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مدير كل روابط عمومي بانك 
صادرات ايران از عرضه كارت 
تخفيف دار اين بانك در استان 
ف��ارس خب��ر داد و گفت: با 
عرضه اي��ن محصول جديد، 
مصرف كنندگان و خريداران 

كاال و خدمات از تخفيف قابل توجهي برخوردار...
فرهنگ و هنر/ صفحه 8

مقام معظم رهبري:
امت اسالمی بايد به يكديگر دست 
دوستی و اتحاد بدهند

معاون سیاسي و امنیتي استاندار اصفهان:
اساسنامه مبارزه با جنگ نرم
 در اصفهان تدوين شد

در ماه مبارك رمضان
اعزام590 مبلغ 

به چهارمحال و بختياري 

بهره مندي از تخفيف 5 تا 20 
درصدي؛ با كارت هاي الكترونيكي 

بانك صادرات 
مديركل تبليغات اس��امي چهارمحال و بختياري 
گف��ت: طي ماه مبارك رمضان 590 مبلغ به مناطق 
عشايري و روستايي در اين استان اعزام مي شوند. 
»حجت االس��ام جعف��ر مرتض��وي« در گفتگو با 
فارس در شهركرد اظهار داشت: ماه مبارك رمضان 
پلي است بين بشر و خداوند و اعمال صالح در اين 
ماه باعث نزديكي بيش��تر افراد به خداوند مي شود. 
وي افزود: برهمين اساس سازمان تبليغات اسامي 
استان براي برقراري بهتر اين ارتباط 590 مبلغ را در 
استان اعزام مي كند. مرتضوي با بيان اينكه اين افراد 
از 19 مرداد ماه جاري تا 20 ش��هريور ماه فعاليت 
تبليغي خود را انج��ام مي دهند، گفت: با توجه به 
رايزيني هاي انجام شده 145 برادر و 75 خواهر از 
مركز اعزام مبلغ تبليغات اسامي حوزه علميه قم، 
45 مبلغ از مركز طرح هجرت و 46 مبلغ از طرف 
س��ازمان اوقاف و امور خيريه قم به اس��تان اعزام 
مي ش��وند. مديركل تبليغات اسامي چهارمحال و 
بختياري خاطرنش��ان كرد: اين افراد به همراه 205 
مبلغ و 73 مبلغه بومي به مناطق مختلف شهري و 
روستايي استان اعزام و به امر مقدس ترويج و نشر 
ارزش هاي اسامي مي پردازند. وي اضافه كرد: در 
طي ماه ضيافت الهي 100 جلس��ه تفس��ير قرآن با 

اعزام 100 مفسر در سطح استان برگزار مي شود. 
وي تصريح كرد: تشكل هاي مردمي و هيأت امناي 
مس��اجد بايد در جذب مردم به وي��ژه جوانان، به 
مساجد تكايا و حسينيه ها بيشتر همت كنند چرا كه 
مس��جد بهترين مكان تربيتي و اصاح امور است.
مرتضوي با تأكيد بر فضايل قرآن خواندن و حضور 
در محاف��ل قرآني در ماه مبارك رمضان  تأكيد كرد: 
اميدواريم در اين ماه گرانقدر الهي، جلسات قرائت 
و تفسير قرآن كريم به ش��كل فراگير برگزار شده 
و همگان از فيوضات اين ماه توش��ه برداريم. وي 
خاطرنش��ان كرد: بايد قدر اين م��اه عزيز الهي را 
بدانيم و اجازه ندهيم فرصت رمضان به س��هولت 

و سادگي از بين برود.

شهردار اصفهان:

سیاسی کــردن متــرو ظلم 
در حــق مــردم است
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 م��ديرع��ام�����ل س��ازمان 
فرهنگی - تفريحی شهرداری 
اصفهان گفت: تا چند ماه آينده 
كليه دكه های مطبوعاتی شهر 
اصفهان سامان دهی می شود. 
به گزارش ايمنا، »محمد بيگ« 

با بيان اين كه دّكه های مطبوعاتی ش��هر اصفهان كه سال ها پيش جا 
نمايی و طراحی شده؛ متأسفانه در همه جای...
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 اولي��ن ش��عبه بان��ك مل��ي 
بان��وان در اصفهان و س��ومين 
در  بان��وان  بان��ك  ش��عبه 
كش��ور، با حض��ور جمعي از 
مس��ئوالن كش��ور و استان در 
مجاورت عم��ارت عالي قاپو 

واق��ع در مي��دان نق��ش جه��ان افتت��اح ش��د. در مراس��م افتتاحيه 
 اولي��ن ش��عبه بان��ك مل��ي بان��وان با عن��وان ش��عبه »فاطمي��ه« ،

آيت ا... طباطبائي نژاد نماينده ولي فقيه و امام جمعه اصفهان...
جوان و خانواده /صفحه 6

دكه های مطبوعاتی اصفهان 
ساماندهی می شود
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در اصفهـان افتتـاح شد
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در دور جديد تنش ها و كشمكش های 
سياسی، در روند سياسی عراق، همچنان 
نش��انه هايی، از نرمش و توافق جمعی 
ديده نمی ش��ود، اين امر موجب ش��د: 
»دولت ب��اراك اوباما« به ناچار دس��ت 
به دامن مرجعيت ش��يعه، در اين كشور 
ش��ود. اگرچه دو روز بعد از انتشار اين 
الحيات،   خبر، روزنام��ه فرامنطق��ه ای 
 به نق��ل از ي��ك منبع نزديك ب��ه دفتر
آيت اله سيستانی، در نجف اشرف اين 
خب��ر را تكذيب كرد، ام��ا اين تكذيب 
رس��می نب��ود و اصل خبر، نش��ان داد: 
عاوه ب��ر تمامی جريان های سياس��ی 
ع��راق، بيگانگان اش��غالگر ني��ز وزن و 
جايگاه مرجعيت در اين كشور را بخوبی 
دريافته اند. گزارش های بعدی حكايت 
از آن داشت: آيت اله سيستانی، فردی كه 
از نگاه تمامی جريان های سياس��ی اين 
كش��ور، می تواند گره ناگشوده تشكيل 
دول��ت را، در ع��راق باز كن��د، تمايل 

چندانی به مداخله در اين روند ندارد.
معتقدن��د:  ع��راق  مس��ائل   ناظ��ران 
آيت اله می خواهد گره ياد شده توسط 
جريان های سياسی باز شود، تا هر چه 
س��ريعتر به بلوغ الزم سياس��ی در اداره 
امور كشور برس��ند و ديگر الزم نباشد. 
برای ح��ل مش��كات و اختافات، از 
خارج از حوزه سياس��ت در اين كشور 
و ي��ا حتی بيگان��گان، دخالتی صورت 
بگيرد. با اين حال، ايشان در هفته های 
اخير و در جريان ديدارهايی كه س��ران 
 جريان ه��ای سياس��ی ع��راق، ب��ا وی 
داش��ته اند، نارضايتی خ��ود را از ادامه 
وضع موجود، اعام كرده است و برخی 
گمانه زنی ها نيز اين احتمال را كه برای 
گش��ودن گره سياسی كش��ور خودشان 

وارد عمل شوند، بعيد نمی دانند. محافل 
نزديك به آيت اله معتقدند: مرجعيت در 
مواقع بحرانی »هنگامی كه روند سياسی 
در كش��ور به مخاطره بيفت��د«، دخالت 
می كند. اي��ن مرجع عاليقدر ش��يعيان 
عراق پي��ش از اي��ن نيز، گفته اس��ت: 
مقام مرجعي��ت، وظيفه حمايت از همه 
اقش��ار ملت ع��راق و تمامی طوايف و 
قوميت ها را برعهده دارد. موضوع ورود 
آيت اله به بحث تش��كيل دولت، آنگاه 
 محتمل اس��ت ك��ه در هفته های اخير، 
زمزم��ه هاي��ی در خص��وص واگذاری 
موض��وع تش��كيل دولت، به ش��ورای 
امنيت، ساقط شدن اعتبار قانونی دولت 
فعل��ی و همچنين، بحث ه��ای جديد 
مبنی ب��ر برگ��زاری انتخاب��ات مجدد 
و ي��ا تش��كيل دول��ت، نج��ات ملی از 
پستوهای عرصه سياس��ت در عراق به 
گوش می رس��د. اين مباحث از جمله 
راهكارهايی بوده كه فهرست العراقيه به 
 رهبری »اي��اد عاوی« و هم پيمان وی، 
»طارق الهاشمی« طی هفته های گذشته، 
مط��رح كرده ان��د. در چنين ش��رايطی، 
رايزنی ها و گفتگو ميان س��ران احزاب 
اصلی در بغ��داد و اربيل، طی يك هفته 
گذش��ته ادامه يافت ك��ه از اميدواری به 
گشايش روزنه هايی برای خروج از بن 
بست، حكايت داشت. »الشرق االوسط« 

ب��ه نقل از يك منبع آگاه، از ائتاف ملی 
عراق خبری منتش��ر ك��رد مبنی بر: اين 
ائتاف برای تشكيل دولت، تا نيمه های 
ماه مبارك رمضان، يك طرح جديد دارد 
كه طی آن در روزهای آتی ائتاف ملی 
با هم��كاری كردس��تان، متحد خواهند 
ش��د. در همين حال، ن��وری المالكی، 
 نخست وزير عراق و تنها گزينه ائتاف 
دولت قانون برای پست نخست وزيری 
اين كشور، در دوره جديد، به اربيل رفت 
و در دي��دار با مس��عود بارزانی، رئيس 
منطقه كردستان عراق، از تشكيل دولت 

جديد در آينده نزديك سخن گفت.
نوری المالكی، دراين خصوص توضيح 
بيش��تری نداد اما در مصاحبه با رويترز، 
در خص��وص علت گره ه��ای موجود 
در عرصه سياس��ی عراق گفت: درست 
اس��ت كه ما به عنوان شخص و تشكل، 
بخشی از مشكل هستيم و نمی توانيم به 
خاطر فشار رسانه ها، از مسئوليت های 
خود دس��ت برداريم. اما من اين مشكل 
را، ايجاد نك��رده ام و اكنون می خواهم 
آن را ح��ل كنم. المالكی، در ادامه اظهار 
داش��ت: تصور كنيد مالكی، در پروسه 
سياسی حضور ندارد. من انصراف داده 
يا نامزدی خود را مس��كوت گذارده ام 
ت��ا ببينيم آيا ش��ما و فهرس��ت العراقيه 
و تحال��ف كردس��تان، بر س��ر انتخاب 
 ي��ك نامزد ب��ه توافق می رس��يد؟ اينها 
نمی توانند. به توافق برس��ند و تا زمانی 
كه دخالت كش��ورها در تشكيل دولت 
عراق، متوقف نش��ود، دولتی تش��كيل 
نخواهد شد. مسعود بارزانی پس از اين 
ديدار گفت: از نظر كردها، خط قرمزی 
برای نخس��ت وزيری مج��دد مالكی، 
وجود ن��دارد، زيرا وی را ب��رادر و هم 

پيمان خود می دانند.
او ديدارش ب��ا المالكی 
و  خوان��د  دوس��تانه  را 
گفت: دو ط��رف درباره 
افزايش رايزنی ها، برای 
خ��روج از ب��ن بس��ت 
موج��ود تواف��ق ك��رده 
اند. ن��وری المالكی هم، 
دانستن  ضروری  ضمن 
دي��دار با بارزان��ی، اين 
دي��دار را تاريخی، مهم، 
دوس��تانه و راهبردی، توصيف كرد، اما 
گويا در اين ديدار پيرامون موضوع ماده 
140 قانون اساس��ی، درباره سرنوش��ت 
استان »كركوك« كه از جمله محورهای 
اختاف دولت وی، با كردها بود، گفتگو 
ص��ورت نگرفت؛ موضوع��ی كه عمده 
ترين مانع نزديكی دولت نوری المالكی، 
به جريان كردها در روند سياس��ی طی 
چهار سال گذش��ته، محسوب می شد. 
المالكی، تأكيد كرد: در اين ديدار، به ماده 
140 قانون اساسی، درباره عادی سازی 
اوضاع كركوك پرداخته نش��د و طرف 
»كرد« نيز اين موض��وع را مطرح نكرد. 
در همين حال، در تازه ترين نظرسنجی 
صورت گرفته، توس��ط مركز پژوهشی 
»الشرق« كه با مؤسسه های بين المللی 
معروف��ی، چ��ون: »گال��وپ« همكاری 
دارد، ن��وری المالكی ب��ا 5/35 درصد، 
 بهتري��ن گزينه مردم عراق برای پس��ت 
نخست وزيری شناخته شده است. بعد 
از او »اي��اد عاوی« ب��ا 25/5 درصد و 
»عادل عبدالمهدی« معاون فعلی رئيس 
جمهور عراق با 15/8 ق��رار دارند. اين 
نظرسنجی كه در ماه ژوئن گذشته انجام 
شد، نشان می دهد: 43 درصد عراقی ها 
اعتقاد دارند نخس��ت وزيری عراق، در 
نهايت به نوری المالكی س��پرده خواهد 

شد.

  روند سياسي عراق و جايگاه مرجعيت  

ايراننصف النهار

هيأت دولت به منظ��ور ايجاد زمينه های 
الزم، برای استفاده مطلوب كاركنان دولت، 
از فضاي��ل و بركات ماه مب��ارك رمضان، 
كاهش س��اعات كار ادرات دولتی در اين 
ماه شريف را تصويب كرد. به گزارش مهر، 
هيأت وزيران در جلس��ه ای كه به رياست 
 دكتر محم��ود احمدی نژاد برگزار ش��د، 
با تأكيد بر اجرای مصوبات سنوات گذشته 
در خصوص كاهش ساعات كار ادارات و 
بانك ها در ماه مبارك رمضان مقرر نمود، 
امسال نيز مطابق سال های گذشته در كليه 
اس��تان ها به اس��تثنای تهران، فعاليت های 
اداری، صبح ها با يك ساعت تأخير شروع 
و در بع��د  از ظهرها نيز با يك س��اعت و 
نيم زودتر خاتمه ياب��د و هرگونه فعاليت 

فوق برنامه قبل يا بعد از پايان ساعت كار، انجام شود. 
بر اساس تصميم هيأت وزيران در تهران هم، ساعت 
شروع فعاليت اداری نه )9( صبح و ساعت پايان كار 
چهارده )14( تعيين شد. همچنين مقرر شد: ساعات 

كار ادارات و بانك ها، در روزهای نوزدهم و بيست 
و سوم ماه مبارك رمضان با يك ساعت تاخير نسبت 

به ساير روزهای ماه مبارك شروع شود.
در مصوبه هيأت وزيران آمده اس��ت: بانك مركزی 
بايد س��اعت فعاليت بانكها را، ب��ه گونه ای تنظيم 

كند، ك��ه آغاز آن حداقل س��ی دقيقه قبل 
از ش��روع به كار ادارات و سازمان ها باشد. 
هرگونه فعالي��ت فوق برنامه ه��م قبل از 
آغاز س��اعت كار يا بعد از پايان س��اعت 
كار انجام ش��ود.دراين جلس��ه با موافقت 
هيأت دول��ت، خبرنگارانی كه كمتر از 20 
سال، پيوس��ته و يا 25 س��ال متناوب، در 
شغل خبرنگاری مشغول خدمت بوده اند، 
مستمری بازنشس��تگی آنها به تناسب ايام 
اش��تغال در ش��غل خبرنگاری با ضريب 
1/5 محاس��به خواهد ش��د. دولت در اين 
جلسه، همچنين با اختصاص 750 ميليارد 
ريال برای تأمين بس��ته حمايتی كاالی ماه 
مبارك رمضان برای بازنشستگان كشوری 
و لش��كری موافقت كرد. همچنين هيأت 
وزي��ران در راس��تای اجرای قانون سياس��ت های 
 اص��ل )44( مقررات الزم برای فراهم ش��دن زمينه 
خصوصی س��ازی شركت های هواپيمايی دولتی را 

تصويب كرد.

رئيس س��ازمان نظام پرس��تاری كش��ور، 
 ب��ا انتق����اد از اج���را نش��دن دس��تور 
 رياس��ت جمه��وری، مبنی بر اس��تخدام 
20 هزار پرستار گفت: متأسفانه معاونت 
راهب��ردی  نظ��ارت  و  ري��زی   برنام��ه 
رياست جمهوری، در اين زمينه كوتاهی 
می كند. به گ��زارش واحد مركزی خبر؛  
غضنف��ر ميرزابيگی، در نشس��ت خبری، 
با اشاره به دس��تور احمدی نژاد، مبنی بر 
جذب اين تع��داد نيرو در روز پرس��تار 
افزود: در حالی كه معاونت نيروی انسانی 
رئيس جمهور، دستور به كارگيری 20 هزار 
 پرس��تار را كتبی به وزارت بهداشت داده 
معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی 
رياس��ت جمهوری تاكنون در اين زمينه 

اقدام��ی نكرده اس��ت. وی با هش��دار به معاونت 
نظ��ارت و راهبردی به علت اب��اغ نكردن اعتبار 
230 ميليارد تومانی برای جذب پرس��تار در نظام 
س��امت، گفت: اگر تا پايان م��اه مبارك رمضان، 
اين كار صورت نگيرد، پرستاران همان رفتاری را 

خواهند داشت كه سال 83 انجام دادند. ميرزابيگی 
اضافه كرد: يك هفت��ه بعد از پايان ماه مبارك، در 
صورت اجرا نش��دن اين قانون، از وزارت كشور 
درخواس��ت تجمع خواهيم كرد. وی همچنين با 
انتقاد از ديوان محاس��بات كشور، گفت: متأسفانه 
ديوان محاس��بات نيز، در اين زمينه سنگ اندازی 

كرده اس��ت، در حالی ك��ه بايد با تأمل و 
سعه صدر بيش��تری، در اين باره برخورد 
می كرد. ميرزابيگی، با اش��اره به خدمات 
پرس��تاران در نقاط مختلف كش��ور و در 
موقعيت ه��ای گوناگون اف��زود: جامعه 
پرس��تاری، در ارائه خدم��ات به مردم در 
اي��ام افزايش دم��ای ه��وا و گرمازدگی 
م��ردم،  و همچنين زلزل��ه در برخی نقاط 
كشور، خدمات ش��ايانی ارائه داد. وی، با 
بيان اينكه: چرا نظام سامت، برای بخشی 
از مدي��ران ميانی اهمي��ت ندارد، تصريح 
كرد: اگر امنيت كشور مهم است،  امنيت و 
سامت از قديم االيام در كنار هم اهميت 
داشته است و به طور حتم سامت مهمتر 
از امني��ت بوده اس��ت. ميرزابيگی، اضافه 
ك��رد: از جمعيت 600 هزار نفری نظام س��امت 
كشور، 300 هزار نفر در بخش خصوصی و 300 
هزار نفر، در بخش دولتی فعال هس��تند كه از اين 
تعداد فقط 7/7 درصد را پزشكان تشكيل می دهند 

و بيش از 50 درصد آنان پرستار هستند. 

عضو كميس��يون امنيت ملی و سياس��ت 
خارجی مجلس شورای اسامی، از تهيه 
طرحی در مجلس خبر داد: بر اساس آن 
دول��ت ملزم به پيگيری اخذ تاوان جنگ 

تحميلی از عراق خواهد شد.
ع��وض حيدر پ��ور در گفتگو ب��ا مهر با 
اش��اره ب��ه اينكه دولت ع��راق، در زمان 
ص��دام و در جريان جنگ 8س��اله عليه 
ايران، 1000ميليارد دالر خس��ارت مادی 
به ما وارد كرده است تصريح كرد: برخی 
ازنمايندگان مجل��س از جمله خود من، 
در حال تهيه طرحی هستيم كه بر اساس 
آن دولت موظف خواهد شد، اخذ تاوان 
جنگ��ی از عراق را در دس��تور كار قرار 

دهد.
وی تأكي��د ك��رد: بر اس��اس اي��ن طرح 
 دولت ملزم می شود كه از طريق مجامع 
بي��ن الملل��ی به خصوص س��ازمان ملل 
متح��د موض��وع را ب��ه ص��ورت جدی 
تعقيب و دولت عراق را ملزم به پرداخت 
خسارت های جنگ وارده به ايران كند. 
نماين��ده ش��هرضا ادام��ه داد: اخذ تاوان 
در منطق��ه خاورميان��ه كه در آن س��ابقه 

جنگ ه��ای طوالنی وجود دارد و نيز به 
خاطر توسعه طلبی ارضی برخی كشورها 
نس��بت به تماميت سرزمينی همسايگان، 
باعث خواهد ش��د، كه چشم ديگران از 
اي��ن رؤيا پردازی ها بترس��د و از وقوع 

جنگ های جديد جلوگيری شود.
 وی خاطرنش��ان كرد: اگر عراق بخواهد 
خس��ارات اي��ران را بپ��ردازد، به قيمت 
نفت بشكه ای 70 دالر، بايد روزانه يك 
ميليون بش��كه نفت، تا 50 سال به ايران 
بپردازد، تا ش��ايد فق��ط بخش مادی اين 
خسارات جبران ش��ود. عضو كميسيون 
امني��ت ملی و سياس��ت خارجی مجلس 
هشتم، افزود: بر اين اساس مجلس طرح 
الزام دول��ت به اخذ غرامات از عراق را، 

در حال تهيه دارد. 
الزم به يادآوری اس��ت: بر اساس اعام 
ش��ورای امنيت س��ازمان مل��ل، عراق به 
عنوان آغازگر جنگ تحميلی، عليه ايران 
و كويت، موظف به پرداخت خس��ارات 
است و در همين راس��تا، اين كشور هم 
اكنون در ح��ال پرداخت تاوان به كويت 

است.

شهردار اصفهان گفت: 
مس��أله اساسی و مهم 
اين  اصفهان«  »متروی 
مجلس  دولت،  است: 
ش��هری  مديري��ت  و 
اين كانش��هر با وفاق 
هم��كاری  مش��ترك، 
يكديگر  همراه��ی   و 
ه��ر چه س��ريعتر اين 
پ��روژه عظي��م حمل 
را  همگان��ی  نق��ل  و 
در اختيار م��ردم قرار 
دهن��د. س��يد مرتضی 
س��قاييان نژاد، با انتقاد 
از سياسی شدن مسائل 
متروی اصفهان، گفت: 
سياس��ی كردن مسأله 
جز  نتيج��ه ای  مت��رو 
مردم  حق��وق  تضييع 
ن��دارد و ه��ر ك��س 
موض��وع  مقاب��ل  در 

اجتماعی ترافيك سياس��ی رفتار كند در حق مردم 
ظلم كرده اس��ت. وی با بيان اين كه: حمل و نقل 
يكی از مهمترين كارهای زير س��اختی است، كه 
توجه به آن از پراهميت ترين محورهای توس��عه 
است، و بی توجهی به آن ما را در همه ابعاد زندگی 
عقب می اندازد و عاوه بر اينكه س��امت افراد را 
با مش��كل مواجه می كند، و س��رمايه های انسانی 
و اقتص��ادی را از بين می برد، مانع رش��د جامعه 
هم می ش��ود، اظهارداشت: با تأس��ف در رابطه با 
مباحث س��هم پرداخت اعتبارات مترو، از س��وی 
دولت و ش��هرداری جنجال آفرينی ش��ده اما مهم 

انجام اين پروژه است كه هرچه سريعتر در اختيار 
ش��هروندان قرارگيرد. وی با اشاره به اين كه فقط  
برای خط شمال - جنوب مترو اصفهان، يك هزار 
ميلي��ارد تومان بودجه نياز اس��ت. وی، به مصوبه 
كميسيون تلفيق مجلس، درباره تعديل سهم دولت 
و شهرداری ها اشاره و تصريح كرد: براساس اين 
مصوبه س��هم دولت به 70 درصد افزايش يافته و 
سهم ش��هرداری ها نيز، 30 درصد تعيين شده تا 
بسياری از مش��كات موجود حل و فصل شود. 
س��قاييان نژاد، با مطرح كردن اين سؤال كه تا چه 
وقت، هزينه های طرح ه��ای ملی بايد به دوش 
مردم تحميل شود، گفت: اين موضوع حق نيست، 

بودجه های  ك��ه  چرا 
ش��هری از ع��وارض 
تأمين می ش��ود، ولی 
بايد خ��رج نگهداری 
در  ن��ه  ش��ود  ش��هر 
هزينه  ملی  طرح های 
 گردد. وی به تخصيص 
دو ميلي��ارد دالر، ب��ر 
اساس مصوبه مجلس، 
به مترو اصفهان و ديگر 
كانشهرها اشاره  كرد 
و ادامه داد: حداقل بر 
طب��ق اي��ن مصوب��ه، 
100 ميلي��ارد توم��ان 
اصفهان،  مت��رو  برای 
اختصاص داده ش��ده 
اين  اس��ت  الزم  ك��ه 
خريد  جه��ت  اعتبار، 
مخابرات  سيگنالينگ، 
مت��رو  و واگن ه��ای 
اين كانشهر پرداخت 
ش��ود. وی با تأكيد بر اين كه مترو از لحاظ مالی 
و تأمين واگن و قطار با مشكل مواجه شده است 
افزود: مجموعه مديريت ش��هری اصفهان س��عی 
دارد مش��كل قطار ش��هری را به دور از جوسازی 

به سرانجام برساند. 
شهردار اصفهان با اشاره به اين كه هر گونه تأ خير 
در اج��رای پروژه ه��ای عمرانی، هزين��ه اجرای 
طرح ه��ا را افزايش می ده��د از دولت و مجلس 
خواست: بودجه تعيين شده مترو اصفهان، هرچه 
سريعتر اختصاص يابد، تا در اسرع وقت مردم از 

اين طرح ملی بهره مند شوند.

 ساعت کاری ماه رمضان  9 صبح تا 14 بعدازظهر

 سازمان نظام پرستاری تهدید کرد  

جهان نما

طرح الزام دولت، به پيگيری اخذ  غرامت جنگ
 از عراق در مجلس تهيه می شود

شهردار اصفهان:

سیاسی کردن مترو ظلم در حق مردم است

به دلیل اظهارات مداخله جويانه،
چاوز سفير جديد امريكا را نپذيرفت

ونزوئ��ا  رئيس جمه��ور 
پذيرش  با  ضمن مخالفت 
ش��ده  تعيي��ن  ديپلم��ات 
از س��وی امري��كا ب��رای 
س��فارت  پس��ت  اح��زار 
اين كش��ور در كاراكاس، 
از رئيس جمه��ور امري��كا 
ديگری  س��فير  خواس��ت 
را برای اين س��مت تعيين 
كند. ب��ه گزارش فارس به 

نقل از خبرگزاری فرانسه، »هوگو چاوز« طی برنامه  ای تلويزيونی خطاب 
به »ب��اراك اوباما« رئيس جمهور امريكا اعام كرد: انتصاب »الری پالمر« 
به سمت سفارت كاراكاس »غيرممكن« است. وی افزود: اوباما! چرا فكر 
كرديد كه من اين آقا را به عنوان س��فير امري��كا در كاراكاس می پذيرم. 
بهترين كار اين اس��ت كه ش��ما از انتصاب وی صرفنظ��ر كنيد. بنابراين 
اصرار نكني��د. مخالفت چاوز با پذيرش پالمر در حالی صورت می گيرد 
كه اي��ن ديپلمات امريكايی اخي��راً اظهاراتی مداخل��ه  جويانه را درباره 
روحيه نظاميان ونزوئا و حضور شورش��يان كلمبيا در آن كش��ور مطرح 
كرده بود. الری پالمر در جريان تأييد انتصاب وی به سمت سفير جديد 
امريكا در ونزوئا در سنای آمريكا، در پاسخ به سؤاالت »ريچارد لوگار« 
س��ناتور جمهوريخواه گفت: به دليل انتصابات سياسی در ارتش ونزوئا 

روحيه نظاميان اين كشور به طور قابل توجهی پايين است.
وی همچنين با ابراز نگرانی درباره اتهام بوگوتا، مبنی بر حضور شورشيان 
اين كشور در خاك ونزوئا گفت: كاراكاس بايد در اين باره تحقيق كند. 
اين اتهام كلمبيا باعث شد چاوز در 22 ژوئيه روابط ديپلماتيك كشورش 
ب��ا بوگوت��ا را به حالت تعليق درآورد. وزارت ام��ور خارجه ونزوئا در 
بيانيه ای س��خنان پالمر را مداخله در امور داخلی ونزوئا از سوی كسی 
دانس��ت كه حتی هنوز قدم به خاك اين كش��ور نگذاشته است. پالمر كه 
پيش��تر س��فير امريكا در هندوراس و كاردار آن كشور در اكوادور بود از 

سوی دولت اوباما به عنوان سفير اين كشور در كاراكاس انتخاب شد.

پرتــاب كفــش در انگليس 
پاكستــان را به هــم ريخت  

پرت��اب كفش ب��ه س��وی »آص��ف عل��ی زرداری«، رئي��س جمهوری 
پاكس��تان در س��فر به »برمينگام« انگليس و پخش تصاوير مربوط به اين 
رخداد از ش��بكه »جيو« پاكس��تان، موجب خش��م اعضای حزب »مردم« 
اي��ن كش��ور و ناآرامی هايی در كراچی و اس��ام آباد ش��د. به گزارش 
پايگاه اطاع رس��انی »انتی وار«، ماجرای كفش��ی ك��ه در فاصله 4 هزار 
مايلی از پاكس��تان پرتاب ش��د، زنجيره ای از ش��ورش ها را در كراچی 
برانگيخ��ت و موجب ممنوعيت فعاليت يكی از بزرگترين رس��انه های 
 مخالف دولت شد. اين رخداد، به صراحت خبر از بی ثباتی در پاكستان 

می دهد.  
هرچند لنگه كفش پرتاب ش��ده از س��وی »صفار محمد شميم خان« در 
برمينگام انگليس به زرداری اصابت نكرد اما، تأثيرش در آن سوی جهان 
احس��اس شد. شبكه »جيو« كه در اقدامی باور نكردنی به پخش تصاوير 
اين رخداد پرداخت، پس از گذش��ت چند س��اعت، به دس��تور مقامات 
پاكس��تان از فعاليت منع شد. به دنبال پخش اين تصاوير از جيو، اعضای 
حزب مردم پاكس��تان تحت رهب��ری زرداری، در اعتراض به اين اقدام، 
شماری از دفاتر اين شبكه را در كراچی به آتش كشيدند. البته، ماجرا به 
همين جا ختم نش��د. تصاوير پخش شده موجب شد فعاالن حزب مردم 
به كيوسك های روزنامه فروش��ی حمله كنند و روزنامه های وابسته به 

اين شبكه خبری را نيز به آتش بكشند.

آخرين اظهارات متناقض كلینتون درباره ايران ؛ 
هم همكاری و هم تحريم!

امري��كا در  وزي��ر خارجه 
اظهاراتی متناقض، با وجود 
تأكيد بر تحريم بيشتر عليه 
ته��ران گف��ت: واش��نگتن 
همچنان ب��ه ادامه همكاری 
ايران  در موضوع هسته ای 

متعهد است.
 ب��ه گ����زارش مه������ر، 
»هي��اری كلينت��ون« وزير 
ام��ور خارج��ه امري��كا در 
گفتگو با روزنامه نيويورك 

تايمز در اظهاراتی متناقض اعام كرد: با وجود آنكه دولت پيشنهاد انجام 
مذاكرات مستقيم با ايران را در روزهای گذشته رد كرد، امريكا همچنان 
متعهد به ادامه همكاری با اين كش��ور در زمينه هس��ته ای باقی خواهد 
ماند. وی در ادامه افزود: ما همچنان متعهد به همكاری با ايران در زمينه 
هس��ته ای باقی می مانيم. اما ايرانی ها ني��ز می دانند كه چه بايد بكنند. 
كلينتون در ادامه سياست خصمانه امريكا عليه جمهوری اسامی ايران به 
س��بب پافشاری بر حق مسلم هسته ای خود گفت: حتی اگر با ايرانی ها 
مذاكرات مستقيم انجام دهيم، اياالت متحده به تحريم های بيشتر عليه اين 
كش��ور ادامه می دهد. اظهارات كلينتون پس از آن مطرح شد كه وزارت 
امور خارجه امريكا با انتقاد از پيشنهاد انجام مذاكرات مستقيم با مقامات 
 ايرانی در زمينه هسته ای ادعا كرد كه؛ تهران در انجام اين مذاكرات جدی 

نيست.

پاكستان زير سايه مرگ
باران ه��ای  ش��ديدترين 
سيل آسا در 80 سال اخير 
در پاكس��تان، بس��ياری از 
شهرهای اين كشور را زير 
آب فرو ب��رده و 4 ميليون 
آس��تانه  در  را  پاكس��تانی 
 م��رگ ق��رار داده اس��ت. 
بر اي��ن اس��اس، آوارگان 
و  خان��ه  ك��ه  پاكس��تانی 
كاش��انه خود را از دست 
داده اند در انتظار رس��يدن كمك های دولتی و بين المللی هستند و اگر 

اين كمك ها نرسد يك فاجعه انسانی در پاكستان رقم خواهد خورد. 
ه��م اكنون در هش��ت اس��تان اقليم س��ند در جنوب پاكس��تان، حالت 
ف��وق الع��اده ش��ده اس��ت. بي��ش از 1600 نف��ر كش��ته و 15 ميلي��ون 
نف��ر آواره ش��ده ان��د. مناب��ع آگاه آس��يب های اي��ن باران های س��يل 
آس��ا را ب��ا توجه ب��ه اينك��ه آب در برخ��ی از مناطق س��يل زده ماهها 
 باق��ی خواه��د مان��د، از لح��اظ م��ادی ني��ز بس��يار هنگف��ت اع��ام 

می كنند.

رهب��ر معظم انق��اب، در ديدار » ماالم باس��ای 
سانها« رئيس جمهور گينه بيسائو و هيأت همراه، 
با اش��اره به اس��تقبال ايران از گسترش روابط با 
كشورهای اس��امی، خاطرنش��ان كردند: امت 
اسامی مجموعه ای عظيم و پراستعداد است و 
بايد در هر كجا هستند دست دوستی و اتحاد، به 
هم بدهند. ايشان افزودند: اگر اين همكاری، بين 
دولت ها و ملت های مسلمان، به نحو شايسته ای 
تحقق يابد، همه مسلمانان دنيا از آن بهره خواهند 
برد. رهبر انقاب اس��امی، با اش��اره به اهميت 
منطقه آفريقا خاطرنش��ان كردند: دس��ت های 
دخالت گر استعمار، در طول سال های متمادی 
مش��كات فراوانی را، برای آفريقا و غرب اين 
ق��اره به وج��ود آورد اما ام��روزه ملت ها بيدار 
شده اند و در پی زمينه های همكاری با يكديگر 
هس��تند. حضرت آيت ا... خامنه ای، با اشاره به 
استقبال ايران از همكاری با كشورهای آفريقايی 

افزودند: ايران برخاف اس��تعمارگران می تواند 
به عنوان يك كش��ور دوست و برادر، به توسعه 
كش��ور ش��ما و منطبق با منافع ملی كمك كند. 
ايش��ان به دس��تاوردهای علمی و صنعتی ايران 
بعد از انقاب اس��امی اش��اره و خاطرنش��ان 
كردند: اين پيشرفت ها به بركت روحيه اسامی 
و خودباوری ملی كه ارمغ��ان امام خمينی )ره( 
ب��ود، به وجود آمد و هر ملت��ی كه خود را باور 
 كن��د و وارد ميدان كار و تاش ش��ود، به چنين 

پيشرفت هايی خواهد رسيد.
رهب��ر انق��اب اس��امی، در پايان ب��ر اهميت 
امني��ت و آرامش در آفريقا و غ��رب اين قاره و 
پيش��رفت و آبادان��ی آن تأكيد كردن��د. در اين 
 ديدار كه دكتر احمدی نژاد، هم حضور داشت، 
رئيس جمهور گينه بيسائو گفت: در مدت حضور 
خود در ايران، از نزديك با برخی پيشرفت ها و 
توانمندی ه��ای علمی و صنعتی ايران آش��نا و 

شگفت زده شدم. ماالم باسای سانها، افزود:اين 
پيش��رفت های حيرت آور و توانايی های ملت 
ايران، افتخاری برای ملت ها به شمار می آيد و 
ما از اين فرصت، برای گس��ترش بيش از پيش 

روابط خود استفاده می كنيم.

امت اسالمی باید به یكدیگر دست دوستی و اتحاد بدهند
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دختران 
ه��ر روز دخت��ران جوان��ی را در مي��ان 
همساالن، همكاس��ی ها، همكاران و... 
خ��ود می بينم كه چ��ون ان��دازه دهان، 
بينی ش��ان و... با فان هنرپيش��ه و ملكه 
زيبايی س��ال )كه هر ساله در كشورهای 
اروپايی و امريكايی انتخاب می ش��ود(، 
مطابقت ندارد خود را زشت می پندارد. 
 مردهاي��ی پي��دا می ش��وند ك��ه خيال 
م��ی كنند گوشهايش��ان بي��ش از اندازه 
ب��زرگ يا بينی ش��ان بي��ش از حد بلند 
اس��ت. همان طور كه ماحظه می كنيد 
اين »توهم زش��تی« بس��يار ش��ايع شده 
است.  پژوهش های متعدد، در اين زمينه 
و يا حتی مش��اهدات طبيعی ما در ميان 
دوستان و اقوام و اطرافيان، نشان می دهد 
كه بخش بزرگی از جمعيت ما به دليلی، 
از ش��كل ظاهری خود ناراضی هستند و 
بنابراي��ن، ميل به جراحی ه��ای زيبايی 

افزايش چشمگيری يافته است.
در اي��ن زمينه، دكت��ر »ماكس��ول مالتز« 
 متخص��ص جراح��ی زيباي��ی، عن��وان 
می كند: »اشخاصی كه به جراح پاستيك 
رجوع می كنند، به چيزی بيشتر از جراحی 
نياز دارن��د و بعضی اص��والً به جراحی 
احتياج ندارند. اگر بايد اين اش��خاص را 
به عنوان بيمار معالج��ه می كردم، صرفًا 
ناراحتی شان را در بينی و گوش و دهان 
و... خاص��ه نمی دي��دم. بنابراين، خود 
را نيازمن��د ابزار ديگ��ری می ديدم. پس 
می بايس��ت راهی برای غلب��ه بر عيوب 
 روح��ی آنها پيدا كرد، بايد جراحت های 
احساسی شان را برداشت و به آن ها نشان 
داد كه چگونه طرز تلقی و افكارش��ان را 

همراه با قيافه ظاهر تغيير دهند.«
اش��خاصی كه به جراح پاستيك رجوع 
می كنند، به چيزی بيشتر از جراحی نياز 
دارند و بعضی اصوالً به جراحی احتياج 
ندارند اين كامًا طبيعی است كه همه ما 
برای رس��يدن به زندگی رضايت بخش 
محتاج يك تصوير ذهن��ی واقع بينانه و 
شايس��ته هس��تيم تا بتوانيم با آن زندگی 
كني��م. باي��د از خود و ظاهرم��ان راضی 
باش��يم تا اعتماد و حرمت نفس خويش 
را حفظ كنيم. يعنی بايد شناختی از خود 
داشته باشيم كه اسباب خجالت نباشد و 
از طرف ديگر، با واقعيت مطابقت نمايد، 
تا بتوانيم ب��ه طور مؤثر در دنيای حقيقی 
زندگی كنيم، و خود را بشناسيم. از نقاط 
ق��وت و ضعف خ��ود آگاه باش��يم و با 
خودمان صادقانه برخورد كنيم. به همين 
دليل تصوير ذهنی ما بايد حدود منطقی 
ما باشد نه بيش از آنچه هستيم و نه كمتر 
از آن. وقتی اين تصوير ذهنی بی عيب و 
نقص باشد، احساس خوشی می كنيم و 
وقتی با اين تصوير مش��كل داشته باشيم 
احساس دلواپسی و ناامنی به ما دست داده 
و برای رفع آن س��عی داريم اين تصوير 
ذهنی را اصاح نماييم تا بتوانيم احساس 

اعتماد به نفس كنيم.
اين كامًا طبيعی اس��ت كه برای رسيدن 

به زندگی رضايت بخش همه ما محتاج 
يك تصوير ذهنی واقع بينانه و شايس��ته 
هس��تيم و باي��د بتواني��م ب��ا آن زندگی 
كني��م. اما در دس��ته ای از اف��راد، توجه 
ب��ه ظاهر، بيش از حد ش��دت يافته و يا 
 اينكه افراد تصوير نادرس��ت و تحريف 
ش��ده ای از خود در ذهن دارند. بنابراين 
با مطالع��ه در كتاب های تصوير ذهنی و 
همچنين، درك صحبت ه��ای جراحان 
زيباي��ی، دريافت خواهي��م كرد كه خيل 
عظيمی از افراد ك��ه رو به جراحی های 
زيباي��ی می آورن��د، از تصوي��ر ذهن��ی 
خود ناراضی بوده و با آن مش��كل دارند 
بنابراي��ن، ابتدا بايد مس��ائل احساس��ی 

و روح��ی و ي��ا خودپن��داره ای كه آنها 
از بدنش��ان دارن��د، مورد بررس��ی قرار 
گي��رد. بر اس��اس پژوهش های صورت 
 گرفت��ه در اين زمينه، به نظر می رس��د، 
دسته ای از متقاضيان اين نوع جراحی ها 
از »بدشكلی هراس��ی« رنج می برند. هر 
چند كه تمايل ب��ه جراحی های زيبايی 
می تواند ناشی از علل مختلفی باشد؛ اما 
در اين مقاله س��عی داريم در مورد يكی 
از علل اين جراحی ها، كه همان اختال 
بدشكلی هراسی اس��ت، صحبت كنيم. 
اختال بدشكلی هراسی، اختالی است 
كه با اشتغال و توجه بيش از حد به يكی 

از اندام های بدن همراه است.
علت اين اختالل چیست؟

علت اصلی بدشكلی هراسی هنوز به طور 
كامل روشن نيست. اما ممكن است عوامل 
ژنتيك��ی، عدم تعادل انتق��ال دهنده های 
عصبی مغز، عوامل فرهنگی مانند تبليغات 
مجات، سايت ها، سريال ها و فيلم های 
سينمايی بر مقوله زيبايی، كمبود اعتماد به 
نف��س و ... از مهم ترين علل اين اختال 

به شمار رود.
عاليم اين اختالل چیست؟

 اف��رادی با اختال بدش��كلی هراس��ی، 
به ط��ور افراطی، نگران بخش��ی از بدن 
 خ��ود هس��تند آن ه��ا هم��واره تصور 

می كنند بخشی از بدنشان، دچار اختال 
و نقص است. به همين دليل دائماً درصدد 
دريافت خدمات زيبايی هستند و جالب تر 
از هم��ه اين كه باز هم رضايت الزم را از 
ظاهر خود ندارند. در ضمن توجه داشته 
 باشيد كه هر بخشی از بدن در اين اختال، 
 م��ی توان��د درگي��ر باش��د اما ب��ه نظر 
می رسد كه افراد، بيشتر بر بخش هايی از 
چهره خود حساس شده و واكنش نشان 

می دهند.
افراد مبتال به بدشکلی هراسی:

   عموم��اً از آرايش ه��ای بس��يار غليظ 
استفاده می كنند تا نقص صورتشان )البته 

نقص ذهنی( پنهان شود.
 به طور مكرر به ارزيابی و بررسی اندام 

مورد نظر می پردازند.
 دائماً از پوستش��ان اي��راد می گيرند و 
به همين دليل درصدد كش��يدن پوست، 
تزريق های زير پوستی، كاشتن مو، ابرو 

و... هستند.
هميش��ه نگران قضاوت اف��راد در مورد 

ظاهرشان هستند.
غذاي��ی،  رژيم ه��ای  و  ورزش ه��ا  از 

سرسختانه پيروی می كنند.
اي��ن دس��ته از افراد )حداقل ت��ا پيش از 
جراحی ه��ای زيبايی(  نم��ی توانند در 
موقعيت های شغلی و اجتماعی موفقيتی 

كس��ب ك��رده، و به ط��ور كل��ی دارای 
مشكات ارتباطی هستند.

اي��ن اخت��ال عمدت��اً ب��ا آغ��از بلوغ و 
نوجوان��ی آغ��از می گردد، زي��را در اين 
دوره، نوجوانان در مورد ش��كل ظاهری 
خ��ود بس��يار حس��اس تر ش��ده و ب��ه 
 چه��ره و برازندگی خود بس��يار اهميت 
می دهند. جهش رشدی نوجوانان، يكی 
از شديدترين و سريع ترين تغييراتی است 
كه در جس��م آنها رخ می دهد. در ذهن 
خود تجسم كنيد كه در طی يك دوره دو 
تا سه ساله، بچه ای كه احتماالً در حدود 
صد و بيست تا صد و سی سانتی متر قد 

و در حدود سی و پنج كيلوگرم وزن دارد، 
به يك مرد بلند، قامت، قوی و عضانی 
يا يك زن تبديل می ش��ود، مس��لماً اين 
 تغيي��رات ش��امل چه��ره نوج��وان نيز 
می گردد و همين تغييرات سريع است كه 
برخی از نوجوانان را به س��مت مواردی 
از مشكات مانند: بی اش��تهايی روانی، 
پر خوری عصبی، رژيم های سر سخت 
برای زيبايی، بدشكلی هراسی و... سوق 
می دهد. بدش��كلی هراسی كه وابستگی 
تنگاتنگی با دگرگونی ه��ای دوره بلوغ 
دارد در حدود دوازده س��الگی آغاز و در 
هجده - بيست سالگی، از بين می رود. اما 
برای برخی از نوجوانان اين مشكل حل 
و فصل نشده و تا دوران جوانی و پس 
از آن نيز ادامه يافته و بنابراين تبديل به 

اختال می گردد.
ــکل چه بايد  ــرای درمان اين مش ب

كرد؟
آنچه مس��لم اس��ت ه��ر ف��ردی كه 
متقاض��ی دريافت خدم��ات زيبايی و 
جراحی اس��ت؛ نبايد در معرض اين 
جراحی ها قرار بگيرد، چرا كه پيش از 
آن بايد سامت روان افراد در اين زمينه  
مورد ارزيابی و بررس��ی قرار گيرد به 
 همين دليل اس��ت كه اگر فردی برای 
جراحی های زيبايی، نزد متخصصان 
رود، حتم��اً از لحاظ س��امت روان، 
مورد ارزيابی و بررس��ی قرار گرفته و 
اگر تشخيص بدش��كلی هراسی و يا 
موارد  مشابه در اين دسته از  افراد داده 
شود، از اعمال جراحی خودداری شده 
و ابتدا برای دريافت كمك های روان 
شناس��ی اقدام می گردد. اما متأسفانه 
گرايش بس��يار باالی جوانان ما به اين 
نوع جراحی ها و همچنين سوءاستفاده 
برخی از افراد س��ودجو مانع از پشت 
سرگذاردن اين مراحل شده و به همين 
جهت، مشاهده می كنيم كه هر كس با 
هر شرايط ظاهری و با هر نوع مشكلی، 
در معرض اين ن��وع جراحی ها قرار 

می گيرد.
اما در هر حال، برای درمان بدش��كلی 
هراس��ی، پ��اره ای از متخصص��ان از 
روش هايی مانند مواجهه يا پيشگيری 
 از پاسخ كه در مورد هراس ها و انواع 
وس��واس ها به كار بس��ته می شود، 
اس��تفاده می كنند. البته برخی ديگر از 
متخصصان، اين بيماران را دچار مشكات 
روان ش��ناختی كم و بي��ش با اهميت در 
سطح شخصيت دانسته و بنابراين روش 
درم��ان گری، مبتنی بر روان تحليل گری 
را، ب��ه عن��وان روش اصل��ی درم��ان به 
حس��اب می آورن��د اما آنچه كه مس��لم 
است: عمده جوانانی كه در حال حاضر، 
دچار اين مشكل بوده و به جراحی های 
زيبايی روی می آورند، دچار مش��كاتی 
هم هس��تند و به همين جهت اس��تفاده 
 از راهبردهاي��ی مانن��د رفت��ار درمان��ی 
 ش��ناختی، ب��ه ط��ور عم��ده توصي��ه 

می شود.

توهم زشتی

علت گرايش نوجوانان و جوانان به جراحی های زيبايی

از پراید 17 میلیون تومانی، تا تیونینگ حرفه ای
ه��م اكنون تغييرات ظاه��ری و فنی خودروها در 
تعميرگاه ه��ای مختلف و متع��دد، اعم از: مجاز و 
غير مجاز در حال انجام است، اين در حالی است 
ك��ه بعضًا اي��ن تغيي��رات در تعميرگاه هايی انجام 
می شود كه ممكن اس��ت خودرو پس از تغييرات 
انج��ام ش��ده دچار مش��كات فنی ش��ده و جان 

سرنشينان آن نيز به خطر بيفتد. 
ش��ايد بتوان گفت: دلي��ل انحرافاتی ك��ه در اين 
خص��وص رخ می دهد عدم توجه ش��ركت های 
خودروس��از، به متقاضيان اين قشر از بازار است 

كه تعداد آنها كم هم نيست. 
ع��دم تعريف تغييرات حس��اب ش��ده و اصولی 
به لحاظ ظاهری و فنی از س��وی ش��ركت عرضه 
كننده خودرو، موجب ش��ده تقاضاهايی كه برای 
 اي��ن امور ش��كل می گيرد، ب��ه انحراف كش��يده 

شوند.
موضوع تيونين��گ خودرو، در كش��ور همواره با 
حرف و حديث های زيادی مواجه بوده و هست. 
جهت گيری ها نيز به سمتی است كه انگار قرار است 
خودروها با انجام تغييراتی، غير ايمن ش��وند؛ اين 
در حالی اس��ت. كه: تيونينگ؛ ارتقای فنی، رفاهی 
و ايمن��ی خودرو و سرنش��ينانش را دنبال می كند.
 در كشور و در صنعت آپشن فقط ايران خودرو و 
تا حدودی گروه بهمن)آن هم به صورت محدود( 
دس��ت به فعاليت هايی زده اند، ولی متأسفانه سايپا 
عملك��ردی در اين زمينه نداش��ته و اين در حالی 
اس��ت كه چنين نيازی برای خودروهای آپشن در 
كش��ور، به ش��دت وجود دارد. در چند سال اخير 
نياز مخاطبين به اصطاح »ماشين باز« نيز تغييرات 
زيادی داش��ته به نحوی كه حجم زيادی از تقاضا 
ديگر ب��ه زيبايی های ظاهری خودرو اكتفا نكرده 
بلك��ه خواهان تغييرات فن��ی و موتوری به لحاظ 

افزايش قدرت موتور هستند.
تغييرات اوليه ظاهری تأثير چندانی در تحت تأثير 
قرار دادن مس��ائل ايمنی يك خودرو ندارند ولی 
موضوع وقتی حساس می ش��ود كه عده ای بدون 
توجه به مس��ائل فنی و ب��ا مراجعه به مراكزی كه 
هيچ مجوزی برای انجام كار تقويت موتور ندارند، 
تغييراتی روی موتور خودرو ايجاد می كنند. حتی 

در بعض��ی مواقع موتور خ��ودرو را تعويض و به 
نوعی از مدل مس��ابقه ای استفاده می كنند كه بدنه 

اتومبيل هيچ هم خوانی با موتور ندارد!
البت��ه هر ن��وع تغييری بر روی خ��ودرو، از رنگ 
گرفته تا تجهيزات زيباي��ی و تغييرات فنی، برای 
نيروی انتظامی حساس��يت برانگيز است و معموالً 
اجازه تردد به خودروهاي��ی كه )مخصوصًا ظاهر 
خودرو را از حال��ت طبيعی خود خارج كرده اند( 
داده نمی ش��ود. در اين زمينه، )كلهر(، كارش��ناس 
لوازم جانبی و آپش��ن خودرو، معتقد است: پليس 
اگر می خواهد با دارنده خودروهای تيونينگ شده 
برخ��ورد كند، بايد در اين زمين��ه، قانونی تعريف 
شده داشته باشد. به عنوان مثال، تاكنون مشخص 
نش��ده كه ارتفاع مج��از خودرو از س��طح جاده، 
 بايد چقدر باش��د و از س��وی ديگ��ر ارتفاع مجاز 

سرعت گيرها نيز بايد تعيين شود. 
مش��خصی  قان��ون  هي��چ  اينك��ه  ب��ا  متأس��فانه 
وج��ود ن��دارد، ام��ا برخورده��ای بی ضابط��ه و 
 س��ليقه ای بس��ياری ني��ز در اين زمين��ه صورت 

می گيرد.
وی خاطرنش��ان ك��رد: در بح��ث تيونين��گ، اگر 

خودرويی با تغييراتی بس��يار، در ش��كل  خاص، 
ب��ه حدی تغيير يابد كه ن��ام و مارك خودرو قابل 
شناسايی نباشد، اين كار جرم محسوب می شود و 
به نظر من، پليس بايد در اينجا وارد عمل شود؛ نه 
اين كه تنها به دليل تغييرات در ش��كل ظاهر، مثل: 
تغيير شكل جلو پنجره يا اضافه شدن يك فاپ، 

از حركت آن ممانعت به عمل آورد.
وی در ادامه لوازم جانبی صنعت آپش��ن را مورد 
اش��اره قرار داد و با عنوان اينكه استفاده از فرمان 
خلبانی ممنوع اس��ت و اين ن��وع فرمان در مواقع 
اضطراری خطرناك است، تصريح كرد: فرمان های 
اسپرت با چس��بندگی خوب و وزن سبك وجود 
دارد ك��ه 200 تا 400 هزار تومان قيمت دارد و با 
8 پيچ به محل مورد نظر خود اتصال می يابد تمام 
اين ويژگی ها به معنی ايمنی بيش��تر اس��ت، ولی 
جلوی نصب آن گرفته می ش��ود، با اين تصور كه 
چون كمپانی سازنده خودرو، بر روی محصولش 

نصب نكرده، غير استاندارد است. 
بل��ه البته اگ��ر بنا بود س��ايپا روی پراي��د، فرمان 
اسپرت، رينگ ممتاز، الس��تيك مرغوب، سيستم 
صوتی با تفكيك خوب صدا و چرم داخل و سان 

روف و امث��ال آن اضافه كند، اين خودرو حداقل 
بايد 17 ميليون تومان فروخته ش��ود. البته می توان 
اذع��ان كرد كه: در كش��ور جايگاه مناس��بی برای 
خودرو های سفارشی تعريف نشده است تا بتوان 
برای كسانی كه خواهان چنين خودروهايی هستند، 
تعريفی خاصی داشت. با اين حال موضوع مذاكره 
ايران خودرو با يكی از ش��ركت های تيونر بزرگ 
دني��ا، بر روی خروجی تعداد زيادی از رس��انه ها 
قرار گرفت. گويا اين ش��ركت قرارست از طريق 
 شركت )آپكو( موضوع تيون حرفه ای در ايران را 

دنبال كند. 
اگ��ر چنين موضوعی در كش��ور ش��كل گرفته و 
آپك��و بتواند ب��ه صورت برنده با ط��رف اروپايی 
خ��ود كار تيون موت��وری را هدايت كند، می توان 
گف��ت: ك��ه خواس��ته بس��ياری از هواخواه��ان 
تي��ون موتوری كه از ه��ر كانالی ب��رای تغييرات 
 م��ورد نظ��ر خ��ود، وارد عمل می ش��وند، عملی 

خواهد شد. 
كلهر، در اين خصوص به خبرنگار ما در خصوص 
مطرح شدن چنين بحثی در كشور برای اولين بار، 
آن هم از سوی يك خودروساز داخلی گفت: كار 
تي��ون اگر قرار باش��د، با قطعاتی مث��ل فيبر كربن 
دنبال شود، برای يك خودروساز صرفه اقتصادی 
ندارد ب��ه عنوان مثال، قطعه ای مث��ل فيبر كربن با 
قيمت��ی معادل 200 ه��زار دالر را بر روی خودرو 
نصب كند. ولی هم اكنون بحث آپش��ن در دست 
خودروس��از است. او همچنين در خصوص نحوه 
شكل گيری و توسعه تيون در شرايط كنونی گفت: 
ه��م اكنون بحث تي��ون از بدنه به س��مت موتور 
تغيير يافت��ه و در خص��وص خودروهای داخلی 
نيز از خودروهای قديم��ی موجود در خط توليد 
خودروس��ازان به س��مت خودروهای وارداتی و 
لوكس سوق يافته است. چرا كه پليس با تغييراتی 
كه بر روی خودروهای خارجی به انجام می رسد 
آش��نايی چندانی ندارد. در واقع می توان گفت كه 
تيونين��گ در ايران ب��ازار بس��يار پرتقاضايی دارد 
ولی فش��ارهای نيروی پلي��س در اين خصوص، 
 مانع��ی جدی ب��رای توس��عه اين صنعت ش��ده 

است.

جامعه شناسی شادی)قسمت اول( 

چرا روی آوردن جوان ها به ش��ادی های كاذب آسيب شناسی نمی شود؟ چرا هميشه قبل از كشف علت 
و برط��رف كردن آن، فقط به معلول و ح��ذف موقتی آن فكر می كنيم؟! جو جامعه ما تحت تأثير برخی از 

حوادث غم انگيز، همچنان غمگين و عبوس است. 
گاه ش��ادی و ش��اد بودن را مخالف جديت تلقی می كنيم و رابطه ش��ادی را با افزايش انگيزه كار و تاش 

معكوس فرض می كنيم 
شادی الزمه حیات اجتماعی

اگر با دقت، احوال انسانهای شاد و ناشاد را بررسی كنيم، متوجه می شويم كه: اندوه مادی، متاعی شيطانی 
و شادی هديه ای رحمانی است. 

از ابتدای تمدن بشر، غم و اندوه مايه توقف و انزجار و شادی و نشاط عامل تحرك و نظم بوده است.
انس��ان از اندوه، غم و تاريكی می گريزد و به ش��ادی و نور پناه می برد. ش��اد زيستن، آرزوی ديرينه آدمی 
است. دنيای بدون غم، خشم و جنگ، سرشار از مهربانی و شادی، آرزويی است كه ريشه در خلقت و نهاد 
آدمی دارد. آرزويی كه مقدمه غلبه بر تمام ناكامی هاس��ت. ش��ادی، اين معجزه درونی، گره گشای بسياری 

از رنج هاست. 
در مي��راث كه��ن م��ا ايرانيان، ش��ادی، پديده ای الهی محس��وب می ش��ود. می گويند: نخس��تين معجزه 
زرتش��ت، خندي��دن وی در ب��دو تولد بوده اس��ت. پارس��يان ش��ادی را آفري��ده خداوند و ان��دوه و غم 
 را آفري��ده اهريم��ن می دانس��تند. مردم ايران باس��تان، حدود 60 روز از س��ال را جش��ن می گرفتند و به 

ستايش  می پرداختند.
گذش��تگان م��ا ب��رای ارج نه��ادن ب��ه پيدايش انس��ان، جش��ن بزرگ ن��وروز را با ش��كوهی بس��يار برپا 
 می كردن��د. ايراني��ان س��عی می كردن��د به ه��ر بهان��ه ای، روزگار را به ش��ادی و ش��كرگزاری س��پری 

كنند.
 پيش��ينه تاريخ��ی كش��ورمان نش��ان می ده��د ك��ه: نش��اط در همه زمان ه��ا مورد توج��ه ايراني��ان بوده 

است.
چو شادی بكاهد، بكاهد روان

خرد گردد اندر ميان ناتوان
مده دل به غم؛ تا نكاهد روان

به شادی همی دار دل را جوان
 متأسفانه در بافت جوان جامعه ما،آنگونه كه بايد شادابی و پويايی يك جامعه فعال و سختكوش، به چشم 
نمی خورد. به نظر می رس��د: برای بررس��ی معضات اجتماعی قبل از هر چيز، بايد به ش��ناخت و بررسی 

عوامل مهم پرداخت و بعد به مقابله انديشيد.
بايد پذيرفت كه ش��ادی و غم در زندگی اجتماعی انس��انها، تأثيرات عمده ای دارد. متأسفانه گاه در جامعه 
امروزی ما بنا به تعبيرهای غلط و بدون استدالل، تفكر شادی متروك شده و عليرغم آنكه در فرهنگ دينی 
ما شادی و نشاط از آموزه های محكم و انكارناپذير است، برخی به غلط اندوه و گوشه نشينی را جايگزين 

شادی و نشاط نموده اند. تا جايی كه آثار زيانبار آن هر روز بيشتر از پيش، نمايان می شود.
الزمه شادی و شادبودن، چیزی نیست جز مثبت انديشی و جستجوی خوبی و زيبايی ها. 

انسان با نگرش منفی به دنيا، به غير از روحيه ای افسرده، چهره ای غمگين و حالتی خشمگينانه ندارد و اين 
نگرش منفی، تخريب گر جامعه است. نبايد فراموش كرد كه رخدادهای اجتماعی، راه حل های اجتماعی 
دارد و راهكارهای جمعی در برخورد با چنين مش��كاتی، می تواند بسيار كارساز باشد. به ياد بسپاريم كه 

پيشگيری كارآمدتر از درمان است.
در جامع��ه غ��م زده، انرژی افراد صرف برطرف كردن اندوه و ناراحتی ش��ده و ديگر فرصتی برای توليد و 
توسعه باقی نمی ماند. به تجربه ثابت شده، شادی و نشاط، ماده اوليه تغيير جامعه و تحول و تكامل درونی 

انسانهاست. 
در جامعه خوش��حال و خرس��ند، توليد بهتر، اشتغال بيشتر و اقتصاد، س��الم تر خواهد بود. بدون شك در 
چني��ن محيط��ی امنيت اجتماعی و فردی راحت تر به دس��ت می آيد. در محيط ش��اد، ذهن انس��ان پويا، 
زبانش گويا و اس��تعدادش ش��كوفا می ش��ود.بايد توجه داش��ته باشيم، نس��ل غم زده، محكوم به شكست 
 اس��ت و از اين رو، بر دلس��وزان جامعه، واجب است، روح شادی و نشاط را در رگ حيات جامعه تزريق

كنند. 
ادامه دارد...

حوادث

5 سارق زورگير در اصفهان دستگير شدند

نزديك به نيم تن مواد مخدر در اصفهان كشف شد

فرمانده انتظامي شهرس��تان اصفهان گفت: در پي وقوع چند فقره س��رقت همراه با تهديد و زورگيري در 
س��طح شهر اصفهان؛ پنج سارق زورگير توسط مأموران فرماندهي انتظامي مركز استان شناسايي و دستگير 

شدند. 
به گزارش فارس از اصفهان به نقل از پايگاه اطاع رس��اني پليس، »محس��ن عقيلي« اظهار داش��ت: در پي 
شكايت تعدادي از شهروندان مبني بر سرقت همراه با زورگيري از آنها، موضوع به صورت ويژه در دستور 

كار مأموران اين دو كانتري ، 26 و 14 اين فرماندهي قرار گرفت. 
وي با بيان اينكه مأموران پس از دريافت مشخصات ظاهري متهمان؛ اقدام به تشكيل گروهي از نيروهاي 
تجس��س كرده و به گش��ت زني در س��طح منطقه وقوع حادثه پرداختند، افزود: طي گش��ت زني واحدهاي 
گش��تي، متهمان كه در نقطه اي از محل مش��غول تقسيم اموال مس��روقه بودند، شناسايي و دستگير شدند. 
فرمانده انتظامي شهرس��تان اصفهان تصريح كرد: در بازرس��ي بدني به عمل آمده از متهمان، وجوه نقد و 
اموال مس��روقه كش��ف و به مالباختگان بازگردانده شد كه اين اقدام سريع و قاطع مأموران، سبب رضايت 

شهروندان شد. 
وي گفت: متهمان به نام هاي: داوود � ب، فرامرز � ب، علي � ح، علي � م و اسماعيل � غ به همراه پرونده، 

براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.

ب��ا انه��دام پنج باند تهي��ه و توزيع م��واد مخدر در 
اصفهان، نزديك به نيم تن انواع مواد افيوني توس��ط 
مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر اس��تان اصفهان 

كشف و ضبط شد. 
به گزارش موج از اصفهان، »سرهنگ حسين رضايي« 
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي 
 اس��تان اصفهان با بي��ان اين مطلب اظهار داش��ت: 
در پ��ي تاش مأم��وران اداره عمليات اين پليس در 
بازرس��ي هاي انجام شده، مقدار 416 كيلوگرم انواع 

مواد مخدر از قاچاقچيان كشف و ضبط شد. 
مأم��وران  ك��رد:  تصري��ح  مس��ئول  مق��ام  اي��ن 
فرمانده��ي  بازرس��ي ش��هيد ش��رافت  ايس��ت و 
مق��دار  ش��دند  موف��ق  ني��ز  نايي��ن،  انتظام��ي 

خ��ودرو  دس��تگاه  چه����ار  از  بازرس����ي  در  را  تري��اك  ن��وع  از  مخ��در  م��واد  كيل��و   75 
كشف كنند. به گفته وي، در جريان اين عمليات ها تعداد 11 نفر از قاچاقچيان حرفه اي تهيه و توزيع مواد 

مخدر، دستگير و تعداد هفت دستگاه خودرو سبك و سنگين نيز از آنان توقيف شد. 
سرهنگ رضايي در پايان با اشاره به گسترش برخورد پليس با قاچاقچيان و توزيع كنندگان مواد مخدر در 
 استان خاطرنشان كرد: متهمان دستگير شده به همراه پرونده، جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي 

شدند.



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
سه شنبه 19 مرداد 1389 / 29 شعبان 1431                 4Tuesday 10 August 2010  Tuesday 10 August 2010 Tuesday 10 August 2010 شهرستان ها

اصفهان

نجف آباد

اردستان

فريدونشهر

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

شهركرد

شهركرد

واح��د ف��ن آفري��ن ش��هرك 
علم��ي و تحقيقات��ي اصفهان، 
 موفق به توليد قير با استفاده از 
لجن هاي اسيدي كارخانه هاي 
تصفيه روغن ش��د. به گزارش 
روابط عمومي ش��هرك علمي 
و تحقيقاتي اصفهان، ش��ركت 
»پرش��يا ش��يمي« از واحدهاي 
دانش بنيان مستقر در پارك علم 
و فناوري ش��يخ بهايي شهرك 
علم��ي و تحقيقات��ي اصفهان، 
توانست با افزودن مكمل هايي، 
همچون: قير طبيعي و پليمرهاي 
ضايعاتي، قي��ر الزم براي تهيه 

ايزوگام را، توليد كند.
به گفته سعيد حاتمي، مديرعامل 
ش��ركت پرش��يا ش��يمي؛ اين 

قير پليم��ري، در ح��ال هاي 
نفتي حل ش��ده و با قير طبيعي 
)گيلسونايت( مي توان، قيرهايي 
با ويژگي هاي متفاوت در نقطه 
اش��تعال، نرم ش��دگي و ساير 

خواص توليد كرد.
وي، مدت زمان دستيابي به اين 
دان��ش فني را، يكس��ال عنوان 
كرد و اظهار داشت: قيمت اين 
قير، ي��ك دوم قيرهاي موجود 
در بازار اس��ت. گفتني اس��ت: 
شركت پرشيا ش��يمي، از سال 
 1389 در پارك علمي و فناوري 
ش��يخ بهايي ش��هرك علمي و 
تحقيقاتي اصفهان، استقرار يافته 
و در زمين��ه ش��يمي و صنايع 

شيميايي فعاليت مي كند.

معاون سياس��ي و امنيتي اس��تانداري اصفهان 
از تدوين اساس��نامه »ق��رارگاه مبارزه با جنگ 
ن��رم« در اي��ن اس��تان خب��ر داد و گف��ت: به 
 زودي برخ��ي از مفاد اين اساس��نامه از طريق 
رس��انه ها منتش��ر م��ي ش��ود. »محمدمهدي 
اسماعيلي« در گفتگو اختصاصي با ايرنا افزود: 
قرارگاه جنگ نرم در استان، به عنوان يك نهاد 
عالي در سياس��تگذاري هاي مربوط به جنگ 

نرم، عمل مي كند.
وي  فعاليت اين قرارگاه را مقابله با توطئه هاي 
دش��منان ازجنس تهديدات ن��رم با محوريت 

فرهنگي عن��وان كرد و اظهارداش��ت: مأموريت 
مهم اين قرارگاه، ش��ناخت آس��يب ه��ا و ارائه 
راهكارهاي مبارزه با جنگ نرم دشمن و آشنايي 

دس��تگاه هاي مختلف با اين شيوه جنگ رواني 
اس��ت. وي با بيان اينكه اين قرارگاه پس از سه 
م��اه فعاليت مطالعات��ي، برنامه ه��ا و محورهاي 
كاري خود را از نيمه دوم سال جاري به صورت 

جدي آغاز مي كند، يادآور ش��د: اولين بار در 
 قرارگاه جنگ نرم اس��تان اصفهان يك اطلس، 
اتاق رصد تحوالت فرهنگي و برخي قس��مت 
هاي ديگر طراحي و تش��كيل شده است. وي 
يك��ي از برنامه هاي مهم و جدي دش��من را 
ترويج خرافه گرايي و فرقه گرايي در كش��ور 
عن��وان كرد و گفت: ب��راي مقابله با اين حربه 
دشمنان، اقداماتي در حال انجام است. معاون 
سياس��ي و امنيتي اس��تاندار اصفهان، همچنين 
همكاري رس��انه ها براي آگاه س��ازي مردم و 
آش��نايي ب��ا محورهاي جنگ نرم دش��منان را 
خواستار ش��د. مراحل مقدماتي تشكيل قرارگاه 
مب��ارزه با جنگ نرم، 15 ارديبهش��ت ماه س��ال 

جاري در اصفهان آغاز شد.

مديرعامل س��ازمان فرهنگی - تفريحی شهرداری 
اصفهان گف��ت: تا چند ماه آين��ده كليه دكه های 

مطبوعاتی شهر اصفهان سامان دهی می شود. 
ب��ه گزارش ايمنا، »محمد بيگ« با بيان اين كه دّكه 
های مطبوعاتی شهر اصفهان كه سال ها پيش جا 
نماي��ی و طراحی ش��ده؛ متأس��فانه در همه جای 
شهر يكس��ان توزيع نشده اس��ت، گفت: تاكنون 
مجوز تغيير و اضافه كردن دكه مطبوعاتی در شهر 

اصفهان را نداشتيم. 
وی با اش��اره به اين كه نياز شهر اصفهان به محل 
توزيع مطبوعات با افزايش حجم مطبوعات بيش 
از اين است، افزود: تعداد دّكه ها در ماه های آينده 
در ش��هر اصفهان با س��اماندهی افزوده می شود. 
بيگ همچنين افزود: در اين طرح ساماندهی كه با 
تصميمات شورای اسامی شهر اصفهان، اداره كل 
فرهنگ و ارش��اد اسامی شهر اصفهان و خدمات 
شهری شهرداری اصفهان صورت خواهد گرفت، 

ساماندهی و پراكندگی كيوسك های شهر اصفهان 
مش��خص و تغيي��رات كلی، لحاظ و س��اماندهی 
خواهد شد. وی تصريح كرد: طراحی اين دكه ها 
متناسب با نياز فضای مطبوعاتی و جايگاه مطالعه 
توسط خريداران در نظر گرفته شده كه در آينده در 

مناطق 14 گانه شهرداری اصفهان جانمايی و شرح 
وظايف فروش��ندگان تش��ريح خواهد شد. وی با 
بيان اين كه پيگيری ساماندهی به طور جدی مورد 
دستور كار شورای اسامی شهر قرار گرفته است، 
گفت: طی جلسات هفته آينده در كميته كارشناسی 
نحوه اجرايی طرح، بررس��ی و به تصويب خواهد 

رسيد. 
وی از خصوصيت اين دكه ها؛ يكس��ان س��ازی 
س��اختاری و شكل و ش��مايل متناسب با فضای 
مطبوعاتی را عن��وان كرد و اف��زود: در اين طرح 
تغيي��ر كاربری، صدور مجوز در نظر گرفته ش��ده 
و اف��راد م��ی توانند درخواس��ت جدي��د خود را 
مط��رح و پيگي��ری نماين��د. مديرعامل س��ازمان 
فرهنگ��ی تفريح��ی ش��هرداری اصفه��ان، اظهار 
 امي��دواری ك��رد كه ب��ا اجرای طرح س��اماندهی 
 دكه ه��ای مطبوعاتی، چهره نازيبای ش��هر تغيير 

يابد.

ب��ا توجه به اين ك��ه ورود جمعيت به پارك طبيعي 
ن��اژوان در روزه��اي تعطيل، افزايش چش��مگيري 
مي يايد؛ مديريت طرح س��اماندهي ن��اژوان در نظر 
دارد محدوديت تردد را در اين فضاي بكر طبيعي به 
اجرا در آورد. به گزارش موج از اصفهان، مديرطرح 
ساماندهي ناژوان با اعام اين مطلب افزود: مساحت 
كل منطقه ناژوان به عنوان ريه ش��هر، معادل 1200 
هكتار اس��ت كه حدود 200 هكت��ار آن در اختيار و 
تحت مالكيت شهرداري اصفهان مي باشد كه به فضاي 
سبز و درختكاري تبديل شده و بقيه به صورت باغات 
و اراضي كشاورزي است. »غامرضاساكتي« با اشاره 
به اين كه ناژوان داراي درخت هاي كهنسال با ارزش 
از لحاظ اكولوژيك است، افزود: توجيه نبودن برخي 

مردم و توجه نكردن به حفظ فضاي سبز باعث شده 
است كه با ش��اهد روشن شدن آتش و خسارت به 
درختان اين فضا باش��يم. الزم اس��ت شهروندان و 
مسافران از پارك طبيعي كه به عنوان ريه شهر اصفهان 
محسوب مي شود، نگهداري و مراقبت بيشتري به عمل 
آورند تا به اين پارك خسارت جبران ناپذير و غيرقابل 
جايگزيني وارد نشود. وي تا دو سال آينده، از اجراي 
طرح هاي محدوديت ترافيكي و ايجاد تس��هيات 
حمل و نقل همگاني در ناژوان خبر داد و اعام كرد: 
در ح��ال حاضر و در مواقع خاص، محدوديت هاي 
ترافيكي در اين پارك به اجرا در مي آيد، اما الزم است 
ب��ه صورت اصولي اين مهم ص��ورت گيرد. در اين 
راستا، طرح هايي با در نظر گرفتن تمهيدات رفاهي 

مردم در دس��تور كار اين مديريت قرار گرفته است. 
وي اظهار اميدواري كرد كه؛ هرچه سريعتر طرح هاي 
محدوديت ترافيكي و احداث پاركينگ هاي متعدد در 
ناژوان اجرا شود. مدير طرح ساماندهي ناژوان، هدف 
اصل��ي اين مديريت را حفظ و حراس��ت از مناطق 
كشاورزي و باغات و محيط زيست بكر اين منطقه 
عنوان و اظهار كرد: مديريت شهري ساالنه به صورت 
ميانگين براي اجراي طرح ها، نگهداري و تملك از 
اين پ��ارك طبيعي، بيش از 70 ميلي��ارد ريال هزينه 
مي كند. وي اضافه كرد: راه اندازي تله س��يژ، توسعه 
باغ پرندگان و باغ موزه پروانه ها و روشنايي حاشيه 
رودخانه از مهمترين پروژه هاي سال جاري در پارك 

طبيعي ناژوان مي باشد.

دبير اتاق تعاون استان اصفهان گفت: تا پايان برنامه 
پنجم توسعه، جايگاه تعاوني ها در اقتصاد كشور به 
25 درصد مي رس��د. به گزارش فارس از دهاقان به 
نقل از روابط عمومي اداره تعاون شهرستان دهاقان، 
»حبيب اله بهرامي« در همايش تعاون و اصل 44 قانون 
اساسي در تاالر فجر فرهنگيان دهاقان اظهار داشت: 
در چند سال اخير براي اجراي اصل 44 قانون اساسي 
در سطح كش��ور موانعي وجود داشت كه با اباغيه 
رهبر معظم انقاب در خصوص سياست هاي اصل 

44 قانون اساسي، اين مشكات رفع شد. وي افزود: 
اصل 44 قانون اساس��ي امروز بايد به عنوان يكي از 
مصوبات قانون اساسي براي مردم شناخته شده باشد 
و مردم نيز زمينه هاي تشكيل تعاوني ها را فراهم كنند 
و اگر مردم زمينه  سازي هاي الزم را ايجاد نكنند، اين 

قانون فقط نقطه سياهي بر صفحه كاغذ است. 
دبير اتاق تعاون اس��تان اصفهان با اش��اره به اهميت 
تعاوني ها در كشور تصريح كرد: تعاون نسبت به ديگر 
مباحث مطرح شده در سطح جهان به اسام نزديك تر 

است و اثبات كرده كه مي تواند به فرايندهاي اقتصادي 
دولت كمك كند. بهرامي خاطر نشان كرد: طرح ايجاد 
نيروگاه بهترين فعاليت اقتصادي است كه مي تواند در 

سطح شهرستان دهاقان مطرح شود. 
وي ب��ا بيان تفاوت ه��اي تعاوني ها با ديگر برنامه ها 
و فعاليت ه��اي اقتصادي موجود در س��طح جهان، 
 اظه��ار داش��ت: تش��كيل تعاوني ه��ا ت��اش در 
 جمع آوري س��رمايه هاي خرد، براي اشتغال پايدار 

است. 

 در آغازي��ن روزه��اي ماه مبارك رمضان با هزينه بالغ بر 2200 ميليون ريال؛ 9 پروژه 
 برق رس��اني ش��بكه هاي مانوري، بازس��ازي و بهينه س��ازي تأسيس��ات برق، در 

شهرستان هاي نجف آباد در مدار قرار گرفت.
مجيد مشفقي گفت: طول شبكه هاي احداثي و بازسازي شده در اين طرح ها، پنج 

كيلومتر مي باشد و يك دستگاه پست هوائي نيز، تجهيز و راه اندازي شده است.
گفتني است: اين طرح ها در خيابان امام )ره(، اميركبير، شريعتي و بلوار شهيد منتظري 
نجف آباد، بلوار شهيد مفتح يزدانشهر، بلوار معلم گلدشت، خيابان وليعصر قلعه سفيد، 
منطقه صنعتي نجف آباد و روستاي اشن، از توابع بخش مهردشت، اجراء و بهره برداري 

از آن آغاز گرديد.

همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان؛ بهره برداري از خط و پروژه دو مداره منطقه صنعتي 
زواره، به طول 8 كيلومتر آغاز شد. 

براي اجراي اين خط، سه ميليارد و پانصد ميليون ريال هزينه شده است. 
با بهره برداري از اين پروژه، مشتركين شهرك صنعتي زواره برقدار خواهند شد.

رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي فريدونش��هر از ايجاد 200 فرصت شغلي براي 
كارآموزان اين شهرستان خبر داد.

»عزت ال��ه رحيمي« در گفتگو با فارس در فريدونش��هر اظهار داش��ت: رش��ته هاي 
جوشكاري، تعمير اتومبيل هاي سواري بنزيني، سرويس و نگهداري خودرو، خياطي، 
پ��رورش گياه��ان دارويي، پرورش زنبور عس��ل و قارچ خوراك��ي، آرماتوربندي و 
قالب بندي، اسكلت سازي فلزي و همچنين رشته عمومي گردشگري كه در سال جاري 
به اين رشته ها افزوده شده، از جمله رشته هايي است كه در مركز آموزشي فني وحرفه اي 

اين شهرستان فعال مي باشد. 
وي ادام��ه داد: مركز آموزش فني  و حرفه اي فريدونش��هر آمادگي دارد تا در صورت 
درخواس��ت هر نهاد و ارگاني در رش��ته هاي فعال اين مركز، دوره هاي آموزش��ي را 
برگزار كند و تشكيل اين كاس ها به محض رسيدن متقاضيان به حد نصاب 15 نفره 
آغاز مي شود. رئيس مركز آموزشي فني و حرفه اي فريدونشهر اضافه كرد: دوره هاي 
آموزشي اين مركز از يك تا 18 ماه است كه در ايران، دوره ها تا يكسال برگزار مي شود 
و از 12 ماه به بعد براي فراگيري دوره هاي تخصصي تر كارآموزان به كشورهاي طرف 

قرارداد اعزام مي شوند. 
رحيمي با اشاره به اينكه فعاليت هاي اين اداره به منظور آموزش هاي فني به قشر جوان 
و جوياي شغل است، تصريح كرد: افرادي كه جذب سازمان فني و حرفه اي مي شوند، 
سه دسته اند كه گروه نخست را گروه بيكاران و افرادي كه جوياي شغل هستند، تشكيل 
مي دهند، دس��ته دوم را افرادي ش��امل مي شوند كه شاغل بوده و براي ارتقاي سطح 
مهارت و تخصص خود، دوره هاي آموزشي را طي مي كنند و دسته سوم نيز به گروهي 
اختصاص دارد كه توانسته اند مدرك ديپلم دريافت كنند و در مقاطع متوسطه از تحصيل 

بازمانده اند.

فرهنگ��ي كميس��يون    رئي��س 
- اجتماعي شوراي اسامي شهر 
اصفه��ان، توجه ب��ه 2 مقوله مهم 
مسجد و محله را، از سياست هاي 
كان اين ش��ورا و مديريت شهر 

اصفهان بيان كرد.
به گزارش روابط عمومي شوراي 
اس��امي ش��هر اصفهان، رئيس 
كميس��يون فرهنگ��ي- اجتماعي 
 ش��وراي اسامي ش��هر اصفهان 
 از ع��دم نص��ب تابل��و اس��امي 
خيابان ها در بعضي از شهرداريهاي 

مناطق انتقاد كرد.
سردار كريم نصر اصفهاني، تاش اعضاي شوراي نامگذاري شهرداري اصفهان براي 
انتخاب اسامي زيبا و درخور اين شهر را قابل تقدير دانست و از مسئوالن شهرداري 
خواس��ت: در اسرع وقت نس��بت به نصب تابلوهاي اسامي خيابان ها و معابر اقدام 
نمايند. وي به مصوبه ش��وراي اسامي ش��هر اصفهان، براي نصب نام هر محله در 
ورودي آن اشاره كرد و از عدم اجراي اين مصوبه خبر داد و گفت: با توجه به اينكه 
»محله محوري« از اولويت هاي بودجه س��ال جاري مي باش��د. مسئوالن شهرداري 
 بايد در اس��رع وقت نس��بت به عملياتي كردن اين مصوبه و شناسايي محات اقدام 

كنند.
رئيس كميسيون فرهنگي- اجتماعي شوراي اسامي شهر اصفهان به كمك هاي چند 
سال گذشته شهرداري در جهت عمران و آباداني مساجد اشاره كرد و گفت: شوراي 
اسامي شهر و شهرداران اصفهان اقداماتي در اين زمينه داشته و نيازهاي مساجد به ويژه 

در مناطق محروم را برطرف كرده اند.
وي مس��جد را ب��ه عن��وان مركز و مح��ور مح��ات در اصفهان دانس��ت و افزود: 
در بازنگ��ري طرح هاي تفصيلي؛ مصوب ش��د هر محله اي فاقد مس��جد باش��د. 
 محل مناس��بي براي احداث مس��جد، به عنوان هس��ته مركزي محله، در نظر گرفته 

شود.

اس��امي  تبليغ��ات  مدي��ركل    
 چهارمح��ال و بختي��اري گف��ت: 
تا پايان امس��ال يك  هزار گفتمان 
ديني در مس��اجد و دانشگاه هاي 

استان برگزار مي شود. 
ب��ه گزارش ف��ارس از ش��هركرد، 
»حجت االس��ام جعفر مرتضوي« 
در جمع خبرن��گاران با اعام اين 
مطلب اظهار داش��ت: بر اس��اس 
برنامه ريزي ه��اي انجام ش��ده در 
صورت تأمين اعتبار در س��ال 89 
يك هزار گفتمان ديني در سال 89 
در استان برگزار مي شود. وي افزود: در طي دو ماه نخست سال، 300 گفتمان ديني در 

سطح استان برگزار شده است. 
مرتضوي با اشاره به اهميت برگزاري اين گفتمان ها اظهار داشت: تشكيل هسته هاي 
فرهنگي و برگزاري گفتمان هاي ديني در بين جوانان در مدارس، دانشگاه ها و مساجد 
با محوريت موضوع هاي مختلف مي تواند نقش مهم��ي در ارتقاي باورهاي ديني و 

خودباوري آنها داشته باشد. 
وي ب��ا تأكي��د بر به روز ب��ودن برنامه هاي تبليغ��ي افزود: با برگ��زاري گفتمان هاي 
ديني به بس��ياري از س��ئواالت و ش��بهات ديني جوانان، توس��ط كارشناسان ديني 
 و اس��اتيد حوزه و دانش��گاه استان پاس��خ داده مي ش��ود. مديركل تبليغات اسامي 
چهارمحال و بختياري با اشاره به اهداف اجراي اين گفتمان ها تصريح كرد: پاسخگويي 
به شبهات فكري و اعتقادي اقشار مختلف جامعه به ويژه نسل جوان، توسعه اخاق 
 اسامي در جامعه و ارتباط دو سويه با جوانان از اهداف مهم برگزاري گفتمان هاي ديني 

است.
وي وظيفه مبلغان و كارشناس��ان ديني در اين برهه از زمان را مورد اش��اره قرار داد و 
گفت: اكنون كه دشمن، جبهه خود را تغيير داده و با شيوه اي نرم به جنگ با عقايد و 
باورهاي ديني مردم آمده و از خود، براي تضعيف دين مبين اسام هزينه مي كند؛ از اين 
رو وظيفه اصلي مبلغان، روشنگري افكار عمومي به ويژه جوانان و نوجوانان در حوزه 
 دين و تقويت باورهاي آنان با روش هاي مختلف است؛ تا در مقابل اين هجوم بيمه 
شوند. مرتضوي تصريح كرد: مقابله با جنگ نرم دشمنان، نيازمند به كارگيري ابزارهاي 
تبليغاتي كارآمد و متناسب است به ويژه در زمان حاضر كه استكبار جهاني تمام توان 
خود را براي تهي كردن نسل هاي انقاب به كار گرفته  است. همه بايد با احساس وظيفه 

و تكليف، به تقويت پايه هاي تقوا و تعهد در اين مرز و بوم بپردازند. 
وي همچنين از برگزاري كارگاه هم انديشي مهارت هاي گفتماني اساتيد در شهركرد خبر 
داد و گفت: اين كارگاه با منظور آشنايي بيشتر با مهارت هاي گفتمان هاي ديني برگزار 
مي شود. مرتضوي خاطر نشان كرد: آسيب هاي اجتماعي در خانواده، مهدويت، اهميت 
و جايگاه واليت فقيه، بصيرت از منظر قرآن و روايات، واليت مداري و بصيرت ديني، 
از مهم ترين موضوعات مطرح ش��ده در اين كارگاه است. وي اضافه كرد: اين اساتيد 
در طي سال براي برگزاري گفتمان هاي ديني در مساجد، مدارس و دانشگاه ها حضور 

پيدا مي كنند.

رئیس كمیسیون فرهنگي- اجتماعي شوراي 
اسالمي شهر اصفهان:

 مسجد محوري و محله محوري
دو سياست كالن مديريت شهر اصفهان

فرماندار كوهرنگ خبر داد:
 اجراي همزمان 230 پروژه عمراني 

در كوهرنگ

اساسنامه مبارزه با جنگ نرم در اصفهان تدوین شد

مديرعامل سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان اعالم كرد:
دکه های مطبوعاتی اصفهان ساماندهی می شود

مدير طرح ساماندهي ناژوان:
ورود خودرو به ناژوان محدود مي شود

تا پايان برنامه پنجم توسعه
جایگاه تعاوني ها در اقتصاد کشور به 25 درصد مي رسد

در آغاز ماه مبارك رمضان؛ 
 اجراي 9 پروژه برق رساني 

در شهرستان نجف آباد

همزمان با آغاز  ماه مبارك رمضان
 افتتاح پروژه هاي هفته دولت

در شهرستان اردستان 

رئیس اداره فني و حرفه اي فريدونشهر خبر داد:
ايجاد 200 فرصت شغلي در فريدونشهر

تا پايان امسال
 هزار گفتمان ديني در مساجد 

چهارمحال و بختياري برگزار مي شود

توسط فن آفرين شهرك علمي و تحقیقاتي اصفهان، انجام شد:

 تولید قیر با استفاده از لجن هاي اسیدي 
کارخانه هاي تصفیه روغن

فرمان��دار كوهرنگ گفت: 230 پروژه عمراني با اعتباري افزون بر 100 ميليارد 
ريال در اين شهرس��تان در دس��ت اجرا اس��ت. به گزارش فارس از شهركرد، 
»حميدرضا فروزنده« در نشس��ت ش��وراي اداري اظهار داشت: در حال حاضر 
 230 پ��روژه با اعتب��اري افزون بر 100 ميليارد ريال در شهرس��تان در دس��ت 

اجرا است. 
وي هر گونه تعلل در روند اجرايي پروژه ها را غير قابل قبول دانست و گفت: 
برهمين اس��اس الزم است تا مديران دس��تگاه ها نسبت به پيگيري و نظارت بر 

پروژه هاي عمراني در سال جاري همت مضاعف داشته باشند. 
فروزنده خاطرنش��ان ك��رد: در دولت نهم فرصت بس��يار خوبي ب��راي انجام 
فعاليت هاي گس��ترده فرهنگي، ايجاد شده و بايد با بهره مندي از اين فرصت ها 

نهايت استفاده از ظرفيت هاي موجود را برد. 
فرمان��دار شهرس��تان كوهرنگ ب��ا تأكيد بر ضرورت تس��ريع در روند احداث 
پروژه هاي فرهنگي اين شهرس��تان، گفت: توسعه فرهنگي منجر به خود باوري 
 جامعه ش��ده و توانايي هاي بالقوه و خاق انس��ان را در زمينه فرهنگي شكوفا 
مي س��ازد و اين مس��ئله خود در ش��كل گيري و هويت فرهنگي، جامعه نقش 

مهمي را ايفا مي كند. 
فروزنده با اش��اره به اجرايي ش��دن قانون هدفمندي يارانه ها؛ در س��ال جاري 
گفت: اطاع رس��اني صحيح به مردم در راس��تاي روند اجراي قانون هدفمندي 
يارانه ها بسترس��از ارتقاي آمادگي و كاهش نگراني مردم در اين مس��ير خواهد 
ش��د. فرماندار شهرس��تان كوهرنگ تصريح كرد: اين امر موجب خواهد شد تا 

دولت بتواند با درصد خطاي پايين اين طرح را اجرا كند. 
وي ذخيره سازي را راهكار مؤثر از بين بردن شوك اوليه براي افزايش قيمت ها 
خواند و تصريح كرد: در صورت تزريق به  موقع كاالي ذخيره شده قبل از اعمال 
قانون، شوك بازار به تدريج برطرف مي شود اما اين اتفاق مستلزم تقويت باور 

عمومي و لمس زود هنگام شرايط از طريق خود مردم است. 
فروزنده تناس��ب ت��ورم و قدرت خريد را مهم ترين عام��ل مؤثر در آرام كردن 
افكار عمومي دانست و گفت: در هر صورت اين طرحي است كه بايد اجرايي 
ش��ود و مردم نيز اين واقعيت را مي پذيرند، اما به كار بردن حساس��يت  ها براي 

پايين آوردن ضربه هاي اوليه ضروري است. 
وي ادام��ه داد: دول��ت درصدد اس��ت ت��ا با اج��راي هدفمند ك��ردن يارانه ها 
گام مهم��ي را در راس��تاي اس��تفاده بهين��ه از مناب��ع مالي كش��ور ب��ردارد و 
 در اي��ن فرآين��د دهك ه��اي پايي��ن جامع��ه بيش از پي��ش مورد توج��ه قرار 

مي گيرند. 
فروزن��ده خاطرنش��ان ك��رد: باي��د قب��ل از اج��راي اي��ن قانون ب��ا برگزاري 
ط��رح  اج��راي  چگونگ��ي  اطاع رس��اني،  رون��د  ادام��ه  و   همايش ه��ا 
 هدفمند كردن يارانه ها از طريق مسئوالن شوراي شهر و روستا براي مردم تشريح 

شود. 
وي ب��ا تأكي��د بر اينكه ط��رح هدفمند كردن يارانه ها يك��ي از طرح هاي موفق 
دول��ت در اج��راي عدالت اس��ت، گف��ت: در اج��راي طرح هدفمن��د كردن 
 يارانه ه��ا زمينه خدمت رس��اني ب��ه مناطق مح��روم و دور افتاده بيش��تر فراهم 

مي شود.

عرصه خبر و رسانه، همیشه عرصه پرتالطم و پركاری بوده است كه فقط انسانهايی با 
همت مضاعف و كار مضاعف می توانند از عهده اين عرصه برآيند.

روز خبرنگار را بر شما تالشگران عرصه خبر و رسانه تبريك عرض می نمايیم.

به  را  خبرنگار  روز  دانستیم  الزم  خود  بر  وظیفه  براساس  و  قرآن  ماه  پربركت  حلول  آستانه   در 
جنابعالي و ساير تالشگران عرصه خبر تبريك عرض نمايیم. آرزومنديم حالوت ايام شکوهمند شعبان همیشه 

بر گام شما مستدام بوده، در استمرار آن از ماه نزول قرآن بهره هاي معنوي فراوان نصیب ببريد.

علي اخالقي  
رئيس اداره روابط عمومي كميته امداد امام خميني )ره( استان اصفهان

دكتر محمدمهدی اسماعيلی
معاون سياسی امنيتی و رئيس شورای اطالع رسانی استان اصفهان

مديريت محترم روزنامه زاينده رود 
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وزير صنايع و معادن، از بررس��ي قانون جديد معادن در مجلس ش��وراي اسامي خبر داد و گفت: 
اين قانون در حال گذر از  مراحل نهايي است و بزودي پس از بررسي تصويب مي شود. 

به گزارش ايرنا به نقل از وزارت صنايع و معادن؛ »علي اكبر محرابيان« در جلس��ه ش��وراي اداري 
اس��تان فارس افزود: از گذشته اشكاالتي در قانون معادن مطرح بود كه در برخي موارد، فعاليت ها 

را با چالش مواجه مي كرد. 
 وي ب��ا تأكي��د بر ضرورت اص��اح قانون معادن و تصوي��ب قانون جديد، اظه��ار اميدواري كرد: 

با اجراي قانون جديد بسياري از مشكات بخش معدن برطرف شود. 
وزير صنايع و معادن همچنين به مصوبه دولت در خصوص جلوگيري از صدور مواد خام معدني 
اش��اره كرد و گفت: با اعام اين مصوبه كه بزودي اباغ مي ش��ود از اين پس صادرات س��نگ هاي 
معدني به صورت خام امكان پذير نخواهد بود و اين امر براي فارس كه اس��تان معدني محس��وب 

مي شود، مي تواند به عنوان يك امتياز به شمار آيد. 
وي افزود: تاكنون بطور شايس��ته از ظرفيت هاي معدني اين اس��تان اس��تفاده نشده كه اميدواريم با 
سياستگذاري هاي مناسب و جذب سرمايه گذاران اين مهم محقق شود. محرابيان در ادامه با اشاره 
به پتانس��يل هاي  استان فارس براي توسعه بيش��تر گفت: استفاده از نيروي انساني كارآمد،  توجه به 
توسعه صنعت در كنار بخش كشاورزي و بهره  مندي حداكثري از ذخائر معدني مي تواند به افزايش 

جايگاه اين استان در سطح كشور كمك كند. 
وي گفت: كش��اورزي يك واقعيت و نعمت خدادادي براي اين  استان است كه مي تواند به همراه 

صنعت، به توسعه اقتصادي استان  منجر شود. 
وزير صنايع و معادن افزود: يكي از مواردي كه مي تواند مورد نظر مسئوالن قرار گيرد بحث انرژي 
اس��ت چرا كه يكي از ممتازترين مناطق در زمينه صنايع انرژي بر در »المرد« قرار دارد و مي تواند 
تأثير بس��زايي در جذب س��رمايه گذاران اين استان داشته باش��د. محرابيان با ارائه پيشنهاد مبني بر 
ايجاد يك مديريت متمركز در اين منطقه تصريح كرد: »المرد« يك منطقه مهم و استراتژيك است 
كه مي تواند سرمايه گذاران خوبي را داشته باشد. وزير صنايع و معادن، درادامه به شروع عمليات 
اجرايي صنايع مادر، در اس��تان فارس اش��اره كرد وگفت : ما براي اين اس��تان رش��د صنعت نمي 

خواهيم بلكه جهش صنعتي را نياز داريم. 
وي وجود موانع و عدم تعامل در بين دس��تگاه ها را از مهمترين مشكات در مسير جهش صنعتي 
در كش��ور و اس��تان فارس دانست و گفت: اگر اين موانع برداشته ش��ود، به سرعت شاهد جهش 
صنعتي در اس��تان خواهيم بود. وي در ادامه با اش��اره به اينكه نبايد بدنبال صنايع وارداتي و كپي 
برداري از صنايع خارجي باشيم اظهار كرد: در دنيا كشورهايي موفق خواهند شد كه از توان و فكر 
بومي مردم خود استفاده مي كنند. محرابيان همچنين افزود: مهمترين رفتار مديريتي در دولت هاي 
 نهم و دهم، كش��اندن ظرفيت ها به اس��تان ها بوده تا موانع و مش��كات بين دس��تگاه ها، به راحتي 

برطرف شود.

وزير صنايع و معادن:
قانون جدید معادن به زودي تصویب مي شود

علم و صنعت

فوالدهاي ضد زنگ در صنعت خودروسازي
فوالد ضد زنگ: نام گروهي از آلياژهاي آهني حاوي مقادير 
ك��روم باال بي��ش از 10/5 درصد و كربن ب��ه ميزان حداكثر 
1/2 درصد به عاوه عناص��ر ديگري مثل: نيكل و موليبدن، 
آلوميني��وم، تيتانيم، سيلس��يم، نايوبيم، نيتروژن، س��ولفور و 
سلنيوم است. اين فوالدها به اشكال مختلف از جمله: ورق، 
فويل، ميلگرد، س��يم، لوله، و محص��والت نيمه تمام و غيره 
توليد می ش��ود. آلياژ 304 از آلياژه��اي معروف اين گروه با 

18 درصد كروم و 8 درصد نيكل است. 
ــازك )SHEET(: ورق ن��ازك ب��ه محصوالت نورد  ورق ن
تخت گفته می شود كه عرضي معادل حداقل 610 ميلي متر و 
ضخامت كمتر از 4/76 ميلي متر دارند. تقريبًا همه فوالدهاي 
ض��د زنگ بجز برخ��ي انواع مارتنزيت��ي مي توانند بصورت 
ورق نازك توليد ش��وند. ابتدا ش��مش آنه��ا از ريخته گری 

بدست آمده و بعد نورد می شود.
تسمه )STRIP(: تسمه محصول ديگر نورد تخت است كه 
پهناي��ي كمتر از 610 ميلي متر و ضخامت بين 0/13 تا 4/76 
ميلي مت��ر دارد. تس��مه  ها پس از ن��ورد داغ، عمليات آنيل و 
سپس اسيدشويي، نورد سرد می شوند و به اين ترتيب تسمه 
فوالد ضد زنگ نورد س��رد ش��ده، بدس��ت مي آيد. بسته به 
ميزان ضخامت درخواس��تي نورد سرد در چند مرحله انجام 

می شود.
ــه )PLATE(: صفحه يك محصول نورد تخت يا آهنگري است  صفح

ك��ه بيش از 250 ميلي مت��ر عرض و حداق��ل 4/76 ميلي متر ضخامت 
دارد. فوالده��اي ضد زنگ فريتي پرآلي��اژ، برخي فوالدهاي ضد زنگ 
مارتنزيتي و تعداد اندكي بي نياز از ماشينكاري از موارد استثنا در توليد 

اين محصول هستند.
ــا كاغذ فلزي )FOIL(: فويل نيز محص��ول فرايند نورد تخت  فويل ي
 اس��ت. خ��واص مكانيكي فوي��ل ها به ضخام��ت آنها بس��تگي دارد. 
با كاهش ضخامت، اس��تحكام كشش��ي آنها افزايش اما انعطاف پذيري 

كاهش مي يابد.
ــرد )BAR(: ميله گردها در انواع ضخامت ها و اش��كال وجود  میله گ
دارند. ميله گردهاي با تمامكاري داغ، عمومًا توس��ط نورد داغ، آهنگري 
يا پرش شمش شكل مي گيرند كه البته بعد از آن، براي رسيدن به ابعاد 
نهايي دوباره نورد داغ، آهنگري يا اكس��ترود می ش��وند. معموالً اليه اي 
غير فعال بر روي س��طح آلياژ توليد می ش��ود؛ به دليل تشكيل اين اليه 
ب��ه ضخامت حدود 1 تا 2 نانومتر، اين آلياژ مقاومت بس��يار خوبي به 

خوردگي دارد. اين اليه غير فعال خودترميم بوده و بنابراين خس��ارات 
ش��يميايي و مكانيكي در محيط هاي اكس��يدكننده دوب��اره التيام يافته و 

عامل افزايش خوردگي نخواهند شد. 
فوالده��اي ضد زنگ معموالً مي توانند توس��ط بس��ياري از فرايندهاي 
شكل دهي سرد، تغيير شكل يابند. اين فرايندها عبارتند از: پولك زني، 
خمكاري، س��وراخكاري، نورد، ضرب زني، برجسته كاري، پرسكاري، 
ش��كل دهي چرخش��ي، و كش��ش عميق. به طور كلي تمام تجهيزاتي 
ك��ه براي ش��كل دهي فوالد كربني س��اده به كار م��ي رود، براي فوالد 
ضد زنگ نيز مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. فوالدهاي ضد زنگ نه تنها 
استحكام باالتري نسبت به فوالدهاي كربني ساده دارند، بلكه كارسخت 
 بيش��تري نيز داش��ته و درنتيجه موجب سايش بيش��تر و حساسيت به 
جوش فشاري می ش��وند. تقاضا براي فوالدهاي ضد زنگ روز به روز 
در ح��ال افزايش اس��ت. هم اكنون فوالد ضد زنگ در سيس��تم اگزوز 
خودروها بكار مي رود. در اوايل دهه 90 سيستم  های اگزوز خودروهاي 
جديد از فوالدهاي كربني س��اده يا فوالدهاي كربني پوشش دار ساخته 
مي ش��د. اما امروزه اكث��ر خودروهاي جديد ب��راي افزايش مقاومت و 
ماندگاري، سيستم  های اگزوزي از جنس فوالدهاي ضد زنگ دارند. به 
عاوه اخيراً اين فوالد در ساخت سيستم  های نگهداري، قطعات مربوط 
 به ترمز و س��وخت و در ق��اب هاي اتوبوس و كامي��ون به كار گرفته 

شده اند. 
قطعات ديگر س��اخته ش��ده از اين فوالدها كه در مرحله توس��عه قرار 
دارند و سازندگان خودرو روي آنها كار مي كنند عبارتند از: چهارچوب 
موتور، ميله  های داخلي، مخازن س��وخت در عقب خودرو، س��پرها و 
ميله س��پرها، صفحات ترمز، اجزاء حس��اس به برخورد، واش��ر دهانه 
 س��يلندر، قطعات سيس��تم تعليق و ج��اذب انرژي، چرخ ه��ا و رويه 

چرخ. 
هزين��ه توليد فوالدهاي ضد زنگ بيش��تر از فوالد كربن��ي و آلياژهاي 
آلوميني��وم اس��ت و به همين دلي��ل در ظاهر مقرون ب��ه صرفه به نظر 

نمي رس��د؛ اما وقتي نس��بت اس��تحكام به وزن باالي فوالد 
ض��د زنگ را در نظر مي گيري��م، مي توان از فوالد ضد زنگ 
س��بكتر و نازكتر اس��تفاده كرد و آن را جانشين فوالد كربني 
ضخيم ت��ر يا آلياژهای آلومينيوم با اس��تحكام باال در قطعات 
خودرو قرار داد. عاوه بر آن، پتانس��يل فوالدهاي ضد زنگ 
در ماندگاري و دوام طوالني مي تواند منجر به صرفه جويي 
اقتصادي در چرخه عمر محصول شود. بيشترين كاهش وزن 
در فوالده��اي ضد زنگ تنها هنگامي بدس��ت مي آيد كه با 
طراحي جديد از مزيت ش��كل پذيري اين فوالدها اس��تفاده 
 ك��رده و فراين��د هيدروفرمين��گ را روي آنها انج��ام دهيم. 
از فوايد هيدروفرمينگ آن است كه تعداد قطعات مورد نياز 
ب��راي توليد قطعه جانبي با حذف ج��وش، از چهار به يك 
كاه��ش خواهد ياف��ت. به دليل آنكه ديگر ب��ه لبه احتياجي 
نيس��ت، س��طح مقطع ميله مي تواند بزرگتر ش��ده و پروفيل 
راس��ت تر و مستقيم تر طراحي ش��ود. مطالعه اي كه بر روي 
ش��كل پذيري آنها انجام گرفته، نش��ان مي ده��د كه طراحي 
 جديد جزء جانبي با فوالد كربني س��اده نمي تواند هيدروفرم 
ش��ود. براي شناسايي فوالدهاي كربني ديگر با استحكام باال 
ك��ه بتوانن��د در طراحي جديد اين جزء جانب��ي، هيدروفرم 
ش��وند، شبيه سازي هاي مختلفي انجام ش��ده است و نتايج 
نش��ان مي دهد كه طراحي هيدروفرم نمي تواند با فوالدهاي 
كربني اس��تفاده باال به كار رود و بنابراين براي رس��يدن به كاهش وزن 

مؤثر حتما فوالد ضد زنگ مورد نياز اس��ت. به عاوه، هيدروفرمينگ، 
اجزاء جانبي عملكرد آنها در حين برخورد را نيز بهبود مي بخشد. شكل 
 خمي��ده جزء جانب��ي از جنس فوالد كربني باعث می ش��ود تا به جاي 
له ش��دن و خرد ش��دن )Crushing( در حين تصادف از جلو، قطعه 
چين بخورد يا به عبارتي بصورت آكاردئوني در بيايد )Buckling( و 

اين ويژگي در تست هاي تصادف به اثبات رسيده است. 
در تس��ت هاي ايمن��ي عموم��ًا ل��ه ش��دن نتاي��ج بهتري را نس��بت به 

 

چين خوردن نش��ان مي ده��د. آيا روزي ف��را خواهد رس��يد كه تمام 
قطع��ات اس��توانه اي خ��ودرو كه اكن��ون از فوالدهاي كربني س��اده يا 
فوالدهاي آلياژي س��اخته می ش��وند )مثل: لوله پمپ آب، لوله روغن، 
قطع��ات تهويه ه��وا، لوله خروج آب سيس��تم خنك كنن��ده موتور و 
لول��ه فرع��ي خنك كنن��ده(، از جن��س فوالد ض��د زنگ باش��ند؟ اين 
 سوالي اس��ت كه هنوز توسط مهندس��ان بطور قطعي پاسخ داده نشده 

است.

تحديد حدود اختصاصی 
5/228 ش��ماره: 3547 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين محصور بمساحت 233 مترمربع 
بشماره پاك 3149 فرعی مفروز و مجزی شده از پاك 2898 فرعی از 189- اصلی واقع درخالدآباد 
جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود كه طبق پرونده ثبتی بنام آقای نعمت اله شاكری در جريان ثبت است 
بعلت عدم حضور متقاضی ثبت، تحديد حدود بعمل نيامده بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون 
ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در تاريخ 89/06/13 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطيلی عمليات تحديد حدود به روز بعد 
موكول خواهد شد. لذا بموجب اين آگهی به كليه مجاورين و مالكين اخطار می شود كه در روز و 
ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورين و صاحبان اماك طبق ماده 20 قانون ثبت از 

تاريخ صورتمجلس تحديدی تا سی روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار: 89/5/19

م الف/ 41                                                            طويلی- رئيس ثبت اسناد و اماك بادرود

تحديد حدود اختصاصی 
5/229 شماره: 3548 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه بمساحت 418 مترمربع بشماره پاك 
3148 فرعی مفروز و مجزی شده از پاك 2898 فرعی از 189- اصلی واقع درخالدآباد جزء بخش 
9 حوزه ثبتی بادرود كه طبق پرونده ثبتی بنام آقای نعمت اله شاكری و خانم ربابه محمودی خالدی در 
جريان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت، تحديد حدود بعمل نيامده بنا به دستور قسمت اخير 
ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در تاريخ 89/06/13 ساعت 9 
صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطيلی عمليات تحديد حدود 
به روز بعد موكول خواهد شد.لذا بموجب اين آگهی به كليه مجاورين و مالكين اخطار می شود كه در 
روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورين و صاحبان اماك طبق ماده 20 قانون 

ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدی تا سی روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار: 89/5/19

م الف/ 42                                                            طويلی- رئيس ثبت اسناد و اماك بادرود

ابالغ اجرائیه 
5/258 كاس��ه پرونده اجرائي: 88-490 ح/ 10 بموجب دادنامه غيابي شماره 920 مورخ 88/9/21 
دادگاه حقوقي اصفهان ش��عبه دهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه آقاي حسين ولي بيگي نشاني محل اقامت:  مجهول المكان محكوم است به:  پرداخت مبلغ اصل 
خواسته 13/000/000 ريال به انضمام هزينه دادرسي و نيز پرداخت خسارت تأخير تأديه برمبناي نرخ 
تورم شاخص بانك مركزي از تاريخ 88/3/21 تا وصول محكوم به در حق محكوم له صندوق انصار 
نماينده حاج مؤمني و احمدي نشاني محل اقامت:  خ شمس آبادي، جنب كوچه باغ جنت و پرداخت 
نيم عشر دولتي. محكوم عليه مكلف است از تاريخ اباغ اجرائيه به استناد ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدن��ی بش��رح ذيل اقدام نمايد: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموق��ع اجراء بگذارد. 2- يا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد. 3- يا مالی معرفی كند كه اجراء حكم و استيفاء محكوم به، از آن ميسر باشد 
و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجراء تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحاً اعام نمايد. هرگه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن 
برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده يا صورت خاف واقع از دارائی خود داده به نحوی كه 
تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد، به حبس جنحه ای از شصت و يك روز تا شش 
ماه محكوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نيز می تواند به جای محكوم عليه برای استيفای محكوم 
به، مالی معرفی كند. عاوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی 
مدنی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای محكوميتهای مالی مصوب 77/8/10 كه ظهر برگه اجرائيه 

درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد.
م الف/ 6656                                                           شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه 
5/259 كاسه پرونده اجرائي: 87-651 ح/ 10 بموجب دادنامه غيابي شماره 5 مورخ 89/1/17  شعبه 
10 دادگاه تجديدنظر استان قطعيت يافته است محكوم عليه آقاي عبدالستار محمدبيگي نشاني محل 
اقامت: مجهول المكان محكوم است به: الزام به انتقال سند رسمي پاك 14874/445 معادل يكصد و 
سي و پنج و شانزده صدم مشاع از شش هزار و چهارصد و سي و شش سهم مشاع شش دانگ پاك 
مزبور نيم عشر اجرا به مبلغ 500/000 ريال بعهده محكوم عليهم مي باشد. مشخصات محكوم له: 
خانم طيبه اكبري، نام پدر: محمدعلي، شغل: خانه دار، نشاني محل اقامت:  خ امام خميني. محكوم عليه 
مكلف است از تاريخ اباغ اجرائيه به استناد ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی بشرح ذيل اقدام نمايد: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد. 3- يا مالی 
معرفی كند كه اجراء حكم و استيفاء محكوم به، از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسليم كند و 

اگر مالی ندارد صريحاً اعام نمايد. هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه 
محكوم عليه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن برای فرار از آن اموال خود را معرفی 
نكرده يا صورت خاف واقع از دارائی خود داده به نحوی كه تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر 

گرديده باشد، به حبس جنحه ای از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نيز می تواند به جای محكوم عليه برای استيفای محكوم به، مالی معرفی كند.

عاوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
و قانون نحوه اجرای محكوميتهای مالی مصوب 77/8/10 كه ظهر برگه اجرائيه درج گرديده است 

توجه نموده و به آن عمل نمايد.
م الف/ 6657                                                           شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ 
5/260 در خصوص پرونده كاسه 89-698 ش 33 خواهان رضا فصيحي دستجردي دادخواستی 
مبنی بر استرداد الشه چكهاي 245707 مورخ 88/6/21 به عهده بانك سپه به مبلغ 10/000/000 ريال 
چك شماره 345709 مورخ 88/6/20 به مبلغ 39/600/000 ريال به طرفيت محمدتقي ملكوتي خواه 
تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 89/6/24 ساعت 9/30 صبح تعيين 
گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران- مجتمع 
شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور 

وقت رسيدگی اباغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 6652                       مدير دفتر شعبه 23 مجتمع شماره يك شورای حل اختاف اصفهان

رأي شورا 
5/261 ش��ماره پرونده: 88-627  ، 406-89/5/13 دعوي آقاي اسفنديار ابوطالبي به مديريت عاملي 
شركت خانه سازي كوثر نقش جهان به آدرس بهارستان فاز 2 خ ارديبهشت پاك 793 عليه خواندگان 
 D21- آقاي س��يد يونس هاشمي به آدرس خ الفت بعد از مجتمع ميدان بهار مجتمع زيتون بلوك
دستگاه پله شرقي واحد اول 2- آقاي خزان پورمند آدرس بهارستان خ طوبي جنب سوپر گوشت 
تأسيساتي صبا لوله سپاهان بخواسته مطالبه مبلغ ده ميليون ريال با اين توضيح كه خواهان عنوان داشته 
قرارداد اجراي تأسيسات لوله كشي مجتمع مسكوني واقع در آدرس خواهان را با خوانده رديف اول 
منعقد نمودم كه ايشان نيز علي الظاهر موضوع قرارداد را به خوانده رديف دوم واگذار نموده است. 
خوانده رديف اول در جلسه مورخ 88/8/20 كه وقت رسيدگي بوده است حاضر و اعام داشته كار 
موضوع قرارداد را به آقاي پورمند واگذار كردم اما پس از تماس با او چون حاضر به رفع عيب از كار 
نشد، خودم رفع عيب و نقص نموده و تحويل دادم. شورا با توجه به ارجاع امر به كارشناس و شهادت 
شهود و ساير ادله ابرازي دعوي خواهان را وارد و ثابت تشخيص و نظر به اينكه خواسته را خواهان 
بمبلغ سه ميليون و هشتصد هزار ريال تقليل داده است حكم بر محكوميت خواندگان بنحو تساوي 
به پرداخت مبلغ سه ميليون و هشتصد هزار ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهارصد و سي 
هزار ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعام مي نمايد رأي صادره نسبت به خوانده 
رديف اول حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي 
حقوقي اصفهان و نسبت به خوانده رديف دوم غيابي و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهي در 

همين شورا و سپس وفق قانون قابل تجديدنظرخواهي است.
م الف/ 6646                                                  شوراي حل اختاف شعبه 38 حقوقي اصفهان

مزايده
5/266 اجراي احكام شعبه چهارم دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد در خصوص كاسه اجرايي 
93/89 دعوي خواهان خانم فروغ الزمان عقدائي و خواندگان خانم پري معينيان و آقاي نصرت اله 
معينيان بخواسته صدور فروش شش دانگ پاك ثبتي 35 و 610/24 بخش يك ثبت اصفهان جلسه 
مزايده اي بتاريخ 89/6/22 س��اعت 9 الي 10 صبح به منظور فروش ش��ش دانگ پاك فوق طبق 
نظريه كارشناس رسمي دادگستري كه مصون از تعرض طرفين واقع گرديده، در محل دادگستري 
كل استان اصفهان طبقه سوم اتاق 306برگزار نمايد. مزايده از مبلغ كارشناسي شده شروع و برنده 
فرد يا افرادي مي باشند كه 10 درصد مبلغ كارشناسي را در زمان مزايده بصورت نقدي همراه داشته 
و باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد. طالبين خريد مي توانند پنج روز قبل از مزايده از موارد مزايده در 
محل فوق بازديد نمايند. ضمناً وجه حاصله پس از كسر هزينه هاي قانوني به نسبت سهام في ما بين 

وصي )خواهان( و خواندگان تقسيم مي گردد.
مشخصات ملك طبق نظريه كارشناس رسمي دادگستري

ملك موردنظر واقع اس��ت در اصفهان- خيابان شمس آبادي- بن بست خراساني پ 241، محل 
مورد بازديد عباتس��ت از شش دانگ يكدستگاه  آپارتمان مسكوني كه داراي سند مالكيت بشماره 
ملك 35-610/24، ش��ماره ثبت 14293، دفتر 97 صفح��ه 148 بخش يك ثبت اصفهان واقع در 
طبقه همكف به مس��احت 161/10 مترمربع با قدرالس��هم از ش��ش دانگ پاركينگ مشاعي و به 
انضمام ش��ش دانگ يكباب انباري واقع در طبقه زيرزمين به مس��احت 10/66 مترمربع و ارتفاع 

2/33 مترمربع و با مش��خصات اعياني، ديوارها  آجري، س��قف تيرچه و بلوك سطح ديوارها گچ 
نقاش��ي، درب و پنجره ه��اي بيروني آلومينيوم، درب و كمدهاي داخل��ي چوبي با رنگ روغني، 
كف موزائيك و موكت داراي آش��پزخانه با كف س��نگ و بدنه كاشي، كابينت چوبي و سرويس 
هاي بهداش��تي با كف سراميك و بدنه كاشي، سيستم گرمايش شوفاژ و پكيج و بخاري گازسوز، 
سيس��تم س��رمايش كولر آبي، آپارتمان داراي آب و فاضاب، برق- گاز و محوطه با كف س��نگ 
و ديوارها آجر چهارس��انتي و شماي س��اختماني آجر چهار سانتي آپارتمان فوق در يك مجتمع 
نه واحدي در س��ه طبقه كه در هر طبقه 3 واحد آپارتمان و پاركينگ و انباري در زيرزمين كه به 
وس��يله رمپ از داخل حياط ارتباط داش��ته و آپارتمان داراي قدمت باالي 25 سال مي باشد و كل 
عرصه مجموعه براي نه واحد 747/45 مترمربع مي باش��د بنابراين قيمت و ارزش ش��ش دانگ 
آپارتمان فوق با توجه به موارد مذكور و موقعيت محل و متراژ عرصه و اعيان و مصالح بكار رفته 
و قدمت بنا و نحوه اجرا و به انضمام پاركينگ، انباري و اشتراكات و مشاعات شامل پله، حياط و 
 ... و منظور نمودن كليه جوانب امر برابر با 1/932/000/000 ريال توسط كارشناس برآورد و تعيين 

گرديده است.
م الف/ 6613                                        مدير اجراي احكام شعبه چهارم دادگاه حقوقي اصفهان

مزايده
5/267 شعبه 24 اجراي احكام حقوقي دادگستري اصفهان در خصوص پرونده اجرايي كاسه 10/88 
له غامعلي جوزداني داير بر مطالبه وجه به ميزان 48/283/633 ريال عليه آقاي غامرضا جوزداني به 
آدرس اصفهان خيابان امام خميني كوي نبرد نبش پمپ بنزين جنب آموزشگاه نصر و مبلغ 1750/000 
ريال بابت حق االجرا دولتي در نظر دارد جلسه مزايده اي را در تاريخ 89/6/9 ساعت 9 صبح در شعبه 
24 اجراي احكام حقوقي دادگستري اصفهان واقع در خيابان شهيد نيكبخت ساختمان دادگستري طبقه 
سوم اتاق 351 جهت فروش 3/345 حبه از يكباب منزل مسكوني واقع در غرب خيابان امام خميني 
بعد از پمپ بنزين خيابان نبرد كدپستي 49775-81399 شامل دو طبقه شامل همكف و طبقه اول به 
مساحت هر طبقه 74/40 مترمربع است اين پاك مطابق سند مالكيت ثبت شده تحت شماره 204061 
صفحه 277 دفتر 839 و ش��ماره ملك 40/2428 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان و بنام خانم فروغ 
انيسيان اصفهاني مي باشد دو طبقه داراي يك جلد سند است و تفكيك آپارتمان نشده است و ارزش 
فعلي آن با در نظر گرفتن جميع جهات و عوامل مؤثر به مبلغ 800/000/000 )هشتصد ميليون ريال( مي 
باشد طالبين خريد مي توانند 5 روز قبل از مزايده از ملك فوق بازديد نمايند كساني حق شركت در 
مزايده را دارند كه 10 درصد مبلغ مورد مزايده را به حساب 92996 سپرده واريز و فيش آنرا به اجرا 
ارائه نمايند مزايده از مبلغ كارشناسي شروع و برنده فرد يا افرادي مي باشند كه باالترين قيمت را از 

كارشناسي ارائه نمايند.
مشخصات ملك

ملك يكباب منزل مسكوني دو طبقه شامل همكف و طبقه اول به مساحت هر طبقه 74/40 مترمربع 
است اسناد پاك مطابق سند مالكيت ثبت شده تحت شماره 204061 صفحه 227 دفتر 839 و شماره 
ملك 40/2428 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان و بنام خانم فروع انيسيان اصفهاني مي باشد دو طبقه 
داراي يك جلد سند است و تفكيك آپارتمان نشده و ارزش فعلي آن با در نظر گرفتن جميع جهات و 

عوامل مؤثر به مبلغ 800/000/000 )هشتصد ميليون ريال( مي باشد.
م الف/ 6633                                                 مدير اجراي احكام شعبه 24 حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
5/268 شماره 1558 شماره دادنامه:  8909970353300563، شماره پرونده: 8809980358101335، 
شماره بايگاني شعبه: 890274 شكات: 1- آقاي مهدي داوري 2- آقاي محمدعلي داوري همگي به 
نشاني بلوار ميرزا كوچك خان كوچه ارغوان بن بست فروردين پ 331، متهم:   آقاي حسن داوري 
به نشاني فعا مجهول المكان، اتهام:  خيانت در امانت، گردشكار:  دادگاه با توجه به محتويات پرونده 

ختم رسيدگي اعام و به شرح زير مبادرت به اصدار رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص ش��كايت  آقاي مه��دي داوري دولت آبادي فرزن��د محمدعلي و محمدعلي داوري 
دولت آبادي فرزند شكرا... عليه آقاي حسن داوري فرزند مرتضي كه مجهول المكان ميباشد و از 
طريق نشر آگهي احضار شده است( مبني بر خيانت در امانت نسبت به تعدادي سفته هاي بانكي 
بشرح مذكور در شكوائيه از توجه به محتويات پرونده، شكايات شكات و تحقيقات بعمل آمده و 
كيفرخواست صادره و داليل مندرج در آن از جمله شهادت شهود و فراري و متواري بودن متهم 
و عدم حضور وي كه از طريق نشر اگهي احضار شده است و نيز اليحه اي هم تقديم دفتر دادگاه 
و ضميمه پرونده نميباش��د و س��اير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابي وي را محرز و 
ثابت دانس��ته با اس��تناد به ماده 674 از قانون مجازات اس��امي متهم موصوف را به تحمل شش 
م��اه حبس محكوم مي نماي��د. رأي صادره غيابي و ظرف ده روز از اباغ واقعي قابل واخواهي در 
 دادگاه بدوي سپس ظرف بيست روز از اباغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر اصفهان 

ميباشد.
م الف/ 6630                                   نجفي- رئيس شعبه 107 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ رأي
5/269 شماره دادنامه:  8909970352400420، شماره پرونده: 8909980352400288، شماره بايگاني 
شعبه: 890288 خواهان:  آقاي اميدعلي ملكي به نشاني اصفهان ملك شهر خ ناصرخسرو ك كلينيك 
ورزشگاه حقيقت، خوانده: آقاي علي رستميان به نشاني مجهول المكان،  خواسته:  اعتراض به رأي 
شوراي حل اختاف، گردشكار: دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم دادرسي را اعام و به 

شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي اميدعلي ملكي فرزند نبي بطرفيت   آقاي علي رستميان فرزند فرج 
اله نس��بت به رأي شماره 15-89/1/17 شعبه 15 شوراي حل اختاف اصفهان- نظر به اينكه مالك 
خودرو آقاي علي اكبر محمد رحيمي با واگذاري خودروي مورد دعوي با واسطه آقاي علي رستميان به 
خواهان و صدور رأي 8603358-86/3/30 لذا مالك قانوني خودروي موردنظر خواهان محسوب مي 
گردد و اينكه با توجه به قراردادهاي في مابين خوانده متعهد گرديد كه در صورت عدم انتقال سند بنام 
خواهان خسارت وارده را جبران نمايد و با توجه به نظريه كارشناسي حداقل خسارت وارده به خواهان 
بمبلغ 25 ميليون ريال مي باشد لذا ادعاي معترض بر مطالبه خسارت وارده بابت بنز 230 به شماره 
انتظامي 38669 ق تهران با توجه به متن تعهد تجديدنظر خوانده بمبلغ كل معامله 40 ميليون ريال لذا 
دادگاه مستنداً به ماده 31 قانون شوراهاي حل اختاف و 10 و 219 و 221 و 223 و 226 و 230 قانون 
مدني و 198 قانون آئين دادرسي مدني رأي معترض عنه نقض و تجديدنظر خوانده به پرداخت مبلغ 
40 ميليون ريال بابت خسارات وارده حسب تعهد قراردادي در حق تجديدنظر خواه محكوم مي گردند. 

رأي صادره غيابي است و ظرف بيست روز پس از اباغ قابل واخواهي در اين دادگاه مي باشد.
م الف/ 6615                                        قرباني- رئيس شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
5/271 شماره دادنامه:  8909970353500633، شماره پرونده: 8809980353500087، شماره بايگاني 
شعبه: 880726 خواهان:  آقاي بي ژن تيموريان به نشاني اصفهان- خ سپهساالر- كوي محمدي- پ 
18، خواندگان:  1. آقاي مازيار ميرزا رضي 2. آقاي محمدرضا احساني هر دو مجهول المكان، خواسته: 
اعسار از پرداخت محكوم به، گردشكار:  دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعام و 

بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان بيژن تيموريان فرزند محمد بطرفيت خواندگان مجهول المكان1- 
محمدرضا احساني فرزند حسنعلي 2- مازيار ميرزا رضي فرزند حبيب اله و به خواسته صدور حكم بر 
قبول اعسار از پرداخت محكوم به موضوع دادنامه شماره 1266-84/9/30 اين دادگاه، از توجه به مفاد 
دادخواست تقديمي خواهان و با ماحظه مفاد استشهاديه محلي پيوست آن و اينكه شهود تعرفه شده 
از سوي خواهان نيز با حضور در جلسه دادرسي مورخه 89/5/11 اين دادگاه بر ادعاي وي مبني بر عدم 
بضاعت مالي و اقتصادي ايشان صحه گذاشته اند و خواندگان نيز عليرغم اباغ قانوني وقت رسيدگي 
درهيچ يك از جلسات دادرسي حضور نيافته و اليحه اي نيز در دفاع از دعوي مطروحه تقديم ننموده 
اند لذا دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تلقي و مستنداً به مواد يك و بيست قانون اعسار، 
نامبرده را موقتاً از پرداخت تمام محكوم به موضوع دادنامه ياد شده در حق خواندگان معاف مي نمايد 
صدور اين رأي مانع از استيفاي مطالبات خواندگان در صورت احراز تمكن مالي خواهان نخواهد بود 

رأي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از اباغ قابل واخواهي در همين دادگاه است.
م الف/ 6617                                    كليشادي- رئيس شعبه 109 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ رأي
5/272 شماره دادنامه:  8909970354600528، شماره پرونده: 8909980354600005، شماره بايگاني 
ش��عبه: 890068 ش ب 890068 پرونده كاسه: 8909980354600005 شعبه 120 دادگاه عمومي 
)كيفري( شهرستان اصفهان دادنامه شماره 8909970354600528 ت 89/5/2 شاكي: خانم فرزانه نيك 
نفس به نشاني خ جي- كوچه شهيد مرتضي اره كش- بن بست ساالر- درب دوم سمت راست، 
متهم:  آقاي احمدرضا هاديان به نشاني متواري، اتهام:  ممانعت از تحصيل فرزند، گردشكار: دادگاه با 
بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذيل مبادرت 

به صدور رأي مينمايد.
رأي دادگاه

اتهام  آقاي احمدرضا هاديان دائر بر ممانعت از استرداد طفل جهت ماقات صرفنظر از عنوان اتهام 
ممانعت از تحصيل فرزند در كيفرخواس��ت موضوع ش��كوائيه خانم فرزانه نيك نفس از توجه به 
تحقيقات انجام شده و مستندات ضميمه و دالئل ابرازي و ساير قرائن و شواهد موجود در پرونده و 
اينكه متهم علي رغم اباغ قانوني و انتظار كافي در جلسه دادگاه حضور نيافته و اليحه دفاعيه اي نيز 
ارائه ننموده است، محرز است عليهذا دادگاه نامبرده را در اجراي ماده 632 قانون مجازات اسامي به 
تحمل شش ماه حبس تعزيري محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف مدت ده روز از تاريخ 

اباغ قابل واخواهي در همين دادگاه مي باشد.
م الف/ 6619                                     اعظمي- رئيس شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان 
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 به اعتقاد مش��اوران خانواده، راه 
دس��تيابی به ازدواج��ی موفق و 
يك زندگی خانوادگی سرش��ار 
از خوش��بختی، بسيار س��اده و 
سرراس��ت اس��ت : )بايد بدانی 
چه موقع معذرت خواهی كنی 
و هنگامی كه همسرت كار مورد 
عاق��ه ات را انجام نداد به روی 
خودت نياوری (. مانند بسياری 
از س��خنان موج��ز و نغز ديگر، 
سادگی ظاهری اين دستورالعمل، 
فريبنده است. در حقيقت دانستن 
اين كه چه موقع، چرا و چگونه 
از همس��رتان معذرت خواهی 
 كني��د و ني��ز برخ��ورداری از 
توانايی هايی چون ش��كيبايی، 

بردباری و م��دارا كردن در هنگام عصبانيت، احتياج 
به مهارت های هيجانی پيشرفته و سطح بااليی چون 
همدلی، كنترل خود و درك عميق نيازها و احساسات 
ديگران دارد. نكته جالب توجه در مورد اين مهارت ها 
اين است كه بدانيم اين ها شباهت زيادی به اجزا يا ابعاد 
تشكيل دهنده سازه هوش هيجانی دارند. هوش هيجانی 
 )EI( توسط ماير و سالووی اين گونه تعريف شده است : 
»توانايی درك و فهم عواطف به منظور ارزيابی افكار و 
خلق و خو و تنظيم آن ها به گونه ای كه موجب تعالی 
و رشد عقانی- هيجانی شود«. در واقع اين همخوانی 
و تجانس آش��كار بين انواع توانايی هايی كه هوش 
هيجانی را می سازد و توانايی هايی كه الزمه گفتگو 
و تعامات موفقيت آميز زناشويی است. ما را به اين 
موضوع رهنمون می سازد، كه هوش هيجانی در زمينه 
ازدواج موفق و زندگی زناشويی، نقشی مهم و غير قابل 
انكار دارد. حال سؤال اين است كه هوش هيجانی به 
چه طريقی می تواند زندگی زناشويی را تحت تأثير 
خ��ود قرار دهد؟ و زوجين ب��ه چه نوع مهارت های 
هيجانی نياز دارند تا به كمك آنها بتوانند بر مشكات 
روز افزون زندگی زناشويی خود و فراز و نشيب های 

آن فايق آيند؟ 
ــط زوجین: از س��ال 1995  ــی و رواب ادراك هیجان
تاكنون تحقيقات زيادی در زمين��ه ادراك عاطفی و 
روابط زناش��ويی صورت گرفته كه نتايج آن به شرح 

زير هستند :
1- ازدواج و زندگی زناش��ويی يك بافت سرشار از 

عاطفه است.
2- در ازدواج هاي��ی ك��ه در آنها زوجين با يكديگر 
در تع��ارض و تض��اد باش��ند، برانگيختگی ه��ای 
هيجانی زيادتری ديده می ش��ود. ب��ه عبارت ديگر، 
بيش��تر تعارض ها و اختافات بين زوجين به دليل 

برانگيختگی های هيجانی صورت می گيرد.

3- افراد در توانايی دريافت و تشخيص دقيق عواطف 
خود و ديگران با يكديگر تفاوت دارند. مثاً بعضی 
از زوج ها آشكارا نسبت به عائم هيجانی همسرشان 
بی توجه هستند و آنان را ناديده می گيرند يا آمادگی 
س��وء تعبير و عدم تشخيص صحيح اين عواطف را 
دارند. مثاً حالت غمناكی يا اندوه همسر خود را به 

عنوان عصبانيت و خشم تفسير می نمايند.
4- انسان ها دارای تفاوت های قابل توجهی در توانايی 
ابراز صريح عواطف خود هستند. مثاً برخی از زوج ها 
عادت دارند پيام های هيجانی مبهم و گيج كننده ای به 
طرف مقابل خود بدهند )هم زمان، هم می خندند و 
هم اخم می كنند (. پژوهشگران دريافته اند كه ارتباط با 
ثبات و معناداری بين تفاوت های فردی در توانايی ابراز 
دقيق و صحيح عواطف و تشخيص آنها با شادی های 

زندگی و روابط زناشويی مطلوب وجود دارد.
5- زوج های خرس��ند در مقايس��ه با زوج هايی كه 
رابطه زناشويی و هيجانی خوبی با هم ندارند، احساس 
همدلی بيش��تری به هم نش��ان می دهند ونسبت به 
احساس��ات يكديگر حساسيت بيش��تری به خرج 

می دهند.
 6- زوج ه��ای ناراض��ی از زندگ��ی زناش��ويی در 
عكس العمل به رفتار نامناسب همسرشان مقابله به مثل 

می كنند.
7- زن��ان بهتر از م��ردان، در اب��راز دقيق عواطف و 
تشخيص آنها، عمل می نمايند. برای مثال وقتی كه 
ي��ك زن پيام هيجانی مثبتی به ش��وهرش می دهد، 
احتماالً از عائم غير كامی- بدنی )مثل لبخند زدن( 
 و از يك لحن صميمانه، در هنگام سخن گفتن استفاده 
می نمايد. از طرف ديگر، مردان تمايل به اس��تفاده از 
پيام ه��ای مبهم و مختلط )تركيبی( دارند. برای مثال 
هنگامی كه مردی می خواهد، پيام هيجانی مثبتی به 
همسرش بدهد، اين پيام هم همراه با خنده است و هم 

همراه با عائم بالقوه تهديد كننده ای 
چون حركات ابرو يا چشم.

8- ناتوانی مردان در تشخيص و ابراز 
دقيق عواطف، علت مهم و اساس��ی 
ازدواج های ناموفق است. برای مثال در 
برانگيختگی های هيجانی باال در طول 
كشمكش های زناشويی )كه از طريق 
اندازه گيری عائم فيزيولوژيكی مثل 
ضربان قلب يا فش��ار خون مشخص 
می شود ( مردانی كه از زندگی زناشويی 
خود راضی نيستند، و با همسران خود 
اختاف دارند، عائمی از گوشه گيری 
يا انزوای هيجان��ی و بی عاطفگی، از 
خود نشان می دهند، روان شناسان آن 

را »حصار سنگی« ناميدند.
9- زوج های شاد و خوشبخت نسبت 
به زوج های ناسازگار، هم در اظهار و ابراز عواطف و 
هم در استنباط، تشخيص و دريافت عواطف، عملكرد 

بهتری از خود نشان می دهند.
10- برخی از مردان احساس می كنند كه هم زمان از 
دو طرف مورد تهديد واقع می شوند: يكی از طرف 
موقعيت هايی كه قادر به كنترل آنها نيستند و يكی هم 
از طرف عواطف ناخوشايند و منفی، چون اضطراب 
و اندوه كه به وسيله اين موقعيت ها ايجاد می شوند. 
اي��ن مردان هنگامی كه احس��اس آس��يب پذيری و 
 ناتوانی می نمايند، عصبانی می شوند و مايل به تجربه 
حال��ت هاي��ی هيجان��ی هس��تند ت��ا از آن طريق 
 احس��اس كنن��د ق��ادر ب��ه كنت��رل موقعيت ه��ا 

نيستند.
11- در زمينه زندگی زناشويی، وضعيت فوق بدين 
معنی است كه احتماالً يك شوهر به تقاضای همسرش 
جهت استقال بيشتر، با واكنش های خشم آلود به اين 
نوع گستاخی، پاسخ دهد تا واكنش های مضطربانه 
و علت بروز چنين واكنشی، احتماالً ترس از دست 
دادن همسر است. اين خشم و عصبانيت، ممكن است 
منجر به رفتارهای تخريبی شود كه با جنگ و دعواهای 
خانوادگی و ضرب و جرح های جسمی و خشونت 

آميز همراه است.
12- در تعامل های پ��ر از تنش و تعارض زندگی 
زناش��ويی، حتی شوهرانی كه بسيار مقاوم و شكيبا 
هس��تند، احساس درهم شكس��ته شدن می كنند و 
در مقابل عائم جس��مانی و منفی شديدی )چون 
انقباض��ات و دردهای معدی، افزايش ضربان قلب، 
تعريق كف دست، س��ردرد و... ( كه آنان را تهديد 
می كند، احس��اس ناتوانی، اضطراب و دستپاچگی 
می نمايند. در چنين ش��رايطی،  مردان ممكن است 
 ب��ه صورت خ��ودكار و غي��ر ارادی دچار خش��م 

شوند. 

هوش هیجانی و روابط زوجین 
 حسن يوس��ف گياهی 
اس����ت از خ���ان��واده 
labiaceae.  اي��ن گياه 
برای كاشت در گلخانه، 
حياط من��زل و آپارتمان 
می ب���اشد.  مناس���ب 
همچنين ب��ه خاطر رنگ 
زيبا و زينت��ی برگ های 
آن زياد مورد توجه است 
و معم��والً دو گونه زير 
بيشترين نوع كاشته شده 

آن را تشكيل می دهد.
 c. blumei: گونه بومی جاوه می باشد، به ارتفاع 60 سانتيمتر و قطر آرايش 
شاخ و برگ آن به 36 سانتيمتر می رسد. اين گونه دايمی بوده ولی معموالً به 
وسيله قلمه در هر سال زياد می شود. برگ های زينتی آن، دارای اشكال مختلف 
و به رنگ های ابلق )س��بز، زرد، قرمز، خرمايی و سفيد( و يا رنگ يكنواخت 
حنايی و قرمز ديده می ش��ود. گل های كوچك آبی و سفيد آن زينتی نيستند 
 و برای اينكه بوته قوی و انبوه شود بايد با دو انگشت گل ها را قبل از رسيدن 

چيد.
c. thyrsoidens: گونه بومی آفريقای مركزی، به طول 90 سانتيمتر و به قطر 
آرايش شاخ و برگ 60 � 70 سانتيمتر می باشد، برگ ها قلبی شكل، گل ها آبی 
كم رنگ لوله ای و روی ساقه انتهايی طويل آن، از ماه شهريور تا فروردين ظاهر 
می ش��وند. در ايران كاشت اين گونه معمول نيست فقط گونه اولی كه دارای 

برگ های زيبا است مورد استفاده می باشد.
ــت: هر دو گونه آن، به دماي حداقل 13 درجه در زمستان احتياج  روش كاش
دارند گونه دومی به آب بيشتری برای نگهداری گل ها در شرايط مناسب احتياج 
دارد. به طور كلی حس��ن يوسف، به روش��نايی زياد نياز دارد و در آپارتمان به 
علت كمبود نور، برگ ها كم رنگ و ساقه ها بلند می شود. بهتر است گلدان ها 
را نزديك پنجره جنوبی آپارتمان قرار داد.  اين گياه را می توان در حياط منزل 
در باغچه در محل نسبتأ سايه آفتاب كاشت. برای اينكه گياه بزرگتری به دست 
آوريم می توان آن را هميشه به گلدان بزرگتری انتقال داد و شاخه های انتهايی 

آن را برای تقويت شاخه های جانبی هرس كرد.
هر دو گونه فوق، با وجودی كه دايمی هستند ولی چون بعد از سال اول زيبايی 
خود را از دس��ت می دهند بهتر است هرس��اله به ازدياد آن اقدام كرد. اين گياه 
به مخلوطی از كمپوس��ت، خاك برگ و كمی ماس��ه ني��از دارد و از خرداد تا 
شهريور بايد هر هفته مقداری كود مايع به آن داده شود. پس به طور خاصه، 
 حس��ن يوسف، به آب زياد و به روش��نايی كافی غيرمستقيم و هرس احتياج 

دارد.
روش ازدياد:  به وسيله بذر: بذرها در اواخر زمستان و درگلخانه در خاك سبك 

كاشته شود )از طريق بذر واريته های مختلف جديد به دست می آيد(
ــیله قلمه: از س��اقه هايی كه گل دهنده نمی باش��ند قلم��ه گرفته و در  به وس
خاك س��بك در دماي16 � 18 درجه س��انتيگراد كاش��ته ش��ود. پ��رورش در 
آب، س��اقه اين گياه در آب به خوبی ريش��ه می دهد، و يك��ی از روش های 
ازدياد س��اده و آس��ان آن، ريش��ه دار كردن گياه در آب و س��پس كاش��تن آن 
می باش��د. برای اينكه در تابس��تان، بوته قوی داش��ته باش��يم در به��ار و اگر 
 بخواهيم در زمس��تان بوته كامل داشته باش��يم، در اواسط پاييز از قلمه استفاده 

می كنيم.

)coleus( حسن يوسف
گلخند

مواد الزم:
پیاز داغ: 2 قاشق سوپ خوری

ــه: به ميزان  نمك، فلفل و زردچوب
الزم

قاش��ق   2 ــی:  فرنگ ــه  گوج  رب 
سوپ خوری

نخود: 100 گرم
لوبیا چیتی: 150 گرم
آلوی بخارا: 300 گرم
رشته آش: 200 گرم

ــه: پي��از داغ را با مقداری  روش تهی
روغن روی حرارت قرار داده و ادويه ها را به همراه رب گوجه فرنگی كمی تفت دهيد.سپس 
نخود و لوبيا را كه از 12 ساعت قبل خيسانده ايد، به ظرف اضافه نموده و حدود 2 ليتر آب 
روی آن بريزيد و روی حرارت مايم قرار دهيد تا حبوبات پخته شود. حاال آلوها را كه يك 
ربع خيسانده ايد، به آن بيفزاييد و پس از گذشت 15 دقيقه، رشته آش را اضافه كنيد. پس از آن 

كه رشته ها نرم و آش لعاب دار شد، شعله را خاموش نماييد.

مدير بخش پژوهش شركت ارتباطات سيار گفت: عمق نفوذ امواج الكترومغناطيسي ناشي از 
گوشي تلفن همراه، در كودكان كمتر از10 سال، بيش از دو برابر بزرگساالن است. 

به گزارش س��امت نيوز به نقل از ايرنا، »سيدحس��ن سيد موس��وي« هم زمان با برگزاري 
همايش »تأثير امواج ناش��ي از گوش��ي تلفن همراه و سايت BTS« در اصفهان، افزود: اين 
ميزان نفوذ براي كودكان كمتر از پنج سال نيز، به بيش از سه برابر مي رسد. وي با اشاره به 
اينكه كودكان به دليل سيستم عصبي در حال رشد و جذب انرژي بيشتر؛ نبايد زياد از تلفن 
همراه استفاده كنند، ظهار داشت: استفاده از سرويس پيام كوتاه يا »هندزفري« براي كودكان 
در اين موارد توصيه مي شود. اين كارشناس با بيان اينكه براي بررسي ميزان خطرات احتمالي 
ناشي از امواج گوشي تلفن همراه يا سايت هاي BTS بايد به دو پارامتر توجه كرد، افزود: 
يكي از اين دو پارامتر»نرخ جذب ويژه« اس��ت كه اين پارامتر، براي گوش��ي تلفن همراه 
تعريف ش��ده است. سيد موس��وي، ادامه داد: حداكثر نرخ جذب ويژه براي گوشي تلفن 
همراه دو وات بر كيلوگرم تعريف شده است بنابراين اين پارامتر براي گوشي هاي خريداري 

شده بايد كمتر از دو باشد. 
به گفته وي، اين استاندارد توسط گمرك ايران هنگام واردات گوشي تلفن همراه، بررسي 
مي شود، هرچند بايد توجه كردكه بسياري از گوشي هاي تلفن همراه موجود در بازار قاچاق 
هس��تند و الزم اس��ت كه مردم هنگام خريد، اين پارامتر را كنترل كنند. وي پارامتر دوم را 
»چگالي توان تشعشعي« معرفي كرد و گفت: اين پارامتر، براي آنتن هاي BTS تعريف شده 
و بر اساس آن توان جذب شده ناشي از تابش سايت BTS با دور شدن از سايت تا فاصله 
50 متري، افزايش مي يابد و بعد از آن شروع به كاهش مي كند. مدير بخش پژوهش شركت 
ارتباطات سيار گفت: مهم ترين نتايج تحقيقات علمي درباره تلفن همراه، گوياي آن است 
كه، ميزان اشعه هاي ميدان هاي فركانس راديويي تأثيري بر آغاز يا رشد تومور سرطاني، طول 

عمر انسان، سيستم ايمني، قلب و خون ندارد. 
س��يد موس��وي اف��زود: احتمال خطر ب��راي انس��ان، از محل ام��واج الكترومغناطيس��ي 
زمان��ي به وج��ود مي آيد كه با اس��تفاده طوالن��ي م��دت، از وس��ايل الكترونيكي همراه 
باش��د. همايش تأثير امواج ناش��ي از گوش��ي تلفن همراه و س��ايت هاي BTS به همت 
 انجمن مهندس��ين برق و الكترونيك ش��اخه اصفهان و ش��ركت مخابرات استان اصفهان 

برگزار شد.

آش آلو 

 تأثير نفوذ امواج تلفن همراه در كودكان 
دو برابر بزرگساالن

پیشبند

 اولين ش��عبه بانك ملي بانوان در اصفهان و س��ومين ش��عبه بانك 
 بانوان در كش��ور، با حضور جمعي از مسئوالن كشور و استان در مجاورت 

عمارت عالي قاپو واقع در ميدان نقش جهان افتتاح شد. 
 در مراس��م افتتاحيه اولين ش��عبه بانك ملي بانوان با عنوان شعبه »فاطميه« ،
آيت ا... طباطبائي نژاد نماينده ولي فقيه و امام جمعه اصفهان، ضمن تبريك 
به مناس��بت افتتاح اولين ش��عبه بانك ملي بانوان در اصفه��ان گفت: بانوان 
اس��تعدادهاي بسيار باال و پش��تكار فراواني دارند و خدمات ارزشمندي در 

انقاب اسامي انجام داده و مي دهند.
امام جمعه اصفهان افزود: به هرحال طبيعي است كه در همه زمينه ها بانوان 
بايد شركت داشته باشند و ثابت كنند كه با حفظ حجاب مي توانند اداره يك 
سازمان يا ارگان را برعهده گيرند.  وي خاطرنشان كرد: بدون شك هيچكس 
مخالف كار بانوان نيس��ت ولي توجه به اين نكته ضروري اس��ت كه اسام 
اختاط مرد و زن نامحرم را نپذيرفته و نمي پذيرد. بسيار خرسنديم از اينكه 

بانك ملي، قدم اول را براي اين جداسازي برداشته است.
ام��ام جمع��ه اصفهان در خاتمه تصري��ح كرد: ضمن مش��ورت با مديركل 
بانك ملي اس��تان، قرار بر اين ش��د: يك لباس خاص ب��ه عنوان لباس فرم 
براي بانوان حتي در همين ش��عبه بانوان در نظر گرفته ش��ود و به تبع بانك 
ملي، س��ايرت ادارات هم از اين پوش��ش استفاده كنند تا ثابت شود با حفظ 
 حج��اب و در كم��ال متانت هم مي ت��وان وظيفه كاري را به نحو احس��ن 

انجام  داد.
در ادامه اين مراس��م، »خ��اوري« رئيس هيأت مديره و مديرعامل بانك ملي 
ايران و رئيس كميسيون مديران عامل بانكهاي كشور، گفت: بانك ملي ايران 
از لحاظ جايگاه، مولود اراده ملت است. در دوران سياه حكام ضعيف النفس 
در مقابل بيگانه سرنوش��ت اقتصادي كش��ور، اعم از: بهره برداري از معادن، 
گمركات، بانك، پول و... به دست استعمارگران سپرده شده بود و اين امر بر 
مردم غيرتمند ما در آن زمان گران تمام شد. بنابراين مبارزه ديني براي استقال 

كش��ور درگرفت تا اينكه حدود 83 سال پيش ملت پيش قدم شد و سرمايه 
بانك ملي كه 2 ميليون تومان آن روز بود توسط مردم پرداخت شد كه البته 

در برابر پيشگامي مردم، دولت مقاومت مي كرد.
وي ضمن اش��اره به اينكه بانك ملي ايران بزرگترين بانك جهان اس��ام از 
لحاظ دارايي اس��ت افزود: امروزه بانك ملي، گوهر درخشان براي خدمت 
به مردم ايران اس��ت، ك��ه از اعتماد ملي و 

پشتيباني ملت برخوردار مي باشد.
مديرعامل بانك ملي ايران خاطرنشان كرد: 
امروزه اين بانك امين مردم و ياور دولت و 
در خدمت نظام مقدس جمهوري اسامي 
ايران اس��ت و در سازندگي كشور پيشگام 
مي باشد كه از آن جمله مي توان به مواردي 
همچون: هدفمند كردن يارانه ها، ساخت 
مسكن ارزان قيمت، مرمت بافتهاي فرسوده، 
تأمين كاالهاي ضروري براي اجراي طرح 
هدفمند ك��ردن يارانه ها، تأمين منابع مالي 
براي طرح هاي بزرگ جهت زيرساختهاي 

كشور و... اشاره كرد.
خاوري با بيان اين مطلب كه بانك ملي فقط 
در زمينه هاي انتفاعي عمل نكرده اس��ت، 
تصريح كرد: اين بانك به مردم احترام مي 
گذارد و همراه آنهاس��ت و تاكنون در امر 
پاسداشت از ارزش هاي ديني و اشاعه امر 
ب��ه معروف و نهي از منك��ر، عمل كرده و 
مورد تقدير ارگانها قرار گرفته است چرا كه 
معتقديم: حيات بدون دين مايه ننگ است.

 وي گف��ت: بانك ملي پرچمدار بانكهاي اس��امي اس��ت، ب��ه طوري كه: 
باجه هاي اس��امي در ش��عب بانك ملي تأسيس ش��ده كه اين باجه ها در 
 انج��ام معامات و چگونگي آن كمك مي كند. همچنين، امروزه گروه هاي 
امر به معروف و نهي از منكر بانك فعال هستند تا بتوان در عين حفظ عفت و 

پاكدامني، الگويي براي جامعه ارائه دهيم تا افتخار دين ما و مردم باشد.
خاوري در ارتباط با ارزش زن و جايگاه وي 
در اسام افزود:  در فرهنگ ما اين جايگاه تا 
جايي است كه در مقام »مادر« بهشت را زير 
پاي او مي دانيم. آيا چنين موجودي لياقت 
آن را ندارد كه ميدان را براي ارائه توانمندي 

او باز كنيم؟
وي ضمن اش��اره به ثبت بانك��داري زنان 
به نام ايران اس��امي تصريح كرد: از زماني 
ك��ه اين كار در مش��هد انج��ام گرفت نقد 
منصفانه اي ش��د اما در داخل دچار برخي 
كوته بيني هايي هستيم. اين در حالي است 
كه تعدادي به همراه نيروهاي خارجي اين 
كار را ي��ك ن��وع تفكيك جنس��ي قلمداد 
نمودند اما ما معتقدي��م: زن با حفظ عفت 
و پاكدامن��ي مي تواند فرص��ت هايي را در 
اختيار داش��ته باش��د كه به رونق اقتصادي 
كش��ور كمك كند. ما از افراد مخالف طرح 
س��ؤال مي كنيم چطور اس��ت كه در غرب 
 ب��راي همجنس گراي��ي حق تق��دم قائل 
 مي ش��وند و اي��ن موضوع درس��ت تلقي 
 مي گردد اما الگوي تأسيس بانك بانوان درست

نيست؟
مديرعامل بانك ملي ايران گفت:  ايجاد اين شعب، گامي در راه حفظ ارزش 
بانوان و ايجاد امنيت ملي براي آنها و فرصتي براي شكوفايي توانمندي هاي 
اين قشر است. بنابراين مطرح شدن برخي مسائل كوچك، نبايد مانع ايجاد 

فرصت هايي باشد كه براي نمايش اقتدار اسامي در نظر گرفته شده است.
خاوري در خاتمه يادآور ش��د: هدف از تأسيس ش��عبه بانوان، قطع ارتباط 
منطقي نيس��ت بلكه مي خواهيم به ارتباط ناصواب خاتمه دهيم. همچنين، 
سعي بر اين است كه با ايجاد ظرفيت اين ميدان به بانوان داده شود تا آنها در 

پيشرفت اقتصاد ايران سهيم باشند.
در ادامه مراس��م افتتاحيه ش��عبه »فاطميه« صالح ودادي رئيس امور ش��عب 
بانك ملي اس��تان اصفهان گفت: 82 سال پيش هنگامي كه قانون بانك ملي 
تصويب شد و شروع به كار كرد، نويد فردايي بهتر در افق نور و روشنايي را 
بش��ارت داد. به طوري كه افزايش 5 شعبه به بيش از 3000 شعبه و افزايش 
 17 پرس��نل به بيش از 3000 پرس��نل از پيشرفت هاي اين حوزه محسوب 

مي شود.
وي ضمن بيان اينكه بانك ملي ايران در نظام بانكي كشور، به عنوان بازويي 
توانمند براي دولت ايفاي نقش مي كند افزود:  ابتكار راه اندازي ش��عبه ويژه 
 بانوان از جمله گامهايي اس��ت كه در مس��ير طرح تحول اقتصادي برداشته 

شده است.
رئيس امور ش��عب بانك ملي استان خاطرنش��ان كرد:  اولين شعبه بانوان در 
مش��هد مقدس افتتاح ش��د در اين راستا استان اصفهان با اخذ مجوز از مقام 

معظم رهبري و مسئوالن اقدام به راه اندازي اين شعبه نمود. 
الزم به ذكر است راه اندازي اين شعبه با همكاري نهادهايي همچون: ميراث 
فرهنگي، ش��هرداري و نيروي انتظامي صورت گرفته است گفتني است: در 
پايان اين مراس��م، لوح هاي رياست، معاونت و متصدي شعبه »فاطميه« به 

بانوان برگزيده جهت شروع به كار تقديم شد.

اولیـن شعبـه بانـك ملي »بانـوان«  در اصفهـان افتتـاح شد
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رئیس اداره تربیت بدني فريدونشهر خبر داد:
واگذاري سالن هاي ورزشي 

فريدونشهر به بخش 
خصوصي 

رئيس اداره تربيت بدني فريدونشهر از واگذاري سالن هاي 
ورزش��ي اين شهرس��تان به بخش خصوصي خبر داد. 
محمود يوسلياني در گفتگو با فارس در فريدونشهر اظهار 
داشت: طبق اصل 44 قانون اساسي و ماده 88، سالن هاي 
ورزشي اين شهرستان در اختيار هيأت ها گذاشته شده كه 
اين اقدام، در جهت رشد و تعالي ورزش، ايجاد تحوالت 
خودكفايي مالي و سود آوري هيأت ها مؤثر شده است 
 و خدم��ات بهتري به ورزش��كاران ارائه داده مي ش��ود. 
وي ادامه داد: شهرستان فريدونشهر داراي 5 سالن ورزشي 
است كه سالن رزمي به هيأت تكواندو، پيست اسكي به 
هيأت اسكي و همچنين سالن محله وحدت آباد به هيأت 
ورزش هاي همگاني واگذار ش��ده اس��ت. رئيس اداره 
تربيت بدني شهرستان فريدونشهر اضافه كرد: استخر غدير 
كه در خرداد ماه س��ال  جاري راه اندازي شده در مرحله 
مزايده اس��ت و همچنين سالن كوثر كه در حال حاضر 
به بهره برداري كامل نرسيده و سالن بلند كه تكليف آنها 
مشخص نيست، تنها سالن هايي هستند كه هم  اكنون در 
اختيار اداره تربيت بدني اين شهرس��تان است. يوسلياني 
تصريح كرد: مسابقات جام رمضان در رشته هاي فوتسال 
و همچنين طناب كشي براي نخستين بار در شهرستان 
فريدونشهر توس��ط هيأت ورزش هاي همگاني در سه 
 رده سني: نونهاالن، نوجوانان و جوانان برگزار مي شود. 
وي ادام��ه داد: ب��ا آغاز ماه مب��ارك رمضان و تكميل و 
ساماندهي تيم هاي ورزشي در اين دو رشته،  اين مسابقات 

در سه رده سني در سطح شهرستان برگزار مي شود. 

  نعلبنديان قهرمان 
تورنمنت واشنگتن شد 

 ديويد نعلبنديان، تنيس باز آرژانتينی، رده يكصد و هفده 
جهان، در تورنمنت واشنگتن به قهرمانی رسيد. نعلبنديان 
در بازی فينال اين تورنمنت، ماركوس باغداتيس حريف 
قبرس��ی خود را شكس��ت داد. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه از واشنگتن،  وی در دو ست و با نتايج شش بر 

دو و هفت بر شش، بر باغداتيس غلبه كرد.

سيد محمد حسيني، محبوب تر از ديروز
پژمان سلطاني

 دو تيم فوتبال ذوب آهن و اس��تقال تهران در هفته سوم 
ليگ برتر فوتبال كش��ور؛ به تس��اوي يك بر يك رضايت 
دادند، بازيكنان تيم اصفهاني را در اين ديدار، به نوعي آناليز 

مي كنيم.
ــهاب گردان:  به گلري شش دانگ تبديل شده اما  1- ش
 در كنار نقاط قوت، ضعفهايي نيز دارد. روي ارس��ال هاي 
رو به جلو و سانتر از جناحين؛ گردان مشكل دارد، در اردوي 
ارمنستان دروازه بان ذوبي ها، به تيم ملي دعوت نشده است 
كه به گفته گ��ردان: عدم دعوتش به تيم ملي، فني نبوده و 
بعضي از خبرنگاران صحبت هاي وي را در مورد افشين قطبي سرمربي كشورمان، وارونه جلوه داده اند. شهاب، 
 بازيكني بااخاق و باتجربه است كه مي تواند در آينده اي نزديك براي تيم ملي در جام ملتهاي آسيا، در كنار 
سيد مهدي رحمتي؛ عصاي دست قطبي باشد؛ او در بازي با استقال، زياد به تكاپو نيفتاد و روي گلي كه دريافت 

كرد؛ مدافعان مياني ذوب آهن؛ مقصر اصلي بودند.
2- حسین ماهیني: زماني كه حسن اشجاري، به استيل آذين رفت، او به عنوان مدافع چپ ذوبي ها، در سه بازي، 
به طور ثابت در تركيب اين تيم بود. ماهيني، پيراهن فصل قبل مصطفي صالحي نژاد را بر تن كرده، مدافع سال 
پيش استقال اهواز توانسته، جاي اشجاري را به خوبي پر كند اما اين بازيكن همانند اشجاري، روي خط طولي 

حركت نمي كند و در ارسال ها نسبت به او ضعف هايي دارد كه به مرور زمان اين نقيصه رفع خواهد شد.
ــدي: مصطفي صالح��ي نژاد، كاپيتان فصل گذش��ته ذوبي ه��ا، به پيكان قزوين پيوس��ت و ــي احم  3- عل

 محمد صلصالي هنوز مصدوم و علي احمدي در كنار فرشيد طالبي، به عنوان مدافع پوششي؛ در ذوب آهن انجام 
وظيفه مي كند. به جز گلي كه فرهاد مجيدي، دقيقه 40 براي استقالي ها به ثمر رساند در اكثر دقايق، احمدي 

مانع از صاحب توپ شدن مياد ميداودي و ديگر بازيكنان استقال گرديد.
4- فرشید طالبي: مدافع شيرازي بااخاق ذوب آهن، در زدن ضربات سر اول در اين ديدار خوب ظاهر شد اما 
در به ثمر رساندن گل استقال، به همراه علي احمدي مقصر اصلي بودند كه ابراهيم زاده مربي فهيم و با دانش 

اين نكات را به مدافعان پوششي خود، تذكر خواهد داد تا در ديدارهاي آينده دچار مشكل نشوند.
ــیدمحمد حسیني: گلهاي حساسي را به ثمر رس��اند و هر روز، محبوبيت او در جمع هواداران ذوب  5- س
 آهن بيشتر مي شود. در پست مدافع راست، وظايف خود را به طور مطلوب انجام مي دهد و در اين سمت،
 ارس��ال هاي ديدني را به روي دروازه انجام مي دهد.  ضربه حس��يني، در دقيقه )3+45( نيمه نخست به طور 
خطرناك، به بيرون از چارچوب استقال رفت، اما دقيقه 78 با ضربه اي زيبا و روي پا، دروازه محمد محمدي 
را باز كرد تا استقالي ها با حداكثر امتياز به تهران نروند. مدافع راست ذوبي ها در داربي قبلي مقابل سپاهان نيز، 

گلزني كرده بود و بين هواداران جايگاهي باز كرده است.
ــوري: در اوج جواني، به عنوان بازيكن ثابت، در پس��ت هافبك دفاعي،  بازي مي كند. وظيفه  ــینا عش 6- س
عشوري، پوشش دادن 4 هافبك جلويي ذوب آهن و همچنين، خراب كردن بازي حريف در ميانه ميدان است 

و در ديدار با استقال؛ سينا وظيفه اش را به خوبي انجام داد.
7- محمد قاضي: در ديدار نخس��ت مقابل پيكان، در جناح چپ خط دفاعي ذوب آهن قرار داش��ت و در 
 كرمان، به مهاجم نوك ذوبي ها تبديل ش��د و گل دوم را نيز مقابل مس به ثمر رس��اند اما در ديدار با استقال،
به دليل استفاده تيم استقال از سه هافبك دفاعي؛ قاضي نتوانست بازي خوبي را به نمايش بگذارد. در دقيقه 
51 بر اثر پرتاب نارنجك دست ساز از سوي هواداران استقال، به طرف قاضي، اين بازيكن جاي خود را به 

ايگور كاسترو داد.
8- قاسم حدادي فر: در جناح چپ و ميانه ميدان حضور داشت و در اين بازي نتوانست پاسهاي تودر و عمقي 
را براي مهاجمان ذوب آهن ساخته و پرداخته كند. حدادي فر، دقيقه 21 از فاصله 25 متري، ضربه اي با پاي چپ، 
به توپ نواخت كه با اختاف كم، از باالي دروازه استقال به بيرون رفت. او در اين ديدار كاپيتان ذوبي ها بود.

9- اسماعیل فرهادي:  در اين ديدار با ضربه سر، فرهادي توپ را براي سيد محمد حسيني فرستاد و حسيني، 
دروازه استقال را باز كرد. فرهادي، در بازي با مس كرمان، اولين گل ذوبي ها را به ثمر رساند، او در بازي با 

استقال، دقيقه 88 جاي خود را به اميد ابوالحسني داد.
10- محمدرضا خلعتبري: محمدرضا خلعتبري به همراه اسماعيل فرهادي، مدافعان استقال را به شدت آزار 
دادند به خصوص آندره لوييز رگاتري، مدافع راست برزيلي استقالي ها و در طول بازي، جابه جايي در سمت 

راست و چپ داشتند.
11- مهدي رجب زاده: رجب زاده، در اين ديدار در حد و اندازه خود ظاهر نشد و در دقيقه 64 بازي، جاي 

خود را به مجيد نورمحمدي، بازيكن فصل قبل راه آهن داد.

 خداح���افظ��ی زود هنگام 
دني��ای  از  گي��ران  كش��تی 
قهرمانی يكی از دغدغه های 
اصل��ی ورزش اول كش��ور 
از س��ال های دور اس��ت اما 
به نظ��ر می رس��د توجه به 
معيشتی ورزشكاران  مسائل 
و از طرف��ی آموزش زندگی 
حرف��ه ای به آنه��ا می تواند 
مرهمی ب��رای اين درد كهنه 
باش��د. ب��ه گ��زارش مه��ر، 
قهرمانی  كشتی  رقابت های 
روسيه چندی پيش در شهر 
ولگوگراد اين كشور برگزار 
ش��د و در اين اتفاق خاص، 
ابراگيم سعيداف، حاجی مراد 
گاتسالوف نابغه كشتی روس 

و دارنده چند مدال جهانی و المپيك را 
شكست داد و به پيراهن روسها نزديك 
شد تا حسرت دوستداران كشتی بيش 
از گذشته شود. سعيد ابراهيمی دارنده 
مدال نقره جهان در چند س��ال گذشته 
همين ابراهيم سعيد اف را شكست داد 
و حاال سعيداف با تاش، سخت كوشی 
و زندگی حرفه ای می خواهد جهانی 
شود و هيچكس از حال و روز ابراهيمی 
خبر ندارد. البته اين يك مثال در كشتی 
ايران بود. از اين موارد ده ها نمونه وجود 
دارد. ش��ايد در اين ميان كش��تی گيران 
س��ال های اخير؛ س��يد مراد محمدی 
دارنده مدال برنز المپيك 2008 پكن يك 
استثناست كه سال های سال است تنها 
به موفقيت می انديشد و رمز موفقيت 

وی، در ي��ك كام خاصه می ش��ود: 
زندگی حرفه ای.

ــتی گیران  ــی حرفه ای كش زندگ
دغدغه اصلی

اولين مش��كل نبود زندگ��ی حرفه ای 
توسط ورزشكار است. در روسيه و بيشتر 
كشورهای كش��تی خيز دنيا، ورزشكار 
در دوران حرف��ه ای تنها و تنها ورزش 
می كند و خود را از مسائل حاشيه ای 
دور می سازد. بيش��تر كشتی گيران از 
ش��هرها و روستاهايی دور پا به عرصه 
كش��تی می گذارند و به محض كسب 
يك مدال جهانی و آس��يايی از جهات 
مختلف در تير رس خطرات اجتماعی 
هستند. اما راهكار اين موضوع بستگی به 
همت مسئوالن سازمان ورزش و كميته 
ملی المپيك دارد. زيرا اين موضوع، نياز 

به اين دارد كه برای هر كشتی گير يك 
پرونده تشكيل ش��ود و برای هر چند 
كشتی گير نيز يك مربی اختصاصی با 
حقوق يا پاداش های مناس��ب در نظر 
گرفته شود و برای سال های حضور آنها 
در دنيای قهرمانی، برنامه ريزی شود.  البته 
قصد نداريم در اين ميان نقش خانواده و 
حتی خود ورزشكار را در پيشبرد دوران 
قهرمانی منكر شويم و آن را يك ماك 

اصلی می دانيم. 
مسائل مالی و بیکاری يك مشکل 

اصلی
دومين عامل مشكل مالی ورزشكاران 
اس��ت. وقتی به طور مثال در كش��ور 
آذربايجان قهرمان جهان حقوق ماهيانه 
از دولت دريافت می كند و در كنار آن 
جوايز ارزشمندی می گيرد. يا در امريكا 

و بلغارستان به قهرمان جوايز 
دالری ارزش��مند اختصاص 
می دهند و آنها به اس��تخدام 
مراك��ز دولت��ی در می آيند؛ 
بيشتر كشتی گيران ما با هزاران 
مش��كل دس��ت به گريبان 
هس��تند، آيا می توان از آنها 
انتظاری داشت؟ اين مشكل 
 حت��ی گريبان ملی پوش��ان 
پر اميد كشتی ايران، حاضر در 
اردوهای تيم ملی را گرفته و 
به دغدغه ای اصلی برای آنها 
تبديل ش��ده است، مسئوالن 
سازمان تربيت بدنی، كميته 
مل��ی المپي��ك و نمايندگان 
مجلس شورای اسامی بايد 
در اين م��ورد فكری كرده و 
تاش كنند حداقل در گام نخست بحث 

جوايز قهرمانان را قانونمند كنند. 
ــکالت ديگری كه بايد آنها را  مش

جدی گرفت
اما مسائل ديگری همچون: بحث حل 
خدمت س��ربازی كش��تی گيران، لزوم 
همكاری نزديك تيم های ملی كشتی 
در سه رده س��نی نوجوانان، جوانان و 
بزرگس��االن، در صورت لزوم تشكيل 
تيم ملی اميد، برگزاری مسابقه انتخابی 
در تمام��ی رده های س��نی براس��اس 
فاكتورها و معيارهايی كه منافع ملی را 
به خطرنيندازد و در نهايت توجه ويژه 
به  آموزه های دينی و مسائل فرهنگی از 
رده های سنی پايه  نيز، می تواند در حل 

اين مشكل مؤثر باشد.

تنه��ا  دور  چن��دان  ن��ه  روزگاری 
فوتباليست های بزرگ و آن هم در اوج 
دوران بازيگری مورد توجه رسانه ها قرار 
می گرفتند. اما امروزه بازيكنان جوان از 
 ابت��دای ورود به فوتب��ال حرفه ای زير 
ذره بي��ن اهال��ی فوتبال ق��رار دارند. به 
گ��زارش پخش چند رس��انه ای واحد 
مركزی خبر، پايگاه اطاع رسانی گل در 
گزارشی 10 ستاره آتی فصل 11 - 2010 
را در ليگ های معتبر اروپايی پيش بينی 

كرده است.
 ماريو گوتز

باشگاه:  بورسیا دورتموند
ملیت:  آلمانی
سن:  18 سال

ً س��تاره آينده باش��گاه دورتموند اخيرا

 

 18 س��اله ش��ده و به اعتقاد بس��ياری، 
بهتري��ن بازيكن جه��ان در رده س��نی 
خ��ود خواهد بود. گوتز س��ال 2001 به 
دورتموند پيوست و سال گذشته اولين 
 حضورش در بوندس ليگا را تجربه كرد. 
گوتز مهارت های فردی بسيار و قدرت 

دريبل بااليی دارد.
دانیل پاچکو

باشگاه:  لیورپول
ملیت:  اسپانیايی

سن: 19سال
تيم اسپانيا حضور در فينال زير 19 سال 
ملت ه��ای اروپا را تا حد زيادی مديون 
دنی پاچكو اس��ت. دس��ت پرورده تيم 
جوانان بارسلونا با ثبت 4 گل، گلزن اسپانيا 
لقب گرفته اس��ت. او بازيكنی سرعتی، 
دريبل زن و تكنيكی و مهاجمی خطرساز 

در محوطه جريمه حريف است.
جیمز رودريگز

باشگاه:  اف سی پورتو
ملیت:  كلمبیايی

سن: 19 سال

بازی »جيمز رودريگز« قابل مقايس��ه با 
كريستيانو رونالدو است. او هم اكنون در 
همان ليگی توپ می زند كه كريستيانو 
رونال��دو، اولين گام ها را در راه كس��ب 
شهرت جهانی، در آن برداشت. تابستان 
امسال پورتو 70 درصد حقوق بازيگری 
او را به مبلغ 5 ميليون يورو خريداری و 

بافاصله مبلغ 30 ميليون يورو، به عنوان 
هزينه انتقال او به ديگر باشگاهها تعيين 
كرد. پورتو به تربيت استعدادهای جوان 
آمريكای التين در اروپا مش��هور است. 
رودريگز نقش مهمی در كس��ب اولين 
عنوان قهرمانی باشگاه قبلی خود يعنی 
 بنفيلد آرژانتين در س��ال 2009 داشت. 
او همچنين 5 گل در جام ليبرتادورس به 
ثمر رساند. رودريگز توانايی حمله از هردو 
جناح را دارد و به موقع در محوطه جريمه 
حريف ظاهر شده به جهت قدرت بدنی 

هم توان مواظبت از خود را دارد!
 فیل جونز

باشگاه:  بلکبرن روورز
ملیت:  انگلیسی
سن: 19 سال 

متولد لنكشر از تيم زير 19 سال انگلستان 
در تورنمن��ت اخير حذف ش��د، چون 
او ديگر بازيكن زير 21 س��ال محسوب 
می شود. برای جونز كسب افتخار در رده 
بزرگس��االن هم دور از دسترس نيست. 
اولين نماي��ش او در ليگ برتر در اواخر 
فصل گذشته مقابل چلسی تحسين مربی 
بلكبرن را برانگيخت. توانايی او در تحميل 
بازی خود به حريف و بازی رو به رشد 
عواملی است كه باعث شده خيلی ها او 
را با كاپيتان چلسی، »جان تری« مقايسه 

كنند .
 گیل كاكوتا

باشگاه:  چلسی
ملیت:  فرانسوی

سن: 18 سال
 عليرغم انتق��ال پرجنجال به چلس��ی، 
گيل كاكوتا در مدت حضور در چلسی 
ثابت كرده كه »مس��تمری بگي��ران« )نام 
مستعار باشگاه چلسی( بی دليل، مصرانه و 
از راههای گوناگون، قانونی و غيرقانونی، 
به دنب��ال به خدمت گرفت��ن او نبودند. 
تابستان امسال، فرصت مناسبی برای ستاره 
آينده فوتبال فرانسه بود تا قابليت هايش 
را در تورنمنت زير 19 سال اروپا به رخ 
جهانيان كشيده با فرانسه قهرمان شود. به 
هنگام بازی، اين طور به نظر می رسد كه 
او هميش��ه در رده سنی پايين تر از خود 
بازی می كند، بسيار چابكتر، قوی تر و 

زيرك تر از تمام��ی بازيكنان حاضر در 
زمين به نظر می رسد.

سان هیونگ- مین
باشگاه:  هامبورگ
كشور: كره جنوبی

سن: 18 سال
فوتباليس��ت جوان اهل كره جنوبی، به 
اعتقاد بسياری از كارشناسان يكی از 10 
ستاره نو ظهور بوندسليگا در فصل جديد 
خواهد بود. اما هامبورگ مجبور اس��ت 
دو ماه را بدون او س��ر كند. س��ان كه در 
اواخر ديدار دوستانه پيش از شروع فصل 
در برابر چلسی به زمين آمده بود دقايقی 
قبل از پايان بازی مصدوم ش��د. سان كه 
به  »موشك« مشهور است توانايی بازی 
درطول و عرض زمي��ن را دارد و در دو 

حالت خطرناك ظاهر می شود.
تیاگو الکانتارا

باشگاه:  بارسلونا
كشور:  اسپانیا
سن: 19 سال

فرزند قهرمان جام جهانی 1994، مازينيو، 
كه از 2004 عضو مدرسه فوتبال بارسلونا 
اس��ت؛ اخيراً به تيم بزرگساالن بارسلونا 
دعوت شده و يك گل از چهار گل تيمش 
در ديدار مقابل ريسينگ را به ثمر رساند. 
نوع بازی تياگو ش��باهت زيادی به دكو 
در دوران بازيگ��ری اش در پورت��و دارد. 
ش��جاعت و استقامت در عين كوچكی 
جثه، بازی با توپ به اندازه و تأثيرگذار و 
حس موقعيت شناسی باعث شده كه او 

هيچگاه از جريان حمله دور نباشد.
آبل هرناندز

باشگاه:  پالرمو
ملیت:  اروگوئه ای 

سن: 19 سال 
قدرت بدنی يك بوكس��ور ميان وزن و 
سرعت خيره كننده هرناندز احتماالً دليل 
اصلی موافقت مسئوالن پالرمو با جدايی 
 ادينس��ون كاوانی از اين تيم بوده است. 
در همين حال وضعيت جسمی نامساعد 
فابريتزيو ميكولی بدين معنی اس��ت كه 
هرناندز بيش��تر در تركيب اصلی پالرمو 
خواهد بود. البته او با اين وظايف ناآشنا 
نيس��ت و از فوري��ه 2009 كه به پالرمو 

ملحق شد در بيش از 30 بازی در تركيب 
اصلی تيم قرار داش��ته است. هرناندز در 
برابر هر دو تيم اينترميان و آ ث ميان 
موفق به گلزنی شده است. او هفته آينده 

بيست ساله می شود.
يانو آنانیدزه

باشگاه:  اسپارتاك مسکو
ملیت: گرجستانی

سن: 17 سال

در حال��ی كه ليگ برتر روس��يه در اوج 
فعاليت ه��ای خود به س��ر می برد يانو 
امي��د دارد كه توانايی های خ��ود را در 
ج��ام قهرمان��ان  باش��گاههای  اروپا به 
جهانيان نشان دهد. فصل گذشته نوجوان 
گرجس��تانی به عنوان بازيكن جانشين 
به زمين می آمد، ام��ا كم كم به يكی از 
مهره های اصلی تيم تبديل شد. يانو با قد 
1/72 متری و اندامی مانند ژيمناست ها 
در برابر حريفان زمخ��ت، اندكی دچار 
مشكل خواهد شد اما باتوجه به بازی پا 
به توپ بی نظير و ديد عالی؛ كسی نمی 
تواند راه او را سد كند. يانو با اعام اينكه 
به تابعيت كشور روسيه در نخواهد آمد 
به همه شايعات در اين خصوص پايان 
داد. يوونتوس، ميان، سويا و آرسنال همه 

خواهان به خدمت گرفتن يانو هستند.
فیلیپ كوتینیو

باشگاه:  اينترمیالن
ملیت:  برزيلی
سن: 18 سال

 وی كه متولد ريودوژانيرو است از زمان 
پيوس��تن به اينتر در سال 2008 از سوی 
بس��ياری، آينده اينتر لقب گرفته است. 
كوتينيو دو س��ال در برزيل و به صورت 
قرضی برای واس��كادوگاما ت��وپ زد. 
وی كه دس��ت پرورده مدرس��ه فوتبال 
واسكادوگاما است با قد 1/72 متری و با 
پاهای قوی، تعادل بسيارخوبی در زمين 
دارد. وی توانايی بازی با هردو پا را دارد 
و با هردو پا به راحتی شوت می زند. او با 
رقم 4 ميليون يورو به خدمت اينتر درآمد. 
اولين گل خود را در ديدار دوستانه مقابل 
پاناتينايكوس يونان به ثمر رساند و اميدوار 
است با رفتن ماريو بالوتلی جايگاه او در 

اين تيم تثبيت شود.

مشكالت کشتي ايران در پي خداحافظي زودهنگام ستاره ها

ستاره های آینده فوتبال اروپا در فصل 2010-11

ورزش

خبر خوب براي مردم كاتالونیا
چراغ سبز مسي آلمان به بارسلونا

هافب��ك تهاجم��ي تي��م فوتب��ال وردربرم��ن آلمان، رس��مًا ب��اب مذاكره 
ب��ا بارس��لونا را آغ��از كرد. ب��ه گزارش ف��ارس و ب��ه نقل از اس��پورت 
كاتالوني��ا، »مس��عود اوزي��ل« ملق��ب ب��ه مس��ي آلم��ان از طري��ق وكيل 
خ��ود با باش��گاه بارس��لونا تماس تلفن��ي برقرار ك��رد و عاق��ه خود را 
 ب��راي انتق��ال به بارس��لونا به اط��اع رئيس بخش ورزش��ي اين باش��گاه 
رساند.  اوزيل همزمان از منچستريونايتد نيز پيشنهاد رسمي دريافت كرده و 
وكيل دوم او در اين مورد به بررسي و مذاكره با طرف انگليسي اصرار دارد. 
اوزيل مي تواند همان بمب خبري باشد كه الكساندرو روسل مديرعامل بارسا 
 آن را به هواداران وعده داده است.اوزيل تا پايان سال 2011 با وردربرمن قرارداد 

دارد.

رابينسون و براون از تيم ملي انگليس 
كنار كشيدند

دو بازيكن دعوت  ش��ده به تيم ملي فوتبال انگليس اعام كناره گيري كرده و 
انصراف دادند. به گزارش فارس و به نقل از روزنامه ايندپنديت، پل رابينسون ، 
س��نگربان 30 ساله بلكبرن روز گذش��ته از تيم ملي اعام كناره گيري كرد. او 
پس از تماس��ي تلفني با فابيو كاپلو، سرمربي تيم ملي، تصميم خود را علني 
كرد. وي به خاطر نيمكت نشيني اين تصميم را گرفت. وس براون، مدافع 30 
ساله منچستريونايتد نيز با حضور در محل اردوي تيم ملي در واتفورد تصميم 
خود را به اطاع سرمربي ايتاليايي رساند. براون به دليل مصدوميت هاي پياپي 
ب��ه اين نتيجه رس��يد كه تيم مل��ي را همراهي نكند. اي��ن دو بازيكن پس از 
ناكامي در جام جهاني 2010 براي بازي دوستانه چهارشنبه هفته جاري، برابر 

با مجارستان به تيم ملي دعوت شدند كه بدين ترتيب اعام انصراف دادند.
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هفتمين جشنواره »بسم ا...« كه همزمان با ماه مبارك 
رمضان، برگزار می ش��ود، برای اولين  بار، آثار خود را 
در سه نگارخانه به نمايش می گذارد و اين درحالی 
است كه، مسئوالن برگزاری آن تصميم گرفته اند، به 
دليل نبود حامی مالی، اين آثار را به فروش بگذارند. 
محمدرض��ا كمره ای، مدير مؤسس��ه مكعب هنر و 
برگزاركننده هفتمين جش��نواره »بس��م ا...« در مورد 
اي��ن دوره جش��نواره به مهر گفت: ب��رای اولين بار، 
آثار جشنواره در سه مكان شامل: نگارخانه پرديس، 
س��ينمای ملت، برج آزادی و موزه هنرهای معاصر 
اصفهان به نمايش گذاشته می شود. وی در مورد دليل 
انتخاب سه نگارخانه، توضيح داد: وقتی مكانی برای 
نش��ان دادن اين آثار نداشتيم با اين سه مؤسسه وارد 
مذاكره شديم، بعد از مدتی، هر سه نگارخانه، موافقت 
خود را اعام كردند. ما هم  با وجود هزينه زياد تصميم 
گرفتيم اين مرتبه، آثار را در سه نگارخانه نشان دهيم. 

برگ��زاركنن��ده 
 جش��ن�����واره 
درباره  ا...«  »بسم 
قرار  ك��ه  آثاری 
اس��ت، در ه��ر 
س��ه نگارخان��ه 
به مع��رض ديد 
گذاش��ته  عموم 
شود، گفت: اصل 
آثار در نگارخانه 
پرديس، سينمای 
ملت نمايش داده 
دو  و  می ش��ود 

چاپ ديگر نيز، انجام داده ايم تا در برج آزادی و موزه 
هنرهای معاصر نمايش داده شود البته بخشی از كارها 
مربوط به استادان است، كه آنها را چاپ نكرده ايم و 

تنها اصل كارها نمايش داده می شود
كمره ای، همچني��ن به فروش آثار برای نخس��تين 
بار، اش��اره كرد و گفت: با اينكه جش��نواره توانسته 
اس��ت، مخاطبان خود را در س��طح جهان پيدا كند، 
ام��ا برگزاری آن هزينه های زي��ادی دارد. ما تاكنون 
نتوانسته ايم، حامی مالی پيدا كنيم و بيشتر حاميان ما 
معنوی بوده اند كه همين مس��أله موجب شد، اعام 
كنيم در صورت پيدانشدن حامی مالی، از سال ديگر 
جش��نواره را برگزار نمی كنيم. وی اف��زود: به دليل 
اينكه آثار ارائه شده در جشنواره، با مضامين معنوی 
همراه بود، تا به حال آنها را برای فروش ارائه نكرده 
بوديم، اما چون بخشی از آثار »نقاشی، خط« هستند 
و اين نوع كارها، مشتريان زيادی دارد، اين بار تصميم 

گرفتيم،آنها را بفروش��يم منتهی فروش تنها در روز 
آخ��ر، صورت می گيرد و از هم��ه ارگانها و نهادها، 

برای خريد آثار دعوت كرده ايم.
كمره ای، در ادامه در مورد قيمت گذاری آثار، گفت: 
ما س��عی كرده اي��م، يك قيمت متع��ادل را با توافق 
هنرمندان، ب��رای آثار انتخاب كني��م. ارزان ترين اثر 
مربوط به نقاش��ی خط اس��ت كه 400 هزار تومان و 
گران ترين اثر، يك تابلوی خوشنويسی با 18 ميليون 

تومان است.
برگزاركننده جش��نواره »بسم ا...« در مورد آثاری كه 
قرار اس��ت، به نمايش گذاشته شود، افزود: به طور 
كلی 350 اثر به بخش نمايش��گاهی راه يافته كه در 
رشته خوشنويسی، آثاری از استادان محمد احصايی، 
غامحسين اميرخانی، يداله كابلی و در رشته گرافيك 
هم آثاری از مصطفی اس��دالهی، مهرداد كش��تی آرا، 
احس��ان پارس��ا و مصطفی اوجی، وج���ود دارد. 
وی در م����ورد 
مراس��م افتتاحيه 
عنوان ك��رد: در 
افتتاحيه،  مراسم 
برگزي��دگان هر 
و  معرفی  رشته، 
به آنه��ا تنديس 
برنزی »بسم ا...«، 
ل��وح يونس��كو 
و لوح س��ازمان 
كنفرانس اسامی، 
اه��دا می ش��ود. 
به نف��ر اول هم، 
900 ه��زار تومان، نف��ر دوم 700 هزار تومان و نفر 
سوم 500 هزار تومان، تعلق می گيرد. كمره ای سپس 
به پيش فروش كتاب جش��نواره، اشاره كرد و گفت: 
يكی از راه های ديگر كه برای كمك مالی به ذهنمان 
 رس��يد، اين بود كه كتاب جشنواره را، پيش فروش 

كنيم. 
اي��ن كتاب به صورت نفيس، در حال چاپ اس��ت 
و 21 ه��زار توم��ان قيمت دارد كه خ��ود هنرمندان 
شركت كننده برای حمايت از ما، استقبال زيادی برای 

خريد كتابها كرده اند. 
مراسم افتتاح هفتمين جشنواره »بسم ا...« ساعت 20 
چهارش��نبه، 22 مرداد، در پرديس س��ينمايی ملت، 
برگزار می ش��ود. اين نمايشگاه، در دو بخش اصلی 
پوس��تر و لوگوتايپ با موضوع نگارش »بس��م ا... 
الرحمن الرحيم« به زبانهای: فارسی، عربی، انگليسی 

و فرانسه برگزار می شود. 

به دلیل نبود حمايت: 

جشنواره »بسم ا...« برای اولین بار  
آثار خود را می فروشد 

بسمه تعالي
تعاونوا علي البر و التقوي

تعاوني ها را در جهت رفاه حال مستضعفان جامعه گسترش دهيم

تعاوني مسکن گروه  اول شركت  نوبت  جلسه مجتمع عمومي عادي سالیانه 
صنعتي انتخاب رأس ساعت يك بعد ازظهر روز يکشنبه مورخ 89/05/24 
در محل نمازخانه گروه صنعتي انتخاب واقع در شهرك صنعتي مورچه خورت 

تشکیل مي گردد.
دفترچه  يا  و  كارت  داشتن  دست  در  با  مي شود  دعوت  اعضاء  كلیه  از  لذا 
عضويت رأس ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانید و يا وكیل/ 

نماينده خود را كتبًا معرفي نمايید.
دستور جلسه:

 گزارش هیئت مديره و بازرس بازرسان
 طرح و تصويب صورت هاي مالي سال 1388/12/29 و نحوه تقسیم سود 

ويژه و بودجه سال جاري شركت
 ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمايه شركت تعاوني

 انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هیئت مديره و بازرس
 تعیین خط مشي آينده شركت تعاوني

هیئت مديره

آگهي دعوت                                                                          تاريخ انتشار آگهي: 89/05/04

بهره مندي از تخفیف 5 تا 20 درصدي؛ با کارت هاي الكترونیكي بانك صادرات 

مدي��ر كل روابط عمومي بان��ك صادرات اي��ران از عرضه كارت 
تخفيف دار اين بانك در اس��تان فارس خبر داد و گفت: با عرضه 
اي��ن محصول جديد، مصرف كنندگان و خريداران كاال و خدمات 
 از تخفيف قابل توجهي برخوردار خواهند ش��د و فروش��ندگان و 
توليد كنندگان كاال و خدمات نيز با رونق بيشتري در كسب و كار 

خود مواجه خواهند بود.
مجي��د ابوالفتحي، مدير كل روابط عمومي بانك صادرات ايران در 
مصاحب��ه اختصاي با خبرنگار روزنام��ه زاينده رود از برنامه ريزي 
مدي��ران عالي اين بانك ب��راي ارايه 30 خدمت جديد طي س��ال 
89 خب��ر داد و گف��ت: در س��ال كار مضاع��ف و همت مضاعف، 
مجموعه كاركنان بانك صادرات خواهند كوشيد با ارتقاي خدمات 
و ن��وآوري در ارائ��ه محصوالت، رضايت حداكثري مش��تريان را 

جلب نمايند.
وي ب��ه عرضه »برات كارت تضمين��ي« بعنوان يكي از محصوالت 
جدي��د بانك صادرات اش��اره كرد و گفت: پ��س از عرضه برات 
كارت تضميني، كارت تخفيف دار محصول جديد ديگري از بانك 

صادرات در راستاي جلب رضايت مشتريان خواهد بود.
وي گفت: باش��گاه تجاري س��پهر ايرانيان از طرف بانك صادرات 
ايران به عنوان محل مجازي گرد آمدن توليد كنندگان و فروشندگان 
كاال و خدم��ات از يك س��و و مص��رف كنندگان از س��وي ديگر؛ 
سازماندهي شده است تا بتواند يك نظام يكپارچه توزيع و فروش 
پاي��دار و س��ودآور را براي هر دو گروه به وج��ود آورد. اين نظام 
يكپارچه بس��تري خواهد بود تا از بازار ملي ايران در قبال كاالهاي 
خارجي حمايت كند، محصوالت و خدمات با كيفيت و مورد نياز 
را با اس��تاندارهايي در سطوح قابل قبول جهاني با ارزانترين قيمت 
وارد س��بد مصرف كنندگان ايراني نمايد و كارآفرينان ايراني را در 
توليد چنين محصوالتي با تأمين بازار و پش��تيباني سرمايه اي بانك 
صادرات ايران حمايت كند. مصرف كننده، فروشنده، توزيع كننده 
و توليد كننده كاال و خدمات در باش��گاه تجاري سپهر ايرانيان گرد 
هم آمده و با حمايت و پش��تيباني از يكديگر از بازار ملي ايران به 

صورت يك گارد تجاري دفاع مي كنند.
وي اف��زود: اگ��ر چ��ه دني��اي م��درن و پيش��رفته درخص��وص 
فعالي��ت ه��اي تج��ارت، ب��ه واحده��اي كوچ��ك و متوس��ط 
توزي��ع  تولي��د،  از جمل��ه:  اقتص��ادي  ه��اي  بخ��ش  در هم��ه 

 و خدم��ات ن��گاه مثب��ت دارد، ول��ي در كارك��رد هم��ه اينگون��ه واحده��ا يكپارچگ��ي و
ش��بكه بندي را توس��عه مي دهد، به طوري كه اين واحدها به نحوي عضو يك سيستم بزرگتر 
مي ش��وند. و از حمايت هاي مطالعاتي، تبليغاتي و بازاريابي و تأمين يكپارچه اين سيس��تم با 
هزينه اي ناچيز بهره مند مي ش��وند. تاكنون يك س��اختار تجاري شبكه اي و فراگير در سطح 
ملي كه بتواند يك برند و نام آشنا و معتبر را در همه زمينه ها به مردم ايران عرضه كند، ديده 

نشده است. برند و نام سپهر ايرانيان اين نام آشنا و اطمينان بخش را با خود به ارمغان دارد.
وي اظهار داش��ت: در باش��گاه تجاري سپهر ايرانيان، فروش��نده كاال و خدمات براي خريدار 

خود تخفيف مناسب و دلخواه اختصاص مي دهد و مصرف كنندگان با تمركز خريد خود به 
فروش��ندگان عضو اين باشگاه، كسب و كار پايدار و پر رونقي را فراهم مي آورند. پذيرنده با 
ارائه تخفيف به تعداد مش��تريان بيشتري دس��ت مي يابد و تخفيف خود را با به دست آوردن 
مشتريان بيشتر جبران مي كند و در نهايت مورد حمايت مالي و تبليغاتي بانك صادرات ايران 
نيز قرار مي گيرد و به تناسب همكاري خود مي تواند از تسهيات ارزان قيمت بانك تا سقف 
250 ميليون ريال با نرخ س��ود بانكي كمتر از 12 درصد با س��هلترين استفاده نمايد و در عين 
حال از جوايز بدون قرعه كشي سيستم امتيازي خريد و جوايز سيستم قرعه كشي هاي فصلي 

سه ماهه نيز سود ببرد.

ابوالفتح��ي به مزاي��اي اين خدمات جديد نيز اش��اره كرد و يادآور 
ش��د: س��پهر كارت و ديگر كارت هاي الكترونيكي بانك صادرات 
ايران به خودي خود يك صرفه جويي بزرگ در هزينه هاي زندگي 
 دارنده آن ايجاد مي كن��د و واحدهاي تجاري و خدماتي متعدد كه 
نيازمن��دي هاي مردم را تأمين مي كنند در باش��گاه تجاري س��پهر 
ايرانيان در سراس��ر ايران طرف قرار داد با بانك صادرات ايران قرار 

مي گيرند.
وي ادامه داد: اين واحدها كه ش��امل: فروش��گاه ها، س��وپر ماركت 
ه��ا، رس��توران ه��ا، واحده��اي درماني، باش��گاههاي ورزش��ي، 
اس��تخرهاي ش��نا، س��الن هاي پذيرايي، واحده��اي خدمت فني و 
تعميرگاهها و فروش��ندگان انواع اقام م��ورد نياز مردم، واحدهاي 
خدمات فني س��اختمان و... هس��تند، بر حسب نوع شغل خود بين 
5 درصد تا 40 درصد تخفيف براي مش��تريان دارنده س��پهر كارت 
 و ديگ��ر كارت ه��اي الكترونيكي بانك ص��ادرات ايران اختصاص 
داده ان��د. اي��ن تخفيف ه��ا به معني اين اس��ت كه درآم��د واقعي 
دارنده س��پهركارت با خريد از طريق اعضاء باش��گاه تجاري سپهر 
ايرانيان به اندازه جمع تخفيف هايي كه اس��تفاده كرده اس��ت زياد 
ش��ده اس��ت. بهره مندي از جوايز بدون قرعه كشي سيستم امتيازي 
خريد و نيز ش��انس اس��تفاده از حداقل 30000 فقره جوايز ارزنده 
 فصلي با قرعه كش��ي؛ فرص��ت مضاعف ديگري ب��راي خريداران

است.
وي ادامه داد: در اقتصاد صاحب يك كسب و كار و يا يك فروشنده 
از دو طري��ق درآمد خود را ب��اال مي برد: يك فروش مقدار كم كاال 
ب��ا قيمت ب��اال و ديگري فروش با قيمت كم ولي ب��ا مقدار باال. در 
حال��ت اول ش��غل با تزلزل و ناپايداري روبرو اس��ت و مش��تريان 
ب��ه علت گران ب��ودن قيمت دنبال گزينه اي ب��راي جايگزين كردن 
فروش��نده با يك فروشنده ديگر مي گردند ولي در حالت دوم تعداد 
مش��تريان رو ب��ه فزوني مي گ��ذارد و با ماندگاري كس��ب و كار و 
ش��غل نيز، توس��عه در آمد به وج��ود مي آيد. پذيرن��گان با فروش 
از طري��ق س��پهر كارت ديگر كارتهاي الكترونيك��ي بانك صادرات 
ايران به وس��يله كم ك��ردن قيمت از طريق ارائ��ه تخفيف اتصال به 
برن��د س��پهر ايرانيان كه دائمًا توس��ط بانك در رس��انه هاي جمعي 
اطاع رس��اني و تبليغ مي ش��ود و نيز تشويق مش��تريان با استفاده 
از انگي��زه برخ��ورداري از دو ن��وع جوايز فصلي با قرعه كش��ي و 
سيس��تم امتيازي خريد بدون قرعه كش��ي، با حجم عظيمي از مشتريان روبرو خواهند شد كه 
 با اعتماد به ارزان فروش��ي و با كيفيت بودن كاال و خدمت در معامله به س��مت آنان خواهند

آمد.
مدي��ر كل روابط عمومي بانك صادرات ايران گفت: باش��گاه تجاري س��پهر ايرانيان عاوه بر 
داشتن سيستم قرعه كشي هاي فصلي با جايزه هاي بزرگ مثل خودرو، لوازم خانگي ارزشمند 
از طريق جوايز بدون قرعه كش��ي سيس��تم امتيازي خريد، مش��تريان را براي خريد از ش��بكه 

پذيرنگان سپهر ايرانيان تشويق مي كند.

ــران به خودي خود يك  ــر كارت هاي الکترونیکي بانك صادرات اي ــپهر كارت و ديگ س
ــي بزرگ در هزينه هاي زندگي دارنده آن ايجاد مي كند و واحدهاي تجاري  صرفه جوي
ــپهر  ــگاه تجاري س ــي متعدد كه نیازمندي هاي مردم را تأمین مي كنند در باش و خدمات

ايرانیان در سراسر ايران طرف قرار داد با بانك صادرات ايران قرار مي گیرند.


