
مدي��ركل كار و ام��ور اجتماع��ي چهارمحال و 
بختياري گفت: از س��ال آين��ده 80 ميليون ريال 
تسهيالت به صاحبان مشاغل خانگي اختصاص 
داده مي ش��ود. پروي��ز س��لطاني در گفتگ��و با 
 فارس در ش��هركرد، با اع��الم اين مطلب اظهار 
داشت: اين ميزان تسهيالت از سوي صندوق مهر 
امام رضا )ع( پرداخت مي ش��ود، برهمين اساس 
اي��ن صندوق متعهد به تأمين 20 درصد از منابع 
مورد نياز تس��هيالت مشاغل خانگي است. وي 
افزود: مشاغل خانگي برنامه جديد دولت است 
كه در راس��تاي توس��عه فرهنگي كار و تالش، 
اش��تغال و توليد با س��رمايه ان��دك با تصويب 
دستورالعمل آن در شوراي عالي اشتغال و ابالغ 
از سوي وزير كار و امور اجتماعي در اين استان 
اجرايي و عملياتي مي  ش��ود. سلطاني در ادامه از 
پيش��رفت 28/5 درصدي تدوين س��ند توسعه 
اين اس��تان خبر داد و افزود: براساس تمهيدات 
انديشيده شده، تهيه و تدوين سند توسعه اشتغال 
براي شهرستان هاي هفت گانه اين استان به صورت 
مجزا در دستور كار قرار گرفته است. مديركل كار 
و امور اجتماعي چهارمحال و بختياري خاطرنشان 
كرد: سند توس��عه اشتغال شهرستان متناسب با 
ظرفيت هاي آن شهرستان تهيه و تدوين مي شود. 
وي همچنين از تهيه و تدوين سند توسعه اشتغال 
بيش از 30 دس��تگاه اجرايي در پنج س��ال آينده 
خبر داد و گفت: هدف از تدوين س��ند توس��عه 
اشتغال در دستگاه هاي اجرايي بسترسازي، توسعه 
و بس��ط اشتغال در اين استان است. سلطاني در 
ادامه با اش��اره به مزاياي ايجاد طرح هاي زودبازه 
 از اين طرح به عنوان طرح اشتغال زايي ياد كرد و 
گفت: با توج��ه به جمعيت جوان اين اس��تان، 
طرح هاي زودبازده مي تواند نقش تأثيرگذاري در 

كاهش نرخ بيكاري در اين استان داشته باشد.

مديركل كار چهارمحال و بختياري:
صاحبان مشاغل خانگي 
تسهيالت 80 ميليوني 

دريافت مي كنند

عضو هيأت مديره انجمن برق 
آبي كش��ور گفت: با احداث 12 
سد بزرگ، چهارمحال و بختياري 
ب��ه قطب ان��رژي پاك كش��ور 
تبديل مي شود. به گزارش ايرنا، 
 داوود زارع در نشس��ت شوراي 
اط��الع رس��اني چهارمح��ال و 

بختياري گفت:30 درصد ظرفيت توليد برق آبي كش��ور در اين استان 
قرار دارد. كارشناس وزارت نيرو با اشاره به افزايش آالينده هاي ...

رئي��س س��ازمان بنياد ش��هيد و 
ام��ور ايثارگران اس��تان اصفهان 
گفت: هم زمان با س��الروز پيام 
امام خمينی)ره( مبنی بر تأسيس 
از  انقالب فرهنگ��ی،  ش��ورای 
نرم افزار زيارت مجازی 23 هزار 

ش��هيد اس��تان اصفهان رونمايی ش��د. محمد رضا رجايی با بيان اينكه 
رونمايی نرم افزار زيارت مجازی ...

تاكن��ون 45 درصد از عمليات 
احداث ش��هر روياها به عنوان 
اولي��ن و ب��زرگ تري��ن پارك 
بازی مدرن كش��ور در اصفهان 
اجرا شده اس��ت. مدير پروژه 
ش��هر روياها در هنگام بازديد 

جمعی از اعضای شورای اس��المی شهر از روند اجرايی اين پروژه 
گفت: شهر روياها در فضايی به مساحت 170 هزار مترمربع...

چهارمحال و بختياري به قطب 
انرژي پاك كشور تبديل مي شود

رونمايی از نرم افزار زيارت مجازی 
23 هزار شهيد استان اصفهان 

بهره برداری از مدرن ترين شهر بازی 
كشور در اصفهان 

صفـحهصفـحه
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رحیمي در اجالس استانداران تأكید كرد؛ 
اهتمام دولت براي ريشه  كن كردن بيكاري 

حضرت آيت ا... نوري همداني در شهركرد:
اسالم، مردم و رهبري 
از اركان انقالب اسالمي ايران است 
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شهرستان/ صفحه4

سراسری/ صفحه2

 شهرستان/ صفحه4

در شورای اداری استان به ميزبانی اداره كل تربيت بدنی تبيين شد؛ 

اصفهان پایتخت ورزش ایران
صفحه 2

صفحه 4

تعامل مسئوالن و مردم با ميهمانان نوروزي

نام كاال
قیمت مصرف كننده 
)ريال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفیف

قیمت 
فروشگاه

18/9002913/500 رب گوجه فرنگي چین چین

8/200206/600ماكاروني 700 گرمي مانا 

8/200176/800زر ماكارون 700 گرمي

5/500114/900پودر دستي برف

22/600920/500 صابون گلنار 6 عددي

7/50086/900 پودر شوما آنزيم دار

6/000334/000دستمال 200 برگ

16/0001913/000 رب رضا

14/000رب تبرك

96/500988/000 روغن 4/5 پرديس

17/500916/000 رب شاهسوند

14/500713/500 رب 48

12/000259/000 تن ماهي جنوب 120 گرمي

نام كاال
قیمت مصرف كننده 
)ريال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفیف

قیمت 
فروشگاه

52/0002340/000 چاي 15 خرداد

5/500164/600پودر دستي آمو

7/500136/500پودر ماشیني آمو

مايع ظرفشويي گلي
11/300710/500 1 لیتري

مايع ظرفشويي گلي
44/4001040/000  4 لیتري

7/900156/700كنسرو نخودفرنگي گلچین

8/200186/700خوراك لوبیا چیتي گلچین

5/000204/000نودالیت آماده 

7/000195/700سوپ الیت آماده

88/000 95/0007 روغن 4/5 پرديس

8/500226/600سس گوجه خرسي

گی
اهن

 ش
ده

شی
آر

س: 
عک

اتاق  اعضاي  جمع  در  حضرتعالي  حضور  و  انتخاب 
بازرگاني به عنوان يك تشکل اقتصادي بسیار بزرگ 
اين  شد.  صنايع  صاحبان  و  مديران  خوشحالي  باعث 
موفقیت را به شما تبريك عرض مي نمايیم و از خداوند 

متعال براي شما توفیق و سربلندي خواستاريم.

روزنامه زاينده رود

جناب آقاي دكتر سمیعي نژاد
مدیرعامل محترم شركت فوالد مباركه اصفهان

علي اصغر ذاكري – شهردار زرين شهر
جهانگیر فدايي – شهردار چمگردان

محمدرضا عبدائي – شهردار سده لنجان
آقاجان علیخاني پور – شهردار فوالدشهر

حسینعلي صادقي – شهردار چرمهین
علي ساعدي – شهردار باغبادران

ابوالفضل توكلي – شهردار زاينده رود
اردشیر محمدي – شهردار  ورنامخواست

جناب آقاي ناصر نفري
شهردار محترم شاهين شهر و نماينده شهرداران استان اصفهان 

كشور  شهرداران  نمايندگان  توسط  حضرتعالي  شايسته  انتخاب 
دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  شوراي  در  عضويت  جهت 

كشور را صمیمانه تبريك و تهنیت عرض مي نمايیم.
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سراسری
جهان نما ایران

اس��تاندار ته��ران گف��ت: در ارزياب��ی 
وضعي��ت اجرای پروژه ه��ای عمرانی 
در اس��تان تهران به اين نتيجه رسيديم 
ك��ه دولت نقطه عطف��ی را در خدمات 
عمرانی در سال 89 در استان تهران رقم 

زده است. 
مرتض��ی تمدن در گفتگو با ايرنا افزود: 
باالتري��ن بودجه عمران��ی را در طول 
س��ال های گذش��ته در تهران در سال 
89 داش��تيم و بيش��ترين جذب اعتبار 
ني��ز مرب��وط به س��ال 89 اس��ت. وی 
اظهارداش��ت: مي��زان بودج��ه عمرانی 
 اس��تان تهران در س��ال ج��اری حدود 
پن��ج تريليون و 500 ميلي��ارد ريال بود 
ك��ه در 10 ماه منتهی به پايان بهمن ماه 
امسال 68 درصد اين بودجه جذب شد. 
اس��تاندار تهران گفت: بخشی از بودجه 
عمرانی امسال در سال 90 امكان جذب 

دارد و اين نشان از نگاه جدی دولت به 
متحول كردن استان تهران است. تمدن 
افزود: پنج تريليون و 500 ميليارد ريال 
بودجه ای كه دولت در س��ال 89 برای 
اس��تان تهران پيش بينی كرده، به غير از 
بودجه های ملی بوده است. وی گفت: 
تاكنون در سال 89 حدود دو تريليون و 
700 ميلي��ارد تومان از بودجه های ملی 
در اس��تان تهران هزينه شده است كه با 
احتس��اب اين دو، نزديك س��ه هزار و 
200 ميليارد تومان فقط در سال 89 در 
تهران كار عمرانی انجام شده و اين يك 
ركورد در طرح های عمرانی دولت در 
استان تهران اس��ت. تمدن يادآور شد: 
عمده ترين پروژه های عمرانی اس��تان 
ته��ران در ح��وزه راه و ترابری، حوزه 
آب، حوزه كش��اورزی و حوزه تجهيز 

و نوسازی مدارس بوده است. 

نصف النهار

 زلزله ژاپن محور كره زمين را
10 سانتيمتر جا به جا كرد  

كانون ژئوفيزيك و بررسي هاي آتشفشاني ايتاليا اعالم كرد كه زلزله ژاپن منجر 
به جابه جايي محور كره زمين به ميزان 10 س��انتيمتر ش��ده است. به گزارش 
ايرنا، انتونيو پرسنتي مدير اين مركز در بيانيه اي در پايگاه اينترنتي اعالم كرد 
كه نتايج بررسي هاي اوليه اين تغيير را نشان داده است. وي گفت: اين جنبش 
زمين بزرگ ترين زلزله بعد از زلزله جزيره س��وماترا در سال 2004 بوده و در 
رتبه دوم بعد از زلزله ش��يلي در سال 1960 قرار گرفته است. آژانس فضايي 
ايتاليا گفت كه قبل از مشخص كردن دقيق ميزان جا به جايي محور كره زمين 
بايد اطالعات بيشتري جمع آوري شود. بنابر اين گزارش، احتمال دارد تغيير 
محور كره زمين بر ميزان تابش خورشيد اثر بگذارد، ولي اين تأثيرگذاري قابل 

احساس نيست. 

 دبيركل سازمان ملل، كشتار مردم يمن 
را محكوم كرد 

 سازمان ملل با صدور بيانيه اي تأكيد كرد كه بان كي مون دبير كل اين سازمان 
اعمال خشونت مأموران امنيتي يمن بر ضد تظاهرات آرام مردم شهر صنعا كه 
منجر به كشته و زخمي شدن تعدادي از آنان شد، را محكوم كرد. به گزارش 
ايرنا، در اين بيانيه آمده اس��ت كه دبير كل سازمان ملل متحد نگران وخامت 
اوضاع در يمن اس��ت. در ادامه بيانيه تصريح ش��ده بان كي مون طرفين را به 
رعايت نهايت خويشتنداري فرا مي خواند و در عين حال از دولت و گروه هاي 
مخالفان مي خواهد تا وارد گفتگوهايي واقعي و گسترده اي شوند كه به نتايج 
قاطع انجاميده و از خش��ونت هاي بيشتر جلوگيري كنند. در خاتمه اين بيانيه 
آمده است كه دبيركل سازمان ملل دولت يمن را به رعايت استانداردهاي بين 
المللي، تحقيق در ارتباط با كش��تارهاي خارج از عدالت و نقض حقوق بشر 

فرا مي خواند. 
 

حمله پليس ضدشورش بحرين 
به تظاهركنندگان  

پليس ضد شورش بحرين براي متفرق كردن تظاهركنندگان خواستار اصالحات 
سياسي، از گاز اشك آور استفاده كرد. به گزارش ايلنا به نقل از الجزيره، هزاران 
تظاهركننده شيعي بحرين با سر دادن شعارهايي عليه حمد بن عيسي آل خليفه 
)پادشاه اين كشور( قصد حركت به سوي ديوان پادشاهي در »منامه «پايتخت 
را داشتند كه با برخورد پليس ضد شورش مواجه شدند. همچنين عده اي از 
هواداران نظام حاكم نيز با باتوم، شمش��ير و ميله هاي آهني در نزديكي ديوان 
پادشاهي، قصد حمله به تظاهركنندگان را داشتند كه با دخالت پليس اين امر 
رخ نداد. در همين حال، برخي از تظاهركنندگان شيعي با ممانعت از سنگ پراني 

تظاهركنندگان به سمت پليس ضد شورش، اوضاع را آرام كردند.

هوگو چاوز: 
حمل�ه آمريكا و ناتو ب�ه ليبي به منزله 

تكرار جنگ ويتنام است 
رئيس جمهور ونزوئال هشدار داد كه چنانچه آمريكا و ناتو براي براندازي دولت 
ليبي در اين كش��ور جنگ راه بيندازند، دس��ت به اقدامي احمقانه زده اند. به 
گزارش ايلنا به نقل از آسوشيتدپرس، »هوگو چاوز«، در سخنراني تلويزيوني 
خود با انتقاد از »باراك اوباما«، براي حمايت از مخالفان دولت ليبي گفت: در 
حال حاضر يانكي ها و هم پيمانان آنها در ناتو در تدارك جنگ در ليبي هستند. 
چاوز كه دوست و هم پيمان نزديك »معمر قذافي«، رهبر حكومت ليبي است، 
پيش بيني كرد كه به راه افتادن جنگي با ابعاد گسترده تر در ليبي مي تواند بهاي 
نفت را به بشكه اي 200 دالر برساند. رئيس جمهور ونزوئال همچنين موضع 
قدافي مبني بر اين كه دخالت نظامي خارجي در بحران ليبي مي تواند باعث به 

راه افتادن خونريزي بيشتر در اين كشور شود را تأييد كرد. 
وي ادامه داد: چنانچه يانكي ها اقدام احمقانه حمله به ليبي را همانطور كه قذافي 
چند روز پيش به آن اش��اره كرده بود انج��ام دهند، با ويتنام جديدي رو به رو 
خواهيم شد. رئيس جمهور ونزوئال پيشنهاد تشكيل »كميسيوني بشردوستانه« 
براي سفر به ليبي در راستاي حل مسالمت آميز بحران اين كشور را مطرح كرده 
اس��ت. چاوز همچنين آمريكا را به تالش براي در اختيار گرفتن كنترل نقت 

ليبي متهم كرده است. 

30 نفر در درگيري هاي سودان
 كشته شدند  

يك س��خنگوي نظامي در جنوب سودان گفت: در درگيري هاي سنگين روز 
شنبه بين نظاميان سوداني در جنوب و يك گروه شبه نظامي شورشي در شهر 
ماالكا،  دس��ت كم 30 شورشي كشته شدند. به گزارش خبرگزاري فرانسه از 
خارطوم،  فيليپ آگور )سخنگوي ارتش جنوب سودان( اين گروه شبه نظامي 

شورشي را به ارتباط با خارطوم متهم كرد. 
سخنگوي ارتش آزادي بخش مردم سودان )اس پي ال آ( همچنين طي تماس 
تلفني با خبرگزاري فرانس��ه گفت: اين ارتش تاكنون 30 جسد از شورشيان 
مهاجم را ش��مارش كرده است. وي افزود: هنوز تعدادي از اين شورشيان در 
مدارس اين شهر مخفي شده اند ولي به زودي توسط ارتش آزادي بخش مردم 
سودان از بين خواهند رفت. يك مقام محلي در شهر ماالكا )پايتخت سودان 
جنوبي واقع در ايالت نفت خيز نيل عليا( پيشتر گفته بود در اين درگيري ها 
11 نفر از مردم كشته شدند. به گفته شاهدان،  در اين درگيري ها همچنين 26 

نفر از جمله 9 غير نظامي زخمي شدند.

ناتو طرح انتقال مسئوليت تدريجی به 
نيروهای افغان را تصويب كرد 

وزرای دفاع پيمان آتالنتيك ش��مالي )ناتو( در بروكس��ل طرحی را تصويب 
كردند كه به موجب آن قرار است مسئوليت تأمين امنيت حداقل شش منطقه از 
نيروهای ناتو به نيروهای افغان منتقل شود. به گزارش ايلنا به نقل از بي بي سي، 
در بروكسل عالوه بر وزرای 28 كشور عضو ناتو، نمايندگان 20 كشور ديگر 
كه عضو ناتو نيستند اما در افغانستان نيرو دارند نيز حضور داشتند. قرار است 
اسامی مناطقی كه مسئوليت آنها به عهده نيروهای افغان گذاشته خواهد شد، 
در روز نوروز مطابق 21 مارس توسط حامد كرزای، )رئيس جمهور افغانستان( 
اعالم شود. »آندرس فوگ راسموسن«، دبيركل ناتو از روند آموزش نيروهای 
افغ��ان ابراز رضايت كرد. راسموس��ن گفت: نيروهای افغان در عمليات عليه 
شورشيان شانه به شانه با نيروهای ما مبارزه می كنند. در برخی از عمليات ها 
بيش��تر از نصف نيروها افغان هستند ما شاهديم كه اعتماد به نفس و توانايی 
آنها دارد رشد می كند. اكنون آنها آماده هستند كه به صورت تدريجی مسئوليت 
را به عهده بگيرند و اين چيزی است كه ما آن را انتقال مسئوليت به افغان ها 
می خوانيم. طرح انتقال تدريجی مسئوليت تأمين امنيت به نيروهای افغان در 
واقع جزئی از برنامه ای است كه براساس آن قرار است تا سال 2014 نيروهای 

خارجی افغانستان را ترك كنند. 

جهان نما ایران نصف النهار

نمايندگان و جايگاه شوراهای اسالمی  

استاندار تهران: 
دولت در سال 89 ، نقطه عطفی را در 

خدمات عمرانی تهران رقم زد

سراسری
جهان نما ایران

همت علی  نادری

اواخر نيم��ه اول دی ماه 89 طرحي يك 
فوريت��ی به مجل��س ارايه ش��د كه بيش 
از دويس��ت نفر از نمايندگان در جلس��ه 
حض��ور داش��تند. اين طرح ب��ا مخالفت 
از نماين��دگان مل��ت كن��ار  116 نف��ر 
 گذاش��ته ش��د چون با اصل مردمی بودن 
شهرداری ها سازگاری نداشت و به دولتی 
ش��دن ش��هرداری ها می انجاميد. تعداد 
اندك��ی از اين مجموعه به خارج ش��دن 
شهرداری از دست ش��وراهای شهر رأی 
موافق دادند. اگر مروری بر قانون اساسی 
جمهوری اس��المی ايران داش��ته باش��يم 
جايگاه مهم شوراهای اسالمی ارزش اين 
مخالفت نمايندگان را در ش��رايط حاضر 
روش��ن می كند. بعضی از اصول كلی و 
فصل هفتم به طور كامل در مورد شوراها 
اختصاص يافته اس��ت كه مدونين سعی 
نمودند براس��اس منابع اسالمی و فقهی، 
مش��اركت مردم را در تصميم گيری های 
سرنوشت ساز تبيين نمايند و برطبق اين 
گستره شورای روستا، بخش، شهر، استان 
ش��كل گرفته اس��ت و اصل ششم قانون 
اساس��ی تأكيد كرده اس��ت اداره كشور با 
ات��كاء آرای عمومی مديريت ش��ود، اين 
يكی از پايه های مهم اس��تقرار شوراهای 
اس��المی در كشوراس��ت و اوج مس��أله 
شوراها در اصل هفتم مبتنی برآيات قران 
كريم است كه می فرمايد جامعه ای موفق 
اس��ت كه درآن مشورت صورت گيرد و 
امام راحل و رهبر معظم در ديدارها به آن 
اش��اره مؤكد نموده اند. فصل هفتم كه از 
اصل يكصد شروع می شود خيلی شفاف 
شوراها را در زير سايه قانون، اصلی ترين 
مرجع مش��اركت عمومی معرفی می كند. 
اين ش��وراهای مردمی عاملی در انتخاب 
دهيار و ش��هردار مجرب برای اداره امور 
جامعه است. در سال 1375 تقسيمات به 
لحاظ انتخابات شوراهای اسالمی، شهرها 
را با ش��رايط پنجگانه )1- ش��هرهايی تا 
پنجاه هزار نفر، 2- شهرهايی تا دويست 
هزار نفر، 3- شهرهايی تا يك ميليون نفر، 
4- ش��هرهايی با بيش از يك ميليون نفر 
5- شهر تهران( تقسيم كرد كه شوراهای 
آنه��ا ب��ه ترتي��ب 5، 7، 9، 11، 15 نفر به 
عنوان اعضای اصلی تعريف شده اند. ماده 
76 قانون شوراها مصوب در سال 1375 
وظايف ش��وراها را در 29 فراز بر شمرده 
كه عمده ترين آن در ارتباط با ش��هرداری 
و مردم ش��هر است و اين به عنوان وظيفه 
اصلی شورای شهر تعيين شده كه از جمله 
مرج��ع تصميم گيری و وض��ع مقررات 
محيط ش��هری اس��ت و ش��هردار مأمور 

اجرای صحيح آن مقررات است. 
پس شورای شهر موظف است شهردار را 
انتخاب كند و بودجه آن را مصوب نمايد 
و بر اجرای صحي��ح آن نظارت به عمل 
آورد و در اين قانون تصريح ش��ده است 
كه شورای شهر بايد در انتخاب شهرداری 
ضوابط و دس��تورالعمل وزارت كشور را 
رعايت نمايد، يعنی اينكه نمی تواند بدون 
شرايط و تخصص الزم كسی را به عنوان 
ش��هردار انتخاب كند كه اين عمل به دو 
صورت انجام می پذيرد، اول- ش��هردار 
مراكز استان و شهر تهران به وسيله وزير 
كشور و دوم – در شهرستان های ديگر به 
وسيله استاندار حكم مسئوليت شهرداری 
صادر می شود. پس روشن است كه وزير 
كشور و استاندار در صدور حكم، حضور 
تشريفاتی ندارند بلكه آيين نامه ها را ارايه 
می دهند و شوراها با توجه به هماهنگی 
با آنان ش��هرداران را معرفی می كنند. در 
صورتی كه خالف اين قواعد ش��هرداری 
انتخاب شود، بايد شوراها در امر انتخاب 
ش��هردار تجديدنظ��ر نمايند و ش��خص 
ديگری را معرفی كنند و برای اتمام دوره 

خدمت يا استعفا و يا بركناری )به هر دليل( 
برای گزينش مجدد، مراحل ديگری الزم 
است كه بايد با روح دستورالعمل وزارت 
كشور تطابق داشته باشد. قابل ذكر است 
كه ش��وراها در واقع واس��طه بين مردم و 
سازمان های عمومی هستند و با ابتكارات 
و برنامه بايد مردم را به امور عمومی آگاه 
سازند و مشاركت دهند و از طرف ديگر 
خواس��ته های قانونی و مشروع جامعه را 
همراه با برنامه هايی سازند كه سازمان های 
دولتی مأمور اجرای آن هستند. شايان ذكر 
است در قانون تصريح شده كه مصوبات 
ش��وراها را اس��تانداران و فرمانداران بايد 
مورد اهميت قرار دهند و حتی شوراهای 
عالی استان ها می توانند طرح و اليحه خود 
را از طريق دولت يا به طور مستقيم برای 
تصويب به مجلس شورای اسالمی ارايه 
نمايند و برای حل چنين مشكلی قانونی 
بگذارند كه به جای اتفاق آراء يا اكثريت 
آرا درانتخاب ش��هردار يا در امور عادی و 
فوق العاده، به عنوان مثال اكثريت نسبی را 
جايگزين نمايند. به هر حال در گذر اداره 
كشور گاهی تنش و چالش بين شوراها و 
ش��هرداری ها ايجاد می شود، چنانكه بين 
س��اير سازمان ها اختالف سليقه به وجود 
می آيد، فقط كمی درايت الزم است، پس 
نبايد با كوچك ترين گره ايجاد ش��ده در 
امور يك ش��هر يا عدم انتخاب ش��هردار 
در چند شهر، كل ش��وراها را در سراسر 
كشور زير س��ئوال ببريم ويا قوز باال قوز 
بدانيم و بخواهيم به خاطر يك دستمال، 
قيطريه را به آتش بكشيم. تالش هموطنان 
عضو شورا را كه در ديگر شهرهای كالن 
و كوچك كشور شبانه روزی و بی وقفه 
دارند زحمت می كشند با جلوه ضعيف 
كه در چند منطقه ديده می ش��ود بررسی 
و مقايسه كنيم و بخواهيم با دولتی كردن 
ش��هرداری ها بدون توج��ه به ارزش كار 
آنان از روی آنها عبور كنيم كه اين حركت 
عوارض ذيل را به همراه خواهد داش��ت. 
مغايرت با قانون اساسی. حركت برخالف 
مردم ساالری. سلب اختيار شوراها در امور 
شهری و روستايی. حذف عملی شوراها از 
عرصه تصميم گيری در امور شهرداری و 
دهياری. تضعيف و كاهش نظارت. ايجاد 
چالش بين شهردار و شورا. كاهش انگيزه 

در عضويت مردم در شوراها و...
نظر بيشتر اعضای شورا در شهر و روستا 
اين اس��ت كه دولتی كردن ش��هرداری ها 
فرام��وش كردن اهداف ش��وراها در امور 
نظارت ش��هری است و جدا كردن دست 
ش��وراها و ش��هرداری از يكديگر است 
كه با هم در امور ش��هر گ��ره می خورد، 
آغاز س��تيزه گری می شود اگر شهرداران 
توس��ط وزارت كش��ور به مردم معرفی 
ش��وند ممكن است ش��وراها و اعضای 
 شهرداری از هم دور شوند و با اين شيوه 
مصوبه ها، انگيزه مردم و اعضا روز به روز 
برای مشاركت كاهش می يابد زيرا شوراها 
و ش��هرداری الزم و ملزوم يكديگرند و 
دو بال جدا ناش��دنی هستند.البته گروهی 
از نمايندگان اس��تان اصفهان نيز به داليل 

گوناگون با طرح موافق بودند. 
شايد اين تلنگری باش��د برای بعضی از 
شوراها در سرعت دادن كارهای شهر، اما 
در كل كافی نيست، به اعتقاد موافقان طرح، 
دولتی ش��دن شهرداری و دهياری توسط 
مسئوالن وزارت كش��ور هيچ ضرری به 
نظارت ش��وراها وارد نمی سازد وحرف 
آخر دس��ت اعضای شوراست. اما به نظر 
می رس��د ديدگاه غالب مردم اين اس��ت 
 كه با دولتی ش��دن ش��هرداری ها، فاصله 
عميقی بين شوراهای مردم و شهرداری ها 
 ايج��اد می ش��ود ك��ه نتيج��ه آن كاهش 
هم��كاری و ع��دم س��ازش در ام��ور و 
مصوبات است كه سبب تنزل زيبايی شهر 

می شود.
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مهدی رفائی

آخرين جلس��ه ش��ورای اداری 
استان اصفهان به ميزبانی اداره كل 
تربيت بدنی استان در مجموعه 
خوراس��گان  آزادی  ورزش��ی 
برگزار ش��د. تربيت بدنی استان 
با ش��عار »از ورزش با ارزش تا 
اقتدار اصفهان« در اين جلسه به 
طرح عملكردهای يك ساله اين 
سازمان در سطح استان پرداخت.
اس��تاندار اصفه��ان با اش��اره به 
تيم ه��ای قدرتمند اصفهانی در 
رش��ته های مختلف و نيز بروز 
اس��تعدادهای عال��ی در ورزش 

های انفرادی، اصفهان را اليق پايتختی 
ورزش اي��ران نامي��د. عليرض��ا ذاكر 
اصفهانی گفت: اصفه��ان همانگونه 
ك��ه در فرهنگ و هن��ر و تمدن و نيز 
در صنعت سرآمدی و پايتختی خود 
را اثبات نموده اس��ت در ورزش نيز 

برازنده اين عنوان می باشد.
اس��تاندار اف��زود: كس��ب 20 درصد 
مدال های ايران در بازی های آسيايی 
گوانگژو توس��ط اصفهان��ی ها و نيز 
كسب 48 مقام در بازی های جهانی 
توسط ورزشكاران اصفهانی در سال 
گذش��ته سند افتخاری است كه بيش 
از گذشته مردم و مديران را به همت 
در اين عرصه تشويق می كند. مديركل 
تربيت بدنی استان اصفهان در شورای 
اداری اس��فندماه گف��ت: در ح��وزه 

فرهنگ س��ازی برای ورزش توسعه 
داش��ته ايم و تروي��ج و نمود ورزش 
در جامعه گسترش داشته است. رشيد 
براس��اس  افزود: اصفهان  خدابخش 
تاريخ و سابقه ورزشی و مقام هايی كه 
به تازگي كسب كرده، سزاوار پايتختی 
ورزش ايران است. وی در خصوص 
س��ر فصل اهداف و برنامه های سال 
90 تصريح كرد: ارتقای س��المت و 
نش��اط اجتماعی، ترويج ارزش های 
اس��المی ايران در ميان ورزشكاران، 
افزايش سهم اصفهان در عزت و اقتدار 
ايران به واسطه اخذ مقام های ملی و 
جهانی از برنامه های محوری اداره كل 
تربيت بدنی استان در سال آينده است. 
خدابخش با اشاره به احزار بيشترين 
مقام و دريافت يك پنجم مدال های 
كشور توس��ط اصفهان در بازی های 

آسيايی توسعه زيرساخت ها در استان 
و كشور را شايسته تالش ورزشكاران 
از برخ��ی  انتق��اد  ب��ا   ندانس��ت و 
سياس��ت های كلی ورزش در كشور 
اظه��ار داش��ت: ان��واع ورزش بايد 
براساس چهار گروه ورزش پرورشي 
)مدارس و دانشگاه(، ورزش همگانی 
)تفريح��ی(، ورزش قهرمان��ی و نيز 
ورزش مل��ی و حرفه ای طبقه بندی 
ش��ود و هر كدام برنامه ريزی خاص 
و متولی شايس��ته برای نيل به اهداف 
متعالی داشته باشد. رشيد خدابخش 
ادامه داد: از س��ويی اصل سوم قانون 
 اساس��ی بر رايگان��ی ورزش صحه 
می گ��ذارد و از طرفی ش��اهد نقش 
ورزش در اج��رای اص��ل 44 قانون 
هس��تيم كه برای تفكيك اين دو بايد 
دقت نظر كافی داشته باشيم و صحيح 

آن اس��ت كه ورزش پرورشي، 
همگانی و قهرمان��ی برابر اصل 
سوم قانون اساسی رايگان باشد 
و ورزش حرفه ای توسط اصل 
44 و بخش خصوصی اداره شده 

و توسعه يابد.
ضرورت حفظ ارزش و اخالق 
در ورزش حرفه ای و قهرمانی

مديركل تربيت بدنی اس��تان با 
تأسف ابراز داش��ت: امروزه بر 
عكس است و 500 ميليارد تومان 
صرف ورزش ملی می شود، در 
حالی كه برای ورزش همگانی 
كه پايه تربيت بدنی است حتی 
يك دهم اين بودجه نيز صرف 
 نمی ش��ود و اختص��اص نمی يابد.
خدابخش تأكيد ك��رد: بايد ورزش 
حرف��ه ای را به بخ��ش خصوصی 
بس��پاريم تا اين هزينه های هنگفت 
 كه ص��رف اين مقوله ها می ش��ود
 ب��رای ورزش همگان��ی و بان��وان 
اختصاص ياب��د. وی افزود: مجلس 
شورای اس��المی هزينه كردن اعتبار 
برای ورزش حرفه ای را ممنوع كند 
و توان افزايش سهم ورزش همگانی 
و قهرمانی را افزايش دهد تا در آينده 
اثرات روش��ن آن بر همگان نمودار 
شود.رشيد خدابخش خاطرنشان كرد: 
ارزش های اسالمی و اخالق بايد در 
ورزش حرفه ای و قهرمانی اساس كار 
 باشد، ما به هر قيمتی قهرمان و پهلوان 

نمی خواهيم.

در شورای اداری استان به ميزبانی اداره كل تربيت بدنی تبيين شد؛ 

اصفهان پایتخت ورزش ایران

مديرعامل سازمان اتوبوسراني شهرداري اصفهان:

اجراي طرح كنترل الكترونيك، اتوبوسراني را متحول مي كند

مديرعامل س��ازمان اتوبوس��راني ش��هرداري 
اصفه��ان انجام پ��روژه AVL را باعث تحول 
در اتوبوسراني دانس��ت. سيد عباس روحاني 
گفت: مش��اهده اتوبوس هاي در حال حركت 
در نقشه و رديابي مس��ير توسط GPS، يكي 
از مزاياي اين طرح اس��ت ك��ه در ابتدا در دو 
فاز توس��ط دو ش��ركت به طور جداگانه 60 
دستگاه و 100 دس��تگاه اتوبوس به اين طرح 
مجهز ش��د و پ��س از حص��ول موفقيت 500 
دس��تگاه اتوبوس به تازگي ب��راي اجراي اين 

طرح تجهيز ش��دند ك��ه 50 درص��د ناوگان 
اصلي ش��هر ك��ه 80 درصد جا ب��ه جايي را 
انجام مي دهند را در بر مي گيرد. وي ادامه داد: 
AVL يك پكيج با كاربري  هاي متفاوت است 
كه مي توان به وسيله آن زمان رسيدن اتوبوس 
به ايستگاه را تخمين زد و رانندگان و مسافران 
با اجراي اين طرح، زمان رس��يدن اتوبوس را 
از داخ��ل ايس��تگاه ها و داخ��ل اتوبوس زمان 
بندي مي كنند و تابلوهاي ثابت و مسأله تأخير 
اتوبوس ه��ا از بين مي رود و كنترل زمان رفت 

و برگش��ت به طور الكترونيك انجام مي شود. 
روحان��ي تصريح كرد: اين طرح با هزينه 350 
ميليون براي تجهيزات انجام ش��ده است كه تا 
اتمام طرح و س��اخت مركز كنترل هزينه هاي 
 ديگري نيز دارد. وي خاطرنشان كرد: ويژگي 
اطالع رساني دقيق و ماهواره اي و اطالع رساني 
صوتي و تصويري در ايستگاه ها و اتوبوس ها 
در مورد مس��يرها و اماكن و آدرس از مزاياي 
اين طرح اس��ت كه قبل از رسيدن اتوبوس به 

هر آدرس يا مركزي اطالع رساني مي كند.

چه خبر از پایتختچه خبر از پایتختنصف النهار

معاون اول رئيس جمهور از خدمات و تالش هاي 
اس��تانداران سراس��ر كش��ور ب��ه خاط��ر ايجاد 
فرصت هاي ش��غلي بيش از ميزان تعهد شده در 
س��ال جاري قدرداني و بر اهتم��ام دولت براي 
ريش��ه كن كردن بيكاري تأكي��د كرد. به گزارش 
ايلنا به نقل از پايگاه اطالع رساني وزارت كشور، 
محمد رضا رحيمي در جلسه شوراي عالي اشتغال 
كه با حضور استانداران سراسر كشور برگزار شد 
با اش��اره به فرصت هاي ش��غلي ايجاد شده در 
س��ال جاري ، اظهار داش��ت: ايجاد اشتغال بيش 
از ميزان تعهد ش��ده از موفقيت هاي دولت بود 

كه با هماهنگي استانداران سراسر كشور صورت 
گرفت و دولت درصدد اس��ت در سال آينده نيز 
2 ميلي��ون و 500 هزار ش��غل ايجاد كند. معاون 
اول رئيس جمهور گفت: س��ال گذشته با وجود 
امكانات كم براي ايجاد يك ميليون و 100 هزار 
ش��غل برنامه ريزي ش��د و با وجود برخي موانع 
و مش��كالت تاكنون بيش از يك ميليون و 600 
هزار فرصت شغلي ايجاد شده است. وي با بيان 
اينكه س��ال آينده امكانات و ش��رايط بهتري در 
اختيار دولت خواهد بود ، خاطر نشان كرد :  سال 
آينده بودجه عمراني كشور در كنار پيگيري هاي 
دولت براي حضور جدي تري بخش خصوصي 
ش��رايط بهتري براي اشتغال زايي ايجاد خواهد 
كرد. معاون اول رئيس جمه��ور افزود :  از جمله 
مواردي كه اشتغال زايي را در سال آينده آسانتر 
مي كن��د حضور جدي ت��ر بانك ه��ا و همچنين 
اجراي طرح هاي ميزان و تأمين از س��وي دولت 
است كه همه اين امكانات وضعيت مطلوب تري 
را نس��بت به س��ال گذشته براي اش��تغال زايي 
فراهم خواهد كرد. وي تش��كيل س��ازمان ملي 
مه��ارت را از برنامه ه��اي ديگ��ر دول��ت براي 
 تحق��ق برنامه ريزي هاي انجام ش��ده در جهت 
اش��تغال زاي��ي معرفي كرد و گفت: با تش��كيل 
اين سازمان تالش مي ش��ود كه هر جوان ايراني 
به يك مهارت آراس��ته ش��ود كه تحقق اين امر 
گامي مؤثر در جهت اش��تغال زايي و ريشه كن 

ش��دن بيكاري خواهد ب��ود. رحيمي در بخش 
ديگري از سخنان خود با اشاره به اجراي قانون 
هدفمند س��ازي يارانه ه��ا گفت :  اج��راي موفق 
قان��ون هدفمند كردن يارانه ه��ا در واقع يك گام 
موفقيت آمي��ز و يك ب��رگ زري��ن در اقدامات 
دول��ت بود كه اين موفقيت با تالش و همكاري 
دولت و همراهي مردم تحقق يافت. معاون اول 
رئيس جمهور با اشاره به برنامه ريزي هاي انجام 
ش��ده از س��وي دولت براي اجراي طرح ميزان 
تأمين گفت: اجراي اين طرح ها گامي مؤثر براي 
اش��تغال زاي��ي و مقابله با فقر اس��ت و از همه 
اس��تانداران انتظار مي رود تم��ام تالش خود را 
براي حمايت و فراگير شدن اين طرح در سطح 
كش��ور به كار گيرند. در اين نشس��ت وزير كار 
و امور اجتماعي در س��خناني توجه به اش��تغال 
زودبازده ، اش��تغال كم هزينه، اش��تغال روستاها 
كه مهاجرت معكوس را در پي خواهد داش��ت 
و توج��ه به مناط��ق محروم ب��ا رويكرد عدالت 
محوري دولت را م��ورد تأكيد قرار داد و گفت: 
براي ريش��ه كن ش��دن بيكاري، تدوين س��ند 
ملي اش��تغال در بخش اس��تاني و شهرستاني در 
 دستور كار است و اميدواريم در آينده در بخش 
اشتغال زايي گام هاي بلندي برداشته شود. برخي 
از استانداران سراسر كشور نيز در اين گردهمايي 
در سخناني به بيان ديدگاه ها و پيشنهادات خود 

پرداختند.

رحيمي در اجالس استانداران تأكيد كرد؛ 

اهتمام دولت براي ريشه  كن كردن بيكاري 

رئيس س��ازمان بنياد شهيد و امور 
 ايثارگ��ران اس��تان اصفهان گفت: 
ه��م زم��ان با س��الروز پي��ام امام 
خمينی)ره( مبنی بر تأسيس شورای 
انق��الب فرهنگ��ی، از نرم اف��زار 
زيارت مج��ازی 23 هزار ش��هيد 
استان اصفهان رونمايی شد. محمد 
رضا رجايی با بيان اينكه رونمايی 
نرم افزار زيارت مجازی 23 هزار 
شهيد اس��تان اصفهان  هم زمان با 
سالروز پيام امام خمينی)ره( مبنی 
بر تأسيس شورای انقالب فرهنگی 
صورت گرفته است، اظهار داشت: 
رونماي��ی از تمب��ر كارمندان بنياد 
ش��هيد و يادواره 16 ش��هيد بنياد 

شهيد، رونمايی از سايت نخبگان 
ايثارگر، سركش��ی از ايثارگران و 
جانبازان در آسايشگاه ها، برگزاری 
نمايشگاه كتاب ايثار و شهادت از 
ديگر برنامه های سازمان بنياد شهيد 
و امور ايثارگران اس��تان اصفهان 
بود. وی همچنين گفت: نرم افزار 
س��ی چراغ راه، حاوی سخنان و 
جمالت پند آموز شهدا به همراه 
100 وصيت نام��ه موضوع بن��دی 
ش��ده و نيز كت��اب جاودانه های 
تاريخ كه ش��امل زندگی نامه 400 
سردار شهيد است در حال تدوين 
و چاپ قرار دارد كه در س��ال 90 

رونمايی می شود.

حضرت آيت ا... نوري همداني 
از مراج��ع معظم تقلي��د گفت: 
انقالب اسالمي ايران به سه ركن 
 اس��الم، مردم و رهب��ري متكي 

است.
به گزارش ايرن��ا، وي در ديدار 
 دانش آموزان دختر دبيرستان هاي
 علوم و معارف اسالمي صدراي 
ش��هركرد اظهار داشت: هر چه 
داري��م به بركت خون ش��هدا و 
ايثارگران در دوران دفاع مقدس 

است.
وي با اش��اره به بيداري اسالمي 
م��وج  گف��ت:  خاورميان��ه  در 
بيداري در دنيا نش��ات گرفته از 

انقالب ايران و مقدمه ظهور امام 
زمان )عج( است. 

اي��ن مرج��ع تقلي��د الگوگيري 
از امام��ان معص��وم را بهتري��ن 
سرمشق براي مس��لمانان عنوان 
ك��رد و افزود: بيداري اس��المي 
در دنيا اگر با اتحاد و همبستگي 
ن��دارد.  ثمري  نباش��د،   هم��راه 
آيت ا... نوري همداني با اش��اره 
ب��ه نقش ايم��ان و جه��ان بيني 
اس��المي در زندگي بشر امروز، 
تأكيد كرد: با ايم��ان، انگيزه باال 
و روحيه شهادت طلبي مي توان 
بر دشمنان غلبه كرد و اين وعده 

الهي است. 

برای نخستين بار در كشور؛
رونمايی از نرم افزار زيارت مجازی 

23 هزار شهيد استان اصفهان  

حضرت آيت ا... نوري همداني در شهركرد:
اسالم، مردم و رهبري از اركان انقالب 

اسالمي ايران است 
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رو در رو آژیر

زلزله اي به قدرت 8/9 ريش��تر سواحل 
ش��رق ژاپن را در اقيانوس آرام لرزاند، 
اي��ن زلزل��ه 20 برابر از زلزله تأس��ف 
 ب��ار بم بزرگ تر بود ك��ه در آن بيش از 
40 ه��زار نفر از هموطنان م��ا را براي 
هميش��ه اس��ير خاك كرد. اما اين زلزله 
تاكنون جان 350 نفر از شهروندان ژاپن 
را گرفته است! چه باعث شده است كه 
زمي��ن لرزه اي به اين بزرگي كه اگر در 
تهران رخ مي داد پايتخت را بي ش��ك 
با خاك يكس��ان مي ك��رد، در ژاپن اين 
تعداد تلفات را برجاي گذاشته است. به 
گفته يك استاد دانشگاه، اين زلزله با اين 
شدت وبزرگي اگر در تهران رخ مي داد 
تلفات ميليوني داش��ت نه در اثر زلزله 
بلكه در اثر تخريب س��اختمان ها . اين 
رخداد معناي واقعي اين جمله اس��ت 
كه زلزله بال نيس��ت آنچه ك��ه زلزله را 
بال مي كند عدم آگاهي و آمادگي ما در 
برابر زلزله اس��ت. به اعتقاد كارشناسان 
قدرت تخريب زلزل��ه به جنس خاك، 
تراكم جمعيت و نوع سازه بستگي دارد. 
با نگاهي واقعه بينان��ه نه تنها به تهران 
بلكه اكثر مناطق شهرنش��ين كشورمان، 
مي بينيم كه كمتر به اين س��ه عنصر در 
اص��ول شهرس��ازي پرداخت��ه و توجه 
شده اس��ت براي نمونه تراكم جمعيت 
در ته��ران به تنهايي30 درصد جمعيت 
كش��ور را به خود اختصاص مي دهد و 
در مورد نوع س��ازه نيز به گفته شهردار 
تهران، پايتخ��ت داراي40 درصد بافت 
فرس��وده اس��ت. بهرام عكاش��ه استاد 
زلزله شناسي در اين باره به ايلنا گفت: 
ايران در رديف 6 كش��ورهاي نخست 
از نظر آس��يب پذيري در مقابل بالياي 
طبيعي به وي��ژه زلزله اس��ت. زلزله از 
 جمله مهم ترين بحران هاي طبيعي غير 
قاب��ل پيش بيني اس��ت ك��ه در برخي 
نق��اط جغرافيايي زمي��ن و در اثر فعال 
شدن گسل ها رخ مي دهد. او ادامه داد: 
 سهم ايران از زمين لرزه هاي مخرب در
 25 س��ال اخير در قاره آس��يا هر 5 الي 
7 سال يك زلزله اس��ت. ايران به دليل 
ق��رار گرفتن روي كمربند جهاني زلزله 
داراي بيش از هزاران گسل است كه در 
اين ميان خطر وقوع زلزله در 57 ش��هر 
ايران از جمل��ه قزوين و كرج و تهران 

بسيار زياد اس��ت. عكاشه خاطر نشان 
ك��رد: موقعيت مركزي و اس��تراتژيك 
تهران موجب شده اين شهر به شاهراه 
ارتباطي كش��ور تبديل ش��ود از طرف 
ديگر تهران با حدود30 درصد جمعيت 
كش��ور و40 درصد ق��درت اقتصادي، 
قلب فعالي��ت اقتصادي و ورزش��ي و 
صنعتي و تكنولوژي محسوب مي شود. 
 تحقيقات پژوهشگران ژاپني و نيز مركز 
زلزله شناس��ي روس��يه احتم��ال وقوع 
زلزله در ته��ران را تأييد كرده اس��ت. 
بررس��ي هاي كارشناسي نشان مي دهد، 
ه��ر ماه بين 20 ت��ا 25 زلزله يك تا دو 
ريشتري در تهران رخ مي دهد كه نشان 
دهن��ده فعال ب��ودن گس��ل هاي تهران 
است. به گفته عكاش��ه دولت مردان در 
ته��ران براي مقابله با زلزله دو هدف را 
پيش گرفتند. يكي ستاد مديريت بحران 
و ديگري جا به جايي پايتخت. او ادامه 
داد: ب��راي اين س��تاد بح��ران كارهايي 
از قبي��ل حالت هاي اضط��رار و فرار و 
اس��كان ها و تمرين آمادگ��ي در برابر 
زلزل��ه در مدارس و كودكس��تان انجام 
شده است، اما اين موارد همه يك قطره 
از دريا در مقابله با زلزله است. باوجود 
اين خطرات متأسفانه طرح جامع امداد 
و نجات در كش��وربه ص��ورت جامع 
ش��كل نگرفته و ما گويا ع��ادت كرده 
ايم منتظر فاجع��ه بمانيم. بنابراين ايران 
آسيب پذيرترين كشور جهان در مقابل 
زلزله است و با اينكه 1 درصد جمعيت 
جهان را دارد 6 درصد تلفات زلزله در 
جهان بر ايران اختصاص دارد. زلزله 6 
ريش��تري بم غيراز 40 هزارنفر كش��ته 
وتع��دادي زخمي، خس��ارات مالي و 
اقتصادي نيزدر كشور برجاي گذاشت 
كه اي��ن آمار در مقاب��ل زلزله احتمالي 
ته��ران بس��يار ناچيز اس��ت در حالي 
كه اين زلزله با همين ش��دت در ژاپن 
ممكن است فقط چند نفر تلفات داشته 
باش��د و اين تفاوت آش��كار را فقط با 
مديريت راهبردي بحران و مقاوم سازي 
س��اختمان ها و كم كردن تراكم مي توان 
توضيح داد. اميد اس��ت قب��ل از وقوع 
فاجعه و تا فرصت باقي اس��ت اقدامي 
اساسي صورت گيردكه فاجعه نزديك 

و فردا خيلي دير است.

جامعه

 ب��ا توجه ب��ه اظه��ارات مادر مهن��از در خص��وص راننده 
بين ش��هري، شناس��ايي دقيق اين فرد و انجام تحقيقات از 
وي در دس��تور كار كارآگاهان قرار گرفت اما در تحقيقات 
مشخص شد كه رمضان در حدود 5 سال پيش و كمي قبل 
از ناپديد شدن مهناز شغل خود را رها كرده و از آن زمان نيز 
ديگر هيچ كدام از رانندگان يا دوس��تانش او را نديده اند. با 
توجه به ناپديد شدن همزمان رمضان و مهناز و احتمال نقش 
و مشاركت رمضان در ناپديد شدن اين دختر دستور توقيف 
خودروي س��مند وي صادر و در اختيار تمام مراكز انتظامي 
سطح كش��ور قرار گرفت.  كارآگاهان اداره يازدهم در ادامه 
تحقيقات خود با استعالم از بانك مجرمان سابقه دار اطالع 
پيدا كردند كه رمضان )متولد 1337( در 16بهمن سال جاري 
به اتهام حمل و نگهداري مواد مخدر دستگير شده و در حال 
حاضر نيز در زندان قزل حصار به سر مي برد. بالفاصله با انجام 
هماهنگي هاي قضايي رمضان به اداره يازدهم پليس آگاهي 
تهران بزرگ منتقل شد تا تحقيقات در خصوص سرنوشت 
دختر فقداني از وي آغاز شود. رمضان پس از انتقال به اداره 
يازدهم در اظهارات خود به كارآگاهان مدعي ش��د: 6 سال 
پيش با مهناز ازدواج كرده ام و پس از آمدن به تهران، در حالي 
كه ديگر به خاطر اعتياد شديد نمي توانستم شغل مشخصي 
داشته باشم، به خريد و فروش موادمخدر پرداخته و در طول 
اين مدت ني��ز در يك پارك در حومه تهران چادر زده و به 
همراه مهناز در آن زندگي مي كردم. رمضان در پاسخ به اين 
س��ئوال كارآگاهان كه چرا مهناز با وجود شرايط نامناسبش 
از او متاركه نكرده و به نزد خانواده اش بازنگش��ته اس��ت؟ 
به كارآگاهان گفت: پ��س از ازدواج و آمدن به تهران مهناز 
نيز همانند من به مصرف مواد مخدر اعتياد پيدا كرد و حتي 
اعتياد او از من شديدتر شد و به مصرف شيشه گرايش پيدا 
ك��رد تا اينكه او نيز چندي پيش ب��ه اتهام حمل و مصرف 
مواد مخدر از نوع شيش��ه و تهديد با چاقو دستگير شد. در 
تحقيقات به عمل آمده در خصوص نحوه دستگيري مهناز 
نيز مشخص ش��د كه وي براي مصرف موادمخدر به منزل 
يكي از مصرف كنندگان مواد در سرآسياب كرج تردد داشته 
و از آنجايي كه اين محل به مكاني براي تردد افراد معتاد تبديل 
شده بود، اهالي مجتمع با طرح شكايتي از پليس درخواست 
رسيدگي به موضوع را مي كنند. با طرح شكايت اهالي مجتمع 
و انجام هماهنگي هاي قضايي الزم مأموران ضمن ورود به 
اين واحد مس��كوني كه به محلي براي مصرف مواد مخدر 
تبديل شده بود، مهناز به همراه ساير متهمان دستگير و ضمن 
تشكيل پرونده به مرجع قضايي تحويل و از آنجا به زندان 
رجايي شهر منتقل مي كنند. سرهنگ كارآگاه آريا حاجي زاده، 
در خصوص سرنوش��ت مهناز در پاي��ان گفت: با توجه به 
اطالعات بدس��ت آمده در خصوص فرد گم شده، نام برده 
در زندان رجايي ش��هر مورد شناسايي قرار گرفت و مراتب 
جه��ت تأييد هويت او به خانواده اش اعالم و هويت وي از 

سوي خانواده اش مورد تأييد قرار گرفته است. 

ازدواج خودسرانه دختر دانشجو 
به زندان ختم شد

)قسمت دوم(

زیر پوست شهر

مردم سامان 100ميليون ريال به 
عتبات عاليات كمك مي كنند

خبرنگاران چهارمحال و بختياري به 
ياد شهداي خبرنگار درخت كاشتند 

 بازديد2500 دانشجوي 
چهارمحال و بختياري 

ازمناطق عملياتي

بخش��دار سامان از تشكيل س��تاد كمك به بازسازي 
عتب��ات عاليات در اين بخش خبر داد و گفت: مردم 
سامان 100ميليون ريال براي بازسازي عتبات عاليات كمك 

مي كنند. 
 اصغر مظفري افزود: ش��وراهاي اسالمي و دهياران براي 
جمع آوري اين ميزان كمك مردمي همكاري خواهند كرد. 
وي گفت: كمك هاي مردمي براي بازس��ازي درب حرم 

حضرت امير)ع (هزينه خواهدشد.

و  طبيع��ي  مناب��ع  هفت��ه  از  روز  آخري��ن  در 
درختكاري، خبرنگاران چهارمحال و بختياري به 
ياد ش��هداي خبرنگار در محدوده دانش��گاه ش��هركرد 
اقدام به كاشت درخت كردند. مدير كل منابع طبيعي و 
آبخي��زداري چهارمح��ال و بختي��اري در آيي��ن كه به 
مناس��بت روز آموزش، پژوهش، رس��انه ومنابع طبيعي 
برگزارش��د، گفت: اصحاب رس��انه در عرصه فرهنگ 
س��ازي و حفظ منابع ملي رسالت مهمي بر عهده دارند. 
عطاءل��ه ابراهيم��ي افزود: رس��انه ها با اطالع رس��اني 
صحيح بيش��ترين نقش را در جلب مش��اركت مردمي 

براي حفظ منابع ارزشمند طبيعي را دارند. 
ب��ه گزارش ايرن��ا، اصح��اب رس��انه در چهارمحال و 
بختياري پس از غرس تع��دادي نهال با حضور برمزار 
شهداي گمنام دانش��گاه شهركرد، با اهداي گل، قرائت 
فاتح��ه يادش��هداي جنگ تحميل��ي به ويژه ش��هداي 

خبرنگار را گرامي داشتند. 

 
مسئول بسيج دانشجويي چهارمحال و بختياري گفت: 
بيش از 2500 دانشجوي دانشگاه هاي اين استان در 
اي��ام نوروز از جبهه هاي جنوب بازديد مي كنند.  فريدون 
طاهري  با اعالم اين خبر اظهار داش��ت: نخستين كاروان 
دانشجويي راهيان نور دانشگاه هاي چهارمحال و بختياري  
همزمان با سالروز شهادت شهيد همت به مناطق عملياتي 

جنوب اعزام  شد. 
وي افزود:دانشجويان پسر تا 24 اسفند و دانشجويان دختر 
تا 29 اسفند ماه جاري به كربالي خورستان اعزام مي شوند. 
طاهري تبيين و نهادينه ش��دن فرهنگ شهادت و آشنايي 
نسل جوان با حماسه رزمندگان در دفاع مقدس را از اهداف 
برگزاري اين اردوها عنوان كرد. مسئول بسيج دانشجويي 
چهارمحال و بختياري خاطرنش��ان كرد: اين اردوها تا 15 
فروردين ماه س��ال آينده ادامه دارد و هر كاروان طي مدت 
4 روز از مناطق عملياتي فاو ، شلمچه ، طالئيه و دهالويه‹ 

ديدن مي كند.

زلزله بال نيست اگر... 

پنجره

عل��م  مفهوم��ی  بنياده��ای  از   يك��ی 
جامع��ه شناس��ی بر اين گزاره اس��توار 
است: انس��ان موجودی مدنی بالطبع يا 
اجتماعی اس��ت ب��دون ادراك كافی از 
اين گزاره نمی توان بسياری از مفاهيم 

موجود در اين علم را فهميد.
انس��ان موج��ودی اجتماع��ی اس��ت 
يعن��ی چه؟ آي��ا معنی اي��ن جمله اين 
 اس��ت ك��ه انس��انها كنار ه��م زندگی 
می كنند؟ اگر فقط اين معنا را بدهد پس 
چرا ديگر موج��ودات زنده، اجتماعی 
نيستند؟ يا بالعكس اگر انسانی پيدا شد 
كه در جمع نبود آيا به موقعيت انسانی 
او خدش��ه ای وارد ش��ده است؟يعنی 
چه كه انس��ان اجتماعی اس��ت؟ با اين 

اوصاف 
به نظرم ما آدم ها چند دسته ايم: 

1- دس��ته ای از م��ا فرص��ت ه��ا را 
 هرگز نمی شناس��يم. آنها كه توی اين 
دسته اند، همين حاال با خواندن همين 
يك جمله برايش��ان معلوم شد كه چرا 
جزو اين دس��ته اند. آنها از خودش��ان 
پرس��يدند: فرصت؟ يعنی چه فرصت؟ 
چه چيزی فرصت اس��ت و چه چيزی 

نه؟ من توی زندگی فرصتی داشته ام؟
 2- دس��ته ای از م��ا فرص��ت ه��ا را 
می شناسيم، ولی چطور استفاده كردن 

از آنها را نمی دانيم.
 3- دس��ته ای از م��ا فرص��ت ه��ا را 
می شناس��يم، ولی خيال م��ی كنيم كه 
چطور استفاده كردن از آنها را می دانيم؛ 

ضايعشان می كنيم.
 4- دس��ته ای از م��ا فرص��ت ه��ا را 

می شناس��يم و بلديم هم كه چطور از 
آنها اس��تفاده كنيم، اما به طور كامل از 

آنها استفاده نمی كنيم.
 5- دس��ته ای از م��ا فرص��ت ه��ا را 
می شناس��يم و بلديم هم كه چطور از 
آنها استفاده كنيم و به بهترين صورت از 

آنها استفاده می كنيم.
 6- دس��ته ای از م��ا فرص��ت ه��ا را 
می شناس��يم، ام��ا از بس راه اس��تفاده 
كام��ل از آنها را می دانيم، منتظرش��ان 
نمی مانيم؛ فرصت ها را ايجاد می كنيم. 
تكلي��ف آدم های دس��ته اول، به نظرم، 
مش��خص اس��ت. آنها چون نمی دانند 
فرصت چيست، ش��ايد حتی افسوس 
فرصت های ازدست رفته را نخورند يا 
لذت فرصت هايی ك��ه به طور اتفاقي 
از دس��ت نرفته را نبرند. آدم های دسته 
های 2 و 3 و 4، هميش��ه پس از اينكه 
می فهمند چه فرصتی را از دست داده 
 اند، پش��يمان می ش��وند و غصه شان 
م��ی گيرد؛ ولی پش��يمانی، هر قدر هم 
 زياد س��ودی برايش��ان ندارد. آدم های 
دس��ته های 5 و 6 آدم های مثال زدنی 
اند: نگاهش��ان می كنيم و عقلش��ان را 
تحسين می كنيم و سعی می كنيم مثل 
آنها باشيم. اما به نظر من، آدم های دسته 

ششم يك سر و گردن باالترند.
آنها هم عاقل اند هم هنرمند! كسی كه در 
هوای »كالردشت« و »گردنه های حيران«، 
از اتاق در بس��ته ای كه ساكنانش پك 
 های عميق به سيگارهای توی دستشان 
می زنند، بيرون مي زند يك آدم دس��ته 

پنج است. 

آدم شماره شش باشيد!  
دث

حوا

زاينده رود
رئيس پليس آگاهي استان اصفهان از كشف 320 هزار عدد انواع مواد 
محترقه و آتش زاي غيرمجاز كه به صورت قاچاق وارد كش��ور شده بود 
توسط مأموران اين پليس خبر داد. سرهنگ حسين حسين زاده رئيس پليس 
آگاهي استان اصفهان اظهار داشت: اين پليس با وظيفه جلوگيري از ورود 
مواد محترقه به صورت قاچاق به اس��تان طي 11 ماهه گذشته طرح هاي 
عملياتي ويژه و مستمري اجرا نموده و طي  آن بيش از 320 هزار عدد انواع 
مواد محترقه و آتش زاي غيرمجاز كه به صورت قاچاق وارد كشور گرديده 
بود را كشف و ضبط كرده است. وي با بيان اينكه كشفيات مواد محترقه 
قاچاق در سال جاري 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش 
داشته است گفت: با نزديك شدن به چهارشنبه آخر سال و افزايش تقاضاي 
مواد محترقه  عده اي با نيت كسب درآمد و عده اي نيز به منظور ايجاد ناامني 
در جامع��ه اقدام به وارد كردن اين گونه مواد به كش��ور مي كنند كه الزم 

اس��ت تا مردم و مسئوالن هوشياري بيش��تري در اين زمينه داشته باشند. 
اين مقام مس��ئول در ادامه عنوان كرد: مأم��وران اداره مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز پليس آگاهي تنها در يك عمليات 90 هزار عدد انواع مواد محترقه 
 و آتش زاي قاچاق را كش��ف و ضبط كردند. وي ادامه داد: در اين راس��تا 
10 نفر از قاچاقچيان دستگير و 3 دستگاه خودرو حامل اين مواد نيز توقيف 
گرديده اس��ت. وي اظهار داشت: هر چند قاچاق اين مواد طي سال هاي 
گذش��ته روند رو به رش��د داشته ليكن با هوشياري و آگاهي خانواده ها و 
اطالع رس��اني و دانش افزايي دستگاه هاي ذيربط به خصوص پليس ميزان 
خسارات و حوادث ناشي از مواد محترقه روند رو به كاهشي داشته است 
ام��ا نبايد فراموش كرد حتي يك حادثه تلخ نيز در اين خصوص بس��يار 
است. سرهنگ حسين زاده به خانواده ها توصيه كرد: با همراهي وهمياري 
پليس و نظارت بر رفتار فرزندان و كنترل هيجانات آنان تعطيالت نوروزي 

خوش و خاطره انگيزي براي خود و ديگر همشهريان رقم بزنند.

زاينده رود
مأم��وران فرماندهي انتظامي خوانس��ار در پي 
متالش��ي كردن يك پاتوق اس��تعمال م��واد مخدر 
صنعت��ي پنج نفر توزي��ع كننده اين م��واد افيوني را 
دستگير كردند. سرهنگ حسين زارع فرمانده انتظامي 
شهرستان خوانسار اظهار داشت: در پي كسب خبري 
مبني بر تبديل منزلي به پاتوق اس��تعمال مواد مخدر 
صنعت��ي در يكي از منطقه هاي شهرس��تان، موضوع 
در دس��تور كار مأموران پليس مب��ارزه با مواد مخدر 
اي��ن فرماندهي قرار گرفت. وي افزود: پس از انجام 
تحقيقات الزم و كسب اطمينان از درستي موضوع با 
هماهنگي مقام قضايي مأموران به محل مذكور اعزام 
شدند. اين مقام مسئول تصريح كرد: در يك عمليات 

غافلگيرانه تعداد پنج نف��ر به نام هاي »احمد- م« 35 
ساله، »علي و ميرزا- ح« 30 و 28 ساله، »فرشيد- ش« 
20 ساله و »رحمان- ن« 33 ساله در اين منزل دستگير 
و يك دس��تگاه خودرو متعلق به متهمان نيز توقيف 
شد. فرمانده انتظامي خوانسار گفت: اين پنج نفر به 
شدت معتاد به مواد مخدر و داراي چندين فقره سابقه 
دستگيري به اتهام هاي مختلف از قبيل تهيه و توزيع 
مواد مخدر، سرقت،  نزاع و درگيري، برهم زدن نظم 
عمومي و... مي باشند. سرهنگ زارع در پايان با بيان 
اينكه در بازرس��ي از اين پاتوق مقاديري مواد مخدر 
صنعتي از نوع كراك و شيش��ه كشف و ضبط شده 
است،  خاطرنشان كرد: متهمان به همراه پرونده جهت 

سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.

دستگيري 5 توزيع كننده مواد مخدر صنعتي در خوانساركشف 320 هزار عدد مواد محترقه قاچاق در اصفهان

اين طور به نظر می رس��د كه برخی 
از جوانان هيچ وقت ت��ن به ازدواج 
نخواهن��د داد. چ��ون اي��ن اف��راد از 
ادامه تحصيل، پيش��رفت ش��غلی و 
آزادی دوران مجردی چنان صحبت 
م��ی كنند كه ان��گار ازدواج جز يك 
مان��ع بزرگ چيز ديگری نيس��ت اما 
تحقيقات نشان داده است 60درصد 
 اي��ن اف��راد ه��م در نهاي��ت ازدواج 
می كنند. ازدواج برای برخی جوانان 
حكم س��ر و سامان گرفتن زندگی را 
دارد. برای اين افراد ازدواج نشانه ای 
از آغاز بلوغ فكری و تكامل اس��ت 
به نح��وی كه زندگی آنها در س��ايه 
ازدواج معن��ا پيدا می كن��د. ازدواج 
برای تمام جوانان يك تصميم گيری 
بزرگ و اساس��ی اس��ت ك��ه نه تنها 
 سرنوشت زوجين را تحت تأثير قرار 
م��ی ده��د، بلكه موجب گس��ترش 
اعضای خانواده، بقای نسل و افزايش 

افراد جامعه می شود. در نتيجه انعكاس كلی آن به اجتماع 
برمی گردد. گهگاه اخبار متفاوت��ی در مورد فوايد ازدواج 
يا فوايد مجرد بودن منتش��ر می شود و حيران و سرگردان 
می مانی كه ازدواج موفق تأثيری بر سالمت جسم و روان 
 دارد يا نه...؟ تحقيقات جديد در دانش��گاه مينه سوتا نشان 
می دهد يك ازدواج خوب و س��الم برای س��المتی مفيد 
است. در حالی كه ازدواج اشتباه و مشكل دار ورشكستگی 
جسمی و روحی تمام عيار محسوب می شود. همه افراد 
انتظار دارند همسر آينده آنها س��ازگار بوده و ارزش های 
مشابه آنان داشته باشد و موجب شادی و خوشبختی آنها 
شود. اما شايد ندانيد اگر همسرتان صحيح انتخاب شده باشد 
و ازدواج موفقی داشته باشيد، سالمت جسمی شما تأمين 
می شود. بنابراين بايد برای انتخاب همسر، بيشتر از انتخاب 
خانه و شغل اهميت قائل شويد. در تحقيقی مشخص شد 
ازدواج بد و ناموفق موجب افزايش فشار خون می شود و 
جالب اين كه اين افراد اگر از همسرشان دور باشند، فشار 
خون آنان به حالت طبيعی برمی گردد. همين اثر در مورد 
ازدواج خوب برعكس است. يعنی ازدواج موفق موجب 
تداوم سالمتی شما می شود. مطالعات ديگر نشان داده در 
زوجينی كه ازدواج خوبی نداشته اند، احتمال ابتال به ديابت 
)مرض قند( بيشتر است. احتمال بروز حمله قلبی در اين 
افراد بيشتر اس��ت. از طرفی ازدواج موفق موجب تقويت 
ايمنی بدن می شود و با كنترل و كاهش هورمون های ناشی 
از اس��ترس، خطر بيماری های قلبی را كاهش می دهد. در 
كل، ازدواج خوب و شاد، مقاومت فرد را نسبت به عفونت 
افزايش و خطر مرگ ناشی از سرطان، بيماری قلبی و انواع 
ديگ��ر بيماری ها را كاهش می دهد. يك��ی ديگر از فوايد 

ازدواج، افزايش طول عمر است. هرچه اين ازدواج موفق 
تر و ش��ادتر باشد، افزايش طول عمر بيش��تر است. افراد 
متأهل به اضطراب، افسردگی، استرس های بعد از حادثه و 
انواع فوبيا )ترس( كمتر مبتال می شوند. محققانی كه در اين 
باره بررسی كرده اند، معتقدند احساس مفيد بودن و ثبات 
اجتماعی در افراد متأهل بيشتر است و متأهل ها نسبت به 
مجردها ارتباطات اجتماعی بهتری برقرار می كنند. البته اگر 
ازدواج موفق باشد تمام اين تأثيرات بيشتر می شود. سليوان 
روان شناس دانشگاه نيويورك معتقد است: رابطه بين روح 
و جس��م بسيار قوی اس��ت و طبيعی است كه مشكالت 
روحی با بيماری های جس��می تظاهر پيدا كنند. همه چيز 
 حاكی از اين است كه احتمال داشتن نشانگان متابوليك كه
زمينه ساز بيماری قلبی است در زنانی كه زندگی مشترك 
خوبی دارند نسبت به زنان مطلقه يا مجرد دو برابر است. 
 تحقيق ديگری نشان می دهد ازدواج بد و مشكل دار موجب 
می ش��ود زن و شوهر هر دو دچار استرس زياد شوند كه 
اين استرس در سراسر روز و حتی در محل كار با آنها بوده 
و موجب افزايش فش��ار خون در آنها می ش��ود و همين 

مسأله احتمال حمله قلبی يا مغزی را بيشتر می كند. 
ستون حمايتی در زندگی 

محققان نشان داده اند كه برای مردها، همسرشان حكم يك 
ستون حمايتی را دارد چون به طور معمول شبكه ارتباطی 
خانم ها قوی تر و گسترده تر است و به راحتی می توانند 
از حمايت های ديگران هم استفاده كنند. يكی از داليل اين 
امر آن اس��ت كه خانم ها نسبت به جنبه های منفی زندگی 
مش��ترك حساس تر از آقايان هس��تند، دليل ديگر اين كه 
خانم ها بهتر از آقايان از همسرشان حمايت می كنند. ثابت 
شده است كه بسياری از جنبه های يك ازدواج سالم موجب 

كاهش استرس برای جوانان می شود: 
 درآم��د آنه��ا بيش��تر از دوران تجرد 
می ش��ود حت��ی اگر فق��ط يكی از 
زوجين ش��اغل باش��د باز ه��م افراد 
 متأه��ل بيش��تر از مجرده��ا پ��ول 
پس انداز می كنند. ش��بكه حمايتی 
متأهل ها گس��ترده تر اس��ت. در يك 
ازدواج موف��ق، دو گروه از دوس��تان 
و فاميل به هم ملحق می ش��وند در 
نتيجه شبكه حمايتی بيشتر می شود. 
اين حمايت فقط مالی نيست و از نظر 
روحی هم به زن و شوهر كمك می كند 
طوری كه افسردگی در متأهل ها كمتر 
اس��ت. افراد از خانواده های مختلف 
 و ب��ا رفتارهای متفاوت با هم ازدواج 
می كنند، اگر ازدواج صحيح باش��د 
حس مسئوليت پذيری در دو طرف 
موجب می ش��ود رفتارهای س��الم 
افزايش پيدا كند و رفتارهای پرخطر 

كمتر شود. 
بزرگ ترين چالش زندگی 

 داش��تن ي��ك ازدواج موفق و رس��يدن به بل��وغ عاطفی، 
مهم تري��ن عامل برقراری آرامش افراد اس��ت. ولفگانگ 
متيسو روان پزشك و عضو آكادمی روان پزشكان بلژيك، 
می گوي��د: امروز ب��زرگ ترين چالش زندگ��ی هر فرد، 
چگونگی برخورد با مس��ائل روزمره و تأثير نپذيرفتن از 
آنهاس��ت. در حقيقت بدون وجود يك تكيه گاه عاطفی، 
ادعای داش��تن شخصيت مس��تقل، قوی و سازگار كه به 
راحتی با مش��كالت برخورد می كند، صحت ندارد. اين 
روان پزش��ك، زندگی در كنار فردی با روحيات سازگار 
 را مه��م تري��ن عامل موفقيت، آرام��ش و ارضای عاطفی 
می داند و می گويد شاهدان اين گفته، افراد موفقی هستند 
كه همگی رمز موفقيت خود را ازدواج مناس��ب می دانند. 
دليل اين كه امروز، بس��ياری از جوانان تمايلی به ازدواج 
 ندارند اين است كه از قبول مسئوليت در قبال يك فرد ديگر 
می هراس��ند ام��ا اگر تك تك اين اش��خاص، حتی برای 
يك روز احس��اس آرامش ناش��ی از زندگی در كنار يك 
فرد مناس��ب را تجربه كنند، بي شك تمايلی به تنها ماندن 

نخواهند داشت. 
ازدواج و سالمت روان 

افراد متأهل در مقايس��ه با افراد مج��رد در وضع بهتری از 
س��المت روانی قرار دارند. از مهم تري��ن فوايد ازدواج و 
تش��كيل خانواده، ايجاد اخالق نيكو در افراد، س��المت و 
بهداشت روانی، آرامش، مودت و رحمت است كه خانواده 
را ميان ديگر نهادهای اجتماعی، ناهمانند و منحصر به فرد 
ساخته اس��ت به طوری كه از آن به عنوان ريشه ای ترين 

نماد اجتماعی ياد می شود.

رسيدگی به وظايف كاری و خانوادگی برای والدين شاغل 
از بزرگ ترين معضالت زندگی های امروزی است. كمتر 
از 60 سال پيش در جهان غرب، در 56 درصد خانواده ها 
فقط يكی از والدين شاغل بود و ديگری به امور خانه و 
خانواده رسيدگی می كرد. امروزه فقط روال زندگی 30 
درصد خانواده ها به همان منوال اس��ت. بنابراين به نظر 
می رس��د دستيابی به توازن خانه و حرفه برای بسياری 
از خانواده ها يك ضرورت باش��د. امروزه نه تنها پدرها 
بلك��ه مادرها نيز ب��ه كار بيرون از خانه اش��تغال دارند، 
ساعت های كاری هم نسبت به دهه های پيشين افزايش 
يافته است و اين يعنی وقت كمتری به كودكان و زندگی 
 خانوادگ��ی اختصاص داده می ش��ود. مش��غوليت های 
حرفه ای و مسئوليت های بی پايان خانه، از نظافت گرفته 
تا تهيه غذاهای سالم و البته رسيدگی به بچه ها و مسايل 
 مربوط به آنه��ا، ديگر رمقی برای والدين ش��اغل باقی 
نمی گذارد. پس جای تعجبی نيست كه مادرها و پدرها 
خيلی زود خس��ته و عصبی می شوند و خيلی از اوقات 

با هم مش��كل پيدا می كنند. گاهی حتی 
به نظر می رس��د ايج��اد توازن بين حرفه 
و خانه به طور عملي غيرممكن باشد. اما 
رس��يدن به توازن خانه و كار... بله ممكن 
است. بهتر اس��ت آرام و بدون اضطراب 
باشيد، اشتغال به حرفه مورد عالقه تان و 
برخورداری از زندگی خانوادگی ش��اد و 
سالم به طور هم زمان امكان پذير است. به 
توصيه های زير توجه كنيد تا از فشارهای 
عصبی كاسته و با افزايش انرژی، از وقت 

خود به بهترين شكل استفاده كنيد. 
درباره توانايی های خود واقع بین باشید 
اين ضرب المثل قديمی كه »با يك دست 
نمی توانيد چند هندوانه برداريد« درست 
است. بهتر است كارهای خود را اولويت 
بندی و برای هر روز هفته و تمام روزهای 
هفته های آينده برنامه ريزی كنيد. لزومی 
ندارد برنامه تان آنقدر فشرده باشد كه وقت سر خاراندن 
هم پيدا نكنيد، بايد در ميان برنامه ها و كارها وقت هايی 
را ه��م فقط ب��ه خودتان )برای اس��تراحت ي��ا تفريح( 
اختصاص دهي��د. برنامه ريزی بس��يار مهم و ضروری 
است. برنامه های روتين در تربيت كودكان به خصوص 
آنهايی كه از اختالالت رفتاری رنج می برند نقشی مؤثر 
دارد و نمی توان از تأثير آن در مديريت زمان والدين نيز 

چشم پوشی كرد. 
»نه« گفتن را تمرين كنید، حتی در محل كار 

به ياد داش��ته باش��يد برای ايجاد توازن بين خانه و كار، 
گاهی تصمي��م گيری در قب��ال مس��ئوليت هايی كه از 
عهده تان خارج است، س��خت می شود. بهترين شيوه 
علم��ی برخورد ب��ا چنين م��واردی در ابتدا ش��ناخت 
محدوديت هاست؛ يعنی »نه« گفتن در صورت لزوم در 
مقابل خيلی از كارها و فعاليت هايی كه ش��ايد خودتان 
ه��م مايل به انجام آن هس��تيد اما با محدوديت های تان 

در تناقض است. گاهی والدين خود را درگير همه چيز 
می كنند و در نتيجه نمی توانند خوب همه آنها را انجام 
دهند. بايد محدوديت هايی برای كار خود قايل ش��ويد 
حتی اگر منجر به كندی يا حتی عدم پيش��رفت شود. با 
در نظر گرفتن تمامی شرايط، در مورد ميزان كار روزانه 
يا هفتگی و اوقات فراغت خود تصميم گيری كنيد و به 

آن پايبند بمانيد. 
در لحظه فکر كنید 

زمان��ی كه برنامه كاری و زندگی خ��ود را با دقت تمام 
تنظيم كرديد، وقت آن رس��يده تكيه دهيد و در آرامش 
كام��ل فق��ط بر آنچ��ه در آن لحظ��ه بايد انجام ش��ود، 
تمركز كنيد. به عنوان مثال، اگر س��ر كار هس��تيد فقط 
كار كنيد و اگر در منزل هس��تيد، توجه خود را فقط به 
اعضای خانواده معط��وف كنيد. گاهی پيش می آيد كه 
 ديگر حوصله نداش��ته باش��يد همان بازی تكراری را با 
كودك تان داشته باشيد اما يادتان باشد بچه ها به راحتی 
می فهمند حواس ش��ما به آنها و بازی شان است يا در 

جای ديگری سير می كنيد. 
كمك بگیريد 

اگر مادران شاغل قرار باشد همه كارها از آشپزی گرفته 
تا نظافت را نيز خود انجام بدهند، به طور حتم خس��ته 
و عصبی می ش��وند؛ به منظور دستيابی به توازن خانه و 
كار بهتر است همه افراد خانواده سهمی از مسئوليت ها 
داش��ته باش��ند. به اين ترتيب كارها در زمان كوتاه تری 
انجام شده، فش��ار عصبی كمتر و افراد خانواده در كنار 
هم درگير كارها می ش��وند. گاهی استخدام يك كارگر 
يا پرس��تار برای چند س��اعت در هفته نيز بس��يار مفيد 
 اس��ت. اگر باور داشته باشيد كه انسان هستيد نه ماشين، 
می توانيد برای برنامه ها و كارهای خود محدوديت هايی 
قايل ش��ويد تا حتی المقدور در معرض فش��ار روحی 
ناشی از خستگی قرار نگيريد. به ياد داشته باشيد ايجاد 
توازن بين كار و زندگی امری رويايی و دور از دسترس 

نيست.

می شود هم به كار رسيد و هم به خانه  

در ازدواج زن ستون حمایتی مرد است  
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شهرستان
ص

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان:
تعامل مسئوالن و مردم با ميهمانان 

نوروزي
زاينده رود

نايب رئيس كميس��يون حمل و نقل، محيط زيس��ت و فناوري 
اطالعات شوراي اسالمي شهر اصفهان تالش ها و اقدامات مديريت 
ش��هري اصفهان براي اس��تقبال از مس��افران نوروزي را قابل تقدير 
دانس��ت و اظهار اميدواري كرد: اس��كان و پذيرايي از ميهمانان شهر 

اصفهان در تعطيالت نوروز 90 نسبت به سال هاي قبل بهتر باشد.
وي همكاري و تعامل دست اندركاران ستاد مسافران نوروزي اصفهان 
با مسافران نوروزي و تعامل خوب شهروندان با ميهمانان نوروزي در 
عرصه هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي را خواستار رشد و گفت: 
اين تعامالت و برخورد مناس��ب و ميهمان نوازي خوب ش��هروندان 
خاطرات خوبي براي مس��افران نوروزي به يادگار خواهد گذاش��ت.
عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان مسافران نوروزي را سفراي خوبي 
براي اين ش��هر دانس��ت و افزود: اگر ام��روز اصفهان همچون نگين 
انگش��تري در بين ش��هرهاي كش��ور و جهان مي درخشد نتيجه اين 
تعام��الت اس��ت. وی در ادامه از عدم رعاي��ت عدالت اجتماعي در 
واگذاري اتوبوس هاي شركت واحد به بخش خصوصي در اين شهر 
انتقاد كرد.عليرضا نصر اصفهاني به مصوبه اين شورا مبني بر واگذاري 
30 درصد خطوط ش��ركت واحد اتوبوسراني به بخش خصوصي تا 
پايان س��ال جاري اش��اره كرد و گفت: اعضاي شوراي اسالمي شهر 
اصفهان در زمان تصويب اين مصوبه توزيع عادالنه آنها را مورد تأكيد 

قرار دادند كه متأسفانه اين امر تحقق نيافته است.
وي ب��ا بيان اينكه اتوبوس هايي كه ب��ه بخش خصوصي واگذار مي 
ش��ود از عمر بااليي برخوردار هستند افزود: در حال حاضر خطوط 
شهرهاي همسايه از جمله بهارستان، دولت آباد، خوراسگان و منطقه 

آتشگاه در اصفهان به بخش خصوصي واگذار شده است.
عضو ش��وراي اسالمي شهر اصفهان از گاليه ش��هروندان ساكن در 
خيابان آتش��گاه براي عدم توزيع عادالنه اتوبوس هاي واگذار ش��ده 
به بخش خصوصي در س��طح ش��هر خبر داد و اظهار اميدواري كرد: 
مسئوالن شهرداري در واگذاري اتوبوس هاي شركت واحد به بخش 
خصوصي و ديگر امور ش��هرداري عدال��ت اجتماعي را مورد توجه 
ق��رار داده و امكانات را به صورت عادالنه در س��طح ش��هر اصفهان 

توزيع نمايند.

مدير روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان 
 در ابتداي اين جش��نواره گفت: با عنايت به اينكه 90 درصد از وسعت 
اس��تان اصفهان را منابع طبيع��ي به خود اختصاص داده اس��ت حفظ 
 اي��ن ذخاير ارزش��مند نيازمند فرهنگ س��ازي اس��ت. رض��ا خليلي
اف��زود: به م��وازات اجراي پروژه ه��اي عمراني و گش��ت و مراقبت 
از ابزارهاي فرهنگي و هنري اس��تفاده مي كنيم تا منابع طبيعي توس��ط 
مردم حفظ ش��ود. وي هنرهايي چون ش��عر و كاريكات��ور را از جمله 
ابزارهايي برشمرد كه تأثيرگذار بوده و مورد عالقه مردم مي باشد. سپس 
 اس��تاد ادبيات دانش��گاه اصفهان به ارتباط طبيعت و ادبيات پرداخت و
افزود: نگاه ش��عراي گذش��ته به طبيعت نگاهي لطي��ف و متعادل بوده 
اس��ت. براتي گفت: اجزاي عالم در نظر عرفا و ش��عرا به هم پيوسته و 
 تخريب طبيعت و محيط زيس��ت عملي ناپس��ند بوده اس��ت. در ادامه
6 نفر از شعراي شهر به شعرخواني در خصوص اهميت و حفظ طبيعت 

پرداختند كه مورد توجه حضار قرار گرفت. 

معاون س��ازمان حج و زيارت اس��تان اصفهان گفت: س��ازمان حج و 
زيارت اس��تان اصفهان در س��ال جاري براي حج عمره 70 هزار نفر 
س��هميه دارد. غالمعلي زاهدي در گفتگو با فارس با اش��اره به اعزام 
متقاضيان عمره در سال جاري، اظهار داشت: متقاضيان داراي اولويت 
تشرف از پنجم اسفند جاري تا سوم مرداد آينده به مكه و مدينه منوره 

اعزام مي شوند. 
وي با بيان اينكه در س��ال گذش��ته در ايام نوروز س��فر به حج عمره 
 نداش��ته ايم، تصري��ح ك��رد: برنامه ريزي س��فر حج عم��ره مفرده در 
س��ال 89 و 90 طبق يك روند مشخص و اولويت ثبت نام انجام شده 
و در اي��ام نوروز 90 نيز مطابق با برنامه ري��زي قبلي پرواز ها صورت 
مي گيرد و افزايش و كاهشي در اين ارتباط وجود ندارد. معاون سازمان 
حج و زيارت اس��تان اصفهان با اش��اره به تسهيالت و خدماتي كه به 
عمره گزاران ارايه مي شود، افزود: در كشور عربستان تمام امكانات براي 
زائ��ران وجود دارد و عمره گزاران در خصوص حمل  و  نقل  داخلي و 
ساير امكانات مشكلي ندارند. وي با اشاره به برنامه ريزي هاي سازمان 
ح��ج و زيارت، تأكيد كرد: ح��ج عمره زائران بر اس��اس برنامه ريزي 
 س��ازمان حج و زيارت انجام مي ش��ود و خدماتي در راس��تاي اعمال 

حج، زيارت ها و غيره به زائران ارايه خواهد شد. 

چهارمحال و بختياري به قطب 
انرژي پاك كشور تبديل مي شود 

عضو هيأت مديره انجمن برق آبي كش��ور گفت: با احداث 12 س��د 
 ب��زرگ، چهارمح��ال و بختياري ب��ه قطب انرژي پاك كش��ور تبديل 
مي شود. به گزارش ايرنا داوود زارع در نشست شوراي اطالع رساني 
چهارمحال و بختياري گفت:30 درصد ظرفيت توليد برق آبي كش��ور 
 در اين اس��تان قرار دارد. كارش��ناس وزارت نيرو با اش��اره به افزايش 
آالينده هاي محيطي در كشور، تأكيد كرد: گسترش انرژي برق آبي از 
اولويت هاي اين وزارت در س��ال هاي آينده است. زارع تصريح كرد: 
مهم ترين مزيت رقابتي اين استان كه مي تواند به مزيت نسبي تبديل 
شود، آب و انرژي برق آبي است. مدير پروژه سد كارون 4 گفت: از 23 
سد مخزني كشور، تعداد 8 سد در چهارمحال و بختياري در حال اجرا 
يا مطالعه قرار دارد. زارع بر لزوم استفاده از ظرفيت رسانه هاي محلي 
و مطبوعات براي تغيير نگرش به منابع آبي اين استان تأكيد كرد. عضو 
هيأت مديره انجمن برق آبي كشور گفت: اين فرهنگ كه چهارمحال 
و بختياري قطب توليد آب كش��ور اس��ت بايد به فرهنگ قطب توليد 

انرژي تغيير كند. 

گزسازان بلداجي نشان هاي برتر 
كيفيت كسب كردند

گزسازان  گفت:  بختياري  و  چهارمحال  گزسازان  اتحاديه  رئيس   
بلداجي، پايتخت گز ايران نشان هاي برتر كيفيت را كسب كردند. 
بهرام رفيعي در گفتگو با ايرنا افزود: گزسازان بلداجي با توليد گز با 
كيفيت به لحاظ بهره مندي از گزانگبين و عسل طبيعي در توليدات 
كسب  سوئيس  و  آلمان  كشورهاي  از  كيفيت  برتر  نشان  دو  خود 
كرده اند. وي اظهار داشت: توليدكنندگان اين شهر ماهانه بيش از 
585 هزاركيلوگرم انواع گزهاي سكه اي، لقمه اي، شكالتي، رژيمي، 
زعفراني و آردي با10تا40 درصد مغز پسته تهيه مي كنند. رفيعي 
تصريح كرد: 40 درصد اين گز توليدي روانه بازارهاي داخلي كشور و 
60 درصد آن به كشورهاي حاشيه خليج فارس صادر مي شود. رفيعي 
به فعاليت70 كارگاه گزسازي اشاره كرد و گفت: ايجاد كارگاه هاي 
گزسازي ساليانه بيش از300 ميليارد ريال درآمدزايي دارد كه عالوه بر 
اشتغال زايي براي مردم اين شهر، زمينه اشتغال600 نفر غيربومي را نيز 
فراهم شده است. به گزارش ايرنا، بلداجي با400 هكتار مساحت در 

75 كيلومتري شهركرد قرار دارد.

امسال اشتغال تعهد شده در 
چهارمحال و بختياري محقق شد 

 مديركل كار و امور اجتماعي با بيان اينكه در 11 ماهه امس��ال بالغ بر
18 هزار و 124 شغل از سوي بخش هاي مختلف كشاورزي، صنعت 
و معدن، خدمات و حمل و نقل در استان ايجاد شده است گفت: ميزان 
اشتغال محقق شده نسبت به تعهد برنامه 129درصد است. به گزارش 
ايرنا پرويز س��لطاني در جمع خبرنگاران، اصحاب رسانه و مطبوعات 
استان افزود: بخش مسكن با ايجاد بالغ بر هشت هزار و 400 فرصت 
شغلي بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است. وي اظهار داشت: 
حدود 10 هزار فرصت ديگر از سوي دستگاه هاي مختلف خدماتي، 
كشاورزي، حمل و نقل، صنعت و معدن ايجاد شده است كه اطالعات 
بالغ بر هشت هزار نفر از افراد مشغول به كار در اين بخش ها به طور 
كامل ثبت و شناس��نامه دار ش��ده و ثبت اطالعات حدود دو هزار تن 
ديگر نيز در حال انجام اس��ت. وي با اش��اره به كاهش چشمگير نرخ 
بيكاري امس��ال در استان اظهار داشت: سال 88 چهارمحال و بختياری 
پنجمين استان با نرخ باالي بيكاري در كشور بود كه اين رتبه در سال 

جاري به رتبه سيزدهم رسيد.
وي افزايش دو تا س��ه برابري تس��هيالت مس��كن مهر امسال نسبت 
به س��ال هاي گذش��ته، افزايش ساخت و س��ازها در بخش مسكن و 
 معافي��ت 20درصدي ح��ق بيمه كارگري ك��ه از س��وي كارفرمايان 
 پرداخ��ت مي ش��د را از عم��ده داليل كاهش نرخ بيكاري در اس��تان 

عنوان كرد. 

در چهارمحال و بختياری؛
افزايش 30 درصدی استقبال مردم 

از نمايشگاه بهاره
مدير نمايشگاه بهاره شهركرد از رشد 30 درصدي استقبال مردم از اين 
نمايشگاه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل خبرداد. فرج اله رحمتي 
در گفتگ��و با ايرنا اظهار داش��ت: تعداد غرفه ه��اي فروش و كيفيت 
محصوالت در نمايش��گاه هاي س��ال جاري افزايش يافته است. وي 
گفت: به طور متوسط، روزانه 10 هزار نفر از نمايشگاه بهاره شهركرد 

بازديد مي كنند. 
رحمتي امروز را آخرين روز فعاليت نمايشگاه هاي بهاره عنوان كرد و 
افزود:  دراين نمايشگاه پوشاك، كيف و كفش، آجيل و خشكبار، مواد 
 غذايي، ش��يريني و مواد پروتئيني با تخفي��ف 15 تا 20 درصد عرضه 
مي ش��ود. به گزارش ايرنا، در نمايشگاه بهاره شهركرد اقالم مورد نياز 

مردم در 174غرفه عرضه شده است. 

خبرروي ميز

توس��عه  معاون��ت  گ��زارش   ب��ه 
مش��اركت های مردمی كميته امداد 
ام��ام خمين��ی)ره( اس��تان اصفهان، 
مردم خير و نيكوكار استان در جشن 
نيكوكاری امسال 451 ميليون تومان 
ب��ه پايگاه های كميته امداد سراس��ر 
استان كمك های نقدی و غير نقدی 
اه��دا نمودند. بهرام س��وادكوهی با 
اش��اره به كمك های س��ال گذشته 
جش��ن نيك��وكاری گف��ت: جش��ن 
نيكوكاری امس��ال نس��بت به س��ال 
گذش��ته 40 درصد رش��د داشته كه 
نشان از اعتماد و سخاوتمندی مردم 
استان اس��ت. معاون مشاركت های 
مردمی اس��تان ادام��ه داد: از مجموع 
451 ميليون تومان جمع آوری شده، 
199 ميليون تومان كمك های نقدی 
و 252 ميلي��ون آن ني��ز كمك های 

غير نقدی مردم استان بوده است كه 
فقط از پايگاه های كميته امداد جمع 
آوری ش��ده و هنوز س��ازمان بسيج 
 سازندگی و آموزش و پرورش مبالغ 
اع��الم  را  آوری خودش��ان   جم��ع 
نكرده اند. س��وادكوهی با اش��اره به 
همكاری خوب س��ازمان آموزش و 
پرورش استان افزود: سازمان دانش 
آم��وزان و انجم��ن اولي��ا و مربيان 
اين س��ازمان كمك بسيار خوبی در 
مدارس ب��رای جمع آوری كمك به 
كميته ام��داد انجام دادند و با برپايی 
2300 پايگاه مدرس��ه ای در جش��ن 
نيكوكاری شركت داشتند و به علت 
كثرت م��دارس هنوز مي��زان جمع 
آوری كمك ها از طرف سازمان اعالم 
 نش��ده كه به مح��ض وصول خبر به 

رسانه ها اعالم خواهد شد. 

معاون سياسي، امنيتي استاندار اصفهان 
گفت: سطح تعاملي كه اكنون در ميان 
 مسئوالن اس��تان اصفهان وجود دارد، 
بي سابقه است.  به گزارش خبرگزاري 
جمه��وري اس��المي، محم��د مهدي 
اس��ماعيلي در جلسه ش��وراي اداري 
اس��تان اصفهان گفت: استان اكنون در 
هم��ه حوزه ها در حال جهش اس��ت 
كه اين پيش��رفت به سبب قرار گرفتن 
استان در بستر آرامش و امنيت به وقوع 
پيوسته است. وي تصريح كرد: دست 
اندركاران حفظ امنيت استان با يكديگر 
بيشترين هماهنگي را دارند، به گونه اي 
كه سطح تعامل متوليان سياسي و امنيتي 
استان كيفيت مثال زدني پيدا كرده است. 
معاون سياسي امنيتي استاندار اصفهان 
گفت: مس��ئوالن استان آرامش سياسي 
و دوري از تن��ش را در پيش گرفته اند 
و اين در حاليست كه همواره استعداد 

زيادي براي انتقال تنش ها از پايتخت 
به اس��تان يا از اصفهان به س��اير نقاط 
كشور وجود داش��ته است. اسماعيلي 
خاطر نش��ان كرد: مسئوالن استان بايد 
درمجام��ع عموم��ي از دام��ن زدن به 
مس��ايل حاش��يه اي كه مانع پيشرفت 
استان مي ش��ود، پرهيز كنند. وي بيان 
كرد: اش��اره به حاشيه ها براي حركت 
رو به رشد اس��تان مضر خواهد بود و 
هرگونه س��وء تدبير در اين خصوص 
مشكل س��از مي ش��ود، بنابراين نبايد 
در ميان صفوف به هم فش��رده مردم و 
مسئوالن اس��تان روزنه اي ايجاد شود. 
معاون سياسي امنيتي استاندار اصفهان 
گفت: مهم ترين فريض��ه براي دولت 
تبعيت از واليت فقيه است و هرگونه 
خدش��ه وارد ش��دن به اين تبعيت، در 
حقيقت خدشه به مش��روعيت دولت 

خواهد بود. 

رئي��س اداره فرش س��ازمان بازرگاني 
چهارمحال و بختي��اري گفت:  9 هزار 
بافنده در اين اس��تان بيمه ش��ده اند. به 
گ��زارش ف��ارس، به��روز جعفري در 
نشست تنظيم بازار اين سازمان با اعالم 
اين مطلب اظهار داش��ت: 50 درصد از 
هزينه حق بيمه بافندگان فرش را دولت 
پرداخت مي كن��د. وي افزود: به  منظور 
حماي��ت از بافندگان فرش دس��تبافت 
 اين اس��تان  در س��ه ماه اخي��ر بيش از 
5  هزار نفر از بافندگان فرش اين استان 
از خدمات بيمه تأمين اجتماعي بهره مند 
 ش��دند. جعفري در ادام��ه از صادرات 

80 درصد فرش دستبافت در اين استان 
خبر داد و گفت: كشورهاي اروپايي و 
آمريكاي��ي از عمده تري��ن خريداران و 
واردكنندگان فرش هاي دس��تبافت اين 
استان هستند. رئيس اداره فرش سازمان 
بازرگاني چهارمحال و بختياري تعداد 
بافندگان فرش در اين اس��تان را افزون 
بر 200  هزار بافنده اعالم كرد و گفت: 
اي��ن تعداد بافنده فرش در اين اس��تان 
مش��غول به بافت فرش به ش��يوه هاي 
سنتي هستند كه با توجه به ظرفيت هاي 
 موج��ود اي��ن مي��زان را مي ت��وان ب��ه 
400  ه��زار بافنده رس��اند. وي با بيان 

اينكه چهار سبك قاليبافي در اين استان 
ش��ناخته شده اس��ت، افزود: بختياري، 
نائين��ي، يلم��ه و گبه اين چهار س��بك 
شناخته شده در استان هستند. جعفري 
با بي��ان اينكه ف��رش اس��تان از لحاظ 
كيفيت، نقش، زيبايي و قيمت در كشور 
شاخص است، گفت: مسئوالن استاني 
بايد نگاه وي��ژه اي در بحث اختصاص 
اعتبارات و تس��هيالت ب��ه اين صنعت 
داشته باشند. وي طبيعي و گياهي بودن 
رنگ هاي فرش اس��تان را از بارزترين 
ش��اخص هاي فرش اس��تان عنوان كرد 
و گف��ت: برخ��ورداري از نق��ش های 

اصيل از ديگر مزيت هاي فرش اس��تان 
محسوب مي شود. جعفري خاطرنشان 
كرد: فرش ايران��ي هنر، صنعت، دانش 
بومي، اساطير، اقتصاد و بسياري ديگر 
از داشته هاي ما را در ميان گره هايش به 
تار و پود خويش بافته و از اين روست 
كه برخ��وردي آگاهانه با اين چالش ها 
ضروري اس��ت. وي با بي��ان اينكه در 
حال حاضر ظرفيت اسمي ساالنه توليد 
فرش در اين اس��تان بيش از 400  هزار 
مترمربع اس��ت، افزود: اي��ن در حالي 
ا ست كه اين ميزان توليد فرش در سال 
گذشته 200  هزار مترمربع بوده است. 

با وجود قول هاي مكرر شوراي عالي شهرسازي؛
طرح تفصيلي اصفهان امسال هم 

به تصويب نرسيد

در سال  جاري؛
پرداخت 124 مورد تسهيالت به 

مددجويان اردلي 

واگذاری 65 هزار هكتار از عرصه هاي 
منابع طبيعي چهارمحال و بختياری 

به مردم

 اختصاص بيش از
 2 هزار ميليارد ريال به 
مرغداري هاي اصفهان  

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: با وجود قول هاي مكرر شوراي 
عالي ش��هر سازي كش��ور طرح تفصيلي اصفهان امس��ال نيز به تصويب 
نرس��يد. به گزارش فارس، عليرضا نصراصفهاني در جلسه علني شوراي 
اس��المي ش��هر درباره تاخي��ر در تصويب طرح بازنگري تفصيلي ش��هر 
اصفهان اظهار داش��ت: طرح بازنگري تفصيلي از هشت سال پيش تاكنون 
ب��ه تعويق افتاده و ب��ا وجود هزينه  زيادي كه ش��هرداري براي انجام اين 
طرح انجام داده اين طرح هنوز به تصويب نرس��يده اس��ت وي افزود: با 
وجود اينكه ش��هرداري متولي آماده سازي اين طرح نبود ولي هشت سال 
است كه براي اجرايي شدن آن هزينه مي كند. عضو شوراي اسالمي شهر 
اصفهان تصريح كرد: با توجه به اينكه رفع بس��ياري از مشكالت مردم به 
طرح تفصيلي بس��تگي دارد بنابراين عدم اجراي اين طرح به شهرداري و 
ش��هروندان ضرر مي زند. وي با اشاره به اينكه سال ها است قول تصويب 
اين طرح را به مردم مي دهيم، يادآور شد: بر اساس قول هاي شوراي عالي 
شهرسازي كشور بايد كليات اين طرح تا پايان سال به تصويب مي رسيد، 
ول��ي اين طرح تا پايان س��ال هم تأييد نمي ش��ود. نصراصفهاني در ادامه 
صحبت ه��اي خود با بيان اينكه اصفهان را ب��ه دليل زيبايي ها و تعامالت 
به عنوان نگين انگش��تر ايران مي شناس��ند، بيان داشت: تعامالت مناسب 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي با مسافران نوروزي خاطرات خوبي را در 

ذهن آنان به جاي مي گذارد. 

رئيس كميته امداد امام خميني)ره( شهرس��تان اردل گفت: در سال جاري 124 
مورد تسهيالت قرض الحسنه به مددجويان اين شهرستان پرداخت شده است. 
بهرام صالحي در گفتگو با فارس با اعالم اين مطلب اظهار داش��ت: اين ميزان 
تس��هيالت با اعتباري اف��زون بر 641 ميليون ريال در اختي��ار مددجويان اين 
شهرس��تان قرار گرفته است. وي از پرداخت 77 مورد تسهيالت خوداشتغالي 
از ابتداي سال  جاري تاكنون به مددجويان اين شهرستان خبر داد و گفت: اين 
ميزان تس��هيالت با صرف اعتباري افزون بر 2 ميليارد و 900 ميليون ريال از 
محل اعتبارات كميته امداد به مددجويان پرداخت ش��ده است. صالحي ادامه 
 داد: همچني��ن در اين مدت 54 خانوار تحت پوش��ش اي��ن كميته با دريافت
2 ميليارد و 754 ميليون ريال تسهيالت از فرصت هاي شغلي ايجاد شده خبر 
داد. رئيس كميته امداد امام خميني)ره( شهرستان اردل از بهره مندي 93 خانوار 
تحت پوش��ش اين كميته از بيمه طرح هاي اش��تغال اين نهاد بهره مند شده اند. 
وي مجموع اعتبارات جذب شده در بخش اشتغال و خودكفايي را 6 ميليارد 
و 376 ميليون ريال اعالم كرد و گفت: از ابتداي س��ال جاري تاكنون 348 نفر 
با صرف اعتبار 197 ميليون ريالي با ش��ركت در كالس هاي آموزش��ي فني و 
حرفه اي در امر اش��تغال شركت كرده اند. صالحي تعداد خانوار تحت پوشش 
اي��ن كميت��ه را 2 هزار و 470 نفر اع��الم كرد و گفت: از ابتداي س��ال جاري 
 تاكنون 10ميليارد و 425 ميليون ريال مستمري به افراد تحت پوشش اين نهاد 

پرداخت شده است. 

 مدي��ر كل مناب��ع طبيع��ي چهارمح��ال و بختي��اري گف��ت: 65 ه��زار 
 هكت��ار از زمي��ن ه��اي مناب��ع مل��ي اس��تان تاكن��ون ب��ه م��ردم واگذار 

شده است. 
 عطاءال��ه ابراهيمي در جم��ع خبرنگاران افزود: اين ط��رح ها براي اجراي 
طرح هاي صنعتي، كش��اورزي با هدف اس��تفاده بهينه از منابع آب و خاك 

استان و ايجاد اشتغال رونق توليد واگذار شده است. 
وي از ايجاد اداره اس��تعداديابي منابع طبيعي با هدف واگذاري عرصه هاي 

طبيعي قابليت دار به مردم در اين اداره كل خبر داد. 
وي ب��ا بيان اينكه اي��ن اداره كل آمادگي واگذاري اراضي پتانس��يل دار را 
به مردم دارد، اظهار داش��ت: در شهرس��تان اردل شش هزار هكتار عرصه 
طبيعي قابل واگذاري به مردم است. ابراهيمي از مردم خواست در صورت 
تش��خيص منابع طبيعي قابل واگ��ذاري مي توانند به منابع طبيعي اس��تان 

مراجعه كنند. 
مدي��ركل منابع طبيعي با اش��اره به جذب 70 درصدي بودجه امس��ال اين 
اداره كل افزود: امس��ال 29 ميليارد ري��ال اعتبارات ملي و 16 ميليارد ريال 
اعتبارات اس��تاني به اين اداره كل اختصاص يافت. ابراهيمي تصريح كرد: 
هم اكنون كمترين بودجه صرف بخش آموزش و ترويج مي ش��ود كه اين 

امر نياز به تغيير نگرش دارد. 

مدير اجراي��ي قانون هدفمند كردن يارانه هاي مديريت جهاد كش��اورزي 
اس��تان اصفهان، از اختصاص 2 هزار و 840 ميليارد ريال اعتبار براي تأمين 
س��وخت مرغداري هاي اين استان خبر داد. اصغر محسن زاده كرماني، در 
گفتگ��و با ايرنا اظهار داش��ت: اين ميزان اعتبار براي بهينه س��ازي مصرف 
سوخت بيش از 500 واحد مرغداري سطح اين استان در سال اول اجراي 
قان��ون هدفمند كردن يارانه ها هزينه خواهد ش��د. وي، تخصيص بيش از 
60 ه��زار تن گندم با بهاي هر كيلو يك ه��زار و 700 ريال و 60 هزار تن 
جو با بهاي هر كيلو 2 هزار و 900 ريال را از ديگر تمهيداتي برش��مرد كه 
دولت عدالت محور در زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به منظور 

حمايت مرغداران در نظر گرفته است.
وي تأكي��د كرد: براي بهينه س��ازي مصرف س��وخت 250 واحد گاوداري 
صنعتي و شيري اين استان نيز 75 ميليارد ريال اعتبار براي سال اول اجراي 

اين قانون اختصاص يافته است. 
محسن زاده كرماني تصريح كرد:  براي جايگزين كردن 824 واحد تراكتور 
اعتباري مع��ادل 307 ميليارد ريال و براي جايگزيني 20 دس��تگاه كمباين 
فرس��وده نيز اعتباري معادل 20 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است. وي، 
از پرداخت تس��هيالت به منظور بهينه س��ازي، بازسازي و اصالح سيستم 
گرمايش��ي و سرمايش��ي گلخانه ها در آينده نزديك خبر داد و گفت: مقرر 

شده تا براي اين منظور، 400 ميليارد ريال اعتبار تخصيص يابد. 

در بازديد جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان اعالم شد:

بهره برداری از مدرن ترین شهر بازی كشور در اصفهان 

در اصفهان؛
 رشد 40 درصدي كمك هاي مردمي

در جشن نيكوكاري امسال

معاون  سياسی، امنيتی استاندار: 
سطح تعامل مسئوالن اصفهان

 بي سابقه است 

رئيس اداره فرش سازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري:
9 هزار بافنده چهارمحال و بختياري بيمه هستند

زاينده رود
تاكنون 45 درص��د از عمليات احداث 
ش��هر روياها به عنوان اولي��ن و بزرگ ترين 
پارك بازی م��درن كش��ور در اصفهان اجرا 
شده است. مدير پروژه شهر روياها در هنگام 
بازديد جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر 
از روند اجرايی اين پروژه گفت: شهر روياها 
در فضايی به مس��احت 170 هزار مترمربع، با 
مشاركت يك شركت چينی در كمربند شرق 

اصفهان در حال اجراست.
محمدرض��ا نصرآزادانی، اعتبار س��اخت اين 
مجموع��ه تفريحی را حدود يك صد ميليارد 
توم��ان بيان كرد و افزود: در اين ش��هر بازی 
مدرن، س��الن ه��ای بازی ه��ای كامپيوتری، 

 س��ينمای چهاربعدی، گ��ردش فضايی، اس��توديوی 
جلوه های ويژه، بازی های آبی، بازی در فضای باز و 

شهر دايناسورها طراحی و پيش بينی شده است.
 وی ب��ا بي��ان اينكه در اي��ن مركز، طيف وس��يعی از 

جاذبه ه��ای تفريحی متنوع به كم��ك مدرن ترين و 
پيش��رفته ترين تجهي��زات روز دنيا به ش��هروندان و 
گردشگران داخلی و خارجی ارايه خواهد شد گفت: 
ش��هر روياها با 7 بخش موضوع��ی مختلف و مدرن 

و بي��ش از 70 جاذبه متن��وع در فضاهای باز 
و بس��ته، اين قابليت را دارد كه شرايط برای 
اس��تفاده خانواده ها در هر رده سنی را فراهم 
و بين يكصد ت��ا 600 نفر را به طور ميانگين 

در 7 دقيقه سرگرم نمايد. 
مدي��ر اجراي��ی  پ��روژه ش��هر روياه��ا اين 
 مجموعه را يكی از بزرگ ترين و مجهزترين 
ش��هر بازی های خاورميان��ه و در نوع خود 
منحصر به فرد اعالم كرد و افزود: اين پروژه 
در نيمه دوم سال آينده به بهره برداری خواهد 
رس��يد. رئيس كميس��يون فرهنگی اجتماعی 
ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان ني��ز روند 
عمليات اجرايی شهر روياها را مثبت ارزيابی 
كرد و تالش و فعاليت دس��ت اندركاران اين 
پروژه را قابل تقدير دانس��ت و اظهار اميدواری كرد: 
پروژه بی نظير و منحصر به فرد ش��هر روياها در زمان 
مقرر به بهره برداری برس��د و در اختيار شهروندان و 

گردشگران قرار گيرد.

دبير المپياد آموزش فني و حرفه اي چهارمحال و بختياري 
از اعزام كارآموزان آموزش فني و حرفه اي اين استان به 
مس��ابقات جهاني مهارت در لندن خبر داد. به گزارش 
فارس، قهرمان آماره با بيان اينكه سه نفر از كارآموزان 
اين اس��تان ب��ه مرحله دوم اين المپياد دعوت ش��دند، 
 اظهار داشت: اين كارآموزان در رشته فناوري برودتي، 
رش��ته تراش CNC و رش��ته طراحي صفحات وب 
به مرحله دوم اين المپياد دعوت ش��دند. وي افزود: بر 
همين اساس اردوي آمادگي شركت در چهل و يكمين 
مسابقات جهاني مهارت لندن � 2011 از تاريخ بيست 
فروردين در تهران برگزار مي شود. آماره در ادامه با بيان 
اينكه از ابتداي س��ال جاري تاكنون افزون بر 27 هزار و 

29 نفر از مردم اين استان آموزش هاي فني و حرفه اي 
را فرا گرفته اند، گفت: از اين ميزان آموزش ارايه ش��ده 
بي��ش از 15 هزار و 328 نفر در قالب 3 ميليون و 222 
هزار و 81 نفر ساعت در آموزشگاه هاي آزاد اين استان 
به عالقمندان فراگيري آموزش هاي فني و حرفه اي ارايه 
ش��ده است. وي با اش��اره به انواع مختلف برنامه هاي 
ارايه ش��ده از سوي اين مراكز به افراد نيازمند فراگيري 
آموزش ه��اي مهارتي، گفت: ب��ه منظور جبران كمبود 
و يا فقدان مراكز ثابت آموزش��ي در نقاط دوردس��ت، 
واحدهاي سيار آموزشي مركب از يك يا چند نفر مربي 
در رش��ته هاي متنوع آموزشي و با تجهيزات آموزشي، 
خودرو، چ��ادر و كانكس اقدام به تش��كيل دوره هاي 

آموزشي متناسب با نياز مردم كرده است. آماره با تأكيد 
بر اهميت صيانت از نيروي كار و ارتقاي سطح مهارت 
آن��ان همگام با فناوري ه��اي روز، ادامه داد: يك بنگاه 
اقتصادي در سايه آموزش هاي مناسب مي تواند دانش 
و مهارت نيروي انس��اني خود را به روز نگه دارد و در 
رقابت با رقباي موجود پيروز شود. دبير المپياد آموزش 
فني و حرفه اي چهارمحال و بختياري با تأكيد بر اينكه 
بخش عظيمي از فارغ التحصيالن دانشگاه ها فاقد مهارت 
الزم بوده ان��د، گفت: اين مس��أله مانع از جذب آنان به 
بازار كار شده است لذا اين سازمان تنها نهادي است كه 
مسئوليت مهارت آموزي به فارغ التحصيالن دانشگاه را 

بر عهده گرفته است. 

در چهارمحال و بختياري؛
اعزام كارآموزان فني و حرفه اي به مسابقات جهاني مهارت لندن 

در اصفهان؛
 برگزاري سومين جشنواره

شعر طبيعت در هفته منابع طبيعي 

اختصاص 70 هزار سهميه حج عمره 
به استان اصفهان 
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تحديد حدود اختصاصی 
12/138 چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه ملك پالك شماره 23/381 واقع در سودآباد بخش يك ثبتي 
شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام خانم نصرت خانم طاهر فرزند حسين و غيره در جريان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای 
نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز 1390/2/12 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا 
به موجب اين آگهی بكليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. 
اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 
روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت، معترض 
می بايست ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواست را ازمرجع 
ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمناً چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده گردد 

تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد. تاريخ انتشار: 89/12/23
ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا 

ابالغ رأي
12/310 كالس��ه پرونده: 89-833 ش ح/ 26، ش��ماره دادنامه: 1444-89/11/30، مرجع رسيدگي: شعبه 26 
حقوقي ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدي تركي فرزند رزاق، آدرس: اصفهان خ حكيم نظامي 
اصفهان پارت،  خوانده: الهه اميني علويجه فرزند عليمرا، آدرس: اصفهان، بيمارستان خورشيد كارمند بيمارستان 
خورشيد،  با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي 

مبادرت به صدور رأي مي نمايد. 

رأي قاضي شورا
دعوي مهدي تركي فرزند رزاق بطرفيت الهه اميني بخواسته مطالبه مبلغ دوازده ميليون ريال وجه چك شماره 
121154/939389/18 عهده بانك س��په اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول 
مس��تندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه دفاع خوانده مبني بر عدم حضور خوانده در 
جلسه رسيدگي و ارسال اليحه و انجام آگهي در روزنامه رسمي بالوجه/ بال دليل تلقي مي گردد،  بر شورا ثابت 
اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده ميليون ريال بابت اصل خواسته و سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي 
و همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از 
سوي بانك مركزي برعهده اجراي احكام مي باشد در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و 

ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در شوراي حل اختالف اصفهان خواهد بود.
م الف/ 17248                                                            شعبه 26 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
12/311 كالسه پرونده: 89-1563، شماره دادنامه: 2046-89/12/15 آمار، مرجع رسيدگي: شعبه 8 حقوقي 
شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: داوود غازاريان،  نشاني اصفهان، شاپور جديد، خيابان پرتو، جنب گاراژ 
كشور تور، خوانده: علي رضائي مجهول المكان، خواسته: مطالبه مبلغ 18/500/000 ريال بابت خسارات و ضرر 
و زيان ناشي از عدم بقاي تعهد و هزينه كارشناسي و مطلق خسارات قاوني، گردشكار: با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال به شرح 

آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دعوي داوود غازاريان به طرفيت علي رضائي به خواسته مطالبه مبلغ 18/500/000 ريال بابت 
خس��ارات و ضرر و زيان ناش��ي از عدم بقاي تعهد و هزينه كارشناسي و مطلق خسارات قانوني با توجه به 
دادخواست تقديمي، محتويات پرونده و اظهارات خواهان در جلب دادرسي و با عنايت به نظريه كارشناس 
رسمي دادگستري عدم ايفاي متعهدات خوانده و خسارات وارده مبلغ 18/000/000 ريال تعيين و اعالم گرديده 
و با التفات به قرارداد مورخ 89/2/22 كه ممضي به امضاي اصحاب دعوي مي باش��د و با امعان نظر به عدم 
حضور خوانده در جلسه دادرسي علي رغم ابالغ قانوني از طريق نشر آگهي در روزنامه زاينده رود به شماره 427 
مورخ 89/10/8 و اينكه اليحه دفاعيه اي نيز ارسال ننموده است. علي هذا دعوي خواهان وارد تشخيص ومستنداً 
به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 18/500/000 
ريال بابت اصل خواسته به انضمام پرداخت 40/000 ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه از زمان 
تقديم دادخواست 89/10/4 در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد رأي صادره غيابي و ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهي در همين ش��عبه و 20 روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي 

حقوقي شهرستان اصفهان مي باشد.
م الف/ 17266                                                         شعبه هشتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
12/312 در خصوص پرونده كالسه 89-1842 ش/ 9 خواهان سيد مهدي محمدي دادخواستي مبني بر انتقال 
س��ند يك خط تلفن همراه به شماره 09131191575 مقوم به مبلغ 500/000 ريال به طرفيت يداله سلطاني 

جالل لو تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز شنبه مورخ 90/1/27 ساعت 11 صبح تعيين گرديده، با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه 
و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و 

تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 17267                                                           شعبه نهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
12/313 در خصوص پرونده كالسه 89-1161 خواهان عباسعلي مستأجران دادخواستي مبني بر مطالبه وجه به 
طرفيت رضا نجاري دهقي تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي مورخ 90/1/28 ساعت 4/30 عصر تعيين 
گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان 
مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده 

تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 17270                                                            شعبه 26 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اعالم مفقودي
12/316 كارت پايان خدمت ابوالفضل فروغي ابري فرزند رضا متولد 53 اصفهان به شماره كارت 3444792 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

 الدن سلطاني

از آنج��ا ك��ه امكان ب��اال رفتن قند خ��ون در هنگام 
خانه تكاني وجود دارد بنابراين پزشكان به مبتاليان به 
ديابت توصيه مي كنند به طور مرتب قند خونشان را 

اندازه بگيرند.
براي جلوگيري از خس��تگي بهتر است خانه تكاني 
برطبق يك برنامه ريزي و تقس��يم بندي انجام پذيرد. 
اهميت اين موضوع در افراد ديابتي بيش��تر اس��ت و 
در واقع اين اف��راد بايد مدت زمان و حجم كارها را 
بسنجند و در هنگام كار مصرف داروهاي موردنيازي 

كه پزشك تجويز كرده را از ياد نبرند.
به گفته رئيس انجمن ديابت ايران استراحت به موقع و 
پي در پي و طوالني كار نكردن در هنگام خانه  تكاني 
براي ديابتي ها بايد جدي گرفته ش��ود. زيرا احساس 
خستگي زنگ خطري است براي افت قند خون و در 

صورت افزايش بايد به سرعت كنترل شود.
همچنين به نقل از همشهري آنالين 5/5 ميليون نفر 
در كشور به ديابت مبتال هستند كه حدود 70 درصد 
اين افراد از بيماري خود بي اطالعند. اگر اين افراد در 
هنگام خانه تكاني فعاليت فيزيكي سنگيني انجام دهند 
عواقب نافرجامي انتظارش��ان را مي كشد. پس بهتر 
است افراد از انجام فعاليت هاي سنگين و خسته كننده 

بپرهيزند.
از سويي آس��يب هاي عضالني و اسكلتي در هنگام 
خانه تكاني هاي سنگين از موارد شايعي است كه بيشتر 
در ميان زنان خانه دار ديده مي شود. چرا كه اين افراد 
با انجام حجم وسيعي از كارهاي منزل در ايام پاياني 
سال س��المتي خود را به خطر مي اندازند. به نقل از 
سالمت نيوز رئيس انجمن جراحان ارتوپد ايران، بهتر 
است زنان خانه دار به صورت تدريجي خانه تكاني را 
انجام دهند و با انجام حجم وسيعي از كارهاي منزل 

در مدت زمان محدود به س��المت خود آسيب وارد 
نكنند.

عكاشه تصريح كرد: بيشتر زنان خانه دار به علت اضافه 
وزن يا بي تحركي و ورزش نكردن از تراكم استخواني 
كمي برخوردارند و به محض سقوط بر روي زمين در 

اندام فوقاني آن ها شكستگي ايجاد مي شود.
اين متخصص ارتوپد گفت: اس��تفاده زياد از دست 
براي جا به جايي اجس��ام و تميز كردن قسمت هاي 
باالي ديوار و شيشه هاي بلند، باعث فشار به تاندون 

شانه و آسيب ديدگي شانه ها مي شود.
عكاشه افزود: س��قوط از صندلي يكي از شايع ترين 
مشكالتي است كه زنان خانه دار به هنگام نظافت هاي 
طوالني مدت با آن مواجه هس��تند و در بس��ياري از 

موارد منجر به شكستگي ناحيه لگن در آنها مي شود.
وي گفت: بس��ياري از شكستگي هاي اندام تحتاني 
و اس��تخواني مچ دس��ت و اس��تخوان هاي س��اعد 
در اث��ر س��قوط از صندلي ي��ا چهارپاي��ه و هنگام 

 تمي��ز كردن شيش��ه ها، ديوار و يا س��قف خانه رخ 
مي دهد.

متخصص ارتوپد پيچ خوردن مچ پا و دست را يكي 
ديگر از مش��كالتي عنوان كرد كه زن��ان خانه دار به 
هنگام نظافت خانه با آن مواجه مي ش��وند و تصريح 
كرد:  جا به جايي يك مبل سنگين و يا باال و پايين بردن 
يك جسم سنگين از پله ها سبب مي شود بدن از حالت 
طبيعي خارج شود و همين عدم تعادل مشكالتي را به 

وجود خواهد آورد.
عكاش��ه گفت: انجام حجم وسيعي از كارهاي منزل 
در يك زمان محدود ضروري نيس��ت در واقع انجام 
اي��ن كارها بايد به گونه اي باش��د ك��ه از يك عضو 
بيش از انداز كار كشيده نش��ود و در ارتفاع باالتر از 
50 سانتي متر نايستند. وي در خاتمه تصريح كرد: با 
تقسيم كارها و انجام تدريجي آنها به بدن فشار كمتري 
وارد مي شود و اينگونه عضالت بدن با حجم اجسام 

مطابقت پيدا مي كنند.

خواص كشمش 

معامله پنهان رانندگان سودجو 
با رستوران هاي بين راهي 

رئيس بيس��ت و دومين كنگره جامعه پزش��كان متخصص داخلي 
ايران با هش��دار نس��بت گسترش اس��تعمال دخانيات و ديگر مواد 
مخدر در زنان گفت: پيامد استفاده گسترده از اين مواد در سال هاي 
اخير، افزايش ش��يوع انواع س��رطان ها در زنان و كاهش سن ابتال 
به اين بيماري در كش��ور اس��ت.  به گزارش ايرن��ا از دفتر جامعه 
پزش��كان متخصص داخلي ايران، ايرج خسرونيا با بيان اين مطلب 
افزود: آمارها نش��ان مي دهد، اس��تعمال سيگار در زنان شمال شهر 
و اس��تفاده از مواد مخدر در زنان جنوب ش��هر از فراواني بيشتري 
 برخ��وردار اس��ت. وي با اش��اره به اينكه در س��ال هاي گذش��ته
6/7 درصد س��يگاري ها را خانم ها تشكيل مي دادند كه اين رقم هم 
اكنون به 10 درصد رس��يده است. خس��رونيا يادآور شد: اين آمار 
زنگ خطري براي جامعه به شمار مي رود و ضروري است جامعه 
براي پيشگيري از سرطان و عوارض ناشي از استعمال دخانيات از 
طريق رسانه هاي گروهي هشدار دهد. وي گفت: يكي از محورهاي 
 اصل��ي كنگ��ره امس��ال جامعه پزش��كان متخصص داخل��ي كه از
22 تا 25 ارديبهش��ت س��ال آينده در تهران برپا مي شود با توجه به 
تأكيد وزارت بهداشت بر پيشگيري از سرطان ها در جامعه به همين 
موضوع اختصاص دارد. خس��رونيا خاطرنش��ان كرد: سرطان هاي 
دستگاه تنفسي، ريه و برونش ها، دستگاه گوارش، پانكراس و مثانه، 
ارتباط مستقيمي با استعمال مواد مخدر و دخانيات دارد و متأسفانه 
 افراد زماني به پزش��كان مراجعه مي كند كه با عوارض اين بيماري
رو به رو ش��ده اند. به گفته رئيس بيس��ت و دومي��ن كنگره جامعه 
پزشكان متخصص داخلي ايران در اكثر كشورهاي پيشرفته، سرطان 
در مرحله صفر )پيش از بروز عاليم باليني( تشخيص داده مي شود 
كه در اين مرحله درمان بيماري بسيار سهل است، اما در كشور ما 
متأس��فانه درمان سرطان در مراحل پيشرفته كه سلول هاي سرطاني 
در بدن منتش��ر شده است)مرحله متاس��تاز( شروع مي شود كه اين 
امر ش��انس درمان را كاهش مي دهد. وي افزود: سن بروز سرطان 
به طور معمول س��نين باالي 50 س��ال است، اما در سال هاي اخير 
سرطان هاي دستگاه گوارش و مجاري تنفسي در افراد زير 30 سال 
نيز مش��اهده مي شود كه اين امر به داليل استعمال دخانيات، ديگر 
مواد مخدر و اس��تفاده رو به گسترش غذاهاي آماده )فست فودها( 
اس��ت. خس��رونيا با ابراز نگراني از اين كه اس��تعمال دخانيات در 
س��ال هاي اخير در ايران از مدرسه و از دوران راهنمايي آغاز شده 
اس��ت، اظهار داشت: ادامه اين روند كاهش سن ابتال به سرطان را 
به دنبال دارد. وي گفت: دربيس��ت و دومين كنگره جامعه پزشكان 
متخصص داخلي ايران، پزشكان در مورد راهكار هاي پيشگيري و 
جلوگيري از روند رو به گس��ترش بيماري سرطان راهكارهايي را 
ارايه خواهند داد. بيست و دومين كنگره جامعه پزشكان متخصص 
داخلي ايران 22 تا 25 ارديبهش��ت سال آينده در مركز همايش هاي 
رازي تهران برپا مي ش��ود. در اين كنگ��ره تازه هاي گوارش، غدد، 
قل��ب و عروق، خون، كليه، ري��ه، بيماري هاي عفوني، نورولوژي، 

روماتولوژي و روانپزشكي به متخصصان ارايه خواهد شد.

فوق تخصص گوارش اطفال گفت:  براساس مطالعات انجام شده، تنها 
30 درصد جوانان، لبنيات كافي مصرف مي كنند. غالمرضا خاتمي در 
گفتگو با ايرنا افزود: طبق مطالعات انجام شده، تنها 30 درصد كودكان 
و نوجوان��ان، لبنيات كافي مصرف مي كنند ضم��ن اين كه در دختران 
نوجوان دريافت كلس��يم 400 تا 700 ميلي گرم، كمتر از ميزان كلسيم 
مورد نياز آنان اس��ت. وي اظهارداشت: تكامل استخواني در دوره بلوغ 
س��رعت مي گيرد و تا دهه س��وم عمر آهسته پيش مي رود و به علت 
افزايش تشكيل اس��تخوان و س��رعت تكامل عضالني در دوره بلوغ، 
 افراد در اين سن بيش از هر زمان ديگري نياز به كلسيم دارند. خاتمي 
گفت: كمبود كلسيم در خالل تشكيل استخوان و تكامل آن، سبب كاهش 
توده استخواني مي شود و احتمال شكستگي استخوان را در دوره هاي 
بعدي زندگي افزايش مي دهد درحالي كه افزايش دريافت كلسيم در اين 
مرحله از رشد، تراكم استخواني را سرعت مي بخشد. به گفته خاتمي، 
 هر ليوان ش��ير )250 ميلي ليتر( حدود 315 ميلي گرم كلس��يم دارد كه 

30 درصد كلسيم مورد نياز روزانه بدن هر فرد را تأمين مي كند. 

نفرولوژيس��ت و دانشيار دانش��گاه علوم پزشكي تهران گفت: استفاده 
طوالني مدت از داروهاي مسكن، به كليه هاي افراد آسيب جدي وارد 
مي كند. فرح لقا احمدي در همايش نارس��ايي مزمن كليه و حوادث 
قلبي و عروقي استان زنجان، افزود: در زمان حاضر آحاد مختلف مردم 
بدون توجه به مضرات مس��كن ها، اس��تفاده طوالني مدت از اين نوع 
داروها را دارند كه توجه بيش��تر در اين بخش ضروري اس��ت. وي با 
بيان اينكه شناسايي گروه هاي هدف و ارايه برنامه ريزي جامع و تدوين 
 شده مي تواند در پيشگيري از شيوع بيشتر بيماري ها مؤثر باشد، يادآور
ش��د: ديابت، فشار خون و سابقه فاميلي از جمله موضوعاتي است كه 
بيش��ترين مبتاليان را در اين بخش تش��كيل مي دهد. اين نفروژيست 
اظهارداش��ت: افزاي��ش دور كمر در اف��راد به ويژه در زن��ان از جمله 
موضوعات مهم در اين بخش اس��ت كه زنگ خطري براي ش��يوع و 

گسترش بيماري هاي كليوي در كشور مي باشد. 

متخصص داخلي:
شيوع سرطان در زنان به علت 
 استعمال دخانيات و مواد مخدر 

رو به گسترش است 

فوق تخصص گوارش اطفال:
تنها 30 درصد جوانان، لبنيات كافي 

مصرف مي كنند

 استفاده طوالني مدت از مسكن ها 
به بدن آسيب جدي وارد مي كند 

خبرنسخه گياهی

انگور خشك شده كه همه به نام كشمش 
می شناس��ند، قرن ها پيش به وجود آمده 
 اس��ت. كش��مش در اي��ران و مص��ر در 

2000 سال قبل از ميالد، توليد شده بود. 
 كش��مش، ميوه خش��ك مغذی است و 
مانند ديگر خشكبارها در تمام سال يافت 
می شود. يك غذای پر انرژی، كم چرب و 
كم سديم می باشد. بنابراين برای افرادی كه 
بايد رژيم های كم سديم را رعايت كنند، 

خوردن كشمش بسيار مفيد می باشد. 
 كشمش دارای خاصيت آنتی اكسيدانی 
می باش��د و از تخريب سلولی جلوگيری 

می كند. 
 كش��مش نق��ش مهمی را در س��المت 
استخوان ها و جلوگيری از پوكی استخوان 
بر عهده دارد، ب��ه همين دليل مصرف آن 
ب��رای زنان قبل از يائس��گی بس��يار مفيد 

است.
 منب��ع خ��وب ويتامي��ن D و هورمون 

استروژن می باشد. 
 كش��مش با وج��ود اين كه ش��يرين و 
چسبناك می باش��د، اثر مخربی بر دندان 
ندارد و باعث خرابی دندان نمی شود، حتی 
می توان گفت اين ميوه خش��ك از فساد 
دندان جلوگيری می كند. كش��مش برای 

سالمت دندان و لثه بسيار مفيد می باشد.
 كش��مش منبع خ��وب ويتامي��ن ها و 
 عناصر مغ��ذی بدن می باش��د. عناصر و 
ويتامين هايی همچون آهن، پتاسيم، كلسيم 

و ويتامين B در كشمش موجود است.
 كش��مش محت��وی مقدار زي��ادی آهن 
می باش��د. 600 گرم كشمش، 90 درصد 
 آه��ن مورد ني��از روزان��ه ب��دن را تأمين 
م��ی كن��د. 100 گرم كش��مش در حدود 
1/88ميلی گرم آهن دارد، در حالی كه 100 
گرم گوشت گاو بين 4-2 ميلی گرم آهن 

دارد.
 كشمش، منبع خوب فيبر، آنتی اكسيدان 

و همچنين منبع خوب انرژی می باشد.
 فيبر باعث جلوگيری از سرطان كولون، 
كمك در جلوگيری از رش��د غير معمول 
 س��لول ها، بيماری ه��ا و همچنين كنترل 

قند خون را می شود.
 كشمش را به گوشت اضافه كنيد تا مقدار 
چربی غذا را كم كند و مقدار فيبر و آهن را 

افزايش و مقدار سديم را كاهش دهد.
 آنتی اكس��يدان از پيری و بيماری های 

حاصله از آن می كاهد.
 كشمش از سرطان جلوگيری می كند.

 كش��مش ميزان LDL يا كلس��ترول بد 
را در خ��ون كم می كن��د و باعث كاهش 

بيماری های قلبی می گردد.
 كش��مش موج��ب كاه��ش اس��ترس 

می گردد.
 اين ميوه خشك باعث عملكرد صحيح 

رگ های بدن می شود.
 كش��مش برای درمان بی نظمی معده و 
يبوست مصرف می شود. برای جلوگيری 
از اين ناخوش��ی ها می توانيد، 6-5 عدد 
كش��مش را خي��س كنيد و بع��د از چند 

ساعت، آب آن را بنوشيد.
 تحقيقات نشان داده است كه ورزشكارانی 
كه قب��ل و در حي��ن ورزش، حدود يك 
فنجان كش��مش مصرف می كنند، بهتر از 
 بقيه س��لول های بدن را از آس��يب حفظ 

می كنند.
 كش��مش به علت داشتن قند فروكتوز، 
دارای خاصي��ت مصرف س��ريع انرژی و 

كاهش وزن نيز می باشد.
 كشمش مانند هويج، برای سالمتی چشم 

نيز خوب است.
 كش��مش باع��ث تقوي��ت اعص��اب 

می شود.
 كشمش، سستی و رخوت را از بدن دور 

می كند.
 با خوردن كش��مش، غضب را از خود 

دور كنيد.
 كشمش موجب از بين رفتن آب اضافی 

بدن می گردد.
 كشمش، دهان را خوشبو می كند.

پس از همين حاال، كش��مش را به ماست 
يا س��االد خود اضافه كنيد و از خوردن آن 

لذت بريد.

همه س��اله با فرارس��يدن ايام نوروز، ده ها 
ميليون از مردم رخت س��فر پوش��يده و به 
منظور تجديد روحيه و نشاط به اقصي نقاط 
كشور پهناور و ديدني ايران سفر مي كنند. 
هموطن��ان هر يك وس��يله اي را براي اين 
سفر خاطره برانگيز انتخاب مي كنند، گروهي 
هواپيما، قطار، خودروي شخصي و برخي 
اف��راد و خانواده ها هم اتوبوس را براي اين 
سفر انتخاب مي كنند. در اين ميان مسافراني 
كه اتوبوس را براي خود انتخاب كرده اند، 
انتخ��اب محل اس��تراحت و پذيرايي ميان 
راهي خود را به راننده مي دهند و با اعتماد 
به او، سرنوش��ت س��المتي خود را به وي 
مي سپارند. در اين رهگذر برخي رانندگان 
سودجوي اتوبوس، فرصت را مغتنم شمرده 
و ب��ا معامل��ه اي كه با برخ��ي از دارندگان 
 رس��توران ها و مهمانپذيره��اي بين راهي 
مي كنند، س��المتي مسافران را به تاراج مي 
برند. گزارشگر ايرنا براي بررسي شنيده هاي 
خود حاكي از معامله پنهاني و پش��ت پرده 
برخي رانندگان و مهمانپذيرها با همراهي 
نمايندگان��ي از اداره بهداش��ت، تعزيرات، 
ميراث فرهنگي و بازرگاني نايين رخت سفر 
بسته و در قالب مسافر از شش رستوران و 
مهمانپذير اطراف كمربندي اين شهرستان 
 بازدي��د كردن��د. در يك��ي از اقامتگاه هاي 
بين راهي واقع در كمربندي اين شهرستان 
محلي كه اتوبوس هاي مسافربري اصفهان 
و يزد به مش��هد مق��دس در آن توقف مي 
كنند، در آشپزخانه آن مشاهده شد كه نه تنها 
اصول اوليه بهداشتي رعايت نمي شود بلكه 
برخي از ظروف و مواد غيربهداش��تي براي 
طبخ غذا و زيبا جلوه دادن آن اس��تفاده مي 
شود. در داخل ماهيتابه اي كه رنگ تميزي 
را نديده بود، روغن س��وخته براي س��رخ 

كردن مرغ و برخي مواد ديگر ريخته ش��ده 
در آن بيشتر به قير شباهت داشت. در ظرف 
ديگري كه به ظاهر برنج زعفراني بود، رنگ 
غير بهداشتي و شيميايي با آب مخلوط شده 
و رنگ زرد به دس��ت آمده به جاي زعفران 
ب��ر روي برنج ها ريخته مي ش��د. عالوه بر 
اين موارد، قيمت مصوب غذاها نيز برروي 
ديوار اين مكان نصب نش��ده بود و مسئول 
رس��توران پس از مش��اهده مأموران، تابلو 
قيمت را نصب كرد كه به محض مشاهده 
مسافران حاضر در محل، اعتراض آنان بلند 
ش��د كه چرا قيمت غذا را 40 درصد بيش 
از مبلغ مصوب گرفته ايد. يكي از مسافران 
گفت: يك پرس غذاي سه هزار توماني را 
پنج هزار تومان خريداري كرده است. وي 
افزود: اين رستوران در بهمن ماه سال جاري 
پروانه كسب خود را اخذ كرده بود. مأموران 
اعزام��ي از ادارات بازرگان��ي، تعزي��رات، 
بهداشت و ميراث فرهنگي با صورت جلسه 
كردن موارد مشاهده شده، پرونده اي براي 
اين رس��توران متخلف تهيه كردند و براي 
 تصمي��م گيري به مس��ئوالن ذيرب��ط ارايه 
دادند. مس��ئول بهداشت محيط شهرستان 
نايي��ن نيز به خبرنگار ايرنا گفت: به منظور 
رف��اه ح��ال مس��افران ن��وروزي از تاريخ 
 اول اس��فندماه س��ال جاري ت��ا پانزده��م 
فروردين ماه سال 90 كشيك هاي ثابت و سيار 
براي نظارت بر اماكن عمومي و رستوران ها 
داي��ر كرده ايم. س��يد عليرض��ا پورعابدي 
افزود: اين كش��يك ها از كليه مراكز تهيه و 
توزيع مواد غذايي و واحدهاي پذيرايي بين 
راهي و اماكن عمومي بازديد مي كنند. وي 
يادآور شد: شماره تلفن 03232251144 به 
 صورت شبانه روز آماده دريافت شكايات 

است. 

سالمت

از افزایش 
قند خون تا 
آسیب هاي 
عضالني در 
خانه تكاني

زاينده رود
دبير ستاد برگزاري همايش روز جهاني كليه گفت: براي اولين بار در كشور 
همايش بزرگ روز جهاني كليه با ش��عار »ب��ا حفظ كليه ها قلب خود را نجات 
دهيد« در اصفهان برگزار شد. ديانا طاهري افزود: هر سال به مناسبت روز جهاني 
 كليه مراسمي با يك شعار مخصوص برگزار مي شود و امسال نيز مسائلي مانند 

فشار خون كه تأثير فراوان بر روي كليه دارد بررسي و مطرح شد.
وي مجري اصلي برنامه را مركز تحقيقات بيماري هاي كليه تحت پوشش معاونت 
تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان عنوان و خاطرنشان كرد: از آنجا 
كه بيماري سنگ كليه در اصفهان بسيار شايع است ما پرسشنامه هايي را هم به اين 
منظور در اختيار شهروندان قرار داديم. دبير ستاد برگزاري همايش روز جهاني كليه 
گفت: ارايه جزوه هاي آموزشي در ارتباط با شعار اين روز و ارتباط فشار خون با 
بيماري هاي كليه، تغذيه در بيماران كليوي، سنگ كليه و بيماري هاي مزمن كليه از 

جمله برنامه هاي پيش بيني شده در اين روز بود.
ديانا طاهري در ادامه افزود: اندازه گيري قد،  وزن و فش��ار خون افراد به صورت 
رايگان و ارايه كارت هاي سالمت به آنها از ديگر برنامه هاي روز همايش به شمار 

مي رفت.

وي همچنين در گفتگو با زاينده رود با بيان اينكه همايش روز جهاني كليه براي 
اولين بار است كه با اين وسعت در كشور برگزار مي شود، تصريح كرد: عدم وجود 
دستگاه ميكروسكوپ الكتروني براي مشاهده نمونه هاي كليه يكي از مشكالت در 

بخش تشخيص نمونه هاست.
دبير س��تاد برگزاري همايش روز جهاني كليه با بيان اينكه با يك آزمايش ساده 
ادرار مي تواند به بيماري كليه پي برد گفت: وقتي كليه به مرحله انتها مي رسد ديگر 
شخص قادر به ادامه حيات نيست و در واقع نمي تواند سم را از بدن دفع كند و 

اينجاست كه بحث دياليز و پيوند پيش مي آيد.
طاه��ري همچنين مصرف بي رويه دارو را يكي از عوامل بيماري ذكر و تصريح 
 كرد: مصرف بي رويه داروها به مرور زمان به كليه آس��يب مي رس��اند و س��بب 
كوچك شدن كليه مي شود بنابراين افراد بايد از كاربرد بي رويه دارو بدون تجويز 

پزشك خودداري كنند.
وي در پايان ضمن تأكيد بر اينكه پيش��گيري بسيار مهم است افزود: همواره به 
افراد مصرف زياد آب و كم مصرف كردن گوشت قرمز و نمك توصيه مي شود 
از سويي افراد در معرض خطر بايد جهت غربالگري از نظر بيماري كليه زودتر 

اقدام نمايند.

متخصصان پوس��ت و مو تأكيد دارند رژيم غذايی نقش بسيار مؤثری در حفظ 
سالمت موها ايفا می كند.

 موهای هر فرد در حالت طبيعی ماهيانه 3 تا 3/5 سانتيمتر رشد می كند و كليد 
اصلی رشد موی جديد، پوست و يا رشد ناخن ها منوط به تغذيه صحيح و سالم 
است. اگر تغذيه شما سالم باشد، سلول های سالم و قوی تری در سراسر بدن توليد 
خواهد شد. سايت تخصصی وب ام دی در مقاله ای در اين  باره آورده است: رژيم 
غذايی سرشار از پروتئين و آهن می تواند كيفيت مو را به طور آشكار تحت تأثير 
قرار دهد. در اين مقاله فهرستی از مواد غذايی عنوان شده كه موجب افزايش و 

تقويت رشد موها می شوند. اين مواد غذايی عبارتند از: 
ماهی سالمون )آزاد(: اين غذای دريايی سرشار از اسيد چرب امگا 3، پروتئين، 
ويتامين ب 12 و آهن است. اسيد چرب امگا 3 برای سالمت پوست سر مفيد و 

ضروری است و كمبود آن موجب خشكی پوست سر و ريزش مو می شود. 
ــبزيجات با برگ های سبز تیره: اسفناج ، بروكلی و برگ چغندر سرشار از  س
ويتامين های آ و ث هستند كه بدن به منظور ساختن چربی پوست به آنها نياز دارد 
و سالمت مو را تضمين می كنند. به عالوه سبزيجات سبز تيره سرشار از آهن و 

كلسيم هستند. 
ــامل لوبیا، عدس، نخود: اين مواد غذايی نه تنها سرشار از پروتئين  حبوبات ش
هستند، بلكه آهن، روی و بيوتين نيز در آنها يافت می شود كه تمامی اين مواد برای 

سالمت مو مفيد هستند. 
ــل يا مغزهای گیاهی: اين دس��ته از مواد غذايی برای پرپش��ت ش��دن و  آجی

درخشندگی مو الزم هستند. اين مواد سرشار از سلنيوم هستند كه برای سالمت 
 پوست سر مفيد است. مغز گردو حاوی اسيد آلفا لينولنيك )نوعی اسيد چرب 
امگا 3( اس��ت كه حالت مو را بهبود می بخشد. آجيل همچنين سرشار از روی 

است. گفته می شود كه كمبود روی در رژيم غذايی منجر به ريزش مو می شود. 
گوشت مرغ و بوقلمون: اين مواد سرشار از پروتئين هستند كه به طبع سالمت 
مو را تضمين می كند. كمبود پروتئين موجب شكنندگی و كم پشتی مو می شود و 
كمبود شديد آن نتيجه ای جز ريزش مو و تغيير رنگ آن ندارد. اين مواد همچنين 

حاوی آهن هستند. 
تخم مرغ: سرشار از پروتئين است. همچنين بيوتين و ويتامين ب 12 نيز به مقدار 

فراوان در آن يافت می شود. 
ــبوس دار: اين مواد سرش��ار از آه��ن، روی و ويتامين های گروه ب  غالت س
هستند. همچنين انرژی را ارتقا می بخشند، بنابراين خوراك خوبی به خصوص 

در بعدازظهرها محسوب می شوند. 
 لبنیات كم چرب: اين دسته از مواد به خصوص ماست و شير كم چرب سرشار 

از كلسيم هستند كه ماده معدنی حياتی برای رشد مو می باشد. 
هويج: هويج بهترين منبع ويتامين آ بوده و برای س��المت پوست سر و قدرت 

بينايی مفيد است. 
پزش��كان تأكيد دارند كه رژيم غذايی آشفته و نابسامان و غيرمغذی و همچنين 
كاهش وزن ناگهانی س��المت موها را به خطر انداخته و حتی می تواند موجب 

ريزش مو شود. 

رئيس مركز تحقيقات اپتيك و لنز ايران گفت: عواملي همچون گرد و غبار روي 
صفحه مانيتور، تميزي و شفافيت آن را كم مي كند كه اين امر باعث خستگي چشم 
و سردرد در استفاده كنندگان از رايانه مي شود. پرويز زرين بخش در گفتگو با 
ايرنا افزود: فاكتورهايي كه كيفيت تصوير مانيتور رايانه را كاهش مي دهند، ميزان 
ديد را مشكل تر كرده و منجر به خستگي چشم و سردرد مي شوند. به گفته وي 
اين عوامل شامل تجمع گرد و خاك روي صفحه مانيتور و يا منعكس شدن نور 
ساير وسايل الكتريكي بر روي صفحه مانيتور است كه كيفيت تصوير را مختل 
مي كنند. وي افزود: صفحه مانيتور گرد و غبار را به خوبي جذب مي كند و بايد با 
يك پارچه آنتي استاتيك كه در صفحه مانتيور ايجاد خراش نكند در فواصل زماني 
منظمي تميز شود. همچنين نور اتاق بايد به گونه اي تنظيم شود كه انعكاس هاي 
نوري به حداقل برسد. اين متخصص چشم با اشاره به اينكه مانيتورهايي كه به طور 
مشخص به جلو يا عقب خم شده اند، ممكن است تصاوير را كج و معوج نشان 

دهد و باعث سختي ديد شوند، افزود: وقتي مانيتور به عقب خم مي شود، نورهاي 
باالي مانيتور با ايجاد رفلكس نوري كيفيت تصاوير را دچار مشكل مي كند. رئيس 
مركز تحقيقات اپتيك و لنز ايران ادامه داد: در اين حالت براي پرهيز از رفلكس 
نوري شخص مجبور است حالت  و نحوه نشستن خود را مدام تغيير دهد كه باعث 
خس��تگي چشم و سردرد مي شود. وي با بيان اينكه مشكالتي همچون سردرد، 
درد پشت و اسپاس��م هاي عضالني ممكن است در استفاده كنندگان از مانيتور 
ها ايجاد شود، گفت: تمامي اين مشكالت و خستگي ها ناشي از شرايط استفاده 
از مانيتورهاست كه با تغيير وسايل و طراحي محيط كار و تجويز عينك مناسب 
قابل اصالح است. به گفته اين متخصص، سمت بااليي مانيتور بايستي رو به رو 
يا كمي پايين تر از سطح چشم قرار گيرد. نوشته ها و مدارك مورد نياز نيز بايد 
نزديك صفحه مانيتور باش��د تا حركات سر و چشم و تغييرات تمركز چشم به 

حداقل برسد. 

بيماري سنگ كليه در اصفهان بسيار شايع است

مواد غذايی مفيد برای تقويت و رشد موها

تميز نبودن صفحه مانيتور، باعث بروز سردرد مي شود 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Monday 14 March 2011 

فرهنگ و هنر

ميترا شريعت
هنر گنجينه و ميراثي از نياكان اس��ت كه به ما ش��وق زايد و مشهود مي دهد، 
ابزاري كه به روح آرامش مي بخشد و انسان را در هاله اي از اوهام و تخيالت 
به مبدأ سوق مي دهد. هنرمند بيش از آنكه دو بال براي پرواز داشته باشد، بايد 
دو پاي خود را بدهد و اين قدرتمندترين جاذبه يك اثر هنري اس��ت، در هر 
مجموع��ه هنري نقاط عطفي وجود دارد و آن قس��مت هايي از ذهن هنرمند 
است كه در آن به وديعه نهاده است و او با اين جزء جاويد مي شود، رازي كه 
هر اثر هنري دارد. جهانبخش سلطاني متولد 1330، يكي از هنرمندان عرصه 
سينما و تئاتر كش��ور از جمله كساني است كه خود را وقف هنرش ساخته، 
زندگي هنري او از سال هاي دهه پنجاه و با بازي براي استاد ناصر فرهمند و 
ماشااله وحيد آغاز مي شود، هشت سال كار نمايش در انجمن ايران و آمريكا 
و عضويت سازمان رهبري، هالل احمر و خانه جوانان از جمله فعاليت هاي 
دهه پنجاه اوست. انقالب فرهنگي سرآغاز فصلي نوين در كاوش هاي هنري 
سلطاني است. او به مسجد انقالب مي پيوندد تا بنيان گذار ده ها نمايش انقالبي 
با گروه س��پاه پاسداران از اسطوره هاي جنگ گرفته تا داستان هاي رئال باشد. 
كار توأم با جهاد دانشگاهي و سپس دانشگاه اصفهان و با مسئوليت فرهنگي 
و هنري تا پايان بازنشس��تگي او را همراهي مي كند. نتيجه چهار دهه فعاليت 
سينمايي و رنج اين استاد، بازي در 39 فيلم سينمايي با نقش اول، 5 فيلم نود، 
20 سريال و كارگرداني و نويسندگي 30 نمايش و 10 فيلم دفاع مقدس است. 
كسب عناوين بهترين بازيگري مرد فيلم فجر سال 1364 در فيلم سينمايي شرم، 
بهترين بازيگري جشنواره سينمايي اردبيل، دريافت ديپلم افتخار و عضويت 
در شوراي فرهنگي شهرداري انجمن نمايش استان اصفهان دو دهساله، هيأت 

هنرمندان اسالمي كشور و هيأت سينمايي مستقل كشور. سلطاني يك اصفهاني 
اصيل اس��ت، گويش ش��يوا و لهجه آن را از ياد نبرده و به آن ارج مي نهد، در 
قصه هاي مجيد و سريال نقش جهان و سريال »كه عشق آسان نمود اول« اين 

زبان را زنده نگه داشته است.
وي اميدوار اس��ت كه تمام تالش هاي هنري اش، او را عاقبت به خير س��ازد، 
او ماندگاري را در راه توحيد و تقوا مي داند، تأثير گذاري و طبع و دلنش��يني 
را وس��يله اي مملو از تبرك مي داند كه هنرمند را به راس��تي و درستي دعوت 
مي كند. او مي خواهد در راس��تاي آرمان هاي مردم باش��د و بر اين باور است 
كه بايد به مردم خدمت كرد. يكي از موفق ترين كارهايش را بازي در سريال 
حضرت يوس��ف مي داند و نام احسن القصص را تعبير لطيفي از جذبه هاي 
قرآن مي خواند كه راز موفقيت اين س��ريال از اتصال به آن است. او كه براي 
بازي در اين س��ريال به چندين كشور سفر كرده اين بازي را گونه اي خاص 
مي پندارد. هر چند سلطاني بيشتر به عنوان بازيگر مطرح است اما در نوشتن 
هم قلم زيبايي دارد و كارگرداني سريال »كه عشق آسان نمود اول« را نيز خود 
به عهده داش��ته است. سلطاني در هنر آميخته و تمام زندگي را بدان پرداخته 
است. تجربه گرايي و پرداختن به گونه هاي هنر از مشخصات اوست، سلطاني 
حتي در خواب نيز به كار مي انديشد، سماجت و پيگيري از او هنرمندي نستوه 
ساخته است. او بسيار آرمانگرا است و هيچگاه او را نسبت به آنچه آرزو دارد 
راضي نمي بيني! توان وي بيشتر از اينهاست و هيچگاه مجالي و فضايي آرام 
براي آنچه مي خواهد بيافريند ايجاد نشده و آنچه بود الجرم ايجاد شده است.

اكنون مشغول به كار در »شكست سكوت« و »بگو من كه هستم« است.
براي اين استاد فرهيخته كه شاگردان بسياري را به اين شهر هديه داده، شاگرداني 

كه هر كدام امروز استادي هستند، آرزوي سالمتي و موفقيت داريم.

تماش��اچي »يه حبه قند« حتي اگ��ر در آپارتمان هاي نقلي 
يا برج هاي س��ر به فلك كش��يده عصر دود و س��يمان هم 
بزرگ ش��ده باش��د؛ باز با »خانه باغ« و آدم هاي رنگارنگش 
هم ذات پنداري مي كند. سيد رضا ميركريمي بعد از موفقيت 
كارهاي تلويزيوني اش )از جمله بچه هاي مدرس��ه همت( 
با »كودك و س��رباز« نام خود را بر س��ر زبان ها انداخت. او 
روايتي س��اده و يك خطي را با تصاوير زيبا درهم آميخت 
تا تحسين منتقدان را به همراه داشته باشد. ميركريمي جزو 
معدود كارگرداناني است كه هرگز خالي از دغدغه هاي ديني 
و اجتماعي نبوده و نيس��ت و همواره سعي كرده به دور از 
سياه نمايي و با بيشترين ظرافت ممكن، مباحث اعتقادي و 
باورهاي ديني را به تصوير بكشد. همين دغدغه او، ساخت 
فيلم »زير نور ماه« را موجب شد كه ثمره آن كسب سيمرغ 
بلورين جشنواره فيلم فجر براي اين سينماگر بود. سيدرضا 
ميركريمي كه حاال عالوه بر جلب نظر مخاطبان و منتقدان 
داخلي، نگاه جشنواره هاي خارجي را نيز معطوف خود كرده 
بود، در س��ومين گام بلند خود »اينجا چراغي روشن است« 
را جلوي دوربين برد. فيلمي با درون مايه هاي مذهبي كه در 
بس��تري انتزاعي روايت گر تعارضات اجتماعي بود. »اينجا 
چراغي روش��ن اس��ت« از ميركريمي يك فيلمساز خالق 

ساخت و سيمرغ بهترين كارگرداني را به او هديه كرد. 
چهارمين تجربه ميركريمي در لوكيشن هايي متعارض جلوي 
دوربين رفت. او در دو فضاي متفاوت شهر و كوير، ترديد ها 
و باورهاي اعتقادي را به واسطه رابطه پدر و پسري تصوير 
كرد. ميركريمي در »خيلي دور، خيلي نزديك« از ش��كاف 
نسل ها و تالش پدر براي پركردن اين شكاف مي گويد. پدر 
داستان ميركريمي، راه خيلي دوري را طي مي كند تا با گذشتن 
از مظاهر تمدن و مادي گري، به پسر خود خيلي نزديك شود. 
ميركريمي در گام پنجم و براي »به همين س��ادگي« قهرمان 
داس��تان خود را يك زن انتخاب مي كند. زن خانه دار ايراني 
كه همواره و در همه حال سعي مي كند خانه را به محيطي 
آرام و مأمني براي مرد خانواده تبديل كند. »به همين سادگي« 
با بخشي از مخاطبان ارتباط خوبي برقرار مي كند و در ايجاد 

حس همراهي با شخصيت اول داستان موفق است. 
»به همين س��ادگي« نشان داد كه ميركريمي يك اتفاق ويژه 
در سينماي ايران است و موفقيت فيلم هاي او اتفاقي نيست. 
 س��يد رضا ميركريمي در تازه ترين اثر بلند س��ينمايي خود 
»يه حب��ه قند« را جل��وي دوربين برد. »ي��ه حبه قند« يك 

تفاوت كلي با ساخته هاي پيشين ميركريمي دارد و آن تعدد 
شخصيت هاي داستان است. اين فيلم اگرچه يك شخصيت 
اصلي به نام »پسنديده« دارد، اما از هر طيف، صنف و سن، 
يك نماينده در فيلم حضور دارد تا گستره بيشتري از مخاطبان 

با آن ارتباط برقرار كنند.
داس��تان »يه حبه قند« در خانه باغي سنتي و سرسبز در يزد 
مي گذرد، خانه اي بدون پدر كه بزرگ تر آن »دايي عزت اله« 
است. اين خانواده پسري ندارد و 5 دختر به ترتيب به نام هاي 
اعظم )همس��ر جعفر(، معصومه )همس��ر هرمز(، شمسي 
)همسر حاج ناصر(، مهناز )همسر حميد( و پسنديده )نامزد 
كيوان( را ش��امل مي شود. پس��نديده كه در طول فيلم آن را 
»پسند« صدا مي زنند، با 24 الي 25 سال سن، كوچك ترين 
فرزند خانواده و در عين حال س��نگ صبور تمام اهل خانه 
است. او شيفته و دلباخته »قاسم« برادرزاده خان دايي است، 
اما بايد با »كيوان« پسر خانواده متمول »وزيري« وصلت كند، 
ازدواجي كه به دليل حضور كيوان در خارج از كشور، غيابي 

خواهد بود. 
همه چيز به خوبي و خوش��ي پيش مي رود تا اينكه ش��ب 
مراس��م، برق خانه باغ قطع مي شود و بزرگ وزيري ها آن را 
پاي كدورت دايي با آنها مي نويسد و مراسم به هم مي خورد. 
فردا صبح اگرچه با مرگ دايي، همه از جمله نوعروس خانه 
لباس عزا به تن مي كنند اما اين اتفاق ناگوار بار ديگر عشق 

را به »پسند« هديه مي كند و از ظواهر امر چنين برمي آيد كه 
 او س��هم قاسم مي  شود. به عبارت ديگر شايد بتوان داستان 

»يه حبه قند« را تأويل ضرب المثل: 
»خدا گر به حكمت ببندد دري 

                                      ز رحمت گشايد در ديگري«
دانست. اين موضوع به شيوه اي ديگر و از زبان پزشك داستان 

بيان مي شود كه اين شعر حافظ را زمزمه مي كند: 
»غمزه شوخ تو خونم به خطا مي ريزد 

                       فرصتش باد كه خوش فكر صوابي دارد«
نورپ��ردازي، تصويربرداري و بازي ها در »يه حبه قند« عالي 
و بدون نقص اس��ت. كنتراست باالي تصاوير حال خوشي 
را به تماش��اچي القا مي كند. تصويربرداري در سطح بااليي 
قرار دارد و مي توان اوج هنرنمايي حميد خضوعي ابيانه به 
عنوان مدير فيلمبرداري را در چند نماي اسلوموشن ديد كه با 
تدوين زيباي حسن حسن دوست و موسيقي مسحور كننده 
محمدرضا عليقلي، يكي از به يادماندني ترين سكانس هاي 
چند س��ال اخير سينماي ايران را رقم مي زند. نورپردازي به 
بهترين وجه ممكن انجام شده است و اين موضوع حتي در 

نماهاي مختلف با داستان فيلم همخواني دارد. 
به عنوان مثال، نمايي كه فرداي شب جشن از پشت بام هاي 
شهر تصوير مي شود، از ش��فافيت كمي برخوردار است و 
مانند ساير تصاوير، شدت رنگ ها زياد نيست تا تماشاچي 

ناخودآگاه مضطرب شود و رخداد ناگواري را انتظار كشد. 
ميركريمي با در نظر گرفتن تمهيداتي، از پس لهجه هاي متنوع 
فيلم به خوبي برآمده است و صد البته در اين ميان نبايد از 
نقش كليدي »افشين هاشمي« به عنوان بازيگردان به سادگي 
عبور كرد. لهجه شخصيت ها قابل قبول و باور پذير است و تنها 
شايد لهجه مادر خانواده خوب از آب درنيامده است. عالوه 
بر نمايش سنت  هاي نيكوي ايراني )كه البته اين روزها كم تر 
ديده مي شود( »يه حبه قند« از دغدغه هاي مذهبي ميركريمي 
خالي نيست. »حاج ناصر« داماد سوم خانواده و نماينده قشر 
روحاني جامعه است. او باطني پاك و ضميري روشن دارد 
اما حتي در خانواده خود نيز از نيش و كنايه باجناق ها در امان 
نيست. ميركريمي چهره اي مردمي و باورپذير از روحانيت در 
فيلم خود ارايه كرده است؛ يك روحاني كه دغدغه هاي مالي، 
جسمي و معنوي خاص خويش را دارد و حتي ممكن است 
نماز ميت را هم از بر نباشد، در عين حال كه احاطه خوبي نيز 
بر مكاتب و ايسم هاي غربي ندارد و اين انتقادي هوشمندانه 
و طعنه اي ظريف به برخي روحانيون است. شايد زيباترين 
تصويري كه از حاج ناصر در فيلم ارايه ش��ده است، بتوان 
نمايي از بيدار شدن او پس از شب جشن و در پشت بام خانه 
دانست كه با ملحفه سپيد و آسمان يك دست آبي، ناخودآگاه 
لباس احرام و مناس��ك حج يا كفن ميت )با توجه به مرگ 
خان دايي در همان ساعت( را در ذهن تداعي مي كند. پايان 
»يه حبه قند« رؤيايي و آرام بخش است. ميركريمي كه »اينجا 
چراغي روشن است« را ساخته، اكنون يكي پس از ديگري 
چراغ هاي خانه را توسط »پسند« خاموش مي كند كه يادآور 
رمان »چراغ  ها را من خاموش مي كنم« نيز هس��ت. البته اين 
خاموش كردن چراغ ها با روشن ش��دن راديو همراه اس��ت 
كه نمادي از روشن بودن اميد است. به اعتقاد نگارنده، نگاه 
جزئي نگر به فيلم »يه حبه قند« نادرست و با لغزش هايي همراه 
خواهد بود. فيلم ميركريمي بايد در يك فرم كلي ديده شود و 
اگر اظهارنظرهاي وي در مورد داور اولي هاي جشنواره نبود، 
بي شك جوايزي را براي ميركريمي به ارمغان مي آورد. جان 
كالم اينكه در زماني كه مدعيان س��ينما عقب گردي 40� 30 
س��اله به فيلم فارس��ي دارند و كارگردانان جوان تر و خالق 
نيز از س��بك و س��ينماي خود فاصله مي گيرند و يا عده اي 
ديگر داس��تان هاي تلخ اجتماعي را تصوير مي كنند، بايد به 
»ميركريمي« ها به��ا داد و آنان را ارج نهاد كه پايه هاي لرزان 

سينماي انقالب به حضور آنان محتاج است. 

مراس��م بزرگداش��ت رس��ول مالقلي پور؛ كارگردان 
فقيد س��ينماي ايران 20 اس��فند با حضور سينماگران 
و خانواده وي در س��الن ايوان ش��مس برگزار شد. به 
گزارش ايلنا، اكبر نبوي )بنيان گذار مؤسس��ه فرهنگي 
و هنري مالقلي پور( با اشاره به ويژگي هاي شخصيتي 
مالقلي پ��ور گف��ت: وي جزو مع��دود هنرمنداني بود 
كه عش��ق زيادي به م��ردم داش��ت و دردمندي جزء 
ش��اخصه هاي روحي وي بود و پ��الن به پالن فيلم ها 

به اين امر گواهي مي داد. 
وي ادامه داد: ما طبق س��نتي كه داريم نسبت به مرگ 
نگاه خاصي داريم. در اين ميان انس��ان هايي هس��تند 
كه بيشتر از س��اير انسان ها به ميالد، مرگ و به بعثت 
توج��ه دارن��د و آنها هنرمن��دان هس��تند. مالقلي پور 

ه��ر فيلمي مي س��اخت در آن برانگيخته مي ش��د و با 
تم��ام رنج های جامع��ه زندگي مي كرد. م��ن معتقدم 
دس��تگاه هاي دولتي بيشتر بايد بستري را براي حضور 
هنرمندان��ي همچون مالقلي پور فراهم كنند. محس��ن 
رضايي يكي ديگر از ميهمانان مراس��م نيز با اشاره به 
دوستي چند ساله خود با مرحوم مالقلي پور گفت: هر 
فردي در زندگي دنبال گمش��ده اي است و رسول نيز 
دنبال گمش��ده خود در فيلم ها بود كه آن حقيقت بود 
و آخر نيز به همان حقيقت پيوس��ت. من با وي رابطه 

 بسيار نزديكي داشتم و وي بسيار انسان پاك و زاللي 
 ب��ود. ن��ادر مقدس يك��ي از دوس��تان مالقلي پور نيز 
گفت: رس��ول هميش��ه كنار من بوده و از او بس��يار 
آموخت��م و خاطرات بس��ياري دارم. س��عيد ابوطالب 
مستندس��از نيز با اش��اره به اهميت حضور هنرمنداني 
همچ��ون مالقلي پور گفت: رس��ول مالقلي پور متعلق 
ب��ه امروز نب��ود و اگر ام��روز حضور داش��ت با اين 
وضعيت موجود جامعه بي شك سكته مي كرد زيرا او 
عين صداقت بود در حالي كه در شرايط امروز دروغ 

بس��يار زياد شده است؛ امري كه رس��ول از آن بسيار 
نفرت داش��ت. در اين مراس��م كه هنرمنداني همچون 
مسعود كرامتي، محمدرضا فروتن، پوريا آذربايجاني، 
هوش��نگ توكلي، عليرضا ليالس��تاني، مسعود بهنام و 
جهانگير الماسي حضور داشتند، فيلم كوتاهي ساخته 
علي مالقلي پور درباره رس��ول  مالقلي پور پخش شد 
و هداياي��ي به خانواده مرحوم مالقلي پور اهدا ش��د. 
مراس��م با يك س��اعت تأخي��ر آغاز ش��د و در طول 
برگزاري نيز بيش از نيمي از صندلي هاي سالن خالي 
ب��ود و اين امر جاي تأس��ف دارد. اجراي مراس��م را 
شهرام شكيبا برعهده داشت و در پايان برنامه نيز فيلم 
س��ينماي عصر روز دهم ب��ه كارگرداني مجتبي راعي 

پخش شد.

محمد حمزه زاده از س��ازمان امور ماليالتي تقاضا كرد تا 
خبرنگاران و روزنام��ه نگاران از پرداخت ماليات معاف 

شوند. 
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي معاونت مطبوعاتي، 
محمد حمزه زاده معاون مطبوعاتي و امور اطالع رساني 
در اختتاميه گردهمايی اصحاب رسانه و كارگزاران مالياتی 
كش��ور گفت: الزمه حركت در مسير سند چشم انداز و 
اهداف بلندي چون عدالت و پيش��رفت جامعه اسالمي 
آن اس��ت كه ماليات به  عنوان ابزاري نيرومند در خدمت 
اين اه��داف قرار گيرد و به باز توزيع درآمدها و عدالت 
اجتماعي، تخصيص بهينه منابع، ثبات و رش��د اقتصادي 
كشور كمك كند. نظام مالياتي به عنوان يكي از ابزارهاي 
 مؤثر مديريت اقتصادي كش��ور، همچون ديگر نظام هاي 
»مخاط��ب  مدار« و »پيام محور«، مجموعه اي از مفاهيم و 
مؤلفه هاي فرهنگ��ي را در بر دارد؛ از ظرفيت هاي بالقوه 
رس��انه اي برخوردار است و داراي زباني مشخص براي 
ارتباط با مخاطب و درك متقابل از بازخوردهاي اين فرا 

گرد ارتباطي است. 
در ح��ال حاضر مهم ترين چالش پيش روي نظام مالياتي 
كشور، فرهنگ مالياتي و بستر فرهنگ سازي رسانه است. 
مطبوع��ات و خبرگزاري ه��ا مي توانند نق��ش مهمي در 
ارتقاي فرهنگ ماليات��ي جامعه ايفا كنند؛ به طوري كه از 
يك س��و ماليات و آثار آن را به  عنوان جلوه اي درخشان 
از مشاركت ملي به آحاد مردم بشناسانند و از سوي ديگر 
درباره حقوق مؤديان در مواجهه با نظام مالياتي و موارد 

مصرف ماليات ها اطالع رساني كنند.

امروز نظام هاي مالياتي دنيا، پيش��رفت خ��ود را مديون 
مديريت هوش��مندانه رس��انه اي در جهت ايجاد انگيزه 
مش��اركت در مردم براي تأمين درآمدهاي كش��ورند. در 
كش��ور ما هم نقش و جايگاه فرهن��گ مالياتي، بيش از 
گذش��ته آشكار شده كه تمركز فضاي رسانه اي كشور بر 
موضوع ماليات از دستاوردهاي آن است. در فضاي كنوني 
از يك سو كميت مطالب رسانه اي درباره ماليات، اعم از 
يادداشت، خبر، گزارش و گفتگوهاي خبري افزايش يافته 
و از سوي ديگر، نقدهاي دلسوزانه و پيام هاي هوشمندانه 

مطبوعات به ياري كارگزاران نظام مالياتي آمده است. 
مطبوعات كشور، در حال حاضر به زباني ساده و همه فهم 
و در عين حال فاخر و مستدل از مفاهيم فرهنگي ماليات 
سخن مي گويند كه اين رويكرد، فضايي همدالنه و اعتماد 
آفرين را در بين كارگزاران نظام مالياتي و اقشار گوناگون 
جامعه به  وجود آورده است و اميدواريم كه اقتصاد كشور 
تا سال هاي سال از بركات چنين فضايي برخودار باشد. 

بدون شك اگر مردم بدانند كه در ازاي پرداخت ماليات، 
ه��م خود و ه��م فرزندانش��ان چه خدم��ات و منافعي 
حاصل خواهند كرد، بي ش��ك به اعطاي ماليات، ترغيب 
خواهند ش��د؛ اما ب��راي اين كه به اين باور برس��ند بايد 
 آث��ار و نتايج پرداخت ماليات را به  طور عيني مش��اهده 

كنند. 
نمي ت��وان ب��دون ارايه تصاوير عيني و ملم��وس از آثار 
پرداخت ماليات، فرهنگ ماليات را نهادينه كرد. از اين رو 
شايسته است كه رسانه هاي گروهي به مردم نشان دهند 
كه چگونه مي توان با ماليات جامعه را ساخت و بركات 

ماليات مردم را به خود آنها باز گردند. 
از مطبوعات انتظار مي رود كه ارزش ها و باورهاي مالياتي 
را در جامعه نهادينه كنند؛ باور به اين  كه هر نسلي مكلف 
اس��ت در دوره حيات خود، هزينه هاي اداره كشورش را 
تأمين كند تا منابع و ثروت هاي ملي، صرف به حركت در 

آوردن چرخ هاي توليد كشور شود. 
در عين حال در ابعاد تخصصي نيز دامنه موضوع ماليات، 
به مطبوعات عمومي و اقتصادي محدود نمي شود؛ بلكه 
نشريات ديني و حقوقي مي توانند به جنبه هاي گوناگون 
اين پديده اجتماعي بپردازند و با انعكاس نظرات فضالي 
حوزه ه��اي علمي��ه و حقوقدانان كش��ورمان، الگويي از 
ماليات هاي اسالمي ارايه دهند تا همان گونه كه بانكداري 
اسالمي از الگو برخوردار است، براي ماليات هاي اسالمي 

نيز الگويي جامع طراحي و معرفي شود. 
تالش مطبوعات كشور در چند سال گذشته، چنان بوده 
است كه در حال حاضر، منظومه اي گرانسنگ از هزاران 
نظر، نظريه، ارزيابي و نقد منصفانه پيش روي تصميم گيران 
نظام مالياتي قرار دارد؛ به طوري كه امروز مي توانيم با تكيه 
ب��ر حجم قابل توجه��ي از منابع اطالعاتي و س��ودمند، 
 زمينه پيش��برد اه��داف نظ��ام مالياتي كش��ور را فراهم 

آوريم. 
اگر امروز آمار »خوداظهاري مالياتي« افزايشي چشمگير 
يافت��ه، اگر داي��ره  باورمندان به اقتص��اد »ماليات محور« 
گس��ترش پيدا كرده، اگر فضاي مناس��ب فرهنگي براي 
»م��ؤدي مح��وري« پديد آمده و اگ��ر عرصه هاي نظري 
جديدي همچون اصالح الگوي مصرف با ابزار ماليات و 

برقراري ماليات هاي س��بز براي صيانت از محيط زيست 
گشوده شده است؛ حاصل تالش مجموعه هاي دلسوز و 
لزوم خبرنگاران و روزنامه نگاران كشور است كه توانستند 
دين خود را به اين طريق به اقتصاد كش��ور، ملت بزرگ 

ايران و نسل هاي آينده ادا كنند. 
حاص��ل ت��الش و مجاه��دت اصح��اب مطبوعات و 
خبرگزاري هاي كش��ور آن ش��د كه امروز م��ردم نه تنها 
از ل��زوم پرداخت ماليات، بلك��ه از نحوه اجراي عدالت 
مالياتي سخن مي گويند. به طوري كه در حال حاضر افكار 
عمومي كشور، پرداخت ماليات را به عنوان تكليفي شرعي 
و قانوني پذيرفته و ايجاد شرايط عادالنه »ماليات ستاني« 

را پيش شرط آن تلقي مي كند. 
در پاي��ان ذك��ر اي��ن نكت��ه را ض��روري مي دان��م ك��ه 
هم��ه خبرن��گاران مي بايس��تی مطابق قانون مش��مول 
معافي��ت مالياتي ش��وند، زي��را اطالع رس��اني، فعاليتي 
كش��ور  در  كار  فرهنگي تري��ن  بلك��ه  و   فرهنگ��ي 

است. 
بر همين اس��اس از سازمان امور مالياتي كشور صميماته 
مي خواهيم برمبناي فهرس��تي كه اي��ن معاونت از طريق 
نرم افزار جام��ع اطالعاتي روزنامه ن��گاران در اختيار آن 
سازمان محترم قرار خواهد داد و به استناد بند »ل« ماده 139 
قانون ماليات هاي مستقيم، خبرنگاران و روزنامه نگاران را 
از شمول معافيت مالياتي برخوردار كند. باشد كه نسبت به 
جامعه خدوم اطالع رساني كشور، حق گزاري شده و بخشي 
 از زحمات و خدمات آنان با اجراي قانون مذكور، پاسخ 

يابد.

در مراسم بزرگداشت رسول مالقلي پور مطرح شد:
امروز دروغ در جامعه زياد شده است 

اختتاميه گردهمايی اصحاب رسانه و كارگزاران مالياتی كشورمطرح شد: 
خبرنگاران و روزنامه نگاران از پرداخت ماليات معاف شوند 

اخبار

مدي��ركل فرهن��گ و ارش��اد اس��المي 
چهارمح��ال و بختي��اري از برگ��زاري 
موس��يقي  جش��نواره  پنجمي��ن 
زاگرس نشينان كشور با حضور 13 استان 
 در مرداد ماه سال آينده در بروجن خبر 

داد. 
به گ��زارش ايرن��ا، داري��وش رضواني 
در نخستين جلس��ه هماهنگي پنجمين 
زاگرس نش��ينان  موس��يقي  جش��نواره 
 كش��ور در مجتم��ع غدي��ر ش��هركرد 
اف��زود: پنجمين جش��نواره سراس��ري 
موس��يقي زاگرس نش��ينان در نيمه اول 
م��رداد م��اه س��ال آين��ده و ب��ا حضور 
در  كش��ور  زاگرس نش��ين  اس��تان   13
بروج��ن برگزار مي ش��ود. وي، ترغيب 
افراد به س��مت موس��يقي فاخ��ر بومي 
و محل��ي كش��ور را مهم ترين هدف از 
 برگزاري اين جش��نواره عن��وان كرد و 
افزود: ترويج و توس��عه موسيقي فاخر 
محل��ي و تش��ويق هنرمن��دان و اهالي 
موس��يقي كشور به س��مت آن مي تواند 
گام مهمي در راستاي مقابله با تهاجمات 
فرهنگي دش��من در اين حوزه باش��د. 
رضواني، موسيقي را غذاي روح انسان 
دانس��ت و افزود: بي شك مي توان گفت 
موس��يقي همان زبان پروردگار است و 
تأثي��ري عمي��ق و انكارناپذير در وجود 

انسان ها برجاي مي گذارد. 
وي، بر ض��رورت حفظ اصل تنوع آثار 
موسيقيايي و پرهيز از تكراري بودن آثار 
ارايه شده به جشنواره از سوي گروه هاي 
شركت كننده تأكيد كرد و افزود: با توجه 
به استقبال چش��مگير هنرمندان عرصه 
موسيقي كش��ور به اين جشنواره، الزم 
اس��ت گروه هاي ش��ركت كننده با ارايه 
آثار فاخر و ارزش��ي به ارتقاء و افزايش 
 س��طح علم��ي اي��ن جش��نواره كمك 

كنند. 
موس��يقي  جش��نواره  پنجمي��ن  دبي��ر 
زاگرس نش��ينان كشور تصريح كرد: اين 
جش��نواره از رويداده��اي مه��م هنري 
كش��ور اس��ت كه بر همين اساس بايد 
از تم��ام ظرفيت هاي موجود اس��تفاده 
ك��رد و با هم فك��ري و هم انديش��ي و 
بهره گي��ري از نظ��رات صاحب نظران و 

اهالي موس��يقي اس��تان، روند برگزاري 
 هر چه بهتر اين جش��نواره را س��رعت 

داد. 
رضوان��ي بر ض��رورت بهره گي��ري از 
موس��يقي دين��ي و اس��المي تأكيد كرد 
و اف��زود: ه��دف دار كردن موس��يقي و 
س��وق دادن آن به س��مت منابع ديني و 
آموزه هاي اس��المي در كش��ور و براي 
همه مردم جه��ان يك اقدام ضروري و 
مهم اس��ت كه مي توان از اين طريق به 
بس��ياري از اهداف ملي خود در جهان 

دست پيدا كنيم.
وي خاطرنش��ان كرد: بايد از موس��يقي 
ب��ه عن��وان اب��زاري براي گس��ترش و 
انتق��ال ارزش ه��ا و آرمان هاي كش��ور 
 به س��اير ملت هاي جهان به��ره الزم را 

گرفت. 
رئيس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المي 
شهرس��تان بروج��ن نيز در اين جلس��ه 
آموزش��ي  كارگاه ه��اي  برگ��زاري  از 
در حاش��يه اين جش��نواره خب��ر داد و 
گف��ت: اي��ن كارگاه ه��اي آموزش��ي با 
حض��ور اس��تادان برجس��ته و مجرب 
موس��يقي و در راس��تاي باالبردن سطح 
 علم��ي و فن��ي اي��ن جش��نواره برگزار 

مي شود. 
حش��مت اله افضل��ي افزود: ع��الوه بر 
كارگاه هاي آموزش��ي، اجراي گروه هاي 
موسيقي اين جشنواره در شهرستان هاي 
اس��تان را خواهيم داشت كه بي شك با 
اس��تقبال گسترده مردم رو به رو خواهد 

شد. 
وي تصري��ح كرد: با توجه ب��ه بازتاب 
گس��ترده چهارمين دوره اين جش��نواره 
و اس��قبال گس��ترده از آن، پيش بين��ي 
تعداد گروه هاي شركت كننده  مي ش��ود 
و كيفي��ت آث��ار آن ه��ا در س��ال آينده 
برخ��وردار  درص��دي   20 رش��د   از 

شود.
ايرن��ا، شهرس��تان  ب����ه گ�����زارش 
مرك��ز  كيلومت��ري   60 در   بروج��ن 
چهارمحال و بختياري واقع ش��ده و در 
سال هاي اخير برگزيدگان اين جشنواره به 
 جشنواره بين المللي موسيقي فجر راه پيدا 

مي كردند.

نمايشگاه عكس از انواع سنگ نگاره هاي 
نقوش صخره اي گلپايگان در اين ش��هر 
گش��ايش يافت. به گزارش ايرنا، نقوشي 
ش��بيه بز كوهي، قوچ كوهي، آهو، انسان 
با ابزارهاي ش��كار متفاوت، اسب، گرگ، 
شير، شتر يك كوهان و دو كوهان، پلنگ، 
گراز، گوزن )مارال، ش��وگا و زرد ايراني(، 
يوزپلنگ، مار، الك پش��ت، ان��واع خط، 
حروف و كتيبه در عكس هاي ارايه ش��ده 
در اين نمايش��گاه مشاهده مي شود. تهيه 
كننده اين عكس ها در گفتگو با ايرنا اظهار 
داشت: اين نمايشگاه حاصل پژوهش هاي 
سه س��اله اي اس��ت كه بر روي كوه ها و 
صخره هاي 30 منطقه شهرستان گلپايگان 

صورت گرفته است. 
حس��ن جمالي افزود: از بين بيش از يك 
هزار عكس از سنگ نگاره هاي گلپايگان، 
63 عكس انتخاب شد و در اين نمايشگاه 
در معرض ديد عموم ق��رار دارد. به گفته 
وي بيشتر عكس ها از صخره هاي مناطق 

غرق��اب، كوچ��ري، عب��اس آباد و س��د 
گلپايگان اس��ت. اين پژوهشگر و عكاس 
جوان هدف از برگزاري اين نمايش��گاه را 
آش��نايي مردم با نقوش صخره اي و آثار 
تاريخي، معرفي س��نگ نگاره ها و حفظ 
و حراس��ت از اين ميراث كهن و توسعه 
گردشگري عنوان كرد. مسئول نمايندگي 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
گلپايگان نيز به ايرنا گفت: سنگ نگاره هاي 
كوه هاي گلپايگان بيش��تر مربوط به دوره 
 پارينه سنگي است. مهدي نوبخت اظهار 
داشت: براساس مستندات مكتوب تنها در 
تنگه غرقاب شهرستان گلپايگان، 21 هزار 
مورد نقوش صخره اي شمارش شده است. 
نمايشگاه عكس سنگ نگاره هاي گلپايگان 
كه با همكاري انجمن دوس��تداران ميراث 
فرهنگي گلپايگان و كانون بسيج هنرمندان 
در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي 
گلپايگان برپا شده است تا پنجم فروردين 

ماه 1390 آماده بازديد عموم است. 

آثار ديگري از مجموعه »صد س��ال شعر 
فارسي« منتشر مي شود. به گزارش ايسنا، 
پ��س از انتش��ار مجموعه گزي��ده و نقد 
شعرهايي از ملك الشعرا بهار، ايرج ميرزا، 
پروين اعتصامي، عماد خراساني و هادي 
رنجي در مجموعه »صد سال شعر فارسي« 
از سوي انتش��ارات جيبي، آثار ديگري از 
شاعران در يكصد سال اخير شعر فارسي 
به چاپ مي رسد. هم اكنون از اين مجموعه، 
آثار رهي معيري، س��لمان هراتي، مهرداد 
اوستا، اميري فيروز كوهي، جالل همايي و 
فرخي يزدي در مرحله پاياني چاپ و نشر 
قرار دارند و گزيده آثار س��هراب سپهري، 

عل��ي اش��تري، گلچين گيالني، گلش��ن 
كردس��تاني و ميرزا حاج حبيب خراساني 
ني��ز در مرحل��ه  حروف چيني هس��تند و 
انتظار مي رود تا ارديبهش��ت سال آينده از 
سوي نشر يادشده عرضه شوند. گزينش، 
گ��ردآوري و پژوهش و نق��د اين آثار بر 
عهده سهيل محمودي و ساعد باقري است. 
به گفته گرد آورندگان، در اين مجموعه به 
شعر معاصر ايران از سال 1285 تا يكصد 
سال بعد پرداخته مي شود؛ البته در اين ميان 
به شاعران يكي دو سال قبل و بعد اين بازه  
زماني هم كه در تحول شعر فارسي در اين 

صد سال دخيل بوده اند، اشاره مي شود. 

گشايش نمايشگاه عكس سنگ نگاره ها 
در گلپايگان

انتشار آثار ديگري از مجموعه 
»صد سال شعر فارسي« 

13 استان در پنجمين جشنواره موسيقي 
مناطق زاگرس نشين كشور شركت مي كنند 

»یه حبه قند«؛ نمایش باورپذیر سنت هاي 
ایراني

اولين جلسه ش��وراي صنفي نمايش در 
اتحاديه تهيه كنندگان تش��كيل ش��د. به 
گزارش ايلنا، در جلس��ه شوراي صنفي 
نمايش محمدرض��ا صابري، محمدرضا 
فرجي و اش��رفي از انجمن سينماداران، 
عليخاني  قدرت اله  هاش��مي،  سيدضياء 
و  تهيه كنن��دگان  از  كاوش  حبي��ب  و 
محم��د درمن��ش از كان��ون كارگردانان 

ش��ركت كردند. در اين جلس��ه فرصت 
ب��ه رأي گي��ري ب��راي تعيي��ن رئيس و 
مع��اون نرس��يد ام��ا حبي��ب كاوش به 
عنوان سخنگوي شوراي صنفي نمايش 
انتخاب ش��د. همچنين اكران فيلم هاي 
جدايي نادر از س��يمين، اخراجي هاي 3 
و زن ها ش��گفت انگيزند در عيد نوروز 

مسجل شد.

اكران جدايي نادر از سيمين، اخراجي هاي 3 
و زن ها شگفت انگيزند در نوروز قطعي شد 

با هنرمندان شهرمان

درباره جهانبخش سلطاني
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علي كريمي در 
كتاب مصاحبه 
با 50 شخصيت 
فوتبال جهان

قطعي شدن 
حضور ايران در 
المپيك 2012 

جان تري دوباره 
كاپيتان انگليس 
مي شود

كتاب��ي جديد با عنوان »پس��ر من،  فوتباليس��ت« ش��امل 
مصاحبه با س��تارگان فوتبال جهان به چاپ رسيده است 
ك��ه در آن به ارتباط س��تارگان بزرگ فوتبال دنيا با پدرانش��ان 
مي پ��ردازد. در اين كتاب 314 صفحه اي مصاحبه و مطالبي در 
مورد بيش از 50 ش��خصيت فوتبال جهان نظير ليونل مس��ي، 
رونالدينيو، اينيس��تا، داويد وي يا، كروي��ف، زيدان، اليور كان، 
مارادونا، مايكل اوون و ... چند مربي نظير ويس��نته دل بوسكه 
منشرشده كه از قاره آسيا تنها نام علي كريمي و گفتگو با ستاره 
ايراني ش��الكه ديده مي ش��ود. در 6 صفحه اي كه از اين كتاب 
مص��ور به كريم��ي اختصاص داده ش��ده اس��ت،  او در مورد 
چگونگ��ي ورودش به دنياي فوتبال،  عك��س العمل خانواده و 
مشوقانش و مش��كالت فوتبال حرفه اي صحبت مي كند و به 
خانواده ها توصيه مي كند فرزندانش��ان را ب��ه ورزش و به وي ژه 
فوتبال تشويق كنند. اين كتاب را برونو پيسانو آرژانتيني االصل 
الپاگلي��ا  آنتون��ي  از  پيش��گفتاري  ب��ا  و  ك��رده   تألي��ف 
هنرپيش��ه اس��تراليايي تلويزيوني و برنده جايزه امي در آمريكا 

منتشر شده است.

رئيس كميت��ه بين المللي المپيك گفت: به ايران مي گوييم 
كه لوگوي المپيك هيچ ارتباطي با نژادپرستي و يا مسايل 
سياسي ندارد. در پي اعالم رئيس كميته ملي الميپك ايران مبني 
بر صهيونيس��تي بودن و در كل سياسي بودن آرم طراحي شده 
براي المپيك 2012 لندن و همچنين اراده ايران براي تحريم اين 
رقابت ه��ا در صورت عدم تغيير اين لوگو، ش��اهد واكنش هاي 
مختلفي در جوامع ورزش��ي و سياسي جهان بوديم. در يكي از 
معروف ترين اين واكنش ها، نخست وزير انگليس خطاب به اين 
مقام ايراني گفته بود: كسي دلش براي ايران تنگ نمي شود، اگر 
نمي خواهند، ش��ركت نكنند. تنها يك روز پس از انتش��ار اين 
اظهارنظر، س��ايت خبري بي بي س��ي از قول بهرام افش��ارزاده 
نوش��ت: ايران تصميم دارد در بازي هاي المپيك شركت كند و 
در اين ميان كاري با مس��ايل سياس��ي ندارد.افش��ارزاده كه اين 
س��خنان را در ش��بكه پرس تي وي ايراد مي كرد، در ادامه گفت: 
تصميم داري��م در رقابت هاي المپيك حضوري مقتدر داش��ته 
باش��يم و اين اراده جامعه ورزش ايران است كه چنين موقعيت 

ورزشي بزرگي را از دست ندهد.

فابي��و كاپل��و پس از آس��يب ديدگي ري��و فرديناند بايد 
كاپيتان جديدي را براي تيم ملي فوتبال انگليس گزينش 
كند. بازوبند سرگروهي شيرها بار ديگر به جان تري مي رسد. 
دن فابيو كه در آس��تانه جام جهاني 2010 و به دنبال رسوايي 
اخالقي مداف��ع آبي هاي لن��دن او را از كاپيتاني محروم كرده 
ب��ود، اكن��ون پي��ش از ديدارهاي آت��ي ش��اگردانش به فكر 
بازگردان��دن بازوبند به تري اس��ت. به نوش��ته ديلي ميل، اين 
بازيك��ن از بازي هاي آتي مي تواند دوب��اره رهبر بازيكنان تيم 
ملي كش��ورش در درون زمين باش��د. اين روزنامه انگليس��ي 
نوشت كه اين تصميم در ميان سران فدراسيون فوتبال انگليس 
م��ورد بحث قرار گرفته اس��ت. ريو فردينان��د، كاپيتان كنوني 
قهرمانان جام جهاني 1966 به دليل آس��يب ديدگي نمي تواند 
به ميدان برود. كاپلو در مورد اس��تيون جرارد، گزينه جانشين 
فردينان��د نيز ب��ا ترديده��اي فراواني رو به روس��ت.  هافبك 
ارزشمند ليورپول هم با آسيب ديدگي اخيرش فرصت و توان 
ب��ازي را ن��دارد. فرانك لمپارد نيز گزينه نخس��ت س��رمربي 

ايتاليايي انگليسي ها نيست. 

ورزش

ناظريان:
برنامه های »علی« سپاهان را به 

قهرمانی رساند
مدير فنی تيم فوالد س��پاهان گفت: كسب عنوان قهرمانی 
در سه ليگ معتبر كش��ور تنها به برنامه ريزی خوب علی 
 شاطرزاده بر می گردد و ما تنها برنامه های او را به انتها رسانديم. 
حبيب اله ناظريان با بيان مطلب فوق به مهر گفت: در ابتدای 
سال ضربه مهلكی به تيم وارد شد. درگذشت علی شاطرزاده، 
ضايعه بزرگی برای خانواده سپاهان بود. همه اعضای تيم به 
او وابسته بودند و جمع كردن آن تيم در آن شرايط بحرانی 
كار س��ختی بود. وی ادامه داد: در سه رده دسته اول، برتر و 
سوپر ليگ قهرمان شديم و اين تنها به بار نشستن زحمات و 
برنامه های علی شاطرزاده بود. او برای قهرمانی در هر سه رده 
برنامه ريزی كرده بود و ما توانستيم با دنبال كردن آن برنامه 
به اين مهم دست پيدا كنيم. البته اعضای تيم هم غيرت كرده 
و به ياد علی سخت تالش كردند و قهرمانی ها را نيز به او 
و خانواده اش هديه دادند. ناظريان در مورد سطح فنی ليگ 
گفت: ليگ بسيار خوبی را به لحاظ فنی شاهد بوديم. در دو 
بخش كاتا و كوميته نفرات خوبی را ديدم كه می توانند آينده 
كاراته را بيمه كنند. به خصوص در رده های سنی پايه كه با 
برنامه ريزی دقيق و منظم فدراسيون به اهداف تعيين شده 
خواهيم رسيد. رئيس سابق فدراسيون كاراته در مورد شايعه 
حضور در فدراس��يون به عنوان مدير سازمان تيم های ملی 
گفت: در اين مورد هنوز با من صحبتی نشده و من سال های 
زيادی از عمر خود را در كاراته گذرانده ام و اگر قرار باشد 
چنين سمتی را قبول كنم بي شك با برنامه و شرايط خاص 
خواهد بود. وی در پايان گفت: با اين ليگ و پتانسيل خوب، 
كاراته ايران می تواند در دنيا حرف های زيادی برای گفتن 
داشته باشد. ما در جهانی اسپانيا يك امتياز برای رسيدن به 
فينال جهانی فاصله داشتيم. اگر هدف مشخص شود، افراد 
با برنامه و مسئوليت مشخص به كار گرفته می شوند و همه 

يكدل برای رسيدن به هدف گام بر می دارند.

حيدري: 
موفقيت در آسيا برايمان 

مهم تر است
خسرو حيدري در بازي روز جمعه تيمش مقابل نفت تهران 
يكي از بهترين بازيكنان ميدان بود و با پاس گل خود در اين 
بازي، اندكي از توانايي هاي خود را كه از زمان حضورش در 

سپاهان كمتر ديده بوديم، نمايان ساخت. 
خسرو حيدري پيرامون بازي سپاهان مقابل نفت تهران اظهار 
داشت: بازي خوبي از خود به نمايش گذاشتيم و خوشحالم 
كه جمعه روز خوب من بود؛ در نيمه نخست بازي و دقايق 
ابتدايي نيمه دوم با توجه به دفاع گسترده تيم نفت بازي گره 
خورده بود اما پس از گل نخست ما، اين گره باز شد. وي در 
مورد نفت تهران و عملكرد اين تيم تهراني تصريح كرد: تيم 
نفت دوندگي خوبي داشت و بازيكنان جواني در اين تيم به 
ميدان مي رفتند؛ در حال حاضر به ذوب آهن و ساير تيم هاي 
صدرنشين كاري نداريم و تنها به بازي هاي خود فكر مي كنيم 
تا صدر جدول را به دست آوريم. هافبك سپاهان افزود: فردا 
باي��د به مصاف الجزيره برويم و براي باقي ماندن در صدر 
جدول گروه خود بايد اين تيم را نيز شكست دهيم؛ الجزيره 
تيم خوبي است و اگر در اين مسابقه پيروزي مي خواهيم بايد 

فوق العاده بازي كنيم. 
وي با بيان اينكه مصدوميت عقيلي به تيم ضربه مي زند، بيان 
داش��ت: سپاهان در فصل جاري قهرماني در 3 جام را مهم 
مي داند و درصدد رس��يدن به هر 3 آنهاست اما موفقيت در 
رقابت هاي ليگ قهرمانان آس��يا براي ما از اهميت بيشتري 
برخوردار اس��ت. حيدري اضافه كرد:  اگرچه فصل گذشته 
نتوانستيم از گروه خود صعود كنيم اما امسال مي خواهيم اين 
ناكامي را جبران كرده و با اقتدار به عنوان صدرنشين به دور 

بعد صعود كنيم.

احمدي: 
تيم داري اصفهان موفقيت بزرگي 

براي ووشو محسوب مي شود
محس��ن احمدي دبير هيأت به سال گذش��ته اشاره كرد و 
توضيح داد: در مسابقه هاي كشوري سال گذشته )88( تيم 
اصفهان براي انتخاب رقابت هاي آسيايي گوانگژو اعزام شد 
كه متأسفانه يا خوشبختانه در تالو و سان شو فقط 3 مدال 
كسب كرديم كه در پايان هم اين 3 نفر در بخش آقايان روز 
نخست از اردوي تيم ملي خط خوردند. در قسمت بانوان 
خديجه آزادپور و الهه منصوريان نفرات دوم و اول بودند. كه 

در پايان هم به مسابقه هاي گوانگژو راه يافتند. 
وي ادامه داد: ما ورزشكاري مثل حميد الدور داريم كه اگر 
اينطور پيش برود شايد اس��طوره ورزش ايران شود. مدال 
آوراني همچون مرتضي عظيمي، رسول صادقي، بهنام گلي، 
ابراهيم فتحي، نويد مكوندي در بزرگساالن داريم و در جوانان 
عباس شيخي،  بابك بهارلويي و محمد يزداني نيز مدال براي 
اصفهان آوردند. اما جدول ما برعكس ش��ده به جاي اينكه 
رده هاي پايه مدال ها را جمع آوري كنند بزرگس��االن بيشتر 
به اين مهم رسيدند كه اين ورزشكاران در نهايت تا دو سال 

ديگر بازنشسته خواهند شد و كنار مي روند. 

مصاحبه خبر

س��رمربي تيم بس��كتبال ذوب آهن اصفهان گفت: تيم الجال به جز 
امتياز ميزباني هيچ برتري نس��بت به ذوب آهن ندارد. فرزاد كوهيان 
پيرامون ب��ازي امروز تيمش مقابل الجالء س��وريه در مرحله نيمه نهايي 
مسابقات بسكتبال غرب آسيا اظهار داشت: تيم ما نسبت به بازي نخست 
مقابل اين تيم عربي از آمادگي بيشتري برخوردار است. اما تيم مقابل از 
امتي��از ميزبان��ي برخوردار اس��ت و مي تواند از اين امتياز به س��ود خود 
استفاده كند. وي در مورد داوران اين ديدار تصريح كرد: داوراني كه طي 
ديدارهاي ذوب آهن در دور مقدماتي در سوريه عملكرد ضعيفي از خود 
نش��ان داده و با قضاوت ضعيف خود باعث شكس��ت ما شدند، در اين 
دي��دار ني��ز حاضرند و دو داور ق��زاق و يك داور ع��رب در اين ديدار 
برايمان قضاوت مي كنند. س��رمربي تيم بس��كتبال ذوب آه��ن ادامه داد: 
قضاوت اين داوران در ديدار حس��اس ما مقابل الجالء سوريه در حالي 
اس��ت كه تمام رقابت هاي بس��كتبال را داوران ت��رك و يوناني قضاوت 
مي كنن��د و عملكرد خوبي نيز از خود نش��ان داده ان��د. كوهيان در مورد 
مصدومان ذوب آهن اضافه كرد: علي باهران به دليل پيچيدگي پا، با درد 
تمرين مي كند و آرن داوودي نيز همچنان مصدوم است اما به طور قطع 
از ه��ر دوي اين بازيكنان اس��تفاده مي كنم. وي گف��ت: اگر در اين بازي 
مش��كل حاش��يه اي براي تيم ب��ه وجود نيايد، ب��ا پيروزي ب��ه ايران باز 
مي گرديم زيرا تنها برتري آنها امتياز ميزباني است اما بازيكنان ما از نظر 

فني و قدرت بدني برتر هستند.

پزش��ك تيم سپاهان از بهبود نس��بي مصدوميت مدافع ملي پوش 
اي��ن تي��م اصفهاني در روزهاي گذش��ته خب��ر داد. محمد جعفر 
رش��ادي پيرامون وضعيت  هادي عقيلي، مدافع سپاهان كه در بازي اين 
تيم مقابل نفت تهران مصدوم شد، اظهار داشت: وضعيت عقيلي وخيم 
نيس��ت و اين بازيك��ن مي تواند در بازي فردا مقاب��ل الجزيره به ميدان 
برود. وي ادامه داد: در صورتي كه در اين بازي فش��ار زيادي بر عقيلي 
وارد نش��ود، اين بازيكن مي تواند در تركيب قرار گرفته و براي تيم به 
ميدان برود. پزش��ك س��پاهان در مورد وضعيت مح��رم نويدكيا اضافه 
ك��رد:  مح��رم همچنان مصدوم اس��ت اما اين بازيك��ن در حال حاضر 
تمرينات س��بك خ��ود را آغاز كرده و دو هفته ديگ��ر به تمرينات تيم 

اضافه مي شود.

نشس��ت خبري س��رمربيان و كاپيتان هاي تيم ه��اي فوتبال فوالد 
مباركه س��پاهان ايران و الجزيره امارات امروز برگزار مي شود. به 
گزارش س��ايت خبري س��پاهان، اين نشست س��اعت 10:45 در محل 
س��الن چش��م انداز هتل كوثر واقع در س��ي و س��ه پل اصفهان برگزار 
مي شود. تيم فوتبال فوالد مباركه سپاهان در چارچوب رقابت هاي ليگ 
قهرمانان آسيا 2011 فردا س��اعت 19 در ورزشگاه فوالد شهر اصفهان 
به مصاف الجزيره امارات مي رود. ش��اگردان قلعه نوعي در اولين ديدار 
خود در اين رقابت ها در رياض، الهالل عربستان را با نتيجه دو بر يك 

مغلوب كردند. 
خبر ديگر اينكه باشگاه فوالد مباركه سپاهان با حضور جمعي از هواداران 
خود در ارگ جهان نماي اصفهان نخستين فروشگاه رسمی محصوالت 
اورجينال خود را برای مقابله با عرضه بی حد و حصر كاالها و البس��ه 
تقلبی  كه به نام اين باش��گاه در مراكز فروش ورزش��ی اصفهان عرضه 
می ش��د راه اندازي كرد. مراسم افتتاح مركز بزرگ فروش باشگاه فوالد 
مباركه س��پاهان با ويژه برنامه های مختلف با حضور بازيكنان تيم های 
لي��گ برتری باش��گاه، هنرمندان اصفهان و ه��واداران اين تيم در محل 
اين مركز واقع در ارگ بزرگ جهان نما در ميدان امام حس��ين اصفهان 

برگزار شد.

تيم س��ه گانه اصفهان به نمايندگی از اي��ران در رقابت های كاپ 
آس��يا و انتخابی المپيك ش��ركت می كند. تيم منتخب س��ه گانه 
اصفهان با 10 ورزش��كار و 6 هم��راه دوم فروردين ماه عازم تايلند می 
ش��وند تا به نمايندگ��ی از اي��ران در رقابت های كاپ آس��يا كه حكم 
انتخابی المپيك را دارد ش��ركت كنند. نماين��دگان اصفهان در روزهای 
چهارم، پنجم و ششم فروردين سال 90 در شهر شانگ رايی تايلند در 
دو بخش س��ه گانه )شنا، دوچرخه س��واری و دو( و دوگانه )دوچرخه 
س��واری و دو( ب��ه مص��اف رقبای آس��يايی م��ی روند. در رده س��نی 
بزرگس��االن س��يد صمد رضوی، كارن قاراخانيان، فرشاد دادفر، اصغر 
خاتونی و محمد باقری، در رده س��نی اميد فرزاد دادفر، صادق فرخ نيا 
و نويد س��ليمی پور و در رده سنی جوانان محمدحسين ابراهيم گل و 
امي��د تركی تيم منتخب اصفهان را در اين رقابت ها تش��كيل می دهند. 
مسعود حاج مهدی به عنوان سرمربی، رضا طالبی به عنوان سرپرست، 
رضا رهنما رئيس هيأت س��ه گانه استان اصفهان و نماينده فدراسيون، 
مس��عود صالحی دبير هيأت و نماينده فدراس��يون، احمد جمش��يدی 
حراس��ت و نماينده فدراس��يون و مهدی حس��ينی به عن��وان نماينده 
فدراس��يون كادر همراه تيم س��ه گانه اصفهان را در كاپ آسيايی تايلند 
تش��كيل می دهن��د. تيم اصفهان ب��ا قهرمانی در رقابت ه��اي قهرمانی 

كشور، جواز حضور در اين رقابت ها را به دست آورد.

فرزادكوهيان:
 الجال به جز ميزباني برتري ديگري ندارد

مصدوميت عقيلي جدي نيست
محرم سه هفته ديگر در تمرينات سپاهان

كنفرانس مطبوعاتي قلعه نوعي 
امروز برگزار مي شود

سه گانه كاران اصفهان، نمايندگان ايران 
در كاپ آسيا و انتخابی المپيك

سخنگوي شوراي اسالمي شهر اصفهان هشدار داد:
حقایق پشت پرده پروژه ورزشگاه نقش جهان را افشا خواهم كرد

زاينده رود
سخنگوي شوراي اسالمي شهر اصفهان هشدار داد 
در صورت عدم تكميل ورزش��گاه نقش جهان، حقايق 
پشت پرده مربوط به اين ورزشگاه را افشا خواهم كرد.

ب��ه گ��زارش روابط عمومي ش��وراي اس��المي ش��هر 
اصفهان، ابوالفضل قرباني با اش��اره به تجهيز ورزشگاه 
آزادي به سيس��تم هاي فيلمب��رداري جديد و اختصاص 
مبل��غ چهارصد ميلي��ارد ريال براي بازس��ازي و تجهيز 
ورزشگاه هاي شهر تهران، آن را قابل تقدير دانست و از 
وجود تبعيض در اين زمينه انتقاد كرد و گفت: پتانس��يل 
موجود در شهرهاي ديگر در زمينه ورزش هاي قهرماني 
كمتر از تهران نيس��ت ولي متأس��فانه با تبعيض هايي كه 
صورت مي گيرد تمام اعتبارات در مركز هزينه مي شود.

وي درخش��ش تيم ه��اي اصفهان��ي در لي��گ فوتب��ال 
باشگاه هاي كشور و آسيا در چند سال گذشته را ناشي از 
پتانسيل موجود در اين شهر دانست و افزود: متأسفانه با 
وجود كمك ها و حمايت هاي مادي و معنوي از تيم هاي 
تهراني، اين تيم ها از تيم هاي اصفهاني عقب افتاده اند و 
در حال حاضر تيم هاي فوتبال فوالد مباركه س��پاهان و 
ذوب آه��ن تيم هاي مطرح در ليگ فوتبال باش��گاه هاي 

كشور هستند.
س��خنگوي ش��وراي اس��المي ش��هر اصفهان برتري و 
درخشش تيم هاي اصفهاني در كشور و آسيا را مستوجب 
توجه بيشتر مسئوالن دانست و لزوم اختصاص اعتبارات 
الزم براي تكميل و بهره برداري ورزش��گاه نقش جهان 
را مورد تأكيد قرار داد و گفت: با وجود طرح مس��ائل و 

مشكالت اين ورزشگاه از تريبون هاي مختلف، متأسفانه 
هنوز اين مشكالت حل نشده باقي مانده است.

وي با بيان اينكه درخش��ش تيم ه��اي فوتبال اصفهاني 
در مس��ابقه هاي بين المللي و آس��يايي باعث سربلندي 
كشور مي ش��ود تصريح كرد: در صورتي كه سال آينده 
ورزشگاه نقش جهان تكميل و به بهره برداري نرسد،  به 
عن��وان يكي از منتخبان مردم ش��هر اصفهان، واقعيت ها 
و حقاي��ق مربوط به اين پروژه را به طور رس��مي اعالم 

خواهم كرد.
 قربان��ي اتم��ام و تكميل عملي��ات اجرايي ورزش��گاه 
نقش جه��ان را حق مس��لم مردم اصفهان بي��ان كرد و 
تس��ريع در تكميل و بهره برداري از اين ورزشگاه را از 

مسئوالن مربوط خواستار شد. 

گفتگو

دليلي: 

مسير قهرماني در آسيا را بار ديگر طي مي كنيم

مراد يوسفي: 

نبايد از گذشته شمشير بسازيم و بر پيكر امروز بزنيم

 پژمان سلطانی
همايش س��اليانه هيأت ووشوي استان اصفهان در تاالر 
افتخ��ار اداره كل تربيت بدني با حضور مراد يوس��في 
سرپرست هيأت ووشوي استان اصفهان، مريم معماري 
نايب رئيس پيش��نهادي،  محسن احمدي دبير هيأت و 
جمعي از مسئوالن هيأت ووشوي شهرستان هاي استان 
و قهرمانان س��بك هاي مختلف ووش��و برگزار گرديد. 
مراس��م با تالوت قرآن و س��رود جمهوري اس��المي 
آغاز ش��د و بعد مراد يوس��في لب به س��خن گشود و 
ضمن خيرمقدم به حضار گفت: مسئوليت رئيس هيأت 
خيلي س��نگين اس��ت و در همه زمينه ها بايد پاسخگو 
باش��د. امروزه هم س��الن، ماديات و غي��ره در اختيار 
هيأت هاس��ت و بعد قهرماني شاخص اصلي محسوب 
مي ش��ود و قهرماني براي يك اس��تان اعتبار به حساب 

مي آيد. 

وي ادام��ه داد: وظيف��ه ش��رعي و قانون��ي رؤس��اي 
هيأت هاي ووش��وي شهرس��تان ها اين است كه به بعد 
قهرماني توجه بيشتري كنند چرا كه پس از رقابت هاي 
گوانگژو، ووش��و گل سرس��بد ورزش قهرماني شده و 
اهميت خاصي به آن مي دهند و در صورت درخواست 

بودجه به طور حتم قبول مي كنند. 
پس بايد برنامه ريزي خاصي روي رده هاي س��ني پايه 
داش��ته باشيم. يوس��في پيرامون هيأت هاي قبلي اظهار 
داش��ت: به جاي اينكه از گذشته حرف بزنيم بايد فقط 
به آينده فكر كنيم. ما نبايد از گذشته شمشيري درست 
كنيم و به پيكر امروز بزنيم و آينده آن را تيمار كند. هر 
سال كه جلو مي رويم بهتر امكانات مي دهند و خودمان 

را بايد براي آينده آماده كنيم. 
وي ب��ه مجمع انتخابات هيأت اش��اره ك��رد و توضيح 
داد:  تك تك رئيس هيأت هاي شهرستان مي توانند براي 
رس��يدن به پس��ت رئيس هيأت كانديدا شوند. خدا را 

شاهد مي گيرم تالش كنم كه رأي بياوريد به دليل اينكه 
من در ووشو به جايگاه باالتر از رئيس هيأت رسيده ام 
و آن هم دعوت فدراسيون جهاني ووشو براي قضاوت 
در مسابقه هاي جهاني بود كه افتخار بزرگي به حساب 

مي آيد. 
وي تصري��ح كرد: كس��ي نبايد به جاي كس��ي تصميم 
بگي��رد. بنده آمده ام تا كارهاي هيأت قبلي را ادامه دهم 
و اگر ضعفي داشته باشد با كمك شما اين ضعف ها را 
پوشش خواهم داد. همه افتخار ما شده پيشكسوت ها، 
چقدر بايد در حاش��يه باش��يم. عدم نتيجه گيري هم به 
حواشي درون هيأت ها برمي گردد. وي در پايان اضافه 
كرد: من شمش��ير نمي گيرم دس��تم كه قلع و قمع كنم 
اگر يك هيأت با هيأت اس��تان هماهنگ نباشد و براي 
مربيان آن شهرس��تان مش��كل ايجاد كن��د كمتر از 48 
س��اعت عوض خواهد شد و بودجه هيأت ها براساس 

فعاليت هاي آنها پرداخت مي شود.

مديرعام��ل باش��گاه ذوب آهن اصفهان 
گفت: مس��ير قهرماني فصل گذشته در 
لي��گ قهرمانان آس��يا را ب��ار ديگر طي 
خواهيم كرد. ذوب آهن فصل گذشته و 
در حالي كه كمتر كارشناس فوتبالي در 
آسيا شانس��ي براي فيناليست شدن اين 
تيم قايل بود به مقام نايب قهرماني قاره 
رسيد و اكنون به عنوان يكي از تيم هاي 
مط��رح در اين رقابت ها ش��ركت كرده 
اس��ت. اصغر دليلي گفتگويي انجام داده 

كه در ادامه مي خوانيد.
ــر  ــد اصغ ــور مي كردن ــا تص  خیلي ه
ــگاه  باش در  ــريع  س ــي  خیل ــي   دلیل
ــود و جاي خود  ــاكام ش ذوب آهن ن
ــما دو  را به مدير ديگري بدهد اما ش
ــال موفقیت آمیز را سپري كرديد.  س

دلیل اين موفقیت چه بود؟
اي��ن بحث خيلي طوالني اس��ت. زماني 
كه از س��وي هيأت مديره باش��گاه براي 
انتخاب شدم تصميم  باش��گاه  مديريت 
ب��ه انجام كار اصولي گرفت��م. كاري كه 
 در ورزش اي��ران زي��اد ب��ه آن پرداخته
نمي ش��ود. مي خواس��تم اگ��ر موفقيتي 
حاصل مي شود تداوم داشته باشد. دنبال 
جرق��ه نبودم. فق��ط موفقيت ب��ا برنامه 
ادام��ه دار خواه��د بود. بنابراين س��نت 
ش��كني كردم. در هر س��متي از افرادي 
اس��تفاده كردم كه كارشان سيستم دهي 
و ساماندهي بود. از متخصصان استفاده 
كرديم. از جزيي ترين بخش هاي باشگاه 
تا باالترين بخش هاي باشگاه، از اينگونه 
آدم ها اس��تفاده كرديم. به جايي رسيديم 
كه جاي��زه كيفيت تعالي به��ره وري را 

كسب كرديم.
درباره اين جايزه توضیح مي  دهید؟

جايزه تعالي بهره وري در واقع برگرفته 
شده و بومي ش��ده يك مدل از اتحاديه 
اروپايي اس��ت كه در آن تمامي مديران 
براس��اس ي��ك م��دل كار و يك روش 
حرك��ت مي كنند. در ورزش ما اين مدل 
وجود ندارد و ما تالش كرديم اين مدل 
 و اي��ن نظام را در باش��گاه پي��اده كنيم.

2 س��ال كار كارشناس��ي كرديم. جايزه 
به��ره وري در واقع ي��ك جايزه خاص 
 اس��ت و برنام��ه و حركت��ي اس��ت كه 
دس��تور العمل دارد و طبق اين دس��تور 
العمل كار مي كند و هيچكس براس��اس 
كار  خ��ود  ش��خصي  نظ��ر  و   س��ليقه 

نمي كند.
پس با اين روش موفق شديد؟

بله و اگ��ر اين م��دل و روش مديريتي 
در ورزش اي��ران اجرا ش��ود 80 درصد 
مش��كل ورزش حل مي شود. با اين كار، 
مديران و رؤساي فدراسيون ها در تمامي 
رشته هاي ورزش��ي نقاط ضعف را پيدا 
مي كنند. كار خيلي خوب و مهمي انجام 
داده اي��م اما بايد بدانيم اين نقاط ضعف 
را چگون��ه به مرور حل كنيم. مش��كل 
ورزش ايران از جايي ش��روع مي ش��ود 
كه مش��كالت را پي��دا مي كنيم و رئيس 
فدارسيون در مشكالت غرق مي شود و 
اين تازه اول مشكالت ورزش ما است.

بايد بدانيم براساس زمان، هزينه، بودجه 
و اولوي��ت اين نقاط ضع��ف را چگونه 

برط��رف كنيم. ن��ه تنها دليل��ي كه هيچ 
مدي��ري نمي توان��د بگويد ب��ه تنهايي 
مي تواند ي��ك س��ازمان را متحول كند. 
بايد براس��اس برنامه و براساس سيستم 
كار كني��م. موفقي��ت اتفاقي نيس��ت و 
 اگر با برنامه باش��د اين موفقيت دوباره 
 تكرار مي ش��ود. 25 هفته صدرنش��يني 
ليگ نشان از مس��ير درست ذوب آهن 

دارد.
ــما به موفقیت دوباره تیم  بنابراين ش

در لیگ قهرمانان آسیا امیدواريد؟
در س��اليان گذشته تيم ما تنها تيمي بوده 
كه در قس��مت بااليي جدول با كمترين 
نوسان حضور داشته است. در 25 هفته 
ليگ نيز صدرنشين ليگ بوده ايم و تمام 
اين مسايل به مدير مي گويد كه مسير را 

درست آمده است. 
ما براي ليگ برتر ايران و ليگ قهرمانان 
آسيا برنامه خاصي داريم و به صراحت 
مي گويم به موفقيت دوباره تيم در مسير 
ليگ قهرمانان آس��يا اميدوارم. مگر آنكه 
اتفاق هاي خ��اص غير فوتبالي رخ دهد 

كه البته آن هم براي كارشناس��ان فوتبال 
قابل تش��خيص اس��ت. مطمئن باش��يد 
با چش��م بس��ته حركت نم��ي كنيم و با 
چشماني باز در اين مسير پيش مي رويم 
و با قدرت به راهمان ادامه خواهيم داد.
ــي مي تواند اتفاق هايي مانند  البته گاه
ــاهین خیري  ــدن ش ممنوع الخروج ش
ــه مجموعه  ــه حتي ب ــم رخ دهد ك ه
ــدارد اما  ــما هم ربطي ن ــگاهي ش باش

ذوب آهن در نهايت ضرر مي كند؟
در ورزش هم��ه نهادها و مجموعه ها به 
يكديگر پيوس��ته اند و يك باش��گاه به 
تنهايي نمي تواند موفق باشد. ما به ساير 
نهادها و ارگان ها گره خورده ايم. ورزش 
بايد سيستم يكپارچه مديريت داشته باشد 
تا بتوانيم همه با هم رش��د كنيم. مشكل 
شاهين خيري مربوط به باشگاه ما نبود. 
در ذوب آهن يك قسمت ستادي داريم 
 كه ب��ه همه اين امور رس��يدگي مي كند 
و ماليات تمام ورزشكاران از حقوقشان 
كس��ر و پرداخ��ت مي ش��ود. مش��كل 
ممنوعي��ت خ��روج خيري مرب��وط به 

مالياتش در زمان باشگاه استقالل بود.
ــي بازيکنان ذوب آهن مي گويند  برخ
ــیه است و حتي  تیم ما خیلي بي حاش
ــیه مثبت هم ندارد، به گونه اي  حاش
ــیون  ــئوالن فدراس كه بتواند روي مس
ــیون  ــذار و حرفش در فدراس تأثیرگ
ــته باشد. نظرتان در اين  خريدار داش

مورد چیست؟
در ورزش اي��ران حاش��يه ب��ر متن غلبه 
كرده اما در باش��گاه ذوب آهن فرهنگي 
را اس��تخراج كرده ايم كه بدون حاشيه 
موفق ش��ويم و فوتبال را از حاش��يه ها 
جدا كنيم. نمي خواهيم درگير حاشيه ها 
حتي حاشيه هاي مثبت باشيم و بنابراين 
 باي��د از رأس باش��گاه ك��ه م��ن خودم 
مديرعام��ل هس��تم از حاش��يه ها دوري 
 كني��م. پرداخت��ن ب��ه حاش��يه ها انرژي
 زي��ادي از آدم مي گي��رد، در حال��ي كه 
مي ت��وان اي��ن ان��رژي را ب��ر روي كار 

متمركز كرد. 
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امام حسن عسگری )ع(:
 نسبت بسم اله الرحمن الرحيم 
به اسم اعظم خدا، از سياهی 
چشم به سفيديش نزديكتر 
است.

روزی بود...

ياد ياران ياد باد

استادي در شروع كالس درس، ليواني 
پر از آب به دس��ت گرف��ت. آن را باال 
گرفت كه همه ببينند. بعد از ش��اگردان 
پرس��يد: به نظر ش��ما وزن اي��ن ليوان 

چقدر است؟
شاگردان جواب دادند نمي دانيم.

اس��تاد گفت: من هم بدون وزن كردن 
نم��ي دانم به طور دقي��ق وزنش چقدر 
اس��ت. اما س��ئوال من اين اس��ت: اگر 
م��ن اي��ن لي��وان آب را چن��د دقيق��ه 
 همين طور نگه دارم، چه اتفاقي خواهد 

افتاد؟
شاگردان گفتند: هيچ اتفاقي نمي افتد.

اس��تاد پرس��يد: خوب، اگر يك ساعت 
همي��ن ط��ور نگ��ه دارم، چ��ه اتفاقي 

مي افتد؟
يكي از ش��اگردان گفت : دست تان كم 

كم درد مي گيرد.
حق با توس��ت. حاال اگر يك روز تمام 

آن را نگه دارم چه؟
جس��ارت  ب��ا  ديگ��ري   ش��اگرد 
گفت: دس��ت ت��ان بي حس مي ش��ود. 
عضالت به ش��دت تحت فش��ار قرار 
مي گيرن��د و فل��ج مي ش��وند و به طور 
حتم كارتان به بيمارستان خواهد كشيد! 

و همه شاگردان خنديدند.
اس��تاد گفت: خيلي خوب اس��ت. ولي 

آي��ا در اين مدت وزن ليوان تغيير كرده 
است؟

شاگردان جواب دادند: نه
پس چه چيز باعث درد و فش��ار روي 
عض��الت مي ش��ود؟ در عوض من چه 

بايد بكنم؟
 ش��اگردان گي��ج ش��دند. يك��ي از آنها

گفت: ليوان را زمين بگذاريد.
زندگ��ي  مش��كالت  گف��ت:  اس��تاد 
 هم مث��ل همي��ن اس��ت. اگ��ر آنها را 
چن��د دقيق��ه در ذهن تان نگ��ه داريد، 
اش��كالي ندارد. اگر مدت طوالني تري 
 ب��ه آنها فك��ر كني��د، ب��ه درد خواهند 

آمد. 
اگر بيشتر از آن نگه شان داريد، فلج تان 
مي كنن��د و ديگر قادر ب��ه انجام كاري 
نخواهي��د بود. فكركردن به مش��كالت 
زندگي مهم اس��ت. اما مهم تر آن است 
ك��ه در پايان هر روز و پيش از خواب، 
آنه��ا را زمين بگذاريد. ب��ه اين ترتيب 
تحت فش��ار قرار نمي گيريد، هر روز 
صبح س��رحال و قوي بيدار مي شويد و 
قادر خواهيد بود از عهده هر مس��أله و 
چالشي كه برايتان پيش مي آيد، برآييد!

دوست من، يادت باش��د كه ليوان آب 
را همين ام��روز زمين بگذاري. زندگي 

همين است...

ليوان را زمين بگذار 

خان��واده مس��تحكم خان��واده ای اس��ت ك��ه اعض��ای آن س��خن گفتن با 
يكديگر را دوس��ت دارند و از همنش��ينی و هم صحبتی ب��ا يكديگر لذت 
 م��ی برن��د و هي��چ جم��ع و كار ديگ��ری را به دركن��ار هم ب��ودن ترجيح 

نمی دهند.
انس��ان برای يافتن پاس��خ نياز های عاطفی به گفتگو با ديگران احتياج دارد. 
اگ��ر افراد خانواده زمان مش��خصی را به گفتگو با يكديگر اختصاص دهند، 
فن بيان و مهارت گفتگو در آن ها بيش��تر رش��د ك��رده و در نتيجه ارتباطی 
مبتنی بر پذيرش در ميان آن ها محقق می  ش��ود و به اين ترتيب همس��ران، 
والدي��ن و فرزندان، يكديگر را بهتر م��ی  پذيرند. اين روزها داليل متعددی 
كاه��ش گفتگ��وی حضوری و چهره  ب��ه چهره ميان والدي��ن و فرزندان را 

موجب شده است.
در حقيقت با پيچيده ش��دن مناسبات اجتماعی در سطح كالن شهرها، ميزان 
ارتباط��ات كالمی و اعتماد مي��ان والدين و فرزندان كاهش يافته و در مقابل 

آنها با برخی از كدهای كالمی، هدف خود را بيان می كنند.
از طرفی ديگر، با رش��د مالی، تحصيلی و اطالعات��ی خانواده  ها و همچنين 
تغيير هنجارها و ارزش هايش��ان كيفيت مكالم��ات ميان آنها نيز كاهش پيدا 
می كن��د و هر چه افراد به س��مت ارزش های م��ادی پيش روند، ارزش های 
معنوی شان كاهش خواهد يافت. با گسترش جوامع و افزايش سطح توقع ها 
و انتظارات، افراد رش��د اقتصادی را نوعی منزلت اجتماعی تصور می كنند. 
در اين صورت بيش��ترين ساعات روز را صرف امرار معاش و كسب درآمد 
می كنند و در نتيجه به صورت افراطی به سمت فردگرايی مطلق و رشد مادی 

صرف روی می آورند. 
در نهاي��ت، در پاي��ان روز، زمان��ی ك��ه والدين از كار فارغ می ش��وند و به 
من��زل می آيند از فرط خس��تگی حت��ی توانايی صحبت كردن ب��ا فرزندان 

و همسرش��ان را ني��ز ندارن��د. در واق��ع ب��ا افزاي��ش اش��تغاالت فكری و 
مش��غله های كاری در عصر جديد، والدين و فرزندان نس��بت به نس��ل های 
گذش��ته زمان كمت��ری را با هم و در كنار هم س��پری می كنن��د. عالوه بر 
اين زندگی ها گس��ترده  تر و س��رگرمی ها متنوع  تر شده است. افراد خانواده 
ه��ر كدام برای خ��ود ات��اق جداگانه  ای دارن��د و به  همي��ن دليل هركس 
مش��غول به كار های مورد عالقه  اش می  ش��ود تا حدی كه ن��ه تنها ارتباط 
 والدي��ن و فرزندان بلكه ارتباط ميان خواهر و برادرها هم محدودتر ش��ده 

است.

ب��ه  ع��الوه تنوع اين س��رگرمی ها ب��ا فناوری های نوين عجين ش��ده و در 
نتيج��ه تحرك فرزندان را كاهش داده اس��ت، تا ح��دی كه كار با اينترنت و 
بازی  های رايانه  ای، فرزندان را مدت های طوالنی پای كامپيوتر می  نشاند و 
 با اين كه پدر و مادرها، در منزل حضور دارند فرزندان با آن ها ارتباط كالمی 

ندارند.
رسانه عامل ديگری اس��ت كه ارتباط ها را موزائيكی كرده است. همان طور 
ك��ه موزائيك ه��ا در كنار هم ق��رار می گيرند اما ب��ه هم ارتباط��ی ندارند، 
 جاذبه  های رس��انه  نيز، افراد را به خود جلب می كن��د و همه افراد خانواده، 
فقط مجذوب اين جعبه جادويی می ش��وند. در حقيقت هرچه مشغوليات ما 
فراوان و جديد تر ش��ود ش��كاف بين دو نس��ل هم افزايش پيدا كرده و آنها 
احس��اس می كنند ديگر نقاط مشتركی وجود ندارد كه در مورد آنها صحبت 

كنند.
خان��واده در فرايند زندگ��ی اجتماعی، كاردكردهای بس��يار با اهميت تر از 
آن چه تا كنون ش��نيده و خوانده ايم دارد بنابراين به نفع اجتماع اس��ت تا از 

اين نهادهای كوچك اما مهم به طور مؤثری حمايت نمايد. 
خان��واده بس��تر ارتباط اس��ت و گفتگ��و در خان��واده زمينه اصل��ی ارتباط 
اس��ت. قطع ارتباط كالم��ی در خانواده يا كم ش��دن آن ارتب��اط معناداری 
ب��ا افزاي��ش ناراحتی های روح��ی در بين اف��راد خان��واده دارد. همكاران، 
همس��االن، تلويزيون و اينترنت به س��رعت فرص��ت گفتگو در بين اعضای 
خانواده را از آنها گرفته اس��ت و اين مش��كل روز به روز در حال افزايش 
اس��ت به نحوی ك��ه از گزارش های والدين به مدارس و بالعكس، س��وابق 
دادگاه ه��ای خان��واده و گاليه ه��ای زوجين از يكديگ��ر و همچنين تنهايی 
 بزرگساالنی چون پدربزرگ و مادربزرگ اين مسأله، خود را به خوبی نشان 

می دهد.

بش��ر پرحرف ترين موجود روي زمين اس��ت. اين آمار از س��وي پزشكان 
روس��يه منتشر شده اس��ت.اين محققان حد متوسط عمر بشر را هفتاد سال 
گرفت��ه اند كه در اين مدت انس��ان 13 س��ال حرف مي زند، 6 س��ال غذا 
مي خورد و 23 س��ال نيز مي خوابد.هر نفر به طور متوس��ط صدها تن غذا 

مي خورد. 
اگر وزن افراد را 75 تا 80 كيلوگرم بگيريم بايد گفت هر فرد در عمر خود 

1250 تا 1335 برابر وزنش غذا مي خورد. 
در مدت يك روز يا 24 ساعت 1000 ليتر هوا تنفس مي كند و قلبش در هر 
1 دقيقه 80 تا 100 بار مي زند. با اين شرايط قلب انسان در طول زندگيش 
دو ميليارد و 58 ميليون بار بدون وقفه و اغلب بدون كوچك ترين مشكلي 
مي زند.انس��ان تنها موجودي است كه راست قامت است و روي دو پا راه 
مي رود و در طول روز به طور متوسط 20 هزار قدم بر مي دارد يعني 7 ميليون 
 قدم در س��ال. در 70 سالگي تعداد اين قدم ها به 500 ميليون مي رسد يعني
500 هزار كيلومتر راه رفته. با اين محاس��بات مي توان نتيجه گرفت كه هر 
ف��رد در طول زندگيش مي تواند 9 بار كره زمين را دور بزند و با پاي پياده 

به كره ماه برود با توجه به اينكه فاصله زمين تا ماه 390 هزار كيلومتر است.
بدن انسان به وسيله پوشش شگفت انگيزي محافظت مي شود. اين پوشش 
پوست بدن است كه در هر ساعت 30 ميليون ميكروب روي آن مي نشيند 
و 29 ميليون آن كشته مي شود و پس از 2 ساعت از اين 30 ميليون فقط 7 

هزار تاي آن باقي مي ماند.
در بدن انس��ان بين 2 تا 4 ميليون نقطه درد وجود دارد كه حساس��يت آن 
نسبت به موقعيت پوست بدن فرق دارد. بدن انسان قدرت مقاومت شگفت 
انگي��زي دارد و مي تواند گرماي 44 تا 45 درجه را تحمل كند و حتي اگر 
به تدريج گرم ش��ود در فضاي خشك مي تواند 150 تا 160 درجه حرارت 
را تحمل كند و باالترين ميزان برودت كه بدن قادر به ايس��تادگي در برابر 

آن است 27 درجه زير صفر است.
انس��ان مي توان��د 52 روز تنها با خ��وردن آب زنده بماند. حس��اس ترين 
عض��و ب��دن چش��م اس��ت ك��ه مي توان��د 10 ه��زار رنگ را تش��خيص 
 ده��د و باالخ��ره اينك��ه ن��وزادان ت��ا 8 ماهگ��ي دنيا را س��ياه و س��فيد 

مي بينند.

آماری عجيب در مورد انسان ها 

چرا حرفی بین ما نمانده؟

زاينده رود
در هفته زيباس��ازي فضاي ش��هر و هم زمان با روز درختكاري 
جش��ن بزرگ درختكاري با همت ش��هرداري اصفه��ان در تاالر هنر 
برگزار شد. شهر اصفهان به عنوان يك شهر خاص از نظر فضاي سبز 
و زيبايي كه با آميختگي فضاي سنتي و تاريخي در كشور ممتاز شده 
است؛ نياز به توجه خاص و كافي به امر زيباسازي طبيعي، فضاي سبز 
و درخت��كاري دارد كه به همين منظور ش��هرداري اصفهان با افزايش 
فضاي سبز شهري، فضاي سبز حاشيه زاينده رود، ساختن پارك هاي 
محله اي و كمربند سبز شهر اصفهان به افزايش ميزان سرانه فضاي سبز 
در ش��هر پرداخته است. اكنون سرانه فضاي سبز براي هر شهروند به 
بيش از 24 متر رسيده و پيش بيني مي شود اين سرانه تا آخر سال 90 

به نزديك به 30 مترمربع برسد.
مسئولیت پذيري براي حفظ فناوري سبز بايد گسترش يابد

معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان در اين مراسم ضمن تبريك 
هفته منابع طبيعي بر حفظ محيط زيست به عنوان يك وظيفه ملي و 
ديني و انساني تأكيد كرد. محسن رنجبر گفت: بزرگان ديني مباحث 
مهمي را در مورد اهميت فضاي سبز فرموده اند و رهبر معظم انقالب و 
امام امت همواره در مراسم روز درختكاري شركت داشته اند. همچنين 
مقام معظم رهبري فرموده اند كه توسعه درختكاري را بايد جزو مسايل 

اصلي قلمداد كرد و نبايد چش��م ها تنها به دنبال اقتصاد و تجارت و 
صنعت و فرهنگ باشد و بايد به درختكاري و شرايط زيست محيطي 
انساني نيز توجه ش��ود. وي افزود: درختكاري در جهت رضاي خدا 
و پيشبرد شهر به سوي مدينه فاضله مهدوي است كه از خصوصيات 
آن رفاه و آس��ايش و ايجاد آرامش و عدالت اس��ت و بايد با رويكرد 
اسالمي به گسترش فضاي سبز در اين شهر پرداخت. معاون خدمات 
 ش��هري ادامه داد: بشر س��ه دوره كش��اورزي، صنعت، تكنولوژي را
پش��ت س��ر گذاش��ته كه در دوران صنعت و تكنولوژي عرصه هاي 
كشاورزي و منابع طبيعي مورد هجوم صنعت و تكنولوژي قرار گرفته 
و اكنون توجه به اس��تانداردهاي زيست محيطي با توجه به مشكالت 
پيش آمده زياد ش��ده است و مي بايست در گسترش و توسعه توجه 
ش��ود كه آيا زندگي انس��ان نياز به اين هم��ه تكنولوژي و صنعت و 
ماشين دارد؟ وي خاطرنشان كرد: موج بعدي مسير زندگي بشر توجه 
و مس��ئوليت پذيري نسبت به محيط زيس��ت و فضاي طبيعي است 
كه با آرمان ش��هري مهدوي يعني تربيت و پرورش و علم و دانش و 
عدالت محوري مطابق اس��ت و بايد به دنبال اين شعار رويم كه شهر 

اصفهان ميراث پدران ما نيست و يادگار فرزندان ماست.
ــهرداري  ــت در ش ــال حفظ و بهبود محیط زيس ــال 1390 س س

اصفهان نامیده مي شود

ش��هردار اصفهان در اين مراس��م گف��ت: بايد فرهن��گ درختكاري 
گس��ترش يابد و مردم بدانند كه طبيعت ما معاد و توحيد ماس��ت و 
زندگي ما به درخت بس��تگي دارد و در اين زمان اس��ت كه اهميت 
 درختكاري مشخص مي شود. سيد مرتضي سقائيان نژاد افزود: اين كار 
باقيات صالحات اس��ت و اگر هر فردي در زندگي به كاشت درخت 
و نگه��داري از آن بپردازد، روحيه و ش��ادي ش��هروندي گس��ترش 
 مي يابد. رئيس ش��وراي اسالمي ش��هر اصفهان در جشن درختكاري
 گفت: سال آينده به عنوان سال حفظ محيط زيست با توجه به فرمايشات 
 مق��ام معظ��م رهب��ري در آغ��از هفته درخت��كاري ناميده مي ش��ود.
عباس حاج رس��وليها با ابراز نارضايتي از گسترش صنايع در حاشيه 
ش��هر و كم كردن فضاي سبز شهر گفت: نبايد حاشيه شهر كه جاي 
گس��ترش فضاي سبز اس��ت به صنايع اختصاص يابد و اگر صنعت 
اينگونه گسترش يابد آلودگي هوا و محيط زيست زندگي را به چالش 
خواهد كش��يد. وي افزود: پروژه هاي مش��اركت در تملك و احداث 
پارك 18 هكتاري ش��مس آباد، پارك كوهستاني شهر، پارك طبيعي 
ش��هر، پارك جنگلي اطراف كوه آتش��گاه، انتقال پساب شاهين شهر 
ساماندهي نهرهاي شهر،  پارك ولي عصر و... در همين راستا در سال 
آينده اجرا خواهد ش��د كه طراوت خاصي به ش��هر اصفهان خواهد 

بخش��يد. وي اظهار اميدواري كرد تا با ايجاد طرح هاي ملي آبرساني 
به فالت مركزي شاهد باشيم كه استان اصفهان مشكالت خشكسالي 
خود را پش��ت س��ر بگذارد. رئيس ش��وراي اسالمي ش��هر اصفهان 
پروژه هايي نظير ايجاد احداث كارخانه زباله س��وز و س��اخت انرژي 
و پروژه نيروگاه خورش��يدي براي خدمات شهري و نيز توليد برق از 
بيوگاز را از خدمات و پروژه هاي زيس��ت محيطي سال آينده قلمداد 
كرد. وي افزود: س��رانه پارك شهري 2/25 به 2/75 مترمربع مي رسد 
و سرانه حاشيه سبز شهر نيز از 12 متر به 14 متر و ميزان عرصه هاي 
آبياري تحت فش��ار از 50 كيلومتر به 70 كيلومتر ارتقاء خواهد يافت 
و ميزان دفن پسماند عادي نيز كم خواهد شد. همچنين ايجاد رينگ 
سوم ترافيكي شهر و ادامه دادن پل غدير از برنامه هاي بهبود آلودگي 
 هوا و وضعيت ترافيك مي باش��د. عباس حاج رس��وليها خاطرنشان
كرد: س��ال آينده، بوس��تاني با كم��ك مديريت اس��تان و پادگان هاي 
اطراف شهر به نام بوستان واليت راه اندازي شده و به كاشت درختان 
اختصاص مي يابد. در پايان اين مراس��م از تمب��ر روز درختكاري به 
عنوان يادبود زحمت فعاالن عرصه درخت و درختكاري و فضاي سبز 
و زيباسازي شهر پرده برداري شد. همچنين از فعاالن عرصه درخت و 

درختكاري و زيباسازي شهر نيز تقدير شد.

همراه با رونمايي از تمبر درختكاري توسط شهرداري اعالم شد:

بهبود فضاي سبز و محیط زیست در سال 90


