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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

با اعالم آغاز ثبت نام کنکور 90 از 16 آذر ماه؛ 
 افزایش تأثیر سابقه های 
تحصیلی از 15 به 25 درصد 

حضرت آيت ا... خامنه اي: 
ایران خواهان لبناني آباد، سعادتمند، برجسته 
و پیشرو است 
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دوازدهمی��ن مانور سراس��ری ایمن��ی و زلزله در 
مدرس��ه های چهارمحال و بختیاری برگزار ش��د.  
به گزارش ایرنا، در این مراس��م که در هنرس��تان 
دخترانه فرزانه شهرکرد برگزار شد، دانش آموزان 
مهارت وآمادگی خ��ود را در زمینه اطفای حریق 
در منطقه های زلزله زده، حمل مصدومان به شیوه 
صحیح، ارائه کمک های اولیه به مصدومان و انتقال 
آس��یب دیدگان به مرکزهای درمان��ی به نمایش 

گذاشتند. 
معاون عمرانی اس��تاندار چهارمح��ال وبختیاری 
در این مراس��م اظهار داش��ت: ارزیابی و آس��یب 
شناسی مانورهای برگزار شده در سال های گذشته 
 به منظورکاهش نقاط ضعف باید در دس��تور کار 

برنامه ریزان دستگاه های متولی قرار گیرد. 
 احم��د ایرج پ��ور تأکید ک��رد: بای��د از حادثه ها 
غیرمترقب��ه عبرت بگیری��م و با آم��وزش مردم، 
خس��ارات آس��یب های ناش��ی از حادثه ها را به 
حداقل برس��انیم. معاون عمرانی اس��تاندار گفت: 
 تعیین حدود منطقه های آسیب دیده، قرق منطقه و 
کم��ک رس��انی، از ضروری تری��ن واکنش هایی 
اس��ت که باید در کوتاه تری��ن زمان ممکن انجام 
گیرد. حس��ین گنجی معاون پرورش��ی س��ازمان 
آم��وزش و پ��رورش چهارمح��ال و بختیاری در 
این مراس��م افزایش آمادگی دانش آموزان، ایجاد 
آرام��ش در مواقع بحران، ش��ناخت اماکن امن در 
مدرس��ه ها و ارزیابی ت��وان و مه��ارت نیروهای 
امدادی را از هدف های برگزاری این مانور عنوان 
کرد. وی گف��ت: این مانور با همکاری س��ازمان 
ملی دانش آموزی جمعیت هالل احمر، س��ازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی و شورای هماهنگی 
مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری برگزارشد. 

مانور سراس��ری زلزله و ایمنی از س��ال 1375 به 
پیش��نهاد پژوهش��گاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله و همکاری دستگاه های مسئول در 

مدرسه های سراسر کشور برگزار می شود.

هفت��ه ش��انزدهم لی��گ برتر 
فوتب��ال روز گذش��ته با انجام 
5 بازی به پایان رس��ید. در 5 
ب��ازی روز گذش��ته تیم های 
اصفهان��ی در مقاب��ل حریفان 
خ��ود عال��ی ظاه��ر ش��دند. 

آزادی،  در  پرس��پولیس  و  س��پاهان  حس��اس  ب��ازی   در 
طالیی پوش��ان دیار زاینده رود آتش بازی به راه انداختند و با 4 گل 

تیم آماده پرسپولیس را درهم کوبیدند. سپاهان در حالی  ...
ورزش/ صفحه 7

آتش بازی طالیی پوشان در آزادی

برگزاری دوازدهمين مانور 
 زلزله و ايمني 

در چهارمحال و بختياري
 اصفهان، شایسته میزبانی اجالس 

بین المللی سران غیر متعهدها
صفحه 8

قرآن  فیلم  اولین جش��نواره 
و عترت )تس��نیم( وارد روز 

سوم فعالیت خود شد.
این روزها اصفهان، شهر هنر 
میزبان آثار برگزیده قرآنی و 
معنوی اس��ت. آثاری که در 

آن هنر با قرآن آمیخته شده و در قالب فیلم به نمایش درمی آیند. 
شهر گنبدهای فیروزه ای میزبان جشنواره فیلم قرآن و  ...

جامعه/ صفحه3

و  چهارمح��ال  اس��تاندار 
بختیاری با اش��اره به شرایط 
اقتصادی و اجتماعی مطلوب 
قانون  برای اج��رای  کش��ور 
هدفمن��دی یارانه ه��ا گفت: 
هدفمن��دی  ط��رح  اج��رای 

 یارانه ها یک ضرورت اس��ت و اختیاری نیس��ت. به گ��زارش ایرنا، 
علی اصغر عنابستانی در نشست...

سراسری/ صفحه2

من برای امتیاز کار نکردم 
بلکه برای دلم کار کردم

 اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 
یک ضرورت بوده و اختیاری نیست 

عنوان بهترين تيم ده ساله اخير ايران كه نشان از لياقت 
و شايستگي مديريت، اعضاء هيأت مديره، بازيكنان، مربيان 

و پرسنل پرتالش آن باشگاه مي باشد را به حضرتعالي و 
تمامي دوستداران طاليي پوش ديار زاينده رود تبريك 

عرض مي نمايم.
از خداوند متعال توفيق روزافزون شما را در راه كسب 

موفقيت هاي بزرگ خواهانم.

جناب آقاي محمدرضا ساكت
مدیرعامل محترم باشگاه فوالد مباركه سپاهان 

مدیریت روزنامه زاینده رود

مرمت  و  مخزن  اليروبی  ادامه  دارد  نظر  در  اصفهان  ای  منطقه  آب  شركت 
بدنه سد )شيخ بهايی( قهرود كاشان را از طريق مناقصه عمومی با شرايط و 
مشخصات زير به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از مناقصه گرانی 

كه تمايل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت به همكاری می گردد.
مبلغ پايه: حدود 2/181/870/080 )دو ميليارد و صد و هشتاد و يك 
ميليون و هشتصد و هفتاد هزار و هشتاد ريال( بر اساس فهرست بهای 

پايه آبياری و زهكشی سال 1388
حداقل رتبه پيمانكار: پايه 5 آب )اشخاص حقوقی( يا پايه 1 آب )اشخاص 

حقيقی(
سد   – روستای جوينان   – شهرستان كاشان   – اجراء: استان اصفهان  محل 

شيخ بهايی )قهرود(
مدت اجراء: 8 ماه

هزينه تهيه اسناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه، مدت 
اعتبار پيشنهادها و مكان و زمان تحويل پيشنهادها در دعوتنامه و اسناد 

مناقصه مشخص می شود.
به مدت 5  آگهی حداكثر  اين  نوبت دوم  انتشار  تاريخ  از  واجدين شرايط 
روز مهلت دارند نسبت به اعالم آمادگی كتبی و ارائه مدارک مثبته شركت 
)گواهی نامه تشخيص صالحيت، آخرين آگهی تغييرات هيأت مديره، آخرين 
از تعيين فهرست كوتاه مناقصه  نمايد پس  آدرس و تلفن تماس( اقدام 

گران از آنها جهت خريد اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
 نشانی مناقصه گزار: اصفهان – پل خواجو – بلوار آيينه خانه – جنب هالل 

احمر – شركت آب منطقه ای اصفهان – دفتر قراردادها 
 كدپستی 76473 – 81646 

 صندوق پستی: 391
WWWESRW.irسايت 

 تلفن تماس: 5 – 6615360 داخلی 122 فاكس: 6611073

آگهی مناقصه

شرکت آب منطقه ای اصفهان

)نوبت دوم(

م الف: 11764

يك مؤسسه مطبوعاتي نياز به يك مدير بازرگاني با تجربه كار در 
مطبوعات را دارد. 

داوطلبان مي توانند همه روز به جز ايام تعطيل از ساعت 9 صبح الي 
16 با تلفن 6250733 تماس حاصل نمايند.

آگهي استخدام

داشتن آرامش در فصل گرما، مستلزم 
استفاده بهينه برق می باشد.
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حض��رت آی��ت ا... خامنه اي 
رهبر معظم انقالب اسالمي در 
دیدار س��عد حریري )نخست 
وزی��ر لبنان( و هی��أت همراه، 
لبن��ان را کش��وري مهم و خط 
مق��دم مقابله ب��ا رژیم غاصب 
تأکید  صهیونیستي خواندند و 
کردند: جمهوري اسالمي ایران 
خواهان لبناني آباد، سعادتمند، 
برجس��ته و پیش��رو است. به 
گزارش ایرنا، حضرت آیت ا... 
خامنه اي با تأکید بر اینکه ایران 
از هیچ کمکي براي پیشرفت و 
آباداني لبنان دریغ نخواهد کرد، 
افزودند: سعادتمندي مردم لبنان 
موجب خوشحالي ایران است، 
همانگون��ه که رن��ج و محنت 
لبن��ان نی��ز باعث ان��دوه ایران 

 خواهد شد. رهبر معظم انقالب اسالمي با اشاره به 
مذاکره های انجام گرفته در تهران، خاطرنشان کردند: 
زمینه هاي تعمیق روابط دو کش��ور در عرصه هاي 
مختلف موجود اس��ت و این روابط، به خصوص 
در بخش هاي تجاري، عمراني و س��ازندگي باید 
گسترش بیشتري یابد. حضرت آیت ا... خامنه اي 
با اش��اره به تجاوزهاي مس��تمر رژیم صهیونیستي 
به لبن��ان و ادامه انگیزه هاي تجاوزطلبانه این رژیم 
غاص��ب افزودند: رژیم صهیونیس��تي اگر بتواند از 
بی��روت و حتي طرابلس هم عب��ور خواهد کرد تا 
سوریه را محاصره کند اما تنها عامل بازدارنده رژیم 
غاصب اسرائیل، عامل مقاومت است. ایشان با تأکید 

بر اینکه لبنان تنها کشور عربي است که توانسته رژیم 
صهیونیستي را شکس��ت دهد، خاطرنشان کردند: 
مقاومت تنها عاملي است که دشمنان لبنان، توانایي 
ایس��تادگي در مقابل آن را ندارند، بنابراین باید قدر 
آن را دانست. رهبر انقالب اسالمي افزودند: تا زماني 
که رژیم غاصب صهیونیستي وجود دارد، لبنان نیز 
نیازمند مقاومت اس��ت. حضرت آیت ا... خامنه اي 
با اظهار خرس��ندي از روابط خوب سعد حریري 
با سیدحس��ن نصراله و مس��ئوالن مقاومت، تأکید 
کردند: این روابط باید بیش از پیش تقویت ش��ود. 
ایشان با تأکید بر اینکه جمهوري اسالمي ایران، از 
وحدت و استقالل لبنان حمایت مي کند، افزودند: 
لبنان کشوري چند مذهبي اس��ت که پیروان ادیان 

و فرقه های مختل��ف در طول 
 س��الیان متمادي ب��ا آرامش و 
هم دلي در کنار یکدیگر زندگي 
کرده اند اما برخي به دنبال ایجاد 
تشنج و نزاع هاي مذهبي هستند 
ک��ه باید در مقابل این انگیزه ها 
ایستاد. رهبر انقالب اسالمي هم 
چنین با اشاره به دیدار چندین 
سال قبل مرحوم رفیق حریري 
نخس��ت وزیر پیش��ین لبنان با 
ایشان، تالش هاي وي را براي 
پیشرفت لبنان یادآور شدند. در 
این دیدار ک��ه رحیمي معاون 
اول رئیس جمهور نیز حضور 
داشت، سعد حریري )نخست 
وزیر لبنان( با اظهار خرسندي 
از دیدار با رهبر انقالب اسالمي 
گفت: ما، جمهوري اس��المي 
ایران را کشوري دوست و برادر براي لبنان مي دانیم 
که همواره در دوران سختي ها، یاور و کمک مردم 
لبنان بوده اس��ت. وي افزود: دولت لبنان خواستار 
گس��ترش بیش از پی��ش روابط با ای��ران در زمینه 
هاي اقتصادي، سیاس��ي و فرهنگي است. نخست 
وزی��ر لبنان دول��ت این کش��ور را دولت وحدت 
ملي و متش��کل از همه جناح ها و گروه هاي مهم و 
تأثیرگذار لبنان خواند و خاطرنشان کرد: مهم ترین 
ه��دف دولت لبنان، حفظ و تقویت وحدت ملي و 
حرکت در چارچوب نقاط مش��ترك و مقاومت در 
مقابل تجاوز است. سعد حریري تأکید کرد: هرگونه 

اختالف در لبنان به نفع اسرائیل خواهد بود. 

عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی گفت: به نظر می رس��د که ادغام وزارت 
رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت ضروری 

بوده و این کار به سود مردم است. 
 بش��یر خالق��ی در گفتگ��و با ایلن��ا، با اش��اره به 
ه��م پوش��انی وظای��ف وزارتخانه ه��ای رفاه و 
 بهداشت افزود: در سابق هم کلیه بیمه ها از جمله 
تأمی��ن اجتماعی و بیم��ه خدم��ات درمانی زیر 
مجموعه وزارت بهداش��ت بودند، البته استقالل 
بیمه ه��ا و منافع کارگران و بیمه ش��دگان نیز در 

این کار لحاظ می ش��د. نماینده م��ردم خلخال و 
کوثر در مجلس با بیان اینکه باید مردم در مسائل 
 درمان 30 درصد و بیمه ها 70 درصد می پرداختند،
گفت: جای تأسف است که به دلیل دوگانگی در 
وزارت رفاه و بهداش��ت این کار درست برعکس 
انجام می شود که این مهم خود گویای لزوم ادغام 

وزارت رفاه و بهداشت است. 
خالقی ب��ا تأکید بر اینکه م��ردم از مراکز درمانی 
وابس��ته ب��ه وزارت رف��اه و تأمی��ن اجتماع��ی 
ناراض��ی هس��تند، گف��ت: این موض��وع را همه 

 می بینند و نیازی نیس��ت که در اثبات آن صحبت 
شود. 

وی در پاس��خ ب��ه ای��ن س��ئوال که نظرت��ان در 
 خصوص انتصاب غیر قانونی اعضای هیات مدیره 
تأمین اجتماعی چیست،  تصریح کرد: در این زمینه 
اطالعات دقیقی ندارم اما همین قدر بگویم که اگر 
هیأت مدیره تأمین اجتماعی غیر قانونی باشد این 
کار ضربه به مردم اس��ت و ای��ن امر یعنی اضافه 
شدن مش��کل های تأمین اجتماعی که مورد قبول 

هیچ کس نیست.

با اعالم آغاز ثبت نام کنکور 90 از 16 آذر ماه؛ 
افزايش تأثير سابقه های تحصيلی 

از 15 به 25 درصد 
 معاون س��ازمان س��نجش با اش��اره به آغاز ثبت نام کنکور 90 از روز
سه شنبه 16 آذرماه جاری گفت: تأثیر سابقه های تحصیلی از 15 درصد 
به 25 درصد افزایش یافت. دکتر توکلی در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه 
ثبت نام کنکور 90 از 16 تا 28 آذرماه جاری انجام می شود، اظهار کرد: 
بر اساس تصمیم کارگروه ماده 4 کنکور مقرر شد، سابقه های تحصیلی 
نمره های تراز شده درس های امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان برای 
دیپلمه ه��ای نظام جدید به )گروه های آموزش��ی علوم ریاضی و فنی، 
تجربی، انسانی و فرهنگ و معارف اسالمی( که از سال 84 به بعد دیپلم 
خود را دریافت کرده اند، در کنکور س��ال آینده 25 درصد تأثیر داشته 
باشد. وی ادامه داد: در کنکور 89، این سابقه ها 15 درصد تأثیر داشت 

که در کنکور سال آینده این رقم به 25 درصد افزایش یافت. 

هفته آينده اعالم مي شود؛ 
جزئيات آزمون دكترای تخصصي 

معاون س��ازمان س��نجش از ثبت نام اولیه آزمون نیمه متمرکز دکتراي 
تخصص��ي در بهمن ماه و برگزاري این آزمون در اواخر فروردین ماه 

خبر داد. 
به گزارش ایلنا، خدایي با اشاره به تصویب و ابالغ آیین نامه برگزاري 
نیمه متمرکز آزمون دکت��راي تخصصي، گفت: جزئیات برگزاري این 

آزمون هفته آینده اعالم خواهد شد. 
وي با اش��اره به ثبت نام اولی��ه این آزمون در بهمن م��اه، از برگزاري 
آزم��ون دکتراي تخصص��ي در اواخر فروردین ماه خب��ر داد و افزود: 
این آزمون متمرکز طي پنج س��ال به صورت آزمایشي در دانشگاه هاي 

بزرگ برگزار مي شود. 
خدای��ي در خاتمه با بیان اینکه س��ئوال های آزم��ون نیمه متمرکز از 
 حالت تس��تي خارج شده اند، گفت: سئوال های این آزمون به صورت 

سئوال های پاسخ کوتاه است.

دکت��ر مجید ش��هریاری، عضو هی��أت علمی 
دانش��کده مهندس��ی هسته ای دانش��گاه شهید 
بهش��تی و عضو شورای ملی س��زامی در یک 
اقدام تروریس��تی به شهادت رسید. به گزارش 
ایس��نا، صبح دیروز در یک اقدام تروریس��تی 
جداگانه، دکت��ر فریدون دوانی عباس��ی یکی 
دیگر از اس��تادان دانش��کده مهندسی هسته ای 
دانش��گاه ش��هید بهش��تی ه��م ه��دف اقدام 
تروریس��تی ق��رار گرفت. دکتر عباس��ی که به 
همراه همسرش عازم دانشگاه شهید بهشتی بود 
از این حادثه جان س��الم به در برد و هم اکنون 

در بیمارس��تان تحت م��داوا ق��رار دارد. دکتر 
عباسی، استاد نمونه کشوری سال 86 و معاون 
اس��بق دانشجویی دانشگاه ش��هید بهشتی بود. 
آخرین گزارش ایسنا حاکی است که پزشکان 
وضعیت عمومی دکتر عباس��ی و همسرش را 
مناسب اعالم کرده اند. ش��هید دکتر شهریاری 
از اعضای ش��ورای ملی س��زامی )مرکز تابش 
سینکروترون برای تحقیقات و علوم کاربردی 
در خاورمیان��ه( و از مش��اوران ای��ران در این 
پروژه بود. دکتر علی محمدی، اس��تاد فیزیک 
دانش��گاه تهران نیز که سال گذش��ته با انفجار 

بمب در یک اقدام تروریستی به شهادت رسید، 
 نماینده ایران در این پروژه علمی منطقه ای بود. 
گفتنی است: طرح سزامی مربوط به بهره برداری 
از یک دستگاه سینکروترون در منطقه بوده که 
قرار اس��ت با همکاری کش��ورهای منطقه در 
کش��ور اردن راه اندازی شود. س��ینکروترون، 
کاربرده��ای  دارای  ک��ه  اس��ت  دس��تگاهی 
مختلفی در تحقیقات عل��وم بنیادی، فن آوری 
نان��و، زیس��ت فن آوری، باستان شناس��ی، علم 
ساختارشناس��ی، مهندسی مواد، محیط زیست، 

تهیه داروهای نوین و پزشکی است.

سراسری
جهان نماايران نصف النهار

برای حل و فصل تنش در شبه  جزيره کره؛ 
چین خواستار برگزاری نشست 

فوق العاده میان اعضای مذاکره های 
شش جانبه شد 

در راس��تای کاه��ش تنش ه��ا به دنبال ب��روز بحران در ش��به جزیره کره 
میان پیونگ یانگ – س��ئول، چین خواس��تار برگزاری نشست فوق العاده 
نمایندگان مذاکره های شش جانبه با هدف خلع سالح هسته ای کره شمالی 
 ش��د. به گزارش ایس��نا، »وو دائویی« نماینده هسته ای چین اعالم کرد: از 
مذاکره کنندگان ارشد کشورهای عضو مذاکره های شش جانبه درخواست 
شده است تا اوایل دسامبر برای برگزاری جلسه فوق العاده برای تبادل نظر 
در مورد موضوع های مهم بحث برانگیز میان طرفین به پکن سفر کنند. این 
مقام ارشد چین در بیانیه ای گفت: می خواهم بر این موضوع تأکید کنم که 
یک سری عوامل باعث ایجاد شرایط فعلی در شبه جزیره کره شده است، 
به ط��وری که جامعه جهانی به ویژه اعضای مذاکره های ش��ش جانبه به 
شدت در مورد شرایط فعلی در شبه جزیره کره نگران هستند. به گزارش 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، اگر این مذاکره ها برگزار شود نمایندگان آمریکا، 
ژاپن، روسیه، چین و دو کره برای بحث در مورد مسائل به وجود آمده در 
شبه جزیره کره و هم چنین متقاعد کردن پیونگ یانگ برای کنار گذاشتن 
برنامه های هسته ای اش گرد هم خواهند آمد. یکی از مقام های ارشد چین 
نیز به کره جنوبی سفر کرده و با رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور 
دی��دار و گفتگو کرده اس��ت. یانگ جیه چی، وزی��ر خارجه چین نیز به 
صورت تلفنی با هیالری کلینتون همتای امریکایی خود در مورد تنش ها 
در شبه جزیره کره گفتگو کرده است. این اقدام های چین در حالی انجام 
می شود که امریکا و کره جنوبی هم اکنون در حال برگزاری مانور مشترکی 
در دریای زرد هستند. وو دائویی به طور دقیق اشاره ای به تاریخ برگزاری 
این نشس��ت مذاکره های ش��ش جانبه نکرد. خبرگزاری شینهوا گزارش 
داد که چین برای کاهش تنش ها در ش��به جزیره کره، پیش��نهاد برگزاری 
مذاکره های ف��وق العاده میان اعضای مذاکره های ش��ش جانبه را مطرح 
کرده است. وو دائویی تصریح کرد: این موضوع ضروری و الزم است که 
اعضای مذاکره های شش جانبه در مورد مسائل مهم بحث و گفتگو کنند 
و در مورد صلح و ثبات در شبه جزیره کره و هم چنین کاهش تنش ها در 
شمال شرق آسیا به نتیجه برسند. وو دائویی تأکید کرد که این مذاکره های 
پیشنهادی به معنای از سرگیری مذاکره های شش جانبه اصلی نیست، اما 
ب��ا این حال ابراز امیدواری ک��رد که برگزاری این مذاکره های فوق العاده، 

شرایط را برای از سرگیری گفتگوهای شش جانبه فراهم کند.

ایرلندی ها در اعتراض به برنامه 
ریاضت اقتصادی به خیابان ها ریختند 

ده ه��ا ه��زار ت��ن از مردم 
ایرلن��د در اعت��راض ب��ه 
برنامه ریاض��ت اقتصادی 
دولت این کشور، در شهر 
دوبلین دست به تظاهرات 
زدند. به گ��زارش ایلنا به 
آسوش��یتدپرس،  از  نق��ل 
ک��ه  پالکاردهای��ی  در 
تظاهر کنندگان در دس��ت 
نظیر  ش��عارهایی  داشتند، 
»ایرلند فروش��ی نیس��ت، 

ایرلن��د برای ف��روش به صن��دوق بین المللی پول نیس��ت« و »راه بهتر و 
منصفانه تری وج��ود دارد« جلب توجه می کرد. بنا بر این گزارش، دولت 
ایرلند با فرو رفتن در بحران مالی و کس��ر بودجه زی��اد، از اتحادیه اروپا 
و صن��دوق بین المللی پول به میزان 85 میلی��ارد یورو )113 میلیارد دالر( 
تقاضای کمک کرده است. اتحادیه اروپا و صندوق  بین المللی پول نیز در 
مقابل، کمک به این کشور بحران زده را مشروط به اجرای برنامه ریاضت 
اقتصادی کرده اند. یک سخنگوی کنگره اتحادیه های کارگری ایرلند اعالم 
کرد که در این تظاهرات نزدیک به 150 هزار نفر ش��رکت کردند؛ با این 
حال پلیس ش��مار تظاهرات کنندگان را 50 هزار تن اعالم کرده است. این 
تظاهرات پس از آن صورت گرفت که »برایان کاون«، نخست وزیر ایرلند 
جزئیات برنامه ریاضت اقتصادی این کشور را به پارلمان عرضه کرد. برپایه 
این برنامه چهار س��اله، از هزینه های رفاهی دولت به میزان چش��مگیری 
کاس��ته ش��ده و بر مالیات ها افزوده خواهد ش��د. هم چنین 25 هزار تن 
 از بخش ه��ای دولت��ی در این م��دت کار خود را از دس��ت خواهند داد. 
»جک اوکونو«، رئیس کنگ��ره اتحادیه های کارگری ایرلند در مخالفت با 
برنامه ریاضت اقتصادی دولت گفت: ما اینجا هس��تیم تا مخالفت خود را 
با تکبر دولت اعالم کنیم. وی افزود: دولت می خواهد چک سفیدی را از 
جانب نس��ل های آینده امضا کند. به گفته برخی کارشناسان در حالی که 
اتحادی��ه اروپا در صندوقی که برای نجات مالی کش��ورهای عضو تعیین 
کرده، اعتبار کافی برای مواجهه با بحران سه کشور یونان، ایرلند و پرتغال 
را دارد، اما اگر اس��پانیا نیز به صف تقاضاکنندگان کمک بپیوندد، این امر 

برای اتحادیه اروپا بسیار دشوار خواهد بود. 
کم��ک مالی اتحادی��ه اروپا از جمله برای س��رپا نگه داش��تن بانک های 
ایرلند در نظر گرفته ش��ده است؛ بانک های ایرلند به دنبال درهم شکسته 
ش��دن بازار ساخت و س��از و امالك در این کش��ور، نتواستند پول هایی 
که س��رمایه گذاری کرده بودند را دوباره به دس��ت آوردند و در نتیجه به 
 بحران عمیقی فرو رفتند. سیاستگذاران اتحادیه اروپا امیدوارند که با اقدام 
به موقع، جلوی س��رایت بحران ایرلند به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و 
به ویژه کشورهای حوزه یورو را بگیرند. رسانه های ایرلند در تحلیل های 
خود گفته اند در حالی که یونان برای دریافت کمک مالی باید 5/2 درصد 
به��ره بدهد، میزان بهره برای ایرلند ممکن اس��ت به 6/7 درصد برس��د. 

 دو سوم اخبار جهان 
توسط »اوآنا« تولید می شود

در چهاردهمین نشست اتحادیه خبرگزاری های آسیا- اقیانوسیه »اوآنا« در 
ش��هر اس��تانبول )ترکیه( اعالم شد که دو س��وم از اخبار جاری در سطح 
دنیا توس��ط خبرگزاری های عضو این اتحادیه تولید و منتشر می شود. به 
گزارش ف��ارس، خبرگزاری های عضو »اوآنا« که اتحادیه ای متش��کل از 
خبرگزاری های کش��ورهای آسیایی اس��ت؛ دو سوم اخباری که در سطح 
جهان منتشر می شوند را تولید می کنند. در حالی در چهاردهمین نشست 
اتحادیه خبرگزاری های آسیا-اقیانوس��یه »اوآنا« در استانبول تأکید شد که 
بیش از نیمی از اخبار رس��انه های جهان اخبار تولید ش��ده توسط »اوآنا« 
اس��ت؛ اعالم شد که خبرگزاری فارس از ایران و عضو »اوآنا » در ردیف 
خبرگزاری هایی قرار دارد که بیش��ترین میزان خبرها را تولید می نمایند. 
بن��ا بر همین گزارش، چهاردهمین مجم��ع عمومی »اوآنا« که با همکاری 
مش��ترك معاونت کل خبرگزاری آناتولی و خبرگزاری استانبول )پایتخت 
فرهنگی اروپا در سال 2010( و در چارچوب برنامه »دیدار خبرگزاری ها 
در اس��تانبول پایتخت فرهنگی اروپا در 2010« در هتل مرمره اس��تانبول 
برگزار شد؛ دو نشست دیگر متشکل از هیأت های تکنیکی و ویراستاری و 

هم چنین هیأت های اجرایی را نیز در بر داشت. 

ایستگاه یارانه

حضرت آيت ا... خامنه اي: 

ایران خواهان لبناني آباد، سعادتمند، برجسته و پیشرو است 

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی 
مطل��وب کش��ور ب��رای اج��رای 
قانون هدفمن��دی یارانه ها گفت: 
اجرای طرح هدفمن��دی یارانه ها 
یک ض��رورت اس��ت و اختیاری 
نیست. به گزارش ایرنا، علی اصغر 
عنابس��تانی در نشس��ت مسئوالن، 
اس��تادان و ط��الب مدرس��ه های 
علمیه چهارمح��ال و بختیاری در 
مصالی امام خمینی )ره( با انتقاد از 
شیوه کنونی پرداخت یارانه ها در 
کشور تصریح کرد: ایرانیان 8 برابر 
کل اروپ��ا و 2 براب��ر کل جمعیت 

چین انرژی مصرف می کنند. 

اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری 
با اش��اره به هماهنگی کامل قوا و 
دس��تگاه های اجرایی برای اجرای 
هر چه بهتر طرح تحول اقتصادی 
گفت: از استادان حوزه و دانشگاه 
انتظ��ار داریم دول��ت را در اجرای 
این جراحی بزرگ اقتصادی کمک 

کنند. 
عنابس��تانی اج��رای ط��رح تحول 
ی��ک  را  کش��ور  در  اقتص��ادی 
ضرورت و نه اختیار عنوان کرد و 
گفت: آینده درخشان مردم و نظام 
به اجرای درس��ت ای��ن طرح گره 

خورده است. 
وی با اشاره به نقش روحانیون در 

پیشبرد هدف های انقالب و نظام 
گفت: دو عنصر بصیرت و آگاهی 
به عنوان ملزوم��ات دینی، مردم و 
جامع��ه را در مقاب��ل طوفان های 

سهمگین بیمه می کند. 
وی با اشاره به فرمایش های رهبر 
معظم انق��الب در جم��ع طالب 
شهر قم افزود: دشمنان با حیله ها 
و ترفند ه��ای مختلف س��عی در 
جدای��ی دی��ن از سیاس��ت دارند، 
ای��ران، حکومت  ولی حکوم��ت 
روحانیون نیس��ت، بلکه حکومت 

مبتنی بر اندیشه های دینی است. 
عنابس��تانی ب��ا اش��اره ب��ه نقش 
حوزه ه��ای علمیه در گس��ترش 

جمه��وری  نظ��ام  اندیش��ه های 
اس��المی افزود: روحانی��ون عقبه 
فکری نظامی را تغذیه می کنند که 
داعیه آماده سازی حکومت جهانی 

مهدی)عج( را دارد. 
اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری 
با اش��اره به پیش��رفت های ایران 
در عرصه ه��ای مختلف علمی و 
نظام��ی تأکید کرد: ایرانیان نش��ان 
داده اند از گردنه های علم و دانش 
و پیش��رفت با قدرت و همبستگی 
هر چه تمام تر عب��ور کرده اند و 
پیشرفت علمی ایران به میزان بیش 
از10 برابر متوسط جهانی گواه این 

ادعا است. 

اجرای طرح هدفمندی يارانه ها يك ضرورت بوده و اختياری نيست 

با پایان یافتن بن بس��ت سیاس��ی هشت 
ماه��ه در ع��راق و انتخاب پس��ت های 
ریاس��تی، این��ک این کش��ور در مرحله 
حساس و سرنوشت ساز انتخاب کابینه 

دولت آینده قرار گرفته است. 
»جالل طالبانی« رئیس جمهوری عراق، 
»ن��وری مالک��ی« را به صورت رس��می 
مأمور تش��کیل کابینه آینده این کش��ور 
ک��رد. مالک��ی 30 روز فرص��ت دارد تا 
وزیران را از می��ان حزب ها و گروه های 
سیاس��ی عراق انتخاب و برای اخذ رأی 
اعتم��اد به مجل��س عراق معرف��ی کند. 
نماین��دگان پارلمان عراق ه��م چنین، با 
195 رأی ج��الل طالبانی را برای دومین 
بار به سمت رئیس جمهوری این کشور 

انتخاب کردند. 
تمرين دموکراسی 

هشت ماه بن بست و نیز گشایش سیاسی 
پس از این مدت هر یک دارای زمینه ها 
و پیامدهای��ی بود. ش��اید مهم ترین دلیل 
تأخیر چند ماهه در عراق را باید در نبود 
 تجرب��ه کافی گروه های عراقی در عرصه 
سیاست ورزی و به ویژه ضعف فرهنگ 
تحزب در این کش��ور دانست. حاکمیت 
س��ال ها نظام دیکتاتوری بر عراق باعث 
شده بود تا فرهنگ دموکراسی و تحزب 
در این کشور رسوخ نکند. گرچه سقوط 
رژیم بعثی در عراق فرصت بسیار خوبی 
را برای حاکمیت مردم بر سرنوشت خود 
و باز ش��دن فضای سیاس��ی این کشور 
فراهم کرده، اما تردیدی نیست که به دلیل 
نبود تجربه الزم و ترجیح پیدا کردن منافع 
شخصی و گروهی بر منافع ملی، فرایند 
گسترش مردم ساالری با تکانه هایی نیز 
رو به رو شود که بن بست سیاسی اخیر 

نمونه ای در این زمینه است. 
دموکراس��ی کنونی در عراق، بیش از هر 
چیز به نفع طوایف در اقلیت این کشور و 
البته به ضرر اکثریت جمعیتی آن )شیعیان( 
اس��ت. یکی از پیامدهای چنین وضعیتی 
می تواند بن بست سیاسی در این کشور 
باشد که به تازگی نمونه ای از آن را شاهد 
بودیم. البته طبیعی است که وقتی سخن از 
دموکراسی اکثریت می شود این به معنای 
نادی��ده گرفتن حقوق اقلیت ها نیس��ت، 
بلک��ه بر عک��س در کش��وری همچون 
عراق اجماع س��ازی در مس��یر تشکیل 
دولت یک نیاز و ضرورت اس��ت اما این 
وضعیت نباید شرایطی را به وجود آورد 
که اقلیت این مش��روعیت را داشته باشد 
تا با وضع ش��رط و شروط هایی موقعیت 
 خود را با اکثریت آن کش��ور هم س��طح 

کند. 
با ای��ن وج��ود توافق اخی��ر گروه های 
سیاس��ی عراقی در شرایطی روی داد که 
هش��ت ماه بن بست سیاسی، این کشور 
را ب��ا وضعی��ت نامناس��ب و خطرناکی 
رو ب��ه رو کرده بود. ای��ن تأخیر طوالنی 
بی��ش از هر چیز موجب این ش��ده بود 
که کم کم بس��یاری به این نتیجه برسند 
که تجربه دموکراس��ی به دلیل به وجود 
آمدن چنین موانع و مش��کل هایی تجربه 
موفق��ی برای عراق نخواه��د بود. بدون 
ش��ک یأس مردم عراق از ساختار کنونی 
سیاسی در این کشور آنها را می تواند به 
این نتیجه برس��اند که تمامی سختی ها 
 و دش��واری های��ی ک��ه تاکن��ون تحمل 
ک��رده اند، بی نتیجه بوده و دموکراس��ی 
کنونی نتوانس��ته آنها را به مرحله ثبات و 

آرامش برساند. 
تشکیل کابینه، مکانیزم ها و چالش ها 
بدون ش��ک امروز مهم ترین موضوع در 

صحنه سیاس��ی ع��راق به وی��ژه پس از 
عبور این کشور از بن بست هشت ماهه، 
موضوع انتخاب وزی��ران کابینه خواهد 

بود. 
به نظر می رسد نتیجه انتخابات پارلمانی 
عراق که در آن هیچ یک از گروه ها موفق 
به کسب اکثریت آرا نشد باعث می شود 
که مالکی ناگزیر به سمت تشکیل کابینه 
فراگی��ر و بر اس��اس مش��ارکت تمامی 

گروه های سیاسی این کشور برود. 
در همین زمینه نوری مالکی پس از آنکه 
به طور رس��می از س��وی جالل طالبانی 
مکلف به تشکیل دولت جدید عراق شد 
با بیان اینکه تجرب��ه دولت قبلی امیدوار 
کننده نب��وده، تأکید کرد که دولت جدید 
دولتی با مشارکت تمامی گروه ها خواهد 
ب��ود. بر اس��اس آنچه روزنام��ه الصباح 
چاپ بغداد منتش��ر کرده، تعداد اعضای 
 کابینه آینده عراق 42 نفر اس��ت و شامل 
نخس��ت وزیر، س��ه مع��اون و 38 وزیر 

خواهد بود. 
س��هم ه��ر ی��ک از جناح ه��ا در کابینه 
براس��اس »نظام امتی��ازی« تعیین خواهد 
ش��د. طبق این شیوه، هر جناح بر اساس 
تعداد کرسی هایی که در پارلمان کسب 
کرده، امتی��ازی دریافت می کند و الزمه 
دس��تیابی ب��ه ه��ر وزارتخانه و س��مت 
دولتی، بس��ته به اهمیت��ش، میزان معینی 
امتیاز است. هر یک از سه پست ریاست 
جمهوری، ریاس��ت پارلمان و نخس��ت 
وزیر دارای 10 امتیاز خواهد بود. پس��ت 
معاونت برای هر یک از س��ه پست باال، 
دارای 5 امتی��از خواهد بود. هم چنین به 
هر یک از وزارتخانه های حاکمیتی چهار 
امتیاز، وزارتخانه های خدماتی 2 امتیاز و 
وزارتخانه های مشورتی یک امتیاز داده 

شده است. 
بر اساس برخی گزارش ها قرار است سه 
وزارتخانه نفت، خارجه و دارایی هر یک 
به س��ه جریان عمده ش��یعه، کرد و سنی 
داده شود که البته هنوز بر سر جزئیات آن 

توافقی صورت نگرفته است. 
چشم انداز پیش رو 

گرچ��ه توافق اخیر گروه های سیاس��ی 
در عراق تحرکی در فضای سیاس��ی این 
کشور به وجود آورد و همین امر انتخاب 
رؤس��ای سه قوه در عراق را موجب شد 
اما بس��یاری معتقدند که ای��ن به معنای 
پای��ان وضعیت مبه��م سیاس��ی در این 
کشور نیست. صف بندی گروه ها و سهم 
خواهی هر یک از آنها در فرایند انتخاب 
وزیران باعث شده برخی معتقد باشند که 
تنها شکل بحران در این کشور تغییر کرده 
و هم چنان آینده سیاس��ی این کشور در 

هاله ای از ابهام قرار دارد. 
»حسین رویوران« کارشناس مسائل عراق 
در خصوص اینکه تا چه اندازه توافق های 
صورت گرفته میان حزب ها و جناح های 
عراقی جدی است و آیا این امکان وجود 
دارد که پس از امیدواری اخیر، گروه های 
عراقی به خروج از بحران، دوباره گرفتار 
بن بست سیاس��ی دیگری شوند، معتقد 
است که توافق های صورت گرفته هنوز 
توافق های کالن است. در مورد جزئیات 
تشکیل دولت مذاکره های کلی رد و بدل 
ش��ده ولی در چگونگی تقس��یم قدرت 
و تعام��ل گروه ها هم چن��ان ابهام هایی 
وجود دارد. با این حال این فرآیند، یعنی 
 انتخاب رئیس جمهور، نخس��ت وزیر و 
رئیس پارلمان خود گام بسیار مهمی است 
که می تواند مدخ��ل ورود به توافق های 

بعدی باشد. 

فصل جدید در حیات سیاسی عراق 

س��تاد تنظی��م ب��ازار اس��تان ته��ران به 
ریاس��ت ترک��ی مع��اون برنام��ه ریزی 
استانداری تهران تشکیل شد. بر اساس 
گزارش های مطرح شده در این جلسه 
اعالم شد که بازار با تثبیت نسبی قیمت 
بسیاری از کاالها مواجه است و در این 
راس��تا روند ش��کایت  مردمی نیز سیر 

نزولی یافته است. 
در این جلس��ه اعالم ش��د ک��ه تولید و 
عرضه گوش��ت قرمز و مرغ در شرایط  
مناسب قرار داشته و پیش بینی می شود 

 تا پایان س��ال ج��اری افزای��ش قیمت 
معن��ا داری رخ نخواه��د داد. در ای��ن 
جلسه تأکید ش��د همه کاالهای عرضه 
شده باید دارای برچسب قیمت فروش 
ب��وده و همه واحده��ای عرضه کاال نیز 
موظف ان��د ب��رای کاالهایی ب��ا قیمت 
بیش��تر از 10هزار تومان، فاکتور فروش 
ارائه کنند. در این جلسه اعالم شد که 4 
هزار تن برن��ج،300 تن روغن و 1280 
تن ش��کر آماده توزیع بی��ن هیأت های 

مذهبی در ایام محرم و صفر است.

اس��تاندار تهران گفت: نشست اعضای 
کمیت��ه کاهش آلودگی ه��وای تهران با 
معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان 
حفاظت محیط زیست برگزار می شود.

مرتض��ی تم��دن در مصاحبه ب��ا واحد 
مرک��زی خبر اف��زود: دس��تور کار این 
نشست، بررس��ی برنامه های ضربتی و 
بلند مدت ب��رای کاهش آلودگی هوای 
تهران است. وی گفت: پیشنهادهایی که 

در این نشست مطرح، بررسی و مصوب 
می شود به جلس��ه هیأت دولت ارجاع 
خواهد شد. تمدن افزود: در این نشست 
محمدی زاده )معاون رئیس جمهور( و 
دیگر مس��ئوالن سازمان حفاظت محیط 

زیست حضور دارند. 
اس��تاندار تهران ریاس��ت کمیت��ه مواقع 
اضطرار آلودگی هوای شهر تهران را نیز 

بر عهده دارد.

اقالم مورد نیاز هیأت های 
مذهبی آماده توزیع است

 بررسی راهکارهای ضربتی کاهش 
آلودگی هوای تهران 

چه خبر از پایتخت

ترور دومین دانشمند ايرانی سزامی 
شهيد مجيد شهرياری، مشاور ايران در پروژه بين المللی سزامی بود

عضوکمیسیون بهداشت مجلس:
ادغام وزارت رفاه با بهداشت به سود مردم است 
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آژیر

زیر پوست شهر

برگی از تاریخ )قسمت سوم(

پنجره

در قس��مت قبل به صدارت رس��یدن 
میرزا آقاخان نوری را از نظر گذراندیم 
که به علت کمب��ود جا ناتمام ماند، به 
همین علت در این قسمت به ادامه آن 
می پردازیم. فقط این موضوع یا به یاد 
بیاوری��د که میرزا آقاخان نوری ملقب 
به اعتم��اد الدوله در ابت��دا با انگلیس 
روابط��ش حس��نه بود ول��ی به علت 
نگارش نامه تندی به سفیر بریتانیا بین 
آنها اختالف افتاد. ح��اال ادامه مطلب 

قبل:
 در ای��ن زم��ان حسام الس��لطنه والی 
خراس��ان به هرات لش��کر کش��ید و 
بی توجه به تهدیدهای بریتانیا در صفر 
1273 قم��ری این ش��هر را ب��ه ایران 

بازگرداند. 
می��رزا آقاخ��ان اعتمادالدول��ه ک��ه از 
دشمنی بریتانیا بیمناك بود برای آشتی 
با آن کش��ور ف��رخ خ��ان امین الدوله 
کاش��انی را ب��رای گفتگو ب��ا بریتانیا 
 نخست به استانبول و سپس به پاریس 

فرستاد. 
در پاری��س، بریتانیا ش��رط بازگردانی 
رواب��ط می��ان دو کش��ور را ب��ه حال 
 ع��ادی برکن��اری اعتمادالدوله تعیین 

نمود. 
امین الدوله نیز کوشید تا از ناپلئون سوم 
امپراتور فرانسه برای میانجی گری میان 
ایران و بریتانیا یاری بگیرد. س��رانجام 
بریتانیا ک��ه گفتگو را بیه��وده می دید 
در ربیع الثان��ی 1273 جزی��ره خارك 
 را اش��غال ک��رد و تا اهواز پیش��روی 

نمود. 
اینچنین بود که کار به پذیرش معاهده 
پاری��س می��ان دو کش��ور انجامید که 
برپای��ه آن بریتانی��ا س��پاهیان خود را 
بندره��ا و ش��هرهای ای��ران بی��رون 
می برد و ایران نیز اس��تقالل افغانستان 
را به رس��میت می ش��ناخت و نیز در 
 ح��ل اختالفاتش حکمی��ت بریتانیا را 

می پذیرفت.
این معاهده سبب افزایش نفوذ سیاسی 
بریتانی��ا در ای��ران گردی��د. ب��ا اینکه 
اعتمادالدول��ه از اینکه انگلیس��ی ها از 
برکناری او گذش��ته اند ش��اد بود ولی 
اندک��ی پ��س از آن در مح��رم 1275 

ناصرالدین ش��اه او را کنار گذاش��ت 
و خ��ود زمام ص��دارت را به دس��ت 
گرفت. پس از این میرزا حس��ین خان 

سپهساالر به صدارت رسید. 
 ميرزا حسين خان سپهساالر

اعتمادالدوله ش��اه دیگر  با برکن��اری 
کس��ی را تا س��ال 1281 )هجری( به 
ص��در اعظم��ی برنگزید و خ��ود به 
کارها رس��یدگی کرد. در 1281 ش��اه 
می��رزا محم��د خان قاج��ار را با لقب 
سپهساالری به صدارت برگزید که او 
تا سال 1284 )هجری( بر این جایگاه 

ماند. 
پ��س از آن ش��اه وی را کنار گذارد و 
وزیر مالیه آن زمان میرزا یوسف خان 
مس��توفی الممالک را بی آنک��ه صدر 
اعظ��م گردان��د بدین کار گم��ارد. در 
1287 )هج��ری( که ناصرالدین ش��اه 
به س��فر عتبات رفته بود با سفیر کبیر 
ایران در عثمانی - میرزا حس��ین خان 
قزوینی که لقب مش��یرالدوله داشت - 
دیدار کرده و به توانایی های او پی برد؛ 
پس او را به ایران فراخواند و وزارت 

عدلیه را بدو سپرد. 
پ��س از چندی که مس��توفی الممالک 
کناره گی��ری ک��رد وی ب��ه ص��دارت 
رس��ید و سپهس��االر خوانده ش��د. او 
اصالح ه��ای امیرکبی��ر را پی گرف��ت، 
ب��ه س��ازماندهی ارت��ش پرداخت و 
کوش��ید تا در ای��ران حکومت قانون 
را برقرار س��ازد. همچنی��ن وی برای 
شناس��اندن پیش��رفت جهان ش��اه را 
به س��فر فرنگ انگیزاند که س��رانجام 
 این س��فر در 1290 )هج��ری( انجام 

پذیرفت.

واقعیت این است که ما در دنیایی بسیار 
گسترده زندگی می کنیم. جهان اطراف ما 
گسترده تر از آن است که حتی به فکر ما 
خطور کند. هیچ روزی پیش نیامده که ما 
فکر کنیم که ممکن اس��ت، دیگر هوایی 
برای تنفس نداشته باشیم یا این که وقتی 
از خواب بیدار می شویم و شیردستشویی 
را ب��از می کنیم، آبی بی��رون نیاید. هیچ 
چیز در این کائنات پایان پذیر نیس��ت. 
فکر کرده ای��د که چند تا دانه ش��ن در 
ماسه های ساحل هست؟ چند تا ستاره 
در آس��مان وجود دارند یا این که تعداد 
خرچنگ های اقیانوس ها چقدر است؟ 
بهتر است فکر نکنید! چون به طور حتم 
سرس��ام خواهید گرفت! دنی��ا بیکران و 
بی پایان است، اما اکثریت ما در زندگی 
احس��اس کمبود می کنیم. چیزی را کم 
نداری��م یا به هیچوجه نداریم که ش��اید 
مهم تری��ن عنصر زندگی ما باش��د و آن 
پول است. احساس کمبود ما به این علت 
نیست که پول به قدر کافی وجود ندارد. 
نه این طور نیست. پول هم مانند هر چیز 
دیگری در این دنیا نامحدود و بی اندازه 
است. مثل آب، هوا، شن های ساحل و هر 
چیز دیگر. آنقدر زیاد هست که هر زن، 
مرد یا بچه بتواند به خوبی و خوشی و در 
رفاه زندگی کند. پس با این اوصاف چرا 
ما همیش��ه و هر روز بیش از پیش سعی 
می کنیم پول در بیاوریم و باز هم پول کم 
می آوریم بعضی ه��ا اعتراض می کنند و 
می گویند که پول با بقیه چیزها متفاوت 

است. پول که مثل آب و هوا و شن ساحل 
نیست؛ پول ساخته دست بشر است. در 
واقع این اس��ت که ای��ن مفهوم چیزی 
نیست جز یک ابزار مبادله. ابزاری برای 
تبادل انرژی، زمان و ایده و طرح فکری 
با پول. پول تنها یک ابزار و واسطه است. 
پاسخ ما به مشکل مالیمان به نحوه نگاه ما 
به این مسأله و مقوله پول وابسته است و 
این که چگونه فکرمان را به کار بیندازیم. 
طرز فکر ماس��ت که مشخص می کند 
کمبود مالی داریم ی��ا از این حیث هیچ 
کم و کسری نداریم. اگر به وجوه مثبت 
همان پولی که داریم، فکر کنیم، آسوده تر 
خواهیم بود. اگر آن لذات و خوشی هایی 
که این ثروت کوچک می تواند برایمان 
خلق کند را پیش چشم بیاوریم، مبلغ آن 
چندان برایمان مهم نخواهد بود. عالوه بر 
این با ط��رز فکری اینچنین، توانایی کار 
کردن و خلق پول بیش��تر را نیز خواهیم 
داشت. اگر که می خواهید بیشتر و بیشتر 
پول در بیاورید، ب��ه بی پولی خود فکر 
نکنید، به ثروت تان بیندیش��ید و این که 
چقدر در دست و بالتان پول هست. اگر 
فکر می کنید که این میلیونرهای شهیر دنیا 
با غصه خوردن و حرص خوردن پولدار 
ش��ده اند، اش��تباه می کنید. به هیچوجه 
اینچنین نیست. پولدارهایی که از فقر به 
ثروت رسیده اند، این طور نبوده اند. شما 
هم نباید باشید، البته اگر می خواهید فقیر 
باقی نمانید و همیشه هشتتان گروی نهتان 

نباشد! 

در ی��ک درگی��ری خونین 2 دوس��ت به 
نام های »ش��اپور« و »منصور« وقتی به سر 
قرار با آش��نایی رفته بودند با کرکری های 
کودکانه ای با پسری به نام »اسد اله« گالویز 
ش��دند که وی با ضربه های هولناك به کام 
مرگ فرو رفت. وقتی ماجرای این جنایت 
به پلیس و قاضی جنایی تهران مخابره شد 
تحقیق های میدانی نش��ان داد که شاپور و 
منصور عامالن قتل هستند و صحنه درگیری 
را ترك کرده و گریخته اند. در این مرحله، 
خانواده ه��ای 2 قاتل فراری تحت تعقیب 
قرار گرفتند اما هیچ ردی به دس��ت نیامد 
و در حالی که پزش��کی قانونی اعالم کرده 
بود علت مرگ اصابت ضربه ای سنگین به 
سر و خونریزی مغز است، شناسایی قاتل 
چوب به دست در دستور کار قرار داده شد. 
کارآگاهان اداره 10 پس از تجس��س های 
اطالعاتی گسترده در نخستین مرحله مظنون 
گیری، توانستند منصور را بازداشت کنند که 

این مرد اعتراف کرد با چوب ضربه ای به 
س��ر اسد اله نجار زده است. منصور گفت: 
روز جنایت من و ش��اپور به میدان انقالب 
رفتیم که ناگهان سر و کله اسد اله پیدا شد 
و به من چپ چپ نگاه کرد. از این کارش 
خوشم نیامد و بعد از متلک پرانی اسداله با 
چاقو به سمت من حمله کرد. برای دفاع از 
خودم چوبی برداش��تم و به سرش کوبیدم. 
ب��ا اعتراف منص��ور، وقت��ی وی ادعا کرد 
می داند دوستش در کجا پنهان شده است، 
پلی��س خود را به خانه پدر و مادر ش��اپور 
در یکی از روستاهای عجب شیر رساند و 
پی برد مظنون پرونده با آگاهی از دستگیری 
دوس��تش، مخفیگاه روس��تایی را نیز ترك 

کرده و گریخته است. 
2 سال بعد 

منصور با توجه به منطبق بودن اعتراف هایش 
با صحنه جنایت و نظریه پزش��کی قانونی 
ب��ه اتهام قتل عمد اس��داله، روان��ه زندان 

ش��د و این درحالی بود که ش��اپور هنوز 
تحت تعقیب بود. پس از گذش��ت 2 سال 
کارآگاهان جنایی توانس��تند شاپور را نیز 
دستگیر کنند که وی ادعا کرد هیچ دخالتی 
در اختالف و دعوای بین دوستش و مقتول 

نداشته است. 
ادعای تازه  

با وجود اینکه همه ش��اخه های تحقیقی 
نشان می داد منصور عامل اصلی قتل و مرد 
چوب به دست بوده است وقتی 2 دوست 
پیش روی قاضی شعبه 1603 قرار گرفتند 
اتفاق عجیبی افتاد و این بار منصور اصرار 
کرد که ضربه اصلی را شاپور به قربانی زده و 
وی تنها تماشاچی بوده است. قاضی پرونده 
که می دی��د 2 متهم یکدیگ��ر را محکوم 
می کنند با توجه به اعتراف های نخس��ت 

منصور که پذیرفته بود با چوب اس��داله را 
کشته است، وی را به قصاص نفس )اعدام( 

محکوم کرده و شاپور آزاد شد. 
ايراد قضات ديوان 

وقت��ی با اعتراض منصور ب��ه حکم اعدام 
خود، پرون��ده در اختیار قضات دیوانعالی 
کش��ور قرار گرفت آنان با مطالعه ویژه به 
ادعای برخی ش��اهدان جنایت برخوردند 
که گفته بودند شاپور، چوب به دست بود 
و ضربه اصلی را به اس��داله زده است. 15 
سال از وقوع این جنایت و گرفتاری پرونده 
خاك خورده در پی��چ و خم های قضایی 
گذشته بود که قاضی گیوکی، رسیدگی به 

آن را در دستور کار خود قرار داد. 
مرگ در زندان 

قاضی جنایی تهران که می خواست قاتل 

اصلی را از بین منصور و شاپور شناسایی 
کند در جریان تحقیق، ش��نید متهم اصلی 
پرون��ده در بهم��ن ماه س��ال 82 وقتی در 
زندان رجایی ش��هر بود به خاطر بیماری 

جان باخته است. 
نامه ای پيش از مرگ 

این شاخه تجسس نشان می داد که منصور 
پیش از مرگ و در حالی که می دانس��ت 
نفس های آخ��ر را می کش��د نامه ای به 
رئیس زندان نوش��ته و در آن اصرار داشته 
در قتل اس��داله، بی گناه بوده اس��ت. و در 
روزهای نخس��ت به خاطر هواخواهی از 
دوس��تش اعتراف های اشتباه داشته است. 
همی��ن نامه کافی بود که خانواده اس��داله، 
خواس��تار ردیابی ش��اپور و مجازات وی 
شوند و قاضی گیوگی دستور بازداشت این 

مظنون را صادر کرد. 
قرعه كشی 

با این دستور قضایی، شاپور تحت تعقیب 

قرار گرفت و بررسی ها نشان داد وی پس 
از آزادی، زندگی پنهانی ای داشته است و 
هیچ کس نمی داند ش��اپور چه سرنوشتی 
دارد. بدین ترتیب، مرداد ماه س��ال جاری 
قاضی ش��عبه 1156 دادگاه بعثت به قرعه 
کشی ای عجیب دست زد و برای شناسایی 
قاتل اصلی نام یک مظنون مرده و شاپور را 
روی 2 کاغذ جداگانه نوشت و در حضور 
وکیل خانواده اسداله، به قرعه کشی دست 
زد تا مشخص شود چه کسی باید مجازات 
ش��ود. در این مراسم، شاپور که هیچ کس 
اطالع��ی از محل زندگ��ی وی ندارد قاتل 
اصلی ش��ناخته ش��د که باید دیه یک مرد 
کامل را به خان��واده قربانی پرداخت کند. 
در صورت��ی که قرعه به ن��ام مظنون مرده 
در می آم��د ورثه وی باید دیه را پرداخت 
می کردند، تحقیق برای ردیابی شاپور که 
دیگر در برابر مجازات قصاص نفس)اعدام( 

نیست، ادامه دارد.

به بی پولی فکر نکنيد!

جامعه

جابه جايی 88درصد مسافران چهارمحال؛
  توسط شركت های مستقر 

در پايانه ها 

فيلم نامه نويس قرآنی بايد ازتمام 
ظرفيت های قرآنی بهره بگيرد

مدی��رکل حمل و نق��ل و پایانه ه��ای چهارمحال و 
بختیاری گفت: 88 درصد مسافران سطح استان توسط 
ش��رکت های مستقر در پایانه ها جابه جا می شوند. فریبرز 
کرمی درگفتگو ب��ا ایرنا افزود: این درصد از مس��افران که 
روزانه معادل 20 هزار و 448 مس��افر اس��ت، توس��ط 25 
شرکت مستقر در پایانه های شهرکرد، بروجن، ادرل، ناغان، 

بلداجی و لردگان جابه جا می شوند. 
وی تصریح کرد:  12 درصد مسافران که دو هزار و 730 نفر 
هستند نیز توسط 13 شرکتهای خارج از پایانه در فارسان و 
کوهرنگ جابه جا می شوند. کرمی با بیان اینکه 38 شرکت 
مسافربری در استان فعال است، بیان داشت: متوسط خروجی 
مسافر از این تعداد شرکت 23 هزار و 178 نفر در روز است.  
وی با بی��ان اینکه یک هزار و 348 ناوگان تحت پوش��ش 
این شرکت ها اس��ت، افزود: تعداد صندلی ناوگان عمومی 
مسافربری، هش��ت هزار و 696 صندلی اتوبوس، 9 هزار و 
186 صندلی مینی بوس و یک هزار و 812 صندلی سواری 

است.

نویسنده و محقق تاریخ،با بیان اینکه قرآن از ابتدا داعیه 
جهانی داشته است،گفت: فیلم نامه نویس قرآنی باید 
از تمام ظرفیت های قرآنی برای همه اعصار بهره بگیرد. به 
گزارش ایرنا، جلیل عرفان منش در کارگاه »فیلم نامه نویسی 
قرآنی« نخستین جشنواره ملی فیلم قرآن و عترت »تسنیم« 
افزود: نویس��نده قرآنی باید سنگ بنای خود را قصه های 

قرآنی قرار دهد و جهانی سخن بگوید. 
وی اظهار داشت: در فرآیند جهانی شدن باید سخن خود را 
مبتنی بر آیات قران و به صورت فاخر به جهان عرضه کنیم.  
عرفان منش، همچنین جش��نواره قرآنی تسنیم را پاسخی 
مناس��ب برای مکاتب مادی غربی دانست. وی، با اشاره به 
تالش لیبرالیس��م برای تسلیم کردن تمام ادیان در برابر این 
مکتب، گفت: این مکاتب به دنبال ختم ادیان و قربانی کردن 
آنها دربرابر ایدئولوژی بشری هستند. وی خاطرنشان کرد: 
وظیفه نویسنده در این فرآیند، جهانی اندیشیدن، ایرانی بودن 
و مس��لمان ماندن است. وی با متمایز دانستن فهم افراد در 
زمان های مختل��ف، گفت: به گمان برخی هرچه به حادثه 
نزدیکتر باش��یم امکان درك حقیقت برای ما بیش��تر است 
ولی برخالف آن، به نظرم هرچه از حادثه دورتر باش��م این 
حادثه تکامل پیدا می کند و ما می توانیم با مطالعه جنبه های 
مختل��ف آن درك بهتری از آن وقایع داش��ته باش��یم. این 
نویسنده تاریخ با بیان اینکه در نوشتن تاریخ باید عنصر زمان 
و مکان را مدنظر قرار داد، اظهار داشت: جغرافیا در زمان های 
متفاوت، مختلف بوده است ولی برخی نویسندگان تاریخ 
بدون توجه به این عنصر، اقدام به نوش��تن تاریخ می کنند 
که نادرس��ت است. وی ادامه داد: پراکندگی تاریخی زمانی 
می تواند ما را به حقیقت رهنمون سازد که ما به جنبه های 

مختلف واقعه اشراف داشته باشیم. 

رئیس اداره س��المت دهان و دندان وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشکی به مادران سیگاری توصیه کرد 
که برای جلوگیری از بیماری لب ش��کری فرزندانشان، 
کش��یدن سیگار را ترك کنند. محمدحسن خوشنویسان 
در گفتگو با ایرنا، افزود: لب ش��کری بیماری مادرزادی 
اس��ت که در اثر کشیدن س��یگار به وجود می آید. این 
مقام مس��ئول در وزارت بهداش��ت یادآور شد: سیگار 
یکی از عوامل محیط��ی بوده که دارای چهار هزار نوع 

سم مختلف است. 
خوشنویس��ان تصریح کرد: مادران باردار باید سیگار را 
ترك کنند و استشمام بوی سیگار و استعمال دود سیگار 
توسط اطرافیان نیز خطرهایی برای جنین به همراه دارد. 
رئیس اداره س��المت دهان و دندان وزارت بهداش��ت، 
ادامه داد: مصرف مولتی  ویتامین و اس��ید فولیک توسط 
مادران باردار در کنترل این بیماری بس��یار مؤثر بوده و 
اگر در خانواده سابقه لب ش��کری باشد، مادران باید با 
مراجعه به پزش��ک ظرفیت مناس��ب و باالتری دریافت 
کنن��د. وی توضی��ح داد: لب  ش��کری یا لب ش��کافته، 
یک��ی از نواقص زایش��ی بدن اس��ت و در این حالت 
 بخش��ی از لب نوزاد به علت نداش��تن رش��د کافی باز 

می ماند.  

متخص��ص تغذیه و عضو هیات علمی دانش��گاه علوم 
پزش��کی ش��هید بهش��تی، گفت: بیش��تر به زنان باردار 
توصیه می ش��ود که باید به اندازه دو نفر غذا بخورند، 
در حالی که این توصیه، اشتباه و برای سالمت مادران، 
مضر اس��ت. مس��عود کیمیاگر در گفتگو با ایرنا، افزود: 
زنان باردار همانند دیگران باید از برنامه غذایی مناسبی 
پی��روی کنند و فقط باید یک شش��م بیش��تر از حالت 
عادی خود، غذای اضاف��ه بخورند. متخصص تغذیه و 
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
ادام��ه داد: فرهنگ غذا خوردن به اندازه دو نفر در میان 
مادران باردار موجب به وجود آمدن عوارض گوناگون 
از جمله چاقی می ش��ود. متخصص تغذیه تأکید کرد: 
م��ادران باردار بای��د به اندازه ای غ��ذا بخورند که نیاز 
خ��ود و جنی��ن را دریافت کنن��د. کیمیاگ��ر هم چنین 
افزود: بیش��تر زنان باردار دچار اضاف��ه دریافت تغذیه 
 هستند و پیش��گیری از این امر نیاز به فرهنگ سازی و 

اطالع رسانی صحیح دارد. 

 برای پیشگیری از  بیماری  فرزندان؛ 

مادران دخانيات را ترک كنند 

متخصص تغذيه:

زنان باردار از خوردن غذای زياد 
خودداری كنند 

بازيگر يکی از فیلم های جشنواره تسنیم در گفتگو با زاينده رود:

من برای امتياز كار نکردم بلکه برای دلم كار كردم

بحث در خصوص فرایند کنترل جمعیت 
در ای��ران طی چند ماه��ه اخیر جدی تر 
شده اس��ت. در واقع با توجه به شواهد 
و قرای��ن موجود و ب��ا توجه به تجارب 
سایر کشورها در این زمینه و همچنین با 
در نظر گرفتن گستره جغرافیایی ایران و 
ظرفیت های کشور می توان گفت زمان 
آن فرا رسیده اس��ت که تغییر جدی در 
خصوص راهب��رد کنترل جمعیت اتخاذ 
گردد. اروپا که از دهه ها پیش سیاس��ت 
کنت��رل جمعیت را در پی��ش گرفته هم 

اکنون با مش��کل ها و معضالت متعددی 
روبه روست. 

به گون��ه ای که بیش��ترین حجم از هرم 
سنی در بیشتر کشورهای اروپایی متعلق 
به س��الخوردگان اس��ت به گونه ای که 
هم اکنون اروپا با سرعتی بیش از جهان 
نوین به سوی پیرسالی گام برمی دارد. از 
سوی دیگر پرواضح است که دنیای پیر 
با چالش های جمعیت��ی نگران کننده ای 
مواجه اس��ت. براس��اس پیش بینی های 
ص��ورت گرفته در ایتالیا بین س��ال های 

2005 ت��ا 2050، تعداد افراد 65 س��ال 
و باالتر ب��ه یکب��اره 45 درصد افزایش 

می یابد. 
حال اگ��ر این رقم را با ک�اهش بیش از 
30 درصد جمعیت در س��ن کار در کنار 
هم قرار دهید، نتیجه حاکی از یک پرش 
چشمگیر نرخ وابس��تگی، از 32 درصد 
در س����ال 2005 به 67 درصد تا سال 
2050 خواهد رس��ید. این نرخ افزایش 
وابستگی، بودجه اروپا را تا آخرین حد 

به چالش خواهد کشاند. 

جهش صعودی نه تنها بودجه را بیش��تر 
ص��رف پرداخ��ت حقوق بازنشس��تگی 
خواهد کرد، بلکه مس��ائل بهداش��تی و 
مراقبت ه��ای بلندم��دت نیز ب��ه میزان 
زی��ادی ب��ه پرداخت هزینه ه��ای باالتر 

منجر خواهد شد. 
براس��اس اع��الم اتحادیه اروپ��ا، تغییر 
می توان��د موجب  وارونگ��ی جمعیت 
افزایش مصرف 5 تا 8 درصدی از تولید 
ناخال��ص داخلی تا س��ال 2040 گردد. 
البت��ه وادار س��اختن مالی��ات دهندگان 

 به تأمین این رقم کار مش��کلی اس��ت. 
هم اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی 
از میزان فش��ار مالیات در مضیقه به سر 
می برن��د و دولت ها در براب��ر افزایش 
 می��زان مالی��ات از خود مقاومت نش��ان 

می دهند.
در واق��ع تجربه کش��ورهای اروپایی در 
این زمینه نشان از آن دارد که نرخ رشد 
پایی��ن جمعی��ت در دراز مدت منجر به 
افزایش نس��بی جمعیت سالخوردگان به 

جمعیت جوان کشور است. 
حال ای��ن جمعیت س��الخورده نیازمند 

هزینه ه��ای ب��االی درمان��ی، 
بهداش��تی و اجتماعی است. 
اکثر با کاهش جمعیت، جوان 
جمعیت کار که مولد سرمایه 
اس��ت کاهش پی��دا می کند و 
این کاهش را در کنار افزایش 
و  س��الخوردگان  جمعی��ت 
هزینه های آنان بگذاریم نتیجه 
ش��اخص  کاهش  جز  چیزی 
رشد توسعه نخواهیم داشت. 
کنت��رل جمعی��ت در ایران از 
سال های پس از انقالب آغاز 
شده است. البته در سال هایی 
نرخ رش��د در ای��ران به 2/3 
درص��د نی��ز رس��یده اس��ت 
اما طی س��ال ها چی��زی جز 
کاهش وجود نداش��ته است. 
به طوری ک��ه هم اکنون نرخ 
رش��د جمعیت در ایران برابر 

2 درصد است. 
البته برخی از صاحب نظران 
ب��ر ای��ن باورند ک��ه نرخ 2 
درص��د نی��ز در ای��ران ثابت 
نخواه��د مان��د و اگ��ر روند 

فعلی ادامه پیدا کند همین نرخ رشد نیز 
کاهش پیدا خواهد کرد. از این روس��ت 
ک��ه می توان گفت افزای��ش جمعیت در 
ایران نیز بای��د یک جهت گیری کلی در 

نظر مسئوالن باشد. 
حداقل ض��رورت دارد تا جهت گیری ها 
نس��بت به کاهش جمعی��ت تغییر یابد. 
بی شک اگر کنترل بیش از حد جمعیت 
همچنان ادامه داش��ته باش��د تبعات این 
کنترل بی��ش از چالش افزایش جمعیت 
خواهد بود. متأسفانه طی سال های اخیر 
اغلب زوج های جوان بچه دار نمی شوند 

و اگر زمانی هم بخواهند فرزند داش��ته 
باش��ند تک فرزندی را انتخاب می کنند. 
این راه همان راهی است که کشورهای 
غربی سال ها پیش پیموده اند و هم اکنون 

نیز به مشکل برخورد کرده اند.
البت��ه برخ��ی از کارشناس��ان در توجیه 
انتق��ادات خود ب��ه افزایش نرخ رش��د 
جمعی��ت، افزایش جمعی��ت را موجب 
کاه��ش رفاه در س��طح جامعه می دانند. 
چ��را که در وضعیت فعلی ایران توانایی 
اش��تغال،  ب��رای  را  الزم  بس��ترهای  و 
بهداش��ت، آم��وزش و... 150 میلی��ون 
نفر را ن��دارد و اگر چنین 
حجم جمعیتی به جمعیت 
فعل��ی کش��ورمان اضاف��ه 
 ش��ود مش��کل ص��د برابر 

می شوند. 
اما باید دانست که افزایش 
آنچنان  نرخ رشد جمعیت 
نیس��ت  س��اده ای  کار  هم 
و ای��ن موض��وع نی��ز تنها 
ب��ا صحب��ت تحق��ق پیدا 

نمی کند. 
هم اکنون کشور ما درحال 
کاه��ش جدی نرخ رش��د 
دولت های  است.  جمعیت 
هنگفتی  هزینه های  پیشین 
را ب��رای نهادین��ه س��ازی 
ای��ن فرهن��گ در جامع��ه 
پدید آورده اند. بی ش��ک 
اگ��ر در مقط��ع فعل��ی نیز 
برای  تالش ه��ای زی��ادی 
افزای��ش جمعیت صورت 
پذیرد م��ا در آینده نزدیک 
اقدام ها  این  تأثیرات  شاهد 

نخواهیم بود. 
بلکه نتیجه این کار را در دهه های بعدی 
مش��اهده خواهی��م کرد. ل��ذا در نهایت 
می ت��وان گفت نگاه کل��ی در خصوص 
بچه دار ش��دن افراد در ایران باید تغییر 
کن��د. البته صحبت ما بر آن نیس��ت که 
تمام خانواده ها باید 3 یا 4 فرزند داشته 
باش��ند چرا که توانایی های هر خانواده 
ب��رای تربی��ت فرزندان متفاوت اس��ت 
اما بی ش��ک راهبرد کالن در این زمینه 
می بایس��ت تغیی��ر یابد و دول��ت باید 
 به س��مت تش��ویق فرزن��د آوری پیش 

رود.

 زاينده رود 
اولین جش��نواره فیلم قرآن و عترت )تسنیم( 

وارد روز سوم فعالیت خود شد.
ای��ن روزه��ا اصفه��ان، ش��هر هن��ر میزب��ان آثار 
برگزی��ده قرآن��ی و معنوی اس��ت. آث��اری که در 
 آن هن��ر با ق��رآن آمیخت��ه ش��ده و در قالب فیلم 
ب��ه نمایش درمی آیند. ش��هر گنبدهای فیروزه ای 
 میزبان جش��نواره فیل��م قرآن و عترت )تس��نیم( 

است. 
جش��نواره ای ک��ه در آن 48 فیلم داس��تانی، 34 
مس��تند، 16نماهنگ و 19 فیلم پویانمایی در قالب 
مس��ابقه با یکدیگر ب��ه رقاب��ت می پردازند. این 
روزها سینماهای قدس و ساحل دیگر فقط مکان 
اکران فیلم های سینمایی نیست بلکه فیلم هایی از 
جنس حقیقت ش��امل داستان و مضامین قرآنی در 
آنها به اکران درمی آیند. تاالر فرشچیان هم از این 

میزبانی بی نصیب نیست.
گفتنی است: در س��ه روز جشنواره تسنیم 25 اثر 
از حرفه ای های س��ینما هم به نمایش درمی آیند. 
قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در گفتگو 
با خبرن��گار ما درب��اره روند س��اختن فیلم های 
قرآن��ی و تأثی��ر بر مخاطب��ان گفت: چند س��الی 
اس��ت که س��اخت این گونه فیلم ها رشد یافته و 
شاهد ساخت اثرات تاریخی- قرآنی و ماندگار از 

نویسندگان و کارگردانان مطرح کشور هستیم.
بررس��ی ها نشان داده که فیلم های قرآنی در میان 
مخاطبان طرفداران بس��یار دارند. ب��ه عنوان مثال 
فیلم یوس��ف پیامبر حدود ی��ک میلیارد در جهان 
مخاطب داشته است هم چنین فیلم هایی نظیر امام 

علی)ع(، مردان آنجلس و... نیز از پرمخاطب ترین 
فیلم های تلویزیونی بوده اند.

وی افزود: این روزها در س��ینماهای کشور شاهد 
فروش باالی فیلم ملک سلیمان هستیم و بیشتر این 
مخاطبان هم جوانان هس��تند و این نشان می دهد 
که قشر جوان کشور عالقه وافری به داستان های 
قرآنی و دینی دارند و باعث افتخار کش��ور است 
و ای��ن روند باید هم چنان س��یر صعودی خود را 

طی کند. 
در حاش��یه برگزاری جش��نواره با چند کارگردان 
و نویس��نده که صحبت کردی��م همه معتقد بودند 
که این جش��نواره بای��د از نظر ش��کل ظاهری و 
محتوای��ی یک تقدس خاص داش��ته باش��د. آنها 
می گفتن��د همان طور ک��ه این جش��نواره هنری 
 حال��ت معن��وی دارد باید داوری ه��ا هم خدایی 

باشد.
یک��ی از بازیگ��ران فیلم ه��ا هم در پاس��خ به آن 
س��ئوال که آیا فک��ر می کنید که برگزیده ش��وید 
اذعان داشت: همین که در فیلم قرآنی ایفای نقش 
کردم برایم بس��یار ارزشمند است من برای گرفتن 
امتی��از کار نکردم بلکه برای دل��م کار کردم. یک 
کارگردان سینما هم گفت: اصفهان می تواند بستر 

تجلی سینماهای مذهبی باشد.
 سلحشور افزود: قصه های قرآنی عبرت آمیز و راست 
 است و می توان از آنها برای ساخت فیلم ها الهام 

گرفت. 
وی خاطرنشان کرد: در پایان ساخت سریال یوسف 
پیامبر به یک صراط مستقیم رسیدیم و در نظر داریم 
از این روش برای ادامه کار اس��تفاده کنیم. به نظر 

یکی از بازیگران فیلم یوسف پیامبر این جشنواره 
 تأثی��ر ف��وق الع��اده ای دارد اردالن ش��جاع کاوه 
گفت: افس��وس که دیر به فکر برگزاری جشنواره 
تس��نیم افتادی��م ای کاش زودتر کن��ار هم جمع 
می شدیم تا مفاهیم قرآنی و ارتباط و استنباط آن 
را با زندگی انس��ان به نمایش درآوریم. البته تأمل 
 در قصه ها و ادبیات قرآنی به شناخت انسان کمک 

می کند. 
به س��راغ یک بازیگر اصفهانی ه��م رفتیم تا نظر 
او را در مورد جش��نواره فیلم قرآن و عترت جویا 
شویم: حسن اکلیلی تصریح کرد: اصفهان پایتخت 
فرهنگ و تمدن ایران اس��المی اس��ت و این خود 
عامل برگزاری همیش��گی این جش��نواره در این 

شهر است. 
عالوه بر این اصفهان دارای مردمی متدین اس��ت 
و این نش��ان می دهد که این شهر تنها گزینه برای 
برگزاری جشنواره در س��ال های آینده می تواند 

باشد. 
گفتنی است: بخش های جنبی فیلم های سینمایی 
حض��رت مریم، م��ردان آنجلس و فیلم داس��تانی 
فرمانروایان مقدس )پویا نمایی( امروز در س��الن 
ی��ک و 2 س��ینما قدس و س��ینما س��احل اکران 

می شوند. 
همچنی��ن کارگاه��ی با موض��وع تهی��ه کنندگی 
 در س��ینمای دین��ی با حضور کارشناس��انی چون 
 ش��هریار بحران��ی، رضا ش��رف الدین، محس��ن 
عل��ی اکبری و مجتبی فراورده در مجتمع فرهنگی 
 هنری اس��تاد فرشچیان از س��اعت 14:30 لغایت

17 برگزار خواهد شد.

به راستی چند بچه كافیست؟  

دث
قاتل با قرعه كشی شناسايی شدحوا

صدارت ميرزا حسين خان سپهساالر

بی شك اگر 
كنترل بيش از حد 
جمعيت همچنان 

ادامه داشته 
باشد تبعات اين 
كنترل بيش از 
چالش افزايش 
جمعيت خواهد 

بود. متأسفانه طی 
سال های اخير 
اغلب زوج های 
جوان بچه دار 

نمی شوند و اگر 
زمانی هم بخواهند 

فرزند داشته 
باشند تك فرزندی 
را انتخاب می كنند. 
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ش��رکت س��امان گس��تر اصفهان در پی اجرا و تحویل واحدهای پروژه 
مس��کونی آرمان )1( به خریداران، عملیات اجرایی پروژه 156 واحدی 
آرمان )2( را هم زمان با عید س��عید غدیر خم و با حضور مهندس حاج 
رسولیها ریاست شورای اس��المی شهر اصفهان و مهندس گلستان نژاد 
معاونت شهرداری اصفهان آغاز نمود. مهندس حاج رسولیها در این مراسم 
با اشاره به سابقه و توان اجرایی سامان گستر در صنعت ساختمان و انبوه 
سازی مسکن اظهار امیدواری نمود که این شرکت بتواند بیش از گذشته 
ظرفیت های خود را در پروژه های عمران شهری و کمک به توسعه بخش 
مسکن در اصفهان به کار گیرد. مهندس کیانی مدیرعامل سامان گستر نیز 
در این مراسم با اشاره به اوضاع اقتصادی کشور، کسری نقدینگی را یکی از 
چالش های عمده پیش روی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در شرایط 
رکود تورمی امروز دانست و با خوب توصیف کردن ارزش دارایی های 
مالی ش��رکت در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه زمین و ساختمان 
اظهار امیدواری نمود که با بازشدن قفل بازار مسکن و ساختمان، حضور 
سامان گستر در این بخش همچون گذشته از وزن مناسب تری برخوردار 
شود. پروژه آرمان )2( شامل 156 واحد آپارتمان مسکونی در دو بلوك 6 
طبقه با 8 ورودی مجزا و با متراژهای 75 تا 130 مترمربع می باشد که طی 

مدت 30 ماه احداث خواهد شد. 
گفتنی است واحدهای این پروژه به صورت پیش فروش با شرایط ویژه 
به متقاضیان واگذار می شود و اقدام های اولیه برای اختصاص وام بانک 

مسکن )بدون سپرده( برای خریداران در دست پیگیری است.

 برگزاری همایش بیعت 
بـانوان طلبه با امـام علی)ع(

همایش بانوان طلبه با امام علی در س��الن اهل بیت برگزار ش��د. به 
مناس��بت عید غدیر همایش��ی با حضور 700 نفر از طالب به همت 
تعدادی از مدارس علمی��ه و نظارت منطقه چهار حوزه های علمیه 
خواهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی منطقه چهار حوزه های 
علمیه خواهران در این نشست بیعتی دوباره با امیرالمؤمنین علی)ع( 
 و ط��الب خواه��ر حوزه های علمیه بس��ته ش��د. در این همایش 
حجت االسالم ابطحی مدیریت منطقه چهار ضمن تبریک به مناسبت 
عید غدیر از تمامی طالب خواست تا شکرگزار این کیمیای سعادت 
که همان نعمت والیت است باشند. وی خاطرنشان کرد: نعمت والیت 
سعادت عظیمی است که خداوند آن را شامل حال شیعیان کرده است 
پس سعی کنیم قدر دان این نعمت الهی باشیم و از خدا بخواهیم این 
والیت را برای ما ثابت بدارد و با والیت آن حضرت دار فانی را وداع 
کنیم. در ادامه این نشست حجت االسالم نیلی پور به واژه شناسی غدیر 
پرداخت و گفت: دو نوع ایراد به قضیه غدیر وارد شده برخی سند را 
مورد نقص قرار داده اند که عالمه امینی در کتاب خود با بیش از 80 
عنوان سند ماجرای غدیر را اثبات کرده اند بعضی دیگر واژه را خدشه 
دار کرده و می گویند: منظور از وال در کالم پیامبر دوستی اهل البیت 
اس��ت نه والی سیاسی! وی اضافه کرد: هویت تشیع فقط در دوستی 
حضرت علی )ع( و اهل بیت نیست بلکه حاکمیت سیاسی حضرت 

نیز بسیار مهم است.

 هر هکتار زعفران بیش از 
یکصد میلیون ریال درآمد دارد 

بیش��تر از ده سال است 
ک��ه زعفران ب��ه عنوان 
اقتصادی  یک محصول 
در شهرس��تان کاش��ان 
کشت می شود و درآمد 
ناخال��ص حاصل از هر 
هکتار زعف��ران بالغ بر 
یکصد و شصت میلیون 
ریال برآورد ش��ده که با 
وج��ود کیفیت مرغوب 
خ��ود توانس��ته عالوه 
بربازارهای داخلی، جایگاه خوبی در صادرات نیز باز کند. به گزارش ایمنا، 
مهندس قمصری رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کاشان در 
مورد س��طح زیر کشت این محصول در کاش��ان گفت: در حال حاضر 
سطح زیر کشت زعفران در کاشان بالغ بر 35 هکتار است و پیش بینی 
می شود در سال جاری 5 هکتار به سطح مذکور اضافه گردد. وی افزود: 
میانگین عملکرد زعفران در کاشان 5 کیلوگرم برآورد شده و پتانسیل تولید 
تا دو برابر تعداد مذکور نیز امکان پذیراست.  وی با اشاره به نقطه قوت 
 محاس��ن این محصول گفت: نیاز آبی این محصول هیچ رقابتی با سایر 
محصول های مورد کشت در شهرستان نداشته و در طول فصل تابستان 
هی��چ گونه آبیاری نیاز ندارد. وی تأکید کرد: با توجه به محدودیت آبی 
شهرس��تان از یک سو و درآمد قابل مالحظه زعفران می تواند در برنامه 
مدیریت الگوی کش��ت در منطقه های مختلف شهرستان به کار گرفته 

شود.

رمز ماندگاری انقالب اسالمی 
شهداء هستند

 زاينده رود 
در آخری��ن روز از هفته مبارك بس��یج، نخس��تین یادواره 
ش��هدای اصناف و بازاریان شهرکرد در سالن اجتماعات مجمع 
امور صنفی این ش��هر با حضور خانواده معظم شهداء، مسئوالن، 

اصناف و بازاریان و بسیجیان شهرکرد برگزارشد.
به گزارش بس��یج استان چهارمحال و بختیاری، استاندار گفت : 
رمز ماندگاری انقالب اس��المی شهداء هستند و همه افتخارات 
جمهوری اس��المی در صحنه های بین المللی و جهانی در گرو 

خون شهداء می باشد.
 علی اصغر عنابس��تانی با اش��اره به ارزش واال و معنوی ش��هدا 
افزود: جوانان ایران اس��المی که عاشق امام خمینی )ره( انقالب 
و نظام اس��المی بودند با زیر پا نهادن تمامی تمایالت معنوی و 
مادی، جان برکف و عاشقانه در دفاع از ارکان انقالب و نظام به 

میدان آمدند و از ارزش های انقالب دفاع کردند. 
وی ادام��ه داد: باید با الگو گیری از س��یره ش��هدا و حضور در 
صحنه های انقالب از دس��ت آورده��ای انقالب و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی دفاع کنیم. استاندار استان گفت: یاد و خاطره 
شهدا همیش��ه بر تارك هستی می درخشید و وظیفه آحاد مردم 
اس��ت که با تبعیت از والیت مطلقه فقیه ادامه دهنده راه ش��هدا 

باشند.

مدرس دانشگاه پیام نور شهرکرد
بسیج معراج اندیشه پاک اسالمی

مدرس دانش��گاه پیام نور شهرکرد گفت: بس��یج معراج اندیشه 
پاك اسالمی است. به گزارش فارس، غالمعلی تقوی در نشست 
روش��نگری و همایش سیاسی استان از بسیج به عنوان کانون و 
محور الهام بخش در عرصه های گوناگون جامعه نام برد و اظهار 
داش��ت: بسیج همواره با هوش��مندی بصیرت در تمامی میادین 
انقالب اس��المی، حض��وری فاخر و سرنوشت س��از در جامعه 

داشته است. 
وی با بیان اینکه بسیج معراج اندیشه پاك اسالمی است، افزود: 
حضور بس��یج در کش��ور موجب اقتدار اسالم و قرآن و والیت 

است. 
تق��وی محص��ول تفکر بس��یجی را اخالص، ایم��ان، اخالق و 
اس��تقامت عنوان کرد و افزود: خصایص و ویژگی های بس��یج، 
اساس��ی ترین مؤلف��ه در زن��ده نگاه داش��تن تفکر بس��یجی در 
عرصه های گوناگون جامعه ش��ده تا بس��یج بتوان��د از آرمان ها، 
اصول خدش��ه ناپذیر اس��الم و ارزش های ناب انقالب اسالمی 

حراست و پاسداری کنند. 
وی با بیان اینکه مبارزه جبهه حق و باطل در طول تاریخ بشری از 
سابقه طوالنی برخوردار است، گفت: رسالت جبهه حق شناسایی 
ویروس های ضد اعتقادی و ضد ارزش��ی در جامعه در راستای 
دس��ت یابی انس��ان به اهداف عالیه و ارزش های اسالمی است.

مديرکل اوقاف استان اصفهان:
74 موقوفه استان اصفهان 

شناسایی و احیا شد 
مدی��رکل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان از شناس��ایی و 

احیای 74 موقوفه در استان اصفهان خبر داد. 
به گزارش فارس، حسین اژدری با اعالم این خبر اظهار داشت: 
در ش��ش ماهه نخس��ت س��ال جاری  74 موقوفه به ارزش 17 
میلیارد و 779 میلیون و 726 هزار و 400 ریال در استان اصفهان 
توسط اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان کشف شده 

است. 
وی با تشریح چگونگی کش��ف و اداره این موقوفات در سطح 
اس��تان اصفه��ان تصریح کرد: ای��ن موقوفات به م��رور زمان از 
تصرف اداره اوقاف خارج ش��ده و تحت تص��رف برخی افراد 
در آم��ده ب��ود که پ��س از پیگیری و شناس��ایی هم��کاران در 
 سراس��ر اس��تان احیا ش��د و تحت تصرف دوب��اره اوقاف قرار 

گرفت. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اضافه کرد: پیگیری 
جدی به منظور احیای موقوفات و در آمدزا کردن این موقوفات 
از وظای��ف اصل��ی اداره کل اوق��اف و امور خیریه محس��وب 
می شود. وی تأکید کرد: هم  اکنون در احیا و شناسایی موقوفات 
سراس��ر استان اصفهان روند رو به رش��دی را شاهد هستیم که 
امیدواریم مردم اس��تان در حفظ اصل موقوفات و عمل و وقف 
اداره کل اوق��اف و امور خیری��ه را یاری کنند. اژدری افزود: در 
صورت همکاری دو جانبه اداره کل اوقاف و امور خیریه و مردم 
اس��تان اصفهان اثر وقف در جامعه به خوبی مشاهده می شود و 

برکات آن نیز افزایش می یابد. 

گشتی در اخبارروی میز

میزباني بیس��ت و دومین جشنواره منطقه اي تئاتر 
کشور در سال جاري به چهارمحال و بختیاري تعلق 
گرفت.  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي چهارمحال 
و بختیاري گفت: بیس��ت و دومین جشنواره تئاتر 
منطقه اي کش��ور از امروز به مدت چه��ار روز در 

شهرکرد برگزار مي شود. 
»داریوش رضواني« در گفتگو با ایرنا افزود: در این 
جشنواره 14 نمایش از هفت استان کشور به روي 
صحن��ه مي رود و در پایان هر روز آثار اجرا ش��ده 
با حضور هنرمندان و داوران این جش��نواره به نقد 
و بررس��ي گذاشته مي ش��ود. وي گفت: گروه هاي 

نمایشي شرکت کننده در این جشنواره از استان هاي 
کردستان، کرمانش��اه، یزد، اصفهان، ایالم، لرستان و 
بوشهر با هم رقابت مي کنند. رضواني افزود: آیین 
اختتامیه بیس��ت و دومین جشنواره تئاتر منطقه اي 
ای��ران روز جمعه 12 آذر م��اه در مجتمع فرهنگي 
هنري غدیر ش��هرکرد برگزار مي ش��ود. به گزارش 
ایرنا،گروه هاي نمایش��ي چهارمحال وبختیاري نیز 
امسال در جشنواره تئاتر منطقه اي بوشهر، موفق به 
کسب سه رتبه برتر بازیگري زن و مرد و بهترین متن 
)نمایش سکوت شب یلدا به کارگرداني رضا ولي 

پور دهکردي( شدند.

 زاينده رود 
نخستین همایش ثبت آثار ملی با حضور معاون 
سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری 
کش��ور،  مدیرکل دفتر ثبت آث��ار و حفاظت میراث 
طبیعی و معنوی س��ازمان، مدیرکل میراث فرهنگی 
و صنای��ع دس��تی اس��تان اصفهان، مع��اون عمرانی 
اس��تانداری اصفهان و جمعی از رؤسا و مدیران کل 
و کارشناس��ان اداره های میراث فرهنگی استان های 

کشور در هتل عباسی اصفهان برگزار شد.
در مراس��م افتتاحیه این همایش س��ه روزه، علویان 
صدر معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی 
گردش��گری کش��ور گفت: برگزاری ای��ن همایش 
در اصفه��ان ی��ک حرکت نوین و ج��دی در جهت 
حفاظت، حمایت و ارتقای سطح کیفی آثار تاریخی 

کشور است.
علویان صدر افزود: وقتی از ثبت صحبت می ش��ود 
گام اول حفاظ��ت بوده و فتح البابی اس��ت جامع تا 
ش��یوه های حفاظت را در سطح کشور برنامه ریزی 
کنیم. با ثبت آثار تاریخی در این همایش در واقع راه 

برای شناخت آثار ایجاد می شود.
وی خاطرنش��ان کرد: با ثب��ت آثار تاریخی عالوه بر 
شناسایی پشتوانه فکری و باورهای توانمند جوامعی 
که قبل از ما می زیس��ته اند و توانس��ته اند این آثار را 
خلق کنند، هویت ملی نیز تقویت می ش��ود. در واقع 
میراث فرهنگی فرصتی اس��ت برای تقارب قوم ها، 

قبیله ها، ملت ها و انسجام اسالمی.
معاون س��ازمان میراث فرهنگی و صنایع دس��تی و 
گردشگری کشور تصریح کرد: هنگامی که در سطح 
بین المللی به مس��أله ثبت آثار نگاه می ش��ود روابط 
عاطف��ی، فکری،  عقیدتی و ارتباط بین ملت هایی که 
دارای ریشه هایی مشترك با ما هستند، بسیار محکم 
ایجاد می شود. از سویی درمی یابیم که ایران محصور 
در مرزهای جغرافیایی نبوده، بلکه اندیش��ه آن حتی 

کشورهای آفریقایی را هم توانسته پوشش دهد.
علویان صدر امس��ال را سال پرافتخاری برای کشور 
عنوان و خاطرنش��ان کرد: توانستیم بقعه شیخ صفی 
الدین اردبیلی و بازار تبریز را به ثبت ملی برس��انیم 
و 5 اث��ر را ه��م در بین 45 کش��ور ب��ه ثبت جهانی 

رساندیم.
وی ضمن تأکید بر قرار دادن آموزش در س��رلوحه 
کار در  حوزه های تخصصی گفت: باید ش��یوه های 
جدیدی ب��رای انتخاب حفاظ��ت و حمایت از آثار 
فرهنگی در دست بگیریم و در کل با یک دید علمی 
به موض��وع بنگریم. البته آموزش ه��ای عمومی هم 

نباید فراموش شود.
معاون س��ازمان می��راث فرهنگی و صنایع دس��تی 
و گردش��گری در ادام��ه به برخ��ی رأی های صادره 
از س��وی دیوان عدال��ت اداری در خص��وص آثار 
تاریخ��ی اعت��راض کرد و افزود: در گذش��ته اگر به 
مش��کلی برخورد می کردیم برای ح��ل آن به دیوان 
عدالت اداری مراجعه می کردیم، اما به تازگی شاهد 
اتفاق های اس��فناکی در حوزه ثبت هستیم، به طوری 
ک��ه دیوان عدال��ت اداری برخی از آث��ار را از ثبت 
خارج کرده اس��ت. بیش از 35 پرونده از ثبت خارج 
شده و یکی از پرونده ها با حکم دادگاه تخریب شده 

است. اینجا حمایت مردمی را باید داشته باشیم.
علویان صدر ضمن اشاره به مؤثر بودن معرفی آثار از 
طریق رسانه ها و فرهنگ سازی در این زمینه تصریح 
کرد: س��ازمان اعتقاد دارد که باید جنبه نظارتی خود 
را ب��اال ببرد و NGOه��ا را وارد کار کند. در واقع 
در همین همایش سیاس��ت سازمان مبنی بر حمایت 

از NGOها را اعالم می کنیم که امید اس��ت فعالیت 
این تش��کل ها در حوزه درون کش��ور و بین المللی 

سازماندهی شود.
وی در خاتمه ش��کل گیری پژوهش��کده میراث در 
کنار معاونت سازمان را بسیار مؤثر دانست و گفت: 
رویکرد علمی و پژوهش��ی از بحث هایی اس��ت که 
معاون��ت میراث فرهنگی باید خ��ود را به آن مجهز 
کند و امید اس��ت که این پژوهشکده به حوزه اجرا 

وارد شود.
در ادامه همای��ش مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفاظت 
میراث طبیعی و معنوی س��ازمان میراث فرهنگی و 
گردش��گری تصریح کرد:  مطابق قانون حفظ بیش از 
29 فرا اثر ملی به ثبت رس��یده اس��ت. از طرفی 16 
جلس��ه کمیته تخصصی با حضور کارشناسان خبره 
در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز برگزار شده که 
680 پرونده از شهرهای مختلف کشور به این کمیته 
واصل ش��د که 416 اثر دارای شرایط ثبت شدند که 
در ص��ورت تصویب در لیس��ت آثار ملی و تاریخی 

ثبت می گردند.
هم چنی��ن مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دس��تی 
اس��تان اصفهان در این همایش گف��ت: امروز اولین 
همای��ش ثب��ت آثار مل��ی را با یک رویک��رد جدید 
داری��م، در واقع خانواده میراث فرهنگی به ش��کلی 

امروز بزرگ تر خواهد شد.
حیدری پ��ور افزود: در این همایش به هر اس��تانی 
تع��دادی جدید اث��ر ثبتی اضافه خواهد ش��د و این 
باعث افتخار کل ایران است. البته وظیفه ما سنگین تر 
می ش��ود با این توضیح که این وظیفه خاص میراث 

فرهنگی و صنایع دستی نیست.
وی خاطرنش��ان کرد: بیشتر دستگاه ها حوزه فعالیت 
خ��ود را متف��اوت اعالم می کنن��د هنگامی که بافت 
فرس��وده را که قاب��ل احیا نیس��ت می بینیم دل همه 
ب��ه درد می آید. ب��ه عنوان مثال ش��رکتی که در کار 
س��اخت و ساز مس��کن است و هر ش��ب از طریق 
شبکه های سراسری اعالم می کند بافتی باید تخریب 
 شود تا راه باز ش��ود در حالی که این بافت تاریخی 

است.
حیدری پور افزود: چقدر باید بگوییم که این اثرها با 
مشقت ثبت و سال ها با اعتباری که گذاشته می شود 
مرم��ت می گردد، اما یک روزه و با یک نظر تخریب 
می ش��ود به طوری که نیروی انتظامی و دادگستری 
هم کاری نمی تواند انجام ده��د. در واقع ما تنهاییم 
چرا که دستگاه ها یا نمی توانند یا نمی خواهند کمک 
کنند. وی ضمن اش��اره به وجود حدود 1000 خانه 
تاریخ��ی در بافت ش��هری و در محدوده بافت های 
تاریخی و به قول بعضی فرس��وده در اصفهان گفت: 
در طرح های تفصیلی و جامع، دس��تگاه های اجرایی 
به��ره خود را می برند و ما فقط نظاره گر هس��تیم. به 
عنوان مثال معابر باز می ش��ود، تراکم به راحتی داده 
می شود. مشکل ها برطرف می گردد، اما در خصوص 
مش��کل های مربوط به میراث فرهنگی مس��ئوالن به 

طور جامع برخورد نمی کنند.
به طور کل نباید قس��مت تجاری بح��ث در اختیار 
یک دستگاه باشد و بحث تاریخی در اختیار دستگاه 
دیگر. مدیرکل میراث فرهنگی و گردش��گری استان 
اصفه��ان در ادامه افزود: بای��د روی قانون ها، حوزه 
نظارتی و... کار شود. نکته مهم اینجاست که با تمام 
اتفاق های��ی که در حوزه می��راث فرهنگی افتاده، باز 
هم چن��ان یکی از محبوب ترین دس��تگاه های دولتی 
است. اما متأسفانه هنوز نتوانستیم از پتانسیل مردمی 
استفاده نماییم. باید به سمت NGOها و تشکل های 

مردم��ی بروی��م و یک حوزه نظارت��ی و حفاظتی با 
بس��یج مردم برای آثاری که با مشقت ثبت می شوند 

ایجاد نماییم.
در ادام��ه این مراس��م مع��اون عمرانی اس��تانداری 
اصفه��ان تصریح کرد:  در ط��رح تفصیلی اصفهان و 
بازنگری طرح، توجه جدی به ابنیه تاریخی شده که 
توسط 6 مهندس مشاور این کار صورت گرفته و به 
همین ترتیب در سایر شهرهای تاریخی استان نیز به 

این بحث توجه ویژه ای شده است.
صمص��ام ش��ریعت ضمن اش��اره ب��ه توجه خاص 
استاندار به آثار تاریخی گفت: مدتی پیش درخواست 
ثب��ت حیاط اس��تانداری که پیش از این قس��متی از 
حی��اط چهلس��تون بود را داش��تند و می خواس��تند 
دوباره این حیاط به چهلس��تون الحاق یابد. استاندار 
 اصفه��ان هم بالفاصله موافقت نمود و این امر انجام 

شد.
وی با بیان اینکه بخشی از کار به خرید ابنیه تاریخی 
و مرمت آنها زیر نظر میراث فرهنگی اختصاص داده 
ش��د افزود: بودجه فرهنگی که به اس��تان تخصیص 
داده ش��د در بخش عمرانی و به س��مت مرمت ابنیه 
شاخص تاریخی جهت دهی شد و این نشان می دهد 

که مدیریت استان هم جهت با موضوع است.
مع��اون عمرانی اس��تانداری ضم��ن تأکید بر جذب 
حمای��ت مردم در زمین��ه ثبت آث��ار تاریخی گفت: 
برخ��ی تصور می کنند هنگامی که خانه های قدیمی 
و تاریخی ثبت ملی می شوند برای مالک محدودیتی 
از نظر خرید و فروش و... ایجاد می شود حتی برای 
خانه های اطراف هم این امر ضد ارزش محس��وب 
می شود. حتی گاهی استان هم در جریان این مسائل 
نیست. بنابراین استان باید در جریان کارهای مربوط 

به میراث فرهنگی قرار گیرد.
صمص��ام ش��ریعت تصریح ک��رد:  متول��ی خاصی 
در ب��اب مس��ائل میراثی در خصوص م��اده واحده 
طرح ه��ای دول��ت و ش��هرداری نداریم ک��ه برای 
مالک با توجه به زمان های زیر 18 ماه، زیر 5 س��ال 
و باالی 5 س��ال تعیین تکلیف ش��ود. به عنوان مثال 
پالکی مس��کونی بوده ولی با ی��ک رأی دیگر قابل 
س��اخت نبوده و حتی مش��مول ماده واحده نیست 
 و بالتکلیف اس��ت، در واقع باید کس��ی پاس��خگو 

باشد.
وی با اش��اره به طرح بازنگری اصفهان و نگرش آن 
به بناه��ای تاریخی گفت: در این طرح یک س��ری 
خانه واجد ثبت اس��ت و یک س��ری دارای ارزش 
تاریخ��ی، تعدادی ه��م ارزش معم��اری دارند، اما 
معین نیست که آیا ارزش معماری با ارزش تاریخی 
تف��اوت دارد، هم چنین افرادی که از طریق دفترخانه 
پروان��ه دریافت کرده اند و ح��اال با توجه به طرح از 
نظر اقتصادی ضرر کرده اند ناراضی هس��تند و این 
موردها س��بب می ش��ود تعداد زی��ادی از خانه های 

تاریخی به مرحله تخریب برسد.
صمص��ام ش��ریعت در خاتم��ه اف��زود: مح��دوده 
باف��ت تاریخ��ی افزای��ش یافته و اس��تان در جریان 
آن نبوده، تقاضای ما این اس��ت که اس��تان هم نظر 
دهد و امید اس��ت این کار ش��روع ش��ود. هم چنین 
تعریف حریم ب��رای ابنیه تاریخی بای��د از افراط و 
تفریط جلوگیری به عمل آید. گفتنی اس��ت: در این 
همای��ش 32 اثر از اصفهان برای ثبت ارائه ش��د که 
شامل طرح اصالحیه محورهای تاریخی- فرهنگی، 
تعدادی بناه��ای تاریخی و چهار محوطه باس��تانی 
 اس��ت که البته کارشناس��ان باید در ای��ن مورد نظر 

دهند.

شهرستان

 سامان گستر اصفهان 
پروژه آرمان )2( را کلنگ زد

چهارمحال و بختیاري میزبان تئاتر منطقه اي ایران شد

در نجف آباد
طرح بسیج سالمت اجرا مي شود

بخشدار سامان:
آموزش دهیاران امداد و نجات 

فرمانده سپاه ناحیه تیران و کرون:
هنرمندان بسيجي در عرصه هاي هنري 

كشور به كار گرفته شوند 

مديرکل کار چهارمحال و بختیاري:
ابالغ آیین نامه اشتغال خانگي در 

سید رسول اسماعیلیان در گفتگو با فارس اظهار داشت: طرح بسیج سالمت با چهارمحال و بختیاري
همکاری اداره آموزش و پرورش در مدارس نجف آباد اجرا می شود. وی افزود: 
در این طرح مربیان پرورشی و یا دیگر مسئوالن مدرسه با شرکت در جلسه های 
آموزشی که با موضوع های مختلف آسیب های اجتماعی، اعتیاد و مواردی از این 
قبیل تشکیل می شود، آموزش می بینند و آموزش های فراگرفته را به دانش آموزان 

و اولیای دانش آموزان می آموزند. 
سرپرست اداره بهزیستی نجف آباد به اهمیت طرح بسیج سالمت اشاره کرد و 
بیان داشت: آموزش هایی که در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی ارائه 
می شود و مربیان به دانش آموزان و خانواده ها ارائه می دهند در کاهش آسیب های 
اجتماعی و افزایش توانمندی های اجتماعی مؤثر است و نقش مهمی دارد. وی 
افزود: در راس��تای آگاهی مردم به ویژه نس��ل جوان و در کنار آنها خانواده ها 
 بای��د اقدام های مقابله ای و برنامه های فرهنگی بیش��تری را ت��دارك و اجرایی 

کنیم. 
اسماعیلیان با اشاره به اینکه برای کنترل، کاهش و مدیریت معضالت اجتماعی 
به ویژه اعتیاد باید علت های آن ریش��ه یابی ش��ود، گفت: برگزاری کالس های 
آموزش پیش��گیری از اعتیاد و مبارزه با آس��یب  های اجتماعی باید به صورت 
کاربردی برای خانواده ها و جوانان برگزار ش��ود. وی معضل اعتیاد در س��طح 
جامعه را سبب ایجاد بسیاری از مشکل های اجتماعی و فرهنگی دانست و افزود: 
با بررسی و تحقیق علل بروز این گونه مشکل ها در نهایت به معضل خانمان سوز 
اعتیاد بر می خوریم که در این راستا تمام نهادها به ویژه دستگاه های فرهنگی باید 

اطالع رسانی و آگاه سازی الزم را در ارتباط با این زنگ خطر صورت دهند. 

بخش��دار س��امان گف��ت: کالس ه��ای آموزش��ی کمک ه��ای اولیه و 
 ام��داد و نج��ات ویژه دهی��اران این بخ��ش در آینده نزدی��ک برگزار 

می شود. 
اصغ��ر مظفری در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: تاکن��ون 300 نفر از 
س��اکنان روستاهای حاش��یه زاینده رود از جمله روس��تاهای گرمدره، 
دش��تی، ش��وراب صغیر، مارکده و چم چنگ در کالس های آموزش��ی 
کمک ه��ای اولیه که ب��ا همکاری جمعیت هالل احم��ر و دهیاران این 

روستاها شرکت کرده اند. 
وی افزود: مباحث مطرح ش��ده در کالس شامل معرفی اصول اساسی 
جمعیت هالل احمر ش��امل اصل بش��ر دوس��تی، اس��تقالل، داوطلبانه 
بودن، بی طرف��ی همچنین اهداف و وظایف ای��ن جمعیت، ضرورت 
آش��نایی با عالئم حیاتی بدن مانند دما و فشارخون و نحوه اندازه گیری 
آنها، صدمه های ناش��ی از تصادفات و س��وانح، شکستگی و زخم ها، 
اولویت های رسیدگی به مصدومان در حوادث براساس محل و شدت 
آسیب است. مظفری پیشگیری، آموزش و مقابله با حوادث را به عنوان 
س��ه عامل مهم کاهش خس��ارت در حوادث مختلف بیان کرد و گفت: 
صنعتی ش��دن جامعه و رش��د روزافزون جمعیت، گس��ترش و توسعه 
شهرنشینی و از سویی دیگر وقوع حوادث و سوانح غیر قابل پیش بینی 
خاص ضرورت فراگیری آموزش اس��تاندارد با آخرین دس��تاوردهای 
فن��اوری روز دنی��ا به منظور آمادگی، پیش��گیری و مقابل��ه با این نوع 

حوادث بیش از پیش ضروری است.

فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج سپاه پاس��داران شهرستان تیران و کرون 
گف��ت: بای��د از هنر هنرمندان بس��یجی در رده های مقاومت بس��یج و 
عرصه های هنری کش��ور اس��تفاده ش��ود.به گزارش فارس، س��رهنگ 
محمدعلی قیصری ها در نخستین گردهمایی هنرمندان بسیجی شهرستان 
تیران و کرون اظهار داشت: بسیجیان هنرمند باید به مردم معرفی شوند 
و از هنر هنرمندان بسیجی باید در رده های مقاومت بسیج استفاده شود. 
وی با اش��اره به فرمایش رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه هر چیز در 
قال��ب هنر آمد، ماندگارتر اس��ت، افزود: باید به هن��ر هنرمندان توجه 
ش��ود چرا  که هنرمندان بسیجی افس��ران مقابله کننده با جنگ هنری و 
جنگ نرم دش��منان هستند. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران 
شهرس��تان تی��ران و کرون بیان داش��ت: برای ترویج فرهنگ بس��یجی 
اس��تفاده از روش های هنری مؤثر اس��ت و از هنر برای تبیین برنامه ها 
و فعالیت ها می توان اس��تفاده کرد. وی با بیان اینکه روش های بیان در 
جذب و تش��ویق افراد به کارهای پس��ندیده مؤثر است، گفت: یکی از 
روش های بیان اهداف، برنامه ها و جذب به کارهای پس��ندیده، استفاده 
از هنر است که در قالب تئاتر و مواردی از این قبیل می توان بیان کرد. 
قیصری ها ادامه داد: باید افراد هنرمند را جذب بس��یج هنرمندان کنیم و 
اگر نیاز به اصالح رفتاری دارند آنها را اصالح کنیم و به سمت اجرای 
برنامه ه��ای هنری برویم ک��ه در اجرای برنامه های هنری بس��یج افراد 

مستعد و متعهد به اصول قوانین اسالم و نظام فعالیت کنند. 

مدی��رکل کار و امور اجتماعی چهارمحال و بختی��اری از ابالغ آیین نامه 
اشتغال خانگی خبر داد و گفت: تسهیالت خود اشتغالی از طریق صندوق 
مهر امام رضا)ع( پرداخت می ش��ود. به گزارش فارس، پرویز سلطانی با 
اش��اره به اولویت های کاری این اداره در سال جاری که در قالب منشور 
کاری از طرف وزارت متبوع مشخص شده است، اظهار داشت: می توان 
با همت مضاعف و کار مضاعف و همکاری و همفکری تمامی همکاران 
و بهره گیری مناسب از امکانات و ظرفیت های موجود برنامه های اجرایی 
را که در قالب منش��ور کاری مشخص شده است را به طور کامل اجرا و 

تحقق بخشید. 
س��لطانی همچنین از ابالغ آیین نامه اش��تغال خانگی خب��ر داد و افزود: 
تس��هیالت خود اش��تغالی از طریق صندوق مهر امام رض��ا)ع( پرداخت  
می شود. وی  به تمام  رؤسای ادارات تابعه تأکید کرد: در راستای شناسایی 
واحدهای مشکل دار اقدام و برای رفع مشکالت این واحدها تالش کنند. 
وی ادام��ه داد: تش��ویق و توصیه به کارفرمایان ب��رای انعقاد قراردادهای 
بهره وری واحد های تولیدی س��طح استان بیش از پیش الزم و ضروری 
است. س��لطانی از اش��تغال به عنوان رکن رکین توسعه نام برد و گفت: 
اشتغال رکن اساسی توسعه، پیشرفت و رشد هر جامعه به شمار می رود. 
وی اشتغال زایی را ابزار اساسی در تحول و توسعه جامعه دانست و گفت: 
کارآفرینی و اش��تغال زایی تلفیقی از علم و مهارت های انسانی است که 

نیازمند آموزش و پژوهش است.

معاون سازمان میراث فرهنگي و صنايع دستي کشور در اصفهان اعالم کرد:

ديوان عدالت اداري 35 اثر را از ثبت خارج كرده است
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 توصيه هايی برای ورشکستگی 
كسب و كارهای كوچك

ورشکس��تگی کسب و کارهای کوچک شاهد ورشکستگی و پایان تجارت یک شرکت 
بودن، بسیار سخت است. چند توصیه اصلی ورشکستگی در کسب و کارهای کوچک 

به شرح زیر است :
ــرمايه کافی: پ��ول می تواند علت اصلی تمام ورشکس��تگی ها در تجارت  فقدان س
باش��د. صاحبان کس��ب و کاره��ای کوچک باید تخمی��ن بزنند که به چ��ه مقدار پول 
نی��از دارن��د تا بتوانن��د کار خود را راه ان��دازی کنند. آن را خوب اداره کرده و س��پس 
 در س��طح خوبی نگ��ه دارند و به عنوان یک ش��رکت بازرگانی موف��ق خود را مطرح 

کنند.
ــان انداختن ضعیف نقدينگی: هنگامی که نقدینگ��ی نتواند هزینه ها و دیگر  به جري
مخارج را جبران کند، حتی مشاغلی که مراحل نخستین رشد خود را طی کرده اند، نیز 
سقوط می کنند. مراقب نرخ سوخته )rate burn( باشید. این اصطالح را شرکت های 
دات کام اب��داع کرده ان��د ب��رای آگاهی از اینکه چه مقدار از نقدینگ��ی به هدر رفته یا 
به اصطالح س��وخت شده است، اس��کاربورو می گوید: »نقدینگی تنها چیزی است که 

ارزش دارد.«
برنامه ريزی نامناسب و ناکافی: عدم برنامه ریزی صحیح در واقع، علت مشکل هایی 
از قبیل فقدان س��رمایه کافی و جریان انداختن ضعیف نقدینگی اس��ت. باید یک برنامه 
کاری منسجم را با در نظر گرفتن تمام امور مالی، بازاریابی، رشد و دیگر موارد خاص 
در نظر بگیرید. می تواند بس��یار زمان بر باشد، زیرا یک برنامه ریزی صحیح و مناسب 

هفته ها یا ماه ها تالش نیاز دارد.
در نظر نگرفتن رقابت: نظرهای منحصر به فرد را بندرت می توان یافت. بس��یار مهم 
است که بتوانید بهره برداری الزم را از کار خود بنمایید. اسکاربورو می گوید: بسیاری 
از صاحب��ان تجارت، کس��ب و کار خود را مش��ابه و همانند دیگ��ران انجام می دهند. 
اطمین��ان حاص��ل کنید که در کار ش��ما چیزی منحصر به فرد و متف��اوت از دیگر رقبا 

وجود دارد.
بازاريابی ضعیف: آیا مش��تریان شما از فعالیت ها و کیفیت کاالی شما رضایت الزم را 
دارند؟ ضروری اس��ت که اس��تراتژی بازاریابی خود را توس��عه دهید تا دریابید که چه 
کسانی و به چه علتی مشتریان شما هستند. اطمینان حاصل کنید که استراتژی بازاریابی 
شما، مشتریان بیشتری را به سوی شما جذب می کند و به این ترتیب، شما را از دیگر 

رقبا متمایز خواهد کرد.
ــری الزم: صاحب��ان کس��ب و کارهای کوچ��ک می دانند که  ــاف پذي ــتن انعط نداش
ی��ک رقیب بزرگتر با می��زان نقدینگی باالتر و تعداد کارمندان بیش��تر، می تواند رقیبی 
بس��یار جدی برای آنها باش��د. هرگز فراموش نکنید که انعطاف پذیر باشید. کاال، روند 
 فعالی��ت و بازاریابی خود را به گونه ای تطبیق دهی��د که بتوانید با رقبای بزرگ رقابت 

کنید.
ناديده گرفتن قدم بعدی: اجازه ندهید روند حرکت کاری ش��ما کند و آهس��ته شود 
مطمئن ش��وید که شما و کارمندانتان بر روی حمایت و دادن خدمات به مشتری، تأکید 

الزم را می کنید.
سعی در انجام دادن تمام امور به طور کامل و بی عیب و نقص: بیشتر بازرگانان از 
ذکاوت الزم برای کار و تجارت برخوردارند. اما اداره کردن یک کسب و کار کوچک، 
پیچیدگی های خاص خود را دارد. س��عی نکنید که همه کارها را خودتان انجام دهید و 

بخواهید که تمام کارها کامل و بدون نقص انجام شود. 
رئیس در حد عالی، کارمندان در حد معمولی: نمونه هایی از ورشکستگی برخی از 
ش��رکت ها حاکی از این اس��ت که چگونه یک کسب و کار موفق و منسجم که صاحب 
آن بس��یار آگاه و عالقه مند به ش��غل خود است و معلومات وی در زمینه کاری اش در 
سطح عالی است، با داشتن کارکنانی بی تجربه و بی انگیزه می تواند سقوط کند و دچار 
ورشکس��تگی ش��ود. اطمینان حاصل کنید که به طور حتم کارکنان شما هم از دانش و 

مهارت های الزم برخوردار هستند.
رشد کنترل نشده: یک تجارت کوچک که خیلی ساده و سریع رشد می کند، می تواند 
موجبات ورشکستگی خود را فراهم آورد. اگر تولید کاالی شما همگام با تقاضای الزم 
در بازار نباش��د، رشدی که ش��ما به عنوان صاحب تجارت توقع دارید و از آن خشنود 
هس��تید، می تواند موجودیت تجارت و س��رمایه شما را تهدید کند. سعی کنید به رشد 
مورد نظر و پیش بینی ش��ده در برنامه های خود برسید. اطمینان حاصل کنید که هرگز 

کنترل رشد تجارت و کسب و کارتان از دستتان خارج نشود.

بررس��ی رون��د نرخ تورم در چند س��ال اخیر نش��ان  
می دهد که افزایش ی��ا کاهش نرخ تورم اغلب معلول 
دو مؤلفه رش��د نقدینگی و انتظ��ارات تورمی بوده و 
همین امر می تواند نقش��ه راه خوبی به دولت بدهد تا 
با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بیشترین توجه 
 خ��ود را برای کنترل تورم معط��وف همین دو فاکتور 

کند. 
به گزارش فارس، پدیده تورم در اقتصاد برای بسیاری 
از مردم به طور نسبی شناخته شده است و از هر فردی 
در این باره سؤال شود، تعریفی از این پدیده اقتصادی 
بیان می کند، ام��ا در کتاب های اقتصادی تورم افزایش 
مستمر و مداوم س��طح عمومی قیمت ها تعریف شده 
است؛ کینز اقتصاددان مشهوری که با بیان تئوری های 
جدید در حوزه اقتصاد توانست بحران بزرگ اقتصادی 
س��ال 1930 ایاالت متحده را که س��ال ها ادامه داشت 
مه��ار کند، در کتاب معروف »نظریه عمومی اش��تغال، 
به��ره و پول« دو دلیل عمده ب��روز تورم در اقتصاد را 
کاه��ش عرضه کاال و خدمات و ی��ا افزایش تقاضای 
کل می دان��د که تقاض��ای کل با افزای��ش نقدینگی و 
 کاه��ش عرضه در ش��رایط رکود اقتص��ادی به وجود 

می آید. 
در مقاب��ل، دی��دگاه اقتصاددان��ان مکت��ب پولی که به 
مکتب ش��یکاگو معروف است، رشد عرضه پول مازاد 
بر رش��د اقتصادی را عمده ترین دلیل تورم می داند. به 
عبارت دیگر، تورم ناش��ی از عدم تناس��ب حجم پول 
در گ��ردش، با عرض��ه خدمات و کاالهاس��ت؛ تمام 
اقتصاددانان بر این نکته توافق دارند که تورم پایدار و 
 درازمدت، ریشه ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی 

ندارد. 
هر چه میزان تورم بیشتر شود، قدرت خرید یک واحد 
پول کمتر می ش��ود.  س��رعت گردش پول یا ضریب 
فزاینده پولی به این معنی است که هر یک واحد پولی 
که به اقتصاد تزریق می ش��ود اثری بیش از مقدار پول 
تولید شده خواهد داشت به عنوان مثال هر گاه ضریب 
فزاینده عدد چهار باش��د، آنگاه به ازای هر یک ریالی 
که توسط بانک مرکزی چاپ می شود به دلیل ضریب 
 فزاین��ده چه��ار ریال اثر گ��ذاری در اقتص��اد خواهد 

داشت. 
با توجه به مباحث مطرح ش��ده به بررسی علل کاهش 
نرخ تورم در کش��ور می پردازیم. برای بررس��ی بیشتر 
درخصوص صحت و سقم آمارهای ارائه شده توسط 
بانک مرکزی اندکی به عقب برمی گردیم. در سال 84 
نرخ ت��ورم 12/1 درصد و نرخ رش��د نقدینگی 34/3 

درصد اعالم شد. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت با تغییر س��بد کااله��ا  و خدمات 
مصرفی و تغییر س��ال پایه از سال 76 به 83 نرخ تورم 
این س��ال 10/4 درصد اعالم ش��د. طبق شواهد یکی 
از عوامل کاهش نرخ تورم در س��ال 84 اجرای قانون 
تثبیت قیمت ها بود که موجب کاهش انتظارات تورمی 
ش��د و تورم 15/5 درصدی در سال 83 را 3/5 درصد 
کاهش داد. در واقع انتظارات تورمی بسیار سریع تر از 

نقدینگی بر نرخ تورم تأثیر گذار خواهد بود. 
در س��ال 85 ادامه اجرای سیاس��ت های مالی و پولی 
انبساطی نرخ رشد نقدینگی را به رکورد 39/4 درصد 

رس��اند و از طرف دیگر با افزای��ش قیمت نفت و به 
تب��ع آن افزایش قیمت مواد اولی��ه و هزینه تولید کاال، 
نرخ تورم در این س��ال به 13/6 درصد افزایش یافت 
که افزایش 1/5 درصدی را نس��بت به س��ال 84 نشان 

می داد. 
ب��ا توج��ه به اص��ل پذیرفته ش��ده تق��دم و تأخر در 
رابطه تورم و نقدینگ��ی، افزایش حجم نقدینگی پس 
از 12 ت��ا 15 ماه بر نرخ تورم اث��ر می گذارد اما تورم 
انتظ��اری در م��دت بس��یار کوتاهی موج��ب افزایش 
ش��اخص قیمت و پ��س از آن تورم خواهد ش��د؛ در 
واقع با افزایش یا کاهش رش��د نقدینگی در یک سال 
موجب تغییر نرخ تورم در همان س��ال نخواهد ش��د، 
بلکه طبق این اصل تغییر در حجم پول در یک س��ال 
 مورد نظر تأثیر خود را بر تورم در س��ال بعد آن نشان 

می دهد. 
بنابرای��ن با افزای��ش قیمت کاالهای جهان��ی به دلیل 
افزایش قیمت نفت به 147 دالر و نمایان شدن اثرات 
سیاس��ت های انبس��اطی پولی و مالی موجب ش��د تا 
افزایش ن��رخ تورم در س��ال های 86 و 87 ادامه یابد 
و نرخ مذک��ور را به ترتیب ب��ه 18/4 و 25/5 درصد 
برس��اند. پ��س از نمایان ش��دن اثرات سیاس��ت های 
انبس��اطی پول��ی و مال��ی دول��ت، مس��ئوالن دولتی 
 برنامه ه��ای متعددی در جهت کنترل نقدینگی طراحی 

کردند. 
این اقدام ها با اعمال سیاس��ت  انضباط مالی در بودجه 
86 ک��ه کاهش س��هم نفت در بودجه عمومی کش��ور 
را ب��ه همراه داش��ت؛ به طوری که مص��رف دولت از 

درآمدهای نفتی 10 میلیارد دالر کاهش یافت. 
بر این اس��اس میزان رش��د پایه پولی در این س��ال به 
شدت کاهش یافت و موجب کاهش رشد نقدینگی به 

27/7 درصد در همان سال شد. 
در س��ال 87 ب��ا وجود اینک��ه کاهش س��هم نفت در 
بودجه، مص��ارف دولت از درآمده��ای نفتی افزایش 
یافت اما اقدام های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی 
از جمل��ه اعمال نرخ س��پرده قانونی، من��ع بانک ها از 
برداش��ت منابع بان��ک مرکزی، جم��ع آوری 10 هزار 
میلیارد تومان چک پول بدون پش��توانه بود که بعد از 
این اقدام مجوز انتش��ار چک پول تنها در اختیار بانک 

مرکزی قرار گرف��ت و نظارت جدی بانک مرکزی بر 
مؤسسات مالی و اعتباری وصندوق های قرض الحسنه 
توانست نرخ رشد نقدینگی را به 15/9 درصد در پایان 

سال برساند.
ای��ن اقدام ه��ا در کنار وق��وع بحران اقتص��اد جهانی 
و کاهش قیم��ت نفت و نهاده های تولی��د، در نهایت 
موجب شد تا سیر صعودی افزایش نرخ تورم متوقف 

و پس از مدت کوتاهی به کاهش تبدیل شود. 
عالوه بر این عوامل یکی دیگر از دالیل کاهش رش��د 
نقدینگی کاهش ضریب فزاینده بوده اس��ت، در سال 
84 ضری��ب فزاینده از 4/6 به 4/8 الی 5 در س��ال 85 
و 86 رس��ید. در سال 87 ضریب فزاینده با یک واحد 
کاهش به 3/5 رس��ید، بنابرای��ن یکی از عوامل کاهش 
رشد نقدینگی کاهش سرعت گردش پول بوده است. 
طی س��ال 88 نرخ ت��ورم از 24/6 درص��د در ابتدای 
س��ال ب��ه 10/8 درصد در پایان همان س��ال رس��ید. 
بنابرای��ن نرخ ت��ورم در نتیجه کاهش رش��د نقدینگی 
و انتظارات تورم��ی به دلیل وقوع بحران اقتصادی در 
دنیا همانط��ور که انتظار می رف��ت کاهش یافت. نرخ 
رش��د نقدینگ��ی در پایان س��ال 88 با هش��ت درصد 
افزای��ش به 23/9 درصد افزای��ش یافت اما نرخ تورم 
 ب��ه دلیل اصل تقدم و تأخر به س��یر نزولی خود ادامه 

داد. 
یک��ی از دالیل افزایش نرخ رش��د نقدینگ��ی در این 
س��ال پرداخت ش��ش هزار میلیارد تومان توسط بانک 
مرک��زی در قال��ب خط اعتب��اری به بانک ه��ا بود که 
موجب افزایش نرخ رش��د نقدینگی ش��د و همچنین 
در سال گذشته برای تأمین اعتبار مسکن مهر سه هزار 
و 500 میلیارد به بانک مس��کن در قالب خط اعتباری 
اختصاص داده شد که همه این عوامل موجب افزایش 
نرخ رش��د نقدینگی در س��ال 88 شد، اما مسئوالن در 
خص��وص اث��رات تورمی این سیاس��ت ها به حمایت 
از تولی��د اس��تناد می کردند و اینکه ای��ن امر می تواند 
 موجب افزایش عرضه و خنثی ش��دن تأثیرات تورمی 

شود. 
رئیس کل بان��ک مرکزی در همان زمان در واکنش به 
برخی از انتقادات نس��بت به تورمی ب��ودن این اقدام 
گف��ت: در قالب این خط اعتب��اری، در واقع پولی به 

جامعه تزریق نمی ش��ود که تورم زا باش��د، به عبارت 
دیگر ای��ن پول، بده��ی بانک ها به بان��ک مرکزی از 
مح��ل اضافه پرداخت تس��هیالت را تس��ویه می کند، 
با توج��ه به منابع محدود، تس��هیالت باید در ابتدا به 
واحده��ای تولیدی نیم��ه کاره که نیاز به س��رمایه در 
گردش دارند، اختصاص یابد که در نتیجه میزان تولید 
و اش��تغال افزایش می یابد. به گفته وی افزایش عرضه 
کاال مانع تورم می ش��ود و در صورتی که تسهیالت به 
طرح های نیمه تمام پرداخت نشود به دلیل عدم امکان 
بهره ب��رداری، در پرداخت اقس��اط با مش��کل روبه رو 
خواهن��د ش��د. بهمنی علت اتخاذ این سیاس��ت پولی 
را جلوگیری از بحرانی ش��دن وضعیت تولید و اشتغال 
در کش��ور عنوان می کرد و اعطای تس��هیالت سرمایه 
در گ��ردش توس��ط بانک ها را ، راه نج��ات طرح های 

نیمه تمام می دانست. 
با توجه به اینکه سرعت اثرگذاری افزایش حجم پول 
ب��ر نرخ ت��ورم بین 12 تا 15 ماه اس��ت و مدت زمان 
به ثمر رس��یدن تولید بیش از این زمان اس��ت، تولید 
همگام ب��ا تقاضا افزایش نمی یاب��د و تقاضای کاال از 
عرضه پیش��ی خواهد گرفت که نتیجه آن افزایش نرخ 

تورم خواهد بود. 
کاهش نرخ تورم تا مرداد امس��ال ادامه یافت، اما روند 
نزولی تورم از ش��هریور ماه متوقف ش��د و تبدیل به 

افزایش شد. 
نرخ ت��ورم پس از ماه ها کاهش در م��رداد ماه از 8/8 
درصد به 8/9 در شهریور و 9/2 درصد در مهر امسال 
رس��ید که حکایت از روند افزایشی نرخ تورم دارد که 
به نظر برخی از کارشناس��ان دلیل این پدیده آش��کار 
ش��دن اث��رات افزایش نرخ رش��د نقدینگی در س��ال 
گذش��ته اس��ت، البته در خصوص افزای��ش اخیر نرخ 
تورم به اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان عالوه  بر رشد 
نقدینگی افزایش انتظارات تورمی نیز مؤثر بوده است 
و به عل��ت نزدیک بودن به اج��رای قانون هدفمندی 
یارانه ها عن��وان می کنند تورم انتظ��اری در اقتصاد به 
ویژه در اقتصاد ایران س��هم قاب��ل توجی در تغییرات 

نرخ تورم دارد. 
ب��ا بررس��ی ش��اخص ها و نمودارهای ن��رخ تورم و 
نقدینگ��ی می توان دریافت که افزای��ش نرخ تورم در 
کنار افزایش انتظارات تورمی س��یر نزولی کاهش نرخ 

تورم را با افزایش مواجه کرده است.
به بی��ان دیگر اقدام های دول��ت و بانک مرکزی برای 
حمایت از تولید و افزایش س��طح اش��تغال در کشور 
موجب افزایش نرخ رش��د نقدینگی شده که این اقدام 
شاخص تورم را تحت تأثیر خود قرار داده است، اما با 
پذیرش افزایش نرخ تورم به عنوان یک هزینه، حمایت 
از بنگاه های تولیدی و اش��تغال کشور باید به گونه ای 
ص��ورت گیرد ت��ا کاهش نرخ بیکاری و ثبات نس��بی 
قیمت ها به عنوان دو هدف اصلی دولت  محقق ش��ود، 
بنابراین به نظر می رس��د با توجه به نزدیک بودن زمان 
اجرای قانون هدفمندک��ردن یارانه ها، کنترل نقدینگی 
در کنار مدیریت انتظارات تورمی دو راهکار اساس��ی 
برای اجرای بهتر قانون هدفمندی یارانه ها باشد و مانع 
از افزایش بیش از پیش این متغیر اساس��ی در اقتصاد 

شود. 

بررسي پرونده 7 ساله آهنگ تورم در ایران و دو اهرم كنترل براي هدفمندي

تحديد حدود اختصاصی
8/330 شماره: 10562 چون تحدید حدود ششدانگ چشمه معروف سلخ حیدر شماره پالك 
204 اصلی واقع در طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز بنام اکبر جاللیان و غیره 
در جریان ثبت میباش��د و بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینکه 
به موجب دس��تور اخیر از ماده 15 قانون ثب��ت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالك مرقوم 
در س��اعت 10 صبح روز 89/11/2 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان امالك اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا  اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. 

تاریخ انتشار: 89/9/9
م الف/ 519                                                 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالك نطنز

 
اخطار اجرايی

9/144 ش��ماره: 879/88 ش 17 ح ب��ه موجب رأی ش��ماره 285 تاری��خ 89/4/28 حوزه 17 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اصغر قاسمی نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: انتقال رسمی سند موتورسیکلت شماره 2454- 
اصفهان 22 و الزام به تحویل کارت شناس��ایی موتورس��یکلت در حق خواهان 1- محمدقلی 
حیدریان 2- س��لمان حیدریان نش��انی محل اقامت: اصفهان – امیریه – خیابان هش��تم فرعی 
دوم – پالك36. ماده 34 قانون ش��ورای های حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را 
پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت 

اعمال قانون نحوه اجرا، محکومیت های مالی به اجرا احکام دادگستری اعالم می شود.
م الف: 11741                                      شعبه 17 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
9/146 در خصوص پرونده کالسه 89-1398 ش 33 خواهان جواد الماسی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال بموجب چک شماره 859517 مورخ 85/2/10 بانضمام هزینه 
دادرس��ی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم به طرفیت محمدرضا 
نیکی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 89/10/12 ساعت 11 صبح 
تعیی��ن گردی��ده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی 
جنب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
م الف/ 11748                                      شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
9/171 شماره دادنامه: 8909970353101180، شماره پرونده: 8909980364900368، شماره 

بایگانی ش��عبه: 890561، ش��اکی: مدیریت جهاد کشاورزی اصفهان به نشانی خ فردوسی- خ 
منوچه��ری، متهم: آقای اصغر زارع به نش��انی مجهول المکان، اته��ام: تغییر غیرمجاز کاربری 
اراضی زراعی و باغها، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به 

انشاء رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام اصغر زارع مبنی بر تغییر کاربری 82 مترمربع از اراضی زراعی واقع در جاده 
فرودگاه ش��هید بهشتی اصفهان- جاده گاز- روبروی سپید مرغ بخش قهاب بدون اخذ مجوز 
پیرو کیفرخواس��ت صادره از س��وی دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان و شکایت مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به تحقیقات 
انجام ش��ده و گزارش مورخ 85/10/5 مأمورین انتظامی که از محل مزبور برای نگهداری دام 
)گوس��فند( استفاده می ش��ود لذا احداث دامداری تغییر کاربری نبوده و با توجه به اصل کلی 
برائت و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران رأی بر برائت متهم صادر و 
اع��الم می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های 

تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
م الف/ 11769                          عالمی- رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

اخطار اجرائیه
9/172 شماره: 474/89 ش ح/ 31 بموجب رأی شماره 726 تاریخ 89/7/6 حوزه 31 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای وحید شایسته نام پدر: 
احمد، نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون 
ریال وجه چکهای ش��ماره 955841 و 955842 و 955843 و 955844 چکهای متنازع فیه و 
چهارصد و پنجاه هزار ریال هزیه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خس��ارت تأخیر 
تأدیه براس��اس شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررس��ید چکها تا تاریخ 89/2/5 بعنوان اصل 
خواس��ته و همچنین پرداخت هفتاد و چهار هزار ریال خس��ارت دادرسی و حق الوکاله وکیل 
معاضرتی و خس��ارت تأخیر تأدیه براساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 
)89/4/26( تا تاریخ اجرای حکم نسبت به اصل خواسته )محکوم به( دادنامه فوق الذکر مربوط 
ب��ه پرونده در حق خواهان آقای حمیدرضا داروغه نام پدر: علی اصغر، نش��انی محل اقامت: 
اصفهان- بلوار کش��اورز- ابت��دای بزرگراه حبیب الهی- بعد از مخابرات- اس��تقالل- کوچه 
ش��هید زمانی پالك 28. به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد ومفاد 
رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری 

محل تحویل خواهد شد.
م الف/ 11848                                      شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
9/176 شماره دادنامه: 8909970353701081، شماره پرونده: 8909980365700262، شماره 

بایگانی شعبه: 890666، شاکی: آقای محمدعلی قندهاری به نشانی ملک شهر خ مفتح کوچه 
گلبرگ پ 44، متهم: آقای بهنام دهقانی پور به نش��انی علویجه خ امام خمینی، اتهام: خیانت 
در امانت، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل 

مبادرت بصدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خص��وص اتهام آقای بهنام دهقان پور مبنی بر س��رقت ب��ا توجه به عدم حضور طرفین در 
دادگاه و فقد ادله اثباتی کافی بر وقوع بزه مستنداً به اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت وی 
صادر و اعالم می گردد رأی صادره ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 

دادگاه تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.
م الف/ 11832                         نم نبات- رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

ابالغ
9/177 تاریخ: 89/9/7، ش��ماره  قرار: 892، کالسه: 836/89/ ش ح 15، مرجع رسیدگی: شعبه 
15 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: صندوق قرض الحس��نه حضرت محمد )ص( به 
نمایندگی مهدی مالمیرزایی به نشانی: خ حکیم نظامی جنب کوچه 33، خوانده: عفت ندیمی 
ش��هرکی ف: مصطفی به نش��انی: مجهول المکان، ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:
قرار تأمین خواسته

در خصوص درخواس��ت صندوق قرض الحسنه محمد )ص( به نمایندگی مهدی مالمیرزایی 
بطرفیت عفت ندیمی شهرکی ف: مصطفی بخواسته صدور قرار تأمین معادل نوزده میلیون ریال 
از اموال خوانده نظر به اینکه خواهان به استناد رونوشت مصدق سند عادی، تأمین خواسته به 
مبلغ فوق االش��عار را تقاضا نموده و طبق دستور شورا مبلغ یک میلیون و نهصد هزار ریال را 
بعنوان خسارت احتمالی خوانده به صندوق سپرده دادگستری واریز نموده و قبض مربوط به 
پرداخت آن به شماره 991183 مورخ 89/9/7 را پیوست پرونده نموده لذا به تجویز بند د ماده 
108 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار تأمین و توقیف معادل نوزده میلیون ریال از 
اموال خوانده صادر می گردد. قرار صادره طبق ماده 116 قانون اخیرالذکر ظرف ده روز پس از 

ابالغ به خوانده قابل اعتراض در این مرجع بوده و پس از ابالغ قابل اجرا می باشد. 
شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
تحديد حدود اختصاصی  

9/178 چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب خانه نیمه تمام پالك شماره 2/12967 واقع در 
فضل آباد بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي محمدرضا شفي فرزند عباس 
و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قس��مت اخی��ر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامب��رده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز 1389/10/8 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
بکلی��ه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
های معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به 
این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید 
ضمناً چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از 

تعطیل انجام خواهد شد. تاریخ انتشار: 89/9/9
م الف/ 507                                        میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرضا 
 

تحديد حدود اختصاصی  
9/179 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین س��اده پالك شماره 34/176  واقع  در 
آب باریکي بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي س��یدجواد نظیفي فرزند 
س��یدمهدي و غیره در جریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاض��ی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دس��تور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز 1389/10/7 س��اعت 8 صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به 
موج��ب این آگه��ی بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در 
مح��ل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را ازمرجع ذیصالح قضایی اخذ و به 
این اداره ارائه نماید ضمناً چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید 

حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد. تاریخ انتشار: 89/9/9
م الف/ 348                                        میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرضا 

تحديد حدود اختصاصی  
9/180 چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب خانه پالك شماره 2/12966 واقع در فضل آباد 
بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي مجید بهمنیار فرزند محمدرضا و غیره 
درجری��ان ثبت اس��ت به علت عدم حض��ور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دس��تور 
قس��مت اخی��ر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامب��رده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز 1389/10/8 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
بکلی��ه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
 تحدی��دی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واح��ده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض 
خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را ازمرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره 
ارائه نماید ضمناً چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در 

روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 89/9/9 

م الف/ 508                                        میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالك شهرضا

موسسه بین المللی آهن و فوالد اعالم کرد تولید فوالد ایران در 10 ماه نخست 
2010 با افزایش 4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 9/855 میلیون 

تن رسید. 
به گزارش فارس مؤسس��ه بین المللی آهن و ف��والد در جدیدترین گزارش 
خود به بررسی وضعیت تولید فوالد خام در جهان در ماه اکتبر پرداخته است.  
این آمار بر اس��اس گزارش هاي رسیده از 66 کشور عضو این انجمن بدست 
آمده است. میزان تولید فوالد خام برای 66 کشور عضو انجمن جهانی فوالد 
ک��ه حدود 85 درصد از کل فوالد خام جه��ان را تولید می کنند، در ماه اکتبر 
بالغ بر 117/56 میلیون تن گزارش ش��ده اس��ت. این میزان 4 درصد باالتر از 

ماه قبل از آن است.  میزان تولید فوالد خام در جهان در 10 ماه نخست سال 
2010 نیز بالغ بر 1162 میلیون تن گزارش ش��ده است که افزایش حدود 20 
درصدی را در مقایسه با 10 ماه نخست سال 2009 نشان می دهد.  بر اساس 
این گزارش تولید فوالد خام ایران در ماه اکتبر، مهر سال جاری نیز با رشد 3 
درصدی نس��بت به ماه قبل از آن مواجه ش��د و به یک میلیون و 70 هزار تن 
رسید. تولید فوالد ایران در ماه سپتامبر یک میلیون و 35 هزار تن اعالم شده 
بود.  کل تولید فوالد ایران در 10 ماه نخست سال 2010 نیز بالغ بر 9 میلیون 
و 855 هزار تن اعالم شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 

افزایش 4 درصدی را نشان می دهد.

در 10 ماه نخست 2010:

تولید فوالد ایران به مرز 10 میلیون تن رسید 

همراه: 09132016930
تلفن: 3 – 6250732

)محل کار واقع در خیابان ارتش(

به تعدادی بازاریاب مطبوعاتی با شرایط 

عالی نیازمندیم.
به تعداد محدودی بازارياب مجرب در زمینه 
ــانت  ــات و بازرگانی تبلیغات با پورس مطبوع

عالی نیازمنديم. 
ــرش  پذي و  ــذ  اخ ــاری  انحص ــی   نمايندگ

آگهی های روزنامه زاينده رود در اصفهان
09379121566 - 2207950
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روزنامهاجتماعی،سیاسی،فرهنگی،ورزشی

اعتم��اد به نفس یعنی اعتماد و اطمینان داش��تن به 
درون، ب��ه نفس و به خود وجودیمان. یعنی اعتماد 
و اعتقاد به توانایی ها و اس��تعدادهای مان. داش��تن 
اعتم��اد به نفس به این معنا نیس��ت که ما در همه 
مراحل زندگی عالی باش��یم، بلکه به این معناست 
که به روح نفس خ��ود اعتماد داریم که بعد از هر 
تالش و نتیجه ناموفق��ی، دوباره و صدباره تالش 

خواهیم کرد تا به هدفمان برسیم. 
ب��رای داش��تن اعتم��اد ب��ه نفس همی��ن قدر بس 
اس��ت که بدانیم خداوند متعال انس��ان را اش��رف 
مخلوقات��ش نامی��د و از روح خ��ود در او دمی��د 
 و او را جانش��ین خ��ود ب��ر روی زمی��ن ق��رار 

داد. 
در اينجا به برخی از راهكارهای موجود برای 

تقويت اعتماد به نفس اشاره می كنيم:
• برای داشتن اعتماد به نفس بسیار، ابتدا می بایست 
به خدا اعتماد و اعتقاد داش��ته باش��یم و بدانیم که  
قس��متی از روح خدا در وجود ما نیز هست. پس 
باید خود را باور داش��ته، به اندیشه های توانگرانه 

خود اعتماد داشته باشیم.
• ه��ر روز صب��ح که از خ��واب بیدار می ش��وید 
ابتدا نام خدا س��پس نام خ��ود را با افتخار به زبان 
بیاوری��د و به جای اندیش��ه های منفی و مخرب، 
اندیشه های مثبت داشته و عبارت های مثبت را با 
خود تکرار کنید. زیرا یکی از کارهایی که به ش��ما 
در ت��داوم و محکم کردن حس اعتماد به نفس در 
درون تان کمک می کند تکرار عبارت های تأکیدی 

در این رابطه است که به خصوص صبح ها پس از 
بیدار شدن و شب ها قبل از خواب بر فکر و روح 
ش��ما تأثیر مثبت و مهمی می گ��ذارد. جمله هایی 
مث��ل: »خداوند به من چن��ان نیرویی عطا کرده که 
ق��ادر خواهم بود مقابل تمام س��ختی های زندگی 
ش��جاعانه بایس��تم و آنها را به پله های ترقی خود 
تبدیل کن��م.«، »خداوند مرا به دس��ت فرش��تگان 
سپرده تا در همه حال مراقبم باشند.« و »من سزاوار 

بهترین ها هستم.«
• اگر خطایی از ش��ما س��ر زد، خودتان را به خاطر 
آن سرزنش نکنید تا اعتماد به نفس تان خدشه دار 

نشود.
• از دیگ��ر عوامل تأثیرگذار ب��ر پرورش و تقویت 
روحیه اعتماد به نفس در انس��ان، داشتن دوستانی 
با اعتماد به نفس بس��یار است، زیرا روح انسان از 

محیط اطراف تأثیرپذیر است.
• با پرورش حس اعتماد به نفس��تان، ترس را برای 

همیشه از خود دور کنید. 
• هی��چ گاه خودت��ان را با دیگران مقایس��ه نکنید. 
این امر موجب تخریب روحیه اعتماد به نفس��تان 

می شود.
• عامل دیگر نظافت و وضعیت ظاهر است. زمانی 
که با ظاهری نامرتب و لباسی کثیف از خانه بیرون 
می روی��د، تا زمانی که با لب��اس و ظاهری پاکیزه 
و مرت��ب در اجتماع ظاهر می ش��وید، احس��اس 

متفاوتی خواهید داشت.
• حالت فیزیکی بدن انس��ان مثل صاف ایستادن و 

محکم گام برداشتن و محکم و مطمئن سخن گفتن 
رابطه ای مستقیم با اعتماد به نفس انسان دارد.
• عامل مؤثر دیگر لبخند بر لب داشتن است. 

• در مقابل دیگران حتی کسانی که از لحاظ مقام و 
موقعیت شغلی و اجتماعی از شما باالترند، خود را 
نبازید و احساس کوچکی و حقارت نکنید. همواره 
خود را باور داش��ته باش��ید و اعتماد به نفستان را 

حفظ کنید. 
• ب��رای ب��اور روح ب��زرگ خ��ود س��عی کنید به 
دیگ��ران محب��ت و کم��ک کنی��د و حت��ی اگر به 
 ش��ما بدی کردند آنها را ببخش��ید و از خطایشان 

بگذرید.
• عامل دیگر در تقویت اعتماد به نفس، صداقت و 

راستی و تعهد به قول و مسئولیت است.
• پذیرفتن ظلم و زور نیز باعث خدش��ه دار شدن 

اعتماد به نفس انسان می شود. 
• قوانین و مقررات را زیر پا نگذارید و حق دیگران 

را ضایع نکنید. 
• عامل دیگری که می تواند به ش��ما برای ایجاد و 
تقویت اعتماد به نفس کمک کند، استفاده از تخیل 

و تجسم مثبت است. 
• اعتماد به نفس را باید از دوران کودکی در بچه ها 
پ��رورش داد و تقویت کرد. والدی��ن می توانند با 
نظرخواهی از فرزندانش��ان و تشویق آنها به اینکه 
قادرند بس��یار زیبا و محکم در جمع صحبت کنند 
و نظ��ر دهند، به پرورش اعتماد به نفس آنها کمک 

کنند.

جوان و خانواده

همس��رم »همیش��ه فراموش می کند که 
وس��ایلش را کجا گذاش��ته اس��ت. کیف 
 پول و کلید ماش��ینش را گم می کند. قرار 
مالق��ات هایش را از یاد می برد. صادقانه 
می گویم: بیش��تر احس��اس می کنم که 
مادر او هس��تم تا همس��رش.« م��دام به 
خرید می رود، تلویزیون تماش��ا می کند 
و می خ��ورد. ای کاش به خود می آمد و 
بچه گانه رفتار نمی کرد.« »نامزدم شیرین 
و دلنش��ین اس��ت. اما از لحاظ اقتصادی 
وضع خوب��ی ندارد. به تمام اهالی ش��هر 
بدهکار اس��ت. حس��اب چک هایش را 
ندارد، صورت حساب هایش را هرگز به 
موقع پرداخت نمی کند و هنگامی که از او 
می پرسم چرا می گذارد که اوضاع تا به این 
حد بد ش��ود، فقط می خندد و می گوید: 
»آدم بای��د در لحظه ح��ال زندگی کند.« 
اینها گفته های کس��انی هستند که شیفته 
اشخاص نابالغ می باش��ند. این اشخاص 
»بزرگ نش��ده اند« یا به عبارتی به »بلوغ« 
نرسیده اند. در اینجا منظورم کسی نیست 
که با »کودك« درون خود رابطه س��المی 
دارد و ب��ه او اجازه می دهد که گهگاهی 
بازیگوشی کرده و شاد و ماجراجو باشد. 
از دی��دگاه »تحلیل رفت��ار متقابل«، مردها 
و زنهایی که این ضعف  را دارا هس��تند، 
دارای »بالغ« آلوده به »کودکی« هستند که 
از رفتار مسئوالنه و سنجیده، طفره می رود 
و ش��رایطی را فراهم م��ی آورد که در آن 
همس��ر او نقش »والد« را برای او ایفا کند 
در زیر برخی از نشانه های هشدار که باید 
مراقب آنها باش��ید، آورده شده است. این 
نشانه ها تعیین می کنند که آیا همسر شما 
تمام و کمال بزرگ شده و رشد یافته است 

یا خیر.
1- عدم مس��ئوليت پذي��ری مالی 
و اقتص��ادی: گاه فک��ر می کنی��م ک��ه 
همسرمان تنها اهل عمل نیست. در حالی 
که شاید کودك گونه عبارت بهتری برای 
توصیف او باشد!! عدم مسئولیت پذیری 
اقتص��ادی، نش��انه بارزی اس��ت از اینکه 
همسر شما برنامه ریزی احساسی عمیقی 
دارد که چنین خواهان رابطه ای س��الم با 
او هستید. در زیر برخی از نشانه هایی که 
نش��انگر وجود یک عدم پختگی و بلوغ 
شخصیتی در همسر شما می باشند، آورده 

شده است. مراقب افراد زیر باشید:
 افرادی که چک ها و موجودی ش��ان 

را ندارند.
 افرادی که مرتب از شما و دیگران پول 

قرض می کنند.
 اف��رادی که صورت حس��اب ها را به 
موق��ع پرداخت نمی کنند؛ دس��ت روی 
دس��ت می گذارند تا برای ش��ان اخطار 

بیاید.
 اف��رادی ک��ه از لحاظ اقتص��ادی برای 
آینده هیچگون��ه برنامه ری��زی ندارند و 
تمام پ��ول خ��ود را روی اجناس لوکس 
و غیرض��روری مانند: لباس، لوازم صوتی 
استریو، جواهرات و... خرج می کنند؛ به 
جای آنکه برای مخ��ارج خود پس انداز 

کنند.
 افرادی که س��وابق اعتباری و حساب 

بانکی شان چندان خوب نیست.
 اف��رادی که به ظاهر نم��ی توانند هیچ 
شغلی را به مدت قابل مالحظه ای حفظ 

کنند و مدام بی کار می شوند.
 اف��رادی که منتظ��ر می مانند تا تمامی 
پولشان ته بکشد؛ قبل از آنکه دوباره فکر 

کار و تالش باشند.
 اف��رادی که مدام روی ش��ما حس��اب 
می کنند که از ورشکس��تگی نجات شان 

دهید یا ضمانت شان را بکنید.
 افرادی که مدتی است به مردم بدهکار 

هستند ولی پول شان را پس نمی دهند.
چنانچه هر یک از م��وارد فوق برای تان 
آش��نا اس��ت، آنها را نادیده نگیرید. عدم 

مس��ئولیت پذیری اقتصادی همسر شما، 
نه تنها او، بلکه ش��ما را نیز متأثر خواهد 
س��اخت. از آنجا که دس��ت آخر صورت 
حساب های شان گردن شما خواهد افتاد 
و احساس خواهید کرد که وظیفه دارید به 
او کمک کنید. مراقب باشید ! این ضعف 
را به حساب نداشتن اس��تعداد اقتصادی 
نگذارید.« حقیقت امر این است که همسر 
شما، نسبت به بخش اقتصادی زندگی خود 
بی توجه اس��ت و در رابطه با آن کوتاهی 
می کند. به این دلیل که نمی خواهد بزرگ 
ش��ود و مسئولیت زندگی اش را به دست 
بگیرد. بی فکری و بی خیالی همسر شما 
به امور مالی در طرز رفتار او نسبت به شما 
نیز نموده خواهد داشت. غیر قابل اعتماد 
بودن او، حصول رابطه ای سالم و »بالغانه« 

را برای شما ناممکن خواهد ساخت.
از  ب��ودن:  اعتم��اد  غيرقاب��ل   -2
»ک��ودك« ای��ن انتظار نم��ی رود که هیچ 
وقت دیر نکند، به تمامی قول هایش عمل 
کن��د، همگی »بایدها« و »نبایدها« را بداند 
و ب��ه هر چه که می گوید، عمل کند. یک 
»والد« صبور می داند که »کودك« او برای 
آموختن مفهوم »مسئولیت پذیری« به زمان 
احتیاج دارد و »وظیفه شناس��ی« را هرگز 
یک شبه نخواهد آموخت. او می داند که 
»درونی ش��دن« این مفهوم، حتی تا بعد از 
س��ه و یا چهار س��الگی نیز ادامه خواهد 
داشت. غیرقابل اعتماد بودن به این معنی 

است که:
 همس��ر ش��ما مدام قول هایی به شما 

می دهد که به آنها عمل نمی کند.
 مرتب به قرار مالقات ها و جاهایی که 

می خواهید بروید دیر می رسد.
 چیزه��ای مهمی را که ب��ه او گفته اید، 

فراموش می کند.
 موافقت می کند کارهایی را برای شما 
انجام ده��د با این حال اغل��ب فراموش 

می کند.
 یک »مس��امحه کار« واقعی اس��ت که 
انج��ام ه��ر کاری را ت��ا آنج��ا که ممکن 
اس��ت به تعویق می ان��دازد. نمی توانید 
روی همس��رتان حس��اب کنی��د؛ از آنجا 
که درگذشته ش��ما را مأیوس کرده است. 
وقتی که با شخصی غیرقابل اتکاء درگیر 
هستید ناگزیر نقش »والد« را برای او ایفاء 
خواهید کرد: مدام باید کارهای شان را به 
آنها یادآوری کنید، کارهای ش��ان را برای 
ش��ان انجام دهید و مدام نزد دوس��تان و 
خانواده تان به دلیل »ندانم کاریهای شان« 
عذر و بهانه بتراشید. در این چنین شرایطی 
هرگز نمی توانید به او اعتماد کنید. در نتیجه 
احترام چندانی نیز برای او قائل نخواهید 
بود و خشم و انزجار فوق العاده ای نسبت 
به او در خود تلنبار خواهید نمود. با وجود 
اینکه این پندار شما برای همسرتان مفید 
ب��وده و ب��ه او کمک کرده ای��د، حمایت 
»والدان��ه« از همس��رتان رابطه ت��ان را به 
رابطه ای ناسالم بدل خواهد کرد و دست 
آخر احس��اس خواهید کرد که: عصبانی 
 هس��تید. فریب خورده ای��د و بازی تان 

داده اند.
3- عدم هدفمندی و بی انگيزگی: 
آیا همس��رتان هی��چ هدف  و س��مت به 
 خصوص��ی را در زندگ��ی خ��ود دنب��ال 
نمی کند؟ آیا همس��رتان منتظر آن است تا 
کس��ی از راه برس��د و به او انگیزه بدهد، 
تا اینک��ه بتواند کاری ص��ورت دهد؟ آیا 
همس��رتان به س��ختی برای آین��ده برنامه 
ری��زی می کند؟ آیا همس��رتان منتظر آن 
است تا کسی »شانس طالئی« زندگی اش 
را به او پیش��نهاد دهد؟ چنانچه به هر یک 
از پرس��ش های فوق پاس��خ مثبت دادید، 
درگیر کسی هستید که از پذیرش مسئولیت 
زندگی خود سرباز می زند و به مانند یک 
»کودك« منتظر یک »ناجی« است که از راه 

برسد و همه چیز را برایش صورت دهد.

همسرانی كه كودک مانده اند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: 
زن��ان در مش��اغل مرتبط با رش��ته های 
علوم انسانی موفق ترند. تفکیک مشاغل 
نیازمند برنامه ری��زی علمی و دقیق بین 
رش��ته های دانشگاهی و بازار کار است. 
بیش��تر متقاضیان دانش��گاهی بر اساس 
عالقه و عرف حاکم در جامعه ،  رش��ته  
دانش��گاهی خ��ود را انتخ��اب می کنند. 
ش��رایط فیزیکی زنان  به گونه ای اس��ت 
ک��ه فعالی��ت در مش��اغل عمران��ی و 
عملیاتی س��خت متناس��ب با روحیه و 
فیزیک آنان نیس��ت. مقدس��ی به زمان 
انتخاب رش��ته کنکوری ها اش��اره کرد 

و گف��ت: کنکوری ه��ا باید بر اس��اس 
ظرفی��ت ب��ازار کار و ب��ا مراجع��ه ب��ه 
مش��اوران آموزش��ی همچنین با توجه 
به توانایی های خود،  رش��ته دانشگاهی 
خ��ود را انتخاب کنند. هم��ان اندازه که 
حض��ور زن��ان در رش��ته های مرتبط با 
علوم انسانی تأثیرگذارتر از مردان است،  
حضور مردان در رش��ته های عمرانی نیز 
مؤثرتر از زنان اس��ت. عضو کمیس��یون 
اجتماعی مجل��س اضافه کرد: مهم ترین 
ام��ر در مش��اوره قبل از انتخاب رش��ته 
برای کنکوری ها این اس��ت که دانشجو 
می تواند با توجه به ظرفیت و گنجایش 
بازار کار رشته  تحصیلی خود را انتخاب 
کند. مقدس��ی تصریح کرد: همان اندازه 
که حضور زنان در رش��ته های مرتبط با 
علوم انسانی تأثیرگذارتر از مردان است،  
حضور مردان در رش��ته های عمرانی نیز 
مؤثرتر از زنان اس��ت. عضو کمیس��یون 
اجتماعی مجلس گفت: تفکیک مشاغل 
ب��ر اس��اس جنس��یت در آم��اده کردن 
زمین��ه برای حض��ور و فعالیت زنان در 
عرصه ه��ای مهم فرهنگ��ی و اجتماعی 

بسیار مؤثر است. 

خرافه ه��ای علمی و عملی در س��اَحِت 
آموزه ها و اندیش��ه های دین��ی، معلول 
جهل فک��ری و جهالت فعلی اس��ت و 
اگر در جامعه ای اس��المی رشد و رواج 
یاب��د، دین��داری را از اثرگ��ذاری ویژه، 
س��ازندگی و فروزندگ��ی باز م��ی دارد. 
خرافه ها، اگرچ��ه در جامعه متجدد نیز، 
تولد و توس��عه می یابد و در روزگار ما، 
در حال دگرشدن به بحران است؛ اما در 
جامعه س��طحی نگر و قش��ری گرا و به 
دور از عقالنیت َوحیانی و معرفت عمیق 
دینی، اثر منفی بیش تری خواهد داش��ت 
و دارای ریش��ه های معرفت ش��ناختی، 
روان ش��ناختی، جامعه ش��ناختی و البته 
سیاس��ی و اجتماعی اس��ت که به دست 
)خودی(ه��ای غافل و جاهل، متحجر و 
جمود اندیش، گرفت��ار تجددگرایی و یا 
غیر )خودی(ه��ای آگاه مغرض پیدایی 

و پایای��ی یافت��ه و تئوری��زه می گردد، تا 
اثرگذاری اصی��ل دینی و جامعه دینی را 

نفی و محو نمایند. 
در نوش��تار حاض��ر، به مفهوم شناس��ی 
خرافه ه��ا و ریش��ه شناس��ی علم��ی و 
رفت��اری آن پرداخت��ه ش��ده و س��پس 
 راهکارهایی جهت خرافه ستیزی با هدف 
خرافه زدایی ارائه گردیده اس��ت. زیرا به 
باور ما، هیچ خرافه ای به اندازه خرافه ها 
در س��اَحِت دین و فرهنگ و آموزه های 
دینی، اع��م از اعتقادی��ات، اخالقیات و 
اجتماعی��ات و ش��رعیات خطرناك تر و 
خسران بارتر نیست؛ لذا باید عقالنیت و 
معرفت و رفتارهای دینی را ژرفا بخشید 
و )دین( را از سرچشمه زالل آن شناخت 
و در مکتب عالمان جامع اندیش و عالم 
به زمان و متعهد که درك و درد دینی را 

به هم سرشته اند آموخت.

تأثیرگذارتری��ن عوام��ل   مهم تری��ن و 
افزایش طالق به همراه راه های پیشگیری 
از طالق در کشور در نشست تخصصی 
شورای فرهنگی ،  اجتماعی زنان بررسی 
ش��د.  ش��ورای فرهنگی ،  اجتماعی زنان 
در ادامه جلس��ه های کارشناس��ی درباره 
موضوع طالق در کشور و در پی بررسی 
علل افزایش طالق، شش��صد و بیست  و 
 هش��تمین جلس��ه خود را برگزار کرد و 
به راه های تحکیم خانواده و پیش��گیری 
از ط��الق اختصاص داد. بر اس��اس این 
گزارش،  در این جلس��ه که ابهری، فوق 
تخصص رفتارشناس��ی سخن می گفت،  
پس از ریشه یابی مهم ترین علل افزایش 
طالق،  مؤثرترین راه های ثبات خانواده و 
پیش��گیری از طالق را اقدام های اساسی 
و جامع دس��تگاه های مختلف در کشور 

مطرح کرد. 
همچنین از س��وی وی تصویب قوانین 
جامع و اصالح گر متناس��ب با وضعیت 
فرهنگ��ی ، اجتماع��ی کنون��ی ازدواج و 
خانواده در کش��ور،  آموزش مهارت های 
زندگ��ی در مراح��ل مختل��ف از طریق 
نهادهای فرهنگی و آموزشی ، فرهنگ سازی 
عمومی در خصوص ش��ناخت خانواده 
س��الم در کش��ور از طریق رس��انه ها از 
مهم تری��ن عوامل کاه��ش طالق معرفی 

شد. 
ج��دی گرفتن واحد دان��ش خانواده در 

دانش��گاه ها،  تأمین اش��تغال سرپرس��ت 
خان��واده و مب��ارزه ج��دی با بی��کاری،  
پیش��گیری از مهاجرت ه��ای بی روی��ه،  
مب��ارزه ج��دی با قاچ��اق م��واد مخدر 
و پیش��گیری از اعتی��اد جوان��ان نیز از 
 دیگر مس��ائل مط��رح در افزایش طالق 

است. 
درم��ان قطع��ی معت��ادان و رس��یدگی 
ب��ه خانواده ه��ای آنها ، هدفمن��د کردن 
و  دانش��جویان  تحصیل��ی  رش��ته های 
بومی کردن تحصیالت آنها در منطقه های 
مختلف،  پوشش حمایتی و فرهنگی زنان 
پس از ط��الق از طری��ق توانمند کردن 
آنها در تأمین زندگی خود و آگاهی های 
الزم اجتماعی و مبارزه با عوامل فساد و 
فحشاء و باندهای مخرب نیز از مهم ترین 
اقدام های تأثیرگذار در کاهش طالق در 

کشور است.

ریشه های پیدایی و پایایی خرافات 

بررسی راه های پیشگیری از افزایش 
طالق در کشور

زنان در مشاغل مرتبط با رشته های علوم 
نام فارسی: دراسنای پرچمیانسانی موفق ترند

Dracaena Marginata :نام علمی
Liliaceae :نام تيره

Madagascar Dragon tree :نام انگليسی
خصوصيت ها: همیش��ه سبز – ارتفاع بین 100-

50 س��انتیمتر، برگ ها بلند و کشیده و مانند نخل، 
گاهی دارای نوارهای زرد یا قرمز متمایل به قهوه ای 
می باش��د. با حذف جوانه های انتهایی پر ش��اخه 
می گردد. این گیاه مناس��ب کاشت گروهی است. 
نس��بت به عوامل نامساعد محیطی مقاوم بوده ولی 

بهتر است در محل پر نور نگهداری شود.
ن��ور: اگر نور کافی نباش��د برگ ها رنگ خود را از 

دست می دهند.
دما: زمستان )حداقل 16-13 درجه( و در تابستان 

)حداکثر 24 درجه(
آبياری: در تابستان 2 بار در هفته و در زمستان یک 
بار در هفته، همیشه زهکش را بازدید کنید تا هرگز 

خاك باتالقی نشود.
غبارپاشی: تابستان 3-2 بار و در زمستان هفته ای 
یک بار اگر درجه حرارت پایین تر از 13 درجه بود 

غبارپاشی را متوقف کنید.
خاک: پیت و لوم

كودد هی: هر 2 هفته یک بار با کودهای تکمیلی 
در فصل رشد

ازدياد: قلمه از شاخه های مسن در اواخر زمستان 
و کاشت بذر در دمای 30درجه در بهار، خوابانیدن 
ش��اخه ها در بهار عوارض و درمان: انتهای س��اقه 
پوس��یده می ش��ود که در اثر هوای سرد یا خشکی 
است. برگ ها پژمرده می شوند که در اثر کمبود نور 
است. تمام برگها می ریزند و رشد متوقف می شود 
که در اثر هوای س��رد است. برگ های جوان ریز و 
رش��د کندی دارند که در اثر تغذیه مصنوعی است. 
لکه س��وخته در برگ ها در اثر تابش مستقیم آفتاب 
اس��ت. حاش��یه برگ های زیری��ن زرد و نوك آنها 
قهوه ای می شود که در اثر هوای گرم و کمبود آب 
است. برگ های زیرین سبز هستند ولی می ریزند که 

در اثر تغییرات درجه حرارت اتاق است.

مواد الزم برای 4 تا 6 نفر:
شير: یک لیتر

گندم پوست كنده: 300 گرم
نخود: 60 گرم

نمك و فلفل: به میزان الزم
كشمش بی  دانه، گردو، بادام: جهت تزیین

ط��رز تهيه: گندم را از ش��ب قبل خیس نمایید 
و ب��ا یک لیتر آب به هم��راه نخود روی حرارت 
قرار دهید تا زمانی که نخود پخته ش��ود و گندم 
به طور کامل لعاب دار ش��ود. سپس کمی نمک 
اضاف��ه نمایید تا زمانی که آب حبوبات کش��یده 
ش��ود. در این زمان ش��یر را بیفزایید و ش��عله را 
مالیم نمایید تا آش غلی��ظ گردد. در پایان، آش 
را در ظرف کش��یده روی آن مقدار قابل توجهی 
کشمش شسته ش��ده و گردو و بادام بریزید. در 
کنار این آش به طور معمول فالوده خانگی سرو 

می  شود.

دراسنای پرچمی

آش شیر )تبریز، دریان(

گلخندنقطه

پیشبند
اعتماد به نفس بپزيد!

معصوم��ه ظهیری )عضو هی��أت علمی جامعه 
الزهرا )س( در گفتگو با فارس وضعیت حجاب 
و عف��اف در جامعه را رو به بهبود ارزیابی کرد 
و اظهار داشت: وجود فشار اجتماعی نسبت به 
بدحجابی و بی حجابی در جامعه و آگاه ش��دن 
جوانان از ترفندهای فرهنگی دش��من در زمینه 
مدگرایی از جمله دالیل بهبود وضعیت عفاف 

و حجاب در جامعه است. 
وی در ادامه افزود: با توجه به سطح تحصیالت 
و آگاهی در میان جوانان، این قش��ر از اهداف 
دش��من برای تبلیغ و ترویج بی بندوباری آگاه 
ش��ده اند؛ به همین دلیل کمت��ر تحت تأثیر این 
تبلیغات ض��د فرهنگی ق��رار می گیرند. عضو 
هیأت  علم��ی جامعه الزه��را )س( اضافه کرد: 
آگاهی جوانان از ترفندهای دش��منان در زمینه 
مدگرایی بدان معنا نیس��ت که جوانان به مد و 

زیبایی شناختی عالقه نداش��ته و از آن استقبال 
نمی کنن��د بلک��ه جوان��ان نمی خواهن��د تابع 
نظر خ��الف عقل و دین دیگران باش��ند. وی، 
پاس��خگویی به ش��بهات و فعالیت های دینی و 
معارفی را در جامعه قابل تأمل خواند و گفت: 
پاس��خگویی به این ش��بهات موج��ب تعمیم 
فرهنگ عفاف و حجاب در میان نس��ل جوان 
شده است. ظهیری از جمله دالیل ارتقای میزان 
رعایت عفاف و حجاب در جامعه را اهتمام به 
امور خانواده  در دولت دهم دانس��ت و افزود: 
توجه دولت دهم به مس��أله خان��واده و اهتمام 
والدی��ن در تربیت فرزندان در س��نین 9 تا 15 
سال بر اساس اخالق  و معنویت گرایی موجب 
ش��ده اس��ت تا پایبندی به عفاف و حجاب که 
بخش��ی از اخالق  و معنویت اس��المی اس��ت، 

بهبود یابد. 

به عقیده پژوهشگران، صحبت کردن با کودکان 
درباره مفاهیم اعداد می تواند به موفقیت آنان 
در ریاض��ی در آین��ده تحصیلی ش��ان بیافزاید. 

آن ها  والدی��ن  کودکان��ی که 
بیش��تر از دیگران با آن ها در 
می زنند،  اعداد ح��رف  مورد 
استعداد بیش��تری در یادگیری 
قانون اعداد اصلی )اندازه یک 
مجموع��ه از اش��یاء با آخرین 
ع��دد حاصل از ش��مارش آن 
نشان  می ش��ود(  تعیین  اشیاء 
ای��ن مطالع��ه،  می دهن��د. در 
می��ان  رفت��ار  پژوهش��گران 

تع��دادی از والدین و ک��ودکان پیش از ورود 
به مدرس��ه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند 
و رابط��ه ای بین محتوای مکالم��ات والدین با 

فرزندانشان با پیشرفت آینده آن ها در مدرسه 
یافتند. به گفته سوزان لوین، روانشناس و مدیر 
مطالعات در این زمینه در دانش��گاه ش��یکاگو؛ 
زمانی که کودکان به مدرس��ه 
تفاوت ه��ای  ش��دند  وارد 
ش��خصی بی��ن توانایی ه��ای 
ریاضیات��ی آن ه��ا بر اس��اس 
مشاهده  استاندارد  تست های 
شد. به عقیده وی توانایی یک 
فرد در ریاضی در شروع دوره 
تحصیلی نوید دهنده موفقیت 
اوس��ت.  تحصیلی  آین��ده  در 
بنابراین بر اس��اس یافته های 
جدید به والدین توصیه می ش��ود تا بیشتر در 
مورد مفاهیم اعداد با فرزندانشان صحبت کنند 

که به پیشرفت فرزندانشان منجر می شود.

در گ��زارش تحقیقات��ی انجمن روانشناس��ان 
انگلس��تان آمده اس��ت: افرادی که تنها فرزند 
خانواده  خود هس��تند، همواره شاد، خوشحال 

و فعال تر هس��تند. به گزارش 
کوپارد«  »روث  دکت��ر  ایس��نا 
در  کودك(  روانش��ناس  )یک 
مصاحب��ه ای با پای��گاه اطالع 
تصری��ح  تلگ��راف،  رس��انی 
کرد: تحقیقات مش��ترك میان 
پژوهشگران هندی و انگلیسی 
ای��ن موضوع را نش��ان داد که 
نیم��ی از کودکان��ی ک��ه تنها 
فرزن��د خانواده  خود هس��تند 

از زندگی ش��ان خش��نودند، در حالی که دیگر 
کودکانی ک��ه دارای خواهر یا برادرند، همواره 
ناراحت و پریش��ان هستند. این روانشناس در 

ادامه خاطرنشان کرد: از دیگر عوامل خشنودی 
زیاد تک فرزندان این اس��ت که این افراد هیچ 
گاه مجبور نیستند، مایملک و متعلقات خود را 
با دیگران قسمت کنند. گاندی 
نیز )یکی دیگر از محققان این 
پروژه( در این رابطه بیان کرد: 
در تحقیق��ی که توس��ط گروه 
پژوهش��گران و روانشناس��ان 
انگلیس��ی صورت  و  هن��دی 
گرفت، 2 هزار و 500 کودك 
و نوج��وان ش��رکت کردن��د 
ک��ه هف��ت ک��ودك از هر 10 
کودك، از وضعیت تک فرزند 
بودن خود بس��یار راضی ب��وده و اعالم کردند 
که هیچگاه دوس��ت ندارند، زندگی خود را با 

خواهر یا برادر دیگری شریک شوند.

آگاهی جوانان از ترفندهای مدگرایی  آموزش زود هنگام ریاضی به کودکان، 
تک فرزندان خوشحال ترندمهارت های آنان را در آینده می افزاید
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نارضایتی 
صمصام شریعت 
از روند پیشرفت 
کار در نقش جهان

علی نژاد:

 آزادپور در 20:30 
گفت که خانه 
نمی خواهم

عباس محمدی: 

نمی توانم به 
صراحت سخن 
بگویم

 معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان پیرامون بازدید خود از 
ورزشگاه نقش جهان اظهار داشت: پیمانکار ورزشگاه در 
جلس��ه های قبلی اع��الم کرده ب��ود که بار دیگ��ر کار تکمیل 
ورزش��گاه را آغاز می کنی��م و روند تکمیل پروژه را س��رعت 
می بخشیم؛ با وجود حضور نزدیک به 50 کارگر در ورزشگاه، 
از روند تکمیل ورزشگاه ناراضی هستم و به نظر من ورزشگاه 
باید با سرعت بیشتری تکمیل شود. سید جمال الدین صمصام 
شریعت افزود: همه هفته وضعیت ورزشگاه را پیگیری می کنم 
و درصدد سرعت بخشیدن به روند تکمیل نقش جهان هستیم، 
اما محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد که باعث کند شدن 

تکمیل ورزشگاه شده است. 
وی در مورد مش��کل اصلی نقش جهان گفت: مهم ترین مشکل 
تکمیل ورزش��گاه پیش بینی اعتبار آن به شمار می رود؛ با وجود 
اینک��ه رئیس جمهور با اختصاص بودج��ه 30 میلیارد تومانی 
به ورزش��گاه نقش جهان موافقت کرده است، اما هنوز به دلیل 
برخی محدودیت ها، حتی موفق نشده ایم مبلغی از این بودجه 

را دریافت کنیم. 

واکنش ها به صحبت های بانوی طالیی بازی های آس��یایی 
گوانگژو در ارتباط با عدم اهدای منزل مسکونی به وی، به 
عنوان پاداش ادامه دارد. خدیجه آزادپور نخس��تین بانوی طالیی 
ایران در بازی های آسیایی گوانگژو پس از بازگشت به ایران در 
مصاحبه های مختلفی اعتراض خود به س��ازمان تربیت بدنی به 
خاط��ر عدم اه��دای منزل مس��کونی به وی، به عن��وان پاداش 
قهرمان��ی را اعالم  کرد. او هم منزل مس��کونی را حق خودش 
می داند و می گوید: قرار دادن ش��رط و ش��روطی مانند ازدواج 
برای دریافت این پاداش بی انصافی است. آزادپور این جمله ها 
را بارها و بارها در مصاحبه های دیگری هم به زبان آورد اما نکته 
جال��ب توجه این اس��ت ک��ه او در بخش خب��ری 20:30 این 
مصاحبه ها را تحریف ش��ده دانست و گفت که من خانه نمی 
خواستم و فقط شادی مردم برایم مهم بود. پس از واکنش مرضیه 
اکبرآبادی ب��ه صحبت های آزادپور و اینک��ه او پاداش خود را 
دریافت کرده، علینژاد ریاست فدراسیون هم در گفتگو با یکی از 
برنامه های رادیویی اظهار داشت که آزادپور چنین سخنانی را به 

زبان نیاورده است. او گفته فقط به دنبال شادی مردم بودم. 

برکناری نایب رئیس هیأت تیراندازی اس��تان اصفهان 
ی��ک روز پیش از برگزاری مجم��ع این هیأت، در نوع 

خود جالب توجه بود. 
مس��أله ای ک��ه البته دبیر هی��أت نه آن را تأیی��د می کند و نه 
تکذی��ب! عباس محم��دی، دبیر هی��أت تیراندازی اس��تان 
اصفه��ان پیرامون برکناری نایب رئی��س بانوان هیأت تنیس 
اظهار داش��ت: برکناری مربوط به رئیس هیأت اس��ت و این 
سئوال باید از رئیس پرسیده شود. وی افزود: برکناری نایب 
رئیس امور بانوان را رد نمی کنم زیرا امکان این اتفاق هست 
اما در حال حاضر نمی توانم در مورد آن با صراحت س��خن 

بگویم. 
دبی��ر هیأت تیراندازی اس��تان اصفهان ادام��ه داد: زمانی که 
انجم��ن تیراندازی بانوان اس��تان با هی��أت تیراندازی ادغام 
شد، بنا بر دستور مدیرکل وقت تربیت بدنی استان اصفهان، 
مس��ئوالن این انجم��ن به عن��وان نایب رئیس ام��ور بانوان 
 هیأت انتصاب ش��دند و این نایب رئیس تاکنون تغییر نکرده 

است. 

خبر

تبريك سپاهان به مناسبت يك سالگی 
روزنامه زاينده رود

احكام سه بازيكن دوپينگی 
فوتبال و فوتسال صادر شد

آتش بازی طاليی پوشان در آزادی

باشگاه فوالدمبارکه سپاهان با درج خبری بر روی خروجی سایت 
خود، سالروز انتشار نخستین روزنامه زاینده رود را تبریک گفت. 
در این خبر آمده اس��ت: یک س��ال پیش در این ایام بود که اصفهان و 
اصفهانی ه��ا از تولد یک روزنامه دیگر در این خطه ش��ادمان ش��دند. 
زاین��ده رود آمد تا همراه با س��ایر روزنامه ه��ای اصفهان به روند رو به 
جلوی توس��عه و پیش��رفت ش��هر اصفهان کمک کند و در مدت اخیر 
نشان داده به عنوان یک رسانه پویا و خواندنی می تواند تأثیرگذاری های 
مطل��وب و قابل توجه��ی را ایفا کند. این روزنام��ه در حوزه ورزش با 
توجه به داش��تن ش��خصیت های بزرگی همچون آقای��ان علی مانیان، 
عباس افشاری و اصغر قلندری و با اتکاء به ورزشی نویسان جوان و با 
انگیزه ای همچون خانم نجمه کرمی به عنوان  دبیر س��رویس ورزش��ی، 
پژمان س��لطانی، مسعود سعیدی و... در مدتی کوتاه پیشرفت و تحرکی 
مثال زدنی را از خود به نمایش گذاش��ته اس��ت. باش��گاه فوالد مبارکه 
س��پاهان س��الگرد تولد این روزنامه را تبریک می گوی��د و برای جناب 
آق��ای علی مانی��ان س��ردبیر و آقای بهم��ن زین الدین و همه دس��ت 

اندرکاران زاینده رود آرزوی موفقیت و سرافرازی دارد. 

رئیس کمیته پزشکی فدراس��یون فوتبال جزئیات رسیدگی به سه 
مورد تخلف بازیکنان فوتبال و فوتس��ال را تشریح کرد. هاشمیان 
در این رابطه گفت: نشست رسیدگی به سه مورد تخلف بازیکنان انجام 
 ش��د و کمیس��یون بدوی رس��یدگی به تخلف س��ه بازیکن بر اس��اس 
آیین نامه مبارزه با دوپینگ رس��یدگی کرد. این کمیسیون با حضور کلیه 
اعضا تش��کیل ش��د و بازیکن متخلف لیگ برتر به هم��راه وکیلش در 
جلس��ه حضور پیدا کرده و دالیل و مدارکش را در جهت دفاع از خود 
ارائ��ه کرد. وی ادامه داد: البته دو بازیکن متخلف فوتس��ال در جلس��ه 
حضور نیافتند و کمیس��یون به صورت غیابی به تخلف آنها رس��یدگی 
کرد و بر اس��اس احکام صادره، بازیکن لیگ برتر به سه ماه محرومیت 
از فوتبال و 2 بازیکن فوتس��ال به دو س��ال محرومیت محکوم ش��دند. 
هاشمیان در پایان گفت: این احکام به باشگاه های این بازیکنان ابالغ و 
چنانچه ظرف مدت قانونی 72 س��اعت نس��بت به درخواست استیناف 
اقدامی نکنند متن کامل احکام با اعالم اس��امی از طریق س��ایت رسمی 

فدراسیون فوتبال به اطالع عموم خواهد رسید. 

زاينده رود 
هفته ش��انزدهم لیگ برتر فوتبال روز گذش��ته با انج��ام 5 بازی به 
پایان رس��ید. در 5 بازی روز گذشته تیم های اصفهانی در مقابل حریفان 
 خود عالی ظاهر شدند. در بازی حساس سپاهان و پرسپولیس در آزادی، 
طالیی پوش��ان دیار زاینده رود آتش بازی به راه انداختند و با 4 گل تیم 
آماده پرسپولیس را درهم کوبیدند. سپاهان در حالی که نیمه اول گل اول 
را دریافت کرد؛ نبض بازی را در دس��ت گرفت و خیلی زود توسط توره 
گل مساوی را وارد دروازه پرسپولیس کرد. سپاهان در نیمه دوم 3 بار دیگر 
توس��ط عقیلی، حیدری و عنایتی دروازه ش��اگردان علی دایی را به توپ 

بست تا شکست سنگینی را به پرسپولیس تحمیل نماید. 
در دیگر بازی این روز ذوب آهن نایب قهرمان باشگاه های آسیا با حساب 
2 بر صفر نفت تهران را مغلوب کرد تا هم چنان صدر جدول را در اختیار 

داشته باشد و یک روز خوب را برای فوتبال اصفهان رقم بزند.

ورزش

چهار ورزشكاری كه در گوانگژو چند مداله شدند

يك زن ركورددار شد
ش��انزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگژو در حالی به 
پایان رس��ید که رکورد کس��ب بیش از یک مدال توسط 
یک ورزشکار و حضور ورزشکاران چند مداله در تاریخ 
حضور ایران در این رقابت ها شکس��ته شد. شانزدهمین 
دوره بازی های آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در حالی در 
گوانگژو چین برگزار شد که کاروان ایران با 284 ورزشکار 
مرد و 86 ورزش��کار زن در 31 رشته ورزشی به رقابت با 
حریفان خود پرداخت. کاروان ایران در این دوره از بازی ها 
با کس��ب 59 مدال ش��امل 20 نش��ان طال، 14 نقره و 25 
 برنز در مکان چهارم جدول رده بندی قرار گرفت. در بین 
مدال آوران کشورمان در این رقابت ها، سه ورزشکار بیش 
از دو مدال برای ایران به دست آوردند و در این بین و از 
سابقه حضور ایران در بازی های آسیایی یک ورزشکار زن 
برای نخستین بار رکورد کسب سه مدال را برای کشورمان 
شکس��ت. الهه احمدی تیرانداز کشورمان در شانزدهمین 
دوره بازی های آسیایی گوانگژو صاحب سه نشان نقره و 
برنز برای ایران شد. احمدی برای اولین بار تیم تیراندازی 
ای��ران را در بخش انفرادی صاحب نش��ان نقره بازی های 
آسیایی در ماده تفنگ سه وضعیت کرد. وی همراه با این 
تیم در بخش تیم��ی مدال برنز گرفت. احمدی در بخش 
تیمی ماده تفنگ 10 متر زنان هم صاحب مدال نقره ش��د. 
وی اولین ورزشکار ایرانی است که در بازی های آسیایی، 
کاروان کش��ورمان را صاحب سه مدال کرده است. سجاد 
مرادی دونده ارزنده ای��ران در دوی 800 متر مدال طال و 
در دوی 1500 متر به مدال نقره دس��ت یافت. مهلقا جام 
بزرگ همراه با تیم تفنگ 10 متر زنان در بخش تیمی مدال 
نقره و همراه با تیم تفنگ س��ه وضعی��ت زنان مدال برنز 
گرفت. محمدرضا رودکی ه��م در وزن آزاد مدال نقره و 
در وزن 100+ کیلوگرم به نش��ان برنز دست یافت. عالوه 
بر ورزشکارانی که در شانزدهمین دوره بازی های آسیایی 
به بیشتر از یک مدال دست پیدا کرده بودند، در دوره های 
گذشته نیز ورزشکارانی بودند که بیش از یک مدال را در 

کارنامه خود ثبت کردند.

هم ز مان با بازی تاريخی ايران و استراليا؛

كريم باقری از فوتبال 
خداحافظی كرد

 
کریم باقری یکی از  محبوب ترین بازیکنان تاریخ فوتبال 
ایران، هم زمان با هش��تم آذر و بازی تاریخی با اس��ترالیا 
از فوتب��ال خداحافظی کرد. او پس از هجده س��ال بازی 
در تیم های مختلف کفش هایش را آویخت. کریم باقری 
کاپیتان پرس��پولیس اع��الم کرد که دیگ��ر فوتبال بازی 
نخواهد کرد و تنها در تمرین های تیم پیشکسوتان حاضر 
خواهد ش��د.کریم باقری پ��س از بازی ای��ران و برزیل 
نتوانس��ت دیگر به ترکیب اصلی پرسپولیس بازگردد و 
حتی حبیب کاشانی و علی دایی در کنفرانس مطبوعاتی 
باشگاه پرسپولیس اعالم کردند که ترتیب برگزاری یک 
بازی دوس��تانه تحت عنوان ب��ازی خداحافظی را در 24 
دی ب��رای او فراهم کرده اند ام��ا باقری اعالم کرد که هر 
زمان خودش احساس کند نمی تواند بازی کند از فوتبال 
خداحافظی می کند. علی دایی هم گفت که او در اندازه ای 
نیس��ت که بخواهد برای »آقاکریم« تصمیم گیری کند.  با 
این حال با وجود تمام این اظهارنظرها و در شرایطی که 
قرار بود باقری امروز درباره آینده اش تصمیم گیری کند، 
او یکش��نبه ش��ب اعالم کرد که دیگر به میادین فوتبال 
بازنخواهد گشت. باقری بازی در تیمی دیگر را هم منکر 
ش��ده و گفته دلیلی برای ادامه ب��ازی نمی بیند. او اعالم 
کرده تنها در تمرین های تیم پیشکسوتان حاضر خواهد 
شد. باقری در اقدامی غیرحرفه ای پس از بازی با داماش 
در تمرین های پرس��پولیس شرکت نکرد و علت شرکت 
نکردن��ش را بیماری مادرش عنوان کرد. باقری از س��ال 
1371 به طور حرفه ای فوتبالش را در تراکتورسازی آغاز 
کرد. او دو س��ال بعد به کش��اورز رفت و با درخش��ش 
خود در این تیم تهرانی جذب پرس��پولیس ش��د. باقری 
پس از انجام بازی های درخش��ان در پرس��پولیس و تیم 
ملی راهی آرمینیا بیلفلد آلمان ش��د و در مدت 51 بازی 
4 گل برای این تیم به ثمر رس��اند. او س��پس به صورت 
قرضی به النصر امارات رفت و تنها 8 بازی برای این تیم 
انجام داد. بازیکن محبوب تیم ملی س��پس با پیوستن به 
چارلتون انگلیس نخستین بازیکن ایرانی حاضر در لیگ 
برتر انگلیس لقب گرفت. اما نتوانست به فوتبال در این 
کش��ور ادامه دهد و به خاطر خانواده اش تصمیم گرفت 
به آس��یا بازگردد. باقری پس از چارلتون، الس��د قطر را 
برای ادامه فوتبال انتخاب و کمتر از یک فصل برای این 
تیم قطری بازی کرد، اما س��رانجام دوباره به پرسپولیس 
بازگش��ت.  باقری از هشت س��ال پیش تاکنون در 178 
بازی برای پرسپولیس به میدان رفته و موفق شده 29 گل 
برای این تیم به ثمر برساند. باقری در هشت آذر 76، گل 
مهم تیم ملی ایران را در بازی تاریخی برابر اس��ترالیا به 
ثمر رساند و موجبات آن پیروزی به یادماندنی را فراهم 
کرد. او در 87 بازی 50 گل برای تیم ایران به ثمر رساند 

و گلزن ترین هافبک تاریخ فوتبال ایران لقب گرفت.

سپاهان نيازی به عنوان »تيم اول استان« ندارد

سپاهان در اندیشه فتح بام آسیا
نجمه كرمی

انتخ��اب تیم فوتبال س��پاهان ب��ه عنوان 
بهتری��ن تیم ایرانی و هش��تمین تیم برتر 
آس��یا در دهه اول قرن بیس��ت و یکم از 
س��وی فدراس��یون جهانی آمار و تاریخ 
فوتبال، بی��ش از پیش شایس��تگی ها و 
بزرگی های این تیم پرافتخار را در ایران 

و آسیا به رخ رقیبان کشید.
ط��ی یک��ی دو هفته اخیر ک��ه برخی ها 
هنوز بر س��ر بیانیه باش��گاه س��پاهان که 
خود را به عنوان تیم اول فوتبال اصفهان 
 قلمداد کرده ب��ود؛ حرف و حدیث ها و 
حاشیه هایی مطرح می کردند فدراسیون 
جهانی آمار و تاریخ فوتبال با اعالم خبر 
قرار گرفتن تیم س��پاهان در رده هش��تم 
قاره کهن و اول ایران به تمامی حاشیه ها 

پایان داد.
تیمی که به واس��طه جای��گاه اولی در آن 
بیانیه جنجالی، به شدت مورد انتقاد قرار 
گرفته بود و تا چند روز س��وژه دس��ت 
برخی مخالفان این باشگاه و تیم فوتبالش 
ش��ده بود، اکنون بهترین تیم ایرانی لقب 
گرفته و بهترین مکان را در جمع تیم های 
ایرانی در آسیا برای خود دست و پا کرده 
اس��ت و دیگر به رد و تأیید تیم اول و یا 
دوم بودنش در اس��تان نیازی ندارد، زیرا 
آنچه را که باید به همگان اثبات می شد 
توسط فدراسیون جهانی اثبات گردید و 
چه خوش موقع به حمایت سپاهان آمد.

باشگاه سپاهان در ادامه کسب این عنوان 
با انتش��ار بیانی��ه مجدد، چ��ه زیبا و چه 
هنرمندان��ه از همه کس��انی که در این ده 
س��ال اخیر همگام ب��ا او تالش کردند تا 
این تی��م را برای رس��یدن به هدف های 
بزرگش یاری رس��اندند تقدیر و تش��کر 
ک��رد و خاطره ای مان��دگار را در اذهان 

باقی گذاشت.
س��پاهان در س��ال 82 ب��ا قهرمان��ی در 
مس��ابقه های فوتبال لیگ برت��ر در برابر 
فوتب��ال دو قطبی ایس��تاد و خ��ود را به 
عنوان یک��ی از قدرت های فوتبال ایران 
مطرح کرد. کمتر کس��ی به ویژه پایتخت 
نش��ینان مایل بودند با ای��ن واقعیت کنار 
بیاین��د و این تی��م را در جم��ع بهترین 
تیم های فوتبال ایران به حس��اب آورند، 
اما طولی نکشید که این تیم با قهرمانی در 
مسابقه های جام حذفی سال بعد و حضور 
در لیگ قهرمانان آسیا و تکرار این عنوان 
طی دو س��ال متوالی در سال های 85 و 
86 جای هیچ حرفی را باقی نگذاشت و 
نام س��پاهان فرصت عرض اندام را برای 
حریف��ان ایرانی گرفت، به نوعی که همه 
تیم ها با برنامه و انسجام بیشتر و با تمام 
ت��وان برای کس��ب نتیجه براب��ر این تیم 

صف آرایی می کردند.

موفقیت های تیم سپاهان به  لیگ داخلی 
و ج��ام حذفی خالصه نش��د و این تیم 
در چهارمی��ن دوره حض��ورش در لیگ 
قهرمانان آسیا و با گذشتن از سد تیم های 
مدع��ی، به فینال لیگ قهرمانان آس��یا راه 
یاف��ت و درش��رایطی که می توانس��ت 
جام قهرمانی را باالی س��ر ببرد در کمال 
بدشانس��ی به نایب قهرمانی آسیا بسنده 
کرد و به واسطه حضور قدرتمندانه اش 
در آسیا، جواز حضور در جام باشگاه های 
جهان را کس��ب کرد که تاکنون هیچ یک 
از تیم های ایرانی مفتخر به کسب چنین 

افتخاری نشده است. 
این تیم س��ال بعد یعنی در سال 86-87 
ب��ا نای��ب قهرمانی در لیگ برت��ر دوباره 
راهی مس��ابقه های لیگ قهرمانان آس��یا 
ش��د اما نتوانس��ت افتخارهای دوره قبل 
را تک��رار کند.تی��م فوتبال س��پاهان در 
واقع طالی��ی ترین دوران ه��ا را با لوکا 
بوناچیچ پشت سر گذاشت و سال های 
بعد اگر چه پای ثابت لیگ قهرمانان آسیا 
بود، اما نتوانس��ت به موفقیت های زمان 
لوکا دس��ت یابد. اگرچه باشگاه سپاهان 
ب��رای تکرار آن افتخارها و کس��ب جام 
قهرمان آسیا به ستاره های بزرگ فوتبال 
ای��ران و بهترین مربی دهه هش��تاد روی 
آورد، اما باز هم نتوانس��ت به توفیقی در 
رقابت های آسیایی دست پیدا کند و در 
همان مرحل��ه گروهی از دوره رقابت ها 

حذف می شد.
تکمی��ل کلکس��یون  ب��رای  تی��م  ای��ن 
افتخاره��ای خود تنها به ج��ام قهرمانی 
در لیگ قهرمانان آس��یا نی��از دارد. هفت 
دوره حضور در لیگ قهرمان آسیا، دو بار 
قهرمانی در لیگ برتر، سه دوره قهرمانی 
در جام حذفی، یک دوره نایب قهرمانی 
در ج��ام خلیج فارس، ی��ک دوره نایب 
قهرمانی در لیگ قهرمانان آس��یا، بخشی 
از مجموعه افتخارهای باشگاه سپاهان در 
فوتبال بوده اس��ت که با قهرمانی در آسیا 
ضمن ارتقا جایگاه خود در آسیا، برتری 
خود را بیش از گذشته به حریفان دیکته 
خواه��د کرد و ه��زاران هوادار پرش��ور 
سپاهانی را از حس��رت چندین ساله در 

خواهد آورد. 
س��پاهان در این ده س��ال اخی��ر به همه 
افتخاری دست یافت و تنها سکوی اول 
آس��یا را تجربه نکرده اس��ت و بی شک 
باش��گاه رو به رشد و توس��عه سپاهان، 
ام��روز در ب��اد ای��ن رتبه بن��دی جدید 
نخواه��د خوابید و با س��رمایه گذاری و 
تدوی��ن برنامه های میان م��دت و بلند 
م��دت در صدد قرار گرفتن بر بام آس��یا 
است تا عالوه بر اعتالی فوتبال ایران به 
موفقیت های بی شمار خود در این رشته 

اضافه نماید.
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 زاينده رود 
باش��گاه ذوب آهن حدود یک س��ال است که در رشته 
شمش��یربازی در س��طح س��وپر لیگ، آمادگی خ��ود را برای 
حمایت از تیم های شمش��یربازی بانوان و آقایان استان اعالم 
نمود و در همان سال نخست تیم های مردان و زنان شمشیرباز 
 اس��تان روی س��کو قرار گرفتند. به نظر می رس��ید مسئوالن 
ذوب آهن در اولین س��ال حضور، آن چنان امید زیادی برای 
موفقیت تیم های مذکور نداشتند و با استناد به گفته های خانم 
آچاك و احس��ان صرامی و فرهاد رضایی تیم شمش��یربازی 

اصفهان را با نام »ذوب آهن« راهی رقابت های لیگ کردند. 
در این میان موفقیت شمش��یربازان اصفهانی در مس��ابقه های 
س��وپر لیگ به ویژه بانوان که برای اولین بار مسابقه هایش��ان 
در سطح س��وپر لیگ برگزار می شد، توانست خیلی زود نظر 
مس��اعد مسئوالن باشگاه را به خود جلب نماید. به طور حتم 
این تیم ها در س��ال دوم با قدرت بیشتر و با توان باالتری در 
رقابت های لیگ حاضر خواهند شد. با این وجود تردیدهایی 
که نسبت به عدم نتیجه گیری تیم شمیشربازی در لیگ برای 
برخی مسئوالن باشگاه ذوب آهن وجود داشت، باعث شد در 
برخی مواقع موردهای هر چند ظریفی را در برابر شمشیربازان 
و تجهیزات مورد نیازشان نادیده بگیرند که چندان هم مسأله 
حاد و غیر قابل مرتفع ش��دنی نبود و امید است این مشکل ها 
هر چند جزئی در رقابت های پیش رو برطرف شده و ما شاهد 

افتخارآفرینی تیم های شمشیربازی بانوان و آقایان ذوب آهن 
در لیگ باشیم. 

 آیس��ان قمصری )شمش��یرباز تیم بانوان ذوب آهن( هم با ما 
هم عقیده اس��ت و می گوید: مسئوالن هیأت و باشگاه ذوب 
آهن از هر کوشش��ی ب��رای ما فروگذار نبودن��د و دوره قبل 
حمایت های خوبی از تیم بانوان ش��د و تمام ش��رایط را برای 

قهرمانی تیم فراهم کردند. 
وی ادامه داد: تنها بچه ها انتظار داشتند به واسطه موفقیت هایی 
که در لیگ کسب کردند عالوه بر تشکر زبانی از پاداش های 
باش��گاه هم بی نصیب نمانند و ضمن آنکه نس��بت به فراهم 
نمودن وسیله یدك برای شمشیربازان نیز توجه بیشتری نشان 

دهند. 
آیس��ان معتقد است: شمش��یربازها حداقل به یک تیغه یدك 
نیاز دارند که در صورت شکس��ت برای تمرین و یا مس��ابقه 
دچار وقفه نش��وند. معتمدی حدود ش��ش س��ال است که با 
شمشیر و رقابت های شمشیربازی خو گرفته است و از معدود 
شمشیربازانی اس��ت که در اسلحه سابر فعالیت دارد، زیرا در 
بخش س��ابر تحرك و پویایی و سرعت حرف اول را می زند 
و به قول بچه های شمشیربازی »انفجاری« است در حالی که 
در دو بخش اپه و فلوره شمشیربازان با فکر و تمرین بیشتری 

کار می کنند. 
آیس��ان قمصری هم چنین مربیگری درجه 3 و داوری درجه 
2 و 3 را در کارنامه دارد و در مس��ابقه های داخلی و خارجی 

عنوان های مختلفی را به خود اختصاص داده است. 
دو مق��ام اول��ی و دو مقام س��ومی در مس��ابقه های قهرمانی 
کشوری و حضور در مس��ابقه های جهانی ایتالیا، بزرگساالن 

تایلند، جوان��ان کره، بزرگس��االن آنتالیا و 
مس��ابقه های آزاد آذربایجان که هر کدام با 
کس��ب عنوان های درخش��انی همراه بوده 
اس��ت. بانوان شمش��یرباز طی سال های 
اخیر اس��تعداد و توانایی های خود را در 

مس��ابقه های مختل��ف ب��ه نمایش 
گذاش��ته اند و تالش ها و پشتکار 
آنان برای رسیدن به این افتخارها 
غیر قابل چش��م پوشی است، اما 
نکت��ه ای ک��ه در این می��ان نباید 
نادیده گرفت بی توجهی مسئوالن 

فدراسیون به این افراد است. 
شمشیربازی  فدراسیون  مسئوالن 
ب��ا عنایت ب��ه اینک��ه افتخارهای 
شمشیربازی ایران باید تداوم داشته 
باشد تمام توجه و برنامه های خود 
را معطوف به جوان گرایی و توجه 
به سنین پایه نموده اند و به نوعی از 
بزرگساالن و افتخارآفرینان این رشته 

غافل شده اند. 
با وجود دعوت این افراد به اردوهای 
تیم ملی، حکم وسیله ای را دارند که 

قرار اس��ت در راس��تای رشد و ارتقای 
همان جوانان تازه ظهور کرده اس��تفاده 
شوند و برای خود مسابقه های مجزا و 
یا اعزامی در س��طح بزرگساالن ندارند 

و در واقع با پا گذاش��تن بچه های جوان از یک س��ن خاصی 
ب��ه بعد، به خ��ودی خود از چرخه مس��ابقه ها و برنامه های 
فدراس��یون خارج می ش��وند و اگر مس��ابقه های سوپر لیگ 
)که از فروردین ماه س��ال جاری اس��تارت خورد( نبود، این 
افراد به فراموشی سپرده می شدند که عملکرد فدراسیون 
و نوع برخورد آنان با باتجربه های این رش��ته و استفاده 
 از آنان فقط برای آموزش جوان ترها، جای بس��ی تأمل 

دارد...
آیس��ان قمصری با 22 س��ال س��ن یک��ی از ده ها 
شمشیربازی است که نسبت به این موضوع معترض 
اس��ت و می گوید: فدراسیون بیشتر به نوجوانان و 
جوانان توجه دارد و برای پیش��رفت آنها از ما برای 
حض��ور در اردوهای تیم ملی دعوت می ش��ود و ما 
مجبوری��م با آنها کار کنیم، در حالی که هیچ س��ودی 
برای ما ندارد و اگر مس��ابقه های قهرمانی کشوری و 
یا جایزه بزرگ نبود هیچ دلخوش��ی نداریم. توقع ما از 
فدراسیون زیاد نیس��ت و فقط می خواهیم ما را به حال 

خود رها نکند. 
صحبت های آیس��ان در حالی مطرح می ش��ود که بعد از 
ناکام��ی تیم شمش��یربازی اعزامی به مس��ابقه های گوانگژو، 
رئیس فدراسیون در خصوص سردرگمی پیرامون کسب این 
نتیج��ه، مصاحبه های گوناگونی انجام داده اس��ت که به نظر 
می رسد وی با کمی تأمل نسبت به نوع برنامه هایی که برای 
جوان گرایی در فدراس��یون انجام می شود با حاشیه راندن و 
بی توجهی نسبت به بازیکنان کارآمد، خالق و تأثیرگذار و در 

عین حال با تجربه، به دالیل این ناکامی پی برد.

بازيكن تيم شمشيربازی بانوان ذوب آهن:

هيچ دلخوشی نداريم!

عنوان های برتر باش��گاه فرهنگی 
ورزشی فوالد مباركه سپاهان

 باش��گاه نمونه کش��ور در س��ال 1379
)از سوی سازمان تربیت بدنی( 

باش��گاه برتر کشور در س��ال 1381 )از 
سوی جامعه ورزش ومطبوعات کشور( 

باش��گاه برترکشور در س��ال 1386 )در 
هش��تمین آیی��ن برترین ه��ای ورزش 
 ایران(، از س��وی سازمان صدا و سیمای 

کشور
قهرمان مسابقه های فوتبال لیگ برتر کشور 
در فصل 82-81 و راهیابی به مسابقه های 

لیگ قهرمانان آسیا
قهرمان مس��ابقه های فوتبال جام حذفی 
کش��ور در فص��ل 83-82 و راهیابی به 

مسابقه های لیگ قهرمانان آسیا
قهرمان مس��ابقه های فوتبال جام حذفی 
کش��ور در فص��ل 85-84 و راهیابی به 

مسابقه های لیگ قهرمانان آسیا
قهرمان مس��ابقه های فوتبال جام حذفی 
کش��ور در فص��ل 86-85 و راهیابی به 

مسابقه های لیگ قهرمانان آسیا
نایب قهرمان مس��ابقه های فوتبال لیگ 
قهرمانان آس��یا در س��ال 2007 میالدی 

)1386(
راهیاب��ی به مس��ابقه های فوتب��ال جام 
باشگاه های جهان، به عنوان نخستین تیم 
ایرانی در تاریخ فوتبال کش��ور در س��ال 

2007 میالدی )1386(
نایب قهرمان مس��ابقه های فوتبال لیگ 
برتر کشور در فصل 87-86 و راهیابی به 

مسابقه های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا 
مقام چهارم مسابقه های فوتبال لیگ برتر 
کش��ور در فص��ل 88-87 و راهیابی به 

مسابقه های لیگ قهرمانان آسیا
قهرمان مسابقه های فوتبال لیگ برتر کشور 
در فصل 89-88 و راهیابی به مسابقه های 

فوتبال لیگ قهرمانان 2011 آسیا
رتب��ه 52 برترین های فوتبال باش��گاهی 

جهان در رده بندی فیفا در سال 1386
قهرمان مسابقه های فوتبال لیگ دسته اول 

باشگاه های کشور )س��پاهان نوین ( در 
فصل 87-86 و راهیابی به مس��ابقه های 

لیگ برتر کشور 
لی��گ  فوتب��ال  مس��ابقه های  قهرم��ان 
باش��گاه های کش��ور در رده سنی امید، 

جوانان، نوجوانان و نونهاالن
قهرمان یازده دوره مس��ابقه های هندبال 
 لی��گ برت��ر و ج��ام جذف��ی کش��ور 

)1375 تا 1388( 
نای��ب قهرمان��ی مس��ابقه های هندبال 

باشگاه های آسیا در سال 1383 تهران 
مقام سوم مسابقه های هندبال باشگاه های 

آسیا در سال 1387 کویت 
قهرم��ان چهار دوره مس��ابقه های کاراته 
س��وپر لیگ برتر کشور در سال های 85، 

88 ،87 ،86
قهرمان سه دوره مس��ابقه های بسکتبال 

لیگ برتر بانوان کشور 
قهرمان شش دوره مسابقه های بدمینتون 

لیگ برتر بانوان کشور 
قهرمان سه دوره مسابقه های شنا لیگ برتر 

بانوان کشور 
قهرمان دو دوره مسابقه های کاراته لیگ 

برتر بانوان کشور 
قهرمان مس��ابقه های هندب��ال لیگ برتر 

بانوان کشور 
25. نخس��تین باش��گاه دارنده گواهینامه 
مدیریت کیفی��ت ISO 9001-2000 و 
 ISO 9001-2008 ارتقاء در سال 1388 به

از شرکت SGS سوئیس
نخستین و تنها باشگاه دارنده گواهینامه 
مدیری��ت ایمنی و بهداش��ت حرفه ای 
درح��وزه   OHSAS  18001-2007
باشگاه داری ایران و خاورمیانه از شرکت 

توف نورد آلمان 
نخستین باشگاه دارنده گواهینامه آموزشی 

10015 از شرکت  SGS سوئیس
انتخاب باش��گاه فرهنگی ورزشی فوالد 
مبارکه س��پاهان ب��ه عنوان برن��د  برتر 
استان در جشنواره 100 برند برتر استان 

اصفهان 

سپاهان برای 
تكميل كلكسيون 
افتخارهای خود 
تنها به جام 
قهرمانی در ليگ 
قهرمانان آسيا 
نياز دارد.
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مركزی، طبقه اول
سهشنبه9آذر23/1389ذالحجه1431/شمارهTuesday 30 November 2010 406)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام صادق)ع(:
كوششی كه پارسايی در 
آن رعايت نشود سودی 
نخواهد داشت.

اصفهان، شایسته میزبانی اجالس بین المللی سران غیر متعهدها

راه اندازی اولین خط »تراموای« اصفهان تا اوايل سال آينده

مهدی رفائی
اجالس  میزبان  ایران   ،1391 سال  در 
بین المللی غیر متعهد، متشکل از 118 
بدان  این  و  باشد  می  جهان  کشور 
تاالرها،  باید  زمان  آن  تا  که  معناست 
سالن همایش و زیرساخت های اقامتی 
تهران  از  غیر  شهری  در  اجالس  این 
و  دولت  هیأت  که  چرا  شود،  فراهم 
مسئوالن اجرایی مخالف برگزاری این 
اجالس مهم در تهران هستند و از نقطه 
نظر امنیتی، ترددی و نگاه های کالن و 
استراتژیک، تهران مناسب برگزاری این 
اجالس نیست، پس می بایست شهری 
دارای هویت و نماد فرهنگ و تمدن 

ایران میزبانی این اجالس را بپذیرد.
نژاد در نشست  سید مرتضی سقائیان 
اظهار  رسانه  اهالی  جمع  در  خبری 
شایستگی های  دارای  اصفهان  داشت: 
الزم برای میزبانی این اجالس می باشد 
فرهنگی،  و  تاریخی  نظر  نقطه  از  و 
دارای هویت است و  اصفهان شهری 
مکانی امن و مناسب با زیرساخت های 

اجالس  میزبانی  برای  فرهنگی خوب 
مدیریت  می باشد.  متعهدها  غیر  سران 
در  بود  خواهد  قادر  اصفهان  شهری 
تخصیص  و  مرکز  همکاری  صورت 
بودجه و تعامل الزم در کم ترین زمان 
و به بهترین شکل زیرساخت های الزم 
از قبیل اماکن اقامتی و تاالرهای اجالس 

را به بهره برداری برساند.
در   شد:   یادآور   اصفهان  شهردار 
به  که  ای  اوایل خردادماه طی مصوبه 
جمله  از  دولت  هیأت  تأیید  و  امضاء 
اسفدیار رحیم مشایی و وزیر مسکن 
مقرر  است،  رسیده  شهرسازی  و 
اجالس  این  میزبان  اصفهان  گردید 
معرفی  اصفهان  در  که  مکانی  و  باشد 
شده بود برای ساخت یک سایت 30 
توسعه،  هکتار   20 امکان  با  هکتاری 
مورد تأیید هیأت مشاوران دولتی قرار 
اصفهان  شهرداری  شد  قرار  و   گرفت 
 زیرساخت های الزم را طی دو سال ایجاد 

کند.
سقائیان نژاد اضافه کرد: در این تفاهم 
نامه آمده است که سالن ها و تاالرهای 

همایش در 21500 مترمربع و فضای 
اداری در 20 هزار مترمربع به همراه 17 
اقامتی  های  زیرساخت  مترمربع  هزار 
ایجاد شود و تا 60 هزار مترمربع این 
فضاها قابل توسعه باشد و نیز دو سال 
مهلت ساخت داده شده است که یک ماه 
زودتر از اجالس باید تحویل داده شود 
و هم چنین در تفاهم نامه آمده است 
که 100 میلیارد ریال از سوی دولت در 
اختیار شهرداری اصفهان قرار گیرد و 
شهرداری اصفهان نیز خود 100 میلیارد 
ریال سرمایه گذاری کند و 50 هکتار 
زمین هم آورده شهرداری باشد و این 
مجموعه به طور رایگان برای اجالس 
سران غیر متعهدها و نیز 3 اجالس بین 
 المللی دیگر در سال در اختیار دولت قرار 

گیرد. 
تصریح  نژاد  سقائیان  مرتضی  سید 
نامشخص  دالیلی  به  متأسفانه  کرد: 
تخصیص  اصفهان  به  الزم  اعتبارهای 
ریال  میلیارد   28 تنها  و  نشده  داده 
با  مغایر  و  شمول  از  خارج  هم   آن 
که  است  شده  داده  اعتبار  نامه  تفاهم 

کافی نمی باشد و در این راستا در کیش 
که نسبت به اصفهان از نظر هویتی و 
مناسب بودن جهت اجالس ضعیف تر 
است، عملیات هایی جهت انجام پروژه 

در همین زمینه آغاز شده است. 
اصفهان   که  نکته  این  بیان  با  وی 
لح���اظ    از  ش��هر  مناس��ب ترین 
فرهن���گی   و  شه��ری  مدی��ریت 
تخصی�ص  است،  اج��الس  ب��رای 
ساخت  شدن  نهایی  و  الزم   اعتبار   
را   متعهدها  غیر  اجالس  های  سالن 
شهری  توسعه  برای  مناسب  زمینه ای 
اصفهان دانست و خاطرنشان ساخت: 
برپایی این اجالس در اصفهان و ساخت 
مساعدت  با  اگر  همایش،  های  سالن 
مرکز همراه شود عالوه بر اعتبارآفرینی 
بین المللی برای ایران و میزبانی شایسته 
از مدعوین، اصفهان را به رشد متوازن 
و درخور شأن پایتخت فرهنگی کشور 
از لحاظ زیرساخت های اقامتی، تجهیز 
اقتصاد  و  سریع السیر  قطار  فرودگاه، 
خواهد  الملل  بین  توریسم  و   پویا 

رساند.

 زاينده رود 
از  خبرنگاران  جمع  در  نژاد  سقائیان  مرتضی   سید 
راه اندازی اولین خط تراموای شهری اصفهان تا اوایل سال 

آینده خبر داد.
نمایشگاه  محل  در  خبری  نشست  در  نژاد   سقائیان 
جهاد خدمت رسانی گفت: قرارداد اجرایی 10 کیلومتر خط 
تراموا از ایستگاه پاسداران در خیابان امام خمینی به سمت 
بسته  شهدا  میدان  به  ادامه  در  و  اسالمی  جمهوری  میدان 
شده است و این پروژه با اعتبار 70 میلیارد ریالی توسط سه 
پیمانکار برنده در مناقصه انجام خواهد شد و بستری زیبا 
و با جاذبه و راحت را برای عموم مردم و گردشگران به 

وجود خواهد آورد.
قطار  بندی  استخوان  ایجاد  از  پس  کرد:  اضافه  وی 
احتیاج  تراموا  به  اتصال های شعاعی  و  تردد  برای  شهری 
از  گذشتن  از  پس  و  دارد  قرار  کار  دستور  در  که  است 
متصل  شهر  ترافیکی  سوم  و  دوم  رینگ  به  شهدا   میدان 

می شود. 
شهردار اصفهان در خصوص قطار شهری تصریح کرد: 800 
ایجاد مسیر قطار شهری شمال جنوب در »سویل«  از  متر 
باقی مانده است و قسمت چهارباغ تا خیابان شریعتی آن در 
حال انجام است و برای خرید واگن های مترو رایزنی های 
الزم با یک شرکت مادر تخصصی ساخت واگن و 2 شرکت 

فاینانس انجام شده است. 
وی خاطرنشان ساخت: معاون عمرانی شهرداری، نماینده 
مستمر  طور  به  اصفهان  متروی  مدیرعامل  و  شهر  شورای 
شرکت  کشور  وزارت  جلسه های  در  مترو  تحقق   برای 
ازای  در  است  شده  راضی  شرکتی  تازگی  به  و  کنند  می 
 فروش بلیط 7 سال متروی اصفهان، واگن های آن را تجهیز 

کند.

آثار هفته واليت هنوز بر شهر مستولی است
والیت  هفته  آثار  که  مطلب  این  بیان  با  اصفهان  شهردار 

هنوز بر شهر اصفهان مستولی است؛ عزم راسخ اصفهان در 
بزرگداشت 25 آبان روز حماسه ایثار مردم اصفهان و نیز 

دیدار مقام معظم رهبری را ستود. 
ترورهای  و  دشمن  ناکام  یورش های  به  اشاره  با  وی 
حادثه های  و  تحمیلی  جنگ  انقالب،  جمعی  دسته 
دانست  مردم  وحدت  عامل  را  والیت  گذشته،  سال 
تمام  رهبری  معظم  مقام  مبارك  وجود  حول  افزود:  و 
ناکام   مشکل های ملت حل خواهد شد و دشمن همواره 

می ماند. 
با تبریک هفته بسیج گفت: بسیج حق عزت  سقائیان نژاد 
ملت ایران و اسالم را نگه داشته است و بسیج تنها نباید در 
نیز نقشی اساسی  بلکه در سازندگی  باشد،  جبهه و جنگ 

دنبال می کند و همواره مانند 
قرمز  و  سفید  گلبول های 
مختلف  امور  مکمل  خون، 

است.
نمایشگاه  اصفهان  شهردار 
را  رسانی  خدمت  جهاد 
نمونه ای از بروز عملیات های 
و  عمران  در  جهادی 
شهری  مدیریت  و  آبادانی 
توصیف کرد و اظهار داشت: 

 جهاد خدمت رسانی بسیج سازندگی در جلوه مدیریت شهری 
است.

خدمت  جهاد  نمايشگاه  از  نفر  هزار  صد  به  نزديک 
رسانی ديدن کردند

شهرداری  وظیفه   372 اینکه  به  اشاره  با  اصفهان  شهردار 
از  است؛  شده  تشریح  رسانی  خدمت  جهاد  نمایشگاه  در 
بازدید 90 هزار و 500 نفر تا اوایل هفته از نمایشگاه خبر 
داد که از این تعداد در شلوغ ترین روز حدود 7800 نفر 
دیدن  نمایشگاه  از  روزانه  نفر   500 مورد،  کمترین  در   و 

کرده اند.

وی اضافه کرد: شخصیت های برجسته کشوری و لشگری 
و بیش از هزار نفر از مدیران شهری حوزه شهرداری های 
کشور نیز از نمایشگاه و برنامه های متنوع جانبی آن به طور 

مستمر بازدید کرده اند.
سقائیان نژاد تصریح کرد: نمایشگاه جهاد خدمت رسانی نه 
در جهت تفاخر بلکه در راستای فرمایش های امام)ره( مبنی 
بر نمایش عملکرد برای امیدواری مردم برپا شده تا مردم با 
دیروز، امروز و فردای شهرداری آشنا شوند و دیگران هم 

از موفقیت های اصفهان الگوبرداری کنند. 
هم چنین برخورد با مردم و آموزش فرهنگ شهروندی و 
از  آموزشی  و  کارگاهی  حضوری،  صورت  به  آن  ارتقای 

هدف های دیگر نمایشگاه بوده است.
خص�������وص  در  وی 
ابراز  نمایشگاه   هزینه های 
و  هزینه  ترین  کم  با  داشت: 
 با بهره گیری از پتانسیل های 
شهرداری  افزاری  سخت 
و  وسایل  انتقال  و  منطقه ها 
خالقیت های  بروز  با  تنها 
ویژه، نمایشگاه با 200 میلیون 
تومان هزینه برپا شده که در 
مقایسه با تبلیغات گران صدا 

و سیما رقم ناچیزی است.
نهایی  نظرسنجی  در  کرد:  خاطرنشان  نژاد  سقائیان 
مثبت  نمایشگاه  که  داشته اند  ابراز  مردم  از  درصد   85/9
و  تداوم  خواستار  درصد   80 از  بیش  و  است  بوده 
مردم  سایر  و  گردشگران  بازدید  برای  آن  بودن   همیشگی 

شده اند.
افزايش رشد شاخص های حمل و نقل شهری اصفهان

ترافیک و رشد 12  افزایش  به  اشاره  با  شهرداری اصفهان 
افزایش  و  اخیر  سال  شش  در  اصفهان  جمعیت  درصدی 
در  شهرداری  عملکرد  خودرو،  مالکیت  درصدی   32

ارزی��ابی  مثب��ت  را  الزم  زیرس��اخت های   ایج���اد 
کرد.

اتوبوس  ناوگان  حجم  به  درصد   32 داشت:  اظهار  وی 
تعداد  و  شده  اضافه  رانی  تاکسی  به  درصد   51 و  رانی 
 87 مقابل،  در  که  است  یافته  افزایش  نیز  تاکسی ها  مسافر 
 درصد طول بزرگراه های شهری و 137 درصد تقاطع های 
درصد   380 شهری،  معابر  درصد   11 همسطح،  غیر 
پارکینگ های  درصد   48 و  ترافیک  نظارت  دوربین های 

عمومی افزایش یافته است.
و  مطبوعـــات  برای  شهـــردار  خــوش   خبـــرهای 

رسانه ها
راستای  در  داشت:  اظهار  خبری  نشست  در  نژاد  سقائیان 
دفترهای  از  یک  هر  به  سواری  دوچرخه  سازی  فرهنگ 
مطبوعات محلی و رسانه ها دو دستگاه دوچرخه اختصاص 

داد شده است.
شده  انجام  جدید  دکه های  احداث  برنامه ریزی  چنین  هم 
است که ساماندهی کیوسک ها در شهر به هم گرایی رسیده 
و به زودی تعدادی دکه مطبوعاتی اضافه شده و دکه های 

فعلی ساماندهی می شود. 
برای  نیز  تومان  میلیون   50 افزود:  اصفهان  شهردار 
اختصاص  مطبوعات  اهالی  الحسنه  قرض  صندوق 
برای  ریزی  برنامه  حال  در  شهرداری  و  است  یافته 
خبرنگاران  و  مطبوعات  پایدار  درآمد  نداشتن   مشکل 

است.
رسانه ها  و  نشریه ها  استقالل  ضرورت  بر  تأکید  با  وی 
پیشنهاد داد که برخی از دکه های مطبوعاتی برای سودآوری 

به اهالی مطبوعات واگذار شود. 
مجتمع  و  انبار  احداث  طرح  تصویب  از  چنین  هم  وی 
که  داد  خبر  شهرداری  معاونان  شورای  در  مطبوعاتی 
مورد  سه  از  محلی  سال  از  مانده  باقی  روزهای  طول  در 
 جانمایی برای آن کلنگ زنی شده و عملیات ساخت آغاز 

می شود.

 نمايشگاه جهاد خدمت رسانی نه در جهت 
 تفاخر بلكه در راستای فرمايش های امام)ره( 

 مبنی بر نمايش عملكرد برای اميدواری 
 مردم برپا شده تا مردم با ديروز، امروز 

و فردای شهرداری آشنا شوند


