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شهرستانها

شهرستانها

اطالع��ات  و  آم��ار  مدی��رکل 
 اس��تانداری اصفهان گف��ت: تاکنون 
90 ه��زار اصفهان��ی ف��رم اقتص��اد 
 خانوار در مرحل��ه دوم را پر کردند. 
علیرضا همدانیان در گفتگو با فارس 

در مورد وضعیت فرم های اقتصادی خانوار در اس��تان اصفهان اظهار داشت: 
مرکز آمار کشور در جلسه ای که داشت، نظری را مبنی بر تمدید این طرح در 
استان  هایی که هنوز متقاضی وجود دارد، ارائه داده که در دست بررسی است. 

وی ادامه داد: در هر 23 شهرستان...

حشمت اهلل هاشمی مدیرعامل 
و رئیس هیأت مدیره شرکت آب و 
فاض��الب چهارمحال و بختیاری در 
گزارش��ی اعالم کرد: در سال جاری 
18 طرح و 68 پروژه آب و فاضالب 

در 27 شهر استان در دست اجرا است که اعتبارات این طرح ها برای امسال 
130 میلیارد ریال است.

وی این طرح ها را شامل احداث ...

نماینده ولي فقیه در چهارمحال و بختیاري گفت: حقیقت 
زن ب��ودن را باید از فاطمه)س( آموخ��ت. به گزارش فارس، 
آیت اهلل محمدرضا ناصري اظهار داش��ت: زن��ان جامعه الزم 
است با الگوبرداري از حضرت زهرا)س( جامعه را به سمت 
و سوي پیشرفت و موفقیت سوق دهند. وي به جایگاه واال و 
مقام ارزشمند حضرت زهرا)س( اشاره کرد و گفت: حضرت 
زهرا)س( یك وجود ارزش��مند و واال است که مورد عنایت 
و توج��ه خداوند، پیامبر اک��رم)ص( و حضرت علي)ع( بود 
و س��رور تمامي زنان عالم در درستكاري، اخالص، خلوص 
نیت و پاکدامني است. ناصري هدایت جامعه به سمت تكامل 
به عنوان بارزترین هدف خلقت انس��ان را مهم ترین رسالت 
حضرت زهرا)س( دانس��ت و گفت: حضرت زهرا)س( یك 
رسالت الهي و انساني بزرگ داشت که منجر به تكامل بشریت 
و رس��یدن انسان ها به خداوند مي ش��ود. نماینده ولي فقیه در 
چهارمحال و بختیاري از حضرت زه��را)س( به عنوان رابط 
و زمینه ساز رسیدن انسان به مقام واالي انساني و الهي نام برد 
و گفت: این در حالي است که پایه خلقت آفرینش بر اساس 
آن گذاش��ته شده اس��ت. ناصري ادامه داد: زن به عنوان نیمی 
از پیك��ره اجتماع و نقش تعیین کننده وی در بقا و گس��ترش 
نس��ل انسانی و پرورش و تربیت فرزندان و مانند آن، همیشه 
 مورد توجه اندیش��مندان بوده اس��ت. نماین��ده ولي فقیه در 
چهارمحال و بختیاري بر ضرورت خدمت به خلق و کس��ب 
رضایت خداوند تأکید کرد و گفت: خدمت به خلق و حرکت 
در راه خدا باید دغدغه تمامي اقش��ار جامع��ه به ویژه زنان و 
دختران باشد و به مسائل دنیوي و زرق و برق دنیا دل نبندند 
و همواره کار خالصانه انجام دهند. وي تصریح کرد: فرارسیدن 
ایام والدت بزرگ بانوی اس��الم و الگوی راستین تمام زنان از 
آدم تا انقراض عالم، فرصت مناسبي است تا شخصیت و فلسفه 
وجودی زن را بازنگری کنیم. ناصري به فلس��فه وجودي زن 
در قرآن اشاره کرد و گفت: در دیدگاه اسالم خلقت زن برای 
رس��یدن به تكامل همه جانبه است. وي با بیان اینكه عبادت و 
پرستش، سرمایه عزت و آزادگی هر انسانی محسوب مي شود، 
گفت: بر اساس مكتب اسالم حكمت خلقت زن در ارتباط با 
مرد، ایجاد سكون و آرامش است. ناصري خاطرنشان کرد: زن 
از نظر اسالم شخصیتی مس��تقل و آزاد دارد، امانتدار خداوند 
است، رسالت و مسئولیت دارد و دارای کرامت است. وي زن 
را مربي انسان ها دانست و گفت: اوست که با تربیت درست، 

انسان های سالم به جامعه تحویل می دهد.

صفحه 2

90  هزار فرم اقتصاد خانوار 
در اصفهان پر شد 

اجرای 18 طرح و 68 پروژه آب و فاضالب 
در شهرهای چهارمحال و بختیاری

رئی�س پژوهش��كده هنره��ای 
س��نتی - اسالمی با اش��اره به اینكه 
برای رفع مش��كالت صنایع دستی 
اکنون تنها مروری بر کلیات وجود 
دارد، گفت:  باید این مشكالت کلی 
را به بخش های ریزتر تبدیل کرد تا 

در نهایت نتیجه مطلوب کسب ش��ود. به گزارش مهر، عباس مقتدایی در 
نشست تخصصی صنایع دستی و مدیریت در اصفهان ادامه داد: تولید دانش، 
زمانی محقق می ش��ود که یك رشته کلی را به رشته هایی باریك تر تبدیل 

نماییم و حرف این است که اگر...
شهرستانها

کلی گویی مشکلی از صنایع دستی 
حل نمی کند جنایت امروز صهیونیست ها،آزمایشی 

برای مدعیان دفاع از حقوق بشر است

اعالم افزایش حقوق 
کارمندان و بازنشستگان در سال 89

ارتش صهیونیستي
 به کاروان آزادي حمله کرد

نماینده ولي  فقیه در چهارمحال و بختیاري:
حقیقت زن بودن را باید 

از فاطمه)س( آموخت
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سراسری

بیایید با واقعیتی ش��روع کنیم که هم 
اکنون نیز بزرگ تر از آن است که بیشتر ما 
تصور می کنیم. به لطف گزارشگر مجله 
نیشن، جرمی اس��كاهیل، مشخص شده 
اس��ت که در یك پایگاه در بزرگ ترین 
ش��هر پاکس��تان یعنی کراچی، افس��ران 
فرماندهی نیروهای ویژه مشترک امریكا 
با کمك نیروهای به کار گرفته ش��ده از 
 )Xe( پیمانكار امنیت��ی خصوصی بدنام
بلك واتر س��ابق »برای قتل هدف گیری 
ش��ده عوامل مظنون طالب��ان و القاعده، 
حمله و گرفتن اهداف بسیار ارزشمند و 
سایر اقدامات حساس در داخل و بیرون 
پاکس��تان در حال برنامه ریزی هس��تند.« 
تع��داد مع��دودی از عوام��ل نیروهای 
ویژه امری��كا نیز بر اس��اس گزارش ها، 
برای آم��وزش دادن ب��ه نیروهای ویژه 
پاکس��تانی به این کش��ور اعزام شده اند. 
جاسوس��ان آمریكای��ی در این کش��ور 
هستند، موش��ك ها و هواپیماهای بدون 
سرنش��ین مس��لح به بمب که هم سیا و 
هم نیروی هوایی آنها را کنترل می کنند، 
عملیات فزاین��ده ای را در داخل مناطق 
قبیله ای پاکس��تان که توس��ط دولت یا 
ارتش پاکس��تان تحریم نش��ده اند انجام 
داده ان��د که فقط یكی از آنها علنًا در این 
کشور گزارش شده است. سیا و وزارت 
ام��ور خارجه )بر خالف مقاومت برخی 
از پاکستانی ها( تالش کرده اند پرسنل و 
تأسیسات خود را در این کشور بنا کنند. 
تنها چیزی اس��ت که امریكا در موقعیتی 
ک��ه محرمانه بودن، قاعده روز اس��ت و 
ش��ایعات قوت می گیرن��د، از آنها خبر 

دارد. 
در همی��ن اح��وال دول��ت اوبام��ا 

تهدی��د ک��رده اس��ت ک��ه جن��گ ب��ا 
هواپیماهای بی سرنش��ین خود و احتماالً 
س��ایر عملیات ه��ای خود را به اس��تان 
بلوچس��تان ک��ه دولت کنت��رل کامل آن 
را در دس��ت ندارد، توس��عه می دهد. بر 
اس��اس گزارش ها، بیشتر رهبران افغانی 
طالبان )بر اس��اس ش��واهد ب��ا حمایت 
پاکس��تانی ها( در ای��ن منطقه س��كونت 
دارند و جنگجویان شبكه حقانی که هم 
ب��ا القاعده و هم طالبان مرتبط هس��تند، 
در داخ��ل مرزه��ای پاکس��تانی اس��تان 
وزیرس��تان شمالی حضور دارند. در این 
زمان، این تهدیدات از س��وی واشنگتن 
به وضوح به این معناس��ت که به ارتش 
پاکستان این انگیزه را بدهد تا این کار را 
به جای آنها انجام دهد. ولی چنین کاری 
محتمل نیس��ت. ارتش، ه��ر دو گروه را 
بازیگران کلیدی در آینده سیاس��ت های 
هند س��تیزانه این کش��ور در افغانستان 
می بیند و امكان دارد این امر برای مدتی 
طوالنی صرفًا تهدی��د باقی نماند. انجام 
ه��ر گونه حرکت هایی از این دس��ت از 
س��وی امری��كا، فقط محتمل اس��ت که 
جنگ افغانس��تان � پاکس��تان را تعمیق 
دهد و پاکس��تان مس��لح ب��ه بمب اتمی 
را بی ثبات ت��ر کند. همی��ن طور با وجود 
نیروی هوایی در افغانستان، امریكا مراقب 
است؛ نه تنها از نظر گسترش عملیات ها 
با هواپیماهای بدون سرنشین، بلكه از نظر 
استفاده از نیروهای امریكایی. اگر تا پایان 
سال جاری نیروهای عملیات های ویژه یا 
نیروهای امریكایی به ط��ور دوره ای در 
این کشور دست به عملیات زدند، جای 
تعجب نیس��ت. به هر حال این وضعیت 

نشانگر یك ناکامی بزرگ است.

هیأت وزیران در نشس��تی به ریاست 
احم��دی ن��ژاد رئیس جمه��ور، ضریب 
حق��وق کارکنان و مس��تخدمان دولت و 
می��زان افزایش حق��وق بازنشس��تگان و 
وظیفه بگیران را در س��ال 1389 تصویب 
کرد. واحد مرک��زی خبر به نقل از پایگاه 
اطالع رس��انی دولت: بر اس��اس مصوبه 
هیأت وزی��ران ضریب حقوق ش��اغالن 
مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 
و همچنی��ن ضری��ب حق��وق کارمندان 
مش��مول قانون نظ��ام هماهنگ پرداخت 
کارکنان دولت، امسال 636 ریال، حداقل 
حقوق و فوق العاده های مستمر شاغالن 
و بازنشستگان، 310 هزار تومان و حداکثر 
حقوق آنان به میزان 7 برابر یعنی 2 میلیون 
و 170 هزار تومان تعیین ش��ده است. در 
س��ال 1388 ضریب حقوق 600 ریال و 
حداقل حق��وق 290 ه��زار تومان تعیین 
ش��ده بود. مش��روح مصوبه هیأت دولت 
درباره افزایش ضرایب حقوقی کارکنان و 
مستخدمان دولت و میزان افزایش حقوق 
بازنشس��تگان و وظیف��ه بگیران در س��ال 

1389 به این شرح است:
1- ضریب حقوق سال 1389 اعضای 
هی��أت علمی دانش��گاهها و مؤسس��ات 
آموزش عالی و قضات به میزان 9 هزار و 

59 ریال  تعیین می شود.
2- ضریب حقوق ش��اغالن مشمول 
قان��ون مدیریت خدمات کش��وری برای 
س��ال 1389 به می��زان636 ری��ال تعیین 

می شود.
3- ضریب حقوق کارمندان مشمول 
قان��ون نظام هماهنگ پرداخ��ت کارکنان 
وزارت  کارمن��دان  جمل��ه  )از  دول��ت 
اطالعات و ش��اغالن پس��تهای سیاس��ی 
وزارت امور خارجه( برای سال 1389 به 

میزان 636 ریال تعیین می شود.
4- س��قف افزایش حقوق کارمندان 
دس��تگاههای موضوع اجزاء »د« و »ه« بند 
)7( ماده واحده قانون بودجه سال 1389 
کل کش��ور از جمله نهادها و مؤسس��ات 

عموم��ی غی��ر دولتی به می��زان 6 درصد 
تعیین می شود.

5- عیدی پایان س��ال غیر مشموالن 
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 
1389 به میزان عیدی پایان سال مشموالن 

قانون یاد شده تعیین می شود.
6- حداقل حقوق و فوق العاده های 
مس��تمر )ش��اغالن( موضوع تبصره ماده 
)76( قان��ون مدیریت خدمات کش��وری 
ب��رای کارمن��دان دس��تگاههای اجرای��ی 
مش��مول این قانون و سایر مشموالن ماده 
یاد ش��ده به استثناء مشموالن بند )8( این 
تصمیم نامه در سال 1389 به میزان 3 میلیون 
100 هزار ری��ال وحداکثر حقوق و فوق 
العاده های مس��تمر این قبی��ل کارمندان 
هف��ت برابر حداقل یاد ش��ده در این بند 

تعیین می شود.
7- حداق��ل حقوق بازنشس��تگان و 
وظیفه بگی��ران و مش��ترکان صندوقهای 
بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و 
سایر صندوقهای وابس��ته به دستگاههای 
اجرای��ی به میزان 3 میلی��ون و 100 هزار 

ریال تعیین می شود
8-حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران 
بازنشس��تگی  و مش��ترکان صندوقه��ای 
س��ایر  و  مس��لح  نیروه��ای  کش��وری، 
صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی 
در سال 1389 به میزان 6 درصد نسبت به 

سال 1388 افزایش می یابد.
9-حداقل حقوق کارمندان مش��مول 
قان��ون نظام هماهنگ پرداخ��ت کارکنان 
دولت )موضوع بند 3( و س��ایر نهادها و 
دس��تگاهها موضوع بن��د )3( این تصمیم 
نام��ه در س��ال 1389 به می��زان 2 میلیون 
و 120 هزار ری��ال و حداکثر حقوق این 
قبیل کامندان هف��ت برابر حداقل حقوق 

یاد شده در این بند تعیین می شود.
10- پرداخ��ت کم��ك ه��ای رفاهی 
مس��تقیم و غیر مس��تقیم موض��وع جزء 
)الف( بن��د )7( ماده واحده قانون بودجه 
سال 1389 کل کشور حداکثر به میزان 80 

درصد سقف عملكرد سال 1388 به شرح 
ذیل مجاز است:

س��قف قابل پرداخت برای هریك از 
کمك هزینه های مس��تقیم یا غیر مستقیم 
غ��ذای روزانه در خصوص کارمندانی که 
س��اعت کار آنها حداقل هش��ت ساعت 
در روز اس��ت، ایاب وذهاب )س��رویس 
رفت و آمد( کارمندانی که 44 ساعت در 
هفته کار می کنند و از هر گونه سرویس 
سازمانی استفاده نمی کنند در تهران و در 
ش��هرهای دارای 500 هزار نفر جمعیت 
و باالتر، مهد کودک برای کارمندان اناث 
که دارای فرزند زیر پنج س��ال هستند به 
ازای ه��ر کودک )حداکثر س��ه فرزند( و 
س��ایر کمكهای مس��تقیم و غیرمستقیم با 
تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرایی یا 
مقام مجاز از ط��رف وی اعم از نقدی یا 
غی��ر نقدی حداکثر تا میزان ارقام مصوب 
س��ال 1388 از هر یك از اقالم یاد ش��ده 

مجاز است.
11- پرداخت ف��وق العاده اضافه کار 
س��اعتی به کارمندان دستگاههای اجرایی 
مشمول این تصمیم نامه حداکثر به میزان 
عملكرد سال 1387 دس��تگاه مشروط به 
عدم تجاور از سقف اعتبار منظور شده در 

موافقت نامه همان سال مجاز است.
12- فوق الع��اده مأموری��ت روزانه 
داخ��ل کش��ور و کارمندان دس��تگاههای 
اجرای��ی این تصمی��م نامه که ب��ه عنوان 
مأم��ور ب��رای انج��ام وظیف��ه موقت به 
خارج از حوزه شهرس��تان محل خدمت 
خود اعزام می ش��ود و ناچ��ار به توقف 
ش��بانه هس��تند تا میزان حداقل حقوق و 
م��ورد  در  مس��تمر  العاده ه��ای  ف��وق 
مش��موالن هر یك از بندهای این تصمیم 
نام��ه ب��ه ماخ��ذ ی��ك بیس��ت وپنجم و 
نس��بت به مازاد آن به ماخد یك دویستم 
حداکثر به میزان عملكرد س��ال 1387 و 
در چارچ��وب موافقت نامه مبادله ش��ده 
حداکثر در س��قف اعتبارات مصوب قابل 

پرداخت است.

رؤس��ای جمهور ای��ران و برزیل در 
گفتگوی تلفنی، بیانیه س��ه جانبه تهران را 
اقدامی بس��یار بزرگ و با اهمیت ارزیابی 
و ب��ر ادامه رایزنی ها تا نتیجه نهایی تأکید 

مهر،  گ��زارش  ب��ه  کردن��د. 
محم���ود  احمدی ن����ژاد در 
مكالمه تلفنی با لوال داس��یلوا 
همت��ای برزیلیای��ی خ��ود با 
تقدیر از پیگیری ها و مواضع 
ش��جاعانه  وی در خصوص 
بیانیه سه جانبه تهران گفت: با 
اقدامات انجام ش��ده در این 
خصوص، ش��رایط مناس��بی 
در دنی��ا به وج��ود آمده که 
همی��ن راه را ت��ا آخ��ر ادامه 
رئیس جمهور  داد.  خواهی��م 

با بیان اینك��ه بیانیه تهران در جهت صلح 
و دوس��تی و برادری به معیار و شاخصی 
در مناسبات بین المللی تبدیل شده است، 
اظهار داش��ت: بیانیه تهران زبان دل همه 
ملت ه��ا بود و همه طرف��داران عدالت و 

دوستی در جهان از آن حمایت کردند. 
ای��ران و برزیل  رئیس جمهور گفت: 
ب��ا کمك هم می توانند در راس��تای منافع 
ملت های خود و جهان اقدامات مناسب 
و س��ازنده ای انجام دهن��د.  احمدی نژاد 
افزود: بیانیه س��ه جانبه تهران، شروع یك 

اقدام بزرگ جهانی در راس��تای عدالت، 
صل��ح و امنی��ت جهان��ی ب��ود و باید با 
هم��كاری هم، آن را به پایان رس��اند. دو 
کش��ور در ادامه این راه همچنان در کنار 

ه��م خواهند ب��ود البته مخالف��ان عدالت 
از این موضوع ناراحت هس��تند اما زبان 
ندارد. رئیس جمهور  بی عدالتی طرفداری 
تصریح کرد: ایران و برزیل برای پیگیری 
اه��داف عدالت جویان��ه و صلح طلبان��ه 
هم��واره در کن��ار ه��م خواهن��د ب��ود. 
لوالداس��یلوا، رئیس جمهور برزیل نیز در 
این تماس تلفنی، بیانیه س��ه جانبه ایران، 
برزیل و ترکیه را ب��ا اهمیت و تأثیرگذار 
دانست و گفت: این بیانیه اعضای دائمی 
ش��ورای امنی��ت را در وضعی��ت بس��یار 

حساس��ی قرار داده است. در این شرایط 
ادامه هماهنگی و همكاری های دو کشور 
می تواند بسیار مفید و نتیجه بخش باشد. 

وی در ادامه با اش��اره ب��ه پیگیری ها 
در  خ��ود  رایزنی ه��ای  و 
خص��وص بیانیه تهران گفت: 
در اجالس��ی ک��ه اخی��راً در 
برزیل برگزار ش��ده بود همه 
رؤسای جمهور شرکت کننده از 
ابتكار ما کاماًل حمایت  کردند 
و البت��ه در راس��تای جل��ب 
حمایت از این بیانیه همچنان 
ب��ه تالش ه��ا و تماس های 
خ��ود با س��ران کش��ورهای 
جه��ان ادام��ه خواه��م داد و 
قرار اس��ت در هفته جاری با 
سارکوزی، مدودف و همتای چینی خود 

نیز تماس داشته باشم. 
لوال داس��یلوا تصریح کرد: جمهوری 
روی  می توان��د  قطع��ًا  ای��ران  اس��المی 
هم��كاری و کمك برزی��ل اطمینان کامل 
داشته باشد. رئیس جمهور برزیل همچنین 
اجالس نیویورک را موفقیت بزرگی برای 
ای��ران ارزیابی کرد و گفت:  تهران در این 
اجالس و در خ��الل مذاکرات ان پی تی 
در س��ازمان ملل، موفقیت بسیار بزرگ و 

ارزشمندی به دست آورد.

رئیس جمهوری اس��المی ایران با اشاره 
به حم��الت نظامیان رژیم صهیونیس��تی به 
کشتی های حامل کمك های بشر دوستانه به 
مردم غزه، این رویداد را صحنه آزمایش برای 
کسانی دانست که ادعای دفاع از حقوق بشر 
دارند. به گزارش ایرنا، محمود احمدی نژاد این 
سخنان را در همایش تجلیل از بانوی سرافراز 
ایرانی مطرح کرد و افزود : ما تا به حال عكس 
العمل های تند نشان نداده ایم و فكر کردیم که 
متجاوزان و مستكبران با تذکرها و نصیحت ها 
سر عقل می آیند. احمدی نژاد گفت: حمالتی 
ک��ه نظامیان رژیم صهیونیس��تی امروز علیه 
کشتی های حامل کمك های انسان دوستانه 
برای مردم غزه انجام داده یك آزمایش است 
تا ببینی��م اروپایی ها و غربی ه��ا چه قدر در 
ادعای خود برای دفاع از حقوق بشر صداقت 
دارن��د و به آن احت��رام می گذارن��د. رئیس 
جمهور خطاب به غربی ه��ا و حامیان رژیم 
صهیونیستی توصیه کرد: از این رژیم فاصله 
بگیرید تا بلكه ملت های جهان یك فرصت 
دیگر به ش��ما بدهند اما بدانید کسانی که به 

این نصیت ها توجه نكنند قدرت ملت ها، آنها 
را سرجایشان خواهد نشاند. رئیس جمهور با 
تأکید بر این که نظام استكباری بزرگترین و 
آخرین مانع در برابر آرمانهای بش��ری است 
گف��ت: این نظام در حال فروریختن اس��ت 
و تردید ندارم که وقتی نظام اس��تكباری فرو 
ریزد، تشكیل حكومت جهانی خوبی ها بسیار 
نزدیك خواهد ب��ود. احمدی نژاد در بخش 
دیگر از س��خنانش بار دیگر به حامیان رژیم 
صهیونیستی توصیه کرد: دست از حمایت از 
این رژیم بردارند چرا که این به نفع خودشان 
است. وی خطاب به حامیان صهیونیست ها 
اف��زود: اگر می خواهید در آینده جهان جایی 
داشته باشید بهتر است دست از حمایت رژیم 
صهیونیس��تی بردارید، در غی��ر این صورت 
ملت ها این رژیم نامشروع به همراه حامیان 
آن را منكوب خواهند کرد. رئیس جمهور در 
ادامه، خاطرنش��ان کرد: دارندگان بمب اتم و 
کس��انی که از این بمب استفاده کرده و آن را 
در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده اند امروز 
به سران رژیم صهیونیستی جایزه صلح نوبل 

می دهند در حال��ی که ملت ایران را متهم به 
تروریسم می کنند. این کار آنها بی مزه ترین 
لطیفه تاریخ است و باید بدانند که ملت های 

دنیا به آنها می خندند. 
احمدی نژاد با این هش��دار به حامیان 
رژیم صهیونیستی که دیگر صبر ملت های 
جه��ان تمام ش��ده اس��ت، گف��ت: رژیم 
صهیونیستی مانند ماشین از کار افتاده است 
که قدرت های استكباری زمانی آن را برای 
تأمین منافع خود به منطقه ما تحمیل کردند 
و امروز این ماشین به سرنوشتی دچار شده 
است که حامیانش برای حفظ آن لشكرکشی 
می کنند و به جای اینكه این ماش��ین برای 
آنها فایده ای داشته باشد، به مشكالت آنها 
افزوده است. همچنین در پی عمل وحشیانه 
رژیم صهیونیستی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی، حمله به این کاروان بشردوس��تانه را 
نش��انه عجز و اس��تیصال این رژیم خواند. 
در ای��ن راس��تا مهمانپرس��ت س��خنگوی 
وزارت امورخارجه کشورمان نیز این عمل 

جنایتكارانه را محكوم کرد.

معاون اداری مالی و برنامه ریزی فرمانداری کرج گفت: 450 میلیارد ریال در س��فر 
وزی��ر صنایع و هی��أت همراه به این شهرس��تان برای رفع مش��كالت صنایع اختصاص 
یافته اس��ت. کاوه حدادپ��ور در گفتگو با ایرنا افزود: موضوعات بانك��ی، مالیاتی، تأمین 
اجتماعی و خدمات شهری نظیر آب، برق و تلفن از جمله مشكالت مطروحه در جلسه 
ویژه صاحبان صنایع کرج با هیأت کارشناس��ی وزارت صنایع و معادن در این شهرستان 
بود. وی ادامه داد: در جلس��ه 12 س��اعته این هیأت با صاحبان صنایع 80 تقاضا ازسوی 
دس��ت اندرکاران تولیدی و صنعتی شهرس��تان کرج مورد بررس��ی قرار گرفت.حدادپور 
گفت: براساس هماهنگی های به عمل آمده با این هیأت کارشناسی و درصورت اجرایی 
ش��دن کامل تمام تصمیمات، 95 درصد مشكالت صنایع شهرستان کرج برطرف خواهد 
ش��د. وی اضافه کرد: مشكالت صنایع شهرس��تان کرج از سالها پیش مطرح شده ولی به 
دلیل عدم تجمیع مدیران قابل حل نبود. معاون فرماندار کرج افزود: این اعتبار به صورت 

ریالی و ارزی اختصاص یافته است. 

مس��ئول بسیج جامعه زنان سپاه سیدالشهدای اس��تان تهران گفت: همزمان با ودالت 
دخت نبی اکرم )س( 15برنامه فرهنگی در شهرس��تان های اس��تان تهران اجرا می ش��ود. 
شهین حاجی زاده در گفتگو با فارس اظهار داشت: اجرای برنامه های فرهنگی به منظور 
شناس��اندن شخصیت واالی حضرت فاطمه زهرا )س( از جمله مهمترین اقداماتی است 

که مسئوالن فرهنگی باید در این زمینه انجام دهند. 
وی ادامه داد: حضرت فاطمه زهرا)س( بزرگترین الگو برای زنان در جهان به شمار 
می رود که می توان با اس��تفاده از روش زندگی و سیره ایشان همانند آن بزرگوار زندگی 
کرد. این مس��ئول گفت: برپایی مس��ابقات فرهنگی و ورزشی از جمله برنامه هایی است 
که در این روز و در اس��تان تهران اجرایی خواهد ش��د. حاجی زاده تأکید کرد: براساس 
برنامه ریزی های انجام ش��ده 50 برنامه جش��ن میالد کوثر در سطح شهرستان های استان 

تهران برگزار خواهد شد. 
وی در ادامه سخنان خود از انجام ویزیت رایگان توسط بسیج جامعه پزشكی استان 
تهران خبر داد و اظهار داشت: در این راستا با اعزام اکیپ های پزشكی به مناطق محروم 
س��عی خواهد شد تا در این ایام کمك های پزشكی به مناطق محروم انجام  شود. مسئول 
بسیج جامعه زنان سپاه سیدالشهدای استان تهران گفت: برپایی نمایشگاه کتاب و حجاب 
برتر، تجلیل از مادران، همس��ران شهید و مادران سربازان نمونه، طرح اکرام یتیمان، تهیه 
طومار با مضامین تجدید بیعت با رهبری، دیدار از آسایش��گاه کهریزک، برگزاری محفل 
انس با قران و ختم قرآن و صلوات از دیگر برنامه های این س��تاد در ایام برگزاری جشن 

والدت حضرت فاطمه زهرا و روز مادر است.

رئیس ش��ورای اسالمی شهرستان کرج گفت: مردم کرج 10 سال است که در انتظار 
تحقق استان شدن و ارتقاء ساختار اداری به سر می برند. 

ناصر گروس��ی در گفتگو با مهر، از نگارش نامه ش��ورای اسالمی و مسئوالن کرج به 
هیئات رئیسه و نمایندگان مجلس خبر داد و افزود: این نامه در تأکید بر ضرورت استان 

شدن کرج تهیه شده است. 
وی تش��كیل استان البرز با محوریت کرج را در خدمات دهی به همه شهرستان های 
غرب استان تهران مؤثر دانست و بیان داشت: با تشكیل استان البرز هم شهرستانهایی که 
جز این استان قرار می گیرند و هم شهرستان هایی که تحت پوشش این استان نمی آیند 

با افزایش سطح خدمات مواجه می شوند. 
این مس��ئول عنوان کرد: با تحقق این مهم شهرس��تان های تحت پوشش استان تازه 
تأس��یس که از فقر مالی، بودجه ای و س��اختار اداری رنج می برند پس از س��الها از یك 
مدیریت واحد و تصمیم گیری مشخص برخوردار می شوند. گروسی با بیان اینكه بیش 
از 10 سال است که مردم کرج در انتظار تحقق استان شدن و ارتقاء ساختار اداری هستند، 
تأکید کرد: کرج به رغم برخورداری از پتانس��یلهای منحصر به فرد دچار فقر شدید مالی 

در زمینه های مختلف بهداشتی، ورزشی و آموزشی است. 
رئیس ش��ورای اسالمی شهرستان کرج مشكالت خدمات دهی در حوزه های آب و 
فاضالب، راه ها، جاده ها و ترافیك را یادآور ش��د و خاطرنش��ان کرد: امكانات امنیتی، 
رفاهی و معضل بیكاری از دیگر مس��ائل و مش��كالت کرج اس��ت که جز با استان شدن 
قابل حل نیست. گروسی تأکید کرد: به منظور رفع مشكالت در کرج تحقق استان شدن 

ضرورت اجتناب ناپذیری است که باید با جدیت بیش از پیش پیگیری و دنبال شود.

450 میلیارد ریال براي رفع مشکالت 
صنایع کرج اختصاص یافت

همزمان با ودالت دخت نبي اکرم )س(؛
15 برنامه فرهنگي در شهرستان هاي 

استان تهران اجرا مي شود

انتظار مردم کرج برای استان شدن 10 ساله شد

ایران نصف النهار

اعالم افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 89 

در گفتگوی تلفنی مطرح شد؛
تاکید رؤسای جمهور ایران و برزیل بر ادامه رایزنی ها 

درباره بیانیه سه جانبه تهران

احمدي نژاد: 

جنایت امروز صهیونیست ها ، آزمایشي 
براي مدعیان دفاع از حقوق بشر است

در پی دو رویداد طبیعی فوران آتشفشان و طوفان حاره ای در گواتماال، رئیس جمهور 
ای��ن کش��ور از جامعه بین المللی درخواس��ت کمك کرد. واحد مرک��زی خبر به نقل از 
خبرگزاری ش��ین هوا : ای��ن دو رویداد طبیعی موجب جان باختن و مفقود ش��دن تعداد 
زیادی از مردم در گواتماال ش��ده اس��ت. بر اثر باران های س��یل آسا و جاری شدن سیل 
ناش��ی از طوفان حاره ای در گواتماال تاکنون 40 نفر جان باخته اند. جاری ش��دن س��یل 
و همچنین طغیان رودخانه ها به خانه ها آس��یب وارد کرده و رانش زمین نیز آمد و ش��د 
را در برخی جاده ها در گواتماال مختل کرده اس��ت.کولوم در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: 
اوضاع در گواتماال بسیار وخیم است و به فاجعه ای ملی تبدیل شده است. وی همچنین 
با اش��اره به فعالیت آتشفشان پاکایا ادامه داد: با وجود اینكه از فعالیت آتشفشان پاکایا که 
در 45 کیلومتری جنوب گواتماال س��یتی قرار گرفته کاسته شده است، مقامات مسئول به 
دق��ت فوران های احتمالی جدید را زیر نظر دارند. رئیس جمهور گواتماال خاطر نش��ان 
کرد: میزان خاکس��تری که از این آتشفشان تا شعاع 200 کیلومتری فوران کرده، مشكالت 
زی��ادی را به وجود آورده اس��ت زیرا باندهای پرواز فرودگاه بین المللی گواتماال س��یتی، 
بزرگراه ها، خیابان ها و هزاران خانه را پوش��انده اس��ت. وی افزود: همكاری دولت های 
دوس��ت را در خصوص ارسال پل های موقت، تش��ك، چادر، سوخت و مواد غذایی از 
جمله برنج، ذرت و لوبیا خواستار هستیم. رئیس جمهور گواتماال خاطرنشان کرد : فرودگاه 
بین المللی گواتماال س��یتی در چند روز آینده بس��ته خواهد بود زیرا بارش باران موجب 

توقف فعالیت ها برای پاکسازی آن از خاکستر آتشفشانی شده است. 

نماینده دائم چین در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو اعالم کرد: باتوجه به چند قطبی شدن 
جهان و جهانی شدن اقتصاد ؛ تجدید ساختار نظام بین المللی یك ضرورت است. به گزارش ایرنا 
به نقل از رادیو بین المللی چین،  خه یافی که در نشست تجدید ساختار نظام جهانی در دوحه قطر 
سخن می گفت، اظهار داشت: تجدید ساختار نظام کنونی بین المللی بسیار الزم و ضروری است. 
وی با اشاره به تجدید ساختار نظام جهانی و اصول راهبردی در مدیریت امنیت بین المللی گفت: 
چالش های پیش روی جامعه جهانی، دو خصوصیت ویژه دارد که یكی، ارتباط مسائل اقتصادی 
با موضوعات اجتماعی و تأثیرپذیری آنها به یكدیگر و دیگری جهانی ش��دن تدریجی مسائل 
درونی کشورها و تأثیرات عمیق موضوعات بین المللی بر روند توسعه کشورهاست. وی افزود: از 
این رو، جامعه جهانی باید به اصالح ساختار کنونی نظام بین المللی بپردازد. خه یافی خاطرنشان 
کرد: البته این اصالح، به معنای حذف کامل نظام قبلی نیست بلكه بر ضرورت ایجاد اصالحات 
تكمیلی در نظام فعلی تأکید دارد. مقام چینی درباره اصول راهبردی در مدیریت امنیت جهانی نیز 
گفت: محیط امنیت جهانی در سده کنونی شاهد تغییرات بغرنج و گسترده ای است و صلح و 

امنیت با همكاری و مشارکت تمامی کشورها در برقراری امنیت جهانی، محقق خواهد شد.

یك روزنامه نگار امریكایی از تشدید تفكرات افراطی در میان نیروهای ارتش امریكا 
خب��ر داد. مت کنن��ارد روزنامه نگار تحقیق��ی امریكا در نیویورک در مصاحبه با ش��بكه 
راشاتودی گفت: امروزه ش��اهد رواج تفكرات افراطی مانند تفكرات نئونازی ها در میان 
نیروهای ارتش امریكا هس��تیم و این نیروها از هر آنچه که به خاورمیانه متعلق است تنفر 
دارن��د. ای��ن روزنامه نگار تحقیقی امری��كا گفت: غرب برای انجام ای��ن امر نیروهایی با 
تفكرات نئونازیستی را به منطقه اعزام می کند. وی گفت: بعد از ماهها تحقیق، بررسی و 
مصاحبه با نیروهایی که به عراق و افغانستان اعزام شده اند متوجه شده که ورود و حضور 
نیروهایی با تفكرات نئونازیستی در ارتش امریكا از دوران جورج بوش و به دور از چشم 
مطبوعات و افكار عمومی ش��روع ش��د. مت کننارد در ادامه تصریح کرد: ارتش امریكا از 
انتشار آمار در خصوص تعداد افراد با تفكرات نئونازیستی در ارتش این کشور جلوگیری 
می کند، زیرا وجود چنین تفكراتی به معنای خالفكاری این نیروها اس��ت. بنابراین ارائه 
آماری دقیق درباره تعداد نیروهای دارای تفكرات نئونازیس��تی دش��وار است اما آمار اف 
بی ای نش��ان می دهد که 203 نیروی دارای چنین تفكری از ارتش امریكا بازنشسته شده 
ان��د. البته آمار واقعی افراد دارای تفكرات افراطی در ارتش امریكا بس��یار بیش��تر از این 
تعداد است. این روزنامه نگار تحقیقی امریكا در ادامه گفت: افرادی با تفكرات افراطی به 
صراحت در محیط هایی مانند فیس بوک یا صفحات شخصی در اینترنت اعالم می کنند 
که برای انجام مأموریت هایی مانند کش��تن عراقی ها به خاورمیانه می روند. این افراد بعد 
از بازگشت خاورمیانه این تفكرات را به دیگران آموزش می دهند. این افراد معتقدند با این 

اقدامات زمینه برای به قدرت رسیدن ملی گرایان افراطی در امریكا فراهم خواهد شد.

پلیس مصر راهپیمایی حامیان یك نامزد انتخابات پارلمانی از جماعت اخوان المسلمین را 
با اس��تفاده از بمب های اش��ك آور و تیراندازی متفرق ساخت که طی آن 30 نفر زخمی شدند. 
به گزارش فارس به نقل از روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، نیروهای امنیت مرکزی مصر به 
راهپیمایی که حامیان محمد الزیات نامزد جماعت اخوان المسلمین در انتخابات مجلس مشورتی 

در شهر ابوحمص در استان البحیره برگزار کرده بودند، حمله کردند. 
بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی قصد داشتند به زور این راهپیمایی را پراکنده کنند که 
با مقاومت مردم روبه رو شدند و سپس با استفاده از بمب های اشك آور و تیراندازی به سمت 
مردم، 30 نفر از حامیان اخوان المسلمین را زخمی کردند که همگی به بیمارستان ابوحمص منتقل 

شدند. 
در همی��ن رابطه الزیات گفت: رفتارهای غیرقانونی دس��تگاه های امنیت��ی هرگز مانع ادامه 
سفرهای انتخاباتی وی نخواهد شد و چنین رفتارهایی بیانگر آن است که دولت در صدد تقلب در 
انتخابات به نفع نامزد حزب ملی است. از سوی دیگر محمد بدیع رهبر جماعت اخوان المسلمین 
دیروز اعالم کرد: تجاوزات دستگاههای امنیتی به حقوق نامزدهای این جماعت و حامیان آن در 

انتخابات پارلمانی آینده بیانگر آن است که قصد تقلب در انتخابات وجود دارد.

جهان نما

چه خبر از پایتخت

رئیس جمهور گواتماال : کمک کنید

شبكه الجزیره 
کرد  اع��الم  قطر 
رژی���م  ارت��ش 
نیس�����تی  صهیو
روز  بام������داد 
دوشنبه به کاروان 
آزادی ک��ه حامل 
کمك برای مردم 
غزه  در  فلسطین 

بود حمله کرد. 
الجزی��ره ب��ا 

پخ��ش تصاوی��ری از یورش نیروی دریایی اس��رائیل ب��ه کاروان آزادی، به نقل از برخی 
رسانه ها اعالم کرد: در این یورش چند تن نفر کشته و 30 نفر مجروح شده اند.

کاروان آزادی مرک��ب از 9 کش��تی حام��ل 10هزار تن کمكهای انس��ان دوس��تانه از 
کش��ورهای مختل��ف از جمله ترکیه، یون��ان و پارلمان اروپا به مردم غزه اس��ت. در این 

کاروان دیپلماتهای سابق اروپا و جمعی از خبرنگاران نیز حضور دارند. 
اس��رائیل با حمله به این کش��تیها ثابت کرد که به هیچ معیار انس��انی و جهانی پایبند 
نیست و تنها هدف این رژیم ددمنش، جنگ و خونریزی و کشتار مردم بی دفاع فلسطین 
و بی ثبات کردن منطقه است. بر اساس گزارشات رسیده ترکیه سفیر رژیم صهیونیستی در 

آنكارا را برای اعتراض به حمله این رژیم به ناوگان آزادی در سواحل غزه فراخواند. 
به گزارش ش��بكه تلویزیونی بی بی سی عربی، در تجمع اعتراض آمیزی مردم ترکیه 
نس��بت به جلوگیری از رس��یدن ناوگان کش��تی های »آزادی« حامل کمك های انس��ان 
دوس��تانه به نوار غزه اعتراض کردن��د. در پی این حمله مقامات بلندپایه ترکیه نشس��ت 
اضطراری تش��كیل داده اس��ت. جنبش حماس نیز اقدام غیرانس��انی و تجاوزکارانه رژیم 

صهیونیستی را محكوم کرده است.

ارتش صهیونیستي به کاروان آزادي حمله کرد

چین خواستار اصالح نظام بین المللي شد

گسترش رواج تفکرات افراطي
در میان ارتش امریکا

پلیس مصر 30 نفر از حامیان 
اخوان المسلمین را زخمي کرد

تا پایان سال 2010 حجم حضور آمریکا 
در پاکستان چه اندازه خواهد بود؟  
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جامعه

    سپهر اوحدی
یكی از مش��كالت من و ش��ما و پلیس راهنمایی رانندگی و فرهنگ شهروندی همین بوق زدن ها 
است. زمانی که بوق اختراع شد مخترع بوق فكر نمی کرد که اگر هوایی از بین دو شیء نازک با سرعت 
و فش��ار رد شود و به یك شیپور برس��د امروزه چنین غشقرقی در شهر و آبادی ها به پا خواهد کرد و 

خواب مردمان پس از او را آشفته خواهد ساخت. 
حاال بگذریم از اینكه برخی افراد روی موتورسیكلت بوق تریلی و روی ژیان بوق کشتی می بندند 
و زمانی که شما صدای آن بوق را می شنوی و درجه آلودگی صوتی خون شما مثل آمپر می چسبد به 

عقب که نگاه می کنی می بینی فردی بوقش از خودش و ماشینش بزرگتر است! 
بوق را برای آن ساختند که در قدیم همدیگر را خبر کنند و بوق در قدیم اصوالً روی اسب و گاری 
و قاطر نصب نمی شد و هر کس سوار بر این نوع وسایل که تمیزش حكم بنز و زانتیای فعلی را داشت 

عبور کرده و به مشكلی برمی خورد می گفت: خبر خبر نفتی نشی!!! 
این بوق پیشینیان ما بود تا حاال که بوق های برقی و دیجیتالی و... جای آن را گرفته و برخی افراد 
ماش��ین را برای صدای بوقش می خرند و وقتی در خیابان حرکت می کنند و بوق می زنند احس��اس 
غرور، ابهت و بزرگی به آنها دس��ت می دهد و انگار زورش��ان خیلی زیاد است که همه از صدای بوق 

آنها کنار می کشند و راه را باز می کنند. 
به هر حال برادر من! خواهر من ما زیاد بوق می زنیم و بی جا بوق می زنیم! مثل مابقی کارهایمان. 
البت��ه آقایان متأس��فانه هنگام رانندگی و ب��وق زدن، زیاد عالوه بر بوق زدن الفاظ��ی به کار می برند و 
چیزهایی می گویند که به خاطر صدای بلند بوق، ما آنها را نشنیده می گیریم اما خانم ها در این مقوله 
بهترن��د چ��را که وقتی فقط میان ترافیك یا در مخمصه ای گی��ر می کنند بوق می زنند و البته بوق زدن 
خانم ها کمتر اتفاق می افتد چرا که قبل از بوق زدن به ماشین جلویی و یا در و دیوار، عابر و تیر برق 
برخورد می کنند و از ایجاد آلودگی صوتی جلوگیری می کنند و اما آقایان صبح که حالشان نرمال است 
و خسته و عصبی نیستند اصاًل به بوق کار ندارند، ساعت 9 صبح با انگشت کوچك خود بوق می زنند، 
ساعت 10 صبح کمی خسته و عصبانی با دو انگشت بوق می زنند، سر ظهر که می شود دست را کامل 
روی ب��وق ق��رار می دهند و از ظهر به بعد دیگر آرنج را روی بوق می گذارند. ما کش��ف کرده ایم که 
بوق و اعصاب افراد ارتباط مستقیم دارند و هر چه اعصاب کسی ضعیف تر باشد بوق ماشین او قوی تر 

است. از شوخی گذشته خیلی بوق می زنیم، نكنیم این کارها را. 
خوش آن روزگاران قدیم و ماش��ین مش��دی ممدلی که نه بوق داش��ت و نه صندلی! امروز مردم 
اول بوق را می خرند بعد دو چرخه را البته این مس��أله هم هس��ت که بعضی ماشین ها صدای اگزوز و 

موتورشان بلندتر از بوق آنها است.    

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با انتش��ار 
اطالعی��ه ای اعالم ک��رد: در راس��تای اجرای 
طرح امنیت اجتماعی و برخورد با فروشندگان 
مواد مخدر، در یك عملی��ات ضربتی بیش از
300 نفر از فروشندگان مواد مخدر در پایتخت 

دستگیر شدند. 
به گ��زارش ایرنا، با اج��رای موفقیت آمیز 
مرحل��ه اول جمع آوری خرده فروش��ان مواد 
مخدر محالت که در تاریخ 12 اردیبهشت ماه 
گذش��ته برگزار شد و با اس��تقبال و همكاری 
خوب ش��هروندان تهرانی مواجه ش��د، مرحله 
دوم این طرح شب گذشته در نقاط آلوده شهر 
تهران که قباًل شناس��ایی ش��ده بود، به مرحله 

اجرا در آمد. 
در این عملیات، 270 محل آلوده به عرضه و فروش مواد مخدر در مناطق ش��مال، جنوب، غرب، 

شرق و مرکز پایتخت شناسایی و این طرح در مناطق یاد شده اجرا شد. 
این گزارش حاکی است، پلیس تهران با هماهنگی مقام قضایی در یك عملیات منسجم و ضربتی، 
شب گذشته -هشتم خردادماه - بیش از 300 نفر قاچاقچی و فروشنده مواد مخدر را در نقاط یاد شده 

دستگیر کردند و مقادیر قابل توجهی مواد مخدر صنعتی و سنتی از این افراد کشف شد.

یكی از سرشاخه های شرکت هرمی کوئست 50 نفر از اعضای خود را به مدت 3 روز در دفترخود 
زندانی کرده بود. 

ب��ه گزارش فارس، یكی از سرش��اخه های ش��رکت هرمی کوئس��ت برای جلوگیری از ش��كایت 
زیرش��اخه هایش آن��ان را به مدت 3 روز در دفتر ش��رکت زندانی کرده و خود متواری ش��ده بود. این 
سرشاخه با دعوت از اعضای زیر شاخه برای برگزاری جلسه، آنان را در دفتر کارش زندانی کرد. آنان 
که به مدت 3 روز گرس��نه مانده بودند، با تالش یكی از اعضا که از طریق پنجره فرار کرده و موضوع 

را گزارش داده است، از زندان رها شدند. 
ش��رکت کوئس��ت که توسط سرویس های جاسوسی بیگانه برپا ش��ده با اهدافی خاص در ایران به 
دنبال عضوگیری بوده و آن گونه که اسناد کشف شده از این شرکت هرمی نشان می دهد، در این شبكه 

مخوف، تفكری با هدف شبهات دینی، حذف شعائر و اعمال اسالمی و میهنی وجود دارد. 
کوئس��ت با هدف ترویج فرهنگ بودیس��م فعالیت می کند تا با آن جوان��ان ایرانی به جای عبادات 
اسالمی خود تمرین خرافه گری های ویجی اسواران را )تحت لوای سكوت و مدیتیشن( در دستور کار 
خود قرار دهند. یكی از سران این شرکت در ایران در اعترافات خود گفته است: از ما خواسته می شد 

که برای حفظ درآمد خود افراد جدیدی را دائمًا به سیستم اضافه کنیم. 
در گلدکوئس��ت تیمی تشكیل شد تا علیه مواضع نظام کار فكری کند و هر لحظه در افكار جوانان 
نس��بت به نظام بدبینی و نس��بت به هسته اصلی گلدکوئس��ت امیدواری ایجاد کند. ما وظیفه داشتیم در 
کارهای آموزشی فكری خود دائمًا با هسته اصلی هماهنگ باشیم. ما بایستی به گونه ای عمل می کردیم 
که علی رغم اطالع رس��انی دولت و رس��انه ها از مردم پول بگیریم و آنها را وارد شبكه کنیم. ما بایستی 
جوان هایی را جذب می کردیم که حتی تا کنون برای گرفتن پاسپورت اقدام نكرده بودند و با وعده های 

پوچ تورهای مسافرتی واهی را با قیمت های غیرواقعی ارائه کنیم. 

سرشاخه کوئست 50 نفر 
از زیرشاخه هایش را زنداني کرد

حوادث !

    حسین روزبهان
در این نوش��تار بیش��تر از چاقی با مفهوم نگاه 
افراط��ی به آن توس��ط خانم ها و ب��ه وجود آمدن 
نوعی ترس و استرس از اضافه شدن وزن و یا به هم 
خوردن ش��كل ظاهری و دیداری اندام، س��خن به 

میان آمده است. 
البته از دیدگاه عمومی مردم در اجتماع و نیز از 
نظر علم پزش��كی چاقی قطعًا امر مثبتی به حساب 
نمی آید و از دیرباز چاقی زیاد و مفرط که با توجه 
به الگوی پزشكی تناسب بین قد و وزن حاصل می شود، 
امری الزم به اصالح شمرده شده و همواره انسانها 
را به تناس��ب اندام در گفتار پزش��كی جهت حفظ 
سالمت و دوری از بیماریهای اضافه وزن همچون 
فش��ار خون، دیابت و... دعوت کرده اند. اما مسأله 
قابل تأمل این اس��ت که کم ک��م در جوامع مدرن 
امروزی نوعی افراط نس��بت به این مسأله به وجود 

آمده است. 
اکث��ر خانم ها به نوعی وس��واس در نگرش به 
این امر مبتال ش��ده اند ب��ه صورتی که اضافه وزن، 
چاق ش��دن و به ه��م خوردن تناس��ب اندام برای 
آنها به کابوس��ی تبدیل شده اس��ت که بر نگرانی، 
افسردگی و نوع زندگی آنها تأثیر به سزایی گذاشته 
و کان��ون توجه و دغدغه آنه��ا را معطوف به خود 

ساخته است. 
نمونه ای از نگرش افراطی به چاقی و ترس 

از آن در خانمی 18 ساله
این خانم جوان دائم��ًا نگران اضافه وزن خود 
اس��ت، در حالی که اصاًل اضافه وزن��ی ندارد، در 
اتاق او ت��رازوی کنترل وزن، متر نواری، دس��تگاه 
ورزش��ی کاهش وزن، انواع گن های الغری و یك 
کمربند ویبره، ابزاری است که جزء مهمترین وسایل 

او به شمار می رود. 
او به طور وسواسی هر روز وزن خود را اندازه 
گرفت��ه و ب��ا متر نواری دور کمر خود را محاس��به 
ک��رده و در دفترچ��ه ای ثبت می کند؛ با دس��تگاه 
ورزشی به جای 9 دقیقه استاندارد سه برابر رکاب 
م��ی زند و خس��ته و عصبی، باز کمربن��د ویبره را 
ب��ر کمر می بندد و این بار ه��م در حالی که غرق 
عرق شده آن را بیشتر از استاندارد استفاده می کند، 
مادرش از غذا نخوردن او در عذاب اس��ت، غذای 
او را چن��د ب��رگ کاهو و یا یك عددس��یب همراه 
با ان��واع پودرهای رژیمی، ش��كالت های رژیمی 
و... تش��كیل می دهد، اگر جایی مجبور به خوردن 
کمی غذا باش��د، بالفاصله قرص های الغری مصرف 
می کند، آدامس های کاهش اشتها می جود و اصاًل 
متوجه الغری خود و ضعف بدنی اش نیس��ت در 
حالی که دائمًا در آینه خود را وارسی می کند و به 
دنبال چاقی می گردد، چیزی که ذهن او را افسرده 

ساخته و خواب شب را از او گرفته است. 
دائم��ًا در مجالت و س��ایتها و اخب��ار به دنبال 
روش��های الغ��ری و الغر ماندن می گ��ردد، از هر 
شخصی در مورد اندام خود و چاق نشدن احتمالی اش 
س��ؤال می کن��د، نظ��رات دیگران برای او بس��یار 
مهم ش��ده اس��ت او با وجود الغری ه��ر هفته به 
س��ونا می رود و باز وقت زی��ادی را در اتاق بخار 

می نشیند!!
ای��ن خانم بارها از ش��دت ضع��ف کارش به 
اورژانس و افت فش��ار خون کشیده و وقتی چشم 
ب��از کرده خود را زیر س��رم در اتاقش دیده، اتاقی 
ک��ه به در و دیوار آن عك��س مانكن های خارجی 
و مدلهای الغر و کش��یده و هنرپیشه های سینمایی 

خوش قد و قواره زده ش��ده و کس��ی نمی داند آیا 
حقیقتًا آنها این شكلی هستند یا گریم و جلوه های 
ویژه و فتوش��اپ عكس آنه��ا را این چنین جذاب 

کرده است!
برگی از دفتر یك دخت��ر ایرانی را خواندیم و 
صفحه ای از زندگی سراس��ر افسردگی و استرس 
او را ورق زدیم. حال باید بدانیم به راستی چرا در 
دخت��ران جوان و خانم ها این نوع طرز تفكر دلهره 
آور که سبب بروز افسردگی می شود، روز به روز 

در حال گسترش است.
1- زیربنای نادرست فكری: 

وقتی دختربچه های ما با عروسك های باربی 
و مدلهای عروس��كی غربی ک��ه اصوالً حالتی الغر 
دارند و با قدی بلند و کمری باریك ساخته می شوند 
سرو کار دارند و از کودکی در ذهن آنها این شكل 
ظاهری به عنوان الگو جا می گیرد و زمانی که برای 
تبلیغ انواع و اقسام لوازم کودکان مثل اسباب بازی 
و لوازم التحریر از این ش��كل ظاهری الگوبرداری 
می ش��ود و حتی روی تی ش��رت های موجود در 
ب��ازار نیز حالت خاصی از آناتومی اندام و فرم بدن 
تبلیغ می شود و این موضوع در فیلم های خارجی، 
تبلیغ��ات مجالت و... به اوج خود می رس��د، یك 
زیربنای نادرست فكری در فرد شكل می گیرد که 
الگوی ش��كل اندام همین اس��ت و ج��ز این بودن 

خالف حرکت جامعه است.
2- نقش علم پزش��كی در باوره��ای غلط در 

مورد فرم اندام:
در دهه اخیر در ایران تبلیغات پزشكی در مورد 
فرهنگ تغذیه سالم و الغری که البته نمی توان منكر 
مثبت بودن آن در س��المت شد، به حد چشمگیری 

فراوان شده است. 
ش��اید رواج غذاهای غیرسالم و آماده و هجوم 
چربی ه��ا و مواد غیردفع��ی در غذاها و به وجود 
آمدن فرهنگ استفاده از غذاهای جدید و کم پخت 
و... که باعث بروز انواع بیماریها و سكته در انسانها 
ش��ده و آمار آن به حد زیادی باال رفته است توجیه 
پزشكان برای گسترش مشاورات تغذیه ای و ارائه 
ان��واع داروهای الغری و... باش��د؛ اما همین ترس 
اف��راد از بروز بیماریهای چاقی یكی از عوامل مهم 
اس��ت که آنها و به خصوص خانم ها را به س��مت 
الغری افراطی سوق می دهد و تبلیغ انواع و اقسام 
وسائل الغری از دستگاههای پزشكی گرفته تا کرم 
ه��ا، داروهای تولیدی خارج��ی، مكمل ها و... در 
کنار دستگاههای کاهش وزن، کمربندها و گن های 
الغری و... نهضت عظیم تبلیغاتی پزشكی را به راه 
انداخته است که در این نوع تبلیغات ابتدا خانم ها ترسانده 
می ش��وند و س��پس به س��مت تولیدات پزشكی 

ورزشی کشانده می شوند.
3- رس��انه ه��ای گروه��ی و اجتماع��ی و به 

وجود آمدن افسردگی و ترس از چاقی:
هجم��ه های وس��یع و مبتذل غربی در رس��انه 
های ماهواره ای، ش��بكه های مج��ازی، اینترنت و 
ش��بكه های اجتماعی در کنار الگوپذیری از سایر 
رس��انه های مكتوب، دیداری و ش��نیداری، بسته 
ترس و افس��ردگی خانم ها را کامل می کند و آنها 
را ش��دیداً نسبت به چاقی و یا اضافه وزن احتمالی 

در حال یا آینده هراسان می سازد. 
متأسفانه شرکت های تولیدی خارجی با تبلیغ 
تناسب اندام و بزرگ نمایی از مضرات اضافه وزن، 
از آن اس��تفاده ابزاری کرده و انواع و اقسام وسایل 
و داروهایی را تولید می کنند که بسیاری از آنها نه 

تنها وزن را کم نكرده بلكه به س��ایر اندامهای بدن 
آسیب جدی وارد می کند.

4- نقش آقایان و ازدواج در شكل دهی بیشتر 
به باورهای مانكن شدن:

متأس��فانه ذه��ن آقایان بیش��تر از خان��م ها با 
تبلیغات دروغین و دی��دن تصاویر الگوپذیر مانكن 
ها و مدلها و هنرپیشه های فیلم ها درگیر می شود 
و طبیعی است که در ازدواج هم براساس رویاهای 
خ��ود که از هم��ان تبلیغات و تجارب گفته ش��ده 
شكل می گیرد، دوس��ت داشته باشند همسر آینده 
آنها از همان اس��تاندارد تبلیغاتی در مورد تناس��ب 
ان��دام برخ��وردار باش��د و جاذبه آنها نس��بت به 
همس��رانی با قد بلند و کش��یده و تناسب اندام باال 

رود.
اما آی��ا همه مرده��ا در ازدواج پی��رو مدهای 

تناسب اندام هستند؟
اکثر آقای��ان نیز ب��رای ازدواج س��عی در پیدا 
ک��ردن تناس��ب ان��دام و کوچك کردن ش��كم و 
س��ایر تغییرات اندامی دارند و سعی دارند در نظر 
همس��ر آینده خود قطعًا خ��وب جلوه کنند و برای 
آنها نیز دو نوع اس��ترس وجود دارد یكی در مورد 
چاقی خودش��ان و دیگری در مورد تناس��ب اندام 

همسر آینده شان. 
اما تحقیقات و پرسش های میدانی نشان می دهد برای 
تعداد قابل توجهی از مردان و پسران تحصیل کرده 
که اکثراً پش��توانه باورهای ایمانی و مذهبی دارند، 
اولوی��ت تناس��ب اندام، زیبایی و یا ش��كل و مدل 
خاص��ی از اندام اصاًل مهم نبوده و یا در مرتبه های 
پایین در اولویت های انتخاب قرار دارد و مس��ائل 
اساس��ی دیگر نظیر: عفت، نجاب��ت، تفاهم، ایمان، 
منزلت خانوادگی و... در صدر اصول انتخاب قرار 

دارد.
توصیه ای منطقی به خانم های جوان

اگر فكر می کنید تناسب اندام و به نوعی الغر 
و کش��یده بودن و اندام مانكن داش��تن راهی برای 
ازدواج موفق اس��ت سخت در اشتباه خواهید بود، 
چ��را که آیا تا ب��ه حال فكر کرده ای��د که در برابر 
وقت، هزینه و استرس��ی که برای تناس��ب اندام به 
کار برده اید، چقدر وقت صرف س��ایر مؤلفه مهم 

در همسریابی موفق کرده اید؟! 
و یا م��ردی که معیار انتخاب همس��ر برای او 
تنها تناس��ب اندام اس��ت و یا حداقل جزء اولویت 
های اصلی اس��ت، معنویات و ش��خصیت شما را 
مالک ق��رار نداده و اصول اخالقی برای او اهمیت 

چندانی ندارد.
پس بهتر اس��ت به این مقوله منطقی نگاه کنیم، 
سعی کنیم با ورزش، داشتن تغذیه سالم و کم چرب 
و نگاه اصولی به این امر تا حد ممكن به استاندارد 
تناسب اندام برسیم ولی از نگاه افراطی و وسواس 
در این کار خودداری کنیم و باور کنیم که ما همین 

هستیم!
ــد ترس از چاقی  ــم های جوان نمی دانن خان

باعث اضافه وزن می شود؟
در بحث ه��ای باال اثبات کردی��م که ترس از 
چاق��ی و نگرش نادرس��ت در باوره��ای خانم ها 
نس��بت به این مس��أله س��بب بروز افس��ردگی و 
استرس می ش��ود، در حالی که جالب است بدانیم 
تحقیق��ات دانش��گاهی در انگلس��تان حاکی از آن 
اس��ت که سابقه اختالالت اضطرابی و یا افسردگی 
ب��ه وی��ژه در دوره جوان��ی موج��ب افزایش وزن 

در خانم ها می شود. 

دانش��مندان دریافتند افسردگی بیش از ده سال می 
تواند 4 تا 10 کیلوگرم در اضافه وزن نقش داش��ته 
باش��د و هر چه سن ابتال به اس��ترس و افسردگی 
باالتر باش��د احتم��ال چاقی خانم ه��ا در آن کمتر 

است. 
ولی جالب اس��ت بدانیم اس��ترس و افسردگی 
هیچ تأثی��ری در مردان در ارتباط ب��ا چاقی ندارد. 
پس نق��ش هورمون های زنان��ه در ایجاد چاقی و 
افس��ردگی انكارناپذیر است و همانگونه که چاقی، 
خانمها را مضطرب و افسرده می کند، افسردگی نیز 

باعث چاقی در آنها می شود.
ــایر یافته های پزشکی در خصوص رابطه  س

افسردگی و چاقی
همانطور که گفتیم افسردگی و چاقی در تعامل 
عل��ت و معلولی با یكدیگر ق��رار دارند و هر کدام 
باعث بروز دیگری می ش��وند که چاره کار اهمیت 
ندادن به اضافه وزن، حل منطقی چاقی از راه تغذیه 
صحیح و ورزش و حل مش��كالتی است که سبب 

افسردگی می شوند. 
اما م��واردی مثل: کم کاری تیروئید، اختالالت 
غده هیپوفی��ز و اختالالت در عملك��رد غدد فوق 
کلیوی نیز در خانم ها باعث بروز س��ندرم، ترشح 
های هورمونی و استروئیدی، تمایل بدن به ذخیره 
انرژی و در نهایت ابتال به چاقی می شوند که اصاًل 
ریش��ه تغذیه ای و یا ورزش نكردن ندارد و باید با 

مراجعه به پزشك حل شود.
ــراب چگونه باعث  ــکالت روحی و اضط مش

اضافه وزن می شوند؟
داش��تن روحیه عصبی، فكر کردن زیاد و عدم 
وجود آرامش کافی سبب تغییرات هورمونی در بدن 
و در نتیجه چاقی می ش��ود که سه عامل عمده در 
این روند تأثیرگذاری می باشند: اول اینكه استرس 
واضطراب باعث افزایش ترش��ح اس��ید معده و در 
نتیجه هضم بیش��تر و احساس گرسنگی و خوردن 
غذای بیش��تر و در نتیجه چاق شدن می شود، دوم 
اینكه بعضی افراد برای کاهش اضطراب و استرس 
به غذا خوردن روی می آورند و سایر فعالیت های 
روزانه و آرامش بخش زندگی را حذف می کنند و 

ورزش و پیاده روی را فراموش می کنند. 
س��وم از نظر پزشكی به اثبات رسیده است که 
ترشح انسولین در هنگام استرس و اضطراب باعث 
افزایش ذخیره چرب��ی در بدن، حبس آب و نمك 
و پف کردن ظاهری پوست و در نتیجه چاقی و یا 

چاق به نظر رسیدن می شود.
همچنین استفاده از داروهای اعصاب، خواب، 
ضد بارداری، کورتون و مسكن سبب چاقی می شود که 
اکثر این داروها برای از بین رفتن نوعی افس��ردگی 
و اس��ترس مصرف می شود. چاقی و افسردگی در 

زنان رابطه دو جانبه دارد.
تحقیقات دانشمندان استرالیایی نیز نشان می دهد 
عالوه بر اینكه زمانی که زنان احساس چاق شدن می 
کنن��د و یا حتی فكر اینكه چاق ش��وند در آنها تولید 
اس��ترس و افسردگی می کند، خطر بیماری افسردگی 
در زنانی که چاق هس��تند و یا غذاهای چرب استفاده 
می کنند نیز 50 درصد باالتر از دیگران است و بیماری 
افسردگی در زنانی که به مدت بیش از ده سال غذاهای 
آماده یا غذاهای چرب می خورند بس��یار شایع است، 
همچنین رژیم غذایی غربی که مبتنی بر خوردن همبرگر 
و نان سفید و پیتزا و سیب زمینی سرخ کرده و نوشیدنی 
های قندی است خطر ابتال به افسردگی را 50 درصد 

افزایش می دهد. 

تحلیل کاربردی بر باورهای غلط در تناسب اندام

آی آقا بوق نزن!همه چیز در مورد چاقی، افسردگی و باورهای غلط خانم ها
شهر نظام است اینجا!

دستگیري بیش از 300 فروشنده مواد مخدر 
صنعتي و سنتي در پایتخت
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کافه خنده

در آس��تانه دور جدی��د س��فرهای حج عمره 
ب��ازار خرید و ف��روش فیش های عم��ره و تمتع 
در پی مهاجرت دالالن و واس��طه ها به این بازار، 
داغ اس��ت و درآمد هنگفت��ی نصیب آنها می کند. 
بازار خری��د و فروش فیش های عم��ره مفرده و 
حج تمتع در دس��ت دالالن و واس��طه هایی است 
ک��ه به دلخواه نرخ گ��ذاری می کنند و افرادی که 
از توانای��ی مالی برخوردارن��د نیز به هر قیمتی که 
باش��د فیش های اولویت دار هر سال را خریداری 
کرده و در زمان دلخواه خود اعزام می شوند؛ این 
در حالی است که مسئوالن این اقدام را غیرقانونی 
دانسته و عنوان می کنند در صورت مشاهده چنین 
اتفاقی با آنها برخورد می ش��ود. بر اس��اس اعالم 
سازمان حج در حال حاضر بیش از سه میلیون نفر 
برای س��فر عمره مفرده ثبت نام کرده اند که قرعه 
کش��ی برای مشخص شدن زمان اعزام یك میلیون 
و 300 هزار نفر از آنها انجام ش��ده اما زمان اعزام 
مابقی مش��خص نیست و در مجموع طی سه سال 

آینده ظرفیت عمره تكمیل است.
مدت زم��ان طوالنی اعزام زائ��ران به عمره و 
تمتع یكی از مواردی است که برخی از کارشناسان 
آن را علت روی آوردن مردم به س��مت دالالن و 

واسطه ها می دانند.
خری��د و فروش فیش حج تمت��ع و عمره در 
حال حاضر یكی از دغدغه های سازمان حج و زیارت 
اس��ت و به گفته مسئوالن حج، این سازمان ساز و 
کار قانون��ی برای برخورد با واس��طه ها ندارد اما 
این موضوع را بارها به دس��تگاههای ذیربط مانند 
نیروی انتظامی، قوه قضائیه، ش��هرداری و وزارت 
ارش��اد اع��الم کرده اند ک��ه متأس��فانه جلوی آن 

گرفته نشده است.
رئیس س��ازمان حج و زیارت در اینباره گفت: 
خری��د و ف��روش فیش ها از راهه��ای غیرقانونی 
انجام می شود و بارها به شهروندان اعالم کرده ایم 
برای زیارت فقط از طریق مجاز ثبت نام کرده و به 
دفترهای تحت پوش��ش سازمان حج مراجعه کنند 

و گرفتار باند های غیر مجاز نشوند.
به گفته علی لیالی، دالالن با نرخ گذاری های 
کاذب قص��د س��وء اس��تفاده از م��ردم را دارند و 
قیمتهای��ی که ب��رای فی��ش عمره و تمت��ع اعالم 
می کنن��د هیچ مبنای��ی ندارد بلكه فقط با س��لیقه 

خودشان است.
وی اظهار داش��ت: س��ازمان حج ابزار قانونی 
برای جلوگی��ری از اقدامات دالالن را ندارد اما به 
منظور آگاهی مردم و دس��تگاههای ذیربط مكرراً 

اطالع رسانی کرده است.  
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: همچنین از 
نیروی انتظامی و قوه قضائیه نیز درخواست کرده ایم 
جلوی فعالیت این س��وداگران را بگیرند. لیالی به 
دیگر اقدام سازمان حج در این زمینه اشاره کرد و 
اف��زود: نقل و انتقال فیش حج و عمره فقط و فقط 
به بس��تگان درجه اول امكان پذیر است و چنانچه 
فردی فیش خود را از غیر بستگانش خریداری کند 
سازمان حج به هنگام اعزام با وی برخورد کرده و 

مانع خروج او می شود.
رئیس س��ازمان حج با اشاره به اینكه متأسفانه 
هیچ فرد و نهادی جلودار فعالیت دالالن نیس��ت، 
گفت: دستگاههایی که موظف هستند مانع فعالیت 
این افراد ش��وند، کار خ��ود را انجام نمی دهند به 
همین دلیل ش��اهد حض��ور و فعالی��ت دالالن و 
واسطه ها هس��تیم. وی در مورد زمان طوالنی در 
نوبت بودن زائران برای اعزام نیز افزود: سهمیه ای 
که عربس��تان ب��رای ما هر س��ال در نظر می گیرد 
اندک اس��ت به همی��ن دلیل امكان اع��زام زودتر 
زائران ثبت نام ش��ده وجود ندارد، بنابراین برخی 
از افراد به خرید فیش های آزاد و خارج از نوبت 

روی می آورند. 
عمره دو میلیون و 250 هزار تومان

یك��ی از واس��طه های خری��د و فروش فیش 
عم��ره گفت: قیمت خرید فی��ش عمره دو میلیون 
و 250 هزار تومان تمام می ش��ود که بخش��ی از 
این مبل��غ برای ثبت ن��ام در کاروان زائران هزینه 
می ش��ود که آن هم بستگی به نوع کاروان دارد به 
طوری که هزینه کاروان درجه یك 300 و کاروان 

درجه دو 200 هزار تومان می شود.
وی در مورد مش��كل قانونی ای��ن کار افزود: 
از نظ��ر قانونی خرید و ف��روش فیش عمره هیچ 
مش��كلی ندارد و نقل و انتقال آن در دفتر اسناد و 
امالک انجام می شود و س��ند می خورد؛  این در 

حالی است که رئیس سازمان حج تأکید کرده بود دالالن 
و واسطه ها با عنوان اینكه فعالیتشان قانونی است 
قصد سوء استفاده از مردم را دارند در صورتی که 
فعالیت آنها به هیچ وجه مورد تأیید ما نیست. یك 
دالل، قیمت سال گذشته فیش عمره را یك میلیون 
و 300 تا 400 ه��زار تومان عنوان کرد و گفت: با 
توجه به اینكه وضعیت اعزام امس��ال زائر متفاوت 
از س��ال قبل است به همین دلیل نرخ فیش امسال 

درصد زیادی افزایش یافته است.
وی در مورد خرید فیش عمره نیز تأکید کرد: 
فیشهای عمره به قیمت یك میلیون و 500 هزار تومان 
از مش��تری خریداری می ش��ود و مبلغی نیز باید 
برای انجام اقدامات قانونی نقل و انتقال در سازمان 
حج انجام شود به همین دلیل مبلغ فروش بیش از 

دو میلیون می شود. 
قوانین نقل و انتقال سازمان حج نرخ فیش 

تمتع را مشخص می کند 
لیالی در اینب��اره می گوید: فعالیت این دالالن 
به هیچ وجه به س��ازمان حج ربط ندارد و منطقی 
اس��ت که هر ف��ردی برای اینكه خ��الف خود را 
قانونی جلوه دهد از عنوان قانونی بودن س��ازمان 

سوء استفاده کند. 
یكی دیگر از واسطه ها نیز در مورد فیش تمتع 
گف��ت: آخرین قیمت فروش فی��ش حج تمتع در 
سال گذش��ته 10 میلیون و 30 هزار تومان بود اما 
هنوز وضعیت خرید و فروش فیش تمتع در سال 
جاری مشخص نشده و منتظر اعالم قوانین نقل و 
انتقال فیش حج تمتع از سوی سازمان حج هستیم 

و پس از آن نرخ ها را اعالم خواهیم کرد.
وی اف��زود: هزینه فروش فی��ش عمره نیز دو 
میلیون و 100 تا 200 هزار تومان است که با توجه 

به زمان فیش و قیمت کاروان تفاوت دارد.
قوه قضائیه مسئول برخورد با فروشندگان 

فیش های غیرقانونی است
عبداهلل نصیری در مورد خرید و فروش غیر قانونی 
فیش های عمره گفت: در حاضر هنوز ش��رایط و 
دس��تور العمل اعزام به حج تمتع از سوی سازمان 
اعالم نش��ده به همین دلیل خری��د و فروش غیر 

مجاز فی��ش عمره انج��ام می ش��ود. این مقام 
مس��ئول در س��ازمان حج و زیارت تأکید کرد: 
خرید و فروش فیش عمره غیر قانونی اس��ت و 
توس��ط دالالن صورت می گیرد و سازمان حج 
در جریان قیمتهای دالالن نیست و هیچ نقشی نیز 

در این میان ندارد.
وی ب��ا اش��اره به اینكه س��ازمان ح��ج امكان 
برخورد با واس��طه های خرید و فروش فیش حج 
وعم��ره را ندارد، گفت: این م��وارد به قوه قضائیه 
مربوط اس��ت و س��ازمان، ضابط قضایی نیست به 
همین دلیل نمی تواند نسبت به دستگیری دالالن و 

تعطیلی شرکتهای غیر مجاز اقدام کند.
مدیر کل روابط عمومی سازمان حج در پاسخ 
ب��ه این که آیا امكان جلوگیری از اعزام افرادی که 
به صورت غیر مجاز فیش عمره و تمتع خریداری 
می کنند، وجود دارد اظهار داشت: با توجه به اینكه 
این افراد فیشهای دارای اولویت را در اختیار دارند 
نمی توان ب��ا آنها برخورد کرد. همچنین از نیروی 
انتظامی و قوه قضائیه نیز درخواست کرده ایم که جلوی 
فعالی��ت این س��وداگران را بگیرند. نصیری گفت: 
باره��ا به مردم هش��دار داده ایم ک��ه از مراجعه به 
دفترهای غیر مجاز پرهیز کرده و فیش غیر قانونی 
با قیمتهای گزاف خریداری نكنند، اما بازهم شاهد 

وقوع این مسائل هستیم.
آنچ��ه ک��ه از گفته های مس��ئوالن س��ازمان 
حج و همچنین واسطه ها اس��تنباط می شود این 
است که س��ازمان حج ابزار قانونی برای برخورد 
با فروش��ندگان فیش��های حج تمتع و عمره ندارد 
و تأکید مس��ئوالن این س��ازمان نی��ز مبنی بر غیر 
قانونی ب��ودن فعالیت ای��ن افراد ب��ه تنهایی مانع 
فعالیت آنان نخواهد ش��د چرا که هر س��ال شاهد 
بیش��تر شدن تعداد واس��طه ها در سطح شهرها و 
همچنی��ن افزایش قیمت فیش ها هس��تیم. در هر 
حال ب��ازار واس��طه ها و دالالن فیش های عمره 
و تمتع داغ اس��ت و هر س��ال نیز داغ تر ش��ده و 
س��ود کالن و درآمد هنگفتی ب��ا افزایش بی رویه 
قیمتها نصیب این افراد می ش��ود. بنابراین به نظر 
می رسد مسئوالن دستگاههای قضایی، انتظامی و 
همچنین وزارت ارشاد باید اقدامی برای جلوگیری 

از فعالیت غیر قانونی آنان انجام دهند. 
                                          منبع: مهر

بازار داغ داللی سفرهای حج
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شهرستانها

مطالعات مجتمع های آبرسانی روستایی 
شهرستان بروجن آغاز شد

در اداره کل راه و ترابری چهار محال و بختیاری انجام شد
آموزش مسئوالن حریم راهها

اجرای 18 طرح و 68 پروژه آب و فاضالب
در شهرهای چهارمحال و بختیاری

ساخت شهرك به جاي روستاهاي 
درمعرض خطر اردل

عنابستانی:
راهها نقش مهمی در افزایش 

توسعه و سرمایه گزاری دارند

در مراسم بیست  و یکمین سالگرد ارتحال امام )ره(؛
10 هزار زائر از چهارمحال و بختیاري در مرقد امام حضور مي یابند

مدیرکل آمار و اطالعات استانداري اصفهان:
90  هزار فرم اقتصاد خانوار در اصفهان پر شد 

فرمان��ده س��پاه قمربن��ی هاش��م )ع( 
چهارمحال و بختیاری گفت: در مراس��م 
بیست  و یكمین سالگرد ارتحال امام )ره( 
10 هزار زائر از چهارمحال و بختیاری در 
مراسم ارتحال امام )ره( شرکت می کنند. به 
گزارش فارس، سردار رضا محمدسلیمانی 
در جمع خبرنگاران با تس��لیت فرارسیدن 
ایام ارتحال ملكوتی حضرت امام خمینی 
)ره( اظهار داش��ت: با برنامه ریزی به عمل 
آمده امس��ال بیش از 10 هزار نفر از مردم 
والیت مدار اس��تان در تاری��خ 13 خرداد 
به وس��یله 200 دس��تگاه اتوبوس به حرم 
مطه��ر حضرت ام��ام خمین��ی)ره( اعزام 
خواهند شد. وی افزود: رده های سپاه قمر 
بنی هاش��م)ع( برنامه های مختلف ش��امل 
اعزام، اسكان، تغذیه و بهداشت را بر عهده 
دارند که با همكاری س��تاد بزرگداش��ت 
ارتحال امام خمینی)ره( انجام خواهد شد. 
محمدسلیمانی ادامه داد: بدون شك ظهور 
امام خمینی)ره( در تاریخ معاصر کشور را 
باید در زمره ش��گفت انگیزترین تحوالت 

سیاس��ی، اجتماعی دانست که هیچ مورخ 
و تحلیل گری پیش بینی چنین پدیده ای را 
نكرده بود. فرمانده سپاه قمربنی هاشم)ع( 
ام��ام  اف��زود:  بختی��اری  و  چهارمح��ال 
خمینی)ره( این مجاهد نستوه در حرکتی 
بی س��ابقه با اتكا به خداوند بر اس��تبداد و 

استعمار چیره شد. 
وی اقت��دار، عزت و س��ربلندی ایران 
اسالمی را مدیون و مرهون فكر و اندیشه 
پایدار و ماندگار حضرت امام خمینی )ره( 
اع��الم کرد و گفت: یاد و نام ایش��ان همه 
جا جاری است. محمدسلیمانی با تأکید بر 
بنیانگذار جمهوری  اینكه سالروز ارتحال 
اسالمی مناسبتی ویژه و مهم است، گفت: 
شخصیت الهی و پیام های معنوی حضرت 
امام )ره( بس��یاری از پیروان سایر ادیان و 
مذاهب را به ش��دت مورد تأثیر خود قرار 
داد تا آنجا که در نظر برخی از تحلیل گران 
و متفك��ران تاثیر پذیری ش��دید از مقام و 
عظمت، تحمل و بردباری امام خمینی)ره( 

اجتناب ناپذیر است. 

وی با تأکید بر اینكه انقالب اس��المی 
در یك��ی از حس��اس ترین نق��اط جهان 
اردوگاه آرام و بی دغدغه اس��تكبار عالمی 
را به شدت به لرزه درآورد، گفت: انقالب 
اس��المی و ام��ام خمین��ی)ره( دو پدیده 
انفكاک ناپذیرند و تحلیل انقالب اسالمی 
ب��دون ش��ناخت رهبر ب��زرگ آن ممكن 

نیست. 
محمد سلیمانی از شناخت شخصیت 
واالی حض��رت امام )ره( ب��ه عنوان یك 
ض��رورت ی��اد ک��رد و افزود: ام��ام )ره( 
ج��ان و دل جهانی��ان را تس��خیر ک��رد و 
جوامع اس��المی را از جمود و ایس��تایی 
سیاس��ی و فرهنگی حاکم نجات داد. وی 
با تأکید بر اینكه تش��كیل دولت اس��المی 
زمینه س��از بی��داری و هوش��یاری اف��كار 
عموم��ی مس��لمانان جهان ش��ده اس��ت، 
خاطرنشان کرد: بر همین اساس حرکت ها 
و نهضت های کوچك و ناپیوسته اسالمی 
در اثر ندای ام��ام)ره( به جریانی عظیم و 

فراگیر مبدل شد.

مدیرکل آمار و اطالعات اس��تانداری 
اصفهان گف��ت: تاکنون 90 هزار اصفهانی 
ف��رم اقتصاد خان��وار در مرحله دوم را پر 
کردن��د. علیرض��ا همدانی��ان در گفتگو با 
فارس در مورد وضعیت فرم های اقتصادی 
خانوار در اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: 
مرکز آمار کش��ور در جلسه ای که داشت، 
نظ��ری را مبنی ب��ر تمدید ای��ن طرح در 
اس��تان  هایی که هنوز متقاضی وجود دارد، 
ارائه داده که در دس��ت بررسی است. وی 
ادام��ه داد: در هر 23 شهرس��تان اصفهان، 
ستادی برای رسیدگی به تخلفات و اعالم 
گزارش های��ی در این مورد وجود دارد که 
توس��ط فرمانداری های هر اس��تان شكل 
گرفته اس��ت. مدیرکل آم��ار و اطالعات 
اس��تانداری اصفهان خاطرنش��ان کرد: در 
ای��ن دوره که فرم ه��ای اقتص��اد خانوار 
توس��ط مراکز مربوطه مانند کافی نت ها پر 
می ش��د، موارد گزارش شده مورد بررسی 
قرار گرفت��ه و در صورت بروز اختالل و 
دی��دن تخلف، با آن مرکز برخورد ش��ده 
است. وی با اش��اره به اینكه این مراکز از 
استانداری اصفهان مجوز الزم را گرفته اند، 
بیان داش��ت: قیمت پر ک��ردن فرم اقتصاد 

خانوار در سراسر کشور، یك هزار و 500 
تومان بوده و بیش��تر از این مبلغ برای پر 
کردن فرم، غیرقانونی اس��ت. همدانیان با 
اش��اره به اینكه در مواردی اعالم شده بود 
ک��ه مراکز حدود 3 ه��زار تومان دریافت 
کرده بودن��د، تصریح کرد: ب��ا اعالم این 
م��وارد و بازرس��ی از مراکز اعالم ش��ده، 
مشخص شد که کافی نت ها برای پر کردن 
فرم اقتصاد خان��وار، تنها یك هزار و 500 
تومان دریافت کرده اند و مابقی آن را تنها 
از کسانی دریافت کرده اند که درخواست 
فرس��تادن فرم توس��ط پست پیش��تاز به 
درب من��ازل خود را ک��رده بوده اند. وی 
در مورد تخلفات دیده ش��ده در این مورد 
خاطرنش��ان کرد: تخلفات در این مورد با 
توجه به بازرس��ی های انجام شده، حدود 
20 مورد در سطح استان اصفهان بوده که 
بیشتر بحث هزینه های پستی توسط دفاتر 
خدم��ات ارتباط��ی بوده اس��ت. مدیرکل 
آمار و اطالعات اس��تانداری اصفهان بیان 
داش��ت: مردم می توانند در صورت بروز 
مشكل در امر خدمت رسانی به مشتریان با 
شماره تلفن های 6253052 و 6275683 
تماس حاصل کرده و موارد را اعالم کنند. 

وی در م��ورد احتم��ال تمدی��د مهلت پر 
کردن فرم اقتصاد خانوار، تصریح کرد: در 
دوره گذش��ته، مشخص ش��د که 85 هزار 
خانوار موف��ق به پر کردن فرم نش��ده اند 
ام��ا در ای��ن 20 روز، 90 ه��زار خانوار، 
فرم اقتصاد خانوار را پر کرده اند و اس��تان 
اصفه��ان پس از اس��تان تهران، بیش��ترین 
متقاضی را داشته است. همدانیان با اشاره 
ب��ه اینك��ه خانوارهای فراوان��ی در مدت 
زمان بین دوره قبل و دوره جدید، شكسته 
و یا جدید به وجود آمده اند، گفت: استان 
اصفه��ان، جزء اس��تان هایی اس��ت که در 
تحقق مراجعه خانوار به س��ایت، نزدیك 
به 100 اس��ت. وی در مورد کسانی که در 
دوره نخس��ت، همراه با خانواده های خود 
ف��رم اقتص��اد خانوار را پ��ر کرده اند و در 
حال حاضر متأهل ش��ده اند و یا متقاضی 
تغییرات��ی در ف��رم خ��ود هس��تند، اظهار 
داشت: این افراد در حال حاضر می توانند 
یارانه ه��ای خود را توس��ط خانواده خود 
دریافت کنند، اما در تیر سال جاری، مرکز 
آم��ار در نظر دارد زمان��ی را برای این امر 
اختصاص دهد و متقاضیان، تغییرات الزم 

را انجام دهند.
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مقتدایی:
کلی گویی مشکلی از صنایع دستی حل نمی کند

در هفته آینده طی مراسمی 
بهره برداری از 55 طرح عمرانی و خدماتی 

در منطقه 8 اصفهان آغاز می شود

تبعات ناشی از عدم اصالح بخش 
حمل و نقل نگران کننده است

تجلیل از مدیر روابط عمومی سازمان 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان
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رئی�����س پژوهش����كده هنره��ای 
سنتی - اس��المی با اش��اره به اینكه برای 
رفع مش��كالت صنایع دس��تی اکنون تنها 
مروری بر کلی��ات وجود دارد، گفت:  باید 
این مش��كالت کلی را به بخش های ریزتر 
تبدی��ل کرد ت��ا در نهای��ت نتیجه مطلوب 
کس��ب ش��ود. به گ��زارش مه��ر، عباس 
مقتدای��ی در نشس��ت تخصص��ی صنایع 
دس��تی و مدیریت در اصفه��ان ادامه داد: 
تولید دانش، زمانی محقق می شود که یك 
رشته کلی را به رشته هایی باریك تر تبدیل 
نماییم و حرف این اس��ت که اگر بخواهیم 
به تولید علم برسیم باید جنس سخن گفتن 
در رش��ته صنایع دستی متفاوت باشد. وی 
اظه��ار داش��ت:  در عرصه ف��روش صنایع 
دس��تی باید یك مدل را تعریف کرد تا در 
نهایت دغدغه فروش صنایع دستی وجود 
نداش��ته باشد و در صورتی که این ذهنیت 
تبدیل به مدل ش��ود قاعدتًا در این عرصه 

بسیار جلوتر خواهیم بود.
در بخ��ش دیگری از این جلس��ه یك 
فع��ال هن��ری در عرص��ه صنایع دس��تی 
اظه��ار داش��ت:  در ح��ال حاض��ر صنایع 
دس��تی نیازمند مدیریتی منس��جم اس��ت. 
آرش ش��اهین با اش��اره به اینكه در حوزه 
صنایع دس��تی نیازمند مدیریت��ی همراه با 
ن��وآوری در حوزه دانش هس��تیم، افزود: 
 در دانش مدیریت ابزاره��ای خوبی برای 
تحلیل وجود دارد ک��ه باید در این عرصه 
فعالیتی دو چندان داش��ت و برای پیشبرد 

بهتر موضوع، تحلیل نقاط قوت را داش��ته 
باشیم. این استاد دانشگاه همچنین مدیریت 
کیفیت و خدمات را از دیگر نكاتی خواند 
که باید توس��ط تولید کننده رعایت شود و 
گفت:  مهمترین نكته ای که یك مشتری در 
اندیشه آن است سرعت در خدمت رسانی 
اس��ت چرا که در دیگر کشورها این زمان 
خدمت رسانی بسیار کوتاه است و مشتری 
حداکثر زمانی که ب��رای دریافت یك کاال 
معطل می ماند 24 س��اعت اس��ت که باید 
ای��ن روند در کش��ور اصالح ش��ود. این 
فعال هنری در عرصه صنایع دس��تی ادامه 
داد:  ب��رای فروش صنایع دس��تی در دیگر 
کش��ورها ای��ن موضوع خ��ود نكته مهمی 

است. 
ش��اهین همچنین ارتباط س��ازمانهای 
دولت��ی را ب��ا دانش��گاه ها و س��ازمانهای 
خدماتی را بس��یار ضعیف خواند و گفت:  
در صورتی که احساس می کنیم که نیازمند 
حمایت از صنعت صنایع دس��تی هس��تیم 

باید در کنار مشتری قرار گرفت. 
ای��ن فع��ال در عرصه صنایع دس��تی 
همچنی��ن به لزوم تن��وع در این عرصه نیز 
تصریح  و خاطر نشان کرد:  در حال حاضر 
نمی توان در عرصه صنایع دس��تی تنها یك 
محص��ول در ی��ك رنگ را تولی��د کرد و 
مشتریان این عرصه نیازمند تنوع هستند و 
به طور قطع کسانی در عرصه تولید صنایع 
دس��تی موفق تر خواهند بود ک��ه بر روی 

تنوع دقت الزم را داشته باشند.

در هفت��ه آینده طی مراس��می با حضور 
مس��ئوالن ش��هری و اس��تانی اهالی منطقه 8 
اصفهان شاهد بهره برداری از 55 طرح عمرانی، 
فرهنگی و خدماتی در سطح این منطقه با هزینه 
190 میلیارد ریال خواهند بود. به گزارش اداره 
ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی شهرداری 
اصفهان، شهردار منطقه 8 شهر اصفهان با اعالم 
این خبر به تشریح پروژه های شاخص آماده 
بهره ب��رداری پرداخت و گف��ت: 10 خیابان 
با هزینه ای بالغ بر 148 میلی��ارد ریال در این 
منطقه از جمله خیابان آیت اهلل صادقی، خیابان 
ش��هدای مارچین، خیابان ابونعیم، تقاطع غیر 
همسطح باهنر، راستگرد خیابان آیت اله صادقی 
به بزرگراه شهید ردانی پور، راستگرد خیابان امام 
خمینی به طرف پل ش��هید ردانی پور، خیابان 
س��احل، خیابان ش��هیدان کاظمی، بازگشایی 
گلوگاههای محلی )2 مورد( - راستگرد خیابان 
آی��ت اهلل خادمی به خیابان ش��هید فروغی - 
تكمیل آزادسازی، پیاده روسازی و ساماندهی 
خیابان شهید خلیفه سلطانی است که در هفته 
آتی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت. 
وی ب��ا بیان اینك��ه خیابان آی��ت اهلل صادقی 

حدفاصل خیابان رباط تا شهید ردانی پور است 
اظه��ار کرد: طول و عرض این خیابان 45 متر 
است و برای آن از لحاظ آزادسازی و احداث 
بیش از 37 میلیارد ریال هزینه شده است. وی 
با اش��اره به طرح های توس��عه فضای سبز با 
هزینه ای بالغ بر 26 میلیارد ریال افزود: احداث 
بیش از 16 مورد پارک محلی از جمله بوستان 
های ش��هید ردانی پور، ابونعیم، ش��مس آباد، 
تربیت، صداقت و آالله در هفته آینده در اختیار 
شهروندان قرار خواهد گرفت. شهردار منطقه 
8 شهر اصفهان به احیا و بازسازی مادی های 
منطقه 8 اصفهان در جهت توسعه سرانه فضای 
سبز اشاره و تصریح کرد: مادی های شمس آباد، 
فدن، فتوت و فردوان احیا شده است و به همراه 
دیگر طرح های این منطقه به صورت رسمی به 
بهره برداری می رسد. وی از اجرای طرح های 
اصالح هندسی و ایمن سازی معابر این منطقه 
سخن به میان آورد و ادامه داد: تقاطع های خیابان 
کاوه – دکتر شهید باهنر، خیابان جابربن عبداهلل 
انصاری، خیابان بهار و استاد شهریار جنوبی از 
جمله معابری است که اصالح هندسی شده و 

در مرحله بهره برداری است.

باق��ر ج��وان مدی��رکل دفت��ر حمل و 
نقل مس��افر س��ازمان راهداری و حمل و 
نقل ج��اده ای مهم خوان��دن حمل و نقل 
جاده ای مس��افر در کش��ور گفت: تمامی 
سیاس��ت گذاریه��ا و اقداماتی که توس��ط 
دول��ت در بخ��ش حم��ل و نق��ل انج��ام 
می شود باید در جهت ارتقاء و تعالی این 
بخش باش��د، چرا که تبعات ناشی از عدم 
اصالح بخش حمل و نقل بسیار سنگین و 

نگران کننده است.
وی وضعی��ت حمل و نق��ل جاده ای 
مسافر اس��تان اصفهان را مطلوب توصیف 
کرد و گفت: این شاخص و برتری اصفهان 
موجبات باال رفتن انتظارات مردم شده که 
می طلبد با ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر 
از طریق تهیه ناوگان ایمن، قابل دسترسی، 
راحت و با قیمت مناسب عالوه بر برآوردن 
انتظارات مردم، در اج��رای طرح هدفمند 

س��اختن یارانه ه��ا که یكی از بخش��های 
اصلی دولت محترم عملكرد مناسب بخش 
حمل و نقل است گامهای مؤثری برداریم 
که این خود ارتقاء و جهش��ی را در بخش 

حمل و نقل در بر خواهد داشت.
مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان 
راه��داری و حمل و نقل جاده ای در پایان 
صحبت های خود از اقدامات س��ال جاری 
س��ازمان در بخش حمل و نق��ل جاده ای 
مس��افر، تحقق نوس��ازی ن��اوگان حمل و 
نقل مس��افر، رتبه بندی شرکتهای حمل و 
نقل مس��افربری براس��اس میزان فعالیت و 
س��رمایه گذاری و مدیریت، منطقی کردن 
شناسنامه آماری شرکت های حمل و نقل و 
تغییرات در ساختار پایانه های مسافربری را 
عن��وان کرد و اظهار امیدواری کرد با تحقق 
این برنامه ها در س��ال جاری ش��اهد ارائه 

خدمات مطلوب تر به شهروندان باشیم. 

به مناس��بت روز جهان��ی ارتباطات و 
روابط عمومی همایش روابط عمومی های 
بنیاد ش��هید و امورایثارگران به مدت س��ه 

روز در تهران برگزار شد. 
در این نشس��ت سردار انصاری معاون 
کل بنیاد شهید و امور ایثارگران در ارتباط 
با آسیب شناسی نارس��ائیهای ارتباطی در 
بنیاد و راهكارهای برون رفت از آن سخن 

گفت. 
خ��ود  س��خنان  از  بخش��ی  در  وی 
گف��ت: رواب��ط عمومی رابطی اس��ت بین 
س��ازمان و مخاطبان که اگر این ارتباط به 
صورت مناس��ب، دقیق، مستمر و با تعامل 
دوسویه صورت گیرد، مخاطب به سازمان 
اعتماد پیدا می کند ولی اگر مطلع نباش��د 
بی اعتم��ادی بین مخاطب و س��ازمان ها 

شكل می گیرد. 
در ادام��ه مهن��دس زریباف��ان معاون 

رئی��س جمه��ور و رئی��س بنیاد ش��هید و 
امور ایثارگران کش��ور با حضور در جمع 
مدیران رواب��ط عمومی س��ازمان بنیاد در 
بخش��ی از سخنان گفت: فعالیت در روابط 
عمومی بنیاد ش��هید و امور ایثارگران نیاز 
به یكس��ری ظرافت ها و هنرمندی خاص 
دارد خاطرنش��ان کرد: روابط عمومی بنیاد 
نمی توان��د به کاره��ای تبلیغات��ی و بیان 
فعالیت ها و گ��زارش عملكرد اقدام کند، 
ام��ا در دیگر جاها از روابط عمومی انتظار 
بی��ان تمام فعالیتهای مثبت و حتی تبلیغات 
می رود. در پایان مراس��م از مجید صادقی 
مس��ئول روابط عمومی سازمان بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان اصفهان به پاس دو 
دهه ت��الش در روابط عموم��ی بنیاد و به 
عنوان پیشكسوت روابط عمومی های بنیاد 
توسط معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد 

شهید و امور ایثارگران تجلیل شد.  

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره 
اس��تان  اس��تاندار  تراب��ری،  و  راه  کل 
چهارمح��ال و بختی��اری و تن��ی چند از 
مقامات محلی از طرح های توسعه ای در 
دس��ت اجرای راه و ترابری در شهرستان 
اردل بازدید ک��رده و از نزدیك در جریان 
میزان پیشرفت، مشكالت و مسائل مرتبط 

با پروژه ها قرار گرفت. 
علی اصغر عنابس��تانی در جریان این 
بازدی��د گفت: ضمن تش��كر از فعالیتهای 
صورت گرفته سعی خواهد شد کمبودهای 
اعتباری در بخش ه��ای مختلف از جمله 

راه و ترابری پیگیری و جبران شود. 
عنابس��تانی گفت: اح��داث راه نقش 
مهمی در ایمنی ت��ردد و حمل و نقل کاال 
و مس��افر دارد و موجب توسعه و افزایش 
سرمایه گذاری اقتصادی در استان خواهد 

شد. 
مهندس س��یف اهلل کریم��ی، مدیرکل 
راه و تراب��ری در جریان بازدید اس��تاندار 
از پروژه اح��داث راه گورمی��زه گفت: با 
توجه به ش��رایط توپوگراف��ی و وضعیت 
آب و هوایی استان چهارمحال و بختیاری 
اجرای پروژه های راه و ترابری با بسیاری 

از نق��اط کش��ور متفاوت بوده و مس��تلزم 
اعتبار خاص اس��ت که امید اس��ت با این 
دید و بازدیدها و َآش��نایی هر چه بیش��تر 
مس��ئوالن با طرحهای عمرانی تس��هیالت 
الزم برای توس��عه و ارتقاء وضعیت استان 

اندیشیده شود. 
وی گفت: طول  پ��روژه گورمیزه 15 
کیلومت��ر  و اعتبار هزینه ش��ده 10 میلیارد 
ری��ال و اعتبار مورد نیاز برای اتمام پروژه 

250 میلیارد ریال است. 
کریمی گفت: با اجرای این پروژه نقطه 
پرحادثه گردن��ه باجگیران حذف و فاصله 
اس��تان چهارمح��ال و بختیاری به اس��تان 
خوزستان 15 کلیومتر نزدیكتر می شود و 

10 دقیقه کاهش زمان را در پی دارد.  

گ��زارش ف��از ش��ناخت آبرس��انی به 
مجتمع های روس��تایی سیبك و کنرک از 
توابع شهرستان بروجن در چهارمحال و بختیاری 

به مشاور ارائه شد.
فن��ی  بررس��ی های  اداره  مس��ئول 
فاض��الب  و  آب  ش��رکت  مطالع��ات  و 
از  بختی��اری  و  چهارمح��ال  روس��تایی 
ش��روع مطالع��ات مجتمع های آبرس��انی 
روس��تایی در شهرستان بروجن خبر داد و 
گفت: بهبود وضعیت، تأمین و سالم سازی 
مسأله آب با وضع بهداشت، درآمد و رفاه 

اجتماعی رابطه مستقیم دارد. 
همچنین توس��عه روزاف��زون صنایع، 
پیش��رفت کش��اورزی، عم��ران، اقتص��اد 
و ترقی س��طح بهداش��ت نیاز ب��ه آب را 
به بی��ش از گذش��ته افزایش داده اس��ت، 
بنابراین مطالعات مربوط به تأمین، انتقال و 
احداث شبكه های آبرسانی از عمده ترین 
طرح ه��ای زیربنایی در توس��عه و عمران 
مناطق اس��ت که در بهب��ود زندگی مردم 

تأثیر قاطعی دارد.
مهن��دس غالمرض��ا بابای��ی هدف از 
مطالع��ات طرحهای آبرس��انی به صورت 
مجتم��ع را تأمین آب َآش��امیدنی س��الم، 

بهداش��تی و پای��دار عنوان ک��رد و افزود: 
متمرک��ز ک��ردن تأسیس��ات تأمی��ن آب 
روستاها در قالب مجتمع از جمله اهداف 

دیگر این طرح ها است.
بابای��ی ط��رح پیش��نهادی تأمین آب 
مجتمع روس��تایی س��یبك را مش��تمل بر 
پنج روس��تای سیبك، سیف آباد، دستگرد، 
احم��د آب��اد و متوی��ی واقع در دهس��تان 
چغاخ��ور بخ��ش بلداجی با پی��ش بینی 
جمعی��ت در پایان دوره طرح نزدیك به 7 
هزار نفر اعالم ک��رد و افزود: حداکثر نیاز 
آبی روس��تاهای منطقه بیش از 18 لیتر بر 

ثانیه برآورد شده است.
وی از دیگ��ر طرح ه��ای مطالعات��ی 
در شهرس��تان بروج��ن ش��روع مطالعات 
مجتمع 8 روستایی کنرک علیا، مورچگان، 
کنرک س��فلی، وستگان، نصیرآباد، بیژگرد، 
خان��واری   800 ش��هرک  و  کردش��امی 
راه��ی  س��ه  در  مس��تقر  مس��كن  بنی��اد 
کن��رک علیا را عن��وان ک��رد و در خاتمه 
گف��ت: 31 لیتر بر ثانیه آب ش��رب جهت 
در  نف��ری   688 و  ه��زار   11 جمعی��ت 
پای��ان ای��ن ط��رح ای��ن مجتمع ب��رآورد 

شده است.  

جلسه آموزش یك روزه کارشناسان و 
مس��ئوالن حریم راهها در خصوص قانون 
حریم راهها در اداره کل راه و ترابری استان 

چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل 
راه و ترابری اس��تان چهارمحال و بختیاری 
مهندس س��یف اله کریمی مدیرکل گفت: 
ه��دف از اج��رای این دوره ی��ك روزه در 
راس��تای توانمندس��ازی نیروی انس��انی و 

ارتقاء سطح علمی کارشناس��ان، باال بردن 
س��طح آگاهی در اجرای قانون حریم راهها 
است.وی گفت اطالعات حقوقی و قانونی 
در تمام مراحل مختلف راهسازی از جمله 
در فاز مطالعات، مس��یریابی و احداث راه، 
همچنین تعریف حریم راه، ایجاد هماهنگی 
با دس��تگاهها و سازمانهای دولتی، گشت و 
سرکشی از راهها، نصب تابلوهای حریم در 

راهها به کارشناسان آموزش داده شد.

حش��مت اهلل هاش��می مدیرعام��ل و 
رئیس هیأت مدیره شرکت آب و فاضالب 
چهارمحال و بختیاری در گزارش��ی اعالم 
کرد: در سال جاری 18 طرح و 68 پروژه 
آب و فاض��الب در 27 ش��هر اس��تان در 
دست اجرا است که اعتبارات این طرح ها 

برای امسال 130 میلیارد ریال است.
وی ای��ن طرح ه��ا را ش��امل احداث 
مخازن ذخیره آب در 10 شهر استان، حفر 
و تجهیز چاه شیرخانه و اجرای شبكه انتقال 
آب در 27 شهر استان، احداث تصفیه خانه 
آب در شهر سامان، اجرای 3 طرح آبرسانی 
در شهرس��تان های لردگان، کیار و اردل، 
اصالح و بازس��ازی ش��بكه های آبرسانی 

در 27 شهر استان، احداث 3 واحد تصفیه 
خانه فاضالب و اجرای ش��بكه های جمع 
آوری فاضالب در 12 شهر استان ذکر کرد و 
گفت: در سال 89 جهت اجرای پروژه های 
عمرانی در بخش آب و فاضالب از محل 
اعتبارات ملی، اس��تانی و س��ایر منابع بالغ 
ب��ر 130 میلیارد ریال پیش بینی و مصوب 
ش��ده اس��ت که در غالب طرح های ذکر 

شده هزینه خواهد شد. 
مهندس هاشمی افزود: در حال حاضر 
100 درصد جمعیت ش��هری استان تحت 
پوش��ش خدمات آبرس��انی و 56 درصد 
تحت پوش��ش خدم��ات فاض��الب قرار 

دارند. 

س��اخت ش��هرک جدید ش��رق اردل 
برای اس��كان روس��تاهای درمعرض خطر 
عوام��ل طبیعی این شهرس��تان آغاز ش��د. 
فرماندارشهرس��تان اردل گف��ت: در ای��ن 
ش��هرک اهال��ی 13 روس��تای در معرض 

حوادث طبیعی اسكان می یابند. 
خس��روی افزود: ب��رای تملك زمین 
مورد نیاز ساخت این ش��هرک 13میلیارد 

ریال هزینه شده است. 
وی افزود: برای س��اخت این شهرک 

باظرفیت اس��كان هزار خانوار، بیس��ت و 
پن��ج میلیارد ریال اختصاص یافته اس��ت. 
خس��روی گف��ت: دوازده میلی��ارد ری��ال 
ازای��ن اعتب��ار برای ایجاد زیرس��اخت ها 
و تأمی��ن خدمات آب، ب��رق و گاز هزینه 

می شود. 
شهرستان اردل درهشتاد وهشت کیلومتری 
مرکزاس��تان چهار مح��ال وبختیاری واقع 
اس��ت و بی��ش از 70 هزار نف��ر جمعیت 

دارد.

شهردار اصفهان اعالم کرد:

برنامه ریزی ویژه مدیریت شهری برای توسعه 
صنعت گردشگری در اصفهان

اصفهان

دکتر س��ید مرتضی س��قائیان نژاد در 
آس��تانه تعطیالت تابس��تانی و آغاز سفر و 
تورهای گردشگری اظهار داشت: اصفهان 
همانند ایام نوروز آماده پذیرایی از مسافران 
تابس��تانی اس��ت و برای ای��ن منظور همه 
ظرفیت شهر در راستای خدمت رسانی به 

میهمانان تابستانی آماده است.
وی با اش��اره به اینكه نقطه بالفعلی که 
ش��هر اصفهان به لحاظ جذب گردش��گر 
داخل��ی دارد نقطه رفیعی اس��ت گفت: در 
تعطیالت نوروز 89 نزدیك به 3/5 میلیون 
مسافر از ش��هر اصفهان بازدید کردند و با 
توجه به مرکزیت ش��هر اصفهان در کشور 
ایران و طبق اعالم سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری استان اصفهان 
در طول ایام عید بیش از 10 میلیون مسافر 
از مسیر اصفهان عبوری کنند. وی با تأکید 
بر اینكه برای تبیی��ن هر چه بهتر این مهم 
باید به تفكیك گردشگر داخلی و خارجی 
پرداخت، خاطرنش��ان کرد: تفاوت زیادی 
در بین این دو طیف گردشگر وجود دارد. 
همچنین اغلب میهمانان داخلی و خارجی 
این ش��هر را جزء زیباترین ش��هرهای دنیا 

می دانند.
وی با انتقاد از اینكه اصفهان در جذب 
گردشگر خارجی جایگاه رفیعی در سطح 
جهان ندارد، افزود: اصفهان با وجودی که 
بارها در مجامع و رس��انه های مختلف با 
زیباترین شهرهای جهان مقایسه شده است، 
اما نتوانس��ته با توجه به میزان شكوهمندی 
خود میزبان گردش��گران سرتاس��ر جهان 

باشد.
ش��هردار اصفهان اصلی ترین مش��كل 
ای��ران و ب��ه تب��ع آن اصفه��ان در جذب 
گردش��گر خارج��ی را ع��دم اس��تفاده از 
ابزارهای تبلیغاتی قدرتمند جهان دانس��ت 
و اضاف��ه کرد: متأس��فانه به دالیل مختلف 
در س��الهای اخیر به هیچ وجه نتوانس��ته ایم 
از آنها بهره مند ش��ویم. این در حالی است 
که مانوره��ای دائمی و منف��ی غول های 
رسانه ای جهان و فضاسازی آنها در مورد 
شرایط حاکم بر ایران تأثیر مستقیم بر روی 
میزان عالقه مندی گردش��گران برای سفر 
به ایران گذاشته است، به شكلی که همین 
تعداد توریستی که هر ساله از ایران بازدید 
می کند بالفاصله پس از ورود ایران تناقض 

آشكار ش��رایط در ایران و جوسازی چند 
رس��انه ای غربی را احساس کرده و به آن 

اشاره می کنند.
وی با بیان اینكه توس��عه گردش��گری 
داخلی در توزیع و جابه جایی سرمایه های 
مادی و فرهنگی در س��طح کش��ور بسیار 
تأثیرگذار اس��ت اذعان داش��ت: توس��عه 
گردشگری بی شك در گرو رونق پر رنگ 

صنعت توریسم در ایران و اصفهان است.
دکتر سقاییان نژاد با تأکید بر برداشتن 
گام های اساسی در توسعه صنعت توریسم 
به عن��وان یك��ی از بالقوه تری��ن راههای 
درآمدهای غیرنفتی که تاکنون در ایران بكر 
مان��ده و باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: 
این موض��وع راهكارهای مش��خص و نه 
چندان پیچیده ای را دارد که این راهكارها 
باید با یك نگاه ویژه دولتی و با به حرکت 
درآوردن چرخ بخش خصوصی آغاز شود 
تا نتیجه آن در طی س��الهای آتی مشخص 
ش��ود. وی با بیان این مطلب که شهرداری 
اصفه��ان در افق برنامه ه��ای کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت خود تمام شاخص های 
موجود برای توس��عه گردش��گری شهر را 
در دس��تور کار خود قرار داده است اظهار 
امیدواری ک��رد: این ش��اخص ها به طور 
حتم تا نیمه دهه آتی تبلور و تحقق خواهد 

یافت.
وی سیاست گذاری های کالن دولت 
در رونق چش��مگیر صنعت توریس��ت را 
بی��ش از فعالیت ارگانی چون ش��هرداری 
مهم خواند و افزود: شهر اصفهان به لحاظ 
فرهنگ توریس��ت پذی��ری و جاذبه های 
توریس��تی سالهاس��ت که آمادگی خود را 

ب��رای رون��ق پررنگ صنعت توریس��م و 
گردشگری به اثبات رسانده و به خصوص 
طی س��الهای اخیر با گام نهادن در مس��یر 
فرهنگ حرفه ای شهروندی به قله نزدیك 
ش��ده و به گونه ای این برنامه ها همچنان 
ادامه دارد و با قدرت در حال انجام است.

ش��هردار اصفهان خصوصی سازی را 
الزام بی چون و چرای صنعت گردشگری 
عنوان و تصریح کرد: سیاست گذاری کالن 
دولت و ارگانهای ذیربط و حضور پررنگ 
ش��رکتهای ب��زرگ صنعت گردش��گری، 
بهترین راه��كار برای توس��عه این بخش 
اس��ت و این در حالی است که این رویداد 
در تمام کش��ورهای پیش��رفته در صنعت 
گردش��گری رخ داده و نتایج آن به وضوح 

هویدا است. 
وی تدوی��ن راهكاره��ای کاربردی با 
توج��ه به تأکیدات مق��ام معظم رهبری در 
م��ورد خصوصی س��ازی و رئیس جمهور 
در رابطه با ترویج فرهنگ گردش��گری در 
این راستا را راهگشا دانست و خاطرنشان 
کرد: شرکت های شناخته شده و برندهای 
معتبر گردشگری در سراسر جهان اصوالً با 
شرکت های داخلی بسیاری از کشورهای 
موفق در زمینه گردش��گری مرتبط بوده و 
زمینه همكاری مشترک و نیز انحصاری از 
جاذبه های توریس��تی این کشورها را دارا 

است.
وی تأکید کرد: رونق صنعت گردشگری 
و توریس��م ایران بی��ش از هر چیز نیازمند 
یك س��رمایه گذاری کالن و اصولی و نیز 
حرک��ت و جهت دادن به بخش خصوصی 

برای توسعه این صنعت است.    
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اقتصاد امروز

روش های تأمین مالی برای شرکت های کار آفرینی نوپا
تأمین مالی مناسب یكی از مشكل ترین و پیچیده ترین 
عناصر در فرآیند راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه 
است که نقش بس��یار مهمی را در راه اندازی و توسعه 
کس��ب و کارهای کارآفرینانه بر عهده دارد. روش های 
متع��دد و رویكردهای متنوعی که در حوزه تأمین مالی 
کارآفرینانه وجود دارد، انتخاب ها و تصمیمات متعددی 
را در اختیار کارآفرینان قرار می دهد که خود می تواند 
موجبات پیچیدگی بیشتر این فرآیند شود. در این مقاله 
سعی بر آن است تا با مرور تئوریها، روش ها و مفاهیم 
تأمین مالی کارآفرینانه، ریسك ها و ارائه مفاهیم مهندسی 
مالی، گام��ی در جهت افزایش درک مالی کارآفرینان و 
انتخاب روش های بهتر و مفیدتر برداشته شود. عالوه 
بر آن، اهمیت سرمایه گذاری در دستیابی به توسعه پایدار 
در س��طح کالن و نقش آن در جهت افزایش اشتغال و 
کاهش بیكاری در سطح خرد، بیش از گذشته آشكار شده 
و توجه ویژه ای را طلب کرده است. با وجود ریسك در 
فرآیند سرمایه گذاری و تدوین برنامه های اجرایی مرتبط 
با آن، باید به خطر سرمایه گذاری توجه کرد. این موضوع 
زمانی با اهمیت تر خواهد شد که به چالشهای محیطی 
مرتبط با س��رمایه گذاری توجه کرد، سرمایه گذاران و 
مدیران و برنامه ریزان، دست اندرکاران سرمایه گذاری، 
جهت اتخاذ تصمیمات آگاهانه باید باروشها و متدهای 
مؤثر بر این فرآیند آشنا شوند و آن را در تصمیمات خود 
لحاظ کنند. مهندسی مالی از جمله روشهای نوین در امور 
مالی اس��ت که بر پایه مفروضات عملی ریاضی یا با به 

کارگیری اصول علمی در حل مسائل مربوطه در
تصمیم گیری مؤثر اس��ت، در حقیقت مهندسی مالی 
عبارت اس��ت از هر نوآوری در ارائه ابزارهای س��رمایه 
گذاری و مدیریت ریسك ناشی از این سرمایه گذاری. 
در کشور ما نیز چالش های زیادی در این رابطه وجود 
دارد که الزم است شناسایی و راهكار های الزم کاربردی 
و اجرایی در مورد آنها تدوین و به اجرا گذاش��ته شود.
کسب منابع مالی برای یك شرکت کارآفرین بسیار ساده 
بوده و شبیه به یك معامله فروش است. مخاطبان شما 
چیزی دارند که شما می خواهید و آن پول است و شما 
چیزی دارید که آنها می خواهند و آن س��هم یا قسمتی 
از رش��د بالقوه مؤسسه شما اس��ت. در تمامی مبادالت 
فروش، کلید اساسی تعیین قیمت درست و انعقاد قرارداد 
فروش است. جهت انجام موفقیت آمیز این عمل شما 
باید ذهنیات بازاریابی مالی خود را توسعه دهید، همانطور 
که شما برای فروش محصوالت و خدمات خود نیاز به 
یك برنامه بازاریابی نیاز دارید، برای تأمین مالی شرکت 
خود نیز به یك برنامه تأمین مالی نیازمند هستید و این به 
این معنی است که شما طرح کسب و کاری آماده کرده 
و توس��عه دهید که به صورت شفاهی بتوانید به خوبی 
از آن دفاع کرده و بر اس��اس آن یك برنامه بازاریابی که 
انعقاد فروش را تضمین کند، توسعه دهید. طرح کسب 
و کار به شما نشان می دهد که چه مقدار پول نیاز دارید، 
چ��ه مقدار از آن را باید قرض کنید و چه مقداری را به 
صورت سهام دریافت کنید و در چه مرحله یا دوره زمانی 
به تحقق چه اهدافی جهت اجرای برنامه نیاز دارید. برای 
ش��رکت هایی که در مرحله شكل گیری هستند، اکثراً 
باید از پول خانواده و دوس��تان استفاده کرد و سپس با 
رش��د شرکت به سمت سرمایه گذاران رسمی تر مانند
سرمایه گذاران مخاطره پذیر روی آورد. مشخصه های 
اساسی تأمین مالی کارآفرینانه عبارتند از دوره های متنوع، 
ابعاد متفاوت و مهم، رویكردهای روش شناسی متفاوت 
و گس��تردگی حوزه مشكلی که این تحقیقات بر روی 
آنها تأکید می کنند. به کارگیری رویكردهای متفاوت از
چشم اندازهای مختلف در این حوزه، تجربه و جستجو 
موجب فرموله کردن فرصت ها و یافتن پاسخ هایی برای 
پرسش هایی شده است که همواره در این حوزه وجود 
داشته اند. این پرسش ها و پاسخ ها، فرصت های جدیدی 
را برای گفتگو و مباحثه در این حوزه بین دانشجویان و 
محققان و بین گروهی که این تحقیقات را مفهوم سازی 
می کنند و گروهی که فهرست های تحقیقی را توسعه 

می دهند، به وجود آورده است.
منابع تأمین مالی به صورت سهام 

ــخصی کارآفرینان: نخستین منبع  -  منابع ش
برای تأمین مالی شرکت های جوان، سرمایه گذاری خود 
کارآفرین است که آن کسب و کار را راه اندازی می کنند، 
مقدار این نوع تأمین مالی حدود چند صد هزار ریال بیشتر 
نیست، اما در مواقعی که کارآفرینان با موفقیت کسب و 
کاری را راه اندازی کرده باشند، می تواند بخش مهمی از 
تأمین مالی شرکت را شامل شود، این منابع می توانند در 
مرحله راه اندازی از ذخیره شخصی یا قرض های فردی 
تأمین به شكل کار کردن کمتر از قیمت شوند، کارآفرین 

می توان��د این مناب��ع را از طریق س��هام مطبوع واقعی 
پرداخت کند، این نوع سرمایه گذاری می تواند از طریق 
سایر کارکنان نیز انجام ش��ود: پس اندازها، کارت های 
اعتباری، ف��روش دارایی ها و ضمانت ها نیز از جمله 

مهمترین روش های تأمین مالی شخصی هستند.
ــتان و خانواده: دوس��تان  ــع مالی دوس - مناب
و خان��واده نیز معموالً دومی��ن منبع جهت تأمین مالی 
شرکت های جوان بعد از خود کارآفرین هستند، توانایی 
تأمین مالی دوس��تان و خانواده برای کارآفرینان جهت 
سرمایه گذاریهای سازمان یافته بعدی به عنوان یك پیش 
نیاز عمل می کند. توانایی متقاعد کردن دوستان و خانواده 
برای سرمایه گذاری موجب ایجاد تعهد برای کارآفرینان 
شده و آنها را مجبور می کند که تنها بر روی فرصت های 
سرمایه گذاری باکیفیت  سرمایه گذاری کنند. این افراد به 
این دلیل حاضر به سرمایه گذاری می شوند که به شما و 

ایده شما اعتماد دارند.
ــتازان:  ــک – پیش ــذاران مال ــرمایه گ - س
س��رمایه گذاران مال��ك افراد ثروتمندی هس��تند که 
پول ه��ای خ��ود را به صورت مس��تقیم ب��ه عنوان 
هسته اصلی س��رمایه گذاری کسب و کارهای جوان 
در مراحل ابتدایی توس��عه، س��رمایه گذاری می کنند.
بیش��تر افراد دریافت سرمایه از سرمایه داران مالك را به 
دریافت سرمایه از سرمایه گذاران مخاطره پذیر ترجیح 
می دهند. اما میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاران مالك 

بسیار اندک است.  
ــان: بعضی از کارآفرینان ممكن اس��ت  - کارکن
از سرمایه های کارکنان خود در قالب بدهی و یا سهام 

جهت سرمایه گذاری استفاده کنند.
ــرکتی:  ــره پذیر ش ــذار مخاط ــرمایه گ - س
س��رمایه گ��ذار مخاطره پذیر ش��رکتی تابع��ی از یك 
ش��رکت بزرگ اس��ت که به س��رمایه گذاری مخاطره 
پذی��ر مبادرت می کند. صندوق های س��رمایه گذاری
ش��رکت، س��رمایه گذاری های غیرمس��تقیم از طریق 
صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر غیرمستقیم 
و ی��ا ح��ق مالكیت ه��ا و اتحاده��ای اس��تراتژیك با 
ش��رکت های در حال راه اندازی، وارد عمل می شوند. 
البته اکثر این س��رمایه گذاری ها، سرمایه گذاری های 
خ��ود را اغلب در قالب های صندوق س��رمایه گذاری 
مستقیم با احتس��اب مالكیت یا اتحاد انجام می دهند. 
تحقیقات تجربی دو دلیل اصلی جهت عدم عالقه مندی 
کارآفرینان به این نوع سرمایه گذاری را نشان می دهند 

- مشكالت ساختاری خود برنامه ها 
- تعارض بین عالقه مندی های س��رمایه گذاران 

شرکتی و شرکت کارآفرین 
اگر شرکت سرمایه گذار دریابد که شرکت مخاطره پذیر 
جدید در آینده به رقیبی برای خودش تبدیل خواهد شد، 
سرمایه گذاری بر روی طرح مربوطه را رد خواهد کرد. 
سرمایه گذاران شرکتی تمایل دارند که کسب و کارهای 
مخاطره پذیر را به س��متی راهنمایی کنند که برای آنها 
سود بیشتری در پی داشته باشد و در این راستا به عالقه 
مندی های کارآفرینان کاری ندارند، به همین دلیل اکثر 
کارآفرینان ترجیح می دهند که سرمایه خود را از محل 

سرمایه گذاران مخاطره پذیر مستقل تهیه کنند.
- سرمایه گذاران مخاطره پذیر مستقل:  سرمایه 
گذار مخاطره پذیر مستقل، یك شریك مالی در شرایطی 
است که ریسك نسبی وجود داشته و شرکت ها معموالً 
جدید و توسعه یافته هستند، تحقیقات بسیاری در مورد 
رابطه بین سرمایه گذار مخاطره پذیر و کارآفرینان انجام 
شده است. متداول ترین شكل سرمایه گذاری مخاطره 
پذیر در اروپا و امریكا مشارکت محدود با تعداد اندکی 
از کارکن��ان حرفه ای، تعداد اندکی ش��رکای عمومی و 
تعداد اندکی ش��ریك خصوصی اس��ت. شرکت های 

سرمایه گذاری مخاطره پذیر به یك شریك عمومی در 
سرمایه گذاری ها تبدیل شده و سپس واحدهایی از این 
سرمایه گذاری را با نرخ بهره مشخص به افراد ثروتمند 
می فروشند. شرکت سرمایه گذار مخاطره پذیر عمومًا 
این سرمایه گذاری ها را مدیریت می کند در حالی که 
شرکای محدود نقش��ی در مدیریت سرمایه گذاری ها 
ندارند. جبران خدمات سرمایه گذاران مخاطره پذیر به 
دو صورت اتفاق می افتد. بعد ثابت که به صورت ساالنه 
و به مقدار یك تا 3 درصد س��رمایه به شرکای محدود 

پرداخت می شود.
ــرمایه گذاری: این بانك ها به  - بانک های س
عنوان آژانس ها و یا مش��اوران مالی خدمت می کنند، 
می توانند از منابع متفاوت پول فراهم آورند می توانند 
س��اختارهای س��رمایه مجردی را ایجاد کنند، شرکای 
استراتژیك مؤثری را پیدا کنند و مبادله کنندگان بسیار 

باتجربه ای هستند.
- بانک های سوداگر: بسیار شبیه به بانك های 
سرمایه گذاری هستند با این تفاوت که بیشتر، پول های 

خود را عرضه و سرمایه گذاری می کنند.
- شرکا / اتحادهای استراتژیک: این اتحادها، 
می تواند شامل اتحاد در حوزه حق امتیازهای پیشرفته، تحقیق 
و توس��عه، تولید، توزیع، س��هم بازار و ضمانت دیون 

باشد.
- منابع تأمین مالی به شکل بدهی 

ــس اندازها و وام ها اتحادیه های  بانک ها پ
ــاری: این نهادها معموالً وام های کوتاه مدت و یا  اعتب
میان مدت اعطا می کنند. این نهادها یا سرمایه در گردش 
را تأمین می کنند که نیاز به تضمین از طریق سهام دارند، 
یا خطوط اعتباری اعطا می کنند که نیاز به ضمانت فردی 
دارند، یا اینكه حسابهای قابل دریافت اعطا می کنند که 

نیاز به تضمین کارخانه و یا دارایی ها دارند.
شرکت های تأمین مالی تجاری: وام دهندگانی 
که از دارایی های شرکت برای تضمین استفاده کرده و 
بسیار تهاجمی تر از بانك ها هس��تند، این مؤسسات 
فرآیند پردازش س��ریع تری داش��ته و ن��رخ بهره های 
باالتری طلب می کنند، شیوه تأمین مالی آنها اغلب به 
صورت حساب های قابل دریافت و یا تأمین مقداری از 

موجودی ها است.
ــگ: ای��ن ش��رکت ها،  ــرکت های لیزین - ش
تجهیزات و یا مایحتاج شرکت ها را به صورت اقساطی 

واگذار می کنند. 
- منابع دولتی: عبارت است از منابعی که دولت 
در حوزه خاص ش��رکت و جهت حمایت از آن اعطا 

می کند.
- عرضه کنندگان: عرضه کنندگان نیز می توانند 
از طریق برنامه های خاص اعتباری و تخفیفی خود به 

عنوان یك منبع تأمین مالی برای شرکت عمل کنند.
نکته کلیدی: راز موفقیت تأمین مالی کارآفرینانه 
در ترکیب است، ترکیب بدهی، سهام و دوره های زمانی 

متفاوتی که یك مؤسسه پشت سر می گذارد.
- منابع غیر رسمی تأمین مالی مخاطره پذیر: سازمان 
نظارت جهانی، دو منبع مهم غیر رسمی برای تأمین مالی 
کسب و کارهای مخاطره پذیر شناسایی کرده است که 
عبارتند از خانواده و سایر افراد از جمله سرمایه گذاران 
مالك. سرمایه گذاران مالك عبارت است از افراد بسیار 
ثروتمندی که پول های خود را به همراه وقت و سرمایه 
به صورت مستقیم بر روی شرکت هایی سرمایه گذاری 
می کنند که با مؤس��س آن ارتباط فامیلی نداشته و امید 
کس��ب سود دارند. با توجه به این تعریف ویژگی های 
س��رمایه گذاران مالك عبارت است از: افراد ثروتمندی 
هس��تند، پول خود را سرمایه گذاری می کنند، سرمایه 
گذاری خود را به صورت مستقیم و بدون واسطه انجام 

می دهند. ع��الوه بر پول، تجربه و وقت خود را نیز در 
اختیار شرکت قرار می دهند. این سرمایه گذاران معموالً 
پول خود را بر روی شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند 
که غیر سهامی هستند. هدف آنها از سرمایه گذاری کسب 

سود است.
ــرمایه گذاران مالک در طی  ــه نوع از س س

تحقیقات شناسایی شده اند که عبارتند از:  
ــف( مالکان کارآفرین: این س��رمایه گذاران  ال
بیشترین حجم و تعداد س��رمایه گذاری را انجام داده و 
با تجربه ترین و پولدارترین سرمایه گذاران هستند، معیار 
اساسی سرمایه گذاری آنها شخصیت فرد کارآفرین است. 
در ضمن این نوع سرمایه گذاران، بسیار مشتاق هستند که 
خارج از حوزه تجربه خود نیز سرمایه گذاری کنند، آنها 
دوست ندارند که در عملیات مدیریتی روزانه شرکت هایی 
که در آنها سرمایه گذاری کرده اند، دخالت داشته باشند.

ب( مالکان جستجوگر درآمد: سرمایه گذاران 
کمتر ثروتمند، کمتر فعال و س��رمایه گذارانی که کمتر 
عالقه نش��ان می دهند، آنها تمایل به سرمایه گذاری بر 
روی صنایع مشابه و داشتن یك نقش رسمی در مدیریت 

شرکت مورد سرمایه گذاری دارند.
ــر کننده ثروت: اغلب این  ج( مالکان حداکث
سرمایه گذاران افرادی هس��تند که خود ثروت خود را 
ایجاد کرده اند و بیش��تر به بازده مالی توجه داشته و در 
صنایعی سرمایه گذاری می کنند که خود در آن تجربه 
شخصی داشته و بسیار تمایل دارند که یك موقعیت تمام 
وقت در مدیریت کسب و کار مورد سرمایه گذاری بر عهده 

داشته باشند.
ــی کارآفرینانه با توجه به  - انواع تأمین مال

دوره عمر کسب و کار: 
ش��رکت های کارآفرینانه در طی مراحل مختلف 
به دنبال تأمین مالی و س��رمایه جهت ادامه حیات خود 

هستند .
کارآفرین��ان با تجربه در می یابن��د که تأمین مالی 
شرکت های آنها به صورت مرحله ای است و آنها باید 
در شناخت آخرین روندهای تأمین مالی انعطاف پذیر 
باشند، بعضی از شرکت هایی که در مراحل نخستین قرار 
دارند، فكر می کنند که آنها می توانند به صورت موفق 
جریان نقدی کافی در دوره های کوتاه مدت ایجاد کنند، 
بنابراین ممكن است از روش های تأمین مالی اشتباهی 
اس��تفاده کنند. در مرحله راه اندازی کارآفرینان معموالً 
به دنبال منابع مالی خصوصی هس��تند. در این مرحله 
کارآفرینان معموالً از منابع مالی خود، دوستان، خانواده 

و منابع حمایتی دولت استفاده می کنند. 
در مرحله اول یا تولید، کارآفرینان ممكن اس��ت از 
وام های بانكی، شرکت های لیزینگ، و مشارکت های 
تحقیق و توسعه )جهت توسعه فزاینده محصول( استفاده 
کنند. در این مرحله معموالً مشارکت های استراتژیك 
با مشتریان، عرضه کنندگان و تولیدکنندگان بالقوه ایجاد 
می ش��ود.کارآفرینان در مرحله بعدی که مرحله دوم یا 
مقیاس کامل نامیده می شود و در طی آن به توسعه بازار 
خود  می پردازن��د، تزریقات مالی دیگری نیز دریافت 
می کنند. این منابع مالی از طرف شرکت های سرمایه گذاری 
مخاطره پذیر بزرگتر و یا دور دوم، ش��رکت هایی که به 
دنبال فرصت های توزیع محصول هستند، سرمایه گذاران 
نهادی و شرکت های س��رمایه گذاری لیزینگ بزرگتر 
)جهت خرید تجهی��زات تولیدی( و مش��ارکت های 
اس��تراتژیك اضافی تأمین می شود. بعد از این مرحله، 
شرکت های کارآفرینانه انتخابات سنگین تری در اختیار 
خواهند داشت. در این مراحل یعنی مراحل سوم و چهارم 
که در حقیقت مرحله برداش��ت است، شرکت به منابع 
مالی بیشتری جهت توسعه نیاز دارد. در این مرحله تأمین 
مالی نیم اش��كوب سرمایه گذاران مخاطره پذیر بیشتر، 
اکتساب و فروش در اختیار شرکت قرار دارد.کارآفرینان 
در مراحل ابتدایی راه اندازی می توانند بیشتر از بدهی به 
جای سهام استفاده کنند و هزینه اندکی که برای راه اندازی 
کسب و کار خود تأمین کرده اند را می توانند به عنوان 
تضمین این بدهی قرار دهند. اما این نوع تأمین مالی برای 
کسب و کارها یك سری معایبی نیز در پی خواهد داشت 
مانند کاهش انعطاف پذیری، مشكالت برای رشد و... 
اما خود بدهی مزیت بسیار بزرگی نیز برای کارآفرینان 
در پی خواهد داشت که آن عبارتند از عدم کاهش سهم 
کنترل کارآفرین بر روی شرکت و این به کارآفرینان اجازه 
می ده��د که آزادانه رویاهای خود را دنبال کنند. در کل 
کارآفرینان در استفاده از بدهی یا سهام جهت تأمین مالی 
خود باید به این نكته توجه داشته باشند که این دو روش 
در مقایسه با هم چه مزایا و معایبی داشته و کدام یك برای 

شرکت در وضعیت کنونی مناسب است.

وزیر نیرو از موافقت و اجازه دولت با افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف تجاری و مشترکان دهك 
دهم )ثروتمند( خبر داده و گفت: این تعرفه ها از 15 تیر ماه امسال اجرا می شود.

مجید نامجو در گفتگو با فارس گفت: برای ش��هروندان عادی الگوی مصرف در ماههای غیر گرم در 
مناطق عادی 200 کیلووات س��اعت و در ماه های گرم 300 کیلووات است، بنابراین افرادی که بیش از این 
مص��رف کنند، باالی الگو، مصرف  کرده و الگو را رعایت نمی کنن��د. وی ادامه داد: انتظار وزارت نیرو این 
بود که طرح  هدفمندی یارانه ها از اول امس��ال اجرا ش��ود و ما اجازه داش��ته باشیم حداقل 20 درصدی که 
مجلس اجازه داده است قیمت برق را افزایش دهیم به شكلی که مانع افزایش مصرف شود ولی این انتظار 

ما برآورده نشد. 
وی افزود: با توجه به اینكه طرح هدفمند کردن یارانه ها قرار شد از مهرماه اجرا شود، بنابراین انتظار ما 
برای کاهش مصرف تا مهر ماه محقق نمی شد و ما نگران شدیم که در تابستان در پیك مصرف دچار مشكل 
شویم. نامجو خاطرنشان کرد: چون پیش بینی وزارت نیرو برای پیك مصرف تابستان 41 هزار مگاوات بود 
و یكی از آیتم هایی که برای کاهش مصرف برق روی آن حساب کرده بودیم، طرح هدفمندی یارانه ها بود 
که محقق نش��د و به نیمه امسال موکول شد، بنابراین ما این موضوع )افزایش تعرفه( را در کارگروه تحول 

اقتصادی مطرح و پیشنهاد کردیم. 
دریافت قیمت تمام شده برق از ادارات دولتی با 832 ریال 

وزی��ر نیرو با تأکید بر اینكه افزایش قیمت برق مورد بحث وزارت نیرو نبوده و تنها می خواهد جلوی 
مصرف بی رویه را در آن زمانی که پیك مصرف است بگیرد تا همه کشور از نعمت برق برخوردار باشند، 
گفت: دولت در جواب وزارت نیرو خواس��تار ارائه یك پیش��نهاد دقیق شد و ما هم پیشنهاد خود را مطرح 
کردیم تا اجازه دهند برق مصرفی ادارات دولتی، س��ازمان ها و ارگان های دولتی همچون س��الهای گذشته 
برای اصالح الگوی مصرف با قیمت تمام شده حساب شود تا این کار باعث صرفه جویی مصرف برق در 

ادارات دولتی شود. 
نامجو افزود: در سالهای گذشته قیمت تمام شده برق طبق قانون بودجه 773 ریال بود که قانون بودجه 
امسال با توجه به محاسبات مجلس قیمت نهایی 832 ریال تعیین شد و دولت اجازه داد که تعرفه ارگان های 

دولتی با 832 ریال محاسبه شود. 
افزایش قیمت برق مشترکان دهک دهم 

وزی��ر نیرو افزود: وزارت نیرو درباره برق مصرفی خانگی دهك  دهم نیز پیش��نهاد کرد تا برای کنترل 
مصرف این افراد که بیش از 351 کیلووات س��اعت در ماه )مناطق غیر گرم( اس��ت، اجازه دهد جرایمی را 
برای آنها در نظر بگیریم. نامجو ادامه داد: دولت با این پیشنهاد هم موافقت کرد تا این خانوارهای پرمصرف 
به ش��كلی جریمه شوند. وی درباره نحوه جریمه دهك دهم پرمصرف گفت: قرار شد دهك دهمی که در 
مناطق عادی زندگی می کنند، به طور متوسط برای هر کیلووات ساعت 26 تومان بپردازند. )میانگین قیمت 
برق خانگی در کشور 165 ریال است( و در بخش محاسبه تعرفه های پلكانی نیز با توجه به شدت مصرف 
آنها این هم به صورت پلكانی افزایش پیدا کند و تا دو برابر این مبلغ یعنی 52 تومان از آنها دریافت شود. 

وزارت نیرو دنبال کسب درآمد از فروش برق نیست 
وزی��ر نیرو تأکید کرد: وزارت نیرو دنبال کس��ب درآمد از محل برق نیس��ت بلكه می خواهد در پیك 
تابس��تان مدیریت مصرف برق انجام دهد، بنابراین انتظار ما این اس��ت که خانواده هایی که در دهك دهم 
هستند مصرف بهینه را انجام دهند و اگر دهك دهم مصرف برق خود را کاهش دهد می توانیم برق کشور 

را به خوبی مدیریت کنیم. 
نامجو گفت: در مناطق گرم که الگوی مصرف برای دهك دهم 3 هزار کیلووات ساعت در ماه است، 
قیمت برق برای کسانی که باالتر از 3 هزار کیلووات مصرف کنند از 90 ریال در هر کیلووات ساعت با یك 

تعرفه پلكانی به 180 ریال افزایش می یابد. 
افزایش تعرفه برق تجاری ها از 50 تومان به 65 تومان 

نامجو گفت: اگر کاهش مصرف برق رخ ندهد و مصرف بیش از این ش��ود قطعاً ما مجبور به اعمال 
خاموشی هستیم. وی افزود: دهك دهمی هایی که الگوی مصرف برق را رعایت نمی کنند و در مناطق عادی 
باالی 351 کیلووات ساعت و در مناطق گرم باالی 3 هزار کیلووات ساعت مصرف می کنند، در حق سایر 
ش��هروندان کشور ظلم می کنند. وزیر نیرو تأکید کرد: به طور متوسط دریافتی ما از بخش تجاری برای هر 
کیلووات ساعت 50 تومان است که این مبلغ به 65 تومان افزایش خواهد یافت. وی خاطرنشان کرد: انتظار 
می رود مصرف المپ های پرنور، قلمی و المپ هایی که در مغازه ها برای نورافشانی استفاده می شود به شدت 
کاهش یابد تا بتوان در حقیقت مصرف برق را کاهش داد. به گفته وی، این افزایش قیمت ها باعث می شود 
که تجاریها، دهك دهمی ها و ادارات دولتی از اسراف جلوگیری کنند و اینها چند مجوزی بود که رئیس جمهور 

صادر کرده تا از 15 تیر ماه آن را اجرا کنیم. 
تکلیف تعرفه برق مشترکان خانگی

وزیر نیرو گفت: پیشنهاد وزارت نیرو برای طرح هدفمندی یارانه ها آماده است و برق خانگی در کارگروه 
تحول اقتصادی بررسی خواهد شد و حال اینكه از نیمه امسال این کار آغاز شود بستگی به تصمیم نهایی 

دولت دارد. 
نصب کنتورهای سه تعرفه ای در یک سال 

نامجو گفت: قرار بود کارگروه تحول اقتصادی به روی موضوع نصب کنتورهای هوشمند و سه تعرفه ای 
کار کند که خوشبختانه آن را تصویب کرده است. وی افزود: در کارگروه اعالم کردیم منابع مالی الزم برای 
نص��ب این کنتوره��ا را در اختیار نداریم و دولت را مصمم کردیم که 2 ه��زار میلیارد تومان برای این کار 
تخصیص دهد. وزیر نیرو خاطرنشان کرد: در حال حاضر 20 میلیون مشترک داریم که کارخانه های داخلی 
کنتورسازی توان تولید این میزان کنتور را دارند. وی ادامه داد: وزارت نیرو مكلف شد از توان منابع داخلی 
استفاده کند و به محض اینكه این موضوع ابالغ شود در اولین قدم با شرکت های داخلی و کسانی که توان 
تولید دارند توافقاتی را به امضاء خواهیم رساند. به گفته وی، هزینه تولید هر کنتور حدود 100 هزار تومان 
است که تسهیالت 2 هزار میلیارد تومانی کفاف این کار را می دهد. وی تأکید کرد: صنایع داخلی تا هر میزان 
که توان تولید داشته باشند تا پایان سال از آنها خریداری می کنیم و چنانچه به هر میزان نیاز باشد از خارج 

از کشور کنتور وارد خواهیم کرد. 

افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف تجاري
 و دهک دهم از 15 تیر 

صنعتگران در دنی��ای امروز با مس��ائلی روبه رو 
هستند که پیوسته آنها را ملزم به یافتن راهی در کاهش 
هزینه های بس��ته بندی می کنند. هرچن��د در دنیای به 
هم پیوس��ته کنونی با در نظر داشتن شبكه اینترنت و 
تكنولوژی ه��ای نوین ارتباطی، ای��ن بازی جدی تر و 
دارای ریس��ك باالتر اس��ت. برای ب��رآوردن نیازهای 
روزافزون در این رقابت جهانی، صنعتگران مجبور به 
کاهش بیش از حد هزینه ها در مقایسه با گذشته هستند. 
آنهایی که در این عرصه موفق نشوند نه تنها با خطر از 
دست دادن سهام مواجه هستند بلكه ممكن است که به 
طور کامل از صحنه تجارت حذف شوند. به طور حتم، 
کاهش چنین هزینه ای به معنی ماشینی کردن فرآیندهای 
دستی در تولید و افزایش میزان اتوماسیون در فرایندهای 
نیمه ماشینی است. برای رسیدن به چنین هدفی استفاده 
از فن آوری های جدید در ارزیابی مجدد س��امانه های 
ماشینی موجود، می تواند مفید باشد. صنعت بسته بندی 
به صورت سنتی قلمرو سامانه های خودکار مشخص و 
ثابتی بوده  اس��ت که به طور معمول به صورت دستی 
توسط یك کارگر به کار گرفته می شده  است، به طوری 
که این کارگر نظارت بر عملكرد این سامانه داشته  است. 
با در نظر داشتن بعضی فرایندهای پیوسته، پرسرعت و 
پرحجم، سامانه های خودکار ثابت همچنان بهترین راه 
حل هستند. هرچند، به صورت روزافزونی صنعتگران 
در پی استفاده از ربات های صنعتی در این عرصه هستند 
که مزیت های بسیاری در مقایسه با سامانه های خودکار 
ثاب��ت دارند. این مقاله مزایای اس��تفاده از ربات های 

کوچك اس��مبلی را در جریان فرآیندهای بسته بندی 
بررسی می کند. این فرآیندها شامل فرآیندهایی است که 
قبل از بسته بندی نهایی در کارتن و جعبه انجام می شود 
که به طور معمول نیازمند ربات های بزرگ تری هستند.

به نظر می رسد که رقابت جهانی رو به 
افزایش است!

جهانی سازی تجارت در سراسر دنیا به نظر می رسد 
در س��ال های پیش رو، رو به افزایش است و سرعتی 
روزافزون دارد. ظهور و تبلور اقتصاد کشورهای کم تر 
توسعه یافته و توسعه نیافته، به طور حتم دربر دارنده 
یك بازار مصرف، منابع جدید، کارگران ارزان قیمت و 
افزایش رقابت در میان صنعتگران خواهد بود و متعاقب 
آن، تأکید صنعتگران در افزایش سطح اتوماسیونشان 

افزایش خواهد یافت.
رقابت در سامانه های خودکار ثابت 

در بیش��تر قرن بیستم، صنعت بس��ته بندی بهره 
بسیاری از سامانه های خودکار ثابت طراحی شده ویژه 
این صنعت بوده  است )با در نظر داشتن گسترش سریع 
جوامع مصرف کننده(. با این وجود در همان زمان این 
س��امانه ها نقطه ضعف هایی نیز داشتند. هریك از این 
ماشین ها می بایس��ت برای یك کاالی خاص طراحی 
می ش��د. به عالوه، تغییر در شكل و اندازه ظاهری این 
کاال به معنی جایگزینی بسیار پرهزینه بعضی از اجزای 
این س��امانه ها و یا سامانه به طور کامل  بود. همچنین 
مشكالت دیگری نیز در این ماشین ها به چشم می خورد 
که به عنوان مثال می توان به هزینه نگهداری و تعمیر، 

حجم باال، وزن زیاد و پوشش نامناسب اجزای مكانیكی 
این ماش��ین ها که می توانست برای کارگران خطرساز 
باشد، اشاره کرد. با این اوصاف، تا چندی پیش، مزایای 
این سامانه ها بر معایب آنها برتری داشت. به عنوان تنها 
راهكاری که در دس��ترس صنعتگران بود، این بود که 

جایگزین مناسبی برای این سامانه ها مطرح نبود. 
راهکار: استفاده از ربات های کوچک اسمبلی 
خوشبختانه، خانواده ای از ربات های دارای بازو که 
به طور معمول از آنها به ربات های اسمبلی کوچك یاد 
می شود راهكار و جایگزین مناسبی برای سامانه های 
ثابت موجود به نظر می رس��ند. برخالف نام آنها، این 
ربات ها می توانند کارهای بسیار متنوع تری در مقایسه با 
مونتاژ انجام دهند. این کارها شامل انتقال مواد مختلف 
و کارهای دیگری است که در جریان فرآیند بسته بندی 
وجود دارد، همچون برداشتن و قرار دادن، پر و خالی 
کردن، ش��كل دهی بسته بندی، قراردادن محصول در 
بس��ته بندی و... و همچنین کاره��ای ثانویه همچون 
برچس��ب زدن، ارزیابی کیفیت و... ربات هایی که در 
این مقاله درباره آنها بحث می شود ربات های اسمبلی 
کوچك هستند که ظرفیتی در حدود 20 کیلو داشته و 

قلمرو کاری در حدود 1300 میلیمتر را دارا هستند.
ربات SCARA چهار محور در مقایسه با 

ربات های دوبخشی 6 محور 
به طور کلی دو نوع ربات اسمبلی وجود دارد: ربات های 
چهار محور SCARA و ربات های شش محور دو بخشی. 
ربات های 4 محور به خاطر ساختاری که دارند می توانند 

به صورت آزادانه در یك صفحه مختصات حرکت کنند. 
دو بازوی اول این ربات ها قابلیت حرکت در جهت چپ 
و راست را در این صفحه فراهم می سازند. بازوی سوم 
ش��امل یك قالب فلزی است که بخش انتهایی ربات 
)End Effector( را در ب��ر دارد. ای��ن بخش قابلیت 
حرکت به سمت باال و پایین را در جهت قائم صفحه 
دارد و می تواند حول محور قائم خود بچرخد، هرچند 
قابلیت حرکت در جهت یك زاویه خاص را ندارد. این 
طراحی منحصر به فرد ب��ه این ربات یك درجه آزادی 
قابل توجه می دهد که می تواند با سرعت زیاد در طول 
صفحه حرکت کند و به کرات این کار را انجام دهد. در 
کاربردهای بسته بندی، این ربات های 4 محور با سرعت 
باالیی، قابلیت جابه جایی اشیا را دارا هستند.ربات های 
دو بخشی 6 محور دارای دو اتصال بیشتر در مقایسه با 
ربات قبلی بوده و در نتیجه دارای درجه آزادی حرکتی 
بیشتری است. بازوی اولی این ربات قابلیت حرکت در 
جهت افق��ی را در صفحه همانند ربات 4 محور فراهم 
می کند، در حالی که دو بازوی دیگر حرکت در جهت 
قائم را برای این ربات فراهم می کنند. به عالوه، این ربات 
6 محور دارای یك ساعد و دو اتصال مچ مانند است که 
همانند این اجزا در بدن انسان عمل می کند. اتصال اضافی 
این ربات این قابلیت را برای آنها فراهم می کند که قابلیت 
حمل یك جسم را که در هر جهت دلخواهی در صفحه 
قرار گرفته باشند، دارند. این ربات ها هم چنان قابلیت انجام 
عملیاتی را دارند که تنها از بازویی به پیچیدگی دس��ت 

انسان برمی آید.

اتوماسیون بسته بندی

اشاره

براس��اس تصمیمات نماین��دگان ویژه رئیس  جمهور در امور نفت، بی��ش از 18میلیارد دالر اعتبار 
و تس��هیالت برای س��رمایه  گذاری در طرح های نفت��ی، حدود 22 میلیارد دالر برای توس��عه ظرفیت 
پاالیشگاهی ایران، 22 میلیارد دالر برای طرح  های پتروشیمی و حدود 8 میلیارد دالر نیز برای توسعه 
طرح ه��ای گازی اختصاص خواهد یافت. همچنین براس��اس تصمیم نماین��دگان ویژه رئیس  جمهور 
در امور نفت، 16 میلیارد و 40 میلیون دالر اعتبار نیز از محل تس��هیالت صندوق انرژی )کنسرس��یوم 
بانك  ه��ا به رهبری بانك ملت( برای س��رمایه  گ��ذاری در طرح  های اولویت  دار ش��رکت ملی نفت 
و ش��رکت ملی پاالیش و پخش اختصاص خواهد یافت. ش��مار طرح  های ش��رکت ملی نفت که از 
تس��هیالت فوق برخوردار خواهند شد 23 طرح و برای شرکت پاالیش و پخش 8 طرح است که طبق 
این مصوبه 13 میلیارد و 600 میلیون دالر آن برای طرح های ش��رکت ملی نفت و بقیه برای طرح های 
شرکت ملی پاالیش و پخش اختصاص خواهد یافت. طبق تصمیم دیگر نمایندگان ویژه رئیس جمهور 
در امور نفت، ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و ش��رکت ملی نفت مجموعًا 106 هزار 
و 860 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود برای طرح های توس��عه، بهینه  س��ازی و افزایش ظرفیت 

تولید 5 پاالیشگاه تهران، الوان، آبادان، اراک و اصفهان اختصاص خواهند داد. 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی نیز موظف ش��د از محل منابع داخلی خود برای 
تأمین مالی احداث 7 پاالیشگاه جدید در شیراز، تبریز، گلستان، آبادان، کرمانشاه، بندر عباس و میعانات 
گازی خلیج فارس با س��رمایه  گذاری به میزان 20 درصد از کل طرح به مبلغ بیش از 42 هزار میلیارد 
ریال اقدام کند. حجم کل سرمایه گذاری مورد نیاز این پاالیشگاه ها که در سال  های 86 و 87 احداث 
آنها آغاز ش��ده 210 هزار میلیارد ریال است که بقیه آن از سوی بخش خصوصی تأمین می  شود. فقط 
با راه  اندازی 3 پاالیش��گاه  از موارد فوق، ظرفیت پاالیش��گاهی کشور بیش از 600 هزار بشكه در روز 
افزایش خواهد یافت. براس��اس یكی دیگر از تصمیم��ات نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت، 
وزارت نفت مجاز شد برای توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی در 35 ماه تا سقف 5/4 میلیارد دالر 
نس��بت به انعقاد قرارداد با ترک تش��ریفات مناقصه اقدام کند. به ازای تسریع در اتمام طرح  به صورت 
قطع��ی 50 میلی��ون دالر در هر ماه تش��ویقی تعلق خواهد گرفت و به ازای تأخی��ر نیز معادل این رقم 
جریمه تعلق می گیرد. با اجرای این طرح، ظرفیت تولید گاز تصفیه شده 50 میلیون مترمكعب در روز 
و تولید میعانات گازی 80 هزار بش��كه در روز افزای��ش خواهد یافت. عالوه بر این، ظرفیت بازیافت 
گاز اتان یك میلیون تن در س��ال، گاز مایع یك میلیون تن در س��ال و گوگرد 400 تن در روز افزایش 
پی��دا خواهد کرد.طبق تصمیم دیگ��ر نمایندگان ویژه رئیس  جمهور در امور نف��ت، اعتبار بیش از 30 
میلیارد و 200 میلیون دالری نیز از محل تسهیالت بانك صادرات برای توسعه طرح های نفتی، گازی، 
پاالیشی و پتروش��یمی اختصاص خواهد یافت. براساس سایر مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور 
در امور نفت، سرمایه گذاری در طرح شرکت پتروشیمی پارس به بیش از 10 هزار و 210 میلیارد ریال 
افزایش پیدا کرد. همچنین ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی مجاز به س��رمایه گذاری ارزی معادل بیش 

از8/2 میلیارد دالر در اجرای طرح مبین 2 در پتروشیمی دماوند شد. 

دولت نحوه اختصاص و تأمین بیش از 70 میلیارد 
دالر اعتبار برای توسعه صنایع نفت، گاز، پاالیش 

و پتروشیمی ایران را تعیین کرد  
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جوان و خانواده

آگهی ابالغ وقت دادرسی
113/خ خواه��ان کتای��ون یغمایی دادخواس��تی به طرفیت ج��واد فرزانه فر 
تقدی��م دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه اول دادگاه 
حقوقی اصفهان ارجاع و به کالس��ه 880649 ح/1 ثبت و نظریه کارشناسی 
واص��ل گردیده که ظرف یك ماه جهت مالحظه نظریه کارشناس��ی و اظهار 
نظ��ر ه��ر مطلبی نفیًا ی��ا اثباتًا دارید ارائ��ه نمایید به عل��ت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یك نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار 
آگه��ی می گ��ردد تا خوان��ده از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یك م��اه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه ثانی دادخواس��ت 
و ضمائ��م را دریافت دارد و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی در دادگاه 

حاضر ش��ود. 
3184/ م ال��ف

مدیر دفتر ش��عبه اول دادگاه حقوقی اصفهان  

آگهی ابالغ
111/خ نظر به اینكه آقای محمدجواد اثنی عش��ری حس��ب ش��كایت آقای 
مجید رفیعائی فرزند حسین از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 890247 
تح��ت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نب��ودن محل اقامت 
او ممك��ن نگردیده بدینوس��یله در اج��رای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی 
دادگاهه��ای عمومی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا 
ظ��رف یكماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه دادیاری دادس��رای عمومی 
اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم 
حض��ور پس از یكماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد 

شد.
 3239/ م ال��ف

دادیار ش��عبه 27 دادس��رای عمومی مجتمع ش��ماره دو اصفهان 

آگهی ابالغ
118/خ نظ��ر به اینكه آقای احمد غالمی اس��فیدواجانی فرزند رضا به اتهام 
مزاحمت تلفنی - فحاش��ی - تهدید حس��ب ش��كایت آقای نجفعلی اسدی 
فرزند حسینعلی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 890110 /27 تحت 
تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن 
نگردی��ده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای 
عموم��ی و انق��الب در امور کیفری مراتب به نامب��رده ابالغ تا ظرف یكماه 
از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت 
پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از 

یكماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د.
 3204/ م ال��ف

دادیار ش��عبه 27 دادس��رای عمومی مجتمع ش��ماره دو اصفهان 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
108/خ خواه��ان حس��ین توکل��ی دادخواس��تی به طرفی��ت محمد حریری 
فرزن��د حبیب ال��ه مبنی بر مطالب��ه تقدی��م دادگاههای عموم��ی نموده که 
جهت رس��یدگی به ش��عبه اول دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع و به کالس��ه 
880184ح/1 ثب��ت و وقت رس��یدگی آن برای تاریخ 89/5/13 س��اعت 9 
صب��ح تعیین ش��ده به عل��ت مجهول الم��كان بودن خوانده به درخواس��ت 
خواه��ان و دس��تور دادگاه و ب��ه تجوی��ز م��اده 73 قان��ون آئین دادرس��ی 
مدن��ی مرات��ب یك نوبت در یك��ی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می گردد 
ت��ا خوانده از تاریخ نش��ر آگهی ظرف ی��ك ماه به دفت��ر دادگاه مراجعه و 
ضم��ن اعالم نش��انی کام��ل خود نس��خه ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را 
 دریاف��ت دارد و در وق��ت مق��رر باال جه��ت رس��یدگی در دادگاه حاضر 

شود.
 3234/ م ال��ف

مدیر دفتر ش��عبه اول دادگاه حقوقی اصفهان  

 آگهی ابالغ وقت دادرسی
109/خ خواهان مس��عود راس��تگو دادخواس��تی به طرفیت محمد سلیمانی 
فرزن��د عباس مبن��ی بر مطالبه طل��ب تقدیم دادگاهه��ای عمومی نموده که 
جهت رس��یدگی به ش��عبه اول دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع و به کالس��ه 
89195 ثب��ت و وقت رس��یدگی آن ب��رای تاریخ 89/5/11 س��اعت 9:30 
صب��ح تعیین ش��ده به عل��ت مجهول الم��كان بودن خوانده به درخواس��ت 
خواه��ان و دس��تور دادگاه و ب��ه تجوی��ز م��اده 73 قان��ون آئین دادرس��ی 
مدن��ی مرات��ب یك نوبت در یك��ی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می گردد 
ت��ا خوانده از تاریخ نش��ر آگهی ظرف ی��ك ماه به دفت��ر دادگاه مراجعه و 
ضم��ن اعالم نش��انی کام��ل خود نس��خه ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را 
 دریاف��ت دارد و در وق��ت مق��رر باال جه��ت رس��یدگی در دادگاه حاضر 

شود.
 3236/ م ال��ف

مدیر دفتر ش��عبه اول دادگاه حقوقی اصفهان  
 

آگهی ابالغ وقت رس��یدگی
103/خ در خص��وص پرونده کالس��ه 55/89 ش/9 خواهان آقای فضل اله 
میرزاخانی دادخواس��تی مبنی بر الزام به تنظیم س��ند رسمی انتقال یك سهم 
از س��ه س��هم زمین واق��ع در مرغ از اراضی دهس��تان ک��راج بخش 6 ثبت 
اصفه��ان به انضمام کلیه خس��ارات قانونی وارده مقوم به 3/100/000 ریال 
ب��ه طرفیت آقای��ان 1- منصور زائری��ن 2- رضا تابش 3- کم��ال نم نبات 
4- س��ید حس��ن حقیقت پن��اه 5- حاج حس��ینعلی صادقی برزان��ی تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز چهارش��نبه 89/4/23 ساعت 8:30 
صب��ح تعیی��ن گردیده با توجه ب��ه مجهول المكان ب��ودن خواندگان ردیف 
چهارم و پنجم آقایان س��ید حس��ن حقیقت پناه و حاج حس��ینعلی صادقی 
برزان��ی حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب در جرائد منتش��ر ت��ا خواندگان 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاش��انی – 
جن��ب بیمه ای��ران – مجتمع ش��ماره یك ش��ورای حل اخت��الف اصفهان 
مراجع��ه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایند. در صورت 
 ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتض��ی اتخاذ 

می ش��ود. 
3241/ م ال��ف

دبیرخانه ش��عبه نهم ش��ورای حل اختالف حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رس��یدگی
106/خ در خص��وص پرون��ده کالس��ه 63/89 خواه��ان محم��د فرقدانی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- محمد رنجبر 2- خانم آقاسرحد 
3- مهناز حكمی ها تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه 
89/4/12 س��اعت 3:45 عصر تعیی��ن گردیده، با توجه ب��ه مجهول المكان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی – جنب 
بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایند. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.
 3287/ م ال��ف

مدیردفتر 18 مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ 
114/خ ش��ماره: 890267 ب17

نظ��ر به اینكه آق��ای داود الیقی فرزند محمد به اتهام س��رقت طال از منزل 
حس��ب ش��كایت خانم مش��كین کلك فرزند پرویز از طرف این بازپرس��ی 
تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممك��ن نگردی��ده اس��ت بدین وس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آئین 
دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور کیف��ری مراتب به نامبرده 
اب��الغ ت��ا ظرف مدت یك ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه بازپرس��ی 

دادس��رای عموم��ی و انقالب مجتمع پن��ج اصفهان واق��ع در خیابان قائمیه 
کوچه فضیلت جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود در صورت 
 عدم حضور پس از یكماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی بعمل خواهد 

آمد.
 3200/ م ال��ف

مدیر دفتر ش��عبه 17 بازپرس��ی دادس��رای عمومی و انقالب مجتمع 
ش��ماره دو اصفهان 

آگهی ابالغ
119/خ نظر به اینكه آقای رضا نظری به اتهام فحاش��ی و تخریب و تهدید 
حس��ب شكایت آقای رحیم خش��تی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
880761 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممكن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 115 ق آ ک مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یك ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 27 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود 
در ص��ورت عدم حضور پس از یكماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد ش��د.
 3206/ م ال��ف

دفتر ش��عبه 27 دادیاری مجتمع ش��ماره دو اصفهان 

آگهی ابالغ وقت دادرس��ی
137/خ کالس��ه پرونده: 881404 ح12

وقت رس��یدگی: 89/7/28 س��اعت 8 
خواهان: غالمرضا عموس��لطانی با وکالت رس��ول کاظمی 

خوان��ده: احمدرض��ا زمان��ی 
خواس��ته: مطالبه – تأمین خواس��ته

خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 12 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المكان 
ب��ودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یك نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یك ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت 
 و ضمائ��م را دریافت نمای��د و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور 

بهمرساند.
 3299/ م ال��ف

مدیر دفتر ش��عبه 12 دادگاه عمومی اصفهان  

آگهی ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
130 /خ بدینوس��یله اعالم می گردد خانم عصمت قمشه دستجردی شكایتی 
علیه آقای رضا عس��گریان مجهول المكان دائر بر عدم ثبت واقع ازدواج به 
این بازپرس��ی تس��لیم و با کالسه 880539 ب 9 ثبت گردیده که از مشتكی 
عنه ظرف یكماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت بحضور میشود 
و ب��ا تجویز ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزله ابالغ 
در یك��ی از روزنام��ه های کثیراالنتش��ار محلی برای ی��ك نوبت درج و در 

صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
3229/م الف

 داعی - مدیر دفتر ش��عبه 9 بازپرس��ی اصفهان 
مجتمع بهارس��تان

آگهی ابالغ
102/خ کالس��ه پرونده: 1092-88

ش��ماره دادنامه: 100-89/1/31
مرجع رس��یدگی: ش��عبه هفتم ش��ورای حل اختالف اصفهان

خواهان: محمدرضا ش��مس آب��ادی فرزند حیدرعلی نش��انی: اصفهان- خ 

کاش��انی- روبروی انبار هالل احمر کوچه ش��یروانیها- پالک 16
خوانده: علی س��لیمانی فرزند رضا نش��انی: مجهول المكان

خواس��ته: استرداد اتومبیل به لحاظ امانی بودن مقوم به بیست و یك میلیون 
ریال به انضمام هزینه دادرس��ی

گردش��كار: با عنایت ب��ه محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای 
محترم ش��ورا ضمن ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتی 

مبادرت بصدور رأی می نماید:
»رأی قاضی ش��ورا«

در خص��وص دعوی محمدرضا ش��مس آبادی به طرفیت علی س��لیمانی به 
خواس��ته اس��ترداد اتومبیل به لحاظ امانی بودن مقوم به بیست و یك میلیون 
ری��ال به انضمام هزینه دادرس��ی، نظ��ر به دادخواس��ت تقدیمی خواهان و 
اوراق و محتویات پرونده، با توجه به اینكه خواهان بیان نموده که تقاضای 
اس��ترداد اتومبیل پژو پارس به ش��ماره انتظامی 423 ب 54- ایران 13 مدل 
82 ب��ه رن��گ نقره ای متالی��ك را، با عنای��ت به اینكه خ��ودرو به صورت 
امانی به خوانده داده ش��ده و مش��ارالیه از اس��ترداد خ��ودرو تاکنون امتناع 
نموده اس��ت لذا به لحاظ اینكه خواهان وکالتنامه در فروش از سوی مالك 
اصلی خودرو آقای رس��ول کاظمی که طبق اس��تعالم راه��ور مالكیت وی 
تأیید گردیده اس��ت، دارا می باش��د. و با عنایت به اینكه خودرو به صورت 
امان��ی در اختی��ار خوانده قرار داده ش��ده و امانت دلیل تصرف محس��وب 
نم��ی گردد و امین فقط مكلف به اس��تفاده و حفاظت از مال امانی تا زمانی 
اس��ت که مالك، اس��ترداد مال م��ورد امانت را از وی درخواس��ت نماید و 
لذا مش��ارالیه مكلف به مس��ترد نم��ودن مال امانی بوده و ب��ا توجه به عدم 
حض��ور خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی به جهت ارائه 
دالی��ل و دف��اع در رد ادع��ای خواهان و عدم اس��ترداد م��ال امانی دعوی 
مطروح��ه را وارد دانس��ته به اس��تناد م��واد 198 و 515 و 519 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی حكم ب��ه محكومیت خوانده به اس��ترداد خ��ودرو در حق 
خواه��ان ص��ادر و اعالم می نمای��د رأی صادره غیابی ظرف مدت بیس��ت 
روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و س��پس ظرف 20 روز 
 بع��د از آن قاب��ل تجدیدنظرخواه��ی در محاک��م عمومی حقوق��ی اصفهان 

می باش��د.
3259/ م ال��ف

ش��عبه هفتم ش��ورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار متهم
107/خ حس��ب محتویات پرونده 881975 ک 113 در اجرای ماده 115 و 
آئین دادرس��ی کیفری وقت رس��یدگی تاریخ 89/4/29 ساعت 10 صبح به 
آقای س��جاد یوسفی مجهول المكان ابالغ می شود که در خصوص شكایت 
خانم صدیقه صدقی علیه ش��ما دایر بر توهین و ورود به عنف جهت دفاع 
در م��ورد اته��ام وارده به ش��عبه دادگاه عمومی جزائی 113 حاضر ش��وید 
بدیهی اس��ت پ��س از پایان وقت مق��رر و عدم حض��ور در دادگاه تصمیم 

قانونی اتخاذ خواهد ش��د.
3230/ م ال��ف

مدیر دفتر ش��عبه 113 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار
116/خ چ��ون آقای محمدعلی پیمان��ی فرزند محمدابراهیم ش��كایتی علیه 
آق��ای ه��ادی ن��وروزی فرزند حش��مت اهلل مبنی بر ش��هادت کذب مطرح 
نم��وده که پرونده به کالس��ه 882537 د/ 7 این دادی��اری ثبت گردیده. لذا 
نظ��ر به اینكه متهم مجهول المكان میباش��د حس��ب م��اده 115 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری مراتب ی��ك نوبت در یكی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت 
یكم��اه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگوئی به اتهام خود ب��ه این مرجع 
 مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.
 3203/ م ال��ف

خس��روی- دادیاری ش��عبه 7 مرکزی اصفهان

جوان و خانواده

گام هایی که برمی داریم تا یک رابطه را به راحتی تخریب کنیم

زنان نیمی از جمعیت جهان را تش��كیل 
می دهند و از قرن های بس��یار دور نقش��ی 
کلیدی را در جوامع خود بازی می کردند. به 
عنوان مثال در عصر حجر نیروی زنانه متناسب 
با کاری بود که زن می توانس��ت انجام دهد و 
بنابراین در آن دوره به��ره برداری از باغ ها و 
زراعت در سطح کوچك یكی از مشاغل مورد 
توجه زنان ب��ود که نقش مهمی را در اقتصاد 
خانواده بازی می کرد. در دوره های بعد زنان 
به اشتغال در زمینه های مختلف ادامه دادند و 
در کنار نگهداری از فرزندانش��ان در محوطه 

خان��ه به تولی��د و بافت انواع صنایع دس��تی 
می پرداختند و سپس آنها را در بازار به فروش 
می رس��اندند. »انگلس« در جایی با بررس��ی 
اش��تغال زنان در دوره های قبل به این تحلیل 
می رسد که ضعف عضالنی زن فقط در زمینه 
ابزار آهنی و یا مفرغی موجب حقارت و تسلط 
مرد به او شده است که در نتیجه حضور زنان 
را در تاریخ اش��تغال کمرنگ کرده اس��ت. در 
صورتی که این موضوع از نظر انگلس پوشیده 
ماند که محدودیت توانایی زن در قلمرو کار، 
کاستی چندانی برای اشتغال او فراهم نكرد و او 

را به سوی مشاغل دیگری سوق داد. بنابراین 
گزارش به دنبال انقالب صنعتی که در غرب 
اتفاق افتاد، مسائل تازه و جدیدی مطرح شد 
که یكی از آنها تبلیغ جهت اشتغال در خارج 
از خانه بود. کارخانه داران و س��رمایه داران به 
دلیل دستمزد کمتر زنان، از آنها دعوت کردند 
تا مشغول به کار شوند و برای جلب نظر آنها 
سروصدای زیادی پیرامون حقوق زنان به راه 
انداختند و خواس��تار حق مالكیت زن نسبت 
به درآمد و اموال خود ش��دند. آنها برای اینكه 
مادران ب��ه خاطر تنها ماندن فرزندان کوچك 
خ��ود از کار بیرون از خانه صرف نظر نكنند 
مهدکودک، شیرخوارگاه و... تأسیس کردند تا 
مادران با خیالی آس��وده، در محیط کار حاضر 
ش��وند. بر اثر این تبلیغات زن��ان زیادی وارد 
بازار کار شدند و تا به امروز نیز این روند ادامه 
یافته اس��ت؛ به طوری که در حال حاضر در 
کل دنیا دو سوم تا سه چهارم کار توسط زنان 
انجام می شود. آنها 45 درصد از غذای دنیا را 
فراهم می کنند. به اعتقاد کارشناسان، متغیرهای 
تحصیالت در دوره متوسطه، تحصیالت عالی 
به عنوان شاخص سرمایه انسانی، میزان موالید 
به عنوان شاخص جمعیتی و تولید ناخالص 
داخل��ی به همراه س��رمایه گ��ذاری به عنوان 
شاخص سرمایه فیزیكی و... از جمله عواملی 
است که تعیین کننده میزان اشتغال زنان است.

طبق آخری��ن یافته ها، ت��داوم و تكرار
20 اش��تباه در طرز تفك��ر و برقراری ارتباط 
که افراد مرتكب آن می شوند، توانایی نابود 

ساختن هر رابطه ای را دارا است:
1- سرسختانه همواره خود را حق به جانب 
دانس��تن، حتی زمانی که ادله کافی در اختیار 

نداشته باشید.
2- هی��چ گاه عذرخواهی نكردن، حتی 
زمانی که تقصیر کار بودن ش��ما اثبات شده 

باشد.
3- بی رحمانه خطاهای شریك زندگی 

خود را بازگو کردن.
4- ادعای متعصبانه از آگاهی داشتن از 
انگیزه های شریك زندگی بهتر از خود وی.

5- تصور اینكه ش��ریك ش��ما می باید 
نیازه��ای ش��ما را درک کرده و ف��وراً بدون 

درخواست شما آنها را برآورده سازد.
6- نادیده گرفتن کامل اولویتهای شریك 

زندگی و پافشاری بر اولویتهای خود.
7- تصور اینكه نیازهای جنسی همسر 

شما و نیازهای جنسی شما یكسان و مشابه 
هستند.

8- عدم اقرار به رنجش و بالفاصله ابراز 
خشم کردن.

9- شناس��ایی عی��وب و کاس��تی های 
شخصیتی همسر و اس��رار خانوادگی وی و 
بهره گیری از آنها برای پیروزی در مشاجرات، 

زمانی که منطق درمی ماند.
10- بهره گیری از عذاب وجدان و حس 
گناهكار بودن برای به بازی گرفتن، دستیابی 

به اهداف و یا مجازات همسر.
11- در شناسایی و یافتن بدیها و معایب 
همسر چیره دست بودن، اما هیچ گاه خوبیها 

و محاسن وی را به زبان نیاوردن.
12- کوت��اه نیام��دن به هی��چ قیمتی و 
کش��اندن مجادله تا جایی که همسر از خانه 

بگریزد.
13- هیچ��گاه ره��ا نكردن گذش��ته و 

بازگویی و بازآفرینی آن.
14- ابراز وابس��تگی ش��دید به همسر 

خود و ادع��ای آنكه بی وی و یا در صورت 
بی اعتنایی وی بی شك خواهد مرد.

15- در صورت عدم وابس��تگی شدید، 
فاصله گرفتن از لحاظ فیزیكی و احساسی تا 

حد بی اعتنایی کامل.
16- قول دادن و هیچ گاه عمل نكردن.

17- ت��ا حدی متظاهر و دو رو بودن که 
همسر نمی داند شما چه زمان جدی هستید.

18- پافش��اری بر این عقیده که همواره 
مطلبی که شما می خواهید بیان کنید مهم تر 
از مطلبی اس��ت که همس��رتان می خواهد 

بگوید، بنابراین حرف وی را قطع می کنید.
19- وانم��ود می کنید که حرفهای بیان 
شده همسرتان را کاماًل متوجه شده اید، ولو 
آنكه هیچ چیزی از صحبتهای وی را نفهمیده 

اید.
20- به گونه ای رفتار می کنید که گویی 
شما مرتكب هیچ کدام از اشتباهات ذکر شده 
نشده اید و این شریك شماست که باید تغییر 

کند.

مواد الزم
گوشت چرخ کرده: نیم کیلو

پیاز سرخ شده: یك عدد
گوجه فرنگی حلقه شده: یك 

کیلوگرم
بادمجان: یك کیلوگرم

فلفل دلمه ای حلقه شده: سه عدد
آب: یك استكان

آبلیمو: کمی
ادویه، نمک، زردچوبه و فلفل: به 

میزان الزم
طرز تهیه

در آغاز بادمجان ها را پوس��ت گرفته، 
آنه��ا را از ط��ول س��ه برش زده و س��رخ 
می کنیم. گوش��ت، پیاز و ادویه را مخلوط 

کرده و از آن کباب های کوچكی به اندازه 
ی��ك انگش��ت س��بابه درآورده و س��رخ 

می کنیم. 
س��پس هرک��دام از کباب ه��ا را الی 
و  گذاش��ته  ش��ده  س��رخ  بادمجان ه��ای 
می پیچیم و در آخر ی��ك خالل دندان در 

آن فرو می کنیم تا از هم باز نشوند. 
س��پس آنه��ا را روی حلقه های گوجه 
و فلف��ل چیده، آب و کم��ی آبلیمو اضافه 
و  بادمجان ه��ا می ریزی��م  ک��رده و روی 
مج��دداً حلقه های فلف��ل و گوجه را روی 
آن می چینیم با ح��رارت مالیم حدود 15 
دقیقه می گذاریم تا این خورش مغز پخت 
ش��ود. این خورش را با ن��ان و یا با برنج 

می توانید میل کنید.

کلروفیتوم از خانواده لیلیاسه )سوسنی ها( 
دارای چهل گونه مختلف و س��ریع الرشد با 
برگ های گندمی شكل خمیده و شاخه های 
س��یمی مانند که در فصل تابستان گل های 
سفید ریزی تولید می کند و در هر آپارتمانی 
تعدادی از انواع آن را نگهداری می کنند و به 
خصوص برای تزئین سالن و هال از سبدهای 
آویزان آن استفاده می ش��ود. این گیاه در هر 
شرایطی به خوبی رشد می کند. واریته های 
مختلف آن با خطوط طالی��ی زرد و کرم به 
م��وازات رگبرگ ها س��طح ب��رگ را تزئین 

می کنند.
درجه حرارت: در زمستان نبایستی در 

کمتر از 8 درجه نگهداری شود.
نور: در هر نقطه از آپارتمان به جز 
در تابش نور مستقیم خورشید به خوبی 

رشد می کند و کمبود نور موجب کمرنگی 
برگ ها و طویل شدن ساقه ها می شود.

آبیاری: در بهار و تابستان هر روزه و در 
زمستان یك مرتبه در هفته آبیاری می کنند.

تغییر گلدان: چنانچه ریشه تمام حجم 
گلدان را پر کرده باشد، در فصل بهار آن را 

تعویض کنید.
تکثیر: شاخه های آویزان که پنجه 

کوچكی از انتهای آن وجود دارد، اغلب در 
خاک گلدان مجاور فرو رفته و ریشه تولید 
می کند. آنها را از پایه اصلی جدا کنید و با 

ریشه در گلدان استكانی بكارید. همچنین 
می توان یك بوته را به چند قسمت تقسیم 

کرد و در گلدان های متعدد کاشت.
اشکاالتی که ممکن است در رشد 

گیاه به وجود آید:
نوک برگ ها قهوه ای می شود. علت آن 
کمبود غذایی گلدان اس��ت، در موقع آبیاری 
حداق��ل یك م��اه یك مرتبه با ک��ود کامل و 

محلول آن را تقویت کنید.
ک��وران ه��وای گرم، موجب می ش��ود 
نوک برگ ها قهوه ای رنگ شود. بهتر است 
برگ های آسیب دیده را قطع کنید. در فصل 
زمستان خطوط طولی روی برگ ها قهوه ای 
رنگ می ش��ود، علت آن، آبیاری بیش از حد 
است. برگ ها مجعد شده و لكه های قهوه ای 
روی س��طح برگ ظاهر می ش��ود، علت آن 
خش��ك ش��دن خاک گلدان در فصل بهار و 

تابستان است و باید آبیاری را منظم کرد.

   سپیده نصر اصفهانی
گاهی اش��تباهات ما آدما از جنس��یه که اگرم بقیه بتونن از اونا بگذرن، خودمون هرگز 

نمی تونیم ببخشیم! 
احس��ان 29 س��اله هم درمورد اش��تباهش همین موضوع را عنوان می کنه و در خالل 

صحبت هاش بارها به زبون میاره که هیچ وقت خودش رو نمی بخشه... 
وقتی کارم رونق گرفت و وضعیت اقتصادیم بهتر ش��د به همون نس��بتی که پیشرفت 
می کردم، واس��ه خودم و در انس��انیت خودم پس می رفتم... کم کم خیلی چیزا فراموشم 
شد و شاید ناخواسته بسیاری از اعتقاداتم رو زیر پا گذاشتم. خوب به یاد دارم که خانومم 
با همه بی پولی و بدبختی من چندین سال ساخت و حتی یه کلمه هم اعتراض نكرد ولی 

من با بی چشم و رویی تمام از خود گذشتی هاشو نادیده گرفتم. 
چن��د ماه اولی که ش��رایط مالی کارم فوق العاده پیش��رفت کرده ب��ود رفت وآمدم با 
دوس��تانم رو زی��اد کردم و در همین حین هم به مواد مخ��در رو آوردم...یادمه اصاًل توی 
چنین فكرایی نبودم ولی وقتی پول توی دست و بالم زیاد شد دیگه به قول معروف خدا 
رو بنده نبودم... با خودم می گفتم تفریحیه ولی خیلی زود این بازی تفریحی به یه اعتیاد 

جدی تبدیل شد. 
ش��با دیر می رفتم خون��ه و گاهیم اصاًل نم��ی رفتم! صبحا خیلی دی��ر، نزدیك ظهر 
می رفتم س��رکار و زندگیم هیچ برنامه خاصی نداش��ت... دیگه نه متوجه خانومم بودم نه 
پس��ر کوچیكم که تازه 2 سالش تمام ش��ده بود... یه بار که نیمه های شب رسیدم خونه، 
خانوم��م که تا اون موقع بیدار مونده و کلی ه��م گریه کرده بود باهام صحبت کرد... اول 
خیل��ی آروم و منطق��ی ولی چون خودم با بی رحمی تم��ام جوابش رو می دادم عصبانی 
ش��د... داد و بیداد کرد و بعدم با من اتمام حجت کرد که اگر این ماجرا ادامه داش��ته باشه 
باید از هم جدا بش��یم... خوب یادمه با چش��مای گریون واسم قسم می خورد که پاکی و 
س��ادگی زندگی قبلمون رو که با بدبختی و بی پولی می گذشت، با صدتا رفاه و آسایش 

اآلنمون عوض نمی کنه! اون می گفت اما چه فایده که من گوش شنوایی نداشتم... 
مدتی بعد که واس��ه کارم رفته بودم یه ش��هر دیگه، اتفاقی با یه خانومی آش��نا ش��دم 
و... خودم��م نفهمیدم چی ش��د که اون خانم ش��د زن دوم��م و از اون موقع به بعد دیگه 
حتی همون چند س��اعت کوتاهیم که می رفتم خونه و با خونواده می گذروندم تمام شد! 
اغلب یا س��ر کار بودم و یا... می فهمیدم که چه فش��ار سنگینی روی خونوادم هست ولی

 نمی دونم چرا بی خیال بودم. و این اوضاع ادامه داشت تا...
یكی دو هفته ای می ش��د که ع��الوه بر کار خودم گهگاه��ی کار قاچاق مواد مخدر 
ه��م انجام می دادم. ب��از هم نفهمیدم چی ش��د که وارد چنین کار خطرناکی ش��دم ولی 
این��و خ��وب می دونم که اون روزا چش��مام رو به همه چیز بس��ته ش��ده بود و من حتی
کوچیك ترین تالشی هم برای تشخیص خوب از بد نمی کردم! یه مدت زمان زیادی به 

این منوال گذشت و من هر روز بیشتر از قبل غرق کارای کثیف خودم می شدم.
اون روز ه��م ب��ا یه بار نه چندان کوچیك مواد، همراه با همون خانمی که چند روزی 
هم می ش��د صیغه نامش تموم شده بود، توی جاده در حال سفر به شهر مقصد بودیم که 
پلیس راه به حالت نامتعادل من شك کرد و جلوی مارو گرفت. بعد هم با رفتار نامناسب 
من وضعیت بدتر ش��د و مشغول جستجوی ماشین شدن و با پیدا کردن مواد مخدری که 
توی صندوق عقب جاس��ازی ش��ده بود، از هویت اون خانوم و نس��بتی که با هم داشتیم 
سؤال کردن و چون هیچ کدوم جوابی برای سؤاالتشون نداشتیم، هردومون دستگیر شدیم 

و رفتیم پاسگاه. 
وقتی جریان تموم ش��دن مهلت صیغه نامه هم رو ش��د، وضعیت از اون هم بدتر شد 
و من که برای مدت زیادی گرفتار ش��ده بودم، دیگه هرگز نتونس��تم خونوادم رو ببینم... 
همس��رم دو س��ه باری اومد برای مالقاتم اما من حاضر نشدم ببینمش چون نمی تونستم 
به چش��ماش نگاه کنم. نه به چش��مای خانومم و نه به پسرم که می دونستم از داشتن پدر 
در طول زندگی کوتاهش چیزی نفهمیده... هنوز شش ماهی از اون ماجرا نگذشته بود که 
طالق نامه همس��رم به دستم رس��ید و من برای همیشه پشت میله های حماقتی که خودم 

برای خودم ساخته بودم اسیر شدم...

خورشت بادمجان چینی 

کلروفیتوم )برگ گندمی( اسیر حماقت
زنان سرکار، مردان در خانه

پیشبند

گلخند جاده خاکی
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پژمان سلطانی
در سومین دوره مسابقات جهانی جودو 
ب��رای اولین بار دو ورزش��كار اصفهانی در 
بوداپس��ت مجارس��تان به گردن آویز برنز 
رسیدند. ما فرصت را غنیمت شمردیم تا با 
یكی از این مدال داران، گپی خودمانی داشته 

باشیم:
ــرای  ب را  ــان  خودت رود:  ــده  زاین
ــدگان محترم زاینده رود معرفی  خوانن

کنید:
 مجتبی باجالن، متولد 1361/5/2 و دبیر 

هیأت جودوی استان اصفهان.
ــب  زاینده رود: چه مقام هایی را کس

کرده ای؟
 در س��ال 85 ب��ه مق��ام دوم کش��وری 
رس��یدم، س��ال 86 بر سكوی س��وم کشور 
ایس��تادم و در س��ال های 87 و 88 دو سال 
متوالی مقام قهرمانی را کسب کردم و در آخر 
هم در مسابقات جهانی بوداپست مجارستان 
 ب��رای اولین بار در کش��ور به همراه س��ید 
رض��ا روحانی در تیم کاتامه نوکاتای هر دو 

نفر به مقام سوم رسیدیم.
ــی در این  ــده رود: چه مربیان زاین

رقابتها شما را حمایت کردند؟
 استاد حسین زند و در اصفهان هم استاد 

جمشید ودید من را تمرین می دهند.
ــما  ــی ش ــان اصل ــده رود: حریف زاین
ــورهایی  ــت چه کش در رقابتهای بوداپس

بودند؟ 
ژاپنی ها به همراه تیم ایتالیا و اسپانیا از 
قدرت باالیی برخ��وردار بودند و تیم ژاپن 
که به همراه تیم ایران، تنها تیم های آسیایی 
شرکت کننده در این مسابقات بودند به مقام 
اول رس��ید در این رقابتها ایتالیایی ها با یك 
امتیاز اختالف نس��بت به تیم کشورمان در 

سكوی دوم ایستادند.
ــانی  ــده رود: در این راه چه کس زاین

شما را حمایت کردند؟
  خان��واده ام، مربیان��م و اس��تاد رض��ا 
رفیع زاده رئیس هیأت جودوی استان اصفهان 
که با وجود او این رشته ورزشی در حال رشد 
و توسعه است و در سطح کشور حرف اول را 
می زند. امیدوارم با حمایت دکتر علیرضا امینی 
رئیس فدراسیون از استاد رفیع زاده و همچنین 
با وجود دکتر خدابخش مدیر کل تربیت بدنی 
اس��تان اصفهان که فردی برنامه محور است، 

جایگاه این ورزش را ارتقاء بخشیم.
ــی  قهرمان ــابقات  مس رود:  ــده  زاین

بوداپست با شرکت چند تیم انجام شد؟
 با حضور 32 تیم از سراسر جهان در دو 
گروه 12 تیمی برگزار شد که ما در گروهمان 
صدر نشین شدیم. از هر گروه 3 تیم به دیدار 
نهایی راه یافتند که ما در نهایت به مقام سوم 

رسیدیم.
زاینده رود: در آینده چه مسابقاتی در 

پیش خواهی داشت؟ 
فدراس��یون جودوی ایتالیا در بوداپست 
از ایران برای رقابتهای بین المللی این کشور 
دعوت کرده و قرار اس��ت این مسابقات در 
مهرماه برگزار ش��ود و بعد از آن مس��ابقات 

آسیایی را در پیش خواهیم داشت.
ــت بدنی  ــده رود: اداره کل تربی زاین
استان اصفهان جایزه ای برای شما در نظر 

گرفته است؟
دکتر خدابخ��ش به من و رضا روحانی 
5 س��كه بهار آزادی هدیه داد و به محس��ن 
نجفی که در مسابقات آسیایی به مدال های 
برنز و نقره رس��یده بود، 3 سكه بهار آزادی 

تقدیم کرد.
زاینده رود: حرف آخر: از شما و زاینده 
رود تشكر می کنم که حامی قهرمانان استان 
اصفهان اس��ت و امیدوارم شما از سید رضا 
رفی��ع زاده رئیس هیأت جودوی اس��تان و 
رؤس��ای دیگر هیأتها که برای ورزش استان 

زحمت می کشند حمایت کنید.

زاینده رود
در بیس��ت و یكمین دوره مس��ابقات 
بسكتبال جام باش��گاههای آسیا در دیدار 
فینال، تیم مهرام تهران با نتیجه 93 به 73 
بر میزبانش الریان قطر غلبه کرد و قهرمان 
این دوره از رقابت ها شد. مهرامی ها در 

کوارت��ر اول 22 بر 20 پیروز ش��دند، در 
کوارتر دوم ش��اگردان هاشمی 46 بر 33 
از سد حریف گذش��تند. در کوارتر سوم 
الریان قطر با حس��اب 51 بر 76 مغلوب 
مهرام ش��د و در نهایت قهرمان کشورمان 
با اخت��الف 20 امتیاز برای دومین س��ال 

متوالی به این مهم دست یافت. قابل ذکر 
است که قبل از تیم مهرام، تیم صبامهر در 
دو سال پی در پی این مقام را کسب کرد. 
مهرام به عنوان نماین��ده ایران با قهرمانی 
در جام باشگاههای آسیا به مسابقات جام 

باشگاههای جهان راه یافت.

مجتبی باجالن: 

 حضــور رفیع زاده باعث ارتقــاء 
جودو در اصفهان شده است س��ازمان لیگ ب��ا اجرایی ک��ردن قانون 

س��قف قرارداد برای بازیكنان لیگ، نه تنها 
گامی اساس��ی در جهت جلوگیری از انعقاد 
قرارداده��ای بی روی��ه برنم��ی دارد بلكه 
باش��گاه ها را به س��وی ثب��ت قراردادهای 
دروغی��ن و ب��ه عب��ارت عامیان��ه، فرمالیته 
س��وق می دهد. ب��ه گزارش مهر، س��ازمان 
 لیگ در یكی، دو س��ال گذش��ته تصمیمات 
س��ؤال برانگی��زی اتخ��اذ کرده و ب��ا توجه 
 ب��ه اینكه جامع��ه فوتبال و اهل ف��ن با این 
تصمیم گیری ه��ا به مقابله برخاس��ته اند، 
اما همچن��ان آنها بر روش خود پافش��اری 

می کنند. 
آخرین تصمیم س��ازمان لی��گ، تعیین 
س��قف قرارداد برای بازیكن��ان لیگ برتری 
است که طی آن قرارداد مربیان و بازیكنان در 
لیگ دهم 350 میلیون تعیین شده است. عزیز 
محمدی رئیس سازمان لیگ برتر، در پاسخ 
به س��ؤالی مبنی بر اینكه اگر باشگاه ها رقم 
قراردادها را غیر واقعی ثبت کنند، چه اتفاقی 
خواهد افتاد، گفت: برای سازمان لیگ، مالک 
اصلی فرم قرارداد بازیكنان است که باید مبلغ 
قرارداد به طور دقیق و شفاف در آن قید شده 
باش��د و قراردادهای باالتر از سقف مجاز از 
سوی سازمان لیگ قانونی نیست و رسمیت 
نخواهد داشت. این پاسخ رئیس سازمان لیگ 
به مثابه این است که باشگاه ها می توانند از 
طرق غیرقانونی ب��ه جذب بازیكن بپردازند 
ک��ه یكی از این روش ها، یارگیری از طریق 
زیرمیزی است. چنانچه مالک سازمان لیگ، 
تنها فرم ثبت ش��ده باش��گاه ها باش��د، چه 
تضمینی وجود دارد که نماینده فالن باشگاه 
در یك غذاخوری مجلل با بهمان بازیكن بر 
س��ر قراردادی بیش از 350 میلیون به توافق 
نرس��د؛ قراردادی که در ف��رم مربوطه ثبت 
نش��ود؟ پرواضح اس��ت که باشگاه ها برای 

ج��ذب بازیكنان مورد نظر خود و یا متقاعد 
ک��ردن آنها به ادامه حضور در تیم، حاضرند 
رق��م هایی بیش از این هزینه کنند. به عنوان 
مث��ال س��یدمهدی رحمتی فصل گذش��ته 
قراردادی 777 میلیون تومانی)غیر رسمی و 
444 میلیون تومان رسمی( با سپاهان منعقد 
کرد و کم نیستند بازیكنانی که نه به این اندازه 
اما قراردادهای هنگفتی به ثبت می رسانند. با 
این حساب چطور می توان قانونی را بنیان 
نهاد که از بنیان ویران است؟چنانچه موضوع 
کهنه و قدیمی خصوصی س��ازی باشگاه ها 
صورت عملی پیدا می کرد، هیچگاه سازمان 
لیگ اقدام به ارائه این قانون بی پایه و اساس 
نمی کرد، چرا که مالكان باشگاه ها، خودشان 
مو را از ماس��ت می کش��یدند و به عبارتی 
بهت��ر، پول مفت ب��ه بازیكنی نم��ی دادند. 
در باش��گاه های خارجی اگ��ر رقم قراردها 
هنگفت است، در عوض بازیكنان دربست 
در اختیار باشگاه هایشان قرار دارند و حتی 
زمان خواب و خوراکشان را هم مسئوالن تیم 
تعیین می کنند. اما در اینجا، باشگاه ها به ویژه 
باشگاه های صنعتی، پول هایی را به صورت 
رومیزی و زیرمیزی به بازیكنان می دهند که 
عماًل از کیسه مردم اس��ت! در پایان به ذکر 
این نكته بس��نده می کنیم که س��ازمان لیگ 
با اجرای قانونی که سراس��ر عی��ب و ایراد 
است، باشگاه ها را به سوی عقد قراردادهای 
دروغی��ن و تقلبی س��وق می دهد و در این 
ب��ازار مكاره، دوباره س��ر تیم هایی بی کاله 
می ماند که در درجه اول بی بضاعت هستند 
و ثانیاً رایزن های قدرتمند اقتصادی! ندارند. 
ای��ن قانون س��ازمان لیگ هم م��ی رود در 
کنار دیگر قوانین وضع ش��ده سؤال برانگیز 
از جمل��ه قانون من��ع ج��ذب دروازه بانان 
 خارجی ب��رای تیم های لی��گ برتری قرار 

بگیرد.

پژمان غفاری
 تیم فوتسال ایران برای دهمین بار در 
یازدهمین دوره مسابقات جام ملتهای آسیا 

قهرمان شد. 
ای��ن تی��م در بازی نهایی توانس��ت با 
حس��اب 8 بر 3 میزبان خود ازبكس��تان را 
شكس��ت دهد. گل های تیم م��ا را اصغر 
دانش��فر  مس��عود  گل(،   2( زاده  حس��ن 
)2گل(، محم��د طاهری، مجید رئیس��ی، 

محم��د رضا زحمتكش و ج��واد اصغری 
مق��دم هر کدام یك گل به ثمر رس��اندند. 
تیم ژاپن هم با شكس��ت تیم چین با نتیجه 
6 بر یك به مقام س��وم رسید. در پایان این 
مسابقات، جام اخالق از آن تیم کشورمان 
شد. محمد طاهری با 13 گل زده آقای گل 
یازدهمین دوره مسابقات جام ملتهای آسیا 
و همچنین عنوان ارزشمندترین بازیكن را 

کسب کرد.

زاینده رود
مصطفی صالحی نژاد کاپیتان اسبق تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهان با عقد قراردادی 
دو س��اله به تیم اس��تقالل تهران پیوست. 
 ای��ن بازیكن ک��ه تا اواس��ط رقابتهای تیم 
ذوب آه��ن، از روی نیمك��ت بازی ه��ا 
را دنب��ال میك��رد، پ��س از مصدومی��ت 
محمد صلصالی کاپیتان دوم س��بزجامگان 
اصفهانی، در پست مدافع پوششی، همراه 
فرشید طالبی به انجام وظیفه پرداخت و از 
اتفاق بازی های خوبی در لیگ برتر و جام 
حذفی کش��ور و جام باشگاههای آسیا در 
مقابل حریفان به نمایش گذاش��ت و مورد 

توجه مسئوالن استقالل تهران قرار گرفت 
و در نهای��ت مصطفی صالحی نژاد پس از 
چندین سال حضور در ذوب آهن اصفهان 

به آبی پوشان تهرانی ملحق شد.

زاینده رود
حسن اشجاری مدافع ملی پوش و اسبق 
تی��م ذوب آهن اصفهان با تیم اس��تیل آذین 
قراردادی دو ساله امضا کرد. این مدافع قبل از 
اینكه به استیل آذین ملحق شود، ابراز تمایل 
به حضور در س��پاهان اصفه��ان و پیروزی 
تهران کرده بود. اما این بازیكن با سپاهانی ها 
وارد مذاکره نش��د و قرمز پوشان تهرانی نیز 
نتوانستند خواسته های اشجاری را برآورده 
تومان به ذوب آهن اصفهان تقدیم کرد.کنند. اشجاری از این انتقال مبلغ 350 میلیون 

اعضای هیأت مدیره باش��گاه استقالل 
تهران پس از دیدار با رئیس سازمان تربیت 
بدنی از س��مت خود به صورت ش��فاهی 
استعفا دادند.  ب��ه گ��زارش ایرن��ا، پس از 
اتمام جلس��ه، علی سعیدلو رئیس سازمان 
تربی��ت بدن��ی با اعض��ای هی��أت مدیره 
باشگاه اس��تقالل، تمام اعضای این هیأت 
از سمت خود استعفا دادند. در این جلسه 

تنها خس��رو دانشجو اس��تعفای خود را به 
ص��ورت کتبی ب��ه رئیس س��ازمان تربیت 
بدن��ی ارائه داد و س��ایر اعضا به صورت 
شفاهی از سمت خود کناره گیری کردند.

عل��ی انص��اری، امی��ر رض��ا واعظی 
آش��تیانی، خس��رو دانشجو، س��عید نفریه 
و امی��دوار رضایی اعض��ای هیأت مدیره 

باشگاه استقالل هستند. 

مجمع عمومی فدراسیون شمشیربازی 
برای انتخاب رئیس جدید این فدراسیون، 
12 خرداد ماه جاری برگزار می ش��ود.  به 
گزارش ایرن��ا، مجمع انتخاباتی ریاس��ت 
خ��رداد   12 شمش��یربازی،  فدراس��یون 
م��اه ج��اری به ریاس��ت حمید س��جادی 
مع��اون س��ازمان تربیت بدنی در س��الن 

اجتماع��ات آکادمی ملی المپی��ك برگزار 
خواهد ش��د. برای انتخابات احراز پست 
 ریاس��ت فدراس��یون شمش��یربازی تنه��ا 
فض��ل اله باق��رزاده سرپرس��ت فعلی این 
فدراسیون ثبت نام کرده است. الزم به ذکر 
است که باقرزاده سابقه ریاست فدراسیون 

شمشیربازی را در کارنامه خود دارد.

فرم های دروغین!
 پولهای زیرمیزی قانون 

سقف قرارداد را باطل می کند

مهرام قهرمان جام باشگاههای آسیا شد

آگهی احضار
117/خ چون آقای اس��داله ش��هبازی فرزند ماشااهلل ش��كایتی علیه آقای علی 
اصغر توانا مبنی بر افتراء مطرح نموده که پرونده به کالس��ه 882157 د/ 7 این 
دادی��اری ثبت گردیده. لذا نظر به اینكه متهم مجهول المكان میباش��د حس��ب 
م��اده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یك نوب��ت در یكی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می 
آید ظرف مدت یكماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگوئی به اتهام خود به 
این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
3205/ م الف

خسروی- دادیاری شعبه 7 مرکزی اصفهان

آگهی احضار متهم
115/خ بدینوس��یله در اجرای م 180 ق. آ. د. د. ع و ا در امور کیفری به آقای 
علیرضا محمدشفیعی فعال مجهول المكان که در پرونده به کالسه 880872 ب 
12 این بازپرسی متهم است به نگهداری یك گرم کراک ابالغ می گردد جهت 
بازپرسی در یكی از روزهای ایام هفته اول وقت اداری در این بازپرسی حضور 

یابید. در غیر این صورت عینًا با رسیدگی، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
3201/ م الف

طهماسبی- دفتر شعبه 12 بازپرسی دادرسی عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار
112/خ نظ��ر به اینكه آقایان کامران و محمد قریش��ی فرزن��دان رحمت اله به 
اتهام جعل و اس��تفاده از س��ند مجعول دارای کالسه پرونده 881114 ب 1 در 
این ش��عبه می باشند، لذا نظر به این که متهم مجهول المكان می باشد، حسب 
م��اده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یك نوب��ت در یكی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار طبع و نشر می ش��ود و از متهمان مذکور دعوت بعمل می 
آید ظرف مدت یك ماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگویی به اتهام خود 
به این مرجع مراجعه نمایند، در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
3240/ م الف

حق شناس- بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار متهم
110/خ بدینوسیله در اجرای م 180 ق. آ. د. د. ع و ا در امور کیفری به آقایان 
س��عید عظیمی��ان و امیر بازیار فع��اًل مجهول المكان که در پرونده به کالس��ه 
881203 ب 12 این بازپرس��ی متهم هس��تند به حم��ل کاالی قاچاق ابالغ می 
گردد جهت بازپرس��ی در یكی از روزهای ایام هفت��ه اول وقت اداری در این 
بازپرس��ی حضور یابید. در غیر این صورت عینًا با رس��یدگی، تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد شد.
3237/ م الف

دفتر شعبه 12 بازپرسی دادرسی انقالب اسالمی اصفهان
 

آگهی احضار
126/خ چ��ون آقای حمی��د نوروزی فرزن��د بخش علی ش��كایتی علیه آقای 
س��جاد م��ردان فرزند حس��ین مبنی بر ایراد ض��رب و جرح عم��دی با قداره 
مط��رح نم��وده ک��ه پرونده آن ب��ه کالس��ه 890219 د/ 28 ای��ن دادگاه ثبت، 
گردی��ده اس��ت نظر به اینك��ه متهم مجهول المكان میباش��د لذا حس��ب ماده 
115 قان��ون آئین دادرس��ی کیف��ری مراتب ی��ك نوبت در یك��ی از روزنامه 
ه��ای کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر م��ی ش��ود و از متهم مذکور دع��وت بعمل 
م��ی آی��د جهت رس��یدگی در وق��ت مقرر حاضر ش��ود و در ص��ورت عدم 
 حض��ور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم مقتض��ی اتخاذ خواهد 

نمود.
3213/ م الف

کریم زاده- رئیس شعبه 28 دادیاری مجتمع شماره دو اصفهان

آگهی احضار
123/خ چون آقای ایرج خرمی فرزند مهرعلی شكایتی علیه آقای حسن مهرابی 
مبنی بر فحاشی و ایراد توهین مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890244 د/ 
28 این دادیاری ثبت گردیده اس��ت. نظر به اینكه متهم مجهول المكان میباشد 
لذا حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یك نوبت در یكی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
می آید جهت رس��یدگی ظرف 3 روز حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و دادیاری تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
3210/ م الف

کریم زاده - دادیار شعبه 28 دادیاری مجتمع شماره دو اصفهان

آگهی احضار
122/خ نظر به اینكه آقای س��یدمجتبی طاهرپور فرزند سیدمهدی شكایتی علیه 
مصطفی کریمی مبنی بر اتهام جعل و خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده 
آن به کالس��ه 890212 ب 2 ثبت این ش��عبه و وقت حض��ور یك ماه پس از 
انتش��ار آگهی می باش��د با توجه به مجه��ول المكان بودن متهم حس��ب ماده 
115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یك نوب��ت در یكی از روزنامه های 
کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت 
رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
3209/ م الف

مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار
121/خ نظر به اینكه آقای غالمرضا امینی فرزند حس��ین ش��كایتی علیه بهرام 
پنجه پور و خانم مهناز طاهرنیا مبنی بر کالهبرداری و تحصیل مال نامش��روع 
مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 890154 ب 2 ثبت این ش��عبه و وقت 
حضور یك ماه پس از انتش��ار آگهی می باشد با توجه به مجهول المكان بودن 
متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یك نوبت در یكی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
3208/ م الف

مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار
120/خ نظر به اینكه آقای محمد روس��تازاده فرزند مصطفی با وکالت س��میه 
حس��نی مطلق شكایتی علیه حمیدرضا خسروی فارسانی فرزند یادگار مبنی بر 
فروش مال غیر )کالهبرداری( مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 890201 
ب 2 ثبت این ش��عبه و وقت حضور یك ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د 
با توجه به مجهول المكان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی 
کیفری مراتب یك نوبت در یكی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نشر می 
ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در ص��ورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد.
3207/ م الف

مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار
138/خ چ��ون آقای فرزاد صالحی فرزند احمدرضا ش��كایتی علیه آقایان: 1- 
علی اس��دالهی 2- پژمان شفیعی مبنی بر اخالل در نظام اقتصادی کشور مطرح 
نموده که پرونده آن به کالسه 890254 ک 121 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
برای روز 1389/5/9 س��اعت 10 صبح تعیین ش��ده نظر به اینكه متهم مجهول 
المكان میباش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یك 
نوبت در یكی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از 

متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
3303/ م الف

توکلی- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی احضار
139/خ چ��ون آقای غالمرضا صادقی ش��كایتی علیه آقای��ان محمود و کامران 
کیومرثی مبنی بر کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 890301 
ک 101 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/6/16 ساعت 9/30 الی 
11/30 صبح تعیین شده نظر به اینكه متهمان مجهول المكان میباشند لذا حسب 
ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یك نوبت در یكی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
3302/ م الف

مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
125/خ کالسه پرونده: 890308

وقت رسیدگی: 89/5/20 چهارشنبه 11 صبح
خواهان: زینب خدادادی فرزن��د: خانعلی اصفهان- دروازه دولت- کازرونی- 

خیاطی پردیس
خوانده: محمد یاسین عسكری فرزند: محمدعلی مجهول المكان

خواسته: طالق
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 22 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مراتب یك نوبت در یكی از جراید کثیراالنتش��ار محلی 
آگه��ی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظ��رف یك ماه بدفتر 
دادگاه مراجع��ه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و 
 ضمائ��م را دریاف��ت نمای��د و در وق��ت مقرر ب��اال جهت رس��یدگی حضور 

بهمرساند.
3212/ م الف

مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

124/خ آق��ای بهزاد تقی خواجه فرزند احمد به نش��انی اصفهان دادخواس��تی 
به خواس��ته اعس��ار از پرداخت مهری��ه به طرفیت خانم س��هیال تزرورزین پر 
فرزند احمد تقدیم که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره بایگانی 1877-88 ح/ 
21 و ش��ماره کالس��ه 8809980352101826 ح/ 21 ثب��ت گردیده و آدرس 
خوانده را مجهول المكان اعالم نموده اس��ت. براس��اس دادخواس��ت خواهان 
و حس��ب دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی یك 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشار چاپ و منتشر می گردد و از خوانده دعوت می 
ش��ود که برای روز 89/5/24 ساعت 10:30 جهت رس��یدگی در شعبه دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیكبخت حاضر و در همین فرصت نیز 
جهت دریافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید 
بدیهی است در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده تلقی و دادگاه غیابًا 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
3211/ م الف

سلیمانی- مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
        

آگهی ابالغ وقت دادرسی
135/خ کالسه پرونده: 8909980350300253 ح 3

وقت رسیدگی: 1389/4/23 ساعت 9 صبح
خواهان: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( )مؤسسه صاحب الزمان عج(

خوانده: عبدالمحمد مصدق فرزند علی 
خواسته: الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی جرثقیل

خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه س��وم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المكان 
ب��ودن خوان��ده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجوی��ز ماده 73 
قان��ون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یك نوبت در یكی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی میش��ود تا خوانده قبل از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یك ماه بدفتر 
دادگاه مراجع��ه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و 
 ضمائ��م را دریاف��ت نمای��د و در وق��ت مقرر ب��اال جهت رس��یدگی حضور 

بهمرساند.
3295/ م الف

مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی اصفهان
 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
136/خ کالسه پرونده: 890261 ح/ 24
وقت رسیدگی: 1389/4/23- 10 صبح

خواهان: محمود ثالثی
خوانده: محمد عباسی فرزند یحیی

خواسته: مطالبه
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 24 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المكان 
ب��ودن خوان��ده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجوی��ز ماده 73 
قان��ون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یك نوبت در یكی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی میش��ود تا خوانده قبل از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یك ماه بدفتر 
دادگاه مراجع��ه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و 
 ضمائ��م را دریاف��ت نمای��د و در وق��ت مقرر ب��اال جهت رس��یدگی حضور 

بهمرساند.
3296/ م الف

هاشمی- مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
134/خ

شماره بایگانی: 881582 ک113
شماره دادنامه: 8909970353900115 – 89/2/9

مرجع رسیدگی کننده: شعبه 113 دادگاه عمومی
ش��اکی: مینا صفری فرزند نورمحمد به نشانی اصفهان، دنارت، جاده رودخانه، 

باغ کوچك یار
مشتكی عنه: باز محمد سعیدی به نشانی: مجهول المكان

اتهام: آدم ربایی
گردشكار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 

ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای بازمحمد س��عیدی مجهول الم��كان دایر بر آدم ربایی 
ب��ا توج��ه به ش��كایت خانم مینا صفری مبن��ی بر اینكه متهم دخت��ر وی را از 
افغانس��تان تحویل گرفته تا نزد ش��اکی در ایران بیاورد ولكن دختر ش��اکی را 
به م��كان نامعلومی انتقال داده و اظهارات گواهان نیز مؤید ادعای ش��اکی می 
باش��د و لحاظ مفاد کیفرخواس��ت و عدم حضور متهم بزه��كاری وی محرز 
اس��ت و دادگاه با استناد به ماده 621 قانون مجازات اسالمی متهم موصوف را 
به تحمل پنج س��ال حبس تعزیری محكوم می نماید. این رأی غیابی و ظرف 
مهل��ت ده روز از تاری��خ ابالغ قاب��ل واخواهی در ای��ن دادگاه و پس از آن تا 
 بیس��ت روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان 

است.
 3231/ م الف

طاهری - رئیس شعبه 113 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

فوتسال ایران باز هم قهرمان آسیا شد

کاپیتان سبز، آبی شد

اشجاری به استیل آذین پیوست

می
اس

د ق
حمی

س: 
عک

 رئیس فــدراسیون شمشیربازي
 12 خــرداد انتخــاب مي شود

 اعضاي هیأت مدیره باشگاه استقالل
 استعفا کردند 
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فرهنگ و هنرفرهنگ و هنر
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

33 °

28 °9 °

17 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
30010 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
300900یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
297400یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10401042دالر امریکا
12791282 یورو

277281 ریال عربستان
 285 282درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

کالم نور
امام جواد)ع(:

کسی که راه ورود به کاری را نشناسد، راه برون شدن از آن درمانده اش می کند.

نام پدر: عزیزاهلل
متولد: 1345

تاریخ شهادت: 1365/11/7
فرازهایی از وصیت نامه شهید:

... ب��رادران، خواهران و مادرم در مرگ من ت��ا می توانید گریه کنید، نه آن گریه ای 
که دشمنان را شاد کند بلكه گریه ای که از روی خوشحالی باشد، چون امانتی 

را که خدا به ش��ما داده بود به او پس دادید و انش��اءاهلل که با خلوص نیت 
باش��د... و یك پیام برای دوستانم اگر توانستید با کارهایتان در محل خود، 

محافظ خون حس��ین)ع( و یارانش باشید و اگر نمی توانید به جبهه بیایید و 
او را در آنجا یاری کنید. 

مسعود کیمیایی و جهان رمان
حمید حقیقت

کتاب »مس��عود کیمیایی و جه��ان رمان« نام اثر 
تازه ای است که به تازگی و توسط نشر افراز با قیمت 
2500 تومان و به نویس��ندگی، ناصر یاقوتی و آرش 
س��نجابی  وارد بازار کتاب شده است. در گوشه ای 
از این کتاب می خوانیم؛...جسدهای شیشه ای رمانی 
اس��ت قدرتمند که با قلمی ورزیده نوشته شده. بعد 
از نگارش و انتش��ار همسایه ها اثر احمد محمود که 
حضورش حادثه ای در عرصه  رمان ایرانی بود، رمان 

مسعود کیمیایی تنها رمانی است که می تواند حضور 
غروربرانگیزی در قلمرو رمان ایرانی داش��ته باشد. 
این داوری ممكن اس��ت برخی ها را که می پندارند 
رمان خلق کرده اند، آزرده خاطر کند؛ اما اگر ش��كیبا 
باشند به آنجا می رسیم که نوشتن رمان نه »درازگویی« 
اس��ت و حجم پردازی و بازی با واژگان و نه نوشتن 
»بیوگرافی« و خاطرات دوران پیش پا افتاده کودکی 
و حقنه کردن آن به نام رمان به عده ای ساده لوح، در 
تمام پهنا و پیشینه  داستان نویسی کشورمان، هنوز به 

تعداد انگش��تان دو دست هم داستان بلندی که تمام 
مؤلفه های الزمه برا ی یك رمان را داشته باشد، نوشته 
نشده. ش��اید تنها و تنها بوف کور، همسایه ها، مدار 
صفر درجه، کبودان و با قدری چشم پوشی، سمفونی 
مردگان، هس��تی ناایمن و هم نوایی ش��بانه  ارکستر 
چوب ها را داشته باشیم ]به زعم این نویسنده[ پس 
در چنین فضایی، جسدهای شیشه ای می تواند یك 
اتفاق باشد و چرا که نباشد،  جسدها یك رمان کامل 

است. 

زاینده رود
نمایش مقام عاش��قی در  سالن استاد فرشچیان 
اصفه��ان اجرا ش��د. ای��ن نمایش درب��اره زندگی 
موالناس��ت که عالوه بر ایران در کشورهای عضو 
اکو اجرا می شود. رؤیا نونهالی در نقش همسر دوم 
موالن��ا، کاظم هژیر آزاد در نقش ش��مس و محمد 
حاتمی در نقش موالنا بازی می کنند. مقام عاشقی، 
نوش��ته بابك صفی خانی است که در آن محمد یار 

احمدی دراماتور و محمد حاتمی کارگردان و طراح 
صحنه است. رؤیا نونهالی، کاظم هژیر آزاد، بهروز 
میرل��و، بهزاد جاودان فر، الهام دهقانی، ماه گل مهر و 
محمد حاتمی بازیگران این نمایش هستند. حاتمی 
کارگ��ردان این تئاتر نق��ش موالنا را بازی می کند و 
کاظم هژیر آزاد هم ایفای نقش ش��مس تبریزی را 
برعهده دارد. رؤیا نونهالی نیز نقش کراخاتون همسر 
دوم موالنا را ب��ازی می کند. این نمایش مروری بر 

زندگی موالنا قبل و بعد از حضور شمس در زندگی 
اوس��ت. این نمایش که مدت آن 70 دقیقه است به 
تهیه کنندگی سازمان فرهنگی اکو و با حمایت موزه 
هنرهای معاصر آماده شده است. مقام عاشقی قرار 
اس��ت پس از اصفهان در ش��یراز، خوی، سوریه و 
کش��ورهای عضو اکو اجرا ش��ود. ای��ن نمایش به 
مناس��بت روز عرس، پاییز امس��ال در قونیه و کنار 

بارگاه موالنا نیز اجرا می شود.

حامد حقی 
احم��د رضا احمدی در س��ال 1319 در کرمان 
به دنی��ا آمد. وی دوره آموزش های دبس��تانی را در 
کرمان گذراند و 7 س��ال بعد به همراه خانواده راهی 
تهران شد و در مدرسه دارالفنون تحصیل کرد. ذوق 

کودکی اش در بزرگسالی او را به شعر کشاند.
آش��نایی عمیق او با شعر و ادبیات کهن ایران و 
شعر نیما دستمایه ای شد تا حرکتی کاماًل متفاوت را 
در ش��عر معاصر آغاز و پی ریزی کند. وی نخستین 
مجموعه ش��عرش را با عنوان طرح در س��ال 1340 

منتشر کرد که توجه بس��یاری از شاعران و منتقدان 
دهه 40 را جلب کرد. احمدی، پس از آن به یكی از 
شاعران تأثیرگذار معاصر بعد از نیما و شاملو در میان 
ش��اعران پس از خود مبدل شد.حضور فعال وی در 

عرصه شعر، ادبیات کودکان، دکلمه شعر و هنر سینما، 
از او چهره ای مؤثر در ادبیات و هنر معاصر س��اخته 
اس��ت. از احمد رضا احم��دی بیش از 18 مجموعه 
شعر، 15 کتاب برای کودکان، دکلمه اشعار خودش در 
کاست یادگاری و اشعار حافظ، نیما، سهراب سپهری 
و شاعران معاصر منتشر ش��ده است. در سال 1378 
سومین جایزه شعر خبرنگاران با مراسمی متفاوت در 

خانه احمدرضا احمدی برگزار شد.
همان س��ال کانون پرورش فك��ری کودکان و 
نوجوانان در مراسم بزرگداشت احمدرضا احمدی، 

تندیس مداد پرنده را به او اهدا کرد.
احم��دی در کانون پرورش فك��ری کودکان و 
نوجوانان س��ال ها فعالیت ک��رده و هم اکنون نیز در 

همان جا مشغول به کار است.

زاینده رود
35 اثر پوس��تر از آثار مهدی س��عیدی در موزه 
هنره��ای معاصر اصفهان به نمایش گذاش��ته ش��د. 
سعیدی، متولد تهران، فارغ  التحصیل گرافیك دانشگاه 
تهران، فارغ التحصیل دوره هنر و طراحی از دانشگاه 
انگلس��تان، دارای نش��ان درجه یك هنری از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و دارای بیش از 40 نمایشگاه 
انفرادی و جمعی اس��ت. ضمن اینكه بیش از پانزده 

جایزه داخلی و خارجی نیز از آن خود کرده است. آثار 
پوستر ارائه شده توسط مهدی سعیدی به شیوه گرافیك 
و تایپوگرافی هستند. آثاری که بیان کننده، موالنا قونیه، 
رقص سماع، سعدی کلمات پندآموز و حتی پوستر 
جشنواره ها که با هدف و اندیشه خاصی ارائه شده اند. 
آثار ابتدا به صورت اتود بر روی کاغذ نقش بسته اند 
 و سپس به شیوه  کوالژ بر کاغذ جای گرفته  و رایانه ای 

شده اند.

به مناسبت چهاردهم و پانزدهم خرداد
تولید هزار و 385 دقیقه برنامه در صدا و سیماي 

 مرکز چهارمحال و بختیاري 
به مناسبت سالروز ارتحال ملكوتی امام خمینی )ره( و قیام خونین پانزدهم خرداد، هزار و 385 

دقیقه برنامه در صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری تولید و پخش می شود.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان گفت: این مرکز با پخش برنامه های مختلف در شبكه های 
صدا و س��یمای استان به نحو مطلوبی به تبیین ویژگی های ش��خصیتی حضرت امام خمینی)ره( و 
زوای��ای قیام 15 خرداد می پردازد. عمران حیدری افزود: به همین مناس��بت در روزهای چهاردهم 
و پانزده��م خرداد دو ویژه برنامه مناس��بتی یاد یار و یاد یاران،  برنامه های چش��م پنجم با رویكرد 
عفاف و حجاب بر اساس اندیشه های امام راحل و تمام برنامه های سیما از جمله شاپرک، رویش،  
خونه مهر، ش��بهای بام ایران، 15 عنوان س��رود، نماهنگ و 24 عنوان برنامه مس��تند و میان برنامه با 
موضوع ارتحال امام و 15 خرداد به مدت 995 دقیقه در ش��بكه اس��تانی س��یمای جهان بین تهیه و 

پخش می شود.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری با اشاره به تهیه و پخش 390 دقیقه برنامه در 
صدای مرکز استان گفت: ویژه برنامه سالروز ارتحال ملكوتی امام خمینی )ره( با عنوان سوگ آفتاب 

از ساعت 9 تا 11 صبح چهاردهم خرداد از شبكه صدای استانی به طور زنده پخش می شود.
وی همچنین افزود: ویژه برنامه قیام ماندگار به منظور تبیین آرمان های بلند حضرت امام خمینی 
در س��تیز با نفوذ بیگانگان و مبارزه با طاغوت از ساعت 9 صبح پانزدهم خرداد به مدت 120 دقیقه 
به روی آنتن صدای استان قرار می گیرد. حیدری به پخش 120 دقیقه برنامه زنده موج زنده رود با 
موضوع امام خمینی)ره( در روز پنجش��نبه س��یزدهم خرداد اشاره و خاطر نشان کرد: در برنامه های 
روزانه جاده جوانی، صبح و زندگی و زندگی جاریست نیز در چند بخش، شخصیت امام خمینی و 
وصیت نامه سیاسی الهی ایشان تبیین می شود. وی افزود: همزمان با حضور مردم استان در مراسم 
س��الگرد ارتحال حضرت امام )ره(، مستندسازان سیما به همراه این کاروان اعزام و حماسه حضور 
آنان را به تصویر خواهند کش��ید و درطول مراس��م نیز ارتباط مس��تقیم با حرم مطهر امام راحل و 

همچنین کاروان اعزامی برقرار خواهد شد.

نمایش مقام عاشقی در سالن استاد فرشچیان اصفهان

نگاهی به آثار پوسترهای مهدی سعیدی
موزه هنرهای معاصر

به بهانه تولد احمدرضا احمدی
شاعری از دیار گذشته ها

شهیــد داریوش آزمـــان

ــماره  ــایر منابع به ش ــرمایه ای )س ــاب تملک دارای س * ضمانت نامه بانکی یا واریز به حس
ــازمان جهاد ــاورزی بنام س ــاد کش ــعبه جه ــاورزی ش ــک کش ــزد بان  2164200213006( ن

کشاورزی استان اصفهان.
1 – محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزار جریب، سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان، 

دبیرخانه کمیسیون مناقصات، اتاق 219 یا اتاق 272
ــت اداری روز  ــان وق ــت اول تا پای ــی نوب ــر آگه ــخ نش ــناد: از تاری ــت اس ــت دریاف  2 – مهل

یکشنبه مورخ 89/3/16
ــنبه  ــت اداری روز پنجش ــان وق ــا پای ــخ 89/3/17 ت ــناد: از تاری ــل اس ــت تحوی  3 – مهل

مورخ 89/3/27 و زمان بازگشایی روز یکشنبه مورخ 89/3/30 ساعت 9 صبح می باشد.
4 – محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان

5 – داشتن سوابق اجرایی مبنی بر انجام عملیات مرتبط با پروژه های مذکور
6 – در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز

7 – دستگاه نظارت: مدیریت آب و خاک
8 – هزینه آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول 89/3/11

نوع و شماره موضوع مناقصهردیف
محل تأمین مبلغ برآورد )ریال(محل اجرامناقصه

مبلغ سپرده مبنای برآورداعتبار
)ریال(

مدت اجرا 
نوع واجدین شرایط)روز(

سپرده

1
بازسازی و 

مرمت قنات 
فاویان

یک مرحله ای 
ملی790/881/800گلپایگان89/19

فهرست واحد پایه 
ساخت و ترمیم 
قنات سال 88

8/500/00030

اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید 
صالحیت شده دارای حداقل پایه 
و رتبه مورد نیاز در رشته آب یا 

کاوشهای زمینی

*

2
بازسازی و 

مرمت قنات 
یحیی آباد

یک مرحله ای 
ملی802/762/000کاشان89/20

فهرست واحد پایه 
ساخت و ترمیم 
قنات سال 88

8/600/00030

اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید 
صالحیت شده دارای حداقل پایه 
و رتبه مورد نیاز در رشته آب یا 

کاوشهای زمینی

*

3
بازسازی و 

مرمت قنات 
مشهد کاوه

یک مرحله ای 
ملی750/476/190چادگان89/21

فهرست بهای 
واحد پایه آبیاری و 
زهکشی سال 88

8/300/00030

اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید 
صالحیت شده دارای حداقل پایه 
و رتبه مورد نیاز در رشته آب یا 

کاوشهای زمینی

*

4
بازسازی و 

مرمت قنات 
شیر بچه

یک مرحله ای 
ملی784/669/500نجف آباد89/22

فهرست واحد پایه 
ساخت و ترمیم 
قنات سال 88

8/500/00030

اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید 
صالحیت شده دارای حداقل پایه 
و رتبه مورد نیاز در رشته آب یا 

کاوشهای زمینی

*

5
احداث استخر 

مجتمع گلخانه ای 
خمینی شهر

یک مرحله ای 
استانی1/198/444/330خمینی شهر88/23

فهرست بهای 
واحد پایه آبیاری و 
زهکشی سال 88

10/100/00030
اشخاص حقیقی و حقوقی دارای 
حداقل پایه و رتبه مورد نیاز در 

رشته آب
 *

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(

اداره امور پیمان ها و قراردادها 

رسانه

3341 م الف

نماینده مدیران مس��ئول در هیأت نظارت بر مطبوعات از راه اندازی یك مرکز 
ویژه برای اش��تراک روزنامه ها و مجالت توسط همكاران مطبوعاتی خبر داد. دکتر 
حسین انتظامی در گفتگو با مهر گفت: این سامانه، نشریات را با قیمتی مناسب و حتی 
در بعضی موارد با شرایطی کمتر از قیمت پست به دست مشترکان می رساند. وی 
 ضمن اشاره به نامتناسب بودن مراکز عرضه مطبوعات با تعداد و دوره انتشار آنها تأکید 
ک��رد: برنامه ریزی دقیق فرهنگی ایجاب می کند همزمان با ایجاد تعدد به فكر زیر 
ساختها، کانالهای توزیع و تنوع آنها نیز باشیم و اال با رشد نا متوازن مواجیهم. انتظامی 
یكی از دغدغه های جامعه مطبوعات را عرضه نامناسب نشریات دانست و توجه 
همزمان به چرخه تولید، توزیع، مصرف برای هر محصول اعم از صنعتی، تجاری 
و فرهنگی را ضروری خواند و افزود: بس��یاری از معضالت موجود ناشی از درک 
نادرست این چرخه است و چنانچه هر یك از این مؤلفه ها به درستی ایفای نقش 
نكند هر فرآیند صنعتی یا فرهنگی که متكی به این چرخه است با اختالل جدی مواجه 
 می شود. وی توزیع مطبوعات را شامل کلیه مباحث یا کانالهایی نظیر شبكه توزیع
 دکه ها، سازمان شهرستانها، مشترکان، بازاریابی و توسعه بازار، شیوه های اقتضایی 
نظیر سوپر مارکتها و کتابفروشی ها، دس��تگاههای خودکار، قراردادهای فروش به 
سازمانها، کترینگ هواپیمایی و سایر شبكه های حمل و نقل، باز توزیع نسخه های 
برگش��تی در زمان یا جغرافیا یا شبكه دیگر برشمرد. وی ضمن اشاره به تجربیات 
شخصی خود به مهر گفت: بسیاری از معضالت فعلی مطبوعات با توسعه و ترویج 
تفكر مدیریتی، انتقال تجربیات، بومی سازی رهیافت های موفق، ایفای نقش ترمینالی 
یعنی وصل کردن عرضه و تقاضا و ایجاد هم افزایی ناش��ی از آن، توسعه و تشویق 
سازمانهای تخصصی پایین دستی نظیر چاپ، توزیع، آگهی و حتی محتوا حل می 
شود. وی اضافه کرد: چنانچه بتوان فرهنگ اشتراک مطبوعات را در جامعه گسترش 
داد عالوه بر آثار اجتماعی ارزشمند آن به رونق مطبوعات و صنوف وابسته و اطمینان 
خاطر برای مخاطبان ثابت نشریه نیز کمك می شود و دست اندرکاران نشریات نیز 
شناخت دقیقی از مخاطب خود می یابند و می توانند بازخوردهای دقیق بگیرند و 
حت��ی خدمات ویژه ای به مخاطبان خود ارائه کنند. انتظامی غیرواقعی بودن قیمت 
نشریات، گران بودن مرسوالت پستی و از آن مهمتر پاسخگو نبودن را از دالیل اصلی 
پایین بودن میزان اشتراک برشمرد و افزود: مردم ترجیح می دهند نشریه مورد عالقه 
خود را در مسیر خریداری کنند. نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیأت نظارت 
گفت: مسئوالن این سامانه اعالم کرده اند که به  زودی تبلیغات خود را برای به عهده 
گرفتن بخش اشتراک نشریات و یا جذب مشترک جدید از طریق فراخوان عمومی 
برای شهروندان آغاز می کنند. این مرکز آمادگی دارد در خدمات دیگری نظیر بازرسی 

از وضعیت توزیع، تهیه گزارش و ارائه مدل هوشمند به مطبوعات یاری رساند. 

اس��تودیوی فرانسوی مس��تقل یوروپاکورپ از عالقه مندان سینما دعوت 
کرد تا در تهیه فیلمی به سرپرس��تی لوک بس��ون مش��ارکت کنند. به گزارش 
مه��ر از هالی��وود ریپورتر، یورپا کورپ با اعالم نش��انی ی��ك پایگاه اینترنتی 
از عالقه من��دان خواس��ت با ثبت ن��ام در این پای��گاه در مراح��ل تولید این 
فیل��م، از مرحل��ه ن��گارش فیلمنامه تا نمایش عمومی آن مش��ارکت داش��ته 
باش��ند. در مرحل��ه اول ق��رار اس��ت ثبت نام کنن��دگان  از می��ان 5 فیلمنامه 
 ک��ه در این س��ایت منتش��ر ش��ده یكی را ب��ه عنوان پ��روژه آین��ده انتخاب 

کنند.
 در مرحله بعدی از طریق نظر سنجی کارگردان مناسب برای ساخت این 
فیلمنامه برگزیده می ش��ود. س��پس نوبت به انتخاب بازیگران اصلی، سازنده 
موسیقی متن و حتی نحوه اکران فیلم می رسد که کاربران گزینه های دلخواه 
خود را معرفی می کنند. در نهایت بخش��ی از فروش فیلم در اکران عمومی به 
حساب هر یك از کاربران واریز می شود. این پروژه در پاییز سال 2011 کلید 
م��ی خورد. زاویه کوتوره یكی از مدیران یوروپاکورپ در کنفرانس��ی خبری 
که به این مناس��بت برگزار شد گفت: بس��یار عالقه مندیم تا فن آوری روز را 
ب��ا خالقیت عموم��ی ترکیب کنیم.ما به مردم فرصت م��ی دهیم تا در مراحل 
تهی��ه یك فیلم مش��ارکت کنند. در حالی که بهترین تهی��ه کننده ممكن یعنی 
لوک بس��ون سرپرس��تی کلیه مراحل این کار را بر عهده خواهد داشت. قرار 
اس��ت بسون با همكاری گروهی از خبرگان سینما در حوزه های کارگردانی، 
بازیگ��ری، فیلمنامه نویس��ی، فیلمب��رداری و طراحی صحن��ه نظرات و آرای 
کاربران را دسته بندی و کارشناسی کنند. هر چند وب سایت یاد شده به زبان 
انگلیس��ی است. اما کاربران سراسر دنیا مجاز به شرکت در این نظر سنجی ها 
هس��تند. بس��ون نیز یكی از وظایف اصلی خود را مراقبت از آرای کاربران و 

جلوگیری از بروز تقلب در این روند دانست. 
وی گف��ت: ب��ه دلیل امكان ب��روز هر گون��ه تقلب اینترنتی ام��كان نفوذ 
اف��راد غیر موجه و مغ��رض در میان کاربران وجود دارد. وقت آن اس��ت که 
ب��ا آنان رو در رو ش��ویم و آنها را ب��ه مذاکره فرا بخوانیم. ب��ه ویژه آنان که 
از طری��ق داونل��ود غیر قانونی فیلم ها را تكثیر ک��رده و به بازار قاچاق عرضه 
م��ی کنن��د. می خواهیم آنه��ا را در مراح��ل تولید یك فیلم ش��ریك کنیم تا 
نس��بت به آن احساس مس��ئولیت و مالكیت داشته باش��ند و به عواقب سوء 
عم��ل خ��ود پی ببرند. بس��ون اف��زود 10 هزار نف��ر اولی که در این س��ایت 
 ثب��ت نام کنند ن��ام خود را به عن��وان تهیه کنن��ده در تیت��راژ پایانی خواهند 

دید.

با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با فرهنگ شهرسازی و معماری اصیل اسالمی ایران صورت گرفت:
تولید جدیدترین و پیشرفته ترین بازی شهرسازی کشور در اصفهان

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان از تولید جدیدترین و پیشرفته ترین بازی رایانه ای با موضوع »معماری و شهرسازی« در اصفهان خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، مهندس مهدی بقایی با اعالم این خبر گفت: در این بازی رایانه ای که »شهر من« نام دارد مخاطب 
کودک و نوجوان به شكلی غیر مستقیم با شیوه صحیح معماری و فرهنگ اصیل شهرسازی آشنا شده و راهكارهای الزم جهت مدیریت صحیح و هدفمند شهر را 
 فرا می گیرد. وی  با بیان اینكه طرح اولیه این نرم افزار توسط کمیته فرهنگ شهروندی ارائه شد و مراحل تولید و اجرای آن در خانه شهروند به انجام رسیده است 
افزود: این بازی رایانه ای که حاصل بیش از 18 ماه تالش متخصصان اصفهانی است نه تنها در داخل کشور نمونه مشابهی ندارد بلكه نسبت به نمونه های خارجی 
عرضه شده نیز دارای مزایا و برتری های فراوانی است. دبیر کمیته فرهنگ شهروندی اصفهان از جمله مزایای این بازی رایانه ای را اجرای آسان آن در یك رایانه 
معمولی و فارغ از مشكالت معمول بازی های دارای حجم باال اعالم و تصریح کرد: »شهر من« با کارت گرافیكی 256 یا 128، سی پی یو 2400 یا 3000 و در ویندوز 
XP به راحتی نصب می شود و مشكالت رایج در اینگونه بازی را ندارد. وی متناسب بودن فضای بازی با فرهنگ اسالمی – ایرانی و استفاده از فضای سنتی معماری 
ایرانی را از دیگر مزایای این بازی دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به رسالت کمیته فرهنگ شهروندی در آشنا کردن شهروندان با مفاهیم شهری و ارتقای فرهنگ 
شهرنشینی، در تولید این بازی سعی شده است کودکان و نوجوانان با فرهنگ اصیل و بومی معماری ایرانی و اسالمی و به ویژه شهرسازی رایج در اصفهان آشنا شوند. 
مهندس بقایی در خصوص شیوه اجرای این بازی گفت: در این نرم افزار شرکت کننده به عنوان شهردار یك شهر معرفی می شود و باید در فضای مجازی آنچه برای 
 یك شهر نیاز است را اعم از مناطق مسكونی، مكانهای خدماتی، جاده ها و بزرگراه ها، مكانهای مذهبی تفریحی و ... احداث کند. به گفته وی در پایان این مرحله 
نرم افزار به تحلیل عملكرد شهردار پرداخته و عیوب و نواقص کار او را ذکر می کند. دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان با اشاره به اینكه این بازی در سه 
دوره تاریخی تنظیم شده است افزود: این ادوار تاریخی شامل دوره تاریخی پیش از به وجود آمدن بلدیه، دوره تاریخی پس از به وجود آمدن بلدیه و دوره جدید که 
همزمان با تأسیس شهرداری هاست. وی با بیان اینكه در این بازی به حفظ بافت سنتی شهر و ایجاد تناسب بین بافت قدیم و جدید توجه کامل شده است، تصریح 
کرد: کاربران در این بازی یاد می گیرند که شهر از چه قسمت هایی تشكیل شده است و برای رسیدن به یك شهر ایده آل به چه صورتی باید سرمایه گذاری کرده و 

فعالیتهای فرهنگی و عمرانی انجام داد.

 لوك بسون با مشارکت 10
 هزار نفر فیلم تهیه می کند

سامانه اشتراك مطبوعات 
تأسیس شد


