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روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 
برترین روابط عمومی 
صنعتی تجاری کشور

رواب��ط عموم��ی ذوب آه��ن 
اصفهان در ششمین جشنواره علمی 
و برترین های روابط عمومی ایران 
و پنجمین سمپوزی�وم بی�ن المللی 
روابط عمومی که با عنوان بررس��ی 
نق��ش و کارکردهای روابط عمومی  

در بخش صنعت و تجارت برگزار ش��د به عنوان برترین روابط عمومی 
صنعتی تجاری کشور انتخاب شد...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

جشنواره کارآفرینان برتر اسفندماه 
در چهارمحال و بختیاری برگزار 

خواهد شد
پرویز س��لطانی ضمن اشاره به 
ای��ن مطلب گفت: این جش��نواره با 
ه��دف ترویج فرهن��گ کارآفرینی، 
معرف��ی  دول��ت،  نق��ش  کاه��ش 
کارآفرینان خالق، ایجاد اش��تغال در 

بخش ه��ای خصوصی و تعاونی بین کارگاه ه��ای تولیدی دارای مجوز 
زیر 5 سال برگزار خواهد شد...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

سرمربی تیم فوتسال فوالد ماهان: 
برای قهرمانی شرایط سختی داریم  

سرمربی تیم فوتسال فوالد ماهان 
اصفهان گفت : این تیم برای قهرمانی 
در لیگ برتر باشگاههای کشور هفت 
دیدار س��نگین و ش��رایط سختی در 

پیش دارد.
تیم فوتسال فوالد ماهان در هفته نوزدهم لیگ ب�رت�ر باشگاههای کش�ور 

با نتیجه 7 بر 4 تی�م شهر آفتاب تهران را مغلوب کرد...
ورزشی / ادامه در  صفحه 7

 دولت در طرح تحول 
اقتصادی به دنبال 

چیست؟  
طرح تحول اقتصادی برآمده از تدبیر و تعمق 
اقتصاددانان و مس��ئوالن دولت است. این البته به 
آن معنی نیست که در دو دهه پیش تدبیر و تعمق 
یا عدالت نداش��ته ایم بلکه هدف تأکید بیشتر و 
در نتیجه حرکت سریع تر به سمت این آرمان ها 

است...

   اقتصاد امروز / ادامه در  صفحه   

بهره برداری از
13 پروژه برق منطقه ای 
اصفهان در ایام دهه فجر

همزمان با فرا رس��یدن س��ی و یکمین سالگرد 
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ای�ران بهره برداری 
از  13  پروژه برق منطقه ای اصفهان با اعتباری بالغ بر  

913  میلیارد ریال آغاز خواهد شد...

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

 بودجه عمرانی سال 
آینده فرهنگ و ارشاد 

دو برابر می شود
بودجه س��ال آین��ده وزارت فرهنگ و ارش��اد 
نس��بت به امسال، رش��د خوبی خواهد داشت و در 
زمینه اعتبارات عمرانی، بیش از صد درصد افزایش 
خواهیم داشت.  سی�د محمد حسین��ی که به همراه 
رئی��س جمهوری و دیگر اعض��ای هیات دولت در 
جلس��ه ارائه الیحه برنامه پنجم به مجلس، حضور 

یافته بود با اعالم این مطلب گفت...

 فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه   

صفـحه صفـحه

رئیس مجلس شورای اسالمی:
سخنان رهبری، راهنمای عمل ملت 
در شرایط حساس کنونی 

منا
: ای
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روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی
آگهی احداث خطوط 400 کیلوولت و 63 انشعابی از پست 400 کیلوولت در حال احداث 

در مجاورت شهر هرند به خطوط موجود
وزارت نیرو

شرکت برق منطقه ای اصفهان

ــداث خطوط ــه ای اصفهان اح ــرکت برق منطق ش
 400 کیلوولت و 63 انشعابی از پست 400 کیلوولت 
ــهر هرند به خطوط  ــال احداث در مجاورت ش در ح
موجود را طبق کروکی ارائه شده در دست اجرا دارد.
لذا برای اطالع کلیه صاحبان حقوق مزبور اقدام به 
ــواد 18 و 19 قانون  ــی و توجه آنان را به م درج آگه
سازمان برق ایران و نیز ماده 11 تصویب نامه هیأت 
وزیران در خصوص رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع 

نیروی برق معطوف می دارد.
مالکین و صاحبان حقوق مرتبط با موضوع می توانند 
در صورت هر گونه ابهام یا کسب اطالع بیشتر ظرف 
ــت  مدت یک ماه از تاریخ درج این آگهی با در دس
داشتن مدارک مالکیت به دفتر حقوقی شرکت واقع 
ــماره  در اصفهان، خیابان چهارباغ باال مراجعه یا با ش
ــای 6245085 و 6934380 تماس حاصل  تلفن ه

فرمایند. 
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اس��تاندار اصفهان گفت: دولت قص��د دارد با اجرای 
طرح هدفمند کردن یارانه ها ش��رایطی را به وجود آورد 
ک��ه مردم بتوانند از امکانات دولتی به صورت یکس��ان و 

عادالنه استفاده کنند.
علیرضا ذاکر اصفهان��ی در گفتگو با ایرنا افزود: همه 
نخبگان اقتصادی درباره نامناسب بودن شیوه فعلی تزریق 
یارانه ها در نظام اقتصادی کش��ور اتف��اق نظر دارند ولی 

تاکنون هیچ دولتی جز دولت دکتر احمدی نژاد جرأت و 
جسارت اجرای این تحول را نداشته است.

وی اضاف��ه کرد: با تصویب بن��د 15 این طرح یعنی 
ایج��اد س��ازمان هدفمندس��ازی یارانه ه��ا در مجل��س، 
جامعه در آینده نزدیک ش��اهد اج��رای این طرح بزرگ 

خواهد بود.
اس��تاندار اصفه��ان ه��دف از اج��رای ای��ن طرح را 

ک��م کردن فاصله ایجاد ش��ده بین طبق��ات و دهک های 
جامعه و اصالح شیوه فعلی توزیع یارانه ها که در آن سهم 
طبقات مرفه چند برابر طبقات محروم است، عنوان کرد. 

ذاکر اصفهانی تصریح کرد: بستر مناسب برای اجرای 
طرح هدفمند کردن یارانه ها از طریق فرهنگ س��ازی و 
آش��نا کردن آحاد جامعه با فرایند اجرا و مزایای این طرح 

ایجاد می شود.

استانداراصفهان: 

توزیع عاالدنه امکانات دولتی درگرو اجرای طرح تحول 
اقتصادی است

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی؛ 
حجت االسالم حاج سیدعلی قاضی عسکر 
بعنوان سرپرست حجاج ایرانی منصوب شد



سراسری
چه خبر از پایتختایرانجهان نما

مشاور استاندار و مدیرکل امور 
اجتماعی استانداری تهران:

شهرهای بزرگ استان 
نسبت به جمع آوری و 

ساماندهی متکدیان 
فعال شوند

مش��اور اس��تاندار و مدیرکل دفتر امور اجتماعی 
اس��تانداری تهران از تدوین آیین نامه نحوه نظارت بر 
عملکرد دس��تگاههای عضو ستاد ساماندهی متکدیان 
استان تهران خبر داد و خواستار اقدام جدی شهرداریهای 
ب��زرگ اس��تان تهران ب��ه جز ش��هرداری ته��ران در 
جمع آوری و ساماندهی متکدیان در سطح شهرها شد.
محمدعلی عرفان منش در جلسه ستاد ساماندهی 
متکدیان و بی خانمانهای اس��تان ته��ران با ذکر اینکه 
متکدیان و دوره گردها چهره برخی از شهرهای استان 
تهران را مخدوش کرده اند، گفت: شهرداریهایی چون 
ورامین، ش��هریار، اسالمشهر و کرج و دیگر شهرهای 
اس��تان باید روند جمع آوری و س��اماندهی متکدیان 

شهرهای خود را تقویت کنند.
عرفان منش مصوبه ش��ورای عال��ی اداری برای 
تعیی��ن وظایف هریک از س��ازمانها و نهادهای عضو 
ستاد س��اماندهی متکدیان را کاماًل ش��فاف خواند و 
افزود: تدوین آیین نامه نحوه نظارت بر عملکرد اعضا 
و دس��تگاههای عضو ستاد ساماندهی متکدیان سبب 
روش��ن شدن وضعیت و میزان عملکرد دستگاهها در 

نحوه انجام وظایف خواهد شد.
مدی��رکل امور اجتماعی اس��تانداری تهران اظهار 
داشت: دستگاههای اجرایی عضو ستاد باید بودجه های 
الزم برای انجام وظایف خود در خصوص ساماندهی 
متکدیان استان تهران را در بودجه های سنواتی و سالیانه 

خود لحاظ کنند.
عرفان منش با تغییر رویکردها در حوزه اجتماعی 
و کمک به دس��تگاههای اجرایی استان که خط مقدم             
جمع آوری و ساماندهی متکدیان هستند را یک اصل 
ضروری خواند و تصریح کرد: با توجه به ورود به فصل 
زمستان همه دستگاههای عضو ستاد موظفند نسبت به 
انجام وظایف درخصوص ساماندهی  متکدیان شهر و 
شهرستانهای استان اقدام  و با اقدامات منسجم تر روند 

فعالیت های خود را افزایش و ارتقا بخشند.
وی بخش��ی نگری برخی از دستگاههای اجرایی 
را سبب ایجاد مشکالتی در روند ساماندهی متکدیان            
استان دانست و گفت: اصالح ساختار، ارتقای کارکردها 
و بهب��ود روش��ها از ضروری��ات مورد ل��زوم و تأکید 
شورای عالی اداری برای ستاد ساماندهی متکدیان استان 

تهران است.
به گ��زارش روابط عموم��ی اس��تانداری تهران، 
عرفان منش خواستار تعیین وضعیت متکدیان مجهول 
الهویه و غیر ایرانی شد و تصریح کرد: با تالش سازمان 
بهزیس��تی اس��تان تهران  و همکاری نیروی انتظامی،                
شهرداری تهران و ساماندهی مناسب هم اکنون از تعداد 
متکدیان معلول نس��بت به چند سال گذشته در سطح 
ش��هر کاسته ش��ده و روند نزول آمار مراکز نگهداری 
حاکی از موفقی��ت آمیز بودن اقدامات دس��تگاههای 

مسئول است. 

نحوه استفاده متروی 
تهران از وام یک میلیارد 

دالری اعالم شد 

برنامه شرکت متروی تهران درباره نحوه استفاده از 
وام یک میلیارد دالری که بر اساس مصوبه نمایندگان 
مجلس شورای اس��المی مقرر است از محل حساب 
ذخیره ارزی به این شرکت پرداخت شود، اعالم شد. به 
گزارش شهر، برای تأمین 455 دستگاه واگن یک طبقه، 
160 دس��تگاه واگن دو طبقه و 38 دستگاه لوکوموتیو 
برای خطوط 1، 2، 4 و 5 جمعاً 450 میلیون دالر اعتبار 

مورد نیاز است. 
بر اساس این گزارش عملیات عمرانی و تجهیزات 
خ��ط 3 مترو به 160 میلیون دالر اعتب��ار نیاز دارد که 
شامل اجرای مسیر و ایستگاه های حد فاصل آزادگان تا 
شریعتی و نیز تأمین بخشی از تجهیزات از جمله برق، 

عالئم و پله برقی می شود. 
این گزارش می افزاید عملیات عمرانی و تجهیزات 
خ��ط 4 مترو نیز ب��ه 330 میلی��ون دالر اعتبار نیازمند 
اس��ت که 200 میلیون دالر آن برای احداث پایانه ها و 
تعمیرگاه ها و تکمیل ایستگاه ها و 130 میلیون دالر آن 
نیز برای تأمین بخشی از تجهیزات از جمله برق، کنترل، 
عالئم، مخابرات، تهویه، اتوماسیون، آسانسور، پله برقی، 

تعمیرگاه و اطفای حریق است. 
بنا ب��ر این گ��زارش عملی��ات عمران��ی خط 6 
مت��رو به 30 میلیون دالر اعتبار جهت خرید دس��تگاه 
تونل کن اتوماتیک )TBM( و اجرای بخشی از مسیر 
و ایس��تگاه ها نیاز دارد، ضمن اینکه عملیات عمرانی 
خط 7 مترو نیز ب��ه 30 میلیون دالر اعتبار برای خرید 

دستگاه TBM و کارهای مقدماتی نیازمند است. 
با تکمیل برنامه اول مترو در خطوط 1، 2 و 5 شامل 
90 کیلومتر مسیر با 52 ایستگاه که در دست بهره برداری 
اس��ت، در حال حاضر برنامه دوم مترو در دست اجرا 
است که شامل خطوط 3 و 4، توسعه شمالی خط یک 
و توسعه ش��رقی خط دو است که اجرای آنها وابسته 
ب��ه دریافت وام یک میلیارد دالری مصوب نمایندگان 

مجلس است. 

عامل س��وء قصد به جان پاپ ژان پل دوم 
می تواند میلیونها دالر به جیب بزند.

به نوش��ته روزنام��ه اینترنتی روس��ی لنتا 
فروش دو کتاب خاطرات و ش��رکت در یک 
فیلم مس��تند در مورد سوء قصد به جان پاپ 
هفت میلی��ون دالر عاید محم��ت علی آگجا 

خواهد کرد.
بر اساس این گزارش مبلغ دو میلیون دالر 
برای یک گفتگوی ویژه به منظور ساخت فیلم 
مس��تند و پنج میلیون دالر هم برای نوشتن دو 
کتاب که یک��ی از آنها بیوگرافی آگجا خواهد 
بود به وی پیشنهاد شده است. اما خود آگجا در 
نامه ای که برای روزنامه س��اندی تایمز نوشته 
یادآور ش��ده که کاناله��ای تلویزیونی کانادا و 
ژاپن بیش از بقیه خواهان حضور وی در فیلم 
مس��تند و برنامه های خود هستند. فرانچسکو 
آلیبرتی نویسنده ایتالیایی اعالم کرده به عقیده 
وی خاطرات آگجا توجه خوانندگان سراس��ر 
جهان را جلب خواهد کرد ولی به ش��رطی که 
عامل سوء قصد به جان پاپ بتواند اصل ماجرا 

را تعریف کند.
گفتنی اس��ت نوش��تن کتاب خاطرات و 
س��اختن فیلم مستند در مورد س��وء قصد به 
جان پاپ انتقادهای فراوانی هم در پی داشته و 

خیلی ه��ا معتقدند به جیب زدن این همه پول 
به خاطر یک جنایت،کاماًل غیراخالقی است. 
خود آگجا یادآور شده که در نامه ای خطاب به 
دن براون نویسنده فیلم پر فروش کد داوینچی 
پیش��نهاد نوش��تن کتاب کد واتیکان را پس از 
بازی در فیلم مس��تند مطرح کرده اس��ت. وی 
قص��د دارد در مورد آخر زمان صحبت کند و 
یک انجیل ایده ئال به رشته تحریر درآورد که 
به عقیده وی واتیکان هیچ وقت درک درستی 

از آن نداشته است.
آگجا در تاریخ 13 ماه مه س��ال 1981 به 
جان پاپ ژان پل دوم سوء  قصد کرد که بر اثر 
آن رهب��ر کاتولیکهای جهان جراحتهای جدی 
برداشت اما جان سالم به در برد. آگجا در محل 
جنایت دس��تگیر و به 19 سال حبس محکوم 
ش��د اما پاپ در سال 83  در زندان به وی سر 

زد و وی را بخشید.
نهادهای انتظامی ایتالیا در سال 2000 وی 
را آزاد کرده و به وطنش ترکیه بازگرداندند اما 
وی بالفاصله به خاطر اتهامات دیگری دستگیر 
ش��د. از قرار معلوم وی پیش از س��وء قصد به 
جان پاپ به خاطر قتل یک خبرنگار در س��ال 
1979 به 10 س��ال حبس محکوم شده بود اما 

موفق شد از زندان فرار کند.

ولید جنبالط رئیس حزب سوسیالیس��ت 
ترقی خواه و عضو گروه 14 مارس لبنان مواضع 

خود را به جنبش حزب اهلل نزدیک کرد.
از  ک��ه  ولی��د جنبالط 
مس��ئوالن بلند پایه اکثریت 
در پارلمان لبنان نیز اس��ت 
در نشس��ت آش��تی ک��ه با 
نمایندگان جنبش حزب اهلل 
برگزار شده بود، تأکید کرد: 
اگر درگیریهای خونین سال 
2008 بی��ن دو طرف ادامه 
یافت��ه بود،  لبن��ان وارد یک 

دور جهنمی خشونت می شد و همزیستی در 
میان جوامع مختلف پایان می یافت.

محمد رعد، نماینده جنبش حزب اهلل لبنان 

نی��ز در این نشس��ت با قرائت متن س��خنرانی 
سید حس��ن نصراهلل از شجاعت ولید جنبالط 
تمجی��د و تأکی��د کرد: این مش��ارکت منفعت 
راهب��ردی دارد و دو طرف 
اتح��اد خود را در مس��ائل 
یکپارچگ��ی  و  مختل��ف 
خ��ود در مقابله با دش��من 
ما  صهیونیس��تی ک��ه همه 
را تهدی��د می کن��د، حفظ 

خواهند کرد.
درگیریهای خشونت بار 
س��ال 2008 می��ان جنبش 
حزب اهلل و هواداران حزب سوسیالیست ترقی 
خواه به ریاس��ت ولید جنب��الط، در یک هفته 

حدود 100 کشته برجا گذاشت. 

بارش س��نگین برف و س��رمای شدید در 
ش��مال ایتالیا، زندگی مردم این منطقه را مختل 

کرده است.
 به گ��زارش واحد مرک��زی خبر، برودت 
هوا در برخی مناطق کوهستانی استان »ترنتینو« 
ایتالیا، به 43 درجه س��انتیگراد زیر صفر رسیده 

است.
یکی از اهالی این منطقه گفت: ما از سرمای 

شدید، خودمان را در خانه حبس کرده ایم.
اما س��رمای قطبی، تنها مشکل ایتالیایی ها 
نیست و مردم پایتخت این کشور با مشکالت 
دیگر زمستانی هم روبه رو هستند. ارتفاع سطح 
رودخانه »توره« رم که در چند روز گذش��ته به 
بیش از 11 مت��ر افزایش یافته، موجب نگرانی 

ساکنان پایتخت شده است.
یک��ی از اهال��ی ش��هر رم در حال��ی ک��ه 

نظ��اره گر ای��ن رودخانه بود گف��ت: امیدوارم 
س��طح آب رودخانه توره مثل سال های پیش 
که موجب آب گرفتگی تعدادی از خانه ها شد، 

بیش از این باال نیاید.
هم اکنون نیروهای پلیس و آتش نشانی با 
بستن معابر منتهی به این رودخانه، از تردد مردم 

در این مناطق پر خطر جلوگیری می کنند.

ی��ک پیرم��رد اه��ل رم هم که ب��ه علت 
آب گرفتگی پیاده رو ق��ادر به عبور از خیابان 
نبود گف��ت: آب رودخانه آنقدر ب��اال آمده که 

سطح پیاده روها را هم گرفته است.
باال آمدن سطح آب رودخانه »توره« موجب 
شده است در برخی از خیابان های مجاور این 
رودخانه، بسیاری از عالئم راهنمایی و رانندگی 

به زیر آب فرو روند.  

عامل حمله به پاپ میلیونها دالر به دست 
خواهد آورد

ولید جنبالط مواضع خود را با حزب اهلل نزدیک کرد

معاون وزیر بازرگانی خبر داد:ایتالیا در سرمای 43 درجه زیر صفر

ذخیره 13 کاالی اساسی برای کنترل التهاب روانی ناشی از 
هدفمندی یارانه ها

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت بازرگانی 
گفت: این وزارتخانه اقدام به ذخیره سازی 13 قلم 
کاال ب��رای کنترل التهابات روان��ی بازار و عرضه 
ب��ه موقع محصوالت پس از اجرای هدفمندکردن 
یارانه  ها کرده اس��ت که ح��دود 35 درصد از کل 

هزینه خانوارهای کم درآمد را شامل می شود.
مس��عود موح��دی در گفتگ��و با ف��ارس در 
خص��وص برنامه ریزی های ص��ورت گرفته در 
وزارت بازرگان��ی در خص��وص ط��رح تح��ول 
اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: 
از مهر س��ال 1387 شورایی تحت عنوان »شورای 
تحول اقتص��ادی در وزارت بازرگانی« مش��تمل 
ب��ر هفت کمیس��یون ب��ا وظایفی همچ��ون ارائه 
راهکارهای مناس��ب برای کنت��رل تبعات تورمی 
طرح تحول و تصویب سیاست های مناسب تنظیم 

بازار در وزارت بازرگانی تشکیل شد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه یک��ی از مهمترین این 
کمیس��یون ها، کمیس��یون مدیریت ذخیره س��ازی 
کاالهای اساسی است گفت: وظیفه این کمیسیون 
ارائه برنامه تنظیم بازار پس از اجرای طرح تحول 

اقتصادی است.
معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه کمیس��یون 
مزبور پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، 
برنام��ه جامع تنظیم ب��ازار را ارائه و پس از طرح 

در جلس��ه هیأت وزیران، مصوبه آن را در تاریخ 
9 بهمن س��ال گذش��ته اخذ کرد، گفت: براساس 
این تصویب نامه، وزارت بازرگانی موظف اس��ت 

با استفاده از مباش��ران مختلف نسبت به تأمین و 
ذخیره سازی گروه کاالهای اساسی از محل تولید 

داخل و یا واردات اقدام کند.
ب��ه  اق��دام  بازرگان��ی  وزارت  اف��زود:  وی 
ذخیره سازی 13 قلم کاال برای کنترل التهابات روانی 
بازار و عرضه به موقع محصوالت کرده است که 
حدود 35 درصد از کل هزینه خانوارهای کم درآمد 
را شامل می ش��ود. هدف از ذخیره سازی کاالهای 
یاد شده، عرضه  بهنگام کاالها در صورت بروز 
کمبود در ب��ازار، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی 

قیمت ها و به طور کلی تنظیم بازار پویا است. 
موحدی گف��ت: در تصویب نامه مزبور میزان 
تناژ، مباشران و تسهیالت مورد نیاز برای هر کاال 

مشخص ش��ده و تأمین تس��هیالت مورد نیاز آن 
از طریق ش��بکه بانکی کش��ور نیز در نظر گرفته 

شده است.
وی افزود: همچنین کمیس��یون دیگری تحت 
عنوان »نظارت و بازرسی« با اهدافی همچون دایره 
ش��مول کاالها و خدمات مورد نیاز برای نظارت 
و بازرس��ی، نحوه مقابله با رویه های غیرمنصفانه 
و ارائ��ه طرح جامع نظارت و بازرس��ی به منظور 
جلوگی��ری از افزایش غیرمتع��ارف قیمت کاالها 
و خدمات و حصول اطمینان از دسترس��ی مکفی 
مصرف کنن��دگان به کاالها در قیمت های منصفانه 
تش��کیل ش��ده و اقدام ب��ه تهیه و تدوین بس��ته 
سیاستی »نظارت و بازرس��ی« و انجام بازرسی ها 

و پایش های مستمر کرده است.
معاون وزیر بازرگانی گفت: بس��ته مذکور به 
عنوان مکمل بس��ته تنظیم بازار وزارت بازرگانی 
ب��رای رصد کردن مس��تمر ب��ازار و جلوگیری از 
بروز رفتارهای غیرمنصفانه تدوین ش��ده اس��ت. 
تعیین دایره ش��مول کاالها و خدم��ات مورد نیاز 
برای نظارت و بازرس��ی، نحوه مقابله با رویه های 
غیرمنصفانه نظیر گرانفروش��ی و احتکار و ایجاد 
هماهنگ��ی و تعیین وظایف مرتب��ط با نظارت بر 
قیمت کاالها در اس��تان ها از جمل��ه اجزای مهم 

بسته نظارت و بازرسی است.

به گ��زارش واحد مرکزی خبر، کارش��ناس 
اقتص��ادی وزارت اطالعات در جمع خبرنگاران 
گفت: ش��رکت های هرم��ی پالین��ور، اف.اس.
ج��ی، ای��ن وایتینگ )تالش گس��تر تج��ارت(، 
پی.ای.ج��ی، ترموهاس، گریفی��ن، گلدن ویلیج، 
گمبیت، اس��کاردی، نتف و پی.ای.سی، به طور 
کامل منهدم و چهار ش��رکت بزرگ هرمی دیگر 
ه��م مورد ضربه اطالعاتی واقع ش��ده اند که در 

دست اقدام قضایی است.
وی با اشاره به قانون ممنوعیت فعالیت های 
هرم��ی در ای��ران مص��وب 14 دی 1384 گفت: 
براس��اس الحاقیه ماده یک قان��ون اخاللگران در 
نظ��ام اقتصادی ایران، تأس��یس، قبول نمایندگی 
و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه 
هرمی به منظور کس��ب درآمد ناش��ی از افزایش 
اعض��ا به نحوی که اعضای جدید برای کس��ب 
منفع��ت، افراد دیگری را جذب کنند و توس��عه 

زنجیره یا شبکه انسانی ادامه یابد، ممنوع است.
این کارشناس با اش��اره به حکم اعدام طبق 
قانون ممنوعیت فعالیت های هرمی برای کسانی 
که از این راه )ش��بکه شرکت های هرمی( قصد 

ضرب��ه زدن ب��ه نظ��ام را داش��ته اند و مصداق 
مفسد فی االرض شناخته می شوند، تصریح کرد: 
شناس��ایی و برخورد قاطع با شرکت های هرمی 
وظیفه ای اس��ت که برعه��ده وزارت اطالعات 

گذاشته شده است.
کارش��ناس اقتص��ادی وزارت 
اطالعات با اش��اره ب��ه انهدام چند 
ش��رکت جدید هرم��ی در دو ماه 
و  س��ران  دس��تگیری  و  گذش��ته 
اعض��ای اصلی آن در داخل گفت: 
فعالیت ای��ن ش��بکه ها در داخل 
ب��ه طور کلی انهدام یافته اس��ت و 
این ش��رکت ها جزء ش��بکه های 

هرمی مهمی در ایران بوده اند.
ای��ن  از  یک��ی  اف��زود:  وی 
ش��بکه های هرمی ب��زرگ منهدم 
ش��ده، ش��رکت اف.اس.جی است 

که حدود 40 میلیارد تومان از مردم کالهبرداری 
کرده بود و هم اکن��ون همه عوامل اصلی آن در 
ایران به همت سربازان گمنام امام زمان )عج( در 

خراسان رضوی دستگیر شده اند.

کارشناس اقتصادی وزارت اطالعات تصریح 
کرد: س��ران اصلی این شبکه هرمی که در داخل 
دستگیر شده اند به زودی برای محاکمه به مراجع 
قضایی سپرده می ش��وند اما نفرهای اول و دوم 

ش��بکه هرمی اف.اس.جی در خارج از کش��ور 
هستند که با همکاری پلیس بین المللی به زودی 

این دو نفر هم بازداشت خواهند شد.
وی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه روش ه��ای 

ش��بکه های هرمی ب��رای جذب س��رمایه های 
اعض��ای خود از طریق عضویابی، ارائه س��که به 
اعضا و خدمات موهوم و وعده پرداخت سود به 
سرمایه های جذب شده از مسیر فضای مجازی 
گفت: دادن وعده پرداخت س��هام 
ش��رکت های بزرگ بین المللی از 
طری��ق اینترنت هم یک��ی دیگر از 
راه های فریب اعضای شبکه های 
هرمی است که طبق قانون بورس، 
امری نشدنی و غیرقانونی و اینگونه 

معامالت صوری است.
کارش��ناس اقتص��ادی وزارت 
اطالعات همچنین خروج کالن ارز 
از کش��ور، ایجاد امید کاذب پولدار 
شدن و جذب توده های مردمی و 
س��رمایه آنها، آثار منف��ی بر روابط 
خانوادگی و ف��ردی، تبعات منفی 
بر اقتصاد ملی کش��ور و ایج��اد تهدیدات امنیتی 
ناشی از ایفا نشدن تعهدات از جانب شرکت ها 
را از آسیب های جدی فعالیت های شرکت ها و 

شبکه های هرمی اعالم کرد.

وی در پاس��خ ب��ه اینک��ه آیا در می��ان این 
ش��رکت های هرمی منهدم ش��ده نامی از برخی 
چهره ه��ای مطرح وج��ود دارد یا ن��ه گفت: تا 
امروز چهره مطرحی را در ش��رکت های هرمی 
نداش��ته ایم ولی موارد زیادی بوده است که این 
ش��رکت ها خود را به افراد سیاس��ی و اقتصادی 

مطرح کشور منتسب می کرده اند.
این کارشناس وزارت اطالعات توضیح داد: 
در یکی از این ش��رکت های هرمی متوقف شده 
سرش��بکه های اصلی با جعل نام افراد و صدور 
شناسنامه، خود را به افراد مطرح کشور منتسب و 
از ای��ن طریق اعتماد مردم را جلب می کردند که 
بعد از دستگیری این افراد از دو ماه گذشته هنوز 
هیچ چهره مطرحی برای رس��یدگی به وضع آنها 
یا اعالم انتس��اب دستگیر شدگان به آنها مراجعه 

نکرده است.
وی ادام��ه داد: در آین��ده نزدی��ک به منظور 
اطالع رس��انی بیشتر برای هموطنان، این افراد از 
طریق رس��انه ملی به اقدامات فریبنده خود برای 
جذب سرمایه های مردم اذعان و نحوه عملکرد 

خود را تشریح خواهند کرد.

س
فار

س : 
عک

سخنان رهبری، راهنمای عمل ملت در شرایط حساس کنونی 
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت: سخنان 
پر اهمی��ت رهبر معظم انق��الب در دیدار با مردم 
ق��م یادآور عظمت قی��ام 19 دی، عامل ماندگاری 
حرک��ت جهنده مل��ت در 9 دی و راهنمای عمل 

ملت در شرایط حساس کنونی کشور است.
   به گزارش واحد مرکزی خبر،  علی الریجانی 
در آغاز جلسه علنی مجلس افزود: بیان روشن رهبر 
معظم انقالب در صف کش��ی جریان ضد انقالب 
متشکل از دول استکباری به ویژه امریکا، انگلیس و 
رژیم صهیونیستی،  گروه های مارکسیست، سلطنت 
طلب و لیب��رال در مقابل ملت عزیز، جهت گیری 
درست همه دوستداران انقالب را تنظیم می کند. 

وی اضافه ک��رد: با توجه به این جهت گیری، 
اراده ها به جای ایجاد فرسایش سیاسی با یکدیگر 
ی��ا تنازع در ام��ور فرعیه، یکس��ره در این مرحله 
انقالب به سوی مبارزه با این ائتالف ضد دین، ضد 

انقالب و استکباری متمرکز می شود. 
الریجانی گفت: این موقف روش��ن، قلمروی 
مش��خصی را تعریف کرد تا همه کسانی که امروز 
در امت��داد گذش��ته انقالبی خود به درس��تی گام 

برنداشته اند، اصالح مسیر کنند. 
وی افزود: به نظر می رس��د چنانچه حضرات 
معترضی��ن در این مق��ام راه خ��ود را با صراحت 
از ائتالف ض��د انقالب و ضد دی��ن متمایز کنند، 
جدای از اصالح حیات سیاسی خود، کمک جدی 
به روش��نی راه مبارزه ضد اس��تکباری ملت ایران 

خواهن��د کرد که ان ش��اء اهلل ن��زد خداوند مأجور 
خواهد بود. 

مقاومت فلسطین، آبروی رژیم صهیونیستی 
را خواهد ریخت

رئی��س مجلس در ادامه گف��ت: حمالت اخیر 

رژیم صهیونیستی به غزه و مسدود کردن راه های 
کمک به مردم فلس��طین آن هم در س��الگرد جنگ 
22 روزه نشان دهنده ادامه راهبرد مخرب غرب در 
حمایت کامل از این رژیم یاغی خاورمیانه است. 

علی الریجانی افزود: تغافل و خواب آلودگی 
برخی کشورهای منطقه درباره سرنوشت فلسطین 
و تالش در مس��یر طرح های عقب افتاده سازش 
آنهم در فضای تهدیدات نظامی رژیم صهیونیستی 
پرده دیگری از س��ناریوی جدید امریکا در منطقه 

است. 
وی گفت: شتابزدگی رژیم صهیونیستی در این 
مقطع، افکار ملت ها را به کنه طراحی آنها متمرکز 
ک��رد و قطع��اً مقاومت ملت فلس��طین و حمایت 
مس��لمانان آبروی اس��تراتژی فریبکاران��ه تغییر را 

خواهد ریخت. 
وی تأکی��د کرد: مجلس ش��ورای اس��المی با 
رصد حوادث منطقه از مس��ئوالن کش��ور سعودی 
می خواهد ب��ا چنین افرادی که ب��ه یک مکتب و 
مل��ت عراق توهین کردند برخ��ورد جدی کنند و 
بدانن��د با این حرکات س��خیف، منزل��ت بزرگان 

کاهش نمی یابد. 
رئیس مجلس گف��ت: اما فقط رفت��ار آنها در 
ترازوی قضاوت مسلمانان سنجیده می شود که به 
جای کمک به مردم فلسطین و ایستادگی در مقابل 
رژیم صهیونیس��تی در سطح مس��لمانان اختالف 

افکندند.

وزارت اطالعات:

 انهدام 15 شرکت هرمی

با حکم رهبری؛ انتصاب سرپرست حجاج ایرانی
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی در حکمی جناب حجت االسالم آقای حاج 
س��ید علی قاضی عسکر را به سمت نماینده خود و 

سرپرست حجاج ایرانی منصوب کردند.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، متن حکم به این 

شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جن��اب حج��ت االس��الم آق��ای حاج س��یدعلی 
قاضی عسکر دامت توفیقاته

اکنون که جناب حجت االس��الم و المس��لمین 
آقای محمدی ری ش��هری پس از یک دوره طوالنی 
و پرتالش و پربار، از مس��ئولیت سرپرس��تی حجاج 

کناره گیری کرده اند، با تشکر و قدردانی از زحمات 
و خدمات ارزنده ایش��ان، جناب عال��ی را به خاطر 

تجربی��ات گرانبهایی که در این امر خطیر و مهم دارا 

هس��تید و با آگاه��ی از صالحیتهای وافر و نش��اط 
و ابت��کار و روحیه ی ن��وآوری که بحم��داهلل از آن 
برخوردارید و با عنایت به سوابق خدمات با ارزشتان، 
به نمایندگی خود و سرپرستی حجاج محترم ایرانی 

منصوب  می کنم.
حج بیت اهلل الحرام اقیانوسی از نعمتهای بیکران 
خداوند است که باید گستره و ژرفای آن را شناخت 
و ب��ه س��پاس این موهبت الهی کمر بس��ت و َدم به 
َدم ظرفی��ت خود را � در مقی��اس فرد و امت � برای 

بهره مندی از آن افزایش داد.
توفیق در این کار بزرگ را برای شما و همکارانتان 

از خداوند متعال مسألت می کنم.
سیدعلی خامنه ای
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علم و صنعت

دولت باید الیحه هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند

معاون وزیر نفت:

56 درصد فرآورده های نفتی کشور را شبکه حمل و نقل مصرف می کند

ــده رود   ــهباز، خبرنگار زاین ــه ش معصوم
در اقتص��اد دولتی مردم در اج��رای پروژه های 
عظیم اقتصادی نقش فعال نداشته و دولت خود 
مس��ئولیت عظیم اداره پروژه ه��ای اقتصادی را 
به عهده خواهد داش��ت که این موضوع از یک 
ط��رف حجم کار دولت را باال ب��رده تا آنجا که 
کارآیی فعالیت های اقتصادی را کاهش داه و هم 
باعث باال بردن بوروکراسی اداری خواهد شد و 
از طرف دیگر باعث عدم شرکت فعال مردم در 
فعالیت های کالن اقتصادی شده که این امر منجر 
به وابسته شدن آنان به درآمدهای دولتی خواهد 
ش��د. با این روند که در نتیجه فربه شدن دولت 
حاصل می ش��ود س��بب کاهش قدرت رقابت 
اقتصادی این کشورها در عرصه جهانی شده که 
تبعات آن از رفاه اجتماعی مش��هود خواهد شد. 
از ای��ن رو برای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش 
رف��اه باید حجم فعالیت ه��ای اقتصادی دولت 
در اختیار پتانس��یل های مردم و در واقع بخش 
خصوصی قرار گیرد تا با ایج��اد رونق در بازار 
کار و س��رمایه ضمن کاهش تصدیگیری دولت 
و افزایش قدرت هدایتگری آن با هدف پیشبرد 
اهداف قانون اساس��ی به سمت و سوی افزایش 
کارآیی فعالیت های اقتصادی رفت اما مسأله ای 
که در ایران به عقیده کارشناس��ان اقتصادی مانع 
قرار گرفتن صحیح در جریان خصوصی سازی 
می شود عدم ثبات سیاسی و اقتصادی و رقابت 
دولت با بخش خصوصی است. با رقابتی که جان 
از بخش خصوصی گرفت��ه. اما از آنجا که برای 
رونق اقتصادی و وابس��ته نبودن درآمد مردم به 
درآمدهای دولت باید به سمت خصوصی سازی 
و تعدیل شدن دولت در حد نظارت رفت باید، 
ساز و کارها و زیرساخت های آن هرچه سریعتر 
پدید آید. س��ازوکارهایی ک��ه مؤلفه های آن به 
تقویت بازار سرمایه، شفاف سازی اطالعات، به 
روزرسانی قوانین سرمایه گذاری، ایجاد فضای 
رقابتی مناس��ب و فض�ای ام���ن اقتصاد بخش 
خصوصی است. ملک محمد قربان پور کارشناس 
اقتصادی استانداری شهرکرد اصالح ساختارهای 
اقتصادی در راستای کاهش تصدیگری دولت را 
منوط به اجرایی شدن الزامات پیش از واگذاریها 
می داند. تقویت بازار س��رمایه به عنوان یکی از 
شاخص ترین این الزامات احتیاج به جهش های 
س��خت افزاری و نرم اف��زاری دارد، از آنجا که 
ارزش ریالی شرکت های دولتی و میزان نقدینگی 
در کش��ور قابل مقایسه نیس��ت این کارشناس 
اقتصادی می گوید: باید ش��رایطی برای بورس 
ایران فراهم آید تا با ورود سرمایه گذاران انبوده 
ایرانی مقیم خارج از کش��ور و همچنین سرمایه 

گذاران خارجی رشد نقدینگی صعودی شود.
اما یکی از مواردی که روند اجرایی ش��دن 
فرایند خصوصی س��ازی را تهدید می کند عدم 
آمادگ�ی ش��رکت ه�ا ب�رای واگ�ذاری اس��ت. 
قربان پور در این خصوص تصریح می کند: آماده 
سازی شرکت ها برای اینکه وارد بورس شوند به 
این معنی اس��ت که زیان انباشته نداشته باشند و 
تضمین اینکه در دوره های آینده سودآور باشد 
وجود داشته باشد. وی توجه به افزایش فرهنگ 
مش��ارکت در س��رمایه گذاری را یکی دیگر از 

ملزومات حرکت به س��مت خصوصی س��ازی 
دانس��ته و ادامه می دهد: باید ش��رایطی فراهم 
ش��ود تا س��رمایه گذار به نحوی برای س��رمایه 
گذاری و خرید شرکت ها عالقه مند شود. این 
فرهنگ سازی مشارکت نه در غالب برنامه های 
میان مدت 4 و 5 س��اله ک��ه در دراز مدت انجام 
می شود. برای تحقق این امر باید برنامه های میان 
مدت توسعه با سیاست های اصل 44 سازگار و 

هماهنگ شود. 
فض��ای کس��ب و کار ب��ه عن��وان یکی از 
مؤلفه ه��ای تأثیرگذار در مش��ارکت س��رمایه 
گ��ذاران اع��م از خارجی و داخل��ی با توجه به 
فضای سیاس��ی و امنیتی کش��ور توجه بیشتری 
را می طلبد. از آنجا که پرونده های هس��ته ای 
ایران فش��ار تحریم های اقتصادی کش��ورهای 
قدرتمند صنعتی را دوچندان ساخته و از طرفی 
سیاس��ت های برخورد با این توانمند سازی از 
سوی این کشورها به شکل های متفاوت فضای 
امنیتی ایران را برای ورود سرمایه گذار در عرصه 
اقتصاد کشور ایران تحت تأثیر قرار داده است، از 
این رو اتخاذ تصمیم های راهبردی برای ایجاد 
امنیت در فضای کس��ب و کار و تضمین هایی 
در غالب بیمه برای سرمایه گذاران، اصالح و به 
روز رسانی قانون تجارت و ثبات قوانین قضایی 
ایران برای رونق بازار س��رمایه و تقویت بخش 
خصوصی الزامی اس��ت. کارش��ناس اقتصادی 
استانداری شهرکرد تحقق اصل 44 قانون اساسی 
را صرف واگذاری ها ناموفق می داند و اش��اره 
می کند: هماهنگی بی��ن نهادهای قانون گذار و 
اجرایی و همچنین نهادهای سیاست گذاری در 
س��طح کالن مثل تشخیص مصلحت نظام برای 
توفیق در واگذاری ها بیش از پیش الزم اس��ت. 
وی اضافه می کند: ساده سازی قانون و مقررات 
متناسب با شرایط توسعه مالکیت خصوصی یکی 
از الزامات بسترسازی پیش از واگذاری ها است 
که تنها در سایه به روز رسانی قوانین تجارت و 

سرمایه گذاری امکان پذیر است.
تاکنون 8 سال از تأسیس سازمان خصوصی 
س��ازی گذش��ته، با این ح��ال اج��رای فرایند 
خصوصی سازی همچنان به کندی پیش می رود، 
فرایندی که با الگوی چینی در ایران آغاز شده و 
به عقیده اغلب کارشناس��ان اقتصادی تا سال ها 
بازار سرمایه را در دست دولت نگه می دارد اما 
بعضی از این کارشناس��ان زمان و شرایط فعلی 
ایران را برای واگذاری فعالیت های اقتصادی به 
بخش خصوصی مناس��ب نمی دانند و معتقدند 
شرایط حضور بخش خصوصی برای غنی شدن 
ای��ن بخش باید در ابتدای امر فراهم ش��ود. این 
مشخصات برای اجرای فرایند خصوصی سازی 
همان روش چینی است که در ایران در حال اجرا 
است اما به نظر می رسد باز هم فضای ایران در 
همه ابعاد متناسب با اجرای این الگوی خصوصی 
س��ازی نیس��ت. قربان پور در ای��ن خصوص 
می گوید: برای اجرای الگوی چینی خصوصی 
س��ازی باید ساختار بانکی، دستگاه های مرتبط 
با فعالیت بخش خصوصی و بازار پولی اصالح 
شود همچنین بوروکراسی روند دریافت مجدد 

برای ورود به بازار کار و سرمایه تعدیل شود.

الزامات پیش از خصوصی سازی
گفتگوی زاینده رود با ملک محمد قربان پور-کارشناس اقتصادی

یادداشت  دولت در طرح تحول اقتصادی به دنبال چیست؟  
ــا- ط��رح تحول  ــدی وف ــد زاه ــر محم دکت
اقتص��ادی برآمده از تدبیر و تعم��ق اقتصاددانان و 
مس��ئوالن دولت است. این البته به آن معنی نیست 
که در دو دهه پیش تدبیر و تعمق یا عدالت نداشته 
ای��م بلکه ه��دف تأکید بیش��تر و در نتیجه حرکت 

سریع تر به سمت این آرمان ها است.   
ورود به دهه ای که دهه »پیش��رفت و عدالت« 
نام گرفته است، بیش از پیش ضرورت اجرای طرح 

تحول اقتصادی توسط دولت را نشان می دهد.
عدال��ت از آرمان ه��ا و نویده��ای جمهوری 
اسالمی است. ما شروع الگوی حرکتی خودمان را 
آغاز رسالت رسول اکرم )ص( می دانیم و شاخصه 
عدالتی که مورد نظر ما است و برای جهانیان تبیین 
می کنی��م و به آن نوی��د می دهیم، عدالت مهدوی 

است.
دول��ت نه�م با انج�ام س��ف�رهای اس��ت�انی و 
تمرکز زدایی در توزیع منابع بانکی و فعالیت هایی 
از این دس��ت، تالش زیادی ب��رای توزیع عادالنه 
مناب��ع و امکانات کرده اس��ت. منابع نفتی به عنوان 
مهمترین منابع اقتصاد کش��ور اس��ت که بخشی از 
آن صادر و بخش��ی ه��م در داخل کش��ور توزیع 
می ش��ود. این س��رمایه در حال حاضر به صورت 
یارانه مصرف می ش��ود و این ام��کان را می دهد 
تا کس��انی که توان مالی بیش��تری دارند، بیشتر از 

یارانه ها استفاده کنند.
عدم توزیع متعادل و عادالن��ه منابع بانکی نیز 
یکی از مش��کالت فعلی اقتصاد کشور است. باید 
مش��خص ش��ود آیا در حال حاضر بهره وری الزم 
از مناب��ع بانکی صورت می گیرد یا اینکه اعتبارات 
پرداخت��ی تبدیل ب��ه منابع نقدی آس��یب زننده به 

اقتصاد می شود؟
قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزینی 
درآمده��ای مالیات��ی یکی دیگ��ر از الزامات فعلی 
اقتصاد ایران اس��ت. در برنامه چهارم توسعه تأمین 
همه هزینه های جاری دولت براس��اس درآمدهای 
مالیاتی پیش بینی ش��ده اس��ت، ول��ی تاکنون تنها 
کمت��ر از نصف هزینه های ج��اری دولت از محل 

درآمدهای مالیاتی تأمین می شود.
ت��ورم مزم��ن و دو رقم��ی در اقتصاد کش��ور 
ش��رایطی را به وجود آورده که اف��راد ثروتمند، از 
رش��د تورم س��ود می برند و اقش��ار فقیر به طور 
م��داوم ض��رر بیش��تری می بینند. این ش��رایط در 
طوالنی مدت می تواند به کاس��تی های اجتماعی 

حاد منجر شود.
اتفاقًا بح��ث حرمت ربا در نظ��ام بانکی را به 
همی��ن خاطر مط��رح می کنند. نوع��ی ظلم در ربا 
اس��ت که صاحب س��رمایه در نظام تولید، با ثابت 
گرفت��ن س��هم س��رمایه اش، خ��ود را در فرآین��د 
اقتصادی ایمن می کند و در ریسک سرمایه گذاری 
ش��ریک نمی شود. این نرخ بازده بخش پولی را از 
بخش واقعی اقتصاد تفکیک می کند. یعنی سرمایه 
در بخش پولی ریس��ک ندارد ام��ا در بخش تولید 
دارد. این یک اش��کال بزرگ و نی��ز یکی از دالیل 

بحران فعلی دنیا است.
و  معام��الت  از  بس��یاری  ش��فافیت  ع��دم 
فعالیت های اقتصادی کش��ور که موجب سودهای 
کالن برای عده ای خاص می ش��ود، از اشکاالت 
س��اختاری اقتصادی ما اس��ت. مثال بارز این عدم 
ش��فافیت، در بخش توزیع است. قیمت بسیاری از 
کاالها از هنگام تولید تا رس��یدن به دست مصرف 
کنن��ده، افزایش زیادی می یابد. این »هزینه توزیع« 
در بس��یاری از کش��ورها نرخ اس��تانداردی دارد، 
ول��ی متأس��فانه در بعضی محصوالت ب��ه ویژه در 
کش��اورزی، این هزینه بیش از 200 درصد اس��ت. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه کمتر از ی��ک درصد از 
پولی که مص��رف کننده نهایی می پردازد، به جیب 

تولیدکننده اصلی می رود.
عزم جدی مدی��ران یکی از لوازم اصلی تحقق 
عدالت اس��ت. با وجود حاکمی��ت گفتمان عدالت 

در فرهنگ ش��یعه و تذکرهای رهبر معظم انقالب، 
متأس��فانه میزان عدالت در جامعه چندان رضایت 
بخش نیست. عدالت ش��الوده رفتاری انسان های 
»مسئول« است و باید در تمام ابعاد بروز پیدا کند.

»بصیرت«، یکی دیگر از لوازم عدالت اس��ت، 
تحقق بس��یاری از امور نیازمند روشن بینی است و 
نه س��اده انگاری و ش��عار. گاهی ما از این صحبت 
می کنی��م که برخ��ی از کارکرده��ای نهادین یک 
اقتصاد دچار اشکال است و باید اصالح شود، ولی 
یک زمان دیگر ما با خود آن نهاد مش��کل داریم و 
ب��ه این نتیجه می رس��یم که این نه��اد و نظام باید 
کاماًل تغییر کند. طرح تحول اقتصادی هم از جنس 
این نوع تغییرات اس��ت. آغ��از این طرح تحول در 
حقیقت م�رب�وط به زم�انی اس��ت ک���ه ب�ه ای�ن 
جمع بندی رسیده ایم که نهاد اقتصادی دولت باید 

باز تعریف شود.
در ط��رح تح��ول اقتص��ادی دول��ت، براس��اس 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نهاد اقتصادی 
دولت باز تعریف شده و وظایف آن منحصراً به ایفای 

نقش حاکمیتی و نظارتی محدود شده است.
ه��م اکنون یکی از وظایف دولت بسترس��ازی 
برای س��رمایه گذاری بخ��ش خصوصی در صنایع 
پایین دستی انرژی اس��ت. طبیعی است وقتی مثاًل 
ب��رق را که قیمت تمام ش��ده تولی��دش 77 تومان 
است، با لحاظ یارانه به قیمت 16/5 تومان به مردم 
می دهی��م، بخش خصوصی هی��چ انگیزه ای برای 

س��رمایه گذاری در این بخش نخواهد داشت. بهتر 
این است که مثاًل اعالم کنیم بخش خصوصی برق 
تولید ش��ده را ب��ه همان قیمت یاران��ه ای به مردم 

بدهد و مابه التفاوتش را از دولت بگیرد.
در حال��ی که ام��روز در دنیا راندم��ان بازدهی 
نیروگاه ه��ای تولی��د ب��رق بی��ش از 35 درصد و 
ت��ا س��قف 54 ال��ی 50 درصد اس��ت، متأس��فانه 
نیروگاه ه��ای کش��ور ما ب��ه ندرت ت��ا 30 درصد 

بازدهی دارند.
بنابرای��ن، یکی از الزام��ات جدی اجرای طرح 
تح��ول اقتصادی، تعبیه و پیش بینی س��از و کاری 
اس��ت که بخش خصوصی بتوان��د فعالیت خود را 

بیش از پیش افزایش دهد.
امروز در برخی صنایع به خاطر رویه نادرس��ت 
اعطای یارانه های دولتی، مازاد ظرفیت داریم. برخی 
کارخانه ه��ا با به��ره مندی از یارانه ه��ا راه اندازی 
شده اند که با 50 درصد ظرفیت واقعی کار می کنند، 
ولی س��وددهی هم برای مالکانشان دارند. این نشانه 
بارز نقصان رویه اختصاص یارانه ها به تولید است، 
در حالی که با یک برنامه ریزی مناسب می توان این 

پتانسیل را در موارد دیگری استفاده کرد.
برخی اقش��ار ادعا می کنند ب��رای اجرای این 
طرح، اطالع رس��انی مناسبی صورت نگرفته است، 
در حال��ی که نمایندگان همین اقش��ار، س��ه س��ال 
در کمیس��یون های تخصص��ی مجلس، پ��ا به پای 
نماین��دگان دولت حضور داش��ته اند و در جری�ان 
کم و کیف کار قرار گرفته اند. این که ادعا می کنند 
اطالع رس��انی خوبی نشده است، یک بحث روانی 
اس��ت. ما بی��ش از 15 جلس��ه به ط��ور جداگانه 
با مس��ئوالن صنوف مختلف به بحث و بررس���ی 

نشسته ایم اما باز هم می گویند کافی نیست.
با وجود تمام این مس��ائل، ما پذیرفتیم و قرار 
ش��د طبق ماده 12 قانون مالی��ات بر ارزش افزوده، 
اجرای طرح به تأخیر بیفتد. این صرفًا فرصتی است 
که ما برای اینکه بحث به الیه های آخر صنوف هم 

برسد داده ایم.
خوشبختانه این نتیجه هم حاصل شد و با سر و 

صداهای برپا شده، همه متوجه طرح شدند.
صاحب��ان صنایع نباید نگران باش��ند زیرا ما به 
هر حال از صنایع حمایت خواهیم کرد. پیش بینی 
شده است بین 3 تا 5 سال پس از انجام این طرح، 
صنایع بتوانند بدون حمایت های دولتی روی پای 

خود بایستند.

رئیس جمه��ور با بیان اینک��ه دولت منتظر نظر 
ش��ورای نگهبان در خصوص الیحه هدفمند کردن 
یارانه ها است، تصریح کرد: پس از بررسی شورای 
نگهبان روشن تر می توان نظر خود را درباره الیحه 
ارائه دهیم، اگر چه دولت باید الیحه هدفمند کردن 

یارانه ها را اجرا کند.
به گزارش خبرگزاری ایران، »محمود احمدی نژاد« 
پ��س از ارائه الیحه برنامه پنجم توس��عه به مجلس با 
خبرنگاران گفتگو کرد و به سؤاالت آنان در خصوص 
ویژگی ه��ای برنامه پنجم توس��عه، الیحه بودجه و نیز 

الیحه هدفمند کردن یارانه ها پاسخ گفت.
وی به ویژگی های برنامه پنجم توس��عه اشاره 
کرد و گف��ت: این برنامه مبتنی ب��ر توانمندی های 
ملت ایران اس��ت چرا که این ملت باید در مس��یر 

پیشرفت و پیروزی حرکت کنند.
رئی��س جمهور ب��ه ویژگی های دیگ��ر برنامه 
توس��عه اش��اره و خاطر نش��ان کرد: این برنامه به 
موقعی��ت دولت ب��ر می گردد چرا ک��ه ملت ایران 
عالوه بر ساختن ایران باید در مدیریت جهان نقش 
فعالی داشته باشد که استفاده از تجربیات برنامه های 

گذشته توسعه از ویژگی های برنامه توسعه است.
احمدی ن��ژاد تصری��ح کرد: در تدوی��ن برنامه 
دقت های الزم صورت گرفته و برنامه پنجم توسعه 
واقع بینانه تنظیم شده است و در هر بخشی از آن نه 
بلند پروازی دیده شده و در آن توانمندی های ملت 

ایران کوچک نگریسته شده است.
وی با بیان اینک��ه در هر بخش از برنامه پنجم 
به تحوالت اقتصادی و امکانات کش��ور دقت شده 
اس��ت، تصریح کرد: برنامه پنجم توس��عه بس��یار 
ش��فاف ب��وده و از ظرفیت قانونی اساس��ی و همه 

قوانین کشور در آن دیده شده است.
رئیس جمهور کشورمان با تأکید بر اینکه برنامه 
پنج��م توس��عه را آنقدر قط��ور نکرده ایم که حجم 

بی اندازه ای پیدا کند، بیان کرد: برنامه پنجم توسعه 
بس��یار منس��جم و مختصر تدوین شده و در آن به 
جاهایی که نیازمند تصویب قانون جدید اس��ت نیز 
اشاره ش��ده اس��ت که همه مردم می توانند بر این 

برنامه اشراف داشته باشند.
احمدی ن��ژاد برنامه پنجم توس��عه را، برنامه ای 
منعطف و با توجه به ش��رایط اجتماعی و اقتصادی 
در جه��ان و داخل عنوان ک��رد و ادامه داد: در این 
برنامه اهداف بزرگ متناسب با توانمندی های ملت 
ای��ران، هدف گذاری ش��ده اس��ت و در بخش های 
مختلف آن انس��جام درونی خوب��ی وجود دارد و 
از کارهای تکه تکه در این برنامه خودداری ش��ده 

است.
وی به نمونه ای از انس��جام برنامه پنجم توسعه 
اش��اره کرد و گفت: برای نمونه اگر خواستار آنیم 
که بخش کش��اورزی ما به نقطه مطلوبی برسد باید 
در مدت 5 سال این امر اتفاق بیفتد، ضمن آنکه در 
این برنامه سعی کرده ایم تا مسأله اشتغال و مسکن 
م��ورد توجه قرار گیرد و کار ها را به دس��ت مردم 

بسپاریم.
وی ب��ا بیان اینک��ه در برنامه پنجم توس��عه به 
اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و توجه 
به فرهنگ و توسعه آن در کشور تأکید جدی شده 
اس��ت، تصریح ک��رد: در بخش علم��ی و فناوری 
در ای��ن برنامه جهش بزرگی پیش بینی ش��ده که از 

ظرفیت ملت ایران برخوردار شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه در بررسی الیحه برنامه 
پنجم نیاز نیست مجلس دوباره برنامه ای بنویسد، تصریح 
کرد: در این برنامه همه ظرفیت های کارشناسی کشور 
مورد استفاده قرار گرفته و از حوزه های علمیه، دانشگاه ها 
و متخصص��ان بخش خصوصی و دیگر کارشناس��ان 

صاحب نظر استفاده شده است.
وی افزود: ده ها کار گروه تخصصی در جلس��ات 

کارشناس��ی روی این برنامه نظر داده اند تا ابتکارات و 
توانمندی های گوناگون در برنامه پنجم توس��عه دیده 

شود.
احمدی ن��ژاد برنامه پنجم توس��عه را برنامه ای 
جامع و راه گش��ا خواند که براس��اس سیاست های 

ابالغی رهبری تقدیم مجلس شده است.
وی پیش بین��ی ک��رد اگر برنام��ه پنجم به طور 
کامل اجرایی ش��ود تا 5 سال آینده بیش از نیمی از 

راه چشم انداز 20 ساله طی خواهد شد.
رئیس جمهور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
دول��ت چه زم��ان الیحه بودج��ه را تقدیم مجلس 
می کن��د، گفت: الیحه بودجه براس��اس برنامه تهیه 
شده و از هفته آینده در هر روزی آماده ایم تا آن را 

به مجلس ارائه کنیم.
وی با اشاره به ویژگی های بودجه امسال اضافه 
کرد: بودجه امسال ش��فاف است و قوانین موجود 
را در آن نیاورده ایم از این رو می توان گفت بودجه 
امس��ال منسجم، منعطف، به هم پیوسته، عملیاتی و 

در نهایت مختصر و مفید است.
احمدی نژاد ای��ن را هم اضافه کرد که با توجه 
به ویژگی های بودجه امسال رسیدگی نمایندگان به 
ای��ن الیحه زمان کمی را خواه��د برد و نمایندگان 

انرژی کمی را صرف بررسی آن خواهند کرد.
رئیس جمهور در خص��وص تأمین نظر دولت 
در الیح��ه هدفمند کردن یارانه گفت: هدفمند کردن 

یارانه ها کار بزرگی است.
وی با بیان اینکه برای اجرای سیاس��ت های اصل 
44 قانون اساسی چندین نهاد جدید تأسیس شد، افزود: 
الیحه هدفمند کردن یارانه ها نیازمند زیر ساخت هایی 

است که بتوانیم این کار بزرگ را انجام دهیم.
احمدی نژاد افزود: دولت قصد داشت با کمترین 
تبعات منفی و بیشترین سود برای مردم این الیحه 
را اجرای��ی کند که با توجه به نظ��ر نمایندگان در 

خص��وص این الیحه اجرایی کردن آن در ش��رایط 
موجود زمان بیشتری را از دولت می گیرد و دولت 
باید انرژی بیش��تری را صرف کند تا بخش کمتری 

از اهداف الیحه تحقق یابد.
رئیس جمه��ور با بیان اینک��ه دولت منتظر نظر 
ش��ورای نگهبان در خصوص الیحه هدفمند کردن 
یارانه ها است، تصریح کرد: پس از بررسی شورای 
نگهبان روشن تر می توان نظر خود را درباره الیحه 
ارائه دهیم، اگر چه دولت باید الیحه هدفمند کردن 

یارانه ها را اجرا کند.
وی اضافه کرد: اگر قب��اًل با 100 واحد انرژی 
می توانس��تیم اجرای الیحه هدفمند کردن را محقق 
کنی��م اما با توجه به نظر کارشناس��ان در ش��رایط 
فعلی باید 200 واحد انرژی صرف کنیم تا کمتر از 

اهداف اولیه اجرای الیحه به تحقق برسد.
احمدی ن��ژاد ابراز امیدواری ک��رد با همکاری 
دولت و مجلس نقایص الیحه هدفمند کردن یارانه 
در اجرا برطرف شود و کار به گونه ای در این زمینه 
پیش رود که در نهایت منجر به پیش��رفت، اعتالی 

مردم و رشد اقتصادی کشور شود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا بررسی 
همزمان الیحه برنامه پنجم توسعه و بودجه تا پایان 
سال شدنی است، گفت: مجلس در این زمینه اصل 
رسیدگی دارد چرا که نمی خواهد از ابتدا برنامه ای 
بنویس��د و بار اصلی در این خصوص روی دوش 
دولت بوده و تنها نمایندگان اشکاالت لوایح مذکور 
را برطرف می کنند و اگر چیز پنهانی مانده است در 

رابطه با این دو الیحه تکمیل خواهند کرد.
رئیس جمهور تصریح کرد: با توجه به ظرفیت ها 
و توانمندی های نمایندگان بررس��ی این دو الیحه 
شدنی است چرا که نمایندگان وقت زیادی در این 
خصوص صرف می کنند و با دلس��وزی مطالب را 

بررسی خواهند کرد.

مع��اون وزیر نف��ت و مدیرعامل ش��رکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران می گوید: 
56 درص��د فرآورده های نفتی کش��ور در ش��بک�ه 

حمل و نقل مصرف می شود. 
به گزارش ایرنا، س��یدنورالدین ش��هنازی زاده  
اف��زود:  19 درصد از فرآورده های نفتی کش��ور را 
نیز بخش خانگی، تجاری و خدماتی، شش درصد 
را کشاورزی و 15 درصد را نیز صنایع بزرگ مانند 

نیروگاهها به مصرف می رسانند.
وی میزان کل فرآورده های نفتی تولیدی در 9 
پاالیشگاه کشور را 232 میلیون لیتر شامل گازمایع، 
حالل ها، بنزین، گازوئیل،  نفت سفید و نفت کوره 
ذکر کرد و گفت: تالش می ش��ود با اصالح و بهینه 
سازی پاالیشگاهها و احداث پاالیشگاههای جدید 
نظیر ستاره خلیج فارس ظرفیت تولید فرآورده های 

نفتی متناسب با نیاز کشور افزایش یابد.
ش��هنازی زاده در بخش دیگ��ری از اظهاراتش 
گفت:  از مجم��وع انرژی مورد نیاز کنونی کش��ور 
39درص��د را فرآورده های نفتی و بقیه را گاز ) 51 
درص��د(، برق )8 درصد( و س��ایر مناب��ع نیز یک 

درصد را تأمین می کنند.
ای��ن مق��ام وزارت نفت یادآور ش��د: 14 هزار 
کیلومتر خط لوله نفت خام پاالیش��گاههای 9 گانه 
کش��ور و فرآورده ه��ای تولیدی آنه��ا را به مراکز 

مصرف منتقل می کنند.
به گفت��ه وی ظرفیت ف��رآورش ) پاالیش نفت 
خ��ام( در پاالیش��گاههای تبریز 112 هزار بش��که 
در روز، کرمانش��اه 22 ه��زار بش��که، اراک 173 
هزار بش��که، اصفهان 362 هزار بشکه، آبادان 404 
هزار بشکه، ش��یراز 59 هزار بشکه، الوان 31 هزار 
بش��که و بندرعباس 320 هزار بشکه در روز است 
ک��ه در مجموع به یک میلیون و 700 هزار بش��که 

می رسد.
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران خاطرنش��ان کرد: دو هزار 
و 660 جایگاه در سراس��ر کش��ور نیز کار انتقال و 

عرضه فرآورده های نفتی کشور را برعهده دارند.
به گفته ش��هنازی زاده ش��رکت ملی پاالیش و 
پخ��ش فرآورده های نفتی ای��ران 43 هزار مصرف 
کنن��ده عمده، 37 منطقه عملیات��ی، 237 ناحیه، 19 

جای��گاه عرضه گاز مایع ال پ��ی جی، 476 جایگاه 
ت��ک منظ��وره و 582 جای��گاه دو منظ��وره عرضه 

سوخت را تحت پوشش دارد.
وی اضاف��ه ک��رد: ب��ا توج��ه ب��ه برنامه های 
آت��ی وزارت نفت ب��رای تالش ب��ه منظور صدور 
محص��والت نفتی به خ��ارج در نظر اس��ت میزان 
خ��ط لوله های موجود از 14 ب��ه 20 هزار کیلومتر 

گسترش یابد.
این مق��ام وزارت نفت افزود: این ش��رکت در 
تالش است ظرفیت انبارهای خود را از 11میلیارد و 

500 میلیون لیتر کنونی به 16 میلیارد لیتر برساند.
وی درباره کنترل کیفی محصوالت ارائه ش��ده 
این ش��رکت نیز گفت: فرآورده های نفتی تولیدی 
هم در مرحل��ه تولید و هم در مراحل انتقال، حمل 
و عرضه آن دائم کنترل می شود و بر همین اساس 

فاقد هرگونه نا خالصی است.
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخش 
فرآورده ه��ای نفتی ای��ران اظهار داش��ت: وزارت 
نفت و این شرکت براساس اصل 44 قانون اساسی 
حتی در صورت داش��تن توان مالی نیز نمی توانند 

پاالیش��گاه بس��ازند به همین دلیل روش راهبردی 
ما تش��ویق بخ��ش خصوصی برای مش��ارکت در 
س��اخت و اس��تفاده از پاالیشگاهها اس��ت و ما در 
ای��ن زمین��ه تضمین های کاف��ی در م��ورد تأمین 
خوراک پاالیشگاهها و خرید محصوالت به بخش 

خصوصی ارائه می کنیم.
ش��هنازی زاده اف��زود: با توجه ب��ه رغبت کم 
بخ��ش خصوص��ی در این زمین��ه، وزارت نفت به 
دولت پیش��نهاد داده برای تکمیل پاالیش��گاه ستاره 
خلیج ف��ارس که هم اکنون 20 درصد آن س��اخته 
ش��ده به میزان 65 درصد و سازمان تأمین اجتماعی 
35 درصد س��رمایه آن را تأمین کرده و پس از بهره 
برداری از آن به بخش خصوصی واگذار و از محل 

فروش آن دیون مربوطه پرداخت شود.
این مقام وزارت نفت اظهار داش��ت: ش��رکت 
ملی پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی ایران در 
زمینه بهینه س��ازی پاالیشگاهها با مشکالتی مواجه 
اس��ت که با تالش ها و حمایت های وزیر نفت و 
اس��تفاده از اعتبارات بانکی ب��رای رفع آنها تالش 

می شود.

معاون اول رئی��س جمهور با بیان اینکه 
باید از بخش تولید داخلی حمایت شود، بر 
ضرورت جلوگیری از واردات بی رویه تأکید 

کرد.
به گزارش اکونیوز در جلس��ه کارگروه 
کنترل بازار و تأمین نیازهای مالی طرح های 
پنج س��اله که به ریاست محمد رضا رحیمی 
برگزار شد، موضوعاتی در خصوص کنترل 
قیمته��ا، ص��ادرات و واردات و چگونگ��ی 
تخصیص تس��هیالت بانکی ب��ه طرح های 
اقتص��ادی م��ورد بح��ث و تبادل نظ��ر قرار 

گرفت.
معاون اول رئیس جمهور در این نشست 
با اش��اره به اینکه در مس��أله تنظیم بازار باید 
تولی��دات داخل��ی در اولویت ق��رار گیرد، 
وارداتی که به بازار و تولید داخلی آسیب وارد 
می کند را مورد انتقاد قرار داد و افزود: بخشی 
از واردات آسیب زای ما از کشورهایی است 
که در نقطه مقابل سیاس��ت های جمهوری 
اس��المی ای��ران ق��رار دارند که بای��د تدابیر 
ویژه ای درخصوص منافع کش��ورمان اتخاذ 

شود.

محمدرضا رحیمی با تأکید بر ضرورت 
کنترل قیمته�ا و حمایت از مردم در آست�انه 
ش��ب عید افزود: با در نظ��ر گرفتن مصالح 
کش��ور باید ترتیبی اتخاذ که هم بازار کنترل 

شود و هم تولید دچار آسیب نشود.
معاون اول رئی��س جمهور با بیان اینکه 
واردات و صادرات باید به طور کامل تحت 
کنترل و نظارت باش��د، خواستار رفع ایرادها 
و مشکالت بخش تولید داخلی و به تبع آن 

تأمین نیازهای کشور از این تولیدات شد.
از دیگ��ر موضوعات مورد بحث در این 
جلس��ه تخصیص تس��هیالت بانکی بود که 
مقرر ش��د بانک های ملی و ملت تسهیالت 
الزم ب��رای خری��د محص��والت داخل��ی و 
واردات ضروری را با نرخ توافقی بانک ها و 
وزارت بازرگانی در اختیار بخش خصوصی 

قرار دهند.
در این جلس��ه وزرای نف��ت، بازرگانی، 
دادگستری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، 
رئی��س کل بانک مرک�زی، رئیس س���ازمان 
می��راث فرهنگ��ی و ش��ماری از معاونان و 

مدیران و کارشناسان مربوط حضور داشتند.

معاون اول رئیس جمهور:

حمایت از تولید داخل  ضروری است
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روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 
برترین روابط عمومی صنعتی تجاری کشور

انتخاب اصفهان به عنوان مرکز توسعه مراکز رشد یونسکو

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان خواستار شد:
تالش مسئوالن کشور برای ارتقای جایگاه نهاد 

مردمی شوراها

اصفهان اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

اصفهان
تأکید نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

ساماندهی نمای ساختمانهای شهر اصفهان 
ضروری است

عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای  
اسالمی ش��هر اصفهان بر تالش مسئوالن کشور 
برای ارتقای جایگاه شوراهای اسالمی تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی 
شهر اصفهان، علیرضا نصر اصفهانی به جایگاه 
و نقش ش��وراهای اس��المی در حل مسائل و 

مش��کالت و معضالت جامعه 
و مردم اش��اره ک��رد و تالش 
آن��ان را در این زمینه از لحاظ 
سرعت و کیفیت بر هیچ کس 
پوشیده ندانست و گفت: تأثیر 
فعالیت ش��وراهای اسالمی در 
10 سال گذشته نسبت به سایر 
نهادها در حل مشکالت مردم 
بیش��تر بوده است. وی بر لزوم 
توجه مسئوالن و برنامه ریزان 
کش��ور به ش��وراهای اسالمی 

ب��رای ارتقای جایگاه این ش��ورا ها تأکید کرد 
و افزود: متأس��فانه هنوز شوراهای اسالمی در 
جایگاه واقعی خود قرار نگرفته اند و مسئوالن 
کش��ور باید تمام تالش خ��ود را برای ارتقای 
جای��گاه این ش��وراها ب��ه کار گیرن��د. عضو 
کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان به جایگاه ش��وراهای اس��المی 
بین مردم اش��اره و نقش این ش��وراها در حل 
مش��کالت آنان را مهم ارزیاب��ی کرد و گفت: 
مراجعات و مطالبات و درخواس��تهای مردمی 
از شوراهای اسالمی بیانگر شناخت و پذیرش 
این ش��وراها از سوی مردم است. وی تغییر در 
ترکیب و افزایش تعداد اعضای چهارمین دوره 
شوراهای اسالمی را به نفع جامعه و تجربه شده 
در دیگر ش��هرهای جهان بیان کرد و افزود: در 
صورت تحقق این امر و افزایش تعداد اعضای 
شوراهای اسالمی خالء نبود شورایاریها که به 
دالیلی تشکیل نش��د را برطرف خواهد کرد و 
با توجه به گس��تردگی شهر اصفهان و افزایش 
تعداد اعضای ش��ورای اسالمی این شهر از 11 
به 21 نفر بس��یاری از مش��کالت حل خواهد 
ش��د. علیرضا نصراصفهانی در بخش دیگری 
از س��خنان خود تالش و اقدامات معاون امور 
عمرانی اس��تانداری برای پیگیری و تسریع در 
تأیید و تصویب بازنگ��ری طرح تفصیلی این 
ش��هر را ارزش��مند و قابل تقدیر بیان و اظهار 

امیدواری کرد: با تصویب و تأیید بازنگری طرح 
تفصیلی ش��هر در کمیس��یون ماده 5 و بررسی 
آن در ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری، 
شهرداران مناطق 14گانه و شهروندان اصفهانی 
بتوانن��د برنامه ه��ا و امور خود را بر اس��اس 
طرح تفصیلی جدید دنب��ال کنند. وی الینحل 
چندین  مشکالت  بودن 
ساله ش��هر و شهروندان 
ش��د  یادآور  را  اصفهان 
تعام��ل  و هم��کاری و 
مدیریت اس��تان را برای 
معض��الت  ای��ن  رف��ع 
ض��روری دانس��ت و از 
عمرانی  ام��ور  معاونت 
اس��تانداری خواست در 
این زمینه از هیچ تالشی 
دریغ نکند. نایب رئیس 
کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری 
اطالعات ش��ورای اسالمی شهر اصفهان، عدم 
بازگش��ایی ادامه بزرگراه شهید همت را یکی 
از مهم ترین مش��کالت و معضالت این شهر 
بی��ان و به س��رمایه گذاریهای ص��ورت گرفته 
در این بزرگراه برای حل مش��کالت ترافیکی 
اشاره کرد و گفت: به رغم تالشهای انجام شده 
توسط مدیریت شهر اصفهان برای بازگشایی و 
اجرای پروژه ادامه این بزرگراه، هنوز هیچ اقدام 
مثبتی در این زمین��ه صورت نگرفته و این امر 
همچنان به عنوان آفتی برای وقت و منابع شهر 

و شهروندان تلقی می شود.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان به 
تالش و اقدامات مدیریت این شهر برای عمران 
ش��هر و اجرای ساالنه دهها پروژه عمرانی اشاره 
کرد و لزوم حفظ، نگهداری و توس��عه فضاهای 
سبز و پارکها را برای جلوگیری از آلودگی های 
زیست محیطی مورد تأکید قرار داد و از معاونت 
خدمات شهری شهرداری خواست در این چند 
ماه باقیمانده در س��ال جاری برنامه ریزی های 
الزم را برای توسعه فضاهای سبز و درختکاری 
به وی��ژه در رفوژهای میانی و کناری خیابانها و 
کاش��ت یک میلیون اصله نهال در شهر اصفهان 
به عمل آورد و س��ازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری گزارشی از عملیاتی شدن این امر را به 

شورای اسالمی شهر اصفهان ارائه کند.

آه��ن  ذوب  عموم��ی  رواب��ط 
اصفهان در ششمین جشنواره علمی 
و برترین ه��ای روابط عمومی ایران 
و پنجمین س��مپوزی�وم بی�ن المللی 
روابط عمومی که با عنوان بررس��ی 
نقش و کارکرده��ای روابط عمومی  
در بخش صنع��ت و تجارت برگزار 
ش��د به عنوان برترین روابط عمومی 

صنعتی تجاری کشور انتخاب شد.
در مراس��م افتتاحیه این همایش 
ک��ه ب��ا حضور جمع��ی از اس��اتید، 
متخصصان، کارشناسان روابط عمومی و 
همچنین جمعی از مدیران و مسئوالن 
رواب��ط عمومی ها و س��ازمان های 
مختلف اقتصادی و تجاری کش��ور 
برگزار ش��د، ل��وح و تندیس برترین 
روابط عمومی صنعتی تجاری توسط 
دکتر نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن ایران به محمود ایزدی 
سرپرست  روابط عمومی ذوب آهن 

اصفهان اهدا شد.
هی��أت داوران ای��ن جش��نواره،  
رواب��ط عموم��ی ذوب آهن اصفهان 
را ب��ه دلی��ل عملک��رد موفقیت آمیز 
در راس��تای توس��عه فعالیت ه��ای 
ارتباطی به عنوان روابط عمومی برتر 

برگزیدند.
در متن لوح مذکور آمده است: با 
توجه به رأی هیأت داوران شش��مین 
جشنواره علمی و برترین های روابط 
عمومی ایران و انتخاب اثر آن روابط 
عموم��ی در زمین��ه رواب��ط عمومی 
تجاری و صنعتی به عن��وان اثربرتر، 
لوح س��پاس جش��نواره به اداره کل 
روابط عمومی شرکت سهامی ذوب 

آهن اصفهان اعطاء می شود.
در مراسم اختتامیه این سمپوزیوم 
ک��ه با حضور تنی چند از مس��ئوالن 

وزارتخانه ه��ای بازرگانی،  صنایع و 
معادن و مهندس تمدن استاندار تهران 
برگزار ش��د، خبرنگار روابط عمومی 
ذوب آه��ن گفتگوی��ی ب��ا دو تن از 
متخصصان روابط عمومی صورت داد 

که در پی می آید:
دکترهوش��مند س��فیدی دبیرکل 
جشنواره علمی و برترین های روابط 
عمومی گفت: ذوب آهن اصفهان به 
عنوان مادر صنع��ت فوالد ایران باید 
برای همه ایرانیان شناخته شده باشد 
که ای���ن وظیف�ه مه�م ب���ه عه�ده 

روابط عمومی است. انتخاب روابط 
عمومی این مجتمع عظیم صنعتی به 
عن��وان روابط عموم��ی برتر صنعتی 
تجاری کش��ور نشان دهنده توان این 
بخش اس��ت. وی افزود: واحدهای 
صنعت��ی و تجاری در دنی��ای امروز 
برای جلب اعتماد مشتری و افزایش 
سرمایه اجتماعی خود نیازمند روابط 
عمومی هستند و بدون آن نمی توانند 

جایگاه مناسبی در بازار کسب کنند.
پ��در  س��اروخانی  پ�رفس���ور 
جامعه شناس��ی ارتباط��ات ایران نیز 
گفت: باعث خوش��حالی اس��ت که 
رواب��ط عمومی یک واح��د صنعتی 
پرقدم��ت مانند ذوب آه��ن اصفهان 
پیشتاز روابط عمومی های صنعتی و 

تجاری است.
این استاد جامعه شناسی دانشگاه 
تهران اف��زود: صنعت ف��والد یکی از 
مهمترین معیارهای توسعه جوامع است 
که نقش آن حت��ی در دنیای امروز نیز 
کم رنگ نش��ده است. در توسعه ملی 
این صنعت مهم بدون شک ذوب آهن 
اصفه��ان نقش پررنگی داش��ته و دارد 
که روابط عموم��ی باید این جایگاه را 

همواره متذکر شود.

سازمان یونس��کو شهرک علمی 
تحقیقاتی اصفه��ان را به عنوان مرکز 
منطق��ه ای توس��عه مراکز رش��د و 
پارکهای علم و فناوری خود انتخاب 

کرده است.
  ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر،  
این دفتر با هدف ایجاد همکاری بین 
مراکز رشد کشورهای عضو سازمان 
اک��و به منظور ایجاد ظرفیت س��ازی 
برای برگزاری برنامه های آموزش��ی 
منطقه ای، کارگاهها و س��مینارهای 
تخصصی جهت فعاالن پارکهای علم 
و فناوری و سرمایه گذاران خارجی 
در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 

انتخاب شده است.
معاون پژوهشی و فناوری وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم 
پایان دوره رش��د مؤسس�ات فن آور 
مستقر در ش��هرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان ابراز امیدواری کرد: در برنامه 

پنجم توسعه تعداد شرکت های این 
شهرک از 193 واحد به 2 هزار واحد 

افزایش یابد. 
دکتر مهدی نژاد گفت: هم اکنون 
9 دانش فنی از این شهرک به فروش 

رس��یده و 150 عن��وان محصول نیز 
تولید شده است. 

وی ه��دف از ایج��اد پارکه��ای 
علم و فناوری و ش��هرکهای علمی و 
تحقیقاتی در کش��ور را تکمیل حلقه 

تبدی��ل علم به ث��روت و قدرت بیان 
کرد و گفت: پارکهای علم و فناوری 
بهتری��ن مکان برای پش��تیبانی وحل 
مس��ائل صنعت ب��ه روش فن آورانه 

است.
فن��اوری  و  پژوهش��ی  مع��اون 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 
بیان اینکه پژوهشگر کافی برای انتقال 
مس��ائل و مش��کالت حوزه صنعت 
به جامعه علمی وج��ود ندارد افزود: 
یکی از راههای به روز رسانی صنعت 
برای  مطالعاتی  ایجاد فرصت ه��ای 
اعضای هیأت علمی دانشگاهها برای 
حض��ور در دس��تگاههای اجرایی و 
صنعتی و شناسایی نیازهای آنهاست.

در ای��ن م�راس���م از 9 واح�د 
فن آور مستقر در مراکز رشد جامع و
ICT  و 7 شرکت دانش بنیان مستقر 
در پارک علم و فناوری ش��یخ بهایی 

تجلیل شد. 

ــده رود- پرویز  ــهرکرد، خبرنگار زاین ش
سلطانی ضمن اش��اره به این مطلب گفت: این 
جش��نواره با هدف تروی��ج فرهنگ کارآفرینی، 
کاهش نق��ش دولت، معرفی کارآفرینان خالق، 
ایجاد اشتغال در بخش های خصوصی و تعاونی 
بین کارگاه های تولیدی دارای مجوز زیر 5 سال 

برگزار خواهد شد.
س��لطانی گفت: در حال حاضر40 نفر ثبت 
ن��ام کرده ان��د که از این تع��داد 9 نفر به عنوان 
کارآفرین برتر اس��تان بین تمام گروه ها معرفی 

خواهد شد.

مدیرکل کار و امور اجتماعی اضافه کرد: 97 
درصد فارغ التحصیالن دانشگاهی فاقد مهارت 
فنی هستند که این یکی از دالیل عمده بیکاری 

در استان است.

نایب رئیس ش��ورای اسالمی شهر اصفهان، 
ساماندهی سیمای شهری و نهادینه شدن هماهنگی 

نماهای ساختمانی در این شهر را خواستار شد.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اسالمی 
شهر اصفهان، مهندس سید کریم داودی به پیشینه 
معماری و تمدن فرهنگی این ش��هر اشاره کرد و 
با انتقاد از وضعیت کنونی نماسازی در این شهر 
گفت: ش��هر اصفهان به عنوان ش��هری تاریخی، 
فرهنگی و معم��اری در دنیا مطرح بوده و وجود 

نماهای س��اختمانی مختلف 
در ب���ر خیابانه�ا ب���ه وی�ژه 
محورهای چهارباغ و رودخانه 
ایج��اد  باع��ث  رود  زاین��ده 
بی هویتی در بخش معماری 
این شهر ش��ده است. وی بر 
اهمیت معماری و شهرسازی 
در حفظ جای��گاه فرهنگی- 
تاریخی ش��هر اصفهان تأکید 
و توجه به ساماندهی نماهای 
ساختمانی این شهر را ضروری 

بیان کرد و افزود: نماسازی و یکسان سازی نمای 
ساختمانها باید برای شهرداری به عنوان یک اصل 

مورد توجه قرار گیرد. 
نایب رئیس ش��ورای اسالمی شهر اصفهان 
نماسازی بیرونی ساختمانها را حق شهر و نظارت 
ب��ر آنها را ضروری دانس��ت و گف��ت: معاونت 
شهرسازی و معماری شهرداری باید با هماهنگی و 
همکاری معماران و متخصصان با تجربه و استادان 
رشته های معماری دانشگاهها، سیمای شهری و 
نمای ساختمانهای شهر اصفهان را ساماندهی و 
هماهنگ��ی در آنها نهادینه کند. وی تنها راهک�ار 
برون رفت از وضعیت کنونی در بخش س��یمای 
شهری و نماس��ازی ساختمانها در شهر اصفهان 
را س��اماندهی و نهادینه کردن این امر دانس��ت و 
آمادگی شورای اسالمی ش��هر را برای بررسی و 
تصویب لوایح شهرداری در این زمینه اعالم کرد 
و افزود: توجه به س��یمای ش��هری و نماس��ازی 

ساختمانها باید قانونی و عملیاتی شود و شهرداری 
هم ملزم به رعایت قانون در این خصوص باشد 
تا در آینده، نماهای ساختمانی در شهر اصفهان به 

صورت قانونی و یکنواخت اجرا شود.
مهندس داودی در بخش دیگری از س��خنان 
خود بر توسعه فضاهای سبز و درختکاری در شهر 
اصفهان تأکید کرد و یکی از علل زیبایی شهر را 
وجود این فضاها دانست و گفت: کاشت ساالنه 
یک میلیون اصله نهال باید در دستور کار مسئوالن 
ش��هرداری اصفهان باشد و 
آنان برای تحقق این مهم از 

هیچ تالشی دریغ نکنند. 
وی ب���ا ان�ت��ق���اد از 
بی توجهی مسئوالن ذیربط 
به توس��عه درخت��کاری در 
بعض��ی از پارکه��ا و وجود 
درخت��ان کهنس��ال در این 
پارکها را گویای این امر بیان 
کرد و افزود: توسعه فضاهای 
س��بز و درختکاری در شهر 
اصفهان امری مهم و ضروری اس��ت و باید همه 
س��اله تعداد یک میلیون نهال در این شهر کاشته 
شود. وی ش��وراهای اس��المی را سرمایه عظیم 
مردمی عنوان کرد و گفت: تالش 10 س��اله این 
شوراها باعث تحولی شگرف در مناطق مختلف به 
ویژه کالنشهرهای کشور شده است، به طوری که 
مردم اصفهان شاهد تالش و فعالیت  شبانه روزی 
مدیریت این شهر برای عمران، آبادانی، پیشرفت 
و تعالی شهر خود هستند. رئیس شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان با بیان اینکه با واگذاری تمام امور 
مردم به خودشان، مشکالت و معضالت باقیمانده 
این ش��هر در بخشهای مختلف رفع خواهد شد، 
گفت: با تحقق مدیریت واحد شهری و واگذاری 
23 وظیفه پیش بینی ش��ده در قانون برنامه های 
سوم و چهارم، نهضت خدمات رسانی جدیدی به 
مردم توسط شوراهای اسالمی شهرها آغاز و تمام 

مشکالت الینحل مردم مرتفع خواهد شد.

صیانت از نیروی انسانی 
شاغل در کارهای سخت 
و زیان آور در واحدهای 

صنعتی و تولیدی
به منظور حفظ و صیانت از نیروی انسانی شاغل 
در واحدهای صنعتی و تولیدی، کمیته های بدوی و 
تجدید نظر در اداره کل کار و امور اجتماعی استان 
اصفهان اقدام به بررسی مشاغل سخت و زیان آور 
در واحده��ای صنعتی و تولیدی می کند. مدیر کل 
کار و امور اجتماعی اس��تان اصفهان با اشاره به این 
مطلب گفت: طبق ماده 1 آیین نامه کارهای سخت 
و زیان آور موجود در کش��ور کارهایی که در آنها 
عوامل فیزیکی، ش��یمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی 
محیط کار غیر اس��تاندارد باش��د و در اثر اش��تغال 
کارگر، تنش��ی به مراتب باالتر از ظرفیتهای طبیعی 
)جس��می و روانی( در وی ایجاد شود و نتیجه آن 
بیماری ش��غلی و عوارض ناش��ی از آن باشد جزء 

کارهای سخت و زیان آور هستند.

مرتض��ی ماندنی بی��ان داش��ت: متقاضیانی که 
ش��رایط فوق در محیط کار آنها وجود داشته باشد 
می توانند درخواس��ت خود را ب��ه دبیرخانه کمیته 
بدوی بررسی مشاغل سخت و زیان آور مستقر در 
اداره کار و امور اجتماع��ی محل کار خود تحویل 
دهند. وی خاطر نش��ان کرد: اعضای کمیته بدوی 
اس��تانی ش��امل معاون روابط کار و امور اجتماعی 
استان یا نماینده وی، معاون امور بیمه ای اداره کل 
تأمین اجتماعی اس��تان یا نماینده وی، کارش��ناس 
مس��ئول بهداش��ت حرف��ه ای معاونت بهداش��تی 
دانش��گاه، دانشکده علوم پزشکی اس��تان، نماینده 

کارگران و نماینده کارفرمایان است.
ماندن��ی به ش��رایط بازنشس��تگی در کارهای 
سخت و زیان آور اشاره کرد و گفت: بیمه شدگانی 
که حداقل 20 س��ال س��ابقه کار متوالی یا 25 سال 
سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهای 
س��خت و زیان آور را دارا باشند، بدون شرط سنی 
می توانند درخواست بازنشستگی از سازمان تأمین 
اجتماع��ی کنند. مدی��ر کل کار و ام��ور اجتماعی 
بیان ک��رد تا کنون حوزه رواب��ط کار اداره کل کار 
و امور اجتماعی استان اصفهان به درخواست کلیه 
متقاضیان در این زمینه رسیدگی و آرای مربوطه در 
خص��وص آنان را صادر و جهت اجرا به س��ازمان 
تأمین اجتماعی ارسال کرده است. شایان ذکر است 
در نه ماهه نخست س��ال جاری درخواست تعداد 
2177 نفر از کارگران ش��اغل در کارهای سخت و 
زیان آور در کمیته بدوی بررسی شده و در نهایت 
بازنشس��تگی پیش از موعد 1569 نفر از آنان مورد 
تأیید قرار گرفته اس��ت. همچنی��ن پس از طرح و 
بررس��ی در کمیت��ه تجدید نظر از تع��داد 267 نفر 
که ب��ه رأی کمیته ب��دوی اعتراض داش��تند تعداد 
122 نفر مورد تأیید ق��رار گرفتند. عالوه بر این از 
سال 1381 لغایت 1387، سخت و زیان آور بودن 
شغل 25812 نفر از کارگران در کمیته بدوی مورد 
بررس��ی و از این تعداد، درخواس��ت 20224 نفر 

مورد تأیید قرار گرفته است.

ایجاد شفت در کنار سی و سه پل منجر به ریزش این 
پل می شود

ــان حجتی   ــه حاتمی، ایم فاطم
اکنون این اجماع وجود دارد که س��ر 
دس��تگاه » TBM« نه تنها به خارج 
از مس��یر اصلی حرکت کرده بلکه به 
س��طح زمین نزدیک و این مسأله به 
 TBM معنای برخورد دستگاه برش

با پی سی و سه پل است.
پس از 7 م��اه از توقف عملیات 
حفر تونل های متروی اصفهان، پرده 
تازه ای از عملکرد و نظارت ضعیف 
کارفرم��ا و پیمان��کار ک��ه منجر به 
انحراف دستگاه »TBM« و برخورد 
آن با پایه های پل تاریخی سی و سه پل 

در این پروژه برداشته شد.
 طب��ق اس��ناد ب��ه دس��ت آمده، 
دس��تگاه »TBM« تونل شرقی مترو 
اصفهان پس از انحراف به دلیل ایجاد 
مشکل »افت سپر« دچار انحراف در 
مس��یر اصلی خود ش��ده و به سطح 

زمین نزدیک شده است.
در این رابطه یکی از جدی ترین 
راه حل های بررسی شده در این مورد 
یعن��ی ایجاد ش��فت )چ��اه عمودی 
بزرگ( در حری���م پ�ل ت�اری�خ�ی 
س��ی و س��ه پل است که س��ازم�ان 
می��راث فرهنگ��ی در ص��ف اولین 
مخالف��ان این طرح ق��رار دارد و راه 
حل دوم نیز عقب کش��یدن دستگاه 
TBM مط��رح می ش��ود که مجری 
ارشد متروی تهران، این اتفاق را غیر 

ممکن دانسته است.
از سوی دیگر، کارگران ناراضی 
از وضعیت دستمزدها و بیمه هایشان 
در زمان توقف مترو به دلیل اشتباهان 
مهندس��ی و نظارتی، بارها دست به 
اعتصاب زده اند که این مس��أله روند 
فعالیت تونل شرقی متروی اصفهان 

را با مشکل روبه رو کرده است.
طب��ق م����اده 13 س���ازم���ان 
میراث فرهنگ��ی و م��اده560 قانون 
مجازات اسالمی تعزیرات، هیچ کس 
حق هیچ گونه عملیاتی بدون اجازه 
س��ازمان میراث فرهنگی در اطراف 
محوطه های ثبت شده ملی را ندارد. 
این نکته در حالی اس��ت که سازمان 
قطار شهری اصفهان و شرکت پیمانکار 

پروژه یعنی الم��وت در گفتگو با یک 
شرکت از آنان خواسته اند تا راه حل های 
پیشنهادی در مورد ایجاد شفت در کنار 
سی و سه پل را بررسی و نتایج حاصله 

را اعالم کنند.
ی��ک منبع آگاه در ای��ن زمینه و 
چگونگی حل مش��کالت این طرح 
گف��ت: در روش ه��ای پیش��نهادی 
جدید برای برون رفت از مش��کلی 
که وج��ود آب زاینده رود برای حفر 
ش��فت ایجاد می کند می توان بدون 
نیاز به خشک شدن دوباره رودخانه 
زاینده رود با ایج��اد پمپ هایی برای 
مکش آب اطراف ش��فت، این شفت 

را با بررسی های دقیق ایجاد کرد.
وی معتقد اس��ت: در این طرح 
تنها ایمنی شفت تضمین می شود اما 
تضمینی در مورد چگونگ�ی رفت�ار 
پل س��ی و س��ه پل وجود ن��دارد و 
همچنی��ن به دلیل ایجاد حساس��یت 
باال میان اذه��ان عمومی و همچنین 
احتم��ال وجود مش��کالت ترافیکی 
در محدوده مورد نظر، دسترس��ی در 

بیرون شفت امکان پذیر نیست.
این ش��فت در مختصات تقریبی 
650 متر مربع حفر می شود که عمق 
آن نی��ز 18 متر اس��ت ک��ه پیش از 
آغ��از حف��اری و در مرحله اول باید 
تأسیسات شهری قرار گرفته در این 
محدوده بررس��ی و متوقف ش��وند 
و پ��س از مرحل��ه اول خاکبرداری، 
نسبت به تعمیر کاترهد اقدام می شود. 
هرچند آس��یب دیدن سر برنده بازو 

)کاترهد( پیش از این بارها توس��ط 
مدیران شهری و سازمان قطار شهری 
و ش��رکت پیمانکار الموت تکذیب 

شده است.
ــه دلیل  ــه پل ب ــی و س پی س

»افت سپر« ضربه دیده است
در مورد انحراف در تونل متروی 
ش��رقی اصفهان که مسئولین شهری 
تالش در ایجاد ابه��ام در پیدا کردن 
مقصرین اصلی مترو داش��ته اند، در 
ابتدا گفته ش��د که ش��خصی به دلیل 
غرض ورزی مس��یر دستگاه را تغییر 
داده اس��ت اما این مسأله پیش از این 
در گ��زارش مفصلی، ب��ا ذکر دالیل 

فنی، به صورت کامل رد شد.
پس از بررسی های مهندسین از 
تونل مترو، مس��یر و دالیل انحراف، 
مس��أله »اف��ت س��پر« ک��ه در مواقع 
تونل سازی روی مس��یر منحنی  وار 
اتفاق می افتد، مطرح و بررس��ی شد 
که اجم��اع نظ��ر بیش��تری در میان 
مهندس��ین وج��ود دارد که در چنین 
حالت��ی می ت��وان مدعی ش��د س��ر 
دس��تگاه »TBM« نه تنه��ا به خارج 
از مس��یر اصلی حرکت کرده بلکه به 
س��طح زمین نزدیک و این مسأله به 
 TBM معنای برخورد دستگاه برش

با پی سی و سه پل است.
در صورت اثبات طرح و فرضیه 
»افت سپر« در گزارش کامل شرکت 
کاواک چهلس��تون که توسط اساتید 
و  صنعت���ی  دانش��گ�اه  برجس��ت�ه 
دانشگاه آزاد نجف آباد برای سازمان 

میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان 
انج�ام ش���ده است، ضرب�ه خوردن 
پی س��ی و سه پل قطعی و غیر قابل 

انکار است.
»اف��ت س��پر« حالتی اس��ت که 
س��پر با محور منطبق بر محور تونل 
به س��مت جلو حرکت نکند. در این 
حال��ت ان��دازه حفره حفاری ش��ده 
بزرگتر از آسترکاری نهایی است. این 
اتفاق اغلب به عنوان »انحراف« بیان 
می شود و به دلیل هدایت اشتباه یا در 
مواقع تونلس��ازی روی مسیر منحنی 

وار حاصل می شود.

 ،TBM عقب کشیدن دستگاه
راه حل نهایی

در هفته گذش��ته، مجری ارش��د 
پروژه س��اخت متروی تهران اظهار 
داش��ت: با توجه ب��ه اینکه قطر همه 
دستگاه های »TBM« از مسیر تونلی 
که حفر می کنند بیشتر است، برگشت 
آنها از مسیر تونل غیر ممکن است و 
این مسأله، طبیعتاً شامل تونل متروی 

اصفهان نیز می شود.
محمد مجد اردکان��ی افزود: برای 
دستگاهی که از مس��یر خود منحرف 
شده اس��ت هیچ راهی برای برگشت 
از تونل وجود ن��دارد و مجریان طرح 
الزاماً مجبور هستند برای اصالح مسیر 

گودالی در سطح زمین حفر کنند.
ی��ک منبع آگاه در م��ورد طرح 
 »TBM« عق��ب کش��یدن دس��تگاه
گفت: به دلیل حساسیت حفر گودال 
در کنار پل تاریخی س��ی و سه پل، 
تمامی رایزنی ها و مراحل کارشناسی 
در م�ورد عق�ب کشی��دن دستگ�اه 
»TBM« با یک شرکت مهندسی در 
ته��ران، به طول 9 متر و قرار گرفتن 
در مسیر اصلی انجام شده است که 
پس از نصب جک های هیدرولیکی 
و دستور نهایی سازمان قطار شهری 

اصفهان، این کار انجام می شود.
وی افزود: اطالع��ات کاملی در 
مورد ارائه این طرح موجود است که 
در صورت نیاز در اختیار مس��ئوالن 

مربوطه قرار می گیرد.

جشنواره کارآفرینان برتر اسفندماه سال جاری در 
استان چهارمحال و بختیاری برگزار خواهد شد

بهره برداری از13 پروژه 
برق منطقه ای اصفهان در 

ایام دهه فجر
 همزمان با فرا رس��یدن س��ی و یکمین 
س��الگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
ای���ران به��ره ب��رداری از  13  پ��روژه برق 
منطق��ه ای اصفهان با اعتب��اری بالغ بر  913  

میلیارد ریال آغاز خواهد شد.
 به گ��زارش روابط عمومی برق منطقه ای 
اصفهان از جمله مهمترین پروژه های قابل افتتاح 
در این ایام، خط  400  کیلوولت نیروگاه جنوب 
اصفهان- س��ورمق در استان فارس است که به 
طول  208  کیلومتر و با هدف ارتباط الکترونیکی 
ولتاژ  400 کیلوولت بین استانهای تهران، اصفهان، 
ف��ارس یزد و کهکیلویه و بویر احمد، انتقال بار 
تولیدی نیروگاه جنوب اصفهان به استان فارس و 
تقویت ولتاژ 400  کیلوولت  سورمق با هزینه ای 
بالغ بر  240  میلیارد ریال احداث شده و به 

بهره برداری خواهد رسید.
این گزارش می افزاید از دیگر طرحهای قابل 
افتتاح این شرکت پس��تهای  63/20  کیلوولت 
کنجدجان واقع در منطقه گلپایگان، ملک شهر و 
شهید فهمیده در منطقه شمال اصفهان و سجزی 
در منطقه شرق اصفهان خواهد بود که با اعتباری 
معادل  143  میلیارد ریال  به بهره برداری خواهد 

رسید.
  بر پای��ه این گزارش پروژه های مذکور به 
صورت میانگین در یک دوره  4  س��اله شروع 
ش��ده و آماده بهره برداری شده اند و خط  400  
کیلوولت نیروگاه جنوب اصفهان به سورمق اولین 
خط مهاری  400  کیلوولت کشور است که برای 
اولین بار در سطح کشور در اصفهان اجرا شده و 
با توجه به مشکالت فراوان آن در طول اجرا به 
دست توانای کارشناسان میهن اسالمی در مدت 

سه سال به بهره برداری رسیده است.

اصفهان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
سه شنبه 22 دی ماه 1388 / 26 محرم 1431                 4Tuesday 12 January 2010    شهرستان ها
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پلمپ واحدهای صنفی متخلف

خطرات مصرف مواد مخدر

حوادث

سرخط
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هوی
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دو
 ج

اح
طر

افقی:
1- ذات الریه- بادام زمینی

2- ثروتمند و غنی- مهریه حضرت فاطمه )س(- ابرار
3- رود فرانس��وی- اولین عدد- منجنیق- کش��تی 

جنگی
4- طرف چپ- دیگران- کتاب شاتو بریان

5- مرکز شنوایی- الزم و ضروری- کامیون ارتشی- 
ماه زمستانی

6- خواهر شارلوت و امیلی برونته- محموله- مادر 
عرب- گودال

7- مقام طالگیر- دردها- بانی شعر نو و خالق کتاب 
کندوهای شکسته

8- نصف جهان- فائز
9- خواب ش��یرین و رمان امی��ل زوال- آموزگار- 

نکوهش
10- پرس��تار بچه- چهره- نغمه و س��رود هندی- 

خاک کوزه گران
11- ب��از- جان��ور عظی��م الجثه آب��زی- هاتف- 

اندوهگین
12- مرکز یونان- جیره و مواجب و بازیگر سریال 

کالنتر- شالوده و رکن
13- بیرق و پرچم- کبوتر چاهی- قله کوه

14- امرود- ساز موالنا- کاشی وطنی
15- قهرمان کشتی فرنگی جهان از ایران با چند مدال 

طال- کتاب ویلیام فالکنر
عمودی:

1- نیکوتین- بد نام و بی آبرو- دهانگیر
2- مخت��رع نامی میکروس��کوپ- نه م��ن نه تو- 
نمایشنامه شکسپیر و فیلم گریگوری چو خرای روسی

3- برج کج- غذای مریض- پاک نژاد- رشته دراز 
و پهن

4- بانگ شتر- گاو امریکایی- رنگ پیراهن تیم ملی ایتالیا
5- طاهر- شیدا - سگ مریض- حرف توفیر

6- همه- مرغ پس��اوندی- مادر عرب و فیلم فرتیز 
النگ- لجن ته حوض

7- درخت کریسمس- درون- چاق و فربه
8- ورزشی که ویلیام مورگان آن را اختراع کرد و بعد 

از فوتبال پر طرفدارترین ورزش دنیاست- اهل ده
9- دست نخورده- سیاره مریخ- دست آموز

10- ایس��تگاه فضائی روس��یه- فلز ه��ادی- بچه 
دریاچه- نام ترکی

11- تیم فرانسه- الجورد- کوشش و همت کردن- جد
12- همین- نقاش گوش بریده هلندی- سرو کوهی

13- صید و فیلم ایروین کرش��نر- غالف سیف- 
نویسنده رمان به فیلم در آمده ایوانهو

14- پادشاه- تلخ- بالغ- رمق
15-  رود شولوخف- فیلم مرحوم رسول مالقلی پور  

نایب و جانشین و دستیار.
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در جریان بازدی��د از واحدهای صنفی که به 
منظور ارتق��ای امنیت اجتماعی، توس��ط پلیس 
اطالع��ات و امنیت عموم��ی فرماندهی انتظامی 

چهارمح��ال و بختی��اری به اجرا 
درآمد از ادام��ه فعالیت دو واحد 

صنفی متخلف جلوگیری شد.
این گزارش حاکی است، در 
راستای اجرای طرح ارتقای امنیت 

اجتماعی و اخالقی، بازدید از صنوف در س��طح 
استان به مرحله اجرا گذاشته شد. در این طرح از 
24 واحد صنفی بازدید به عمل آمد که متصدیان 10 
واحد صنفی در محل مورد توجیه، ارشاد، آموزش 
و آگاه س��ازی قرار گرفتن��د. از واحدهای صنفی 

بازدید شده دو واحد به دلیل عدم رعایت شئونات 
اسالمی و تهیه و توزیع مواد مخدر و سی دی های 
ضد فرهنگی پلمپ ش��دند. بررس��ی صالحیت 
اخالقی متصدیان واحدهای صنفی 
و کنترل محسوس و غیرمحسوس 
اینگونه واحدها، برخورد با صنوف 
متخل��ف فاقد پروان��ه و برخورد 
با فروش��ندگان محصوالت ضد 
فرهنگی و غیر مجاز را از جمله برنامه های پلیس 
اطالعات و امنیت عمومی است. یادآور می شود 
متصدی واحدهای صنفی متخلف پس از تشکیل 
پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

معرفی شدند. 

 چه کنیم تا به ما اعتماد کنند ؟  

حفظ شأن و ارزش فردی در محیط کار

پیدا کردن فرد امین و مورد اطمینان چه در روابط 
نزدیک و چه در روابط دور یا رس��می کار س��اده ای 
به نظر نمی رسد. انس��انها دوست دارند دوستان قابل 
اعتمادی داشته باشند. دوستانی که بتوانند برای روزهای 

سخت زندگی رویشان حساب کنند.
اعتماد و اطمینان دو واژه ای است که به ظاهر ساده 
می آی��د اما در اصل جای تعمق بس��یار دارد. وقتی به 
فردی اعتماد می کنید و حرف دلتان را می زنید و سپس 
آن را از دهان دیگری می شنوید چه احساسی به شما 

دست می دهد.
مطمئناً احساس خوشایندی نیست. شهروندان ما 
تا چه میزان به هم اطمینان دارند؟ در یک خانواده افراد 
آن خانواده تا چه حد مورد اعتماد هم هستند؟ اعتماد 
افراد خانواده به هم یکی از اراکان بهداشت روانی است. 
وقتی نوجوان یا ج��وان در خانواده خود فرد مطمئنی 
پیدا نمی کند تا با او روابط نزدیک و صمیمی داش��ته 
باشد ناخودآگاه از خانواده دور شده و به دامن دوستان 
و بیگانه ها کش��یده می شود و در این میان اگر به تور 
افراد ناباب بخورد آسیبهای جبران ناپذیری خواهد دید. 
اما فردی که روابط دوستانه با افراد خانواده اش دارد و 
حمایت عاطفی می شود از آسیبهای اجتماعی در امان 

می ماند.
چه کنید تا فردی مورد اطمینان باشید و دیگران 

به شما اعتماد کنند
گذشته یک فرد بهترین مدرک برای پاسخگویی به 
این پرس��ش است. همه ما در شرایط امتحان یا آزمون 
قرار می گیریم. همه ما به نوعی به یکدیگر امتحان پس 
می دهیم. آنانی معتمدند که از چنین آزمونهایی سربلند 
بیرون آمده باشند. شما مسلماً به کسانی اعتماد می کنید 
که قبالً هم اعتماد کرده اید. با کسانی درددل می کنید که 

قبالً به نوعی فیدبک مثبت دریافت کرده اید.
از مغازه هایی خرید می کنید که به کیفیت جنس 
و بهای آن تا حدی اطمینان دارید. از مس��یری رفت و 
آمد می کنید که تا حدودی امن تر از مسیرهای دیگر 
به نظر می رسد. برای میهمانتان از رستورانی غذا تهیه 
می کنید که به سالمت آن اطمینان بیشتری داشته باشید. 
فرزندانتان را در مدرسه ای ثبت نام می کنید که الاقل 
از چند نفر تعریف آن را ش��نیده باشید. مسلماً همین 
فاکتوره��ا در انتخاب افرادی ک��ه می خواهید به آنها 

اطمینان کنید، دخیلند. 
به دیگران اعتماد کنید تا آنها نیز به شما اعتماد 

کنند
اصوالً هر خصلتی را با کمی تلقین، انتظار از فرد و 
دادن برخورد مناس��ب می توان در شخص ایجاد کرد. 
وقتی به کسی می گویید: »چون به تو اطمینان دارم... « 
فرد ناخودآگاه از خود انتظار یک فرد مطمئن را دارد مگر 
آنکه از لحاظ شخصیتی آدم بی وجدانی باشد. اعتماد 
متقابل یکی از رموز روابط صمیمی و صادقانه است. اگر 
در مقابل اعتماد دیگری نسبت به او بی اعتم�اد شوید 
قدر مسلم کم کم اعتماد او نیز نسبت به شما کمرنگ 
خواهد شد. مردم دوست دارند در مقابل کنشهای مثبت 
شان نسبت به دیگران واکنشهای مثبت دریافت کنند. 
م��ردم از اینکه مورد اعتماد کس��ی قرار گیرند به خود 

می بالند. از اینکه شما او را به دیگری ترجیح داده اید 
و محرم اسرارتان کردید احساس غرور می کنند، پس 
هرچه انتقال احساس صادقانه تر باشد همان قدر قویتر 
و ارضا کننده تر اس��ت. اصوالً همه مردم از ش��نیدن 
سخنانی که بوی تناقض یا ناراستی بدهد می پرهیزند، 
چون اینگونه سخنان احساس ناخوشایندی را به وجود 
می آورد و مردم خود آنقدر درگیر و گرفتار با معضالت 
زندگی هستند که جایی برای اضافه بار اینگونه سخنان 

ندارند.
رابطه اعتماد و احساس امنیت

احساس امنیت عبارت اس��ت از احساس آزادی 
نسبی از خطر. این احساس وضع خوشایندی را ایجاد 
می کند و فرد در آن دارای آرامش جس��می و روحی 
است. ایمنی از عواطف و احساسات زیربنایی و حیاتی 
برای تأمین بهداشت روانی است. افراد ناامن، نامتعادلند. 
شخصی که دائماً احساس عدم امنیت، ترس و خطر از 
بیرون و درون خود می کند، نمی تواند انس��ان سالمی 
باشد. او با پرخاشگری یا اضطراب واکنش نشان داده و 

در دنی��ای ذهنی خود مدام در حال دفع کردن خطرات 
احتمالی است. روابط توأم با اعتماد، احساس امنیت را 
باال می برد،  تأثیری که احس��اس ناامنی بر انسان دارد 
ایجاد حالت تنش و برانگیختگی و عدم تعادل است. 
بعضی از روانشناس��ان معتقدند احس��اس ناامنی یک 
احساس خالص،  مجرد و محدود نیست.  بلکه احساس 
پیچیده و مرکبی است که باید به عنوان یکی از صفات 
اصلی کل شخصیت انسان محسوب شود. در این میان 
آبراهام مزلو روانشناس انسان گرا از اولین کسانی بودکه 
در این زمینه نظرات اساسی ارائه داده و 14 نشانه برای 
این احساس برشمرد که عبارتند از: 1- احساس طرد 
شدن، مورد عشق و عالقه دیگران نبودن 2- احساس 
تنهایی 3- احساس اینکه دائماً در معرض خطر قرارداد 
4- ادارک دنی��ا به عنوان مکان��ی تاریک، خصمانه و 
خطرناک 5- دیدن دیگران به عنوان افرادی بد، شیطانی 
و خودخواه 6- احساس عدم اعتماد، حسادت و بخل 
7- بدبینی 8- گرایش به ناخشنودی و نارضایتی از خود 
و محیط 9- احساس تنش، فشار و کشمکش درونی 

توأم با خس��تگی و بی حوصلگی، ناراحتی، کابوس و 
بی ارادگی 10- گرایش به عیب جویی زیاد نسبت به 
خود 11- احس��اس گناه و شرمندگی 12- اختالل در 
پذیرش خود، نیاز به قدرت و مقام اجتماعی، جاه طلبی، 
پیشرفت و پرخاشگری یا بالعکس احساس خودآزاری، 
وابستگی به دیگران،  احساس بیچارگی و درماندگی و 
تسلیم در برابر نامالیمات 13- میل دائمی و شدید برای 
یافتن امنیت به صورت هدفهای مکرر و متغیر و کاذب 
14- خودخواهی، خودمداری و فرد گرایی و اشتغاالت 

ذهنی شدید و مستمر.
همانند سازی و احساس ایمنی

خانواده شرایط همانند سازی سالم را برای کودک 
فراهم می سازد. اولین تجربه مهم عاطفی کودک در این 
زمینه معموالً با مادر است. ولی با گذشت زمان کودک با 
افراد دیگر خانواده نیز مرتبط می شود و روابط عاطفی و 
اجتماعی او گسترش می یابد. برای مدتها این محیط جو 
و فضای زندگی او را شامل می شود. تجاربی که در این 
فضای کوچک کسب می کند ساختمان اولیه شخصیت 
کودک را ساخته و خودپنداری و جهان بینی و نگرش 
او را نس��بت به زندگی خود و دیگ��ران به مقدار زیاد 
تعیین می کند. در خانواده های سنتی محدوده ارتباطی 
طفل وس��یعتر و تنوع همانندس��ازی او بیشتر است. 
بنابراین اگر نتواند با پدر و مادر ارتباط برقرار کند غالبًا 
با دیگر اعضای خانواده مرتبط می ش��ود و بسیاری از 
نیازهای خود را برآورده می کند.  اما در شهرهای بزرگ 
که خانواده به صورت هس��ته ای است پدر و مادر بار 
سنگین تری را به دوش می کشند و کودکان از روابط 
عاطفی متنوع محرومند. این خود سبب ایجاد احساس 

ناایمنی در آنها می شود.
رابطه احس��اس امنیت و محیط بیرون از خانواده 
محیط کوچه، محله، ش��هر و مدرس��ه نیز در تشدید 
احساس ایمنی یا ناایمنی بسیار مؤثر است. ممکن است 
این شرایط مانند فضای خانواده تأثیرات خیلی عمیق و 

وسیع نداشته باشد.
زیرا کودک معم��والً در معرض تأثیر آنها کمتر از 
تأثیرات خانواده قرار می گیرد. به هر حال پژوهشهای 
مختلف نشان داده شرایط اجتماعی افراد اگر مثبب باشد 
خصوصیات مثبت آنها را تقویت می کند و اگر منفی 
باش��د صفات و واکنشهای منفی آنها را بر می انگیزد. 
م�درس�ه نیز اگر فض�ای مناسب�ی نداشت�ه باش�د ب�ر 
خود پنداری کودکان اثر منفی داشته و احساس حقارت 
و ناایمنی را در آنها تشدید می کند. اگر کودکی به طور 
مداوم به علل مختلفی اعم از عدم توجه والدین یا اولیای 
مدرس در کوچه، محله یا مدرس��ه مورد اذیت و آزار، 
تحقیر و تهدید قرار گیرد به احتمال قوی دچار احساس 
اضطراب و ناایمنی گشته یا درونگرا و تخیل�ی می شود.
گاه نیز این احس��اس نا ایمنی را با پرخاشگری جبران 
می کند. در اثر پرورش در اینگونه محیط ها بس��یاری 
از کودکان بزهکار، دزد، قاتل،  منحرف، بیمار روانی یا 
معتاد می ش�وند زیرا لطمات شدیدی که به شخصیت 
آنه���ا وارد آم�ده آنها را حقی���ر و ن�ا ایم�ن کرده، در 
نتیج�ه با ن�اس�ازگ�اری با دنی�ای ن�ا امن و نامه�رب�ان 

مقاب�ل��ه م�ی کنند. 

ش��أن اف��راد در گرفت��ن مقام نیس��ت بلکه در 
اس��تحقاق آنها در به دست آوردن آن مقام خالصه 
می شود. ش��ما به پیشرفت های تحصیلی و شغلی 
خود افتخار می کنید و مش��تاق هس��تید به عرصه 
چالش ه��ای جدید قدم بگذاری��د. این چالش ها 
ب��رای ش��ما موقعیت ه��ا و آزمایش��اتی را فراهم 
می آورند که ش��خصیت و شأن ش��ما را زیر بوته 
آزم�ایش خواه�د ب�رد. ب�ه خاطر داش��ته باش��ی�د: 
نگه داش��تن شأن شخصی تمامًا در اعتماد به نفس، 
ع��زت نف��س و عدالت خالصه می ش��ود. در این 
قس��مت چند نکته وجود دارد که با استفاده از آنها 
ارزش ش��خصی و عزت نفستان در محل کار هیچ 

گاه از بین نخواهد رفت.
ــتان را  1- بدون کوچک کردن خود رئیس

کارآمد جلوه دهید
زمانی که کارفرمای ش��ما ترفیع رتبه می گیرد 
برای ش��ما دو موقعیت مختلف پیش می آید، یکی 
اینک��ه به ش��ما اهمیت نداده و برایت��ان خال ایجاد 
کند و دیگر اینکه چون ش��ما یکی از سرمایه های 
با ارزش ش��رکت هستید ش��ما را با خود به بخش 
جدیدی که منتقل شده است ببرد. تنها کاری که باید 
بکنید این اس��ت که مطمئن شوید که او و دیگران 
از س��هم بزرگی که برای ش��رکت انجام می دهید، 
آگاه می ش��وند. خود را در معرض دید قرار دهید، 
س��ودمند واقع ش��وید و برای قبول مسئولیت های 
جدید آماده باشید اما به هیچ وجه چاپلوسی نکنید. 
به ن��درت اتفاق می افتد که ی��ک رهبر پر قدرت 
اط��راف خود را ب��ا »بله قربان گو« ها پ��ر کند. به 
موفقیت های خ��ود افتخار کنید و اس��تعداد ها و 

توانایی هایتان را بروز دهید.
2- گله و شکایت نکنید

اگر همیشه از کارفرمای خود تقاضای مرخصی 
کنید و زمانی که به مهلت تحویل پروژه ها نزدیک 
می ش��وید از او بخواهی��د تا وقت بیش��تری را در 
اختیار شما قرار دهد، او به طور حتم از شما منزجر 
می ش��ود و تأثیر مخالف�ی روی شغ�ل و در نتیجه 
روی عزت نفس��تان می گذارد. کسانی که دائماً در 
حال گله و شکایت کردن هستند هیچ گاه ترفیع رتبه 
نمی گیرند. مدیران همیشه سعی می کنند آنها را به 
ش��عبه های دیگر انتقال دهند تا از دستشان راحت 
شوند. ش��ما می خواهید رئیستان دوستتان باشد نه 
دشمنتان؛ پس سعی کنید اسباب ناراحتی و رنجش 
او را فراهم نس��ازید. زمانی که می خواهید نزد او 
بروید مجدداً فکر کنی��د و تمام جوانب گفته های 
خ��ود را در نظر بگیری��د. ارزش خود را با تصمیم 
گیری های مناس��بی ک��ه مربوط ب��ه حیطه کاری 
خودتان می ش��ود، حفظ کنید و به دنبال تعریف و 

تمجید بیهوده از جانب کارفرمایتان نباشید.

3- مطمئن شوید که شرایط کاری مناسب 
است

آیا ش��ما حقوق کافی دریاف��ت می کنید و در 
یک محیط کاری امن مشغول به کار هستید؟ برای 
به دس��ت آوردن حق�وق خود ق���د عل�م کنی�د و 
هیچ گاه عزت نفس و ارزش خود را به خاطر فیش 
حقوقیتان زیر پا نگذارید. باید به راحتی مواردی که 
برایتان مهم اس��ت را با رئیستان در میان بگذارید، 
مثاًل: ساعات فراغت، کاهش ساعات هفتگی کاری، 
کارک��ردن در خانه و فرس��تادن اطالعات از طریق 
رایانه. مدعی باش��ید اما پرخاشگر نباشید و همیشه 
روی فوای��د و مزایای کارهای خود برای ش��رکت 
تأکید داش��ته باشید. با ارزشی که برای کارفرمایتان 
قائل هستید و با اتکا به عزت نفس، احتمال پذیرش 

طرح ها و پیشنهاداتتان را افزایش دهید.
4- همیشه از اکثریت پیروی نکنید

همکاری و تش��ریک مساعی داش��ته باشید اما 
هیچ گاه اجازه ندهید دیگران از ش��ما استفاده کنند. 
اگر اجازه دهید ت��ا همکارانتان تمام کارها را روی 
س��ر ش��ما بریزند ارزش و احترامتان پایین می آید 
و در ع��وض آنها به وس��یله کاری که ش��ما آن را 
ب��ه خوبی انج��ام داده اید افتخار کس��ب می کنند. 
بد نیس��ت گاهی اس��تقالل خود را امتح��ان کنید. 
اگ��ر همه از س��اعت 9 صبح تا 5 بعداز ظهر س��ر 
خ��ود را با کاره��ای غیرکاری گ��رم می کنند الزم 
نیس��ت که ش��ما هم مش��ابه آنها عمل کنید. برای 
مس��ائل مهم مثل ایمنی در محل کار، حقوق و مزایا 
خوب اس��ت به جمع بپیوندید ام��ا عالوه بر اینکه 

در چنین جمع های ش��رکت می کنید، بهتر اس��ت 
ب��رای افزایش درآمد با مدیری��ت رودررو صحبت 
کنید. اگر دوربین های ایمنی در تمام قس��مت های 
محل کار شما برای جلوگیری از تقلب نصب شده 
و تصور می کنید که این امر به حقوق و اس��تقالل 
شما آس��یب می رس��اند، ارزش آن را دارد ک�ه در 
مق�اب�ل آنه�ا بایس��تی�د. پی��ش از این�که به دیگران 
برای محافظت از حقوقشان بپیوندید، تمام جوانب 

کار خود را درنظر بگیرید.
ــا عنوان دلقک و یا لوده  5- اجازه ندهید ت

بخش را به شما بدهند
بد نیس��ت که در س��اعات بی کاری و اوقات 
فراغ��ت خود بخندید و ش���ادی کنی��د ام�ا نبای�د 
زی��اده روی کنید. ادب مس��اوی اس��ت با ارزش. 
خنداندن م��ردم در زمان س��خنرانی و یا کنفرانس 
یک ویژگی ش��ایان ذکر اس��ت اما اگر همکارانتان 
شما را به عنوان دلقک و جوکر بشناسند، هیچ کس 
ش��ما را جدی نمی گیرد و چی��زی نمی گذرد که 

عزت نفس خود را از دست خواهید داد.
6- مشکالت شخصی را به محل کار نبرید
بلند صحبت کردن ب��ا تلفن در محل کار هیچ 
جایی ندارد. اگر ش��ما جر و بحث دارید و یا برای 
بخشش از طرف کسی که آن سوی خط تلفن است 
گری��ه زاری س��ر دهید و یا او را ببوس��ید، باید آن 
را در خ��ارج از دفتر کار و به وس��یله تلفن همراه 
انج��ام دهید. پیش از اینک��ه بخواهید با هر یک از 
همکارانتان ارتباط برقرار کنید به تأثیراتی که ممکن 
اس��ت او روی مسائل کاری ش��ما بگذارد به دقت 

فکر کنید. اگر با یکی از همکارانتان، ارتباط خود را 
قطع کرده اید این امر منجر به نابودی شأن و ارزش 
شما خواهد شد چرا که به زودی تمام کارمندان از 
تمام مواردی که ش��ما س��عی می کنید مخفی نگه 

دارید، آگاه خواهند شد.
و  ــد  بگیری را  ــود  خ ــم  خش ــوی  جل  -7

احساساتتان را کنترل کنید
زمان��ی که یک��ی از همکاران کار خود را س��ر 
موق��ع انجام ندهد و تأثیر آن مس��تقیمًا روی بازده 
ش��ما تأثیر بگذارد، طبیعی است که شما ناراحت، 
رنجیده و عصبانی ش��وید. اما نحوه برخورد ش��ما 
با قضیه، میزان ادراک ش��ما را برای سایرین روشن 
می کند. اگر انس��ان کم طاقتی هستید باید مراقب 
باش��ید که در زمان عصبانیت حرکت ناشایستی از 
ش��ما سرنزند. با کنترل احساس��ات، ارزش و شأن 
خود را باال ببری��د. اگر چیزی بگویید و یا حرکتی 
انجام دهید که نباید، س��ریعًا ب��رای نجات آبروی 

خود عذر خواهی کنید.
8- مراقب آزار و اذیت ها باشید

خ��ط مش��ی و سیاس��ت های ش��رکت را به 
دقت بررس��ی کنید. اگر هم��واره از طریق یکی از 
همکارانتان تحقیر می شوید اعتراض کنید. درست 
مثل قلدری کردن در حیاط مدرس��ه، آزارهایی که 
در مح��ل کار به وقوع می پیون��دد، روی ارزش و 

شأن شخصی شما تأثیر می گذارد.
ــت و توانایی خود را در مدیریت  9- خالقی

اثبات کنید
ابتکار و نوآوری به عن��وان رمز تجارت آینده 
محس��وب می ش��ود. حین انجام کارهای روزمره 
دید خ��ود را روی تصاویر بزرگت��ر معطوف کنید. 
همیش��ه از فعالیت ها و تغییرات رقبا مطلع باشید. 
اگر بر اساس غریزه و درک شغلی خود عمل کنید، 
همیشه رضایت شغلی بیشتری کسب کرده و اعتماد 
به نفس��تان افزایش پیدا خواهد کرد. شالوده دانش 
خود را افزایش داده و از استعدادها و خالقیت های 

خود در زمینه رشد شرکت بهره بگیرید.
ارزش های خود را زیر پا نگذارید مس��ئولیت 
رفتار هرکس به عهده خودش اس��ت. اگر از ش��ما 
خواسته شد که یک کار غیرقانونی و یا غیراخالقی 
انجام دهی��د روی تأثیرات درازمدت آن فکر کنید. 
رفت��اری موقر، با احترام و معزز به همراه درس��تی 
و غرور از خود نش��ان دهید. برای اینکه به شانتان 
آسیبی وارد نیاید باید در یک آینه به خود نگاه کنید 
و مطمئن ش��وید که از روی وجدان کار می کنید و 
از انجام هرچه در حد توانتان باش��د کوتاهی نمی 
کنی��د. اگر این موارد را رعای��ت کنید در پایان هر 
روز، ح��س رضایت و موفقی��ت در انجام کارها به 

شما دست خواهد داد.
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– مصرف مواد اعتیاد آور به هر صورت و 
مقدار سالمتی فرد  را به خطر می اندازد.

– سالمتی جسمانی وروانی  به آسانی به 
دست نیامده و نباید به آسانی از دست برود.

– هدف همه اف��رادی که روزی مصرف 
م��واد اعتی��اد آور را آغاز کردن��د تنها ارضای 
حس کنجکاوی، اثبات شجاعت و همرنگی با 
همساالن و دوستان، فرار از تنهایی و اضطراب، 
ماجراجویی، تفریح، س��رگرمی و تفنن بوده 

است. 
– فشارگروه همس��االن و دوستان ناباب 
یکی از پارامترهای مهم در ابتال به اعتیاد است 
که نباید نادیده گرفته و فراموش شود. اگر کسی 
ادعای دوس��تی دارد نباید طالب ضرر و زیان 

مالی و جانی دوست خود باشد.
– کس��ی که ب��ر نابودی ما و خان��واده ما 
اصرار دارد را نمی توان دوست نامید و حساب 
او باید از سایر دوستان جدا باشد. گرچه آنان 
ظاهراً مانند ما لباس می پوشند، مانند ما حرف 
می زنن��د، مانند ما رفت��ار می کنند و حتی در 
برخی موارد باعث ش��ادی و خوش��حالی ما 
می شوند و ممکن است در ظاهر حتی برای 
ما منبع درآمدی هم ایجاد کنند که این مناب�ع 
در80 درصد موارد خالف اس��ت، لیکن آنان 

اشخاصی هستند در لباس دوست.
نشانه های مصرف مواد مخدر

بعض��ی عالئم مصرف مواد اعتیاد آور که 
می تواند در شناسایی فرد مصرف کننده به شما 

کمک کند شامل موارد ذیل است:
1( از دس��ت دادن تعادل و هماهنگی 

حرکات
2( افسردگی

3( گیجی
4( مشکالت خواب
5( تعریق و لرزش

6( چرت زدن
7( تهوع

8( بوی بد دهان
9( اسهال و استفراغ
10( قرمزی چشم

11( آبریزش بینی و چشم
12( تکلم نامفهوم

13( سرخوشی
14( فراموشی

15( تغییر الگوی خواب و خوراک
16( تغییر در رفتار

17( تغییر در گروه دوستان
18( رفتارهای بی بندوبار گونه

19( دروغ گویی
20( بی قراری

21( کناره گیری 
22( خستگی
23( احتیاج

24( عدم رعایت قوانین خانه و مدرسه و 
اجتماع

25( از دس��ت دادن عالقه به مدرس��ه و 
تحصیل خانواده و عدم انجام فعالیت هایی که 

در گذشته لذت بخش بودند.
معاون��ت اجتماعی فرمانده��ی انتظامی 

چهارمحال و بختیاری 

خطرات مصرف مواد مخدر
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زن و م��رد قب��ل از ازدواج، در 
کان��ون گ��رم خان��واده و در ناز و 
نعمت، بدون اینکه مسئولیتی داشته 
باشند، مشغول زندگی بوده اند. آنچه 
باعث ش��ده آنها دست از آن کانون 
مه��ر بکش��ند و به زندگ��ی جدید 
راضی ش��وند، گرایش آنها به یافتن 
ش��ریک دائمی ب��رای زندگی بوده 
اس��ت. لذا طبیعی است که هر کدام 
از همس��ران انتظارهایی از یکدیگر 
داشته باشند. مرد و زن جوان در پی 
ازدواج، توقع های خود را از والدین 
خود قطع و به همس��ر خود متوجه 
کرده ان��د. مح��ور ازدواج را همین 
توقع ها تش��کیل می دهد. نکته مهم 
در این اس��ت که ای��ن توقع ها، بجا 
باشند. توقعی بجا است که سه شرط 

زیر را داشته باشد:
ــران در  1 - هر کدام از همس
ــته  ــدوده حق خود، توقع داش مح

باشند: 
زن ح��ق دارد ک��ه زندگ��ی او 
توس��ط مرد تأمین ش��ود و مرد حق 
دارد ک��ه زن، آرامش��گاه او باش��د. 
توقع ه��ای زن و م��رد از یکدیگ��ر 
نبای��د فراتر از این حق باش��د. مرد 
نمی توان��د توقعی که پس��ر از مادر 
دارد، از همس��ر خود داشته باشد و 
همین ط��ور، توقع زن از همس��رش 
انتظ��ارات دختر از  نمی تواند مانند 
پدرش باشد. مقایسه زندگی خود با 
دیگران بدون در نظر گرفتن س��طح 
امکانات همس��ر تنها این نگرش را 
برای همس��ر به وجود می آورد که 
ش��ما شرایط او را درک نمی کنید و 
ممکن است در او نوعی مقاومت به 
وجود آورد تا در قبال خواسته های 

معقولتان نیز کنار نیایند. 
ــاس وجود  2 – توقع ها بر اس

امکانات باشد:
هرک��دام از همس��ران امکاناتی 
محدود دارند. خانمی که همسرش 
درآم��دی مح��دود دارد، نباید از او 
انتظار داش��ته باش��د که مث��اًل حتمًا 
از فالن رس��توران مخصوص، فالن 
غ��ذای گرانقیم��ت را تهی��ه کن��د. 
همین طور ت��وان خان��م جوانی که 
مشغول درس اس��ت محدود است 
و ه��ر توقعی که از او هس��ت، باید 
در محدوده امکان��ات و ظرفیت او 

باشد.

3 - توقعات هماهنگ با حفظ 
مصلحت زندگی خانوادگی باشد:
توقع همس��ران از یکدیگر نباید 
اس��اس زندگی مش��ترک را متزلزل 
کن��د. مثاًل آی��ا اینک��ه زن و مرد از 
هم انتظار داشته باشند هرکدام همه 
پیونده��ای  خود را با پدر و مادر و 
دیگران قطع کنند، به صالح زندگی 
مشترک آنها است؟ یکی از مشکالت 
رایج همس��ران جوان، قطع رابطه با 
وابس��تگان است. ازدواج فقط پیوند 
با یک نفر نیس��ت، بلکه در پی یک 
ازدواج دو خان��واده ب��ه هم مربوط 
می شوند. همس��ران جوان نسبت به 
همه این افراد وظایفی دارند و قطع 
رابطه با آنها به مصلحتش��ان نیست. 
همسران باید نیاز روحی یکدیگر را 
جهت حفظ رابطه با خویش��اوندان 

درک کنند.
زن باید خسیس باشد!

در زمین��ه اقتصاد خان��واده هم 
چون معموالً مرد مدیریت اقتصادی 
خان��واده )تأمین درآم��د زندگی( و 

زن خط س��ازی اقتص��ادی )تعریف 
و تعیی��ن هزینه ه��ای زندگی( را به 
عهده دارند، هر توقع مالی آنها باید 
در راستای مصلحت خانواده باشد. 
روایتی اس��ت که می گوید خسیس 
ب��ودن برای مرد عیب بزرگ و برای 
زن، خوبی بزرگی اس��ت. چون مرد 
در آم��د را صرف خان��واده می کند 
و اگر خس��یس باش��د، خان��واده به 
سختی می افتد اما زن هزینه سازی را 
به عهده دارد و اگر بخواهد گش��اده 
دستی کند، همسر به سختی می افتد. 
ه��ر گونه توق��ع نابجایی فش��ار بر 
س��ر همس��ر را در پی دارد، فشاری 
ک��ه خ��ود را در حوزه های مختلف 
زندگی مث��ل تربیت فرزند، نش��ان 

خواهد داد.
مقایس��ه زندگی خود با دیگران 
بدون در نظر گرفتن سطح امکانات 
همس��ر تنها ای��ن نگ��رش را برای 
همس��ر به وجود می آورد که ش��ما 
ش��رایط او را درک نم��ی کنی��د و 
ممکن اس��ت در او نوعی مقاومت 

به وجود آورد. 
روش کنار آمدن با نصیحت های 

مادرشوهر
برخی مادران همس��ر  ندانسته 
یا ناخواس��ته در زندگی فرزندشان 
دخال��ت می کنند و زندگ��ی آنها را 
با مش��کالت جدی مواجه می کنند. 
اگر چه این مادران نیت خیری دارند 
اما دردسرهایی هم ایجاد می کنند که 
در زیر یک روش عملی برای مقابله 
با این دردس��رها برایتان شرح داده 
ش��ده است. »مادر ش��وهر من مدام 
در حال نصیحت کردن من است و 
به خاطر هر مش��کلی که پیش بیاید 
آماده اس��ت تا فوری مرا س��رزنش 
کن��د. چط��ور می توان��م مؤدبانه به 
مادرشوهرم بگویم نظراتش را برای 

خودش نگه دارد؟«
همان طور که احتم��االً خودتان 
کش��ف کرده ای��د، ب��رای گفتن این 
موضوع هی��چ راه مؤدبانه ای وجود 
ن��دارد. هر چه بگویی��د به صورت 
انتقاد تلقی خواهد شد و در تحکیم 
رواب��ط خانوادگ��ی اث��ری نخواهد 
داش��ت. خانمی که ش��وهر شما را 
ب��زرگ ک��رده اس��ت ح��اال اوقات 
س��ختی را می گذراند چرا که دیگر 
محس��وب  پس��رش  زندگی  محور 
نمی ش��ود. ش��ما مایلی��د او احترام 
بیش��تری برایتان قائل شود و اینقدر 
با انتقادات بیجایش شما را نرنجاند. 
به خاطر احس��اس رنجشی که از او 
در دل دارید سرزنشتان نمی کنیم. اما 
ش��ما نه می توانید در این رویارویی 
برنده ش��وید و نه می توانید رفتار او 
را عوض کنید، پس به شما پیشنهاد 
می کنی��م نصای��ح او را بش��نوید و 
لبخند بزنید. هرگونه اختالفی شوهر 
شما را به طرز زجرآوری مابین شما 
و مادرشوهرتان قرار می دهد و بعید 
است شما بخواهید او رابطه اش را با 
مادرش قطع کند یا رابطه فرزندانتان 
با مادر بزرگش��ان تیره و تار ش��ود. 
گفتن چنین گله و ش��کایاتی صرفًا 
دید ش��وهر شما را نس��بت به شما 
ب��رای  را  راه  و  می ده��د  تغیی��ر 
انتقادهای متقابل او از مادر شما باز 
می کند. ش��ما باید خ��وش رفتاری 
نش��ان دهید، به خاطر نصیحتی که 
به ش��ما می کند از او تش��کر کنید و 

موضوع صحبت را عوض کنید. 

تش��ریفات  لب��اس،  نظ��ر  از  زن  داوودی- 
خان��ه، میهمانی ها و پذیرایی ه��ا، هدیه بردن ها، 
چش��م روش��نیها و غیره یک سلس��له احساسات 
وعواط��ف خاص دارد. برخی از خانم ها هس��تند 
که مجموعه محاسبات آنها را تنها نیازها، عالیق و 
احساسات خودشان تشکیل می دهد. می گویند: آیا 
می توانیم فالن وسیله را نداشته باشیم؟ وقتی پرده 
منزل خواهرم بهترین پرده است چرا مال ما نباشد؟ 
وقت��ی فالنی مبلمانش را عوض کرده ما می توانیم 

عوض نکنیم؟
بع��د ه��م نوب��ت میهمانی ه��ا و پذیرایی ها 
می رس��د. امش��ب می خواهیم اقوام و دوس��تان 
را برای ش��ام دعوت کنیم. مگر � آقای ش��وهر! � 
فرام��وش کرده ای وقتی ب��ه میهمانی فالنی رفتیم 
چند ن��وع غذا تهیه دی��ده بود، پذیرایی و س��فره 
چیدنش��ان با چه تش��ریفاتی بود، مگر می ش��ود 
مال م��ا کمتر باش��د. بخ��ش ب��زرگ دیگری هم 
هدیه ها س��ت. امروز فالنی عروسی کرده، فالنی 
از س��فر آمده، چنین و چنان شده و باید هدیه برد. 
س��طح هدیه هم باید مرتب باال برود که از س��ایر 
هدایا بهتر باش��د. زن تنه��ا متوجه قوم و خویش و 
همسایه و دوس��ت است و در چارچوب محصور 

خودش این مسائل را می بیند. 
ام��ا اینه��ا از کجا و با کدام پ��ول و درآمد باید 
تأمین ش��ود؟ فقط برای همان شب عید چقدر پول 
بای��د خرج ش��ود؟ حقوق و درآمد ش��وهر چقدر 

است؟
خانم خانه نباید یکطرفه به مس��ائل نگاه کند و 

فقط به چش��م و همچشمی ها و تجمل دوستیها و 
ذوقهای خودش مشغول باشد گر چه به زیباییها و 
تجملها و تنوعها عالقه مند است و اتفاقاً گاهی هم 
ذوقها و سلیقه های بسیار جالبی دارد اما فقط اینها 
را می بین��د و خارج از این دایره دو مطلب را نمی 
بیند: یکی درآمد ش��وهر و دیگ��ر اینکه اگر درآمد 
شوهر هم کافی اس��ت رعایت اصول روابط سالم 
اجتماعی اس��المی و پرهیز از اشرافیگری، تجمل 

دوستی و اسرافکاری.
البته کسانی هستند که درآمدهای گزاف دارند، 
نظیر بعضی از بازرگانان و صاحبان ش��غلهایی که 
کس��ب درآمد برایشان آسان اس��ت. ممکن است 
زن فک��ر کند که ش��وهر از عهده همه توقعات من 
ب��ر می آید اما هر چند در آمد ش��وهر زیاد و پول 
فراوان است آیا باید همه آن برای خود انسان خرج 
شود؟ مگر اینها حساب ندارد که همه درآمد صرف 
لباس��های متنوع، سفره های رنگارنگ، تجمالت و 
تشریفات شود. پس مسئولیت اجتماعی کجا رفته 

است.
ب��ی توجه��ی زن به درآم��د ش��وهر نیازهای 
اجتماعی و اصول اس��المی ک��ه یکی از آنها پرهیز 
از اسرافکاری و اشرافیگری است البته می تواند در 

حفظ محبت خانوادگی مؤثر باشد. 
برعکس در مورد ش��وهران نیز باید این مطلب 
را بیان داش��ت که: آقای محترم ! ش��ما هم بدانید 
که همسر شما احساسات، عواطف و ذوق خاصی 
دارد. اساس��اً برای زن یک لباس زیبا مسأله است. 
اینکه بتوان��د از میهمانانش پذیرایی گرم بکند و به 

اصطالح سفره خوبی بچیند مسأله است. رنگ پرده 
که من و ش��ما چندان احساس��ش نمی کنیم و این 
حوصل��ه را نداریم که بفهمیم آیا اگر کدام رنگ را 

داشته باشد زیباتر و مناسب تر است.
 آیا این احساس باید جواب داده شود یا خیر؟ 
آیا می توانیم خش��ک و خش��ن بگوییم درآمد کم 
است.پول ندارم به دیدن اقوام نرو، پذیرایی نکن و 
هدیه نبر ! و با آن خشونت خاص و احیاناً پشتوانه 
منطقی وارد ش��ویم که نیازهای اساسی ما چیست: 
نیاز اصلی زندگی عبارت اس��ت از غذایی که سیر 
کند و لباسی که انسان را از سرما و گرما حفظ کند 

و کلبه ای که در آن زندگی کنیم.
ش��وهر باید بداند که زن موجودی متفاوت از 
مرد اس��ت و بسیاری از مسائل که برای آقایان مهم 
نیس��ت، برای خانم ها با اهمیت اس��ت. پس بهتر 
است شوهران همسرانشان را درک کنند و نظراتشان 

را با مهربانی با همسرشان در میان بگذارند.
 باید حساب کنیم که زن موجود دیگری است. 
دلبستگی ها و لذت هایی دارد. لذا آقایان همان طور 
که کار خانم ها را در منزل به حس��اب می آوردند 
باید برای احساس و ذوق آنها هم حساب باز کنند. 
البته منظور این نیست که همه توقعات به هر ترتیب 
برآورده ش��ود، باید درآم��د را هم در نظر گرفت و 
اعتدال را رعایت کرد و با پرهیز از اسراف و تجمل 
و در عین حال با رعایت نیاز جامعه از غرق ش��دن 
در رقابتها و چش��م و همچشمیها که هیچ گاه پایان 
نمی پذیرد، اجتناب کرد اما می گویم خیلی خشک 

نباشد. 

 رئیس فراکس��یون زنان مجلس با اش��اره به 
فشار کاری زنان شاغل گفت: با توجه به اینکه ما 
در عصر مجازی ش��دن هستیم و وظایف شغلی 
زنان مش��کالتی برای آنان به وجود آورده است 
تصمی��م به مجازی کردن اش��تغال زنان داریم تا 
ع��الوه بر رس��یدگی بهتر ب��ه فعالیت های خانه 
و اجتم��اع، فرصتی هم برای رس��یدگی به امور 
ش��خصی خود داشته باشند تا از صدمات روحی 

و جسمی در امان باشند.
ب��ه گ��زارش ایون��ا، طیب��ه صفای��ی رئیس 
فراکسیون مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه 
زنان کانون مهرورزی و عاطفه هستند گفت: امور 
جامعه به کیفیت کار زنان بستگی دارد. در بحث 
اش��تغال جایگاه زنان با مردان فرق می کند. این 
تفاوت ه��ا باید مد نظر ق��رار گیرند. با توجه به 
اینکه ما در عصر مجازی ش��دن قرار داریم باید 

انعطاف پذیری در جامعه ایجاد شود.
 وی با اش��اره به راهکار ه��ای این انعطاف 
پذی��ری افزود: یک��ی از ای��ن راهکارها، تقویت 

مش��اغل خانوار است 
ضم��ن  زن��ان  یعن��ی 
آنک��ه نقش خود را در 
خان��واده به خوبی ایفا 
کنن��د، از فعالیت های 
اجتماع��ی خود عقب 

نمانند.
توضیح  با  صفایی 
اینکه خانه داری هرگز 
ب��ه عنوان یک ش��غل 

محسوب نمی شود، گفت: بحث مشاغل مجازی 
بحثی است که در فراکسیون زنان و برنامه پنجم 
توسعه مطرح شد. خانه داری هرگز جایگاهی در 

جامعه ما نداشته و ندارد. دیدگاه ما این است که 
برنامه توسعه در کشور ما باید با بررسی جایگاه 

زنان صورت گیرد.
فراکس��یون  رئیس 
داش��ت:  اظهار  زن��ان 
ش��غل مج��ازی یعنی 
فعالیت��ی ک��ه در منزل 
می توان انج��ام داد و 
نیازی ب��ه بیرون رفتن 
و حض��ور در محی��ط 

ندارد.
وی ب��ا اش��اره به 
فشار کاری که بر زنان 
اس��ت تصریح کرد: به رغم فعالیت��ی که زنان به 
عنوان وظیفه همس��ری و مادری انجام می دهند 
باید وقتی هم برای رس��یدگی به امور ش��خصی 

خود داش��ته باش��ند تا از لحاظ جسمی و روحی 
آس��یب نبینند اما با کار س��خت زنان در منزل و 
بی��رون از آن، ک��ه می خواهند ب��ه نحو مطلوب 

انجام دهند، وقتی برای خود پیدا نمی کنند.
 صفایی درباره عدم رعایت کاهش س��اعت 
کاری زنان گفت: در بحث کار و کارفرما معموالً 
ب��ه بعد مادی قضیه توجه بیش��تری نش��ان داده 
می ش��ود و توجهی به وضعیت کارگر و کارمند 
نمی ش��ود. همیش��ه کارفرما کس��ی را استخدام 
می کند که بتواند از عهده کارهای محول ش��ده 
برآید. طبیعی اس��ت زنانی که بخواهند س��اعت 
کمت��ری کار انجام دهند نمی توانند حقوق کامل 
را دریاف��ت کنن��د و کارفرمایان کس��ی را به کار 
می گیرند که برایش��ان سود دهی بیشتری داشته 
باش��د در نتیجه این گروه از زن��ان از کار بیکار 

می شوند.

اختالف بر سر خرج خانه

فراکسیون زنان به دنبال مجازی کردن اشتغال بانوان

شورای روابط اسالمی امریکایی:
حجاب زنان مسلمان از عوامل تبعیض در 

فرودگاههای امریکا است

قطار ویژه بانوان در هند راه اندازی می شود 

ش��ورای روابط اس��المی امریکایی متوقف 
کردن یک زن مس��لمان امریکای��ی در فرودگاه 
برای بازرس��یهای امنیتی بیشتر به علت امتناع از 
برداشتن حجاب را یک مورد تبعیض آمیز عنوان 
و اعالم کرد: تعصب نسبت به پوشش اسالمی در 

فرودگاهها، مشکالتی به دنبال خواهد داشت.
به گ��زارش خبرگ��زاری زنان ای��ران، نهاد 
اعواد مدی��ر اجرایی ش��ورای روابط اس��المی 
امریکای��ی گفت: ما اعتقاد داریم این مورد کاماًل 

تبعیض آمیز است.
نادیا حسن از مسلمانان اهل مریلند شکایتی را 
نسبت به رفتار مقامات امنیتی فرودگاه بین المللی 

دولس واشنگتن مطرح 
کرده، چرا که وی تنها 
به عل��ت محجبه بودن 
م��ورد ه��دف مقامات 
امنیت��ی ف��رودگاه قرار 

گرفته است.
اعواد گفت: ظاهراً 
به نادیا حسن گفته شده 
وی به عل��ت محجبه 
ب��ودن در فرودگاه کنار 
کشیده ش��ده و این امر 
به عل��ت اعمال قوانین 

امنیتی جدید است.
وی این زن مسلمان 
برداش��تن  از  ک��ه  را 
حجاب خود به عنوان 
پوش��ش  واجب  اصل 
برای زن مسلمان امتناع 
ک��رد را ب��رای تفتیش 
کامل بدن��ی به محلی 
منتقل کرده، اقدامی که 
نادیا  توصیف  براساس 
حسن بسیار تحقیر آمیز 

بوده است.
تمام وسایل این زن 
مسلمان چون چمدان، 
کامپیوت��ر، تلفن همراه 

برای عدم داشتن مواد منفجره مورد آزمایش قرار 
گرفته و از آنجا که وی نمی خواسته به مشکالت 

اضافه کند هیچ کالمی بر زبان نیاورده است.
مدیر اجرایی شورای روابط اسالمی امریکایی 
گفت: اعمال چنین سیاستی نقض حقوق قانونی 

بدون توجه به دستاویزهای سیاسی است.
مقام��ات امنیت اداره حمل و نقل به این زن 
مسلمان گفته اند براس��اس این اقدامات امنیتی 
مس��افرانی که لباس��های گش��اد و بزرگی چون 
حجاب می پوش��ند در معرض بازرس��ی های 

اضافی قرار می گیرند.
اما اعواد اعتقاد دارد مس��أله حجاب بس��یار 
غیر منطقی است و تبعیض علیه مسلمانان تلقی 
می ش��ود چرا که در فرودگاه زنانی که دامنهای 
بلندی برتن دارند مورد بازرسی قرار نمی گیرند 
و این سیاست تنها علیه مسلمانان اعمال می شود 
ب��ه طوری که چندی پیش نیز اداره امنیت حمل 
و نقل حجاب را جزء 
لباسهایی قرار دادند که 
باید مورد بازرسی قرار 

گیرد.
نه��اد اع��واد نی��ز 
گی��ل  از  نام��ه ای  در 
روسایدز مدیر اجرایی 
اداره امنی��ت حم��ل و 
نقل پرسیده است چرا 
برای  مس��لمان  زن��ان 
اضافی  بازجویی های 
در ف��رودگاه ب��ه علت 
حج��اب م��ورد هدف 
اگر  می گیرن��د  ق��رار 
سیاس��ت جدید بر این 
اس��اس گذاش��ته شده 
اس��ت آن را می ت��وان 
دینی  بازجویی ه��ای 
در فاحش ترین شکل 
خود دانست و باید این 
پرس��ش را مطرح کرد 
که آیا این سیاس��ت در 
رابطه با سیکهای دستار 
ب��ه س��ر، راهبه ه��ای 
کاتولیک و زنان یهودی 
ارتدک��س نی��ز اعمال 
می شود و یا تنها علیه 

مسافران مسلمان اعمال می شود.
ش��ورای روابط اس��المی امریکایی تا کنون 
پاسخی از سوی اداره امنیت حمل و نقل دریافت 
نکرده است اما اعالم کرده این پرونده را پیگیری 

می کند.

به گزارش خبرگزاری زنان ایران، شرکت 
راه آه��ن ملی هند قص��د دارد قطارهایی را به 

بانوان اختصاص دهد.
روزانه 430 میلیون هندی برای جابه جایی 
از قطار استفاده می کنند اما این جابه جایی از 
خرید بلیت گرفته تا سوار شدن بر قطار های 

شلوغ برای زنان کاری بس دشوار است.
هر چند گیشه هایی برای فروش بلیت به 
زنان اختصاص یافته اس��ت ام��ا مردان هندی 

این قاعده را رعایت نمی کنند.
زنان هندی از بد رفتاری و رفتار نامناسب 

مردان در قطار ها ش��کایت دارن��د. به تازگی 
ش��رکت راه آهن هند تصمیم گرفته قطارهایی 
را به زنان اختصاص ده��د. کارکنان قطار نیز 

زن هستند.
راه ان��دازی این قطارها با اس��تقبال زنان 
روبه رو ش��ده است. هنگامی که مسافر مردی 
سوار ش��ود مس��افران می توانند او را بیرون 

بیندازند و حتی از او شکایت کنند.
این طرح هم اکنون در مرحله آزمایش��ی 
اس��ت و در صورت موفقیت در چهار ش��هر 

بزرگ هند اجرا خواهد شد.

ازدواج خانه پدری نیست نقطه

کباب کوبیده یونانی

مواد الزم: گوشت راسته گوساله یک کیلو 
فلفل سبز دلمه ای 3 عدد 

پیاز 3 عدد 
کره 100 گرم 

فلفل و نمک قدری 
ــرز تهیه: گوشت فیله پاک کرده را از طول به  ط
طول انگشت، به یک اندازه می بریم و بعد آن را از 
قطر به دو تا س��ه قس��مت تقسیم می کنیم )بسته به 
قطر فیله اس��ت( به طور کلی این کباب باید تقریبًا 
به قطر 2 انگش��ت باشد. یکی از پیازها را رنده کرده 
آب آن را ب��ا 2 قاش��ق روغن زیت��ون و کمی فلفل 
مخلوط می کنیم و گوش��ت را چند ساعت در این 
س��س می خوابانی��م )در صورت نداش��تن فرصت 
کافی اس��ت گوشت را با این س��س مخلوط کنیم( 
بعد گوش��ت را به ترتیب یک تکه گوشت یک تکه 
فلفل و یک تا دو پر پیاز به س��یخ می کشیم و روی 
حرارت مالیم کب��اب می کنیم و گاهی روی کباب 
کم��ی کره آب می کنیم و در اواخر طبخ کمی نمک 
به دو طرف سیخها می پاشیم. بهتر است کباب را به 
سیخ هایی که دسته های قشنگی دارد بکشیم و بعد 
از آماده ش��دن با همان س��یخ در دیس قرار دهیم و 

کمی کره روی کبابها بگذاریم.

بنت القسول 
)شیر گیاژون(
نام فارسی: ستاره مسیح، شیر گیاژون

Euphorbia Pulicherrima :نام علمی
Euphorbiaceae :نام تیره

Poinsettia :نام انگلیسی
ــات: ارتفاع بی��ش از 1 مت��ر، برگها  خصوصی

بیضوی س��بز روشن 
ب��ا لبه صاف، س��اقه 
ظهور  شیرابه،  دارای 
گله��ای ری��ز آن در 
اواخ��ر پاییز یا اوایل 
بهار، گلها به وس��یله 
براکته ه��ای بیضوی 
قرمز،  رنگه��ای  ب��ه 

سفید و صورتی احاطه شده است.
نور: متوسط تا زیاد

دما: گرما دوست، حرارت متوسط )حدود 16 
درجه سانتی گراد(

آبیاری: مقدار متوسط
خاک: )خاک باغچه + کمپوس��ت + ماس��ه یا 
شن نرم + پیت به نسبتهای مساوی( یا )خاکبرگ + 
خ��اک جنگلی( این گیاه به خاک غنی و حاصلخیز 

با زهکش مناسب نیاز دارد.
ــی: 3 گرم در لیت��ر هر هفته یک بار از  کودده

خرداد تا آبان ماه
ازدیاد: قلمه شاخه به طول 12-8 سانتیمتر در 

درمای 22-21 درجه سانتی گراد از بهار تا پاییز
عوارض و درمان: 

1( بیماری پوسیدگی در قاعده ساقه که از مواد 
 PCNB ضدعفون��ی کننده خاک مانن��د بنومیل و

برای کاهش بیماری می توان استفاده کرد.
2( سقوط ناگهانی گیاه به دلیل تخریب سیستم 
ریش��ه ای ک��ه با دیازوبی��ن و ات��ازول ضدعفونی 

می کنند.
3( کپک خاکس��تری که در آن کناره ها یا نوک 
برگ پوس��یده ش��ده و قهوه ای رنگ می شوند و 
براکته های قرمز هم کناره ای ارغوانی با لکه های 
نکروزی شکل پیدا می کنند. محلول پاشی شاخ و 

برگ نبات با بنومیل راه درمان آن می باشد.
4( پس از پایان گلدهی دوس��وم ش��اخه های 
گی��اه را هرس می کنند و چند هفت��ه آبیاری کمتر 
ش��ده و دوباره آبیاری آغاز می شود و گلدان را به 
محل گرم )18 درجه س��انتیگراد( منتقل می کنند. 
اگ��ر گلدانه��ا مرتبًا آبیاری ش��ود، ام��کان گلدهی 

بوته ها از بین می رود.

گلخانه من

آشپزخانه من

56 درصد جوانان معتقدند برنامه های ماهواره ای 
امنیت کشور را به خطر می اندازد

74 درصد جوانان از روابط والدینشان رضایت 
دارند

مع��اون مطالعات و تحقیقات س��ازمان ملی 
جوانان اظهار داش��ت: بیش از نیم��ی از جوانان 
کش��ور معتقدند برنامه های ماه��واره ای امنیت 
کش��ور را به خطر می ان��دازد. از این میان زنان، 
10 درصد بیشتر از مردان به این گویه پاسخ مثبت 

داده اند.
بن��ا بر اع��الم روابط عمومی س��ازمان ملی 
جوانان، دکتر محمد اس��حاقی ضم��ن بیان این 

خب��ر تصریح کرد: 66 درصد از جوانان معتقدند 
برنامه های ماهواره ای موجب ترویج ارزش های 
مغایر با فرهنگ ایرانی می ش��ود. وی در ادامه با 
اش��اره به نظر جوانان پیرامون جایگاه ماهواره در 
ترویج مصرف گرایی اف��زود: 65 درصد جوانان 
بر نقش این رسانه در ترویج مصرف گرایی تأکید 
دارند که در این میان اقشار تحصیلکرده بیش از 

سایرین بر این موضوع صحه می گذارند.

بر اس��اس نتایج پیمای��ش ملی ارزش ها 
و نگرش های جوان��ان، 74 درصد جوانان از 
روابط والدینش��ان رضایت دارند. بنا بر اعالم 
روابط عمومی سازمان ملی جوانان، 73 درصد 
از افراد 15 تا 29 سال ایرانی روابط والدینشان 
ب��ا یکدیگر را خوب ارزیاب��ی می کنند و 69 
درص��د عقاید والدین خود را مش��ترک با هم 

می دانند.
این گزارش می افزاید: 86 درصد جوانان 
کش��ور اعالم کرده اند والدینشان در کنار هم 

زندگی می کنند، 11 درص��د یکی از والدین 
را از دس��ت داده اند، دو درص��د از فرزاندان 
طالق هس��تند و والدین یک درصد از جوانان 

متارکه کرده اند. 
بر اس��اس نتایج ای��ن پیمایش، 73 درصد 
جوان��ان به گویه »پدر و م��ادرم هرچند وقت 
یک بار نزاع شدیدی با هم دارند« پاسخ منفی 
داده ان��د و 81 درصد بر این باورند که پدر و 
مادرش��ان معموالً درباره مسائل مختلف با هم 

توافق دارند.

مسابقه زیباترین نامه کوتاه به همسر
یکی از مه��م ترین 
عوامل استحکام خانواده 
همس��ران  گفتگ��وی 
زیباتری��ن  از  یک��ی  و 
گفتگو  این  ش��یوه های 
نوش��تن نامه اس��ت. در 
همین راستا فرهنگسرای 
خانواده با هدف تحکیم 
بنی��ان خان��واده اقدام به 

برگزاری مسابقه »زیباترین نامه کوتاه به همسر« 
کرده اس��ت. عالق��ه مندان به ش��رکت در این 

مسابقه می توانند جهت 
نامه های  ف��رم  دریافت 
مذکور به فرهنگسراها و 
خانه های فرهنگ سطح 
ش��هر تا تاریخ 88/11/1 
مراجعه کنند و نامه های 
خود را حداکثر تا تاریخ 
88/11/4 به فرهنگسرای 
خانواده واقع در خیابان 
جی، تقاطع پروین، کوچه آتش نشانی تحویل 

دهند.
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آگهی ابالغ
شماره: 7201153

دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده اقدام به صدور رأی به شرح ذیل می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای محسن خدابخشی فرزند غضنفر مبنی بر حمل و نگهداری 90 سانتی گرم حشیش و پنج 
سانتی گرم مواد روانگردان شیشه با توجه به کیفرخواست صادره و محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی 
و کشف موادها از خودرو متهم و اقاریر و دفاعیات غیر مؤثر وی دادگاه مجرمیت نامبرده را ثابت تشخیص و به 
استناد بند یک ماده پنج قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و با عنایت به عدم سابقه کیفری با رعایت بند 5 
ماده 22 قانون مجازات اسالمی مشارالیه را از باب حشیش به پرداخت سی هزار ریال جریمه و پرداخت بیست 
هزار ریال بدل از شالق محکوم و به استناد ماده 9 و تبصره آن از قانون مواد روانگردان با عنایت به مقدار اندک 
مواد روانگردان مکش��وفه و بند 3 ماده 6 قانون آئین دادرس��ی کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم را از باب مواد 
روانگردان صادر و اعالم می نماید و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسالمی مواد مکشوفه معدوم گردید. رأی 

صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد. 
 14244/م الف

دادرس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره:7201144

دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده اقدام به صدور رأی به شرح ذیل می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای س��ید حس��ین موس��وی راد فرزند جبار مبنی بر اعتیاد به مواد مخدر کراک با توجه به 
کیفرخواست صادره و محتویات پرونده و اقاریر متهم در تحقیقات بعمل آمده و قرائن و امارات موجود دادگاه 
مجرمیت متهم را ثابت تش��خیص و مس��تند به ماده 16 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مشارالیه را به 
پرداخت سه میلیون ریال جریمه و تحمل 30 ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 

ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.  14248/م الف
دادرس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره:7201164
تاریخ: 88/10/13

دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده اقدام به صدور رأی به شرح ذیل می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای منوچهر رضوانی فرزند علی مبنی بر اعتیاد به مواد مخدر و نگهداری 26 گرم سوخته 
تریاک و یک دس��تگاه وافور با توجه به کیفرخواس��ت صادره و محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و 
کشف مواد و وافور از منزل متهم و اقاریر وی در دادسرا و علی رغم ابالغ وقت رسیدگی دادگاه عدم حضور 
و دفاع از خود دادگاه مجرمیت نامبرده را ثابت تشخیص و به استناد بند 1 ماده 5 و مواد 16 و 20 قانون اصالح 
قانون مبارزه با مواد مخدر مش��ارالیه را از ب��اب اعتیاد به پرداخت یک میلیون ریال جریمه و تحمل 20 ضربه 
شالق تعزیری و از باب مواد به پرداخت یک میلیون ریال جریمه و تحمل 20 ضربه شالق تعزیری و از باب 
وافور به پرداخت یکصد هزار ریال جریمه محکوم می نماید و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسالمی مواد 
و وافور مکشوفه معدوم گردد. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 

می باشد.  14245/م الف
دادرس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/10/17

شماره: 88-1034 ش ح/13
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1034/88 خواهان خانم نرگس جهانبخش دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ هشت میلیون 
ریال بابت یک فقره چک به طرفیت آقای مازیار عباسی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 
88/12/8 ساعت 9 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 14390/م الف
مدیر دفتر 13 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ 
کالسه پرونده: 880398 ک/101

شماره دادنامه: 88/9/25-8809970352701437
مرجع رسیدگی: شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

ش��اکی: خانم صدیقه شیران فرزند جمشید به نش��انی اصفهان خ رباط خ دکتر باهنر کوی 17 شهریور پ 
42

متهم: خانم لیال ترابی فرزند رضا به آدرس فعاًل مجهول المکان
اتهام: ایراد ضرب و جرح عمدی

گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام خانم لیال ترابی فرزند رضا دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نس��بت به خانم صدیقه 
شیران فرزند جمشید دادگاه با عنایت به شکایت شاکیه و شهادت شاهد و گواهی پزشکی قانونی و اقرار 
متهمه به نفس درگیری در مراحل تحقیقات مقدماتی و کیفرخواس��ت صادره و احضار متهمه به دادگاه و 
عدم حضور و عدم ارس��ال الیحه دفاعیه از س��وی ایش��ان اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته و باستناد 
مواد 367 و 480 و 481 قانون مجازات اس��المی وی را به پرداخت 25 هزارم )بیس��ت و پنج هزارم( دیه 
کامل مرد مس��لمان در حق ش��اکیه محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در همین دادگاه می باشد. 14247/م الف
محمدعلی شریفیان – رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان  

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/10/9

شماره: 881029 ب 21
کالسه پرونده: 881029ب 21

شاکی: فرشید بختیاری
متهم: محسن سرلک

شکایت: توهین، ضرب و جرح عمدی
ش��اکی ش��کایتی تسلیم دادسرای عمومی و انقالب  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 21 بازپرسی ارجاع 
گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن متهم به درخواس��ت ش��اکی و دستور 
بازپرس و بتجویز ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه رس��می جمهوری 
اس��المی ایران و یکی از جراید کثیراالنتش��ار سراسری و یا محلی درج می ش��ود و تا متهم از تاریخ نشر 
آگه��ی ظ��رف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خ��ود در وقت مقرر باال جهت 
رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود.
14246 / م الف

حمید غالمپور – شعبه 21 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/9/18

شماره:880959 ب 5
چون آقای محمد حسین بختیاری فر فرزند حاجی بابا شکایتی علیه آقای بهرام پنجه پور و مهناز طاهرنیا 
مبنی بر کالهبرداری مطرح نموده که پرونده به کالس��ه 880959ب5 این دادیاری ثبت گردیده. لذا نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان میباشد حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیر االنتش��ار طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت 
یکم��اه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگویی به اتهام خود به این مرجع مراجع��ه نماید در صورت عدم 

حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
14420/م الف

مدیر بازپرسی شعبه 5 مرکزی اصفهان

سرمربی تیم فوتسال فوالد ماهان: 

برای قهرمانی شرایط سختی داریم  
سرمربی تیم فوتسال فوالد ماهان اصفهان گفت : 
این تیم ب��رای قهرمانی در لیگ برتر باش��گاههای 
کشور هفت دیدار سنگین و شرایط سختی در پیش 

دارد.    
حس��ین افضل��ی در گفتگ��و با ایرنا اف��زود: با 
اختالف 6 امتیاز نسبت به تیم دوم در صدر جدول 
قرار داریم اما اختالف امتیاز به وجود آمده قهرمانی 
تیم فوالد ماهان را در لیگ برتر تضمین نمی کند. 
وی افزود: بازیکنان را نسبت به این موضوع و 
انجام بازیهای پرقدرت در دیدارهای آتی لیگ برتر 

ترغیب کرده ایم. 
س��رمربی تیم فوتس��ال فوالد ماه��ان اصفهان 
درباره دیدار تیمش با تیم ش��هرآفتاب تهران اظهار 
داش��ت: بازیکنان ما در نیم��ه اول این دیدار بازی 
خوب��ی انجام دادند ام��ا در نیم���ه دوم حریف را 

دست کم گرفتند و 2 گل دریافت کردند. 
وی افزود: پس از دریافت این گل ها، بازیکنان 
ما ش��رایط خود را تغییر دادند و توانستند با تسلط 

بر توپ و میدان 3 گل دیگر بزنند. 
تیم فوتسال فوالد ماهان در هفته نوزدهم لیگ 
ب�رت�ر باش��گاههای کش���ور با نتیجه 7 بر 4 تی�م 

شهر آفتاب تهران را مغلوب کرد. 
افضل���ی درباره اس��تفاده نکردن از حس��ینی 
دروازه ب��ان دوم تیمش در طول فصل جاری لیگ 
برتر، اظهار داشت: حریفان برای رویارویی با فوالد 
ماهان از انگیزه باالی��ی برخوردارند، از این رو در 
ش��رایطی که دروازه بان اول فوتس��ال آسیا و دوم 
جه��ان را دراختی��ار دارم چرا باید ریس��ک کنم و 

حسینی را درون دروازه قرار دهم؟  
وی در عین حال افزود: طی این مدت همواره 
سعی کردم فرصتی به وجود آید و بتوانم از حسینی 
اس��تفاده کنم اما به دلیل سخت بودن مسابقات این 

فرصت مهیا نشد. 
سرمربی تیم فوتسال فوالد ماهان درباره عملکرد 
حسینی دروازه بان دوم تیمش در دیدار گذشته که 
برای اولین بار در جری��ان لیگ برتر درون دروازه 

فوالد ماهان قرار گرفت، گفت: این بازیکن پس از 
18 بازی فرصت یافت درون دروازه قرار گیرد و با 
توجه به این موضوع طبیعی بود که برای این دیدار 
اس��ترس داشته باش��د و این استرس موجب شد با 

انجام یک خطا از زمین مسابقه اخراج شود. 
وی گفت: حس��ینی به جز خطایی که مرتکب 
ش��د، در سایر صحنه ها عملکرد مثبتی داشت و از 

او رضایت دارم. 

در دیدار یاد شده حسین حسینی دروازه بان دوم 
تی��م فوالد ماهان که برای اولین بار در فصل جاری 
لیگ برتر باش��گاههای کش��ور به ج��ای مصطفی 
نظ��ری درون دروازه قرا گرفته ب��ود به دلیل انجام 
خطای پنالتی روی مهاجم حریف از زمین مس��ابقه 

اخراج شد. 
پس از اخراج حس��ینی، س��پهر محمدی درون 
دروازه تی��م فوالد ماهان قرار گرفت و بازی خوبی 

را به نمایش گذاشت. 
وی درباره برنامه های تیمش برای مس��ابقات 
قهرمانی باش��گاههای آسیا اظهار داشت: تمرکز من 
روی مس��ابقات لیگ اس��ت زیرا باید ابتدا در این 
مس��ابقات قهرمان شویم سپس به مسابقات آسیایی 

فکر کنیم. 
افضلی اف��زود: در لیگ برتر ای��ران، خیلی ها 
مقابل ما هس��تند تا قهرمان نشویم اما در آسیا همه 
از ما حمایت می کنن��د لذا به نظرم کار ما در لیگ 

برتر سخت تر از آسیا باشد. 
وی ب��ا اش��اره به اینکه ش��رکت تی��م ملی در 
تورنمت ه��ای مختلف باعث تأخی��ر در برگزاری 
دیدارهای لیگ برتر ش��د، افزود: براس��اس برنامه 
اعالم ش��ده این مس��ابقات هفتم اس��فندماه پایان 
می یابد لذا فرصتی برای مس��ابقات قهرمانی آسیا 
در اختی��ار نداری��م و بدون اس��تراحت کارخود را 

برای مسابقات آسیایی ادامه می دهیم. 
اولین دوره مسابقات فوتسال باشگاههای آسیا 
13 اسفندماه به میزبانی باشگاه فوالد ماهان اصفهان 

در سالن پیروزی اصفهان برگزار می شود.

فوتسال شهرستانهای
 اصفهان

مسابقات کشتی المپیاد ورزشی 
روستاییان اصفهان

افشارزاده: 
95 درصد برنامه های فدراسیون های اعزامی به گوانگجو آماده اجرا است

دبیرکل کمیت��ه ملی المپیک گفت: 95 
درص��د برنامه های فدراس��یون های نامزد 
اعزامی به شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی 

2010 گوانگجو آماده اجرا است.    
به گزارش ایرنا بهرام افشارزاده افزود: 
از فروردین ماه سال آینده برابر با تقویم روز 
تمامی برنامه های آماده سازی را پیگیری، 

نظارت و اجرا خواهیم کرد. 
وی در م��ورد تش��کیل جلس��ه های 
هفتگی هیأت اجرایی بررسی برنامه های 
فدراسیون های اعزامی به بازیهای آسیایی 
2010، اعالم کرد: نه تنها در این نشس��ت 
هیأت اجرایی بلکه از 9 آبان ماه سال گذشته 

یعنی یک روز بعد از انتخابات، برنامه ریزی 
برای حضوری قدرتمند در بازیهای آسیایی 
گوانگجو در دس��تور کار اعضا قرار گرفته 

است. 
دبی��رکل کمیت��ه ملی المپی��ک افزود: 
خوشبختانه با تعامل مناسبی که بین سازمان 
تربیت بدنی و کمیته ایجاد شده امیدواریم 
برنامه های تدوینی به خوبی پیاده ش��ود تا 

شاهد نتیجه گیری کاروان اعزامی باشیم. 
افشارزاده خاطرنشان کرد: بودجه این 
دوره از بازیها نیز مش��خص شده و مطمئنًا 
افزایش قابل مالحضه ای نس��بت به دوره 

قبل دارد. 

وی توضیح داد: مجلس شورای اسالمی 
نیز با تأکی��د بر حضور قدرتمن��د کاروان 
ورزشی کشورمان در این دوره از بازیها قول 
هرگونه همکاری را داده که قطعاً با حمایت 
آنها می توانیم به آماده سازی تیمها و تأمین 

فدراسیون ها امیدوارتر از قبل باشیم. 
به گفته افشارزاده، سازمان تربیت بدنی به 
عنوان حامی اصلی کمیته و فدراسیون های 
ورزشی در سال 89 با اخذ 1 درصد بودجه 
تخصیصی به ارگانها می تواند پشتیبانی بسیار 

ایده آل تری نسبت به قبل داشته باشد. 
ش��انزدهمین دوره بازی های آسیایی 
با ش��رکت نزدیک به 14 هزار ورزشکار و 

مربی از 45 کش��ور و منطقه در 42 رش��ته 
ورزشی از 12 تا 27 نوامبر 2010 )21 آبان 
ماه تا 6 آذر ماه 89( در ش��هر گوانگجو در 

چین برگزار خواهد شد.

اولین  مس��ابقات کش��تی 
ورزش��ی  فرهنگی-  المپی��اد 
روس��تاییان اس��تان اصفه��ان 
از  تیمهای��ی  حض��ور  ب��ا 
م�ب�ارک�ه،  شه�رس��ت�انه�ای 
نطنز،  ش��هرضا،  فالورج��ان، 
کاش��ان، فریدن ال��ف و ب، 
تیران و کرون به میزبانی هیأت 
روس��تایی و عشایری تیران و 
کرون در تاریخ 88/10/18 در 
ورزشگاه تختی این شهرستان 
با حضور رئیس هیأت ورزش 

روس��تایی و عش��ایری استان 
اصفهان و مسئوالن شهرستان 
تی��ران و کرون برگزار ش��د. 
در پایان ای��ن رقابتها تیمهای 
کاش��ان  و  مبارکه، فالورجان 
مقامهای اول تا سوم را کسب 

کردند.

در  فوتس��ال  مس��ابقات 
شهرستان اصفهان با شرکت 16 
تیم از روستاهای شهرستان در 
سالن ورزش��ی روستای اسالم 
آب��اد از بخش جلگ��ه برگزار 
ش��د که این تیمه��ا در 4 گروه 
چهارتای��ی به قی��د قرعه قرار 
گرفتن��د و پ��س از برگ��زاری 
مس��ابقات تیمه��ای فوتس��ال 
منتخب روستاهای بخش جلگه 
مقام اول، روستای منشیان مقام 
دوم و روس��تای برس��یان مقام 

س��وم را به دست آوردند. الزم 
به توضیح است در بازی پایانی 
وحی��د شمس��ایی و مصطفی 
نظ��ری در س��الن مس��ابقات 
حض��ور داش��تند ک��ه جوایز 
تیمها توسط بازیکنان تیم ملی 

فوتسال ایران توزیع شد.

جدول لیگ برتر فوتبال ایران 88-89 هفته بیست و دوم
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 34 7 25 432 10 8 22 پرسپولیس3

 733 24 31 895 22 استقالل تهران4
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 20 -10 34 24 10 48 22راه آهن17

 15 -18 35 18 11 29 22 ابومسلم18

قهرمان س��ال های دور کش��تی آزاد ایران و 
جهان و س��رمربی اس��بق تیم مل�ی کشت�ی آزاد 

در ده��ه 60 می��الدی 
معتقد اس��ت کش��تی 
ایران با درخشش خود 
در رقابه��ای جهان��ی 
دانمارک، جایگاه خود 
را در دنی��ا پی��دا کرده 

است.    
پهلوان عباس زندی 
در گفتگو با ایرنا در این 
زمینه اضافه کرد: کشتی 

ایران در هر دو رش��ته آزاد و فرنگی، نتایج خوب 
و قابل تحسینی در پیکارهای کشتی قهرمانی سال 
2009 جهان در دانمارک گرفت و این نتایج نشان 
داد کشتی ایران در حال گذر از دوران رکود خود 

است. 
زندی ادام��ه داد: با اینکه س��ال های زیادی 
است از کشتی دورم اما رقابت های کشتی گیران 
ایران را در مسابقه های کشتی قهرمانی سال 2009 
جهان در دانمارک از طریق رادیو و تلویزیون دنبال 
می کردم و به یاد سال های دور و روزگار جوانی 

خودم افتادم. 
ب��ه وی��ژه آنک��ه 
سطح پیکارهای کشتی 
در  جه��ان  قهرمان��ی 
دانمارک بسیار باال بود 
و نتایج کش��تی گیران 
ای��ران در ای��ن میدان، 
واقعاً ارزش��مند و قابل 

ستایش است. 
قهرمان مسابقه های 
کش��تی آزاد جهان در 
سال های 1954 توکیو 
ژاپن و 1955 ورش��و 
لهس��تان اظهار داشت: 

بدون شک، کش��تی ایران در هر دو رشته آزاد و 
فرنگی با برنامه ریزی خوب و صحیح می تواند 
کارنامه درخش��انی در پیکارهای کشتی قهرمانی 

سال 2010 جهان در روسیه داشته باشد. 
زن��دی گفت: من هیچ آش��نایی و رفاقتی با 
کشتی گیران و مربیان نس��ل امروز ایران ندارم و 
به دلیل باال رفتن س��ن و همچنین بیماری خود، 
سال ها است از کشتی فاصله گرفته ام اما می دانم 
کش��تی گیران و مربیان خوب��ی در تیم های ملی 

کشتی آزاد و فرنگی ایران حضور دارند. 
وی اف��زود: به نظر من محمد بنا س��رمربی 
تیم مل�ی کش��ت�ی فرنگی ایران، یک نابغه است 
که کش��تی فرنگی ما را از ای��ن رو به آن رو کرد، 
تیم ملی کشتی فرنگی ایران نایب قهرمان جهان 
در دانمارک حتی شایس��تگی قهرمان ش��دن در 

مسابقه های جهانی را داشت. 
بنا، یک مربی عاشق، زحمت کش و پرتالش 
اس��ت و با اینک��ه هیچ 
آش��نایی و رفاقت��ی با او 
ندارم اما اطالع دارم همه 
وج��ود و زندگی خود را 
برای ملی پوشان کشتی 
فرنگی ایران و جوانان این 

رشته گذاشته است. 
وی اف��زود: کش��تی 
فرنگی ایران که در سطح 
جهان، جایگاه و مرتبه ای 
نداشت، اکنون بین سه تیم برتر دنیا قرار گرفته و 
حتی می تواند قهرمان دنیا نیز شود. این موفقیت، 
مره��ون تالش، زحم��ات و خ��ون دل خوردن 
مربیانی چون محمد بنا و امثال اوست و باید قدر 

چنین مربیانی را دانست. 
قهرمان سنگین وزن جهان در دهه 50 میالدی 
در ادامه گفت: تیم ملی کش��تی آزاد ایران نیز در 
مسابقه های جهانی دانمارک با کسب مقام سومی، 
نتیجه خوبی نس��بت به سال های اخیر گرفت و 
در بین کشتی گیران این تی�م، فردی�ن معصوم�ی 
کش��تی گی��ر وزن 120 
کیلوگ��رم، ب��ه نظر من 

بهترین کشتی گیر بود. 
زی��را معصوم��ی در 
دانمارک خیلی خوب و 
فنی و پخته کشتی گرفت 
و در س��رپا ب��ه خوبی از 
حریفان خ��ود زیرگیری 
ح��ال  در  او  می ک��رد، 
حاضر بهترین کشتی گیر 
ایران است  سنگین وزن 
که خیلی خوب زیرگیری 
می کند و راحت به پاهای 
حریفان خود می رس��د، 
معصومی فعالً آماده ترین کشتی گیر سنگین وزن 

کشورمان است که رقیبی ندارد. 
وی اضافه کرد: معصوم��ی باید در بازیهای 
المپیک 2008 پکن نیز حداقل مدال نقره می گرفت 

اما انگار قسمت نبود مدال بگیرد. 
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران در دهه 60 
میالدی در قسمت دیگری از صحبت های خود 
راجع به منصور برزگر سرمربی اسبق تیم ملی ایران 
گف��ت: باید برزگر را به کار گرفت و از نظرات و 
تجربیات باالی او در کش��تی ایران بهره مند شد، 
شأن او خیلی بیشتر از اینها است که مثل من خانه 

نشین شود. 
پهلوان عباس زندی در پایان بار دیگر عملکرد 
کادرهای فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی 

ایران را خوب و درخشان توصیف کرد.

پهلوان عباس زندی:
 کشتی ایران جایگاه خود را پیدا کرده است 

اعالم مفقودی

گواهینامه رانندگی اینجانب  محمد نساج پور اصفهانی فرزند علی به شماره شناسنامه 10556 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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نمای��ش درمانی »رس��تم و س��هراب« به 
کارگردانی میرکمال میرنصیری، پس از 5 سال 
تمری��ن، 23 تا 25 دی ماه از س��اعت 16 در 

فرهنگسرای ارسباران روی صحنه می رود.
بر اساس این گزارش، در این نمایش 30 
معلول به ایفای نقش می پردازند که بیش از 5 
سال برای اجرای این نمایش تمرین کرده اند.

مدت زمان این نمایش 1/5 تا 2 س��اعت 
اس��ت و در میان اجراها، فیلم های مس��تندی 
از مقایس��ه روز اول و آخ��ر افراد نش��ان داده 

می شود.
این  میرنصی��ری« کارگ��ردان  »میرکم��ال 
نمای��ش در گفتگو با فارس گفت: »رس��تم و 
س��هراب« زمانی از م��ا و اعضای گروه انرژی 
زیادی می گرفت که قرار بود ش��خص معلول 

باهیبت  رس��تم  همانن��د 
ای��ن کار  صحب��ت کند. 
انجام شد و اگر مخاطب 
این صحنه را ببیند، حس 

بازیگر را قبول می کند.
بی��ان  ادام��ه  وی در 
بودم،  کرده  آرزو  داشت: 
یک روز خ��ود افراد کار 
را انج��ام دهند و در این 
افتاد و  نمایش این اتفاق 
جلس��اتی که م��ن نبودم، 
یک��ی از اعض��ای گروه 

نمایش را اداره می کرد.
در  می��رنص��ی���ری 
خصوص اث��رات نمایش 
درمانی »رستم و سهراب« 
روی اف��راد معلول اضافه 
ک��رد: همه اف��راد گروه، 
بدون اس��تثنا درس ش��ان 
را ادام��ه داده ان��د و یکی 

از اعضا در رش��ته روانشناسی دانشگاه تهران 
فارغ التحصیل ش��د و در حال حاضر مشغول 

کار است.
تعدادی از افراد هم ازدواج کردند و یکی 
از آنها بچه دار هم ش��ده اس��ت که اینها نشانه 

امید به زندگی است.
کارگردان نمایش »رستم و سهراب« افزود: 
این افراد برای اینکه ساعت 8 صبح سر تمرین 
حاضر ش��وند باید س��اعت 5 و 6 صبح بیدار 
می ش��دند و ت��ا ظهر ه��م کار می کردند که با 
توجه به اینکه از لحاظ جس��می دچار مشکل 
بودند، کار طاقت فرس��ایی انج��ام می دادند و 

می توانند برای خیلی از افراد الگو باشند.
میرنصی��ری در پایان صحبت هایش گفت: 
اگر بع��د از این که به این افراد کمک می کنیم 
به خودباوری برسند، رهایشان کنیم و مشکلی 
برایش��ان پیش بیای��د، این مش��کل به مراتب 
بیشتر از مشکل روز اول است، تا اینجای کار 
من توانستم فعالیت کنم ولی در ادامه مسئوالن 
آسایش��گاه و دولت باید از این افراد حمایت 

کنند.
به نظر من سیس��تم باید فاز به فاز به افراد 
مختلف داده شود تا بتواند تأثیرگذار باشد. در 
غیر این صورت باید بگویم که کاش این افراد 

مانند گذشته می ماندند.
به گزارش فارس، میرکمال میرنصیری در 
یادداشت خود درخصوص این نمایش نوشته 
اس��ت: آنچه خواهی دید نمایش نیست بلکه 

نمایش درمانی اس��ت. اگر اجر نهایت نمایش 
اس��ت، ام��ا مرحل��ه ای از درم��ان در نمایش 
درمانی است. او انسان است و شریف، آفریده 
خداون��د اس��ت و اگر تمام��ی آفریده ها از او 
روی برگردانند، آغوش آفریدگار به رویش باز 
اس��ت. از اینکه آمده ای تا در تالش 5 ساله او 
برای درمان س��هیم باشی دوشادوش او برایت 

دعا می کنیم.
محفوظ باش��ی و از حوادث ایام در امان؛ 

کارگردان. 
»میرکمال میرنصیری« نویسنده، کارگردان 
و نمایش درمانگر پس از فراغت از تحصیل در 
رشته کارگردانی فیلم، جهت ادامه تحصیل در 
مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی وارد 
دانشگاه تهران شد. او دوره های کارگردانی و 
بازیگری تئاتر را در مراکز 
آزاد آموزشی طی کرده و 
دانش آموخت��ه موس��یقی 
اس��اتیدی همچون  ن��زد 
دکتر کامبیز روشن روان، 
دکتر علی نعمتی و استاد 

آندره مرادیان است.
میرکم��ال میرنصیری 
 100 از  بی��ش  تاکن��ون 
قس��مت فیلم مس��تند و 
برن�ام��ه تلویزیون���ی را 
تهی��ه و کارگردانی کرده 
است. نمایشنامه های »بار 
دیگر زندگی«،  »رس��تم و 
سهراب«، »مسافر«، »و اما 
فرستاده«  »آن  و  انس��ان« 
نمایش��نامه های  از جمله 
او  توسط  نوش��ته ش��ده 
اس��ت. همچنی��ن از وی 
تاکن��ون بیش از 50 مقاله 
فرهنگی و اجتماعی در نش��ریات معتبر کشور 

به چاپ رسیده است.
میرکمال میرنصیری در س��ال 1371 اولین 
نمایش درمانی را توس��ط گروهی از نابینایان 

به انجام رساند.
وی طی س��ال های 1379 تا 1381 توسط 
معلولین جسمی آسایش��گاه خیریه کهریزک، 
نمایش درمانی »و اما انسان« را به عنوان اولین 
نمایش درمانی معلولین جس��می در کشور به 
اجرا درآورد که با کسب چهار جایزه به عنوان 
اثر برتر اولین جشنواره تئاتر معلولین برگزیده 
شد. وی پس از زلزله شهرستان بم،  با سومین 
اثر نمای��ش درمانی به نام »مس��افر« به درمان 
روحی و روانی گروه��ی از هموطنان ضایعه 

نخاعی حاصل از زلزله پرداخت.

اج��رای نمایش درمانی »آن فرس��تاده« در 
س��ال 1388 با دو س��ال تالش- اولین تجربه  
این شیوه روی کارتن خواب ها - از دیگر آثار 

به جای مانده از او است.
نمایش درمانی »رستم و سهراب« تازه ترین 
تالش او در این زمینه اس��ت که حاصل بیش 
از 5 س��ال تمرین و تالش با معلولین جسمی 

آسایشگاه خیریه کهریزک است.
انجم��ن  عض��و  میرنصی��ری  میرکم��ال 
تهیه کنندگان س��ینمای مستند ایران است و در 
حال حاضر دو کتاب از جمله »نمایش درمانی 

نوین« را در دست تألیف دارد.

وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
اعالم کرد: بودجه سال آینده وزارت 
فرهنگ و ارش��اد نس��بت به امسال، 
رشد خوبی خواهد داشت و در زمینه 
اعتبارات عمرانی، بیش از صد درصد 
به گزارش  افزایش خواهیم داشت. 
ایرنا سید محمد حسینی که به همراه 
رئیس جمه��وری و دیگ��ر اعضای 
هیات دولت در جلس��ه ارائه الیحه 
برنامه پنجم به مجلس، حضور یافته 
بود با اعالم این مطلب گفت: الیحه 
برنامه پنجم توسط رئیس جمهوری 
به مجلس ش��ورای اسالمی ارائه شد 
ک��ه در آن، موضوع��ات فرهنگی و 
اجتماعی، م��ورد تأکید ویژه ای قرار 

گرفته اند.
وی اف��زود: اعتب��ارات عمرانی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
برای سال 89 بیش از دو برابر خواهد 
ش��د اما در بحث اعتبارات جاری و 
هزینه ای، ب��ا اینکه میزان افزایش به 
ان��دازه بخش عمرانی نیس��ت، ولی 

درصد قابل قبولی است.
حس��ینی توضی��ح داد: در کنار 
بودج��ه وزارت ارش��اد، بخش��ی از 

اعتبارات نیز برای س��فرهای استانی 
درنظ��ر گرفت��ه ش��ده ک��ه آنهم در 
فعالیت های فرهنگی،  هزینه خواهد 
ش��د اما توقع ما این است که از ابتدا 
بخش عمده این اعتب��ارات به خود 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اختصاص 
پیدا کند تا از همین االن بتوانیم برای 
س��ال آینده برنامه ریزی کنیم و البته 
برای تحق��ق این امر در حال رایزنی 
ب��ا معاونت برنامه ری��زی و نظارت 

راهبردی ریاست جمهوری هستیم.
وی با ی��ادآوری اینکه اعتبارات 

اس��تانی فرهنگ و ارش��اد از طریق 
شورای برنامه ریزی استان ها تأمین 
می ش��ود، افزود: در جلس��ه ای که 
اخیراً با اس��تانداران کشور داشتیم از 
آنها خواستیم توجه خاصی به مسائل 
فرهنگی داش��ته باش��ند و اعتبارات 
بیشتری به این فعالیت ها اختصاص 

دهند.
وزیر ارش��اد، ضمن ابراز گالیه 
از میزان اعتبارات استانی اختصاص 
یافته ب��ه فعالیت ه��ای فرهنگی در 
داشت:  اظهار  گذش��ته،  س��ال های 

به عنوان مثال در گذش��ته با مواردی 
روبه رو بودیم که مجموعه اعتبارات 
یک استان تا 19 درصد افزایش یافته 
اما اعتبارات فرهنگی آن، هیچ تغییری 
نداشته اس��ت و با مطرح کردن این 
گالیه ها و درخواست ها، استانداران 
سراس��ر کش��ور در این زمینه، قول 

همکاری دادند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: رویکرد 
دول��ت در برنام��ه پنج��م توس��عه، 
رویکردی فرهنگی اس��ت و یکی از 
استانداران جدید  انتخاب  معیارهای 
نیز رویکرد و سابقه فرهنگی آنها به 

شمار می آید.
حس��ینی ب��ا تأکی��د ب��ر نقش 
انج��ام  در  مردم��ی  تش��کل های 
هن��ری  فرهنگ��ی-  فعالیت ه��ای 
در کش��ور، تصری��ح ک��رد: افزایش 
اعتبارات فرهنگی به این معنا نیست 
که وزارت فرهنگ و ارشاد و دولت 
به تنهایی می توانند پاسخگوی همه 
نیازهای کش��ور در این زمینه باشند 
بلکه بخش��ی از این مهم با مشارکت 
همه دستگاه ها و تشکل های مردم 

نهاد، به سرانجام می رسد.

خبرنگار زاینده رود 
محم���د ش��ی�ری هنر پیش���ه 
نام آش��نای کش��ورمان را بسیاری 
افراد با ب��ازی زیبایش در مجموعه 
تلویزیونی »ش��بهای برره« در نقش 
»ساالرخان« می شناسند. او در سال 
1328 در مش��هد متولد ش��د و در 
س��ال 1349 فعالیت هنری خود را 
آغاز کرد و به ب��ازی در تئاتر »تل« 
به کارگردانی مرحوم هادی اسالمی 

پرداخت. 
کارنامه فعالیت هنری او از سال 
1364 تاکن��ون 9 فیلم س��ینمایی را 
نیز در خود جای داده است. محمد 
شیری س��ه ماه پیش برای بازی در 
شانس«  »حلق  تلویزیونی  مجموعه 
به دعوت مدی��ر تولید مجموعه به 

اصفهان آمد. 
ش��یری درباره پذیرش پیشنهاد 
ایفای نقش در این مجموعه به زاینده 
رود گفت: زمانی که جواد فالحتیان 
ب��ازی در ای��ن مجموع��ه را به من 
پیشنهاد کرد، بازی در یک مجموعه 
50 قسمتی را در برنامه کاری خود 
داش��تم اما به علت جذابیت داستان 
حلقه ش��انس و همچنین به خاطر 
صف��ا و صمیمیت م��ردم اصفهان، 
برنامه جاری خود را کنسل کردم و 
بازی در این کار جذاب را پذیرفتم. 
محمد ش��یری درباره حلقه شانس 
می گوی��د: ای��ن کار ب��رای پخش 
در ش��بکه اس��تانی مرک��ز اصفهان 
آماده می ش��ود و احتم��االً از یکی 
از ش��بکه های سراسری نیز پخش 
خواهد ش��د. حلقه ش��انس داستان 
اتفاقاتی اس��ت ک��ه در اثر تش��ابه 
اس��م دو نف��ر با دو س��بک زندگی 
کاماًل متفاوت به وقوع می پیوندد، 
به گونه ای که پول خس��رو تابش 
ثروتمند )کاراکتر داستان( به اشتباه 
به حساب خسرو تابش فقیر واریز 
می شود و این سرآغاز ماجراهایی 
می ش��ود ک��ه 17 قس��مت بیننده 

را با خود همراه می س��ازد. س��ایر 
بازیگران ای��ن مجموعه عبارتند از: 

مه��وش صبرکن، محم��ود مقامی، 
س��عید محق��ق، کیان��وش گرامی، 

رزا حسینی و....
حلقه ش��انس به مدیریت تولید 
ج��واد فالحتیان، کارگردانی س��ید 
کنندگی  تهی��ه  ممتاز،  محمدرض��ا 
فیلمبرداری  نیک سرش��ت،  محمد 
محمد فضیل��ه، صدابرداری مجتبی 
حبی��ب اللهی و نویس��ندگی آرش 
زارع ب��رای پخش در ای��ام نوروز 
1389 در ح��ال تهی��ه و تدوی��ن 

است.
محم���د ش��ی��ری در م��ورد 
برنامه های آینده اش نیز می گوید: 
گروه دس��ت اندرکار حلقه شانس، 
تولید ی��ک مجموعه 52 قس��متی 
برای پخش در ش��بکه استانی مرکز 
اصفه��ان را نیز در برنام��ه دارد که 
شاید برای همکاری با این مجموعه، 

مجدداً به اصفهان باز گردم. 
امسال دو عاشورا داشتیم 

محم��د ش��یری در خص��وص 
آنچه خودش آن را ش��یطنت های 
روز عاش��ورا نامید ب��ه زاینده رود 
گفت: وقتی خب��ر این اهانت ها را 
شنیدم بسیار گریستم. ما امسال دو 
عاشورا داشتیم و جای تأسف است 
که واقعه ای ک��ه حتی اقلیت های 
مذهبی هم برای آن ارزش و احترام 
ف��وق العاده ای قائل هس��تند مورد 
بی احترامی عده ای قرار گیرد. وی 
در مورد این افراد گفت: بهتر است 
آنها به خ��ود بیایند و ملت ایران را 
ب��ه حال خود رها کنند زیرا راه این 

ملت روشن است.
پل خود را دیدیم

اما محمد ش��یری هم��ان گونه 
ک��ه در کاراکترهای��ش نیز ش��وخ 
طبع و سرزنده اس��ت در مصاحبه 
صمیم��ی اش ب��ا زاین��ده رود نیز 
صمیمان��ه گفت: از اصفهان و س��ه 
ماه حضور در میان مردم این شهر، 
خاطرات خوبی دادم و حین گشت 
و گذار در این شهر، پل خودم )پل 

شیری( را هم دیدم.

در آستانه جشنواره فیلم فجر؛

آیین بزرگداشت با رعایت اصول حرفه ای معنا پیدا می کند

وزیرارشاد:

 بودجه عمرانی سال آینده فرهنگ و ارشاد دو برابر 
می شود

شهید علی نیلچیان
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با س��الم به امام و درود بر ش��هدای اسالم و 
معلولی��ن و مجروحین و خانواده های ش��هدا و 

یتیمان اسالم.
بنده حدود یکسال نماز شکسته بدهکار هستم 
و به علت جواب غلط شنیدن راجع به محل کار و 
شرایط آن  و به علت بستری بودن در ماه مبارک 

رمضان حدود یک ماه روزه بدهی دارم.
در این س��فر آخر بسیار خوشحال شدم که با 

حالت قبولی بیشتر مادرم روبه رو شدم.
خون این بنده از کدام خون ش��هدا رنگین تر 
اس��ت. از نظر بنده اینجانب اصاًل قابل مقایسه با 
هیچ کدام از رزمندگان نیستم. با توجه به محدود 
بودن وس��ایل حمل و نقل بنده را در محل اتمام 
حی��ات دنیا دف��ن نمایید. در ص��ورت تمایل در 
صورت رفتن به س��وی خدا و پیدایی قسمتی یا 
همه جسد بنده آن را در قسمت گمنام تکیه شهدا 

به خاک بسپارید.
ب��ه چند دلیل تصمیم گرفتم که دوباره به این 
جبه��ه بیایم با اینکه می دانس��تم و می دانم آنجا 

جبهه بزرگی است.
1- ب��ه دلیل اینکه پس از برگش��ت از جبهه 
)بار اول( فکر کردم می دانم جهان صورت ساده 
جنگی زندگ��ی را از هر نظر )فک��ری- قدمی - 
قلمی- جسمی( بدون ریا از هر جهت ادامه دهم 
ولی غرور داش��ت کم کم بن��ده را فرا می گرفت 
از ای��ن بابت هفته ه��ا و روزهای اخیر هر چه از 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی در مورد جنگ 
برداشت می کردم با خود احساس غیر آدم بودن 
را می نمودم که اگر با این طرز فکر کس��ی جنگ 

برود جای او مستقیماً در عذاب الهی است.
2- در گذش��ته در آخری��ن لحظات درگیری 
یکی از فرماندهان )برادر صفوی( به بنده دستوری 
داد ک��ه بنده طوری دیگر عم��ل نمودم که بعدها 
فهمیدم نباید این دس��تور را ذره ای تغییر دهم و 

این بعدها تاکنون نرسیده که بتوانم جبران کنم.
3- به دلیل اینکه موقعیت حس��اس و نهایی 
پیروزی نزدیک اس��ت با اینکه برادران روحانی و 
غیرروحانی جهت هم��کاران صحبتها کردند که 
الزم اس��ت افرادی به جبهه اع��زام گردند ولی به 
علت فرهنگ اس��تعماری در آن مناطق کشورمان 
به جز چند تن )اندک( جواب به این پرسش داده 
نشد، که با خود گفتم اگر در سطح منطقه یک نفر 
از نیمه مسئوالن کشته شود شاید اثر رفتن او چند 
برابر از بودنش مؤثر باشد و چنانچه فرد متعهدی 
باش��د و شهید شود مسلماً اثر آن به مراتب بیشتر 
خواهد ش��د و با رفتن بنده می دانم افراد بیشتری 

از همکاران به آنجا خواهند آمد. 

نمایش  درمانی »رستم و سهراب« پس از 5 سال 
تمرین روی صحنه می رود

حلقه شانس محمد شیری در اصفهان

س
فار

س : 
عک

روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

کالم نور
امام علی )ع(:

خداوند آفریده ای بهتر از محمد )ص( نیافریده است.

روی خط فرهنگ

قیمت طال )تومان(
27680هر گرم طالی 18 عیار
127540هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
286000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
274500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

9981001دالر امریکا
978985دالر کانادا

14451448یورو
16131620پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
271274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

10 °

15 °

-5 °

-1 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

کاریکاتور

نگین نقیه

روزی بود...

عکس روز
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