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س��ازمان  اجرایی  مدی��ر 
استان  مسکن و شهرس��ازی 
اصفه��ان گف��ت: بحث��ی ب��ا 
عنوان مقاوم سازی مسکن در 
شهرهای بزرگ کشور وجود 
ندارد. سعید ضیایی در گفتگو 

با فارس در اصفهان با اشاره به اینکه برای مقاوم سازی مسکن شهری 
در کشور برنامه و یا اعتباری در نظر...

  شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

ص��ادرات کاال از گمرک 
چهارمحال و بختیاری در سه 
ماه نخست امسال در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته 54 
درصد افزایش داش��ت. مدیر 
گمرک چهارمحال و بختیاری 

گفت: بیش از 50 هزار تن کاال به ارزش 26 میلیون دالر در این مدت 
به خارج از کشور صادر شد...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

سخنگوی ش��ورای شهر 
اصفهان گفت: در حال حاضر 
می��زان گرد و غب��ار اصفهان، 
کمتر از شهرهای آلوده دیگر 
اس��ت. ابوالفض��ل قربانی در 
گفتگ��و با فارس با اش��اره به 

اینکه آلودگی ناش��ی از گرد و غبار چند سالی است که گریبان مردم 
کشور را گرفته، اظهار داشت: منبع آلودگی از سوی بیابان های عراق، 

کویت، سوریه و عربستان بوده که از طریق...
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

هنرمندان رسانه ملي
 با رهبر معظم انقالب ديدار كردند

بازار طال و سکــه اصفهــان 
در سراشیبی افـت قیمت 

رئیس جمهور: 
كاروان رو به پیشرفت ايران متوقف نمی شود 

صفحه 4

  96 درصد از سرانه آب در ايران 
به مصارف غیر شرب مي رسد  

بحثي با عنوان مقاوم سازي مسكن
در شهرهاي بزرگ وجود ندارد

گرد و غبار در اصفهان
كمتر از شهرهاي ديگر است

افزايش صدور كاال 
از چهارمحال و بختیاری به 5 كشور

 مدیرعام��ل ش��رکت مدیریت مناب��ع آب ایران 
گفت: هم اکنون تنها چهار درصد از سرانه مصرف آب 
هر ایرانی به شرب و آشامیدنی اختصاص می یابد و 
مابقی به مصارف غیر شرب اختصاص می یابد. علی 
رضا الماسوندی در گفتگو با ایرنا افزود: سرانه مصرف 
آب هر ایرانی 230 لیتر در روز است که غیر از مصرف 
چهار درصدی آب ش��رب، مابق��ی صرف مصارفی 
دیگری از جمله استحمام، ظرف شویی و سایر امور 
روزمره می ش��ود. به گفته وی، اگر بحث بسته بندی 
 آب با رعایت استانداردهای ملی مورد توجه قرار گیرد، 
می ت��وان هزینه های هدر رف��ت آب و هزینه های 
اس��تحصال آب را در کش��ور کاهش داد. الماسوندی 
گفت: در برنامه چهارم توسعه برای افزایش تولید آب 
معدنی و بسته بندی مجوزهای خوبی صادر شده و هم 
اکنون 9 میلیارد مترمکعب آب از چشمه های معدنی 
برداشت می شود که بخشی از آن مربوط به حقابه های 
کشاورزی است. به گفته وی، اگر یک میلیارد مترمکعب 
آب از چش��مه های معدنی بسته بندی و تولید شود 
عالوه بر تأمین آب ش��رب مورد نیاز کشور، می توان 
به عنوان منابع صادراتی خاورمیانه مورد استفاده قرار 
گیرد. مدیرعامل ش��رکت مدیریت مناب��ع آب ایران، 
در خص��وص مصوبه مجلس در زمینه ارائه مجوز به 
چاه های غیر مجاز در کش��ور نیز گفت: این مصوبه 
از سوی ش��ورای نگهبان برگشت داده شد و اصالح 
 آن نیز هم اکنون در حال بررس��ی است. الماسوندی 
گفت: اصالح وزارت نیرو و ش��رکت مدیریت منابع 
آب ایران در خصوص این مصوبه به گونه ای است که 
منجر به حفظ منابع آب زیر زمینی شود و حفظ حریم 
چاه های مجاور، توجه به پتانسل آبی حوزه و دشت 
در این مصوبه لحاظ شود، چرا که اگر ظرفیتی در حوزه 
آبی نیز وجود داشته باشد صدور مجوز برای چاه غیر 
مجاز باید براساس شبکه های مدرن توزیع و مصرف 
انجام شود. به گفته وی، هم اکنون میزان برداشت آب از 
طریق چاه ها غیر مجاز در ایران پنج میلیارد مترمکعب 
اس��ت در حالی که میزان برداش��ت چاه های مجاز و 
پروانه دار حدود 51 میلیارد مترمکعب و میزان اضافه 
برداشت از چاه های مجاز و دارای پروانه بیش از هفت 

میلیارد مترمکعب است.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهــان در نظر دارد بهــره برداری و خدمــات 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.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد لوله های دوجداره موردنیاز خود را 
به شرح ذیل از محل اعتبارات جاری خریداری نماید.

مهلت تحویل اسناد: 89/4/24
گشایش پیشنهادها: 8/30 صبح یکشنبه 89/4/27

 تلفن تماس: 0311-6680030
WWW.abfa-esfahan.com دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/4/24
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/4/27

WWW.abfa-esfahan.com  دریافت اسناد: سایت اینترنتی
شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصات دو مرحله ای آگهی مناقصه دو مرحله ای

شركت آب و فاضالب استان اصفهان شركت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین)ریال(شماره مناقصهتعداد)متر(عنوان مناقصهردیف

14971/500/000-2-110089خرید لوله پلی اتیلن دو جداره قطر 1850

14891/300/000-2-30/00089 خرید لوله پلی اتیلن دو جداره قطر 2250

14755/300/000-2-10/00089خرید لوله پلی اتیلن دو جداره قطر 3315

برآورد)ریال(تضمین)ریال(شرحشماره مناقصه
58/025/0001/200/836/305بهره برداری و اپراتوری سمیرم89-2-150
30/156/000603/135/785قرائت و توزیع قبوض و اپراتوری بادرود89-2-151

به تعدادی نیروی دفتری خانم تمام وقت و نیمه وقت با پورسانت 
عالی یا حقوق ثابت 100 الی 200 هزار تومان نیازمندیم.

نیروی دفتری خانم نیمه وقت با پورسانت عالی یا حقوق ثابت 100 الی 
200 هزار تومان نیازمندیم.

آگهی استخدامآگهی استخدام

7866178                                       0913 294 4717 7866102                                        0913 710 4852

آنگونه ام که بر غم غربت شکیب نیست
گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست

جانم بگیر و صحبت جانانه ام ببخش
کز جان شکیب هست وز جانان شکیب نیست

جناب آقای عمران حیدری مدیر کل محترم صداو سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری درگذشت والده 
گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان 

صبر جمیل آرزومندیم.
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

ای آبشار نوحه گر از بهر چیستی
سر در گلو فشرده در اندوه کیستی

دردت چه درد بود که چون من تمام شب
سر را به سنگ می زدی و می گریستی

والده  جناب آقای عمران حیدری مدیرکل محترم صداو سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری درگذشت 
گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال آمرزش برای آن مرحومه و 

آرامش را برای بازماندگان مسألت داریم.
روزنامه زاینده رود
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رزا اوتانبایوا به عنوان اولین رئیس جمهوری زن در تاریخ قرقیزستان 
س��وگند ی��اد کرد. به گزارش واح��د مرکزی خبر به نق��ل از خبرگزاری 
فرانس��ه از بیش��کک، اوتانبای��وا س��فیر س��ابق قرقیزس��تان در انگلیس 
 ک��ه در جری��ان ناآرامی ه��ای خیابانی خونین م��اه آوری��ل و برکناری 
قربان بیک باقی یف رئیس جمهوری پیشین این کشور روی کار آمد در 
بیش��کک پایتخت این کشور سوگند ریاس��ت جمهوری یاد کرد. مراسم 
سوگند ریاس��ت جمهوری در حالی برگزار شد که مردم قرقیزستان چند 
 روز پیش با اکثریت آرا به قانون اساس��ی جدید این کش��ور رأی موافق 

دادند.
با تصویب قانون اساسی جدید، قرقیزستان به اولین کشوری در منطقه 
تبدیل شد که از دموکراسی پارلمانی برخوردار است و اوتانبایوا امید دارد 

این حرکت به برقراری آرامش در این کشور کمک کند.

وزارت دفاع امریکا تنها چند روز پس از برکناری فرمانده ارش��د این 
کش��ور در افغانستان، روابط مقامات نظامی با رسانه ها را محدودتر کرد. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا 
در یادداشتی خطاب به کارکنان بلندپایه نظامی و غیرنظامی در وزارتخانه 
متبوع��ش، از کاهش مالحظه کاری مقامات پنتاگ��ون به هنگام تعامل با 
رسانه ها که عمدتاً برخالف مقررات حاکم و فرایندها صورت می گیرد، 

ابراز نگرانی کرد.
 وزی��ر دفاع امریکا در یاداش��ت خود که نس��خه ای از آن در اختیار 
فرانس پرس قرار گرفت، همچنین گفت: درز اطالعات طبقه بندی ش��ده 
خالف قانون است، قابل تحمل نیست و عامالن آن در صورت اثبات جرم، 
تحت پیگرد قرار می گیرند. گیتس در یادداشت خود مقامات پنتاگون را 
ملزم س��اخت که پیش از انج��ام هر گونه مصاحبه یا س��ایر مراودات با 
رس��انه ها و یا هر گونه تعامل رس��می که پیامدهای ملی و یا بین المللی 
احتمالی داش��ته باشد، وزارت دفاع را مطلع س��ازند.این پیام گیتس چند 
روز پس از برکناری اس��تنلی مک کریس��تال از منصب فرماندهی اش در 
کابل تهیه و منتش��ر شد. مک کریس��تال در مصاحبه ای با نشریه رولینگ 
 استون، مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور امریکا را مورد تحقیر قرار 

داد.
براس��اس این گزارش، مصاحبه مک کریس��تال رهب��ران پنتاگون را 
به تح��ت نظر گرفتن نوع روابط مقامات نظامی با رس��انه ها وادار کرده 

است.

دبیرکل س��ازمان ملل 
متح��د، وق��وع درگی��ری 
زود هن��گام می��ان رژی��م 
صهیونیس��تی و سوریه را 
بعید دانست. بان کی مون 
در گ��زارش س���االنه از 
اجرایی  ارزیاب��ی رون��د 
قطعن�امه 1701 )قطعن�امه 
مرتبط با جنگ سی و سه 
روزه(، در انتقادی مشابه 
از لبنان و اسرائیل، ثبات 

منطقه ای را سس��ت خواند و ابراز داشت، برای اجرای درست قطعنامه 
1701 نیازمند همکاری های بیش��تری هس��تیم. در این گزارش با اشاره 
به ادعاهای اس��رائیل مبنی بر تجهیز حزب اهلل به موش��ک های اس��کاد 
آمده اس��ت، این موضوع س��بب بروز تنش هایی بین اسرائیل، سوریه و 
 لبنان ش��ده است، س��ازمان ملل متحد گاه به گزارش هایی درباره تجهیز 
حزب اهلل به س��الح دست می یابد اما نمی تواند صحت این گزارش ها 
را تأیید کند. به گزارش خبرگزاری کویت، دبیر کل س��ازمان ملل متحد 
در ادامه از اس��رائیل خواس��ت، به نقض روزانه حریم لبنان پایان دهد و 
در عمل به قطعنامه 1701 نیروهای خود را از ش��مال روس��تای الغجر و 

مناطق مشرف به خط تماس خارج کند.
وی در ادام��ه از دو ط��رف )لبنان و اس��رائیل( خواس��ت تا با حفظ 
خویش��تنداری از دادن بهان��ه ب��ه یکدیگ��ر خ��ودداری کنن��د. در این 
 گزارش از بهبود قابل مالحظه در روابط س��وریه و لبنان اس��تقبال ش��ده 

است. 

وزیر امور خارجه امریکا بی توجه به توافقات پش��ت پرده با روسیه 
تأکی��د کرد دره��ای ناتو برای پذی��رش اوکراین باز اس��ت و امریکا از 
عضویت این کش��ور در اتحادیه اروپا حمایت می کند. به گزارش فارس 
به نقل از شبکه بی بی سی، هیالری کلینتون وزیر امورخارجه امریکا طی 
سفر به اوکراین تأکید کرد درهای ناتو برای پذیرش اوکراین باز خواهد 
ب��ود. وی همچنین تأکید کرد که قرار اس��ت کمیته ای مش��ترک بین دو 
کشور در راستای بهبود روابط دوجانبه در زمینه انرژی، تجارت، مسائل 

امنیتی و دفاعی تشکیل شود. 
ش��بکه بی بی سی با اش��اره به اینکه این دیدار اولین حضور یک مقام 
بلن��د پایه دولت امری��کا در اوکراین پس از به قدرت رس��یدن ویکتور 
یانوکوی��چ در اوکراین اس��ت تصریح کرد: امریکا تأکی��د دارد اوکراین 

همچنان می تواند به ناتو بپیوندد.
کلینتون در حالی که تأکید داش��ت: اوکراین برای انتخاب گزینه های 
امنیت��ی خود مختار اس��ت افزود: طبیعی اس��ت اوکراین ای��ن گزینه را 
 انتخ��اب کن��د یا گزین��ه دیگر را، در ه��ر صورت بر مناف��ع خود عمل 

می کند.
وزیر امور خارجه امریکا در ادامه در حالی که مدعی بود کش��ورش 
از تالش اوکراین برای ایجاد موازنه در راس��تای حفظ روابط با روسیه، 
امریکا و اتحادیه اروپا اس��تقبال می کند، اظهار داشت که اوکراینی ها باید 
ب��ه آینده ن��گاه کنند و به بهبود ش��رایط اقتصادی نیز بیندیش��ند و ما از 
ت��الش کیف برای پیوس��تن به اتحادیه اروپا حمای��ت می کنیم. اوکراین 
در س��ال 2008 درخواس��ت پیوس��تن به نات��و را ارائ��ه داد، اما وزرای 
امورخارجه کش��ورهای عضو پیمان آتالنتیک شمالی این درخواست را 
نپذیرفتند. این وزرا در دس��امبر سال 2009 فرم جدید روابط با اوکراین 
در چهارچوب برنامه های مش��ارکتی ملی ساالنه را به تصویب رساندند. 
ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهور جدید اوکراین، پس از انتخاب از سوی 
مردم، این اس��تراتژی جدید را اعالم کرد ک��ه اوکراین دولتی غیر متعهد 
خواهد بود و به عضویت هیچ ائتالفی در نخواهد آمد. یانوکویچ بر ادامه 
همکاری های اوکراین با ناتو تأکید کرد، ولی عضویت این کشور در ناتو 

را از دستور کار دولت برداشت.

رهب��ر معظم انق��الب در دیدار با مس��ئوالن و 
هنرمن��دان صدا و س��یما فرمودند: صدا و س��یما به 
خصوص بخش هنر نمایشي، بخش سریال و فیلم 

امروز براي ما از همیشه مهمتر است.
به گزارش فارس ایشان در بخشي دیگر از سخنان 
خود افزودند: صدا و سیما عمده ترین مرکز هدایت 
فکر اس��ت و این که امام )ره( گفتند صدا و س��یما 
دانش��گاه است، تعارف نکردند. رهبر معظم انقالب 
همچنین فرمودند: انتظار از صدا و س��یما این است 
 که درس هاي گوناگون زندگي به سمت مردم سرازیر

مي شود. 
در این دی��دار که عزت اهلل ضرغامي نیز حضور 
داش��ت هنرمنداني چون محمدرضا ورزي، مسعود 
جعفري جوزان��ي، س��یروس مقدم، محمدحس��ین 
لطیفي، ابوالقاس��م طالبي، ش��هریار بحراني، شهاب 
حس��یني، ضیاءالدی��ن دري، پروان��ه معصوم��ي، 
افس��انه بایگان، الهام حمیدي، محمدرضا ش��ریفي 
نیا، ک��وروش زارعي، کیانوش عیاري، امیرحس��ین 

ش��ریفي، کامبی��ز دیرب��از ، دانیال حکیمي، س��عید 
آقاخاني، حمید لوالیي، ش��اهرخ استخري، فریدون 
جیران��ي، نادر طال��ب زاده، مجید مظف��ري، احمد 

نجفي، داری��وش کاردان، داوود میرباقري و ش��هره 
 لرستاني حضور داشتند و به ارائه نقطه نظرات خود 

پرداختند.

رئیس جمهور با اشاره به اختصاص 12 میلیارد 
دالر برای پش��تیبانی صنعت کش��ور گفت: از آقای 
بهمنی می خواهیم دو میلیارد دالر دیگر هم در بانک 
صنعت و معدن برای پشتیبانی از صنعت اختصاص 
دهد. به گزارش واحد مرکزی خبر، احمدی نژاد در 
مراس��م گرامیداشت روز صنعت و معدن با اشاره به 
توانمندی های متخصصان ایرانی در تولید تجهیزات 
نفتی گف��ت: امروز ب��اور داریم که دس��ت توانمند 
ایرانی ها همه این تجهیزات را بهتر، سریع تر و بدون 
منت می س��ازد. وی از توان و اندیش��ه صنعتگران 
کش��ور تجلیل کرد و افزود: با وجود همه مشکالت 
صنعتگران از قبیل مش��کالت بانکی اما پیش��رفت 
صنعتی در سال های اخیر موجب افتخار ملت ایران 
است و به همه اهالی صنعت دست مریزاد می گویم. 
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: برخی ها در خصوص 
صنعتگ��ران تصورات غلطی دارن��د در صورتی که 
کشور را همین افراد می س��ازند. احمدی نژاد ادامه 
داد: چهار س��ال پیش صادرات صنعتی ما س��االنه 6 
میلیارد دالر بود که در س��ال گذشته این میزان به 18 
میلیارد دالر رسید. وی ابراز امیدواری کرد: تا پیش از 
پایان دولت دهم گرفتاری های صنعتگران در شبکه 
بانکی برطرف ش��ود. احمدی نژاد در ادامه س��خنان 
خود افزود: متخصصان، تولیدکنندگان و صنعتگران ما 
تسلط و اشرافی به حوزه صنعت یافته اند که روش 
کار دستشان آمده است. رئیس جمهور گفت: امروز 
می توانیم ادعا کنیم که هیچ قطعه یا کاالی صنعتی مورد 
نیاز کشور نیست که به صنعتگران عرضه شود و آنها 
قادر به ساخت آن نباشند. احمدی نژاد انعقاد قرارداد 
اخیر میادین نفتی در عسلویه را رویدادی بسیار بزرگ 
دانس��ت و افزود: از گذشته رسم بود که پروژه های 
بزرگ اعم از تولید، صنعتی، طراحی و ایجاد کارخانه 

را به چند شرکت غربی واگذار می کردند و بعد منابع 
را هم از خود آنها می خواستند. رئیس جمهور اضافه 
کرد: آنها هم به بهانه های گوناگون با طلب خواهی، 
 رها ک��ردن نیم��ه کاره طرح و محاس��به چند برابر 
قیمت ها، فشار وارد می کردند. احمدی نژاد گفت: 
در طول 15س��ال، متوسط منابعی که آنها در صنعت 
ما آوردند یک میلیارد دالر بود، یعنی یک میلیارد دالر 
فاینانس و بیش��ترین مقداری که سرمایه گذاری شد 
یک میلیارد و پانصد و س��ی و یا چهل میلیون دالر 
بود. رئیس جمهور افزود: در سالهای اخیر هم که به 
بهانه های هس��ته ای و مانند آن این روند را متوقف 
کردند در حالیکه برخی از دوستان از خود صنعتگران 
به ما گفتند این در داخل کش��ور شدنی است و نیاز 
نیس��ت که این قدر معطل آنها ش��ویم یا دستمان را 
جلوی آنها دراز کنیم. احمدی نژاد گفت: 21 میلیارد 
دالر در یک جلسه قرارداد منعقد شد و به فضل الهی 
به زودی همین قرارداد برای حوزه اکتشاف نفت منعقد 
و این رابطه اس��تعماری و یکطرفه قطع خواهد شد. 
رئیس جمهور با اشاره به توانمندی های متخصصان 

ایرانی در تولید تجهیزات نفتی گفت: امروز باور داریم 
که دست توانمند ایرانی ها همه این تجهیزات را بهتر، 
سریع تر و بدون منت می سازد. احمدی نژاد در ادامه 
سخنان خود افزود: با وجود همه مشکالت صنعتگران 
از قبیل مش��کالت بانکی اما پیش��رفت صنعتی در 
سال های اخیر موجب افتخار ملت ایران است و به 

همه اهالی صنعت دست مریزاد می گویم.
وی گف��ت: برخی ها درخص��وص صنعتگران 
تصورات غلطی دارند در صورتی که کشور را همین 
افراد می س��ازند. وی ابراز امیدواری کرد: تا پیش از 
پایان دولت دهم گرفتاری های صنعتگران در شبکه 
بانکی برطرف شود. رئیس جمهور گفت: می خواهیم 
روی پ��ای خودمان بایس��تیم و می گوییم زحمت 
خودمان، پول خودمان و کش��ور خودمان اس��ت اما 
آنها مرتب س��نگ اندازی و دست اندازی می کنند. 
احمدی نژاد در ادامه سخنانش در مراسم گرامیداشت 
روز صنعت و معدن افزود: آنها خوب می دانند اگر 
این اندیش��ه که امروز در ایران است بتواند غلبه کند 
دیگر جایی برای دزدی های 10 هزار میلیارد دالری 
آنها در دنیا پیدا نمی شود. رئیس جمهور گفت: مرتب 
به ما می گویند تحریم می کنیم و من از زبان ش��ما 
یک جمله به آنها می گویم و آن این است شما هنوز 
ملت ایران را نش��ناخته اید. احمدی نژاد افزود: شما 
قادر نیس��تید ملت ایران را بشناسید چون ذهن شما 
مادی و محدود است. وی اضافه کرد: شما که چیزی 
نیس��تید صدتا مثل شما هم قادر نخواهد بود کاروان 
رو به پیش��رفت ایران را متوقف کند. رئیس جمهور 
گفت: ش��ما 4 س��ال پیش ایران را تحریم کردید در 
حالیک��ه صادرات صنعتی ما 6 میلیارد دالر بود و در 
حال حاضر ص��ادرات صنعتی ما به 18 میلیارد دالر 

رسیده است.

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی مبن��ای نگاه 
جمهوری اس��المی ایران به افغانس��تان را مس��ائل 
فرهنگ��ی دانس��ت و از اینک��ه برخی کش��ورها به 
خصوص غربی ه��ا به عنوان ی��ک طعمه به ملت 
افغانستان می نگرند و شناخت دقیقی از سابقه تمدنی 
این کش��ور ندارند، انتقاد کرد. به گزارش ایرنا، علی 
الریجانی در همایش میراث مشترک مکتوب ایران و 
افغانستان که در مجلس شورای اسالمی برگزار شد، 
در س��خنانی با تأکید بر عوامل همگرایی دو کشور، 
همسایگی، ارتباطات فرهنگی و نیز مسائل دینی را 
از عوامل مؤثر در ایجاد هم سرنوش��تی بین دو ملت 
دانست. وی اظهار داشت: از آنجا که دو کشور ایران 
و افغانستان همسایه یکدیگر هستند حتی اگر فاقد 
سایر مؤلفه های همگرایی باشند، همسایگی، همگرایی 
ایجاد کرده است. وی افزود: گذشته تاریخی دو کشور 
نیز از جمله مس��ائلی است که نوعی هم سرنوشتی 
بین دو کش��ور و دو ملت ایجاد کرده است هر چند 
ارتباطات سیاسی و اجتماعی در دوره های مختلف 
ب��ا فراز و فرودهایی روب��ه رو بوده اما هیچ گاه تأثیر 
آن س��بب انقطاع روابط نشده است. رئیس مجلس، 
زبان فارسی و میراث فرهنگی مشترک را عاملی دیگر 
در ایجاد ارتباطات فرهنگی دو کش��ور عنوان کرد و 
گفت: در سال های اخیر آثار فاخر ادبی قابل توجهی 
در افغانستان تألیف شد اما به دلیل وجود مشکالت در 
این کشور به آنها توجه نشده است. الریجانی یادآور 
ش��د: کش��ورهایی همچون اتحاد جماهیر شوروی 
و غرب بیش از آنکه به افغانس��تان، نگاه یک کشور 
دارای سابقه تمدنی داشته باشند بیشتر به چشم یک 
طعمه به آن نگاه کرده اند. وی ادامه داد: ملت ایران به 
دلیل ارتباطات فرهنگی گسترده افغانستان را به خوبی 
می شناسند و با آن آشنا است. رئیس مجلس همچنین 
به هم تنیدگی و پیوند دینی دو ملت ایران و افغانستان 
را س��رمایه بزرگ برای منطقه دانست و گفت: دین 
مبین اسالم ارتباطات وثیقی بین دو ملت ایجاد کرده 

هر چند گاهی برخی شیاطین سیاسی در دنیا به دنبال 
ایجاد فتنه شیعه و سنی بودند اما فکر اصیل اسالمی 
مبنی بر وحدت سبب شده تا از این مشکالت عبور 
کنند. الریجانی با یادآوری مشکالت سیاسی افغانستان 
در ادوار گذش��ته افزود: ش��رایط سیاسی مشکالت 
زی��ادی را برای صاحب نظران افغان به وجود آورده 
که همچنان نیز ادامه دارد. وی اظهار داشت: برخی از 
کشورهای عضو ناتو که اکنون در افغانستان حضور 
دارند ش��ناخت کمی از ملت افغانستان دارند و این 
ملت رشید، ش��جاع و دارای سابقه عمیق تمدنی را 
به خوبی نمی شناسند. رئیس مجلس خاطرنشان کرد: 
غرب و شرق تالش داشتند نوعی دیکتاتوری را در 
این کش��ور حاکم کنند و به سابقه تمدنی افغانستان 
بی توجه بودند در حالی که هیچ مبارزه سیاسی بدون 
برخورداری از عقبه فرهنگ��ی دوام نمی آورد. وی با 
تأکید بر س��بقه فرهنگی و تمدنی مردم افغانس��تان 
تصریح کرد که این سبقه تمدنی سبب  شد تا این ملت 
در برابر دیکتاتوری های غربی و شرقی مقاومت کنند. 
وی افزود: این مشکل عظیم مربوط به ملت افغانستان 
نیست بلکه دخالت های دیگران آن را به این کشور 
تحمیل کرده اس��ت. وی با بی��ان اینکه امروز هدف 
آمریکایی ها در لشکرکشی به افغانستان و عراق و رفتار 
دو گانه این کشور برای همه روشن شده است، گفت: 
آمریکایی ها و ناتو با شعرهایی که برای دموکراسی 
می سرایند در منطقه به دنبال هدف دیگری هستند که 
مهمترین آن سلطه بر منطقه و تغییر هویت فرهنگی 
آن اس��ت. وی یادآور شد: اگر امروز ملت افغانستان 
س��رافراز هستند به خاطر روحیه جهادی آنان است. 
رئیس مجلس ادامه داد: امروز ما گرفتار ندانسته های 
این کشورها در منطقه هستیم و به همین خاطر آنان 
رفتارهای هجومی به س��احت فرهنگ و ریاس��ت 
کش��ورهای منطقه دارند. رئیس مجلس خاطرنشان 
کرد که جمهوری اسالمی ایران از ابتدا نگاه فرهنگی 
به افغانستان داشت، رهبر معظم انقالب اسالمی در 

این زمینه شناخت دقیقی از موضوع افغانستان دارند. 
وی با یادآوری حضور مهاجران افغانی در ایران گفت: 
مراودات سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری 
اس��المی ایران با افغانس��تان نیز ب��ر مقوله فرهنگی 
اس��توار است. الریجانی، مردم ساالری در افغانستان 
را م��ورد تأکید قرار داد و گفت: جمهوری اس��المی 
ایران بر ترویج دموکراسی در منطقه و نه دموکراسی 
آمریکایی که تحت پوشش خاورمیانه بزرگ پیگیری 
می شود، تأکید دارد. وی یادآور شد: دموکراسی مورد 
نظر آمریکایی ها از بدو تولد با چالش های متعددی 
روبه رو شد و به شکست انجامید. رئیس مجلس ادامه 
داد: مبنای دیدگاه جمهوری اسالمی ایران دموکراسی 
واقعی مبتنی بر آرای مردم است و به همین علت ایران 
از تفکر مردم ساالری در افغانستان و تشکیل دولت و 
مجلس ملی در این کشور حمایت می کند. الریجانی 
تأکی��د کرد: ایران با دخال��ت دیگران و به خصوص 
نیروهای ناتو در شئونات سیاسی افغانستان مخالف 
است زیرا اگر ناتو نگاه ساده ای به افغانستان داشت 
باید در این مدت نهادهای سیاسی و امنیتی این کشور 
را تقویت می کرد تا آنها خ��ود بتوانند اقدامات الزم 
را انجام دهن��د. رئیس مجلس حضور ایران در امور 
زیربنایی افغانستان را یادآور شد و گفت: جمهوری 
اسالمی ایران فعالیت های فرهنگی در افغانستان را از 
امور زیربنایی می داند. هر چند برخی کشورها درصدد 
سنگ اندازی در این روابط هستند اما به هم تنیدگی 
دو ملت به آن میزان است که با این سنگ اندازی ها 

تخریب نشود.
همایش یک روزه میراث مشترک مکتوب ایران 
و افغانستان با حضور الریجانی رئیس مجلس، سید 
محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، میرویس 
یاسینی نائب رئیس اول مجلس ملی افغانستان، جمعی 
از اندیشمندان، نویسندگان و محققان ایرانی و افغانی 
در تاالر شهید مدرس مجلس شورای اسالمی برگزار 

شد.

رئیس س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع 
ایران گف��ت:  همزمان با روز مل��ی صنعت و معدن 
نخستین کشتی اقیانوس پیمای ساخت شرکت های 
زیرمجموعه این س��ازمان به ناوگان دریایی کش��ور 
تحوی��ل داده ش��د. به گزارش واح��د مرکزی خبر، 
هدایت در حاش��یه مراسم گرامیداشت روز صنعت 
و معدن گفت: دومین کش��تی اقیانوس پیما تا پایان 

امسال و سومین کشتی در سه ماه اول سال آینده آماده 
و تحویل داده می ش��ود. رئیس سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران افزود: عالوه بر تولید شناورهای 
بزرگ، س��اخت نفت کش ها نیز در دستور کار قرار 
دارد. هدایت همچنین با اشاره به دیگر پیشرفت های 
کش��ور در صنعت حمل و نقل گفت: در پنج س��ال 
گذشته به اندازه 40 سال قبل از آن، خودرو در کشور 

تولید شده است. وی افزود:  نخستین نمونه ساختمان 
با اس��تفاده از صنایع نوین ساختمانی در هفته دولت 
در شهر پرند به بهره برداری می رسد. رئیس سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع همچنین با اشاره به اینکه 
30 کارخانه در کشور در زمینه صنایع نوین ساختمانی 
ایجاد ش��ده است، گفت:  س��اخت شش هزار واحد 

ساختمانی با روش جدید در دستور کار قرار دارد.

ایران

سراسری
نصف النهار

چه خبر از پایتخت

ــش روی  ــای پیــ ــت هــ  فرصـ
رژیم صهیونیستی در عراق جدید
4- شرکت در بازسازی عراق

با وج��ود محدویت ه��ای متعددی 
که ب��رای ای��ران در جریان بازس��ازی 
ع��راق پی��ش می آورند، عوام��ل رژیم 
صهیونیس��تی تحت حمایت انگلستان و 
امریکا به شدت در پروژه های بازسازی 
ع��راق فعال ش��ده اند، س��رمایه گذاری 
در ع��راق علی الخص��وص زمان��ی که 
چالش ه��ای امنیت��ی آن فروک��ش کند، 
نصی��ب  قابل توجه��ی  دس��تاوردهای 
س��رمایه گذاران اس��رائیلی و کابینه این 
رژیم خواهد کرد. این دستاوردها صرفًا 
به ابعاد اقتصادی محدود نمی شود، چرا 
ک��ه با ورود تکنولوژی های این رژیم به 
این کش��ور زمینه قوی ت��ری برای نفوذ 
سیاسی صهیونیس��ت ها فراهم می شود. 
اگ��ر بپذیریم که همکاری های اقتصادی 
و فن��ی مقدم��ه ای ب��رای همکاری های 
سیاسی اس��ت، در آن صورت، شرکت 
نس��بتًا گس��ترده اس��رائیل در بازسازی 
ع��راق می توان��د نش��انه ای حاک��ی از 
مس��المت آمیزبودن رواب��ط طرفی��ن در 

آینده باشد.
ــتقالل  اس ــت زمینه های  تقوی  -5

کردستان عراق
کردس��تان عراق از مس��تعدترین و 
درعین ح��ال پراهمیت ترین مناطق برای 
حضور و بهره برداری رژیم صهیونیستی 
در منطق��ه خاورمیان��ه اس��ت. البته این 
بهره ب��رداری صرفًا به ح��وزه اقتصادی 
مح��دود نمی ش��ود و چ��ه  بس��ا امکان 
بهره برداری های سیاس��ی اسرائیلی ها از 

استقالل کردستان بیشتر باشد. 
به لح��اظ اقتصادی عالوه  بر مس��أله 
نف��ت، عوام��ل دیگ��ری چ��ون ب��ازار 
می توان��د  کردس��تان  گس��ترده  نس��بتًا 
فرصت ه��ای اقتص��ادی کم نظی��ری را 
نصیب صهیونیس��ت ها کند. اما به لحاظ 
سیاسی استقالل کردستان از یکسو این 
پتانس��یل را دارد ک��ه به ص��ورت عامل 
مش��روعیت بخش ب��ه جایگاه سیاس��ی 
رژیم صهیونیس��تی مورد اس��تفاده قرار 
گیرد و از س��وی دیگر به  صورت اهرم 
فشار علیه کشورهایی چون ایران، ترکیه 

و سوریه عمل نماید.
6 - تضعیف پان عربیسم

س��قوط حکومت یک��ی از رهبران 
برجس��ته پان عربیس��ت جهان ع��رب از 
یکط��رف و جریان��ات متعاقب��ی چون 
مطرح ش��دن طرح خاورمیان��ه بزرگ، 
دستگیری تحقیر آمیز صدام و اعدام وی 
و به  قدرت رس��یدن یک رئیس جمهور 
کرد آن هم در کش��وری که از نمادهای 
افتخار جهان عرب بوده اس��ت، ضربات 
بزرگی به ایده های پان عربیس��تی اعراب 

وارد کرد. 
پان عربیس��ت های منطق��ه ک��ه طی 
چن��د دهه ش��عار وح��دت اع��راب را 
سرداده بودند و در مقاطعی چون جنگ 
ای��ران و ع��راق، رژیم ص��دام را مورد 
حمایت ق��رار داده بودند، از یک  س��و 
در مقابل واقعیت های عراق سرتس��لیم 
ف��رود آوردن��د و از س��وی دیگ��ر به 
انحاء مختلف ب��ا موضع گیری در برابر 
اقدام��ات امریکا و انگلس��تان در عراق 
 موجب تشدید نارضایتی آنها از اعراب 

شدند.

امروزه جهان عرب انس��جام سابق 
خ��ود را از دس��ت داده و اغل��ب ای��ن 
کش��ورها توج��ه خود را ب��ر چگونگی 
تأمی��ن منافع مل��ی خود ب��دون اتکا به 
س��ازمان هایی چ��ون اتحادی��ه عرب یا 
متمرکز  ش��ورای همکاری خلیج فارس 
کرده اند. در چنین شرایطی عرصه برای 
دخال��ت فعاالنه رژیم صهیونیس��تی در 

عراق هموارتر شده است.
ــم  رژی ــش روی  پی ــای  چالش ه

صهیونیستی در عراق جدید
تح��والت جدید ع��راق کاماًل طبق 
خواس��ته صهیونیس��ت ها پیش نرفت��ه و 
علی رغ��م فرصت های��ی که ب��رای آنها 
چالش هایی  درعین ح��ال  ش��ده،  ایجاد 
نیز به همراه داش��ته است. این چالش ها 
ب��ه وی��ژه در دوره پ��س از انتخاب��ات 
ژانوی��ه 2005 ک��ه ش��یعیان اکثری��ت 
آراء را به دس��ت آوردن��د، برجس��تگی 
خاصی پیداک��رد. درمجموع عمده ترین 
چالش های پیش روی این رژیم از زمان 
تغییر ساختار قدرت در عراق را می توان 

چنین برشمرد:
ناامنی های عراق

یکی از اشتباهات اساسی اشغالگران 
در زمان اج��رای پروژه تغییر س��اختار 
سیاس��ی عراق ای��ن بود که آنه��ا صرفًا 
روی دولت سازی متمرکز شده بودند و 
به ضرورت ملت س��ازی توجه نداشتند. 
با وج��ود رضایت اکثر م��ردم  عراق از 
س��قوط رژی��م صدام حس��ین، حضور 
نیروه��ای اش��غالگر در ع��راق آنچنان 
که باید مورد اس��تقبال واقع نش��د، چرا 
که س��ابقه رفتار غیردوس��تانه امریکا و 
انگلس��تان با مردم ع��راق از جمله تنها  
گذاش��تن آنها در جریان س��رکوب های 
رژیم ص��دام در آغاز دهه 1990 از یک 
سو و اعمال فش��ارهای مستمر بر رژیم 
صدام درنهایت اسقاط تحقیرآمیز او که 
وفاداران راسخی داشت، از سوی دیگر 
باعث شد که پس از سقوط صدام شاهد 
خیزش موجی از حرکت های تروریستی 
از جان��ب گروه های مختل��ف تندرو و 
وهابی باش��یم. اقدام��ات خرابکارانه و 
تروریس��تی س��نی های تن��درو و بعثی 
که غالبًا شامل ش��اخه عراقی القاعده و 
وفاداران صدام حس��ین هستند، همچنان 
ادام��ه دارد. ای��ن ناامنی ه��ا هزینه های 
فراوانی برای اشغالگران به دنبال داشته و 
موجب نوعی سردرگمی برای آنها شده 
است. درچنین شرایطی از یکسو حضور 
عوام��ل رژیم صهیونیس��تی در عراق با 
مش��کل مواجه می شود و از سوی دیگر 
برنامه اسرائیلی ها به منظور تسری پروژه 
عراق به کشورهایی چون ایران و سوریه 

با شکست مواجه می شود.
ح��دود 7 س��ال اس��ت ک��ه امریکا 
ی��ک  ایج��اد  درپ��ی  انگلس��تان  و 
امنیت��ی مطل��وب و مطمئ��ن  سیس��تم 
همچن��ان  ام��ا  هس��تند،  ع��راق   در 
گرفتارن��د. مداخل��ه ای��ن دولت ها که 
یکی از اهداف عم��ده آنها رفع معضل 
تروریسم بوده، به تشدید تروریسم منجر 
ش��ده و طبیعی است که چنین شرایطی 
نه تنها منافع اس��رائیل در عراق را مورد 
تهدید قرار می دهد، بلکه می تواند منجر 
ب��ه تقویت انگیزه رادیکالیس��م در میان 

گروه های فلسطینی شود.
ادامه دارد....

معاون فنی و مهندس��ی س��ازمان زیباس��ازی ش��هر تهران از ایجاد هشت ورودی 
در اط��راف ش��هر تهران با به��ره گیری از الگ��وی دروازه های قدیم ش��هر خبر داد. 
مهدی گلش��نی در گفتگو با ایرنا گفت: این هش��ت ورودی در جنوب، شرق و غرب 
 تهران ایجاد ش��ده و برخی از طراحی های دروازه ه��ای قدیم تهران نیز در آن لحاظ 

می شود.
وی ب��ا بیان اینکه جانمایی احداث این ورودی ها انجام و طراحی آن آغاز ش��ده 
اس��ت، افزود: کارهای مربوط به طراحی این هش��ت ورودی در سال جاری به اتمام 
رسیده و با تأمین بودجه های مورد نیاز، احداث آنها آغاز خواهد شد. به گفته معاون 
س��ازمان زیباس��ازی ش��هر تهران، دو نقطه جاده آبعلی و خاوران در ش��رق، بزرگراه 
خلی��ج فارس، جاده قدیم قم و بزرگراه ش��هید کاظمی در جنوب و جاده قدیم کرج، 
آزادراه و جاده مخصوص کرج در غرب تهران به عنوان هشت نقطه برای احداث این 

ورودی ها پیش بینی شده است. 
گلش��نی با بیان اینکه ورودی های در نظر گرفته ش��ده همچون دروزاه های قدیم 
تهران نیس��ت اف��زود: تهران امروز، دیوار یا حصاری ندارد ک��ه بتوان برای آن دروازه 
تعریف کرد از این رو ورودی های ش��هر در قالب مکانی برای معرفی ورودی شهر با 

ارائه خدمات مختلف رفاهی و اجتماعی تعریف شده است. 
وی گفت: البته برخی ابنیه دروازه های قدیم تهران همچون کاروانس��راها قابلیت 
اجرا در طرح ورودی های ش��هر تهران را دارد که باید از س��وی مش��اور اجرای این 
طرح، بدان توجه ش��ود. معاون سازمان زیباسازی ش��هر تهران افزود: توجه به برخی 
ویژگی های فرهنگی نظیرش��اخص دعوت کنندگی برای تهران، از دیگر ویژگی های 
ورودی های ش��هر اس��ت که در طراح��ی آنها برخی ویژگی ه��ای فرهنگی همچون 
 بح��ث خادمان امام رضا)ع( ب��رای ورودی خاوران در جنوب ش��رق پایتخت اعمال 

می شود.

حركت خزنده رژيم صهیونیستي براي 
انتقال نفت عراق به سرزمین هاي اشغالي 

)قسمت دوم(

نخستین رئیس جمهور زن 
قرقیزستان سوگند ياد كرد

پنتاگون مقررات حاكم بر روابط مقامات 
نظامي با رسانه ها را تشديد كرد

بان كي مون وقوع درگیري زودهنگام 
در خاورمیانه را بعید دانست

کلینتون مدعي شد؛
ناتو همچنان آمادگي پذيرش 

اوكراين را دارد

هنرمندان رسانه ملـي با رهبر معظـم انقالب 
ديــدار كـردند

کاروان رو به پیشرفت ایران متوقف نمی شود 

نگاه جمهوري اسالمي ایران به افغانستان بر فرهنگ استوار است

تحویل نخستین کشتی اقیانوس پیمای ساخت ایران

جهان نما

با بهره گیري از الگوي دروازه هاي قدیم شهر
هشت ورودي در اطراف تهران 

ايجاد مي شود
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خشت و آینه

حوادث

سپهر اوحدی 
در مثل آورده اند که عاشقان را همه گر آب برد، خوبرویان همه را خواب برد و این بدان معناست که 
همیشه عاشق و معشوق یا گرفتار هجران هستند و یا بی وفایی و جور زمانه، عاشق بی پول همیشه زبون و 
بیچاره است و عاشق دلداده همیشه بی خواب و دربه در، اگر عشق آسمانی باشد، عاشقی شیوه مردان بالکش 
باشد و عاشق هیچگاه از عیب معشوق آگاه نشود و عیب را در قامت او حسن بیند و عشق کورکورانه به 
جنون کش��د، اگر روزگاری مجنون به صحرا می زد و فرهاد بیس��تون با پنجه می کند، اکنون در نگاه انسان 

امروزی این کارها جز روان پریشی و افسرده حالی نبوده است. 
اما کار عاقل از عاش��ق جداس��ت و عاقل به جهان آس��وده زندگی کند تا دیگران کارهای احساسی و 
عاش��قانه می کنند!! او با عقل خود از آنها منفعت برد، هر مس��أله ای را که جوابش روش��ن باشد و به قول 
معروف بدون شرح گویند: عاقالن دانند، عاقل را یک اشاره بس است و تا الف را بگویی تا »ی« رفته است 
و به قول معروف عاقل به کنار آب تا پل می جست، دیوانه پابرهنه از آب گذشت و این حکایتی است تا 
برایمان بگوید در بسیاری از کارها هم باید دل را به دریا زد و به خدا توکل کرد و وقت را غنیمت شمرد و 

از تفکر بیش از حد، حذر کرد. 
و اما عالمان که درجه ای از عاقالن هم باالترند، چنین در مثل آمدند که: عالم آن کس بود که بد نکند، 
ن��ه بگوید به خل��ق و خود نکند و به قول معروف روضه را برای مردم نخواند و خود عمل کننده به گفتار 

نیک خود باشد.
عالم بی عمل درخت بی ثمر اس��ت و زنبوری بی عس��ل و به قول کتاب وحی: )کمثل الحمار یحمل 
اسفارها( یعنی چونان االغی که بار کتاب حمل می کند. اختیار عالم در دست عالمان است و عالم اسبابی در 
دست عالمان تا به نیکی رفتار کرده و دیگران را از علم خویش سیراب کنند و اما گفته اند عالمی را که گفت 
باشد و بس، هر چه گوید نگیرد اندر کس و آن بدان معناست که دانایان باید برای هر چیزی دلیل آورده و 

به راحتی آن را قبول نکنند وگرنه حرفشان خریدار ندارد.
اگر گفتار حکیمان از سر عرفان و خداشناسی و حکمت باشد آن می شود که عالمی را حرف عالمی 
ویران کند و از نو بنیاد نهد و چه بسیار حکما و علمایی که یک حرفشان دنیایی را متحول و بساط عیش 
صدها شاه ظالم را برچیده است. عالم را شایسته تر آنکه عادل باشد، چرا که گفته اند: عادلی سایه خدا باشی، 

ورنه چون سایه بقا باشی.
و اما حدیث خود عقل: گویند که عقل آدمی از پس سرش می آید و عشق او از جلوی سرش، عقل به 
بزرگی و کوچکی نیست و عقل چیز دگر و مدرسه چیز دگر و تجربه چیز دگر است! عقل انسان نباید به 
چشمش باشد بلکه به دین و حکمت و خرد آدمی و به مزاح هم گویند: عقل هر چیزی بهتر از آدمی است! 
و عقل تو که این باشد وای به عقل بچه ات! و اما در پایان عشق پیری گر بجنبد سر به رسوایی زند، عشق 

و مشک پنهان نمی ماند و عشقهایی کز پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود.

دس��تگیری سارقان داخل خودرو توسط مأموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان به 
کشف 110 فقره سرقت منجر شد.

سرهنگ حسین حسین زاده رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان این مطلب 
اظهار داش��ت: در پی وقوع چندین فقره س��رقت داخل خودرو در سطح شهر تحقیقات برای شناسایی 

سارق یا سارقان در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی گفت: در نتیجه تحقیقات پلیس��ی فردی به نام »بهروز- م« توس��ط مأموران پایگاه شرق پلیس 
آگاهی اصفهان شناس��ایی و دس��تگیر شد. این مقام مس��ئول گفت: در تحقیقات اولیه مشخص شد که 
متهم با همدستی فردی به نام »مهرداد- م« اقدام به سرقت می کرده که با تالش مأموران پلیس مخفیگاه 
همدستش شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد. رئیس پلیس آگاهی استان تصریح کرد: 

در رابطه با این پرونده 9 نفر مالخر دستگیر و مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه کشف و ضبط شد.
س��رهنگ حس��ین زاده در پایان با بیان اینکه مالباختگان این پرونده شناس��ایی و اموال مسروقه به 
آنها بازگردانده ش��ده است خاطرنش��ان کرد متهمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضایی شدند.

در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و اخالقی بیش از 2 هزار و 400 حلقه سی دی غیرمجاز توسط 
مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان لنجان اصفهان کشف و ضبط شد.

س��رهنگ علی فروغ نیا با اعالم این خبر اظهار داش��ت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی به 
نام »حبیب ا...- ا« در یکی از محله های شهرستان در امر تهیه و توزیع محصوالت ضدفرهنگی دست 

دارد، موضوع در دستور کار مأموران کالنتری 13 این فرماندهی قرار گرفت.
وی اف��زود: ب��ا تحقیقات صورت گرفته منزل وی شناس��ایی و مأموران به محل اعزام ش��دند و با 
هماهنگی مقام قضایی در بازرس��ی از منزل نامبرده تعداد 2 هزار و 478 حلقه س��ی دی و دی وی دی 
غیرمجاز کش��ف و ضبط شد. این مقام مس��ئول گفت: همچنین در این رابطه یک دستگاه کیس رایانه، 
دو دستگاه رایتر و تعدادی تصاویر مبتذل کشف و ضبط شد و متهم مذکور دستگیر و به همراه پرونده 

جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
 س��رهنگ ف��روغ نی��ا در پایان ب��ا بیان اینک��ه توزیع اینگونه س��ی دی ه��ا می تواند اث��رات مخرب و 
جبران ناپذیری را روی جوانان و نوجوانان بگذارد به شهروندان توصیه کرد: جهت پیشگیری از این آسیب ها 
الزم است والدین نسبت به نحوه گذراندن اوقات فراغت فرزندان خود حساسیت بیشتری داشته باشند 

و در صورت برخورد با اینگونه موارد سریعًا مراتب را به پلیس اطالع دهند.

طی بازرس��ی از یک دس��تگاه کامیون مقدار 22 تن برنج خارجی قاچاق توسط مأموران فرماندهی 
انتظامی شهرستان شهرضای استان اصفهان کشف و ضبط شد.

سرهنگ خسرو احمدی فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با بیان این مطلب اظهار داشت: مأموران 
انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید امامی این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری به یک 

دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بررسی مدارک به مخدوش بودن مدارک بار خودرو پی بردند و در بازرسی 
از آن تعداد 2 هزار و 200 کیس��ه برنج 10 کیلویی جمعًا به مقدار 32 تن برنج خارجی قاچاق کش��ف 

و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی شهرضا تصریح کرد: کارشناسان گمرک ارزش این محموله قاچاق را 300 میلیون 
ریال برآورد کرده اند. سرهنگ احمدی در پایان با بیان اینکه محموله برنج کشف شده تحویل گمرک 
شده خاطرنشان کرد: خودروی مذکور توقیف و متهم به نام »بهروز- الف« به اتهام حمل کاالی قاچاق 

دستگیر و به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی پلیس، مأموران پاس��گاه انتظامی دوراهان با اجرای طرح مبارزه با 
قاچاق کاال حین کنترل خودروهای عبوری به یک دس��تگاه تریلی حامل بار پتو مظنون ش��ده و آن را 

جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
این گزارش حاکی است در بررسی مأموران که با همکاری کارشناسان اداره گمرک صورت گرفت، 

مشخص شد مدارک راننده تریلی جعلی بوده و وی در حال قاچاق 756 تخته پتو است.
گفتنی اس��ت مبارزه قاطعانه با پدیده قاچاق در دس��تور کار پلیس شهرس��تان بوده و خوش��بختانه 

همکاری و هماهنگی بسیار خوبی بین دستگاه های مرتبط با این موضوع نیز به وجود آمده است.

در پی مراجعه و ش��کایت تعدادی از ش��هروندان مبنی بر اینکه فردی از دخل مغازه هایشان اقدام 
به س��رقت کرده اس��ت و ارجاع پرونده ها جهت رسیدگی بیش��تر به پلیس آگاهی، تیمی از کارآگاهان 

مسئول رسیدگی به موضوع شدند.
ای��ن گزارش حاکی اس��ت مأموران پلیس آگاهی ب��ا انجام تحقیقات فنی و پلیس��ی و با توجه به 
دس��تگیری سارقی به اتهام س��رقت در بازجویی هایی که از سارق دستگیر شده صورت گرفت وی به 

10 فقره سرقت داخل مغازه و دخل زنی اعتراف کرد.

دستگیری سارقان داخل خودرو، كشف 110 فقره سرقت

كشف بیش از 2400 سی دی غیرمجاز در لنجان اصفهان

توقیف محموله 22 تنی برنج قاچاق 
در شهرضای اصفهان

كشف محموله پتوهای قاچاق در بروجن

دستگیری سارق و كشف 10 فقره سرقت مغازه 
در شهركرد

انهدام شرکت های هرمی که کارشناسان اقتصادی 
از آن به عنوان تار عنکبوت خارج نشینان فرصت طلب 
برای نابودی اقتصادهای بومی یاد می کنند تنها رویکرد 
مناس��ب برای س��المت اقتص��ادی اجتماعی جامعه 
است که نیازمند هم آوایی و همداستانی دستگاههای 

اجرایی، قضایی و مقننه در این زمینه است.
در این نوش��تار اهداف و کارکردهای مؤسسات 
هرمی بر ریشه های اقتصادی جامعه و نحوه برخورد 
در دستگاه های مختلف اجرایی، مقننه و قضائیه مورد 

توجه قرار گرفته است.
ــی: نابودی  ــات هرم ــی مؤسس ــرد اصل رویک

بنیان های اقتصادی
اگرچه این شرکت ها هر روز با شیوه ها و نامهای 
جدید به تاراج س��رمایه های مردم و به ویژه جوانان 
می پردازند، اما تجربیات مس��لم موجود در کشور و 
سایر کشورها حاکی است که این شرکت ها همواره 
ب��ا توجیهات جدید و تغییر ش��یوه و نام خود نه تنها 
سالمت روان جامعه بلکه خسارات مالی و پولی کالن 
و غیرقابل جبرانی به بنیانهای اقتصادی کش��ور وارد 

می کنند.
ــرکت های هرمی: تولد،  ــنامه کوتاه ش شناس

رشد موقت، انحالل
طبق بررسی ها شرکتهای مذکور سه دوره آغاز ، 

گسترش و انحالل داشته اند.
در دوره نخس��ت برخی از این شرکتهای جدید، 
اقدام به تبلیغات فراوانی در بین اقش��ار مختلف کرده 
و اق��دام ب��ه عضوگیری صرف داش��تند و بعد از آن 
محصوالتی نظیر س��که، گردنبند، دستبند با چندین 

برابر قیمت واقعی خود به اعضا می فروختند.
مرحله دوم مرحله گس��ترش ش��رکت بود که به 
طور مداوم افراد به این ش��رکت ها اضافه می ش��دند. 
یکی از وعده های دروغینی که اعضای این ش��رکتها 
به مردم برای جلب س��رمایه های آنها می دادند این 
بود که اعالم می کردند سهام شرکتهای خارجی را به 
آنها می فروشند در حالیکه چنین سهامی عماًل وجود 
خارجی نداشت. در همین راستا هر از چند گاهی به 
اعضا اطالع می دادند که س��هام ش��ما صعود کرده و 
زمانی که شخص می خواست س��ود ناشی از سهام 
خود را بگیرد ناگهان به او اطالع می دانند که در یک 
معامل��ه به میزان زیادی ضرر کرده و تمامی س��رمایه 
اولی��ه خود را نیز از دس��ت می داد. بدین ترتیب این 
شرکتها موضوع سرمایه گذاری و وعده سودهای باال 

را در دستور کار خود قرار داده بودند.
این در حالی اس��ت که بورس به هیچ کارگزاری 
اجازه معامل��ه بورس های خارجی را نداده و فعالیت 
شرکت هایی که مدعی اند سهام شرکت های خارجی 

را در ایران به فروش می رسانند غیرمجاز است.
در دوره سوم و نهایی کار این شرکتها که مرحله 
اضمحالل نامیده می ش��ود، سایت شرکتها تعطیل و 
مشخص می شد که شرکت مذکور کالهبرداری کرده 
است اما برخی ازآنها بازهم با نام و مشخصات جدید 
و زمینه فعالیتی متفاوت دوباره شروع به کار عضو گیری 

می کردند.
شیوه های تخریب بنیان های اقتصادی توسط 

شرکتهای هرمی
مرحله اول فعالیت این شرکت ها در کشور ما در 
س��ال 78 و با حضور ش��رکتی تحت عنوان پنتاگونو 
شروع شد که شعار اصلی آنها وعده پولدار شدن در 

زمان کوتاه بود.
مهمترین ش��یوه کار مؤسسات هرمی از ابتدا این 
بود که با دادن وعده ه��ای دروغین چند برابر کردن 
س��رمایه افراد در مدت زمانی کوتاه و بدون کار زیاد، 
آنها را فریب داده و با اخذ سرمایه های آنها و جذب 
س��رمایه های زیرش��اخه های به دام افتاده، به واقع 
سودهای کالن حاصل را نصیب سران خود در خارج 

از کشور می کردند.
وعده پولدار شدن سریع

یکی از ش��گردهای اصلی این شرکت ها دست 
گذاش��تن برروی جوانان و هدف ق��رار دادن آمال و 

آرزوهای آنها به خصوص پولدار شدن آنهاست.
در حقیقت این ش��رکتها با وعده پولدار شدن در 
مقطع زمانی کوتاه وگسترش تبلیغات در زمینه ترویج 
گزینه ریسک و خطر، طیف جوان جامعه و کسانی که 
مشکالت اقتصادی دارند را مخاطب اصلی خود قرار 
داده اند به طوری که برخی آمارها حاکی ازآن اس��ت 
که 56 درصد اعضای شرکتهای هرمی در گروه سنی 

25 تا 40 سال قرار دارند.
آمارهای ارائه شده حاکی است از حدود 2میلیون 
نفر عضو شرکت های هرمی، قریب به 90 درصد آنها 

مالباخته به حساب می آیند.
ادعای ارتباط با بازارهای مالی جهانی

در بس��یاری مواقع این ش��رکتها مدعی ارتباط با 
بازاره��ای مالی و پولی بی��ن المللی به منظور جذب 
بیشتر اطیمنان مخاطبان خود و کسب سرمایه بیشتر از 

سوی آنها می شوند.
آنها مدعی می شوندکه با بازارهای مالی و پولی 
جهان و فارکس در تماس هس��تند و وعده پرداخت 
سود ماهانه از 7 تا 25 درصد به مردم از دیگر ویژگیها 
و ادعاهای دروغین این ش��رکتها به ش��مار می رود، 
چراکه معتبرترین شرکتهای دنیا نیز قادر به پرداخت 

چنین سودی به اعضای خود نیستند.
خروج سرمایه ها از کشور

براساس گزارشها، سران مؤسسات هرمی بیشتر 
در هن��گ کن��گ، مالزی و امارات هس��تند و به طور 
مش��خص در فضای اینترنتی فعالی��ت می کنند. در 
حقیقت این ش��رکتها تنها با جذب س��رمایه و پس 
انداز مردم و روانه کردن آنها به خارج از کش��ور از 
امکان بالقوه س��رمایه گذاری این پولها در بخشهای 
مولد اقتصادی در داخل کشور و تولید ارزش افزوده 
که به رشد واقعی اقتصادی منجر می شود جلوگیری 

کرده اند.
تفاوت شرکت های هرمی با سیستم بازاریابی 

شبکه ای
کارشناسان اقتصادی یکسان دانستن نوع فعالیت 
ش��رکتهای هرمی با سیس��تم بازاریابی ش��بکه ای را 
نادرس��ت می دانند. براین اساس در بعضی از موارد 
فعالیت شرکتهای هرمی به اشتباه بازاریابی شبکه ای 
نامیده ش��ده اس��ت در حالیکه در سیس��تم بازاریابی 
شبکه ای هدف اصلی، به دست آوردن کاال یا خدمتی 

است که مورد نیاز جامعه است.
در این سیستم کاالیی به جامعه عرضه می شود که 
در بازار وجود دارد و همانطور که گفته شد مورد نیاز 
جامعه است. اما در شرکتهای هرمی کاالیی که عرضه 
می ش��ود مواردی نظیر سکه، دس��تبند یا گردنبندی 
است که با قیمتی چندین برابر قیمت واقعی خود به 

بازار عرضه می شود. 
حال آنکه در سیس��تم بازاریابی سالم قیمت کاال 
یا خدمت عرضه ش��ده بای��د از قیمت بازار پایین تر 
باش��د. همچنین سود ش��رکت هایی که از بازاریابی 
ش��بکه ای قانونی بهره می گیرند فقط از راه فروش 

کاال یا خدمات حاصل می شود.
از سوی دیگر در سیستم بازاریابی شبکه ای سالم 
حق عضویت مبلغی بس��یار ناچیز است و اصوالً در 
چنین سیستمی چیزی به نام ضرر وجود ندارد و عضو 
مجموعه حتی اگر هیچکس را نتواند در زیر مجموعه 
خود قرار دهد باز هم ضرری را متحمل نش��ده چون 
کاالیی که مورد نیازش بوده با قیمت مناسب دریافت 
کرده اس��ت، در صورتی که پ��س از عضویت هنوز 
هم کاالیی نخریده باش��د، چ��ون مبلغ ناچیزی بابت 

عضویت پرداخت شده، ضرری نکرده است.
نحوه کار ش��رکتهای هرمی اساس��اً با بازاریابی 
شبکه ای که طبق آیین نامه وزارت بازرگانی مجاز و 
قانونی شمرده شده کاماًل متفاوت است. به همین دلیل 
شرکت های هرمی معموالً در اداره کل ثبت شرکت ها 

ثبت نشده اند و هیچ تابلویی ندارند.
صاحبان این ش��رکتها عموماً فاقد حساب بانکی 
هستند یا از حساب بانکی دیگران استفاده می کنند و 
این شرکت ها هیچ گونه نمایندگی یا قرارداد نمایندگی 
ندارند، زیرا نمایندگی باید در وزارت بازرگانی ثبت 

شود.
ــرکت های عنکبوتی، راهبرد  ــه کنی ش ریش

اصلی پاکسازی اقتصادی
رشد فعالیت شرکتهای هرمی طی دهه گذشته در 
کش��ور و تبعات سوء آنها سبب شد تا راهبرد انهدام 
گسترده این مخربان شریان های اقتصادی در کشور، 
از سوی مراجع قانونی، به ویژه در دو سال اخیر سیر 

صعودی به خود گیرد.
یک کارش��ناس اقتص��ادی وزارت اطالعات از 
تصویب طرحی توس��ط ش��ورای عال��ی امنیت ملی 
خبر داده بود که بر اس��اس آن آگاه س��ازی مردم در 
زمینه مقابله با این شرکتهای هرمی مدنظر قرار گیرد 
و امکان تهیه مجوز برای فعالیت بازاریابی شبکه ای 

امکان پذیر شود.
ض��رورت اص��الح و تصوی��ب قوانی��ن جدید 
به منظ��ور تقویت و تداوم مقابل��ه قانونی با فعالیت 
ناس��الم و همچنین جلوگیری از ایجاد و رشد چنین 
ش��رکت هایی نقطه ثقل این رویکرد برای بنیان کنی 

شرکت های عنکبوتی بود.

بدین ترتی��ب دو موضوع مهم برای حل معضل 
فعالیتهای ناس��الم اقتصادی در ش��رکتهای هرمی در 

برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گرفت.
ــفاف سازی قوانین، تمایز  1- گام نخست: ش

شرکتهای هرمی ازشرکتهای بازاریابی شبکه ای:
براین اس��اس م��رز بین فعالیت ه��ای قانونی و 
فعالیتهای ناس��الم اقتصادی شفاف س��ازی شد و بر 
همین مبنا دس��ت مراجع قانونی نیز ب��رای مقابله با 
فعالیتهای غیر قانونی این شرکتها که خسارات زیادی 

را به اقتصاد کشور وارد می کنند، بازنگه داشته شد.
در همین راستا در آذرماه سال گذشته آیین نامه ای 
به تصویب معاونت توس��عه بازرگانی داخلی وزارت 
بازرگانی رسید که به موجب آن، شرکت های بازاریابی 
ش��بکه ای بر اس��اس ضوابطی مش��خص و صرفاً با 
دریافت مجوز از مرکز امور اصناف و بازرگانان کشور 
)زیرمجموعه وزارت بازرگانی( می توانند به فعالیت 

بپردازند.
بدی��ن ترتیب با توجه به فعالی��ت رو به افزایش 
بازاریابی های ش��بکه ای به عن��وان پدیده ای نوین در 
چرخه داد و س��تد و نظام توزی��ع کاالهای داخلی و 
وارداتی روند کار این شبکه ها ساماندهی شد و برای 
س��اماندهی، نظارت و قانونمند کردن آنها آیین نامه 
مذکور تهیه و تدوین ش��د که اقدامی مثبت در جهت 

شفاف سازی این فعالیتها به شمار می رود.
2- گام دوم: ریشه کنی شرکتهای هرمی

در ادامه فعالیتهای مراجع قانونی در جریان مرحله 
چهارم طرح ارتقای امنیت اجتماعی)اردیبهشت سال 
جاری( پاکسازی گسترده شرکت های هرمی از سطح 
تهران قوت گرفت و در این راستا 410 شرکت هرمی 

پلمپ و تمام اعضای آن بازداشت شدند.
سردار رادان، جانشین فرمانده ناجا در این زمینه 
گفته ب��ود: با توجه به روند افزایش این ش��رکت ها، 

برخورد سریع و قاطع با آنها ضروری بود.
راهبرد های ضروری ریشه کنی شرکت های 

هرمی
1- رشد آگاهی عمومی:

آگاه ش��دن مردم در رابطه ب��ا فعالیت این گونه 
شرکت ها بزرگترین عاملی است که می تواند مانع از 
فعالیت این شرکت  در کشور ش��ود. زمانی که مردم 
ویژگیهای یک مجموعه بازاریابی سالم را بدانند و به 
این سطح آگاهی برسند که به دست آوردن سودهای 
باال و غیرمنطقی جز از راه های غیراصولی، غیرمنطقی 
و غیرقانونی امکان پذیر نیست، این شرکت ها امکان 
فعالی��ت در کش��ور را پی��دا نکرده و دیگ��ر قادر به 

عضوگیری نخواهند بود.
عالوه بر این با توجه به دیدگاههای مشخص و 
مصرح مراجع عظام تقلید، دانشگاهیان و خانواده ها 
علیه فعالیت اینگونه شرکتها، اقدامات مراجع قانونی 
و دولتی برای مقابله با این مسأله از حمایت گسترده 
افکار عمومی برخوردار است و با همکاری و تعامل 
هرچه بیشتر نهادهای قانون گذار و اجرایی، ریشه کنی 
اینگونه فعالیتهای ناس��الم اقتصادی، تقویت شده و با 

جدیت بیشتر انجام خواهد گرفت.
2- تکمیل بستر قانونی و تقویت کرسی های 

قضا برای مقابله
اقدامات اجرایی صورت گرفته با ش��رکت های 
هرم��ی اگرچه در یک طیف رو به رش��د و پرقدرت 
مس��یر گرفته است اما برخی کاس��تی های قانونی و 
ورود پرقدرت و متداوم قوه قضائیه در این زمینه نقطه 
حساس و حمایت کننده حرکت تقابل با این بستر در 

سیستم اجرایی است.
اگ��ر حمایتهای قانونی بیش��تری در این زمینه از 
س��وی قوه مقننه صورت نگی��رد، این احتمال وجود 
خواهد داش��ت ک��ه روند دس��تگیریها و پیگیریهای 
مراجع قانونی به دلیل نبود قانون مناس��ب، شفاف و 
جام��ع در این زمینه متوقف ش��ود و این امر فرصتی 
فراهم خواهد آورد ت��ا در خالء قوانین مورد نیاز بار 
دیگر فعالیت نسل جدید شرکتهای هرمی در سیستم 

اقتصادی کشور مجال رشد پیدا کنند.
اهمی��ت این موضوع نیز در قوه قضائیه به حدی 
است که رئیس این قوه در دیدار با اعضای کمیسیون 
اقتصادی مجلس، جدیت قوه مقننه در تصویب لوایح 
و قوانین جدید به منظور مقابله با شرکت های هرمی 

را خواستار شد.
آیت اهلل ص��ادق آملی الریجانی، در این جلس��ه 
تصریح کرد: متأسفانه فعالیت های ناسالم شرکت های 
هرمی موجب خروج س��رمایه های هنگفتی از کشور 
ش��ده اس��ت و ضرورت دارد که مجلس نس��بت به 
تصویب قوانین متناس��ب، هوش��یارانه تر و جدی تر 
وارد عمل ش��ود تا از  گسترش فعالیت این شرکت ها 

پیشگیری الزم صورت گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت تعامل گس��ترده مجلس 
و ق��وه قضائیه، پیش��گیری از وقوع ج��رم را یکی از 
دغدغه ه��ای اصلی ق��وه قضائیه برش��مرد و گفت: 
تصوی��ب قوانین جدی��د، اصالح قوانی��ن و پرکردن 
خالءه��ای قانون��ی از مهمترین وجوهی اس��ت که 
نمایندگان محترم مجلس می توانند از طریق آن به قوه 
قضائیه کمک کنند تا امکان س��وء اس��تفاده از قوانین 
نارسا و وقوع جرم و تشکیل پرونده به حداقل ممکن 

برسد.
کارشناسان اقتصادی می گویند: با توجه به تغییر 
شکل دادن فعالیت شرکت های هرمی در برهه های 
مختلف، اصالح قوانین و پر کردن خالء های قانونی، 
از سوء استفاده قوانین نارسا جلوگیری می کند و این 
امر در زمینه فعالیت ش��رکتهای هرمی که هر روز با 
ش��یوه ها و نامهای جدید قد علم می کنند و فعالیت 
انگل وار خود در سیستم اقتصادی و بازرگانی کشور 
را از س��ر می گیرند، بس��یار س��ودمند و کارآ تلقی 

می شود.
در عین حال برخی از ش��رکت های هرمی فعال 
در کشور با وجود مجازاتهای قانونی که برای اینگونه 
فعالیتها وجود دارد، تالش کردند با پیچیده تر کردن 
کار خود شرایطی ایجاد کنند تا بتوانند از ممانعتهای 
قانونی بگریزند و با سوء استفاده از قوانین کلی یا مبهم 
به فعالیت خود ادامه دهند اما با پیگیریهای گسترده ای 
که به ویژه از سال گذشته در زمینه شناسایی و متوقف 
کردن فعالیت آنها صورت گرفته، بخش عمده ای از 

فعالیتهای شرکتهای هرمی منهدم شده است.
ــانی قوا  ــم پوش ــع ه ــع موان ــرورت رف 3- ض

دراجرای سیاست انهدام شرکت های هرمی
با توجه به نحوه کار ش��رکتهای هرمی و زیانهای 
اقتصادی و آس��یبهای اجتماعی که از جانب اینگونه 
فعالیتها به جامعه وارد می ش��ود فعالیت همه جانبه 
برای مقابله با فعالیت این شرکتها که از سوی مراجع 
قانونی آغاز شده نیازمند حمایت هرچه بیشتر قانونی 

است.
مرور اقداماتی که به ویژه طی یک س��ال گذشته 
از سوی وزارت اطالعات و نیروهای پلیس صورت 
گرفته نش��ان می دهد عزم راسخی در ریشه کنی این 
فعالیتهای ناسالم اقتصادی در کشور وجود دارد. حال 
اگر این اقدامات به سبب ضعف قوانین و کامل نبودن 
آنها مجال ادامه پیدا نکند، خسارات جبران ناپذیری به 

اقتصاد و نیز شرایط اجتماعی کشور وارد می شود.
اقدام��ات اخیر مراج��ع قانون��ی در زمینه انهدام 
و پاکسازی ش��رکتهای هرمی در داخل کشورتنها به 
همین حد ختم نمی شود و به گفته مدیر بخش مبارزه 
با شرکتهای هرمی وزارت اطالعات در زمینه برخورد 
با سران این شرکت ها در خارج از کشور نیز اقداماتی 
در حال انجام است تا بتوان حدود 50 نفر از سران این 

شرکت ها از خارج کشور بازگردانده شوند.
در چنین ش��رایطی الزم است به منظور استمرار 
و تداوم این حرکت گس��ترده علیه فعالیتهای ناسالم 
شرکتهای هرمی، قوه مقننه در تصویب و به روز کردن 
قوانی��ن، به منظور پرکردن خالءه��ای قانونی در این 
زمینه اقدام گس��ترده تری را انجام دهد تا با حمایت 
و کمک به مراجع قانونی، مقابله با ش��رکتهای هرمی 
و پیش��گیری از شروع به کار نسل بعدی این شرکتها 

تسریع و تقویت شود.
قوه قضائیه نیز با دراختیار گرفتن توان کامل محاکم 
قضایی مرتبط می تواند زمینه های اجرایی مبارزه همه 

جانبه علیه شرکت های هرمی را تقویت کند.
دراین راستا توجه بیشتر به تصویب قوانین دقیق 
 و ظریف در زمینه ثبت ش��رکتها، ع��الوه بر اینکه به 
قوه قضائیه اجازه برخورد شفاف و قانونی با متخلفان را 
می دهد، از وقوع جرائم جدید و برآمده از غیرشفاف 

و کلی بودن قانون نیز جلوگیری می کند.
به هرروی تعامل و هم��کاری مجلس، دولت و 
قوه قضائیه در زمینه انهدام شرکت های هرمی سبب 
می ش��ود ریشه اینگونه فعالیتهای ناسالم و غیر مولد 
اقتصادی خشکانده شود و هرگونه مجال و وقفه ای 

برای شروع فعالیت دوباره از آنها سلب شود.
برخ��ورد قاطع محاکم قضایی با طراحان، عوامل 
و مجریان ش��رکت های هرمی در داخل و خارج از 
کشور، اگرچه در حلقه آخر سیاست انهدام و ریشه کنی 
شرکت های هرمی قرار دارد اما در واقع اقدامات این 
بخش مهر نتیجه بر اقدامات دو بخش مقننه و اجراییه 

خواهد زد.
منبع: ایرنا

عشق و عاشق، علم و عالم، عقل و عاقلراهبرد اصلي تقابل با شركت هاي هرمي؛ هم پوشاني قواي سه گانه در ريشه كني

اگه کمی و فقط کمی بخواهیم از زندگی لذت ببریم و نگاه مان را کمی بهتر کنیم بسیاری از لذت ها 
نه وقت زیادی می خواهد و نه پول زیادی. پس منتظر تغییرات زیاد در یه روزی که معلوم نیست کی باشد 

نباشیم. در کوچک ترین اتفاقات، عظیم ترین تجارب بشر نهفته است. باور کنید ...
1 - گاهی به تماش��ای غروب آفتاب بنش��ینیم 2- سعی کنیم بیشتر بخندیم 3- تالش کنیم کمتر گله 
کنی��م 4- با تلفن کردن به یک دوس��ت قدیمی، او را غافلگیر کنی��م 5- گاهی هدیه  هایی که گرفته  ایم را 
بیرون بیاوریم و تماشا کنیم 6- بیشتر دعا کنیم 7- در داخل آسانسور و راه پله و ... با آدم ها صحبت کنیم 
8- هر از گاهی نفس عمیق بکش��یم 9- لذت عطس��ه کردن را حس کنیم 10- قدر اینکه پایمان نشکسته 
است را بدانیم 11- زیر دوش آواز بخوانیم 12- سعی کنیم با حداقل یک ویژگی منحصر به فرد با بقیه فرق 
داشته باشیم 13- گاهی به دنیای باالی سرمان خیره شویم 14 - با حیوانات و سایر جانداران مهربان باشیم 
15- برای انجام کار هایی که ماه ها مانده و انجام نشده در آخر همین هفته برنامه  ریزی کنیم 16 - از تفکر 
درباره تناقضات لذت ببریم 17- برای کارهایمان برنامه  ریزی کنیم و آن را طبق برنامه انجام دهیم البته کار 

مش��کلی اس��ت 18 - مجموعه  ای از یک چیز ) تمبر، برگ، سنگ، کتاب و ... ( برای خودمان جمع  آوری 
کنیم 19 - در یک روز برفی با خانواده آدم برفی بس��ازیم 20 - گاهی در حوض یا اس��تخر شنا کنیم، البته 
اگر کنار ماهی  ها باشد چه بهتر 21- گاهی از درخت باال برویم 22 - احساس خود را درباره زیبایی ها به 
دیگران بگوییم 23 - گاهی کمی پا برهنه راه برویم 24- بدون آنکه مقصد خاصی داشته باشیم پیاده روی 
کنیم 25 - وقتی کارمان را خوب انجام دادیم، مثاًل امتحانات مان تمام شد، برای خودمان یک بستنی بخریم 
و با لذت بخوریم 26 - در جلوی آینه بایستیم وخودمان را تماشا کنیم  27- سعی کنیم فقط نشنویم، بلکه 
به طور فعال گوش کنیم 28- رنگ ها را بشناسیم و از آنها لذت ببریم 29- وقتی از خواب بیدار می  شویم  
زنده بودن را حس کنیم 30 - زیر باران راه برویم  31 - کمتر حرف بزنیم و بیشترگوش کنیم 32 - قبل از 
آن که مجبور به رژیم گرفتن بشویم، ورزش کنیم و مراقب تغذیه خود باشیم  33- چند بازی و سرگرمی 
مانند شطرنج و ... را یاد بگیریم 34- اگر توانستیم گاهی کنار رودخانه بنشینیم و در سکوت به صدای آب 
گوش کنیم 35- هرگز شوخ طبعی خود را از دست ندهیم 36- احترام به اطرافیان را هرگز فراموش نکنیم 
37- به دنیای ش��عر و ادبیات نزدیک تر ش��ویم 38- گاهی از دیدن یک فیلم در کنار همه اعضای خانواده 
لذت ببریم 39- تماشای گل و گیاه را به چشمان خود هدیه کنیم 40- از هر آنچه که داریم خود و دیگران 

استفاده کنیم، ممکن است فردا دیر باشد.

كم هزينه ترين لذت های دنیا
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بازار طال و سکه اصفهان که از ابتدای امسال 
شاهد س��یر صعودی قیمت بود به دنبال کاهش 
قیمت جهانی این فلز، افت نسبتًا شدید قیمت ها 
را تجربه کرد.  قیمت هر اونس طال در بازارهای 
بی��ن المللی بعد از ظهر ش��نبه با حدود 33 دالر 
کاهش نس��بت به پنجش��نبه قبل ب��ه حدود یک 
هزار و 211 دالر رسید. به گزارش ایرنا در بازار 
مرکزی عرضه انواع سکه طال در اصفهان دیروز 
هر قطعه س��که قدیم تمام بهار بیشترین کاهش 
قیمت را ب��ا 80 هزار ریال نس��بت به هفته قبل 
داش��ت و هر قطعه آن ب��ه قیمت 3 میلیون و 90 
هزار ریال معامله ش��د. در این بازار قیمت سکه 
 تم��ام بهار جدی��د  با 70 هزار ری��ال کاهش، به
 3 میلیون و 50 هزار ریال رسید. نیم سکه بانکی 
با 25 هزار ریال کاهش یک میلیون و 545 هزار 
ری��ال و ربع س��که بانکی با 5 ه��زار ریال تنزل 
به قیم��ت 790 هزار ریال فروش رفت. در بازار 
مرکزی ط��ال و جواهر اصفهان، دیروز هر مثقال 
ط��الی 17 عیار خام )آب ش��ده( یک میلیون و 
320 ه��زار ریال و طالی ش��مش هر مثقال یک 
میلی��ون و 321 ه��زار ریال فروخته ش��د که هر 
نوع طال نس��بت به هفته قبل ب��ه میزان 35 هزار 

ریال کاهش قیمت داشت. در این بازار هر مثقال 
طالی 18 عیار بدون اجرت س��اخت با 37 هزار 
و 240 ریال کاهش به قیمت یک میلیون و 404 
ه��زار و 250 ری��ال و هر گرم طال از این نوع به 
ن��رخ 307 هزار ریال به خریداران عرضه ش��د. 
ب��ه گزارش ایرن��ا در بازار آزاد مب��ادالت ارزی 
اصفه��ان، دیروز ارزش براب��ری دالر امریکا در 
برابر ریال نس��بت به پنجش��نبه قبل یکصد ریال 

کاه��ش یاف��ت و به نرخ 10 ه��زار و 460 ریال 
معامله ش��د. در این ب��ازار ارزش یورو در برابر 
ریال تقویت شد و هر واحد آن به نرخ 13 هزار 
و 120 ری��ال فروش رفت ک��ه از افزایش 240 
ریالی نس��بت به قبل حکایت داش��ت. همچنین 
هر واحد پوند انگلیس نیز با 20 ریال افزایش به 
 نرخ 15 هزار و 820 ری��ال به خریداران عرضه 

شد.

س��خنگوی شورای ش��هر اصفهان گفت: در 
ح��ال حاضر می��زان گرد و غب��ار اصفهان کمتر 
از ش��هرهای آلوده دیگر است. ابوالفضل قربانی 
در گفتگ��و با فارس با اش��اره ب��ه اینکه آلودگی 
ناش��ی از گرد و غبار چند سالی است که گریبان 
مردم کشور را گرفته، اظهار داشت: منبع آلودگی 
از س��وی بیابان های ع��راق، کویت، س��وریه و 
عربس��تان بوده که از طریق وزش باد به س��مت 

ایران آمده است.
وی افزود: وسعت بیابان های عراق و سوریه، 
س��بب پخش گرد و غبار زیادی در هوا ش��ده و 
چون مس��یر وزش باد از غرب به ش��رق است، 
این آلودگی را به س��مت کشور ما سوق می دهد 
و گرفتاری های زیست محیطی و مشکالتی برای 
س��المتی مردم به وج��ود می آورد. س��خنگوی 
شورای ش��هر اصفهان تصریح کرد: سازمان های 
بین الملل��ی باید کش��ورهای بیابانی را ملزم کنند 

تا با پاش��یدن مالچ در بیابان های خود، از پخش 
ش��دن گرد و غبار جلوگیری کرده و منابع تولید 

آلودگی را از بین ببرند.
وی خاطرنشان کرد: مسئوالن محیط زیست 

کش��ور پیگیری های خوبی ب��رای جلوگیری از 
پخش گرد و غبار انجام دادند. اما این فعالیت ها 
کافی نیس��ت. قربانی بیان داشت: طرح شکایت 
از کش��ورهای پخش کننده گرد و غبار در محاکم 
بین المللی می تواند این کشورها را وادار به کنترل 

بیابان هایشان کند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه باید فضای س��بز را 
ب��رای کنترل گ��رد و غبار گس��ترش داد، افزود: 
س��ال گذش��ته آلودگی ناش��ی از گرد و غبار در 
اصفهان به مراتب بیش��تر از امس��ال بود. اما در 
حال حاضر میزان گ��رد و غبار اصفهان کمتر از 
ش��هرهای دیگر است. س��خنگوی شورای شهر 
اصفه��ان ادام��ه داد: مش��کل آلودگی ناش��ی از 
گ��رد و غبار باید از طری��ق مذاکره حل و فصل 
ش��ده و فعالیت کش��ورهایی که منش��أ آلودگی 
 هس��تند، باید از طریق مراجع بین المللی پیگیری 

شود.

سرپرس��ت س��ازمان پارک ها و فضای سبز 
ش��هرداری اصفهان اعالم کرد: امس��ال بیش��تر 
بودجه فضای س��بز مناطق 14 گانه جهت انتقال 

آب به کمربند سبز اختصاص یافته است.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط 
عموم��ی ش��هرداری اصفهان، داری��وش فتحی 
با تأکید بر توس��عه کمربند س��بز اصفهان گفت: 
ایجاد کمربند س��بز در ش��هری صنعتی همچون 
اصفهان ع��الوه بر جذب گرد و غبار ناش��ی از 
صنای��ع، موج��ب تلطی��ف و افزای��ش رطوبت 
نس��بی هوا، تعدیل درجه ح��رارت و جلوگیری 
از نوس��انات آب و هوای��ی، کاه��ش آلودگ��ی 
صوتی از طریق جذب امواج به وس��یله س��طح 

برگ ها و کنترل بادهای شدید و کاهش سرعت 
 باد که از عوامل فرس��ایش س��طحی خاک است

می شود.
وی بهترین راه ها برای کاهش آلودگی ناشی 
از صنایع را ایجاد کمربند س��بز در محدوده شهر 
دانست و تأکید کرد: ایجاد کمربندی با قطر زیاد 
و درختان پهن برگ عالوه بر جذب آلودگی هوا 
و ذرات گ��رد و غبار، آلودگی های صوتی را نیز 

کمتر خواهد کرد.
وی کمب��ود آب را از موانع توس��عه کمربند 
سبز عنوان و تصریح کرد: سازمان پارک ها پیگیر 
رفع مش��کل انتقال آب به کمربند سبز است، به 
طوری که بیشتر بودجه فضای سبز مناطق جهت 

انتقال آب به کمربند سبز تخصیص یافته است.
سرپرس��ت س��ازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: شهرداری اصفهان 
عالوه ب��ر اختصاص س��االنه 230 میلیارد ریال 
برای حفظ و نگهداری فضای سبز شهر اصفهان، 
40 میلیارد ریال تا سال 91 برای تأمین آب مورد 
نیاز توس��عه فضای س��بز در س��مت شرق شهر 

تخصیص داده است.
 همچنی��ن ط��ی ق��رارداد م��ا بین س��ازمان 
پارک ه��ا و فضای س��بز ش��هرداری اصفهان و 
س��ازمان آب منطقه ای، بخشی از این آب برای 
 گیاهان غیر مثمر از طریق پساب فاضالب فراهم 

می شود.  

مدیر اجرایی س��ازمان مسکن و شهرسازی 
استان اصفهان گفت: بحثی با عنوان مقاوم سازی 
مسکن در ش��هرهای بزرگ کشور وجود ندارد. 
س��عید ضیایی در گفتگو با فارس در اصفهان با 
اش��اره به اینکه برای مقاوم سازی مسکن شهری 
در کشور برنامه و یا اعتباری در نظر گرفته نشده 
است، بیان داش��ت: در حال حاضر مقاوم سازی 
مس��کن در روس��تاها و ش��هرهای زیر 12 هزار 
نفر توسط س��ازمان بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
و س��تاد مبارزه با حوادث غیرمترقبه اس��تانداری 

صورت می گیرد.
 وی ادامه داد: س��ازمان مسکن و شهرسازی 
در حال حاضر برای مقاوم سازی منازل مسکونی 
در شهرها آیین نامه و یا دستورالعملی را دریافت 
نکرده اس��ت و تنها برخ��ی از پروژه های خاص 
دولتی مانند بیمارستان ها و یا سازمان های دولتی 
را مقاوم س��ازی می کند. مدیر اجرایی س��ازمان 
مس��کن و شهرس��ازی اس��تان اصفه��ان افزود: 
 بیمارس��تان عیس��ی بن مریم ب��ا اعتب��اری حدود

 3 میلیارد ریال از طریق مناقصه در سال گذشته 

مقاوم س��ازی ش��د و در ادامه ای��ن روند اجرای 
پروژه های مقاوم سازی بیمارستان های کلیشاد و 
خمینی شهر هر کدام با اعتباری حدود 7 میلیارد 
ری��ال مقاوم س��ازی آنها به پایان رس��ید. ضیایی 
تصریح ک��رد: با توج��ه به اینکه تع��داد زیادی 
از واحدهای مس��کونی ش��هر در اختیار مالکان 
ش��خصی ق��رار دارد دول��ت نمی توان��د مالکان 

ش��خصی را مجب��ور به مقاوم س��ازی واحدهای 
خود کند.

 وی با بیان اینکه در شهرهای بزرگ بحثی با 
عنوان مقاوم سازی مسکن نداریم، اظهار داشت: 
ت��ا زمانی که ب��رای اجرای این طرح در ش��هرها 
اعتبار و دس��توری از س��وی دول��ت در اختیار 
سازمان مس��کن و شهرسازی قرار نگرفته باشد، 
نمی توان مقاوم سازی مسکن شهری را به عنوان 
ی��ک اقدام مجزا ب��ه ش��مار آورد. مدیر اجرایی 
س��ازمان مس��کن و شهرسازی اس��تان اصفهان 
تصریح ک��رد: در حال حاضر مهم ترین پروژه ای 
که از سوی س��ازمان مسکن و شهرسازی استان 
در مرحله مقاوم سازی قرار دارد، ساختمان ستاد 
مدیریت بحران اس��تان است که مراحل اجرایی 
آن از ح��دود 20 روز پیش آغاز ش��ده اس��ت. 
وی اضافه ک��رد: با موافقت نامه ای که در س��ال 
گذشته سازمان مسکن و شهرسازی با استانداری 
اصفه��ان امضاء ک��رد، این پروژه ب��ا اعتبار یک 
 میلی��ارد و 400 میلی��ون توم��ان مقاوم س��ازی 

می شود.

بازار طال و سکه اصفهان در سراشیبی افت قیمت 

تا یک ماه آینده 10 ایس��تگاه دوچرخه س��واری شهر اصفهان از طریق سیستم 
شبکه ای با یکدیگر مرتبط می شود. بدین معنا که در این طرح امکان تحویل دوچرخه 
به هر یک از مراکز موجود در سطح شهر وجود دارد و اجباری در تحویل دوچرخه 
به همان مرکزی که آن را دریافت کردید نیست. همچنین تمام دوچرخه سواران تحت 
پوشش بیمه شهروندی هس��تند. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی 
ش��هرداری اصفهان، مدیر آموزش معاونت حمل و نقل ترافیک ش��هرداری اصفهان 
در اینباره گفت: در حال حاضر به صورت آزمایش��ی چهار ایستگاه میدان امام )ره(، 
میدان امام حس��ین)ع(، انقالب و خواجو در یک ش��بکه به هم متصل هستند و یک 
 کارت الکترونیک در این مراکز قابل اس��تفاده اس��ت. محمدرضا کلینی با بیان اینکه 
دریافت کنندگان دوچرخه تا 3 ساعت می توانند از آن استفاده کنند اضافه کرد: این 
ایستگاه ها تمام روزهای هفته حتی روزهای تعطیل فعال است و افراد می توانند با 
استفاده از کارت الکترونیکی از 7 صبح تا 9 شب به طور مستمر با تمدید در ایستگاه ها 
از صبح تا شب از دوچرخه استفاده کنند. وی از افزایش ساعت کاری ایستگاه های 
دوچرخه در سطح شهر خبر داد و اعالم کرد: این ساعت تا 10:30 دقیقه شب افزایش 
می یابد همچنین به زودی کارت هوشمند الکترونیکی جایگزین دریافت کارت ملی 
در این طرح خواهد شد بنابراین الزم است شهروندان برای تهیه این کارت اقدام کنند. 
وی در مورد تکلیف آنهایی که از مقررات سرپیچی می کنند و به عنوان مثال دوچرخه 
را در زمان تعیین شده تحویل نمی دهند یا تصادف می کنند و دوچرخه آسیب دیده 
را تحویل می دهند توضیح داد: آنهایی که از مقررات سرپیچی کنند یعنی به دوچرخه 
آسیب رسانند با تعیین خسارت، باید مبلغی را بابت آن بپردازند و کسانی که در زمان 
مقرر شده دوچرخه را تحویل ندهند، برابر مقررات و قانون با آنها برخورد خواهد شد. 
مدیر آموزش معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری اصفهان استقبال اصفهانی ها را 
از طرح دوچرخه س��واری چشمگیر دانس��ت و گفت: درصد کسانی که از مقررات 

سرپیچی می کنند بسیار کم و روز به روز از این میزان کاسته می شود. 
وی از افزایش تعداد ایستگاه های دوچرخه سواری تا پایان سال جاری خبر داد و 
اظهار داشت: این ایستگاه ها به حدود 60 ایستگاه افزایش می یابد یعنی هر ماه چهار 
ایس��تگاه در س��طح مناطق 14 گانه راه اندازی می شود. کلینی با اشاره به اختصاص 
6 دس��تگاه دوچرخه به معاونت ها و مناطق 14 گانه اصفهان جهت استفاده پرسنل 
خاطرنشان کرد: تاکنون این طرح با استقبال مواجه شده و در تمام مجموعه شهرداری 
تسری خواهد یافت. وی پیشینه تاریخی شهر اصفهان را در استفاده از دوچرخه بسیار 
مطلوب دانس��ت و اظهار داش��ت: وضعیت توپوگرافی مناسب شهر اصفهان، آب و 
هوای معتدل و ساختار فرهنگی شهروندان از عوامل مؤثر گسترش استفاده از دوچرخه 

است. 

14 هزار راننده تاکسی اصفهانی با عنوان همیار آتش نشان به منظور امدادرسانی 
در حوادث ش��هری فعال ش��دند. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی 
شهرداری اصفهان، مسئول آموزش سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
از چهارسال گذشته تاکنون بیش از 14 هزار راننده تاکسی آموزش های الزم را در زمینه 
امدادرسانی دیده اند و مأموران افتخاری آتش نشانی به شمار می روند اظهار داشت: 
با توجه به موقعیت استراتژی خودروهای عمومی به خصوص تاکسی های شهر از 
لحاظ حضور در ساعات مختلف در سطح شهر به ویژه در ساعت پر تردد، اقداماتی از 
سوی این سازمان با همکاری سازمان تاکسیرانی اصفهان برای آموزش رانندگان تاکسی 

در زمینه امداد و نجات و اطفای حریق صورت گرفته است. 
علی اکبر نعمت الهی با اشاره به اینکه از چهار سال گذشته تاکنون هفته ای یک 
روز دوره های آموزشی رانندگان تاکسی به صورت رایگان و مستمر با حضور حدود 
40 نفر برگزار می ش��ود افزود: دوره های رسمی تربیت آتش نشان ویژه تاکسیرانان 
در قالب آموزش های نظری و عملی برگزار می شود و تاکنون بیش از 14 هزار نفر 
تاکسیران دوره امداد و نجات را گذرانده اند و تا پایان سال این تعداد به 19 هزار نفر 
خواهد رسید. وی درباره تجهیز تاکسی های سطح شهر به کپسولهای آتش  نشانی به 
منظور امدادرسانی در حوادث شهری تأکید کرد: اگر این مهم تحقق یابد در امدادرسانی 

حوادث شهری بسیار تأثیرگذار خواهد بود.   

رئیس اداره مبارزه با بیماری های طیور اداره کل دامپزشکی اصفهان گفت: نظارت 
زیادی توسط اداره کل دامپزشکی استان بر پرنده فروشی های سطح شهر انجام می شود. 
محمدحسین نیازی در گفتگو با فارس با اشاره به اینکه آنفلوانزای پرندگان، بیماری 
وابسته به طیور بوده که تلفات آن به صورت بومی و زینتی انجام می شود، بیان داشت: 
این بیماری یک بیماری ویروسی و واگیردار است که اگر چه براساس اعالم سازمان 
دامپزشکی در ایران دیده نشده است، اما مردم در صورت مشاهده برخی از عالئم این 

بیماری، موارد را به اداره کل دامپزشکی اطالع دهند.
وی ادام��ه داد: آنفلوان��زای فوق حاد پرندگان به گونه ای نیس��ت که به صورت 
ظاهری خود را نشان دهد، اما با انجام آزمایش های مکرر و پیگیر توسط متخصصان 
معلوم می شود که کدام حیوان به این ویروس مبتال شده است. مسئول اداره مبارزه با 
بیماری های طیور اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه بیماری های انگلی نیز 
یکی دیگر از بیماری های منتقل شونده به وسیله پرندگان است، اظهار داشت: انگل های 
خارجی مانند شپش ها هم ممکن است از طریق پرندگان به انسان منتقل شود. نیازی با 
اشاره به اینکه در مواردی آلرژی یا حساسیت از پرندگان منتقل می شود، تصریح کرد: 
البته احتمال ایجاد حساسیت به پرندگان نسبت به سایر حیوانات کمتر است، اما برخی 
افراد ممکن اس��ت در هنگام مواجهه شدن با پرندگان عالئمی مانند سرخی پوست، 
سوزش چشم و حتی عطسه و گلو درد به ویژه در کودکان دیده شود. وی با بیان اینکه 
سیتاکوزیس نوعی بیماری است که از طریق پرندگان از جمله طوطی به انسان منتقل 
می شود، خاطرنشان کرد: از این بیماری به عنوان تب طوطی یا سیتاکوزیس نام برده 
می شود که میزان ابتالی انسان به آن در مقایسه با تعداد بسیار پرندگان در طبیعت و 

کل جهان، زیاد نیست. 

زاینده رود
همایش پیاده روی بزرگ روز صنعت و معدن، جمعه 11 تیرماه 89 در محل مجتمع ورزشی آبشار برگزار شد. شرکت کنندگان در این پیاده روی که از 
اهالی صنعت و معدن، خانواده های آنها و سایر مردم بودند، ابتدا در مجموعه ورزشی آبشار گرد آمده و پس از نرمش صبحگاهی در ساعت 6 صبح، مسیر 
مجتمع ورزشی آبشار تا پل خواجو و بالعکس را با کاله های به رنگ پرچم جمهوری اسالمی و با شعارهای ورزشی - صنعتی پیمودند. جمعی از مسئوالن 
ش��هری و مدیران صنایع و معادن اس��تان نیز در این پیاده روی ش��رکت کردند. خانه صنعت و معدن اصفهان، اداره صنایع و معادن اس��تان اصفهان، ش��رکت 
شهرک های صنعتی، شرکت فوالد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، سیمان اردستان، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری فوالد ماهان، شرکت های اسنوا و اوسان 
از شرکت کنندگان و حامیان این همایش پیاده روی بودند که به دعوت خانه صنعت و معدن استان و اداره صنایع و معادن برگزار شد. علیرضا صمدی، مدیر 
روابط عمومی اداره صنایع و معادن استان هدف از برگزاری این همایش را گرامیداشت روز صنعت و معدن همچون سایر روزهای ملی دیگر دانسته و استان 

اصفهان را به عنوان قطب صنعت کشور، در کنار سایر رشادت ها و ایثارها، الیق برگزاری مراسمات این چنین دانست.

گم��رک  از  کاال  ص��ادرات 
چهارمحال و بختیاری در س��ه ماه 
نخست امسال در مقایسه با مدت 
مشابه س��ال گذش��ته، 54 درصد 
مدی��ر گمرک  داش��ت.  افزای��ش 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: 
 بیش از 50 هزار تن کاال به ارزش
 26 میلی��ون دالر در ای��ن م��دت 
ب��ه خارج از کش��ور صادر ش��د. 
صادراتی  کاالهای  گنجه  محمدی 

را ش��امل لوازم خانگی، البسه، موکت، س��یمان و پرندگان تزئینی اعالم کرد و 
افزود: این کاالها به کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق، پاکستان، تاجیکستان 

و  امریکا صادر شد.

براي توس��عه س��رمایه گذاري در چهارمحال و بختیاري، تقویت نگاه هاي 
مثبت ضرورت دارد. به گزارش موج، اس��تاندار چهارمحال و بختیاري در س��تاد 
سرمایه گذاري استان گفت: براي توسعه سرمایه گذاري در این استان باید با رفع 

موانع براي سرمایه گذاران، زمینه جذب سرمایه را فراهم کرد. 
علي اصغر عنابستاني به انجام اقدامات مهم و مؤثر در چهارمحال و بختیاري 
براي توسعه س��رمایه گذاري اشاره و تأکید کرد: تمامي دستگاه هاي اجرایي نیز 

باید در زمینه تسهیل صدور مجوز اقدام کنند. 
وي در بخش دیگري از س��خنان خود، اندیش��یدن تدابیر ویژه براي توسعه 
ش��یالت در چهارمحال و بختیاري را ضروري دانس��ت و اف��زود: براي ترغیب 
سرمایه گذاران به منظور توسعه شیالت ایجاد انگیزه الزم است. عنابستاني توسعه 
و رونق همزمان شیالت و کشاورزي در کنار یکدیگر را مهم و تأثیرگذار بیان و 
تصریح کرد: با انجام برنامه ریزي هاي علمي و اجراي این هدف، مثل توس��عه 
باغات و احداث صنایع تبدیلي و تکمیلي، مي توان سرعت رونق در بخش هاي 

کشاورزي و صنعت را افزایش داد.

مدیرعامل شرکت آب مدیریت منابع ایران گفت: طرح انتقال آب بهشت آباد 
استان چهارمحال و بختیاری به فالت مرکزی ایران متوقف شد. به گزارش ایرنا، 
علی رضا الماس��وندی در دیدار با نماینده ول��ی فقیه در چهارمحال و بختیاری 
و ام��ام جمعه ش��هرکرد تصریح کرد: این طرح به لح��اظ فنی توجیه الزم را در 
زم��ان حاضر ندارد به همین دلیل کمیت��ه تخصصی مدیریت آب منابع ایران آن 

را تأیید نکرده است.
وی تأکید کرد: دولت مصمم اس��ت آب ش��رب و آشامیدنی مردم را در هر 
نقطه از کشور از هر منبعی که توان دارد تأمین کند و به همین دلیل در طرح های 
انتق��ال آب حوضه های آبریز به حوضه های دیگر آب ش��رب در اولویت قرار 
دارد. الماس��وندی گفت: چهارمحال و بختیاری یکی از استانهای پر آب کشور 
اس��ت و باید دارای طرح جامع مطالعاتی در زمینه منابع آب باش��د و به همین 
 دلیل اعتبارات طرح مطالعات این اس��تان دو برابر اس��تان های دیگر تعیین شده

است.
 مدیرعامل شرکت آب مدیریت منابع ایران خاطرنشان کرد: دولت دهم نگاه 
وی��ژه ای به طرح های آب چهارمحال و بختیاری دارد و در این زمینه گام های 
بلندی برداشته اس��ت. نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه 
ش��هرکرد نیز گفت: اجرای طرح انتقال آب بهشت آباد یک طرح رویایی بود و 

در عمل قابل اجرا نبود.
 آیت اهلل محمدرضا ناص��ری یزدی افزود: احداث 300 کیلومتر تونل برای 
انتقال آب بهشت آباد به فالت مرکزی هزینه بر و زمان بر بود و این طرح توجیه 
فنی برای کش��ور نداشت. وی تأمین آب شرب مردم را حرکتی پسندیده و الزم 
دانست و تصریح کرد: آب شرب مردم کشور باید تأمین شود و به ویژه عملیات 
تأمین آب ش��رب روس��تاها و ش��هرهای نزدیک به منابع آبی باید تسریع شود. 
ناصری، اجرای طرح های آبی در این استان را باعث توسعه اقتصاد و کشاورزی 
و تولید دانست و گفت: با اختصاص آب الزم برای آبادانی اراضی بایر بیکاری 

در استان کاهش خواهد یافت.

650 میلی��ون یور براي س��اخت 2 مجتمع پتروش��یمي بروج��ن و لردگان 
اختصاص یافت. به گزارش موج، اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاري گفت: این 
میزان اعتبار در دور س��وم س��فر رئیس جمهوري به چهارمحال و بختیاري و از 

محل صندوق توسعه ملي اختصاص یافت.
 عنابس��تاني درب��اره طرح مجتم��ع پتروش��یمي بروجن گف��ت: این طرح 
از مصوب��ات دور اول س��فر رئی��س جمه��وري ب��ه اس��تان به منظ��ور تولید 
س��االنه400 ه��زار ت��ن پل��ي اتلین س��نگین طراحي ش��ده و مراح��ل ابتدایي 
آن ب��ه پایان رس��یده اس��ت. با بهره ب��رداري از ای��ن طرح، 250 نف��ر به طور 
 مس��تقیم و بی��ش از 2 هزار نفر به طور غیرمس��تقیم مش��غول ب��ه کار خواهند

شد.
وی در خصوص طرح پتروشیمي لردگان افزود: این مجتمع نیز براي تولید 
ساالنه هزار و 73 تن اوره و 677 هزار تن آمونیاک در 55 کیلومتري شهر لردگان و در 
سندگان در دست ساخت است. با افتتاح این طرح، 480 نفر به طور مستقیم  روستاي َ
 فعالیت خواهند کرد. پیش بیني مي شود این 2 طرح تا 5 سال آینده به بهره برداري 

برسد.

مدیر آموزش معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری اصفهان
ايستگاه های دوچرخه شهر 

شبكه ای می شود

مسئول آموزش سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان
اعالم کرد:

فعال شدن 14 هزار تاكسیران 
آتش نشان در اصفهان

رئیس اداره مبارزه با بیماري هاي طیور اصفهان:
نظارت كافی دامپزشكي اصفهان 

روي پرنده فروشي ها 

برگزاری همايش پیاده روی بزرگ روز صنعت و معدن در اصفهان

افزايش صدور كاال 
از چهارمحال و بختیاری به 5 كشور

براي توسعه سرمايه گذاري 
 در چهارمحال و بختیاري تقويت 

نگاه هاي مثبت ضرورت دارد

توقف طرح انتقال آب بهشت آباد 
چهارمحال و بختیاري به فالت مركزي 

650 میلیون يور براي ساخت 2 مجتمع 
پتروشیمي در چهارمحال وبختیاري

سخنگوي شوراي شهر اصفهان:

گرد و غبار در اصفهان کمتر از شهرهاي دیگر است

سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

اختصاص اعتبار ویژه برای انتقال آب به کمربند سبز نصف جهان

مدیر اجرایي سازمان مسکن و شهرسازي استان اصفهان:

بحثي با عنوان مقاوم سازي مسكن در شهرهاي بزرگ وجود ندارد

به افراد مخصوصاً بچه ها آموزش دهید به 
سیم پاره و لخت شده دست نزنند.
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پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی موضوعی 
اس��ت که از حدود دو دهه قبل اقتص��اد ایران به دنبال 
آن اس��ت تا از آن بهره گیرد. در برنامه س��وم توس��عه 
موضوع هایی چون خصوصی سازی، تنظیم انحصارات 
و رقابتی ک��ردن فعالیت های اقتص��ادی، اصالح نظام 
مالیات��ی، جهش صادراتی، ح��ذف موانع غیرتعرفه ای 
و تبدیل آنها به تعرفه های گمرکی و راه اندازی ش��بکه 
جامع اطالع رسانی بازرگانی کشور )داخلی و خارجی( 
پیش بینی شد تا تمایالت ایران برای پیوستن به اقتصاد 

جهانی نشان داده شده باشد.
اگر چ��ه از آغاز برنامه های توس��عه اقتصادی در 
جمهوری اس��المی ایران، اصالحاتی منطبق با مصالح 
کشور نیز در ش��ئونات مختلف آغاز شده که در عین 
حال همسو با مقتضیات WTO است، اما با این وجود 
باید گفت برای هماهنگی کامل با اصول WTO، این 
ضرورت وجود دارد ک��ه مغایرتهای دیگر موجود در 

قوانین کشور به طریقی اساسی حل شود.
وزیر بازرگانی در نخستین روز های سال جاری در 
رابطه با جزئیات مراحل پیش روی ایران برای عضویت 
قطعی در سازمان تجارت جهانی به این شکل توضیح 
داد: در اجالس WTO در سوئیس مذاکراتی در رابطه 
با آن داشتیم و از سوی دیگر رژیم تجاری ایران تکثیر 
ش��د و در اختیار تمامی کشورهای عضو قرار گرفت. 
روند آن به این شکل است که آنها رژیم تجاری ایران را 
مورد بررسی قرار می دهند و سؤال های خود را از ایران 

مطرح می کنند.
باید به این نکته اش��اره کرد که س��ؤال های آنان به 
دبیرخانه س��ازمان تجارت جهانی فرستاده می شود و 
سپس این دبیرخانه مسئولیت جمع بندی سؤاالت مطرح 
ش��ده و ارس��ال آن به ایران را به عهده خواهد گرفت. 
براس��اس آخرین توضیحات وزیر بازرگانی، در حال 
حاضر 700 پرس��ش در رابطه با رژیم تجاری ایران از 
س��وی کشور های مختلف مطرح شده است که بیانگر 
اس��تقبال کش��ور های جهان از رژیم تجاری ایران بوده 
اس��ت. ایران این س��ؤاالت را به دس��تگاه های مربوط 

در داخل می فرس��تد تا پاسخ آنها را تهیه کند. البته این 
نخستین سری از سؤاالت است که تاکنون به دستمان 
رس��یده اس��ت و پیش بینی می کنیم این تعداد افزایش 
پیدا کند. چون چین در بدو عضویت خود در سازمان 
تجارت جهانی با3000 پرسش و روسیه با 5000 سؤال 
روبه رو بوده اند. به نظر می رس��د که یک روند 7 تا 10 
ساله را باید برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی طی 

کنیم.
فرآیند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی شاید 
از منظر دولتمردان با س��رعتی مناسب به پیش حرکت 
می کرد اما سؤالی که در این میان وجود دارد این است 
که تحریم های اخیر غرب علیه ایران تا چه اندازه روند 
پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی را کند خواهد 
ک��رد؟ اگر چه مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی در این 
رابطه مدعی است س��ازمان جهانی تجارت هیچ وقت 
به بحث تحریم ها وارد نشده است اما برخی از فعاالن 
اقتص��ادی روایت می کنند که تحریم ه��ا قطعاً فرآیند 
پیوستن ایران به س��ازمان تجارت جهانی را با مشکل 
مواج��ه خواهد کرد. آنان بر ای��ن باور ند که پیچیدگی 
معادالت سیاسی در بازی های اقتصادی هم مؤثر خواهد 
بود اما ش��اید این موضوع مؤثری باش��د که اثرات آن 
تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. غضنفری، اما این 
استدالل را نپذیرفته است: من که چیزی نشنیدم. هیچ 
وقت هم ندیدم WTO وارد بحث تحریم ها شود. در 
این چند سال که ما با بحث تحریم ها مواجه می شدیم 

سازمان WTO هیچ گاه وارد این بحث نمی شد.
ب��ه موازات نگرانی های فعاالن اقتص��ادی از روند 
پیوس��تن ایران به س��ازمان تجارت جهان��ی، وزارت 
بازرگانی این فرآیند را همچنان با جدیت دنبال می کند به 
طوری که قائم مقام وزیر بازرگانی در امور بین الملل ادعا 
کرده است بحث پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت 
را باید به فرصتی برای بین المللی کردن تولید، صنعت و 

تجارت ایران تبدیل کرد.
موضوعی که بار دیگ��ر انتظار برای فعاالن بخش 
خصوصی را برای دستیابی به نتیجه بار دیگر به همراه 

خواهد داشت و آنان را در تعلیق نگه خواهد داشت که 
آیا سرعت روند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی 

کاسته خواهد شد یا خیر؟ 
همچنین مسعود موحدی، قائم مقام وزیر بازرگانی در 
جلسه کمیته هماهنگی معاونان وزرا، سازمانهای دولتی 
و بخش خصوصی در امور س��ازمان جهانی تجارت تا 
حدود زیادی س��عی کرده است این نگرانی را کاهش 
دهد. او به این شکل به فعاالن بخش خصوصی اطمینان 
داده است که با وجود انگیزه های ناصواب غرب، وزارت 
بازرگانی همچنان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی 
را با جدیت دنبال خواهد کرد، هر چند ممکن اس��ت 
انگیزه های خارجی برای ایجاد مانع در فرایند پذیرش 
ایران در این سازمان وجود داشته باشد، اما در هر حال 
فرایند پیگیری عضویت در سازمان جهانی تجارت در 
کش��ور با تصویب رژیم تجاری و ارسال آن به سازمان 
جهانی تجارت و اقدامات دس��تگاه های ذیربط به طور 
فعال و مؤثر دنبال می شود، به گونه ای که در خالل این 
فرایند، آشنایی و فعال سازی بیشتر بخش خصوصی و 
دستگاه های دولتی در فضای تجارت بین المللی صورت 
پذیرد. آنچنان که از کالم این مقام مس��ئول در وزارت 
بازرگانی برداشت می شود او اعتقاد دارد فرآیند پیوستن 

ایران به سازمان تجارت جهانی باید با جدیت بیشتری 
پیگیری شود. با جدی شدن فرایند الحاق، جلسات کمیته 
معاونان باید در قالب جدید به طورمرتب و فعالیت بیشتر 

تشکیل شود.
موحدی با اشاره به پی گیری موضوع الحاق ایران 
به س��ازمان جهانی تجارت در سه سطح شورای وزرا، 
کمیته هماهنگی معاونان و کارگروه کارشناسی و مدیران 
ذیربط دستگاه ها گفت: در همین راستا هیأت وزیران نیز 
اخیراً مصوبه ای را تصویب کرده تا این فرایند با سرعت 

و دقت هر چه بیشتر صورت پذیرد.
وی پاس��خگویی دقیق و سریع به سؤاالت مطرح 
ش��ده از سوی کش��ورهای دیگر را موجب تسریع در 
روند مذاکرات دانست و آمار خود از تعداد پرسش هایی 
که تاکنون از کشور های دیگر در رابطه با رژیم تجاری 
ایران به دست وزارت بازرگانی رسیده است را همسان با 
آماری عنوان کرد که چندی پیش توسط وزیر بازرگانی 
هم عنوان ش��ده بود: در حال حاض��ر نزدیک به 700 
سؤال از کشورهای مختلف دریافت شده و با توجه به 
موضوع آنها به وزارتخانه ها و دستگاه های مربوطه ارسال 
ش��ده است که بخشی از پاسخها دریافت شده و سایر 

وزارتخانه و دستگاه ها نیز در حال تهیه پاسخ هستند.

رئیس سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي فني و 
اقتصادي ایران گفت: با تجدید ساختار در مرکز خدمات 
سرمایه گذاري، بیش از 7 میلیارد دالر طرح سرمایه گذاري 
جدید در سال جاري به تصویب هیأت سرمایه گذاري 
خارجي رسیده است. بهروز علیشیري در گفتگو با ایرنا، 
در خصوص عملکرد دفتر سرمایه گذاري خارجي در 
سال گذشته، افزود: براي بهبود وضعیت سرمایه گذاري 
خارجي مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجي  طراحي، 
تجدید ساختار و براساس آن این میزان طرح سرمایه گذاري 
خارجي مصوب شد. وي  گفت: در راستاي این طرح و با 
توجه به اهمیت پاسخگویي به ارباب رجوع و ضرورت 

کاهش مقررات دست و پاگیر اداري و تسریع و تسهیل 
روند صدور مجوز سرمایه گذاري خارجي، ایجاد یک 
روند عملیاتي هدفمند به منظور کارایي بهینه امور مربوط 
به اقدامات ارزیابي طرح هاي س��رمایه گذاري خارجي 
و ارائه گزارش کارشناس��ي س��ازمان به هیأت سرمایه 
گذاري خارجي با صرف کمترین زمان ممکن و با هدف 
جلوگیري از پراکندگي مراحل مختلف اقدامات از مرحله 
اطالع رساني و راهنمایي متقاضي سرمایه گذاري خارجي 
تا مراحل اخذ فرم تقاضاي س��رمایه گذاري خارجي و 
مس��تندات مربوطه بازنگري شده اس��ت. وي ادامه داد: 
همچنین مرحله ارزیابي و بررس��ي فني و کارشناس��ي 

پروژه، مرحله انجام مکاتبات و برگزاري جلسات رفع 
نقص مستندات و تکمیل و ارائه اطالعات مالي درست 
طرح ها، مرحله تهیه گزارش هیأت، تصویب در هیأت، 
ابالغ مصوبه هیأت به متقاضي و در نهایت صدور مجوز 
سرمایه گذاري خارجي و اقدامات و ملزومات بعد از آن، 
ساختار مرکز خدمات سرمایه گذاري طوري تغییر یافت 
که تمام فعالیت هاي یادشده به صورت زنجیره در یک 
مجموعه و توسط کارشناسان مطلع و آگاه از مجموعه 

فرآیندهاي اجرایي طرح صورت خواهد گرفت. 
علیش��یري گفت: با تغییر س��اختار مرکز خدمات 
سرمایه گذاري، پاسخگویي به مراجعان از طریق برگزاري 

جلسات مش��ترک، مذاکره تلفني، مکاتبه و ایمیل رشد 
چشمگیري داشته و تسهیل شده است. وي ادامه داد: با 
توجه به تخصصي شدن این مرکز، تهیه گزارشات فني 
و تخصصي، بررسي مستندات و فرم هاي درخواست و 
گزارشات محتوایي، کاربردي و بررسي تطبیقي وضعیت 
سرمایه گذاري خارجي کشورهاي دیگر نیز رشد مطلوبي 
داشته است. رئیس سازمان سرمایه گذاري و کمک هاي 
فني و اقتصادي ایران در ادامه از شناسایي 5/1 میلیارد دالر 
سرمایه وارده به کشور که در دفاتر سازمان ثبت نشده بود، 
خبر داد و گفت: اخذ مستندات ثبت این میزان سرمایه 

خارجي در دستور کار قرار گرفت.

تحريم ها مانع پیوستن ايران به WTO نمی شود
آغاز طرح ملي آموزش شهروند كارآفرين 

تا دو ماه ديگر

اقتصاد امريكا همچنان درگیر تبعات بحران اقتصادي 

اشاره

مع��اون پژوهش، آم��وزش و کارآفرینی وزارت تعاون گفت: طرح ملی آموزش ش��هروند کارآفرین در 
مراحل پایانی قرار دارد و تا 60 روز دیگر از طریق ادارات کل تعاون استان ها در اختیار عموم قرار می گیرد. 
غالمحسین حسینی نیا در گفتگو با ایرنا، اظهار داشت: طرح ملی آموزش شهروند کارآفرین توسط وزارت 
تعاون و با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران آماده شده و در فاز یک آموزش 100 هزار نفر را در 
بر می گیرد. وی ادامه داد: در پی طبقه بندی توانمندسازی مشاغل در وزارت تعاون عده ای اعالم کرده بودند 
که از توانایی کارآفرینی برخوردار بوده و می توانند نقش سرپرستی و مدیریتی پروژه های اشتغالزا را برعهده 
بگیرند. وی افزود: بر همین اساس یک بسته آموزشی کامل شامل 10 عدد DVD، یک کتابچه و استفاده از 
س��ایت آموزشی و سیستم پاسخگویی به س��ؤاالت توسط اساتید مجرب تا 60 روز دیگر به طور رایگان در 

اختیار این متقاضیان قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: مخاطبان این طرح دانش��جویان، زنان سرپرس��ت خانوار، جویندگان کار و عالقمندان 
به ایجاد کس��ب و کارهای کوچک به صورت تعاونی هس��تند. وی خاطرنشان کرد: در پایان دوره آزمونی به 
صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد و به کسانی که موفق به گذراندن این دوره شوند مدرک کارآفرینی 
از طرف دانشکده فنی دانشگاه تهران و معاونت آموزش و پژوهش وزارت تعاون اهدا خواهد شد. حسینی نیا 
تأکید کرد: این طرح هزینه های اشتغالزایی را تا یک صدم درصد کاهش داده و موجب یکسان سازی سطح 
آموزش در کش��ور خواهد ش��د. وی توضیح داد: از آنجا که در زمان حاضر بیش��تر اساتید مجرب در تهران 
و بعضی کالنش��هرها حضور دارند با این روش می توان عدالت آموزش��ی را در سطح کشور برقرار کرد و 
فرهنگ کارآفرینی را گسترش داد. وی با بیان اینکه تالش شده تا در اینDVD ها تمام اطالعات مورد نیاز 
یک کارآفرین ارائه شود، یادآور شد محتوای این بسته آموزشی شامل راه های کسب آمادگی برای ورود به 
بازار کسب و کار، شناسایی فرصت های شغلی مناسب، روش های فروش و بازاریابی کاال وخدمات، مزایای 
کارآفرینی در قالب شرکت های تعاونی، آشنایی اصولی برای موفقیت در انجام کارهای گروهی، کاربرد فناوری 

اطالعات در راه اندازی کسب وکارجدید وغیره است.

نومیدي بیش از نیم میلیون امریکایي و انصراف آنها از تالش براي یافتن ش��غل در ماه میالدي گذش��ته، 
کاهش 0/2 درصدي نرخ بیکاري در امریکا و رس��یدن آن به 9/5 درصد را در پي داش��ته و به افزایش تردیدها 
درباره بهبود وضعیت اقتصادي در این کشور دامن زده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، وزارت کار امریکا 
با اعالم اینکه نرخ بیکاري در این کشور در ماه ژوئن )خرداد( به کمترین حد در یک سال گذشته رسیده است، 
تصریح کرد: اما در همین ماه هم 125 هزار نفر به جمع بیکاران افزوده شد. کاهش 0/2 درصدي نرخ بیکاري در 
امریکا در قیاس با ماه مه )اردیبهشت(، ظاهراً نوعي کمک براي باراک اوباما رئیس جمهور این کشور است که 
با پایان مهلت فراروي خود براي بازگردانیدن رونق اقتصادي تا پیش از انتخابات کنگره در ماه نوامبر )آبان( روبه 
روست. از سوي دیگر و به رغم نتایج نظرسنجي هاي صورت گرفته که موضوع اشتغال را از مهمترین دغدغه 
هاي ذهني رأي دهندگان امریکایي برشمرده اند، کاخ سفید هشدار داده است تا پایان سال جاري میالدي، نرخ 
بیکاري کاهش عمده اي نمي یابد. اما کاهش نرخ بیکاري را در ماه هاي اخیر در امریکا که برخالف برخي از 
برآوردها حاصل شده است، مي توان ناشي از انصراف شماري از مراجعان به بازار کار و روي آوردن به مشاغل 

موقت تلقي کرد.
به گفته تحلیلگران مرکز سوسایتي جنرال، کاهش نرخ بیکاري در امریکا مرهون دست کشیدن کارگران و 
نیروي کار سرخورده از تالش براي یافتن کار است. در این میان، بیشترین نگراني ها متوجه بخش خصوصي در 
امریکاست. به واقع، شرکت هاي امریکایي با توجه به چشم انداز نامطمئن پیش رو و وضعیت نامناسب دسترسي 
به اعتبار، تمایلي به استخدام کارمند ندارند. تداوم ضعف و ناتواني بخش خصوصي، طرح درخواست هایي را از 
دولت امریکا براي تخصیص بودجه بیشتر براي احیاي بهبود اقتصادي موجب شده است. تازه ترین آمار مربوط 
به وضعیت بیکاري در امریکا همچنین از کاهش شدید موارد استخدامي در سال 2010 در اداره آمار این کشور 
حکایت مي کند. این اداره در ماه مه تأمین کننده حدود 95 درصد از مشاغل جدید بود. جناح هاي مخالف دولت 
امریکا هم تازه ترین گزارش وزارت کار را نشانه دیگري دال بر توقف روند بهبود اقتصادي برشمرده اند. اریک 
کانتور، از نمایندگان کنگره امریکا در این ارتباط گفت: گزارش یاد شده نشانه دیگري دال بر این است که بخش 

عمده مشاغل جدید ایجاد شده در هفت ماه گذشته، مشاغلي موقت و یا دولتي بوده اند.

 تصویب بیش از 7 میلیارد دالر طرح سرمایه گذاري خارجي

آگهی ابالغ وقت دادرسی
 262/خ کالسه پرونده: 870938 ح11

وقت رسیدگی: 89/6/28 – ساعت 8 صبح
خواهان: آقای محمد دردشتی به وکالت از آقای مجتبی خردمند

خوانده: آقایان 1- احسان خوانساری 2- جمشاد مرادی
خواسته: تقابل و فسخ قرارداد

خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه یازده ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
ب��ودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و ب��ه تجویز ماده 73 
قان��ون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند 
چنانچه بعداً ابالغی بوس��یله آگهی الزم ش��ود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود. 
م الف/ 4064               مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست
284/خ خانم لیال حس��ن پور فرزند غالمعلی به نش��انی اصفهان دادخواس��تی 
بخواس��ته تنفیذ و ثبت واقعه طالق بطرفیت آقای مهدی امیرخس��روی فرزند 
غالمحس��ین تقدیم که به این شعبه ارجاع و بشماره بایگانی 2042-88 ح/21  
و شماره کالس��ه 8809980352101987 ح/21 ثبت گردیده و آدرس خوانده 
را مجهول المکان اعالم نموده اس��ت بر اس��اس دادخواست خواهان و حسب 
دس��تور دادگاه و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی یک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتش��ار چاپ و منتش��ر می گردد و از خوانده دعوت می ش��ود 
که برای روز 89/6/28 س��اعت 10 صبح جهت رس��یدگی در شعبه 21 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت حاضر و در همین فرصت نیز 
جهت دریافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید 
بدیهی است در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده تلقی و دادگاه غیابًا 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف/ 4234  سلیمانی- مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی مزایده مال غیر منقول
320/ خ براس��اس پرونده  اجرائی کالس��ه 37/1412 ع 76  تمامت هفتصد و 
سی و دوهزارم سهم مشاع ازچهارونیم سهم مشاع از کل 480 سهم ششدانگ 
پ��الک 62/5  و62 اصل��ی باقیمان��ده آب وامالک قریه وش��اره واقع در بخش 
یک ثبتی ش��هرضا که بموجب صورت مجلس اجرای ماده 13 آئین نامه قانون 
ملی ش��دن جنگلها ومراتع کشور به شماره  1386 – 79/2/3 شماره های یک 
الی چهارفرع��ی ازآن مجزی گردیده جهت اراضی ملی و ش��ماره های 62/5 
و62 اصلی باقیمانده جهت مس��تثنیات منظور گردیده اس��ت و در اجرای ماده 
133 قانون توس��عه و فرهنگی اجتماعی پالکهای متعددی از آن مجزی واسناد 
مالکیت آن صادرش��ده وحدود و مش��خصات آن برابر پرونده ثبتی می باش��د 
ملکی وراث مرحوم س��ید علی صفائی که قباًل درقبال طلب بانک کش��اورزی 
شهرضا بازداشت گردیده و طبق گزارش مامور اجراء و برگ ارزیابی کارشناس 
رس��می دادگستری تمامت چهارونیم سهم مشاع از آب و امالک پالک مذکور 
بمبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال )350/000/000(ریال ارزیابی گردیده است 
درجلسه مزایده ای که ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخه 89/5/6 درشعبه 
اجرای ثبت اس��ناد ش��هرضا تش��کیل میگردد از طریق مزایده بفروش میرسد 
وچنانچه روز مزایده با تعطیلی پیش بینی نش��ده ای مواجه گردد روز بعد ازآن 
جلس��ه مزایده تشکیل میگردد و مزایده تمامت هفتصد و سی و دوهزارم سهم 
مش��اع از چهار و نیم سهم مشاع از کل 480 سهم ششدانگ آب وامالک پالک 
62/5 و 62 اصلی باقیمانده واقع در قریه وش��اره بخش یک ثبتی ش��هرضا از 
مبلغ پنجاه وش��ش میلیون نهصد و هفتاد و ش��ش هزار و چهارصد و پنجاه و 
س��ه ریال )56/976/453(ریال شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی به هرکس 
که خریدار باش��د فروخته می ش��ود طالبین می توانند قبل از تشکیل جلسه از 
مورد مزایده به آدرس: ش��هرضا روس��تای وشاره بازدید به عمل آورند الزم به 

ذکراست که کلیه هزینه های قانونی اعم ازهزینه های انتقال سند در دفاتر اسناد 
رس��می ومالیات وعوارض شهرداری وس��ایر بدهی های متعلقه برعهده برنده 
مزایده میباشد این آگهی یکنوبت درروزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 

89/4/13 چاپ و منتشرمی شود.
م الف/ 201                                                                                                                    میر محمدی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

آگهی ابالغ 
325/خ آگهی ابالغ وقت دادرس��ی به آقایان اس��داله ن��وری و ناصر جوالیی 
زادگان و خان��م بتول نفری موضوع دادخواس��ت بانک ملت به مدیریت آقای 
علی دیواندری مبنی بر مطالبه وجه 24 فقره س��فته که تحت کالسه 1420-88 
ح/ 9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم 
بودن محل اقامت خواندگان درخواس��ت ابالغ بوس��یله نشر آگهی شده است 
که مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محلی درج و منتش��ر می گردد بدینوس��یله به نامبردگان ابالغ می ش��ود که در 
تاریخ 89/6/27 ساعت 8/30 صبح جهت رسیدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان حاضر ش��وید. در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه 
دفاعی��ه و ی��ا عدم معرفی وکی��ل دادگاه غیابًا رس��یدگی و رأی مقتضی صادر 

خواهد نمود. 
م الف/ 4251               مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
152/ت/4 تحدیدحدود ششدانگ قسمتي از یکباب خانه پالک شماره 1/7549 
واقع در ابنیه بخش یک ثبتی ش��هرضا که به انضمام شش��دانگ پالک 1/7550 
جمعًا تشکیل یکباب خانه را داده است بنام آقاي فضل اله رحمتي فرزند محمد 
وغی��ره درجریان ثبت اس��ت بعمل نیامده اینک طبق تبص��ره 5 و 4 ماده 148 
اصالحي قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
1389/5/12 س��اعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهدآمد. لذا به موجب 
این آگهی بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در مح��ل حضور یابند. اعتراضات مجاوری��ن وصاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 
و طب��ق تبصره 2 ماده واحده قان��ون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، 
معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خود را به این 
اداره گواهی تقدیم دادخواست را ازمرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره 
ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نش��ده گردد 

تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد
م الف/ 221                                                                                  میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
153/ت/4 تحدیدحدود ششدانگ قسمتي از یکباب خانه پالک شماره 1/7550 
واقع در ابنیه بخش یک ثبتی ش��هرضا که به انضمام شش��دانگ پالک 1/7549 
جمعًا تشکیل یکباب خانه راداده است بنام آقاي فضل اله رحمتي فرزند محمد 
وغی��ره درجریان ثبت اس��ت بعمل نیامده اینک طبق تبص��ره 5 و 4 ماده 148 
اصالحي قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم درروز 
1389/5/12 س��اعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهدآمد. لذا به موجب 
این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در مح��ل حضور یابند. اعتراضات مجاوری��ن وصاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 
و طب��ق تبصره 2 ماده واحده قان��ون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، 
معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خود را به این 
اداره گواهی تقدیم دادخواست را ازمرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره 
ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نش��ده گردد 

تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد
م الف/ 220                                                                                  میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

ابالغ 
173/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970351100329

شماره پرونده: 8809980351101244
شماره بایگانی شعبه: 881251

خواهان: آقای منصور زین العابدین به نشانی خ برازنده نبش کوی گلها جنب 
مصالح فروشی سلجوقی

خواندگان: 1- خانم فخری زین العابدین 2- آقای نادر زین العابدین 3- آقای 
سعید زین العابدین 4- خانم شهناز زین العابدین 5- خانم سهیال زین العابدین 

6- آقای مسعود زین العابدین همگی به نشانی مجهول المکان
خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست اعس��ار از پرداخت هزینه دادرسی آقای منصور زین 
العابدین فرزند مرح��وم عباس به طرفیت دیگر وراث مرحوم عباس، آقایان و 
خانم ها، س��عید، مسعود، فخری، نادر، سهیال، ش��هناز زین العابدین نسبت به 
مطالبه صد و هفتاد میلیون ریال وجه سه فقره چک با توجه به متن دادخواست 
تقدیمی، استش��هادیه پیوس��ت و اینکه خواندگان دفاعی ب��ه عمل نیاورده اند 
دادگاه مس��تنداً به م��واد 504، 506، 507 از قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم 
به قبولی موقت اعس��ار خواهان از پرداخت هزینه دادرس��ی صادر و اعالم می 
نمای��د. بدیهی اس��ت به موجب م��واد 511 و 514 از قان��ون مرقوم با مالئت 
خواهان یا صدور حکم له وی وفق مواد فوق اعالم خواهد ش��د. رأی صادره 
حضوری و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از اب��الغ قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
م الف/ 4734           کافی- رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
174/ ت/ 4 چون آقای مسعود بادامی فرزند غالمرضا شکایتی علیه آقای عباد 
شهابی فرزند عطاءاهلل مبنی بر خیانت در امانت اتومبیل سانتافه به شماره 528 
ب 64 مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890376 ک 115 این دادگاه ثبت، 
وقت رس��یدگی برای روز شنبه 89/6/20 ساعت 10/30 صبح تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی 
کیف��ری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و 
نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 4726    از طرف مدیر دفتر شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی احضار
175/ ت/ 4 چ��ون آق��ای تورک��رم بارس��یخیان فرزند گرگین ش��کایتی علیه 
آق��ای احمدرضا مختاری فرزن��د رضا قلی مبنی بر فحاش��ی مطرح نموده که 
پرون��ده آن به کالس��ه 890409 ای��ن دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 
89/6/3 س��اعت 9:30 صب��ح تعیین ش��ده نظر به اینکه مته��م مجهول المکان 
میباش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
 صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 4727    از طرف مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
176/ت/4 کالسه پرونده: 77/89 ح/10

وقت رسیدگی: 89/5/19 – ساعت 10 صبح
خواهان: ناصر صراف 

خوانده: مهدی مدنی و علی حسینی فرزند یوسف
خواسته: مطالبه خسارت 

 خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 10 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان 

بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
ش��ود تا خواندگان از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نمایند و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی و اس��تماع شهادت شهود 

خواهان حضور بهمرساند. 
م الف/ 4728               مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
آگهی احضار

177/ ت/ 4 چون آقای محسن بخشی و غیره شکایتی علیه آقای حمید موالیی 
مبنی بر س��رقت مقرون به آزاد مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 890358 
این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه 89/6/15 ساعت 10 صبح 
تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محل��ی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعم��ل می آید جهت 
رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 

شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 4731  جزینی- مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 
آگهی احضار

179/ ت/ 4 چون آقای حامد محمودی فرزند ابراهیم شکایتی علیه آقای علی 
حص��ه ای مبنی بر جرح عمدی با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
890796 ای��ن دادیاری ثبت گردی��ده. لذا نظر به اینکه مته��م مجهول المکان 
میباشد حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت 
ب��ه عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگویی به 
اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 4729                                   دادیاری شعبه اول مرکزی اصفهان
 

آگهی مزایده
180/ت/4 شماره: 890498 ش 9 شعبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد 
جلس��ه مزایده ای در روز دوش��نبه مورخ 89/5/4 از ساعت 10 تا 11 صبح در 
محل این اجرا )اتاق 030 طبقه همکف دادگس��تری ش��هید نیکبخت( موضوع 
کالس��ه 880233 ش/9 در خصوص پالک ثبت��ی 1575/1578، 4796بخش 5 
ثبت اصفهان به نشانی: خیابان شیخ صدوق شمالی، کوچه بهار، کوچه یادگار، 
پالک 64 که اکنون در تصرف خانم شهربانو واثقی خوندابی بعنوان وثیقه گذار 
می باش��د )بر اساس نظر کارش��ناس( برگزار نماید طالبین خرید 5 روز قبل از 
جلس��ه مزایده به نشانی فوق از ملک بازدید نمایند تا با تودیع نقدی 10درصد 
قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 

مزایده خواهد بود هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار است.
اوصاف ملک براساس نظر کارشناس

مل��ک بص��ورت یک واحد آپارتم��ان واقع در طبقه دوم که مش��خصات آن با 
س��ند مالکیت منطبق می باش��د و کاربری آن نیز طبق طرح مصوب شهرداری 
مس��کونی بوده و دارای 81/04 مترمربع اعیانی می باش��د که با اسکلت بتونی 
اجرا گردیده است و دارای 2 اتاق، سرویس بهداشتی، تراس مسقف، آشپزخانه 
با کابینت چوبی، کف سرامیک و بدنه سرامیک مرغوب و سقف سالن گچ بری 
و رنگ آمیزی، کف س��الن س��رامیک و درب ورودی ساختمان فلزی و درب 
ورودی آپارتمان چوبی با چارچوب فلزی است و ساختمان دارای کانال کشی، 
کولر و بخاری گازی و دارای آب، برق و گاز و فاضالب دایر می باشد و یک 
باب انباری در طبقه چهارم به مس��احت 3/40 مترمربع و قدرالس��هم از عرصه 
مشاعی و مشاعات ساختمان می برد و با در نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل 
موثر در قضیه و با توجه به نوس��انات فعلی بازار و در مجموع، قیمت ش��ش 
دانگ اعیانی و قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات مندرج در سند مالکیت 

به مبلغ هفتصد و سی میلیون ریال ارزیابی می شود.
م الف/ 4737            خضری - مدیر شعبه 9 اجرای احکام کیفری اصفهان
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به چــه كسی تعلــق داری؟

وحشت در نزديكی آسمان

عكس العمل بچگانه!
عشق لذتی مثبت اس��ت که موضوع آن زیبایی 
اس��ت، همچنین احساسی عمیق، عالقه ای لطیف و 
یا جاذبه ای شدید است که محدودیتی در موجودات 
و مفاهیم ن��دارد و می تواند در حوزه هایی غیر قابل 
تصور ظهور کند. در بعضی از مواقع، عشق بیش از 
حد به چیزی می تواند ش��کلی تن��د و غیر عادی به 
خود بگیرد که گاه زیان آور و خطرناک است و گاه 
احساس شادی و خوشبختی است. اما در کل عشق 
باور و احساس��ی عمیق و لطیف اس��ت که با حس 
صلح،  دوستی و انس��انیت مطابقت دارد. اما در این 
یادداشت ما قصد داریم در مورد احساسات عاشقانه 
که برای اولین بار در دوران نوجوانی متولد می شود، 

صحبت کنیم.
منشا عشق چیست؟ 

نیاز به تعلق داش��تن از جمله نیازهایی است که 
ب��ه طور ناگهان��ی در دوران بلوغ ایجاد نمی ش��ود. 
افراد مدتها قبل از نوجوانی دوس��تانی یافته اند و در 
تمام عمر برای پیدا کردن دوس��تان جدید، روشهای 
مشابهی را به کار می گیرند. نوجوانی دوران تغییرات 
زیاد جسمانی، شناختی و روانی و اجتماعی است و 
این مس��ائل می توانند درک نوج��وان از خودش  و 
دوس��تانش را مغشوش کند. در این دوره از یک سو 
نیاز به تعلق داشتن او را به سمت دوستی و گرایش 
به برقراری ارتباط، و از دگر سو تغییرات بیولوژیکی 
و جنسی او را به سمت جنس مخالف سوق می دهد 
و این گونه اس��ت ک��ه گرایش به جنس مخالف در 
نوجوان��ی و یا هم��ان عش��ق های نوجوانی متولد 
می شود. البته نوجوانان در اوایل این دوران، احتماالً 
تمایلی به جنس مخالف نخواهند داشت. عموماً در 
این دوره آنها به خودشان عالقمندند و ایجاد ارتباط 
نزدیک با ش��خص از جنس مخال��ف، هنوز هدف 
بزرگی برای  آنها نیست. در اواخر نوجوانی، ممکن 
است نوجوانان به س��مت افرادی از جنس مخالف 
متمایل ش��وند که صد البته ای��ن چنین عالقمندی 
هایی در حقیقت دل بس��تن خیالی به فردی اس��ت 
ک��ه می تواند تا حدی نگرانی ها و آش��فتگی های 
نوجوان را آرامش بخشد. عالقمندی به هنرپیشه های 
تلویزیونی و س��ینما، عالقمندی به ورزشکاران، به 
معلمان و در مواردی افرادی از فامیل و آش��نایان و 
همسایگان از جمله عالقمندی های موجود در بین 
نوجوانان است. با وجود این، طی این دوره، الگوهای 
ارتباط با جنس مخالف ممکن است بسیار متفاوت 
و متضاد باش��د؛ برخی از نوجوانها تمایل چندانی به 
جنس مخالف پیدا نمی کنند)شاید به این علت که به 
امور دیگری مانند ورزش، نمایش، درس و... سرگرم 
هس��تند(. اما در طرف دیگر ای��ن طیف، نوجوانانی 
هس��تند که نسبت به جنس مخالف کشش بسیاری 
دارند و به این ترتیب اس��ت که برای این دس��ته از 
نوجوانان عشقهای آتش��ین ایجاد می شود. به طور 
کلی اکثر افرادی که عش��ق را تجربه کرده اند، اولین 
بار در نوجوانی با این مسأله مواجه شده اند. هر چند 
که عاشق شدن)در نوجوانی( یک تجربه هیجان آور 
است اما مسلماً رخدادی پر مشکل است. تعدادی از 
مشکالت که نوجوانان با آن مواجه می شوند دارای 
تبعات خاص خود است که این تبعات نشأت گرفته 
از شرایطی است که نوجوانان در آن قرار دارند. برای 

مثال:
- نوجوانی دورانی س��خت و پراسترس است. 
نوجوانی دورانی است که حد فاصل دوران کودکی و 
بزرگسالی قرار دارد و تغییرات بیولوژیکی، شناختی، 
اجتماعی و.. که در این دوران رخ می دهد، کششی 
نس��بت به جن��س مخالف درآنها ایج��اد می کند و 
بنابراین، این گرایش تا حدی طبیعی به نظر می رسد. 
اما متأس��فانه بیشتر نوجوانان در این مرحله هنوز به 
رش��د کافی نرسیده اند تا بتوانند یک ارتباط منطقی 
و عاقالنه برقرار کنند. عشق، نوجوانان را با مسائلی 
مواجه می کند که واقع��اً آمادگی آن را ندارند. برای 
مثال عالقه ش��دید یک نوجوان به فردی خاص، در 
حالی که وی شرایط الزم برای ازدواج را )نه از لحاظ 
شناختی، اقتصادی و...( ندارد، نتیجه ای جز ناکامی و 

سرخوردگی نخواهد داشت.
- از دگر س��و نوجوانی دورانی حس��اس برای 
ادامه تحصیل و برنامه ریزی برای آینده اس��ت. اگر 
یک نوجوان در این دوران به مس��أله ادامه تحصیل، 
یادگی��ری حرفه ای ب��رای آینده و... توج��ه الزم را 
مبذول ندارد، مسلماً در آینده نه چندان دور یعنی در 
دوران جوانی با مشکالت متعددی مواجه می شود، 
حال آنکه دلبستگی های عاطفی و احساسات عاشقانه 
گاهی اوقات آن چنان نوجوان را شیفته و واله می کند 
که نتیجه آن از دس��ت دادن تمرکز، حواس پرتی و 
به تبع آن افت تحصیل��ی خواهد بود. گاهی اوقات 
شیفتگی در نوجوانی به مرحله ای می رسد که وی 
روابط خود با همس��االن را ک��م و یا قطع کرده و به 
این ترتیب به یک موجود گوشه گیر تبدیل می شود. 
اگر شما جز آن دسته از نوجوانانی باشید که دلبسته 
یکی از اطرافیان، همکالس��ان و.. خود ش��ده باشید 
احتماالً نسبت به گذشته، خودتان را یک فرد متفاوت 
می یابید یعنی طوری فکر می کنید که در گذش��ته 
این گونه نبوده ای��د، برنامه های زندگی تان عوض 
شده، دائماً با خیاالت فرد مورد نظر زندگی می کنید، 
تمرکزتان را از دس��ت داده اید و آن طور که باید بر 
روی مسئولیتها و وظایف خود تمرکز ندارید و... همه 
اینها تجربیاتی است که نوجوانانی با چالشهای عاطفی 
با آن مواجه می ش��وند. هر چند که قرار گرفتن در 
عشقهای نوجوانی تا حدی اجتناب ناپذیر است اما به 
نظر می رسد که می توان به نوعی آنها را پشت سر 
گذاشت و با آنها کنار آمد البته تصور نکنید که قصد 
داریم این احس��اس را انکار کرده و یا رد کنیم بلکه 
می خواهیم ش��ما را تشویق کنیم که: اوالً دیدگاهی 
منطقی و درست نسبت به عشق پیدا کنید، ثانیاً معنای 
عشق واقعی را دریابید. عشق پاک و خالصانه بین دو 
انسان بالغ قابل احترام و حتی وسیله ای برای تکامل 
معنوی و رسیدن به خداست اما توجه داشته باشید که 
عشق را می توان به سه شکل دسته بندی کرد: عشقی 
که در محبت و صمیمیت خالصه می شود، عشقی 
که عالوه بر صمیمیت توأم با غریزه جنسی و شهوت 
نیز است و در نهایت عشقی که عالوه بر صمیمیت 
و شهوت نوعی تعهد و احساس وظیفه و مسئولیت 
در روابط عاش��قانه نیز به چشم می خورد آنچه که 
مسلم است دسته سوم عالقه و عشقی است که دارای 

ارزش و اهمیت بوده و می تواند پایدار بماند.
شرایط برخورد با مسأله

اگر این عالقه با آگاهی، ش��ناخت و متناس��ب 
بودن سایر شرایط و شناخت کافی و اطمینان صورت 
گرفته باش��د نیاز به برخورد ندارد اما در صورتی که 
این رابطه بر اس��اس یک اتف��اق و تنها تحت تأثیر 
کششهای جنس مخالف ایجاد شده است که  نتیجه 
آن قابل پیش بینی است و باید روشی برای ترک آن 

تدارک دیده شود. 
باید توجه داش��ت که این عالقه می تواند پیش 
درآمدی ب��رای روابط نادرس��ت و غیر منطقی بین 

طرفین ش��ود که نتیج��ه آن در بهترین حالت ایجاد 
یک رابطه صمیمانه به مدت طوالنی اس��ت که بعد 
از گذش��ت زم��ان، طرفین این ماج��را به این نتیجه 
می رس��ند که مناسب هم نیس��تند و لذا از یکدیگر 
دلسرد می شوند. خاطرات خوش گذشته، از یک سو 
احساسات را بر آن می دارد که از یکدیگر دست بر 
ندارن��د و به رابطه مخفیانه خود ادامه دهند و از دگر 
سو منطق و عقل به آنها حکم می کند که مناسب هم 
نیس��تند و انتخاب آنها تنها از روی احساسات بوده 
است و باید این ارتباط منقطع شود و در اینجاست که 
مشکالت شدت می یابد و فراموش کردن این مسأله 
تبدیل به یک بحران در زندگی نوجوان می ش��ود. 
بنابراین از شروع به کار باید موضوعات انگیزه ترک 
مس��أله، اعتماد به نفس و اراده کافی  برای مقابله با 

مشکل حل و فصل و تقویت شود.
ابتدا صادقانه این مس��ائل را م��ورد توجه قرار 
دهید: آیا این عالقه نتیجه یک اتفاق و تصادف ساده 
اس��ت که اگر این اتفاق در موقعیت زمانی و مکانی 
دیگری می افتاد االن عاش��ق کس دیگری بودم؟ آیا 
این عالقه برگرفته از شناخت این فرد بوده و یا نتیجه 
احساسی اس��ت که ناگهان به غلیان در آمده است؟ 
آیا تناس��بی میان ش��ما و طرف مقابل وجود دارد یا 
اینکه تصور می کنید عش��ق کور است و تفاوتها را 
نمی بیند؟ و سؤاالتی مشابه.... سپس در مرحله بعد 
پاس��خ های خود به س��ؤاالت فوق را با یک مشاور 
یا فرد آگاه در جریان گذاش��ته و سعی کنید به طور 
منطقی و با دالیل موجه به پاسخ های مثبت برسید. اگر 
پاسخ هایتان بعد از راهنمایی و مشاوره هنوز منفی است 
به نتیجه ای نخواهید رسید و اگر پاسخ هایتان تا آخر 
کار با دلیل و منطق مثبت باقی بماند مطمئن باش��ید 
در ترک عش��ق ناخواسته توفیق خواهید یافت و اما 
ادامه ماجرا... هرگاه به این نتیجه رسیدید که باید بر 
این احساس غلبه یافته و کنترل بیشتری بر آن بیابید، 

وقت آن رسیده که:
- سعی کنید س��رگرمی جدیدی برای پر کردن 
جای خالی طرف در فکر و ذهن خود تدارک ببینید.

- ت��ا جایی که امکان دارد با ای��ن فرد روبه رو 
نش��وید و مالقات نداش��ته باش��ید. اگر همکالسی 
هس��تید واحدهای درس��ی تان را متفاوت بردارید، 
اگر هم محلی هس��تید مس��یر عبور و مرور خود را 
تغییر دهید و اگر فامیل هس��تید روابط خود را فعاًل 

به حداقل برسانید.
- مراقب باش��ید که خالء وجود این فرد باعث 

نشود که جانشینی برای او پیدا کنید.
-  زود دلسرد و مأیوس نشوید. با داشتن صبر و 
تحمل و تداوم برنامه به نتیجه مطلوب خواهید رسید 
و به تدریج در س��ایر زمینه های زندگی رشد قابل 

مالحظه ای خواهید داشت.
این کار با توجه به ش��دت عالقه در عرض سه 
هفته تا سه ماه نتیجه خواهد داد به شرط اینکه تداوم 
برنامه حفظ شود و پایداری الزم به همراه داشته باشد.   

یک��ی از مش��کالت والدی��ن در حین س��فر 
چگونگی مراقبت از نوزاد در س��فرهای گوناگون 
اعم از س��فر با هواپیما یا اتومبیل و س��ایر وسایل 
نقلیه است. مس��افرت با نوزاد چه در مدت زمان 
کوت��اه یا طوالنی مدت نیاز ب��ه تمهیدات خاصی 
دارد. آماده بودن برای همه چیز از جمله مقدمات 
س��فر حتی در یک بعد از ظهر روز تعطیل است. 
ش��اید در اولین ماههای تولد فرزندتان دوس��ت 
دارید بیشتر در خانه بمانید. نوزادان آمادگی برای 
ابت��ال به انواع عفونت ها و بیماریهای واگیردار را 
دارن��د اما این به این معنی نیس��ت ک��ه باید آنها 
را قرنطین��ه کرد. کافی اس��ت مراقب مکان هایی 
که ب��ه آنجا س��فر می کنید یا افرادی ک��ه با آنها 
مالقات می کنید باشید. اگر قرار است مسافرت و 
تعطیالت طوالنی داشته باشید، آن را با برنامه های 
نوزاد خود تنظیم کنید. برای مثال در سوئیت های 
هتل ی��ا مکان های اجاره ای یا اقامتی با امکانات 
مناسب توقف کنید تا از امکانات ضروری و مورد 
نیاز بیش��تری استفاده ببرید. هر کجا که بروید، در 
قدم اول به تعداد مناسبی کهنه و پوشک بچه نیاز 
دارید. همیشه در هر مسافرتی این احتمال وجود 
دارد که با موقعیت های پیش بینی نشده ای مواجه 
شوید. بنابراین به کیفی نیاز دارید که حتی االمکان 
وس��ایل مورد نیاز برای چنین موقعیت هایی را به 
همراه داش��ته باشید. با فراهم کردن این امکانات، 
مش��کالت پیش پا افتاده برایتان تبدیل به مشکل 
بزرگ نخواهند ش��د. فهرستی از وسایل ضروری 
برای مواقع نیاز را به همراه داشته باشید. هر چیز 
را جداگانه در کیس��ه های پالستیکی بسته بندی 
کنید تا هم وس��ایل شما مرتب باشد و هم بتوانید 
از آنه��ا برای ق��رار دادن پوش��ک های کثیف و 
لباس های خیس شده استفاده کنند. تعداد زیادی 

پوش��ک و کهنه بچه، دس��تمال، پماد، حوله های 
کاغذی و دس��تمال نخی، یک تشک برای عوض 
کردن بچه، یک پتو، پس��تانک و لب��اس به تعداد 

الزم را در کیف بگذارید. 
داروهای مورد نیاز را فراموش نکنید: آسپیرین 
بچه، دندان گیر و دیگر وس��ایلی که ممکن است 
کودک در زمان سینه خیز و چهار دست و پا رفتن 
به آنها نیاز داش��ته باشد. خوراکی هایی برای میان 
وعده ه��ای غذایی و کرم ضد آفتاب از وس��ایل 
ض��روری ب��رای نوزاد اس��ت و می توان��د برای 
مادران نیز مورد اس��تفاده قرار گیرد. اگر مسافرت 
ش��ما هوایی است با پزشک کودک خود مشورت 
کنید تا مطمئن ش��وید پرواز برای او مضر نیست. 
بیش��تر کودکان سالم مشکلی برای مسافرت های 
هوایی ندارند. در وس��ایل نقلیه زمینی زمان تهیه 
بلیط و رزرو صندلی این نکات را به خاطر داشته 

باشید:
- صندلی های جل��و را رزرو کنید برای این 
که جای بیشتری برای دراز کردن پای خود داشته 

باشید.

- در زمان هایی س��فر کنید که مس��افر کمتر 
اس��ت و در نتیجه شما شانس بیشتری دارید تا از 
صندلی های خالی مجاور برای گذاشتن وسایل و 
ساک بچه خود بهره بگیرید. از آنجا که محیط ها 
و وسایل ناآشنا ممکن است الگوی خواب کودک 
شما را به هم بزند، پتوی مورد عالقه یا اسباب بازی 

که به او آرامش می دهد را به همراه داشته باشید.
- اگر مس��افرت ش��ما هوایی است با پزشک 
کودک خود مشورت کنید تا مطمئن شوید پرواز 

برای نوزادتان مضر نیست. 
ب��رای جلوگی��ری از گوش درده��ای کودک 
که در نتیجه تغییرات فش��ار هوا ایجاد می ش��ود، 
نوزادان باید در زمان نشست و برخاست هواپیما 
در حال مکیدن باش��ند. بنابراین سعی کنید برنامه 
تغذیه او را بر اس��اس زمان بندی خاصی طراحی 
کنید یا در هنگام برخاستن و یا فرود آمدن هواپیما 
به او پس��تانک یا خوراکی های دیگر بدهید. اگر 
نیاز اس��ت تخت بچه را به همراه بیاورید. نخ ها 
و طناب ه��ای خطرناک و وس��ایل شکس��تنی را 
دور از دس��ترس او بگذارید. وس��ایل نظافت را 
در قفسه های باالیی کمدها قرار دهید و مواظب 

پریزهای برق باشید.
صندلی نوزاد به خصوص اتومبیل به حمل و 
نقل راحت نوزاد و کودک در س��فر بسیار کمک 
می کن��د. کرم ضد آفت��اب، عینک ض��د آفتاب، 
اسباب بازی و خوراکی کافی همراه داشته باشید. 
چراغ قوه، بطری آب، پتو و پوش��اک مورد نیاز و 

اضافی در صندوق عقب داشته باشید. 
هر چند ساعت یکبار توقف و کمی استراحت 
کنی��د. کودک از اینکه در صندلی بنش��یند و فقط 
یک منظره ببیند خس��ته خواهد شد و نیاز به تنوع 

را در او در نظر بگیرید. 

 ترس از ارتفاع یا بلند هراس��ی یک��ی از انواع 
ترس هاست که شامل هراس از بلندی است و فرد 
را در این مواقع دچار هیجان ترس و اضطراب شدید 
می کن��د. این افراد حتی از فکر کردن به مواجهه با 
این صحنه ها وحش��ت دارن��د و در مواقعی حتی 
توانایی کمک به کودکان یا ش��خصی را که در این 
موقعیت قرار می گیرد را هم ندارند. ترس همیشه 
هم نامناسب و غیر مفید نیست. ترس باعث می شود 
تا ما با احتیاط بیشتری به اطراف نگاه کنیم و شرایط 
خطرناک یا بیماری زا را از خود دور کنیم. مثاًل ترس 
غیرمنطقی از ارتفاع به شما هشدار می دهد که تا لبه 
پشت بام پیش بروید و احتیاط بیشتری داشته باشید 
تا از آنجا نیفتید. اکثر افراد از بلندی می ترس��ند اما 
این ترس در اشخاص درجات مختلفی را داراست. 
زمانی که ترس نسبت به یک موقعیت نامتناسب و 
ش��دید باش��د و به طور غیرعادی و وسواس گونه 
فرد را از فعالیت ها و کارکردهای معمول دور کند 
و به نوعی خ��وی و ترس غیرمنطقی و بیمارگونه 
مبدل ش��ود، می توان آن را مرضی دانست و نیاز به 

درمان دارد.
ــرس از ارتفاع: بخش��ی از وج��ود این نوع  ت
ترس ه��ا در افراد به عوامل وراثت��ی بر می گردد. 
چرا که آزمایش های متعدد در دوقلوهای همسانی 
ک��ه دور از یکدیگر زندگی می کرده اند توانس��ته 
وجود این ترس را در آنها گاه به صورت همس��ان 
قلم��داد کند. واقعیت این اس��ت که احتماالً عالوه 
بر ریش��ه های ژنتیکی ممکن اس��ت این ترس از 
اضطراب��ی در هنگام مواجهه با یک بلندی یا ارتفاع 
به وجود آمده باش��د و ش��خص در آن زمان ترس 
موجود را به هر بلندی و ارتفاع دیگری تعمیم داده 
و شرطی شده باشد. نظریات روانکاوی ترس ها را 
ناشی از بی اعتمادی به دیگران می داند که در زمان 
کودکی چنین تصوری در فرد شکل می گیرد و او 
این بی اعتمادی را به اش��یاء و مکان ها هم نسبت 

می دهد.
ــا چه باید کرد؟ مهم تری��ن نوع درمان در  ام
گروه ترس ها حساس��یت زدایی منظم اس��ت. در 
این روش الزم اس��ت تا شخص کلیه تصورات و 
وقایعی را که باعث ترس غیرمنطقی اش می شود، 
بشناسد و به درمان گر معرفی کند. برای شروع باید 
از گزینه ای آغاز کرد که کمترین هیجان منفی را با 

خود به همراه دارد. مثاًل به زبان آوردن هواپیما یا به 
خاطر آوردن فرودگاه و یا یادآوری یک نردبان و... 
پس از آنکه در روز چند بار اولین عامل ترس آور، 
را به خاطر آوردید و یا با آن مواجه ش��دید و میزان 
ترس از آن به درجه عادی افول کرد به سراغ عوامل 
بعدی رفته و یک به یک با مواجهه ذهنی یا واقعی با 

آن، ترس را کاهش می دهید. 
تهیه لیس��ت سلس��له مراتبی نکات ترس آور 
کمک زیادی به ی��ک درمان موفق می کند و طول 
زمان درمان را کاهش می دهد. شاید الزم باشد ابتدا 
از تصور خیالی استفاده نمود و سپس یک مواجهه 
واقعی را زمینه سازی کرد. تهیه لیست سلسله مراتبی 
ن��کات ترس آور کمک زیادی به یک درمان موفق 
می کند و طول زمان درمان را کاهش می دهد. البته 
همراه ب��ا تمرین های رفتاری اس��تفاده از دارو نیز 
ضروری اس��ت تا فرد بتواند راحت تر اضطراب و 
عالئم فیزیولوژیکی ترس خود را کنترل نماید. چرا 
که خود عالئم جسمی اضطراب می تواند با ایجاد 
یک تسلسل معیوب، استرس را تشدید کند. در نوع 
دیگری از درمان برای افرادی که از هواپیما و پرواز 
می ترسند تکنولوژی در خدمت روان شناسی قرار 
گرفته است. در این روش درمانی ابتدا مراحل ترس 
در بیمار شناسایی شده و سپس تمامی شرایط پرواز 
از جمله لرزش ها و تکان های هواپیما در مراحل 
مختلف حرکت به صورتی کاماًل مش��ابه ش��رایط 
واقعی، به بدن فرد وصل می شود. این شبیه سازی 
باعث می ش��ود تماس حواسی فرد از جمله حس 
لمس، عمیق در روند درمان وارد شوند و ترس را به 

مرور در فرد از بین ببرند.

سپیده نصر اصفهانی
گاهی وقتا ی��ه چیزایی ت��وی زندگی وجود 
دارن که نمی ش��ه گفت مهم نیس��تن. ولی خب 
اهمیتش��ون به حدی نیس��ت که در صورت عدم 
رس��یدن به اونا آدم خودش رو ببازه و دیگه بقیه 
زندگی فراموش��ش بش��ه. مهران 24 ساله می گه: 
س��ال اولی که می تونس��تم کنکور ب��دم، ندادم و 
هدفم این بود که خودمو واس��ه س��ال بعد خیلی 
خ��وب آماده کنم. هر چقدر بقی��ه بهم گفتن این 
کارو نکن و حداقل ش��انس خ��ودت رو امتحان 
کن گ��وش نکردم و کار خودمو انج��ام دادم. در 
طول اون دو س��ال اونقدر درس خوندم و اونقدر 
از بقیه اهداف زندگیم چشم پوشی کردم که مورد 
ش��ماتت همه قرار گرفتم، ولی واسه خودم فقط 
یه چیزی مهم بود و اونم قبول شدن واسه آزمون 
کنکور بود. تو همون دوران بود که با یه دوس��تی 
آشنا ش��دم و از اونجایی که آدم بسیار خوبی بود 
زیاد باهاش در تماس بودم. یه بار همون دوس��تم 
بهم گفت که درسته زیاد درس می خونی و خیلی 
هم به قبولی امی��دواری، ولی یه درصد کمی هم 
واس��ه قبول نش��دنت جا بذار... اون موقع خیلی 
از حرفش ناراحت ش��دم و چند روز هم به کلی 
رابطم��و باهاش قطع کردم ولی هیچ وقت س��عی 

نکردم ب��ه عمق حرفش فکر کن��م... روز کنکور 
رسید و من با استرس زیاد سر جلسه حاضر شدم. 
خودمم باورم نمی ش��د هم��ه چیزایی که در طی 
اون دو س��ال خونده بودم یادم رفته باش��ه! خیلی 
سعی کردم و به خودم فشار آوردم ولی نمی شد... 
اونقدر توی مغزم به زور درس فرو کرده بودم که 
قفل شده بود!!! ساعت ها پشت سر هم و تند تند 
گذش��تند و کنکور تمام شد... از اون روز تا وقتی 
نتایج حاضر شد هیچی نفهمیدم همش یه دلشوره 

مبهم و یه استرس عجیب داشتم. 
روز موعود که رسید قبول نشده بودم! بعد از 
اینکه عبارت غیرمجاز روکنار اس��مم دیدم دیگه 
چیزی نفهمیدم... همینقدر متوجه بودم که باید از 
همه زندگی انتقام بگیرم و به فرض خودم هم این 
کارو کردم... به جای اینکه اشتباهم رو پیدا کنم و 
واسه از میون برداشتنش تالش کنم، همه کتاب و 
جزوه هامو پاره کردم و دقیقاً برخالف یکی دو سال 
قب��ل هرکاری کردم ج��ز درس خوندن... االن که 
چند س��ال از اون ماجرا می گذره از عکس العمل 
بچگانه خودم فوق العاده پشیمونم و دلم می خواد 
یکب��ار دیگ��ه فرصت های از دس��ت رفته خودم 
 رو به دس��ت بیارم تا با منطق بهتری با ش��رایطم 

رو به رو بشم...

ش��یردهی باعث ترش��ح هورمون اطمینان و 
تقویت پیوند بین مادر و نوزاد می شود. نتایج یک 
تحقیق جدید نشان می دهد: وقتی نوزاد در حال شیر 
خوردن اس��ت، این عمل منجر به ترشح هورمون 
اکسی توسین معروف به هورمون اطمینان در مغز 
مادر می ش��ود. پژوهش��گران از کشورهای چین، 
فرانسه، ایتالیا و انگلیس مدلی را تهیه کرده اند که 
عملکرد دقیق بدن مادر در این ش��رایط و زنجیره 
اتفاق��ی که در بدن می افتد را نش��ان می دهد. این 
پژوهش روی نقش اکس��ی توس��ین متمرکز شده 
اس��ت؛ هورمونی که اخیراً نق��ش آن در افزایش 
اطمینان و عش��ق در بین انسانها و حتی حیوانات 
کشف شده است. مدتهای زیاد پژوهشگران تصور 
می کردند اکسی توسین ماده ای است که وقتی در 
خون آزاد ش��ود باعث می ش��ود شیر از غدد مادر 
جاری شود. اما مطالعات جدید نشان می دهد که 
وقتی اکسی توس��ین در مغز آزاد شود، پیوند بین 
مادر و کودک تقویت می ش��ود. اما برای بروز این 
تأثیرات، مقدار زیادی از هورمون باید تولید شود 
تا موجی از هورمون در سرتاس��ر مغز گس��ترش 
پیدا کند. تحقیقات نش��ان می دهد که در واکنش 
به مکیدن، س��لولهای اکسی توسین شروع به آزاد 
ک��ردن این هورم��ون از اندریت ه��ا و پایانه های 
رش��ته های اعصاب می کنند. مش��اهده این پدیده 
دانشمندان را ش��گفت زده کرد چون آنها معموالً 
تصور می کردند که اندریت ها به عنوان بخشی از 
یک نورون )س��لول عصبی( فق��ط دریافت کننده 
اطالعات هس��تند و در انتقال آنها نقش��ی ندارند، 
اما در این تحقیق خالف تصور قبلی دانش��مندان 
دیده ش��د. دکتر ابوالقاسم مهری نژاد روان شناس 

و عض��و هیأت علمی دانش��گاه الزهرا می گوید: 
چسبیدن به آغوش و فیزیک مادر یک نیاز بنیادی 
بشر اس��ت، که در 50 س��ال اخیر مشخص شده 
است ارضاء این نیاز از همان دوران طفولیت منجر 
می ش��ود که فرد در بزرگسالی از لحاظ روانی به 
یک ثبات رس��یده و از آسیب های روانی مصون 
باشد تا جایی که این افراد اضطراب های کمتری 
را تجربه می کنند و از لحاظ ش��خصیتی و روانی 
مقاوم تر هس��تند. ارتباطات پوستی میان کودک و 
هر ش��خصی که از او مراقب��ت می کند می تواند 
بازدهی باالیی را در سالمت جسم و روان کودک 
داشته باشد. شیر خوردن یکی از راه های مؤثر در 
ارضای این غریزه است. غریزه ای که در صورت 
ارضا در دوران طفولیت منجر به این می شود که 
ارتباط��ات عاطفی قوی بین مادر و فرزند ش��کل 
گیرد تا بدان جا که حتی در بزرگسالی این ارتباط 
اس��تحکام بیشتری پیدا خواهد کرد. همچنین این 
گ��روه از اف��راد در همه دوران زندگی احس��اس 
تنهای��ی کمتری داش��ته و مس��ائلی چ��ون ترک 
والدین و سپردن به سرای سالمندان از سوی این 
خانواده ها کمتر اتفاق می افتد. در ادامه بحث این 
روان ش��ناس افزود: کودکانی که سرد بزرگ شده 
و ارتباطات عاطفی کمتری بین آنها و مادر برقرار 
بوده در بزرگس��الی این الگو را بر جنس موافق و 
مخالف تعمیم خواهند داد و اما در پایان  موضوع 
مهم و قابل ذکر احساس آرامش مادر است که به 
هنگام ش��یرخوردن نوزاد در وی ایجاد می شود. 
که شاید علت آن همان ترشح هورمونی است که 
به هورمون اطمینان  و عش��ق معروف است و در 

ابتدای مقاله ذکر شد. 

جوان و خانواده

اری��کا جنس��ي از خانواده ericaceae  اس��ت 
ک��ه بلندي گیاه در انواع مختل��ف آن به 40 تا 120 
سانتیمتر مي رس��د. این گیاه از دسته گیاهاني است 

که زمستان ها گل مي دهد. 
گلدان محتوي این گی��اه را تا اوایل دي ماه مي 
توان خارج از اطاق نگهداري کرد. در این مدت مرتبًا 
گل خواهد داد. گهگاه نیز احتیاج به کود دارد. بهترین 
مکان براي این گیاه اتاقهاي س��رد ی��ا کریدورهاي 
خنک است هرچه محل نگهداري آن خنک تر باشد 
 عمر اریکا طوالني تر خواهد شد. پس از پایان دوره 
 گل ده��ي بای����د کم����ي ش��اخه ه����ا را کوتاه 

کرد.
 در ص��ورت امکان تابس��تانها مي توان آن را به 
باغچه منتقل کرد. هیچگاه خاک گلدان نباید خشک 
ش��ود بنابراین توصیه مي ش��ود از گلدان پالستیکي 
براي این منظور استفاده شود. از آنجا که مواد قلیایي 
)آهکي( براي این گیاه زیان آور اس��ت بهتر اس��ت 
حتي االمکان از آب غیر آلوده به مواد مذکور یا آب 

باران استفاده شود.

مواد الزم:
نخود و لوبیا:   یک لیوان
عدس:  سه چهارم لیوان

کشگینه: نیم کیلو
پیاز داغ:   نصف لیوان
سبزی آش:  نیم کیلو

نمک و فلفل و زرد چوبه:  به میزان الزم
نعناع داغ:  کمی 

مواد الزم برای کشگینه:
بلغور گندم: یک لیوان

کشک: یک لیوان
سبزی کوهی معطر:  یک قاشق غذاخوری

 طرز تهیه: به جای یک لیوان کش��ک می توانید از 
3 لیوان دوغ استفاده کنید. بلغور گندم، کشک )یا دوغ( و 
سبزی کوهی معطر را با هم می جوشانیم تا کشک یا دوغ 
به خورد بلغور برود و س��فت شود. بعد آن را به شکل 

کلوچه درآورده و می گذاریم خشک شود. 
 طرز تهیه آش: از شب قبل نخود و لوبیا را خیس 
می کنیم. بعد آب آنها را دور می ریزیم و می پزیم. عدس 

و کشگینه را به آن اضافه می کنیم.
 وقتی کش��گینه ها باز ش��دند، پیاز داغ و زردچوبه 
را تف��ت داده و به همراه نمک و فلفل اضافه می کنیم. 
به مدت یک س��اعت این پخت باید انجام شود. سپس 
سبزی آش را به مواد اضافه کرده و دوباره به مدت یک 
ساعت می پزیم تا آش جا بیفتد. سپس سطح آن را با پیاز 

داغ و نعناع داغ تزئین می کنیم.

دبیر علمي سومین کنگره سرطان سینه گفت: ساالنه 
7 هزار زن ایراني به سرطان سینه مبتال مي شوند و اکنون 
حدود40 هزار نفر در کشور به این بیماري مبتال هستند 
و س��ن ابتال به این بیماري در زنان ایراني 10 س��ال از 
کش��ورهاي پیشرفته پایین تر اس��ت. احمد کاویاني در 
س��ومین کنگره سرطان سینه افزود: این سرطان یکي از 
شایع ترین س��رطان ها در کل جهان است و مطابق آمار 
سازمان جهاني بهداشت، میزان بروز این بیماري رو به 
افزایش اس��ت. وي گفت: در کشور ما ساالنه حدود 7 
هزار مورد س��رطان س��ینه تش��خیص داده مي شود که 
به دلیل ش��یوع این بیماري در سنین پایین تر نسبت به 
کش��ورهاي اروپای��ي و آمریکای��ي بار مال��ي، درماني، 
اقتصادي، اجتماعي و خانوادگي زیادي را ایجاد مي کند. 
ابتال به این بیم��اري و درمان هایي که براي آن صورت 
مي گیرد موجب ج��ذب مقادیر قابل توجهي از بودجه 
سالمت کشور مي شود که این مسأله موجب شده است 
سیاستگذاران به این موضوع بیشتر بپردازند. دبیر علمي 
سومین کنگره س��رطان سینه افزود: بحث فرهنگي این 
بیماری یک واقعیت انکارناپذیر در جامعه ما است، زیرا 
یک زن در کانون خانواده بسیار تأثیرگذار است. بسیاري 
از مشکالت فرهنگي در جامعه باید ریشه یابي  شود. وي 
اضافه کرد: درگیري بیماري و مراحل مختلف درمان و از 
دنیا رفتن زن بیمار مي تواند این مسأله مهم را مطرح کند 
که بازخورد فرهنگي این بیماري بسیار اهمیت دارد. این 
مس��أله در ایران بسیار اهمیت دارد به دلیل اینکه اساس 
اصالح فرهنگي و موضوعات اجتماعي در کشور ایران 
خانواده اس��ت و نباید از اهمیت این بیماري غافل شد. 
وي گفت: در کشور ما سن شیوع این بیماري کاهش پیدا 
کرده اس��ت و 10 تا 12 سال از کشورهاي توسعه یافته 
کمتر است. نکته مهم این است که بعضي از افراد زماني 
به متخصص مراجعه مي کنند که بیماري در مرحله باالتري 
قرار می گیرد. کاویاني گفت:  اولین مش��کلي که سرطان 
سینه در جامعه ایجاد مي کند این است که طول عمر افراد 
را تحت تأثیر قرار مي دهد و هر چقدر مرحله تشخیص 

دیرتر باشد موفقیت هاي درماني کمتر خواهد بود. 

erica اريكا

آش كشگینه )ترخینه(

زنان ايراني 10سال زودتر 
به س�رطان س�ینه 

مبت�ال مي ش�وند

گلخند جاده خاکی

نقطه

پیشبند

شناسايی هورمون عشق
گشت و گــذار با ني ني
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رقابته��ای تنیس ویمبلدون در بخ��ش مردان و 
زنان پیگیری ش��د و در مرحله نیمه نهایی با پیروزی 
 رافائل نادال همراه بود. به گزارش ش��بکه تلویزیونی 
راش��ا تودی، در ادام��ه رقابتهای تنیس ویمبلدون در 
انگلیس و از دور نیمه نهایی رقابتهای بخش مردان، 
رافائل نادال تنسیور شماره یک مردان جهان از اسپانیا 
در سه ست و با نتایج 6 بر 4، 7 بر 6 و 4 بر 6  اندی 
م��ورای از انگلیس را از پیش رو برداش��ت و جواز 
حضور در دیدار نهایی این رقابتها را کسب کرد. در 
دیگر دیدار دور نیمه نهای��ی این رقابتها نیز توماس 
بردیچ از جمهوری چک در سه ست و با نتایج 6 بر 
3، 7 بر 6 و 6 بر 3 نوواک جوکوویچ از صربستان را 
برد و حریف نادال در دیدار نهایی این رقابتها شد. در 
دور نیمه نهایی رقابتهای دو نفره بخش زنان نیز تیم 
متشکل از وانیا کینگ و باروسالو شودوا در دو ست 
و با نتایج مشابه شش بر چهار تیم لیزل هاربر و بتانی 
متک را شکست داد و به دیدار نهایی این رقابتها راه 
یافت. در دیگر دیدار برگزار شده نیز تیم متشکل از 
النا وسنینا و ورا زوو ناروا در دو ست و با نتایج 6 بر 
3 و 6 بر یک تیم متش��کل از جسیکا دالکو و فالویا 
پنه تا را شکست داد و جواز حضور در دیدار نهایی 

این رقابتها را کسب کرد. 

در مسابقات پومسه قهرماني دانشجویان جهان، 
دو تکواندوکار پومس��ه  روي اصفهاني به مدال برنز 
دست یافتند. به گزارش فارس، در رقابت هاي پومسه 
قهرماني جهان که در اسپانیا در حال برگزاري است، 
عل��ي نادعلي در بخش انفرادي به مدال برنز دس��ت 
یافت. مهس��ا مرداني نیز مدال برن��ز بخش انفرادي 
رقابت هاي بانوان را کسب کرد. در بخش تیمي نیز، 
تیم پومسه مردان ایران با ترکیب حمید نظري، حسین 
بهشتي و علي نادعلي بر سکوي دوم جهان ایستاد. در 
بخش تیمي بانوان هم، مهسا مرداني به همراه کلثوم 
مالمددخاني و نسترن ملکي آدراني، تیم بانوان ایران 
 را تش��کیل مي دادند که آنه��ا نیز نائب قهرمان جهان 

شدند. 
گفتني است رقابت هاي کیورگي از آغاز شده و 
رض��ا نادریان، تکوان��دو کار وزن دوم اصفهان که با 
شکست برابر علیرضا نصرآزاداني شانس شرکت در 
مسابقات قهرماني جهان را از دست داد، براي جبران 
ناکامي هاي چند وقت اخیر و همچنین کس��ب مدال 

طال با حریفان خود مبارزه مي کند.

تی��م کش��ورمان در رقاب��ت ه��اي دو و میداني 
 جوانان آس��یا به دو مدال طال و دو مدال نقره دست 

یافت.
به گزارش ایرنا به نقل از سایت کنفدراسیون دو 
و میدانی آسیا، علیرضا مهر صفوتی و سجاد هاشمی 
به مدال طال و پژمان قلعه نوعی و حس��ن تفتیان به 
گردن آویز نقره این رقابت ها دست یافتند. در پرتاب 
وزنه علیرضا مهرصفوتی با رکورد 19 متر و 7 سانتی 
متر و در دوی 400 متر س��جاد هاش��می با زمان 47 
ثانیه و 18 صدم ثانیه بر سکوی قهرمانی قرار گرفتند. 
همچنین پژمان قلعه نوعی در پرتاب چکش با 64 متر 
و 11 س��انتی متر و حسن تفتیان در دوی صد متر با 
ثبت زمان 10 ثانیه و 81 صدم ثانیه به مدال نقره آسیا 
دست یافتند. هم اکنون تیم ایران در مجموع مدالی با 
دو مدال طال و دو مدال نقره پس از تیم های چین و 
هند در جایگاه سوم مسابقات قرار دارد. مسابقات دو 
و میدانی قهرمانی جوانان آسیا با حضور ورزشکاران 
37 کش��ور در ش��هر هانوی کش��ور ویتنام در حال 

برگزاری است.

خداحافظ آقای بدلباس

بازيكن تیم ملی انگلستان 
تهديد به مرگ شد

سرنوشت مربیان آسیايی پس از جام جهانی

تنیس ویمبلدون: 
نادال فینالیست شد

در مسابقات تکواندوي دانشجویان جهان؛
2 مدال برنز سهم 

تكواندوكاران 
پومسه اصفهان شد

دو و میداني جوانان آسیا؛ 
چهار مدال براي ايران

پژمان غفاری
از مرحله یک چهارم نهایی مس��ابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی هلند با حس��اب 
2 بر یک در ورزش��گاه نلسون ماندال برزیل پرافتخارترین تیم جام جهانی را شکست داد و به جمع 4 

تیم پایانی این رقابت ها راه یافت. 
گلهای تیم هلند را فیلیپه ملو )بازیکنی که در دقیقه 72 نیز از بازی اخراج ش��د و وس��لی اسنایدر 
به ثمر رس��اندند و تک گل برزیلی ها را روبینیو وارد دروازه حریف کرد.( سرمربی هلند پیرامون این 
ب��ازی گفت: از قبل می دانس��تم با تیم��ی قدرتمند و باتجربه بازی می کنیم. آنها در نیمه اول نس��بت 
ب��ه تی��م ما خوب بودند و توانس��تند با یک گل به رختکن بروند. فن ماروی��ک ادامه داد: در نیمه دوم 
برای اینکه نتیجه را تغییر دهیم هجومی بازی را آغاز و در همان دقایق اولیه نیمه دوم به گل تس��اوی 
رس��یدیم و در ادامه با اخراج فیلیپه ملو بازیکن حریف موقعیت های فراوانی نصیب ما ش��د که فقط 

یکی از آنها تبدیل به گل شد. 
دونگا س��رمربی برزیل هم 10 نفره ش��دن تیمش را علت حذف از این جام دانست. )با این نتیجه 
پیش بینی می ش��ود که دون��گا به جرگه مربیان اخراجی این جام بپیون��دد.( هلند باید در مرحله نیمه 
نهایی رودرروی تیم اروگوئه ای قرار گیرد که این تیم در ضربات پنالتی توانست غنا را از پیش روی 
ب��ردارد. تیم ه��ای اروگوئه و غنا در نود دقیقه به تس��اوی یک بر یک رضایت دادند و در س��ی دقیقه 

وقت های اضافه گلی رد و بدل نشد. 
در دقیق��ه 120 ای��ن دیدار س��وارز بازیکن اروگوئه با دو دس��ت مانع از این ش��د که توپ وارد 
دروازه ش��ود ک��ه داور اع��الم پنالتی و او را از زمین مس��ابقه اخراج رد. اما آس��اموا جیان نتوانس��ت 
ش��ادی را به جمع ش��اگردان رایواچ آورد و ضرب��ه پنالتی او به گل تبدیل نش��د و در ضربات پنالتی 
4 ضرب��ه اروگوئ��ه ای ها تبدل ب��ه گل و تیم غنا فقط دو گل را به ثمر رس��اند و در مجموع اروگوئه 
ب��ا حس��اب 5 بر 3 زمین مس��ابقه را ترک کرد، هلند نس��بت ب��ه اروگوئه در این ج��ام بازیکنانش با 
تکنیک و از تجربه باالیی برخوردار هس��تند و ش��اگردان تابارس در حدی نیس��تند که برای تیم هلند 
مش��کل ساز باش��ند. این دو تیم 15 تیرماه س��اعت 23 در ورزش��گاه کیپ تاون با هم دیدار خواهند 
 ک��رد، مصاف ف��ورالن مهاجم اروگوئه و روبن س��تاره هلندی در این بازی دیدن��ی و جذاب خواهد 

بود.

هلند به مصاف اروگوئه خواهد رفت

سوارز: بهترين شیرجه جام جهانی را من زدم
لوییز س��وارز پس از اینک��ه در دیدار با غنا با 
دس��ت مانع ورود توپ به دروازه اروگوئه ش��د 
گفت بهترین شیرجه جام جهانی را او زده است. 
به گزارش مهر، تیم ملی فوتبال اروگوئه در حالی 
مقابل غنا به برتری رسید که این برتری را مدیون 
ش��یرجه لوییز س��وارز مهاجم خود می داند. تیم 
های اروگوئ��ه و غنا در مرحله یک چهارم نهایی 
رقابت های جام جهانی 2010 با تس��اوی یک بر 
یک در پایان 120 دقیق��ه به کار خود پایان دادند 
ام��ا اروگوئه در نهایت 4 ب��ر 2 در ضربات پنالتی 

به برتری رسید.
 این در حالی اس��ت که س��وارز مهاجم اروگوئه در دقیقه 120، با دو دست خود توپ را از دروازه 
بیرون کشید، اما آساموآ جیان نتوانست ضربه پنالتی غنا را وارد دروازه اروگوئه کند. سوارز در پایان این 
دیدار اظهار داشت: من تا اینجای کار بهترین شیرجه رقابت ها را زده ام. برپایه گزارش آسوشیتدپرس، 
وی در پاس��خ به این س��ؤال که آیا این کار خود را »دس��ت خدا« می نامد، گفت: نه، این دست سوارز 

بود.

زاینده رود
مس��ابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای 
جنوب��ی تا ی��ک هفته دیگر به پایان می رس��د و 
قهرمان جام نوزدهم مش��خص خواهد شد. آنچه 
که به چش��م آمد زحمات عزیزانی در شبکه سوم 
س��یما بود که این رقابت ها را به طور مس��تقیم 
برای فوتبال دوس��تان ایران��ی پخش کردند و در 
این بین گزارش��گرانی که در لی��گ برتر کمتر به 
آنها میدان داده می شد توانستند در جام نوزدهم 

خودی نشان دهند.
ام��ا گزارش��گرانی ک��ه دیدارهای حس��اس 
را ب��رای بینندگان گ��زارش کردن��د مانند عادل 

فردوس��ی پ��ور مجری خوش خنده برنامه 90  دو س��ه بازی برزیل با حریف��ان را گزارش کرد. عادل 
خان فردوس��ی پور از دقایق اولیه بازی ها از پوشیدن لباس دونگا سرمربی برزیلی ها ایراد می گرفت 
تا اینکه بازی هلند مقابل برزیل در مرحله یک هش��تم نهایی قرعه به نام فردوس��ی پور افتاد و زمانی 
که داور ژاپنی س��وت پایان دیدار را با حساب 2 بر یک به سود هلندی ها به صدا درآورد این مجری 
و گزارش��گر خوش خنده صدا و س��یما گفت: خداحافظ آقای بدلباس! از فردوس��ی پور می خواهیم 
به جای تفس��یر و گزارش فوتبال مش��اور تیپ و لباس پوش��یدن های دونگا باشد چون اگر او خوش 
لب��اس بود به راحتی می توانس��ت هلند را شکس��ت دهد! عادل خ��ان می تواند دون��گا را به برنامه 
90 دع��وت کن��د و بعضی از مربیان ایرانی را به وی نش��ان دهد که نزدیک ی��ک میلیون تومان هزینه 
 تیپ و قیافه ش��ان می کنند تا الگوی مناس��بی برای سرمربی برزیل باش��ند. این کار را انجام بده آقای 

خوش لباس!

مداف��ع تیم فوتبال انگلس��تان و چلس��ی پس از 
اظهارات��ی که در خصوص نفرت از مردم کش��ورش 
بیان کرد، از س��وی انگلیس��ی ها پیام ه��ای تهدید به 
مرگ دریافت کرد. اش��لی کول پیش از اینکه تیم ملی 
انگلستان از جام جهانی حذف شود، به هم تیمی های 
خود گفته بود انگلس��تان و مردم آن را دوست ندارد. 
اشلی کول بر روی موبایل بلکبری خود نوشته بود من 
از انگلس��تان و مردم لعنتی آن متنفرم که این موضوع 
خشم هواداران انگلیسی را برانگیخته و برای او پیامهای 
تهدیدآمیز ارسال کرده اند. کول گفته بود: همواره برای 
انگلستان و چلسی بیشترین تالش را کرده ام اما آنها با 
تجاوز به زندگی خصوصی من، آن را تبدیل به جهنم 
کرده اند. انگلستان در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای 
جام جهانی 2010 با شکست سنگین 4 بر یک مقابل 

آلمان از دور رقابتها حذف شد.

بخش��ی از موفقیت نس��بی تیم های فوتبال آس��یایی ها در جام جهانی 2010 به نام کس��انی نوشته 
می شود که معموالً در لیست متهمین قرار دارند. سه مربی چهار تیم آسیایی حاضر در آفریقای جنوبی، 
آس��یایی بودن��د که این هم از ن��کات دیگر این بازی ها بود. هو جونگ مو مربی کره جنوبی، تاکش��ی 
اوکادا مربی ژاپن و کیم جونگ هو مربی کره ش��مالی هر سه متعلق به فوتبال کشورهای خود هستند. 
اما آینده این مربیان به کجا می رسد؟ پیم وربیک که قبل از جام اعالم کرده بود بعد از بازیها کارش به 
پایان می رسد. هو جونگ مو هم ممکن است از کره جنوبی جدا شود. »فدراسیون کره جنوبی کمیته 
فن��ی برگزار می کند و تا روز 10 جوالی نام مربی آینده را اعالم خواهد کرد«. این حرف های رئیس 
فدراس��یون چو چونگ یون است که در یوناپ نیوز منتشر شد. کره جنوبی در مرحله شانزدهم و بعد 

از باخت 2-یک برابر اروگوئه از ادامه مسیر بازماند.
 اواکادا باه��وش تاکنون جز اینها حرفی نزده اس��ت: »من احتیاج به زم��ان دارم. اما فکر نمی کنم 
کار زیادی مانده باشد که بخواهم انجام بدهم«. او این حرف ها را بعد از باخت 5-3 ژاپن در مرحله 
 ش��انزدهم در ضرب��ات پنالتی برابر پاراگوئه اعالم کرد. کره ش��مالی حرف��ی از تغییر مربی یا برکناری 

کیم جونگ هو نزده که این به معنی ادامه کار مربی فعلی خواهد بود. 
در اس��ترالیا ن��ام پ��اول گوین مربی س��ابق گالس��کو رنج��رز و مرب��ی کامرون در ج��ام جهانی 
بر س��ر زب��ان هاس��ت. فرانک ل��وی رئی��س فدراس��یون فوتب��ال اس��ترالیا در مصاحبه ب��ا روزنامه 
س��یدنی مورنین��گ درباره جانش��ین وربی��ک گفته اس��ت: بگذارید ای��ن را بگویم. مرب��ی بعدی از 
بی��ن مربی��ان 32 تی��م حاض��ر در آفریق��ای جنوبی خواهد ب��ود؟ جواب بله اس��ت. ما فعاًل لیس��ت 
نف��رات م��ورد عالق��ه را آماده ک��رده ایم و اگ��ر تصمیم اش��تباهی بگیری��م برای مدت��ی طوالنی به 
 دردس��ر خواهی��م افتاد. پیم وربیک قرار اس��ت به مراکش ب��رود تا مدیر ورزش جوانان این کش��ور 

شود.

زاینده رود
سپاهان اصفهان در لیگ نهم

س��ید مه��دی رحمت��ی، س��ید 
ه��ادی عقیلی، محس��ن بنگر، س��ید 
جالل حسینی، احس��ان حاج صفی، 
شاهین خیری، محرم  نویدکیا، احمد 
جمشیدیان، مهدی کریمیان، عمادرضا 
و ابراهیم توره بازیکنانی بودند که در 
سیستم 3-3-4 امیر قلعه نویی عضو 
ثابت این تیم بودند. زردپوشان اصفهانی 
به همراه تیم استیل آذین در فصل نقل 

و انتقاالت موفق عمل کردند.
ــده  ــان جدید جذب ش بازیکن

برای این فصل:
ج��واد کاظمیان تمایل بس��یاری 
داش��ت که پس از بازی در تیم های 
اماراتی به تیم سابق خود پرسپولیس 
تهران بپیوندد اما کاظمیان با علی دایی 
مربی قرمزپوش��ان پایتخت زمانی که 
در تیم ملی همب��ازی بودند درگیری 
لفظ��ی داش��ت از طرفی دیگ��ر این 
بازیکن یکی از دوستان صمیمی علی 
کریمی بازیکن تکنیکی اس��تیل آذین 
به حس��اب می آید و جادوگر فوتبال 
ای��ران با آقای گل جهان روابط خوبی 
ندارد و همین امر موجب ش��د که به 
اصفهان نقل مکان کند. فابیو جان واریو 
و خسرو حیدری از خریدهای خوب 
س��پاهانی ها بودند که از تیم استقالل 
تهران به همراه هاشم بیگ زاده به این 
تیم آمدند، در نوک خط حمله هم یک 
بازیکن صرب ب��ه نام میلورا دیانوش 
که سابقه بازی در تیم های نوجوانان 
یوگسالوی، اس��پارتاک صربستان و 
پاختاکور ازبکستان را در کارنامه دارد، 

قرار می گیرد.
بازیکنان اصلی تیم سپاهان که 

از این تیم جدا شده اند:
احسان حاج صفی به دلیل خدمت 
سربازی به تیم ملوان بندر انزلی پیوسته 
و به نظر می رس��د احمد آل نعمه در 
این فصل جای حاج صفی را در جناح 
چپ خط دفاعی پر کند. هر چند که آل 
نعمه بازی در دفاع پوششی را نسبت به 
دفاع چپ و راست بیشتر می پسندد. 
دومین بازیکن اصلی عمادرضا بود که 
این تیم را به مقصد کشور مصر ترک 
کرد و در تیم الکزامر مصر توپ خواهد 
زد که عمادرضا دلی��ل جدایی اش را 
مشکل زبان فارس��ی برای فرزندانش 
عنوان کرد نه مبلغ بیش از یک میلیارد 

و دویست میلیون.
ــپاهان در  ــب احتمالی س ترکی

لیگ دهم:
س��ید مه��دی رحمت��ی، س��ید 
ه��ادی عقیلی، محس��ن بنگر، س��ید 
 جالل حس��ینی، احمد آل نعمه، فابیو 
جان واریو، خس��رو حیدری، مهدی 
کریمیان، احمد جمش��یدیان، میلوراد 

یانوش و ابراهیم توره.
گفت��ه می ش��ود عل��ی موالیی، 
 بهم��ن طهماس��بی، ف��رزاد حاتمی،
شاهین خیری و رحمان احمدی از این 
تیم جدا شده اند که شاهین خیری به 
دیگر تیم اصفهانی ذوب آهن اضافه و 
رحمان احمدی گلر ذخیره فصل قبل 
س��پاهان به جمع سرخپوشان تهرانی 

پیوسته است.
خیلی ه��ا معتق��د هس��تند که 
س��پاهانی ها به همراه چند تیم دیگر 
س��قف قرارداد بازیکن��ان را رعایت 
نکرده اند و همین امر موجب ش��ده 
که بازیکنان ش��اخص تیم استقالل به 
این تیم نقل مکان کنند. پس از اینکه 
مشخص ش��د فابیو جان واریو ابراز 
تمایل کرده که به تیم استقالل برگردد 
که سپاهانی ها پنجاه درصد قرارداد این 
بازیکن را از باشگاه تهرانی درخواست 
کرده اند. اما باید به مس��ئوالن سپاهان 
گفت که این تیم بزرگ و ریشه داری 
است که به یک بازیکن وابسته نخواهد 
ب��ود و اگر بازیکنی دل��ش با این تیم 

نیست رضایتنامه اش را برای تیمی که 
مورد عالقه او است صادر کنند.

ــان در لیگ  ــن اصفه ذوب آه
نهم:

ش��هاب گردان، فرش��ید طالبی، 
محمد صلصالی )زمانی که این بازیکن 
رباط صلیبی پاره کرد، علی احمدی و 
مصطفی صالحی نژاد جای او را به طور 
مطلوب پر کردند(، سید محمد حسینی، 
حسن اشجاری، محمد منصوری، قاسم 
حدادی فر، سینا عشوری، محمدرضا 
خلعتبری، اسماعیل فرهادی و محمد 
قاضی ی��ازده مردی بودن��د که بازی 
روان و زیبایی را به نمایش گذاشتند. 
در ای��ن بین نباید بازی ذخیره طالیی 
منصور ابراهیم زاده، ایگور کاسترو را 
نادیده گرفت که گلهای حساسی در 
لیگ برتر و جام باشگاههای آسیا برای 

این تیم به ثمر رساند.
ــده  ــان جدید جذب ش بازیکن

برای این فصل:
با رفتن حس��ن اش��جاری به تیم 
استیل آذین حسین ماهینی از استقالل 
اهواز را کادر فنی ذوب آهن در جناح 
چپ خ��ط دفاعی به خدمت گرفتند. 
همچنین س��ید جالل رافخای��ی را از 
تیم ملوان بندر انزلی و شاهین خیری 
بازیکن فصل قبل سپاهان که با آمدن او 
به جمع سبزجامگان اصفهانی هواداران 
ذوب آهن با این انتقال مخالف هستند 
و اعتق��اد بر این دارند که او به پیراهن 
ذوب آهن تعصب ندارد و اگر اینگونه 
ب��ود از ذوب آه��ن به س��پاهان نمی 
رف��ت! ولی باید به این عزیزان فوتبال 
دوست گفت که در فوتبال حرفه ای 
اینگونه موارد به وفور دیده شده و باید 
ب��ا آغوش باز از این بازیکن س��خت 
کوش استقبال کنید. مهدی رجب زاده 
بازیکن سابق همین ذوب آهن که پس 
از بازگش��ت از کش��ور امارات به تیم 
مس کرمان رفت و با بازی های خوبی 
 ک��ه به همراه فرزاد آش��وبی، ادینهو و 
علی سامره انجام داد مانع از سقوط این 
تیم به لیگ دسته اول فوتبال ایران شد 
و مورد توجه ابراهیم زاده قرار گرفت 
و به این تیم ملحق شد. امید ابوالحسنی 
با ذوب آهن قرارداد داش��ت اما برای 
خدمت سربازی به پاس همدان رفت 
و پس از اتمام خدمتش دوباره به جمع 
شاگردان منصور ابراهیم زاده پیوست. 
مرب��ی ذوب آهن قصد ب��ه خدمت 
گرفتن یک ی��ا دو بازیکن دیگر را در 
پس��ت هافبک و خط دفاعی دارد که 
مجید نورمحمدی را نیز از راه آهن به 

خدمت گرفته است.
بازیکنان اصلی تیم ذوب آهن 

که از این تیم جدا شده اند:
حسن اشجاری و محمد منصوری 
که به تیم فوتبال مس کرمان پیوست 
 و ش��اید منصور ابراهیم زاده، مهدی 
رجب زاده را در سیس��تم 4-1-4-1 
جایگزین وی کند. همین دو بازیکن 
سال قبل در ترکیب اصلی قرار داشتند 
اما در کل از تیم ذوب آهن محس��ن 
مس��لمان به خاطر خدم��ت مقدس 
س��ربازی به تی��م ملوان بن��در انزلی 
ملحق شد، مصطفی صالحی نژاد که با 
استقالل قرارداد داخلی بسته بود پس 
از تغییر و تحوالت در مدیریت باشگاه 
علی فتح اهلل زاده وی را نخواس��ت و 
گفته می شود او با تیم پیکان قزوین به 

توافق رسیده است.
ترکیب احتمالی ذوب آهن در 

لیگ دهم:
شهاب گردان، فرشید طالبی، سید 
محمد حسینی، حسین ماهینی، سینا 
عشوری، قاسم حدادی فر، محمدرضا 
خلعتبری، مهدی رج��ب زاده، ایگور 
کاسترو )اسماعیل فرهادی( و محمد 

قاضی.
استقالل تهران در لیگ نهم:

وحید طالب لو )محمد محمدی(، 

امیرحس��ین صادقی، پژمان منتظری، 
محسن یوس��فی، حنیف عمران زاده، 
حس��ین کاظمی، فابیو ج��ان واریو، 
خسرو حیدری، سیاوش اکبرپور، فرهاد 
مجیدی و س��ید مهدی سیدصالحی 
یازده سربازی بودند که در خدمت تیم 
استقالل تهران بودند. در این ترکیب به 
وفور آرش برهانی، کیانوش رحمتی و 

هاشم بیگ زاده نیز اضافه می شدند.
بازیکنان جذب شده برای این 

فصل:
جواد شیرزاد و دسوزا که مدیریت 
قبل��ی این تیم واعظ آش��تیانی با آنها 
ق��رارداد بس��ت و برخالف مصطفی 
صالحی نژاد مورد تأیید پرویز مظلومی 
قرار گرفتند. جواد ش��یرزاد در فصل 
قبل مدافع چپ تیم فوالد خوزس��تان 
بوده و به نظر می رسد در خط دفاعی 
یکی از بازیکنان اصلی استقالل باشد، 
میالد میداودی با ضربات ایستگاهی 
که در س��ال گذش��ته برای اس��تقالل 
اه��واز تبدیل به گل کرد به رونالدوی 
اهواز معروف ش��د. ایمان مبعلی هم 
دیگر بازیکن جنوبی است که به جمع 
آبی پوش��ان پایتخت پیوس��ته است. 
استقاللی ها با وجود مبعلی به همراه 
میداودی و مجتبی جباری از ضربات 
ایستگاهی نهایت بهره را خواهند برد 
و روی این ضربات حساب ویژه ای 
را باز کرده اند. فرزاد آشوبی دو فصل 
پیش در پرس��پولیس توپ زده و پس 
از آن ب��ه مس کرمان رف��ت که مورد 
 توجه چند تیم باشگاهی به خصوص
ذوب آهن اصفه��ان قرار گرفت. این 
بازیک��ن با ذوبی ها ب��ه توافق نهایی 
رس��یده بود که به خاطر پول پا روی 
قول و قرار خود گذاشت و عضو تیم 

استقالل تهران شد.
ترکیب احتمالی استقالل تهران 

در لیگ دهم:
وحید طالب لو )محمد محمدی(، 
امیر حس��ین صادقی، پژمان منتظری، 
جواد شیرزاد )محسن یوسفی(، حنیف 
عمران زاده، فرزاد آشوبی، ایمان مبعلی، 
مجتبی جباری، فرهاد مجیدی، میالد 
میداودی و آرش برهانی بازیکنانی که 
می توانن��د در ترکیب مظلومی جایی 
داشته باشند که نسبت به تیم فصل قبل 
دچار تغیی��رات فراوانی به خصوص 
در خط هافبک شده است از این تیم 
خس��رو حیدری، فابیو ج��ان واریو، 
سیاوش اکبرپور، حسین کاظمی، هاشم 
بیگ زاده جدا شده اند. همچنین گفته 
می ش��ود سید مهدی س��ید صالحی 
به دلیل مصدومیت ش��اید از لیس��ت 

مظلومی کنار گذاشته شود.
این تیم نسبت به سپاهان و ذوب 
آهن از مدیریت و کادر فنی تا بازیکنان 
دچار تغییرات فراوانی ش��ده و با آمدن 
علی فتح اهلل زاده به عنوان سرپرست این 
باشگاه شاید دوباره شاهد افتخارات این 
تیم در اواخر دهه 70 و اواسط دهه 80 
باشیم. مدیری که حاشیه ها را به خوبی 
از باش��گاه و تیم فوتبال دور می کند و 
در درآمدزایی از طریق ترانس��فر کردن 

بازیکن توانایی باالیی دارد.
پرسپولیس تهران در لیگ نهم:

علیرضا حقیقی، ش��یث رضایی، 
سپهر حیدری، علیرضا محمد، جالل 
 اکب��ری، کری��م باقری، تیاگ��و فراگا، 
ح��وار مال محمد، حس��ین بادامکی، 
ه��ادی ن��وروزی و محس��ن خلیلی 
بازیکنانی بودند که در چند بازی آخر 
ک��ه علی دایی به عنوان مربی پیروزی 
انتخاب شد در ترکیب اصلی این تیم 
حضور داش��تند. دایی در لیگ برتر با 
این ترکیب نتایج مطلوبی کسب نکرد 
اما در جام حذفی کشور این تیم را به 
قهرمانی رساند که در این بین فقط با 
یک تیم لیگ برتری صبای قم در نیمه 
نهایی با ضربات پنالتی پیروز ش��د اما 
دیگر حریفان پرسپولیس در رقابتهای 

جام حذفی تیم های لیگ یکی بودند.
بازیکنان جذب شده برای این 

فصل:
علی رضا نورمحمدی، عجیب ترین 
خرید قرمزپوشان پایتخت به حساب 
می آی��د. علیرض��ا یکی از ب��رادران 
نورمحمدی بود که در خط دفاعی راه 
آهن بازی ک��رد و در آخرین هفته به 
کمک دیگر بازیکنان راه آهن مانع از 
سقوط این تیم به لیگ دسته اول شد 
و به نظر می رس��د دای��ی قصد دارد 
به مرور زمان در خ��ط دفاعی از وی 
اس��تفاده کند، امیرحسین فشنگچی و 
محمد نوری از بازیکنان اصلی صبای 
قم بودند که به این تیم آمدند و موجب 
رفتن رس��ول کربکندی از این باشگاه 
شدند، غالمرضا رضایی مهاجم تکنیکی 
و ریزنقش فصل گذشته فوالد خوزستان 
بهتری��ن خرید علی دایی محس��وب 
می شود. زمانی که علی دایی سکاندار 
تیم ملی کشورمان بود غالمرضا رضایی 
به عنوان مهاجم اول تیم ملی درترکیب 
اصلی ق��رار می گرفت. این بازیکن با 
هر تیم��ی که ق��رارداد امضاء می کرد 
بای��د در آن تیم نیز ب��رادرش علیرضا 
حضور داشت. به نظر می رسد باشگاه 
پرس��پولیس به خواسته وی نه گفته و 
علیرضا رضایی در فوالد ماندگار شده، 
رحمان احمدی گلر فصل پیش سپاهان 
که کمتر از تعداد انگش��تان یک دست 
برای این تیم بازی کرد، زمانی که میثاق 
معمارزاده با باشگاه پیروزی اختالف پیدا 
کرد، تصمیم گرفت به این تیم برود و 
عل��ی دایی این دروازه بان را جایگزین 
فوق العاده ای برای معمارزاده محسوب 
می کند، رحمان احمدی وقتی از جمع 
 زردپوش��ان اصفهان��ی جدا ش��د امیر 
قلعه نویی را به باد انتقاد گرفت و اعتقاد 
داش��ت او با برخ��ی از بازیکنان رابطه 
خوبی ندارد و از الفاظ نامناسب استفاده 
می کند. )با وجود دوربینهای تلویزیونی 
در کنار زمین ای��ن حرکات و الفاظ از 
امیر قلعه نویی مش��اهده نشده است( 
مازی��ار زارع بازیکن س��ابق تیم های 
ملوان بندرانزلی و پرس��پولیس پس از 
یکسال حضور در لیگ امارات دوباره 
به کشورمان بازگش��ت، در این فصل 
زارع را باز هم با پیراهن قرمزپوش��ان 
پایتخت خواهیم دید. با این خریدهای 
پرسپولیس این تیم در خطوط هافبک 
و حمله دچار کاس��تی نخواهد بود اما 
این تیم در خط دفاعی مانند سال قبل 
با مشکل مواجه خواهد شد و علی دایی 
به جای ترمیم این خط به فکر استخدام 
یک مهاجم دیگر اس��ت که نام وحید 

هاشمیان بیشتر به چشم می آید.
بازیکنان اصلی تیم پرسپولیس 

که از این تیم جدا شده اند:
از  ح��وار م��ال محم��د یک��ی 
بهترین های این تی��م بود که هنوز با 
پرس��پولیس به توافق نهایی نرسیده و 
بعید اس��ت در جمع ش��اگردان دایی 
فص��ل آین��ده او را ببینی��م، همچنین 
محسن خلیلی که با علی دایی اختالف 
پیدا کرد و به تیم تراکتورسازی تبریز 
ملحق شد و جایگزین او به طور حتم 

غالمرضا رضایی خواهد بود.
ــپولیس  پرس احتمالی  ترکیب 

درلیگ دهم:
علیرضا حقیقی )رحمان احمدی(، 
شیث رضایی، سپهر حیدری، علیرضا 
محمد، امیر حس��ین فشنگچی، کریم 
باقری، تیاگ��و فراگا، ج��الل اکبری، 
مازیار زارع، غالمرضا رضایی و هادی 

نوروزی.
این تیم برخ��الف رقیب دیرینه 
اش اس��تقالل تهران از روز نخس��ت 
نقل و انتقاالت هم دارای مربی و هم 
مدیرعامل بود اما به خوبی تیم سپاهان 
و اس��تیل آذین یارگیری نکرد. پیش 
بینی می شود که علی دایی با این تیم 

به مشکل برمی خورد.

تركیب احتمالی چهار تیم برتر فوتبال ايران
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عکس روز

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(
31280هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
322000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

311000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10521056   دالر امریکا

1288  1284  یورو

280283 ریال عربستان

285287 درهم امارات

کالم نور
امام سجاد )ع(:

ــاخته عمل کند، از عابدترین مردمان  ــی که به آنچه که خداوند بر او واجب س کس
است.

رونمایی از اولین قرآن لمسی دیجیتالی در کشور

معرفی کتاب

در میان خشم معترضان،
مستند برنده اسكار 2010 در ژاپن اکران عمومي شد

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

39 °

36 °

 20 °

14 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

ق��رآن دیجیتالی تمام لمس��ی ب��رای اولین بار 
توسط یک شرکت ایرانی تولید شد که این محصول 
تا دو هفته آینده رونمایی خواهد ش��د و عالوه بر 
فروش آن در داخل کشور به قیمت 80 هزار تومان 
صادرات آن به کشورهای مختلف از جمله ترکیه، 

بحرین و عراق آغاز می شود.
ب��ه گزارش مهر، این نمونه ق��رآن دیجیتالی با 
 PC قابلیت صفحه تمام لمس��ی مانن��د یک تبلت
عمل ک��رده و دارای صفحه نمایش��گر بزرگ 4/3 
اینچی اس��ت که ام��کان ورق زدن صفحات قرآن 
را با تماس دس��ت با این صفحه نمایش��گر فراهم 

می کند. 
ترتیل قرآن کریم همراه با متن عربی، تفس��یر 
کل قرآن، امکان جستجوی کلمه برحسب مصحف 
و یا تایپ کلمه و جس��تجو در آیات، ترجمه ها و 
تفاسیر و نیز امکان برنامه ریزی روزانه برای حفظ 
قرآن از جمله ویژگیهای این قرآن دیجیتالی است. 
سعید نخعی مدیر سازنده قرآن دیجیتالی لمسی با 

بی��ان اینکه به زودی اختراع این دس��تگاه به عنوان 
نمون��ه منحصر به فرد ثبت می ش��ود گفت: قرآن 
لمس��ی دیجیتال��ی از ماه رمضان ب��ا قیمت حدود 
80 هزار تومان در نمایش��گاه قرآن عرضه خواهد 
ش��د. وی با بیان اینکه این نمون��ه قرآن دیجیتالی 
ب��ا توجه به صفحه نمایش��گر بزرگ خ��ود دارای 
امکانات��ی چون GPS ب��رای مکان یاب��ی، تعیین 

اوقات ش��رعی، جهت یاب قبله و فناوری ارس��ال 
صدا از طریق فرس��تنده FM رادیو اس��ت اضافه 
کرد: فناوری تلویزیون دیجیتال )DVB-T( روی 
این سیس��تم نیز به زودی پیاده س��ازی می شود تا 
امکان پخ��ش برنامه ه��ای تلویزیون��ی از طریق 
 آن ممک��ن ش��ود. مدیرعامل ش��رکت اب��را تهران 
گفت: هم اکنون سفارشات مختلفی برای صادرات 
این ق��رآن دیجیتالی از کش��ورهای مختلفی چون 
ترکیه، بحرین و ع��راق دریافت کردیم و با وجود 
شناخت از بازارهای مختلف جهانی، صادرات این 
فن��اوری را به کش��ورهای اروپایی نیز در دس��تور 
کار داریم. وی گفت: قابلیت صفحه تمام لمس��ی 
ق��رآن دیجیتالی، امکان ورق زدن صفحات قرآن و 
دریافت فهرست کامل تمامی آیات و سوره ها را به 
کاربر می دهد. همچنین با وجودی که در بسیاری 
از کشورها تعیین اوقات شرعی و تشخیص قبله به 
راحتی ممکن نیست این فناوری بسیار قابل استفاده 

خواهد بود.

حامد حقی
نام کتاب: کورالین

نویسنده: نیل گایمن
تصویرگر: دیومک کین

ترجمه: پروین جلوه نژاد
نشر: پیدایش

کوارلین نام ش��خصیت اصلی این رمان است. 
داس��تان های پریان مضمون این رم��ان فضایی دور 
از واقعی��ت دارد. روزی که کورالی��ن در را باز کرد 
 و قدم به دنیای مرموز پش��ت آن گذاش��ت. تصور 
می کرد زندگی  بهتری در انتظارش است. همه چیز 

ش��گفت انگیز بود. پدر و مادری دیگر، شبیه به پدر 
و مادرش. آنان می خواس��تند هر طور شده کورالین 
را پی��ش خود نگاه دارن��د. او را تغییر دهند تا دختر 
کوچکش��ان باش��د. اما او نمی خواست تسلیم آنان 
شود. باید نزد پدر و مادر واقعی خود باز می گشت. 
گایمن نویس��نده این کتاب، رمان های زیادی برای 
کودکان و نوجوانان نوشته و جوایز متعددی دریافت 
کرده اس��ت. از جمله داس��تان های او م��ی توان به 
کتاب های خیال بافی، هیچ کجا و خدایان آمریکایی 
اش��اره کرد. که این آخری کتاب اخیر سال 2000 از 
طرف انجمن کتابخانه های امریک به عنوان یکی از 

ده کتاب برتر برای نوجوانان ش��ناخته ش��د و برنده 
جایزه الکس ش��د. از دیگر تألیفات وی می توان به 
مجموعه داستان های کوتاه با نام؛ »دود و آینه« و کتاب 
»وقت��ی بابام را با دو تا ماه��ی حوض تاخت زدم« و 
»گرگ در دیوار اس��ت« که در مورد کودکان اس��ت 
اشاره داشت. گایمن همچنین مؤلف سری داستان های 
مصور پری خواب است. از میان جوایزی که به دست 
آورده م��ی توان به جایزه های؛ نوب��ال، هوگو، دنیای 
فانتزی وبرام استوکر اشاره کرد. گایمن در سال 1960 
در شهر پورچستر در انگلستان به دنیا آمد. طرفدارانش 

به او لقب ستاره راک را در ادبیات  داده اند.

در میان خشم معترضان، مستند برنده اسکار 2010 
در ژاپن اکران عمومي ش��د. به گزارش ایسنا، فیلم 
مستند » خلیج« که در مراسم آکادمي علوم و هنرهاي 
تصویري آمریکا 2010 برنده اسکار شد، با مضمون 
قتل عام نهنگ ها در ژاپن ساخته شده است. با وجود 
مخالفت هاي ش��دید و خشم فراوان تظاهرکنندگان 
این فیلم از ش��نبه هفته گذشته با حمایت پلیس در 
این کشور اکران عمومي خود را آغاز کرد. این فیلم 
مس��تند که در هشتاد وس��ومین دوره جوایز اسکار 
عنوان بهترین اثر مس��تند را کسب کرد، از ماههاي 
گذشته اعتراضات گسترده گروه هاي حامي حیوانات 
و ملي گرا را به دنبال داشته است. کمپاني پخش کننده 
این فیلم مس��تند اواخر جون اعالم کرد، شش سالن 
سینما در شهرهاي ژاپن از روز سوم جوالي نمایش 
این اثر تحسین ش��ده را آغاز خواهند کرد و در ادامه 
16 سالن دیگر به آنها خواهند پیوست. این فیلم به 

کارگرداني »لویي سیهویو« از ابتداي ماه جون نمایش 
محدود خود را در سه س��الن آغاز کرد، اما به دنبال 
اعتراضات گس��ترده گروه هاي حام��ي نهنگ ها از 
ادامه نمایش آن جلوگیري شده بود. داستان این اثر 
مستند در شهر »تاجي« ژاپن اتفاق مي افتد که در آن 
کشتار جمعي نهنگ ها توسط شکارچیان به تصویر 
کشیده شده است و برخالف نسخه نمایش داده شده 
در آمریکا، چهره هاي ش��کارچیان ژاپني در نس��خه 
جدید غیرقابل تشخیص است. این فیلم که موفق به 
دریافت جایزه از مراسم اسکار نیز شده، صحنه هایي 
از ش��کار دلفین ها را در دهکده اي ژاپني به تصویر 
کشیده است. معترضان در ماه هاي گذشته با بلندگو 
ش��عارهایي را علی��ه کمپان��ي »آن پالگ��د« توکیو، 
پخش کننده فیلم مستند »خلیج« سر دادند و این فیلم 
را خیان��ت به غرور ژاپني ها خواندن��د. »آن پالگد« 
ماه پیش اعالم کرد، لغو نمایش این فیلم در س��الن 

نمایش »سینه مارت« در توکیو پایتخت ژاپن و شهر» 
اوزکا« ب��ه خاطر نگراني ه��اي موجود در خصوص 
امنیت تماشاچیان و فروشگاه هاي اطراف بوده است. 
بیشتر ژاپني ها گوشت دلفین نمي خورند اما برخي 
معتقدند کش��تن دلفین ها و وال ها بخشي از فرهنگ 
آشپزي سنتي ژاپن است. مستند »خلیج« در ماه اکتبر 
در فستیوال بین المللي فیلم توکیو به روي پرده رفت 
و در محاف��ل کوچک ت��ر در ژاپن به نمایش درآمد، 
اما هنوز در این کش��ور اکران عمومي نشده بود. در 
نس��خه ژاپني این فیلم چهره  برخي افراد شطرنجي 
شده است، تا مشکل خاصي پیش نیاید. »آن پالگد« 
اعالم کرده است، گفتگوها براي نمایش این فیلم در 
چند سینماي دیگر ادامه دارد اما جزئیات آن منتشر 
نشده است. این فیلم مستند جوایز برتر جشنواره هاي 
فیلم ساندنس، سیدني، تورنتو، استکهلم و آمستردام 

را کسب کرده است.

معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از 
راه اندازی 500 مرکز رش��د فرهنگی و هنری در 
سراسر کشور خبر داد و گفت: تأمین محتوا برای 
این مراکز رش��د فرهنگی و هنری در دستور کار 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار گرفته است. 
نسرین س��لطانخواه در گفتگو با مهر افزود: سال 
گذش��ته تفاهم نامه طراحی و تجهیز ش��بکه ملی 
و فرهنگی جمهوری اس��المی ایران میان معاونت 
علمی و وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی منعقد 
شد. وی با بیان اینکه این تفاهم نامه به مبلغ 100 
میلیارد ریال به وزارت ارش��اد واگذار شده است، 
اظهار داش��ت: با اجرای این پ��روژه بیش از 500 
نقطه کش��ور به فناوریهای پیش��رفته و تجهیزات 
مج��ازی مجهز و 500 مرک��ز فرهنگی و هنری با 
عنوان مراکز رش��د فرهنگی راه اندازی می شوند. 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره 
به پیش��رفت این پروژه اضافه کرد: مطالعات اولیه 
برای تعیین تعداد این ش��بکه ها در هر اس��تان به 

پایان رسیده است و جلسات کمیته های راهبردی 
و اجرایی آن نیز به طور مرتب برگزار می ش��ود. 
سلطانخواه تأمین محتوا را از مهمترین بخش های 

این طرح دانس��ت و گفت: تأمی��ن محتوای مورد 
نی��از برای این ش��بکه ها در دس��تور کار وزارت 

ارشاد قرار دارد.
اداره کل حف��ظ آثار و نش��ر ارزش��های دفاع 
مقدس استان اصفهان به منظور شناسایی استعدادها 
و ایجاد رقابت س��الم در میان اهل قلم و رزمندگان 
هشت س��ال دفاع مقدس به همت معاونت ادبیات 
این اداره نخس��تین جشنواره استانی خاطره نویسی 
 دف��اع مق��دس در هفته دف��اع مق��دس را برگزار 

می کند.
 ش��اید یادداش��تهای رزمندگان که در گوش��ه 
کوله پشتی ها جای خوش کرده اند و لحظه لحظه 
رخداده��ای تل��خ و ش��یرین را در دل خود حفظ 
کردند، امروز از زیر غبار فراموشی به درآید و تاریخ 
رادمردیهای این ملت به پا خواس��ته را بر آیندگان 
روش��ن س��ازد. این رخداد فرهنگی بر آن است تا 
روایت پرش��ور رزمن��دگان را با قلم نویس��ندگان 
 دره��م آمیزد و یاد و خاطره مردان مرد را زنده نگه 

دارد.
موضوع خاطره:

خاطرات دوران دفاع مقدس، خاطرات مربوط 
به درگیری های کردس��تان، سیستان و بلوچستان، 
 بمباران ه��ای ش��هری اصفه��ان در ط��ول دوران 
دفاع مقدس، آزادگان سرافراز، فعالیت های پشتیبانی 

جبهه و جنگ.

شرایط:
استناد مکان و زمان در روایت ذکر شود، حداقل 
خاط��رات در دوصفح��ه A4 و حداکثر ده صفحه 
باشد. خاطرات به صورت شفاهی )نوار کاست( نیز 
قابل قبول است. در صورت نقل قول خاطره ذکر نام 
راوی الزامی است. خاطرات نباید به شکل داستانی 
نوشته شده باشند و قباًل در کتاب یا نشریه ای چاپ 

نشده باشد.
ارسال آثار:

اهل قلم و راویان آثار خود را از تاریخ 89/3/20 
تا 89/5/31 به دبیرخانه جشنواره ارسال دارند.

برنامه های جنبی جشنواره:
کارگاه خاطره نویسی، نقد و بررسی خاطره. 

جوایز:
به نفرات اول تا هش��تم جوایز ارزنده ای اهداء 
خواهد شد و همچنین خاطرات برتر در کتاب ویژه 

جشنواره چاپ خواهد شد.
نشانی دبیرخانه:

اصفه��ان، خیاب��ان 22 بهمن، چه��ارراه عالمه 
امین��ی، ضلع غربی باغ غدی��ر- اداره کل حفظ آثار 
و نش��ر ارزشهای دفاع مقدس استان اصفهان تلفن: 

2683182 – 0311، تلفکس: 2683180 - 0311

به زودی چاپ جدیدی از سه عنوان از کتابهای 
کودک نادر ابراهیمی با تصویرس��ازی جدید و باران، 
آفتاب و قصه کاش��ی با هم��ان تصویرهای قدیمی 
منتشر می ش��ود. به گزارش مهر، تعدادی از کتابهای 
زنده یاد نادر ابراهیمی که از نوش��ته های کودک وی 
به حساب می آید به زودی توسط انتشارات روزبهان 
ناشر تخصصی آثار او تجدید چاپ می شود. این ناشر 
که در برنام��ه کاری خود تجدید چاپ تعداد زیادی 
از کتابه��ای ابراهیمی را دارد اولوی��ت را به کارهای 
 کودک وی داده و سپس کارهای بزرگسال و به ویژه 
عاش��قانه های وی را منتش��ر خواهد کرد. از جمله 
کتابهای زیرچاپ نادر ابراهیمی در حوزه ادبیات کودک 
که به زودی منتشر خواهد شد می توان از باران، آفتاب 
و قصه کاشی با همان تصویرهای قدیمی و جانوران 
نباید لباس بپوشند، پیرزنی که می خواست تمیزترین 
خانه دنیا را داش��ته باشد، نازلی و هفت کرم ابریشم 
و زیر درخت بید سبز با تصویرسازی جدید، نام برد. 
همچنین کتاب تکثیر تأسف برانگیز پدربزرگ از دیگر 
آثار ابراهیمی است که نشر روزبهان چاپ جدیدی از 
آن را تا نیمه تابستان عرضه می کند. همچنین پس از 

چاپ کتابهای کودک زنده یاد ابراهیمی، 4 عنوان کتاب 
غزلداستانهای س��الهای بد، ابوالمشاغل از مجموعه 
مردان کوچک، آتش بدون دود مجموعه داس��تانهای 
بلند و وسعت معنای انتظار مجموعه ای از سه قصه 
نمایشی به بازار خواهد آمد. از دیگر برنامه های این 
ناشر برای انتشار مجدد آثار این نویسنده و شاعر این 
است که مجموعه ای از عاشقانه های ابراهیمی شامل 
یک عاش��قانه آرام، چهل نامه کوتاه به همسرم و بار 
دیگر شهری که دوس��ت می داشتم را در قالب یک 

بسته سه تایی و با چاپ نفیس منتشر کند.

بیش از 500 سند مربوط به دوران حبس آدولف 
هیتلر دیکتاتور نازي، در مرکز حراجی »بهرینگر« شهر 
»فورت« در ایالت بایرن به مزایده گذاش��ته می شود. 
به گ��زارش ایبنا به نقل از خبرگزاری آلمان، برمبنای 
مطالب منتش��ر ش��ده بر روی س��ایت اینترنتی این 
حراجی، در میان این اسناد نامه هایی از این رهبر آلمان 
نازی و نیز فهرستی از تمام مالقات کنندگان وی در 
این دوران موجود است. حداقل قیمتی که برای این 
اسناد ارائه شده، بالغ بر 25 هزار یورو است. این اسناد 
در اوایل سال های دهه 70 از مالک قبلی آنها در شهر 
»نورنبرگ« به دست آمده است. در میان این مجموعه 

رونوشت یک نامه از آدولف هیتلر موجود است که 
وی آن را به یک فروش��نده ماش��ین مرسدس ارسال 
کرده اس��ت. برمبنای این نامه، هیتلر از این فروشنده 
مشاوره خواس��ته که پس از آزادی چه مدل ماشینی 
می تواند بخرد و چقدر می تواند تخفیف بگیرد. »هیتلر« 
دیکتاتور نازی، پس از کودتای سال 1923 به پنج سال 
حبس در ش��هر »الندس برگ در لخ« واقع در ایالت 
بایرن محکوم شد و یکسال بعد پیش از اتمام دوران 
محکومیتش آزاد شد. هیتلر در زمانی که در زندان به 
سر می برد، نخستین بخش از کتاب مشهور خود با نام 

»نبرد من« را به رشته تحریر درآورد.

نام پدر: علی حسین           متولد: 1341              تاریخ شهادت: 1364/4/11
حین انجام مأموریت سپاه پاسداران در مسیر فارسان به شهرکرد به شهادت رسید.

فرازهایی از زندگی نامه شهید:
شهید بهرام نوروزی سال 1341 در روستای چلیچه دیده به جهان گشود. تحصیالت خود را در همان روستا 
پشت سر گذاشت. و سپس به کار و فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در تاریخ 1364/4/11 حین انجام مأموریت سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی در مسیر فارسان به شهرکرد بر اثر سانحه تصادف به درجه رفیع شهادت نائل شد.

شهید بهرام نوروزی

خاطره نويسی دفاع مقدس 

كودكانه های نادر ابراهیمی تجديد چاپ می شود

حراج بیش از 500 سند آدولف هیتلر در آلمان

روزی بود...

روی خط فرهنگ

سلطانخواه:

500 مركز رشد فرهنگی و هنری راه اندازی می شود

زنجی���ره ای  ف���روش��گ�����اه   یک 
اس��باب بازی فروشی در اس��پانیا به دنبال 
حمله صهیونیس��تها به کاروان آزادی غزه 
تصمی��م گرفته اس��ت محص��والت رژیم 
 صهیونیس��تی را از فروش��گاه خود حذف 

کند.
ب��ه گ��زارش مه��ر ب��ه نق��ل از منابع  
اینترنتی، کوئیم سیس��یلیا یک��ی از مدیران 
ارش��د فروش��گاه زنجیره ای اسباب بازی 
فروش��ی آباک��وس گفت: م��ا تاکنون این 
ب��ازی را به ف��روش می رس��اندیم اما به 
عنوان یک شرکت نمی توانیم رخدادهای 
در جریان را نادیده بگیریم و باید نس��بت 
ب��ه ش��رایط اجتماعی، حس��اس باش��یم. 
 این بازی از س��وی کمپانی صهیونیس��تی 
 کود کود تولید شده و خالق آن افرایم هرتزانو 

است.
براس��اس اظهارات سیس��یلیا، تصمیم 
ب��ه خارج ک��ردن این بازی صهیونیس��تها 
از فروش��گاه ب��ه طور مس��تقل از س��وی 
و  ش��ده  اتخ��اذ  فروش��گاه   مدیری��ت 
 تحت تأثیر هیچ گروه حامی فلسطینی نبوده 

است.

بازی صهیونیستی
 در اسپانیا تحريم شد


