
همايش يك روزه منطقه اي مديريت چرا و 
استان هاي  كارشناسان  حضور  با  كوچ  كنترل 
خوزستان،  بوشهر،  بختياري،  و  چهارمحال 
فارس و كهگيلويه و بوير احمد در شهركرد 
برگــزار شد. به گزارش ايرنـــا، كارشـــناس 
ها،  جنگل  سازمان  مرتع  فني  دفتر  ارشد 
همايش  اين  در  كشور  آبخيزداري  و   مراتع 
گفت: روند تخريب زمين از مشهودترين آثار 
توسعه ناموزون است و اثرات نامطلوب تخريب 
زمين و محيط زيست به عنوان مهم ترين مسأله 

روز دنيا مطرح است. 
افزون  روز  رشد  به  اشاره  با  عليزاده  عسگر 
جمعيت و افزايش تقاضا براي توليدات دامي و 
گياهي، افزود: افزايش دام بدون در نظر گرفتن 
ظرفيت چراي مراتع، مشكالت مراتع كشور را 
افزايش داده است. عليزاده با تأكيد بر لزوم اجراي 
مديريت بهينه مراتع براساس ارزيابي جامع از 
شرايط مراتع، تصريح كرد: حفظ و نگهداري 
اين ميراث با ارزش با تلفيق تكنولوژي مدرن 
و دانش سنتي از اولويت هاي كاري سازمان 
كارشناس  است.  كشور  مراتع  و  ها  جنگل 
ارشد دفتر فني مرتع سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري كشور گفت: مساحت 90 ميليون 
هكتاري مراتع كشور ظرفيت چراي 37 ميليون 
واحد دامي در 7 ماه را دارد. عليزاده افزود: در 
مراتع  از  دامي  واحد  ميليون  حاضر 83   حال 
بهره برداري مي كنند. معاون فني اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري در 
اين همايش اظهار داشت: هم افزايي به منظور 
تدوين تقويم كوچ و مديريت كوچ در مراتع 
از محورهاي اين همايش منطقه اي بود. علي 
از  برداري  بهره  زمان  گفت:  محمدي  محمد 
مراتع بايد براساس وضعيت اقليمي و شرايط 

آب و هوايي تعيين شود. 

برگزاری همايش منطقه اي 
مديريت چرا و كنترل كوچ 

در شهركرد  

با حضور استاندار اصفهان؛ 

بهره برداري از 18 پروژه عمراني 
در نجف آباد

نماينده ولي فقيه حجت االسالم 
ــپــاه  ــی در س ــنعلی موذن  حس
ــاري بيان  ــال و بختي چهار مح
ــكوه ملت  ــت: حضور باش داش
ــي 22 بهمن  ــران در راهپيماي اي
ــوء  ــم تبليغات س ــه عظي هجم

ــاند. به  ــتاي تضعيف آرمان هاي نظام را به چالش كش ــمنان در راس دش
گزارش فارس، حجت االسالم ...

كارمند يكي از بانك هاي اصفهان 
كه اقدام به اختالس بيش از سه 
ميليارد و 700 ميليون ريال وجه 
نقد از سيستم بانكي كرده بود، 
آگاهي  پليس  مأموران  توسط 

استان شناسايي و دستگير شد.
سرهنگ حسين زاده ضمن بيان اين خبر گفت: در پي كسب خبري مبني 

بر اختالس كارمند يكي از بانك هاي سطح...
سراسری/ صفحه2

 اوليـــن دوره از مســابقه هــاي 
همكاری  با  كشور  ای  رايانه 
فرهنگ  كل  اداره  استانداری، 
ملی  بانك  و  اسالمی  ارشاد  و 
استان اصفهان برگزار شد. در اين 
مسابقه ها كه در دهه مبارک فجر 

برگزار شده بود، بيش از 600 نفر از جوانان عالقه مند در 4 گروه به 
رقابت با هم پرداختند و تيم های صعود كننده برای كسب...

سراسری/ صفحه2

حضور حماسي مردم 
غرب را به چالش كشاند

در اصفهان رخ داد:
اختالس 3 ميلياردي كارمند يك بانك

برگزاری اولين دوره مسابقات 
بازی های رايانه ای در اصفهان  

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تقدير و تشكر 
شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي و ستاد دهه فجر 
انقالب اسالمي از مردم استان اصفهان 

معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان خبر داد:
اعالم آمادگی مالزی 
برای احداث سالن های اجالس غيرمتعهد ها 
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شركت تهیه و تولید مواد معدني ايران )مجتمع طالي موته( 
در نظر دارد مقدار 60 تن گلوله فوالدي با قطر 80 میلیمتر 
مورد نیاز آسیاي گلوله اي خود را از طريق برگزاري مناقصه 
عمومي خريداري نمايد. علیهذا از داوطلبان عالقه مند جهت 
درج  تاريخ  از  مي شود  دعوت  مذكور  مناقصه  در  شركت 
اين آگهي در روزنامه كثیراالنتشار به مدت ده روز در ايام 
بعدازظهر(  لغايت 14  )از ساعت 7/30  اداري  و ساعات 
ضمن واريز مبلغ يكصد هزار ريال به حساب جاري شماره 
ارائه  و   16210 كد  میمه  شعبه  تجارت  بانك   38598
فیش پرداختي جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس هاي 

زير مراجعه نمايند.
آدرس ها:

، تهران- كیلومتر 15 جاده گلپايگان-  1- جاده اصفهان 
روستاي موته- مجتمع طالي موته 

                                         تلفن:  03124332240-2
صديق-  جعفريان  كوچه  صمديه-  خیابان  اصفهان-   -2

كوچه جزايري- پالك 4 
                                                      تلفن: 3369269

آگهي مناقصه عمومي نوبت اول

شهرستان/ صفحه4

افزايش كيفيت ارايه خدمات به مسافران نوروزي

سازمان تهیه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران

شركت تهيه و توليد مواد معدنی ايران ) سهامی خاص(
مجتمع طالی موته

صفحه 2

شركت تهیه و تولید مواد معدنی ايران ) سهامی خاص(
مجتمع طالی موته
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
جهان نما ایران

سقوط مبارک در مصر دورنماي عرصه 
را  كشور  اين  در  سياسي  هاي  فعاليت 
در  احزاب  بيشتر  مشاركت  سمت  به 
قدرت  ساختار  و  تصميم گيري ها  هرم 
فضاي  در  اگرچه  سازد.   مي  دگرگون 
چشم  به  حزب   24 نام  مصر   سياسي 
مي خـــورد، اما طي سال هاي گذشته 
تنها  )حاكم(  ملي  دموكرات  حزب 
حزب فعال و بالمنازع اين كشور بوده 
است. فعاليت احزاب در مصر براساس 
در   1977 سال  مصوب  احزاب  قانون 
عامل  تنها  و  است  قانوني  كشور  اين 
است  آن  زمينه  اين  در  كننده  محدود 
مذهب  دهنده حزب  تشكيل  عامل  كه 
كشورها،  ساير  همچون  گرچه  باشد. 
احزاب در مصر نيز با عبارات راستگرا، 
چپگرا و ميانه رو دسته بندي مي شوند، 
اما به دليل برخي عوامل محدود كننده 
در دوران زمامداري مبارک، اين احزاب 
و  مجاز  كلي  گروه  دو  در  توان  مي  را 
اين  جمله  از  كرد.  بندي  دسته  ممنوع 
عوامل محدود كننده مي توان به تسلط 
حاكم  ملي  حزب  شرط  و  قيد  بي 
وضعيت  تمديد  ملي(،  دموكرات   (
اضطراري پس از ترور انور سادات در 
سه دهه گذشته و همچنين اختالف هاي 
داخلي و ميان حزبي اشاره كرد كه باعث 
مصر  سياسي  گروه هاي  و  احزاب  شد 
نقش عمده اي در تحوالت سياسي اين 

كشور نداشته باشند. 
احزاب مخالف مجاز: 

احزاب  و  سياسي  گروه هاي  بين  در 
رسمي مصر كه در فهرست مجاز قرار 
ديدگاه هاي  از  گوناگوني  طيف  دارند 
 راست گــــرايــانه و چــپ رو ديــده 
حوزه  اين  فعاالن  مهم ترين  شوند.  مي 

عبارتند از: 
السيد  دكتر  رهبري  به  الوفد  حزب   

البدوي 
ضياء  رياست  به  الناصري  حزب   

الدين داوود 
 حزب التجمع به رهبري دكتر رفعت 

السعيد 
اسامه  رياست  به  دموكراتيك  جبهه   

الغزالي 
 حزب الغد به رهبري ايمن نور 

از آغاز اعتراض هاي فراگير مردمي در 
مصر احزاب الوفد، التجمع و الناصري 
و  قدرت  افزايش  هدف  با  را  ائتالفي 
تأثيرگذاري بر تحوالت آتي اين كشور 

تشكيل داده اند. 
احزاب مخالف ممنوع: 

و  احزاب  اين  فعاليت  هرنوع  اينكه  با 
گذشته  سال هاي  در  سياسي  گروه هاي 
حاكي  برآوردها  اما  شد،  اعالم  ممنوع 
از  همواره  احزاب  اين  كه  است  آن  از 
برخوردار  پايگاه قوي مردمي در مصر 

بوده اند. احزابي مانند: 
جماعت اخوان المسلمين تأثيرگذارترين 
با  و  است  داخلي  معارض  نيروي 
نمايش  ساله،  چندين  ممنوعيت  وجود 
اين  سياسي  فضاي  در  را  قدرتمندي 
اين  است.  داده  نشان  خود  از  كشور 
پارلماني  انتخابات  در  سياسي  گروه 

معرفي  با  شد  موفق  مصر   2005 سال 
از  حمايت  يا  و  مستقل  كانديدهاي 
كانديدهاي برخي احزاب، 88 كرسي را 
در پارلمان به دست آورد و 20 درصد 
خود  به  را  نهاد  اين  ظرفيت  كل  از 

اختصاص دهد. 
كه  است  حزبي  دومين  العمل  حزب 
دليل رويكردهاي  به  آن  فعاليت  مجوز 
اسالم گرايانه، در سال 2000 لغو شد. 

گروه هاي نوظهور سیاسي 
عرصه سياسي مصر در چند سال اخير 
هاي  جنبش  حضور  شاهد  همچنين 
نوظهوري بوده است كه مهم ترين آنها 

عبارتند از: 
براي  )مصر  جنبش  الكفايه  حركت 
تغيير(، ايـــن گروه سيـــاسي در سال 
از  نخبگان  از  تعدادي  توسط   2004
جمله وكالي دستگاه قضايي و استادان 
دانشگاه تأسيس شد و از همان ابتداي 
و  جانشيني  لغو  ضرورت  بر  فعاليت 

وضعيت اضطراري تأكيد كرد. 
و   2008 سال  در  آوريل   6 حركت 
امضاي  هزار   100 آوري  جمع  با 
جوانان  از  تعدادي  توسط  اينترنتي 
اين  اقدام  اولين  شد.  تأسيس  مصري 
با   2008 آوريل  ششم  روز  در  جنبش 
براي  مصري  مختلف  اقشار  از  دعوت 
شكل  سراسري  اعتصاب  يك   برپايي 

گرفت. 
جواناني  حركت  اين  اعضاي  اكثر 
هستند كه وابستگي به حزب يا جريان 
ايدئولوژيك  لحاظ  از  و  ندارند  معيني 
قائل  و  نبوده  خاصي  رويكرد  تابع  نيز 
به تنوع ديدگاه ها هستند. در واقع اين 
كند چتري وحدت  مي  تالش  حركت 
بخش براي جريان هاي مختلف مصري 

باشد. 
 جمـعــيت ملــــي تغــيير از ديگـــر 
حركت هايي است كه ائتالف گسترده 
اخوان  همراهي  با  را  معارضان  از  اي 

المسلمين تشكيل داده است. 
البرادعي  محمد  جمعيت  اين  مؤسس 
امضاء  ميليون  يك  كمپين  كه  است 
به  را  اساسي  قانون  در  تغييرات  براي 
راه انداخته و تاكنون از اقبال نسبي در 
شده  برخوردار  مصري  جوانان   ميان 

است. 
فضاي  در  تأثیرگذار  هاي  جريان 

سیاسي مصر 
از  تحليلگران  بيشتر  حاضر  حال  در 
اخوان المسلمين به رهبري محمد بديع 
محمد  رهبري  به  تغيير  ملي  جبهه  و 
در  مؤثر  جريان  دو  عنوان  به  البرادعي 
 ميـــان توده هاي مختلف مصــري ياد 

مي كنند. 
در  غربي  خبري  منابع  برخي  اگرچه 
گزارش هاي خود سعي دارند تا برخي 
گروهاي نوپا از جمله جبهه ملي تغيير 
را از نظر وسعت و عمق تأثيرگذاري با 
گروه ريشه داري مانند اخوان المسلمين 
برابر قرار دهند، اما تحليلگران معتقدند 
گروه  مهم ترين  المسلمين  اخوان  كه 
گسترده  پايگاه هاي  داراي  سياسي 

مردمي در اين كشور است. 

 استانــــدار تهــــران گفـــت: ايران با 
استقالل طلبی و عدالت طلبی توانست 
عبارتی  به  باشـــد،  منطقه  در  الگويی 
خودكفـــايی و شكــــوفايی استعداد 
انقالب  شاخصه  مهم ترين  جوانان، 

اسالمی است. 
مرتضی تمدن در گفتگو با برنا، با بيان 
كلی  طور  به  داشت:  اظهار  مطلب  اين 
در  انقالب  ابتدای  از  كه  هايی  پروژه 
چه  و  اشتغال زايی  حوزه  در  چه  ايران 
و  پژوهشی  آموزشی،  های  حوزه  در 
معطوف  گرفته،  صورت  ورزشی  حتی 
به جوانان شده است. استاندار تهران با 
بيان اين مطلب كه 70 درصد كشورمان 
هر  افزود:  گيرند  می  بر  در  جوانان  را 
انقالب  ابتدای  از  اقدامی كه در كشور 
بود  جوانان  حوزه  در  گرفت،  صورت 
توان گفت كه  به طور مشخص می  و 
ايجاد  و  جوانان  استعداد  شكوفايی 
و  توانمندسازی  برای  بسترهايی 
در  جامعه  از  قشر  اين  كردن  قدرتمند 

جهان بعد از انقالب ايجاد شد. 
ابتدای  از  بيان حركت هايی كه  با  وی 
انقالب در كشور صورت گرفته خاطر 
در  حاضر  حال  در  ايران  كرد:  نشان 
ايجاد مراكز تحقيقاتی، پژوهشی، ارسال 
علوم  پزشكی،  علوم  فضا،  به  ماهواره 
از  بعد  افزاری  نرم  علوم  و  ای  هسته 
اين  كه  رسيده  خودكفايی  به  سال   32

اقدام ها از جمله دستاوردهايی است كه 
است.  يافته  دست  آن  به  تاكنون  ايران 
معنای  به  خودكفايی  اين  افزود:  تمدن 
به  بلكه  نيست  جهان  با  رابطه  قطع 
منزله ثروتی است كه بدين وسيله می 
در  را  آن  و  كرد  مبادله  جهان  با  توان 
وی  داد.  قرار  ديگر  كشورهای  اختيار 
با اشاره به روحيه استقالل خواهی كه 
در مردم ايران بعد از انقالب ايجاد شد 
 تصريح كرد: عدالت طلبی، پرسشگری، 
حق طلبی و روحيه استقالل خواهی و 

شايستگی نتايج انقالب ايران است.
رويدادهای  درباره  تهران  استاندار   
اين  همه  گفت:  منطقه  در   اخير 
فعاليت ها و اقـــدام ها از روح انقالب 
ايران سرچشمه گرفته است و اسالمی 
بودن انقالب ايران باعث شد اين الگو 
 خيزش عظيمی را در مردم منطقه ايجاد 

كند.

نصف النهار

نصف النهار

مخالفان نخست وزير: 
برلوسكوني مبارك جديد است 

تظاهركنندگان ايتاليايي و مخالف نخست وزير اين كشور با سردادن شعار 
برلوسكوني مبارک جديد است، استعفا، استعفا، خواهان آن شدند تا وي از 
سمت خود كناره گيري كند. به گزارش ايرنا، ايتاليايي هاي عضو جنبش 
ايتاليا(، موسوم به ملت بنفش با  ضد سيلويو برلوسكوني )نخست وزير 
ديگر  شهر  از 40  بيش  و  رم  شهر  فرمانداري  مقابل  تظاهراتي  برگزاري 
ايتاليا و اروپا، خواستار استعفاي نخست وزير شدند. ايتاليايي هاي مخالف 
برلوسكوني در رم و بيش از 40 شهر ايتاليا و اروپا بدون پرچم هاي حزبي 
و تأكيد بر اينكه وابسته به هيچ حزب و گروهي نيستند، عليه نخست وزير 
ايتاليا تظاهرات كرده و با شعار اگر حاال نه، پس كي؟ خواستار استعفاي 

برلوسكوني شدند. 
تظاهركنندگان در شهر رم با شعار برلوسكوني مبارک جديد است، استعفا، 
استعفا بار ديگر خواستار كناره گيري برلوسكوني از قدرت شدند. مخالفان 
ابراز از رسوايي هاي اخالقي برلوسكوني تأكيد كردند تا  با  برلوسكوني 
استعفاي نخست وزير به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. جانفرانكو ماشا 
يكي از اعضاي اين جنبش در گفتگويي رسانه اي گفت: ما در تظاهرات 
مقابل استانداري ها و بسياري از اماكن نمادي كشور براي تأكيد بر مخالفت 
خود در قبال نخست وزير كه نمي خواهد در دادگاه به سبب رسوايي هاي 
ميدان شديم.  وارد  اساسي،  قانون  از  دفاع  براي  و  اخالقي محاكمه شود 
قانوني كه ما را از شر سوء استفاده كنندگان حفظ مي كند و ما را مقابل 
قانون يكسان محسوب مي كند. ما وارد ميدان شديم زيرا موافق سياست هاي 
براي دفاع  ما  افزود:  نيستيم. وي  پارلماني و خريد و فروش ها  اكثريت 
ايم، كرامت زناني كه به طور مكرر در   از كرامت زنان وارد ميدان شده 
رسانه ها مورد توهين قرار مي گيرند. ما نيز ايتاليايي هستيم و صدايمان بايد 
شنيده شود. ما براي برقراري مجدد دموكراسي از دست رفته، با زور و از 
خود گذشتگي، به ميدان آمده ايم. ما به طور صلح آميز تظاهرات كرديم، 
اما با ديگ و ماهيتابه سر و صدا به راه انداخته ايم تا بگوييم برلوسكوني 
بس است، استعفا، استعفا. زنان ايتاليايي نيز در ده ها شهر اين كشور عليه 
برلوسكوني و با سركردن شال هاي سفيد رنگ به نشان دفاع از كرامت زنان 

دست به تظاهرات زدند. 

پادشاه اردن با نمايندگان 
آمريكا و روسيه تحوالت خاورميانه 

را بررسي كرد 
پادشاه اردن از معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور سياسي و نماينده 
روسيه در خاورميانه اسقبال كرد و در نشست جداگانه با هر يك از آنها 
به  ايرنا  به گزارش  داد.  قرار  تحوالت اوضاع خاورميانه را مورد بررسي 
الكساندر  و  برنز  ويليام  با  دوم،  عبداله  ملك  فرانسه،  خبرگزاري  از  نقل 
راه هاي  و  جانبه  دو  روابط  به  پرداختن  ضمن  و  كرد  ديدار  سلطانوف، 
توسعه آن، تحوالت اوضاع منطقه را مورد بررسي قرار داد. در همين راستا، 
معروف البخيت )نخست وزير اردن( نيز با برنز ديدار كرده و درباره روند 

صلح خاورميانه و تحوالت منطقه اي گفتگو كرد. 
البخيت در اين ديدار بر ضرورت اينكه رژيم صهيونيستي بايد از اقدام هاي 
يك جانبه به ويژه در زمينه شهرک سازي، خودداري كند، تأكيد كرد. وي 
افزود: رژيم صهيونيستي بايد به آينده بنگرد و بداند كه عدالت و كرامت 
ملت ها، ضرورتي است كه از آن بي نياز نخواهد شد. البخيت خاطرنشان 
منطقه، ضرورت تحقق اصالحات سياسي و  فعلي  اردن شرايط  كرد كه 
اقتصادي و پشت سرگذاشتن مشكالتي كه شرايط اقتصادي فعلي ايجاد 
كرده است را به خوبي درک مي كند. در اين نشست دو طرف همچنين 
راه هاي توسعه روابط دو جانبه و تحوالت منطقه اي را مورد بررسي قرار 

دادند.

تظاهرات معترضان الجزايري 
در ميدان »اول مي« 

با وجود تدابير شديد امنيتي در الجزاير و به  ويژه در پايتخت، تظاهركنندگان 
خود را به ميدان »اول مي« در مركز اين شهر رساندند. به گزارش ايلنا، طبق 
گزارش هاي منتشر شده تاكنون سه هزار تظاهركننده موفق شدند با شكستن 
امنيتي اطراف ميدان اول مي، خود را به تظاهركنندگان برسانند.  كمربند 
شاهدان عيني از درگيري ميان تظاهركنندگان و نيروهاي امنيتي در پايتخت 
خبر مي دهند. پيش از اين نيروهاي امنيتي تمام ورودي هاي پايتخت را براي 
جلوگيري از رسيدن تظاهركنندگان به الجزيره بستند. در همين پايگاه خبري 
»العربيه« نيز گزارش داد كه چند نماينده پارلمان و تعدادي از كساني كه به 
تظاهرات دعوت كردند، توسط نيروهاي امنيتي الجزاير بازداشت شدند. 
خبرگزاري فرانسه نيز از بازداشت تعدادي از تظاهركنندگان در پايتخت 
الجزاير خبر داد. دولت الجزاير براي جلوگيري از برگزاري تظاهرات در 

پايتخت بيش از 30 هزار نيرو در الجزيره مستقر كرده است.

قذافي:
سرنوشت مردم ليبي در دست 

خودشان است  
»معمر قذافي«، رهبر حكومت ليبي از انتشار دوباره روزنامه »قورينا« و از 
سرگيري برنامه راديويي خبر داد كه از كاركرد مسئوالن انتقاد مي كرد. به 
گزارش ايلنا به نقل از الجزيره، روزنامه قورينا در پايگاه اينترنتي خود اعالم 
كرد كه قذافي در ديدار هيأت هاي مردمي و روزنامه نگاران در شهر بنغازي 
از شهروندان اين كشور خواست به حاكميت مردم براي تعيين سرنوشت 
به دست خودشان و نظارت بر توزيع ثروت در جامعه شان تمسك جويند. 
وي در اين ديدار گفت: نمي خواهم از حق قانوني انقالبي كه كنفرانس هاي 
ملي به من داده استفاده كنم و نمي خواهم در مسائل عمومي مردم دخالت 
كنم. وي افزود: اين خود مردم ليبي هستند كه از طريق كنفرانس هاي ملي 

صاحب قدرت و حاكميت هستند. 
قذافي در ادامه گفت: من رئيس جمهور كشور يا رئيس حكومت نيستم 
و در روزهاي نخست انقالب اين كشور از ظاهر شدن در انظار عمومي 
خودداري كرده بودم. رهبر ليبي تصريح كرد: زماني ظاهر شدم كه چند 
روز از انقالب گذشته بود و »جمال عبدالناصر«، رهبر فقيد مصر نيز به 
من اصرار كرد كه براي جلوگيري از ربوده شدن در انظار عمومي ظاهر 
 شوم. قذافي در ادامه گفت: فضاي بي ثباتي و نا امني بر هر كشور تأثير 
مي گذارد. وي براي مثال به حمله اخير مردم به واحدهاي مسكوني در چند 
شهر ليبي اشاره كرد كه به دنبال آن شركت ها از فعاليت بازماندند. پيش از 
اين روزنامه هاي »اويا« و »قورينا« در بنغازي )دومين شهر بزرگ اين كشور( 
انتشار هفتگي  اجازه  بودند و فقط  توقيف شده  از دولت  انتقاد  به  علت 
پيدا كردند ولي ديري نپاييد كه روزنامه اويا از چاپ هفتگي نيز ممنوع 
شد. همچنين پخش برنامه راديويي »عصر بخير بنغازي« كه به طور مستقيم 
انتقاد قرار مي داد، نيز متوقف شده بود. قذافي  كاركرد مسئوالن را مورد 
با روزنامه نگاران، خواستار قرار گرفتن روزنامه نگاران در  در ديدار خود 
پست هاي دولتي شد زيرا آنها كاركردهاي برخي مسئوالن را نقد مي كنند. به 
 نظر مي رسد انقالب هاي تونس و مصر كه سرنگوني حاكمانشان را به دنبال 
داشت، قذافي را بر آن داشته تا در برابر خواسته هاي مردم كشورش نرمش 

بي سابقه اي را از خود نشان دهد.

در  اصفهان  استاندار  حضور  با 
بهره برداري  آباد،  نجف  شهرستان 
و  خدماتي  عمراني،  پروژه   18 از 
ذاكر  عليرضا  شد.  آغاز  فرهنگي 
پروژه   5 افتتاح  آيين  در  اصفهاني 
آباد  نجف  شهرداري   شاخص 
گفت: هدف از سفرهاي شهرستاني، 
پروژه ها  افتتاح  و  بوده  مردم  ديدار 
افزود:  وي  است.  كار  اين  بهانه 
مهم  پروژه   1500 فجر  دهه  در 
و  شده  افتتاح  اصفهان  استان   در 
داراي  آنها  ميان  در  آباد  نجف 
مي باشد.  شاخصي  پروژه هاي 

اشتغال زايي  توليدي،  فعاليت هاي  داد:  ادامه  وي 
حال  در  استان  در  بااليي  كيفيت  با  فرهنگي  و 
انجام است و بخش خصوصي سهم عمده اي را 
ايفا  توسعه همه بخش ها  و  استان  در شكوفايي 

مي كند.
پروژه هاي  افتتاح  آيين  در  آباد  نجف  فرماندار 
افتتاح  شاهد  امروز  گفت:  آباد  نجف  شاخص 
نمادين 5 پروژه از 18 پروژه شاخص شهرستان 
نجف آباد هستيم كه اعتبار هزينه شده برا ي آنها 

بالغ بر 25 ميليارد تومان است.
رونمايي  افزود:  جوادي  عليرضا 
شهداي  گلزار  دوم  فاز  بهسازي   از 
پاركينگ  ساخت  به  آغاز  آباد،  نجف 
نجف   5 شماره  نشاني  آتش  ميرداماد، 
ولي  حضرت  بلوار  و  گل ها  ميدان  آباد، 
افتتاح  شاخص  پروژه هاي  از  عصر )عج( 
شده در دهه فجر مي باشد. شهردار نجف 
آباد در اين آيين اظهار داشت: بالغ بر ده 
ميليارد تومان از پروژه هاي افتتاح شده در 
شهرداري نجف آباد، همت مردم،  شوراي 
بر  شهر،  خانواده شهدا و مسئوالن را در 
اين  افزود:  خندان  محسن  است.  داشته 
پروژه ها در كمترين زمان ساخته شده و 
آزاد سازي آنها با كمترين هزينه صورت گرفته 
شهيدپرور  مردم  ساخت:  خاطرنشان  وي  است. 
نجف آباد اليق توجه بيشتري از سوي مسئوالن 

كشوري و مديريت استان مي باشند.

با  كشور  ای  رايانه  مسابقه هاي  از  دوره  اولين   
همكاری استانداری، اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و بانك ملی استان اصفهان برگزار شد. 
در اين مسابقه ها كه در دهه مبارک فجر برگزار 
شده بود، بيش از 600 نفر از جوانان عالقه مند 
در 4 گروه به رقابت با هم پرداختند و تيم های 
صعود كننده برای كسب مقام قهرمانی در روز 

های  تيم  رفتند.  يكديگر  مصاف  به  بهمن   22
اين  گانه   4 های  گروه  از  هريك  سوم  تا  اول 
مسئوالن  حضور  با  مراسمی  طی  مسابقه ها 
اداره ها و نهادهای دولتی و غير دولتی و جمع 
ای  رايانه  بازی های  به  مندان  عالقه  از  كثيری 
اين  كننده  برگزار  مسئوالن  از  را  خود  جوايز 

مسابقه ها دريافت كردند.

 

زاينده رود
در  هميشه  و  انقالبي  شهيدپرور،  مردم 
و  باد!  درود  درودتان  اصفهان  استان  صحنه 
اين  بر  الهي  مالئك  و  خدا  صلوات  و  سالم 
و  درود  سياسي؛  و  معنوي  شعور  و  شور  همه 
سالم و صلوات خدا و مالئك الهي بر اين همه 
عمق  از  برخاسته  ايمان  و  دلدادگي  و  خلوص 
اراده هاي پوالدين و درود و صد درود بر شما 
كه با حضورتان،  غرور و سربلندي را براي ايران 
عزيز به ارمغان آورديد. افتخار و سربلندي كه با 
خلق حماسه اي ديگر در بيست و دوم بهمن ماه 
سال 1389 آفريديد، به صحنه انقالب، طراوت 
و تازگي بخشيد و عزت و عظمت ايران را به 

جهانيان نشان داد.
در گراميداشت سالروز پيروزي انقالب اسالمي، 
همه و همه،  بزرگ و كوچك، زن و مرد، پير و 
جوان، حتي كودكان و خردساالن براي تجديد 
رهبري  امام،  واالي  آرمان هاي  با  ديگر  عهدي 
به  اسالمي  انقالب  كفن  گلگون  شهيدان  و 
آمده  استان  سراسر  در  راهپيمايي  ميعادگاه هاي 

را  آزادگي  آزادي و  فرياد  باره  به يك  بودند و 
چنان  ديگر  بار  نمودند،  انداز  طنين  جهان  در 
كه  آوردند  پديد  حماسه  و  شكوه  از  جلوه اي 
بدخواهان و دشمنان را نيز به شگفتي و تحسين 
واداشت و برگ زريني ديگر در دفتر خاطرات و 
بر تارک تابناک مجاهدت هاي نستوهانه و دفتر 
قطور و كتاب سي و دو سالگي انقالب اسالمي 

رقم زدند.
ملت مؤمن، انقالبي و واليت مدار استان اصفهان 
حماسه اي  خلق  با  اسالمي  انقالب  سالگرد  در 
لبريز از شور و شكوه، بار ديگر نشان دادند كه 
بمباران  تحريم،  تهديد،  توطئه،   دو سال  و  سي 
و  عزم  بر  جهاني  استكبار  خباثت  و  تبليغاتي 
اراده استوار اين مردم بزرگ اثري نداشته است 
و  مقتدر  همچنان  آگاه  و  متحد  ملت  اين  و 
محمدي  ناب  اسالم  از  تمام  صالبت  با  نستوه 
)ص( انديشه ها و آرمان گرانقدر خميني كبير و 
آرمان هاي شهيدان و رهنمودهاي خلف صالح 
روح خدا، رهبر فرزانه انقالب حضرت آيت ا... 

خامنه اي پاسداري و تبعيت مي كنند.

ايمان،  اين  و  اتحاد  اين  و  روحيه  اين  بي شك 
ملت  يك  كه  است  گران بهايي  گوهر  همان 
دشمنان  كه  بار  هر  مي سازد.  ناپذير  تسخير  را 
رخنه  به  تبليغاتي  ترفندي  با  اسالمي  انقالب 
ما  ملت  مي بندند،  دل  مستحكم  سنگر  اين  در 
اميدهاي  صحنه،  در  خود  حضور  نمايش  با 
بين  اقتدارطلب  تشنگان  و  پوچ  را  آنان 
رو  به  رو  آرزوهايشان  سراب  با  را   المللي 

مي سازد.
سراسر  در  كه  غيور  مردم  شما  بر  خدا  درود 
بزرگ  آزمايش  اين  در  اصفهان  پهناور  استان 

شركت كرديد.
شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي و ستاد دهه 
همه  اين  اصفهان،  استان  اسالمي  انقالب  فجر 
شور و شعور را پاس داشته و از مردم هميشه 
در صحنه و فهيم سراسر استان اصفهان به خاطر 
خلق حماسه اي ديگر كه باعث خشنودي قلب 
امام  روح  و  )عج(  الزمان   صاحب  حضرت 
راحل و شهيدان گرانقدر شديد، تقدير و تشكر 

مي نمايد.

با حضور استاندار اصفهان؛ 

بهره برداري از 18 پروژه عمراني در نجف آباد

جهان نما ایران نصف النهار

چه خبر از پایتخت

در اصفهان رخ داد:

اختالس 3 ميلياردي كارمند يك بانك

برگزاری اولين دوره مسابقات بازی های رايانه ای در اصفهان  

تقدير و تشكر شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي 
و ستاد دهه فجر انقالب اسالمي از مردم استان اصفهان 

چشم انداز مصر پس از سقوط مبارك 
مشاركت بيشتر احزاب و گروه هاي سياسي 

در هرم قدرت

استاندار تهران:
خودكفايی و شكوفايی استعداد جوانان 

مهم ترين شاخصه انقالب اسالمی است   

اصفهان  استاندار  عمراني  امور   معاون 
تا  كوشند  مي  استان  اين  مسئوالن  گفت: 
كيفيت خدمات ارايه شده به مسافران اصفهان 
باشد.  امسال  نوروز  از  بيشتر   90 نوروز  در 
صمصام  الدين  سيدجمال  ايرنا،  گزارش  به 
سفرهاي  تسهيالت  ستاد  جلسه  در  شريعت 
خوبي  خدمات  اينكه  بيان  با  اصفهان  استان 
است،  شده  ارايه   89 نوروزي  مسافران   به 
افزود: رضايت مسافران نوروزي در دستور كار 
اين ستاد است و برنامه هاي خوبي براي اين 
امر پيش بيني شده است. وي وضعيت جاده ها، 
آمادگي  خودرويي،  خدمات  پليس،  آمادگي 
ابنيه تاريخي، خدمات رفاهي و پزشكي، تغذيه 
مسافران، تأمين سوخت مورد نياز و همچنين 
كنترل قيمت ها را از مباحث مهم براي ستاد 
سفرهاي استان عنوان كرد. وي افزود: مسئوالن 
و دستگاه هاي مربوط بايد اقدام هاي خوبي در 
اين زمينه انجام دهند. صمصام شريعت با بيان 
نوروزي  مسافران  اقامت  مكان  تأمين  اينكه 
اظهار  است،  ستاد  اين  مهم  موضوع هاي  از 
داشت: براي اسكان آنها بايد از اماكن مختلف 
مانند مدارس، ورزشگاه ها، هتل ها، خانه هاي 
اجاره اي و ساير مكان هاي سرپوشيده استفاده 
به  اصفهاني  هتلداران  اينكه  بيان  با  كرد. وي 
ورودي هاي  در  دست  به  كليد  افراد  دليل 

بودند،  ناراضي   89 نوروز  در  اصفهان  شهر 
يادآور شد: بايد تالش كرد كه امسال دوباره 
اين اتفاق رخ ندهد. صمصام شريعت كنترل 
مضاعف و نظارت مستمر بر روي قيمت ها 
را خواستار شد و تصريح كرد: تأمين امنيت در 
 شهر و روستا براي مسافران نوروزي از اهميت 
ويژه اي برخوردار است كه پليس بايد نسبت به 
آن اهتمام بيشتري به خرج دهد. وي با بيان اينكه 
برنامه هاي فرهنگي خوبي در ايام نوروز 89 در 
مكان هاي استقرار مسافران انجام شد، افزود: 
رعايت مسايل شرعي در سطح شهر بايد در 
نوروز 90 بيشتر مدنظر باشد. صمصام شريعت 
اضافه كرد: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
ستاد امر به معرف و نهي از منكر و شهرداري 
هاي  برنامه  نوروزي  مسافران  براي  اصفهان 
فرهنگي و شاد را پيش بيني كنند. وي همچنين 
 برگزاري نمايشگاه هاي صنايع دستي در كنار 
نوروزي  مسـافران  اسكــان  هــاي  مـحل 
ها،  فرودگاه  در  افزود:  و  شد  خواستار  را 
قطار  ايستگاه هاي  و  مسافربري  هاي  پايانه 
كرد.  ايجاد  را  ها  نمايشگاه  اين  توان  مي 
گفت:  اصفهان  استاندار  عمراني  امور  معاون 
انتظار  اصفهان  استان  پرورش  و  آموزش  از 
را  درس  كالس هاي  نيز  امسال  كه  داريم 
بيان  با  اختيار عموم مردم قرار دهد. وي  در 

فرا رسيدن سال جديد محدوه  از  قبل  اينكه 
حفاري ها در خيابان هاي اصفهان كوچك تر 
اين  با محدود شدن  تأكيد كرد:   خواهد شد، 
مكان ها بار ترافيكي در خيابان ها كاهش پيدا 
براي  داد:  ادامه  شريعت  صمصام  كند.  مي 
چاپ نقشه راه و اماكن تاريخي اصفهان بايد 
هالل  و  فرهنگي  ميراث  سازمان  شهرداري، 
احمر اصفهان با يكديگر مشاركت داشته باشند 
تا كار زيبايي ارايه شود. وي با بيان اينكه اردوگاه 
بزرگ جنوب هالل احمر مكان خوبي براي 
اسكان مسافران نوروزي است، افزود: در اين 
مدت باقي مانده از سال، هالل احمر اصفهان 
تجهيز  نوروزي  مسافران  براي  را  مكان  اين 
كند. صمصام شريعت با بيان اينكه خبرنگاران 
و اصحاب رسانه براي دريافت آمارهاي جامع 
 و صحيح با مشكالتي رو به رو هستند، اظهار 
داشت: آمارها به دبيرخانه ستاد ارسال مي شود 
ميراث  سازمان  رئيس  و  اصفهان  استاندار  و 
اصلي  اعضاي  عمراني  معاون  و  فرهنگي 
ايام نوروز پاسخگوي آنان  آن هستند كه در 
خواهند بود. وي همچنين از صدا و سيماي 
مركز اصفهان خواست تا مراكز سالمندان اين 
استان را بهتر معرفي كند تا در ايام نوروز مردم 
از اين مكان ها نيز ديدن كنند و به آنها كمك 

نمايند.

در سال 90 اتفاق می افتد؛

افزايش كيفيت ارايه خدمات به مسافران نوروزي

زاينده رود
اصفهان  بانك هاي  از  يكي  كارمند 
و  ميليارد  سه  از  بيش  اختالس  به  اقدام  كه 
بانكي  از سيستم  نقد  ريال وجه  ميليون   700
كرده بود، توسط مأموران پليس آگاهي استان 

شناسايي و دستگير شد.
خبر  اين  بيان  ضمن  زاده  حسين  سرهنگ 
بر اختالس  مبني  گفت: در پي كسب خبري 
كارمند يكي از بانك هاي سطح شهر اصفهان، 

با جرايم  اداره مبارزه  موضوع در دستور كار 
اقتصادي اين پليس قرار گرفت. 

و  اوليه  تحقيقات  انجام  از  پس  افزود:  وي 
كسب اطمينان از درستي موضوع، با هماهنگي 
مقام قضايي متهم به نام »مسعود- م« دستگير 
شد. به نقل از پايگاه اطالع رساني پليس، اين 
مقام مسئول تصريح كرد: در بازجويي ها متهم 
به اختالس مبلغ سه ميليارد و 713 ميليون و 
110 هزار ريال از سيستم بانكي و انتقال آن به 

حساب يكي از دوستان خود به نام »حسين- 
ع« اقرار كرد.

با  گفت:  اصفهان  استان  آگاهي  پليس  رئيس 
شناسايي متهم دوم، وي نيز طي يك عمليات 
بزه  به  متهم  دو  هر  و  دستگير  پليسي  ويژه 

انتسابي اقرار كردند. 
سرهنگ حسين زاده در خاتمه افزود: متهمان 
قانوني  مراحل  سير  جهت  پرونده  همراه  به 

تحويل مراجع قضايي شدند.

مهدی رفائی

ود
ه ر

ند
زاي

س: 
عك



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
3                         دوشنبه 25 بهمن 1389/ 10 ربیع االول 1432/ شماره 464       Monday 14 February 2011 جامعه

برگی از تاریخآژیر

مرضیه محب رسول

ــاليان دراز اروپا و در  ــا و س در طی قرنه
قرن حاضر آمريكاييان عادت كرده بودند 
ــالم و مسلمانان  كه اهانت هايشان به اس
ــی و پيامدهای بی  ــا اعتراضات تو خال ب
ــد. در دنيايی كه آنها ساخته  اثر همراه باش
بودند مذهب و به خصوص اسالم تنها در 
گوشه های پنهان جوامع ريشه دوانده بود 
ــورهای  و هيچگاه اثر آن فراتر از مرز كش
ــد، اما زمانی كه  اسالمی احساس نمی ش
دنيا با فتوای تاريخی امام مبنی بر مهمور 
ــنده كتاب آيات شيطانی  الدم بودن نويس
ــی اركان و  ــد به يكباره تمام  رو به رو ش
ــئوال رفت. كتاب  ــه های آن به زير س پاي
آيات شيطانی پنجمين رمان سلمان رشدی 
تبعه هندی تبار انگليسی محسوب می شد. 
ــدی به سفارش گيلون  اين كتاب را رش
ريتكن با دستمزد بی سابقه 850 هزار پوند 
ــيطانی  ــته تحرير درآورد. آيات ش به رش
داستانی است بلند در 547 صفحه. قصه 
ساختاری مدرن دارد كه شايد بتوان آن را 
نوعی گرته برداری شرقی از پديده  رئاليسم 
جادويی آمريكای جنوبی ناميد. ناگفته نماند 
 RIENCARNATION ــخ كه تناس
-كه در فرهنگ هندی جا افتاده است- به 
عنوان يك پديده  بومی در طرح داستانی 
ــی غير قابل انكار دارد. در اين كتاب  نقش
شخصيت های اصلی حضرت رسول اكرم 
)ص(، همسرانش و صحابی شناخته شده 
ــته وحی(  اش و حضرت جبرئيل )فرش
ــول اين رمان  ــكيل می دهند.  در ط تش
تمامی اين شخصيت ها، العياذ باله افرادی 
فاسد و گرفتار انحرافات اخالقی معرفی 
ــر و اهانت های  ــوند و انواع تحقي می ش
ــبت به آنان انجام می گيرد.  بی شرمانه نس
ــف تاريخی و  ــر تحري  اين كتاب سراس
ــطحی و بسيار ناشيانه  ــت های س برداش
ــالم است. كم اطالعی  از تاريخ صدر اس
نويسنده از تاريخ صدر اسالم و زبان عربی 
ــواد  ــر ادعای تاريخ دانی و س و از آن بدت
قرآنی، اثر را در ديد خواننده ای با اطالعات 
متوسط به ملغمه ای مضحك تبديل می كند.
در ابتدای چاپ اين كتاب به دليل تبليغات 
ــترده بر روی آن نظر تمامی محافل  گس
ادبی و خوانندگان به سوی آن جلب شد 

اگرچه اين كتاب با اعتراضات مردمی در 
كشورهای مسلمان روبرو بود اما تا زمانی 
ــدی را  ــام خمينی حكم ارتداد رش كه ام
صادر نكرده بودند قضيه بعد جهانی پيدا 
نكرد.  تأثير فوری فتوای امام بر مسلمانان 
انگليس را می توان با واكنش دولت انگليس 
و رسانه های گروهی آن سنجيد. واكنش 
انگلستان محدود به حفظ منافع تجاری و 
ملی اش نبود، بلكه دولت، تمامی اهل نظر، 
مجلس، رسانه ها و محافل ادبی انگلستان 
به اتفاق آراء به كل اسالم و همه مسلمانان 
ــدند. انگلستان عليه آنچه كه  حمله ور ش
)بنيادگرائی اسالمی( خواند، اعالم جنگ 
داد. اين نبرد يك جنگ يك به يك با ايران 
نبود، دولت انگلستان تمامی جهان غرب، 
از جمله بازار مشترک اروپا را عليه اسالم 
بسيج نمود. اين كشور بارها تالش كرد تا 
با ترفند های خاص فتوای رهبر انقالب را 
كمرنگ سازد اما هربار با پا فشاری امام بر 
سر اين موضوع و بعد ها حضرت آيت اله 
خامنه ای اين توطئه ها خنثی شد. اين فتوا 
با اثرات جهانی و داخلی زيادی همراه بود 
 يكی از گسترده ترين آنها مصون نماندن 
هيچ يك از ناشران اين كتاب در كشورهای 
مختلف جهان است در نروژ، ژاپن و ديگر 
كشورهای اروپايی بارها به ناشران كتاب 
ــد. در زمانی كه  ــيطانی حمله ش آيات ش
ــئون و جنبه های آن در  آزادی در همه ش
غرب پسنديده بود اين حركت چون زنگ 
خطری جدی برای همگان بود تا نسبت 
به حفظ حريم مسلمانان آگاه و حساس 
باشند. نگارش كتاب آيات شيطانی سرآغاز 
ــی در ميان  ــك تحول و حركت تاريخ ي
مسلمانان شد. فتوای تاريخی امام، جهان 
را به  صورتی لرزاند كه در هيچ زمانی در 
تاريخ، توسط اعالميه هيچ رهبر ديگری 
اينگونه متأثر نشده بود. هيچ بيانيه جنگ يا 
صلحی در بين كشورهای كوچك يا بزرگ 
جهان تأثير اين فتوای امام را در هيچ كجای 
ــته )كه همچنان ادامه دارد( و  جهان نداش
ــدت زمان قابل توجهی  بی ترديد برای م
ــت. امام با اين  در آينده ادامه خواهد داش
فتوا تمامی جهان غرب را به مبارزه طلبيد 
ــتيالی سياسی، اقتصادی و  و در قبال اس
فرهنگی غرب بينشی شگرف را به نمايش 

گذاشت.

الدن سلطاني

ــت:  ــي اظهار داش ــناس حقوق يك كارش
ــران، رماالن و كف بينان  فعاليت هاي فالگي
ــا به اعمال  ــت و در واقع آنه ــه اس مجرمان
ــروع، قتل،  ــه اي چون ارتباط نامش مجرمان
طالق، ضرب و جرح و... نيز دامن مي زنند.

ــدم زنان به اطراف  ــي كه در پارک ق هنگام
ــكالت  مي نگري و در اعماق ذهنت به مش
زندگي فكر مي كني دنبال راهي هستي براي 
ــود. با خود  ــدن از وضع موج خالص ش
ــت و من  ــرا فالني موفق اس مي گويي: چ
ناموفق؟ چرا فالني پولش از پارو باال مي رود 
ــتم گرو نهم است؟ چرا  و من هميشه هش
برخي عاشقانه زندگي مي كنند و همديگر را 
دوست دارند ولي زندگي من اينقدر سرد و 

بي روح است؟ و چراهاي ديگر.
همه آدم هايي كه در روز آنها را مي بينيم به 
نوعي در زندگي مشكل دارند و يكي بيكاره، 
ــرت داشتن يك  يكي پول نداره، يكي حس

بچه رو داره و...
ــكالت مانند يك آوار سر انسان  وقتي مش
ــوند همه دنبال آن هستند كه  خراب مي ش
ــه نوعي خود را از اين ورطه نجات دهند  ب
ــود را حفظ مي كنند و به  برخي آرامش خ
ــا خواندن دعا و قرآن  خدا پناه مي برند و ب
صبر خود را زياد كرده و به دنبال چاره كار 
مي روند اما انسان هاي ضعيف النفس براي 
ــه باورهاي غلط و  ــكالت خود ب حل مش
حرف هاي بي پايه و اساس روي مي آورند 
كه يكي از اين موارد فالگيري است. بيشتر 
ــا و كنار خيابان ها اين جمالت را  در پاركه
ــم! واي چه بخت  ــنيده ايم. بيا فالت ببين ش
بلندي داري! امروز همسفر زندگيت رو پيدا 

مي كني و...
ــران به زندگي  ــد ديد چگونه فالگي اما باي
خصوصي افراد وارد مي شوند و چه عواقبي 

در انتظار است؟
رماالن در خصوصي ترين مسائل افراد سرک 
ــان  ــند و هر آنچه از ذهن و درونش مي كش
ــكالت  ــراود را به عنوان راه حل مش مي ت
ــب قرار  ــش روي مخاط ــده بيني پي و آين

مي دهند.
در زندگي زناشويي مداخله مي كنند، نسخه 

بچه دار شدن مي پيچند و...
اما آيا فالگيري از نگاه قانون جرم محسوب 
مي شود؟ مطابق قانون مصوب 9324 اقدام به 
رمالي،  فالگيري و جن گيري جرم محسوب 
مي شود و مطابق بند 18 ماده 3 آيين نامه اين 
قانون افرادي كه از طريق رمالي و پيشگويي 
ــازه و خانه مردم را فريب مي دهند و  در مغ
از اين طريق درآمد كسب مي كنند مرتكب 

ــده و قانون براي اين افراد زندان و  جرم ش
جزاي نقدي پيش بيني كرده است.

يك قاضي در اين باره مي گويد: اگر اين افراد 
با فالگيري و رمالي مرتكب كالهبرداري نيز 
ــوند، عالوه بر مجازات مذكور به عنوان  ش
ــب قضايي قرار  كالهبردار نيز تحت تعقي
ــايت همصدا اكنون  مي گيرند. به نقل از س
بهاي انواع فال در تهران و شهرهاي بزرگ 
ــش از يك ميليون تومان  قيمت ها حتي بي
ــعار رمالي اينترنتي نيز از  ــيده است. ش رس
موتورهاي جستجوگر اينترنتي بيش از دو 
ــون و 170 هزار صفحه وب در بخش  ميلي
ــي خدمات فالگيري عنوان شده كه  فارس
اطالعاتي در ارتباط با انواع رمالي در اختيار 

كاربران قرار مي دهند.
ــدان در خصوص  حال ببینیم يك حقوق

فعل رمالي چه نظري دارد؟
سيد محمدتقي محصل در زمينه مجرمانه 
ــران و رماالن  ــدن فعاليت هاي فالگي خوان
ــن اعمال فعاليت هاي  گفت: از آنجا كه اي
مجرمانه اي هستند اما براي تعيين معيار جرم 
ــن افراد بايد ديد كه پيامد و نتيجه نهايي  اي
چنين عملي با كدام يك از مصاديق جرم در 
قانون مطابقت دارد تا اين تبعات به فراخور 
نوع جرم ارتكابي مستوجب كيفر و مجازات 

افراد خاطي شود.
ــزود: از آنجا كه اين افراد به فالگيري  وي اف
خياباني مي پردازند، به امور واهي پرداخته 
ــانند يا به امور غيرواقعي  و مردم را مي ترس
ــان مي كنند، بنابراين مي توان آنها  اميدوارش
ــردار تحت تعقيب قرار  را به عنوان كالهب
ــان در سطح  داد حتي اگر حوزه فعاليت ش
ــد، موجب اخالل در امنيت  ــترده باش گس

روحي و رواني خانواده ها خواهند شد.
ــناس نيز در اين مورد افزود:  يك جامعه ش
روش هاي متنوعي براي فالگيري به وجود 
ــي از طريق اينترنت به آموزش  آمده و حت
ــا عامه مردم  ــري مي پردازند. نه تنه فالگي
حتي بسياري از دارندگان مدارک و مدارج 
دانشگاهي نيز فال مي گيرند و به فالگيرها 

مراجعه مي كنند.
ــانه ها  ــان كرد: برخي رس فاضلي خاطرنش
نيز گاه و بيگاه به بررسي فالگيري و رواج 
ــران و دنيا مي پردازند. حتي برخي  آن در اي
روانشناسان در خبرها و گزارش ها از رواج 
اين عمل به مثابه نوعي كج رفتاري، شيادي 

يا كالهبرداري در ايران ياد مي كنند.
ــا هنوز محققان علوم  وي تصريح كرد: ام
ــن پديده  ــي اي ــر به بررس ــي كمت اجتماع
ــل كه هنوز  ــايد به اين دلي ــد. ش پرداخته ان
فالگيري را به اندازه كافي مهم يا ارزشمند 
ــند يا اينكه  نمي دانند كه درباره آن بينديش
فالگيري را نوعي كنش غيرمهم مي دانند كه 

از حيطه دستور كار آنها خارج است.
ــان در اين  ــه شناس ــر از جامع ــي ديگ يك
ــده فالگيري يا  ــان كرد: پدي باره خاطر نش
ــاني كه از  تقديرگرايي يعني اعتقاد به كس
نيروهاي خاصي برخوردارند و مي توانند از 
گذشته هاي دور يا آينده پيام هايي براي افراد 
بياورند ريشه در باورهاي متافيزيكي افراد 
دارد و در بيشتر جوامع با شدت و ضعف به 

هر حال وجود دارد.
ــان داده است هر وقت انسان  تحقيقات نش
ــي زمان هايي كه  ــود يعن ــتأصل مي ش مس
ــيدن به آن هدف ها  هدف دارد اما ابزار رس
را مهيا نمي بيند به اين قبيل مسائل گرايش 

ــه در دوران هايي  ــدا مي كند. ضمن اينك پي
ــود  اين اعتقادات و گرايش ها افزون مي ش
و  ــي  اجتماع ــادي،   اقتص ــاي  زيان ه و 
سوءاستفاده هاي اجتماعي ناشي از گرايش به 
فالگيري و رمالي تأثيرات نامطلوب فرهنگي 
ــي را موجب مي شود. از اين رو با  و سياس
ترويج پديده فالگيري، رمالي و جادوگري 
بايد برخورد نمود و بهترين نحوه مقابله با 

چنين پديده هايي آموزش شهروندان است.
محمد عليزاده جمعيت شناس نيز فال بيني 
را خاص كشورهاي در حال توسعه مي داند 
و مي گويد: اين پديده بيشتر در كشورهاي 
ــعه يافته، مانند هند و پاكستان و  كمتر توس
كشورهاي خاورميانه ديده مي شود در واقع 
در اين منطقه ها كانون هاي جمعيتي خاصي 
ــيب پذيرند. در ايران نيز اين پديده در  آس

شهرهاي شمالي بيشتر ديده مي شود.
وي مي افزايد: در رشد پديده فالگيري فقر 
اقتصادي و فرهنگي به صورت توأمان ديده 
ــه وقتي ناكامي ها  ــود. به اين معني ك مي ش
ــود و فرد نمي تواند به زندگي  بيشتر مي ش
دلخواه خود دست يابد به سمت پديده هايي 

كه از عقالنيت به دورند مي رود.
عليزاده تصريح كرد: از اين رو شاهديم كه 
ــرهاي كم  ــواد، فقير و قش گروه هاي كم س
درآمد بيشتر در قبال اين پديده آسيب پذيرند 
ــري و رمالي در  ــده فالگي ــراي مثال پدي ب

محله هاي فقيرنشين بيشتر مشهود است.
اين جامعه شناس معتقد است: مهم ترين گام، 
ــاني و آگاه سازي توده هاي مردم  اطالع رس
است و در گام بعد برخورد قهري نيز توأم 
بايد ديده شود چرا كه فالگيري و پيشگويي 

نوعي شيادي و كالهبرداري است.

ــه المثني به جاي  ــه صدور گذرنام ــا توجه به اينك 1- ب
ــي و انجام  ــتلزم بررس ــه مفقود يا مخدوش مس گذرنام
ــن در حفظ و  ــت بنابراي ــي اس ــريفات اداري طوالن تش
ــت دقت را مبذول تا از مفقود يا  نگهداري گذرنامه نهاي

مخدوش شدن آن جلوگيري گردد.
2- استفاده مجدد از گذرنامه اي كه فقدان آن اعالم گرديده 

منوط به اعالم پيدايش و انجام اقدام های الزم مي باشد.
ــوارد ضروري  ــتن گذرنامه جز در م ــراه داش 3- از هم

خودداري فرمائيد.
ــوء امنيتي از گذرنامه از  ــتفاده هاي س 4- با توجه به اس
ــور اخذ ويزا ، ارز يا  ــودجو به منظ تحويل آن به افراد س

اقامت و ... خودداري نمائيد.
ــدن گذرنامه مراتب را بالفاصله  5- در صورت مفقود ش
به ادارات گذرنامه در تهران و شهرستان ها و در خارج از 
كشور به نمايندگيهاي جمهوري اسالمي ايران و مقامات 

محلي اعالم نمائيد.
6- قبل از مسافرت گذرنامه خود را از نظر مدت اعتبار، 
ــتن مشكل ممنوع الخروجي و  اجازه خروج معتبر، نداش
ــاير موارد به دقت بررسي نمائيد تا هنگام مسافرت با  س

مشكل مواجه نشويد.
ــط، ويزا جهت  ــبت به تهيه بلي ــافرت نس 7- قبل از مس
ــورهايي كه قصد اقامت يا عبور از آنها را داريد اقدام  كش
نمائيد. 8- برحسب قانون كساني كه در خارج از كشور 
مرتكب اعمال خالف قانون از قبيل سرقت، كالهبرداري، 
ــاد اخالقي  ــد و فروش مواد مخدر، ولگردي و فس خري
ــئونات جمهوري اسالمي  ــاير اعمالي كه خالف ش و س
ــوند از خروج مجددشان جلوگيري خواهد شد  است ش
ــورهاي عربي به همراه داشتن  در ضمن در برخي از كش
ــوم و ... را مواد مخدر تلقي  ــاي فنوباربيتال، والي قرص ه
نموده و مانند مصرف كنندگان موادمخدر با آنان برخورد 

مي نمايند.
ــكالتي در خارج از كشور  9- در صورت مواجهه با مش
كه قادر به حل آن نمي باشيد بالفاصله با نمايندگي هاي 
جمهوري اسالمي ايران تماس حاصل نموده تا راهنمايي 

الزم در اختيار شما قرار گيرد.
ــنامه يا كارت شناسايي  ــافرت شناس 10- در هنگام مس
عكسدار معتبر ديگري به منظور بررسي و رفع مشكالت 

احتمالي در مرزها همراه داشته باشند.
11- دارندگان گذرنامه از مخدوش نمودن عمدي گذرنامه 
ــود و يا تظاهر به فقدان گذرنامه خودداري نموده و از  خ
تسهيالت قانوني ايجاد شده در راستاي تعويض گذرنامه 

و اعالم فقدان خودداري نمايند.
ــل از گذرنامه با مهر خروج  ــجوياني كه از قب 12- دانش
ــتفاده از تسهيالت  ــتفاده نموده اند، پس از اس مكرر اس
ــرر قبلي آنان باطل  ــجويان در صورتي كه مهر مك دانش
نشده باشد بدون مراجعه به گذرنامه مي توانند از خروج 

قبلي استفاده كنند.

به مناسبت فتوای تاريخی امام خمینی در مورد سلمان رشدیهشدارهاي پليس گذرنامه
 سالهای كابوس

زیر پوست شهر
طي 10 ماه گذشته رخ داد:

صدور بیش از 173 هزار جلد 
گذرنامه در سطح استان اصفهان

تكلیف زيرگذر شهرضا به سمیرم 
به زودي مشخص مي شود 

زاينده رود
فرمانده انتظامي استان اصفهان از صدور 173 هزار 
و 221 جلد گذرنامه در سطح استان اصفهان توسط پليس 

امنيت عمومي طي 10 ماه گذشته خبر داد.
ــردار حسن كرمي افزود: مأموران پليس امنيت عمومي  س
ــم ارباب رجوع و  ــتاي طرح تكري اين فرماندهي در راس
ارايه خدمات به مردم به ويژه زائرين خانه خدا و كربالي 
ــه صدور اين تعداد گذرنامه براي متقاضيان  معلي اقدام ب

نموده اند.
ــده  ــان كرد: با توجه به آموزش هاي داده ش وي خاطرنش
ــياري كاركنان در اخذ مدارک از متقاضيان تعداد  و هوش
59 قطعه انواع كارت جعلي كشف و متخلفان جهت سير 

مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي شدند.
به نقل از پايگاه اطالع رساني پليس فرمانده انتظامي استان 
اصفهان با بيان اينكه براي 2 هزار و 414 نفر از افرادي كه 
بنا بر داليلي اجازه خروج از كشور را نداشتند پس از طي 
مراحل قانوني مجوز خروج از كشور صادر شده تصريح 
ــوي مراجع  كرد: در خصوص 116 نفر از افرادي كه از س
قانوني ممنوع الخروج بودند نيز اقدام هاي الزم جهت رفع 

ممنوعيت خروج از كشور آنان انجام شد.
ــردار كرمي گفت: 726 نفر از رانندگان ترانزيت كه از  س
سوي شركت هاي معتبر اقدام به حمل بار و يا نقل و انتقال 
ــور مي كردند نيز مجوز خروج و  ــافر به خارج از كش مس

رانندگي در خارج از كشور را دريافت كردند.
وي در خاتمه به كنترل 301 هزار و 172 نفر مسافر خارجي 
و داخلي در گيت هاي خروجي و ورودي فرودگاه شهيد 
بهشتي اصفهان اشاره كرد و افزود: در مدت 10 ماه گذشته 
تعداد 17 هزار و 541 نفر توريست و جهانگرد خارجي كه 

به استان اصفهان سفر كرده اند كنترل و راهنمايي شده اند.

ــتاندار اصفهان از تعيين  ــاون امور عمراني اس مع
تكليف نهايي احداث زيرگذر ورودي سميرم از 
ــيد جمال  ــده خبر داد.  س ــهرضا در ماه آين ــمت ش س
ــا اظهار  ــو با ايرن ــريعت در گفتگ ــن صمصام ش الدي
داشت:اين پروژه و احداث آن به يكي از شركت هاي 

وابسته به وزارت راه و ترابري واگذار شده است. 
ــر اداره كل راه و ترابري  ــه وي،در زمان حاض ــه گفت ب
ــتان اصفهان اختياري براي احداث اين پروژه ملي  اس
ــه يك ماه قبل به  ــئول با بيان اينك ندارد. اين مقام مس
ــر كل راه و ترابري اصفهان از اين زيرگذر  همراه مدي
ــت، افزود: اگر تا فروردين 90 وزارت  ديدن كرده اس
راه و ترابري ادامه احداث اين طرح را آغاز نكند اداره 
ــوان مجري پروژه وارد  ــتان به عن كل راه و ترابري اس

عمل خواهد شد. 

ــدت عصبانی هستی. امروز  ــت نامزدت به ش  از دس
ــاس گرفتی اما جواب نداد.  صبح چند بار باهاش تم
ــد، رد تماس داد و  ــيش رو دي ــار آخر هم كه گوش ب

گوشيش رو خاموش كرد!  
ــخ كردی! وای خدايا! اين ديگه خيلی  زاويه1: يهو ي
ــت ازش چنين انتظاری  ــی مالحظگی بود! هيچ وق ب
ــتی كه باهات اينجوری برخورد كنه يهو چند تا  نداش
تصوير ديگه هم به سرعت از جلوی چشمات گذشت. 
ــت سر هم قرار بيرون رفتن رو كنسل  اينكه دوبار پش
ــرده بود. اين كه اين روزها خيلی كم باهات تماس  ك
می گرفت و جويای حالت نبود. معنی اين كارها چی 
ــرد يا با اين  ــت بی توجهی می ك ــت به بود؟ او داش
ــت؟ سعی  كارش به نوعی قصد تحقير و توهين داش
می كنی به اعصابت مسلط بشی. تصميم می گيری بی 
ــی تا ببينی رفتار بعديش چيه و منظورش  تفاوت باش
رو بفهمی و بعد تصميم درست رو بگيری كه باهاش 
چه جوری برخورد كنی. عصر بعد از فراغت كار مياد 
ــر بزنه و تو سكوت می كنی. سكوت می  كه بهت س
ــی و ناخودآگاه باهاش  ــی و منتظر توضيح می مون كن

سرد و سنگين برخورد می كنی. 
اون هيچ چيز راجع به دليل جواب ندادن تلفنش نمی 
ــه و با اين رفتارش به بی توجهی كردن به تو صحه  گ
ــی گذاره. مثل اينكه بايد يك تصميم جدی بگيری.  م
ــبت به رفتارش حساس می شی.  در روزهای بعد نس
هر حركت يا رفتارش به نظرت معنی دار مياد و همه 
اون ها رو به يك سمت سوق می دی: اون ديگه بهت 

عالقه ای نداره! 
ــه2: امروز نامزدت از صبح بدشانسی آورده،اون  زاوي
از اول صبح كه فهميده بود ديشب كه گوشيش افتاده 
ــپيكرش سوخته بود. يعنی اساسی ترين  توی آب، اس
ــته بود توی  ــيش رو گذاش ــه اش! اون هم گوش قطع

ــتفاده نبود. بعد از چند بار كه تو  خونه چون قابل اس
ــيش رو ديده و ناچار رد  تماس گرفتی برادرش گوش
ــيش رو خاموش كرده  تماس داده بود. بعد هم گوش
ــلوغ شده است.  ــرش خيلی ش بود. توی محل كار س
ــك لحظه فكر كرد  ــاع بحرانی بود. ي ــك هفته اوض ي
ــيش خراب نشده بود و می تونست برای  كاش گوش
دقايقی هم كه شده باهات حرف بزنه. بعد از فراغت 
ــمت خونه تون اومد تا با هم  ــتياق به س از كار با اش
ــل كرده بود  ــرون بريد و اون دو قراری رو كه كنس بي
رو جبران كنه. اما احساس كرد تو خسته هستی. شايد 
ــتی بگی.  ــم از چيزی ناراحت بودی كه نمی خواس ه
ــخصی ای داری كه بی ادبيه  ــكل ش اون فكر كرد مش
وقتی خودت دوست نداری راجع بهش صحبت كنی 
ــه. چون وقتی خودش از مساله ای ناراحته  ازت بپرس
دوست داره خودش موضوع رو در خلوت حل كنه و 
دوست نداره كسی ازش چيزی بپرسه كه اون مجبور 
 بشه حاشيه بره يا بهانه بياره. به هر حال نامزدت فكر 
ــرون رفتن  ــو زياد برای بي ــرايط روحی ت می كنه ش
مساعد نيست. شايد سرت خيلی شلوغ بوده كه حتی 
باهاش تماس نگرفتی و نفهميدی كه گوشيش خرابه 
كه حتی در اين مورد هيچ حرفی نزدی! و اون سكوت 
ــؤال های بی جوابش  ــكوت می كنه و س می كنه. س
ــی مونه بعد خودت  ــه و منتظر م ــو نمی پرس رو از ت
ــته و  ــواب بدی. در روزهای بعد تو خس ــه اونها ج ب
ــكالتت رو از  ــدی. انگار داری تاوان مش بهانه گير ش
ــاهد اينه كه تو بی خود و   اون پس می گيری. اون ش
ــری  ــه گي بهان ــاری و  بدرفت ــاش  باه ــت  ــی جه  ب
ــكوت می كنه و  ــكوت می كنه، س می كنی. و اون س
ــكلت رو حل كنی و به شرايط  صبر می كنه تا تو مش

عادی برگردی. 
ــی در ارتباط با  ــاس می كن ــع احس ــه1: در واق زاوي

نامزدت به بن بست رسيدی. اون حتی دليل ناراحتی 
ــی توجهی هاش ادامه  ــه و به ب تو رو ازت نمی پرس
ــی ده. هيچ توضيحی هم برای كارهاش نداره. انگار  م

رفتارهاش به نظرش خيلی موجه مياد. 
ــاس شدی  ــت عصبی و حس زاويه2: تو دو هفته اس
ــارت رو نداره. هر چقدر  و نامزدت ديگه تحمل رفت
ــته ات  ــه رفتار عادی گذش ــی ده تو ب ــت زمان م  به
ــی گردی و او هم مثل تو فكر می كنه ديگه بايد  برنم
ــن كنه. و روشن كردن  تكليف اين وضعيت رو روش
ــك دعوای  ــه به ي ــف اين وضعيت تبديل ميش تكلي
ــابی. هر دو طرفتون وقتی حرف های  درست و حس
طرف مقابل رو می شنويد تعجب می كنيد كه او شما 
ــی متهم می كنه كه حتی روحتون  رو به چه رفتارهاي
هم ازش خبر نداره. و اين به دلخوری شما اضافه می 
كنه. اين دعوا به غير از تخريب هيچ نتيجه ای نداره و 
خودتون هم نمی تونيد بفهميد كی، چرا و چه جوری 
ــده و با اين كوه  ــه چيز اين قدر به هم پيچيده ش هم
ــا من می دونم كی  ــوءتفاهم بايد چی كار كنيد. ام س

اين اتفاق افتاد: 
ــكوت  ــای بی جوابتون س ــؤال ه ــی در مقابل س وقت

كرديد، سكوت كرديد و سكوت كرديد. 
ــما  ــتيد كه فكر ش وقتی از طرف مقابلتون انتظار داش
ــته ها و  ــه تفاوت نگرش، خواس ــه. وقتی ب رو بخون
رفتارهاتون كه ناشی از اختالف جنسيت شماست بی 
ــر می كرديد طرف مقابلتون مثل  توجهی بوديد و فك

شما فكر و رفتار می كنه. 
ــكوتش داره از مرد به خاطر كاری كه  ــی زن با س وقت
ــاعت پيش انجام داده توضيح می خواد و مرد  چند س
كه به هيچوجه اون كارش رو فراموش كرده سكوت 
ــتگی، بی حوصلگی يا شايد هم  زن رو ناشی از خس

بی توجه می دونه. 

فالگيران به اعمال مجرمانه دامن مي زنند

سوء تفاهم زندگی را به تباهی می كشاند  
دث

حوا

زاينده رود
سردار كرمي )فرمانده نيروي انتظامي استان اصفهان(در نشست مطبوعاتي در جمع 
خبرنگاران گفت: طي ده ماهه گذشته نزديك به 39 فروشنده حرفه اي مواد مخدر اعدام 
شدند كه ضمن شناسايي اموال و دارايي شان، 166 دستگاه خودروي سبك، 42 دستگاه 
خودروي سنگين و 19 موتورسيكلت از آنها كشف و درآمد حاصل فروش آن به خزانه 
دولت واريز شد. وي خاطرنشان كرد: همچنين 580 قاچاقچي دستگير شدند كه نسبت به 
سال قبل يك درصد افزايش داشته است. از سويي آمار حمل كنندگان، توزيع كنندگان و 
مصرف كنندگان و نگهدارنده مواد مخدر دستگير شده به ترتيب 81، 2432 و 10972 نفر 
بوده است. فرمانده نيروي انتظامي استان اصفهان با بيان اينكه در كل، آمار دستگير شدگان 
ــراد اتباع خارجي بودند كه 3 درصد از  ــت افزود: 404 نفر از اين اف 14469 نفر بوده اس
دستگيرشدگان را تشكيل مي دهند. همچنين 427 نفر از اين افراد دستگير شده يا به بيان 

ديگر 3 درصد از اين گروه را زنان شامل مي شوند.
سردار كرمي تصريح كرد: امسال در كشفيات مواد مخدر 36 درصد كاهش داشتيم و علت 
ــبب شد به صورت خرد اين مواد  اين كاهش يكي ارزان بودن ترياک بوده كه اين امر س

حمل شوند و دليل ديگر آنكه افغان ها در مزارعشان از سمي استفاده كردند كه سبب از بين 
رفتن محصوالت شده است.

وي گفت: طي ده ماه گذشته 16 تن و 469 كيلو مواد مخدر كشف شده كه 97 درصد اين 
مقدار توسط نيروي انتظامي و بقيه توسط اداره اطالعات، سپاه و سازمان زندان ها كشف 

شده است.
فرمانده نيروي انتظامي استان اصفهان با اشاره به وجود 98 هزار معتاد در استان و اينكه 
مصرف معتادان استان 23 هزار تن است، درباره مراكز درماني اعتياد خاطرنشان كرد: 25 
ــي و 46 كمپ مردم نهاد داريم كه از  ــز درماني دولتي و 185 مركز درماني خصوص مرك
بين معتادان استان در طول 9 ماه گذشته 6410 نفر به مراكز دولتي و 43183 نفر به مراكز 
خصوصي مراجعه نموده اند. همچنين 10 هزار معتاد تزريقي نيز تحت حمايت هستند. 
سردار كرمي افزود: از ميان معتادان مراجعه كننده به مراكز درماني 41 درصد معتاد به كراک، 
20 درصد معتاد به شيشه، 18 درصد معتاد به ترياک و 18 درصد معتاد به هروئين بودند كه 
از اين تعداد 6 درصد در رده سني زير 20سال، 48 درصد بين 20 تا 30 سال، 37 درصد بين 

30 تا 40 سال، 7 درصد بين 40 تا 50 سال و 2 درصد باالي 50 سال قرار داشتند.

ــواد، 26 درصد تحصيالت ابتدايي،  وي تصريح كرد: همچنين 11 درصد اين افراد بي س
29 درصد تحصيالت راهنمايي، 20 درصد تحصيالت متوسطه، 9 درصد فوق ديپلم و 5 

درصد تحصيالت ليسانس و باالتر داشتند.
فرمانده نيروي انتظامي استان درباره حوزه پيشگيري از مواد مخدر گفت: محوريت اصلي 
اين حوزه گروه هاي آموزشي در دانشگاه ها و مدارس هستند كه راه اندازي شده و تاكنون 
148412 نفر در كالس ها شركت كرده اند كه شامل گروه كارگري، محالت و خانواده بوده 
است. سردار كرمي ضمن اشاره به صرف هزينه 2 ميليارد و 516 ميليون ريالي در حوزه 
پيشگيري افزود: مجموع اعتباراتي كه در اختيار دانشگا ه ها، مدارس، صدا و سيما و بسيج و 

سازمان فني و حرفه اي قرار گرفته حدود 11 ميليارد و 328 ميليون ريال است.
وي به اجراي 2 برنامه پيشگيري با هماهنگي دانشگاه آزاد خوراسگان اشاره و تصريح كرد: 
يكي از اين برنامه ها راه  اندازي پژوهشكده اي شامل هيأت امناء، هيأت علمي و به بيان كلي 
يك مركز تحقيقاتي است. برنامه ديگر آموزش مربيان و دانش آموزان 2 مدرسه انتخابي 
در منطقه های آلوده شهر )آلوده به مواد مخدر( در مهرماه 90 است كه در صورت موفق 

بودن طرح گسترش مي يابد.

فرمانده نیروي انتظامي استان اصفهان اعالم كرد:
اعدام 39 فروشنده حرفه اي مواد مخدر در 10 ماه گذشته

پيش از خريد به وجود عالمت استاندارد 
ــب مصرف انرژي دقت  ايمني و برچس
ــز مي توانند در  ــر ني ــد. موارد زي نمايي

انتخاب شما مؤثر باشند:
 ماشين لباسشويي بايد با ميزان فضايي 
ــب  كه براي آن در نظر گرفته ايد، متناس
باشد. ماشين لباسشويي هايي كه در آنها 
ــور معمول  ــود به ط ــو باز مي ش از جل
عريض ترند و جاي بيشتري مي گيرند، 
اما امكان استفاده از فضاهاي باالي آنها 
ــتگاه هايي  وجود دارد. در حالي كه دس
ــت، به طور  كه در ورودي آنها از باال اس
ــد و جاي  ــرض كمتري دارن معمول ع
ــد، اما فضاي  ــغال مي كنن كمتري را اش

باالي آنها بدون استفاده باقي مي ماند.
 بايد توجه داشت كه ماشين لباسشويي 
ــما  ــو به ش ــه امكاناتي براي شستش چ
ــرد،  ــو با آب س مي دهد، امكان شستش
ــو با درجه حرارت پايين  امكان شستش
آب و امكان تعيين تعداد دور آبكشي در 
دقيقه،  از جمله امكانات مفيدي هستند 
ــرف برق  ــد در كاهش مص كه مي توان

ماشين لباسشويي بسيار مؤثر باشد.
ــين لباسشويي   ميزان مصرف برق ماش
ــتگي دارد،  ــازنده آن بس به كارخانه س
ــين هاي لباسشويي  پرمصرف ترين ماش
ــرق مصرف  ــاعت ب ــو وات س 2/5 كيل
مي كنند و كم مصرف ترين آن ها حدود 

800 وات ساعت.
ــين هاي با محور افقي بسيار كمتر   ماش
ــا محور عمودي  ــين هاي ب از انواع ماش
ــد. بعضي از انواع  آب مصرف مي نماين

ــويي با محور افقي  ــين هاي لباسش ماش
فقط به اندازه بقيه آب مصرف مي نمايند 
بنابراين از ميزان مصرف آب دستگاه نيز 
اطمينان حاصل نماييد. كارآيي شستشو 
ــتر  ــين هاي محور افقي نيز بيش در ماش

است.
استفاده منطقي از ماشین لباسشويي:

پيش از هر كار، دفترچه راهنماي استفاده 
از دستگاه را كه توسط كارخانه سازنده 
ــت مطالعه نماييد و  ــود با دق تهيه مي ش
نكته های پيشنهادي آن را در استفاده از 
دستگاه مورد توجه قرار دهيد. در استفاده 
از ماشين لباسشويي بايستي به نكته های 

زير توجه كرد:
 بسياري از ماشين هاي لباسشويي داراي 
ــوي اقتصادي هستند  يك برنامه شستش
ــن آب، پودر و  ــه لباس ها را با كمتري ك
حرارت ممكن مي شويد و مصرف برق 
دستگاه را كاهش مي دهد. تا حد امكان 
ــو با  ــن برنامه و يا از برنامه شستش از اي
ــرد استفاده كنيد. كم كردن درجه  آب س
ــو، به عنوان  ــرارت آب براي شستش ح
ــه 60 درجه نيز به  ــال از 90 درجه ب مث
ــد از مصرف برق  ــزان 10-15 درص مي

مي كاهد. 
ــه را به طور  ــرارت 90 درج ــه ح درج
معمول فقط براي لباس ها و پارچه هاي 
ــيار كثيف به كار مي برند.  ــفيد و بس س
لكه گيري لباس ها،  در بيشتر موارد به شما 
اين امكان را مي دهد كه از برنامه هاي با 

آب سرد 40 تا 60 درجه استفاده كنيد.
                                   ادامه دارد...

پنجره

روش هاي كاهش مصرف انرژي در لباسشويي
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اجرای سيستم اتوماسيون اداری 
شهرسازی شهرداری كاشان 

زاينده رود
مسئول واحد آمار و فناوری اطالعات شهرداری كاشان از اجرای 
ــازی منطقه يك خبر داد.  ــيون اداری شهرس ــتم يكپارچه اتوماس سيس
مهندس مجتبی رموزی خاطر نشان كرد، ساماندهی پرونده های موجود 
شهرسازی، كسب اطالعات كافی و فنی از وضعيت ملك و ساختمان و 
ــريع در پاسخگويی به ارباب رجوع در حداقل زمان و جلوگيری از  تس

مفقود يا فرسودگی پرونده ها را عنوان كرد. 
ــان و هر مكان، كاهش  ــهروندان در هر زم ارائه خدمات مطلوب به ش
ــفرهای درون شهری با توسعه كاربردهای فناوری اطالعات، شفاف  س
سازی فرآيندهای كاری، ايجاد پايگاه اطالعات شهری به منظور اطالع 
رسانی به موقع مديران جهت اخذ تصميم در مديريت شهری را بخشی 
ديگر از اهداف اجرای اين طرح برشمرد. وی گفت: با اجرای اين طرح 
كليه عمليات كاغذی از سيستم پرونده های شهرداری حذف می شود. 
ــازی و نوسازی  به گفته وی تمامی عمليات پرونده ها در بخش شهرس
ــتم اتوماسيون اداری اجرا می شود. وی توسعه و  و درآمد از طريق سيس
رشد زندگی شهر نشينی و همچنين پيشی گرفتن آن از توانائی ها و منابع 
مديران شهری، ارائه خدمات شهری مناسب برای مديران شهری كه هم 
ــت را يكی از ضروريت های اين  ــده اس اكنون به يك چالش تبديل ش
ــمرد.  همچنين وی، دسترسی به دانش فناوری  اطالعات و  اقدام  برش
تكنيك های مرتبط با آن همراه با اجرای طرح هايی چون يكپارچه سازی 
و در نهايت محوريت قرار دادن دانش سازمانی از مهم ترين راهكارهای 
ــت. گفتنی است: اجرای طرح  ــتيابی به اهداف مديريت شهری اس دس
جامع سيستم شهرسازی در قالب سيستم های اطالعات جغرافيايی و بر 
ــاس پيشرفته ترين فناوری های اطالعاتی، طراحی و پياده سازی شده  اس

است. 

مدير عامل سازمان طراحی شهرداری اصفهان 
اجرای طرح دور كاری

 در سازمان طراحی در اسفندماه 
مدير عامل سازمان طراحی شهرداری اصفهان از اجرای طرح دور كاری 
در اين سازمان در اسفندماه خبر داد و گفت: برای اولين بار اين طرح در 
شهرداری با هماهنگی حوزه مالی و اداری اجرا می شود. به گزارش اداره 
ــانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، رضايی با اعالم  ارتباطات رس
ــهرداری اصفهان  ــازمان طراحی ش اين خبر افزود: با توجه به اين كه س
ــود در اين  ــمول دور كاری ش ارباب رجوع مردمی ندارند می تواند مش
ــتا در اين سازمان تعدادی از پروژه ها از سوی كارشناسان و مديران  راس
ــود و  ــازمان اجرا می ش مربوط به اين روش و در خارج از محل اين س
بعد از مراحل آزمايشی اجرای اين طرح با رفع نواقص احتمالی به ديگر 
ــری خواهد يافت. وی تصريح كرد: با آماده  ــازمان ها تس حوزه ها و س
سازی مقدمات و ملزومات مورد نياز دور كاری در شهرداری عالوه بر 
ــعه اين روش، می توان آن را جايگزين شيوه های فعلی امور كرد.  توس
ــازمان ها تاكيد و اظهار  ــر ضرورت اجرای طرح دور كاری در س وی ب
كرد: اجرای اين طرح عالوه بر صرفه جويی در انرژی و زمان، دقت و 
راندمان كاری پرسنل را افزايش می دهد همچنين زمينه ساز ارايه خدمات 

مطلوب به جامعه است. 
ــهرداری اصفهان لزوم اجرای اين طرح  ــازمان طراحی ش مدير عامل س
ــتيابی به اهداف و سياست های كلی دولت در كاهش  برای تحقق و دس
ــرعت در ارايه خدمات  هزينه های اداری، تخصص گرايی و افزايش س
به متقاضيان كه نتيجه مستقيم انعطاف پذيری امور در حوزه زمان و در 

حوزه مكان بوده را از اصلی ترين مزايای اجرای اين طرح برشمرد. 

آغاز فعاليت بانوان 
آتش نشان اصفهانی در سال 90

.
مدير منطقه عمليات جنوب سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان اعالم 
ــان بانو در سال 90 در دستور كار اين  كرد: بحث به كارگيری آتش نش
ــت و اجرای اين طرح نيازهايی كه در برخی عمليات ها به  سازمان اس
ــود دارد را مرتفع خواهد كرد. به گزارش  ــانان وج حضور اين آتش نش
ــن  ــهرداری اصفهان، حس ــانه ای روابط عمومی ش  اداره ارتباطات رس
ــتگاه از ــال آتی دو ايس ــن مطلب افزود: در س ــا بيان اي ــين زاده ب  حس
20 ايستگاه سازمان آتش نشانی به امكانات الزم و مورد نياز فعاليت های 
ــانان بانو مجهز خواهد شد. وی با اشاره به نحوه فعاليت زنان  آتش نش
آتش نشان گفت: مقرر شده تا اين بانوان در امور امداد و نجات كه ويژه 
ــت به كار گرفته شوند. وی با بيان كه آموزش های آتش نشانی  آنان اس
ــت ادامه داد: به كار گيری آتش نشان بانو  ــهر ضروری اس برای زنان ش
سال هاست در كشورهای مختلف انجام می شود و استفاده از اين افراد 
در پارک ها و فضاهايی كه احتمال وقوع حريق های كوچك وجود دارد 
يا در منطقه هايی كه برای تردد آتش نشانان مرد محدوديت هايی وجود 

دارد، ضروری می باشد. 
مدير منطقه عمليات جنوب سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان اذعان 
ــازمان در نظر دارد نسبت به تشكيل تيم امداد و نجات  ــت: اين س داش

بانوان اقدام های الزم را انجام و به صورت جدی پيگيری نمايد. 

 رونمايی از خودرو 

صحرا نورد ديزلی در شهركرد
ــرا نورد  ــر از خودرو صح ــارک فج ــه دهه مب ــا ايام ال ــان ب همزم
ــتان چهارمحال  ــان بسيجی اس ــده توسط مهندس ــاخته ش ديزلی س
ــئوالن محلی رونمايی  ــتان و مس ــتاندار اس  وبختياری با حضور اس
ــد.به گزارش بسيج استان چهارمحال وبختياری،  مسئول سازمان  ش
ــم )ع(  ــپاه قمر بنی هاش ــی و فن آوری س ــيجی علمی پژوهش بس
ــيه اين مراسم گفت: اين خودرو به همت يكی از مهندسان  درحاش
ــازمان علمی پژوهشی و فن آوری هفشجان به مدت 6 ماه  عضو س

ساخته شده است.
ــودرو در كالس  ــت: اين خ ــرادی گف ــدار مهران م ــرهنگ پاس  س
ــت كه قابليت  ــابقه ای صحرايی اس ــودرو های پاكی از نوع مس خ
ــتفاده های نظامی در عمليات های تعقيب و گريز و  ارتفاء جهت اس

استفاده امدادی در حوادث غير مترقبه می باشد.
ــد خالقيت،  ــات اين خودرو در مركز رش ــزود: تمامی قطع وی اف
نوآوری و فن آوری بسيج هفشجان وابسته به سازمان بسيج علمی 
ــی سپاه استان ساخته شده است. همچنين سازنده خودرو  و پژوهش
گفت: اين خودرو دارای 110 اسب بخار با سرعت 200 كيلومتر و 
گشت آور 200 نيتون متر با شتاب صفر تا صد در7 ثانيه می باشد. 
ــعيد صديقی افزود: ارتفاع خودرو از كف را 65 سانتيمتر،  وزن  س
ــد كه با  خوردو يك تن و مصرف 4/5 ليتر در 100 كيلومتر می باش

مبلغ 45 ميليون ريال در 900 ساعت ساخته شده است.

يكی از محور های تهاجمی دشمن 
در جنگ نرم اينترنت است

ــم )ع( در جمع  ــی هاش ــپاه قمر بن ــی اجتماعی س ــاون فرهنگ مع
ــه نگاران بسيج  ــنواره حماس ــركت كنندگان در جش 313 نفر از ش
ــمن  ــی از محور های تهاجمی دش ــت: يك ــالمی گف و انقالب اس
ــتان چهارمحال  ــيج اس ــت. به گزارش بس در جنگ نرم اينترنت اس
ــمن از  ــدار حيدر بابا احمدی گفت: دش ــرگرد پاس  و بختياری، س
 تاكتيك های مختلف برای تصرف و اشغال سرزمين مقدس قلب ها و 
ــتفاده می كند.وی با  ــان و نوجوانان عزيز اس ــن های پاک جوان ذه
اشاره به فرموده مقام معظم رهبری گفت: اينترنت يك راه دو طرفه 
ــر  ــمن ضاللت منتش ــت يعنی همان طور كه به عنوان ابزار دش اس

می كند می توان از آن استفاده كرد و هدايت را منتشر كرد.
بابااحمدی ادامه داد: با اين راهبرد اساسی و محوری، بسيج اقدام به 
صف آرايی در مقابله با لشكركشی استكبار جهانی در جبهه سايبری 
ــازی و شبكه سازی بسيجيان در  ــت واز طريق توانمند س نموده اس

اين فضا به مقابله با هجمه فرهنگی پرداخت. 
ــم )ع( افزود: به فضل  ــپاه قمر بنی هاش معاون فرهنگی اجتماعی س
ــر در اين فضا  ــون قريب به 2هزار نف ــال تا كن ــی از ابتدای امس اله
ــيجيان  ــايی بس ــده اند كه حاصل اين دوره ها شناس آموزش داده ش
ــدگان اين  ــك اطالعاتی رزمن ــه و تهيه بان ــن عرص ــد در اي توانمن
ــازماندهی اوليه اين عزيزان پايان ــد و تا پايان سال كار س  جبهه ش

 می پذيرد. 

جمهوری اسالمی در 
زمينه های پزشكی به پيشرفت های 

چشمگيری دست يافته است 
مسئول بسيج جامعه پزشكی استان چهارمحال وبختياری با تبريك 
ــرفت های ايران اسالمی در عرصه پزشكی  ايام اله دهه فجر به پيش
ــاره كرد و گفت: با پيروزی انقالب، ايران اسالمی در زمينه های  اش

پزشكی به پيشرفت های چشمگيری دست يافته است.
ــرهنگ پاسدار  ــتان چهارمحال وبختياری، س ــيج اس به گزارش بس
ــن اسحاقی با تشريح پيشرفت های پزشكی ايران پس از  دكتر حس
انقالب اسالمی وضعيت سالمت جامعه را از شاخص های مربوط 
ــالمت و عوامل اثر گزاری بر آن دانست و افزود: در 30 سال  به س
گذشته موفقيت های بزرگی در پيشرفت های علمی- تكنولوژی- 
ــتی و  ــی به خدمات بهداش ــواد- بهبود ارتباط و دسترس افزايش س

درمانی اتفاق افتاده است.
ــد داروهای جديد نو  ــف و تولي ــرفت های دارويی و كش وی پيش
ــی و ابداع  ــای جراح ــوزه تخصصی ه ــرفت در ح ــب- پيش  تركي
ــی از بيماريها  ــه كن كردن بعض ــد درمانی- ريش ــای جدي روش ه
بهبود وضعيت درمانی- تأسيس و گسترش مراكز علمی،  پژوهشی 
ــكی را از مهمترين  ــی پزش مورد نياز جامعه و توجه ويژه به مهندس

دستاوردهای انقالب اسالمی در زمينه پزشكی عنوان كرد.
ــط فيزيكی،  ــی، محي ــادی، اجتماع ــل اقتص ــحاقی عوام ــر اس  دكت
ــيوه های زندگی، عوامل ژنتيكی و دسترسی به خدمات بهداشتی  ش
ــت و افزود:  ــالمت جامعه دانس ــی را از عوامل اثرگذار به س درمان
ــمی،  ــورداری از رفاه كامل جس ــه به معنی برخ ــالمت در جامع س
ــود بيماری و معلوليت و ناتوانی  ــت و تنها نب   روانی و اجتماعی اس

نيست.

اخبار شهرکردروي ميز

زاينده رود  
ــهرداری اصفهان از  معاون فرهنگی، اجتماعی ش
اعالم آمادگی مالزی جهت احداث مجموعه سالن های 
مربوط به برگزاری اجالس سران كشورهای غيرمتعهد 

در اين كالنشهر به صورت مشاركتی خبرداد. 
ــفير  ــاره به ديدار خود با س حبيب اله تحويل پور با اش
ــت: اين ديدار در آستانه اعزام تيم های  مالزی اظهارداش
ــال و بزرگساالن غير  ــن 14 س فوتبال نوجوانان زير س
ــركت در مسابقات شهرهای خواهر  حرفه ای جهت ش
ــال جاری در  ــفندماه س ــن تا 2 اس ــده از 25 بهم خوان

كواالالمپورانجام شد. 
وی با تاكيد بر توسعه و تقويت روابط خواهرخواندگی 
ــت: در اين ديدار  ــان و كواالالمپور بيان داش بين اصفه
ــنواره فرهنگی  ــور در جش ــال كواالالمپ بر حضور فع
ــان در چهار  ــهرهای خواهر خوانده اصفه ــری ش و هن

ــده و جاذبه های  ــهرهای خواهر خوان حوزه معرفی ش
 گردشگری، معرفی صنايع دستی و هنرهای تجسمی و 
ــال آتی  توانمندی های علمی از 9 تا 12 فرودين ماه س
ــفير مالزی جهت  تاكيد گرديد. وی به اعالم آمادگی س

احداث مجموعه سالن های مربوط به برگزاری اجالس 
سران كشورهای غيرمتعهد كه قرار است در سال 2013 در 
اصفهان برگزار گردد اشاره و تصريح كرد: پيشنهاد ايجاد 
ــتقيم هوايی اصفهان به كواالالمپور و بالعكس،  خط مس
ــمی  ــفر به اصفهان برای هيات های رس برنامه ريزی س
ــده در اين ديدار  ــی از ديگر موارد مطرح ش  و خصوص
ــهرداری اصفهان به  ــاون فرهنگی، اجتماعی ش بود. مع
ــازان و معلوالن در  ــی جانب ــابقات ورزش برگزاری مس
ــبت بزرگداشت  ــته ويژه آقايان و بانوان به مناس 6 رش
ــاره و  ــال 90 اش ــاه س ــت م ــان در ارديبهش روز اصفه
ــابقات به ميزبانی  اظهار كرد:با توجه به اين كه اين مس
ــهرداری اصفهان با همكاری فدراسيون ورزش های  ش
ــن ارگان در اين  ــود اي ــده برگزار می ش ــر خوان خواه
 ديدار بر حضور تيم های مالزی در اين مسابقات تاكيد 

كرد. 

شهرستان
معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان خبر داد:

اعالم آمادگی مالزی برای احداث سالن های اجالس غيرمتعهد ها 

زاينده رود
ــت دانشگاه پيام نور استان اصفهان،  با حضور رياس
مسئوالن محلي و امام جمعه شهر هرند، ساختمان جديد 

پيام نور اين شهر افتتاح شد.
ــاحت 50 هزار مترمربع و  اين ساختمان در زميني به مس
ــتفاده از تجهيزات ساختمان  زيربناي 900 مترمربع و با اس
ــازي پيش ساخته »پانل« احداث شده است و هزينه اي  س
بالغ بر يك ميليارد و پانصد ميليون ريال در بر داشته كه از 
اين مبلغ 400 ميليون ريال توسط خودياري مردم هرند و 
مبلغ يك ميليارد و يكصد ميليون ريال از محل اعتبارهاي 

دانشگاه پيام نور استان اصفهان تخصيص يافته است.
رئيس دانشگاه پيام نور هرند در مراسم افتتاحيه اين مركز 
گفت: دانشگاه پيام نور هرند كار خود را با 32 دانشجو در 
ــت و امروز مفتخريم كه به تعداد  ــته آغاز كرده اس دو رش
1100 دانشجو در 11 رشته دانشگاهي رسيده ايم. حجت 
ــالي كه از شروع به كار  ــالم رباني افزود: طي چهارس االس

ــاختمان كانون شهيد  ــگاه پيام نور هرند مي گذرد س دانش
ــت و  ــتي آموزش و پرورش در اختيار مركز بوده اس بهش
شاهد مساعدت بي نظير از همكاران در آموزش و پرورش 

هرند بوده ايم.
ــخناني در اين  نماينده ولي فقيه و امام جمعه هرند طي س
آيين گفت: عالي ترين اكرام خدا به بنده، شكركردن نعمت 
اوست و بايد نسبت به همه مواهب الهي به خصوص علم 

و دانش شكرگذار بود.
ــوره فجر به نام  ــالم افضل هرندي افزود: س حجت االس
ــين )ع( ناميده شده و در وصف انسان هاي برتر  امام حس
ــده است كه با درک مفاهيم  ــان هاي فاسد متذكر ش و انس
ــي را كه خداوند  ــام و رتبه هاي ــير آن مي توان مق و تفاس
ــرد. وي در پايان  ــه درک ك ــان ها در نظر گرفت ــراي انس ب
ــتان قدرداني  ــگاه پيام نور اس ــت دانش  از زحمات رياس

كرد.
رئيس دانشگاه پيام نور استان اصفهان در سخناني از زحمات 

اصالني رئيس سابق دانشگاه پيام نور استان قدرداني كرد و 
ــان در احداث مراكز و توسعه و افزايش  حركت هاي ايش
سطح علمي دانشگاه را مثبت ارزيابي كرد. دكتر فضيلتي 
افزود: با ورود به محيط دانشگاه پيام نور دريافتم كه در اين 
مركز نيز همانند دانشگاه صنعتي كارهاي خوب و بزرگ 
انجام مي شود و توانايي هاي هيأت علمي و دانشجويان پيام 
ــب  می دهد. وي تصريح كرد: هدف  نور به من قوت قل
ما عمل به فرامين ولي امر مسلمين است و بايد در تبديل 
ــازي  علم به فناوري و فناوري به كارآفريني و تجاري س
ــا باشيم و شرايط را براي دانشجويان به گونه اي  علم كوش
فراهم آوريم كه باعث عزت و سربلندي ايران اسالمي در 

جهان شود.
ــه زودي در همه  ــاخت: ب ــان س دكتر فضيلتي خاطرنش
دانشگاه هاي كشور اين مهم عملياتي مي شود و دانشگاه ها با 
توليد فناوري و تبديل آن به كارآفريني، علم را به سرمنزل 

توليد ثروت مي رسانند.

ــتان  به گزارش اداره روابط عمومی آموزش و پرورش اس
اصفهان، همايش يكروزه كارشناسان روابط عمومی ادارات 
ــی معاون مركز  ــرورش كه با حضور كاظم  آموزش و پ
اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش 
ــيمای مركز  ــاون اطالعات و اخبار صدا و س و ناظر مع
ــالن اجتماعات اين اداره كل برگزار  اصفهان، در محل س
شد. سيد مجيد عامليان، مدير كل آموزش و پرورش استان 
اصفهان، صبر و شكيبايی و رعايت موازين تقوای الهی را 
موجب سنگينی بار كار گزاران روابط عمومی دانست و 
ــانی، متاسفانه  افزود: امروز در همه عرصه های اطالع رس
نقش رعايت تقوا و تعهد كم رنگ است و مسئوالن روابط 
عمومی بايد برای تاثير گذاری عميق تر و انجام تعهدات 
سنگين كار اطالع رسانی، از دو سالح صبر و تقوی بهره 

كامل ببرند. 
ايشان شرط مهم موفقيت روابط عمومی ها را شفافيت در 
كار، به روز بودن پاسخگويی صادقانه و دادن حق نظارت 
ــت و ادامه داد: سرعت  ــازنده به مردم دانس و حق نقد س
ــانی برای عصری كه خانه شيشه ای  و دقت در اطالع رس
نام گرفته است، يكی از وظايف خطير و حساس روابط 
عمومی ها و اصحاب رسانه است. در ادامه كاظمی معاون 
ــانی و روابط عمومی وزارت آموزش و  مركز اطالع رس
پرورش طی سخنانی با تقدير و تشكر از مجموعه فعال 
روابط عمومی استان اصفهان، منشاء و مرجع اصلی تغيير 
ــت و افزود:  و تحول در آموزش و پرورش را معلم دانس
ــد كه  تا جايی كه امكان دارد بايد تمام تالش ما اين باش
معمالن ما پژوهنده و پژوهشگر باشند. چرا كه كانون بهبود 

آموزش و پرورش مدارس هستند. 
ــد كردن او  ــردن معلم و عزت من ــت: توانمند ك وی گف
ــم در جامعه از  ــت اجتماعی معل ــدن مرجعي و بازگردان
سياست های اصولی وزارت آموزش و پرورش قلمداد می 
شود. وی همچنين به تعريف جامع و نقش كليدی مدارس 
اشاره كرد و خاطر نشان ساخت: مديران و معلمان به لحاظ 
سطح تماس نزديك با دانش آموزان از تمام اقشار فرهنگی 
ــه ای از امتيازات و  ــتن مجموع ديگر برای در اختيار داش
اختيارات مستحقق ترند، چرا كه بدون اختيار نمی توان انتظار 
تحول داشت و رويكرد مدرسه محوری در پی تحقق چنين 
ــود و تمام تصميمات و فعاليت های  اهدافی دنبال می ش
ــتی از درون مدرسه تعريف   مهم آموزش و پرورش بايس

شود. 

نماينده ولي فقيه حجت االسالم حسنعلی موذنی در سپاه 
چهار محال و بختياري بيان داشت: حضور باشكوه ملت 
ايران در راهپيمايي 22 بهمن هجمه عظيم تبليغات سوء 
دشمنان در راستاي تضعيف آرمان هاي نظام را به چالش 
كشاند. به گزارش فارس، حجت االسالم حسنعلي موذني 
در جمع بسيجيان گردان هاي امام حسين )ع( اين استان 
اظهار داشت: مردم در نقاط مختلف كشور از جمله استان 
چهارمحال و بختياري از اقشار مختلف، روز 22 بهمن 
در پاسخ به نداي رهبري معظم انقالب به صحنه آمدند 
تا خط بطالن ديگري بر خواب هاي آشفته آمريكا و رژيم 

صهيونيستي بكشند. 
ــود ثابت  ــن حضور خ ــردم با اي ــرد: م ــح ك وي تصري
ــته و به  ــان عالقه داش ــد كه به انقالب و كشورش كردن
ــئوالن اعتقاد قلبي دارند و با تبليغات و جنجال هاي  مس
ــرب خالي  ــوء غ ــه را براي تعابير س ــانه اي صحن  رس
نمي كنند.موذني ادامه داد: مردم ما شركت در راهپيمايي 
ــي مي دانند و  ــوم اله 22 بهمن را تكليف الهي و سياس ي
ــزم و اراده آنان ذره اي  ــن رو تبليغات غربي ها در ع از اي
ــته و ندارد.  وي الزمه اطاعت از واليت فقيه و  اثر نداش
حركت در مسير انقالب را بصيرت عنوان كرد و گفت: 

الزمه واليتمداري شناخت و معرفت است كه به مقدار 
افزايش شناخت نسبت به واليت اطاعت پذيري از آن نيز 
عميق تر مي شود. نماينده ولي فقيه در سپاه چهارمحال و 
بختياري، بصيرت و واليت پذيري را دو ابزار مهم براي 
مقابله با جنگ نرم و تبليغات رسانه اي غرب عنوان كرد 
ــردم امري الزم و  ــتن بصيرت براي عامه م و افزود: داش
براي نخبگان و خواص ضروري است و از اين روست 
ــمن و فتنه هاي آنان  كه مي توان در جنگ نرم نيز بر دش

فائق آييم. 

ــالم محسن قمی معاون امور بين الملل دفتر  حجت االس
ــالم خواهي  ــت: صداي اس مقام معظم رهبري اظهار داش
علماي االزهر و دانشگاهيان حامي خيزش اسالمي مردم 
مصر، از سوي رسانه هاي غربي و بين المللي سانسور مي 
شد.  حجت االسالم محسن قمي در گفتگو با ايرنا افزود: 
 در جريان خيزش اسالمي مصر، رسانه هاي استكباري و 
ــوادار دولت  ــداي علماي ه ــي تنها ص ــن المللي غرب بي

ديكتاتوري مبارک را منعكس مي كردند. وي بيان داشت: 
ــالمي مردم  برخي از علماي االزهر كه حامي خيزش اس
ــور  ــالم خواهي مردم اين كش مصر بودند به صفوف اس
ــتند. قمي يادآور شد: براساس اخبار رسيده حركت  پيوس
اسالمي مردم مصر در سرنگوني ديكتاتوري مبارک در بين 
برخي از علما و دانشگاهيان مصر جاي پاي محكمي داشته 
ــت. به گفته وي، اين خيزش عظيم اسالم خواهي در  اس

مصر نشان مي دهد كه علماي مذهبي و دانشگاهيان اسالم 
گراي مصري براي مقابله با حكومت غرب گراي حسني 
مبارک تاثيرگذار بوده اند. مسئول سابق نهاد نمايندگي ولي 
فقيه در دانشگاه هاي ايران يادآور شد: همراهي روشنفكران 
و علماي مذهبي در ايران كه از آن با عنوان وحدت حوزه و 
دانشگاه ياد مي شود يكي از عوامل پيروزي انقالب اسالمي 

ايران و تحكيم بخش انقالب اسالمي بوده است. 

مهلت ثبت نام كارمندان در سامانه 
نظام كاركنان تمديد شد 

برگزاری نمايشگاه حفاظت اطالعات
 در كاشان 

نشريه خبري رسانه دانشگاه 
آزاد واحد خميني شهر منتشر شد

بسته هاي حمايتي بخش كشاورزي 
رضايت بخش است

مهلت ثبت نام كاركنان رسمي، قراردادي و پيماني در سامانه كاركنان نظام 
اداري كشور تمديد شد. 

حسن طاهري معاون توسعه مديديرت و منابع انساني استاندار چهارمحال 
وبختياري در گفتگو با ايرنا اظهار داشت:كليه امور اداري كاركنان دولت و 

خانواده آنان در آينده اينترنتي خواهد شد. 
وي تاكيد كرد: پرداخت حقوق و بيمه كاركنان و خانواده آنان به صورت 

متمركز از طريق اين سامانه انجام خواهد شد. 
ــن  بهم ــان  پاي ــا  ت ــور  كش اداري  ــام  نظ ــان  كاركن ــزود:  اف ــري  طاه
ــده  ــات پرون ــت اطالع ثب ــراي  ب ــد  ــت دارن ــاري مهل ــال ج ــاه س م
ــدام  اق  www.karmandiran.ir ــامانه  س در  ــود  خ ــي   الكترونيك

كنند. 

محمد باقر خندان

ــالگرد عمليات والفجر 8 كه بنام روز حفاظت، اطالعات در  همزمان با س
ــگاهی از طرف حفاظت اطالعات ناحيه  ــپاه نامگذاری گرديده نمايش س
ــيج كاشان متشكل از عكس، پوستر، روش های مقابله با نفوذ  مقاومت بس
ــئول حفاظت اطالعات بسيج  ــی افراد بيگانه انجام گرفت. مس و جاسوس
ــگاه را آشنايی بيشتر پرسنل با انواع  ــان هدف از برگزاری اين نمايش كاش

ترفندهای دشمن و هوشياری بيشتر بسيجيان ذكر نمود. 
ــردار حاج جواد ملكی از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس در بازديد  س
ــا بصيرت خود و خانواده و  ــگاه گفت: وظيفه امروز ما ارتق از اين نمايش

بروز بودن بسيجيان با آگاهی و بيدار بودن آنهاست. 

ــالمي واحد خميني شهر بيست و  ــگاه آزاد اس به همت روابط عمومي دانش
يكمين شماره خبرنامه رسانه منتشر گرديد. 

ــماره عناوين همايش ملي مشاوره، حضور سردار طاليي در جمع  در اين ش
دانشجويان، همايش منطقه اي تازه هاي ايدز، ارائه مقاالت اعضاء هيأت علمي 
در مجامع بين المللي، كسب رتبه برتر خبرگزاري ايسكانيوز در واحد، اولين 
كنفرانس ملي مهندسي برق، درخشش دانشجويان در اولين المپياد مخترعان 
و مبتكران، كنفرانس هدفمند كردن يارانه ها، نمايشگاه آثار دانشجويان، جذب 
ــي مكانيك، همايش  ــومين همايش ملي مهندس ــي، س  كامل بودجه پژوهش
ــي ــنواره دانش و نيايش، كارگاه آموزش  منطقه اي ازدواج موفق، دومين جش
 تحليل هزينه ها، تفاهم نامه همكاري با دانشگاه ها درج گرديده كه جهت بهره مندي 

دانشگاه هاي آزاد اسالمي در سراسر كشور چاپ و توزيع شد.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري گفت: بسته هاي حمايتي 
تدوين شده براي بخش كشاورزي و دامپروري رضايت بخش و جوابگوي نياز 
اين بخش است.  صفدرنيازي در گفتگو با ايرنا افزود: تعيين و تامين 3/5 ميليون 
ليتر سوخت )نفت گاز( سهميه اي ماهانه با قيمت هرليتر يك هزار و 500 ريال 
ــوخت ادوات كشاورزي يكي از اين بسته هاي  براي مصارف مرغداري ها و س
حمايتي بخش كشاورزي استان است. وي پرداخت 40 ميليون ريال تسهيالت 
كم بهره براي تامين سوخت مورد استفاده بهره برداران بخش كشاورزي و دام و 
ــتان را از ديگر حمايت دولت از اين قشر آسيب پذير جامعه ذكركرد.    طيور اس
 نيازی، توزيع هفت هزار تن گندم با قيمت مناسب براي توليد دان خوراک مرغ 
مرغداري هاي استان خبر داد و افزود: توزيع 22 هزار تن گندم و 15 هزار تن جو 

نيز براي توليد كنسانتره خوراک دامي نيز از تمهيدات درنظر گرفته شده است. 

نماينده ولي فقیه در سپاه چهارمحال و بختیاري:
حضور حماسي مردم غرب را به چالش كشاند

عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي 
صداي اسالم خواهي علماي حامي خيزش مردم مصر سانسور مي شد

ساختمان جديد دانشگاه پيام نور هرند افتتاح شد

سياست های اصولی وزارت آموزش و پرورش در مورد معلمان 

اگر در هنگام وقوع زلزله خارج از ساختمان بوديد از ساختمان هاي بلند ، تيرهاي برق ، پل ها و 

درختان  دور شويد.



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
5                         دوشنبه 25 بهمن 1389/ 10 ربیع االول 1432/ شماره 464       Monday 14 February 2011 

سالمت

زاينده رود
ــناس بهداشت محيط(  زهرا موسويان )كارش
ــا زاينده رود تصريح كرد:  در گفتگوي اختصاصي ب
اگر فردي دچار سرماخوردگي و ترشحات گوش يا 
ناراحتي تنفسي باشد و وارد استخر شود؛ امكان آن زياد 
 است كه در هنگام شنا با فشار آب، آلودگي به داخل 
ــر وارد شده و بيماري را شديدتر و  سينوس هاي س

مزمن نمايد.
 وي  گفت:  استخر يكي از اماكن تفريحي مي باشد 
و آب آن به طور مستقيم با بدن فرد شناگر در تماس 
است. كارشناس بهداشت محيط خاطرنشان كرد: آب 
استخر شنا نه تنها دريافت كننده مواد دفعي بدن نظير 
ــد بلكه  ــوس بيني، بزاق دهان و عروق مي باش موك
ــويي و عمل دوش گرفتن با  چنانچه رفتن به دستش
ــون زدن در جايگاه ويژه در محوطه  آب گرم و صاب
ــورت نگيرد، آثار  ــتخر و قبل از ورود به آب ص اس
ــواد دفعي مدفوعي، ادرار و آلودگي هاي محل كار  م
 يا خيابان كه روي پوست نشسته اند و نيز روغن ها، 
ــده و بهداشت  كرم ها و ديگر آالينده ها وارد آب ش

آب و سالمت شناگران را به مخاطره مي اندازد.
زهرا موسويان درباره استخرهاي غيرسرپوشيده هم 
ــي از وزش  ــتخرها از گرد و خاک ناش افزود: اين اس
طوفان ها، گرده هاي گل گياهان و ديگر آلودگي هاي 
هوا در امان نيست. وي گفت: با توجه به اين موردها 
ــات صافي، گندزدايي و راهبري  توجه ويژه به عملي

مناسب و استفاده از توالت و بهره گيري از دوش آب 
گرم و صابون قبل از ورود به آب استخر الزم است، 
ــالمت افراد و رعايت وضع ظاهري  چرا كه حفظ س

بهداشتي و مطبوع ضروري است.
ــتان، نظارت و كنترل  كارشناس بهداشت محيط اس
ــناگران قبل از ورود به محوطه استخر  ــتي ش بهداش
ــن امر فقط براي  ــت و تصريح كرد:  اي را مهم دانس
ــت بلكه براي حفظ  ــري از آلودگي آب نيس جلوگي
ــت. زهرا موسويان در  ــناگر نيز مهم اس سالمتي ش
ــتي،   ــن تأكيد بر رعايت نكته هاي بهداش  ادامه ضم
توصيه هاي بهداشتي در خصوص استفاده از استخر 

شنا را اين گونه تشريح كرد: 
ــناگران قبل از ورود به استخر از    معاينه ظاهري ش
نظر سرماخوردگي، جوش، بثورات پوستي،  التهاب 
چشم ها و يا هر عفونت ديگري كه در اثر آن احتمال 
ــبب  ــناگران را س ــاير ش  آلودگي آب و در نهايت س

مي شود و در صورت داشتن اين موردها از ورود آنها 
به استخر جلوگيري به عمل آيد.

 جلوگيري از پذيرش مراجعان بيش از حد ظرفيت 
استخر. 

 نظارت و گندزدايي اطراف حوضچه ها، محل هاي 
رخت كن و دوش ها به طور مرتب.

ــناگر از مايو، كاله شنا، حوله،  ــتفاده هر فرد ش  اس
دمپايي مجزا به طور اختصاصي و تميز و جلوگيري از 
استفاده از وسايل مذكور به صورت مشترک حتي اگر 

اين وسايل متعلق به اعضاي يك خانواده باشد.
 پرهيز از تكيه دادن به ديوارهاي محيط استخر كه 
ــأ انتقال بيماري هاي قارچي مختلف  مي توانند منش

باشند.
ــناگران قبل از ورود به   ضرورت دوش گرفتن ش
استخر. در واقع مسئوالن استخرها بايد نظارت كنند كه 
افراد پيش از ورود به استخر بايد سر و بدن خود را با 
شامپو و صابون بشويند تا به اين ترتيب چربي و عرق 

و آلودگي سر و بدن آنها به استخر انتقال نيابد.
 قرار دادن پاها قبل از ورود به استخر در حوضچه 

گندزدايي پا به مدت يك دقيقه.
 اقدام شناگران قبل از ورود به استخر نسبت به تخليه 

مثانه.
 شستشوي مواد آرايشي با كرم هاي ضد آفتاب از 
سطح پوست قبل از ورود به استخر براي جلوگيري از 

ايجاد حساسيت پوستي.

كارشناس بهداشت محیط استان اصفهان: 

ورود فرد سرماخورده به داخل استخر سبب تشديد 
بيماري اش مي شود ــاد در آمريكا  ــي به مقدار زي چاي كوه

ــي يابد و به صورت  ــا پرورش م و اروپ
ــدم و ذرت  ــودرو در ميان مزارع گن خ

يافت مي شود. 
ــا و آمريكا به نام  ــي در اروپ چاي كوه
ــنت جونز شهرت دارد و مدتي است  س
ــراي هر  ــده و ب ــيار معروف ش ــه بس ك

بيماري به كار  مي رود. 
ــه روغن چاي  ــت بدانيد ك ــب اس جال
كوهي  براي مدت سه قرن در انگلستان 
ــت. چاي  ــا داروي زخم ها بوده اس تنه
ــاي  ــه كوه ه ــران در دامن ــي در اي كوه
ــدران  مازن و  ــوس  ــرج،  چال ــرز،  ك الب
ــد زياد  ــه ح ــران ب ــرب اي ــاط غ  و نق

مي رويد.
ــن گياه را خوب  ــا نانوايي ها اي  در اروپ
ــي از آن را به آرد  ــند زيرا كم مي شناس
ــه مي كنند كه نان را بهتر و خوش  اضاف

طعم تر مي كند.
ــفيد  ــاي كوهي به رنگ س ــاي چ گل ه
ــاالي  ب در  ــه  ك ــند  باش ــي  م زرد  ــا  ي
ــم  ــورت مجتمع به چش ــه ص ــاقه ب  س

مي خورد.
ــر و داراي بوي  ــي معط ــن گل ها كم اي
ــد. ميوه چاي كوهي  مخصوصي مي باش

به شكل كپسول است.
تركیب هاي شیمیايي: مهم ترين ماده 
شيميايي چاي كوهي هاپيرين و همچنين 
ماده قرمز رنگي به نام هايپريسين است 
چاي كوهي داراي تانن و اسيد نيكوتي 

نيك نيز مي باشد.
ــر طب قديم  خاصی��ت دارويي: از نظ
ايران اين گياه گرم و خشك است. ماده 
قرمز رنگي كه در برگ هاي چاي كوهي 
وجود دارد و با فشار دادن برگ ها از آن 
استخراج مي شود براي التيام زخم ها و 

درمان سوختگي ها به كار مي رود. 
براي تهيه جوشانده و يا دم كرده اين گياه 
بايد حدود يك قاشق چايخوري برگ و 
ــاه را در دو فنجان آب  ــك گي گل خش
ــانيد  جوش ريخته و آن را آنقدر بجوش
ــپس آن را  ــك فنجان باقي بماند س تا ي

مصرف كنيد.
ــوان به موردهای  ــه طور خالصه مي ت ب

زير اشاره كرد:
 ضد كرم معده و روده مي باشد.

 ادرار آور و قاعده آور است.

ــي كند و  ــاز م ــدا را ب ــي ص  گرفتگ
خلط آور است.

ــه كار  ــرض كزاز ب ــان م ــراي درم  ب
مي رود.

ــورت پودر  ــه ص ــرگ آن را ب ــر ب  اگ
ــاي عميق و  ــم ه ــد و روي زخ درآوري
متعفن بپاشيد اين نوع زخم ها را خوب 

مي كند.
ــهال و اسهال خوني   درمان كننده اس

است.
ــزي مغزي  ــكوک به خونري ــر مش  اگ
ــال خونريزي مغزي  ــتيد و يا احتم هس

وجود دارد از اين دارو استفاده كنيد.
 درمان كننده بيماري مننژيت است.

 براي درمان فلج به كار مي رود.
 سياه سرفه را از بين مي برد.

 درد پشت و گردن و خشكي گردن را 
درمان مي كند.

 براي كم خوني مفيد است.
ــاز مي كند  ــتها را ب ــاي كوهي اش  چ
بنابراين مي توان آن را به بچه ها و افراد 

مسن كه اشتها ندارند داد.
 ضد افسردگي مي باشد.

ــات جديدي كه  ــت با تحقيق و در نهاي
ــا  ــمندان روي اين گياه معجزه آس دانش
ــه اند كه چاي  ــام داده اند و دريافت انج
ــا را از بين  ــي تواند ويروس ه كوهي م
ــروس بيماري  ــي روي وي ــرد و حت بب

AIDS نيز اثر دارد.
ــرص ضد  ــه از ق ــاني ك ضرره��ا: كس
ــد  ض و  ــم  آس ــاي  داروه ــارداري،  ب
ــتفاده  ــيت اس ــرماخوردگي و حساس  س
مي كنند نمي توانند چاي كوهي مصرف 

كنند.

چاي كوهي
پودرها و ساير مواد آرايشي، پوست را كثيف كرده و منافذ آن را مسدود 
مي كنند و ما مجبور هستيم به دفعات آنها را پاک كنيم. آب و صابون به 
تنهايي براي بيرون آوردن اين ذرات كافي نيست بلكه بايد موادي به كار 
ببريم مانند اجسام چرب كه به زور، مواد رنگي اين پودرها و جرم هاي 
پوست را بگيرند و آنها را بيرون بكشند و در نهايت باعث جذب بهتر 

اكسيژن توسط پوست شوند.
ــير زيبايي مي گويند كه  ــه اين فرآورده ها، روغن هاي پاک كننده يا ش ب
ــبكي وجود دارد و براي پاک كردن روزانه  در آنها مواد چربي كم و س
ــيرپاک كن ها از قديمي ترين محصوالت  ــت به كار مي رود. ش  پوس
ــتند كه بيشتر به فرم روغن در آب استفاده مي شوند و  پاک كننده هس

روغن آن ها نيز از نوع پارافين انتخاب مي گردد. 
صابون كافي نیست 

ــطحي بسيار رايج است و  ــتفاده از صابون ها به عنوان پاک كننده س اس
بسياري از خانم ها صابون ها را به عنوان يكي از پاک كننده هاي مناسب 
مي دانند، غافل از اينكه صابون پاک كننده چندان مناسبي نيست و داراي 
ــاره  ــت كه از آن ميان مي توان به چند مورد زير اش معايب فراواني اس

نمود:
 نياز به آب

 زدودن بيش از حد چربي از سطح پوست
 ايجاد خشكي و كشيدگي در پوست

 قليايي نمودن پوست 
اثر رواني كف و فوم ها و پاك كننده هاي كف كننده

ــي محصوالت با ميزان كف  ــياري از ما ميزان پاک كنندگ  در نظر بس
ــند  ــبت دارد و محصوالتي را كه با كف همراه نباش حاصل از آن نس
ــوب نمي كنيم. براي ارضاي اين حس رواني  جزو پاک كننده ها محس
ــه بازار ارايه  ــتي فوم هاي پاک كننده را ب ــي بهداش البراتورهاي آرايش
ــازي پوست به آب نياز دارند و در  نموده اند. اين فرآورده ها براي پاكس
تماس با آب كف مي كنند. اين محصوالت برخالف صابون ها حالت 
ــته و پوست را خشك نمي كنند و ضمن پاكسازي كامل  قليايي نداش

پوست، اليه محافظ سطح پوست را حفظ مي كنند.
نحوه استفاده از شیرپاك كن

 نحوه استفاده از اين فرآورده ها به صورت زدن آنها روي نوک انگشت 
و سپس ماليدن آن روي صورت به شكل دواير متحدالمركز )يا مارپيچي 
از داخل به خارج( به همراه ماساژ ماليم مي باشد كه در صورت احتياج 

به تكرار عمل فوق دوباره به همان شكل تكرار مي شود.
براي پاک كردن آرايش چشم، از مواد پاک كننده آرايش كه ويژه چشم 
ــند و نياز به مراقبت  ــت، استفاده كنيد. چشمان شما بسيار حساس اس

بيشتري دارند.
ــيله  ــرم پودر و رژ لب به راحتي به وس ــما مانند ك  آرايش صورت ش
پاک كننده هاي آرايشي كه پايه آبي دارند، از روي پوستتان پاک مي شوند 
ولي آرايش چشم مثل سرمه، ريمل و خط چشم نياز به مواد پاک كننده 
قوي تري دارند. اين مواد پاک كننده بايد پايه روغني داشته باشند تا اين 

مواد آرايشي سمج را از چشمان شما پاک كنند.
ــم در پايان روز،  ــما ه ــت ش در صورتي كه آرايش نمي كنيد، الزم اس
صورتتان را با يك پاک كننده ماليم تميز كنيد تا بقاياي گرد و غبار و 
ــطح پوست شما پاک شوند. اين روش از  آلودگي هاي هوا از روي س
چرب شدن پوست شما و جوش زدن آن جلوگيري مي كند. تميزكردن 

منظم پوست آن را براق و سالم مي كند.

دانستني هايي در مورد شيرپاك كن
مثل آینهنسخه گياهی

ــارايوو و هيأت همراه به منظور استفاده از تجربيات علمي،  ــگاه س رئيس دانش
فرهنگي و همچنين امضاي تفاهم نامه هاي علمي با دانشگاه هاي ايران از دانشگاه 
علوم پزشكي اصفهان بازديد نمود. دكتر شيراني، رئيس دانشگاه در اين نشست 
گفت: كشور ايران در حوزه بهداشت و درمان پيشرفته ترين و مجهزترين خدمات 
ــتان اصفهان نيز مجهز به همين  ــد و اس و امكانات موجود در دنيا را دارا مي باش

امكانات براي درمان بيماران مي باشد.
ــالمي، سيستم سالمت  ــكوهمند اس وي با بيان اينكه قبل از پيروزي انقالب ش
ــور كامل نبود و به جز چند  ــتي و درماني مردم به ط جوابگوي نيازهاي بهداش
ــتاها خدمات بهداشتي درماني به صورت كامل  ــهر بزرگ، در شهرها و روس ش
ارايه نمي شد افزود: به بركت پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي،  در اين سال ها 
ــاخص هاي سالمت در كشور به طور چشمگيري افزايش يافته به طوري كه  ش
هم اكنون ايران از نظر سازمان بهداشت جهاني يكي از مجهزترين و پيشرفته ترين 

نظام سالمت را در دنيا دارا مي باشد.
وي با اشاره به اينكه دشمنان و استكبار جهاني، در طول سال هاي بعد از انقالب 
ــور بوده اند، افزود: مردم ايران به  با توطئه هاي متعدد خودخواهان سلطه بر كش
پشتوانه انقالب اسالمي و با هدايت ها و تدابير رهبر فرزانه انقالب توانسته اند در 

تمامي زمينه هاي علمي- پژوهشي، اجتماعي و سياسي قدم هاي بزرگي را بردارند 
و توطئه هاي آنان را خنثي نمايند. دكتر شيراني تصريح كرد: ساخت ماهواره و 
پرتاب آن به فضا و همچنين توليد 96 درصدي داروهاي مصرفي در داخل كشور، 

از نمونه هاي بارز بركات انقالب اسالمي مي باشد. 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي در ادامه سخنان خود گفت: دانشگاه علوم پزشكي 
ــجو و 7 دانشكده، شامل  اصفهان با وجود 700 عضو هيأت علمي، 6500 دانش
ــتاري و مامايي، مديريت و  ــكي،  داروسازي، پرس ــكده پزشكي، دندانپزش دانش
ــاني، علوم توانبخشي و بهداشت و 30 مركز تحقيقاتي توانسته است  اطالع رس
ــي، در بين 44 دانشگاه كشور جزو  همواره در تمامي زمينه هاي علمي- پژوهش
ــخنان خود گفت: بايد توجه  ــد.  دكتر شيراني در پايان س ــگاه برتر باش 3 دانش
ــرفت يك جامعه مؤثر واقع شود و در  ــت كه علم با تعهد مي تواند در پيش داش
دانشگاه ها بايستي عالوه بر علوم مختلف، تعهد و انسان سازي نيز به دانشجويان 
آموزش داده شود و همان طور كه رهبر كبير انقالب اسالمي فرموده اند: »دانشگاه 
ــت و انسان از ديدگاه تعاليم ديني كسي است كه هم  ــان سازي اس كارخانه انس
ــط اين دو معيار مي تواند به اهداف متعالي خود  ــد و توس  عالم و هم متعهد باش

برسد.«

 زاينده رود
ــا زاينده رود گفت: يك  ــن زاده )فوق تخصص عفونی اطفال( در گفتگو ب مؤم
چهارم كودكان در معرض خطر عفونت های تنفسی هستند كه البته اين خطر سنين 
ــتم ايمنی كودكان زير 5 سال كامل  ــال را بيشتر تهديد می كند چرا كه سيس زير 5 س
ــال، كودكان زير يك سال بيشتر در  ــت. وی افزود: حتی در ميان كودكان زير 5 س نيس
معرض خطر عفونت های تنفسی هستند و اين عفونت ها را بيشتر جذب می كنند. 
فوق تخصص عفونی اطفال خاطرنشان كرد: روزانه ميلياردها ميكروب در هوا پخش 
است كه منتظر ورود به بدن هستند البته بسياری از اين ميكروب ها وارد بدن می شوند 
اما با توجه به سيستم دفاعی بدن همانجا از بين می روند اما در كودكان وضعيت متفاوت 
 است. مؤمن زاده علل و عوامل ايجاد كننده عفونت های تنفسی را بدين شرح عنوان 
كرد: كامل نبودن سيستم ايمنی: عدم وجود سيستم ايمنی كامل در كودكان سبب می 
شود كه قدرت دفاعی بدن آنها در مقابل عفونت ها كافی نباشد بنابراين ميكروب وارد 

بدن شده و به صورت اسهال يا عفونت های تنفسی بروز می كند.
كثرت ويروس: 200 نوع ويروس وجود دارد. از اين ميان 100 نوع رنو ويروس 
 AS ــتند كه از اين تعداد ــد و از ميان 100 نوع ديگر 35 نوع خطرناک هس ــام دارن ن

ويروس و آنفوالنزا بسيار خطرناک هستند.
عوامل زمینه ساز:

قرار گرفتن در معرض هوای آلوده: كودكان زير 5 سال در شهرهای آلوده 5 
تا 7 بار در سال در معرض عفونت های تنفسی هستند و هرچه شهر آلوده تر باشد 
اين دفعات به 8 بار می رسد يعنی در هر ماه يك بار دچار سرماخوردگی می شوند. 

اما اين ميزان در روستاها بسيار اندک است. 
تراكم جمعیت: وقتی در خانواده ای بچه بزرگ تر دچار سرماخوردگی می شود بچه 
های كوچك تر هم مبتال می گردند اين نوع ابتال به بيماری در مهدهای كودک و مدارس 

بسيار زياد ديده می شود چرا كه پدر و مادر برای آنكه به سر كار بروند از روی اجبار كودک 
مريض را به مهدكودک برده و با همان داروی استامينوفن و قطره بينی به درمان وی می پردازند 
 و چون كودک در منزل استراحت نمی كند ميكروب بيماری اش در فضای آموزشی منتشر 

می گردد.
ــه خوبی طی نمی كنند  ــودكان دوره نقاهت و درمان را ب  س��وء تغذي��ه: وقتی ك
ــيار هشداردهنده  ــوء تغذيه اتفاق می افتد و اين بس ــتهايی رخ می دهد و س بی اش
 است چرا كه سوء تغذيه بيماری را شديدتر می كند و سيستم ايمنی بدن را ضعيف 
می نمايد. اين فوق تخصص عفونی اطفال خاطرنشان كرد: يك سرماخوردگی عادی 
ــت. از  ــی يابد و در طول دوره نقاهت آن حدود 4 تا 5 روز اس ــا 7روز بهبود م 5 ت
ــد كه كودک بيمار به تغذيه خوب روی بياورد.  ــويی 4 تا 5 روز نيز طول می كش س
حال اگر بعد از سه روز اول ابتال به سرماخوردگی كودک به مكان های پرتجمع مثل 
ــده دوباره عفونت ها را  مهدكودک برود به لحاظ آنكه دوره درمانش كامل طی نش
جذب می كند و بهبود هم حاصل نمی شود. مؤمن زاده تصريح كرد: در فصول سرما 
به جهت آنكه كودكان به عفونت ها دچار نشوند بايد شرايطی مثل گرم نگه داشتن 
هنگام بيرون رفتن، پرهيز از تغييرات ناگهانی دما، دوری جستن از نقاط پر جمعيت و 
پرهيز از قرار دادن كودک از جريان مستقيم و سريع را فراهم نمود. وی درباره گرفتگی 
 بينی در كودكان گفت: گرفتگی بينی عامل شايعی در آلرژی است بنابراين بايد مواد 
ــرخ كردنی، دود سيگار، حشره كش ها  آلرژی زا مانند بوی عطر، بوی گل، بوی س
و ... از كودكان دور شود. مؤمن زاده افزود: حتی برخی بچه ها نسبت به بالش های 
ــيت دارند. فوق تخصص عفونی اطفال  ــمی نيز حساس پر، پتوها و رواندازهای پش
خاطرنشان كرد: برخی مادران كه كودک زير 6 ماه نيز دارند به محض مشاهده نوعی 
ــتامين روی می آورند كه بايد به اين مادران  عفونت در كودک به مصرف آنتی هيس

گفت: مصرف اين دارو در اين سنين ممنوع است.

ديدار رؤسای دانشگاه های اصفهان و سارايوو

فوق تخصص عفونی اطفال:
يك چهارم كودكان در معرض خطر عفونت های تنفسی هستند

احضار
ــكايتي عليه  ــين ش ــيني فرزند خدمت حس ــاه ولي حس ــاي ش ــون آق 11/211 چ
ــوده كه  ــو مطرح نم ــدي با چاق ــراد جرح عم ــي بر اي ــد ملكي مبن ــاي محم آق
ــيدگي براي  ــه 891004 ک 109 اين دادگاه ثبت، وقت رس ــه كالس ــده آن ب پرون
ــه متهم مجهول  ــده نظر به اينك ــن ش ــح تعيي ــاعت 10/5 صب روز 1390/1/17 س
ــري مراتب يك  ــي كيف ــب ماده 115 قانون آئين دادرس ــد لذا حس المكان مي باش
ــود و از متهم  ــر مي ش ــار طبع و نش ــاي كثيراالنتش ــي از روزنامه ه ــت در يك نوب
ــود و در  ــيدگي در وقت مقرر حاضر ش ــوت بعمل مي آيد جهت رس ــور دع مذك
ــي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ  ــده تلق ــورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش  ص

خواهد نمود.
م الف/ 15504                       دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

تحديد حدود اختصاصی 
ــماره  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالک ش ــون تحديد حدود شش 11/215 چ
ــهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي  33/432 واقع در مهرقويه بخش يك ثبتي ش
حبيب اله اسالمي فرزند عباس در جريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی 
ــاده 15 قانون ثبت و  ــمت اخير از م ــتور قس ــت به عمل نيامده اينك بنا به دس ثب
برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز 1389/12/21 ساعت 8 
ــروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی بكليه مالكين  صبح در محل ش
ــل حضور يابند.  ــاعت مقرر در مح ــن اخطار می گردد كه در روز و س ومجاوري
ــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم  ــات مجاورين و صاحبان ام اعتراض
صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
ــت ظرف مدت  قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايس
ــت  ــليم اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواس ــاه از تاريخ تس يكم
ــد ضمنًا چنانچه روز  ــالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نماي ــع ذيص را از مرج
ــدود در روز بعد از ــده گردد تحديد ح ــا تعطيلی پيش بينی نش ــد مواجه ب  تحدي

 تعطيل انجام خواهد شد. 
تاريخ انتشار:  89/11/25 

ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ وقت رسیدگي
ــي  ــا امين ــان محمدرض ــه 89-527 خواه ــده كالس ــوص پرون 11/275 در خص
ــون ريال، به  ــه مبلغ ده ميلي ــه وجه يك فقره چك ب ــي بر مطالب ــتي مبن دادخواس
ــت احمدرضا جعفر  ــر و تأديه به طرفي ــي،  تأخي ــارات دادرس انضمام مطلق خس
ــيدگي براي روز چهارشنبه مورخ 89/12/25  ــه تقديم نموده است. وقت رس پيش
ــب  ــه مجهول المكان بودن خوانده حس ــن گرديده، با توجه ب ــاعت 8:30 تعيي س
ــيدگي به  ــر تا خوانده قبل از وقت رس ــان مراتب در جرايد منتش ــاي خواه تقاض
ــماره  ــاني جنب بيمه ايران- مجتمع ش ــم كاش ــعبه واقع در خيابان محتش اين ش
ــذ نمايد. در  ــت و ضمائم را اخ ــي دادخواس ــخه ثان ــك اصفهان مراجعه و نس ي
ــم مقتضي اتخاذ ــده تلقي و تصمي ــيدگي ابالغ ش  صورت عدم حضور وقت رس

مي شود.
م الف/ 15725    مدير دفتر 32 مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرايي
11/276 شماره: 89-205 ش/ 8 بموجب رأي شماره 730 تاريخ 89/5/21 حوزه 
8 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه علي 
ــت به: پرداخت تأخير تأديه  ــدري نام پدر: مهدي، مجهول المكان، محكوم اس ص
ــماره 482268-85/8/20 به مبلغ سه ميليون ريال و  ــي از صدور چك هاي ش ناش
چك 482269-85/9/20 به مبلغ سه ميليون ريال و چك 482270-85/10/20 به 
مبلغ سه ميليون ريال و چك شماره 482271-85/11/20 به مبلغ سه ميليون ريال 
ــه ميليون ريال و چك 86/1/20-482273  و چك 482272-85/11/20 به مبلغ س
ــه ميليون ريال و چك 482274-86/12/10 به مبلغ هشت ميليون ريال  به مبلغ س

ــبه آن  ــادرات از زمان صدور تا زمان وصول وجه چك كه محاس ــده بانك ص عه
برعهده اجراي احكام براساس نرخ اعالمي بانك مركزي است در حق محكوم له 
ــمس، نام پدر: محمدعلي،  نشاني محل اقامت: خميني شهر، خ كهندژ،  مرتضي ش
ــرفي، كوچه 31، پالک 3، به استناد ماده 19 آئين نامه  ــهيد اش مقابل بانك ملي، ش
ــوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي محكوم  اجرائي ماده 189 قانون برنامه س
عليه مكلف است: پس از ابالغ اين اخطار اجرايي ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
ــا انجام تعهد و مفاد رأي  ــذارد و يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به و ي ــرا بگ اج
بدهد. در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي احكام دادگاه يا 

دادگستري محل تحويل خواهد شد.
م الف/ 15909                   شعبه هشتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
ــيله  ــه: 52-712/89، بدين وس ــماره: 11890، تاريخ: 89/9/23، كالس 11/278 ش
ــركپه كه برابر  ــده جاللي س ــي و خانم فرخون ــاي عباس كبيري طرق ــما آق به ش
ــگاه انتظامي طرقرود در  ــورخ 1389/09/05 مأمور ابالغ و اجراي پاس ــزارش م گ
ــايي قرار نگرفتيد ابالغ  ــه فوق مورد شناس ــند اجرائي كالس آدرس مندرج در س
ــر به صدور  ــورخ 1380/03/29 كه منج ــرارداد 69338 م ــردد به موجب ق مي گ
ــما و بانك ملت شعبه كمال الملك كاشان به آدرس  ــت بين ش اجرائيه گرديده اس
شهرستان كاشان- ميدان كمال الملك مبلغ 144/652/495 ريال بابت اصل و مبلغ 
81/968/214 ريال بابت جريمه تأخير تا تاريخ 1389/07/21 كه روزانه از تاريخ 
ــده مبلغ 83/226 ريال به عنوان جريمه ديركرد به بدهي شما اضافه مي شود  ياد ش
ــيد كه بر اثر عدم پرداخت بدهي مربوط قرارداد ياد شده بستانكار  بدهكار مي باش
ــت صدور اجرائيه را نموده لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اسناد  درخواس
ــما ابالغ مي گردد كه از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ  ــمي الزم االجرا به ش رس
ــه زاينده رود چاپ  ــود و فقط يك نوبت در روزنام ــوب مي ش ابالغ اجرائيه محس
اصفهان درج و منتشر مي گردد ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت بدهي خود 

 اقدام در غير اين صورت بدون نشر آگهي مجدد عمليات اجرايي عليه شما تعقيب 
خواهد شد.

م الف/ 653                                  شادمان- كفيل ثبت اسناد و امالک نطنز

اخطار اجرايي
ــخ  ــماره 753 و 260 تاري ــب رأي ش ــماره: 89-470 ش ح/ 15بموج 11/282 ش
ــه قطعيت يافته  ــل اختالف اصفهان ك ــوراي ح ــوزه 15 ش 89/3/8 و 89/8/5 ح
ــول المكان محكوم  ــي نام پدر: رجبعلي مجه ــين الماس ــت محكوم عليه حس اس
ــته و سي هزار ريال ــي ميليون ريال بابت اصل خواس ــت به: پرداخت مبلغ س  اس
ــارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد يعني  ــي و همچنين خس  بابت هزينه دادرس
ــبه آن براساس شاخص اعالمي از سوي  80/11/15 لغايت تاريخ وصول كه محاس
بانك مركزي بعهده اجراي احكام مي باشد در حق محكوم له مهدي الماسي نام پدر: 
 حسن نشاني محل اقامت: اصفهان خ پروين جنب كوي انقالب جنب سوپر ميالد، 
ــته و ارائه  ــرار تأمين خواس ــاي صدور ق ــدور اجرائيه تقاض ــا تاريخ ص ــًا ت ضمن

 

ــوراهاي حل  ــون ش ــاده 34 قان ــت. م ــه اس ــام نگرفت ــار انج ــت اعس دادخواس
ــد و اموالي از  ــت نكن ــه را پرداخ ــه، محكوم ب ــوم علي ــه محك ــالف: چنانچ اخت
ــت اعمال  ــتور قاضي مراتب جه ــع و دس ــا تقاضاي ذينف ــت نيايد ب ــه دس وي ب
ــتري اعالم ــراء احكام دادگس ــي به اج ــراء محكوميت هاي مال ــوه اج ــون نح  قان

 مي شود.
م الف/ 15885                      شعبه 15 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اعالم مفقودي
ــگ  رن ــه  ب  206 ــخصي  ش ــواري  س ــودروي  خ ــنامه  شناس و  ــند  س  11/277
ــي 19841330  ــماره شاس ــور 1013084013487 و ش ــماره موت ــتري بش خاكس
ــاقط ــده و از درجه اعتبار س ــود گردي ــران 47 مفق ــالک 124 ب 48 اي ــماره پ  ش

 است.



 6Monday 14 February 2011      دوشنبه 25 بهمن 1389/ 10 ربیع االول 1432/ شماره 464             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی فرهنگ و هنر

ــت، قلبی طربناک  ــر طربناک اس ــه دارای هن آنك
ــه عناصر جهان و پديده های آن را در  دارد و هم
حياتی پر شور و جنبش و با نشاط حس می كند. 
او زنده انگاری را در خود پرورش می دهد و هستی 
ــيند و باد، آب،  ــور و طرب به نظاره می نش را در ش

خاک و آتش در نزد او پويا و زنده است.
ــر را به يسر و انقباض را به انبساط  هنر طربناک عس
و انسداد را به ابتهاج تفسير و معنا می دهد. او دارای 
ــت. منطق او عقل معاش نيست،  ــهودی اس تفكر ش
عقل هنر انديش است. حسين حشمتی متولد 1326 
اصفهان يكی از ثمره های هنر نمايشی است، نمايش 
ــات را با كتاب جنايات و  ــتان ادب، ادبي را از دبيرس
مكافات و نقاشی را با كاريكاتوری از معلم تاريخش 

آغاز كرده است.
حشمتی اعتقادی به كار سياسی ندارد هر چند گاهی 
ــت گره خورده و اگر چندين بار  كارهايش به سياس
ــد از انقالب به جنجال  ــه قبل از انقالب و چه بع چ
ــل ايجاد فضای  ــه به دلي ــده، ن ــی كار انجامي و قطع
سياسی كه واكنش بعضی افراد جامعه به ديدگاه های 

شخصی اوست. 

ــه به همه  ــرا می بيند ك ــان گ ــود را يك انس وی خ
ــت  ــاد دارد و البته بدون تعصب، دوس كائنات اعتق
ــان باشد. او تجربه هاي بيشتری  دارد اليق كلمه انس
ــت و از خط قرمز هراسی  را برای انتقال خواهان اس
ــا به مخاطب  ــك نمايش تنه ــدارد و در اجرای ي  ن

می انديشد. 
ــا قديم رنج  ــل جديد ب ــمتی از عدم ارتباط نس  حش

می برد و آن را چالش جامعه می داند. 
ــنده  ــت نه فقط نويس او يك چند وجهی منتظم اس
ــی و نقاشی و  ــينما كه عكاس و كارگردان تئاتر و س
ــی را از روی عالقه و  ــم می داند. عكاس ــعر را ه ش
ــی برايش  به صورت تفننی انجام می دهد ولی نقاش
ــده ای است  ــی نيمه گمش معنای ديگری دارد. نقاش
ــد و اگر  ــتی می بخش ــته هايش هس ــه خواس كه ب
ــم و رنگ پناه برده  ــروز در كنج تنهايی اش به قل ام
ــای روحی و معنوی  ــرار معاش كه ارض  نه برای ام

اوست. 
ــا تكنيك خاص بايد  ــوم را هديه ای می بيند كه ب ب
ــازد. گواش را بيشتر می پسندد و تركيبی  منقوش س
ــير  ــبكی كه دارای حجم تفس ــی س ــط و نقاش  از خ

است. 

ــنده   ــتر نويس ــمتی را بيش  اما به هر حال جامعه حش
ــه قابليت اجرا  ــاش. متن هايی ك ــند تا نق می شناس
دارند اما در صندوقچه خانه به دست فراموشی رفته 
تنها به دليل اينكه مسئوالن حاضر به پرداخت بهای 

واقعی آن نيستند.
كاغذهای سفيد در تصورات حشمتی دارای هويتی 
ــرف می زنند و  ــتند. اين كاغذها با او ح ــن هس معي
ــه خوبی پر می كنند چرا كه  ــاعات فراغت او را ب س
ــمنی ندارند و برايش توطئه نمی كنند بلكه  با او دش
ــد. پس با آنها انس و  ــتانی مهربان و بی صداين دوس

الفتی ديرينه دارند.
حسين حشمتی از چشمه ساران هنر همه سويه بهره 
برده است. اما به اقرار بسياری، وی در داستان كوتاه 
می تواند بهترين باشد. روح سركش حسين حشمتی 
دست به هر كاری می زند و روی آنچه موفق است 
ــكل های هنری  تمركز نمی كند. وی برای ايجاد تش
ــان به تنهايی  ــيار فعال بوده و در مجموع ايش نيز بس

يك تيم هنری است. 
ــت آرزوی توفيق و سالمتی داريم و  برای اين دوس
ــته هايش توسط نسل  ــت نوش اميدواريم روزی دس

جديد به قاب قدردانی برود.

  زاينده رود
ــاختن و  ــي كه پروردگار آدم را، از گل و خاک پديد آورد،  روح س از زمان
شكل پذيري در كالبد انسان دميده شد و آدميان در قرن هاي متمادي اين خصلت 
ابدي را به شكلي هنرمندانه در خود پرورش دادند و از نخستين نمادهاي غارنشيني 
تا مدرن ترين سازه ها و پيكره هاي امروزي، آن را تداوم  بخشيدند. ميهمان اين هفته 
گفتگوهاي فرهنگ و هنر زاينده رود چهره اي شناخته شده در هنر مجسمه سازي 
ايران است كه بارها آثار ايشان افتخارآفرين كشور در خارج از مرزها نيز گرديده 
ــت و هنر ايران را در جشنواره ها و فستيوال هاي خارجي عرضه داشته است،  اس
استاد محمد فخري كه از سال هاي 54 در دوران جواني خود اين شور و خالقيت 
هنري را در وجود خويش داشت؛ در مسابقه هاي آموزشگاه هاي كشور در رامسر 

طي همان سال ها اين استعداد را در معرض كشف استادان كشور قرار داد. 
ــالل احمر به مربي گري اين  ــه جوانان و بعدها ه ــال هاي 55 و 56 در خان در س
ــته رسيد و پس از انقالب با مسئوليت روابط عمومي در ارگان هاي فرهنگي  رش
ــال ــش را نيز ادامه داد. در س ــتقل هنري خوي ــت و فعاليت مس ــه كار پرداخ  ب
67-66 به دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران و رشته نقاشي وارد شد و در آن 

زمان هنوز رشته مجسمه سازي در دانشگاه به وجود نيامده بود. 
ــي مي ساخت، در اصفهان به دليل  فخري در آن زمان مدل هاي آناتومي و آموزش

ــگاه پرديس پس از اقامت ايشان در اين شهر،  ــته نقاشي در دانش عدم وجود رش
ــتي و ادامه تحصيل در دانشگاه هنر ايران  ــته صنايع دس او را وادار به انتخاب رش
ــال 68 رشته مجسمه سازي  تا مقطع فارغ التحصيلي با رتبه اول نمود. وي در س
ــال 72 نيز انجمن  ــتان هنرهاي زيباي اصفهان راه اندازي كرد و در س را در هنرس
ــال استاد حجم سازي دانشگاه هنر  ــازان اصفهان را داير نمود. چند س مجسمه س
پرديس بود و اولين نمايشگاه هنر مجسمه سازي را در اين هنرستان برگزار كرد. 
ــال ها با شهرت او در مجسمه سازي، اولين سفارش هاي هنري به او  در همان س
سپرده شد و كم كم آثار استاد فخري زينت بخش ميادين، تنديس جشنواره ها و 
اماكن شهري گرديد. آثاري همچون تنديس سرداران شهيد خرازي و رداني پور 
)رو به روي ترمينال صفه( و مجسمه رهايي در ميدان فرودگاه سابق در مجاورت 

تكيه شهدا نصب گرديد. 
ــال هاي همكاري با اداره فرهنگ و ارشاد و شهرداري اصفهان، نمادها  وي در س
و تنديس هاي فراواني ساخته است و در دوره پيش از دهه 80 به همراه گروهي 
منسجم از مجسمه سازان مسئوليت ساخت مجسمه هايي را داشته است كه هم 
اكنون نيز بيش از 30 اثر ايشان و ساير هنرمندان از آن دوران در فضاهاي شهري 

اصفهان پابرجاست. 
ــاخت  ــي و س ــه كارشناس ــهرداري ب ــازي ش ــر زيباس ــا دفت ــكاري ب او در هم

ــه  كوچ ــاي  آب نم ــون:  همچ ــاري  آث ــت.  پرداخ ــهري  ش ــمه هاي  مجس
ــاي موزه  ــان، تنديس ه ــر اصفه ــاالر هن ــته ت ــش برجس ــا، نق ــنگ تراش ه  س
مردم شناسي حمام علي قلي آقا، نمادهاي ذوب آهن اصفهان،  مشاور در ساخت 
ــته ايستگاه متروي مدرس و... از آثار او در اصفهان است. فخري در  نقش برجس
شهرهاي ديگر نيز به ارايه آثار هنري پرداخت و مجسمه هاي ايشان زينت بخش 

ميادين  گرديد.
ــمه عروج و مجموعه اي  ــمنان، مجس ــهر س ــمه هايي براي ش ــاخت مجس س
ــتان  ــاد جهاد براي سيس ــراي هرمزگان، نم ــهيد تندگويان ب ــدان،  ش ــراي هم ب
ــوج  ــل، آزادي براي ياس ــاگرد براي اردبي ــم و ش ــان،  معل ــتان و كاش و بلوچس
ــوي،   ــز،  خ ــران،  تبري ــهر ته ــي در ش ــب تنديس هاي ــخت و نص ــي س  و س
ــاري و در آينده دزفول و اهواز، چكيده اي از آثار اين هنرمند   چهارمحال و بختي
ــابقه هاي  مس و  ــنواره ها  جش از  ــياري  بس داوري  ــن  همچني وي  ــت.  اس
ــت. عضو  ــده دار بوده اس ــه اي را عه ــتاني و منطق ــطح ملي و اس ــري در س هن
ــري در اداره  ــگاه هاي هن ــي آموزش ــار هنري و حجم ــي آث ــوراي كارشناس ش
ــه گفتگو  ــازي ايران ب ــمه س ــلم مجس ــتاد مس ــد. با اين اس ــاد نيز مي باش  ارش

نشستيم:

با هنرمندان شهرماناخبار

درباره حسين حشمتی

گفتگوي استاد محمد فخري، مجسمه ساز ممتاز معاصر با زاينده رود

دستاني كه خاك را به هنر كيميا می كند

نشست مطبوعاتي فيلم سينمايي »جدايي نادر از سيمين« 
ــردان(، مريال زارعي،  ــا حضور اصغر فرهادي )كارگ ب
ــاره بيات و شهاب  ــارينا فرهادي، س پيمان معادي، س
حسيني)بازيگران( هايده صفي ياري)تدوين گر( و محمود 
كالري)فيلمبردار فيلم( در سالن  همايش هاي برج ميالد 
برگزار شد. به گزارش ايلنا، اصغر فرهادي)نويسنده و 
كارگردان فيلم جدايي نادر از سيمين( با اشاره به روند 
ــكالتي كه براي آن پيش آمد،  ساخت اين فيلم و مش
گفت: در طول ساخت، مشكالتي همراه با ساخت فيلم 
با ما بود اما من شانس خوبي داشتم كه مشكالت براي 
ــازنده بود و در درون گروه مشكلي  بيرون از گروه س

وجود نداشت. امروز نيز بعد از نمايش فيلم هر اتفاقي 
براي آن بيفتد مانند هديه است. 

ــينما و زندگي  ــگاه خود به س ــاره به ن  فرهادي با اش
ــبي دارم و اين نگاه در  گفت: من به همه چيز نگاه نس
فيلم هايم نيز تسري پيدا كرده است. تم قضاوت كردن و 
دروغ  گفتن آدم ها از فيلم هاي گذشته من يعني چهارشنبه 
سوري آغاز شد و كم كم گسترش پيدا كرد و در فيلم 
جدايي نادر از سيمين؛ مضامين فيلم هاي قبلي گسترش 
ــداد همان فيلم هاي  ــت. اين فيلم در امت پيدا كرده اس
قبلي است كه به نوعي از شهر زيبا آغاز شد. فرهادي 
درباره واكنش هاي متفاوت تماشاگران در هنگام نمايش 

فيلمش گفت: به نظر من بايد اين اختيار را به تماشاچي 
ــم كه چه در مضمون و چه در هنگام ديدن فيلم  بدهي
آنطور كه دوست دارد فيلم را ببيند. به نظر من تماشاگر 
فقط حق ندارد در هنگام تماشاي فيلم موبايل خود را 
ــن كند. وي در پاسخ به سئوالي درباره چگونگي  روش
ــتن مانند  نگارش فيلمنامه ها گفت: من در هنگام نوش
ــي عمل مي كنم اينكه قواعد را از پيش مي دانم  رانندگ
اما در زمان نوشتن يك فيلمنامه نمي دانم چگونه از اين 
قواعد استفاده مي كنم. وي ادامه داد: من در ساخت فيلم 
هميشه يك قصه اي را در نظر مي گيرم و سعي مي كنم 

چند وجه به آن بدهم.  

 زاينده رود 
پنجمين جشنواره استاني شعر فجر 
ــاد اسالمي  به همت اداره فرهنگ و ارش
ــامگاه چهارشنبه 20  ــتان اصفهان، ش اس
ــم اختتاميه  ــن ماه با برگزاري مراس بهم
ــر در مجموعه  ــرات برت ــر از نف و تقدي
فرهنگي استاد فرشچيان اصفهان به كار 

خود پايان داد. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 
اصفهان در جمع شاعران حاضر در اين 
آيين گفت: قابليت هاي انقالب اسالمي 
ــه دهه در حال تبلور است و  پس از س
حريت و آزادگي و شجاعت ملت ايران 

در حال نمود به جهانيان است.
ــران ثابت كرده كه نيازي به قيم ندارد  اي
ــراي آن امنيت  ــي ب ــت كس و الزم نيس

ايجادكند. 
ــيني   حس ــا  رضــ ــي  علــ ــيــد   س
ــتاورد انقالب  ــن دس ــزود: بزرگ تري اف
ــور  ــالمي حفظ حريم و امنيت كش اس
ــام منطقه  ــت، چون در حالي كه تم اس
ــران  اي ــوزد،  مي س ــگ  جن ــش  آت در 
و  ــد  مي باش آزادي  و  ــت  امني داراي 
ــي در زمان  ــعار انقالب ــن ميان اش در اي
ــور و حال ويژه اي به مردم  مبارزات ش
دوران  آن  ــاي  تصنيف ه و  ــيد  بخش
ــا تازگي خواهد  ــراي مردم م  همواره ب

داشت. 
ــن  ــزاري پنجمي ــوص برگ وي در خص
جشنواره شعر فجر اظهار داشت: داوري 
ــاعران معاصر آقايان شاه  اين دوره را ش
ــخايي و خانم پانته آ صفايي  زيدي و س

برعهده داشتند كه جشنواره اي در چهار 
ــه حضور،  ــرت زمين ــش آزاد،  بصي بخ
ــعر كودک و  ــاي انتقالب و ش دوبيتي ه

نوجوان را ارزيابي كردند. 
ــوب و بي نظير  ــتقبال خ ــا توجه به اس ب
شاعران از جشنواره امسال، در مجموع 
867 اثر به دبيرخانه اين جشنواره رسيد 
ــش آزاد، 42 اثر در  ــه 729 اثر در بخ ك
ــعر كودک  ــاي انقالب، 16 ش دوبيتي ه
ــر در بخش بصيرت  و نوجوان و 73 اث

مورد داوري قرار گرفت. 
ــاعر  ــه ش ــاره به حضور س ــا اش وي ب
ــر محمدرضا  ــته معاص انقالبي و برجس
عبدالملكيان، بيژن ارژن و كمال شفيعي 
ــنواره، از  ــان ويژه جش ــه عنوان ميهم ب
ــر و تجليل از  ــم تقدي ــزاري مراس برگ
ــتاد آشفته  ــاني و اس ــتاد صائم كاش اس
ــنواره خبر  ــياره( در اين جش )قاسم س
ــم پاياني جشنواره حدود  داد. در مراس
ــاعران برگزيده و همچنين  30 نفر از ش
شاعران ميهمان به شعرخواني پرداختند 
ــت بيانيه هيأت  ــان پس از قرائ و در پاي
ــر تقدير به عمل  ــرات برت  داوران، از نف
آمد. حسن كامران نماينده مردم اصفهان 
ــالمي به همراه  ــوراي اس در مجلس ش
ــئوالن فرهنگي، هنرمندان و شاعران  مس
ــم حضور  ــتان اصفهان در اين مراس اس

داشتند. 
ــي از برنامه  ــركت كنندگان در دقايق ش
ــر، اجراي  ــيقي دهه فج از اجراي موس
ــاي ويژه و  ــيح و نمايش كليپ ه تواش

مستند بهره بردند.

ــطر  ــا توجه به وجود چند س ب
ــی تايپی در مصاحبه  جا افتادگ
ــا روزنامه  ــاز ب ــد ني ــای امي آق
ــماره 445  ش در  رود  ــده   زاين
ــنبه 29 دی، ضمن  روز چهارش
ــان و خوانندگان  پوزش از ايش
ــه: آقای  تصحيح می نماييم ك
ــنده  اميد نياز كارگردان و نويس
ــال 78 و 79 در  ــر در س تئات
شبكه دو سيما همكاری داشته 
و برنامه هايی با اين شبكه توليد 

ــش برخی از  نموده اند كه پخ
ــيما ادامه  ــم از س ــا هنوز ه  آنه
ــد نياز  ــی امي دارد. افتخارآفرين
ــر كودک  ــه عرصه تئات فقط ب
ــه  ــور خالص ــوان كش  و نوج
نمی شود، او در سال 2009 در 
ــنواره برلين آلمان حاضر  جش
ــال های 2009 و  ــد و در س ش
2010 نيز با نمايش قاليچه ايرانی 
ــورت  ــورگ و فرانكف  در هامب

افتخار آفرين شد.

فرهادي بازهم سراغ »دروغ« رفته است 

جشنواره شعر فجر اصفهان 5 ساله شد

تصحيح و توضيح 

میترا شريعت

از دنیاي مجسمه سازي  و شرايط گذشته و حال آن بگويید؟
ــمه هاي چند ميلي متري در اين تعريف  ــنگي و فلزي در طول تاريخ گرفته تا مجس از پيكره هاي عظيم س
ــائل اجتماعي و  ــگاهي و آتليه اي،  متأثر از مس ــالوه بر جنبه هاي تزئيني، نمايش ــمه ها ع جا دارند. مجس
ــهري نقش  ــز در تكميل فضاها و محيط هاي ش ــهري ني ــمه هاي ش ــي و تاريخي، به عنوان مجس  فرهنگ

دارند.
در برخي از آثار به جا مانده در هنر باستاني ايران،  انسان هر كاري را كه آرزو داشته و به آن نرسيده در 
ــمه ها و حجاري ها به يادگار گذاشته است. مثل آرزوي پرواز و غلبه بر نيروهاي شرور تا در ادامه  مجس
ــيدند و يا ناتواني ها را عقده  كارهاي مفهومي به وجود آمدند و محدوديت هاي زندگي را به تصوير كش
ــازي معناها تغيير كرده و اين حس مجسمه سازي معناگرايي را به وجود  ــايي كردند. در مجسمه س گش

آورده است و تعريف جديدي از زيبايي شناسي هنر در مجسمه سازي نوين ارايه مي دهد.
ــمه سازي در حس خلق كردن و غلبه بر ماده و خلق اثر، از ماده خام و جان دادن  ــفه وجودي مجس فلس
ــت. انسان داراي حسي است كه مي خواهد تغيير دهد و زيبايي بيافريند و در مواد اطراف خود  به آن اس

فرم ايجاد كند.
مجسمه سازي اوليه، جنبه آئيني داشت و براي مقبره ها، سنجاق هاي نذري، حجم هاي كوچك و بزرگ، 
الهه ها و... ساخته مي شد و عالقه فرمانروايان به تقديس از خود و يا در مقام بزرگداشت شخصيتي و يا 

موضوعي سبب ترويج گونه اي ديگر از مجسمه سازي شد.
ــگرانه از مجسمه به يكباره تغيير كرد و از شكل پرستش به  ــتي كاربري ستايش با به وجود آمدن يكتاپرس

شكل بت و الهه خارج گرديد.
گاهي صنعتگران هنر مجسمه سازي را در هنر كاربردي شريك مي كردند به فرض ظرفي را به هيبت يك 
انسان و يا حيوان مي ساختند يا دسته ظرف را به اين شكل درمي آوردند، به اين ترتيب براي هميشه اين 
ــمه سازي اما در غرب براي قر ن هاي متمادي  ــان باقي ماند. هنر مجس هنر در كنار مردم و در خانه هايش
ــاها بهترين تبليغ مذهبي را براي مبلغان  بهترين ابزار در ترويج مذهب بود، تنديس هاي مذهبي در كليس
ــته زينت بخش معابر كاخ ها و شهرها و خانه مردم  ــمه سازي و نقش برجس ــت. بعدها هنر مجس  آن داش

شد.

ــهري چه تأثیري بر  ــازي و تنديس هاي ش ــمه س ــتاد فخري، مجس اس
زندگي شهروندي  دارند؟

ــري از نيازهاي  ــخگوي يكس ــري پاس ــي و هن ــده فرهنگ ــر پدي ه
ــوازات فرهنگ غالب  ــي خود به م ــت كه در روند تكامل ــان اس انس

ــي را  ــرده و جايگاه ــو ك ــد و نم ــاص رش اختص ــود  خ ــه   ب
مي دهد.

ــوان  مي ت ــن  بنابراي  
پديده هاي  ــه  ك ــت  گف
ــري يكباره به وجود  هن
نمي آيند پس يكباره هم 
ــوند.  محو و نابود نمي ش
امروزه ضرورت نصب مجسمه هاي 
ــت چرا كه  ــــهري به عنــوان نمادي از فـــرهنگ و هنر هر منطقه  امري بديهي اس ش
ــه باورهاي فرهنگي و  ــهري و ايجاد زيبايي بصري، ب ــن ش ــالوه بر تلطيف فضاي خش ع
تاريخي شهروندان نيز اشاره دارد و به زبان ديگر مجسمه سازي خلق زيبايي و دعوت و توجه و 
نگرش عميق نسبت به موضوع هاي انساني است. مجسمه ساز قصد مي كند تا با غلبه بر مقاومت مواد 
و مصالح و خلق يك فرم هنري، لذت بصري ايجاد كند تا به واسطه اش مفهومي را به زيباترين شكل در 
 ذهن بيننده تعالي ببخشد و همين جاست كه مانند هر هنر ديگري انسان را در پروسه تكاملي اش ياري

مي دهد.
ــق افتاده  ــور ما از رون ــرا در كش ــت و چ ــازي چیس ــمه س ــفه وجودي مجس ــاي فخري، فلس  آق

است؟
ــت. برخورد غيرمنطقي با هر پديده هنري،  بازتاب هاي  ــمه سازي از اهم هنرهاي هفت گانه اس مجس
ــازي معاصر ايران در سال هاي اخير پيشرفت زيادي  ــت. مجسمه س ناهنجاري را به دنبال خواهد داش
ــرفته پهلو  ــورهاي پيش ــته و به جرأت مي توان گفت  كه حرفي براي گفتن دارد حتي به هنر كش داش
ــده و از هيچگونه  ــتاني اعمال ش ــبت به اين هنر باس ــت كه بي مهري هايي نس مي زند. اين در حالي اس
ــازي به  ــمه س ــول و مباني هنر مجس ــر نيز با اص ــل معاص ــت. نس ــي برخوردار نيس ــت اصول حماي
ــز مزيد بر علت  ــت و تصورات تنگ نظرانه ني ــتند. كار تبليغي در اين مورد كم اس ــنا نيس ــي آش  خوب

مي باشد. 
ــازي و مجسمه سازان،  ــبي در رابطه با مجسمه س ــاماندهي مناس ــجمي كه بتواند س ــكيالت منس تش
ــكلي هم  ــد. اگر تش ــد نيز موجود نمي باش ــه ايجاد كن ــگ و هنر و انديش ــاب فرهن ــران و اصح مدي
ــازان  ــمه س ــت، به عنوان مثال انجمن مجس ــي ندارد و امكانات كافي در اختيارش نيس ــت قدرت هس
ــتگي دارد كه در حال حاضر موجود  ــازي به مجموعه اي بس ــمه س  اصفهان،  بنابراين رونق بازار مجس

نيست.
از تشكل هاي صنفي و فعالیت در اصفهان بگويید؟

ــانه  ــر از انجمن تهران اتفاق افتاد كه نش ــازان در اصفهان زودت ــمه س ــيس انجمن مجس ــا اينكه تأس  ب
ــال هاي  ــهرداري اصفهان در س ــه ش ــا اينك ــهر بود و ب ــدان اين ش ــردم و هنرمن ــه م ــه و توج  عالق
ــتن  ــب كرد، اما در حال حاضر با داش ــهر اصفهان نص ــهري را در ش ــمه ش  دهه 70  حدود 60 مجس
ــون از طرف  ــته، اكن ــرده اين رش ــدادي تحصيل ك ــاز و همچنين تع ــمه س ــاه نفر مجس ــدود پنج  ح
ــهرداري شهر مورد بي مهري و بي توجهي قرار گرفته و نصب نمادها و مجسمه ها را در  ــئوالن و ش مس
اصفهان متوقف كرده است كه اميدواريم با توجه و درايت و حمايت مسئوالن امر از اين شكل خارج 
ــنهادهای ارايه شده از قبيل برگزاری نمايشگاه، ساخت موزه، جشنواره ها و  گردد و در اصفهان با پيش

سمپوزيوم ها اين هنر رونق و رواج داشته باشد. ان شاء ا...
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گيتی پسند 
در ديداری جنجالی 
مغلوب تالش شد 

داوودي: بايد از 
اول مي گفتند پول 
نداريم 

پيشنهاد  
بشيكتاش به 
نيستلروي

زاينده رود 
ــند اصفهان با شكست برابر تالش  تيم فوتبال گيتی پس
ــی از رده های  ــن فرصت برای صعود به يك ــر آباد بهتري نظ
ــوب هفته  ــت داد. در چارچ ــدول را از دس ــا دوم ج اول ي
 نوزدهم ليگ دسته سوم فوتبال ايران، در تهران دو تيم تالش 
نظر آباد و گيتی پسند اصفهان به مصاف يكديگر رفتند كه در 
ــد با يك گل برابر حريف  پايان تيم تالش نظر آباد موفق ش
ــن ديدار در دقيقه 10  ــود. تك گل اي اصفهانی خود فائق ش
ــند پس از دريافت  ــيد. تيم گيتی پس برای تالش به ثمر رس
ــد  ــاس نباش گل، تالش زيادی نمود تا بازنده اين ديدار حس
ــت راهی برای رسيدن به دروازه حريف پيدا كند.  اما نتوانس
پس از پايان بازی، تعدادی از مسئوالن تيم تالش نظر آباد با 
ــند، ميزبانی نامناسب  هجوم به بازيكنان و كادر فنی گيتی پس
ــن، دوربين فيلمبرداری  ــود را تكميل كردند كه در اين بي خ
ــند با اين  ــد. گيتی پس ــيب جدی واقع ش ــگاه مورد آس باش
شكست همچنان 38 امتيازی باقی ماند و بايد به 3 هفته باقی 

مانده ليگ اميدوار بماند.

ــت هيأت بولينگ و بيليارد استان اصفهان  داوودي، سرپرس
ــي استان اظهار  ــكالت مالي هيأت هاي ورزش پيرامون مش
ــت:  اين مشكالت هنوز برطرف نشده و با وجود اينكه قول  داش
ــود، اقدام هاي مناسبي در  داده بودند كه بودجه هيأت پرداخت ش
اين زمينه صورت نگرفته است. وي با بيان اينكه ميزان تفاهم نامه 
ــتان 126  ــن هيأت بولينگ و بيليارد و اداره كل تربيت بدني اس بي
ــود اينكه ميزان  ــح كرد: با وج ــت، تصري ــون تومان بوده اس ميلي
تفاهم نامه بين هيأت و اداره كل 126 ميليون تومان بوده، تاكنون 4 
ــوي اداره كل به اين هيأت پرداخت شده است.  ميليون تومان از س
ــت هيأت بولينگ و بيليارد استان اصفهان در مورد نحوه  سرپرس
ــخصي ام تأمين  تأمين بودجه هيأت گفت: كمبودها را از جيب ش
ــرده ام زيرا به جز اين از هيچ راهي نمي توانم بودجه ها را تأمين  ك
ــرپا نگه داشت زيرا در قبال مسئوليت خود  كنم؛ بايد هيأت را س
ــت: به نظر من مسئوالن  بايد انجام وظيفه كنيم. داوودي بيان داش
اداره كل تربيت بدني بايد از ابتدا به ما مي گفتند كه بودجه اي در كار 
ــت تا ما فكري به حال برنامه هاي خود مي كرديم و از طريق  نيس

برنامه هاي مديريت بحران فعاليت مي كرديم. 

ــنهاد تيم  ــد با پيش ــي فوتبال هلن ــبق تيم مل ــتاره اس س
ــد. به گزارش روزنامه  بشيكتاش  اسپور تركيه مواجه ش
حريت، نماينده بشيكتاش  با مدير برنامه هاي رود فان نيستلروي 
تماس گرفت و شرايط در نظر گرفته شده براي اين گلزن 34 
ــيكتاش كه هدايتش  ــاله را بيان كرد. مطابق اين گزارش بش س
برعهده برند شوستر، سرمربي آلماني اسبق رئال مادريد اسپانيا 
ــبق  ــاله با گلزن اس ــراردادي دو س ــد ق ــان عق ــت، خواه اس
منچستريونايتد انگليس و رئال مادريد اسپانيا است. نيستلروي 
ــاني هاي مادريدي به  ــال 2010 از جمع كهكش ــه ژانويه س ك
ــمال آلمان آمد، در تيم ملي كشورش سابقه 68 بازي دارد.   ش
ــان فصل قرارداد دارد،  ــينان هامبورگي تا پاي وي كه با بندرنش
ــتلروی،  ــت. رود فن نيس ــه تيم ناپل ايتاليا نيز اس ــورد توج م
ــگاه مانع از  ــورگ، پس از اينكه اين باش ــم هلندی هامب مهاج
انتقال قرضی او به رئال مادريد شد، پيشنهاد تمديد قراردادشان 
را نپذيرفت. نيستلروی يكی از مهاجمانی بود كه مورينيو قصد 
ــت به عنوان جانشين موقت گونسالو ايگواين به سانتياگو  داش

برنابئو ببرد.

ورزش

 در هفته پاياني مسابقه هاي فوتسال دسته اول باشگاه هاي 
ــپوليس بار ديگر موفق به كسب  كاشان، سرخپوشان پرس
ــابقه ها از هفته اول مردادماه  عنوان قهرماني شدند. اين مس
ــورد كه پس از  ــور 13 تيم كليد خ ــال جاري و با حض س
پرسپوليس با 28 امتياز، تيم هاي استقالل سفيدشهر با تفاضل 
20+ و اميران با تفاضل 18+ و امتياز مشترک 25 به ترتيب 
به مقام دوم و سوم دست يافتند. سرخپوشان پرسپوليس در 
حالي موفق به تكرار عنوان سال قبل خود شدند كه در اين 
فصل عنوان بيشترين پيروزي، كمترين باخت و كمترين گل 

خورده را نيز از آن خود كردند.

 تيم فوتسال سازمان رفاهي تفريحي شهرداري كاشان در 
ــابقه هاي فوتسال دسته دوم باشگاه هاي كاشان به  پايان مس
ــت يافت. در اين مسابقه ها كه با حضور  مقام قهرماني دس
ــد پس از رفاهي  ــورت دوره اي برگزار ش ــم و به ص 12 تي
تفريحي شهرداري با 6 برد، 4 مساوي و يك شكست، 22 
ــورده و 22 امتياز، تيم هاي يلداي كوير  گل زده، 11 گل خ
ــوم  ــرد طاهرآباد با 21 و 19 امتياز به ترتيب دوم و س و نب
شدند. رفاهي تفريحي شهرداري كه با داشتن جوان ترين تيم 
در بين ساير تيم ها قهرمان شد، طي سال هاي اخير صاحب 
عنوان هاي قهرماني و نايب قهرماني متعدد در رده تيم هاي 

پايه در مسابقه هاي شهرستان و استان شده است.

 بازي رفت فينال سوپرليگ فوتسال جوانان استان اصفهان 
به سود كاشاني ها پايان يافت. در اين بازي كه در تاالر تختي 
كاشان برگزار شد،  تيم فوتسال جوانان كيان سيلك كاشان 
ــند اصفهان به برتري 4 بر يك  برابر ميهمان خود گيتي پس
رسيد. براي كاشاني ها در اين بازي وحيد نجفيان )2 گل(، 
محسن شعباني و جواد گل محمدي موفق به گلزني شدند. 
ــابقه هاي فوتسال دسته يكم  برنده مجموع 2 ديدار به مس

جوانان باشگاه هاي كشور صعود خواهد كرد.

 تيم بسكتبال فرش چلسي كاشان در ششمين بازي خود 
ــته دوم ايران برابر ميهمان  از دور برگشت مسابقه هاي دس
قدرتمند خود استقالل بندر قشم تن به شكست داد. در اين 
ــان برگزار شد، بازيكنان جوان  بازي كه در تاالر تختي كاش
فرش چلسي در حالي كه تا پايان كوارتر سوم 52 بر 37 از 
حريف پيش بودند، قافيه را در كوارتر چهارم با نتيجه سنگين 
6 بر 25 به حريف واگذار كردند تا در پايان اين آبي پوشان 
استقالل بندر قشم باشند كه با پيروزي 62 بر 58 كاشان را 
ــوم  ــاني ها كه تا قبل از اين ديدار در رده س ترک كنند. كاش
بودند، در صورت پيروزي راه آساني را براي صعود مستقيم 
به ليگ دسته اول داشتند. اما اكنون بايد به انتظار هفته پاياني 

دور برگشت و جدال با وحدت آريا تهران بنشينند.

 از هفته سوم دور برگشت مسابقه هاي واليبال سوپرليگ 
كشور، باريج اسانس كاشان چهارشنبه هفته جاري در خانه، 
ميزبان برق كرمان خواهد بود. باريج اسانس كه در دور رفت 
با 6 پيروزي و يك شكست،  ضمن صدرنشيني گروه الف، 
ــت را با 2  ــب كرد دور برگش عنوان بهترين تيم را نيز كس
شكست غيرمنتظره برابر سايپا و پيشگامان كوير يزد آغاز 
كرد. شاگردان مير مصطفي شجاعي براي پاک كردن خاطره 
بد آغاز دور برگشت، چاره اي جز پيروزي برابر برق كرمان 

و تالفي شكست دور رفت ندارند.

علی  پروين: 
كرش تنهايی  نمی تواند

ــرش به تنهايي  ــران گفت: ك ــوت فوتبال اي پيشكس
ــد. علي پروين در  ــد در فوتبال ما موفق باش نمي توان
خصوص حضور كرش در تيم ملي فوتبال كشورمان اظهار 
ــت اما در نتيجه  ــت: كرش مربي بزرگ و كاربلدي اس داش
گرفتن زياد خوب عمل نكرده  است. وي افزود: بايد بدانيم 
مشكل فوتبال ما با حضور يكي دو نفر حل نمي شود و اگر 
بخواهيم موفق شويم ايشان بايد 4 الي 5 نفر مثل خودش را 
ــاورد و در تيم هاي پايه و اميد ما قرار دهد.  پروين تأكيد  بي
كرد: در حال حاضر براي ما تيم هاي پايه و اميد بايد مهم تر 
ــد. ما در كنار كرش بايد استفاده هاي ديگري هم كنيم  باش
ــتفاده كنيم تا  يعني از مربيان خوب مثل علي منصوريان اس
تجارب اروپايي ها را به مربيان خودمان انتقال دهيم. پروين 
خاطرنشان كرد: به مسئوالن فدراسيون فوتبال پيشنهاد مي كنم 
ــروط خاصي كه غيرمتعارف باشد را قبول  ــرط و ش كه ش
نكنند. با وجود اينكه كرش مربي بزرگي است اما بايد اهداف 

فوتبال كشورمان را قبل از عقد قرارداد به او بگوييم. 

لیگ تكواندو  اصفهان، قهرمان 
بسیج كشور

زاينده رود
ــابقه هاي ليگ تكواندو بسيج كشور در دو بخش  مس
ــه در بوشهر برگزار شد و تيم هاي مازندران  مبارزه و پومس
ــت اين مسابقه ها دست يافتند. در  و اصفهان به مقام نخس
بخش مبارزه تيم مازندران به مقام اول دست يافت و تيم هاي 
ــوم شدند. همچنين در  اصفهان و تهران به ترتيب دوم و س
مسابقه هاي پومسه نيز تيم اصفهان اول شد و تيم هاي فارس 

و زنجان دوم و سوم شدند.

روی خط کاشان

گفتگو

زاينده رود
ــا هدايت  ــپاهان ب ــال س ــم فوتب تي
ــتمين برد  ــت هش اميرقلعه نوعی توانس
ــهرآورد اصفهان به دست  خود را در ش
ــت  ــم شكس ــن نتيجه طلس ــا اي آورد. ب
ــال  ــری ذوب آهن بعداز چهار س ناپذي
توسط هادی عقيلی از روی نقطه پنالتی 

و يانوش در دقيقه 55 شكسته شد. 
ــور نزديك  ــه با حض ــدار ك ــن دي در اي
ــگاه  ــوادار در ورزش ــت هزار ه به هش
ــپاهان با  ــد تيم س ــهر برگزار ش فوالدش
شروع طوفانی خود ذوب آهن را تحت 

تأثير قرار داد. 
ــر در اختيار  ــه خاط ــز ب ــن ني ذوب آه
ــتن علی احمدی مجبور به استفاده  نداش
از سينا عشوری در پست غير تخصصی 
ــوری  ــده بود  و به خاطر ضعف عش ش
ــت  به خوبی عمق  ــت نتوانس دراين پس
ــش دهد ضمن  خط دفاعی خود را پوش
آنكه محمد صلصالی عالوه بر انجام يك 
اشتباه بزرگ درمحوطه جريمه كه منجر 
ــان شد نتوانست  به گل اول  طاليی پوش
ــت هافبك دفاعی، به خوبی جای  در پس
ــش دهد و عمق  ــوری را پوش سينا عش
ــرض نفوذ و  ــش را در مع ــی تيم دفاع
ــازی های بازيكنانی چون يانوش،  يكه ت
ــا قرار  ــرم نويدكي ــوره و مح ــم ت  ابراهي

داد.
ــته  ــی همچون بازی گذش محمدصلصال
ــت كه  ــی داش ــتباهات فاحش ــود اش خ
ــه تعويضش از زمين  ــت منجر ب در نهاي
ــه جالل رافخايی  ــد و جای خود را ب  ش

داد.
ــی ذوب آهن  ــن ديدار عمق دفاع در اي
ــان داد و فرصتی  ــيار آسيب پذير نش بس
فراهم كرد تا سپاهانی ها از همين ناحيه 
ــليك  ــر خالص را بر پيكر اين تيم ش تي

كنند.
ــا آغاز نيمه دوم بار ديگر بازی متعادلی  ب
را از هر دو تيم شاهد بوديم كه در دقيقه 
ــاس داخل عمق  ــرم نويدكيا با پ 55 مح
ــوش را در موقعيت تك به تك  خود يان
ــرار داد و زمينه گل دوم  با دروازه بان ق

تيمش را فراهم كرد.
با به ثمر رسيدن گل دوم روحيه و انگيزه 
ــان  ــفيد پوش ــرای ادامه كار از س  الزم ب
ذوب آهن سلب شد و بازی نا اميدكننده ای 
ــم و در نقطه  ــاهد بودي را از اين تيم ش
ــاران قلعه نوعی بودند كه با  مقابل اين ي
ــاب شده  انجام يك بازی اصولی و حس
ــت اين تيم بعد از چهار  عالوه بر شكس
ــش از پيش به  ــود را بي ــال برتری خ س

حريف ديكته كردند.
ــپاهانی منصور ابراهيم  بعد از گل دوم س
زاده با تعويض های خاص خود مهدی 
ــل از تعويض،  ــه تا قب ــب زاده را ك رج
ــته  بازی عالی را از خود به نمايش گذاش
ــيد و ايگور كاسترو را به  بود بيرون كش
ــتاد! ضمن آنكه  ــه زمين فرس جای او ب
ــور  ــد محمدپ ــيد احم ــه 70 س در دقيق
ــی وارد زمين  ــين ماهين  را به جای حس

كرد. 
ــپاهان هم عنايتی جای ابراهيم  در تيم س
ــه جای محرم  ــوره، مهدی جعفرپور ب ت
ــد ابراهيمی به جای احمد  نويدكيا و امي
ــدند و نتيجه  ــيديان وارد زمين ش جمش
ــمان تا پايان 94  دو بر صفر را برای تيش
ــيد  ــه حفظ كردند. در اين ديدار س دقيق
ــيد هادی عقيلی، سيد  مهدی رحمتی، س
ــرو حيدری، محرم  جالل حسينی، خس
ــان حاج  نويدكيا، فابيو جان واريو، احس
ــن  ــم توره، يانوش، محس ابراهي صفی، 
ــيديان در ابتدا برای  بنگر و احمد جمش

سپاهان به ميدان رفتند. 
ــهاب گردان،  ــم ذوب آهن نيز ش در تي
ــی طالبی، حسين  ــوری، فرش ــينا عش س
ــد  ــب زاده، محم ــدی رج ــی، مه ماهين
ــد  ــادی، محم ــماعيل فره ــمی، اس قاس
صلصالی، قاسم حدادی فر و محمدرضا 
ــرار  ــب ق ــدا در تركي ــری در ابت  خلعتب

گرفتند.
داوری اين ديدار بر عهده محسن تركی 
بود كه در جريان بازی به محرم نويدكيا 
ــان داد و  ــم توره كارت زرد نش و ابراهي
ــه خاطر دو كارته  ــو جان واريو را ب فابي

شدن از زمين مسابقه اخراج كرد.

سپاهان برنده دوئل بزرگ ايران

شليک سپاهان به قلب ذوب آهن

زاينده رود
ــت ليگ برتر  عصر امروز و با برگزاري 6 ديدار، زنگ آغاز دور برگش
بسكتبال ايران در شهرهاي اهواز، گرگان، تهران، قم، شهركرد و كاشان به صدا 
 ،B.A در مي آيد. در اهواز مهرام پس از برگزاري ديدار عقب افتاده خود برابر
براي تكرار پيروزي احتمالي دور رفت به ديدار ملي حفاري نماينده جنوبي ها 
مي رود. گرگاني ها در شهر خود به احتمال زياد تماشاگر ديدار پاياپايي بين 

شهرداري اين شهر و دانشگاه آزاد خواهند بود. 
ــاگردان فرزاد كوهيان پس از قهرماني دور رفت در  ذوب آهن اصفهان و ش
ــين جدول )بانك سامان( و ياران مجيد  ــيه زاينده رود به ديدار قعرنش حاش
صالحي مي روند و پيش بيني يك پيروزي آسان براي صدرنشين در اين ديدار 
چندان سخت نيست. راه و ترابري قم كه آرام آرام نام خود را به عنوان يك 
مدعي جديد مطرح كرده در اين شهر جدال سختي با نايب قهرمان دور رفت 
)پتروشيمي( و شاگردان مصطفي هاشمي خواهد داشت. در غرب كشور نيز 
بسكتبال شهركرد به مصاف نماينده جديد الورود قزوين )كاسپين( خواهد 
ــند. در كاشان  ــته باش رفت تا اين 2 تيم نيز جدال غيرقابل پيش بيني اي داش
توزين الكتريك اين شهر ميزبان B.A نماينده كم اميد شيراز ي ها خواهد بود. 
اين ديدار براي كاشاني ها به جهت جا نماندن از كورس حضور در پلي آف 

از اهميت زيادي برخوردار است.

زاينده رود 
رقابت های بين المللی كشتی آزاد جام تختی به عنوان رقابت های 
انتخابی جام جهانی روسيه و قهرمانی آسيا در ازبكستان قلمداد خواهد 
ــارهای بسياری از سوی  ــد. كادر فنی تيم ملی كشتی آزاد كه با فش ش
ــدن مسابقه هاي انتخابی رو به رو بود تصميم  منتقدان برای برگزار نش
ــه عنوان انتخابی دو رويداد جام  ــت تا در اولين گام جام تختی  ب گرف

جهانی و قهرمانی آسيا در نظر گرفته شود. 
ــاس نفرات برتر اين رقابت ها اواخر اسفندماه درجام جهانی  بر اين اس
ــيه و اواخر ارديبهشت ماه در قهرمانی آسيا در تاشكند ازبكستان  روس

شركت می كنند. 
ــت رقابت های انتخابی برای  همچنين كادر فنی تيم ملی اعالم كرده اس
حضور در رقابت های جهانی تركيه كه گزينشی المپيك محسوب شده 
ــتانبول برگزار می شود، در تير ماه  ــهريورماه سال 90 در شهر اس و ش
ــد. رقابت های  ــال آينده با حضور تمامی مدعيان برگزار خواهد ش س
بين المللی كشتی آزاد جام تختی روزهای 6 تا 8 اسفند ماه در جزيره 

كيش برگزار می شود.

زاينده رود 
ــوت  ــپاهان و الغرافه قطر را س ــن ديدار تيم هاي س داوري از ژاپ
ــال نامه اي به فدراسيون  ــيون فوتبال آسيا با ارس خواهد زد. كنفدراس
 A ــامي داوران فوالد سپاهان ايران و الغرافه قطر را از گروه فوتبال، اس

ليگ قهرمانان آسيا 2011 اعالم كرد.
ــتا  محمد عباس عبدالرزاق از بحرين)ناظر بازي(، جان آنتوني دي كاس
ــيمورا از ژاپن )داور(، تورو ساگارا  از هند )ناظر داوري(، يوئيچي نيش
ــن )كمك داور دوم( و  ــك داور اول(، آكانه ياگي از ژاپ ــن )كم از ژاپ
ــتند كه در  ــن )داور چهارم( داوران اين ديدار هس ــي ليدا از ژاپ جومپ
ــال 90 در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان برگزار  تاريخ 16فرودين ماه س

خواهد شد.

زاينده رود 
ــكتبال  ــابقه هاي بس ــت مرحله يك چهارم نهايی مس دور برگش
ــنبه با ديدار دو تيم مهرام ايران و  ــيا روز دوش ــگاه های غرب آس باش
الرياضی اردن آغاز می شود و تيم ذوب آهن در سوم اسفند ماه جاری 
ــرد. ديدار رفت  ــن تيم برگزار خواهد ك ــت خود را با اي  ديدار برگش
ــود  ــا نتيجه 69 بر70 به س ــانويل لبنان ب ــن و ش ــای ذوب آه ــم ه  تي

ذوب آهن در اصفهان پايان يافته بود. 

زاينده رود 
ــگاه فوالد ماهان را موظف به حل اختالفات  كميته انضباطی، باش
ــگاه به مدت يك هفته فرصت  ــيد مهدی ابطحی كرد و به اين باش س
ــا اقدام هاي الزم را در اين زمينه انجام دهد، در غير اين صورت  دارد ت
ــر امتياز محكوم  ــه پرداخت مبلغ 50 ميليون ريال جريمه نقدی وكس ب

خواهد شد. 
ــرايطی كه با ابطحی  ــگاه فوالدماهان در ش ــت باش در فصلی كه گذش
ــين  قرارداد امضاء كرده بود بدون هماهنگی و اطالع اين مربی با حس
ــابق ماهان قرارداد همكاری امضا كردند. با قطع  ــرمربی س افضلی، س
همكاری  و به خاطر مشكالت مالی كه بين اين مربی و مسئوالن ماهان 

به وجود آمد اين مربی مجبور به شكايت شده بود.

امروز دور برگشت سوپرلیگ بسكتبال ايران
مدعیان قهرماني به میهماني مي روند

جام تختی، انتخابی جام جهانی 
و بازی های آسیايی شد 

داور ژاپني ديدار سپاهان و الغرافه 
را قضاوت مي كند

برنامه دور برگشت باشگاه های غرب آسیا 
ذوب آهن - شانويل، سوم اسفندماه

احتمال كسر امتیاز از تیم فوالد ماهان

مهدی سلطانی راد

رئیس فدراسیون كبدی:

زمينه هاي تغييرات در كبدي اصفهان را ايجاد كنيد، ما در خدمتيم
زاينده رود

ــگ برتر  ــابقه كبدي لي ــد از مس بع
ــم راه و ترابري اصفهان و راه  ميان دو تي
ــراغ محمدرضا  ــتان، به س و ترابري گلس
مقصودلو، رئيس فدراسيون كبدي رفتيم 
تا چند كالمي در رابطه با وضعيت كبدي 
ــران و به خصوص اصفهان به صحبت  اي

بپردازيم كه در ذيل مي خوانيد:
با عرض تبريك به خاطر موفقیت هاي 
اخیر كبدي كشورمان در مسابقه هاي 
ــیايي گوانگژو، در اين باره توضیح  آس

دهید. 
متشكرم، اين موفقيت حاصل تالش همه 
دست اندركاران كبدي در سراسر كشور 
ــبختانه به بار نشست و مزد  بود كه خوش

زحماتمان را گرفتيم.
ــم راه و  ــو وضعیت تی ــاي مقصود ل آق

ترابري اصفهان را چطور مي بینید؟
ــه در كادر فني و  ــا توجه به تغييراتي ك ب
ــده، نياز به زمان بيشتر  بازيكنان انجام ش
ــراي تاكتيك هاي  ــراي هماهنگي و اج ب
كادر فني هست تا بتوانند نتيجه هاي بهتر 
و قابل قبولي براي تيم مدعي اصفهان به 

دست بياورند.
در خصوص هیأت كبدي اصفهان،  آيا 
به عنوان يك هیأت توانستند انتظارات 
شما را در فدراسیون برآورده سازند؟

ــترش  ــم، در خصوص گس ــر نمي كن فك
ــاير موارد عملكرد مطلوب  كبدي و يا س
ــه كار ادامه  ــر بخواهند كه ب ــوده و اگ نب
ــش از اين  ــع بايد بي ــد، به طور قط دهن

تالش كنند.
ــاي غیور،  ــا آق ــي كه ب ــا صحبت هاي ب
ــتیم،  معاون تربیت بدني اصفهان داش

ايشان هم بر همین نكته تأكید داشتند 
كه گسترش ضعیف بوده.

ــتر از اين  ــور كه گفتم بايد بيش همان ط
ــود. نمي دانم چرا در خصوص  تالش بش
ــي داور  ــن، مربي و حت ــرورش بازيك پ
ــتند و تمام تمركز روي  هم ضعيف هس

تيم داري است.
ــور  چط را  ــان  اصفه ــدي  كب ــده  آين

پیش بیني مي كنید؟
به طور حتم بايد فعاليت بيشتري شود و 
نظر جامعه كبدي اصفهان نيز جلب و از 
ــت اندركاران كبدي در اصفهان  همه دس
ــود. در غير اين صورت بعيد  استفاده ش
ــد دوام بياورند. البته  مي دانم خيلي بتوانن
ــا صدق مي كند،  ــن قضيه براي همه م اي
ــت جامعه  ــه موجب رضاي ــي ك هر كس
ورزش و مسئوالن نباشد، مجبور به رفتن 

مي شود.
ــي در ارتباط با تغییرات در  صحبت هاي

كبدي اصفهان به گوش مي رسد.
كارنامه عملكرد هر هيأتي مشخص است 
ــئوالن  ــه كارنامه هيأت، مس ــا توجه ب و ب

تربيت بدني در اين باره تصميم بگيرند.
شما عملكرد را چطور بررسي مي كنید.

ــتر بايد  ــم قبول دارم كه خيلي بيش من ه
تالش بشود تا حداقل به ماندگاري هيأت 

بينجامد. 
ــر چند مديركل  ــال اگر بعد از تغیی ح
ــه اين صحبت  ــان كه همیش در اصفه
ــت برخي بي كفايتي ها  بوده ولي به عل
به نتیجه نرسیده،  اين بار قصد بر تغییر 

باشد، موضع شما چیست؟
اصفهان زمينه تغييرات را ايجاد كند ما در 

خدمتيم...

خبر

در حاشیه:
 پيش از آغازشهرآورد مرتضی الچيانی، مشاور مديرعامل سپاهان برای دقايقی با 

شجاعی، سرپرست تيم ذوب آهن به گفتگو پرداخت!
 كانون هوادران دو تيم برای پيروزی تيم محبوبشان هر كدام يك گوسفند قربانی 

كردند.
ــپاهانی ها برای جذب تماشاگر برای ديدار ديروز،  روز 22 بهمن با حضور در   س
ــتان آنان را برای  ــدان امام و ايجاد غرفه و اهدا پيراهن های رايگان به فوتبال دوس مي
تماشای نزديك اين ديدار و تشويق تيمشان ترغيب كردند كه اين ترفند نتيجه هم داد.

 اصغر دليلی، مديعامل باشگاه ذوب آهن و مسعود تابش، معاون باشگاه سپاهان قبل 
از آغاز بازی با حضور در زمين با بازيكنان تيم های خود به خوش و بش پرداختند.

 سيد احمد محمدپور در شرايطی كه اميرقلعه نوعی حضور نداشت به سمت نيكت 
سپاهانی ها آمد و با خوش و بش های خود خاطرات گذشته را تازه كرد.

 اسماعيل فرهادی، مهدی رجب زاده، حسين ماهينی و محمد صلصالی به رسم 
ــب اجازه حضور در زمين به سمت نيمكت سپاهانی ها  ادب و احترام  و برای كس
رفتند و در ادامه اين حركت از سوی سيد جالل حسينی، سيد مهدی رحمتی و محرم 

نويدكيا تكرار شد.
 بازيكنان سپاهان همچنين با اهدا گل های زرد به منصور ابراهيم زاده ادای احترام 

كردند.
ــامل تصوير مديرعامل باشگاه و   هواداران ذوب آهن با تهيه يك بنر بزرگ كه ش
سرمربی تيمشان بود از اصغر دليلی و منصور ابراهيم زاده به عنوان مدير مدبر و مربی 

مقتدر ياد كردند.
 در دقيقه 36 هنگامی كه هادی عقيلی مأمور به زدن پنالتی تيمش شد سيد مهدی 
رحمتی پشت به نقطه پنالتی دست بر دعا برداشت كه محمدرضا خلعتبری به شوخی 

از او خواست دست از دعا بردارد!
ــبق تيم ذوب آهن كه هم زمان تيمش در ديداری   مصطفی صالح نژاد بازيكن اس
حساس به مصاف استقالل تهران رفته بود مدام از طريق پيامك به يكی از خبرنگاران 
نتيجه شهرآورد اصفهان را زير نظر داشت. تيم پيكان در مقابل استقالل نتيجه را سه 

بر يك واگذار كرد. 

سرپرست كميته روابط بين الملل فدراسيون فوتبال از 
ــرمربيگري در تيم  موافقت كارلوس كرش براي س
ــان درباره جواب كرش  ــي ايران خبر داد.  عباس ترابي مل
براي سرمربيگري در ايران اظهار داشت: كارلوس كرش 
ــت  براي حضور در ايران موافقت خود را اعالم كرده اس
ولي من بابت دو بندي كه برايمان خيلي مهم است هنوز 
با وكيل كرش به توافق كامل نرسيده ام اما به زودي بابت 
اين موضوع هم تفاهمات حاصل مي شود. وي همچنين 
از سه دستياري كه كرش به فدراسيون معرفي كرده است، 
خبر داد و گفت: من اكنون كپي معرفي نامه سه مربي كه 
كرش به عوان دستيار به من معرفي كرده است را مطالعه 
ــبختانه آن دو  كردم. قرارداد آنها را تنظيم كرده ام و خوش
بندي كه هنوز با خود كرش براي موافقتش به توافق كامل 

ــده ام.   ــه مربي گنجان ــن س ــرارداد اي ــيده ام را در ق نرس
ــيون ادامه داد:  ــت كميته روابط بين الملل فدراس سرپرس
ــتيار اول كرش »دن گسپر« است كه با كرش در همه  دس
ــطوح و در همه تيم هايي كه موفق بوده از جمله رئال  س
مادريد و منچستر يونايتد بوده است. ايشان هم مربي و هم 
مربي دروازه بان هاست. وي در نيمكت تيم ملي پرتغال 
در جام جهاني بوده و گلر اين تيم در جام جهاني به عنوان 
ــوم جهان شناخته شد. اين دروازه بان فقط  دروازه بان س
ــرد. وي افزود:  ــپانيا دريافت ك يك گل آن هم از تيم اس
سوابق آكادميك اين مربي از كوچينگ خودش بهتر است. 
نفر بعدي »سيموئز« است. اين مربي پرتغالي است. او هم 
همه جا با كرش بوده است. موفقيت او بيشتر در تيم هاي 
پايه و يك دوره هم سرمربي تيم زير 20 سال پرتغال بوده 

ــت. ترابيان ادامه داد: نفر سوم هم »مايك مك درمود«  اس
است. وي بدنساز تيم خواهد بود. اين مربي اهل اسكاتلند 
است. اين مربيان به محض اينكه ما با كرش قرارداد امضا 
ــد و كار خود را آغاز مي كنند.  ــم به ايران خواهند آم كني
ــد و جوانان  ــك را براي تيم هاي امي ــه كرش كدامي اينك

انتخاب مي كند بعد مشخص مي شود. 
ــود كرش از تيم هاي  ــان در مورد اينكه گفته مي ش ترابي
ديگر پيشنهاد دارد، گفت: اگر او مي خواست به هر كدام 
از اين پيشنهادها جواب مثبت دهد تاكنون اين كار را مي 
كرد. البته دو تيم باشگاهي در برزيل و تيم هاي عربستان و 
آنگوال هم او را مي خواستند. بازديد او از ايران و هنرنمايي 
ــيه در قبول پذيرش هدايت تيم  بازيكنان در بازي با روس

ملي خيلي  مؤثر بود. 

موافقت كرش برای سرمربيگری تيم ملی ايران
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امام علی)ع(:
 بزرگترين عیب آن است 
كه آنچه را مانند آن در خود 
توست عیب بشماری.

زاينده رود
ــهيل امور و پشتيباني واحدهاي توليدي  ــتاد تس معاون وزير صنايع و معادن و دبير س

كشور گفت: مشكالت بانكي بزرگ ترين چالش صنعتگران استان اصفهان است.
ــتيباني واحدهاي توليدي و شهرک هاي  ــتاد تسهيل امور پش ــين روغني كه در رأس س افش
ــفر كرده بود، دستاورد اين  ــت ستاد به اصفهان س ــكيل چهلمين نشس صنعتي به منظور تش
ــي حضوري بيش از 1200 تقاضا دانست كه 753 واحد صنعتي و مشكالت  ــفر را بررس س

آنها را در بر مي گيرد.
ــكالت و تقاضاهاي صنعتگران و معدنكاران اصفهان افزود: عالوه بر  وي در خصوص مش
ــهرک هاي صنعتي و معادن، بحث هاي مالياتي، گمرک، تأمين  ــايل ش ــكالت بانكي، مس مش
ــت و امور اراضي از مسايل مطرح شده در تقاضاها بوده است.  اجتماعي، بيمه، محيط زيس
ــتاد با اختيار هيأت وزيران و استناد به اصل 127 قانون  وي تصريح كرد: تصميم هاي اين س
اساسي مي باشد كه به رؤيت وزير صنايع و معادن رسيده و پس از تصويب دستورات نهايي 

الزم االجرا مي باشد.
ــتاني و مديران محلي،  ــهيل وزارت صنايع و معادن يادآور شد: مسئوالن اس ــتاد تس دبير س
ــدگان اقتصاد و دارايي، رفاه و تأمين اجتماعي، بيمه، وزارت نيرو، گمرک، كار و امور  نماين
ــهيل حضور  ــتاد تس اجتماعي و نمايندگان كليه بانك هاي زير مجموعه بانك مركزي در س

دارند و مشكالت و تقاضاها با تعامل ايشان بررسي مي شود. وي خاطرنشان كرد: آن دسته 
ــتاد باشد و با تعامل صاحبان صنايع و مسئوالن استان قابل  ــكالتي كه در حد توان س از مش
حل باشد به سرعت رفع و رجوع مي شود و ساير تقاضاها با دسته بندي و احصاء در ستاد 

مركزي تسهيالت مورد بازبيني و مساعدت قرار مي گيرد.
ــروع به  ــي در خصوص جرائم بانكي صنايع گفت: در صورتي كه صاحبان صنايع ش روغن
بازپرداخت مجدد تسهيالت نمايند ترتيبي داده مي شود تا جريمه هاي بانكي ايشان بخشوده 

شود.
ــهيل كشور در  ــتاد تس ــه س ــاره به برگزاري دومين جلس معاون وزير صنايع و معادن با اش
ــه هاي ستاد در اصفهان به  ــت: تقاضاهايي كه در طي كارگروه ها و جلس اصفهان اظهار داش
نتيجه نرسد با ارايه به ستاد مركزي تسهيل به مدت 3 ماه در تهران بررسي و پايش مي گردد 
 و آمار نشان مي دهد حدود 70 درصد از مصوبه هاي دور قبل سفر ستاد تسهيل اجرايي شده 

است.
وي در پايان، سفر ستاد تسهيل به اصفهان را مثبت ارزيابي كرد و باعث كارگشايي از مشكالت 
صنعتگران اصفهاني دانست و اين استان را از نظر وسعت و كثرت صنايع انساني ويژه توصيف 
 كرد كه نياز به توجه و رسيدگي فوق العاده مسئوالن و كارگروه هاي صنعتي و اقتصادي كشور 

دارد.

معاون وزير و دبیر ستاد تسهیل امور واحدهاي تولیدي:

مشكالت بانكي بزرگ ترين چالش صنعتگران استان اصفهان است

منا
: اي

س
عك

روزی بود...

ياد ياران ياد باد

ــروه مديريت  ــه پژوهش محققان گ نتيج
سيستم و بهره وري دانشكده فني مهندسي 
ــان داد كه در  دانشگاه تربيت مدرس نش
ــتم مديريت كيفيت  ــراي سيس نتيجه اج
فراگير، روابط و تعامالت خارجي سازمان 
ــش  ــوآوري در آن افزاي ــت و ن و خالقي

مي يابد. 
ــي زاده، كارشناس ارشد صنايع  زهرا آقاس
سيستم و بهره وري كه اين طرح پژوهشي 
در قالب پايان نامه وي و با راهنمايي محمد 
اقدسي، عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت 
ــده، در خصوص  مدرس انجام و ارايه ش
ــاي مديريتي گفت:  ــتم ها و نظام ه سيس
ــيار كهنه،  ــنتي مديريت بس شيوه هاي س
ــوخ و فاقد كارايي به نظر مي رسند.  منس
ــيوه هاي مديريتي گوناگوني  از اين رو ش
ــر از امكانات  ــور بهره برداري مؤث به منظ
ــق رضايت مندي  ــع در جهت تحق و مناب
مشتريان تدوين و اجرا شده است. از ميان 
سيستم ها و نظام هاي مديريتي ارايه شده 
تاكنون هيچ يك به اندازه مديريت كيفيت 
ــته كارايي خود  ــر)TQM( نتوانس فراگي
ــان دهد. وي افزود: از طرف ديگر  را نش
ساختار سازماني يكي از زيرساخت هاي 
اساسي سازمان محسوب مي شود. ساختار 
سازماني وسيله اي است براي دستيابي به 
اهداف سازمان و اجراي مؤثر و موفقيت 
ــه وظايف و  ــه طوري ك ــز وظايف، ب آمي
ــن واحدهاي  ــئوليت ها به وضوح بي مس

ــده و به آن ها قدرت  ــيم ش مختلف تقس
ــئوليت و وظايف داده  اختيار در برابر مس
شود. رويكرد مديريت كيفيت فراگير نيز 
با توجه به اهداف، اصول و ويژگي هايش 
در راستاي اجراي موفقيت آميز آن، ساختار 

سازماني خاصي را مي طلبد. 
ــن پژوهش به  ــي زاده اظهار كرد: اي آقاس
ــي تأثير پياده سازي مراحل مختلف  بررس
مديريت كيفيت فراگير بر ساختار سازماني 
مي پردازد. اعضاي نمونه تحقيق را مميزان 
ــان كيفيت تشكيل دادند.  ايزو و كارشناس
ــان  ــرد: نتيجه ها نش ــان ك وي  خاطرنش
مي دهد با اجراي مديريت كيفيت فراگير 
ــطح تمركز و پيچيدگي  ــازمان، س در س
ــد و گروه بندي  ــش مي ياب ــاختار كاه س
ــاختار از وظيفه گرايي به فرايندگرايي  س
ــود،  ــرده و فرايندگراتر مي ش حركت نك
ــازمان كاهش  ــميت در س ــا مؤلفه رس ام
نمي يابد، زيرا مستندسازي يكي از الزامات 
سيستم هاي مديريت كيفيت در استاندارد 

ايزو محسوب مي شود.
ــا مولفه هاي  ــون در ارتباط ب ــه آزم  نتيج
ــان مي دهد كه در  غيررسمي ساختار نش
ــتم مديريت كيفيت  ــراي سيس نتيجه اج
فراگير، روابط و تعامالت خارجي سازمان 
افزايش مي يابد، زيرا عكس العمل مناسب 
به تغييرها و پيچيدگي هاي محيطي نقش 
ــيار مهمي در برنامه ريزي و موفقيت  بس

مديريت كيفيت دارد. 

افزايش خالقيت و نوآوري در محيط كار 
با اجراي سيستم مديريت كيفيت فراگير

»فقط يك چيز وجود دارد كه بايد از آن ترسيد و آن خود ترس است.« »باگوان 
شری راجنيش« با نام مستعار »اشو« در 11 دسامبر 1931 در شهر كوچ وادا واقع 
در ايالت ماديا پرادش هندوستان چشم به جهان گشود. بنا به گفته خود او اشو از 
واژه اشنيك به معنای پيوسته به آب دريا و يكی شده با آن گرفته شده كه نخستين 
بار در آثار ويليام جيمز به كار رفته است . از آنجا كه واژه اشنيك )درياگون( تنها 
به توصيف تجربه می پردازد و شامل شخص تجربه كننده نمی شود، راجنيش 
ــن واژه از قديم در ميان  ــرای خود برگزيد. او بعدها پی برد كه اي ــو را ب واژه اش
ــاكنان خاور دور رواج داشته و به معنای شخص مقدسی كه آسمان بر او ُگل س

 

ــاند به كار رفته است. او از همان كودكی روحيه ای عصيانگر و مستقل  می افش
ــاور از ديگران، خودش  ــت و اصرار می ورزيد به جای دريافت دانش و ب داش
بايد حقيقت را بيازمايد. اشو پس از آن كه در بيست و يك سالگی تحصيالت 
ــگاهی اش را به پايان رساند، چندين سال در دانشگاه جبل پور به تدريس  دانش
ــتان و برگزاری  ــال ها با سفر به سراسر هندوس ــفه پرداخت. در همين س فلس
ــه های سخنرانی و مناظره در شهرهای مختلف، رهبران مذهبی سنت گرا  جلس
و باورهای سنتی را مورد سوال قرار داد و با گروه های مختلف مردم ديدار كرد. 
ــال های دهه  1970 آوازه  اشو به گوش غربی ها رسيد. تا سال  ــتين س در نخس
1974 مركزی در شهر پونا تأسيس شد و ديری نپاييد كه سيلی از طرفداران او از 
غرب در اين مركز گرد او را گرفتند. اشو به هيچ سنتی تعلق ندارد، همان طور كه 
خود دراين باره می گويد: من سرآغاز يك آگاهی تازه هستم. لطفا مرا به گذشته 
مرتبط نسازيد. گذشته حتی ارزش يادآوری هم ندارد. سخنان اشو به مريدانش 
در بيش از ششصد كتاب منتشر و به بيش از سی زبان ترجمه شده است. اشو در 
19 ژانويه 1990 كالبد خاكی اش را ترک گفت اما مركز او در هندوستان همچنان 

بزرگ ترين مركز رشد روحی در دنياست. 
در زير جمالت زيبايی از اشو را می خوانید:

  ما با همان افكاری كه آخرين بار قبل از خواب از سر گذرانده ايم صبح ها از 
خواب بيدار می شويم.

 مسأله رفتن به بهشت نيست. آموختن هنر در بهشت بودن است در هرجا كه 
باشی.

 وقتی تو چيزی را بگويی كه خود تجربه نكرده ای، حقيقتی در آن نهان نيست.

 برای دست يافتن به چيزهای پرارزش، بايد كه عشق پيشه كنی.
 همين كه سكوت را ابراز كنی، سكوت به واژگان تبديل می شود و حقيقت را 

از دست می دهد.
 دين هميشه از فراسوی واژه ها و فلسفه ها انتقال می يابد. به همين دليل آن را به 

 كمك مرشدی فرزانه و بيدار می توان تجربه كرد .
 هيچ كس اليق نيست اما هستی از روی فراوانی خود می بخشد.

  خداوند يعنی نهايت خودآگاهی.
 خداوند هيچ گاه در زندگی كسی مداخله نمی كند زيرا او آفريده خود را دوست 
دارد. خدا همه را آزاد گذاشته تا حتی با او مخالفت ورزند. انسان ها آزادند تا حتی 

خدا را انكار كنند. اين جزئی از آزادی انسان هاست.
ــت سر خود نگاه نكن. هيچ چيز با ارزشی در پشت سر وجود   هيچ گاه به پش

ندارد.
 پهناورترين، خطرناک ترين و ناامن ترين مكان، دنيای درون توست. به همين 

دليل كمتر كسانی جرأت می كنند وارد آنجا شوند.
 مراقبه يعنی فراگيری فراموش كردن تمام چيزهايی كه فراگرفته ای. يعنی رها 

شدن از شرطی شدن ها و خواب واره ها.
 لحظه ای كه خدا را بشناسی خدا می شوی. زيرا شناخت خدا همچون دانش 
نيست كه بتوانی از يادش ببری. شناخت خدا به اين معناست كه خدا تنفس و تپش 

قلب تو شده است.
 در دنيا زندگی كن اما نگذار كه دنيا وارد تو شود. در دنيا باش اما از دنيا نباش.

ــد بشريت روی دوش انسان هايی انگشت شمار قرار داشته است. ذهن عوام  رش
هميشه مخالف تازه است.

ــواره ای  ــت. اگر گوش ــواره  بر چهره خيلی تأثيرگذار اس انتخاب نوع گوش
ــم نقايص صورت مان به ميزان  ــب با چهره مان انتخاب كنيم می  تواني مناس
ــاب می  كنيم بايد با فرم چهره  ــواره ای كه انتخ قابل توجهی كم كنيم. گوش
ــواره های آويخته حتی بر كوتاهی قد ما تأثير  ــته باشد، گوش ما تضاد داش

می  گذارد و ما را از حد معمول بلندتر و كشيده تر نشان می  دهد.
ــواره های گرد و  ــی  دارند می توانند از مدل گوش ــرادی كه صورت بيض اف
ــی تيز در اين افراد جلب توجه می  كند.  ــتفاده كنند و مدل مثلث حلقه ای اس
افرادی كه صورت مستطيلی شكل دارند، بايد از مدل های كشيده و دارای 
ــخص تر نشان دهد.  ــتفاده كنند تا طول صورت را مش زاويه های صاف اس
ــتفاده كنند، بايد  ــواره های گرد يا كوتاه اس صورت های گرد نبايد از گوش
ــان  ــتفاده كنند تا صورت گرد و پريش ــيده و باريك اس ــای كش از طرح ه
ــكل دارند، هر مدل  ــانی كه صورت قلبی ش ــان دهد. كس را باريك تر نش
ــواره هايی كه  ــت گوش ــد به كار ببرند و بهتر اس ــواره ای را می  توانن گوش
ــمت پايين آن پهن است استفاده نكنند. صورت های مربع نيز می  توانند  قس

از گوشواره های بيضی يا حلقه ای استفاده كنند. 
ــان  ــراد را پهن تر نش ــوع اف ــورت اين ن ــاه، ص ــزرگ و كوت ــای ب  مدل ه

می  دهد.

ــتفاده از لوازم  ــه اس ــت ك ــا آمده اس در خبره
آرايشی در ايران بی  رويه است و ساالنه حدود 
ــی  ــارد دالر صرف خريد لوازم آرايش 2/1 ميلي
ــاره داشت كه مصرف  می  شود. گرچه بايد اش
مواد لوازم آرايشی مثل رژلب و الک ناخن در 
ــال های اخير بی  رويه گسترش يافته و اكنون  س
ايران از نظر مصرف لوازم آرايش در خاورميانه 

در رده دوم قرار دارد.  
در آمارها آمده است جمعيت بانوان خاورميانه 
155 ميليون نفر است كه در اين بين زنان ايرانی 
ــی معادل 2/1  عالقه مند به مصرف لوازم آرايش
ميليارد دالر هزينه لوازم آرايشی از 7/2 ميليارد 
دالر بازار لوازم آرايشی خاورميانه را پرداخت 
ــتان در  ــت كه عربس می  كنند، اين در حالی اس
ــد. اين در  ــن منطقه مقام اول را دارا می  باش اي
شرايطی است كه وزارت بهداشت در سال های 
اخير سخت گيری های زيادی به عمل آورده و 
ــه كنترل واردات  ــورد معيارهای مربوط ب در م

ــت، چرا  ــيار دقيق اس ــی بس ــای آرايش كااله
ــتاندارد بر  ــا اتكا به اس ــه مصرف كنندگان ب ك
 كاالهای قانونی می  توانند از سالمت آن مطمئن 

شوند. 
ــدود 14 ميليون نفر  ــان می  دهد، ح آمارها نش
ــنی 15  ــين ايرانی در گروه س از زنان شهرنش
ــط هفت دالر  ــال ماهانه به طور متوس تا 45 س
ــی می  كنند، كه البته  ــرف خريد لوازم آرايش ص
ــان می  دهند. به  بعضی از آمارها 12 دالر را نش
اعتقاد ايمانی عضو هيأت علمی دانشگاه وجود 
سالن های آرايشی بدون مجوز، مراكز آموزشی 
بدون مجوز، كالس های آموزشی بدون مجوز، 
ــای خارجی مغاير با ارزش های  وجود ديپلم ه
ــته و  ــالمی كه با فرهنگ ما همخوانی نداش اس
ــت  ــه نمی  دانيم چگونه از فرهنگ درس اين ك
آرايش استفاده كنيم، از داليل مصرف بی  رويه 

لوازم آرايشی در كشور می باشد.
ــی  ــدان كار كارشناس ــوارد بايد فق ــن م به اي

ــرای موضوع  ــن امر ب ــگان در اي ــود نخب و نب
ــتفاده از لوازم آرايشی را هم  روان شناختی اس
ــتاد دانشگاه می  گويد: همه  اضافه كرد. اين اس
ــان ريشه روانی دارد و آرايش هم  كارهای انس
ريشه های روانی متعددی می  تواند داشته باشد 
ــت.  ــا اصلی آن نياز به جلب توجه اس كه منش
ــرای دل خودم  ــه می  گويند ب ــانی ك حتی كس
ــه دنبال جلب  ــه آرايش می  كنم هم ب اين گون
ــتند وگرنه چرا آنها در منزل آرايش   توجه هس

نمی  كنند. 
وی اضافه می  كند: ممكن است فرد در خانواده 
ــد، به همين  ــورد توجه الزم قرار نگرفته باش م
دليل اگر از زيبايی چهره هم برخوردار نباشد، 
ــه را به خود جلب  ــعی می  كند توجه جامع س
ــاز عادی در هر  ــد. البته جلب توجه يك ني كن
ــاز بيش از  ــا زمانی كه اين ني ــت، ام فردی اس
اندازه شود، به صورت های غيرمعمول خود را 

نشان می  دهد. 

چگونه گوش�واره  مناس�ب فرم صورتمان 
انتخاب كنيم؟ 

بررسی داليل مصرف بی  رويه لوازم آرايشی در ايران

گذشته ارزش يادآوری ندارد      


