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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مدیر کل تعاون استان اصفهان، 
تعداد مس��کن مه��ر در حال 
اح��داث در ای��ن اس��تان را  
 32 ه��زار واحد اع��ام کرد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی 
شورای اسامی شهر اصفهان، 

»رسول حامدیان« از بهره برداری 69 پروژه تعاونی در گرایش های...
شهرستان / صفحه4

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
درآمد هدفمند سازي يارانه ها براي
 اشتغال زايي هزينه شود

ضرورت قطع وابستگي دولت 
به درآمدهاي نفتي 

تشريح برنامه هاي هفته 
دفاع مقدس اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمي 
چهارمحال و بختياري

مديرکل تعاون استان:
در استان اصفهان 32 هزار واحد 
مسكن مهر در حال احداث است

 م�����دی��رکل ف����رهن��گ و ارش��اد اس��امی 
چهارمح��ال و بختی��اری از برگ��زاری پرش��مار 
برنامه های فرهنگی و هنری به مناسبت هفته دفاع 
مقدس در اس��تان خبر داد.  به گزارش موج به نقل 
از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
چهارمحال و بختیاری، »داریوش رضوانی« با اعام 
این خبر ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: 
هفته دفاع مقدس فرصتی مناس��ب برای زنده نگه 
داش��تن یاد و خاطره ش��هدای این دوران، تجدید 
میثاق با آرمان های واالی امام ش��هیدان، انتقال این 
ارزش ها به نس��ل سوم انقاب و آش��نایی آنان با 
ایثارگری و ازخودگذش��تگی رزمندگان و شهدای 
دفاع مقدس اس��ت. وی ادامه داد: دس��تاوردها و 
پیشرفت های بزرگی که امروزه نصیب کشور شده 
مرهون رش��ادت ها و دالوری ه��ای رزمندگان 8 
س��ال دفاع مقدس است که نباید این ارزش ها به 
دست فراموشی سپرده شود و می بایست با اجرای 

برنامه های فاخر یادشان را گرامی داریم.
رضوانی افزود: برهمین اساس اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسامی استان همه ساله با برگزاری مراسم ها 
و اج��رای فعالیت های فرهنگ��ی و هنری متعدد، 
س��عی در حفظ و گرامیداش��ت ای��ن ارزش ها و 
آرمان ها دارد. وی ادامه داد: جشنواره تئاتر استانی 
ایثار و مقاومت )ققنوس(، عصر شعر خاطره دفاع 
مقدس در شهرستان های: شهرکرد، فارسان، اردل، 
لردگان و کوهرنگ، برگزاری 6 شب شعر و خاطره 
در انجمن های ادبی و اج��رای 6 تئاتر خیابانی با 
موضوع مقاومت، ایثار و پایداری در شهرستان ها، 
برگزاری نمایش��گاه هنرهای تجسمی با موضوع 
دفاع مقدس در شهرستان کیار و برگزاری نمایشگاه 
عکس در کانون های فرهنگ و هنری مسجدهای 
استان از مهمترین برنامه های هنری این اداره کل در 

هفته دفاع مقدس است.

عض��و هیأت علمی دانش��گاه 
 عل�����وم پزش��کی اصفه��ان 
گف��ت: از آن جا که مهم بودن 
نقش خانواده برای جلوگیری 
اجتماعی  آس��یب ه���ای   از 
به خصوص آسیب خودکشی 

برای ما محرز است؛ پس با داشتن ازدواج موفق می توان از این گونه 
بحران ها و اتفاق های ناهنجار دور ماند...

جامعه/ صفحه3

همایش هوش��مندی رقابتی و 
هوشمندی بازاریابی در کسب 
و کار در اتاق بازرگانی اصفهان 

برگزار شد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
 ات��اق بازرگان��ی اصفه���ان، 

»محمود اسامیان« رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این همایش گفت: 
فضای رقابتی کسب و کار داخل و خارج کشور...

اقتصاد امروز/ صفحه 5

 در خانواده سالم، معضلی 
به نام خودکشی وارد نمی شود

صفحه 2

برگزاري همايش هوشمندی رقابتی 
و هوشمندی بازاريابی در کسب و کار

ابالغ به دستگاه هاي اجرايي

تصميم هاي جديد دولت براي 
مبارزه با قاچاق 

س
فار

س: 
عك

مراسم ويژه جامعه ورزش استان اصفهان 
براي كمك به سيل زدگان پاكستان

جامعه ورزش استان اصفهان با مردم مسلمان کشور دوست و همسايه ايران اسالمي، 
پاکستان همدردي مي کند.

براساس بیانات ارزشمند »مقام معظم رهبري حضرت آيت ا... خامنه اي« سیل پاکستان 
فوري ترين مسأله جهان است.

در اين راستا مقام عظماي واليت همچنین در خطبه هاي نماز عید سعید فطر با اشاره به 
ابعاد بسیار سنگین و مصیبت بار اين سیل ويرانگر از درد و رنج ملت مسلمان پاکستان 
ابراز تأمل و رنج کردند و آحاد مسلمان جهان را به ياري ملت مؤمن ومصیبت زده 

پاکستان فراخواندند.
و  خود  وظايف  راستاي  در  داند  مي  فرض  خود  بر  استان  ورزش  جامعه  بین  اين   در 
انقالب اسالمي به کمك و  جامه عمل پوشاندن به فرامین و دستورات رهبر عالیقدر 

ياري سیل زدگان بشتابند.
از  را  پاکستان  زدگان  سیل  به  ياري  و  اصفهان کمك  استان  بدني  تربیت  کل  اداره 
از همه ورزشكاران، مربیان،  سرپرستان، پیشكسوتان،  انساني خود مي داند و  وظايف 
داوران و همه مردم ورزش دوست استان اصفهان دعوت بعمل مي آورد روز پنج شنبه 
به سیل زدگان  به مناسبت کمك رساني جامعه ورزش  هفته جاري در مراسمي که 

پاکستان برگزار مي شود حضور پرشوري داشته باشند.
اداره کل تربیت بدني استان اصفهان نیك مي داند برگزاري اين مراسم يك بار ديگر 
صالبت جامعه ورزش استان اصفهان در ياري به مسلمانان جهان را که از فرائض ديني 

محسوب مي شود را به منصه ظهور مي رساند.
 زمان مراسم: پنج شنبه 89/6/25 ساعت 10 صبح

 مكان:  سالن شهید نصر اصفهان

روابط عمومي اداره كل تربيت بدني استان اصفهان

اداره کل تربیت بدني 
استان اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
ايران

 در ای��ن س��ال ه���ا بس��ی���ار 
دیده ایم که برخاف گفته های مسئوالن 
کش��ورهای دیگر که منظ��ورم به طور 
عمده کش��ورهای اروپای��ی و امریکایی 
اس��ت، آزادی بیان در این کشورها هم 
وجود ندارد و آزادی بیان و اندیش��ه در 
جهت موضع و سیاست های ایشان معنا 
می ش��ود، حاال که س��خن از اهانت به 
مقدس ترین داشته مسلمانان پیش آمده 
آنها طوری با مسأله برخورد کرده اند که 
گویا آزاد اندیش ترین ها هس��تند ولی 
مگر می ش��ود با اهانت به مقدسات به 
آزادی رس��ید؟ در راستای اقدامی که به 
اس��م آزادی بیان و اندیش��ه و به عقیده 
من ب��ه کام صهیونیس��ت انجام ش��ده، 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
محکوم کردن اقدام بسیار زشت اهانت 
به ق��رآن کریم، عنوان کرد: از همه امت 
اس��امی دعوت می کنم که با هوشیاری 
توطئه ها را خنثی کنند و به وعده مؤکد 
حق تعالی که اعان داش��ته: حافظ این 

قرآن است مطمئن باشند.
ب��ه گزارش مهر، آیت ا... اکبر هاش��می 
رفس��نجانی رئی��س مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظ��ام، در واکن��ش به آتش 
زدن قرآن توس��ط مدعی��ان آزادی بیان 
در امریکا بیانیه ای را منتش��ر کرد و آن 
را اقدامی غیر اخاقی و غیر انس��انی و 
نشان از عجز مبشران دروغین فضای باز 
سیاسی و اجتماعی برای بیان دیدگاه ها 

دانست.
متک��ی«  »منوچه��ر  راس��تا  همی��ن  در 
اس��امی  وزیرامورخارج��ه جمه��وری 
ایران، پ��روژه قرآن س��وزی را یک اقدام 
صهیونیستی، گس��تاخانه و تفرقه افکنانه 
عنوان کرد و گفت: این تخم کینه از سوی 
کش��ورهای غربی کاشته شده و آتشی که 
برافروخته ش��ده به ط��ور حتم دودش به 

چشم غربی ها خواهد رفت.
به گزارش مهر، منوچهر متکی در پاس��خ 
به س��ئوالی پیرام��ون اق��دام توهین آمیز 

 در امریکا نس��بت به ق��رآن کریم تصریح 
ک��رد: موض��ع صری��ح جهان اس��ام و 
جمهوری اسامی ایران پیرامون این اقدام 

زشت و اهانت آمیز بسیار روشن است.
وی تأکی��د کرد: این اقدام از س��وی هر 
کس��ی که صورت گرفته باشد ما دست 
صهیونیست ها را در پشت آن می بینیم 
و این اقدام ها در راستای تفرقه افکنی، 
بین ادیان الهی اس��ت. متکی، اهانت به 
قرآن را حرکتی گستاخانه و در راستای 
ایج��اد تفرقه می��ان پیروان ادی��ان الهی 
عن��وان کرد و گفت: این اقدام با اهداف 

خاصی دنبال شده است.
هم چنین رئیس مجلس شورای اسامی 
در پیام��ی اهانت افراطیون به س��احت 
مقدس ق��رآن کری��م و س��کوت توأم 
با همراهی دس��تگاه حاکم��ه امریکا را 
محکوم کرده و از رئیس��ان و نمایندگان 
پارلمان های جهان اس��ام خواست که 
نس��بت به این جنایت بی سابقه، واکنش 

قاطع و سریع نشان دهند.
به گزارش مهر، علی الریجانی همچنین 
در پیام خود به دولت امریکا هشدار داد، 
دس��ت از حمایت از اینگونه اقدام های 
وحش��یانه برداش��ته وگرنه بای��د منتظر 

پاسخ کوبنده مسلمانان جهان باشد.
نماینده جامعه کلیمی��ان اصفهان نیز در 
بیانیه ای انزجار و تنف��ر جامعه کلیمیان 
این اس��تان، از اهانت به کتاب آسمانی 

مسلمانان را ابراز داشت.
 ب��ه گ�����زارش م����وج از اصفه��ان، 
»صیون ماه گرفت��ه« در این بیانیه آورده 
اس��ت: حتی طرح س��وزاندن قرآن که 
همانند تورات و انجیل مقدس اس��ت، 

توهین به همه ادیان الهی است. 
در این بیانیه تأکید ش��ده اس��ت: جامعه 
کلیمیان اصفهان، این اق��دام توهین آمیز 
تعداد اندکی بی خرد را، که بدون آگاهی از 
ارتباط استوار ادیان الهی با یکدیگر فقط در 
اندیشه ایجاد اختاف بین ادیان هستند، 

محکوم می کند.

افزایش تولید و توزیع داروهای تقلبی در 
بازارهای جهانی و به ویژه بازار منطقه آسیا، 

مشکل های فراوانی ایجاد کرده است.
به گزارش موج به نقل از نیویورک تایمز، 
افزایش داروهای تقلبی در بازار کشورهای 
در ح��ال توس��عه و به ویژه منطقه آس��یا 
موجب بروز مش��کل های فراوانی برای 
بیماران و ش��رکت های داروسازی شده 

است. 
براس��اس گزارش های مؤسس��ه امنیت 
دارویی، س��ال گذش��ته بیش از یک هزار 
و 700 م��ورد حادث��ه ناش��ی از مصرف 
داروه��ای تقلبی در جهان گزارش ش��د. 
ای��ن میزان از س��ال 2004 یعنی در مدت 
5 سال بیش از 4 برابر شده و ارزش بازار 
داروهای تقلبی را ب��ه 75 تا 200 میلیارد 

دالر رسانده است.
به عقیده کارشناس��ان: وضعیت نابسامان 

اقتص��ادی منجر به تاش بیم��اران برای 
دستیابی به داروهای ارزان قیمت از طریق 
فروش��ندگان غیرمجاز ش��ده و تقاضای 

داروهای تقلبی را افزایش داده است.
س��ازمان بهداش��ت جهانی نیز به تازگی 
هش��دار داد که بیش از نیمی از داروهایی 
ک��ه در س��ایت های اینترنت��ی به فروش 

می رسند، تقلبی تشخیص داده شده اند.

معاون مالی و اداری ش��هرداری اصفهان 
با بیان اینکه در محاس��به میزان عوارض 
کسب و پیشه، شاخص ها با هم متفاوتند 
به ش��هروندان گفت: تعرف��ه و آیین نامه 
دریافت عوارض کس��ب و پیشه در حال 
بازنگ��ری اس��ت و ش��اخص های مؤثر 
دیگری در این زمینه از قبیل مس��احت و 
موقعیت مکانی واحد، مد نظر قرار خواهد 

گرفت. 
به گ��زارش ایمن��ا، مرتضی حس��ام نژاد 
 با اش��اره به بازنگ��ری اصاحیه تعرفه و 
آیین نامه دریافت عوارض کسب و پیشه 
اظهار داشت: در شهر اصفهان میزان وصول 
هر یک از واحدهای مش��مول بر اساس 
ش��اخص های مؤثری محاسبه می شود. 
این در حالی است که بر اساس اصاحیه 
جدید در این خصوص  مانند قیمت پایه 
منطقه ای که طبق آخرین ارزش معاماتی 
اماک، مبنای مس��احت واحد و بر مبنای 

راس��ته های تج��اری و مرکزه��ای ویژه 
تجاری وصول خواهد شد. 

وی  اف��زود: عوارض کس��ب و پیش��ه، 
یک منبع درآمدی و دو وجهی اس��ت که 
شهرداری از فعالیت های موجود در شهر 
دریافت کرده و برای فراهم کردن امکانات 
رفاهی در شهر از آن استفاده می کند. این 
فعالیت ممکن است کسبی، اداری، فعالیت 
ص��رف اقتصادی و یا فعالی��ت هایی که 
در حوزه پولی و مالی تعریف ش��ده و یا 
حتی در حوزه های آموزش��ی، پرورشی، 
بهداشتی و درمانی که جنبه انتفاعی دارند 

باشد. 
حس��ام نژاد ادامه داد: عوارض کس��ب و 
پیش��ه و عوارض نوس��ازی، درآمد ثابت 
ش��هرداری ها هستند و ش��هرداری های 
 کش��ور ب��ه ای��ن ن��وع درآمدها ک��ه از 
فعالی��ت ها، ام��اک و اراض��ی دریافت 

می شود، وابستگی دارند. 

در آسیا
داروهاي تقلبي افزايش يافت 

معاون مالی و اداری شهرداری اصفهان: 
تفاوت شاخص ها در چگونگی 

محاسبه عوارض 

کدام آزادي بيان؟!

جهان نما نصف النهار

دور دوم مذاکره های مستقيم 
سازش در مصر برگزار شد

دور دوم مذاکره های سازش میان رژیم صهیونیستی و تشکیات خودگردان 
فلسطین، امروز در مصر برگزار می شود. 

به گ��زارش موج، دور دوم مذاکره های س��ازش میان رژیم صهیونیس��تی و 
تشکیات خودگردان فلسطین در منطقه تفریحی »شرم الشیخ« مصر در حالی 
برگزار می شود که رژیم صهیونیستی همچنان به سیاست های خود در یهودی 

سازی قدس شریف و نیز گسترش شهرک های یهودی نشین ادامه می دهد. 
گروه های مبارز فلس��طینی هم از زمان اعام موافقت تشکیات خودگردان 

فلسطین با این مذاکره ها، بارها بر مخالفت خود با آن تأکید کرده اند. 
فلسطینیان این مذاکره ها را فقط در جهت منافع رژیم صهیونیستی و امریکا در 

منطقه می دانند. 
در همین حال »نبیل ش��عث« عضو کمیته مرکزی جنبش فتح گفت: در دور 
دوم مذاکره های مس��تقیم سازش در »ش��رم الشیخ« دو مسأله تعیین مرزها و 
امنیت بررسی می شود. عضو هیأت فلسطینی در مذاکره های مستقیم با رژیم 
صهیونیستی، تصریح کرد: براساس توافق بین مقام های تشکیات خودگردان 
فلسطین و رژیم صهیونیستی در دور دوم مذاکره ها فقط دو مسأله مهم تعیین 

مرزها و تأمین امنیت اراضی فلسطین بررسی می شود. 
این مقام جنبش فتح یادآور شد: قرار نیست در نشست شرم الشیخ مسأله اعتراف 

فلسطینی ها به یهودی بودن دولت اسرائیل مورد بررسی قرار گیرد. 
وی مدعی شد: مقام های تشکیات خودگردان بر این باورند که بررسی این 
موضوع در اوضاع فعلی به مسأله آوارگان فلسطینی و شهروندان عرب در داخل 

خط سبز لطمه وارد خواهد کرد. 
بر اس��اس این گزارش، دور اول مذاکره های مس��تقیم س��ازش با مشارکت 
»محمود عباس« رئیس تشکیات خودگردان فلسطین، »بنیامین نتانیاهو« نخست 
 وزیر رژیم صهیونیس��تی، »جورج میچل« نماینده ویژه امریکا در خاورمیانه و 
»هیاری کلینتون« وزیر امور خارجه امریکا روز دوم سپتامبر گذشته )یازدهم 

شهریور( در واشنگتن برگزار شد. 
دور دوم این مذاکره ها نیز با حضور عباس، نتانیاهو، جورج میچل و هیاری 
کلینتون برگزار می شود. قرار است پس از نشست شرم الشیخ، محمود عباس و 

بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه به طور دو جانبه در بیت المقدس دیدار کنند.

اعمال فشار علیه تهران عملی نشد
بی توجهی چين و روسيه به تحريم ها  
ی��ک روزنامه غربی 
ب��ا  گ��زارش��ی  در 
به بی توجهی  اشاره 
چی��ن و روس��ی��ه 
ب��ه تحریم ه����ای 
جانبه  یک  خصمانه 
امری��کا علی��ه ایران 
و ادام��ه همکارهای 
تج��اری پک����ن و 
مس��کو ب��ا ته��ران 
نوش��ت: واش��نگتن 
ب��رای اعمال فش��ار 
علیه تهران باید پکن 

و مسکو را تحت فشار قرار دهد.
ب��ه قل��م   ب��ه گ��زارش مه��ر، وال اس��تریت ژورن��ال در گزارش��ی 
»رائول مارک گرچت« و »مارک دوبوویتز« با اشاره به بی توجهی چین و 
روسیه به تحریم های یک جانبه امریکا علیه ایران نوشت: کنگره امریکا 
در س��ال 1996 قانون تحریم ایران و لیبی را با هدف اعمال فش��ارهای 
بیش��تر علیه تهران تصویب کرد، اما از آنجایی که نه »بیل کلینتون« و نه 
»جرج بوش« رئیس��ان پیشین امریکا خواهان تحریم هم پیمانان اروپایی 
خ��ود بودن��د که از جمل��ه بزرگترین ش��ریکان تجاری ایران به ش��مار 

می رفتند، اعمال فشار علیه تهران عملی نشد.
وال اس��تریت ژورنال در ادامه این مطلب می نویسد: با گذشت نزدیک 
به 15 سال از تصویب این قانون، کشورهای اصلی اروپا، روابط تجاری 
خ��ود با ای��ران را کاهش داده اند، اما در این می��ان با وجود تاش های 
امریکا برای اعمال فش��ارهای بیش��ترعلیه این کش��ور، چین و روسیه با 
بی توجه��ی به این تحریم ه��ا همچنان روابط تجاری خ��ود با ایران را 

ادامه می دهند.
 به نوش��ته ای��ن روزنام��ه آمریکای��ی، چین و روس��یه، آش��کارا اعام 
کردن��د: بخش ان��رژی ایران، همچنان به روی رواب��ط تجاری با این دو 
کشور باز است. در سال 2009، شرکت نفت خام ملی چین در قراردادی 
برای توس��عه میدان پارس جنوبی جایگزین ش��رکت توتال فرانسه شد. 
این ش��رکت فرانس��وی از انعقاد قرارداد تجاری با ایران به دلیل افزایش 

فشارهای پاریس و واشنگتن منصرف شده بود.
همچنین ش��رکت ش��یمیایی و نفت چین در به��ار 2010 پس از حدود 
یک وقفه ش��ش ساله، فروش بنزین به ایران را از سرگرفت. خبرگزاری 
رویت��رز در همین حال در گزارش��ی اعام کرد: ش��رکت چینی ژوهای 
ژنرونگ به همراه ش��رکت روس��ی لوک اویل از طریق شرکت لیتاسکو 
)شاخه تجاری لوک اویل که در ژنو سوئیس مستقر است( ارسال بنزین 

به ایران را از سرگرفت.
وال استریت ژورنال در ادامه با اشاره به قراردادهای نظامی میان ایران و 
روسیه می نویس��د: درصورتی که روسیه سیستم ضد موشکی اس 300 
را به ایران تحویل دهد، این اقدام س��بب تحریک اقدام پیش��گیرانه رژیم 

صهیونیستی به تأسیسات هسته ای تهران می شود.
ب��ه اعتقاد »رائول مارک گرچت« و »مارک دوبوویتز«: دولت امریکا برای 
اعمال فشار علیه تهران باید پکن و مسکو را تحت فشار قرار دهد و فقط 

از این طریق می تواند تهران را از فعالیت هسته ای خود باز دارد.
خاطرنشان می شود: به تازگی تحریم های یک جانبه و خصمانه امریکا 
 علیه ایران که بیش��تر در بخش انرژی اس��ت، با امض��ای »باراک اوباما« 

به صورت قانون در آمد.
ب��ه موج��ب ای��ن قان��ون داخل��ی ک��ه مخال��ف قوانی��ن بی��ن المللی 
نفت��ی ش��ده  پاالی��ش  محص��والت  ب��ه  ای��ران  دسترس��ی   اس��ت 

از جمله: بنزین و سوخت جت محدود می شود.
مجل��س نمایندگان امریکا روز 3 تیرماه س��ال جاری الیحه تحریم های 
ی��ک جانب��ه علیه بخش انرژی و اقتصاد ایران را ب��ا 408 رأی موافق در 

برابر 8 رأی مخالف به تصویب رساند.

نای��ب رئیس اول مجلس ش��ورای اس��امی گفت: در 
حرکتی هماهن��گ با همکاری دول��ت و فعاالن بخش 
خصوص��ی، وابس��تگی دولت به درآمده��ای نفتی باید 

سریع تر قطع شود.
به گزارش موج، محمد حس��ن ابوترابی فرد در همایش 
»تقویت تعامات در اج��رای مالیات بر ارزش افزوده« 
افزود: با افزایش درآمدهای مالیاتی، در مرحله اول باید 
وابس��تگی هزینه های جاری به درآمد نفتی و در مرحله 
 بعد، وابستگی هزینه های عمرانی به درآمدهای نفتی قطع 

شود. 
نای��ب رئی��س مجلس گف��ت: ب��ا ای��ن کار، بنگاه های 
اقتصادی نیز می توانند س��هم قابل توجهی از درآمدهای 

ارزی فروش نفت را در اختیار داشته باشند. 
وی ب��ا بیان این که هم اکنون س��هم صندوق توس��عه 
مل��ی از درآمدهای نفتی حدود20 درصد تعیین ش��ده 
اس��ت، گفت: با افزایش درآمدهای مالیاتی، این س��هم 
 تا پایان برنامه پنجم توس��عه باید به 50 درصد افزایش 

یابد.

مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی 
گف��ت: ایران به ج��ز تعهده��ای بین المللی 
معمول، برای امانت منشور کوروش هیچ گونه 
تعهد بیش��تری به بریتانیا نداده اس��ت. او در 
رابطه با جزییات این تعهدها س��خنی به میان 
نیاورد و گف��ت: در رابطه با جزییات تعهدها 
نمی توانیم صحبت کنیم. حس��ن محسنی در 
گفتگ��و با ایلنا گفت: بع��د از تغییر مدیریت 
موزه ملی ایران بس��یار جدی تر پیگیر امانت 
کتیبه کوروش از موزه بریتانیا شدیم. او ادامه 
داد: ای��ن تاش ها با موضع عزت  مدارانه تری 
دنبال شد و محوریت مذاکره ها نیز با ریاست 
سازمان میراث فرهنگی و با همکاری رئیس 
موزه ملی ایران و امور بین الملل سازمان میراث 
فرهنگی انجام ش��د و در نهایت تاش ها به 
نتیجه رسید و منشور کوروش برای چهار ماه 
به ایران امانت داده ش��د. مدیر روابط عمومی 

سازمان میراث فرهنگی در پاسخ به این سئوال 
ک��ه ایران چه تعهدهایی برای امانت منش��ور 
کوروش به موزه بریتانیا داده است، گفت: به 
جز تعهدهای بین المللی ای که به طور معمول 
رسم است در چنین مبادالتی صورت گیرد، از 
جمله بحث حفاظت، امنیت و بیمه؛ ایران هیچ 
تعهد دیگری به موزه بریتانیا نداده است و در 
واقع همان روال بین المللی معمول در امانت 
این کتیبه نیز انجام شده است. او در پاسخ به 
این س��ئوال که این تعهدها چ��ه بوده و ایران 
چه وثیقه ای به بریتانیا برای امانت این منشور 
داده است، گفت: این موارد قابل اعام نیست، 
نه تنها ما بلکه موزه بریتانیا نیز موارد مورد تعهد 
را اعام نمی کند. وی همچنین گفت: احتمال 
می دهیم اواخ��ر این هفته یا اوایل هفته آینده 
نمایش��گاهی برای بازدید عمومی از منشور 

کوروش داشته باشیم. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: استفاده 
از درآمد اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها 
در امر اشتغال زایی به جای ارائه مستقیم آن به 

مردم، می تواند بسیار مفید واقع شود.
ش��کور اکبرنژاد نماینده مردم تبریز، آذرش��هر 
و اس��کو و عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس 
ش��ورای اس��امی در گفتگ��و با م��وج و در 
خصوص نزدیک ش��دن به زمان اجرای قانون 
هدفمند س��ازی یارانه ها اذعان داش��ت: بدون 
تعارف، اجرای قانون هدفمند س��ازی یارانه ها 
فش��ار اقتصادی بر م��ردم وارد خواهد کرد که 
زمینه سازی کاهش این فشارها بر عهده دولت 
اس��ت. وی ادام��ه داد: هم زمان��ی اجرای این 
 قانون با آغاز به کار مدرسه ها می تواند اندکی 

مشکل ساز باشد و این امر می تواند با کمکی که از 
سوی دولت صورت می پذیرد، برطرف شود.

 اکبرن��ژاد اف��زود: اس��تفاده صحی��ح از درآمدهای 
به دس��ت آمده توس��ط دولت می تواند مشکات 
اولیه اقتصادی ای را که برای مردم به وجود می آید 

مرتفع کند.
نماینده مردم تبریز خاطرنشان ساخت: هزینه ای که 
برای ارائه این پول به مردم انجام خواهد شد بیشتر 
از آن مبلغ اس��ت و هزینه هایی مانند اشتباهات و 

سوء استفاده ها هم بر آن افزوده می شود.
وی متذکر شد: بسیاری از کارخانه های ما در حال 

حاضر با 30 درصد از ظرفیت خود مش��غول 
به کار هس��تند و ای��ن بدین معنی اس��ت که 
 ظرفیت وجود دارد، اما به درستی به کار گرفته 
نمی شود. اکبرنژاد در این راستا متذکر شد: اگر 
دولت حمایت مالی و یک س��رمایه در گردش 
برای اینگونه کارخانه ها در نظر بگیرد، مقدار 
چشمگیری از سرمایه های ملی ما جان خواهد 

گرفت.
وی گف��ت: پرداخت نق��دی یارانه ها به مردم 
باع��ث از بی��ن رفتن عزت نفس آنها ش��ده و 
موجب می شود تا ملت همیشه به دولت چشم 

بدوزند.
این نماینده بیان داشت: کشورهایی هستند که 
بدون در اختیار داش��تن منابع نفت و گاز و با 
استفاده از منابع دیگرشان به خوبی و با سربلندی و 

بدون یارانه در حال امرار معاش هستند.
 اظهار داش��ت: اگر از منابع موجود در کش��ورمان
به خوبی استفاده نکنیم در پیشگاه خداوند و شهدا 

گناهکار هستیم.

در حال حاضر کمتر از دو درصد تلفن همراه مورد 
نیاز کشور در داخل تولید و بقیه نیاز بازار از طریق 

اجناس قاچاق تأمین می شود.
به گزارش موج، »ابراهیم درس��تی« رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و 
لوازم جانبی در نشست خبری با اعام این مطلب 
گف��ت: در حال حاضر بزرگ ترین مش��کل ما در 
بازار موبایل، تأمین 85 درصد از نیاز مردم به تلفن 

همراه از طریق اجناس قاچاق است.
وی با بیان اینکه: واردات کاالی قاچاق به کش��ور 
به زی��ان مصرف کننده و دولت اس��ت، افزود: در 
سال 85 به یکباره مسئوالن، تعرفه واردات موبایل 
را بدون کارشناسی دقیق از 4 درصد به 60 درصد 
رس��اندند اما این تعرفه پس از جلس��ه های مکرر 
میان مس��ئوالن بخش های بازرگانی و صنعت در 

سال 87 به 25 درصد رسید.
درس��تی با انتقاد از باال بودن میزان تعرفه واردات 
موبایل به کشور، اذعان داشت: در شرایط فعلی که 
تولید داخلی موبایل به اندازه کافی نیست و تعرفه 
واردات کاال نی��ز باال ب��وده بنابراین قاچاق کاال  از 

مرزهای وس��یع کش��ور برای قاچاقچی��ان مقرون 
به صرفه اس��ت. وی تصریح ک��رد: حجم واردات 
گوش��ی تلفن همراه در سال 84، 23 میلیون دالر و 
 در دو ماهه نخس��ت سال 85، 63 میلیون دالر بوده 

است.
این فعال صنفی با اش��اره به موازی کاری میان دو 
صنف فروش��ندگان موبایل و اتحادیه فروشندگان 
خاطرنش��ان  مخابرات��ی  ل��وازم  و  کارت   س��یم 
کرد: ضعف قانون و عملکرد نامناس��ب قانونگذار 

موجب ش��ده تا ش��اهد موازی کاری میان دو 
صنف باشیم.

وی متذکر شد: صنف فروشندگان سیم کارت 
و لوازم مخابراتی، اجازه فروش گوش��ی تلفن 
را ندارند اما به دلیل ضعف قانون، شاهد بروز 
چنین تخلفی از س��وی این صنف هستیم و ما 
با اعمال ماده 28 قانون نظام صنفی، با متخلفان 

برخورد خواهیم کرد.
گفتنی اس��ت: »حس��ن راد مرد«، رئیس مرکز 
اصناف و بازرگان��ان وزارت بازرگانی در این 
نشست گفت: برند س��ازی یکی از مهم ترین 

هدف هایی است که ما به دنبال آن هستیم.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت واردات افزود: در 
حال حاضر در گروه های کاالییIT، موادغذایی، 
لوازم صوتی و تصویری، تلفن همراه و خودروهای 
س��بک و س��نگین و صنای��ع س��لولزی، کارگروه 
مدیریت واردات تشکیل شده است تا بدین طریق 
بتوانیم مانع ورود اجناس بی کیفیت شده و از موج 
 بیکاری ایجاد شده در واحدهای تولیدی جلوگیری 

کنیم.

ابالغ به دستگاه هاي اجرايي

تصميم هاي جديد دولت براي مبارزه با قاچاق 
 نم����این��دگان وی��ژه 
رئیس جمهور در ستاد 
مب��ارزه با قاچ��اق کاال 
جامعی  برنام��ه  ارز،  و 
ب��ا  مب��ارزه  ب��رای  را 
قاچ��اق کاال و ارز ب��ه 
اجرایی  دس��تگاه های 

اباغ کردند. 
به گزارش موج به نقل 
اطاع رسانی  پایگاه  از 
نمایندگان ویژه  دولت، 
رئیس جمهور در ستاد 
مب��ارزه با قاچاق کاال و 
ارز، تمامی دستگاه های 
در  مربوط��ه  اجرای��ی 
س��طوح ملی و استانی 
را موظ��ف کردن��د که 
از تمامی  ب��ا اس��تفاده 
مسئولیت ها  اختیارها، 
و ظرفیت های موجود 
نسبت به اجرایی شدن 

طرح جامع دولت برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
همکاری الزم را به عمل آورند.

بر اس��اس این مصوبه، ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز موظف شده اس��ت ظرف شش ماه سامانه 
جام��ع نرم افزاری مبارزه با قاچاق کاال و ارز را با 

همکاری وزارت اطاعات ایجاد کند.
بر این اس��اس، هماهنگی فعالیت دس��تگاه های 
عضو ستاد و استانداری های مربوط در پیشگیری 

و مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز، اباغ سیاس��ت ها، 
 اولویت ه��ا و برنامه ه��ای کوت��اه م��دت و میان 
مدت مقابله با قاچاق کاال و ارز به دس��تگاه های 
اجرایی و اس��تانداران سراسر کش��ور، نظارت بر 
روند فعالی��ت و ارزیابی عملکرد دس��تگاه ها و 
کمیس��یون های اس��تانی مبارزه ب��ا قاچاق کاال و 
ارز در پایان نیمه اول و دوم هر س��ال و ارس��ال 
نتیجه ه��ا به رئی��س جمهور، ارائ��ه الیحه جامع 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز به هیأت وزیران ظرف 

سه ماه و تأمین بخشی 
از هزینه ه��ای ضروری 
نیاز دستگاه ها و  مورد 
کمیس��یون های مبارزه 
 ب��ا قاچ��اق کاال و ارز 
اس��تان ه��ا، از وظایف 
محول ش��ده به س��تاد 
مب��ارزه با قاچاق کاال و 

ارز است.
همچنی��ن ای��ن س��تاد 
 باید بر تجهی��ز ناوگان 
حم��ل و نق��ل زمینی و 
دریایی به س��امانه فنی 
ردیاب و کنترل مصرف 
براس����اس  س��وخت 
توس��ط  موتور  کارکرد 
وزارتخانه ه��ای جه��اد 
کشاورزی، راه و ترابری، 
نف��ت، س��تاد مدیریت 
حمل و نقل و سوخت 
و س��ایر دس��تگاه های 
مربوطه ت��ا پایان نیمه اول س��ال 1390 پیگیری و 
نظارت کند و گزارش عملکرد دستگاه های یاد شده 
را به معاون اول رئیس جمهور ارائه کند. بر اساس 
این مصوبه، بازنگری میزان معافیت کاالی ورودی 
همراه مسافر با همکاری مرکز امور منطقه های آزاد 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرک ایران و 
ارائه پیشنهاد الزم به هیأت وزیران نیز بر عهده ستاد 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز خواهد بود.

سهم قاچاقچيان، 88 درصد از بازار موبايل

ضرورت قطع وابستگي دولت 
به درآمدهاي نفتي 

مدير روابط عمومي سازمان میراث فرهنگي: 
ايران برای امانت منشور کوروش، بيشتر از روال 

بين المللی تعهدی نداده است 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
درآمد هدفمند سازي يارانه ها براي اشتغال زايي هزينه شود

س
فار

س: 
عك
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حوادث

دنی��ای امروز اس��ترس های مختلفی دارد ک��ه بعضی از این 
اس��ترس ها مختص محیط کار اس��ت. نزاع ب��ا یک همکار، 
محروم ش��دن از پاداش، دیر رسیدن به سر کار و فشار هیأت 
مدیره یا رؤسای س��ازمان به مدیر را می توان نمونه هایی از 
اس��ترس های محیط کار نامید. مدیران برای این که بهداشت 
روانی محیط کار را تأمین کنند باید با مفاهیم اساسی بهداشت 
روانی آشنا شوند. مدیران باید توجه داشته باشند که مدیریت 
اثربخش نیز بدون توجه و اعتماد به س��امت روانی کارکنان 
حاصل نمی ش��ود و برای رس��یدن به این مه��م، باید اصول 
بهداش��ت روانی در سازمان را رعایت نمایند. مطلب ذیل به 

موضوع فوق می پردازد.
اصول بهداشت روانی در سازمان:

  ایجاد جو صمیمیت، همدلی، صداقت، همکاری و احترام 
متقابل در میان کارکنان سازمان.

  ایجاد ش��رایطی که کارکنان س��ازمان با اعتقاد قلبی و با 
صمیمیت برای خود و همکار خویش احترام قائل باشند.

  پرهی��ز از اعم��ال روش های مبتنی ب��ر زور و اجبار در 
محیط سازمان.

 شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان تحت نظارت سازمان 
و فراهم س��اختن رشد و شکوفایی این استعداد در حد توان 

و امکانات سازمان.
 شناس��ایی دالی��ل واقع��ی ک��م کاری، غیب��ت از کار، 
بی حوصلگ��ی و بی عاقگی به کار، کم توجهی و بی دقتی 

کارکنان توسط مدیر.
 آشنا ساختن کارکنان با واقعیت های محیط کار و حذف 
آن دس��ته از معیارها و عوامل س��ازمانی که از لحاظ اخاقی، 
انسانی و فرهنگ س��ازمانی صحیح تلقی نمی شود. بنابراین 
مدیران باید تاش کنند تا محیط کار، برای کارکنان اضطراب 
آور نباشد و کارمندان احساس امنیت شغلی کنند و با شور و 
انگیزه به دور از هرگونه خش��م و درگیری بیهوده به وظایف 

خود عمل نمایند.
بهداش��ت  تعری��ف 
روانی در محیط کار:

بهداش��ت روان��ی در 
یعن��ی  کار  محی��ط 
مقاب��ل  در  مقاوم��ت 
پریشانی های  پیدایش 
اختال های  و  روانی 
رفت��اری در کارکن��ان 
سازمان و سالم سازی 
فضای روان��ی کار، به 
هدف های  که  نحوی 
چندگان��ه زی��ر تأمین 

شود:
 هیچ یک از کارکنان 
سازمان به دلیل عوامل 
موج��ود در س��ازمان 
گرفت��ار اختال روانی 

نشوند.
 هر یک از کارکنان 
از اینک��ه در س��ازمان 
مح��ل کار خ��ود ب��ه 

فعالیت اش��تغال دارند احساس رضایت کنند و عاقه مند به 
ادامه کار در آن سازمان باشند.

 هر یک از کارکنان سازمان نسبت به خود، رؤسا، همکاران 
خ��ود و ب��ه طور کلی نس��بت به جه��ان اطراف خ��ود و به 
خصوص نس��بت به جایگاه خود در سازمان احساس مثبتی 

داشته باشند.
 همه کارکنان سازمان قادر به ایجاد روابط مطلوب با محیط 

کار و عوامل موجود در آن باشند.
عوامل انسانی تشکیل دهنده محیط کار

ش��خصیت و رفتار در سازمان: ش��خصیت از عناصر زیادی 

تش��کیل می شود که رفتارهای انس��انی محصول شخصیت 
انسان است و صفات شخصیتی بر رفتار اثر می گذارد. صفاتی 

که رفتار سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد عبارتند از:
عزت نفس: 

عزت نفس یعنی نظر ش��خص درباره خود، این نظر از طریق 
ارزش��یابی هر ش��خص از رفتارها، ظاهر، هوش و موقعیت 
اجتماعی خود و نیز از طریق ارزش��یابی دیگران از خود، در 
او رشد می یابد و بر نوع کار نیز اثر دارد. به فرض کسی که 
عزت نفس باالیی دارد، در کار زیاد خطر می کند و به دنبال 
کارهای س��طح باال می رود و اموری را جستجو می کند که 
نیاز به رقابت زیادی دارد. به انتقاد، حساس��یت زیادی نشان 
می ده��د و هدف های زیادی دارد که برای رس��یدن به آنها 
تاش هایی طاقت فرس��ا انج��ام می دهد. بنابراین یک مدیر 
سازمان باید برای کارکنان خود رقابت هایی به وجود آورد که 
آنها بتوانند موفقیت هایی به دست آورند و از این طریق عزت 

نفس خ��ود را رش��د 
دهند و احساس نمایند 
مهمتر  کاره��ای  برای 

شایستگی دارند.
از  منظور  کنترل:  منبع 
منبع کنترل این اس��ت 
ک��ه ش��خص ت��ا چه 
ان��دازه بر زندگی خود 
اثر داشته باشد. کسانی 
که منب��ع کنترل درونی 
دارند سازندگان اصلی 
خود هستند. اما کسانی 
که منبع کنترل بیرونی 
دارند معتقدند که آنچه 
بر س��ر آنها می آید در 
شانس  محصول  اصل 

یا تصادف است. کسانی که منبع کنترل درونی داشته بر رفتار 
خود تس��لط دارند. در مقاب��ل پاداش ها و تنبیه های زندگی 
اثرگذارند و هرگز منفعل و ناتوان نیس��تند. بر عکس کسانی 
که منبع کنترل بیرونی دارند ترجیح می دهند زیر نظر مدیران 

مقرراتی و مقتدر، کار کنند.
عدم انعطاف پذیری: انسان غیر قابل انعطاف کسی است که در 
عقاید و باورهای خود انعطاف ناپذیر است. تمایل دارد زندگی 
را به طور کلي تهدیدکننده درک کند و قدرت قانون را مطلق به 
حساب آورد. این افراد وقتی به قدرت می رسند و مدیریت را 
 به عهده می گیرند؛ بهتر کار می کنند اما از نظرات دیگران در 

گی��ری  تصمی��م 
کنند.  نمی  اس��تفاده 
گروه های  در  آنه��ا 
سازمان یافته بهتر کار 

می کنند.
و  ــی  گراي درون 

برون گرايی: 
مدیران در اصل افراد 
ب��رون گرا هس��تند. 
در  گرای��ان  ب��رون 
کاری  محیط ه��ای 
پرجمعی��ت  زن��ده، 
فعالیت ه��ای  و 
مختلف، بازده بهتری 
دارن��د. در حالی که 

درون گرای��ان در محیط های آرام، بهترین بازده را به دس��ت 
می آورند و در فعالیت هایی که پشتکار، تمرکز، دقت، تفکر 

و حوصله زیاد نیاز دارد بهتر موفق می شوند.
نگرش ه��ا و رفتاره��ا در کار: نگ��رش، عبارت اس��ت از 
احس��اس مثبت یا منفی نس��بت به یک شخص یا یک شی. 
وقتی می گوییم فان شخص یا فان شی ء را دوست نداریم، 
در واقع نگرش خود را بیان می کنیم. نگرش، رفتار را تحت 

تأثیر قرار می دهد اما آن را پیش بینی نمی کند.
رضايت مندی شغلی:

عبارت اس��ت از: یک حالت هیجانی مثبت که نظر شخصی 
کارکن��ان را، در م��ورد کار خود یا جو حاک��م در محیط کار 
منعکس می س��ازد. این رضایت برای مدیران مهم است زیرا 
کارمند راضی، بازده خوبی دارد، غیبت نمی کند، حادثه نمی 
آفریند و باند تش��کیل نمی دهد. نقش مدیریت، طرح ریزی 
محیطی اس��ت که از لحاظ مادی و اجتماعی خش��نودکننده 
باشد. الزم است به منظور حصول اطمینان از این که کارکنان 
مهارت ها و توانایی های الزم را دارند فرایندهای گزینش و 

آموزش در سازمان به کار روند.
همانندسازی با سازمان:

همانند سازی نگرشی است که بر طبق آن شخص ارزش های 
سازمان و خود را همانند سازی می کند و دو نوع است.

 همانند سازی عاطفی
 همانندسازی توافقی.

کسی که همانندس��ازی عاطفی دارد دوست دارد در سازمان 
باق��ی بماند و هدف و ارزش های س��ازمان را مثل هدف ها 

و ارزش ه��ای خ��ود می دان��د. ب��رای اداره ه��ر چ��ه بهتر 
س��ازمان، تاش های الزم را ب��ه کار می گیرد. آرزو می کند 
وابسته به سازمان باش��د. درستکار است و نفع سازمان را بر 
منافع ش��خصی خود ترجیح می دهد. وقتی شخصی دارای 
همانندسازی توافقی اس��ت تنها به این علت که کار دیگری 
را نمی تواند انجام دهد، در س��ازمان می ماند. او می ترس��د 
که مبادا امتیازها و برتری های به دس��ت آمده در طول زمان 

را از دست بدهد.
تغییر نگرش ها:

کس��انی که نگرش منفی دارند برای سازمان تهدید محسوب 
می شوند، زیرا می توانند بقیه کارکنان را نیز به سوی فکرهای 
منفی س��وق دهند؛ از راه قانع س��ازی می ت��وان نگرش ها 
را تغییر داد. کس��ی که می خواهد دیگ��ری را قانع کند باید 
شخصی معتبر و بی طرف باش��د. ظاهری جذاب و رفتاری 
عاطفی داشته باشد. کس��ی که عزت نفس پایین داشته باشد 

زودتر قانع می شود زیرا کمتر به خود اعتماد دارد.
فرايند اسناد:

 فرایند اس��ناد یعنی تاش در سنجش و ارزشیابی دقیق مردم 
بر اس��اس رفتار آنان. کس��انی که از نظ��ر منبع کنترل درونی 
نمره باالیی به دس��ت می آورند، رفتار خود را به علت های 
درونی نس��بت می دهند. کس��انی که نیاز به پیش��رفت قوی 
دارن��د موفقیت ه��ا را ب��ه مهارت ه��ا و شکس��ت ها را به 
ع��دم مهارت خ��ود نس��بت می دهند. ای��ن نوع اس��ناد به 
ط��ور معمول احس��اس ناشایس��تگی، بی لیاقت��ی و حالت 
افس��ردگی به وجود می آورد کارکنان، شکس��ت های خود 
 را با ش��ماتت کردن ماف��وق یا همکاران، یا نس��بت دادن به 
نارس��ایی ها، عقب ماندگی ها و بی نظمی س��ازمان توجیه 

می کنند. 
تعارض:

تع��ارض در س��ازمان یعنی اختاف کلی، جزئ��ی، واقعی یا 
احساس��ی، بین نقش ها، هدف ها و عاقه های یک یا چند 
ف��رد، گروه یا خدمات. مدیران باید وجود تعارض ها را یک 
ام��ر واقعی تلقی کنند. البته هدف، این نیس��ت که به محض 
احس��اس وجود تعارض، همه نیروها را بس��یج کنند تا آن را 
از بی��ن ببرند بلکه بخش عظیمی از فعالیت مدیران برای حل 

تعارض ها صرف می شود. 
آنچه در تعیین نتیجه اهمیت دارد ش��یوه حل تعارض است. 
زیرا تعارض بلندمدت آثار روانی و جسمانی وخیمی دارد. از 
آثار روانی آن می توان به اختال های نوروتیک )اختال های 
روان��ی خفی��ف( و از آث��ار جس��مانی آن ب��ه اختال های 
سایکوسوماتیک از قبیل زخم معده، کهیر، یبوست، سردردهای 

عصبی و... اشاره کرد.

جامعهجامعه

بهداشت رواني محيط كار

عضو هیأت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان گفت: از آن جا که 
مهم بودن نق��ش خانواده برای جلوگیری از آس��یب های اجتماعی به 
خصوص آس��یب خودکشی برای ما محرز است؛ پس با داشتن ازدواج 
موفق می توان از این گون��ه بحران ها و اتفاق های ناهنجار دور ماند. 
عضو هیأت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان در گفتگو با ایمنا، 
ب��ه دالیل عمده خودکش��ی در بین افراد اش��اره ک��رد و گفت: عوامل 
خودکشی متفاوت و تمامی افرادی که اقدام به این عمل می کنند برای 
خود دالیل زیادی دارند. دکتر غامرضا قاس��می، مشکات زناشویی، 
خیانت همسران به یکدیگر، شکس��ت های عاطفی، فشارهای درسی، 
مش��کات درون خانوادگ��ی، بیماری های مزمن روانی، افس��ردگی، 
اعتیاد، بی هدف ب��ودن در زندگی و مبتا بودن به بیماری های صعب 
العاج را از عوامل مؤثر بر بحران خودکش��ی اعام کرد و افزود: افراد 
بیشتر به دلیل نداشتن حمایت های کافی از طرف خانواده و جامعه، دچار 
این تجربه آس��یب زا می ش��وند که در این میان، نقش خانواده از جامعه 
حس��اس تر و وخیم تر است. وی ادامه داد: حمایت خانواده و مداخله 
او برای حل مش��کات فرد به مراتب میزان ای��ن بحران را کم تر و تا 
اندازه ای اثرهای آس��یب زای آن را متوقف می نماید. مؤسس کلینیک 
مددکاری اجتماعی زنده رود تصریح کرد: زنان بیشتر از مردان اقدام به 
 خودکش��ی می کنند اما موفقیت در این زمینه، بیشتر از آن مردان است. 
دکتر قاسمی درباره آمار خودکشی اظهار داشت: به یقین می توان گفت 
با باال رفتن میزان افسردگی، باید شاهد افزایش آمار خودکشی در جامعه 
باش��یم. وی کنترل بافت خانواده ه��ا را عامل مهمی برای جلوگیری از 
 عمل خودکش��ی دانست و خاطرنش��ان کرد: دقت در انتخاب همسر و 
س��رمایه گذاری الزم در زمینه ازدواج موفق به نحو بس��یار مطلوبی در 
کنت��رل این بحران مؤث��ر خواهد بود. دکتر قاس��می در زمینه باال بودن 
آمار خودکش��ی در اس��تان های غربی کش��ور گفت: امر و نهی مرد در 
اس��تان های غربی و عمل بی چون و چرای زن به خواس��ته های مرد، 
عامل مهمی در افزایش آمار این بحران در استان های غربی شناخته شده 
است. وی تبعات خودکشی را برای خانواده ها بسیار سنگین اعام کرد 
و اظهار داشت: خانواده ها مرگ ناگهانی جوان و دیگر اعضای خانواده 
را بسیار راحت تر از خودکشی می پذیرند چرا که آن لکه ننگ بزرگی 
برای خانواده به حس��اب آمده و باعث کنار گذاش��تن آن ها از جامعه 
می ش��ود. متخصص روان و بهداش��ت خانواده در م��ورد راهکارهای 
جلوگیری از خودکش��ی در جامعه عنوان کرد: وجود سیستم غربالگری 
در نظام آموزشی می تواند جوانان و نوجوانان مستعد و آسیب پذیر را 
در جامعه شناس��ایی و به مشاوران کارآمد معرفی نماید. وی گفت: باال 
بردن آگاهی خانواده ها نس��بت به وضعیت فرزندان، توس��ط مشاوران 
برای رفع مش��کات آن ها با مراجعه به پزش��کان متخصص، از جمله 
راهکارهای پیشنهاد شده توسط این سیستم غربالگری است. غامرضا 
قاس��می سیستم پیگیری کش��ور در این زمینه را بسیار ضعیف دانست 
و تصریح کرد: س��ازمان هایی چون بهزیس��تی و دانشگاه علوم پزشکی 
مدیری��ت این سیس��تم و بخش های خصوصی، بازوان آن هس��تند که 
می توانند با ارتباط بیشتر با کلیه سازمان ها، نتیجه های خوب و مؤثری 

را در کنترل این معضل اجتماعی به همراه بیاورند.

  18 سال پیش من در شرکت سوئدی »ولوو« استخدام شدم. کار کردن در 
این شرکت تجربه جالبی برای من به وجود آورده است.  اینجا هر پروژه ای 
حداقل 2 سال طول می کشد تا نهایی شود، حتی اگر ایده ساده و واضحی 
باشد. این قانون اینجاست. جهانی ش��دن )globalization(  باعث شده 
اس��ت که همه ما در جس��تجوی نتایج فوری و آنی باش��یم. و این به طور 
مش��خص با حرکت کند سوئدی ها در تناقض است. آن ها به طور معمول 
تعداد زیادی جلسه برگزار می کنند، مدت ها بحث می کنند و خیلی آرام کار 

را پیش می برند. ولی در انتها، این شیوه همیشه به نتایج بهتری می انجامد.
اولین روزهایی که در سوئد بودم، یکی از همکارانم هر روز صبح با ماشین 
 خ��ود م��را از هتل به محل کار می برد. ماه س��پتامبر بود و هوا کمی س��رد 

و برفی. 
ما صبح  زود به کارخانه می رس��یدیم و همکارم ماشینش را در نقطه دوری 
نسبت به ورودی ساختمان پارک می کرد. در آن زمان، 2000 کارمند ولوو با 
ماشین شخصی به سر کار می آمدند. روز اول، من چیزی نگفتم، همین طور 
روز دوم و س��وم. روز چهارم به همکارم گفتم: آیا جای پارک ثابتی داری؟ 
چرا ماشینت را این قدر دور از در ورودی پارک می کنی در حالی که جلوتر 

هم جای پارک هست؟
او در جواب گفت: برای این که ما زود می رس��یم و وقت برای پیاده رفتن 
داریم. این جاها را باید برای کسانی بگذاریم که دیرتر می رسند و احتیاج به 
جای پارکی نزدیک تر به در ورودی دارند تا به موقع به سرکارشان برسند. تو 

این طور فکر نمی کنی؟ میزان شرمندگی مرا خودتان حدس بزنید.
 .)Slow Food( این روزها، جنبشی در اروپا راه افتاده به نام غذای آهسته
این جنبش می گوید که مردم باید به آهستگی بخورند و بیاشامند، وقت کافی 
برای چشیدن غذایشان داشته باشند، و بدون هرگونه عجله و شتابی با افراد 
خانواده و دوستانش��ان وقت بگذرانند. غذای آهسته در نقطه مقابل غذای 
س��ریع )Fast Food ( و الزاماتی که در س��بک زندگی به همراه دارد قرار 
می گیرد. غذای آهس��ته پایه جنبش بزرگتری است که توسط مجله بیزنس 

طرح شده و یک »اروپای آهسته« نامیده شده است. 
این جنبش به طور کلي حس شتاب و دیوانگی به وجود آمده بر اثر نهضت 
جهانی شدن را زیر سؤال می برد. نهضتی که کمیّت را جایگزین کیفیت در 
همه شئون زندگی ما کرده است. مردم فرانسه با وجودی که 35 ساعت در 
هفته کار می کنند اما از امریکایی ها و انگلیسی ها مولدترند. آلمانی ها ساعت 
کار هفتگی را به 8/28 ساعت تقلیل داده اند و مشاهده کرده اند که بهره وری 
و قدرت تولیدشان 20 درصد افزایش یافته است. این گرایش به آهستگی و 
کندکردن جریان شتاب آلود زندگی، حتی نظر امریکایی ها را هم جلب کرده 
اس��ت. البته این گرایش به عدم ش��تاب، به معنی کم کار کردن یا بهره وری 
کمتر نیست. بلکه به معنای انجام کارها با توجه بیشتر به جزییات و استرس 
کمتر و  نیز برقراری مجدد ارزش های خانوادگی و رسیدن به زمان فراغت و 
در نتیجه انجام کارها با کیفیت و بهره بری بیتشر است. به معنی چسبیدن به 
حال در مقابل آینده نامعلوم و تعریف نشده است. به معنی بها دادن به یکی 

از اساسی ترین ارزش های انسانی یعنی ساده زندگی کردن است. 
هدف جنبش آهستگی، ایجاد محیط های کاری کم تنش تر، شادتر و مولّدتری 
اس��ت که در آن ، انسان ها از انجام دادن کاری که در آن مهارت دارند، لذت 
می برند. اکنون زمان آن فرا رس��یده اس��ت که توقف کنیم و درباره این که 
چگونه شرکت ها به تولید محصوالتی با کیفیت بهتر، در یک محیط آرامتر و 
بی شتاب و با بهره وری بیشتر نیاز دارند، فکر کنیم. بسیاری از ما زندگی خود 
را به دویدن در پشت سر زمان می گذرانیم اّما تنها هنگامی به آن می رسیم که 
بر اثر سکته قلبی یا در یک تصادف رانندگی به خاطر عجله برای سر وقت 
رسیدن به سر قرار، بمیریم. به شما به خاطر این که تا پایان، این مطلب را 
خواندید تبریک می گوئیم. بسیاری هستند که برای هدر ندادن زمان، از وسط 

مطلب، آن را رها می کنند تا از قافله جهانی شدن عقب نمانند!

در گفتگو با رئیس کلینیك مددکاری اجتماعی 
»زنده رود« مطرح شد:

 در خانواده سالم، معضلی 
به نام خودکشی وارد نمی شود

فقط 3 دقیقه زمان بگذاريد
لطفاً بخوانيد!

سرخط

دستگيری سارقان به عنف؛ در اصفهانفرشته اي در لباس انسان

انهدام باند تهيه و توزيع کراک در اصفهانانهدام پاتوق مواد و دستگيري 5 زن و مرد؛ در اصفهان

 شهروند شریف اصفهانی که مبلغ 110 میلیون ریال 
وجه نقد پیدا کرده بود با کمک پلیس آگاهی استان اصفهان 

به صاحبانش باز گرداند. 
س��رهنگ »حس��ین حس��ین زاده« رئیس پلی��س آگاهی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اعام این مطلب اظهار 
داش��ت: در جریان ادامه رسیدگی به یکی از پرونده های 
موجود، ضرورتی پیش می آید که ش��اکی پرونده جهت 
پ��اره ای از توضیحات به پلیس آگاهی دعوت می ش��ود 
که این کار توس��ط مأموران اداره مربوطه این پلیس انجام 
می شود. وی افزود: این فرد پس از اتمام کارش در آگاهی، 
نام��ه ای را از این پلیس جهت ادامه رس��یدگی به پرونده 
مذکور دریافت می کند و هنگام بازگشت، نامه مذکور را به 
همراه مبلغ 110 میلیون ریال وجه نقد روی سقف اتومبیل 
خ��ود جا می گذارد و بدون اینکه آنه��ا را بردارد محل را 

ترک می کند.
این مقام مسئول تصریح کرد: در همین زمان فردی که در 
حال عبور از آن محل بوده پس از پیدا کردن پاکت حاوی 
مبلغ مذک��ور، با توجه به اینکه نام��ه ای از پلیس آگاهی 

 این اس��تان همراه وجوه بوده تمامی آن را جهت رساندن 
به صاحب اصلی اش به آن آگاهی تحویل می دهد.

رئی��س پلیس آگاهی اس��تان ضم��ن قدردان��ی از عمل 
شرافتمندانه این شهروند صدیق اصفهانی گفت: همانگونه 
که در قرآن کریم بیان شده و در روایات و احادیث اسامی 
مورد تأکید قرار گرفته است هیچ رفتار و اعمالی در این دنیا 
برای عالم غیب موجب فراموشی و نسیان نخواهد بود و 
هر کس نتیجه تمامی اعمال و رفتار و نیات خود را حتی 
اگر به مقدار ناچیزی هم باشد چه در این دنیا و چه در عالم 
پس از مرگ خواهد دید و خود نیز بر آن قضاوت خواهد 
 ک��رد و مصداق آیه ای از ق��رآن کریم به این مضمون که:
 الم یعلم بان ا... یری نیز به ش��کلی دیگر همین مطلب را 
برای انسان های اهل تفکر و آخرت بین تداعی می کند. 

سرهنگ »حسین زاده« در پایان خاطرنشان کرد: به منظور 
تقویت اینگونه رفتارهای خداپسندانه و ارج نهادن به این 
انسان مؤمن و شریف از طرف پلیس آگاهی استان اصفهان 
و ش��خص مالباخته لوح تقدی��ر و هدیه ای نفیس به وی 

اهدا شد.

  س��ارقانی که ب��ا تهدید چاقو اقدام به س��رقت 
از منزل��ي کرده بودند توس��ط مأم��وران اداره مبارزه با 
س��رقت های ب��ه عنف پلی��س آگاهی اس��تان اصفهان 

شناسایی و دستگیر شدند.
س��رهنگ »حس��ین حس��ین زاده« رئیس پلیس آگاهی 
اصفهان با اعام این مطلب اظهار داش��ت: در پی وقوع 
یک فقره س��رقت به عنف منزل، موضوع در دستور کار 
مأموران اداره مبارزه با س��رقت های به عنف این پلیس 

قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیق ها مش��خص شد سارقان با تهدید 
چاقو وارد منزل فردی به نام »ناصر – م« ش��ده و اقدام 

به سرقت اشیاء قیمتی کرده اند.
این مقام مس��ئول گفت: در ادامه اقدام های ویژه پلیسی 
در ای��ن رابطه، دو نفر به نام ه��ای »میاد و میثم – م« 
شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان تصریح کرد: در بازجویی های 
اولی��ه ه��ر دو متهم به صراحت به ج��رم ارتکابی اقرار 

کردند.

ای��ن مقام انتظامی در ادامه بی��ان کرد: با هماهنگی مقام 
قضایی، مخفیگاه متهمان مورد بازرس��ی قرار گرفت و 

اموال مسروقه کشف و ضبط شد.
س��رهنگ »حسین زاده« در پایان با اشاره به اینکه اموال 
مس��روقه کش��ف ش��ده با هماهنگی های انجام ش��ده 
تحویل مالباخته ش��ده است خاطر نشان کرد: متهمان به 
همراه پرونده جهت س��یر مراحل قانونی تحویل مراجع 

قضایی شدند.

 انهدام پاتوق استعمال مواد مخدر توسط مأموران 
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان به دستگیری 5 زن و 

مرد معتاد منجر شد.
س��رهنگ »محس��ن عقیلی« فرمانده انتظامی شهرستان 

اصفهان با اعام این مطلب اظهار داش��ت: در پی کسب 
خب��ر مبنی ب��ر تبدیل منزلی ب��ه پاتوق اس��تعمال مواد 
مخ��در در یکی از منطقه های ش��هر اصفهان، موضوع 
 در دس��تور کار مأم��وران کانتری 26 ای��ن فرماندهی 

قرار گرفت.
وی افزود: پس از کس��ب اطمینان از درس��تی موضوع، 
مأموران با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام و س��ه 
زن و دو مرد را در حال اس��تعمال مواد مخدر دس��تگیر 

کردند.
این مقام مسئول تصریح کرد: در بازرسی منزل مذکور، 
مقدار 20 گرم کراک، دو بس��ته شیشه، 5 گرم تریاک، 2 
عدد وافور مستعمل، 20 عدد پایپ و 74 حلقه سی دی 

غیر مجاز کشف و ضبط شد.
س��رهنگ عقیلی در پایان خاطرنشان کرد: کلیه متهمان 
به همراه پرونده جهت س��یر مراح��ل قانونی به مراجع 

قضایی تحویل داده شدند.

 با عملیات غافلگیرانه پلیس مبارزه با مواد مخدر 
اس��تان، باند ش��ش نفره تهیه و توزیع م��واد مخدر در 
اصفه��ان متاش��ی و بیش از 4 کیلوگرم کراک کش��ف 

و ضبط شد.
س��رهنگ »حس��ین رضایی« رئیس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر فرماندهی انتظامی اس��تان اصفه��ان با اعام این 
مطلب اظهار داش��ت: پس از دستگیری یکی از اعضای 
باند توزیع »کراک« در اصفهان، شناس��ایی و دستگیری 
س��ایر اعضای این باند به صورت ویژه در دس��تور کار 

مأموران اداره عملیات این پلیس قرار گرفت.
وی اف��زود: طی تحقیق های انجام گرفته و به کارگیری 
اقدام های ویژه پلیس��ی، مخفیگاه این باند شناس��ایی و 
مأموران به محل اعزام و اعضای این باند که ش��ش نفر 

از اتباع بیگانه بودند دستگیر شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تصریح کرد: در 
بازرس��ی از منزل متهمان مقدار چهار کیلو و 200 گرم 

کراک کشف و ضبط شد.
سرهنگ »رضایی« در پایان خاطر نشان کرد: متهمان به 
همراه پرونده جهت س��یر مراحل قانونی تحویل مراجع 

قضایی شدند.
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درگذشت فرزند دلبندتان را به حضرتعالي و خانواده داغدارتان تسليت عرض نموده و 
از درگاه ايزد منان، علو درجات آن مرحوم و صبر جميل و اجر جزيل را براي بازماندگان 

مسئلت مي نماييم.

شد.  بستگان  و  آشنايان  شديد  تألم  و  تأسف  باعث  برومندتان،  فرزند  درگذشت  خبر 
بدينوسيله مراتب تسليت خود را خدمت حضرتعالي و خانواده محترمتان عرض نموده و از 
درگاه خداوند متعال علو درجات را براي آن فقيد سعيد و صبر جميل و اجر جزيل را براي 

بازماندگان مسئلت مي نماييم.
از طرف اميد عزيزي زاده و خانواده از طرف مجيد آل ابراهيم و خانواده 

جناب آقاي مختار قربانيجناب آقاي مختار قرباني

شهرستان ها
شهرکرد

 رئیس کمیسیون فرهنگی – اجتماعی شورای اسامی شهر اصفهان بر تکمیل 
و توسعه زیر ساخت های صنعت توریسم در این شهر به عنوان »پایتخت فرهنگ و 

تمدن ایران اسامی« تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس��امی شهر اصفهان: سردار جانباز »کریم نصر 
اصفهانی« با اشاره به تعطیات ایام عید فطر و آمدن انبوهی از مسافران به این شهر، از 
خدمات ارزشمند و شبانه روزی بخش های مختلف شهرداری اصفهان به مسافران، 
قدردانی کرد و گفت: احداث مکان های اس��تقرار مس��افران و کمپینگ ها، همچنان 
یکی از نیازهای اساسی شهر اصفهان برای پذیرایی و ساکن کردن مسافران، در همه 

فصل های سال است.
وی احداث این مکان ها را یکی از زیر ساخت های توسعه صنعت توریسم در شهر 
توریس��تی – فرهنگی اصفهان دانست و گفت: برای جذب توریست های داخلی و 
خارجی باید به دیگر زیر س��اخت ها همچون: خطوط ریلی و هوایی، فرودگاه ها، 
ترمینال ها، راه آهن و هتل های استاندارد هم توجه ویژه ای شود تا بتوانیم جایگاه واال 

و ویژه ایران اسامی و شهر اصفهان را به سایر جهانیان معرفی کنیم.
س��ردار نصر اصفهانی در ادامه س��خنان خود از برنامه های قرآنی و ورزشی سازمان 
 فرهنگی – تفریحی ش��هرداری اصفهان در طول ماه مب��ارک رمضان قدردانی کرد و 
گفت: با اجرای گس��ترده و وسیع این برنامه ها در سایر منطقه ها و محله های شهر 
اصفهان، افزون بر غنی سازی وقت فراغت مردم، به خصوص جوانان در ساعت های 

بعد از افطار، از بروز بی نظمی و حرکات زننده در شهر جلوگیری شد.
وی، از حضور 600 تیم فوتس��ال در مس��ابقه های جام موالی عرش��یان و استقبال 
گس��ترده تماشاچیان از این مس��ابقه ها خبر داد و گفت: انتظار داریم این فعالیت ها 
 در س��ال های آین��ده به صورت گس��ترده و فراگیرت��ر در دیگر محله ه��ا اجرایی 

شود.

 طی مراس��می با حضور اس��ماعیلی )معاون سیاس��ی امنیتی استانداری 
اصفه��ان( فرماندار و جمعی ازمس��ئوالن ش��هرضا، س��ه طرح کش��اورزی در 

شهرستان شهرضا به بهره برداری رسید.
افتت��اح ط��رح آبیاری تحت فش��ار بارانی در زمینی به مس��احت 90 هکتار در 
منطقه کش��اورزی مهیار با هزینه ای بالغ بر دو میلی��ارد و 940 میلیون ریال و 
اشتغالزایی 10 نفر، بهره برداری از طرح آبیاری کم فشار در زمینی به مساحت 
20 هکتار در منطقه کش��اورزی مهیار  با هزینه ای بالغ بر 472 میلیون ریال و 
اشتغالزایی 4 نفر، افتتاح  طرح کانال آبیاری در منطقه سوالر به طول 1681 متر، 
با هزینه ای بالغ بر 379 میلیون ریال و با اش��تغالزایی 5 نفر، )که هر س��ه طرح 
از محل اعتبارهای ملی و وام بانکی تأمین اعتبار ش��ده(، سه طرحی بود که در 

بخش کشاورزی در شهرضا به بهره برداری رسید.
همچنین بهره برداری از فاز دو ساختمان فرمانداری شهرضا شامل: تاالر شهید 
رجای��ی با ظرفی��ت 200 نفر، تاالر ش��هید باهنر و س��الن کنفرانس با ظرفیت 
250 نفر، تکمیل طبقه س��وم س��اختمان فرمانداری با زیر بنای 800 متر مربع، 
 س��اخت سوئیت فرمانداری به مس��احت 40 متر مربع  و راه اندازی تأسیسات 
موت��ور خان��ه فرمانداری که ب��ا هزینه ای بالغ ب��ر 10 میلیارد ری��ال از محل 
اعتبارهای اس��تانی در مدت 14 ماه به بهره برداری رس��ید، از دیگر طرح هایی 

بود که با حضور اسماعیلی به بهره برداری رسید.

 این مطلب را اسماعیلی )معاونت سیاسی امنیتی استانداری اصفهان( در 
جلسه شورای اداری شهرستان شهرضا با حضور امام جمعه، مسئوالن اداره ها 
و ارگان ها، جمعی از اصناف و خانواده معظم شهدا، عنوان کرد و افزود: کشور 
ما از زمان پیروزی انقاب اس��امی از س��وی دش��منان با هدف جلوگیری از 
پیش��رفت ها و شکست انقاب، مورد تحریم قرار گرفته است، اما خوشبختانه 
امروزه ما ش��اهد حقیقتی دیگر هستیم و با تاش زنان و مردان جامعه توانسته 

ایم با هدف آنها مبارزه کنیم.
اس��ماعیلی اف��زود: راه اندازی دو س��ایت بزرگ انرژی هس��ته ای در اس��تان 
اصفه��ان، یک��ی از بزرگترین موفقیت های بع��د از انقاب بوده که نش��انگر 
 فعالیت مس��ئوالن و جوان��ان پرتاش کش��ور عزیزمان در راس��تای مبارزه با 

تحریم هاست.
وی رویک��رد دولت دهم را توجه به ام��ور فرهنگی بیان کرد و گفت: با توجه 
به پتانس��یل های موجود در اس��تان، فعالیت های این رویکرد از اصفهان آغاز 
ش��ده و بی��ش از 100 میلیارد توم��ان اعتبار برای این طرح ه��ا در نظر گرفته 
ش��ده که در این راس��تا 7500 طرح به دبیرخانه فرهنگی اس��تان رسیده و پس 
 از بررس��ی های انجام ش��ده این طرح ها برای اجرا به شهرس��تان ها ارس��ال 

می شود.
اس��ماعیلی با اشاره به هدفمندسازی یارانه ها گفت: هدفمندی سازی یارانه ها 
یک آرزوی دیرینه در حوزه اداری و اقتصادی این مملکت بوده که دولت نهم 
از ابتدای روی کار آمدن، روی این موضوع تأکید خاصی داشت و اجرای این 

قانون را راه بزرگی برای پیشرفت و توسعه عالی اقتصاد دانست. 
معاونت سیاس��ی امنیتی اس��تانداری اصفهان خاطر نشان س��اخت: بیش از92 
درصد مردم استان معتقدند که هدفمندسازی یارانه ها به پیشرفت و عدالت در 

استان و کشور کمک خواهدکرد.

کارشناس مسئول گل، گیاهان 
خوراک��ی  ق��ارچ  و  زینت��ی 
سازمان جهاد کشاورزی چهار 
مح��ال و بختی��اری گفت: در 
6 ماه نخس��ت س��ال جاری، 
850 ت��ن محصوالت س��بزی 
و صیفی در اس��تان تولید شد 
که نس��بت ب��ه مدت مش��ابه 
س��ال گذشته، 10 درصد رشد 
داشته اس��ت. به گزارش موج 
ب��ه نق��ل از رواب��ط عمومی 
 س��ازمان جه��اد کش��اورزی، 
»یحی��ی حس��ین پ��ور« اظهار 
داشت: 40 واحد گل خانه سبزی و صیفی با سطح زیر کشت 9 هکتار در استان 
فعالیت می کنند. وی افزود: در س��ال گذشته، یک هزار و 574 تن محصوالت 
صیفی از گلخانه ها برداش��ت شد که بیشتر شامل: گوجه، خیار و فلفل بودند. 
وی بیان داش��ت: این تعداد گلخانه برای 200 نفر اش��تغال ایجاد نموده است. 
کارشناس مسئول گل، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی سازمان جهاد کشاورزی 
چهار محال و بختیاری گفت: پیش بینی می ش��ود تولید محصوالت س��بزی و 

صیفی در سال 89 به یک هزار و 700 تن افزایش یابد.

کارشناس مس��ئول گل، گیاهان زینتی و قارچ خوراکی س��ازمان جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری از تولید یک هزار و 900 تن قارچ خوراکی دکمه ای در شش 

ماه نخست سال جاری در این استان خبر داد. 
»یحی��ی حس��ین پور« در گفتگو با فارس در ش��هرکرد، اظهار داش��ت: در ش��ش 
ماهه نخس��ت س��ال ج��اری، ی��ک ه��زار و 900 تن ق��ارچ خوراک��ی دکمه ای 
 در اس��تان تولید ش��د که نس��بت به مدت مشابه س��ال گذش��ته 25 درصد رشد 

داشته است. 
وی با اش��اره به دالیل افزایش تولید قارچ دکمه ای در این اس��تان، گفت: افزایش 
واحده��ای تولیدی ق��ارچ خوراکی دکم��ه ای، رعایت نکات بهداش��تی و فنی و 
آموزش های ترویجی از دالیل افزایش تولید قارچ در سال جاری است. حسین پور 
مصرف قارچ خوراکی دکمه ای در اس��تان را یک هزار کیلوگرم در روز اعام کرد 
و افزود: در س��ال جاری دو واحد 200 تنی به مجموعه واحدهای تولید قارچ در 
اس��تان افزوده شد که با افزوده شدن این دو واحد برای 35 نفر نیز اشتغال مستقیم 

ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: یک واحد 200 تنی تولید و پرورش قارچ خوراکی نیز با اشتغالزایی 
15 نفر در نیمه دوم س��ال به بهره برداری می رسد. وی تعداد واحدهای تولید قارچ 
خوراکی دکمه ای در استان را 16 واحد اعام  و تصریح کرد: قارچ خوراکی صدفی 
به علت عدم بازار پس��ندی در سطح محدودی در استان تولید می شود. حسین پور 
با بیان اینکه در س��ال گذش��ته 3 هزار و 227 تن قارچ در اس��تان تولید شد، افزود: 
برهمین اساس پیش بینی می شود تا پایان سال جاری، تولید قارچ به 3 هزار و 700 
تن افزایش یابد. وی استان چهار محال و بختیاری را از استان های مستعد پرورش 
قارچ عنوان و خاطرنشان کرد: نکته دارای اهمیت در پرورش قارچ باالتر بودن هزینه 
سرمایشی نسبت به هزینه گرمایشی است و این استان به دلیل دارا بودن اقلیم سرد 

موجب کاهش هزینه سرمایشی و به تبع آن کاهش هزینه های تولید می شود. 
حسین پور تصریح کرد: برهمین اساس تولید قارچ در استان دارای صرفه اقتصادی 
بوده و تولید کنندگان نیز از این محصول استقبال بیشتری کرده اند. وی با بیان اینکه 
استان چهارمحال و بختیاری در تولید قارچ خوراکی دکمه ای در کشور رتبه چهارم 
را کس��ب کرده است، تصریح کرد: بیش��تر قارچ تولید شده در استان به استان های 
 تهران، اصفهان و خوزس��تان و درصد کمی نیز به کشورهای کویت و عراق صادر 

می شود.

 رئیس اداره امور فناوری های مکانیزاس��یون سازمان جهاد کشاورزی چهار 
محال و بختیاری از به کارگیری سیستم های نوتیلج یا بی خاک ورزی، برای نخستین 

بار در استان در کشت پاییزه سال جاری در یکی از شهرستان ها خبر داد. 
به گزارش موج به نقل از روابط عمومی س��ازمان جهاد کش��اورزی چهارمحال و 
بختیاری، »سید روح اله فاطمی« در این خصوص افزود: در این سیستم بدون انجام 
هرگونه خاک ورزی و درون بقایای گیاهی، اقدام به کاش��ت محصول می ش��ود. 
وی با بیان اینکه این سیس��تم موج��ب جلوگیری از تردد بی مورد ماش��ین آالت 
در مزرعه ها می ش��ود، تصریح کرد: این سیس��تم با جای گذاری بقایای گیاهی و 
 جلوگیری از مدفون ش��دن آنها، به تدریج باعث افزایش هوموس س��طحی خاک 

می شود. 
وی یکی دیگر از مزیت های استفاده از این سیستم را جلوگیری از تبخیر رطوبت 
خاک برشمرد و خاطرنشان  کرد: جلوگیری از تبخیر رطوبت خاک، موجب فراهم 
شدن بستر جوانه زنی بذر شده و درجه حرارت و رطوبت خاک برای جوانه زنی و 
رشد گیاه تأمین می شود. رئیس اداره امور فناوری های مکانیزاسیون سازمان جهاد 
کشاورزی چهار محال و بختیاری بیان داشت: این سیستم بیشتر در اراضی با آبیاری 
بارانی مورد استفاده قرار می گیرد و برای سایر اراضی، پس از ایجاد و آماده سازی 
شرایط مناسب به کار گرفته خواهد شد. وی با اشاره به اینکه سیستم بی خاک ورزی 
در استان های: خراسان، گلستان و فارس به کار گرفته شده است، افزود: از سیستم 
بی خاک ورزی می توان برای کش��ت محصوالتی نظیر گندم، جو و ذرت استفاده 
کرد و از کارایی باالیی برخوردار است. وی هدف از کاربرد این سیستم را حفاظت 

از خاک زراعی و تأمین مواد آلی مورد نیاز خاک عنوان کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگي – اجتماعي شوراي اسالمي شهر:
 تكميل زير ساخت صنعت توريسم اصفهان

سه طرح کشاورزي؛ در شهرستان 
شهرضا به بهره برداري رسيد

 تحريم ها اثري در راه پيشرفت 
انقالب اسالمي نخواهد داشت

در نیمه نخست سال جاري
توليد 850 تن محصوالت سبزي و 

صيفي در چهارمحال و بختياري

طي 6 ماه نخست سال جاري؛
 2 هزار تن قارچ خوراکي دکمه اي 
در چهارمحال و بختياري توليد شد

 رئیس اداره امور فناوري هاي مكانیزاسیون سازمان 
جهاد کشاورزي چهارمحال و بختیاري:

به کارگيري سيستم هاي نوتيلج يا بي 
خاک ورزي براي نخستين بار در استان

 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان

اصفهان

اصفهان

شهرضا

اصفهان

نمایشگاه ساالنه عرضه مستقیم 
کاال با عن��وان فروش پاییزه از 
21 لغایت 27 ش��هریور ماه و 
در آس��تانه آغاز سال تحصیلی 
نمایش��گاه های  مح��ل   در 
بین المللی استان اصفهان واقع 
در پ��ل شهرس��تان برپا ش��ده 
اس��ت. به گ��زارش ایس��نا در 
اصفهان، این نمایشگاه هر ساله 
با هدف ارائه و عرضه مستقیم 
و ب��دون واس��طه جنس های 
مورد نیاز ش��هروندان در یک 
م��کان و ب��ا ص��رف هزینه و 
وق��ت کمتر برگزار می ش��ود. 
مذکور  نمایش��گاه   همچنی��ن 
)8500 متر مربع فضا( سه سالن 
نمایش��گاهی را ب��رای عرضه 
محصوالت و تولیدات شامل: 
مواد غذایی و بهداشتی، کیف 
و کفش، پوش��اک، منسوجات 

اختی��ار  در  لوازم التحری��ر  و 
دارد. طب��ق اع��ام س��ازمان 
بازرگانی اس��تان، اف��زون بر 
حض��ور اصناف و اتحادیه ها، 
کارخانه ه��ا و ش��رکت های 
تولیدی نی��ز با اولویت تأمین 
نیازهای مردم از جمله کیف، 
کفش، لب��اس و لوازم التحریر 
 در ای��ن نمایش��گاه حض��ور 

دارند. 
شهروندان می توانند از طریق 
این نمایش��گاه از تخفیف 10 
ال��ی 20 درصدی خرید اقام 
ش��وند.  برخوردار  مصرف��ی 
همچنین به��ای لوازم التحریر 
در نمایش��گاه عرضه مستقیم 
پایی��زه،  50 درصد زیر  قیمت 
بازار اس��ت. این نمایشگاه از 
س��اعت 15 ال��ی 23 پذیرای 

شهروندان است.

 رئیس کمیس��یون عمران، معماری 
و شهرسازی شورای اسامی شهر اصفهان 
نسبت به وقوع خسارت های جبران ناپذیر 
در منازل مس��کونی ای که به انبار تجاری 

تبدیل شده اند، هشدار داد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسامی 
ش��هر اصفهان، »مصطفی بهبهانی« با اشاره 
ب��ه عملیات اخیر اطفاء حریق در یک انبار 
تجاری که ب��ه صورت خ��اف در بافت 
مسکونی ایجاد شده بود، از تاش و همت 
پرسنل س��ازمان آتش نشانی در این زمینه 
قدردانی کرد و اف��زود: این اتفاق و حادثه 
قبل��ی در انفجار گاز مای��ع در خیابان امام 
خمینی، زنگ خطر جدی را برای مدیریت 
شهری به صدا در آورد. وی افزود: وجود 
تخلف های زیاد در تبدیل منازل مسکونی 

به انبار تجاری و به ویژه ذخیره کردن محصوالت 
با مواد اولیه و س��می در منازل مسکونی حاشیه 
بازار اصفهان و خیابان مش��یر و محل های مشابه 
دیگر، می تواند در صورت وقوع آتش س��وزی 

منجر به خسارت های جبران ناپذیر شود.
بهبهانی، عدم دسترس��ی مناس��ب ب��رای حضور 
سریع نیروهای آتش نشانی و فقدان امکانات الزم 
برای اطفاء حریق را از مش��کل های اساسی این 

مکان ها دانست و از شهرداری اصفهان خواست 
 ضمن جلوگیری از تغیی��ر کاربری این محله ها 
 با هم��کاری مدیریت پیش��گیری از حادثه های 
غی��ر مترقب��ه اس��تانداری، تدابی��ر الزم را برای 
جلوگیری از خسارت های بعدی به عمل آورد.

 وی در ادام��ه تصری��ح ک��رد: ب��ا وج��ود تأکید 
بر اس��تفاده از مهندسان شهرس��از و ترافیک در 
ارزیاب��ی و طراح��ی این مجموعه ه��ا، در حال 
حاضر س��اختمان های عموم��ی و مجتمع های 

بزرگی در حال ساخت و یا صدور پروانه 
هس��تند که فاقد این نوع مطالعات بوده و 
در آین��ده ب��ه ناهنجاری ها و مش��کات 
زیست محیطی – ترافیکی و فرهنگی شهر 

خواهند افزود.
بهبهان��ی بر تعلق فضای ش��هری به عموم 
مردم تأکید کرد و گفت: در گذش��ته راجع 
ب��ه آلودگ��ی های��ی از جمل��ه آب و هوا، 
صوت��ی و بصری و بهداش��تی بحث های 
 زی��ادی ص��ورت گرفت��ه، ولی متأس��فانه 
راجع به آلودگی بویایی کمتر توجه ش��ده 
اس��ت. رئیس کمیس��یون عمران ش��ورای 
اس��امی ش��هر اصفهان در زمینه برخورد 
ب��ا ای��ن آلودگی، ب��ه تعطیل��ی واحدهای 
فروش ماهی در خیابان فروغی و رضایت 
 شهروندان اشاره کرد و افزود: متأسفانه در 
حال حاضر با افزایش تعداد فروش��ندگان فست 
فوده��ا ب��ه خص��وص در محل های پ��ر تردد 
ش��هر، تولی��د انواع بوه��ای نامطب��وع از روغن 
س��وخته مصرفی، محی��ط را آلوده نم��وده و به 
نظ��ر می رس��د برخورد ب��ا ای��ن ناهنجاری ها 
و تدابی��ر الزم ب��رای جلوگی��ری از آن بای��د در 
 دس��تور کار مدیریت ش��هری و بهداشت محیط 

قرار گیرد.

 مدی��ر کل تع��اون اس��تان اصفه��ان، تعداد 
 مس��کن مهر در ح��ال اح��داث در این اس��تان را 

32 هزار واحد اعام کرد.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس��امی ش��هر 
اصفهان، »رسول حامدیان« از بهره برداری 69 پروژه 
تعاونی در گرایش های 16 گانه همچون: مس��کن، 
صنعت، کشاورزی و خدمات حمل و نقل در هفته 
تعاون خبر داد و گفت: در این هفته همچنین از 22 
تعاونی برتر استان تجلیل شد.وی تشکیل تعاونی ها، 
توانمند سازی، حمایت و حرکت در راستای تحقق 
وظای��ف تعاونی ها را از وظایف ذاتی بخش تعاون 
کشور عنوان کرد و گفت: در دولت های نهم و دهم به 

2 نیاز اساسی جامعه یعنی اشتغال و مسکن مهر توجه 
ویژه ای شد به گونه ای که بنیاد توسعه کار آفرینی و 
تعاون، با هدف ساماندهی کارجویان و شناسایی دسته 
 بندی آنها در قالب تعاونی ها در اس��تان ها تشکیل 

شد.
مدیر کل تعاون استان اصفهان در توضیح اقدام های 
این نهاد در بخش مسکن گفت: در حال حاضر حدود 
10 هزار واحد مسکونی در قالب تعاونی های مسکن 
کارگری و کارمندی و 32 هزار واحد مسکونی هم 
توس��ط 309 واحد تعاونی در قالب مسکن مهر در 
ح��ال احداث اس��ت. به گفت��ه وی، در هفته تعاون 
امسال 350 واحد مسکن مهر در شهرهای مجلسی 

و کاش��ان به بهره برداری رس��ید و ت��ا دهه مبارک 
 فج��ر هم بخش عمده ای از ای��ن پروژه ها تحویل 

خواهد شد.
در ادامه این جلس��ه آقای��ان: داودی، س��ردار نصر 
اصفهان��ی، مهن��دس فوالدگر، مهن��دس بهبهانی و 
علیرضا نصر اصفهانی پیرامون موضوعاتی همچون: 
ضرورت اس��تفاده از پتانسیل قوی نهادهای خیریه 
استان، توانمندی بیشتر تعاونی ها، توجه به خدمات 
فرهنگی در کنار مجتمع های مسکن مهر، فعال شدن 
تعاونی ها در بافت های فرسوده شهری با همکاری 
 ش��هرداری ها و... دیدگاهه��ا و نظره��ای خود را 

مطرح کردند.

مدیرکل تعاون اس��تان اصفهان با تأکید بر این که در 
 قالب تعاون می توان کارهای بسیار بزرگ انجام داد، 
گفت: طرح آبرسانی بهشت آباد یکی از طرح هایی است 
 که می توان در قالب تعاون به نتیجه رساند. به گزارش ایمنا، 
»رس��ول حامدی��ان« ب��ا حض��ور در جلس��ه علنی 
ش��ورای اس��امی ش��هر گزارش��ی در خصوص 
 هفت��ه تع��اون )13تا 19 ش��هریور ماه( ارائ��ه کرد و 
افزود: امس��ال همزمان با هفته تع��اون، 69 پروژه در 
گرایش ه��ای 16گانه همچون: مس��کن، صنعت، 
کشاورزی، حمل و نقل و غیره افتتاح شد. وی با اشاره 
به این که هر سال در هفته تعاون، از تعاونی های برتر 
استان اصفهان با اهدای لوح قدردانی می شود، تصریح 
کرد: در این هفته از بین 7 هزار و 950 تعاونی استان، 
22 تعاونی برتر شناخته شدند. مدیرکل تعاون استان 
اصفهان وظیفه این بنیاد را شناسایی و توانمندسازی 
افراد و دس��ته بندی آنها عنوان و خاطرنشان کرد: با 
تشکیل تعاونی برای این افراد، از جهات مختلف از 
آنان حمایت شده تا اشتغال مفید ایجاد شود. حامدیان 

یکی از مهم ترین وظایف اداره تعاون را تأمین اشتغال 
دانست و اظهار داشت: در دولت های نهم و دهم به 
2 نیاز اساسی جامعه یعنی تأمین اشتغال و مسکن مهر 
توجه ویژه شده است. وی ادامه داد: دولت به تازگی 
ساماندهی کارجویان را به بخش تعاون واگذار کرده این 
در حالی است که هنوز ساز و کار در اختیار تعاون قرار 
نگرفته است. مدیر کل تعاون استان اصفهان با اشاره 
به این که دو ابزار اصلی در اصل 44 قانون اساسی در 
قالب تعاون در نظر گرفته شده است، گفت: تشکیل 
بانک توس��عه و تعاون و همچنین صندوق ضمانت 
س��رمایه گذاری بخش تعاون در راستای حمایت از 
اشتغال زایی ایجاد ش��ده است. حامدیان با بیان این 
که اش��تغال زایی به یک عزم ملی نیاز دارد و تنها به 
یک اداره کل برنمی گردد، افزود: به منظور اس��تفاده 
از پتانسیل مردم برای انجام پروژه، می توان کمیته ای 
متشکل از شورای ش��هر، تعاون و اداره کار ایجاد و 
بسیاری از کارها را جلو برد. وی یکی از بحث های 
اصلی کشور را مسکن عنوان و تصریح کرد: تاکنون 

23 هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت در سطح 
استان اصفهان است که از این تعداد در فاز اول 12هزار 
واح��د در فوالدش��هر بوده که با س��رعت و کیفیت 
مطلوب در حال ساخت است. مدیرکل تعاون استان 
اصفهان با بیان این که در فاز دوم نیز چهار هزار واحد 
دیگر در فوالدش��هر ساخته خواهد شد، خاطرنشان 
ساخت: در 40 سال گذش��ته در فوالدشهر 17 هزار 
 واحد مسکونی ساخته شده بود اما در مدت دو سال
  16 هزار واحد مسکن مهر در فوالد شهر به بهره برداری 

می رسد.
 حامدیان با اشاره به این که در هفته تعاون امسال 350 
 واحد مس��کن مهر در شهرهای مجلسی و کاشان به 
بهره برداری رسید و تا دهه فجر هم بخش عمده ای 
از ای��ن پروژه ها تحویل خواهد ش��د؛ در خصوص 
 تش��کیل تعاونی برای رف��ع بافت فرس��وده اظهار 
داش��ت: با تش��کیل تعاونی در محله های قدیمی و 
 فرسوده می توان با همکاری خود مردم این معضل را 

برطرف کرد.

نمايشگاه فروش پاييزه در اصفهان برپا شد

شهرکرد

شهرکرد

رئیس کمیسیون عمران، معماري و شهرسازي شوراي اسالمي شهر اصفهان:
تبديل منازل مسكوني به انبارهاي تجاري، خطرناك و غير قانوني است

مديرکل تعاون استان در جلسه شوراي اسالمي شهر اصفهان:
در استان اصفهان 32 هزار واحد مسكن مهر در حال احداث است

مديرکل تعاون استان اصفهان در جلسه علني شوراي اسالمي شهر پیشنهاد داد:
طرح بهشت آباد در قالب تعاون اجرا شود
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در اتاق بازرگانی 
اصفهان

برگزاري 

همايش 

هوشمندی 

رقابتی و 

هوشمندی 

بازاريابی 

در كسب و 

كار

 همایش هوش��مندی رقابتی و هوش��مندی 
بازاریابی در کسب و کار در اتاق بازرگانی اصفهان 

برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی ات��اق بازرگانی اصفهان، 
»محمود اسامیان« رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در 
این همایش گفت: فضای رقابتی کسب و کار داخل 
و خارج کشور، باعث نیازمندی واحدهای اقتصادی 
به بازاریابی نوین و رفتار هوش��مندانه در بازار شده 

است. 
 وی بررس��ی ش��اخص های رقابت��ی واحده��ای 
 اقتص��ادی نس��بت به رقیب��ان خارج��ی را یکی از 

مه��م ترین رویک��رد بنگاه ها دانس��ت و گفت: در 
شرایط رقابتی و وجود مسائل و مشکل های زیاد، 
بای��د بتوانیم در تمامی ش��اخص ها ب��ا رقبا رقابت 

کنیم. 
 وی غ��رور کاذب ناش��ی از وجود مش��تری برای 
محصوالت تولید داخل را برای یک واحد اقتصادی 
خطرناک دانس��ت و گفت: همیش��ه باید به رقابت 
ادامه دهیم زیرا در یک لحظه ممکن است با حضور 

رقیبی جدید بازار را از دست بدهیم. 
  وی 95 درصد مش��کل های واحدهای اقتصادی 
را نرم افزاری دانست و گفت: بنگاه های اقتصادی 
بای��د بتوانند در دنیای تجارت رقابتی، فعالیت کنند 
و فضای رقابت باعث رشد و توسعه اقتصاد کشور 

می شود. 

   وی حضور بخش دولتی در نشست های آموزشی 
اتاق بازرگانی را ارزش��مند دانس��ت و گفت: اتاق 
بازرگانی با برگزاری همایش های علمی و تخصصی 
خواستار افزایش سطح  علمی واحدهای اقتصادی 
جهت حضور فعال و ادامه دار این واحدها در بازار 

داخل و خارج  است.  
»مهرزاد خلیلیان« دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان نیز 
در این همایش گفت: آگاهی تجاری و بازاریابی به 
عنوان مهم ترین مس��أله بنگاه های اقتصادی است 
که باید مورد توجه جدی مدیران بخش خصوصی 

قرار گیرد. 

   وی افزود: میزان داده ها و اطاعات به دست آمده 
از بازار و تحلیل و بررسی آن و  پیش بینی از آینده 
به عنوان مهم ترین نیاز امروز  واحدهای اقتصادی 

در فضای کسب و کار به شمار می آید.
 وی از دس��تگاه های دولتی خواست: با حضور در 
نشست های آموزشی اتاق بازرگانی و هم اندیشی با 
بخش خصوصی، مسائل و معضل های پیش روی 

توسعه اقتصادی استان را حل نمایند. 
 »پرویز درگی« عضو هیأت علمی سازمان مدیریت 
 صنعت��ی و م��درس بازاریاب��ی در ای��ن همای��ش 
گفت: بازاریابی به زبان امروز یعنی مدیریت تغییر؛ 
زیرا فضای کس��ب و کار در جامعه عوض شده و 
ادبیات و کارکرد واحدهای اقتصادی در اقتصاد باید 

همزمان با شرایط تغییر کند. 

 وی ب��ازار ایران برای برخ��ی از محصوالت تولید 
 داخل کش��ور را ب��ازار بهش��تی توصی��ف کرد و 
گفت: این بازار ب��ا ورود کاالهای خارجی در یک 
فرایند زمان��ی به بازار جهنمی تبدیل می ش��ود که 
نمونه ای از آن را در بخش خودرو س��ازی مشاهده 
می کنید.  وی آموزش نیروی انس��انی توسعه بازار 
 در واحده��ای اقتص��ادی را مه��م ارزیاب��ی کرد و 
گفت: این بخش می تواند با تحقیق بر بازار داخل و 
خارج و تقویت رابطه ها با مشتریان و برنامه ریزی 
ف��روش، حضور فع��ال در بازار و ت��داوم فعالیت 

واحدها را به ارمغان بیاورد.
   وی فضای رقابتی بازار ایران را روز 
به روز سخت تر و نزدیک تر دانست 
و گف��ت: در آینده نه چن��دان دور، 
شرکت هایی که نسبت به بازاریابی 
و فروش دانش محور برخورد نکنند 
از ب��ازار ح��ذف می ش��وند و برای 
جلوگیری از این رویداد باید نسبت 
به حضور فعال در بازار برنامه ریزی 

میدانی صورت دهند. 
وی تج��ارت در عص��ر حاض��ر را 
 ی��ک اق��دام نامطمئ��ن دانس��ت و 
گف��ت: داش��تن اطاع��ات دقیق و 
پذی��رش ریس��ک می توان��د ی��ک 
بنگاه اقتصادی را ب��ه ادامه فعالیت 
امیدوار س��ازد. وی پیش بینی آینده 
از روی اطاع��ات و داده های بازار 
را ب��رای یک بنگاه اقتصادی، مهم و 
تأثیرگذار خواند و گفت: با استفاده 
از تحقیق های بازار می توان آینده را به نوعی پیش 

بینی کرد و بر اساس آن تصمیم گرفت. 
پرویز درگی یکی از مهم ترین وظیفه مدیران ارشد 
س��ازمان های اقتصادی را، انتخاب منابع انس��انی 
مناسب دانست و گفت: نیروی انسانی هوشمند در 
فضای کسب و کار با همکاری تیمی می تواند تأثیر 

مثبت در روند فعالیت شرکت بگذارد. 
 وی، ارتقای قابلیت منابع انس��انی، یادگیری تیمی 
و نگرش سیس��تمی در فضای کسب و کار را مهم 
ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه در بنگاه های اقتصادی 
ایران یادگیری تیمی بسیار ضعیف و کارشناسان از 
ارائه و انتقال اطاعات، داده ها و تجربه به دیگران 
تنگ نظر هس��تند و این نگرش باید تغییر کند زیرا 
در یک واحد اقتصادی، کار تیمی است که منجر به 

کسب موفقیت می شود. 
 وی تصریح کرد: سازمان های هوشمند در عرصه 
اقتص��اد می توانند همچنان س��ود آور باش��ند. این 
س��ازمان ها در بخش ه��ای مختل��ف دارای منابع 
انس��انی هوشمندی هس��تند که با تحلیل و بررسی 
بازار بر اس��اس اطاعات و داده ها و مطالعه میدانی 

بازار را در دست می گیرند. 
  وی ایجاد هوش��مندی رقابتی را به عنوان رویکرد 
مهم واحدهای اقتصادی در عصر کنونی دانس��ت و 
گفت: این هوش��مندی در بنگاه های اقتصادی باید 
فرهنگ سازی ش��ود زیرا شرکت های خارجی به 
ویژه ش��رکت های کره ای و ژاپنی در این عرصه با 
استفاده از آن توانسته اند حضور پر رنگی در جهان 

اقتصاد داشته باشند. 
 وی اضافه کرد: در فرایند هوشمندی رقابتی، نیروی 
انس��انی متخصص با جمع آوری اطاعات و دسته 
بندی و ارزیابی از آن برای بازاریابی و فروش آینده 

شرکت برنامه ای تدوین می کند. 
 وی تش��ریح کرد: کمک به فروش سازمان، آسیب 
شناسی فروش ضعیف، کمک به مشتریان در تصمیم 
گیری بهتر و افزایش مش��تریان مان��دگار، از جمله 

مزایای هوشمندی رقابتی در بازار اقتصاد است. 
  وی مدیریت بهینه وصول مطالبات، بهبود نظارت 
بر عملکرد ش��رکت، افزایش ش��ادابی، کش��ف و 
شناسایی رقیبان جدید را از دیگر مزایای هوشمندی 
رقابتی س��ازمان برش��مرد و گفت: این هوشمندی 
باعث اس��تمرار فعالیت یک بن��گاه با وجود رقیبان 

بسیار در بازار داخل و خارج می شود. 
 وی ایجاد هوش��مندی رقابتی در یک س��ازمان را 
نیازمند تش��کیل ساختار با این عنوان زیر نظر مدیر 
ارشد س��ازمان دانس��ت و گفت: یک کارشناس با 
جم��ع آوری اطاعات و تش��کیل کمیته بررس��ی 
اطاع��ات از بازار فروش و پردازش آن و بررس��ی 
بازخورد تولیدات خود و رقبا، به تدوین استراتژی 
جدید برای ش��رکت می پردازد که باعث می ش��ود 
شرکت نسبت به شرایط بازار تصمیم منطقی گرفته 

و حضور فعال تری داشته باشد. 
  وی خواستار فرهنگ سازی هوشمندی رقابتی در 
واحدهای اقتصادی شد و گفت: هر شرکت باید یک 
تیم )رصد بازار( تشکیل دهد تا تغییرهای بازار را از 
نزدیک  مورد مطالعه قرار داده و تصمیم های به روز 
 بگیرد در غیر این حالت سهم خود را در بازار از دست 

می دهند. 

 معاون کمک های تجاری س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران 
گفت: همزمان با 29 مهر ماه سال جاری )روز ملی صادرات(، 
50 ص��ادر کنن��ده نمون��ه در گروه های مختل��ف کاالیی و 
خدمات معرف��ی و مورد تقدیر ق��رار می گیرند. به گزارش 
م��وج به نقل از رواب��ط عمومی و امور بین الملل س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران، »کیومرث فتح اله کرمانشاهی« افزود: 
امسال چهاردهمین دوره انتخاب صادرکنندگان نمونه و روز 
ملی صادرات اس��ت که با حضور رئیس جمهوری اسامی 
ایران و سایر مسئوالن اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی 
برگزار می ش��ود. وی اظهار داش��ت: در س��ال جاری برای 
نخستین بار در روز ملی صادرات از بین سفیران، استانداران 
و خادمان صادرات نف��رات برتر معرفی و مورد تقدیر قرار 
می گیرند. رئیس س��تاد برگ��زاری روز ملی صادرات با بیان 
ای��ن که صادرکنندگان نمون��ه از بخش های صنعت، معدن، 
کشاورزی و خدمات، با فناوری باال انتخاب شده اند، گفت: 
در س��ال جاری در روند انتخاب صادرکنندگان نمونه توجه 
به بخش برند و س��ایر عامل هایی که در توس��عه صادرات 
غیرنفتی کش��ور مؤثر باش��د، مدنظر قرار گرفته اس��ت. وی 

تصریح ک��رد: تاکنون 
دو صادرکنن��ده برای 
عنوان  به  بار  ششمین 
نمونه انتخاب شده اند 
و در س��ال جاری نیز 
دیگر  صادرکنن��ده   3
 ب���رای شش��مین بار 
به عن��وان صادرکننده 
نمون�����ه انتخ���اب 
می ش�����وند. وی،از 
بین  مسابقه  برگزاری 
ک��ه  صادرکنندگان��ی 
بار  چندمی��ن  ب��رای 

نمونه ش��ده اند، در س��ال آینده خبر داد و گفت: بر اس��اس 
ضابط��ه هایی که س��ازمان توس��عه تج��ارت ای��ران تعیین 
می کن��د، از بی��ن صادرکنندگانی که برای چند س��ال پی در 
پی به عنوان نمونه انتخاب ش��ده اند، مس��ابقه ای برگزار و 
به برنده این مس��ابقه امتیازانی اعطا می ش��ود. وی با اش��اره 

ادام��ه بح��ران مالی  به 
جهانی، ش��دت گرفتن 
محدودیت ها علیه ایران 
 و هدفمند شدن یارانه ها 
افزود: س��ازمان در نظر 
دارد تا قبل از برگزاری 
ص��ادرات،  مل��ی  روز 
وعده هایی که از قبل به 
صادرکنندگان داده شده 
را عملیاتی و مشکل های 
صادرکنندگان را حل و 
رئیس  کن��د.  پیگی��ری 
ستاد برگزاری روز ملی 
صادرات تصریح کرد: در هفته گذشته، دو جلسه با مسئوالن 
بانک مرکزی و صادرکننده ها برگزار ش��د تا هرچه سریع تر 
مش��کل های صادرکنندگان برطرف ش��ود. وی همچنین از 
حل و فصل سایر مشکل های صادرکنندگان در جلسه های 
کارشناسی و شورای عالی صادرات خبر داد. کرمانشاهی از 

انتخاب صادرکنندگان نمونه برای نخس��تین بار در روز ملی 
صادرات س��ال جاری در بخش لوازم بهداش��تی و آرایشی، 
محص��والت فرهنگی و هنری و محص��والت با فناوری باال 
خب��ر داد. وی گفت: مجموع صادرکنندگان برتر امس��ال از 
میان گروه های دارویی، تجهیزات پزشکی، شوینده ها، لوازم 
آرایش��ی و بهداش��تی، رنگ و رزین، مصنوع��ات پلیمری، 
پوش��اک، ف��رش ماش��ینی و موکت، محصوالت نس��اجی، 
پتروش��یمی، لوازم خانگی و اداری، برق و الکترونیک، چرم 
و مصنوع��ات چرم��ی و خودرو و قطع��ات یدکی انتخاب 
ش��ده اند. رئیس س��تاد روز ملی صادرات اظهار داشت: بقیه 
صادرکنن��دگان از می��ان گروه های مختل��ف صنایع غذایی، 
 بازرگان��ی عموم��ی، فل��زات آهن��ی و غیرآهن��ی، خدمات 
فنی و مهندس��ی، محصوالت فرهنگی و هن��ری، نرم افزار، 
گردشگری، مصالح س��اختمانی، شیات و آبزیان، زعفران، 
 پس��ته، محص��والت دامی، خش��کبار، گل و گی��اه، میوه و
تره بار، صنایع دس��تی و فرش، کانی های فلزی، شرکت های 
 ب��زرگ صادرات��ی و محصوالت ب��ا فناوری ب��اال انتخاب 

شده اند.

بیش از 300 هزار بازرسي از واحدهاي صنفي توسط بازرسان 
واحدهاي بازرسي و نظارت مجامع امور صنفي سراسر کشور 
 در جری��ان طرح ویژه نظارتي ماه مبارک رمضان انجام ش��د.

ب��ه گزارش موج به نق��ل از روابط عمومي ش��وراي اصناف 
کشور، بر اساس گزارش مدیریت بازرسي و نظارت این شورا 
از عملکرد واحدهاي بازرس��ي و نظارت مجامع امور صنفي 
سراس��ر کشور، در طرح ویژه نظارتي ماه مبارک رمضان 339 
هزار و 974 فقره بازرس��ي از واحدهاي صنفي سراسر کشور 
انجام ش��د. بر اساس این گزارش: از میان این تعداد بازرسي، 
تعداد 25 هزار و 949 پرونده تشکیل شد، همچنین تعداد 15 

هزار و 484 فقره گزارش مردمي توسط واحدهاي بازرسي و 
نظارت مجامع امور صنفي دریافت شد؛ ضمن اینکه از پرونده 
هاي تشکیل شده، تعداد 24 هزار و 924 فقره جهت رسیدگي 
به سازمان تعزیرات ارسال شده است. این گزارش حاکي است: 
استان  چهار محال بختیاري با 1720 فقره بازرسي کم ترین و 
تهران با 66 هزار و 765 فقره بازرسي، بیشترین تعداد بازرسي 
از واحده��اي صنفي در طول این مدت را به خود اختصاص 
داده اند. الزم بذکر است: ارزش ریالي پرونده هاي تشکیل شده 
در طول انجام طرح ویژه نظارتي ماه مبارک رمضان، 38 میلیارد 

و 173 میلیون و 79 هزار و 570 ریال مي باشد.

صادرات آمریکا به ایران در اولین ماه از اجراي تحریم هاي یک 
جانبه این کشور علیه ایران، افزایش یافته است. به گزارش ایرنا 
به نقل از شبکه خبري پرس تي. وي، این امر در حالي صورت 
پذیرفته که آمریکا بر همپیمانان خود فشار مي آورد تا علیه ایران 
تحریم هاي یک جانبه  دیگري را اعمال نمایند. بنابر آمار اعام 
ش��ده توس��ط اداره آمار تجارت خارجي آمریکا، صادرات این 
 کش��ور به ایران در ماه گذش��ته میادي نسبت به ماه قبل از آن 
)زماني که تحریم هاي یک جانبه علیه ایران اعمال نشده بودند( 
36 درصد افزایش یافته اس��ت. بر  این اس��اس میزان صادرات 
آمریکا به ایران در ماه گذش��ته میادي به رقم 13 میلیون دالر 

رسید. این در حالي است که میزان صادرات این کشور به ایران 
در ماه پیش از آن تنها 9 میلیون و پانصد هزار دالر بوده اس��ت. 
کارشناسان اقتصادي معتقدند اگرچه حجم صادرات آمریکا به 
ایران چندان باال به نظر نمي رسد، با این حال آمریکا در اولین ماه 
اجراي تحریم هاي یک جانبه علیه ایران به هدف هاي مورد نظر 
خود دس��ت نیافته است. از سوي دیگر واردات آمریکا از ایران 
در ماه گذشته میادي با کاهش 17 درصدي نسبت به ماه قبل از 
آن، به میزان 4 میلیون و پانصد هزار دالر رسید. با این حال حجم 
تجارت میان دو کشور با افزایش 17 درصدي نسبت به ماه پیش 

از آن، به 17 میلیون و پانصد هزار دالر رسید.

معرفي 50 صادرکننده نمونه؛ در »  روز ملي صادرات«

توسط بازرسان اصناف، در طرح ويژه ماه مبارک رمضان انجام شد
بيش از 300 هزار بازرسي از واحدهاي صنفي

با وجود اعمال تحريم  هاي يك جانبه آمريكا علیه ايران:
صادرات آمريكا به ايران، در ماه گذشته ميالدي افزايش يافت

اقتصاد امروز

 اشاره

 شغل هاي کاذب
آفتي بر جان کالنشهرها

از چندین سال قبل کانش��هرها با افزایش ناگهاني جمعیت رو به رو 
شدند و کمبود تسهیات و اقتصاد ناپایدار باعث شد تا شغل هایي که 
در چرخه تولید نقش��ي ندارند با رشدي چشمگیر در نقاط شهرنشین، 
نقش پر رنگي بیابند. به گزارش مهر در اصفهان، شاید بتوان گفت عدم 
برنامه ریزي صحیح به همراه عوامل نامس��اعد طبیعي چون کم آبي و 
خشکس��الي و در نتیجه عدم اقبال به کشاورزي، بخشي از زنجیره اي 
را تشکیل مي دادند که عاملي براي مهاجرت روستائیان به شهرها شد. 
مس��أله اي که به دلیل نیازهاي زیاد، روس��تائیان را در زندگي ش��هري 
 مي بلعید و به همین س��بب روس��تائیان تاش داشتند تا براي رسیدن 
به هدف هایي که چیزي جز تأمین زندگي شان نبود به شغل هاي غیر 

رسمي یا کاذب روي آورند.
عدم مهارت، مساوي با رشد شغل هاي ناسالم

در این میان نداش��تن تجربه و  تخصص بس��یاري از متقاضیان مهاجر 
جویاي کار، از جمله دیگر عامل هایي است که باعث رشد شغل هاي 
ناسالم در جامعه ش��هري مي شود. در این شرایط، از اهمیت و ارزش 
کارهاي مفید و مولد کاسته شده و  همانند یک بیماري مسري کم کم 

بخشي از جامعه را تحت الشعاع قرار مي دهد.
 اما نکته مهم این اس��ت که در حال حاضر شغل هاي کاذب، در حال 
تغییر هویت هستند و در مواردي به شغل هاي پنهان و مدرن امروزي 
تبدیل ش��ده اند. افرادي که به این ش��غل ها روي م��ي آورند در واقع 
قس��متي از بیکاري پنهان را تش��کیل مي دهند که در ظاهري فریبنده 
و جذاب مخفي ش��ده اند و اگر جامعه اي نتواند براي جمعیت آماده 
به کار خود فرصت ش��غلي ایجاد کند، بسیاري بیکاران، به شغل هاي 
کاذب و غی��ر رس��مي روي مي آورند؛ عاملي که به گفته بس��یاري از 
کارشناسان، گسترش مفاسد اخاقي، قتل، دزدي، نا امني و... را در پي 
خواهد داشت. در حال حاضر تنها در پایتخت بیش از 500 هزار نفر از 
طریق شغل هاي کاذب امرار معاش مي کنند و در این شرایط جامعه که 

همه شاهد آن هستیم، اگر سیگار فروشي و مسافر کشي نباشد، بسیاري 
از افراد، راه دیگري براي امرار معاش ندارند.

لزوم حمايت از تولید کنندگان
مان��ع هاي بس��یاري در هر حرکت فع��ال اقتصادي وج��ود داردو از 
تولیدکنندگان نیز حمایت نمي شود بنابراین : در کشوري که به علت 
رشد فزاینده جمعیت نیاز سریع به شغل احساس مي شود شغل هاي 
خدماتي که مي تواند شامل بعضي از شغل هاي کاذب هم باشد بهترین 
راه حل است که با کمترین سرمایه بیشترین شغل را ایجاد مي کند و اگر 

رفاه افراد را باال ببرد مردم حاضر به پرداخت هزینه آن نیز هستند.
با پیش��رفت اقتصاد و صنعتي شدن، مردم دنبال راه هاي مختلف براي 
تأمین معاش خود هستند، چه سیگار فروشي باشد یا مسافر کشي یا برج 
سازي و چه راه اندازي و اداره یک سایت اینترنتي! متأسفانه شکل گیري 
این شغل ها )چه بساز و بفروش و چه مسافر کش و...( در اثر ناتواني 
جامعه دولتي، مهندس��ي و قانونگذاري ما در حل مشکل هاي شهري 
اس��ت. حال اگر یک سیستم جامع و طراحي شده حمل و نقل شهري 

داشته باشیم آیا باز جایي براي مسافر کشي وجود دارد ؟
کودکان، حلقه اي از زنجیره شغل هاي کاذب

در بین صاحبان مشاغل غیر رسمي، کودکان و نوجوانان نیز گاهي نقش 
 پ��ر رنگ دارند چنانچه فراوان ترین گروه س��ني که در این حلقه قرار 
مي گیرند، اطفال بین س��نین 10 تا 15 س��ال هستند که بیشتر کارشان 
دستفروش��ي، فالگیري، سیگار فروش��ي، گدایي و... است. درآمد این 
کودکان با وجودي که به قیمت از دست دادن استعداد، درس و مدرسه 
و تفریح آنان و ماندگاري در فقر و افتادن در وادي جرم و آسیب هاي 
اجتماعي آنها تمام مي شود، نقش مهمي در زندگي و معیشت خانواده 
آنان داشته و گوشه اي از نیازهاي مادي آنها را تأمین مي کند. تراکم این 
قبیل شغل ها، بستري براي ایجاد آسیب هاي اجتماعي است که خود 

تابعي از اجتماع متراکم انساني محسوب مي شود. 
بنابراین آنها بیشتر در مراکز تجمع یا عبور و مرور مردم حضور دارند 
و با آسیب هایي که از این طریق به جامعه مي زنند،فقط اقتصاد ناسالم 
را به وجود مي آورند چهره ش��هر را نیز زش��ت مي کنند. وجود گداها، 
فال فروشان، جیب برها و... همانند چراغ هاي هشدار دهنده، روالي را 
اخطار مي دهند که سامت اجتماع و اقتصاد را به مخاطره مي اندازند.

فقدان سند مالكیت
6/245 شماره: 2754 خانم زهرا قادري فرزند میرزا محمد باستناد یکبرگ استشهاد محلي که 
هویت و امضاء  شهود رسماً گواهي شده مدعي است که سند مالکیت تمامي دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه پاک شماره 1/709 فرعي واقع در جوشقان بخش دوازده کاشان که 
در صفحه چهل و یک دفتر چهار اماک ذیل ثبت 433 بنام زهرا قادري فرزند میرزامحمد  ثبت 
وصادر و تسلیم گردیده و بموجب سند رسمي شماره 23300-86/10/26 دفترخانه 24 جوشقان 
به او انتقال قطعي یافته و بنابر اظهار متقاضي به علت اسباب کشي منزل مفقود شده است. چون 
درخواست صدور المثني سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصاحي ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي 
ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضي تسلیم خواهد شد.
نوروز- کفیل ثبت اسناد و اماک جوشقان
 

تأسیس
6/246 شماره: 2217/ ث 103/ 89 آگهي تأسیس شرکت آسمان افراي سپاهان سهامي خاص.

شرکت فوق در تاریخ 1389/06/09 تحت شماره 41561 و شناسه ملي 10260592856 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/06/09 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خاصه 
اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم در روزنامه رسمي و کثیراالنتشار زاینده رود آگهي 
مي شود. 1- موضوع شرکت: احداث نیروگاه برق- طراحي و نصب و اجراي سیستم فشار 
قوي و ضعیف- تأمین قطعات و لوازم براي نیروگاه- صادرات و واردات کلیه کاالهاي مجاز 
بازرگاني- تحصیل وام و اعتبارات بانکهاي داخلي و خارجي صرفاً جهت موضوع شرکت- عقد 
قرارداد با اشخاص حقیقي و حقوقي- شرکت در مزایدات و مناقصات دولتي وخصوصي- اخذ و 
اعطاي نمایندگي در داخل وخارج از کشور و هر آنچه با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر 
اصفهان خیابان حکیم- کوچه مسجدکریم- پاساژ فرش صفا- سمت راست- واحد ه�. 4- 
سرمایه شرکت: مبلغ 2/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 20/000 ریالي که تعداد یکصد 

سهم با نام مي باشدکه مبلغ 700/000 ریال توسط موسسین طي گواهي بانکي شماره 295 مورخ 
1389/06/01 نزد بانک ملي شعبه بازارچه نو پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد 
صاحبان سهام مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي علي حکیمي نیک به سمت رئیس 
هیئت مدیره. 2-5- خانم اعظم خطیب به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقاي مسعود 
حکیمي نیک به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقاي مسعود حکیمي نیک به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شرکت 
با امضاي مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مجري مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بود. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم هلل جرجاني به عنوان بازرس 

اصلي. 2-8- آقاي جعفر حسن نژاد به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 8206/1                آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسیس

6/247 شماره: 2211/ ث 103/ 89 آگهي تأسیس مؤسسه کانون فرهنگي هنري المهدي عج 
ملي  شناسه  و  تحت شماره 2755  تاریخ 1389/06/09  در  فوق  مؤسسه  برخوار.  آباد  حبیب 
10260592803 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/06/09 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده و خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي شود. 
1- موضوع مؤسسه: تبلیغ، گسترش و تعمیق فرهنگ روح بخش اسام و تأکید بر آرمان ها و 
ارزش هاي معنوي و فرهنگ اسامي. گسترش زمینه مشارکت و مباشرت مردم در امور فرهنگي، 
هنري، اجتماعي، علمي و غیره. همگاني و عمومي نمودن تمامي عرصه هاي فرهنگي و هنري 
و تحقق آزادي فعالیت هاي فرهنگي مردمي. زمینه سازي براي حضور فعال جوانان ونیروهاي 
متعهد در عرصه فعالیتهاي فرهنگي و هنري و شناسایي و تربیت استعدادهاي درخشان و استفاده از 
اوقات فراغت جوانان و حفظ و ترویج فرهنگ بسیجي. ارائه و عرضه فعالیت هاي فرهنگي هنري 
براساس موازین و ضوابط اسامي و ایجاد جاذبه هاي فرهنگي هنري و کانون هاي پرتحرک و 
فعال مذهبي اجتماعي و مردمي در مقابله با تهاجم فرهنگي مبتذل استکبار و کفر جهاني. 2- مدت 
مؤسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي مؤسسه: 1-3- استان اصفهان- شهر 
اصفهان شهرستان برخوار- شهر حبیب آباد- میدان مرکزي- جنب مسجد امام صادق- پاک 120. 
4- سرمایه مؤسسه: مبلغ 2/000/000 ریال مي باشد. 5- اولین مدیران مؤسسه: 1-5-  آقاي سید 
روح اله مؤمني حبیب آبادي به سمت رئیس هیئت امناء. 2-5- آقاي سید جواد مؤمني حبیب 
آبادي به سمت نائب رئیس هیئت امناء. 3-5- آقاي حسن بیگي به سمت عضو هیئت امناء. 

4-5- آقاي سید محمد مؤمني به سمت عضو هیئت امناء. 5-5- آقاي سید احمد مؤمني به سمت 
منشي هیئت امناء. 6-5- آقاي سید روح اله مؤمني حبیب آبادي به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه چکها، اوراق و اسناد بهادار و قراردادها با 
امضاي آقاي سید روح اله مؤمني )مدیر عامل مؤسسه( و آقاي سید جواد مؤمني )نائب رئیس 
مؤسسه( و با مهر کانون معتبر خواهد بود و در غیاب هر یک با امضاي آقاي سید احمد مؤمني 
)منشي( و با مهر کانون معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل:  طبق اساسنامه. 8- بازرس اصلي و 
علي البدل: 1-8- آقاي کریم نصراللهي به عنوان بازرس اصلي. 2-8-  آقاي سید رسول مؤمني 

حبیب آبادي به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 8206/2                     آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان 
 

تأسیس
6/248 شماره: 2215/ ث 103/ 89 آگهي تأسیس شرکت بازرگاني آترین پوالد عاج سهامي 
خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/06/09 تحت شماره 41554 و شناسه ملي 10260592837 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/06/09 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم در روزنامه رسمي و کثیراالنتشار زاینده رود 
آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهاي بازرگاني از قبیل صادرات و واردات، 
خرید و فروش، تولید، تهیه و توزیع کلیه کاالهاي مجاز بازرگاني، اخذ تسهیات از بانکهاي 
خصوصي و دولتي صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت، انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از 
گمرکات کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصي و دولتي، مشارکت و سرمایه گذاري 
در شرکتهاي دولتي و خصوصي، اخذ و اعطاي نمایندگي از شرکتهاي دولتي و خصوصي و 
هرگونه اموري که به نحوي با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت:  1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان ابوذر- بعد از 
چهارراه عباس آباد- پاک 179- طبقه اول. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 30/000/000 ریال منقسم به 
سه هزار سهم 10/000 ریالي که تعداد سه هزار سهم با نام مي باشد که مبلغ 10/500/000 ریال 
توسط موسسین طي گواهي بانکي شماره 523 مورخ 1389/05/27 نزد بانک سپه شعبه خیابان 
استاد مطهري اصفهان پرداخت گردیده است و الباقي سرمایه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 
5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقاي محمدعلي رفیعیان رناني به سمت رئیس هیئت مدیره. 5-2- 
آقاي احمد رفیعیان رناني به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم پروین سهرابي رناني به 
سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- خانم پروین سهرابي رناني به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 

انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاي دو 
نفر از اعضاي هیأت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل:  مدیرعامل 
مجري مصوبات هیأت مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي علیرضا کرمي 

به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم زهرا کرمي رناني به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 8206/3                     آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان 
 

تغییرات
6/249 شماره: 814/ ث 103/ 89 آگهي تغییرات شرکت تولیدي بازرگاني پوالد زیست اصفهان 
سهامي خاص به شماره ثبت 41058 و شناسه ملي 10260587573. به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي عادي سالیانه مورخ 1389/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقاي امیرحسین نصرتي 
به عنوان بازرس اصلي، آقاي احمد منصوري حبیب آبادي به عنوان بازرس علي البدل براي یک 
سال مالي انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهي هاي شرکت 
انتخاب شد. 3- آقاي امیرحسین سازنده زاده اصفهاني از عضویت هیئت مدیره خارج گردید. در 
نتیجه اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل مي باشند: آقاي آرش پوالدخان و خانم نیوشا ضیغمي و 
آقاي داود افراسیاب جونقاني تا تاریخ 1391/04/17. در تاریخ 1389/06/14 ذیل دفتر ثبت شرکتها 

و مؤسسات غیرتجاري ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
م الف: 8222/1                 آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تغییرات

6/250 شماره:  815/ ث 103/ 89 آگهي تغییرات شرکت تولیدي بازرگاني پوالد زیست اصفهان 
سهامي خاص به شماره ثبت 41058 و شناسه ملي 10260587573 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1389/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- سمت 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقاي آرش پوالدخان به سمت رئیس هیئت 
مدیره وخانم نیوشا ضیغمي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقاي داود افراسیاب جونقاني 
به سمت عضو هیئت مدیره و آقا ي آرش پوالدخان به سمت مدیرعامل. 2- کلیه اوراق و اسناد 
مالي و تعهدات شرکت با امضاي مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 
در تاریخ 1389/06/14 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري ثبت و مورد تأیید و امضاء  

قرار گرفت.
م الف: 8222/2                 آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابوتیلون بوته یا درختچه ای از گیاهان تیره خطمی ها 
Malvaceae با برگ های بریده بریده یا بشکل قلب 
که گل هایش به طور معمول استکانی و در برخی  نیمه 
متصل به دم گل قرمز رنگ و قسمت دوم زرد رنگ و 
در بعضی جام گل قرمز و در بعضی دیگر گل ها سفید 
یا صورتی و بنفش با پنج گلبرگ  و پرچم ها زرد رنگ 
و آویخته می باشند. از این گیاه 7 قسم وجود دارد که 
به طور طبیعی انواع  پرگل آن را می کارند. نمونه های 

دیگری هم از این گل دارای برگ های ابلق و یا سبز با 
دانه های نارنجی برای تک کاری روی چمن یا کاشتن 

میان تپه گل های بزرگ مناسب است.
محل مناسب برای کاشتن این گل نقاط آفتاب رو و در 
خاک معمولی باغچه است که به خوبی نمو می کند و 
در ابتدای ماه آبان بوته های آن را در گلدان گذاش��ته به 
گلخانه یا اطاق آفتاب روی گرم برده، تمام زمستان در 
آنجا از آن محافظت می کنند. الیاف پوس��ت این گیاه، 

قابل بافتن است.
ــر: تمام اقس��ام ابوتیلون را به وسیله قلمه که هر  تكثی
موقع سال به آسانی ممکن است با کاشتن بذر آن زیاد 
می کنند. قلمه ها را در تابستان روی خزانه شنی که کمی 

خاک برگ دارد و در بهار و پائیز زیر شاسی می زنند.

مواد الزم برای خمیر راويولی:
تخم مرغ: 3 عدد زرده و یک سفیده

شیر: 2 تا 3 قاشق سوپخوری  
روغن آب شده يا روغن زيتون: 2 قاشق سوپخوری

آرد به مقداری که مايه خمیر شود و به دست نچسبد: 
یک پیمانه و نیم تا 2 پیمانه

سس سفید يا سس گوجه فرنگی: 2 پیمانه
نمك: یک قاشق چایخوری

طرز تهیه خمیر:
تخم مرغ و شیر و نمک و روغن را مخلوط می کنیم 
و کم کم آرد می ریزیم و بهم می زنیم تا مایه خمیر 
شود به طوری که به دست نچسبد و زیاد هم سفت 
نشود. روی خمیر را می پوشانیم تا یکی دو ساعت 
بمان��د و خمی��ر کمی ور بیاید. بع��د راویولی را به 

طریق زیر آماده می کنیم:
مواد الزم برای مايه گوشتی:
گوشت چرخ شده: نیم کیلو

پیاز رنده شده: 2 تا 3 قاشق سوپخوری
جعفری خرد شده: یک تا دو قاشق سوپخوری

نمك و فلفل: به مقدار کم
طرز تهیه:

تم��ام این م��واد را با هم مخل��وط می کنیم و کمی 
مال��ش می دهیم و با این مایه، کوفته ریزه درس��ت 
می کنیم. ممکن اس��ت کوفته ها را کمی در روغن 
س��رخ کرد ی��ا همان طور خ��ام به کار ب��رد. روی 
 میز را کمی آرد می پاش��یم و مق��داری از خمیر را 
برمی داریم و روی میز بشکل مستطیل باز می کنیم 
و روی نص��ف خمی��ر را خانه ه��ای چهارگوش 
می کش��یم و روی هر خانه را یک عدد کوفته ریزه 
ق��رار می دهی��م و نصف دیگر ل��واش را روی آن 
می آوریم و با دست اطراف کوفته ها را کمی فشار 
می دهی��م به طوری که هر دو خمیر بهم بچس��بند 
و کوفته ه��ا بین دو خمیر ق��رار بگیرند، بعد خمیر 
را چهارگوش می بریم، در این صورت لواش های 
کوچک��ی که در وس��ط آن گوش��ت )کوفته ریزه( 
وجود دارد به دست می آید؛ باید دقت کرد اطراف 
خمیر به طور کامل بهم چس��بیده باشد، بعد ظرفی 
را آب می کنی��م و کمی نم��ک در آن می ریزیم و 
روی آتش می گذاریم تا جوش بیاید، نان ها را در 
آب ج��وش می اندازیم تا چند جوش بزند و خمیر 
پخته شود، بعد آنها را در صافی می ریزیم تا آب آن 
برود. یک ظرف نس��وز را آماده می کنیم. ته ظرف 
را کمی سس س��فید می ریزیم و روی سس سفید 
را مقداری راویولی آماده ش��ده می ریزیم؛ باز روی 
راویولی را کمی س��س سفید می ریزیم و کمی پنیر 
رنده شده می پاشیم؛ باز کمی راویولی و سس سفید 
و پنی��ر و به همین طریق تا مواد تمام ش��ود. روی 
 ظ��رف را مقداری پنیر می پاش��یم و ظرف را در فر 
با حرارت مایم یک ربع تا بیست دقیقه می گذاریم 
و این غذا را با همین ظرف نسوز سر میز می بریم. 
ممکن است به جای سس سفید، سس قرمز به کار 
ب��رد و به جای کوفته ریزه گوش��ت قیمه ای پخته 
شده مصرف کرد. ممکن است بعد از اینکه راویولی 
را آماده کردیم بدون جوش��انیدن در آب، در روغن 
سرخ کنیم. در این صورت سس سفید الزم ندارد و 

بافاصله پس از سرخ شدن سر میز می بریم.

        Abutilon  ابوتيلون
 سپیده نصر اصفهانی

گاهی مواقع واسه رسیدن به اهدافمون هر کاری 
می کنیم... هر کاری که ممکنه درس��ت باش��ه یا 
اشتباه! حاال گاهی خودمون نمی دونیم کاری که 
می کنیم اش��تباهه یعنی اصًا متوجه نیس��تیم که 
چیکار می کنیم، اما بعضی وقتام خوب می دونیم 
داری��م چ��ه کاری انجام می دیم و ب��ا این حال 
خودم��ون رو گمراه می کنیم... در این مورد زیاد 
توی ماجراهای ج��اده خاکیمون صحبت کردیم 
ولی خ��ب این اش��تباهاته که متفاوت��ه و باعث 
می ش��ه هر بار ماجرای جدی��دی رو به تصویر 
بکشیم. این بار قراره از پسری بگیم که به خاطر 
رس��یدن به هدفش هم��ه زندگیش رو فدا کرد و 
جال��ب اینکه باز هم به چیزی که می خواس��ت 

نرسید!
محمد 29 ساله می گه: وقتی حس کردم دوستش 
دارم دیگ��ه هیچی برام فرقی نم��ی کرد... تا اون 
روز از نظر نجابت و خانواده دوستی و سر به راه 
بودن و خیلی خصوصی��ات دیگه زبان زد فامیل 
بودم، طوری که هیچ کس حتی فکرشم نمی کرد 
یه روزی برس��ه که به خاطر هر چیز ممکنی، رو 
در روی خونوادم بایستم، ولی این اتفاق آخرش 
افت��اد! اون هم به خاطر هیچ و پ��وچ... اگه فقط 
یه کم بیشتر حواس��مو جمع می کردم و عاقانه 
فکر می کردم، متوجه می شدم که اگه کسی منو 

دوس��ت داشته باشه، خونوادمم دوست داره، اگر 
کسی منو واسه خودم بخواد، خونوادمم می خواد 
و اگر کس��ی بهم عاقه داش��ته باش��د، به عایق 
منم احت��رام می زاره... ولی حیف که چش��مامو 
بسته بودم. به خاطرش رو در روی همه اعضای 
خانوادم ایستادم و در طول زمان با همه قطع رابطه 
کردم. اخاقم عوض ش��ده بود، اینو خودم درک 
می کردم ولی از دید خودم چاره ای نداشتم! دلم 
جایی گیر بود که برای رسیدن بهش باید از خیلی 
چیزا حتی احترام خونوادمم می گذشتم و چه با 
جس��ارت هم این کارو کردم! شاید دو سه سالی 
طول کشید تا تمام پل های پشت سرم رو خراب 
کردم و بعد فهمیدم که از اول هم به خیالی واهی 
دلبس��ته بودم. به کس��ی که فقط قصد بازی دادن 
منو داش��ت و منم که چه بازیچ��ه خوبی بودم... 
درست مثل یه عروسک خیمه شب بازی واسش 
عمل ک��ردم. اون هم بعد از ی��ه مدت به راحتی 
 رو ب��ه روم ق��رار گرفت و گفت م��ا به درد هم 
نمی خوری��م اگه حرفش تنها همین بود ش��اید 
اینقدر ک��ه اآلن دارم عذاب می کش��م. ناراحت 
نبودم، ولی چیزی که ت��وی همون لحظات آخر 
آتیشم زد جمله آخرش بود... رو بهم کرد و گفت: 
کسی که به این راحتی می تونه از خونوادش بعد 
از این همه سال دل بکنه، چطوری می شه واسه 

یه زندگی بهش دل خوش کرد؟!...

هيچ و پوچ

نمیدون��م ب��ه چی فک��ر میکن��ه چ��ون هیچوقت 
درمورداحساسش با من حرف نمیزنه.

ــتان آشنا است؟ برای اکثر زنان  اين جمله به گوش
واداشتن شوهر برای بروز احساسات کار مشکلی به 
نظر می رسد. در این شرایط زن احساس می کند که 
ناموفق بوده و برای مرد س��وء تعبیر پیش می آید. اما 
در این میان موضوعی وجود دارد که بیش��تر زن ها 
از آن بی اطاع هس��تند. مردها می خواهند صحبت 
کنند. تحت ش��رایط مناسب، آنها تمام شب صحبت 
می کنند. بیشتر مردان نیاز دارند که با همسرشان درد 
دل نموده و کمی س��بک ش��وند. اما رمز و راز وادار 

کردن همسر برای بیان احساساتش چیست؟
راز شماره 1: مردان حقیقی از عدم پذيرش وحشت 

دارند
این درست است. بیشتر مردها احساس می کنند که 
زن ها در مورد آنها بسیار منتقدانه رفتار می نمایند و 
نگران این هس��تند که نکند بع��د از بیان آنچه که در 
ذهنشان می گذرد توسط همسرشان مورد سرزنش 
قرار گرفته و به خاطر عدم پذیش او، تحقیر ش��وند. 
برای زن ها مهم اس��ت که بدانند شخصیت یک مرد 
شکننده تر از شخصیت آنها بوده و آسانتر مورد تهدید 
قرار می گیرد. این موضوع به خصوص زمانی که یک 
مرد در رابطه ای نزدیک و صمیمانه با همسرش قرار 
گرفته است بیشتر نمود پیدا می کند: او مشتاق تصدیق 
و عکس العمل های مثبت همسرش بوده و دوست 
دارد بداند که موجب خشنودی او شده است. بنابراین 
اگر مردی احس��اس نماید که شما تصمیم دارید در 
موردش قضاوت ک��رده و یا به دلیل گفته هایش به 
گونه ای متفاوت به او نگاه کنید، مطمئن باشید که وی 
صحبت نخواهد کرد. داوری کردن در مورد شریک 
زندگی به معنای اجازه دادن به او برای بیان ذهنیاتش 
نبوده و ش��ما را برای ش��نیدن حرف های او مشتاق 
نش��ان نخواهد داد. منظور این نیست که شما نظر و 
ایده ای نداشته باشید و یا نتوانید آن را در فرصتی بیان 
کنید. یک مرد جهت بازگو نمودن درونش الزم است 
احساس کند به خاطر آنچه که هست مورد پذیرش 
حقیقی قرار گرفته، نه به دلیل آنچه که ممکن اس��ت 
شما دوست دارید باشد. صبر و بردباری نمایید. اگر 
عجوالنه نظر خود را با گفتن جماتی از قبیل: خوب، 
اشتباه میکنی، من قبول ندارم یا از کجا این فکر مسخره 
به ذهنت رسیده، در برابر عقاید او عکس العمل نشان 
دهید؛ هر مردی از س��خن گفتن بازخواهد ایس��تاد. 
آنها نگران هستند که مبادا حرفی بسیار خصوصی از 
دهانش��ان خارج شود که مطابق با تصور ذهنی شما 
از آنه��ا نبوده و یا تصویری که از خودش��ان در ذهن 
ش��ما ایجاد کرده اند را مخدوش کن��د. یک مرد در 
موضوع های مختلف زندگی دارای ایده های متفاوت 
بسیاری است، حتی در طول یک هفته و یا یک روز 
می تواند بسیار متفاوت عمل کند. به او اجازه دهید 
جنبه های مختلف خود را به ش��ما نشان بدهد. اگر 
بتوانید از انتظارهای خود صرف نظر نموده و سعی در 
شناخت هویت و ماهیت او نمایید، وی به سرعت این 
موضوع را حس کرده، احساس راحتی زیادی می کند 

و از صحبت کردن با شما لذت خواهد برد.
راز شماره 2: شما نیز درون خود را آشكار کنید

بین زوج ها بیان احساس های درونی باید به صورت 
متقابل انجام بگیرد. ه��ر فردی در صندوقچه قلبش 
دارای مش��کل، دغدغه ها و مسائل پنهانی می باشد. 
بس��یاری از مردان تصور می کنند که اگر این مسائل 
را به او بگویم، ترکم خواهد کرد. شما مجبورید نشان 
دهید که جریان این نیست. به همین جهت چیزی را 
برای او فاش کنید که نشان دهد به همان اندازه ای که 

او به شما اعتماد دارد، شما نیز به او اعتماد دارید.
هنگامی که او احساس درونی خود را بیان می کند، 
به آنچه که می گوید گ��وش فرا داده، قدمی به جلو 
برداش��ته و در عوض پیش��نهادی مثبت ارائه دهید. 
بعد از اینکه وی مس��أله ای خصوصی را ابراز نمود، 
چیزی ش��بیه این بگویید: خ��وب، اینکه چیز بدی 
نیس��ت من بدتر از اینها بودم. یا من چیزی که اتفاق 
افتاده را تحس��ین می کنم. و آن چیزی از داس��تان را 
که می پس��ندید انتخاب کنید. )از مسائل ساختگی 
دوری کنید چون موضوع لوث شده و تبدیل به دست 
انداختن خواهد شد. مردم همیشه متوجه می شوند 
کسی آنها را دس��ت انداخته و این موضوع هیچ گاه 
ثمربخش نخواهد بود.( به او اجازه دهید بداند که شما 
جانبدار او هستید و با تجربه هایش تنها نخواهد ماند. 
در حالی که به طور عملی نش��ان می دهید، مطمئن 
ش��وید که از او طرفداری می کنید. بسیاری از زن ها 
فقط به این دلیل به داس��تان های شوهرش��ان گوش 
می دهند که به او بگویند چقدر در مورد آن در اشتباه 

بوده است. آنها طرفداری شخص دیگری را می کنند. 
با این حال مهم است که موضوع را از این نقطه نظر 
بنگرید: اکنون زمان درس دادن به او نیست، بلکه زمان 
»ایجاد دوس��تی و مودت« است. وقتی دو نفر پیمان 
دوس��تی می بندند، به تبادل متقابل تجربه های خود 
پرداخته و به همین دلیل احساس نزدیکی و آسودگی 
می کنند. این جا شما در حال ایجاد سازگاری و تفاهم 
هستید، احساسی که هر دوی شما سیاره ای یکسان را 
اشغال نموده و در دنیایی متشابه زندگی می کند. اینکه 
چه تعدادی از مردان احساس تنهایی شدید می کنند، 
شگفت انگیز است. نه تنها به آنها آموزش داده شده 
است که همیشه ساکت باشند، این تصور غلط نیز در 
ذهنشان پرورانده ش��ده که صحبت نمودن در مورد 
احساس های درونی عملی به دور از شأن و منزلت 
مردان به ش��مار می رود. عکس العمل های مثبت و 
صادقانه شما بس��یار ضروری است. اگر به این نحو 
رفتار نمایید، شوهر شما احساس خواهد کرد که کسی 
وجود دارد که او را درک کند و آنگاه حتی بیش��تر و 

بیشتر از ذهنیاتش برایتان خواهد گفت.
راز شماره 3: گذشته را فراموش کنید 

آیا تا به حال با شوهر خود »گفتگویی« داشته اید که به 
گفتگوهای مربوط به نارضایتی های گذشته، اشتباهاتی 
که انجام داده، اذیت و آزارهایی که به شما روا داشته 
و آنچه که اکنون مدیون شما است، منتهی شده باشد؟ 
چنی��ن موضوعی کم و بیش در ه��ر رابطه ای اتفاق 
می افتد اما واقعیت باقی می ماند؛ مردها وقتی آمدنش 
را حس می کنند، آشفته حال شده و عقب می نشینند. 
وقتی مردی از این وحش��ت دارد که صحبت هایش 
در آینده تحریف و سوء تعبیر شده، به دیگران گفته 
ش��ده و یا علیه خودش مورد استفاده قرار گیرد، بیان 
احساسات برایش غیر ممکن می شود و تنها راه عبور 
از ای��ن تله ارتباطی این اس��ت که بدانید آنچه که در 
گذش��ته اتفاق افتاده و هر آنچه که او انجام داده و یا 
گفته، ش��ما نیز درگیرش بوده اید. هیچکس خوب 
مطلق و یا بد مطلق نیست. در واقع، به جای در نظر 
گرفتن یک فرد به عنوان ش��خصی بد یا خوب، بهتر 
است که نقش های بازی شده در روابط و نحوه گرفتار 
شدنمان در نقش هایی که قدرت رها ساختن خود را 
از آنها نداریم، مورد توجه قرار داده شوند. برای مثال 
برخی از زن ها عاش��ق بازی نمودن با قربانی عشق 
خود هستند. آنها برای اعتبار بخشیدن و توجیه کردن 
احساس های خودشان و نیز احساس قدرتمندی در 
برابر شریک زندگی خود، خطاهای گذشته او را بهانه 
می کنند. در حقیقت ممکن است با این روش مدتی 
او را ب��رای خود نگه دارند ولی آنچه که مش��خص 
است این رابطه متزلزل بوده و در آستانه شکست قرار 
دارد. اگر می خواهید این وضعیت تأسف بار زندگی 
زناشویی را تغییر داده و یا از آن پیشگیری کرده و به 
شوهرتان کمک نمایید تا راحت با شما حرف بزند، 
این راه را امتحان کنید: به س��هم خود در شرایطی که 
پیش آمده مسئولیتی را به عهده بگیرید و ببینید که به 
چه نحو در مورد اتفاقی که روی داده ممکن اس��ت 
دخیل بوده باشید. البته این موضوع به معنای مقصر 
دانستن خود نیست. به شرایط با دیدی باز بنگرید. به 
روی تمام مسائلی که او »درست«، و نه »غلط« انجام 
داده، تمرکز کنید. اگر نیاز به راهنمایی بیشتر داشتید، 
لیستی از آنچه که در رابطه تان به دست آورده اید و 
آنچه که شما در عوض نصیب شوهرتان نموده اید، 
تهیه کنید. به زمان هایی که شما نیز مرتکب کوتاهی و 
قصور شده اید و به راه هایی که هر دوی شما توسط 
آن رشد یافته و تغییر کرده اید، توجه نمایید. توانایی 
بخشش دیگران ممکن است فقط به سادگی دانستن 
این باش��د که آنچه در مورد او یکسال پیش حقیقت 
داشته )و نیز در مورد خود شما( شاید اکنون حقیقت 
نداشته باشد. در زمان حال متمرکز باشید. یک ارتباط 
ماندگار و راستین نیازمند داشتن قابلیت ماندن در زمان 

حال و فراموش کردن گذشته است.
راز شماره 4: شنونده ای استوار و ايمن باشید

آیا داشتن روابط صادقانه امکان پذیر است؟ حقیقت 
این است که تعداد اندکی چنین هستند و دلیل عمده 
عدم صداقت این است که پیامدهای آن خوب و قابل 
توجه است. بیشتر مردان احساس می کنند که زن ها 
می خواهند و نیاز دارند که دروغ بشنوند چون قادر 
به پذیرش صادقانه حقیقت نیس��تند. برخی از مردها 
تص��ور می کنند که از بیان حقای��ق زندگی خود به 
همسرش��ان وحشت دارند چرا که باعث آشفتگی و 
اضطراب وی خواهد ش��د. در واقع، بسیاری از زنان 
برای کنترل ش��وهر و رابطه خود از احساساتش��ان 
اس��تفاده می کنند. آنها پاس��خ های به خصوصی را 
از ش��وهر خود طلب می کنن��د و در صورتی که آن 

پاسخ ها را نگیرند، احساس پریشانی می کنند. بعد 
وقتی شوهرشان دهان نگشوده و صحبتی نمی کند، 
متعجب می شوند. متأسفانه، بسیاری از زنان تصوراتی 
قدرتمند از چگونگی احساس و تفکر یک مرد را نیز 
در س��ر می پرورانند که این نوع خیال پردازی باعث 
ویرانی حقیقت شده و بنابراین این گونه به مردان اجازه 
می دهند که از طرز برخوردهای مختلف متوجه شوند 
که نیازی به بیان حقیقت نداشته و آنها نیز تمایلی به 
دانستن حقیقت ندارند. واضح است؟ بیشتر زن ها در 
این مورد مقصرند، اما اشتیاق برای گوش دادن به آنچه 
که او مجبور اس��ت بگوید سرآغاز یک رابطه کامل 
و حقیقی محس��وب می شود. این باعث می شود تا 
مرد احساس کند شریکی ثابت قدم دارد و در پستی 
و بلندی های زندگی همراه او خواهد بود. اگر برای 
خروج از این تصوره��ای غیر واقعی آمادگی دارید، 
زمان آن رسیده که سه چیز را از خود سئوال کنید. چه 
می��زان از حقیقت را می توانید تحمل کنید؟ در واقع 
چقدر به آن نیاز دارید؟ آیا از شوهر خود می خواهید 
که تصویری خیالی برای شما باشد و آیا مشتاقید به 
او اجازه دهید حقیقی ش��ود؟ اینها س��ئواالتی بزرگ 
هستند. ش��اید نتوانید همین حاال تمام واقعیت را به 
یک باره دریابید، اما به طور حتم می توانید عضله های 
بردباری خود را پرورش داده و در مس��یری مستقیم 
حرکت کنید. به طرز عجیبی، همه تصور می کنیم که 
تخیل باعث ایجاد احساسی شگرف در ما می شود، 
اما در واقع، هر قدر بتوانیم حقایق بیشتری را دریابیم، 
نیرومندتر رشد خواهیم کرد. توانایی پذیرش حقیقت 
از دیگران همچنان که متوجه می شویم امنیت واقعی 
ن��ه از تصدیق دیگران بلکه از ص��ادق بودن با خود 

سرچشمه می گیرد، افزایش می یابد.
راز شماره 5: با خودتان صادق باشید

این پرسشی قدیمی ولی خوب است، اگر با خودمان 
صادق نباش��یم چگونه می توانیم با دیگران صداقت 
داشته باش��یم؟ بهترین روش کمک به هر مرد برای 
بیان راحت احساساتش این است که ابتدا خود شما 
راحت بوده، طبیعی رفتار کرده، صادق باش��ید و جو 
گرم و قابل پذیرشی ایجاد کنید. کسانی که در زندگی 
با آنها مواجه می شویم انعکاس بخش های مختلف 
خودمان هس��تند و ما اف��رادی را جذب می کنیم که 
هرک��دام به نحوی ما را در عش��ق ورزیدن به بخش 
دیگری از خودمان یاری می کنند. به همین دلیل است 
که عنوان های مطرح ش��ده در این مقاله را نه تنها در 
مورد مردها، بلکه باید در رابطه با خودمان هم به کار 
ببندیم. برای مثال آیا شما قادرید از قضاوت درمورد 
خودتان بگذرید؟ آیا نارضایتی حاصل از اشتباهاتی 
که در گذشته مرتکب شده اید را پایان می دهید؟ و 
آیا همیش��ه در انجام اشتباهاتی که مرتکب شده اید 
پافش��اری می کنی��د؟ وقتی با خود ای��ن طور رفتار 
می کنید، به طور طبیعی با ش��ریک زندگی خود نیز 
به همین منوال رفتار خواهید کرد. اگر شما در جوانی 
همیش��ه مورد بدرفتاری قرار گرفته و یا در برخی از 
مسائل احساس کمبود کرده باشید، احتمال دارد همین 
رویه را در مورد شوهرتان در پیش بگیرید. در اینجا 
آگاهی نقش تعیین کنن��ده ای دارد. اگر می خواهید 
فضای پویا و بازتری را بین خود و ش��وهرتان ایجاد 
کنید، فهرس��ت دقیقی از نحوه رفتار و مراعات خود 
و نحوه برخورد نزدیکانتان را در گذش��ته با خودتان 
تهیه کنید. اگر صدمه دیده اید، این فرصتی برای شما 
خواه��د بود که تصمیم بگیرید دیگر زندگی خود را 
براساس معیارهای گذشته بنا نکنید. آن را تغییر دهید. 
تصمیم بگیرید در برابر خود و کسی که با او هستید، 
مهربان و پذیرا باشید. گاهی وقت ها ما در برابر فرد 
دیگری تسلیم می شویم به این انتظار که او نیز همین 
کار را انج��ام دهد. وقتی این امر محقق نمی ش��ود، 
خشمی پنهانی شروع به پیدایش می کند. چنین حالتی 
باعث بروز رفتارهای متناقض و عدم صداقت فرد با 
خودش و دیگران می ش��ود. برای رسیدن به عدالت 
واقعی باید بدانید که به همان اندازه ای که می بخشید، 
به همان اندازه هم بخشیده می شوید. وقتی به فردی 
احت��رام و توجه مطلق دارید، آن احترام و توجه را به 

خود نیز مبذول می نمایید. 
شما بهترین روش را در پیش گرفته اید و نتیجه های 
سودمند آن دیر یا زود نمایان خواهند شد. زمانی که 
با دیگران ط��وری رفتار می کنید که مورد احترامتان 
است، در حقیقت حس��ی از ارزش و اعتبار را ایجاد 
می کنید. با خودتان صادق باش��ید و متوجه خواهید 
ش��د که این عمل مسری است. شریک زندگی شما 
به همین منوال رفت��ارش را پیش خواهد گرفت. او 
راحت تر صحبت کرده و احساس��ات واقعی اش را 

بروز خواهد داد.

گلخندجاده خاکي

پیشبند

جوان و خانواده

راويولی

ــد: فرزندان ش��ان  ــن معتقدن ــی از والدي گروه
بی توجه هس��تند یا نمی توانند مس��ائل را به خاطر 
بس��پارند. در زی��ر 9 راهکار ب��رای تقویت حافظه 
 ارائ��ه ش��ده ک��ه می توان��د در  این زمینه به ش��ما 

کمک کند.
ــتان گويی: انجام این بازی به خصوص    بازی داس
در قالب گروه، بسیار جالب است. در این بازی باید 
20 وسیله را روی میز بزرگی قرار دهید و هر کدام، 
از افراد گروه 3 الی 4 مورد، از وسایلی که روی میز 
چیده ش��ده است را در قالب یک داستان بگنجاند؛ 
داستانی که درباره سیب، کلید، تلفن همراه می توان 
س��اخت، بدین صورت اس��ت:در باغ، سیب های 
رس��یده ای از درخت روی زمین ریخته بود. در باغ 
قفل بود و من کلید را اش��تباه برداشته بودم. با تلفن 
همراه به یکی از دوس��تانم زنگ زدم، تا او برای باز 
کردن در به کمک بیاید. بازی فوق، باعث می شود که 
والدین بتوانند به دو هدف تقویت قدرت خاقیت و 

تمرکز کودک و تقویت حافظه، دست پیدا کنند.
ــای تصويری: یکی از راه هایی که   ايجاد ارتباط ه
برای تقویت حافظه تصویری، مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد؛ به یاد سپردن نام افراد با توجه به خصوصیات 
و ویژگی های آنهاس��ت؛ به فرض کس��ی اسمش 
رضاست، شما در او خصلتی مانند تاش، در جهت 
کسب رضایت اطرافیان می یابید، در این حال بین 
نام رضا و رضایت، ارتباط برقرار کرده اید و نام او را 

هیچوقت فراموش نخواهید کرد.
ــتفاده از تصاوير: تصاویر، ابزار مناس��بی برای   اس
 به خاطر س��پردن مطالب و اطاعات مفید هس��تند؛ 

به  عنوان مثال: می توانید حتی از تصاویر یک فیلم، 
برای به خاطر س��پردن موضوع، اع��داد، اطاعات 
تاریخی و جغرافیایی و... اس��تفاده کنید. یا برای به 
خاطر س��پردن اعداد )5، ،5 1( شما می توانید آن را 
در قالب یک تصویر دربیاورید مانند دس��تکش و 
ی��ک چوب. با حک این تصویر در ذهن تان، اعداد 
)5، ،5 1( را ب��ه یاد می آورید زیرا هر دس��تکش 5  
انگشت دارد و یک چوب هم، نماد عدد یک است. 
بنابراین سعی کنید آنچه را که باید به خاطر بسپارید، 
در قال��ب تصوی��ر در ذهن تان ح��ک کنید. ولی 
ذخیره سازی  اطاعات، باید به گونه ای باشد که شما 
رجوع به اطاعات را به راحتی انجام دهید و بتوانید 
از آنها استفاده کاربردی داشته باشید. با به کارگیری 
این روش و تکرار آن، به مرور زمان، ذهن شما این 
آمادگی را پیدا می کن��د که فعاالنه روش تصویری 

مناسب، به ذهن سپاری مطالب را به کار گیرد. 
 ب��ه فرزندت��ان یادآوری کنی��د، آنچه می آم��وزد را 

نکته برداری و یادداشت کند.
ساعت مطالعه او را افزایش دهید.

او را تش��ویق به حفظ کردن شعر یا متن های ادبی 
کنید.

اگر فرزندتان راس��ت دست اس��ت، از او بخواهید 
به عنوان تفریح و س��رگرمی، برخی کارهایش را با 

دست چپ انجام دهد.
به او خواندن کتاب های داستانی و پلیسی )که ذهن 

را درگیر حل معما می کند(، پیشنهاد دهید.
او را تشویق به یادگیری زبان یا فعالیت های هنری 

جدید کنید.

عفون��ت ادراری در ن��وزادان، از اهمی��ت وی��ژه ای 
برخوردار اس��ت زی��را این عفونت منش��أ عفونت 
خون��ی در کودکان زیر یک س��ال مي باش��د. یک 
متخصص بیماری های عفونی اطفال، گفت: درمان 
نکردن به موقع عفون��ت ادراری در نوزادان موجب 
زخ��م کلیه می ش��ود و طوالنی تر ش��دن زردی در 
طفل از عوارض عفونت ادراری در نوزادان اس��ت. 
ثمیله نوربخش در گفتگو ب��ا فارس درباره عفونت 
ادراری در نوزادان اظهار داش��ت: عفونت ادراری در 
نوزادان دارای اهمیت اس��ت زیرا این عفونت منشأ 
عفونت خونی در کودکان زیر یک س��ال است. وی 
بی حالی، تب، اسهال، بی اشتهایی و بدبویی ادرار را از 
عامت های شایع عفونت ادراری در نوزادان دانست. 
این فوق تخصص بیماری های عفونی اطفال در ادامه 
اظهارات خود با اشاره به عامت های دیگر عفونت 
ادراری در نوزادان، افزود: اس��هال مزمن و استفراغ از 
دیگر عامت های عفونت ادراری در نوزادان است 
ضمن اینکه بی قراری نوزاد مهم ترین عامت عفونت 
ادراری است. وی راهکار اصلی پیشگیری از عفونت 
ادراری در نوزادان را، مراقبت و درمان مادرانی که به 

عفونت ادراری مبتا هستند، دانست و اظهار داشت: 
عفونت ادراری مادر در دوران بارداری در رشد جنین 
اختال ایجاد می کن��د، از این رو از داخل رحم مادر 
»از جنین« سونوگرافی می کنند اگر کلیه جنین بزرگتر 
از حد معمول و مسیر ادراری تنگ شده باشد، جنین 
پس از به دنیا  آمدن مستعد عفونت ادراری می شود. 
نوربخ��ش با بیان اینکه عفون��ت ادراری در نوزادان 
به طور نس��بی شدید تر است و التهاب مجرای ادرار 
موجب تش��دید عفونت ادراری در نوزاد می ش��ود، 
افزود: عدم به موقع درمان عفونت ادراری در نوزادان 
موجب »زخم کلیه« می ش��ود و به دنبال آن عملکرد 
کلیه در نوزاد را کم می کند. وی طوالنی  شدن بیماری 
زردی در ن��وزادان را از ع��وارض عفون��ت ادراری 
دانست. این فوق تخصص عفونی اطفال توصیه کرد: 
بهتر است در نحوه شست وشوی دختران نهایت دقت 
برای جلوگیری از عفونت ادراری در نظر گرفته شود، 
مدت زمان پوشک نوزاد زیاد نباشد همچنین سعی 
شود ختنه کردن پسران تا یک ماهگی صورت گیرد 
چ��را که این اقدام از بروز عفونت ادراری جلوگیری 

می کند.

محققان امریکایی می گویند: »مواد ش��یمیایی مورد 
اس��تفاده در تولی��د ل��وازم آش��پزی و پارچه ه��ای 
 ض��د آب، امکان ابتا به کلس��ترول ب��اال را افزایش 

می دهند.« 
براساس تحقیق های به عمل آمده، در دانشکده پزشکی 
غرب »ویرجینیا«: لوازم غیر چوبی که مقاومت کمتری 

در برابر گرما دارند می توانند منجر به افزایش کلسترول 
در افراد شوند. آزمایش های انجام شده در سال 2005 
و 2006 در بین نوجوانان نشان می دهد افرادی که از 
لوازم چوبی استفاده می کنند، غلظت کلسترول شان 
کمتر از افرادی است که از مواد شیمیایی دیگر استفاده 

می کنند.

چند راه حل، برای افزايش حافظه کوتاه مدت

درمان نكردن به موقع عفونت ادراري در نوزادان 
موجب زخم کليه مي شود

لوازم آشپزخانه و کلسترول باال در خون

پنج  روش واداشتن مردان براي بيان احساسات
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ورزش

اشتباه پشت اشتباه!
 غزل پارسا

رفت���ار  حکای���ت 
امیر قلع��ه نوعی با 
دوربین نود حکایت 
نام  صاح��ب  مربی 
و موفقی اس��ت که 
کس��ب  با  تیم��ش 
تا  امتی��از  حداکث��ر 
پایان هفته هشتم در 
صدر ج��دول لیگ 
قرار گرفته اس��ت و 

ب��رای حفظ این موقعیت و دور ماندن تیمش از حاش��یه، مصاحبه 
با رس��انه های جنجالی را تحریم می کند! اما هر چه بیشتر کنکاش 
کرده کمتر نقطه اشتراکی را بین ژنرال و مربی مذکور پیدا می کنیم. 
تیم سپاهان با پیروزی برابر شهرداری تبریز به سومین برد خود بعد 
از هشت هفته دست یافت و با زور خود را تا رده ششم جدول رده 
بندی باال کشید. خبرهایی را هم که از اردوی زردپوشان می گیریم 
از نوس��ان و برخی اختاف های درونی میان بازیکنان و س��رمربی 
حکایت دارد که خبرهای حاش��یه ای پیرامون ای��ن تیم را افزایش 
می دهد با توجه به ش��رایط تیمی و حرف و حدیث های پیرامون 
عملکرد ضعیف امیر قلعه نوعی و تیمش در لیگ )نس��بت به مدت 
مش��ابه در سال گذشته( انتظار می رود کادر فنی و بازیکنان این تیم 
حداقل، صبوری پیشه کنند و تا می توانند از حاشیه سازی برای تیم 

خود دوری کنند. 
اما گویا امیرخان سپاهانی ها، برای منحرف کردن اذهان و جهت دهی 
به حاشیه ها با تحریم کردن دوربین نود آن هم سر جنجالی که خود آن 
را به بار آورده بود، قصد جنجال سازی و دادن بهانه به دست افراد 
س��ودجو دارد... برنامه نود اگر چه در اصل قرار بود به مشکات و 
چالش های فوتبال ایران بپردازد مدت هاست که مسیر را گم کرده 
و حاشیه را بیش از متن بررسی می کند و همین موضوع بسیاری از 
مربیان و کارشناسان لیگ برتری را از خود دلخور نموده است. قلعه 
نوعی نیز یکی از آن همه منتقد اس��ت. اما عدم حضور در کنفرانس 
مطبوعاتی که نمایندگان س��ایر رس��انه های گروهی در آن حضور 

دارند آن هم به بهانه دوربین نود کار حرفه ای و پسندیده ای نبود.
خبرنگار برنامه نود تنها خبرنگار حاضر در جلسه نبود که امیرخان 
از حضور در کنفرانس مطبوعاتی امتناع ورزید. ضمن آنکه باید این 
نکته را هم یادآور ش��د که دوربین نود چیز خاف واقع را انعکاس 
ن��داده و رفت��ار تند و عجوالن��ه ژنرال، کار دس��ت او و تیمش داد 
 و اتفاقی اس��ت که افتاده و مطمئن باش��ید تا زمان��ی که برنامه نود 
پا برجاست خبرنگار و لوگوی این برنامه در تمامی کنفرانس حضور 
دارد و س��رمربی کنونی تیم س��پاهان نمی تواند تا ابد در جمعی که 
خبرنگار برنامه مذکور حضور دارد مصاحبه با اصحاب رسانه را ترک 
و یا تحریم کند... امیر قلعه نوعی در شرایط عادی هم با رسانه های 
محلی کمتر مصاحبه می کند و بیش��ترین فرصت مصاحبه با وی به 
همین کنفرانس های مطبوعاتی معطوف می شد که این زمان نیز با 
تصمیم احساسی امیرخان از دست رفت و در ادامه این تصمیم زمینه 
را برای توهین به دستیارش )کریم قنبری( در نشست مطبوعاتی بعد 

از بازی فراهم کرد.

سید جالل حسینی:
 بدشانس هستيم

مدافع تیم سپاهان اصفهان با وجود اینک����ه تیمش توانست در هفته 
هش��تم رقابت های 
لیگ برتر 3 امتیاز را 
کسب کند اما اعتق��اد 
دارد که س��پاهانی ها 
بدش��انس هس��تند. 
س��یدجال حسینی 
گفت: تیم شهرداری 
تبریز خوش ش��انس  
بود ک��ه فقط با یک 
گ���ل از س���پاهان 
شکست خورد، زیرا 
 ما بدشانس بودیم و موقعیت های زیادی را از دست دادیم. وی ادامه 
 داد: شهرداری مقابل سپاهان به فکر ارائه بازی دفاعی بود و از حمله کردن 

می ترسید. 
خوشبختانه توانس��تیم 3 امتیاز را به دست بیاوریم اما موقعیت های 
زیادی را از دست دادیم و باید گل های بیشتری به این تیم می زدیم. 
حس��ینی افزود: شهرداری از نیمه زمین خود جلوتر نمی آمد. فقط در 
نیم��ه دوم بود که روی چند ضد حمله موقعیت گل داش��تند. ما در 
نیمه دوم اس��ترس گل خوردن داش��تیم و باید این نقطه ضعف را که 

نمی توانیم از موقعیت هایمان استفاده کنیم برطرف نماییم. 
وی گفت: وقتی با سایپا قهرمان شدیم سال گذشته مشکات زیادی 
نداشتیم، اما امسال شرایط سپاهان خوب است و قرار نیست بایی که 

سر قهرمان های دوره های قبلی لیگ رخ داد، برای ما هم بیفتد. 
م��ا امس��ال تغییرهای زی��ادی داش��تیم اما ش��رایطمان ب��ه تدریج 
بهت��ر می ش��ود. بازیکن��ان جدی��د به زم��ان نی��از دارند ت��ا با تیم 
 هماهن��گ ش��وند و بای��د ای��ن فرص��ت در اختی��ار آنه��ا ق��رار 

بگیرد.

فوتبال جهان  يادداشت 

ورزش ايرانی

 نجمه کرمی
در طول س��ه دوره حضور 
خ��ود در رش��ته قایقرانی 
همواره پای ثابت تیم ملی 
قایقرانی دراگون ایران بوده 
است و درطول این مدت 
و با توجه به نوپا بودن این 
رش��ته در ایران، افتخارها 
و تجربه ه��ای زی��ادی را 
هم��راه با تیم ملی کس��ب 

نموده است.
س��مانه محققی��ان چندی 
پیش هم��راه با تی��م ملی 
دراگ��ون بت ای��ران راهی 
جهان��ی  مس��ابقه های 
مجارستان شد که در میان 
15 کشور شرکت کننده در 
این رقابت ها  و در چهار 
ماده موفق به کسب 4مدال 
برنز ش��د که ب��ا توجه به 
حضور کش��ورهای مدعی 
و قدم��ت ای��ن رش��ته در 
همچ��ون:  کش��ورهایی 

امریکا، کانادا، روسیه، مجارستان و آلمان یک افتخار 
بزرگ برای ایران و تیم ملی دراگون محسوب می شد، 
به نوعی که تحسین رئیس فدراسیون قایقرانی را هم 
که س��ابقه حضور در ایران داش��ت برانگیخت و در 
مصاحبه بع��د از این بازی ها به این موضوع اش��اره 
کرد و گفته بود: با توجه به قدمت 5 س��اله این رشته 
در ایران رشد قایقرانان ایرانی در بخش دراگون قابل 
تحس��ین و خیره کننده اس��ت و از ای��ن بابت باید به 

مسئوالن و قایقران ایرانی تبریک گفت.
کسب مقام سومی آن هم در حضور مدعیان قهرمانی، 
اتفاقی اس��ت که توسط قایقران بانوی ایرانی صورت 
گرفت و بهانه ای ش��د تا با سمانه محققیان به گفتگو 
بنشینیم ضمن آنکه کیمیا مهدویان نیز همراه با وی به 
عنوان نمانیده اصفه��ان در تیم ملی در این رقابت ها 

حضور داشت.
ــی قايقرانی بانوان  ــه با موفقیت تیم مل  در رابط
ــا بگو و اينكه تیم  ــران در اين تورنمنت برای م اي
ايران چطور توانست به اين مهم دست پیدا کند؟
مس��ابقه ها حدود دو هفته پیش در شهر سگو کشور 
مجارستان برگزار ش��د که تیم های شرکت کننده در 
این رقابت ه��ا در ماده های مختلف با هم به رقابت 
پرداختند و تیم ایران در میان 15 کشور شرکت کننده 
و در چه��ار م��اده 200،500،2000 و 200 )ده نفره( 
موفق به کس��ب مقام سومی ش��د. در ماده 200،500 
و 200 ده نف��ره تیم ایران بعد از تیم های روس��یه و 
مجارس��تان در جایگاه سوم ایس��تاد و در ماده 2000 

متر مجارس��تان اول و تیم ایران بعد از روس��یه سوم 
ش��د. این اتف��اق در حالی رخ داد که تعجب س��ایر 
کشورها را برانگیخته بود. همانطور که می دانید ایران 
حدود چهار س��ال است که در این رشته فعالیت دارد 
و با توجه به تجربه کمی که در این رش��ته داش��ت و 
همچنین با توجه به قدمت زیاد این رش��ته در س��ایر 
کشورهای ش��رکت کننده عملکرد خیره کننده ای را 
از خ��ود برجای گذاش��ت. تیم ایران ط��ی این چهار 
س��ال تاش های زیادی را در این رشته انجام داد و 
پیش��رفت خیلی خوبی داشت، به گونه ای که همه و 
به ویژه رئیس فدراسیون جهانی نیز در این ارتباط به 
تیم ملی ایران تبریک گفت. در این راس��تا مس��ئوالن 
فدراس��یون خیلی کم��ک کردن��د و از فروردین ماه 
اردوی تی��م ملی را مهیا س��اختند و بچه ها را پله پله 
برای این مس��ابقه ها آماده ک��رده و نتیجه آن چیزی 

شد که دیدید.
 شما چند ساله که در تیم ملی قايقرانی حضور 
ــت  داريد و همراه با تیم ملی به چه مقام هايی دس

يافتید؟
س��ه س��ال اس��ت که به عضویت تیم مل��ی قایقرانی 
در بخ��ش دراگ��ون بت در آم��دم در س��ال اول در 
مس��ابقه های قهرمانی آسیا در مالزی که کمتر از یک 
ماه تمرین داش��تیم به مقام هفتم رسیدیم سال گذشته 
در مس��ابقه های جهان��ی چک و در مس��افت های 
مختلف و در رده س��نی زیر 23 س��ال چهارم جهان 
شدیم و امسال و در اردیبهشت ماه برای مسابقه های 
آس��یایی چین و در ماده 500 )ده نفره( به مقام س��وم 

دست یافتیم.
ــد تیم  ــراه با رش  هم
ــرفت  ــو نیز پیش ــی ت مل
خیلی خوبی در اين رشته 
ــتی که هر سه دوره  داش
به تیم ملی دعوت شدی 

اينطور نیست؟
م��ن فق��ط در س��ال اول 
تش��کیل تیم ملی دراگون 
این تیم را همراهی نکردم 
و ای��ن ه��م ب��ه آن خاطر 
بود که من در این رش��ته 
فعالی��ت نداش��تم و در آن 
به مسابقه های  تیم  س��ال 
تای��وان اعزام ش��د که من 
آن دوره را از دس��ت دادم 
ول��ی از زم��ان حض��ورم 
در این رش��ته همواره در 
تس��ت های تیم ملی قبول 
شده و پیراهن تیم ملی را 
بر تن داش��تم. ضمن آنکه 
قایقرانان اصفهانی همواره 
پای ثابت تیم ملی قایقرانی 
در رش��ته های مختلف بوده اند که البته این روزها و 
با توجه به مش��کل کم آب��ی روز به روز از این تعداد 
کاسته ش��ده و انگیزه بازیکنان از بین می رود. برخی 
رش��ته ها حداقل می توانند در استخرهای اجاره ای 
تمری��ن کنند ولی برای دراگون حداقل باید س��کوی 
ثاب��ت در نظر گرفت که همین امر مش��کات زیادی 
 را ب��رای قایقران��ان اصفهان��ی ب��ه بار آورده اس��ت. 

)قابل توجه مسئوالن!(
ــم ملی در حال حاضر به چه منظوری   اردوی تی

تشكیل شده است؟
با توجه به نزدیکی مس��ابقه های آس��یایی گوانگجو، 
بازیکنان خود را برای ای��ن رقابت ها آماده می کنند 
و تیم ایران از ش��انس زیادی ب��رای موفقیت در این 
رقابت ها برخوردار اس��ت. ولی ب��ا توجه به قدرت 
تی��م چین در آس��یا برای مقام دومی و س��ومی پیکار 

خواهیم کرد.
ــتان را  ــت و عملكرد هیأت قايقرانی اس  وضعی
ــه بايد به  ــی می کنید آيا آنگونه ک ــور ارزياب چط

قهرمانان و مدال آوران بها داده می شود؟
 حمایت ه�ای هی�أت آنطور که باید باش��د نیست و 
به فرض در همین اردوهای تیم ملی ما از حمایت های 
هیآت محروم هستیم و یا در همین رقابت ها که تیم 
ایران برای نخس��تین بار به چهار مدال جهانی دست 
پیدا ک��رده، هیچ حمایت و قدردان��ی از مدال آوران 
صورت نداده است. قول هایی داده اند ولی هنوز که 

خبری نشده است! 

 پژمان سلطانی
گویا ماجرای تبانی رئیس فدراس��یون کبدی با برخی از 
داوران برای قهرمانی تیم استان گلستان، تمامی ندارد و 
هنگامی که نگاه ما به »س��ید اصغر حسینی نژاد« رئیس 
هیأت استان اصفهان می افتد، خاطره های این ناداوری ها 
برای ما زنده می ش��ود. حسینی نژاد در این مورد گفت: 
گلستان برای اینکه رئیس فدراسیون و اعضای آن، مربیان 
تیم ملی )آقایان و بانوان( همگی گلس��تانی هستند و با 
توجه به عرقی که به این اس��تان دارند، رتبه نخست را 
ب��ه آن تقدیم می کنند و به نظر من هر اس��تانی که این 
فاکتورها را در اختیار داش��ته باشد به طور قطع قهرمان 
کش��ور خواهد شد. سال گذشته در فینال بانوان که بین 
اصفهان و گلس��تان برگزار شد بازی با تساوی به پایان 
رسید اما حق اصفهان قهرمانی بود که امتیازات فراوانی را 
در این دیدار به اصفهان ندادند و ما دوم شدیم. اعتراض 
خود را از طریق رس��انه ها به گوش »مقصود لو« رئیس 
فدراس��یون کبدی رساندیم اما او نسبت به این موضوع 
بی توجهی کرد. وی ادامه داد: هیأت کبدی استان نزدیک 
به پنج س��ال اس��ت که فعالیت خود را آغاز کرده و در 
سطح کش��ور جایگاه مطلوبی دارد، در حال حاضر در 
بخ��ش بان��وان و آقایان مقام دومی را یدک می کش��یم 
ش��ش نفر از آقایان ورزش��کار اصفهانی در اردوی تیم 
ملی حاضرند که امیدواریم ه��م در بخش آقایان و هم 
در قسمت بانوان، دو عضو ثابت تیم ملی داشته باشیم. از 

بانوان ملی پوش می توان به: مرضیه عشقی بهترین لیدر 
تیم ملی، عاطفه مجیری، ملیحه بخشی و سمیرا عطاردیان 
اش��اره کرد و رضا کمالی مقدم، مجتبی توکلی، مرتضی 
ش��هیدی، احسان زمانی و محسن یزدانی در اردوی تیم 
ملی جهت رقابت های آسیایی گوانگجو حاضر هستند. 
رئیس هیأت کبدی استان پیرامون اعزام به رقابت های 
داخلی توضیح داد: مس��ابقه هایی که پیش رو داریم در 
رده نونه��االن )بانوان( مرحله نهایی با ش��رکت 10 تیم 
برتر در ش��هر مقدس مشهد انجام خواهد شد و در رده 
نوجوانان )آقایان( مرحله نهایی این مس��ابقه ها هم 10 
 تیم برتر حضور دارند و در رشت پیگیری می شود. وی 
اف��زود: دهم مهر، لیگ برتر کش��ور ب��ه صورت رفت 
و برگش��ت آغاز و دور نهایی آن پس از مس��ابقه های 
گوانگجو انجام می ش��ود. حس��ینی نژاد حمایت های 
مدیران کل تربیت بدنی را در این 5 سال مطلوب ارزیابی 
کرد و اظهار داش��ت: در زمان منتقمی، شیران و در حال 
حاضر رش��ید خدا بخش حمایت های خوبی از هیأت 
کردند و فقط مش��کل عمده این هی��أت، عدم تعامل با 
آموزش و پرورش است که با توجه به رایزنی و مکاتبه 
هایی که صورت دادیم ندانستیم که چرا رئیس آموزش و 
پرورش با توجه به پتانسیل خوب مدارس، هنوز مجوز 
قطعی را جهت برگزاری مسابقه های کشوری و استانی 
صادر نکرده اس��ت. وی تصریح کرد: تیم های منتخب 
اصفهان در سالن کوثر ملک شهر اردوهای خود را برپا 

می کنند اما پس از پنج سال هنوز سالن اختصاصی نداریم 
و با تاش هایی که عزیزان در هیأت انجام داده اند و با 
حمایت اداره کل تربیت بدنی اس��تان امید است در هر 
قس��مت از شهر اصفهان یک سالن کبدی داشته باشیم، 
حسینی نژاد، تیم هندوستان را بهترین تیم کبدی جهان 
دانس��ت و اضافه کرد: در جهان حرف نخست را »هند« 
در رشته کبدی می زند به دلیل اینکه بیش از 420 باشگاه 
در این کشور وجود دارد و در مدرسه ها و دانشگاه های 
این کش��ور کبدی تدریس می ش��ود پ��س از هند تیم 
پاکس��تان در جایگاه دوم ایس��تاده که ایران در طول این 
مدت با تاش های مضاعف بازیکنان تیم ملی در حال 
حاضر رقیب اصلی تیم کبدی هند اس��ت. وی پیرامون 
تی��م اصفهان گفت: با یکی از مربی��ان تیم ملی قرار داد 
بستیم و قصد داریم اگر مانعی پیش نیاید لژیونر از کشور 
هندوستان به خدمت بگیریم و بنابراین تمام هدف ها و 
برنامه ریزی، برای کس��ب عنوان قهرمانی است چرا که 
اصفهان لیاقت و شایستگی قهرمانی در کلیه رشته ها را 
دارد. وی در پایان اظهار داشت: عشایری، مدیرکل راه و 
ترابری استان اصفهان یک مدیر ورزشی و دیدگاه مثبتی 
به رشته کبدی دارد و حدود سه سال است که کبدی را 
زیرنظر باشگاه راه و ترابری حمایت می کند، به غیر از 
این باشگاه با سپاهان، ذوب آهن و فوالد ماهان مکاتبه هایی 
انجام دادیم، اما با تأس��ف در این باشگاه ها همه چیز به 

فوتبال و فوتسال خاصه می شود.

هيأت کبدي و گاليه هاي هميشگي!

اژدها سواران؛ در مسير زاينده رود متوقف شدند

محروميت خلعتبری
از بازی با پوهانگ 

محمدرضا خلعتبری مهاجم ریز 
نق��ش ذوب آهنی، غایب بزرگ 
این تیم برابر پوهانگ کره جنوبی 
محسوب می شود. کنفدراسیون 
فوتبال آس��یا اس��امی محرومان 
دیداره��ای رف��ت مرحل��ه یک 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
را اع��ام کرد که بر این اس��اس 
محمدرضا خلعتب��ری نمی تواند 
ذوب آهن را در دیدار حس��اس 
روز چهارش��نبه براب��ر پوهانگ 
ک��ره جنوبی همراه��ی کند. این 
درحالی اس��ت که تی��م کره ای 
محروم��ی ن��دارد و می تواند با 
تم��ام بازیکنانش براب��ر نماینده 
پرقدرت ایران صف آرایی کند. 
ای��ن دی��دار فردا در ورزش��گاه 
فوالد شهر اصفهان، برگزار و دیدار برگشت دو تیم هفته آینده در کره جنوبی 

برگزار می شود. 

ابطحی تا نيم فصل فرصت دارد
 مدیرعامل باش��گاه فوالد ماهان 
س��پاهان با بیان اینکه تیم فوتس��ال این 
باشگاه تا نیم فصل برای جبران نتیجه های 
از دست رفته و هماهنگی بیشتر بازیکنان 
با یکدیگر فرصت دارد، خیال ابطحی و 
س��ایر افرادی را که به نوعی منتظر تغییر 
و تحول در ای��ن تیم بودند راحت کرد. 
محسن س��عید بخش در این باره اضافه 
کرد: در رابطه با تغییر سرمربی تیم، هیچ 
تصمیم جدی نگرفته ایم ولی توصیه هایی به سرمربی تیم شده و امیدواریم  تیم در 
بازی با شهید منصوری قرچک برنده میدان شود. وی عدم نتیجه گیری مطلوب از 
سوی تیمش را طبیعی دانست و افزود: چند تا از بازیکنان تیم به دلیل مصدومیت 
تا دو هفته پیش در اختیار تیم نبودند. با مرور زمان بازیکنان با یکدیگر هماهنگ 
می شوند و براساس قولی که سرمربی تیم داده امیدواریم که هر چه زودتر این مهم 
اتفاق بیفتد. مدیرعامل باشگاه فوالد ماهان همچنین گفت: تیم ما تاکنون با تیم های 
مدعی و توانمندی بازی داش��ت و با توجه به ناهماهنگ بودن، امتیازهای زیادی  
را از دست داد ولی توصیه های الزم به بازیکنان و کادرفنی تیم شده و بچه ها تا 
نیم فصل فرصت دارند که هم هماهنگ تر شوند و هم امتیازهای ازدست رفته را 
جبران کنند. وی در خصوص درگیری و حاشیه های اخیر میان ابطحی و شمسایی 
نیز گفت: موضوع و بحث خاصی نبوده و همه چیز تمام شد و در بازی شهرآورد 

تیم ما به نسبت هماهنگ تر بازی کرد و به نوعی به حاشیه ها پایان داد.

حسن شفیعی:
ذوب آهن مراقب ضد حمله های 

پوهانگ باشد
 تی��م فوتبال ذوب آهن اصفهان فردا بعد از ظهر در مرحله یک چهارم 
نهایی جام باش��گاه های آس��یا به مصاف پوهانگ کره جنوبی می رود، س��بز 
جام��گان اصفهان تا پایان هفته هش��تم لیگ برتر فوتبال کش��ور، با 19 امتیاز 
به تنهایی درصدر جدول ایس��تاده اس��ت. در آس��تانه این مسابقه حساس به 
سراغ حسن شفیعی س��رمربی جوانان این باشگاه رفتیم. شفیعی تیم پوهانگ 
را س��رعتی دانست و اظهار داش��ت: کره ای ها با داشتن دو ملی پوش و دو 
بازیکن خارجی به اصفهان س��فر کرده اند، آنها بازی را سرعتی و روی زمین 

انجام می دهند و در ضد حمله ها خطرناک هستند.
 البته بازیکنان ذوب آهن نباید اس��یر ضد حمله های آن ها شوند و با تمرکز 
کام��ل ب��ازی را کنترل کنن��د. وی ادامه داد: ب��ا بردی ک��ه ذوب آهن مقابل 
تراکتورسازی تبریز به دست آورد با روحیه ای مضاعف به مصاف کره ای ها 
خواهد رفت. ش��اگردان ابراهیم زاده تیمی یک دس��ت هس��تند که فوتبال را 
خوب بازی کرده و همدیگر را به راحتی در زمین پیدا می کنند. همه بازیکنان 
در زمی��ن ب��ه یکدیگر اطمینان دارن��د و با جان و دل و عش��ق فوتبال بازی 
می کنن��د. وی اف��زود: ذوبی ها باید فاصله بین خط��وط را حفظ و در طول 
و عرض زمین مواظب حرکات کره ای ها باش��ند. ب��ه عقیده من ذوب آهن 

می تواند از این مرحله عبور کند.

علی شجاعی:
برای کسب پيروزی می جنگيم

سرپرس��ت تیم فوتبال ذوب آهن، 
بازی با تراکت��ور تبریز را مطلوب 
دانس��ت و گف��ت: ذوب آهن در 
نیمه نخس��ت عالی ظاهر ش��د و 
موقعیت های خوبی را از دس��ت 
داد و فق��ط یک��ی از آنها تبدیل به 
گل ش��د. در نیمه دوم تبریزی ها 
فش��ار آوردن��د اما ما ب��ه گل دوم 
خود رس��یدیم و توانستیم بازی را 
کنترل کنیم و در دقایق پایانی یک 
گل دریافت کردیم. علی شجاعی 

پیرامون بازی با پوهانگ کره جنوبی خاطرنشان کرد: از اینکه نماینده کره جنوبی 
حال و روز خوبی در جدول لیگ فوتبال این کشور ندارد، نباید فریب بخوریم. 
به طور مثال: س��پاهان در مکان شش��م جدول رده بندی لیگ برتر کشور است 
اما بیش از همه تیم ها ملی پوش دارد. پس دلیل نمی ش��ود بچه های ما با این 
طرز تفکر که پوهانگ تیم قدرتمندی نیس��ت به میدان بروند ما باید برای همه 
تیم ها ارزش قائل ش��ویم و اگ��ر پوهانگ تیم ضعیفی بود ت��ا این مرحله باال 
 نمی آم��د. وی در پایان افزود: با همت و ت��اش بازیکنان به پیروزی خواهیم

رسید.

آخرو به بازی با بارسلونا می رسد 
دام��اد مارادونا برای ب��ازی برابر 
بارس��لونا در هفت��ه س��وم اللیگا 
به ط��ور کامل آم��اده خواهد بود. 
س��رخیو آخرو، مهاجم آرژانتینی 
اتلتیکومادرید در هفته دوم اللیگا 
برابر اتلتیک بیلبائو در ورزشگاه سان 
مامس مصدوم شد و از ورزشگاه 
به بیمارستان رفت. پزشک تیم دوم 
مادرید در معاینه های اولیه حداقل 
دو هفته اس��تراحت ب��رای آخرو 
پیش بینی کرد، اما نتیجه معاینه های 

 بعدی نش��ان داد که این بازیک�ن می تواند با س��پری کردن مراحل فیزیوت�راپی و
 آب درمانی، در هفته س��وم اللیگا برابر بارسلونا بازی کند. بارسلونا در هفته دوم 
متحمل شکست خانگی شده و یکشنبه هفته آینده کار بسیار سختی را در ورزشگاه 
ویسنته کالدرون برابر آخرو، فورالن و دیگر مردان کیکه فلورس پیش رو خواهد 

داشت.
  

دل پیه رو:
به شروعی رؤيايی نياز داشتيم

 
کاپیتان تیم فوتبال یوونتوس پس از 
تساوی 3 بر 3 برابر سمپدوریا گفت: 
به یک ش��روع رویایی نیاز داشتیم. 
الکساندرو دل پیه رو عنوان کرد: برابر 
سمپدوریا، فرصت های بسیاری را 
از دست دادیم اما کنترل میانه میدان 
را به طور کامل در اختیار داش��تیم 
و نکات تاکتیک��ی را به راحتی در 
میدان به اجرا درآوردیم. وی افزود: 
یوونتوس به یک شروع رویایی نیاز 
داشت اما این اتفاق رخ نداد. در هر 
حال نسبت به آینده بسیار خوش بین هستم و معتقدم که یوونتوس در فصل جاری یکی 

از مدعیان جدی تصاحب صدر جدول و قهرمانی کالچو خواهد بود. 

رجب زاده: 
يک ايران پشت سر ماست

مهاج��م تی��م فوتب��ال ذوب آه��ن در خص��وص دیدار ف��ردای تیم��ش برابر 
 پوهانگ اس��تیلرز کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آس��یا 
گفت: دیداری حساس و دشوار را پیش رو داریم، پوهانگ تیمی قدرتمند است 
و قهرمانی دوره گذش��ته این رقابت ه��ا را در کارنامه دارد، پس به راحتی نمی 
توان از نام و آوازه این تیم گذشت. مهدی رجب زاده گفت: تمام توان خود را 
به کار می گیریم تا کار پوهانگ را در اصفهان یکسره کنیم، در این صورت بابت 

بازی برگشت در کره نیز نگرانی نخواهیم داشت. 
وی ادام��ه داد: امتیاز مثبت ذوب آهن نس��بت به پوهانگ این اس��ت که ما در 
حال س��پری کردن روزهای خوبی هستیم. نتیجه های خوبی کسب کرده ایم و 
صدرنش��ین لیگ هستیم. مهم تر اینکه در دیداری حساس و دشوار در تبریز و 
برابر 80 هزار هوادار متعصب تراکتورسازی پیروز شدیم که این روحیه و انگیزه 

ما را پیش از دیدار با پوهانگ مضاعف کرد. 
رجب زاده با اش��اره به نتیجه های ضعیف پوهانگ در لیگ کره گفت: پوهانگ 
چند شکس��ت پیاپ��ی را در هفته های اخیر لیگ باش��گاههای کره تجربه کرده 
اس��ت، اما نباید دلخوش به این نتیجه های ضعیف باش��یم. سطح رقابت های 
آسیایی با لیگ های باشگاهی متفاوت است با این حال تمام توان خود را به کار 
می گیریم تا کار پوهانگ را در اصفهان یکسره کنیم، در این صورت بابت بازی 
برگشت در کره نیز نگرانی نخواهیم داشت. وی با اشاره به غیبت خلعتبری در 
دیدار روز چهارش��نبه اظهار داش��ت: محمدرضا از بازیکنان تیزهوش و کلیدی 
ماس��ت. امیدواریم غیبت او مش��کلی برای ما ایجاد نکند و بازیکنان جایگزین 
ه��م نبود او را جبران کنند. رج��ب زاده در پایان گفت: در آس��یا، تنها نماینده 
اصفهان نیستیم یک ایران پشت سر ماست، بنابراین امیدواریم با پیروزی در این 
 مرحله و رس��یدن به مرحله های باالتر، نماینده شایس��ته ای برای فوتبال ایران 

باشیم.

3 شمشيرباز اصفهانی 
در ليست نهايی گوانگجو 

دوازده شمشیرباز  سه اسلحه )سابر، اپه و فلوره( اعزامي ایران به بازی های آسیایی 
گوانگجو مشخص شدند که طی آن محمد رضایی در اسلحه اپه و جواد رضایی و 

شروین طلوعی در اسلحه فلوره نمایندگان اصفهانی در تیم ایران هستند.
 علی یعقوبیان، حامد صداقتی و سیدصادق عابدی شمشیربازان اعزامی اسلحه اپه، 
حمیدرضا طاهرخانی، مجتبی عابدینی، پرویز درویش��ی و امین قربانی نمایندگان 
اسلحه سابر، محمدحسین ابراهیمی، حامد صیاد قنبری نیز تیم ملی اسلحه فلوره 

ایران را تشکیل می دهند. 
مس��ابقه های آسیایی گوانگجو در رشته شمشیربازی 28 آبان تا 3 آذر به صورت 

تیمی و انفرادی برگزار خواهد شد. 
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مرکزی، طبقه اول
سه شنبه 23 شهریور1389/ 5 شوال 1431/شماره Tuesday 14 September  2010   344)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

حضرت فاطمه )س(:
 زاهدترین مردم 
 کسي است که 
 حرام را وانهد ، 
 کوشاترین مردم 
تارك گناهان است.

به گزارش موج به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسامی چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ 
و ارش��اد اسامی چهارمحال و بختیاری، گفت : هفتمین 
نمایشگاه بزرگ کتاب اس��تان از 27 شهریور تا دوم مهر 
در مح��ل دایمی نمایش��گاه های بین المللی اس��تان برپا 

می شود.
ــــگاه کـتــاب  ــــر در نمـايش  حـضـــور 420 ناش

چهارمحال و بختیاری
»داری��وش رضوان��ی« از حضور 420 ناش��ر در هفتمین 

نمایشگاه کتاب این استان خبر داد.
وی افزود: در این نمایشگاه، 400 ناشر کشوری و 20 ناشر 
 استانی تازه های نشر خود را در دسترس عموم مردم قرار 

می دهند.
رضوانی تصریح کرد: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
و ارتق��ای س��طح دان��ش عمومی م��ردم و به خصوص 
 جوانان و نوجوانان مهم ترین هدف برپایی این نمایشگاه 

است.
حمايت می کنیم 

وی افزود: برپایی نمایش��گاه های کت��اب گامی مؤثر در 
راس��تای ترغیب اف��راد به مطالعه و فراه��م آوردن زمینه 
مناسب برای دسترسی جوانان و نوجوانان به جدیدترین 

دس��تاوردهای علمی در حوزه های مختلف است که از 
آن ب��ه عنوان یک اقدام فرهنگی اثر بخش حمایت جدی 

می کنیم.
برنامه های جنبی هم داريم 

مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس��امی اس��تان، همچنین از 
برگزاری برنامه ها و فعالیت های فرهنگی متعدد در حاش��یه 
نمایشگاه کتاب خبر داد و گفت: برگزاری کاس های آموزش 
قرآن،  اجرای نمایش های خیابانی با موضوع پیشگیری از اعتیاد، 
نمایش فیلم، برپایی ایس��تگاه نقاشی ویژه کودکان و برگزاری 
مسابقه های مختلف فرهنگی، ویژه بازدیدکنندگان  از جمله  این 

برنامه ها  است.
رضوان��ی از برپایی غرفه ه��ای زیادی  در کن��ار غرفه های 
کتاب خبر داد و افزود: در این نمایش��گاه عاوه بر ارائه کتاب 
و محص��والت فرهنگی غرف��ه هایی از جمل��ه: مهدویت و 
غدیرشناس��ی، سرای اهل قلم، پاسخگویی به مسائل شرعی، 
اطاع رسانی هدفمندسازی یارانه ها، معرفی مخترعان و مبتکران 
استان و غرفه جنگ نرم نیز برنامه ها و خدمات فرهنگی خود را 

به بازدیدکنندگان  ارائه می کنند.
 وی ادامه داد: این نمایش��گاه در محل دایمی نمایش��گاه های 
بین المللی استان به مدت 7 روز و از ساعت 9 تا 12 ظهر و 4 تا 

8 شب میزبان عاقه مندان و دوستداران کتاب است.

رئی��س اداره  کتابخانه های عمومی شهرس��تان لنجان، به 
راه ان��دازی کتابخانه  الکترونیک وی��ژه  نابینایان به عنوان 
یکی از طرح های آین��ده  اداره  کتابخانه های عمومی این 

شهرستان اشاره نمود.
ب��ه گزارش ایمنا، اعضای کتابخانه های لنجان در طول 9 

ماه گذشته، رشد 90 درصدی داشته اند.
ب��ه نفل از پای��گاه اطاع رس��انی اداره  کل کتابخانه های 
عموم����ی اس��ت�ان اصفهان، رئیس اداره  کتابخانه های 
عم�ومی شهرس��تان لنجان از رشد 90 درصدی اعضای 
 کت��ابخ��انه ه��ای لنج��ان در طول 9 ماه گذش��ته خبر 

داد.
خدادادی، رئیس اداره  کتابخانه های عمومی شهرس��تان 
لنجان در نشست صمیمی با کتابداران این شهرستان که 
ب��ا حضور یاوری مدیرکل کتابخانه های عمومی اس��تان 
اصفهان تشکیل ش��د، خبر از رشد 90 درصدی اعضای 

کتابخانه های عمومی شهرستان، طی 9 ماه اخیر داد.
رئی��س اداره  کتابخانه ه��ای عموم��ی شهرس��تان لنجان 
همچنین از رشد 45 درصدی مراجعان و امانت خبر داد 
و به راه اندازی کتابخانه  الکترونیک ویژه  نابینایان به عنوان 
یکی از طرح های آینده  اداره کتابخانه های عمومی لنجان 
اشاره نمود.یاوری، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان نیز در این جلسه خطاب به کتابداران گفت: رابطه  
کتابدار با مراجعان بایس��تی فراتر رود و کتابدار به  عنوان 
معلمی متخصص، نقش مشاوری امین را بر عهده گیرد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، در ادامه از 
 گسترش خدمات رفاهی برای کارکنان خبر داد و تصریح 
کرد: به دنبال این موضوع هستیم تا بیشترین بهره وری را 

با صرف کم ترین انرژی به دست آوریم.
یاوری همچنین از حمایت های فرماندار شهرستان لنجان 

تقدیر و تشکر کرد. 

 حامد حقی 
 نمایش��گاه یک��ی از قدیمی تری��ن 
عکاس��ان اصفهان، مرتضی اکبری، 
در نگارخان��ه کوث��ر اصفهان، در 
حال برگزاری است. این نمایشگاه 
که از تاریخ 17 شهریورآغاز شده 
ت��ا 24 ش��هریور ماه ادام��ه دارد. 
مرتض��ی اکبری خ��ود را اینگونه 
معرفی می کند؛ متولد اردیبهش��ت 
1341 اصفه��ان، عکاس هس��تم. 
پدر و حتی مادرم عکاس بوده اند 
و من وارث دوربین آنها می باشم. 
در دوران انق��اب و دفاع مقدس 
به طور جدی وارد دنیای حرفه ای 
عکاسی ش��دم. جلوه های انقاب 
به ط��ور ناخودآگاه مرا و دوربینم 
را ب��ه صحنه ها برد، تا نس��بت به 
تاریخ وطنم حساس باشم و اکنون 

هزار عکس صادقانه محصول کارم 
می باش��د. در معم��اری و طبیعت 
فعال بوده ام. ش��اید به همین خاطر 

که اهل شهرالجوردی اصفهانم. 
ش��هری با معماری ه��ای زیبا که 
آدم را اس��یر و عاش��ق می کن��د 
و جغرافیای��ی چه��ار فص��ل که 
حتی کوچ نش��ینان بک��ر را به آن 
وادی می کش��د.خاصه که من و 
دوربینم حیران و سرگردان، هنوز 

شکار می کنیم. 
ولی تمام نمی شود. 18 عکس، در 
طی دو دهه بخشی از رنج، درد،... 
مردمان ای��ل و چگونگی زندگی 
آنهاس��ت. این دومین نمایش��گاه 
آثار عکاسی مرتضی اکبری که در 
سال جاری با عنوان »رنگ و رنج« 

به نمایش درآمده است.

توزی��ع  و  چ��اپ  دفت��ر  کل  مدی��ر 
کتاب های درسی آموزش و پرورش 
گفت: فروش اجب��اری لوازم التحریر 
و نوش��ت افزار به هم��راه کتاب های 

درسی غیر قانونی است.
احمد حس��ینی، مدیر کل دفتر چاپ 

و توزیع کتاب های درسی در گفتگو 
 ب��ا موج ب��ا بی��ان این مطل��ب اظهار 
ل��وازم  اجب��اری  ف��روش  داش��ت: 
التحری��ر و نوش��ت اف��زار ب��ه همراه 
کتاب های درس��ی غی��ر قانونی بوده 
و با کتابفروش��ی ها و فروشگاه های 
متخلف در این زمینه برخورد خواهد 

شد.
وی تصریح ک��رد: قیمت کتاب های 
درسی در پشت جلد کتاب چاپ شده 
و دانش آموزان براساس آن می توانند 
کتاب های مورد نظر خود را خریداری 
کنند. وی در پایان ابراز داشت: قیمت 
کتاب س��ال اول دبیرس��تان 56 هزار 
ریال، سال دوم تجربی 75 هزار ریال، 
سال سوم تجربی 68 هزار ریال، دوم 
ریاضی 74 هزار ریال، س��وم ریاضی 
83 هزار ریال، دوم انس��انی 82 هزار 
 ریال و س��وم انس��انی 76 هزار ریال

 است. 

 ب��ا اع��ام رواب��ط عموم��ی 
جش��نواره بین المللی فیلم های دفاع 
مق��دس، اس��امی 9 فیل��م خارجی از 
قطر،  اس��پانیا، س��وئیس،  کشورهای: 
فلسطین، استرالیا، فرانسه و انگلستان 
و 6 فیلم ایرانی برای رقابت در  بخش 
بین الملل ویژه غزه مش��خص گردید 
که حسن علیرضایی فیلمساز اصفهانی 
 ب��ا تهی��ه و کارگردان��ی فیلم ه��ای 
»نسل آفتاب« و »تردید«، تنها نماینده 
ایران با دو اثر در این بخش محسوب 

می شود. 
انیمیش��ن  فیلم ه����ای   علیرضای��ی 
نس��ل آفتاب و تردید را در سال های 
86 و 87 تولید کرده که هر دو اثر پیش 
 از این نیز در جش��نواره های مختلف 

بی��ن المللی و داخلی نظیر س��رزمین 
زیت��ون، ک��ودکان و نوجوان��ان و.... 
حضوری موفق و چشمگیر داشته اند. 
جشنواره بین المللی فیلم های انقاب 
و دف��اع مقدس از 29 ش��هریور تا 2 
مهر در تهران و اس��تان های: بوشهر، 
کرمان، س��منان، کرمانشاه، خوزستان، 
خراسان شمالی و گلستان و در هشت 
کش��ور نظیر ترکی��ه، لبنان، س��وریه، 
تاجیکس��تان، کره شمالی،  افغانستان، 
بوس��نی و هرزگوین و فناند برگزار 
خواهد ش��د. جش��نواره با اس��تقبال 
گسترده فیلمسازان کشورهای مختلف 
جهان رو به رو ش��ده و از 61 کشور 
جهان، برای این دوره جش��نواره فیلم 

ارسال شده است.

 فروش اجباري لوازم التحرير هفتمين نمايشگاه كتاب چهارمحال و بختياري در آستانه برگزاري
غير قانوني است

دو فيلم از اصفهان در بخش بين الملل 
جشنواره دفاع مقدس اکران مي شوند

در لنجان
 کتابخانه  الكترونيك ويژه  نابينايان راه اندازي مي شود

رنگ و رنج 
در نگارخانه کوثر

آگهي مناقصه
)نوبت دوم(

 روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه چهارمحال و بختياري

منطقه  ايران  نفتي  هاي  فرآورده  پخش  ملي   شرکت 
سیستم  اجراي  پروژه  دارد  نظر  در  بختیاري  و  چهارمحال 
فومینگ و کولینگ و رنگ آمیزي مخزن شماره 3 انبار نفت 
 شهرکرد را از طريق مناقصه عمومي به پیمانكاران واجدالشرايط 

واگذار نمايد.
لذا از پیمانكاران واجد الشرايط دعوت مي شود جهت کسب 
از  پس  مناقصه  اوراق  و  مدارک  دريافت  و  بیشتر  اطالعات 
به  به خدمات واحد مهندسي منطقه  نوبت دوم آگهي  درج 
آدرس شهرکرد کیلومتر 5 جاده شهرکرد – اصفهان شرکت 

ملي پخش فرآورده هاي نفتي مراجعه نمايند.
و همچنین متن آگهي در سايت شرکت ملي پخش فرآورده 
قابل   http://chaharmahal.niopdc.ir نفتي  هاي 

مشاهده مي باشد.

شرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ایران 

شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران

طول محل اجراشماره مناقصه

لوله گذاري 

براورد )ريال(تضمین )ريال(نوع بودجهجنسقطر لوله 

14/021/0002/507/154/302عمرانيبتني11001000منطقه دارک و حصه )قطعه اول(89-3-245

14/021/0002/507/154/302عمرانيبتني11001000منطقه دارک و حصه )قطعه دوم(89-3-246

و 896منطقه دارک و حصه)قطعه سوم(89-3-247  1000

1200

13/850/0002/450/303/571عمرانيبتني

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرايي کلكتور پروژه حصه و دارک را از 
طريق مناقصه عمومي با فهرست بهاي سال 1388 سازمان مديريت برنامه ريزي به پیمانكاران داراي 

رتبه بندي و واجد صالحیت واگذار نمايد. مشخصات پروژه به شرح ذيل مي باشد.

آبان شرقي- ساختمان جامع شرکت مهندسین مشاور جامع کار  بلوار شاهد- خ خوارزمي- خ  اسناد: سپاهانشهر-  محل فروش 
سپاهان از مورخ 1389/06/24 لغايت 1389/06/29

محل تحويل اسناد: دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تا پايان وقت اداري مورخ 1389/07/08
تاريخ گشايش اسناد: ساعت 8/30 صبح مورخ 1389/07/11

توضیح 1: کلیه کساني که در رابطه با محل اجراي پروژه و جزئیات فني نقشه هاي آن نیاز به توضیحات بیشتري دارند مي توانند 
با شماره تلفن 6511251 داخلي 137 شرکت مهندسین مشاور جامع کار سپاهان تماس حاصل نمايند.

توضیح 2: هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان


