
هفتمين نمايش��گاه بين المللي 
س��نگ، معادن و صنايع وابسته 
اصفهان 19 تا 23 ارديبهش��ت 

ماه 90 داير است. 
اين نمايش��گاه كه طي ساعات 
بازدي��د 16 ال��ي 22 در مح��ل 

نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان واقع در ...

5 درصد از سهام بانک صادرات 
واگ��ذار م��ي ش��ود. س��ازمان 
خصوصي س��ازي به وكالت از 
دولت جمهوري اس��امي ايران 
5 درصد از سهام بانک صادرات 
را واگذار مي كند. ارزش پايه هر 

سهم اين بلوک 1008 ميليون سهمي يک از سوي ...

109 غرفه تخصصي در هفتمين 
نمايشگاه بين المللي سنگ، معادن و 

صنايع وابسته اصفهان 

واگذاري 5 درصدي سهام
بانک صادرات

صفـحهصفـحه
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وزیر امور خارجه :
ترانزيت10 ميليون تن كاال از مسير ايران به 
كشورهاي همسايه در سال 89
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 صفحه 4

 صفحه 2

استاندار اصفهان؛

ناظر عالي دولت بر پروژه ساخت 
صفحه 2سالن اجالس سران شد

معاون مجلس و امور استان هاي 
صدا و سيمای جمهوری اسامی 
ايران در خصوص راديو صدای 
ش��هر اصفهان گفت: اين راديو 
در اختيار فرد يا شخص نيست 
بلکه به فرهنگ و ارتقای ش��هر 

فکر می كند و اين دستاورد خوبی است كه ...

صدای شهر به فرهنگ و ارتقای شهر 
می انديشد

 صفحه 4

از ابتدای سال 90آغاز شد ؛
افزايش 10 تا 25 درصدی
قيمت مواد پتروشيمی

دستيابی دانشگاه 
شهركرد به تكنولوژي 

كشت گياهان در آب
با ستون چرخان 

فن آوران شركت نوين كشت پرتوت از واحدهاي 
فن آوري مستقر در مركز رشد واحدهاي فن آور 
دانش��گاه شهركرد، اولين بار در استان چهار محال 
و بختياري ب��ه تکنولوژي كش��ت هيدروپونيک 
عمودي با استفاده از ستون هاي چرخان با قابليت 
 چرخ��ش 360 درج��ه در گلخانه دس��ت يافتند.

ميثم سهيلی پور، مدير عامل شركت نوين كشت 
پرت��وت، از واحده��اي مس��تقر در مركز رش��د 
واحده��اي فن آور دانش��گاه ش��هركرد و مجری 
 طرح كش��ت هيدروپونيک عمودي با اس��تفاده از
س��تون هاي چرخان در گفتگ��و با روابط عمومي 
دانش��گاه ش��هركرد گفت: طی س��ال های اخير 
 اس��تفاده از سيس��تم كش��ت هيدروپوني��ک در

گلخانه های كشور، بسيار مورد استقبال قرار گرفته 
است و سيستم كش��ت هيدروپونيک عمودی در 
حقيقت يک روش بس��تر س��ازی جهت كشت 
هيدروپونيک است كه با افزايش تراكم كشت گياه، 
موجب افزايش بهره وری از يک مس��احت ثابت 

تحت كشت می گردد. 
وي اف��زود: با اس��تفاده از اين روش كش��ت و با 
هزينه اوليه معادل س��اير روش های بس��تر سازی 
معمول، م��ی ت��وان راندمان تولي��د محصول در 
گلخان��ه يا زمين مورد نظر را تا 30 درصد افزايش 
داد و ب��ا توجه به ثابت مان��دن هزينه های مربوط 
 ب��ه گرمايش و س��رمايش و همچنين هزينه های

بستر سازی ميزان توليد خالص نيز افزايش مي يابد. 
وی همچنين افزود : اين روش جهت كشت انواع 
ميوه و سبزی و حتی گل های كوچک بسيار مناسب 
است و با اعمال تغييرات اندكی در نحوه پياده سازی 
سيستم می تواند در هر گلخانه ای مورد استفاده قرار 
گيرد. سهيلی پور اضافه كرد: از اين روش به دليل 
كاهش چشمگير مصرف آب، می توان در مناطق 

كم آب كشور نيز استفاده نمود.

روابط عمومی اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

1 – محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزار جریب – اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان – امور پیمان ها 

روز  اداری  وقت  پایان  تا  اول  نوبت  آگهی  نشر  تاریخ  از  اسناد:  دریافت  مهلت   -2 
پنج شنبه 90/2/8

چهارشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا   90/2/10 شنبه  تاریخ  از  اسناد:  تحویل  مهلت   -3 
مورخ 1390/2/21 و زمان بازگشایی روز پنج شنبه مورخ 1390/2/22 ساعت 8:30 صبح 

در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.
4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.

5- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تأیید صالحیت 
شده توسط سازمان کار و امور اجتماعی که دارای کد 4 )خدمات عمومی( کد 5 )نگهداری و 

خدمات فضای سبز( از سازمان ذکر شده باشند.
شماره  بخشنامه  براساس  پیشنهادی  قیمت های  مناسب ترین  دامنه  اینکه  به  توجه  با   -6
100/87003 مورخ 1388/9/16 انجام می گیرد. ضریب اهمیت مناقصه t=1/1 می باشد.

7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
مناقصه توسعه شبکه فاضالب 

از  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را 

و مدیریت  سازمان   1388 سال  بهای  فهرست  با  عمومی  مناقصه   طریق 

برنامه ریزی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

نوبت اول

نوع سپرده مبلغ سپرده 
)ریال(

مبلغ برآورد 
)ریال(

 مدت
 انجام

خدمات
محل انجام خدمات  موضوع مناقصه یا

نوع خدمات ردیف

ضمانت نامه بانکی 
یا واریز وجه به 

حساب تمرکز وجوه 
سپرده به شماره 

 2164210207007
نزد بانک کشاورزی 

شعبه سازمان 
جهادکشاورزی به نام 
اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان 

اصفهان

11/540/000 1/680/000/000 9 ماه

 اداره کل منابع طبیعی
 و آبخیزداری استان

 اصفهان و ادارات تابعه
در سطح استان

 خدمات نظافت
 و فضای سبز
 و آبدارخانه و
خدمات اداری

1

برآورد )ریال( تضمین )ریال( نوع بودجه محل اجرا شماره مناقصه

752/033/495 38/000/000 جاری
عملیات توسعه شبکه 
فاضالب منطقه پنج 

)شماره1(
90-1-62

556/248/841 28/000/000 جاری  عملیات توسعه شبکه
فاضالب منطقه سه 90-1-63

815/714/224 41/000/000 جاری
عملیات توسعه شبکه 
فاضالب منطقه پنج 

)شماره2(
90-1-64

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه کارفرما:
تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 90/2/24

گشایش پاکات: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 90/2/25
دریافت اسناد: پایگاه اینترنتی

www.abfa-csfahan.com

تلفن: 6680030 – 0311

شركت آب و فاضالب استان اصفهان
م الف : 1403
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سراسری
جهان نما نصف النهار

امضای سند 5 جانبه برای اتصال 
آسيای ميانه به خليج فارس

وزير امور خارجه از امضای يک سند حمل و نقل ريلی، دريايی و زمينی بين 
پنج كشور ايران، تركمنستان، عمان، قطر و ازبکستان خبر داد و گفت: با امضای 

اين سند امکان اتصال كشورهای آسيای ميانه به خليج فارس فراهم می شود.
عل��ی اكبر صالحی در ب��دو ورود به فرودگاه بين المللی عش��ق آباد در جمع 
خبرنگاران با بيان اين كه همکاری های اقتصادی جمهوری اس��امی ايران و 
تركمنس��تان روز به روز در حال توسعه اس��ت، افزود: براين اساس تبادالت 
انرژی دو كش��ور نيز متأثر از توس��عه روابط اقتصادی رو به افزايش اس��ت. 
وزي��ر امور خارجه با تأكيد بر اين كه درحاش��يه برگزاری اين اجاس، ايران 
و تركمنس��تان درخصوص مسائل دوجانبه گفتگو و تبادل نظر خواهند كرد، 
تصريح كرد: يکی از محورهای مذاكرات، توس��عه شبکه ريلی و راه آهن بين 
جمهوری اسامی ايران، تركمنستان و قزاقستان است.اين عضو كابينه دولت 
با تأكيد بر اين كه قرار اس��ت اين خط راه آهن مشترک بين سه كشور ساخته 
شود، اظهار داشت: پيش بينی می شود با ساخت اين خط ريلی، تبادالت تجاری 
بين ايران و تركمنستان نيز افزايش قابل توجه يابد. وزيرامور خارجه همچنين 
از امضای يک سند حمل و نقل ريلی، دريايی و زمينی بين پنج كشور ايران، 
تركمنستان، عمان، قطر و ازبکستان خبر داد و خاطرنشان كرد: امضای اين سند 
همکاری تأثير بسزايی در باال رفتن تبادالت اقتصادی و تجاری بين كشورهای 
منطقه خواهد داش��ت. صالحی يادآور شد: با امضای اين سند، امکان اتصال 
كشورهای حوزه آس��يای ميانه به منطقه خليج فارس فراهم می شود. گفتنی 
است. علی اكبر صالحی و مراد مردوف وزيران امور خارجه جمهوری اسامی 
ايران و تركمنستان در فرودگاه بين المللی عشق آباد، در خصوص مسائل روز 

منطقه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

افشاي ترفند آمريكا و
رژيم صهيونيستي در منطقه

س��خنگوي وزارت امور خارج��ه به دولت هاي منطقه هش��دار داد كه رژيم 
صهيونيس��تي و آمري��کا به دنبال منافع خود هس��تند و باي��د راه همکاري و 
همگرايي كشورهاي منطقه در دستور كار قرار گيرد. رامين مهمانپرست افزود: 
تفرقه و ايجاد مش��کل تنها مي تواند منافع رژيم صهيونيس��تي را تأمين كند. 
وي اظهار داش��ت: جمهوري اس��امي ايران معتقد است كه بايد به مطالبات 
مردم پاس��خ مثبت داد و از روش ها و برخورد خش��ونت آميز جلوگيري كرد. 
سخنگوي وزارت خارجه با اشاره به فرافکني آمريکايي ها و رژيم صهيونيستي 
در تحوالت منطقه توضيح داد: متأس��فانه شاهديم ترفندي كه آمريکايي ها و 
رژيم صهيونيس��تي مي خواهند دنبال كنند اين اس��ت كه ديگران را متهم به 
دخالت در امور داخلي اين كشورها كنند تا از اين طريق صورت مسأله تغيير 
كند. وي اضافه كرد: آنها تصور مي كنند با اين روش مي توانند حركت مردمي 
را متوقف كنند. مهمانپرست با تأكيد بر اين كه اين اقدام آمريکا در حالي است 
كه جمهوري اس��امي ايران به عدم مداخله در امور داخلي كش��ورها پايبند 
است، تصريح كرد: ايران به حاكميت ملي كشورها احترام مي گذارد. سخنگوي 
وزارت خارج��ه همچنين به دولت هاي منطقه توصيه كرد كه بهتر اس��ت با 
مطالبات مردم، برخورد س��ازنده داشته باشند. وي خاطرنشان كرد: تحوالت 
منطقه در مس��ير احقاق مطالبات مردمي در حال پيش��روي و گسترش است. 
مهمانپرست گفت: نکته اي كه قابل توجه است و ما بارها به آن اشاره كرده ايم 
اين اس��ت كه دولت ها سعي كنند خواسته هاي مشروع مردم را برآورده كنند، 
چرا كه اين موضوع به اقتدار آنها كمک مي كند. س��خنگوي وزارت خارجه 
با اش��اره به اين كه ب��ا اين روش و رويکرد مي ت��وان جلوي تهديدات رژيم 
صهيونيستي را گرفت، افزود: برآورده كردن خواسته هاي مردم مانع از حضور 
اشغالگران فرامنطقه اي در منطقه حساس ما مي شود. مهمانپرست متذكر شد: 
هر اقدامي كه در جهت مقابله با مردم و سركوب خشونت آميز حركت هاي 
مردمي باشد يا با مداخله نظامي و حضور نيروهاي خارجي در كشورها انجام 
شود، نه تنها به حل مشکات موجود كمک نمي كند، بلکه مي تواند مشکات 
را بيشتر كند. به گفته وي، سركوب مردم و بي توجهي به مطالبات آنها به طور 

حتم براي امنيت و ثبات منطقه رويکرد مناسبي نيست.

مشاور رئيس جمهور در امور درياي خزر:

خزر ، درياي صلح و دوستي است
معاون حقوقي وزير امور خارجه و مشاور رئيس جمهور در امور درياي خزر 
گفت: خزر درياي صلح و دوس��تي و پيوند دهنده س��احل نشينان آن است. 
محمدمهدي آخوندزاده در جلسه مشترک با مسئوالن محلي شهرستان آستارا 
افزود: امنيت درياي خزر فقط با مش��اركت كشورهاي ساحلي تأمين مي شود 
و خوشبختانه نظر موافقي در بين كشورهاي ساحلي در اين زمينه وجود دارد. 
وي بي��ان كرد: نبايد اجازه داد كه كش��ورهاي خارج��ي و بيگانه و خارج از 
محدوده جغرافيايي وارد امور امنيتي درياي خزر شوند، چرا كه امنيت پايدار 

اين دريا به راحتي با مشاركت پنج كشور ساحلي قابل دستيابي است. 
وي روابط ايران با كشورهاي حاشيه درياي خزر را در سطح عالي عنوان كرد 
و اظهار داشت: جمهوري اسامي ايران بر همکاري در امور مربوط به درياي 
خزر با كشورهاي ديگر حاشيه اين دريا تأكيد دارد و اهميت ويژه اي براي اين 
همکاري ها قائل است. وي در ادامه، مرز مشترک ايران با جمهوري آذربايجان 
را مرز تفاهم و دوستي خواند و گفت: مرزهاي ايران و جمهوري آذربايجان 
از جمله مرزهاي با ثبات كشورمان محسوب مي شود. وي در ادامه با تقدير از 
تاش مرزبانان ايران در شهرس��تان مرزي آستارا اضافه كرد: مرزباني در نظام 
مقدس جمهوري اسامي به علت تأمين امنيت حدود و ثغور كشور، از جايگاه 
بااليي برخوردار اس��ت. آخوندزاده با اش��اره به نقش شهرستان مرزي آستارا 
در توسعه روابط تجاري، بازرگاني و فرهنگي كشورمان با همسايگان شمالي 
افزود: خدمات تردد و س��فر اتباع دو كش��ور ايران و جمهوري آذربايجان در 
واحد گمركي شهرستان آستارا بايد سريع ، با كيفيت و مطابق با استانداردهاي 

روز دنيا باشد. 

عراق شوراي همكاري خليج فارس را 
تهديد كرد

دبير سابق شوراي امنيت ملي عراق، شوراي همکاري خليج فارس را تهديد 
كرد چنانچه نشست اتحاديه عرب در بغداد لغو شود، عراق همه نشست هاي 
اين اتحاديه را تحريم خواهد كرد. موفق الربيعي درباره مخالفت اتحاديه عرب 
با برگزاري نشست آينده اين اتحاديه در بغداد به دليل حمايت از مردم بحرين 
و تهديد عراق به خروج از اين اتحاديه، گفت: اين موضع گيري منفي اتحاديه 
عرب ريش��ه در خواست ش��وراي همکاري خليج فارس دارد، چرا كه مردم 
عراق از انقاب ملت بحرين حمايت كرده  است و اين به خاف سياست هاي 
ش��وراي همکاري بود و اين در حالي اس��ت كه عراق عضو اين شورا نيست 
تا اعضاي ش��وراي مزبور انتظار داش��ته باش��ند كه بغداد موضع همسويي با 
سياست هاي ش��وراي همکاري خليج فارس داشته باشد. دبير سابق شوراي 
امنيت ملي عراق تصريح كرد: اين چنين موضع گيري ش��وراي همکاريخليج 
فارس در قبال بغداد دور از اعمال سياست هاي حکيمانه بلکه يک موضع گيري 
خصمانه است و عراق بايد از تمام حقوق  خود در اتحاديه عرب، همچون ساير 
كش��ورهاي عرب حاشيه خليج فارس برخوردار باشد. الربيعي گفت: به رغم 
مخالفت برخي كشورهاي عربي، اتحاديه عرب سرانجام نشست آينده خود را 
در بغداد برگزار خواهد كرد، چرا كه چنانچه نشست مزبور در كشور ديگري 

برگزار شود، عراق در هيچ نشست اتحاديه شركت نخواهد كرد. 

جهان نما نصف النهار
ثروت ملي عربستان؛

منبع درآمد ملك عبداله و  
 شاهزادگان

جهان نما

نگاهي به ثروت هنگفت حکومت عربستان 
كه حاصل از ف��روش نفت و در حقيقت 
ثروت و درآمد ملي مردم اين كشور است 
و ش��يوه هزينه كردن آن، حقايق بيشتري 
 از خاندان سعودي را برما مي كند. زماني
آل سعود، خاندان حاكم بر عربستان تاش 
بسيار مي كرد تا به هر طريق ممکن بر جنگ 
داخلي كه در ميان ش��اهزاده هاي آل سعود 
براي رس��يدن به ق��درت در جريان بود و 
همچنين فساد حاكم بر اين خاندان سرپوش 
بگذارد، اما اين دو خصوصيت اكنون به دو 
شاخصه مهم و غيرقابل انکار اين خاندان 
تبديل شده كه مي رود تا موجبات سرنگوني 
و سقوط آن را رقم بزند. مطلب زير نگاهي 
دارد ب��ر اين دو مقول��ه تا خواننده را بيش 
از پيش با فضاي حاك��م بر اين خاندان و 

پيامدهاي آن بر اين رژيم آشنا كند. 
  در جنگ قدرت كنوني در خاندان سعود 
نبايد از نقش »بندر بن سلطان« - پسر سلطان 
بن عبدالعزيز - غافل شد. بندر بن سلطان 
كه سال ها سفير عربستان در امريکا بود، پس 
از مرگ فهد و به قدرت رسيدن عبداله به 
رياست شوراي امنيت ملي عربستان رسيد. 
گفته مي ش��د ك��ه او از پس��ت جديدش 
راضي نبوده و خواهان س��هم بيش��تري از 
قدرت اس��ت. روزنامه انگليسي فايننشال 
تايمز در آگوس��ت سال 2009 در مقاله اي 
نوش��ت: بندربن سلطان در س��ال 2008 
قصد داش��ت، تا از طريق كودتا قدرت را 
در عربستان بدست بگيرد و كل نظام حاكم 
بر اين كش��ور را تغيير دهد. گفته شده كه 
در پي اين كودتا، چندين افسر ارشد ارتش 
عربستان بازداشت و بندربن سلطان از نظر 
سياسي منزوي شد. او كه مدتي در خارج 
از كشور بود، دوباره به عربستان بازگشت 
و مورد استقبال شديد تعدادي از عموها و 

برادرانش قرار گرفت. 
چنين به نظر مي رس��د كه آمريکا و غرب، 
از تاش ه��اي بندر براي تصاحب قدرت 
در آين��ده حمايت خواهند كرد، زيرا او كه 
م��دت زيادي در آمريکا ب��وده، ديدگاهي 
سکوالر و غربي دارد و خواهان تغيير بافت 
س��نتي جامعه عربستان است. بندر پس از 
بازگشت به عربستان تاش كرده، موجبات 
به قدرت رسيدن پدرش را فراهم كند. حتي 
گفته مي ش��ود كه او پدر را تحريک كرده، 
در غياب ملک عبداله به كش��ور بازگردد 
تا مانع از به قدرت رسيدن احتمالي نايف 
در صورت مرگ ملک عبداله شود. مسلم 
اس��ت كه در صورت به قدرت رس��يدن 
س��لطان، زمام امور بيشتر در دست فرزند 

ارشد او بندر خواهد بود. 
راه هاي درآمد شاهزاده هاي عربستان 

نگاهي به ثروت هنگفت حکومت عربستان 
كه حاصل از ف��روش نفت و در حقيقت 
ثروت و درآمد ملي مردم اين كشور است 
و نگاهي به شيوه هزينه كردن آن، حقايق 
بيش��تري از خان��دان س��عودي را نمايان 
مي سازد و دليل نارضايتي گسترده مردم اين 
كش��ور از خاندان حاكم را به روشني بيان 
مي كند. مبالغ تخصيص يافته به شاهزادگان 
و خاندان سعودي در سال 1996 دو ميليارد 
دالر بودج��ه اين كش��ور را از بين برد، در 
حالي كه برخي از نزديکان ملک عبداله بن 
عبدالعزير شاه سعودي ساالنه 10 ميليارد 
دالر از درآمد كشور را خرج خود مي كنند. 
پيش از اين به نقل از يک شاهزاده سعودي 
در سفارت آمريکا فاش شده بود كه درآمد 
فروش يک ميليون بش��که نفت روزانه از 
حدود هشت ميليون بشکه نفت عربستان 
فقط به پنج يا ش��ش ش��اهزاده س��عودي 

مي رسد. 
هر يک از اعضاي خاندان سعودي از بدو 
والدت ماهيانه مبالغي دريافت مي كنند كه 
در سال 1996 كل هزينه آن دو ميليارد دالر 
برآورد شده است، در حالي كه كل بودجه 
عربستان در اين س��ال بيش از 40 ميليارد 
دالر نبود و بنا بر اسناد منتشر شده، بيشتر 
مبالغ تخصيص يافته در دو دهه گذشته فقط 

هزينه خاندان سعودي شده است. 

اس��نادي كه در اين خصوص وجود دارد، 
نشان مي دهد كه نه تنها هزينه كردن درآمد 
ملي عربس��تان براي خاندان سعودي زيان 
هنگفت اقتصادي داش��ته، بلکه انس��جام 
اجتماعي را نيز از بين برده اس��ت. عاوه 
بر حقوق هاي ماهيانه اي كه هر فرد عضو 
خاندان سعودي آن را دريافت مي كند، اسناد 
نش��ان مي د هد كه برخي افراد نيز خارج از 
بودجه تخصيص يافته براي اعضاي خاندان 
پادشاهي مبالغ هنگفتي دريافت كرده اند. در 
اين گزارش آمده است كه ملک عبداله از 
سال 2007 كه بر مس��ند قدرت تکيه زد، 
ت��اش كرده كه با ايج��اد برخي تغييراتي 
كه هيچگاه انجام نش��د، اندك��ي از موج 
نارضايتي مردم اين كش��ور را فرو بنشاند، 
ولي ناخرسندي از اختاف هاي اقتصادي 

و فساد همچنان وجود دارد. 
بزرگ ترين و رايج ترين شيوه رسمي توزيع 
ثروت در خاندان سعودي پرداخت حقوق 
ماهيانه به تک تک اعضاي خاندان پادشاهي 
اس��ت. بر اساس آمار دفتر رفاه و خدمات 
خاندان پادشاهي حقوق اين افراد از كمترين 
فرد ك��ه كوچک ترين عضو و فرعي ترين 
شاهزاده اس��ت از 800 دالر آغاز مي شود 
تا ب��ه 200 هزار و 270 ه��زار دالر در هر 
ماه به يکي از نوادگان عبدالعزير بن سعود 
مي رسد. ولي فرزندان نوه ها ماهيانه 13 هزار 
دالر دريافت مي كنند و اين مبالغ جداي از 

هزينه هاي ازدواج و ساخت كاخ هاست. 
بنابر اين گزارش، اين ميزان پرداخت حقوق 
بر اساس بودجه سال 1996 كه حدود 40 
ميليارد دالر بود، حدود دو ميليارد دالر بوده 
است، زيرا پرداخت اين حقوق از بدو تولد 
آغاز مي ش��ود و اين يک��ي از انگيزه هاي 
خانواده هاي خاندان س��عودي براي زاد و 

ولد بيشتر است. 
درحالي كه بس��ياري از امرا و شاهزادگان 
سعودي داراي فعاليت هاي تجاري بوده و 
س��االنه بيش از 10 ميلي��ارد دالر خارج از 
مبالغ تعيين ش��ده براي اين خاندان تاراج 
مي كنند، دو طرح كاماً محرمانه وجود دارد 
كه به هيچ وجه تحت نظارت و حسابرسي 
قرار نمي گيرد، يکي طرح حرمين شريفين 
)مس��جدالحرام( و ديگري ط��رح ذخيره 
راهبردي وابسته به وزارت دفاع كه به مثابه 
دو منب��ع درآمد بزرگ براي ملک عبداله و 

تعدادي از برادران اوست. 
گرفتن وام از بانك ها و پس ندادن آن،

برخي ش��اهزادگان س��عودي به اين شيوه 
درآمدي خ��و گرفته اند ك��ه از بانک هاي 
س��عودي وام هاي كان بگيرند، اما اقساط 
آن را پرداخت نکنن��د. از اين حيث مدير 
يکي از بانک هاي سعودي خاندان پادشاهي 
عربس��تان را به چهار دس��ته تقسيم كرده 

است: 
- دسته نخست شامل بزرگاني كه از شدت 
ثروتمندي تاكنون مبلغي قرض نگرفته اند. 

- دس��ته دوم ش��اهزادگاني كه به صورت 
مرتب وام مي گيرند. 

- دسته سوم شامل هزاران شاهزاده است كه 
بانک به آنان وام نمي دهد. 

- دسته چهارم افرادي كه درحقيقت عضو 
خاندان سعودي نيستند و اين مدير آنان را 

طفيلي مي خواند. 
مصادره زمين مردم 

طرح شايع ديگري كه ش��اهزادگان براي 
درآمد خود پي گرفته اند مصادره زمين هاي 
عموم��ي مردم اس��ت. ه��دف از اين كار 
فروش اين زمين ها به دولت سعودي براي 
طرح هاي آينده اس��ت. تا نيمه هاي س��ال 
1990 برنامه دولت��ي براي دادن زمين هاي 
عموم��ي از بي��ن رف��ت و از همي��ن جا 
اختافات بر سر زمين هاي در اختيار دولت 
سعودي آغاز شد. در يکي از اسناد بانکي 
بانک هاي عربس��تان ذكر شده كه يکي از 
اعضاي پرنفوذ خاندان سعودي به مقامات 
بانکي محلي دستور داده تا سند يک ملک 
در مکه را به نام خاندان پادشاهي تغيير دهد، 
درحالي كه اين ملک بيش از صدسال بوده 

در امتاک يک خانواده بوده است. 

جهان نمانصف النهار نصف النهار

معاون رئيس جمهور در نامه اي، اختيارات خود را درباره نظارت عالي بر 
پروژه س��اخت سالن اجاس سران غيرمتعهدها و هماهنگي امور مرتبط با 
مقدمات برگزاري اجاس در ش��هر اصفهان، به استاندار اصفهان تفويض 
كرد. به گزارش روابط عمومي اس��تانداري اصفه��ان، حميد بقايي در نامه 
خ��ود به عليرضا ذاكر اصفهاني، پروژه عظيم س��الن اجاس س��ران را از 
جمله زيرساخت هاي پايدار توسعه پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسامي 
خوانده اس��ت. در اين نامه خطاب به استاندار اصفهان آمده است:با توجه 
به لزوم اعم��ال مديريت همزمان و منطبق بر برنام��ه زمان بندي پيش بيني 
شده، نظارت عاليه پروژه مذكور و انجام هماهنگي امور مرتبط با مقدمات 
 برگ��زاري موفق اجاس س��ران در ش��هر اصفه��ان، ب��ه جنابعالي محول
مي ش��ود. رئيس س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در 
ادام��ه اين نامه افزود: اميد اس��ت با اس��تعانت از خداون��د متعال و تحت 

عنايات خاص حضرت بقيه ا... االعظم )عج( و با ايجاد تعامل و هماهنگي 
الزم با كليه مديران و استفاده از ظرفيت هاي استان در انجام وظايف محوله 
موفق باش��يد. اجاس س��ران جنبش غيرمتعهدها در شهريور ماه سال 91 

درشهر اصفهان برگزار مي شود. 
كلنگ ساخت مجموعه س��الن هاي اين اجاس در فروردين ماه امسال به 
زمين زده شد. هزينه احداث اين سالن ها حدود 400ميليارد تومان برآورد 
شده است. اين بزرگ ترين رويداد سياسی و حضور اين تعداد از مقامات 
عالی كش��ورها به جمهوری اسامی ايران پس از پيروزی انقاب اسامی 
می باشد كه شهر تاريخی اصفهان ميزبانی آن را به عهده دارد. پيش از اين 
ش��هرهای ديگری كانديدای برگزاری اين اجاس مهم بودند كه با رايزنی 
و پيگيری های ويژه مديريت اس��تان مقرر ش��د كه اي��ن اجاس مهم در 

اصفهان برگزار شود.

استاندار اصفهان؛
ناظر عالي دولت بر پروژه ساخت سالن اجالس سران شد

وزير امور خارجه :

ترانزيت10 ميليون تن كاال از مسير ايران به كشورهاي همسايه در سال 89

از ابتدای سال 90آغاز شد 

افزايش 10 تا 25 درصدی
قيمت مواد پتروشيمی

شركت های  يارانه ها  هدفمندی  از  پس  ماه  دو  تا  دولت  كه  حالی  در 
پتروشيمی را مجبور به فروش محصوالت به نرخ مردادماه 1389 نموده 
بود، از يک ماه گذشته به شركت های پتروشيمی اجازه افزايش قيمت داده 
شده كه در نتيجه نرخ اكثر انواع مواد پتروشيمی بين 10 تا 25 درصد در 
است.  در  مانده  ثابت  يکی دوقلم  قيمت  فقط  داشته و  افزايش  ماه  يک 
حال حاضر در بورس كاال تعيين نرخ پايه محصوالت پتروشيمی   براساس 
فوب خليج فارس صورت می گيرد، اما مرجعی برای تعيين روزانه قيمت ها 
تعيين  برای  را  خود  مرجع  هيچ گاه  پتروشيمی   بازرگانی  و  ندارد  وجود 
نرخ ها اعام نکرده است. به همين دليل واقعًا نمی توان فهميد نرخ ها در 
چه  براساس  و  چگونه  پتروشيمی   بازرگانی  توسط  پتروشيمی  و  رينگ 

مرجعی تعيين می شود.
نتيجه اين روند به اينجا انجاميده است كه در حال حاضر مصرف كنندگان 
و دارندگان پروانه توليد، به فروشندگان كد در بورس كاال تبديل شده اند 
و دالالن نيز با خريد از اين پروانه داران در حال انبار كاالهای خريداری 
شده هستند. باوجود اين روند افزايش مواد اوليه، بايد كم كم منتظر افزايش 
اتيلن و  لوله های پلی  پايين دستی پتروشيمی همچون  قيمت محصوالت 
پلی پروپيلن، فويل، نايلون، ظروف يک بار مصرف، كليد و پريز، ظروف 

بسته بندی و ساير اقامی باشيم كه از مواد اوليه فوق توليد می شوند.

واگذاري 5 درصدي سهام
بانک صادرات

سازمان خصوصي  م�ي ش�ود.  واگذار  بانک صادرات  سهام  از  درصد   5
سازي به وكالت از دولت جمهوري اسامي ايران 5 درصد از سهام بانک 
صادرات را واگذار مي كند. ارزش پايه هر سهم اين بلوک 1008 ميليون 
سهمي يک از سوي سازمان خصوصي سازي، يک هزار و 672 ريال تعيين 
شده است.  اين بلوک كه 10 ارديبهشت ماه امسال در بازار اول بورس 
اوراق بهادار تهران عرضه مي شود، قيمت هر سهم آن نبايد از قيمت پاياني 
روز قبل از عرضه به عاوه 20 درصد از يک هزار و 672 ريال كمتر باشد. 
كارگزاري حافظ به عنوان كارگزار فروشنده، اين سهم را براي رقابت در 
بازار سرمايه عرضه خواهد كرد. اين سهم به صورت يکجا و نقد و يا نقد 

و اقساط )25درصد نقد و مابقي اقساط( عرضه مي شود.

دبير ش��وراي تخصص��ي دندانپزش��کي وزارت 
بهداش��ت گفت: در چش��م انداز 20 ساله كشور، 
ش��اخص DNF به معناي ش��اخص پوسيدگي 
دن��دان در ك��ودكان زير 12 س��ال باي��د به صفر 
برس��د. اكبر فاض��ل در نخس��تين روز از دومين 
همايش تازه ه��اي اندودانتيکس و پروتز ايمپلنت 
دانش��کده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 
اظهار داشت: در چشم انداز 20 ساله كشور، الزم 
است شاخص هاي برتر دندانپزشکي تعريف شود 
تا بتوان به جايگاه مطلوبي در خاورميانه دس��ت 
يافت. وي بيان داش��ت: بهداش��ت دهان و دندان 

محوري تري��ن موضوع در عرصه دندانپزش��کي 
است كه هميشه مورد غفلت واقع شده، در حالي 
كه بايد در مقابل آن احساس مسئوليت كرد. دبير 
ش��وراي تخصصي دندانپزشکي وزارت بهداشت 
تصريح كرد: در صورت آموزش صحيح بهداشت 
دهان و دندان به بيمار، به طور قطع پروتز ساخته 
ش��ده و ايمپلتي كه براي بيمار گذاش��ته ش��ده و 
س��بب طوالني ش��دن عمر بيمار و ارائه سرويس 
بهتر مي شود. وي با اشاره به اين كه سرمايه گذاري 
و برنامه ري��زي در زمينه بهداش��ت دهان و دندان 
مردم س��بب كاهش حجم درمان مي شود، افزود: 

مس��ئوالن و فعاالن دندانپزش��کي باي��د در تمام 
كنگره ه��ا، دل نگراني بهداش��ت ده��ان و دندان 
مردم را داش��ته باش��ند. فاضل با اشاره به اين كه 
نبايد درد و رنج دندان را به عصب رس��اند و در 
صورت پيش��رفت آن از معالجه مأيوس شد تا به 
مرحله س��اخت ايمپلت دندان برسيم تا بتوان از 
اين طريق درآمدزايي كرد، ادامه داد: مسواک زدن 
و اس��تفاده از نخ دندان به صورت مرتب از سوي 
افراد جامعه بايد توس��ط تريب��ون امام جماعت و 
رسانه ها آموزش داده شود تا بتوان به سطح خوبي 

از بهداشت و درمان رسيد. 

نحوه محاسبه گازبها در سال 90 
به زودی اعالم می شود

جزئيات مربوط به چگونگی محاسبه گازبها برای هفت ماه نخست سال، در ستاد 
هدفمندی يارانه ها نهايی شده و با اباغ به شركت ملی گاز ايران به زودی درباره 
آن اطاع رسانی خواهد شد. مجتبی شيخ بهايی با بيان اين كه گازبهای مشتركان 
برای هفت ماه نخست سال در ستاد هدفمندی يارانه ها مشخص و نهايی شده 
است، گفت: با اباغ قيمت های جديد در اين دوره زمانی )هفت ماه نخست 
سال(، جزئيات مربوط به آن در آينده نزديک به اطاع عموم خواهد رسيد. وی 
تغيير در افزايش دوره زمانی سرما برای محاسبه گازبها در دو اقليم را از ديگر 
تغييرات اساسی ايجاد شده اعام و تصريح كرد: بر اساس اين تغيير، گازبهای 
اقليم های 1 و 2 )خيلی سرد و سرد( در دو دوره زمانی شش ماهه و گازبهای 
 ديگر اقليم ها )3، 4 و 5( نيز در يک دوره زمانی هفت ماهه و يک دوره زمانی
 پنج ماهه محاسبه خواهد شد. پيش تر و بر اساس تقسيم بندی كشور به پنج اقليم 
آب و هوايی، گازبهای اقليم های پنج گانه در دو دوره زمانی پنج ماه پايانی و هفت 
ماه نخست سال محاسبه می شد، در حالی كه با اعمال تغييرات جديد، گازبهای 
دو اقليم خيلی سرد و سرد كشور )اقليم های 1 و2( در دو دوره زمانی شش ماه 
محاسبه و به صورت ماهيانه از مشترک دريافت خواهد شد. جواد اوجی همچنين 
از افزايش قيمت گازبهای بخش دولتی به 200 تومان به ازای هر مترمکعب خبر 
داده و اظهار داشته است: گازبها در بخش صنعت تغيير نکرده است و با 70 تومان 
به ازای هر متر مکعب عرضه می شود. وی قيمت فروش گاز به جايگاه داران 
عرضه سی ان جی را نيز 260 تومان به ازای هر متر مکعب و فروش آن به مصرف 

كنندگان )صاحبان خودرو گاز سوز( را نيز 300 تومان اعام كرده است.

کامران: 
وزارت خارجه نسبت به برخی

تحوالت خاورميانه كند عمل می كند
نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی گفت: وزارت خارجه كشور 
در برخی مواقع نسبت به تحوالت خاورميانه كند عمل می كند. حسن كامران 
اظهار داشت: گستاخی آل خليفه به جايی رسيده كه عاوه بر كشتار بی رحم 
مردم بحرين، ايران را محکوم به مداخله در كشورهای اسامی كرده و ايرانيان 
مقيم اين كشور را آزار می دهد. وی در ادامه افزود: وزارت خارجه بايد در مقابل 
 حركات اخير آل خليفه نسبت به اخراج و گروگان گيری ايرانيان مقيم بحرين مقابله
به مثل كند. نماينده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اين كه وزارت خارجه 
بايد ديپلماسی خود را قوی تر كند، تصريح كرد: دستگاه ديپلماسی كشور در برخی 

مواقع نسبت به تحوالت خاورميانه كند عمل می كند. 

وزي��ر امور خارج��ه با بيان اي��ن كه جمهوري 
اسامي ايران به عنوان كشور ترانزيتي، تمهيدات 
الزم را جهت ترانزيت كاال در مس��يري بس��يار 
كوت��اه، ام��ن و اقتص��ادي فراهم كرده اس��ت، 
گفت: در س��ال گذشته ش��رايط ترانزيت بيش 
از 10 ميليون تن كاال از مس��ير ايران به س��مت 

كشورهاي همسايه فراهم شد.
 علي اكبر صالحي در اجاس ترانزيت و حمل 
و نقل در عش��ق آباد تركمنس��تان كه با حضور 
وزراي خارجه كش��ورهاي تركمنستان، عمان، 
قطر و ازبکستان برگزار ش��د، از همکاري اين 
كش��ورها به دليل تاش هاي بي دريغشان براي 
نهايي كردن موافقتنامه حمل و نقل ريلي، دريايي 

و زميني تشکر و قدرداني كرد. 
صالحي گف��ت: اطمين��ان دارم اي��ن موافقتنامه 
ثمرات مطلوب و س��ازنده اي را براي ملت هاي 
منطقه در برداشته و فرصت هاي مفيد و مؤثري 
 را در مس��ير راه ان��دازي خدم��ات حمل و نقل
بين المللي و ترانزيتي فراروي پنج كشور قرار  هد. 
وزير امور خارجه كش��ورمان با اشاره به اين كه 
مل��ت هاي ما در طول تاريخ مناس��بات مؤثر و 
س��ودمندي را در حوزه تجارت و ترانزيت كاال 
داش��ته اند، اظهار داش��ت: به ط��ور قطع احياي 
 اين مناس��بات نقش اساس��ي در جهت تحکيم 
همکاري ه��اي اقتصادي منطقه اي ايفا خواهد 

كرد. 
صالحي گفت: حوزه درياي عمان و خليج فارس 
داراي پيشينه ای بيش از صدها سال تجارت و 
دريانوردي بوده و امروز نيز ظرفيت هاي مناسبي 

در ح��وزه هاي ن��رم افزاري و س��خت افزاري 
پيرامون اين منطقه اس��تراتژيک براي تسهيل و 
توس��عه حمل و نقل بين المللي و ترانزيت كاال 
فراهم شده است.  وزير امور خارجه كشورمان 
با اش��اره به اين كه كش��ورهاي منطقه آس��ياي 
مركزي به ويژه تركمنس��تان و ازبکستان نقش 
كليدي در توس��عه اقتصادي منطقه داش��ته اند، 
گفت: اين كش��ورها از توليدكنندگان مهم مواد 
معدني، نفت و گاز در منطقه و جهان هستند كه 
اين امر بر اهميت و موقعيت ترانزيتي آنها بيش 

از پيش افزوده است. 
وي گفت: از س��وي ديگر موقعيت جغرافيايي 
جمهوري اسامي ايران و دولت قطر در حوزه 
خليج فارس در كنار اراده و عزم دولت هاي آنها 
جهت توسعه و تحکيم همکاري هاي منطقه اي 
بستر مورد نياز را براي تسهيل ترانزيت كاالهاي 
توليدي، صنعتي و انرژي كش��ورهاي همسايه 

فراهم كرده است. 
وي اظهار داش��ت: همچنين موقعيت مناسب و 
مهم جغرافيايي كشور عمان و بنادر اين كشور به 
مثابه دروازه جنوبي درياي عمان و اقيانوس هند، 
شرايط مناسب را براي بهره برداري از مسيرهاي 
ترانزيتي جمهوري اس��امي ايران در راس��تاي 
دستيابي به بازارهاي منطقه و كشورهاي ما براي 

آن فراهم كرده است. 
صالحي افزود: جمهوري اس��امي ايران در اين 
ميان به عنوان كش��ور ترانزيت��ي تمهيدات الزم 
را جهت ترانزيت كاال در مس��يري بسيار كوتاه، 
 ام��ن و اقتص��ادي فراهم ك��رده و آمادگي دارد
هم��کاري هاي چند جانبه منطق��ه اي را با راه 
ان��دازي اين كريدور ترانزيتي ش��مال � جنوب 
و مي��ان خليج فارس و آس��ياي مركزي به اجرا 
درآورده و زمينه پيوستن ديگر كشورها را به اين 

مجموعه فراهم نمايد. 
وي افزود: در همين چارچوب، در مسير توسعه 
زيرس��اخت هاي ترانزيت ريلي به آسياي ميانه 
نيز زمين��ه هاي احداث كري��دور ريلي چابهار 
 را فراه��م و ب��ه زودي اح��داث پ��روژه عظيم
1600 كيلومتري راه آهن را آغاز خواهد كرد. 

وي گفت: جمهوري اسامي ايران بر اين اعتقاد 
اس��ت كه امروزه بايد از پتانسيل هاي موجود در 
هر يک از كش��ورها براي توسعه همکاري هاي 
منطقه اي استفاده كرد و در همين چارچوب نقش 
مح��وري ترانزيت، جايگاه تعيين كننده اي را در 
فرآيند توسعه اقتصادي منطقه و به ويژه چند كشور 

عضو اين موافقتنامه، فراهم خواهد نمود.

در چشم انداز 20 ساله کشور
شاخص دي.ان.اف در ايران بايد به صفر برسد

نصف النهارنصف النهار
توليد صادرات؛

محور مهم ترين دستور كار وزارتخانه جديد 
صنعت و تجارت

وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني 
در يکديگر ادغام نمي شوند، بلکه براساس 
فرمايشات مقام معظم رهبري بايد وزارتخانه 
جدي��دي با اولويت توليد صادرات محور 
تشکيل ش��ود. يحيي آل اس��حاق، رئيس 
اتاق بازرگاني ته��ران با اعام اين مطلب 
اظهار داشت: در وزارتخانه جديد صنعت 
و تج��ارت باي��د توليد ص��ادرات گرا در 
محوريت قرار گرفته و اين وزارتخانه بتواند 
ميان بخش هاي تولي��د، توزيع، صادرات 
و واردات زي��ر ي��ک س��قف، هماهنگي 
ايجاد كند. آل اس��حاق افزود: ما در اقتصاد 
 با چهار مقوله تولي��د، صادرات، واردات و
مصرف كنن��ده مواجه هس��تيم، بنابراين 

وزارتخان��ه جدي��د بايد بتوان��د ميان اين 
مربع اقتص��ادي هماهنگي ه��اي الزم را 
ايجاد كند. وزير بازرگاني دولت ششم در 
پاس��خ به اين سئوال كه علت اصلي ادغام 
دو وزارتخان��ه صنايع و معادن و بازرگاني 
 چيس��ت، تصريح كرد: اين دو وزارتخانه
 مسئوليت هاي متعددي را به عهده دارند، اما اين
فعاليت ها منجر به بروز ناهماهنگي هاي 
متعددي در حوزه هاي مختلف مي شود. 
آل اسحاق خاطرنش��ان كرد: از جمله اين 
ناهماهنگ��ي ها مي ت��وان به بحث تعيين 
تعرفه اشاره كرد، زيرا هر يک از دستگاه ها 
با موضوع تعيين تعرفه براساس منافع ذي 

نفعان خويش تصميم گيري مي كنند.

پایتختنصف النهار
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آژیر

مدير كل پزشکی قانونی استان اصفهان 
گف��ت: تع��داد مراجعين نزاع در س��ال 
89 با افزايش 9/10 درصدی نس��بت به 
س��ال قبل از آن، به رقم 42 هزار و 509 
نفر رس��يد كه بيشترين علت مراجعات 
پزشکی قانونی اصفهان در سال 89 بوده 
اس��ت. به گزارش ايمنا، مهرداد ستاره با 
بيان اين كه در س��ال 88 تعداد مراجعين 
ن��زاع به مراكز پزش��کی قانونی اس��تان 
اصفهان 38 هزار و 344 نفر بوده است، 
اظهار داشت: اين تعداد مراجعه كننده در 
س��ال 89 به 42 هزار و 509 نفر رس��يد 
كه نس��بت به س��ال 88 بي��ش از  9/10  
درصد رشد داشته است.وی به افزايش 
3/13 درص��دی آمار زنان مراجعه كننده 
به علت نزاع در مراكز پزش��کی قانونی 
اس��تان اصفهان در س��ال 89  اشاره كرد 
و افزود: در س��ال 89 تع��داد 12 هزار و 
133 زن به مراكز پزشکی قانونی استان 

مراجعه كردند كه اين ميزان در سال 88  
تعداد 10 هزار و 700  نفر بوده اس��ت. 
مدير كل پزشکی قانونی استان اصفهان 
با بيان اين كه آمار مراجعين نزاع مرد در 
س��ال 88 تعداد 27 هزار و 638 نفر بوده 
اس��ت، تصريح كرد: اين تعداد در سال 
89، 30 هزار و 376 مورد بوده است كه 
در مقايسه با سال 88 به ميزان 9/9 درصد 
رشد داشته است. ستاره با بيان اين كه به 
عقيده كارشناسان آسيب های اجتماعی، 
مس��ائل خانوادگی، عدم رعايت حقوق 
ديگران و درگيری های مرتبط با ترافيک، 
از مهم ترين عوامل بروز نزاع در جوامع 
كنونی هستند، افزود: نزاع نتيجه ساده ای 
را نخواهد داشت، اما كارشناسان بر اين 
باورند كه با افزايش سطح دانش و تجربه 
و همچنين آموختن شيوه های مديريت و 
كنترل خشم، می توان از وقوع بسياری از 

نزاع ها جلوگيری كرد.

جامعه

مدير کل پزشکی قانونی استان اصفهان اعالم کرد:
نزاع، بيشترين علت مراجعات پزشكی 

قانونی اصفهان در سال گذشته 
تبادل فرهنگی
یا تهاجم فرهنگی؟

فوت و فن كوزه گری والدين

خيلی مهم است كه به طريقی فرزندانمان را تربيت كنيم كه با دادن انگيزه 
درونی، باال بردن اعتماد به نفسش��ان و ايجاد حس دوست داشته شدن در 
آنها، مس��ئوليت پذيری را به آنها آموزش دهي��م. اگر فرزندانمان به طريق 
درس��ت  تربيت ش��وند، به هيچ وجه برای ايجاد حس قدرت و تعلق در 
خودشان به گروه های فاسد، موادمخدر و ... روی نمی آورند.  در اين مقاله 
چند راهکار بيان مي ش��ود كه به والدين كمک می كند كه حس سامت و 

امنيت فرزندانشان را تضمين كنند.
- زمانی را خالص و کامل به فرزندتان اختصاص دهيد: اعتماد به نفس 
فرزند ش��ما به ش��دت تحت تأثير كيفيت زمانی است كه با او می گذرانيد 
نه مقدار آن زمان. با زندگی های پرمش��غله ام��روز نمی توانيم صد در صد 
تمرك��ز و توجه مان را به فرزندمان اختص��اص دهيم. خيلی وقت ها وقتی 
فرزندم��ان س��عی می كند با ما ارتب��اط برقرار كند، وانم��ود می كنيم كه به 
حرف هايش��ان گوش می كنيم. اگر نتوانيم در طول روز زمانی را خالص و 
كامل با فرزندمان بگذرانيم، مطمئناً شروع به بدرفتاری می كند. توجه منفی 
در ذهن بچه ها خيلی بهتر از بی توجهی است. همچنين خيلی مهم است كه 
احساسات فرزندانتان درست يا غلط نيستند. به عنوان مثال وقتی دخترتان 
به ش��ما می گويد كه، »مامان تو با من وقت نمی گذرانی« در حالی كه تازه 
با او بازی كرده ايد، بدانيد كه او فقط احساسش را با شما در ميان گذاشته 
است. پس بهتر اس��ت كه در اين اوقات برای احساسات فرزندتان ارزش 

قائل شويد و به او پاسخ مثبت دهيد. 
- حرف نزنيد، عمل کنيد: در روز بيشتر از صدها خواسته از فرزندانمان 
داريم. پس عجيب نيست كه بيشتر بچه هايمان ديگر صدای پدر و مادرشان 
را نمی ش��وند. به جای غر زدن و فرياد كش��يدن س��ر بچه ها، از خودتان 
بپرس��يد، »چه كار بايد بکنم؟« اگر س��ر پس��رتان غر زده ايد كه چرا وقتی 
جوراب های كثيفش را درمی آورد، آنها را توی هم گلوله نمی كند تا بفهميد 
 كدام ها كثيف هس��تند، از اين به بعد فق��ط جوراب هايی كه در هم گلوله

شده اند را بشوييد. دو صدگفته چون نيم كردار نيست! 

-  با روش های درس��ت اجازه بدهيد فرزندتان احس��اس قدرت کند: 
اگ��ر ش��ما اين كار را نکنيد خودش��ان راه های نادرس��تی برای احس��اس 
قدرت كردن پيدا مي كنند. راه هايی كه مي توانيد از طريق آن باعث ش��ويد 
احس��اس ارزش��مند بودن و قدرت داشتن كنند اين است كه به آنها اجازه 
انتخ��اب بدهيد، اجازه بدهيد در حس��اب كتاب هايت��ان كمکتان كنند، در 
پخت��ن غذا كمکتان كنند ي��ا در خريد كردن. يک بچه دو س��اله مي تواند 
ظرف های پاس��تيکی يا سبزيجات را بشويد. بيش��تر وقت ها ما كارهای 
 بچه ه��ا را انجام مي دهيم، در حالی كه خودش��ان خيلی خوب از پس آن

برمی آيند.
- از عواقب طبيعی اس��تفاده کنيد: از خودتان بپرس��يد اگر در اين اتفاق 
دخالت نمی كرديد چه مي ش��د؟ وقتی بی خود در كاری دخالت مي كنيم، 
شانس درس گرفتن از عواقب كار را از بچه ها می گيريم. وقتی اجازه بدهيم 
كه عواقب كارش��ان به طور طبيعی اتفاق بيفتد، ارتباطمان با فرزندمان هم 
به خاطر غر زدن ها و سرزنش ها خراب نمی شود. بايد اجازه بدهيم بچه ها 

خودشان راه حلی برای مشکلشان پيدا كنند. 
- از دعوا و مشاجره دوری کنيد: اگر فرزندتان روی اعصابتان راه مي رود 
يا بی ادبانه با شما حرف مي زند، به هيچ وجه عصبانی نشويد و از كوره در 
نرويد. فقط كافی است كه اتاق را ترک كنيد يا تهديدش كنيد كه اگر يک 

بار ديگر كارش را تکرار كند، اتاق را ترک مي كنيد. 
- فعل را از فاعل جدا کنيد: هيچ وقت به فرزندتان نگوييد كه بد است. 
اي��ن كار اعتماد به نفس او را خدش��ه دار مي كند. به فرزندتان كمک كنيد 
تش��خيص دهد كه اين طور نيس��ت كه دوستش نداشته باشيد، بلکه رفتار 
او را نمی توانيد تحمل كنيد. برای اين كه فرزندتان اعتماد به نفس سالمی 
داشته باش��د، بايد بداند كه تحت هر شرايط او را دوست داريد. با گرفتن 

محبتتان از بچه نمی توانيد به او انگيزه دهيد. 
-  هم مهربان باشيد هم قاطع: تصور كنيد كه به بچه تان گفته ايد كه اگر 
سر وقت حاضر نشود همان طوری او را بغل كرده و سوار ماشين می كنيد. 
به او گفته ايد كه هم مي تواند در ماشين و هم در مهد كودک لباس بپوشد. 
دقت كنيد كه موقع بغل كردنش، با محبت اين كار را بکنيد، اما درست سر 

وقت و بدون هيچ بحث اضافه اين كار را انجام دهيد.
-  تربيت کردن با هدفی در س��ر: بيش��تر ما با رويکرد در دس��ت گرفتن 
كنترل اوضاع، فرزندانمان را تربيت می كنيم. ما دنبال راه حل مناسب هستيم 
و اين موجب تو س��ري خور شدن بچه ها می شود. اما اگر به عنوان والدين 
طوری با فرزندمان برخورد كنيد كه احساس كند يک فرد بزرگسال است، 
بس��يار منطقی تر و باماحظه تر رفتار كرده ايم. اگر فرزندمان را تنبيه بدنی 
كنيم، او خش��ونت را از ما ياد مي گيرد و وقتی بزرگ شود برای رسيدن به 

خواسته هايش از زور و خشونت استفاده كند. 
- ثابت قدم باش��يد و تا آخر راه را دنبال کني��د: اگر با فرزندتان توافق 
كرده ايد كه وقتی وارد مغازه شديد نمی تواند شکات بخرد، به هيچ عنوان 
با گري��ه كردن و التماس هايش زير بار نرويد. ب��ا اين روش فرزندتان ياد 

مي گيرد كه به حرف شما احترام بگذارد.

دانش��مندان معتقدند رفت��ن به خريد 
ب��رای  ك��ه  كوتاه��ی  س��فرهای  و 
انج��ام اي��ن كار ص��ورت می گي��رد 
 می توان��د عم��ر ش��ما را طوالنی ت��ر

كند.
 نتيج��ه ي��ک تحقي��ق 10 س��اله روی
2000 نفر نش��ان می ده��د افرادی كه 
هر روز ب��رای خريد به بيرون از منزل 
می رون��د با احتم��ال 25 درصد كم تر 
نس��بت به ديگ��ران جان خ��ود را از 

دست می دهند.
ب��ه نظ��ر دانش��مندان خري��د يکی از 
فعاليت ه��ای بدنی لذت بخش اس��ت 
كه به حفظ ارتباط��ات اجتماعی افراد 
كم��ک می كند و تأثي��رات مثبتی روی 

روح و جسم دارد.
در اي��ن مطالع��ات زندگ��ی ه��زار و 
850 نف��ر ك��ه باالی 65 س��ال س��ن 
 داش��تند مورد توجه دانش��مندان قرار 

گرفت.
تمام اين افراد بدون پش��تيبان زندگی 
می كردن��د و در ي��ک تحقي��ق مل��ی 
 در كش��ور انگلس��تان ش��ركت كرده

بودند.
از بي��ن اين اف��راد، 17 درصد هر روز 
ب��ه خري��د می رفتن��د، 22 درصد بين 
2 تا 4 ب��ار در هفته خري��د می كردند 
و 13 درص��د نيز كم ت��ر از يک بار در 
 هفته را به خريد كردن اختصاص داده

بودند.
48 درص��د باقی مانده هم كم تر از اين 
مي��زان به خري��د می رفتند. ب��ا اين كه 
هميش��ه مردان از خريد رفتن و صرف 
پول ش��اكی هستند، اما به نظر می رسد 
فوايد خريد رفتن ب��رای آن ها بيش تر 

از زنان باشد.
زنان��ی كه هر روز به خريد می روند با 
احتمال 23 درصد كم تر از ديگران در 
طول يک دوره ده ساله فوت می كردند، 
اما اين مي��زان در بين م��ردان بيش تر 
ب��ود، به ط��وری كه آن ه��ا 28 درصد 
 بيش ت��ر از ديگ��ران از م��رگ در امان

می ماندند.
در اين مطالعه، دانش��مندان بس��ياری 
از فاكتوره��ای مؤث��ر روی س��امت 
انس��ان ها مانند س��ن، جنسيت، سيگار 
الکلی،  مش��روبات  كش��يدن، مصرف 
 فعاليت بدن��ی و مانند آن ها را در نظر

گرفتند.

در بخشی از اين تحقيقات كه در نشريه 
سامت جامعه و بيماری های همه گير 
نتيجه آن به چاپ رس��يده آمده است: 
خري��د رفتن به طور م��داوم، می تواند 
 تأثير مستقيمی روی بقای انسان داشته

باشد.
خري��د روی ابعاد مختلف��ی از زندگی 
انس��ان مانند سامت، وضعيت روحی 

و جسمی تأثيرگذار است.
اف��رادی می توانن��د مرتب ب��ه خريد 
بروند ك��ه از وضعيت اقتصادی خوبی 

برخوردار هستند.
روشن است كه با در كنار هم گذاشتن 
هم��ه اي��ن فاكتورها می ت��وان به تأثير 
موض��وع س��اده ای مانن��د خريد روی 

زندگی انسان ها پی برد.
افراد س��المند به ط��ور معمول تحرک 

بسيار پائينی دارند.
  ب��ه دلي��ل ب��اال رفتن س��ن بس��ياری
 از آن ه��ا عاق��ه زي��ادی ب��ه ورزش
مانن��د انج��ام كارهاي��ی  ي��ا   ك��ردن 
 آن ندارن��د، اما دانش��مندان معتقدند 
انج��ام كارهای س��اده و روزمره مانند 
خري��د ك��ردن می ت��وان ب��ه داش��تن 
 فعالي��ت بدن��ی كاف��ی در آن ها كمک

كند.
در عي��ن ح��ال تنهاي��ی و نداش��تن 
ارتباطات اجتماعی اثرات بس��يار بدی 

روی زندگی انسان ها می گذارد. 
يافته ه��ای اخير علمی نش��ان می دهد، 
افرادی كه زندگی اجتماعی گسترده ای 
نداش��ته و ارتباط چندانی با دوس��تان 
 و آش��نايان خ��ود برق��رار نمی كنن��د،
50 درص��د بيش��تر با احتم��ال مرگ 

روبه رو می شوند.
دانش��مندان ادعا كردند افراد اجتماعی 
كه مرتب با دوستان و اعضای خانواده 
خ��ود ارتب��اط دارند به طور متوس��ط 
 3/7 س��ال بيش ت��ر از اف��راد تنها عمر

می كنند.
برآوردها نشان می دهد نرخ مرگ و مير 
اف��راد تنها در دنيا به طور تقريبي برابر 
با ن��رخ مرگ و مير بر اثر مش��روبات 

الکلی است.
از طرف��ی، همان قدر كه ترک س��يگار 
می تواند به طول عمر انسان كمک كند، 
داشتن يک دوست خوب نيز می تواند 
 در بهبود س��امت جسم و روح موثر

باشد.

برای داشتن عمر طوالنی
خريد كنيد

پنجره

دث
حوا

اعض��اي باندي كه ب��ا اغفال دختران دان��ش آموز از صحن��ه آزار و اذيت آنان 
فيلمبرداري كرده و سپس اقدام به اخاذي مي كردند با شکايت يکي از قربانيان 
خود توسط پليس امنيت عمومي فرماندهي انتظامي شهرستان شهرضا شناسايي 

و دستگير شدند. 
شرح ماجرا

با جدايي پدر و مادرم، من و مادرم در يک خانه كوچکي كه از پول مهريه مادر 
تهيه شده بود تنها با هم زندگي مي كرديم .مادرم زني تاشگر و فعال بود و براي 
رفع نيازهاي من ش��بانه روز كار مي كرد. از كارهاي دستي گرفته تا كار در يک 
كارگاه توليدي كوچک و من تا برگشتن مادر پيش مادر بزرگم مي رفتم ولي با 
اين وجود مادرم براي من خيلي نگران بود عاوه بر آن مش��کلي كه داشت اين 
بود كه خيلي عصبي و حساس بود، به خيلي چيزها بي جهت شک مي كرد و بي 
جهت مرا كتک مي زد. بعد از جدايي با پدر اين رفتارهايش شديدتر از قبل شد و 
از دو سال پيش متوجه شدم، تحت كنترل هاي نامحسوس مادرم هستم و دور از 
چشم من وسايلم و اتاقم را بازرسي مي كند تا اين كه حس بي اعتمادي مادرم به 
من روز به روز بيشتر در خزانه ذهنم جاي گرفت.به همين خاطر از طريق الله با 
پسري دوست شدم تا محبت نداشته در خانه را از او طلب كنم. مدتي با او پنهاني 
ارتباط برقرار كردم و آنقدر به من محبت مي كرد و اعتماد مرا به خودش جلب 
مي نمود تا يک دفعه متوجه شدم من به فرشاد خيلي وابسته شدم. براي شنيدن 
صداي فرشاد لحظه شماري مي كردم و هر روز از باجه تلفن نزديک خانه مان با 

او تماس مي گرفتم و مخارج تلفن مرا خودش به من مي داد. يک روز در حالي 
كه بيش از 20 دقيقه با هم از پشت تلفن صحبت مي كرديم، فرشاد به من پيشنهاد 
كرد تا فردا، سراغم بيايد و با ماشينش در خيابان ها پرسه بزنيم. من كه دختري 
ساده لوح و كم سن و سال بودم و از مشکات بيرون منزل هيچ اطاعي نداشتم 
در افکار خود دنيايي پر از محبت و دوستي را كه خألهاي زندگي ام را مي پوشاند 
جستجو مي كردم با اين حرف فرشاد سر از پا نشناختم و دعوتش را قبول كردم و 
در بعد از ظهر يک روز تابستاني در حالي كه مادرم در منزل نبود، از خانه خارج 
شده و سر خيابان منتظر فرشاد ماندم و لحظاتي بعد فرشاد با خودروي پرايد سفيد 
رنگي جلوي من ظاهر شد. من بي درنگ سوار خودرو شده و در صندلي عقب 
پشت سر فرشاد نشستم. لحظاتي در چند خيابان خلوت مي چرخيديم و صداي 
موسيقي پاپ خودرو فرشاد لحظه به لحظه بلندتر مي شد، تا اين كه به اصرار وي 
در صندلي جلو نشستم و دقايقي بعد به من پيشنهاد كرد كه با هم به باغ پدريش 
رفته و لحظاتي استراحت كنيم و با هم حرف بزنيم.  من خيلي ترسيدم و خواستم 
حرفش را رد كنم ولي حس وابستگي و ترس از ناراحت شدنش مرا مجبور به 
تسليم در مقابل وي كرد و دقايقي بعد بي آن كه بدانم چه سرنوشت شومي در 
انتظار من اس��ت وارد باغ پدر فرشاد شديم. اول كمي ترسيدم اما وقتي وعده و 
وعيد هاي فرشاد به نظرم  آمد ترس را از خود دور كردم. غافل از آن كه آن منزل 
شکارگاه دختر نگون بختي مثل من بوده و من اولين قرباني اين راه بي سرانجام 
نبودم. سرانجام نيم ساعت بعد از ماندنم در آن منزل، لحظه شوم فرا رسيد و اتفاقي 

كه نبايد مي افتاد، افتاد و به وسيله مايعي كه فکر مي كردم خوراكي است از خود 
بيخود شده و سپس ...

فرشاد از من فيلم گرفته بود و بعد از اين كه كارش تمام شد فيلم آن را به من نشان 
داد و با ديدن فيلم تازه متوجه شدم كه چه اشتباه بزرگي كردم. فرشاد به من گفت 
از اين به بعد هر روز بايد به من زنگ بزني و هر وقت خواستم بايد بيايي و گرنه 

فيلمت را به همه بلوتوث مي كنم و ...
تهديدهاي فرش��اد مرا وارد مسير شومي انداخته بود و ديگر مثل عروسکي در 
دستان پليد فرشاد و دوستانش بازيچه شدم و هر وقت مي خواست بايد با هر 
كسي كه او مي گفت مي رفتم  ديگر از خودم متنفر شدم و وقتي به خانه برگشتم 
تصميم به خودكشي گرفتم ولي نتوانستم و امروز براي رهايي از اين فاكت دست 

به دامن شما شدم.
دستگيري اغفالگر و همدستانش

سرهنگ خسرو احمدي فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا در اين ارتباط گفت: به 
دنبال اظهارات اين دختر مأموران پليس امنيت عمومي شهرستان با هماهنگي مقام 
قضايي به محل قرار رفته و در يک اقدام سريع خودروي متهم را متوقف و وي را 
دستگير كردند. وي افزود: در بازرسي از صندوق عقب خودرو متوجه شدند يک 
نفر ديگر به هويت محمود – ک كه همدست متهم است در عقب خودرو مخفي 
شده كه نامبرده نيز دستگير شد.اين مقام مسئول عنوان داشت: در بازرسي دقيق تر 
مأموران تعداد سه عدد رم گوشي تلفن همراه حاوي صحنه هايي از آزار و اذيت 
دختران دانش آموز كه از مدارس راهنمايي بودند كشف و ضبط شد. سرهنگ 
بختياري خاطر نشان كرد: متهمان به همراه پرونده و شاكيان جهت سير مراحل 

قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شدند.

انهدام باند اغفال دختران دانش آموز در شهرضا

سياست استعماری و استکباری غرب در تبليغ محصوالت 
توليدی خود به شيوه ای طراحی، ترسيم و هدايت شده كه 
با تهاجم فرهنگی، مصرف گرايی اشرافی را در بسياری از 
كشورهای جهان سوم، توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته 
به ش��دت باالبرده وفرهنگ مصرف زدگی اشرافی را در 
اين كشورها پايه ريزی كرده است. در اين گونه جوامع، 
رواج مصرف گرايی و اشرافی گری، بسترساز آسيب های 
اجتماع��ی ديگ��ری از جمله ش��کاف طبقات��ی، تجمل 
 گرايی، عدم خودباوری توانايی توليد و گسترش روحيه
مادی گرايی می ش��ود. مجموعه دس��تاوردهای مادی و 
معنوی بش��ر در طول تاريخ را فرهن��گ می نامند. تبادل 
فرهنگی ملت ها نيز كه در طول تاريخ در بستری طبيعی 
ادامه داش��ته، برای تازه ماندن مع��ارف و حيات فرهنگی 
بش��ر امری ضروری اس��ت و جامعه انسانی را در مسير 
سعادت واقعی به پيش می برد. اما آنچه امروزه مشکل ساز 
ش��ده »تهاجم فرهنگ��ی« يا غلبه يک فرهنگ بر س��اير 
فرهنگ هاس��ت كه نمونه بارز آن روند روبه گس��ترش 
تسلط فرهنگ غرب بر ساير فرهنگ ها � به ويژه فرهنگ 
اسامی � در يکصد سال اخير است. تفاوت عمده تهاجم 
فرهنگی با تب��ادل فرهنگی در اين اس��ت كه در تهاجم 
ب��رای فرهنگ مورد هجوم ام��کان انتخاب وجود ندارد. 
حيات بشری همواره با فرهنگ توأم بوده است و ملتی كه 
فرهنگ مخصوص به خود نداشته باشد، مرده محسوب 
می ش��ود، عاوه بر اين، يک فرهنگ بالنده برای تکامل 
خود بايد توانايی تبادل با ساير فرهنگ ها و جذب عناصر 
مثبت آن را داش��ته باش��د؛ بنابراين، تمام فرهنگ ها بايد 
در تعامل با يکديگر باش��ند تا بتوانند در مجموع، بش��ر 
را به پيشرفت مطلوب برسانند. در عصر حاضر كه نظام 
سرمايه داری به سرپرستی آمريکا، با تک قطبی شدن جهان 
و فروپاشی رژيم ش��وروی سابق، يکه تاز عرصه جهانی 
شده است، به ش��کل های مختلف می كوش��د تا نظرات 
سياسی، اجتماعی و اقتصادی خود را به تمام كشورهای 
جه��ان تحميل كند و فرهنگ واحدی متناس��ب با منافع 
درازمدت خود بر جهان حاكم سازد و به اين ترتيب پس 
از انقاب صنعتی، كشورهای غربی و اروپايی به سرعت 
مسير توس��عه پايدار را طی كردند و با مديريت توليد و 
مص��رف به تبليغ برای عرضه توليدات مازاد بر نياز خود 
در ديگر كش��ورها به خصوص كش��ورهای جهان سوم 
پرداختند. هم اكنون هنگامی كه در و ديوارهای ش��هر را 
می نگريد، تبليغات همه رنگ از سر و كولش می بارد. اگر 

تا ديروز قيافه و تركيب شهر به شيوه ای بود كه شما را به 
آرامش فرا می خواند و تمامی خيابان ها و ساختمان هايش 
تركيبی يکنواخت، متعادل و زيبا داش��ت، امروز اما در و 
ديوارهای شهر را تبليغات فراگرفته و زيبايی خيابان ها و 
خانه ها در پشت پرده پاكاردهای تبليغاتی به طور كامل 
محو شده است. در »تهاجم نظامی« تنها بخشی از مرزها 
و س��رزمين های مجاور در تيررس مس��تقيم دشمن قرار 
می گيرد، اما در »تهاجم فرهنگی« ساح های مخرب دشمن 
تا عمق خانه ها پيش می رود و ذهن و قلب انس��ان ها را 
نشانه می گيرد. در نتيجه بسياری از خانواده ها تحت تأثير 
تبليغات كاذب، خود را گرفتار تجمل گرايی های افراطی 
كرده اند و به خري��د كاالهايی می پردازند كه چندان به 
آنها ني��ازی ندارند. يکی از مهم تري��ن زمينه های ترويج 
و گس��ترش فرهنگ مص��رف زدگی اش��راف گرايانه كه 
جامعه را به سمت غربزدگی پيش می برد، ترويج مدهای 
 غربی آن هم توس��ط وسايل ارتباط جمعی داخلی است.
 ب��ه عن��وان مثال پخ��ش فيلم ه��ا و س��ريال هايی كه به

تجمل گرايی و مصرف زدگی اشراف گرايانه بها می دهند 
و به نشر چنين فرهنگی می پردازند، در درازمدت همين 
مس��أله در جامعه اثر می گذارد و به تدريج تجمل گرايی 
به صورت فرهنگ خودی درمی آيد و حساس��يت های 
آن نيز ب��ه تدريج از ميان می رود. از اين رو مش��اركت 
با فرهنگ بيگانگان در انتخاب مد و الگوهای تجماتی 
زندگی، زمينه مصرف گرايی را در جامعه رواج می دهد 
و در نهايت ادامه و گسترش اين روند، جامعه اسامی ما 
را به بيماری مصرف زدگی گرفتار خواهد كرد. مدرسه، 
خانواده، همس��االن و ش��هروندان در جهان امروز كه در 
حقيقت عصر ارتباطات الکترونيکی محس��وب می شود، 
 ب��ه عن��وان نقش های ف��ردی و اجتماعی بر اف��راد تأثير
م��ی گذارد. اگر ب��ه جامعه پذيری ارزش های اس��امی 
بينديش��يم می توانيم در درازمدت مان��ع بزرگی در برابر 
مصرف گراي��ی ايجاد كنيم، چ��را كه افراد تح��ت تاًثير 
فضای فرهنگی هس��تند كه در آن زندگی می كنند، زيرا 
در پ��ی افزايش مص��رف كاالهای خارجی در كش��ور، 
ام��روز با اين واقعيت رو به رو هس��تيم ك��ه واردات بی 
رويه محصوالت خارجی به بازارهای كش��ورمان سبب 
ورشکس��تگی بس��ياری از كارخانه های توليدی داخلی 
ش��ده و چه بس��ا كارخانه هايی كه به همين دليل تعطيل 
شده و خيل عظيمی از كارگران آن نيز از كار بيکار شده 
اند. وقتی ورود هر نوع كااليی به كش��ور آزاد اس��ت و 

از توليدكنن��دگان داخلی حمايت كافی نمی ش��ود، خود 
ب��ه خود به اقتصادی بيمار دس��ت خواهيم يافت كه راه 
عاجی ندارد. دو مقوله مهم مصرف گرايی و توليدگرايی 
بايد با هم و همراه هم حركت كنند كه اگر چنين باش��د 
به توس��عه پايدار خواهيم رسيد، اما متأسفانه اين روزها 
ش��اهديم كه خوی مص��رف گرايی به طور مس��تقيم و 
غيرمس��تقيم در كشورمان در حال ترويج و تبليغ است و 
گوی سبقت را از توليدگرايی ربوده، از همه تأسف بارتر 
اين كه مصرف گرايی جامعه ما به سمت مصرف كاالهای 
داخلی نيز حركت نمی كند، بلکه دست های پيدا و پنهانی 
در كار است و می خواهد مصرف گرايی بر مدار كاالهای 
غيرايرانی را رواج دهد كه اين مسأله به محصوالت مشابه 
داخلی آن ضربه می زند و حتی باعث ورشکس��ته شدن 
بسياری از كارخانه های توليدی و بيکاری قشر عظيمی از 
كارگران خواهد ش��د. نکته قابل ذكر اين است كه امروز 
ب��ا اين واقعيت انکارناپذير رو به رو هس��تيم كه كيفيت 
كاالهای مصرفی در قيل و قال تبليغات كاذب ش��ركت ها 
فدای كميت شده است. از يک طرف بسياری از كاالهای 
وارداتی به كش��ورمان- كه توليدی از كش��ورهای چين و 
كره هس��تند- با نازل ترين كيفيت وارد كشور می شوند، 
ازطرف ديگر هم همين تبليغات كاذب مردم را در انتخاب 
كاالی مرغوب موردپسندشان سردرگم می كند. خاصه امر 
اين كه در تهاجم نظامی، دش��من با تجهيزات و امکانات 
نظامی وارد معركه می شود، اما در تهاجم فرهنگی نيازی به 

لشکركشی و هزينه های هنگفت نظامی نيست. 
همچنين دش��من در اين تهاج��م برای تحميل حاكميت 
فرهن��گ خود از هم��ه حربه های سياس��ی � اقتصادی، 
نظام��ی، روانی و تبليغاتی به��ره می گيرد. به همين دليل 
اس��ت كه پس از جن��گ جهانی دوم، آيزنه��اور، رئيس 
جمه��ور وقت آمريکا اع��ام كرده بود ك��ه بزرگ ترين 
جنگی كه در پيش داريم جنگی است برای تسخير اذهان 
انسان ها. يک فرهنگ بالنده برای تکامل خود بايد توانايی 

تبادل با ساير فرهنگ ها و جذب عناصر مثبت آن را داشته 
باش��د. بنابراين، تمام فرهنگ ها بايد در تعامل با يکديگر 
باشند، تا بتوانند در مجموع، بشر را به پيشرفت مطلوب 
برسانند. آنچه در مجموع می توان به آن دست يافت اين 
است كه »تجمل گرايی سبب می گردد تا فرهنگ ماديت 
 جايگزين معنويت ش��ود، يعن��ی در دنيای تجمل گرايی
آن چنان كه انسان به وجود وسايل غيرضروری و تجملی 
زندگی در اين جهان بها و اعتبار می دهد، نيمی از آن را 
به فکر معنويت نيس��ت و در اصل در چنين دنيايی همه 
چيز تجملی اس��ت و از عمق و معنای خاصی برخوردار 
نيست.« دنيای مادی غرب با همين تفکر مصرف زدگی 
و تجمل گرايی به دنيای ماديت بيشتر برای كسب لذت 
گرفت��ار آم��ده و در اين دنيا هويت ارزش��ی و انس��انی 
خود را فراموش ك��رده و تمامی ارزش ها و كرامت های 
معنادار انس��انی را بی معنا و پ��وچ قلمداد می كند. ما نيز 
بايد مواظب باشيم در اين ميدان هاكت گرفتار نشويم؛ 
بنابراين به منظور مقابله با اين هجوم، بايد تمام ترفندها و 
حيله های فرهنگ مهاجم شناخته شود و سپس ابزار كافی 
برای مقابله با آن فراهم گردد. از آن جا كه تهاجم فرهنگی 
فرآيندی فرهنگی اس��ت، بايد با ابزارهای فرهنگی با آن 
مقابله كرد و از مبارزه با ابزار خش��ن پرهيز نمود، يعنی 
توليدات فرهنگی متناسب با فرهنگ ملی و دينی را بايد 
گس��ترش داد و از نيروهای متعهد و دلبسته به كشور در 
س��اخت اين توليدات كمک گرفت و س��پس با بهترين 
روش ه��ا اين توليدات را به جوان��ان عرضه كرد. عاوه 
ب��ر اين، به جای آن كه بخواهيم در برابر تهاجمات غرب 
به صورت تدافعی عمل كنيم، از قبل ريشه های فرهنگی 
خود را قوی س��ازيم و حالتی تهاجمی به خود بگيريم. 
همچنين به اين علت كه قش��ر جوان آس��يب پذيرترين 
اقش��ار در برابر تهاجم فرهنگی هستند، بايد مورد توجه 
بيش��تری قرار گيرند و تأمين نيازهای جسمی و روحی 

آنان در اولويت های اول برنامه های كان كشور باشد.

پژوهش��گران می گويند نتيجه مطالعه ای 
كه به تازگی انجام ش��ده نش��ان می دهد 
كه كودكانی كه بيش از حد به بازی های 
ويدئوي��ی م��ی پردازند عاوه ب��ر بروز 
مش��کات رفتاری، مشکات روانی نيز 
دارند. به گزارش س��ايت پزشکان بدون 
م��رز،  در اي��ن مطالع��ه كه دو س��ال به 
 طول انجاميد، محققان با بررسی بيش از
سه هزار دانش آموز در سنگاپور متوجه 
 ش��دند كه از هر ده نف��ر آنها يک نفر به
 بازی های ويدئويی معتاد ش��ده اس��ت. 
درحالی كه احتمال بروز مشکات رفتاری 
در اين كودكان بيش��تر می شود اما به نظر 
می رسيد كه انجام بيش از حد بازی های 
ويدئوي��ی موجب ب��روز گرفتاری های 
روانی اضافی نيز می شود. داگاس جنتايل 
كه تصدی Media Research Lab را 
در دانشگاه ايالتی ايوا بر عهده دارد و اين 
مطالعه را انجام داده اس��ت، گفت: زمانی 
 كه ك��ودكان به انجام اي��ن بازی ها معتاد

 م��ی ش��وند افس��ردگی، تش��ويش و
 ت��رس ه��ای اجتماع��ی آنه��ا وخيم تر
م��ی گ��ردد و نمرات درس��ی آنه��ا در 
مدرس��ه كمت��ر می ش��ود. وی اف��زود: 
ام��ا زمان��ی ك��ه اين ع��ادت خ��ود را 
متوق��ف كنند مش��کات افس��ردگی، 
 تش��ويش و ت��رس اجتماع��ی آنها بهتر

می شود.
وی خاطر نش��ان كرد: پ��در و مادرها و 
مراقبين بهداش��تی توجه كاف��ی به تأثير 
بازی ه��ای ويدئويی بر س��امت روانی 
كودكان ندارند. درحالی كه محققان شمار 
جوانان��ی را كه مش��کات روانی دارند 
اعام نکردند، اما متوجه ش��دند آنهايی 
كه ساعت های بيش��تری را صرف انجام 
بازی های ويدئويی می كنند بيش��تر تابع 
اميال آنی خود می شوند و يا مهارت های 
اجتماع��ی ضعيف تری دارن��د و در يک 
دوره زمانی دو ساله خطر معتاد شدن آنها 

به بازی های ويدئويی بيشتر می شود. 

مشكالت رفتاری – روانی
 نتيجه اعتياد به بازی های ويدئويی
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شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

مبحث حذف صفرها از پول ملی هنوز قطعی نیست
نماينده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��امی گفت: تاكنون كارها و اقدامات 
كارشناسی بسياری برای اجرای طرح حذف صفرها از پول ملی صورت گرفته اما 

هنوز اين امر قطعی نيست.
 حميدرضا فوالدگر با بيان اين كه در طرح مبحث حذف صفرها از پول ملی وزير 
مربوط حذف 3 صفر و رئيس بانک مركزی 4 صفر را پيشنهاد دادند، اظهار داشت: 
از اين مباحث مش��خص می ش��ود كه بحث ها در اين راس��تا در حد صحبت های 
كارشناس��ی و تبادل نظر پيش��نهاد شده اس��ت. وی تقويت پايه پول ملی را يکی از 
هفت بخش طرح تحول اقتصادی عنوان كرد و افزود: هدف اصلی از طرح حذف 
صفره��ا از پ��ول ملی را بايد در جه��ت تقويت پايه پول ملی و حمايت از رش��د 

اقتصادی كشور انجام دهيم.
 نماينده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسامی با تشريح اين كه حذف صفرها 
از پول ملی در صورتی كه با بررس��ی و مطالعات كارشناس��انه عملياتی و اجرايی 
ش��ود هدف خوبی برای توسعه و رش��د اقتصادی كشور به شمار می رود، تصريح 
كرد: همين روند كار اكنون در كشورهای در حال توسعه انجام شده و ما بايد اين 
مدل را در كشور ايران با دقت و به شکل صحيح و منطقی بومی سازی كنيم. وی با 
اشاره به اين كه حذف صفرها از پول ملی امسال پس از مباحث كارشناسی عملی 

خواهد شد، تركيه هم همين روند را در كشورش اجرايی كرده به طوری كه ابتدا 3 
صفر و سپس 6 صفر ميليون لير را به شکل كم  رنگ نوشتند و به تدريج واحدهای 

اصلی پول آنها يک ميليون لير شد.

رونق صادرات،كليد توسعه چهارمحال و بختياري

پايان تعميرات بزرگ ترين مخزن 
فلزي نفت خاورميانه

تعميرات اساس��ي مخزن ذخيره س��ازي نفت خام ش��ركت خطوط لوله و 
مخابرات نفت منطقه اصفهان تمام و بارگيري آن آغاز شد. 

معاون واحد مکانيک و تعميرات شركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
اصفهان گفت: اين مخزن بزرگ ترين مخزن فلزي خاورميانه است كه بيش 
از يک ميليون و 330 هزار بشکه ظرفيت 12 متر قطر و حدود 19 متر ارتفاع 
دارد. وي با بيان اين كه مس��احت كف اين مخزن 12 هزار متر مربع است، 
گفت: همه مراحل تعميرات اين مخزن از جمله تعميرات كف، س��قف و 
متعلقات جانبي آن با هزينه 600 ميليون تومان به دست متخصصان داخلي 
انجام ش��ده است. نادري افزود: اين مخزن نقش تعيين كننده اي در ذخيره 
نفت خام، تداوم بهره برداري از خطوط لوله نفت و تغذيه پااليشگاه اصفهان 
و به تبع آن پااليشگاه ش��هيد تندگويان )تهران( و تبريز دارد. معاون واحد 
مکانيک وتعميرات ش��ركت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان 

گفت: اين مخزن در سال 75 به بهره برداري رسيد.

رئيس اداره تعاون شهر اصفهان:
تحقق 573 فرصت شغلی برای 

كارجويان اصفهانی
رئيس اداره تعاون شهر اصفهان گفت: در سال گذشته 573 نفر از متقاضيان 
كار از طريق بخش تعاون در اين شهر مشغول به كار شدند. برومند شهبازی 
با بيان اين كه براس��اس برنامه اباغی از سوی استاندار اصفهان اداره تعاون 
شهر اصفهان متعهد به ايجاد 209 فرصت شغلی برای كارجويان و متقاضيان 
اش��تغال در سال گذش��ته شده بود، اظهار داش��ت: اين اداره تعاون در سال 
1389 حدود 409 فرصت ش��غلی را برای كارجويان و متقاضيان اش��تغال 

فراهم كرده است.
وی افزود: فرصت های شغلی ايجاد شده توسط اداره تعاون برای كارجويان 
و متقاضيان اشتغال در قسمت های مختلفی از جمله نظارت و بهره برداری، 
طرح و برنامه و اداری و مالی با ايجاد 53 تعاونی در ش��هر اصفهان فراهم 
شده است. رئيس اداره تعاون شهر اصفهان با اشاره اين كه در سال گذشته 
ايجاد اشتغال در اين اداره با رشد 274 درصدی روبه رو بود، تصريح كرد: با 
فعال تر كردن و توانمندسازی شركت های تعاونی كه در سال های قبل ايجاد 
شده بودند نيز امکان ايجاد 164 فرصت شغلی ديگر فراهم شد و در مجموع 
573 نفر از كارجويان در بخش تعاون مش��غول به كار شدند. وی با توجه 
به نامگذاری امس��ال به سال جهاد اقتصادی توسط مقام معظم رهبری بيان 
داشت: طبق فرمايشات ايشان يکی از كارهای مهم در كاهش نرخ بيکاری 
و افزايش اش��تغال در كش��ور، ايجاد تعاونی هاست، كه به وسيله  تعاونی ها 
س��رمايه های بزرگ تشکيل بشود و بتوانند در مسايل مهم اقتصادی كشور 
س��رمايه گذاری كنند و گره های مهم را باز كنند. شهبازی افزود: اميدواريم 
در سال 90 با مشاركت همه جانبه بانک ها، اتحاديه ها، حمايت های وزارت 
تعاون، اداره كل تعاون اس��تان و همکاری و همدلی با ساير مسئوالن شهر 

فعاليت های بيشتری در زمينه اشتغال انجام شود.
.

رئيس اتحاديه گز و شيرينی اصفهان:
قيمت آرد مصرفی قنادی ها در اصفهان 

40 درصد افزايش يافت
رئيس اتحاديه گز و شيرينی اصفهان گفت: امروز قيمت آرد مصرفی قنادی ها 

در اصفهان حدود 30 تا 40 درصد افزايش يافت. 
محمد گوهريان با اشاره به افزايش حدود 30 درصدی آرد مصرفی خبازی ها 
در اصفهان اظهار داش��ت: قيمت آرد مصرفی درجه يک يا همان نول س��ه 
س��تاره در قنادی ها اين شهر با افزايش 35  تا 40 درصدی عرضه می شود. 
وی افزود: قيمت تمام ش��ده هزينه حمل آرد مصرفی قنادی ها در اصفهان 

500 تومان يا كمتر از اين ميزان انجام خواهد شد. 
رئيس اتحاديه گز و شيرينی اصفهان با بيان اين كه شيرينی هايی كه به تناسب 
آرد بيشتری استفاده می كنند قيمت آنها به مراتب بيشتر از ديگر شيرينی ها 
خواهد بود، تصريح كرد: برای مثال شيرينی های كه 50 درصد آرد مصرفی 
دارند حدود 25 درصد افزايش نرخ خواهند داشت و به ترتيب براساس نوع 

آرد و مقدار مصرف نيز قيمت ها متفاوت است. 
وی در خص��وص افزاي��ش 30 تا 40 درصدی قيمت آرد مصرفی قنادی ها 
در اصفهان گفت: در همين راس��تا صحبت هايی با رئيس اتحاديه شيرينی 
كش��ور انجام ش��ده و احتمال دارد كه تا يک هفته آينده نرخ آرد مصرفی 
صنف شيرينی فروشان اصفهان پايين تر از اين ميزان عرضه شود. گوهريان 
بيان داشت: به علت انحصاری و رقابتی بودن بازار، توليدكنندگان شيرينی 
پ��س از يک دوره كوتاه مدت از افزايش قيم��ت آرد مصرفی، برای جلب 
رضايت مشتريان قيمت شيرينی ها را پايين تر عرضه خواهند كرد و از اين 

جهت آشفتگی در بازار ايجاد نمی شود. 
گفتنی است كه هم اكنون در بازار اصفهان قيمت يک كيسه 40 كيلويی آرد 
درجه يک يا همان نول س��ه ستاره قنادی ها با بهای 19 هزار تومان عرضه 

می  شود.

مصرف برق صنايع كشور كاهش يافت
مصرف برق صنايع كشور 4 ارديبهشت ماه جاري در مقايسه با روز مشابه 

پارسال، 122 مگاوات كاهش يافت. 
ديروز مصرف برق صنايع كشور در زمان پيک دو هزار و 642 مگاوات به 
ثبت رسيد كه اين مقدار، 224 مگاوات در مقايسه با روز پيش از آن كاهش 
يافته است. ميزان برق توليدي صنايع كشور 538 مگاوات و ميزان دريافت 

برق دو هزار و 104 مگاوات بوده است.

مديرکل کار چهارمحال و بختياري :
پيشرفت 45 درصدي سند چشم انداز 

اشتغال در چهارمحال و بختياري
مديركل كار و امور اجتماعي چهارمحال و بختياري از پيشرفت 45 درصدي 

تدوين سند چشم انداز اشتغال در اين استان خبر داد.
پرويز س��لطاني در نشست شوراي اداري اين استان با اعام اين مطلب اظهار 
داشت: با تکميل اين سند مي توان نقشه راهي براي ايجاد فرصت هاي شغلي 

متناسب با مزيت هاي مناطق مختلف اين استان فراهم كرد. 
وي در ادامه با گراميداشت روز جهاني كار و كارگر، گفت: كارگر كسي است 
كه حضرت محمد )ص( بر دس��تان او بوسه زد و مقام و جايگاه وااليي براي 

اين قشر از جامعه قائل بود. 
سلطاني بر ضرورت ارتقاي فرهنگ كار و كارگر در استان تاكيد كرد و افزود: 
بخش اعظمي از جمعيت چهارمحال و بختياري را كارگران تشکيل مي دهند كه 

اين امر توجه ويژه اي به اين قشر پرتاش اين استان را مي طلبد. 
وي به ارائه گزارشي در خصوص عملکرد اين اداره  كل در سال 89 پرداخت و 
تصريح كرد: در سال گذشته جمعيت كارگري استان بيش از 79 هزار نفر بوده 
كه 76 درصد از بيمه شدگان تامين اجتماعي را به خود اختصاص داده در حالي 
كه در سال 84 جمعيت كارگري استان را 54 هزار كارگر تشکيل مي داد كه 70 

درصد از جمعيت بيمه شدگان تامين اجتماعي استان را شامل مي شدند. 
س��لطاني با بيان اين كه در حال حاضر 28 درصد از جمعيت شاغل كشور در 
بخش كارگري مشغول فعاليت هستند، گفت: اين در حالي است كه كارگران اين 
اس��تان بيش از 38 درصد از جمعيت شاغل را به خود اختصاص داده اند كه بر 
همين اساس جمعيت كارگري استان 10 درصد بيشتر از ميانگين كشوري است. 
وي به روند اش��تغال در استان طي س��ال هاي اخير در بخش هاي كشاورزي، 
صنعت و س��اختمان و خدمات اش��اره كرد و گفت: در س��ال 84 در بخش 
كشاورزي 24 درصد اشتغال، در بخش صنعت و ساختمان 27/5 درصد و در 
بخش خدمات نيز 48/5 درصد اشتغال ايجاد شده بود در حالي كه در سال 89 

اين آمار به ترتيب به 21، 39 و 39 درصد رسيده است. 
مدي��ركل كار و امور اجتماعي چهارمح��ال و بختياري تنظيم روابط كارگر و 
كارفرما را از رس��الت هاي مهم اداره كل كار و امور اجتماعي برشمرد و افزود: 
در همين راس��تا در س��ال گذش��ته 6 هزار و 500 مورد بازرسي از واحدهاي 
كارگري به عمل آمده و حل اختافات كارگري، كارفرمايي نيز 25 درصد رشد 

داشته است. 
سلطاني با تأكيد بر ضرورت بهبود و ارتقاي شاخص هاي انساني در واحدهاي 
توليدي تصريح كرد: درصد حوادث كارگري در واحدهاي توليدي در س��ال 
گذشته نسبت به سال 88، 50 درصد كاهش داشته كه اين نشان از كيفي سازي 
واحدهاي توليدي و توجه به شاخص هاي انساني در اين واحدها بوده است. 

رئيس اداره اصناف بازرگاني چهارمحال و بختياري:
واحدهاي صنفي شناسنامه دار شدند

رئي��س اداره اصناف و تش��کل هاي اداره كل بازرگاني چهارمحال و بختياري 
گفت: واحدهاي صنفي اين استان شناسنامه دار شدند.

عليرضا جيان در نشست شوراي اداري اين اداره كل با اعام اين مطلب اظهار 
داشت: صاحبان واحدهاي صنفي براي دريافت هرگونه تسهيات و منابع مالي 
بايد كد شناس��ه صنفي ارائه دهند. وي افزود: برهمين اساس با اعطاي كد 10 
رقمي شناس��ه صنفي اطاعات صاحبان، مباشران و عملکرد هر واحد صنفي 

داراي پروانه كسب به تفکيک در سامانه اصناف ثبت شده است. 
جيان تعداد واحدهاي صنفي اين استان را 27 هزار واحد اعام كرد و گفت: 
تاكنون 25 هزار واحد صنفي اين استان كد شناسه صنفي دريافت كردند. رئيس 
اداره اصناف و تشکل هاي اداره كل بازرگاني چهارمحال و بختياري در ادامه با 
تأكيد بر لزوم اجرايي شدن ماده 71 قانون نظام صنفي در واحدهاي صنفي اين 
استان، گفت: ماده71 قانون نظام صنفي يکي از صريح ترين الزامات قانوني براي 
نوس��ازي شبکه هاي صنفي و سيستم توزيع كشور از طريق ترويج استفاده از 
تجهيزات و ابزار و آالت مدرن در بنگاه هاي صنفي است. وي افزود: از جمله 
ويژگي هاي اين ماده قانوني تعيين مهلت زماني سه ساله براي واحدهاي صنفي 
مستقر در شهرستان هاي بيش از 300 هزار نفر جمعيت و پنج ساله براي تجهيز 

واحدهاي صنفي سراسر كشور است. 
جيان اضافه كرد: مطالعات امکان سنجي و بررسي هاي انجام شده اوليه نشان 
مي دهد هر چند اين قانون در صورت اجرا گام مهمي در جهت نوس��ازي و 
اس��تاندارد سازي رفتارهاي اقتصادي صنوف محسوب مي شود اما بي توجهي 
يا كم توجهي به آنها مي تواند روند اجراي اين قانون را با موانع متعدد مواجه 
س��ازد. وي صدور مکانيزه پروانه كسب را از رويکردهاي فراروي اين واحد 
در س��ال جاري عنوان كرد و گفت: تس��هيل در صدور پروانه كسب، كاهش 
بوروكراسي اداري، توسعه دولت الکترونيک، جلوگيري از مراجعات مکرر به 
اتحاديه ها و نظارت بر صدور مجوزها از مزاياي اجراي اين طرح اس��ت. وي 
افزود: سامانه ياد شده با هدف پرهيز از اياب و ذهاب غيرضروري كه منجر به 
اتاف وقت متقاضيان درخواست صدور پروانه كسب و صرف هزينه مي شد 

طراحي و مکانيزه شد. 

ثبت نام تورهاي سفر بازنشستگي به 
آژانس هاي گردشگري واگذار مي شود

مدير عامل صندوق بازنشستگي كشور گفت: ثبت نام بازنشستگان عاقه مند 
به تورهاي گردش��گري به دفترهای خدمات مسافرتي و گردشگري استان ها 
واگذار مي ش��ود. كامبيز بابايي نعمتي در جمع مس��ئوالن دفترهای خدمات 
مس��افرتي و گردشگري و هتلداران چهارمحال و بختياري اظهار داشت: يک 
ه��زار و 250 آژانس براي ثبت نام بازنشس��تگان با كانون هاي بازنشس��تگي 
هم��کاري مي كنند. وي افزود: اين ط��رح در چهارمحال وبختياري به عنوان 
اولين استان مجري آغاز شد.  هم اكنون 100 هزار نفر بازنشسته كشوري عضو 

صندوق بازنشستگان كشورهستند.

ص��ادرات به عنوان يکي از بخش هاي مهم اقتصادي و 
ارزآور هر جامعه يکي از ش��اخص هاي فرايند توسعه 
اقتصادي اس��ت كه در اين زمينه اس��تان چهارمحال و 
بختياري روند خوبي را در چند سال اخير پيموده است.

 افزاي��ش رون��د 45درصدي مي��زان صادرات اس��تان 
چهارمحال و بختياري نس��بت به برنامه چهارم توسعه 
به عنوان يک منطقه كم برخوردار كش��ور از افق روشن 
توس��عه و صادرات اين اس��تان حکاي��ت دارد. ميزان 
صادرات اين اس��تان در س��ال هاي 84 تا 88 به ترتيب 
افزون ب��ر 26، 31، 40، 68 و 74 ميلي��ون دالر بوده كه 
اين س��ير صعودي بيانگر وضعيت مطلوب جهش اين 
بخش اقتصادي است. چهارمحال و بختياري اگرچه يک 
درصد خاک كشور را دارد اما به لحاظ ويژگي هاي آب 
و هوايي و پتانسيل طبيعي، ظرفيت اقتصادي متنوعي در 
بخش هاي مختلف كشاورزي، صنايع معدني، صنايع 
دستي با توليدات متنوع، لبنيات، محصوالت كشاورزي 
و توليدات صنعتي دارد. دراين راستا، قابليت صادراتي 
80درصد توليدات فرش دستباف چهارمحال و بختياري 

تنها يکي از مزيت هاي اين استان است. 
رئيس سازمان صنايع و معادن چهارمحال و بختياري نيز 
رشد 35 درصدي صادرات كاالهاي صنعتي از اين استان 
در سال 89 نسبت به سال قبل را بيانگر توسعه صادرات 
صنعتي و افق روشن اين بخش دانست. رحمان كرمي 
ارزش كاالهاي صنعتي و معدني صادراتي استان در سال 
گذشته را 99/7 ميليون دالر اعام كرد و افزود: اين ميزان 

حدود90 درصد صادرات اس��تان را به خود اختصاص 
م��ي دهد. وي با بيان اين كه بخش صنعت چهارمحال 
و بختياري جوان اما درعين حال پوياست، تصريح كرد: 
آب معدنی، سيمان، خميرمايه، سيلندرگاز، موكت، روغن 
خوراكي، خوراک ماهي، كاشي و سراميک، كيسه هاي 
پاستيکي، ماكاروني، آجر نسوز، گريس، شکر، سيم و 
كابل، قطعات ريخته گري و چيني بهداش��تي از جمله 
كاالهاي صادراتي اين استان است. وي افزود: اين ميزان 
كاال به كش��ورهاي عراق، افغانستان، استراليا، ارمنستان، 
گرجستان، نيجريه، آمريکا، تاجيکستان و كشورهاي حوزه 
خليج فارس صادر شده است. رئيس سازمان صنايع و 
معادن چهارمحال و بختياري به فعاليت يک هزار واحد 
صنعتي در اين استان اشاره كرد و افزود: بخش صنعت 
از بخش هاي مهم اقتصادي، توليدي، اشتغالزا و در عين 
حال ارزآور استان، آينده درخشاني دارد. رئيس سازمان 
بازرگاني چهارمحال و بختياري نيز گفت: ميزان رش��د 
صادرات اس��تان در س��ال 89 حدود20 درصد از ميزان 
رشد صادرات كشور جلوتر بود كه با توجه به اين كه اين 
استان تنها يک درصد خاک كشور را دارد، ميزان جهش 
صادراتي يک شاخص خوبي براي اين استان محسوب 
مي شود. اسماعيل كاوياني با اشاره به رشد 45 درصدي 
ميزان صادرات اس��تان نسبت به برنامه چهارم توسعه و 
وجود ظرفيت ه��اي خوب در زمينه تنوع توليد كاال و 
خدمات در اس��تان افزود: در كنار بازاريابي، بسته بندي 
كاال و محصوالت كش��اورزي يک��ي از ضرورت هاي 

رونق صادرات استان است. وي گفت: در استان عاوه بر 
كاالهاي صنعتي و معدني در بخش كشاورزي نيز زمينه 
مناس��بي براي صادرات محصوالت كشاورزي و باغي 
وجود دارد كه صادرات 13 ميليون دالر بادام از استان در 
سال گذشته بيانگر اين وضعيت مطلوب اين بخش است. 
وي گفت: براي توسعه صادرات تاكنون استان ميزبان چند 
گروه تجار خارجي ب��وده و حمايت از رونق صادرات 
از اولويت هاي بخش بازرگاني خارجي اين س��ازمان 
 است. رئيس گمرک چهارمحال و بختياري هم يکي از
جهش هاي اقتصادي اين اس��تان در سال هاي اخير را 
مربوط به توسعه صادرات دانست. موسي محمدي گنجه 
به رشد 49 درصدي صادرات اين استان در سال 89 اشاره 
كرد و گفت: ارزش كاالهاي صادراتي استان از 74ميليون 
دالر در س��ال 88 افزون بر111ميليون دالر درس��ال 89 
رسيد. وي ميزان واردات كاال در سال 89 استان را افزون 
بر 19ميليون دالر اع��ام كرد و گفت: اختاف فاحش 
ميزان ص��ادرات و واردات نيز مزيت ديگري براي اين 
استان كمتر توس��عه يافته محسوب مي شود. محمدي 
گنجه، افزايش صادرات را حركتي در راستاي ارزآوري، 
كمک به رونق توليد، ايجاد اش��تغال پايدار و در نهايت 
توس��عه اقتصادي منطقه و كشور توصيف كرد. وي در 
عين حال به روانسازي فرايند ارائه خدمات كمرگي به 
بازرگانان در استان اشاره كرد و افزود: تجار و بازرگانان 
استان بايد از بستر فراهم شده بيش از پيش بهره گيري 

كنند. 

109 غرفه تخصصي در هفتمين نمايشگاه بين المللي
سنگ، معادن و صنايع وابسته اصفهان 

هفتمين نمايشگاه بين المللي سنگ، معادن و صنايع 
وابس��ته اصفهان 19 تا 23 ارديبهش��ت ماه 90 داير 
اس��ت. اين نمايشگاه كه طي ساعات بازديد 16 الي 
22 در محل نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان 
واقع در پل شهرس��تان برگزار مي شود، در مجموع 
ش��امل 109 غرفه از بيش از 100 شركت و مؤسسه 
فعال در زمينه صنعت س��نگ اس��ت ك��ه در 8500 
مترمرب��ع فضاي بس��ته و 1000 مترمربع فضاي باز 
به عرضه محص��والت و توليدات خود مي پردازند. 
از ويژگ��ي هاي مهم اين دوره مي توان به اس��تقرار 

پاويون كش��ور چين اش��اره كرد كه شامل 26 غرفه 
اس��ت. همچني��ن نمايندگاني از كش��ورهاي يونان، 
ايتاليا، ژاپن و افغانس��تان در اين نمايش��گاه حضور 
دارند.  مش��اركت كنن��دگان داخلي اين نمايش��گاه 
شركت ها و مؤسساتي از استان هاي اصفهان، تهران، 
يزد، فارس و آذربايجان غربي هس��تند كه توليدات 
خود را در بخش ه��اي مختلف اين صنعت عرضه 
مي دارند.  در نمايشگاه امسال شركت هاي اصفهاني 
استقبال بيشتري داشته و درصد حضور خود نسبت 

به سال گذشته را افزايش داده اند.    

همچنين ميزان استقبال از ديگر استان ها نيز افزايش 
داشته است به نحوي كه عاوه بر مشاركت كنندگان 
قطعي نمايش��گاه از اس��تان هاي مختلف، هم اكنون 
درص��د زي��ادي از آنان در فهرس��ت انتظار و منتظر 
احتمال لغو حضور از س��وي ديگر شركت كنندگان 
هس��تند. اين درحالي اس��ت كه ش��ركت نمايشگاه 
 از حداكث��ر فض��اي نمايش��گاه براي س��امان دهي
غرفه ها استفاده كرده است. اين نمايشگاه صبح روز 
19 ارديبهشت با حضور مسئوالن به صورت رسمي 

افتتاح مي شود. 

ارائه 43 طرح فناورانه
در جشنواره شيخ بهايي براي جذب سرمايه گذار 

43 طرح فناورانه و نيمه صنعتي داراي توجيه اقتصادي در بخش بازار بورس ايده هفتمين جشنواره ملي فن 
آفريني شيخ بهايي براي جذب سرمايه گذار ارايه مي شود.  

دبير هفتمين جش��نواره ملي فن آفريني ش��يخ بهايي گفت: صاحبان سرمايه، سازمان ها، شركت ها و مراكز 
 عاق��ه مند به مش��اركت م��ي توانند با مراجعه به اين بخ��ش، بر روي طرح هاي فناورانه س��رمايه گذاري

كنند. 
سروش عليمرادي با بيان اين كه ايده هاي فناورانه ارايه شده در بازار بورس ايده، داراي مدل، ماكت يا نمونه 
اوليه است، تصريح كرد: سرمايه گذاران مي توانند سرمايه گذاري و مشاركت خود را بر طرح هايي كه داراي 
توجيه اقتصادي، مس��تندات، نقش��ه هاي فني و تأييديه هاي معتبر است و در مقياس نيمه صنعتي اجرا شده، 

متمركز كنند. 
دبير جشنواره ملي فن آفريني شيخ بهايي گفت: همزمان با برپايي اين جشنواره نمايشگاهي از دستاوردهاي 
فن آفرينان نيز برپا مي شود. وي هدف از برگزاري اين نمايشگاه را فراهم آوردن بستر مناسب براي نمايش 
دستاوردهاي فن آفرينان عنوان كرد و افزود: در اين نمايشگاه نيز امکان تعامل سرمايه گذاران با صاحبان ايده 

فراهم مي شود. 
عليمرادي با بيان اين كه غرفه هاي اين نمايشگاه براي ارائه نوآوري ها و خاقيت هاي موجود در واحدهاي 
فناوري اختصاص يافته است، يادآور شد: در اين نمايشگاه برترين غرفه از نگاه بازديد كنندگان و داوران نيز 

انتخاب خواهد شد. 

3 ميليون ريال
 يارانه امسال تور گردشگري بازنشستگان کشوري

مديرعامل صندوق بازنشستگي كل كش��ور گفت: يارانه سالجاري سفرهاي تور گردشگري بازنشستگان 
كش��وري سه ميليون ريال اس��ت. كامبيز بابايي نعمتي افزود: تورهاي گردش��گري ويژه بازنشستگان به 
منظور تحقق ش��عار در خانه نمانيم، ايران را بگرديم با مش��اركت شركت س��رمايه گذاري ايرانگردي و 

جهانگردي اجرا مي شود. 
وي گفت: يارانه سفر بازنشستگان سال گذشته دو ميليون و600 هزار ريال بود. مديرعامل پرشين گلف 
افزود: سال گذشته از يکصد هزار نفر عضو صندوق بازنشستگان كشور 50 هزار نفر در 30 مسير سفري 
مس��افرت انجام دادند. بابايي نعمتي، ايجاد آرامش و امنيت رواني دربازنشس��تگان را هدف س��فرهاي 
گردشگري بازنشستگان دانست و گفت: امسال براي گسترده تر انجام دادن اين سفرها، برنامه ريزي شده 
است. وي استفاده از پتانسيل استاني و اطاع رساني را يکي از اولويت هاي جذب توريست و تورهاي 
بازنشس��تگان نام ب��رد. وي افزود: در چهارمح��ال و بختياري 10 هزار نفر عضو صندوق بازنشس��تگان 
 هس��تند كه از اين تعداد س��ال گذش��ته دو هزار نفر از امکانات تورهاي گردشگري بازنشستگان استفاده

كردند. 
 مديرعامل صندوق بازنشس��تگان كش��وري به منظور گفتگ��و با مديران دفترهای خدمات مس��افرتي و 
گردش��گري و هتل داران چهارمحال و بختياري در زمينه تورهاي بازنشس��تگان، به ش��هركرد مركز اين 

استان سفر كرده است .

مديراجرايي طرح هدفمند سازي يارانه ها :
سهميه سوخت کشاورزي در استان شارژ شد

مديراجرايي طرح هدفمند س��ازي يارانه ها در س��ازمان جهادكشاورزي اس��تان اصفهان گفت: سهميه 
س��وخت سه ماهه اول امسال بخش كش��اورزي در استان اصفهان شارژ شد. اصغرمحسن زاده كرماني 
قيمت هر ليترس��وخت را هزار و 500ريال اعام كرد و اظهار داش��ت: متقاضيان براي دريافت سهميه 

سوخت نفت و گاز خود مي توانند به سامانه تجارت مراجعه و ثبت نام كنند.
وی سهميه سه ماهه سوخت بخش كشاورزي را 40 ميليون ليتر برشمرد و افزود: از ابتداي اجراي اين 
طرح در دي ماه س��ال گذش��ته تا پايان اس��فند ماهيانه 37/5ميليون ليتر سوخت براي بخش كشاورزي 
اس��تان اختصاص داده ش��ده اس��ت و كمبودي در اين زمينه نداش��ته ايم. وي در ادامه به بهينه سازي 
مصرف سوخت در واحدهاي مرغداری و گاوداري دراستان اشاره كرد: با تغييردستگاه های گرمايشي، 
اتوماسيون تهويه و ارتقاء بهره وري توليد مصرف سوخت تا30 درصد در مرغداري ها و50 درصد در 

گاوداري هاي استان كاهش مي يابد.
 محس��ن زاده كرماني با اش��اره به اختصاص 284 هزار ميليون ريال در سال گذشته  براي بهينه سازي 
مصرف س��وخت در 379 واحد مرغداري اس��تان افزود: براي هر واحد مرغ��داري  550 ميليون ريال 

تسهيات پيش بيني شده است.
وي با اش��اره به اختصاص 75هزار ميليون ريال اعتبار براي بهينه سازي مصرف سوخت 182گاوداري 
خاطرنشان كرد: در اين طرح 190 ميليارد ريال نيز براي 100 هکتار از واحدهاي گلخانه اي اختصاص 

يافته است.

صدای شهر به فرهنگ و ارتقای شهر می انديشد
معاون مجلس و امور استان هاي صدا و سيمای جمهوری اسامی ايران در خصوص 
راديو صدای ش��هر اصفهان گفت: اين راديو در اختيار فرد يا ش��خص نيست بلکه به 
فرهنگ و ارتقای شهر فکر می كند و اين دستاورد خوبی است كه اميدواريم تجربه اش 

از اصفهان به ساير استان ها منتقل شود«.  
كيومرث طهماس��بی در بازديد از راديو صدای ش��هر اصفهان با مثبت ارزيابی كردن 
همکاری شهرداری اصفهان و صدا و سيمای استان در راه  اندازی راديو صدای شهر بيان 
داشت: »بی شک اين همکاری بين دستگاهی می تواند در پيشرفت و پيشبرد اهداف 
مديريت كانشهری مؤثر باشد و با توجه به اين كه شهر های ما امروز به كانشهر تبديل 
شده اند يکی از بهترين دستگاه هايی كه می تواند هماهنگی بين دستگاه ها را افزايش دهد 

صدا و سيما ست.«.
وی ادامه داد: »با بازديدی كه از راديو صدای شهر داشتم اين نکته به من اثبات شد كه 
همکاری مذكور تحقق يافته و امروز صدای ش��هر به خوبی توانسته كه اين مديريت 

واحد را عملی كند«.
معاون مجلس و امور استان های صدا و سيما با اشاره به توافق جمعی مردم و مسئوالن 
در لزوم وجود راديو صدای ش��هر تأكيد كرد: »آنچه كه موجب ش��ده اين راديو امروز 

معارض اندكی داش��ته باش��د و رضايت ش��هروندان را نيز جلب كند آن اس��ت كه 
شخصی گرايی را كنار گذاشته و هدف خود را حل مشکات مردم و ارتقای فرهنگ آن 
 قرار داده است و همين امر نيز باعث شده تا همه متفق القول بر وجود آن تاكيد داشته

باشند.«. 
وی با تأكيد بر اين كه اين راديو بايستی با تمام توان در جهت نزديکی هر چه بيشتر به 
مردم تاش كند اذعان كرد: »هر چه بيشتر به سمت مردم برويم و رضايت و اعتمادشان 
بيش تر جلب می شود؛ دستگاه ها بايد حقيقت را به مردم بگويند و اين مسأله نيز وجود 
دارد كه كار دستگاه ها بی عيب و نقص نيست و طرح اين مشکات به نزديکی هر چه 

بيشتر مردم به مسئوالن كمک می كند«.
 طهماسبی با تاكيد بر اين نکته كه تمامی اهداف سازمان صدا و سيما در برنامه های راديو 
صدای شهر متجلی است و اين راديو به تريبونی برای ارتباط مردم و مسئوالن شهرشان 
تبديل ش��ده است؛ گفت: »اهداف ما در س��ازمان صدا و سيما در 3 راستای رفتاری، 
آموزشی و بينشی تدوين شده كه تمامی آن ها با صدای شهر و ارتباط مستمر و پويايی 
كه مردم با آن دارند تحقق يافته ضمن اين كه اصل استقال سازمان صدا و سيما نيز به 

خدشه نيفتاده و اين مهم در جای خود قابل تقدير است.«
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ابالغ وقت رسيدگي
پرون�����ده:  ش��ماره   ،9010463640300005 درخ��واس��ت:  ش��م����اره   2/126
8909983640300652، ش��ماره بايگاني ش��عبه: 890654، خواهان سميه كرمي فرزند 
كرم دادخواس��تي به طرفيت خوانده غالمرضا كرمي فرزند خدامراد به خواسته صدور 
حكم طالق به درخواس��ت زوجه تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان زرين شهر كه 
جهت رس��يدگي به شعبه س��وم دادگاه عمومي )حقوقي( دادگس��تري شهرستان لنجان 
)زرين ش��هر( واقع در زرين شهر ارجاع و به كالس��ه پرونده 8909983640300652 
ثبت گرديده و وقت رس��يدگي آن 1390/3/30 و س��اعت 11:30 تعيين شده است. به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نس��خه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي و اس��تماع شهادت شهود 
خواهان به اس��امي داود خاش��عي و حبيب اله كرباس��ي و علي رضا خاش��عي حاضر 

گردد. 
م الف/ 164                                 دفتر شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي لنجان

ابالغ وقت رسيدگي
2/128 در خص��وص پرون��ده كالس��ه 124/90 خواه��ان مه��دي كريم��ي پهلوان��ي 
دادخواس��تي مبني بر مطالب��ه مبل��غ 50/000/000 ميليون ريال باب��ت يك فقره چك 
ب��ا احتس��اب خس��ارت و تأخي��ر و تأديه از تاريخ س��ر رس��يد لغايت زم��ان اجرا به 
طرفيت كاظم فروغي تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز س��ه شنبه مورخ 
 90/3/17 س��اعت 9:30 صبح تعيين گرديده. ب��ا توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
 حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به 
اين ش��عبه واق��ع در خيابان محتش��م كاش��اني جن��ب بيمه اي��ران- مجتمع ش��ماره 
ي��ك اصفه��ان مراجع��ه و نس��خه ثان��ي دادخواس��ت و ضمائ��م را اخ��ذ نمايد. در 
 ص��ورت ع��دم حضور  وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلق��ي و تصميم مقتض��ي اتخاذ 

مي شود.
مدير دفتر شعبه 32 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
2/129 در خصوص پرونده كالسه 123/90 خواهان مهدي كريمي پهلواني دادخواستي 
مبني بر مطالبه مبلغ 20/000/000 ميليون ريال بابت يك فقره چك با احتس��اب هزينه 
دادرس��ي و تأخير و تأديه از تاريخ صدور لغايت اجرا به طرفيت س��عيد فروعي تقديم 
نموده اس��ت. وقت رسيدگي براي روز سه شنبه مورخ 90/3/17 ساعت 9 صبح تعيين 
گردي��ده. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در 
جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم 
كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست 
و ضمائ��م را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و 

تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
مدير دفتر شعبه 32 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
2/130 در خصوص پرونده كالس��ه 87/90 خواهان مهدي كريمي دادخواس��تي مبني 
بر مطالبه به طرفيت ش��هناز جديدي تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي مورخ 
90/3/10 ساعت 16/15 تعيين گرديده. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه 
واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي 

ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
مدير دفتر شعبه 26 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
2/131 در خص��وص پرون��ده كالس��ه 86/90 خواه��ان مهدي كريمي دادخواس��تي 
مبني بر مطالبه به طرفيت يوس��ف قديم خانلوي تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي 
ب��راي مورخ 90/3/10 س��اعت 16 تعيين گردي��ده. با توجه به مجه��ول المكان بودن 
خوان��ده حس��ب تقاضاي خواه��ان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوان��ده قبل از وقت 
رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاش��اني جنب بيمه ايران- مجتمع 
ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمايد. در 
 ص��ورت عدم حض��ور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلق��ي و تصميم مقتض��ي اتخاذ

مي شود.
مدير دفتر شعبه 26 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
2/132 در خصوص پرونده كالسه 104/90 خواهان مهدي كريمي سهلواني دادخواستي 
مبن��ي بر مطالب��ه مبلغ 7/500/000 ريال بابت يك فقره چك به احتس��اب تأخير تأديه 
از تاريخ صدور لغايت زمان اجراي حكم به طرفيت جواد قنبري تقديم نموده اس��ت. 
وقت رس��يدگي براي روز دوش��نبه مورخ 90/3/23 س��اعت 5 تعيين گرديده. با توجه 
ب��ه مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه 
ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ 
 نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ

مي شود.
مدير دفتر شعبه 20 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
2/133 در خصوص پرونده كالسه 105/89 خواهان مهدي كريمي سهلواني دادخواستي 
مبني بر مطالبه مبلغ 15/000/000 ريال بابت يك فقره چك به انضمام خسارت تأخير 
تأدي��ه از تاريخ صدور لغايت زمان اجراي حكم به طرفيت داريوش ش��ريفي بروجني 
تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز دوشنبه مورخ 90/3/23 ساعت 5/5 تعيين 
گردي��ده. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در 
جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم 
كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست 
و ضمائ��م را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و 

تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
مدير دفتر شعبه 20 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائيه
2/135 آگه��ي ابالغ اجرائيه كالس��ه: 112712-4125 بدينوس��يله به 1- آقاي س��عيد 
ذوالفقاري فرزند محمدعلي به ش��ماره شناس��نامه 5271 صادره از تهران 2- آقاي اكبر 
كاجي فرزند محمدعلي به ش��ماره شناس��نامه 3150 صادره از فالورجان س��اكنين 1- 
اصفه��ان خيابان زينبيه كوچه طالب درب چهارم 2- سپاهانش��هر بعد از غدير مجتمع 
نگي��ن 6 بلوك B واحد 1 بدهكاران پرونده كالس��ه فوق كه برابر گزارش واحد ابالغ 
اصفهان شناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر قرارداد شماره 1670-86/6/13 بين 
ش��ما و مديريت شعب بانك س��په منطقه اصفهان مبلغ 43/045/623 ريال اصل طلب 
و مبلغ 6/243/869 ريال س��ود بانك و خسارت تأخير و تأديه تا تاريخ 89/8/25 مبلغ 
14/699/311 ريال بانضمام ذمه روزانه به مبلغ 24/915 ريال بدهكار مي باش��يد كه بر 
اثر عدم پرداخت وجه بس��تانكار درخواس��ت صدور اجرائيه نموده پس از تش��ريفات 
قانوني اجرائيه صادر و به كالس��ه فوق در اين اجراء مطرح مي باش��د لذا طبق ماده 18 
آئين نامه اجرائي مفاد اس��ناد رس��مي بش��ما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهي 
كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس��وب اس��ت فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان درج و منتشر مي گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام 

و در غير اين صورت بدون انتش��ار آگه��ي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه 
شما تعقيب خواهد شد.

م الف/ 1235                       اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان
 

ابالغ اجرائيه
2/136 كالسه: 112835-4130 بدينوسيله به: آقاي غالمعلي حاج هاشمي ورنوسفادراني 
فرزند محمدرضا به ش��ماره شناس��نامه 52 صادره از جرقويه ساكن: اصفهان- شهرك 
صنعت��ي محمودآباد خيابان 34 س��نگبري اوين گرانيت كه برابر گ��زارش واحد ابالغ 
دادگس��تري شاهين ش��هر ش��ناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر قرارداد شماره 
2-5598-63-83/3/7 تنظيمي در بانك پارس��يان ش��عبه دكتر نوربخش اصفهان مبلغ 
159/000/000 ميلي��ون ري��ال بابت اصل، مبلغ 18/000/000 ميليون ريال بابت س��ود 
س��هم تسهيالت بانك، مبلغ 298/814/867 ميليون ريال بابت خسارت تأخير تا تاريخ 
89/10/21 و ذمه روزانه به مبلغ 145/480 ريال به بانك پارسيان شعبه دكتر نوربخش 
اصفهان بدهكار مي باش��يد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانكار درخواس��ت صدور 
اجرائيه نموده، پس از تش��ريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالسه 112835-4130 در 
اين اداره مطرح مي باش��د. لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي به شما 
ابالغ مي گردد از تاريخ انتش��ار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است و فقط 
ي��ك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر مي گردد، ظرف مدت 
ده روز نس��بت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش��ار آگهي 

ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
م الف/ 1225                      اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

ابالغ اجرائيه
2/137 كالسه: 112837-4130 بدينوسيله به: آقاي غالمعلي حاج هاشمي ورنوسفادراني 
فرزند محمدرضا به ش��ماره شناس��نامه 52 صادره از جرقويه ساكن: اصفهان- شهرك 
صنعت��ي محمودآباد خيابان 34 س��نگبري اوين گرانيت كه برابر گ��زارش واحد ابالغ 
دادگس��تري شاهين ش��هر ش��ناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر قرارداد شماره 
5-26988-63-84/2/25 تنظيمي در بانك پارسيان دكتر نوربخش مبلغ 600/000/000 
ميليون ريال بابت اصل، مبلغ 108/000/000 ميليون ريال بابت س��ود تس��هيالت سهم 
بان��ك، مبلغ 1/042/796/738 ميليون ريال بابت خس��ارت تأخير تا تاريخ 89/10/21 
و ذمه روزانه به مبلغ 581/918 ريال به بانك پارس��يان ش��عبه دكتر نوربخش اصفهان 
بدهكار مي باش��يد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانكار درخواس��ت صدور اجرائيه 
نم��وده، پس از تش��ريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالس��ه 112837-4130 در اين 
اداره مطرح مي باشد. لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي به شما ابالغ 
مي گردد از تاريخ انتش��ار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس��وب است و 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/ 1223                       اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

ابالغ اجرائيه
2/138 كالس��ه: 112836-4130 بدينوس��يله ب��ه: آق��اي غالمعل��ي ح��اج هاش��مي 
ورنوس��فادراني فرزند محمدرضا به ش��ماره شناس��نامه 52 صادره از جرقويه س��اكن: 
اصفهان- شهرك صنعتي محمودآباد خيابان 34 سنگبري اوين گرانيت كه برابر گزارش 
واحد ابالغ دادگستري شاهين شهر شناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر قرارداد 
شماره 7-20246-63-83/11/21 تنظيمي در عهده بانك پارسيان شعبه دكتر نوربخش 
اصفه��ان مبلغ 500/000/000 ميليون ريال بابت اصل، مبلغ 82/500/000 ميليون ريال 
بابت س��ود س��هم تس��هيالت بانك، مبلغ 843/204/784 ميليون ريال بابت خس��ارت 
تأخي��ر تا تاري��خ 89/10/21 و ذمه روزانه ب��ه مبلغ 446/850 ريال به بانك پارس��يان 
ش��عبه دكتر نوربخش اصفهان بدهكار مي باش��يد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار 
درخواس��ت صدور اجرائيه نموده، پس از تش��ريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالسه 
112836-4130 در اين اداره مطرح مي باش��د. لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد 
اس��ناد رسمي به شما ابالغ مي گردد از تاريخ انتش��ار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه 
محس��وب اس��ت و فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر 
م��ي گردد، ظرف مدت ده روز نس��بت ب��ه پرداخت بدهي خود اق��دام و در غير اين 
 ص��ورت بدون انتش��ار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه ش��ما تعقيب

خواهد شد.
م الف/ 1224                      اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

تأسيس
2/139 ش��ماره: 224/ ث 90/103 آگهي تأسيس ش��ركت آيريك گستر پارسا سهامي 
خاص. ش��ركت ف��وق در تاريخ 1390/01/28 تحت ش��ماره 43634 و شناس��ه ملي 
10260615012 در اي��ن اداره ب��ه ثب��ت رس��يده و در تاري��خ 1390/01/28 از لحاظ 
امض��اء ذي��ل دفاتر تكميل گرديده و اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شركت: 
اجرا- طراحي- انجام- محاس��به- نقشه كشي و نقشه برداري و نظارت و مشاوره كليه 
پروژه هاي پيمانكاري ساختماني و عمراني- فني و صنعتي و تأسيسات- ابنيه و محوطه 
س��ازي- راهسازي- سد و پل سازي- حفظ و نگهداري تجهيزات كارخانه اي- خريد 
و ف��روش آهن آالت و فل��زات- كنترل پروژه ه��اي صنعتي نف��ت و گاز و عمراني- 
برق س��اختمان- سيستم هاي تهويه مطبوع- سرمايشي و گرمايشي- خريد و فروش و 
صادرات و واردات كليه كااله��اي مجاز بازرگاني- تحصيل وام و اعتبارات بانك هاي 
داخل��ي و خارجي صرفًا جهت موضوع ش��ركت- عقد قرارداد با اش��خاص حقيقي و 
حقوقي- شركت در مزايدات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي 
در داخل و خارج از كش��ور و هر آنچه كه با موضوع ش��ركت مرتبط باش��د. 2: مدت 
شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- 
ش��هر اصفهان خيابان جابر انصاري- خيابان پنج آذر- كوچه فروردين- پالك 14، 4- 
سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد 
يكصد س��هم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي 
ش��ماره 29 مورخ 1390/01/20 نزد بانك ملي ش��عبه خيابان رب��اط پرداخت گرديده 
اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولين مديران شركت: 
1-5- آقاي علي اكبر هدايت به س��مت رئيس هيئت مديره، 2-5- خانم اكرم حاجي 
حس��يني اصفهاني به س��مت نائب رئيس هيئت مديره، 3-5- آق��اي بهرنگ هدايت به 
س��مت عضو هيئت مديره، 4-5- آقاي بهرنگ هدايت به سمت مديرعامل به مدت 2 
س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدآور 
شركت با امضاي مديرعامل يا رئيس هيأت مديره منفرداً و با مهر شر كت معتبر است. 
7- اختي��ارات مديرعامل: مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و 
علي البدل: 1-8- آقاي خس��رو جعفري دهداري به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي 

محمد باب الحوائجي به عنوان بازرس علي البدل.
م الف/ 1240       آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تصميمات
2/140 ش��ماره: 18254/ث-1389/12/24 آگهي تصميمات در ش��ركت صنايع رنگ 
و پوش��ش لوله كوهپايه س��هامي خاص، ثبت ش��ده بش��ماره 21280 و شناس��ه ملي 
10260421346، برابر صورتجلس��ات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و هيأت 
مديره مورخ 1389/11/13 تصميمات زير در ش��ركت نامبرده بعمل آمده است: مهدي 
مشتاقيان به شماره ملي 1283194988 و كدپستي 8144734576 به سمت مديرعامل و 
نجفقلي كيواني به شماره ملي 4622433419 و كدپستي 8199877491 به سمت رئيس 
هيأت مديره و حميد مشتاقيان به شماره ملي 1288414986 و كدپستي 8144734576 
به س��مت نائب رئيس هيأت مديره براي مدت دو س��ال انتخاب شدند و كليه اوراق و 
اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاي رئيس هيأت مديره و مديرعامل متفقًا و با مهر 
ش��ركت معتبر اس��ت؛ ضمنًا مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. مؤسسه 
حسابرس��ي كاربرد تحقيق به شناس��ه ملي 10260103000 و س��يد منصور يزدانيان به 

ش��ماره ملي 1291157451 و كدپس��تي 8144733734 به ترتيب به س��مت بازرسان 
اصلي و علي البدل ش��ركت براي مدت يكس��ال انتخاب گرديدند. روزنامه زاينده رود 
جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي ش��ركت تعيين ش��ده اس��ت. امضاي ذيل ثبت در 

تاريخ 1389/12/24 تكميل گرديد.
م الف: 1296/1   آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تغيير
2/141 ش��ماره: 18126/ث-1390/1/16 آگهي تغيير مركز اصلي شركت تالش و توان 
كاش��انه سبز سهامي خاص، ثبت شده بش��ماره 35324 و شناسه ملي 10840093495 
برابر صورتجلس��ه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1389/12/8 مركز اصلي شركت به 
اصفهان سي و سه پل- مجتمع تجاري اداري كوثر- طبقه پنجم- واحد 705- كدپستي 
8173696899 تغيير يافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد. امضاي ذيل 

ثبت در تاريخ 1390/1/16 تكميل گرديد. 
م الف: 1296/2    آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تغيير
2/142 شماره: 403/ث-90/1/20 آگهي تغيير مركز اصلي شركت آگنه سهامي خاص، 
ثبت شده بشماره 4839 و شناسه ملي 10260259929 برابر صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 90/1/18 مركز اصلي ش��ركت در اصفهان به خيابان س��يمين- كوي 
ش��هيد آقاداوودي- پالك 84- كدپس��تي 8176715161 انتقال ياف��ت و ماده مربوطه 

اساسنامه بشرح فوق اصالح شد.
م الف: 1296/3   آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

انحالل
2/143 ش��ماره: 502/ث-90/1/21 آگهي انحالل شركت دنياي ماشين سهامي خاص، 
ثبت ش��ده بش��ماره 1778 و شناس��ه ملي 10260198647 برابر صورتجلس��ه مجمع 
فوق الع��اده مورخ 90/1/20 ش��ركت ف��وق منحل اع��الم گرديد و آق��اي محمدرضا 
ميرش��مس به كدملي 0033990018 و كدپس��تي 8153689111 بس��مت مدير تصفيه 
براي مدت دو س��ال انتخاب و نش��اني محل تصفيه اصفهان- خياب��ان صائب- مقابل 
آرام��گاه صائب- كدپس��تي 8184713488 تعيين گرديد؛ امض��اي ذيل ثبت در تاريخ 

90/1/21 تكميل گرديد.
م الف: 1296/4   آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
تأسيس

2/144 ش��ماره:  119/ث 90/103 آگهي تأسيس شركت ش��اهين كاران فريدن سهامي 
خاص. ش��ركت ف��وق در تاريخ 1390/01/20 تحت ش��ماره 43515 و شناس��ه ملي 
10260614195 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/01/20 از لحاظ امضاء 
ذيل دفاتر تكميل گرديده و اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي 
رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: اجراي پروژه هاي 
راه س��ازي شامل زيرسازي و روس��ازي راه- جدول بندي- آسفالت- باند و فرودگاه- 
محوطه س��ازي- آماده س��ازي زمين- پل و تونل بين راه- س��نگ فرش- پيمانكاري 
ساختمان شامل ساخت ساختمان- مقاوم سازي و به سازي اسكلت هاي فلزي و بتني و 
هر نوع محيط فضاي باز از قبيل پارك سازي و محوطه سازي و صادرات و واردات كليه 
كاالهاي مجاز بازرگاني- شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي- اخذ وام  
اعتبار از بانك هاي دولتي و خصوصي جهت تحقق اهداف ش��ركت. 2: مدت شركت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر 
اصفهان خيابان كهندژ، خيابان پروين اعتصامي- پالك 279- كدپستي 8416865943، 
4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقس��م به يكصد سهم 10/000 ريالي كه 
تعداد يكصد س��هم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي 
بانكي شماره 3749/3 مورخ 1389/12/03 نزد بانك صادرات شعبه بلوار شهيد اشرفي 
اصفهاني پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 
5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- خانم س��ميه نيك جو به س��مت رئيس هيئت مديره، 
2-5- خانم زهرا گش��ول مقدم به س��مت نائب رئيس هيئت مديره، 3-5- خانم اعظم 
نيك جو به س��مت عضو هيئت مديره، 4-5- خانم اعظم نيك جو به س��مت مديرعامل 
به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي 
تعه��دآور ش��ركت با امضاي مديرعامل و با مهر ش��ر كت معتبر اس��ت. 7- اختيارات 
مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي 
البدل: 1-8- خانم بدري ش��يري ورنامخواس��تي به عنوان بازرس اصلي، 2-8- خانم 

معصومه يزداني به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 1296/5    آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسيس
2/145 ش��ماره:  115/ث 90/103 آگهي تأس��يس ش��ركت غالت دانه ايرانيان سهامي 
خاص. ش��ركت ف��وق در تاريخ 1390/01/20 تحت ش��ماره 43509 و شناس��ه ملي 
10260614161 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/01/20 از لحاظ امضاء 
ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: انجام 
امور خدماتي نظير بس��ته بندي و فروش مواد غذايي به طور مثال حبوبات و... – خريد 
و ف��روش- صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- تحصيل وام و اعتبارات 
بانك هاي داخلي و خارجي صرفًا جهت موضوع ش��ركت- عقد قرارداد با اش��خاص 
حقيقي و حقوقي- شركت در مزايدات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي 
نمايندگي در داخل و خارج از كش��ور و هر آنچه با موضوع ش��ركت مرتبط باشد. 2: 
مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان 
اصفهان- شهر اصفهان سه راه س��يمين- بن بست فروزنده- كدپستي 8176935443، 
4- س��رمايه شركت: مبلغ 20/000/000 ريال منقسم به دويست سهم 100/000 ريالي 
كه تعداد دويس��ت سهم با نام مي باشد كه مبلغ 7/500/000 ريال توسط مؤسسين طي 
گواهي بانكي ش��ماره 631 مورخ 1389/12/08 نزد بانك ملي شعبه نظرغربي اصفهان 
پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 5- اولين 
مديران شركت: 1-5- آقاي مهدي راستي قهفرخي به سمت رئيس هيئت مديره، 5-2- 
آقاي برزو راس��تي قهفرخي به س��مت نائب رئيس هيئت مديره، 3-5- خانم كياندخت 
راس��تي قهفرخي به س��مت عضو هيئت مديره، 4-5- آقاي مهدي راستي قهفرخي به 
س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارن��دگان حق امضاء: كليه 
اوراق و اسناد مالي تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و با مهر شر كت معتبر است. 
7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس 
اصل��ي و علي البدل: 1-8- آقاي مه��رداد دالوري به عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي 

عليرضا حسن خاني به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 1296/6    آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسيس
2/146 ش��ماره:  121/ث 90/103 آگهي تأسيس شركت فني و مهندسي آيريك تجهيز 
س��پانو س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1390/01/21 تحت شماره 43519 و 
شناس��ه مل��ي 10260614216 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/01/21 
از لح��اظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت 
اط��الع عموم در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- 
موضوع ش��ركت: طراحي و س��اخت كليه تجهيزات صنعتي- توليدي وكش��اورزي- 
تعمير- بازس��ازي ونصب تجهيزات صنعتي و توليدي و كشاورزي- خريد و فروش و 
صادرات و واردات كليه كااله��اي مجاز بازرگاني- تحصيل وام و اعتبارات بانك هاي 
داخل��ي و خارجي صرفًا جهت موضوع ش��ركت- عقد قرارداد با اش��خاص حقيقي و 
حقوقي- شركت در مزايدات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي 
در داخل و خارج از كش��ور و هر آنچه كه با موضوع ش��ركت مرتبط باش��د. 2: مدت 
شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- 
ش��هر اصفهان منطقه صنعتي دولت آباد- مجتمع صنعتي فاطميه- پالك 44، 4- سرمايه 

ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد 
س��هم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 
342751 م��ورخ 1389/12/23 ن��زد بانك صادرات ش��عبه جاده دول��ت آباد پرداخت 
گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولين مديران 
ش��ركت: 1-5- خانم افروز متولي امامي به س��مت رئيس هيئ��ت مديره، 2-5- آقاي 
سيدرضا متولي امامي به سمت نائب رئيس هيئت مديره، 3-5- آقاي فرهاد يزدخواستي 
به س��مت عضو هيئت مديره، 4-5- آقاي فرهاد يزدخواس��تي به س��مت مديرعامل به 
م��دت 2 س��ال انتخاب گرديدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي 
تعه��دآور ش��ركت با امضاي مديرعامل و با مهر ش��ر كت معتبر اس��ت. 7- اختيارات 
مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي 
الب��دل: 1-8- آقاي كامران قائدي ب��ه عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي حجت فروغي 

به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 1296/7    آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسيس
2/147 ش��ماره:  66/ث 90/103 آگهي تأس��يس ش��ركت رايان پژوهان ژرف انديشان 
س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاريخ 1390/01/15 تحت ش��ماره 43562 و شناسه 
مل��ي 10260613783 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/01/15 از لحاظ 
امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: 
مشاوره در زمينه فناوري اطالعات و انجام خدمات كامپيوتر صرفًا سخت افزار و شبكه 
برنامه نويسي اتوماسيون اداري، صنعتي و حسابداري- امنيت شبكه- نصب، راه اندازي 
و نگهداري ش��بكه هاي كامپيوتري اتوماسيون اداري صنعتي و حسابداري- شركت در 
مزاي��دات و مناقصات دولتي و خصوصي- عقد قرارداد بازرگاني دولتي و خصوصي- 
اخذ وام از مؤسسه هاي مالي و بانك هاي داخلي و خارجي صرفًا جهت تحقق اهداف 
ش��ركت- خريد و ف��روش، صادرات و واردات كليه كاالهاي مج��از بازرگاني از قبيل 
قطعات الكترونيك و س��خت افزار- اخ��ذ و اعطاي نمايندگي از ش��ركت هاي داخلي 
و خارج��ي و هر گون��ه اموري كه به نحوي با موضوع ش��ركت در ارتباط باش��د. 2: 
مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان 
اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان عبدالرزاق- كوچه تل عاش��قان- روبروي مس��جد تل 
عاش��قان- كوچه ش��هيد منجوقي- پالك 100، 4- سرمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 
ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 
350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 685 مورخ 1389/12/26 نزد 
بانك ملي شعبه غدير اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان 
س��هام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي سيد اميد رفيعي به سمت رئيس 
هيئ��ت مديره، 2-5- خانم مينا حجت پناه به س��مت نائ��ب رئيس هيئت مديره، 5-3- 
خانم مريم حجت پناه به س��مت عضو هيئت مدي��ره، 4-5- خانم مريم حجت پناه به 
سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق 
و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاء دو نفر از اعضاي هيأت مديره متفقًا و با مهر 
شر كت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره 
مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي بهرام احدي نيا به عنوان بازرس 

اصلي، 2-8- آقاي احمد محمدي به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 1296/8    آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغييرات
2/148 ش��ماره: 67/ ت90/103 آگهي تغييرات ش��ركت فيدار آفرينان آيريك سهامي 
خاص به ش��ماره ثبت 42036 و شناس��ه ملي 10260597962 به اس��تناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1390/01/17 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- ش��عبه 
به نش��اني اس��تان اصفهان شهر ش��هرضا خيابان شهيد بهش��تي- كوچه 4- پالك 5- 
كدپس��تي 8614654763 و به مديريت آقاي محمد اخوان تأس��يس گرديد. در تاريخ 
1390/01/22 ذيل دفتر ثبت ش��ركت ها و مؤسس��ات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و 

امضاء قرار گرفت.
م الف: 1296/9    آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
ابالغ رأي

2/156 كالس��ه پرونده: 89-1331 ش 8، ش��ماره دادنامه: 522-89/4/14 آمار، مرجع 
رس��يدگي: شعبه هش��تم حقوقي ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: حسين علي 
محمدخاني فرزند قاسم نشاني: اصفهان- خ دستگرد- كوي وليعصر- خ شهيد بخشي- 
خ راغب اصفهاني- فرعي 13، خوانده: محمد ايزدي مجهول المكان، خواسته: تقاضاي 
رس��يدگي و صدور حكم مبني بر فسخ معامله يك دستگاه خودرو پژو 405 به شماره 
انتظامي 578 س59-ايران 13 بعلت عدم انتقال سند خودرو با احتساب مطلق خسارات 
دادرسي، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم 
ش��ورا ضمن ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت به صدور 

رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خص��وص دعوي حس��ين علي محمدخاني ب��ه طرفيت محمد ايزدي به خواس��ته 
تقاضاي رس��يدگي و صدور حكم مبني بر فس��خ معامله يكدس��تگاه خودرو پژو 405 
به ش��ماره انتظامي 13-578 س 59 به علت عدم انتقال سند خودرو با احتساب مطلق 
خسارات دادرسي با توجه به دادخواست تقديمي محتويات پرونده و اظهارت خواهان 
در جلس��ه دادرس��ي و با عنايت به اينك��ه خواهان هيچگونه دليل و م��درك و مبايعه 
نامه اي كه مؤيد خريد خودرو از خواندگان دعوي باش��د به ش��عبه ارائه ننموده اس��ت 
لذا دعوي خواهان مردود تش��خيص و مس��تنداً به ماده 2 قانون آئين دادرس��ي مدني 
ق��رار رد دع��وي خواهان صادر و اع��الم مي گردد. رأي صادره ظ��رف مهلت 20 روز 
 پ��س از ابالغ قابل تجديدنظرخواه��ي در محاكم عمومي حقوقي شهرس��تان اصفهان

مي باشد.
م الف/ 1346                          شعبه هشتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رأي

2/157 كالسه پرونده: 89-1063، شماره دادنامه: 23-90/1/31، مرجع رسيدگي: شعبه 
16 ش��وراي حل اختالف اصفه��ان، خواهان: مجتبي هنري فرد، نش��اني: اصفهان- خ 
رباط اول- روبروي كوچه مس��جد حجت موبايل متين، خوانده: محمد رهنما حس��ن 
آب��ادي مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه وجه يك فقره چك ب��ه مبلغ 100/000/000 
ريال پرداخت هزينه دادرس��ي، پرداخت خسارت تأخير تأديه از سر رسيد چك لغايت 
اج��راي حك��م و بدواً ص��دور قرار تأمين خواس��ته، با عنايت به محتوي��ات پرونده و 
 نظريه مش��ورتي اعضا شورا ختم رس��يدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور

رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

دعوي خواهان آقاي مجتبي هنري فرد بطرفيت خوانده آقاي محمدرضا حس��ن آبادي 
بخواس��ته مطالبه مبلغ 10/000/000 ريال وجه چك ش��ماره 188718-86/7/2 ج-46 
عهده بانك س��په )چك طاليي( به انضمام مطلق خس��ارات قانوني- با توجه به بقاي 
اصول مس��تندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از س��وي بانك محال 
عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و اينكه خوانده با توجه به ابالغ قانوني نشر آگهي در روزنامه زاينده رود به تاريخ پنج 
شنبه 89/11/7 در جلسه رسيدگي حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اي به اين شعبه ارائه 
ننموده بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 
519 و 522 قانون آئين دادرس��ي مدني حكم ب��ر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
ده ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و چهل هزار ريال بابت هزينه دادرسي و همچنين 
خسارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمي از س��وي بانك مركزي برعهده اجراي احكام مي باشد در حق خواهان صادر و 
اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي 

در اين شعبه مي باشد.
 شعبه 16 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اطالع رسانی
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Tuesday 26 APRIL 2011 جوان و خانواده

عصبانيت عاطفه ای است كه بايد كنترل شود. 
شخصی ش��ما را با كلمه های بدی مورد خطاب 
 قرار می دهد و ش��ما احساس می كنيد عصبانی
ش��ده ايد. ش��خصی ناگهان در اتوبان راه شما را 
س��د می كند و شما احساس عصبانيت می كنيد. 
ش��خصی به دوست ش��ما حمله می كند و شما 
عصبانی می شويد. اما به راستی چه عاملی سبب 
می شود ش��ما احس��اس عصبانيت كنيد؟ وجه 
اشتراك تمام اين موقعيت ها چيست؟ عصبانيت 
در نتيجه عدم كنترل بر عوامل تأثيرگذار بر ارزش 
ه��ای مهم به وجود می آي��د. ارزش هايی كه در 
مثال های باال از آنها نام برده شده است عبارتند از 
غرور، حاضر بودن به موقع در محلی، شخصی كه 
دوستش داريد، پول و يا عدالت. همه ما هنگامی كه 
به آنچه می خواهيم و انتظارش را داريم دست پيدا 
نمی كنيم، احساس آشفتگی وبی قرار ی می كنيم. 
ما فكر می كنيم با عصبانی ش��دن می دانيم علت 
بروز مشكل چيست. ما برای ابراز عصبانيت خود 
اهدافی داريم. ممكن است اين اهداف فردی باشد 
كه شما را مورد انتقاد قرارداده است. اگر عصبانيت 
باعث بيش��تر كردن رفتارهای پر خاش��گرانه ما 
نسبت به ديگران شود، می تواند به صورت دائمی 
به روابط ما با كس��انی كه دوستشان داريم آسيب 
برساند. عصبانيت ماليم و تكرار شونده كه مدت 
زمان زيادی به طول بينجامد، سبب بروز مشكالت 

قلبی و حتی حمله های قلبی می شود.
کنترل عصبانیت :

عصبانيت وقتی به وجود می آيد كه شما توانايی 
مقابله با برخی موقعيت ها را نداشته باشيد. اگر با 
عصبانيت خود مشكل داريد، داليل نهفته مهمی 
وج��ود دارد كه هنوز آنها را حل نكرده ايد و يا از 
شيوه های مقابله روحی ناكار آمد استفاده می كنيد. 
برای روبه رو شدن با عصبانيت، شيوه های درونی 
و برونی زيادی وجود دارد. بسياری از شيوه هايی 
كه با عواطف منفی مقابله می كنند، می توانند برای 
كنترل عصبانيت نيز ب��ه كار روند. عدم كنترل بر 
ارزش های مهم باعث به وجود آمدن عصبانيت 
 می ش��ود. برای فائ��ق آمدن ب��ر عصبانيت بايد
ارزش های مهم خود را شناسايی كنيد و بفهميد 
چرا به توانايی خود برای خوش��حال بودن اعتماد 
نداريد. مقصر دانستن ديگران يا خودتان و عصبانی 
باقی ماندن، پيمودن مسير را دشوارتر می كند. يافتن 
راه های جديد برای فكر كردن درباره موقعيت ها 
و خوشحال كردن خود به تالش های ماهرانه نياز 
دارد. اگ��ر قصد داري��د عصبانيت خود را كاهش 
دهيد، نكته ها و تكنيك های زير را برای به دست 

آوردن دوباره كنترل ذهنی خود به كار بگيرد: 
عواطف آس��یب و ترس را که باعث به وجود 

آمدن عصبانیت می شوند، بشناسید 
به خاطر داشته باشيد عصبانيت از ترس و نوعی 
حس نا اميدی ناشی می شود. برخی ارزش ها يا 
هدف های مهم مورد حمله قرار می گيرند و شما 
احساس می كنيد كنترل خود را بر اوضاع از دست 
می دهيد. شايد دوست نداشته باشيد به احساس 
 آس��يب و ترس خود اعت��راف كني��د، زيرا فكر

م��ی كنيد اين اعتراف نش��انه ضعف شماس��ت. 
 ولی اين احساس��ات به شما كمك خواهند كرد
ارزش ها و اهدافی را كه مورد حمله و تهديد قرار 

گرفته اند بشناسيد. 
احساس همدردی و درک خود را بیشتر کنید.

اگر تصميم گرفته ايد عصبانيت خود را نسبت به 
افراد كاهش دهيد، اولي��ن قدم تالش برای ديدن 
موقعيت از زاويه ديد آنها می باشد.شايد كارخود 
را با سئوال درباره زاويه ديد آنها آغاز كنيد، آنها را 
ترغيب كنيد درباره فرضيات و اعتقادات ريشه ای 
يا عوامل زمينه ای كه آنها را به سوی داشتن زاويه 
ديد يارفتاری كه مورد رضايت شما نيست سوق 
داده است، صحبت كنند. گفته های آنها را درباره 

احساساتشان خالصه گويی كنيد. 
تا حد امكان بهترين منظورها و مقاصد را فرض 

كنيد
تا وقتی زنی فكر می كند انگيزه همس��رش برای 
دير آمدن به منزل اذيت كردن اوس��ت، عصبانيت 
او افزاي��ش می يابد. اگر او روی افكاری مانند »او 
ب��ه من اهميت نمی دهد«، »او بی توجه اس��ت«، 
»م��ن هيچ وقت اي��ن كار را درحق او انجام نمی 
دهم« يا »او خيلی خودخواه اس��ت« متمركز كند، 
اي��ن افكار مانند ريختن نفت بر آتش، عصبانيت 
وی را افزاي��ش می دهد. ام��ا او می تواند منظور 
 نهفته همسرش را نيازی قانونی و منطقی بداند. او
می تواند بر ش��واهدی از حال و گذشته مبنی بر 
اين كه او همسرش را دوست دارد، تمركز بيشتری 

داشته باشد.
من به عنوان يك روانشناس كه با صدها مراجعه  
كننده برخورد كردم، دريافته ام حتی بدرفتارترين 
انسان ها نيز نمی خواهند به ديگران آسيب برسانند. 
آنها می خواهند از خودش��ان دفاع كنند و ارزش 

های خود را دريابند.
 آي��ا مهربان��ی ي��ا عدالت ي��ك مس��أله نهفته و

ريشه ای است؟ 
اغلب اوقات انتظارات و توقعات ما كليد احساسات 
ما هستند. شما نپذيرفته ايد كه ديگران كامل نيستند 

يا حتی خود ما كامل نيستيم. چيزهای بد، شيطانی 
و ناعادالن��ه هر روز ميليون ها بار رخ می دهند و 
طبيعی است كه با احساسات منفی مانند عصبانيت 
به رويدادها و اتفاقات برچسب »بد« يا »ناعادالنه« 

بچسبانيم. 
نظريه عدالت در مقابل نظريه خوشحالی � نظريه 
عدالت بيان می كند زندگی بايد هميش��ه عادالنه 
و برای همه افراد يكس��ان باشد. اگر انتظارات ما 
در نتيج��ه اعتقاد به نظريه عدالت باال رود، به يك 
زندگ��ی پر از بدبختی محكوم هس��تيم. افراد در 
بدترين موقعيت ها بيشتر لحظات زندگی خود را 
به محاس��به عدالت و برقراری توازن ميان آن چه 
داده و درياف��ت كرده اند می گذرانند. آنها بر پايه 
نظريه عدالت، نوعی سيستم حسابداری برای خود 
ابداع می كنند.اين سيس��تم اعتقادی ممكن است 

تطابق اندكی با واقعيت برونی داشته باشد.
درک و بخش��ش دو ج��زء الزم و اساس��ی در 

فرمول کاهش عصبانیت هستند:
ش��ايد ما در بخش��يدن خودمان نيز دچار مشكل 
باش��يم. ش��ايد هنوز از دس��ت خودمان به دليل 
انتخاب های بدی ك��ه در زندگی خود كرده ايم، 
عصبانی هستيم. شايد فكر كنيم آن قدر »بد« هستيم 
كه شايستگی خوش��حال بودن را نداريم. چگونه 
می توانيم خود را به خاطر خراب كردن زندگيمان 
 ببخشيم؟ ممكن اس��ت والدين يا حتی »خدا« را
به خاطر اين كه از ما موجوداتی شكست خورده 
ساخته اند س��رزنش كنيم و آنها را مقصر بدانيم. 
 همه اين موارد در ظاهر ناعادالنه هستند. چگونه
می توانيم از سرزنش خود يا ديگران به دليل بد اقبالی 
 هايی كه در زندگی به آنها مواجه می شويم دست

برداريم؟
نظريه خوشبختی می گويد:

عادالنه بودن آن چه را داده و آنچه را كه به دست 
آورده ايد فراموش كنيد.

زندگی خ��ود را همان گونه که هس��ت قبول 
کنید.

طب��ق زندگی خ��ود كار و فعالي��ت كنيد. مقصر 
دانستن خود و ديگران، احساس گناه، حسابگری، 
عصبانيت و ساير تفكرات منفی فقط موانعی هستند 

كه راه ما را برای خوشحال بودن سد می كنند. 
انتظارات و توقعات زمینه ای را بررسی کنید.

انتظارات خود را درباره آن چه برای خوش��حال 
ش��دن به آن نياز داري��د و نيز نوع زندگی خود را 
بررس��ی كني��د. انتظاراتی را كه از خ��ود داريد از 
ديگران نيز بپرسيد. ش��ايد معيارهای شما بيشتر 
از معيارهای ديگران و نيز با آنها متفاوت باش��د. 

شايد شما از ديگران انتظار داريد به همراه شما از 
اين انتظارات پيروی كنند. شايد حق با شما باشد 
ولی بايد بدانيد اين انتظارات برای شما هستند نه 
انتظارات ديگران. يكی از ريش��ه های عصبانيت، 
 نپذيرفت��ن اف��راد )رويداد( به هم��ان صورتی كه

می توانند باشند است.
به جای این که عصبانی هس��تید س��عی کنید 

خوشحال باشید. 
پافشاری بر عصبانيت نتيجه خود� مخرب ديگری 
نيز دارد. اين نتيجه شامل تأثيرات منفی بر بدن و 
دور شدن از خوشی ها و لذت های لحظه حاضر 
است. شما نمی توانيد در يك زمان هم خوشحال 
باش��يد، هم عصبانی. اين كار غير ممكن اس��ت. 
بنابراين فقط يك راه انتخاب داريد؛ يا عصبانيت 

يا خوشحال بودن.
 اف��رادی كه از روی ع��ادت عصبانيت را انتخاب
می كنند، زندگی پر از آشفتگی و عصبانيت دارند. 
برای تس��لط بر عصبانيت اين نتيج��ه را به خود 
يادآوری كنيد. به خود بگوييد: »چرا وقتی می توانم 
خوشحال باشم عصبانيت را انتخاب كنم؟« از اين 

روش برای كنترل عصبانيت خود استفاد كنيد. 
به خاطر داشته باشيد اين روندی معمول است.

ما نمی توانيم دنيا را تغيير دهيم. حتی نمی توانيم 
بسياری از چيزهايی را كه دراطرافمان وجود دارند 
و ني��ز جنبه های زندگی خ��ود را تغيير دهيم، به 

خصوص گذشته خود را. بنابراين فقط به خاطر 
داش��ته باش��يد حتی اگر آن را به ط��ور كامل نيز 
درك نكرديد می توانيد آن را همانگونه كه هست 
بپذيريد و با خود بگوييد »اين روندی هميشگی و 

معمول است«.
شیوه های رفتاری کاهش عصبانیت:

- فکر کنید
به فردی فكر كنيد كه به ش��ما حمله ای فيزيكی 
كرده يا به ش��ما بد و بيراه گفته است. اين تجربه 

چگونه است؟
ترس، صدمه رس��اندن يا عصبانيت ناش��ی از به 
ياد آوردن آن خاطره در باقی زندگی همراه ش��ما 
خواهد بود. پرخاشگری می تواند خشمی طوالنی 
مدت و در نتيجه فاصله ای ميان شما و فردی كه 
به شما حمله كرده است ايجاد كند. پرخاشگری 
می تواند اعتماد را در ش��ما پايين آورد و ترس��ی 
هميشگی از اينكه دوباره مورد آسيب قرار بگيريد 

در شما ايجاد كند.
- جرأت داشته باشید

اگر از دست فردی عصبانی هستيد، روی باالترين 
هدف خود در زندگی تمركزكنيد؛  يعنی بيشتر كردن 
خوش��حالی خود و ديگران. انتخاب كردن عشق 
وخوش��حالی حتی زمانی كه احساس عصبانيت 
 می كنيد؛ باعث قوی تر ش��دن نفس برتر ش��ما

می شود.

آشنایی با کاج مطبق
نام فارسی رایج: كاج مطبق 

فارسي اصیل: كپي ناژ )كپي = ميمون +ناژ = كاج( اشاره به معني ريشه 
نام التين آن

 Araucaria excelsa :نام علمی
Araucariaceae خانواده: اشكوبيان

 Norfolk Island pine :نام انگلیسی
زیستگاه اصلی: جزيره نورفولك استراليا

كاج مطبق گياهي با ش��اخه هاي طبقه طبقه ش��ده و كامالً منظم است. 
نهال هاي يك ساله و دو ساله اين گياه در گلخانه پرورش داده شده، داراي 
قلمه هاي يكسان است. رشد كاج مطبق بسيار كند است و هر سال يك 

طبقه و يا حداكثر دو طبقه بر طبقات خود مي افزايد.
نیازهای اکولوژیکی: 

نور: اگرچه س��ايه را تحمل مي كند، ول��ي نزديك به پنجره با نور ماليم 
نگهداري كنيد. البته قابليت نگهداري در آفتاب را نيز دارد كه بهتر است در 
بهار و تابستان آن را در خارج از آپارتمان نگهداري كنيد. در نور كامل بدون 
تابش آفتاب سبزتر مي ماند، ولي در آفتاب بهتر رشد مي كند. هر چند وقت 
يك بار آن را 180 درجه بچرخانيد تا به طرف نور منحرف نشود. حرارت: 
قابليت تحمل همه دما ه��ا را دارد. به همين دليل مي توان آن را در داخل 
يا خارج از آپارتمان نگهداري كرد. )به عنوان گياه باغچه اي و آپارتماني 

كاربرد دارد(. نوسان هاي حرارتي براي گياه خيلي مناسب نيست. 
میزان کود مورد نیاز: دو گرم در ليتر هر س��ه هفته يك بار از فروردين 

تا شهريور
تعویض گلدان: قبل از اين كه ارتفاع گياه به يك متر برسد، هر سال گلدان 
را با يك درجه بزرگ تر تعويض نماييد. پس از آن سطح گلدان را با آرامي 

خارج و با خاك كمپوست نو عوض كنيد.
عوارض و درمان: 

اگر رش��د گياه متوقف شده است ريش��ه ها را بازديد كنيد و اگر متراكم 
شده اند زمان تعويض گلدان فرا رسيده است. 

اگر زخم هاي سفيد پنبه اي شكل و سفيد رنگ در قاعده برگ ها تشكيل 
ش��ده است. حشره آفت باعث اين نارسايي است. هر 14 روز يك بار با 
سم حشره كش طبق دستور سمپاشي كنيد و يا با پنبه آغشته محلول به 

سم روي شاخه بماليد. 
اگر برگ ها متمايل به سفيدي هستند اشعه مستقيم آفتاب مخصوصاً از پشت 

شيشه عامل آن است. گياه را به محلي با نور غير مستقيم انتقال دهيد. 
اگر برگ ها سبز هس��تند ولي مي ريزند آبياري زياده از اندازه باعث اين 
عارضه ش��ده است. آبياري را متوقف كنيد تا سطح خشك شود سپس 

آبياري را با ميزان كمتري انجام دهيد. 
اگر برگ هاي شاخه هاي پايين مي ريزند گياه پير شده است. اگر تاريكي 
زياد از اندازه باش��د، گياه را به محل روش��ن تر انتقال دهيد و شاخه هاي 

خشك شده را با چاقو و يا قيچي تيز حذف كنيد.
اگر برگ هاي سوزني زرد و قهوه اي شده و مي ريزند هوا گرم و خشك 
است. گلدان را به محل خنك تر با اكسيژن فراوان منتقل كنيد. آبياري و 

آبفشاني را فراموش نفرماييد. 
وقتي حش��رات ريز س��بز رنگ روي برگ هاي سوزني ظاهر و برگ ها 
چسبناك شده اند هر 14 روز يك بار با يك سم حشره كش نفوذي طبق 

دستور سمپاشي كنيد تا عالئم برطرف گردند. 
اگر شاخه ها به طرف پايين خم شده اند هوا خيلي سرد است، گياه را به 

محل گرم تري منتقل كنيد.

گلخند

فائق آمدن بر عصبانیت  و پر خاشگری در جوانان 

 در ط��ول هفت��ه، در مدرس��ه و مراكز مش��اوره ش��ايد با ده ها م��ورد روبه رو
می ش��ويم كه دغدغه و نگرانی والدين به خصوص مادران را در زمينه آينده، 
تحصيالت و ... نوجوانان را نش��ان می دهد. نكته قابل توجه در بيش��تر موارد، 
كم رنگ بودن نقش پدران در مس��ائل عاطفی، هيجانی، اجتماعی و آموزش��ی 
بچه ها و در عوض پررنگ بودن نقش مادران است. وقتی از دانش آموزان پسر 
س��ال اول متوسطه پرسيده ش��د مهم ترين نگرانی و دغدغه خاطر والدين تان 
چيست؟ بيشتر آنها يك پاسخ داشتند »درس خواندن ، قبول شدن، نمره خوب 
گرفتن، دانشگاه رفتن و به تنها چيزی كه فكر نمی كنند، خواسته های ماست!« 
 آزادی، تفري��ح، اطمين��ان، اعتم��اد و صداقت تمام آن چيزی اس��ت كه از آنها
م��ی خواهيم.« يك روزنامه ن��گار » تربيت فرزندان، چال��ش های موجود در 
ارزش ه��ا و هنجارهای بين ب��زرگ ترها و نوجوانان را ب��زرگ ترين دغدغه 
والدين می داند. وی معتقد اس��ت پاسخ های قديمی والدين در برابر نيازهای 

جديد نوجوانان ديگر كافی به نظر نمی رسد و برای آنها آزار دهنده است.
 از طرف ديگر عدم ارتباط مناسب والدين و بزرگ ترها با بچه ها، چالش های 

ارزشی بين اين دو قشر را بيشتر می كند. 
از س��وی ديگ��ر وجود معضل اعتياد، ش��ك و ترديد والدي��ن در مورد وجود 
روابط فرزندان با جنس مخالف ، مس��أله همس��االن و رقابت و سبقت جويی 
از همس��االن )نوع تفريح، لباس، وضع ظاهری، دوستی با غيرهمجنس، مسائل 
جنس��ی، رفاه و ...(، نوع نگاه نوجوانان ب��ه خانواده، تفاوت ارزش ها، كهنگی 
آداب و رسوم و هنجارهای بزرگساالن، تغيير در باورها و تفكرات نسل جديد 
باعث از هم گس��يختگی و آسيب در پيوندهای خانوادگی شده است. از نقطه 
نظرات فوق چنين اس��تنباط می ش��ود ك��ه در واقع آنچه به عن��وان دغدغه و 
آلودگی های ذهن و جو بی اعتمادی در بين والدين مش��اهده می شود، از يك 
طرف ناش��ی از تضاد و برآورده نش��دن انتظارات بزرگساالن و نوجوانان و از 
طرفی وجود نابس��امانی فرهنگی، اجتماعی، آموزش��ی و اخالقی جامعه است. 
خانواده نخستين زمينه اجتماعی برآورده شدن نيازهای عاطفی از جمله محبت، 

صميميت و آرامش روانی و عش��ق اس��ت. اما وجود نابسامانی های اجتماعی، 
مش��كالت اقتصادی و معيشتی خانواده، درگير شدن اوليا به خصوص پدران با 
مس��ائل اقتصادی، كمترين مهلت را برای برآورده شدن نيازهای اصلی خانواده 

فراهم ساخته است. 
پیامد: بس��ياری از والدين بيش از آن كه به مس��ائل عاطف��ی، بلوغ و تغييرات 
جس��مانی و روانی نوجوان ها توجه كنند و س��عی در ارضای حداقل نيازهای 
ثانوی گفته ش��ده داش��ته باش��ند، بر درس، نمره و ادامه تحصيل در دانش��گاه 
تأكي��د می كنند. اينگونه اس��ت كه عدم هماهنگی و تعادل بين خواس��ته ها و 
انتظارات نوجوانان و انتظارات والدين در طول چند دهه موجب ناس��ازگاری 
فرزن��دان و افزايش دغدغه های فكری والدين ش��ده اس��ت. نوجوانان با اين 
تصور كه والدين آنها را درك نمی كنند، جدی نمی گيرند، خواسته هايشان را 

 ناديده می گيرند و برايش��ان محدوديت ايجاد كرده و مثل كودك با آنها رفتار
می كنند. و همه چيز والدين ، مدرسه و تحصيل و نمره خوب گرفتن آنهاست 
و ديگر هيچ، به مخالفت با بزرگ ترها می پردازند. والدين، نوجوانان را افرادی 
س��ركش، ياغی و گس��تاخ، بی توجه به ارزش ها، حرف گوش نكن، خود سر 
و پرتوق��ع می دانند كه حقوق بزرگ ترها را نادي��ده گرفته و به وظايف خود 
آشنا نيستند. وجود فساد اخالقی، بيكاری، تغيير در ارزش های فرهنگی، رشد 
ارزش های كاذب و پوچ ، كم رنگ شدن روابط والدين با خود و فرزندان )پدر 

با پسر(، و دوگانگی تربيتی بر دغدغه های والدين افزوده است. 
در واقع آن چه والدين بايد در نظر بگيرند تغيير در ش��يوه های تربيتی و نحوه 
ارتباط با نوجوان اس��ت . بايد به تغيير نقش های نوجوانان از دوره كودكی به 

نوجوانی توجه كنيم. 
در اين س��نين او ديگر آن كودك حرف گوش كن و مطيع س��ابق نيست. او در 
گذر از مس��ير كودكی به بزرگسالی می خواهد متكی به خود باشد. از استقالل 
برخوردار ش��ده و از وابس��تگی والدين رها گردد. تمايل به همساالن، دوستان 
و تش��كيل گروه دارد، او خواهان صداقت و محبت و توجهی اس��ت كه اغلب 
در محيط خانواده نمی يابد، پس جذب همس��االن )هم جنس وغير هم جنس( 
می ش��ود. از اين رو عدم توج��ه والدين به تغييرات ش��خصيتی، خصوصيت 
 ه��ای عاطفی و نيازه��ا در اين دوره موجب بروز ناس��ازگاری و اختالف بين

بزرگ ترها و نوجوانان می شود. 
پیش��گیری بهتر از درمان: تنها راه عبارت از پيشگيری و جلوگيری از افزايش 
فاصل��ه والدين با نوجوانان، مس��أله فرار از خانه و ح��ل دغدغه های والدين، 
ايجاد و گس��ترش ارتباط صميمی، عاطفی و بدون قيد و شرط )به جای تأكيد 
بر خواس��ته های شخصی( والدين )به خصوص والدين همجنس( با فرزندان. 
تصحيح جو روانی خانواده و بيان روش انتظارات با صداقت و بيان تجربه های 
نوجوانی و عدم مقايس��ه دوره نوجوانی عصر كنونی با دهه های قبل )توس��ط 

والدين( و برآوردن انتظارات فرزندان است.

دغدغه های والدین و انتظارات فرزندان   
پیشبند

سوپ بادام زمینی 

آب مرغ: 2 ليتر
پیاز ریز سفید: 1 عدد

آب لیموترش: 1 قاشق سوپخوری
بادام زمینی بوداده بدون نمک: قدری

کرفس خرد شده: نصف قاشق سوپخوری
آرد سفید: 3 قاشق سوپخوری

نمک: قدری
روغن بادام زمینی: 3 فنجان

کره: 250 گرم
نمک کرفس: يك سوم قاشق سوپخوری

ك��ره را در قابلم��ه آب كرده پياز و كرفس را ب��ه آن افزوده، مدت 
پنج دقيقه آن را س��رخ كنيد. ولی بگذاريد قهوه ای رنگ بشود. آرد 
را بر آن افزوده، خوب هم بزنيد. س��پس آب مرغ را گرما گرم در 
آن ريخته تا مدت نيم س��اعت بپزيد. مخلوط فوق را از روی آتش 
برداش��ته و آن را صاف كنيد. روغن ب��ادام زمينی ، نمك كرفس و 
آب ليمو ترش و نمك به آن اضافه كنيد. چند دقيقه قبل از كشيدن، 

بادام زمينی كوبيده روی سوپ فوق الذكر بپاشيد.

ته
ک

ن

رئيس ش��بكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل ميزان سزارين را در 
اين شهرستان 43 درصد دانست.

به گزارش فارس از كاشان، محمد مهدي مهدوي پناه در جلسه شوراي اداري 
شهرس��تان آران و بيدگل گف��ت: اين ميزان به عنوان يكي از ش��اخص هاي 
س��المت با توجه به ميزان كشوري آن از جايگاه مناسبي برخوردار است. به 
گفته وي از ديگر ش��اخص هاي مناسب س��المت در آران و بيدگل، پوشش 
واكسيناسيون كودكان زير شش سال و دسترسي صد درصد به آب آشاميدني 

سالم است.
وي شاخص هاي سالمت مانند ميزان مرگ و مير نوزادان در هزار تولد، ميزان 
م��رگ و مير كودكان زير پنج س��ال در هزار تولد زن��ده و ميزان مرگ و مير 
مادران در 100 هزار تولد زنده را در شهرستان آران و بيدگل به ترتيب 6/8، 

11/8 و 80 نفر ذكر كرد.
مهدوي پناه تصريح كرد: در دو مورد اول به نسبت آمار كشوري كه مربوط به 
دو س��ال گذشته است، آران و بيدگل رتبه بااليي را دارا بوده، اما در مرگ و 
مير مادران طي اين مدت اين شهرس��تان مواردي داشته كه آمار را خدشه دار 

كرده و اين امر نياز به پااليش و آناليز دارد.
رئيس ش��بكه بهداش��ت و درمان آران و بيدگل خدمت رس��اني، توس��عه و 
ارتق��اي خدم��ات را از مهم ترين وظايف اين بخش خوان��د و تصريح كرد: 
در مقوله خدمت رس��اني اين ش��بكه بيش از 360 هزار نفر را در حوزه هاي 
مختلف بهداشت و درمان طي سال گذشته زير پوشش خود قرار داده  است. 

مهدوي پناه اضافه كرد: اين خدمات كه در بيمارس��تان ها و درمانگاه هاي آران 
و بيدگل انجام شده شامل مواردي چون چهار هزار بستري، يك هزار و 600 
عم��ل جراحي، 230 هزار ويزيت س��رپايي، چهار هزار مأموريت فويت هاي 
پزشكي 115، 65 هزار خدمات پاراكلينيكي شامل تست ورزش، سونوگرافي 

و ساير موارد بوده  است. 
عضو ش��وراي اسالمي شهر نوش آباد از توابع شهرستان آران و بيدگل نيز در 
اين جلس��ه گفت: روشنايي بلوارهاي ورودي اين ش��هر از سمت شهرهاي 
كاش��ان و آران و بيدگل يكي از درخواست هاي مردم اين منطقه از مسئوالن 

است.
علي خداداد حل اين مش��كل را ضروري خواند و افزود: اين مس��ير به دليل 
نبود نور كافي همواره آبس��تن خطرات و حوادث تصادفي بوده  اس��ت. وي 
همچنين از آس��فالت جاده ارتباطي كاش��ان به نوش آباد به عنوان يكي ديگر 
از نيازهاي مردم اين ش��هر ياد كرد و بيان داشت: زيرسازي اين جاده توسط 
ش��هرداري با صرف حدود 200 ميليون تومان هزينه انجام شده، اما آسفالت 

آن كه از تعهدات سال گذشته اداره راه و ترابري بوده، محقق نشده  است. 
خداداد با اش��اره به بهره برداري از كنارگذر شهرستان آران و بيدگل، اجراي 
اين پروژه را داراي آثار و بركات فراواني براي مردم دانست و اظهار داشت: 
اين امر فصل نويني را در توسعه اين شهرستان ايجاد كرده و مشكالتي چون 
عبور و مرور تريلي هاي ش��ركت فوالد كه داراي خطرات فراوان است را نيز 

حل مي كند.

رئيس شبكه بهداشت آران و بيدگل:
میزان سزارین در آران و بیدگل 43 درصد است

استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران با بيان اين كه آلودگی هوا در بروز بيماری 
آس��م، مرگ و مير نوزادان و بيماری های تنفس��ی بس��يار مؤثر است، گفت: 
كودكان و نوزادان در برابر اين بيماری ها آسيب پذيرند. راضيه مقدسی پور 
در گفتگو با ايرنا افزود: با توجه به آغاز گرما و تردد بی ش��مار خودروها به 
ويژه در تهران، آلودگی هوا اين روزها بيش��تر مش��هود است و به عنوان يك 
معضل بس��يار مهم محس��وب می ش��ود. اين متخصص اطفال با بيان اين كه 
كودكان و نوزادان در زمره حس��اس ترين افراد جامعه نسبت به آالينده های 
هوا هستند، اظهار داشت: آنان اغلب از طريق دهان و بدون گذراندن هوا از 
فيلترهای مؤثر بينی نفس می كش��ند، بنابراين به بيش��تر آالينده ها اين امكان 
داده می ش��ود بدون عبور از مانع خاصی فرو داده ش��وند. مقدسی پور ادامه 
داد: كودكان در مقايس��ه با بزرگس��االن، بيشتر وقت خود را به ويژه در گرما 
در بيرون از منزل س��پری می كنند و چون سيس��تم ايمنی و ارگان های رشد 
آنها هنوز كامل نش��ده است، به طور مثال سربی كه وارد سيستم تنفسی آنها 
می ش��ود، به آس��انی در اس��تخوان های آنان كه به طور سريع در حال رشد 

هستند، رسوب می كند.
وی تصري��ح كرد: در معرض قرار گرفتن كودكان با آالينده های س��می هوا 
 در دوره نوزادی و كودكی، می تواند بر رش��د و توس��عه سيس��تم تنفس��ی،
اعص��اب ، غدد و سيس��تم ايمنی ب��دن اثر بگذارد و خطر س��رطان ها را در 

زندگی افزايش دهد

آسیب پذیری کودکان و نوزادان
در برابر آسم و بیماری های تنفسی 

پزش��كان هشدار دادند تماس مادر با س��موم برجای مانده از دود سيگار در 
دوران بارداری به ريه های جنين آسيب می رساند.

به گزارش ايس��نا، پزش��كان آمريكايی تأكيد كردند مواد س��می باقيمانده از 
دود تنباك��و و دخانيات در فضا و روی س��طوحی كه افراد در آنجا س��يگار 
 كش��يده اند، در رش��د ريه ه��ای جني��ن در رحم م��ادر تأثير منف��ی بر جای

می گذارد. 
به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه، ويرن��در رهان، متخصص انستيتوزيس��ت 
پزش��كی در ش��هر لس آنجلس آمريكا و در مركز پزش��كی دانشگاه كاليفرنيا 
در اين باره اظهار داشت: حضور زن باردار در محيطی كه قباًل درآنجا كسی 
 س��يگار كش��يده، برای ريه های جنين وی عواقب نامطلوبی می تواند داش��ته

باشد.
رهان تأكيد كرد: مواد س��می حاصل از دود سيگار روی سطوح مختلف مثل 
وس��ايل منزل و ديوارها، روی اتومبيل ها، اثاثيه و مبلمان، پرده ها، لباس ها و 

هر سطح ديگری باقی می مانند.
اي��ن ذرات ب��ه دليل اي��ن كه فوق العاده ريز و نامحس��وس هس��تند و وزن 

مولكولی بيشتری دارند، خطر ابتال به آسم را تشديد می كنند.
اين پزشكان تصريح كردند كه لمس سطوح آلوده به اين مواد سمی يا تنفس 
هوايی كه حاوی اين ذرات خطرناك و مضر هس��تند، مهم ترين روش های 

ورود آنها به درون بدن و تماس با آنهاست.

خطر سموم دود سیگار
برای جنین
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عبداله موحد می گويد خاطرات كش��تی را هم نم��ی خواهد به ياد بياورد. اين چهره 
اسطوره ای كشتی كشورمان است كه دلش از رفتارهايی كه در همه اين سال ها بر او 
گذش��ته خون ش��ده است. او كه نامش ميان عالقمندان به كشتی ايران نه فقط برای 6 
مدال جهانی و المپيكش كه برای دوران با شكوه ورزشی اش افسانه ای شده است. اما 
رسيدن ايام پيری و تلخی غربت نشينی اجباری در پاره ای بهترين سال های عمرش 

شايد دليل اين دلخوری امروز او باشد.
اس��تاد موحد كه قرار بود مهمان كافه خبر باشد بعد از چند روز تأمل، از اين تصميم 
منص��رف ش��د و در گفتگوی كوتاه با يكی از س��ايت های خبری، اي��ن نكته ها را به 
عنوان دليل نيامدنش گفت: »راس��تش حتی فكر كردن به گذشته باعث می شود حالم 
بد ش��ود.« اينكه روزی كشتی گير بوده و حتی خاطرات روزهای قهرمانی هم برايش 
تلخ شده اند: »در اين سال ها برخوردهايی ديدم كه دلم خيلی پر است. شرايط برايم 
طوری ش��ده كه وقتی يادم می آيد روزی كش��تی گير بودم و كشتی می گرفتم، قلبم 

درد می گيرد.
 احس��اس س��نگينی در قفسه س��ينه ام می كنم و انگار قلبم می خواهد بايستد. برای 
همي��ن تصمي��م گرفتم به هيچ عنوان نه به گذش��ته فكر كنم و ن��ه حرفی درباره اش 

بزنم.«
او ب��ا لبخن��د ادامه می دهد: »هميش��ه خوش��حال می ش��وم از اين ك��ه در كنارتان 
 باش��م. حاضرم س��اعت ها با هم بنش��ينيم و ح��رف بزنيم اما اج��ازه بدهيد موضوع
گفته های مان درباره كشتی نباشد. چون دوست ندارم از آنچه گذشته بگويم و حرف 

هايم ش��ايد برای كس��ی تلخ باش��د. آمده ام به ايران تا ديداری با دوستانم تازه كنم و 
نمی خواهم حرفی درباره تلخی ها بزنم. درباره ش��رايط روز كش��تی و بر اين اساس 
ورزش م��ان هم كه به دليل دوری ام چيزی نمی دانم كه بتوانم حرفی بزنم پس بهتر 

است سكوت كنم.«
موحد چند س��ال قبل به تهران آمد و در جريان تمرينات تيم ملی پيشكس��وتان دچار 
حمله قلبی شد. نزديكان به استاد داليل دلگيری او از كشتی را به سال های قبل نسبت 
م��ی دهند. روزهايی كه موحد اجازه مربيگری پيدا نكرد و ناچار ش��د تا به اجبار بار 

سفر ببندد و ترك ديار كند.

ورزش

برهانى
 بهترین گلزن 
تاریخ لیگ شد

بانوي پرتابگر اصفهاني : 
با بوي تنباكو 
تمرین مي كنیم

حساس ترین 
روزهای فصل 
ذوب آهن
فرا رسید

آرش برهانی كه تنها يك گل با شكستن ركورد گلزنی رضا عنايتی 
در رقابت های ليگ برتر فاصله داشت، با به ثمر رساندن گل ششم 
استقالل مقابل نفت آبادان، ركورد رضا عنايتی را شكست و عنوان 
بهترين گلزن تاريخ فوتبال ايران را از آن خود كرد. آرش برهانی 
مقابل تيم صنعت نفت آبادان، ششمين گل تيمش را به زيبايی به 
ثمر رساند، اين گل هشتاد و هفتمين گل برهانی در تاريخ ليگ 
به شمار می رفت كه وی به همراه تيم های پاس و استقالل وارد 
دروازه تيم ها كرد تا با همين گل، ركورد عنايتی را شكسته و خود 
بهترين گلزن تاريخ ليگ فوتبال ايران لقب بگيرد. همچنين عماد 
محمدرضا، با شصت گل زده، بهترين گلزن خارجی تاريخ ليگ 
برتر است كه با تيم های فوالد، سپاهان و شاهين موفق به گلزنی 
شده است. آدريانو آلوز و ابراهيم توره از اين حيث در مكان های 
بع��دی جای دارند؛ افزون بر اين كه بيش��ترين گل زده بازيكنان 
خارج��ی در يك فصل، متعلق به عماد رضا اس��ت كه در فصل 
گذش��ته، با نوزده گل زده به اين عنوان رسيد؛ البته ادينهو، گلزن 
سرشناس مس با نوزده گل زده در فصل جاری اين ركورد را در 

سه بازی آينده ليگ برتر خواهد شكست. 

فائزه كرماني بانوي پرتابگر اصفهاني در اولين تجربه حضورش 
در رقابتي رسمي عنوان نايب قهرماني مسابقات جهاني آيواز را 
كس��ب كرد. كرماني كه اميدوار اس��ت سهميه المپيك را هم به 
دس��ت آورد از شرايط تمرين در اصفهان چندان راضي نيست. 
كرماني كه 15 س��ال سن دارد دو سالي است كه در رشته دو و 
ميداني و در ماده پرتاب نيزه تمرين را زير نظر مربيان اصفهاني 
آغ��از ك��رده اس��ت. وي در ارتباط با حضورش در مس��ابقات 
معلوالن ويلچري و قطع عضو جهان گفت: اولين مسابقه رسمي 
بود كه در آن ش��ركت مي كردم. دو و ميداني را دو سالي است 
كه شروع كرده ام و تا اين مسابقه در هيچ رقابتي حضور نداشتم. 
خوش��حالم كه در اولين تجربه ام موفق به كس��ب نش��ان نقره 
مس��ابقات جهاني شدم. كرمانی افزود: در حال حاضر در سالن 
دخانيات جلس��ات تمريني را برگ��زار مي كنيم كه به هيچوجه 
شرايط مناسبي ندارد. محيط تميز نيست. چمن مناسب نيست 
و وس��ايل تمرين هم خوب نيستند. جداي از اينها بوي تنباكو 
در فض��اي تمرين ورزش��كاران را اذيت مي كند كه اميدوارم با 

تمهيدات مسئوالن هيات اين مشكل هرچه زودتر حل شود.

تيم فوتبال ذوب آهن كه تا همين چند هفته قبل مقتدرانه صدرنشين 
ليگ برتر بود اكنون به رده س��وم نزول كرده است و حتی نگران 
جايگاه فعلی خود نيز هست.  جدول رده بندی رقابتهای ليگ برتر 
 اين روزها اس��ترس زيادی را به ابراهيم زاده و ش��اگردانش وارد
می كند. ذوب آهن در بين سه تيم پرطرفدار استقالل، تراكتورسازی 
و پرسپوليس گير كرده و نكته جالب اين كه دو تيم از اين چهار 
تيم سهميه آسيايی می خواهند. اين تيم به جز بازی سخت با فوالد 
در فوالدش��هر در دو هفته پايانی در تهران ميهمان نفت اين شهر 
 است و در هفته پايانی بايستی با استيل آذين در اصفهان ديدار كند.
ذوب آهن در حالی پای به اين س��ه ديدار می گذارد كه استرس 
زيادی را از سوی سه تيم استقالل، تراكتور و پرسپوليس دريافت 
می كند و نگرانی از بابت عدم كسب سهميه آسيايی فشار مضاعفی 
را به اين تيم تحميل می كند. شايد در چنين شرايطی نقش ابراهيم 
زاده بيش از هر زمان ديگری حس می شود، ابراهيم زاده در اين 
روزها بيش از اين كه وظيفه ديكته كردن نكته هاي فنی به تيمش 
داشته باش��د، بايستی در فكر احيای اعتماد به نفس تيمش برای 

درخشش در سه ديدار باقی مانده باشد.

چهارده امتياز از يازده بازي!
آمار فاجعه بار ذوب آهن

در خط پایان !
باخت دور از انتظار ذوب آهن مقابل پاس، خاطره آخرين 
روزهاي ليگ هش��تم حرفه اي را ب��راي هواداران اين تيم 

تداعي كرده است. 
دو فص��ل پي��ش در حالي كه ذوب آهن با يك تس��اوي 
خيالش باب��ت قهرماني راحت مي ش��د در اهواز با چهار 
گل از فوالد شكس��ت خورد و دستش از جام كوتاه ماند. 
نماي��ش نااميد كننده ذوب آه��ن تنها به بازي مقابل پاس 
محدود نمي ش��ود. اگر 31 هفته گذشته از ليگ دهم را به 
سه بخش تقس��يم كنيم، ذوب آهن در 10 مسابقه اول 21 

امتياز گرفته و در صدر نشسته است. 
اين تيم در 10 بازي دوم هم به طور دقيق 21 امتياز كسب 
كرده اس��ت. سقوط ذوب آهن اما از هفته بيستم و يكم و 
پس از پايان تعطيالت 45 روزه ليگ و بازگش��ت تيم ملي 
از جام ملت هاي آس��يا آغاز ش��د. ذوب آهن در 11 بازي 
گذشته به طور ميانگين 27/1 امتياز در هر بازي كسب كرده 
كه اين تعداد امتياز براي حضور در نيمه بااليي جدول هم 
كفايت نمي كند چه برسد به قهرماني در ليگ برتر. با اين 
روند نااميد كننده به نظر مي رسد دليلي، مديرعامل باشگاه 
ه��م از قهرمان��ي در ليگ دهم قطع اميد ك��رده و اعتراف 
مي كند كه تيمش در فاصله س��ه هفته مانده به پايان ليگ 

برتر قافيه را به سپاهان و استقالل باخته است: 
»ما نباي��د خودمان را گول بزني��م. در واقع در چند بازي 
گذش��ته قهرماني را از دس��ت داديم. امروز بايد جرأت و 
جسارت آن را داش��ته باشيم كه بگوييم ضعيف بوديم و 
قهرمان نش��ديم. ما در چند هفت��ه آخر ليگ كم آورديم و 
به نظر مي رس��د خود را براي قهرماني آماده نكرده بوديم. 
در اين ش��رايط بايد سنت شكني كنيم و ديگران را عامل 

شكست ها و ناكامي ها معرفي نكنيم.
 شانسي براي قهرماني نداريم و از امروز بايد تمام تالشمان 
را به كار ببنديم تا سهميه حضور در ليگ قهرمانان آسيا را 
كس��ب كنيم.« ذوب آهن 56 امتيازي در صورتي مي تواند 
قهرمان ليگ دهم ش��ود كه سه بازي باقي مانده را ببرد و 
سپاهان 61 امتيازي در سه هفته پاياني سه امتياز كسب كند. 
عبور از اس��تقالل 58 امتيازي هم به اما و اگرهاي زيادي 

بستگي دارد.

گزارش

خبر

حركات غير اخالقي
به بسكتبال هم سرايت كرد!

حركت هاي غير اخالقي در فوتبال ايران به بسكتبال هم سرايت كرد تا ديدار 
مهرام و ذوب آهن پايان خوش��ي نداشته باشد. ديدار تيم هاي ذوب آهن و 
مهرام در آخرين بازي دور مقدماتي ليگ برتر در حالي با برتري مهرامي ها 
و صدرنشيني اين تيم به پايان رسيد كه در انتهاي اين مسابقه حركت هاي 
بسيار زش��ت و زننده  اي را از سوي اعضاي دو تيم شاهد بوديم. درگيري 
بازيكنان در طول بازي بارها به طور طبيعي ادامه داشت كه اين حركات در 

پايان و پس از سوت داور به درگيري فيزيكي شديدي منجر شد.
بابك نظافت، بازيكني كه در فصل هاي گذش��ته نيز ش��اهد حركات غير  
ورزشي او در داخل زمين بوديم، در اين بازي نيز حاشيه ساز شد. حامد آفاق 
از ذوب آهن طرف ديگر درگيري بود كه با ميانجيگري مربيان و بازيكنان 
دو تيم خاتمه يافت تا پس از رفتارهاي غير اخالقي كه در چند هفته گذشته 
در ديدار فوتبال پرس��پوليس و استيل آذين رخ داد، شاهد همان رفتارهاي 
زننده و دور از شأن ورزش را اين بار در بسكتبال باشيم. از ديگر اتفاقات 
غير اخالقي كه در اين بازي رخ داد، فحاشي شديد تماشاگران تيم ذوب آهن 
عليه بازيكنان مهرام بود. هواداران ذوب آهن چندين بار از سوي فدراسيون 
به دليل حركت هاي ناشايست از تماشاي مسابقات محروم شده اند و امكان 
دارد از تماش��اي مسابقات حساس پلي آف را از دست بدهند. به هر حال 
بايد ديد فدراسيون بسكتبال و در رأس آن كميته انضباطي اين فدراسيون چه 
تصميمي را در مورد اتفاقات اين ديدار خواهد گرفت. اتفاقاتي كه رخ دادن 
آنها در رش��ته اي دانشگاهي مانند بسكتبال دور از تصور بود. اين ديدار با 

برتري 86 بر 82 مهرام به پايان رسيد و اين تيم قهرمان دور مقدماتي شد.

كتری آب جوش خنک مى شود !

دالرها برای جام جهانی معجزه می کنند
  زاینده رود

 مسئوالن كشور قطر در حالی برنامه ريزی های اوليه 
را برای ميزبانی جام جهان��ی 2022 آغاز كرده اند كه 
با ص��رف دالرهای نفتی می خواهند چهره ای جديد 
را برای كشورش��ان ترسيم و ميزبان شايسته ای برای 
جام بيست و دوم باشند. در نگاه نخست شهر دوحه 
پايتخت ميزبان جام جهانی 2022، ش��هری ساحلی 
با س��اختمان های مدرن است كه برخالف دبی شهر 
توريس��تی ام��ارات، وجود س��اختمان های قديمی، 
مغازه ه��ای ناهمگون، زمين های بيابان��ی و باير و ... 
بخش های مدرن آن را تحت الشعاع قرار داده است. 
گرچه اكثريت مردم اين كش��ور سوار بر ماشين های 
م��دل باال از فروش��گاه های زنجيره ای و م��ارك دار 
خريد می كنند اما اگر از نظر فردی عادی كه اطالعی 
از اعط��ای بزرگ ترين تورنمنت فوتبال جهان به اين 
كشور ندارد، به اين شهر نگاه كنيم، متوجه می شويم، 
فيفا برای اعطای ميزبانی جام جهانی به قطر اشتباهی 
بزرگ را انجام داده است. همان گونه كه كميته اجرايی 
فدراس��يون فوتبال در شامگاه روز يازدهم ديماه سال 
1389 كشور قطر را به عنوان ميزبان جام جهانی 2022 
معرف��ی كرد، جهان در بهت و حيرت فرو رفت زيرا 
كمتر كس��ی متصور بود اين كش��ور گرم و كوچك 
حاشيه خليج فارس كشورهای استراليا، آمريكا، ژاپن و 
كره جنوبی را برای ميزبانی اين تورنمنت بزرگ پشت 
سربگذارد. اما از نگاهی ديگر قطری ها كه آينده خود 
را در بها دادن به ورزش متصور و آن را ابزار مناسبی 
برای جلب گردشگر دانستند، در ساليان اخير ميزبانی 

درخشانی در تورنمنت های همچون بازی  های آسيايی 
2006 و جام ملت ه��ای 2011 از خود ارائه كردند و 
پس از انتخاب به عنوان ميزبان بيست و دومين دوره 
جام جهانی هم، برنامه ريزی جامع و ش��گفت آوری 
برای ميزبانی هر باش��كوه تر اين ج��ام را انجام داده 
و خواهند داد. تقويت و گس��ترش زير س��اخت ها، 
احداث شهری مدرن با برج های سر به فلك كشيده 
و ورزشگاه های پيش س��اخته 60 تا 80 هزار نفری، 
خنك كردن ش��هر دوح��ه در زمان برگ��زاری جام، 
استفاده از استعدادهای فوتبالی كشورهای مختلف و 
... از اقداماتی اس��ت كه قطری ها جهت ميزبانی جام 
جهانی يا به اعتبارتی نمايش توانايی های خود به مردم 

جهان، در نظر گرفته اند.
بیابان ها ورزشگاه رویایی می شوند

در اين راستا عبداله سهرابی سفير ايران در قطر از در 
نظر گرفتن بودجه ای 100 ميليارد دالری برای اجرايی 
شدن و تكميل اين پروژه ها خبر داد و گفت: قطری ها 
امسال 17 ميليارد دالر برای ايجاد زير ساخت ها و آغاز 
پروژه های عمرانی در نظر گرفته اند. ضمن اينكه قصد 
دارند با ساخت شهری مدرن كه برج های سر به فلك 
كش��يده و ورزش��گاه های بزرگ در آن چشم نوازی 
می كند، ش��رايط مورد نظر فيفا را تأمي��ن تا در زمان 
برگزاری جام جهانی مشكلی نداشته باشند. اين همان 
اتفاقی اس��ت كه با شنيدن حرف های امير قلعه نويی 
در زمان ورود به ورزش��گاه الغرافه قابل تعمق است: 
25 س��ال پيش اينجا بيابان بود، تيم االتحاد در اينجا 
تمرين می كرد اما حتی زمين تمرين مناسبی نداشت اما 

امروز ببينيد بيابان به ورزشگاهی بزرگ و مجهز تبديل 
شده است. يكی از اين ورزشگاه ها، ورزشگاه لوسيل 
آيكاني��ك نام دارد كه قرار اس��ت در دوحه پايتخت 
قطر ساخته شود. اين استاديوم گنجايش ميزبانی 86 
هزار و 250 تماش��اچی را دارد و توسط پاركينگ ها 
و غرفه های خدماتی محصور است كه سقف تمامی 
آنها را صفحات خورش��يدی تشكيل می دهند. البته 
نبايد فراموش كرد طبق وعده قطری ها تعدادی از اين 
ورزش��گاه های مدرن پيش ساخته كه 60 تا 80 هزار 
نفری هستند  در پايان به كشورهای فقير آفريقايی اهدا 
خواهد شد. چشم جام جهانی كه با الهام از صدف های 
دريايی طراحی و به يك چشم بزرگ شباهت داد كه 

سقفی قابل انعطاف دارد.
تغییر ملیت در قالب استعدادیابی 

در جام ملت های گذش��ته قطر برای كس��ب عنوان 
قهرمانی در خانه، از سباستين سوريا از اروگوئه، حسين 
ياسر از مصر، قاسم برهان از آفريقا، محمد كاسوال از 
سودان، وسام ريكز از فلسطين، محمد السيد از سودان، 
فابيو س��زار از برزيل و ... كه مليت خود را تغيير داده 
 بودند در تركيب تيم فوتبالش سود برد تا لقب تيم چند 
مليتی را به خود اختصاص دهد. مسئوالن قطری اما 
برای جام جهانی 2022 تدبير جديدی دارند. استخدام 
بورا ميلوتينوويچ و چند مربی ديگر برای استعداديابی 
در كشورهای ديگر. اين مربيان از بين بازيكنان 11-10 
ساله، نفرات مستعد را شناسايی و به قطر می آورند تا 
برايشان مليت قطری بگيرد. اين كار چه حسنی دارد؟ 
حسنش اين اس��ت كه بازيكن از نونهالی با فرهنگ 

قطری ها بزرگ می ش��ود و با 24 س��ال سن در جام 
جهانی 2022 ش��ركت می كنند و با تعصب بيشتر با 

پيراهن قطر در مسابقات شركت خواهند كرد.
کتری آب جوش خنک مي شود

يكی از مهم ترين مشكالت ميزبانی جام 2022، گرمای 
ه��وا در ماه های ژوئن و ژويي��ه زمان ثابت برگزاری 
جام های جهان است كه گرمای قطر در اين ماه ها به 
55 درجه با رطوبت 100 درصد می رسد، يعنی يك 
كتری آب جوش. البته رايزنی های قطری ها با مسئوالن 
فيفا و مردان تاثيرگذار دنيای فوتبال آغاز شده تا برای 
استثنا اين جام در فصل زمستان و ماه های سرد سال 
2022 برگزار ش��ود اما در غير اين صورت استفاده از 
سيستم های خنك كننده در سطح خيابان ها، عبور و 
مرور تماشاگران را تسهيل كنند، موضوعی كه درك آن 
سخت اما برای قطری ها غيرممكن نيست. همچنين 
دانشكده مهندسی دانش��گاه قطر برای كاهش دمای 

ورزش��گاه های اين كش��ور در جريان مسابقات جام 
جهان��ی، ايجاد ابرهای خنك كننده مصنوعی بر فراز 
ورزش��گاه های اين كشور را پيشنهاد كرده كه ضمن 
جلوگيری از تابش اش��عه خورش��يد بر بازيكنان و 
تماشاگران، شرايط ايده آلی را برای برگزاری و تماشای 
يك مسابقه فوتبال فراهم می كند. اين اقدامات وعده 
مسئوالن قطری را برای كاهش دما در زمان برگزاری 
مسابقات از 45 درجه به 20 تا 25 درجه عملی خواهد 
كرد و می توان انتظار ميزبانی مطلوب اين كشور قطری 
از مسابقات جام جهانی 2022 داشت. البته وضعيت 
امروز محيطی شهر دوحه قطر، برای ميزبانی اين جام 
معتبر مطلوب نيست ولی دالرهای نفتی، برنامه ريزی 
منسجم و استفاده از تكنولوژی و فناوری های نوين، 
اين كشور 11/437 كيلومتر مربعی را به يكی از ميزبانان 
رويايی جام جهانی مبدل خواهد كرد كه عملی شدن 

آن برای ساير كشورها در حد يك معجزه است.

پيروزی شاگردان شجاعى در دومين جدال از سه گانه باريج اسانس – پيكان 

 سقوط پیکان به دره پس از 116 روز!
  زاینده رود

دومين رالی نفسگير از س��ه گانه )باريج اسانس كاشان 
– پيكان تهران( به س��ود كاش��انی ه��ای ميزبان خاتمه 
يافت تا خانه واليب��ال تهران مثل بازی رفت دو تيم كه 
با حضور انبوه تماش��اگران و در يك بازی پنج گيمه با 
برتری شاگردان پيمان اكبری همراه شد و باز هم ميزبان 
جدالی باش��د كه چندان بی ش��باهت به نبرد چهارگانه 
ال كالس��يكوی رئال مادريد – بارس��لونا در اين روزها 

نيست! 
هر چند هيچ كس��ی ش��اگردان مير مصطفی شجاعی را 
بابت شكس��ت 3 ب��ر 2، 31 فروردين براب��ر پيكان آن 
ه��م در دي��داری كه امير غفور س��تاره ج��وان اين تيم 
مجبور ش��د به خاطر تش��ديد مصدوميت پای راس��ت 
در هم��ان گيم اول زمين را ترك كند چندان س��رزنش 
نكرد اما مثل روز روش��ن بود كه تيم ش��گفتی س��ازی 
فص��ل 89-90 ليگ برتر برای بازی برگش��ت و تالفی 
شكس��تی كه داوری حميد راهجرمي��ان و چند تصميم 
 بح��ث انگي��ز او در آن ب��ی تأثي��ر نبود خ��واب هايی
دي��ده اس��ت ... بدين ترتي��ب قابل پيش بين��ی بود كه 
ب��ازی برگش��ت 4 ارديبهش��ت در تاالر تختی كاش��ان 
حكايت متفاوتی از بازی رفت خواهد داشت كه اولين 
آن اس��تقبال دو هزار نفری كاش��انی هاي��ی بود كه دو 
س��اعت پيش از دميده شدن سوت احمد پوركاشيان به 
 عالمت ش��روع بازی سكوهای سالن را به تسخير خود

درآوردند.

 گي��م اول اين ب��ازی در حالی 23-25 به س��ود پيكان 
خاتم��ه يافت ك��ه باريج اس��انس، امير غف��ور كمی تا 
قس��متی مصدوم را روان��ه بازی ك��رد و عباس فتحی 
ديگر جوان پش��ت خط زن اين تي��م كه در بازی رفت 
 و به ج��ای غفور عالی ظاهر ش��ده ب��ود را به نيمكت

فراخواند.
در اي��ن گيم اگر س��جاد تاري��وردی و عليرضا بهبودی 
برای كاش��انی ها قابل قبول بازی كردند در آن س��و اما 
رحمان داوودی و سيد محمد موسوی سهم عمده ای در 
پيروزی پيكان سواران داشتند اما استارت پيروزی نهايی 
باريج اس��انس از گيم دوم زده شد جايی كه امير غفور 
پس از كم فروغی گيم اول به كمك عليرضا بهبودی كه 
انگار در دهه چهارم زندگی به شادابی روزهای تيم ملی 
بازگشته ابتدا در اين گيم موفق به ثبت پيروزی 25-31 
و س��پس با اختالف هفت امتياز 18-25 در گيم س��وم 

برای سبزپوشان باريج اسانس شدند.
در گيم چهارم اما اين س��يد مه��دی بازارگرد بود كه همه 
چيز را به سود پيكان عوض كرد. 20-25 نتيجه ای بود كه 
روی تابلو ش��ادی را به اردوی پيكانی ها برد تا گيم پنجم 
نفس را در سينه همه حبس كند از پيمان اكبری كه در ظاهر 
 خونس��ردانه اما در باطن پر از اس��ترس در كنار زمين قدم
می زد تا مصطفی شجاعی كه روز پر فشاری را تحمل كرد 
و البته تماشاگرانی كه با حضور فشرده شان فضای سنگينی 

را بر سالن تحميل كردند.
 پيكان��ی ها با همه توان خود به گيم پنجم آمدند تا كار 

را به كاش��ان تمام كنند، اما اين باريج اسانس بود كه با 
پي��روزی 12-15، پيكان تهران را پ��س از 116 روز از 
شكس��تش برابر پتروش��يمی بندرامام در دور گروهی با 

شكست سوم بدرقه كرد.
 بدون ش��ك كارنامه پيكان با دو شكس��ت برابر هيأت 
واليبال اروميه و پتروشيمی بندرامام و پيروزی در تمامی 
ديدارهايی كه در بازی های رفت و برگشت ليگ دشت 
ك��رد آن قدر قابل توجه بود كه پيروزی باريج اس��انس 
در بازی 4 ارديبهشت قند را به دل همه كاشانی ها آب 
كند. آن هم تيمی ك��ه به جرأت بايد گفت با هزينه ای 
كمتر از يك سوم پيكانی ها پا به ليگ گذاشت و دست 
آخ��ر و در حالی كه غ��ول های بزرگ��ی نظير داماش، 
 بانك كش��اورزی، ارتعاشات از رس��يدن به نيمه نهايی
بازماندن��د اين ش��اگردان ميرمصطفی ش��جاعی بودند 
كه ب��ا صعود به اين مرحله اتفاق ب��زرگ و قابل بحث 
لي��گ 89-90 نام گرفتند و ام��ا بخوانيد تنها اظهار نظر 
س��رمربی باريج اسانس كه در محاصره هواداران تيمش 
از پيروزی برابر پيكان تنها به اين جمله بس��نده كرد ما 
در حال��ی برابر پي��كان به برتری رس��يديم كه در بازی 
رفت هم مس��تحق شكست نبوديم و حتی می توانستيم 
شكس��ت پيكان را با نتيجه ای عجيب رقم بزنيم آن هم 

در روزی كه ستاره ما غايب بود...
 اما حاال كاش��انی ها به اس��تقبال بازی سوم از سه گانه 
تيم شهرش��ان به پيكان می روند تا تكليف فيناليست را 

در تهران مشخص كنند....

عبداله موحد:
یادآوری گذشته قلبم را به درد می آورد

مصاحبه

كربكندی:
سپاهان قهرمان می شود،

ذوب آهن نایب قهرمان
كارش��ناس اصفهان��ی فوتبال كش��ور گف��ت: در پايان 
رقابت های ليگ برتر سپاهان، قهرمان ليگ و تيم فوتبال 
ذوب آهن به مقام نايب قهرمانی دس��ت خواهد يافت. 
رس��ول كربكندی س��رمربی س��ابق ذوب آهن و چهره 
ش��ناخته ش��ده فوتبال اصفهان در ارتباط با نتيجه های 
ضعي��ف ذوب آهن در ديدارهای اخير ليگ برتر گفت: 
ب��ه اعتقاد من نوس��ان در طول فصل طبيعی اس��ت اما 
نوسان در روزهای پايانی فصل مرگبار است. كربكندی 
اضافه كرد: ذوب آهنی كه 8 امتياز از تيم س��پاهان جلو 
بود در صورت برد س��پاهان مقاب��ل صبا 8 امتياز هم از 

اين تيم عقب خواهد افتاد.
ب��ه نظر م��ن علت اصلی اين اف��ت ذوب آهن در ليگ 
مسائل روحی- روانی است. ذوب آهن از بعد از فينال 

ليگ قهرمانان آسيا دچار افت شد.
ش��ايد انگيزه های اين تيم تا ح��دودی كاهش يافت و 
ش��ايد هم ش��ناخت تيم های حريف از اي��ن تيم برای 
سبزپوشان اصفهانی دردسرساز شده است. البته ناگفته 
نماند كه در فوتبال ايران هيچ تيمی بنيه تيمی س��پاهان 
را ندارد و اين تيم از زمانی كه رضا عنايتی را از تركيب 
اصلی خارج ك��رد و يانوش را بازی داد به يكباره اوج 

گرفت.
كربكن��دی ادامه داد: با وجود چن��د نتيجه ضعيف تيم 
فوتبال ذوب آه��ن، فكر می كنم اين تيم در ديدارهای 
باقی مان��ده ليگ برتر امتيازات الزم را كس��ب كرده و 

جايگاه دومی خود را از استقالل پس خواهد گرفت.
در مجم��وع معتقدم س��پاهان قهرمان ليگ و ذوب آهن 

نايب قهرمان خواهد شد.
 البته دوس��ت داش��تم ذوب آهن در اي��ن فصل كاری
می كرد كه مارك ناي��ب قهرمانی روی اين تيم نخورد 
ول��ی به هر حال گويا باز ه��م اين تيم قصد دارد نايب 

قهرمان شود.
كربكندی در مورد وضعيت ش��غلی اش در فصل آينده 
ني��ز گفت: در ميانه فصل يكی دو پش��نهاد داش��تم كه 
نپذيرفتم. برای فصل بعد اگر پيشنهادی به دستم رسيد 
س��عی می كنم با وس��واس بسيار زياد به آن فكر كنم و 
اش��تباه امسالم در قبول پيشنهاد راه آهن را تكرار نكنم. 
كربكندی در پايان گفت: متأسفانه با وجود صدور رأی 
كميته انضباط��ی هنوز راه آهن بدهی مرا نداده اس��ت 
و اين موضوع نش��ان می دهد كميت��ه انضباطی قدرت 

اجرای احكامش را ندارد.

اعتراف فدراسيون جودو
به جعل هويت

اگر چه فدراسيون جودو جعل هويت امير قاسمی نژاد را در سال های پيش 
پذيرفته اما آن را به مديريت قبلی نس��بت داده اس��ت. اين در حالی است 
كه رئيس فعلی فدراس��يون جودو در زم��ان مديريت قبلی به عنوان مدير 
تيم های ملی فعاليت داشته اس��ت. فدراسيون جودو طی ارسال جوابيه ای 
به جعل هويت در اين فدراس��يون اعتراف كرد. چندی پيش خبر افش��ای 
جعل هويت يك ورزشكار در مسابقات داخلی و خارجی روی خروجی 
س��ايت فردا قرار گرفت. انتش��ار اين خبر در محافل رسانه اي بازتاب های 
گس��ترده اي را به همراه داشت. ابتدا امير قاسمی نژاد متولد سال 1362 كه 
با نام برادر كوچكترش حميد متولد س��ال 1367 به مس��ابقات بين المللی 
امارات اعزام ش��ده بود، در مصاحبه با يكی از خبرگزاری ها اظهار داشت 
كه من تاكنون به مسابقات بين المللی نرفته ام. اين اظهارات قاسمی نژاد در 
حالی منتشر شد كه روابط عمومی فدراسيون جودو در بند چهارم دومين 
جوابيه ارس��الی خود به س��ايت »فردا« در فروردين ماه سال جاري تأييد 
نموده است »آقای قاسمی نژاد در زمان مديريت قبلی با نام حميد قاسمی نژاد 
)برادر كوچكترش( به مس��ابقات بين المللی اعزام ش��ده بود كه در زمان 
مديريت فعلی تخلف وی محرز شد و پس از محرز شدن تخلف نامبرده 
ب��ا حكم كميته انضباطی با محروميت مواجه ش��د و پ��س از اتمام دوران 
محروميت خود بار ديگر به عرصه مس��ابقات جودو بازگشت.« نكته مهم 
در خصوص اين بند از جوابيه فدراس��يون جودو، حضور ورزش��كاري با 
شناسنامه و پاسپورت برادر كوچكترش در مسابقات داخلی و بين المللی 
اس��ت. اين برای اولين بار است كه فدراسيون جودو به جعل هويت يك 
ورزشكار در اعزام به رقابت های بين المللی و كسب مدال با اين شيوه اقرار 

و اعتراف می نمايد.
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برترين عبادت مداومت 
نمودن بر تفكر درباره 
خداوند و قدرت اوست.

 امروز سه ش��نبه ششم ارديبهش��ت ماه، برابر 26 آوريل 2011 ميالدي، چهارصد و
چهل و هفتمين زادروز ويليام شكس��پير، خالق بزرگ ترين نمايشنامه هاي ادبيات 
انگليسي است. به گزارش ايسنا، ويليام شكسپير در آوريل سال 1564 در استراتفورد 
اون آوون انگليس متولد شد. پدرش يكي از شهروندان پرآوازه بود كه به عضويت 
انجمن شهر و بعد ناظر امالك شخصي در آمد، اما پس از مدتي دچار مشكالت مالي 
شد. شكسپير در مدرسه گرامراستراتفورد به تحصيل زبان التين پرداخت، اما هرگز به 
دانشگاه آكسفورد يا كمبريج نرفت. درباره جواني شكسپير افسانه هاي زيادي وجود 
دارد، اما درباره هيچكدام از آنها مدرك مستندي در دست نيست. اولين مدركي كه 
بعد از مراسم تعميد او در دست است، ازدواجش با آن هاتوي در سال 1582 است. 
از اين ازدواج وي داراي يك دختر در س��ال 1583 و يك دوقلوي پسر و دختر در 
سال 1592 شد. در حال حاضر هيچ مدركي مربوط به هفت سال بعد از سال 1592 
در دست نيست، اما وي در سال 1592 در لندن در نقش يك هنرپيشه و بعدها به 
عنوان يك نمايشنامه نويس به شهرت رسيد. در اين زمان چندين كمپاني هنر پيشگي 
در لندن راه اندازي شده بود. عده اي گمان مي برند شكسپير قبل از سال 1592 با يك 
يا چند تا از اين كمپاني ها كار مي كرده اس��ت، اما مدركي معتبر از همكاري اش با 
موفق ترين گروه تئاتر آن زمان يعني گروه مردان لرد چمبرلين موجود است. اين گروه 
زماني كه جيمز اول به سلطنت رسيد، به »مردان پادشاه« تغيير نام دادند. شكسپير نه تنها 
با اين كمپاني در نقش يك بازيگر كار مي كرد، بلكه به تدريج به يك سهام دار اصلي 
و نمايشنامه نويس قابل تبديل شد. شماري از هنرپيشه هاي دوران شكسپير همچون 
ريچارد باربيگ در اين كمپاني كار مي كردند كه اكثر نقش هاي مهم شكسپير همچون 
شاه لير و اتللو را بازي مي كرد. ديگر بازيگران نمايشنامه هاي شكسپير، ويل كمپ و 
رابرت آرمين بودند كه نقش هاي دلقك ها و احمق ها را بازي مي كردند. در سال 1599 
 »the Globe« كمپاني مردان چمبرلين بهترين مراكز تئاتر دوران ملكه اليزابت يعني
را راه اندازي كردند. شكسپير در سال هاي اوليه زندگي اش، خود را با تئاتر محدود 
نكرد. وي در سال 1593 يك شعر اسطوره اي به نام »ونوس و آدونيس« را نوشت 
و آن را به كنت سوتامپتون تقديم كرد. اولين سندي كه در آن فعاليت شكسپير ياد 
شده است، مربوط به نوشته هاي فرانسيس مرز است. اين نويسنده در كتابي، شاعران 
انگليسي را با شاعران پيشين مقايسه كرده و درباره شكسپير گفته است: همانگونه 
كه از پلوتوس و سنكا به عنوان بهترين طنزنويس ها و تراژدي نويس هاي زبان التين 
ياد شده است، شكسپير نيز در ميان نويسنده هاي انگليسي در نوشتن نمايشنامه طنز 
و تراژدي تبحر زيادي دارد. وي در ادامه كتابش ريچارد دوم، ريچارد س��وم، هنري 
چهارم، پادشاه جان، تيتوس آندرونيكوس و رومئو و ژوليت را به عنوان تراژدي هاي 
شكسپير و دو جنتلمن از ورونا، كمدي اشتباهات، رؤياي نيمه شب تابستان، بازرگان 
ونيزي، Love›s Labor›s lost و Love›s labor›s won را به عنوان كمدي هاي 
شكسپير نام برده است. تمام نمايشنامه هايي كه مرز از آنها به عنوان تراژدي ياد كرده 
است، به جز رومئو و ژوليت و تيتوس آندرونيكس، نمايشنامه هاي تاريخي هستند؛ 
نوعي داستان محلي كه بر اساس كتاب هاي تاريخي افرادي همچون رافائل هالينشد 
نوشته شده اند كه حوادث دوره هاي سلطنتي پادشاهان گوناگون انگليسي را روايت 
مي كنند. در پايان دهه 1590، نمايش��نامه نويس بزرگ دوره رنس��انس، كمدي هاي 
رمانتي��ك بزرگش همچون همانطور كه تو آن را دوس��ت داري، ش��ب دوازدهم، 
هياهوي بس��يار بر سر هيچ و نمايشنامه تاريخي نهايي اش هنري پنجم را نوشت. 
دهه بعد،  دهه خلق ماندگارترين شاهكارهاي او، تراژدي هاي بزرگ هملت، مكبث، 
اوتللو، شاه لير و آنتوني و كلئوپاترا، بود. در سال 1610 شكسپير بازنشسته شد، اما 
همچنان به كار نويسندگي اش ادامه داد و به تنهايي كتاب طوفان و با همكاري فرد 

ديگري »هنري هفتم« را نوشت. اين دوره، دوره نوشتن تراژدهاي كمدي  همچون 
طوفان، سيمبالين و قصه  زمستان بود. جداي از شعرهاي غيردراماتيكش، شكسپير 
اس��تعدادش را به تئاتر اختصاص داد. »مرز« در س��ال 1598 در كتابي نوشته است: 
شکسپیر در میان دوستانش به سرودن غزل هاي شیرین شهرت داشت. غزل هايش 
در سال 1609 منتشر شد. اين غزل ها ارتباط شكسپير با دنياي عمومي مردم بود، اما 
كامالً با غزل هاي سروده شده در دوران اين شاعر متفاوت بودند. برخي از اين غزل ها 
درباره زيبايي يك مرد جوان و اصرار به ازدواج، شمار ديگري درباره يك زن است، 
تعداد ديگري درباره مثلث عش��قي بين دو مرد و يك زن و شماري درباره قدرت 
ويران كننده زمان و جاودانگي شعر است. اگرچه كلمات به كار رفته در اين اشعار 
اغلب ساده هستند، اما از سبك استعاري بسيار غني اي برخوردارند. مفاهيم موجود 
در اين اشعار نيز تنها به افكار رايج دوره رنسانس محدود نبود، بلكه شامل مفاهيم 
ش��ادي، غرور، افسردگي، شرم، ترس و ناراحتي است. اين اشعار نشان مي دهد كه 
خالق آنها، نويسنده نمايشنامه هاي بزرگ نيز هست. نمايشنامه هاي شكسپير شامل 
بهترين ترانه هايي بودند كه تا آن زمان نوشته شده بود. اين ترانه ها گونه هاي مختلفي 
داشتند. از آن جمله ترانه هاي صبحگاهي، ترانه هاي روستايي، عاشقانه و ترانه هاي 
غم و ويژه مراسم خاكسپاري. ترانه هاي خالق »هملت« جنبه هاي گوناگون استعداد 
اين نويسنده بزرگ، قدرت خدادادي در سرودن غزل هاي شاد، قدرت شوخ طبعي، 
آگاهي فوق العاده اش از ديدگاه ها و نگرش مردم انگليس به ويژه مردم روستانشين را 
نشان مي دهد. در سال 1616 هنگامي كه شكسپير درگذشت، هيچ نسخه جمع آوري 

شده از نمايشنامه هايش منتشر نشد.

نخس��تين جش��نواره بين الملل��ي فيل��م كي��ش 
ب��ا حض��ور پرش��ور س��ينماگران و مهمان��ان 
خلي��ج  همايش ه��اي  مرك��ز  در  خارج��ي 
ف��ارس جزيره كي��ش كليد خ��ورد. به گزارش 
فارس، آيين افتتاحيه نخس��تين جش��نواره بين 
 الملل��ي فيل��م كي��ش در مرك��ز همايش ه��اي
خلي��ج فارس جزيره كيش برگزار ش��د. در اين 
مراس��م س��يدمحمد حس��يني، وزير فرهنگ و 
ارش��اد اس��المي، جواد ش��مقدري معاون امور 
س��ينمايي و تع��دادی از هنرمن��دان  در جزيره 

كيش حضور داشتند. 
 خزاع��ي: زم��ان آغ��از دیال��وگ بین المللي 

رسیده است 
محمد خراعي ،دبير جشنواره كيش در ابتداي اين 
مراس��م گفت: يكي از اهدافي كه دنبال مي كرديم، 
اشتراكات فرهنگي بين كشورهاي مختلف بود و 
به نظر ما وقت آن ش��ده بود كه در حوزه س��ينما 
يك ديالوگ بين المللي را شروع كنيم. وي افزود: 
در اين دوره فقط گفتگو و تبادل نظر و پيش��نهاد 
سينماگران مطرح بود. اميدواريم با اين همدلي در 
داخل كشور و حضور مهمانان از خارج از كشور، 

اين جشنواره بركات خوبي داشته باشد. 

ل��زوم اختص��اص جای��زه اي نفی��س ب��راي 
محصوالت سینماي شرق 

در بخش ديگري از اين مراسم، سيدمحمد حسيني 
جشنواره فيلم كيش را فرصتي نادر خواند و گفت: 
آنچه از چشم انداز اين جشنواره قابل رويت است، 
اين اس��ت كه اگر چه فرصت سوزي هاي فراواني 
وجود دارد، اما چه خوب است براي محصوالت 
س��ينماي شرق جايزه نفيسي مطرح كنيم، چرا كه 
جايزه اسكار مسابقه اي فقط براي فيلم هاي هاليوود 

است. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با بيان اين كه سينما 
بيش از هر هنري مي تواند به بيداري ملت ها كمك 
كند، افزود: اش��تراكات قوم ها و ملت ها مي تواند 
در راستاي منافع كالن كشورها باشد. وي ضمن 
اشاره به كالم مقام معظم رهبري، سينما را كليد 
پيش��رفت جهان اسالم دانس��ت و بيان داشت: 
اگر اهداف جشنواره درس��ت تبيين شود، همه 
مس��ئوالن به ويژه رئيس جمه��ور همت خواهند 
كرد جش��نواره به هدف اصلي خود برس��د. به 
گزارش فارس، در اين مراسم از علي نصيريان، 
مس��عود جعفري جوزاني و فرج اله سلحش��ور 

تقدير به عمل آمد.

 تئاتر موزيكال »آليس در س��رزمين عجايب« در 
نيويورك ب��ه روي صحنه م��ي رود. به گزارش 
ايسنا، مايكل سيروتا كارگرداني اقتباس نمايشي 
اثر مان��دگار ادب��ي لويي��س كارول را به عهده 
دارد. ب��ه گزارش ژورنال نو، اين تئاتر موزيكال 
هفته  اول ماه مي در س��الن تئاتر وينستوني سلم 
نيويورك ب��ه روي صحنه م��ي رود. ماجراهاي 
»آليس در س��رزمين عجايب« نام كتابي اس��ت 
كه لوييس كارول در س��ال 1865ميالدي منتشر 

كرد.
اين كتاب كه براي كودكان نوش��ته شده  است، 
داس��تان خيال��ي س��فر دختري به ن��ام آليس را 
تعري��ف مي كند كه به دنبال خرگوش س��فيدي 
ب��ه س��وراخي در زمي��ن م��ي رود و در آنجا با 
ماجراهاي عجيبي روبه رو مي ش��ود. اين كتاب 
بارها توسط مترجمان ايراني با عناوين مختلف 

ترجمه شده است.
 »آليس در س��رزمين عجايب«، ترجمه  حس��ن 
هنرمن��دی )نيل، 1388( ، »آليس در ش��گفتزار« 
ترجم��ه  مس��عود توف��ان )1361(، »آلي��س در 
سرزمين عجايب« ترجمه  سعيد درودی )1371( 

و »آليس در س��رزمين عجاي��ب«، ترجمه  زويا 
پيرزاد )1375( از جمله اين ترجمه ها هس��تند. 
لويي��س كارول، در س��ال 1832 مي��الدي، در 
وارينگتون متولد ش��د و در دانش��گاه آكسفورد 
درس خوان��د و در س��ال 1856 ب��ه هنر جديد 
عكاس��ي اش��تغال ورزيد. فعاليت نويس��ندگي 
 وي، در حوزه  ش��عر و داس��تان كوتاه بود. بين
سال هاي 1854 و 1856 كارهايش در نشريات 
ملي به چاپ رس��يد و اكثر نوشته هايش هم طنز 
و گاهي كنايه آميز بود. هر چند، اس��تانداردهاي 
نوش��تنش را در سطحي بسيار باال انتخاب كرده 
ب��ود، خودش نوش��ته هايش را نمي پس��نديد و 
مي گفت: هيچ كدام ارزش چاپ ش��دن ندارند. 
مش��هورترين آثار كارول، »آليس در س��رزمين 
عجاي��ب« و دنبال��ه  آن »در آيين��ه« اس��ت. آثار 
وي از زمان انتش��ار تا به ح��ال، پرطرفدار بوده 
و نه تنه��ا بر ادبي��ات كودك، ك��ه در كل حوزه  
ادبيات  تأثيرگذار بوده اند. عده اي از نويسندگان 
برجس��ته  ق��رن 20، از جمله جيم��ز جويس و 
لوييس بورخس، كس��اني هستند كه از او بسيار 

تأثير پذيرفته اند.  

با حضور پرشور سينماگران و مهمانان خارجي؛

نخستین جشنواره بین المللي فیلم كیش كلید خورد

اجراي نمایشي آلیس در سرزمین عجایب 

به مناسبت سالروز تولد آفريننده هملت با هنرمندان شهرمان

فریدون سوراني
  زاینده رود

در منظ��ر روزگار، مرداني كه تن پوش هنر دارند 
بهايي گزاف پرداخته اند، بهايي به اندازه سال هايي 
 از عم��ر گرانبه��ا. تن آس��ايي، راحت��ي طلبي و

شكم پروري برايشان جايگاهي ندارد.
آنها در اقيانوسي متالطم و مواج براي دريافت 
مرواري��دي از هنر غواصي كرده اند، اعماق را 

شكافته اند و تاريكي را كاويده اند.
فريدون س��وراني متول��د 1329 يكي از اين 
غواصان است. سوراني بازي را از سال 1347 
آغاز كرده و اكنون بيش از 60 اثر هنري دارد.  
بازي هاي او منحصر به تئاتر نيس��ت و شامل 
س��ريال هاي تلويزيوني، فيلم هاي س��ينمايي 
و تله تئاتر نيز مي باش��د. نظ��م، قانون مندي، 
صراحت لهجه و صداق��ت كالم از او مردي 
س��اخته كه ه��ر كارگرداني ب��راي دومين بار 

مجذوب و خواهان وي باشد.
رده هنري او ش��امل بهترين نويسنده 1355، 
بازيگر برتر جش��نواره كشوري كرمان 1373، 
دومين كارگرداني براي نمايش »پا« جشنواره 
آتشكاري 1375 و نمايش »سقوط« جشنواره 

استاني 1380 است.
وي اولين بازيگري مرد جشنواره تئاتر استان 
1386 را دارد. عضويت هيأت بررس��ي متون 
و انتخاب نمايش هاي تئاتر اس��تان،  ش��وراي 
بازخواني و بازبيني و عضويت هيأت داوران 
جشنواره اس��تان، از جمله فعاليت هاي هنري 

اوست.
جدي��ت و پش��تكار او نه تنه��ا در هنر كه در 
ورزش هم مشهود است. شناگري از او بدني 
ورزيده س��اخته تا بهت��ر بتواند به ايفاي نقش 

بپردازد. 
سكوت در چشم هاي س��وراني معنايي براي 
كم حرفي نيس��ت، چرا كه م��ردان بزرگ ياد 
گرفته اند كه بيش��تر از آنكه ش��عار دهند اهل 

عمل باشند.
خالقيت در بازيگري براي س��وراني چهره اي 

نو ندارد.
او از ابت��دا نياز به تكرار و تمرين نداش��ت و 
تنها در بازخواني متون مي توانس��ت به خوبي 

نقش را ارائه دهد.
فريدون س��وراني ش��خصيتي قاب��ل اعتماد و 
 اعتنا دارد. ش��كيبايي،  سكوت، گفتار بهنگام،
انديش��ه ورزي و محب��ت از اركان اصل��ي 

شخصيت اوست.
او حداقل تكنيكي ترين بازيگر ش��هر اس��ت. 
براي ه��ر حركت خ��ود داليل س��نجيده اي 
دارد و به نظر مي رس��د براي هنر اين كش��ور 
دير كشف ش��ده و اين حسرت آفرين است. 
او هم��ه خصايل نيك را ب��ا هم دارد و چون 
گوه��ري ناياب مددكار فرهنگ و هنر ش��هر 

الجوردي است.
هميش��ه پرس��ش بزرگي در ميان اس��ت كه 
بازيگ��ر تئاتر يعني چه؟!... و پاس��خ كوتاه و 
 بايس��ته اين اس��ت كه بازيگ��ر يعني فريدون

سوراني!

خبر

ساداتيان: 
نبود تعادل در عرضه و تقاضای فيلم،
پاشنه آشيل اتحاد تهيه كنندگان است

عضو هيأت مديره اتحاديه تهيه كنندگان سينمای ايران معتقد است: نامتناسب بودن ميزان توليدات سينما با 
فضای اكران، پاش��نه آشيل اتحاد ميان تهيه كنندگان است. سيدجمال ساداتيان با نگاهی به سخنان مرتضی 
شايس��ته و سيدضياء هاشمی در زمينه اتحاد ميان تهيه كنندگان در صنف جديد تهيه كنندگی اظهار داشت: 
انتخاباتی در ميان تهيه كنندگان برگزار ش��د و براساس آن اتحاديه تهيه كنندگان شكل گرفت و افرادی دور 
هم جمع ش��دند. صرف حمايت دولت و گرد هم آمدن تهيه كنندگان نش��انگر اين مسأله نيست كه ديگر 
هيچ مسأله ای پيش رو نيست. او ادامه داد: بايد منتظر بازخوردها شد و اتحاديه بعد از مدتی بايد گزارشی 
از كارها به اعضايش ارائه دهد. پاشنه آشيل اتحاد تهيه كنندگان نبود تعادل موجود در زمينه توليد و اكران 
است. در سال 40 تا 45 فيلم می تواند اكران شود و تعداد فيلم های توليدی بيش از اينهاست. اين تهيه كننده 
اظهار داش��ت: توليد زياد فيلم و نبود فضا برای اكران آثار، موجب بروز اختالفات و تش��نج  هايی در جمع 
تهيه كنندگان می ش��ود. همين كه فرصت ديده شدن تعدادی فيلم فراهم نشود، حمله هايی به وجود می آيد 
كه وضعيت باز هم ناخوشايند می شود. او درباره اين مسأله كه اتحاديه تهيه كنندگان مسئوليت صدور پروانه 
ساخت را برعهده بگيرد، گفت: اگر فقط قرار باشد اتحاديه تهيه كنندگان مسئوليت صدور پروانه ها را برعهده 
داش��ته باشد، كار سختی نيست. مهم اين است كه مس��ئول صدور پروانه ساخت تا حدی اختيار عمل در 
دس��ت داشته باش��د كه بتواند جنس فيلم های در حال توليد را كنترل كند و همچنين بين عرضه و تقاضا 
تناسبی به وجود آورد. ساداتيان گفت: ظرفيت اكران در ايران 40 تا 45 فيلم است و ساالنه 100 فيلم ساخته 
می شود. همين مسأله موجب بروز حرف و حديث ها و مشكالت است. بايد مديريتی در سينما وجود داشته 
باشد كه به جای باال بردن تعداد فيلم  های توليدی به عنوان مثال تعداد آثار را به 60 فيلم رسانده و كيفيت 
همين محصوالت را ارتقا دهد. به طور قطع توليد 60 فيلم با كيفيت، ولع تماش��ای فيلم را در تماش��اگران 
بيشتر می كند. او همچنين در مورد ورود نسل های جديد به سينما گفت: هرچند كه سينمای ايران نيازمند 
نس��ل جوان و حضور آنان در سينماس��ت، اما نبايد چنين باشد كه هركس از راه رسيد پشت دوربين برود 
و بودجه ای كسب كند و آن را برای ساخت فيلمی هزينه كند كه در نهايت هم تماشاگر را به سالن سينما 
نمی آورد. تهيه كننده »به رنگ ارغوان« درمورد اين ديدگاه س��يدضياء هاش��می كه به صدور بی رويه پروانه 
ساخت در سال 1389 اشاره داشت، گفت: در سال 89 تعداد زيادی مجوز ساخت صادر شد. بخشی از اين 

مسأله به سياست های معاونت سينمايی برمی گردد.

نهاد هاي مرتبط با مس��ائل س��ينما بايد در همراهي با وزارت ارش��اد براي رفع 
معضالت سينما همكاري كنند و از پرداختن به حواشي بپرهيزند. بهروز جعفري 
توج��ه به وضعيت هنرمن��دان و حقوق آنها را از مهم تري��ن اهداف اقتصاد هنر 
دانست و گفت: رسيدگي و توجه به پرداخت حقوق فعاالن حوزه هنر و توجه به 
وضعيت بيمه آنها از مسائلي است كه بايد در راستاي تحقق اهداف رونق اقتصاد 
هنر، مورد توجه قرار گيرد. نماينده مردم س��ميرم در مجلس ش��وراي اسالمي، 
مديريت ه��اي متعدد و عدم تصميم گيري واحد دربخش هاي هنري را از ديگر 
معضالت عرصه هاي هنري كش��ور توصيف و تصري��ح كرد: فقدان مديريت و 
قدرت تصميم گيرنده واحد در مراكز هنري ما و عدم انسجام ساختار هاي حمايتي 
از هنرمندان در حوزه هاي متولي، از عواملي است كه انسجام جامعه و ارگان هاي 
هنري را برهم ريخته و مانع فعاليت هاي مناسب آنها مي شوند. وي ادامه داد: به 
عنوان مثال هنرمندان عرصه هنر هاي تجس��مي كش��ور، بخشي زير نظر وزارت 
ارشاد هستند و بخشي ديگر تحت نظر سازمان صنايع دستي ساماندهي مي شود 
و واضح است كه اين مديريت دوگانه به حمايت و فعاليت مناسب آنها صدمه 
مي زند. جعفري ضمن تأكيد بر لزوم درآمدزايي در عرصه س��ينما به عنوان يك 
صنعت بزرگ، افزود: از ديدگاه كيفي جزء 10 كش��ور اول دنيا در فيلم س��ازي 
هس��تيم، اما بايد ميزان توليدات عرصه س��ينما و فيلم را افزايش دهيم و در كنار 
اين افزايش، كيفيت را نيز حفظ كنيم و افزايش دهيم. وي توانمندي هاي فعاالن 

هنري كشوررا براي درآمدزايي از طريق ارائه آثار در عرصه هاي بين المللي قابل 
توجه ارزيابي و تأكيد كرد: عدم مديريت واحد، فقدان مهندسي فرهنگي سنجيده 
و عدم عرضه به موقع و مناس��ب آثار هنري، از موانع رونق اقتصادي حوزه هاي 
هنري در كشور ماست. جعفري در ادامه با تأكيد بر لزوم حل معضل مافياي اكران 
به عنوان آفت عرصه سينما و سرمايه گذاران اين حوزه در راستاي تحقق اهداف 
رونق اقتصادي عرصه هنر، تأكيد كرد: حركت هاي مناسبي در معاونت سينمايي 
وزارت ارشاد براي مقابله با اين موضوع در حال پيگيري است و اميدواريم از اين 
پس ش��اهد اكران فيلم ها بر اساس يك تقويم زماني عدالت محور باشيم. عضو 
كميسيون فرهنگي مجلس، مافياي اكران را آفت بدنه اقتصادي و فرهنگي سينما 
معرفي و تأكيد كرد: حمايت از فيلم هاي توليد ش��ده و فيلم س��ازان در راستاي 
اجراي عدالت، به عنوان يكي از مهم ترين محور هاي نظام، بايد يكس��ان اعمال 
ش��ود. وي از خارج ش��دن خانه س��ينما از فرم و فعاليت هاي صنفي و ورود آن 
به بازي هاي سياس��ي گله و تأكيد كرد: نهاد هاي مرتبط با مس��ائل سينما بايد در 
همراهي با وزارت ارشاد براي رفع معضالت سينما همكار باشند و از پرداختن 
به حواشي بپرهيزند. معاون هنري وزارت ارشاد در حالي از بسترسازي معاونت 
هنري در حوزه هنر در س��ال جاري و توجه ويژه به اقتصاد در اين عرصه براي 
تحقق اهداف جهاد اقتصادي در حوزه هنر خبر داده كه س��هم ايران از چرخش 

مالي اقتصاد هنر تا به امروز بسيار ناچيز بوده است.

نماينده مردم سميرم:

ورود خانه سینما به مناقشات سیاسي به حیثیت این نهاد ضربه مي زند

كتاب ميراث معنوي منتشر شد 
دبير انجمن صنفي راهنمايان گردش��گري اس��تان تهران از انتشار كتاب ميراث معنوي به منظور معرفي 
بيش��تر مواريث معنوي ثبت جهاني شده ايران و س��اير كشورها در سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي 

ملل متحد )يونسكو( به مردم خبر داد.
آرش ميرآقايي در گفتگو با ايرنا اظهار داش��ت: اين كتاب شامل دو بخش معرفي ميراث معنوي جهاني 

و ميراث معنوي ايران است كه بخش اول آن ترجمه و بخش دوم تأليف است.
وي ب��ا بيان اين كه اي��ن كتاب حاصل تالش جمعي اعض��اي انجمن صنفي راهنمايان اس��ت، افزود: 
س��ميه مهدوي نيا مترجم اين كتاب اس��ت كه با كمك اعضاي انجمن در بخش هاي مختلف آن مانند 

ويراستاري و همفكري در ترجمه، آن را به مرحله توليد رسانده است.
ميرآقاي��ي گف��ت: مي��راث طبيع��ي، مي��راث زيردري��ا، مي��راث كش��اورزي و مي��راث آب از جمل��ه 
 زيرش��اخه ه��اي مي��راث معنوي هس��تند ك��ه هنوز حت��ي براي برخ��ي از كارشناس��ان اي��ن حوزه

ناشناخته اند.
وي توضيح داد كه اين كتاب با هدف معرفي اين دسته از مواريث معنوي ايران و ساير كشورها به مردم 
به عنوان گردش��گران و به كارشناس��ان و محققان و پژوهش��گران براي بررسي اين دسته از داشته هاي 

فرهنگي و كمك به رونق صنعت گردشگري كشور تدوين شده است.
دبير انجمن صنفي راهنمايان گردش��گري اس��تان تهران با يادآوري اين كه طبق اعالم س��ازمان جهاني 
جهانگردي آش��نايي با آداب و رس��وم، جش��نواره ها، س��بك زندگي و پوش��اك و خوراك ساير ملل، 
ام��روزه ازجمله تمايالت گردش��گران براي پرداختن به موضوع س��فر اس��ت، اف��زود: معرفي اينگونه 
 م��وارد ك��ه در قال��ب ميراث معن��وي تعريف مي ش��وند، كمك بس��زايي در رونق گردش��گري ايران

خواهد داشت.
وي گفت: با توجه به اين كه كنوانسيون ميراث معنوي در سال 2003 ميالدي مطرح شد، تاكنون بيش 
از 120 اثر معنوي از كش��ورهاي سراس��ر جهان در يونس��كو به ثبت رسيده است كه در اين ميان سهم 

ايران پنج اثر است.
 آيي��ن ه��اي معن��وي تعزي��ه، آيي��ن ه��اي پهلواني، موس��يقي مقام��ي بخش هاي ش��مال خراس��ان،
 مهارت هاي س��نتي بافت فرش كاش��ان و فارس آثار معنوي كش��ورمان هس��تند كه دريونسكو به ثبت

رسيده اند. 
ميرآقايي در مورد ش��مارگان و بهاي كتاب ميراث معنوي اظهار داش��ت: اين كتاب با يك هزار و 100 

شماره اثر با قيمت 75 هزار ريال وارد بازار شده است.

روايت تصويري اكبر ناظمي از انقالب اسالمي
در نمايشگاه كتاب 

عكس هاي منتش��ر نش��ده از وقايع انقالب اس��المي درس��ال 1357 از آرش��يو اكبر ناظمي در قالب 
 ي��ك مجموع��ه همزمان با برگ��زاري بيس��ت و چهارمين نمايش��گاه بين المللي كتاب تهران منتش��ر

مي شود.
 ب��ه گ��زارش ايرنا به نقل از حوزه هن��ري،365 قطعه عكس از مجموعه عكس ه��اي اكبر ناظمي در 

مجموعه اي چهارجلدي منتشر خواهد شد.
اي��ن مجموعه كتاب در چهار عنوان انقالب، زنان، كودكان و نوجوانان و ش��عارها و ديوارنوش��ته ها 
وقاي��ع، فعاليت هاي خودجوش و حضور يكپارچه ملت ايران را از مردادماه 1357 تا پيروزي انقالب 

اسالمي به تصوير مي كشد. 
جل��د اول اي��ن مجموع��ه كت��اب، س��ال 1388ب��ا ش��مارگان دو ه��زار و 500 جل��د منتش��ر 
 ش��د و ب��ه دلي��ل اس��تقبال عالقه من��دان ب��ه تاري��خ، هن��ر عكاس��ي و دانش��جويان به چ��اپ دوم

رسيد. 
براس��اس اين گزارش، در اين چهار جلد، بخش��ي به عنوان چكيده وقايع انقالب 1357 پيوست شده 

كه فهرست وار به اتفاقات مهم روزهاي پر التهاب انقالب مي پردازد.
عالوه بر اين بخش، در دو كتاب زنان و ش��عارها و ديوارنوش��ته ها با اس��تناد به عكس هاي موجود 
 در كت��اب، بيوگراف��ي ش��خصيت هاي مؤثر در انق��الب، بخش ديگ��ري از اين كتاب ه��ا را تكميل

مي كند. 
اين كتاب ها در قطع بياض بزرگ از س��وي انتش��ارات س��وره مهر تهيه و توليد ش��ده و همزمان با 

نمايشگاه بين المللي كتاب تهران به بازار عرضه مي شود.
مهيار س��پهري، كبري كريمي و مريم قرباني نيا و بهناز شمس��يني در بخش گرافيك، محسن كاظمي، 
فاطمه س��رآباداني و نسرين افش��ار در بخش تحقيق و پژوهش، عليرضا روش��ن به عنوان ويراستار، 
مجي��د زارع ب��ه عنوان ناظر چاپ و ژوبين غازياني به عنوان مدير توليد، اكبر ناظمي را در تأليف اين 

كتاب ها ياري كرده اند. 
بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران از 14 لغايت 24 ارديبهشت ماه در مصلي تهران 

برگزار مي شود. 

برگزيدگان پنجمين جاي��زه معماري ميرميران در 
تاالر بتهوون خانه هنرمندان ايران معرفي شدند. به 
گزارش فارس، جوايز برگزيدگان پنجمين جايزه 
معماري ميرميران با حضور ايرج اعتصام مدير عامل 
بنياد معماري ميرميران، فري��ال جواهريان معمار، 
داراب ديبا رئيس هيأت داوران، علي اكبر صارمي 
معمار، س��يد عليرضا قهاري رئيس انجمن مفاخر 
معماري ايران، شهاب كاتوزيان و حميد ميرميران 
به عنوان اعضاي هيأت داوران اين دوره اهدا شد. 
جايزه نخس��ت اين دوره به طرح مشترك محسن 
كاظميان فرد و مهران عرفانيان اهدا ش��د كه شامل 
60 ميلي��ون ريال وجه نقد، لوح تقدير و مجموعه 
آثار س��يدهادي ميرميران بود. طرح مش��ترك نادر 

نيك گفتار و رضا عباس پور جايزه دوم را شامل30 
ميليون ري��ال، لوح تقدير و مجموع��ه آثار هادي 
ميرميران را از آن خود كرد. جايزه س��وم نيز شامل 
15 ميلي��ون ريال وجه نقد، لوح تقدير و مجموعه 
آثار س��يدهادي ميرميران به صورت مش��ترك به 
هديه درمان و س��ينتيا ناگي و سروش الهي تعلق 
گرفت. همچنين طرح هاي نسترن اسماعيل بيگي، 
امير س��ياوش قرباني، شهاب توليت كاشاني، آالله 
س��خاني فر، فاطم��ه نوربخش، حميد حس��يني، 
شوكا معتمدي، آرش كرمي، پاشار قرچمني، علي 
اصغرزاده، حامد سلطاني، صالحه بخارايي، محمود 
خليلي، عباس صرافي، مجيد ادب، محمدياس��ر و 
محمد رسول موسي پور، عليرضا علي الحسابي و 

كميل شفق به عنوان آثار منتخب معرفي شدند.

برگزیدگان پنجمین جایزه معماري میرمیران
معرفي شدند
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