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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

در ای��ن آیین اس��تاندار 
اصفهان، معاونان، فرماندهان 
ارتش، فرمان��ده س������پاه 
معاون  الزم��ان،  صاح����ب 
فرماندهی انتظامی اس��تان و 
مس��ئوالن دبیرخان��ه پدافند 

غیرعام��ل حضور داش��تند، فوالدگر و اخ��وان از نمایندگان خانه 
ملت نیز به این جلسه پیوستند.

جانثاری مدیرکل سیاسی انتظامی استان اصفهان  ...
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

ش����هرکرد  ش���هردار 
گفت: سیس���تم شهرسازی، 
نوسازی و اصناف شهرداری 
با س��فر  ش��هرکرد همزمان 
رئی����س جمهور به اس��تان 

بهره برداری شد. 
اردش��یر نوریان در گفتگو با ایس��نا افزود: تس��ریع در صدور 

پروانه های ساختمانی و انواع گواهی ها ..
                                  شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

قائم مقام رئیس سازمان 
جه��اد کش��اورزی و معاون 
گیاه��ی  تولی��دات  بهب��ود 
بختی��اری  و  چهارمح��ال 
گفت: اس��تان 20 درصد کل 
تولید ماهیان سردآبی کشور 

را به خود اختصاص داده اس��ت. صفدر نیازی در گفتگو با ایسنا 
افزود: بخش کش��اورزی از نظر تأمین منابع غذایی، ایجاد اشتغال 

و رشد ...
                                           شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

اساس سیاست خارجی امریکا
اختالف افکنی و جنگ طلبی است

نمایندگان مجلس
طرح اصالح قانون تجميع انتخابات 
را بررسي مي کنند 

وزیر بازرگانی:
تحريم ها قدرتي ندارند که فشار مضاعفي 
بر کشور وارد کنند

صفحه 2

مدیرکل کار و امور اجتماعی چهارمحال و بختیاری 
از برگزاری پنجمین جشنواره کارآفرینان برتر استان در 
یکم تیر ماه س��ال جاری خبر داد. به گزارش فارس، 
پرویز سلطانی اظهار داشت: براساس نظامنامه جشنواره 
کارآفرینان برتر، جشنواره در دو مرحله استانی و ملی 
برگزار می ش��ود. وی افزود: در مرحله نخس��ت، در 
س��طح هر اس��تان داوطلبان از طریق تکمیل و ارسال 
پرسشنامه های مخصوص از طریق اینترنت تا تاریخ 15 
اردیبهشت ماه به نشانی وب سایت های جشنواره پس از 
تکمیل برای داوری به کمیته های علمی استان ها ارجاع 
و افراد انتخاب شده براساس شاخص های داوری تعیین 
شده در این جشنواره با حضور مسئوالن استانی مورد 
تقدیر قرار می گیرند. سلطانی خاطرنشان کرد: بر همین 
اساس برگزیدگان این جشنواره برای شرکت در مرحله 
ملی معرفی می ش��وند. مدیرکل کار و امور اجتماعی 
چهارمحال و بختیاری توس��عه فرهن��گ کارآفرینی 
در دس��تگاه های اجرایی، آموزش��ی و پژوهشی را از 
اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد و گفت: توسعه 
فرهنگ کارآفرینی در دستگاه های اجرایی، آموزشی و 
پژوهش��ی از طریق تبدیل جشنواره های تخصصی و 
دستگاهی به جش��نواره و انتخاب کارآفرینان برتر در 
رشته های صنفی و تخصصی مرتبط با همان دستگاه به 
جشنواره های کارآفرین برتر از دیگر اهداف برگزاری 
این جشنواره است. سلطانی ادامه داد: پویاسازی بانک 
اطالعات شناسایی کارآفرینان برتر مبتنی بر شاخص ها 
و فراهم س��ازی مقدمات توس��عه فرهنگ کارآفرینی 
سازمانی از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است. 
به گفته وی تجلیل از کارآفرینان برتر استانی و ملی در 
بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در سه 
گروه کش��اورزی، صنعت، خدمات و زیر بخش های 
گروه های مذکور به تناس��ب افق چشم انداز 20 ساله 
صورت می پذیرد. س��لطانی تصریح ک��رد: در بخش 
کشاورزی، زیر بخش های اعالمی هدف گذاری شده 

در افق چشم انداز بر اساس اعالم نظر دستگاه...
                                        ادامه در صفحه 4

جشنواره کارآفرينان برتر 
در چهارمحال و بختياري 

برگزار مي شود

آيين افتتاحيه دبيرخانه پدافند 
غيرعامل استان اصفهان 

بهره برداری از سيستم شهرسازی 
نوسازی و اصناف شهرداری شهرکرد

توليد 20 درصد ماهيان سردآبی 
 در چهارمحال و بختياری

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد بهره برداری و خدمات امور مشترکین 
تعدادی از شهرستانهای استان را مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در سند مناقصه از محل 

اعتبارات جاری از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

برآورد)ریال(تضمین)ریال(شرحشماره مناقصه

بهره برداری و خدمات امور 89-2-129
46/792/000935/840/697مشترکین سمیرم

42/886/000857/736/000خدمات امور مشترکین شاهین شهر89-2-130

123/666/0003/388/880/000بهره برداری شاهین شهر89-2-131

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/4/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/4/13

www.abfa-esfahan.com  دریافت اسناد: سایت اینترنتی
شماره تلفن: 0311-668003

آگهی مناقصات دو مرحله ای

روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختياریشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول- شماره 89/19
1- موضوع مناقصه: جمع آوری 900 مورد شیرهای پیاده رو در شهرهای 

فارسان- جونقان- شلمزار- اردل و ناغان
2- مناقصه گزار: شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری- شهرکرد 

بلوار فارابی شمالی
3- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 89/04/6 لغایت 89/4/8 به 

مدت 3 روز از ساعت 8 صبح لغایت 15
4- میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: به صورت واریز وجه نقد و یا 
ضمانتنامه بانکی بشرح مندرج در اسناد مناقصه و به مبلغ 10/000/000 

)ده میلیون ریال( می باشد.
شنبه  روز   12 ساعت  مناقصه:  اسناد  تحویل  و  تکمیل  مهلــت   -5
کسب  جهت  توانند  می  گــذاران  مناقصــه   89/04/20 مــورخ 
به استان  گاز  شرکت  رســانی  اطالع  پایــگاه  به  بیشتر   اطالعــات 
های  تلفن  شماره  با  یا  و  مراجعه   www.nigc-chbgas.ir آدرس   

4-3339002 و فکس: 3334278-0381 تماس حاصل فرمایید.

ضمناً هزینه درج آگهی بعهده شرکت برنده مناقصه عمومی می باشد.

آگهی مناقصه عمومی- یک مرحله ای
شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

م الف: 23/595/13

بدیهی است شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
هزینه مربوط به انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

شهرداری شهرکرد در نظر دارد عملیات ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
جهت اطالع از شرایط واگذاری و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری 89/04/09 به واحد 
حسابداری شهرداری شهرکرد مراجعه نمایند. الزم به ذکر است تاریخ تحویل اوراق به دبیرخانه شهرداری 

حداکثر پایان وقت اداری 89/04/20 می باشد.
در ضمن پس از اعالم برنده ارائه ده درصد کل قرارداد به عنوان ضمانت اجرای تعهدات بانکی الزامی است.

آگهی مناقصه )مرحله دوم(

ضمانت شرکت در مناقصهکل اعتبارشرح
پروژه زیرگذر و روگذر 15 خرداد 

جاده دشتی
90/000/000 ریال1/800/000/000 ریال اعتبارات شهرداری

100/000/000 ریال2/000/000/000 ریال اعتبارات شهرداریایجاد و مرمت جداول سطح شهر

روابط عمومی شهرداری شهرکرد
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رژیم صهیونیس��تی با وحشت از شکس��ته شدن محاصره غزه، اعالم 
کرد: به هر وس��یله ممکن از حرکت ناوگانهای جدید کشتی های لبنانی 

حامل کمکهای امدادرسانی به غزه جلوگیری خواهد کرد. 
به گزارش ایرنا، گابرییال ش��الو س��فیر رژیم صهیونیستی در سازمان 
ملل متحد روز جمعه نامه این رژیم را که در آن از کشتی های امدادرسان 
به عنوان ناوگان شکستن محاصره غزه یاد شده است، تسلیم این سازمان 

کرد. 
سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در ادعای خود در این 
نامه، حرکت ناوگان جدید کشتی لبنانی امدادرسانی به غزه را یک اقدام 
غیرضرور و تحریک آمیز خوانده و تصریح کرده است: اسرائیل همچنان 
مانند س��ابق فقط به کمکهای بشردوس��تانه ای که از گذرگاه رفح عبور 

کنند اجازه عبور خواهد داد. 
برپایه این گزارش، ح��زب اهلل لبنان روز جمعه اعالم کرد: در اعزام 

کشتی لبنانی به غزه که همه سرنشینان آن زن هستند نقشی ندارد. 
حزب اهلل اعالم کرده اس��ت: به دلیل آنکه بهانه ای به دست اسرائیل 
دشمن برای حمله به کشتی لبنانی ندهد، از همان ابتدای امر از مشارکت 
در اعزام کش��تی حامل کمکهای بشردوس��تانه به غزه خ��ودداری کرده 

است. 
یک فروند کش��تی با نام مریم که سرنش��ینان آن فقط زن هس��تند و 
حامل کمکهای بشردوس��تانه اس��ت ظرف روزهای آین��ده از لبنان عازم 

غزه خواهد شد.

رئیس جمهور روس��یه در مصاحبه با یک خبرگزاری روس��ی تأکید 
کرد: درگیریهای قومی در جنوب قرقیزس��تان منجر می شود تا نیروهایی 

شبیه به طالبان از این ناآرامی ها برای کسب قدرت سوء استفاده کنند. 
مدودف تصریح کرد: خطرناک ترین س��ناریو زمانی  به وجود می آید 

که افراط گرایان به قدرت برسند. 
زمانی که افراد اعتماد خود را به مقامات برای برقراری نظم از دست 
دهند، ما شاهد قرقیزستانی خواهیم بود که در راستای سناریوی افغانستان 
حرکت می کند که آن سناریوی دوران طالبان است و این امر برای کشور 

ما روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بسیار خطرناک خواهد بود. 
بر اساس این گزارش، رزا اوتانبایوا رئیس  دولت موقت قرقیزستان در 
7 آوریل )18 فروردین ماه( در میان تظاهرات خش��ونت آمیز قرقیزستان، 
قدرت را به دس��ت گرفت و قربان بیک باقی اف رئیس جمهور سابق این 

کشور از قرقیزستان فرار کرد و متعاقب آن استعفا داد. 
درگیری های جنوب قرقیزستان که در 11 ژوئن )21 خردادماه( میان 
گروههای قومی در منطقه اوش و جالل  آباد به وقوع پیوست، نزدیک به 
200 کشته و هزاران زخمی برجای گذاشت و منجر به آواره شدن 400 

هزار نفر از مردم قرقیزستان شد. 
دولت موقت قرقیزستان اعالم کرده است انتخابات ریاست جمهوری 

این کشور در اکتبر 2011 برگزار خواهد شد.

کرزای  حام����د 
رئی��س جمه�����ور 
گف��ت:  افغانس��تان 
افغانس��تان  دول���ت 
ب��رای تأمی��ن امنیت 
خود نیازی به حضور 
نیروهای امریکایی و 
یا هر نیروی خارجی 
دیگری در این کشور 

ندارد.
ک��رزای ک��ه در 
ص��در هیأت��ی برای 
از  رس��می  دی���دار 

ژاپ��ن در توکیو به س��ر می ب��رد در گفتگوی اختصاصی با این ش��بکه 
اف��زود: نیروهای نظامی افغان به رغم حضور نیروهای طالبان در جنوب 

افغانستان طی پنج سال آینده امنیت این کشور را تأمین خواهد کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از ان.اچ.کی، کرزای این مطلب را با اس��تناد 
به طرح خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان از تابستان آینده بیان کرد. 
رئیس جمهور افغانس��تان با اش��اره به اس��تقرار 120 هزار نیروی نظامی 
افغان و 80 هزار پلیس این کش��ور، گف��ت: بدین ترتیب خروج نظامیان 
امریکایی و یا دیگر نیروهای خارجی از افغانستان هیچ تأثیری در اوضاع 

امنیتی این کشور به دنبال نخواهد داشت. 
کرزای با اش��اره به وجود منابع غنی معدنی درافغانس��تان به ارزش 
چند تریلیون دالر، گفت: این منابع در صورتی که به طور شایسته از آنها 
بهره برداری شود، فرصت های سودمندی برای سرمایه گذاران خارجی 

از جمله سرمایه گذاران ژاپنی هستند. 

اقتصاد اسپانیا وارد مرحله بحرانی شده است. به گزارش بی بی سی، 
دولت اسپانیا برنامه های اصالحی به منظور کاهش کسری عظیم بودجه 

خود و تقویت بازار ارائه کرده است. 
رئی��س صندوق بی��ن المللی پول نیز برای گفتگو با رهبران اس��پانیا 
در اینباره به این کش��ور س��فر کرده است. گزارش ها حاکی از آن است 
که دومینیک اس��تراس کان برای مذاکره درباره بسته نجات چند میلیارد 
یورویی به اس��پانیا رفته اس��ت اما بعد مشخص ش��د که وی فقط برای 
حمایت از برنامه های این کش��ور برای مهار کسری بودجه به این سفر 

رفته است. 
خوزه لوئیس رودریگز زاپاترو نخس��ت وزیر اس��پانیا این شایعه را 
رد کرد اما واقعیت این اس��ت که اقتصاد این کش��ور در مرحله بحرانی 

قرار دارد. 
صنعت س��اخت و ساز اسپانیا س��قوط کرده و از هر پنج کارگر یک 
نفر بیکار است. سال گذشته این بیکاری برای دولت چهل میلیارد یورو 

هزینه در بر داشته است. 
دول��ت اصالحاتی در قوانین کار ایجاد کرده تا ش��اید باعث ش��ود 
ش��رکت ها بیشتر نیرو اس��تخدام کنند. اما مردم از بس��یاری از اقدامات 
دولت راضی نیس��تند و تظاهرات و اعتصابات زیادی س��ازماندهی شده 

است. محبوبیت دولت نیز به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته است.

جمهوری اسالمی ایران در بیانیه ای به قطعنامه 
1929 شورای امنیت پاسخ گفت.

به گزارش واحد مرکزی خبر، در این متن آمده 
است:

در 9 ژوئ��ن 2010 قطعنام��ه 1929 ش��ورای 
امنیت صادر ش��د. بر خالف انتظار جامعه جهانی 
این قطعنامه برای محکومیت حمله به کشتی آزادی 
که کمتر از 10 روز قبل آن اتفاق افتاده بود و وضع 
مجازات علیه عامالن آن صادر نش��د؛ بلکه جامعه 
جهانی ش��اهد بود ایاالت متحده که رسماً خود را 
متعه��د به حمایت از رژیم صهیونیس��تی می داند 
در پشتیبانی و حمایت از جنایت مزبور مانع اقدام 
شورای امنیت شد.این قطعنامه همچنین پاسخی به 
س��ند نهایی اجالس بازنگ��ری NPT نبود که 15 
روز قب��ل از آن 189 کش��ور در آن ب��ر الزام رژیم 
صهیونیستی به پیوستن به NPT تأکید کرده بودند. 
جامع��ه جهانی پیش از این نیز هیچ قطعنامه ای از 
شورای امنیت درباره چگونگی اشاعه سالح های 
هسته ای به رژیم صهیونیستی ندیده بود و هیچگاه 
شورای امنیت نخواسته است بررسی کند چه کسانی 
سالح هسته ای را در اختیار این رژیم قرار داده اند؟! 
چ��را که برخی اعضای ثابت ش��ورای امنیت خود 
متهمان اصلی این اشاعه هستند. همچنین موضوع 
قطعنامه 1929 نگرانی درباره تولید، ساخت، تکثیر 
و آزمایش نس��ل جدید س��الح های هسته ای از 
س��وی اعضای ثابت شورای امنیت نیست و در آن 
اشاره ای به 11 پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران در 
کنفرانس بازنگری NPT برای خلع سالح و عدم 
اشاعه نشده است؛ پیشنهادهایی که استقبال جامعه 

جهانی را به دنبال داشت.

موضوع قطعنامه بر خالف انتظار جامعه جهانی 
درباره فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری 
اس��المی ایران بر مبنای اتهاماتی واهی است که نه 
تنها هیچگاه ثابت نش��ده بلکه در آخرین گزارش 
مدی��رکل آژانس که تنها ی��ک روز قبل از قطعنامه 
منتشر شد، برای بیس��ت و دومین بار به صراحت 
تأکید ش��د این فعالیت ها هیچگون��ه انحرافی از 

اهداف صلح آمیز نداشته است.
صادرکنن��دگان قطعنامه خ��ود را در حالی در 
معرض قضاوت جامعه جهانی قرار دادند که جهان 
کمتر از یک ماه قبل از صدور قطعنامه شاهد بیانیه 
ته��ران بود که در آن به صراحت بر همکاری های 
صلح آمیز هس��ته ای و اجتناب از مقابله با حقوق 

ملت ها تأکید شده بود. 
ای��االت متح��ده امریکا در حالی ک��ه ترکیه و 
برزیل را برای تعامل با تهران تشویق می کرد، یک 
ماه پس از صدور بیانیه تهران و اس��تقبال جهانی از 
آن که در بیانیه 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد 

بروز کرد، به مقابله با آن برخاست.
صدور قطعنامه 1929 در فضای بیانیه تهران و 
حمله به کشتی آزادی برای جامعه جهانی صحت 

دیدگاه های جمهوری اسالمی ایران را اثبات کرد:
اینک با استفاده از فرصتی که در افکار عمومی 
جهان برای اثبات دیدگاه های فوق به وجود آمده 

است جمهوری اسالمی ایران اعالم می کند:
1- ورود شورای امنیت در موضوع فعالیت های 
صلح آمیز هس��ته ای جمهوری اسالمی ایران غیر 
قانونی، بی اعتبار و بر خالف نص صریح ماده 39 
منش��ور و در مغایرت کامل با الزامات سازمانی و 
پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی است و این 

شورا باید سریعاً نسبت به اتخاذ اقدامات جبرانی و 
رفع اشتباهات گذشته خود اقدام کند.

2- جمهوری اسالمی ایران به صراحت اعالم 
می کند هرگونه اقدام علیه منافع قانونی و مشروع 
ملت ایران متقاباًل پاس��خ قانون��ی و اقدام مقتضی 
جمهوری اسالمی ایران را به همراه خواهد داشت.

3- ناکام��ی دولت امریکا در به دس��ت آوردن 
تمام آراء ش��ورای امنیت علی رغم فشارهای غیر 
معمول و تماس های رئیس جمهور این کش��ور و 
عدم همراهی جامعه جهانی با اراده برخی قدرت ها 
که در بیانیه جنبش ع��دم تعهد به نمایندگی از دو 
سوم کشورهای جهان مشهود است، گویای شروع 
دوران جدیدی از مناس��بات جهان��ی برای تأمین 

حقوق ملت ها برپایه عدالت و احترام است.
4- ما از اینکه هدف انسانی »انرژی صلح آمیز 
هسته ای برای همه، سالح هسته ای برای هیچکس« 
به فرصتی برای همکاری و همبستگی دولت های 
مستقل تبدیل شده است استقبال می کنیم و آن را 
پدیده مبارکی در دفاع از حقوق اساس��ی ملت ها 
می دانی��م.  از این رو اصرار دولت امریکا در ادامه 
مسیر غلط گذشته را برای آنها پرهزینه، بی فایده و بن 
بس��ت می دانیم که فقط موجب آن می شود پرده 
از چهره مناس��بات ناعادالنه و غلط شورای امنیت 
برداشته شود و عزم ملت ها را برای ایجاد مناسباتی 

صحیح در صحنه بین المللی جدی تر کند.
5- جمهوری اس��المی ایران ب��ا تأکید مجدد 
ب��ر مفاد بیانیه ته��ران آن را مبنایی شایس��ته برای 
همبس��تگی دولت های مس��تقل در مقابله با زیاده 
خواهی ها و تعامل بیش��تر ب��رای صلح، عدالت و 

سعادت می داند.

ط��رح اصالح قانون تجمی��ع انتخابات دوره 
پنجم ش��وراهاي اسالمي با دوره یازدهم ریاست 
جمه��وري مص��وب 28 اردیبهش��ت 1387، در 
دس��تور کار هفته جاري مجلس شوراي اسالمي 

است. 
به گزارش ایرنا و براس��اس دس��تور هفتگي 
مجلس ش��وراي اس��المي از آنجا که براس��اس 
قوانین موجود 6 ماه پیش از آغاز مراحل اجرایي 
انتخاب��ات بای��د آخرین تغیی��رات در خصوص 
قوانین انتخاباتي اعمال شود، هفته جاري آخرین 
فرصت نماین��دگان براي بررس��ي طرح اصالح 

قانون تجمی��ع انتخابات دوره پنجم ش��وراهاي 
اسالمي با دوره یازدهم ریاست جمهوري است. 
مجلس شوراي اسالمي این هفته همچنین درباره 
الیحه تأس��یس استان البرز که با تقاضاي جمعي 
از نماین��دگان ب��ا اولویت در دس��تور کار هفته 
جاري مجلس قرار گرفته اس��ت، تصمیم گیري 

مي کند. 
بررسي طرح یک فوریتي حمایت از تأسیس 
و تقوی��ت مؤسس��ات و مراک��ز آم��وزش عالي 
غیردولتي و الیحه مستثني شدن شهرداري هاي کشور 
در واگذاري قسمتي از پارک ها و میادین و اموال 

عمومي اعم از عرصه و اعیان از ش��مول قوانین 
مربوط به مالک و مستأجر از دیگر مواردي است 
که نمایندگان در هفته جاري و براس��اس دستور 
هفتگي رس��یدگي مي کنن��د. نمایندگان در هفته 
جاري همچنین طرح اصالح قانون احداث تونل 
مش��ترک ش��هري مصوب 1372، طرح حمایت 
از بازس��ازي بافت هاي فرسوده و طرح اصالح 
بند )ل( ماده )68( قانون تش��کیالت، وظایف و 
انتخابات ش��وراهاي اسالمي کش��ور و انتخاب 
ش��هرداران مص��وب 1375 را در صح��ن علني 

بررسي مي کنند. 

وزیر بازرگانی گفت: تحریم ها در حد و قدرتی 
نیستند که بخواهند فشار مضاعفی را بر کشور وارد 

کنند. 
غضنفری در حاشیه همایش توسعه فضای رقابتی 
در کشور درجمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی 
ب��ر اینکه تحریم ها چه تأثیری بر اقتصاد کش��ور و 
همچنین پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی دارد 
افزود: تحریم ها تأثیری در مذاکره wto با ایران ندارد؛ 
 )wto(مذاکره هم ربطی به تحریم ندارد و این سازمان

در چند سال گذشته وارد این بحث نشده است. 
غضنفری گفت: س��ازمان تجارت جهانی 700 

س��ؤال را مطرح کرده اس��ت و بخش های مختلف 
کش��ور در صدد پاسخگویی به این سؤاالت هستند. 
وی ادامه داد: بعد از پاس��خ به این سؤاالت دوباره به 

صورت طبیعی ممکن است سؤاالت جدیدی مطرح 
 wto شود و این مراحل برای مذاکره همه کشورها با

صورت گرفته است. 
وزیر بازرگانی گفت: امسال نیز در مرحله پاسخ 
به سؤاالت wto خواهیم ماند چرا که مذاکرات زمان بر 
اس��ت. غضفنری گفت: بعد از مذاکرات با سازمان 
تجارت جهانی، دوباره مذاکرات کشور به کشور انجام 
خواهد گرفت که در آنجا کارگروهی مش��خص از 
ایران با سایر کشورها مذاکره خواهد کرد. وی گفت: 
هیچ وقت ما ش��اهد این نبودیم که wto وارد بحث 

تحریم ها شود. 

معاون اول رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه حجاب 
و عفاف خواست همه مردم است، گفت: برخورد با 

مفاسد اجتماعی، باید براساس قانون باشد. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، سید ابراهیم رئیسی 
در نشست خبری افزود: دستگاه های فرهنگی باید 
تالش کنند که کار به دستگاه انتظامی و قضایی نرسد، 
اما آنجا که فس��اد بروز کرد، وظیفه دستگاه انتظامی 

برخورد و دستگاه قضایی پشتیبانی است. 
رئیسی گفت: وظیفه ذاتی نیروی انتظامی اجرای 
قانون است و نباید برای انجام وظایف قانونی خود، 

منتظر خواسته دیگران باشد. وی درخصوص بحث 
حجاب و عفاف و جریمه نقدی متخلفان این موضوع 
گفت: حج��اب و عفاف هم جزء ضروریات دین و 
هم متن قانون است و وقتی قانون تصویب شد، جای 

اعمال سلیقه های مختلف نیست. 
رئیسی اخالق مداری جامعه را در گرو مبارزه با 
مفاسد اجتماعی دانست و گفت: در این مبارزه، بحث 
فرهنگی مهم است، اما نباید از برخورد انتظامی غافل 
شد. وی مفاس��د اجتماعی را یکی از موضوع های 
م��ورد توجه در هفته قوه قضائیه بی��ان کرد و افزود: 

دستگاه های الگوساز باید در این زمینه فرهنگسازی 
کنند، ام��ا این به معنای برخوردنک��ردن با متخلفان 

نیست. 
مع��اون اول قوه قضائیه با بیان این که برخورد با 
مفاسد اجتماعی سلیقه نیست، بلکه قانون است، گفت: 
ممکن است کسی اجرای قانون را برنتابد که آن مهم 

نیست، بلکه مهم اجراکردن متن قانون است. 
رئیس��ی افزود: دادس��تان های سراسر کشور از 
دس��تگاه های عمل کننده به ویژه نیروی انتظامی در 

مبارزه با مفاسد اجتماعی، پشتیبانی خواهند کرد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
در واکنش به اظهارات اخیر رابرت گیتس 
که گفته بود ایران قادر است دهها و شاید 
صدها موشک به سوی اروپا شلیک کند 
اظهار داش��ت: توان موشکی جمهوری 
اسالمی ایران برای دفاع از خود در مقابل 
هرگون��ه تجاوز نظامی طراحی و ایجاد 
ش��ده است و هیچ کش��وری را تهدید 

نمی کند. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، سردار 
سرتیپ پاس��دار احمد وحیدی گفت: 
امریکا با هدف گس��ترش سیطره خود 
بر اروپا، بهانه جویی برای منهدم نکردن 
سالح های هسته ای مستقر دراین منطقه 

و در تنگنا قرار دادن روسیه و محاصره این کشور اقدام 
به اینگونه شانتاژهای تبلیغاتی می کند. 

سردار وحیدی همچنین درباره بخش دیگری از 
س��خنان وزیر دفاع امریکا که اظهار داشته بود رفتار 
روسیه در مورد ایران شیزوفرنیک و دو شخصیتی بوده 
است گفت: امریکا تالش می کند ضمن تحقیر روسیه 
با ایجاد اختالفات منطقه ای و اختالل در روابط میان 

کشورهای منطقه موقعیت این کشور را نزد کشورهای 
همسایه خود تضعیف کند و این نتیجه اعتماد به دولتی 

است که شایستگی اعتماد ندارد. 
وزیر دفاع خاطرنشان کرد: امریکا در گذشته نیز 
به محض مخالفت برخی کشورهای اروپایی با حمله 
یکجانبه این کشور به عراق اقدام به تقسیم بندی اروپا 
به اروپای پیر و جوان کرد و امروز نیز همین سیاست 

را با ادبیاتی جدید دنبال می کند. 
س��ردار وحیدی، اس��اس سیاست 
خارج��ی امریکا را که به صورت کاماًل 
ناش��یانه دنبال می ش��ود عهدش��کنی، 
اختالف افکنی، بحران آفرینی و جنگ 
طلب��ی ذکر کرد و گفت: این سیاس��ت 
افزایش تنفر جهان��ی از امریکا و افول 

قدرت آن را در پی خواهد داشت. 
وی با بیان اینکه روسیه نباید اسیر 
جنگ روانی و فریب کاری امریکا بشود 
گفت: تجربه نش��ان می دهد، امریکا نه 
خواهان صلح اس��ت نه خواهان امنیت 
و نه احترامی برای منافع کشورها قائل 

است. 
سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی افزود: آنها 
حتی نزدیکترین هم پیمانان را به خاطر منافع نامشروع 

و سلطه طلبی خود قربانی کرده اند. 
وحیدی با اش��اره به مقابله اخیر امریکا در قبال 
مواض��ع بر حق ترکی��ه و برزیل در بیانی��ه تهران و 
تحریم ها آن را گواه روش��ن دیگری برای این مدعا 

و نفاق و خیره سری امریکا دانست.

ایران

سراسری
نصف النهار

چه خبر از پایتخت

امریکا پس از ماهها تالش، هفته گذشته 
در شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه ای 
را علیه جمهوری اس��المی ایران به امضاء 
رس��اند که چین و روسیه نیز به رغم رویه 
و سیاست های قبلی خود به این قطعنامه 
رأی مثبت دادند. با گذش��ت کمتر از پنج 
م��اه از اظه��ارات هیالری کلینت��ون وزیر 
امورخارجه امریکا در خصوص استفاده از 
تمامی ابزارهای الزم برای زیر فشار گذاشتن 
کشورهایی چون روسیه و چین به منظور 
همراهی در اعمال فشار بر علیه جمهوری 
اس��المی ایران بر سر مس��أله هسته ای؛ 
س��رانجام در ش��ورای امنیت سازمان ملل 
قطعنامه ای به امضاء رسید که مسکو و پکن 
به رغم رویه و سیاست های قبلی خود به 
این قطعنامه ضد ایران��ی رأی مثبت دادند. 
قطعنامه 1929 در شرایطی در شورای امنیت 
س��ازمان ملل به تصویب رسید که بی اثر 
بودن تحریم های پیش��ین و موفقیت های 
دیپلماتیک جمهوری اس��المی ای��ران در 
نشس��ت تهران، تمامی تالش های غرب 
برای قرار دادن تهران در تنگنای دیپلماتیک 
را با شکس��ت روبه رو کرد. در زمینه رأی 
مثبت روس��یه و به خصوص چین به این 
قطعنامه که در نوزدهم خ��رداد ماه جاری 
به تصویب رس��ید، می توان تحلیل های 
گوناگ��ون و متفاوتی را ارائه کرد اما به نظر 
می رس��د، بررسی این مسأله بدون در نظر 
گرفتن نقش آفرینی ایاالت متحده به عنوان 
رهب��ر اصلی ائتالف ض��د ایرانی منجر به 
نارسایی تحلیلی در این زمینه شود. در واقع 
علت تغییر نظر چین در همراهی با امریکا و 
غرب در خصوص اعمال فشارهای بیشتر 
بر جمهوری اسالمی ایران در زمینه مسأله 
هسته ای را نه در رأی مثبت این کشور به 
قطعنامه اخیر بلک��ه باید در نوع روابط این 
کشور با امریکا جستجو کرد. بنابر این، نباید 
از نظر دور داشت که این کشور در تعامالت 
خود در صحنه جهانی همواره اولویت را به 
حفظ ثبات در روابط راهبردی با کشورهایی 
چون امریکا داده است. در خصوص مسأله 
هسته ای ایران نیز باید گفت: عدم استفاده 
چین به ص��ورت مؤث��ر از امکاناتی چون 
حق وتو به منظور به حداقل رساندن تأثیر 
فشارهای احتمالی ناشی از تصویب قطعنامه 
در شورای امنیت علیه ایران، می تواند مؤید 
مطلب فوق باش��د و اال تنها رأی منفی این 
کش��ور به ص��دور قطعنامه های گذش��ته 
ش��ورای امنیت هرگز نتوانس��ته از اجرایی 

شدن آنها جلوگیری کند.
ح��ال مس��أله اینجاس��ت ک��ه علت 
تناقضات موجود در اظهارات مقامات چینی 

در مخالفت با اعمال فش��ارهای بیشتر بر 
جمهوری اسالمی و سیاست های اعمالی 

این کشور چیست؟
در ای��ن زمینه چین همواره کوش��یده 
اس��ت تا توازن خاصی را در روابط خود با 
کشورهای گوناگون در زمینه های مختلف 
ب��ه وجود آورد و به م��وازات آن در روابط 
خارجی خود از الگوهای متفاوتی بهره جوید. 
به عنوان مثال به رغم اهمیت خاص مسأله 
اتمی و موشکی کره ش��مالی برای ایاالت 
متحده امریکا و نیز با وجود عدم عضویت 
و پایبن��دی پیونگ یانگ به مف��اد قرارداد 
ان پ��ی ت��ی، الگوی رفتاری چی��ن در این 
زمینه متفاوت از مسأله ایران بوده است. در 
واقع، نوع بازی سه جانبه پکن در دو بازی 
ایران- ایاالت متحده- چین و کره شمالی- 
ایاالت متحده- چین متفاوت بوده اس��ت. 
به صورت اجمال��ی در این زمینه می توان 
گفت: تهدید امنیتی و فشار مضاعف ایاالت 
متحده بر کره شمالی برای چین؛ نسبت به 
فرصت های تجاری و اقتصادی ناش��ی از 
همگرایی بیشتر با جمهوری اسالمی ایران 
درج��ه اهمیت باالت��ری دارد. ای��ن امر به 
صورت تلویحی نشان دهنده این موضوع 
اس��ت که همچنان مؤلفه ه��ای امنیتی در 
روابط خارجی در پس زمینه فکری حاکمان 
پک��ن پررنگ اس��ت. در نشس��ت امنیت 
هس��ته ای که در اوایل فروردین ماه س��ال 
جاری در واشنگتن برگزار شد، باراک اوباما 
کوشید تا با اس��تفاده از مشوق هایی چون 
سازش بر سر اختالفات تجاری با چین که 
کس��ری قابل مالحظه ای را در روابط این 
کشور به وجود آورده بود و سایر ابزارهایی 
که می توانست نظر پکن را نسبت به اعمال 
فشارهای بیش��تر بر ایران مساعد سازد؛ در 
نهایت رأی مثبت چین به قطعنامه ماه ژوئن 
را به دس��ت آورد. در واقع مذاکرات اخیر 
دو کشور بر س��ر ارزش یوآن در مبادالت 
تجاری و نرم��ش امریکا در مقابل چین را 
می توان امتیازی به ش��مار آورد که پکن در 
قبال همراهی خود با امریکا کسب کرد. از 
سوی دیگر، با وجود ظهور عالئمی نسبت به 
سردی روابط جمهوری اسالمی ایران و چین 
در ماه های اخیر؛ دستکم در زمینه تجاری 
که نمود بارز آن کاهش خرید نفت ایران به 
میزان 40 درصد از س��وی چین بود؛ درهم 
تنیدگی روابط تجاری و اقتصادی دو کشور 
به میزانی در سال های اخیر افزایش یافته بود 
که بسیاری؛ همراهی چین با غرب در مورد 
اعمال فشار بر ایران از طریق تصویب قطعنامه 

جدید را امری بعید به حساب می آوردند.
                               ادامه دارد...

فاز اول مصالی بزرگ شهریار به بهره برداری رسید. به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی 
فرمانداری این شهرستان، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در این مراسم گفت: با 
وجود این مصلی دیگر مردم با آرامش بیشتری به انجام فریضه نماز می پردازند و نسل های آینده 
نیز از این کار خیر شما بهره مند می شوند. علی تقوی افزود: اگر چه دولت کمک های زیادی را 
برای این کار اختصاص داده اما مردم نیز باید کمک کنند. این مسئول تأکید کرد: در دولت نهم 
و دهم طرح های دینی در کشور رشد قابل توجهی پیدا کرده و دولت تمام تالش خود را برای 
کمک به فرهنگ دینی جامعه انجام می دهد. تقوی تصریح کرد: دولت دهم توجه ویژه ای به 
مسائل فرهنگی دارد و اصحاب فرهنگ باید این موقعیت پیش آمده را قدر بدانند. وی ادامه داد: 
در اقصی نقاط کشور امروز دارای مصلی هستیم یکی از اهداف نماز جمعه تقویت دید سیاسی 
و تقویت بصیرت مردم است در برخی از شهرها مردم مکان های شایسته برای اقامه نماز ندارند 
و ما از کمبود امکانات شرمنده مردم هستیم. این مسئول گفت: بنده به عنوان خادم ائمه جمعه 
کشور موضوعات را پیگیری می کنم و امیدوارم در آینده نزدیک مصلی های بیشتری برای رفاه 
نمازگزاران ساخته شود. تقوی در ادامه سخنان خود از بهره برداری فاز اول مصلی تبریز خبر داد 
و ادام��ه داد: با راه اندازی فاز اول این مصلی در تبریز حدود 30 هزار نفر می توانند در صفوف 
نماز جمعه نماز بخوانند. وی یکی از اهداف نماز جمعه را تقویت وحدت در جامعه عنوان کرد 
و گفت: امروز وحدت در میان جامعه مسلمین مسأله مهمی است امروز با وحدت باید جلوی 
دشمنان ایستاد ما با وحدت ملی توانستیم در علوم هسته ای به این نقطه برسیم آنچه سبب ناامیدی 
دشمنان ما می شود، وحدت میان ما است.این مسئول تأکید کرد: تجربه نشان داده است که اگر 
همه دنیا جلوی ما بایستد و ما وحدت داشته باشیم ما پیروز هستیم. تقوی افزود: ما دست های 
وحدت شکن را قطع می کنیم، رهبر انقالب امروز محور وحدت است و این فقیه و سیاستمدار 
و مدیر و مدبر امروز این جایگاه و محوریت را حفظ کرده است. تقوی در ادامه گفت: دشمن 
دس��ت از توطئه بر نمی دارد و ما باید هوشیار باشیم از این رو آنان تالش های زیادی همراه با 
سرمایه گذاری انجام دادند تا در صفوف فشرده ملت نفوذ کنند اما با تدبیر و رهنمود های حکیمانه 
رهبری تمام این فتنه ها را با شکست مواجه کرد. وی با اشاره به اینکه مردم ما مردمی هوشمند و 
شجاع هستند، گفت: دشمن می خواهد تفکر انقالبی را از بین ببرد اما این آرزو را به گور می برد 
چرا که شهیدان ما و فرهنگ ایثار و شهادت همواره در میان مردم ما زنده است و مردم ما همواره 
پشت موالی خود می ایستند. تقوی ادامه داد: شهیدان سند انقالب و آزادی انقالب و مملکت و 

مردم ما هستند شهیدان و راه آنها نباید کمرنگ شود و ما این اجازه را به دشمن نمی دهیم.

رئیس مرکز کنترل ترافیک راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: خودروهای غیرمجاز 
وارد شده به محدوده طرح ترافیک عالوه بر جریمه پلیس از سوی دوربین های کنترلی قبض 
هشدار دریافت می کنند. به گزارش موج، سرهنگ سعید اسماعیلی رئیس مرکز کنترل ترافیک 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان استقرار نیروهای راهور در مناطق مرکزی طرح ترافیک 
گفت: همزمان با کنترل الکترونیکی مبادی ورودی طرح ترافیک، نیروهای مستقر در این مناطق 

به مرکز طرح ترافیک منتقل شده و در تسهیل عبور و مرور به کارگیری شدند.
وی با اشاره به ورود خودروی های غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک تصریح کرد: این 
خودروها به صورت غیر مجاز به محدوده طرح ترافیک وارد می شوند که تعدادی از آنها با قفل 
چرخ و جریمه پلیس مواجه می شوند. رئیس مرکز کنترل ترافیک راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ در خصوص کنترل الکترونیکی ورودی های طرح ترافیک گفت: هم اکنون یکصد نقطه 
ورودی طرح ترافیک از سوی پلیس با دوربین کنترل می شود که طرح نهایی کنترل به زودی 

اجرایی می شود. هم اکنون خودروهای غیرمجاز قبض هشدار دریافت می کنند.

تحليلي بر رفتار چين در همراهي با غرب 
عليه ايران)قسمت اول(

تالش رژيم صهيونيستي براي جلوگيري 
از ارسال کمک هاي انساني به غزه

هشدار مدودف در خصوص 
طالباني شدن قرقيزستان

کرزاي:
افغانستان براي تأمين امنيت خود 
نيازي به نيروهاي خارجي ندارد

بي بي سي:
اقتصاد اسپانيا در نقطه 

بحراني قرار دارد

پاسخ ايران به قطعنامه 1929 شورای امنيت

نمايندگان مجلس طرح اصالح قانون تجميع انتخابات را بررسي مي کنند 

وزیر بازرگانی:
تحريم ها قدرتي ندارند، که فشار مضاعفي بر کشور وارد کنند

برخورد با مفاسد اجتماعی، بايد بر اساس قانون باشد

وزیر دفاع:

اســاس سیاست خارجــی امریکا
اختــالف افکنــی و جنگ طلبــی اســت

جهان نما

بهره برداري از فاز اول مصالي بزرگ شهريار

خودروهاي غيرمجاز وارد شده به 
طرح ترافيک قبض هشدار مي گيرند
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خشت و آینه

حوادث

بررسی علل گرایش مردم غرب به دین اسالم

سپهر اوحدیاسالم دینی که دردهای غرب را تسکین می دهد
آدم لفظ اطالقی به همه انس��ان ها است اما نمی دانم چرا بعضی وقتها به فردی می گوییم برو آدم 
شو!! یا مثاًل می گوییم فالنی آدم نیست!! شاید به خاطر این مصرع باشد که می گوید: آدمی را آدمیت 
الزم اس��ت، آدم عاقل از یک س��وراخ یکبار گزیده می شود و آدم یکبار پایش در چاله می رود، حرف 
منطقی را هم به آدم یکبار می زنند، اما از مثلهایی که بدجا افتاده اس��ت یکی همین آدمی جایز الخطا 
بودن است که به واسطه آن افراد هر کاری خواستند می کنند و بعد می گویند آدم بودم و جایزالخطا، 
در صورتی که بهتر اس��ت بگوییم آدمی ممکن الخطاس��ت. آدم نترس سر سالم به گور نمی برد و بهتر 
است شجاعت با عقل و درایت همراه باشد. آدم ناشی هم سرنا را از سر گشادش می زند و کارهایش 
همیش��ه با اشتباه همراه اس��ت و تجربه راهنمای آدمی در روزگار سختی است، آدمی شیر خام خورده 
اس��ت و این به معنای بی تجربه بودن و ناپختگی و امکان اش��تباه در کار آدم است، آدم های دستپاچه، 
کار را دو بار انجام می دهند و آخر هم اش��تباه می کنند، آدم خوش حس��اب شریک مال مردم است و 
آدم بدحس��اب دو بار بدهی خود را می دهد، یکبار خود بدهی را و بار دوم خس��ارت آن را، آدم عاقل 
به کیس��ه اش نگاه می کند و همانقدر که دارد خرج می کند، آدمی به امید زنده اس��ت و با آرزوهای 
خود زندگی می کند، مبادا از آن دس��ته باش��یم که به ما بگویند: آدم گدا و اینهمه ادا! پس باید به اندازه 

دانش و دارایی عرض اندام کنیم.
آدمی برای هر کاری چاره دارد اال برای مرگ و مرگ ش��تری اس��ت که در خانه هر آدمی می خوابد، 
آدمی در زیر زبان خود مخفی است و تا زمانی که حرف نزند شخصیت او پنهان است. به قول معروف تا 
مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، مرد آن است که لب فروبندد و بازو گشاید و مرد باید که 
گیرد اندر گوش، ور نوشته است پند بر دیوار و مرد خردمند هنرپیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، و 
مردان هنر و خرد را شایسته آن باشد که دو بار عمر کنند، هنر مرد به کار کردن است و مردی که نان ندارد، 
یک گز زبان ندارد و نان نامرد در ش��کم مرد نمی ماند و چند برابر آن را تالفی می کند، مرد نان ز مردمی 
دور است، دل بی علم چشم بی نور است، گفته اند مردیت را ثابت کن سپس زن بگیر، مرد یک روز به دنیا 
می آید و یک روز از دنیا می رود و این مثلی بر نترسیدن مرد از خطرات زندگی است. مرد در زندگی باید 
چنان عمل کند که مثل شعر عرفی شیرازی باشد که می گوید: چنان با مردمان خو کن که بعد از مردنت، 
عرفی، مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند، و آدمی باید چنان پهن خوان کرم گسترده که سیمرغ در 
قاف روزی دهد و چنان روزی به نادانان رساند که صد دانا در آن حیرت بماند و نیز چنان زندگانی کن اندر 

جهان که چون مرده باشی نگویند مرد.

مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان: مأموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیش از 
دو هزار و 700 قطعه انواع تجهیزات دریافت از ماهواره را در شهر اصفهان کشف و ضبط کردند.

سرهنگ میرعباس صوفی وند رئیس پلیس امنیت عمومی استان با اعالم این مطلب اظهار داشت: در پی 
کسب خبری مبنی بر اینکه سه نفر اقدام به تهیه و توزیع تجهیزات دریافت امواج ماهواره ای در شهر اصفهان 
می کنند، موضوع در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت. وی افزود: پس از انجام تحقیقات الزم و کسب 
اطمینان در این خصوص و هماهنگی با مقام قضایی مأموران به محل های توزیع این اقالم اعزام و طی بازرسی 

از این محل ها تعداد دو هزار و 725 قطعه انواع تجهیزات دریافت از ماهواره کشف و ضبط شد.
این مقام مسئول گفت: در جریان این عملیات سه نفر به نام های »اردالن- ه«، »مهرداد- م« و »نادر- ط« 

دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
در پایان سرهنگ صوفی وند به شهروندان توصیه کرد در صورت مشاهده اینگونه موارد سریعاً مراتب را 

از طریق تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

با هوش��یاری کارآگاهان پلیس آگاهی اس��تان اصفهان یک جاعل حرفه ای که قصد داش��ت تا به جعل 
اوراق بهادار و اسناد دولتی دست بزند پیش از عمل مجرمانه خود شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ حسین 
حس��ین زاده با بیان این مطلب اظهار داش��ت: در پی کس��ب اخبار و گزارشاتی مبنی بر اینکه فردی در یک 
کارگاهی اقدام به جعل مدارک می کند موضوع سریعاً در دستور کارآگاهان اداره مبارزه با جعل این پلیس قرار 

 

گرفت.
وی افزود: کارآگاهان این پلیس پس از انجام تحقیقات الزم و کسب اطمینان در این خصوص بالفاصله با 

هماهنگی مقام قضایی به محل مزبور اعزام و این شخص را حین انجام عمل مجرمانه دستگیر کردند.
این مقام مسئول گفت: در بررسی های صورت گرفته از این کارگاه مشخص شد این جاعل حرفه ای و 
سابقه دار که با تلفیقی از روش های سنتی و شیوه های جدید و ابزار ویژه مبادرت به جعل می کرد، این بار 
قصد داشت تا به جعل اوراق و اسناد دولتی بپردازد که خوشبختانه قبل از انجام این عمل توسط کارآگاهان 
دس��تگیر شد. وی اظهار داشت: در بازرسی از این کارگاه تعدادی ابزارآالت سنتی جعل، سیستم های رایانه 
ای، چاپگر و اسکنر و مدارک جعلی کشف و ضبط شد. سرهنگ حسین زاده در پایان خاطرنشان کرد: خنثی 
سازی و کشف پیش دستانه جرم، یکی از اولویت های پلیس آگاهی استان است که در این مورد نیز کارآگاهان 

ما قبل از انجام عمل مجرمانه فرد مجرم را شناسایی و دستگیر کردند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از کاهش 17/5 درصدی تلفات 
ناشی از تصادفات رانندگی طی دو ماه ابتدایی سال جاری خبر داد. سرهنگ سید محمدرضا صفوی با 
بیان این خبر گفت: براس��اس آمار پزش��کی قانونی طی دو ماهه نخست امسال 85 نفر بر اثر تصادفات 
رانندگی درون ش��هری در اس��تان اصفهان جان باختند که این تعداد به نسبت به مدت مشابه سال قبل 
17/5 درصد کاهش داش��ته است. وی با بیان اینکه درصدد هس��تیم با انجام طرح های مختلف، روند 
کاهش تلفات ناش��ی از حوادث رانندگی در مناطق درون ش��هری را بیشتر کنیم، افزود: در همین زمینه 
طرح برخورد با تخلفات هفتگانه ش��امل س��رعت و سبقت غیرمجاز، عدم اس��تفاده از کمربند و کاله 
ایمنی، عدم حرکت بین خطوط و عدم رعایت فاصله طولی و همچنین استفاده از تلفن همراه در حال 
رانندگی مورد توجه این پلیس بوده و با جدیت با متخلفان برخورد می کنند. این مقام مسئول در ادامه 
موتورسیکلت را یکی از چالش های موجود در حوزه راهنمایی و رانندگی استان برشمرد و گفت: هم 
اکنون بیش از یک س��وم تلفات تصادفات درون شهری این استان به موتورسیکلت اختصاص دارد که 

بایستی با تدابیر الزم از شرایط مخاطره آمیز بودن این وسیله نقلیه بکاهیم. 
وی سپس به تصویب قانون جدید الزام کلیه سرنشینان خودرو به بستن کمربند ایمنی اشاره کرد و 
اظهار داشت: از این پس عالوه بر رانندگان، کلیه سرنشینان وسایل نقلیه موظف هستند هنگام حرکت 
وس��یله نقلیه کمربند ایمنی خود را بس��ته نگاه دارند که امیدواریم با رعایت این قانون ش��اهد کاهش 
تلفات انسانی در تصادفات باشیم. رئیس پلیس آگاهی استان تصریح کرد: بسیاری از کارشناسان علوم 
ترافیک و ایمنی راه بر این عقیده هستند که بستن کمربند ایمنی، سرنشینان خودرو را تا حداکثر سرعت 
70 کیلومتر در س��اعت در ضربه های وارد ش��ده از جلو و 50 کیلومتر در ساعت در ضربه های وارد 
شده از طرفین محافظت می کند. سرهنگ صفوی در پایان با بیان اینکه تمامی قوانین مصوب شده در 
ح��وزه راهنمایی و رانندگی به منظور حفظ جان رانندگان و سرنش��ینان آنان و جلوگیری از تصادفات 
بوده خاطرنشان کرد: بدون شک کاهش تصادفات رانندگی نیازمند همراهی و همکاری تمامی رانندگان 
و عابران است که با رعایت دقیق اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی از بروز حوادث ناگوار 

جلوگیری کنند.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از رد رشوه 8 میلیون ریالی توسط یکی از مأموران وظیفه 
شناس فرماندهی انتظامی این استان خبر داد.

س��رهنگ اکبر حمیدی پور با بیان این خبر اظهار داش��ت: هش��تم بهمن ماه سال گذشته مأموران یگان 
تکاوری این فرماندهی حین گش��ت زنی در محورهای فرعی حوزه ایس��ت و بازرسی شهید امامی شهرضا 
به یک دس��تگاه خودرو س��واری پژو مشکوک شده و آن را متوقف می کنند. وی افزود: در بازرسی صورت 
گرفته از خودرو مشخص می شود راننده خودروی سواری پژو از همدستان یکی از قاچاقچیان اتباع بیگانه 
غیرمجاز کشور است. این مقام مسئول گفت: در جریان دستگیری این متهم وی جهت رهایی از دست قانون 
به یکی از مأموران پیش��نهاد مبلغ هش��ت میلیون ریال به عنوان رشوه را می کند که این مأمور وظیفه شناس 
 ضمن رد مبلغ مذکور مراتب را صورتجلسه و متهم را جهت سیر مراحل قانونی خود تحویل مراجع ذیصالح

 می دهد.

کشف بيش از 2700 قطعه تجهيزات 
دريافت مواج ماهواره ای در اصفهان

با هوشیاری کارآگاهان پلیس اصفهان روی داد:
دستگيری جاعل حرفه ای قبل از جعل اسناد دولتی

در دو ماه ابتدایی سال جاری روی داد:
کاهش 17/5 درصدی تصادفات فوتی در اصفهان

رد رشوه 8 ميليون ريالی مأمور وظيفه شناس 
پليس اصفهان

آدمها

در دهه های اخیر توجه بسیاری به موضوع غرب 
و اسالم جلب شده است و این اهتمام در کشورهای 
غربی نسبت به کشورهای اسالمی بیشتر است. چرا 
چنین است؟ علت برتری و امتیاز دین اسالم نسبت 
به دیگر ادیان چه بوده که تا این حد بر عمق اندیشه و 
تفکر غربی ها اثر گذاشته است؟ این تأثیرگذاری آنچنان 
بوده که برخی از نویسندگان و نظریه پردازان با عنوان 
کردن موضوع برخورد تمدن ها سعی در بازشکافی و 
تجزیه و تحلیل این مسأله با محوریت اسالم و غرب 
داشته اند. »س��اموئل هانتینگتون« نخستین بار مسأله 
برخ��ورد تمدن ها را مطرح کرد و هدف وی از طرح 
این مسأله برخورد تمدن غرب با تمدن اسالمی قلمداد 
شد، به این معنا که در آینده برخورد اصلی میان این دو 
تمدن شکل خواهد گرفت درحالی که نظریه پردازان 
دیگر ب��ر این باورند که این دو تمدن به یکدیگر نیاز 
دارند و با همکاری و نزدیکی روابط می توانند دنیای 
جدیدی براس��اس همزیستی مسالمت آمیز و توأم با 
صلح و آرامش بسازند. این متفکران در آثار خود بارها 
مسأله نیاز غرب به اس��الم را عنوان کردند و افزودند 
نگرش ها و باورها نس��بت به دین اسالم و مسلمانان 
باید تغییر کند و راه دوستی، هماهنگی و همکاری را 
درپیش بگیرند، در غیر این صورت به شکست خود 
اعتراف کنند و در مقابل اسالم سر تعظیم فرود آورند. 
امروز جهانیان شاهد رشد اسالم گرایی از یک سو و 
اسالم ستیزی از سوی دیگر در جوامع غربی از جمله 
اروپا و امریکا هستند. کشورهای غربی و جوامعی که 
بزرگترین و گسترده ترین رسانه  های جمعی را در اختیار 
دارند و با تمام توان، زندگی دنیوی و گرایش به لذات 
و مادیات و انس��ان محوری را اشاعه می دهند. پس از 
پیدایش پدیده انقالب اس��المی در ایران، اقلیت های 
مسلمان در کشورهای غربی به ویژه در اروپا و آمریکا، 
در پرتو آن بیدارتر و عزتمندتر شدند و زمینه شناخت 
افراد و اشخاص غیر مسلمان به دین اسالم نیز فراهم 
آمد. هم اکنون مسلمانان به مسلمان بودن خود افتخار 
می کنن��د و از ابراز آن نمی هراس��ند. علی رغم اینکه 
اسالم هراس��ی در غرب، توس��ط دولت ها و نهادها و 
رسانه  های وابسته به صهیونیست جهانی تبلیغ و تشدید 
می ش��ود، مسلمانان مقیم کشورهای اروپا و امریکا از 
مبانی اعتقادی، سیاسی و فرهنگی خود دفاع می کنند. 
مس��لمانان با احداث و ایجاد مراکز فرهنگی و دینی، 
مدارس اس��المی، مساجد، فروشگاه  های مواد غذایی 
مانند، گوشت ذبح شده و نیز با پوشش حجاب اسالمی 
و برپایی نماز جماعت، حضورشان را اعالم می کنند و 
از تبلیغات ضد دینی و تهمت  های ناروا مانند تروریسم 
بودن منفعل نمی شوند. رسانه  ها و بنگاه  ها، مؤسسات 
و اشخاص در غرب با ساخت فیلم  های ضد دینی و 
اسالمی، توهین به مقدسات، چاپ کتاب، کاریکاتور و 
پاره کردن کتاب مقدس قرآن، هدفی به جز تضعیف 
و تخریب چهره اس��الم و مسلمانان در نزد سایر ملل 
غیر اسالمی ندارند، تا بدین وسیله در راستای تحقق 
اهداف ش��وم صهیونیس��ت  ها خدمت کنند  و سبب 
جلوگیری از گرایش مردم جامعه خود به دین اسالم 
شوند. اعمالی از این نوع، نه تنها مانع رشد اسالم گرایی 
و به انزوا کشاندن مسلمانان نشده، بلکه زمینه تحقیق 
در خصوص دین اسالم را برای نخبگان و حتی مردم 
عادی آن جوامع را فراهم آورده اس��ت و به دنبال آن، 
دین گرایی و بیداری دینی را در بین س��ایر ادیان الهی 
زنده و تش��دید کرده است. هم اکنون بیشترین هراس 
و نگرانی دشمنان دین اسالم از اسالم سیاسی از نوع 

شیعی آن است.
هدف اسالم، ساختن یک فرهنگ جهانی و انسانی 
است. همه اقوام و ملتها می توانند به این دین راه یابند 
و هیچ قوم و طبقه خاصی امتیازی انحصاری نسبت 
به دیگران ندارد. از همان آغاز، مهمترین جاذبه اسالم، 
پشتوانه اخالقی آن بوده است. مرکز این جاذبه، قرآن 
است که با اندیشه های لطیف و تعالیم عالی و نیرومند 
خود انسانها را به سوی خود جذب می کند. درواقع 
اس��الم، انرژی هایی در بطن خ��ود دارد که موجب 

پویایی و گسترش آن می شود. حادثه 11 سپتامبر سال 
2001 میالدی در امریکا و تبلیغات گسترده غرب علیه 
اس��الم و مسلمانان، جستجو برای کشف حقیقت را 
نزد تعداد زیادی از مردم جامعه غرب به وجود آورد، 
آنان که با سیل تبلیغات علیه دین اسالم از سوی دولتها 
و رس��انه های غربی مواجه بودند و از س��ویی هم از 
ماهیت دروغ پردازی دولتهایش��ان نیز آگاهی داشتند، 
طی پنج س��ال گذش��ته و پس از حادثه 11 سپتامبر، 
تالش خودانگیخته ای را برای شناخت و مطالعه اسالم 
آغاز کردند و در این میان تعداد زیادی از مردم اروپا و 
امریکا به دین اسالم مشرف شدند. به موازات افزایش 
گرایش به اسالم در غرب، بر دامنه توطئه های دولتها و 
رسانه های غربی برای ستیز با اسالم افزوده شده است. 
وقتی در گزارش��ها اعالم می ش��ود که هر روز تعداد 
گروندگان به اس��الم در غ��رب افزایش می یابد، این 
رسانه ها به تبلیغات منفی علیه اسالم شدت می بخشند 
و مس��لمانان را به خش��ونت طلبی و تروریسم متهم 
می کنند. گرایش جوامع غربی به دین مبین اس��الم و 
به ویژه توجه زنان به این دین موضوعی غیرقابل انکار 
اس��ت که به تالش رسانه ها و کوشش دولتمردان در 
پنهان نگه داشتن این موج اسالم خواهی، شاهدیم که 
این جریان توجه عموم جامعه را به خود جلب کرده 
است و همه روز شاهد گرایش بیش از پیش اینگونه 
جوامع و به ویژه زنان به اس��الم هستیم. مری فالوت، 
به هیچ وجه شباهتی به یک مظنون تروریست ندارد 
و تصور چنین موضوعی در ذهن هم نمی گنجد. زن 
فرانسوی ریز نقش و محجوبی که با تلفن همراه خود 
مشغول گپ زدن با دوستانش است و تفاوت چندانی 
با دیگر زنانی که در یک کافه نشسته اند ندارد. این دقیقًا 
همان موضوعی است که توجه مسئوالن ضد تروریست 
قاره اروپا را به سمت هزاران زن شبیه وی در سراسر 
این قاره معطوف ساخته است. در نظر پلیس، فالوت که 
یک نوگرویده به اسالم است، یک خطر بالقوه است. 
مرگ موریل دگوگ، زن بلژیکی نوگرویده به اسالم که 
در نوامبر 2005 در عراق علیه نیروهای امریکایی دست 
به یک عملیات انتحاری زد، س��بب شد تا توجهات 
بس��یاری به شمار فزاینده نوگرویده های به اسالم در 
اروپ��ا که اکثر آنها را هم زنان به خود اختصاص داده، 
جلب شود. پاسکال میلهوس در مصاحبه اخیر خود 
 با روزنامه لوموند چاپ فرانس��ه در این باره اینگونه 
گفت: »این پدیده رو به گسترش است و ما را سخت 
نگران ساخته است و از این رو باید قاطعانه از شکل 
گیری چنین شرایطی بپرهیزیم.« اما کارشناسان امنیتی 
توضی��ح می دهند که مش��کل اصلی آنجاس��ت که 
در حالی که پلیس بیش��تر توجه خود را به تهدیدات 
اجتماعی مردان جوان و غالباً با اصالت خاورمیانه ای 

معطوف کرده، اما توجهی به زنان اروپایی سفید پوست 
ندارد. مانگوس رانس��تروپ، کارش��ناش تروریست 
در دانش��گاه دفاع ملی س��وئد در استلکهم در اینباره 
می گوید: »تروریست ها می توانند با وجود شدیدترین 
تدابیر امنیتی از این افراد استفاده کنند در حالی که هیچ 
جلب توجهی صورت نپذیرد.« خانم فالوت، سه سال 
پیش و پس از آن که برای س��ؤاالت مذهبی ای که از 
کودکی در ارتباط با مذهبش یعنی کاتولیک پاس��خی 
نیافت، باالخره به اسالم گروید. وی در اینباره می گوید: 

»به عقیده من اسالم، پیام عشق و صلح است.«
این همان پیامی است که اروپاییان بیشتر و بیشتری 
را به خود متوجه ساخته است، اما موضوع دیگری که 
چه محققان مسلمان و چه غیر مسلمان بدان معترف 
هستند آنکه پس از حادثه یازدهم سپتامبر کنجکاوی 
نسبت به اسالم در بین جوامع غربی افزایش یافته است. 
اگر چه امروزه هیچ آمار دقیقی از میزان گرایش به اسالم 
وجود ندارد اما ناظرانی که به کنترل جمعیت مسلمانان 
اروپا مشغولند، تخمین می زنند که همه ساله هزاران 
زن و م��رد به این دین گرایش می یابند و از این میان 
تنها تعداد معدودی به گروه های افراطی می پیوندند و 
تعداد بسیار اندکی هم دست به اعمال خشونت آمیز 

می زنند.
تحقیقات نشان می دهد که میزان گرایش به اسالم 
در زنان نسبت به مردان بیشتر است و برخالف تصور 
رایج تنها تعداد اندکی از آنها به واسطه ازدواج با مردان 
مس��لمان به این دین گرویده اند. حیفا جواد مدرس 
دانشگاه بیرمنگام انگلیس در اینباره می گوید: »اگر چه 
بیشتر این ازدواج ها دلیلی رایج برای تغییر دین بود اما 
در سال های اخیر بس��یاری از زنان بدون الزام به این 
مس��أله به اسالم گرویده اند.« فالوت درباره دین خود 
می گوید: »دوستدار ش��یوه ای است که اسالم در آن 
به دنبال قرب به خداس��ت.« به نظر وی اس��الم دینی 
ساده تر، دقیق تر و بی تکلف است چرا که چهره ای 
روشن و صریح دارد. وی می گوید: »من به دنبال یک 
چارچوب بودم چرا که بشر نیازمند قوانین و رفتارهایی 
است که از آنها پیروی کند، اما مسیحیت هیچ گاه چنین 
شرایطی را برایم فراهم نیاورد.« کارشناسانی که تاکنون 
به مطالعه این پدیده پرداخته اند، بر این باورند که این 
دالیل در تفکر بس��یاری از زن��ان نوگرویده انعکاس 
دارد. دکتر جواد در اینباره می گوید: »بسیاری از زنان 
نسبت به تردیدهای اخالقی جامعه غرب واکنش نشان 
می دهن��د آنها عالقمند به آن حس تعلق، حمایت و 
مشارکتی هستند که اسالم پیش پای همگان گذاشته 

است.«
در دنیای کنونی، شیوع فساد اخالقی و نیاز شدید 
جوامع بش��ری به تحول اساسی و همچنین موقعیت 

روش��ن و جاودان��ه قرآن از نظر هدای��ت و راهبری، 
افقهای روش��نی را پیش روی انسان معاصر قرار داده 
است. امروز جامعیت اسالم و نشاطی که این دین در 
فرد ایجاد می کند، بیش از پیش آش��کار شده است. 
انسانی که خواهان ترقی و تکامل است و می خواهد 
دامنه توانایی ها و موقعیت های خود را توسعه دهد، 
اینک اسالم را به عنوان پدیده ای راهبردی و هدایتگرانه 
می بیند که نه تنها با خواس��تهای معقول او مخالف 
نیس��ت، بلکه او را برای رس��یدن به طریق س��عادت 
 LOSE WAR همراهی می کند. هفته نامه بلژیکی
در مقاله ای که اخیراً به چاپ رس��انده، می نویس��د 
بیش از 40 هزار بلژیکی طی چند سال اخیر به اسالم 
گرویده اند. این مقاله با اش��اره به جمعیت 450 هزار 
نفری مس��لمانان در بلژیک که کل جمعیت آن به 10 
میلیون نفر می رسد، می افزاید: چنانچه روند گرویدن 
بلژیکی ها به اسالم با شتاب کنونی پیش برود، جمعیت 
مسلمانان در این کشور تا سال 2012 به راحتی به نیم 
میلیون نفر افزایش خواهد یافت. بلژیکی هایی که از 
مسیحیت فاصله گرفته و به اسالم گرویده اند، دلیل این 
گرایش خود را در این می بینند که در اسالم، بین انسان 
و خدا واسطه ای قرار ندارد. همچنین اسالم به پاکی در 
زندگی معنوی، توجهی قابل تحسین دارد. این همان 
چیزی اس��ت که امروز غرب و اروپا از فقدان آن رنج 
می برد. با این حال دولتهای غربی از روند گرایش مردم 
به دین اس��الم ترس و هراس دارند و تالش دارند تا 
دامنه تبلیغات و فشار علیه مسلمانان را بیشتر کنند. یکی 
از مسلمانان درخصوص ترس دولتهای غربی از گرایش 
مردم جوامعشان به اسالم می گوید:  دولتها اخطار دادند 
که موجودیت مسلمانان در غرب مشکل بزرگی است 
حتی اخطار دادند که ش��اید مث��الً برخی ها در آینده 
ظرف20 س��ال یا 30 سال کالً به یک کشور اسالمی 
تبدیل شود. اندیشمندان و آگاهان جهان، عصر کنونی 
در غرب را، عصر بحران معنویت و از هم گسیختگی 
بنیان خانواده و اجتماع می دانند. س��ؤالی که در پایان 
مطرح می ش��ود این است که در چنین وضعیتی که 
عصر بحران معنویت در غرب نام گرفته است، گرایش 
به دین اسالم، چقدر بیشتر از گذشته افزایش خواهد 
یافت؟ وی در این باره می گوید: در غرب یک زندگی 
کامالً مادی رغم خورده اس��ت و انسانها با دویدن و 
تالش فقط یک زندگی مادی و یک زندگی حیوانی را 
توانستند فراهم بسازند اما دنیای معنویت و دنیای اخالق 
و ارزشهای معنوی به صورت کامل در اینجا مرده است 
و در حال نابود ش��دن است گاهی اندیشمندان مراکز 
روانشناسی و مراکز معنوی همه اخطار می دهند که 
این جامعه در حال فروپاشیدن است چنانچه خانواده 
در اینجا پاشیده شده است در بسیاری از مدارس و در 
کالس های درسی وقتی وارد می شویم اطفالی هستند 
که نه پدر خود را می شناسند و نه مادر خود را و حتمًا 
به کمبود یکی و گاهی هردوی آنها گرفتار هس��تند و 
اکثراً دردها و آالم روانی و مصارف هنگفتی که دولت 
در این جهت می گذارد نتیجه دور شدن از معنویت و 
پشت کردن به دین و به عقاید انسانی همه است. در 
کشورهای غربی با همه فشارها گرایش به اسالم زیادتر 
می ش��ود. واقعیت این است که عده ای دانشوران در 
کش��ورهای غربی و اروپایی، با کوله باری از تجربه و 
پس از آزمودن مکاتب مختلف، به اسالم روی آورده 
اند. آنها ره آورد سکوالریس��م و لیبرال دموکراسی را 
مشاهده کرده و ناکارآمدی س��ایر ادیان را درک کرده 
اند. انس��ان امروز در جستجوی معنا و مفهوم درستی 
از زندگی است. اسالم این مفهوم را در تابلوی روشن 
خود دارد. آفتاب اس��الم در هر زمان و بر هر نس��لی 
بتابد، بر پایه آموزه های عالی قرآن و تکیه بر فرهنگ 
خویش، تحولی اساس��ی ایجاد می کند و نسلی نو با 
ارزش ها و نگرش های مطلوب می آفریند. در پرتو 
اسالم می توان صفحات سیاه بی عدالتی، نابرابری و 

خودکامگی را از چهره زمین زدود.
                تنظیم برای زاینده رود
                  سپیده نصر اصفهانی

همه برای حجاب
از س��ال 82 تاکنون این بار با توجه ب��ه وظیفه هر یک از نهادها و 
سازمان ها بخش��ی از مسئولیت گسترش عفاف و حجاب و مبارزه با 
بدحجابی برعهده آنان نهاده شد تا همه قطعه های پازل مقابله با بدحجابی 
و بی حجابی به عنوان نمادی از تهاجم فرهنگی کامل باش��د، داس��تان 
همیشگی »باید فرهنگسازی صورت بگیرد« جامه عمل بپوشد و در میان 
داروهای این بیماری اجتماعی تنها به تذکر لسانی به روش های بی نتیجه 
عمل نشود. وظایف این نهادها را بخوانید تا با آگاهی از آنها عزمی جدی 

برای اجرای این طرح ایجاد شود.
وزارت علوم

به موجب تصویب و ابالغ طرح جامع حجاب و عفاف در سال 84، 
وزارت علوم موظف به تدوین برنامه جامع فرهنگ عفاف و حجاب 
با توجه به ضرورت الگوسازی، بهینه سازی و به روز کردن الگوها و با 
در نظر گرفتن تنوع فرهنگی موجود در کشور در محیط های دانشگاهی 
توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه است. 
همچنین این وزارتخانه موظف به آشناس��ازی دانش��جویان- به ویژه 
دختران- با توطئه ها، زمینه ها، روش های نفوذ فرهنگ غرب و تأثیر منفی 
آن در عفاف و حجاب و انتشار فصلنامه علمی- پژوهشی درباره توسعه 

فرهنگ عفاف و انجام تحقیقات جامع در این زمینه شده است.
آموزش و پرورش

ای��ن وزارتخانه موظف به تعیین رنگ های پوش��ش دانش آموزان 
با محوریت عفاف و حجاب اس��ت. آموزش و پرورش موظف شده 
آموزش، ساماندهی، توجیه و به کارگیری مدیران، معلمان و همه پرسنل 
م��دارس جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در میان دانش آموزان 
و س��ازمان های مربوط نظیر بسیج، انجمن های اسالمی و... را بر عهده 
بگیرد. به موجب این طرح، انجام تحقیقات الزم درباره بسط عفاف در 
مدارس به منظور اجرای برنامه های فرهنگی، تربیتی و پرورشی در آن و 
همچنین گنجاندن موضوع عفاف و حجاب از دیدگاه آیات و روایات 
همراه با تبیین ضرورت و فلسفه آن برای دانش آموزان در کتب درسی 

همه مقاطع تحصیلی بر دوش این وزارتخانه نهاده شده است.
اقتصاد و حجاب

وزارت اقتص��اد و دارایی موظف به جلوگی��ری از ورود و تولید 

محصوالت مروج ضدعفاف اس��ت. وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی 
موظف به تدوین قانون ممنوعیت ورود، تولید و عرضه مجس��مه ها، 
عروسک ها، مانکن ها و تابلوهای مروج ضد عفاف نظیر نقاشی، فرش و 
روزنامه شده است. این وزارتخانه همچنین موظف شده اهتمام بیشتری 
در ممانعت از ورود غیرقانونی پوشاک و محصوالت فرهنگی مغایر با 

عفت عمومی و شئونات اسالمی با توجه به قوانین مربوطه بورزد.
حجاب و ارشاد

وزارت ارشاد موظف به اجرای قانون منع استفاده ابزاری از تصاویر 
زنان در مطبوعات است. این وزارتخانه موظف شد هماهنگی و نظارت بر 
رسانه های ارتباط جمعی مانند روزنامه ها، مجالت، محصوالت سمعی و 
بصری، نمایش ها و... را برای توجه به فرهنگ حجاب و عفاف و رعایت 
آن به عمل آورد. همچنین این وزارتخانه موظف به جلوگیری از انتشار و 
تبلیغ کاالهای فرهنگی که با فرهنگ عفاف و حجاب مغایرت داشته باشد 
مانند کتاب، فیلم، نشریات، تئاتر و... و در کنار آن حمایت مادی و معنوی از 
آثار فرهنگی-  هنری همانند تسریع در صدور مجوز، ارائه یارانه و تشویق 
تولید کنندگان آثار فرهنگی و هنرمندانی که راهکارهای تازه و جذابی در 

راستای توسعه فرهنگ عفاف ارائه می کنند، شده است.
حجاب در شهر

ش��هرداری موظف به گس��ترش فرهنگ عفاف در مراکز تحت 
پوشش خود اس��ت. ش��هرداری نیز مانند دیگر ارگان ها و سازمان ها 
موظف به اج��رای برخی اقدامات مانند ایجاد مراکز مش��اوره محلی 
جهت اطالع رسانی به خانواده ها و جوانان به صورت حضوری، تلفنی 
و مکاتبه ای با کادر مجرب و با همکاری وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشکی شده اس��ت. این در حالی است که شهرداری باید از 
تبلیغ کاالهای فرهنگی و تجاری مغایر با فرهنگ عفاف و حجاب نظیر 
آگهی های تجارتی و تبلیغاتی چهره های هنری و ورزش��ی با آرایش 
و حجاب ضداس��المی جلوگیری کند و به جای آن نوش��تن آیات و 
روایات دینی، فتواهای علما، وصیتنامه حضرت امام)ره( و... به منظور 
توسعه فرهنگ عفاف در پارک ها، میادین، خودروهای عمومی شهری، 
سالن های سینما، تابلوهای معابر عمومی و ورزشی با استفاده از ابزارهای 

فرهنگی مناسب را سرلوحه کار خود قرار دهد.
حجاب در کشور

وزارت کشور موظف به تهیه شناسنامه اجتماعی مناطق مختلف 

کشور در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با توجه به تنوع فرهنگ ها 
و اعتقادات دینی مردم هر منطقه و برنامه ریزی جهت تقویت فرهنگ 
عفاف متناس��ب با  آداب و رسوم آنها شده است. همچنین نظارت بر 
عملکرد و ارتباطات اقلیت های دینی از نظر فرهنگ و پوش��ش آنان، 
جلوگیری از پوش��ش های نامناس��ب در اجتماع و تذکر دادن درباره 
رعایت قوانین مربوط به حجاب به آنان در کنار تهیه و تدوین قوانین 
 و پیگیری مصوبات درباره پشتیبانی حقوق از سازمان های مربوط نظیر 
قوه قضائیه و نیروی انتظامی به تناسب اعالم نیاز این گونه ارگان ها در 
زمین��ه برخورد با معضالت و ناهنجاری ه��ای اخالقی نیز به عنوان 2 

وظیفه دیگر به این وزارتخانه واگذار شده است.
امر به معروف و حجاب

ستاد احیای امر به معروف موظف به تشویق مردم به حفظ عفاف 
است. این ستاد موظف به تالش برای احیای فریضه امر به معروف و 
نهی از منکر به عنوان یک وظیفه شرعی، عمومی در همه مسائل جامعه 
به ویژه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و همکاری نهادهای مرتبط 
شده است. همچنین این سازمان در کنار برگزاری همایش ها و مسابقات 
فرهنگی گسترده در سراسر کشور برای عموم و نهادینه کردن حجاب 
و پوش��ش با همکاری مادی و معنوی مردم و دولت و س��ازمان های 
مربوط موظف به تهیه برنامه های تبلیغی و فرهنگی به منظور ترغیب 
انگیزه درونی آحاد جامعه، بروز حساسیت در قبال مظاهر مخل حریم 
عفاف در جامعه اسالمی و هماهنگی با دستگاه های ذی ربط برای اجرای 

طرح ها و برنامه های فوق شده است.
زنان و حجاب

مرکز امور زنان موظف به تهیه پودمان  آموزشی ترویج فرهنگ عفاف 
اس��ت. مرکز امور زنان نیز موظف به تحقیق و تدوین کتب و مقاالت 
مناسب درباره فلس��فه حجاب و عفاف، شیوه های رواج آن در کشور 
و پاس��خگویی به شبهات طرح شده در زمینه حجاب شده است. این 
مرکز همچنین در کنار این وظیفه، مسئولیت تشکیل دوره های آموزشی 
کوتاه مدت برای ارباب رجوع  در دس��تگاه های اجرایی و تش��کیالت 
غیردولتی را نیز برعهده دارد.یکی دیگر از وظایف این سازمان در کنار 
برگزاری همایش ها، کنفرانس ها و نشس��ت های تخصصی با موضوع 
 فرهن��گ عفاف در مراک��ز علمی- تحقیقاتی، تش��ویق و حمایت از

 NGOهایی که درباره ترویج فرهنگ عفاف فعالیت می کنند، است.
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در آیین افتتاحیه دبیرخانه پدافند غیرعامل استان اصفهان مطرح شد

باال بردن اطالعات در زمینه پدافند غیر عامل 
وظیفه هر فرد است

زاینده رود
در ای��ن آیین اس��تاندار اصفه��ان، معاونان، 
فرماندهان ارتش، فرمانده س��پاه صاحب الزمان، 
مع��اون فرماندهی انتظامی اس��تان و مس��ئوالن 
دبیرخان��ه پدافن��د غیرعام��ل حضور داش��تند، 
فوالدگ��ر و اخوان از نمایندگان خانه ملت نیز به 

این جلسه پیوستند.
جانث��اری مدیرکل سیاس��ی انتظامی اس��تان 
اصفهان در تبیین مباحث پدافند غیرعامل، شورای 
پدافند غیرعامل را امری عمومی و مربوط به همه 
نهادهای اس��تان دانس��ت و تالش اعضاء اصلی 
در راه پیش��برد آن را ج��زء مهمترین برنامه های 
استان برش��مرد و بازشناسی براساس دستورات 
دولت را ضروری خواند. محمدمهدی اسماعیلی 
معاون سیاسی امنیتی استاندار در این آیین گفت: 
امید است این جلس��ه راهگشای فعالیت پدافند 
غیرعامل در اس��تان باشد و آس��یب هایی که در 
گذشته بوده رفع و نواقص آن که به صورت فنی 

و بازمهندسی شناسایی شده حل شود.
اس��ماعیلی تصری��ح ک��رد: برنام��ه پدافن��د 
غیرعام��ل اس��تان در ح��وزه سیاس��ی، امنیتی، 
اجتماع��ی و فرهنگی در اس��تان برطب��ق برنامه 
وزارت کش��ور تدوین شده اس��ت و استاندار به 
معاون رئیس ش��ورای پدافند غیرعامل و معاون 
سیاسی امنیتی استاندار به عنوان جانشین شورای 
پدافند و دبیر این شورا مدیرکل سیاسی انتظامی 
اس��تان تعیین ش��ده و دبیرخانه شورا با سیاست 
جدید از 5 ماه پیش به شکل جدی شروع به کار 
کرد، همچنین اس��تان اصفهان از نظر ساختار در 
این خصوص جلوتر از اس��تانهای دیگر است و 
در سند راهبردی سیاسی امنیتی استان این مسأله 

لحاظ شده است.
جانثاری دبیر شورای پدافند غیرعامل استان: 
با ارائ��ه صحبت مقام معظم رهبری که فرمودند: 
این موض��وع را قباًل اب��الغ کرده ام ک��ه تدابیر 
کارساز در باب پدافند غیرعامل را عملی کنید را 
یک سند باالدستی خوانده و با اشاره به بندهایی 
از قانون، دس��تورالعمل های اجرای��ی دولت را 
مقدم��ه ای ب��رای کار ج��دی در این خصوص 
دانست، مدیرکل سیاسی انتظامی استان، جایگاه 
پدافن��د غیرعامل در روزگار جدید را متفاوت با 
گذشته دانست و انجام امور آن را بر مبنای کمیته 
پدافند غیرعامل دول��ت ارزیابی کرد. وی گفت: 
ش��ورای پدافند غیرعامل استان تفاوت ماهیتی با 
کمیته کش��وری دولت ندارد اما در دوره قبل 14 
کارگروه وجود داش��ته که کث��رت موجود ادغام 
ش��ده و 5 کارگ��روه واحد باقی مان��ده و مابقی 
کارگروه ها به ص��ورت زیرمجموعه درآمده اند. 
جانثاری اضافه کرد: داوود احمدی نژادی، وزیر دفاع، 
سرلش��گر فیروزآبادی و وزیر عل��وم از اعضای 
اصلی کمیته پدافند غیرعامل کشور هستند. دبیر 
شورای پدافند غیرعامل استان اصفهان اعالم کرد: 

دانشگاه صنعتی مالک اشتر در تهران، اصفهان و 
س��پاه صاحب الزمان، دانشگاه امام حسین )ع( و 
فرهیخت��گان دانش��گاهی و نظامی در خصوص 
تش��کیل س��اختار و برنامه ریزی ب��رای پدافند 
غیرعام��ل با ما هم��کاری داش��ته اند و اصفهان 

همواره پیشتاز در این زمینه بوده است.
مدی��رکل سیاس��ی انتظامی اس��تان اصفهان 
گف��ت: در این راس��تا کارگروه ه��ای پنج گانه 
تش��کیل ش��د و ادارات و اعضاء نظرات خود را 
به این کارگروه ه��ا می دهند و آنها بازنگری را 
ب��ر طرح ها انجام داده و آن را در ش��ورا مطرح 
کرده و پس از تصویب به شورا و کمیته کشوری 
ارجاع و ب��رای آن بودجه اختصاصی می گیرند. 
وی متذک��ر ش��د: اطالعات پدافن��د غیرعامل از 
درجه بندی محرمانه و س��ری برخوردار است و 
از مس��ئوالن و اعضاء خواس��ت از هر نوع دادن 
اطالعات به افراد غیرمس��ئول در مورد مس��ائل 

خودداری کنند.
نیره اخوان نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اس��المی گفت: در برنامه 5 ساله توسعه 
یک��ی از مواردی که در اولوی��ت و اهمیت قرار 
دارد بح��ث پدافن��د غیرعامل اس��ت و در ماده 
177 آن آمده اس��ت در حفظ مناب��ع زیربنایی و 
امنیت کشور، پدافند غیرعامل باید ایجاد و از آن 
حمایت ش��ود. همچنین در برنامه چهارم توسعه 
مبل��غ 40 میلیون تومان اختص��اص یافته بود که 
در برنامه پنجم با پیگی��ری نمایندگان مجلس و 
ستاد نیروهای مسلح به 120 میلیون تومان برای 
اس��تان افزایش یافته و در این بحث مش��کلی از 

نظر بودجه وجود ندارد.
علیرض��ا ذاکر اصفهان��ی، موض��وع پدافند 
غیرعامل در اس��تان را در یکسال گذشته خوب 
ارزیابی ک��رده ولی نتای��ج آن را در خور تقدیر 
ندانست، اما اذعان داشت: با توجه به گزارشات 
و برنامه های اعمال ش��ده در چن��د ماه اخیر با 
تغیی��ر دبیر این ش��ورا، ش��رایط کار س��ازنده و 
عملیات��ی در پدافند غیرعام��ل صورت گرفت و 

س��ازوکار جدیدی در سطح استان شکل گرفت 
و مس��ائل به صورت جدی پیگیر ش��د همچنین 

دولت و سایر ارگانها نیز از ما دفاع کردند.
استاندار اصفهان در تعریف پدافند غیرعامل 
گفت: در حوزه علوم انس��انی یکی از اشکاالت 
نبودن تعاریف در نگاههای مختلف است اما باید 
پدافند غیرعامل به ص��ورت فنی و نیز همه فهم 
تعریف و اس��تراتژی، تاکتیک، جنگ و پدافند به 
ص��ورت پایه ای برای عموم تعریف ش��ود، وی 
اذعان داش��ت: باید گزارشات فعالیت این کمیته 
به صورت شفاف در جلسات مورد بررسی قرار 
گیرد، استاندار باال بردن اطالعات در زمینه پدافند 
غیرعام��ل را وظیفه هر فردی دانس��ت و پدافند 
غیرعام��ل را ش��امل انجام فعالیت ه��ای دفاعی 
و نظامی بدون اس��تفاده از ابزار نظامی دانس��ت 
که حفظ و حراس��ت از س��ازمانها یکی از موارد 
فعالیت پدافند غیرعامل اس��ت همچنین حفظ و 
حراست از تأسیسات مخابراتی، صدا و سیمایی، 
اطالعاتی و اداری با اس��تفاده از پدافند غیرعامل 
ص��ورت می گی��رد، علیرضا ذاک��ر اصفهانی در 
خصوص پدافند غیرعامل عنوان داش��ت: کاهش 
آس��یب پذیری و افزایش امنیت و ایجاد انعطاف 
پذیری در وضعیت ه��ای مختلف و حفظ جان 
انس��ان ها در موارد موج��ود از مصادیق پدافند 

غیرعامل است. 
همچنی��ن ب��ه مجموعه فعالی��ت هایی گفته 
می ش��ود که در آن از ابزار نظامی استفاده نشود 
وتلفات و خس��ارات جنگ و بمباران و موشک 
باران جن��گ را کاهش دهد و مجموعه اقدامات 
غیرمس��لحانه که باعث کاهش آس��یب پذیری و 
افزایش امنیت ملی شود را پدافند غیرعامل گویند 
همچنی��ن این عوامل باعث کاهش صدمه نیروی 
انتظامی و مردم عادی در برابر دش��من می شود. 
ذاکر اصفهانی افزود: پدافند غیرعامل باید قدرت 
بازدارن��ده و تقوی��ت دفاعی و آم��وزش مردمی 
در کاهش آس��یب های زیربنایی و اجتماعی در 

کشور داشته باشد.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان کاشان 
گفت: با اجرای پروژه اصالح نژاد دام روس��تایی 
از سال 76 در شهرستان کاشان تولیدات دام این 
شهرس��تان40 درصد افزایش داشته است. جواد 
امانپ��ور در گفتگو با ایس��نا، اظه��ار کرد: اجرای 
پروژه اص��الح نژاد دام روس��تایی در واحدهای 
پرورش گاو ش��یری روس��تایی موجب افزایش 

تولیدات دامی، گوش��ت و شیرخام در شهرستان 
کاشان شده است. 

وی اف��زود: پ��روژه اص��الح دام روس��تایی 
کاش��ان با هدف بهب��ود و افزایش تولیدات دامی 
در شهرستان کاش��ان اجرا می شود. امانپور، ثبت 
مش��خصات دام ها، رکوردگیری و تس��ت چربی 
ش��یر تولیدی را از جمله پیامدهای اجرای پروژه 

اصالح نژاد دام های روستایی در شهرستان کاشان 
ذکر کرد. وی همچنین حذف دام های کم بهره با 
تولید پایین از چرخه تولید و ارتقاء میزان و بهبود 
کیفیت تولیدات دامی را از نتایج این طرح اعالم 
ک��رد و گفت: اجرای این ط��رح موجب کاهش 
هزینه ه��ا و افزایش درآمد برای گاوداران ش��ده 

است.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری گف��ت: دومیلیون 

هنرمند صنایع دستی در کشور فعال هستند. 
ب��ه گ��زارش ایرنا به نق��ل از روابط عمومی 
می��راث فرهنگی،صنایع دس��تی و گردش��گری 
چهارمح��ال و بختیاری،  تهمین��ه دانیالی افزود: 
امس��ال200 هزار هنرمند صنایع دستی در کشور 

تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.
وی گفت: 38 درصد صنایع دس��تی کش��ور 
عش��ایری است که این استان در بخش تولیدات 
صنایع دس��تی عش��ایر با دارا ب��ودن 13 درصد 
جامعه عش��ایری در کش��ور از جای��گاه خوبی 

برخوردار است.
وی با اش��اره به رویکرد دور سوم سفرهای 
استانی، ارتقای وضعیت فرهنگی و هنری استانها 
را در اولوی��ت عنوان کرد و افزود: این س��ازمان 
با توجه به وظیفه خود باید ایجاد زیرس��اختهای 

گردش��گری، توس��عه، ترویج صنایع دس��تی و 
بازارچه ه��ای صنایع دس��تی را در دس��تور کار 

قرار دهد.
دانیال��ی، مس��تند س��ازی،آموزش، احی��ا و 
توس��عه صنای��ع دس��تی و س��اماندهی صنای��ع 

دس��تی بومی و مزی��ت دار را بهترین پش��تیانی 
اظه��ار  و  ک��رد  عن��وان  دس��تی  صنای��ع  از 
داش��ت: تدوین طرح مناس��ب برای کسب بازار 
احی��ای رش��ته های منس��وخ ش��ده و در حال 
منس��وخ مانند نمد مالی، س��راجی، متقال بافی، 
روس��ری بافی و حفظ و احیا  به عنوان مهمترین 

برنامه های امسال است.
وی اف��زود: ثبت می��راث معنوی، حمایت و 
اجرای ط��رح جامع گردش��گری، تبدیل بناهای 
تاریخی به مراکز فرهنگ��ی، ایجاد بازارچه های 
صنایع دس��تی در اس��تان چهارمحال و بختیاری 

ازدیگر برنامه های این سازمان است.
وی از برگ��زاری نمایش��گاه و همایش هنر 
نمدمال��ی و عرض��ه تولیدات کارب��ردی صنایع 
دس��تی اس��تان خبر داد و گفت: در سال جاری 
در همه استان های کش��ور نمایشگاه تخصصی 

رشته های بومی برگزارمی شود.

مدیراداره جهاد کشاورزي کاشان خبرداد:
اصالح نژاد دام روستايي در كاشان و افزايش

 40 درصدي توليدات دام اين شهرستان

دوميليون هنرمند در صنايع دستي كشور فعال هستند

آخرین فرصت های ش��غلی کاریابی های غیر دولتی استان اصفهان از سوی اداره 
کل کار و امور اجتماعی استان اعالم شد. به گزارش موج از اصفهان، متقاضیان اشتغال 
می توانند جهت اطالع از آخرین فرصت های ش��غلی مؤسس��ات کاریابی غیردولتی 
اس��تان اصفهان به آدرس www.kar_esfahan.ir یاwww.isfp.ir مراجعه و از 

این فرصت ها اطالع یابند. 
شایان ذکر است سایت مذکور از خرداد ماه سال جاری راه اندازی شده است و 

تاکنون تعداد زیادی از آن بازدید کرده اند.

مدی��رکل تبلیغات اس��المی چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: اعتکاف اهرم  
توانمن��د در مقابله ب��ا فرهنگ بیگانه است.حجت االس��الم جعفر مرتضوی در 
گفتگو با فارس در ش��هرکرد اظهار داشت: انسان معتکفی که به آداب اعتکاف 
پایبند است در هر موردی از نماز خواندن، دعا کردن، اندیشیدن، شب زنده داری 
و گریستن، به گنجینه هایی از رحمت  خاص خدا دست می یابد که گرانبهاترین 
س��رمایه زندگانی و بهترین زاد و توشه آخرت او خواهد بود. وی بر ضرورت 
مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه در کشور تأکید کرد و گفت: در فرهنگ اسالمی 
روی آوردن به اعتکاف، عالوه بر بهره برداری از فیض معنوی آن، جهاد مقدس 
نیز هس��ت، زیرا این مراس��م عبادی � معنوی، نقش بسیار مهمی در رویارویی 
ب��ا نفوذ فرهنگ بیگانه ایف��ا می کند. مرتضوی ادامه داد: جوانی که در مراس��م 
اعتکاف، طعم ش��یرین ایمان و انس با خداوند را می چش��د، لذت های مادی و 
ش��هوانی در دیدگانش، حقیر و بی ارزش می ش��ود و به آسانی در گرداب فساد 
و باورهای ضد دینی گرفتار نمی ش��ود. مدیرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه چنین مراسمی خود پیامی عملی و درسی عبرت آمیز برای 
مردم است، افزود: حضور جمعی از مؤمنان در مسجد برای عبادت، در حقیقت 
نوعی دعوت به خدا پرس��تی و دین مداری اس��ت و آثار س��ازنده ای بر جامعه 
خواهد داش��ت. وی اضافه کرد: از همی��ن رو، در رویارویی با تهاجم فرهنگی 
دش��من نباید نقش مؤثر س��نت هایی که در باور عمومی مردم ریشه های عمیق 
دارند، نادیده گرفته ش��ود. مرتضوی تأکید کرد: بی تردید مس��اجد، حسینیه ها، 
تکای��ا، هیأت های مذهبی، زیارت و اعت��کاف، نقش مهمی در تربیت جامعه و 
گسترش فرهنگ دینی ایفا کرده و می کنند.وی با بیان اینکه در دوران ما تهاجم 
دش��من ابعادی گسترده یافته اس��ت، افزود: این در حالی ا ست که این حرکت 
اس��تعماری دست کم ریشه ای چند 100 س��اله دارد و همین پدیده های سنتی 
هم چون اعتکاف، مردم ما را در طول س��ال های متمادی در برابر نفوذ فرهنگ 
بیگانه مصونیت  بخش��یده اس��ت، اما اهمیت آن و نقش به سزایی که در تصفیه 
و تزکیه انس��ان دارد برای بسیاری از مسلمانان ناشناخته مانده است. مرتضوی 
تصریح کرد: از این رو جا دارد مبلغان اس��المی بیش از پیش بر نقش مهم آن 
تأکید ورزند تا این س��نت دیرینه محمدی آن گونه که شایس��ته است، جایگاه 
خ��ود را در جامعه اس��المی حفظ کند. وی خاطرنش��ان ک��رد: در عصر ما که 
زندگی ماش��ینی و پیچیدگی های آن، دیده گان انس��ان را به خ��ود خیره کرده، 
روابط اجتماعی گس��ترده ش��ده و خالصه دامنه س��رگرمی انسان به جلوه ها و 
مظاهر مادی توس��عه یافته اس��ت، تأکید بر نقش سازنده اعتکاف، ضرورتی دو 
چندان می یابد. مدیرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری اعتکاف را انس 
با معشوق دانست و گفت: اعتکاف زمینه را برای گسستن فرد از سرگرمی های 
پوچ فراهم می آورد؛ انسان را با خداوند پیوند می دهد و از آفت  خدا فراموشی 

و از خود بیگانگی نگه می دارد.

قائم مقام رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی و معاون بهبود تولیدات گیاهی 
چهارمحال و بختیاری گفت: استان 20 درصد کل تولید ماهیان سردآبی کشور 
را به خود اختصاص داده اس��ت. صفدر نیازی در گفتگو با ایسنا افزود: بخش 
کش��اورزی از نظر تأمین منابع غذایی، ایجاد اش��تغال و رش��د ارزش افزوده به 

عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی استان مطرح است. 
وی تصریح کرد: بخش کشاورزی استان به دلیل منابع آبی متعدد و اراضی 
مستعد به خصوص در زمینه توسعه باغات و آبزی پروری از موقعیت ممتازی 

برخوردار است. 
مهن��دس نیازی با بیان اینکه اس��تان در حوزه آبری��ز دو رودخانه کارون و 
زاینده رود قرار گرفته اس��ت خاطرنش��ان کرد: هزار و 296 دهنه چشمه، 780 
رش��ته قنات، س��ه هزار و 12 حلقه چاه، 20 رودخانه و 3 تاالب مهم از منابع 
ارزشمند و غنی استان است. به گفته وی، با وجود 220 مزرعه پرورش ماهیان 
سردابی، استان با تولید 11 هزار و 7 تن، 20 درصد از کل تولید ماهیان سردآبی 
کش��ور را به خود اختصاص و رتبه نخست را در بین استان های کشور کسب 

کرده است. 
وی اظهار داش��ت: سیاست احداث مجتمع های شیالتی 500 و هزار تنی، 
بهره برداری از استخرهای دو منظوره و اختصاص اعتبارات مناسب زمینه تولید 
50 هزار تن ماهیان س��ردآبی در مقطع زمانی میان مدت و تا 100 هزار تن در 

مقطع زمانی بلند مدت در استان را فراهم آورده است. 
مهندس نیازی با بیان اینکه زمینه اجرای تحقیقات ماهیان سردآبی در استان 
وجود دارد افزود: 5 کارخانه خوراک ماهیان قزل آال با ظرفیت 88 هزار تن نیز 
در اس��تان وجود دارد، که بخش اعظم نیاز خوراکی ماهیان سردآبی بخش های 

شمالی، مرکزی و استان هایی چون لرستان را تأمین می کند.

ش��هردار شهرکرد گفت: سیستم شهرس��ازی، نوسازی و اصناف شهرداری 
شهرکرد همزمان با سفر رئیس جمهور به استان بهره برداری شد. 

اردش��یر نوریان در گفتگو با ایس��نا افزود: تس��ریع در صدور پروانه های 
ساختمانی و انواع گواهی ها، کاهش هزینه های شهروندان شهرداری و فراهم 
کردن زیرساختهای الزم به منظور ارائه خدمات الکترونیکی با کیفیت و سرعت 
باال در راستای اهداف شهر و شهرداری الکترونیک مهمترین هدف اجرای این 
طرح اس��ت. وی، اصالح نظام مدیریت ش��هری و روش��های سنتی و آموزش 
پرس��نل را از دیگر مزایای سیستم شهرسازی، نوسازی و اصناف این شهرداری 

دانست. 
شهردار شهرکرد خاطرنشان کرد: برای بهره برداری از این طرح، پروژه های 
ممیزی امالک و مس��تغالت ش��هر شهرکرد و همچنین س��ازماندهی بایگانی و 

تشکیل آرشیو الکترونیکی پرونده ها به عنوان زیرساخت اجرا شده است. 
وی تصری��ح کرد: اف��زون بر 4 میلی��ارد و 900 میلیون ری��ال نیز از محل 
اعتبارات داخلی ش��هرداری ش��هرکرد برای بهره برداری از این پروژه ها هزینه 

شده است.

ادامه از صفحه اول
مربوطه مانند انواع کش��ت و زرع با روش های نوین آبیاری کاهنده مصرف آب در 
واحد عملکرد، در بخش صنعت مانند صنایع الکترونیک، فرآورده های نفتی و در بخش 
خدمات مانند فناوری اطالعات)IT(، حمل و نقل و بیمه مورد توجه قرار می گیرد. وی 
بیان کرد: شرکت کنندگان در جشنواره استانی کارآفرینان برتر شامل تمامی کارآفرینان دارای 
سابقه کارآفرینی در بخش ها و زیربخش های تعیین شده طی سنوات پنج سال گذشته 
هستند. سلطانی ادامه داد: این در حالی است که در سطح ملی، تمام کارآفرینان منتخب در 
بخش های ذیربط، در سطح جشنواره های استانی مورد ارزیابی قرار می گیرند و براساس 
مصوبه شورای سیاست گذاری، تعدادی به عنوان کارآفرین برتر ملی معرفی می شوند. وی 
خاطرنشان کرد: امسال پنجمین جشنواره کارآفرینان برتر در روز سه شنبه یکم تیر ماه سال 
جاری با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار، نماینده وزارت کار و امور اجتماعی 
و مقامات اس��تانی با معرفی منتخبان در محل سالن اجتماعات اداره کل آموزش فنی و 

حرفه ای برگزار می شود.

معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان گفت: متولیان س��المت جامعه 
به غیر از رس��یدگی به س��المت جس��مانی افراد، آالم زدای��ی روحی را نیز بر 
عه��ده دارند. به گزارش موج از اصفهان، مجتبی رحیمی گفت: کارکنان مراکز 
پزش��کی بای��د تمامی الزامات ش��رعی و قانونی را رعایت کنند و این ش��امل 
بیماران و همراهان و سایر افرادی که در این مرکز حضور می یابند نیز می شود. 
وی در درجه اول فرهنگ س��ازی، خود اصالحی را زیر بنای رس��یدن به این 
مهم دانس��ت و تصریح کرد: تمام سیاست گذاری ها و راهکارهای عملی باید 
به وس��یله ش��وراهای امر به معروف و نهی از منکر ارئه ش��ود. حجت السالم 
امینی مس��ئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
روپوش های نازک که خود تبدیل به معضلی فرهنگی ش��ده است و اختالط و 
شکس��ته شدن حریم در جریان بحث ها، کالس ها و کارگاه های آموزشی را از 
جمله مشکالت امروز مراکز درمانی برشمرد. رحیمی با بیان اینکه تمامی مراکز 
موظف به رعایت اخالقیات و موازین ش��رعی هستند، گفت: مراکز درمانی هر 
3 ماه یک بار رسمًا ارزشیابی می شود و طی یک سال بعد از 4 دوره ارزشیابی 
در صورت مشاهده هر گونه کمی و کاستی، مسئوالن مربوط باز خواست شده 

و باید پاسخگو باشند. 

معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در سال گذشته 
30 هزار قطعه مرغ بدون آنتی بیوتیک در اس��تان اصفهان تولید ش��ده اس��ت. 
محمدحس��ین افیونی در گفتگو با فارس در اصفهان با اش��اره به تولیدات ویژه 
در زمینه تولید دام و طیور در جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان اظهار داشت: 
تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک از جمله آنان اس��ت که 30 هزار قطعه بوده است. 
وی با بیان اینکه در هر دوره 50 تا 60 تن گوشت مرغ بدون آنتی بیوتیک تولید 
می ش��ود، بیان داش��ت: درصدد افزایش این تعداد واحد مرغ در س��طح استان 
اصفهان هس��تیم. معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح 
کرد: سرمایه گذاری اولیه برای تجهیزات و امکانات واحدهای تولیدی از جمله 

نیازهایی است که باید برآورده شود.
وی با اش��اره به خشکس��الی اصفهان در س��ال گذش��ته افزود: با توجه به 
روند خشکس��الی، کاهشی در روند تولید محصوالت دامی نداشته ایم و حدود 
یک میلی��ون ت��ن محصوالت دامی داش��ته و با رش��د 5 تا 6 درص��دی مواجه 
بوده ای��م. افیون��ی ادامه داد: البته برخی معضالت و مش��کالت قهری و طبیعی 
وج��ود دارن��د که نمی توان از بروز آنها جلوگیری کرد و س��بب خس��ارات و 
مش��کالتی برای کش��اورزی می ش��وند. وی با بیان اینکه یکی از مشکالتی که 
در محصوالت کش��اورزی وجود دارد، گفت: برخی از محصوالت قیمت تمام 
ش��ده پایین تری نس��بت به قیمت خرید دارند و این سبب زیان به اقتصاد آنان 
در زمینه کش��اورزی شده اس��ت. معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با اش��اره به اینک��ه وزارت بازرگانی باید در زمین��ه تعامل بین قیمت 
تمام ش��ده تولید محصوالت و قیمت عرضه آن به مصرف کننده برقرار ش��ود، 
ادامه داد: باید در این زمینه سطح کالن کشور اقدامات الزم را انجام دهد. وی 
اضافه کرد: اس��تان اصفهان در زمینه محصوالت دامی مازاد تولید داش��ته و 30 
درصد در س��طح اس��تان اصفهان صادرات به اس��تان های دیگر انجام می شود. 
افیون��ی به اولویت های کاری از نظر راهبردی در زمینه تولید محصوالت دامی 
اش��اره کرد و بیان داش��ت: توسعه کیفی محصوالت، توس��عه کیفی واحدهای 
پرورش، ارتقای سطح دانش دامداران، افزایش بهره وری در صنعت دام و طیور 
و همچنین تعیین قیمت تمام ش��ده محصوالت تولی��دی از برنامه های موجود 

در سال جاری است.

س���اخت  مع�����اون 
و نگه��داری راهه�����ای 
و  راه  وزارت  روس���تایی 
تراب���ری گف��ت: 40هزار 
کیلومت����ر راه روس��تایی 
درپن��ج س��ال گذش��ته به 
همت دول��ت نهم و دهم 

آسفالت شده است. 
ایرنا،  گ����زارش  ب��ه 
سید حس��ین میرشفیع کل 
شبکه راه روستاهای باالی 
20 خانوار کش��ور را 151 

هزار کیلومتر ذکر کرد و افزود: از این وس��عت راه روستایی، 80 هزار کیلومتر 
آسفالت شده است. 

وی که برای بازدید راههای روس��تایی به شهرس��تان اردس��تان در اس��تان 
اصفهان س��فر کرده بود، همچنین مجموع وس��عت راههای شوسه روستاهای 
باالی 50 خانوار کش��ور را حدود 37 هزار کیلومتر ذکر کرد. میرش��فیع با بیان 
اینکه اصالح بخش زیادی از راههای روس��تایی که فرس��وده و تخریب ش��ده 
اس��ت، نیاز به اعتبار باالیی دارد، اظهار داش��ت: اعتب��ارات این معاونت برای 
نگهداری راههای روس��تایی ناکافی و عمده تکیه آن بر روی اعتبارات استانی 
اس��ت. به گفته وی، سال گذشته برای آسفالت راه روستاهای باالی 50 خانوار 
کشور 500 میلیارد ریال و امسال نیز 3 هزار و 280 میلیارد ریال از سوی دولت 
اختصاص یافته که با تزریق مبالغی دیگر امکان آسفالت بیش از 7 هزار کیلومتر 

راه روستایی در سال جاری فراهم خواهد شد. 
معاون ساخت و نگهداری راههای روستایی وزارت راه و ترابری همچنین 
عمده فعالیت این معاونت در برنامه پنجم را آس��فالت راه تمامی روس��تاهای 
ب��االی 50 خانوار و برخورداری روس��تاهای باالی 20 خانوار از راه مناس��ب 
با مش��خصات فنی و ایمن دانست. وی گفت: ساماندهی حمل و نقل عمومی 

روستاهای کشور در دستور کار دولت قرار گرفته است.

با مراجعه به سایت اداره کل کار و امور اجتماعي
دسترسی به فرصت های شغلی 

کاريابی های خصوصی امکان پذير شد

مدیرکل تبلیغات اسالمي چهارمحال و بختیاري:
اعتکاف اهرم  توانمند مقابله با فرهنگ 

بيگانه است

همزمان با سفر رئیس جمهور صورت گرفت
بهره برداری از سيستم شهرسازی، 
نوسازی و اصناف شهرداری شهرکرد

پيگيري طرح عفاف و حجاب 
در مراکز درماني استان اصفهان

معاون جهاد کشاورزي اصفهان:
30 هزار قطعه مرغ بدون آنتي بيوتيک 

در اصفهان توليد شد

40هزارکيلومتر راه روستايي 
در پنج سال گذشته آسفالت شد

توليد 20 درصد ماهيان سردآبی 
 در چهارمحال و بختياری

فریضه عظیم زکات نیز همانند نماز به مجاهدتی خستگی ناپذیر و تالشگرانی صادق 
و دلسوز نیازمند است.

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

شهرکرد تیرماه 89     زمان: پنج شنبه 89/4/3
مکان: دانشگاه علوم پزشکی- سالن ابن سینا- دبیرخانه
شورای زکات استان چهارمحال و بختیاری

کميته امداد امام خمينی )ره( استان 
چهارمحال و بختياری

اولین همایش استانی زکات
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اقتصاد امروزاقتصاد امروز

هنگامی که اوباما، رئیس جمهور جدید آمریکا، از 
آمریکاییان خواست »جنس آمریکایی بخرند«، صدای 
اعتراض از گوش��ه و کنار جه��ان در محکومیت  این 
موضع گیری بلند شد. وقتی که الیحه »بسته حمایتی« 
دولت از تصویب کنگره امریکا گذشت، اعتراضات هم 
شدیدتر شدند و هم لحن خصمانه تری یافتند. گرچه 
مجلس سنای امریکا )تحت فشار اتاق بازرگانی، صادر 
کنندگان و شرکت های بزرگ و »جهانی«  این کشور( 
مصوبه مجلس نمایندگان را  اندکی تعدیل کرد، اما به 
هرحال نسخه ای که نهایتاً به عنوان »بسته حمایتی« 787  
میلیارد دالری از تصویب سنا گذشت، شامل بندهایی 
بود که از جمله پیمانکاران بهره مند از بودجه  این بسته 
را موظ��ف می کرد حتی االم��کان از نهاده ها )به ویژه 
آهن و فوالد( تولید داخل اس��تفاده کنند و کارگران و 
متخصصان آمریکایی را در  این پروژه ها به کار گیرند. 
مخالفت ه��ا با بندهای مربوط به اس��تفاده از کاالها و 
پرس��نل آمریکای��ی در اجرای پروژه های  این »بس��ته 
حمایتی«، در همان روزهایی که مجلس س��نا مشغول 
بررس��ی آن بود، آغاز شد. س��خنگوی اتحادیه اروپا 
تصویب  این م��واد را »بدترین عالمت ممکن« نامید. 
سفرای کانادا و اتحادیه اروپا هشدار دادند که تصویب 
مواد مذکور می تواند »حمایت گرایی را تشویق کند و 
موجی از اقدامات تالف��ی جویانه پدید آورد«. رئیس 
بانک جهانی گنجانده ش��دن  این بنده��ا را در الیحه 
»بس��یار خطرناک« خواند. نش��ریه تایمز لندن آن ها را 
»قبیح« نامید و آژانس خبری چین، ش��ین هوا، از  این 
بندها به عنوان »زهر آلود« یاد کرد. بسته حمایتی جدید 
دولت آمریکا، شاید پرسروصداترین نمونه حرکت های 
»حمایت گرایانه« باش��د، آن هم عمدتاً بدین علت که 
از جانب س��ردمدار تجارت آزاد و حامی  سرس��خت 
جهانی ش��دن، به اجرا گذاشته شده است و به نوشته 
اکونومیس��ت لندن می تواند »عالمت فاجعه آمیزی به 
سایر کشورهای جهان بدهد«. اما واقعیت این است که  
این »بسته«، که انصافاً چندان انعطاف ناپذیرهم نیست 
و به گفته خانم آنگال م��رکل صدراعظم آلمان، اوباما 
ب��ه او اطمینان داده ک��ه در اجرای آن جانب اعتدال را 
نگه خواهد داش��ت، تنها یکی از نمونه های اقدامات 
حمایت گرایانه ای است که در کشورهای مختلف به 

اجرا گذاشته شده است.
به نوش��ته یکی از نش��ریات معتبر انگلیسی: »در 
گوشه و کنار جهان، هر هفته شواهد بیشتری از روی 
آوردن کش��ورها به راه حل های مل��ی )برای مقابله با 
بحران اقتصادی(، به هزینه س��ایر کش��ورها، به چشم 
می آید. پرداخت یارانه به صنایعی که دچار مشکالت 
حاد هستند، گنجاندن بند »جنس آمریکایی بخرید« در 
قانون بسته حمایتی آمریکا، اقدامات محدودکننده در 
انگلستان علیه کارگران خارجی، عقب نشاندن بانک ها 
به داخل کش��ورهای مبدأ و حمل��ه وزیر خزانه داری 
امریکا به چین به عنوان کش��وری که پول ملی اش را 

»دست کاری« می کند، از آن جمله اند. هنوز کار از کار 
نگذشته اس��ت، اما عالئم هشدار دهنده کاماًل آشکار 
هستند. توس��ل به سیاست های حمایت گرایانه و »به 
گدایی انداختن همس��ایه« جهان را ب��ه ورطه »بحران 
ب��زرگ« دیگری خواهد افکند. مهندس بازرگان مثلی 
را نقل می کرد که می گفت: »وقتی درشکه سرباالیی 
می رود، اسب ها یکدیگر را گاز می گیرند«. درشکه 
اقتصاد جهانی به سرباالیی عجیبی رسیده و زمامداران 
کشورها فشار شدیدی را از جانب صنایع آسیب پذیر 
و کارگران بیکار ش��ده خود برای اتخاذ سیاست های 
حمایتی احس��اس می کنن��د. هم اکنون بس��یاری از 
کش��ورها با اعتراضات و حتی شورش های کارگری 
مواجه ش��ده اند. یونان، فرانسه، ایس��لند، انگلستان، 
روسیه و لیتوانی از آن جمله هستند. اغلب کشورهای 
دیگر نیز خود را برای اعتراضات و اعتصابات گسترده 
آماده می کنند. آن چه صاحبان صنایع داخلی و کارگران 
بیکار شده یا در شرف بیکاری، در این کشورها طلب 
می کنند، حمایت های مالی برای ادامه حیات، یارانه های 
صادراتی برای افزایش قدرت رقابت و دیوارهای بلند 
تعرفه ای برای مصون نگه داشتن تولید و اشتغال داخلی 

از رقابت بی امان خارجی است.
مسأله  این جا است که  این گونه حمایت ها، همان 
سیاس��ت های »به گدایی  انداختن همسایه« هستند که 
»برد« یک کش��ور را فقط به بهای »باخت« کشورهای 
دیگر میس��ر می سازند. البته همس��ایه ها هم در مقابل 
 این گونه سیاست ها بیکار نمی نشینند و مقابله به مثل 
می کنند. نتیجه نهایی  ای��ن کنش و واکنش ها، کاهش 
ش��دید تجارت جهانی، تن��زل به��ره وری و افزایش 
هزینه ه��ای تولید و در نهایت بازگش��ت به وضعیت 
نس��بی س��ابق، در س��طح تولید و درآمدهایی نازل تر 

اس��ت.  این همان ش��رایطی اس��ت که در دهه 1930 
پدید آمد و جهان را در بحرانی عمیق و بی سابقه فرو 
برد. در س��ال 1930 دولت آمریکا، برای حفظ اشتغال 
و حمایت از تولی��د داخلی، دیوار تعرفه ای بلندی بنا 
کرد که به فاصله کوتاهی با مقابله به مثل کش��ورهای 
دیگر مواجه ش��د و الجرم برای هیچ کشوری نتیجه 
موردنظر را به همراه نیاورد. آن چه رخ داد، گس��ترش 
و تعمیق بحران در تمام کش��ورهای س��رمایه داری و 
افزایش بی سابقه نرخ بیکاری بود. در اوج آن بحران، 
نرخ بیکاری در ایاالت متحده به 25  درصد رسید و در 
هم��ان حال در حدود 50  درص��د از ظرفیت تولیدی 
کشور )کارخانه ها، تجهیزات، زمین و...( عاطل و باطل 
مانده بودند. در اروپا نیز وضعیت کم و بیش مشابهی 
حاکم شد. تولیدات صنعتی در آلمان 43  درصد کاهش 
یافت و تعداد بیکاران به بیش از 6  میلیون نفر رس��ید. 
به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان، که با لفاظی های عوام 
فریبانه، رهایی از  این بحران را با توسل به سیاست های 
حزب ناسیونال سوسیالیست نوید می داد، از جمله پی 
آمدهای آن بحران بود. قاعدتاً سیاست گزاران در همه 
ج��ای جهان از  این وقایع ک��م و بیش آگاهی دارند و 
عواقب فراگیر ش��دن سیاست های حمایت گرایانه را 
درک می کنن��د. بنابر این می توان پرس��ید که چرا موج 
حمایت گرایی این چنین رو به افزایش گذاشته است؟ 
»آیا سیاس��تمداران عوام فریبی می کنن��د؟  آیا قدرت 
ندارند؟ یا  اینکه گمراه شده اند؟«. نشریه اکونومیست 
معتقد است » اندکی از هرسه« احتمال فوق در این قضیه 
دخالت دارد. انصاف بای��د داد که بحران کنونی ابعاد 
گسترده ای یافته و فش��ار بر روی سیاستمداران، برای 
آن ک��ه »کاری بکنند« هر دم فزون��ی می گیرد. دولت 
چین با مش��کل حداقل 20  میلیون کارگر صنعتی، که 

از روس��تاها به ش��هرها مهاجرت کرده و اکنون بیکار 
ش��ده اند، مواجه اس��ت. و نیز با ده ها هزارکارخانه و 
کارگاه��ی که تا چندی پیش »معج��زه صادراتی«  این 
کشور را تداوم می بخشیدند و اکنون تولیدشان متوقف 
شده است. ژاپن، که نیروی محرکه رشد اقتصادی آن 
صادرات اتومبیل، ماشین آالت و تجهیزات »آی- تی« 
بوده اس��ت، اکنون به گفته وزیر اقتصاد آن کشور، بر 
اثر بحران جهانی و س��قوط صادرات »با اقتصادی که 
عماًل درهم شکسته است« دست به گریبان است. کره، 
تایوان و س��نگاپور هم ش��رایط چندان بهتری ندارند. 
 ایاالت متحده با رکود شدیدی مواجه است که هزاران 
کارخانه را به ورشکس��تگی کش��انده و ماهیانه 600 
هزار نفر را به خیل بیکاران آن کش��ور اضافه می کند. 
کشورهای اروپایی، که گمان می رفت از بحران کنونی 
لطم��ه کمتری خواهند دید، اکنون به س��رعت در دام 
فروپاش��ی مالی تازه ای می غلطند که گمان می رود از 
نمونه آمریکایی آن خفیف تر نباش��د. در  این شرایط ، 
وسوسه جلوگیری از ورشکستگی کارخانه های داخلی، 
حمایت های آشکار و پنهان از صادرات و مانع تراشی 
در راه واردات، و از آن طری��ق تخفیف بیکاری ، که در 
کوتاه مدت از فش��ارهای سیاسی و نارضایتی عمومی  
می کاهند، نیرومندتر از آن است که اغلب سیاستمداران 
یارای مقاومت در مقابل آن را داشته باشند.  این است که 
»بسته های حمایتی«، که همگی در کنار افزایش تقاضای 
داخلی، نوعی حمایت از تولید ملی و صادرات را نیز 
هدف می گیرند و در بس��یاری م��وارد مغایر مقررات 
سازمان تجارت جهانی نیز هستند، در اغلب کشورها 
به اجرا گذارده شده اند. در  این میان، بسته حمایتی 586  
میلیارد دالری چین، ک��ه در کنار آن تمهیدات متعدد 
و بودجه قابل توجهی ب��رای کمک به صادرکنندگان 
محصوالت نساجی و برخی کاالهای دیگر نیز در نظر 
گرفته ش��ده، جای ویژه ای دارد.  اینها سوای اقدامات 
حمایتی محدودتری هستند که در آشفته بازار کنونی 
توج��ه چندانی را هم به خود جل��ب نمی کنند. وزیر 
بازرگانی مصر در مصاحبه ای از شرایط کنونی »که در 
آن کشورهای مختلف یک به یک بسته های حمایتی و 
انگیزه ساز برای پشتیبانی از صنایع داخلی خود بیرون 
می دهند« انتقاد کرده و خواستار سیاست های هم آهنگ 
ش��ده جهانی برای رهایی از بح��ران اقتصادی جهان 
گشته است. همکاری جهانی و هم آهنگی سیاست ها 
البته تنها راه جلوگی��ری از غلطیدن اقتصاد جهانی به 
ورطه بحرانی مشابه بحران دهه 1930 به نظر می آید. 
اما تحقق  این همکاری و هم آهنگی کار آسانی نیست. 
خوش��بختانه تاکنون  این »بس��ته های حمایتی« حد و 
مرزهای��ی را رعایت کرده ان��د و بنابر این هنوز »کار از 
کار نگذشته است«.  این امر البته مایه امیدواری است، 
اما مسلم  این است که سیاست های حمایتی، به ویژه در 
کمک به صادرکنندگان »خودی« برای حضور موفق تر 

در بازارهای خارجی، ادامه خواهد داشت.

قلعه باني از کشف ميدان گازي توس بعدبستـه هــای حمــایتـی
 از 28 سال خبر داد

با لیتري 1/88 یورو
مردم ترکيه گران ترين بنزين در قاره اروپا را 

مصرف مي کنند

سهميه صادرات خاويار ايران برای سال 2010

اشاره

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: کشف گاز در میدان توس بعد از 28 سال از آخرین کشف 
که میدان گازی گنبدلی بوده، به وقوع پیوس��ته اس��ت. احمد قلعه بانی در گفتگو با ایرنا، افزود: نتیجه 
آزمایش و ارزیابی دوالیه مخزنی شوریجه و مزدوران ذخیره گاز درجا به میران 2 هزار و 190 میلیارد 
فوت مکعب را اثبات کرد. وی با بیان اینکه تولید هر چاه بالغ بر 22 میلیون فوت مکعب در روز است، 
تصریح کرد برای توس��عه و تولید کامل این میدان نیاز به ش��ش حلقه چاه تولیدی اس��ت. مدیرعامل 
ش��رکت ملی نفت ایران اظهار داش��ت اهداف اکتشافی جدید دیگری نیز در منطقه مشخص شده است 
که پس از تکمیل مطالعات و تعبیر و تفسیر اطالعات، حفاری اکتشافی آن شروع خواهد شد. قلعه بانی 
گفت: توس��عه فعالیت های اکتشافی در مناطق شمالی و شمال شرق کشور یکی از ضروریات است و 
کشف میادین جدید نفت و گاز در این مناطق از جهت امکان تأمین انرژی برای توسعه صنعتی و تأمین 
بخش��ی از گاز مصرفی خانگی از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت. وی اضافه کرد نتیجه فعالیت های 
گذش��ته کش��ف دو میدان گازی خانگیران در س��ال 1347 و گنبدلی در سال 1360 بوده است و اکنون 

در حال تولید هستند.

م��ردم ترکیه با مصرف بنزین س��وپر لیتری 1/88 یورو گران ترین بنزی��ن در قاره اروپا را مصرف 
می کنند. به گزارش فارس به نقل از روزنامه واکیت ترکیه، بر اس��اس آمار منتشر شده از سوی باشگاه 
اتومبیلرانی اتوکالب اروپا، کش��ور ترکیه با بنزین س��وپر لیتری 1/88 یورو گران ترین کش��ور در قاره 
اروپا از لحاظ قیمت بنزین محس��وب می شود. بر اس��اس گزارش آماری باشگاه مذکور بعد از ترکیه، 
کش��ورهای نروژ ب��ا 1/71 یورو، هلند با 1/56 ی��ورو و دانمارک با 1/55 یورو ب��ه ترتیب گران ترین 
کش��ورهای اروپا از لحاظ مصرف کنندگان بنزین س��وپر هس��تند. این در حالی است که در قاره اروپا 
روسیه با بنزین لیتری 0/81 یورو و بالروس نیز با 0/82 ارزان ترین بنزین را مصرف می کنند. در اروپا 

متوسط قیمت بنزین 1/25 یورو اعالم شده است. 

سرپرس��ت س��ازمان ش��یالت، س��همیه صادرات خاویار ایران را برای س��ال 2010 چهل و پنج و 
یک صدم درصد از کل سهمیه کشورهای حاشیه خزر و به میزان 38 تن و 744 کیلوگرم اعالم کرد.

 به گزارش واحد مرکزی خبر، سرپرس��ت س��ازمان شیالت در مراسم اختتامیه سی و یکمین کمیسیون 
منابع زنده دریای خزر گفت: س��همیه امسال براساس س��همیه های سال 2008 است با این تفاوت که 
هر یک از کش��ورها به صورت داوطلبانه مقداری از س��همیه خود را کاهش دادند، از جمله ایران که 8 
درص��د کاه��ش را تقبل کرد. وی ضمن اعالم نیاز به موافقت کنوانس��یون تجارت جانوران در معرض 
خطر تصریح کرد:  البته از آنجا که این کاهش س��همیه در خصوص گونه ای از ماهیان خاویاری اس��ت 
که در ترکیب صید ما نیست عماًل ما هر چه را که صید کنیم، می توانیم صادر کنیم. سرپرست سازمان 
شیالت مبنای گرفتن سهمیه ایران را عمدتًا توجه به بازسازی ذخایر گونه تاس ماهی ذکر کرد و گفت: 
مستندات ما نشان می دهد که این بازسازی انجام شده است. وی افزود:  البته معیارهای دیگری از جمله 

عناوینی که روسیه پیشنهاد داده است مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
تقوی مطلق، با اش��اره به مس��ئولیت دوره ای ایران از سال 2009 تا پایان 2010 بر کمیسیون منابع زنده 
دریای خزر گفت: تش��کیل کارگروهی با مس��ئولیت جمهوری اسالمی ایران که در آن معیارهای تعیین 
س��همیه صید برای س��ال 2011 مورد بحث و بررس��ی قرار خواهد گرفت و کارگروه بررسی وضعیت 
صید کیلکا و مبارزه با شانه دار مهاجم از تصمیم های اتخاذ شده در کمیسیون منابع زنده دریای خزر 
بود. براساس این گزارش، آخرین نشست این کمیسیون با مسئولیت ایران در اواخر سال 2010 میالدی 

تشکیل خواهد شد.

آگهی تأسیس
270/خ شماره: 1081/ ث 103/ 89

آگهی تأسیس شرکت ستایش گستر بیستون سهامی خاص.
ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1389/03/17 تح��ت ش��ماره 40735 و شناس��ه مل��ی 
10260584298 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/03/17 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 

عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

انج��ام کلیه فعالیتهای خدماتی از قبیل فضای س��بز و نگه��داری- مونتاژ کاری- 
نماکاری- لوله کش��ی ساختمان- گازکشی- نقاشی- ترخیص بار و کاال از انبار و 
گمرک با اخذ مجوز و نمایندگی از ش��رکتهای دولتی و خصوصی- تأمین نیروی 
انس��انی س��اده و متخصص- تولید و تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- 
اخذ تسهیالت از بانکهای دولتی و خصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت- 
ش��رکت در کلیه مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی- طراحی- راه س��ازی- 

جدول بندی- آذین بندی میادین و خیابانها و امور مرتبط با موضوع شرکت.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان رزمندگان- خیابان گلشن- پالک 37 

4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی 
که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طی 
گواهی بانکی ش��ماره 112 مورخ 1389/03/09 نزد بانک ملی ش��عبه خیابان امام 

خمینی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5- اولین مدیران شرکت: 

1-5- خانم زهرا شامحمدی حیدری به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- آقای فریدون نجفی شلمزاری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- آقای محمدعلی قانعیان سبدانی به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- آقای محمدعلی قانعیان سبدانی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب 

گردیدند.
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور ش��رکت با امضای 
مش��ترک و متفق رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر است در 
ص��ورت عدم حضور هر یک از دو نفر مذکور با امضای نایب رئیس هیأت مدیره 

و طرف حاضر و با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- خانم پگاه کرمی خیرآبادی به عنوان بازرس اصلی.

2-8- خانم فضه مزروعی سبدانی به عنوان بازرس علی البدل.
3984/8/ م الف

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی اخطار اجرایی
313/خ شماره 384/88 بموجب رأی شماره 688 تاریخ 88/8/11 حوزه 23 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت. محکوم علیه آقای برات 
استکی نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: استناد مواد 198 و 519 
و 515 و 522 ق.آ.د.م رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ 
سررس��ید در حواله ها تا زمان وصول در حق محک��وم له آقای علی نصر آزادانی 
نش��انی محل اقامت: اصفهان- خ آتش��گاه- روبروی مؤسس��ه قوامین- ساختمان 
فرجام )بابت 2 فقره حواله به ش��ماره های 33261-88/2/30 و 88/3/30-33262 

عهده قرض الحسنه کعبه(
به اس��تناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعه��د ومفاد رأی بدهد در غی��ر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای 

احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
2751/ م الف

شورای حل اختالف شعبه 23 حقوقی اصفهان

آگهی مزایده
312/خ ش��عبه اول اج��رای احکام ش��ورای حل اختالف اصفه��ان در نظر دارد در 
خصوص پرونده کالس��ه 2611/88 و 4279/88 له آق��ای علی نصرآزادانی و علیه 
حسین سبزی فروشان اصفهانی فرزند مرتضی بخواسته مطالبه مبلغ 108/630/357 
ریال بابت اصل خواسته، هزینه کارشناسی و نشر آگهی جلسه مزایده ای را در تاریخ 
89/4/14 در س��اعت 12-11 در طبقه اول مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان 
واقع در خیابان محتشم کاشانی به منظور فروش مقدار 5/538 حبه مشاع از 36 حبه 
مشاع از 72 حبه پالک ثبتی 24 و 30 و 38/ 3433-3435 بخش یک ثبت اصفهان 
که سهم االرث محکوم علیه از پدرشان آقای مرتضی ابطحی اصل می باشد که 36 
حبه آن توسط کارش��ناس دادگس��تری 320/000/000 ریال ارزیابی گردیده است 
برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده با سپردن 10 درصد مبلغ 
کارشناسی به شماره حساب 90007 بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش آن 
از ملک بازدید و در مزایده ش��رکت کنند. مزای��ده از قیمت 8/888/888 ریال برای 
هرحبه شروع شده و مورد مزایده به فرد یا افرادی که باالترین پیشنهاد را ارائه نمایند 
فروخته خواهد ش��د. مشخصات ملک به ش��رح ذیل می باشد: یک واحد آپارتمان 
مسکونی در طبقه دوم به آدرس: اصفهان- خیابان کاشانی- کوچه قزوینی ها- مقابل 
کوی شهید مجید شکوشاد- مجتمع مسکونی مهتاب با اسکلت بتن آرمه- بدنه ها 
گچ و رنگ و کف س��رامیک فرش )کف اطاق ها موزائیک فرش( آشپزخانه کاشی 
و کابینت- پنجره آلومینیوم شیشه خور- درب ها چوبی- حمام و سرویس کاشی و 
سرامیک- نمای ساختمان آجر- کف حیاط و پارکینگ سنگ فرش ودارای شوفاژ 
و پکیج و آب و برق و فاضالب و آسانسور و انباری که مساحت آپارتمان 91/63 
مترمربع که 4/66 متر آن تراس است. توضیحاً اینکه با توجه به قیمت 8/888/888 
ری��ال برای هر حب��ه مقدار 5/538 حبه مورد مزایده 49/230/769 ریال می باش��د. 

4178/ م الف
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام شورای احل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
311/خ در خصوص پرونده کالسه 345/89 خواهان حسنعلی رضایی دادخواستی 
مبن��ی ب��ر مطالبه به طرفیت فتح ال��ه غالمی فرزند علی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 89/5/11 س��اعت 8 تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 
ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. درصورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. 4199/ م الف
مدیر دفتر شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی تأسیس
276/خ شماره: 1018/ ث 103/ 89

آگهی تأسیس شرکت البرز فوالد جهان نما سهامی خاص.
ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1389/03/12 تح��ت ش��ماره 40681 و شناس��ه مل��ی 
10260583848 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/03/12 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 

عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

اج��رای کلیه فعالیتهای مربوط به برق – الکترونی��ک – مخابرات )بجز مواردی به 
موجب قانون در انحصار ش��رکت مخابرات ایران است( و کلیه فعالیتهای بازرگانی 
– اخذ تس��هیالت از بانکهای دولتی و خصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت 
– انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور – شرکت در مناقصات 
و مزایدات خصوصی و دولتی – مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و 
خصوصی – اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی – انجام امور 

خدماتی از قبیل طراحی و نظارت در زمینه امور ساختمانی راه سازی.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان آتشگاه – نبش خیابان بهشت – جنب 

بنگاه امالک  

4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی 
که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین 
طی گواهی بانکی ش��ماره 56 م��ورخ 1389/02/25 نزد بانک ملی ش��عبه بلوار 
آتش��گاه اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام 

می باشد.
5- اولین مدیران شرکت: 

1-5- خانم زهرا نصر اصفهانی به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- خانم محبوبه نصر اصفهانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- آقای علی نصراصفهانی به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- آق��ای علی نصر اصفهانی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 

گردیدند.
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور ش��رکت با امضای 

مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آقای بیژن تهرانی فر به عنوان بازرس اصلی.

2-8- خانم مریم ریاحی نیا به عنوان بازرس علی البدل.
3986/14/ م الف

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تأسیس
274/خ شماره: 1108/ ث 103/ 89

آگهی تأسیس شرکت فنی و مهندسی آبان صنعت فروزان سهامی خاص.
ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1389/03/18 تحت ش��ماره 40754 و شناس��ه ملی 
10260584513 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1389/03/18 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع 

عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

1( اجرای کلیه پروژه های گازرس��انی و تأسیسات فنی پاالیشگاهی – لوله کشی 
آب، گاز و فاضالب ش��بکه های ش��هری – روس��تایی و بین شهری – ساخت 
مخازن نفت و آب و گاز پاالیش��گاهی و مراکز وابس��ته – نصب سوله – اجرای 
تأسیسات سرچاهی چاه های نفت و گاز – اجرای عملیات سیویل – کلیه پروژه 
های س��اختمانی – ابنیه – راه سازی – ش��هرک سازی – تونل سازی – اجرای 
پروژه های دریایی و خدمات ساحلی و فرا ساحلی تعمیر و تأمین مایحتاج کشتی 
و بطور کلی هرگونه اموریکه با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2( خدمات مشاوره 
ای. 3( برگزاری و شرکت در مناقصه ها و مزایده های مجاز. 4( هرگونه فعالیت 
مج��از دیگر که برای تحقق اهداف و تداوم فعالیت های ش��رکت در حوزه های 
مختلف اعم از صنعتی – عمرانی – س��اختمانی – معدنی – بازرگانی – تولیدی 

– انرژی های نو و مجاز و ... ضروری می باشد.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان کوی امیریه – خیابان پنجم – فرعی دوم 

– پالک 16.
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یک هزار سهم 1000 ریالی 
که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین 
ط��ی گواهی بانکی ش��ماره 921844 مورخ 1389/03/04 نزد بانک ملت ش��عبه 
میدان آزادی اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان 

سهام می باشد.
5- اولین مدیران شرکت: 

1-5- آقای رضا ارجی به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- آقای علی ارجی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- آقای حسین ارجی به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- آقای حسین ارجی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6- دارن��دگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور ش��رکت با امضای 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.

7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- خانم مرجان محبی به عنوان بازرس اصلی.

2-8- آقای سعید پورطاهر به عنوان بازرس علی البدل.
3986/12/ م الف

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی اخطار اجرایی
314/خ  شماره 544/88 بموجب رأی شماره 712 تاریخ 88/8/19 حوزه 16 شورای 
حل اختالف اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه آقای حمید نصراصفهانی 
نش��انی محل اقامت: مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ نه میلیون و 
شش��صد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواس��ته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ سررسید چکها تا زمان اجرا و مبلغ 30000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
محکوم له آقای علی نصر آزادانی نشانی محل اقامت: اصفهان- خ آتشگاه- روبروی 

مؤسسه قوامین- ساختمان فرجام
به اس��تناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعه��د ومفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جه��ت اقدام قانونی برای اجرای 

احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
 2750/ م الف

شورای حل اختالف شعبه 16 حقوقی اصفهان

آگهی ماده 147 اصالحی قانون ثبت
254/ خ شماره: 10118/ج-89/3/24  هیأت حل اختالف مستقر در منطقه ثبت اسناد 
و امالک جنوب اصفهان به شرح رأی ش��ماره 13084-89/2/5 تصرفات مفروزی 
شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن ملکی آقای عبدالحس��ین عباس 
پوری فرزند محمدعلی در قسمتی از پالک 4786 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان را 
به مساحت 347/15 مترمربع خریداری شده از آقای میرزا حیدر حیدری مع الواسطه 
به موجب سند عادی مورخه 54/9/6 و 62/9/11 تأیید و به جهت عدم دسترسی به 
مالکین مقرر شده پس از نشر آگهی در صورت عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
رسمی صادر و تسلیم گردد علیهذا در اجرای بند 6 ماده یک قانون اصالح مواد یک 
و دو و س��ه قانون اصالح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 65/4/31 و الحاق 
م��وادی به آن مصوب 70/6/21 و ماده 34 آیین نامه اجرائی آن مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی آگهی میشود چنانچه 
ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتش��ار اولین آگهی اعتراضی از طرف مالکین ملک به 
ثبت محل نرسد منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان سند مالکیت موردتقاضای 
متصرف را براس��اس مدلول رای در ح��دود مقررات صادر خواهد کرد در صورت 
وص��ول اعتراض مراتب به دادگاه صالحه احاله می گردد در هر حال صدور س��ند 

مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 3992/ م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 89/3/30             تاریخ انتشار نوبت دوم: 89/4/14

مرادی- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

آگهی اخطار اجرایی
315/خ ش��ماره: 736/88 بموجب رأی غیابی ش��ماره 928 تاریخ 88/12/27 حوزه 
چهل و پنج شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه آقای علی شمس مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پانصد و سی 
و هشت هزار و هفتصد تومان طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و مبلغ پانزده 
هزار تومان هزینه کارشناسی و سه هزار تومان هزینه دادرسی جمعاً به مبلغ پانصد و 
پنجاه و شش هزار و هفتصد تومان  در حق محکوم له آقای علیرضا ملکی نام پدر: 

محمدعلی نشانی محل اقامت: دیزیچه- خیابان شهداء جنب عکاسی سیمان.
به اس��تناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعه��د ومفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جه��ت اقدام قانونی برای اجرای 

احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 4230/ م الف
شورای حل اختالف شعبه 45 حقوقی اصفهان
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گلخندموهبت درک

پیشبند

جاده خاکی
داغدار!

راز يک ازدواج پايدار کشف شد!

لباس کودکان را در تابستان کم نکنيد

نکاتی در مورد کودکان

تفاوت مجاز و واقعيت 

وقتی مرد بدون قضاوت ولی با دلسوزی 
و وابستگی به احساسات و صحبت های زن 
گ��وش می ده��د، زن احس��اس می کند به 
حرفهایش گوش ک��رده و او را درک کرده اند. 
زمانی که نیاز ش��نیده ش��دن و درک ش��دن 
زن برآورده می ش��ود، او هم به آس��انی نیاز 
همسرش را می پذیرد. اما درباره مردها باید 
گفت زمانی که زن با مهربانی و بدون کوشش 
در ع��وض کردن م��رد او را می پذیرد، مرد 
احساس می کند مورد قبول است. یک رفتار 
پذیرش��ی نشان می دهد که مرد با محبوبیت 
تمام تأیید ش��ده است. این نشان دهنده این 
نیس��ت که زن کاماًل شوهرش را بی عیب و 
نقص می داند، بلکه نشان می دهد کوششی 
در عوض ک��ردن او ندارد و به مرد اطمینان 
می دهد خود اوست که به تنهایی می تواند 
اوض��اع را بهت��ر کن��د. وقتی مرد از س��وی 
همسرش تأیید شود، آسان تر می تواند برای 

همسرش شنونده خوبی باشد.
احترام به زن و قدردانی از مرد فراموش نشود: 
زمان��ی که مرد با تأیید به زن نش��ان می دهد 
حقوق، خواسته ها و نیازهای او در اولویت است، 
زن احساس می کند مورد احترام واقع شده است. 
اظهارات محترمانه واقعی و طبیعی مرد مثل اهدای 
گل و به یاد داش��تن تاریخ س��الگرد ازدواج بسیار 
ضروری است. وقتی زن احساس احترام می کند، 
آن طور که درخور همس��رش است از او قدردانی 
می کند. وقتی زن تش��خیص می دهد ش��خصاً از 
رفتار و کوش��ش مرد بهره مند ش��ده اس��ت، مرد 
احس��اس قدردانی می کند. قدردانی زن واکنشی 
ب��ه مراقبت و حمایت ش��دن از اوس��ت. وقتی از 
مردی قدردانی می ش��ود او می داند که کوش��ش 
او به هدر نرفته و تش��ویق می شود بنابراین بیشتر 
ایثار می کند. در ای��ن حالت مرد قدرت و انگیزه 
پیدا می کند تا برای همسرش احترام بسیاری قائل 

شود.
زن به وفا و مرد به تحسین نیاز دارد: 

م��رد زمانی زن نیازمند به عش��ق و محبت را 
به کمال می رس��اند که به خواس��ته ها و نیازهای 
او بیش��تر از نیازهای خودش مث��ل کار، تفریح و 
مطالع��ه اهمیت بده��د. مرد باید ب��ه نیازهای زن 

اولویت بدهد و متعهد باش��د ک��ه از او مراقبت و 
خواسته هایش را برآورده کند. وقتی زن احساس 
کند مهمترین فرد زندگی همسرش است به راحتی 
او را تحس��ین می کند. اما هم��ان طورکه زن نیاز 
به وفاداری دارد، مرد هم دوس��ت دارد تحس��ین 
حقیق��ی زن را لمس کند. برای تحس��ین مرد باید 
او را با نگاهی پر از ش��گفتی، لذت و خوشحالی 
نگاه ک��رد. زمانی که زن با خوش��حالی از اخالق 
و هنرهای بی نظیر شوهرش مثل خوش اخالقی، 
قدرت، پشتکار، راستی و صداقت، مهربانی، عشق، 
ادراک و پرهیزگاری، حیرت زده ش��ده و تعریف 
می کند مرد احس��اس می کند مورد تحسین قرار 
گرفته است. در این شرایط مرد با اطمینان خاصی 

به پرستش زنش می پردازد.
زن باید مورد تأیید و مرد باید موردپسند قرار گیرد: 
زمانی که مرد درباره احساسات و خواسته های 
زن اعتراض یا بحثی نمی کند و در عوض آنها را 
می پذی��رد و معتبر می داند، زن واقعاً احس��اس 
می کند مرد دوس��تش دارد. به یاد داش��ته باش��یم 
بس��یار مهم اس��ت که مرد به احساس��ات زن بها 
دهد در حالی که نظر خودش چیز دیگری باش��د. 
وقتی مرد یاد می گی��رد که چطور این تأیید را به 
زن نش��ان دهد، مطمئن می شود مورد پسند قرار 

گرفته است. هر مردی قلباً می خواهد برای 
همسرش یک قهرمان باشد. 

نشانه قبولی او در امتحان، تصویب زنش 
است. تصویب زن نشان می دهد که احسان 
و خوبی مرد مورد پس��ندش ق��رار گرفته و 
نهایت رضایت را به او ابراز می کند. تصویب 
رفتار مرد، شناخت او و دالیل مفیدی است 

که او طبق آنها کار انجام می دهد.
ب��ه زن اطمینان خاطر دهی��د و مرد را 

تشویق کنید: 
وقتی مرد به طور مداوم نش��ان می دهد 
ک��ه دلواپس زن اس��ت او را درک می کند و 
به او احت��رام می گذارد و همس��رش مورد 
عالق��ه و تأیید او ق��رار دارد، نیاز اصلی زن 
درباره اطمینان خاطر برطرف می شود. یک 
رفتار مطمئن که از طرف مرد اعمال می شود 
به زن می گوید همیش��ه دلخواه همس��رش 
خواه��د بود. معم��والً مردها به اش��تباه فکر 
می کنن��د چون یک بار نیازهای اصلی زن را 
برآورده کرده و به او احساس امنیت و خوشنودی 
داده ان��د، پس دیگر تا ابد همس��رش می داند که 
مرد دوس��تش دارد! در حالی که صحیح نیس��ت و 
مردها باید بدانند بارها و بارها باید به همسرش��ان 
اطمین��ان خاطر بدهند. نیازهای عمده مرد هم باید 
از طرف همس��رش تأیید و تشویق شود. نظریات 
تش��ویق آمیز زن به مرد ق��درت و امید می دهد تا 
به صالحیت و شخصیت خود مطمئن شود. وقتی 
زن همسرش را تشویق می کند که تمام سعی خود 
را بکند، مرد دلگرم می ش��ود و احس��اس آرامش 
می کند. در نهایت باید گفت برای اینکه در روابط 
خود موفق باش��یم، باید فصلهای متفاوت عشق و 
تفاوتهای احساسی را درک کنیم و بپذیریم. گاهی 
عش��ق خود به خود جاری است ولی گاهی برای 
رسیدن به آن تالش الزم است. ما نباید انتظار داشته 
باشیم همیشه همسرمان سرشار از عشق و محبت 
باشد یا حتی یادش بماند چگونه مهربان باشد. در 
ضمن باید به خودمان موهبت درک و فهم را هدیه 
کنیم و توقع نداش��ته باشیم تا همیشه تمام آنچه را 
درب��اره محبت و مهربان بودن یاد گرفته ایم به یاد 
داشته باشیم. ما هم گاهی اشتباه می کنیم و باید آن 

را بپذیریم و هرچه زودتر خود را اصالح کنیم.

 سپیده نصراصفهانی
گاهی وقتا آدما حتی بدون اینکه خودش��ون 
متوجه بش��ن همه زندگیش��ون را فدای یکی از 
اهدافش��ون می کنن غافل از اینکه زندگی انسان 
رو اه��داف زیادی تش��کیل می ده ک��ه از هیچ 
کدومش نمیش��ه ب��ه خاطر دیگ��ری صرف نظر 

کرد.
الهه 28 ساله در حالی که به زور لبخند تلخی 
می زنه و معلومه تالش می کنه جلوی اش��کش 
رو بگی��ره در مورد زندگی��ش این طور تعریف 
می کنه: هیچوقت حتی تصورشم نمی کردم که در 
اون حد اهمیت دادنم به ورزش این طور منو از 

همه چیز عقب بندازه...
یازده، دوازده س��الم بود که ورزش تنیس رو 
شروع کردم و به خاطر عالقه ای که داشتم سریع 
پیشرفت کردم. اول در س��طح ناحیه، بعد استان 
و بعد هم برای کش��ور مقام می آوردم... اونقدر 
به این ورزش و تالش در راه کس��ب مقام عالقه 
پیدا کرده بودم که همه چیز واقعًا فراموشم شده 
بود حتی تا جایی که نمی خواستم ادامه تحصیل 
ب��دم و فقط به زور و اجب��ار پدر ومادرم بود که 
تا دیپلم کش��یدم. اونم با چه وضعی... توصیفش 

فقط باعث ناراحتی خودم میشه...
اوایل، هم خودم و هم خونوادم از همه چیز 
راضی بودیم حتی خونوادم بزرگترین مشوق من 
بودن اما هر چقدر که بیش��تر می گذشت وضع 
ف��رق می ک��رد. ورزش همه زندگ��ی و نهایت 
اهدافم ش��ده بود و من چیز دیگ��ه ای رو نمی 
تونس��تم ببینم. ورزش جای تفریح و سرگرمی، 
درس و دانش��گاه، رابط��ه با خان��واده و فامیل، 
استراحت و اوقات فراغت و خالصه همه چیزم 
رو گرفته بود و من با چشم بسته به حماقتم ادامه 
می دادم. سال بعد از دیپلم همه دوستام دانشگاه 

قبول شدن و فقط من موندم با کلی سرزنش های 
پ��در و مادرم که ای کاش ب��ه اندازه یه لحظه به 
حرفهاش��ون فکر می کردم و... زندگیم به همین 
منوال می گذشت و همه دغدغه ذهن من ورزش 
بود تا به س��ن ازدواج رسیدم. چند تا خواستگار 
خوب داشتم که شرایطش��ون واسه زندگی ایده 
آل ب��ود ولی من مثل قبل ب��ا حماقت جواب رد 
دادم و حت��ی س��عی نکردم فرصت آش��نایی رو 
واس��ه خودم به وجود بی��اورم تا بعد ها موجب 
پشیمونی خودم نشه... موقعیتهای خوب زندگیم 
یکی بعد از دیگری می رس��ید من با بی اعتنایی 
و خودسری اونا رو از بین می بردم و در عوض 
همچن��ان در ورزش ح��رف اول رو م��ی زدم... 
هیچوقت فراموش نمی کنم وقتی مادرم که مدت 
زیادی بود مریض شده بود برای اولین بار کارش 
به بیمارس��تان کشید من س��ر تمرین بودم حتی 
نتونس��تم یه تلفن خشک و خالی هم بهش بزنم! 
نگاه مادرم رو وقتی یه کمی حالش بهتر ش��د و 
برگشت خونه فراموش نمی کنم نگاهی سرشار 
از بغض، س��رزنش و دلشکس��تگی نگاهی که تا 
آخ��ر عمر توی چارچوب چش��مای مادرم قاب 

شد و تصویرش برای همیشه در ذهنم موند...
م��دت زیادی نگذش��ته بود که ح��ال مادرم 
بدتر ش��د و مجبور شدن دوباره توی بیمارستان 
بس��تریش کنن. ش��بی که حال مادرم بد شد من 
خونه نبودم و طبق معمول با اردوی تیم مشغول 
تمرین بودم. یک��ی دو روز هیچ خبری از خونه 
نداش��تم تا اینکه خواه��رم باهام تماس گرفت و 
خبر داد حال مامان خیلی بد ش��ده و میخواد منو 
ببینه. هنوز باورم نمیشه که من اون روز به دیدن 
مادرم نرفتم و مسابقاتمو بهونه کردم همون شب 
مادرم فوت شد و داغ دیدن چشمای معصومش رو 

برای همیشه به دلم گذاشت...  

نتایج بررسیهای پژوهشگران انگلیسی نشان 
می ده��د کلید ی��ک ازدواج موف��ق و پایدار در 
این اس��ت که مردان در نظافت خانه به همسران 
خود کمک کنند.به گزارش مهر، محققان مدرسه 
اقتصاد لندن در بررس��ی های خود کشف کردند 
راز یک زندگی زناشویی موفق در کارهای خانه 

نهفته است. 
برپایه این بررس��ی ها، مردان��ی که در برق 
انداختن کف پوش خانه و نگهداری از فرزندان 
به همس��ر خود کمک می کنند با کمترین میزان 

خطر جدا شدن مواجهند. 
بی ش��ک این خبر ب��رای مردانی که ترجیح 
می دهند به جای کمک کردن در کارهای خانه، 
بق��ای زندگی خود را با خرید یک هدیه تضمین 
کنند چندان خوش��ایند نیس��ت. این محققان به 
منظور دستیابی به این نتایج 3 هزار و 500 زوج 
انگلیسی دارای فرزندان متولد شده در دهه 70 را 
مورد بررسی قرار دادند و از آنها سؤاالت دقیقی 
در مورد انجام کارهای خانه، نگهداری از بچه ها 
زمانی که آنها زیر 5 س��ال داشتند و خرید خانه 
پرس��یدند.این بررسیها نشان داد که بیش از نیمی 
از م��ردان هیچ کاری در خان��ه انجام نمی دادند. 
در حالی که یک چهارم مصاحبه شوندگان اظهار 
داش��تند حداقل دو مورد از این تکالیف را انجام 

می دادند. 
یک چهارم بقیه نیز حداکثر سه یا چهار مورد 
از ای��ن کمکها را می کردند. نتایج این بررس��یها 
حاکی از آن اس��ت حدود 7 درصد از زوجهای 
ش��رکت کننده پیش از آنکه فرزندان آنها به سن 
10 س��الگی برسد از هم جدا شدند و 20 درصد 
از زوجها نیز تا پیش از رس��یدن تولد 16 سالگی 
فرزند خود جدا ش��ده بودند.سایر مردانی که در 
کاره��ای خانه به وی��ژه نظاف��ت و نگهداری از 

فرزندان به همسر خود کمک می کردند ازدواج 
پایدارتری داشتند. 

این محققان در این خصوص توضیح دادند: 
خطر طالق در بین مادرانی که بیرون از خانه کار 
می کنند زمانی که م��رد در کارهای خانه کمک 
و از بچه ها مراقبت می کند تا حد چش��مگیری 
کاه��ش می یاب��د )آمار طالق در بی��ن زنانی که 
بیرون از خانه کار می کنند بسیار باال است(. در 
حالی که ازدواجهایی که در آن پدر کار نمی کند 
و تم��ام وقت خود را به کارهای خانه اختصاص 
می ده��د به هم��ان پایداری ازدواجهای س��نتی 
است که در آن مرد باید بیرون از خانه کار کند و 

زن باید به کارهای خانه رسیدگی کند. 
نتایج این تحقیقات نش��ان می دهد با توجه 
به اینک��ه انتظارات و توقعات زن��ان و مردان از 
س��ال 1975 تاکنون تغییر کرده است میان رفتار 
ش��وهران و ثبات زندگی زناش��ویی یک ارتباط 

مستقیم وجود دارد.
فقط با... ازدواج کنید

محققان آلمان��ی معتقدند که بهترین انتخاب 
برای زنان ازدواج با همس��رانی هم س��ن و سال 
خودشان است. ازدواج زنان با مردانی که 7 تا 9 
سال از آنها جوان ترند خطر مرگ آنها را تا 20 درصد 

افزایش می دهد. 
محققان دلیل این امر را عدم حمایت و بهره مندی 
جس��می و اجتماع��ی زنان��ی ب��ا س��ن باالتر از 

همسران جوان تر خود می دانند. 
ب��ه طوری ک��ه مردی ک��ه از همس��ر خود 
جوان تر اس��ت نمی تواند از او مراقبت کرده و 
لحظات فرح بخشی را برای او رقم بزند و نمی توانند 
با هم از زندگی لذت ببرند و این در حالی است 
که این م��رد و زن چنانکه با ه��م ازدواج نکنند 

طول عمر بیشتری خواهند داشت.

یک متخصص پوس��ت و م��و و زیبایی گفت: 
بس��یاری از والدین به اش��تباه لباس کودکان را کم و 
بدن آنها را در معرض اشعه آفتاب قرار می دهند. دکتر 
حس��ن اعتمادزاده در گفتگو با سالمت نیوز اظهار 
داش��ت: مهمترین عامل تأثیرگذار روی پوس��ت در 
فصل تابس��تان، نورخورشید و گرمای حاصل از آن 
است که به دنبال آن تعرق و از دست رفتن آب بدن 

را به همراه دارد. 
وی افزود: با پوش��یدن لباس مناسب و گشاد از 
جنس کت��ان و پنبه، اس��تفاده از کاله، چتر و عینک 
اس��تاندارد، مصرف آب به میزان م��ورد نیاز بدن و 
اجتن��اب از قرار گرفت��ن در برابر نورخورش��ید در 
ساعات گرم روز یعنی از ساعت 11 صبح تا 3 بعد از 
ظهر می توان از اثرات کوتاه مدت آفتاب سوختگی در 
فصل تابستان جلوگیری کرد. این متخصص پوست و 
مو و زیبایی تصریح کرد: در صورتی که بدون رعایت 
و نپوشیدن لباس مناسب، بدون پوشش و عدم جبران 
آب از دس��ت رفت��ه بدن به مدت طوالن��ی در برابر 
نورخورش��ید قرار بگیریم دچار آفتاب سوختگی و 

گرمازدگی ناشی از گرما خواهیم شد. 
اعتمادزاده گفت: در این گونه موارد، بدن به دلیل 
تعریق زیاد آب خود را از دس��ت می دهد و باالنس 
آب بدن و مواد ش��یمایی ب��دن برهم می خورد و در 
ص��ورت ادامه وضعیت و عدم رس��یدگی، به مرگ 

می انجامد. 
وی ادامه داد: بهترین راه مبارزه با گرمازدگی ناشی 
از گرمای تابس��تان، نوشیدن آب خنک و اجتناب از 
قرار گرفتن ناگهانی در برابر آفتاب و اشعه خورشید 
است. این متخصص پوس��ت و مو و زیبایی اظهار 
داشت: افرادی که قصد گرفتن حمام آفتاب دارند باید 
به تدریج در برابر نورخورشید قرار گیرند تا بدنشان به 
مرور زمان عادت کند و دچار آفتاب سوختگی، لک و 

تیرگی پوست نشوند. 
اعتمادزاده تصریح کرد: تعریق زیاد یکی از عوامل 
افزایش دهنده بیماری های قارچی و میکروبی است 
به همین دلیل این بیماری ها در فصل تابستان که بدن 
مرطوب است شایع است. وی افزود: پوشیدن لباس 
تنگ و پالستیکی در فصل تابستان فرد را در معرض 
انواع بیماری های میکروبی و قارچی قرار می دهد به 
خصوص کودکان و افراد مسن که پوست حساسی 

دارند. 
وی گفت: اس��تفاده از چتر و کاله به خصوص 
برای کودکان در فصل تابستان الزم است و بسیاری از 
والدین به اشتباه لباس کودکان را کم و بدن آنها را در 

معرض اشعه آفتاب قرار می دهند. 
وی اظهار داش��ت: آفتاب س��وختگی در سنین 
کودکی به خصوص در افراد پوست روشن عواقب 
جبران ناپذیری در بزرگسالی دارد که ایجاد خال، لک 

و حتی سرطان پوست از جمله این عوارض است.

هنگامی که ک��ودکان دچار ترس ی��ا اضطراب 
می ش��وند، مهم اس��ت که به آنها بیاموزید چگونه با 
این عواطف کنار بیایند، تا بعدها در زندگی شان بهتر 
بتوانند با چنین احساساتی مواجه شوند. این نکات را 
در مواجهه با ترس یا اضطراب کودکان رعایت کنید:

 درک کنید که ترس کودک  احساس��ی واقعی و 
موجه و نیز س��الم و به عبارت دیگر سودمند است.  
طوری رفتار نکنید که گویی ترسیدن کودک غلط یا 
ابلهانه است. در عوض به کودکتان کمک کنید که بر 
ترس غلبه کند. کودکتان را ترغیب نکنید از چیزی که 
می ترسد، اجتناب کند، در عوض به آرامی به کودکتان 
کم��ک کنید تا با ترس هایش  کنار بیاید و به او امکان 
دهید تا ب��ه تدریج با چیزی که او را می ترس��اند، 
روبه رو ش��ود. شیوه هایی را به کودکتان بیاموزید تا 
شجاعت و اعتماد به نفسش را تقویت کند. به کودکتان 
فنون آرامش  بخشی را بیاموزید تا هنگامی که ترسیده  
اس��ت، آنها را به کار ببندد. کودکتان را وادارید جایی 

آرامش بخش و شاد را به تصور درآورد.
آرام کردن کودک ایرادگیر

آرام ک��ردن ک��ودک ایرادگیر از پر دردس��رترین 
وظایف والدین است. اگر بچه شادی ندارید یا کسی 
او را تاکنون خندان ندیده! ابتدا اطالعاتی در مورد آرام 

کردن قولنج بچه به دست آورده و به کار بندید. 
س��پس از این راه حل مؤثر و س��اده ب��رای آرام 
کردن کودک بدخوی خود استفاده کنید: قنداق کردن! 
به هر حال چه قولنج در کودک ش��ما تشخیص داده 
شده باشد یا نه، کودکی که بیش از حد معمول گریه 
می کند اغلب با قنداق کردن آرام می ش��ود. بعضی 
بچه ها بیش از حد معمول گریه می کنند، از بین راه 
حل های زیادی که برای ساکت کردن گریه بچه ارائه 
شده شاید یکی از آنها این باشد که با حرکات سریع و 
متفاوت بچه را تکان دهید، اما هیچ یک به طور قطعی 

ثابت نشده است. 
محقق��ان دریافته اند تمایل بچه ه��ا به گریه در 
قنداق، کمتر از دیگر اوقات است و اینکه بعد از اولین 
قن��داق، نوزادان در خارج از قنداق احس��اس ناامنی 

می کنند.
 فواید و مضرات قنداق کردن

اگر در مورد قنداق کردن بچه دستپاچه و عصبی 
می ش��وید یا در مورد انجام آن مردد هس��تید به این 
خاطر است که در جای دیگر لیستی از دالیل قنداق 
نکردن را به ی��اد می آورید که از مهمترین آن دالیل 
اینکه: قنداق کردن حتی اگر صحیح انجام ش��ود بر 
ن��وزاد اثر مثبتی ندارد، ب��ه پاهای بچه ضرر می زند، 
چون در قنداق پاهای بچه قدرت حرکت آزادانه را ندارد 
و نمی تواند پاها را خم کند یا لگد بزند، جوش ناشی از 

عرق در هوای گرم ناشی از قنداق کردن است.
قنداق بچه باید تنها با یک پوشک پوشیده باشد، 
می ت��وان در داخل قنداق از یک الیه نازک تور )گاز 
پانسمان( یا پارچه نخی استفاده کرد. طبق تحقیقات 
زیادی که انجام ش��ده پایان زمان قنداق کردن تقریبًا 
به اندازه ش��روع قنداق مهم است! کارشناسان، قنداق 
را تنها در طی ماه اول بعد از تولد توصیه کردند چون 
در ماههای دیگر قنداق س��بب وقفه در رشد کودک 

می شود. 
ه��دف اصلی قنداق ایجاد احس��اس اطمینان و 
امنیت در بچه است، تنها زمانی از قنداق استفاده کنید 
که نوزاد ایراد می گیرد یا گریه می کند یا نمی تواند 
بخوابد یا به سرعت دست و پا را تکان می دهد. اگر 
تمام احتماالت گریه کردن نوزاد را کنترل کردید مثل 
اینکه گرسنه یا تشنه است، موقعیت پوشک مناسب 
نیس��ت یا شاید چسب سفت پوش��ک به بدن بچه 
چسبیده است و … اگر به نتیجه نرسیدید و کودک 

هنوز رنجور و آزرده است قنداق را امتحان کنید.
 پتوها و قنداق های مخصوص

طراح��ان، قنداق بچ��ه را به گون��ه ای طراحی 
کرده اند که دس��تهای نوزاد در کنار بدن نگهداش��ته 
شود. شما می توانید قنداق یا هر پارچه بزرگ دیگر 
را که برای پیچیدن دور بچه از سینه تا پا کافی باشد 
انتخاب کنید و با بندی قنداق را به همان حالت ثابت 
نگه دارید. تکه پارچه ای که انتخاب می کنید اگر مربع 
باشد بهتر از مربع مستطیل است، حتی وقتی پارچه ای 
در دسترس نداشتید از تکه سفره یا هر چیز دیگری که 
بتوان دور بچه پیچید، استفاده کنید. در اصطالح بچه 

را ساندویچ کنید.
 چگونگی قنداق کردن

چگونگی بس��تن قنداق بس��یار راحت اس��ت 
خصوصاً اگر تاکنون ن��ان ذرت مکزیکی را پیچیده 
باش��ید! اگر در فست فود یا اغذیه و ساندویچی کار 
نکرده اید در اینج��ا طریقه قنداق کردن توضیح داده 

می شود:
 1- وضعی��ت پارچه چهار گ��وش را به حالت 

لوزی قرار دهید.
2- نوک باالیی لوزی را به سمت پایین تا کنید و 

نوزاد را در مرکز پارچه قرار دهید.
3- دستهای بچه را هم می توان خم کرد )در این 
صورت به نوزاد اجازه می دهید انگش��تانش را مک 
بزند که این ام��ر به او آرامش می دهد( هم می توان 
صاف و مس��تقیم در کنار بدن قرار گی��رد )نه کاماًل 
صاف بلکه دستها بصورت طبیعی نیمه خم در کنار 

بدن باشد.(
4- سمت چپ پارچه را روی دست چپ نوزاد 
تا کنید بطوریکه از روی بدنش بگذرد خیلی سفت تا 

نکنید تا سبب ناراحتی نوزاد نشود.
5- سمت راست را روی دست راست تا کنید.

6- قس��مت پایینی پارچه را روی پا و ران نوزاد 
تا کنید.

7-  می توانید از یک باند نخی یا پارچه ای برای 
ثابت نگه داشتن قنداق دور بچه استفاده کنید البته نباید 

سفت ببندید.
جامه ای برای قنداق نوزاد

قنداق یا کیس��ه خواب برای یک ن��وزاد نرمال، 
موهبتی است. والدین جوان ممکن است ندانند زمانی 
که با گریه نوزاد در 2 نیمه شب مواجه می شوند باید 

او را قنداق کنند.
با کیس��ه های خواب نیز می ت��وان قنداق کرد. 
پارچه ای ش��بیه بال هواپیما که نوزاد را مثل جسمی 
داخل جعبه در بر می گیرد و دو طرف پارچه دور تا 
دور نوزاد پیچیده می شود و پاهای او در محفظه ای 

کوچک تر قرار می گیرد.
می توانید قنداق با هر اندازه ای داش��ته باشید، با 
پارچه چیت نرم یا مشابه آن می توانید قنداق با اندازه 
دلخواه بسازید، مثاًل از پارچه های مات با لبه اطلسی، 

قنداقی شبیه کلوچه توت فرنگی بسازید!

اینترن��ت می توان��د مکان��ی گس��ترده برای 
کودکان باش��د ت��ا بیاموزند، س��رگرم ش��وند، با 
دوستان مدرسه ای گپ بزنند و با آسودگی خیال 

به مکاشفه بپردازند. 
اما درس��ت همانن��د دنیای واقع��ی، وب هم 
می توان��د ب��رای ک��ودکان خطرناک باش��د. قبل 
از اینکه ب��ه کودکان خود اج��ازه دهید که بدون 
نظارت ش��ما به اینترنت متصل شوند، یک سری 

از قوانین باید تعیین شوند. 
اگ��ر نم��ی دانید ک��ه از کجا آغ��از کنید، در 
اینج��ا چندین ایده در م��ورد چیزهایی که باید با 
کودکانتان بحث کنید تا به آنها در مورد اس��تفاده 

ایمن تر از اینترنت بیاموزید، آورده شده است:
1- کودکانت��ان را تش��ویق کنی��د که تجارب 
اینترنتی خود را با ش��ما س��هیم ش��وند. همراه با 

کودکان خود از اینترنت لذت ببرید.
2- ب��ه فرزندانت��ان بیاموزی��د که ب��ه غرایز 
خ��ود اعتماد کنند. اگر در مورد چیزی احس��اس 
ناخوش��ایندی دارن��د، باید به ش��ما درب��اره آن 

بگویند.

3- اگ��ر فرزندانتان به اتاق های گفتگو س��ر 
می زنن��د، از برنامه ه��ای پی��ام رس��ان فوری و 
بازی ه��ای ویدویی آنالین اس��تفاده می کنند یا 
فعالیت ه��ای دیگری که به نامی برای مش��خص 
کردن خودشان نیاز است، انجام می دهند، به آنها 
در انتخ��اب این نام کمک کنید و مطمئن ش��وید 
که این نام باعث افش��اء هیچ اطالعات ش��خصی 

درموردشان نمی شود.
4- ب��ه فرزندانت��ان تأکی��د کنی��د ک��ه هرگز 
آدرس��تان، شماره تلفن یا سایر اطالعات شخصی 
شامل جایی که به مدرس��ه می روند یا جایی که 

دوست دارند بازی کنند را ارسال نکنند.
5- به کودکان بیاموزید که تفاوت بین درست 
و غل��ط در اینترنت همانی اس��ت ک��ه در دنیای 

واقعی وجود دارد.
6- ب��ه کودکان بیاموزید ک��ه چگونه به دیگر 
اس��تفاده کنن��دگان از اینترنت، احت��رام بگذارند. 
مطمئن شوید که آنها می دانند قواعد رفتار خوب 
فقط به دلیل اینکه پش��ت کامپیوتر هستند، تغییر 

نمی کند.

7- ب��ه فرزندان تأکید کنید که به دارایی های 
دیگ��ر کاربران احترام بگذارند. برایش��ان توضیح 
دهی��د ک��ه کپی ه��ای غیرقانون��ی از کاره��ای 
دیگران  مانند موسیقی، بازیهای تصویری و سایر 
برنامه ه��ا- مانند دزدیدن آنان از یک فروش��گاه 

است.
8- به کودکان بگویید که هرگز نباید دوستان 
اینترنتی خود را ش��خصًا مالق��ات کنند. توضیح 
دهید که دوس��تان اینترنتی ممکن است همانی که 

خود می گویند، نباشند.
9- به کودکانتان بیاموزید که هرچه می خوانند 

و می بینند، صحیح نیست. 
آنها را تش��ویق کنید در مورد صحت مطالب 

اینترنت از شما سؤال کنند.
10- فعالیت های اینترنتی کودکان خود را با 

نرم افزارهای پیشرفته کنترل کنید. 
کنترل های این چنینی می توانند به ش��ما در 
تصفیه ک��ردن محتویات مضر، آگاهی از س��ایت 
هایی که کودکان س��ر می زنن��د و فهمیدن آنچه 

انجام می دهند، کمک کنند.

نام رایج: برگ انجیری
Araceae :نام خانواده

 خصوصیات ظاه��ری: برگهای این گیاه پهن 
و ش��بیه برگ انجیری اس��ت که ابت��دا لبه های آن 
صاف بوده و به تدریج ش��کافدار می ش��وند. این 
گیاه دارای ریشه های هوایی بر روی ساقه است که 
به هنگام غبارپاش��ی می تواند با جذب رطوبت آن 

را در اختیار گیاه قرار دهد.
شرایط نگهداری: این گیاه به سایه مقاوم بوده 
و از گیاهان مناس��ب آپارتمانی است. نحوه آبیاری 
این گیاه در فصل تابستان هفته ای 2 بار به میزان کم 
و در زمستان هفته ای یکبار است. عمل غبار پاشی هم 

به همین طریق صورت می گیرد. 
خاک مناس��ب آن نیمه سبک بوده و ازدیاد آن 

از طریق قلمه است.
از مش��کالت این گیاه می توان ب��ه موارد زیر 

اشاره کرد:
1. خش��کی نوک برگها که به دلیل کمبود آب 

و رطوبت است.
2. زردی برگه��ای پایینی که ب��ه علت آبیاری 

زیاد است.
3. ش��کافته ش��دن ش��دید برگها که ب��ه دلیل 

صدمات فیزیکی است. 
الزم به ذکر است که بودن و یا نبودن شکاف بر 

روی سطح برگ به گونه گیاه بستگی دارد.

این غذای راحت و خوشمزه برای افراد مجرد 
و دانش��جو بسیار مناسب اس��ت. توصیه می شود 

حتمًا آن را با ساالد شیرازی میل کنید.
مواد الزم برای دو نفر:

برنج: دو پیمانه
گوجه فرنگی: سه عدد بزرگ
سیب  زمینی: یک عدد بزرگ
پیازداغ: یک قاشق غذاخوری

کره: 30 گرم
آب: دو لیوان

نمک و زردچوبه: به مقدار الزم
طرز تهیه:

ابتدا گوجه فرنگی  ها را پوس��ت کنده و خرد 
می  کنی��م و ب��ا پی��از داغ و روغ��ن یا ک��ره درون 
قابلم��ه ریخته و نم��ک، زردچوبه و یک لیوان آب 
را ب��ه آن اضاف��ه می کنی��م. این مخل��وط را روی 
ح��رارت مالیم به مدت پانزده دقیقه می  گذاریم تا 
گوجه  فرنگی ها پخته ش��ود. سپس سیب  زمینی را 
پوس��ت کنده، خرد کرده و به مواد اضافه می  کنیم 
و بعد برنج را که خوب شستیم به همراه یک لیوان 
دیگر آب به آنها اضاف��ه می  کنیم. ابتدا حرارت را 
زیاد کرده تا به  جوش بیاید و بعد حرارت را مالیم 
می  کنی��م تا برنج بپزد. اگر مق��دار آب آن کم بود، 
خیل��ی کم آب اضافه می کنیم. دقت کنید آب زیاد 
مصرف نشود تا کته شما شل نشود. وقتی آب برنج 
خش��ک شد حرارت را کم می  کنیم تا کته به مدت 

چهل دقیقه دم بکشد.

بر اساس آخرین گزارشات تحقیقاتی دانشمندان 
امریکایی و انگلیس��ی،  مشخص ش��د کودکانی که 
مادرانش��ان تمام وقت کار می کنند، بیشتر از دیگر 
همس��االن خود به چاقی مزمن دچار می شوند. در 
ای��ن تحقیق ک��ه بیش از 8 هزار و 500 بزرگس��ال 
که تولدش��ان مربوط به سال های 1958 میالدی به 
بعد بود، ش��رکت داشتند مش��خص شد افرادی که 
والدینشان شغل های تمام وقت داشتند، 50 درصد 

بیشتر به چاقی مبتال هستند. 
البته باید به این موضوع هم اش��اره کرد که این 
مسأله از س��ال های پس از دهه 1960 میالدی و با 
افزایش مادرانی که به مش��اغل تمام وقت اش��تغال 

داشتند، بیشتر شده است. 
ب��ه گزارش خبرگ��زاری رویت��رز، در گزارش 
تحقیقاتی دانش��مندان دانشگاه نیویورک در امریکا 
همچنی��ن آم��ده اس��ت در صورتی که م��ادران به 
مشاغل تمام وقت مشغول باشند، کمتر می توانند به 
رژیم غذایی فرزندانشان نظارت داشته باشند و این 
موضوع باعث ش��ده تا کودکان پس از دهه 1960 
میالدی دچار اضافه وزن و چاقی مزمن ش��وند که 
این مشکل باعث بروز بیماری های قلبی  عروقی و 

ناراحتی های گوارشی در بزرگسالی شده است.

برگ انجيري

کته استانبولی

مادراني که تمام وقت کار 
مي کنند، کودکان چاق دارند

جوان و خانواده
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ورزشی

جام جهاني 2010 در انتظار اتفاق و التهاب تازه
زاینده رود

سطح کیفی بازیهای جام جهانی 
2010 تا اینجای کار از نظر کیفی در 
مقایسه با دوره های پیش، در سطح 
نازل��ی بود و چنگی ب��ه دل نزد، اما 
کماکان نتایج ش��وک آور و ناکامی 
برخی از مدعیان اروپایی در آفریقای 
جنوبی، باعث حیرت جهانیان شده 
است. به گزارش ایرنا، آنچه در 23 
ب��ازی قبلی به چش��م آم��د، بحران 
تاکتیکی و وضعیت ش��کننده برخی 
از مدعیان بود که باعث ش��د بیشتر 
فرضیه ه��ا و معادالت به هم بریزد. 
وس��لی اش��نایدر هافبک نام آشنای 
اینترمی��الن و تیم ملی هلند، س��طح 
کیف��ی این جام را اس��فناک قلمداد 
می کن��د، »پاتری��س اورا« کاپیت��ان 
فرانس��ه، تیم ملی کش��ورش را یک 
تیم کوچک می داند، استیون جرارد 
کاپیت��ان باتجربه لیورپول و تیم ملی 
انگلی��س از توقف مقاب��ل الجزایر 
ابراز تأس��ف می کند، ولی اکثر این 
بازیکنان در برابر س��ؤال خبرنگاران 
به نوع��ی طفره می رون��د و علت 
واقع��ی اف��ت محس��وس تیم های 
مدعی��ان را ب��از نمی کنند. ش��اید 
بسیاری از این ستاره ها بنا دارند به 

نوعی از پاس��خ دادن شفاف پرهیز 
کنن��د و ک��م کاری خ��ود را به این 
طریق بپوش��انند. ب��ه هرحال برخی 
از کارشناس��ان، بازیهای س��خت و 
فرسایشی لیگ های داخلی و دیگر 
مسابقات معتبر از جمله جام حذفی، 
لی��گ قهرمانان اروپا و... را از جمله 
عوامل مهم در ساق های سنگین و 
تن های خس��ته س��تاره ها در جام 
جهانی 2010 قلمداد می کنند. ولی 
گروه��ی دیگ��ر از صاح��ب نظران 
معتقدند که هنوز برخی از بازیکنان 
با ش��رایط جغرافیایی کشور میزبان 
ک��ه در نیمکره جنوبی واقع اس��ت 

و فضای ورزش��گاه ها در آفریقای 
جنوبی مانوس نش��ده اند و ش��اید 
همی��ن مس��ائل در اف��ت روحی و 
روانی و نبود هارمونی تیمی در نزد 
مدعیان دخیل بوده است. اما از اینها 
گذش��ته، آنچه که بی��ش از هر چیز 
در ج��ام جهان��ی 2010 نمود عینی 
داشته، اعتماد به نفس قابل مالحظه 
و انرژی و اراده آهنین تیم های غیر 
مدعی بود که موجب ش��ده انبوهی 
از س��تاره ها روی لبه تیغ راه بروند 
و در نهایت نتای��ج غیرقابل باوری 
در آفریقای جنوبی رقم بخورد. البته 
شگفتی و کسب نتایج دور از انتظار 

در مسابقاتی از این دست از دیرباز 
در رقابته��ای جام جهانی بوده و باز 
ه��م تکرار خواهد ش��د، اما تاکنون 
س��ابقه نداش��ته که در یک دوره از 
این فس��تیوال بزرگ جهانی، سطح 
بازیها بدینس��ان نازل باش��د و این 
همه نتایج غیرقابل باور کسب شود 
و سرنوش��ت بزرگان و طالیه داران 
فوتبال حرفه ای به اما و اگر کشیده 
اس��پانیا،  تلخ  شود. شکس��ت های 
آلمان، فرانس��ه و ناکام��ی انگلیس 
در مرحل��ه نخس��ت ج��ام جهانی 
2010 اس��باب ش��گفتی جهانیان را 
فراهم آورده اما در نقطه مقابل نباید 
مرارت و بالندگ��ی دیگر تیم ها را 
نادیده انگاش��ت و بلوغ تاکتیکی و 
روان��ی آنها را به محاق فراموش��ی 
س��پرد. با این اوضاع و احوال، باید 
از امروز منتظر اتفاقات جدیدی در 
صفحه شطرنج جام جهانی آفریقای 

جنوبی باشیم.
 احتمال می رود تکاپوی جدی 
این دسته از مدعیان برای صعود به 
مرحل��ه دوم، دریچ��ه ای نو بر این 
مس��ابقات بگش��اید و ای��ن التهاب 
تازه، س��طح کیفی ج��ام نوزدهم را 

باالتر ببرد.

زاینده رود
ام��روز در ورزش��گاه مانگوانگ 
از س��اعت 16 از دور دوم مرحل����ه 
مقدماتی ج�ام جه�انی 2010 آفریقای 
جنوبی، تیم فوتبال اس��لواکی از گروه 
شش��م به مصاف تیم پاراگوئه خواهد 
رفت. تیم اسلواکی که در بازی قبلی با 
ی��ک گل از زالندنو جلو بود در دقیقه 
93 دو امتیاز حس��اس را از دست داد. 
تیم پاراگوئه هم مقابل ایتالیایی که در 
این جام بیشتر کارشناسان شانس برای 
قهرمانی آن قائل نیستند، توانست این 
تیم را با تس��اوی یک بر یک متوقف 
کند. هر دو تیم اسلواکی و پاراگوئه برای 
پیروزی به میدان می روند. اسلواکی در 
ترکیب خود از ستاره ای همچون مارک 
همسکی که اکثر تیم ها از جمله چلسی 
و اینتر خواهان او هستند بهره می برد، 
از طرفی نماینده آمریکای جنوبی هم 
برای خود ش��انس زیادی برای صعود 
از این گروه قائل است، اما نباید یادگار 

چکسلواکی سابق را دست کم بگیرد.
به بازی دوم این گروه می رس��یم 
جای��ی که ایتالی��ا برای کس��ب هر 3 
امتی��از در ورزش��گاه نلس��پرویت از 
 س��اعت 18:30 زالندنو یا نیوزلن�د را 
لیپ��ی  ش��اگردان  دارد.  روی  پی��ش 
می خواهن��د ثابت کنند ک��ه یکی از 
مدعیان جدی قهرمان��ی جام نوزدهم 
هستند در این دیدار الجوردی پوشان 
اروپایی بوفون را به علت مصدومیت 
درون چارچ��وب خ��ود نم��ی بینند. 
نیوزلن��د در بازی اول نش��ان داد زنگ 
تفریح ای��ن گروه نخواهن��د بود ولی 
امروز با تجربه ای که از تیم ایتالیا سراغ 
داریم تمام امتیازات این دیدار را برای 
ش��اگردان لیپی باید واریز کرد. ساعت 
23 امش��ب یک دیدار ج��ذاب را در 
ورزشگاه ژوهانسبورگ شاهد خواهیم 
بود و برزیل پرافتخارترین تیم حاضر 
در جام جهانی از ساحل عاج پذیرایی 
می کند. این مسابقه از گروه هفتم جام 

جهانی 2010 آفریقای جنوبی اس��ت. 
شاگردان دونگا در مقابل کره شمالی به 
یک پیروزی دو بر یک ضعیف رسیدند 
و ساحل عاج هم در نبود دیدیه دروگبا 
دس��ت به کار بزرگ��ی زد و پرتغال را 
با تس��اوی بدون گل متوقف ساخت. 
خبرهای��ی از اردوی تی��م آفریقایی به 
گوش می رس��د که دروگبا ستاره تیم 
چلس��ی به بازی مقابل برزیل خواهد 

رس��ید و در نوک خط حمله تیم خود 
قرار می گیرد و در آن سوی میدان کاکا، 
االنو و مایکون س��تاره های مطرح تیم 
برزیل در نبود رونالدینهو و پاتو هستند. 
ش��اگردان اس��ون گوران اریکسون در 
گروه س��ختی قرار دارند  آنها در وهله 
نخس��ت برای گل نخ��وردن به میدان 
خواهند آمد و چش��م به ضدحمالت 

دیدیه دروگبا دوخته اند.

دانشمندان با ارائه دالیلی علمی 
نشان دادند که چرا استفاده از شیپور 
بومی ووووزال تا این حد آزاردهنده 
اس��ت. به گزارش مه��ر، هنوز یک 
هفته از ش��روع بازیهای جام جهانی 
2010 نگذش��ته اس��ت که ووووزال 
شیپور پالستیکی که در استادیومهای 
آفریقای جنوبی نواخته می ش��ود به 
نماد این دوره از رقابتهای جام جهانی 
فوتبال تبدیل ش��ده است. نمادی که 
برای تماشاچیان تلویزیونی، بازیکنان 
و سازمان دهندگان این رقابتها بسیار 
آزاردهنده اس��ت. اما چرا این آالت 
موس��یقی تا این حد باید ناخوشایند 
باشد؟ براساس گزارش نیوساینتیست، 
در این خصوص ترور کاکس رئیس 
مؤسسه آکوس��تیک و مهندسی صدا 
در انگلی��س توضی��ح داد: ووووزال 
نوعی شیپور بسیار دراز است. لرزش 
لبها به رزنانس مخروطی شکل آلت 
موس��یقی می رس��د و صدای بسیار 
وی��ژه ای تولید می کند. یک نوازنده 
ماهر می داند که با استفاده از شیپور 

یک صدای پایین، عمیق و خوشایند 
به دست آورد اما یک هوادار معمولی 
فوتب��ال به س��ختی می تواند صدای 
خوش از این ش��یپور خ��ارج کند و 
یک جریان هوای ثابت و مناسب را 
به داخل شیپور بفرستد. حال تصور 
کنید که همزمان هزار ووووزال با هم 
اما در ریتمه��ا و حجمهای مختلف 
نواخته شوند. طبیعی است که به نظر 
می رسد میلیاردها مگس باالی زمین 

مسابقه مش��غول وزوز کردن هستند. 
همچنین محققان دانشگاه پرتوریا در 
آفریقای جنوب��ی در تحقیقات خود 
نشان دادند که این شیپورها در فاصله 
یک مت��ری از گوش می توانند بیش از 
116 دسی بل صدا تولید کنند. بنابراین 
تصور کنید زمانی که یک ش��یپور به 
مدت 90 دقیقه به طور مستمر و مداوم 
نواخته می شود چه آسیبی به قدرت 
شنوایی وارد می کند. به همین منظور 

گروهی از دانشمندان مرکز موسیقی 
دیجیتال کوئین مری دانش��گاه لندن 
نرم افزار ویژه ای را توس��عه داده اند 
که با نصب بر روی رایانه می توانند 
صدای ووووزال را در مدت تماشای 
آنالین رقابتها فیلتر کند. این نرم افزار 
به محض دریافت فرکانس 230 هرتز 
)فرکانسی که ووووزال در آن نواخته 
می ش��ود( صداهای این بس��امد را 
فیلتر می کند. همچنین تلویزیونهای 
نسل جدید این توانایی را دارند که با 
ورود به منوی صدا به صورت دستی 
این بس��امد را کم کنند. این درحالی 
اس��ت که در فروش��گاه آنالین اپل 
11 نرم افزار ووووزال ارائه می شود 
که نس��خه 2010 آن تاکنون بیش از 
750 هزار بار بارگذاری ش��ده است 
و در ح��ال حاضر محبوب ترین نرم 
س��رگرمی های  بخش  رایگان  افزار 
آی تیونز به ش��مار می رود. بیش��تر 
ووووزاله��ای مجازی آی فن را باید 
 با دمیدن در میکروفن داخلی گوشی 

نواخت.

گل باختتساویبردبازیتیم
زده

گل 
امتیازتفاضلخورده

3214-211اسلونی

3302-2-2امریکا

1102-2-2انگلیس

11-1101-2الجزایر

جشنواره ملی فرهنگی ورزشی 
عشایری کشور

مهدی اسدی: هدف 
ايجاد شادابی و نشاط 
بين عشاير کشور است

اولین جشنواره ملی، فرهنگی و ورزشی عشایری 
کش��ور قرار اس��ت به مدت دو روز به نام جام والیت 
در شهرستان سمیرم استان اصفهان برگزار شود. مهدی 
اسدی رئیس هیأت روستایی وعشایری استان اصفهان 
گفت: این مس��ابقات ب��رای اولین ب��ار در ایران انجام 
می ش��ود و هدف از برگزاری این جشنواره ها ایجاد 
شادی، نشاط و ترویج فرهنگ بومی و عشایری کشور 
و همچنین احیاء منش پهلوانی در بین مردم غیور عشایر 
خواهد بود. این مس��ابقات از س��وم تیرماه به مدت دو 
روز در روس��تای مهرگرد منطقه وردش��ت شهرستان 
سمیرم آغاز می ش��ود و روز چهارم تیرماه مصادف با 
سالروز والدت موالی متقیان علی )ع( مراسم افتتاحیه 
برگزار خواهد ش��د. اس��دی ادامه داد: بیست استان به 
 نام های اردبیل، ایالم، بوشهر، کهکیلویه و بویر احمد، 
چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، آذربایجان غربی، 
خوزستان، لرستان، کردستان، گیالن، کرمانشاه، کرمان، 
قم، مرکزی، یزد، هرمزگان، همدان و دو تیم از اصفهان 
در ای��ن رقابتها ثبت نام کرده اند و میزبان پذیرای 450 
ورزشکار از سطح کشور است. وی به رشته های این 
جشنواره اش��اره کرد و توضیح داد: در بخش آقایان 6 
رش��ته ورزشی کشتی با ش��ال، تیراندازی، سوارکاری، 
قیقاچ، دال پالن و ورزشهای پنجگانه انجام گیرد. وی 
گفت: برای بانوان رش��ته کشتی با شال وجود ندارد و 
به جای ورزشهای پنج گانه، سه گانه اجرا خواهد شد 
و تمام تیم ها با نوازندگان سنتی استان خود و همچنین 
با برگزاری نمایشگاه دستاوردهای عشایری پای به این 

المپیاد می گذارد.
علی صفایی: این هیأت، هیأت اولین ها است

علی صفایی دبیر هیأت روستایی و عشایری استان 
اصفهان پیرامون جش��نواره ملی، فرهنگی و ورزش��ی 
عش��ایری گفت: این رقابت ها در نوع خود در منطقه 
خاورمیانه بی نظیر است و برای اولین بار با چنین وسعتی 
انجام می ش��ود. پس از تجربه اولین المپیاد ورزش��ی 
روستایی این دومین حرکت بزرگ هیأت در جهت گام 
نهادن به ارزش واالی انقالب و کمک کردن به ورزش 
روستایی و عشایری است و به نوعی این هیأت، هیأت 
اولین ها اس��ت و گامهای بزرگ را هیأت روس��تایی و 
عش��ایری استان اصفهان برمی دارد. وی ادامه داد: جمع 
کردن عشایر که در حال حاضر در اوج کاری بودند بسیار 
دش��وار بود. صفایی افزود: برای انجام این مسابقات از 
وجود 30 داور زن و مرد اس��تفاده می شود و همچنین 
برای سرس��بز بودن محل مسابقات حدود سه هزار متر 
لوله کشی آب به همت مردم منطقه وردشت جهت تأمین 
آب از یک مزرعه نزدیک محل انجام ش��د که برای آب 

آشامیدنی هم مفید است.
ــتن دفترچه عشایری  هادی دادفر: همراه داش

الزامی است
مسئول کمیته مسابقات و امور عشایر استان اصفهان 
پیرامون جشنواره ملی، فرهنگی ورزشی عشایر کشور 
که در روستای مهرگرد منطقه وردشت شهرستان سمیرم 
برگزار می شود به شرایط عمومی تیم های شرکت کننده 
اشاره و تأکید کرد: ورزشکاران باید معرفی نامه از هیأت 
ورزش روس��تایی و عشایری اس��تان مربوطه را داشته 
باشند، همراه داشتن دفترچه عشایری دال بر تأیید عشایر 
بودن اعضای تیم ها الزامی است همچنین این مسابقات 
در رده سنی بزرگساالن برگزار خواهد شد. هادی دادفر 
ادامه داد: کشتی محلی با شال که فقط مختص به آقایان 
اس��ت در اوزان 75-، 85- و 85+ انجام می شود رشته 
قیقاچ )تیراندازی از روی اسب( که سوارکار بایستی با 
تاخت حرکت کند و سه نشانه )سیبل( را به فاصله های 
50 متر در دامنه کوه جانمایی ش��ده را مورد هدف قرار 
دهند، تیراندازی به اه��داف ثابت با فاصله 100 متر با 
تفن��گ و گلوله جنگی در بخش آقای��ان و بانوان برابر 
مقررات مسابقات تیراندازی و تحت نظر بسیج مقاومت 
عشایر منطقه برگزار می شود، ورزش تفریحی دال پالن 
که نشانه زنی با سنگ است، مسابقات پنج گانه آقایان 

در:
 1- دو استقامتی 1500 متر،
2- تیراندازی با تفنگ بادی

3- سوارکاری به مسافت 500 متر
4- پرتاب وزنه 5 کیلویی

5- پرش طول انجام می ش��ود، مسابقات سه گانه 
بانوان:

 1- تیراندازی با تیر و کمان
2- سوارکاری به مسافت 500 متر

3- پرتاب وزنه سه کیلویی انجام می شودو آخرین 
رشته مسابقه کورس اسب دوانی که به مسافت 2 کیلومتر 
است. مسئول کمیته مسابقات و امور عشایر استان در پایان 
خاطرنشان کرد: کلیه تیم ها باید با پوشش و لباس محلی 
در رقابتها شرکت کنند  در غیر این صورت حق شرکت 
در مس��ابقات را نخواهند داشت. به لحاظ حفظ سنتها 
و احیاء ورزشهای سنتی مناطق مختلف عشایرنشین از 
جمله چوب بازیها و استانها مجازند گروههای موسیقی 

حماسی و محلی خود را در معیت تیم ها اعزام کنند.

پژمان سلطانی
هواداران باشگاه استقالل باید صبور باشند تا با برنامه ریزی مشخص به اهداف خود برسیم. پرویز 
مظلومی س��رمربی تیم فوتبال اس��تقالل تهران اضافه کرد: در هر ش��رایطی منافع باشگاه را باید در نظر 
گرفت، اگر یک هفته زودتر تغییر و تحوالت در کادر مدیریتی باش��گاه انجام می ش��د فابیو جانواریو، 
حسین کاظمی، سیاوش اکبرپور و هاشم بیک زاده این تیم را ترک نمی کردند. وی به بازیکنان جدید 
این تیم اش��اره کرد و توضیح داد: با دس��وزا بازیکن فصل گذش��ته ملوان و جواد شیرزاد مدافع چپ 
فوالدی ها قراردادی دوس��اله امضاء کردیم و فرزاد آش��وبی بازیکن طراح با ما قرارداد داخلی امضاء 
کرده که با آمدن دسوزا و آشوبی نظری روی داود حقی بازیکن صبا نداریم. با ایمان مبعلی و عمادرضا 
در حال مذاکره هس��تیم که در چند روز آینده تکلیف این دو بازیکن برای پوش��یدن پیراهن آبی تیم 
استقالل مشخص خواهد شد. مظلومی ادامه داد: از بازیکنان فصل قبل استقالل مهدی امیرآبادی، وحید 
 طالب لو و امیرحسین صادقی قرارداد خود را با باشگاه تمدید کردند. ایمان صادقی گلر سوم ما دنبال 
رضایت نامه خود بود که به جهت اینکه اعتقاد خاصی به آن داش��تم او را نگه داشتیم، خسرو حیدری 
با هیچ تیمی مذاکره نکرده او یک اس��تقاللی اس��ت که شرایط مالی برایش مهم نبوده بلکه شرایط تیم 
تا قبل از تغییر و تحوالت برای او مطرح بوده که چند بازیکن از تیم رفته اند و با وضعیتی که در تیم 
حاکم بود او ابراز ناراحتی کرده و گفته من باید صبر کنم تا ببینم در کنار کدام بازیکن باید بازی کنم. 
من و هواداران استقالل از بازی او لذت می بریم زیرا از نظر اخالقی و فنی خسرو در سطح باالیی قرار 
دارد. وی تأکید کرد: دو بازیکن خارجی مدنظر کادر فنی تیم است یک هافبک که در لیگ دسته یک 
ترکیه بازی می کند و دیگری در بوندس لیگا توپ می زند وی گفت: ما به CD و رزومه این بازیکنان 
اکتفا نخواهیم کرد و بازی آنها را از نزدیک زیر نظر خواهیم داش��ت. امید روانخواه، هادی شکوری و 
سید صالحی سه بازیکن مصدوم تیم ما هستند که باید تکلیف آنها هر چه زودتر مشخص شود به دلیل 
اینکه ما باید در 3 جام حضوری مقتدرانه داش��ته باش��یم و در هر پستی ما به دو بازیکن در یک سطح 
نیاز داریم، وی در مورد عدم جذب مصطفی صالحی نژاد و پیروز قربانی خاطرنش��ان ساخت: این دو 
بازیکن از تجربه باالیی در خط دفاعی برخوردار هس��تند اما اس��تقالل در وهله نخست نیاز به هافبک 
و مهاجم دارد و باید این پس��ت ها را تحکیم بخش��یم. ما در خط حمله فقط آرش برهانی را به عنوان 
مهاجم در اختیار داریم. مظلومی با بیان اینکه بعضی از بازیکنان استقالل مثل مجیدی تلفن همراه خود 
را خاموش کرده اند گفت: این بازیکنان باید هر چه زودتر تکلیف خود را با باشگاه مشخص کنند تا 
ما با برنامه ریزی بتوانیم به کارمان ادامه دهیم، مظلومی در پایان به کادر فنی اس��تقالل اش��اره و اظهار 
داشت: علی نظری جویباری به عنوان سرپرست، حسین تراب پور مربی دروازه بانها، محمود فکری و 
بهتاش فریبا دو کمک مربی و دکتر نوش��ادی به عنوان بدنساز و مهدی ارژنگی نیز آنالیزور تیم هستند 

در ضمن از آتیال حجازی برای آنالیزوری کمک خواسته بودیم که او با خواسته ما موافقت نکرد.

هواداران تیم ملي اسلووني تماشاگران آمریکا را فاشیست خواندند و پرچم این کشور را آتش زدند. به 
گزارش فارس از آفریقاي جنوبي، در جریان دیدار آمریکا و اسلووني تماشاگران تیم ملي امریکا اعتراضات 
شدیدي به داور مسابقه داشتند و وقتي سوت پایان بازي به صدا درآمد، آلتي دوره بازیکن امریکا عملکرد 
داور مالیایي را مورد انتقاد قرار داد و به او اعتراض کرد. پس از این صحنه ها هواداران اس��لووني درگیري 
فیزیکي با تماش��اگران امریکا داشتند و در حالي که ورزش��گاه را ترک مي کردند، به هواداران امریکا لقب 
فاشیست دادند. هواداران تیم ملي اسلووني پرچم امریکا را به آتش کشیدند و در نهایت با دخالت ماموران 
امنیت��ي ه��واداران راه خود را جدا کرده و ورزش��گاه را ترک کردند. در جریان دی��دار دو تیم ماموراني با 

لباس هاي نارنجي که تعدادشان بسیار زیاد بود مقابل جایگاه هواداران دو تیم استقرار یافته بودند.

فدراس��یون بی��ن المللي فوتبال )فیفا( احتم��ال تباني در پر خطرترین مس��ابقات جام جهاني 2010 
آفریقاي جنوبي را مورد بررس��ي قرار مي دهد. به گزارش ایرنا، خبرگزاري اسوشیتدپرس نوشت: مدیر 
حقوقي فیفا در این رابطه اعالم کرد: مس��ابقات پایاني مرحله گروهي بیش��ترین احتمال تباني را دارند و 
به خصوص بازي هایي که در آن یک تیم صعود یا سقوط کرده است. مارکو ویلیگر افزود: جام جهاني 
2010 تاکنون پاک برگزار ش��ده اس��ت و هیچ مورد مشکوکي مش��اهده نکرده ایم. هیچ بازیکن، داور یا 
مس��ئول تیمي گزارش��ي در اینباره نداده است. فیفا تباني از سوي س��ندیکاهاي غیر قانوني شرط بندي 
 را بزرگترین تهدید فوتبال مي داند و بر همین اس��اس به کنترل ش��رکت هاي ش��رط بندي و همچنین 

اطالع رساني گسترده در این زمینه پرداخته است.

پرویز مظلومی: 
منافع استقالل را در نظر می گيريم

هواداران اسلووني پرچم امريکا را آتش زدند

فيفا تباني در جام جهاني 2010 را بررسي مي کند

مدیر عامل باشگاه فوالد ماهان:
براي خـريد باشگاه سپاهـان 

پيشنهاد 300 ميليارد توماني ارائه داديم

فتح اهلل زاده:
 با لفظ منشور اخالقی مخالفم

مدیر عامل باش��گاه فوالد ماهان اصفهان از ارائه پیش��نهاد خرید باشگاه سپاهان به مبلغ 300 میلیارد 
توم��ان خب��ر داد. فیروز ریخته گ��ران در گفتگو با فارس در اصفهان، اظهار داش��ت: ق��رار بود کارخانه 
ف��والد مبارک��ه ورق فوالد با قیمت کمتر به کارخانه فوالد ماهان بفروش��د و در مقابل ما نیز در باش��گاه 
ف��والد مبارکه س��رمایه گذاری کنی��م، این اختالف قیمت در ح��دود 300 میلیارد تومان بود که توس��ط 
 باش��گاه ماهان در باشگاه سپاهان خرج می ش��د، هرچند که با مخالفت باشگاه سپاهان روبه رو شد. وی 
افزود: مجموعه فوالد مبارکه نه ورق فوالد به ما داد و نه باشگاه فوالد را، به همین دلیل ما نیز خود وارد 
عمل شدیم و با خرید امتیاز یک تیم لیگ دسته اولی و صعود به لیگ برتر فوتبال، نماینده سوم استان را 
در این مس��ابقات روانه می کنیم. مدیر عامل باشگاه ماهان با بیان اینکه به دنبال جذب بازیکنان خارجی 
است، افزود: با پایان رقابت های لیگ دسته اول فوتبال، تکلیف خرید امتیاز یکی از تیم های لیگ دسته اول 
مشخص می شود و سپس بازیکنان مورد نظر خود را برای حضور پر قدرت در لیگ دسته اول استخدام 
می کنیم، البته به دنبال جذب بازیکنان خوب دسته اولی کشورهای خارجی نیز خواهیم بود. ریخته گران 
خاطرنش��ان کرد: شرایط بازی در لیگ دس��ته اول ایران با لیگ برتر تفاوت زیادی دارد و به همین دلیل 
بازیکنان لیگ برتری نمی توانند در این مسابقات موفق باشند، در همین راستا یکی از مربیان موفق لیگ 
دسته اول را جذب می کنیم و با حضور بازیکنان خوب دسته اولی، باشگاه ماهان را در لیگ برتر فوتبال 
صاحب تیم می کنیم. وی از احداث کمپ باشگاه ماهان خبر داد و افزود: اصفهان ظرفیت حضور سه تیم 

لیگ برتری را دارد و ماهان می خواهد نماینده شایسته ای برای فوتبال این خطه باشد.

زاینده رود
عل��ی فت��ح اهلل زاده سرپرس��ت جدید باش��گاه 
فرهنگی ورزشی استقالل تهران به هواداران این تیم 
قول داد که در این فصل تیم منسجم و خوبی را روانه 
مسابقات کند. وی در ادامه گفت: در همین هفته تیم 
فوتبال اس��تقالل را می بندیم و س��عی می کنیم که 
بازیکنان مورد نظرم��ان را جذب کنیم و پس از تیم 
فوتبال در رشته های دیگر مثل کشتی سرمایه گذاری 
خواهیم کرد، فت��ح اهلل زاده که دو فصل پیش کلنگ 
باشگاه استقالل را به زمین زد، اضافه کرد: این زمین 
سرمایه استقالل است باید باشگاه استقالل را افتتاح 

کنیم من خودم یک کانکس آنجا می گذارم و این باش��گاه اختصاصی را برای هواداران مان به س��رمنزل 
اصلی خواهیم رس��اند، وی به تیم های پایه باش��گاه اش��اره کرد و توضیح داد: بنده اعتقاد خاصی به تیم 
های پایه دارم  زیرا تیم های پایه، قلک تیم های بزرگ اس��ت و ما قصد داریم چهار آکادمی فوتبال در 
شمال، جنوب، غرب و شرق تهران برپا کنیم و پس از پایتخت در شهرهای دیگر کشور این کار را انجام 
می دهیم. فتح اهلل زاده با لفظ منشور اخالقی مخالف بود و تأکید کرد: من با اسم منشور اخالقی مخالف 
هس��تم و به نظر من قانون حرفه ای داریم. بازیکن خارجی اگر در ش��ب نشینی شرکت کند محرومش 
می کنند و یا در صورت استفاده از الکل با محرومیت مواجه می شوند که این به قوانین حرفه ای برمی 
گردد و ما باید طبق قوانین حرفه ای این را به اجراء درآوریم. سرپرست استقالل عملکرد کفاشیان رئیس 
فدراس��یون فوتبال و دس��تیارانش را مطلوب دانست و خاطرنشان ساخت: پس از انقالب لیگ فوتبال ما 
نتوانس��ت یک برنامه 6 ماهه به اجراء درآورد ولی در فصل گذش��ته عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ، 
برنامه ای یکساله به اجرا گذاشت و دلیل نرفتن تیم ملی به جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی این بود که 
این مدیریت فدراسیون نیمه راه آمدند و نتوانستند آن طور که باید کار خود را انجام دهند و به عقیده من 
کفاشیان و دستیارانش در این زمینه موفق خواهند بود، فتح اهلل زاده با سقف قراردادهای بازیکنان مخالف 
بود و اظهار داشت: ما سقف قراردادها را برای بازیکنان نباید بگذاریم بلکه این موضوع را برای باشگاه 
ها به اجرا بگذاریم به طور مثال فدراسیون باید درآمد باشگاه ها را برآورد کند و به همین اندازه بگویند 
که باشگاه ها باید هزینه کنند و مدیرعامالن باشگاه به طور دلخواه می توانند به یک بازیکن 100 میلیون 

تومان به دیگری 500 میلیون دهند و سقف قرارداد برای بازیکنان مطلوب نخواهد بود.

زاینده رود
ژاپ��ن و هلن��د در دوم بازی ه��ای مرحله 
گروهی در ورزشگاه دوربان به مصاف یکدیگر 
رفتند. نماینده فوتبال آس��یا در نیمه اول هرگز 
عقب نشینی نکرد؛ اما در کل، میانه میدان را تا 
حدودی ب��ه حریف قدرتمند و مدعی اروپایی 

واگذار کرد.
 دو تیم در پایان نیمه اول به تساوی بدون 
گل رس��یدند ام��ا در نیمه دوم هلن��د در دقیقه 
54 توس��ط اشنایدر به گل برتری دست یافت.
ای��ن بازی با نتیجه 1 بر صفر به نفع هلند پایان 

یافت.

گل خوردهگل زدهحضور در جام جهانیتیم

94546 دوره اسلواکی 

2837 8 دوره پاراگوئه 

12374 17 دوره ایتالیا 

313 2 دوره زالندنو 

20386 19 دوره برزیل 

56 2 دوره ساحل عاج 

برزيل به مصاف فيل ها می رود

فرانسه قعرنشين گروه اول

چرا ووووزال آزاردهنده است! 
نرم افزار فيلتر ووووزال هم به بازار آمد

زاینده رود
در گروه یک مسابقات جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، مکزیک صدرنشین شد و آرژانتین در گروه دوم به قعر جدول رسید و در گروه سوم با وجود تیم های 

انگلیس و امریکا تیم فوتبال اسلونی در صدر  جدول این رقابت ها ایستاد.

گل باختتساویبردبازیتیم
زده

گل 
امتیازتفاضلخورده

3124-211مکزیک

13033-21اروگوئه

آفریقای 
111011-2جنوبی

20-2-2--2فرانسه

گروه اول: )شاید فرانسه وداع زودهنگامی داشته باشد(

گروه سوم: )همه تیم ها شانس صعود دارند(

گل باختتساویبردبازیتیم
زده

گل 
امتیازتفاضلخورده

5146--22آرژانتین

کره 
13-134-21جنوبی

13-123-21یونان

10-212--2نیجریه

گروه دوم: )شاگردان مارادونا صعودشان قطعی است(
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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
وب سایت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیک:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
31120 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
315000    یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

310000    یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1044   1041   دالر امریکا

1292   1288 یورو

278281 ریال عربستان

284286  درهم امارات

کالم نور
امام باقر )ع( فرمودند:

ــت، بندگی کند، خداوند بیش از آرزوها و  ــزاوار اوس هر که خدا را آنگونه که س
کفایتش به او عطا می کند.

آقای بازیگر سینمای ایران 86 ساله می شود

انتخــاب رمــان برتر اروپا

آبان  ماه امسال انجام مي شود؛

برگزاري نهمين جشنواره تئاتر بسيج در چهارمحال و بختياري 

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

36 °

32 °

18°

9 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

عزت  اهلل انتظامی آقای بازیگر س��ینمای ایران، 
امروز � 30 خرداد ماه � 86 ساله می شود.

به گزارش ایسنا، این بازیگر سینما و تئاتر ایران 
که متولد 1303 تهران است، سال ها قبل تر در جمع 
 دانشجویان رشته  بازیگری به آنها توصیه کرد: برای 

موفقیت در بازیگری مدام کار کنید.
او یادآور ش��د: از ده دوازده س��الگی به الله زار 
رفتم، ما هرگز امکانات شما را نداشتیم، اما با تمام 

مشکالت توانستیم دوام بیاوریم.
انتظامی همچنین درباره  شیوه بازیگری اش گفته 
است: در تئاتر و سینما هرگز متن را حفظ نمی کردم، 
بلکه لغات خودم را ب��ه کار می بردم به همین دلیل 
کلمات در جس��م و جان من ف��رو می رفتند، البته 
این ش��یوه مرارت و رنج فراوانی می طلبد اما عشق 
به کار اس��ت که باعث تدوام آن می ش��ود. فریدون 
جیرانی کارگردانی که فیلم »س��تاره می ش��ود« را با 
آق��ای بازیگر س��ینمای ایران کار کرده اس��ت، در 
مراسمی گفته بود: یک نکته اساسی درتاریخ سینما 
وجود دارد که اهمیت فوق العاده ای دارد و آن اینکه 
عزت اهلل انتظامی یک بازیگر و کارگردان اس��ت که 
هم نقش خود را بازی می کند و هم در هدایت سایر 

عناصر فیلم مؤثر است.
وی خطاب به انتظامی گفته بود: ش��ما همواره 
در گزینش��هایی که داشته اید در فیلم های شاخصی 
بعد از انقالب بازی کرده اید، چون جدای از حرفه  
بازیگری، دغدغه  فیلم نام��ه، کارگردانی،  با کیفیت 
بودن فیلم دارید و به همین دلیل هم از لحظه ای که 
وارد تولید فیلم می شوید، خود را از عناصر آن فیلم 

جدا نمی دانید و جزیی از آنها می شوید.
او همچنین از »روز فرش��ته« نام می برد که در 
بخش��ی از آن در تی��راژ پایانی این فیلم قید ش��ده 
که بازنویس��ی نهایی فیلم نام��ه از عزت اهلل انتظامی 
است، جیرانی همچنین این اعتقاد را مطرح می کند: 
انتظامی حتماً آنقدر در تغییر و بازنویس��ی مس��یر 
فیلم نامه مؤثر بوده ای��د و در جریان آن تأثیر مثبت 
گذاش��ته اید که آقای افخمی ای��ن کار را کرده اند و 
من اعتقاد دارم که فیلم هایی که شما بازی کرده اید، 
قبل از اینکه متعلق به کارگردان باش��د کاماًل شبیه 

خودتان اس��ت و فیلم ش��ما اس��ت و چه بسا اگر 
شما در این فیلم ها بازی نمی کردید، آنها فیلمهایی 

متفاوت می شدند.
انتظامی س��ال 85 در مراسم تقدیر از یونسکو 
گفت��ه بود: من عزت ام، عزت انتظامی، 82 س��ال ام 
است.خیلی تئاتر بازی کردم، همه صحنه های تئاتر 
فردوس��ی تا سنگلج را کار کردم. االن اینجا هستم. 
بچه س��نگلج. او فارغ التحصیل دانش��کده  هنرهای 
زیبای تهران در سال 1351 است. برای ادامه  تحصیل 
به مدرسه شبانه  تئاتر و سینما در هانوفر رفت و در 
س��ال 1337 به ایران بازگشت. او در ساله 1338 به 
اس��تخدام اداره  هنرهای زیبای کشور درآمد.عمده  
نمایش��های او »محصلین کلک ب��از«، »چراغ گاز«، 
»قایق سرنوش��ت«، »آخرین تمرین«، »مترس��ک ها 
در ش��ب«، »ریچارد س��وم«، »س��لطان مار«، »بنگاه 
تئاترآل« و …، عمده فیلمها و مجموعه تلویزیونی 
»مسافرت«، »هزار دستان« و »محاکمه« و فیلم های 
سینمایی »آقای هالو«، »پستچی«، »گاو«، »ستارخان«، 
»صادق کرده«، »حاجی واش��نگتن«، »گراند سینما«، 
»هام��ون«، »ناصرالدین ش��اه آکتور س��ینما«، »روز 
واقع��ه«، »خان��ه ی روی آب«، »دیوان��ه ای از قفس 

پرید«، »گاو خونی«، »مینای شهر خاموش«.
او جوایز بهترین بازیگر نقش دوم را برای بازی 

در فیلم »هالو« در سال1350، بهترین بازیگر نقش 
اول مرد را برای بازی در فیلم »گاو« از جش��نواره 
ش��یکاگو 1350 و س��یمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش اول برای فیلم »گراندسینما« از جشنواره  فیلم 
فجر 1367،  سیمرغ بلورین نقش بازیگر اول برای 
فیلم »روز فرش��ته« در جشنواره فجر 1372 گرفت 
و بهترین بازیگر برای بازی در گاوخونی در س��ال 
1382 شد و در جشنواره   فجر جایزه  ویژه  را هیأت 
داوران ب��رای فیلم »مینای ش��هر خاموش« به آقای 

بازیگر سینمای ایران اهدا کرد.
عزت اهلل انتظامی در سال های اخیر در فیلم های 
»آت��ش سبز«،»چهل س��الگی« و... ب��ه ایفای نقش 
پرداخت. در سال 87 در روز پدر عزت اهلل انتظامی 
گفت: مس��ئوالن به پدرها و مادران س��ینما و تئاتر 
و همه  هنرمندانی که در خانه هس��تند و نمی توانند 
تکان بخورند، رسیدگی کنند. آقای بازیگر سینمای 
ایران از دغدغه  همیشگی اش رسیدگی به وضعیت 
هنرمندان سالخورده س��خن گفت و اظهار داشت: 
اگر می خواهیم در روز پدر تجلیلی داش��ته باشیم، 
برگردی��م و به پدرهای س��ینما و س��ایر هنرهای 
ایران یا بس��یاری از مادران رس��یدگی کنیم که در 
شرایط بسیار نامساعدی هستند و با سختی زندگی 

می کنند.

جایزه رمان اروپایی سونس که امسال چهارمین 
دوره خود را پش��ت س��ر می گذارد، برنده امسال را 
برگزی��د. به گ��زارش ایبنا به نقل از س��ایت جایزه 
سونس، این جایزه فرانسوی که به رمان های اروپایی 
اهدا می شود، از سوی منطقه سونس در شمال غرب 
آوینیون در جنوب فرانسه که ارتباط قوی با ادبیات 
انگلیس��ی دارد، ترتیب داده شده است. تاکنون یک 
برن��ده جایزه بوک��ر و یک برنده جای��زه اورنج که 
جوایز انگلیسی زبان هستند، از همین منطقه برگزیده 
ش��ده اند. داوران از می��ان 80 رمان، به 10 رمان برتر 
رسیدند و مانند جایزه ایمپک دوبلین، برای ترجمه 
و نوش��تن کتاب به زبان اصلی، ارزش مساوی قائل 
شدند. امسال آلبترو مانگویل ریاست گروه داروان را 
برعهده داشت. ماریا لوییزا بالنکو از اسپانیا، مارگوت 
دیکگراف از هلند، پی یر ایو پتیلون از فرانسه، تاکیس 
تئودوروپولوس از یون��ان و بوید تانکین از بریتانیا 
گروه داوری این جایزه را تشکیل دادند. این گروه از 

نویسندگان ادبی روزنامه های مختلف اروپایی یعنی 
از روزنامه لوموند فرانس��ه، ایندیپندنت بریتانیا، ال 
پاییس اسپانیا، تانئا یونان، کوریره دال سرای ایتالیا و 

هاندلسبالد هلند انتخاب شدند. 
در میان 10 فینالیست که به بخش نهایی جایزه 
راه یافتن��د 2 اثر فرانس��ه ترجمه از زبان انگلیس��ی 
حضور داش��ت که »سباستین بری« با »دست نویس 
مقدس« که برنده جایزه کاستا و از مدعیان بوکر بود، 
از جمله آنها بود. »پس��ران تاریخ« که در سال 1976 
منتشر شده و اخیراً به فرانسه ترجمه شده، دیگر اثر 
ترجمه ش��ده از انگلیسی به زبان فرانسه بود. پائولو 
جیوردان��و با رمان »تنهایی عدده��ای اول«، هنینگ 
مانکل با »رمان کفش های ایتالیایی«، ژربراند باکر با 
رمان »برج«، ژوزه س��اراماگو با رمان »س��فر فیل« از 
رمان هایی بودند که به بخش اولیه راه یافتند. بخش 
نهایی شامل آثار دانیل کلمان از آلمان، ژائومه کابره از 
اسپانیا، سبستیان بری از ایرلند،  ژربران باکر از فرانسه 

و پائول��و جیوردانو از ایتالی��ا بود. از این میان هیأت 
داوران س��رانجام »دانیل کلمان« آلمان��ی را با رمان 
»ش��هرت« به عنوان رمان برگزی��ده اروپایی معرفی 
کرد. ای��ن اثر با ترجمه درخش��ان »ژولیت آوبر« از 
زبان آلمانی به فرانس��ه ترجمه شده و قرار است در 
سپتامبر)شهریور( نیز با ترجمه »کارول براون ژانوی« 
در بریتانیا منتش��ر شود. »ش��هرت« شامل 9 داستان 
اس��ت که با هم مرتبط هس��تند و درباره وابستگی 
ما به تکنولوژی و نقش خیال در این زمینه نوش��ته 
شده اند. اثر »کلمان« از سوی هیأت داوران به عنوان 
یک رمان فوق الع��اده که به زبانی طنز، دنیای امروز 
را که توس��ط ارتباطات راه دور تس��خیر شده بیان 
کرده و تفسیر نویس��نده به عنوان یک ستاره در آن 
می درخشد، توصیف کرد. این کتاب که پر از بازی و 
طنز، حرکت و هوش است، به بازی با اینترنت، چت 
روم ها، پیام های الکترونیکی، موبایل ها و همه معانی 

مدرن ارتباطات پرداخته است.

معاون فرهنگي اجتماعي سپاه قمر بني هاشم )ع( 
چهارمحال و بختیاري گفت: نهمین جشنواره تئاتر 
بسیج آبان ماه امس��ال در این استان برگزار مي شود. 
حی��در بابااحمدي در گفتگو با فارس در ش��هرکرد 
از برگزاري جش��نواره تئاتر بسیج در استان خبر داد 
و اظهار داشت: این جش��نواره در دو مرحله توسط 
داوران منتخب شهرس��تان و استان مورد بازدید قرار 
گرفته و منتخبان به جش��نواره اس��تاني راه مي یابند. 
وي از بررس��ي متون نمایش��ي ارائه ش��ده توس��ط 
گروه هاي هنري اس��تان خب��ر داد و گفت: به همین 
 منظور براي بررس��ي متون ارس��الي ستادي در سپاه 
قمر بني هاشم)ع( در معاونت فرهنگي سپاه قمربني 
هاش��م )ع( تشکیل شده اس��ت. بابااحمدي افزایش 
س��طح آگاهي هنرمندان بسیجي را مهم ترین هدف 
برگزاري این جش��نواره عنوان کرد و گفت: رقابت 

س��الم، حفظ و انس��جام و س��ازماندهي، تربیت و 
پرورش هنرمندان کارآمد براي تأثیرگذاري بر فرهنگ 
عمومي و غني سازي و استفاده بهینه از اوقات فراغت 
جوانان از دیگر اهداف برگزاري این جشنواره است. 
 معاون فرهنگي اجتماعي س��پاه قمر بني هاش��م )ع( 
چهارمحال و بختیاري یادآور شد: منتخب استاني این 
جشنواره به جشنواه سراسري تئاتر بسیج که در آذرماه 
و همزمان با س��الروز تشکیل بسیج مستضعفین در 
تهران برگزار مي شود، معرفي مي شود. وي همچنین 
از برگزاري جشنواره ادبیات داستاني بسیج استان خبر 
داد و گفت: دومین جشنواه ادبیات داستاني بسیج استان 
همزمان با میالد مسعود کریم اهل بیت حضرت امام 
حسن مجتبي )ع( برگزار مي شود.  بابااحمدي ارتقاي 
س��طح علمي ادبي بس��یجیان را از اهداف برگزاري 
این جشنواره برشمرد و افزود: اشاعه فرهنگ و ادب 

متعهد، کشف و شناسایي استعدادهاي ادبي بسیجیان، 
ایجاد زمینه براي جذب جوانان و نوجوانان عالقه مند 
به امور داستان نویسي، بهرگیري از توانمندي بسیجیان 
در عرصه داس��تان نویسي و ایجاد زمینه رقابت سالم 
فرهنگي و ادبي در بین جوانان و نوجوانان بس��یجي 
از دیگر اهداف برگزاري این جش��نواره اس��ت. وي 
افزود: نویسندگان و هنرمندان عرصه ادبیات داستاني 
مي توانن��د آثار خود را تا تاریخ 20 تیرماه به دبیرخانه 

ستاد جشنواره ادبیات داستاني بسیج ارسال کنند. 
بابااحمدي ادامه داد: عالقه مندان مي توانند براي 
کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رساني نشاط 
ب��ه نش��اني www.serat-chb.ir مراجع��ه کنند. 
بابااحمدي خاطرنش��ان کرد: آثار برتر این جشنواره 
عالوه بر تشویق به جشنواره سراسري ادبیات داستاني 

بسیج کشور راه مي یابند. 

س��یدمهدي خاموشي رئیس سازمان تبلیغات 
اس��المي گفت: حوزه هنري باید ب��ه فکر انجام 
کاره��اي ش��اخص و تولی��د آثار فاخ��ر و بدیع 
باش��د تا از این راه نظر نخبگان هم تأمین ش��ود. 
به گزارش فارس به نق��ل از پایگاه خبري حوزه 
هنري، خاموش��ي در نشستي با رئیس و کارکنان 
حوزه هنري اس��تان چهارمحال و بختیاري گفت: 
رس��الت جدید ح��وزه هنري ب��ا مدیریت آقاي 
مؤمني گس��ترده ک��ردن چتر مفهوم��ي ادبیات بر 

تمام رش��ته هاي هنري چون ادبیات، تجس��مي، 
موسیقي، تئاتر و... است. وي برگزاري مسابقات 
کتابخواني را از میان آثار فاخر، فعالیتي ارزش��ي 
دانس��ت و اظهار کرد: س��ازمان تبلیغات اسالمي 
از آث��ار نو و فاخر و بدیع حمایت مي کند. رئیس 
سازمان تبلیغات اسالمي تأکید کرد: حوزه هنري 
باید به فکر انجام کارهاي ش��اخص و تولید آثار 
فاخر و بدیع باش��د تا بدین طری��ق نظر نخبگان 

هم تأمین شود.

حامد حقی 
  22 اثر  نقاش��ی آثار استاد مصطفی عمرانی 
در گال��ری آپادانای اصفهان به نمایش گذاش��ته 
ش��ده است. این آثار به شیوه رنگ اکریلیک بوده 
که اس��تاد بیشتر از رنگ های طبیعی استفاده کرده 
است. بیش��تر آثار اس��تاد از اش��عار کهن ایرانی 
اله��ام گرفت��ه ش��ده اما به ش��یوه م��درن ارائه و 
بیش��تر فضای امپرسیونیسمی بر آنها حاکم است. 
اس��تاد مصطفی عمرانی عالوه بر نقاشی با توجه 
به رش��ته تحصیلی معماری خود ب��ه مرمت آثار 
باستانی مشغول هستند و مجسمه های زیبایی نیز 
تا به حال خلق کرده اند. آثار استاد در کشورهای 

اروپایی و امریکا به فروش رفته است.

به دنبال درگذشت »ژوزه ساراماگو«، نویسنده  
پرتغالی برن��ده  نوبل ادبیات، دولت این کش��ور 
س��ه روز ع��زای عمومی اعالم ک��رد. به گزارش 
ایس��نا، »ژوزه س��اراماگو« که پ��س از اختالف با 
دولت پرتغال، کش��ورش را ترک ک��رده بود، در 
اواخ��ر عم��ر به دفعات در بیمارس��تان بس��تری 
بود و س��رانجام در س��ن 87 س��الگی در جزایر 
قناری اس��پانیا درگذش��ت. دول��ت پرتغال روز 
گذش��ته برای احترام ب��ه خالق رم��ان پرفروش 
اع��الم  عموم��ی  ع��زای  روز  س��ه   »ک��وری«، 

کرد.
 آنیبال کاواکو سیلوا، رئیس جمهور پرتغال در 
پیامی اعالم کرد: »س��اراماگو یک نقطه  مرجع در 
ادبیات پهناور ما محس��وب می شود که نسل های 
آین��ده می بای��د آث��ار او را مطالعه کنن��د.« جوکا 
فری��دا، وزیر فرهن��گ برزیل اعالم ک��رد: مرگ 
س��اراماگو فقدانی است که فراتر از زبان پرتغالی 
اس��ت. او چهره  تأثیر گذاری ب��رای ادبیات جهان 
ب��ود که عقای��دش در انتق��اد از وضعیت کنونی 
جهان حائز اهمیت ب��ود. همچنین خوزه لوئیس 
رودریگز، نخس��ت وزیر اسپانیا در پیام تسلیتی به 
همسر ساراماگو، تسلیت عمیق خود را نسبت به 
درگذشت نویسنده ای که آثارش دنیا را درنوردید، 

اع��الم ک��رد. انجم��ن نویس��ندگان و هنرمندان 
کوبا نیز در پیام تس��لیتی درگذش��ت برنده  نوبل 
ادبیات س��ال 1998 را تس��لیت گفت. ساراماگو 
اولین کتاب خود را در س��ال 1947 منتش��ر کرد 
و پس از آن 19 س��ال ب��ه طول انجامید تا دومین 
کتابش را در قالب مجموعه اش��عار منتش��ر کند. 
وی در سال 1995 رمان »کوری« را نوشت که در 
 سال 2008 در قالب نس��خه سینمایی به هالیوود 

آمد.
این نویس��نده معروف پرتغالی که در س��ال 
1998 موفق به کسب نوبل ادبیات شد، در اوایل 
دهه  90 میالدی پس از آنکه دولت حاکم پرتغال 
از حضور رمان »انجیل به روایت عیس��ی مسیح« 
او در جای��زه  ادبی اروپا ممانعت کرد، کش��ورش 
را ترک کرد و س��ال های آخ��ر عمرش به همراه 
همس��رش در النزاروته زندگی کرد.او در آثارش 
بیش ت��ر ب��ه دولت ه��ای مس��تبد، نابرابری های 
اجتماع��ی و مقدس��ات مذهبی پرداخته اس��ت. 
کتاب »ک��وری« را می ت��وان معروف ترین اثر او 
دانست که برای اولین بار در ایران در سال 1378 
ترجمه شد. » غار«، »سال مرگ ریکاردو«، »همه ی 
نام ه��ا« و »بالت��ازار و بلمون��دا« از دیگر آثار این 

نویسنده  معروف پرتغالی هستند. 
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در حاشیه هفتاد و دومین سفر استاني رئیس جمهور عنوان شد؛
خاموشي: حوزه هنري بايد به دنبال توليد

 آثار فاخر و بديع باشد

گالری آپادانا
نمايشگاه آثار استاد مصطفی عمرانی

سياست مداران دنيا درگذشت ساراماگو
را تسليت گفتند

روزی بود...

روی خط فرهنگ

عکس روز 

ساخت فیلم »بانوی ش��هر ما« به کارگردانی 
ابراهی��م حاتمی کیا به بعد از م��اه مبارک رمضان 
موکول ش��د. به گزارش مهر، مراحل بازنویس��ی 
فیلمنام��ه ای��ن فیلم توس��ط حاتمی کی��ا و امید 
س��هرابی هنوز به پایان نرس��یده است و به همین 
دلیل فیلمبرداری »بانوی ش��هر ما« که پیش از این 
ق��رار بود تیر ماه کلید بخورد به بعد از ماه مبارک 
رمضان موکول ش��د. گویا ساخت دکورهای این 
 فیل��م نیز همچن��ان در جنوب ته��ران ادامه دارد. 
تا کنون حضور بازیگرانی چون گوهر خیراندیش، 
مصطف��ی زمانی، رویا تیموری��ان، طناز طباطبایی 
و جواد عزتی در فیلم قطعی ش��ده اس��ت. دیگر 
عوامل تولید بانوی شهر ما عبارتند از، تهیه کننده: 
محمد پیرهادی، مدیرفیلمبرداری: فرشاد محمدی، 
ط��راح گریم: مهین نوی��دی، صداب��ردار: مهران 
 ملکوتی، طراح صحنه و لباس: مش��کین مهرگان. 
ابراهیم حاتمی کیا ساخت فیلمهایی چون »هویت«، 
»دی��ده بان«، »مهاجر«، »وصل نی��کان«، »از کرخه 
 تا راین«، »خاکس��تر سبز«، »بوی پیراهن یوسف«، 
»برج مینو«، »آژانس شیشه  ای«، »به نام پدر«، »ارتفاع 
پست«، »به رنگ ارغوان«، »دعوت«و مجموعه های 
تلویزیونی چون »خاک سرخ«، »حلقه سبز« را در 

کارنامه کاری خود دارد.

 »بانوی شهر ما« 
بعد از ماه رمضان کليد 

می خورد


