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شهرداری اصفهان، 
پیشگام در احیای فرهنگ 

دوچرخه سواری 
از دیرباز شهر اصفهان با فرهنگ دوچرخه سواری 
انس و الفتی داشته و دارد تا جایی که از خصوصیات 
برخی شهروندان اصفهان می توان به آواز خواندن با 
صدای بلند آن هم حین دوچرخه سواری اشاره کرد. 
تصویر پیرمردی که صبح زود مش��غول رکاب زدن 
با دوچرخه ای قدیمی به س��مت محل کسب و کار 
خود اس��ت در ذهن اکثر شهروندان اصفهانی وجود 

دارد و ...

هفتمین نمایشگاه دستاوردهای هسته ای کشور با حضور 
معاون س��ازمان انرژی اتمی کش��ور در دانشگاه اصفهان 
گش��ایش یاف��ت. به گ��زارش ایرنا، علی اصغر س��لطانی 
در آیی��ن افتتاح این نمایش��گاه گفت : ما در انتظار پاس��خ 
کشورهایی که قرار است سوخت برای کارهای تحقیقاتی 
و انرژی ما را بدهند، نمی ش��ویم و توان تولید سوخت با 
غن��ای 20 درصد را پیدا کرده ای��م و تولید می کنیم. وی 
افزود:  از ابتدای انقالب اسالمی دولتهای استکباری همیشه 

و در ه��ر زمان با ما س��از مخالفت زدن��د و اینک در این 
برهه از زمان،  نوک پیکان مخالفت استکبار بحث هسته ای 
اس��ت. س��لطانی تأکید کرد:  ما با وجود ای��ن مخالفتها به 
پیشرفت خودمان ادامه می دهیم چرا که سوخت هسته ای 
هزینه ای بسیار کمتر از سوختهای فسیلی و دیگر سوختها 
دارد. وی افزود:  اگر ما در مسیر تکنولوژی حرکت نکنیم، 
 پش��توانه سیاسی محکمی هم نخواهیم داشت. وی افزود: 
 کش��ورهای آفریقایی حتی زمانی که ت��وان ما را در غنای 

20 درص��د دنبال کردند،  پیروزی ایران را جش��ن گرفتند 
و این به لحاظ بعد سیاس��ی انقالب اس��المی ایران است. 
سلطانی افزود:  جهان در بحث تولید برق هسته ای در حال 
گس��ترش اس��ت چرا که تولید برق با این صنعت مقرون 
ب��ه صرفه اس��ت. وی گفت:  78 درصد برق در فرانس��ه، 
55 درصد در بلژیک،  51 درصد در اوکراین،  38 درصد در 
کره جنوبی، 29 درصد در ژاپن، 20 درصد در امریکا و 15 

درصد در روسیه به صورت هسته ای تولید می شود.

نمايشگاه دستاوردهاي صنعت هسته اي کشور 
در اصفهان گشايش يافت

رنا
: ای

س
عک

 90 درصد مراتع اصفهان فقیرند
 به گفته متولی منابع طبیعی استان 
33 درصد اعتبارات امسال این بخش 
به پروژه های بیولوژیک و بیومکانیک 
اختص��اص یافته یعن��ی در 24 هزار 
هکتار اراضی اس��تان فضای س��بز و 

درختکاری توس��عه یافته اند. فیض ا... رهنما یادآور ش��د: بر اس��اس 
چش��م انداز اف��ق 1404، جامعه ای��ران باید از محیط زیس��ت مطلوب

 بهره مند باشد، به جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فناوری منطقه دست یافته 
و به طور کلی در تمام زمینه ها فعال باشد ...

رئیس جمهور اسالمی ایران:
دستگیري ريگي سند ذلت دستگاههاي 
اطالعاتي امريکا، انگلیس و رژيم صهیونیستي

مشاور و دستیار عالی نظامی مقام معظم رهبری:
الزمه مقابله با جنگ نرم، رسیدن به 
قدرت نرم است 

برای ما السد قطر و ناگويای ژاپن 
فرقی ندارد

وحید شمسایی با ابراز خوشحالی 
از نتیجه به دس��ت آمده برابر بیشکک 
قرقیزستان به زاینده رود گفت: تیم ما از 
هشت بازیکن ملی پوش بهره می برد 
اما تا ش��روع این مس��ابقات از شرایط 

رقابت های بین المللی دور بود ولی خوش��بختانه بازی ها را خوب شروع 
و نتیجه قابل قبولی را کسب کردیم و گام اول را محکم برداشتیم. آقای گل 
فوتسال جهان به قدرت های فوتسال آسیا اشاره کرد و توضیح داد: تیم های 
ایران و ژاپن از قدرت های آسیا هستند و باید به این دو تیم، قرقیزستان و 

تایلند را اضافه کنیم که ...

افزايش آمار طالق در اصفهان
ظاهراً دیگر رفته رفته امری عادی و تکراری 
ش��ده که هر بار در س��ایت ها جستجو می کنیم 
چش��ممان به کلمه هش��دار بر بخورد. این بار نه 
برای اعتی��اد و ماهواره و نف��وذ فرهنگ غرب و 
مش��کالت روزمره اجتماعی بلک��ه برای افزایش 
آمار طالق! بله، درس��ت است در ابتدا کمی باور 
نکردنی اس��ت که چرا باید هر روز آماری اعالم 
ش��ود از اینکه طالق در کالنش��هرهایمان آماری 

افزایشی یافته است ...

شهرستانها

شهرستانها

جامعه

اصفهان در سنگ نانو جهانی شد
اس��تفاده  با  اصفهانی  محقق��ان 
از فن��اوری نانوذرات در س��نگهای 
مصنوعی نامنظ��م )دکوراتیو(، ایران 
را جزء تولی��د و صادرکنندگان این 
س��نگ ها در جه��ان ق��رار دادند. 

مج��ری این طرح گفت: کاهش جذب آب س��طح س��نگ ها تا هفت 
درصد، جلوگیری از رش��د قارچ ها و کپک ها در سطح نما، خاصیت 
خود تمیز ش��وندگی، مقاومت در برابر نور خورشید و طول عمر زیاد 
س��نگ به مدت 20 سال از مهمترین مزایای استفاده از فناوری نانو در 

این نوع سنگها است ...

شعبه سعدی مؤسسه 
مالی و اعتباری مهر 

چهارمحال و بختیاری 
به  بهره برداری رسید

ب��ه مناس��بت ف��را رس��یدن س��الروز والدت 
باس��عادت نبی اکرم حضرت محمد مصطفی)ص( 
و ام��ام جعفر ص��ادق)ع( با حض��ور نماینده محترم
ول��ی فقیه در س��پاه حضرت قمر بنی هاش��م)ع( و 
مدیران عامل بانک های استان طی مراسمی ساختمان 
 شعبه س��عدی مؤسس��ه مالی و اعتباری مهر استان 

چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید ...    
شهرستانها

ورزش

اکرام محمدی، انقالب اسالمی، انفاق، 
همبستگی اجتماعی و جشن نیکوکاری

پایگاههای ثابت و سیار کمیته امداد امام خمینی در سراسر استان آماده دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم 

خیر و نوعدوست استان میباشد.                                                              

انجمن تاالسمی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد یک واحد تاکسی تلفنی واقع در خیابان 12 محرم و یک عدد 

کیوسک مواد خوراکی مقابل درب ورودی بیمارستان امام علی )ع( )تأمین اجتماعی فرخشهر( را واگذار نماید. متقاضیان 

محترم می توانند تا پایان فروردین ماه صبح ها با تلفن 2254415 دفتر انجمن تاالسمی تماس حاصل نمایند.

اداره روابط عمومی و تبلیغات کمیته امداد امام خمینی استان چهارمحال و بختیاری
زمان پنجشنبه: مورخ 88/12/20

جوان و خانواده

به اطالع شهروندان محترم می رساند اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان 
مطابق سالهای گذشته در ایام پایانی سال طرح نظارتی ویژه نوروز را در راستای 
حمایت از مصرف کنندگان  گرامی از تاریخ 88/12/10 لغایت 89/1/20 و 

به منظور برخورد با تخلفات اقتصادی:
* حمل و نقل درون شهری، بین شهری و برون شهری

* آژانسهای مسافرتی، گردشگری و فروش بلیط
* هتلها، رستورانهای بین راهی، مهمانپذیرها، اماکن خدماتی و پذیرائی

* مراکز اقامتی، توریستی، فرهنگی و هنری و قابل اسکان )خصوصی و عمومی(
* سردخانه ها، کشتارگاهها

ــگاههای بهاره،  ــرف ادارات و کارخانجات، نمایش ــرکتهای تعاونی مص * ش
فروشگاههای زنجیره ای و میادین میوه و تره بار

* مراکز بهداشتی، درمانی و داروئی
* واحدهای توزیع فرآورده های سوختی

* مراکز تولیدی، توزیعی، شرکتهای پخش و انبارهای نگهداری کاال
* مراکز پرورش گل و گیاه

* مبادی ورودی و خروجی کاال از استان
و... به اجرا خواهد گذاشت.

لذا از مردم شریف استان و مسافرین گرامی تقاضامندیم در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی مراتب را از طریق شماره تلفن 

6243091 به این اداره کل گزارش نمایند.

روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان

اطالعیه
اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز توسط اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان

انجمن تاالسمی استان چهارمحال و بختیاری

آگهـی مـزايـده



سراسری
چه خبر از پایتخت ایران

به گزارش ایرنا، احمدي نژاد در دیدار 
وزیر، معاونین، مدی��ران و کارکنان وزارت 
اطالعات با تبریک میالد فرخنده پیامبر نور 
و رحم��ت حضرت محمد مصطفي )ص( 
و والدت ام��ام جعفر ص��ادق )ع( با بیان 
اینکه کارکن��ان وزارت اطالعات، عصاره 
زب��ده ترین نیروهاي حزب الهي کش��ور 
هس��تند، اظهار داش��ت: ام��روز پاکترین 
دس��تگاه اطالعاتي دنیا سیستم اطالعاتي 

جمهوري اسالمي ایران است. 
رئیس جمهور مأموریت سربازان گمنام 
امام زمان )عج ( را مأموریتي الهي و مقدس 
دانس��ت و گف��ت: وزارت اطالعات باید 
منسجم ترین، هماهنگ ترین، مقتدرترین 
و روانترین تشکیالت کشور باشد. رئیس 
جمهوري هدف اصلي از خلقت انسان را 
حکومت جهاني مبتني بر توحید و عدالت 
دانس��ت و گفت: در ط��ول تاریخ تالش 
ش��یاطین در مقابل مجاهدت هاي انبیاء و 
صالحان بوده و دوره ما اوج نبرد حقیقت 
انسان با شیاطین است. امروز شیاطین در 
جبهه اس��تکبار جهان��ي تجمیع و متجلي 

شده اند. 
وي اضافه کرد: فطرت بشر خدایي و 
آسماني اس��ت و وقتي که اندیشه بشر و 
ابعاد وجودي او محدود و زمیني شود به 

ناچار سقوط خواهد کرد. 
رئیس جمهوري، چپاول، زورگویي و 
کشتن حقیقت انس��انیت را حاصل تفکر 
س��رمایه داري دانست و گفت: دمکراسي 
لیبرال حاصل جنگ قدرت و ثروت است 
و جبهه بندي استکبار جهاني به سرکردگي 
امریکا در برابر انقالب اسالمي نقطه اوج 

نبرد جبهه توحید با شیاطین است. 
رئی��س ش��وراي عال��ي امنی��ت ملي 
ب��ا بیان اینک��ه همه بدي ه��اي تاریخ در 
جبهه اس��تکبار جمع شده اس��ت، اظهار 
داش��ت: جنایاتي که اس��تکبار جهاني در 
دنیا مرتکب ش��ده اس��ت، در طول تاریخ 
سابقه ندارد؛ امروز س��نگین ترین کشتار 
و اقدامات تروریس��تي در جه��ان با بلند 
کردن پرچم حقوق بشر توسط ایادي آنان 

صورت مي گیرد. 
احمدي نژاد با اشاره به اینکه با ظهور 
انقالب اسالمي اندیش��ه مادي به چالش 
کش��یده ش��ده و مارکسیس��م نابود شد، 
خاطر نش��ان ک��رد: امروز ب��ه فضل الهي 
نظام س��رمایه داري که صهیونیست ها آن 
را پای��ه ری��زي کرده اند نیز ب��ه پایان راه 

رسیده است. 
رئیس جمهوري اضاف��ه کرد: هجوم 

دولت امریکا و لشکرکش��ي ناتو به منطقه 
صرفًا براي نجات نظام دمکراسي لیبرال و 

اندیشه سرمایه داري است. 
وي ماجراي 11 س��پتامبر و انه��دام برج 
ه��اي دوقل��و در امریکا را یک س��ناریو و 
اق��دام اطالعاتي پیچیده دانس��ت و گفت: 
11 س��پتامبر یک دروغ بزرگ و به عنوان 
بهانه اي براي مبارزه با تروریسم، زمینه ساز 

لشکر کشي به افغانستان بوده است. 
احم��دي ن��ژاد در ادامه با اش��اره به 
دس��تگیري عبدالمال��ک ریگ��ي توس��ط 
سربازان گمنام امام زمان)عج( خاطر نشان 
کرد: دستگیري این شرور تروریست سند 
ذلت دستگاه اطالعاتي امریکا، انگلیس و 

رژیم صهیونیستي است. 
رئی��س جمه��وري هن��گام ورود به 
وزارت اطالع��ات با قرائت فاتحه به مقام 

شامخ شهداي گمنام اداي احترام کرد.

مشاور و دستیار عالی نظامی مقام معظم 
رهبری با بیان اینکه برای دفاع از آرمان های 
انقالب اسالمی، به پاس��داران نخبه احتیاج 
داریم، گفت: وظیفه سپاه مقابله با جنگ نرم، 

جنگ سخت و فتنه های داخلی است. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، س��ردار 
سرلش��کر س��ید یحیی رحیم صف��وی در 
همایش نخبگان فرهنگی س��پاه پاس��داران 
انقالب اس��المی با اشاره به ماهیت پیچیده 

فتنه های اخیر افزود: در این فتنه ها به خوبی 
فهمیدیم که برای مقابل��ه مؤثر با جنگ نرم، 
رس��یدن به قدرت نرم الزم است. وی با بیان 
اینکه ماهیت جنگ نرم تغییر باورها، ارزش ها، 
فرهنگ ها و اندیشه های جوانان است و پس 
از این تغییر، شاهد تغییر در رفتارها خواهیم 
بود، گفت: 50 درصد جمعیت ایران اسالمی، 
زیر 30 سال است و دشمن به خوبی فهمیده 

است که جنگ نرم را باید از کجا آغاز کند.

 مع��اون اول رئی��س  جمهور با بی��ان اینکه 
دولت اهتمام کامل به امر اش��تغال دارد، ابراز 
امیدواری کرد با کمک مس��ئوالن و به ویژه 
استانداران سراسر کشور گام بزرگی در زمینه 
ایجاد اشتغال برداشته شود. به گزارش واحد 
مرکزی خبر، رحیمی ضمن تشریح اقدامات 
و برنامه  های دولت در هفته اخیر به سواالت 
خبرن��گاران پاس��خ داد.  مع��اون اول رئیس 
 جمهور با اشاره به سفر معاون رئیس جمهور 
اک��وادور به ای��ران گفت: رابط��ه جمهوری 
اس��المی ایران با اکوادور در دولت نهم آغاز 
شد و امید است در جهت گسترش مناسبات 
دوجانب��ه و روابط دوجانبه روز به  روز روند 
پیش��رفت دنبال ش��ود. رحیمی با اش��اره به 
مذاکرات جمهوری اسالمی ایران و اکوادور 
برای احداث دو نیروگاه از جانب مهندسان و 
متخصصان وزارت نیرو در اکوادور افزود: در 
جریان سفر »لنین مورنو« معاون رئیس جمهور 
اکوادور همچنین مذاکراتی با رئیس  جمهور 
و وزی��ر نفت ایران درخصوص مش��ارکت 
دوطرفه و همچنین توسعه در امور مربوط به 
نفت صورت گرفت. رحیمی نشست مشترک 
دولت با سفرا را در اجالس ساالانه یکی دیگر 
از اقدامات انجام شده عنوان کرد و گفت: در 
این نشست سفرا مشکالت خود را با اعضای 
هیأت دولت مطرح و راهکارهایی برای رفع 
این مشکالت دریافت کردند.  وی خاطر نشان 
کرد: همچنین نشست مشترک دولت و سفرا 
یک مصوبه داشت و آن لغو روادید جمهوری 

اسالمی ایران با گرجستان بود. رحیمی گفت: 
در طول هفته گذشته جلساتی با اکثریت سفرای 
جمهوری اس��المی ایران در خارج از کشور 
تشکیل شد که از آن جمله می توان به جلسه 
منطقه ای با کشورهای حوزه CIS، سه جلسه 
با سفرای کشورهای آفریقایی و یک جلسه با 
سفرای ایران در کشورهای آسیایی اشاره کرد. 
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: در این 
جلسات همچنین مقرر شد همه موافقتنامه ها 
و تفاهم نامه ها بین جمهوری اسالمی ایران و 
سایر کشورها فعال و به روز شود و همچنین 
موافقتنامه هایی که قابلیت اجرا دارند به مرحله 
اجرا درآید.  رحیمی در ادامه به موضوع هفته 
منابع طبیعی و روز درختکاری اشاره کرد و با 
بیان اینکه دکتر احمدی نژاد نهالی را به شکل 
نمادین غرس کرد، خاطر نش��ان کرد: دولت 
مصمم است در س��ال جدید تعداد انبوهی 
اصله نهال غرس کند. وی خاطر نشان کرد: 

در همین جهت دولت اهتمام دارد با تأمین 
بودج��ه ب��رای وزارت جهاد کش��اورزی، 
غرس نهال و درختکاری را به تعداد انبوه 
در دامنه جنوبی البرز از ارتفاعات ش��هید 
محالت��ی تا ولنجک به انجام رس��اند و از 
این راه از ساخت و سازهای غیرقانونی و 
تصرفات منابع ملی جلوگیری کند. معاون 
اول رئیس جمه��ور با اش��اره به تش��کیل 
جلس��ه کارگروه توس��عه و عمران استان 
لرستان اظهار داشت: این جلسه مصوبات 
ارزشمندی داشت و امیدواریم با اجرایی 
ش��دن ای��ن مصوب��ات در جه��ت رف��ع 
مش��کالت مردم این منطقه اقدامات قابل 
قبول��ی انجام ش��ود.رحیمی درخصوص 
جلسه ای که با اس��تانداران سراسر کشور 
صورت گرفت، گفت: یکی از بحث هایی 
که در این جلس��ه ب��ه طور وی��ژه به آن 

پرداخته شد موضوع اشتغال بود. 

نصف النهار

   مرضیه محب رسول
پس از جنگ سرد و فروپاشی اتحاد 
جماهیر ش��وروی، امری��کا برای حیات 
ایدئولوژیک و اس��تراتژیک خود به یک 
دش��من فرضی نیاز داشت. تابویی که به 
وس��یله آن بتواند بهانه ای برای دخالت 
و حض��ور در دیگ��ر کش��ورهای جهان 
داش��ته باش��د. ظهور قدرتهای اقتصادی 
و سیاس��ی جدیدی مانند چین و احیای 
مجدد اما کند و آهس��ته روس��یه موجب 
ش��د تا امریکا بهانه ای برای حضور در 
کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه 
داش��ته باش��د. اگر چه امری��کا هیچ گاه 
روس��یه و چین را به عنوان خطری برای 
امنیت ملی خود معرفی نکرد. او با ایجاد 
تضاد و تنش در کشورهای آسیایی و نیز 
دش��من تراش��ی برای خود سعی کرد تا 
حضور خود را در مرزهای رقیب دیرین 
خود پررنگ تر س��ازد. لشکرکش��ی به 
افغانس��تان و عراق و پروژه انرژی اتمی 
ایران از جمله این کارها اس��ت. جنجال 
بر سر پرونده هسته ای ایران این فرصت 
را به امریکا داد تا کش��ور ما را به عنوان 
یک دش��من بالقوه در آسیا معرفی کرده 
و حضور نظامی و اس��تراتژیک خود را 
در منطقه تقویت کند. اس��تقرار س��پر و 
دفاع موش��کی ب��ه بهانه مقابل��ه با خطر 
موشکهای قاره پیمای ایران از جمله این 
کارها اس��ت. اقدامی که ن��ه تنها متوجه 
ایران بلکه تهدیدکننده روسیه و چین نیز 
هست. گرایش کشورهای اروپای شرقی 
از جمله لهستان، اوکراین و نیز قزاقستان 
و قرقیزس��تان به امری��کا و ناتو به منزله 
زنگ خطر جدی برای روس��یه اس��ت. 
حض��ور پررن��گ ناتو و امری��کا و نفوذ 
هر چه بیشتر در نظام سیاسی کشورهایی 
چون اوکراین و لهستان مرزهای روسیه 
را در معرض خط��ر قرار داد و با مطرح 
ش��دن ایجاد س��پر دفاع موشکی برخی 
از کارشناس��ان ایجاد فضای جنگ سرد 
دوم را در رابطه روس��یه و امریکا دور از 

دسترس نمی دانند.
امریکا هدف از اجرای این طرح را دفاع 
از اروپا در برابر حمله احتمالی موشکهای 
ای��ران عنوان ک��رده بود. مقامات روس��ی 
این موش��کها را در حقیقت دارای ماهیتی 
تهاجم��ی علیه موش��کهای بین ق��اره ای 
روس��یه عنوان کردن��د. والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور سابق روسیه، واشنگتن را 
متهم کرده بود که این کش��ور در تالش 
اس��ت تا از سپر موشکی خود در جهت 
ایجاد جهان تک قطبی استفاده کند. سپر 
دفاع موش��کی نامی اس��ت که ب��ر ادامه 
برنامه دولت امریکا موسوم به طرح دفاع 
استراتژیک گذاشته شده است. این طرح 
در واقع همان طرح جنگ ستارگان است 
که روزگاری شوروی را به زانو درآورد. 
در سال 2002 و اتخاذ تدابیر تهاجمی به 
سیاست خارجی و دفاعی امریکا توسط 
جرج بوش برنامه س��پر دفاع موش��کی 
به صورت جدی دنبال ش��د. این برنامه 
ش��امل ردیابی موش��کهای پرتاب شده 
با استفاده از یک سیس��تم کامل راداری 
اس��ت. این سیستم دفاعی پس از ردیابی 

موش��کهای پرتاب ش��ده آنها را پیش از 
اصاب��ت به هدف منهدم می س��ازد. این 
سیس��تم هم اکنون در امری��کا، گرینلند 
و بریتانیا مستقر اس��ت. امریکا به دنبال 
استقرار این س��امانه موشکی در لهستان 
و جمهوری چک نیز هست. استقرار این 
سامانه و مانورها و تبلیغاتی که در مورد 
این پ��روژه صورت می گی��رد در واقع 
دستاویزی اس��ت برای اهدافی چند که 
امریکا آنها را در منطق��ه دنبال می کند. 
امریکا به دنبال همپایگی اس��تراتژیک و 
س��پس برتری نظامی بر روس��یه است. 
اس��تقرار این سامانه در لهس��تان که در 
زمان گذشته مقر پیمان ورشو بوده است 
نوعی تحقیر روانی برای روس��یه قلمداد 
می ش��ود. ضمن اینکه امریکا قصد دارد 
ای��ران را به عنوان یک خطر تهدیدکننده 
و ب��ر هم زننده نظ��م در جهان و منطقه 
معرفی کن��د. اصرار امریکا بر اس��تقرار 
ای��ن س��پر دفاعی به معنی ج��دی بودن 
خطر ایران برای امریکا اس��ت. حمایت 
روس��یه از ای��ران اگ��ر چه ب��ه صورت 
ضمنی و نه جدی و قاطع موجب ش��ده 
ت��ا روس��یه از ایران به عن��وان حربه ای 
برای معامله با امریکا بر س��ر این برنامه 
اس��تفاده کند. چنانچه می بینیم امریکا و 
اروپا تالش می کنند ت��ا بتوانند از نفوذ 
روس��یه بر ایران برای تعلیق هس��ته ای 
اس��تفاده کرده و در ازای آن طرح، س��پر 
دف��اع موش��کی را ملغی کند. ش��ایعاتی 
که مبنی بر منتفی ش��دن طرح سپر دفاع 
موشکی شنیده می شود شاید در جهت 
راضی کردن روس��یه برای امضای طرح 
تحریم س��وم ایران باش��د. ضمن اینکه 
امریکا با پافشاری بر اجرای این طرح به 
نظامی کردن فضای کش��ورهای اروپای 
شرقی و آس��یای مرکزی دامن می زند. 
این کشورها مجبور هستند هزینه حضور 
نظام��ی امریکا در منطق��ه را بپردازند تا 
ب��ه موقع از حمای��ت و کمک های این 
کش��ور برخوردار شوند. در واقع عرصه 
سیاسی این کشورها به جوالنگاهی برای 
امریکا و روس��یه و صحنه رقابت این دو 
کش��ور بدل شده اس��ت اگر چه روسیه 
س��عی دارد تا ب��ا حمای��ت از دولتهای 
طرف��دار ای��ن کش��ور و کاندیداه��ای 
انتخابات��ی متمای��ل به خ��ود نفوذش را 
در بین کش��ورهای همس��ایه گس��ترش 
ده��د. آنچه ه��م اکن��ون در روابط میان 
روس��یه و امریکا در جریان است ریشه 
در تفک��رات چند س��ال اخی��ر در میان 
سیاس��تگذاران خارجی امریکا دارد. آنها 
در این سالها هیچ گاه روسیه را به عنوان 
یک دوس��ت و کشوری با شرایط عادی 
محسوب نمی کردند. امریکا همواره در 
پی تهدید و محدود کردن قدرت سیاسی 
و نظامی روسیه در جهان و به خصوص 
در اروپای ش��رقی اس��ت. در آخر اینکه 
تهدید بزرگ ب��رای امنیت، ثبات، صلح 
و آرامش جهان امریکا اس��ت و نه هیچ 
کش��ور دیگری؛ دولتی ک��ه می خواهد 
تمامی کش��ورها، عقای��د، گرایش ها و 
منش ها را تحت س��یطره خود قرار دهد 

و با این سلطه به آرامش برسد.

 نماین��ده م��ردم اصفهان و موافق کلیات بودجه س��ال 1389 کش��ور خطاب به 
برخی ها که گفتند بودجه سال آینده شفاف نیست، گفت: بودجه سال 1389 دولت 

کاماًل شفاف است. 
به گزارش ایرنا، حس��ن کامران اظهار داش��ت: در بودجه سال آینده، سهم نفت 
35/3 درصد ش��ده است در حالی که این سهم در سال 88، 48/5 درصد بوده است. 
کامران تأکید کرد: بودجه س��ال آینده نش��ان می دهد که بای��د صادرات غیر نفتی را 
زیاد کنیم. وی به انضباط مالی بودجه س��ال 89 اش��اره کرد و گفت: برای اولین بار 
اس��ت که بودجه در کمیسیون تلفیق خیلی شفاف ش��ده است. موافق کلیات بودجه 
س��ال 89 کشور اظهار داشت: در بودجه سال آینده آمده است که 60 سال کار با 10 
س��ال بیمه بازنشس��ته می ش��وند و در این مورد ما مراجعات زیادی داشتیم. کامران 
اظهار داشت: در بودجه سال 89 کشور تأکید شده است که باید به جانبازان شیمیایی 

خدمات بدهند.

امريکا در قالب صدور فناوری اينترنتی
 در صدد مداخله در امور داخلی 

کشورها است 
 

واش��نگتن در راستای سیاست مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل، این بار 
درص��دد صدور مجوز برای ش��رکت های فناوری در زمین��ه صادرات خدمات 
اینترنتی به ایران، کوبا و سودان است. به گزارش روزنامه »نیویورک تایمز«، وزارت 
خزانه داری مجوز کلی صدور خدمات اینترنتی رایگان ش��خصی مانند پیام های 
کوت��اه فوری، چت و تبادل عکس و نرم افزاره��ای مرتبط را برای ایران، کوبا و 
س��ودان صادر می کند. این کار، این امکان را برای شرکت های »مایکروسافت«، 
»یاهو« و سایر خدمات دهندگان اینترنتی فراهم می کند تا محدودیت های شدید 
صادراتی را دور بزنند. این خدمات دهندگان اینترنتی تاکنون به خاطر نگرانی و 

ترس از تخطی از تحریم های موجود، از ارائه چنین خدماتی امتناع می کردند. 
سنای امریکا تابستان سال جاری طرحی را تصویب کرد که به موجب آن 50 
میلیون دالر برای مقابله با آنچه طراحان این طرح از آن به عنوان »مقابله با سانسور 
فضای اینترنت و اطالع رسانی در ایران« یاد کردند، هزینه خواهد شد. طراحان این 
طرح از جمله »جان مک کین« سناتور جمهوریخواه آریزونا، بودجه ای 30میلیون 
دالری را برای توس��عه فعالیت بخش فارسی »رادیو اروپای آزاد« )رادیو فردا( و 
شبکه ماهواره ای »صدای امریکا«، ارتباطات اینترنتی از طریق سایت هایی چون 
»فیس بوک« و »توئیتر« و... در ایران و 20 میلیون دالر نیز برای برقراری راه های 

ارتباطی جدید میان ایرانیان و مقابله با فیلترینگ فضای وب در نظر گرفته اند.

رژيم صهیونیستی با گسترش يک 
شهرک يهودی نشین درکرانه باختری 

موافقت کرد  
یک وزیر رژیم صهیونیس��تی 
از چ��راغ س��بز ت��ل آوی��و برای 
ساخت 112 باب خانه جدید در 
یک شهرک صهیونیستی نشین در 
اراضی اشغال شده کرانه باختری 
خب��ر داد.  به گزارش خبرگزاری 
فرانس��ه، گلعاد اردن وزیر محیط 
زیس��ت رژیم صهیونیستی گفت 
که این خانه ها در ش��هرک »بیتار 
ایلی��ت« در نزدیک��ی بی��ت لحم 

س��اخته می ش��وند. اعالم این خبر ی��ک روز پس از آن ص��ورت گرفت که 
مقام��ات حکومت خودگردان فلس��طین با مذاکرات غیرمس��تقیم به اصطالح 
صلح با اسرائیل موافقت کردند و هشدار دادند که در صورت تداوم گسترش 
شهرک ها، مذاکرات یادشده احتماالً منتفی می شود. رژیم صهیونیستی نوامبر 
گذش��ته اعالم کرد که صدور مجوز برای برخی ساخت و سازهای جدید در 
شهرک های واقع در مناطق اشغالی کرانه باختری، تا 10 ماه متوقف می شود. 
جامعه بین المللی تمامی ش��هرک س��ازی های رژیم صهیونیستی در اراضی 

اشغال شده فلسطینی را غیرقانونی می داند.

اسرائیل حدود 15 هزار زن فلسطینی 
را اسیرکرده است  

یک گزارش حقوقی فلسطینی 
اعالم کرد اشغالگران صهیونیست 
از س��ال 1967 تاکن��ون بی��ش از 
15هزار زن فلسطینی را به اسارت 
گرفته است. به گزارش ایرنا، این 
گزارش که در آستانه روز جهانی 
زن منتشر ش��د با اعالم اینکه هم 
اکن��ون 36 زن فلس��طینی دربند 
رژیم صهیونیس��تی  زندان ه��ای 
هس��تند، گفت: این اسرا همواره 
مورد بدرفتاری و ضرب و ش��تم 
قرار می گیرند. بر اساس این گزارش نیروهای صهیونیستی هیچ تفاوتی میان 
اسیران زن و مرد قائل نیستند و از تمامی راههای موجود برای توهین به اسرای 
زن و بی احترامی به آنان بهره می برند. این گزارش با اشاره به شرایط ناهموار 
زندان های رژیم صهیونیستی افزود: وجود موش، غذای غیربهداشتی، سرما و 
رطوبت و فراهم نبودن وس��ایل گرمایشی و حتی رواندازهای مناسب موجب 
رنجوری و بیماری مس��تمر این اسرا شده اس��ت. این گزارش نحوه برخورد 
رژیم صهیونیس��تی با اس��را به ویژه زنان فلسطینی را متناقض با توافقنامه ژنو 
دانس��ت و از کلیه نهادها و سازمان های حقوقی خواست تا به شرایط تأسف 

بار اسرای فلسطینی پایان دهد.

متکی: 
ايران و برزيل در کنار هم قرار دارند  

منوچه��ر متک��ی وزی��ر امور 
خارجه در دیدار با رزنده وزیر علوم 
و فن��اوری برزی��ل در تهران تأکید 
کرد: ته��ران و برازیلیا در کنار هم 
ق��رار دارند. به گزارش ایرنا، متکی 
در این دیدار با اش��اره به اینکه در 
دو کشور ایران و برزیل اراده خوبی 
برای گس��ترش همکاری ها ایجاد 
شده است، اظهار داشت: باید تالش 

کنیم این روابط نهادینه شود. وی افزود: اقتصادهای قوی مثل ایران و برزیل می توانند 
یکدیگر را تکمیل کرده و موجب هم افزایی شوند. وزیر خارجه کشورمان همچنین 
اظهار داش��ت: امروز ایران و برزیل با ش��ناختن دقیق و واقع بینانه از ظرفیت های 
یکدیگر در کنار هم قرار گرفته اند و همکاری آنها علیه هیچ کشور ثالثی نیست و 
در عین حال به طرف های دیگر اجازه دخالت در روابط خود را نمی دهند. رزنده نیز 
ضمن تشکر از حسن استقبال مقامات جمهوری اسالمی ایران و ابراز خرسندی از 
سفر به کشورمان اظهار داشت: روابط دو کشور به سرعت پیش می رود و حوزه های 
کاری گوناگونی تعریف ش��ده اس��ت. وی افزود: در سفر به ایران از نزدیک شاهد 
پیشرفت های کشور ایران در زمینه های مختلف علوم و فناوری بودم و معتقدم ایران 

و برزیل می توانند در این زمینه ها همکاری خوبی داشته باشند.

 طرح ضربتی بسیج سالمت ایام نوروز از سوی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری 
به مورد اجرا گذاش��ته می شود. به گزارش ایرنا رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
ری با اعالم این مطلب گفت: این طرح هرساله با آغاز اسفند ماه شروع و تا پایان پانزدهم 
فروردین ماه س��ال بعد تحت نظر کارشناس��ان بهداش��ت محیط این شبکه ادامه می یابد. 
علیرضا امینی منش افزود: رسیدگی به بهداشت اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی با توجه به 
نزدیکی ایام نوروز و جمع آوری اقالم خوراکی غیر مجاز و غیر بهداشتی در سطح شهر 

به ویژه در حرم حضرت عبدالعظیم )ع ( از محورهای اصلی این طرح است. 
وی اقالم جمع آوری ش��ده را شامل رنگ های غیر مجاز، لواشک تقلبی، کنسروهای 
تاریخ گذشته، آبنباتهای غیر بهداشتی و مانند آن بیان کرد که در چند روز گذشته در این 
زمینه اقدامات مؤثری انجام ش��ده اس��ت. رئیس شبکه بهداشت و درمان ری با بیان اینکه 
این طرح شبانه روزی بوده و با هدف کنترل و برقراری امنیت غذایی شهروندان در سطح 
ش��بکه ها اجرا می شود، افزود: در این رابطه پس از مشاهده اقالم و کاالهای مواد غذایی 
غیر بهداش��تی از سوی کارشناس��ان شبکه بهداش��ت، این اقالم جمع آوری شده و افراد 

متخلف به مراجع قضایی معرفی می شوند.

در س��ومین روز از برگزاری انتخابات پارلمان عراق در ایران که صبح روز یکش��نبه 
همزمان با این کش��ور آغاز شد، عراقی های مقیم محله عربها واقع در دولت آباد شهرری 

بار دیگر به پای صندوق های رأی رفتند.    
مدیر مرکز انتخابات شماره 800101 در سالن ورزشی سعادت واقع در محله عرب ها 
گفت: این مکان بزرگترین ش��عبه در کل ایران اس��ت به دلیل اینکه عراقی های ساکن در 

شمال، جنوب، شرق و غرب اعم از عرب، ترکمن، شیعه و سنی به این مکان آمدند. 
صادق با اش��اره به مشکالت و مکانیزم پیچیده اخذ رأی برای عراقی های مقیم ایران 
گفت: بسیاری از مشکالت که نیاز به گفتن آنها نیست و همچنین نبود مدارک الزم سبب 

شد بسیاری از اتباع عراقی برگردانده شوند. 
مس��ئول مرک��ز انتخابات ش��ماره 800101 مجلس ع��راق افزود: اگر مش��کالت در 
خصوص ش��رکت افراد در انتخابات برطرف می شد شاید افراد بیشتری در این انتخابات 

شرکت می کردند. 
انتخابات مجلس در داخل عراق در تاریخ هفتم ماه مارس )16اس��فند( برگزار ش��د. 
این انتخابات در 16 کشور جهان به صورت همزمان بود و در کشورهای دنیا در سه روز 

یعنی روزهای 5، 6 و 7 مارس )15تا 17 اسفند( برگزار  شد. 

رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر کرج گفت: کرج رتبه نخست 
جذب نقدینگی بودجه سال 88 در بین کالنشهرها ی کشور را کسب کرد.    

رضا شریفی در گفتگو با ایرنا افزود: امسال چهار هزار و 50 میلیارد ریال بودجه برای 
این کالنشهر به تصویب شورای شهر رسید که تمام آن محقق شده است. 

وی خاطرنش��ان کرد: طبق کارشناسی های انجام ش��ده درخصوص بودجه سال 88، 
بخش عمده بودجه صرف توسعه و پیشرفت این کالنشهر شد. 

شریفی افزود: کسب رتبه نخست در جذب نقدینگی، بیانگر برنامه ریزی و مدیریت 
کارآمد در این کالنشهر است. 

وی همچنین در خصوص اولویت بودجه سال 89 گفت: با توجه به وجود پروژه های 
ناتمام از س��ال جاری و سال های گذشته در ش��هر کرج و تحمیل هزینه هایی که جهت 
تأخی��ر تعدیل و جریمه پروژه ها به وجود آمده، تکمیل پروژه های باقیمانده از گذش��ته 

تاکنون از اولویت های پیش رو در سال آینده است. 
رئیس کمیس��یون بودجه شورای اسالمی کالنش��هر کرج اظهار داشت: چهار هزار و 
700 میلیارد ریال بودجه برای س��ال آینده این کالنش��هر پیش بینی ش��ده که در صورت 

تصویب در این شورا از افزایش 30 درصدی نسبت به بودجه سال 88 برخوردار است.

احمدي نژاد: 
دستگیري ريگي سند ذلت دستگاههاي 

اطالعاتي امريکا، انگلیس و رژيم صهیونیستي 

الزمه مقابله با جنگ نرم، رسیدن به قدرت نرم است 

اشتغال دغدغه دولت  

سپر موشکی امريکا، تهديد يا دفاع

کامران: 
بودجه 89 کاماًل شفاف است

کرج رتبه نخست جذب نقدينگي بودجه
 سال 88 کالنشهرها را کسب کرد  

طرح ضربتي بسیج سالمت 
در شهر ري اجرا مي شود  

انتخابات مجلس 
عراق در محله عرب هاي شهر ري برگزار شد  
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50 میلیارد ريال هزينه صرف توزيع بن غیرنقدی مددجويان
 کمیته امداد امام خمینی)ره( استان چهارمحال و بختیاری شده است

50

ابوالقاسم رستگار مدیرکل کمیته 
امداد امام خمینی)ره( استان چهارمحال 
و بختیاری ضمن اش��اره به این مطلب 
اضافه کرد: بن های امسال 400 هزار 
ریالی است که از طریق قراردادهایی 
که با ش��رکت تعاون روس��تایی، رفاه، 
ات��کا، امکان، فرهنگیان و بس��یجیان 
منعقد ش��ده تبدیل ب��ه کاالهایی از 
قبیل برن��ج، ماکارونی،  قند، حبوبات، 
روغ��ن، گوش��ت و لبنیات می ش��ود.

رس��تگار ب��ه ایج��اد 716 م��ورد 
اش��تغال اش��اره کرد و گف��ت: ایجاد 
اشتغال و تالش در جهت فرهنگ کار 
و تالش یکی از بهترین و اساسی ترین 
نقش های ام��داد در جامعه اس��ت. 
تغییر رویکرد ام��داد از حمایت های 
صرف به سمت توانمندسازی است. با 

این حال حمای��ت دائمی و به صورت 
مص��رف کنن��ده منتف��ی اس��ت و با 
برنام��ه ری��زی و آموزش ه��ای فنی 
و حرف��ه ای وس��یعی ک��ه در زمینه 
اش��تغال ط��ی س��الهای اخی��ر انجام 
ش��ده، خوش��بختانه مددجوی��ان از 
فق��ر مطل��ق فاصله گرفته ان��د و به

 95 درصد آنهایی که توان کار دارند 
شغل واگذار شده است که به مرور از 
حمایت خارج می شوند. در حال حاضر 
مطالعات پیرام��ون طرحهای تجمعی و 
تعاونی مددجویان اس��ت که بتوانند 
اثربخشی بیشتر داشته باشند. امروزه 
با تالشهای صورت گرفته مددجویان 
ن��ه تنها قش��ر مصرف کنن��ده نبوده 
بلکه در تولید و توسعه استان نقش 
دارند. 15 درصد دام های کل استان 
در اختیار مددجویان است. 3 درصد 

شیر کل استان چهارمحال و بختیاری 
گوش��ت  درص��د   5 ت��ن(،   7180(
تولیدی اس��تان )1690 ت��ن( و 10 
درصد عسل تولیدی کل استان )65 
تن( توس��ط مددجویان کمیته امداد 
ام��ام خمین��ی )ره( تولید می ش��ود. 
میزان کل اشتغال ایجاد شده تاکنون 
14232 م��ورد از محل وام صندوق 
امداد، تبصره ه��ای قانونی بودجه و 
طرح حضرت زینب بوده است. ضمناً 
در س��ال 87 امداد استان در زمینه 

اشتغال مقام چهارم را کسب کرد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
اس��تان چهارمحال و بختیاری مشکل 
مسکن را یکی از مشکالت مددجویان 
برش��مرد و گفت: 96 م��ورد احداث 
مس��کن، 321 مورد تعمیر مسکن با 
مبلغی بالغ بر شش میلیارد و چهارصد 

و هفت��اد میلیون ری��ال از فعالیتهای 
کمیته امداد ام��ام خمینی در زمینه 
احداث مس��کن بود ک��ه می توان به 
کمک به ثبت نام و مشارکت در طرح 
مس��کن مهر، احداث مسکن شهری، 
بهس��ازی و مق��اوم س��ازی مس��کن 
روستایی، احداث مسکن برای ایتام 
با همکاری حامیان، احداث ساختمان 
از طریق صدقات، احداث س��اختمان 
از طریق مش��ارکت خیرین خ��ارج از 
اس��تان و احداث و تعمی��ر فضاها با 
مشارکت گروههای جهادی اشاره کرد.
ابوالقاسم رستگار کمکهای مردمی 
را از طری��ق صندوقه��ای صدق��ات
 31 میلیارد و 3 میلیون ریال بیان و 
اضافه ک��رد: 2774 مورد وام قرض 
الحس��نه به مددجویان و نیازمندان 
واگذار شد که این وام ها در راستای 
رفع مش��کالت مددجویان و اقش��ار 
آس��یب پذیر در جهت رفع مشکالت 
درمانی، شهریه دانشجویان، مشکالت 
مس��کن و پرداخت بدهی اختصاص 
یافته اس��ت. مدیرکل کمیته امداد 
از  بختی��اری  و  چهارمح��ال  اس��تان 
آزادس��ازی 54 نفر زندانیان جرائم 

غیرعم��د خب��ر داد و حمایت ه��ای 
مس��تمر ام��داد از زنان سرپرس��ت 
خانواده را 34030 خانوار بیان کرد، 
همچنین 148 مورد خدمات حقوقی 
ب��ه نیازمن��دان تعلق گرفته اس��ت. 
رستگار به طرح اکرام 7 ایتام اشاره 
و گف��ت: 49040 نفر از ایتام دارای 
حامی می باشند که هزینه انجام شده 
در این خصوص بالغ بر هفت میلیارد و 
پانصد و چهل میلیون ریال می باشد.

وی گفت: 1012 مورد پرداخت 
ازدواج  آم��اده  دخت��ران  جهیزی��ه 
داش��تیم ک��ه هزینه صرف ش��ده 
در ای��ن خص��وص 5 میلیارد و 63 
میلی��ون و هفتص��د ه��زار  ری��ال 
می باشد.رستگار هزینه های دیگر 
را اینگونه بیان کرد: هزینه انجام 
شده در زمینه خدمات فرهنگی به 
دانش آموزان و دانش��جویان مبلغ 
7 میلی��ارد و 648 میلی��ون ریال، 
در زمین��ه درمان مبل��غ 3 میلیارد 
و 968 میلی��ون ری��ال و در زمینه 
ودیعه مسکن و اجاره مسکن مبلغ 
215 میلیون و هفتصد هزار ریال 

صرف شده است.

مدی��رکل کمیت��ه ام��داد ام��ام خمینی )ره( اس��تان 
چهارمحال و بختیاری مشکل مسکن را یکی از مشکالت 
مددجویان برشمرد و گفت:96 مورد احداث مسکن، 
321 م��ورد تعمی��ر مس��کن ب��ا مبلغی بالغ بر ش��ش 
میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون ریال از فعالیتهای
 کمیته امداد امام خمینی در زمینه احداث مسکن بود

اشاره

ايران از نظر کیفیت تولیدات مالمیني 
جزء سه تولیدکننده برتر جهان است

تولید مالمین در کش��ور ما از سابقه ای طوالنی 
برخوردار اس��ت و تولید بسیاری از محصوالت آن، 
ضمن اش��تغالزایی، ارز آوری را نی��ز به همراه دارد. 
قطعات صنعتی، ورقه های mdf کابینت، میز، کمد 
و بسیاری از محصوالت چوبی، با روکشی از مالمین 
پوشانده شده اند. مالمین، صنعتی است که خیلی از ما 
تنها با کاسه و بشقاب آن را می شناسیم، در حالی که 
این صنعت تولیدات گسترده تری را شامل می شود. 
یادمان نرود حتی کلید و پریز برق خانه های ما نیز از 
محصوالت صنعت مالمین است. صنعتی که امروزه 
طرفدارانش کاهش پی��دا کرده در حالی که ایران در 
صنعت مالمین از نظر کیفیت محصوالت، جزء سه 
کشور تولید کننده برتر جهان به حساب می آید. این 
صنعت تاریخچه پرفراز و نشیبی را پشت سر نهاده 
اس��ت. از روزهای اوج تا روزگار افول، ولی کماکان 
نکات بس��یاری را می توان از می��ان صحبت های 
دست اندرکاران و تولیدکنندگان این صنعت دریافت. 
اوایل س��ال 1361 شورای مالمین در اتحادیه صنف 

پالستیک به وجود آمد. 
در سال 63 با به هم پیوستن 218 واحد تولیدی 
مالمین، ش��رکت تعاونی تولیدکنن��دگان مالمین و 
پالس��تیک، پا به عرصه وجود گذاشت و حرکت به 
سمت صدور کاالهای ساخته ش��ده مالمینی را در 
سال 67 آغاز کرد. این حرکت برای صنعت مالمین 
کشور آغازی بسیار مناسب محسوب می شد. تعاونی 
مالمین تا س��ال 1370 صادرات محصوالت خود را 
به 15 کشور جهان گسترش داد و در حال حاضر نیز 
صادرکننده تولیدات مالمینی به بسیاری از کشورهای 
جهان اس��ت. در 15 سال گذشته صنعت مالمین به 
س��مت نوآوری در فرم ظروف، توس��عه و ارتقای 
کیفی محصوالت، گام برداش��ته است به طوری که 
در حال حاضر تمام��ی واحدهای تولیدی مجهز به 
آزمایش��گاه های کنترل کیفی محصوالت هس��تند. 
صنعت مالمین به رغم تالش بسیار برای ماندگاری، 
با روزهای اوج خود فاصله زیادی پیدا کرده است. 

کارشناسان علل متفاوتی را برای افول این صنعت 
در ایران ذکر می کنند. فضل اهلل نصیری، مدیرعامل 
شرکت تعاونی س��ازندگان مالمین و فرآورده های 
وابس��ته، تبلیغات س��وء علیه مالمین، تغییر ذائقه و 
الگ��وی مصرف و باال رفتن قیم��ت مواد اولیه مورد 
نیاز این صنعت و در نهایت گرانی محصوالت را از 
جمله عوامل کاهش تمایل به خرید مالمین در میان 

مردم ذکر می کند. وی تولید محصوالت بی کیفیت 
از س��وی برخی تولیدکنندگان بی مجوز و واردات 
بی رویه تولیدات مالمین��ی را از عوامل نابودی این 
صنعت در کشور می داند. نصیری متذکر می شود: 
واردات مالمین در حالی صورت می گیرد که مالمین 
ایران از لحاظ کیفیت در دنیا از برترین ها است. این 
در حالی اس��ت که اجناس وارد شده که به تولیدات 
داخلی خس��ارت وارد ک��رده، اغلب از م��واد اولیه 

نامرغوب تهیه می شوند.
وی ادام��ه می دهد: م��واد اولی��ه مالمین های 
واردات��ی، در ای��ران تنها مجاز به اس��تفاده در تولید 
زیرسیگاری و سینی است اما ظروف مختلف ساخته 
شده از این نوع ماده اولیه که به همین دلیل سبک تر 
از تولیدات داخلی هستند، به طور دائم وارد بازارهای 
ایران شده و به قیمت ارزان تر به دست مصرف کننده 
می رسد. وی می افزاید: قیمت تولیدات وارداتی از 
تولیدات داخلی کمتر اس��ت و این امر باعث شده تا 
تولیدکنن��دگان داخلی، توان رقابت با آن را نداش��ته 

باشند. 
وی یک��ی از عوام��ل ارزان ب��ودن تولی��دات 
برخی کش��ورها را حمایت مسئوالن آن کشورها از 
تولیدکنندگان و صادرکنن��دگان می داند و خواهان 
چنین حمایت هایی از سوی مسئوالن کشورمان در 

مورد تولیدات داخلی است. 
ام��روز صنع��ت مالمین کش��ور با مش��کالت 
عدیده ای مواجه است، کمبود نقدینگی، عدم اعطای 
تسهیالت مناسب و به موقع و تعرفه های پایین برای 
ورود کاالهای ساخته شده، از جمله مسائلی هستند 
ک��ه صنعت مالمین با آن دس��ت به گریبان اس��ت، 
صنعتی که به رغم همه مش��کالت، هنوز هم صادر 

کننده است و در ردیف برترین های جهان.

اقتص��اد ایران نیازمند اجرایی ش��دن طرح تحول 
اقتصادی اس��ت و این امر مستلزم همدلی و همکاری 
مسئوالن و تصمیم گیران است. تصویر آرمانی اقتصاد 
ایران در س��ند چشم انداز 20 ساله به خوبی به نمایش 
گذاشته شده است. پس از آن با ابالغ سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساس��ی از س��وی مقام معظم رهبری، 
جایگاه نظام اقتصادی کش��ور و س��هم هر یک از سه 
بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به روشنی مشخص 
ش��ده و جایگاه بخش های دولتی و غیردولتی به طور 

اصولی و مشخص بازتعریف شد. 
ایران زمین کشوری سرشار از ثروت های طبیعی 
خ��دادادی، با مردمانی غی��ور و آماده خدمت به میهن 
اسالمی است. به این مواهب خدادادی باید نیروی ایمان 
مردمان این سرزمین را نیز افزود که همواره آنان را متکی 
به نفس و پایدار در برابر تمامی فش��ارها و تحریم ها 

بار آورده اس��ت. سند چش��م انداز 20 ساله که افق و 
دورنمای روش��نی را برای کشور ترسیم کرده است و 
نیز ابالغیه سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساسی 
که نظام اقتصادی ایران را با بهره گیری از تجارب سه 
دهه مدیریت اقتصاد ملی و در نظر گرفتن تحوالت بین 
المللی تعریف کرده است، از دیگر فرصت های فراروی 
ملت ما است. رسیدن به اهداف سند چشم انداز در افق 
سال 1404 و عملی شدن اصل 44 قانون اساسی نیازمند 

سازوکارهایی عملی و برنامه ریزی منسجم است. 
در همین راس��تا دولتمردان کشورمان با همراهی 
کارشناسان، طرح تحول اقتصادی را با حدود 25000 
نفر س��اعت کار کارشناسی ارائه کرده اند. طرح تحول 
اقتصادی یادآور فاصله واقعیت های امروز از چش��م 
انداز س��ند 20 ساله به ش��مار می آید و بر آن است تا 
با تأکید بر حوزه های کلیدی، کش��ور را در رسیدن به 

آرمان های عظیم انقالب اسالمی یاری کند. 
محور طرح تحول اقتصادی در هفت بند خالصه 
می شود: هدفمند کردن یارانه ها، اصالح نظام مالیاتی، 
بانکی، گمرک، شبکه توزیع، ارزش گذاری پول ملی و 
بهره وری، که به عنوان گام نخس��ت، دولت با جدیت 
به دنبال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اس��ت. 
کارشناس��ان می گویند: قانونگذاران با هوشمندی به 
آسیب شناسی هر یک از این بخش ها پرداخته و آنها 
را به خوبی مورد توجه قرار داده اند و برای دس��تیابی 
به اقتصادی سالم و بالنده برنامه ریزی جامع و مناسب 
در جهت اجرای همزمان تمامی مفاد این طرح، شامل 
هفت بند ذکر شده آن به همراه یکدیگر الزم و ضروری 

است. 
مدیرعامل اتحادی��ه تعاونی ه��ای فرآورده های 
گوشتی در مورد ضرورت اجرای طرح هدفمند کردن 
یارانه ه��ا می گوید: طرح تحول اقتص��ادی در هفت 
بند در جهت تأمین رفاه مردم و س��الم س��ازی فضای 
اقتصادی جامعه، طراحی و تصویب شده است که اگر 
زمینه اجرای همزمان تمامی مفاد این طرح به موقع و 
به میزان برابر فراهم ش��ود، می توانیم شاهد شکوفایی 
اقتصاد جامعه و حرکت مطمئن تر به سوی سند چشم 

انداز باشیم. پرداختن به ضرورت انجام تحول اقتصادی 
در کشور، یکی از مسائلی است که اذهان عمومی را به 
خود مشغول کرده و تأکید بر اجرای قانون هدفمندکردن 
یارانه ها، ذهن مردم و مسئوالن را به چگونگی اجرای 

هرچه بهتر و دقیق تر این قانون درگیر ساخته است. 
محمد موسوی ادامه می دهد: در صورتی که نظام 
مالیاتی، گمرک و شبکه توزیع کشور اصالح و به نحو 
مناسب و صحیحی ساماندهی شوند، می توانند به همراه 
هدفمندکردن یارانه ها نقش عظیمی در بهبود اقتصادی 
کشور داشته باشند. برای اجرای هرچه بهتر طرح تحول 

اقتصادی در کشور 
باید س��ازوکارهای الزم فراهم شود و بسترسازی 
صورت گیرد. نقش عظیم اجرای صحیح طرح تحول 
اقتصادی در پیش��برد اهداف سند چشم انداز 20 ساله 
بر هیچ کس پوش��یده نیست. بی شک عملیاتی شدن 
درست این طرح می تواند بسیاری از مشکالت پیش 
روی تولید و آبادانی کش��ور را از میان بردارد و شرایط 
به کارگیری و بهره مندی از استعدادهای عظیم علمی، 
انسانی، فرهنگی و مواهب طبیعی و خدادادی کشور را 
فراهم کند به طوری که ایران همیشه سربلند بتواند تا افق 

1404 به اولین قدرت اقتصادی منطقه تبدیل شود.

موضوع هدفمند ک��ردن یارانه ها در ماههای اخیر 
به یکی از داغترین مباحث در محافل اقتصادی و حتی 
در میان مردم عادی تبدیل ش��ده است. بر اساس اخبار، 
دولت به طور معمول ساالنه 110 تریلیون تومان به انواع 
یارانه ها اختصاص می دهد که این رقم طی سالهای 85 
تا 87 به بیش از 220 تریلیون تومان رسید، بخش عمده 
این یارانه به حامل های انرژی و سوخت اختصاص یافته 
است به طوری که از این میزان تنها 10 درصد یارانه های 
پرداختی به کاالهای اساسی نظیر: آرد و نان، قند و شکر 
و روغن ه��ای خوراکی تعلق داش��ت. به همین دلیل 
دولت همراه با ارائه الیحه بودجه سال 88 به مجلس، در 
چارچوب الیحه ای جداگانه پیشنهاد کرد که حامل های 
انرژی، به ویژه بنزین و گازوئیل به قیمت واقعی )فوب 
خلیج فارس( به فروش برس��ند و بخشی از یارانه های 
حذف شده به طور نقدی به کم درآمدترین دهک های 
جامعه پرداخت شود. پس از تأیید شورای نگهبان، قانون 
هدفمند کردن یارانه ها از 26 دی ماه ابالغ شد و به دنبال 
رایزنی های اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، درآمد ناشی 
از افزایش قیمت حامل های انرژی در س��ال 1389 در 
اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، 20 تریلیون تومان 
تعیین شد. این در حالی است که مبلغ این مصوبه یک 
دوم مبلغی است که دولت در الیحه پیشنهاد کرده بود. به 
گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور، دولت به رایزنی های 
خود با نمایندگان ادامه خواهد داد تا آنها درآمد 40 هزار 

میلیارد تومان را تصویب کنن��د و دالیل خود را در این 
ارتباط توضیح خواه��د داد. به گفته میرتاج الدینی اگر 
درآمد 40 تریلیون تومان تصویب ش��ود، دولت امکان 
بازتوزیع مناسب یارانه ها را خواهد داشت و قدرت خرید 
مردم بیشتر می ش��ود، از سوی دیگر این امر در راستای 
اصالح الگ��وی مصرف اس��ت و موجب تحقق بهتر 
اهداف قانون هدفمند کردن یارانه ها خواهد شد. به هر 
حال تعیین کننده اصلی میزان این مبلغ نمایندگان مجلس 
هس��تند و دولت امیدوار است در صحن علنی مجلس 
درآمد 40 تریلیون تومانی از سوی نمایندگان تصویب 
شود. از دیگر سو مخبر کمیسیون تلفیق در توضیح علت 
کاهش 50 درصدی پیشنهاد دولت گفت: بر اساس قانون 
هدفمند کردن یارانه ها، دولت موظف شده است در اولین 
سال اجرای این قانون، درآمد حاصل از افزایش قیمت 
حامل های انرژی را بین 10 تا 20 تریلیون تومان در نظر 
بگیرد و به همین دلیل کمیسیون حداکثر سقف درآمدی 
تعیین شده در قانون را برای دولت در نظر گرفت. به گفته 
مفتح بر اس��اس مصوبه کمیسیون، بازتوزیع این درآمد 
20 تریلیون تومانی، طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها 
خواهد بود، یعنی 50 درصد میان مردم و 30 درصد بین 
واحدهای تولیدی توزیع می شود و 20 درصد باقیمانده 
نیز برای جبران آثار ناشی از تورم در اختیار دولت قرار 
داده خواهد ش��د. اما فارغ از این مباحث و چند و چون 
نحوه تصویب و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، 

ضرورت اجرای این طرح به شدت محسوس است. طی 
س��الهای اخیر یکی از اصلی ترین یارانه های دولت به 
بخشی تعلق یافته بود که مصرف بی رویه و غیر منطقی 
س��وخت را به ارمغان آورد. به عقیده اقتصاددانان عامل 
اصلی مص��رف بی رویه حامل های انرژی، تخصیص 
یارانه و پایین بودن قیمت آن است. مهمترین دلیلی که 
از س��وی تصمیم گیران و کارشناسان برای نقدی شدن 
یارانه ها مطرح می شود، کنترل مصرف بی رویه سوخت 
در کشور است. مصرف بیش از حد سوخت در کشور 
عالوه بر اینکه سبب تولید و انتشار مواد آالینده در فضا 
و افزایش آلودگی هوا می ش��ود، هزینه های باالیی را 
نیز به دنبال دارد. بر اس��اس آمار در حال حاضر هزینه 
مصرف سوخت خودرو شخصی یک خانوار ایرانی به 
طور متوس��ط حدود 7/5 میلیون ریال در سال است که 
فق��ط 1/5 میلیون ریال آن را افراد پرداخت می  کنند و 6 
میلیون ریال آن به صورت یارانه پرداخت می شود. در این 
شرایط هزینه پرداخت یارانه های سوخت در سال 87، 
برای بنزین 13 تریلیون تومان و برای نفت  گاز در بخش 
حمل  و نقل به 12 تریلیون تومان رسید. از سوی دیگر 
هدفمند کردن یارانه ها به ایجاد تعادل در توزیع درآمد و 
کاهش شکاف طبقاتی و فاصله بین فقیر و غنی در اقشار 
مختلف جامعه کمک می کند چرا که سهم اقشار کم درآمد 
از یارانه ها حدود 20 درصد افراد با درآمد باال است. به 
گفته وزیر نفت، هم اکنون 70 درصد یارانه ها از سوی 30 
درصد مردم که جزء دهک های پردرآمد هستند، استفاده 
می شود، در حالی که باید عدالت در تخصیص یارانه ها 
رعایت شود. با توجه به یارانه هایی که در سطح جامعه 
توزیع می شود، کارشناسان معتقدند هم اکنون بیش از 

100 میلیون دالر یارانه در بخش انرژی تخصیص می یابد 
ولی این میزان هزینه موجب ارتقای زندگی مردم نشده 
بلکه موجب هدر رفت انرژی می شود. به گفته مشاور 
مرکز تحقیقات استراتژی تا زمانی که این قانون اجرایی 
نشود، نمی توان انتظار اصالح الگوی مصرف داشت و 
این بدان معنی نیس��ت که تنها سیاست قیمتی منجر به 
اصالح الگوی مصرف می ش��ود بلکه باید همزمان 
سیاست های قیمتی و غیر قیمتی را در جامعه دنبال 
کرد. وی گفت: در گذشته تالش می شد با نصیحت 
رفتار مصرف کننده اصالح شود اما این روش تنها یک 
روش ناکارآمد در زمینه اصالح الگوی مصرف است. 
ترکان به موضوع اصالح الگوی تولید و ضرورت اصالح 
آن نیز اش��اره می کند و معتقد است در زمینه اصالح 
الگوی تولید، الیحه هدفمند کردن یارانه ها 30 درصد 
از درآمد حاصل از اجرای آن را به تولید کننده می دهد 
تا بتواند محصول خود را بهینه تولید کند و بعد از آن 
مصرف کننده اصالح الگوی مصرف را رعایت کند. 
به گفته وی اکنون به عنوان مثال در پروسه تولید یک 
کیلو گوشت مرغ باید 1/1 لیتر گازوئیل مصرف کرد، 
حال خودتان حساب کنید برای تولید مقادیر کالن تر 
در این زمینه چه مقدار گازوئیل می س��وزد. ش��اید 
واقعی کردن قیمت ها، نخس��تین گام برای رسیدن به 
مصرف معقول انرژی در کش��ور باشد. به گفته وزیر 
نفت برخی با دید سیاس��ی ب��ه اجرای طرح هدفمند 
کردن یارانه ها می نگرند، در حالی که با نگاهی عمیق 
ب��ه نتایج اجرای این طرح، ض��رورت انجام آن برای 
جلوگیری از مصرف بی رویه انرژی در کشور آشکار 

می شود.

اجراي کامل طرح تحول اقتصادي 
سبب شکوفايي اقتصاد ملي مي شود

اصالح الگوي مصرف با حذف يارانه هاي 
انرژي امکان پذير است

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
3سه شنبه 18 اسفند ماه 1388 / 22 ربیع االول 1431 Tuesday 9 March 2010

اقتصاد امروز



استاندار چهارمحال و بختیاري: 
تشکیل ستاد اشتغال ضروری است

    شهرکرد
    خبرنگار زاینده رود

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
برای س��اماندهی اش��تغال جوانان در سال 
آینده باید ستاد اشتغال در تمامی سازمانها 

ایجاد شود. 
ب��ه گ��زارش زاین��ده رود، رجبعل��ی 
صادقی در جمع مدیران این اس��تان افزود: 
این س��تاد می تواند برای افزایش و فراهم 
ک��ردن زیرس��اختهای الزم برای اش��تغال 

جوانان فعالیت کند. 
وی اش��تغال را دغدغ��ه مه��م مردم، 
مسئوالن و دولت دانس��ت و افزود: برای 
حل این مشکل توافقنامه ای با معاون اول 

رئیس جمهور امضاء شده است که از این 
طریق فرصت های اش��تغالزایی اس��تان را 
افزایش می ده��د. وی با بیان اینکه برخی 
مقدم��ات و زیرس��اخت ها ب��رای جذب 
س��رمایه گذاری و راه اندازی مراکز کسب 
و کار در اس��تان فراهم شده است، گفت: 
رفع موانع اش��تغال و ایج��اد فرصت های 
شغلی، نیازمند برنامه ریزی مطلوبتراست. 
وی مزیته��ای بخ��ش کش��اورزی و لزوم 
بهره گیری مطل��وب از ظرفیت های منابع 
آب و زمین در اس��تان ب��رای کاهش نرخ 
بیکاری و افزایش اش��تغال را یادآور ش��د 
و گفت: تمامی دس��تگاههای اجرایی باید 

برای تحقق این مهم پیش قدم شوند.

700 میلی��ون ری��ال س��االنه در واحد 
شستشوی الکترولیتی و بازپخت هیدروژنی 
ناحیه نورد سرد یک شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان صرفه جویی اقتصادی می ش��ود. 
مسئول این واحد با بیان اینکه ساالنه 110 
هزار تن ورق فوالدی در واحد شستشوی 
الکترولیت��ی و بازپخ��ت هیدروژنی ناحیه 
نورد س��رد یک شرکت فوالد مبارکه تولید 
می ش��ود،گفت: با اجرای ط��رح بهبود و 
کاه��ش مصرف برق در ای��ن واحد، بیش از 
10 درص��د از مص��رف ب��رق تجهیزات، 
معادل 600 مگاوات در سال و 30 درصد 
در مص��رف برق س��امانه های روش��نایی 

کاهش یافته اس��ت. رئیس��ی اف��زود: این 
صرفه جوی��ی با تهیه فهرس��ت تجهیزات 
الکترولیتی  واح��د شستش��وی  پرمصرف 
و بازپخ��ت هیدروژنی ناحیه نورد س��رد 
ی��ک ش��رکت ف��والد مبارکه و بررس��ی 
فعالی��ت الکتروالیزر ای��ن واحد به عنوان 
پرمصرف تری��ن تجهیز، با نصب س��امانه 
کنترل جریان بر روی آن و در سامانه های 
روش��نایی حاص��ل ش��ده اس��ت. تجهیز 
الکتروالی��زر ب��ه روش الکترولیزآب، گاز 
هی��دروژن م��ورد نی��از واح��د بازپخت 
هیدروژن��ی را ب��ا بهره گی��ری از جری��ان 

الکتریکی سه هزار آمپری تأمین می کند.

در  پذیرای��ی  و  اقامت��ی  م��کان   31
چهارمحال و بختیاری آماده ارائه خدمات 
به گردشگران و مس��افران نوروزی است. 
رئیس س���ازمان م�یراث ف�رهنگی صنایع 
دستی و گردشگری چ�هارمحال و بختیاری 
گفت: از این تعداد 15 واحد پذیرایی بین 

راهی است. 
ای��ام  در  اف��زود:  ریاح��ی  م��ژگان 
 10 ش��امل  اقامت��ی  واح��د   16 ن��وروز 
هت��ل، 4 مهمانپذی��ر، ی��ک مجتمع و یک 

مهمانس��را با 520 تخت در س��طح استان 
آم��اده خدمات دهی به مس��افران اس��ت. 
اقامت��ی-  مجموع��ه   8 گف��ت:  وی 
پذیرایی دیگر در اس��تان در حال ساخت 
اس��ت که با بهره ب��رداری از این واحدها 
350 تخت ب��ه تخت های اس��تان اضافه 
می ش��ود. ب��ه گفت��ه ریاح��ی از ای��ن 8 
مجموع��ه 3 هت��ل و ی��ک مهمانپذی��ر با 
بیش از 90 درصد پیشرفت در ابتدای سال 

آینده به بهره برداری می رسند.

ب��ه مناس��بت فرا رس��یدن س��الروز 
والدت باس��عادت نب��ی اک��رم حضرت 
محمد مصطفی)ص( و امام جعفر صادق)ع( 
با حضور نماینده محترم ولی فقیه در سپاه 
حضرت قمر بنی هاشم)ع( و مدیران عامل 
بانک های استان طی مراسمی ساختمان 
شعبه س��عدی مؤسس��ه مالی و اعتباری 
مهر استان چهارمحال و بختیاری به بهره 

برداری رسید.
در ای��ن مراس��م مصطف��ی جالل��ی 
مدی��رکل امور ش��عب مؤسس��ه مالی و 
اعتباری مهر اس��تان ضم��ن خیرمقدم به 
مدعوین گفت: 12 درصد نقدینگی پولی 
استان نزد شعب مؤسسه مالی و اعتباری 

است.
جاللی گفت: کلیه شعبه های مؤسسه 
مالی و اعتباری مهر مجهز به دستگاه های 
ATM بوده که س��قف پرداختی پول در 
ش��بانه روز مبلغ پنج میلیون ریال است. 
همچنین کلیه ش��عب مجهز به دس��تگاه 

کارت خوان هستند.
مدیرکل امور ش��عب مؤسسه مالی و 
اعتباری مهر استان درخصوص تسهیالت 
پرداختی اضافه کرد: در س��ال 88 بالغ بر 
754 میلیارد ریال تسهیالت در زمینه های 
گوناگ��ون اع��م از کش��اورزی، صنعتی، 
مس��کن، خرید لوازم خانگ��ی و درمان 

پرداخت شده است.
وی اضاف��ه کرد: رش��د جذب منابع 
استان در سال گذشته 103درصد بوده که 
این رش��د با تالش پرسنل زحمتکش در 
11 ماه گذش��ته سال جاری به 75 درصد 

رسیده است.
جالل��ی گف��ت: یک��ی از افتخارات 
مؤسس��ه مال��ی و اعتب��اری مهر اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری در س��ال جاری 
پرداخت 30 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
در قالب قرض الحس��نه و عقود به بیش از 
2000 نفر از بس��یجیان عزیز در اس��تان 

است.

اصفهان در سنگ نانو جهانی شد

محقق��ان اصفهان��ی ب��ا اس��تفاده از 
فناوری نانوذرات در سنگهای مصنوعی 
نامنظم )دکوراتیو(، ایران را جزء تولید و 
صادرکنندگان این سنگ ها در جهان قرار 

دادند. 
مجری این طرح گفت: کاهش جذب 
آب س��طح س��نگ ها تا هف��ت درصد، 
جلوگیری از رشد قارچ ها و کپک ها در 
سطح نما، خاصیت خود تمیز شوندگی، 

مقاوم��ت در برابر نور خورش��ید و طول 
عمر زیاد س��نگ ب��ه مدت 20 س��ال از 
مهمترین مزایای استفاده از فناوری نانو در 

این نوع سنگها است. 
مختاری با اشاره به اینکه سنگ های 
مصنوعی نامنظم بدون نانو از کشورهایی 
همچ��ون یون��ان، مالزی، ترکی��ه و چین 
وارد می ش��ود، افزود: با دستیابی به این 
فناوری و بومی سازی آن در ایران عالوه بر 

صرفه جویی ارزی، محصوالت تولیدی به 
کشورهای آسیایی نیز صادر می شود. 

وی تولید س��نگ مصنوع��ی نامنظم 
قوسی ش��کل از شعاع 50 س��انتیمتر به 
باال و تولید س��نگ تنه درختی را از دیگر 
ابتکاراتش دانس��ت و اف��زود: تا به حال 
س��ه اختراع در این زمینه با ش��ماره های 
6-58484 در اداره کل ثب��ت ش��رکتها و 

مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.

براي نخستین بار در کشور؛
يخ هاي بسته بندي شده در بازار اصفهان فروخته مي شود  

کارشناس مسئول بهداشت محیط استان 
اصفه��ان با بیان اینکه برای نخس��تین بار در 
کشور یخ های بسته بندی شده در بازار اصفهان 
فروخته می ش��ود، افزود: سال گذشته بحث 
ارتقای تحصیلی کارشناسان بهداشت محیط 
مطرح ش��د، اما ب��ه دلیل مش��کالت فراوان 
مس��کوت ماند و امروز با ت��الش همکاران 
می توانی��م این ام��ر را محق��ق و در ارتقای 

تحصیلی خودمان تالش کنیم.
به گزارش فارس، حسین صفاری با بیان 
اینکه نباید اجازه دهی��م روز مرگی وارد کار 
حرفه ای شود، اظهار داشت: حرکت به سمت 
علم و بحث های علمی روز دنیا و استفاده از 
آنان در کارهای اجرایی سبب پیشبرد بهتر و 

مطلوب تر اهداف مورد نظر می شود. 
کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز 

بهداش��ت استان اصفهان با بیان اینکه باید در 
زمینه نظارت بر کاره��ا و توزیع مواد غذایی 
کارهای فراوانی را انجام دهیم، بیان داش��ت: 
از تمام نیروهای مس��تقر در شهرس��تان ها و 
کارشناسان تقاضا دارم تا کالس های ویژه ای را 
برای آمادگی کارشناسان تازه کار تدارک دیده 
و بعد از کسب آگاهی الزم، از آنان برای انجام 

کار استفاده کنند. 
وی تصریح ک��رد: اقدامات و طرح های 
زیادی در س��ال های گذش��ته توس��ط اداره 
بهداشت و بهداشت محیط استان انجام شده 
اس��ت از جمله کسب مقام نخست در طرح 
روستاهای محروم، تفاهمنامه بین دانشگاه علوم  
پزشکی و کسب مقام نخست کشوری، بحث 
پیگیری و اقدامات فراوان در زمینه آلودگی آب 
که در سطح کشور بی نظیر بوده است و مبحث 

پیگیری یخ و چگونگی توزیع آن در س��طح 
شهر و استان اصفهان بوده است. 

کارش��ناس مس��ئول بهداش��ت محیط 
مرکز بهداش��ت استان اصفهان اضافه کرد: از 
نتایج تحقیق در زمینه یخ ایجاد کیس��ه های 
مخصوص حمل یخ و تخصیص یخ هایی با 
وزن 10 کیلوگرم برای ماهی فروش��ان و پنج 
کیلوگرم برای مصارف معمولی است. وی با 
اشاره به اینکه اقدامات زیادی نیز برای تبدیل 
ظروف یک بار مص��رف و جایگزین کردن 
ظروف پلیمر گیاهی به جای مواد پلی استالین 
انجام ش��ده اس��ت، افزود: ظروف گیاهی از 
نشاسته ذرت درست شده و هیچ گونه ضرری 
برای انسان ندارد، این ظروف تا دو ماه آینده 
به طور کامل وارد بازار شده و در تمام ظروف 

لبنی مانند ماست استفاده می شود. 

610 ه��زار نفر مع��ادل 68 درصد از کل 
اس��تان تحت پوش��ش بیمه خدمات درمانی 
هس��تند. مدیرکل بیم��ه خدم��ات درمانی 
چهارمحال و بختیاری س��رانه بیمه خدمات 
درمانی در س��ال جاری را اف��زون بر 5 هزار و 
500 تومان در ماه اعالم کرد و اظهار داش��ت: 
در مجم��وع از کل جمعی��ت 850 هزار نفری 
جمعیت اس��تان حدود 610 ه��زار نفر تحت 
پوشش سازمان بیمه ای خدمات درمانی هستند 
که در مجموع 68 درصد از کل استان را تشکیل 

می دهد. 
به گزارش فارس، حشمت اهلل داوودپور، 
به نحوه اجرای طرح بیمه درمان روس��تائیان 
اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از برنامه های 
س��ازمان خدمات درمانی اس��ت که در حدود 
چه��ار س��ال از اجرای این ط��رح عظیم ملی 

می گذرد. 
درمان��ی  خدم��ات  بیم��ه  مدی��رکل 
چهارمحال و بختیاری جمعیت مولد اما محروم 
س��اکن روس��تاها را جمعیت هدف این طرح 
دانس��ت و افزود: با توجه به نگاه عدالت گرانه 
و عدالت محور دولت به مناطق محروم به ویژه 
اقشار آسیب پذیر در این طرح از ابزارهای جدید 
بیمه ای و مدیریت منابع در کشور استفاده شده 
است که از جمله آن می توان به بحث پزشک 

خانواده و نظام ارجاع اشاره کرد. 
درمان��ی  خدم��ات  بیم��ه  مدی��رکل 
چهارمح��ال و بختیاری به جزئیات طرح نظام 
ارجاع اش��اره کرد و گفت: این طرح مختص 
روستائیان و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت 
است که سازمان بیمه خدمات درمانی موظف 
شده اس��ت تمامی روستائیان سراسر کشور و 
س��اکنین ش��هرهای زیر 20 هزار نفر را تحت 

پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دهند. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه این ط��رح یک 
تحول عظیمی را در س��طح استان و سالمت 
این قش��ر به وجود آورده اس��ت، اف��زود: در 
چهارمحال و بختیاری در سال 84 حدود 470 
هزار نفر که فاقد هرگونه پوشش بیمه ای بودند 
تحت پوش��ش این بیمه روستایی به صورت 
رایگان قرار گرفتن��د. داوودپور اضافه کرد: بر 
همین اس��اس، تمدید و تعویض دفترچه های 
بیمه روس��تایی در شهرس��تان های شهرکرد، 
فارس��ان، اردل، ل��ردگان و بروج��ن از طریق 
دفاتر ICT صورت می گیرد که روس��تائیان با 
پرداخت مبلغ ناچیزی به این دفاتر مذکور قادر 
هستند ظرف مدت 24 س��اعت دفترچه های 
خ��ود را تمدید و یا تعویض کنند. وی با بیان 
اینکه این طرح در شهرس��تان شهرکرد از 15 
اس��فندماه آغاز شده است، گفت: این طرح در 
سایر شهرستان های اس��تان از اوایل فروردین 

سال 89 به مرحله اجرا درمی آید. 
درمان��ی  خدم��ات  بیم��ه  مدی��رکل 
چهارمحال و بختیاری به چگونگی استقرار 
پزشک خانواده در روستاهای استان اشاره کرد 
و افزود: بر همین اس��اس ب��ه ازای هر 4 هزار 
نفر روستایی یک پزشک خانواده تعریف شده 
است که این پزشک خانواده همراه یک سیستم 
سالمت شامل حضور ماما و کادر بهداشتی در 

مراکز درمانی روستایی مستقر می شوند. 
وی تش��کیل پرونده س��المت برای کل 
خانوارهای روستایی را از مهمترین وظایف تیم 

سالمت مستقر در روستا دانست و گفت: این 
در حالی اس��ت که با تشکیل و تکمیل پرونده 
خانواده و ثبت وضعیت پیشین و آینده سالمت 
جسمی افراد صرفه جویی اقتصادی و مادی را 
چه برای نظام پزشکی کشور و همچنین خانواده 

بیمار به دنبال دارد. 
داوودی به میزان حق الپرداختی افراد بیمار 
به مراکز درمانی اشاره کرد و بیان داشت: افرادی 
که تحت پوشش قرارداد بیمه خدمات درمانی 
قرار می گیرند چنانچه در بیمارستان از خدمات 
بستری بهره مند شوند 90 درصد این هزینه را 
بیمه خدمات درمانی پوشش داده و 10 درصد 

مابقی توسط شخص بیمار هزینه می شود. 
وی ادامه داد: چنانچه فرد بیمار از خدمات 
سرپایی اعم از تخصصی یا غیرتخصصی بهره 
گیرد 70 درصد هزینه خدمات توس��ط بیمه و 
30 درصد مابقی توسط شخص بیمار پرداخت 

می شود. 
داوودی تصریح کرد: ارائه خدمات همچون 
آنژیوگرافی قلب، سی تی  اسکن، جراحی قلب 
و MRI از جمله خدماتی اس��ت که از س��ال 
گذش��ته تا به حال به افراد دارای بیمه خدمات 

درمانی در استان ارائه می شود. 
وی تعداد مراکز درمانی مس��تقر در استان 
را 532 مرک��ز درمان��ی به صورت مؤسس��ه 
خصوصی و دولتی اعالم کرد و گفت: سازمان 
بیمه خدمات درمانی ماهانه مبلغ یک میلیارد و 
500 میلیون توم��ان را طبق قراردادی که عقد 
شده به این مؤسسات پرداخت می کند. مدیرکل 
بیمه خدمات درمانی چهارمحال و بختیاری با 
تأکید بر ضرورت اعمال نظارت و ارزش��یابی 
مراکز درمانی یاد ش��ده، افزود: سازمان در این 
زمینه عملکرد این مؤسس��ات را نظارت کرده 
و نحوه ارائه تس��هیالت مؤسسات درمانی به 
مردم را مورد ارزش��یابی قرار داده چرا که این 
مؤسسات متعهد هس��تند که تسهیالت خود 
را با کیفیت مطلوب به م��ردم ارائه دهند. وی 
به رتبه بندی 532 مرکز درمانی این اس��تان در 
رتبه های B، A و C اش��اره کرد و ادامه داد: بر 
این اساس مراکزی که در رتبه A قرار بگیرند 
حاکی از این امر اس��ت که تمام استاندارها و 
دستورات را با کیفیت مطلوب انجام می دهند 
و معموالً مؤسس��ه برتر و پزشک برتر از رتبه 
A منتخب می شوند. داوودی تعداد کل بیماران 
خاص اس��تان را 969 نفر اعالم کرد و گفت: 
بیماران هموفیلی، تاالسمی، دیالیزی و پیوند 
کلیه و ام اس جزء بیماران خاص محس��وب 
می شوند که از این تعداد بیماران خاص 633 
نفر تا پایان آذر ماه س��ال جاری تحت پوشش 
خدمات بیمه درمانی قرار گرفته اند. وی اضافه 
کرد: افراد مذکور قادرند از طریق کارت هوشمند 
به صورت سهمیه ای و مراجعه به داروخانه های 
ط��رف قرارداد با بیمه خدمات درمانی مراجعه 
کرده و داروهای موردنیاز خود را تحویل بگیرند. 
داوودپور با بیان اینکه در این استان 7 هزار نفر 
تحت بیمه ایران ق��رار گرفته اند، گفت: بدون 
در نظر گرفتن ت��وان اقتصادی مردم و در بیمه 
خویش فرما نیز فارغ از توان مشارکت، پرداخت 
حق س��رانه به عهده مردم بود که هر دوی این 
موارد از عدالت به دور بود اما در طرح بیمه پایه 
ایرانیان مشارکت صفر تا 50 درصدی مردم و 50 

تا 100 درصدی دولت کاماًل عادالنه است. 

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای 
اسالمی شهر اصفهان خواستار نصب سریع تصاویر 
ش��هدا به ویژه در ورودیهای این شهر در شد. 
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر 
اصفهان، سردار کریم نصراصفهانی با همکاری 
مسئوالن شهرداری برای برگزاری یادواره های 
شهدا در محالت را قابل تقدیر دانست و گفت: 
متأسفانه به رغم تذکرات مکرر، هنوز تصاویر 
شهدا در ورودیهای شهر اصفهان نصب نشده 
است و امیدوارم این امر هر چه زودتر تحقق 

یابد.
وی ت��الش و اق��دام مس��ئوالن معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری و راهنمایی و 
رانندگی برای کاهش ترافیک و سهولت رفت 
و آمد مردم را قابل تقدیر دانست و صدای شهر 
را پتانسیل ارزشمندی در این زمینه بیان کرد و 
گفت: اطالع رسانی و راهنمایی شهروندان از طریق 
صدای شهر می تواند نقش بسزایی در کاهش 

ترافیک شهر اصفهان ایفا کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای 
اسالمی ش��هر اصفهان برنامه ریزی مسئوالن 
امنیتی ش��هر برای کاهش آس��یبهای ناشی از 
انفجار مواد محترق��ه را مورد تأکید قرار داد و 
گفت: در سال گذشته بیش از 1500 نفر بر اثر 
انفجار این مواد مصدوم شده و یا جان خود را 

از دست دادند.
وی اظهار امیدواری کرد: امسال با برنامه ریزی 
اصولی مس��ئوالن و اطالع رس��انی و فرهنگ 
سازی از طریق رسانه ها به ویژه صدا و سیما 
این رقم به صفر برسد و شاهد حوادث ناگوار 

نباشیم. 
وی اجرای پروژه های عمرانی، فرهنگی و 
خدمات��ی در اصفهان را زبانزد عام و خاص و 
قابل تقدیر دانست و به کارگیری تمام امکانات 
س��خت افزاری و نرم افزاری ب��رای پذیرایی 

مطلوب از میهمانان نوروزی را خواستار شد.

 90 درصد مراتع اصفهان فقیرند

مدیرکل بیمه خدمات درماني چهارمحال و بختیاري:
610 هزار نفر در چهارمحال و بختیاري 

بیمه خدمات درماني هستند  

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
شورای اسالمی شهر اصفهان خواستار شد؛
تسريع در نصب تصاوير شهدا 

در وروديهای شهر 

    ناهید شفیعی
ب��ه گفته متول��ی منابع طبیعی اس��تان 
33 درص��د اعتب��ارات امس��ال این بخش 
به پروژه ه��ای بیولوژی��ک و بیومکانیک 
اختصاص یافت��ه یعنی در 24 هزار هکتار 
اراضی اس��تان فضای س��بز و درختکاری 

توسعه یافته اند.
فیض ا... رهنما یادآور ش��د: بر اساس 
چش��م انداز افق 1404، جامعه ایران باید 
از محیط زیس��ت مطلوب بهره مند باشد، 
به جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فناوری 
منطقه دس��ت یافته و به طور کلی در تمام 
زمینه ها فعال باش��د. به ویژه در موضوع 
حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیس��ت 
ک��ه در حال حاضر قدرت ملی کش��ورها 
ب��ا میزان به��ره ب��رداری و حفاظت از آن 

سنجیده می شود.
وی اف��زود: از 6 میلی��ون و 30 هزار 
هکت��ار مرتع اس��تان 90 درص��د فقیرند 
بنابرای��ن باید هر چه زودت��ر از وضعیت 
کنونی که تخریب آبخیزها و منابع طبیعی 

است فاصله بگیریم.
مدیر کل منابع طبیعی اس��تان اصفهان 
زی��ان ناش��ی از تخریب مناب��ع طبیعی را 
س��الی 8 هزار میلیارد تومان اعالم کرد و 
هشدار داد: حد مجاز فرسایش خاک 1/5 
تن است اما فرسایش کنونی خاک اصفهان 
به 15 ت��ا 20 تن می رس��د. همچنین در 
شاخص های دیگری مانند رسوب دهی، 
کنترل هرزآب و سیل گیری باید از دو سه 

درصد به 80 درصد برسیم. 
وی ب��ا بیان اینکه هر کش��وری کمتر 
از 25 درصد خاکش جنگل باش��د بحران 
زیس��ت محیطی دارد، گفت: در این زمینه 
بین 56 کش��ور جهان رتب��ه چهل و پنجم 
را داریم ک��ه پیامدهایی مانند کمبود آب، 
بیابان زای��ی، بیالن منفی آبهای زیرزمینی، 
آلودگی زیست محیطی، سیل خیزی، دام 
دو براب��ر ظرفیت در مرات��ع و... را همراه 

می آورد.
ــی فقط  ــع طبیع ــت های مناب سیاس

برای نوشتن و سخنرانی نیست
رهنم��ا با تأکی��د بر ای��ن نکته گفت: 
حفاظت از مناب��ع طبیعی وظیفه حاکمیت 
اس��ت، با این وجود آنچه در هیچ طرحی 
در نظر گرفته نمی ش��ود سیاس��ت های 
کلی منابع طبیعی اس��ت که حتی از قانون 
و مصوبه نی��ز برخوردار اس��ت از جمله 

اینکه باید در فرآیند توس��عه و محاس��به 
پروژه ه��ای ارزش های اقتص��ادی منابع 
طبیعی و زیست محیطی به ویژه خسارات 
ناشی از آلودگی و تخریب این عرصه ها 

در نظر گرفته شود.
وی ک��ه معتق��د اس��ت پروژه ه��ای 
عمرانی اگر اصولی اجرا ش��وند بین 2 تا 
36 درصد محیط زیس��ت و منابع طبیعی 
را تخریب می کنند، گف��ت: به عالوه در 
قانون تأکید ش��ده س��اختار دستگاههای 
اثرگ��ذار بر محیط زیس��ت بای��د تقویت 
ش��وند، موضوع��ی که تاکنون ب��ه مرحله 

اجرا نرسیده است. 
ــان  ــده اصفه ــی برازن ــن آلودگ ای

نیست
رهنما مدی��رکل منابع طبیعی اس��تان 
می گوید: اگر اصفهان پایتخت فرهنگ و 
تمدن ایران اسالمی است باید بیش از همه 
تالش کند چالش ها و مش��کالت شهر و 
استان را برطرف نماید تا در همه زمینه ها 

الگوی تمدن کشور باشد. 
وی تأکی��د کرد بر اینک��ه اگر مدعی 
هس��تیم اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن 
ایران اس��ت ای��ن آلودگی برازنده ش��هر 
نیس��ت. رهنما هش��دار داد که اصفهان با 
این آلودگی نمی تواند الگوی کشور باشد 
و گفت: از س��وی دیگر ضروری اس��ت 
هرچه زودتر کانونهای بحران فرس��ایش 
بادی کنترل شوند، به ویژه وضعیتی که در 
دشت سگزی است و به خاطر سودجویی 
ع��ده ای روزانه مواد معل��ق زیادی وارد 
ش��هر می شود بنابراین باید دشت سگزی 

به س��رعت از این وضعیت به ش��رایطی 
برگردد که دارای پوشش گیاهی بود. 

ــا عبور از  ــق زاینده رود ب مواد معل
اصفهان 346 برابر می شود

متولی مناب��ع طبیعی اصفه��ان تعداد 
کس��انی ک��ه از وضعی��ت کنونی دش��ت 
در  و   445 را  می برن��د  به��ره  س��گزی 
مقابل خس��ارت دی��دگان را 1/5 میلیون 
نفر برش��مرد و گفت: آبها و س��فره های 
زیرزمین��ی اس��تان نیز در ح��ال حاضر از 
بحرانی ترین منابع آبی کش��ور به ش��مار 
می آیند و بر اساس گزارشی آماری میزان 
اف��ت آبهای زیرزمینی منطقه تا س��ال 84 

بیش از 12 متر بوده است. 
از سوی دیگر وی هشدار داد کیفیت 
آب شهر نیز زیبنده اصفهان نیست و ادامه 
داد: وقتی زاینده رود از اصفهان عبور کند 
میزان مواد معلق موجود در آن 346 برابر 
می ش��ود، با این ش��رایط شایسته نیست 
ب��ا یک بارندگی 15 دقیقه ای در کاش��ان 
س��یلی رخ دهد ک��ه دهها میلی��ارد تومان 

خسارت به بار آورد.
رهنما در مورد رهایی از این مشکالت 
و بهبود عملی شاخص های منابع طبیعی 
ت��ا افق 1404 می گوید: باید نقش��ه کامل 
اراضی ملی و مستثنیات آن در استان تهیه 
ش��ود. در س��رانه جنگل از 1 به 7 درصد 
برس��یم یعنی هر سال 600 هزار هکتار به 
وس��عت جنگل های اس��تان افزوده شود، 
کل کانونهای فرسایش بادی تحت کنترل 
درآیند و مساحت مراتع خوب و متوسط 

اصفهان به 3 میلیون هکتار افزایش یابد.     

اصفهاناصفهان

شهرکرد

اصفهان
اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

کاهش مصرف برق 
در واحد شستشوي الکترولیتي 

فوالد مبارکه

31 مکان اقامتي چهارمحال و بختیاري، 
پذيراي مسافران نوروزي

شعبه سعدی مؤسسه مالی و اعتباری مهر 
چهارمحال و بختیاری  به  بهره برداری  رسید

اصفهانشهرکرد
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افقی:
1- کارگردان شبهای برره و پاورچین - گرمابه

گی��الن-  در  ش��هری  اتومبی��ل-  نوع��ی   -2
     حشره ای چسبنده

3- صف- ستمگر- فرزند پسر پدر شما
4- عقیده- قابله- منزل

5- شیدا- پایان کار- گالبی
6- آخرین نازی- کمان حالجی- چند مانع

7- اهل نیست- نامگذاری شده- لیک
8- نوعی اره نازک- همسر عروس- همیشه

9- ارس��باران- ش��هری در ک��ره- قبض گرفتن 
    پول

10- ابدی و سرمد- کوبنده مطبخ- مردود
11- اولین عدد- رود اهوازی- شبیه

12- از مارها- سرنیزه- تن شوی گیاهی
13- زن گندمگون- کیف ساز- همگانی

14- درخ��ت کائوچ��و- یار ویس- جس��ارت     
      وبی باکی

15- کاش��ف ال��کل- فاصل��ه بی��ن ح��رم امام 
                            حسین)ع( و بارگاه حضرت عباس)ع( علمدار 

      کربال.
عمودی: 

1- فلز هادی- ارشاد و هدایت کردن- شیرینی 
2- فریاد تش��ویق دس��ته جمعی- ش��هر انار در 

    ایران- نخ بافتنی
3- اختراع مارکنی- برادر تورج- احتیاج

4- بله- یزدانی- کشاورز 
5- س��از موالنا- افسرده حال و پکر - بدون آن 

    زنده نمی مانیم- واحد سطح

هندس��ی-  اجس��ام  از  باط��ن-  برخ��الف   -6
     مایه حیات

7- س��الوس و س��خن چین- رنجر و فیلمی با 
    بازی لی وان کلیف - زهرآلود

8- دروغ ترکی- رشد کردن- گلی با نام زنانه
9- درس کشیدنی- همجوار- کتاب امیل زوال

10- ح��رف توفی��ر- پیامب��ر خ��وش صوت- 
      هدف تیر

11- عض��وی در صورت- پیدا ک��ن- جاری-  
      حسود

12- روییدن گیاه- دندانپزشک- ماه محبت
13- حیله گر- معمولی- دین برتر

14- هی��کل و قام��ت- وال��ده- نوعی کش��ت 
      به امید خدا

15- در س��تون دوازده��م عم��ودی در آخر هم 
      آمده اس��ت- افسار و دهنه- درخت اعالم- 

     بدن هزار کیلویی!
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شهرداری اصفهان، 

پیشگام در احیای فرهنگ 
دوچرخه سواری 

    علی وشمه
از دیرباز شهر اصفهان با فرهنگ دوچرخه سواری انس 
و الفتی داش��ته و دارد ت��ا جایی که از خصوصیات 
برخی شهروندان اصفهان می توان به آواز خواندن 
با صدای بلند آن هم حین دوچرخه س��واری اشاره 

کرد. 
تصویر پیرمردی که صبح زود مش��غول رکاب 
زدن با دوچرخه ای قدیمی به س��مت محل کسب 
و کار خود است در ذهن اکثر شهروندان اصفهانی 
وجود دارد و یادآور دوران کودکی بسیاری از آنها 

است. 
دوچرخه های س��بز رنگی که داشتن آن برای 
بسیاری از کودکان و نوجوانان آن روزگار آرزویی 
ش��یرین محسوب می شد. گذش��ته از دالیل وفور 
اس��تفاده از این وس��یله ب��دون آلودگ��ی از طرف 
ش��هروندان اصفه��ان باید به این نکته اش��اره کرد 
که ش��هر اصفهان همواره در تالش برای حفظ این 

فرهنگ پسندیده بوده است. 
مدتی اس��ت ش��هرداری اصفهان اق��دام به راه 
اندازی مراکز امانت دوچرخه برای عموم کرده که 
این اقدام از طرف بس��یاری از ش��هروندان به ویژه 

جوانان مورد استقبال قرار گرفته است. 
تع��داد ای��ن مراکز ابتدا ان��دک و مح��دود بود اما 
ظاه��راً به خاط��ر اس��تقبال ش��هروندان اصفهانی 
تع��داد ایس��تگاههای امان��ت دوچرخه ک��ه تنها با 
ارائ��ه کارت ملی و بدون پرداخ��ت هزینه اقدام به 
تحوی��ل دوچرخه می کنند، رو ب��ه افزایش بوده و 
در نقاط مختلف شهر ایستگاههای جدید در شرف 

راه اندازی هستند. 

ع��الوه ب��ر این ش��هرداری اصفه��ان در صدد 
اس��ت این سیس��تم را هوش��مند کرده و با صدور 
کارتهای الکترونیک ب��رای افرادی که به عضویت 
این مجموعه درآیند شرایط مناسب تری مهیا کند؛ 
ب��ه گونه ای که بدون تحوی��ل کارت ملی و تنها با 
استفاده از سامانه الکترونیکی بتوان از یک ایستگاه 
دوچرخه را تحویل گرفت و آن را در ایس��تگاهی 

دیگر تحویل داد. 
این شرایط برای استفاده کنندگان از این وسیله 
ش��رایط مناس��ب تری را پدید آورده و احتماالً بر 
تعداد آنها خواهد افزود چرا که در ش��رایط کنونی 
اس��ترداد دوچرخه تنها در ایستگاه مبدأ میسر است 
و ایج��اد این تس��هیالت جدی��د می تواند موجب 
استفاده گسترده تر از این وس��یله و طبیعتًا کاهش 
ترافی��ک و آلودگی هوا در برخ��ی مناطق پر تردد 
شهری ش��ود. اما نکته ای که باید به آن توجه کرد 
این است که در سالهای اخیر شاهد استفاده گسترده 

بانوان از دوچرخه هستیم. 
این در حالی اس��ت که مراکز امانت دوچرخه 
ش��هرداری اصفه��ان از امانت دوچرخ��ه به بانوان 
خودداری می کنند که اگر شهرداری اصفهان بتواند 
با اقدام جهت ساخت دوچرخه های مناسب بانوان 
تس��هیالت مناس��بی جهت اس��تفاده آنها با رعایت 
حج��اب و موازین اس��المی ایجاد کن��د باز هم بر 
تعداد استفاده کنندگان از این وسیله مناسب افزوده 
خواهد ش��د و بدون ش��ک این اقدام ش��هرداری 
اس��تان اصفهان می تواند عالوه بر کاهش ترافیک 
و آلودگی هوا به طور مس��تقیم بر سالمت عمومی 

تأثیر مثبت داشته باشد.   

میزان تصادفات و تلفات رانندگی 
در ایران نس��بت به س��ایر کشورهای 
جهان باال است و بخش قابل توجهی 
از آن ناش��ی از رانندگ��ی نامناس��ب 
ش��هروندان، کمبود عالئم راهنمایی و 
رانندگی در ج��اده ها،  جدی نگرفتن 
اصول و مقررات رانندگی و... است. 

طبق آخرین بررس��ی های انجام 
شده، س��ال گذش��ته به علل مختلف 
بی��ش از 23 هزار ایرانی در تصادفات 
جاده ای کشور کشته و همچنین 280 
هزار نفر مجروح ش��دند. این ارقام با 
توجه به جمعیت ح��دود 75 میلیون 
نفری ایران بسیار باال است. به عبارت 

دیگر سال گذش��ته به طور متوسط در جاده های 
ایران روزانه 64 نفر بر اثر تصادفات رانندگی جان 
باختند که به گفته مسئوالن ذیربط تداوم این روند 
بسیار نگران کننده است. بررسی های آماری نشان 
می دهد که سال گذشته به طور کلی بیش از 800 
ه��زار فقره تصادف در جاده های ایران رخ داد که 
با کمی دقت از س��وی رانندگان و رعایت اصول 
صحیح رانندگ��ی  در جاده ها می ت��وان از وقوع 

بسیاری از آنها جلوگیری کرد.
کارشناسان و صاحبنظران این عرصه معتقدند 
که حوادث رانندگی در ایران معموالً بر اثر انحراف 
ب��ه چپ، س��رعت غیر مج��از، خ��واب آلودگی 

رانندگان و... اتفاق می افتد. 
طبق آمار موجود س��ال گذشته در جاده های 
ای��ران در هر س��اعت 90 فقره تص��ادف رخ داد 
که برخ��ی از این تصادفات به کش��ته یا مجروح 
ش��دن سرنش��ینان خودروها منجر شد. تصادفات 
رانندگ��ی در ایران س��االنه خس��ارات قابل توجه 
مادی و معنوی را به جامعه تحمیل می کند. میزان 
این خس��ارات بیش از 45 تریلیون تومان در سال 
برآورد می ش��ود. در حالی که رانندگان با رعایت 
انضب��اط در رانندگی، احترام ب��ه قوانین و جدی 
گرفتن اصول رانندگ��ی می توانند این ارقام را به 
حداقل برس��انند. آنچه مسلم اس��ت با نگاهی به 
ارقام باال می توان دریافت که مسئوالن راهنمایی و 
رانندگی باید برای کاهش تصادفات در ایران ابتدا 
ب��ه فکر نهادینه کردن فرهنگ صحیح رانندگی در 
کشور باش��ند و مقررات سختگیرانه ای باید برای 
برخورد با خاطی��ان در این زمینه تصویب و اجرا 

شود. تا به این ترتیب میزان آسیب پذیری جامعه 
در این بخش کاهش یابد.برخی کارشناسان تأکید 
می کنند که اصوالً در دنیا تابلوهای نصب شده از 
سوی راهنمایی و رانندگی در جاده ها و خیابان ها، 
حک��م پلیس را دارند و رانندگان موظف هس��تند 
ک��ه با مش��اهده آنها، تمام اصول تصویر ش��ده را 
رعای��ت کنند و در ایران نیز رانندگان باید خود را 
در این زمینه موظف و مسئول بدانند که متأسفانه 
اکنون بس��یاری از آنها در جاده ها و خیابان های 
کشور قانون گریز هستند.به گفته مسئوالن ذیربط، 
خوشبختانه در شرایط کنونی و با توجه به اقدامات 
انجام ش��ده در خصوص فرهنگ  س��ازی در این 
بخش، رفتار ترافیکی رانندگان در کشور تا حدود 
25 درصد بهبود یافته است و قدر مسلم اینکه این 
روند باید تداوم داشته باشد. بر اساس جدیدترین 
آمارهای منتشره، ساالنه بیش از یک میلیون و 300 
هزار نفر در سراسر جهان بر اثر تصادفات رانندگی 
کش��ته و 50 میلیون نفر مجروح می شوند. اما به 
گفته مس��ئوالن راهنمایی و رانندگی میزان تلفات 
ناش��ی از تصادفات رانندگ��ی در جاده های ایران 
)به نس��بت جمعیت کشور و تعداد خودروها ( به 

مراتب از متوسط جهانی باالتر است.
بدیهی اس��ت که مسئوالن ذیربط می توانند با 
تأکید بر لزوم تغییر رفتارهای اجتماعی به خصوص 
رفتارهای ترافیکی رانندگان، آموزش قدم به قدم، 
فرهنگ س��ازی اصولی، تأکید بر رعایت مقررات، 
برخورد جدی با خاطی��ان،  جلوگیری از رانندگی 
متخلفان، سختگیری بیش��تر برای دادن گواهینامه 
رانندگی به متقاضیان و... میزان تصادفات رانندگی 

را در کشور تا حد قابل توجهی کاهش دهند.

امریشابلطهدایز
لادباهنانزکان
منسناواایکدد
اینهلدوبمابا
نلاسیجباتیاهن
یرومسلردادوب
رورسناوراکیا
رونکرامنادادن

وکاناواهیسرا
دارممانابابک
هربوترعاشمارا
دتلاکولاببار
رحنیامارهبسی
انشیسرامالاتا

زابهدبعشیرازیب

شخصیت شناسی از روی کیف و کفش   
به نظر شما با نگاه کردن و دقیق شدن بر کفش، 
کیف، ماشین و موبایل افراد، تا چه حد می توان به 
شخصیت واقعی افراد پی برد؟ راستش را بخواهید 
م��ا در ای��ن مطلب نم��ی خواهیم ب��ا بازگو کردن 
برداش��ت های ش��خصی خود، آنه��ا را جایگزین 
»تجربیات روانشناسی« کنیم بلکه فقط درصددیم تا 
به شما نکاتی را گوشزد کنیم که در همان نگاه اول 
بتوانی��د آدم های روبه رویتان را تا حد قابل قبولی 
بشناس��ید و ارتباط خود را بر پایه و اساس درستی 

پایه ریزی کنید.
1( آدم هایی که کفش های راحت و کیف های 
نرم استفاده می کنند؛ از نقطه نظر ارتباطی آدم هایی 
فاق��د خودخواهی و خودبزرگ بینی هس��تند. آنها 
می خواهن��د راحت باش��ند و راحت ه��م ارتباط 

برقرار می کنند. 
هرچن��د گاهی همی��ن آدم ه��ا در اتفاق های 
بزرگ زندگی مثل ازدواج باعث دردس��ر اطرافیان 
می ش��وند چون عالقه ای به شرط و شروط ها و 

تزئینات قدیمی ندارند.
2( آدم های��ی که کفش های شس��ته و رفته با 
طراحی خشک و کیف هایی سنگین و چهارگوش 
انتخاب می کنند؛ س��عی دارند ش��ما و خودشان را 
در چارچوبی که ارتباطش��ان را در آن گنجانده اند 

مح��دود کنند. ای��ن آدم ها س��عی می کنند از نظر 
ظاه��ری مقتدر و باش��خصیت به نظ��ر بیایند و به 
همین دلیل همیش��ه در ارتباط با آنها یک نوع عدم 

دوستی صادقانه احساس خواهید کرد.
3( آدم های��ی ک��ه دائم کف��ش و کیف عوض 
می کنند، سعی دارند چیزی را در پس ظاهر مردم پسند 
خود پنهان کنند، حواستان باشد این آدم ها در عین 

خوش ظاهری زیاد قابل اعتماد نیستند.
4( کفش های خاکی، کیف هایی با قفل شکسته 
و نخ های در رفته؛ نشانه خاکی بودن یا بی توجهی 
به جریان مد دنیا نیس��ت بلکه نشانه عدم توازن و 
شخصیت، نداشتن اعتماد به نفس و بی توجهی به 

اطرافیان است.
5( از آدم های��ی که فقط کیف های مدل باال و 
کفش های مارک دار می پوش��ند، باید یک س��ؤال 
پرسید و آن این است که آیا می خواهید مردم فکر 
کنند شما به سر و وضعتان فکر می کنید؟ حواستان 
باش��د کیف های گرد و نرم نشانه شخصیت های 
قابل انعطاف و کیف های خشک و قفل دار نشانه 
س��ختی شناسه های ش��خصیتی فرد در مواجهه با 

افراد است.
نکته: ارتباط کفش و کیف مثل ارتباط دو خط 
موازی اس��ت هرچن��د زیاد به هم مربوط نیس��تند 

ام��ا ی��ک راه را به ما نش��ان می دهند. ت��ا به حال 
کیف ه��ا و کفش های آدم ها را از رنگ هایش��ان 
روانشناس��ی کرده ای��د؟ نکته جال��ب توجه اینجا 
اس��ت که رنگ های روشن نشانه ش��ادی درونی 
و رنگ های تیره نش��انه یکنواختی زندگی هستند. 
هرچن��د رنگ هایی مثل قرمز، زرد و صورتی برای 
کیف و کفش نشانه صاحبانی هستند که راهی برای 

ارتباط جمعی ندارند و تنها از طریق کیفش��ان دیده 
می ش��وند. حواستان باش��د نوجوان ها باید کیف 
و کفش های رنگی داش��ته باش��ند چون در سنین 
نوجوان��ی هنوز روابط اجتماع��ی قوی و محکم و 
س��اختار ذهنی درس��ت و منطقی برای سخنوری 
ندارند که بتوانند در جمعی با تکیه بر آنها خودشان 

را نشان دهند.

 مهدی فضیلت
به قول قدیمی ها، ننه سرما چادرش را جمع کرده و دارد 
می رود، چله کوچک و بزرگ هم پشتشان از حضور بهار گرم 
شده و به دنبال ننه سرما در حال فرارند. بوی بهار می آید، بوی 
خانه تکانی، صدای پای بهار را می شنوید؟ این هوهوی باد که 
در هش��تی های سی و سه پل می پیچد همراه با بوی خزه ها، 

عطر بهار را به ما می رساند. 
ابره��ا هم کم کم بس��اط خود را جم��ع می کنند و گاهی 
غرش��ی کرده و انگار آمدن رنگین کمان امید و نور و لبخند و 
نسیم را مژده می دهند، بهار دارد تمام وجودمان را فرا می گیرد 
و بهار تجلی روح زندگی و دمیدن امیدواری، دوباره ما را صدا 
می زند، زمین بیدار شده و نفس می کشد زیر پای رهگذران، 
در دل دش��ت ها و در ب��رق نگاه دهقانان، س��بزه ها خاک را 
می شکافند و سر از دنیای انسانها در می آورند، جوانه ها از دل 
شاخسار شکوفه می زنند و بر بهار دل انگیز و عابران خیابان و 

باغ و بستان سالم می دهند.
بهار به ما می گوید زدودن غبار خانه خس��تگی دارد ولی 
زدودن غبار دل، آرامش و عشق به ارمغان می آورد، شاخساران 
خشکیده، تک تک س��ر بلند می کنند و با سپیدی شکوفه ها 
و س��بزی برگ هایشان در مس��یر زاینده رود با آهنگ باد کف 
می زنن��د و به بهار خوش آمد می گویند، احس��اس کرده اید 
اگ��ر قدری دلتان را به معنویت بدهید در لحظه تحویل س��ال 
اشک شوق به چشمان شما می آید، دلتان می لرزد از این همه 
تغییر، از این همه زیبایی و ناگاه می خواهید س��جده بر خاک 

عبودیت بگذارید.
اگر یک س��ین هفت سین کم بود، س��روری و سعادت و 
س��ربلندی خود را به آن اضافه کنید، قرآن را باز کنیم و س��ال 
نو را با تالوت روش��نی بخش آن آغاز کنیم، خداوند را شاکر 
باشیم از همه نعمت هایش و عمری دوباره برای شروع سالی 

جدید.

کسی می داند که خانه تکانی چه فلسفه ای دارد؟ آیا خانه تکانی یک سنت 
است؟چرا سالی یک بار برای خانه تکانی کلی وقت گذاشته و همه را بسیج می کنیم 
تا کمک کنند و در نظافت خانه و فرش تکاندن و گردگیری اتاقها و شیشه پاک 
کردن و شس��تن تمام ظروف خانه و وسایل خانه را چیدن و آماده کردن سفره 
هفت سین و پختن ماهی پلو و چشم و همچشمی ها و خیلی کارهای دیگر را  
انجام دهیم ! اگرآقای خونه دیر بیاد چه حرفهایی که باید بشنود. اگر خانم دیر از بازار 
بیایند فاجعه میشه. اگر فرزندان با دوستاشون وعده کرده باشند؟ که چی بشه؟ کمی 
فکر کنیم. بعد بگیم که واقعاً چی می خواد بشه؟ می خواهد سال نو بشه؟ فکر نمی 
کنم کسی پیدا بشه که مخالف خانه تکانی و نظافت باشه؟اما من می گویم اگر هر 
انسانی خودش را یک خانه حساب کنه و سالی یک بار خانه تکانی کنه. قضاوت با 
شما چه خواهد شد؟ سؤال: آیا انسان می تونه خودشو خانه تکانی کنه؟ بلی، می تو
نه!                                                     کسانی که با من موافقند ادامه مطالب را 
بخوانند! و کسانی که با من مخالفند هر کاری که صالح می دانند انجام دهند!                                                                 

یک مقایسه است، کسی از حرفهایم ناراحت نشه؛                           
انسان....................       به جای خانه......................             

وقتی می خواهیم خونه بخریم : 1- کمی شرایط را در نظر می گیریم )فضای 
سبز، محله خوب، همسایگان خوب و روبه قبله باشه( 

اکنون می خواهیم ازدواج کنیم: 1- کمی شرایط را در نظرمی گیریم  )طرفمون 
معتاد نباشه، دیندار باشه، در محله و همسایگان شناخته شده باشه( 

2- شرایط بعدی خرید خونه )آپارتمانی، ویالیی، سه بر، یا دوبر، برخیابان( 
2- شرایط بعدی ازدواج )پولدار باشه، کسب و کار داشته باشه، اجتماعی باشه، 

اهل زندگی باشه(
3- حاال شرایط داخل خونه )چندخوابه، آشپزخانه اوپن داشته باشه، کف سالن 

سنگ فرش شده باشه، گچ بری، نقاشی( 
3- حاال شرایط داخل ازدواج )زن کارمند باشه کمک خرجیه، مرد دو شغله 

باشه، خانواده عروس کم بچه باشند، بیماریهای ارثی نداشته باشند(
4 – خونه در حال استفاده )درب منزل رنگ می شود، دکوراسیون منزل عوض 
شود، مبلمان تغییرکند، ظروف آشپزخانه پیرکس شود، تعویض فرش و تعویض 

تلویزیون(
4 – ازدواج در زندگی )ماشین مدل باال، از دیگران کمتر نبودن، پول خرج کردن 

دست خانمها، اوج گیری حسادت درخانمها، اوج گیری خودخواهی در آقایون (
کمی نتیجه گیری )خونه(: درست کردن ظاهر خونه، آقای خونه آنقدر خرج 
باال آورده که میگه ای کاش عید نمی اومد؟، وای اگر کسی میهمان شهرستانی داشته 

باشه! که خونه میزبان دربست در اختیار میهمان باید باشه!            
کمی نتیجه گیری انسان: افسرده، کناره گیری، لجباز، شکست خورده در عشق. 
اکنون بحث از اینجا شروع میشه: انسان باید خودش را بشناسد و کینه، دشمنی و 
حس��ادت و قهر بودن را از خود دور کند و در این سال جدید تمام بدی ها را از 
خود دور کند و فردی درستکار ومحبوب و امین و دیندار و قانع و شکرگزار باشد و 

خوب بودن فرمولی دارد به نام )خونه تکانی، یا انسان تکانی، یا خودسازی(  
بیاییم دوستان خوبم به همدیگر کمک کنیم و دست به دست هم دهیم تا بتوانیم 
خودسازی را آغاز کنیم تا بیشتر از زندگیمان لذت ببریم. متشکرم )همیشه شاد و 

سربلند  باشید(. 

نحوه تشخیص امکان دیده شدن در اتاق های پرو
ای��ن روزه��ا بحث امنی��ت و پخش عک��س و فیلم های 

خصوصی یکی از مباحث جامعه ماست.
پس زمان خوبی  است که این مطلب را بخوانید: 

بحث آینه های دو طرفه
بله، افرادی به این روش از ش��ما در حالی که در هتل یا 
اتاق پرو یا در حمام یا دستش��ویی هستید فیلم یا عکس تهیه 

کرده و به معرض دید عموم می گذارند.
پ��س حتمًا قبل از اینکه از محل های دارای آینه اس��تفاده 

کنید، از یکطرفه بودن آن مطمئن شوید!
اما چطور؟ 

قبل از هرکاری از تست انگشت استفاده کنید:
انگش��ت خود را روی آینه قرار دهید، اگر بین انگش��ت 
ش��ما و تصویر آن، یک فاصله ای باشد، این آینه واقعی است 
اما اگر انگشت شما به تصویرش چسبیده باشد، این آینه دو طرفه 

و احتماالً فردی در حال مشاهده شما است.
دلیل:

چون در آینه واقعی، الیه جیوه در پشت شیشه است، ولی 
در آینه های دو طرفه الیه جیوه روی سطح شیشه است.

صدای پای بهار است
 ياد دوست کنیم

خريد لباس نو و اتاق های پرو   خانه تکانی کنیم
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جامعه



آشپزخانه من

جاده خاکی

  سمیه آخشی
ظاه��راً دیگر رفته رفت��ه امری عادی 
و تکراری ش��ده که هر بار در سایت ها 
جس��تجو می کنیم چش��ممان ب��ه کلمه 
هشدار بر بخورد. این بار نه برای اعتیاد و 
ماهواره و نفوذ فرهنگ غرب و مشکالت 
روزمره اجتماعی بلکه برای افزایش آمار 

طالق! 
بل��ه، درس��ت اس��ت در ابت��دا کمی 
باور نکردنی اس��ت که چرا باید هر روز 
آم��اری اعالم ش��ود از اینک��ه طالق در 
یافته  افزایش��ی  آماری  کالنش��هرهایمان 
است، ولی وقتی به عمق مسأله دقت کنیم 
می بینیم که این خبرها دو سال است که 
روندی تکراری دارد. آنهم در ش��رایطی 
که همواره به خود می بالیم که جامعه ای 
داریم ب��ا نگاه ویژه به خانواده محوری و 

احترام به حریم آن.
و باز در شرایطی که روزانه چقدر داد 
سخن از ازدواج جوانان می زنیم و اینکه 
باید برای ازدواجش��ان تس��هیالت ایجاد 
کنیم آنهم با تش��کیل س��ازمانهایی مانند 
س��ازمان ملی جوان��ان و ایجاد طرحهای 

ازدواج آسان و...
 بناب��ر آمار ارائه ش��ده ی��ک چهارم 
ازدواجها در ای��ران به طالق می انجامد؛ 
یعن��ی از ه��ر 100 ازدواج 25 مورد. این 
در حالی اس��ت که بیش از 30 درصد از 
طالق ها در سال اول و بیش از 50 درصد 

در 5 سال پس از ازدواج رخ می دهد.
بهزیس��تی اس��تان اصفهان هم اعالم 
کرده بود در س��ال گذشته شاهد افزایش 
آم��ار 11/6 درص��دی طالق نس��بت به 
ازدواج بودیم که این امر هشداری جدی 

در این زمینه است. 
در س��ال 86 در اصفهان بیش از 50 
هزار ازدواج به وقوع پیوسته که این رقم 
س��ال گذش��ته بیش از 54 ه��زار ازدواج 
بوده اس��ت و این امر رشد 8/6 درصدی 

ازدواج طی این دو سال را نشان می دهد 
اما طالق در همین مدت زمانی از بیش از 
5 هزار مورد به 6 هزار مورد رسیده بود.

نتیجه این می شود که ازدواج با رشد 
8/6 درصدی در این دو سال همراه بوده 
و طالق با رش��د 11/6 درصدی! اصفهان 
اس��تان هشتم کشور در رتبه طالق نسبت 
ب��ه ازدواج اس��ت.  وقت��ی در دادگاه راه 
می رفتم از پش��ت س��ر در معرض دیدم 
بود. اولش تصور می کردم مانند بیش��تر 
خانمها وقتی بگویم خبرنگارم به س��ویی 
دیگ��ر می رود ی��ا می گوی��د حاضر به 

مصاحبه نیستم.
ب��ا تردید کن��ارش نشس��تم و علت 
آمدن��ش را جوی��ا ش��دم. س��ر و وضع 
مرتبش حکایت از خاس��تگاه اجتماعیش 
داشت. می گفت 5 سال است که زندگی 
مشترکش را شروع کرده ولی ناسازگاری 
همس��ر و خانواده وی مجب��ورش کرده 
ب��ا یک بچه به طالق بیندیش��د. همس��ر 
انگار خونس��ردتر از او ب��ود، به طرفمان 
آم��د و گفت که مش��کل از من نیس��ت 
و هیچ فک��ر نمی کردم روزی همس��رم 
درخواس��ت طالق بدهد. ادامه ماجرا هم 
برای��م منظره ای عادی در دادگاه خانواده 
بود، بگومگوه��ا و بحث های بی پایان... 
و سرم را چرخاندم، ردیف صندلی ها از 
هر قشر و در سنین مختلف پر بود از زن 
و مردهایی ک��ه هرکدام به دلیلی به اینجا 
آمده اند. یکی ب��رای نفقه، دیگری برای 
اعتیاد همس��ر و آن دیگری برای دخالت 
اطرافی��ان. دکتر س��عید صادق��ی معاون 
اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان 
ای��ن رش��د در می��زان ط��الق را روندی 
منطق��ی ارزیابی می کند و معتقد اس��ت: 

اصفه��ان پس از تهران که آم��ار 20 درصدی 
ط��الق را داراس��ت در مق��ام دوم میزان 
طالق کشور جای دارد که این امر معلول 
کالنشهر بودن آن است. البته الزم به ذکر 
است که میانگین نرخ طالق در کشور 10 
درصد اس��ت که اصفهان از این نرخ آمار 

باالتری را داراست.
دکت��ر صادقی اش��اره دارد که تدوین 
»منش��ور جامع طالق« در استان اصفهان 
طی سال 86 منجر به کاهش این نرخ در 
اس��تان ش��ده بود که با برنامه ریزی های 
ص��ورت گرفته اجرای چنین برنامه هایی 
در اس��تان برای کاهش این ن��رخ تکرار 
خواه��د ش��د. از میزان بی��ش از 6 هزار 
طالق صورت گرفته در اس��تان در س��ال 
گذش��ته 60 درص��د آن مربوط به ش��هر 
اصفهان و مابقی به ترتیب بیشتر در نجف 
آباد، کاشان، شاهین شهر و میمه و لنجان 

صورت گرفته است.
ــان یا  ــات زن ــالق، توقع ــل ط عام

ناسازگاری مردان؟
 در حال��ی ک��ه برخ��ی صاحبنظران 
معتقدند زنان و خانواده های ایرانی غالبًا 
بسیار سازگار و حاضر به سازش به شرط 
تأمین حداقل ها هستند، چه اتفاقی افتاده 
که اس��اس خانواده ها استقامت سابق را 
ندارد و نرخ طالق تا این حد رش��د کرده 

است؟
مش��کالت  اغل��ب  صادق��ی  دکت��ر 
زوج های منجر به طالق را اعتیاد مردان 
اعالم می کن��د و می گوی��د: 20 درصد 
تقاض��ای طالق از س��وی زن��ان به علت 
اعتیاد مردان است و خشونت خانوادگی، 
دخال��ت اطرافی��ان و درآم��د ناکافی در 

رتبه های بعدی قرار دارد.
از س��وی دیگ��ر آنچه در ای��ن میان 
از  ک��ه  اس��ت  آن  اس��ت  حائزاهمی��ت 
طالق های صورت گرفته در استان 66/5 
درصد زوجه��ا دارای فرزند بوده اند که 
افزایش فرزندان طالق در س��الهای اخیر 
مس��أله ای نگران کننده در آینده به شمار 
می رود. به گفته کارشناس��ان در این آمار 
»طالق های عاطفی« در نظر گرفته نشده. 
پس در حقیقت به آمار جدایی ها باید این 
ن��وع جدایی های رو به افزایش روحی زن 
و م��رد را که تاکنون حتی به طور رس��می 
از س��وی نهادهای��ی همچون بهزیس��تی 
هم مورد بررس��ی آسیب شناس��انه قرار 
نگرفت��ه اضافه کنی��م. کارشناس��ان امور 
اجتماعی می گویند: دوران گذار و عبور 
از جامعه س��نتی به مدرن که در ایران در 
جریان است، اصولی، با مطالعه و درست 
انجام نمی شود. آنها می گویند: این عبور 
پرش��تاب و اینکه ام��ور فرهنگی با نرخ 
توس��عه یافتگی در ایران هماهنگی ندارد 
از عوامل رش��د کم سابقه میزان طالق در 
ایران اس��ت. در س��ال 1365 در برابر هر 
340 ه��زار ازدواج،  35 ه��زار طالق در 
کش��ور ثبت شده اس��ت. در سال 1375 
آمار ب��ه 479 ه��زار ازدواج در برابر 37 
هزار طالق و در س��ال 1381 به 67 هزار 
طالق در برابر 650 هزار ازدواج می رسد. 
اگر چه آمارهای مربوط به طالق به دالیل 
مختلف از جمله ثبت نشدن در دفترهای 
ثبت ازدواج و طالق، جاری کردن صیغه 
شرعی طالق بدون درج محضری آن و... 
با کم ش��ماری مواجه می شوند و چندان 
قابل اس��تناد نیس��تند، ولی بررسی همین 
آمار و محاسبه شاخص هایی چون نسبت 
طالق به ازدواج و یا نسبت طالق به کل 
جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار 
طی سال های مختلف با نوساناتی روبه رو 
بوده است. بررسی رقم مطلق طالق طی 
س��ال های 1365 تا 1381 نش��ان دهنده 
افزای��ش آمار طالق طی س��ال های مورد 

بررسی است.
ــال هم طالق کانون توجه بود  امس
بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال در 
9 ماه اول امس��ال 81033 مورد طالق و 
در همی��ن زمان 712488 م��ورد ازدواج 
گزارش ش��ده اس��ت.  حت��ی رئیس کل 
دادگستری استان اصفهان هم از وضعیت 
نگران کننده طالق و طالقهای توافقی در 
اس��تان اظهار نگرانی کرده ب��ود. به گفته 
وی، در 9 ماه س��ال ج��اری با آمار باالی 
ط��الق توافقی و مطالب��ه مهریه در صدر 
دعاوی حقوقی ش��عب دادگستری استان 
اصفهان روبه رو ش��ده ایم که نگران کننده 
انص��اری عمده ترین  اس��ت. غالمرض��ا 
عل��ت افزایش طالق را خروج ازدواج از 
طریق سنتی به ازدواج بر مبنای دوستی و 
آش��نایی در محیط کار، دانشگاه، ورزش، 

خیابان و اینترنت دانسته است. 
برخی از روانشناس��ان بر این عقیده 
استوارند که اکثر زنان ایرانی به خصوص 
در شهرها و روستاهای کوچک با شرایط 
سخت سازگار بوده و با حداقل امکانات 
در کنار فرزندانش��ان زندگ��ی می کنند و 
کوچکتری��ن اعتراضی ه��م ندارند،  ولی 

طبق آمارها در 9 ماه اول س��ال در استانی 
مثل کهکیلوی��ه و بویراحمد480 مورد در 
شهرس��تان قم که ش��هری مذهبی اس��ت 
1420 مورد و در سیس��تان و بلوچس��تان 
929 مورد طالق گزارش شده است،  این 
آمارها نشان می دهد که طالق به صورت 
ام��ری عادی در همه قومیت ها نفوذ کرده 
است.  البته دکتر میرزایی میزان طالق در 
ای��ران را در عرف بین الملل��ی خیلی باال 
نمی داند و می گوید: با اینکه میزان طالق 
در ایران روندی رو به افزایش داشته است 
-  به خص��وص تعداد طالق – با این حال 
تعداد ط��الق با توجه به رش��د جمعیت 
زیاد شده اما شتاب طالق به اندازه تعداد 
نبوده است. بررسی تغییرات طالق نشان 
می دهد ک��ه در ایران طی س��ه دهه اخیر 
شاخص نس��بت طالق به ازدواج کاهش 
و در اواس��ط دهه 60 افزایش یافته است. 
ارقام بیانگر آن است که همواره شاخص 
مذکور در مناطق شهری کشور به مراتب 
بیشتر و محس��وس تر از مناطق روستایی 
ب��وده اس��ت.  دکت��ر صادق��ی از اجرای 
برنامه های پیش��گیری از طالق از طریق 
30 دس��تگاه اجرایی در اس��تان در قالب 
آموزش، و برنامه های فرهنگی به عنوان 
راهکار مسئوالن برای کاهش این نرخ یاد 
می کند و می افزای��د: همزمان با این امر 
پژوهش ه��ای کاربردی برای س��ه گروه 
ه��دف جوان��ان در دوران عق��د، جوانان 
در آس��تانه ازدواج و خانواده های جوانان 
در ح��ال ازدواج انجام ش��د ولی حتی با 
وجود آمارهای اعالم ش��ده مس��ئوالن در 
کاهش مقطعی هنوز هم مش��کل اساسی 
به قوت خود باقی است و همچنان سخن 
از افزای��ش طالق مطرح اس��ت. به گفته 
دکتر صادقی س��ند کاه��ش طالق نیازمند
برنام��ه ری��زی دقیق ت��ر و م��دت زمانی 
طوالنی ت��ر برای نش��ان دادن نتیجه خود 
اس��ت چرا ک��ه تنها نزدیک به 2 س��ال از 

اجرای این طرح در استان می گذرد. 
به هر حال آمار طالق در ایران رو به افزایش 
اس��ت، بس��یاری این افزایش را ناش��ی از 
مشکالت اقتصادی و تغییر شیوه های ازدواج 
و آشنایی می دانند اما به نظر می رسد بیش از 
اینها تحوالت اجتماعی در مسأله طالق مؤثر 
است. به گفته برخی صاحبنظران اگر مسأله 
طالق با سهولت بیش��تری انجام شود، قبح 
عرف��ی آن بریزد و دیگر تحوالت اجتماعی 
صورت گی��رد 50 درص��د از زندگی های 

آشفته، به طالق منجر می شود.

هشدار!

افزايش آمار طالق در اصفهان

زنان، آسیب پذيرترين گروه
 در برابر بحران غذايی

کودکان در سنین 2 تا 6 سالگي 
نحوه غذا خوردن را مي آموزند

پیشرفت های چشمگیر متخصصین و 
جامعه پزش��کی کشور در س��الهای اخیر، 
ایران را در ردیف 10 کش��ور برتر دنیا در 
زمینه درمان ناباروری و سلول های بنیادی 
قرار داده اس��ت. دکتر محمدرضا نوروزی 
نایب رئیس ش��ورای عالی نظام پزش��کی 
کشور با اعالم این مطلب در شانزدهمین 
کنگره ملی و نخس��تین کنگره بین المللی 
باروری و ناباروری ایران افزود: بررسی ها 
نش��ان می دهد در حال حاض��ر حدود 3 
میلیون نفر از زوج های کشور از مشکالت 
ناباروری رنج می برند و ساالنه نیز حدود 15 
درصد به جمعیت زوج های نابارور کشور 
اضافه می ش��ود. این در حالی است که در 
سایه پیشرفت ها و تالش های متخصصین 
و دانش��مندان ایرانی، کش��ور ما در حال 
حاض��ر در ردیف 10 کش��ور برتر دنیا در 
درمان ناباروری است. وی افزود: متأسفانه 
با وجود تمامی امکانات، تجهیزات، دانش 
و تخصص چشمگیر متخصصین ایرانی،  
هنوز نتوانسته ایم از تمامی ظرفیت ها برای 
درمان ناباروری به طور کامل استفاده کنیم 
چرا که بس��یاری از زوج ها به دلیل مسائل 
فرهنگی و یا مش��کالت مالی به پزشکان 
معالج و مراک��ز درمانی مراجعه نمی کنند. 
به همین خاطر امیدواریم رسانه ها با کمک 
کارشناسان و دست اندرکاران جامعه علمی 
پزش��کی کش��ور در زمینه فرهنگ سازی 
برای مراجعه زوج های ناب��ارور به مراکز 

درمان��ی تالش کنن��د. وی با بی��ان اینکه 
ناباروری یکی از 5 علت اصلی طالق در 
میان زوج های جوان کش��ور است، خاطر 
نش��ان کرد: متأسفانه بسیاری از مشکالت 
روح��ی، روانی و افس��ردگی های زنان و 
مردان نابارور نیز ریشه در بیماری  آنها دارد. 
دبیر انجمن علمی باروری و ناباروری در 
بخش دیگری از س��خنانش، ایجاد بانک 
ثبت اطالعات اهدا - با تأکید بر محرمانه 
بودن اطالعات افراد - را بس��یار ضروری 
خوان��د و تصریح کرد: ب��ا توجه به اینکه 
اطالعات ژنتیکی در کشور ثبت نمی شود 
و این موضوع به عنوان یکی از ضعف های 
بزرگ در درمان ناباروری است، خواستار 
توجه مسئوالن برای ایجاد بانک اطالعات 
اهدا ش��د. نایب رئیس شورای عالی نظام 
پزشکی کش��ور خاطر نشان کرد: در حال 
حاضر بیش از 90 درصد زوج های نابارور 
کشور می توانند با روشهای درمانی مختلف 
بچه دار ش��وند اما متأسفانه به دلیل برخی 
مش��کالت فرهنگی و اقتص��ادی و عدم 
حمایت س��ازمان های بیمه گر، از نعمت 
فرزند بی بهره می مانند که یقیناً مس��ئوالن 
و دس��ت اندرکاران مربوط��ه باید در این 
زمینه تصمیمات جدی و مهم اتخاذ کنند 
تا زوج های جوان ب��ه خاطر ناتوانی مالی 
با مس��ائل و مش��کالت مختلف از جمله 
ط��الق یا بیماریهای روحی و روانی رو به 

رو نشوند.

یک عضو هی��أت علمی دانش��کده 
علوم بهزیس��تی و توانبخش��ی گفت: در 
س��ال های اخیر آمار قتل های خانوادگی 
افزایش نیافته و تنها به دلیل اطالع رسانی 

قوی، این نوع قتل  ها بر مال شده است.
دکترسید هادی معتمدی در گفتگو با 
س��المت نیوز اظهار داشت: در سال های 
گذش��ته با توجه به س��نتی بودن جامعه، 
سیس��تم اطالع رسانی ضعیف و معطوف 
ب��ودن خش��ونت ها ب��ه زن��ان، قتل های 
خانوادگی س��ر بس��ته مانده اس��ت. وی 
افزود: ب��ا گذر جامعه از مرحله س��نتی، 
ب��اال رفت��ن توقع��ات و ن��وع ارتباطات 
خارج از خانواده و قوی ش��دن سیسیتم 
اطالع رس��انی این نوع قتل ها برمال شده 
و م��ردم در جری��ان ق��رار گرفته اند. این 
روانپزش��ک با اشاره به اینکه، در گذشته 
زنان تنها با پدر یا همسر خود در ارتباط 
بودند تصریح کرد: با افزایش سطح سواد 
زنان و ورود آنها به جامعه، سطح توقعات 
این قشر نسبت به اطرافیان افزایش یافته 
و همانند گذش��ته نمی توانند اوقات خود 
را تنه��ا در خان��واده س��پری کنن��د. این 
آس��یب ش��ناس خانواده گفت: به همین 

دلیل ب��ا ایجاد روابط خ��ارج از خانواده 
و ب��رآورده نش��دن خواس��ته های طرف 
مقابل شاهد علنی خش��ونت  و قتل  های 
خانوادگی در س��طح جامعه هستیم. وی 
ادامه داد: البته با افول ارزش های اسالمی 
و هجوم به اصل خانواده و تک همسری، 
قتل مردها در خانواده نیز افزایش داش��ته 
اس��ت که ای��ن می تواند زن��گ خطری 
برای جامعه و بنیاد خانواده باش��د. عضو 
هیأت علمی دانش��کده علوم بهزیستی و 
توانبخشی تصریح کرد: افسردگی اساسی 
یک��ی دیگر از عوامل قتل های خانوادگی 
به ش��مار می رود ک��ه در این حالت مرد 
ی��ا زن دنی��ا را تیره و ت��ار می بیند و قتل 
اعضای خانواده را تنها راه نجات آنها از 
مشکالت می داند. معتمدی با بیان اینکه، 
اختالالت ش��خصیتی، مباحث اجتماعی، 
جن��ون، توهمات، بدبین��ی و اختالف با 
خان��واده همس��ر نیز می توانن��د در بروز 
قتل ه��ای خانوادگی مؤثر باش��د، گفت: 
ماده مخدر شیشه باعث بروز توهمات و 
بدبینی های شدید در فرد معتاد می شود و 
به همین دلیل قتل های خانوادگی در این 

قشر بیشتر بروز می کند.

   سپیده نصر اصفهانی
همیش��ه می گیم فرصت واس��ه جبران 
اشتباه هس��ت ولی واقعیت اینه که خیلی کم 
میشه خرابی های به بار اومده از یه اشتباه رو 
به طور کامل درست کرد و طبعاتش رو نادیده 
گرفت. الناز 19 ساله در مورد اشتباه بزرگش 
که از ق��ول خودش هیچوق��ت قابل جبران 
نیست میگه: از بچگی همیش��ه با برادرم که 
هفت سال از خودم بزرگتر بود خیلی مشکل 
داشتم. همیش��ه جنگ و دعوا بود و اعصاب 
خردی. نه من زیر بار حرف اون می رفتم و نه 
اون می تونست به حرف یه دختر هفت سال 
کوچیکتر از خودش گوش کنه. این اختالفات 
اونقدر ادامه پیدا کرد و اونقدر دامن زده شد تا 
من رسیدم به 18 سالگی. اوج مشکالت من و 
برادرم با هم س��ال قبل بود که فقط کم مونده 
بود همدیگه رو کتک بزنیم. تا یه روز که نمی 
دونم ش��وهرخواهر بزرگم توی مدت دو سه 
ساعتی که با برادرم رفت از خونه بیرون چی 
بهش گفت که رفتارش 180 درجه فرق کرد. 
خ��ودم مونده بودم چه اتفاقی افتاده ولی همه 
چیز بیشتر از اونی که انتظارش رو داشتم خوب 
شده بود. برادرم به حرفم گوش می کرد، واسم 
هدیه می خرید، هر جایی می خواس��تم منو 
می ب��رد و حتی هر کاری می گفتم بی چون 
و چرا انجام م��ی داد. اونقدر رفتارش خوب 
شده بود که جای هر کمبودی رو در زندگی 
من می گرفت. در همین حین من توی محیط 
چت با یه پسری آشنا شدم. اول فقط در حد 
صحبت بود اما بعد شماره تلفن همراهش رو 

داد و باالخره یه بار من وسوسه شدم باهاش 
تماس بگیرم و از اونجایی که همیشه این اولین 
و آخرین بارها شروعیه واسه دفعات بعدی، 
ب��ه دنبال اون یه بار چندین مرتبه دیگه هم با 
هم تماس تلفنی داشتیم تا یه شب که از اتفاق 
هنوز پنج دقیقه هم نشده بود که داشتم باهاش 
حرف می زدم برادرم وارد اتاقم ش��د و چون 
دید دس��ت و پامو گم کردم مشکوک شد و 
ازم خواست گوش��ی رو بدم بهش تا ببینه با 
ک��ی حرف می زنم. اول در مقابلش مقاومت 
کردم اما به زور گوشی رو ازم گرفت و وقتی 
صدای اون پسر و شنید شکستن غرورش رو 
توی چشماش دیدم... طوری دستش رها شد 
و نگاه ناباورش رو دوخت به چشمام که دلم 
می خواس��ت می مردم و اون لحظه جلوی 
چشمای داداشم نبودم... و از اتاقم بیرون رفت 
و تا سه روز نه من و نه هیچ کدوم از اعضای 
خونوادم اونو ندیدیم. بعد هم که برگشت به 

خونه تغییر کرده بود مثل دفعه قبل...
اما این بار نه س��رم داد می زد و باهام 
دع��وا می کرد و ن��ه باهام مهرب��ون بود و 
واس��م هدیه می خرید. این بار منو نادیده 
گرف��ت. اصاًل بهم هیچ توجهی نداش��ت، 
انگار نه انگار که من توی اون خونه زندگی 
می کردم و این بزرگتری��ن مجازات برای 
گن��اه من بود... از اون ب��ه بعد هر لحظه و 
هر ثانیه به این فکر می کنم که آیا هر شب 
نیم س��اعت حرف زدن با ی��ه آدم ندیده و 
نشناخته ارزش از دست دادن اعتماد برادرم 

که عزیزترین فرد زندگیم بود رو داشت؟

زنان به عن��وان اکثریت گروه کارگران 
فقیر، غیر رسمی و کشاورز در کشورهای 
در حال توسعه، در حال حاضر در شرایطی 
زندگ��ی می کنن��د که دسترس��ی به امنیت 
غذایی ندارن��د و از حمایت اجتماعی نیز 
در این زمینه برخوردار نیستند و در بحران 
غذایی بیشترین آسیب را متحمل می شوند. 
بر اساس اعالم س��ازمان بین المللی کار و 
 ،)ILO(حمایت از کارگران س��ازمان ملل
زنانی که به عنوان دس��ت فروش مشغول 
به کار هستند، به دلیل عدم وجود حمایت 
اجتماعی، در زمان بحران و بروز مش��کل، 
بسیار آسیب پذیر هستند. عالوه بر این، حتی 
زنانی که در آسیا در بخش پوشاک مشغول 
به کار هستند، به رغم دریافت دستمزد، به 
دلیل عدم برخورداری از مزایای دیگر، قادر 
ب��ه رویارویی با افزایش قیمت مواد غذایی 
نیس��تند. در فیلیپین، زنان اکثریت کارکنان 
بخش غیر رس��می را تش��کیل می دهند، 
رقمی در ح��دود 27 میلیون که هیچ گونه 
امنیت اجتماعی نداشته و مجبور هستند به 
صورت شناور شغل خود را تغییر دهند و 
این روزها کمتر از همیش��ه از مواد غذایی 
استفاده کنند. سازمان ملل در گزارشی اعالم 
کرد، سه و شش دهم میلیون از جمعیت 12 
میلیون نفری نیجریه، از بحران کنونی غذا 
رنج می برند. مادران شیرده و زنان باردار از 
جمله گروه هایی هستند که در معرض خطر 
شدید قرار دارند و در حدود 261 هزار نفر 
از ای��ن زنان، نیاز به کمک فوری دارند. در 
گزارش دیگری از نماینده صندوق جمعیت 
سازمان ملل )UNFPA(، وضعیت کنونی 
و رو ب��ه افزایش فقر غذای��ی در میان زنان 
ب��اردار و ش��یرده در نیجریه باعث افزایش 
مرگ و میر در بین مادران و نوزادان شده و 
بیماری های بسیاری را در مناطق بحران زده 
شایع ساخته است.افزایش ناگهانی قیمت 
مواد غذایی، تأثیر منفی بر خانواده های فقیر 

و اقش��ار آس��یب پذیر به خصوص زنان و 
زنان سرپرس��ت خانوار و خانواده های آنها 
می گ��ذارد و آنها را گرفت��ار ناامنی غذایی 
ش��دید و طوالن��ی می کند ک��ه مهمترین 
عامل آن، دسترسی محدود آنها به درآمد و 
فعالیت های درآمدزاست. در مواقع بحران، 
بیماری و مش��کالت طوالنی مدت، سوء 
تغذیه به ویژه در بین کودکان و زنان، حادتر 
و گسترده تر می شود. آداب و رسوم فرهنگی 
رایج در بس��یاری از جوام��ع حاکی از این 
است که زنان و دختران آخرین نفر هستند 
و کمترین غ��ذا را دریاف��ت می کنند.زنان 
کارگر در تایلن��د، بزرگ ترین صادر کننده 
برنج دنیا نیز از افزایش قیمت مواد غذایی 
در امان نیس��تند. زنان شاغل در بخش غیر 
رسمی این کشور نگران افزایش هزینه های 
زندگی هستند. در بعضی نقاط، هزینه یک 
وعده غذایی به همراه برنج، دو برابر ش��ده 
اس��ت. در ماالوی، زنان��ی که تأمین غذای 
خانواده را بر عهده دارند، چهار شبانه روز 
را در مرکز بازاریابی و فروش محصوالت 
کش��اورزی که تحت نظارت دولت است، 
می گذرانند تا بتوانند تنها 25 کیلوگرم ذرت 
خریداری کنند که به دلیل شرایط بحرانی، 
سهمیه بندی شده است. این سهمیه بندی 
نیز زنان را مجبور س��اخته است که بیشتر 
وقت خود را در مس��یر رفت و آمد به این 
مرکز صرف کنند تا سهمیه ناچیز ذرت خود 
را دریافت کنند اگرچه برای بسیاری از آنها و 
خانواده هایشان ناکافی است. به دلیل وجود 
صف های طوالنی، زنان اغلب در ساعات 
نیمه شب و به امید رسیدن به موقع به این 
مرکز، منازل خود را ترک می کنند که خود 
خطرات بسیاری به دنبال دارد. کمبود مواد 
غذایی و فقر شدید همچنین باعث کاهش 
مراقبت های قبل از زایمان برای زنان و عدم 
تمایل خانواده ها به پیگیری مسائل درمانی 

شده است. 

یک متخصص تغذی��ه گفت: کودکان 
در س��نین 2 تا 6 سالگی نحوه غذا خوردن 
را می آموزند، بنابراین عادات غذایی در این 
دوره در ش��کل گیری رفت��ار تغذیه ای افراد 
بسیار مهم است. سعید حسینی افزود: هدف 
از توصیه های تغذیه ای به کودکان در سنین 
2 تا 6 س��اله تأمین حداکثر رشد، تکامل و 
ش��کل گیری رفتارهای مثبت غذا خوردن 
در این گروه س��نی است. وی گفت: تغذیه 
دوران کودک��ی از اهمیت زیادی برخوردار 
است. حسینی ادامه داد: در این سنین، کودک 
از نظر جسمی، اجتماعی و روانی، شناختی 
و حتی عاطفی رشد س��ریعی دارد. از آنجا 
که کودکان در حال رش��د هس��تند، اجزای 
گوناگ��ون بدن آنها همچون اس��تخوان ها، 
دندان ها، عضالت و س��لول های خونی در 
حال کامل ش��دن هس��تند. این متخصص 
تغذیه افزود: بنابراین در مقایسه با بزرگساالن 
به نسبت وزن بدنشان به مواد مغذی بیشتری 
نیاز دارند. یک کودک پیش دبستانی از نظر 
دریافت غذا کامالً وابسته به دیگران است. او 
از عادات غذایی والدین و س��ایر افرادی که 
مراقبتشان را بر عهده دارند، پیروی می  کند. 
)گروه پیش دبستانی از کودکان 2 تا 6 ساله 
تش��کیل می ش��ود(. وی افزود: در پایان 2 
سالگی رشد جسمی  و مغزی کاهش می یابد 
و به طور مش��ابه نیازهای تغذیه ای و اشتها 
نیز کم می  ش��ود. در حوالی 2 تا 5 س��الگی 
متوس��ط افزایش وزن کودک 2 کیلوگرم و 
افزایش قد کودک 7 س��انتیمتر در هر سال 
افزایش می یابد و ش��کم جلو آمده کودک 

صاف ش��ده و بدن او الغرتر می  شود. این 
متخصص تغذیه گفت: کاهش طبیعی اشتها 
در این س��نین اغلب موجب ایجاد نگرانی 
در مادر می ش��ود و باید به والدین اطمینان 
داد  اگر رشد طبیعی است، کودک به میزان 
کافی غذا دریافت می  کند. حس��ینی افزود: 
اگر غذا به کودک در محیط آرام داده ش��ود، 
پذیرش غذا از سوی کودک بهتر خواهد شد. 
وعده های غذایی اصلی و میان وعده ها باید با 
توجه به زمان اشتهای کودک سرو شوند. به 
عالوه بهتر است وعده های غذایی متعدد اما
کم حجمی  در طول روز به کودک داده شود.
وی اضافه کرد: بر اس��اس قاعده کلی 
و کاربردی، مقدار غ��ذای کافی که باید به 
کودک داد، یک قاشق سوپ خوری به ازای 
هر سال از سن کودک است و غذای بیشتر 

باید مطابق با اشتهای کودک باشد.
این متخصص تغذیه افزود: دمای زیاد 
غ��ذا از طرف کودکان پذیرفته نمی ش��ود. 
بس��یاری از کودکان غذای ولرم را ترجیح 
می  دهند، همچنین زیبایی و نظم را باید در 
ارائه غذا به کودک در نظر گرفت. حسینی 
گفت: به کودکان نباید 1/5 س��اعت قبل از 
وعده های غذایی اصلی، موادی غذایی مانند 
تنقالت داده شود. چون حتی میان وعده های 
کوچک نیز ممکن اس��ت، موجب کم غذا 
خ��وردن وی، در هن��گام وعده های غذایی 
اصلی شود. کودک اگر با سایر افراد خانواده 
غ��ذا بخورد، هم آداب غذا خ��وردن را یاد 
می  گیرد و هم با تقلید از دیگران به امتحان 

کردن غذاهای تازه تشویق می  شود.

Nephrolepis exaltata :نام علمی
Polypodiaceae :نام تیره

Boston fern :نام انگلیسی
ــات: حداکث��ر 2-1 مت��ر با  خصوصی
گس��ترش بسیار زیاد، فروندها سبز روشن 

به صورت شانه ای مانند.
نور: متوسط و غیر مستقیم

دما: معتدل
آبیاری: بهتر است آبیاری از زیر انجام 
گیرد یعنی گلدان را در بشقابی قرار داده و 
آب در بشقاب قرار داده شود که به تدریج 

جذب گیاه شود.
غبارپاشی: گاهی برای تأمین رطوبت 

گیاه را غبار پاشی کنید.

ــاک: خاکبرگ یا خ��اک جنگلی با  خ
مواد آلی کافی.

کوددهی: 1 گ��رم در لیتر هر هفته 1 
بار از فروردین تا شهریور ماه.

ازدیاد: تقسیم بوته همراه با استولون 
در بهار، هاگهای به وجود آمده در س��طح 

زیرین برگهای گیاه.
ــان: در صورت بروز  عوارض و درم

کنه و یا شته با سم ماالتیون برطرف 
می شود.

نکته: گی��اه را همیش��ه دور از تابش 
مستقیم خورشید نگاه دارید. آبیاری بیش 
از اندازه باعث پوس��یده شدن ریشه های 

سرخس می شود.

قهوه نیوزلندی برای 2 تا 3 نفر:
 200 میلی لیتر قهوه تازه دم
 2 قاشق دسرخوری شکر 

1 قاش��ق دسرخوری فندق پوست کنده 
و خرد شده 

2 تکه پوست پرتقال 
2 قاشق دسرخوری خامه زده شده

3 قاشق دسرخوری نیشکر
 1 قاشق دسرخوری آب. 

طرز تهیه: 
1- نیشکر را چند دقیقه در آب بخیسانید 
و گرما دهید تا بجوش��د 2- پوس��ت پرتقال 
را اضافه کنید 3- قهوه را آماده کنید، ش��کر 
را اضاف��ه کنید، فندق را خرد کنید و نیمی از 

مخلوط آماده را اضافه کنید و خوب هم بزنید 
4- دس��ر را در لیوان های گرم شده بریزید. 
باقیمانده مخلوط را اضافه کنید و با خامه زده 

شده تزئین کنید و بالفاصله سرو کنید.

ناباروري يکي از5 علت اصلي طالق در کشور

معتادان به شیشه، 
بیشتر اقدام به قتل های خانوادگی می کنند

سرخس معمولی مجعد

قهوه نیوزلندی

گلخانه من

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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جوان و خانواده



آگهی مزایده 
شعبه 14 اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان در خصوص پرونده اجرایی 
451/88 ج ح /14 ل��ه : آقای عل��ی پنجه پور با وکالت عبداله اختر علیه: آقای 
مهدی ادیب زجاجی فرزند محمدحس��ن به آدرس اصفهان، خیابان نظر غربی، 
ساختمان امین، واحد 206 مبنی بر مطالبه مبلغ 156/266/400 ریال بابت اصل 
خواسته، خسارات تأخیر و تأدیه و حق الدرج  نیز مبلغ 4/800/000 ریال بابت 
حق االجرای دولتی، در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در روز چهارش��نبه مورخ 

1389/1/18 از ساعت 9 الی 10 صبح به منظور فروش 4/934 حبه از 
ششدانگ پالک ثبتی 2257 – 2258/5 بخش 3 ثبت اصفهان به آدرس اصفهان، 
خیابان عبدالرزاق، نرسیده به میدان قیام، بازار انقالب، کوی عموشیخ، روبروی 
حمام ش��یخ بهایی، جنب نانوایی کد پس��تی 38841 – 81487 در ش��عبه 14 
اج��رای احکام حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت، دادگس��تری اصفهان 
طبقه س��وم اطاق 324 برگزار نماید. طالبین خری��د می توانند پنج روز قبل از 
مزای��ده از ملک موصوف بازدید نمایند مزایده از مبلغ کارشناس��ی ش��روع و 
برنده فرد یا افرادی هس��تند که باالترین قیمت را از کارشناسی پیشنهاد نمایند 
و افرادی حق ش��رکت در مزایده را دارند که 10 درصد مبلغ کارشناس��ی را به 
همراه داش��ته باش��ند ضمنًا مطابق ماده 111 قانون اج��رای احکام مدنی طبق 

گزارش مأمور اجرا ملک موصوف در تصرف محکوم علیه می باشد.
مشخصات ملک:

طبق نظریه کارش��ناس محترم دادگس��تری ملک م��ورد ارزیابی یک باب منزل 
قدیمی به مس��احت عرصه 222/5 مترمربع و اعیان قدیمی با دیوارهای خشتی 
و آجری و س��قف تیرآهن بعضًا چوبی به مس��احت حدود 300 متر می باشد 
و ه��م اکنون بعن��وان انبار لوازم خانگ��ی مورد بهره برداری می باش��د. محل 
دارای انش��عابات آب، برق و حس��ب االظهار دارای تلفن می باشد و با توجه 
به مراتب فوق و س��ایر جوانب مؤثر ارزش روز شش��دانگ پالک فوق به مبلغ 
2/350/000/000 ری��ال برآورد گردیده که ارزش 4/934 حبه از ش��ش دانگ 
پالک ثبتی فوق 161/066/400 ریال می باش��د در نتیجه ش��رکت کنندگان در 
مزای��ده 10% مبلغ موضوع ف��روش را یعنی مبلغ 16/106/640 ریال را نقداً در 

روز مزایده باید به همراه داشته باشند. 17141/ م الف
مرتضوی – مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه 14 دادگستری اصفهان  

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/12/4
شماره: 1388/88 ش 12

در خصوص پرونده کالسه 1388/88 خواهان مرتضی یزدخواستی دادخواستی 
مبنی بر مسترد نمودن عین اجناس امانی به طرفیت محسن رضایی تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 89/2/14 ساعت 10 صبح تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان 
محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان 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.17466/ م الف

مدیر دفتر 12 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/12/4
شماره: 907/88 ش 13

در خص��وص پرونده کالس��ه 907/88 خواهان آقای مهرزاد حس��ینی با وکالت 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ چهل و یک میلیون و پانصد هزار ریال وجه هفت 
فقره چک به انضمام مطلق خسارات قانونی به طرفیت آقای نوید کورش فریدنی 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز چهارشنبه مورخ 89/1/25 ساعت 
9/30 تعیی��ن گردی��ده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.17467/ م الف
مدیر دفتر 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 968/88 ش 16

شماره دادنامه: 88/11/28-1072
مرجع رسیدگی: شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: عباس طائبی نش��انی: اصفهان، ترمینال کاوه، شرکت مسافربری ایران 
پیما )تعاونی یک(

خوانده: رضا فراشاهی نشانی: مجهول المکان
خواسته: مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال طی یک فقره چک بالمحل با احتساب 

کلیه خسارات قانونی، بدواً صدور قرار تأمین خواسته.
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتی 

مبادرت بصدور رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

در خص��وص دعوی خواهان عباس طائبی به طرفیت خوانده رضا فراش��اهی 
ب��ه خواس��ته مطالبه مبل��غ 40/000/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 
617049 -16/84/2010 به تاریخ 88/7/30 عهده بانک کشاورزی شعبه سمنان 
ب��ه انضمام کلیه خس��ارات قانونی اعم از تأخیر تأدیه و هزینه های دادرس��ی. 
قاضی ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده، فتوکپی مصدق چک، گواهی عدم 
پرداخت از س��وی بانک محال علیه، عدم حضور و دفاع و عدم ارس��ال الیحه 
از ناحیه خوانده علیرغم نش��ر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار اصفهان امروز به 
روز ش��نبه 88/9/21 دعوی خواهان را ثابت تش��خیص و مستنداً به مواد 310 
و 313 قان��ون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم به 
محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته 

به انضمام خس��ارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک تا زمان اجرا و مبلغ 
31000 ری��ال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید 
رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی شهر اصفهان 

می باشد.17465/ م الف
رفیعی- قاضی شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/11/5
شماره: 623/88 ش 16

در خص��وص پرون��ده کالس��ه 623/88 ش 16 خواه��ان محمدعلی منتظری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبل��غ 13920000 ریال بابت وجه یک فقره چک 
و یک فقره حواله قرض الحس��نه به طرفیت مجید پابرجا تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 89/1/24 ساعت 3/30 عصر تعیین 
گردی��ده، با توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
17550/ م الف

مدیر دفتر 16 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 998/88

شماره دادنامه: 1545-88/11/29
مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: محمد اصغریان نش��انی: خمینی شهر، فلکه استادیوم، گاز اول، بطرف 
مسجد النبی، کوچه کربالی یک، پالک 20

خوانده: رسول جزیان نشانی: مجهول المکان
با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

دعوی آقای محمد اصغریان فرزند ابوالقاسم 
بطرفیت آقای رسول جزیان فرزند مهدی 

بخواسته مطالبه مبلغ 10/900/000 ریال وجه چک شماره 1083/00-081794 
-88/3/10 عهده بانک ملت دکتر بهش��تی اصفهان کد 91819 به انضمام مطلق 
خس��ارات قانونی – با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینک��ه خوانده با توجه 
به ابالغ قانونی )نش��ر آگهی( در جلس��ه رس��یدگی حاض��ر نگردیده و الیحه 
دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 

و 313 قان��ون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/900/000 ریال بابت اصل خواس��ته 
و 30000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
س��ر رس��ید 88/3/10 تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از 
س��وی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و 
اع��الم می نماید. رأی ص��ادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این شعبه می باشد.
17554/ م الف

قاضی شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم  و وقت دادرسی

تاریخ: 88/12/8
شماره: 881455 ح / 25

حجت اله اسماعیلی فرزند مسیح به نشانی اصفهان دادخواستی بخواسته سلب 
حضانت بطرفیت مونا قربان خانی فرزند رعد تقدیم که به این ش��عبه ارجاع و 
به کالس��ه 881455 ح / 25 ثبت گردی��ده و آدرس خوانده را مجهول المکان 
اعالم نموده است. براس��اس دادخواست خواهان و حسب دستور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار 
چاپ و منتش��ر می گردد و از خوانده دعوت می شود که برای روز 89/1/24 
ساعت 9 صبح جهت رسیدگی در دادگاه شعبه 25 دادگاه حقوقی اصفهان واقع 
در خیابان نیکبخت حاضر و در همین فرصت نیز جهت دریافت نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید بدیهی اس��ت در صورت 
عدم حضور دادخواس��ت ابالغ شده تلقی و دادگاه غیابًا تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.17350/ م الف
قربانی- مدیر دفتر شعبه 25 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/12/8

شماره: 80/88
بموجب رأی ش��ماره 752 تاری��خ 88/7/30 حوزه 18 ش��ورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسام الدین عقیلی نشانی 
مح��ل اقامت: مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبل��غ نوزده میلیون و 
پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد هزار ریال هزینه کارشناسی و 
سی هزار ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له عباس عابدی شغل آزاد نشانی 
محل اقامت: بهارستان، خ ایثار، آژانس کارون به استناد ماده 19 آئین نامه اجرایی 
ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه 
مکلف اس��ت: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظ��رف ده روز مفاد آن را بموقع 
اج��را بگذارد و یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی 
بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا 

دادگستری محل تحویل خواهد شد.   17319 / م الف
شورای حل اختالف شعبه 18 حقوقی اصفهان

   پژمان سلطانی
وحید شمس��ایی با ابراز خوش��حالی از نتیجه به دس��ت آم��ده برابر 
بیشکک قرقیزستان به زاینده رود گفت: تیم ما از هشت بازیکن ملی پوش 
بهره می برد اما تا ش��روع این مسابقات از شرایط رقابت های بین المللی 
دور بود ولی خوش��بختانه بازی ها را خوب شروع و نتیجه قابل قبولی را 
کس��ب کردیم و گام اول را محکم برداش��تیم. آقای گل فوتسال جهان به 
قدرت های فوتس��ال آسیا اشاره کرد و توضیح داد: تیم های ایران و ژاپن 
از قدرت های آس��یا هس��تند و باید به این دو تیم، قرقیزستان و تایلند را 
اضاف��ه کنیم که در چند س��ال اخیر تا مرحله باالت��ر رقابت های مختلف 
آس��یایی صعود کرده اند، باز هم می گویم ما فقط به پیروزی و رسیدن به 
کاپ قهرمانی فکر می کنیم. کاپیتان تیم ملی فوتس��ال کشورمان سطح این 
مس��ابقات را باال دانست و اظهار داش��ت: وقتی یک تیمی مثل السد قطر 
که کش��ورش در فوتسال جایگاهی ندارد با س��رمایه گذاری فراوانی پای 
به این مس��ابقات گذاش��ته و در ترکیب خود از 2 بازیکن برزیلی خوب و 
یک بازیکن ایرانی به نام ذهیر کامیاب استفاده می کند و همچنین نماینده 
ژاپنی ه��ا با 5 ملی پ��وش و 4 بازیکن خارجی به ای��ران آمده، بیانگر آن 
است که این مسابقات از سطح باالیی برخوردار است در حالی که شرایط 

تا حدودی برای قهرمانی س��خت و دش��وار است اما 
م��ا فقط در هر دیدار به پی��روزی فکر می کنیم چون 
هر بازی برای ما حکم فینال دارد. کاپیتان فوالد ماهان 
ایران پیرامون دیدار با زرافش��ان ازبکستان خاطرنشان 
کرد: ما تیم ازبکس��تان را دست کم نگرفتیم و با تمام 
توان به دی��دار این تیم رفتیم. در کنفرانس مطبوعاتی 
قبل از مس��ابقات اکثر تیم ها خود را مدعی قهرمانی 
دانس��تند و گفتن��د که جام قهرمانی را به کشورش��ان 
خواهند برد. شمس��ایی در مورد س��ه ب��رد پی در پی 
الس��د قطر گفت: قطری ها ای��ن رقابت ها را خوب 
 B شروع کردند و آنها یک بازی بیشتر از ما در گروه

انج��ام خواهند داد و امتیاز خوبی برای این تیم اس��ت اما در گروه A تیم 
نوروز عراق به علت تعلیق فدراس��یون این کش��ور از سوی فیفا نتوانست 
به ایران س��فر کند و در مس��ابقات حضور یابند ولی باز هم با این تفاسیر 
برای تیم ما که میزبان مسابقات و مدعی اصلی قهرمانی است قطر و ژاپن 
تفاوتی ندارند. به دلیل اینکه تیم ما تشکیل شده از بازیکنان بین المللی و 
همچنی��ن کادر فنی با تجربه و حمایت بی ش��ائبه علی طاهری مدیرعامل 

باش��گاه و بهروز ریخته گران رئیس کارخانه ف��والد ماهان این را موجب 
ش��ده که فقط به قهرمانی فکر کنیم و جشن قهرمانی را روز بیست و یک 
اس��فند در سالن برپا کنیم. شمس��ایی در پایان افزود: آقای گلی برای من 
مهم نیس��ت، مهم قهرمانی فوالد ماهان است ولی سعی می کنم با گلهایی 
که با کمک دیگر بچه ها به ثمر می رس��انم هم قهرمانی و هم آقای گلی 

جام باشگاه های آسیا را کسب کنم.

شمسایی: 

برای ما السد قطر و ناگويای ژاپن فرقی ندارد
   پژمان غفاری

مجید بصیرت سرپرست 
تیم فوتبال س��پاهان اصفهان 
شرایط این تیم را خوب توصیف 
کرد و گفت: هم��ه بچه ها در 
شرایط خوبی به سر می برند 
ب��ه ج��ز مح��رم نویدکیا و 
عمادرض��ا ک��ه ب��ه عل��ت 
ران  ازکش��اله  مصدومی��ت 
نمی توانند م��ا را در مقابل 
العین امارات همراهی کنند. 

وی ب��ه حریف اماراتی خود اش��اره کرد و اظهار داش��ت: این تی��م در مقابل پاختاکور 
ازبکس��تان بازی خوبی انجام داد و قابل احترام اس��ت و کادر فنی بازی آخر این تیم را 
براب��ر نماینده ازبکی و همچنین دیدارهای لیگ این تی��م را در امارات آنالیز کرده اند و 
با ش��ناخت خوبی به مصاف این تیم می رویم. بصیرت ادامه داد: تیم ما دیش��ب به اردو 
رفت��ه و امروز یک تمرین در زمین آرارات انج��ام می دهیم و به مرور کارهای تاکتیکی 
تیم می پردازیم. سرپرس��ت س��پاهان در پایان از هواداران اصفهانی خواس��ت که فردا با 

پرچمهای ایران و زردرنگ به ورزشگاه بیایند و ما را در مقابل این تیم حمایت کنند.

مس��ابقه رده بندی و فینال دومین دوره مسابقات 
فوتسال کارکنان استانداری، فرمانداریها و شهرداریهای 
استان اصفهان به مناس��بت میالد پیامبر گرامی اسالم، 
حض��رت محم��د)ص( و ام��ام جعف��ر ص��ادق)ع(
 ب��ا حض��ور اس��تاندار، تن��ی چن��د از معاونین و 
مس��ئوالن اس��تان در مجموعه ورزشی گل نرگس 
اس��تان برگزارش��د. در مراس��م فینال این دوره از 
مسابقات، تیم شهرداری کاشان با نتیجه 3 بر 2 تیم 
مرکز آموزش علمی- کاربردی شهرداریهای استان 
اصفهان وابس��ته به س��ازمان همیاری شهرداریهای 
اس��تان اصفهان را مغلوب کرد و عن��وان قهرمانی 
ای��ن دوره از مس��ابقات را به خ��ود اختصاص داد 
و عنوان نایب قهرمان��ی را نصیب رقیب خود کرد. 
در مسابقه رده بندی این مسابقات تیم استانداری 1 
در مس��ابقه با نتیجه 1 ب��ر 1 و در ضربات پنالتی با 
نتیجه 4 بر 3 تیم ش��هرداری بهارستان را پشت سر 

گذاش��ت و رده سوم مس��ابقات را از آن خود کرد. 
آقای گ�ل این دوره از مس��ابقات نیز نصیب جواد 
عبداهلل زاده با 15 گل زده از تیم ش��هرداری کاشان 
و بهتری��ن خط حمل��ه و دفاع نیز به تیم فوتس��ال 
ش��هرداری کاش��ان با 69 گل زده و 14 گل خورده 
اختصاص یافت. بهترین مربی مصطفی راگردی از 
شهرداری کاشان و بهترین سرپرست سید مصطفی 
حسینی از تیم فوتسال شهرداری شهرضا و بهترین 
میزبانی نیز به ش��هرداری داران نایب قهرمان دوره 
گذش��ته اختصاص یاف��ت و همچنین کاپ اخالق 
نیز به تیم فوتس��ال فرمانداری لنجان رسید. در این 
مراسم استاندار ضمن تقدیر از ابتکار عمل سازمان 
همیاری شهرداریهای اس��تان اصفهان در برگزاری 
مسابقات فوتس��ال، ارتقای سالمت جسمی و روانی 
کارکنان اس��تانداری، فرمانداریها و ش��هرداریها را ره 
آورد این مس��ابقات دانس��ت و ابراز امیدواری کرد این 
هدف مهم در تکریم ارباب رجوع این نهادها نقش آفرین
بوده و الگوی مناس��بی برای دیگر دستگاهها باشد. 

دکتر ذاکر اصفهانی برگزاری المپیاد ورزشی کارکنان 
شهرداریهای کشور به میزبانی اصفهان را به همگان 
نوید داد و در پایان با تیم های برتر عکس یادگاری 
گرفت. در ادامه مسعود فرقانی، مدیرعامل سازمان 
همیاری ش��هرداریهای اس��تان اصفهان ضمن ارائه 
خالصه گزارش این دوره از مسابقات، شرکت بالغ 
ب��ر 800 نفر از کارکنان اس��تانداری، فرمانداریها و 
شهرداریهای استان را نشان از اهمیت و نیاز فراگیر 
ش��دن ورزش در ادارات اس��تان ذکر کرد و افزود: 
بازیکنان این دوره از مسابقات با مدارک تحصیلی 
زیردیپلم تا دکترا همگی با انس��جامی زیبا در کنار 
یکدیگ��ر ب��ازی کردند. مس��عود فرقان��ی با اعالم 
نیاز کارکنان اس��تانداری و ش��هرداریها به امکانات 
ورزش��ی و ساخت مجموعه ورزش��ی مجهز را از 
برنامه های سال آینده س��ازمان خود اعالم و ابراز 
امی��دواری کرد با حمایت های اس��تاندار محترم و 
مس��ئوالن ورزش استان در اجرای سریع این طرح 

اقدام الزم صورت پذیرد.

بصیرت: 
تماشاگران اصفهانی به فوالدشهر بیايند

مس��ابقات قهرمانی کارکنان ش��بکه بانکی اس��تان اصفهان گرامیداش��ت دهه مبارک فجر با همکاری هیأت ش��طرنج استان و 
به میزبانی پس��ت بانک برگزار ش��د. این دوره از مس��ابقات با حضور کارکنان و فرزندان کارکنان ش��بکه بانکی اس��تان به روش 
سوئیس��ی و در پنج دور برگزار ش��د. صباغی مدیر شعب پس��ت بانک اس��تان با حضور در محل برگزاری این مسابقات با ابراز 
خرس��ندی از حضور همکاران ش��بکه بانکی خاطر نشان کرد: امید است این مس��ابقات در راستای همدلی و همفکری همکاران 

سبب پویایی بیشتر شبکه بانکی استان شود.
 

در پایان نفرات برتر به این شرح اعالم شدند:
* مقام اول حسین کرمی از بانک مسکن 

* مقام دوم به طور مشترک علی اکبر ستوده از بانک ملت، عباس علی یار سامانی از بانک ملت و مهدی نایزن از بانک سپه 
* مقام سوم مرتضی احمدی از بانک رفاه 

* مقام چهارم به طور مشترک وحید رسولی از بانک مسکن و مجید هاشم پور از بانک رفاه 
گفتنی است جوایز این دوره از مسابقات طی مراسمی از طرف کمیسیون هماهنگی بانکها به برندگان اهدا خواهد شد.

پست بانک میزبان مسابقات شطرنج
 کارکنان شبکه بانکی استان

اختتامیه و فینال دومین دوره مسابقات فوتسال کارکنان 
استانداري، فرمانداريها و شهرداريهاي استان اصفهان 

منا
: ای

س
عک

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
7سه شنبه 18 اسفند ماه 1388 / 22 ربیع االول 1431 Tuesday 9 March 2010

ورزشی



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

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز
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حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
27710  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
288000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
276000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10031006دالر امریکا
13621366یورو

265268ریال عربستان
274276درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

  زاینده رود
با س�رانه 2 هزار تومانی صدقه، ش�هروندان اصفهانی امسال 19 میلیارد تومان به نیازمندان کمک کردند که برای تأمین نیازهای موردی، جهیزيه، درمان، آموزش تحصیلی، تأمین مسکن و تسهیالت مورد 
نیاز خانواده ها هزينه شده است. در نشست خبری ای که در راستای اعالم برنامه های جشن نیکوکاری امسال برگزار شد مديرکل، معاونان و رؤسای ستادی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان 

از برنامه هايشان برای 300 هزار اصفهانی زير پوشش اين نهاد حمايتی گفتند.
بهرام سوادکوهی معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان در اين حوزه از جمع آوری 19 میلیارد تومان کمک مردمی خبر داد که در مقايسه با سال گذشته 3/5 میلیارد تومان افزايش يافته است.
وی س�رانه صدقه هر ش�هروند اصفهانی را 2 هزار تومان اعالم کرد و گفت: از اين نظر پس از تهران دومین اس�تان برتر کش�ور به ش�مار می آيیم اما به طور کلی در حوزه کمک های مردمی پس از تهران و 

خوزستان با سرانه 4 هزار و 200 تومان سومین استان کشور هستیم. 

س�وادکوهی همچنین با اش�اره به توزيع صندوق صدقه بین 500 هزار خانوار گفت: 45 درصد خانواده های اصفهانی مش�ترک کمیته امداد هستند و 12 درصد از حجم 
کمک های مردمی جمع آوری شده در کشور به استان ما اختصاص دارد.

به گفته وی 25 درصد کمکهای جمع آوری شده در استان برای نیازهای خاص و موردی، 15 درصد جهیزيه، 20 درصد درمان، 10 درصد فرهنگی، آموزشی و تحصیلی، 
10 درصد تأمین و تعمیر مسکن و 20 درصد وام هزينه می شود.

معاون مش�ارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( اس�تان اصفهان »اکرام محمدی، انقالب اس�المی و جشن نیکوکاری« را شعار امسال اعالم کرد و گفت: در 
اي�ن رويک�رد جديد تمام مدارس جش�ن نیکوکاری را برگزار می کنند. وی اطمینان داد کل کمک ها نیز به خود م�دارس تعلق می گیرد و کمیته امداد دخل و تصرفی 
در توزي�ع آنه�ا ن�دارد. وی گفت: نواحی آموزش و پرورش اين حرکت را مديريت، جمع آوری و توزيع می کنند و برای نظارت بر حس�ن اجرای طرح نیز انجمن اولیاء و 

مربیان، سازمانهای دانش آموزی و آموزش و پرورش فعال هستند.

س�وادکوهی اس�تقرار پايگاه در مساجد، دانشگاهها، صنوف، کارخانجات و شرکتهای استان را گوشه ديگری از جشن نیکوکاری بیان کرد و گفت: ويژگی امسال ايجاد 
30 پايگاه ويژه برای جمع آوری هدايای مناطق محروم و دور افتاده استان است.

وی می�دان ام�ام حس�ین را پايگاه مرکزی نیکوکاری اعالم ک�رد و گفت: 100 پايگاه اصلی و 268 پاي�گاه فرعی همراه با 600 نیرو، عیدی مردم اس�تان به نیازمندان را 
جمع آوری می کنند. معاون مش�ارکت های مردمی کمیته امداد اس�تان همچنین اطمینان داد صندوق های هر پايگاه با الک و مهر تحويل آموزش و پرورش می شوند 

و هنگام شمارش وجوه نیز نمايندگان کمیته امداد، آموزش و پرورش و بسیج حضور دارند و مبلغ شمارش شده را صورت جلسه می کنند.

وی درآمد جش�ن نیکوکاری پارس�ال را 269 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: از جمع 110 میلیارد تومان بودجه پارس�ال کمیته امداد، اين کمک و هدايا 20 درصد را 
تشکیل می دهد يعنی 80 درصد کمکهای کمیته به خانواده های نیازمند، دولتی است.

صدق مديرکل کمیته امداد اس�تان نیز در ادامه تأکید کرد: برگزاری اين مراس�م مش�کل زيادی را حل نمی کند اما بیش�تر دنبال احیای س�نت های حسنه هستیم و 
می خواهیم زنگ را به صدا درآوريم چون ممکن است خیلی افراد متوجه اهمیت نیکوکاری شب عید نباشند.

رحیمی معاون حمايت از خانواده کمیته امداد اس�تان هم 300 هزار اصفهانی را زير پوش�ش اين نهاد معرفی کرد و گفت: اين رقم نش�ان می دهد 6/5 درصد جمعیت 
استان اصفهان از حمايت کمیته امداد برخوردار هستند.

وی از پرداخت 400 میلیارد ريال در قالب کمک هزينه تا ده ماهه امسال به نیازمندان خبر داد و توزيع بن خريد غیرنقدی بین 290 هزار نفر به ارزش 12 میلیارد تومان، 
500 میلیون تومان پوش�اک بین دانش آموزان بی بضاعت، 1 میلیارد تومان آرد در روس�تاهای فاقد نانوايی، توزيع س�هام عدالت بین 157 هزار نفر، اجاره مسکن به 7 

هزار خانوار مستأجر و فاقد مسکن و 13 میلیارد تومان تسهیالت کارگشايی را از ديگر سرفصل های حمايتی نام برد.

معاون حمايت از خانواده کمیته امداد امام خمینی )ره( اس�تان که معتقد اس�ت اصفهان چندين س�ال اس�ت در توزيع جهیزيه حرف اول را می زند، گفت: در اس�تان 
اصفهان 35 هزار دختر واجد شرايط ازدواج زير پوشش کمیته هستند که امسال به همت دولت و خیران بیش از 4 هزار و 261 نفرشان به خانه بخت رفتند. وی تعداد 

پسران زير پوشش را نیز 2 هزار و 300 نفر برشمرد و گفت: به طور کلی 26 میلیارد ريال در قالب جهیزيه و کمک جهیزيه به جوانان نیازمند پرداخت کرده ايم.
رحیمی، اکرام 11 هزار و 100 يتیم اصفهانی را از سرفصل های بعدی در دستور کار اين معاونت عنوان کرد و گفت: اين يتیمان 23 هزار و 669 حامی دارند که در 9 ماهه 

امسال 2 میلیارد و 700 میلیون تومان به آنها مستمری پرداخته اند.

رحیمی معاون حمايت از خانواده کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان، در توضیح نامه های دور دوم و سوم سفر رياست جمهوری نیز يادآور شد: بیش از 141 
هزار نامه در اين دو س�فر به ما ارجاع داده ش�د که با 60 میلیارد ريال بودجه اولیه توانس�تیم پاسخگوی 6 هزار نفر باشیم و بقیه نامه ها و متقاضیان بايد منتظر اعتبار 
بعدی بمانند.عالوه بر اين مديرکل کمیته امداد استان از توزيع بن غیرنقدی بین خانوارها به عنوان مهمترين طرح حمايتی ياد کرد و گفت: اعتبار اين بن ها 12 میلیارد 

تومان است که بین فروشگاههای زنجیره ای از قبیل رفاه، بسیجیان، فرهنگیان و... توزيع کرده ايم.

مجید امیرحمیدی معاون مالی و پش�تیبانی کمیته امداد، کمک به کس�انی که به دلیل جرائم غیرعمد در زندان هستند مانند قتل های غیرعمد، صدمه بدنی، مهريه و 
محکومیت های مالی را يکی از س�رفصل های وامهای حمايتی بیان کرد و گفت: با پرداخت وام تا س�قف 8 میلیون تومان، امس�ال 130 زندانی آزاد ش�ده اند که پس از 

تهران رتبه دوم آزادسازی زندانیان غیرعمد را به دست آورديم.
وی با اشاره به پرداخت وام کارگشايی تا سقف 1 میلیون تومان به 8 هزار و 200 خانوار و مسکن غیر مددجويی تا سقف 4/5 میلیون تومان به افراد غیر تحت پوشش 

گفت: به جز وام اشتغال 8 هزار و 400 نفر از کمیته تسهیالت دريافت کرده اند که در مجموع 2/5 میلیارد تومان وام را شامل می شود.

از س�وی ديگر قربانعلی عباس�یان معاون اشتغال و خودکفايی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان يادآور شد در جامعه با سه مشکل اصلی اشتغال، مسکن و 
ازدواج رو به رو هس�تیم که اگر اولی حل ش�ود می توان برای از بین بردن موانع ازدواج و خانه دار ش�دن برنامه ريزی کرد بنابراين توجه جدی کمیته به توانمند سازی 
خانواده ها با محوريت اشتغال است.وی نظام اشتغال کمیته امداد را جزء مترقی ترين نظام های کشور خواند و گفت: در گام اول اقدام به شناسايی خانواده های مستعد 
می کنیم سپس ايجاد شغل در قالب طرح توانمند سازی، استعداديابی و مشاوره شغلی.عباسیان از راه اندازی 3 هزار و 500 طرح اشتغال زايی به ارزش 10 میلیارد تومان 

در 11 ماهه امسال خبر داد و گفت: در اين مشاغل 4 هزار و 200 نفر مشغول به کار شده اند و 4 هزار پرونده ديگر را هم به بانک برای دريافت تسهیالت فرستاده ايم. 
وی با اش�اره به برتری اصفهان در جش�نواره کارآفرينی کش�ور گفت: برخالف سازمانهای ديگر، پس از ايجاد شغل، خانواده های زير پوشش کمیته رها نمی شوند بلکه 

به مدت 5 سال اين طرحها زير پوشش نظارت کارشناسان فنی است تا دوباره افراد به ورطه فقر سقوط نکنند.

معاون اشتغال و خودکفايی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان می گويد: امسال مددجويان زير پوشش کمیته 5 هزار متر مربع فرش بافته اند که 1/5 درصد تولیدات 
استان را شامل می شود.وی عالوه بر بیمه محصوالت دامی و کشاورزی و مددجويان مجری طرحهای اشتغالزايی از معرفی 400 مددجويی که سرمايه و توان راه اندازی 
ش�غل را نداش�ته اند به مراکز کاريابی خبر داد و گفت: برای دانش آموزان و دانشجويان نیازمند هم طرح کارورزی و معرفی به واحدهای پذيرنده آموزش عملی آنها را 
داريم که موجب ش�ده 500 دانش�جو س�ال گذشته با بازار کار آشنا شوند. عباسیان هزار طرح اشتغال مددجويان کمیته امداد را آماده افتتاح دانست و گفت: طرحهای 
مجتمعی که باعث همکاری جوانان فارغ التحصیل در يک کس�ب و کار دامپروری، کش�اورزی يا خدمات می ش�ود در دستور کار ويژه ما است. در همین راستا 10 هزار 

مددجو از بین فرزندان خانواده های تحت حمايت شناسايی و برای آنها 3 هزار و 500 طرح کارآفرينی در نظر گرفته شده است. 

محمد صالحی رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد امام خمینی )ره( اس�تان اصفهان نیز ارائه خدمات فرهنگی و آموزش�ی به خانواده های نیازمند را برای بهبود س�طح 
دانش و آگاهی های آنها ضروری دانست و گفت: اين خدمات با محور تقويت روحیه دين باوری و اعتماد به نفس در قالب های گوناگون ارائه می شود؛ از جمله خدمات 
تحصیلی به 5 هزار و 700 دانش�جو و طلبه و 21 هزار دانش آموز زير پوش�ش. وی اين حمايت ها را ش�امل پرداخت هزينه های تحصیلی، نوش�ت افزار، شهريه، اجاره، 
رفت و آمد، راهیابی به کنکور و برای دانشجويان مخارج تحصیل و شهريه، اردوهای دانشجويی و وام معرفی کرد و گفت: با وجود اردوگاه کشوری نجف آباد ما هر سال 

میزبان دانش آموزان سراسر کشور هستیم عالوه بر اين گروههايی را نیز به استانهای ديگر اعزام می کنیم.

محمد صالحی با اشاره به وجود دو مجتمع خوابگاهی در نايین و کاشان برای دانش آموزان نیازمند، اظهار امیدواری کرد سال آينده يک خوابگاه ديگر در استان ساخته 
شود تا دانش آموزان بی بضاعت به دلیل دوری راه از تحصیل باز نمانند.

صالحی برای خانواده ها و بزرگس�االن زير پوش�ش نیز آموزش های چهره به چهره، گروهی، پیش از ازدواج، همس�رداری و... را نام برد و گفت: هر سال 15 هزار ساعت 
آموزش خانواده داريم همچنین با داشتن 17 مشاور در 21 شاخه، آسیب های اجتماعی و مشکالت روحی و روانی مددجويان شناسايی و برطرف می شود.

رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد، اصفهان را در شناسايی و حمايت از استعدادهای درخشان، جزء استانهای برتر کشور اعالم کرد و گفت: کسب عنوان ها و مقام های 
بین المللی برای ما مالک حمايت و کمک به دانش آموزان و دانشجويان با استعداد برای رشد و پیشرفت است.

رئی�س اداره بهداش�ت و درم�ان آموزش عمومی کمیته امداد اس�تان اصفهان نیز با تأکید بر حساس�یت موضوع بهداش�ت و درمان و بیماری در بین اقش�ار ضعیف و 
کم درآمد گفت: نخستین گام برای توانمند سازی خانواده های زير پوشش نهادهای حمايتی، سالمت و بهداشت آنان است.

به گفته معتمدی خدمات اين بخش در سه محور بیمه، درمان و بهداشت ارائه می شود که در محور بهداشت طرحهايی از جمله آموزش همگانی بهداشت، اهدای سبد 
بهداش�تی، بهس�ازی س�رويس های بهداشتی و فضاهای کاری به اجرا درآمده اس�ت.وی 625 مرکز درمانی را نیز طرف قرارداد با اين نهاد حمايتی معرفی کرد و گفت: 

هزينه های بیمه ای مددجويان در 9 ماهه 88 نزديک به 53 میلیارد ريال بوده که 10 میلیارد ريال از سال گذشته بیشتر است.

نیمی از خانواده های استان 

مشترک کمیته امدادند

نواحی آموزش و پرورش 

کمکها را توزیع می کنند

جمع آوری کمکهای ویژه 

مناطق محروم در 30 پایگاه 

امیدواریم سال آینده یک 

مجتمع خوابگاهی بسازیم

27 هزار دانشجو و 

دانش آموز اصفهانی 

نیازمند هستند

بیماری اقشار کم درآمد 

حساس تر است

اشتغال، مسکن و ازدواج 

مشکالت اصلی جامعه

 130زندانی مالی را کمیته 

امداد آزاد کرد

پاسخگویی به 135 هزار 

نامه سفر، منتظر بودجه

در توزیع جهیزیه اصفهان 

حرف اول را می زند

300 هزار اصفهانی

 زیر پوشش کمیته امداد

جشن نیکوکاری 

زنگ را به صدا در  می آورد

1/5 درصد فرش اصفهان 

را مددجویان کمیته امداد 

بافته اند

نظام اشتغال کمیته امداد، مترقی ترين نظام کشور

عکس: امید رضا نساج پور

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
سه شنبه 18 اسفند ماه 1388 / 22 ربیع االول 1431                8Tuesday 9 March 2010


