
استاندار چهارمحال و بختياري:
تأمين برق مناطق عشايري 

از انرژي خورشيدي
اس��تاندار چهارمح��ال و بختي��اري گف��ت: برق 
مناطق عش��ايري ب��االي 10 خانوار اين اس��تان 
تأمي��ن  خورش��يدي  انرژي ه��اي  طري��ق   از 

شود. 
علي اصغر عنابس��تاني در نشست شوراي عشاير 
اين استان اظهار داش��ت: آموزش پرورش، قارچ 
خوراكي، توسعه باغات، احداث گلخانه و ترويج 
مسائل فرهنگي بايد در رأس برنامه هاي اشتغالزايي 
و ترويجي براي عشاير قرار گيرد. وي برق رساني 
به مناطق عش��ايري زير 20 خان��وار را ضروري 
 برش��مرد و گفت: ب��رق مناطق عش��ايري باالي 
10 خانوار از طريق انرژي هاي خورشيدي تأمين 
ش��ود. عنابس��تاني در ادامه با تأكيد بر ضرورت 
تأمين امنيت عشاير در مسير كوچ، گفت: بيمه و 
پشتيباني از كارخانه هاي توليد خوراك براي دام، 
هماهنگي بين مناطق يياقي و قش��اقي، تنظيم 
دقيق تاريخ كوچ، ايجاد تعادل ميان دام و مراتع از 
ديگر اقدامات مؤثر و مهم در راستاي حفظ مراتع 

و تقويت توان اقتصادي عشاير است. 
اس��تاندار چهارمحال و بختياري جامعه عشايري 
استان را يك واقعيت اجتماعي و بخشي از ساختار 
تاريخ��ي، فرهنگي و عضو فع��ال پيكره جامعه 
ملي دانس��ت و گفت: هر چند نس��بت جمعيت 
عش��اير كمتر از جمعيت ش��هر و روستاست، اما 
تأثير اقتص��ادي- اجتماعي و نق��ش دفاعي آنان 
انكارناپذير بوده و بدون ترديد يكي از ميراث هاي 

گرانقدر هستند. 
وي تصريح كرد: عشاير به دليل مهارت در استفاده 
از منابع طبيعي تجديد ش��ونده و توليد گوشت با 
كمترين هزينه و يارانه تخصيصي از جانب دولت، 
سهم بزرگي در توليد ناخالص ملي از جمله توليد 
مواد اليافي، لبني و پروتئيني را به خود اختصاص 
مي دهند كه وظيفه دولتمردان در حل مش��كات 

عشاير استان را چند برابر مي كند. 

فناوري  و  پژوهش��ي  مع��اون 
و  تحقيق��ات  عل��وم،  وزارت 
دس��تگاه هاي  گفت:  فن��اوري 
اجرايي و ش��ركت هاي دولتي 
موظف ش��دند حداق��ل نيم تا 
3 درص��د از اعتبارات خود را 

صرف پژوهش كنند... 

مدير س��ازمان تعاون روستايي 
اس��تان اصفهان گفت: اتحاديه 
اصفه��ان  روس��تايي  تعاون��ي 
ب��راي خري��د تضمين��ي گندم 
سال جاري،  در  كش��اورزان  از 
اعام آمادگي كرده است. علي 

جهازي با اشاره به آغاز فصل خريد ...

معاون پژوهشي وزارت علوم:
دستگاه ها اعتبارات 

خود را صرف پژوهش كنند

مدير سازمان تعاون روستايي استان اصفهان:
اتحاديه تعاون روستايي 

آمادگي خريد تضميني گندم را دارد

صفـحهصفـحه
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 شهرستان صفحه 4

 شهرستان صفحه 4

ابراهيمی، رئيس گروه صنايع فضايی صاايران:

ماهواره مصباح يک 
با سيمرغ 2 به فضا می رود

صفحه 2

بهزيس��تي  اجتماع��ي  مع��اون 
چهارمحال و بختياري گفت: در 
س��ال گذش��ته بيش از 13 هزار 
و 945 ه��زار نف��ر از مددجويان 
بهزيس��تي اين اس��تان، آموزش  
مهارت هاي زندگي را فرا گرفتند.

سياوش احمدي اظهار داشت: مهارت هاي...

معاون بهزيستي چهارمحال و بختياري:
 آموزش مهارت هاي زندگي 

به 14 هزار مددجوي بهزيستي

 شهرستان صفحه 4

جلیلي در پاسخ به نامه اشتون؛
استقبال تهران از بازگشت گروه 5+1 
به گفتگو حول نقاط مشترك

آگهی دعوت به همکاری جهت انتخاب مشاور ارائه خدمات و بازاريابی 
شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری به منظور ارائه انواع خدمات قابل عرضه 
خود از قبیل فروش تلفن ثابت، فروش کارت تلفن )اعتباری( و سایر خدمات قابل ارائه 
خود به شرح مندرج در اسناد استعالم، از افراد حقیقی و حقوقی واجد صالحیت و دارای 
مجوز قانونی از مراجع ذی صالح در زمینه های تبلیغات و بازاریابی با داشتن سوابق 

کاری قابل ارائه و مفید در این زمینه دعوت به همکاری می نماید.
شرایط شرکت کنندگان در موضوع مورد همکاری:

1 – داشتن حداقل 2 سال سابقه کار مفید در زمینه موضوع استعالم
2- ارائه مجوز مرتبط از سازمان تبلیغات و یا مراجع ذی صالح دولتی 

3- ارائه اسناد و مدارک مربوط به سوابق کاری در این زمینه 
4- ارائه برنامه و نحوه انجام کار 

 متقاضیان می توانند از تاریخ 90/2/21 تا تاریخ 90/2/28 جهت دریافت اسناد 
مربوطه به اداره تدارکات شرکت مخابرات استان – واحد قراردادها مراجعه نمایند.

 ارائه یک فقره چک به مبلغ 5/000/000 ریال در وجه شرکت مخابرات استان به 
عنوان ضمانت شرکت در موضوع استعالم الزامی می باشد.

تاریخ عودت مدارک تکمیل شده همراه با پیشنهاد قیمت: حداکثر تا ساعت 15 روز 
چهارشنبه مورخ 90/3/4 می باشد.

الزم به ذکر است پس از بررسی پیشنهادات رسیده نتیجه استعالم به برنده اعالم 
خواهد شد.

تلفن تماس: 3337222 و 3343020 – 0381
نمابر: 3335350

شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختياری 
)سهامی خاص(

شركت مخابرات استان چهارمحال و بختياری 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست 
بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

نمايد.

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1390/2/31
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح يکشنبه 1390/3/1

 www.abfa.esfahan.com  دريافت اسناد: سايت اينترنتی
       www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 6680030 - 0311
شركت آب و فاضالب استان اصفهان

برآورد )ريال(تضمين)ريال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

14/000/0002/444/074/045عمرانیاجرای شبکه فاضالب سميرم90-1-94

لوله گذاری فاضالب حدفاصل خيابان 17 90-1-95

شهريور تا بلوار شهيد نيکبخت مبارکه
10/000/0001/016/138/448عمرانی

مناقصه لوله گذاری فاضالب 
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سراسری
جهان نماجهان نما

ایران ،تحوالت خاورمیانه ، بایدها و نبایدها

جهان نما

م . م 

هر تحول��ی در عرصه بين الملل باعث 
ايجاد موقعيت های مثبت و منفی برای 
كش��ورها می ش��ود. اين فرصت ها با 
توج��ه به اصول، اهداف و نگرش های 
ملی و بين المللی هر كش��ور متفاوت و 
متغير است. تحوالت گسترده و دور از 
انتظاری كه چونان يك س��ونامی بزرگ 
تقريبًا بيشتر كشورهای منطقه خاورميانه 
را زير و رو كرد، از آن دست تحوالتی 
است كه مانند يك تيغ دو لبه محاسبات 
بين المللی كش��ورهای فرامنطقه ای و 

منطقه ای را به بازی گرفته است. 
اي��ن كه به راس��تی اي��ن حركت های 
انقاب��ی به كجا خواه��د انجاميد و آيا 
انقابي��ون به اهدافی كه ب��رای آن قيام 
ك��رده اند خواهند رس��يد ي��ا نه، جای 
تفك��ر و تعم��ق بس��يار دارد. تحوالت 
صورت گرفته در مصر و تونس نش��ان 
داد كه تنها كنار رفتن عامل ديكتاتوری 
لزومًا به محقق ش��دن اهداف مورد نظر 
مردم منجر نخواهد شد و اين به خودی 
خود رواب��ط در محيط بي��ن المللی را 

دستخوش تغيير خواهد نمود.
در ميانه اين تغييرات، ايران با دارا بودن 
امتيازات حساس و تعيين كننده ای چون 
اس��تقرار يك حكومت اس��امی و نيز 
حركت های آزاديخواهانه، پتانسيل آن 
را دارد كه  ب��ه راحتی از اين تحوالت 
بهره برداری كرده و ديپلماسی فعالی را 

در منطقه پايه گذاری نمايد.
 بی شك همگرايی و همراهی كشورمان 
با  فضای كنونی خاورميانه می تواند آثار 
و پيامدهای مثبتی داشته باشد و اين آثار 
زمان��ی ماندگار و پايدار و مؤثر اس��ت 
كه سياس��ت هايی راهبردی و مبتنی بر 
ارزش ه��ای واقعی قيام كنندگان اتخاذ 
ش��ود. امروز روند ح��وادث خاورميانه 
نش��ان می ده��د ك��ه آمري��كا و رژيم 
صهيونيس��تی برای تكميل سياست های 
منفعت جويان��ه خود درص��دد تحميل 
خواسته هايش��ان ب��ا لفاف��ی از تعريف 
و تش��ويق های نا محس��وس هس��تند 
و اي��ن به معنای پايان س��لطه جويی و 
قلدری اين رژيم ها در منطقه اس��ت و 
به همين علت اي��ران می تواند با پياده 
كردن همگرايی اس��امی، فرصتی تازه 
را ايج��اد نمايد كه به بازگش��ايی فصل 
نوينی در روابط كش��ورهای اس��امی 

خواهد انجامد. 
با تحوالت صورت گرفته، ايران بيشتر 
از ه��ر زمان ديگری به مردم مس��لمان 
منطق��ه نزدي��ك تر اس��ت و اين يعنی 
تقابل آشكار با دولت های عربی. فارغ 
از تأثيرات س��لبی يا ايجاب��ی ايران، تا 
كن��ون تهران تاش كرده ك��ه توازن را 
در تح��والت منطقه حفظ كن��د. ايران 
در هيچ ك��دام از پرونده های منطقه ای 
افراط يا تندروی به خرج نداده، اگر چه 
برای گس��ترش روابط و اعمال نفوذ با 

واقعيت های جديد دنيای عرب، بسيار 
فعال بوده اس��ت. نمونه ه��ای تونس و 
مصر دليل روشنی بر اين ادعاست. ايران 
از جمله نخستين كشورهايی بود كه از 
انقاب های تونس و مصر استقبال كرد 
و وقوع آن را به مردم آن كشور تبريك 
گفت .جمهوری اس��امی سعی دارد تا 
ب��ا بردن آرمان ها و اهداف خود به ميان 
ملت ه��ا و ف��ارغ از نگاه های جهت دار 
دولت ها، از ديپلماس��ی عمومی به مثابه 
س��نتزی ديپلماتيك در خدمت منافع و 
مصالح ملی خود اس��تفاده كند . اگرچه 
در برخی از م��وارد تغييرات با اهداف 
ديپلماتيك ايران س��ازگار نيست مانند 
اعتراض��ات مردم در س��وريه، اما ايران 
بايد با هوشياری تاش كند تا در آينده 
متحدی چون سوريه را از دست ندهد. 
خطر جدی رژيم اس��رائيل و دش��منی 
مشتركی كه ايران و سوريه با اين كشور 
دارند، اي��ران را واميدارد تا با تحوالت 

سوريه محتاطانه برخورد نمايد.
اي��ران در فض��ای كنون��ی از ط��رف 
كشورهای عربی به عنوان يك متجاوز و 
فرصت طلب معرفی می شود. واقعيت 
اين است كه كشورهايی چون عربستان 
به ش��دت از همگرايی ميان مردم عرب 
و ايران در هراس��ند. در بحرين وجود 
وجه اش��تراكی مانند تش��يع ميان مردم 
معترض و ايران ،عربس��تان را وادار به 

لشكركشی كرده است. 
دولت های باقيمانده در منطقه به شدت 
ت��اش می كنند تا مرزبندی های به جا 
مانده از نظام های پان عربيس��م گذشته 
را حفظ نمايند. ادعاي دخالت ايران در 
س��ركوب معترضان س��وري موضوعي 
ب��ود ك��ه از جانب آنها ب��راي تخريب 

جايگاه ايران مطرح می شود.
 اگ��ر اي��ران در س��ير اين تح��والت با 
واق��ع نگری مبتنی بر همه جانبه گرايی 
ب��ا مس��ائل رخ داده در منطقه برخورد 
نمايد، به راحتی م��ی تواند از تغييرات 
ايجاد ش��ده به نفع خود به��ره برداری 
نماي��د. در اين ميان ش��ناخت تمامی و 
نه تنها بخش��ی از علل و خواست های 
مبارزات ضروری به نظر می رسد. اگر 
در اين ميان روندی از تغييرات منافاتی 
با منافع ملی كش��ورمان داش��ته باشد، 
گزينه ناديده گرفتن آن روش مناس��بی 
نيس��ت و مطمئنًا به سود ايران نخواهد 
بود. تحوالت جهان عرب ضمن اين كه 
نق��ش و نفوذ منطقه ای ايران را افزايش 
داده است، به همان اندازه بر حساسيت 
كش��ورهای منطقه از اه��داف حضور 
اي��ران در اين تحوالت، افزوده اس��ت.  
افزايش ظرفيت های داخلی و خارجی 
اي��ران ب��رای بهره گي��ری از پيامدهای 
تحوالت منطقه ای به منظور تدوين يك 
اس��تراتژی منطقه ای ق��وی و كارآمد با 
توج��ه به ارزش ه��ا و منافعی كه برای 

ايران دارد، يك امر ضروری است . 

جهان نما

رئيس گ��روه صنايع فضايي صاايران از پرتاب ماهواره مصباح يك توس��ط 
ماهواره بر س��يمرغ 2 تا سال 92 خبر داد. اصغر ابراهيمي درنشست بررسي 
برنامه هاي فضايي كشور و دستاوردهاي فضايي اظهار داشت: اين ماهواره بر، 
ماهواره ه��اي باالي وزن 80 كيلوگ��رم را در مدار قرار مي دهد و ماهواره بر 
س��يمرغ 2 قادر اس��ت ماهواره هاي طلوع ، فجر و ماهواره سپهر را در مدار 

قرار دهد. 
وي گفت: ماهواره مصباح يك كه با همكاري يك ش��ركت خارجي ساخته 
شده است و مأموريت انتقال داده بين ايستگاه هاي زميني را برعهده داشت. 
اين ماهواره در مراحل ابتدايي دچار مشكل شد. ابراهيمي خاطرنشان كرد: اين 
ماهواره داراي 63/5 كيلوگرم وزن است و بناست تا دو سال آينده و در سال 
92 پرتاب ش��ود. وي افزود: مركز تحقيقات مخابرات، سازمان پژوهش هاي 
علم��ي و صنعتي ايران از جمله نهادهاي فع��ال در انجام اين پروژه فضايي 
بودند كه با همكاري يك ش��ركت ايتاليايي به عنوان مشاور اين پروژه انجام 
 ش��د. ابراهيمي در مورد ماهواره ملي اميد گف��ت: ماهواره ملي اميد در مدار 

بيضوي ش��كل دور زمين گردش مي كرد و داراي ش��عاع اوج 378 كيلومتر 
و ش��عاع فرود 244 كيلومتر بود. اين ماهواره در ش��يب 55 درجه نسبت به 
زمين قرار داشت و با پريود 90 دقيقه اي در شبانه روز، 15 بار به دور زمين 
گردش مي كرد. رئيس گروه علوم فضايي صاايران خاطرنش��ان كرد: ماهواره 
ملي اميد با طول عمر دو ماه، 27 كيلوگرم وزن داشت. لحظه  جدايش ماهواره 
از ماهواره بر در منطقه چابهار استان سيستان و بلوچستان انجام شد و دومين 

ارتباط با ماهواره در سواحل شرقي مديترانه گزارش شد. 
وي در مورد پروژه  كاوشگرها در پژوهشگاه هوا فضا گفت: كاوشگر سه كه 
حاوي يك موش، دو الك پش��ت و چند كرم و سلول هاي انساني بود، اولين 
تصوير ايران از فضا را تهيه كرد. رئيس گروه علوم فضايي صاايران با اش��اره 
به س��اخت ايستگاه بومي سنجش از دور هش��ت و دو متري، اظهار داشت: 
اين ايس��تگاه با دقت كمتر دو مت��ر داراي قطر 2/8 ، دقت رهگيري خودكار 
پنج صدم درجه ، تحمل سرعت باد 200كيلومتر در ساعت و داراي آنتني به 
ارتفاع 14 متر است. ابراهيمي در مورد پروژه رديابي و شناسايي الكترواپتيكي 
 فضايي گفت: هدف اين پروژه جس��تجو و شناس��ايي اجسام فضايي بسيار 
ك��م نور با دس��ت كم قدر 15 با زاويه ديد حدود چه��ار درجه در مدارهاي 
مختل��ف و اس��تخراج و بيش بيني م��دار حركت آنهاس��ت. وي افزود: اين 
مأموريت توسط چهار تلسكوپ جستجوگر و همچنين رديابي، تصويربرداري 
و استخراج جزئيات بيشتر ماهواره توسط يك تلسكوپ ردياب با حداقل قدر 
16 ب��ا زاويه ديد حدود دو درجه اس��ت كه در مداره��اي لئو، مئو و ژئو به 
جستجوي اجسام خواهد پرداخت. ابراهيمي همچنين از تأسيس پژوهشكده 
رص��د تكنولوژي در مركز صااي��ران خبر داد و گفت: اين مركز بناس��ت تا 
فن��اوري هاي روز دنيا را رصد و با توجه به آن، آينده فضايي كش��ور را نيز 
تعيين كند. رئيس گروه صنايع فضايي صاايران گفت:آمريكا، روسيه، اوكراين، 
باروس و كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا از جمله كش��ورهايي هستند كه 
توانايي طراحي س��اخت و پرتاب ماهواره را دارند. وي افزود: هندوس��تان، 
ژاپن و چين از جمله كشورهاي آسيايي هستند كه توانايي ساخت و پرتاب 

ماهواره را در اختيار دارند.

ابراهيمی، رئيس گروه صنايع فضايی صاايران:

ماهواره مصباح يک با سيمرغ 2 
به فضا می رود 

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

علی الريجانی:
ادغام  وزارتخانه ها غیرقانونی است

لزوم اصالح پرداخت يارانه
احتمال کسری بودجه در سال 90 زیاد است

رئيس مجلس ش��ورای اس��امی ب��ا تأكيد بر 
اين ك��ه ادغ��ام وزارتخانه ها ب��دون تصويب 
مجل��س غي��ر قانونی اس��ت، تاكيد ك��رد كه 
وزرای وزارتخان��ه های ادغام��ی به دليل رأی 
اعتم��ادی ك��ه از نماين��دگان مل��ت گرفته اند، 
موظف به ادامه كار خود هس��تند، مگر اين كه 
به دس��تور صريح رئيس جمهور عزل ش��وند. 
درجلس��ه روز گذشته مجلس ستار هدايتخواه، 
 اس��داله عباس��ی، علی عباس��پور، محمد جواد 
جهانگي��ر زاده ب��ه اع��ام تذكراتی نس��بت به 
مصوبات اخير هيأت وزيران پرداختند. س��تار 
هدايتخ��واه با اعت��راض به تركيب كميس��يون 
تلفي��ق بودج��ه 90 گف��ت: بر اس��اس تركيب 
فعلی كميس��يون تلفيق، نظرات كميسيون های 
تخصص��ی مورد توجه ق��رار نگرفته و نظرات 
برخ��ی افراد ب��ر نظرات كميس��يون تخصصی 

ارجح است.
الريجانی در پاسخ گفت: با توجه به مذاكراتی 
كه با مفتح مخبر كميسيون تلفيق داشتيم، مقرر 
شد مذاكراتی پيرامون اصاح تركيب كميسيون 
تلفيق ص��ورت بگيرد. هدايتخ��واه همچنين با 
اش��اره به اختاف جديد دول��ت و مجلس در 
مس��أله ادغام وزارتخانه ه��ا و معرفی وزرای 
جدي��د، گفت: عاقانه ترين راه اين اس��ت كه 
استفس��اريه دو فوريتی درباره م��اده 53 قانون 
برنامه پنجم توس��عه ارائه ش��ود تا تكليف اين 
موضوع مشخص ش��ود.در ادامه اين مذاكرات 
محم��د ج��واد جهانگي��رزاده نماين��ده م��ردم 

 اروميه، ب��ا اعتراض به خ��روج برخی وزرای 
وزارتخانه ه��ای ادغام ش��ده از محل خدمت 
خود، گف��ت: نمايندگان مجل��س هنوز اليحه 
 وزارتخان��ه ه��ای ادغام��ی دولت را بررس��ی 
نكرده اند و ممكن اس��ت به برخ��ی ادغام ها 
معت��رض باش��ند، بنابراي��ن وزرا بايد در محل 
خدم��ت خ��ود تا زم��ان پايان بررس��ی اليحه 
حضور يابن��د. عضو كميس��يون امنيت ملی و 
سياست خارجی مجلس تأكيد كرد: ما با ادغام 
وزارت نيرو و نفت مخالفيم، چون مس��أله آب 
شرب به وزارت نفت ارتباطی ندارد. وی افزود: 
اي��ن نقل و انتقال ها و عدم معرفی برخی وزرا 
از جمل��ه وزير راه و وزي��ر ورزش و جوانان 
باعث تزلزل وس��يع در بدنه مديريت كش��ور 
خواهند شد. علی الريجانی، رئيس مجلس در 
پاس��خ به اين تذكر جهانگير زاده اظهار داشت: 
طبق نظر مجلس و طبق قانون دولت ابتدا بايد 
اليحه ادغام ها را به تصويب مجلس برساند و 
 سپس برای وزرای جديد رأی اعتماد بگيرد يا 
اي��ن كه طی استفس��اريه ای ابهام��ات خود را 
مطرح كند. وی تأكيد كرد: دولت نبايد مصوبه 
هي��أت وزيران را قبل از تصويب مجلس برای 
اجرا به وزارتخانه ها اباغ كند. همچنين اس��د 
اله عباس��ی، رئيس فراكس��يون گردش��گری و 
ميراث فرهنگی با اعام تذكری اظهار داش��ت: 
در ح��ال حاضر س��ازمان مي��راث فرهنگی و 
گردشگری سرپرس��ت ندارد و سازمان تربيت 
بدن��ی و س��ازمان جوانان باتكليف اس��ت و 

مصوبه مجلس در زمينه تشكيل وزارت ورزش 
و جوانان بر زمين مانده اس��ت. اسداله عباسی، 
نماينده مردم رودس��ر و املش افزود: بيشترين 
مراجع��ات نماين��دگان ب��ه وزارت راه و نيرو 
است كه بيش از شش ماه است كه پاسخگوی 
وكای ملت نيس��تند و مش��كات حوزه های 
انتخابيه الينحل مانده اس��ت. وی تأكيد كرد: با 
تذك��ری كه در بدنه مديريت كش��ور به وجود 
آمده، امكان اجرای دقيق بودجه اباغی 1390 
وجود ندارد. رئيس مجلس شورای اسامی در 
پاس��خ به اين نماينده تصريح كرد: در همه اين 
م��وارد نامه نگاری هايی صورت گرفته اس��ت 
 و مجل��س در مق��ام قانونگ��ذاری و نظارت، 
پيگي��ری های الزم را از طري��ق قوه قضائيه يا 
راهكاره��ای نظارتی قوه مقنن��ه صورت داده 
اس��ت. در ادامه علی عباس��پور ف��رد تهرانی با 
تأكي��د بر اين كه دولت قوانين تصويب ش��ده 
مبن��ی بر تش��كيل وزارت ورزش و جوانان را 
رها كرده اس��ت، گفت: دولت به جای اجرای 
محكمات به اجرای متش��ابهات پرداخته است 
و ب��ه جای تش��كيل وزارت ورزش و جوانان 
خبرهاي��ی از ادغ��ام برخ��ی وزارتخان��ه ها و 
خروج برخ��ی وزرا از وزارتخانه های ادغامی 
به گوش می رسد. وی تأكيد كرد: احتمال لغو 
مصوبات هي��أت وزيران و مخالفت نمايندگان 
با اين مصوبات در صحن علنی مجلس وجود 
دارد، بنابراي��ن وزرا طبق قان��ون اجازه ندارند 

وزارتخانه ها را ترك كنند. 

عضو كميس��يون برنامه و بودجه از احتمال كسری 
بودجه در سال 90 خبر داد و گفت: اجرای نادرست 
قانون هدفمندی، اص��رار دولت بر پرداخت نقدی 
يارانه ها به شيوه كنونی و احتمال كاهش قيمت نفت 
در بازار جهانی از عللی اس��ت كه احتمال كسری 
بودجه را در س��ال 90 باال می برد. حجت االسام 
علی بنايی در گفتگو با خبرنگاران بر لزوم اصاح 
ش��يوه پرداخت يارانه های نقدی به مردم از سوی 
دولت تأكيد كرد و گفت: اصرار دولت بر ادامه شيوه 
كنونی پرداخت يارانه ها بار س��نگينی را بر بودجه 

كشور وارد می كند كه از توان كشور خارج است و 
احتمال بروز كسری بودجه را نيز باال می برد.

وی در ادامه با بيان اين كه قيمت پايه هر بشكه نفت 
در بودجه معادل با 81/5 دالر در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت، افزود: در س��الی كه پيش رو داريم بايد هر 
بشكه نفت را حداقل 90 دالر بفروشيم تا با كسری 
بودجه روبه رو نش��ويم، اما با شرايطی كه در جهان 
امروز وج��ود دارد، بروز اتفاقی كه موجب كاهش 
شديد قيمت نفت شود، اص���ًا دور از ذهن نيست 
و همي��ن موضوع احتمال بروز كس��ری بودجه را 

تقويت می كند.
بنايی همچنين با تأكيد بر اين كه شيوه پرداخت نقدی 
يارانه ها به مردم بايد اصاح ش��ود، تصريح كرد: در 
سال 90 تعداد يارانه بگيرهای كشور به 72/5 ميليون 
نفر می رسد كه اين به معنای ايجاد بار مالی سنگين و 
خارج از توان برای بودجه كشور است، پس دولت 
بايد هر چه سريع تر ش��يوه پرداخت نقدی يارانه ها 
را اص��اح كن��د و به جای پرداخ��ت يارانه به تمام 
دهك های درآمدی كشور، تنها به افرادی يارانه بدهد 

كه جزء شش دهك پايين جامعه هستند. 

جليلي در پاسخ به نامه اشتون؛
استقبال تهران از بازگشت گروه 5+1 

به گفتگو حول نقاط مشترك
دبي��ر ش��وراي عالي امنيت مل��ي كش��ورمان در نامه خود ب��ه نماينده 
اتحادي��ه اروپ��ا در ام��ور خارج��ي و سياس��ت امنيت��ي نوش��ت: از 
 بازگش��ت ش��ما به گفتگو براي همكاري حول نقاط مش��ترك استقبال 

مي كنم.  
به گزارش دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، سعيد جليلي، نماينده مقام 
معظم رهبري در نامه خود به كاترين اش��تون خاطرنش��ان كرد: احترام 
 به حقوق ملت ها و پرهيز از به كارگيري فش��ار ، دو پايه اساسي براي 

همكاري هاست. 
در اي��ن نامه تصريح ش��ده اس��ت: اراده ملت ها جايگزين مناس��بات 
اس��تبدادي در نظام بين الملل خواهد ش��د. جليلي تأكي��د كرد: اصرار 
بيهوده برخي دولت ها براي تداوم مناس��بات نابرابر در جهان و مقابله 
با خواس��ت ملت ها و حمايت آنها از حاكمان مس��تبد ديگر نمي تواند 
ادامه داش��ته باشد. در اين نامه كه امروز توسط سفير جمهوري اسامي 
ايران در اتحاديه اروپا به اش��تون تسليم شد، آمده است: تحوالت چند 
ماه اخير نشان داد بس��ته پيشنهادي سه سال پيش ايران مبتني بر دركي 

صحيح از واقعيت ها بوده است.

با تجمع در مقابل سفارت آمريکا
مردم مالزي توطئه هاي آمریكا 

علیه جهان اسالم را محكوم کردند
جمعي از مردم و فعاالن سياسي مالزي با تجمع در مقابل سفارت آمريكا 
در كواالالمپ��ور، اعت��راض خود را ب��ه دخالت هاي كاخ س��فيد در امور 
كشورهاي اسامي اعام كردند. تجمع كنندگان نامه اي خطاب به باراك 
اوباما رئيس جمهوري آمريكا به سفارت اين كشور ارائه كردند كه در آن 
نس��بت به دخالت هاي آمريكا در كش��ورهاي اسامي و حمايت از رژيم 

صهيونيستي اعتراض شده بود. 
در اين نامه آمده اس��ت كه ما تجمع كنندگان ش��ديدترين اعتراض خود 
را به مداخله نظامي آمريكا در ليبي و توطئه در ديگر كش��ورهاي اسامي 

اعام مي كنيم. 
مداخله نظامي در ليبي جان انسان هاي بي گناه بسياري را به خطر انداخته 
است و اين اولين باري نيست كه آمريكا در كشورهاي داراي منابع نفتي 

مداخله كرده و جان انسان ها را به خطر مي اندازد. 
تجم��ع كنندگان همچنين در بخش ديگ��ري از بيانيه خود ضمن محكوم 
كردن حمايت هاي آمريكا از اس��رائيل، اين رژيم را س��ركرده تروريسم 
در جهان معرفي كرده و آورده اند كه اس��رائيل به راحتي با حمايت هاي 

آمريكا فلسطينيان را مي كشد. 
در اين نامه اعتراض آميز آمده اس��ت ت��ا زماني كه آمريكا رفتار ناعادالنه 
خود را در جهان پايان ندهد، تروريسم نيز پايان نخواهد يافت. در بخش 
ديگري از نامه معترضان خطاب به اوباما از چگونگي كشته شدن بن الدن 

و رها كردن جسد وي در دريا انتقاد شده است.

صندوق بين المللي پول:
 آمریكا برتري اقتصادي 
خود را از دست مي دهد

 رس��انه هاي خبري روس��يه روز سه ش��نبه به نقل از معاون اول صندوق 
بي��ن المللي پول اعام كردند: آمريكا در 10 س��ال آينده برتري اقتصادي 
خود را از دست مي دهد.  جان ليپسكي، معاون اول صندوق بين المللي 
پول گفت: در 10 س��ال آينده و حتي زودت��ر ، آمريكا ديگر اقتصاد برتر 

جهان از نظر توليد ناخالص ملي نخواهد بود. 
اين مقام صندوق بين المللي پول به مش��كات گس��ترده آمريكا در زمينه 
كسري بودجه و تأمين درآمدهاي بودجه اين كشور اشاره كرد كه هر سال 
افزايش مي يابد. كس��ري بودجه آمريكا در سال 2010 به بيش از يكهزار 
و 400 ميليارد دالر رس��يد و انتظار مي رود اين رقم نجومي امسال نيز به 

يك هزار و 500 ميليارد دالر افزايش بيابد. 
مع��اون اول صن��دوق بين المللي پ��ول افزود: وضعيت در اي��ن زمينه با 
توج��ه به پيش بيني هاي بدبينانه درباره كس��ري بودجه آمريكا و توانايي 
دولت اين كش��ور براي مقابله با آن، وخيم تر مي شود. وي اظهار داشت: 
آمريكا بايد اقدامات فوري براي س��امان دادن به وضع مالي اين كش��ور، 
كاهش كس��ري بودجه و نيز كاهش آهنگ رش��د بده��ي دولتي به عمل 
آورد. ليپس��كي اضافه كرد: كارشناسان درباره توانايي دولت آمريكا براي 
حل اين مس��ائل ش��ك و ترديد دارند. ب��ه گزارش رس��انه هاي خبري 
روس��يه، در حال حاضر بدهي دولت آمري��كا به بيش از 14 هزار ميليارد 
 دالر رس��يده اس��ت و اين كش��ور بدهكارترين كش��ور جهان محسوب 

مي شود.

 قزاقستان موانع گسترش تجاري 
را کاهش مي دهد

وزير اقتصاد قزاقس��تان اع��ام كرد: طرحي مبني بركاهش موانع دس��ت 
و پاگير با هدف گس��ترش فعاليت ش��ركت هاي تجاري و توس��عه امور 

اقتصادي در اين كشور به اجرا گذاشته مي شود. 
خبرگزاري ريانووس��تي ب��ه نقل از كايرات كليمبت اوف نوش��ت كه در 
اج��راي اين ط��رح محدوديت هاي اخ��ذ مجوز و پروان��ه فعاليت هاي 
تجاري به ميزان 30 درصد حذف خواهند ش��د. كليمبت اوف در نشست 
 كابينه دولت در ش��هر آس��تانه گف��ت: اين امر نه تنها منجر به گس��ترش
فعاليت هاي تجاري، بلكه باعث رشد 7 درصدي اقتصادي در كشور خواهد 
 شد. اين گزارش حاكي است كه طرح مذكور به صورت اليحه قرار است در 
سه ماه آخر س��ال 2011 ميادي براي تصويب به پارلمان قزاقستان ارائه 
ش��ود. به گفته وزير اقتصاد قزاقستان همچنين قرار است كنترل دولتي بر 

اقتصاد اين كشور نيز كاسته شود. 
بناب��ر گ��زارش ها، قزاقس��تان به دليل داش��تن منابع معدني و س��وخت 
فسيلي، بيشترين رش��د اقتصادي در ميان كشورهاي آسياي ميانه را دارد. 
گفتني اس��ت قزاقس��تان با در اختيار داش��تن 19 درصد ذخاير اورانيوم، 
 يك��ي از كش��ورهاي عم��ده تولي��ده كننده اين م��اده معدن��ي در جهان 

است. 

روزنامه تايواني :
  چین نگران مداخله آمریكا 

در شورش هاي اجتماعي است
ي��ك روزنامه تايواني نوش��ت : مقام ه��اي چين نگ��ران مداخله آمريكا 
و برخي از كش��ورهاي غرب��ي در ناآرامي هاي اجتماعي در اين كش��ور 
 هس��تند. تايپ��ه تايم��ز مي نويس��د:چيني ها ب��ه دليل همي��ن نگراني ها 
 دس��ت كم 60 برنامه را كه س��فارت آمريكا در پكن تنطيم كرده بود ، لغو 

كرده اند.
 از جمل��ه برنام��ه هاي لغو ش��ده كه روزنامه به آنها اش��اره كرده اس��ت 
م��ي توان ب��ه چندين هماي��ش فرهنگي، برنام��ه هاي آموزش��ي و ديد 
 و بازديده��اي نمايندگ��ي آمريكا اش��اره ك��رد. تمامي اي��ن برنامه ها را 
مق��ام هاي چين در ماه هاي فوريه و مارس لغو كرده اند. از جمله برخي 
از س��فارتخانه ها كش��ورهاي اروپايي در پكن نيز با همين مسأله مواجه 
ش��ده و تحت فش��ارهايي قرار گرفته اند. تايپه تايمز افزود : شركت هاي 
غيرانتفاعي كه كمك هاي مالي را از دولت هاي آمريكا و يا كش��ورهاي 
اروپاي��ي درياف��ت مي كنند، تحت نظارت و كنت��رل جدي تري در چين 

قرار گرفته اند. 
روزنام��ه تايواني خاطر نش��ان كرد : چين به ش��دت نگ��ران نفود غرب 
در اين كش��ور اس��ت و به همين سبب س��ايت هاي توئيتر و فيس بوك 
را مس��دود ك��رده و محدوديت هاي��ي در اينترنت در نظر گرفته اس��ت. 
نش��ريه تصريح كرد كه چين پس از تش��ديد ناآرامي ها در كش��ورهاي 
خاورميانه و آفريقاي ش��مالي، از نفوذ غرب بيش��تر نگران ش��ده است. 
تايپه تايمز مي نويس��د : مقام هاي چين اكنون به اين باور رس��يده اند كه 
آمريكا س��عي دارد به ناآرامي هاي جهان عرب دامن بزند و در خصوص 
چين نيز تاش هايي كرده اس��ت. اين روزنامه فراخوان اينترنتي غربي ها 
براي برپايي انقاب ياس��مين در چين و برگ��زاري تعدادي از تجمعات 
در 13 ش��هر اي��ن كش��ور در ماه هاي گذش��ته را از جمل��ه تاش هاي 
 غرب براي دامن زدن به ش��ورش ها و ناآرامي ها در اين كش��ور دانسته 

است.

نماين��ده مردم تهران، ري، ش��ميرانات و 
اسامشهر در مجلس گفت: استان تهران 
امسال بودجه خود را كامل دريافت كرد.
الله افتخاري در جلس��ه ش��وراي اداري 
شهرس��تان ري در ف��رودگاه بين المللي 
امام خميني )ره(، با اش��اره به رايزني هاي 
صورت گرفته در ارتباط با پيگيري و حل 
مش��كات تهران اظهار داشت: در سالي 
كه گذشت در راستاي پيگيري مشكات 
تهران با همكاري مسئوالن و فرمانداران 
شهرستان ها، مشكات دسته بندي شد و 
بر اس��اس ارتباط مس��ائل با دستگاه هاي 
مختلف ب��ا وزراي مرتبط با آن موضوع، 
جلسات فراواني گذاشته شد تا در راستاي 
رف��ع آن اقدام��ات الزم ص��ورت پذيرد. 
نماين��ده مردم تهران، ري، ش��ميرانات و 
اسامش��هر گف��ت: در همين راس��تا در 
ارتباط با رفع مش��كل آب ش��رب چند 
شهرستان تهران جلس��ه اي چهار ساعته 
ب��ا وزير نيرو برگزار ش��د و همچنين در 

زمينه برق مناطق جلسه اي با معاون وزير 
نيرو در اين ارتباط بحث و گفتگو ش��د. 
وي در ادام��ه با تأكيد بر ارتقاي وضعيت 
بهداشت بخش ها و شهرهاي استان افزود: 
در ارتباط با مركز بهداش��ت حس��ن آباد 
فش��افويه با پيگيري هاي صورت گرفته، 
معاون وزير بهداشت به اين بخش آمد و 
امروز شاهد اين هستيم كه مركز بهداشت 
قديمي اين بخش تخريب و اقدامات الزم 
براي بازس��ازي آن صورت گرفته است. 
افتخاري مسائل فرهنگي استان را از جمله 
مس��ائل بااهميت خواند و تأكيد كرد: در 
راستاي فعاليت هاي فرهنگي رايزني هايي 
انجام ش��ده اس��ت. نماينده مردم تهران، 
ري، ش��ميرانات و اسامشهر در ادامه دو 
بانده كردن جاده قديم قم، راه آهن شهرك 
صنعتي شمس آباد و مترو پاكدشت را از 
جمله ام��وري عنوان كرد كه در دس��ت 
پيگيري اس��ت و قدم هاي خوبي هم در 

اين ارتباط برداشته شده است.

نماينده مردم تهران در مجلس:
استان تهران بودجه خود را کامل دریافت کرد

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

بانك هاي عامل مسئول صدور 
کارت خرید اعتباري کارگران 

مدير طرح خريد اعتباري ميزان اعام ك��رد: كارگران با ارائه اطاعات الزم 
و پر كردن فرم درخواس��ت دريافت كارت اعتباري، مي توانند به بانك هاي 
عامل مراجع��ه كرده و كارت خود را دريافت كنن��د. وحيد يزداني تصريح 
كرد: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده براي پوشش اين طرح، بانك رفاه 
كارگران، به عنوان بانك عامل معرفي شده است. وي با اشاره به فعال شدن 
كميته هاي استاني براي پيشبرد طرح ملي اعطاي كارت اعتباري به كارگران، 
خاطرنشان كرد: كميته هاي استاني متشكل از نماينده استانداري، رئيس سازمان 
بازرگاني ، رئيس سازمان صنايع و معادن ، رئيس مجمع امور صنفي و توزيعي 
به اضافه نماينده اي از شركت مد نظر IT، درراستاي اعطاي كارت اعتباري 
به كارگران اس��تان ها، اقدامات الزم را انجام مي دهند. به گفته وي، به واسطه 
حضور اقشار كارگري در اين طرح ملي، براساس تفاهمي كه با وزارت كار 
صورت گرفته است، مقرر شد مديران كل كار و امور اجتماعي استان ها نيز 
در اين تركيب قرار گرفته و بسترهاي الزم براي مشاركت واحدهاي صنفي 
 نيز فراهم ش��ود. يزداني افزود:  كارگ��ران مي توانند همانند كارمندان از مبلغ 
يك ميليون و 500 هزارتومان كارت اعتباري مدنظر اس��تفاده كنند. از اين رو 
اگر اطاعات الزم هرچه سريع تر تحويل داده شود، صدور كارت ها سرعت 

بيشتري خواهد داشت. 

مناب��ع  و  مديري��ت  توس��عه  مع��اون 
انس��انی اس��تانداری تهران اظهار داشت: 
40 درص��د كاركن��ان دول��ت در اس��تان 
دوركار   90 س��ال  پاي��ان  ت��ا   ته��ران 
 می ش��وند. نعمت اله تركی اف��زود: تمام 
فعاليت هايی كه اجرای آن از طريق دوركاری 
امكان پذير است، در دستگاه های اجرايی 
استان شناسايی شدند و برنامه ريزی برای 
اجرای اين فعاليت ها از طريق دوركاری در 
حال انجام است. وی گفت: تاكنون بيش از 
چهار هزار نفر از كارمندان دولت در استان 
تهران دوركار شدند. اين مسئول ادامه داد: 

اين تعداد كارمندان كه در قالب دوركاری 
 فعاليت خود را آغاز كردند، مربوط به تمامی 

دستگاه های اجرايی استان تهران هستند. 
وی خاطرنش��ان كرد: تا كن��ون برخی از 
 دس��تگاه های اجرايی اس��تان توانسته اند 
20 درصد از كاركنان خود را دوركار كنند. 
تركی افزود: دس��تگاه های اجرايی استان 
تهران در حال پيگيری هستند تا اين طرح 
دوركاری را در بخش های مختلف افزايش 
دهند. وی يادآور شد: زيرساخت های الزم 
برای اجرای آيين نامه دوركاری در استان 

تهران فراهم شده است.

40 درصد کارکنان استان تهران 
تا پایان سال 90 دورکار می شوند
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بازنشس��تگی ي��ك اتفاق اجتناب ناپذي��ر دردوران زندگی افراد ش��اغل به 
ش��مار م��ی رود. هر چند كه در دنيای كنونی، بس��ياری از زن��ان پا به پای 
 م��ردان كار ك��رده و آنان نيز اين موقعي��ت را درك خواهند كرد، اما به نظر 
می رس��د ك��ه پديده بازنشس��تگی برای مردان س��خت تر ب��وده و در اثر 
رخ دادن آن ب��ا مش��كات بيش��تری مواجه می ش��وند، چرا ك��ه زنان بعد 
 از فراغ��ت از كار، ت��ازه مس��ئوليت ها و وظايف خانوادگی ش��ان ش��كل 
ت��ازه ای ب��ه خود گرفت��ه و گوي��ی فرصت بيش��تری ب��رای كار كردن و 
رس��يدگی به امور من��زل پيدا می كنند، ام��ا اين وضعيت تقريب��ًا در مورد 
م��ردان ص��دق نمی كن��د و ب��ه واقع بازنشس��تگی ب��رای آنه��ا معادل و 
 مس��اوی ب��ا بيكاری و از دس��ت دادن كفاي��ت ها و كارآم��دی های قبلی 
است. بنابراين در ادامه اين يادداشت سعی خواهيم نمود تا توصيه های كلی 
به افراد ش��اغل)به خصوص مردان( ارائه دهيم تا بهتر و راحت تر بتوانند با 
اين ش��رايط جديد كنار بيايند. بهتر است هنگامی كه سركار هستيد و هنوز 
 بازنشسته نشده ايد يك برنامه ريزی دقيق برای دوران بازنشستگی خود انجام 
 دهيد.بس��ياری از افراد به هنگام بازنشس��تگی با مش��كات زيادی مواجه 
می شوند، زيرا اينگونه افراد از جهات مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
و... وابس��ته به شرايط كاری و يا دوستان كاری خود هستند. به همين دليل 

بهتر است افراد شاغل از قبل خود را برای اين دوران آماده كنند. 
تنها با كسب اين آمادگی می توانيد توانايی های ذهنی و ارتباطات اجتماعی 
خ��ود را در اين دوران در ح��د قابل قبولی حفظ كرده و با اعضای خانواده 
 به ويژه همس��ر خود ارتباط خوبی داش��ته باشيد.كسب اين آمادگی مستلزم 

پاره ای نكات است كه در ادامه به آنها اشاره می شود:
بدانید که چه کاری می خواهید انجام دهید

هر كس برای دوران بازنشس��تگی خود، برنامه خاصی دارد. به عنوان مثال 
ش��ما ممكن اس��ت متقاضی يك كار نيمه وقت، خدمات داوطلبانه و انسان 
دوس��تانه، مس��افرت رفتن)ايران گردی يا جهان گردی(، مش��غول شدن به 
س��رگرمی مورد عاق��ه تان كه همواره آرزوی انجام آن را داش��ته ايد و ... 
 باش��يد. در هر حال قبل از هر چيز بايد بدانيد كه چكار می خواهيد انجام 

دهيد.
مقدمات الزم را فراهم نمایید

تا زمانی كه شاغل هستيد با دوستانتان در ارتباط باشيد و با آنها درخصوص 
كار نيم��ه وقت مورد عاقه تان مش��ورت كنيد. ممكن اس��ت بس��ياری از 
ش��ركت ها خواستار استفاده از تجربيات شما باشند. همچنين ممكن است 
شما بتوانيد به اين موفقيت دست يابيد كه كار نيمه وقت تان همان سرگرمی 
مورد عاقه هميشگی تان باشد كه در دوران اشتغال به كار ، فرصت انجام 
آن را نداشته ايد بنابراين از اين كه ديگران بدانند دنبال كار هستيد، هراسی 

نداشته باشيد و آنها را برای يافتن شغل مناسب تان به كار گيريد.
از فرصت های آموزشی و مهارت آموزی استفاده کنید

در برخ��ی از مراكز دولتی، كانون های بازنشس��تگی و خانه های س��امت 
شهرداری، دوره های آموزشی به طور رايگان يا با قيمت مناسب برای افراد 

بازنشسته برگزار می شود. 
از اي��ن فرص��ت برای فعال نگه داش��تن مغ��ز و حافظه خود، ي��اد گرفتن 

موضوعات جديد و تعامل با افراد مختلف استفاده نماييد.
به عضویت گروه های داوطلبی و انسان دوستانه درآیید

چنانچه می خواهيد در فعاليت های اجتماعی و مردمی مش��اركت داش��ته 
باش��يد، پيش از ش��روع دوره بازنشس��تگی در تماس با اين مراكز باشيد تا 
بتوانيد با شناخت كامل تر و بهتر، گروه متناسب با روحيات خود را انتخاب 

كنيد.
فرصت مسافرت رفتن را از دست ندهید

از جمله فعاليت هايی كه می تواند برای اين دوران بس��يار سرگرم كننده و 
مهيج باش��د، مسافرت رفتن است. چنانچه ش��ما در عضويت يك گروه يا 
انجمن خاص باشيد، ضمن آنكه می توانيد از تخفيف های احتمالی استفاده 
كنيد، می توانيد همسفران مناسبی نيز برای خود پيدا كنيد؛ به ويژه اگر فرد 
بازنشس��ته تنها باشد )به دليل فوت همس��ر و يا...(، اين موضوع از اهميت 

بسزايی برخوردار خواهد بود.
به دنبال انجام سرگرمی های مورد عالقه همیشگی تان باشید

بس��ياری از اف��راد هميش��ه آرزوی انج��ام كاری را داش��ته ان��د ك��ه ب��ه 
دلي��ل كمب��ود وق��ت موفق ب��ه انجام ي��ا اتم��ام آن نش��ده ان��د. اينگونه 
س��رگرمی ه��ا می تواند بخ��ش مهم��ی از دوران بازنشس��تگی را پر كند. 
 همچني��ن می توانيد از س��اير افراد بازنشس��ته كه عاقه مند به اين دس��ته 

سرگرمی ها هستند، نيز استفاده كنيد و يك گروه قوی تشكيل دهيد.
به فعالیت های جسمانی بپردازید

برای دور ماندن از بس��ياری بيماری های جس��می و روحی در اين دوران، 
می توانيد به انجام ورزش های گروهی بپردازيد. 

حتی ممكن اس��ت با اين كار بتوانيد به تناس��ب اندام بهتری نسبت به قبل 

دس��ت پيدا كنيد و يا حداقل شرايط مطلوب گذشته را حفظ كنيد. انتخاب 
نوع و س��طح ورزش در دوران بازنشس��تگی بايد قبل از ش��روع اين دوره 
آغاز ش��ود تا به ش��كل يك عادت و نياز در زندگی تان مطرح شود، وگرنه 
ب��ه زودی آن را فراموش خواهيد كرد و زمان آن را به كارهای غيرضروری 

ديگری اختصاص خواهيد داد.
تقویم کاری و زمانی داشته باشید

 س��عی كني��د قبل از ش��روع دوران بازنشس��تگی فهرس��تی از كارهايی كه 
م��ی خواهيد انج��ام دهيد تهيه كرده و زمان انجام و يا اولويت بندی آنها را 
فراهم كنيد. منظور از اين كار اين نيس��ت كه بايد تك تك ساعات خود را 
بر طبق اين جدول س��پری كنيد و دوباره ش��بيه دوران اشتغال به كار، خود 
را گرفتار اس��ترس و يكنواختی كنيد، بلكه اين روش به شما كمك خواهد 
كرد كه فعاليت هايتان هدفمندتر باش��د و نتايج آن برای خود و اطرافيانتان 
ملموس تر باشد.س��عی كنيد قبل از ش��روع دوران بازنشستگی فهرستی از 

كارهايی كه می خواهيد انجام دهيد تهيه كنيد. 
اين روش به ش��ما كمك خواهد كرد كه فعاليت هايتان هدفمندتر ش��ده و 
نتاي��ج آن برای خ��ود و اطرافيانتان ملموس تر باش��د. در انتها عنوان كردن 
اين مطلب ضروری به نظر می رسد كه بسياری از مردان در دوران اشتغال 
خود آن قدر درگير مشكات و مشغله های كاری خود می گردند كه تقريبًا 

خانواده و همسر خود را فراموش می كنند. 
بنابراين به ش��ما بازنشس��ته گرامی و يا ش��ما كه در آس��تانه بازنشس��تگی 
هس��تيد،توصيه می ش��ود ك��ه در اين دوران توجه بيش��تری به همس��ر و 
تفريحات وی داش��ته باش��يد و اين دوران را تمام و كمال اختصاص به كار 
تمام وقت جدی يا دوستان و هم دوره ای های خود نكنيد. به طور حتم با 

شروع بازنشستگی، فصل جديدی در زندگی شما رقم می خورد. 
ش��ايد در اين ش��رايط فرزندان ش��ما ازدواج كرده باش��ند و حتی ش��ما و 
همس��رتان والدين خود را از دست داده باشيد، بنابراين در حال حاضرتنها 
ش��ما و همس��رتان مونس و همدم دائمی هم هستيد. اين اوقات را غنيمت 
ش��مرده و برای همس��رتان اهميت بيشتری قائل ش��ده و زمان بيشتری را 

صرف وی و خواسته هايش كنيد.

آژیر

جديدتري��ن آماری ك��ه مركز مطالعات 
راهبردی س��ازمان ملی جوانان منتش��ر 
ك��رده، ارق��ام جدي��دی را در اين مورد 
نش��ان می دهد كه نش��ان دهنده رش��د 
دوبرابری طاق در برابر ازدواج اس��ت. 
طاق در كشور به مرحله هشدار رسيده 
است. از سال پيش تا كنون اين موضوع 
كه حاال خيلی از جامعه شناس��ان آن را 
يك مشكل اجتماعی می دانند، در صدر 
اخبار اجتماعی كش��ور ق��رار گرفته و 
هر از چندگاه، مس��ئوالن كشور نسبت 
به ب��اال رفتن آمار آن هش��دار می دهند. 
س��ال 88  اختاف هايی كه دامنه اش به 
خانواده ها هم كشيده شد و باعث شد كه 
به يكباره تعداد زيادی از مسئوالن كشور 
و كارشناسان اجتماعی در مورد افزايش 
طاق و كاهش آمار ازدواج اظهار نگرانی 

كنند.
مرك��ز مطالعات راهبردی اين س��ازمان 
بر اس��اس مطالعات انجام شده در مورد 
وضعيت ازدواج و طاق در اس��تان های 
مختلف طی س��ال های 83 تا 88 ، اعام 
كرده است: اغلب اس��تان ها رشد منفی 
در ازدواج داش��ته  اند، اما در مجموع در 
چند سال گذش��ته نرخ رشد ازدواج در 
كشور در حال افزايش بوده كه البته ميزان 
رشد آن كم اس��ت. مقايسه آمار 6 ماهه 
اول سال 88 با سال 89 نشان می دهد كه 
ازدواج 3/2درص��د و طاق 6/2 در صد 

رشد داشته است. 
طبق آخرين آمار رس��می سازمان ثبت 
احوال، ميزان طاق در شش ماه نخست 
س��ال جاری در كل كش��ور 65 هزار و 
505 واقع��ه ب��وده كه نس��بت به مدت 
مشابه در س��ال قبل 6/2 درصد افزايش 
داشته است. بر اس��اس اين آمار، امسال 
نرخ افزايش طاق دو برابر نرخ افزايش 
ازدواج در كل كشور بوده است چنان كه 
مطالعات انجام ش��ده بر روی نرخ رشد 
3/2 درصدی ازدواج نش��ان داده اس��ت 
كه در ش��هرها ازدواج رشد منفی داشته، 
اين در حالی است كه در روستاها شاهد 
رش��د مثبت 11/8درصدی بوديم كه در 
مجموع نرخ رشد 3/2 درصدی ازدواج 

را در شهر و روستا مشاهده شده است.
مولفه  های مختلفی در مورد داليل تاخير 

ازدواج قابل اش��اره اس��ت و بر اساس 
نظرس��نجی انجام ش��ده در بين جوانان 
بر خاف تص��وری كه عوامل اقتصادی 
را عام��ل تاخي��ر ازدواج می دانند، اولين 
و مهم ترين عامل تاخير ازدواج عوامل 
فرهنگی اس��ت. اما از بحث آمار و ارقام 
ازدواج و ط��اق گذش��ته، اين طور كه 
كارشناسان اجتماعی می گويند علت های 
وقوع طاق در كشور و انواع آن هر روز 
ش��كل های جديدی به خ��ود می گيرد. 
ج��وان گرايی در ط��اق، باالرفتن آمار 
طاق توافقی، افزايش طاق عاطفی در 
ميان زوج ها، نقش آش��نايی قبل زوج ها 
با يكديگر قب��ل از ازدواج و ... از جمله 
موضوع های جديد است كه نظر بسياری 
از كارشناسان و مسئوالن اجتماعی كشور 

را به خود جلب كرده اند.
ناي��ب رئيس دوم كميس��يون اجتماعی 
مجل��س در اين ب��اره می گوي��د: دليل 
افزايش طاق در كش��ور تأثير مفاسدی 
اس��ت كه توسط رسانه ها و شبكه های 
غرب��ی ترويج م��ی ش��ود. محمد رضا 
محسنی ثانی ادامه داد: عوامل مختلفی در 
ايجاد چنين پديده های اجتماعی نقش 
دارند و با توجه به اين كه روز به روز اين 
عوامل تشديد می شود نرخ طاق روند 
رو به فزونی دارد. برخی از اين عوامل بر 
می گردد به اين كه در معرض تهاجمات 
 فرهنگ��ی هس��تيم و س��يل خروش��ان 
رس��انه ه��ای غربی ما را تحت ش��عاع 
ق��رار داده ان��د و به دنبال اين هس��تند 
فرهنگ قوی و باوره��ای دينی مردم را 
مخدوش كنند. در واقع امروزه طاق ها 
 تحت تأثير مفاس��دی است كه از سوی 
رس��انه های غربی در جامعه ترويج می 
ش��ود كه قابل عاج هم نيست. بخش 
ديگری از اين معضل نيز مربوط به مسائل 
اقتصادی اس��ت. اگر دولت مطابق آنچه 
 كه در برنامه چهارم ديده شده بود عمل 
 می كرد بسياری از اين ناهنجاری ها كاسته 

می شد. 
در اي��ن زمينه ها دولت نتوانس��ته اند به 
تعه��دات خود در مقاب��ل چهارم برنامه 
عمل كنند و از سوی ديگر بعد نظارتی 
مجلس نيز برای اجرای آنها قوی نبوده 

است. 

جامعه

طالق خانواده های ایرانی را نشانه گرفته؛ 
متولی کجاست؟

چگونه با 
 بازنشستگی 
کنار بيايم؟

بيش��تر م��ا ايران��ی  ه��ا آدم ه��ای كم 
 صب��ری هس��تيم و ايس��تادن در صف 
يك��ی از بدترين و اعص��اب  خردكن 
 تري��ن قس��مت ه��ای زندگ��ی برای 
ماس��ت. واقعيت اين اس��ت كه مدت 
  زمان��ی كه احس��اس می كنيم در صف 
ايس��تاده  ايم، بسيار طوالنی تر از مدت  
زمان��ی كه واقعًا در صف ايس��تاده  ايم 
به نظر می رس��د. دو دقيقه هم می تواند 
مث��ل برق بگ��ذرد و ه��م می تواند به 
اندازه دو س��اعت برايمان طول بكشد. 
در زير به هش��ت دليل اشاره می كنيم 
كه باعث می شود تصور كنيم ايستادن 
خس��ته كننده  و  طوالن��ی  ص��ف   در 

است.
1. زمان��ی ك��ه بيكار هس��تيم، بس��يار 
طوالنی تر از زمانی كه مش��غول كاری 

هستيم به نظر می رسد. 
وقت��ی كاری داش��ته باش��يد كه س��ر 
 خودت��ان را ب��ه آن گرم كني��د، زمان 

سريع تر برايتان می گذرد. 
تا به حال فكر كرده ايد كه چرا در بيشتر 
آسانس��ورها آينه می گذارند؟ دليل آن 
اين اس��ت كه با نگاه كردن به خودتان 
و منحرف ش��دن حواس��تان، كمتر به 
زمانی كه مجبوريد در آسانسور بيكار 

بايستيد فكر كنيد.
2. آدم ها دوس��ت دارند زود كارش��ان 
را ش��روع كنند. به همين دليل اس��ت 
گذران��دن  ب��رای  رس��توران ها  ك��ه 
وقت��ی كه مجبور هس��تيد ب��رای غذا 
منتظ��ر بماني��د، به ش��ما من��وی غذا 
 را می دهن��د ت��ا خودت��ان را س��رگرم 

كنيد.
3. اضطراب و اس��ترس باعث می شود 
س��اعت انتظار طوالنی تر به نظر برسد. 
اگر فك��ر  كنيد كه كندروترين صف را 
انتخ��اب كرده ايد يا نگران هس��تيد كه 
كدام صندلی هواپيما نصيبتان می شود، 
زم��ان انتظار، طوالنی تر به نظر خواهد 

رسيد.
4. انتظاره��ای نامعل��وم و غيرقطع��ی 
طوالنی ت��ر از انتظارهای مش��خص و 

قطعی به نظر می رسند. 
وقتی به ش��ما گفته  شود برای رفتن به 
اتاق دكتر بايد 30 دقيقه منتظر بمانيد، 
خيلی راحت تر مس��أله را می پذيريد تا 
به شما بگويند دكتر خيلی زود شما را 

می بين��د. اگر 30 دقيقه زودتر به جايی 
برس��يد، با كمال صبر و حوصله منتظر 
می  ماني��د، اما اگر س��ه دقيق��ه از زمان 
قرارت��ان بگ��ذرد و مجبور باش��يد باز 
منتظر بمانيد، ديگر حوصله و طاقتتان 

تمام می شود.
5. انتظارهای غيرقابل توضيح بيشتر از 
می كشد.  طول  قابل توضيح  انتظارهای 
وقتی می بيني��د كه رعدوبرق می زند با 
آرامش و صبر بيشتر منتظر می مانيد تا 

پيتزايتان را دم خانه بياورند.
6. انتظاره����ای غيرعادالن��ه بيش��تر 
ط��ول  منصفان����ه  انتظاره����ای   از 
می كشد. آدم ها دوست دارند اگر قرار 
اس��ت منتظر چيزی بمانند، انتظارشان 

منصفانه باشد. 
وقتی می بينيد در صف بانك، متصدی 
ب��ه كار آش��نايان و مش��تريان دائم��ی 
خود ب��دون  صف رس��يدگی می كند، 
 طاقت در صف ايس��تادن ش��ما كمتر 

می شود.
7. هرچ��ه خدمات��ی ك��ه می خواهيد 
دريافت كنيد باارزش تر باشد، حاضريد 
مطمئن��ًا  بماني��د.  منتظ��ر  طوالنی ت��ر 
حاضري��د ب��رای ديدن يك پزش��ك 
متخصص خيلی بيشتر از يك نماينده 
فروش وقت بگذاريد. برای خريد يك 
ipad بيشتر راغبيد در صف بايستيد تا 

خريدن خميردندان!
8. انتظ��ار ب��ه تنهايی بيش��تر از انتظار 
هم��راه با جمع طول می كش��د. هرچه 
بيش��تر در طول انتظار با كسی صحبت 
كنيد، زمان به نظرتان س��ريع تر سپری 

می شود. 
در واق��ع، خيل��ی وقت ه��ا وقت��ی در 
صف می ايس��تيد با افراد جديدی آشنا 
می ش��ويد و ب��ا ح��رف زدن ب��ا افراد 
جدي��د، كلی اطاع��ات و تجربه تازه 

پيدا می كنيد.

چرا ایستادن در صف 
اعصابمان را خرد می کند؟

پنجره
طبق يافته های روانشناس��ی حدود 75درصد از اوقات روز ما 
صرف ارتباطات انسانی می شود  و بر همين مبنا كيفيت زندگی 

هر شخص بستگی به كيفيت ارتباطات او با ديگران دارد. ارتباط عامل گسترش 
روابط صميمی است و مشكات و اختافات مربوط به ارتباط و صميميت از 
ديگر موضوعات اصلی و محوری زوج های آشفته قلمداد می شوند. كمبود 
مهارت های ارتباطی با بس��ياری از مشكات زوج ها ارتباط دارد و به نوعی 
می توان گفت شايع ترين مشكلی كه توسط زوج های ناراحت مطرح می شود  
عدم موفقيت در بر قراری ارتباط می باش��د، به طوری كه نتايج پژوهش های 
محققان نش��ان می دهد كه مش��كات ارتباطی، يكی از مشخصه های روابط 
زوج های درمانده است و اين ويژگی می تواند مشكات تجربه شده قبلی را 
 تشديد كند. از سوی ديگر اشكال در مهارت های بيان و دريافت با بسياری از 
شكايت های متداول زوج ها مانند: عدم تفاهم، توجه ناكافی به يكديگر، اشكال 
در گوش دادن، افزايش تعارض و اشكال درحل مسائل ارتباط پيدا می كند.  

الگوهای ارتباطی ناقص
در واقع در عمل ارتباط، به زوج ها اجازه می دهد كه مشكل شان را مورد بحث 
قرار داده و حل كنند و موضوعات مهم زندگی شان را مورد بررسی قرار دهند. 
برای مثال همس��رانی كه نمی توانند در قالب ارتباط صميمی احساساتشان را 
برای يكديگر بروز دهند احتماالً در جنبه های مختلف زندگی زناشويی دچار 
مشكل می گردند و يا زوج هايی كه قادر نباشند عدم توافق را به توافق تبديل 
 كنند اغلب گرفتار چرخه ای از گرفتاری های تمام نشدنی می شوند كه برای 
 سال ها تكرار می شوند. مشكات ارتباطی رايج بين زوج ها را می توان به شرح زير 

دانست:
حق به جانب بودن: وقتی كه يك زوج يا هر دو معتقد باشند حق با آنهاست 

و از ديدگاه خود هميشه حق را به خود بدهند.

تعصب در گوش دادن: برخی از زن و ش��وهرها هيچ توجهی به آنچه گفته 
می شود  ندارند و  فقط منتظر می مانند تا صحبت ديگری تمام شود تا بافاصله 

شروع به صحبت كنند.
ــکایت: اين روش به زوج هايی مربوط می ش��ود  كه به تكرار يك  تکرار ش
شكايت ادامه می دهند بدون اين كه نسبت به حرف های همسر خود توجه 

داشته باشند، در نتيجه گفتگو به جايی نمی رسد. 
شکایت متقاطع: اين روش نيز به زوج هايی مربوط می شود كه شكايت را با 

شكايت پاسخ می دهند.
پیامهای متضاد: اين شكل ارتباط وقتی است كه پيام های كامی و غير كامی دارای 
دو معنی متضاد باشند. به عنوان مثال يكی از زوج ها در حالی كه مشغول تماشای 

تلويزيون است، زوج ديگر را تشويق می كند تا به صحبت خود ادامه دهد.
ــم زبان: زخم زبان يك پيام متضاد می باش��د كه در بردارنده پيامی مثبت  زخ
همراه با يك انتقاد در خاتمه آن است. به عنوان مثال: »مطمئن هستم كه تو می 
خواهی وقت زيادی را در حال حاضر با من صرف كنی اما چرا در پنج س��ال 

گذشته اين كار را نكردی.
ــما« به جای پیام های مبتنی بر »من«:  ــتفاده از پیام های مبتنی بر »ش اس
يكی ديگر از مش��كات ارتباطی رايج بين زوجين استفاده مكرر از پيام های 
مبتنی بر »ش��ما« اس��ت. در پيام مبتنی بر »شما« يكی از زوجين طرف ديگر را 
هدف اتهام قرار می دهد. بنابراين موجب حالت تدافعی و تهاجمی در همسر 
خود می شود، اما در پيام مبتنی بر »من« فرد فقط احساس يا فكر خود را بدون 
متهم ساختن ديگری مطرح می سازد يك پيام مبتنی بر »من« مانند »من وقتی 
می بينم ظرفهای كثيف زيادی روی هم انباش��ته ش��ده اند ناراحت می شوم« 
احتماالً خيلی بهتر از اين پيام مبتنی بر »ش��ما« اس��ت كه گفته شود »شما آدم 

 

بی توجه وبی عرضه ای هستيد«.
 ناتوانی در درک دیدگاه دیگری

از ديگ��ر عوامل موثر در عدم رضايت زناش��ويی، ناتوان��ی زوجين، در درك 
ديدگاه ديگری اس��ت. درك ديدگاه ديگری، يك مهارت ارتباطی مثبت است 
كه می تواند به بهبود ارتباط زناشويی كمك كند. اين مهارت به معنای ساده از 
افراد می خواهد كه نقطه نظرات و افكار ديگران را درك كنند و هوش��مندانه 
خ��ود را بجای ديگران قرار دهند. تحقيقات نش��ان داده ان��د در ازدواج های 
 ناموفق اغلب يكی از زوجين از درك ديدگاه ديگری عاجز اس��ت. همچنين 
زوج های گرفتار از تعامل های خوشايند و شوق انگيزی برخوردار نيستند و در 

عين حال دارای تعامل های خشم، سرزنش و يا تنبيه فراوانی هستند. 
ویژگی های شخصیتی

ويژگی های شخصيتی از ديگر عواملی است كه روابط زناشويی را تحت تأثير قرار 
می دهد، برخی از مهم ترين آنها، رگه های شخصيتی، سبك های هيجانی، ارتباطی 
و انگيزشی فرد هستند. خصوصيت های مثبت شخصيتی موجب سهولت روابط 
بين فردی توأم با رضايت می شود ، به عنوان مثال افرادی كه شاد، دوست داشتنی 
 و خوش برخورد هس��تند، بيش��تر از بقيه در پيدا كردن يك زوج مناسب موفق 
هس��تند. از ط��رف ديگ��ر مردم��ان غمگي��ن و كس��انی ك��ه از مش��كات 
روان ش��ناختی رن��ج م��ی برن��د در اي��ن زمين��ه ش��انس كمت��ری دارن��د. 
 تحقيق��ات ديگ��ری تأثي��ر ويژگ��ی های ش��خصيتی يك��ی از همس��ران بر 
زوج ديگ��ر و در نهاي��ت ارتب��اط زناش��ويی را مورد بررس��ی ق��رار داده اند، 
 اي��ن تحقيق��ات نش��ان داده ان��د كه هيجان��ات، اف��كار يا رفتار يك همس��ر 
می تواند رفتار همس��ر ديگر را تحت تأثير قرار دهد و وجود يك آسيب روان 
شناختی در يك زوج با پايين بودن سطح رضايت زناشويی در زوج ديگر ارتباط  

دارد.

دث
هر روز با داد و فريادهای گوش خراش مادرم از خواب بيدار می شدم، حوا

 ب��ی مهر و محبتی پدرم را می ديدم ك��ه بی اعتنا به من، ليوان چای تمام 
می كند و با عجله از خانه خارج می ش��د، بيش از پيش مصمم می شدم 

كه فكرم را عملی كنم اما هنوز جرأت اين كار را پيدا نكرده بودم.
»الهه« دوس��ت صميمی من بود و از ابتدای س��ال با هم آشنا شده بوديم، 
دخت��ر خوب��ی به نظر می آمد و برای اولين ب��ار فكر می كردم كه گوش 
شنوايی را پيدا كردم كه درد و دلم را گوش دهد، از بی توجهی خانواده 
ام گفت��م، بی مهری م��ادر و پدرم كه فكر می كردن��د همه چيز را برايم 
 تهي��ه كردند و من چيزی كم ندارم، احس��اس م��ی كردم يك هم زبان و 
هم��دل پيدا كردم و او هم از همان روز ش��د رفيق تنهايی من. از تمامی 
واقعي��ت های زندگی من اطاع داش��ت و وقتی راجع به موضوعی با او 
بح��ث می كردم ب��ا قيافه ای حق به جانب مثل اف��رادی كه از همه چيز 
مطلعند مرا راهنمايی می كرد. او خيلی به خودش اطمينان داش��ت چند 
باری هم برای من از دوس��ت پس��رهايش و قلدری های آنها گفته بود و 
اينك��ه هر كاری از آنها بخواهند انجام می دهند حتی اگر الزم ش��ود به 
خاطر او آدم هم می كش��ند. اوايل آش��نايی فكر می كردم مش��كاتم با 
داش��تن چنين دوس��تی حل می شود اما كم كم خواس��ته هايی نامعقول 
او از من ش��روع ش��د و مدام مرا تهديد می كرد. ش��ش ماه از آشنايی ما 
گذشته بود كه از من خواست كه از منزل فرار كنم و دلم را با تهديدهای 
گوناگون خالی می كرد. دنيا جلوی چشمام تيره و تار شده بود. خاصه 

با تهديد و ناز و نوازش مرا راضی كرد كه از خانه بزنم بيرون.
فرار از منزل

صبح اون روز قبل از اين كه باز هم مادرم با داد و فرياد از خواب بيدارم كند، 
بی سر و صدا رفتم سراغ كيف پدرم و هرچی پول داشت برداشتم بعد ساكی 
 را كه از قبل آماده كرده بودم برداشتم و از خانه خارج شدم. نمی دانستم 
می خواهم چيكار كنم. رفتم داخل ايستگاه اتوبوس و منتظر اتوبوس شدم 
حت��ی مقصدی هم مد نظرم نبود. احس��اس می كردم نگاه مردم متفاوت 

شده و س��ايه نگاه آنها روی سرم سنگينی می كرد. باالخره اتوبوس آمد 
 و من س��وار ش��دم. فكر و خيال لحظه ای راحتم نمی گذاشت. من فقط
13 س��ال داشتم و حاال از منزل فرار كرده بودم. در همين فكر و خياالت 

بودم كه صدايی مرا به خودم آورد »دختر خانم اينجا ايستگاه آخره« 
احساس ندامت

حسابی گرسنه و خسته شده بودم، خورشيد غروب كرده بود كه به ترمينال 
رسيدم. غرق در هياهوی مسافران و صدای گاه و بيگاه اتوبوس ها و بوق 
ماشين ها شده بودم اما نمی دانستم آنجا چيكار می كنم. تازه به اين نتيجه 
رسيده بودم كه اشتباه كرده ام و می خواستم به خانه برگردم اما دير شده 
بود و نمی دانس��تم جواب پدر و مادرم را چه بدهم. باالخره پس از كلی 
كلنجار با خودم از ترمينال زدم بيرون و باز پياده به سمت خارج شهر حركت 
 كردم. صدای بوق ماشين هايی كه جلوی پايم ترمز می كردند افكارمو بهم 
می ريخت. از س��ماجت يكی دوتا از ماش��ين ها كه دنبالم بودند و بوق 
می زدند ترسيدم. وقتی دو موتورسوار جلوی من پيچيدند و راهم را سد 
كردند داشتم از ترس می مردم. نفهميدم چی شد كه تمام پول و طاهايم 
را دزديدن��د و با يك لگد محكم م��ن را روی زمين انداختند. دردی بود 
كه تمام وجودم را گرفته و بی اختيار زدم زير گريه، پشيمان بودم از اين 
حماقت��ی كه كرده بودم اما نمی دانس��تم چه كنم. با خودم گفتم من دارم 
چكار می كنم؟ از چی دارم فرار می كنم؟ يك دختر تنها كه فقط 13 سال 

داره تو اين دنيای پرهياهو بايد به كی پناه ببره؟
دروغ به خاطر ترس از بیان واقعیت

روی برگش��ت به خانه را نداش��تم ضمن اين كه از داد و فريادهايی كه 
بعدها بايد تحمل می كردم نيز هراس داشتم ناگهان فكری به سرم زد. از 
داخل كيفم چسبی كه همراه داشتم رو درآوردم پاهايم را با چسب بستم 

بعد با هزار زحمت دس��ت هايم را نيز بستم و خودمو با زحمت كشاندم 
پشت در منزلی در همان نزديكی. در خانه را كه زدم آقايی در را باز كرد 
و با ديدن من در آن وضع حال سريع كمكم كرد كه دست و پايم را باز 

كنم و از من خواست در مورد ماجرا توضيح دهم. 
من هم كه نقشه را از قبل طراحی كرده بوم شروع به دروغ گفتن كردم »من 
سوار تاكسی بودم كه ناخودآگاه حرف های دو تروريست كه می خواستند 
 در مس��جدی بمب گذاری كنند را شنيدم وقتی آنها متوجه شدند كه من 
صحبت های آنها را شنيده ام مرا ربودند و دست و پايم را بستند و تمام 
پول و طاهای مرا دزديدند.« مرد بيچاره كه كلی آه و تأسف به حال من 
خورد و همراه همسرش كلی به من رسيدگی كردند برای پيگيری ماجرا 
پليس را در جريان گذاشتند. به هيچ عنوان فكر نمی كردم كار به پليس و 
آگاهی برس��د دقايقی نگذشته بود كه ماشين پليس آژيركشان وارد كوچه 
شد و پس از تحقيقات از شاهدين محلی با احترام مرا به آگاهی بردند. 
آنها خيلی مودبانه با من برخورد می كردند احس��اس ش��رم داش��تم كه 
دروغگويی من باعث شده بود كه پليس هم وارد ماجرا شود. پليس پس 
از كمی صحبت با من متوجه شدند كه همه آنها بافته ذهن و خيال آشفته 
م��ن اس��ت و نه بمب گذار و نه آدم ربايی صح��ت دارد. با پدر و مادرم 
تم��اس گرفتند، پس از حضور آنها در آگاهی حدود يك س��اعت با پدر 
و م��ادرم صحبت كردند نمی دانم بين آنها چه رد و بدل ش��د كه پدر و 
مادرم از اين رو به آن رو ش��دند و نه تنها مرا دعوا نكردند بلكه كلی به 
من محبت كردند فكر كنم پليس پس از صحبت با والدينم آنها را متوجه 

اشتباهشان كرده بود. 
بعد از اين تصميم گرفتم داس��تان اين فرار احمقانه را برای پليس بازگو 
كنم تا شايد عبرت دختران هم سن و سالم شود كه فكر می كنند خارج 
از خانه بهش��تی رويايی منتظر آنهاس��ت آنها بايد بدانند كه نه تنها آنها با 
فرار، بهش��ت خانواده را ترك می كنند بلكه با اين حماقت آينده خود را 

در آتش نفهمی خود خواهند سوزاند.

دروغی که برمال شد!!

چرا برخی زوج ها ، درمانده می شوند؟
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شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص معاون پژوهشي وزارت علوم:

دستگاه ها اعتبارات خود را صرف پژوهش کنند
معاون پژوهش��ي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: دستگاه هاي 
اجرايي و ش��ركت هاي دولتي موظف شدند حداقل نيم تا سه درصد از اعتبارات 

خود را صرف پژوهش كنند.
محمد مهدي نژاد نوري در حاش��يه افتتاح نخس��تين ني��روگاه يك مگاواتي توليد 
همزمان برق، حرارت و برودت cchp كش��ور اظهار داشت: با اختصاص حداقل 
نيم درصد تا س��ه درصد اعتبارات دس��تگاه هاي اجرايي و ش��ركت هاي دولتي به 
بخش پژوهش س��بب افزايش فعاليت هاي پژوهشي و همچنين جهت دار شدن و 

هدفمند شدن اين فعاليت ها در دانشگاه ها مي شود. 
وي افزود: اختصاص حدود 800 تا 900 ميليارد تومان اعتبار براي بخش پژوهش 
رقم درشتي است كه بخش عمده اي از اين ميزان اعتبار بايد در دانشگاه و مراكز 

پژوهشي هزينه شود. 
مهدي نژاد نوري همچنين از اختصاص 300 ميليارد تومان اعتبار پژوهش��ي براي 
دانش��گاه هاي كش��ور خبر داد و تصريح كرد: صرف اين مي��زان اعتبار در بخش 

پژوهشي مي تواند تحولي بزرگ در اين بخش ايجاد شود. 
وي با اش��اره به اولويت هاي پژوهش��ي در بخش هايي از ان��رژي، صنايع، آب و 
خاك، كش��اورزي و حتي دفاعي و امنيتي اضافه كرد: بخش��ي از اين برنامه ها كه 
در راس��تاي نقشه جامع ملي است براي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي اباغ شده و 

اكنون در شوراي عالي عتف در دست بررسي و تصويب است. 
معاون پژوهش��ي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اولويت پژوهش��ي 
را در راس��تاي نقش��ه جام��ع علمي ذكر كرد و اظهار داش��ت: بخ��ش ديگري از 
اولويت هاي پژوهش��ي نيز در زمينه علوم پايه در راس��تاي س��امت است كه در 
ش��وراي عالي عتف تصويب و از قبل اباغ ش��ده و س��اير اولويت ها نيز در اين 

شورا در حال بررسي است. 
وي تاش دولت نهم براي تبديل علم به ثروت و جهت دهي دانش��گاه به س��وي 
پژوهش ه��اي هدفمند را داراي اهميت خوان��د و افزود: امروز توليدات علمي به 
سمت نيازهاي كشور سوق داده شده و رويكرد كلي فعاليت پژوهشي اين سمت 

و سو است. 
همچني��ن مدي��ر بهينه س��ازي انرژي در بخ��ش صنعت وزارت نف��ت از احداث 
گلخانه هاي خورش��يدي براي نخس��تين بار در كش��ور خبر داد و نيز خاطرنشان 
كرد: احداث گلخانه هاي خورش��يدي به عنوان يكي از طرح هاي مهم سال جاري 
توس��ط وزارت نفت و وزارت جهاد كشاورزي به صورت مشترك در استان يزد 

اجرا مي ش��ود. وي استفاده از انرژي خورش��يدي براي تأمين انرژي گلخانه ها را 
در راس��تاي بهينه س��ازي مصرف انرژي در كش��ور اعام كرد و افزود: اين طرح 
با اعتباري بيش از 15 ميليارد ريال براي اولين بار در كش��ور اجرا مي ش��ود. وي 
اجراي طرح احداث گلخانه هاي خورشيدي و طرح هاي افزايش راندمان مصرف 
انرژي را از جمله طرح هاي مهم وزارت نفت در سال جاري نام برد و خاطرنشان 
ك��رد: طرح هاي افزايش راندم��ان مصرف انرژي به طرق مختلف در صنعت نفت 
و س��اير صنايع كش��ور كاربرد دارد و ب��ا اجراي اين طرح ها در كش��ور مصرف 
ان��رژي تا ميزان 30 درصد كاهش مي يابد. ش��ريف همچني��ن بازنگري و تدوين 
استاندارد ها در فرايند توليد بخش هاي مختلف صنعت، حمل و نقل و خانگي را 
افزايش راندمان انرژي مؤثر خواند و تصريح كرد: رويكرد وزارت نفت به سمت 

انرژي هاي تجديدپذير است. 
وي ادام��ه داد: ايران در زمين��ه انرژي هاي تجديدپذير از ظرفيت و توانمندي هاي 
باالي بالقوه اي برخورداراس��ت كه مي توان اي��ن توانمندي ها را بالفعل كرد. مدير 
بهينه س��ازي انرژي در بخش صنعت وزارت نف��ت در ادامه اعتبارات طرح هاي 
مطالعاتي در بخش بهينه س��ازي مصرف سوخت كش��ور در سال گذشته را بيش 
از 18 ميليارد تومان ذكر كرد و يادآور ش��د: اميدواريم اعتبارات سال جاري رشد 

چشمگيري داشته باشد.

مدير سازمان تعاون روستايي استان اصفهان:

اتحادیه تعاون روستایي آمادگي خرید تضمیني گندم را دارد

کارشناس ژئوتکنيك و تونل سازي:
دیدگاه هاي سلبي درباره متروي 

اصفهان کنار گذاشته شود
كارش��ناس ژئوتكنيك و تونل س��ازي با اش��اره ب��ه اين كه حفاري 
تونل هاي متروي اصفهان به دقت آناليز و كارشناس��ي ش��ده اس��ت،  
گفت:  كنار گذاش��تن ديدگاه هاي س��لبي درباره مترو ضروري است. 
عل��ي طاهري در نخس��تين ميزگرد متروي اصفهان و ابعاد گس��ترده 
آن ك��ه در دانش��گاه اصفه��ان برگزار ش��د، با بي��ان اين كه قضاوت 
مهندس��ين و روش هاي عددي در ژئوتكنيك، نقش تعيين كننده دارد، 
اظهار داش��ت:  حفاري تونل ه��اي متروي اصفهان ب��ه دقت آناليز و 
كارشناس��ي شده اس��ت. وي افزود:  كاميابي و ناكامي ها و يافتن علل 
 آنان، ما را در پيش��برد اه��داف در كارهاي عمراني در آينده رهنمون 

مي سازد.
كارشناس ژئوتكنيك و تونل سازي گفت:  آنچه كه در خصوص عدم 
كارشناس��ي پيرامون احداث تونل ه��ا و حفاري هاي متروي اصفهان 
مطرح مي شود واقعيت ندارد و اين مباحث بيشتر به دليل عدم شفاف 
س��ازي مباحث مترو در ذهن شهروندان متبادر مي شود. وي تصريح 
كرد: بايد ديدگاه هاي س��لبي در ارتباط با مترو را كنار بگذاريم و كار 
ايجابي كنيم،  چرا كه ش��هرهايي مانند كرج،  مش��هد،  ش��يراز و تبريز 
بس��يار ديرتر از ما اقدام به حفاري مترو كردند، اما بس��يار جلوتر از 

ما هستند. 
طاهري اضافه كرد: البته استفاده از خرد جمعي و ظرفيت دانشگاه ها 
ما را در پيش��برد عمليات مترو ياري مي كند و اين موضوعي اس��ت 
كه كمتر به آ ن پرداخته ش��ده اس��ت. وي ادامه داد:  تاثيرات ناشي از 
عمليات حفاري و س��اخت تونل ها بر بناهاي تاريخي و س��ازه هاي 
اط��راف آنها با مش��اوره ش��ركت هاي خارجي و دانش��گاه هاي برتر 
صنعتي كش��ور مورد بررس��ي ق��رار گرفته و جاي نگران��ي از بابت 
تاثيرات ناش��ي از بهره برداري و ارتعاش��ات متاث��ر از عبور قطار در 

سرعت هاي مختلف وجود ندارد.
همچنين نايب رئيس شوراي شهر اصفهان اظهار داشت: محور شمال 
� جنوب، محور ش��رقي � غربي و محور سومي نيز از خيابان الله تا 

اتوبان ذوب آهن تاكنون براي مترو اصفهان تصويب شده است. 
س��يد كريم داودي با اشاره به اين كه كانش��هر اصفهان با دارا بودن 
يك ميلي��ون و 800 هزار نفر جمعيت ب��ه يك هزار و 200 تراموا، دو 
هزار دس��تگاه اتوبوس و مترو نيازمند است تا بتواند شهروندان خود 
را ب��ه راحت��ي جابه جا كند، افزود: اين در حالي اس��ت كه هم اكنون 
تنها يك هزار و 200 دس��تگاه اتوبوس كار جابه جايي مسافران درون 
ش��هري اين شهر را بر عهده دارند. نايب رئيس شوراي اسامي شهر 
اصفهان يادآور شد: احداث مترو در اصفهان بايد از 60 سال گذشته 
ش��روع شده باش��د، اما به داليل مختلف عمليات اجرايي آن درست 
كليد نخورده اس��ت. وي اضافه كرد: در شرايطي كه ما در سال كمتر 
از يك ماه از هواي پاك در ش��هر اصفهان برخوردار هس��تيم، توسعه 
حمل و نقل عمومي به ويژه وجود مترو اجتناب ناپذير است. داودي 
در ارتباط با حاش��يه هايي ك��ه پيرامون متروي اصفهان به وجود آمده 
اس��ت، گفت: شوراي شهر اش��تباه هايي كه تاكنون براي مترو و آثار 
تاريخي اصفهان به وجود آمده اس��ت را مي پذيرد چرا كه حفظ آثار 

تاريخي و فرهنگي در اولويت نخست شوراي شهر است.

رئيس سازمان مسکن شهرسازي:
طرح های جامع و تفصیلي 78 درصد 

شهرهای استان به تصویب رسید
مديركل مس��كن و شهرس��ازی اس��تان اصفهان گفت: طرح جامع و 
تفصيلي براي 99 ش��هر اين اس��تان تصويب ش��ده كه از اين تعداد 
براي 78 درصد ش��هرهاي استان طرح جامع و تفصيلي مصوب شده 

است. 
محمود محمودزاده با بيان اين كه طرح جامع و تفصيلي 18 ش��هر و 
طرح جامع 59 شهر تهيه و تصويب گرديده است گفت: طرح جامع 
12 شهر ديگر استان با متوسط پيشرفت فيزيكي 89 درصد در دست 

تهيه است.
رئيس س��ازمان مس��كن شهرسازي اس��تان اصفهان افزود: هم اكنون 
طرح جامع 16 ش��هر ديگر اس��تان در مرحله تهيه طرح و بازنگري 
توس��ط مش��اوران اس��ت كه براي تهيه اين طرح ها در سال گذشته 
اعتب��اري بالغ بر دو ميليارد و 827 ميليون ريال تخصيص داده ش��ده 

است. 
وی بيان داش��ت: توس��عه فيزيكي بافت ش��هرها، تعيي��ن كاربري ها 
)نح��وه اس��تفاده از اراضي(، تعيين محدوده قانوني ش��هر، س��طوح 
خدمات عمومي شهر، تعيين ميزان تراكم جمعيت، تراكم ساختماني 
و تنظيم و كنترل ش��بكه معابري ش��هري از مهم تري��ن اهداف تهيه 
طرح هاي جامع و تفصيلي به شمار مي رود. محمود زاده تصريح كرد: 
تا پايان س��ال 90 براي ساير شهرهاي استان طرح جامع تهيه خواهد 
 ش��د و متعاقب آن طرح تفصيلي ش��هرها ني��ز در صورت لزوم تهيه 

مي شود. 
وی گفت: طرح جامع و تفصيلي بيش از 50 شهر اصفهان به تصويب 
رس��يده است و تا پايان سال 1390 طرح جامع ساير شهرهاي استان 

نيز به مصوب می شود.
رئيس س��ازمان مسكن و شهرسازی اس��تان اصفهان ادامه داد: طرح 
جامع 12 ش��هر ديگر اس��تان نيز با پيش��رفت فيزيك��ي 89 درصدي 
 روبه روس��ت ك��ه در آين��ده آنه��ا نيز تهي��ه و به تصوي��ب خواهند 

رسيد.
وی تصريح كرد: طرح هادي روستاي حسين آباد، كريم آباد، اشكاوند 
و قلع��ه چوم، الحاق اراضي به طرح هاي هادي روس��تاي علي عرب، 
قرقر، معروف آباد و آنالوچه در شهرس��تان اصفهان، اردستان و رئيس 
سازمان مس��كن و شهرسازي استان اصفهان بيان داشت: طرح جامع 
شهر چادگان به مساحت 265 هكتار نيز در جلسه كارگروه تخصصي 

مسكن و شهرسازي مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.

آمارگیري  از 1000 واحد صنفي 
در چهارمحال و بختیاري

معاون بازرسي اداره كل بازرگاني چهارمحال و بختياري گفت: با اجراي 
طرح مل��ي آمارگيري واحدهاي صنفي بازرگاني در اين اس��تان تاكنون 
يك هزار واحد صنفي آمارگيري ش��ده اس��ت. مهرداد مهري در نشست 
شوراي اداري اين اداره كل از پيشرفت 90 درصدي طرح ملي آمارگيري 
واحدهاي صنفي بازرگاني در استان خبر داد و گفت: از مجموع واحدهاي 
مشمول اين طرح در استان تاكنون يك هزار واحد آمارگيري شده است. 
وي تعداد واحدهاي مش��مول اين طرح را يك هزار و 540 واحد صنفي 
اعام كرد و گفت: چهارمحال و بختياري يكي از نخس��تين اس��تان هاي 
پايلوت اجراي اين طرح ملي اس��ت. مهري خاطرنش��ان كرد: اين طرح 
به منظور محاسبه ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي، اندازه گيري، 
 س��نجش و تحليل ش��اخص هاي بهره وري و به صورت منطقه اي اجرا 
مي شود. وي اضافه كرد: در اين طرح عاوه بر آسيب شناسي فعاليت هاي 
اقتصادي سنتي، شاخص هاي بهره وري آشكار و قدرت برنامه ريزي هاي 
دقيق  آنها افزايش مي يابد. معاون بازرسي اداره كل بازرگاني چهارمحال و 
بختياري در ادامه سرانه بازرسي ها در اين استان را دو برابر سرانه كشور 
اعام كرد و گفت:  براس��اس اين آمار تعداد بازرس��ي ها در اين استان با 
توجه به مس��احت و جمعيت دو برابر س��رانه كشور است. وي با اشاره 
ب��ه تداوم بازرس��ي ها در بازار اس��تان، گفت:  مي��زان تخلفات صنفي به 
ش��دت رو به كاهش و اين موضوع حاكي از همراهي بيش��تر اصناف با 
دس��تگاه هاي اجرايي است. مهري همچنين با تأكيد بر اين كه شعار سال 
جهاد اقتصادي بايد عملياتي و راهبردي شود، گفت: در اين سال اولويت 
كارها با محوريت جهاد اقتصادي است و چار چوب تمام كارها با راهكار 

و برنامه ريزي هاي كارشناسي شده با اين شعار سال است. 

 در چهارمحال و بختياري؛
ثبت نام هشت هزار کارجو 
در مراکز کاریابي غیردولتي

پرويز س��لطاني با بيان اين كه در س��ال گذشته هشت هزار و 190 نفر از 
افراد جوياي كار در مراكز كاريابي غيردولتي اين استان ثبت نام كرده اند، 
اظهار داش��ت: از اين تعداد بيش از 70 درص��د را مردان و 30 درصد را 

زنان تشكيل مي دهند. 
وي افزود: در سال گذشته براي بيش از دو هزار و 800 نفر از اين تعداد 
افراد جوياي كار فرصت هاي ش��غلي در بخش هاي مختلف ساختمان، 
خدمات، صنعت و كشاورزي فراهم شد. سلطاني نرخ بيكاري اين استان 
را در س��ال 88 افزون بر 16/4 درصد اعام ك��رد و افزود: اين در حالي 
است كه نرخ بيكاري در فصل بهار در سال گذشته بيش از 14/6 درصد 
بوده كه اين رقم نسبت به مدت مشابه آن در سال پيش از آن دو درصد 

كاهش داشته است. 
مدي��ركل كار و امور اجتماعي چهارمحال و بختياري با اش��اره به داليل 
بيكاري در اين استان، گفت: ساختار سن جوان جمعيت مهاجرت، رواج 
پديده چند ش��غلي بودن به دليل افزايش هزينه هاي زندگي و مشاركت 
زنان در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي موجب افزايش ش��مار نيروي 
 متقاضي كار در سال هاي اخير از جمله مهم ترين داليل بيكاري در استان

است. 
وي ادامه داد: پايين بودن رش��د سرمايه گذاري و توليد افزايش بهره وري 
نيروي كار در برخي بخش ها به دليل رشد فناوري و فقدان شرايط مناسب 
در عرصه توليد برخي موارد منجر به محدود ماندن تقاضا براي نيروي كار 
شده است. سلطاني از تحقق 150 درصدي تعهد اشتغال در سال گذشته 
خبر داد و گفت: س��هم تعهد اش��تغال اين استان بر اساس تصميم گيري 
شوراي اشتغال كش��ور در سال جاري 28 هزار و 100 نفر در نظر گرفته 
ش��ده كه اين سهم بر اساس توان امكانات و استعدادهاي استان تعيين و 
مشخص شده است. وي خاطرنشان كرد: تعهد اشتغال در سال گذشته 14 
هزار و 800 نفر بود كه با توجه به برنامه ريزي هاي صورت گرفته 22 هزار 
و 235 نفر محقق شد كه از اين تعداد اشتغال ايجاد شده بيش از هشت 
هزار و 400 اش��تغال در بخش مس��كن و الباقي آن در ساير بخش هاي 

اقتصادي اين استان ايجاد شده است.

ثبت 3341 شرکت تعاوني
 در چهارمحال و بختیاري

مديركل تعاون چهارمحال و بختياري گفت: در حال حاضر سه هزار 
و 341 ش��ركت تعاوني در اين اس��تان به ثبت رس��يده است. داوود 
ش��يوندي در نشس��ت علمي با مديران تعاوني هاي دانش��گاهي اين 
استان تعاون را مناسب ترين بستر اشتغال دانش آموختگان برشمرد و 
اظهار داشت: رفاه اقتصادي، مشاركت و همكاري افراد از ظرفيت ها 
و قابليت هاي مهم بخش تعاون است كه موجب شده به تعاوني ها به  
مثابه يك راهكار اثربخش در توس��عه مناطق توجه كنند. وي افزود: 
بدون ش��ك يكي از مفيدترين راه حل هاي اش��تغال دانش آموختگان 
شيوه تعاوني است كه باتوجه به ماهيت و ظرفيت آن از طريق جلب 
همكاري و مشاركت اقتصادي و اجتماعي، بستر مناسبي براي اشتغال 
دانش آموختگان دانشگاهي فراهم مي كنند. شيوندي ادامه داد: باتوجه 
به اين كه در اين اس��تان درصد بس��ياري از اعضاي تعاوني هاي فعال 
فارغ التحصيان دانش��گاهي هستند بايد در تمام عرصه هاي فرهنگي 
و اجتماعي از ظرفيت هاي علمي اين تعاوني ها اس��تفاده بهينه شود و 
اي��ن تعاوني ها مي توانند در زمينه ترويج فرهنگ تعاون مش��اركت و 

همكاري كنند. 
مطالب��ات  پيگي��ري  بختي��اري  و  چهارمح��ال  تع��اون  مدي��ركل 
راه كاره��اي  از  يك��ي  را  دانش آموخت��گان  تعاون��ي  ش��ركت هاي 
ك��ه  تعاوني هاي��ي  گف��ت:  و  دانس��ت  اداره كل  اي��ن  اساس��ي 
 اعض��اي آنه��ا از فارغ التحصيان دانش��گاهي باش��ند، توانس��ته اند

 اقدامات جدي و مؤثري براي ايجاد اش��تغال و تشكيل تعاوني هاي 
مولد در سطح اين استان انجام دهند. 

مدير س��ازمان تعاون روستايي استان اصفهان گفت: 
اتحادي��ه تعاون��ي روس��تايي اصفهان ب��راي خريد 
تضميني گندم از كش��اورزان در س��ال جاري اعام 

آمادگي كرده است. 
علي جهازي با اش��اره به آغاز فصل خريد تضميني 
گندم در اس��تان اصفهان، اظهار داش��ت: به منظور 
تعيي��ن تكليف نهايي در مورد تعيي��ن مراكز خريد 
تضميني گندم در اس��تان اصفهان ب��راي خريد اين 
محصول در شهرستان ها، در فروردين ماه سال جاري 
طي نشس��تي با حض��ور اس��تاندار و متوليان خريد 
گندم اس��تان طرح��ي در همين راس��تا به تصويب 
رس��يد. وي ادامه داد: دوره خريد تضميني گندم، از 
اوايل خردادماه در استان اصفهان آغاز مي شود. مدير 
سازمان تعاون روستايي اصفهان تاكيد كرد: با توجه 
به حضور اتحاديه تعاون روس��تايي استان در بحث 
خريد تضميني گندم، اين سازمان در سال جاري نيز 

آمادگ��ي خود را براي خري��د تضميني گندم اعام 
مي كن��د. وي ادامه داد: تعداد 124 مركز خريد گندم 
در ش��بكه گس��ترده تعاوني روستايي اس��تان براي 

خريد تضميني گندم مجهز شده اند. 
جهازي قيمت خريد تضميني گندم در سال جاري را 
به ازاي هر كيلوگرم 360 تومان اعام كرد و افزود: 
نرخ خريد تضميني اين محصول در س��ال جاري در 
مقايس��ه با سال گذشته 30 تومان افزايش پيدا كرده 
اس��ت. وي تصريح كرد: در س��ال جاري بانك سپه 
مطابق چك ليست و فهرس��ت افراد تحويل دهنده 

گندم، اعتبار به كشاورزان پرداخت مي كند. 
مدير س��ازمان تع��اون روس��تايي اصفه��ان گفت: 
تامي��ن اعتبار الزم به منظ��ور پرداخت وجوه گندم 
خريداري شده به كشاورزان بر عهده شركت غله و 
خدمات بازرگاني اس��ت كه ضروري است در اين 
راس��تا تامين اعتبار الزم را در اين موسسات بانكي 

انجام دهد. وي اظهار داش��ت: در س��ال گذشته به 
دلي��ل حذف هزينه حمل گندم از مزرعه تا س��يلو، 
تحوي��ل دادن گندم ه��ا از مزرعه به س��يلوها براي 
كش��اورزان مشكل س��از ش��ده بود. جهازي افزود: 
بنابراين اتحاديه تعاوني روستايي استان با هماهنگي 
كه با معاونت برنامه ريزي اس��تانداري انجام گرفت 
به عنوان مباشر خريد گندم در برخي از نقاط استان 
و تمام شهرس��تان اصفهان معرفي ش��د. وي با بيان 
اين كه با اجرايي شدن اين تصميم، كشاورزان گندم 
خود را به صورت مس��تقيم به مراكز خريد تعاوني 
روس��تايي با كمترين هزينه تخليه مي كردند، گفت: 
در سال گذشته تعاوني هاي روستايي مسئول بدهي 
كش��اورزان نبودند و اين بانك ملت بود كه اعتباري 
براي پرداخت وجوه كش��اورزان نداش��ت و همين 
مسأله سبب شد تا پرداخت وجوه به كشاورزان دو 

ماه به طول بيانجامد. 

مديرعامل جمعيت هالل احمر استان اصفهان:
از مسئوالن می خواهيم داروخانه دوباره 

در اختيار هالل احمر استان قرار  گيرد
زاینده رود

ن��واب در جمع خبرنگاران گفت: داروخانه از تحت اختيار هال احمر خارج 
شده است. وی خاطرنشان كرد: قيمت داروخانه ها افزايش پيدا كرده و ما قرارداد 
خود را با داروخانه هال احمر لغو كرديم. مديرعامل جمعيت هال احمر استان 
ضمن اشاره به اين كه در حال حاضر داروخانه تحت اختيار تهران است افزود: از 
زمانی كه اين تصميم گرفته شد به اين داروخانه به چشم يك مركز تجاری نگاه 
می شود. نواب تصريح كرد: ما در سال 87 نزديك به 500 ميليون تومان تخفيف 
دارويی به افراد داديم و حال باتوجه به قيمت باالی دارو از مسئوالن می خواهيم 

كه داروخانه دوباره در اختيار هال احمر استان قرار گيرد.

معاون بهزيستي چهارمحال و بختياري:
آموزش مهارت هاي زندگي به 14 هزار مددجوي بهزیستي

زاینده رود

س��ردار كرم��ی در جمع خبرن��گاران 
اس��تان اصفهان گفت: با اعمال قوانين 

جديد تخلفات رانندگی پنج درصد كاهش يافته اس��ت. اين درحالی است كه 
ميزان رعايت عابرين پياده در گذرگاه ها نيز 50 درصد بهبود يافته است. وی 
خاطرنشان كرد: بررسی ها نشان داده كه ميزان استفاده از كمربند ايمنی از 50 
درصد به 85 درصد و اس��تفاده از كاه ايمنی برای موتورسواران از دو درصد 
به 25 درصد افزايش يافته است. باتوجه به پوشش تصويری در بزرگراه ها و 
درج جريمه به صورت اتوماتيك سرعت در بزرگراه ها دو كيلومتر كاهش يافته 
است. وی افزود: زوج و فرد كردن موتورسيكلت ها در دستور كار نيست اما 
ساماندهی آنها به ويژه در شهر اصفهان جزء برنامه است كه فاز اول محدوده 
گردشگری شهر را شامل می شود به طوری كه در ساعات خاصی مجوز ورود 

به بازار بزرگ اصفهان به موتورسيكلت سواران داده می شود.
س��ردار كرمی ضمن اش��اره به كاهش دو درصد آمار فوت شدگان تصادفات 

تصريح كرد: در فروردين ماه امسال در 
اس��تان 34 درصد كاهش فوتی داشتيم 
كه ب��ا كنترل تصويری انتظ��ار می رود 
رق��م دو درصد كاهش فوت ش��دگان 
در اس��تان به 10 درصد برسد. فرمانده انتظامی استان همچنين به اجرای طرح 
جامع پيشگيری از اول خرداد اشاره كرد و گفت: اين طرح شامل پيشگيری از 
جرايمی چون مفاس��د اخاقی، سرقت، جرايم مالی و ... می شود و جمعيت 
هدف در گام اول كه تحت پوشش قرار داده می شوند دو ميليون تومان است. 
س��ردار كرمی آموزش چهره به چهره و يا از طريق مطبوعات و صداوسيما و 
صحبت كارشناس��ان در  ارتباط با جرم هر منطقه را از ويژگی های اين طرح 
عنوان و تصريح كرد: پخش ديگر اين طرح به صورت كارگاهی اجرا می شود 
كه شامل آموزش دانش آموزان در اردوگاه ها، و نيز آموزش در مهدكودك ها 
و ... م��ی گردد.وی افزود: 2/5 ميليارد اعتبار برای طرح پيش��گيری پيش بينی 
ش��ده كه اميد است با بازتاب حال گسترده ای كه طرح دارد به نتيجه مطلوبی 

در آينده دست يابيم. 

معاون اجتماعي بهزيستي چهارمحال و بختياري گفت: 
در س��ال گذش��ته بيش از 13 هزار و 945 هزار نفر از 
مددجويان بهزيس��تي اين اس��تان آموزش  مهارت هاي 
زندگي را فرا گرفتند.س��ياوش احمدي اظهار داشت: 
مهارت هاي زندگي، مهارت هاي شخصي و اجتماعي 
اس��ت كه كودكان و نوجوانان بايد آنان را ياد بگيرند تا 
بتوانند در مورد خود و انس��ان هاي ديگر و كل اجتماع 
به طور مؤثر و شايسته و مطمئن عمل كنند. وي افزود: 
از مجموع افراد تحت پوش��ش بهزيستي افزون بر دو 
هزار و 700 نفر در مقاطع پيش دبس��تاني، هشت هزار 
و 500 نفر در مقاطع راهنمايي و دبيرس��تان، يك هزار 
و 200 نفر دانش��جو و يك هزار و 545 نفر در س��طح 
محات در اين استان مهارت هاي آموزشي را فراگرفتند. 
احمدي خاطرنشان كرد: اين دوره هاي آموزشي توسط 

156 مرب��ي به جامعه آماري تحت پوش��ش فراگيري 
مهارت هاي زندگي در اين استان ارائه شده است. وي 
با بي��ان اين كه مهارت هاي زندگ��ي و آموزش زندگي 
در خانواده اغلب در مدارس دخترانه برگزار مي ش��ود، 
گفت: اين آموزش ه��ا اغلب به منظور آموزش زندگي 
پيش از ازدواج براي توانمندسازي خانواده ها و تحكيم 
بني��ان خانواده و افزايش آگاهي افراد برگزار مي ش��ود. 
معاون اجتماعي بهزيس��تي چهارمح��ال و بختياري با 
اشاره به مطلوب بودن آموزش ها در زمينه تحكيم بنيان 
خانواده ها، گفت: مجموعه مهارت هاي زندگي نه تنها 
به توانمند س��اختن افراد در زندگي حال نمي انديشد 
 بلكه ب��ه توانمندي آنان براي زندگ��ي آينده نيز تأكيد 
مي ورزد. وي با اش��اره به اهداف آموزش مهارت هاي 
زندگي، گفت: آموزش مهارت هاي زندگي متمركز بر 

ش��كوفايي توانايي هاي بالقوه افراد است به طور كلي 
هدف از مجموعه مهارت هاي زندگي، كمك به فرد در 
راس��تاي حركت از توانايي ها و ضعف هاي مهارتي به 

سوي مهارت هاي توانمند و قوي و سازنده است. 
احمدي با تأكيد بر اين ك��ه چنين مهارت هاي زندگي 
تصميم��ات متعهدانه ف��رد را در بر مي گي��رد، گفت: 
مسئوليت پذيري يا تعهد فردي يك مفهوم مثبتي است 
كه طبق آن افراد نسبت به سامتشان و اتخاذ تصميمشان 
در مس��ائل زندگي خويش متعهد هستند. وي تصريح 
كرد: در واقع هدف نهايي مهارت هاي زندگي اين است 
كه افراد مسئوليت برتري و شايستگي فردي خويش را 
بپذيرند، اين شايستگي فردي شامل احساس كفايت و 
شايستگي سطح باال، سامت رواني، خود شكوفايي و 

پذيرش مسئوليت فردي است. 

به منظور رفع گره هاي ترافيکي صورت مي گيرد؛
اصالح هندسي 10 تقاطع در منطقه 11

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری منطقه 11 اصفهان اعام كرد: به منظور سهولت 
تردد و جلوگيري از خط��رات احتمالي و حوادث رانندگي 10 تقاطع در منطقه 11 
اصاح هندسي مي شود. وي با بيان اين كه اصاح هندسی به منظور تسهيل و روان 
سازی ترافيكي، كاهش تأخير در تقاطع ها، كاهش آلودگی هوا، كاهش تصادفات و 
مصرف سوخت صورت مي گيرد، اضافه كرد: اصاح هندسي خروجي خيابان قدس، 
خيابان بابوكان، س��ه راه ابوذر و ورودي خيابان حسين آباد نيز در سال جاري انجام 
مي ش��ود. معاون حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري منطقه 11 با اشاره به طرح هاي 
ايمني اين منطقه تصريح كرد: ايمن سازي چهارراه شهيدان عاملي، خيابان درخشان و 
تقاطع هاي سطح منطقه صورت مي گيرد. حق شناس با بيان اين كه 18 سايبان جديد 
در ايستگاه هاي اتوبوس سطح منطقه تعويض مي شود، خاطرنشان كرد: در سال جاري 

نيز پياده روهاي سطح منطقه بازسازي و ايمن سازي مي شود.

هش��تمين نمايش��گاه بي��ن المللي حال مال��زي كه طي چه��ار روز در مركز 
نمايش��گاهي KLCC كواالالمپور داير ش��د با رضايت 95 درصدي ش��ركت 
كنن��دگان پاويون ايران همراه ب��ود. در پايان روز چهارم نمايش��گاه، اكثريت 
 ش��ركت هاي حاضر در پاويون ايران كه در نظرس��نجي شركت نمايشگاه هاي 
بين المللي اس��تان اصفهان شركت كردند، حضور در اين رويداد بين المللي را 

مثمر ثمر ارزيابي و براي حضور در دوره بعدي اعام آمادگي كردند.
شركت نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان به عنوان نماينده اتحاديه توسعه 
تجارت خارجي كشور مالزي براي هفتمين سال متوالي اقدام به برپايي پاويون 
جمهوري اسامي ايران از تاريخ 17 لغايت 20 فروردين ماه 1390 در هشتمين 
نمايش��گاه بين المللي حال مالزي كرد. اين نمايش��گاه ميزبان 340 شركت از 
كش��ورهاي مالزي، ايران، فلس��طين، چين، تايلند، ژاپن، هند، صربستان، هنگ 

كنگ، ويتنام، بلژيك، هلند، آفريقاي جنوبي، پاكس��تان، مصر، تايوان، فيليپين، 
تركيه، امارات متحده عربي، يمن، لهس��تان، اندونزي، سنگاپور، شيلي، آلمان، 
انگلستان، فرانس��ه، آلباني، بوركينافاسو، سريانكا، س��ودان ، آرژانتين، برزيل 
و هنگ كنگ بود كه در زمينه مواد غذايي، محصوالت آرايش��ي - بهداش��تي، 
سرمايه گذاري و بانكداري اس��امي، هتل ها و رستوران ها، كشتارگاه ها، ارائه 
دهن��دگان خدمات كترينگ، مؤسس��ات و انجمن هاي فعال در بخش حال و 
ماش��ين آالت تهيه، فرآوري و بس��ته بندي مواد غذايي به ارائه محصوالت و 
خدمات خود پرداختند. در اين دوره 10 ش��ركت ايراني از استان هاي اصفهان، 
ته��ران، كرم��ان و آذربايجان ش��رقي در زمينه هاي مختلف صناي��ع غذايي از 
جمله توليد انواع خرما، نوش��يدني، فرآورده هاي لبني، بيسكوئيت و شكات، 

فرآورده هاي پروتئيني، ماكاروني و انواع خشكبار حضور داشتند. 

رضایت 95 درصدی شرکت هاي ایراني از حضور در نمایشگاه حالل مالزي 

فرمانده انتظامی استان اصفهان:
کاهش  5 درصدی ميزان تخلفات رانندگی
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و  چهارمح��ال  بازرگان��ي  مدي��ركل 
بختياري گفت: س��ند آمايش تجاري 

اين استان تدوين مي شود. 
اس��ماعيل كاوياني در نشست شوراي 
اداري اي��ن اداره كل اظه��ار داش��ت: 
بخ��ش بازرگاني اين اس��تان بخش��ي 
از  برخ��ورداري  ب��ا  يافت��ه  توس��عه 
ش��بكه هاي كارا، رقابت پذير به  منظور 
تامين و توزيع كاالها و خدمات، محو 
فقر، دسترس��ي آسان و مطمئن جامعه 
به كاالهاي مورد نياز با قيمت مناسب 
و توجه به تولي��دات صادرات محور 
و برخ��وردار از ظرفيت ه��اي تولي��د 

صادراتي رقابت پذير است. 
وي با اشاره به اهداف بخش بازرگاني 
اين اس��تان، گفت: رش��د ص��ادرات 
غيرنفتي، برقراري، گسترش و تسهيل 
روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي 
خارجي، گسترش كاربرد فناوري هاي 
نوي��ن و ارتقاي دانش تخصصي تجار 
و بازرگان��ان و اصناف، س��اماندهي، 
بهين��ه س��ازي و توس��عه بازرگان��ي 
داخلي و تنظيم ب��ازار كاال و خدمات 
 در اين اس��تان از مهم ترين اين اهداف 

است.
 كاوي���ان��ي ادام����ه داد: ايج����اد و 
توس��عه زيرس��اخت هاي الزم بخش 
بازرگاني اس��تان، ارتقاي سطح دانش 
و مه��ارت منابع انس��اني س��ازمان و 
ايجاد بس��تر مناس��ب براي مشاركت 
در تعال��ي و بهبود مس��تمر س��ازمان 
 و افزاي��ش جل��ب رضاي��ت خدمات 
گيرن��دگان از طري��ق بهب��ود كيفيت 
و كمي��ت ارائه خدم��ات از ديگر اين 

اهداف است.
و  چهارمح��ال  بازرگان��ي  مدي��ركل 
بختي��اري با اش��اره به نق��اط قوت و 
 فرص��ت بازرگان��ي در اي��ن اس��تان، 
گف��ت: وج��ود س��تاد و تش��كيالت 
آم��وزش  مش��خص، وج��ود مرك��ز 
بازرگاني، وجود بانك توسعه صادرات 
و تامين تس��هيالت مالي، وجود مركز 
نقطه تجاري، وجود زيرس��اخت هاي 
نياز توس��عه تج��ارت خارجي  مورد 

اس��تان نظي��ر، ف��رودگاه و پروازهاي 
خارجي، گمرك، نمايشگاه بين المللي 
از مهم تري��ن نق��اط ق��وت ف��راروي 
 تحق��ق اه��داف بازرگاني اين اس��تان 

است. 
گياه��ي  رنگ ه��اي  از  اس��تفاده  وي 
در ف��رش دس��تباف اين اس��تان را از 
 ديگ��ر اي��ن ظرفيت ها عن��وان كرد و 
گف��ت: وجود نقش هاي س��نتي فرش 
در اي��ن اس��تان مانند طرح خش��تي، 
گل مينا، قاب س��ماوري، شكارگاه كه 
از جاي��گاه جهاني برخوردار اس��ت، 
اختصاص توليد سهم قابل توجهي از 
فرش كشور به اين استان از ديگر اين 

فرصت ها به شمار مي رود. 
دان��ش  پايي��ن  س��طح  كاويان��ي 
صادركنندگان در راس��تاي شناس��ايي 
ضع��ف  نق��اط  از  را  ه��دف  ب��ازار 
 ف��راروي بازرگاني اين اس��تان عنوان 
برنامه ري��زي  ع��دم  گف��ت:  و  ك��رد 
 مناس��ب در اس��تقرار و م��كان ياب��ي 
و  تج��اري  تولي��دي،   واحده��اي 
خدمات��ي صنف��ي، نامناس��ب ب��ودن 
فض��اي اداري س��ازمان، ع��دم وجود 
و  آموزش ه��ا  از  مناس��بي  س��طح 
بي��ن  در  مختل��ف   مهارت ه��اي 
اعضاي فعال در شبكه توزيع و صنوف 
توليدي، عدم وجود درآمدهاي مكفي 
ب��راي ني��روي كار از مهم تري��ن اين 

ضعف ها محسوب مي شود. 
وي عدم وجود تش��كل هاي صادراتي 
اي��ن  ديگ��ر  از  را  اس��تان  اي��ن   در 
گف��ت:  و  ك��رد  عن��وان   ضعف ه��ا 
پائين بودن كيفيت و نامناس��ب بودن 
 بس��ته بن��دي محص��والت صادراتي 
اس��تان و عدم تناسب با استانداردهاي 
جهان��ي، ع��دم عضوي��ت اس��تان در 
اتحاديه ه��ا و تش��كل هاي منطق��ه اي 
اتاق ه��اي  جمل��ه  از  بين ا لملل��ي  و 
مش��ترك، واحده��اي صادراتي، عدم 
بازاريابي،  س��رمايه گذاري كافي براي 
بازارشناس��ي و ايجاد بازارهاي جديد 
و توس��عه بازار از ديگر اين مشكالت 

است. 

انتقال دانش فنی فوالد مباركه به فوالد هرمزگان و اجرای سياست های بهره برداری 
از تمامی ظرفيت ها و اجرای طرح های توسعه در اين مجتمع بايد هرچه سريع 

تر صورت گيرد. 
مسعود سميعی نژاد كه در حضور كليه  معاونين و مديران شركت فوالد مباركه 
س��خن می گفت در ادامه تصريح كرد: آبروی كاری ما در گرو  اين اس��ت كه 
بتوانيم در سال جاری با انجام يك جهاد كاری و اقتصادی همه جانبه با اجرای 
طرح های توسعه به اهداف ترسيم شده در شركت و به ويژه در فوالد هرمزگان 
دست يابيم. دكتر سميعی نژاد ياد آور شد: بايد به گونه ای گام برداريم كه عالوه 
بر افزايش توليد، س��ود آوری بيشتری را با مديريت بر ارتقاء سيستم ها، افزايش 

توانمندی ها و كاهش هزينه ها برای شركت رقم زنيم. 

تعویض ترموول های مدولA احیا مستقیم فوالد هرمزگان
اعضاي كارگروه مشترك كاركنان فوالد مباركه و فوالد هرمزگان موفق شدند طي 
يك تعميرات دو روزه ترموول مدول A واحد احياءمستقيم فوالد هرمزگان را 
تعويض نمايند. كارشناس مركز تعميرات تأسيسات صنعتي، نوارنقاله و داربست 
واح��د تعميرات مرك��زي فوالد مباركه در اين ارتب��اط و با بيان اين مطلب كه 
ترموول هاي اين مدول ها سه تا هستند، گفت: اين تجهيز دماي داخل مدول را به 
درون اتاق كنترل انتقال مي دهد؛ به گونه اي كه ميزان دماي كوره توسط ترموكوپل 
به اطاق كنترل انتقال داده مي شود و از آنجايي كه لوله هاي استيل محافظي هستند 
براي ترموكوپل ها، بنابراين در صورت آسيب ديدن آنها ترموكوپل هم از بين 
مي رفت و به دنبال آن هيچ گونه گزارش��ي از شرايط و درجه حرارت از طريق 

آنها ارسال نمي شد.
 سعيد عربي ميزان توقف ايجاد شده در اثر خرابي اين تجهيز را 35 روز اعالم 
كرد و افزود: خوشبختانه با اجراي اين كارگروهي بين دو قسمت، اين موفقيت 
حاصل شد كه از اين پس نيز شرايطي فراهم گرديد كه اين قبيل تعميرات بدون 

واردآمدن هرگونه توقف طوالني به خط توليد انجام شود. 
وي خاطرنش��ان ك��رد: در راس��تاي دس��ت يابي به اهداف ش��ركت در س��ال 
جهاداقتصادي و برحسب راهبردهاي مديريت خدمات فني و پشتيباني جهت 
ارائه سرويس هاي تعميراتي و انتقال دانش فني به ساير واحدها و همچنين ارائه 
مشاوره و همكاري با فوالد هرمزگان مركز تعميرات تأسيسات صنعتي، نوارنقاله 
و داربست با همكاري در امر اجرا و تهيه دستورالعمل هاي كاري و مشاوره فني 
تخصصي به فوالد هرمزگان سعي در باال بردن تخصص و دانش فني و افزايش 
توليد داشته و در اين راستا گام برمي دارد كه الزم است در اين ارتباط از همكاري 
مديريت و همكاران فوالد مباركه و مسئوالن و كاركنان واحد احياءمستقيم فوالد 

هرمزگان تشكر و قدرداني نمائيم.

تفاوت های موجود در درآمد متوسط كارگران در كشورهای مختلف 
جهان مس��أله قابل تأملی است. برای مثال، در حالی كه توليد ناخالص 
داخلی واقعی به ازای هر كارگر در كش��ور بوركينافاسو حدود 1000 
دالر اس��ت، اين رقم در كشور آمريكا به بيش از 77 هزار دالر رسيده 

است. 
اي��ن ك��ه چطور جهان ب��ازار محور كنون��ی می توان��د چنين تفاوت 
چش��مگيری در توليد ناخالص داخلی به ازای هر كارگر وجود داشته 
باشد، در حال حاضر سئوالی كليدی به شمار می رود. برخی از عوامل 
وجود چنين تفاوت چشمگيری در درآمد كارگران به طور كامل روشن 
است. از جمله مهم ترين اين عوامل می توان به تفاوت قابل توجه در 
كيفيت و كميت كارخانجات و تجهيزات توليدی )سرمايه فيزيكی( و 
همچنين سطح مهارت و دانش كارگران )سرمايه انسانی( اشاره كرد. با 
اين وجود، بخشی از اين تفاوت های درآمدی در بين كشورها را نمی 

توان تنها به ميزان انباشت سرمايه فيزيكی و انسانی نسبت داد. 
به نظر می رسد اين بخش پاسخ داده نشده را می توان  نتيجه تفاوت 
كش��ورها در ش��اخصی با عنوان »بهره وری عامل كل« دانس��ت. اين 
ش��اخص نشان دهنده بخشی از س��تاده هاست كه توسط نهاده های به 
كار رفته ش��ده در توليد توضيح داده نمی شود. در حالی كه نهاده های 

توليد )نيروی كار و سرمايه( ملموس ترند، عوامل توضيح دهنده بهره وری 
 عامل كل ناملموس ترند. اين عوامل، عوامل واقعی رش��د اقتصادی به شمار 
م��ی روند. اهميت اين عوامل تا جايی اس��ت كه برخ��ی از تحقيقات انجام 
گرفته در اين حوزه، بيش از 60 درصد از رش��د اقتصادی را به اين عوامل 
نس��بت می دهن��د. بنابراين، فهم اين ك��ه چرا بهره وری عام��ل كل در بين 
كشورها متفاوت است، كمك شايانی در فهم چرايی تفاوت چشمگير درآمد 
در كشورهای مختلف می نمايد.از جمله عوامل توضيح دهنده شاخص بهره 
وری عامل كل می توان به وضعيت فضای رقابتی در كش��ور، ساختار بازار 
كاال، س��اختار بازارهای مالی، رش��د تكنولوژی، اندازه بنگاه، اندازه بازار و 
درج��ه مالكيت اش��اره كرد.موانع و محدوديت ه��ای اقتصادی كه به نوعی 
دس��ت و پاگير كسب و كارها می باش��ند )از قبيل موانع ورود به بازارهای 
مختل��ف، ماليات بن��دی ها و قيمت گذاری ه��ای مقطعی، محدوديت های 
مالی و س��اختاری موجود در فضای كس��ب و كار كش��ور و عقب ماندگی 

تكنولوژي��ك(، س��اختار صنعتی كش��ور را تحت تأثير ق��رار داده و يكی از 
مهم ترين داليل تفاوت در بهره وری عامل كل در بين كش��ورهای مختلف 
به ش��مار می آيد. بانك جهانی در گزارش خود از وضعيت انجام كس��ب و 
كارها در كش��ورهای مختلف، به اين موضوع اش��اره دارد كه سياست های 
تجاری و بازرگانی و وضعيت فضای كس��ب و كار در كش��ورهايی از قبيل 
اياالت متحده آمريكا محرك و انگيزش��ی می باشد و اين در حالی است كه 
همين وضعيت برای كشورهايی چون ايران درست برعكس است. بر اساس 
همين گزارش، ايجاد كس��ب و كارهای جدي��د در اياالت متحده آمريكا به 
طور متوسط نيازمند طی شش مرحله است كه نيازمند تنها شش روز فرصت 
می باشد و اين پروسه با پرداخت هزينه ای معادل كمتر از يك درصد درآمد 
 متوسط هر كارگر بابت هزينه های ورود به بازار)egulatory Fee( به اتمام 
می رس��د. اين در حالی اس��ت كه در برخی ديگر از كش��ورها، هزينه های 
ورود به بازار  به بيش از 500 درصد درآمد متوس��ط هر كارگر می رس��د. 
نم��ودار باال برگرفته از مطالعه ای انجام گرفته ش��ده در اين حوزه اس��ت، 

ارتب��اط بين هزينه های ورود ب��ه بازار را با متغيره��ای اقتصاد كالن 
كشورهای مختلف نشان داده است. 

در محور افق��ی اين نمودار، هزينه های ورود به بازار قرار دارد كه به 
صورت درصدی از توليد ناخالص داخلی سرانه نشان داده شده است. 
نقطه های س��فيد موجود در وس��ط نمودار كه نشان دهنده ميزان بهره 
وری در مقابل هزينه های ورود به بازار اس��ت، نش��ان دهنده ارتباط 
منفی بين اين دو می باش��د. بر اين اس��اس، اگر كه توليد متوس��ط هر 
كارگ��ر را در مقابل هزينه های ورود به بازار در نظر بگيريم، به نتيجه 
مش��ابهی می رسيم.هزينه های باالتر ورود به بازار موجب آشفتگی در 
س��اختار صنعت و تخصيص غير بهينه عوامل مولد در ميان ش��ركت 
ها و در نتيجه كاهش بهره وری كل عوامل و توليد و درآمد متوس��ط 
هر كارگر می ش��ود. موانع ورود به بازار به ش��ركت های ناكارا اجازه 
ادامه فعاليت داده و موجب تغيير سازمان و تركيب صنعت و همچنين 
كاهش بهره وری متوسط می شود. چنين مكانيزمی در نهايت موجب 
ع��دم تخصيص بهينه س��رمايه و نيروی كار در مي��ان مجموعه ای از 
ش��ركت های فعال در صنعت يا بازار خواهد شد. در اين چارچوب، 
مطالع��ات جديدی كه در ارتباط با اثر كل��ی موانع ورود به بازارها بر 
به��ره وری عوامل توليد انجام گرفته ش��ده اند، بر عميق بودن اين اثر 
تأكي��د دارن��د كه هزينه های ورود به بازار از كش��وری به كش��ور ديگر به 
ط��ور قابل توجهی متفاوت اس��ت. هزينه های باالتر ورود ب��ه بازار منجر 
ب��ه عدم تخصي��ص بهينه تر عوامل توليد و در نتيج��ه بازدهی پايين تر كل 
 عوامل و توليد ش��ركت ها می شود. بر اساس همين مطالعات، كشورهای با 
پايين ترين هزينه ورود به بازار، بهره وری عامل كل بيشتری نسبت به كشورهايی 
دارند كه دارای بيشترين هزينه های ورود به بازار هستند، به نحوی كه ميزان 
بازدهی عامل كل در اين كشورها 1/50-1/35 برابر و همچنين درآمد متوسط 
 كارگران در اين كشورها بين 1/57 تا 1/82 برابر بيشتر از كشورهای دارای 
هزينه های باالتر ورود به بازار است. بر اين اساس، هزينه های باالتر ورود 
ب��ه بازار به صورت مس��تقيم موجب افزايش بخش غير رس��می در اقتصاد 
كشور و افزايش سهم شركت های غير رسمی نسبت به شركت های رسمی 
در كش��ور و همچنين تمركز بيشتر اشتغال در شركت های بسيار كوچك و 

يا بسيار بزرگ می شود.

مدیركل بازرگاني چهارمحال و بختیاري:

سند آمايش تجاري چهارمحال و بختياري 
تدوين مي شود

مدیر عامل فوالد مباركه تأكید نمود:

انتقال تجربه و دانش فنی فوالد مبارکه به فوالد هرمزگان

ریشه اختالفات درآمدی در کشورهای مختلف

احضار
2/382 چون آقاي مظفر هدايتي فرزند س��يد اسماعيل شكايتي عليه آقاي عباس فراهاني فرزند 
علي مبني بر تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ )17/000/000( 15/000/000 تومان مطرح 
نموده كه پرونده به كالس��ه 900143 ب/ 1 اين بازپرس��ي ثبت گرديده. لذا نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان مي باشد حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از 
روزنامه هاي كثيراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت 
يكماه پس از نشر آگهي جهت پاسخگويي به اتهام خود به اين مرجع مراجعه نمايد در صورت 

عدم حضور دادسرا تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 2086                          دفتر شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

 
احضار

2/385 در پرونده كالس��ه 900104 ب/ 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 
آقاي عليرضا محمدي كياني و ساير شكات شكايتي عليه آقايان سعيد قندي فرزند عبدالعلي، فرود 
احمدي فرزند مهديقلي، كيوان احمدي، اس��داله شهبازي و احمد شهبازي داير بركالهبرداري، 
جعل، اس��تفاده از س��ند مجعول و صدور چك بالمحل مطرح نموده كه در جهت رسيدگي به 
اين ش��عبه ارجاع گرديد، نظر به اينكه متهمين مجهول المكان مي باشند، حسب ماده 115 آئين 
دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا متهمين از تاريخ 
نش��ر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت 
پاسخگويي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردند. در صورت عدم حضور دادسرا تصميم 

مقتضي را اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 2080                       دفتر شعبه چهارم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأي
2/387 ش پ: 880800، پرون��ده كالس��ه: 8809980358900701 ش��عبه 120 دادگاه عمومي 
)كيفري( شهرس��تان اصفهان دادنامه ش��ماره: 8909970354600636 ت 89/5/20 شاكي: آقاي 
جواد خدابخش��ي به نش��اني اصفه��ان خ 5 آذر ك ويال بن گلس��تان پ 5، متهم: آقاي محمد 
خدابخشي مجهول المكان، اتهام: سرقت مستوجب تعزير، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات 

پرونده ختم رسيدگي را اعالم و بشرح ذيل مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

اتهام آقاي محمد خدابخش��ي دائر بر س��رقت از منزل شاكي آقاي جواد خدابخشي از توجه به 
تحقيقات انجام ش��ده و مس��تندات ضميمه و داليل ابرازي و اقرار صريح متهم و ساير قرائن و 
ش��واهد موجود در پرونده و اينكه متهم علي رغم ابالغ قانوني و انتظار كافي در جلس��ه دادگاه 
حضور نيافته و اليحه دفاعيه اي نيز ارائه ننموده اس��ت،  محرز است عليهذا دادگاه نامبرده را در 
اجراي 661 قانون مجازات اس��المي به تحمل ش��ش ماه حبس و پنجاه ضربه شالق تعزيري و 
استرداد مبلغ بيست ميليون ريال قيمت اموال مسروقه در حق شاكي محكوم مي نمايد. رأي صادره 

غيابي و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين دادگاه مي باشد.
م الف/ 2085                              اعظمي- رئيس شعبه 120 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

ابالغ رأي
2/388 ش��ماره دادنام��ه: 9009970352800178، ش��ماره پرون��ده: 8909980358100806، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 891299، ش��اكي: آقاي ابوالفضل جاللي به نشاني مباركه محله اراضي 
خ امام كوچه شكوفه پ 164، متهم: آقاي ناصر شمس به نشاني مجهول المكان، اتهام: فروش 
 م��ال غير، گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگي را اعالم و به ش��رح زير مبادرت ب��ه صدور رأي

مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي ناصر ش��مس فرزند قاس��معلي بلحاظ متواري اعالم شدن مشخصات 
بيش��تري از وي در اختيار نمي باش��د و از طريق نشر آگهي به جلس��ه دادرسي دعوت بحضور 
گرديده اس��ت مبني بر فروش مال غير موضوع ش��كايت آقاي ابوالفضل جاللي بدين نحو كه 
متهم مبادرت بفروش يك دس��تگاه خودرو پرادو بشماره انتظامي 928 س-36- ايران13 بمبلغ 
هفتاد ميليون تومان به ش��اكي نموده خودرو مذكور بموجب دادنامه ش��ماره 901/88 صادره از 
شعبه هشتم دادگاه حقوقي اصفهان كه بموجب دادنامه شماره 441/89 صادره از شعبه سيزدهم 
دادگاه تجديدنظر اصفهان تأييد گرديده متعلق به آقاي سيد يداله حسيني تشخيص داده شده و 
از يد ش��اكي خارج و در يد مش��اراليه )سيد يداله حسيني( قرار داده شده است دادگاه با عنايت 
به ش��كايت شاكي و گزارش مأمورين انتظامي و متواري بودن متهم و لحاظ دادنامه هاي مذكور 
كه مثبت و مؤيد اس��تقرار مالكيت آقاي س��يد يداله حسيني بوده و دليلي كه مبني بر جواز دادن 

متهم در فروش خودرو مذكور از قبل مالك آن باش��د در پرونده او مش��اهده نمي شود و مؤيدا 
به س��اير قرائن و امارات قويه منعكس در پرونده مجرميت وي به اعتقاد دادگاه ثابت تشخيص 
فلذا مستند ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداري ناظر به ماده 
1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مشاراليه را به تحمل مدت دو سال حبس و پرداخت 
مبلغ هفتصد ميليون ريال بعنوان جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ نموده در حق صندوق دولت 
و پرداخت مبلغ هفتصد ميليون ريال بعنوان رد مال در حق شاكي محكوم مي نمايد. رأي صادره 
غياب��ي و در ظ��رف ده روز پس از ابالغ قابل رس��يدگي واخواهي در اين دادگاه و س��پس در 
 مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل رس��يدگي تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر مركز استان

مي باشد.
م الف/ 2084                           حمصيان- رئيس شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
ابالغ رأي

2/389 ش��ماره دادنامه: 9009970352800154، شماره پرونده: 8909980362601221،  شماره 
بايگاني ش��عبه: 891286، شاكي: آقاي محمد فرزانه به نشاني اصفهان فلكه ارتش اول خ وحيد 
ك ش مطهري پ 37، متهم: آقاي اكبر غني زاده به نشاني مجهول المكان، اتهام: مزاحمت براي 
اشخاص به وسيله تلفن، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت بصدور 

رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي اكبر غني زاده فرزند علي كه بلحاظ متواري بودن مش��خصات بيشتري 
از وي در اختيار نمي باشد و از طريق نشر آگهي جلسه دادرسي دعوت بحضور شده است مبني 
بر ايجاد مزاحمت تلفني موضوع شكايت آقاي محمد فرزانه با عنايت به شكايت شاكي و پاسخ 
اس��تعالم بعمل آمده از ش��ركت خدمات ارتباطي ايرانسل و متواري بودن متهم و در نتيجه عدم 
دفاع مؤثر و مؤيداً به ساير قرائن و امارات قويه منعكس در پرونده مجرميت وي باعتقاد دادگاه 
ثابت تشخيص فلذا دادگاه باستناد ماده 641 قانون مجازات اسالمي مشاراليه را به تحمل مدت 
سه ماه و يك روز حبس تعزيراً محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و در مدت ده روز پس از 
ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و سپس وفق مقررات قانوني در مهلت بيست روز پس از ابالغ 

قابل رسيدگي تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر مركز استان مي باشد.
م الف/ 2083                           حمصيان- رئيس شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
فقدان سند مالكیت

2/390 نظر به اينكه آقاي علي اكبرقرقاني فرزند قره باارائه دو برگ استش��هادمحلي كه هويت 
شهود رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت ششدانگ پالك 2320 فرعي از76 اصلي 
شده كه سندمذكوردرصفحه 409 دفتر 399 بنام وي ثبت وسندصادرشده اينك نامبرده تقاضاي 
صدورسندمالكيت المثني نموده است لذادراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب 
يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن 
اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز 
پس از انتش��ار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل 
سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود 
آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده 

مسترد مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

فقدان سند مالكیت
2/391 نظر به اينكه آقاي حمايل قرقاني فرزند علي شير باارائه دو برگ استشهادمحلي كه هويت 
شهود رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت ششدانگ پالك 2321 فرعي از76 اصلي 
شده كه سندمذكوردرصفحه 412 دفتر 399 بنام وي ثبت وسندصادرشده اينك نامبرده تقاضاي 
صدورسندمالكيت المثني نموده است لذادراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب 
يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن 
اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز 
پس از انتش��ار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل 
سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود 

آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده 
مسترد مي شود.

مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

فقدان سند مالكیت
2/392 نظر به اينكه آقاي علي اكبرقرقاني فرزند قره باارائه دو برگ استش��هادمحلي كه هويت 
شهود رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت ششدانگ پالك 2319 فرعي از76 اصلي 
شده كه سندمذكوردرصفحه 406 دفتر 399 بنام وي ثبت و سند صادر شده اينك نامبرده تقاضاي 
صدور س��ند مالكيت المثني نموده اس��ت لذا در اجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در 
فوق به آن اش��اره اي نشده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت 
اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر 
و به متقاضي تس��ليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس 
مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند 

به ارائه دهنده مسترد مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

فقدان سند مالكیت
2/393 نظ��ر به اينكه خانم ملك صدري فرزند رضا باارائه دو برگ استش��هادمحلي كه هويت 
وامضاءش��هود رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت شش دانگ يك باب مغازه به 
ش��ماره 3963 فرعي از2 اصلي ش��ده كه سند مذكوردر صفحه 394 دفتر146 بنام افشين گالبي 
ثب��ت وصادرگرديده س��پس آقاي گالبي بموجب سندرس��مي ش��ماره 45825 – 2536/5/16 
دفترسه شهرضا شش دانگ رابه عبدالرحيم يزدي انتقال داده كه نامبرده هم بموجب سندرسمي 
ش��ماره 71948 – 61/2/18 دفترسه شهرضا ششدانگ به سيدرسول ميرمحمدي انتقال شده كه 
آقاي ميرمحمدي نيزشش��دانگ رابموجب سندرسمي شماره 39138 – 62/2/8 دفتردوشهرضا 
ششدانگ رابعنوان صداق به خانم ملك صدري انتقال داده اينك خانم ملك صدري درخواست 
صدور سندمالكيت المثني نموده لذا دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك 
نوبت آگهي مي ش��ود كه هر كس نس��بت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن 
اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز 
پس از انتش��ار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت 
يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل 
سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تسليم خواهد كرد. در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود 
آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده 

مسترد مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا
 

ابالغ وقت رسیدگي
2/394 در خصوص پرونده كالس��ه 41-90 ش/ 20 خواهان اس��كندر راد دادخواستي مبني بر 
مطالبه وجه چك به انضمام تأخير تأديه به طرفيت اس��حاق ياوري دوركي تقديم نموده است. 
وقت رسيدگي براي روز چهارشنبه مورخ 90/4/1 ساعت 6 تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاش��اني 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/ 2141             دفتر شعبه 20 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
2/395 در خصوص پرونده كالسه 17/72/90 خواهان آقاي مهدي صفري دادخواستي مبني بر 
مطالبه مبلغ 11/254/000 ريال و غيره... به طرفيت آقاي رضا شيرزادي تقديم نموده است. وقت 
رس��يدگي براي روز يكش��نبه مورخ 90/3/22 ساعت 15:30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاش��اني 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/ 2159             دفتر شعبه 17 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

اصالحیه
2/396 پيرو 900115-90/2/12 ب 15 در خصوص آگهي احضار متهم سيد شمس اله حسني 
به دادرس نام خانوادگي متهم از حسني به )حسيني( اصالح مي گردد. فلذا ضمن اصالح آن در 

آگهي صادره نتيجه را به اين مرجع اعالم فرمائيد.
دفتر شعبه 15 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

فقدان سند مالكیت
2/398 نظر به اينكه ورثه گيلدا ميربد فرزند ولي اله بوكالت صفرعلي شيرزادي بموجب وكالتنامه 
ش��ماره 191882 – 1 / 8 / 89  دفترسه ش��هرضا باارائه گواهي حصروراثت مربوطه ودو برگ 
استشهادمحلي كه هويت شهود رسماًگواهي شده است مدعي مفقود شدن سند مالكيت 6 حبه 
مش��اع از 72 حبه شش��دانگ يك قطعه زمين  شماره 90 / 157 مجزي شده از 157 اصلي واقع 
دربخش يك ثبتي شهرضا شده اند كه تمامت 6 حبه ازپالك فوق درصفحه 232 دفتر 141 ذيل 
ثبت 13435 به نام گيلدا ميربد ثبت وسندصادرش��ده اس��ت سپس نامبرده بموجب سند شماره 
15575 – 30 / 2 / 55 دفتر دو ش��هرضا تمامت مالكيت خود رابه مهندس عبدالحس��ين ملك 
التجارانتقال داده نامبرده نيزتمامت مالكيت خودرا به موجب سند شماره 24821- 1 / 12 / 57 
دفتر2شهرضا به گيلدا ميربد اقاله كرده است اينك ورثه گيلدا ميربد درخواست صدورسندمالكيت 
المثني نس��بت به 6 حبه مش��اع ازپالك فوق الذكررا ش��ده اند لذادراجراي ماده 120آئين نامه 
اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي ش��ود كه هر كس نس��بت به ملك مورد آگهي 
معامله اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد 
مي بايس��ت ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني 
را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله 
صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي 

المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

فقدان سند مالكیت
2/399 نظر به اينكه ورثه اشرف آغا ميربد فرزند سيدمهدي بوكالت صفرعلي شيرزادي بموجب 
وكالتنامه شماره 191882 – 1 / 8 / 89  دفترسه شهرضا باارائه گواهي حصروراثت مربوطه ودو 
برگ استش��هادمحلي كه هويت شهود رسماًگواهي شده است مدعي مفقود شدن سند مالكيت 
26 حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ يك قطعه زمين  ش��ماره 89 / 157 مجزي ش��ده از 157 
اصلي واقع دربخش يك ثبتي ش��هرضا شده اند كه تمامت 26 حبه ازپالك فوق درصفحه 337 
دفتر 141 ذيل ثبت 13469 به نام اش��رف آغا ميربد ثبت وسندصادرش��ده اس��ت سپس نامبرده 
بموجب سند شماره 15575 – 30 / 2 / 55 دفتر دو شهرضا تمامت مالكيت خود رابه مهندس 
 عبدالحس��ين ملك التجارانتقال داده نامبرده نيزتمامت مالكيت خودرا به موجب س��ند ش��ماره
24821- 1 / 12 / 57 دفتر2ش��هرضا به اش��رف آغا ميربد اقاله كرده است اينك ورثه اشرف آغا  
ميربد درخواست صدورسندمالكيت المثني نسبت به 26 حبه مشاع ازپالك فوق الذكررا شده اند 
لذادراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس 
نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند 
مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل 
مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت 
سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند 
مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك 

نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.
 مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

اعالم مفقودي
2/397 كارت بازرگاني شماره 110788 و عضويت 12059039 اينجانب عليرضا جهانگير مقدم 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Wednesday 11 MAY 2011 سالمت

  س��ردرد يكی از شايع ترين مشكالت روزمره 
بش��ر است، به گونه ای كه در بسياری از مواقع 
افراد را مجبور می كند تا در اسرع وقت به پزشك 
مراجعه كنند. برخی سردردها اختصاصی تر بوده 
و ب��ا عالمت ديگ��ری همراه نيس��تند. در اين 
سردردها بر خالف تصور بسياری از افراد،  مغز 
عامل ايجاد سردرد نيس��ت، بلكه سردرد از بد 
عمل كردن عضالت، عروق خونی و اعصاب 
ناشی می شود؛ برای مثال گشاد شدن شريان ها و 
يا انقباض بيش از حد عضالت می تواند عصب 
های خاص و حساسی در مغز را تحريك كند 
و در نتيجه سردرد به وجود آيد. هورمون هايی 
مانند استروژن می توانند باعث بدتر شدن سردرد 
شوند. از آن جايی كه خانم ها طی عادات ماهيانه 
متحمل نوس��انات هورمونی در بدن می شوند، 
 احتمال بروز س��ردرد متوس��ط تا ش��ديد در 
خانم ها دو برابر آقايان است. همچنين خانم ها 
بيشتر از آقايان به انواع خاص سردرد مانند ميگرن 

دچار می شوند. 
سردرد خوشه ای

اين نوع س��ردرد ، ش��ديدترين درد را ب��ه همراه دارد، در عين ح��ال كمتر از انواع 
ديگر ش��ايع اس��ت. از هر 10 فرد مبتال به اين بيماری، 9 نفرش��ان مرد اس��ت كه 
 اغلب س��يگاری های ماهر و دائم الخمر در زمره اين گروه قراردارند. س��ردردهای 
خوشه ای به صورت گروهی حمله می كنند. به طور معمول درد، هر روز در يك 
س��اعت معين بروز می كند و ممكن اس��ت روزها ، هفته ها يا حتی ماه ها طول 
بكش��د. در نهايت هم اين امكان وجود دارد كه پس از بهبودی نس��بی ، درد ماه ها 
يا س��ال ها به س��راغ فرد نيايد و او فكر كند كه به طور كامل خوب شده است. در 
هنگام ش��روع حمله، دردی شديد و كش��نده در يك طرف سر احساس می شود. 
ضمن آن كه ممكن است آبريزش بينی و چشم از همان طرف سر آغاز شود. گاهی 
اوقات استنش��اق اكس��يژن خالص در مرحله اول بروز سردرد، ممكن است درد را 
 متوقف كند. هنگامی كه به اين نوع س��ردرد مبتال شديد، سيگار نكشيد و از انجام 

فعاليت های استرس زا خودداری كنيد. 
سردرد تنشی یا هیجانی

اين نوع سردرد بسيار شايع است. علت پيدايش اين نوع سردرد، انقباض عضالت 
كاسه سر، گردن، شانه و صورت است. مهم ترين دليل پيدايش اين انقباض ها نيز 
هيجانات عصبی اس��ت. سردرد تنشی، هم به شكل پراكنده و نامنظم بروز می كند 
و هم  به ش��كل مزمن  و حاد گريبان افراد را می گيرد. طوری كه ش��خص در طول 
يك ماه ممكن اس��ت پنج روز با اين س��ردرد دس��ت و پنجه نرم كند. برای درمان 
س��ردردهای پراكنده و نامنظم می توان از قرص های مسكن استفاده كرد. عالوه بر 
 آن، س��رد و گرم كردن پيش��انی به كمك يك حوله، يا ماساژ آرام شقيقه و گيجگاه 

می تواند تأثير بسزايی در تسكين اين نوع سردرد داشته باشد.
 میگرن

ميگرن، س��ردرد شديد و گذرايی اس��ت كه گاه در يك قسمت سر پديد می آيد. 
ميگرن در زبان يونانی به معنای نيمه سر است. به طور معمول سردرد ميگرنی با يك 
دوره مقدماتی آغاز می شود كه طی آن شخص به طور غيرعادی احساس خستگی 
و كسالت می كند. سپس حالت تهوع ، استفراغ، اختالل های بينايی و اغلب بيزاری 
از نور )ترس از نور( به وجود می آيد. اين دوره مقدماتی ممكن است چند دقيقه تا 

چند س��اعت طول بكشد و متعاقب آن سردرد 
بروز می كند. دردی كه با ميگرن همراه اس��ت 
ارتباطی به گشاد شدن رگ ها ندارد. در حقيقت، 
 افراد مبتال به ميگرن نمی توانند به خوبی در برابر 
محرك های محيط از قبيل نور، صدا و حتی عالئم 
 درد واكنش نشان دهند، در نتيجه ميزان درد شدت 
می يابد. با اس��كن مغز معلوم گرديد به هنگام 
بروز ميگرن ، فعاليت ساقه مغز نيز غير طبيعی 

می شود. 
هنگام��ی ك��ه س��اقه مغ��ز خ��وب عم��ل 
 نكن��د، اي��ن پيغام ها به س��مت مغ��ز هجوم 
م��ی برن��د و موج��ب پ��ر ش��دن مغ��ز از 
نظ��ر  ب��ه  ش��وند  م��ی  اضاف��ی   باره��ای 
می رس��د داروهای ضد تشنجی كه به منظور 
جلوگيری از حمله صرع توسط بيماران مبتال 
به صرع مصرف می ش��ود، می تواند آن دسته 
از سلول های عصبی را كه موجب بروز ميگرن 
می شوند غير فعال كند.  طبق تحقيقات حدود 
70 درصد بيماران مبتال به ميگرن شديد، از اين 
داروها استفاده می كنند. داروهای ضد تشنج، عوارض جانبی مثل خستگی، اضطراب 
و ريزش مو را به دنبال دارند. بنابراين بايد به دنبال داروهای جديدی بود كه تنها روی 

ساقه مغز اثر بگذارند. 
سردرد به علت مننژیت )عفونت پرده مغزی(

درد در اين بيماران به صورت فشرده است و تمام سر را فرا می گيرد، با استراحت 
كاهش می يابد و با حركت بدنی تشديد می شود. وجود عالئمی چون تب و سفتی 

گردن به تشخيص اين نوع سردرد كمك می كند.
سردرد به علت تومور مغزی

اين نوع سردرد به طور معمول متناوب بوده و در اوايل صبح شديدتر است و بيشتر 
ماهيت حمله ای دارد. با حركت س��ر، بلند كردن بار، عطسه و به خصوص سرفه 
تشديد می شود. سردرد همراه با اختالل های خواب همراه است و گاهی بيمار به 

علت سردرد از خواب بيدار می شود.
 سردرد به علت فشار خون باال

 س��ردرد در اين بيماران، زمانی ظاهر می ش��ود كه فش��ار خون ماكزيمم به حدود
 20 و فشار خون مينيمم به حدود 12 رسيده باشد. اين نوع سردرد اغلب در ناحيه 

پس سر است و با درمان فشار خون در بيشتر موارد از بين می رود.
 سردرد ناشی از بیماری های چشم

عيوب انكساری چشم، سبب پيدايش سردردهای مكرر در ناحيه پيشانی به خصوص 
هنگام مطالعه يا تماشای تلويزيون می شود. سردرد ناشی از آب سياه چشم نيز در 

ناحي��ه پيشانی متمركز می شود ، اما با درد شديد و تهوع همراه است.
 سردرد ناشی از بیماری سینوس

سردرد ناشی از التهاب و عفونت سينوس ها )سينوزيت( اغلب در ناحيه پيشان����ی 
متمركز می شود. اين دردها با حركت سر و دراز كشيدن تشديد می شود و پس از 
بيدار شدن از خ��واب به حداكثر شدت خود می رسد. اين سردردها با درمان التهاب 

يا عفونت سينوس ها رفع می شوند.
سـردرد ناشی از عفونت دندان

اين نوع سردرد اغلب از ناحيه صورت شروع و به تدريج به تمام سر منتشر می شود 
و با درمان عفونت دندانی، درد از بين می رود.

آويشن

توليد شكالت هاي آبكي 
براي كنترل اضافه وزن

تأثير آلودگی هوا بر بدن 
آلودگی هوا از انواع بسياری از گازها، قطرات و ذرات تشكيل می شود كه 
كيفيت هوا را پايين می آورند. به گزارش ايسنا، كارشناسان می گويند هوا 

هم در سطح شهری و هم در سطح كشوری می تواند آلوده شود.
س��ازمان جهانی بهداشت در گزارشی در اين باره آورده است: در شهرها 
خودروها، اتوبوس ها و هواپيماها و همچنين صنايع و ساخت و ساز ممكن 
است موجب آلودگی هوا ش��وند. در كشور، غبار ناشی از تراكتورهای 
شخم زن زمين های زراعی، كاميون ها و خودروهايی كه بر روی جاده های 
كثيف يا شنی می رانند و دود حاصل از احتراق جنگل ها و محصوالت 
می توانند سبب آلودگی هوا شوند.ازن سطح زمين قسمت اصلی آلودگی 
هوا در اكثر شهرهاست. ازن سطح زمين زمانی به وجود می آيد كه گازهای 
موتوری و سوختی در هوا به هنگام برخورد نور خورشيد به آنها، تعامل 
می كنند. سطح ازن در شهرها زمانی افزايش می يابد كه هوا ساكن و آفتابی 
بوده و دمای هوا گرم تر اس��ت. ازن سطح زمين نبايد با ازن مفيد اشتباه 
گرفته شود كه در اتمسفر، مايل ها باالتر است و از ما در برابر تشعشعات 
خطرناك خورشيد محافظت می كند. آلودگی هوا می تواند چشم ها، گلو 
و ريه ها را تحريك كند. سوزش چشم ها، سرفه و تنگی نفس شايع ترين 
عالئم تماس با سطح باالی آلودگی هوا هستند. مردم واكنش های بسيار 
متفاوتی به آلودگی هوا نشان می دهند. برخی افراد ممكن است متوجه 
تنگی نفس يا س��رفه شوند، در حالی كه عده ديگري عوارض متفاوتي 
را تجربه كنند. چون ورزش كردن به تنفس سريع تر و عميق تر نياز دارد، 
ممكن است عالئم را تشديد كند. افرادی كه بيماری  قلبی دارند از جمله 
آنژين )س��ينه درد( يا بيماری ريوی مثل آسم يا آمفيزم، ممكن است به 
تماس با آلودگی هوا خيلی حس��اس باشند يا متوجه عالئمی شوند كه 
ديگران آنها را ندارند. خوشبختانه برای بسياری از افراد سالم عالئم تماس 

با آلودگی هوا معموالً به محض بهبود كيفيت هوا، برطرف می شود.
ام��ا گروه های خاصی از مردم به ع��وارض آلودگی هوا بيش از ديگران 
حساس هستند. كودكان احتماالً اثرات سطوح پايين تری از آلودگی را در 
مقايسه با بزرگساالن احساس می كنند. آنها همچنين بيماری های بيشتری 
از جمله برونشسيت و گوش درد را در مناطقی با آلودگی بيشتر نسبت به 
مناطقی با هوای پاك تر، تجربه می كنند. افراد مبتال به بيماری قلبی و ريوی 
هم ش��ديدتر به آلودگی هوا واكنش نشان می دهند. در طول زمان هايی 
كه آلودگی سنگين است، مش��كل آنها تا حدی شديد می شود كه بايد 
فعاليت ه��ای خود را محدود كنند يا حتی در جس��تجوی مراقبت های 
پزشكی بيشتر باشند. شما می توانيد از خود و خانواده تان در برابر اثرات 

آلودگی ها با انجام نكات زير محافظت كنيد:
 در روزهايی كه سطح آلودگی هوا باالست تا جايی كه می توانيد در خانه 

بمايند. مقدار بسياری از آالينده ها در داخل خانه كمتر از بيرون است.
 اگر مجبور هستيد از خانه خارج شويد، زمان فعاليت های بيرون را به 
ساعت اوليه صبح محدود كرده و يا تا پس از غروب آفتاب برای خارج 
 ش��دن از منزل صبر كنيد. اين اقدام در ش��رايطی كه سطح ازن باالست 
)مثاًل در بس��ياری از ش��هرهای بزرگ( حائز اهميت اس��ت، چون نور 

خورشيد مقدار ازن را افزايش می دهد.
 وقتی گزارشات كيفيت هوا نشان می دهد كه هوا ناسالم است، در فضای 
خارج از منزل ورزش يا جنب و جوش زياد نكنيد، زيرا هر چه سريع تر 

نفس بكشيد، آلودگی بيشتری را به درون  ريه های خود می فرستيد.
اي��ن اقدامات به تدريج از بروز عالئم ناش��ی از آلودگی در افراد بالغ و 
كودكان جلوگيری خواهد كرد. اما اگر در نزديكی يك منبع آشكار آلودگی 
زندگی يا كار می كنيد و يا اگر به يك مشكل مزمن قلبی يا ريوی مبتال 
هس��تيد،  درباره ساير روش ها برای حفاظت از خود در برابر آلودگی، با 

پزشك تان مشورت كنيد.

 چطور از بوی بد دهان 
خالص شويم؟

شما زمانی می توانيد از بوی بد دهانتان جلوگيری كنيد كه علت آن را 
بدانيد. علت های ايجاد بوی بد دهان عبارتند از:

 در 90 درصد موارد اين بوی بد به علت آلوده بودن محيط دهان است. 
جرم هايی كه به علت وجود باكتری در دندان شما تشكيل می شود، علت 

اصلی بوی بد دهان است.
 گاهی اوقات وجود عفونت يا اشكالی در ريه ها باعث ايجاد اين بوها 

می شوند.
 سريع خوردن غذا يكی ديگر از علل اين مشكل معرفی شده  است.

 بوی موادی هم چون سير يا پياز می تواند از طريق خون وارد ريه ها 
شود و بوی بد دهان را پديد آورد.

 كشيدن سيگار و قليان نيز موجب بوی بد دهان می شود.
 چرك سينوس ها يا ديابت نيز مسبب بوی بد دهان شناخته  شده اند.

چند راه برای جلوگیری از بوی بد دهان:
دهان خود را تمیز نگه دارید: اين به معنی دو بار مسواك زدن و استفاده 
از نخ دندان در شبانه روز است. باقی مانده غذا ميان دندان های شما كه 

سبب تشكيل باكتری می شود، تنها با نخ دندان بيرون می آيد.
ــود را تمیز نگه دارید: پ��س از هر بار مس��واك زدن زبانتان  ــان خ زب
 را ه��م خيل��ی آرام با مس��واك بش��وييد كه مح��ل رش��د باكتری ها 

نشود.
دهان خود را مرطوب نگه دارید: بزاق دهان ضد عفونی كننده خدادادی 

است و بوی بد دهان در اول صبح به علت كم شدن ترشح بزاق است.
دهان خود را بشویید: پس از هر بار غذا دهان خود را آب بكشيد، زيرا 

چرخيدن آب در دهان می تواند غذاهای باقيمانده را از آن خارج كند.
نعناع بجوید: گر چه خوشبو كننده های دهان سبب ريشه كن شدن بوی 

بد دهان نمی شوند، اما برای دقايقی می توانند آن را از بين ببرند.
ــری جلوگیری  ــاع باكت ــه از اجتم ــی ك ــی های ــتفاده از خوراك  اس
می كنند: هويج، بادام زمينی يا پنير كم چرب را برای ميان وعده خود 
انتخاب كنيد. اين روش ها برای جلوگيری از بيشتر شدن بوی بد دهان 

مؤثرند، اما بهترين راه برای از بين بردن آن پيدا كردن علت اصلی است.

عواقب ايجاد مقاومت به دارو
اس��تفاده نامناس��ب از دارو، عدم تجويز دوز كافی برای درمان، عدم 
مصرف داروی تجويز شده تا انتها، كيفيت پايين دارو، نسخه اشتباه، 
پيش��گيری و كنترل ناكافی عفونت، عوامل ايج��اد مقاومت به دارو 
هستند. دفتر آموزش و ارتقای سالمت اعالم كرد: يك بيماری مقاوم 
به دارو ممكن است كشنده باشد، به ديگران منتقل شود، گسترش پيدا 

كند و باعث تحميل هزينه های سنگين به افراد و جامعه شود. 
بنا بر اعالم اين دفتر، مقاومت ضد ميكروبی كه اغلب به عنوان مقاومت 
دارويی شناخته می شود، هنگامی اتفاق می افتد كه ميكروارگانيسم هايی 
مانند باكتری، ويروس، ق��ارچ و انگل به گونه ای تغيير  كنند كه ارائه 
داروهايی كه قب��اًل برای درمان عفونت های حاصل از آنها اس��تفاده 
می شد، بی اثر  شود. دفتر آموزش و ارتقای سالمت پيامدهای مقاومت 
به دارو را شامل نارضايتی بيمار، طوالنی شدن و شدت بيماری، ايجاد 
عوارض جانبی خطرناك و بس��تری ش��دن در بيمارستان، كم رنگ 
ش��دن ارتباط پزشك و بيمار و س��رانجام افزايش هزينه های درمانی 
برای افراد و دستگاه  های دولتی و مهم تر از همه مشكل كمبود دارو 

در كل كشور برشمرد.

ضرباننسخه گیاهی

ــیمیایی: اس��انس آويشن  ــات ش تركیب
كه به اس��انس تم موسوم است، مركب 
 اس��ت از دو ن��وع فن��ول ك��ه ايزوم��ر 

يكديگرند، 1.تيمول 2.كارو اكرول 
 اس��انس ت��م در ال��كل و روغ��ن های 
 چ��رب حل م��ی ش��ود و ب��رای معطر 
ساختن وخوش طعم كردن اغذيه به كار 
م��ی رود و برای نگهداری اين اس��انس 
كه مايعی اس��ت بی رن��گ يا به رنگ تا 
قرمز كه بوی مطب��وع مخصوص معطر 
و پاي��دار دارد، در مجاورت نور فاس��د 

می شود.
وزن مخص��وص آن 0/915 ت��ا 0/935 
در  خن��ك  مح��ل  در  باي��د  و   اس��ت 
شيشه های در بس��ته و به صورت پر و 

دور از نور نگهداری شود.
ــول: در اعضای گياه��ان تيره نعناع  تیم
 وجن��س ه��ای مختلف آن تي��ره يافت 

می شود. 
تيمول به صورت منش��وری شكل نسبتًا 
درشت وبيرنگ و اس��انس تم به دست 
می آيد و در دمای 50 تا 51 درجه ذوب 
می شود در آب به مقدار خيلی كم و در 
الكل اتر و كلروفرم و اس��يد اسيتيك به 

مقدار زياد حل می شود. 
كارواكرول: در اسانس گياهان مختلف 
 ياف��ت م��ی ش��ود و از آنها اس��تخراج 

می گردد. 
كارواك��رول اثر ضدعفونی كننده دارد و 
در س��نتز بعضی مواد آلی مورد استفاده 
 ق��رار م��ی گي��رد و از نظ��ر درمانی اثر 

ضد كرم و ضد قارچی دارد.
طریقه استفاده از گیاه آویشن:

 مصرف به صورت دم كرده
 به صورت لوسيون وكمپرس

 استفاده به صورت محلول الكلی 
 برای اس��تفاده در بيماری های جلدی 

)محلول موضعی(
 استفاده به صورت حمام اسانس 

 اس��تفاده به عنوان م��اده ضد عفونی 
كننده در خمير دندان، محلول غرغره و 

مخاط دهان
 مورد استفاده در دامپزشكی

آويشن به صورت عرق در بيماری های 

زير نيز كاربرد دارد:
1.كاهش كلسترول خون 2.رفع و درمان 

سياه سرفه3.رفع اختالالت مغزی
4.رفع س��وء هاضمه، آرت��روز، واريس، 
آس��م،  كلي��ه،  و  كب��دی  اخت��الالت 
 س��ياتيك، تصفيه خون، سرما خوردگی، 
اش��تهاآور،  ق��ارچ،  و  نف��خ   ض��د 
تس��كين دهن��ده درد مفاص��ل، افزايش 

حافظه و آرامش اعصاب 
ــاد: در بعضی  ــورت پم ــن به ص آویش
از بيم��اری ه��ای جلدی ب��ه خصوص 
زون��ا اثر مفي��دی دارد. در بيماری های 
 جل��دی گاه��ی از اس��انس اي��ن گياه 
 محلول های جهت استفاده از آنها به صورت 
حم��ام ه��ای موضع��ی تهيه می ش��ود 
ك��ه موج��ب نيرومن��د ش��دن اعم��ال 
 پوس��ت و رف��ع ناراحتی ه��ای جلدی 

می گردد.
ــاده ضد عفونی:  ــتفاده به عنوان م اس
در اس��تعمال خارج به عن��وان يك ماده 
ضد عفون��ی كننده قوی به كار می رود. 
مثاًل در خمير دندان محلول های غرغره 
مخاط دهان و در بيماری های دس��تگاه 
تنفسی مانند برونشيت مزمن سل به كار 
می رود و در محلول ها جهت پانسمان 
 زخ��م ه��ا اث��ر ميك��روب كش��ی قوی 

دارد.
ــكی: يك  ــرف در دامپزش ــوارد مص م
مش��ت از س��ر ش��اخه گلدار گي��اه به 
م��دت پنج ت��ا 20 دقيقه در دو تا س��ه 
ليت��ر آب می جوش��انيم، س��پس برای 
پانس��مان جراح��ات پ��وزه حيوان��ات 
 زخ��م ده��ان و س��م دام ه��ا ب��ه كار 

می رود.

ش��كالت ح��اوي چربي كم ك��ه حدود 
دو س��وم آن را آب تش��كيل مي ده��د، 
 براي اس��تفاده مرت��ب و دائ��م، ايده آل تر
 اس��ت. عالوه بر ش��كالت، متخصصان 
مي گوين��د س��س مايونز و حلي��م حاوي 
چرب��ي كم كه م��دت بيش��تري در معده 
مي مانند، مي توانند از احس��اس گرسنگي 
مكرر جلوگيري كنند. كارشناس��ان تغذيه 
مي گويند شكالت س��الم به جاي چربي، 
حاوي آب بيش��تري اس��ت و در مرحله 
فرآوري آن، آب جايگزين چربي مي شود. 

به گ��زارش روزنامه تلگراف، متخصصان 
دانشگاه بيرمنگهام در انگليس ادعا كرده اند 
مي توانند مواد ع��اري از كالري مثل آب، 
ه��وا يا ژل ها را جايگزي��ن چربي موجود 
در ش��كالت كرده و در نتيجه مصرف اين 
شكالت ها سبب تش��ديد چاقي و اضافه 
وزن نخواهد ش��د.60 درص��د حجم اين 
ش��كالت هاي جديد آب است، اما از نظر 
مزه، بو و احساس لذت خوردن شكالت 
هي��چ تفاوتي ب��ا ش��كالت هاي معمولي 

ندارند.

آشنایی با چند نوع سردرد 

خريد، يك تجربه بس��يار ساده است و به خانه بردن غذاهای سالم، از آن 
راحت تر. البته اگر با  يك ليست مناسب و سالم  خريد را شروع كنيم. 

 اولي��ن مورد در ليس��ت خريد، ميوه و س��بزی اس��ت؛ عم��ده ترين و 
ج��ذاب ترين قس��مت. اول ميوه و س��بزی را بخريم ك��ه از خوردن آن 
 لذت می بريم و كم كم آنچه خوب اس��ت و ما به علت دوس��ت نداشتن 
نمی خريم را به ليست اضافه كنيم. رنگ ها در ميوه ها و سبزی ها نه تنها 
جذاب هس��تند، بلكه متمايز كننده خواص اين گروه از س��اير گروه های 
غذايی نيز می باش��ند. با مصرف روزانه پنج واحد از اين گروه غذايی، نه 
تنه��ا منب��ع ويتامين ها و مواد معدنی را در اختي��ار بدنمان قرار می دهيم، 
بلكه سيل آنتی اكسيدان های طبيعی را به طرف خودمان سرازير می كنيم، 

چون می خواهيم جوان و سالم بمانيم.
 محصوالت لبنی)ش��ير، ماست و پنير( را از نوع كم چرب انتخاب كرده 
و هميش��ه با قدم های محكم به سمتش��ان برويم. همين قدم های محكم، 
سوغات اين گروه غذايی هس��تند. آبميوه غنی شده با كلسيم هم انتخاب 

خوبی خواهد بود.  
 فرام��وش نكنيم در ليس��ت خريد كنار ن��ان، ماكارونی و هر نوع غالت 
ديگر، كلمه كامل را يادداش��ت كنيم؛ به اين معنی كه نانی تهيه كنيم كه بر 
روی بر چس��ب آن نوشته باش��د كه از آرد كامل تهيه شده است تا عالوه 

ب��ر تأمين ويتامين ها و م��واد معدنی ضروری، فيبر كاف��ی هم به بدنمان 
برسانيم.

 در هنگام نوش��تن ليست خريد، قبل از كلمه گوشت، حتمًا ماهی و مرغ 
را نوش��ته و حتمًا كنار گوش��ت كلمه »كم چرب« را بنويسيم. تخم مرغ ، 
آجيل و حبوبات را هم فراموش نكنيم و هميش��ه قبل از س��رخ كردن به 

پختن، آب پز كردن، كبابی كردن و بخارپز كردن هم فكر كنيم.
 نوش��يدنی س��الم تر از آب و ش��ير پيدا نمی كنيد. حتمًا كنار ش��ير در 
ليس��ت خريد كلمه »ك��م چرب« را بنويس��يد. تا جای ممك��ن از آبميوه  
طبيعی اس��تفاده كنيد. عصاره ها، انواع چای های گياهی مانند چای س��بز 
را فراموش نكنيم. به برچسب روی نوشيدنی ها دقت كرده و از آن دسته 

كه بدون افزودنی يا قند هستند، بيشتر استقبال كنيم.
 در انتخاب دس��رها و ميان وعده ها مراقب باش��يم. اغلب منبع قندهای 
س��اده و روغن های كم كيفيت هس��تند و اگر در ليس��تمان جايی نداشته 
باش��ند، بهتر است.حتمًا برچس��ب روی آنها را بخوانيم و از كيفيت آنها و 
ميزان انرژيشان در هر 100 گرم مطلع باشيم، چرا كه اغلب بسيار پُركالری 
و بدون فيبر و مملو از مواد افزودنی هستند. در هر حال يادمان باشد وارد 
فروش��گاه كه شديم، اسير رنگ ها و تبليغات جذاب نشويم و آنچه را كه 

اين همه با دقت پنبه كرده بوديم، رشته نكنيم.

يک ليست خريد سالم

نکته

نخوردن صبحانه 
سالمت قلب را به خطر مي اندازد

ترك خانه با مع��ده خالي به هنگام صبح 
و ب��دون خوردن صبحانه، خط��ر ابتال به 
بيماري ه��اي قلبي خطرن��اك را افزايش 
مي ده��د. به گزارش  ايس��نا، متخصصان 
پزش��كي در انگليس خاطرنش��ان كردند: 
نخوردن مكرر صبحانه به چاقي و ذخيره 
بيش��تر چربي ب��ه دور مع��ده و در نتيجه 
افزايش ميزان كلس��ترول ب��د خون منجر 
مي شود كه اين تغييرها همگي فاكتورهاي 
 اصلي خطرزا در ب��روز بيماري هاي قلبي 

هستند . 
اين امر ه��م چنين س��بب افزايش مقدار 
انس��ولين در خ��ون مي ش��ود و خ��ود 
نش��انه هش��دار دهنده اي از ب��روز ديابت 
 اس��ت. به گ��زارش روزنامه  ديل��ي ميل، 

آزمايش ها نش��ان مي ده��د: خطر ابتال به 
ام��راض خطرن��اك در افراد بالغ��ي كه از 
كودكي عادت به مصرف صبحانه نداشته اند 
و اين عادت تا دوران بزرگسالي آنها ادامه 
پيدا كرده، به مراتب بيش��تر است. به گفته 
كارشناسان، هر چند در آزمايش های قبلي 
نيز مشخص شده بود كه مصرف صبحانه 
براي قلب مفيد است، اما اين بررسي براي 
اولي��ن بار خطرهای بلن��د مدت نخوردن 
صبحانه را نشان مي دهد.متخصصان تصور 
مي كنند علت اين ام��ر، تمايل به مصرف 
بيش از حد ميان وعده هاي قندي و مصرف 
كم فيبر خواركي و ويتامين ها و امالح و نيز 
كم تحرك��ي در صورت غفلت از خوردن 

صبحانه است.

 فراگيري دو زبان بروز آلزايمر 
را  به تأخير مي اندازد 

فراگي��ري دو يا چند زبان، حداقل تا چهار 
س��ال تحليل حافظه و آلزايم��ز زودرس 
 را ب��ه تأخي��ر م��ي ان��دازد. به گ��زارش 
س��المت نيوز، مركز روانپزش��كي باليني 
دانش��گاه علوم پزش��كي ژوهانس��بورگ 
آفريقاي جنوب��ي اعالم كرد كه فرا گرفتن 
 دو و ي��ا چن��د زبان موجب مي ش��ود كه 
نشانه های بيماري آلزايمر )فراموشي دوران 
پي��ري( ديرتر از حد معمول ظهور و بروز 
يابد. تحقيق های پزشكي ثابت كرده است 
كه مغز افراد چند زبانه با باالرفتن ظرفيت 
ذخي��ره حافظه ش��ناختي ناش��ي از چند 
 زباني فعاليت مغ��زي، به راحتي مي تواند 
اندوخته هاي اطالعات��ي را تا مدت هاي 
طوالن��ي در خود حفظ كن��د. به گزارش 
 ايرنا اي��ن ذخيره اطالعات، مغ��ز را قادر 
مي س��ازد به هنگام بروز آلزايمر حتي در 

ش��رايط وجود تنش ه��اي عصبي و بروز 
آس��يب هاي مغزي بهتر از ش��رايط خأل 

اطالعات حافظه عمل كند. 
براس��اس اين گزارش، يك تيم پژوهشي 
كانادايي نيز پ��س از اين تحقيق به نتيجه 
مش��ابهي دس��ت يافتند و اعالم كردند كه 
تكلم به چند زبان فقط بدان معني نيست 
ك��ه آلزايمري رخ ندهد، ولي به دليل چند 
زباني، نشانه هاي اين بيماري خيلي ديرتر 
 از زمان معمول آن بروز مي كند.  از اين رو 
تحقي��ق ه��ای دانش��گاه علوم پزش��كي 
ژوهانسبورگ و دانشگاه يورك در تورنتوي 
كان��ادا اثبات كرده اند كه افراد تك زبانه به 
طور ميانگين از 71/4 سالگي و افراد دو يا 
چند زبانه به طور معمول در 75/6 سالگي 
 براي درمان بيماري آلزايمر به پزشك مراجعه 

مي كنند.

ويتامين D موجود در شير 
سبب جذب كلسيم و بازسازی استخوان ها می شود

يك فوق تخصص روماتولوژی با اشاره به اين كه كمبود ويتامين D در 
افراد باالی 65 سال بسيار شايع است، گفت: ويتامين D موجود در شير 
در جذب كلس��يم، بازسازی استخوان و جلوگيری از پوكی استخوان ها 

نقش اساسی دارد.
به گزارش ايسنا، علی خلوت، استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران با اعالم 
اين مطلب افزود: افراد س��المند به دليل پايين بودن ميزان اسيد معده از 
تواناي��ی اندكی برای جذب كربنات كلس��يم كه ب��ه صورت قرص های 
مكمل كلسيمی مصرف می شود، برخوردارند. بنابراين هرچند برای آنها 
كربنات كلس��يم تجويز می شود، ولی بی فايده اس��ت. از طرف ديگر با 
افزايش س��ن، توليد فعال ويتامين D در كليه ها به همراه و گيرنده های 

آن كاهش می يابند. 
 D وی ادامه داد: در س��نين سالمندی به عالوه از پاسخ روده به ويتامين
كاس��ته می ش��ود. به اين ترتيب نيز جذب كلسيم در اين سنين كم و از 
دس��ت دهی استخوان بيشتر خواهد شد. خلوت، مصرف مرتب شير را 
برای رفع اين معضل اقدامی راهگش��ا عنوان ك��رد و ادامه داد: مصرف 
مداوم ش��ير عالوه بر مقدار كافی امالح كلس��يم و ويتامين D، پروتئين 
م��ورد ني��از بدن را نيز تأمين می كند. وی با مؤثر دانس��تن فرم كلس��يم 
مصرف��ی در جذب كلس��يم، گفت: در مجرای گوش��ی 30 درصد يك 
كپس��ول و 20 درصد يك قرص می توانند، حل شوند اما در مورد شير 
كه به ش��كل محلول وارد مجرای گوارش��ی می شود، 99 درصد كلسيم 

آن حل می شود. 
به گفته اين فوق تخصص روماتولوژی، امالح كلس��يم نامحلول همانند 
قرص های كربنات كلسيم در روده بزرگ سبب يبوست می شود كه اين 
مس��أله در مورد شير وجود ندارد. وی با اشاره به اين كه كمبود منيزيم 
يك عامل خطر برای پوكی اس��تخوان )اس��تئوپروز( در زمان يائس��گی 
اس��ت، اظهار داشت: سالمندان به علت جذب كم منيزيم و دفع ادراری 

بيش از حد آن، در معرض كمبود منيزيم هستند. 
در بيماران ديابتی با كنترل ضعيف قند خون، دفع ادراری منيزيم افزايش 

می يابد. 
عالوه بر آن كمبود منيزيم نيز باعث افزايش مقاومت س��لول به انسولين 

ش��ده، به باال رفتن قند خون منجر می ش��ود. خلوت تأكيد كرد: با توجه 
به اين كه منيزيم س��لولی ب��ه صورت يك مكمل راي��ج غذايی تجويز 
نمی ش��ود، می توان با مصرف شير اين كمبود را جبران كرد. در مواردی 
كه كلس��يم خون كاهش می يابد، بدن با مكانيسم های ويژه ای از كلسيم 
موجود در اس��تخوان برداش��ت می كن��د تا ميزان كلس��يم خون در حد 
طبيعی تثبيت شود، بنابراين در افراد بزرگسال، كمبود حاد كلسيم عالئم 
آشكاری ندارد. چون استخوان از ذخيره باالی كلسيم برخوردار است و 
اين بانك كلسيم ذخيره خود را صرف تنظيم كلسيم در خون می كند كه 
اگر اين ذخيره كاهش يابد از استحكام استخوان كاسته می شود و تداوم 

اين امر منجر به پوكی استخوان می شود.
آمار جهانی نش��ان می دهد 1/4 زنان و 1/8 درصد مردان باالی 50 سال 

دچار پوكی استخوان هستند. 
خلوت، بهترين راه تأمين كننده كلس��يم بدن را اس��تفاده از رژيم غذايی 
 ح��اوی كلس��يم می داند ك��ه در اين مورد ش��ير به دليل ت��وأم بودن با 
ويتامي��ن D، در رأس رژي��م غذايی قرار دارد. عالوه ب��ر ويتامين های 
مورد اش��اره، شير حاوی ويتامين K است كه اين ويتامين با فعال كردن 
استئوكلس��ين )نوعی پروتئين( باعث اتصال كلسيم به استخوان ها و در 

نهايت استحكام استخوان ها می شود.
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ورزش

سقوط فوالد نطنز 
سقوط فوتبال 
اصفهان بود

سپاهان
 و حركت روی 
ريل قهرمانی 

نادريان 
از تيم ملی كنار 
گذاشته شد

فوتبال اصفهان هنوز هم در ش��وك سقوط تيم فوتبال فوالد 
نطنز اس��ت و چرخابی سرمربی سابق اين تيم می گويد: اگر 
می دانس��تم مشكل اين تيم چيست كه 11 هفته پيش استعفا 

نمی كردم. 
حس��ين چرخاب��ی گفت: هفت��ه پانزدهم بود كه م��ن تيم را 
تحوي��ل دادم. آن زمان تيم در رده يازدهم بود و وقتی ديگر 
ديدم شانس��ی برای صعود نداريم به باشگاه رفتم و گفتم من 

ديگر نيستم. 
چرخاب��ی ادام��ه داد: متأس��فانه بايس��تی گفت س��قوط تيم 
فوتب��ال فوالد نطنز به دس��ته دوم س��قوط فوتب��ال اصفهان 
ب��ود چرا كه ب��االی 90 درصد اي��ن تي��م را بازيكنان بومی 
اصفهان تش��كيل می دادند. وی اضافه كرد: در شرايط فعلی 
بزرگترين اش��تباه ب��ه نظر من ربط دادن س��قوط فوالد نطنز 
به كم كاری باش��گاه و اش��تباهات داوری اس��ت چرا كه به 
خصوص در روزهای پايانی فصل باش��گاه هر آنچه در توان 
 داشت، انجام داد و داوری ها هم در سطح بسيار خوبی انجام 

شد. 

امير قلعه نويی در نشس��ت خبری پي��ش از بازی با الجزيره 
گفت: »امروز بازی س��ختی داريم. با توجه به اين كه سپاهان 
می خواهد سرگروه باشد می خواهيم برنده اين ديدار باشيم و 
در ب��ازی حذفی مرحله بعد در خانه بازی كنيم. طبيعتًا چون 
س��پاهان به امتياز نياز دارد برای اين مس��ابقه استرس داريم. 
فكر می كنم اين چهارمين  رو در رويی من با براگا اس��ت. هر 
چهار بازی گذشته با كيفيت بوده است. اميدوارم بازی زيبايی 

را شاهد باشيم.«
قلعه نويی با بيان اين كه سپاهان مدعی قهرمانی در آسيا است 
ادامه داد: » از روزی كه به س��پاهان آمدم اهدافی را ترس��يم 
كردم. ما به دنبال قهرمانی در ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسيا 
هس��تيم. فصل گذشته در آسيا بدش��انس بوديم اما امسال با 
برنامه ش��روع كرديم. من چه بمانم و چه در س��پاهان نباشم 
اين هدف گذاری در اين باشگاه ادامه پيدا می كند. اگر بمانم 
می خواه��م تيم��ی ببندم كه بتواند قهرمان آس��يا ش��ود. البته 
بازيكنان كنونی س��پاهان همگی خوب هس��تند اما در پايان 

فصل طبيعی است كه جابه جايی های داشته باشيم.«

با تصميم كادر فنی تيم ملی تكواندوی ايران شش ملی پوش 
ايران برای حضور در مس��ابقات كس��ب س��هميه المپيك به 
اردو دعوت ش��دند. اردوي تيم مل��ي تكواندو براي حضور 
در مس��ابقات كس��ب س��هميه المپيك لندن از روز شنبه 24 
ارديبش��هت ماه آغاز مي شود. مسابقات كسب سهميه المپيك 
)2012 لندن ( تير ماه در شهر باكو آذربايجان برگزار مي گردد 
كه بر اين اس��اس رضامهماندوست سرمربي تيم ملي يوسف 
كرمي، عليرضا نصر آزادان��ي، كوروش رجلي، محمد باقري 
معتمد، فرزاد عبدالهي و مسعود حجي زواره را برای حضور 

در اين مسابقات به اردو دعوت كرد. 
در بين اس��امی ملی پوش��ان ايران باز هم ن��ام رضا نادريان 
مل��ی پوش اصفهانی تكواندوی اي��ران كه تنها ناكام ايران در 
مس��ابقات قهرمانی جهان بود ديده نمی شود. نادريان پس از 
حذف زودهنگام از مس��ابقات آسيايی گوانگجو مورد غضب 
س��رمربی تيم ملی قرار گرف��ت و برای حضور در جمع ملی 
پوشان مجبور به شركت در دو مسابقه انتخابی بيشتر از ساير 

نفرات شد.

امشب، الجزیره امارات- سپاهان ایرانخبر

قلعه نوعی در برابر معادله دو مجهولی!...
زاینده رود

اين روزها اخبار حاش��يه ای از اط��راف زردها كم به گوش 
نمی رسد. 

تيمی كه به قول سرمربی جاه طلب خود حدود 95 درصد 
راه قهرمانی را در ليگ برتر طی كرده و تنها برای بريدن كيك 
تاج گذاری به يك امتياز ناقابل نيازمند است در اين يكی دو 
هفته به اندازه يك تيم بحران زده كانون اخبار حاش��يه های 
ريز و درش��ت بود. از خبر كاهش بودجه تيم های صنعتی 
ليگ برتر در س��ال آينده كه مديران سپاهان را برای بستن 
تيم فصل جديد بدجوری به فكر فرو برده تا دلخوری قلعه 
نوعی از تعدادی سپاهانی نما كه باعث كدورت او و عنايتی 
شده به حدی كه برخی عدم تمديد قرارداد احتمالی ژنرال 
ب��رای فصل آينده را به اين اتفاق مربوط می دانند و باالخره 
خبر احتمال جدائی چند ستاره به اين تيم در پی چراغ سبز 
مديران قرمز، آبی و احتمال پايتخت نشينی آنها در ليگ 90-
91 و از همه داغ تر بيانيه نويس��ی متقابل ساكت و فتح ا...
زاده كه به دنبال درز جلسه مذاكره پنهانی سرپرست استقبال 
با جانواريو موج جديدی ايجاد كرد. اما قلعه نوعی و سپاهان 
بی توجه به اين رخدادها امشب جدالی به ظاهر بی اهميت 
ام��ا در اصل تعيين كننده برای صدرنش��ين گروه A دارند. 
دي��داری كه برای تيم صدرنش��ين و قعر جدول )الجزيره( 
تشريفاتی محسوب می شود. الجزيره با تنها يك امتياز هيچ 
روزنه ای به س��وی بهش��ت نمی بيند، اما سپاهاني ها كه با 

اشتهای فراوان از پنج بازی موفق به اندوختن 10 امتياز شده 
اند برای تثبيت صدرنشينی جنگی غيرمستقيم با الهالل تيم 
دوم جدول و با امتياز مش��ابه دارند. سپاهان از يك سو و با 
قطعی شدن صعود خود به يك هشتم، نمی خواهد زحمت 
زيادی برای امش��ب متحمل ش��ود و از سوی ديگر وقتی 
می بيند، رقيب همشهری با 13 امتياز از پنج بازی و در حالی 

كه الشباب عربستان قافيه صدرنشينی را به شاگردان كم نام و 
نشان ابراهيم زاده واگذار كرد، دومی را در شأن خود نمی بيند. 
پس امشب بايد به انتظار نشست تا ببينيم قلعه نوعی چگونه 

از پس اين معمای دو مجهولی برمی آيد؟! 
 آسان گيری بازی و قناعت به صعود و يا بازی كوبنده برای 

تحكيم صدرنشينی!...

ژورویچ: 
عنوان سومی برای كاشانی ها 

كمتر از قهرمانی نيست
زاینده رود

با ب��ه هدف نشس��تن 2 پرت��اب پنالت��ی مهرامی ها در 
ثانيه های پايانی، حاال كاش��انی ها ب��ه جای تكرار بازی 
بايد برای كسب رتبه س��ومی به ديدار پتروشيمی بندر 
امام بروند. شايد اگر كاشانی ها برای 3 ثانيه پايانی بازی 
فكر بهتری برای اداره بازی مي داشتند و پيروزی به نام 
آنها ثبت مي شد، كشيده شدن اين جدال به بازی چهارم 
مي توانست چهره متفاوتی از فيناليست ليگ برتر ترسيم 
كند اما چه س��ود كه شاهين طبع و تيمش با تمام قوا به 

كاشان آمده بودند! 
 در پاي��ان اي��ن دي��دار )مه��رام، توزي��ن الكتري��ك(
والد ژورويچ س��رمربی صرب توزينی ها در مورد روند 
تيمش در 2 بازی تهران و تك بازی بعدازظهر دوش��نبه 

در كاشان توضيحاتی داد.
 م��ا در ب��ازی اول ته��ران مقابل مهرام ب��ا 17 امتياز 
اخت��الف باختيم كه ب��ه نظرم طبيعی ب��ود، آنها ميزبان 

بودند و به بهترين وجه از ميزبانی خود سود بردند. 
ح��ال  در  سال هاس��ت  ك��ه  تيم��ی  دادن  شكس��ت 
س��رمايه گذاری در بسكتبال اس��ت و تاكنون افتخارات 
زيادی در اين رشته كسب كرده، آن هم در خانه حريف 

كار سختی بود.
 در بازی دوم شرايط متفاوت بود، ما با تجربه اندوزی 
از بازی اول تا شكس��ت دادن تيم قدرتمند مهرام پيش 
رفتيم. شايد اگر با قدرت بيشتری بازی را پی مي گرفتيم 
 و اي��ن حري��ف را شكس��ت مي دادي��م ب��ازی امروز 
تعيين كننده مي ش��د و انگيزه زي��ادی را بر هم مي زد، 
 هرچن��د من به فين��ال رفتن توزي��ن الكتريك را حادثه 
نمی دانم، چون ما لياقت و شايس��تگی خود را در طول 

فصل به كرات ثابت كرديم.
 داوری مي توانس��ت در اي��ن بازی ب��ا تأمل و دقت 

بيشتری در سوت خود بدمد. 
ب��ه نظ��رم و هم��ه حاض��ران در س��الن البت��ه به جز 
 حري��ف قرمزپوش! عدال��ت در ثانيه آخر ب��ازی اجرا 

نشد. 
معم��والً در داوری بس��كتبال، داوران ديگ��ر چني��ن 
س��وت هايی نمی زنند. اين دومين باری است كه ما در 
كاش��ان در ثانيه های پايانی همه چيز را به اش��تباه داور 
واگ��ذار مي كنيم. يك بار مقاب��ل ذوب آهن در ليگ و 

امروز مقابل مهرام در نيمه نهايی.
 م��ا در مقاطعی خ��وب بوديم و در مقاطعی بس��يار 
بد. ش��ايد اگ��ر در كوارتره��ای اول و دوم دس��ت از 
 احتي��اط مفرط مي كش��يديم، شكس��ت حريف حتمی 

بود.
 تماش��اگران بايد بدانند كه انتظار آنها از تيم شهرشان 
بايد منطقی باش��د. ما در س��ال دوم خود در ليگ برتر 
هستيم و قبول شكست برابر مهرام، آن هم با يك امتياز 
خالف فاجعه بزرگی نيس��ت. هرچند حق ما را در ثانيه 

پايانی به تيم ديگری هديه كردند.
 كار ما تمام نش��ده و بايد برای رتبه س��ومی بجنگيم. 
اگ��ر بخواهي��م باتوجه به پتانس��يل و بضاعت تيم ها به 
واقعيت نگاه كنيم س��وم ش��دن تيم ما كمتر از قهرمانی 

نيست.
 بس��يار خوش��حالم كه به جايی رسيديم كه با 2 سال 
س��ابقه حضور در لي��گ برتر، مقابل مه��رام با آن همه 
سابقه در ليگ و باشگاه های آسيا و مهره های ميلياردی 

با يك امتياز بازی را واگذار مي كنيم.
 امروز از همه بچه ها به خاطر بازی خوبشان رضايت 
دارم، اما نتيجه نهايی كه ش��خصًا معتقدم عدالت فدای 

مصلحت شده راضی نيستم.
 در پايان معتقدم تيم حريف در قواره های يك قهرمان 
ظاهر نش��دند. اگر از خود آنها نيز بپرس��يد، حتم دارم 
خودش��ان هم از اي��ن پيروزی راضی نيس��تند، هرچند 

خوشحالند كه از جهنم كاشان به سوی فينال رفتند. 

ردنپ:
 فان درفارت فروشي نيست

س��رمربي تي��م فوتب��ال تاتنه��ام گف��ت: فان درف��ارت 
فروش��ي نيس��ت. به گزارش ديلي اس��تار، هري ردنپ 
اظهار داش��ت: اخبار زيادي مبني ب��ر واگذاري رافائل 
 فان درفارت در رس��انه ها انتش��ار يافته كه بايد آن را رد 

كنم. 
زي��را اين موضوع به طور كامل نادرس��ت و غيرواقعي 
اس��ت. ردن��پ ك��ه در فصل ج��اري ب��ا بهره گيري از 
س��تارگان جوانش از جمله هافبك جوان هلندي فصل 
گذش��ته رئال مادريد اسپانيا، نتايج خوبي گرفت، افزود: 

رافائل امسال براي ما بسيار خوب كار كرد.
وقت��ي بازيكني تا اين حد خوب بوده،  چه دليلي وجود 

دارد كه او را به تيمي ديگر بدهيم. 
ستاره س��ال هاي گذشته هامبورگ آلمان در خالل فصل 
جاري موفق ش��ده 12 گل به ثمر رساند و در 26 بازي 

هشت پاس گل دهد.

مصاحبه

خبر مرگ مربی اخالق ذوب آهن پس از یک ماه
ليادین بزرگ در گذشت

يوگنی ايوانويچ ليادين سرمربی سابق تيم ذوب آهن اصفهان )نخستين 
س��رمربي خارج��ي ليگ برتر پ��س از انقالب( درگذش��ت. اين مربی 
س��ازنده و ب��ا اخالق كه تأثير بس��زايی در فوتبال باش��گاه ذوب آهن 
در دهه 50 شمس��ی داش��ت، روز 14 فروردين ماه امس��ال در س��ن 
85 س��الگی در مسكو درگذش��ت و اين خبر را سايت خبری باشگاه 
 ذوب آه��ن پ��س از يك ماه از م��رگ وی روی خروج��ی خود قرار 

داد.
ليادين در چهارم آوريل س��ال 1926 به دنيا آمد و در فاصله سال های 
1948 تا 1956 در تيم لوكوموتيو مسكو توپ زد و در 103 بازی چهار 
گل نيز برای اين تيم در ليگ ش��وروی سابق به ثمر رساند. وی سپس 
روی به مربيگری آورد و در مدت هفت سال مربيگری در تيم جوانان 
ش��وروی، دو بار اين تيم را در س��ال های 1966 و 1967 قهرمان اروپا 
كرد. از جمله معروفترين شاگردان ليادين در شوروی می توان به اولگ 
بلوخين و لئونيد بورياك اش��اره كرد كه در تيم ملی جوانان و زير نظر 

ليادين رشد كرده و چهره شدند. 
ليادين در فاصله س��ال های 1353 تا 1357 سرمربی تيم ذوب آهن در 
ليگ تخت جمش��يد ب��ود و يك بار ديگر نيز در س��ال 1373 هدايت 
اين تيم را بر عهده گرفت كه بر خالف دوره اول، در اين س��ال نتايج 
بس��يار بدی گرفت و قبل از پايان فص��ل ذوب را ترك كرد. از ليادين 
ب��ه عنوان يكی از تاثيرگذارترين مربيان خارجی در تاريخ فوتبال ايران 
 ياد می ش��ود كه در ذوب آهن دهه 50 نتايج خوبی با بازيكنان جوان 

گرفت. 
بازيكنانی مثل حبيب مكوندی، عبدالعلی چنگيز )كه با حمايت وي در 
سن 16 سالگي به تيم بزرگساالن پيوست وسپس به يكي از ستاره هاي 
فوتبال مبدل گرديد(، عليرضا ش��وقی، محمدحس��ن احمدزاده، حسن 
حاج رسولی و محمود ابراهيم زاده زير نظر ليادين رشد كردند و شكوفا 
شدند. مكوندی با تيم ملی جوانان در جام جهانی جوانان 1977 حضور 
 يافت و محمود ابراهيم زاده و چنگيز نيز بعدها از ستاره های تيم ملی در
دهه 60 ش��دند. همچنين رس��ول كربكندی و علی ش��جاعی دو تن از 
بازيكنان اين تيم در جام جهانی 1978 در فهرست تيم ملی قرار گرفتند.

براي نخستين بار
ایران ميزبان مسابقات بين المللي كونگ فو 
ايران براي نخستين بار ميزباني مسابقات بين المللي كونگ فو را در هر دو 
بخ��ش بانوان و آقايان به عهده گرفت. قرار اس��ت اين رقابت ها نيمه دوم 
س��ال جاري در س��ه وزن و در شيراز برگزار ش��ود. بعد از انجام اقدامات 
الزم، دعوت نامه به كشورهاي مختلف فرستاده مي شود تا تيم هايي كه قصد 
ش��ركت دارند، آمادگي خود را اعالم كنند. ش��هرياري نايب رئيس بخش 
بانوان فدراس��يون كونگ فو با تأييد اين خبر تأكي��د كرد: هنوز زمان دقيق 
برگزاري مس��ابقات مشخص نيست اما به نظر مي رسد در مهر ماه ميزبان 
باشيم. بانوان ملي پوش ايران سال گذشته در مسابقات باشگاه هاي جهان كه 
در باكو برگزار شد توانستند با پنج نشان طال و چهار نقره عنوان نخست اين 

مسابقات را از آن خود كنند.

شریفی رفت تا حسن زاده سرپرست كميته 
انضباطي فدراسيون فوتبال شود

در حكمي از س��وي رئيس فدراس��يون فوتبال، سرپرست كميته انضباطي 
منصوب ش��د. در حكمي از سوي كفاشيان، اسماعيل حسن زاده به عنوان 
سرپرست كميته انضباطي منصوب شد. پيش از اين مجتبي شريفي رياست 

اين كميته را بر عهده داشت.

پاي حریف پرسپوليس هم  در ميان است
افشاي پرونده رشوه  و تباني

 در فوتبال  عربستان 
رسانه هاي عربستاني پس از كشف نوار صوتي يك مكالمه بين دو بازيكن 
فوتبال اين كش��ور پرده از راز تباني ها و رش��وه هاي موجود در فوتبال اين 
كشور برداشتند. شبكه العربيه گزارشي پخش كرد و در آن به بررسي ابعاد 

رشوه در فوتبال عربستان پرداخت. 
اي��ن گ��زارش پس از آن تهيه ش��د كه نوار صوت��ي از مكالمه دو بازيكن 
عربستاني در اينترنت منتشر شد كه در آن تركي الثقفي بازيكن تيم نجران 
با جابر عامري دروازبان تيمش درباره تباني در بازي هفته گذشته صحبت 
مي كنن��د. تيم نجران در اين بازي پنج گل از تيم الوحده دريافت كرد. اين 
مسأله موجب موجي از بي اعتمادي و نگراني درباره فوتبال عربستان در بين 

هواداران اين كشور شده است.
الثقفي در اين مكالم��ه از دروازه بان تيمش درباره بازي ضعيف هفته قبل 
مي  پرس��د و وي را قس��م مي دهد كه راز بازي را فاش كند و تاكيد مي كند 
كه وي و هم تيم هايش به بازي وي مشكوك شده اند. دروازه بان تيم نجران 
در اين مكالمه از رش��وه رئيس باش��گاه خود خبر مي دهد و تأكيد مي كند 
كه رئيس باشگاه به او دستور داده تا راحت گل دريافت كند. برخي منابع 
از دست داشتن تيم االتحاد عربستان حريف پرسپوليس در ليگ قهرمانان 
نيز در مسير تباني هاي فوتبال خبر داده اند و رسانه هاي عربستاني خواستار 
افش��اي تمام اس��ناد مربوط به تباني ها هستند كه اين مس��أله با مقاومت 
شاهزاده هاي سعودي مواجه است. شبكه العربيه در ادامه براي عادي جلوه 
دادن رشوه گيري در همه جاي دنيا گزارشي از رشوه هاي ردوبدل شده در 

فوتبال جهان تهيه و تأكيد كرد كه اين مسأله در همه جا وجود دارد.

زاینده رود
س��اده و آرام تر از مربيانی اس��ت كه تا به حال ديده ايد و می شناس��يد، برخالف 
جنب و جوش��ی كه كنار زمين از خود نش��ان می دهد در كل مربی آرامی اس��ت. 
الگ��وی مربيگری اش در ايران فيروز كريمی اس��ت كه ي��ك كميته انظباطی از آن 
آرامش نداشت و در خارج از مرزها الكس فرگوسن را به حريفان نامی اش ترجيح 
می دهد. به تازگی و برای فصل جديد و با عنوان سرمربی با تيم فوتسال گيتی پسند 
اس��تارت زده است، اگر چه نهايی شدن قراردادش با اين باشگاه خيلی طول كشيد 
اما از همان هفته های پايانی فصل گذشته صحبت هايی مبنی بر حضور علی افضل 
در تيم سرخ پوشان به گوش می رسيد كه كم و بيش از سوی هر دو طرف تكذيب 
می شد تا اين كه گويا افضل با خود و باشگاه طرف قرارداد كنار آمده و مشكالت 
قبلی رنگ باخته و اين قرارداد به امضا دو طرف رسيد... افضل چه در زمانی كه در 
فوالدماهان بود و چه زمانی كه بر روی نيمكت فيروز صفه قرار گرفت )حضورش 
در فيروز صفه حكم توفيق اجباری را داش��ت( نش��ان داد تنها به قهرمانی و كسب 
جام فكر می كند و از بازيكنان نامی و س��تاره دار تا از بازيكن ناش��ناخته و جوان 
و جوي��ای نام همه و همه قهرمانی می خواهد. با ماهان و با دراختيار داش��تن مهر 
های طراز اول كشور سه هفته مانده به پايان رقابت های ليگ، قهرمانی تيم خود را 
جشن گرفت و سال گذشته با تيم جوان و كم تجربه فيروز صفه در برابر تيم های 
مدع��ی قامتی دراز كرد و تا هفته های پايانی در حد و اندازه های  يك تيم مدعی 
ظاهر شد. علی ايحال، علی طاهری، مديرعامل باشگاه گيتی پسند با ميدان دادن به 
چنين مربی با علم و جاه طلبی و از س��ويی بها دادن به بازيكنان جوان و بومی راه 
قهرمانی را تا حدی هموار كرده است. افضل در گفتگوی مفصلی كه با خبرنگار ما 
داش��ت اذعان داشته كه در كنار اين تيم و برای رسيدن به موفقيت در فكر تشكيل 
يك تيم فكر قوی متشكل از كارشناسان و افراد اهل فن در فوتسال در زمينه های 

مختلف است تا بتواند تيمش را از هر لحاظ مهيای پيراهن قهرمانی كند...
ــند در آوردید؟ و چرا اینقدر دیر  ــر از گیتی پس ــد كه س آقای افضل چی ش

قرارداد شما نهایی شد؟
س��ال گذشته هم كه مربی گيتی پس��ند به ماهان رفت من از طرف گيتی پسندی ها 
پيش��نهاد داش��تم اما چون تيم فيروز صفه را خودم بس��ته بودم در اين تيم ماندم و 

می خواستم با اين تيم نتيجه بگيرم.
باتوجه به هزینه های كمی هم كه شده بود، در فیروز صفه نتایج خوبی كسب 

كردید؟ و چرا با فیروز صفه تمدید نكردید؟
درس��ته، ما حتی می توانس��تيم با اين تيم قهرمان هم بش��ويم ولی بدشانس بوديم 
و كمبود نفرات هم باعث ش��د كه به نتيجه دلخواه نرس��يم. برای فصل جديد هم  
باتوجه به نفراتی كه از س��ال گذش��ته  در اين تيم حضور داش��تند دوست داشتم 
در فيروز صفه بمانم كه با مس��ئوالن به توافق نرس��يديم. و نمی توانستم برخی از 

انتظارات آنها را برآورده كنم.
از برنامه هاتون در تیم گیتی پسند برای فصل جدید برای ما بگوئید.

م��ن مثل هميش��ه تيم را برای قهرمانی می بندم، البته امس��ال كار خيلی س��خته و 
اميدوارم كه به قهرمانی برسيم. هدف اول من نظم و انضباط است كه عالوه بر كار 

فنی بايد در تيم رعايت شود.
فكر می كنی دلیل عدم نتیجه گیری سال گذشته فوالد ماهان چه بود؟

اين تيم از بازيكنان خوب و ارزشمندی بهره می برد وبالطبع همه هم انتظار بازی 
كردن و حضور در زمين را داش��تند كه مس��ائلی از اين دس��ت باعث ش��د كه تيم 
خوبی مثل فوالدماهان به حاش��يه رفته و در نتيجه گيری ناكام بماند. برای امس��ال 
ه��م اگر مديريت خوبی در راس كار قرار نگيرد و ش��يوه تغييرنكند بعيد می دانم 

كه امسال....
رابطت با حسین افضلی چطوره؟

م��ا از بچگ��ی هم خونه بوديم و خيلی با هم خوب بوديم ولی متأس��فانه به خاطر 
مسائل مالی اين ارتباط ها كم رنگ شد و رفاقت ها از بين رفت و من هم تا حدی 

می توانستم پا پيش بذارم ولی ديگه...
جریان سرمربی گری شما در تیم منتخب اصفهان در مقابل برزیل چی بود؟

آقای ابرقويی نژاد با من صحبت كردند و گفتند كه می خواهيم از بازيكنان بومی و 

از س��ه تيم اصفهانی در اين ديدار استفاده شود و می خواستم كه بچه ها خودشان 
را نش��ان بدهندكه باتوجه به اين كه اولين ب��ازی آنها در مقابل يك تيم بزرگ بود 

عملكرد خوبی از خود به نمايش گذاشتند. 
اما گویا بازیكنان با ترس بازی می كردند؟

ش��ايد به خاطر تجربه كم آنها بود به هر حال تيم برزيل يك تيم بزرگ اس��ت و 
آنها اولين تجربه خود را پشت سر می گذاشتند و اما برای سال های آينده اميدوار 
كننده نش��ان دادن��د. ضمن آنكه روز بازی لب��اس بازيكنان تيم دير رس��يد و اين 

موضوع استرس  زيادی در بازيكنان ما به وجود آورد.
ــركت كردی. چطور بود؟ چقدر از نظر  قبل از عید در كالس مربیگری A ش

بار علمی روی كار شما تاثیر گذاشت؟
كالس فوق العاده ای بود و مطمئنم در آينده خيلی به دردم می خورد.

ــا مربیگری  ــما در آنه ــورد تیم هایی كه ش ــكات قابل توجه در م ــی از ن یك
ــت؟ فكر نمی كنید  ــابقه اس ــما در هنگام مس می كنید، حركات كنار زمین ش

یک مقدار زیاد باشد؟
به خاطر فش��ار زيادی اس��ت كه روی من وجود داش��ت. چون تيم ما فوالدماهان 
را ب��رده ب��ود از آن به عنوان يكی از عوامل عدم قهرمانی خودش��ان ياد می كردند 
 بنابراي��ن م��ا محكوم بوديم كه تم��ام تيم های مدعی را ببري��م و بازی با تيم های
گيتی پس��ند و ش��هيد منصوری هم بسيار حساس ش��ده بود و اين حركات ديگر 

طبيعی به نظر می رسيد.
صحبت هایی درخصوص مشكل بین شما و مصطفی نظری به گوش می رسد 

كه در همین ابتدای كار ممكن است كار را برایتان سخت كند؟
م��ن با هيچ بازيكنی مش��كل ندارم مگ��ر اين كه بازيكن از ح��د و اندازه خودش 
خارج بشود. سالی كه با فوالد ماهان قهرمان شديم بازيكنان بزرگی از جمله وحيد 
شمسايی در آن تيم بودند كه هيچ مشكلی نداشتيم و حتی سه هفته زودتر قهرمان 
شديم. متأسفانه برخی افراد با حاشيه سازی سعی بر خراب كردن ارتباط ها دارند 

اما جای نگرانی نيست.
درخصوص جذب بازیكن جدید چه تصمیماتی دارید؟

بيش��تر به دنبال جذب نفرات بومی در تيم هس��تيم و من به بازيكن بومی و جوان 
اعتقاد دارم.

هدفت در مربیگری؟
خدم��ت به جوان��ان اصفهان و كل ايران. به خاطر نتيج��ه گيری و پول هيچ وقت 
نمی خواهم مربی تيم ملی ش��وم ولی دوست دارم كه با بازيكنان جوان و با انگيزه 

كار كنم و به جوانان كشورم خدمت نمايم.
الگوی شما در مربیگری؟

در ايران فيروز كريمی و در فوتبال دنيا الكس فرگوسن
رقابت سه تیم اصفهانی را در فصل آینده چطور ارزیابی می كنید؟

من كه مربی گيتی پس��ند ش��دم اگر بخواهم كه ماهان قهرمان نش��ود خودمان هم 
قهرمان نمی ش��ويم و نبايد به فكر ضربه زدن به ديگر تيم ها باش��يم. اميدوارم كه 
هركسی راه خودش را برود و دنبال حاشيه سازی نباشيم و اگر وارد حاشيه نشويم 

يكی از سه تيم اصفهانی به راحتی قهرمان می شود.
چقدر به وجود علم در فوتسال معتقدی؟

من بيش��تر دنبال تجربه گرايی بودم و حاال به اين نتيجه رس��يدم كه روانشناسی و 
آناليز چقدر می تواند مهم باش��د و بايد در فوتبال به دنبال علم باش��م و متأس��فانه 
هنوز در كشور ما اين موضوع  جانيافتاده و البته با آقای طاهری صحبت كردم كه 

در بحث های علمی هم بتوانيم اقداماتی انجام داده تا موفق باشيم.
حرف آخر....

در مس��ابقات مهم ترين قضيه رعايت اخالق اس��ت كه امي��دوارم همه تيم ها اين 
قضيه را س��رلوحه كار خودش��ان قرار دهند. از مطبوع��ات اصفهانی هم خواهش 
می كنم كه از س��ه تا تيم اصفهانی همچون فصل های قبل حمايت كنند و اميدوارم 
كه در ابتدای فصل جلساتی با حضور اين عزيزان گذاشته شود و اين قشر زحمت 
ك��ش را حماي��ت كنند تا در مقابل، آنها هم از ما حماي��ت كنند و به نتيجه خوبی 

برسيم. 

اول رعایت نظم و اخالق بعد قهرمانی 

علی افضل: من با هيچ بازيكنی مشكل ندارم
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پيامبر اكرم )ص(:
 برای كسی كه تو را امين 
می شمارد ، امين باش و به 
كسی كه به تو خيانت می كند ، 
خيانت مکن . 

انتظار اهالي س��ينما براي معتبرترين رويداد سينمايي جهان به پايان رسيد 
و شصت وچهارمين جشنواره فيلم كن امروز با نمايش فيلم »نيمه شب در 

پاريس« وودي آلن آغاز به كار خواهد كرد.
جشنواره فيلم كن به عنوان نقطه اوج سينماي دنيا فردا براي شصت وچهارمين 
مرتبه فرش قرمز خود را پهن خواهد كرد تا جديدترين س��اخته بهترين 
كارگردانان دنيا در معرض نمايش قرار بگيرد و ستاره هاي سينماي جهان 

بارديگر در فستيوالي 10 روزه مقابل لنز دوربين رسانه ها بايستند.
آغاز با وودي آلن

فيلم »نيمه ش��ب در پاريس« به كارگرداني وودي آلن امروز به طور رسمی 
زنگ آغاز جش��نواره كن را خواهد نواخت. وي قصد داشت اين فيلم را 
سال 2006 در پاريس فيلمبرداري كند، اما به خاطر هزينه هاي زياد اين شهر 
تاكنون توليد آن را متوقف كرده بود. در اين فيلم كارال بروني، همسر سابق 
رئيس جمهور فرانس��ه و ماريو كوتيالر، بازيگر برنده اسكار نقش آفريني 
داشته اند. اين فيلم در بخش خارج از مسابقه حضور دارد. فيلم »محبوب« 
محصول فرانس��ه به كارگرداني كريس��توف آنور نيز در مراسم پاياني اين 
رويداد سينمايي نمايش خواهد يافت. اين فيلم روز 22 مي پس از مراسم 

اعطاي جوايز در بخش خارج از مسابقه نمايش مي يابد.
دنیرو  بر مسند قضاوت

رابرت دنيرو، بازيگركهنه كار هاليوود امسال رياست هيأت داوران جشنواره 
كن را برعهده دارد. دنيرو 67 ساله سومين سينماگر آمريكايي است كه طي 
چهار سال گذشته رياست هيأت داوران جشنواره كن را برعهده مي گيرد. 
پيش از وي شون پن در سال 2008 و تيم برتون در سال 2010 بر صندلي 
رياست هيأت داوران نشسته بودند. جود الو، بازيگر سرشناس انگليسي، 
اوما تورمن، بازيگر آمريكايي و اوليويه آساياس، فيلم ساز فرانسوي به همراه

مارتينا گاسمن، تهيه كننده و بازيگر آرژانتيني، نان سان شي تهيه كننده چيني، 
لين اولمن منتقد نروژي و محمد صالح هارون فيلم ساز اهل چاد و جاني تو 

كارگردان چيني ديگر اعضاي هيأت داوران اين بخش هستند.
رقابت غول ها براي نخل طال

بخش رقابتي جشنواره امس��ال فيلم كن شاهد رقابت نزديك كارگردانان 
سرشناس سينما خواهد بود و اين در حالي است كه برخالف سال گذشته، 
فيلم س��ازان زن حضور پررنگي در كنار كارگردانان مرد خواهند داشت. از 
سرشناس ترين فيلم هاي نامزد نخل طال مي توان به »پوستي كه در آن زندگي 
مي كنم« ساخته پدرو آلمادوار)اسپانيا(، »روزي روزگاري در آنتاليا«،  ساخته 
نوري بيلگه جيالن)تركيه(، »درخت زندگي« ساخته ترنس ماليك)آمريكا(، 
»ماليخوليا« ساخته الرس فون ترير)دانمارك(، »اينجا بايد جايي باشد« ساخته 
پائولو سورنتينو)ايتاليا( و »پس��ري با يك دوچرخه« ساخته برادران داردن 
)بلژيك( اشاره كرد. از ديگر فيلم هاي حاضر در بخش رقابتي جشنواره كن 
 »Le Havre« ،)س��اخته نائومي كاواس��ه )ژاپن »Hanezu no Tsuki«
ساخته آكي كوريسماكي )فنالند( و »ما يك پاپ داريم« ساخته ناني مورتي 

)ايتاليا( از ديگر فيلم هاي سرشناس هستند.
نخل طالي افتخاري براي برتولوچي

امس��ال براي اولين بار جشنواره كن جايزه نخل طالي افتخاري را به پاس 
يك عمر دستاورد سينمايي به برناردو برتولوچي، كارگردان نامدار ايتاليايي 
و خالق آثار به يادماندني چون »آخرين تانگو در پاريس« و »آخرين امپراتور« 
اعطا خواهد كرد. جايزه نخل طالي افتخاري جشنواره كن پيش از اين به 
كارگردانان مطرحي اعطا مي شد كه موفق به كسب نخل طال نشده بودند 
كه ازآن جمله مي توان به وودي آلن در سال 2002 و كلينت ايست وود در 
سال 2009 اشاره كرد. اما طبق تصميم جديد برگزاركنندگان جشنواره كن، 

اين جايزه از اين پس هرساله در مراسم افتتاحيه اين رويداد سينمايي اعطا 
خواهد شد.

یادي از استنلي كوبریک
يكي از اتفاقات جالب جشنواره امسال كن، نمايش فيلم معروف »پرتقال 
كوكي« ساخته ماندگار استنلي كوبريك در بخش آثار كالسيك خواهد بود. 
نسخه بازسازي شده اين فيلم كه از آن به عنوان جنجال آميزترين فيلم تاريخ 
سينما ياد مي شود، در اين بخش نمايش خواهد يافت. اين فيلم محصول 
س��ال 1971 اقتباس��ي از كتاب آنتوني بورخس اس��ت كه نمايش آن در 
كشورهاي ايرلند، سنگاپور، مالزي، اسپانيا و كره به مدت دو دهه ممنوع بود. 
»پرتقال كوكي« نامزد چهار جايزه اسكار بهترين فيلم، كارگرداني، فيلمنامه 

و تدوين بود.
انتظار براي فیلم جنجالي ساركوزي

نمايش فيلمي درباره زندگي و نحوه به قدرت رس��يدن نيكوال ساركوزي، 
رئيس جمهوري فرانسه، در جشنواره كن از هم اكنون به بحث داغ اين رويداد 
سينمايي تبديل شده است. روزنامه ديلي تلگراف انگليس در مطلبي با تيتر 
»فيلم شرم آور نيكوال ساركوزي در جشنواره كن 2011« نوشت، فيلمي با نام 
»پيروزي« كه براي نمايش در بخش خارج از مسابقه جشنواره كن انتخاب 
ش��ده است، چگونگي به قدرت رسيدن نيكوال ساركوزي و جدايي او از 
همسرش را به تصوير خواهد كش��يد. اين فيلم كه پيروزي ساركوزي در 
انتخابات رياست جمهوري فرانسه در سال 2007 را نشان مي دهد، در حالي 
روز18 مي در كن نمايش مي يابد كه چندين ماه درباره محتوا و مضمون آن 
ميان سازندگان فيلم و جشنواره كن بحث و جدل بود. ساركوزي اكنون در 
دوراهي حضور در مراسم اكران اين فيلم در جشنواره كن است و اين زماني 
جالب تر مي شود كه همسر او كارال بروني براي بازي در فيلم »نيمه شب در 
پاريس« وودي آلن كه براي مراس��م افتتاحيه كن انتخاب شده، در مراسم 

حضور خواهد يافت.
امیر كاستاریكا، رئیس هیأت داوران نوعي نگاه

 بخش نوعي نگاه جش��نواره كن امس��ال ب��ا فيلم »ناآرام« س��اخته گاس 
ون س��نت، كليد خواهد خورد و اين در حالي اس��ت كه امير كاستاريكا 

كارگردان سرش��ناس سينماي جهان و برنده  دو جايزه  نخل طال، رياست 
اين بخش را برعهده دارد. كاستاريكا كه در سال 2005 رئيس هيأت داوران 
بخش رقابتي بود، در سال 1985 با فيلم »وقتي پدرم براي كار رفته بود« موفق 
به كسب نخل طالي جشنواره  كن شد و در سال 1995 با فيلم »زيرزمين« 

دومين جايزه  نخل طال را به كارنامه  افتخارات خود افزود.
 دنیرو، روسلیني و برتولوچي در بخش آثار كالسیک

بخش آثار كالسيك جشنواره كن در سال 2004 راه اندازي شد و اختصاص 
به نمايش نسخه هاي بازسازي شده فيلم هاي كالسيك و ميراث سينماي 
جهان دارد. امسال فيلم هاي معروفي چون »پرتقال كوكي« استنلي كوبريك 
)1971(، »ماشيني براي كشتن مردم خبيث« ساخته روبرتو روسليني )1952(، 
»يك داستان از برانكس« ساخته رابرت دنيرو )1993( و »دنباله رو« ساخته 

برناردو برتولوچي )1970( در اين بخش نمايش خواهند يافت.
كالس كارگرداني مالكوم مک دوول

مالكوم مك دوول، بازيگر كهنه كار انگليسي، در جشنواره كن امسال كالس 
كارگرداني برگزار مي كند. اين كالس كارگرداني روز 20 مي برگزار مي شود 
كه ميشل سيمنت، كارشناس فيلم هاي »استنلي كوبريك« آن را اداره خواهد 
كرد. اين مراسم كه پس از نمايش ويژه نسخه بازسازي شده »پرتقال كوكي« 

برگزار مي شود، به مناسبت چهلمين سال ساخت آن نمايش مي يابد.
مصر، اولین كشور افتخاري جشنواره كن

برگزاركنندگان شصت وچهارمين جشنواره كن درنظر دارند از امسال يك 
كشور را به عنوان كش��ور افتخاري جشنواره كن معرفي كرده و مجموعه 
فيلم هاي مطرح سينماي آن را نمايش دهد. امسال قرار است سينماي مصر 
به عنوان كشور افتخاري جشنواره كن باشد و مراسم ويژه اي روز 18 مي در 
معتبرترين رويداد سينمايي جهان برگزار شود. اين مراسم همراه با نمايش 
فيلم »Jours 18« خواهد بود كه ش��امل 18 فيلم كوت��اه از كارگردانان و 
بازيگران سينماي مصر اس��ت. تمام عوايد مالي حاصل از اين ويژه برنامه 
كه با حضور وزير فرهنگ مصر و س��فير مصر در فرانسه برگزار مي شود، 
 براي تش��كيل كميته هاي آموزشي در روستاهاي مصر اختصاص خواهد 

يافت.

مج��ري و تهيه كننده برنامه »ورزش و مردم« كه 
به تازگي اجراي برنامه »90 در 90« ش��بكه جام 
ج��م را نيز ب��ر عهده گرفت��ه و جايگزين جواد 
خياباني شده است، در اين باره گفت: حضورم 
ب��ه عنوان مج��ري در اين برنامه، به خواس��ت 

تهيه كننده بوده است.
بهرام شفيع ضمن بيان مطلب باال، درباره رويكرد 
برنام��ه »ورزش و مردم« در س��ال 90 نيزعنوان 
كرد: هر آنچه در اين برنامه صورت مي گيرد بر 
مبناي مباحث روزانه است. وي افزود: تعدادي 
آيت��م جدي��د درب��اره ي گس��ترش ورزش ها و 
چهره هاي ممتاز ورزش��ي در رشته هاي مختلف 

داري��م و از آنجاكه فوتبال طرفدار بس��يار دارد، 
سهم بيش��تري را در برنامه »ورزش و مردم« به 

خود اختصاص داده است. 
ش��فيع ادامه داد: ما در چارچوب هاي خودمان 
حرك��ت مي كنيم و س��عي مي كني��م نظرات و 
انتقادات مردم را مطرح كنيم. وي خاطرنش��ان 
كرد: كاري به مسائل حاشيه اي نداريم و هدفمان 
ارائه متن براي رسيدن به راه هاي بهتر در جهت 
اصالح كامل ورزش كش��ور است. بهرام شفيع 
گفت: امس��ال نيز مانند هر سال در دكور، نحوه 
اجرا، پرداخ��ت تصاوي��ر و ... تغييراتي اعمال 

مي كنيم.

عضو كميس��يون فرهنگي و اجتماعي ش��وراي 
ش��هر تهران در تذكري نس��بت به معطل ماندن 
خان��واده عزادار يكي از هنرمن��دان عرصه تئاتر 
 ب��راي دف��ن عزي��ز خ��ود در قطع��ه هنرمندان 
بهش��ت زهرا )س(، گفت: ش��هرداري به جاي 
نصب بنرهاي گرانقيمت، اين پول را براي دفن 

اين افراد كنار بگذارد.
احمد مس��جد جامعي در جريان سيصد و هفتاد 
و چهارمين جلس��ه ش��وراي ش��هر ته��ران در 
تذكري گفت: در چند مورد اخير فوت اصحاب 
هنر، ش��نيديم كه اخذ مبلغي از هنرمندان براي 
دف��ن در قطعه هنرمن��دان را منصوب به مصوبه 
ش��وراي ش��هر تهران مي كنند، در حالي كه اين 

اقدام مصوبه شوراي شهر نيست. 
وي با اش��اره به درگذش��ت يك��ي از اصحاب 
هن��ر در عرص��ه تئاتر در هفته گذش��ته و بروز 
مش��كل و معطلي براي خان��واده وي در قطعه 
هنرمندان بهش��ت زهرا )س(، خاطرنشان كرد: 
اين معطلي ب��راي خانواده داغدار اين هنرمندان 
و تغيير نگاه ساير هنرمندان نسبت به شهرداري 
شايسته نيس��ت.اين عضو ش��وراي شهر تهران 

اضافه كرد: ش��هرداري به جاي تبليغات متعدد 
به بهانه مناس��بت ها، مبلغي را براي اين امر كنار 
بگذارد تا اين هنرمندان در زمان وقوع اين اتفاق 
معطل نمانند. مس��جد جامع��ي گفت: از حدود 
س��ال 1370 دفن هنرمن��دان در قطعه هنرمندان 
انجام مي ش��ود و در دوره همه شهرداران با هر 
 گرايش��ي، حرمت جامعه هنري نگه داشته شده 

است. 
وي گف��ت: اين موضوع را چند بار به دوس��تان 
در ش��هرداري تذكر داده و ي��ادآوري كردم، اما 
توجهي نش��د و مجبور شدم اين موضوع را در 
صحن علني ش��ورا مطرح كنم.همچنين عليرضا 
دبير، عضو هيأت رئيس��ه ش��وراي شهر تهران 
و نيز خواستار قانونمندش��دن دفن هنرمندان و 
نام آوران در اين قطعه بهش��ت زهرا )س( ش��د 
و گف��ت: نباي��د با هر نامه و تلفن يا سفارش��ي 
اجازه دفن در اين قطعه داده ش��ود و سابقه هر 
ورزش��كار، هنرمند و ... بايد بررسي شود. وي 
گفت: اين سابقه ها به درد آن دنيا نمي خورد، اما 
براي حس��اب و كتاب و جلوگيري از دلخوري 

اين دنيا الزم است.

مهدی هاش��می به عنوان بازيگر نقش اصلی در 
پروژه سينمايی »بزن بريم بهشت« به نويسندگی 
و كارگردانی مصطفی كيايی و تهيه كنندگی رضا 

رخشان حضور دارد. 
اي��ن فيل��م ه��م اكن��ون مرحل��ه پيش توليد را 

می گذران��د و فيلمبرداری آن ت��ا دو هفته ديگر 
شروع می شود. قرار است 60 درصد »بزن بريم 
بهش��ت« در ش��هرك دفاع مقدس فيلمبرداری 
 ش��ود و مابق��ی آن در ته��ران جل��وی دوربين 

برود.

س��ينماي آمريكا در دهه هاي اخي��ر به ويژه پس 
از اتم��ام جنگ دوم جهاني هم��واره براي جذب 
تماشاگر بيشتر و توليد آثار متكي بر حادثه پردازي، 
نياز به دشمن هاي خيالي داشت كه در هر برهه از 
تاريخ تغيير شكل مي دهند. اين گروه از فيلم هاي 
س��ينمايي كه اغلب فاقد ارزش هنري هستند، در 
راس��تاي سياست هاي دولت آمريكا حركت كرده 
و ضمن پولس��ازي براي كمپاني هاي فيلمسازي، 
از تأثيرگ��ذاري روي اف��كار عموم��ي ني��ز غافل 

نمي شدند! 
پ��س از پايان جنگ جهاني دوم و س��قوط دولت 
نازيس��م هيتلر، هاليوود نياز به دش��مني تازه براي 
توليدات خود داشت كه اين بهانه را اتحاد جماهير 
ش��وروي به دس��ت آنها داد. بحران جنگ س��رد 
ك��ه در ده��ه 60 ميالدي آغ��از و در دهه هاي 70 
و 80 مي��الدي به اوج خود رس��يد، بهترين بهانه 
براي س��اخت فيلم هايي با بدمن هاي روس بود 
كه س��ري فيلم هاي »جيمز باند«، بيش��ترين بهره 
را از آن ب��رد.  بحث س��اخت بم��ب هاي اتمي با 
توجه به فاجعه انساني هيروشيما و ناكازاكي ژاپن 
توسط شوروي ها در حالي مطرح مي شد كه خود 
آمري��كا اين فاجعه را به بار آورده بود!  با اين حال 
 روس ها در بس��ياري از فيلم هاي از اين دس��ت، 
شخصيت هاي منفي را شكل داده و تماشاگران عام 
س��ينما را تحت تأثير تبليغات خود قرار مي دادند.  
پس از پايان جنگ س��رد نيز فيلمسازان هاليوودي 
دست از سر آنها برنداشته و در آثار حادثه اي مانند 
»جان س��خت« و »رمبو« نقش هاي منفي را به آنها 
سپردند كه اتفاقا مورد استقبال نيز قرار گرفتند! جنگ 
بالكان ميان بوسنيايي ها و صرب ها در سال هاي 
ابتدايي دهه 90 ميالدي كه به حوادث دهش��تناكي 
ختم شد، مواد اوليه مناسبي را براي هاليوودنشين ها 
و براي خلق بدمن ه��اي جديد فراهم كرد و آنها 
صرب ها را به عنوان شخصيت هاي منفي برخي 

آثار خود جايگزين روس ها كردند. 
فيلم »صلح س��از« با بازي ج��رج كلوني، يكي از 
بهترين نمونه هاي اينچنيني اس��ت كه با ساختار 

حرفه اي، توجه بسياري را به خود جلب كرد. 
ب��ه توج��ه  ب��ا  ني��ز  دوران  همي��ن  در   البت��ه 
 س��رمايه گذاري كالن صهيونيست ها در هاليوود، 
ع��رب ها ب��ه ش��خصيت ه��اي منف��ي فيلم ها 
 تبدي��ل ش��دند و در راس��تاي اه��داف سياس��ي 

صهيونيست ها مورد بهره برداري قرار گرفتند. 
س��ري فيل��م ه��اي »ني��روي دلت��ا« كه توس��ط 
)يورام(گلوب��وس  و  )مناخم(گ��والن   كمپان��ي 

)اسرائيلي هاي مقيم آمريكا( تهيه شد، از جمله اين 
 آثار است كه حادثه پردازي بر ديگر وجوه آن غلبه 

داشت. 
پ��س از حمله ع��راق ب��ه كوي��ت و متعاقب آن 
 حماي��ت نظام��ي اي��االت متح��ده از كوي��ت، 
 فيل��م هاي زي��ادي در اين باب س��اخته ش��د و 
بدم��ن هاي عراقي به ش��خصيت ه��اي محبوب 

سينماگران هاليوود تبديل شدند! 
البت��ه در رابط��ه با خ��ود حمله ع��راق به كويت 
فيل��م ه��اي اندكي س��اخته ش��د كه مه��م ترين 
آنها »س��ه پادش��اه« با بازي جرج كلون��ي بود كه 
اث��ري حادث��ه اي، اما بس��يار خوش س��اخت در 
 س��ال هاي انتهاي��ي دهه 90 ميالدي به حس��اب 

مي آمد. 
حمله نظامي آمريكا به خاك عراق كه به اشغال اين 
كشور نيز انجاميد، نعمت بزرگي براي تهيه كنندگان 
 هاليوود به حس��اب آم��د و زمينه را ب��راي توليد 
فيلم هاي بسيار فراهم كرد. با اين تفاوت كه بيشتر 
كارهاي ياد ش��ده در اليه هاي زيرين خود به دفاع 
از سياست هاي دولت آمريكا در اين مورد پرداخته 
و داليل متعددي را براي توجيه اين تجاوز نظامي 
آش��كار مي آورند. توجه ف��راوان به فيلم »ضامن 
بمب« ساخته كاترين بيگلو در مراسم اسكار فارغ 
از كيفيت اثر، خود نشانه اي از عالقه سياستمداران 

آمريكايي به توليدات اينچنيني است.
در اين مورد همچنين مي توان فيلم »منطقه سبز« با 
بازي مت ديمون اشاره كرد كه از زاويه اي ديگر به 

اين موضوع پرداخته است. 
حضور فردي به نام اس��امه بن الدن در افغانستان به 
عنوان بنيانگذار گروه تروريستي القاعده و حمايت 
وي از طالب��ان و ني��ز پايه گ��ذاري برخي اقدامات 
تروريس��تي اين گ��روه در نقاط مختل��ف جهان، 
 ش��اخك هاي فيلمس��ازان هاليوودي را تيز كرد و 
فيلم هاي بسياري را در مورد اقدامات آنها پديد آورد 
ك��ه از مهم ترين آنها مي توان به فيلم »يونايتد 93« 

اشاره كرد كه دربار حادثه 11 سپتامبر ساخته شد. 
فيلم درب��اره هواپيمايي اس��ت كه توس��ط گروه 
اسامه بن الدن و به قصد برخورد با مركز پنتاگون 
 رب��وده مي ش��ود. حال پس از اعالم مرگ اس��امه
بن الدن توسط دولت اياالت متحده كه با ابهامات 
 بس��ياري نيز هم��راه اس��ت، اين س��ئوال مطرح 
مي ش��ود ك��ه هاليوود چه واكنش��ي در اين مورد 
 از خود نش��ان خواه��د داد و چه جايگزيني براي 
 شخصيت هاي منفي متكي بر بن الدن و گروهش خواهد 

داشت؟

بهرام شفيع جايگزين خياباني  
در برنامه 90 در 90

مسجد جامعي: 

اخذ مبلغ براي دفن هنرمندان در قطعه هنرمندان 
بهشت زهرا )س( مصوبه شورا نيست 

مهدی هاشمی به بزن بريم بهشت پيوست

هاليوود به دنبال جايگزين براي اسامه بن الدن

خبر
فرش قرمز جشنواره شصت وچهارم کن 

امروز پهن مي شود

فيلم هاي اقتباسي، از گذشته تا كنون در سينماي ايران طرفداران بسياري 
داشته و توليدكنندگان توجه ويژه اي به اين امر نشان داده اند كه آخرين 
نمونه به نمايش درآمده اش »خيابان بيست و چهارم« ساخته سعيد اسدي 

است.
 آثار فوق)اقتباسي( عموماً به دو دسته تقسيم مي شوند؛ نخست كارهايي 
كه از ايده كلي يك فيلم غير ايراني برداشتي آزاد كرده و وفاداري چنداني 
به اثر ياد شده در مضمون و محتوا ندارد. از جمله آنها مي توان به »ناخدا 
خورشيد« ساخته ناصر تقوايي اشاره كرد كه برداشتي آزاد از فيلم »داشتن 

و نداشتن« ساخته هاوارد هاكس بوده است. 
دس��ته دوم فيلم هايي هستند كه به كپي برداري آش��كار روي آورده و 
 حتي جزئيات را مو به مو تقليد كرده اند. به عنوان مثال مي توان از فيلم 
»دو خواهر« ساخته محمد بانكي ياد كرد كه كپي نعل به نعل فيلم آمريكايي 

»دو تا هم زياده« بود. 
»خيابان بيست و چهارم« كه در گروه دوم اين تقسيم بندي جاي مي گيرد، 
 اس��اس داس��تان خود را از فيلمي هاليوودي برداشت و با همان ديدگاه 

غير ايراني، آن را توليد و روانه اكران كرده است. 
به همين خاطر نيز مورد توجه قرار نگرفته و تأثيرگذاري بس��يار اندكي 
دارد. گونه وحشت و دلهره كه نمونه هاي درخشانش در سينماي جهان 
كم نيس��ت، قالب اصلي اين اثر را تش��كيل داده و كارگردان تا به آخر 
بدان وفادار مانده است. اما اسدي به علت هاي گوناگون نتوانسته اثري 
شاخص در اين گونه سينمايي خلق كند كه مهم ترين علت آن فيلمنامه 
ضعيف و سطحي آن است. در نمونه آمريكايي، شخصيت اصلي داستان 
پس زمينه قابل توجهي داشته و به مرور گره هاي شخصيتي اش باز شده 
و تماشاگر را به شناخت مي رساند. اما در اينجا شخصيت ها تنها كپي 
كمرنگي از نس��خه گرته برداري شده بوده و هويت مستقلي ندارند. در 
اين ميان شخصيت فرشيد بيش از ديگران از اين زاويه ضربه خورده و 
به شخصيتي پادرهوا تبديل شده است!  وي به عنوان قاتلي رواني كه به 
سبب كمبودهايش به قاتل زنجيره اي تبديل شده، به هيچوجه باورپذير 
نبوده و خونسردي بيمارگونه اش كه برگ برنده نسخه هاليوودي بوده، 
خوب از كار درنيامده است.  اسدي در خلق شخصيت فوق، هيچگونه 
خالقيتي نشان نداده و تنها به بازسازي فيلم اشاره شده، بسنده كرده است. 
به عنوان مثال به بخش آغازين فيلم و تغيير چهره فرش��يد پس از قتل 
همس��ر و فرزندش نگاه كنيد كه مو به مو بازسازي شده است! اين كار 
كه اين روزها در سينماي جهان منسوخ شده)مگر در موارد خاص مانند 
بازس��ازي فيلم »رواني« آلفرد هيچكاك توسط گاس ون سنت(، ضربه 
مهلك��ي به پيكره فيلم وارد ك��رده و آن را به فيلمي كامالً پيش پا افتاده 

تبديل كرده است. 
در كنار فرشيد ديگر شخصيت ها مانند شيرين، روانكاو و خبرنگار نيز 

چندان خوب از كار درنيامده اند و حضور پررنگ كليشه ها در خلق آنان 
به وضوح به چش��م مي خورد. در شخصيت شيرين كه يكي از عناصر 
پيش برنده داس��تان به حس��اب مي آيد، بارقه اي از هوش ديده نشده و 
نوعي بالهت در آن مشاهده مي شود! در واقع وي شمايلي كليشه اي از 
قرباني فيلم هاي درجه چندم آمريكايي است كه سال هاست در هاليوود 
توليد شده و كسي نيز آن را جدي نمي گيرد. ديگر شخصيت ها نيز تا 
حدودي با اين مشكل مواجه بوده و تنها شخصيت نازك)دختر شيرين( 
تا حدي از اين مش��كل مبرا بوده و اندك لحظات درخشان فيلم را رقم 
زده است. در فيلم هايي از جنس »خيابان بيست و چهارم« كه تابع قواعد 
گونه هستند، بازيگر عنصري حياتي است كه مي تواند نقش بسزايي را 
در موفقيت يا شكست آن ايفا كند كه نمونه درخشان آن را مي توان در 
فيلم »درخشش« اثر استنلي كوبريك با بازي فوق العاده جك نيكلسون 
 مش��اهده كرد. اما اين اتفاق در »خيابان بيس��ت و چه��ارم« رخ نداده و 
ضعف هاي مش��هودي در اين مورد به چشم مي خورد كه در صدر آن 
بازيگر نقش اول مرد قرار دارد. مهدي ماهاني كه سابقه حضوري كوتاه در 
چند كار تلويزيوني و سينمايي را دارد، اساساً انتخاب غلطي براي نقش 
فرشيد بوده و كليت فيلم را تحت تأثير خود قرار داده است. نقش قاتل 
رواني از آن دس��ته نقش هايي است كه هر بازيگري آرزوي ايفاي آن را 
دارد، زيرا مي تواند بسياري از توانايي هاي بالقوه خود را به نمايش گذاشته 
و براي خود كسب اعتبار كند. اما اين بازيگر جوان به تصنعي ترين شكل 
ممكن به ايفاي نقش پرداخته و با بازي خشك و سرد خود لطمه شديدي 

به كار وارد كرده است. 
به عنوان نمونه به همان بخش آغازين فيلم و نگاه خشك و بي حالت 
وي پس از قتل نگاه كنيد كه به هيچوجه خونسردي قاتلي زنجيره اي را 
به نمايش نمي گذارد. شيال خداداد نيز در ادامه نقش هاي متوسط خود 
در سينما، همان بازي هميشگي اش را در نقش شيرين به نمايش گذاشته 
و جلوي همذات پنداري تماش��اگر با خود را سد كرده است. اما نيكي 
كريمي كه نقش آفريني هاي فوق العاده اي را در كارنامه خود دارد، روند 
نزولي خود را با اين فيلم ادامه داده و تنها وجه كمي كارنامه كاري خود را 
پربار كرده است. سعيد اسدي كه زماني فيلم »ايبرو خشك مي شود« او، 
اميدهاي زيادي را به داشتن فيلمسازي با استعداد فراتر از مرزهاي ايران 
برانگيخته بود، با ورود به سينماي ايران روز به روز كيفيت كارش پايين تر 
آمده و حال به »خيابان بيست و چهارم« رسيده كه كپي ضعيفي از فيلمي 

هاليوودي است! 
تيتراژ ابتدايي فيلم نشان از كارگرداني باهوش و توانا دارد كه در مناسبات 
چند مجهولي سينماي ايران، به اين درجه از كيفيت رسيده و تنها مي توان 
آرزو كرد كه وي روزي پروژه ملي »ايرباس«)درباره حمله وحشيانه ناو 

وينسنس آمريكا به هواپيماي مسافري كشورمان( را بسازد.

خيابان بيست وچهارم؛ 
فيلمي ناموفق در ايجاد فضاي دلهره

فيتيله شبانه از فيتيله
 جمعه تعطيله مخاطب بيشتري دارد

كارگردان »فيتيله شبانه« گفت: مطمئناً فيتيله شبانه از فيتيله اي كه 
صبح جمعه اجرا مي كرديم، مخاطب بيشتري خواهد داشت.

محمد مس��لمي در گفتگو با ايسنا، بيان كرد: بچه ها هفت سال با 
فيتيله زندگي كردند، ما همان ش��يوه هاي قبلي را در نظر خواهيم 
گرف��ت، به اضافه اين كه مواردي ويژه  خود پدر و مادرهاس��ت، 
چ��ون رويكردمان در فيتيله ش��بانه كودك و خانواده اس��ت.وي 
ادام��ه داد: امروزه پدر و مادرها به بچه ها اهميت زيادي مي دهند. 
پيش��رفت تكنولوژي و وجود ماهواره بچه ها را به سمت و سوي 
ديگري كشانده است كه ما سعي مي كنيم با توجه به فرهنگ ايراني، 
مذهب و اهدافي كه تعيين شده اين اطمينان را به خانواده ها بدهيم 

كه وقتي برنامه را مي بينند اطالعاتي را كسب خواهند كرد.
مس��لمي افزود: اين كسب كردن مي تواند فقط خنده باشد كه آن 
ني��ز براي ما يك هدف اس��ت. اين كه بتوانيم تعطيالت خوبي را 
برايش��ان رقم بزنيم و در واقع اعضاي خان��واده  را دور هم جمع 
 كني��م كه اي��ن مورد، ه��دف »فيتيله جمعه تعطيل��ه« صبح ها نيز 
 بود. كارگردان »فيتيله شبانه« عالوه بر بيان اين كه غيرمستقيم گويي 
ص��د درصد مي تواند بر روي كودكان تأثير بگذارد، خاطرنش��ان 
كرد: ما مي خواهيم از مس��تقيم گويي و امر و نهي كردن به بچه ها 
خ��ودداري كنيم. تمام دنيا به س��مت توليد نمايش و انيميش��ن 
پيش مي رود، به طوري كه به ش��كل غيرمستقيم با بچه ها ارتباط 
 برق��رار كنن��د. ما نيز اين ه��دف را در برنامه م��ان دنبال خواهيم 

كرد. 
محمد مسلمي اظهار كرد: فيتيله  خانواده با توجه به سياست هاي 
ش��بكه كه رويكردش كودك و خانواده اس��ت، تهيه ش��ده كه از 

اواسط خرداد ماه به روي آنتن مي رود. 
از آنجا كه نگاه اين برنامه يك نگاه ملي بوده است، يعني حتي روزهاي 
جمعه خانواده ها را جذب خود مي كرده است، اين سياست از طرف 
 مديران انجام شد كه ما در يك باكس مناسب و خوب برنامه را ارائه 

دهيم.
وي همچنين بيان كرد: در فيتيله ش��بانه مجري حذف شده است 
و بازيگ��ران اج��راي آن را بر عهده خواهند داش��ت، چون قالب 
فيتيل��ه، يك قالب خالقانه اس��ت كه بعد از تجربيات بس��يار به 
آن رس��يديم. اين برنامه با رويك��رد، بخش هاي جديد و حضور 
خانواده ه��ا در اس��توديو ب��ه روي آنتن مي رود.محمد مس��لمي 
همچنين يادآور ش��د: فيتيله ش��بانه از حالت پالت��و بودن خارج 
مي ش��ود و يك برنامه مس��تقل 90 دقيق��ه اي خواهد ب��ود. اگر 
 پالتويي هم در ميان برنامه باش��د در راس��تاي هدف برنامه پيش 

مي رود.

 بيژن بيرنگ از پايان نگارش حدود 20 قس��مت از مجموعه 90 قس��متي »بلندي هاي بادگير« خبر 
داد. 

اين كارگردان و تهيه كننده به ايس��نا گفت: بلندي هاي بادگير در 90 قس��مت براي ش��بكه سه سيما 
توليد مي شود و به محض پايان يافتن فيلمنامه و فراهم شدن شرايط توليد، كليد خواهد خورد. وي 
در ادامه يادآور شد: تحقيقات براي نگارش فيلمنامه »بلندي هاي بادگير« دو سال و نيم طول كشيده 

و در حال حاضر مشغول بازنويسي فيلمنامه هستيم. 
س��ريال بلندي ه��اي بادگير مضمون��ي اجتماعي دارد و بي��ژن بيرنگ قرار اس��ت آن را كارگرداني 
 كن��د. تهيه كنندگ��ي اي��ن س��ريال ني��ز به ط��ور مش��ترك برعهده بي��ژن بيرن��گ و مهران رس��ام 

است.

داريوش مهرجويی بعد از فيلم تحسين شده »آسمان محبوب« در بخش بين المللی جشنواره فيلم فجر، تازه 
ترين فيلم خود »مرد اسباب بازی فروش« را اوايل تابستان سال جاری كليد می زند. 

يحيی منصور مؤيد، مجری طرح آخرين ساخته داريوش مهرجويی گفت: بازبينی لوكيشن های فيلم به 
پايان رسيده و هم اكنون در مرحله انتخاب عوامل هستيم. وی در گفتگويی بدون اشاره به داستان فيلم 
افزود: »مرد اسباب بازی فروش« اولين ساخته مهرجويی در ژانر كودك و نوجوان است و تصميم داريم 
در ابتدای تابستان اين فيلم را كليد بزنيم. منصور مؤيد در مورد فيلم »آسمان محبوب« فيلم قبلی داريوش 
مهرجويی كه در جشنواره فيلم فجر سال گذشته به نمايش در آمد، گفت: در انتظار پروانه نمايش هستيم تا 
اين فيلم را اكران كنيم. گفتنی است طناز طباطبايی بازيگر نمايش اخير مهرجويی، پيش از اين در گفتگويی 

با برخی نشريات، از احتمال حضور خود دراين فيلم خبر داده بود.

داريوش مهرجويی مرد اسباب بازی فروش را می سازدبيژن بيرنگ و نگارش بلندي هاي بادگير
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