
معاون عمراني استاندار اصفهان 
گفت: تا پايان س��ال جاري 15 
شهر به شهرهاي استان اصفهان 
اضاف��ه و تعداد ش��هرهاي اين 
استان به 115 شهر مي رسد.سيد 
جمال الدين صمصام شريعت در 

مراسم معارفه شهردار جديد ش��هر گلشن با اشاره به اين كه انتصاب 
شهردار جديد شهر گلشن ...

عضو هيأت مديره اتحاديه های 
مفيد هر  اتوبوسراني گفت: عمر 
دستگاه اتوبوس 10 سال است كه 
اين رق��م به دليل گرما و كويري 
بودن كاش��ان به پنج سال كاهش 
يافته  است. محسن عرفان تعداد 

اتوبوس هاي فرسوده سازمان اتوبوسراني كاشان...

افزايش 15 شهر به شهر هاي 
استان اصفهان در سال جاري

عضو هيأت مديره اتحاديه های اتوبوسراني : 
عمر مفيد اتوبوس هاي شهري
در كاشان كاهش يافته است

صفـحهصفـحه
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پس از 5 سال توقف؛
محصوالت ذوب آهن با ناوگان ريلي
جابه جا مي شود
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رئيس كميسيون اصل 44 مجلس:

20هزارمگاواتبرقهستهاي
واردچرخهصنعتبرقميشود

صفحه 4

مديرعام��ل ش��ركت عمران و 
و  چهارمح��ال  مسكن س��ازان 
بختي��اري گفت: يك هزار و 50 
هكتار بافت فرس��وده در سطح 
شهرهاي اين اس��تان شناسايي 
شده است. خسرو خدابنده در 

نشست كميته تخصصي مسكن اين استان ...

مديرعامل شركت عمران و مسكن سازان 
چهارمحال و بختياري:

شناسايي 1050 هكتار بافت فرسوده 
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باتصويب مجلس؛ 
حقوق كاركنان دولت همچون گذشته
واريزمي شود

آگهيمناقصه
شركت آب منطقه اي اصفهان در نظر دارد آبرساني به روستاي آبگرم و حسن آباد كرون را از طريق 

مناقصه عمومي با شرايط و مشخصات زير به پیمانكار واجد صالحیت واگذار نمايد. لذا از مناقصه 

گراني كه تمايل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت به همكاري مي گردد.

مبلغ پايه: حدود 600/000/000 )ششصد میلیون ريال( براساس فهارس بهاي پايه خطوط انتقال 

سال 1388

حداقل رتبه پيمانكار: 5 آب

محل اجرا: استان اصفهان شهرستان تیران و كرون

مدت اجرا: 4 ماه

هزينه تهیه اسناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه،  مدت اعتبار پیشنهادها و مكان و 

زمان تحويل پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص مي شود.

واجدين شرايط از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهي حداكثر به مدت 7 روز مهلت دارند نسبت 

به اعالم آمادگي كتبي، تكمیل پرسشنامه اطالعات پیمانكاران و ارائه مدارك مثبته شركت اقدام 

نمايد. پس از تعیین فهرست كوتاه مناقصه گران از آنها جهت خريد اسناد مناقصه دعوت به عمل 

خواهد آمد.

نشاني مناقصه گزار: اصفهان- پل خواجو- بلوار آئینه خانه- جنب هالل احمر- شركت آب منطقه اي 

اصفهان- دفتر قراردادها- كدپستي 76473 - 81646 صندوق پستي: 391

 WWW.ESRW.IR سايت

تلفن تماس: 5 - 6615360  داخلي 122    فاكس: 6611073

شركت آب منطقه اي اصفهان

شركت آب منطقه ای اصفهان

مناقصاتعمومییکمرحلهای

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد تأمین نیروی انسانی 
خود را از محل اعتبارات جاری به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

محل اعتبار موضوع مناقصه شماره مناقصه

جاری

تأمین نیروی انسانی جهت انجام امور اداری 90-1-84

تأمین نیروی انسانی جهت انجام امور خدمات 
عمومی 90-1-85

تأمین نیروی انسانی )راننده( 90-1-86

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبیرخانه كارفرما:
تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 90/2/31

تاريخ گشايش پاكات مناقصه:
از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 90/3/1

محل دريافت اسناد مناقصه:
 www.abfa-esfahan.com پايگاه اينترنتی

www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
تلفن: 6680030 - 0311

در چهارمحال و بختياري؛
دفاتر خدمات نوسازي 
محالت ايجاد مي شود 

مع��اون عمراني اس��تاندار چهارمحال و بختياري 
گف��ت: دفات��ر خدم��ات نوس��ازي مح��ات و 
س��كونت گاه هاي غير رس��مي به منظور بهسازي 
بافت هاي فرس��وده در اين استان ايجاد مي شود. 
به گزارش فارس از ش��هركرد، محمود عيدي در 
نشست كميته تخصصي مسكن اين استان اظهار 
داشت: بنياد مسكن در صورتي كه متقاضي مناطق 
انبوه س��از باشد، يك هفته فرصت دارد تا ليست 
شهرها را همراه با اس��امي متقاضيان ارائه دهد و 
بانك مس��كن هم در اين راستا همكاري الزم را 
با بنياد مس��كن خواهد داشت. وي با بيان اين كه 
دس��تگاه ها بايد تمام آمار قابل اس��تناد در اجراي 
برنامه ه��اي دس��تگاه متبوع خ��ود را به معاونت 
عمراني اس��تاندار ارائه دهند، تصريح كرد: براي 
در اختيار داش��تن مستندات و نيز ثبت در پرونده 
جلسات تأمين مس��كن، الزم است كه دستگاه ها 
تم��ام آمار و برنامه هاي خود را ارائه دهند. عيدي 
خاطرنش��ان كرد: شركت عمران و مسكن سازان 
بايد پيش بيني اعتبار مورد نياز در راستاي بهسازي 
بافت فرس��وده در سطح ش��هرهاي مختلف اين 
اس��تان در س��ال جاري را تعيين و ارائه كند. وي 
از اب��اغ قانون جديد احياي بافت هاي فرس��وده 
در اس��تان خبر داد و گفت: اي��ن قانون مي تواند 
كليد حل بس��ياري از مسائل شهري باشد. عيدي 
با اش��اره به مفاد اين قانون، گفت: بر اس��اس اين 
قانون افتتاح دفاتر خدمات نوس��ازي محات و 
همچنين س��كونت گاه هاي غيررسمي در دستور 
كار قرار خواهد گرف��ت. وي ادامه داد: طبق اين 
قانون ش��هرداري ها مجاز هس��تند كه براي دفاتر 
خدماتي با ش��رايط خاص به منظور احياي بافت 
فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي، مجوز الزم 
را صادر كنند تا با تصويب شوراي اسامي شهر 
بتوانند فعاليت خود را آغاز كنند و عاوه بر ايفاي 
وظاي��ف ايجاب��ي، اين دفاتر بخش��ي از وظايف 

شهرداران را نيز برعهده بگيرند. 

م الف: 1868
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
جهان نماجهان نما

اوباما؛
تغيير در دولت و تمركز بر نتايج

جهان نما

تغييرات اعام ش��ده اخير از سوي باراك 
اوباما، در تيم امنيتي دولت آمريكا مي تواند 
در مسير ايجاد تحوالت در حوزه داخلي و 
خارجي و تمركز بر نتايج از سوي رئيس 
جمهور اين كش��ور باش��د. ب��اراك اوباما 
رئيس جمهور آمريكا، روز پنج شنبه هشتم 
ارديبهشت ماه جاري ، تغييراتي اساسي در 
دو سازمان كليدي امنيتي در اين كشور را 
 اع��ام كرد. به گزارش ش��بكه تلويزيوني
سي ان ان، قرار است لئون پانتا، رئيس سازمان 
سيا، جايگزين رابرت گيتس، وزير كنوني 
دفاع آمريكا شود و ژنرال ديويد پترائوس، 
فرمانده نيروهاي آمريكايي در افغانستان نيز 
بر مسند رياست سازمان اطاعات مركزي 
آمريكا )س��يا( بنشيند. رابرت گيتس كه به 
حزب جمهوري خواه وابس��ته است و در 
س��ال 2006 )1385( توسط جورج بوش 
رئيس جمهوري پيشين آمريكا، به عنوان 
وزير دفاع انتخاب ش��ده بود، در پايان ماه 
ژوئن )خرداد ماه( پنتاگون را ترك مي كند. 
باراك اوباما همچنين رايان كراكر، س��فير 
پيش��ين آمريكا در عراق را به جاي كارل 
آيكنبري به عنوان س��فير آينده كشورش 
در افغانس��تان منصوب كرد. ب��ا توجه به 
قانون اساسي اياالت متحده، مجلس سناي 
آمريكا بايد اين انتصاب ها را تأييد كند. اين 
تغييرات كمتر از يك سال پس از بركناري 
ژنرال مك  كريستال، فرمانده پيشين نيروهاي 
ائتاف در افغانستان، و جايگزين شدن وي 
با ژنرال پترائوس انجام مي شود. تغييرات 
جديد در تيم امنيت مل��ي باراك اوباما در 
حالي صورت مي گيرد كه در مهرماه گذشته 
نيز جيمز جونز، مشاور امنيت ملي رئيس 
جمهور آمريكا از كار خود كناره گيري كرد 

و تام دونيلون جانشين وي شد. 
اوباما؛ تغييرات از درون، تحول در بيرون 
باراك اوبام��ا در حالي تصميم خود مبني 
بر تغييرات در تيم امنيت ملي دولت خود 
را اع��ام كرد كه در تعطيات ژانويه )دي 
1389(، گزينه هاي مورد نظر خود را مورد 
بررسي قرار داده بود. همچنين پيش از اين، 
 تغيير گروه اقتصادي دولت، با جابه جايي
مدير ش��وراي ملي اقتصاد آغاز شده بود. 
در ادامه تغييرات، اوباما با تغيير در چيدمان 
عناصر امينتي دولت خود تاش كرده است 
تا اهداف متعددي را در حوزه هاي داخلي 
و خارجي پيگي��ري نمايد. وي همچنين 
به هنگام معرفي اي��ن چهره ها، تحوالت 
افغانس��تان را در آس��تانه مرحل��ه اي تازه 
خواند كه با انتقال مسئوليت تأمين امنيت به 
نيروهاي افغان، خروج نيروهاي آمريكايي از 

افغانستان از تابستان امسال آغاز مي شود. 
حوزه داخلي: در حوزه داخلي ساماندهي 
و كاهش بودجه هاي نظامي و سازماندهي 
مجدد كارگزاران حكومت��ي، دو موضوع 
اولويت دار براي دولت اوباما محس��وب 

مي شود. 
-كاهش و ساماندهي بودجه هاي نظامي: 
بح��ران اقتصادي س��ال 2008 )1387( در 
آمريكا همواره به عنوان بزرگ ترين چالش 
ب��راي دولت اوباما مطرح بوده اس��ت. در 
اي��ن چارچوب به نظر مي رس��د اولويت 
اصل��ي دولت اوباما س��اماندهي و كاهش 
بودجه هاي نظامي آمريكا باش��د. در اين 
رابطه مجله فارين پالس��ي بازوي تصميم 
گيري كاخ س��فيد، با اشاره به چالش هاي 
اقتصادي پيش روي دولت اوباما، نوش��ت: 
»مأموريت اصل��ي آقاي پانتا در مقام وزير 
دفاع در پنتاگون، كاهش ش��ديد بودجه ها 
خواهد بود تا از اي��ن طريق دولت بتواند 
رضايت جمهوري خواهان ناراضي كنگره 
از وضعيت موجود را جلب كند. او تجربه 
قابل توجهي در زمينه كاهش بودجه ها دارد، 
اما انج��ام ماموريت كاه��ش بودجه 700 
ميليارد دالري، چندان هم آس��ان نخواهد 
بود«. در اين رابطه دولت اوباما از پنتاگون 
خواس��ته است كه در طول پنج سال آينده 
به ميزان 78 ميلي��ارد دالر هزينه هاي خود 
را كاهش دهد. بنابراي��ن، دولت اوباما در 
 مسير چالش هاي اقتصادي موجود تاش
مي كند تا عناصري را به كار گيرد تا در عين 
حفظ برتري نظامي آمريكا در سطح جهاني، 

 در مق��ام پاس��خ به چالش ه��اي داخلي،
هزينه هاي نظامي را س��اماندهي و كاهش 

دهد. 
تكميل و بازسازي تيم دموكرات: اوباما 
در آغاز فعاليت دولت خود در حالي ليست 
وزراي خود را تقديم سنا كرد كه در تيم امنيتي، 
 گيتس به عنوان تنها وزير جمهوري خواه
از دولت جورج بوش باقي مانده بود. اين 
درحالي است كه رابرت گيتس در روزهاي 
آغازين سال 2011 )1389( به طور رسمي 
اعام كرد كه قصد بازنشستگي دارد. در نگاه 
اوليه به چنين تحولي، مي توان تأكيد كرد كه 
فضاي مديريتي پنتاگون به نحوي پيش رفته 
است كه خواسته هاي امنيتي اوباما و رابرت 
گيتس با يكديگر تفاوت دارد. اما در نگاه 
عميق تر، به نظر مي رس��د كه رويكرد و 
تفسير از استراتژي نظامي آمريكا در نگاه 
دمكرات ه��ا و جمهوري خواهان همواره 
متفاوت بوده اس��ت، چرا كه تفسيري كه 
جمهوري خواهان از اين استراتژي دارند، 
نگاهي كاماً نظامي و يك جانبه است، در 
حالي كه دموك��رات ها تاش مي كنند از 
زاويه اي مشاركتي اين استراتژي را عملياتي 

سازند. 
حوزه خارجي: تحوالت خارجي همواره 
ضرورت ها و الزامات��ي را پديد مي آورد 
كه مي تواند بسترس��از تح��والت بنيادين 
در حوزه هاي مختلف باش��د. در اين ميان 
دول��ت آمريكا به دلي��ل ماهيت تهديدها 
و الزامات امنيتي در عراق و افغانس��تان و 
توجه ويژه به مقابله متمركز و همه جانبه با 
تروريسم )انعكاس يافته در استراتژي تغيير 
اوباما( تاش مي كند تا خود را در مس��ير 

الزامات جديد بازسازي كند. 
تصميم اوباما براي انتقال لئون پانتا، رئيس 
سازمان سيا به وزارت دفاع آمريكا )پنتاگون( 
و جابه جايي در كارگزاران نظامي س��يا و 
ستاد مشترك ارتش، نشانه هايي از تاش 
دولت اوباما در همپوشاني كاركردهاي اين 
دو سازمان مهم امنيتي – نظامي آمريكاست. 
در اين رابط��ه روزنامه نيويورك تايمز، در 
گزارشي، تصميم جديد باراك اوباما براي 
انتقال لئون پانتا رئيس س��يا، به پنتاگون و 
انتق��ال ديويد پترائوس ژن��رال پنتاگون به 
سيا را آخرين گواه تغييري بنيادين در يك 
دهه گذشته در ش��يوه نبرد اياالت متحده 
با تهديدات امنيتي خوانده است. به اعتقاد 
آنها آمريكا در تاش است تا مرزهاي ميان 
سربازان و نظاميان با جاسوس ها را از بين 
برده يا مبهم تر از گذشته كند تا در عمليات 
پنهان��ي در خارج از مرزهاي اين كش��ور 
موفقيت بيشتري به دست آورد. در نهايت 
تغييرات و تحوالت پيش بيني شده در تيم 
 امنيتي دولت اوباما بر اساس شاخص هاي
داخل��ي و خارجي مي توان��د برآيندهاي 
چندگان��ه اي به همراه داش��ته باش��د. در 
حوزه داخلي، شرايط ويژه آمريكا براساس 
وضعيت اقتصادي گواه آن است كه دولت 
اوبام��ا تاش دارد با تغيير رويكرد خود به 
ح��وزه دفاع، در عمل هزينه هاي نظامي و 
دفاعي كش��ور را به حداقل ممكن كاهش 
دهد. در اين چارچوب، هماهنگ س��ازي 
فعاليت هاي دفاعي در حوزه اطاعاتي و 
نظامي از منظر دولتمردان آمريكايي، يكي از 
رويه هاي در دسترس خواهد بود. در ديگر 
س��و، بازس��ازي هماهنگي در دو سازمان 
اطاعاتي و نظامي مي تواند س��بب شود 
تا استراتژي نظامي آمريكا در دوره اوباما با 
تمركز گسترده تر بر روي مقابله با اصطاح 
تروريس��م به عنوان تهديد اصلي و عمده 
براي امنيت ملي آمريكا، تحرك بيشتري را 
به هم��راه آورد . در اين رابطه اعام مرگ 
اسامه بن الدن س��ركرده گروه تروريستي 
القاعده، در اين مقطع زماني نشانه هايي را 
 به دست مي دهد كه تيم امنيت ملي آمريكا
مي تواند به سمت تغيير استراتژي امنيت 
اين كشور نيز حركت كند يا تفاسيري كه 
از اي��ن راهبرد مي ش��ود از زاويه ديگري 
عملياتي شود. بدين نحو استراتژي امنيتي 
آمريكا با القاي تداوم تهديدهاي شبكه اي، 
تاكتيك هاي تقابل ش��بكه اي را نيز براي 

مقابه به كار خواهد گرفت . 

جهان نما

نماين��دگان مجلس ش��وراي اس��امي مق��رر كردن��د كه حق��وق كاركنان 
 دولت همچون گذش��ته توس��ط وزارت امور اقتصادي و دارايي به حس��اب

دستگاه ها واريز شود. 
به گزارش ايرنا، اين مصوبه بدان معناست كه پرداخت حقوق كاركنان دولت 

همچون سال 86 انجام شود. 
 در گ��زارش كميس��يون تلفي��ق در اين بن��د الحاقي آمده بود ك��ه پرداخت
 هزين��ه هاي جاري دس��تگاه ه��اي اجراي��ي و دارندگان رديف وابس��ته به
قوه مجريه از طريق س��ازوكار جزء يك بن��د و تبصره 19 ماده واحده قانون 
بودجه س��ال 1386 كل كشور براساس دستورالعمل معاونت برنامه ريزي و 

نظارت راهبردي رئيس جمهوري انجام شود. 
ساير دس��تگاه هاي اجرايي و دارندگان رديف در صورت موافقت باالترين 

مقام مربوطه مشمول اين حكم است. 
احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش هاي مجلس نيز همين موضوع را اخطار 
داد و گفت: در بودجه س��ال 86 تصويب ش��د كه حقوق و مزاياي كاركنان 
دس��تگاه هاي دولتي را وزارت امور اقتصادي و دارايي مس��تقيماً به حساب 

دستگاه ها واريز كند. 
وي اف��زود: در قانون بودجه 86 وظايف وزيران محدود نش��د چراكه تعيين 
حق��وق و مزايا براس��اس قان��ون انجام مي ش��د و با امضاي وزير ليس��ت 
كاركن��ان به معاون��ت برنامه ريزي و نظ��ارت راهب��ردي رئيس جمهوري 
 مي رف��ت و با امضاي معاون��ت وزارت امور اقتص��ادي و دارايي پرداخت

می شد. 
توكلي يادآور ش��د: در اين بند الحاقي 19 آمده است كه هر اقدامي كه وزير 

مي خواهد انجام دهد در س��قف اعتب��ارات، معاونت برنامه ريزي و نظارت 
راهبردي رئيس جمهوري بايد اجازه دهد و اين درواقع اختيار وزير را كاهش 

مي دهد و وزيران را از حيز انتفاع مي اندازد. 
براس��اس جزء يك بند و ماده واحده قانون بودجه 86 كل كش��ور دس��تگاه 
 هاي اجرايي ملي و اس��تاني مكلف هس��تند ليست و يا لوح فشرده حقوق و
فوق العاده هاي مس��تمر و كسور بازنشستگي كاركنان خود را با ذكركد ملي 
آنها با امضا باالترين مقام اجرايي دستگاه، ارائه و از وزارت امور اقتصادي و 

دارايي - خزانه داري كل كشور درخواست وجه نمايند. 

باتصويب مجلس؛ 

حقوقكاركناندولتهمچونگذشته
واریزميشود

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

فاز جديد روابط بغداد - تهران
منافقين بايد هرچه سريع تر از عراق خارج شوند

سفير عراق در تهران با اشاره به فاز جديد مناسبات 
بغ��داد – ته��ران، از برگ��زاري كميس��يون عال��ي 
همكاري هاي مش��ترك ايران و ع��راق در آينده اي 
نزديك در بغداد خبر داد و گفت: اين كميس��يون با 
حضور آقاي رحيمي، معاون اول رئيس جمهور ايران 
و نوري مالكي به عنوان رئيس طرف عراقي برگزار 

خواهد شد. 
محمد مجيدالش��يخ در گفتگو با ايرنا در خصوص 
روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي دو كشور اظهار 
داشت: توس��عه روابط دو كش��ور روزافزون است 
گرچه اميدواريم شاهد پيشرفت بيشتر در بخش هاي 
مختلف باشيم. وي دو كشور را داراي ظرفيت هاي 
بسياري براي گسترش روابط دانست و افزود: عراق 
طوالني تري��ن مرز مش��ترك خود را ب��ا جمهوري 
اس��امي ايران دارد و عاوه بر آن اراده مسئوالن دو 

كشور بر اين مبناست كه روابط دو كشور روزبه روز 
مستحكم تر، پيش��رفته تر و نسبت به روابط با ديگر 

كشورها متمايز باشد. 
الشيخ با اشاره به توافقات و تفاهم نامه هاي صورت 
گرفته بين جمهوري اس��امي اي��ران و عراق ادامه 
داد: در زمينه ترس��يم مجدد مرزهاي دو كشور اعم 
از آبي و خاكي، كميسيون مشتركي در حال فعاليت 
اس��ت و همواره اجاس مشتركي نيز در اين زمينه 
برگ��زار مي  ش��ود. به گفته وي، ميله ه��اي مرزي و 
نقطه هاي صفر مرزي به دليل باياي طبيعي و جنگ، 
 از بين رفته و دوباره در حال بازس��ازي و جانمايي

 است. 
منافقان بايد از عراق خارج شوند 

سفير عراق در ادامه اين گفتگو در خصوص اردوگاه 
منافقان موسوم به اردوگاه اشرف با اشاره به اين كه 

اي��ن اردوگاه و س��اكنان آن در دوره صدام در عراق 
مستقر ش��دند، تصريح كرد: با سر كار آمدن دولت 
جديد، تصميم گرفته شد كه اجازه حضور منافقان 
در عراق داده نشود. سفير عراق افزود: دولت عراق 
اجازه نمي دهد س��اكنان اردوگاه اش��رف، خارج از 
اردوگاه دس��ت به هيچ فعاليتي بزنن��د و آنها اجازه 
هيچ عملياتي عليه هيچ كشوری به ويژه جمهوري 
اس��امي ايران ندارند. وي با توضيح اين كه در آن 
زم��ان س��اكنان اردوگاه منافق��ان زمين هاي برخي 
كش��اورزان و مردم عراق را به زور تصرف كرده و 
در آنجا مستقر ش��دند، ادامه داد: درگيري هاي اخير 
 نيز بين ساكنان اين اردوگاه و مالكان اصلي زمين ها 

رخ داد. 
س��فير عراق گفت كه منافقان بايد هر چه سريع تر 

خاك عراق را ترك كنند.

سفير ايران در بالروس: 
ايران و بالروس ظرفيت بااليي
براي توسعه همكاري ها دارند 

سيد عبداله حسيني، سفير جمهوري اسامي ايران در باروس گفت: روابط 
ايران و باروس از ظرفيت هاي بااليي براي توس��عه همكاري هاي دوجانبه 
برخوردار است. به گزارش ايرنا از مسكو، حسيني در مصاحبه با روزنامه پيك 
مينسك باروس، سطح روابط دو كشور را خوب خواند و افزود: در عين حال 
توانمندي همكاري هاي ايران و باروس در عرصه هاي مختلف ده ها برابر 

بيشتر از سطح كنوني همكاري هاي دو كشور است. 
وي خاطرنشان كرد: ايران و باروس هم اكنون در زمينه هاي فرهنگي، علمي، 
آموزشي و تجاري با يكديگر همكاري هاي گسترده اي دارند و اميدواريم كه 
در سايه تاش هاي صورت گرفته، رويكرد همكاري هاي دوجانبه تهران و 

مينسك از ميان مدت به بلند مدت تغيير يابد. 
سفير ايران در باروس به افزايش سرمايه گذاري ايران در بخش هاي مختلف 
اقتصاد باروس اش��اره كرد و گفت: ارزش س��رمايه گ��ذاري هاي ايران در 

باروس در سال هاي اخير به بيش از يك ميليارد دالر افزايش يافته است. 
وي ادامه داد: اين ميزان سرمايه گذاري مربوط به آن دسته از طرح هايي است 
كه اجرا ش��ده اند، اما دو كشور طرح هاي مش��تركي هم براي اجرا دارند كه 

اميدوارم در كوتاه مدت به پايان برسند. 
حسيني به عنوان نمونه به برنامه يك شركت ايراني براي ساخت هتل و نيز 

مجتمع بزرگ فرهنگي و تفريحي در مينسك پايتخت باروس اشاره كرد. 
سفير ايران در باروس با اشاره به نياز باروس به ساخت مجتمع هاي ورزشي 
و تجربيات فني مهندس��ي ارزنده ايران در اين زمين��ه، آمادگي ايران را براي 

ساخت ورزشگاه هاي چند منظوره در مينسك اعام كرد. 
وي همچنين گردشگري را از زمينه هاي خوب براي توسعه همكاري هاي دوجانبه 
 عنوان كرد و اظهار داشت: با توجه به شرايط مناسب و وجود توانمندي هاي
 عظيم گردش��گري و نيز پروازهاي مس��تقيم بين دو كش��ور، در اين عرصه 

مي توانيم شاهد پيشرفت هاي خوبي باشيم. 

الريجاني تأكيد كرد: 
ضرورت همكاري كشورهاي جهان و 
منطقه براي رفع چالش هاي آموزشي 

رئيس مجلس شوراي اسامي در پيامي با تبريك هفته جهاني آموزش براي 
همه، به همتايان خود در منطقه آس��يا و اقيانوس��يه بر ضرورت همفكري 
 و همكاري كش��ورهاي جه��ان و منطقه براي رفع موان��ع و چالش هاي

آموزش براي همه تأكيد كرد. 
ب��ه گزارش ايرنا ب��ه نقل از اداره اخبار و رس��انه ه��اي گروهي مجلس 
ش��وراي اس��امي، علي الريجاني خطاب به رؤس��اي مجالس 27 كشور 
عضو منطقه آس��يا و اقيانوس��يه گفت: هفته جهاني آم��وزش براي همه، 
فرص��ت مغتنم��ي را ب��راي اعضاي مجم��ع نماين��دگان مجالس آس��يا 
و اقيانوس��يه ب��راي آم��وزش فراهم مي س��ازد ت��ا بتوانند ب��ه ارزيابي و 
 م��رور فعالي��ت هاي خ��ود در زمينه تحق��ق اهداف آم��وزش براي همه

بپردازند. 
وي در بخش��ي از پيام خود با اش��اره به پيش��رفت هاي چش��مگيري كه 
كش��ورهاي منطقه در دستيابي فراگير به آموزش كسب كرده اند، مقوالتي 
همچون عدم دسترس��ي به آموزش و پرورش ابتدايي، عدم ماندگاري در 
دوره ابتداي��ي، نرخ پايين گذر به دوره متوس��طه، نابرابري در دسترس��ي 
به آموزش و پرورش كيفي به س��بب فق��ر، تفاوت هاي قومي، معلوليت، 
جنس��يت و نبود مراقبت مناسب در س��نين نخستين را از عوامل مؤثر در 
كيفيت پايين يادگيري و عدم ش��كوفايي اس��تعدادهاي نس��ل هاي آينده 

عنوان كرد. 
الريجان��ي با بيان اين كه س��ازمان يونس��كو آموزش زن��ان و دختران را 
ب��ه عنوان موضوع هفته جهاني آموزش براي همه در س��ال 2011 اعام 
كرده اس��ت، گف��ت: همه ما از اهمي��ت نقش زنان در تربيت نس��ل هاي 
آين��ده آگاهيم و ب��ر اين باوريم كه دس��تيابي فراگير آنان ب��ه آموزش از 
 اهمي��ت وي��ژه اي در رش��د و پيش��رفت جوام��ع انس��اني برخ��وردار

است. 
رئيس مجمع نمايندگان مجالس آس��يا و اقيانوسيه براي آموزش با اشاره 
به تعيين س��ال 2015 براي دس��تيابي به آموزش همگاني توأم با كيفيت و 
به دور از تبعيض، يادآور ش��د: هرچه به اين ميعاد نزديك تر مي ش��ويم، 
بيش از هر زمان ديگر ضرورت همفكري و همكاري كش��ورهاي جهان 
و منطق��ه ب��راي رفع موان��ع و چالش هاي آموزش ب��راي همه بر همگان 

آشكارتر مي شود. 
رئيس مجلس در پايان اين پيام با دعوت از تمام پارلمان هاي كش��ورهاي 
منطقه آس��يا و اقيانوس��يه براي پيوس��تن به مجمع نمايندگان اين منطقه 
ب��راي آم��وزش »FASPPED« به منظ��ور ايجاد هماهنگي و انس��جام 
بيش��تر در قانونگذاري مؤثر و توس��عه همكاري هاي منطقه اي و جهاني 
در جهت ش��تاب بخش��ي ب��ه روند تحق��ق اهداف آموزش ب��راي همه، 
از دول��ت ها، نهادهاي بين المللي و مؤسس��ات آموزش��ي و پژوهش��ي 
خواس��ت تا ب��ا همكاري پارلمان ه��اي منطقه ظرفيت س��ازي الزم براي 
دسترس��ي همه اقش��ار و گروه هاي اجتماعي به آم��وزش كيفي پايدار و 
براب��ر انج��ام دهند تا به اين وس��يله زمينه هاي الزم ب��راي ايجاد جوامع 
 پاي��دار و دان��ش بني��اد در جه��ت نيل به اهداف توس��عه ه��زاره تحقق

يابد. 
مجم��ع نمايندگان مجالس كش��ورهاي آس��يا و اقيانوس��يه براي آموزش 
موسوم به »FASPPED« در س��ال 2008 در چارچوب برنامه يونسكو 
براي نمايندگان مجالس تأس��يس ش��د و در حال حاض��ر با 27 عضو و 
با همكاري يونس��كو ب��ه تدوي��ن برنامه ها در جهت تقويت مش��اركت 
نماين��دگان مجال��س در وض��ع قوانين آموزش��ي، تجهيز مناب��ع مالي و 
 انس��اني و تس��هيل اج��راي راهبردهاي مرب��وط به آموزش ب��راي همه

مي پردازد. 
جمه��وري اس��امي ايران س��ال گذش��ته در نخس��تين مجم��ع عمومي 
»FASPPED« به مدت دو س��ال به رياس��ت اين مجمع انتخاب شد و 
رئيس مجلس ش��وراي اسامي تا س��ال 2012 رياست مجمع را برعهده 

دارد. 

نشريه چيني: 
مرگ بن الدن مسير مبارزه

با تروريسم نيست 
يك نش��ريه چيني تأكيد ك��رد: مرگ بن الدن پايان راه نيس��ت و آمريكا 
 نبايد از كش��ته ش��دن س��ركرده گ��روه تروريس��تي القاعده زي��اد ذوق

زده شود. 
 گلوبال تايمز از روزنامه هاي پرشماره چيني كه داراي تارنماهايي به زبان هاي
انگليس��ي و چيني اس��ت، مي نويسد: سال هاست كه كسي از بن الدن به 
عنوان س��ركرده القاعده ياد نمي كند و مس��لمًا مرگ وي به معناي مسير 

مبارزه با تروريسم نيست. 
اين روزنامه ادامه دهد: بر عكس براي برخي بن الدن نمادي از شخصيت 
پيكارجو عليه غرب اس��ت كه در چنين صورتي نه تنها مورد تنفر نيست، 
بلك��ه چنين فردي با مرگ فيزيكي كارش پاي��ان نمي يابد و روحيه وي 

همچنان طرفداراني دارد. 
اي��ن روزنامه تأكي��د كرد: اگر او يك ضد غربي بوده اس��ت، پس آمريكا 
و غرب بايد بدانند كه براي ريش��ه كن كردن تروريس��م در كره زمين راه 

درازي در پيش دارند. 
گلوبال تايمز در ادامه آورده است : آمريكا بايد به پديده اي به نام بن الدن 

به طور جدي انديشه كند و نفوذ وي را به خوبي بشناسد. 
روزنام��ه چيني نوش��ت: ام��روز آمريكا م��ي خواهد تصمي��م هاي خود 
را ب��ه ديگ��ران تحميل كن��د و هر چه م��ي خواهد انجام م��ی دهد، در 
 صورتي كه آمريكا بايد خود را وقف رفع مش��كاتي كند كه خود ايجاد

كرده است. 
به نوش��ته گلوبال تايمز، جهاني كه زير تس��لط غرب باش��د به هيچوجه 

دنيايي عادالنه در هيچ زمينه اي نخواهد بود. 
اين بدان معناست كه در يك دهه مبارزه آمريكا با تروريسم، جهان هرگز 
اراده راسخ و عدالتي از س��وي واشنگتن براي ريشه كن كردن تروريسم 

نديده است. 
گلوبال تايمز مي نويس��د: آمريكا در جنگ هايي كه در عراق و افغانستان 
ب��ه راه انداخ��ت ناموف��ق بوده و نتوانس��ته اس��ت رژيم ه��اي جديد و 
 ب��ا ثباتي ايج��اد كند و در نتيجه در ريش��ه كن كردن تروريس��م توفيقي

نداشته است. 
اي��ن روزنام��ه چين��ي تصريح ك��رد : خيلي عجيب اس��ت ك��ه آمريكا 
ده س��ال جس��تجو ك��رده اس��ت ت��ا در نهايت ب��ن الدن را در ش��رايط 
خ��اص فن��ي م��درن از پ��اي درآورد در صورت��ي كه در اي��ن يك دهه 
 هم��ه كش��ورهاي جه��ان عملي��ات و تدابي��ر امنيت��ي خ��ود را بهب��ود

 بخشيده اند. 
گلوب��ال تايمز اضافه كرد: آمريكا بعد از آنكه به��اي زيادي پرداخت، به 
صلح و آرامش موقتي و كوتاه مدت دست يافته است، اما هيچكس هنوز 

اين حس را ندارد كه تروريسم ريشه كن شده است. 
نش��ريه چيني نوش��ت: ه��ر لحظه و هر جاي��ي ممكن اس��ت حمله اي 
تروريس��تي رخ دهد، زيرا ريش��ه كن كردن نفرت در يك كش��ور فقط با 

برقراري عدالت اجتماعي امكان پذير است. 
 گلوبال تايمز هش��دار داد ك��ه اگر آمريكا باز هم كش��تي برتري طلبي و
 س��لطه جويي خود را به نقاط ديگر جهان حرك��ت دهد،  بايد در انتظار

بن الدن هاي بيشتري هم باشد.

معاون عمراني اس��تانداري ته��ران اخبار 
منتش��ره در خصوص افزايش نرخ كرايه 
تاكسي ها را از ابتداي تابستان كذب خواند 
و گف��ت: نرخ كرايه تاكس��ي ها در تهران 
تحت هيچ شرايطي در سال جاري افزايش 
نخواهد ياف��ت. محمدرضا محمودي در 
گفتگو با ايرنا افزود: اظهارات برخي از افراد 
در خصوص برگزاري جلسه اي با وزارت 
كش��ور درخصوص تصميم گيري درباره 
افزايش نرخ كرايه تاكس��ي هاي پايتخت، 
صحت ندارد و با پيگيري انجام شده هيچ 
جلس��ه اي در اين خص��وص در روزهاي 
گذش��ته در وزارت كش��ور برگزار نشده 
است. در اين اخبار اعام شد كه اين تصميم 
تازه در جلس��ه ش��هردار و رئيس شوراي 

ش��هر تهران با وزارت كشور برگزار شده 
اتخاذ شده است. معاون عمراني استاندار 
تهران تأكيد كرد: هيچ مبحثي درخصوص 
افزايش نرخ كرايه تاكسي هاي تهران مطرح 
نيست و هرگونه اقدامي در اين خصوص 
كاماً غيرقانوني اس��ت. مع��اون عمراني 
 اس��تاندار تهران با اشاره به وضعيت كرايه
تاكس��ي ه��اي ته��ران اظهار داش��ت: با 
تصميمات اتخاذ ش��ده، از فرماندار تهران 
خواسته ايم كه با واحد بازرسي مكاتبه كنند 
تا بر افزايش ن��رخ كرايه ها نظارت كافي 
انجام ش��ود. محمودي تأكي��د كرد: واحد 
بازرسي نيز مكلف است نتيجه گزارشات 
 نظارت خ��ود بر وضعي��ت افزايش نرخ

كرايه ها را به فرمانداري تهران ارائه كند.

معاون عمراني استاندار: 
اخبار منتشره درباره افزايش نرخ كرايه

تاكسي ها در تابستان كذب است 

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

تمهيدات مجلس براي ايجاد
31 هزار و 400 شغل براي زندانيان 

 نمايندگان مجلس ش��وراي اس��امي با اختصاص اعتبار ب��ه بنياد تعاون و
حرفه آموزي و صنايع زندانيان كشور، اين بنياد را مكلف به ايجاد 31 هزار 
و 400 ش��غل براي زندانيان كردند.  نمايندگان مجلس رسيدگي به بندهاي 
هزينه اي اليحه بودجه 1390 كل كشور را ادامه دادند و بخش هاي هزينه 

اي بندهاي الحاقي 25 و 26 و 28 اين اليحه را تصويب نهايي كردند. 
ب��ا تصويب مجلس، اعتب��ار هزار ميليارد ريالي اختصاص داده ش��ده براي 
پرداخت تسهيات به زندانيان نيازمند در محكوميت هاي مالي مانند ديه و 
امثال آن كه ناشي از قتل و جرح غير عمدي است و محكومين مالي نيازمند 
غير كاهبرداري در اختيار س��تاد مردمي رس��يدگي به امور ديه و كمك به 

زندانيان نيازمند قرار مي گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام كند. 
بر اساس مصوبه مجلس آيين نامه اجرايي پرداخت تسهيات مذكور توسط 
وزارت دادگس��تري و ستاد ديه تهيه مي ش��ود و به تصويب هيأت وزيران 
مي رسد. دولت مكلف شد نسبت به تضمين تسهيات اعطايي اين بند اقدام 

كند. 
اختصاص اعتبار براي حرفه آموزي زندانيان 

بر اساس مصوبه مجلس، بنياد تعاون و حرفه آموزي و صنايع زندانيان كشور 
مكلف شد با شش هزار و 200 ميليارد ريالي كه به اين نهاد اختصاص يافته 
است، نسبت به ايجاد شهرك ها و مجتمع هاي صنعتي، كشاورزي، دامداري 
براي مددجويان در كل كش��ور و اش��تغال 10 هزار نفر به صورت دائم در 
ش��هرك ها و مجتمع هاي فوق الذكر و در راستاي ايجاد 21 هزار و 400 نفر 

شغل موقت اقدام كند. 
همچنين بنياد تعاون و حرفه آموزي و صنايع زندانيان كش��ور مكلف ش��د 
گزارش پيشرفت كار را هر سه ماه يك بار به رئيس قوه قضائيه و كميسيون 

قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسامي ارائه كند. 
بر اساس تصميم نمايندگان تدوين آيين نامه اجرايي اين بند بايد توسط بنياد 

تعاون تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه برسد.

رئيس جمهور در ديدار كارگران نمونه سراسر كشور عنوان كرد: 
چهار برابر شدن صادرات غيرنفتي در پنج سال گذشته

رئيس جمهور با بيان اين كه ما مي توانيم معادل نياز 
وارداتي كشور صادرات غيرنفتي داشته باشيم، خبر 
داد كه صادرات غيرنفتي در پنج سال گذشته بيش از 

چهار برابر شده است. 
ب��ه گزارش ايرنا، محم��ود احمدي ن��ژاد در ديدار 
كارگران نمونه سراسر كشور در سالن شهيد بهشتي 
نهاد رياست جمهوري اظهار داشت: ميزان صادرات 
غيرنفتي در س��ال 83، هفت ميليارد دالر بود كه در 
س��ال 89 به 30 ميليارد دالر رسيد و نشان داد كه ما 

مي توانيم. 
رئيس قوه مجريه با تأكيد بر اين كه حجم صادرات 
غيرنفتي ايران بايد امسال در يك جهش به 45 ميليارد 
دالر افزايش يابد، خاطرنش��ان كرد: براي تحقق اين 
هدف بايد همه ظرفيت هاي كشور فعال شود و در 

توليد جهشي صورت گيرد. 
 رئيس جمه��ور گفت: اگ��ر دو گام ديگ��ر نيز در
سال هاي آينده در اين زمينه برداريم، حجم صادرات 
غيرنفتي به رقم واردات كش��ور در حدود 60 تا 65 

ميليارد تومان خواهد رسيد. 
رئيس جمه��ور با تأكيد بر اين كه جامعه ايران بايد 
در تولي��د و اقتصاد نمونه باش��د، ب��ه ظرفيت ها و 

استعدادهاي سرزمين پهناور ايران اشاره كرد و گفت: 
تحقق اين هدف نيازمند كار و خاقيت است و بايد 

در جهت عدالت و تأمين آينده نيز حركت كنيم. 
احمدي نژاد از حل مش��كل مسكن به عنوان ديگر 
مأموري��ت دولت در زمينه اقتصاد كش��ور نام برد و 
گفت: خوشبختانه طرح مسكن مهر شروع شده و 
تا رفع تمام كسري ها و عقب ماندگي ها در كشور 

ادامه پيدا خواهد كرد. 
وي خاطرنشان كرد: طرح مسكن مهر آغاز كار است 
و يك ُمس��ّكن محسوب مي ش��ود و درمان اصلي 

دولت براي حل مشكل مسكن در راه است. 
وي خاطرنش��ان كرد: اعتقاد ندارم كه در س��رزمين 
پهناور اي��ران ملت ايران در خان��ه 40 تا 50 متري 
زندگي كنند و مي شود همه ويا داشته باشند كه اگر 
برنامه را درست تنظيم كنيم و قيمت كاذب زمين را 

بشكنيم محقق خواهد شد. 
وي با اشاره به دامن زدن به ارزش كاذب قيمت زمين 
در كشور گفت: كساني هستند كه كار نمي كنند و با 

فضاسازي و خبرسازي درآمدي به جيب مي زنند. 
رئيس جمهور تصريح كرد: خان��ه هاي آپارتماني 
متعلق به زمان سرمايه داري است كه تعدادی براي 

عده اي خاص كارگري كنند، در حالي كه خانه محل 
تربيت فرزندان، آرامش و زندگي است و اصل عزت 

انسان ها بايد در خانه انجام شود. 
 برنامه گسترده دولت براي ايجاد زيرساخت هاي 

كشور 
رئيس قوه مجريه در بخش ديگري از سخنان خود 
از عمران و آباداني كش��ور و ايجاد زيرساخت هاي 
م��ورد نياز به عنوان ديگر مأموريت دولت نام برد و 
گفت: كشوري كه مي خواهد نمونه باشد بايد سرتاسر 
سرزمين آن آباد باشد، چرا كه هر جا عقب افتادگي 
اس��ت و امكانات الزم براي پيشرفت فراهم نيست 

فقر، فاصله و تبعيض نيز وجود دارد. 
احمدي نژاد با اشاره به اين كه دولت در سال گذشته 
با س��رمايه گذاري به ميزان 21 هزار و 500 ميليارد 
تومان ركوردي در كار عمراني به ثبت رساند، اظهار 
داشت: دولت در اليحه بودجه سال جاري 47 هزار 
و 500 ميليارد تومان در جهت ايجاد زيرساخت ها 
در نظر گرفته اس��ت كه دستكاري هايي در مجلس 
روي بودج��ه اين بخش صورت گرفت و اميدوارم 
)در صحن علني( اعتبارات اين بخش را زياد تغيير 

ندهند. 
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آژیر

پژوه��ش جدي��د محقق��ان بيان گر آن 
اس��ت ك��ه نگران��ی درب��اره كاره��ای 
خان��ه مانن��د نظاف��ت و آش��پزی برای 
 س��امت قلب اف��راد بس��يار خطرناك 

است. 
محققان آمريكايی طی اين پژوهش، بيش 
از 100 زن و مرد شاغل را مورد بررسی 
قرار داده و دريافتند افرادی كه بيشترين 
مس��ئوليت را ب��رای اداره منزل به عهده 
می گيرند، فشارخونی به مراتب باالتر از 
افردی كه انجام آن ها را به همس��ر خود 

واگذار كرده بودند، دارند. 
اين پژوهش بيانگر آن اس��ت كه عامل 
اين مسأله ميزان كار نيست، بلكه استرس 
درباره چگونگی برآم��دن از پس كار ها 
اس��ت. باالترين ميزان فشارخون ناشی 
از نگرانی هاي��ی درباره انج��ام  كارهای 
روزان��ه مانند نظافت، آش��پزی و انجام 
خريدهای منزل اس��ت. انجام تعميرات 
اتومبيل، پرداخت قبوض و تنظيم بودجه 
من��زل در رده های بعدی قرار داش��تند 

و نكت��ه جالب آن بود ك��ه نگهداری و 
مراقب��ت از فرزندان يا حيوانات خانگی 
 تأثي��ری ب��ر روی فش��ار خ��ون افراد 

ندارد!
باوج��ود آن ك��ه صده��ا پژوه��ش به 
منظور بررس��ی ارتباط اس��ترس محيط 
كار و ابت��ای افراد ب��ه حمات قلبی و 
سكته صورت گرفته اس��ت، اما ارتباط 
انج��ام كارهای من��زل و رس��يدگی به 
 خان��واده و اثرات مش��ابه، مغفول مانده 

است. 
حمات قلبی بزرگترين عامل مرگ در 
انگليس است. س��االنه 270 هزار نفر به 
آن دچار ش��ده و از هر 3 نفر يكی پيش 
از رس��يدن به بيمارستان، در اثر آن جان 
می ب��ازد. بنابر نتاي��ج پژوهش محققان 
مدرسه پزش��كی دانش��گاه پيتسبورگ 
خانواده هايی ك��ه از نظر وضعيت مالی 
در سطح مناس��بی قرار نداشتند بيش از 
 ديگر خانواده ها تحت تأثير اين مس��أله 

بودند.

 دانشمندان انگليسی اعام كردند افرادی 
كه م��دت زمان زي��ادی از روز خود را 
صرف اس��تفاده از اينترن��ت می كنند در 

معرض ابتا به افسردگی قرار دارند. 
با اين حال دانشمندان هنوز نمی دانند آيا 
اينترنت باعث افسردگی می شود يا افراد 
افسرده به اينترنت گرايش پيدا می كنند. 

روانشناسان دانش��گاه ليدز شواهدی را 
كش��ف كردند كه نشان می داد برخی از 
كاربران حريص اينترنت عادات اينترنتی 
در خود به وج��ود می آورند كه طی آن 
گفتگوی آناين در شبكه های اجتماعی 
 جايگزين تعامات اجتماعی زندگی واقعی 

می شود.
به گفته محققان مشغوليت بيش از حد به 
سايت های اينترنتی می تواند با اختاالت 
روانش��ناختی از قبيل اعتياد يا افسردگی 
در ارتباط باش��د و اعتياد به جستجو در 
اينترن��ت می تواند ضرب��ات جدی را به 

سامت مغزی انسان ها وارد آورد.
محققان در مرحل��ه اول مطالعات خود 

مي��زان اس��تفاده از اينترن��ت و س��طح 
افس��ردگی را در هزار و 319 نفر در رده 
سنی 16 تا 51 س��ال مورد بررسی قرار 
دادند كه از اين مي��ان 1/2 درصد دچار 

اعتياد به اينترنت بودند.
اين معتادان اينترنتی بيشتر زمان خود را 
به گشت و گذار در سايت های مختلف، 
انج��ام بازی های آناي��ن و اجتماعات 
آناين س��پری می كردند و در عين حال 
نسبت به ديگر افراد مورد مطالعه بيشتر 
در معرض ابتا به افسردگی قرار داشتند.
بر اس��اس گزارش تلگ��راف، محققان 
می گويند اس��تفاده مفرط از اينترنت به 
طور قطع با افسردگی در ارتباط است اما 
آنچه آشكار نشده است تقدم افسردگی يا 

افراط در استفاده از اينترنت است. 
ب��ا اي��ن ح��ال هي��چ ش��كی وج��ود 
افراط��ی  جس��تجوگران  ك��ه  ن��دارد 
اينترنت��ی نش��انه ها و زمين��ه احتم��ال 
 ابت��ا به افس��ردگی ش��ديد را در خود 

دارند.

جامعه

خانه داری پر استرس ترين شغل دنياست 

 افراط در استفاده از اينترنت 
منجر به افسردگی می شود

ممكن است زنان در زندگی روزمره بسياری از مشكات و 
فش��ارها را در جنبه های مختلف زندگی تحمل كنند اما اين 
فش��ارها ناشی از زندگی كنونی نيست، بلكه بسياری از آنها 

از وحش��ت از آينده سرچشمه می گيرد. وحش��ت از اين كه به هنگام پيری 
تنها نمانند، طرد و بيمار ش��وند و يا وحشت از تنهايی نه تنها حوزه زندگی 
و عمل زنان را در زندگی كنونی محدود می س��ازد، بلكه افق ديد آنان را از 
توانايی های ش��ان و حوزه عملش��ان در آينده تنگ می كند اما زنان نمی دانند 
كه به هنگام پيری نقش مهم و پراهميتی در خانواده دارند و می توانند نقش 
مهمی هم در تربيت نوه ها ايفا كنند. به طور كلی زنان و مردان به طور متفاوتی 
سالخورده می شوند. زنان بيشتر از مردان عمر می كنند. بخشی از اين مزيت 
زنان در ارتباط با اميد به زندگی می باشد. برخاف ضعيف تر بودن جنسيت 
به نظر می رسد زنان در همه سنين به خصوص در اوايل كودكی بيش از مردان 
قابل انعطاف باش��ند. با اين كه ممكن اس��ت برخی از زنان از آينده و پيری 
ترس داشته باشند، بيشتر زنان در زمان بزرگسالی هم مزيت اميد به زندگی 
را دارا هس��تند. به طور كلی اميد به زندگی زنان در بدو تولد در كش��ورهای 
توسعه يافته اندكی باالتر از 50سال و در بسياری از كشورهای پيشرفته بيش 
از 70 س��ال است در جامعه سنتی افراد سالمند نقش پراهميت و پراحترامی 
در خانواده ها دارند. پدرب��زرگ و به خصوص مادربزرگ ها نقش مهمی در 
پرورش نوه دارند. البته در جامعه امروز هم اين موضوع رواج بسيار دارد اما 

به پررنگی گذشته نيست.
 نقش زنان سالمند درون خانواده

با توجه به نقش خانواده در جوامع بشری در همه دوره ها، بررسی سالمندان 
درون سامانه خانواده بسيار مهم است. خانواده فقط جمع جبری پدر و مادر 
و فرزندان و كسان ديگری كه در خانه زندگی می كنند نيست، بلكه فراتر از 
آن است. در يك خانواده افراد روی يكديگر تاثير می گذارند و زن و شوهر 
ارتباط بسيار نزديكی با پدران و مادران خود دارند. تغيير معيشتی و تحوالت 
فرهنگی بر خانواده و اجتماع تاثير بسزايی می گذارد. دختران و عروسان ديگر 
مادر و مادرش��وهر را سرمشق خود نمی دانند و احترام به آنان را نه به عنوان 
يك ضرورت ناشی از واقعيت خانواده، بلكه به عنوان وظيفه ای اخاقی تلقی 
می كنند. در اين صورت زن يا مرد سالمند نه از لحاظ مادی مورد نياز نسل نو 

می شود و نه برای تربيت نوه صالح شناخته می شوند، به طوری كه مهدكودك 
را به وی ترجيح می دهند. به اين ترتيب زن سالمند برخاف نقش مركزی كه 
در خانواده داشت، نقش حاشيه ای پيدا می كند. اين اتفاق مشكات بسياری 
را برای زن سالمند به همراه دارد زيرا در اين صورت به دليل طول عمر بيشتر 
زنان نسبت به مردان، زن سالمند احساس تنهايی می كند. بيشتر زنان سالمند 
به دليل تغيير نس��ل و فرهنگ دچار بيماری های مختلفی می شوند. هنگامی 
كه مادربزرگ برحسب نسبت انتظار محبت، توجه و فرمانبری از فرزندان و 
نوه ه��ای خود را دارد و می خواهد با آنها زندگی كند چون می بيند كه مورد 
بی توجهی قرار گرفته و تنها مانده است به بيماری روانی و يا روان تنی دچار 
می ش��ود. در اين صورت اين بيماری موجب می ش��ود ت��ا فرزندان و نوه ها 
دوباره به او توجه كنند و او را مورد مهر و محبت قرار دهند، با اين توجهات، 
زن س��المند بهبود می يابد، در نتيجه بار ديگر از مركز توجه خارج ش��ده و 
او را به  دليل اين كه بهبود يافته اس��ت، دوباره به خانه خودش بازمی گرداند. 
بيش��تر زنان سالمند به دليل تغيير نسل و فرهنگ دچار بيماری های مختلفی 
می ش��وند. در اين صورت نياز به مهر و محبت باعث می شود تا زن سالمند 
بار ديگر ناخودآگاه دست به كار ديگری بزند تا مورد مهر و محبت قرار گيرد 
و س��امانه خانواده را حفظ كند. در چنين مواردی بايد ريش��ه اصلی بيماری 
را شناخت كه همان دگرگونی جايگاه فرد در سامانه خانواده است و تا اين 
مش��كل حل نشود، بيماری ها يا مش��كات رفتاری متعدد زن سالمند، مانند 
كج خلقی، افسردگی، بيقراری و دردهای گوناگون برطرف نخواهد شد. اين 
روانش��ناس بيان داشت: بهتر اس��ت در چنين مواردی زن سالمند با دوستان 
خود و كاس های گوناگون هنری و يا ورزشی، اين تنهايی را پر كند تا بتواند 

خودش به درمان بيماری خود بپردازد.
سالمند و ازدواج

 تنها نمانید
زيب��ا امين پور، جامعه ش��ناس و حقوقدان در اين زمين��ه می گويد: گاهی زن 
سالمند از نظر مادری و مادربزرگی وارد خانواده دختر يا پسر خود می شود 
و روابط جديدی برقرار می گردد، بنابراين زن سالمند وارد سيستمی شده كه 

بايد خود را با اين سيس��تم هماهنگ كند، كاری كه برای او 
دش��وار است، در نتيجه ناسازگاری ها و ناهماهنگی ها باعث 
بروز بيماری روحی در ضعيف ترين و آسيب پذيرترين عضو 
خانواده يعنی همان زن سالمند می شود. البته اين وضعيت برحسب الگوهای 

فرهنگی به شكل بيماری واقعی و يا احساس كسالت ظاهر می گردد.
در اين مواقع، زن س��المند ممكن است ازدواج را راه حل خود بداند، ممكن 
است او وقتی ببيند كه نمی تواند با نسل های جلوتر از خود كنار بيايد، به اين 
فكر می افتد با يكی از هم نس��ل های خ��ود زندگی كند و نياز خود كه همان 
مهر و محبت است را از وی طلب كند. بنابراين در سن باال دوباره ازدواج و 
زندگی جديدی را آغاز می كند و خوش��بخت هم می شود. البته ازدواج همه 

سالمندان به اين دليل نيست.
به طور كلی زنان سالمند نسبت به آقايان از مشكات بيشتری برخوردارند و 
بهتر است تا توجه بيشتری به اين قشر در جامعه شود، چرا كه زنان سالمند با 
توجه به روحيه لطيفشان كه مخصوص زنان است با هر نوع بی مهری دچار 
بيماری و يا ضعف شده و نمی توانند در جامعه به خوبی زندگی كنند. البته 
امروز در جامعه می بينيم كه زنان سالمند هنوز هم نقش مادربزرگ مهربان و 
مادر خوب را برعهده دارند و مورد احترام هستند، بنابراين بايد تاش كرد تا 
زن سالمند را از هرگونه بيماری برهانيم، چرا كه زن سالمند فشارهای روانی 
� زيستی � اجتماعی را به شكل بيماری روانی، تظاهرات رفتار ضداجتماعی 
و يا بيماری جس��می آش��كار می س��ازد، از اين رو چاره كار و درمان او نيز 
توجه به همه عواملی است كه در زندگی وی وجود دارد. اين درمان تنها در 
چارچوب خانواده انجام پذير اس��ت و همان طور كه خانواده نقش مهمی در 
تربيت فرزندان دارند، نقش مهمی هم در زندگی افراد سالمند و به خصوص 
زنان س��المند دارند. آنها هستند كه با بی مهری خود باعث بروز بيماری های 
جس��می و روانی در زن س��المند خانواده خود و يا با مهر و محبت و توجه 
باعث آسايش و آرامش آنها می شوند. بنابراين برنامه ريزی  برای ايجاد نگرش 
مثبت اجتماعی به  سالمندان  و بهداشت و درمان كافی و رفاه مطلوب برای 

كل سالمندان در جامعه و خانواده ضروری است.
چه خوب اس��ت كه اين رفاه مطلوب برای تمام سالمندان مورد احترام دنيا 

فراهم گردد تا از بروز بيماری  ها جلوگيری شود.

همه ما عقيده داريم كه با باال رفتن سن 
قوای عقل و منط��ق آدمی هم كاهش 
مي يابد. اما اين اتفاق قابل پيش��گيری 
اس��ت؛ در اين مطلب به شما مراحلی 
را معرف��ی می             كنيم كه ب��ا به كار بردن 
آنها مي توانيد در هر س��نی كه هستيد 
ذه��ن و فكر تان را جوان و هوش��يار 

نگاه داريد:
ــد:  كنی ورزش  و  ــد  بروي ــگاه  باش
بس��ياری از دانش��مندان عقيده دارند 
ك��ه فعاليت های بدنی و فيزيكی باعث 
تحري��ك و كار كردن درس��ت عقل و 
ق��وای فكری م��ی             ش��ود. تحريكات 
خونی بدن باعث می             ش��ود مغز بيشتر 
و بهتر كار كند؛ چرخش درست خون 
موجب می             شود شما بتوانيد ذهن تان را 
س��الم نگاه داري��د و عكس العمل های 
س��ريع و عاقانه تری داش��ته باش��يد. 
همچني��ن فعاليت ه��ای بدن��ی باعث 
می             ش��وند س��لول  های موجود در مغز 
ش��ما رش��د و تكثير يابند و ذهن شما 

مانند يك ساعت كار كند.  
از ذهن تان كار بكشید: فارغ التحصيل 
ش��دن از مدرسه به اين معنی نيست كه 
شما يادگيری و آموزش را رها كنيد. اگر 
ذهن تان را درگير آم��وزش و يادگيری 
كار ه��ای جدي��د نكنيد يعن��ی به روند 
كاهش ق��وای فكری تان كمك كرده ايد. 
يك زب��ان جديد ياد بگيري��د، به طور 
منظم كتاب بخوانيد، ي��ا حتی نواختن 
يك س��از موس��يقی را ياد بگيريد. فكر 
ك��ردن هم يكی از فعاليت هايی اس��ت 
كه ذه��ن را درگير مي كند. فعاليت  های 
روزانه ذهنی باعث قوی تر ش��دن مغز 
مي ش��ود، در نتيجه شما ذهن سالم تری 

خواهيد داشت.
ــالم غذا بخوريد: خوردن غذا های  س
فست فود و يا تنقات مضر و بی فايده 
تنها به بدن ش��ما و فيزيك تان آس��يب 
نمی رس��اند، بلكه ق��وای ذهنی تان را 
مختل می             كند. خوردن غذا های س��الم 
و مقوی به ذهن ش��ما اي��ن امكان را 
می             دهد كه سلول های خود را گسترش 
ده��د و م��واد مغذی م��ورد نيازش را 
از بدن ت��ان بگي��رد. غذا هايی كه برای 
تقويت ذهن ش��ما مفيدن��د عبارتند از 

شاتوت، بروكلی، قهوه، و آواكادو.
ــد: آيا  ــار كنی ــود را مه ــترس خ اس
می            دانيد كه استرس آسيب  های فراوانی 
به سلول  های ذهن شما وارد می             كند؟ 

تنها اين مس��أله نيست، زمانی كه شما 
دچار اس��ترس و اضطراب مي شويد، 
نمی تواني��د به درس��تی روی كارها و 
اعمال تان تمركز كنيد. استرس كنترل 
نشده ممكن است به افسردگی تبديل 
شود و يا بيماری های جسمی وخيمی 

به همراه داشته باشد.
5- به اندازه كافی استراحت كنید: 
اگر می             خواهيد ذهن تان هر روز منظم 
و دقيق كار كند بايد هر شب به اندازه 
كافی اس��تراحت كني��د. اگ��ر نتوانيد 
ب��ه ان��دازه كاف��ی بخوابي��د، ذهن تان 
هوشياری هميشگی را نخواهد داشت. 
البته زياد از حد خوابيدن هم به اندازه 
كم خوابی مضر اس��ت؛ پس تعادل را 

حفظ كنيد.
ــید: داشتن دوستان صميمی  تنها نباش
چند فايده دارد. اول اين كه، ارتباطات 
كام��ی موج��ب تقوي��ت حافظ��ه و 
هوشياری ذهن مي شود. داشتن ارتباط 
ب��ا ديگران باعث می ش��ود ش��ما فكر 
كنيد و مش��كات تان را خودتان حل 
كنيد. عاوه بر اين داش��تن دوس��تان 
زياد از ابتا به افس��ردگی و انزواطلبی 

جلوگيری می             كند.
كارهای روزانه خسته كننده تان را 
ــه كنید: انجام دادن  با هیجان آمیخت
يك س��ری كار ه��ای معم��ول روزانه 
خس��ته كننده اس��ت ام��ا موجب می 
            شود ش��ما مانند يك خلبان اتوماتيك 
كار كنيد. برای اين كه كارتان ش��ما را 
خس��ته نكند آنها را با هم ادغام كنيد. 
راه ه��ای مختلفی را برای رس��يدن به 
محل كارت��ان تجربه كنيد. فعاليت های 
ف��وق برنامه جديدی ب��رای خود پيدا 
كني��د. كار هايی انجام دهيد كه ش��ما 
را ب��ه هيج��ان می آورند و ذهن ش��ما 
را هوش��يار و فع��ال می كنن��د. ش��ما 
برای هوش��يار مان��دن ذهن تان چكار 

می كنيد؟

چگونه ذهنی شاداب و زيرک داشته باشيم!؟

پنجره

دث
حوا

جوان��ان به عن��وان ابزار يا مقياس س��نجش تغيي��رات اجتماعی توصيف 
مي شوند؛ آنها با آغوش باز تحت تأثير تغييرات جهانی هستند و به شكلی 
مناسب و مؤثر به اين تغييرات پاسخ مي دهند اما اغلب مسائل عمده ناشی 
از فقر حاصل از رش��د باالی جمعيت در طی س��ه دهه گذشته بوده است. 
جامعه در حال گذر ايران با چالش ها و تناقض های بس��ياری مواجه است 
و گس��ترش اين عوامل باعث بروز انفكاك و جدايی بين دو نس��ل پير و 
جوان مي گردد و نبود فرصت های شغلی مناسب و به تبع آن نبود در آمد، 
وابستگی به خانواده و... جوان را از حيطه شهروند بودن خارج كرده و به 
حاش��يه مي راند و جوانان را در بحبوحه ای از كمبود و نياز قرار مي دهد. 
در تبيين اين چالش بايد افزود كه فقر و س��پس حاشيه نشينی اقتصادی به 
دنبال خود حاش��يه نشينی فرهنگی، اجتماعی و سياسی را به همراه دارد و 
محدوديت سرمايه گذاری مناسب در اين ارتباط به گسترش سريع حاشيه 
نش��ينی جوانان مي انجامد. محمد تقی ش��يخی در گفتگويی به مشكات 
ناش��ی از شهرنش��ينی و رش��د جمعيت و نبود برنامه ريزی و اصاحات 

مناسب برای رفع اين چالش ها اشاره مي كند.
ــین شدن جوانان  ــور چه ارتباطي با حاشیه نش ــاختار جمعیتی كش س

دارد؟ 
تركي��ب جمعيت��ی ايران به گونه ای اس��ت كه در آن س��هم قابل توجهی از 
 جمعي��ت يعن��ی ح��دود 50 درصد جمعي��ت كش��ور در س��نين كمتر از

29 سالگی قرار دارند. اين گونه تركيب كه منشأ آن به دهه 1360 بر مي گردد، 
خود نا به س��امانی های مختلف جمعيتی، اش��تغال، مسائل اقتصادی و نظاير 
آن را در جامع��ه ايران ايجاد كرده و بيش تر هم به آن دامن مي زند. بنابراين 
افزاي��ش زاد و ول��د در يك دوره آثار و تبعات ف��راوان جمعيتی، اقتصادی، 
 اجتماع��ی و فرهنگی در س��ال های بعد ب��ر جای مي گذارد. اي��ن فرايند به 
گونه ای است كه حتی نسل های آتی نيز به نحوی با شرايط غير عادی روبرو 
مي گردند. اين بدان معناس��ت كه جمعيت جوان در س��ن ازدواج، زير س��ن 
ازدواج و حتی جديد ازدواج كرده، خود در باروری آتی تأثير دارد. فرايند ياد 
ش��ده، ش��ايد دو نسل )60 سال( يا بيشتر نيز به طول انجامد. از اين رو پيش 
گرفتن سياس��ت های محتاطانه در برابر جمعيت ام��روزه پيش نياز هر گونه 
برنامه توسعه ای در جامعه است. شرايط حاضر ايران و بسياری از كشور های 
در حال گذر به صنعتی ش��دن در كشورهای توسعه يافته كنونی نيز رخ داده 
است و ويژه كشور ما نيست. گرچه در حال حاضر و در طی 15 سال اخير 
رشد جمعيت ايران روندی نزولی داشته است ليكن روند افزايشی همچنان 
برای س��ال ها فقط به خاطر جوان بودن جمعيت كشور ادامه خواهد داشت. 
تغييرات در س��بك زندگی و چالش های شهرنشينی در ايران چگونه عوامل 
حاشيه نشينی جوانان را فراهم كرده است؟ جمعيت ايران كه دارای ساختار 
جوانی است، طی سال های اخير با چالش های فراوان از جمله مسكن روبرو 
اس��ت. از آنجا كه طی چند دهه اخير ايران به س��رعت از يك جامعه سنتی 

به يك جامعه نوين و با ش��رايط جديد متحول شده و در آن نظام خانواده از 
گسترده به هس��ته ای تبديل شده است، تحت چنين شرايطی مسأله مسكن 
جوانان نسبت به هر زمانی در گذشته حادتر و پيچيده تر شده است. در حالی 
كه روش زندگی، نظام اشتغال، معيار های آموزشی و ... جوانان در اين مدت 
به شدت تغيير كرده است، چالش مسكن همچنان پايدار و حتی جدی تر باقی 
مانده اس��ت. شرايط ناسالم مسكن جوانان را در معرض بسياری از آسيب ها 
از جمله اعتياد، الكليسم، رفتارهای مجرمانه، انحراف، فقر، طاق، رفتارهای 
غير عادی و نظاير آنها قرار مي دهد. به هر حال مسكن ناسالم شهری تنها يك 
مسأله فيزيكی نيست، بلكه يك تجلی فيزيكی از مسائل عميق تر اجتماعی و 
اقتصادی است كه در كشور پديدار مي شود. رشد گام های سريع شهرنشينی 
در ايران موجب پيدايش اس��كان نا س��الم، نيمه اس��تاندارد، غير استاندارد و 
حتی در مواردی زاغه نشينی شده است. اين وضعيت به مسأله پيچيده ای در 

بسياری از شهر ها از جمله تهران تبديل شده است.
ــور مي دانید؟  ــینی در كش ــما چه عواملی را ايجاد كننده حاشیه نش ش
شهرنش��ين ش��دن جامعه خود بر اين مش��كل )حاشيه نش��ينی( مي افزايد. 
شهرنش��ينی و وسايل ارتباطی الزم و ملزم يكديگرند و باعث مي شوند كه 
تغييرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر چه بيش��تر صورت گيرد. رفت 
و آمد ها و ارتباطات بين افراد جامعه باعث از بين رفتن سنت ها شده و در 
نهايت الگوهای جديد و مدرنيسم جايگزين آنها مي شوند. پيدايش شهرها 
خود مش��كاتی را بر جای گذاش��ته كه چنانچه برنامه ريزی های مقتضی 
برطرف نگردد، مس��ائل و مشكات در جامعه بيشتر مي شود. در اين ميان 
سياس��ت های منطقه ای نيز خود عاملی در بروز مس��ائل اجتماعی اس��ت. 
س��رمايه گذاری، سياس��ت گذاری، تعيين اولويت ها و ... بر بروز مس��ائل 
اجتماعی مؤثرند. پديده ياد ش��ده پديده ای جامعه شناختی است و نياز به 

تجزيه و تحليل جامعه شناسانه دارد.
بدين گونه كه در گذش��ته و در دوره رونق روس��تايی مازاد جمعيت كم و 
بيش و به گونه ای آش��كار و پنهان جذب زمين و فعاليت های كشاورزی 
و دامداری مي ش��د؛ در حالی كه در جامعه قانونمند شهری مازاد جمعيت 
ب��ه راحتی نمی توان��د در بخش های مختلف جذب گ��ردد يعنی وضعيتی 
كه خود مش��كات فراوان به همراه دارد. س��اختار جمعيتی موجود باعث 

گرديده اس��ت بسياری از جوانان در وضعيت حاش��يه ای قرار گيرند و از 
زندگی و ش��رايط اجتماعی، اقتصادی و رفاهی خ��ود حداقل رضايت را 
داش��ته باش��ند و عمده ای از نياز های آنها بر طرف نگردد و در موقعيت 

محروميت قرار گيرند. 
جوانان خود حاشیه نشین شده اند يا به حاشیه رانده شده اند؟ 

از اين رو س��اختار جمعيت و چگونگی آن بر حاش��يه راندن جوانان تأثير 
فراوان دارد. حاش��يه نش��ينی جوان��ان در قالب های اجتماع��ی، اقتصادی 
و فرهنگی قابل بررس��ی و ارزيابی مي باش��د. جوانان ن��ه اين كه به طور 
داوطلبانه و دلخواه وارد وضعيت حاش��يه نش��ينی مي گردند بلكه فشارها 
و مضاي��ق اجتماعی و اقتصادی عصر حاضر موجبات چنين ش��رايطی را 
فراهم آورده است. وضعيت ياد شده امروز نه در ايران بلكه در بسياری از 
ديگر جوامع رو به توسعه به چشم مي خورد. اين نكته نيز قابل ذكر است 
كه پديده حاشيه نشينی تأثير فراوان بر نا به هنجاری های هر چه بيشتر در 
جامعه دارد. سياست های منطقه ای، مسائل مربوط به توزيع درآمد، مسائل 
مربوط به مسكن و مسائل درون شهری از عواملی است كه در تشديد اين 

پديده سهم بسزايی دارد.
ــما برای عبور از بحران حاشیه نشین شدن  ــنهادی ش راهكارهای پیش

جوانان چیست؟ 
جهت پيش��گيری اين وضعيت خزنده و خطرناك، مسئوالن و برنامه ريزان 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مي بايست آن گونه شرايطی را فراهم آورند 
كه در س��ال های آتی دايره اين پديده وس��يع تر نگردد. جهت پيش��گيری 
از بحران حاش��يه نش��ينی آينده نگری الزم )ميان م��دت و طوالنی مدت( 
صورت گيرد، رش��د جمعيت كنترل گ��ردد، در بخش های مختلفی كه به 
جوانان مربوط مي ش��ود، س��رمايه گ��ذاری گردد؛ بدان معن��ا كه امكانات 
اش��تغال و تأمين معيش��ت زندگی در قالب مناسب آنان بر حسب شرايط 
مكانی و زمانی تحقق يابد. با وس��يع تر شدن دايره حاشيه نشينی اجتماعی 
و اقتص��ادی جوانان بس��ياری از موارد بحران نيز به طور آش��كار و پنهان 
پدي��ده ای گردد كه هر يك پيامد های خاص خ��ود را نيز دارد و در قالبی 
تصاعدی، چالش ها و مش��كات نه تنها جوانان بلك��ه جامعه نيز به طور 

عام افزايش مي يابد. 

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان در 
گفتگوي راديو و تلويزيوني از كشف 
نزديك به يك تن مواد مخدر و انهدام 
32 باند قاچاق طي يكس��ال گذشته 
توسط مأموران اين فرماندهي خبر داد. 
سرهنگ محمد علي بختياري با بيان 
اين خبر گفت: طي يكس��ال گذشته 
مقدار 910 كيلو و 410 گرم انواع مواد 

مخدر توسط مأموران كانتري ها، يگان امداد و پليس 
مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي شهرستان كشف 
و ضبط ش��ده است. وي افزود: از بين مواد كشف شده 
96 كيلو و 941 گرم مربوط به حشيش، 95 كيلو و 152 
گرم مربوط به هروئين، 650 كيلو و 469 گرم مربوط به 
ترياك و 68 كيلو و 538 گرم مربوط به شيشه، كراك و 
مورفين بوده اس��ت. اين مقام مسئول عنوان داشت: در 
همين زمينه تعداد يك هزار و 237 عدد قرص و آمپول 
روانگردان در بازرس��ي از پاتوق هاي موادمخدر كشف 

و ضبط ش��ده است. فرمانده انتظامي 
كانش��هر اصفهان در ادامه از انهدام 
33 باند قاچاق مواد مخدر خبر داد و 
بيان داشت: در اين ارتباط تعداد 877 
قاچاقچي و توزيع كننده مواد مخدر 
دس��تگير شدند. س��رهنگ بختياري 
عنوان داشت: در راستاي جمع آوري 
معتادان از محله هاي سطح شهرستان 
طي يكسال گذشته چندين پاتوق معتادان كشف و تعداد 
چه��ار هزار و 273 نفر معتاد دس��تگير و به كمپ هاي 
ترك اعتياد منتقل شدند. رئيس پليس مركز اصفهان در 
پايان با اش��اره به طرح تشديد مبارزه با توزيع كنندگان 
مواد مخدر در س��ال جاري از ش��هروندان خواست تا 
چنانچ��ه اطاعي از پاتوق هاي م��واد دارند موضوع را 
از طريق ش��ماره تلفن 110 به اطاع پليس برسانند تا 
در سريع ترين زمان ممكن با اين افراد برخورد الزم به 

عمل آيد.

در پي كشف جسد مردي در صندوق عقب خودروي 
متعل��ق به خ��ود كه در يك��ي از پاركينگ هاي س��طح 
ش��هر اصفهان متوقف بود، رئيس پليس آگاهي استان 
جزئيات جديدي از اين واقعه را اعام كرد. س��رهنگ 
حسين حس��ين زاده رئيس پليس آگاهي استان اصفهان 
در گفتگ��وي اختصاص��ي با اين پايگاه اظهار داش��ت: 
به دنبال كش��ف جس��د م��ردي 33 س��اله در صندوق 
عقب يك دس��تگاه خودروي پ��ژو 405 كه در يكي از 
پاركينگ هاي سطح شهر اصفهان متوقف بود به سرعت 
تيم ويژه اي از كارآگاهان اداره جرايم جنايي پليس آگاهي 
اس��تان تحقيقات خود را در اين خصوص آغاز كردند. 
وي افزود: در تحقيقات صورت گرفته مش��خص شد 
خودروي كشف شده متعلق به فردي است كه جسد وي 

در صندوق عقب خودرو نهاده شده است. 
اين مقام مس��ئول عنوان داشت: در بررسي هاي دقيق تر 
كارآگاهان دريافتند كه فرد مقت��ول يك ماه پس از اين 
در اولين س��اعات صبح از منزل خارج و ديگر مراجعه 
نكرده و خانواده مقتول با مراجعه به پليس فقدان وي را 
اعام كرده بودند. رئيس پليس آگاهي استان تصريح كرد: 

از همان ساعات اوليه اعام فقداني فرد مذكور جستجو 
براي يافتن اين شخص آغاز و تحقيقات در اين خصوص 
ادامه داش��ت تا اين كه چندي پيش مأموران در بازرسي 
از پاركينگي در حاشيه شهر اصفهان به خودروي مذكور 
مظنون و بعد از بررسي متوجه وجود جسد در صندوق 
عقب آن شدند. وي در خصوص نحوه قتل اين شخص 
گفت: با توجه به بررسي هاي انجام شده از صحنه جرم 
توسط كاركنان پليس آگاهي مقتول براثر اصابت جسم 
س��خت از پشت س��ر در همان روز ترك منزل به قتل 
رسيده و توس��ط قاتل يا قاتان جسد وي در صندوق 
عقب خودروي متعلق به خود جاسازي و در حاشيه يكي 

از خيابان هاي اطراف شهر رها مي گردد.
سرهنگ حسين زاده با بيان اين كه از طريق معاينات دقيق 
و بررسي كامل صحنه كشف جسد توسط اكيپ بررسي 
صحنه جرم پليس آگاهي سرنخ هايي از چگونگي وقوع 
جنايت به دست آمده گفت: پليس آگاهي استان اصفهان 
با جديت در حال پي جويي كش��ف موضوع بوده و به 
زودي خبرهاي جديدي در اين خصوص از طريق پايگاه 

اطاع رساني پليس به اطاع مردم خواهد رسيد.

كشف نزديك به يك تن مواد مخدر و انهدام 32 باند قاچاق 
در كالنشهر اصفهان

كشف جسد مردي در صندوق عقب خودرويي در اصفهان

امیداجتماعی،
گمشدهجوانان

امروز

مادران سالمند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص رئيس كميسيون اصل 44 مجلس:

20هزارمگاواتبرقهستهايواردچرخه
صنعتبرقميشود

 رئي��س كميس��يون اص��ل 44 قانون اساس��ي 
گف��ت: مطابق با برنامه چش��م انداز توس��عه 
از 150 ه��زار مگاباي��ت ب��رق تولي��دي در 
 آين��ده، 20 هزار مگاوات برق هس��ته اي وارد 
چرخ��ه صنع��ت ب��رق مي ش��ود. حميدرضا 
فوالدگر بيان داشت: يكي از مهم ترين بحث ها 
در صنع��ت برق در اصل 44 قانون اساس��ي، 
 سرمايه گذاري بخش خصوصي است. وي تأكيد 
ك��رد: دولت باي��د زمينه اي براي وارد ش��دن 
بخش خصوصي به صنعت برق فراهم كند تا 
اين بخش بتواند در امر توليد، توزيع و انتقال 
نيروي برق فعاليت كند. رئيس كميسيون اصل 
44 قانون اساسي با اشاره به اين كه بايد موانع 
موجود سر راه بخش خصوصي برداشته شود، 

تصري��ح كرد: دولت در اين كار نقش مهمي داش��ته 
و بايد تس��هياتي براي فعالي��ت بخش خصوصي به 
وي��ژه فضاي كس��ب و كار فراهم كن��د. وي با بيان 
اين ك��ه موضوع مهم در ارتباط ب��ا بخش خصوصي 
فعاليت داخل بنگاه ها و خارج از بنگاه ها است، ادامه 
داد: منظ��ور از فعاليت داخ��ل بنگاه ها مراحل مجوز، 
ثبت ش��ركت ها، قانون كار و موضوع فعاليت خارج 

از بنگاه ها بحث فضاي كس��ب و كار است. فوالدگر 
افزود: تعرفه برق به قيمت واقعي خود مي رسد يعني، 
قيمت تمام ش��ده توليد شامل سوخت، انرژي، هزينه 
انتقال و توزيع است. وي با اشاره به نخستين نيروگاه 
ساخته شده توسط بخش خصوصي در منطقه مباركه 
اس��تان اصفهان گفت: در ح��ال حاضر احداث چند 
نيروگاه يك هزار مگاواتي در شهرهاي زواره و هرند 
نيز تصويب ش��ده كه عمليات ساخت نيروگاه شهر 

زواره آغاز ش��ده است. رئيس كميسيون اصل 
44 قانون اساس��ي تأكيد كرد: در كل كش��ور 
ش��رايطي در دس��ت بررسي اس��ت تا بخش 
خصوص��ي بتواند در توليد، توزي��ع و انتقال 
برق وارد ش��ود. وي با اش��اره به محدوديت 
و عدم توانايي مالي دولت در س��رمايه گذاري 
گفت: طبق اصل 44 قانون اساسي دولت بايد 
با حفظ حاكميت خود، ميزان تصدي خود را 
كاه��ش داده و تس��هيات الزم را براي ورود 
بخش هاي ديگ��ر به چرخه اقتصاد آماده كند. 
فوالدگ��ر ادامه داد: در حال حاضر توليد برق 
كشور حدود 40 هزار مگاوات است، بنابراين 
مطابق با برنامه چشم انداز توسعه تا سه برنامه 
آينده باي��د 150 هزار مگاوات برق، توس��ط 
نيروگاه ها توليد شود. وي افزود: از مقدار 150 هزار 
م��گاوات برق توليدي حدود 20 ه��زار مگاوات آن 

برق هسته اي است. 
رئيس كميسيون اصل 44 قانون اساسي گفت: بحث 
برنامه پنج س��اله توس��عه نيز در زمين��ه انرژي پاك و 
فناوري نوين اس��ت كه بايد حدود 5 هزار مگاوات 

برق آبي، خورشيدي و بادي توليد كند.

افزايش 15 شهر به شهر هاي استان اصفهان در سال جاري

در سال جاري اجرا مي شود؛
معافيت خانواده هاي زيرپوشش 
كميته امداد از پرداخت عوارض 

ساختمان سازي 
 مع��اون حماي��ت و س��امت خان��واده كميت��ه ام��داد اس��تان اصفهان 
گفت: طرح معافيت خانواده هاي زيرپوشش كميته امداد از پرداخت عوارض 
ساختمان سازي در سال جاري به صورت جدي عملياتي و اجرا مي شود. 
علي طالبي با اش��اره به بيان شدن طرح معافيت خانواده هاي زير پوشش 
كميته امداد از پرداخت عوارض ساختمان سازي در گذشته اظهار داشت: 
اين طرح در گذش��ته مطرح شده و در بودجه نيز پيش بيني شده بود. وي 
اف��زود: در بعضي از مواقع براي تأمين اعتبار اجراي اين طرح مش��كات 
و مغايرت هايي وجود دارد كه اس��تانداري در راستاي اجراي اين طرح با 
تهران مكاتباتي انجام داده است. معاون حمايت و سامت خانواده كميته 
امداد استان اصفهان با اشاره به اينكه دولت بايد اقدامات جدي در راستاي 
اجراي اين طرح انجام بدهد، بيان داش��ت: اقدامات دولت بايد در راستاي 
برطرف شدن مشكات تأمين اعتبار اجراي اين طرح بوده كه اين مشكل 
برطرف شود و خانواده هاي زير پوشش كميته بتوانند از خدمات اين طرح 
بهره مند شوند. وي با تأكيد بر اين كه اين طرح از مصوبات دولت بوده است، 
ادامه داد: اقداماتي در راستاي اجراي اين طرح و تأمين اعتبار آن در مجلس 
شوراي اسامي انجام شده و اين طرح به صورت قطعي اجرا مي شود. طالبي 
در حالی كه سال گذشته اين طرح اجرا نشده بود، تأكيد كرد: طرح مذكور 
در بودجه آن س��ال پيش بيني شده است كه با تاش ها و برنامه ريزي هاي 
دولت اين طرح در سال جاري به صورت جدي عملياتي مي شود. معاون 
حمايت و س��امت خانواده كميته امداد استان اصفهان گفت: اعتبار مورد  
نياز براي اجراي اين طرح به وسيله خود دولت تامين مي شود و هدف از 
اجراي اين طرح حمايت از نيازمندان و افراد زير پوشش كميته امداد است. 

پروژه احداث تونل بهشت آباد تا 
پايان سال 90 اجرا مي شود

نماين��ده مردم دهاق��ان در مجلس گفت: با اختص��اص 400 ميليارد 
تومان اعتبار اوليه، پروژه احداث تونل بهش��ت آباد تا پايان سال 90 
اجرا مي ش��ود. عوض حيدرپور با اش��اره به وضعيت آب زاينده رود 
و آخري��ن تصميم هاي اجرايي درباره تأمين آب در اس��تان اصفهان 
اظهار داشت: هر ساله مقداري آب پشت سد زاينده رود دفع مي شود 
كه بايد اين آب را به دو بخش آش��اميدني و كش��ت و كار تقس��يم 
كرد و نيز حق آبه هاي پش��ت س��د را طبق س��نوات گذشته در نظر و 

اختصاص داد. 
وي با اش��اره به برگزاري جلس��ه هاي متعدد كارشناسي افزود: بايد 
ميزان آب پش��ت سدها كه از دو طريق تونل در دست احداث و نيز 
تونل بهشت آباد تأمين مي شود را افزايش داد، زيرا اين مقدار آب با 
ميزان ذخيره آب دو تا س��ه سال گذشته تونل اول و دوم خدنگستان 
و تونل جنبي آن برابر است. نماينده مردم دهاقان در مجلس شوراي 
اس��امي با تأكيد بر اين كه هر س��اله بايد 800 ميليون ليتر آب به اين 
ميزان حجم اضافه شود، تصريح كرد: در حال حاضر براي تأمين اين 

آب چاره اي جز استفاده از تونل خدنگستان نداريم. 

عضو هيأت مديره اتحاديه های اتوبوسراني :
عمر مفيد اتوبوس هاي شهري در 

كاشان كاهش يافته است
عضو هيأت مديره اتحاديه های اتوبوس��راني  گفت: عمر مفيد هر دستگاه 
اتوبوس 10 س��ال اس��ت كه اين رقم به دليل گرما و كويري بودن كاشان 
به پنج سال كاهش يافته  است. محسن عرفان تعداد اتوبوس هاي فرسوده 
سازمان اتوبوسراني كاشان را 15 دستگاه اتوبوس ذكر و تصريح كرد: سازمان 
اتوبوسراني كاشان در حال پيگيري جايگزين نمودن اتوبوس هاي جديد 
اس��ت. به گفته وي به زودي 15 دستگاه اتوبوس جديد براي سهولت در 
نقل و انتقال مسافران درون شهري به شمار وسايل نقليه ناوگان اتوبوسراني 
كاشان اضافه مي شود. به گفته وي شركت واحد اتوبوسراني كاشان به تازگي 
به طور كامل نوسازي شده و اواسط سال گذشته نيز براي نخستين بار از 
طريق س��امانه هوشمند، بليت كاغذي حذف و بليت الكترونيكي در اين 
ش��هر ارائه شد كه مورد استقبال شهروندان قرار گرفت. عرفان با تأكيد بر 
لزوم توسعه ناوگان اتوبوسراني كاشان اظهار داشت: ايجاد خطوط جديد 
ميني بوس در مسيرهاي شهري به خصوص مسيرهاي پرترافيك، كم  تردد 
و خيابان هاي جديد با همكاري وزارت كش��ور و سازمان شهرداري ها و 
اتحاديه اتوبوسراني هاي شهري كشور از جمله برنامه هاي سال جاري است. 
وي يادآور شد: توسعه ناوگان اتوبوسراني با هدف بهبود سيستم حمل و 
نقل شهري و افزايش بازدهي خدمات عمومي و جابجايي مسافران درون 
شهري صورت مي گيرد. مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهرداري كاشان 
از تصويب بودجه 75 ميليارد و 340 ميليون ريالي س��ازمان اتوبوس��راني 
ش��هرداري كاشان در شوراي اس��امي اين شهر خبر داد. وي خاطرنشان 
كرد: بودجه س��ازمان اتوبوس��راني با درآمدهاي حاصل از فروش بليت، 
سرويس دربستي، تبليغات، كمك شهرداري، فروش اموال، كمك وزارت 
كشور و ساير درآمدهاي پيش بيني شده است كه شامل هزينه هاي پرسنلي، 
هزينه هاي اداري، هزينه هاي س��رمايه اي و هزينه هاي انتقالي است. عرفان 
مديريت بر هزينه ها را سياس��ت اصلي سازمان دانس��ت و اضافه كرد: با 
مديريت بر هزينه مي توان درآمدهاي بودجه س��ال 90 بازدهي و راندمان 
سازمان را افزايش داد. وي احداث فروشگاه تعاوني مصرف كاركنان سازمان 
اتوبوسراني و حومه، احداث نمازخانه، پيگيري و اجراي طرح ايستگاه هاي 
هوش��مند، اجراي طرح لباس يكنواخت رانندگان و باج��ه داران، اجراي 
طرح راديو شهروند در اتوبوس ها با همكاري بخش خصوصي، برگزاري 
مسابقات مختلف فرهنگي با موضوع حمل و نقل عمومي و شهروندان و 
برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف براي رانندگان در زمينه هاي رعايت 
 مقررات راهنمايي و رانندگي و تكريم ارباب رجوع را از جمله برنامه هاي 

سال جاري عنوان كرد. 

مديرعامل شركت عمران و مسكن سازان 
چهارمحال و بختياري:

شناسايي 1050 هكتار بافت فرسوده 
مديرعامل شركت عمران و مسكن سازان چهارمحال و بختياري گفت: 
يك هزار و 50 هكتار بافت فرس��وده در س��طح ش��هرهاي اين استان 

شناسايي شده است. 
خس��رو خدابنده در نشس��ت كميته تخصصي مسكن اين استان اظهار 
داش��ت: از مجموع 16 شهر اين استان طرح بهسازي بافت فرسوده در 
ش��هرهاي شهركرد و بروجن تهيه و س��اماندهي و با مشاور اين طرح 
قرارداد منعقد شده است. وي افزود: تهيه طرح هاي ساماندهي بافت هاي 
فرس��وده در شهرهاي كيار، هفشجان و فارسان به صورت مشاركتي با 
ش��ركت عمران و نوس��ازي عقد قرارداد شده كه فاز نخست اين طرح 
نيز به اتمام رسيده است. خدابنده خاطرنشان كرد: تهيه طرح ساماندهي 
بافت هاي فرسوده در شهرهاي فرخشهر و ناغان نيز توسط شهرداري ها 
در دس��تور كار قرار گرفته و مطالعات س��طح ي��ك و دو اين طرح به 
 اتمام رس��يده اس��ت. مديرعامل شركت عمران و مس��كن شهرسازان 
چهارمحال و بختياري ادامه داد: در س��ال گذشته حدود 300 واحد در 
ليس��ت پروژه هاي افتتاحيه سال 89 قرار گرفته بودن كه به دليل تراكم 

پروژه ها امكان افتتاح آنها تاكنون فراهم نشده است.
وي با بيان اين كه اعتبارات بافت فرس��وده از خط اعتبارات مسكن مهر 
تأمين اعتبار مي ش��ود، گفت: در سال جاري خط اعتباري مستقل براي 
احياي بافت هاي فرس��وده در نظر گرفته ش��ده است كه اين اعتبارات 
در قالب پرداخت تس��هيات بانك��ي به متقاضيان احي��اي بافت هاي 
فرس��وده پرداخت مي شود. خدابنده سود تسهيات بافت هاي فرسوده 
را 12 درصد اعام كرد و گفت: س��هميه بافت فرس��وده س��ال جاري 
استان تاكنون اعام نشده است. وي افزود: در حال حاضر توافقنامه اي 
با وزارت كش��ور براي نوسازي محات با مديريت شهرداري ها انجام 

گرفته است كه با اباغ اعتبارات در دستور كار قرار خواهد گرفت. 
خدابنده خاطرنشان كرد: به طور كلي بافت هاي فرسوده به محدوده  هايي 
اطاق مي شود كه از نظر سطح خدمات، كيفيت زندگي، وضعيت رونق 
اقتصادي، شرايط بهداشتي و محيط زيستي و دوام و پايداري كالبدي از 
متوسط شهر اصلي پايين ترند. وي ادامه داد: اين محدوده ها در صورت 
بروز خطرات طبيعي مانند زلزله نسبت به ساير نقاط شهر آسيب پذيرترند 
و بيشتر ساكنان اين بافت ها از گروه هاي كم درآمد و محروم جامعه اند. 
 خدابنده با اش��اره به مس��ائل عم��ده منطبق با ش��اخص هاي مصوب، 
گفت: ناپايداري ابنيه و س��اختمان ها تهديد بزرگ براي جان س��اكنان 
اين مناطق است؛ فرس��ودگي كالبدي اين مناطق را به آسيب پذيرترين 
عرصه در مواجهه با باياي طبيعي از قبيل زلزله، طوفان و سيل تبديل 
كرده اس��ت كه خود خس��ارات غيرقابل جبراني را به دنبال دارد. وي 
نفوذناپذيري و نارسايي هاي موجود در شبكه ارتباطات و دسترسي ها را 
از ديگر اين شاخصه ها عنوان كرد و افزود: عرض كم معابر، طوالني بودن 
 امكان دسترسي به خدمات و وسايل نقليه اضطراري از قبيل ماشين هاي 
آتش نش��اني و آمبوالنس بر ناكارآمدي و نابساماني اين مناطق افزوده 
است به طوري كه نفوذناپذيري در محات اماكن دسترسي به خدمات 

را كاهش داده و ساكنان را با مخاطرات جدي روبه رو مي سازد. 

نماينده مردم اردل در مجلس:
مطبوعات بازوي توانمند قوه قضائيه 

در كاهش جرائم است
نماينده مردم اردل، كيار، كوهرنگ و فارسان در مجلس شوراي اسامي 
گفت: مطبوعات و رسانه ها بازوي توانمند قوه قضائيه در كاهش جرائم 

هستند. 
نوراله حيدري با اش��اره به اهميت نقش مطبوعات و اطاع رساني در 
كاهش وقوع جرم، اظهار داش��ت: عنصر آگاهي و آگاهي بخش��يدن به 
اف��راد در زمين��ه انواع جرائم و مجازات در نظر گرفته از س��وي قانون 
براي مجرمان نقش بس��زايي در كاهش وقوع جرم در جامعه دارد. وي 
نقش رسانه ها را در زمينه ارتقاي آگاهي جامعه بسيار پررنگ دانست و 
گفت: انعكاس پشيماني مجرمان پس از وقوع جرم، بيان قبوح فرهنگي، 
مذهبي و اجتماعي جرم، بررس��ي ابعاد وقوع جرم و تأثير آن در بافت 
جامع��ه و خانواده از جمله عوامل مؤثر در من��ع افراد از ارتكاب جرم 

است. 
حيدري با اشاره به افزايش آگاهي جامعه و ضرورت آموزش پيشگيري 
از وقوع جرم، خاطرنش��ان كرد: با اس��تناد به اصل پيشگيري مهم تر از 
درم��ان، بحث پيش��گيري بيش از پيش اهميت مي ياب��د. نماينده مردم 
اردل، كيار، كوهرنگ و فارسان در مجلس شوراي اسامي ادامه داد: اگر 
فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر در جامعه اشاعه پيدا كند و جامعه 
خود را در برابر زمينه هاي بروز جرم مس��ئول بداند جلوي بس��ياري از 

تخلفات گرفته مي شود. 
وي ب��ا تأكيد بر اين كه براي پيش��گيري از وقوع ج��رم بايد تمهيدات 
ويژه اي انديشيده شود، گفت: رسانه ها از ابزاري كه در اختيار دارند اگر 
بتوانند درست استفاده كنند در پيشگيري از وقوع جرم بسيار تاثيرگذار 
خواهند بود. حيدري با بيان اين كه در دين مقدس اسام، پيشگيري از 
وقوع جرم مقدم بر اصاح است، خاطرنشان كرد: دين عامل بازدارنده 
نيرومندي براي جلوگيري از ارتكاب جرم و انحرافات اجتماعي است 
كه بايد از س��وي نهادهاي فرهنگي، آموزش��ي و فرهنگي مورد توجه 

جدي قرار گيرد. 
وي رس��انه ها را حلقه واس��ط مردم و مسئوالن دانس��ت و گفت: اگر 
رس��انه ها درست به وظيفه خود عمل كند مي تواند جامعه را از عواقب 
افعال مجرمانه آگاه س��ازند، چرا كه كساني دچار انجام جرم مي شوند 
كه ن��اآگاه بوده و آگاه��ي دادن مي تواند در جه��ت كاهش جرم تاثير 
فوق العاده اي داش��ته باشد. حيدری در ادامه با تأكيد بر ضرورت تعامل 
مس��ئوالن قوه قضايی و رس��انه ها و تأثير اين تعامل در ارتقای آگاهی 
جامعه و كاهش وقوع جرم گفت: مس��ئوالن قوه قضايی اگر رسانه ها 
را به عنوان بازوی خود بدانند، می توانند نقش مهمی در پيش��گيری از 

جرايم و آشنايی دقيق از عاقبت بزهكاری را به جامعه منتقل كنند

معاون عمراني اس��تاندار اصفهان گف��ت: تا پايان 
س��ال جاري 15 شهر به ش��هرهاي استان اصفهان 
 اضافه و تعداد ش��هرهاي اين اس��تان به 115 شهر 

مي رسد. 
سيد جمال الدين صمصام شريعت در مراسم معارفه 
شهردار جديد شهر گلشن با اشاره به اين كه انتصاب 
شهردار جديد شهر گلشن امر بسيار ضروري بوده 
اس��ت، اظهار داشت: معرفي ش��هردار در اين روز 
و آس��تانه روز ملي ش��وراها بس��يار متناسب و در 

راستاي اهداف شورا هاي اسامي است. 
وي با بيان اين كه روستاهاي بيش از 3 هزار و 500 
نفر تبديل به ش��هر مي شوند، افزود: استان اصفهان 
از نظر تعداد شهر، رتبه نخست را در سطح كشور 

دارد. 
معاون عمراني استاندار به برخي از شهرهاي داراي 
سابقه ديرينه تأسيس شهرداري اشاره كرد و افزود: 
100 سال از تأسيس ش��هرداري در اصفهان و 57 

س��ال از تأسيس ش��هرداري فريدونشهر مي گذرد. 
وي از تاس��يس 15 ش��هرداري جديد در اس��تان 
اصفهان خبرداد و گفت: تا پايان سال جاري تعداد 
ش��هرداري هاي اس��تان اصفهان به 115 شهرداري 

مي رسد. 
صمصام ش��ريعت انتصاب ش��هردار جديد ش��هر 
گلشن را انتخاب صدمين شهردار اصفهان دانست 
و اضاف��ه ك��رد: در ام��ر مديريت يك ش��هري كه 
ش��هرداران متفاوت��ي را جايگزي��ن مي كن��د، تنها 

خدمت رساني به مردم در اولويت امر است. 
مع��اون عمران��ي اس��تاندار اصفه��ان ب��ا تأكيد به 
اين ك��ه اولين چيزي كه براي يك ش��هر ضروري 
 اس��ت طرح جامع شهري اس��ت، اضافه كرد: بايد 
طرح هادي روستايي در شهر گلشن به طرح جامع 
ش��هري تبديل ش��ود، زيرا نقاط قوت و كاربردي 
ش��هر از نظرمس��كوني، تجاري خدماتي، س��ايت 
كارگاهي و مشاغل شهري و اقتصاد شهري در اين 

طرح جامع نهفته و براي نگرش افق پنج س��اله آن 
تدوين مي شود. 

وي ادامه داد: براي هدايتگري طرح جامع توس��عه 
شهر برنامه ها بايد توسط شوراي شهر و شهرداري 
در غال��ب برنام��ه كوتاه مدت، مي��ان مدت و بلند 
مدت و چش��م انداز پنج س��اله باسياست هاي نظام 

ديده و تعريف شود. 
صمصام ش��ريعت به نهاد خدمتگزار ش��هرداري ها 
اش��اره ك��رد و گفت: ش��هردار بايد ابت��كار عمل 
داش��ته باش��ه و با روش هاي مديريتي خود سبب 
رش��د اقتصاد منطقه و ايجاد اشتغالزايي شود. وي 
با تأكيد به اهميت زيباس��ازي و س��يماي ش��هري 
طبق قانون شهرداري ها بيان داشت: سايت مشاغل 
ش��هري و كارگاهي، تأسيس واحدهاي كارگاهي، 
مش��اغل ش��هري و اش��تغال در صنايع با توجه به 
 ظرفي��ت منطقه موج��ب در آمدزايي در هر منطقه 

مي شود.

تا پايان سال جاري؛
2 شهرداري جديد در منطقه دهاقان و شهرضا 

افتتاح مي شود
فرماندار شهرستان دهاقان گفت: تا پايان سال جاري دو شهر پوياشهر و گنباد 
به مجموعه ش��هرداري هاي منطقه شهرضا اضافه مي شود. سيروس محمودي 
در مراس��م معارفه شهردار جديد شهر گلشن شهرضا با اشاره به اين كه مردم 
گلشن ش��أن وااليي دارند، اظهار داشت: همت واالي مردم شهر گلشن سبب 
 شد كه شهرداري در اين منطقه شكل گرفته و شهردار براي اين شهر منصوب 

شود. 
وي ضمن ابراز خرسندي از اين كه با حضور شهردار شاهد رشد و بالندگي در 
اين منطقه خواهيم بود، افزود: امروز تولد نوزادي را جشن گرفتيم كه يقين دارم با 
همدلي كه بين مردم و شهردار وجود دارد در آينده نزديك شاهد نام آوري شهر 

گلشن در استان اصفهان و حتي كشور خواهيم بود. 

پس از 5 سال توقف؛   
محصوالت ذوب آهن با ناوگان ريلي جابه جا مي شود 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان:
دستورالعمل اجرايی نما و سيمای شهری تصويب و اجرايی شد

مديركل راه آهن اس��تان اصفهان گفت: حمل دوباره 
محص��والت كارخان��ه ذوب آهن اصفهان توس��ط 
ناوگان ريلي پس از پنج س��ال توقف از س��ر گرفته 
شد. بهروز تاكي با بيان اين كه وضعيت صنعت حمل 
و نقل نشان دهنده وضعيت اقتصادي و ميزان توسعه 
كشور است و در اين ميان حمل و نقل ريلي با توجه 
به ويژ گ��ي منحصر به فرد خ��ود از جايگاه خاصي 
برخوردار اس��ت، اظهار داش��ت: اهتمام به گسترش 
راه آه��ن و بهره گيري از آن را مي توان به عنوان يكي 
از مصاديق بارز جهاد اقتصادي نام برد. وي ادامه داد: 
ب��ا توجه به مقرون به صرف��ه بودن نرخ تعرفه حمل 
باره��اي صادراتي از طريق ناوگان ريلي نس��بت به 
حمل و نقل جاده اي، مس��ئوالن ش��ركت ذوب آهن 
اس��تان اصفهان مصمم ش��دند تا پس از پنج س��ال 
توقف در بارگيري محصوالت صنعتي خود توس��ط 

ناوگان ريلي، مجدد صادرات محصوالت اين شركت 
از طريق راه    آهن از س��ر گرفته شود. مديركل راه آهن 
اس��تان با تأكيد بر اين ك��ه ذوب آهن اصفهان يكي از 
بزرگ ترين ش��ركت هاي ذوب آهن كشور و منطقه 
خاورميانه و يكي از دو قطب عظيم فوالد اس��تان به 
شمار مي رود، تصريح كرد: حمل و نقل ريلي استان 
با برخورداري از قابليت باالي ترانزيت كاال مي تواند 
راه گشاي ايجاد تسهيل در روند رو به رشد صادرات 
محصوالت باشد. وي بيان داشت: با توجه به اجراي 
طرح هاي توس��عه اي در دو مجتم��ع فوالد مباركه و 
ذوب آهن استان اصفهان، نياز است تا حجم صادرات 
محصوالت صنعتي آنها از طريق سيستم ريلي افزايش 
يابد. تاكي افزايش س��هم حمل و نقل ريلي در حمل 
بار را به س��ود تمام بخش هاي جامعه ارزيابي كرد و 
اظهار داشت: با بهره گيري از ناوگان ريلي مي توان از 

تردد روزافزون خودروهاي سنگين در سطح جاده ها 
و اثرات مخرب و زيان بار ناشي از آن جلوگيري كرد 
كه اين تنها يكي از آثار مثبت استفاده از ناوگان ريلي 

در استان است. 
ــوالت ذوب آهن و  ــش از 60 هزار تن از محص بی

فوالد مباركه از طريق ناوگان ريلي جابه جا شد 
وي افزود: در فروردين ماه س��ال ج��اري 4 هزار تن 
از محصوالت صادراتي كارخانه ذوب آهن اصفهان 
از طريق ناوگان ريلي راه آهن اس��تان اصفهان به مرز 
س��رخس انجام ش��د. مديركل راه آهن اصفهان ادامه 
داد: همچني��ن در اين مدت ميزان حمل محصوالت 
مجتم��ع فوالد مباركه از طريق اي��ن ناوگان 56 هزار 
و 160 تن بوده اس��ت كه توسط 970 دستگاه واگن 
 ب��ه مقاص��د داخلي و بن��ادر صادراتي حمل ش��ده 

است.

30
 از 
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تفاهم نامه سرمايه گذاري پايدار با مشاركت ک
ايدرو امضا شد 

اس��تاندار چهارمحال و بختياري با معاون س��رمايه گذاري س��ازمان گسترش و 
نوس��ازي صنايع ايران، تفاهم نامه س��رمايه گذاري پايدار امضا كردند. استاندار 
چهارمح��ال و بختياري در نشس��ت با معاون س��رمايه گ��ذاري صنعتي ايدرو 
گفت: با توجه به تعهد دولت براي ايجاد 2/5 ميليون ش��غل در كش��ور، به دنبال 
 جذب س��رمايه گذار و ايجاد 35 هزار ش��غل پاي��دار در چهارمحال و بختياري 

هستيم. 
علي اصغر عنابس��تاني افزود: بر اساس بند الف اين تفاهم نامه، سند استراتژيك 
توس��عه صنعتي چهارمحال و بختياري تا پايان نيمه اول امسال با تأمين اعتبار از 
سوي استانداري و خدمات فني و مشاوره اي ايدرو تهيه مي شود. وي ادامه داد: 
س��ازمان صنايع و معادن استان طبق تفاهم نامه موظف به ارايه 50 طرح صنعتي 
متناس��ب با توانمندي ها و قابليت هاي اين استان به ايدرو در سه ماه آينده براي 

سرمايه گذاري صنعتي است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان از 
اجرايی شدن »دستورالعمل اجرايی نما و سيمای 
ش��هری« با تصويب در ش��ورای اسامی شهر و 
اب��اغ به مناطق چهارده گانه ش��هرداری اصفهان 
خبر داد و گفت: براس��اس قان��ون، صدور پروانه 
س��اختمان و گواهی پايان كار منوط به رعايت و 
اجرای اين دس��تورالعمل بوده و در صورت عدم 
رعايت مورد به كميسيون ماده 100 ارجاع خواهد 

شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی 
ش��هرداری اصفهان مس��عود نريمانی با بيان اين 
مطلب اظهار داش��ت: در راستای حفظ و تقويت 
هويت و اصالت شهرس��ازی و معماری اصفهان 
و به منظور ارتقای كيفی س��يما و منظر شهری و 
ساماندهی و انتظام بخش��ی نمای ساختمان ها و 

كاهش بی نظمی ها و اغتشاش��ات بصری و برای 
وحدت رويه »دستورالعمل اجرايی نما و سيمای 
شهری« براساس مصوبه شورايعالی شهرسازی و 
معماری ايران و مقررات ملی س��اختمان ايران و 
ضوابط شهرسازی و س��اختمانی طرح تفصيلی، 
توسط معاونت شهرس��ازی و معماری شهرداری 
اصفهان تهيه و در اواخر سال گذشته به تصويب 
ش��ورای اسامی ش��هر اصفهان رس��يد و پس از 
اين مراحل اين دس��تورالعمل ب��ا اباغ به مناطق 
چهارده گانه شهرداری اجرايی شد.نريمانی تأكيد 
كرد: براس��اس قانون صدور پروانه س��اختمان و 
گواهی پايان كار منوط ب��ه رعايت و اجرای اين 
دس��تورالعمل بوده و در صورت عدم رعايت، به 
كميس��يون ماده 100 ارجاع خواهد شد. همچنين 
مهندس��ين طراح و ناظ��ر س��اختمان های دارای 

تخلف س��اختمانی به ش��ورای انتظامی س��ازمان 
نظ��ام مهندس��ی س��اختمان معرف��ی می ش��وند.
معاون شهرس��ازی و معماری شهرداری اصفهان 
با بيان اي��ن كه هماهنگی و س��نخيت طراحی و 
اجرای نمای س��اختمان ها با مبانی و مؤلفه های 
شهرس��ازی و معم��اری اس��امی – ايرانی و به 
خصوص معم��اری اصيل اصفهان، اقليم ش��هر، 
هوي��ت فرهنگی و منظر ش��هری و عناصر آن و 
اس��تفاده از مصالح بوم آورد با قابليت پاكس��ازی 
و بدون آلودگی های زيست محيطی و بصری از 
مهم ترين اصول اين دستورالعمل می باشد، اضافه 
كرد: براساس اين دستورالعمل نمای شيشه ای و 
نماهای كامپوزيت و آلومينيومی در شهر اصفهان 
ممنوع بوده و مصالح اصلی برای نماس��ازی آجر 

و سنگ می باشد.

كمك به متكديان مانع پاكسازي اين افراد از 
كاشان است

مسئول ستاد جلوگيري و رفع سد معبر شهرداري كاشان گفت: دلسوزي، محبت 
شهروندان و كمك به متكديان مانع پاكسازي چهره شهر از وجود اين افراد است. 
مهران محمودزاده مرقي با تشريح آسيب هاي اجتماعي ناشي از حضور متكديان در 
بين ش��هروندان تصريح كرد: پاكسازي چهره شهر از متكديان در كنترل و كاهش 
آسيب هاي اجتماعي با همكاري همه جانبه شهروندان امكانپذير است. وي توجه به 
نكته هاي بهداشتي، درماني، احراز هويت متكديان، نگهداري و پذيرش آنها در اداره 
بهزيس��تي را از جمله مواردي دانست كه اعمال آن توسط نهادهاي مربوط پس از 
جمع آوري متكديان ضروري است. به گفته وي از ابتداي سال جاري تاكنون تعداد 
17 متكدي در معابر اصلي سطح شهر كاشان توسط شهرداري جمع آوري شده كه 
اين تعداد ش��امل يك مرد و هفت زن و 9 كودك غيربومي از مهاجران غيرقانوني 

افغاني و پاكستاني است.

معاون شهردار شهركرد:
اختصاص اعتبار براي انجام مطالعات پسماند زباله 

در شهركرد 
معاون خدمات ش��هري شهردار ش��هركرد از اختصاص 230 ميليون ريال اعتبار به 
 منظور انجام مطالعات طرح مديريت پسماند زباله در شهركرد خبر داد. نوراله غاميان 
اظهار داش��ت: شناسايي و مستند س��ازي وضع موجود، امكان سنجي و ارائه گزينه 
مناسب مديريت پس��ماند از راهكارهاي اجرايي اين طرح است. وي طرح پسماند 
زباله را مهم ترين اقدام در راستاي كاهش آلودگي محيط زيست و جلوگيري از دفن 
غيربهداشتي زباله ها عنوان كرد و گفت: فاز نخست طرح مطالعات پسماند زباله با 
محوريت شهرداري شهركرد به پايان رسيده و هم اكنون به منظور اجرايي شدن، فاز دوم 
و سوم مطالعات اين طرح روبه پايان است. غاميان از اجراي طرح تفكيك زباله از 
مبدأ در شهركرد خبر داد و گفت: در صورت فراهم شدن زمينه شرايط مطلوب اين 

طرح عملياتي و اجرايي خواهد شد.



                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
5      چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390/ 30 جمادی االولی 1432/ شماره 512 Wednesday 4 May اقتصاد

ابالغ اجرائيه
ش��ماره  غياب��ي  حض��وري/  دادنام��ه  بموج��ب   104 ك   880095 ش���ماره:   2/243
8909970353000184 م��ورخ 89/2/23 دادگاه جزائي ش��عبه 104 كه طي دادنامه ش��ماره 
1298-890 مورخه 89/9/13 ش��عبه 5 دادگاه تجديدنظر اس��تان قطعيت يافته است محكوم 
عليه ها 1- عليرضا ش��يخ محمدي نش��اني محل اقامت: شاهين شهر خانه كارگر خ خيام پ 
277، 2- امين مس��عودي مجهول المكان محكوم هستند به: پرداخت هر كدام يك چهارم از 
)96/500/000( ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ )1/881/000( ريال هزينه دادرسي 
و همچني��ن پرداخت خس��ارت تأخير تأديه از زمان س��رقت يعن��ي 87/7/28 لغايت هنگام 
پرداخت براساس شاخص اعالمي از سوي بانك مركزي در حق محكوم له عليرضا آقاجاني 
با وكالت محمد آقاي محمد عبدالهي نشاني محل اقامت: اصفهان خ بزرگمهر هشت بهشت 
 غرب��ي 50 متر قبل از گلزار نبش كوچه س��امان س��اختمان وكال ط اول دفتر وكالت. هزينه
ح��ق االجرا ب��ر عهده محكوم عليهما می باش��د. محكوم عليه مكلف اس��ت از تاريخ ابالغ 
اجرائيه به اس��تناد ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی بش��رح ذيل اقدام نمايد: 1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد. 3- يا مالی 
معرفی كند كه اجراء حكم و اس��تيفاء محكوم به، از آن ميس��ر باشد و در صورتی كه خود را 
ق��ادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظ��رف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 
قسمت اجراء تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. هرگه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به 
بوده ليكن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده يا صورت خالف واقع از دارائی خود 
داده به نحوی كه تمام يا قس��متی از مفاد اجرائيه متعس��ر گرديده باشد، به حبس جنحه ای 
از ش��صت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نيز می تواند به 
جای محكوم عليه برای اس��تيفای محكوم به، مالی معرفی كند. عالوه بر موارد باال به موادی 
از قان��ون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه 
اجرای محكوميتهای مالی مصوب 77/8/10 كه ظهر برگه اجرائيه درج گرديده اس��ت توجه 

نموده و به آن عمل نمايد.
م الف/ 1619                                          شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
ابالغ وقت رسيدگي

2/254 در خصوص پرونده كالس��ه 90-235 ش/11 خواهان علي قاسمي دادخواستي مبني 
بر مطالبه مبلغ 18/360/000 ريال با احتس��اب هزينه دادرس��ي و تأخير تأديه از زمان صدور 
الي اجراي حكم به طرفيت علي بي باك تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز سه 
ش��نبه مورخ 90/3/24 س��اعت 8 تعيي��ن گرديده، با توجه به مجهول الم��كان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين 
شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی 

ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 1766           دفتر شعبه 11 حقوقي مجتمع مركزي شوراي حل اختالف اصفهان

 
تأسيس

2/256 ش��ماره: 278/ ث 90/103 آگهي تأس��يس فني و مهندس��ي جام آب پويش س��پهر 
اصفهان س��هامي خاص. شركت فوق در تاريخ 1390/02/01 تحت شماره 43686 و شناسه 
ملي 10260615390 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/02/01 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفات��ر تكميل گردي��ده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اط��الع عموم در 
روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: مشاوره- 
طراحي، نظارت، اجرا و نگهداري انواع پروژه هاي صنعتي و تأسيس��اتي، مش��اوره، طراحي 
و نظارت و اجراي انواع س��ازه ها )ابنيه،  س��ازه هاي آبي( مقاوم سازي كليه سازه ها، محوطه 
سازي، فضاي سبز، حاشيه سازي سواحل دريا و رودخانه، شهرسازي،  معماري و طرح هاي 
هادي روس��تايي،  مطالعات،  نظارت و اجراي طرح هاي مهندسي آب و فاضالب )سدسازي،  
خطوط انتقال، ايس��تگاه پمپاژ، تصفيه خانه آب و فاضالب، آب هاي س��طحي، ش��بكه هاي 
آبياري و زهكشي، مهندس��ي رودخانه(، منابع طبيعي و كشاورزي، شيالت و آّزيان، گلخانه، 
تله متري )س��نجش از دور( انجام خدماتي جي آي اس )مديريت نقش��ه هاي الكترونيك و 
س��نجش از دور(- مديري��ت منابع آب، آب ه��اي زيرزميني، قنات و چاه، زمين شناس��ي و 

معدن،  عقد قرارداد با اش��خاص حقيقي و حقوقي. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان كوي ولي عصر- 
خيابان موالنا- خيابان سعادت- كوچه 7- پالك 526، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/020/000 
ريال منقس��م به يكصد و دو س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد و دو سهم با نام مي باشد 
كه مبلغ 1/020/000 ريال توس��ط مؤسس��ين طي گواهي بانكي ش��ماره 53/56120/1178 
مورخ 1389/12/24 نزد بانك تجارت شعبه بلوار كشاورز پرداخت گرديده است. 5- اولين 
مدي��ران ش��ركت: 1-5- آقاي محمود انصاري به س��مت رئيس هيئت مدي��ره. 2-5- آقاي 
اس��دآقا انصاري به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي احمد انصاري به س��مت 
عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي محمود انصاري به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��ركت با امضاي 
مديرعام��ل ي��ا يكي از اعض��اي هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات 
مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 
1-8- آقاي اس��ماعيل مرادي جوشاني به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي احسان ابراهيمي 

به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 1604/1           آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان
 

تأسيس
2/257 شماره: 279/ ث 90/103 آگهي تأسيس شركت شادي افروز سپاهان سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1390/02/01 تحت ش��ماره 43688 و شناسه ملي 10260615407 
در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/02/01 از لحاظ امض��اء ذيل دفاتر تكميل 
گردي��ده و خالصه 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: ساخت و اجراي مجموعه 
تفريحي- صادرات و واردات كاالهاي موردنياز و مجاز- ش��ركت در مزايده ها و مناقصات 
بخش خصوصي و دولتي- اخذ تسهيالت از بانك ها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي 
صرفًا جهت اهداف ش��ركت. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز 
اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان ملك شهر- خيابان 17 شهريور- مقابل 
بانك مس��كن- نبش بن بست ميخك 9- طبقه اول، 4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 
ريال منقس��م به يكصد س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باشد كه مبلغ 
350/000 ريال توس��ط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 92247/19 مورخ 1390/01/31 
نزد بانك ملت ش��عبه ملك ش��هر اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در تعهد 
صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- خانم زهره صالحي ابرقوئي به 
س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي س��عيد كريمي به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 
3-5- آقاي جمشيد عمادي به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي سعيد كريمي به سمت 
مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد 
مال��ي و تعهدات ش��ركت با امضاء مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات 
مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 
1-8- آقاي محمدرضا باقري خرزوقي به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي كرامت اله واعظ 

ابرقوئي به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 1604             آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تأسيس

2/258 ش��ماره: 269/ ث 90/103 آگهي تأسيس شركت فني مهندسي الكترو آزما بالست با 
مس��ئوليت محدود. شركت فوق در تاريخ 1390/01/31 تحت شماره 43672 و شناسه ملي 
10260615333 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1390/01/31 از لحاظ امضاء ذيل 
دفاتر تكميل گرديده و خالصه شركتنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي 
رس��مي آگهي مي ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: انجام كليه فعاليت هاي الكترونيكي از قبيل 
انجام پروژه هاي صنعتي و آزمايش��گاهي و طراحي مدارهاي الكترونيكي و ساخت قطعات 
ك��م مصرف براي صرفه جويي در مصرف انرژي. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان سپاهانشهر- خيابان 
الوند 5- كوچه گوهر- پالك 56- واحد 4، 4- س��رمايه ش��ركت: مبل��غ 1/000/000 ريال 
مي باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- خانم الهام گرامي به سمت رئيس هيئت مديره. 
2-5- آقاي علي محمد حقيقي اراني به س��مت عضو هيئت مديره. 3-5- آقاي علي محمد 

حقيق��ي اراني به س��مت مديرعامل به مدت نامحدود انتخ��اب گرديدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاء مديرعامل و با مهر شركت معتبر 

است. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه.
م الف: 1604/3          آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسيس
2/259 شماره: 4800/ ث 90/103 آگهي تأسيس شركت پرنيان حفاظ فرابين سهامي خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/12/26 تحت ش��ماره 43453 و شناسه ملي 10260613118 
در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/12/26 از لحاظ امض��اء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه 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: طراحي و اجراي سيستم هاي 
حفاظ��ت الكترونيك- خريد و فروش- ص��ادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- 
تحصي��ل وام و اعتب��ارات داخلي و خارجي صرفًا جهت موضوع ش��ركت- عقد قرارداد با 
اش��خاص حقيقي و حقوقي- ش��ركت در مزايدات و مناقصات دولت��ي و خصوصي- اخذ 
و اعط��اي نمايندگ��ي در داخل و خارج از كش��ور و هر آنچه كه با موضوع ش��ركت مرتبط 
باش��د. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 3-1- 
اس��تان اصفهان- شهر اصفهان ميدان امام- بازار نجارها- سراي حداد- پالك 35- كدپستي 
8147897357، 4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 
ريالي كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسسين طي 
گواهي بانكي شماره 3827 مورخ 1389/10/28 نزد بانك صادرات شعبه فلكه فيض اصفهان 
پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران 
ش��ركت: 1-5- آق��اي علي مظفري به س��مت رئيس هيئت مدي��ره. 2-5- آقاي محمدرضا 
فرهادزادگان به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- خانم سمانه مظفري به سمت عضو 
هيئت مديره. 4-5- آقاي علي مظفري به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 
6- دارن��دگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��ركت با امضاي مديرعامل 
و ناي��ب رئي��س هيات مديره متفقًا و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: 
مديرعام��ل مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصل��ي و علي البدل: 8-1- 
 آقاي سعيد عبادي منش به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم پرنيان بهارزاده به عنوان بازرس

علي البدل. 
م الف: 1674/1          آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
انحالل

2/260 ش��ماره: 18729/ث-89/12/26 آگهي انحالل شركت سرمايه پرداز فراانديش سهامي 
خاص، ثبت ش��ده بشماره 29304 و شناس��ه ملي 10260499573 برابر صورتجلسه مجمع 
عموم��ي فوق العاده مورخ 89/12/25 ش��ركت فوق منحل اعالم گردي��د و آقاي عادل نيلي 
احمدآبادي بسمت مدير تصفيه براي مدت 6 ماه انتخاب گرديده و آدرس شركت منحله در 
حال تصفيه اصفهان – چهارباغ باال- مجتمع اوسان- ورودي كاخ سعادت آباد غربي- طبقه 

سوم- واحد 313 و كدپستي 8163895831 مي باشد.
م الف: 1674/2          آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
افزايش سرمايه

2/261 ش��ماره: 18739/ث-1389/12/26 آگهي افزايش سرمايه در شركت صنايع آهنگري 
فلزكوب س��هامي خاص، ثبت ش��ده بش��ماره 19114 و شناس��ه ملي 10260400063 برابر 
صورتجلس��ه مجمع عموم��ي فوق العاده م��ورخ 1389/12/26 س��رمايه ش��ركت از طريق 
مطالبات نقدي حال ش��ده و صدور س��هام جدي��د از مبل��غ 1/451/000/000 ريال به مبلغ 
2/500/000/000 ريال افزايش يافت و ماده 5 اساس��نامه به ش��رح ذيل اصالح شد: سرمايه 
مبلغ 2/500/000/000 ريال نقدي اس��ت كه به 250/000 س��هم ده ه��زار ريالي با نام عادي 
تقس��يم شده و تمامًا پرداخت شده اس��ت. امضاي ذيل ثبت در تاريخ 1389/12/26 تكميل 

گرديد.
م الف: 1674/3         آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
تأسيس

2/262 شماره: 4780/ ث 90/103 آگهي تأسيس شركت تيوا صنعت ايساتيس سهامي خاص. 

ش��ركت فوق در تاريخ 1389/12/24 تحت ش��ماره 43445 و شناسه ملي 10260612920 
در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/12/24 از لحاظ امض��اء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��مي و 
كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع ش��ركت: توليد انواع تابلوهاي روان- 
توليد دس��تگاه هاي در زمينه بهينه س��ازي مصرف و توجيه كاركنان ش��ركت فوق در زمينه 
اس��تفاده از دس��تگاه هاي صنعتي و نيمه صنعتي- تأسيس��ات و تجهيزات فني- كارخانه اي- 
عمراني- س��اخت و تولي��د انواع كاالهاي مج��از- خريد و فروش و ص��ادرات و واردات 
كلي��ه كاالهاي مجاز بازرگاني- تحصيل وام و اعتب��ارات بانك هاي داخلي و خارجي صرفًا 
جهت موضوع ش��ركت- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي- شركت در مزايدات و 
مناقص��ات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج از كش��ور و هر 
آنچه با موضوع ش��ركت مرتبط 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 امام خميني- خيابان 
بس��يج- كوچه حس��يني- پالك 7- كدپس��تي 8436155341، 4- س��رمايه 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 404 مورخ 1389/11/20 
نزد بانك ملي ش��عبه ش��هرك رس��الت اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي سرمايه در 
تعهد صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي محمدتقي همدانيان 
خوزاني به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي سيد مهرداد حسيني به سمت نائب رئيس 
هيئت مديره. 3-5- آقاي مصطفي سالمي خوزاني به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي 
مصطفي سالمي خوزاني به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور ش��ركت با امضاي مديرعامل و نايب رئيس 
هيأت مديره متفقًا و با مهر ش��ركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري 
مصوب��ات هيأت مديره مي باش��د. 8- ب��ازرس اصلي و علي الب��دل: 1-8- آقاي محمدتقي 
 شيروي فرد خوزاني به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي عليرضا باقري دستگردي به عنوان

بازرس علي البدل. 
م الف: 1674/4           آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
2/263 ش��ماره: 4785/ ث 89/103 آگهي تأس��يس ش��ركت توليدي صنعتي يگانه دش��ت 
پارس��يان س��هامي خاص. ش��ركت فوق در تاري��خ 1389/12/25 تحت ش��ماره 43434 و 
شناس��ه ملي 10260612968 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/12/25 از لحاظ 
امض��اء ذي��ل دفاتر تكميل گرديده و خالصه 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 ش��ركت: 
ساخت- توليد و توزيع كليه ادوات و ماشين آالت كشاورزي- جوشكاري- خريد و فروش 
آه��ن آالت و فلزات- س��اخت و نصب انواع تانكره��اي آب- خريد و فروش- صادرات و 
واردات كلي��ه كاالهاي مج��از بازرگاني- تحصيل وام و اعتب��ارات داخلي و خارجي صرفًا 
جهت موضوع ش��ركت- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي- شركت در مزايدات و 
مناقص��ات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج از كش��ور و هر 
آنچه كه با موضوع ش��ركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان جاده انرژي هسته اي- كيلومتر 
40 روس��تاي خ��رم- خيابان امام رضا- پالك 48- كدپس��تي 8134189161، 4- س��رمايه 
ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم 
با نام مي باش��د كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسس��ين طي گواهي بانكي شماره 3078 
مورخ 1389/11/28 نزد بانك كش��اورزي شعبه اس��الم آباد پرداخت گرديده است و الباقي 
سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي حميد احمدي 
دس��تجردي به س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي س��عيد احمدي دستجردي به سمت 
نائ��ب رئيس هيئت مديره. 3-5- خانم زهرا هاش��مي خرمي به س��مت عضو هيئت مديره. 
4-5- آقاي حميد احمدي دستجردي به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و با 
مهر شركت معتبر اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره 
مي باش��د. 8- ب��ازرس اصلي و علي الب��دل: 1-8- آقاي احمد اس��ماعيلي به عنوان بازرس 

اصلي. 2-8- آقاي روح اله احمدي به عنوان بازرس علي البدل. 

خبر

نماينده مردم شهرضا در مجلس شوراي 
اس��المي گفت: افزايش ش��يب دستمزد 
كارگ��ران در كش��ور از مصوبه ه��اي دو 
روز گذشته مجلس شوراي اسالمي بود 
ك��ه مورد تصويب ق��رار گرفت. عوض 
حيدرپور در مراسم معارفه شهردار جديد 
ش��هر گلش��ن با بيان اين كه مردم منطقه 
گلش��ن از جمله زنان و مردان س��خت 
كوش هستند، اظهار داش��ت: اهالي اين 
منطقه بس��يار به نظام جمهوري اسالمي 
پايبند و همواره حمايت و پشتيباني خود 
از نظام مقدس جمهوري اس��المي را به 
اثبات رسانده اند. وي با اشاره به اين كه اين 
منطقه از ويژگي هاي بي نظيري برخوردار 
اس��ت، افزود: در اين منطقه زيرگذر عابر 
پياده اي احداث ش��ده كه به جهت حجم 
عبور و مرور الزم است كه زيرگذر عابر 
پياده به زيرگذر س��واره رويي براي تردد 
خودروهاي نيمه سنگيني همانند وانت هاي 
باري احداث شود. نماينده مردم شهرضا 
در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: 

رفع اين مسأله نيازمند س��هم ويژه اي از 
بودجه است كه سقف اعتباري از رديف 
بودجه اس��تانداري به اين امر اختصاص 
پيدا كند. وي به آخرين تحوالت مجلس 
ش��وراي اس��المي در دو روز گذش��ته 
پرداخ��ت و گف��ت: پ��س از برگش��تن 
روال ع��ادي برنامه هاي مجلس طي يك 
تحوالت كوتاه اليحه دولت براي بودجه 
سال 90 در حال تكميل است و براي تمام 
شهرهاي كشور مشخص و بودجه بندي 
مي شود. حيدرپور همچنين از اختصاص 
بودجه به شهر گلشن و شهرهاي جديد 
خب��ر داد و گفت: بودج��ه خوبي براي 
امور عمراني و توس��عه ش��هري اس��تان 
 اصفهان در سال جديد در نظر گرفته شده 
است. وي با اش��اره به بحث هدفمندي 
يارانه و ايجاد نگراني و اختالف دستمزدها 
و افزايش قيمت ها اضافه كرد: براي رفع 
نگراني پايين بودن دس��تمزد كارگران و 
هدفمندي قان��ون يارانه ها در حد امكان 

افزايش پيدا مي كند. 

مديركل گمرك استان اصفهان گفت: در 
س��ال 1383 تنها 12 درصد از صادرات 
استان اصفهان از مبادي گمركي خود استان 
صورت مي گرفت كه در سال 1389 اين 
شاخص به 46 درصد افزايش يافت. فرود 
عسگري با اشاره به تشكيل ستاد تسهيل 
و امور پشتيباني از شهرك هاي صنعتي و 
واحدهاي توليدي در استان اصفهان بيان 
داش��ت: در اين ستاد دستگاه هاي مرتبط 
با امور اقتصادي، صنعت و توليد اس��تان 
حضور دارند كه اداره كل گمرك اس��تان 
نيز به عنوان يكي از اين دستگاه ها انتخاب 
شده اس��ت. وي ادامه داد: گمرك استان 
اصفهان با حضور در جلس��ات اين ستاد 
و بررسي مشكالتي كه ارباب رجوع آن 
نيز به صورت عمده توليدكنندگان هستند، 
به مشكالت مرتبط با واردات و صادرات 
رسيدگي مي كند. مديركل گمرك استان 
اصفهان افزود: تاكنون دو جلس��ه از ستاد 

تسهيل و امور پش��تيباني از شهرك هاي 
صنعتي و واحدهاي توليد استان تشكيل 
ش��ده و در جريان رسيدگي به شكايات 
ارباب رجوع تاكنون مشكلي كه مربوط 
به حوزه گمرك استان بوده باشد، عنوان 

نشده است. 
وي تصريح كرد: گمرك اس��تان اصفهان 
با حضور خود در جلس��ات اين ستاد به 
شكايات واردات و اشكاالتي كه در مورد 
اجراي مواد 39 قانون گمرك وجود دارد 
رس��يدگي هاي الزم را انجام خواهد داد. 
عس��گري با بيان اين كه ب��ا اجراي قانون 
هدفمندي يارانه ها صادرات از اس��تان با 
كندي خاصي روبه رو نشده است، افزود: 
با توجه به بس��ياري از تصورات مبني بر 
كاهش صادرات ب��ه دليل كاهش توليد، 
صادرات در سال 1389 از استان اصفهان 
865 ميليون دالر باشد 23 درصد بيشتر از 

سال گذشته آن بوده است.

اگرچه كمي دير هنگام اما به نظر مي رسد سرانجام مي توان اميدوار بود در پايان 
دومين ماه سال 90 س��رانجام جهت گيري هاي كالن اقتصاد كشور در حوزه 
سياس��ت هاي مالي با تأييد بودجه و ابالغ آن به دولت قطعي ش��ود. تأخيري 
كه در كل اين فرايند به علت ارائه ديرهنگام اليحه بودجه به مجلس شوراي 
اسالمي به وجود آمد، باعث شده بود تمام فعاليت ها و برنامه هايي كه در بدنه 
اجرايي كشور و بخش خصوصي به نوعي با بودجه سنواتي در ارتباط است 
دچار رخوتي ناخواسته شود. از سوي ديگر نامشخص بودن سقف درآمدها 
و هزينه هاي دولتي تأثير خود را بر س��اير حوزه هاي سياس��تي به خصوص 
سياس��ت هاي پولي گذاش��ته بود و تصميم گيران اين بخش را در استفاده از 
 ابزارهاي تنظيم كننده بازار پولي كش��ور مانند اوراق مشاركت متوقف كرده 

است. 
در ش��رايط فعلي اما با روش��ن شدن نس��بي جهت گيري هاي مالي كشور به 
نظر مي رس��د مي توان در راس��تاي هماهنگي بخش هاي واقعي و غير واقعي 
اقتصاد تصميمات جديدي گرفت، به عقيده ناظران و كارشناس��ان اقتصادي، 
برخي از سياس��ت هاي ناظر بر بخش غير واقعي اقتصاد مانند بازار سرمايه و 
پول به ش��دت نيازمند تغييرات و اصالحات راهبردي است. در اين ميان به 
نظر مي رسد كاهش سقف درآمدي دولت از محل اصالح قيمت ها در قالب 
قانون هدفمندي يارانه ها از شصت و دو هزار ميليارد تومان پيشنهادي دولت 
ب��ه حدود چهل هزار ميليارد تومان در قانون بودجه مصوب مجلس، يكي از 
مهم ترين اتفاقات در سياست هاي مالي كشور به حساب مي آيد كه آثار عميقي 
بر حوزه هاي مختلف اقتصاد كشور خواهد داشت كه شايسته است نهادهاي 
 سياس��تگذار در س��اير حوزه ها نيز خود را با اين جهت گيري كلي هماهنگ 

كنند. 

گرچ��ه تحليل ه��اي مبتني بر ني��ت خواني، در حوزه ارزيابي سياس��ت هاي 
اقتص��ادي از اعتبار و دقت كافي برخوردار نيس��ت اما براي تحليل ش��رايط 
 اقتص��اد كش��ور ب��ا تغييراتي كه در بودجه اعمال ش��ده اس��ت، ناگزيريم به 
گمانه زني آنچه دولت برنامه ريزي كرده بود تا با كس��ب شصت و دو هزار 
ميليارد تومان از محل اصالح قيمت ها انجام دهد بپردازيم و س��پس بررسي 
كنيم كه با تغيير سقف اين درآمد و كاهش آن به چهل هزار ميليارد تومان از 
سوي مجلس چه اتفاقاتي محتمل خواهد بود تا عكس العمل هاي متناسب با 

اين رويدادهاي ممكن الوقوع نيز مشخص شود.
آنگون��ه كه از مجموع س��خنان مس��ئوالن اجراي قانون هدفمن��دي يارانه ها 
برداش��ت مي ش��ود، دول��ت قصد داش��ت ب��ا كس��ب ش��صت و دو هزار 
ميلي��ارد توم��ان در قانون هدفمن��دي يارانه ها، عالوه بر اين ك��ه مبلغ يارانه 
پرداخت��ي ب��ه مردم را حداقل در حد همان مبلغ س��ال گذش��ته يعني 44 تا 
45 ه��زار تومان ب��ه ازاي هر نفر ثاب��ت نگه دارد، حمايت ه��اي وعده داده 
ش��ده ب��ه بخش ه��اي مختلف اقتصاد كش��ور را ك��ه در س��ال 89 به علت 
 انتقال س��هم آنان به س��بد پرداخت ياران��ه نقدي محقق نش��د، جامه عمل 

بپوشاند. 
ب��ه اين ترتيب دولت قصد داش��ت عالوه بر پرداخ��ت يارانه نقدي در حد 
سال 89، سهم 30 درصدي صنايع و كشاورزي را از منابع آزاد شده از محل 
اص��الح قيمت ها بپردازد، چرا كه بنا بر گزارش ه��اي موجود تنها 12 تا 13 
درصد از اين حمايت هاي مالي در س��ال گذشته در مورد بخش هاي توليدي 
و خدماتي محقق ش��ده است، اما آنچه در اين ميان نمايندگان مجلس را در 
تصويب اين پيش��نهاد دولت دچار ترديد كرده بود، نامشخص بودن مكانيزم 
تأمين اين درآمد و فقدان تضمين كافي براي پرداخت سهم صنايع از درآمد 

حاصل عنوان مي ش��د، به عبارت ديگ��ر از آنجايي كه در اليحه بودجه هيچ 
راهكار مش��خصي براي تأمين ش��صت و دو هزار ميليارد تومان درآمد ارائه 
نش��ده بود تنها راه باقي مانده افزايش دوباره قيمت حامل هاي انرژي به نظر 
مي رس��يد كه هيچ كارشناس��ي آن را در شرايط فعلي اقتصاد كشور نه ممكن 

مي دانست و نه درست. 
از س��وي ديگر و ب��ه فرض اين كه جامع��ه ايران تاب و ت��وان هضم بنزين 
1500 تومان��ي و گازوئي��ل 350 تومان��ي را كه تأمين درآمد ش��صت و دو 
هزار ميليارد توماني مس��تلزم آن بود را هم مي داش��ت، كس��ب و باز توزيع 
اي��ن درآمد به معناي تزريق ح��دود 4 هزار ميليارد توم��ان نقدينگي جديد 
ب��ه جامعه ب��ود و برنامه اي هم ب��راي جذب آن و ممانع��ت از ورودش به 
حوزه مختلف اقتصادي نداش��ت، اما اكنون بايد ديد با تغييراتي كه در اليحه 
 پيش��نهادي دولت به وجود آمده اس��ت، ش��رايط به چه شكلي پيش خواهد 

رفت. 
از آنجاي��ي كه كاهش مبل��غ يارانه پرداخت��ي به عنوان ياران��ه نقدي داراي 
هزينه ه��اي سياس��ي و اجتماع��ي فراواني خواهد بود به نظر نمي رس��د در 
شرايط فعلي دولت به سمت كاستن از يارانه هاي نقدي حركت كند، بنابراين 
براي تأمين منابع مالي الزم پرداخت يارانه ها، ناگزير به سراغ سهم بخش هاي 
توليدي مانند كشاورزي، صنعت و ... خواهد رفت و بخشي از منابع آنها را 

به يارانه هاي نقدي منتقل خواهد كرد. 
عواقب اين اقدام البته چندان نيازمند توضيح نيس��ت، در شرايطي كه اصناف 
مختلف تولي��دي و خدماتي طي توافق هايي با دولت از افزايش قيمت ها در 
س��ال گذشته با وجود باال رفتن هزينه هاي توليد خودداري كردند، نمي توان 
انتظ��ار داش��ت بتوانند به اين رويه همچنان پايبن��د بمانند، چرا كه باال رفتن 
قيمت تمام نهاده هاي توليد به خصوص انرژي و هزينه نيروي انساني امكان 
ادامه فعاليت با قيمت هاي س��ال گذشته را به آنها نمي دهد، بنابراين چاره اي 
ج��ز افزاي��ش قيمت كاالها و خدمات باقي نمي ماند، افزايش��ي كه ارس��ال 
درخواس��ت هاي متعدد اصناف مختلف به سازمان حمايت از حقوق مصرف 
كنندگان و توليد كنندگان در هفته هاي اخير ش��اهد ضرورت آن اس��ت، اما 
آنچه مسلم اس��ت در صورت موافقت نهادهاي مس��ئول با درخواست هاي 
افزايش قيمت، در آينده اي نه چندان دور ش��اهد باال رفتن شاخص قيمت ها 
و رش��د نرخ تورم خواهيم بود و اين همان دغدغه اي اس��ت كه نمايندگان 
مجلس براي كاس��تن از آن با افزايش غير مس��تقيم قيمت حامل هاي انرژي 
از س��وي دولت مخالفت كردند. ش��ايد در وهله نخس��ت با كن��ار هم قرار 
دادن گزاره ه��اي بيان ش��ده، تصويري نگ��ران كننده از ش��رايط نقش ببندد 
و ش��رايط اقتصاد اي��ران در نقطه اي نامعلوم تصور ش��ود، اما برخالف اين 
حس اولي��ه بايد گفت هنوز ه��م راهكارهاي متعددي براي بهبود ش��رايط 
فعلي و مديريت بخش هاي مختلف وجود دارد. به نظر مي رس��د در شرايط 
ام��روز برنامه ريزي و حرك��ت در چند محور از اولويت برخوردار باش��د؛ 
مح��ور اصلي اقدامات چند وجهي مورد نظر البته بايد دو هدف تأمين منابع 
مال��ي الزم و ارزان قيمت را براي توليد كنندگان از يك س��و و جمع آوري 
نقدينگي س��رگردان در جامعه را از سويي ديگر دنبال كند. پيگيري هم زمان 
اي��ن دو هدف اي��ن امكان را فراهم مي آورد ك��ه نقدينگي بي هدف موجود 
را ب��ا ابزاره��اي مالي كارا از س��طح جامعه جمع و از مج��راي نظام بانكي 
يا بازار س��رمايه در اختي��ار بخش هاي مولد قرار داد، ب��ه اين ترتيب ضمن 
جلوگيري از آفت هاي هجوم نقدينگي به بازارهاي مختلف، منابع مالي كافي 
 و ارزان قيمت��ي در اختيار توليدكنندگان قرار مي گيرد. در اين بين براي پائين 
نگه داش��تن هزينه هاي ناشي از دريافت تسهيالت بانكي هم دولت مي تواند 
از مح��ل همان منابع آزاد ش��ده از اصالح قيمت ها مابه التفاوت نرخ س��ود 
بانكي با قيمت تمام ش��ده پول را به نظ��ام بانكي بپردازد. اين اقدام مي تواند 
به صنايع مختلف كمك كند تا با هزينه اي نه چندان باال و در بس��تر زماني 
كاف��ي ضمن كاهش قيمت تمام ش��ده محصوالت و خدمات خود نس��بت 
 ب��ه بهينه س��ازي ماش��ين آالت و فرآيندهاي غي��ر بهره ور تولي��د نيز اقدام 

كنند.

نماينده شهرضا در مجلس:
افزايش شيب دستمزد كارگران تصويب شد 

از سال 83 تا 89؛

صادرات از مبادي گمرك اصفهان 46 درصد 
رشد يافته است

احضار
پرون��ده:  ش��ماره   ،891046035440019 درخواس��ت:  ش��ماره   10/323
8909980359601294، ش��ماره بايگاني ش��عبه: 891205، چ��ون خانم مريم رحيمي 
فرزند حس��ن شكايتي عليه خانم طاهره عمودي فرزند س��باب مبني بر سرقت مطرح 
نموده ان��د ك��ه پرونده آن كالس��ه 891205 اين دادگاه ثبت وقت رس��يدگي براي روز 
1390/03/23 س��اعت 8 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان و متواري 
ميباش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از 
روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل 
مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شويد و در صورت عدم حضور احضاريه 

ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 14044           اكباتاني- مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
پرون��ده:  ش��ماره   ،8910460354400021 درخواس��ت:  ش��ماره   10/403
8909980365901631، ش��ماره بايگاني شعبه: 891261، چون آقاي اميد پاينده فرزند 
اله ش��كر ش��كايتي عليه آقاي پيمان نظري مبني بر ايراد ضرب و جرح عمدي مطرح 
نموده ان��د ك��ه پرونده آن كالس��ه 891261 اين دادگاه ثبت وقت رس��يدگي براي روز 
1390/03/23 س��اعت 9/30 صب��ح تعيين ش��ده نظر به اينكه مته��م مجهول المكان و 
متواري ميباش��د، لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در 
يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذكور دعوت 
بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ويد و در صورت عدم حضور 

احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 14437           اكباتاني- مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
1/134 ش��ماره: 891565 چون آقاي سيف اله تسليمي فرزند محمدكريم شكايتي عليه 
آقاي محسن باقري فرزند حسين مبني بر سرقت مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 
891565 اين دادگاه ثبت،  وقت رس��يدگي براي روز شنبه 1390/3/21 ساعت 9 صبح 
تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد،  لذا حسب ماده 115 قانون آيين 
دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر 
مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر در شعبه 
109 دادگاه جزاي��ي اصفهان واقع در خيابان نيكبخت حاضر ش��ود و در صورت عدم 

حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 67                           مدير دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
ابالغ رأي

2/284 كالس��ه پرونده: 1274/85- ك/ 118، شماره دادنامه: 1811-85/11/30، مرجع 
رس��يدگي كننده شعبه 118 دادگاه عمومي جزايي اصفهان، شاكي: آقاي مرتضي حبيب 
زاده فرزند علي ساكن كوهدشت خ 17 شهريور بن تختي- پالك 64، منزل علي حبيب 
زاده، مته��م: آقاي حجت اهل صلواتي نژاد فرزند محمد مجه��ول المكان، اتهام:  ايراد 
صدمه غيرعمدي در اثر بي احتياطي در رانندگي، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات 

پرونده ختم دادرسي را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي حجت اله صلواتي نژاد فرزند محمد 42 ساله دائر بر بي احتياطي 
در امر رانندگي با وسيله نقليه موتوري 146 ن 11 كرمانشاه منجر به ايراد صدمه بدني 
غيرعمدي نس��بت به مرتضي حبي��ب زاده دادگاه با عنايت به محتويات پرونده، و نظر 
به افس��ر كاردان فني تصادفات و نظريه پزش��كي قانوني و شكايت شاكي و اقرار متهم 
در مرحله تحقيقات مقدماتي و س��اير قرائ��ن و امارات موجود بزهكاري وي را محرز 
دانسته مستنداً به ماده 717 از قانون مجازات اسالمي و رعايت ماده 3 از قانون وصول 
برخي از درآمدهاي دولت حكم به محكوميت وي به پرداخت مبلغ هفتاد هزار تومان 
جزاي نقدي در حق دولت و براي صدمات وارده به شاكي مستنداً به ماده 382 و 480 
و 484 قانون مجازات اسالمي به جهت شكستگي بيني به پرداخت يكصد دينار و براي 
كبودي مختصر زير چشم چپ به پرداخت سه دينار و براي حارصه سطح خارجي مچ 

پاي راست به پرداخت نيم درصد ديه كامله در حق شاكي صادر و اعالم مي گردد رأي 
صادره غيابي و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهي در همين شعبه است.

م الف/ 1743   محمدي كمال  آبادي- رئيس شعبه 118 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

احضار
2/285 ش��ماره: 900175 ت/ 40 نظر به اينكه آقاي قاس��م سجادي به اتهام خيانت در 
امانت از طرف اين شعبه 40 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن 
مح��ل اقامت او ممكن نگرديده اس��ت بدين وس��يله در اجراي م��اده 115 قانون آئين 
دادرس��ي كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف حداكثر يكماه از تاريخ نشر آگهي در 
ش��عبه 40 دادسراي اصفهان جهت پاس��خگويي به اتهام خود حاضر، در صورت عدم 

حضور بعد از مهلت فوق اقدام قانوني بعمل خواهد آمد.
م الف/ 1740                                             داديار شعبه 40 دادسراي اصفهان

 
ابالغ رأي

2/286 پرون��ده كالس��ه 8909980365901217 ش��عبه 102 دادگاه عموم��ي كيفري 
شهرس��تان اصفهان دادنامه ش��ماره 9009970352800034،  ش��ماره بايگاني ش��عبه: 
890917، ش��اكي: خانم صغري قاسمي به نشاني خ جي شهداي ابر ك صاحب الزمان 
بن منتظر فرعي اول س��مت راس��ت در آخر، متهم: آقاي رضا كياني به نشاني مجهول 
المكان، اتهام: مزاحمت، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را 

اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي رضا كياني فرزند براتعلي مبني بر ايجاد مزاحمت تلفني نسبت 
به ش��اكيه خانم صغري قاسمي با عنايت به شكايت شاكيه و گزارش مأمورين انتظامي 
و اظهارات ش��هود و مطلعين و متواري بودن متهم و در نتيجه عدم حضور در جلس��ه 
دادرس��ي و عدم دفاع مؤثر و مؤيداً به س��اير قرائن و امارات قويه منعكس در پرونده 
مجرمي��ت وي به اعتقاد دادگاه ثابت تش��خيص فلذا دادگاه باس��تناد م��اده 641 قانون 
مجازات اس��المي مش��اراليه را به تحمل مدت سه ماه و يك روز حبس تعزيراً محكوم 
مي نماي��د. رأي صادره غيابي و در مهل��ت 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين 
دادگاه و س��پس وفق مق��ررات قانوني در مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل رس��يدگي 

تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر مركز استان مي باشد.
م الف/ 1741               حمصيان- رئيس شعبه 102 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
ابالغ رأي

2/293 كالس��ه پرونده: 508/89، شماره دادنامه: 187-90/2/4، مرجع رسيدگي: شعبه 
5 ش��وراي حل اختالف اصفهان خ محتش��م كاشاني جنب بيمه ايران، خواهان: مجتبي 
هنري فرد، نش��اني: خ رباط اول روبروي كوچه مس��جد حجت موبايل متين، خوانده: 
عباس ابراهيمي تقي آبادي مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه مبلغ 11/000/000 ريال به 
انضمام مطلق خسارات، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي 
اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي 

مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواس��ت مجتبي هنري ف��رد به طرفيت عب��اس ابراهيمي تقي آبادي 
بخواسته مطالبه مبلغ 11/000/000 ريال وجه 7 فقره سفته به شماره هاي 1- 185795، 
 158121 -7 ،158122 -6 ،499673 -5 ،757520 -4 ،356541 -3 ،158170 -2
به انضمام خس��ارات دادرسي و تأخير تأديه با توجه به دادخواست تقديمي و مالحظه 
اصول مس��تندات دعوي و اينك��ه خوانده با ابالغ قانوني )نش��ر آگهي( وقت و انتظار 
كافي در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ايراد و 
تكذيبي بعمل نياورده و مستندات ابرازي نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان 
را حكايت مي كند. علي هذا ضمن ثابت دانستن دعوي به استناد مواد 198، 519، 522 
قان��ون آئين دادرس��ي مدني و م��واد 315، 310،  309، 307، 249 قانون تجارت حكم 
ب��ه محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 11/000/000 ريال به عنوان اصل خواس��ته و 
پرداخت مبلغ 208/000 ريال به عنوان خس��ارت دادرسي به پرداخت خسارت تأخير 
و تأدي��ه از تاريخ تقديم دادخواس��ت 89/11/27 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق 

نرخ ش��اخص بانك مركزي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غيابي 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه خواهد بود.

شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
2/294 در خصوص پرونده كالس��ه 1331/89 به پيوس��ت يك نس��خه از آگهي تبادل 
لوايح مبني بر تجديدنظرخواهي آقاي حس��ينعلي محمدخاني به طرفيت محمد ايزدي 
ارس��ال مي گردد. تجديدنظر خوانده ظرف مهلت ده روز مي بايس��ت پاسخ اعتراض را 
به شعبه ارائه نمايد. خواهشمند است دستور فرمائيد هزينه خواهان وفق ماده 73 آئين 
دادرس��ي مدني يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار چاپ و نتيجه را به اين 

شعبه اعالم نمائيد.
خاني- شعبه 8 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
2/295 در خصوص پرونده كالس��ه 89-1157 ش/ 16 خواهان قاس��معلي علي نقيان 
دادخواستي مبني بر مطالبه به طرفيت 1- محمد محققيان 2- رسول آقا كوچكي تقديم 
نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي مورخ 90/3/29 ساعت 18 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 ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاش��اني جنب 
بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي 

اتخاذ مي شود.
م الف/ 1852 دستگردي- مدير دفتر شعبه 16 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ

2/296 نظ��ر به اينكه آقاي اصغر وكيلي س��پهرفروزاني فرزند علي به اتهام ترك انفاق 
حس��ب شكايت خانم ليال قديمي فرزند س��يد مرتضي از طرف اين دادسرا در پرونده 
كالسه 900155 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممكن نگرديده بدين وس��يله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرس��ي دادگاه هاي 
عموم��ي و انق��الب در امور كيفري مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا ظ��رف يكماه از تاريخ 
انتشار آگهي در شعبه 29 دادياري دادسراي عمومي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام 
خويش حاضر شود،  در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهي اقدام 

قانوني معمول خواهد شد.
م الف/ 1848          نصرآبادي- داديار شعبه 29 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
2/297 ش��ماره: 900155 ب/ 21 نظ��ر ب��ه اينكه آق��اي رمضانعلي ش��عباني به اتهام 
كالهبرداري، فروش مال غير از طرف ش��عبه 21 بازپرس��ي دادسراي ناحيه 3 اصفهان 
تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضار به واسطه مجهول المكان بودن نامبرده ميسر نشده 
بدين وس��يله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف يكماه از تاريخ نشر آگهي در شعبه 21 بازپرسي اصفهان واقع در اصفهان خ جابر 
انصاري دادسراي ناحيه 3 بازپرسي 21 جهت پاسخگويي به اتهام خويش حاضر گردد 
در صورت عدم حضور پس از گذش��ته مهلت مقرر اقدامات قانوني در اين خصوص 

بعمل خواهد آمد.
م الف/ 1849  غالمپور- مدير دفتر شعبه 21 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

 
ابالغ رأي

2/298 شماره دادنامه: 9009970354200158، شماره پرونده: 8909980358100812، 
شماره بايگاني شعبه: 891128، شاكي: آقاي محمدرضا داوري به نشاني خ رباط اول خ 
شهيد شيراني نبش كوچه حسينيه، متهم: آقاي كوروش آصفي به نشاني مجهول المكان، 
اتهام: كالهبرداري، گردش��كار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده و انجام مشاوره ختم 
رس��يدگي را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي 

مي نمايد.

رأي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي كوروش آصفي فرزند مراد مجهول المكان مبني بر كالهبرداري 
موض��وع ش��كايت آقاي محمدرض��ا داوري فرزند ن��وروز دادگاه از توجه به اوراق و 
محتويات پرونده، ش��كايت ش��اكي بدين ش��رح كه وي در س��ال 83 خودروي پيكان 
م��دل 82 به ش��ماره ش��هرباني 684 س 65 اصفه��ان را به مبلغ پنج ميلي��ون تومان از 
آق��اي كوروش آصفي فرزند مراد خريداري نم��وده كه مابين طرفين قرارداد قولنامه اي 
تنظيم گرديده اس��ت كه وي متوجه ش��ده اتومبيل نزد متهم اجاره بوده و متهم متواري 
گش��ته است و تحقيقات قضايي انجام شده و متواري بودن متهم دادگاه بزه انتسابي را 
محرز دانس��ته با توجه به ماده 1 قانون تش��ديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و 
كالهبرداري متهم موصوف را به تحمل دو س��ال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ چهل 
و پن��ج ميليون ريال به عنوان ج��زاي نقدي در حق صندوق دولت و نيز رد مبلغ چهل 
و پنج ميليون ريال در حق ش��اكي خصوصي )با توجه به اينكه مبلغ خريداري ماش��ين 
پنج��اه ميليون ريال بوده اس��ت ليكن ش��اكي خصوصي تنها مبلغ چه��ل و پنج ميليون 
ري��ال پرداخت نموده اس��ت( محكوم مي نمايد رأي صادره غياب��ي و ظرف مدت 10 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين ش��عبه و س��پس ظرف مدت بيست روز قابل 

تجديدنظر در مراجع محترم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 1847  وطن خواهان اصفهاني- دادرس شعبه 116 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
ابالغ رأي

2/299 شماره دادنامه: 9009970352800066، شماره پرونده: 8809980362800949، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 891237، ش��اكي: خانم مريم رباني حقيقت به نشاني اصفهان 
مي��دان قدس ارك باقوش��خانه خ طبيب اصفهاني ك آزادي پ 16، متهم: آقاي س��يد 
امير ساداتي به نش��اني مجهول المكان، اتهام ها: 1. توهين، 2. تهديد، 3. مزاحمت براي 
اشخاص به وسيله تلفن، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت 

به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي س��يد امير ساداتي كه بلحاظ متواري بودن مشخصات بيشتري 
از وي در اختي��ار نمي باش��د مبني بر ايجاد مزاحمت تلفن��ي و ايراد توهين و تهديد از 
طريق ارس��ال پيامك با عنايت به كيفرخواس��ت صادره از ناحيه دادس��راي عمومي و 
انقالب اصفهان و لحاظ ش��كايت ش��اكيه خانم مريم رباني و صورتجلس��ه مشاهده و 
بازبيني پيامك هاي ارس��الي توسط داديار محترم دادسراي عمومي و انقالب اصفهان و 
متواري بودن متهم و احضار وي از طريق نش��ر آگهي در جرايد و عدم حضور وي در 
جلسه دادرسي مقرره و در نتيجه عدم دفاع مؤثر و مؤيداً به ساير قرائن و امارات مؤيد 
منعكس در پرونده مجرميت وي به اعتقاد دادگاه ثابت تش��خيص فلذا دادگاه باس��تناد 
مواد 641 و 608 و 669 قانون مجازات اس��المي مش��اراليه را بابت ارتكاب بزه ايجاد 
مزاحمت تلفني به تحمل مدت س��ه ماه و ي��ك روز حبس و بابت ارتكاب بزه توهين 
ب��ه پرداخت مبلغ يك ميليون ريال بعنوان ج��زاي نقدي تعزيراً در حق صندوق دولت 
و بابت ارتكاب بزه تهديد به تحمل س��ي ضربه ش��الق تعزيراً محكوم مي نمايد. رأي 
صادره غيابي و در مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و سپس در 
مهلت بيس��ت روز پس از ابالغ قابل رسيدگي تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر 

مركز استان مي باشد.
م الف/ 1845               حمصيان- رئيس شعبه 102 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
احضار

2/300 نظر به اينكه خانم اعظم الس��ادات حسيني فرزند سيد اصغر شكايتي عليه آقاي 
احمد دانش رفيع مرتجي فرزند محمود مبني بر اعمال نفوذ برخالف حق مطرح نموده 
كه پرونده آن به كالس��ه 900131 ب/ 2 ثبت اين ش��عبه و وقت حضور ظرف يك ماه 
پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه به مجهول المكان بودن متهم حسب ماده 115 
قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار طبع 
و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی 

اتخاذ خواهد شد.
م الف/ 1842    دفتر شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحيه 4 اصفهان

اقتصاد كشور در چه نقطه اي ايستاده 
و به كجا بايد برود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سالمت

»به اطالع تمامی هموطنان، به  خصوص 
مسئوالن فروشگاه  های گياهان دارويی 
 و عط��اری  ه��ا، س��وپرماركت  ها و 
فروشگاه  های لوازم آرايشی و بهداشتی 
می  رس��اند كه طبق مق��ررات جاری 
كش��ور، فروش هر گونه دارو )حتی 
اق��الم دارای مج��وز ورود يا توليد از 
وزارت بهداش��ت( خارج از داروخانه 
و همچني��ن ف��روش هرگون��ه مواد 
غذايی، آشاميدنی، آرايشی و بهداشتی 
فاق��د مجوز ه��ای ورود و يا توليد از 
وزارت بهداش��ت، ج��رم محس��وب 
می  شود و قابل پيگرد قانونی است.« 
اين بخش��ی از آيين  نامه ای است كه 
دانشگاه علوم پزشكی ايران برای سالم  
سازی عطاری  ها و سر و سامان دادن 
ب��ه اوضاع تجوي��ز و مصرف گياهان 
دارويی در كشور، به عطاری  ها ابالغ 
 كرده اس��ت. اس��تفاده درمانی از انواع 
گل  ه��ا و گياهان به صده��ا و حتی 

هزاران سال پيش برمی  گردد. بشر از ديرباز تاكنون برای درمان انواع امراض خود از 
سردرد و دل  درد گرفته تا كم  خونی و سرماخوردگی از ريشه، برگ، ميوه و حتی تنه 
درختان و گياهان استفاده می  كرده است. به تدريج و با توليد انبوه داروهای شيميايی 
استفاده از گياهان دارويی كمی به فراموشی سپرده شد، اما چند دهه  ای است كه مردم 
با مشاهده عوارض گوناگون داروهای شيميايی كه گاه به خاطر مصرف خودسرانه 
 بيش از اندازه خودشان هم به وجود می  آيند، دوباره به طب سنتی و آن هم از نوع 

گياهی  اش رو آورده  اند. 
افتتاح دانشکده طب سنتی در تهران 

چند سالی است كه پزشكان، داروسازان و متخصصان امر به تحقيقات گسترده  ای 
در مورد پرورش و اس��تفاده از گياهان به عنوان دارو دست زده  اند. تا حدود چند 
 س��ال پيش مردم تنها از داروهای گياهی كه عوارض كمتری هم داشتند، استفاده 
می  كردند و امروزه هم پرورش اين نوع گياهان به علت اين كه پايه و تشكيل  دهنده 
بسياری از داروهای شيميايی محسوب می  شوند، در سراسر دنيا و كشور خودمان 
افزايش پيدا كرده اس��ت. به همين خاطر در دانشگاه  های علوم  پزشكی مختلف 
كشور از جمله دانشگاه علوم پزشكی تهران، دوره  های مختلف طب سنتی برای 

پزشكان و دوره  های داروسازی سنتی برای داروسازان برگزار شده است. 
اگر به عطاری می  رويد 

عطاری رفتن آدابی دارد و استفاده از گياهان دارويی هم محدوديت  هايی دارد كه 
اگر ش��ما اين محدوديت  ها و آن آداب را نشناس��يد، به دردسر می  افتيد و گاهی 
عوارض دارو های گياهی، دامنگيرتان می  شود كه برای جبرانش بايد ده  ها قرص 
و شربت مختلف مصرف كنيد. حاال اگر می  خواهيد با آداب عطاری رفتن آشنا 

شويد ، اين نكته ها را بخوانيد: 
 حتماً با توصيه و مشورت يك پزشك متخصص اقدام به تهيه گياهان دارويی 

كنيد و حرف همسايه و دوست و فاميل  تان را جواز ورود به عطاری ندانيد. 
 به عطاری  هايی برويد كه جواز كسب و پروانه كار عطار روی ديوارش نصب 
شده باش��د، چون همه عطاری  ها تحت پوش��ش صنف خواروبار فروشان )كه 
عطاری يكی از زير مجموعه  هايش است( نبوده و در نتيجه مورد تأييد نهادهای 

بهداشتی نيستند. 
 شما بايد از عطاری، فقط گياهانی 
كه هيچ  گونه فعل و انفعالی رويش��ان 
انجام نشده است بخريد. خريد انواع 
عرقيات هم از عطاری  ها مجاز است، 
اما حواستان باشد كه فروش هرگونه 
قرص، ش��ربت، پ��ودر يا قط��ره در 
عطاری ها غيرقانونی و غيربهداش��تی 

است. 
 عطار حق فروش داروهای تركيبی 

يا دست ساز را به شما ندارد. 
 بهتر اس��ت از عطاری  هايی خريد 
كني��د كه ن��ور آفتاب مس��تقيم روی 

محصوالت  شان نمی  تابد. 
 چون علم به خواص گياهان دارويی 
معموالً س��ينه به سينه بين افراد منتقل 
شده است، بهتر است كه از عطار های 

باتجربه  تر خريد كنيد. 
 اگ��ر در ح��ال مص��رف دارو های 
ش��يميايی هستيد و قصد اس��تفاده از 
داروی گياهی را هم داريد، حتماً پزش��ك  تان را در جريان بگذاريد، زيرا تداخل 

دارويی ممكن است به ضررتان تمام شود. 
 بهتر است داروهای گياهی را به صورت بسته  بندی شده و نه فله  ای از عطاری 
تهيه كنيد. گياهان بايد به صورت كامال خشك و در بسته  های نايلونی پلمب شده 

در اختيارتان قرار گيرند. 
 اگر دستورالعمل استفاده از گياه روی بسته  اش نوشته نشده بود، از عطار بخواهيد 
نحوه استفاده از آن را به شما بگويد، اين كه بايد به صورت بخور مصرف  اش كنيد 

يا از دم  كرده  اش استفاده كنيد. 
 بعد از باز كردن نايلون، گياه دارويی  تان را درون يك شيشه دردار و به دور از 

نور خورشيد و رطوبت نگهداری كنيد. 
 اگ��ر قصد خري��دن عرقيات را از عطاری  ها داريد، س��عی كنيد انواعی كه در 
بطری  های شيش��ه  ای هستند را انتخاب كنيد . نگهداری عرقيات در بطری  های 

شيشه  ای بهتر از بطری  های پالستيكی است. 
 در شيشه عرقيات بايد پلمب شده باشند و تمام مشخصاتی كه برای گياهان در 

مورد دهم ذكر شد، روی بطری عرق نوشته شده باشد. 
 بهتر است كه عرقيات را در بطری  های شيشه  ای با در محكم و داخل يخچال 

نگهداری كنيد. 
 مصرف بيش از دو ليوان از عرقيات در روز، توصيه نمی  شود. 

 اگر مقدار مناسب مصرف و عوارض جانبی روی بسته  ها يا شيشه  ها نوشته شده 
نبوده، از عطار بخواهيد كه به شما عوارض و ميزان مناسب مصرف را بگويد. البته 

بهتر است كه در اين زمينه با يك پزشك مشورت كنيد. 
 بهت��ر اس��ت بدانيد كه ف��روش دارو ه��ای چاقی و الغری و ت��رك اعتياد در 

عطاری  ها ممنوع است. 
 و به  عنوان آخرين نكته  اين كه به هيچ عنوان داروهای گياهی را خودس��رانه 
مص��رف نكنيد و بدانيد كه مثالً اثربخش��ی گياهی مانند چهار تخم��ه در درمان 

 

سرما خوردگی در كنار مصرف داروی مورد نياز است و گياهان به تنهايی قادر به 
مهار تمام بيماری  ها نيستند.

سلطان سبزی ها را می شناسید؟

امكان بازسازی سلول های مغزی 
با تزریق دوپامین

بهداشت غذای کودک
 اهمیت تغذیه کودک 

در دوران بیماری )قسمت دوم(
در دوران بيماری برای اين كه بدن بتواند با عوامل بيماري زا مقابله 
كند نياز به انرژی و مواد مغذی بيشتری دارد. از طرف ديگر چون 
كودك در حال رشد است بايد غذای كافی مصرف كند تا همزمان 
رش��د بدن او نيز تأمين ش��ود. پس در مجموع، ك��ودك در دوران 
بيماری نياز به انرژی و مواد مغذی بيشتری دارد. به طور معمول به 
دليل بيماری، اشتهای كودك كم می شود و به علت اسهال، استفراغ 
يا تب، مواد غذايی را هم از دست می دهد. پس از يك طرف نياز 
به مواد مغذی و انرژی زياد، از طرفی دريافت آن كم می شود، اگر 
به تغذيه كودك در اين دوران توجه نش��ود نه تنها وزن او افزايش 
نمی يابد كه دچار توقف يا كندی رش��د هم می ش��ود و به دنبال 
آن دچار س��وء تغذيه می گردد، بنابراين اگر تغذيه كودك در طی 
بيماری مناس��ب باشد هم س��ريع تر بهبود پيدا می كند و هم كمتر 

وزن از دست می دهد.
نکاتی که بايد هنگام غذا دادن به کودک بيمار به آن توجه کرد:

 قبل از غذا دادن به كودك دست ها و صورت او را بشوييد، زيرا 
اين كار به كودك احساس آرامش می دهد.

 غذا دادن به كودك بيمار مش��كل و خس��ته كننده اس��ت و بايد 
سعی كنيد با صبر و حوصله زياد به كودك غذا بدهيد.

 طی بيماری همواره كودك را تشويق به غذا خوردن كنيد.
 حت��ی اگر كودك مقدار كمی غذا بخورد، بهتر از آن اس��ت كه 

چيزی نخورد.
 در حالتی كه كودك خواب آلود است به او غذا ندهيد.

 از غذاهايی كه كودك در حالت س��المت، به آنها عالقه داش��ته 
بيشتر تهيه كنيد.

 از غذاهايی كه نرم هس��تند و خوردن آنها نياز به جويدن ندارد 
مثل سوپ، پوره يا فرنی به كودك بدهيد.

 برای نرم كردن غذا از كمی شير يا روغن مايع استفاده كنيد.
 كودك را مجبور به خوردن غذا نكنيد، چون ممكن است باعث 
حالت تهوع او گرديده و يا غذا وارد مجاری تنفسی كودك شود.

 در ص��ورت گرفتگی بينی كودك، قبل از غ��ذا دادن، ابتدا بينی 
او را تميز كنيد.

 در هنگام بيماری به كودك غذای بيشتری نسبت به قبل بدهيد، 
برای اين كار بايد وعده هاي غذايی را افزايش دهيد.

برای تغذيه کودکی که دچار اسهال است چه بايد کرد؟
وقتی كودك مبتال به اس��هال می شود ميزان و دفعات اجابت مزاج 
او افزاي��ش می يابد. به خصوص دفع آب، س��ديم و پتاس��يم بدن 
بس��يار زياد می ش��ود، بنابراين برای جلوگيری از خطر كم آبی و 
مرگ كودكان بايد آب و مايعات و غذای بيشتری به كودك بدهيم. 
برخی تصور می كنند كه غذا خوردن برای كودك مبتال به اس��هال 
ض��رر دارد، در صورتی كه اگر غذا به مقدار كم و در دفعات زياد 
 به كودك داده ش��ود، به هر حال مقداری از آن جذب می ش��ود و
ك��م كم دفعات اجابت مزاج او كمتر خواهد ش��د. دادن غذا باعث 

می شود كه كودك سريع تر بهبود پيدا كند.
چه غذاهايی برای کودک مبتال به اسهال مناسب است؟

در هنگام اس��هال بايد نوبت هاي ش��يردهی به كودكی كه با ش��ير 
مادر تغذيه می ش��ود را افزايش داد. به كودكان باالتر از ش��ش ماه 
دادن غذاهايی مثل س��وپ و آش س��اده مفيد است. همچنين برای 
جبران آب از دست رفته به كودك مبتال به اسهال مايعات مثل آب، 
چای كمرنگ وكم شيرينی، دوغ و ORS بدهيد. عالوه برغذاهای 
آبكی غذاهای ديگر مثل كته نرم با گوش��ت ماهيچه يا مرغ مناسب 
هس��تند. به كودك نبايد نوش��ابه و آب مي��وه صنعتی بدهيد، چون 
اس��هال كودك بدتر می شود. از غذاهايی كه پتاسيم دارند مثل موز 
و اس��فناج بيشتر اس��تفاده كنيد )مصرف اس��فناج برای كودكان از 

يك سالگی به بعد توصيه می شود(. 
اهميت تغذيه کودک در دوران نقاهت:

دوران نقاهت زمانی شروع می شود كه نشانه هاي بيماری به تدريج 
از بين رفته و بيمار رو به بهبودی می رود. برخالف دوران بيماری 
كه كودك بس��يار بی اشتهاس��ت، در دوران نقاهت، به طور واضح 
اش��تهای او بيشتر می ش��ود. اين زمان بهترين فرصت برای جبران 
وزن از دس��ت رفته كودك در دوران بيماری اس��ت و بايد به طور 

حتم از اين فرصت استفاده كرد و به او غذای بيشتری بدهيد.
به خاطر داشته باشيد که در دوره نقاهت؛

 تعداد وعده های غذای كودك را بيشتر كنيد )به جای پنج وعده، 
شش وعده غذا به كودك بدهيد(.

 در هر وعده غذا، نس��بت به قبل مقدار غذای بيشتری به كودك 
بدهيد.

 غذای كودك را نس��بت به قبل مقوی تر تهيه كنيد. انرژی غذای 
كودك را می توانيد با افزودن يك قاش��ق مرباخوری كره يا روغن، 

افزايش دهيد.

فشارهای روانی موجب باال رفتن 
فشار مغز می شوند

افزايش فشار مغز عارضه ای خطرناك است كه می تواند رشد مغز 
را مختل كند، اين در حالی است كه استرس و فشارهای روانی اين 

بيماری را شدت می دهند. 
س��يداحمد تهامی، ج��راح و متخصص مغز و اعص��اب در گفتگو 
با باش��گاه خبرنگاران گفت: افزايش فش��ار مغز و داخل جمجمه 
 عارض��ه ای اس��ت ك��ه در ص��ورت درمان نش��دن ب��ه موقع، در 
دراز مدت باعث آس��يب های جدی به مغز و س��اير اعضای بدن 

خواهد شد.
وی با بيان اين كه افزايش فش��ار مغز می تواند ناش��ی از سه عامل 
تش��كيل دهنده داخل جمجمه يعنی مغ��ز، مايع مغزی - نخاعی و 
خون باش��د افزود: كيس��ت، غده و ورم مغزی، پارگی و خونريزی 
مغزی، انس��داد رگ های مغز، پرخونی و انسدادهای مادرزادی در 
راه عب��ور ماي��ع مغزی نخاعی در بطن های مغ��ز، از جمله عوامل 

افزايش دهنده فشار مغز هستند. 
وی ادامه داد: عالئم باال بودن فش��ار مغز در كودكان و بزرگساالن 
متفاوت اس��ت و اي��ن عارضه در كودكان كه به ش��كل مادرزادی 
 اس��ت با پرخ��ون، ش��دن وريدهای روی پوس��ت س��ر، افزايش 
غير طبيعی قطر دور س��ر، احس��اس ضعف در پاها و مش��كل در 

حركات چشمی نمايان می شود. 
اين متخصص اظهار داش��ت: تهوع، س��ردرد در تمامی نقاط س��ر، 
تش��ديد فشار با س��رفه و خوابيدن به صورت افقی، كاهش ضربان 
قل��ب و كاهش بيناي��ی در موارد مزمن، از عالئ��م اين بيماری در 
بزرگساالن است و استرس و فش��ار روانی در تشديد اين بيماری 
مؤثر است. وی گفت: عوارض افزايش فشار مغز، بستگی به علت 
 و مدت زمانی كه از بيماری می گذرد دارد و در موارد حاد و مزمن 
می تواند رش��د مغز را مختل كند و موجب بيهوش��ی، فلج و مرگ 

بيمار شود.

مثل آیینهنسخه گیاهی

دانشمندان بر اين عقيده اند كه كرفس بهترين 
ماده غذايی برای برط��رف كردن عفونت 
مجاری ادرار و اس��يد اوريك باال از طريق 
ضدعفونی مجاری ادراری است، همچنين 
وجود روغن های فرار در كرفس عالوه بر 
ايجاد عطر خوشايند اين گياه، باعث گشاد 
شدن مجاری كليه می ش��وند و دفع اسيد 
اوريك را تسهيل می كند. تجربه نشان داده 
است كه كرفس و غذاهای حاوی آن، بوی 
بد دهان را از بين می برد كه احتماالً به دليل 
تركيب موادی كه در معده توليد می شوند 
با مواد معطر كرفس است.اين گياه حاوی 
ويتامين ث زيادی اس��ت و به همين دليل 
مصرف آن به تقوي��ت لثه ها كمك كرده 
و از بروز بيماری اس��كوربوت پيشگيری 
می كند.مصرف كرف��س همچنين به افراد 
كم خون توصيه می ش��ود. اين گياه دارای 
خاصيت ضدميكروبی اس��ت و در بهبود 
آسم و س��رماخوردگی های ريوی مناسب 
است. آب كرفس به صورت غرغره برای 
رفع گلودردهای خشك به دليل خاصيت 
ضدعفونی كننده اش مفيد است. همچنين 
آلودگ��ی ميكروبی ضعيف در روده نيز در 
اثر تريپي��ن از بين می رود. اين گياه حاوی 
درصد بااليی فيبر است، بنابراين ملين بسيار 
مناسبی به شمار می آيد و مصرف برگ و 
س��اقه های كرفس در مورد كسانی كه از 
ناراحتی های گوارش��ی نظير يبوست رنج 
می برند بسيار نافع است. كرفس همچنين 
ضد نفخ اس��ت و تب را پايي��ن می آورد. 
مص��رف آن به خصوص به اف��راد درگير 
با بيماری های قلب و ع��روق و باال بودن 
چربی های خون بسيار توصيه می شود، اين 
گياه از تصلب شرائين جلوگيری می كند. 
ويتامين B6 و اسيد پانتوتنيك موجود در 
آن به همراه منيزيوم و كلسيم اثر مثبتی در 
تقويت ماهيچه ها داش��ته و دارای اثرات 
شگرف در آرامش روانی است. نقش بسيار 
مؤثر ديگر اين گياه، تأثير آن در كاهش وزن 
است، به حدی كه افرادی كه از يك ليوان 
 عصاره كرفس به همراه ليموترش به شكل 
ه��ر روزه يا ي��ك روز در مي��ان در زمان 
اس��تفاده از رژيم های كاه��ش وزن، بهره 
برده اند، يك ت��ا دو كيلوگرم كاهش وزن 

عالوه بر ميزان عادی داشته اند. اين گياه به 
دليل دارا بودن مقدار زيادی آنتی اكسيدان 
از سوی محققان آمريكايی به عنوان يكی از 
ده ماده غذايی كه می تواند با سرطان مقابله 
كند، نام برده شده است. همچنين مصرف 
آن به شدت به افراد درگير با سنگ كليه و 
سنگ های مجاری ادراری توصيه می شود. 
جوشانده اين گياه، گرفتگی صدا را درمان 
می كند و برای س��رمازدگی مفيد اس��ت.
اين گياه حاوی فس��فر ب��وده و در تقويت 
حافظ��ه و ازدياد هوش كارآمد اس��ت. در 
نس��خ قديمی به نقش افزايش دهنده شير 
مادر،توسط اين گياه اشاره شده است. تخم 
كرفس نيز دارای خواص مفيد بی شماری 
است. تخم اين گياه حاوی كلسيم باالست 
كه ممكن اس��ت نقش مهم��ی در كاهش 
فشار خون ايفا كند. اين تخم ادرارآور بوده 
و يك��ی از بهترين داروها برای پاك كردن 
اسيد اوريك در بدن است؛از اين رو برای 
درمان نقرس و آرتروز و روماتيسم مناسب 
است.البته دانه كرفس در مواردی موجب 
سقط جنين می ش��ود و به همين دليل در 
دوران ب��ارداری منع مصرف دارد. خوردن 
كرفس ب��رای بيماران مبتال ب��ه صرع نيز 
مضر اس��ت، زيرا حمالت آنها را تحريك 
می كند. همچني��ن در افرادی ك��ه به ورم 
كليه مبتال هستند، منع مصرف دارد. انواع 
كوهی اين گياه عالوه بر خاصيت ضددرد 
و التهاب، اثر كاهنده ای بر ترشح اسيدهای 
معده دارد. دانشمندان دريافته اند كه مصرف 
گياه كرفس كوهی ترش��ح اس��يد معده را 
كاهش داده و توصي��ه می كنند كه افرادی 
كه از ترش��ح زياد اسيد معده رنج می برند 
و به اصطالح به زخم معده دچار هستند، 
با وجودی ك��ه منع مصرف س��بزيجات 
خام وجود دارد،به مصرف كرفس كوهی 
بپردازند. در نسخ قديمی اشاره شده است 
كه برای ريش��ه كن كردن روماتيسم بايد 
 روزی يك لي��وان آب كرفس خ��ام را تا 
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 LEOCE( پزش��كان به نام لئونس كارليه
CARLIER( برای درمان س��رمازدگی، 
پاش��ويه و حمام گرم كرفس را تجويز و 

توصيه می كند.  

پژوهش  بر روی مغز سوسمارها، دانشمندان 
را به س��مت كش��ف عملكرد ناش��ناخته 
انتقال دهنده عصبی دوپامين هدايت كرد و 
اين فرضيه را به وجود آورد كه شايد روزی 
بتوان با تزريق دوپامين سلول های مغزی را 
بازسازی كرد. به گزارش فارس، دانشمندان 
مطالعاتی بر روی مغز سوس��مارها انجام 
دادند كه آنها را در كشف عملكرد ناشناخته 
عصبی دوپامين هدايت كرد. مقاله ای كه در 
مجله سل استم سل به چاپ رسيد، نشان داد 
كه دوپامين موجب شكل گيری سلول های 
عصبی جديد در مغز بزرگساالن می شود. 
يافته های آنها ممكن اس��ت ي��ك روز به 
معالجه بيماری های عصبی مانند پاركينسون 
كمك كند. به گزارش ديلی ساينس، بيماری 
پاركينسون يك بيماری عصبی است كه با 
كشته شدن سلول های توليد كننده دوپامين 
در مرك��ز مغز همراه اس��ت، در حالی كه 
سوسمارها و سمندر ها قادرند سلول های 
عصب��ی توليد كنن��ده دوپامي��ن را دوباره 

بازسازی كنند. سيمون كه رياست سازمان 
مطالعات سلولی و زيست شناسی مولكولی 
را ب��ر عهده دارد، می گوي��د: داروهايی كه 
اغل��ب برای بيماران مبتال به پاركينس��ون 
تجويز می ش��ود l-dopa نام دارد كه در 
مغز به دوپامين تبديل می ش��ود و يك راه 
برای بازسازی سلول های مغزی، تحريك 
سلول های بنيادی آن ناحيه است. دوپامين 
نوعی انتقال دهنده عصبی است كه تأثيرات 

بازدارندگی دارد. 
هورمون مغ��زی دوپامين موجب افزايش 
توانايی و انرژی شده و كمبود آن موجب 
خستگی و بی حوصلگی در افراد می شود. 
مردان بي��ش از زنان دچار كمبود دوپامين 
هس��تند و همچني��ن دوپامي��ن موج��ب 
افزايش ق��درت انقباضی قلب می ش��ود. 
مقادير ك��م اي��ن دارو موجب گش��ادی 
ع��روق و افزايش جري��ان خون كليوی و 
 مقادير بيش��تر آن باعث انقب��اض عروق 

می شود. 

نکته  هايی درباره خريد و مصرف گیاهان دارويی

 زيبايی ش��ما به حالت های فيزيكی و روحی ش��ما بستگی دارد، اما نگذاريد 
 اين موضوع بر شما غلبه كند. شايد تمايل داشته باشيد كه هر ماه يكی از اين 

روش ها را به كار گيريد تا در طول سال زيبا به نظر برسيد. 
ورزش کني��د: اگ��ر درباره ارجحيت های زيبايی می انديش��يد، هيچ چيز به 
 اندازه برنامه ورزشی منظم تأثير مثبت ندارد. اگر شما از شنا، واليبال، تنيس يا 
دوچرخه سواری لذت می بريد، سعی كنيد كه نظم را در آن ورزش دنبال كنيد. 

حتی 30 دقيقه پياده روی در روز تأثير شگرفی در بر دارد. 
کمدتان را مرتب کنيد: در كمدتان را باز كنيد و ببينيد چه لباس هايی را در 
دو سال گذشته نپوشيده ايد. آنها را كنار بگذاريد و در مورد كشوی ميز آرايشتان 

نيز لوازمی كه خيلی وقت است استفاده نمی كنيد دور بريزيد.
سری به دکترتان بزنيد: دست كم سالی يك بار سری به پزشك و دندانپزشك 
خ��ود بزنيد. هيچ وق��ت نگذاريد كه بيش از 12 ماه از آخرين ويزيت ش��ما با 
دندانپزشكتان بگذرد. دندان های سفيد يكی از مهم ترين اصول زيبايی شماست.

 هميش��ه يک وقت برای موهايتان داش��ته باش��يد: موهای ش��ما يكی از 
اصلی ترين پايه های زيبايی شماس��ت. در هر قرار آرايش��گاه ، قرار بعدی را 

هماهنگ كنيد تا مطمئن شويد كه به موهايتان سروقت می رسيد.
به باشگاه ورزشی برويد: تناسب اندام شما چقدر برايتان مهم است؟ مطمئن 

باشيد كه همان قدر هم در انرژی جسمی و روحيه شما مؤثر است.
 صحي��ح غذا بخوري��د: درباره رژي��م غذايی تان تجديد نظ��ر كنيد تا ميزان 
انرژی تان را به حداكثر برس��انيد. اينكار را با حذف غذاهای مشخصی شروع 

كنيد تا زمانی كه به يك فرمول غذايی مناسب برسيد. مواد غذايی كم چرب و 
كم شكر مصرف كنيد تا به يك تعادل برسيد.

يک تغيير بزرگ داشته باشيد: اين تغيير حتی می تواند شامل بلوند كردن يا 
فر كردن موهايتان باشد.

مهربان باش��يد: ي��ك كار خيرخواهانه انج��ام دهيد بی آنك��ه انتظار تالفی 
داش��ته باش��يد. اينگونه كاره��ا باعث تغيي��رات مثبت بزرگی در احس��اس 
 ش��ما می ش��وند. رفتار مؤدبانه هميش��ه منجر ب��ه زيبايی درون��ی و بيرونی 

می شوند.
آب بنوش��يد: مقدار زيادی آب بنوش��يد. نوش��يدن مقدار زياد آب در روز به 
الغرهايی كه می خواهند چاق شوند و چاق هايی كه می خواهند الغر شوند 
توصيه می شود. كارهای كوچك ديگری كه باعث می شود رفتارتان بهتر شود 
را امتحان كنيد. لبخند بزنيد. به حرف ديگران گوش كنيد، صاف بنشينيد، در 

طول روز به بدنتان كش و قس دهيد.
يک هدف در نظر بگيريد: هدفی را در نظر بگيريد كه با سعی در رسيدن به 

آن از شر چند كيلو اضافه وزنتان خالص شويد.
خوب بخوابيد: به اندازه كافی بخوابيد. موقع شب خواب خوبی داشته باشيد تا 
صورتتان شفاف شود. نور اتاق هنگام خواب بايد در كمترين حد ممكن باشد. 
ش��ب زود هنگام بخوابيد و سحرگاه از خواب برخيزيد تا انرژی های كيهانی 
كه در جهان در هنگام صبح پخش می شوند به بدنتان برسد. اين كار از لحاظ 

علمی ثابت شده است.

راهكارهایی برای دستیابی به جذابیت 

نکته

 یادآوری خاطره سال های گذشته 
از بروز آلزایمر جلوگیری می کند

آلزايمر بيشتر به صورت اختالل در حافظه 
كوتاه م��دت در افراد صورت می گيرد كه 
ياد آوری يك خاطره از سال های گذشته 
می توان��د از بروز اي��ن بيماری جلوگيری 
كند.قاس��م دس��تجردی، روانپزش��ك در 
گفتگو با باش��گاه خبرن��گاران گفت: اين 
بيماری معموالً در 50 تا 60 س��الگی آغاز 
می ش��ود و به تدريج پيشرفت می كند.وی 
افزود: با افزايش سن، همه ارگان های بدن 
به مرور زمان دچار اختالالتی درعملكرد 
خود می شوند و همان طوری كه پوست، 
دس��تگاه تنفس��ی و قلب دچار مشكالتی 

می ش��وند، مغز نيز از نظ��ر روانی رفتاری 
وعملكردهای پيچيده دچار افت می شود.
دستجردی تغديه مناسب را از عوامل مؤثر 
برای جلوگيری از اين بيماری دانس��ت و 
عنوان ك��رد: مصرف ميوه و س��بزيجات 
دارای آنتی اكسيدان، اسفناج، توت فرهنگی 
و انگ��ور در دوران جوانی می تواند از ابتال 
به اين بيم��اری در دوران پيری جلوگيری 
 ،E كند. وی اظهار داشت: مصرف ويتامين
چای و قهوه وهمچنين ورزش های فكری 
مانند شطرنج، معما و جدول مانع بروز اين 

بيماری می شود.

افزایش خطر ابتال به سرطان روده بزرگ 
بر اثر کمبود خواب 

يك مطالعه كه به تازگی انجام ش��ده است 
نش��ان می دهد كه كمبود خواب با افزايش 
خطر ابتال به س��رطان روده ب��زرگ ارتباط 

دارد.
به گ��زارش ايرنا و به نق��ل از تای ايندين 
نيوز، پي��ش از اين كمبود خواب با افزايش 
خطرهای ابتال به چاقی، بيماری قلبی، ديابت 
و مرگ ارتباط داده ش��ده ب��ود. محققان با 
انجام اين مطالعه متوجه شدند، خطر ابتال 
به آدنوم كلوركتال )پيش ساز ابتال به سرطان 

روده بزرگ( در افرادی كه در شب به طور 
متوسط كمتر از ش��ش ساعت می خوابند 
 در مقايس��ه با افرادی كه در شب دست كم 
هفت ساعت می خوابند، تقريباً 50 درصد 
بيش��تر اس��ت. آدن��وم پيش س��از ابتال به 
تومورهای سرطانی است كه اگر درمان نشو، 
می تواند بدخيم شود. در اين مطالعه ديده 
شد كه كمبود خواب می تواند به عنوان يك 
عامل جديد خطر ساز برای ابتال به سرطان 

روده بزرگ باشد. 

یک متخصص پوست و مو دراصفهان:

اسیدهای موجود در میوه ها خاصیت ضد پیری دارند 
 گيت��ی صادقي��ان، متخصص پوس��ت و مو 
گف��ت: ميو ها و اس��يد های موج��ود در آنها 
خاصيت ضد پيری داشته و در كرم های ضد 
پيری ب��رای درمان چين و چروك اس��تفاده 

مي شوند.
به گزارش ايمن��ا، گيتی صادقيان، متخصص 
پوست و مو با بيان اين كه استفاده از كرم های 
ضد پيری از س��ال ها قبل ازميالد مسيح رواج 
داشته است، بيان داشت: گالن برای نخستين 
بار COLD CREAM را اختراع كرد. اين 
كرم ب��ه علت تبخير از روی پوس��ت به اين 

نام ناميده ش��ده است. وی با اش��اره به اين كه امروزه تركيبات بسياری در 
قالب كرم های ضد پيری و ضد چروك به كار مي روند، افزود: اين تركيبات 
توانايی آن را دارند كه از پيدايش پيری پوس��ت و مش��كالت ناش��ی از آن 
تا حدی جلوگيری كنند، به عالوه اين كرم ها قادرند مش��كالت حاصل از 
پيری را درمراحل اوليه بهبود بخشيده و يا از پيشرفت آنها جلوگيری كنند.
اين متخصص پوست و مو با بيان اين كه مصرف سيگار و الكل از عوامل 
اصلی و مخرب كالژن پوست محس��وب مي شوند، اظهار داشت: آلودگی 
محيط زيس��ت، تغييرات آب و هوايی و در نهايت تماس مس��تقيم با اشعه 
uv ازعوامل پيری زودرس در ناحيه پوس��ت به شمار مي روند. به طور كلی 
كرم های ضد پيری از تماس پوست با اشعه uv جلوگيری كرده و روند ابتال 

به پيری را در پوست، كند خواهند كرد.
صادقيان با بيان اين كه اس��يد س��يتريك و گلوكوزين از اس��يد های به كار 
 رفته در كرم های ضد پيری اس��ت، ادامه داد: پلی هيدروكسی اسيدها اثرات 
آنتی اكسيدانی داش��ته و مي تواند جايگزين آلفا هيدروكسی اسيدها شوند. 
در واقع اين تركيبات به علت عدم تغيير در رنگ پوست مورد استفاده قرار 

مي گيرند. 
وی با اشاره به ويتامين های گروه B و اثر ضد پيری اين تركيبات بيان داشت: 
اين گروه بيشتر در توليد محصوالت ويژه برای مو و ناخن به كار مي روند. 

اين تركيبات در سنتز پروتئين شركت كرده و 
اثر ضد پيری خواهند داشت. اين متخصص 
پوس��ت و مو با بيان اين كه نيكوتيناميدها به 
دليل اثر بر ليپيدها دارای خاصيت ضد پيری 
هس��تند، اظهار داشت: آنتی اكس��يدان ها نيز 
مولكول آزاد اكس��يژن را كه در راديكال های 
آزاد هس��تند از بين برده، به عالوه با خاصيت 
ويژه ای ك��ه دارند س��لول هايی را كه باعث 
تخريب سلول های مجاور مي شوند را يافته، 
آنه��ا را به دام مي اندازند، اما برای اس��تفاده از 
آنها در كرم های ض��د پيری نياز به تحقيق و 

بررسی بيشتر است. 
وی با اشاره به اين كه ويتامين E نيز از دسته آنتی اكسيدان ها كه حتی در غدد 
بدن نيز توليد مي شوند، بيان داشت: افرادی كه دارای پوستی چرب هستند، 
بيش��تر از سايرين دارای اين ويتامين بوده به همين دليل كمتر از سايرين به 
چروك های حاصل از پيری مبتال مي شوند. صادقيان با بيان اين كه ويتامين 
"C در آب قابل حل بوده و در س��نتز كالژن ش��ركت مي كند، خاطرنش��ان 
كرد: سنتز اين ويتامين با مصرف سيگار كاهش يافته و چون قابل حل در آب 
بوده و فرم آن اس��كوروبيك اسيد است، وارد پوست شده و برای خاصيت 
ضد پيری مورد استفاده قرار مي گيرد. وی افزود: ويتامين C استفاده شده در 
كرم های ضد پيری به علت روش��ن كردن پوست و همچنين محلول بودن 
در آب، از پيری پوس��ت جلوگيری كرده و در افزايش و ترش��ح اين ماده 
 POLY در بدن مؤثر خواهند بود. اين متخصص پوس��ت و مو با اشاره به
PHENOL گفت: اين تركيب عصاره چای سبز بوده كه زمانی كه بر روی 
 DNA پوست استفاده مي شود، ميزان آفتاب سوختگی و در نهايت آسيب به

كمتر خواهد شد. 
وی در م��ورد ديگ��ر تركيبات ضد پيری بيان داش��ت: س��لنيوم و روی و 
كاروتنوئيد ها، پپتيد، اسيدهای ميوه و كرم های حاوی آنزيم Q10 از خاصيت 

ضد پيری برخوردار بوده و در كرم های ضد پيری استفاده مي شوند.
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عبداللهي
نخستین مدال 
طالي ایران را به 
ارمغان آورد

بارسلونا
بهترین تیم فوتبال 
جهان در یك سال 
اخیر

سيدورف: 
پیشنهادي براي 
تمدید قرارداد 
ندارم

در ادامه سومين روز بيستمين دوره مسابقات تكواندو قهرماني 
جه��ان، نماينده وزن شش��م ايران به اولين م��دال طالي ايران 
دس��ت يافت. در وزن 80- كيلوگرم مردان )75 شركت كننده( 
فرزاد عبداللهي دور نخست استراحت داشت و سپس نماينده 
غن��ا را با نتيج��ه 11 بر يك شكس��ت داد. او در ادامه حريفي 
از اوكراي��ن را در راند س��وم و در حالي ك��ه 16 ثانيه به پايان 
مب��ارزه باقي مانده بود با اخت��الف 12 امتياز برد و گام به دور 
 س��وم گذاش��ت. عبداللهي در ادامه تكوان��دوكار آرژانتين را
5 بر 4 شكس��ت داد و گام به دور بعد گذش��ت. او در مرحله 
بعد با نماينده ايتاليا كه در المپيك پكن به هادي ساعي باخت و 
نقره گرفت ديدار داشت كه با نتيجه 7 بر 6 به برتري رسيد و 
 گام به دور نيمه نهايي گذاشت. عبداللهي در مرحله نيمه نهايي
رامي��ن عزيزاوف از آذربايجان را ناك اوت كرد و گام به فينال 
 گذاشت. قهرمان آسيا از ايران در ديدار آخر ساري يونس از تركيه را با
نتيجه 5 بر يك مغلوب كرد و اولين مدال طال را براي ايران به 
ارمغان آورد. او در مس��ابقات 2009 دانمارك با شكست برابر 

استيون لوپز از كسب مدال بازماند.

فدراسيون بين المللي تاريخ و آمار فوتبال، بارسلونا را بهترين تيم 
فوتبال جهان در يك س��ال اخير معرفي كرد. اين فهرست شامل 
امتيازبندي تيم ها از اول ماه مه )يازده ارديبهش��ت( سال 2010 تا 
پايان آوريل )دهم ارديبهشت( سال 2011 مي شود. بارسلونا طبق 
تازه تري��ن گزارش اين فدراس��يون با كس��ب 300 امتياز در طول 
س��ال هاي 2010 تا 2011 از رتبه دوم به رتبه نخس��ت رده بندي 
باشگاه هاي فوتبال جهان صعود كرده است. پس از بارسلونا، تيم 
رقيب او يعني رئال مادريد با 298 امتياز در رده دوم است كه نسبت 
به سال گذشته يك پله صعود كرده است.تيم هاي پورتو از پرتغال 
با 278 امتياز و منچستريونايتد از انگليس با 269 امتياز در رده سوم 
و چهارم هستند. رده پنجم در جدول بهترين باشگاه هاي فوتبال 
جهان به تيم اينترميالن از ايتاليا با 250 امتياز تعلق دارد. اين تيم سال 
گذشته در صدر اين فهرست قرار داشت و اكنون چهار پله سقوط 
كرده است. تيم هاي اينترناسيونال از برزيل با 238 امتياز، ويارئال 
از اسپانيا با 236 امتياز، منچسترسيتي از انگليس با 228 امتياز، زنيت 
سنت پترزبورگ از روسيه با 217 امتياز و پاريسن ژرمن فرانسه با 

216 امتياز در رده هاي ششم تا دهم اين جدول قرار دارند.

هافبك باشگاه ميالن پس از 9 سال حضور در جمع روسونري ها 
براي فصل آينده پيشنهاد همكاري دريافت نكرده است.سيدورف 
در اين فصل مي تواند به همراه ميالن قهرمان س��ري A و كوپا 
ايتاليا شود ولي بايد براي سال آينده به دنبال تيم جديدي باشد. 
قرارداد اين بازيكن هلندي، 30 ژوئن سال جاري به پايان مي رسد 
و او بر اساس قانون بوس��من مي تواند راهي تيم ديگري شود. 
 تعدادي از باشگاه هاي برزيلي به وي پيشنهاد همكاري داده اند
 ولي هنوز مش��خص نيس��ت س��يدورف عالقه مند به حضور 
در برزيل باشد يا نه. س��يدورف در اين مورد گفت: آينده ام در 
ميالن مشخص نيست. پيشنهادي از سوي مديران باشگاه جهت 
تمديد قراردارم دريافت نكرده ام. به همين دليل روي پيش��نهاد 
س��اير تيم ها فكر خواهم كرد. تا پايان فص��ل جاري در ميالن 
هس��تم و قصد دارم روي همي��ن موضوع تمركز كنم تا بتوانيم 
هفته آينده اسكودتو را بدست بياوريم و به فينال جام حذفي نيز 
برسيم. دوس��ت دارم در اين فصل تمام افتخاري هاي ممكن را 
با روس��ونري بدست آورم. آن وقت مي توانم با خيال راحت در 

پايان فصل سن سيرو را ترك كنم.

خبر
استقالل، پرسپولیس، ذوب   آهن؛

تیم هايی كه برای صعود می جنگند
 هفت��ه پنجم لي��گ قهرمان��ان آس��يا امروز ب��ا حضور
3 نماينده كشورمان اس��تارت می خورد. ... رقابت های 
ليگ قهرمانان آس��يا امروز با برگزاری 9 مس��ابقه از دو 
س��وی قاره كهن وارد هفته پنجم می شود. اين رقابت ها 
آرام آرام به روزهای حساس نزديك می شود و نمايندگان 
كش��ورمان در يكی از آخرين فرصت های خود فردا در 

سه ميدان به مصاف حريفان آسيايی می روند. 
گروه دوم: 

استقالل؛ رويای صعود يا کابوس حذف 
از گروه دوم يك ديدار حس��اس در دوحه قطر برگزار 
می ش��ود و اس��تقالل كه در ديدار رفت مقابل السد در 
دقاي��ق پايانی ب��ازی برده را با تس��اوی عوض كرد در 
ديداری حس��اس در خانه اي��ن حريف قطری به ميدان 

می رود. 
اس��تقاللی ها در ليگ برتر ايران قدر خود را ندانستند و 
در حال��ی كه طی چند هفته فرصت داش��تند تا از عدم 
نتيجه گيری س��پاهان اس��تفاده كرده و خود را به صدر 
برس��انند؛ در آخرين ديدار هم مقابل ش��اهين بوش��هر 
متوقف ش��دند تا نايب قهرمانی و كس��ب سهميه آسيا 
بهترين عنوانی باش��د كه استقالل می تواند با آن به كار 
خود خاتمه دهد. از س��وی ديگر الس��د ليگ برتر قطر 
را با كس��ب عنوان شش��می به پايان رس��اند تا در بين 
3 نماينده قطر در لي��گ قهرمانان، اين تيم ضعيف ترين 
نتيجه را كس��ب كرده باشد. آبی پوش��ان كه با يك برد، 
يك تس��اوی و دو شكس��ت با 4 امتياز در جايگاه سوم 
رده بندی گروه دوم قرار دارند بی ش��ك در صورتی كه 
در ب��ازی امروز هر نتيجه ای به جز پيروزی را كس��ب 
كنند، يك بار ديگر بايد وداعی تلخ را با آس��يا داش��ته 
باش��ند، اما در صورت كسب هر 3 امتياز ميدان دوحه، 
اس��تقالل اين فرصت را خواهد داشت تا كار را به هفته 
پايان��ی و در خانه كش��انده تا با پي��روزی مقابل النصر 
 جش��ن صعود به مرحله حذفی را با هوادارانش قسمت

كند.
اين مس��ابقه از س��اعت 18:30 امروز به ميزبانی الس��د 
برگزار می ش��ود و در ديگر ديدار اين گروه چهارش��نبه 
ديدار تيم های النصر عربس��تان و پاختاكور ازبكستان به 

ميزبانی النصر به مصاف هم می روند. 
جدول رده بندی گروه دوم: 

1- السد 8 امتياز 
2- النصر 5 امتياز 

3- استقالل 4 امتياز؛ تفاضل صفر 
4- پاختاكور 4 امتياز؛ تفاضل 2- 

گروه سوم: 
کار سخت شاگردان دايی در آخرين مجال 

سرخ پوشان امروز از گروه سوم رقابت ها در ورزشگاه 
آزادی از االتحاد عربستان پذيرايی می كنند. پرسپوليس، 
قعرنش��ين گ��روه س��وم رقابت ه��ا از 4 ب��ازی قبلی با 
كسب دو تس��اوی و دو شكست تنها 2 امتياز اندوخته 
 و در حالی كه به نظر می رس��د اين تي��م اولين نماينده

حذف ش��ده ايرانی اي��ن رقابت ها باش��د، در صورتی 
كه بتواند االتحاد را در خانه شكس��ت داده و تس��اوی، 
نتيجه پايانی ديگر ديدار اين گروه باش��د، يك بار ديگر 
 شانس های صعودش به عنوان تيم دوم پر رنگ خواهد

شد. اين روزها ش��اهد عملكردی پرنوسان از شاگردان 
دايی هس��تيم ب��ه طوری ك��ه پيش بينی نتاي��ج اين تيم 
س��خت ترين كار ممكن اس��ت و همين عملكرد باعث 
شده تا هواداران نيز در حساس ترين روزها پرسپوليس 
را تنه��ا بگذارند، اما در صورتی ك��ه امروز روز خوب 
سرخ پوش��ان باش��د و هواداران نيز يك بار ديگر از تيم 
محبوبشان حمايت كنند، رويای صعود برای پرسپوليس 
پررنگ تر از قبل خواهد شد. پرسپوليس كه در نخستين 
دي��دار مرحله گروهی در عربس��تان ب��ا 3 گل مغلوب 
حري��ف عربس��تانی ش��د در صورت كس��ب پيروزی، 
انتقامی سخت را از نماينده عربستان خواهد گرفت كه 
اين روزها با حاشيه س��ازی قصد دارند به اهداف خود 
برس��ند. اين ديدار امروز از ساعت 17:30 در ورزشگاه 
آزادی برگ��زار می ش��ود و در ديگ��ر دي��دار اين گروه 
تيم های بنيادكار ازبكستان و الوحده امارات در تاشكند 

با هم ديدار می كنند. 
جدول رده بندی گروه سوم: 

1- االتحاد 10 امتياز   2- بنيادكار 5 امتياز
3- الوحده 3 امتياز   4- پرسپوليس 2 امتياز   

گروه چهارم: 
ذوب   آهن کار را تمام می کند؟ 

از گ��روه چهارم رقابت ها امروز ذوب   آهن در خانه تنها 
تيم دس��ته اولی ليگ قهرمانان آس��يا ب��ه ميدان می رود. 
ذوبی ه��ا هر اندازه كه در ليگ برت��ر ايران در روزهای 

پايان��ی دچار دردس��ر ش��ده و حتی ناي��ب قهرمانی را 
ه��م از دس��ت رفته می بينن��د، به همان ميزان در آس��يا 
 امي��دوار كنن��ده ظاهر ش��ده و ب��ا كس��ب 10 امتياز از
4 هفته نخس��ت، تقريبًا صعود خود را به مرحله حذفی 
مس��جل كرده ان��د. ذوب   آه��ن در صورتی ك��ه امروز 
 موفق به كس��ب يك امتياز در مي��دان ديدار با االمارات
دس��ته اولی شود، صعودش به عنوان تيم اول به مرحله 
بع��دی قطع��ی خواهد ش��د، در غير اين ص��ورت تيم 
شگفتی س��از ليگ قهرمانان آس��يا كار را به هفته پايانی 
خواهد كش��اند. س��بزهای ايران و ام��ارات هم اكنون 
ش��انس های صعود گروه چهارم محس��وب می شوند و 
در صورت��ی كه اتفاق غير مترقب��ه ای در دو هفته پايانی 
رخ نده��د، ذوب آهن و االم��ارات دو تيم صعود كننده 
در پايان مرحله گروه��ی از گروه چهارم لقب خواهند 
گرف��ت. ش��اگردان ابراهي��م زاده در بازی رف��ت 2 بر 
ي��ك حريف امارات��ی را مغلوب كردن��د و برای تداوم 
پيروزی هايش��ان راهی اين كش��ور حاشيه خليج فارس 
ش��ده اند. اين ديدار امروز از س��اعت 19:35 به ميزبانی 
االمارات برگزار می ش��ود و در ديگ��ر ديدار اين گروه 

الشباب عربستان ميزبان الريان قطر خواهد بود. 
جدول رده بندی گروه چهارم: 

1- ذوب   آهن 10 امتياز  2- االمارات 6 امتياز
3- الشباب 5 امتياز       4- الريان يك امتياز 

امروز 4 بازی ديگر از مرحله گروهی شرق آسيا برگزار 
می ش��ود. همچنين س��پاهان آخرين نماين��ده ايران در 
 هفته پنجم رقابت های ليگ قهرمانان آس��يا چهارشنبه از
گ��روه اول اين رقابت ها در اصفه��ان به مصاف الهالل 

عربستان می رود. 

سيف زاده:
برای افتتاح خانه وزنه برداری استان، 

منتظر تأمين اعتبارات هستيم
رئيس هيأت وزنه برداری اس��تان: اميدواريم با تأمين اعتبارات الزم در 

آينده ای نزديك شاهد افتتاح خانه وزنه برداری استان باشيم.
ب��ه گزارش پايگاه خب��ری ورزش اصفهان، در دي��دار ذاكر اصفهانی، 
خدابخ��ش و معاون��ان ارش��د اداره كل تربي��ت بدنی اس��تان از خانه 
وزنه ب��رداری اصفه��ان واقع در ملك ش��هر، اس��تاندار اصفهان ضمن 
تقدير از تالش های مس��تمر اداره كل تربيت بدنی در راستای پيشرفت 
90 درص��دی خانه وزنه برداری، قول های مس��اعدی در جهت تأمين 

اعتبارات الزم برای اتمام هر چه سريع تر اين خانه داد.
سيف زاده، رئيس هيأت وزنه برداری استان نيز در اين مراسم خاطرنشان 
ك��رد: اميدواريم پس از تأمين بودجه بتوان تا تيرماه س��ال جاری خانه 
وزنه برداری ش��هيد نصر را كه از هر جهت در كش��ور بی نظير خوانده 

شده است افتتاح كنيم.

سپاهان - الهالل؛
نبرد پرافتخارها در سخت ترین جدال 

تيم فوتبال سپاهان براي تثبيت صدرنشيني در هفته پنجم رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا 
امشب به مصاف حريف عربستاني مي رود.هفته پنجم رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا 
امروز با برگزاري 7 ديدار خاتمه مي يابد. در اين روز سپاهان در سخت ترين ديدارش 
در مرحله گروهي اين رقابت ها در خانه به مصاف الهالل عربستان مي رود. اين ديدار از 
گروه اول رقابت ها برگزار مي شود و از آنجايي كه داراي اهميت است برنده اين ديدار 
مي تواند اميدوار به صعود به عنوان سرگروه به مرحله حذفي باشد. سپاهان هفته گذشته 
در هفته سي و دوم ليگ برتر با پيروزي در خانه نفت آبادان كار را براي قهرماني تمام كرد 
و امروز تنها روي كاغذ نمي توان اين تيم را قهرمان قلمداد كرد و از سوي ديگر الهالل 
در فاصله 3 هفته مانده به پايان رقابت هاي ليگ برتر عربستان براي سيزدهمين بار عنوان 
قهرماني را به دست آورد تا همچنان پرافتخارترين تيم ليگ عربستان باقي بماند، درست 
مانند سپاهاني كه با كسب سومين عنوان قهرماني به پرافتخارترين تيم ليگ حرفه اي ايران 
مبدل شده است. ديدار دو تيم در بازي رفت با نتيجه 2 بر يك به سود سپاهان به پايان 
رسيد تا اصفهاني ها يك بار ديگر موفق به تحقير يك نماينده سعودي در خانه خودشان 
شوند. از همين رو اين ديدار براي آبي پوشان الهالل كه زماني پرافتخارترين تيم آسيا نيز 
بودند، مي تواند جنبه انتقام داشته باشد و شاگردان قلعه نويي بايد به مراتب بيشتر از ساير 
ديدارها مراقب حريف زخم خورده باشند. قلعه نويي كه روزي به عنوان مربي سنتي 
از او نام برده مي شد، امروز عالوه بر اين كه تيم تحت رهبري اش را براي چهارمين بار 
تا مرز قهرماني ايران پيش برده بلكه در آسيا نيز موفق ترين عملكرد را در فصل جاري 

به ثبت رسانده است.
بر همين اساس وي نيز قصد دارد تا با كسب يك پيروزي آسيايي ديگر و آن هم در 
سخت ترين جدال، تفكرات سنتي بودنش را براي هميشه از اذهان پاك كند. با توجه به 
نتايج به دست آمده در 4 هفته سپري شده، سپاهان و الهالل شانس هاي اول صعود به 
مرحله حذفي محسوب مي شوند و در صورت تساوي در مسابقه امروز كار براي تعيين 
سرگروه به بازي آخر مي كشد اما در صورتي كه سپاهان موفق شود الهالل پرافتخار را 
در خانه با شكست بدرقه كند، مي توان كار را براي صعود به عنوان اولين تيم از گروه 
اول رقابت ها محرز دانست تا سپاهان در تك بازي مرحله يك هشتم نهايي از امتياز 

ميزباني نيز برخوردار شود.

تيم ملي دچار تحول مي شود 
س��رمربي تيم ملي فوتبال ايران قص��د دارد براي تقويت تيمش از بازيكنان 
ايراني االصلي كه در فوتبال انگليس، آلمان و سوئد بازي مي كنند هم به اردو 
دعوت كند. كارلوس كرش فهرست بازيكنان دعوت شده به تيم ملي ايران 
را در پايان مسابقات ليگ برتر اعالم خواهد كرد. براي اعالم فهرست نهايي 
و براي آنكه تغييراتي اساسي در تيم ملي اعمال شود، كرش قصد دارد كه از 
بازيكناني دو رگه و ايراني االصلي كه در فوتبال انگليس، سوئد و آلمان حضور 
دارند نيز دعوت كند. كرش اكنون در حال جمع آوري اطالعات از بازيكناني 
اس��ت كه اصليتي ايراني دارند،  اما در اروپا بازي مي كنند. با توجه به تمايل 
سرمربي پرتغالي در فهرست نهايي تيم ملي برخي از اين بازيكنان در اردو تيم 

ملي حضور خواهند داشت. 

شکایت باشگاه سپاهان از استقالل
به کميته انضباطی

 باش��گاه فوالد مباركه س��پاهان از باشگاه استقالل تهران به كميته انضباطی 
فدراسيون فوتبال شكايت می كند . روابط عمومی باشگاه فوالد مباركه سپاهان 
در اطالعيه ای با ذكر اين خبر اعالم داشت : بيانيه توهين آميز باشگاه استقالل 
تهران و همين طور مصاحبه های اخير سرپرست محترم اين باشگاه به ويژه 
مصاحبه هايی كه وی از عزم و خواس��ت اين باشگاه برای جذب جانواريو 
آن هم در حالی كه ليگ به پايان نرسيده و اين بازيكن با ما قراردادی 2 ساله 
دارد خبر می دهد، ما را بر آن می دارد تا ضمن ش��كايت از ايشان و باشگاه 
استقالل تا حصول نتيجه اين موضوع را در كميته انضباطی فدراسيون پيگيری 
نمائيم. در ادامه اطالعيه باش��گاه فوالد مباركه س��پاهان آمده است: دوستان 
استقاللی مدعی اند كه هيچ پيغامی به جانواريو و يا ساير بازيكنان نداده اند 
در حالی كه مصاحبه سرپرست محترم باشگاه با رسانه های رسمی و معتبر 
كشور  )روزنامه نود هفدهم فروردين ماه -خبرگزاری ايسنا دهم ارديبهشت 
ماه – روزنامه های ورزشی  يازدهم ارديبهشت ماه ... ( خود بزرگترين پيام و 

فراخوان برای جذب يك بازيكن است.
در بيانيه اخير باشگاه استقالل و مصاحبه جديد سرپرست محترم اين باشگاه 
آن قدر موضوعات زشت و توهين های غير مرتبط عنوان شده كه ما ضمن 
عدم پاس��خگويی، كميته محترم انضباطی را بهترين مرجع برای رسيدگی 
می دانيم و باز هم مس��ئوالن محترم باشگاه اس��تقالل را به رعايت قوانين و 
 آئين نامه ه��ا فرا می خوانيم. در پاي��ان  اعالم می كنيم كه بر خالف اظهارات
آقای فتح ا... زاده ، قدرت سپاهان  همواره در رعايت قانون و پيگيری حقوق  
باش��گاه طبق منطق و قوانين بوده اس��ت. وی به ج��ای ادامه مصاحبه های 
توهين آميز خود را آماده پاس��خگويی به گفته های خود  و بيانيه  باش��گاه 

محترم شان در كميته انضباطی نمايند.

صعود چشمگير اسکواش بازان ایران
در جدول رده بندي بهترین هاي جهان

محمدرضا صادق پور با 5 پله صعود به رده 168 اس��كواش بازان برتر جهان 
رسيد. محمد رضا صادق پور بهترين اسكواش باز ايران توانست با حضوري 
موثر در رقابت هاي مختلف 7پله در جدول رده بندي ماه گذش��ته انجمن 
حرفه اي اسكواش بازان جهان )PSA( صعود كرده و جايگاه 168 بهترين 
بازيكن اسكواش جهان را به دست آورد. در اين جدول كه هر ماه مطابق با 
حضور بازيكنان اس��كواش هر كشور در رقابت هاي مختلف بين المللي و 
كسب نتايج آنها تنظيم مي شود نويد ملك ثابت بازيكن جوان و با آتيه يزدي 
كشورمان هم با صعود چشمگير 15 پله اي موفق شد جايگاه 212 دنيا را از آن 
خود نمايد. در اين جدول همچنين سيد محمد حسين سنايي و سيد عليرضا 
 س��نايي در رتبه هاي 224 و 227 قرار دارند. الزم به ذكر اس��ت صادق پور

ماه گذشته نخستين پيروزي يك بازيكن اس��كواش ايراني را در مسابقات 
15000 دالري كانادا به دست آورد.

مدیرعامل باشگاه گيتی پسند:
از این پس توجه ویژه ای

به فوتبال و والیبال
خواهیم داشت

 مديرعامل باش��گاه گيتی پس��ند اصفهان گفت: به دليل
 بی توجهی به رش��ته فوتس��ال از س��وی فدراسيون و 
صدا و سيما ترجيح می دهيم از اين پس نگاه ويژه ای به 

فوتبال و واليبال داشته باشيم.
 ب��ه گ��زارش واحد خب��ر باش��گاه صنايع گيتی پس��ند،
علی طاهری در گفتگويی مفصل درباره سياس��ت های 
باشگاه گيتی پسند برای تيم فوتسال در سال جاری بيان 
 داش��ت: نگران��ی خاصی برای ج��ذب بازيكنان خوب
ليگ برتری نداريم چرا كه تنها يك بازيكن ليگ برتری 
به تيم اضافه می ش��ود كه آن هم بنا به نظر سرمربی تيم 

خواهد بود.
وی ادام��ه داد: دو ت��ا س��ه بازيكن خ��وب خارجی به 
 تي��م اضافه می ش��وند و همچنين در ص��ورت رضايت
عل��ی افضل چن��د بازيكن ج��وان و آين��ده دار از تيم 
گيتی پسند نوين به تيم بزرگساالن اضافه می شوند. تمام 
بازيكنان فصل گذشته تيم نيز كه مورد تأييد علی افضل 

باشند نيز در تيم ماندگار خواهند شد.
طاه��ری درب��اره انتخابات س��ازمان ليگ فوتس��ال نيز 
گفت: چيزی كه مش��خص اس��ت تفاوت اي��ده من به 
عنوان مديرعامل يك باشگاه خصوصی با رئيس كميته 
فوتسال فدراس��يون كه به عقيده من چيز مهمی نيست 
به نظر من فوتس��ال ايران بايد با فوتسال برزيل مقايسه 

شود و فدراسيونی جدا داشته باشد.
مديرعامل باشگاه گيتی پسند افزود: تنها تفاوت فوتسال 
ايران و برزيل در ساختار است كه به نظر من 10 درصد 
از ساختار برزيل را نداريم جالب اين كه سرمايه گذاری 
كه در فوتس��ال ايران می ش��ود تفاوت زيادی با برزيل 
ندارد و بازيكنان تيم ملی برزيل نيز با پولی كه در ايران 

می دهند حاضر به بازی خواهند بود.
وی درباره سياس��ت باش��گاه مبتنی بر توج��ه ويژه به 
فوتب��ال و واليبال گفت: اين يك واقعيت اس��ت كه در 
ايران عالقه مندی به فوتبال بيش��تر از رش��ته های ديگر 
است و هم اكنون نيز تمام توجه ما به تيم فوتبال باشگاه 
اس��ت تا به ليگ دس��ته دوم صعود كن��د. در واليبال و 
حتی بس��كتبال نيز صدا و س��يما توجه بيشتری می كند 
و باش��گاه گيتی پس��ند عالقه مندی بيشتری به ورود به 

اين عرصه دارد.
طاهری با بيان اين مطلب كه باشگاه ها گناهی نكرده اند 
كه وارد تيمداری در رش��ته فوتس��ال شده اند افزود: در 
ايران و در رده بزرگساالن نزديك به 60 تيم در ليگ های 
برتر، دسته اول و دسته دوم حضور دارند و اين تيم ها 

بدون هيچ چشم داشتی در فوتسال ورود كرده اند.
باش��گاه گيتی پسند نيز تنها به دليل عالقه مردم به رشته 
فوتس��ال و تيم های پايه ای كه در اين رش��ته راه اندازی 

كرده ايم تيم فوتسال را در ليگ برتر نگه داشته است.
مديرعامل باشگاه گيتی پسند تصريح نمود: رشته فوتسال 
هم از طرف فدراسيون و هم از طرف صدا و سيما مورد 
بی مهری واقع می شوند و اين ما را مجاب می كند كه در 
رشته های ديگر س��رمايه گذاری كنيم اميدواريم هر چه 
زودتر اين وضعيت اصالح ش��ود و توجه به تيم ششم 

دنيا بيش از گذشته باشد.

گفتگو

وقتي فوتبالي ها همه جانبه
به مورینيو حمله مي کنند

باران انتقاد بر سر آقاي خاص
بين رئال مادريد و  اروپا  ليگ قهرمانان  نهايي  نيمه  از  بازي رفت  اتمام  از  پس 
بارسلونا 308 خبر و گزارش انتقادي عليه مورينيو در رسانه هاي معتبر اروپايي 
منتشر شده است. همچنين پس از پيروزي 2 بر صفر بارسلونا برابر رئال مادريد 
در برنابئو و ماجراي اخراج مورينيو به خاطر اعتراض به اخراج په په و توهين به 
داور مسابقه موج كم سابقه اي از انتقادات در رسانه هاي معتبر اروپايي به سمت 

آقاي خاص روانه شد.
اين در حالي است كه در عدد منتشر شده رسانه هاي آسيايي، آمريكاي جنوبي، 
آفريقا و حتي رسانه هاي محلي اروپا لحاظ نشده است. تا امروز و در همين مدت 
زمان كوتاه 308 خبر، گزارش و يا مصاحبه با محوريت نقد مورينيو در رسانه هاي 
معتبر اروپايي منتشر شده و اين در حالي است كه در اين ميان كساني سهيم بوده اند 
كه در طول سال ركورد كمترين مصاحبه و حضور رسانه اي را به نام خود زده اند. 
بازيكنان، مربيان و كارشناسان بزرگي چون كرايف، هيدينك، آراگونس، دل بوسكه، 
اولسن، ليپي، مارادونا، پله، پالتيني، هيتسفيلد، مالديني، زيدان، فيگو و رونالدو 
برزيلي در اين مدت دو بار درمورد مورينيو با رسانه هاي اروپايي مصاحبه داشته اند 
و اين در حالي است كه بيش از نيمي از حمله كنندگان به مورينيو در شش ماه 

گذشته حداكثر يك بار در رسانه ها حاضر به اظهار نظر شده اند.
در اين ميان برخي حمالت رسانه اي از سايرين جالب تر و البته عجيب تر بوده؛ به 
عنوان مثال كرايف در توصيف مورينيو از الفاظي چون ديوانه، ابله، بي فكر و عامي 
استفاده كرده و ليپي بدون هيچ مقدمه چيني يا فضاسازي به راحتي از صفت احمق 

در مورد مورينيو بهره برده است.
 اين ها را در كنار سخنان گوارديوال پيش از بازي رفت در مورد مورينيو قرار دهيد 
كه بيشتر روزنامه ها به احترام خوانندگانشان از چاپ اين الفاظ خودداري كردند. 
در اشتباه بودن عمل مورينيو و زشت بودن سخنانش عليه يونيسف و يوفا كه البته 
نادرست بودنش هرگز ثابت نشده، شكي نيست اما منبع خبري مذكور با انتشار 
اين خبر پيش از بازي بزرگ امشب يادآور مي شود كه در شأن مربيان بزرگ جهان 

نيست اينگونه در موج ساخته شده موج سواري كنند.

سرمربی تيم فوتبال 
گيتی پسند:

با کار کردن بر روی نقاط 
ضعف حریفان به لیگ دسته دوم 

صعود می کنیم
سرمربی تيم فوتبال گيتی پسند اصفهان گفت: برای صعود 
به ليگ دس��ته دوم فوتبال ايران بايد بر روی نقاط ضعف 
حريفان كار كنيم كه اين كار تا اين هفته به خوبی صورت 
گرفته است. به گزارش واحد خبر باشگاه صنايع گيتی پسند 
غالمرضا جعفری پس از صدرنش��ينی در ليگ دسته سوم 
فوتبال ايران اظهار داشت: پس از كسب نتيجه تساوی در 
ديدار برابر انتظارم تهران كه نتيجه ای نه چندان خوب بود 
به دنبال اين بوديم تا بر روی روحيه بازيكنان كار كنيم تا 

در ديدارهای باقی مانده به نتيجه برسيم.
وی ادام��ه داد: با آنالي��ز خوب حريفان توانس��تيم به دو 
پي��روزی پياپی دس��ت يابيم و به صدر ج��دول رده بندی 
صع��ود كنيم. اميدواريم اين روند مثبت تيم همچنان ادامه 
يابد. سرمربی تيم فوتبال گيتی پسند درباره صدرنشينی تيم 
نيز گفت: هدف كادر فنی و باشگاه بر اين است تا به عنوان 
تيم صدرنشين و بدون هيچ اما و اگری به ليگ دسته دوم 
فوتبال ايران صعود كنيم و شايستگی های فوتبال اصفهان 
را ب��ار ديگر اثبات كنيم. جعفری بيان داش��ت: 80 درصد 
تيم فوتبال گيتی پس��ند را بازيكنان بومی تشكيل می دهد 
و اي��ن تيم با قرار گرفتن در صدر ج��دول گروه خود به 
عنوان مدعی اصلی صعود به ليگ دسته دوم فوتبال ايران 

به حساب می آيد.

صعود سه تيم فوتبال ایران
در رده بندي بهترین باشگاه هاي جهان

تيم هاي فوتبال ذوب آهن و سپاهان اصفهان و استقالل تهران در تازه ترين 
رده بندي باش��گاه هاي جهان در سال گذش��ته صعود چشمگيري داشتند. 
فدراسيون بين المللي تاريخ و  آمار فوتبال،جدول رده بندي 400 باشگاه فوتبال 
جهان را بر حسب عملكرد آنها در طول يكسال اخير منتشر كرد.در اين فهرست 
نام تيم هاي ذوب آهن اصفهان، سپاهان و استقالل تهران از كشورمان ديده 
مي شود. طبق اين رده بندي تيم ذوب آهن اصفهان با 111 امتياز از رتبه 130به 

رتبه 106 صعود كرد تا در بين تيم هاي ايراني بهترين جايگاه را داشته باشد.
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امام علی )ع(:
هر کس رابطه اش را با خدا 
اصالح کند، خداوند رابطه او را 
با مردم اصالح خواهد نمود.

مدتی است كه بازار اجراهای زنده اساتيد موسيقی ايرانی 
در تهران و ش��هرهای كشور رونق يافته و عالقه مندان 
به كنسرت های موسيقی اصيل ايرانی را خرسند نموده 
اس��ت. در اين روزه��ای داغ برگزاری كنس��رت های 
موسيقی كه گاه خوشايند هستند، خبرهای ناخوشايندی 
ديگر نيز از اين بازار به گوش می رس��د؛ اخباری چون 
لغو برگزاری كنسرت هنرمندان در برخی شهرستان ها كه 
باعث گرديد تا اسپانسر و تهيه كنندگان متحمل خسارات 
فراوانی گردند. البته هدف نگارنده بحث و بررس��ی و 
واكاوی داليل عدم برگزاری اين كنسرت ها نيست كه به 

اندازه كافی در روزهای اخير بدان پرداخته شده است.
در روزها و ماه های گذشته شاهد برگزاری اجراهای 
متعدد و متفاوت بس��ياری از هنرمندان موس��يقی در 
داخل كش��ور بوديم ك��ه از مهم ترين آنها می توان به 
كنس��رت ش��هرام ناظری و گروه مولوی در جزيره 
كيش، كنس��رت همنوازان كلهر، كنس��رت سيمرغ و 
كنسرت گروه كامكارها اشاره نمود. جدای از انتظاری 
كه طرفداران موس��يقی اصيل ايران��ی در اين روزها 
برای مالقات هنرمندان محبوبشان داشتند و لحظاتی 
كه برای ش��نيدن آهنگ ها و قطعات دلنشين شان به 
انتظار نشسته بودند، عواملی دست در دست هم دادند 
 ت��ا رضايت كامل مخاطبين از حض��ور در برنامه ها
جلب نگردد؛ عواملی كه بس��ياری از آنها گويی سال 
 هاس��ت جزء مش��كالت دائمی اجرای كنسرت ها
در ايران گش��ته اند و برگزاركنندگان كنسرت ها نيز 
ب��ا علم به ايرادات و مش��كالتی كه خ��ود نيز بدان 
واقفند، هيچگاه سعی در رفع آنها نداشته اند. متأسفانه 
مدتی است هنرمندان موسيقی اصيل ايرانی هيچگاه 
نتوانس��ته اند از هر حيث تماش��اگران و عالقه مندان 
داخل كش��ور را راضی نگاه دارند. شايد سئوالی در 
ذهن خوانن��دگان عزيز متبادر گردد و آن اين كه چرا 
مخاطب��ان و عالقه مندان داخل كش��ور؟ مگر خارج 
نش��ينان از عملكرد هنرمندان ايرانی راضی هستند؟ 
بحث اصلی نگارنده نيز مرور اين قضيه و بررس��ی 
آن اس��ت كه آيا اجرای اس��اتيد در خارج از كشور 
از كيفي��ت و حتی كميت باالتری برخوردار اس��ت 
ياخير و اگر پاس��خ مثبت اس��ت دليل آن چيس��ت؟ 
در ده��ه 80 و با رونق گرفتن بازار موس��يقی اصيل 
ايران��ی در خ��ارج از كش��ور، به خص��وص اروپا و 
آمري��كا و با توجه به عدم تمايل هنرمندان به اجرای 
كنسرت های موس��يقی در ايران به داليل مختلف و 
اج��رای اين عزيزان در كش��ورهای غربی، هنرمندان 
موس��يقی اصيل ايرانی بي��ش از پيش در غرب مورد 
توجه قرار گرفته و تحس��ين ش��دند و جوايز متعدد 
و معتبر بس��ياری را نصيب خود نمودند كه البته اين 
خود افتخار بزرگی بود برای موسيقی ايران زمين كه 
چنين مورد توجه قرار گرفته بود.پس از سال ها وقفه 
در برگزاری كنس��رت های داخل��ی باالخره نوبت به 
مخاطبان و عالقه مندان به موسيقی ايرانی رسيد تا به 
نوای روح فزای موس��يقی ايرانی به طور زنده گوش 
ف��را دهند و لذت وافر را از برگزاری يك كنس��رت 
ببرند. اما در اين بين موانع و مش��كالتی پيش روی 
هنرمندان از ابتدای ام��ر تاكنون قرار گرفت. كيفيت 
پايين س��الن ها برای اجرای موس��يقی، مراحل بسيار 
خس��ته كننده دريافت مجوز كنس��رت، هزينه باالی 
تهي��ه بليت ها و م��واردی ديگر. هميش��ه هنرمندان 
موسيقی چه اصيل و چه غير آن برای دريافت مجوز 
جهت برگزاری كنس��رت موانع و مشكالت بسياری 
را داش��ته اند؛ مشكالتی طاقت فرسا كه گاهي باعث 
می گردن��د تا هنرمند از برگزاری كنس��رت و اجرای 
برنامه پش��يمان شود.اين مس��أله البته جزء آن دسته 
از مش��كالتی اس��ت كه چندان ارتباطی به مخاطب 
نداشته و به طور مستقيم متوجه برگزار كننده كنسرت 
می گردد. اما به قطع بروز چنين مشكلی می تواند تأثير 
بسزايی در كيفيت اجرای كنسرت داشته و حتی ذهن 
برگزار كننده را پس از اجرا نيز مش��وش نمايد. آنچه 
كه از گذشته تا كنون دغدغه هنرمندان و عالقه مندان 
به آنها بوده اس��ت، كيفيت بس��يار پايين س��الن های 
موسيقی در داخل كش��ور بوده است، سالن هايی كه 

به هيچ وجه مناس��ب برای اجرای موسيقی نيستند. 
برخ��ی هنرمندان نيز اجرای موس��يقی در فضای باز 
 را به سالن های موس��يقی ترجيح داده و برنامه های
 خود را در فضای باز اجرای می نمايند. مس��ائلی كه 
عنوان گشت از جمله مشكالتی است كه بايستی هم 
هنرمن��دان و هم عالقه مندان به هنر ب��ه نوعی با آن 
س��ازش نموده و آن را برای خود عادی تلقی نمايند، 
اما از برخی مش��كالت نمی توان به راحتی عبور كرد 
و با آن س��ازش نمود. نمونه ای از چنين مش��كالتی 
كه باع��ث می گردد تا در همان ابت��دای امر رضايت 
شركت كنندگان در كنس��رت ها فراهم نگردد؛ بهای 
بس��يار باالی بليت است كه به كرات نيز سخن از آن 
به ميان آمده اس��ت، اما متأسفانه هيچگاه هنرمندان و 
برگزاركنندگان كنسرت ها چندان اهميتی بدان نداده 
و بدون توجه به رضايت مخاطبان تنها به فكر س��ود 
بيشتر برای كنسرت هايشان هس��تند.اين بليت ها در 
بازار س��ياه نيز به مبالغی باالی يك ميليون ريال هم 

معامله می گردد. 
اگرچند برای عالقه مندانی كه برای ش��نيدن صدای 
محبوبشان لحظه ش��ماری می كنند اين مبلغ ممكن 
اس��ت رقم ناچيزی باشد، اما اگر اندكی منطقی تر به 
قضيه بنگريم، متوجه می گرديم كه پرداخت هزينه ای 
اينچنينی تنها برای تهيه بليت آن هم با آن كيفيت پايين 
سالن ها می تواند به نوعی سوء استفاده از مخاطب و 
عالقه اش برای شركت در كنسرت تلقی گردد.اين در 
حالی است كه همانگونه كه جمع مشتاقان موسيقی 
ايرانی در ايران برای خريد بليت های كنسرت سر از 
پا نمی شناسند و با چه دش��واری و تحمل مصائبی، 
بليت ورود به س��الن كنس��رت را تهيه می نمايند، در 
اروپا و آمريكا تهيه آنها بس��يار ساده تر و راحت تر از 
داخل كش��ور بوده كه يكی از دالي��ل آن را می توان 
استقبال كم مخاطبان خارج از كشور از اين كنسرت ها 
و برنامه ها و در اغل��ب موارد نيز قيمت پايين بليت 
كنس��رت ها دانست. اما مهم ترين مس��أله ای كه ما را 
وادار به نوش��تن چنين مطلبی نمود، رس��می است 
كه به تازگی در بين هنرمندان رايج گش��ته است. در 
ابتدا مقايسه ای مي ش��ود ميان كنسرت های موسيقی 
سال های اخير با كنسرت های ساليان قبل: محمدرضا 
شجريان را به همراه مشكاتيان و فرهنگ فر و لطفی 
در كنار هم بس��يار ديده بوديم و برنامه های بسياری 
توس��ط اين عزيزان اجرا ش��ده بود. در برخی برنامه 
ها لطف��ی به همراه ش��جريان ب��ود در برخی ديگر 
مش��كاتيان و گاهی نيز هر سه. بعدها با جدايی اينان 
از ه��م، عليزاده و كلهر به همراه همايون ش��جريان، 
ياران محمدرضا ش��جريان را تشكيل می دادند كه با 
گذش��ت زمان نيز اين ياران از هم جدا گشته و جای 
آنان را مجيد درخش��انی و محمد فيروزی و س��عيد 
فرجپوری با همراهی همايون ش��جريان و حس��ين 
رضايی نيا گرفتند. اين مسأله در مورد گروه عارف به 

سرپرستی مشكاتيان نيز صادق بود.در دوره ای عارف 
با ش��هرام ناظری همكاری داشت و در دوره ای نيز با 
ايرج بسطامی. همانگونه كه می بينيم اعضای گروه ها 
دائم��اً در حال تغيير بودند، اما آنچه در اين بين حائز 
اهمي��ت و قاب��ل توجه بود، آنك��ه در آن مقطعی كه 
هنرمن��دان بنای همكاری را ب��ا يكديگر نهاده بودند 
هيچ��گاه اعضای آنها در كنس��رت های مختلف چه 
در خارج و چ��ه در داخل تغيير نمی كرد، مگر آنكه 
اتفاقی بر يكی از اعض��ای گروه افتاده و يا اختالفی 
بي��ن اعضا رخ می داد كه در اين صورت سرپرس��ت 
گروه با جايگزين نمودن شخص ديگری اين نقصان 
را ب��ه نوعی جبران می نمود. اما متأس��فانه هم اكنون 
آنچه در كنسرت های اساتيد مشاهده می گردد با آنچه 
در س��ال های قبل بوده،  بسيار متفاوت است. اعضای 
گروه در كنس��رت های خارج از كشوركاماًل متفاوت 
با اعضاي داخل كشور هستند و در برنامه های داخل 
كشور خبری از نوازندگان زبده كه گروه را در خارج 
همراهی می نمودند نيست و جای آنها را نوازندگان 
درجه دو و ناشناس��ی كه در مرتبه بس��يار پايين تری 
ق��رار دارند پر كرده اند. به زع��م نگارنده كه خود را 
يكی از مخاطبان هميشگی كنسرت های داخل كشور 
اساتيد می داند، اين نوع عمل عزيزان می تواند نوعی 
س��وء اس��تفاده از اعتماد و عالقه هنردوس��تان تلقی 
شود. متأسفانه اين مس��أله در سال های اخير در بين 
اغلب هنرمندان نامدار، مشهود است.به نظر می رسد 
هنرمندان بزرگوار مخاطبان اصلی خود را در گستره 
ايران زمين به فراموش��ی سپرده اند و دل به مخاطبان 
خ��ود در خارج از كش��ور داده اند، مخاطبانی كه اگر 
چن��د به اندازه مخاطبان داخل كش��ور اطالع چندان 
دقيق و كاملی از موسيقی ايرانی نداشته اند، ليكن گويا 
آنقدر جذبه دارند كه بتوانند اساتيد موسيقی ايرانی را 
در كنار هم بنش��انند و از گوش س��پردن به نوای دل 
انگيز موسيقی آنان لذت برند و در فرسنگ ها دورتر، 
هموطنان داخل كش��ور در آرزوی اين هم نش��ينی و 
هم نوايی بمانند. همچنين اعتقاد بر اين است كه عدم 
حمايت های دول��ت، نبود امكان��ات كافی از جمله 
س��الن كنس��رت و مش��كالتی كه هنرمندان تا زمان 
اج��رای كنس��رت و حتی بعد از آن با آن دس��ت به 
گريبانند، از كميت و كيفيت اجراهای موس��يقی در 
ايران می كاهد، اما م��واردی نيز در اين بين دخيل اند 
كه باعث می گردد تا عالقه مندان را آنچنان كه بايد تا 
انتهای برنامه راضی نگاه ندارد كه در س��طور باال نيز 
بدان اشاره گرديد.اميد است هنرمندان عزيز كشورمان 
با اين باور در داخل كشور به اجرای كنسرت بپردازند 
كه بيشترين مخاطبان اين اساتيد بزرگوار عالقه مندانی 
هستند كه تشنه ش��نيدن صدای شان در داخل كشور 
هس��تند و اجرای مطلوب و با كيفيت برنامه های اين 
بزرگان در داخل كشور، زمينه ای است برای احترام به 

عالقه منداني كه سرمايه های اين هنرمندانند. 

چهارمين دوره جايزه شهيد مطهري هند با پيام رئيس 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي طي مراسمي در 
دهلي نو برگزار شد. به گزارش ايرنا، رئيس سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمي در پيام خود كه توسط 
كريم نجفي، رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
درهند قرائت شد، با قدرداني از شركت كنندگان و 
برگزاركنندگان اين همايش افزود: بررس��ي انديشه 
 و آراي ش��هيد آي��ت ا... مطه��ري و تأثي��ر آن در
شكل گيري مباني فكري انقالب اسالمي و تجليل 
از ش��خصيت كم نظير ايش��ان، مورد ني��از جوامع 
اسالمي است و در عين حال اداي بخشي از وظيفه 
حق شناسي نس��بت به انديشمندان و فرهيختگان 
انقالب اسالمي نيز محسوب مي گردد. وي در اين 
پيام گفت : استاد مطهري مرد ميدان گفتگو بود، نه 
تنها در درون مرزهاي س��نت و فكر اسالمي كه با 
همه ملل و نحل آن هم به قصد گسترش ميدان فهم 
و خرد. استاد ضمن برخورداري از روحيه علمي و 
تجزيه و تحليل دقيق افكار و انديشه ها، در مسائل 
چالشي و جنجالي نيز با كمال شجاعت وارد ميدان 
مبارزه فكري و انديشه اي مي شد و يك تنه در مقابل 
متحجرين و قش��ريون كه هر دريافت جديدي از 
اس��الم را بدعت مي دانستند و نيز اباحي گرايان كه 
هر تأويل و تفسير نابجايي در مفاهيم اسالمي را روا 

مي دانستند مي ايستاد. 
 رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي ادامه داد: 

ايشان آماج حمالت اين دو گروه بود كه هر يك با 
شيوه هاي مخصوص به خود، سيل مخرب تبليغات 
سوء را به سمت اين صخره هميشه استوار سرازير 
مي كردند. ش��جاعت و پايمردي اس��تاد شهيد در 
مواجهه با امواج گوناگون و مقابله سرسختانه او در 
برابر جريان هاي افراطي و تفريطي و نيز هوشمندي 
او در تشخيص ميزان خطر و اهميت هر يك و آنگاه 
رويارويي ب��ا پرخطرترين حركت هاي انحرافي، از 
ويژگي هاي آن ش��خصيت بزرگ به شمار مي آيد. 
خرمشاد در پيام خود افزود: اينجانب تأسيس جايزه 
شهيد مطهري را به فال نيك مي گيرم و آن را ابتكاري 
ارزشمند از سوي رايزني محترم فرهنگي جمهوري 
اسالمي ايران در هند مي دانم و اميدوارم اين همايش 
گامي رو به پيش در بازشناس��ي افكار اين ش��هيد 
عالي قدر و پيروي از منش بزرگوارانه ايشان بردارد 
و زمينه آشناسازي نسل جوان جوامع گوناگون را با 
تفكر استداللي اسالمي در برابر مكاتب مادي گراي 
شرق و غرب فراهم آورد. جوايز شهيد مطهري در 
هند در اين دوره توسط نماينده مقام معظم رهبري 
درهند و س��فير جمهوري اس��المي ايران به موالنا 
فطرت، موالنا احمد قاسمي، پرفسور فرمان حسين 
و دكتر خسرو قاسم از محققان و استادان هندي كه 
در مطالعات اسالمي و ترويج انديشه هاي شهيدي 
مطهري در شبه قاره هند نقش بسزايي داشتند اهدا 

شد.  

سرپرست گروه كاوش و كارگردان نمايش »بابانوئل 
و دست هاي يخ زده« از اجراي اين نمايش با حضور 
پرستو گلستاني در آينده اي نزديك و در شهر اصفهان 
خبر داد. به گزارش ايمنا، احس��ان جانمي با اعالم 
اين خبر بيان داش��ت: در حال حاضر مراحل پاياني 
تمرين اين نمايش را طي مي كنيم و اگر مشكالت 
مالي نداش��تيم، زمان اجرا را نيز تا به حال مشخص 
كرده بوديم. وي ادامه داد: نمايشنامه اين نمايش كه 
در ژانر اجتماعي است و كار ديگري با نام »داستان 
خنده ناك ديو ساده لوح« را تقديم تاالر هنر كرده ايم، 
اما در حال حاضر مش��كلي هم در تاالر هنر وجود 
دارد و آن اين است كه هنوز شوراي جديد نظارت 

بر نمايش تاالر هنر مش��خص نيست و بايد منتظر 
بمانيم تا اين ش��ورا تشكيل شود و پذيرش يا عدم 
پذيرش نمايش را به م��ا اعالم كند.« اين كارگردان 
جوان اصفهاني تأكيد كرد:  مشكل ما در حال حاضر 
فقط مشكل مالي است و مي توانيم صبر نكنيم و كار 
را در فرش��چيان به اجرا ببريم، اما مشكل اين است 
كه براي كار در فرشچيان احتياج به اسپانسر داريم و 
گويي در حال حاضر كسي حاضر نيست كه در تئاتر 
سرمايه گذاري كند، بنابراين مجبوريم منتظر بمانيم تا 
براي اجراي نمايش حامي مالي پيدا شود. البته نكته 
هم اين جاست كه كار هم سنگين است و احتياج به 

بودجه زيادي دارد. 

چهارمین دوره جایزه شهید مطهري
در هند برگزار شد 

پرستو گلستاني در اصفهان به روي صحنه مي رود 

نگاهی به کنسرت های اساتيد موسيقی در داخل کشور  

افت كیفیت؛ عدم توجه به سلیقه مخاطب
خبر

نشس��ت ادبي بررسي و مقايسه اش��عار نظامي و 
روستاولي با حضور دوس��تداران فرهنگ و ادب 
ايراني و برخي از اس��اتيد ايران شناس، محققان و 
مؤلفان گرجستان در تفليس برگزار شد. به گزارش 
ايرنا، در اين نشست پروفسور مورمان تاوديشيويلي 
كه به تازگي كتاب نظامي و روستاولي را تأليف و 
توسط انتشارات دانشگاه علوم انساني گرجستان 
به چاپ رس��يده، به معرفي اين كتاب پرداخت و 
گفت: در اين كتاب سعي شده به استناد منابع معتبر 
افكار اين دو ش��اعر ب��زرگ در زمينه هاي عرفاني 

مورد بررسي قرار گيرد.
وي كه عضو شوراي داوري جايزه ادبي روستاولي 
)مهم ترين جايزه ادبي گرجستان( است، تحقيقات 
متعددي را در مورد اشعار روستاولي به عمل آورده 
و تأليفات ديگري از جمله »روستاولي و فردوسي« 
و »رم��ز قلب هاي به هم چس��بيده« را در كارنامه 
ادبي خود دارد. اين مؤلف و محقق دانش��گاه هاي 
گرجستان افزود: بسياري از انديشه هاي روستاولي، 
ادي��ب و ش��اعر مش��هور گرجي از آثار فارس��ي 
نظامي، شاعر بزرگ ايراني نشأت گرفته است. در 
اين نشس��ت ادبي پروفسور بارتايا از اساتيد ايران 
شناس گرجي، در مورد ويژگي هاي فرهنگي قرن 
دوازدهم مي��الدي كه اين دو ش��اعر در آن زمان 

مي زيستند، گفت: در اين دوره ارتباطات فرهنگي 
و حتي ديني دو كش��ور ايران و گرجستان بيشتر 
ش��د و آثار ادب��ي زيادي از زبان فارس��ي به زبان 
گرجي ترجمه ش��ده است. وي در خصوص اين 
كتاب افزود: تاكنون تحقيقات و كتاب هاي زيادي 
در مورد ارتباط اش��عار روستاولي با ادبيات ايراني 
نوشته شده، ولي اغلب آنها جنبه عمومي دارد، اما 
اين كتاب از اين جهت حائز اهميت اس��ت كه به 
طور تخصصي به موضوع ارتباط اشعار روستاولي 

با اشعار نظامي پرداخته است.
وي در پاي��ان اظهار اميدواري كرد با انتش��ار اين 
كتاب، زمينه و انگيزه جديدي براي دانشجويان و 
محققان جوان فراهم شود تا هر چه بيشتر با ادبيات 
و اشعار شيرين فارسي آشنا شوند. احسان خزاعي، 
رايزن فرهنگي س��فارت جمهوري اسالمي ايران 
در تفلي��س در اين مراس��م ضمن تقدير از مؤلف 
كتاب »روستاولي و نظامي« در جمع بندي مباحث 
مطرح شده، گفت: دو كش��ور ايران و گرجستان 
داراي تمدن كهن و با سابقه هستند و قرن دوازدهم 
مي��الدي را بايد در گرجس��تان دوره طاليي ناميد 
زيرا اين دو شاعر و اديب )روستاولي و نظامي( در 
ش��كوفايي ادبيات فارسي و گرجي تالش زيادي 

كردند. 

برگزاري نشست ادبي 
با حضور دوستداران فرهنگ وادب فارسي در تفلیس 

مدیر خانه کاریکاتور و طنز 
استان اصفهان:

هنر کاریكاتور و طنز
 در حاشیه قرار گرفته است 
مدي��ر خانه كاريكاتور و طنز اس��تان اصفهان 
گفت: نبود تريبون براي كاريكاتوريست ها و 
طنزپردازان س��بب ش��ده اين رشته از هنر در 
حاش��يه قرار گيرد. پيام پورفالح در گفتگو با 
فارس در خصوص مشكالت طنز در اصفهان 
اظهار داش��ت: با وجود حض��ور طنزپردازان 
قاب��ل و توانا در اصفهان، مي��زان تريبون هاي 

موجود براي بيان اين افراد بسيار كم است.
وي با اشاره به مش��كالتي كه براي اين قشر 
از جامع��ه وج��ود دارد، تصريح ك��رد: نبود 
فض��ا براي اين قش��ر، از مش��كالتي بوده كه 
كاريكاتوريس��ت ها و طنزپردازان نتوانسته اند 
به اين رشته به عنوان يك حرفه و شغل نگاه 

كنند.
مدي��ر خانه كاريكاتور و طنز اس��تان اصفهان 
ادامه داد: مش��كالت موجود در راس��تاي اين 
موضوع س��بب ش��ده ك��ه اين رش��ته از هنر 
و  كاريكاتوريس��ت ها  زندگ��ي  حاش��يه  در 

طنزپردازان قرارگيرد. 
وي با بيان اين كه در اصفهان مردم طنزپرداز 
زيادي وج��ود دارد، تصريح كرد: با توجه به 
ظرفيت باالي طنزپردازان موجود، نش��ريات 
طن��ز در اصفه��ان كم ب��وده و رش��د زيادي 

ندارد. 
پورف��الح ب��ه دلي��ل فعاليت كم نش��ريه هاي 
طن��ز در هف��ت س��ال اخير اش��اره ك��رد و 
اف��زود: طنز يك��ي از رش��ته  هاي پر خطر در 
نشريات محس��وب ش��ده و اصحاب رسانه 
 در راس��تاي اي��ن موضوع خ��ود را به خطر

نمي اندازند.

وي اضاف��ه ك��رد: ب��ا وجود اين مش��كالت 
در س��ال هاي گذش��ته برخ��ي از نش��ريات 
 ب��ه دليل ي��ك طن��ز ي��ا كاريكات��ور تعطيل

شده اند.
پورف��الح با توجه ب��ه اين كه خ��أ طنز در 
نش��ريه ها به شدت حس مي ش��ود، گفت: به 
دليل سياس��ت هاي موج��ود از نظر فرهنگي، 
به نش��ريه ها اجازه داده نمي شود تا طنزي كه 

انتقادي و سازنده است كار شود.
وي ب��ا بيان اين كه هدف از طنز گزنده بودن 
آن اس��ت، گفت: مسئوالن جامعه بايد به اين 
قش��ر اعتماد كرده و در راستاي خارج شدن 
طنز از حالت خنث��ي و بي تأثير ظرفيت خود 

را باال ببرند.
مدي��ر خانه كاريكاتور و طنز اس��تان اصفهان 
ب��ه نش��ريه و ش��خصيت گل آق��ا ب��ه عنوان 
برجس��ته ترين ش��خصيت تاريخ طن��ز ايران 
اشاره كرد و اظهار داش��ت: تاريخ ورود طنز 
و كاريكات��ور در ايران ب��ه جنبش هاي قبل از 

مشروطه بر مي گردد.
وي ادامه داد: نش��ريه گل آقا از تأثير گذار ترين 
نشريات ايران بوده است. پورفالح با اشاره به 
بي نظير بودن نشريه گل آقا در زمان خود، بيان 
داش��ت: جس��ارت و توانايي خود گل آقا در 
مديريت اين نش��ريه سبب شد كه اين نشريه 

از پر فروش ترين نشريه ها باشد.
وي ادام��ه داد: البته در آن زمان تعداد محدود 
نش��ريه ها، مخاط��ب را در انتخ��اب نش��ريه 

محدود كرده بود.

نوع سپرده واجدين شرايط مبلغ سپرده 
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