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استاندار چهارمحال و بختياري گفت: رشد و توسعه 
جوامع ب��دون توجه به زيرس��اخت هاي فرهنگي 
ممكن نيست، چرا که پيشرفت امری درونی است 
و ابت��دا بايد آن را در باورها و اعتقادها نهادينه کرد. 
به گ��زارش فارس، علي اصغر عنابس��تاني در آيين 
اختتاميه بيست و دومين جش��نواره تئاتر منطقه اي 
کش��ور در اين استان، با اشاره به نقش هنر در رشد 
و توسعه جوامع اظهار داشت: هنر در شكل گيري و 
هدايت هدف و آرمان هاي يك جامعه و پيش��رفت 
و تعالي آن نقش مه��م و تأثيرگذاري دارد، چرا که 
هنرمندان داراي قدرت بااليي از درك زوايا و نكاتي 
هس��تند که از چش��م ديگران پوشيده است. وي به 
برگزاري همايش ارائه الگوهاي ايراني، اسالمي در 
کشور اشاره کرد و افزود: مي توان از هنر در شناسايي 
و ارائه الگوهاي نمونه و برجس��ته ايراني- اسالمي 
کم��ك گرف��ت و از آن در تحقق بخش��ي به اين 
هدف بهره الزم را برد. عنابستاني ادامه داد: فرهنگ 
به مجموع��ه اي از اعتقاده��ا و باورهاي يك ملت 
گفته مي ش��ود و هنر در شكل گيري و انسجام اين 
باورها و اعتقادها نقش مهم و تأثيرگذاري دارد. وي 
تصريح کرد: با نگاهي به قرن گذش��ته، به اين نكته 
مي رس��يم که جوامعي که به رشد و توسعه دست 
پيدا کرده اند در درجه اول به توسعه زيرساخت هاي 
فرهنگي خود توجه ويژه اي داشته، نظير کشورهاي 
چون چين، کره جنوبي، ژاپن و روس��يه که مرزهاي 
رشد و توس��عه را با توجه به بخش فرهنگ و هنر 
خود طی کرده اند. عنابس��تاني بر لزوم شناس��ايي 
شاخص هاي رشد و توسعه کشور در حوزه فرهنگ 
و هنر تأکيد کرد و افزود: شاخص هايي چون اعتماد 
ملي، خودباوري، بازگشت به هويت تاريخي ، نظم 
پذيري، از خودگذشتگي و اعتقادها و باورهاي ديني 
از جمله اين ش��اخص ها هستند که هنرمند با خلق 
آثار فاخر و ارزشمند مي تواند بستر الزم براي تقويت 

اين شاخص ها را فراهم کند. 

مديرکل راه و ترابری اس��تان 
چهارمح��ال و بختي��اری از 
س��اخت 6 تونل محور اردل 
– دوپالن خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل راه و 
ترابری اس��تان چهارمحال و 

بختياری علی عليخانی در جريان بازديد از محور اردل – دوپالن 
گفت: با وجود ترافيك بسيار باالی محور شهرکرد...

شهرستان/ صفحه 4

مدیرکل راه و ترابری استان چهارمحال و بختیاری: 
احداث 6 تونل در جاده 

اردل – دوپالن

استاندار چهارمحال و بختیاري: 
توسعه كشور بدون توجه 
به زيرساخت هاي فرهنگي 

ممكن نيست

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور در اصفهان:

مستمری بازنشستگان 6 درصد 
افزایش یافت

صفحه 2

با توجه ب��ه ميزان ف��راوان 
آاليندگی در هوای اصفهان 
و وضعيت ناسالم بودن هوا 
چند روزی مدارس اصفهان 
و برخ��ی ش��هرها تعطي��ل 
بودند که اين وضع با وجود 

خوشحالی برای دانش آموزان نگرانی معلمان را در بر داشته است 
بنابراين از اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در اين...

شهرستان/ صفحه 4

س��يد ج��الل قريش��ی مدير 
صندوق مه��ر ام��ام رضا در 
نشست خبری اصحاب رسانه 
گفت: صندوق مهر امام رضا 
در 6 ماهه اول س��ال دو برابر 
بيشتر از تعهد استانی اشتغال 

ايجاد نموده اس��ت. قريشی اضافه کرد: با اختصاص مبلغ 45 ميليارد 
تومان، 6437 مورد اشتغال ايجاد شده است که تعهد اين...

سراسری/ صفحه2

خوشحالی دانش آموزان و نگرانی 
معلمان از تعطیلی مدارس

ایجاد 6400 فرصت شغلی توسط 
صندوق مهر امام رضا در اصفهان

سرمایه گذاري 7 هزار ميليارد ریالي بانک تجارت در فوالد مبارکه
 زاینده رود 

به  متعلق  و  ملی  ثروتی  مبارکه  فوالد 
بانك  رو  اين  از  است،  ايران  نسل های    همه 
طرح های  اجرای  در  مشارکت  برای  تجارت 
توسعه اين شرکت و به جا گذاری اين ثروت 
ملی برای نسل های آينده، آماده است تا با ارائه 
هموار  را  طرح ها  اين  اجرای  راه  خدمت   اين 

نمايد.
دکتر مجيد رضا داوری؛ مديرعامل بانك تجارت 
ايران که به همراه اعضای هيأت مديره و مديران 
ارشد اين بانك با مدير عامل، معاون اقتصادی 
مالی و معاون طرح و توسعه فوالد مبارکه ديدار 
می کردند با بيان مطالب فوق گفت: بانك تجارت 
به زودی با  امضای تفاهم نامه ای با دکترسميعی 
ن ژاد اين ميزان سرمايه گذاری در فوالد مبارکه  را 
نهادينه خواهد کرد و از اين خرسند است که 
با تأمين سرمايه افزايش ظرفيت توليد در فوالد 
مبارکه در راه عزت و سربلندی کشور گامی ديگر 

برداشته می شود.
وی در ادامه تصريح کرد: از نظر من فوالد مبارکه 
بلكه يك ثروت ملی  نيست  يك سرمايه ملی 
است، چرا که ثروت چيزی است فراتر سرمايه، 
ما گاهی بخشی از ثروت را می توانيم تبديل به 
سرمايه کنيم و بخشی را نمی توانيم، ضمن اينكه 
سرمايه در يك زمان مصرف می شود، ولی ثروت 
همانگونه که اشاره شد متعلق به تمام نسل ها 
که  است  ثروتی  مبارکه  فوالد  بنابراين  است، 
سال های سال و نسل های آينده بايد آن را پوياتر 

کرده و از آن استفاده کنند.
دکتر داوری در ادامه تصريح کرد : اين کشور 
را هيچ کس نمی سازد مگر دستان پرتوان و پر 
تالشگر تك تك کسانی که قلبشان برای اين مرز 
و بوم می تپد، پس بر ما است هر چه سريع تر ساز 

و کار اين سازندگی را فراهم نماييم.
به گزارش خبرنگار خبرنامه فوالد در اين ديدار، 
هم چنين دکتر سميعی نژاد، فوالد مبارکه را محل 
کار و سرمايه گذاری همه شرکت هايی دانست که 

عزت و سربلندی ايران اسالمی را خواهانند.
ايشان در ادامه تأکيد کرد که ما وقتی برای اتالف 
در اين زمينه نداريم، زيرا هر مقدار که  اين کار به 
تأخير  افتد اقتصاد و بازار کشور متضرر خواهد 
شد بديهی است وقتی اين طرح ها اجرا شد نه 
تنها از لحاظ اقتصادی بلكه از نظر اجتماعی  و 

منتفع  منطقه  ويژه  به  و  نيز کشور  اشتغال زايی 
می گردند.

اظهار  ادامه  در  مبارکه  فوالد  عامل   مدير 
مبارکه  فوالد  اکنون توسط شرکت  داشت: هم 
18هزار فرصت شغلی به طور مستقيم و صدها 
هزار فرصت شغلی غير مستقيم ايجاد شده است، 
ضمن اينكه با اجرای طرح های توسعه آتی در 
به  ديگر  شغلی  فرصت  هزار   10 شرکت  اين 

صورت مستقيم ايجاد خواهد شد.
تفکر بسیجی در فوالد مبارکه محور اساسی 

توسعه  صنعت فوالد کشور است
صنايع  وزير  معاون  احمدی  خدامراد  مهندس 
و رئيس سازمان صنايع کوچك و شهرك های 
صنعتی، در جمع پرشور بسيجيان فوالد مبارکه 
از جنگ  پس  بسيجيان  رسالت  اکنون  گفت:  
سنگين تر شده است و مجموعه فوالد مبارکه با 
رويكردی بسيجی چه در دوران دفاع مقدس و 
چه پس از آن توانسته اند منشأ خدمات ارزنده ای 
به کشور باشند وتفكر بسيجی در اين شرکت 
محور اساسی توسعه  صنعت فوالد کشور است.

ابراز خرسندی از حضور در جمع  وی ضمن 
بسيجيان فوالد مبارکه گفت: امام )ره( بسيج را 
شجره  طيبه خواندند که البته اين امر بی دليل نبود 
چرا که ما ديديم با آغاز جنگ تحميلی پايه ريزی 
مردم  مبنای  بر  کشور  مرزهای  از  دفاع  عرصه  
گذاشته شده بود و امام )ره( تئوری دفاع از ميهن 
عزيز را توسط مردم مطرح نمودند و اين ايده 
را به عنوان مديريت محور جنگ قلمداد کردند، 
چون ايشان می دانستند چنانچه اگر مردم براساس 
باورهای اعتقادی خود حرکت کنند و نه بر مبنای 
معادله های مادی بی شك نتيجه  آن سربلندی و 
توفيق  بود و ديديم  برای کشور خواهد  عزت 
هايی که حاصل شد بر مبنای همين باورهای 
شكل  بسيج  نام  به  که  مجموعه ای  در  مردمی 

گرفته بود، به دست آمد.
ايشان در ادامه تصريح کرد: ما در طول دوران 
کرديم  مشاهده  آن  از  پس  و  مقدس  دفاع 
و  اعتقادها  روی  بر  )ره(  امام  سرمايه گذاری 
در  چند  هر  نبوده،  بی هدف  مردم  باورهای 
آينده نيز اين مردم بسيجی هستند که می توانند 
تعيين  نقش  مختلف  عرصه های  در  با حضور 

کننده ای ايفا نمايند.
معاون وزير صنايع ادامه داد: شجره  طيبه يعنی يك 

تفكر و انديشه  جوشان 
يعنی  رونده،  پيش  و 
طول  در  که  تفكری 
تاريخ ظهور و حضور 
دارد و از اين جوشش 
ايران  در  حرکت  و 
اسالمی از سوی مردم 
هميشه در صحنه هم 
در دوران جنگ و هم 
بعد از آن در عرصه ها 
مختلف  ميدان های  و 
فرهنگی،  اقتص��ادی، 
سازن��دگی و توسع�ه  
کش�ور ص�ورت گرفته 

است.
ش����رکت  رئي���س 
شه��رك های صنعت��ی 
ي��ادآورد ش��د: وقتی 
مق�ام معظ�م رهب�ری 

نيروهای  توسط  کرخه  سد  ساخت  هنگام  در 
بسيجی اعالم فرمودند: هرکجا کاری به برادران 
بسيجی واگذار نموديم مطمئن هستيم که آن کار 
به شكلی مطلوب انجام خواهد شد و وقتی رئيس 
جمهور شعار ما می توانيم را مطرح می نمايند؛ آن 
وقت است که ما شاهد حضور و ظهور هرچه 
پررنگ تر بسيج و بسيجيان در عرصه خودکفايی 
که  داشت  اذعان  بايد  بنابراين  هستيم.  کشور 
هرکجا به اين انديشه  جوشان و تفكر ناب ميدان 

نتيجه های  شده  داده 
مثبتی عايد کشور شده 
است چرا که آنها علم 
باورهای دينی و  با  را 
اصول مقدس اسالم به 

کار می بندند.
اينكه  بيان  با  وی 
تكامل  روند  امروزه 
بسيجيان  و  بسيج 
که  است  گونه ای  به 
ديگر نمی توان آنها را 
نداشتن  برچسب  با 
ميدان ها  از  تخصص 
دور نگه داشت، گفت: 
علمی،  در صحنه های 
عملياتی  تحقيقاتی، 
نيروهای  اجرايی،  و 
که  کسانی  و  بسيجی 
دارای اين تفكر هستند 

به انواع تخصص ها تجهيز شده اند.
احمدی در ادامه، عملكرد و تفكر بسيجی در فوالد 
مبارکه را مثبت ارزيابی کرد و گفت: اميدواريم 
در آينده نيز با تفكر بسيجی که در مديريت و 
کارکنان فوالد مبارکه وجود دارد، شاهد رشد و 
توسعه  اين بزرگ ترين فوالدساز کشور باشيم و 
زمينه های گسترش اين جريان جوشان و طيبه 

بيش از گذشته در اين شرکت فراهم شود.
معاون وزير در خاتمه از همه کارکنان فوالد مبارکه 

اصفهان که همانند دوران جنگ در عرصه های 
مختلف صنعت در حال جهاد می باشند تشكر و 

قدردانی کرد.
محصوالت  حمل  جدید  رکورد  کسب 
ارسال  با  اصفهان  مبارکه  فوالد  
در  محصول  هزارتن   500 از   بیش 

آبان ماه سال جاری
احمدرضا پيشخوان، مدير برنامه ريزی و کنترل 
توليد شرکت فوالد مبارکه از کسب رکورد جديد 
حمل محصوالت فوالد مبارکه خبر داد و گفت: 
فوالد مبارکه در آبان ماه سال جاری  با ارسال 
509 هزار و 670 تن انواع محصوالت توليدی 
خود به مقاصد مشتريان، به رکورد جديدی در 
زمينه حمل محصوالت دست يافت که نسبت 
به   1387 سال  ماه  خرداد  در  قبلی  رکورد  به 
 ميزان 495 هزار تن، حدود 3 درصد رشد داشته 

است.
وی افزود: به طور کلی فوالد مبارکه از ابتدای 
سال جاری تا پايان آبان ماه 3 ميليون و 511 هزار 
تن انواع محصوالت توليدی خود را به مقاصد 
مشتريان ارسال نموده که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل حدود 8 درصد رشد را نشان   می دهد. 
ايشان در خصوص چگونگی حمل محصوالت 
فوالد مبارکه به مقصد مشتريان گفت: حمل اين 
ميزان محصول در آبان ماه به وسيله 22 هزار و 

666 کاميون و 901 واگن انجام شده است. 
خارجی  ممیزی  موفقیت آمیز  برگزاری 
سیستم های یکپارچه مدیریت فوالد مبارکه 

در سال 89 
مميزی خارجی سيستم های يكپارچه مديريت 
فوالد مبارکه از تاريخ يازدهم آبان ماه آغاز و به 
مدت سيزده روز با حضور پنج نفر از مميزان 

شرکت DNV با موفقيت  برگزار شد. 
فوالد  سازمانی  وتعالی  کيفيت  تضمين  مدير 
اين  طی  گفت:  خبر  اين  اعالم  با  مبارکه 
و  پشتيبانی  توليدی،  واحدهای  کليه  مدت 
مديريت  سيستم های  مميزی  مورد   ستادی 
کيفيت ISO 9001(، مديريت ايمنی و بهداشت 
حرفه ای )OHSAS 18001(، مديريت محيط  
و  آموزش  مديريت  و   )ISO  14001 زيست 
توسعه منابع انسانی )ISO 10015 ( قرار گرفتند 
مغايرت  گونه  هر  وجود   بدون  نتيجه  در  که 
عمده ای گواهينامه های استاندارد مذکوردر فوالد 

مبارکه  تمديد اعتبار شدند. مهندس صمدی در 
ادامه با بيان اينكه در جريان اين مميزی، واحد 
مبارکه هم  فوالد  پيوست  نورد  و  فوالد سازی 
موفق به اخذ گواهينامه ISO14001 گرديد افزود: 
تيم مميزی هم چنين در ديداری که با مديرعامل 
شرکت داشتند ضمن بر شمردن نقاط کليدی از 
کليه  توجه ويژه  از  مميزی،  يافته های خود در 
سطوح سازمانی شرکت به موضوع سيستم های 
مديريتی و مشارکتی و بهبود مستمر به عنوان 
يكی از ويژگی های منحصر به فرد شرکت فوالد 

مبارکه ياد نمودند.
نشست  اين  در  فوالد،  خبرنامه  گزارش  به 
مميزان  جمع  در  مبارکه  فوالد  عامل  مدير 
از  برخی  شماری  بر  ضمن   DNV شرکت 
راستای  در  مبارکه  فوالد  شرکت  برنامه های 
خود،  کالن  هدف های  و  استراتژی ها  تحقق 
نيروی انسانی در فوالد مبارکه را سرمايه اصلی 
خود  حمايت  اعالم  ضمن  و  خواند  سازمان 
اضافه  شرکت  در  سيستمی  رويكردهای   از 
بهبود  به  توجه  و  سيستم ها  رسانی  بروز  کرد: 
به  توجه  سيستم ها،  و  فرآيندها  کليه  مستمر 
بهره وری و بهينه سازی در مصارف و بهره گيری 
مطلوب تر از انرژی، از ديگر گام هايی است که 

فوالد مبارکه در اين راستا برداشته است.
بنا براين گزارش دکتر سميعی نژاد تصريح کرد: 
ما بايستی هميشه خودمان را ارزيابی و مميزی 
نموده و در جهت بهبود و تحول حرکت نماييم. 
در پايان فرآيند مميزی، جلسه اختتاميه مميزی 
در تاريخ دوم آذر ماه در سالن جلسه های کميته 
مميزی  تيم  آن  که طی  گرديد  برگزار  راهبری 
در  را  خود  يافته های  مهم ترين  از  مجموعه ای 
حوزه های تمرکز تعيين شده در قالب نقاط قوت 

و فرصت های بهبود اعالم نمودند. 
هم چنين مهندس حسينيان به عنوان سرپرست 
کليه  همكاری  از  تشكر  ضمن  مميزی  تيم 
مميزی،  فرآيند  مناسب  برگزاری  در  واحدها 
سيستم های  به  ارشد  مديريت  تسلط  و  تعهد 
مديريت و اقدام های مؤثر انجام شده در زمينه 
افزايش کميت و کيفيت محصوالت و خدمات 
واحدهای مختلف را مورد اشاره قرار داده و ابراز 
اميدواری نمود تا روند رو به رشد سيستم های 
ادامه  چنان  هم  مبارکه  فوالد  در   مديريتی 

يابد.
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مهدی رفائی

مديرعامل س��ازمان تأمي��ن اجتماعی 
کش��ور در هماي��ش س��ران اتاق های 
بازرگانی کشور در محل اتاق بازرگانی 
صنايع و مع��ادن اصفهان، از افزايش 6 
درصدی مستمری بازنشستگان خبر داد 
و افزود: ما به التفاوت مستمری ايشان 
از ابتدای س��ال تاکنون نيز به صورت 
نق��دی پرداخ��ت می ش��ود و مبلغ آن 
420 ميليارد تومان برآورد ش��ده است. 
حافظی از تشكيل کميته مشترکی بين 
مجموعه صندوق تأمي��ن اجتماعی و 
اتاق بازرگانی س��خن به مي��ان آورد و 
اظهار داش��ت: تعامل اف��راد مرتبط با 

صندوق، بازنشس��تگان و جامعه کارگری و فعاالن 
اقتصادی بايد ايجاد شود تا چالش های قابل اصالح 
و پيش��گيری در اولويت پيگ��رد و حل قرار گيرد. 
حافظی تصريح ک��رد: قانون تأمين اجتماعی فعلی 
مربوط به 35 س��ال پيش اس��ت و نياز به بازنگری 
دارد که هم فكری فعاالن اقتصادی می تواند فضای 
جدي��دی را به وجود آورد. وی ادامه داد: در حوزه 
درمانی هزينه های درمان مس��تقيم به طور تقريبی 
2/5 برابر هزينه درمان دولتی است که بايد هزينه ها 
کنت��رل و بازنگ��ری ش��ود. وی خاطرنش��ان کرد: 
ميانگين هزينه های ماهانه صندوق تأمين اجتماعی 
کش��ور 1100 ميليارد توم��ان و درآمد آن تنها 900 
ميليارد تومان بوده است که در اين خصوص برای 
اصالح برنامه ها مداخله صورت گرفته و اگر اين 
امر اصالح نمی شد، به اقتصاد کشور و بخش تأمين 

اجتماعی ضرر جدی وارد می شد. 
ــکان و  ــازمان تأمین اجتماعی به پزش بدهی س

مرکزهاي درمانی پرداخت شد 
مديرعامل س��ازمان تأمي��ن اجتماعی کش��ور در 
جمع فعاالن اقتص��ادی در اتاق بازرگانی اصفهان، 
از پرداخ��ت بدهی س��ازمان به عموم پزش��كان، 
دندانپزش��كان، داروخانه ه��ا و مرکزهای درمانی و 

کلينيك ه��ا خبر داد و گفت: 5 ماه بدهی معوقه به 
اين افراد و مرکزها به طور يكجا پرداخت شده و به 
دس��ت ايشان می رسد، هم چنين از اين پس ظرف 
2 ماه از وصول اسناد بيمه 60 درصد آن به سرعت 
به پزش��كان و مراکز پرداخت می شود که پيش از 
اين طی 6 ماه انجام شده است. حافظی اضافه کرد: 
سازمان تأمين اجتماعی دارای 70 بيمارستان و 300 
کلينيك می باشد که دارای بخش های بيمه گری در 
خصوص کارگر و کارفرما، بخش درمانی و بخش 

اقتصادی است.
و برای بخش اقتصادی آن چندين شرکت 25 سال 
است که در قالب 950 نفر در 10 هيأت تخصصی 
فعاليت اقتصادی می کنند که س��ود حاصله آن تنها 
در سه ماه گذش��ته 700 ميليارد تومان بوده است. 
ه��م چنين 750 ميليارد تومان منابع در س��ال اخير 
در تأمي��ن اجتماعی کش��ور جذب و هزينه ش��ده 
است که درآمدهای اقتصادی سازمان صرف بهبود 
شرايط بيمه کارگری خواهد شد و در آينده نزديك 
 برای صرفه جوي��ی در وقت کارفرمايان کليه امور 

بيمه گری از طريق مجازی انجام می شود.
بدهی بیمه کارفرمایان قسط بندی می شود

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی کشور از آمادگی 
سازمان برای تسقيط بدهی بيمه کارفرمايان خبر داد 

و گفت:  مديران کل اس��تان ها توانايی 
قس��ط بندی اين نوع بدهی ها را تا 36 
قسط و مديرعامل سازمان توانايی قسط 
بندی تا 60 قسط را خواهند داشت که 
اين بخشنامه به تمام استان ها ابالغ شده 

و قابل اجرا می باشد.
حافظ��ی ه��م چني��ن اظهار داش��ت: 
مطالب عنوان ش��ده از سوی صاحبان 
صنايع اصفه��ان و بخش خصوصی و 
نيز مش��كل های ايشان در بخش تأمين 
اجتماعی در حد توان تأمين و برطرف 
خواهد شد. در نشست سران اتاق های 
بازرگانی و صاحبان صنايع با مديرعامل 
س��ازمان تأمين اجتماعی کش��ور،  تاج 
بخش )مسئول پشتيبانی اتاق بازرگانی 
صنعت و معدن اصفهان( خواستار اجرای صحيح 
قانون تأمين اجتماعی ش��امل رئ��وس، کارفرما و 
کارگر ش��د و گفت:  اين مسأله که تأمين اجتماعی 
بايد جب��ران کننده ضررهای ش��رکت های بزرگ 
دولتی باش��د و بدهی اين شرکت ها به کارگران و 
نيز مستمری آنها را پرداخت کند؛ بار سنگينی را بر 

دوش سازمان تأمين اجتماعی افكنده است.
تاج بخش اضافه کرد: هيأت های تش��خيص دارای 
ترکيب عادالنه ای نيس��ت و حضور 4 نفر در آنها 
که رؤس��ای تأمين اجتماعی و درآمد را نيز ش��امل 
می شود، راه ابراز نظر را بر ديگران می بندد و زمانی 
که سازمان تأمين اجتماعی خود شاکی است نبايد 
در هيأت تشخيص يا تجديدنظر نقش داشته باشد. 
وی تصري��ح کرد:  تعداد هيأت های تش��خيص يا 
تجديدنظر نيز بايد افزايش يابد و به عددی برس��د 

که اطاله دادرسی به درستی انجام پذيرد.
مسئول پش��تيبانی اتاق بازرگانی و صنايع و معادن 
استان خاطرنش��ان کرد: اختالف رويه در استان ها 
و گاه��ی متف��اوت و س��ليقه ای عمل ک��ردن در 
سازمان های تأمين اجتماعی استان ها و تصميم گيری 
متفاوت در قبال فعاالن اقتصادی، از مش��كل های 

عمده اين بخش است.

الدن سلطانی

روابط عمومی معاونت بهداش��تی دانش��گاه علوم 
 پزش��كی اصفه��ان در گفتگو با زاين��ده رود اعالم 
کرد: تأثير اس��تفاده از ماسك در جلوگيری از ورود 
هوای آلوده به بدن تأييد نش��ده، چرا که اين ذره ها 
به دليل شيميايی بودن به راحتی می توانند از ماسك 
عب��ور کنند. ما توصيه می کنيم که افراد در ايامی که 
وضع هوا در حالت ناس��الم و آلوده اس��ت از خانه 
خ��ارج نش��وند و از رف��ت و آمده��ا و ترددهای 
بی مورد پرهيز نمايند. اي��ن روابط عمومی ضمن 
تأکيد بر اينكه س��المندان، ک��ودکان و زنان باردار 
بايد بيشتر مراقب خود باشند گفت: افراد بايد خطر 
آلودگی هوا و عوارض ناشی از آن را جدی بگيرند 
و بيماران قلبی و عروقی و تنفسی به طور مطلق از 

خانه خارج نش��وند. روابط عمومی حوزه معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی، استفاده از دستمال 
مرطوب هنگام رفت و آم��د در هوای آزاد را برای 
اف��راد ضروری خواند و تصري��ح کرد:  تا زمانی که 
آلودگی هوا ادامه دارد افراد بايد از ورزش در محيط 
باز خودداری کنند و با توجه به اينكه خطر استفاده 
از دخانيات در اين زمان چند برابر می ش��ود کسی 
نبايد از دخانيات اس��تفاده کند. هم چنين افراد بايد 
برای پاك نگه داشتن هوای داخل منزل از باز کردن 
پنجره ها خودداری کنند، بنابراين بايد شعله بخاری 
و وس��ايل گرم کننده را به حداقل رس��انده و خود 
را با لباس گرم بپوش��انند. از سويی از بخاری های 
بدون دودکش نيز اس��تفاده نكنند تا مجبور نباشند 

کمی پنجره خانه را باز بگذارند.
روابط عمومی حوزه معاونت بهداش��تی دانش��گاه 

علوم پزشكی اصفهان هم چنين به افراد توصيه کرد 
که از مصرف انواع اسپری نظير خوشبوکننده ها و 
هم چنين ش��وينده هايی مانند جوهرنمك در منزل 
خودداری کنند. اي��ن روابط عمومی در خصوص 
تغذيه افراد در زمانی که هوا آلوده اس��ت گفت: در 
اين ايام افراد بايد از ميوه  ها، سبزی های تازه، شير و 

لبنيات و مايعات فراوان استفاده نمايند.
روابط عمومی معاونت بهداش��تی دانش��گاه علوم 
پزشكی اصفهان، ضمن اش��اره به مراجعه تعدادی 
بيماران قلبی و تنفسی و ساير افراد به بخش درمانی 
مرکزهای بهداش��تی، درمانی افزود: در حال حاضر 
آمار دقيقی از تعداد مراجعه کننده ها در دست نيست، 
اما بايد متذکر شد که در اين ايام حتی اگر تعطيلی 
هم اعالم ش��ود بخش درمانی ب��ه ارائه خدمات به 

مراجعه کنندگان می پردازد.

اس��تاندار اصفهان گفت: اعتبار احداث س��الن 
اجالس س��ران در اصفهان، اشتباهی به حساب 
ديگری واريز شده است که درصدد بازگردانی 

آن به شهرداری اصفهان هستيم. 
عليرضا ذاکر اصفهانی در گفتگو با ايرنا، با بيان 
اينكه اعتبار تصويب شده از سوی دولت بايد به 
شهرداری اصفهان اختصاص  يابد، افزود: اعتبار 
28/5 ميليارد تومانی احداث سالن اجالس سران 
در اصفهان، اشتباهی به حساب سازمان مسكن 
و شهرسازی واريز شده و همين موضوع کار را 

با مشكل مواجه کرده است. 

وی ب��ا بيان اينكه درصدد بازگردانی اين اعتبار 
به شهرداری اصفهان هس��تيم، اظهار داشت: با 
بازگردان��دن اين اعتبار به ش��هرداری اصفهان، 

عمليات اجرايی اين سالن آغاز می شود. 
ذاکر اصفهانی تصريح کرد: بر اساس تفاهم نامه 
منعقد شده ميان شهرداری اصفهان، استانداری 
و دولت، قرار شد تا شهرداری زمين مورد نظر 
را به منظور احداث مجموعه سالن های اجالس 
س��ران اختصاص دهد و عمليات اجرايی آن را 
بر  عهده بگيرد. اس��تاندار اصفهان با بيان اينكه 
شهرداری اصفهان زمين مورد نظر را اختصاص 

داده اس��ت، افزود: متأسفانه در برهه ای از زمان 
روند اداری احداث س��الن اجالس س��ران در 
اصفهان با مش��كل مواجه شد اما پس از مدتی 
با مذاکره های صورت گرفته، اختصاص اعتبار 
از س��وی دولت به منظور احداث اين سالن به 

تصويب رسيد. 
وی اضاف��ه ک��رد: مجموعه س��الن  و امكانات 
زيربنايی برگزاری اجالس سران غير متعهدها در 
ش��هر اصفهان، بايد دو ماه قبل از برگزاری اين 
اجالس آماده شود که با اين وجود فرصت کمی 
برای احداث اين پروژه بزرگ باقی مانده است. 

 زاینده رود 
سيد جالل قريشی مدير صندوق مهر امام 
رضا در نشس��ت خبری اصحاب رسانه گفت: 
صن��دوق مهر امام رضا در 6 ماهه اول س��ال، 
دو برابر بيش��تر از تعهد اس��تانی اشتغال ايجاد 

نموده است.
قريش��ی اضافه ک��رد: با اختص��اص مبلغ 45 
ميليارد تومان، 6437 مورد اش��تغال ايجاد شده 
اس��ت که تعهد اين صندوق 3500 شغل بوده 
اس��ت و تا پايان سال اين تعداد شغل به 8500 

فرصت شغلی افزايش خواهد يافت.
وی از اختص��اص اعتب��ار 27 ميلي��ارد تومانی 
بودجه ای و اعتبار ويژه 77 ميليارد و دويست 
ميليون تومانی برای اش��تغال روس��تايی و نيز 
اعتب��ار 8 ميليارد و 400 ميلي��ون تومانی برای 
 اش��تغال بخش کش��اورزی و عش��ايری خبر 

داد. 
وی عنوان نمود: در س��ال گذشته نيز از طرف 
اين صندوق مبلغ 30 ميليارد تومان تس��هيالت 

اشتغال به 4200 نفر داده شده است. 
سيد جالل قريش��ی تصريح کرد: از محل اين 

اعتبارها در بخش روس��تايی تاکنون 171 فقره 
تس��هيالت اشتغال روس��تايی اعطا شده است 
که 200 نفر در بخش روس��تايی دارای ش��غل 
شده اند. هم چنين در پيگيری مصوبه های سفر 
اول رياس��ت جمهوری، تعداد 11 هزار و 136 
نفر درخواست کننده وام از اين صندوق وجود 
داش��ت که 9800 نفر فاقد شرايط الزم بوده و 
1300 نفر تس��هيالت گرفتند و در س��فر دوم 
رئيس جمهور ني��ز 1800 فقره وام با موافقت 
رو به رو ش��ده و در دور س��وم س��فرها نيز از 
27 هزار درخواس��ت کننده 11 ه��زار و 200 
درخواس��ت بررسی ش��ده و بيشتر از 15 هزار 
درخواس��ت در دست اقدام است و 836 مورد 
از ايشان نيز تسهيالت گرفته اند که جمع مبالغ 

آن 7 ميليارد و 300 ميليون تومان بوده است.
کسب رتبه دوم نظارت و پویایی و رتبه پنجم 
تسهیالت اعطایی کشور توسط صندوق مهر 

امام رضا اصفهان
سيد جالل قريشی با اشاره به اعمال برنامه های 
مفيد نظارتی صندوق مهر امام رضا گفت: اين 
صندوق به طور فعال و فراگير نظارت خاصی 

را ب��ر فعال بودن کارگاه های اش��تغال زايی و 
چگونگ��ی پرداخت وام ها دارد و تا 5 س��ال 
پس از ارائه تس��هيالت، سالی دو مرتبه بر کل 
وام ها و تخلف ها نظارت می شود که طی آن 
جرم ها مشخص شده و برخی وام ها تجديد 
می ش��ود. وی با اشاره به اينكه تنها 11 درصد 
طرح های اش��تغال صندوق مه��ر امام رضا در 
استان غير فعال است افزود: در استان اصفهان 
س��ه نوع وام، تس��هيالت خانگ��ی )5 ميليون 
تومان( تس��هيالت خويش فرمايی )15 ميليون 
تومان( و تسهيالت کارفرمايی و کارآفرينی )تا 
100 ميلي��ون تومان( با ن��رخ کارمزد 4 درصد 

پرداخت می شود.
وی خاطرنشان ساخت: صندوق مهر امام رضا 
ب��رای ايجاد زمين��ه دريافت تس��هيالت با 11 
س��ازمان و نهاد تفاهم نمامه امضا کرده اس��ت 
که س��ازمان های بهزيس��تی، زندان ه��ا، بنياد 
ش��هيد، علوم پزش��كی، ميراث فرهنگی، اداره 
تعاون، دانش��گاه علمی کارب��ردی، دارالقرآن، 
سازمان حمل و نقل، اتحاديه فرش دستبافت و 

جهادکشاورزی از آن جمله می باشد.

سراسری
جهان نماایران نصف النهار

نرخ بیکاری در بین جوانان فرانسه 
به 25 درصد رسید 

ميزان بيكاری در بين جوانان فرانسه در سه ماهه سوم سال جاری ميالدی با 
رسيدن به مرز 25 درصد، طی سه دهه اخير بی سابقه اعالم شد. به گزارش 
ايرنا، ش��بكه تلويزيونی يورونيوز گزارش داد که اي��ن رقم باالترين ميزان 
بيكاری جوانان در فرانس��ه از سال 1975 ميالدی تاکنون است. اين آمار در 
مورد افراد بين سنين 15 تا 24 سال در فرانسه است که در اين مدت به 24 
و 2 دهم درصد رس��يده است. نرخ نزديك به 25 درصدی بيكاری جوانان 
در فرانسه رقم باالترين ميانگين آمار بيكاری در جوانان اروپايی را به خود 
اختصاص داده اس��ت. باالترين آمار نرخ بيكاری در ميان اين قشر به 18/5 
درصد به س��ال 2008 ميالدی، پيش از آغاز رکود اقتصادی در فرانس��ه باز 
می گردد. اين در حالی است که نرخ بيكاری عمومی در فرانسه تا ماه اکتبر 
گذشته 10/1 درصد گزارش شد. بر پايه اين گزارش، معضل بيكاری به طور 
معمول يكی از دغدغه های مهم فرانسويان در زمان برگزاری انتخابات است. 
براس��اس آخرين نظر س��نجی آژانس »اوپنيون وی« که در اوايل ماه نوامبر 
گذش��ته صورت گرفت؛ 64 درصد پرسش شوندگان، بيكاری را مهم ترين 

اولويت دولت نسبت به موضوع کسر بودجه در اين کشور دانسته اند. 

انجمن ملی تغییر به رهبری البرادعی: 
تقلب بي سابقه در انتخابات 

پارلمانی اخیر مصر 
انجمن ملی تغيير در مصر با بی سابقه خواندن ميزان تقلب در انتخابات اخير 
پارلمانی اين کشور، روز انتخابات را »روزی ننگين« برای نظام حاکم توصيف 
کرد. به گزارش ايرنا، اين انجمن که رياست آن را »محمد البرادعی« برعهده 
دارد، با انتشار بيانيه ای اعالم کرد، تقلبی که در اين انتخابات رخ داد، از نوع 
خود در اين کشور بی سابقه بوده است. اين بيانيه با اشاره به سانسور اعمال 
شده از سوی کميته عالی انتخابات درباره ممنوعيت هرگونه فيلمبرداری از 
فراين��د انتخابات و ممنوعيت ورود خبرنگاران به مرکزهای اخذ رأی، روز 
انتخابات را روزی ننگين برای نظام مصر توصيف کرد که از هر ابزاری برای 
محدود کردن اراده ملی و عدم تحقق مردم ساالری استفاده می کند. انجمن 
ملی تغيير برای تحقق نظ��ام الئيك مبتنی بر تكثرگرايی مصری با التزام به 
اجرای قانون های حقوق بش��ری از سوی محمد البرادعی مدير کل پيشين 
آژانس بين المللی انرژی اتمی تأس��يس ش��د. گفته می شود البرادعی خود 
را برای انتخابات رياست جمهوری مصر آماده می کند. اين انجمن از کليه 
شهروندانی که خود شاهد وقوع تقلب بودند و يا اينكه عكسی يا فيلمی در 
اين زمينه تهيه کرده اند خواست تا با مراجعه به انجمن های حقوق بشری 
اسناد وقوع تقلب در انتخابات را ارائه دهند. »عبدالجليل مصطفی« هماهنگ 
کننده انجمن ياد شده در اين زمينه گفته که اسناد و مدارکی که تاکنون ارائه 
شده از نامشروع بودن پارلمان آينده و پايمال کردن عزم و اراده ملت، نشان 

دارد. دور دوم انتخابات پارلمانی مصر امروز )5 دسامبر( برگزار می شود. 

الجزیره: 
موضع اوباما در قبال میزبانی قطر 

نژادپرستانه است 
پايگاه خبری الجزيره نت در نظرسنجی خود از مخاطبانش پرسيد که نظر 
شما نسبت به اظهارات اوباما که گفته بود انتخاب قطر به عنوان ميزبان جام 
جهانی فوتبال 2022 اشتباه است، چيست؟ به گزارش ايرنا، نتيجه های اين 
نظرسنجی نشان می دهد که 74/3 درصد موضع اوباما درباره ميزبانی قطر 
را نژادپرستانه می دانند و 25/7 درصد نيز به اين سئوال پاسخ منفی داده اند. 
»باراك اوباما« رئيس جمهوری آمريكا با انتقاد از تصميم فيفا برای انتخاب 
قطر به عنوان ميزبان جام جهانی 2022 گفت: فكر می کنم که اين تصميم 
اشتباهی بود. اوباما سال گذشته در دانمارك از نامزدی شهر شيكاگو برای 
برعهده گرفتن ميزبانی رقابت های المپيك سال 2016 دفاع کرده بود، ولی 

در آن سال نيز شيكاگو به عنوان ميزبان برگزيده نشد. 

اوباما در سفری عجوالنه به افغانستان:
در افغانستان روزهای سختی 

پیش رو داریم
رئيس جمهور آمريكا که به 
طور غير منتظره به افغانستان 
س��فر ک��رد ب��ه نيروه��ای 
آمريكاي��ی اطمين��ان داد که 
آنه��ا با وج��ود رويارويی با 
روزه��ای س��خت در حال 
پيروز ش��دن علي��ه طالبان 
هس��تند. به گزارش ايس��نا، 
باراك اوباما، تحت پوش��ش 
تاريكی ه��وا و بدون اعالم 
قبلی وارد افغانستان شد. سفر 

عجوالنه رئيس جمهور آمريكا به افغانس��تان تنها حدود چهار ساعت طول 
کشيد. اوباما در اين سفر به جای گفتگوی رو در رو با حامد کرزای، رئيس 
جمهور افغانستان، 15 دقيقه با وی تلفنی گفتگو کرد. سفر اوباما به افغانستان 
در حالی انجام ش��د که دولت آمريكا به دليل افش��ای يك سری اطالعات 
محرمانه توسط سايت ويكی ليكس با تنش های جديد از سوی دولت کرزای 
رو به  رو اس��ت. براساس گزارش خبرگزاری فرانسه ، کاخ سفيد هم چنين 
در حال آماده ش��دن برای انتشار بازنگری در استراتژی جنگ افغانستان در 
اواخر ماه جاری است. اوباما در جمع حدود 4000 تن از نيروهای آمريكايی 
گفت:  شما در حال دستيابی به هدف هايتان هستيد ، شما در مأموريتتان موفق 
خواهيد شد. در حال حاضر در حال از بين بردن روند و شتاب حرکتی گروه 
طالبان هس��تيد. با اين حال اوباما هشدار داد که در جنگ عليه شبه نظاميان 
روزهای سختی پيش رو است. يك سال پس از آن که اوباما دستور افزايش 
 30 هزار نيروی آمريكايی را صادر کرد ، افغانس��تان با خشونت های بيشتر 
رو به رو شد. از سال 2001 بيش از 1400 نظامی آمريكا در افغانستان کشته 
شدند. در اين ميان، ارتش آمريكا طرح هايی را برای انجام حمله های مهم در 
شهر قندهار ارائه کرده است. اوباما خطاب به سربازان آمريكايی افزود: نيازی 
نيست به شما بگويم اين يك جنگ سخت است. اما امروز ما می توانيم به اين 
موضوع افتخار کنيم که در مقايسه با گذشته منطقه های اندکی تحت کنترل 
طالبان است و افغان های بيشتری شانس ايجاد يك آينده پراميدتر را دارند. 
اوباما خاطرنشان کرد که از سفر پيشين به افغانستان در ماه مارس ، نيروهای 
ائتالف حاضر در افغانس��تان از شش کش��ور به 49 کشور افزايش يافته اند 
که اين نشان دهنده پيام قدرتمندی برای حمايت از جنگ افغانستان است. 
وی گفت: ما هرگز اجازه نخواهيم داد که اين کشور به پناهگاهی امن برای 
تروريس��ت ها تبديل شود. اين بخش از جهان مرکز اقدام های جهانی است 
ک��ه ما می خواهيم در آن القاع��ده و ديگر گروه های افراطی را از بين ببريم. 
 به همين دليل اس��ت که اينجا هستيم. رئيس جمهور آمريكا در اين سفر با 
کارل ايكنبری، س��فير آمريكا در افغانستان و ژنرال ديويد پترائوس، فرمانده 

نيروهای آمريكايی- ناتو ديدار و گفتگو کرد. 

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور در اصفهان:

مستمری بازنشستگان 6 درصد افزایش یافت
گ��زارش گ��روه بي��ن المللی بح��ران در 
افغانس��تان درباره ناکام��ی نيروهای ناتو 
در افغانس��تان بازت��اب گس��ترده ای در 
رسانه ها داش��ت. پس از گذشت 9 سال 
حض��ور نظامی آمريكا و نيروهای ناتو در 
افغانس��تان، هم اکنون مؤسسه تحقيقات 
بين المللی »کريس��يس گروپ« در لندن 
در گزارشی اذعان می کند که اين حضور 
ناکارآم��د بوده و به افزايش قدرت طالبان 
انجاميده است. در اين گزارش هم چنين 
آم��ده اس��ت، پ��س از خ��روج نيروهای 
نظامی ناتو در افغانس��تان که گفته ش��ده 
در س��ال 2014 صورت می گيرد، آشوب 
و جنگ ه��ای داخلی در اين کش��ور که 
نابودی احتمالی دول��ت را در پی خواهد 
داشت، بيش از پيش اوج خواهد گرفت. 
طي گزارشي از راديو فرانسه، غربی ها در 
حال شكست خوردن در افغانستان هستند. 
در اين گزارش آمده اس��ت که انس��تيتو 
تحقيق��ات بين المللی بح��ران در لندن با 
انتش��ار گزارشی اعالم کرد که کشورهای 
غربی در حال شكست خوردن در جنگ 
افغانستان هستند و خروج نيروهای آنان از 
اين کشور در پايان سال 2014 افغانستان را 
به س��وی يك جنگ داخلی سوق خواهد 
داد. راديو فرانس��ه به نقل از اين مؤسسه 
تحقيقاتی در گ��زارش خود می افزايد که 
 9 س��ال پ��س از ورود نيروه��ای ائتالف 
بين المللی به رهبری آمريكا در افغانستان، 
هنوز نه شورش��يان طالبان مهار شدند، نه 
مردم جلب نيروهای بين المللی شده اند و 
نه ي��ك حكومت قوی مجهز به نيروهای 
امنيت��ی قابل اتكا در افغانس��تان به وجود 
آم��ده اس��ت. با وج��ود اع��زام نيروهای 
کمكی به افغانس��تان، جنگ و نا امنی در 
س��ال های اخير در اين کش��ور هم چنان 
رو به گس��ترش بوده و افكار عمومی بين 
المللی نيز نظر مس��اعدی نس��بت به اين 
جنگ ندارند. اين گزارش در انتها سياست 
مذاک��ره صلح حامد کرزای ب��ا طالبان را 
مورد سرزنش قرار داده و نوشته است که 
اين سياس��ت نه کمكی به مردم افغانستان 
می کند و نه مس��ائل امنيتی افغانستان را 
حل خواهد کرد. سايت خبری بی بی سی 
فارسی نيز در خبری تحت عنوان »هشدار 
يك نهاد بين المللی درباره سقوط دولت 
افغانستان« به موضوع گزارش اين مؤسسه 
تحقيقاتی پرداخت و تالش کرد که خروج 
نيروهای خارجی از افغانس��تان را اشتباه 
جلوه دهد. اين رس��انه در آغاز اين خبر با 
اشاره به خروج نيروهای ناتو در سه سال 
آينده نوشت: گروه بين المللی بحران گفته 
که تصميم خروج ناتو از افغانستان به حل 
معضل اين کشور کمك نمی کند. بی بی 
سی افزود،گروه بين المللی بحران هشدار 
داده اس��ت که پاي��ان مأموريت نيروهای 
بين المللی در افغانس��تان در سال 2014 
ميالدی، منجر به سقوط دولت اين کشور 
خواهد ش��د. به نوش��ته اين گروه، طالبان 
در حال حاضر نس��بت به هر زمانی ديگر 
فعال تر ش��ده و تعيين مهلت برای خروج 
نيروهای بين المللی از افغانستان، کمكی 
به بهبود وضعيت نمی کند. اين گروه تأکيد 
کرده که غرب بايد در عوض اين سياست، 
تالش های بيشتری را برای تقويت نظام 
قضايی، ارتش و پليس افغانستان به خرج 
دهد. در اين گزارش آمده اس��ت: مجلس 
افغانس��تان ناديده گرفته شده و دادگاه آن 
کش��ور به بازی گرفته شده است. درحال 
حاضر بيش از 140 هزار نظامی کشورهای 
مختلف به فرماندهی آمريكا عمليات خود 
را بر ضد شورش��يان طالبان به طور عمده 
در جنوب و ش��رق اين کش��ور متمرکز 
کرده اند که با باال رفتن آمار تلفات نظاميان 
کش��ورهای عضو ائتالف در افغانس��تان، 
حمايت از جنگ افغانستان در اين کشورها 
به تدريج کم رنگ می شود. طالبان اکنون به 
مراتب فعال تر و توانمندتر از هميشه است 
و هم چنان از سوی پاکستان حمايت شده 

و از اين کشور به عنوان پايگاهی امن برای 
خود بهره می برند. گفته می شود که طالبان 
و ديگر ش��به نظاميان مرتبط با القاعده در 
منطقه های قبيله ای در مرز پاکستان دارای 
پايگاه های پشتيبانی هستند و شايعاتی نيز 
وج��ود دارد مبنی بر اين که اين نيروها با 
رضايت ضمنی برخی مقام های اطالعاتی 
پاکس��تان، عليه نيروهای آمريكايی و ناتو 
عمليات می کنند. اين گزارش می افزايد 
ک��ه نيروه��ای امنيت��ی افغانس��تان ثابت 
کرده اند که رقيب ضعيف��ی برای طالبان 
 هس��تند. به گزارش ص��دای افغان، ژنرال 
»ديوي��د ريچاردز« فرمان��ده جديد ارتش 
انگلي��س، پيش تر ضمن هش��دار درباره 
چش��م انداز وحشتناك شكست احتمالی 
نيروهای آمريكايی و ناتو در افغانس��تان، 
بر ضرورت اعزام نيروهای بيش��تر به اين 
کش��ور تأکيد کرد. ژنرال ريچاردز اذعان 
کرده ب��ود: اگر نيروهای س��ازمان پيمان 
آتالنتيك ش��مالی  )ناتو(، موفق نش��وند 
ثبات و آرامش را به افغانستان باز گردانند 
خطر ناکامی آنها در مأموريتش��ان در اين 
کشور افزايش خواهد يافت. براساس اين 
گزارش، ژنرال ريچاردز مس��ئول بلندپايه 
نظامی انگليس برای طرح مجدد موضوع 
قديمی سالح های هسته ای پاکستان برای 
توجيح دخالت بيش��تر دست به کار شد 
و گفت: پاکس��تان که سالح هسته ای در 
اختيار دارد از هدف های خطرناك مورد 
نظر گروه های ش��به نظامی افراطی است 
و اين مسأله چشم انداز خطرناکی را برای 
اين کش��ور ترس��يم می کند. وی در اين 
سخنان گفت: اگر حتی بخش کوچكی از 
سالح های هسته ای پاکستان به دست شبه 
نظاميان افراط گرا بيفتد يقين بدانيد که از آنها 
استفاده خواهند کرد. اين مسئول بلند پايه 
نظامی شكست نيروهای ناتو در افغانستان 
را زمينه ای برای تقويت شبه نظاميان افراط 
گرا در منطقه و جهان دانسته و گفته بود، 
پي��ام اصلی جنگ افغانس��تان اين خواهد 
ب��ود که القاعده و طالبان موفق ش��ده اند 
آمريكا، انگلي��س و ناتو را که بزرگ ترين 
ائتالف نظامی را در جهان تشكيل داده اند 
شكس��ت دهند. سايت خبری دويچه وله 
فارسی نيز در گزارشی به اظهارات گروه 
بين المللی بحران درباره نتيجه های حضور 
نيروهای ناتو در افغانس��تان پرداخته و به 
نقل از گروه تحقيق نوش��ت که استراتژی 
نيروه��ای ائتالف برای شكس��ت طالبان، 
به دس��ت آوردن حمايت عمومی مردم و 
تأمين امنيت افغان ها، موفق نبوده اس��ت. 
امكان دارد آغاز خروج نظاميان انگليسی از 
واليت »هلمند« در جنوب افغانستان، يك 
سال ديگر آغاز شود. اين درحالی است که 
»ديويد کامرون« نخست وزير انگليس در 
سخنانی که چندی قبل منتشر شد، گفت که 
تمامی نظاميان انگليسی تا پايان سال 2015 
)1394 ( از افغانس��تان خارج می شوند. 
در اين جا می توان س��خنان حامد کرزای 
رئيس جمهور افغانستان را يادآور شد که 
چندی پيش از آمريكا و متحدانش در ناتو 
خواس��ت تا نيروهايش��ان را از افغانستان 
خارج کنند. وی در اظهاراتش گفته بود که 
حضور نظامی نيروهای ناتو در افغانستان 
به پيوس��تن هر چه بيشتر مردم اين کشور 
به گ��روه طالب��ان به دليل احس��اس های 
ملی و مقاومت در برابر تس��لط بيگانگان 
می انجامد و به قدرت گروه تروريس��تی 
طالبان می افزايد. ح��ال با در نظر گرفتن 
تصميم خروج نيروهای ناتو تا پايان سال 
2014 از افغانس��تان، س��ئوال هايی مطرح 
می ش��ود از آن جمل��ه ک��ه در صورت 
خروج نيروهای خارجی از اين کشور چه 
سرنوشتی برای آينده افغانستان می توان 
متصور شد؟ آيا شاهد جنگ های داخلی 
با دخالت گس��ترده گروه هايی هم چون 
طالب��ان خواهيم بود يا دولت افغانس��تان 
خواهد توانست توازن و امنيت را در اين 

کشور برقرار سازد؟ 

ناکامی استراتژی ناتو در افغانستان 

چه خبر از پایتخت

استاندار اصفهان: 
اعتبار احداث سالن اجالس سران در اختيار شهرداری قرار داده می شود 

دو برابر بیشتر از تعهد استانی؛
ايجاد 6400 فرصت شغلی توسط صندوق مهر امام رضا در اصفهان

حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد:
تأثير استفاده از ماسک در جلوگيری از ورود آالينده ها به بدن، تأييد نشده است

هيأت وزيران با توجه به تأکيد مقام معظم 
رهبری مبنی بر اين که مصالی تهران هر 
چه سريع تر ساخته شود و به منظور تسريع 
در ساخت و تكميل مصال، بودجه عمرانی 
اي��ن پ��روژه را از محل مناب��ع بودجه ای 
امسال، افزايش داد. دولت به منظور تسريع 
در س��اخت و تكميل مصالی تهران، يك 
هزار ميليارد ريال اعتبار عمرانی جديد به 
اين پروژه اختصاص داد. به گزارش پايگاه 
اطالع رسانی دولت، هيأت وزيران با توجه 
به تأکيد مقام معظم رهبری مبنی بر اين که 
مص��الی تهران به عنوان يكی از نمادهای 
مهم و با عظمت و ماندگار نظام جمهوری 
اسالمی ايران هر چه سريع تر ساخته شود، 
بودجه عمرانی اين پروژه را از محل منابع 
بودج��ه ای امس��ال، افزاي��ش داد. بر اين 
اس��اس، هيأت وزيران در جلس��ه مورخ 
1389/8/23 به استناد اصل يكصد و سی 
و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
 ايران، مصوب کرد مبل��غ يكهزار ميليارد 

ري��ال اعتبار در قالب تمل��ك دارايی های 
سرمايه ای از محل منابع ماده )12( قانون 
تش��كيل س��ازمان مديريت بحران کشور 
موضوع ج��زء  )ب( بند )9( قانون بودجه 
سال 1389 کل کشور به تدريج و متناسب 
با عملكرد برای تكمي��ل مصالی تهران، 
در اختيار وزارت مس��كن و شهرس��ازی 
ق��رار  گيرد تا پ��س از مبادله موافقت نامه 
با معاون برنامه ري��زی و نظارت راهبردی 
رئيس جمهور برابر قانون و مقررات هزينه 
ش��ود. بر اس��اس جزء )ب( بند 9 قانون 
بودجه امسال، به دولت اجازه داده شده به 
منظور پيشگيری، مقابله و جبران خسارات 
ناشی از حادثه های غيرمترقبه و مديريت 
ماده  تنخواه گردان موضوع  خشكس��الی، 
)10( قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی 
دولت مصوب 1380 را به س��ه درصد و 
اعتبارهای موضوع ماده )12( قانون تشكيل 
س��ازمان مديريت بحران را به دو درصد 

افزايش دهد. 

دولت با هدف تسریع در تکمیل مصال تصویب کرد؛
افزایش بودجه عمرانی مصالی تهران
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آژیر

زیر پوست شهر

برگی از تاریخ )قسمت چهارم(

پنجره

در قسمت قبل خوانديم که سپهساالر 
شاه را به س��فر به فرنگ تشويق کرد، 
تش��ويق های او جواب داد و باالخره 
در س��ال 1290 هجری اين کار انجام 
پذيرفت، هم چنين در زمان سپهساالر 
امتي��از راه آهن ايران را از رش��ت به 
تهران برای 50 س��ال به بارون رويتر 

انگليسی واگذاشتند. 
همچني��ن برپاي��ه اعتبارنام��ه ای حق 
اس��تفاده از همه منبع ه��ای اقتصادی 
چون معدن ه��ا، جنگل ها، بنيادگذاری 
بانك، تلگراف و... بدو واگذار می شد 
ولی اندکی پ��س از آن اين اعتبارنامه 
لغو ش��د و برای دلجويی از رويتر در 
1306 )هجری( امتياز بانك شاهنشاهی 
 ب��ه درازای 60 س��ال ب��دو واگ��ذار 

شد.
با بازگش��ت شاه از فرنگ 
و  درباري��ان  مخالف��ت 
مالي��ان با سپهس��االر که 
م��ردی اصالح طل��ب بود 
بيشتر شد و سرانجام شاه 
او را واداش��ت ت��ا از کار 

کناره گيرد. 
ش��اه هنگامی که به تهران 
رس��يد مس��توفی الممالك 
را به جای او گماش��ت و 
به ميرزا حس��ين خان نيز 
وزارت ام��ور خارج��ه را 
سپرد. در 1291 )هجری( 
نيز بدو لقب سپهدار اعظم 
و نيز مق��ام وزارت جنگ 

را داد. سپهساالر در پست های تازه اش 
نيز کوشيد به بهبود وضع نابه سامان آن 
روزگار بپردازد ولی چون ش��اه حسن 
 نيت نداشت کوش��ش هايش به جايی 

نرسيد.
صدر اعظمی امین السلطان

میرزا علی اصغر امین السلطان
خ��ان  يوس��ف  مي��رزا  م��رگ  ب��ا 
مستوفی الممالك شاه صدر اعظمی را 
به ميرزا علی اصغر امين السلطان سپرد. 
اي��ن مرد کوشش��ی در راه اصالحات 
نك��رد و آنچ��ه کرد در راه اس��تواری 
 جاي��گاه خويش و خش��نودی ش��اه 

بود. 

وی ناصرالدين شاه را به سومين سفر 
اروپايی برد. 

امتي��ازات  انگليس��ی ها  او  زم��ان  در 
گش��ايش  ح��ق  چ��ون  را  فراوان��ی 
قمارخانه و الت��اری را از دربار ايران 
گرفتند. همچنين امتياز خريد و فروش 
توت��ون و تنباکو و انفي��ه در درون و 
بيرون ايران به ش��رکتی انگليس��ی به 
درازای 50 س��ال و به شرط پرداخت 
س��اليانه 15 هزار ليره انگليسی و يك 
 چهارم سود خالص آن شرکت واگذار

شد.
 اين امتياز در س��فری که ذکر رفت به 
انگليسی ها داده ش��د ولی بر امتيازنامه 
 آن در رج��ب 1308 دس��تينه نه��اده 

شد. 
به  بازگش��ت  اگرچ��ه در 
ايران ش��اه امتي��از التاری 
و قمارخان��ه را لغو نمود.
همچنين انحصار دخانيات 
به دس��ت ش��رکت  ايران 
)قم��ری(   1308 در  رژی 

انجام پذيرفت. 
ايران  در اين زمان م��ردم 
که با کش��ورهای اروپايی 
می ش��دند  آش��نا  کم ک��م 
جراي��د  و  روزنامه ه��ا  و 
بيرون  در  که  فارسی زبانی 
از کش��ور چاپ می شد به 
دستش��ان می رس��يد و بر 
می افزود  ايش��ان  آگاه��ی 
ب��ه مخالفت با ق��راردادی 
گفتي��م  س��خن  آن  از  پيش��تر  ک��ه 
پرداختن��د و در اين مي��ان روحانيت 
ش��يعه نيز با اين ق��رارداد به مخالفت 
امين السلطان  و کوشش های  پرداختند 
جاي��ی  ب��ه  ايش��ان  تطمي��ع   ب��رای 

نكشيد. 
در تهران ميرزا حس��ن آش��تيانی و در 
عتبات ميرزا محمد حس��ن ش��يرازی 
رهبری اين اعتراض را داشته و فتوای 
تحريم دخانيات را دادند و خواس��تار 
لغو آن قرارداد ش��دند. س��رانجام شاه 
و ص��در اعظم کوت��اه آمدند و در 16 
جم��ادی االول 1309 آن امتيازنام��ه را 

لغو نمودند.

 زاینده رود 
فداي��ی در گفتگو ب��ا خبرنگاران 
به مناس��بت روز جهانی ايدز گفت: به 
مبتاليان به ايدز بايد به چشم يك بيمار 
ن��گاه کرد و نبايد با ت��رك آنها انزوای 
اجتماع��ی را ب��ه مشكالتش��ان اضافه 
نماييم. وی خاطرنش��ان ک��رد: حدود 
3 دهه از شناس��ايی بيماری موسوم به 
ايدز در دنيا می گذرد و 27 س��ال است 
ک��ه عامل ايجادکنن��ده آن برای جامعه 
بشری شناخته شده است. البته اگر چه 
شناس��ايی بيماری در جوامع غربی به 
ويژه آمريكا صورت گرفته اما س��ير آن 

در دنيا متفاوت است.
مديرگروه مب��ارزه با بيماری های مرکز 
بهداشت اس��تان وضعيت ايدز را تابع 
نحوه پاس��خ هر کش��ور ب��ه بيماری، 
شرايط اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی 
عنوان و تصريح کرد: ش��رايط اقليمی، 
طبيع��ی و يا فاکتورهای مليتی و نژادی 
تعيين کننده سرعت شيوع بيماری نبوده 
بلكه چگونگی برخورد مردم آن جامعه 
و سيس��تم بهداشتی روند رو به کاهش 
يا رو به افزايش بيماری را تعيين کرده 

است.
فداي��ی اف��زود: برخی از کش��ورهای 
جه��ان با اس��تفاده از ابزاره��ای اطالع 
رس��انی موفق ش��دند پوش��ش اطالع 
رس��انی وس��يعی را برای پيشگيری از 
بيم��اری ايدز فراه��م نمايند به طوری 
که توانس��ته اند از ش��تاب افزايش ايدز 
بكاهن��د و يا در حالت��ی کم و بيش آن 
را ثاب��ت نگه دارند و حتی در برخی از 
نقاط دنيا موفق شدند آمار مبتال به ايدز 
را در سراش��يبی کاهش بيندازند و اين 
پاسخ به اپيدمی يعنی عكس العمل يك 

سيستم در مقابل يك مشكل است.
وی خاطرنشان کرد:  رواج آگاهی های 
مانن��د  بيم��اری  م��ورد  در  صحي��ح 
واکسيناسيون اس��ت. شايان ذکر است 
افرادی که به ط��ور خاص در معرض 
ابتال به ايدز هس��تند باي��د با جزييات 
بيش��تری در م��ورد اين بيماری آش��نا 
شوند. مدير گروه مبارزه با بيماری های 
مرکز بهداشت استان گفت: البته آگاهی 
به تنهايی کافی نيست. بسياری از مردم 
از ضرره��ای رفتارهای پرخطر آگاهند 
بنابراين اينجاس��ت که عمل مهم است 

يعنی باي��د رفتارهای پرخطر را کاهش 
دهيم که اي��ن امر با اطالع رس��انی از 
طريق رسانه ها و سيستم بهداشتی امكان 
پذير اس��ت. فدايی ضمن اشاره به سير 
صعودی بيماری ايدز در آسيای ميانه و 
اروپای شرقی تصريح کرد:  خوشبختانه 
برخی از کش��ورها با برنامه ريزی همه 
جانب��ه توانس��ته اند آمار را به س��مت 

کاهش سوق دهند.
مدي��ر گروه مبارزه با بيماری های مرکز 
بهداش��ت اس��تان ب��ا بيان اينك��ه ايدز 
بيماری مزمن قابل مديريت کردن است 
اف��زود: اگر چه برای ايدز درمان قطعی 
وجود ندارد ولی با آموزش به بيمار تا 
حدود زيادی می ت��وان او را به زندگی 

سالم بازگرداند.
فدايی درباره راه های انتقال ايدز گفت: 
ايدز از راه تماس های متعارف اجتماعی 
منتق��ل نمی ش��ود بلك��ه از راه تماس 
جنسی، فرو رفتن سوزن آلوده و نيز از 

مادر آلوده به جنين قابل انتقال است.
اص��ل  در  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
اپيدميولوژيس��تها معتقدند شايد حدود 
30 درصد از پيشگيری از ايدز وابسته به 
مديريت صحيح بيماران موجود است. 
اگر بيماران تحت حمايت های بهداشتی 
و پزش��كی قرار گيرند تا زندگی کم و 
بيش معمولی را طی کنند ديگر بيماری 
را انتقال نمی دهن��د وگرنه به اليه های 
مخفی اجتماع��ی نفوذ می کنند و ديگر 

کنتری روی بيماری آنها نيست.
وی افزود: انگ تبعيض ناشی از بيماری 
يكی از داليل شيوع ايدز است بنابراين 
باي��د با دور کردن قضاوت ها از خود و 
نيز کنار گذاشتن رفتار تبعيضی به افراد 

نيازمند خدمات ارائه دهيم.
مدير گروه بيماری های مرکز بهداشت 
اس��تان در خاتمه گف��ت: با اينكه روند 
ابتال به ايدز از طريق تماس های جنسی 
رو به افزايش اس��ت اما هنوز بيشترين 
آمار مبتاليان به ويروس HIV مربوط 
به معتادين می شود. به طور کلی اعتياد 
پديده مهمی اس��ت که همكاری همه 
دس��تگاه ها و م��ردم را ب��رای مبارزه 
ب��ا آن می طلبد چرا که ب��ا کاهش اين 
پديده ش��وم جلوی ش��يوع بيماری از 
بيماری هايی که از اين طريق گسترش 

می يابند گرفته می شود.

مدیرگروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت استان اصفهان:

نبايد انزوای اجتماعی را به مشكالت 
مبتاليان به ايدز اضافه كنيم

جامعه

توسعه شهر الکترونیک نیاز به 
برنامه دراز مدت دارد 

پایان مسابقات ضیافت نور کاشان 
با معرفی نفرات برتر 

سرپرس��ت اداره کل امور شهری و شوراهای استان 
اصفهان گفت: گسترش بحث شهروند الكترونيك و 
ش��هر الكترونيك نياز به برنامه ه��ای راهبردی دراز مدت 
فناوری اطالعات دارد. به گزارش ايرنا مهدی جمالی نژاد، 
در نشست مطبوعاتی »شهروند الكترونيك« در شانزدهمين 
نمايش��گاه کامپيوتر و اتوماس��يون اداری )اتوکام( اصفهان 
افزود: تا کنون بيش��تر ارگان ها و س��ازمان های مرتبط با 
موضوع ش��هروند الكترونيك در کشور برنامه های کوتاه 
مدت داش��ته اند. وی با بيان اينكه بيشتر اين برنامه ها پنج 
ساله است، اظهار داش��ت: الزم است که عالوه بر تدوين 
برنامه های کوتاه مدت ب��ه ارائه برنامه های ميان مدت و 
بلند مدت حتی با نگاه به 50 س��ال آينده پرداخت. جمالی 
نژاد با بيان اينكه امروزه موضوع شهرهای الكترونيكی جای 
خود را به »جهان ش��هرها« داده اس��ت، افزود: امروز تمام 
بس��ترها برای تبديل تمام جهان به يك شهر فراهم شده و 
از مرزهای مجازی نيز فراتر رفته اس��ت. وی با اش��اره به 
اينكه مدير کل دفتر فناوری اطالعات استانداری می تواند 
متولی حوزه فناوری اطالعات هر استان باشد، تصريح کرد: 
وظايف مدي��ر کل در واقع هماهنگی بين دس��تگاه های 
مختل��ف برای اجرای برنامه های س��ند راهبردی و جامع 
استان است. رئيس نظام صنفی رايانه ای استان اصفهان نيز 
در نشس��ت مزبور گفت: نگاه راهب��ردی به حوزه فناوری 
اطالعات مهمترين عامل برای توسعه شهروند الكترونيك 

است. 

 ششمين دوره مسابقات قرآنی ضيافت نور کاشان با 
معرفی نفرات برتر در محل مسجد حبيب بن موسی 
)ع( اين شهر پايان يافت. به گزارش ايرنا، در رشته عمومی 
گروهی اين دوره از مسابقات »مصطفی اصفهانيان« و »زينب 
تونه ای« در بخش برادران و خواهران به مقام نخست دست 
يافتند. »مرتضی و علی صادقی« در رش��ته ترتيل خانوادگی 
ب��رادران و »زه��را و فاطمه عليمحمدی« در رش��ته ترتيل 
خانوادگی خواهران مقام های نخست اين دوره از مسابقات 
را کسب کردند. در رشته ترتيل خانوادگی مقطع مشترك نيز 
»اصغ��ر و فاطمه صدوقی« مق��ام اول را از آن خود کردند و 
»ندا عباس��ی«، »زکي��ه رزاق زاده« و »زه��را مختاری« هم به 
ترتيب در رش��ته های تفسير حضوری، ترجمه و مفاهيم و 
حفظ 30 جزء، اول ش��دند. در رشته قصه گويی قرآنی در 
مقطع بين س��نين پنج تا هفت سال »کوثر خيامی«، در رشته 
نقاش��ی بزرگساالن »امير حسين مقدس« و در رشته وبالگ 
نويس��ی نيز »سارا باختر« به مقام های نخست دست يافتند. 
مسئول ستاد برگزاری ششمين دوره مسابقات ضيافت نور 
کاشان گفت: شش هزار و 244 قاری قرآن در اين مسابقات 
با هم به رقابت پرداختند. »مهدی نادعلی« در گفتگو با ايرنا 
از برگزاری اين مسابقات به عنوان بزرگترين رويداد قرآنی 
منطقه ياد کرد و افزود: برنامه های متنوع و گسترده قرآنی در 

کاشان، از آن شهری قرآنی ساخته است.

دبير انجمن پوس��ت و مو ايران گفت: آرايش کردن به 
وي��ژه از نوع غلي��ظ آن در هوای آلوده ش��هرها اثرات 
س��وء ای در روند تكثير و بازسازی سلول های اپيدرم 

به همراه دارد. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، محم��د گلش��نی اف��زود: ميزان 
ب��االی غلظ��ت مونواکس��يد کرب��ن و دود حاص��ل از 
س��وخت های فس��يلی عالوه بر تأثي��رات زيانبار قلبی 
و ري��وی موج��ب اخت��الل در کارک��رد س��لول های 
 پوس��ت و ايجاد چهره ای غيرش��اداب و ک��در در افراد 

می شود. 
وی با اش��اره به اينكه سلول های اپيدرم )اليه سطحی( 
هر 28 روز يكبار بازسازی کاملی انجام می دهد، افزود: 
در صورت نارس��ايی اکس��يژن به اين س��لول ها، شاهد 
اثرات س��وء در پوس��ت بدن به ويژه صورت، گردن و 

دست ها خواهيم بود. 
گلشنی با هش��دار به افرادی که در اين روزها از لوازم 
آرايشی با ميزان باال استفاده می کنند توصيه کرد: با تهيه 
پاك کننده های غيرصابونی با PH اس��يدی س��ازگار با 
پوس��ت که به syndet bar معروفند )از داروخانه ها( 
به حفظ س��المت و شادابی س��المت پوست بدن خود 

کمك کنند. 
وی گف��ت: اين پاك کننده ها در مقاس��يه با صابون های 
جام��د و ماي��ع ع��الوه ب��ر امكان اس��تفاده مك��رر در 
ط��ول ش��بانه روز، ب��ه دلي��ل س��ازگاری چربی ه��ای 
طبيعی پوس��ت از جمله س��رآميدها را کمتر برداش��ته 
 و اثرات خش��كی پوس��ت و تحريكی کمت��ر خواهند 

داشت. 
دبي��ر انجم��ن پوس��ت اي��ران اس��تفاده از کرم ه��ای 
 درمان��ی تجوي��ز ش��ده از جان��ب پزش��كان همچنين 
مص��رف، ک��رم ضدآفت��اب و کرم های مرب��وط کننده 
پوس��ت را در روزه��ای آلودگ��ی ه��وا تأيي��د کرد و 
گف��ت: هموطن��ان پس از بازگش��ت به من��زل، در پی 
شستش��وی س��ريع ص��ورت، همچني��ن از مرط��وب 
اس��تفاده  چ��رب  ي��ا  خش��ك  پوس��ت های   کنن��ده 

کنند.  
ب��ا  موه��ا  شستش��وی  و  اس��تحمام  گف��ت:  وی 
ش��امپوهای معمولی ب��ه صورت روزان��ه برای حذف 
مهم تري��ن  از  زيس��ت  محي��ط  و  ه��وا  آالينده ه��ای 
نكته ه��ای بهداش��تی در اي��ام آلودگ��ی هواس��ت که 
 به نش��اط و ش��ادابی پوس��ت و موها کم��ك فراوانی 

می کند. 

هشدار انجمن پوست ایران درباره 
آلودگی هوا:

اختالل در بازسازی سلول های 
پوست در اثر مواد آرايشي

همه در جس��ت وجوی شادی هستند و 
کيفيت زندگی ش��ان را براس��اس ميزان 
آن می س��نجند، بنابراين انگيزه بسياری 
از رفتارهای ما ش��اد شدن است و حتی 
زمانی که بيمار هستيم يا مشكلی داريم، 
می خواهيم اين مسائل برطرف شوند تا 

زمينه شادی فراهم شود.
اما ش��اد بودن هميشه آسان نيست، شاد 
بودن می تواند يكی از بزرگترين مبارزات 
ما در صحنه زندگی باشد. می تواند تمام 
پافشاری ها، انضباط فردی و تصميماتی 
ک��ه ب��رای خ��ود فراه��م آورده ايم را 
مخدوش کند. ش��اد بودن يا نبودن تنها 
در دس��تان خودتان است. شادی چيزی 
 اس��ت که هر کس بايد آن را درون خود 

بجويد.
شايد مسائل بيرونی، اطرافيان، حرف ها 
و شوخی های افراد خانواده به صورت 
کوتاه مدت در شما ش��ادی ايجاد کند، 
ام��ا اي��ن ش��ادی دوام زيادی ن��دارد، 
ش��ادی در قلب وجود دارد. برای ش��اد 
زيس��تن بايد خ��ود را با محي��ط تطبيق 
 داد و هدف ه��ای مش��خصی را دنب��ال 

کرد.
مس��ئوليت پذيری يكی از عواملی است 
ک��ه در ايجاد و تداوم حس ش��اد بودن 
تأثيرگ��ذار اس��ت. اگر مس��ئوليت را با 
رغبت بپذيريد، زندگی آنقدرها س��خت 
نخواهد ش��د. اگ��ر بيماری خ��ود و يا 
اطرافيان ت��ان و يا عوامل ديگر را عامل 
غمگينی تان می دانيد، بدانيد که زندگی 
انسان ها پر از اتفاقات خوب و بد است. 
آبراهام لينكلن گفته است بيشتر مردم به 
همان اندازه ش��اد هستند که انتظارش را 
دارند؛ در واقع آنچ��ه در زندگی ما رخ 
می دهد آنقدرها تعيين کننده ش��ادی ما 
نيست، بلكه بيشتر نوع واکنش ما به آن 
رخداد هاس��ت که نقش تعيين کننده ای 

دارد.
ممكن اس��ت يك فردی که بيمار است 
اين طور به بيماری اش نگاه کند که اين 
پيش��امد منجر به کشف قابليت های تازه 
وی خواهد ش��د، فرصت بيشتری برای 
مطالع��ه و تفكر عميق دارد، بيش��تر قدر 
س��المت خود را می داند و می تواند با 
ژرف نگری بيش��تری به همه پديده ها 
بنگ��رد. در مقاب��ل، فرد ديگ��ر واکنش 
متفاوتی نشان دهد. اشك بريزد، از زمين 
و زمان گله مند باش��د و يا خودکش��ی 

کند.
بنابراين در برابر يك موقعيت يكس��ان، 
يك��ی بدبخت��ی را می بين��د و ديگری 

فرصت های تازه را. اين خود ما هستيم 
که تصميم می گيريم چگونه تحت تأثير 
قرار بگيريم. ش��ادترين افراد مصايب و 
س��ختی ها را به منزله تجارب با ارزش 
قلم��داد می کنن��د و می دانن��د که اين 
آزمايش های س��خت از آنها انسان های 

آبديده ای خواهد ساخت.
و  اف��كار  انس��ان  ک��ه  جاي��ی  آن  از 
انديش��ه های خ��ود را ب��ر می گزين��د، 
پس تعيين کننده ميزان ش��ادی خويش 
اس��ت. برای ش��اد بودن بايد ب��ر افكار 
ش��اد تمرکز کنيم، اما ما بر عكس عمل 
می کنيم. اغلب تعريف ها و تمجيدها را 
ناشنيده می گيريم اما مدت ها حرف های 
ناخوشايند را در ذهن خود نگه می داريم. 
بدانيد الزمه شاد زيستن، جست وجوی 

زيبايی ها و خوبی هاس��ت. يكی زيبايی 
منظ��ره را می بيند، ديگری کثيفی پنجره 
را. اين ش��ما هستيد که انتخاب می کنيد 
چه چيز را ببينيد و به چه چيز بينديشيد. 
به ط��ور کلی افراد ش��اد چهار خصلت 

مشترك دارند.
1- اعتم��اد به نف��س 2- توانائی کنترل 

خود 3- خوشبينی 4- برون گرايی 
مش��كالت، آرزوها و مش��غوليت های 
ذهنی هميش��ه دنبالمان هستند. منتظريم 
که به نتيجه برس��ند و بعد از آن ش��ادی 

و آرامش درونی را در زندگی به دس��ت 
بياوري��م. به عنوان مث��ال می گوييم اين 
يكی که تمام شود ديگر راحت می شوم، 
به اينكه برسم، ديگر آرامش پيدا خواهم 
ک��رد. اين جور خواس��ته ها هس��تند که 
منج��ر می ش��وند هيچ وقت به ش��ادی 
واقعی نرس��يم چ�ون کم کم،خواس��ته 

ديگری خودش را نشان می دهد. 
اگر به راستی دنبال آرامش پايدار هستيم 
شايد بهتر اس��ت ديدگاهمان را طوری 
تغيير دهيم تا داش��تن آرامش با رسيدن 
به اي��ن چنين خواس��ته هايی پيوند زده 
نش��ود. در نظريه تكامل يافته فرويد، هر 
شخصی ساختار شخصيتش به 3 بخش 

تقسيم می شود: -کودك، بالغ، والد.
البت��ه بخش کودك به معنی خردس��الی 

نيس��ت آن قسمت از ش��خصيت که به 
دنبال احساس��ات، عواطف، ش��ادی و 

خشم است. 
بخش ک��ودك در ش��خصيت ما وجود 
دارد که ش��ادی آفرين اس��ت و اين امر 
بس��تگی به سن ندارد. به طور دقيق يك 
مرد و زن 70 ساله هم با فعال کردن اين 
بخش می توانند ش��اد بودن را احساس 
کنند. اگر کس��ی اين بخش از وجودش 
فعال نباش��د، دلمرده و افسرده می شود. 
پ��س ش��ادی را بايد در بخ��ش کودك 

درون خود يافت.
انواع خنده:

1- خنده ذاتی يا درونی 
2- خنده مصنوعی يا اکتسابی

خنده درونی مربوط به عملكرد ش��ادی 
ک��ودك درون ما می ش��ود. مگ��ر اينكه 
بخواهيم لبخند اکتسابی بزنيم. به عنوان 
مثال در ح��ال ناراحتی مجبور به لبخند 
زدن باش��يم و س��عی کنيم خود را شاد 
نش��ان دهيم. در حقيقت خنديدن نوعی 

ابراز هيجان و شادمانی است. 
نقش اوقات فراغت در شادی 

تفريح، تأثير زيادی ب��ر همه جنبه های 
س��المت و به خصوص بر عاطفه مثبت 
و ني��ز بر س��المت روانی و جس��می و 
تا ان��دازه کمتری بر خود ش��ادی دارد. 

مهم ترين فوايد، از ورزش و تمرين و از 
گروه های تفريحی دست جمعی حاصل 

می شود. 
ورزش فيزيكی، سريع ترين راه رسيدن 
به خلق خوب اس��ت و اگر مرتب انجام 
ش��ود منافع و مزاي��ای آن باالتر از رفع 
افس��ردگی های خفي��ف ب��وده و طول 

زندگی را افزايش می دهد. 
معلوم شده اس��ت موسيقی روش آسان 
ديگری است که به ايجاد خلقيات مثبت 

منجر می شود.  

 مديرکل سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشگری استان زنجان گفت: چاقوهای چينی با 
مارك زنجان وارد کش��ور ش��ده و حتی در داخل 

استان زنجان به فروش می رسد.
امي��ر اله��ی در حاش��يه جلس��ه احي��ای صنع��ت 
چاقوسازی، در گفتگو با مهر در زنجان با بيان اينكه 
ورود و فروش چاقوهای چينی با مارك زنجان يكی 
از مش��كل های افول اين صنعت در اس��تان زنجان 
است، افزود: چاقوی چينی با نام چاقوی زنجانی در 
داخل کشور به فروش می رسد در حالی که کيفيت 
آن قابل مقايس��ه با کيفيت چاقوی زنجانی نيست. 
الهی از انجام تحقيق��ات مربوط به صنعت چاقو و 
مليل��ه ماری اس��تان زنجان خب��ر داد و افزود: طبق 
تحقيقات صورت گرفته، گرانی مواد اوليه مهم ترين 

مشكل های چاقوسازان است.
وی ادام��ه داد: ب��ه علت قيمت باالی م��واد اوليه 
محصوالت توليد شده نيز با قيمت بيشتری عرضه 
می ش��ود و نتيجه اين امر ايجاد مشكل بازاريابی و 

عدم فروش اين محصول ها است.
مديرکل س��ازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشگری استان زنجان خاطرنشان کرد: الگوهای 
چاقوس��ازی بايد تغيير يابد زي��را کار با الگوهای 

قديم��ی همانن��د چاقوی ضام��ن دار ب��ه تنهايی 
پاس��خگوی نياز ام��روز جامعه نيس��ت و اين امر 

نيازمند ارائه الگوی جديد است.
اله��ی گفت: ب��ا انجام بيم��ه هنرمندان چاقوس��از 
بسياری از مش��كل های موجود در اين زمينه حل 
ش��ده و انگيزه و رغبت کافی برای اجرای بيش��تر 

اين صنعت به وجود می آيد.
تولی��د چاق��وی نامرغوب توس��ط افراد کم 
تجربه هویت چاقوی زنجان را زیر س��ئوال 

برده است
وی با اشاره به توليد چاقو توسط افرادی که سابقه 

کم��ی در اين زمين��ه دارند، اظهار داش��ت: توليد 
چاقوی نامرغوب توس��ط افرادی که س��ابقه کمی 
در اين زمينه دارند سبب زير سئوال رفتن چاقوی 
زنجان ش��ده و اقدام های الزم جهت جلوگيری از 

اين امر در دست اقدام است.
مديرکل س��ازمان ميراث فرهنگی، صنايع دس��تی 
و گردش��گری اس��تان زنج��ان از جمل��ه عوامل 
تأثيرگذار در فروش کاال را بس��ته بندی مناس��ب 
 آن دانس��ت و افزود: با ارائه چاقوهای زنجانی در 
بس��ته بندی مناس��ب به طور قطع ف��روش آن به 
وي��ژه در کش��ورهای عرب��ی که خواه��ان چنين 

محصول هايی هستند بسيار باال می رود.
الهی يادآور شد: در زمينه صادرات چاقوی زنجان 
دچار مشكل هس��تيم تا جايی که مجلس شورای 
اس��المی می خواس��ت با عنوان س��الح س��رد از 

صادرات اين صنعت جلوگيری به عمل آورد.
وی تأمين بيمه چاقوس��ازان و ايجاد نمايش��گاه و 
برگزاری جش��نواره صنايع فلزی را در گام اول و 
در کوتاه مدت در جهت احيای صنعت چاقوسازی 
بسيار مؤثر دانست و افزود: در گام بعدی می توان 
ايجاد ش��هرك صنايع دس��تی با نظارت دولت در 

همه بخش ها را در دستور کار قرار داد.

صدر اعظمی امين السلطان

برگ برنده روزهای سخت

دردسر جدید زنجانی ها 

فروش چاقوهای چينی با مارک زنجان

با بازگشت شاه 
از فرنگ مخالفت 
درباریان و مالیان 
با سپهساالر که 

مردی اصالح طلب 
بود بیشتر شد و 

سرانجام شاه او را 
واداشت تا 
از کار کناره 

گیرد. 

مسئولیت پذیری 
یکی از عواملی 
است که در ایجاد 
و تداوم حس شاد 
 بودن تأثیرگذار 
است. 
 اگر مسئولیت 
را با رغبت 
بپذیرید، زندگی 
آنقدرها سخت 
نخواهد شد.

دث
حوا

زنی به دادگاه خانواده آمد و گفت که از سيگار 
کش��يدن شوهرش متنفر اس��ت زيرا معيار او 
برای ازدواج از ابتدا س��يگار نكشيدن بوده و 
از شوك ديدن سيگار بر لب شوهرش روانه 
بيمارستان شده است. به گزارش فارس،  زنی 
با مراجعه به دادگاه خانواده ش��هيد محالتی 
دادخواست جدايی خود را به قاضی يكی از 
ش��عب ارائه کرد. اين زن 29 ساله در حضور 
قاضی نجفی رئيس شعبه 234 مجتمع قضايی 
خان��واده يك با بيان اينك��ه به هيچوجه فكر 
نمی کردم شوهرم س��يگار کشيدن خود را از 
م��ن پنهان کند، گف��ت: می خواهم از او جدا 
شوم؛ يك روز که سرزده به محل کار شوهرم 
رفتم، ديدم که او همراه دوس��تانش مش��غول 
کش��يدن سيگار اس��ت؛ از ابتدای ازدواجمان 
معيار نخست خود را سيگار نكشيدن شوهرم 
اعالم ک��ردم ولی حاال او زي��ر قولش زده و 
م��ن بايد هر چه زودتر از او جدا ش��وم چرا 
که تحمل اين موضوع را ندارم. وی با اشاره 
ب��ه اينكه فرزندی نداريم و حدود 4 س��ال و 
نيم اس��ت که از زندگی مشترکمان می گذرد،  
ادام��ه داد: از آن روز ب��ه بعد ک��ه حدود دو 

هفته می گذرد دور از شوهرم زندگی می کنم 
و ط��ی اين دو هفته به دليل ش��وك وارده در 
بيمارستان بستری شدم؛ نمی دانم چرا شوهرم 
با من چنين رفتاری کرد؛ او در ابتدا مرد سالم 
و خوبی بود و فكر می کنم فريب دوس��تانش 
را خورده است ولی ديگر هيچ چيز برای من 
مهم نيست و تنها می خواهم از او جدا شوم. 
م��رد در دادگاه خانواده حاضر ش��د و گفت: 
همس��رم در اين موضوع اغراق می کند؛ اين 
کار م��ن آنقدر مهم نيس��ت و اگ��ر او از اين 
موضوع ناراحت شده بايد به خودش فرصت 
دهد تا با اين موضوع کنار آمده و به آن عادت 
کند؛ در حقيقت هي��چ احتياجی به جدايی و 
نابود کردن زندگی مان نيست. وی با اشاره به 
اينكه زنم را طالق نمی دهم، بيان کرد: حدود 
دو ماه اس��ت که س��يگار می کش��م و از ابتدا 
سيگاری نبودم ولی حاال به اين کار عالقه مند 
شدم و از آن لذت می برم؛ می خواهم همسرم 
نيز بيشتر مرا درك کرده و با اين موضوع کنار 
بيايد و در زندگی مان اختالف نيندازد. قاضی 
اين ش��عبه بعد از ش��نيدن اظهارات طرفين، 

حكمی مبنی بر طالق صادر نكرد.

سارقان مسلح طالفروشی 
به دام افتادند 

به گزارش فارس، سرهنگ محسنی رئيس پليس آگاهی استان 
خوزس��تان با بيان اين خبر گفت: در پی سرقت مسلحانه از 
يك طال فروش��ی که طی آن س��ارقان با تهديد اسلحه اقدام 
به س��رقت وجه نقد و طالجات کرده بودند، بالفاصله اکيپی 
از کارآگاه��ان زب��ده پليس آگاهی برای بررس��ی موضوع و 
دس��تگيری سارقان دست به کار شدند. کارآگاهان با بررسی 
دقيق صحنه وقوع جرم، شگردها و نوع اموال سرقتی متوجه 
گروهی از مجرمان حرفه ای و سابقه دار شده و پس از انجام 
چهره نگاری و با بررس��ی دقيق س��وابق مجرمين سابقه دار و 
ايجاد گشت های نامحسوس موفق به شناسايی و دستگيری 
يكی از متهمان سابقه دار به نام )ت- ق( در شهرستان اهواز 
ش��دند. در بازرس��ی های صورت گرفته از او يك دس��تگاه 
خودرو سرقتی دو قبضه اسلحه کالش و کلت کمری کشف 
و ضبط شد. به گفته سرهنگ محسنی پس از انتقال به پليس 
آگاهی، متهم در برابر شواهد و قراين موجود لب به اعتراف 
گش��وده و عنوان کرد: با همدس��تی دو نفر از دوستانم با در 
اختيار داش��تن سالح و مهمات و حمله به طالفروشی اقدام 
به س��رقت کرديم. که در اين راس��تا يكی از مجرمان به نام 
)قاس��م- ن( و همچنين فروشنده س��الح به نام )کمال- م( 
شناس��ايی و دستگير شدند. در نهايت متهمان با صدور قرار 
قانونی روانه زندان ش��دند و تالش برای دستگيری سارقين 

و مالخران ديگر ادامه دارد. 

زن از شوک سيگار كشيدن شوهرش 
روانه بيمارستان شد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 زاینده رود 
با توجه به ميزان فراوان آاليندگی در هوای اصفهان و وضعيت 
ناسالم بودن هوا چند روزی مدارس اصفهان و برخی شهرها تعطيل 
بودند که اين وضع با وجود خوش��حالی برای دانش آموزان نگرانی 
معلمان را در بر داشته است بنابراين از اداره کل آموزش و پرورش 
اس��تان اصفهان در اين باره توضيحاتی را جويا ش��ديم: رئيس اداره 
روابط عمومی آموزش و پرورش اس��تان گفت:  آموزش و پرورش 
دو رسالت را پيگيری می کند يكی سالمت و ديگری تعليم و تربيت 
دانش آموزان که البته اولويت اول س��المت جسم و روح اين قشر 

است. 
سياحيان افزود: هنگامی که مراجع ذی صالح اعالم می کنندکه حضور 
بچه ها در فضاهای باز و تحرکشان در اين فضاها برای سالمت شان 
مضراست بنابراين اينجا فقط سالمت دانش آموزان در اولويت قرار 

می گيرد.
وی تصريح کرد: اما با توجه به تعهدی که آموزش و پرورش نسبت 
به رس��الت تعليم و تربيت دانش آموزان دارد س��عی می شود به اين 

بخش خدشه ای وارد نشود. 
ب��ا توجه به تعطيلی های چند روزه م��دارس در روزهايی که هوای 
اصفهان ناسالم اعالم ش��ده امكان دارد نگرانی هايی از جهت عقب 
ماندگی درس دانش آموزان پيش آيد. اما همت مضاعف همكاران 
فرهنگی و دقت اين قشر در ارائه مطالب و همچنين بهره مندی فراوان 
از زمان باقيمانده س��بب می ش��ود که مشكلی در اين خصوص رخ 
ندهد. رئيس اداره روابط عمومی آموزش و پرورش استان خاطرنشان 
کرد: البته نظير اين تعطيلی ها با داليل ديگر در س��نوات گذشته هم 
بوده که با وجود آن تالش همكاران فرهنگی سبب شد که نتيجه های 
خوبی در زمينه  آموزش گرفته شود. سياحيان خطاب به دانش آموزان 
و خانواده هايش��ان گفت: در اين زمان خانواده ها بايد با برنامه ريزی 
صحيح موقعيت را برای مرور دروس گذش��ته دانش آموزان فراهم 
کنند و دانش آموزان نيز بايد در زمان حضور در مدرس��ه پا به پای 
 معلم��ان پيش روند تا اين عقب ماندگی درس��ی چند روزه جبران 
شود.  وی افزود:  تاکنون برنامه خاصی مبنی بر اينكه حجم درس ها 
ب��رای امتحانات پايان ترم کاهش يابد يا اينكه زمان امتحانات تغيير 
کند از س��وی آموزش و پرورش اعالم نشده در واقع بايد يك هفته 
دانش آموزان سر کالس درس حاضر شوند تا با اعالم نتيجه ای که 
معلمان از ميزان آمادگی دانش آموزان و وضعيت درس��ی آنها ارائه 
می دهند اگر الزم بود تصميماتی اتخاذ ش��ود که البته به موقع خود 

اعالم خواهد شد.

مؤلفه های شهر اسالمی 
در برنامه اصفهان 95

 زاینده رود 
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان با اشاره به اينكه شهر 
اس��المی ايده آل ما اس��ت اظهار داشت: در چشم انداز 20 ساله و برنامه 
اصفهان 95 به خوبی به مؤلفه های ش��هر اسالمی پرداخته شده است. به 
گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عموی شهرداری اصفهان، حبيب 
 اله تحويل پور اشاره به اينكه شهر آرمانی همان رسيدن به شهر اسالمی است 
گفت: ش��هر اسالمی دارای 4 بعد است که يكی از ابعاد آن شهرسازی و 
معماری اس��المی است. وی با بيان اينكه در دوران قبل از انقالب سبك 
شهرسازی آذری، قاجار و مكتب اصفهانی مطرح بوده است افزود: آنچه 
نياز امروز است ارائه مدل ها و الگوهای شهرسازی معاصر است که بايستی 
از شهر تا محله و خانه تمام ابعاد و ويژگی های معماری اسالمی در نظر 
گرفته شود. تحويل پور با اشاره به اينكه مؤلفه های شهر اسالمی همچون 
بل��د امين، بلد طيب بودن، دارالعل��م و دارالعباده بودن يكی ديگر از ابعاد 
شهر اسالمی است خاطرنشان کرد: اين مؤلفه ها در چشم انداز 20 ساله 
و برنامه اصفهان 95 در نظر گرفته شده است. وی شهروندان شهر اسالمی 
را سومين بعد شهر اسالمی عنوان کرد و اظهار داشت: شهروندان اسالمی 
دارای 4 رابطه با خدای خويش، با خود، ديگران و محيط هستند که اگر 
به حق تكليف هايی مثل حق اله و حق الناس به درس��تی پرداخته شود 
جامعه س��الم و سرشار از عدالت با رعايت حقوق شهروندی را خواهيم 
داشت. معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان مديريت شهر اسالمی 
را چهارمين بعد يك ش��هر اسالمی دانس��ت و ادامه داد: اين مديريت بر 
خالف مديريت های حاکميتی و يك سويه مديريت مشارکتی است که با 
بهره مندی از فكر مردم و مشارکت فرهنگی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی 

اقدام های عام المنفعه انجام می دهد.

كارگاه آموزشی پرورش گاو وگوساله 
شيری 

 
 زاینده رود 

مس��ئول اداره ترويج مديريت جهاد کشاورزی شهرستان اردستان 
گفت: کارگاه آموزشی پرورش گاو وگوساله شيری در روستای اميران از 
توابع بخش زواره برگزار شد. فاطمی افزود: در اين کارگاه بيش از 40 نفر 
از کارشناسان امور دام شرکت های خدمات فنی مشاوره ای و دامداران و 
گاوداران شهرستان حضور داشتند  وی گفت: در اين کارگاه آقای مهندس 
کريمی با ارائه مطالب و نمايش فيلم و پاورپوينت در زمينه پرورش گاو و 

گوساله شيری مطالبی ارائه کرد.
 

كارگاه آموزشی بيماری های 
مشترک انسان و دام 

 
 زاینده رود 

مس��ئول اداره تروي��ج مديري��ت جه��اد کش��اورزی شهرس��تان 
اردس��تان گفت: کارگاه آموزش��ی بيماری های مشترك انس��ان و دام در 
روس��تای اميران از توابع بخش زواره برگزار ش��د. فاطمی افزود: در اين 
کارگاه بي��ش از 45 نف��ر از کارشناس��ان امور دام ش��رکت های خدمات 
فن��ی مش��اوره ای و دام��داران و گاوداران شهرس��تان حضور داش��تند   

 اولين گردهمايی مداحان 
 زاینده رود 

اولين گردهمايی مداحان اهل بيت )ع( و شاعران، ائمه جماعات و 
مسئوالن هيأت های مذهبی زواره با همكاری هيأت رزمندگان اسالم حوزه 
مقاومت ش��هيد صدوقی زواره برگزار شد. در اين گردهمايی بر هرچه 
باشكوه تر برگزار شدن مراسم مذهبی و جلوگيری از تحريفات عاشورا 

تأکيد شد.

به دلیل تعطیلی های اخیر و آلودگی هوا:

مراسم اختتاميه نمايشگاه جهاد 
خدمت رسانی به تعويق افتاد

 زاینده رود 
به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری 
اصفه��ان،  مدي��ر روابط عمومی ش��هرداری اصفهان و مدي��ر برگزاری 
نمايشگاه جهاد خدمت رسانی در اين خصوص گفت: با توجه به بروز 
مش��كل آلودگی و پايداری هوا و قرار گرفتن ش��هر اصفهان در حالت 
هش��دار و همچنين با توجه به تعطيلی های چند روز اخير که به منظور 
بهب��ود وضعيت آلودگی هوا صورت گرفت، همچنين مراس��م اختتاميه 
ق��رار بود با تجلي��ل از غرفه های برتر و چهره های فعال اين نمايش��گاه 
ب��زرگ روز ش��نبه 13 آذرماه در محل س��الن اجتماعات فرهنگس��رای 
خورشيد برگزار ش��ود، که برپايی اختتاميه به زمان ديگری موکول شد. 

 همایش علمداران بصیرت 
در کاشان

 زاینده رود 
با حضور س��ردار حجازی معاونت آماد و پش��تيبانی و تحقيقات 
صنعتی ستاد کل قوا، مهندس گرانمايه نماينده مردم کاشان در مجلس، 
س��ردار ملكی جانشين فرمانده س��پاه صاحب الزمان، سرهنگ نائينی 
فرماندهی سپاه کاشان همايش علمداران بصيرت متشكل از فرماندهان 
و مديران بس��يجی حوزه های مقاومت در کانون الزهرا اين شهرستان 
برگزار گرديد.اين مراس��م که از طرف حوزه مقاومت دوم امام حس��ن 
مجتبی)ع( انجام گرفت سردار حجازی ضمن تقدير از دست اندرکاران 
در اين مراسم گفت: عواملی که ما را پيروز کرده و االن هم موفق هستيم 
تبعيت از رهبری، پايبندی به اعتقادات، وحدت و در اختيار داشتن جمع 

خواهی می باشد. 
وی گفت: هر انقالب و نهضتی به يك گروه پيش��رو نياز دارد گروهی 
که به ياری رهبر برخيزند و نخبگان خواص حامی حق را تشكيل دهند 
امروز شما مديران و فرماندهان بسيجی اين خالء را پرکرده ايد خواص 
حق واسطه بين رهبری و مردم هستند و امروز بايد فرهنگ عاشورا را 
برای بسيج مرور کرد که در زمان امام حسين)ع( با چه بصيرتی در رکاب 
امام حسين)ع( تا آخر ماندند و ايستادگی کردند.وی در پايان تأکيد کرد: 
کار دشمن، دشمنی و خصومت است هر روز با ترفند جديدی به ميدان 
می آيد که با ايجاد ترديد، بدبينی، شك و عدم اعتماد نسبت به انقالب 
اسالمی مردم را دلسرد می کند اما وقتی شما نخبگان خواص در صحنه 
باش��يد دشمن دست از پا درازتر برمی گردد و به لطف خدا تا بسيجی 
در ميدان باش��د ترفند دشمن نقش بر آب می باشد و شما بايد قدردان 

نعمت رهبری در ايران باشيد.

اخبار زواره روی میز

حاجی اکبری

شهر همچون پيكری زنده است که در آن جسم 
و کالبد در کن��ار روح و جان درهم می آميزد تا 
زندگی و حيات اجتماعی ساکنان در آن جريان 
يابد. به عبارت ديگر شهر ترکيبی است از ظرف 
و مظروف اگر س��اختمان ها و هر آنچه فيزيك 
و کالبد اس��ت را بسان ظرف بدانيم مظروف آن 
انس��ان ها و کنش های اجتماعی اس��ت که در 
کن��ار هم به تكامل و تعامل می رس��ند. بنابراين 
پرداخت��ن به يكی و غفل��ت از ديگری همچون 
ساختن پيكری است که در آن روح به فراموشی 
سپرده شده باشد بنابراين احداث ساختمان ها در 
ش��هر بدون رعايت اصول و ضوابط معماری و 
شهرسازی و قانون مقررات ساخت و ساز نيز از 

اين قاعده مستثنی نيست و زيبايی بناهای ساختمانی 
بدون رعايت اصول و مقررات شهرس��ازی نيز چون 
پيكری ناقص اس��ت که خود اين امر می تواند ادامه 

حيات اجتماعی انسان را به مخاطره اندازد.
حال با اين ديدگاه نظر برخی از کارشناسان شهرداری 
را در خصوص چگونگی احداث س��اخت و سازها 
غير اصولی در سطح ش��هر که به نوعی هماهنگی و 
سنخيت در آن رعايت نشده است را جويا شديم که 

از ديدگاه شما می گذرد.
مدير کميسيون ماده صد شهرداری کاشان اجرای اين 
کميسيون را مستند به قانون دانست و گفت: طبق قانون 
مالكين اراضی و امالك واقع در محدوده شهر يا حريم 
آن بايد قب��ل از هر اقدام عمرانی يا تفكيك اراضی و 

شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمايند.
س��اختمانی  عملي��ات  از  می توان��د  ش��هرداری 
س��اختمان های بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به 
وس��يله مأموران خود اعم از آنكه ساختمان در زمين 
محصور يا غير محصور واقع باش��د جلوگيری کند. 
احمد طريقی با اش��اره به اينكه ش��هرداری در سايه 
اصول و ضواب��ط معماری و شهرس��ازی از احداث 
س��اختمان های ب��دون پروان��ه يا مخال��ف ضوابط 
جلوگيری می کند گفت: کميسيون ماده صد شهرداری 
مرجع رسيدگی به تخلفات س��اختمانی در محدوده 
قانونی و حريم مصوب ش��هر است و در مواردی که 
شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه و يا مخالف 
مفاد پروانه جلوگيری می کند مكلف است موضوع را 
در کميسيون ماده مرکب از نماينده وزارت کشور يكی 
از قضات دادگس��تری و نماينده انجمن شهر در حال 
حاضر شورای اسالمی شهر مطرح نمايد تا کميسيون 

مزبور حسب مقررات به آن موارد رسيدگی نمايد.
به گفته وی کميسيون ماده صد پس از بازديد مأموران 
شهرداری و تهيه گزارش های مورد نياز در خصوص 
تخلف��ات که در ف��رم خاصی تنظيم و به کميس��يون 
ارسال می گردد وارد رسيدگی می شود و شهرداری 

در کميس��يون نقش ش��اکی و اعالم کننده تخلف را 
داراست.

وی خاطرنش��ان ک��رد: کميس��يون ماده ص��د وظيفه 
رس��يدگی ب��ه تخلفات س��اختمانی را که از س��وی 
ش��هرداری گزارش می ش��ود را داراست و با انشای 
رأی در خص��وص تخلف تعيي��ن تكليف می نمايد 
کميس��يون های م��اده ص��د که ابت��دا مب��ادرت به 
 صدور رأی می نمايند به کميس��يون بدون ماده صد 

موسوم اند.
به گفته وی آرای کميس��يون های ب��دون ماده صد با 
انقضای م��دت ده روز از زمان ابالغ و عدم اعتراض 
قطعيت می يابند و در صورت اعتراض شهرداری يا 
مالك و يا قائم مقام وی موضوع در کميس��يون ديگر 
م��اده صد که اعض��ای آن غير از افرادی هس��تند که 
در رأی قبلی شرکت داش��ته اند مطرح می شود اين 
کميسيون به کميسيون تجديد نظر موسوم است رأی 

صادره توسط کميسيون تجديد نظر قطعی است.
وی تخريب بناهای احداث ش��ده، اعاده وضع و رفع 
خ��الف، تبديل به وضعيت مج��از، تعطيل و جريمه 
نقدی را انواع مختلف تصميم های کميس��يون های 
ماده صد برای ساختمان های خالف برشمرد و گفت: 
اين تصميم ها به صورت رأی از س��وی کميس��يون 
صادر و توسط مأموران اجرای احكام شهرداری اجرا 

می شود.
طريقی خاطرنش��ان کرد: با توجه ب��ه موارد مذکور و 
احراز عضويت قضات دادگستری در کميسيون ماده 
صد جمعی از حقوق دانان اقدام های اين کميسيون را 
به عنوان يك نهاد قضايی دانسته زيرا نحوه رسيدگی و 
تصميم گيری در کميسيون ماده صد به نوعی شبيه به 

کارهای قضايی است.
وی مبنا و مستند رسيدگی به تخلفات ساختمانی در 
محدوده قانونی و حريم مصوب شهرها را کميسيون 
ماده صد ش��هرداری ها و تبصره ه��ای يازده گانه آن 

دانست.
وی با اشاره به اينكه ارزش معامالتی ساختمان مبنای 

محاسبه جرائم اس��ت گفت: نكته مهمی که در 
مورد جرائم تعيين ش��ده از سوی کميسيون ماده 
صد ضروری اس��ت که کميس��يون بر اساس آن 
و ب��ه موجب تبصره های ذيل اين ماده در موارد 
مقتض��ی جريم��ه ص��ادر می کنند اي��ن ارزش 
معامالتی غير از ارزش معامالتی اس��ت که همه 
ساله توسط وزارت دارايی و امور اقتصادی و در 
اجرای قانون ماليات های مستقيم تهيه و تصويب 

می شود.
به گفت��ه وی ارزش معامالتی به موجب تبصره 
11 ماده ص��د قانون ش��هرداری ها پس از تهيه 
توسط ش��هرداری به تصويب ش��ورای اسالمی 
شهر می رس��د و در مورد اخذ جرائم قابل اجرا 
است که اين ارزش معامالتی سالی يك بار قابل 

اجرا و تجديد نظر است.
وی گف��ت: مهم ترين داليلی ک��ه باعث نقص آرای 
کميس��يون های بدوی ماده صد در کميس��يون های 
تجدي��د نظر ي��ا دي��وان عدال��ت اداری می ش��ود 
 س��لب حق پاس��خگويی صدور رأی خ��ارج قانون 
شهرداری ها، معامله انجام گرفته احداث ساختمان قبل 
از تاريخ تصويب نقش��ه جامع شهر، يكسانی اعضای 
صادرکنن��ده رأی بدوی و تجديد نظر، تعيين جريمه 
خارج از آنچه در قانون مقرر ش��ده اس��ت، ايراد در 
ترکيب کميسيون، عدم وقوع تخلف و يا عدم رعايت 
مقررات و غيره می باش��د. وی تصريح کرد: شناخت 
دقيق و موشكافانه قوانين و ضوابط معتبر در اين مورد 
و آشنايی با جنبه های حقوقی موضوع عالوه بر آنكه 
برای اشخاص ذی مدخل در امر رسيدگی به تخلفات 
ساختمانی ضروری اس��ت به نوعی برای شهروندان 
و شهرنش��ينان نيز دارای فايده اس��ت و م��ردم را با 
حقوق قانونی آشنا می کند. عضو کميسيون ماده صد 
شهرداری کاشان نگاه غلط شهرداری ها به کميسيون 
م��اده صد را به عنوان ابزاری جهت کس��ب درآمد و 
يكی از داليل توسعه س��اخت و سازهای خالف در 

سطح شهر دانست.
مهندس علی اصغر ش��قايقی گفت: مقابله با ساخت 
و س��ازهای خالف در سطح شهر از يك سو نيازمند 
اخطارهای قانونی است و از سويی ديگر صدور مجوز 
توسط تأسيسات شهری چون آب، برق، مخابرات و 
گاز به س��ازندگان احداث بناهايی که اغلب بار جانی 
و مالی برای ش��هروندان را به همراه دارد می تواند به 
عنوان بخشی مهم از راهكارهای جلوگيری از تخلفات 
ساختمانی باشد. وی افزود: دخالت شهرداری ها در 
امور مربوط به کميس��يون ماده صد و توافق نامه های 
غي��ر قانونی که بيش��تر اين توافق ه��ا داليل خاص 
برای رش��د ساخت و سازهای خالف در سطح شهر 
می باشد به همراه ناديده گرفتن قدرت اين کميسيون 
 مهم ترين عامل برای س��و استفاده افراد متخلف شده 

است. 

شهرستان

خوشحالی دانش آموزان و نگرانی 
معلمان از تعطیلی مدارس

کاهش تخلفات ساختمانی در کاشان )قسمت اول(

مراسم استقبال از ماه محرم در مصلی 
بزرگ امام خمینی )ره( شهرکرد

شرکت آب و فاضالب روستایي چهارمحال و بختیاري:
خشکسالي، بحراني خزنده 

مدیرکل راه و ترابری استان چهارمحال و بختیاری: 
احداث6 تونل در جاده اردل – دوپالن

پیشرفت فیزیکی 20 درصد قطعه دوم 
4 بانده بروجن – لردگان 

 زاینده رود 
به مناسبت فرا رسيدن ماه محرم، ماه پيروزی خون بر شمشير، مراسم 
استقبال از اين ماه در مصلی بزرگ امام خمينی )ره( شهرکرد برگزار شد.

به گزارش بس��يج اس��تان چهارمحال و بختياری، در اين مراس��م با شكوه 
حجت االس��الم دارس��تانی گفت: آغاز محرم خاطره درگي��ری تمام عيار 
جانگ��دازی اس��ت که تنها به خاط��ر ايمان، هدف و جه��اد در راه عقيده، 
آرم��ان و پيكار بر ضد بيداد و س��تم بوده و قيامی روش��نگرانه برای همه 

مردم دنيا است. 
استاد حوزه و دانشگاه ماه محرم را ماه تكريم عدالت و تعظيم نهضت ضد 
ستم در طول تاريخ دانست و گفت: بايد به فتنه گران از زبان امام حسين)ع( 
بگوييم اگر دين نداريد، آزاده باشيد و از اوج گيری نهضتی که اکنون برای 
گراميداش��ت ياد امام خمينی)ره( برپاش��ده عبرت بگيريد و به دامن ملت 
بازگردي��د. وی افزود: ذلت و ش��هادت دو نقطه مقابل همديگر هس��تند و 
فرهن��گ ش��هادت به عنوان يك ارزش واال در جامعه اس��المی به ش��مار 
می رود و در جامعه ای که ذلت در آن راهی نداش��ته باشد، شهادت آخرين 
راه برون رفت ذلتی است که دشمنان می خواهند بر مسلمان تحميل کنند. 

اس��تاد حوزه و دانش��گاه قيام امام حس��ين)ع( را جلوه و نمود انس��انيت، 
گذش��ت، ايثار، فداکاری، ايمان اسالم دانست و گفت: نبايد با توصيه های 
خود س��اخته و محدود خود حضرت امام حس��ين)ع( را از دسترس بشر 
دور س��اخت و بش��ريت را از اين نعمت بی بديل و از اين اس��وه بی نظير 

محروم کرد. 

 زاینده رود 
به گ��زارش روابط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضالب 
روستايی استان چهارمحال و بختياری جلسه کميته بحران با حضور مدير کل 
مديريت بحران استان و مسئوالن شرکت آبفار چهارمحال و بختياری در محل 
سالن جلسات اين شرکت برگزار گرديد. مديرکل مديريت بحران استان با بيان 
اينكه خشكس��الی بحرانی خزنده است خاطر نش��ان کردند  يك بحران دارای 
چهار مرحله اس��ت که اين مراحل  ش��امل: )پيشگيری- آمادگی- مقابله و باز 
سازی( است.   آقای فرهادی با بيان اينكه در شرايط عادی 5 درصد اعتبارات را 
بايد برای مديريت بحران هزينه کنيم، اظهار داشتند که اگر پيشگيری و آمادگی 
را داشته باشيم در مرحله های مقابله و بازسازی مشكلی نخواهيم داشت.  در 
ادامه رئيس هيأت مديره و مديرعامل ش��رکت آبفار استان ضمن تأکيد بر لزوم 
تغييرهايی در جهت بهينه سازی اشاره کرد وافزود استفاده از امكانات به عنوان 
مثال استفاده از مصالح پيش ساخته و يا استفاده از اطاقك های پيش ساخته جهت 
نصب تجهيزات سرچاهی يكی از راهكارهای مناسب جهت جلوگيری از وقوع 

خسارات زلزله و حوادث غير مترقبه ديگر است. 
قاس��معلی خدابخشی همچنين مشكل خشكسالی در لردگان و مشكل رانش 
زمين در اردل را از عوامل ايجاد بحران در استان ذ کر کردند و بيان نمودند که 
تأمين برق اضطراری بايد در برآورد هزينه های پروژه ها در نظر گرفته شود تا در 
شرايط بحران و اضطرار مورد استفاده قرار گيرد. دبير ستاد بحران شرکت آبفار 
نيز ضمن ارائه گزارش��ی از روند وضعيت آبرسانی به روستاها گفت: در حال 

حاضر 87 روستا در استان به وسيله تانكر سيارآبرسانی می گردد. 

 زاینده رود 
مديرکل راه و ترابری اس��تان چهارمحال و بختياری از ساخت 6 
تون��ل محور اردل – دوپالن خبر داد. ب��ه گزارش روابط عمومی اداره 
کل راه و ترابری استان  چهارمحال و بختياری علی عليخانی در جريان 
بازدي��د از محور اردل – دوپالن گفت: با وجود ترافيك بس��يار باالی 
محور ش��هرکرد – بروجن – لردگان – خوزس��تان س��اخت اين جاده 
بس��يار مهم و ضروری اس��ت. وی با بيان اينكه با س��اخت اين محور 
فاصله 2 اس��تان چهارمحال و بختياری – خوزستان 15 کيلومتر کاهش 
می يابد اف��زود: با توجه به مطالعات انجام ش��ده 6 تونل به طول 2/5 
کيلومتر در اين مسير ساخته می شود. وی گفت: اعتبار هزينه شده اين 
طرح تاکنون 30 ميليارد ريال می باشد که از اعتبارهای ملی اختصاص 
داده ش��ده و تاکنون 5 کيلومتر از اين مس��ير زيرسازی و آماده آسفالت 
شده است. مديرکل راه و ترابری حذف گردنه باجگيران به عنوان يكی 
از نقاط پرحادثه استان را از داليل اصلی ساخت اين محور عنوان کرد 
و اظهار داش��ت: اين در حالی است که با ساخت اين محور شهر اردل 
ب��ه دوپالن 33 کيلومتر و اردل به منطقه ميانكوه و مش��ايخ 15 کيلومتر 
کاه��ش می يابد. وی با بي��ان اينكه توپوگرافی منطق��ه و وجود تعداد 
زيادی نقاط پرحادثه در اين محور لزوم ارتقا و بهس��ازی اين جاده را 
دوچندان  کرده است افزود: به همين دليل بهسازی و ساخت اين مسير 
ب��رای جاده ای با تردد و ترافيك روان و آرام و ايمنی زياد در اولويت 

کاری اين اداره کل است. 

 زاینده رود 
احداث قطعه دوم چهار بانده بروجن – گندمان – لردگان با پيشرفت 
فيزيكی 20 درصدی در حال اجراس��ت. به گ��زارش روابط عمومی اداره 
کل راه و ترابری استان چهارمحال و بختياری مديرکل راه و ترابری استان 
چهارمحال و بختياری در جريان بازديد از روند اجرايی اين طرح با اعالم 
اين خبر گفت: کار س��اخت قطعه دوم چهار بان��ده بروجن – گندمان – 
لردگان از ابتدای سال جاری آغاز شده است و اکنون در مرحله زيرسازی 
و خاکبرداری قرار دارد. علی عليخانی افزود: اين طرح يكی از مصوبه های 
دور دوم سفر رياست جمهوری به استان است که برای ساخت اين طرح 
ملی در سال جاری 10 ميليارد ريال اختصاص يافته است وی گفت: طول 
اين مسير 20 کيلومتر است که بر اساس برنامه زمانبندی شده اين طرح در 
مدت سه سال آينده به بهره برداری می رسد. عليخانی هم چنين از پيشرفت 
فيزيكی 50 درصدی باند دوم جاده بروجن – گندمان خبر داد و گفت: طول 
اين قطعه 6 کيلومتر است که با اعتبار 5 ميليارد ريال در حال ساخت است. 
عليخانی با بيان اينكه چهارمحال و بختياری يكی از اس��تان های شاخص 
در زمينه راه مطرح است تصريح کرد: توسعه سريع منطقه و رفاه توليد و 
ثروت را در استان به دنبال خواهد داشت. وی با بيان اينكه بهره برداری از 
اين طرح ها زمينه سازی توسعه ارتباطی – اقتصادی اين استان خواهد شد 
خاطرنشان کرد: ساخت راه های چهارخطه با هدف کمك به بهبود شبكه 
حمل و نقل، ايمنی تردد برای مسافران و توسعه خدمات رفاهی مسافران 

مورد توجه قرار گرفته است. 

 زاینده رود 
انجام تعميرات اساس��ی مخزن شرکت پااليش 
 نفت اصفهان از 30 تا 90 درصد پيش��رفت داش��ته 
است. مهندس عليرضا قزوينی زاده رئيس تعميرات 
روزمره اساس��ی و نوس��ازی ش��رکت پااليش نفت 
اصفهان با اعالم اين خبر گفت: نيمه دوم هر س��ال 
بر اس��اس همكاری و هماهنگ��ی اين اداره با برنامه 
ري��زی مخازن و بازرس��ی فنی، تعميرات اساس��ی 
 مخازن در س��ال آين��ده اولويت بندی و مش��خص 

می شود.
وی ب��ا بي��ان اينكه تعميرات مخازن بر اس��اس نوع 
عمليات��ی بين 15-10 و 15 س��ال انج��ام می گيرد 
اضاف��ه کرد: در س��ال ج��اری 9 مخ��زن بايد مورد 
 تعمي��رات اساس��ی ق��رار می گرفت��ه ک��ه مخ��زن
TK-2049 و 2029 و 2019 ب��ه اتم��ام رس��يده و 

مابقی در حال انجام است.
 قزوين��ی زاده از پيش��رفت 90 درص��دی مخ��زن
TK-2046 )که مخزن مواد آب تغذيه به ديگ های 
آب و بخ��ار نفتی اس��ت( خب��ر داد و گفت: مخزن 
TK-2101 )مخزن( نيز 60 درصد پيش��رفت داشته 
و روند تعميرات مخزن 2002 )مخزن نفت خام( نيز 

75 درصد به پيش رفته است.
وی ادامه داد: مخزن 2011 )مخزن مواد نفتی( 2018 
)مخزن مواد نفت��ی( و 2016 )مخزن مواد نفتی( نيز 

به ترتيب 20 درصد، 30 درصد پيش��رفت کاری را 
به خود ديده اند.

رئيس تعميرات روزمره اساس��ی و نوسازی شرکت 
پااليش نفت اصفهان با بي��ان اينكه هزينه تعميرات 
مخازن در س��ال جاری ح��دود 400 ميليون تومان 
است در خصوص روند تعميرات مخازن توضيحاتی 

ارائه نمود. 
تعميرات به صورت س��اليانه توس��ط پيمانكار و با 
نظارت ش��رکت صورت می گيرد ک��ه از باز کردن 
درب مخ��ازن، اجازه ورود و انج��ام تميزکاری که 
جزو فعاليت های هميشگی است آغاز و تا بازرسی 
فن��ی از بدنه و ادوات بر اس��اس دس��تور کارهای 
مورد نياز به سندپالس��ت )ش��ن پاشی ها، تعويض 
ديواره ه��ا و کف در ص��ورت ل��زوم، ترميم نقاط 
 آس��يب ديده از لح��اظ جوش و س��ازه و... ( ادامه

می يابد.
وی تست و رنگ آميزی مخازن را از ديگر کارها در 
تعميرات دانس��ت و گفت: با توجه به نوع سرويس 
دهی انواع رنگ ها در مخازن اس��تفاده می شود به 
عن��وان مثال ب��رای مخازن مواد نفتی نوع اپوکس��ی 
گالس فيل��ك مورد اس��تفاده ق��رار می گيرد برای 
مخ��ازن آب رنگ ه��ای مقام مورد توجه اس��ت و 
ديواره��ای بيرونی مخازن Slops ي��ا مخازن نفتی 
که الزم اس��ت داخل آن گرم باشد و به علت اينكه 

ماس��يدگی در آن ايجاد می ش��ود هيت��ر بايد نصب 
گردد بايد عايق کاری ش��ود اين در حالی است که 
ديواره بيرونی مخازن محصوالت عايق نش��ده بلكه 

رنگ نمايی می کردند. 
قزوين��ی زاده اش��اره ک��رد: در ص��دد هس��تيم در 
خصوص بازرس��ی فنی روش های نوين را انتخاب 
کنيم به طوری که بدون اينكه مخازن را از سرويس 

خارج نماييم.
همچني��ن مهن��دس منص��ور خادمی رئي��س اداره 
آموزش و منابع نيروی انسانی شرکت پااليش نفت 
اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 79974 
نفر س��اعت دوره آموزشی در ش��رکت برگزار شده 

است.
وی اضاف��ه ک��رد: در اين م��دت 91 دوره آموزش 
عموم��ی و 121 دوره آم��وزش فن��ی و تخصص��ی 
انجام ش��ده ه��م چنين 30 دوره آم��وزش در زمينه 
 مديري��ت 12 دوره آم��وزش زبان تش��كيل گرديده 

است.
خادم��ی ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه 1864 نفر س��اعت 
ني��ز  ش��رکت  از  خ��ارج  آموزش��ی   دوره ه��ای 
داشته ايم گفت: 51 دوره آموزش در بيرون از شرکت 
برگزار ش��ده اس��ت ضمن اينكه 2879 نفر ساعت 
 س��مينار و همايش برای کارکنان در نظر گرفته شده 

بود.

انجام تعميرات اساسی مخازن در شركت پااليش نفت اصفهان
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پیشنهاد یک اقتصاددان برای کنترل تورم؛

دولت سياست پولی و مالی 
انقباضی در پيش بگيرد

يك کارشناس اقتصادی ضمن اش��اره به افزايش نرخ رشد نقدينگی 
در کوتاه مدت در زمان اجرای قانون هدفمندی يارانه ها سياست پولی 
انقباضی پولی را يكی از راهكار های کنترل تورم دانست و گفت: برای 
کاهش اثرات تورمی اين قانون بايد سياست های انقباضی پولی و مالی 

تدوين شود. 
س��يد آيت اله تجلی در گفتگ��و با فارس با بيان اينك��ه اجرای قانون 
هدفمندی يارانه ها يك سياس��ت انبساطی است، اظهار داشت: در هر 
صورت بخش��ی از منابع دولت در جامعه بازتوزيع خواهد ش��د و به 
دليل اينكه دولت از طريق بودجه اين منابع را تزريق می کند بر حجم 
نقدينگی تأثيرگذار خواهد بود و به لحاظ روانی يك تورمی را به دنبال 
دارد ک��ه يكی از روش های مقابله با آن سياس��ت های انقباضی پولی 
است در نتيجه برای آنكه دولت بتواند تزريق نقدينگی که از اين ناحيه 
به اقتصاد می شود را کنترل کند بايد سياست های پولی انقباضی باشد. 
وی در پاس��خ به اين سؤال که يارانه نقدی پرداخت شده به خانوار از 
طريق آزادس��ازی قيمت حامل های انرژی به دس��ت می آيد و در اين 
صورت نقدينگ��ی در اقتصاد افزايش نخواهد يافت، ضمن تأييد اين 
مطل��ب، گفت: با توجه به اينكه قب��ل از اجرای اين قانون، يارانه های 
نقدی به حس��اب سرپرستان خانوار واريز شده است در مدت دو ماه 

اقتصاد با افزايش رشد نقدينگی مواجه خواهد شد. 
وی ادام��ه داد: با توجه به اينكه حجم باالی نقدينگی در مدتی کوتاه 
به اقتصاد تزريق می ش��ود، نمی توان اي��ن حجم از نقدينگی را ناديده 
گرفت؛ بنابراين برای کاهش اثرات تورمی بايد سياست های انقباضی 
پولی و مالی تدوين شود. اين کارشناس اقتصادی در پاسخ به سئوالی 
در خصوص ديدگاه برخی از کارشناس��ان مبنی بر افزايش نقدينگی 
متناسب با افزايش تورم برای جلوگيری از بروز رکود در اقتصاد بيان 
داش��ت: اين بحث از لحاظ تئوريك در شرايط عادی اقتصادی امكان 
اجرا دارد اما در شرايط تورمی بايد تقاضای کل محدود شود که کنترل 
نقدينگی مهم ترين سياست برای کنترل تقاضا است. وی ضمن تأييد 
بروز مشكل، افزود: به دليل اصالح قيمت حامل های انرژی، راهكاری 
غير از اجرای سياس��ت پولی انقباضی وج��ود ندارد و از طرف ديگر 
افزايش نقدينگی متناسب با تورم در صورتی مناسب است که تقاضا 
متناسب با عرضه باشد اما در حال حاضر عرضه داخلی نمی تواند خود 
را با تقاضا ی کل هماهنگ کند که نتيجه آن افزايش واردات کاالهای 

اساسی خواهد بود. 
تجل��ی ادامه داد: بهتر اس��ت به جای سياس��ت های کنت��رل واردات، 
سياست های انقباضی در دستور کار قرار گيرد زيرا در صورت کنترل 
نقدينگ��ی نيازی به تأمي��ن کاال از طريق واردات نيس��ت و توليدات 
داخلی اين تقاضای داخلی را پوشش خواهد داد. اين کارشناس بانكی 
بهترين ابزار برای کنترل نقدينگی را استقاده از انتشار اوراق مشارکت 
عنوان کرد و اظهار داشت: بانك مرکزی ابزارهای مختلفی برای کنترل 
حجم نقدينگی دارد که اين ابزارهای شامل افزايش نرخ سپرده قانونی 
اوراق مشارکت و نرخ سود بانكی است؛ افزايش نرخ سود بانكی فارغ 
از قانون هدفمن��دی يارانه ها برای کنترل تورم و تعادل در بازار پولی 

ضروری به نظر می رسد. 

نقطه رئيس کميس��يون تلفيق تعطيلی تهران ب��ه دليل آلودگی را يك 
اضطرار دانس��ت و گفت: توليد ناخالص داخلی س��االنه کشور 
500 ميلي��ارد دالر اس��ت و مفه��وم اين اس��ت که ب��ا تعطيلی 
 ي��ك روز کش��ور به درآم��د ناخالص 1/5 ميليارد دالر آس��يب 

می رسد. 
محمدرضا باهنر در گفتگو با فارس در مورد داليل تعطيلی های 
اخير تهران اظهار داش��ت: وضعي��ت آلودگی در حد اضطرار و 
طبيعی اس��ت که دولت باي��د در اين زمينه چاره ای بيانديش��د 
 به ه��ر حال در تعطيلی های اخير ش��هر تهران چ��اره ای وجود 

نداشت. 
رئيس کميس��يون تلفيق با بيان اينكه دول��ت می تواند با اجرای 
برخ��ی سياس��ت ها اين ن��وع تعطيلی ه��ا را کمتر کن��د، افزود: 
س��اماندهی سيستم های حمل و نقل و ساماندهی رفت وآمد ها و 
نوس��ازی و تجهيز کارخانه ها و کارگاه ها می تواند در کم کردن 

آلودگی هوای شهرها مؤثر باشد. 
باهن��ر گفت: همچني��ن می توان ب��ا جدی گرفت��ن طرح زوج 
و فرد و س��اماندهی خودروهای فرس��وده و ني��ز کنترل رفت و 
آم��د خودروه��ای ش��خصی به نحوی ک��ه در هفت��ه يك روز 
ب��رای انجام کارهای ض��روری خانواده بي��رون بيايند و تجهيز 
 ن��اوگان عمومی به کم ک��ردن آلودگی ش��هرهای بزرگ کمك 

کرد.
باهنر افزود: اگر چه دول��ت در اين خصوص تصميمات خيلی 
خوبی گرفته است، اما اجرای آن بايد سرعت و قدرت بيشتری 

انجام شود. 
رئيس کميسيون تلفيق مجلس افزود: تصميم گيری های اساسی و 
بلند مدت برای ساماندهی خودروهايی که روز به روز برشهرهای 
 ب��زرگ افزوده می ش��ود نيز بايد در تصميم��ات دولت گنجانده 

شود. 
وی در پاس��خ به اين س��ئوال که آيا باي��د خودروهای کمتری 
از طريق س��ازندگان خودرو ارائه ش��ود، گفت: ميزان خودروها 
زياد نيس��ت اما س��امانه های راه و ترابری و حمل و نقل آنها در 
 داخل ش��هرها بايد به نحوی باش��د که باعث آلودگی مضاعف 

نشود. 
باهنر در مورد ميزان خسارات تعطيلی های مكرر گفت: اگر چه 
تعطيالت شهرها ضررهای زيادی بر اقتصاد کشور وارد می کند 
اما قضاوت بايد بر اساس مقايسه ضرر و فايده وارده انجام شود 
به طوری که اين تعطيلی ها در کنار خس��ارت هايی که به اقتصاد 
کش��ور وارد می کند از سوی ديگر جلوی ضررهای سنگين تری 
را هم که به واس��طه آلودگی هوا به سالمت مردم وارد می شود 

را می گيرد. 

رئيس کميسيون تلفيق مجلس در اين خصوص که شايعه است 
دول��ت با اعالم تعطيلی به دنبال فرصت مناس��بی جهت اجرای 
هدفمند سازی يارانه ها است، گفت: اين ها شايعاتی بيش نيستند 
زيرا اين تعطيلی ها به دنبال حمايت از سالمت مردم انجام می شود 
 و حتی مردم نيز از اين نوع تعطيلی ها لذت نمی برند و آن را دوست 

ندارند. 

اقتصاد امروز

باهنر اعالم کرد:

خسارت 
1/5 ميليارد 

دالري هر 
روز تعطيلي 

کشور 

معاون رواب��ط کار وزارت کار و اموراجتماعی 
گف��ت: در آخرين جلس��ه کارگ��روه حمايت 
از تولي��د بي��ش از 21 واح��د تولي��دی بخش 
خصوصی کش��ور در خصوص پرداخت بدهی 
خود به سيس��تم بانكی و ديگر دستگاه ها مهلت 

گرفتند. 
ابراهي��م نظری جاللی در گفتگ��و با فارس، در 
خصوص آخرين مصوبه های کارگروه حمايت 
از تولي��د، اظه��ار داش��ت: از مي��ان واحدهای 
مش��كل دار ب��ا توج��ه ب��ه نظ��ر کارگ��روه که 
نمايندگان چندين دس��تگاه  دولتی حضور دارند 
بدهی ش��رکت های صنايع دوك ريس، نختاب 
فيروزان، ذوب و روی بافق، فرش کسری يزد، 
تعاونی 1400 تفتان لوله، س��رزمين شاد، پرنگ 
فام، آبس��كون، م��واد غذايی ترخين��ه، لوله دو 
جداره البرز، کارتن مش��هد، ن��ورد آريان فوالد 
و پادي��اب طب به بانك ها بر اس��اس قوانين و 
 مقررات مربوطه به مدت يك س��ال اس��تمهال 

شد. 
اف��زود:  اموراجتماع��ی  و  کار  وزي��ر  مع��اون 
همچني��ن بدهی ش��رکت های تعاون��ی صنعتی 
آينده س��ازان و صناي��ع ش��يميايی بوش��هر ب��ه 
بانكها بر اس��اس قوانين و مق��ررات مربوطه به 
مدت ش��ش ماه استمهال ش��د. به گفته نماينده 

وزارت کار در کارگروه حمايت از توليد بدهی 
ش��رکت های کشت و صنعت اميرکبير، کشت و 
صنعت دعب��ل خزايی، کش��ت و صنعت ميرزا 
کوچك خان، کش��ت و صنع��ت حكيم فارابی 
خوزس��تان، تختاب في��روزان و روغ��ن نباتی 
فرآورد باب��ت بدهی ماليات عملكرد به وزارت 
ام��ور اقتص��ادی و دارايی بر اس��اس قوانين و 
 مقررات مربوطه به مدت يك س��ال اس��تمهال 

شدند. 
نظ��ری جاللی با بيان اينكه کارگروه حمايت از 
توليد در راس��تای اختي��ارات اصل 127 و 138 
قانون اساس��ی به دولت به مشكالت واحدهای 
توليدی رس��يدگی می کند، بيان داش��ت: بدهی 
ش��رکت های کش��ت و صنعت اميرکبير، کشت 
و صنعت دعبل خزايی، کش��ت و صنعت ميرزا 
کوچك خ��ان، کش��ت صنعت حكي��م فارابی 
خوزستان، تختاب فيروزان، مواد غذايی ترخينه 
و تعاون��ی 1400 تفتان لوله به س��ازمان تأمين 
اجتماعی بر اس��اس قوانين و مقررات مربوطه 

در حداکثر مهلت نيز تقسيط شد. 
وی تأکيد کرد: همه استمهال ديونی که صورت 
گرفته اس��ت به دليل صيان��ت از نيروی کار و 
 در راس��تای ش��عار پايداری بنگاه های توليدی 

است. 

مديرعامل تأمين سرمايه امين روش عرضه اوليه 5 درصد از سهام 
شرکت همراه اول در بازار اول معامالت فرابورس را اعالم کرد. 
محم��د آرام در گفتگو با فارس، در رابطه ب��ا روش عرضه اوليه 
س��هام شرکت همراه اول اظهار داش��ت: به دليل بزرگ بودن اين 
ش��رکت و نهايی نشدن دس��تورالعمل عرضه اوليه، امكان عرضه 
س��هام ب��ه روش ثبت دفت��ری مهيا نش��د. بنابراي��ن 5 درصد از 
 س��هام ش��رکت همراه اول به همان روش معم��ول حراج عرضه 
می شود.وی در خصوص زمان اين عرضه هم توضيح داد: ظرف 
چند روز آينده اين ش��رکت با ماهيت س��هامی عام نزد س��ازمان 

بورس و اوراق بهادار به ثبت می رسد تا بعد از درج در فرابورس 
زمينه عرضه اوليه سهام اين شرکت فراهم شود. 

براس��اس اين گزارش، طبق اميدنامه منتش��ر ش��ده هم��راه اول 
در س��ايت فراب��ورس، نم��اد معامالتی اين ش��رکت با س��رمايه 
206 ميلي��ارد تومان��ی، هم��راه و گ��روه آن پس��ت و مخابرات 
در زي��ر گ��روه مخابرات با ک��د20-64 و تاري��خ پذيرش آن در 
آذرماه اس��ت. س��هام اين ش��رکت وابس��ته به مخابرات ايران در 
 ب��ازار اول فراب��ورس و از طري��ق کارگزاری امي��ن آويد عرضه 

می شود. 

وزير مسكن و شهرسازی با بيان اينكه برای پاسخگويی به نياز مسكن 
تا سال 93 ساخت 1/5ميليون واحد مسكونی را عملياتی کنيم، گفت: 
از خط اعتباری 30 هزار ميليارد تومانی مسكن مهر تاکنون 20 هزار 
ميليارد تومان آن جذب و تأمين شده است. علی نيكزاد در گفتگو با 
فارس در پاسخ به اين سؤال که از چه سالی می توان در بخش مسكن 
همگام با نياز گام برداشت، افزود: در حال حاضر 1/5 ميليون واحد 
مسكونی در کشور کمبود و کسری داريم و بايد ساالنه يك ميليون 
واحد مسكونی در کشور احداث شود. وی تصريح کرد: ساخت يك 
ميليون واحد مسكونی در طول دوران ساخت و ساز کشور بی سابقه 
بوده است و در هيچ دوره ای هيچ فردی تاکنون اين ادعا را نداشته و 

نتوانسته چنين حجم کاری را انجام دهد. 
جمع  کردن تمام توانمندیهای ساخت و ساز برای یک بار 

نيكزاد تأکيد ک��رد: چنانچه بتوانيم برای يك بار تمام توانمندی های 

تعاونی های مسكن، خود مالك ها، پيمانكاران، انبوه سازان و وزارت 
مسكن را در کنار يكديگر با استفاده از خط اعتباری 30 هزار ميليارد 
تومانی مهر به کار بگيريم، می توانيم ساالنه يك ميليون واحد مسكونی 

در کشور احداث کنيم. 
وزير مسكن و شهرسازی ادامه داد: از خط اعتباری 30 هزار ميليارد 
تومانی مسكن مهر تاکنون 20 هزار ميليارد تومان آن جذب و تأمين 
شده است و پرداخت مرحله اول آن در حال حاضر به طور دقيق در 
حال انجام است تا ساخت ساالنه يك ميليون واحد مسكونی صورت 
گيرد. وی گفت: توليد يك ميليون واحد مسكونی تا سال 93 سبب 
می شود سرمايه گذاران وارد بخش مسكن شوند تا با همخوانی توليد 
و عرضه با تقاضای مسكن ديگر مشكل مسكن نداشته باشيم. نيكزاد 
افزود: بنای ما اين است که برنامه ساخت 1/5 ميليون واحد مسكونی 

را عملياتی کنيم. 

معاون وزیر کار:

بدهي بانكي 21 واحد توليدي به مدت يک سال 
استمهال شد

روش عرضه اوليه 5 درصد سهام همراه اول اعالم شد

وزیر مسکن:

احداث 1/5 ميليون مسكن تا سال 93

احضار
9/168 چون آقاي محمد جباري شكايتي عليه آقاي 1- طارق ممتاز و 2- علي اسالمي مبني بر 
سرقت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890127 ك 112 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي 
براي روز 89/10/15 س��اعت 10 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباش��د 
لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ي کيفري مراتب يك نوبت در يك��ي از روزنامه هاي 
کثيراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي 
در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم 

مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 11768                                  مدير دفتر شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
فقدان سند مالکیت

9/187 نظر به اينكه آقاي عبدالرضا انصاري با ارائه دو برگ استشهاد محلي که هويت و امضاء 
ش��هود رس��ماً گواهي شده مدعي مفقود شدن س��ند مالكيت مقدار 184 سهم و سه دهم سهم 
مش��اع از 317 سهم و هفت دهم سهم از شش��دانگ پالك 100/1101 واقع در فيض آباد شده 
که سند مالكيت ششدانگ پالك فوق درصفحه 475 دفتر413 بنام ناصر شاهنظري ثبت و سند 
صادرگرديده سپس بموجب سند ش��ماره 10679–84/6/20 دفترخانه 145 شهرضا ششدانگ 
پالك فوق از طرف نامبرده به عبدالرضا انصاري انتقال گرديده که نامبرده بموجب س��ند انتقال 
شماره 21684–86/4/28 دفترخانه 145 شهرضا تمامت 60 سهم مشاع از 317 سهم و هفت دهم 
سهم مالكيت خود را به مرتضي اسالم پناه انتقال ومجدداً بموجب سندشماره 21686–86/4/28 
دفترخانه 145 شهرضا تمامت 73 سهم و چهار دهم سهم مشاع از 317 سهم وهفت دهم سهم 
مالكيت خود را به معصومه سيدحسيني انتقال نموده اينك نامبرده تقاضاي صدور سند مالكيت 
المثني نس��بت بميزان 184 سهم و سه دهم سهم باقيمانده مالكيت خود از پالك فوق را نموده 
است لذا در اجراي ماده 120 آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود که 
هر کس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده و يا مدعي وجود 
سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود 
اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد کرد. در صورت 
ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه 

تنظيم و يك نسخه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا

 
ابالغ 

9/188 نظر به اينكه احمد الصاق شهرضايي فرزند مرتضي مالك دو و يك سوم سهم مشاع به 
استثناء بهاء ثمنيه اعياني از بيست و هشت سهم ششدانگ قطعه ملك ملك شماره 36  واقع در 
رش��كنه 21 اصلي بخش يك ثبتي ش��هرضا در اجراي تبصره يك ماده 105 آيين نامه اصالحي 
قانون ثبت طي درخواست وارده به شماره 15660–89/8/5 خواستار پرداخت بهاء ثمنيه اعياني 
دو و يك س��وم س��هم مشاع از 28 سهم ششدانگ پالك فوق ش��ده است که بهاء ثمنيه اعياني 
دو و يك س��وم سهم مش��اع پالك فوق طبق ثبت دفتر امالك بنام حسين جوي و خانم جوي 
مي باش��د لذا در اجراي تبصره يك مادة 105 آيين نامه قانون ثبت موضوع جهت ارزيابي بهاء 
ثمنيه اعياني دو و يك س��وم سهم مشاع از پالك فوق توسط کارشناس رسمي دادگستري طي 
ش��مارة 17567–89/9/1  به کانون کارش��ناس رسمي استان اصفهان اعالم که کانون کارشناس 
رسمي دادگستري مذکور طي نامة شمارة 7909/01–89/9/7 با ارسال گزارش ارزيابي کارشناس 
مربوطه مبلغي براي اعياني دو و يك سوم سهم مشاع پالك فوق در نظر نگرفته است در اجراي 
تبصره يك مادة 105آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي ش��ود که ذينفع 
)حسين جوي و خانم جوي( و در صورت فوت، نماينده قانوني نامبردگان در صورتيكه مدعي 
تضييع حقي از خود ميباشد ظرف  يك ماه پس از انتشارآگهي مي تواند به دادگاه صالحه مراجعه 
وگواه��ي ط��رح دعوي را به اين اداره ارائه نمايد هرگاه ظ��رف مدت مقررگواهي طرح دعوي 
ارائه نشود اداره ثبت شهرضا نسبت به حذف بهاء ثمنيه اعياني اقدام خواهد نمود و در صورت 
وصول گواهي طرح دعوي در مدت مذکور حذف استسناء بهاء ثمنيه اعياني موکول به صدور 

حكم نهايي مي باشد.
ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا

 
ابالغ اجرائیه

9/190 آگهي ابالغ اجرائيه کالس��ه: 112007-4097 بدينوس��يله به آقاي مسعود شوشتري زاده 
فرزند عبداله به ش��ماره شناس��نامه 272 صادره از گچس��اران ساکن اصفهان شهرك ولي عصر 
خيابان هدايت فرعي 15 بدهكار پرونده کالس��ه 112007-4097 که برابر گزارش واحد ابالغ 
دادگستري اصفهان شناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد که برابر چك شماره 88/12/20-077087 

به عهده بانك صادرات شعبه امير حمزه بين شما و شهرداري شاهين شهر مبلغ 100/000/000 
ريال بدهكار مي باشيد که بر اثر عدم پرداخت واجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده 
پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مي باشد. لذا طبق ماده 
18 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي بشما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهي که تاريخ 
ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
مي گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون 

انتشار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. 
م الف/ 11908                                 اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
تأسیس

9/192 ش��ماره: 3354/ ث89/103 آگهي تأسيس ش��رکت توليدي تجاري مارال مهر صفاهان 
س��هامي خاص. ش��رکت فوق در تاريخ 1389/09/01 تحت ش��ماره 42380 و شناس��ه ملي 
10260601768 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/09/01 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر 
تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و 
کثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود.1- موضوع شرکت: انجام کليه فعاليتهاي تجاري- خريد 
و فروش کاالهاي مجاز بازرگاني- صادرات و واردات کليه کاالهاي مجاز بازرگاني و واردات 
مواد اوليه کارخانجات توليدي- اخذ و اعطاء نمايندگي ش��رکت هاي داخلي و خارجي- اخذ 
تس��هيالت از بانك هاي دولتي و خصوصي صرفاً جهت تحقق اهداف ش��رکت- انعقاد قرارداد 
با اشخاص حقيقي و حقوقي و به طور کلي آنچه که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت 
ش��رکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر 
اصفهان خيابان نظر شرقي- پالك 52. 4- سرمايه شرکت: مبلغ 100/000/000 ريال منقسم به 
يكصد سهم 1/000/000 ريالي که تعداد يكصد سهم با نام مي باشد که مبلغ 35/000/000 ريال 
توسط مؤسس��ين طي گواهي بانكي ش��ماره 15349/132 مورخ 1389/08/19 نزد بانك ملت 
ش��عبه مدرس اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 
5- اولين مديران ش��رکت: 1-5- آقاي فرهاد گمين چي به س��مت رئيس هيئت مديره. 5-2- 
آقاي فرهاد وفائي به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي فرهود وفائي به سمت عضو 
هيئت مديره. 4-5- آقاي فرهود وفائي به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شرکت با امضاي رئيس هيأت مديره 
منفردا و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل:  مديرعامل مجري مصوبات هيأت 
مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- مؤسسه حسابرسي امجد تراز سپاهان به 
 ش��ماره ثبت 612 به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي محمد حس��ين واحدي به عنوان بازرس 

علي البدل. 
م الف: 11915/1              آذري- رئيس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسیس

9/193 ش��ماره: 3353/ث 89/103 آگهي تأسيس شرکت توليدي درخشان آيريك نقش جهان 
س��هامي خاص. ش��رکت فوق در تاريخ 1389/09/01 تحت ش��ماره 42378 و شناس��ه ملي 
10260601753 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/09/01 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر 
تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و 
کثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود.1- موضوع شرکت: انجام کليه فعاليتهاي تجاري- خريد 
و ف��روش کاالهاي مجاز بازرگاني- صادرات و واردات کليه کاالهاي مجاز بازرگاني- واردات 
مواد اوليه کارخانجات توليدي- اخذ و اعطاء نمايندگي ش��رکت هاي داخلي و خارجي- اخذ 
تس��هيالت از بانك ه��اي دولتي و خصوصي جهت تحقق اهداف ش��رکت- انعق��اد قرارداد با 
اشخاص حقيقي و حقوقي و به طور کلي آنچه که با موضوع شرکت در ارتباط است. 2- مدت 
ش��رکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر 
اصفهان خيابان نظر ش��رقي- پالك 52. 4- سرمايه ش��رکت: مبلغ 100/000/000 ريال منقسم 
به يكصد س��هم 1/000/000 ريالي که تعداد يكصد س��هم با نام مي باشد که مبلغ 35/000/000 
ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 95349134 مورخ 1389/08/19 نزد بانك ملت 
شعبه مدرس پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين 
مديران شرکت: 1-5- آقاي فرهاد گمين چي به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي فرهود 
وفائي به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي محس��ن همتي به س��مت عضو هيئت 
مديره. 4-5- آقاي محس��ن همتي به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- 
دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات شرکت با امضاء رئيس هيأت مديره 
منفردا و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل:  مديرعامل مجري مصوبات هيأت 
مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- مؤسسه حسابرسي امجد تراز سپاهان به 
 ش��ماره ثبت 612 به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي محمد حس��ين واحدي به عنوان بازرس 

علي البدل.
م الف: 11915/2 آذري- رئيس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
9/194 ش��ماره: 3358/ ث 89/103 آگهي تأس��يس شرکت توليدي تجاري سورن نقش جهان 
س��هامي خاص. ش��رکت فوق در تاريخ 1389/09/02 تحت ش��ماره 42382 و شناس��ه ملي 
10260601791 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/09/02 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر 
تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و 
کثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود.1- موضوع شرکت: انجام کليه فعاليتهاي تجاري- خريد 
و ف��روش کاالهاي مجاز بازرگاني- صادرات و واردات کليه کاالهاي مجاز بازرگاني- واردات 
و ص��ادرات م��واد اوليه کارخانجات- توليدي- اخذ و اعطاء نمايندگي ش��رکت هاي داخلي و 
خارجي- اخذ تس��هيالت از بانك هاي دولتي و خصوصي جهت تحقق اهداف شرکت- انعقاد 
قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي و به طور کلي آنچه که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- 
مدت شرکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- 
شهر اصفهان خيابان نظر شرقي- پالك 52. 4- سرمايه شرکت: مبلغ 100/000/000 ريال منقسم 
به يكصد س��هم 1/000/000 ريالي که تعداد يكصد س��هم با نام مي باشد که مبلغ 35/000/000 
ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 95349133 مورخ 1389/08/19 نزد بانك ملت 
ش��عبه مدرس اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 
5- اولين مديران شرکت: 1-5- آقاي فرهاد گمين چي به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي 
عليرضا عرفاني به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي فرهاد وفائي به س��مت عضو 
هيئت مديره. 4-5- آقاي فرهاد وفائي به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- 
دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شرکت با امضاي رئيس هيأت مديره 
و با مهر ش��رکت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل:  مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 
8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- مؤسسه حسابرسي امجد تراز سپاهان به شماره ثبت 612 

به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي محمد حسين واحدي به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 11915/3                 آذري- رئيس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
9/195 ش��ماره:  3324/ ث 89/103 آگهي تأسيس شرکت جيران گستر سپاهان سهامي خاص. 
شرکت فوق در تاريخ 1389/08/30 تحت شماره 42362 و شناسه ملي 10260601544 در اين 
اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/08/30 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه 
اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و کثيراالنتشار زاينده رود 
آگهي مي شود.1- موضوع شرکت: انجام کليه فعاليتهاي بازرگاني از قبيل صادرات و واردات- 
خريد و فروش- توليد و تهيه و توزيع کليه کاالهاي مجاز بازرگاني- اخذ تسهيالت از بانكهاي 
دولتي و خصوصي صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت- انجام کليه امور مربوط به ترخيص کاال 
از گمرکات کش��ور- شرکت در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي- مشارکت و سرمايه 
گذاري در ش��رکت هاي دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي از شرکت هاي دولتي و 
خصوصي- انجام امور خدماتي از قبيل طراحي نظارت و اجرا در زمينه امور س��اختماني- راه 
سازي و طراحي و نظارت و اجرا در زمينه امور ساختماني و انجام هر گونه اموري که به نحوي 
با موضوع شرکت مرتبط مي باشد. 2- مدت شرکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان محمودآباد- خيابان 12- فرعي 4. 4- سرمايه 
شرکت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي که تعداد يكصد سهم با نام 
مي باش��د که مبلغ 1/000/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 53/6280/5706 
مورخ 1389/08/09 نزد بانك تجارت شعبه محمودآباد اصفهان پرداخت گرديده است. 5- اولين 
مديران ش��رکت: 1-5- آقاي سيف اله شيخ محمدي به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي 
علي شيخ محمدي به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي حاجي محمد شيخ محمدي 
به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي حاجي محمد ش��يخ محمدي به سمت مديرعامل به 
مدت 2 س��ال انتخاب گرديدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور 
ش��رکت با امضاي مديرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل:  مديرعامل 
مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي محمدرضا 
پيش��واي نائيني به عن��وان بازرس اصلي. 2-8- آقاي ملك محم��د گوکچاني به عنوان بازرس 

علي البدل.
م الف: 11915/4                 آذري- رئيس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
9/196 شماره: 3322/ث 89/103 آگهي تأسيس شرکت ايستا سازان نصف جهان سهامي خاص. 
ش��رکت فوق در تاريخ 1389/08/30 تحت ش��ماره 42363 و شناسه ملي 10260601525 در 
اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/08/30 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و 
خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و کثيراالنتشار 
زاينده رود آگهي مي شود.1- موضوع شرکت: فعاليت در امور عمراني- ساخت و ساز ابنيه و 
ساختمان و انجام خدمات وابسته از قبيل طراحي- محاسبه و نقشه کشي و نقشه برداري- اجرا 

و نظارت- انعقاد قرارداد با کليه ارگانها- ادارات و اش��خاص حقيقي و حقوقي- ش��رکت در 
مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي- اخذ وام و اعتبار از بانكهاي دولتي و خصوصي جهت 
تحقق اهداف ش��رکت و هرگونه اموري که به نحوي با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت 
ش��رکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر 
اصفهان خيابان آبشار سوم- کوچه الهيه- کوچه سلمان فارسي- بن بست مرواريد- پالك 31. 
4- س��رمايه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد س��هم 10/000 ريالي که تعداد 
يكصد س��هم با نام مي باشد که مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 
33007 مورخ 1389/06/03 نزد بانك صادرات ش��عبه رباط اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و 
الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان سهام مي باش��د. 5- اولين مديران شرکت: 1-5- آقاي حسين 
احمدي دستجردي به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي امين بخشي دستجردي به سمت 
نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي حسن حاجي عرب درکاني به سمت عضو هيئت مديره. 
4-5- آقاي حسن حاجي عرب درکاني به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شرکت با امضاي مديرعامل و يكي 
از اعضاي هيأت مديره و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل:  مجري مصوبات 
هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي علي احمدي دستجردي به 

عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي حميد کريمي انداني به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 11915/5                 آذري- رئيس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغییرات
9/197 شماره: 1283/ ت 89/103 آگهي تغييرات شرکت آروين معادن سپاهان سهامي خاص 
به شماره ثبت 42135 و شناسه ملي 10260599092 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده مورخ 1389/08/11 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- مؤسسه حسابرسي سپاهان 
ترازر به عنوان بازرس اصلي،  آقاي عليرضا جعفري نس��ب ب��ه عنوان بازرس علي البدل براي 
يك س��ال مالي انتخاب گرديدند. در تاريخ 1389/08/30 ذيل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسسات 

غيرتجاري ثبت و موردتأييد و امضاء  قرار گرفت.
آذري- رئيس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ رأي
9/199 ش��ماره دادنامه: 8909973734100459، شماره پرونده: 8909983734100046، شماره 
بايگاني ش��عبه: 890080، خواهان:  خانم نرگس موس��ي حس��يني با وکالت آقاي محمد امين 
مظاهري طامه به نشاني نطنز ميدان 17 شهريور خيابان امام خميني طبقه فوقاني کفش ملي سابق، 
خوانده:   آقاي کرم ايزديار فرزند بابا، خواس��ته: صدور گواهي عدم امكان س��ازش، گردش��كار: 
دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ختم دادرسي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح 

ذيل مبادرت بصدور رأي مينمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دادخواست خانم نرگس موسي حسيني فرزند قدرت با وکالت آقاي محمد امين 
مظاهري به طرفيت آقاي کرم ايزديار فرزند بابا به خواسته صدور گواهي عدم امكان سازش با 
عنايت به مفاد دادخواس��ت خواهان و اظهارات وکيل وي به شرح صورتجلسه دادرسي بر اين 
مبنا که به موجب سند نكاحيه شماره 153804 طرفين به عقد ازدواج دائمي يكديگر درآمده اند 
و حاصل اين ازدواج س��ه فرزند دختر به نام هاي 1- خانم نيايش ايزديار 8 س��اله و 2- خانم 
نيوشا ايزديار 6 ساله و 3- خانم ناديا ايزديار 3 ساله ميباشد نظر به اينكه زوج منزل مشترك را 
ترك نموده و در اين مدت از پرداخت نفقه و مخارج ضروري زوجه اس��تنكاف ورزيده لذا به 
موجب دادخواست تقديمي تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش را نموده است همچنين 
با توجه به موداي ش��هادت ش��هود که تماما حكايت از صحت ادعاي خواهان و ترك منزل و 
زندگي مشترك از سوي خوانده و به تبع آن عدم پرداخت نفقه دارد و با عنايت به اينكه خوانده 
در دادگاه حضور نيافته و دفاعيات مؤثر و موجهي که عدم اجابت خواس��ته خواهان را ايجاب 
نمايد ارائه ننموده است و با امعان نظر در اينكه مساعي داوران جهت اصالح ذات البين به نتيجه 
مثبته اي منتهي نگرديده است ضمن احراز ثبوت دو شرط از شرايط ضمن العقد نكاح )بندهاي 
1 و 8( دعوي خواهان را مقرون به صحت ميداند به استناد مواد 1133 و 1119 و 1143 و 1144 
قان��ون مدني و ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق گواهي عدم امكان س��ازش 
جهت اجراي صيغه طالق از نوع بائن صادر مينمايد با عنايت به وضعيت حاکم بر پرونده و عدم 
شناسايي محل اقامت خوانده حضانت اطفال مشترك به عهده مادر قرار ميگيرد و خوانده موظف 
اس��ت نسبت به پرداخت نفقه اوالد براي هر يك جداگانه ماهيانه پانصد هزار ريال اقدام نمايد 
ضمنا خوانده ماهيانه يك بار ابتداي هر ماه به مدت شش ساعت حق مالقات فرزندان مشترك 
را در محل اقامت آنها خواهد داشت. رأي صادره غيابي بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از آن ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظرخواهي 

در محاکم تجديدنظر استان اصفهان ميباشد.
م الف/  572                                  شيخ مقدم آراني- رئي شعبه اول عمومي حقوقي نطنز
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

خانواده، مهمترين ستون جامعه نهاد کوچكي است 
که در هنگام س��ختي ها و تالطم زندگي، انسان را 
در آغوش گ��رم خود پناه مي دهد ام��ا اين روزها 
تش��كيل خانواده در ميان جوانان کمرنگ تر از قبل 
ش��ده اس��ت. به گزارش فارس، از سوي دبيرخانه 
ش��وراي فرهنگ عمومي به عنوان »روز خانواده و 
تكريم بازنشس��تگان« انتخاب شده است. خانواده 
تنه��ا نظام اجتماعي اس��ت که در هم��ه جوامع از 
جمله مذهبي و غير مذهبي پذيرفته ش��ده اس��ت 
و در جوام��ع گوناگ��ون داراي نقش هاي مختلف 
اس��ت اما در اس��الم، خلقت انس��ان ها به صورت 
جفت جفت بيان ش��ده اس��ت و گريز از تنهايي و 
تمايل به همسرگزيني و تشكيل خانواده، ريشه در 
سرش��ت انس��ان دارد. تحكيم بنيان خانواده اصل 
مهمي در جهت حفظ خان��واده و مهم ترين پايگاه 
اجتماعي است؛ امري که چندسالي است در جامعه 

روبه تزلزل اس��ت اما يكي از راه هاي تحكيم بنيان 
خان��واده بحث تعهد اس��ت در حقيقت بايد گفت 
تعهد زوجين نسبت به آنچه پيش از ازدواج مطرح 
ش��ده و به عنوان ش��رط گذاشته ش��ده بسيار مهم 
اس��ت، همچنين پايبندي آنان به اصول اخالقي و 
مذهبي رمز مهمي در ايجاد خانواده هايي مستحكم 
در س��طح جامعه اس��ت. تحكيم بني��ان خانواده از 
جمل��ه برنامه هاي م��ورد توجه دول��ت دهم و به 
ويژه مرکز امور زنان و خانواده رياس��ت جمهوري 
است که برنامه هاي مختلفي را در راستاي آن اجرا 
مي کنند. زهرا سجادي )معاون آموزش و فرهنگي 
مرک��ز امور زن��ان و خان��واده( در گفتگو با فارس 
اظهار داش��ت: دولت نهم و دهم تالش مي کند به 
زنان آموزش دهد که قب��ل از مطرح کردن حقوق 
براي آنها، اخالق مطرح باش��د و ما نهادينه ش��دن 
اخ��الق براي زنان را از زبان قرآن و اهل بيت )ع( 

مط��رح مي کنيم. وي اف��زود: مرکز ام��ور زنان در 
راس��تاي اهداف و وظايف خود مبن��ي بر تقويت 
نهاد خانواده و پاس��داري از قداس��ت آن و استوار 
س��اختن روابط خانوادگي بر پايه اخالق و حقوق 
اس��المي اقدام به برگ��زاري دوره آموزش خانواده 
در شاخه هاي مختلف اعم از مادران، دانش آموزان، 
دانشجويان، کارگران شاغل در کارخانه ها، سربازان 
تحت عنوان »طرح رحمت« به صورت حضوري و 

نيمه حضوري در حال اجرا است. 
وي در پاس��خ به اين پرس��ش که ع��ده اي از افراد 
افزاي��ش ط��الق در جامع��ه را نش��ان دهنده عدم 
موفقيت برنامه هاي تحكيم بنيان خانواده مي دانند، 
عنوان ک��رد: طرح رحمت مهمترين برنامه ما براي 
اس��تحكام بنيان خانواده است و يك کار فرهنگي 
اس��ت که نتيج��ه آن را بعد از چند س��ال خواهيم 

ديد.

يك آسيب ش��ناس اجتماعي گفت: برخي خانواده ها در 
درست شكل گرفتن تربيت فرزندانشان کوتاهي مي کنند 
و مي توان گفت بسياري از آسيب هاي اجتماعي جوانان 
ناش��ي از تربيت غل��ط خانواده هاي آنهاس��ت. حجت 
عرفانيان پور در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: خانواده 
بنيادي ترين اصل و ابتدايي ترين نهاد هر جامعه است که 
از بستر آن ساير اقشار و طبقات جامعه بيرون مي آيند به 
اين معنا که هر خانواده نمايانگر يك جامعه است. وي در 
ادامه افزود: فراواني خانواده هاي متزلزل در آينده موجب 
تزلزل جامعه مي ش��ود و بالطبع خانواده هاي خوب و با 
ثبات به رشد و تعالي جامعه کمك مي کنند. عرفانيان پور 
بيان داش��ت: خانواده بسترساز هر جامعه است؛ افرادي 
ک��ه از خانواده بيرون مي آيند در قس��مت هاي مختلف 
جامعه مشغول به فعاليت مي ش��وند؛ اگر بر روي افراد 
مختلف جامعه مانند دکت��ر، مهندس، پليس، خبرنگار، 
معلم و اس��تاد دانش��گاه مطالعه و بررسي شود، متوجه 
مي ش��ويم که موفقيت تمامي اين افراد از بستر خانواده 

شكل گرفته است. 
وي با بيان اينكه ابتدا يي ترين ش��كل گيري ش��خصيت 

افراد در خانواده صورت مي گيرد، گفت: درس��ت است 
ک��ه مكان هاي ديگر مانند مدرس��ه، دانش��گاه  و س��اير 
نهادهاي ديگر جامعه که افراد با آن در ارتباط هس��تند، 
در ش��خصيت فرد تأثيرگذار است اما شكل گيري اوليه 
رفتاري فرد در نهاد خانواده اس��ت. اين آسيب شناس و 
سبب شناس اجتماعي در حوزه روانشناسي افزود: بستر 
تربيت افراد و جوانان در خانواده بنا مي ش��ود اينكه فرد 
در خانواده چطور با آن برخورد ش��ود و چگونه تربيت 
ش��ده باشد نوع تربيتي است که در جامعه از خود بروز 
خواهد داد. وي تصريح کرد: مطالعاتي که در اين زمينه 
انجام ش��ده است نش��ان مي دهد وقتي بر روي خانواده 
افرادي که داراي روحيه خش��ن و پرخاشگري هستند 
يا مبتال به افس��ردگي و عدم ثبات ش��خصيت هس��تند 
بررس��ي و مطالعه مي ش��ود مي بينيم که آنها خانواده اي 
داشتند که در درست شكل گرفتن اخالقيات و روحيات 

فرزندانشان کوتاهي کردند. 
افراد آینه تمام نماي تربیت خانواده هایش��ان 

هستند 
وي ادام��ه داد: در نتيج��ه اين افراد ب��ا ناهنجاري هاي 

رفت��اري خاصي وارد جامعه مي ش��وند و بس��ياري از 
آس��يب هاي اجتماعي جوان��ان ناش��ي از تربيت غلط 
خانواده هاي آنهاس��ت؛ در مقابل وقتي به درون خانواده 
جواناني ک��ه از يك آرامش خاصي برخوردار هس��تند 
مراجعه مي کنيم، مي بينيم که از يك خانواده سالم و آرام 
برخوردار هس��تند در حقيقت بايد گفت افراد آينه تمام 
نماي تربيت خانواده هايش��ان هستند. اين آسيب شناس 
اجتماعي اظهار داشت: يكي از بسترها و دغدغه هايي که 
در خانواده وجود دارد بحث اقتصاد است؛ خانواده هايي 
که به اقتصاد خود اهميت مي دهند و پس انداز و قناعت 
کردن را به فرزند خود آموزش مي دهند کمك مي کنند 
تا فرزندانش��ان در آينده افرادي قانع باشند. وي با اشاره 
به نقش خانواده هاي با نش��اط بر روي فرزندانشان بيان 
داش��ت: افراد در خانواده هايي که براي نش��اط مادي و 
معنوي خانواده اهميت قائل شوند، داراي توانمندي هاي 
بالق��وه مي ش��وند و اعتم��اد به نفس باالتري داش��ته و 
مي توانند ارتباطات مؤثري از خود باقي بگذارند در واقع 
افراد در محيطي ش��اد مي توانن��د مهارت هاي الزم را از 

خانواده خود دريافت کنند. 

جوان و خانواده

از ديرباز فس��اد به عن��وان يكی از عوامل 
تباهی اجتماع های بش��ری ش��ناخته شده 
اس��ت. بش��ر در ط��ول تاري��خ عوارض 
نامطلوب آن را به طور مرتب تجربه کرده 
اس��ت، در قرن نوزدهم به داليل بسياری، 
فصل نوينی در اين باب گشوده و به طور 
کلی ارزش های گذشته را تحت تأثير موج 
مدگرايی، لذت پرس��تی و هوس محوری 
دگرگون س��اخت و به تدري��ج تبديل به 
فرهنگی فراگير گرديد و بشريت موجود 
در اوج ش��كوفايی علم و صنعت به دوره 
وحش��تناك بی حجابی و فس��اد سقوط 
نمود و برای راضی نمودن وجدان و قانع 
ساختن انديشه انسان، فلسفه ها بافته شد 
و مكتب های فكری جدي��دی بنا گرديد 
عم��ق فاجعه ب��ه قدری وحش��ت انگيز 
بود؛ از اين رو دانش��مندان و روشنفكران 
و معلمان اجتم��اع را دعوت می کنيم که 
درباره اين خطر بزرگ که دنيای بشريت 
را تهدي��د می کن��د، فكری ک��رده و راه 

عالجی پيدا نمايند.
فردی:

سقوط شخصیت انسانی زن: حجاب، 
صدفی است که گوهر گران بهای هستی، 
زن را در ب��ر می گيرد. متأس��فانه امروزه 
ب��ه خص��وص در مغرب زمين ب��ا رواج 
بی حجابی و بدحجابی، شخصيت انسانی 
زن به فراموش��ی س��پرده ش��ده و تنها به 
زيبايی های جس��می او توجه می ش��ود. 
بنابراين زن وس��يله ای ش��ده است برای 
کامياب��ی و موج��ودی اس��ت ب��ا هويت 
جس��می و نه دارای يك شخصيت مورد 

احترام انسانی.
افزای��ش التهاب و بیم��اری روانی: 
بی ترديد، اگر زنان با حجاب و پوش��ش 

مناس��ب در جامعه حضور يابند، خود و 
خان��واده و ديگر افراد جامع��ه از آرامش 
روانی برخوردار خواهند بود، اما اگر زنان 
به صورت تحريك آميز در اجتماع ظاهر 
ش��وند، التهاب و هيجان روحی بينندگان 
هر لحظه با دي��دن صحنه ای تازه افزايش 
می ياب��د و از آن ج��ا که ارض��ای غريزه 
جنسی در تمامی موردهای دلخواه، ممكن 
نيست، باعث برهم خوردن تعادل روحی 
بينندگان می گردد. همچنين بی حجابی و 
بدحجابی و پيروی از مد و آرايش، موجب 
می ش��ود که زنان ديگری که قادر به تهيه 
آن نوع پوشش  نيستند نيز دچار فشارهای 
روانی گردند و تع��ادل روحی خود را از 
دس��ت دهند. اين التهاب ه��ا و تهييج ها، 
بيماری ها و اختالل های روحی و جسمی 

فراوانی را به دنبال خواهد داشت.
کاهش س��المت جس��مانی: حجاب 
زمين��ه هيجان ه��ای روحی را که منش��أ 
برخی از بيماری های جس��می اس��ت و 
همچنين زمينه فس��اد را ک��ه عامل اصلی 
بيماری های مقاربتی است، از بين می برد 
و بدين صورت نقش خود را در سالمت 
جسمانی افراد جامعه ايفا می نمايد. دکتر 
الكسيس کارل می گويد: »فكر و هيجان 
می تواند س��بب ضايعه ه��ای عضوی و 
احشايی ش��ود. عدم تعادل دستگاه های 
عصبی و نقص دس��تگاه هاضم��ه در اثر 
هيجان، عامل بيماری ه��ای معده و روده 
آزادی جنس��ی،  اس��ت. بی حجاب��ی و 
افزاي��ش بيماری های مقاربت��ی از جمله 

ايذر، هپاتيت و غيره را در پی دارد.
کاهش جذابیت: همان طور که پوشش 
زن، جذابي��ت او را در نظر جنس مخالف 
بيش��تر کرده و تالش و پی گيری جنس 

مخالف را ب��رای وصالش فزونی خواهد 
بخش��يد، بدحجاب��ی و خودنمايی نيز از 
جذابيت زن کاس��ته، کش��ش و جاذبه او 
را کاه��ش خواهد داد. آلف��رد هيچكاك 
هنرمند معروف می گويد: »زنان شرقی تا 
چند سال پيش به خاطر حجاب، نقاب و 
روبندی که به کار می بردند، خود به خود 
جذاب می نمودند و همين مس��أله جاذبه 
نيرومن��دی به آنها می داد. اما به تدريج با 
تالشی که زنان اين کشورها برای برابری با 
زنان غربی از خود نشان می دهند، حجاب 
و پوششی که ديروز بر زن شرقی کشيده 
ش��ده بود، از ميان می رود و همراه آن، از 

جاذبه جنسی او هم کاسته می شود.
ب��ر ه��م خ��وردن امنی��ت زن��ان: 
بی حجابی و بدحجابی و آرايش، غريزه 
جنس��ی را تحريك و طوفانی می سازد. 
اي��ن تحري��ك و تهييج نه تنه��ا کنترل و 
هدايت غريزه آتش��ين جنس��ی را مشكل 
می س��ازد، بلكه مردان را به کانون خطر 
جدی برای زنانی که با خودنمايی آنها را 

تحريك نموده اند، تبديل می کند.
اجتماعی:

تضعی��ف ارزش ه��ای متعال��ی: ب��ا 
رعايت حجاب، امتي��ازات ظاهری محو 
ارزش ه��ای معن��وی ش��ده و جامعه در 
تحصيل آن کوشا می گردد. جهان معاصر 
به ج��ای توجه به ارزش ه��ای واقعی و 
معنوی، به زيبايی های جس��می زن توجه 
می کن��د و به جای انتخاب وجه علمی و 
اخالقی يا وج��ه عاطفی و هنری زنان، با 
تبليغات و هياهوی فراوان به انتخاب ملكه 

زيبايی زنان می پردازد.
انحط��اط اخالقی و تضعیف معنویت: 
تضعي��ف معنويت در مي��ان افراد جامعه، 

زمينه تسلط همه جانبه دشمنان و غارتگران 
جهانی را فراهم می آورد. بی حس کردن 
اجتماع های انسانی و تضعيف اراده افراد 
جامعه برای جلوگيری از هر گونه مبارزه 
عليه منافع و سلطه فرهنگی و سياسی، از 
پيامدهای ش��وم بی حجابی و بدحجابی 
اس��ت. - فروپاشی نظام خانواده: خانواده 
اولين و مه��م ترين نه��اد اجتماعی يك 
جامعه به شمار می آيد. ثبات خانواده که 
مرکز عشق، اميد و تحقق آرزوهای شيرين 
جوانان می باش��د، توانايی های فردی را 
افزايش و جامعه را استوارتر می کند. اگر 
در جامع��ه ای حجاب ب��ه صورت کامل 
رعاي��ت گ��ردد جوانان ب��ه ازدواج روی 
می آورند و خانواده های تشكيل شده نيز 
ثبات بيشتری خواهد يافت. اگر خودآرايی 
و تهييج جنس��ی در جامعه رواج يافته و 
به��ره برداری های جنس��ی در خارج از 
محيط خانواده ميسر گردد، افزايش طالق 
و پيامده��ای خطرن��اك آن نظير افزايش 
جرايم، بزه��كاری فرزندانی که در چنين 
خانواده هايی زندگی می کنند و... از آثار 
خطي��ر اين امر خواهد ب��ود که وضعيت 
نابس��امان خانواده در غرب بهترين شاهد 

اين مدعاست.
رکود فعالیت ها و در نتیجه سستی 
جامعه بش��ری: بدون ش��ك، کشانيدن 
تمتع های جنسی و بصری از محيط خانه 
به اجتماع، ني��روی کار و فعاليت اجتماع 
را ضعي��ف، بلكه فلج می کن��د و در آن 
ص��ورت، آموزش، پژوهش، کار و تالش 
ج��ای خ��ود را به آراي��ش و خودنمايی، 
چشم چرانی و لذت جويی خواهد داد که 

سقوط جامعه را به دنبال خواهد داشت.
ترویج فرهن��گ غلط مصرف و زیان 
اقتصادی ناش��ی از آن: اشتغال زنان 
به آراس��تن خويش و عرضه زيبايی های 
را  مص��رف  غل��ط  فرهن��گ  جس��می، 
افزاي��ش مص��رف  تروي��ج می نماي��د. 
 همان طور که س��ود بيشتری را به جيب 
ل��وازم آراي��ش  کارخان��ه داران تولي��د 
 سرازير خواهد ساخت، توان بازسازی و 
سرمايه گذاری و رشد و تعادل اقتصادی را 
در جهان سوم کاهش می دهد و زيان های 
 ناش��ی از آن را غير قاب��ل جبران خواهد 
ساخت. ليس��ت واردات کاالهای تزئينی 
و ل��وازم آراي��ش و س��هم عم��ده آن در 
هزينه ه��ای ارزی جه��ان س��وم، عمق 
فاجعه اقتصادی ای است که اين کشورها 
را تهدي��د می کن��د و زن��گ خط��ری 
 ب��رای جوام��ع و کش��ورهای مختل��ف 

است.

دانش��يار دانشگاه الزهرا )س( ضمن ارائه 
گزارش پژوهش��ی در زمين��ه طالق های 
عاطف��ی و خام��وش در کش��ور گفت: 
ميزان طالق های عاطفی در کشور 2 برابر 
طالق های رسمی است. به گزارش توانا، 
ميزگرد موضوع »طالق« با حضور شهال 
کاظمی پور، دانش��يار و معاون پژوهش��ی 
مرکز مطالع��ات و پژوهش های جمعيتی 
آسيا و اقيانوسيه، سوسن باستانی، دانشيار 
دانشگاه الزهرا )س( و سيدحسن حسينی، 
عضو هيأت علمی دانشكده علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران برگزار شد. در اين نشست، 
موضوع »طالق« به عنوان يكی از مسائل 
جوان��ان از دو جنبه مثب��ت و منفی مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
تهاجم مدرنیته افس��ار گس��یخته، 
روند رش��د ط��الق در کش��ورها را 

شتاب می دهد
ش��هال کاظمی پور با اش��اره به اينكه 50 
درص��د از طالق ها در 4 س��ال نخس��ت 
زندگ��ی زوجين ج��وان اتف��اق می افتد، 
گفت: تهاجم مدرنيته افس��ار گسيخته در 
کشورهای توسعه يافته، روند رشد طالق 
را شتاب می دهد و باالترين ميزان طالق 
در کشورهای س��وئد، آمريكا و انگليس 

مشاهده شده است. 
وی با اش��اره به افزايش ميزان ازدواج در 
ايران بيان داشت: جوانی جمعيت، عامل 
رش��د ازدواج اس��ت؛ هم اکنون بيشترين 
ميزان ازدواج در ميان زنان در بازه س��نی 
15 ت��ا 19 س��ال و 20 تا 24 س��ال و در 
ميان م��ردان 20 تا 24 س��ال و 25 تا 29 
سال است همچنين ميانگين اختالف سنی 

زوج های جوان، 5 سال است. 
مع��اون پژوهش��ی مرک��ز مطالع��ات و 
پژوهش های جمعيتی آسيا و اقيانوسيه با 
بيان اينكه 84 درصد طالق ها در کش��ور، 
در نقاط ش��هری اتفاق می افتد، ادامه داد: 
30 درص��د از اي��ن طالق ه��ا مربوط به 
ش��هر تهران اس��ت؛ در حالی ک��ه تهران 
 تنها 20 درصد از جمعيت کل کش��ور را 

داراست.
کاظمی، سن تجرد قطعی را 35 تا 39 سال 
عنوان کرد و با اش��اره به آمار 7 درصدی 
اين گروه، اظهار داشت: پيش بينی می کنيم 
 ک��ه اين آم��ار به 10 درصد ني��ز افزايش

 يابد.

میزان طالق های عاطفی در کشور 2 
برابر طالق های رسمی است

در اين ميزگرد، سوس��ن باستانی، دانشيار 
دانش��گاه الزهرا )س( اظهار داش��ت: در 
ارتباط با اين نوع طالق در داخل و خارج 
از کشور اقدامی صورت نگرفته و به طور 
معمول بيشتر اقدام ها بر محور فشارهای 
روح��ی و عاطفی زوج ها بع��د از طالق 
بوده است.وی، ناديده گرفته شدن نيازها، 
نظ��رات و انتظارات زوج های جوان را از 
عل��ل به وجود آم��دن طالق های عاطفی 
عنوان کرد و افزود: فشارها و مشكل های 
روح��ی همس��ر و فرزن��دان از جمل��ه 
پيامدهای طالق عاطفی است و از سوی 
ديگر روابط خارج از چارچوب خانواده 
با شكستن تعهدات از ديگر پيامدهای اين 
نوع طالق خواهد بود. قانونگذاران بايد بر 
بهينه سازی کنترل اجتماعی توجه بيشتری 

داشته باشند.
در ادامه اين نشست، سيدحسن حسينی، 
عض��و هي��أت علم��ی دانش��كده علوم 
اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به ميزان 
طالق در کش��ور از س��ال 85 تا سال 88 
اظهار داش��ت: استان های تهران، خراسان 
رض��وی، اصفه��ان و فارس ب��ه ترتيب 
بيش��ترين آمار طالق در کش��ور را دارند 
و در اس��تان يزد کمتري��ن طالق به ثبت 
رسيده است؛ هم اکنون ميزان ازدواج های 
کش��ور به نس��بت رش��د جمعيت رو به 
کاهش است و در اين راستا دستگاه های 
قضايی و قانونگذار و مس��ئوالن تشكيل 
نهاده��ای اجتماعی بايد بر بهينه س��ازی 
کنترل اجتماعی در ش��رايط جديد توجه 
بيشتری داشته باش��ند. حسينی، طالق را 
در شرايطی خاص راه حل مسائل عنوان 
ک��رد و اف��زود: در برخ��ی مواقع، طالق 
حتی برای خانواده هايی که فرزند دارند، 
تصميم گيری خوبی اس��ت چرا که گاهی 
فرزن��دان طالق ب��ه دور از خانواده هايی 
که مدام درگير هس��تند، موفقيت هايی را 
در زمينه های مختلف کسب می کنند؛ در 
حال حاضر طالق، پديده ای ناشناخته در 
جامعه اس��ت که برای کنت��رل آن عوامل 
مختلفی بايد مد نظر قرار گرفته شود اما تا 
زمانی که اين پديده، ناشناخته باشد قابل 
کنترل هم نخواهد بود؛ بنابراين کسب اين 

شناخت از وظايف دولت است.

نتيجه يك پژوهش تازه در آمريكا نش��ان 
می دهد که احتمال گرايش فرزندان زنانی 
که در دوران حاملگی زياد سيگار می کشند 
به جرم و جنايت در س��نين بزرگس��الی، 
بيشتر اس��ت. ضررهاي مصرف سيگار در 
دوران حاملگی و آس��يب هايی که سيگار 
کشيدن به جنين وارد می کند، سال هاست 
که ثابت ش��ده اس��ت. اما در مورد نظريه 
ای ک��ه می گوي��د کودکان متولد ش��ده از 
مادران س��يگاری در سنين بزرگسالی شان 
بيش��تر مرتك��ب ج��رم می ش��وند، هنوز 
ابهامات��ی وج��ود دارد. محقق��ان که برای 
انجام تحقيقاتشان به س��وابق قضايی اين 
افراد دسترسی داشتند، می گويند فرزندان 
مادرانی که در روز دست کم 20 نخ سيگار 
می کش��يدند، 31 درصد بيشتر از فرزندان 
مادرانی که س��يگاری نبودند، بازداش��ت 
ش��ده اند. تك��رار انج��ام کارهای خالف 
 هم در بين آنها بيش��تر ديده ش��ده است. 
دکت��ر آنجال پاراديس، مس��ئول اين گروه 
تحقيقاتی، م��ی گويد آنها ب��ه طور دقيق 
نمی دانند که چرا سيگار کشيدن مادران در 

دروان بارداری چني��ن تأثيری دارد. با اين 
ح��ال دکتر پارادايس می گويد بر اس��اس 
تحقيقات ديگری که در اين باره انجام شده 
است به نظر می رسد که اين مشكل نتيجه 
تأثيرهاي بيولوژيكی است که نيكوتين بر 
مغز در حال رش��د می گذارد. او می گويد 
که اين تأثير می تواند باعث بروز ناهنجاری 

های رفتاری در کودکان شود. 
در اين مطالعه زنانی که در دوران حاملگی 
سيگار می کشيدند در مقايسه با مادرانی که 
سيگار نمی کشيدند، جوانتر، با تحصيالت 
کمتر و از طبقات محرومتر جامعه بودند. 
اما محققان می گويند در تحقيقاتشان اين 
عوامل را هم در نظر گرفته اند و باز هم به 
نتيجه مشابه ای دست يافتند. بين فرزندان 
دختر و پس��ر متولد ش��ده از اين زنان نيز 
تفاوتی مش��اهده نشده اس��ت. تحقيقاتی 
که در گذش��ته انجام شده نشان داده است 
که بين سيگار کش��يدن در دوران بارداری 
و ناهنج��اری های رفت��اری کودکان، مثل 
بيش فعالی، پرخاشگری و نافرمانی، رابطه 

مستقيمی وجود دارد.

غالمعلی افروز در گفتگ��و با فارس اظهار 
داش��ت: در زمان حاض��ر امكان ايجاد مانع 
اساس��ی برای تعامالت مجازی کودکان و 
نوجوانان در اينترنت ب��رای والدين محال 
است و اين تعامالت مجازی ديگر می تواند 
حتی در موبايل نوجوان يا همكالس��ی اش 
خالصه شود لذا امكان منع آن وجود ندارد. 
وی افزود: بررس��ی ها نش��ان می دهد برای 
اينكه از اين ابزارهای موجود استفاده مناسب 
شود مهم ترين راه ارتباط عاطفی والدين با 
فرزند اس��ت که بايد به اوج برسد و پدر و 
مادر محبوب بچه ها شوند. برای اين کار بايد 
پ��در، مادر را محبوب فرزند و مادر، پدر را 
برای بچه محبوب کند. افروز تصريح کرد: 
اگر اين وابستگی امن ادامه يابد و هر دوی 
والدي��ن محبوب فرزند ش��وند ديگر الزم 
نيست حرفی زده شود و ناخودآگاه بيشترين 
ارتباط کالمی را با فرزند، پدر و مادر خواهند 
داشت و هر جا که بچه زندگی کند مصونيت 

فرهنگی ايجاد خواهد شد. 
رئيس س��ازمان نظام روانشناس��ی کش��ور 
تصري��ح ک��رد: الزمه مصوني��ت فرهنگی 
مصونيت عاطفی است و مقدمه مصونيت 
عاطفی دلبس��تگی عاطفی فرزند به پدر و 

مادر اس��ت به عنوان مثال خانم به بچه اش 
بگويد که پدرت بهترين بابای دنياست و مرد 
به فرزندش بگويد که مادرت بهترين مادر 
است اما اگر زن و شوهر با هم با زبان تهديد 
و تحقير صحبت کنند فرزند به هيچ کدام دل 
نمی بندد و در نهايت به کسی دل می بندد که 

در بيرون از خانواده پيدا می کند. 
وی اضافه کرد: بچه هايی که در محيط امن 
خانواده، بزرگ و تكريم می شوند آسيب پذير 
نمی ش��وند چرا که امير المؤمنين علی )ع( 
فرمودن��د: »ه��ر کس ش��خصيت خويش 
را ش��ريف ب��دارد از گناه��ان و لغزش ها 
مصون می ماند.« افروز گفت: تكريم فرزند 
اين اس��ت که اس��م بچه را با خان��م و آقا 
صدا بزنيد و همين طور همس��ران نيز بايد 
همين گونه در مقابل بچه ها با هم صحبت 
کنند اگر پدر و م��ادر برای فرزند محبوب 
شدند فرزند عاش��ق خانواده می شود و در 
آن خان��واده آرامش می گي��رد، اگر اين کار 
انجام شد معضالت اينترنتی رنگی نخواهد 
داش��ت چرا که بچه هايی به س��راغ موارد 
غيراخالق��ی اينترن��ت می رون��د که خالء 
 عاطفی دارند و پدر و مادر خود را دوس��ت 

ندارند.

سیگار کشیدن مادر، افزایش احتمال 
ارتکاب جرم فرزند

 خالء عاطفی سبب گرایش کودکان 
به موارد غیر اخالقی اینترنت

طالق هاي عاطفي 2 برابر طالق هاي رسمي

خصوصیت ها: هميشه سبز، ارتفاع در هواي آزاد به 
4 متر مي رسد و برگ ها پهن با نوارهاي سفيد موازي 
در متن سبز مي باشد و با قطع جوانه انتهايي مي توان 
باعث توليد شاخه هاي فرعي شد. اين گياه مناسب 

کاشت گروهي است.
نور: نور کامل اما به طور غير مس��تقيم و براي 2-3 

هفته سايه را تحمل مي کند.
دما: تابستان )18 درجه( و در زمستان )13 درجه( و 
در صورتي که درجه حرارت باال باش��د غبارپاشي و 

تأمين اکسيژن را باال ببريد.
آبیاري: تابستان 2 بار در هفته و در زمستان يك بار 

در هفته و هميشه زهكش را بازديد کنيد.
 2 غبارپاش��ي: 
بار در هفته و در 
صورتي که درجه 
حرارت باال باشد 
غبارپاشي روزانه 

انجام مي گيرد.
خ��اك: پي��ت با 
خ��اك ليموني و 
يا خاك معمولي 
باغچه هم��راه با 
خاکبرگ و ماسه

ده��ي:  ک��ود 
3 گرم در ليتر هر 2 هفته يك بار در فصل رش��د با 
کوده��اي مكمل از فروردين تا ش��هريور نيز کاربرد 

دارد.
ازدیاد: قلمه از شاخه هاي مسن در بهار و تابستان 
در دم��اي کمتر از 16 درجه و قرار دادن س��اقه ها به 
طور افقي در ش��ن، کاشت بذر در دماي 30 درجه و 

خوابانيدن شاخه ها در بهار.
عوارض و درمان: لكه هاي سوخته در برگ ها در 
اثر غبارپاشي در آفتاب است. برگ هاي پاييني مي ريزد 
که در اثر گرمي و خشكي هواست. برگ هاي جديد 
ريز و رش��د بهاره کند است که در اثر کمبود عناصر 
غذايي اس��ت. ساقه و ريش��ه برگ در حال پوسيدن 
است که در اثر باتالقي شدن خاك مي باشد. برگ ها 

رنگ پريده هستند که در اثر ناکافي بودن نور است.
نکته: براي تميز کردن برگ ها با يك دست برگ را 
نگه داش��ته و با دست ديگر با اسفنج مرطوب برگ 
را تميز کنيد. نوك برگ هاي خش��ك شده را جهت 
جلوگيري از پيش��روي به قسمت هاي سالم بچينيد. 
گياه جوان را هر س��ال تعويض کرده ولي از 4 سال 
به باال هر 2 يا 3 سال تعويض کنيد. گياه را با حذف 
جوانه هاي انتهايي وادار به توليد ش��اخه هاي فرعي 

نماييد.

گشنيز کباب يك غذای سنتی منطقه آذربايجان است. 
 مواد الزم:

گوشت چرخ کرده: 500 گرم     لپه: 200 گرم
پیاز: 2 عدد متوسط               تخم مرغ: 2 عدد

گشنیز پاك شده: 500 گرم  
لیمو عمانی: 6 عدد

آرد سفید: يك قاشق سوپ خوری
روغن مایع: به مقدار الزم برای سرخ کردن

نمک، فلفل و زردچوبه: به ميزان کافی
طرز تهیه:

ابت��دا در يك قابلمه مق��داری آب ريخته و لپه ها را 
پس از شستن، داخل آن بريزيد. قابلمه را روی شعله 
اجاق گاز به مدت 45 دقيقه تا يك ساعت قرار دهيد 
تا لپه ها بپزند. بعد از اين مدت، لپه های پخته شده را در 
سبدی ريخته و آب حاصل از پخت آن را در ظرف 
ديگری بريزيد و کنار بگذاريد. گوشت چرخ کرده را با 
نصف پياز، داخل دستگاه خردکن بريزيد و اجازه دهيد 
که به طور کامل له شود. پس از آن مخلوط له شده را 
به کاسه ای منتقل کنيد. حاال نصف ديگر پياز را با لپه 
پخته شده در دستگاه بريزيد و آن را نيز له کنيد. سپس 
مخلوط له ش��ده پياز و لپه را به گوشت و پياز داخل 
کاس��ه اضافه کنيد و با دست خوب ورز دهيد. پس 
از آن، با اضافه کردن نمك، فلفل و زردچوبه به مقدار 
الزم، ماي��ه را مزه دار کنيد. حاال نوبت به تخم مرغ ها 
می رسد؛ تخم مرغ ها را شكسته و به مايه اضافه کرده و 
خوب مخلوط کنيد. به اين ترتيب، مايه درست کردن 

کوفته ها آماده می شود. 
همچنين در يك تابه متوسط مقداری روغن بريزيد 
و روی شعله اجاق گاز قرار دهيد تا داغ شود. سپس 
مخل��وط گوش��ت و لپه آم��اده ش��ده را به صورت 
کوفته های کوچك درآورده و داخل روغن سرخ کنيد 
گشنيزهای شسته شده را داخل سبدی بريزيد پس از 
اينكه آب اضافی شان خارج شد، آنها را خرد کنيد. تابه 
کوچكی آماده کرده و مقداری روغن در آن بريزيد. تابه 
را روی ش��عله اجاق گاز قرار دهيد تا داغ شود سپس 
گشنيز خردشده را در روغن تفت دهيد. پياز دومی را 
نيز پس از پوست کندن، شسته و ريز خرد کنيد. سپس 
قابلمه متوسطی آماده کنيد و کمی روغن در آن بريزيد 
و روی حرارت بگذاريد تا داغ شود. پياز خردشده را 
داخل روغن به قدری سرخ کنيد که طاليی رنگ شود. 
سپس يك قاشق آرد به آن بيفزاييد و با پيازداغ مخلوط 

کنيد تا آرد نيز کمی تفت داده شود. 
پس از آن، آب لپه را با يك پيمانه آب به اين قابلمه 
اضاف��ه کنيد. حاال ليمو عمانی ها را شس��ته و داخل 
هرکدام با چنگال، چند سوراخ ايجاد کرده و در قابلمه 
بريزيد. پس از آنكه آب جوشيد و ليمو عمانی ها نيز 
داخل آن چند جوش زدند، گش��نيز تفت داده شده را 
اضافه کنيد و بگذاريد 15 دقيقه حرارت ببيند سپس 
کوفته های س��رخ ش��ده را به مخلوط ليمو عمانی و 
گش��نيز افزوده و 4 تا 5 دقيقه ديگ��ر حرارت دهيد 
 ت��ا کوفته ها نيز بپزن��د. پس از اين م��دت غذا آماده

است.

دراسناي نقره اي 
)دراسناي باللي(

گشنیز کباب

گلخندنقطه

پیشبند جستجوي آرامش در دنياي بزرگ خانواده

آسيب هاي اجتماعي جوانان ناشي از تربيت غلط خانواده ها

زن  یا 
ملکه  زیبایی؟

حجاب، صدفی است 
که گوه��ر گران بهای 
هس��تی، زن را در بر 

می گیرد

مدیریت محترم روزنامه نصف جهان

سالگرد انتشار روزنامه وزین نصف جهان را به شما و تمامی همکاران پرتالشتان 
تبریک عرض می نماییم. توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال 

خواهانیم.
روزنامه زاینده رود
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برای کسب میزبانی جام 
جهانی 2022؛

رشوه قطر به 
نماینده آرژانتین 

کوره چیان: 

بسکتبال بانوان 
باید از فضای 
بسته خارج شود

معصومی:

 تا المپیک لندن 
کشتی می گیرم

 تنه��ا دو روز پ��س از انتخاب قطر به عن��وان ميزبان جام 
جهانی 2022، يك منبع خبری در امريكا مدعی ش��د که 
اين کش��ور به نماينده آرژانتينی کميته اجرايی فيفا رش��وه داده 
اس��ت. به گزارش ژورنال، مبل��غ 78/4 ميليون دالر ميزان پولی 
است که گويا بين فدراسيون فوتبال قطر و همتای آرژانتينی رد و 
بدل شده است. خوليو گروندونا )رئيس اتحاديه فوتبال آرژانتين( 
در واکنش به ادعای مطرح ش��ده ضمن طفره رفتن از حقيقت 
درياف��ت اين مبلغ، کل ماجرا را تالش قطر برای ايجاد ارتباطی 
مناس��ب بين فوتبال دو کش��ور توصيف کرده است. شكست 
س��نگين انگلي��س و امريكا در اج��الس زوريخ، باعث ش��ده 
رس��انه های اين دو کشور با تمام قوا پروژه تخريب قطر را آغاز 
کنند. در اين راستا منبع خبری مذکور ادعا کرد که قطر پيش از 
اجالس زوريخ مبلغ 78/4 ميليون دالر به رئيس اتحاديه فوتبال 
آرژانتين و عضو دارای حق رأی کميته اجرايی فيفا رش��وه داده 
است. ادعای مطرح شده در مورد رشوه قطر به نماينده آرژانتينی 
فيفا می تواند پيامدهای س��نگينی به منبع خبری مذکور داش��ته 

باشد.

 س��رمربی تي��م بس��كتبال بان��وان مهرام گف��ت: بانوان 
بسكتباليس��ت بايد با پوش��ش در مس��ابقه های داخلی 
ش��رکت کنند تا اين رش��ته از فضای بس��ته و محدود خارج 
ش��ود. مهين کوره چيان درخصوص کيفيت ليگ امسال اظهار 
داش��ت: متأس��فانه چند تيم هن��گام آغاز رقابت ه��ا به دليل 
نداشتن اسپانس��ر انصراف دادند که همين باعث مشكل های 

زيادی در گروه بندی تيم ها شد. 
مس��ئوالن بايد با س��عه صدر زياد به اين مس��أله نگاه کنند و 
توجه ويژه به ورزش بانوان و مش��كل های آنها داشته باشند. 
کوره چيان ادامه داد: بهتر اس��ت بانوان بسكتباليست با پوشش 
در ليگ حاضر شوند و در مسابقه ها شرکت کنند تا با جذب 
تماش��اگر و نظارت مناسب بعضی از مش��كل های آنها حل 
شود. بسكتبال بايد از فضا و محيط بسته خود خارج شود. وی 
درخصوص تأثير مس��ابقه های برون مرزی در ورزش بانوان 
ايران��ی گفت: اگر اين مس��ابقه ها برگزار ش��ود، اما هيچ يك 
از مس��ئوالن آن را نبينند و پوش��ش خبری نداشته باشد، چه 

فايده ای خواهد داشت؟ 

دارن��ده مدال برن��ز وزن 120 کيلوی بازی های آس��يايی 
گفت: بهتر از هر کس��ی می دانم چ��ه زمانی بايد از دنيای 
قهرمانی خداحافظی کنم. فردين معصومی اظهار داشت: بهتر از 
هر کس��ی می دانم چه زمانی وقت خداحافظی اس��ت. مطمئن 
باشيد که آنقدر هم باهوش هستم که نگذارم از اين قضيه ضرر 
کنم. اگر بدانم برای کش��تی مفيد نيس��تم حت��ی يك لحظه هم 
نمی مان��م. همان طور که از قبل گفته ام تا المپيك لندن کش��تی 
خواه��م گرفت و اگ��ر در اين مدت جوانی مرا شكس��ت داد، 
دوبنده تيم ملی نوش جانش. وی خاطرنش��ان س��اخت:  بعد از 
المپيك هم شايد باز قصد کشتی گرفتن داشته باشم؛ اما در حال 
حاضر دورنمايی که ترسيم کرده ام تا اين زمان است. در گوانگژو 
من مشكل بدنی نداش��تم و به نظر خودم، مبارزه های خوبی را 
پشت سر گذاشتم و فقط قرعه ام بسيار دشوار بود. اينكه از بين 
13 تا قرعه، در همان مبارزه نخس��ت با آرتور تايمازوف رو در 
رو شوم، نشان از بدشانسی است؛ اما با اين وجود وقتی شكست 
خوردم، نخواس��تم بعد از حضور هش��ت ماهه در اردو، دست 

خالی بازگردم و برای کسب مدال برنز تالش کردم. 

خبر

در پی شایعه ضربه مغزی شدن بازیکن فوتسال گیتی پسند 

مصدومیت سجادبندی سعدی 
جدی نبود

ادامه آتش بازی طالیی پوشان 

آقای دایی در رابطه با آلودگی هوا 
صحبت کن!

دوبل بانوان ایران به مدال برنز رسید

زاینده رود
 در جري��ان ديدار دو تيم فوتس��ال لبنيات ارژن ف��ارس و صنايع 
گيتی پس��ند که به پيروزی تيم ش��يرازی انجاميد؛ س��جادبندی سعدی 
گلزن گيتی پس��ند با بازيكن حريف برخورد ش��ديدی داشت که بيشتر 
خبرگزاری ها به نقل از روابط عمومی باش��گاه فرهنگی ورزشی صنايع 
گيتی پسند اعالم کردند که اين بازيكن ضربه مغزی شده که خوشبختانه 
اينگونه نبوده و تنها از ناحيه س��ر دچار مصدوميت شد و هم اکنون در 
يكی از بيمارس��تان های ش��يراز بس��تری و رو به بهبودی است و چند 

بازيكن صنايع گيتی پسند به علت اين اتفاق در شيراز به سر می برند.

زاینده رود
تيم فوتبال سپاهان اصفهان در هفته هفدهم ليگ برتر کشور ميزبان 
س��ايپای البرز بود که توانس��ت با حس��اب چهار بر يك از سد حريف 
خود بگ��ذرد. گل های تيم س��پاهان را ابراهيم ت��وره )3 گل( و محرم 
نويدکيا )يك گل( به ثمر رساندند و تك گل شاگردان محمد مايلی کهن 
توسط سجاد ش��هباز زاده به ثمر رسيد. در حاشيه اين مسابقه امير قلعه 
نوعی سرمربی طاليی پوش��ان اصفهانی به سمت نيمكت سايپای البرز 
رفت و به محمد مايلی کهن ابراز ارادت کرد. از حاش��يه های ديگر اين 
 دي��دار می توان به رخصت گرفتن داري��وش يزدانی و مهدی خيری از 
امي��ر قلعه نوعی برای بازی در اين ديدار اش��اره کرد. با اين پيروزی با 
توجه به برد تيم های ذوب آهن، استقالل و مس کرمان سپاهان با 2 بازی 

کمتر در رده چهارم جدول باقی ماند.

پژمان سلطانی

شكس��ت سنگين قرمزپوشان پايتخت مقابل سپاهان اصفهان در ورزشگاه 
آزادی، حاشيه هايی برای اين تيم پايتخت نشين در برداشت. روزنامه ورزشی 
»پرسپوليس« به مديرمسئولی حبيب کاشانی )مديرعامل باشگاه پرسپوليس( 
يك کلمه آن هم با فونت بزرگ روی صفحه اول روزنامه نوشت:»فاجعه« 
البته پيامدهای شكست به همين تيتر خالصه نشد و در صفحه داخلی اين 
روزنامه، علی دايی به شدت مورد تاخت و تاز نويسنده قرار گرفته بود و 
به عنوان عامل اصلی شكست پرسپوليس برابر سپاهان قلمداد شده بود و 
همين امر نيز باعث شد علی دايی ساز ناسازگاری با عكاس و نويسنده اين 
روزنامه بردارد و اجازه حضور آنان را در سر تمرين های تيم ندهد. اخراج 
 ش��يث رضايی از اين تيم پس از داربی تهران و در ادامه نيمكت نش��ينی 
کريم باقری در پرسپوليس و کسب نتيجه های ضعيف توسط اين تيم باعث 
ش��د که ش��رايط عليه دايی و برنامه هايش در اين تيم پيش برود، هرچند 
که دايی معتقد است سردبير روزنامه پرسپوليس که از قضا باجناق حبيب 
کاشانی هم هست با او مشكل دارد و از حاميان شيث رضايی و کريم باقری 
است و به همين خاطر با خبرنگاران و عكاسان روزنامه پرسپوليس مشكل 
پيدا کرده اس��ت. از سويی ديگر زمانی که پرسپوليس با حساب 4 بر يك 
مغلوب طاليی پوشان اصفهانی شد؛ علی دايی )به گفته شريفی رئيس کميته 
انضباطی( ممنوع المصاحبه بودن خود را قبل از اين مسابقه بهانه کرد تا از 
س��ئوال های اصحاب رسانه در مورد تعويض هايی که در اين ديدار انجام 
داد به نوعی فرار کند، اما س��ئوال اينجاست که اگر علی دايی اين بازی را 
برده بود آيا باز هم با اصحاب رس��انه اينگونه برخورد می کرد؟ وی موقع 
ممنوع المصاحبه بودن از آب و هوا و هم چنين توصيه های پزشكی سخن 
به ميان آورد، چه ش��د که پس از بازی با ش��اگردان قلعه نوعی خطاب به 
خبرنگاران گفت: برويد الال کنيد وقت خوابه!. شايد علی دايی درست گفته 
باشد االن وقت خوابه اما نه برای اصحاب رسانه بلكه جهت پيروزی های 
تيم پرسپوليس و شايد اين بردها به خواب عميقی فرو رود و مديرمسئول 
روزنامه پرسپوليس دايی را از کار برکنار و علی دايی مثل اخراج از تيم ملی 
مدت زيادی از فوتبال کنار گذاشته شود و به خواب زمستانی فرو رود. اين 
روزها حبيب کاشانی حال و روز خوبی ندارد، از يك سو تيم فوتبال باشگاه 
با حاش��يه هايی که با آنها دس��ت و پنجه نرم می کند دچار افت شده و از 
کس��ب پيروزی در ديدارهای خود عاجز مانده است و از سوی ديگر تيم 
فوتبالش با هدايت کاپيتان سابق تيم ملی در انتهای جدول رده بندی قرار 
گرفته است و سايه ليگ دسته يك بر تيمش سنگينی می کند! با اين تفاسير 
بعيد نيست کاشانی در چند روز آينده تصميم های جدی تری در مورد هر 
دو تيم بگيرد. از ش��انس بد اين باشگاه، تيم فوتسال پرسپوليس با هدايت 
يك اس��تقاللی به نام محمدرضا حيدريان )کاپيتان س��ابق کشورمان( هم 
روی نوار ناکامی گام برمی دارد و جانشين خوبی برای قعرنشين ليگ برتر 
 فوتسال شده است! )آرش بتن قزوين در ته جدول قرار داشت ولی از ليگ 
کناره گيری کرد!( با اين نتيجه های ضعيفی که فوتبال و فوتسال اين باشگاه 

کسب کرده، حبيب کاشانی تمرکز خود را به نوعی از دست داده است.

ورزش

قطبی: 
ممکن است ممنوع الخروج شوم

س��رمربی تيم ملی فوتبال گف��ت: در س��ال دوم، ماليات 
قراردادم از سوی باشگاه پرسپوليس پرداخت نشد تا خطر 
ممنوع الخروج ش��دن برای من وجود داشته باشد. افشين 
قطبی درباره مسأله مالياتی قراردادش با باشگاه پرسپوليس 
عنوان کرد: در قراردادم با باش��گاه پرسپوليس ذکر شده که 
ماليات بر عهده باش��گاه اس��ت. در بند هش��ت قرارداد به 
صراحت ذکر شده که ماليات قرارداد دو ساله ام با باشگاه 
پرس��پوليس بر عهده باشگاه است و ماليات قرارداد را بايد 
باشگاه بپردازد. وی ادامه داد: در سال اول قرارداد البته بخشی 
از آن با تأخير پرداخت شده بود، اما بخش ديگری مانده بود 
ک��ه من به خاطر حس نيت از جيب خودم پرداخت کردم 
تا از ممنوع الخروج بودنم جلوگيری کنم. اما در سال دوم، 
ماليات قراردادم پرداخت نشد تا اين تأخير باعث شود حتی 
به مبلغ ماليات هم افزوده شود و خطر ممنوع الخروج شدن 

برای من وجود داشته باشد. 
قطبی تصريح کرد: به همين دليل به کميته انضباطی شكايت 
کرديم تا کميته انضباطی ضمن بررسی پرونده هم قرارداد 
را ببيند و هم در اين باره حكم الزم را صادر کند. البته کميته 
انضباطی دو بار با باشگاه پرسپوليس جلسه گذاشته که به 
من و مدير برنامه ام اطالع نداده اند، اما شكی نيست که حق 
با من اس��ت چرا که طبق بند 8 قرارداد من با باشگاه، حق 
پرداخت ماليات با باشگاه پرسپوليس است. مدارك من هم 

به طور کامل روشن و دقيق هستند. 
 س��رمربی تي��م مل��ی در خصوص فهرس��ت تي��م ملی 
 گفت: 50 نفر را به کنفدراسيون فوتبال آسيا اعالم کرده ايم و 
جم��ع آوری مدارك و ثبت نام اي��ن بازيكنان نيز در حال 
انجام شدن اس��ت. انتخاب بازيكنان ما از همين فهرست 
خواهد بود. ما از هر پس��ت حداقل چهار بازيكن انتخاب 
کرديم و البته سعی می کنيم در انتخاب بازيكنان شخصيت، 
کيفيت و باالنس را داشته باشيم چرا که هدف هميشه همين 
بوده که تيمی به جام ملت های آس��يا ب��رود که بازيكنان 
سرباز، کارگر، تاکتيك پذير و با تفكر تيمی و گروهی داشته 
باشد و بتواند نتيجه های خوبی بگيرد. حساسيت ما روی 
اين مس��أله انتخاب تا روز آخر وجود دارد. در نهايت 27 
بازيكن را به جام ملت های آسيا می بريم که شامل چهار 
گلر و 23 بازيكن اس��ت. قطبی درباره گروهی که ايران در 
آن قرار دارد عنوان کرد: گروه ما گروه مشكلی است ولی ما 
همه بازی ها و نتيجه های حريفانمان را زير نظر گرفته ايم 
و فيل��م بازی های حريفان را می بينيم و حتی قرار بود که 
من به جام خليج فارس بروم اما به دليل اينكه بازی ها در 
يمن برگزار می ش��د و ش��رايط حضور کادر فنی در يمن 
فراهم نشد، تصميم گرفتيم از روی فيلم بازی های حريفان 
 را زير نظر بگيريم. به همين دليل برای حريفان ويديو فايل 
ساخته ايم. دو حريف ما هم يعنی امارات و عراق در جمع 
چهار تيم مرحله نيمه نهايی اين رقابت ها قرار گرفته بودند 
که البته به فينال اين بازی ها نرسيدند و شكست خوردند. به 
هر جهت جزئيات بازی حريفان را در سازماندهی دفاعی، 
حمله ای و ضربه های ايستگاهی دقيق پيگيری می کنيم تا 
اطالعات الزم را از حريفان برای آمادگی به دست آوريم. 
البته هر تيمی جايگاه و ش��خصيت و خصوصيات خاص 
خودش را دارد و مش��كل ساز است و ما نبايد حريفانمان 
را دس��ت کم بگيريم. وی خاطرنشان کرد: به نظر من هر 
تورنمنت و هر بازی ش��رايط خاص خودش را دارد. اگر 
خوب ش��روع کنيم و با روان شناسی مناسب تيم را تحت 
تأثير قرار دهيم و با استفاده از نتيجه پيروزی بازی به بازی 
روحيه مثبت بگيريم می توانيم موفق باشيم. البته همه تيم ها 
با اميد می آيند و به نظر من هر 16 تيم با اميد قهرمانی به 
قط��ر خواهند آمد. عراق را به خاطر بياوريد که در س��ال 
2007 در حالی که هيچ کس انتظار نداش��ت قهرمان شود؛ 
با کارگری، سربازی و فداکاری و هم چنين چاشنی شانس 
قهرمان جام ملت های آسيا شد. قطبی درباره برنامه ريزی 
برای تيم ملی در مدت زمان باقی مانده تا آغاز رقابت های 
جام ملت های آس��يا گفت: اردويمان را از روز 24 دسامبر 
در امارات آغاز می کنيم و روز 7 دی با تيم ملی قطر يك 
ديدار تدارکاتی برگزار خواهيم کرد. يك روز بعد با تيم دوم 
قطر پشت درهای بسته با بازيكنانی که کمتر از شصت دقيقه 
بازی کرده اند و هم چنين بازيكنانی که در ديدار مقابل قطر 
نبوده اند ديدار تدارکاتی خواهيم داشت که نام اين حريف 
از س��وی کميته روابط بين الملل هفته آينده اعالم خواهد 
شد. البته 3 ژانويه هم درست مثل 29 دسامبر می خواهيم 
پشت درهای بسته يك بازی ديگر را انجام دهيم. من فكر 
می کنم که تا به حال اين چنين برنامه ريزی انجام نش��ده 
ک��ه تيم ملی روز بعد از بازی تدارکاتی برای بازيكنانی که 
ري��كاوری انجام نمی دهن��د و در بازی روز قبل نبوده اند 
ب��ازی تدارکاتی در نظر بگيرد. هدف ما هم همين اس��ت 
که همه بازيكنانی که به اردوی امارات برده می ش��وند در 
شرايط بازی باشند، چرا که ما تك تك بازيكنان را با هدف 
انتخاب کرده ايم. قطبی تأکيد کرد: روز س��وم ژانويه پس 
از انجام ب��ازی و هم چنين ريكاوری به ايران باز خواهيم 
گشت و تا ششم ژانويه بازيكنان می توانند در کنار خانواده 
هايشان باشند و از لحاظ روحی شارژ شوند و سپس روز 
ششم ژانويه به قطر خواهيم رفت. قطبی در پايان گفت: من 
دوست دارم تيم ملی قبل از جام ملت ها به خوبی آماده و 

بازيكنان در شرايط بازی باشند. 

مسعود سعیدی

دو فصل پيش بود که تيم متمول  استيل آذين با غلبه بر تيم های دسته  1
يك��ی، راه��ی ليگ برتر ش��د و با 
ج��ذب بهتري��ن بازيكنان و س��تاره های 
تصدی گ��ری  ب��ا  و  اي��ران   کاغ��ذی 
حميد استيلی، قصد داشت در بين تيم های 
نيمه نخس��ت جدول رده  بندی ليگ برتر 
قرار گيرد و با س��رمايه گذاری بس��يار، در 
صدد حض��ور قدرتمن��د در بين تيم های 

ليگ برتری برآمد.
در دومين سال حضورش در ليگ 2 اين تي��م در ابتدای ليگ دهم  و 
برت��ر نيز ب��ا ج��ذب بازيكنان و 
ستاره های بسيار و البته در غياب مدافعان 
خود، با هدايت تومباکوويچ به عنوان يكی 
از مدعي��ان اصل��ی قهرمانی خ��ود را به 
همگان نشان داد تا همه منتظر حضور اين 
تيم در بين يكی از 5 تيم نخس��ت جدول 
باشند، اما در ادامه راه، کار به جايی رسيد 
که استيل آذين به يك باره، به دليل گرفتار 
شدن در حاش��يه های مختلف، نتيجه های 
ضعيفی در ليگ گرفت و به گونه ای پيش 
رفت که پس از استعفای پيروانی پيش از 
بازی ب��ا ذوب آهن، جاي��گاه هجدهم را 
جدول رده بندی به خود اختصاص داد و 
با گذش��ت 16 هفته از ليگ برتر، تنها 14 
امتياز در کارنامه خود ثبت کرد. ش��رايط 
تيم متم��ول تهران��ی پس از چن��د هفته 
نتيجه گيری ضعيف، به گونه ای رقم خورد 
تا بسياری در مورد سقوط اين تيم به ليگ 
دس��ته يك س��خن به ميان آورن��د و در 
محافل ورزشی پيرامون اينكه پول در همه 

جا درمان کار نيست، صحبت شود.
  اس��تيل آذين ب��ا وج��ود اضاف��ه ش��دن 
عل��ی پروين، يك ب��ازی مانده ب��ه پايان 
نيم فصل نخست، انتهای جدول رده بندی 
را ب��ه خود اختص��اص داد تا بگويد پول 
ب��دون حرفه ای گ��ری کار را ب��ه جاي��ی 
نمی رس��اند و هر کاری کنی تا زمانی که 
مديريت صحيح بر منابع مالی وجود نداشته 
 باش��د، پول های ميلياردی کار را به جايی 

نمی برد.
جري��ان 3 ضم��ن آنكه مس��ئوالن باش��گاه  س��ر  آذي��ن   اس��تيل 
عل��ی کريم��ی و س��ردار آجرلو 
مرتكب بزرگ ترين اشتباه شدند و از ميان 
مديريت و ستاره تيمشان، اين کريمی بود 
ک��ه برای ادام��ه همكاری با اين باش��گاه 
انتخ��اب ش��د. عل��ی کريمی به واس��طه 
نفوذهاي��ی که داش��ت و ب��ا قهرکردن و 
مصاحبه های جنجالی، خواسته خود را به 
کرس��ی نش��اند و کار به جايی کشيد که 
آجرل��و خيلی محترمان��ه اس��تعفا داد تا 
وضعيت فوتبال ما بيش از گذش��ته به اين 
نكته صح��ه بگذارد که در فوتبال، افرادی 
که نياز اس��ت وج��ود ن��دارد و اين افراد 
 نيازمندن��د ک��ه در اي��ن بخ��ش حضور 
دارند!! و درحقيقت زمانی که آجرلو رفت 
زنگ خطر برای اس��تيل آذين به صدا در 
آم��د، اما کس��ی نش��نيد و يا نخواس��ت 

بشنود....
 هم��ه به ياد داري��م که دو فصل 

پيش فوالد ماهان با علی افضل و 4
البته بازيكنان س��تاره اش، قهرمانی 
فص��ل را از آن خود ک��رد و برای حضور 
در رقابت های ليگ قهرمانان آسيا با قدرت 
قدم به ميدان گذاش��ت. همان دوران بود 
که به يك باره علی افضل از سرمربيگری 
ماهان کن��ار رفت و مرب��ی جوانی با نام 
حسين افضلی، جای افضل را گرفت. وی 

بعدها ب��رای دومين بار فوالد ماهان را 
قهرم��ان ليگ برتر کرد و با تيم 

اصفهانی در مسابقه های 
درخشيد  آسيايی 

آوازه  ت��ا 

را  خ��ود 
فراتر از ايران به 
گوش همه برس��اند. 

دومين قهرمانی نيز همچون قهرمانی 
نخست اين تيم برای سرمربی تيم 
خوش يمن نبود تا اين مربی نيز 
در پايان فصل به همان داليلی 
که علی افضل، نتوانس��ت در 
ماهان دوام بياورد از اين تيم 
رف��ت. افضل��ی ب��ا عل��ی 
سابق  )مديرعامل  طاهری 
ماهان(، راهی باشگاه تازه 
تأسيس گيتی پسند شد تا 

تيمی در حد ماهان 
قهرمانی  برای 

در ليگ برتر 
کند  ارنج 
مقابل  و 
ماهانی ها 

مي��دان  ب��ه 
اگرچه  آيد. 
با  افضل��ی 

چند  گذشت 
ليگ  از  هفت��ه 

برتر پس از برکناری 
س��يد مه��دی ابطحی با 
کارنامه درخشانش که به 

برخی داليل و بهانه تراشی ها 
از کار برکنار ش��د، عنوان 

سرمربيگری ماهان را ازآن خود کرد؛ اما با 
اين وجود هيچ ک��س نمی تواند در مورد 
داليل رفتن وی از ماهان در ابتدای فصل 
به صراحت س��خنی به مي��ان آورد و اين 
داليل پس از بازگشت او دچار ابهام های 

بسياری شد.
و  فوتب��ال  در  بازيكن س��االری  فوتس��ال و گاهی برخی رشته ها 5
همواره با مشكل هايی همراه بوده 
و سرمربيان تيم های مختلف به دليل اين 
معضل، گاهی متضرر ش��ده اند. مسأله ای 
که ب��ا وجود کنار رفتن آن در س��ال های 
گذش��ته توسط برخی س��رمربيان جوان، 
هنوز در فوتبال وجود دارد و س��ايه آن بر 
تيم های مختلف احس��اس می ش��ود. اگر 
می بينيم جباری در استقالل يا امثال شيث 
و کري��م باقری در پرس��پوليس توس��ط 
سرمربيان خود در ترکيب قرار نمی گيرند، 
اگر می بينيم عماد رضا پس از چند فصل 
درخشش در سپاهان راهی مصر می شود، 
اگ��ر می بيني��م محس��ن بنگ��ر ب��ه دليل 
اعتراضش از سوی باشگاه جريمه می شود؛ 
ب��ه اين دليل اس��ت ک��ه باش��گاه های ما 
می دانند که بازيكن س��االری در سال های 
گذشته ضربه های بسياری به فوتبال وارد 
ک��رده و اگر با آن برخورد جدی نش��ود، 
ممكن است تيم در سراشيبی سقوط قرار 
گيرد. همه می دانند که بازيكن س��تاره اگر 
نتوان��د در حد مبلغ قراردادش برای تيمی 
بازی کند، نبايد در ترکيب قرار گيرد و در 
ترکيب قرارگرفتن اي��ن بازيكن با از بين 
بردن فرصت های رس��يدن تيم به پيروزی 
تفاوت چندانی ندارد. بازيكن ساالری در 
فوتسال هم، هم زمان با حضور بازيكنان 

س��تاره و البته پرافتخ��ار در ماهان 
آغاز ش��د و با گذش��ت يكی دو 
ش��دن  وارد  باع��ث  فص��ل، 
ضربه های بس��ياری به اين تيم 
اصفهانی در برهه هايی از ليگ 

شد.

وقتی شمسايی به دليل قرار نگرفتن  در ترکيب، نس��بت ب��ه کادر فنی 6
اعتراض می کند، وقتی اعتراض های 
وی باع��ث اولتيمات��وم دادن به کادر فنی 
می شود، زمانی که مسئوالن باشگاه با نظر 
برخی بازيكنان خود، نس��بت به انتخاب 
کادر فنی و مربيان تيم اقدام می کنند، وقتی 
مبالغ قرارداد يك بازيكن موجب اعتراض 
ديگ��ر بازيكن��ان می ش��ود، نفود مس��أله 
بازيكن ساالری در فوتسال، بيش از پيش 
جل��ب توجه می کن��د و باع��ث نگرانی 
می ش��ود. بخواهی نخواه��ی، اين ضعف 
ويران کننده در فوتس��ال ايران وارد شده و 
اگر می بينيم در هفته های گذشته تيم ماهان 
نتيجه های مناسبی نمی گيرد، اگر می بينيم 
مسئوالن اين باشگاه نمی توانند به راحتی 
نسبت به جريمه بازيكنان تصميم بگيرند، 
اگر می بينيم تيم با وجود هزينه های بسيار 
و اردوهای پر فشار، مقابل تيم دوم باشگاه 
ماهان که با هزينه ای کمتر از 400 ميليون 
بسته ش��ده، تن به باخت می دهد؛ همه به 
همين دليل ساده است. تمام اين اتفاق ها 
به اين دليل بوده که مربی مجبور است در 
ترکيب خود از برخی بازيكنان که شايد از 
نظر آمادگی بدنی و روحی و البته انگيزه، 
در وضعيت مناسبی نيستند، استفاده کند و 
برای ف��رار از مس��ئوليت های پس از آن، 

هيچ چاره  ديگری ندارد.
کس��ر 20 درصد از مبلغ قرارداد  7 40 کس��ر  و  ماه��ان  بازيكن��ان 
درصدی از قرارداد شمسايی پس 
از باخت ماهانی ها مقابل گس��ترش فوالد 
تبريز، اقدامی بود که با شجاعت مديرعامل 
فوالد ماهان و با فاصله کمتر از 10 ساعت 
از باخت تيم ماهان ساعت يك 
بامداد روز جمعه صورت 
پنجش��نبه  وقتی  گرفت. 
ش��ب مس��ئوالن باشگاه 

ماه��ان دور ه��م 
 جمع شدند

در  ت��ا 
مورد وضعيت تيمشان 
تصميم بگيرن��د، هرگز فكر 
 40 جريم��ه  ک��ه  نمی کردن��د 
درصدی وحيد شمسايی که ابتدا 
به دليل عملكرد نامناس��ب و پس 
از آن به دليل مشكل های خانوادگی 
در باش��گاه عنوان ش��د، اينگونه در 
رس��انه ها بازتاب داشته باشد و مورد 
توج��ه ق��رار بگي��رد. در روزی ک��ه 
شمس��ايی روی ه��ر دو گل خ��ورده 

تيمش مقصر بود، جريمه باشگاه سرپوشی 
بر اعتراض هايی ش��د که به نظر می رسد 
به دليل نارضايتی اين بازيكن از »چيزی« 
در باش��گاه باش��د؛ چيزی که شايد هنوز 
را  آن  دلي��ل  ه��م  باش��گاه   مس��ئوالن 

نمی دانند.
بزرگ ترين بازيكنان فوتسال آسيا 8 در اينكه وحيد شمسايی يكی از 
به ش��مار می رود شكی نيست. در 
اينك��ه شمس��ايی خدم��ات بس��ياری به 
فوتسال ايران کرده و افتخارهای بسياری 
ب��رای اي��ران کس��ب ک��رده و در دوران 
حضورش در اصفهان، نقش اساس��ی در 
پيروزی های تيم داش��ته نيز هيچ ش��كی 
نيس��ت، اما با اين وجود هيچ کدام از اين 
افتخاره��ا و خدمات دليلی ب��ر تأثير اين 
بازيكن در چگونگی تصميم گيری مديران 

باشگاه و کادر فنی تيم نمی شود. 
شمس��ايی اگرچه بازيكن بزرگی اس��ت 
ام��ا هم��ه می دانند ک��ه او در کنار س��اير 
 بازيكنان تيم شمسايی می شود و اگر امثال 
محم��د طاهری و ج��واد اصغری مقدم و 
حس��ين افضلی نبودند، وحي��د، ديگر آن 
شمسايی نبود. شمس��ايی اگرچه در آسيا 
تك اس��ت اما در حال حاضر انتقادهايی 
به عملكرد حرفه ای وی طی دوران 3 ساله 
حض��ورش در اصفهان وج��ود دارد و به 
نظر می رس��د اين بازيكن از نظر اخالقی 
و حرفه ای نتوانس��ته به برخی ايده آل های 

فوتسال ايران دست پيدا کند. 
به هرحال عملكرد مس��ئوالن ماهان که تا 

به جريم��ه بازيكنان، پي��ش از اقدام 
تی  يعا تأثي��ر شا پيرام��ون 

مس��تقيم شمسايی 
چگ���ونگ��ی  ب��ر 
ی  ه������ا تصميم 
باش��گاه  م��دي��ران 
ماهان بر س��ر زبان ها 
انداخت��ه ب��ود و جايگاه 
اين باش��گاه حرفه ای را زير 
سئوال می برد؛ اقدامی شجاعانه 
بود و جايگاه مس��ئوالن اين باشگاه 
را در بين رسانه ها باال برد. بايد گفت که 
مديران ماهان در سال های گذشته خدمات 
بسياری به ورزش ايران ارزانی داشته اند و 
اين خدمات باعث رشد چشمگير ورزش 
کشور شده اس��ت؛ فارغ از اين خدمات، 
به نظر می رسد برخی تصميم های غلط و 
سياست های خاص مديران اين باشگاه در 
قبال برخی رفتارهای نادرس��ت بازيكنان، 
که تاکن��ون نمونه های بس��ياری از آن به 
چش��م خورده، خدمات و تالش های آنها 
را تحت الشعاع قرار می دهد و بسياری را 
در مورد حرفه ای گری آنها دچار ش��ك و 

ترديد می کند.

گفتگو
بازیکن ساالری، حرفه ای گری را زیر سئوال می برد

ریخته گران شمشير را از رو بست

تيم دو نفره بانوان ايران در مسابقه های بين المللی بحرين به مدال برنز دست 
يافت. سحر زمانيان و نگين اميری پور در چهارمين روز مسابقه های بين المللی 
بحرين و در مرحله يك چهارم نهايی به مصاف دوبل آيه تأثير و نادين اشرف 
از مصر رفتند و با پيروزی در اين ديدار به مرحله نيمه  نهايی راه يافتند. اين 
تيم در مرحله نيمه نهايی مقابل دانيا نير و مهيتا سادو از هند شكست خورد و 

به مقام سوم مشترك دست يافت و مدال برنز را از آن خود کرد.



الدن نيك نام از انتش��ار رمان »عالئم حياتی يك زن« به قلم خودش 
و دو نويسنده  ديگر در ماه آينده خبر داد. به گزارش ايسنا، اين رمان 
کار مش��ترك اين نويسنده با فرزانه کرم پور و مهناز رونقی است که 
روايت های متنوع از يك اتفاق را شامل می شود و می خواهد نشان 
دهد که چگونه می توان به يك اتفاق از زوايای مختلف نگاه کرد. به 
گفته وی، اين رمان که رويكردی اجتماعی دارد، به تازگی مجوز چاپ 
دريافت کرده و تا يك ماه آينده توسط انتشارات ققنوس منتشر می شود.  
نيك نام رمان های »نامه ها« و »دو و بيست دقيقه  شب« را نيز برای چاپ 
آماده دارد. رمان »دو و بيس��ت دقيقه  شب« به اتفاق های هشت سال 
جنگ تحميلی می پردازد و رمان »نامه ها« به يك موضوع اجتماعی 
در بستری روان شناسی می پردازد. نيك نام که دومين مجموعه  شعر 
خود را نيز با عنوان »بقچه های بته جقه« آماده  چاپ کرده است، اعالم 
کرد که به زودی و همراه يكی از رمان هايش، اين مجموعه را نيز به 
چاپ می سپرد. اين شاعر در توضيحی گفت: اين مجموعه شامل 30 
شعر نوست که با مضمون های تغزلی و اجتماعی سروده شده است؛ 
برخی از اين شعرها بلندند که لحن خطابی دارند و شايد به من خود 
شاعر بازمی گردند و درونی خود شاعرند. شاعر خودش را خطاب 
 قرار می دهد و ش��ايد نوعی مكاش��فه در آن اتفاق می افتد، يك من 
درد کش��يده  رنجور در ش��عرها حضور دارد که گاه��ی هم چهره  

پرصالبت به خود می گيرد. 

انتشار رمان مشترک 
سه نويسنده  زن 

فيلم نام��ه »جدايی نادر از س��يمين«، جديدترين س��اخته اصغر 
فره��ادی، فيلم نامه منتخب جايزه آس��يا- پاس��يفيك ش��د. به 
گزارش ايسنا، صندوق فيلم نامه آسيا- پاسيفيك که ويژه توسعه 
فيلم نامه است و هرسال بهترين هايش را معرفی می کند؛ فيلم نامه 
جديدترين ساخته اصغر فرهادی را به عنوان بهترين فيلم نامه از 
ميان 87 فيلم نامه متقاضی انتخاب کرد. »پائولين چان«، يكی از 
اعض��ای هيأت انتخاب اين جايزه، گفته اس��ت: اصغر فرهادی 
يك نويس��نده و کارگردان است، فيلم او بررسی زيبای زندگی 
روزمره اس��ت؛ مردمانی ک��ه با چالش های مال��ی، اجتماعی و 
جغرافيايی مواجه هس��تند. م��ن اگرچه با فرهنگ ايران آش��نا 
نيس��تم؛ اما به عنوان يك خارجی اين فيلم نامه را زيبا و جذاب  
 ديدم. طبق اعالم سايت جايزه آسيا-پاسيفيك، صندوق فيلم نامه 
آسيا-پاس��يفيك از مي��ان 87 فيلم نامه، چهار فيلم س��از را برای 
درياف��ت کمك نقدی و حمايتی معرفی کرده اس��ت که در اين 
 ميان، نام اصغر فرهادی، کارگردان و فيلم ساز ايرانی، اعالم شده 
است. به گزارش ايسنا، »جدايی نادر از سيمين« درحالی اولين 
جاي��زه بين الملل��ی اش را دريافت می کند ک��ه هم اکنون مرحله 
ه��ای فنی را ب��رای نمايش س��پری می کند. »جداي��ی نادر از 
س��يمين« پنجمين س��اخته بلند اصغر فرهادی بع��د از »درباره 
الی«، »ش��هر زيبا«، »چهارشنبه سوری« و »رقص در غبار« است.

اولين جايزه  بين المللي براي 
»جدايي نادر از سيمين« 

آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 16 °14 ° -4 °-10 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر

WWW.ZAYANDE-ROUD.COMروزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی8
Bazargani.Zayanderoud@yahoo.com
Zayanderood.newspaper@yahoo.com
Ravabetomoumi.zayanderoud@yahoo.com

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : 

بهمن زین الدین
سردبیر: 

علی مانیان

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284167-8   
فکس : 0311-6284166

نش��انی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب 
پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   
فکس : 0381-2225599

نشانی : ش��هرکرد، خیابان فردوسی، 
تق��اط��ع مولوی، روبروی آزمایش��گاه 

مرکزی، طبقه اول
يك شنبه 14 آذر 1389/ 28 ذالحجه1431/ شماره Sunday 5 December 2010    408)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام علی)ع(:
 قلب شخص نادان 
در زبان اوست و زبان 
شخص خردمند در قلب 
اوست.

مسعود عباسی 

کش��ور ايران با س��ابقه کهن و طوالنی دارای 
گنجينه ای از ميراث باستانی، فرهنگی و هنری 
از دوران مختلف تاريخی می باشد و با توجه 
به اينكه اينها شناس��نامه هويتی کشورهاست 
و کش��ورهای با تمدن از آنها با تمام امكانات 
نگهداری می کنند، ولی متأسفانه در کشور ما 
در چند سال اخير بسياری از رشته های صنايع 
دس��تی و س��نتی در حال انقراض و فراموشی 
است، به ش��كلی که در برخی از اين رشته ها 
تنها چند هنرمند در کل کش��ور مش��غول کار 
هس��تند و به دليل عدم صرف اقتصادی، ديگر 
کس��ی تمايل به يادگيری اين رشته ها ندارد، 
چرا که توليد اين آثار عالوه بر عاشق بودن نياز 

به وقت و حوصله فراوان دارد. 
در ص��ورت عدم حمايت جدی مس��ئوالن از 
صنايع دستی، هنرهای سنتی و هنرمندان شاغل 

در اين رشته ها، به زودی بايد شاهد نابودی هنر 
و هنرمندان باش��يم. رکورد اقتصادی و کاهش 
قدرت خريد مردم نيز بر مشكل های هنرمندان 
ش��اغل در صنايع دس��تی افزوده اس��ت و به 
خاطر عدم خريد داخلی مردم )به دليل رکورد 
اقتصادی( و هزينه های سنگين مصالح اوليه و 
توليد صنايع دستی، بسياری از هنرمندان به فكر 
تغيير ش��غل افتاده اند. به راستی چرا مسئوالن 
 فكری به حال اين س��رمايه های با ارزش ملی 

نمی کنند. 
هنرمن��دان  و  اس��تادان  از   بس��ياری 
چيره دس��ت به ص��ورت گمنام در گوش��ه و 
کنار شهرها، عاشقانه مشغول خلق آثار هنری 
 می باش��ند بدون اينكه کس��ی حال��ی از آنها 

بپرسد.
ع��دم بيمه هنرمندان نيز يك��ی از بزرگ ترين 
دغدغه ه��ای اين قش��ر از جامعه می باش��د. 
ب��ه ه��ر ح��ال دول��ت و مس��ئوالن باي��د با 

حماي��ت ج��دی خ��ود ار صنايع دس��تی، از 
 ه��در رفتن اين س��رمايه های ملی جلوگيری 

کنند. 
برپايی نمايش��گاه صنايع دستی در کشورهای 
مختل��ف جهان و دع��وت از تمامی هنرمندان 
در دوره های مختلف، شناسايی کليه هنرمندان 
در رش��ته های گوناگ��ون، ع��دم تبعيض بين 
هنرمندان و... می توان��د تا حدودی به صنايع 

دستی کشور کمك کند.
به نظر می رسد که جايگاه سازمان صنايع دستی 
به عنوان متولی هنرهای دس��تی در حمايت از 
هنر و هنرمندان بس��يار کم رنگ شده، چرا که 
بسياری از رشته های صنايع دستی و سنتی در 
حال انقراض کامل می باش��د و برخی از آنها 
تنها با يك يا چند استادکار قديمی نفس های 
آخر خود را می کش��ند، پس چه خوب است 
مسئوالن قبل از پيوستن هنر و هنرمند به تاريخ، 

فكری بكنند.

روزی بود...

وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المی، مرکز 
پژوهش��ی مي��راث مكت��وب را يكی از 
مجموعه های وابس��ته به اين وزارتخانه 
عنوان کرد و افزود: برای حمايت از اين 
ميراث س��رمايه گذاری بيشتری خواهيم 
کرد. س��يد محمد حس��ينی در حاش��يه 
همايش »امام علی و ميراث« در پاسخ به 
سئوال خبرنگار ايرنا در مورد چگونگی 
حمايت وزارت ارشاد از ميراث مكتوب 
و مت��ون کهن گف��ت: چندين همايش با 
حماي��ت وزارت ارش��اد و مرکز ميراث 
مكت��وب برگزار ش��ده و می ش��ود که 
 رونمايی آثار فاخر از جمله اين برنامه ها 
اس��ت.  وی تصري��ح ک��رد: محققان و 
نويس��ندگان آثار ارزشمندی را در حوزه 
ميراث مكتوب احي��ا کرده اند که »علی 
نامه« از جمله اين آثار است که به سبك 
فردوس��ی اما در وصف م��وال علی )ع( 
سروده ش��ده است. حس��ينی، در تبيين 
تفاوت علی نامه و شاهنامه اظهار داشت: 
فردوسی به منظور حفظ و زنده نگه داشتن 
هويت ملی و ايرانی و بر اساس اسطوره 
و افس��انه شاهنامه را سروده، در صورتی 
که عل��ی نامه واقعياتی از جنگ های امير 
المؤمنين و براساس اسناد و مدارك معتبر 
اس��ت. وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
به تحت فش��ار بودن ش��يعيان از طرف 
حكومت وقت اشاره کرد و گفت : افرادی 
همانند »ربيع« بر پايه اعتقاد و برای حفظ 
و زن��ده نگه داش��تن مي��راث اهل بيت 
)ع( چني��ن منظومه هايی را س��روده اند. 

وی با تأکيد بر اينكه بايد آثار ارزش��مند 
 بيش از پي��ش مورد توجه ق��رار گيرند، 
گف��ت: دائ��ره المع��ارف، آث��ار کهن و 
ش��اهكارهای ادبی، کمت��ر از يك پروژه 
اقتصادی نيس��تند، بنابراين بايد به عنوان 
يك اثر ارزشمند و پشتوانه فرهنگی مورد 
توج��ه قرار گيرند. حس��ينی علت پنهان 
مان��دن اين آثار به م��دت طوالنی را کم 
توجهی در گذش��ته دانست و گفت : در 
حال حاضر مرکزهای تحقيقاتی فراوانی 
وجود دارد و اس��تادان و انديش��مندانی 
هستند که پی به اهميت اين آثار به عنوان 
هوي��ت ملی و دينی برده اند و س��رمايه 
گذاری خوب��ی نيز برای احي��ای آن در 
نظر گرفته ش��ده که در قديم نبوده است. 
از اي��ن رو برخی آثار را از کش��ورهايی 
مث��ل هند، قوني��ه و از طري��ق رايرنی به 
ايران بازگردان��ده و به مرور زمان آنها را 
احي��ا می کنيم. وی توضي��ح داد: امروزه 
دانش��جويان و اس��تادان ب��رای موضوع 
پايان نامه و رساله های مقطع کارشناسی 
ارشد و دکترا بررسی نسخه های قديمی 
و متون کهن را بر می گزينند و مقاله ها و 
کتاب های خوبی نيز در اين زمينه چاپ 

و ارائه کرده اند. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی تأکيد کرد: 
ما به عنوان کش��وری مس��لمان و دارای 
فرهنگ غنی دينی و اسالمی به اهل بيت 
عصمت و طه��ارت )ع( افتخار می کنيم 
و ت��الش داريم آثار مرتبط با آنها را احيا 

کنيم. 

در حوزه میراث مکتوب 
بیشتر سرمایه گذاري مي کنیم

یاد یاران یاد باد

صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران در آستانه پيوستن به تاریخ!

 زاینده رود 
حس��ن عليرضاي��ی که با تهي��ه و کارگردانی فيل��م پويانمايی 
ماه��ی کاغ��ذی در بخ��ش مس��ابقه اولين جش��نواره ملی تس��نيم 
حضور داش��ت؛ فيل��م محافظ پنه��ان را با موضوع قرآن��ی و برای 
ش��رکت در دوره دوم جش��نواره تس��نيم مقاب��ل دوربي��ن می برد. 
 بازيگر س��ريال يوس��ف پيامبر)ع( تصري��ح کرد: در ح��ال حاضر 
تهيه کنندگی فيلم های پويانمايی پايان دايناسورها، قطره های زمان و 
ش��ب های خاکستری را به طور هم زمان بر عهده  دارم و قصد دارم 
پس از اتمام اين آثار، فيلم داستانی محافظ  پنهان را با حضور بيست 

بازيگر در اصفهان مقابل دوربين ببرم.

محافظ پنهان مقابل دوربين  می رود

 زاینده رود 
ششمين جشنواره مساجد کشور با معرفی برگزيدگان خود در 
شهرستان بجنورد به کار خود پايان داد. در آيين اختتاميه اين جشنواره 
 که در بجنورد برگزار گرديد؛ فيلم انيميشن نسل آفتاب به تهيه کنندگی 
حس��ن عليرضايی از اصفه��ان به عنوان فيل��م دوم برگزيده و مورد 
تقدي��ر قرار گرف��ت. عليرضايی  اع��الم کرد فيلم نس��ل آفتاب که 
داس��تانی از مظلوميت مردم فلس��طين را به ط��ور نمادين به تصوير 
می کش��د، پي��ش از اي��ن ني��ز در جش��نواره های مختلف��ی نظير 
 ک��ودکان و نوجوانان، س��رزمين زيت��ون و مقاومت برگزيده ش��ده 

است.

اصفهان با نسل آفتاب دوم شد

6283906


