
افزايش 20 برابري 
اعتبارات تجهيزات درماني 

در چهارمحال و بختياري
رئيس دانشگاه علوم پزشكي چهارمحال و بختياري 
گفت: با توجه به رويكرد دولت نهم و دهم مبني بر 
اولويت بخشي به مناطق محروم، اعتبارات بخش 
خريد تجهيزات بهداشتي و درماني در اين استان تا 
20 برابر افزايش يافته است. رضا ايماني در اجالس 
مديران بهداشت خانواده دانشگاه هاي علوم پزشكي 
سراس��ر كشور در اس��تان چهارمحال و بختياري، 
اظهار داشت: در س��ال هاي اخير به ويژه در دولت 
نهم و دهم خدمات تخصصي و فوق تخصصي اين 
استان رشد كمي و كيفي چشمگيري داشته است، 
به طوري كه سبب افزايش رضايتمندي بيماران و 
كاهش مراجعات بيماران به اس��تان هاي همجوار 

شده است.
وي با بيان اين كه رويكرد برنامه دولت دهم از سوي 
وزارت بهداشت بر محور سالمت پايه گذاري شده 
است، گفت: همكاري و تعامل ساير سازمان ها در 
راستاي دس��تيابي به اهداف سالمت جامعه بيش 
از پي��ش بايد تقويت ش��ود. ايمان��ي بر ضرورت 
ارتقاي ش��اخص هاي بهداش��تي و درماني در اين 
استان، گفت: برهمين اساس الزم است تا متوليان 
بهداش��ت و درم��ان در راس��تاي ترويح فرهنگ 
بهداشت و سالمت در جامعه تالش كنند تا بتوانيم 
به استانداردهاي سازمان جهاني بيش از پيش دست 

يابيم. 
وي اف��زود: اي��ن در حال��ي اس��ت ك��ه يكي از 
سياست هاي اصلي فراروي ارتقاي سطح سالمت 
جامعه، فراهم آوردن مشاركت حداكثري جامعه در 

برنامه هاي ارتقاي سالمت است.
 وي با اشاره به عوامل تحول بخش سالمت در اين 
اس��تان، افزود: حضور 500 پزشك عمومي، 170 
پزشك متخصص، 22 پزش��ك فوق متخصص، 
94 دندانپزشك، 85 داروساز، 9 بيمارستان و مركز 
آموزشي درماني، فعال سازي يك هزار و 100 تخت 
بيمارستاني، فعاليت دو هزار پرستار و كادر درماني و 
راه اندازي 30 پايگاه اورژانس شهري و بين جاده اي، 

از مهم ترين اين عوامل است.

س��ی امين جش��نواره فرهنگی-  
 قرآنی نابينايان ومعلوالن جسمي -
حركتي استان اصفهان همزمان با 
سراسر كشور با حضور حسيني 
نسب، معاون توانبخشي بهزيستي 
اس��تان، طاهري رئيس بهزيستي 

شهرستان اصفهان و بابايي دبير شورای ...

كش��اورزي  جه��اد  مدي��ركل 
چهارمح��ال و بختي��اري گفت: 
تغيير كاربري 47 هكتار از اراضي 
كشاورزي حاصلخيز شهر فرادنبه 
ج��رم اس��ت. صفدر ني��ازي در 
كارگ��روه تخصصي مس��كن و 

شهرس��ازي اين استان اظهار داشت: براي توسعه شهر فرادنبه 177 هكتار 
زمين كشاورزي ...

همزمان با سراسر کشور
سي امين جشنواره فرهنگي- قرآني 
نابينایان و معلوالن بهزیستی اصفهان 

مديرکل جهاد کشاورزي چهارمحال و بختياري:
تغيير كاربري اراضي كشاورزي فرادنبه 

جرم است

صفـحهصفـحه
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معاون وزير جهادكشاورزي خبر داد؛
خودكفايي در توليد گندم
 امسال نيز تكرار مي شود
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 شهرستان    صفحه 4

ذاکر اصفهانی:

راه اندازی بورس صنايع دستي در اصفهان
صفحه 4

سخنگوی شورای اسالمی شهر 
گفت: تلويزيون های شهری ابزار 
نوين و پر مخاطب براي ارتقای 
فرهنگ شهر هس��تند كه بايد از 
ظرفيت های بالقوه آنها به درستی 
استفاده كرد. ابوالفضل قربانی از 

تلويزيون های شهری به عنوان يك ابزار فرهنگی نوين و پر مخاطب ياد 
كرد و اظهار داشت: تلويزيون های ...

سخنگوی شورای اسالمی شهر:
تلویزیون های شهری ابزار نوین براي 

ارتقای فرهنگ شهر هستند

 شهرستان    صفحه 4

رئیس جمهور در يزد عنوان كرد؛
سرمايه گذاري بي سابقه دولت
در زيرساخت ها

مهلت دريافت موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

90/2/2890/3/10خريد هشت رديف قطعات مكانیكي نورد09-90مناقصه1

عملیات جايگزيني سیستم وارد لئونارد قفسه 900 22-90ارزيابي كیفي2
7rp نورد 650 و بهبود كیفیت توان در پست

90/2/2890/3/10

روابط عمومي ذوب آهن اصفهان

نوبت دوم
آگهي فراخوان شركت سهامي 

ذوب آهن اصفهان

م الف/ 2139

ساير موارد:
اسناد  دريافت  مهلت  اداري  پايان ساعت  تا  اول  نوبت  آگهي  نشر  تاريخ  از  اسناد:  دريافت  زمان   -1

)مندرج در جدول(
WWW.esfahansteel. 2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بیشتر به آدرس 

com مراجعه فرمايید.

ضمناً ليست استعالم هاي مربوط به خريدهاي متوسط 

 

)بدون برگزاري مناقصه( در سايت شرکت به آدرس ذيل درج مي گردد.

روابط عمومی و امور بين الملل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد ماهان سپاهان

کسب سومین عنوان قهرمانی

تیم فوتبال فوالدمبارکه سپاهان

در دهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران را به 

کلیه مردم ورزش دوست اصفهان و دوستداران 

و هواداران این تیم در اقصی نقاط ایران اسالمی 

تبریک و شادباش عرض می نماییم.

آگهی مناقصه عمومی
 )نوبت اول(

س��ازمان رفاهی تفريحی ش��هرداری شاهين ش��هر از محل اعتبارات 
بودجه مصوب در نظر دارد نگهداری و اداره امور 4 باب دکه و 200 
دستگاه دوچرخه جهت مسير سالمت حدفاصل ميدان امام حسين)ع( 
تا خيابان رازی به ش��رکت های واجد ش��رايط به مدت يکسال واگذار 

نمايد.
متقاضيان می بايست تا پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 90/3/9 
جهت دريافت و تحويل اس��ناد مناقصه به امور قراردادهای سازمان 
رفاه��ی تفريحی واق��ع در خيابان به��داری فرعی 2 مراجع��ه نمايند. 

سازمان در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادها مختار است. 
روابط عمومی سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر

 شهرستان    صفحه 4
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سراسری
جهان نماجهان نما

شيطنت جديد در مرزهای ايران
 امارات كوچک در خواب بزرگ شدن

جهان نما

روزه��ای گذش��ته روزنام��ه نيويورک 
تايمز خب��ری را در ارتب��اط با حضور 
ش��ركت خصوصی امنيتی بل��ك واتر 
در امارات منتش��ر ك��رد كه صرف نظر 
از  حكاي��ت  آن،  خب��ری  ماهي��ت  از 
ش��يطنت جدي��د آمري��كا در نزديكی 
ي��ك  روياه��ای  و  اي��ران  مرزه��ای 
 ش��يخ نش��ين كوچ��ك ب��رای بزرگ

شدن داشت.
مهم ترين خبر روزنام��ه نيوريك تايمز 
اين بود كه كش��ور امارات با همكاری 
ش��ركت بدن��ام بل��ك وات��ر در حال 
راه ان��دازی ي��ك ارتش مخفی اس��ت 
و نيروه��ای اي��ن ارتش از م��زدوران 
كلمبيايی، آفريقای جنوبی و چند كشور 

ديگر تشكيل شده اند.
بر اس��اس اين گ��زارش، اريك پرينس 
ميلياردر و سرمايه دار بزرگ آمريكايی 
و مؤسس شركت بلك واتر ورلدوايد، 
يك ارتش س��ری صحرايی در امارات 
راه ان��دازی ك��رده تا ضم��ن مقابله با 
ش��ورش های داخلی در اين كش��ور، 
بني��ه دفاعی ام��ارات را ني��ز در مقابل 
ايران آماده كند! به نوش��ته رسانه های 
غربی، امير ام��ارات هزينه 529 ميليون 
 دالری اي��ن ارت��ش س��ری را تأمي��ن

كرده است.
براس��اس اعالم مس��ئوالن آمريكايی و 
اس��ناد مربوطه، پرينس س��ال گذش��ته 
در كش��ور امارات س��اكن ش��د و اين 
در حالی اس��ت ك��ه كس��ب و كار او 
طب��ق قوانين ام��ارات در اين كش��ور 
غيرقانونی محس��وب می شود. وی به 
توصيه ش��يخ محمد بن زايد آل نهيان، 
 مأمور تش��كيل اين ارتش س��ری شده

است.
 محمد بن زاید کیست؟

 شاهزاده شيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
وليعه��د امارات و امي��ر ابوظبی بوده و 
از ش��اهزادگان طرف��دار غرب اس��ت. 
وی ف��ارغ التحصي��ل آكادم��ی نظامی 
س��ندهورتس انگليس اس��ت و روابط 
نزديكی ب��ا مقامات نظام��ی آمريكايی 

دارد.
  بر اس��اس شواهد و مدارک، اين شيخ 
امارات��ی دارای روحي��ات ض��د ايرانی 
اس��ت. وی معاون��ت فرماندهی ارتش 

امارات را نيز بر عهده دارد. 
 اهداف حضور بلک واتر در امارات

 همانگونه كه در ابتدای مطلب اش��اره 
شد يكی از اهداف ادعايی تشكيل اين 
ارتش در ام��ارات مقابله با ايران اعالم 
ش��ده اس��ت. اهداف ديگ��ر نيروهای 
بلك وات��ر در امارات عبارتند از هنگام 
بروز ش��ورش های داخلی با خشونت 
به س��ركوب بپردازد، زيرا اين شيوه در 

بحرين تمرين شده است.
طبق اس��ناد موج��ود، وظيف��ه تعريف 
ش��ده اي��ن ني��رو، هداي��ت و اجرای 
عملي��ات وي��ژه در داخ��ل و خ��ارج 
ام��ارات، حفاظ��ت از خط��وط نفت��ی 
اي��ن  آس��مانخراش های  و  برج ه��ا  و 
كش��ور در مقابل حمالت تروريس��تی 
و پيش��گيری و مقابله ب��ا انقالب های 

 و خيزش ه����ای مردم���ی در داخ��ل
است.

نيوي��ورک تايمز تصريح كرده اس��ت: 
در صورت��ی ك��ه قيامی نظي��ر آنچه كه 
در جهان عرب جريان دارد در امارات 
ه��م پا بگيرد، اين ني��رو بالفاصله وارد 
عمل خواهد ش��د. اردوگاه آموزش��ی 
اي��ن ني��رو در ي��ك پاي��گاه صحرايی 
ام��ارات ب��ه ن��ام ش��هر نظام��ی زايد 
مس��تقر اس��ت. اين پايگاه سری پشت 
ديوارهای بتونی كه با سيم خاردارهای 
 محك��م محص��ور ش��ده، پنهان ش��ده

است.
پرونده سیاه بلک واتر

ام��ارات در حال��ی با بل��ك واتر وارد 
معامله ش��ده ك��ه اين ش��ركت امنيتی 
پرونده ای س��ياه در عراق و افغانستان 
داشته و حتی شايعاتی نيز درباره فعاليت 
 مخفيان��ه آن در پاكس��تان نيز به گوش

می رسد.
از س��وی ديگراين شركت كه به تازگی 
تحت عنوان Xe فعاليت می كند، اقدام 
به راه اندازی يك س��رويس اطالعاتی 
در آمري��كا كرده اس��ت. اين ش��ركت 
ب��ه دليل اقدام��ات مجرمان��ه خود در 
ع��راق و افغانس��تان از اين كش��ورها 
اخ��راج ش��د، اما هم اكن��ون كه ارتش 
آمريكا در حال خروج از عراق اس��ت، 
واشنگتن نيروهای اين شركت را تحت 
عناوين مختل��ف وارد بغداد می كند تا 
 حضور خ��ود در اين كش��ور عربی را

حفظ كند.
رویاهای امارات برای بزرگ شدن

در بخش��ی از اين مطل��ب آمده بود كه 
در ص��ورت وق��وع تحركاتی همچون 
قيام های مردمی در ام��ارات، نيروهای 
بلك واتر به كمك نيروهای امنيتی اين 

امير نشين می آيند.
با توجه به حضور امارات در ش��ورای 
هم��كاری خلي��ج فارس و اق��دام اين 
ش��ورا در اعزام نيرو ب��ه بحرين برای 
س��ركوب م��ردم اي��ن كش��ور، بعي��د 
نيس��ت كه آمريكا با اي��ن ترفند در پی 
سركوب قيام های مردمی دركشورهای 
هم پيم��ان خ��ود باش��د و ب��ا توجه به 
وج��ود پايگاه بلك وات��ر در امارات و 
هزين��ه چند ميليون دالری اين كش��ور 
برای تش��كيل ارتش سری، كشورهای 
عربی در صورت مواجه ش��دن با خطر 
از امارات خواهند خواست تا با كمك 
 آنها ب��رود و همين موض��وع می تواند
افزاي��ش ام��ارات را در منطق��ه   وزن 

دهد.
ام��ا نكته ای كه نباي��د از آن غافل ماند 
اي��ن اس��ت كه ام��ارات در س��ال های 
اخي��ر اقدام��ات ضد ايران��ی زيادی را 
انج��ام داده كه بارزتري��ن آن اظهارت 
گس��تاخانه مقامات اين كشور در مورد 
خليج فارس اس��ت و اكنون با حضور 
نظاميان بازنشسته آمريكايی در سواحل 
خليج فارس كه عمده آنها از تفنگداران 
 دريايی هستند، امكان انجام عمليات های
جاسوسی در خليج فارس افزايش يافته 

است.

جهان نما

رئي��س جمهوري با تأكيد بر اين كه اجراي قان��ون هدفمند كردن يارانه ها با 
قدرت پيش مي رود، تصريح كرد: زيربناي اين قانون به گونه اي بنا شده كه اين 

كار هميشه با قدرت ادامه يابد. 
محمود احمدي نژاد در آيين بهره برداري از نيروگاه سيكل تركيبي يزد، گفت: 
مديريت مصرف، اجراي عدالت در مصرف و توزيع عادالنه ثروت كشور، يكي 
 از برنامه هاي دولت است كه بخشي از آن در اجراي هدفمند كردن يارانه ها 

آغاز شده است. 
وي با بيان اين كه عده بسياري در داخل و خارج كشور معتقد بودند كه اين 
 كار عملي نيست، اظهار داشت: مسئوالن بانك جهاني و صندوق بين المللي
پول پس از اجراي اين قانون گفتند كه در ايران معجزه ش��ده، چرا كه اجراي 
اين طرح براي ما غيرقابل باور است. رئيس جمهور با اشاره به اين كه قانون 
هدفمندي يارانه ها به خوبي آغاز ش��ده است، گفت: اين كار برآيند خواست 
عمومي است و اتفاق نظر يك ملت بر يك موضوع، حق و پيروز است. وي 
اضاف��ه كرد: ام��روز ايران به عنوان يك مديريت نوظه��ور، قدرتمند و نوآور 
اقتصادي در دنيا مطرح است. احمدي نژاد در ادامه توضيح برنامه هاي اساسي 
دولت تكميل زيرس��اخت هاي كشور را يكي از اين موارد ذكر كرد و گفت: 
راه ها، مدارس، دانش��گاه ها، بيمارس��تان ها و بنادر از جمله اين زيرساخت ها 

هستند. 
وي با بيان اين كه س��ال گذشته 21 هزار و 500 ميليارد تومان در اين زمينه و 
براي بخش هاي زيربنايي سرمايه گذاري شد، گفت: اين مبلغ سرمايه گذاري 
در بخش زيربنايي در تاريخ ايران بي نظير اس��ت. احمدي نژاد با بيان اين كه 
امسال 47 هزار و 500 ميليارد تومان براي بخش زيربنايي پيش بيني شده بود، 
اظهار داشت: البته مجلس تشخيص داد كه اين مبلغ را به 35 هزار ميليارد تومان 
كاهش دهد و ما سعي كرديم در بخش هاي ديگر آن را جبران كنيم، به همين 
دليل 11 ميليارد در يك بخش و هفت هزار و 500 ميليارد در بخش ديگر براي 
آن جبران شد. رئيس جمهور بخش دوم كار دولت را مربوط به انرژي، توليد 
و مديريت مصرف انرژي دانست و گفت: كشور ما ظرفيت بسيار بااليي براي 
توليد انرژي دارد. در بخش نفت و گاز كه مي تواند به انواع انرژي تبديل شود، 
ظرفيت بسياري داريم و عالوه بر آن از انرژي بي پايان خورشيدي نيز به ويژه 

در مركز كشور بهره منديم. 
رئيس جمهور ادامه داد: خوشحالم از اين كه شيوه جديدي در استفاده از انرژي 
خورشيدي به كار گرفته مي شود و از همكاران در وزارت نيرو مي خواهم كه 
اين موضوع را جدي گرفته و انرژي خورش��يد را به كار گيرند، چرا كه اين 

انرژي بي پايان است. 
احمدي نژاد گفت: ما مي توانيم به يكي از صادركنندگان برق در منطقه تبديل 
ش��ويم و مي توانيم نيروي برق مورد نياز كش��ورهاي غربي و شرقي خود را 
تأمين كنيم. وي با اش��اره به اين كه پروژه هاي بسيار عظيمي در بخش نفت 
و گاز وجود دارد، اظهار داش��ت: از روزي كه دولت تصميم گرفت با اتكا به 
توانمندي هاي داخلي، منابع و متخصصان كشور كار را جلو ببرد، پروژه هاي 
بسياري در حال اجراست، به طوري كه سال گذشته يك جا كلنگ هشت فاز 
پارس جنوبي با قيمت كمتر، زمان كوتاه تر و مديريت ايراني به زمين زده شد. 
وي بخش دوم كار دولت را توليد ذكر كرد و افزود: ما زماني مي توانيم سرمان 
را در دنيا باال ببريم كه به توليد كننده هاي اصلي در جهان در بخش كشاورزي، 

صنعت و علم برسيم. 
رئيس جمهور با تأكيد بر اين كه ملتي س��رش را باال مي گيرد كه توليد داشته 
باش��د، گفت: ملتي موفق است كه بتواند در اقتصاد جهان نقش تعيين كننده 
داش��ته باش��د. وي به تعدادي آمار اشاره كرد و گفت: ظرفيت توليد فوالد در 
سال 84، ده ميليون تن بود كه اكنون به 19 ميليون تن رسيده است، برق كشور 
نيز در س��ال 84، 38 هزار مگاوات بود كه اكنون 62 هزار مگاوات اس��ت، در 
سال 84 ظرفيت توليد سيمان در سال 33 ميليون تن و اكنون به 75 ميليون تن 
رسيده است. رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود به طرح مسكن 
مهر اشاره كرد و گفت: مسكن مهر مسكني است كه فشار فزاينده بازار مسكن 
را می گيرد. درمان مسكن اين است كه هدف گذاري كنيم تا هر خانواده ايراني 
در يك ويال زندگي كنند. وي تصريح كرد: برخي از اين كه مردم خوش��حال 
باشند ناراحت مي شوند. احمدي نژاد در ادامه سخنان خود به طرح هاي آتيه 
مهر و خط اعتباري براي خانواده ايراني نيز اش��اره كرد. احمدي نژاد با تأكيد 
بر اين كه ايران شايستگي، ظرفيت و استعداد آن را دارد كه در همه عرصه ها 
به رده اول دنيا دس��ت يابد، گفت: ما اگر كمتر از اين را هدف گذاري كنيم به 

ملت ايران ظلم كرده ايم.
برنامه ریزي دولت براي تولید 42 میلیون تن فوالد در سال

احمدي نژاد در حاش��يه مراسم بهره برداري از ش��ركت آهن و فوالد ايرانيان 
در اردكان ني��ز در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: طرح هاي مختلف فوالدي 
در كش��ور و ش��هرهاي مختلف در دست اجراس��ت و اين طرح ها به تدريج 
و ب��ه نوب��ت به بهره برداري خواهد رس��يد. وي اظهار داش��ت: اميدواريم با 
بهره برداري از طرح هاي ياد ش��ده در زمينه فوالد به هدف پيش بيني ش��ده 
در برنامه برس��يم. رئيس جمهوري ادامه داد: ظرفي��ت توليد فوالد هم اينك 
در كش��ور 19ميلي��ون تن اس��ت كه برنامه ري��زي كرده ايم ك��ه اين رقم به 
42ميليون تن در س��ال برسد. ش��ركت آهن و فوالد ايرانيان به طور آزمايشي 
 در ح��ال فعالي��ت بود ك��ه امروز با حض��ور رئيس جمهور به طور رس��مي

 افتتاح شد.

رئيس جمهور در يزد عنوان کرد؛

سرمايه گذاري بي سابقه دولت
در زيرساخت ها

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

3 روز عزاي عمومي
براي شهداي سالروز فاجعه اشغال فلسطين

در پي ش��هيد و زخمي ش��دن ده ها فلس��طيني در يورش دوروز گذشته 
نظاميان صهيونيس��ت به تظاهركنندگان فلسطينی، سه روز عزاي عمومي 

در سراسر فلسطين اعالم شد.
محمود عباس، رئيس تش��كيالت خودگردان فلس��طين اعالم كرد كه در 
تمامي ادارات رس��مي در داخل و خارج از فلس��طين به مدت سه روز به 
نشانه عزاي عمومي براي شهداي فلسطيني و عربي سالروز فاجعه اشغال 

فلسطين، پرچم فلسطين نيمه افراشته شود. 
نظاميان صهيونيست يك شنبه گذشته با شليك گلوله هاي جنگي و گازهاي 
 اشك آور دست به سركوب راهپيمايان زدند كه در پي اين جنايت 150 تن
از آنان زخمي ش��دند. گروه هاي فلس��طيني نيز ديروز در غزه در نشستي 
كه بنا به دعوت جهاد اس��المي و حماس تشكيل شد، ديروز را اعتصاب 
جزئ��ي در كرانه باختري و نوار غزه اع��الم كردند و گفتند كه پرچم هاي 
فلسطين در تمامي س��فارتخانه هاي فلسطين در خارج نيمه افراشته شود 
و همچنين امروز مراس��م ختمي نيز در ميدان س��رباز گمنام در مقابل مقر 
مجلس قانونگذاري فلسطين براي شهداي شصت وسومين سالروز فاجعه 

اشغال فلسطين برگزار می شود. 
س��خنگوي جنبش مقاومت اسالمي، حماس، تأكيد كرد: رخدادهاي اخير  
فلسطين و مرزهاي آن كه در جريان آنها ده ها تن شهيد و مجروح شدند، 
نقطه عطفي در تاريخ منازعه عربي صهيونيس��تي به شمار مي رود. سامي 
ابوزهري طي بيانيه اي كه نس��خه اي از آن در اختيار مركز اطالع رس��اني 
فلس��طين قرار گرفت، اعالم كرد: اين رخدادها نشانگر اين واقعيت است 
كه ملت فلسطين خواهان برچيدن بساط اشغالگري و تحقق حق بازگشت 
آوارگان اس��ت. از سوي ديگر، رژيم صهيونيستي روز يك شنبه ده نفر را 
كه به ضرب گلوله نظاميان صهيونيس��ت در روستاي مجدل شمس واقع 
در جوالن اش��غالي به ش��هادت رس��يده بودند، تحويل طرف سوري داد. 
 خبرگ��زاري رويترز نيز ب��ه نقل از برخي منابع درماني لبنان از ش��هادت
ده نفر ديگر از تظاهرات كنندگان در روس��تاي مارون الرأس واقع در مرز 
لبنان با فلسطين اشغالي خبر داد. بنابراين گزارش، بيش از 100 نفر ديگر 
نيز در حمله دو روز گذش��ته صهيونيست ها به تظاهر كنندگان در روستاي 

مرزي مارون الرأس مجروح شدند.

خروج اشغالگران آمريکايي
كربالي معلي غرق در شادي و سرور

پ��س از اعالم خبر خروج نظاميان آمريكايي از ش��هر كربال، مردم ش��هر 
كربال به  كوچه  و خيابان ه��ا ريختند و گروهاي داوطلب نيز اطراف حرم 
مطهر امام حس��ين)ع( با استقرار چادرهاي بزرگ، غذا و شيريني در ميان 

زائران پخش كردند.
پس از آنكه  روز جمعه  آخرين مقر نظاميان آمريكايي در اس��تان كربالي 
معل��ي به نيروهاي ارتش عراق تحويل داده ش��د و اين اس��تان به  عنوان 
»اولين اس��تان پاک« لقب گرفت، هم اكنون موجي از شادي و سرور اين 

شهر مقدس عراق را فرا گرفته  است. 
بر اس��اس گزارش هاي دريافتي، تنها س��اعاتي پ��س از اعالم اين خبر از 
تلويزيون رسمي دولت عراق، مردم شهر كربال به  كوچه  و خيابان ها ريختند 
و با پخش گل و ش��يريني و ش��ربت به  اس��تقبال اين روز تاريخي رفتند. 
آمال الدين الهر، استاندار كربال نيز اين روز را يك مناسبت ملي و تاريخي 
توصيف كرد و گفت: براي مردم استان كربال، شرف بزرگي است كه  استان 
 آنها به  عنوان اولين اس��تان پاک عراق لقب بگي��رد. وي افزود: هم اكنون
هيچ ي��ك از نيروهاي ائتالف در اس��تان كربال حض��ور ندارند و تمامي 
امنيت ش��هر به  دس��ت نيروهاي پليس و ارتش عراق است. همچنين  نيز 
در اكثر مس��اجد و حسينه  هاي شهر كربال تا نيمه هاي از شب به  مناسبت 
اين روز تاريخي، سرود هاي مذهبي پخش شد. همزمان با جشن و سرور 
مردم، نيروهاي پليس و ارتش عراق تدابير امنيتي ش��ديدي را در ورودي 
ش��هر و خيابان هاي منتهي به  حرم امام حسين)ع( برقرار كرده اند و مردم 
را بازرس��ي مي كنند. منابع امنيتي اس��تان كربال معتقدند نيروهاي عراق به 
خوب��ي آموزش و دوره ديده ان��د و مي توانند به  خوبي عهده تأمين امنيت 

كشور و دفع هرگونه تهديدي از سوي دشمنان بر آيند.

در سايه شکاف در ارتش صنعا؛
30 نيروي گارد ریاست جمهوري یمن به 

انقالبيون پيوستند
ب��ه گزارش پايگاه خب��ري التغيير نت، 30 تن از نيروهاي گارد رياس��ت 
جمهوري كه تحت فرمان احمد پسر ديكتاتور يمن بودند اعالم كردند كه 
به صف انقالبيون پيوس��ته اند. اين 30 نيروي گارد رياست جمهوري يمن 
دي��روز در ميدان التغيير صنعا حاضر ش��دند و اعالم كردند كه از انقالبي 
كه خواستار بركناري صالح و محاكمه او به دليل ارتكاب جنايات جنگي 
عليه انقالبيون هس��تند، حمايت مي كنن��د. اين افراد از همقطاران خود در 
پايگاه هاي نظامي مختلف يمن خواستند تا هرچه سريع تر به صف انقالبيون 
بپيوندن��د و يكصدا س��رنگوني رژيم حاكم را فري��اد بزنند. آنها همچنين 
اع��الم كردند كه براي هرگونه جانفش��اني براي انق��الب يمن آماده اند و 
اع��الم كردند كه در روز حركت براي تصرف كاخ رياس��ت جمهوري در 
صف نخس��ت انقالبيون قرار خواهند گرفت. اين نظاميان شعار مي دادند 
كه ملت س��رنگوني رژيم حاكم را مي خواهد و ملت محاكمه خونريز را 
مي خواهد.  اين پيوستن اعضاي گارد رياست جمهوري به صف انقالبيون، 
در س��ايه ايجاد شكاف و دو دس��تگي در ارتش يمن صورت مي گيرد. از 
س��وي ديگر نيروهاي امنيتي و ارتش تحت فرمان ديكتاتور يمن همچنان 
در حال آماده باش كامل به سر مي برند تا مانع پيشروي انقالبيون به سوي 

كاخ رياست جمهوري يا دستيابي به دستاوردهاي بيشتر شوند.

شدت گرفتن بركناري و محاكمه
پزشكان و پرستاران بحرین

وزارت بهداش��ت بحرين به تازگی گروه ديگري از پزشكان و پرستاران 
بيمارس��تان ها و مراكز بهداش��تي اين كش��ور را به مدت س��ه ماه از كار 
بركن��ار و آنان را ب��ه محاكم قضايي معرفي كرده اس��ت. اتهام اين افراد، 
درمان مجروحاني است كه مورد حمله نظاميان سعودي و آل خليفه قرار 
گرفت��ه اند. پايگاه اينترنتي روزنامه بحرين��ي الوطن به نقل از منابع مطلع 
نوش��ت وزارت بهداشت از فعاليت مس��ئوالن و پزشكان مركز بهداشتي 
عيس��ي و هفت تن از كادر پرستاري در مركز بهداشت كويت جلوگيري 
كرده اس��ت. اين گزارش مي افزايد در مركز بهداشتي شيخ سلمان نيز 15 
كارمن��د از كار بركنار ش��دند. بنابراين گزارش در مركز بهداش��تي حمد 
ني��ز گروهي از پزش��كان و پرس��تاراني كه در اعتراض هاي ماه گذش��ته 
ش��ركت كرده بودند از كار بيكار ش��دند. در مركز بهداش��ت عالي نيز از 
فعالي��ت پنج پزش��ك جلوگيري ش��د. گزارش الوطن م��ي افزايد، با اين 
اقدام وزارت بهداشت تعداد پزشكان در مراكز بهداشتي به شدت كاهش 
يافت��ه، به طوري كه اين وزارتخانه مجبور ش��د برخي از پزش��كان را از 
مراك��ز ديگر به مراكز بهداش��تي مذكور اعزام كن��د. الوطن يادآوري كرد 
كه وزارت بهداش��ت در گذش��ته نيز از فعاليت 30 پزشك و پرستار بعد 
 از آنكه مش��خص شد در اعتراض هاي ماه هاي گذشته شركت كرده اند،

جلوگيري كرد.

معاون دانشگاه خبر داد؛
كشف شبكه اختالس در دانشگاه تهران

مع��اون اداری و مالی دانش��گاه تهران 
و عضو هيأت رئيس��ه اين دانشگاه، از 
كشف يك شبكه سازمان يافته اختالس 
در دانش��گاه ته��ران خب��ر داد و گفت: 
هم اكنون اعضای اين ش��بكه شناسايی 
شده و اعضای كليدی آن تحت نظارت 
هستند، اما ساير جزئيات در آينده اعالم 

می شود.
سيد محمد مقيمی در گفتگو مهر با بيان 
اين خبر گفت: دانشگاه تهران به منظور 
ارتقای س��المت اداری و پيشگيری از 
بروز فساد اداری و مالی از سال 89 در 
راستای فرمايشات مقام معظم رهبری، 
س��تاد ارتقای س��المت نظ��ام اداری و 
مب��ارزه با فس��اد در دانش��گاه تهران را 

تشكيل داده است.
وی از حذف تمركزهای غير ضروری، 
شفاف سازی حيطه فعاليت ها و وظايف 
واحدهای س��ازمانی، ايج��اد نظام های 
تشويقی مناسب برای كاركنان شايسته 
نظام اداری، بسترس��ازی فرهنگی الزم 
برای ارتقای س��طح اخ��الق و وجدان 
كاری كاركن��ان، بهبود پاس��خگويی در 
مدي��ران و كاركنان و تفحص و مميزی 
فعاليت های مالی و اداری دانش��گاه را 
به عنوان عمده برنامه های اين ستاد نام 

برد.
مع��اون اداری و مالی دانش��گاه تهران 
افزود: يك��ی از موفقيت های اخير اين 
س��تاد كشف يك شبكه س��ازمان يافته 
اختالس در يكی از بخش های دانشگاه 
تهران است كه طی س��ال های متمادی 

اقدام به اختالس مالی می كرده اس��ت. 
هم اكنون اعضای اين ش��بكه شناسايی 
ش��ده اند و اعضای كلي��دی آن تحت 

نظارت هستند.
مقيم��ی خاطرنش��ان ك��رد: ب��ا تدبي��ر 
س��تاد ارتق��ای س��المت نظ��ام اداری 
مبال��غ  عم��ده  فس��اد،  ب��ا  مب��ارزه  و 
الم��ال بي��ت  ب��ه  ش��ده   اخت��الس 
بازگردانده ش��ده اس��ت و مميزان مالی 
اين س��تاد در حال رس��يدگی به ديگر 
پرونده های مالی اين افراد هس��تند كه 
پس از رسيدگی كامل، با كمك مراجع 
قانونی نس��بت به بازگردان��دن تمامی 
مبالغ اختالس شده و مجازات متخلفان، 

اقدام الزم صورت خواهد گرفت.
عضو هي��أت رئيس��ه دانش��گاه تهران 
با ابراز اميدواری نس��بت ب��ه موفقيت 
دانش��گاه تهران برای ارائه الگوی نظام 
اداری برازن��ده جامعه اس��المی گفت: 
دانش��گاه ته��ران مصم��م اس��ت تا با 
اتخاذ روش های علم��ی و با عنايت به 
اص��ول اخالقی، ب��دون در نظر گرفتن 
مالحظ��ات ش��خصی و معمولی كه در 
جامعه متداول ش��ده اس��ت، نسبت به 
ارتقای س��المت مال��ی و اداری اهتمام 

ويژه داشته باشد.
معاون دانش��گاه تهران ارائه توضيحات 
بيش��تر در زمينه اين اخت��الس مبنی بر 
مي��زان اختالس، تعداد اعضای ش��بكه 
سازمان يافته اختالس، مدت زمانی كه 
اين شبكه متخلف فعال بوده و ... را به 

فرصت های ديگر موكول كرد.

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

خبر خوش براي مشموالن وظيفه
مقيم خارج از كشور

شعبه كميسيون پزش��كي نظام وظيفه نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 
ايران جهت سهولت دسترسي ايرانيان مقيم اروپا، در مونيخ آلمان ايجاد 
ش��د. به گزارش اداره كل اطالع��ات و مطبوعات وزارت امور خارجه، 
هيأتي از س��وي اداره كل ايرانيان خارج از كشور وزارت امورخارجه و 
سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا به منظور گفتگو با گروهي از پزشكان 
متخصص ايراني مقيم آلمان جهت بررسي درخواست هاي مشموالن و 
متقاضيان معافيت هاي پزش��كي ايرانيان مقيم خارج از كشور و تشكيل 
كارگروه پزشكي، به مونيخ سفر كردند. رئيس اداره امور ايرانيان وزارت 
 امور خارجه، هدف از اين سفر را خدمت رساني بيشتر و رفع دغدغه هاي
مشموالن و تسهيل رفت و آمد آنان به داخل به ويژه متقاضيان معافيت 
هاي پزش��كي عنوان كرد و در اين خصوص اظهار داش��ت: از اين پس 
درخواست هاي اين گروه از متقاضيان، در نمايندگي جمهوري اسالمي 
ايران در مونيخ كه بدين منظور تعيين ش��ده، مورد بررسي قرار گرفته و 
س��پس جهت طي كردن مراحل نهايي و صدور كارت معافيت، به مركز 
ارس��ال مي شود. علت انتخاب سركنس��ولگري مونيخ به دليل موقعيت 
جغرافيايي و واقع شدن آن در مركز اروپا و همچنين به جهت سهولت 
دسترس��ي ايرانيان مقي��م اروپا به عنوان اولين مرك��ز مراجعه متقاضيان 
معافيت هاي پزش��كي اس��ت. قرار است در آينده نزديك شعبه ديگري 
از كميسيون پزش��كي نظام وظيفه ناجا در منطقه ديگري از اروپا ايجاد 

شود.

معاون وزير جهادکشاورزي:

خودكفایي در توليد گندم امسال نيز تكرار مي شود

با عنوان استنکاف دولت از قوانين صورت گرفت؛
شكایت نمایندگان مجلس از دولت روي ميز كميسيون اصل 90

معاون وزير جهادكشاوزري در توليدات گياهي 
گفت: مزارع گندم كشور امسال نيز نياز كشور 

را به طور كامل تأمين مي كند.
مجيد خليلي خش��نود افزود: به دنبال مكاتبات 
صورت گرفته با سازمان بازرگاني دولتي، ميزان 
نياز كشور به گندم در سال جاري 9/5 ميليون 
تن تعيين شده كه به طور قطع كل ميزان مورد 
نياز در مزارع داخلي توس��ط كشاورزان توليد 

مي شود.

وي ادام��ه داد: توليد بيش از اين رقم بس��تگي 
ب��ه ش��رايط آب و هوايي ك��ه در حال حاضر 
ب��ه طور دائ��م در ح��ال تغيي��ر اس��ت دارد. 
مع��اون وزي��ر جهادكش��اورزي تصريح كرد: 
وضعيت جوي امس��ال به ش��كلي است كه ما 
هر هفته برآورد هايمان نس��بت به ميزان توليد 
تغيي��ر مي كند. اي��ن در حالي اس��ت كه توليد 
 جهاني گندم در دو س��ال  گذش��ته با كاهش��ي
 هفت ميلي��ون تني روبه رو بوده و اين توليد از

679 ميليون تن در س��ال 2009 به 672 ميليون 
تن در سال گذشته رسيده است.

 براس��اس گفته يك مقام مس��ئول در وزارت 
جهادكش��اورزي، در ح��ال حاض��ر 71 رق��م 
گن��دم آب��ي و 23 رقم گندم ديم ب��راي چهار 
اقلي��م آب��ي و ديم و س��ه اقليم ديگر كش��ت 
از 94 رق��م  بي��ش  مي ش��ود و در مجم��وع 
 بذره��اي مختل��ف گندم در كش��ور كاش��ته

مي شود.

تعدادي از نمايندگان مجلس به دليل آنچه  استنكاف 
دولت از قوانين ناميده اند، شكايتي را به هيأت رئيسه 
مجلس ارائه كرده اند كه اين شكايت به كميسيون 
اصل 90 ارجاع ش��ده اس��ت. سيدفاضل موسوي 
عضو كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي 
اظهار داش��ت: تعدادي از نماين��دگان مجلس از 
دولت به دليل اس��تنكاف هايي كه از قانون اساسي 
داشته است، ش��كايت كرد ه اند.  وي در اين رابطه 
افزود: در تاريخ نهم اس��فند سال گذشته تعدادي 
از نمايندگان با استناد به ماده 233 آيين نامه داخلي 
مجلس شكايتي را از دولت به دليل تخلفات دولت 
به هيأت رئيسه ارائه دادند كه  حدود 10 ارديبهشت 

اين ش��كايت از طريق هيأت رئيسه به كميسيون 
اصل 90 مجلس ارجاع ش��د و اين كميسيون هم 
موظف است كه حداكثر ظرف مدت 10 روز وارد 
ب��ودن و يا وارد نبودن ش��كايت را طي نامه اي به 
هيأت رئيسه اعالم كند. بر اساس ماده 233 آيين نامه 
داخلي مجلس هرگاه حداقل 10 نفر از نمايندگان 
و يا هركدام از كميسيون ها عدم رعايت شئونات و 
نقض يا استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص 
قانون توس��ط رئيس جمهور يا وزير و يا مسئوالن 
دستگاه هاي زيرمجموعه آنان را اعالم كنند، موضوع 
بالفاصله از طريق هيأت رئيسه جهت رسيدگي به 
كميسيون  ذيربط ارجاع مي شود. كميسيون حداكثر 

ظ��رف م��دت ده روز موضوع را رس��يدگي و در 
صورت وارد بودن ب��ا اظهار نظر صريح، گزارش 
خ��ود را از طريق هيأت رئيس��ه ب��ه مجلس ارائه 
مي ده��د. چنانچه نظر مجلس ب��ر تأييد گزارش 
باشد، موضوع جهت رس��يدگي به قوه قضائيه و 
س��اير مراجع ذيصالح ارسال مي شود تا خارج از 
نوبت و بدون تش��ريفات دادرسي آن را رسيدگي 
كنند. در صورتي كه مجلس در مورد رئيس جمهور 
يا هريك از وزيران س��ه نوب��ت رأي به وارد بودن 
گزارش بدهد، طرح استيضاح در صورت رعايت 
مفاد اصل 89 قانون اساسي در دستور كار مجلس 

قرار خواهد گرفت.

اوایل تير؛ زمان استعفاي كارمندان دولت 
براي نامزدي در انتخابات مجلس

معاون پارلماني وزير كشور گفت كه بر اساس تقويم برگزاري انتخابات 
مجلس نه��م، كارمندان دولت كه قصد نام��زدي در انتخابات را دارند، 
باي��د اوايل تير ماه از س��مت خود اس��تعفا دهند. مه��دي محمدي فر، 
مع��اون پارلمان��ي وزير كش��ور درب��اره جزئي��ات مراح��ل برگزاري 
انتخابات مجلس نهم، گفت: وزارت كش��ور ب��راي برگزاري انتخابات 
به ش��كل رايانه اي اقدام��ات علمي، فني و سيس��تمي را انجام داده، اما 
 بايد مكانيزم هاي تعريف ش��ده به تأييد ش��وراي نگهبان قانون اساسي

برسد.
وي تصري��ح كرد كه زم��ان رايانه اي كردن مراحل انتخابات مش��خص 
 نيس��ت و ش��ايد اين كار، هن��گام برگ��زاري انتخابات ديگ��ري انجام

شود.
معاون پارلماني وزير كش��ور بر اساس تقويم زماني انتخابات دوره نهم 
مجل��س اعالم كرد: آن دس��ته از كارمندان دولت ك��ه قصد نامزدي در 
انتخاب��ات را دارن��د، بايد اوايل تيرماه از س��مت خود اس��تعفا دهند و 
تقريب��ًا 45 روز قبل يعني 12 اس��فند م��اه نيز از كانديداه��ا ثبت نام به 
عم��ل خواه��د آمد. مصطف��ي محمدنج��ار وزير كش��ور، در روزهاي 
اخي��ر از آمادگي اي��ن وزارتخانه براي برگ��زاري انتخاب��ات رايانه اي 
خب��ر داد، ام��ا اي��ن كار را من��وط ب��ه هماهنگي با س��اير دس��تگاه ها 
نگهب��ان اطالع��ات، ش��وراي  انتظام��ي، وزارت  ني��روي   از جمل��ه 

دانست.
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  زاینده رود
مديران نخس��تين شاخص موفقيت س��ازمان هستند و 
روابط عمومی ها در تش��ريح موفقيت های س��ازمان و 
معرفی درس��ت مديريت و دس��تاوردهای سازمان بايد 

نقش اساسی داشته باشند.
البت��ه اين بدان معنا نيس��ت كه رواب��ط عمومی ها فقط 
صدای مديران باش��ند، اما بايد دانست كه اين نهاد صدا 
نقش های 10 گانه مديريت اس��ت و در زمينه هايی نيز 
گرداننده بخش��ی از نقش مديريت محس��وب می شود. 
ولی متأس��فانه در استان نيز كمتر روابط عمومی به اين 
موضوع می پردازد، زيرا هنوز متولی خاصی در اس��تان 
ن��دارد و با وج��ود اينكه نوش��تارهای مكتوب مدعيان 
اطالع رس��انی هيچگونه پاس��خی ندارن��د، هر چند كه 
خ��ود روابط عمومی ها نيز هيچگونه كوشش��ی در اين 

جهت نمی كنند.
بيش��تر آنان توس��عه و روزآمد كردن اطالع رس��انی را 
فرام��وش كرده اند. حت��ی پايگاه ه��ای اينترنتی آنان به 
وي��ژه ش��ركت های پر طمط��راق و مدعی متناس��ب با 
شأن و جايگاه آنان نيس��ت. تبليغات غيراصولی روابط 
عمومی ها نيز خود بحث ديگری است به طوری كه در 
تبليغ��ات ضرورت ايده ها ب��ه مراتب مهم تر از اجرای 

خود ايده اهميت دارد.
زيرا تبليغات نمی تواند خارج از ش��ناخت ش��يوه ها و 

جنبه های آموزشی آن باشد.
در حال حاضر به نظ��ر نگارنده وقتی روابط عمومی ها 
آسان كردن ارتباطات بدون سازمانی را فراموش كرده اند 
و ش��يوه های ارتباطات درون سازمانی را نمی دانند »به 
دليل عدم تخصص شان« و مديران ما هم وظايف روابط 
عموم��ی را نمی دانند قطعًا ارتباطی برقرار نمی ش��ود. 
روابط عمومی ها بايس��تی به جای پاسخگويی انفعالی، 
 به خلق ايده ها در خصوص گسترش ارتباطات مبادرت

نمايند.
تا بدين صورت بتوانند منافع را پاس داش��ته و درآمدها 
و ارزش اقتصادی س��ازمان را افزايش دهند. نكته ديگر 
اعتمادس��ازی و ات��كا به برنامه ريزی اس��ت بدين معنا 
ك��ه تحولی در روابط عموم��ی ها تحقق می يابد كه در 
مرحله نخست خود روابط عمومی از نتيجه كوشش آن 

اغنا و راضی شده باشد.
به عنوان مثال: روابط عمومی با توس��عه درون سازمانی 
و ارتباط بيش��تر ب��ا مجموعه كاركنان م��ی تواند نقش 
نظارت��ی خود را با هدف افزايش خش��نودی ش��غلی و 
رضايت من��دی كاركن��ان جامه عمل بپوش��اند. نه آنكه 
حت��ی كاركن��ان زيرمجموع��ه خ��ود را ب��ه دليل عدم 
تخص��ص و س��واد اطالعات��ی ناراض��ی و آن��ان يكی 
يكی همه برتری ها و س��واد رواب��ط عمومی كه دارند 

 عطايش را به لقايش ببخش��ند و ديگر ساروج سازمان
نباشند.

كاركردهای رواب��ط عمومی »خصوصی« و »دولتی« دو 
مقوله جدا هس��تند. تفكر دولتی نمی تواند در پيش��برد 
اهداف ش��ركت خصوصی مثم��ر ثمر باش��د. بنابراين 
ضرورت تخصصی ش��دن كوش��ش روابط عمومی ها 
درح��ال حاضر و با توجه به پي��ام نوروزی رهبر معظم 
انقالب اس��المی مبنی بر »همت و كار مضاعف « بيش 

از گذشته احساس می شود.
به طوری ك��ه روابط عمومی ها باي��د تالش مضاعف 
داشته باشند تا رسانه ها هم بتوانند به عنوان همسايه های 

ديوار به ديوار آنان در انعكاس آن بكوشند.
منتظ��ر می ماني��م تا ببيني��م اين مه��م در كانون توجه 
مس��ئوالن اس��تان قرار می گي��رد و حركت��ی بنيادی و 
اساس��ی انج��ام می ش��ود و ف��ارغ التحصيالن رش��ته 
 رواب��ط عموم��ی در جاي��گاه و پاي��گاه خ��ود ق��رار

خواهند گرفت.
در اين ارتباط گفتگويی داشتيم با روشنك يارمحمدی، 
مدرس دانشگاه، وی كارش��ناس ارشد علوم ارتباطات 
اجتماعی اس��ت و س��ابقه فعاليت رواب��ط عمومی نيز 

دارد.
نقطه نظرهای وی را در پی می خوانيم:

روابط عمومی به عنوان يك علم، دارای اصول منطقی، 
نظري��ه، الگو معرفت شناس��ی ب��وده و از قدرت پيش 

بين��ی نتايج و قابلي��ت تكرارپذي��ری و ظرفيت بااليی 
ب��رای س��ازماندهی روابط اجتماعی و بهب��ود عملكرد 

سازمان های اجتماعی برخوردار است.
اي��ن توانمندی زمان��ی قابليت بروز بيش��تری می يابد 
ك��ه نظ��ام های حاك��م بر جامع��ه از يك سيس��تم باز 
تبعي��ت كنن��د، در اين ص��ورت توان و ق��درت عمل 
رواب��ط عموم��ی ب��ه حداكث��ر م��ی رس��د و مديريت 
 نمادي��ن رفتاری به تعالی بخش��يدن به روابط اجتماعی

ارتقا می يابد.
وی می گويد: هزاره سوم فرصتی است تا روابط عمومی ها 
در آرمانی ترين ش��كل خ��ود امكان عمل پي��دا كنند. 
وجود اين كه ظرفيت مناسب در حرفه روابط عمومی، 
 ب��ه قول دوركيم » ن��گاه بيمار گونه ب��ه روابط عمومی
ش��كل گرفته« تا جايی كه برخی افراد آن را مترادف با 
تبليغ��ات دانس��ته و يا در خوش بينانه ترين ش��كل، به 

عنوان يك واحد اطالع رسانی سازمان تلقی كرده اند.
اف��زود: آغ��از ه��زاره س��وم، فرص��ت  يارمحم��دی 
مغتنمی اس��ت كه رواب��ط عمومی، نهضت بازگش��تن 
ب��ه خويش��تن را در خ��ود ش��روع كن��د و به ش��كلی 
آن گ��ذاران  بني��ان  و  پيش��گامان  ك��ه  ياب��د   ظه��ور 

می انديشيدند.
باتوجه به تحوالت ه��زاره جديد، روابط عمومی نيز با 
تغييرات جديدی روبرو ش��ده و تحوالت قابل توجهی 
را تجربه كرده اس��ت كه اين تح��والت روابط عمومی 

را هم در ش��كل و ه��م در محتوا متأثر می س��ازد. چرا 
 ك��ه امروز ديگر نمی ت��وان آن را »تبليغات« »س��ازمان 
دروغ سازی« يا »ابزار جوسازی« قلمداد كرد، همچنين 
دست اندركاران روابط عمومی را نمی توان فقط كارشناس 
اداری، تكنس��ين ها يا تس��هيل گران ارتباطی دانست، 
بلك��ه آنان »متخصص��ان ارتباطی و استراتژيس��ت های 
سازمان هس��تند« كه مس��ئوليت ايجاد مديريت ارتباط 
 استراتژيك را بين سازمان و گروه های مخاطب بر عهده

دارند.
متخصصانی كه بايد در ش��كل كارش��ان نيز ارتقا ايجاد 
كنند و با كاس��تن از فعاليت هاي��ی همچون توليد بريده 
جرايد، نصب پوس��تر، پالكارد، س��يلك و ... بر تحليل 
و تفس��ير در فعاليت ه��ای روابط عموم��ی و حضور و 
 عضوي��ت در گروه تصميم گيری و مديريتی س��ازمان

تأكيد كنند. 
اين مدرس دانشگاه افزود: روابط عمومی های مدرن و 
متعالی، در حدود 70 درصد از فعاليتهای خدماتی را كه 
پيش از اين در س��ازمان خود انجام می دادند به بخش 
خصوصی س��پرده و بقيه فعاليت های قبلی خود را، آن 
هم وظايفی كه درحيطه برنامه ري��زی، ارزيابی، تحقيق 
و پژوهش و در مجموع فعاليت های مديريتی اس��ت را 

انجام دهند.
 متأس��فانه هنوز بس��ياری از روابط عمومی ها از همان 
الگوهای قديمی و منس��وخ روابط عمومی سنتی تقليد 
می كنند و فعاليت های آنها يك س��ويه و سازمان محور 
اس��ت نه مخاطب محور، يعنی ابرازی می باش��ند برای 
دفاع از سياس��ت های سازمان، ابزار تبليغاتی و در واقع 
وسيله ايجاد رضايت هر چه بيشتر مخاطب از سازمان، 
در حال��ی ك��ه مخاطب خود را ف��ردی منفعل  و بدون 
ح��ق انتخاب فرض كرده كه س��همی در فرآيند ارتباط 

نخواهد داشت.
و كالم آخ��ر آنكه زمانی كه روابط عمومی س��ازمان ها 
به اين آگاهی برس��ند كه روابط عمومی در مسير بلوغ 
 خ��ود و همراه ب��ا تقويت نگرش به س��ازمان به عنوان
»سيس��تم باز« و ضرورت تطبيق س��ازمان ب��ا تغييرات 
محيط��ی و تعام��ل و با محيط، از الگوه��ای ارتباط دو 
س��ويه پيروی می كنن��د كه به دو ط��رف ارتباط يعنی 
 س��ازمان و گروه های مخاطب توجه دارد، فعاليت های

خ��ود را ت��ا ح��دودی فرات��ر از فعاليت ه��ای رس��انه 
 ای و تبليغات��ی ارتق��ا خواهن��د داد و با مل��زم نمودن
تكنيك ه��ای و  اص���ول  از  اس��ت��فاده  ب��ه   خ��ود 
رواب��ط عموم��ی در س��ازمان، از ابزار »بل��ه قربان گو« 
و  خ��الق  آگاه،  مش��اوری  ب��ه  مدي��ر  در خدم���ت 
تبدي���ل مديريت����ی  سيس����تم  در  اعتم��اد   قاب��ل 

خواهند شد.

آژیر

اف��راد موف��ق عادت ه��ای كاری مثبت 
زيادی دارند. در هر زمينه كاری، عشق 
ب��ه كار اف��راد را به هم متص��ل كرده و 
موجب شادی همه می ش��ود. با اين كه 
بعضی  اوقات، جس��م ضعيف اس��ت، 
اما روح همچنان مش��تاق است. يادتان 
باش��د كه بدن س��الم و عقل هوش��يار 
س��رمايه هايی عالی هس��تند. اگر تحت 
فشار و اس��ترس زيادی هستيد، سعی 
كنيد كمی اس��تراحت كنيد تا انرژيتان 
دوباره برگردد. فردا روز ديگری است.

این راهکارها را امتحان کنید:
برنامه بریزید :يك تقويم سررسيد برای 
خود داشته باشيد و برای خودتان روی 
آن برنامه ري��زی كنيد. كارهايی را كه از 
صبح تا شب می خواهيد انجام دهيد را 
در صفحه مخصوص هر روز يادداشت 
كنيد. كنار آنهايی كه انجام می شوند يك 

تيك بزنيد.
 بیشتر از هشت س��اعت در روز کار 
کنید: به طور معمول آنهايی كه بيشتر از 
هشت ساعت در روز كار می كنند افراد 
موفقی هستند. اين افراد حتی در منزل 
ه��م كارهايی برای انج��ام دادن دارند. 
كن��ار كار تحصيل ه��م می كنند و كنار 
تحصي��ل كار نيمه وقت انجام می دهند. 

اينها می توانند ناظر و مدير باشند.
ب��ا ش��ادی و رضای��ت کار کنی��د: 
دس��تاوردها زمانی به دست می آيند كه 
با روحيه ای شاد كار كنيد. شاد بودن را 
باي��د از محل كار به خانه و خانواده تان 

هم منتقل كنيد.
 اف��رادی که در محل کارتان هس��تند 
را دوس��ت بداری��د: از غيب��ت كردن 
دوری كني��د. به همه احت��رام بگذاريد 
و مراع��ات حال هم��ه را در محل كار 
بكني��د. همكارانت��ان را مث��ل اعضای 
خانواده تان ببيني��د. با آنها با صداقت و 

مسئوليت پذيری رفتار كنيد.
 آراسته و سالم باشید: غذاهای خوب 
و س��الم بخوريد. س��خاوتمند باشيد. 
محل كار را خان��ه دوم خودتان بدانيد. 
افراد باال دس��ت بايد نگ��ران كارمندان 
باش��ند. همه كارمندان بايد بهداشت را 
ب��ه طور كامل رعايت ك��رده و ظاهری 

آراسته داشته باشند.
 ب��ه جای��ی ک��ه در آن کار می کنید 
وفادار باش��ید اما ش��کایات خود را 
مط��رح کنی��د: كارمندان ي��ك اداره يا 
شركت بايد به هم و به جايی كه در آن 
كار می كنند وفادار باشند. اگر شكايتی 
دارند، آنرا مطرح كرده و راه حلی برای 
آن پيدا كنند. جلسات كاری برای همين 

منظور تدارک ديده می شوند.
 از کارمندانتان حمایت کنید و به آنها 
انگیزه دهید: كارگاه های آزاد برای آنها 
برپ��ا كنيد و آنها را از اخبار و اطالعات 
جديد آگاه كنيد تا بنای رشد و پيشرفت 

آنها باشد.
 بدانید که پول بعد از خدمت اهمیت 
دارد. کار خوب ارزش��ی بسیار باالتر 
از حق الزحمه آن دارد: كار خود را به 
خداوند و ديگران اهداء كنيد. محل كار 
ش��ما چه س��ازمانی دولتی باشد و چه 
خصوصی، باي��د سرش��ار از معنويت 

باشد.
 بخندید و از کار در کنار همکارانتان 
لذت ببرید: برای همديگر دعا كنيد. در 
كنار هم غ��ذا بخوريد. در كنار هم كار 
كني��د.  بدانيد كه هر انس��انی مخلوقی 
ارزشمند از خداوند است و استعدادهای 

زيادی در آنها نهفته است.
خداوندا، متشكريم كه به ما اين امكان 
را داده ای ك��ه با كارمان به تو و ديگران 
خدم��ت كنيم. به م��ا آرامش و كاميابی 

ارزانی فرما!

جامعه

عادت كاری مثبت در افراد موفق

پنجره

بيس��ت وهفتم ارديبهشت به نام 
ارتباطات  روز روابط عموم��ی 
نامگذاری شده به همين مناسبت 
خداقوت عرض می  كنم خدمت 
هم��ه دس��ت اندركاران عل��وم 

ارتباطات و روابط عمومی.
 از آنجايی ك��ه روابط عمومی 
هن��ر برقراری تعام��ل و ارتباط 
بين اف��كار عموم��ی و مديران 
ب��ه منظ��ور افزاي��ش كاراي��ی 
ب��ه  باي��د  سازمان هاس��ت  در 
 ط��ور وي��ژه ب��ه اي��ن مقول��ه

پرداخت. 
در خص��وص تاريخچ��ه روابط عمومی صحبت به مي��ان آمده بود گفتيم 
كه هنر هش��تم همزمان با اجتماع بش��ر به وجود آمده كه رسوالن الهی در 
استفاده از اين روش پيش تاز بودند و پيامبر اعظم )ص( بيشترين استفاده 
را به بهترين ش��كل در حين استفاده آموزش داده اند. در اين مطلب سعی 
ش��ده از »روابط عمومی در سيره پيامبر)ص(« درس هايی بگيريم. روابط 
عمومی مديريت ارتباط با گروه های مختلف اجتماع اس��ت. پيامبر بزرگ 
اس��الم حضرت محمد )ص( نيز با گروه ه��ای مختلف يا بهتر بگوئيم با 

همه اقشار مردم در ارتباط بودند.
و چ��ه خوب با همه ارتباط برقرار كردن��د و اين نبود مگر فقط با اخالق 
نيكی كه داش��تند بنابراين روابط عمومی ها طبق س��خن صريح قرآن می 
توانند ايش��ان را سرمشق خود قرار دهند )س��وره احزاب آيه21(. اصول 
حاك��م بر حرفه روابط عمومی صداقت، دق��ت، صراحت، نيكی با مردم، 
شفافيت، رفتار مناسب با مردم، مهرورزی با مردم، تكريم مخاطب و پرهيز 
از حيله و ترفند و ... است. پيامبر می فرمايند: با مردم دوستی كن تا با تو 

دوست شوند. مهرورزی هنر ارتباط با مردم است. 
صداقت: اگر انسان به آنچه می گويد عمل كند و باطن افراد مثل ظاهرشان 
باشد اصل صداقت رعايت شده است. پيامبر كه صادق بود به محمد امين 
 مشهود شد. نيكی با مردم مهم ترين اصل روابط عمومی است پيامبر می فرمايند:
محبت و دوس��تی با مردم نصف عقل اس��ت. ش��يوه س��خنرانی و سخن 
گويی گس��ترده ترين روش اب��الغ پيام حضرت محمد)ص( بود ايش��ان 
در جلس��ات دايره ای می نشس��ت و نگاه��ش به همه ب��ود. به اختصار 
 و عام��ه پس��ند س��خن گفت��ن از ويژگی ه��ای س��خنرانی ه��ای پيامبر

بود. 
اخ��اق نیک: خداوند اخالق نيك را ارتباط بين خود و بندگان قرار داده 
 است. پيامبر خلق عظيم است يكی از ويژگی های روابط عمومی خوش رويی
و خوش خلقی اس��ت كه مايه توسعه دوستی با بندگان خدا و تكريم آنان 

اس��ت. آگاهی بخش��ی و اطالع رس��انی. پيامبر می فرمايند: اگر كسی را 
دوست داری او را آگاه كن. 

عیب پوش��ی و ش��یوه صحیح انتقاد: عيب را دوس��تانه گفتن- پش��ت 
س��ر دوس��ت جانبداری كردن از او در وقت س��خن او را ياری كردن از 
جمل��ه كارهای روابط عمومی اس��ت كه ابتدا بايد جل��ب اعتماد كند بعد 
دي��دگاه ه��ای انتقادی خود را مط��رح كند. روابط عموم��ی بايد از افكار 
عموم��ی و مش��ورت نخب��گان بهره مند گ��ردد. الزمه تعقل كش��ف هم 
بس��تگی بين حوادثی اس��ت كه به ظاهر نامربوط به نظر می رسند. تبديل 
عملك��رد به روي��داد و رويداد به خب��ر و خبر به اطالعات ذخيره ش��ده 
منبع مهمی برای تعقل ناظران می ش��ود رس��انه ها م��ی توانند نگرش ها 
را ب��ه عقيده و س��رانجام به نوعی از معرفت همگان��ی تبديل كنند. پيامبر 
گفت من از س��وی پروردگار عالم گسترش دهنده فضائل اخالقی هستم. 
 اي��ن مأموريت عام��ل و اهرم برپاس��ازی برج روابط عموم��ی در جهان

هستی بود. 
مهم ترين راه اصالح روابط عمومی در جهان پذيرش واقعيت ها اس��ت- 
تم��دن گراي��ان می گويند آموزش و خودشناس��ی الزم��ه روابط عمومی 
اس��ت. س��قراط اركان چهارگانه روابط عمومی ها را حكمت، ش��جاعت، 
عف��ت و عدال��ت بيان می نمايد. اولين روابط عمومی ش��يب پس��ر آدم و 
ه��وا بود. به خود س��تم روا نداش��تن بزرگ ترين به��ره دنيوی و اخروی 
اس��ت. ابالغ پيام كه كار روابط عمومی هاست اس��اس كار پيامبران خدا 
بوده اس��ت. روابط عمومی س��الم متكی بر اخالق خدايی اس��ت. اگر در 
 روابط عمومی ش��ريعت گرامی داش��ته نش��ود وجدان جامعه را به آتش

می كشاند. 
حضرت محمد )ص( آموزش��گر غافله ساالر روابط عمومی بيان داشت: 
سرلوحه حكمت خداشناسی اس��ت. بعد رفتاری را آسانگر معاشرت ها، 
معامالت و داد و ستدها و ... دانسته اند. وی الگوی ايده آلی برای روابط 
 عمومی است. زيرا سخنران خوبی بود- جاهای مناسب سخن مناسب می گفت
از ان��واع خطابه ها اس��تفاده می كرد يك متكلم موف��ق بود. خصوصيات 
پيامبر برای كارشناس��ان روابط عمومی 1- نامی نيك و چهره ای گش��اده 
2- زيبا صورتی و س��يرتی 3- ظاهر آراس��ته 4- زبان و گويش��ی آشكار 
واضح 5- تكرار س��خنان مهم. روابط عمومی در تاريخ و فرهنگ اسالم به 
14 قرن پيش باز می گردد از روابط عمومی به طور گس��ترده ای در طول 
دوره پيامبر )ص( برای اش��اعه و گسترش پيام و دين جديد استفاده شده 
در نتيج��ه روش جديد فكری رفتاری و طريقه زندگی صلح اميز در كنار 
ديگران قوت گرفت. از اين روس��ت كه به اهميت و كاربرد روابط عمومی 

پی برده می شود.
روابط عمومی بايد بتواند 1- كس��ب رضايت كند 2- بر بی توجهی غلبه 
كند 3- شهروندان را آگاه نمايد 4- عقايد را درباره مديران و مجريان امور 
تقويت كند 5- افكار عمومی را برای نهادها تفس��ير كند 6- احساس��ات 

و تمهي��دات عمومی را متبلور نمايد )برای اطاعت بدون زور و فش��اری( 
7- پتانس��يل الزم را برای آرام كردن اوضاع در شرايط بحران داشته باشد.
روابط عمومی در پی افزايش قدرت در محدوده اصول اس��الم اس��ت. در 
ضمن در پی اموری اس��ت كه همه بتواند به س��عادت و مهرورزی دست 

يابد. 
فلسفه روابط عمومی در اس��ام: روابط عمومی تكليف و مسئوليت هر 
 مسلمان است. بر مبنای آن اصول اخالقی، باورپذير و سعادت همه انسان ها

بنيان نهاده شده و از خانواده نيز شروع می شود. 
اصول روابط عمومی در اسام: بر مبنای رفتار و سلوک شايسته بخشش 

و مروت- تواضع و عدالت، وفاداری و مفاهيم اخالقی بنا شده است. 
هدف نهايی روابط عمومی در اس��الم ايجاد همبس��تگی، انسجام، روحيه 
اجتماعی، س��عادت عمومی با همدلی و هماهنگی بارز براساس اعتماد و 
ايمان به خداوند است. روابط عمومی در اسالم يك بخش جدايی ناپذير 

از روابط انسانی رايج درک و بيان می شود.
روابط عمومی در اس��الم وسيله ای برای ايجاد يك محيط و فضای سالم 
هم برای افراد و هم برای س��ازمان هاس��ت. اس��الم دين ارتباطات است 

اشاعه و گسترش اسالم يك كار ارتباطی است.
 روابط عمومی و ارتباطات پیامبر )ص( برای انتقال پیام: بيانات- سخنرانی ها-
 توضيحات- تفاس��ير- رفتار روزمره- افعال- اعمال توضيحات الزم بود.
آي��ه 125 س��وره نمل اس��اس روابط عموم��ی حرف��ه ای و ارتباطات را 
توضي��ح می دهد. پيامبر )ص( نمونه اس��تثنايی از يك ش��خص خبره در 
روابط عمومی و ارتباطات اس��ت او ش��خصيتی بزرگ، پيام آوری بزرگ 
و فعال در زمينه روابط عمومی حرفه ای بود. س��ه اصل در روابط عمومی 
پيامب��ر )ص(: اخ��اق پیامب��ر )ص(: اعتب��ار روابط عموم��ی به رعايت 
اصول اخالقی اس��ت. ش��خصیت پیامبر: پيامبر بزرگ تري��ن ارتباط گر 
بوده اس��ت و ارتباطات مرحله اول يك اس��تعداد اس��ت. پیام: پيام الهی 
و لح��ن آرام و ادب پيامب��ر بس��يار تأثيرگ��ذار بوده اس��ت. چهار عنصر 
پي��ام رس��انی و انتقال معنی ب��ه مخاطب را برای پيامب��ر تضمين می كرد 
1- روابط انس��انی )ابالغ پيام حضوری برای رس��اندن پي��ام به ديگران- 
مناسك حج- ارسال نامه- برخورد خوب پيامبر( 2- همدلی )هم دردی( 
3- گفتگ��و 4- اقن��اء و ترغي��ب )قانع ك��ردن(. روابط عمومی اس��المی 
هي��چ قدرتی غير از خداوند را وس��يله رزق و روزی خود نمی شناس��د 
 بنابراين جريان مديريتی را به سوی امر به معروف و نهی از منكر هدايت

می كند. 
نتیجه گیری: س��يره پيامبر )ص( به عنوان يك پايه و اس��اس برای اخالق 
روابط عمومی است و ما را به داشتن روابط خوب با مردم كه در موفقيت 
س��ازمان ها و افراد نقش دارد هدايت می كند در حقيقت مردم زمانی كه 
ندانند ش��ما چقدر به شادی آنها توجه می كنيد به شما توجه نمی كنند و 

اين ارتباط دو طرفه است.

دث
حوا

روابط عمومی در سيره پيامبر اعظم )ص(

به بهانه 27 ارديبهشت روز روابط عمومی

ضرورت تخصصی شدن كوشش روابط عمومی ها

اعضاي باندي كه اقدام به فروش لوازم تقلبي خودرو از قبيل ديسك و صفحه كالچ به رانندگان مي كردند، توسط ماموران 
فرماندهي انتظامي شهرستان نطنز استان اصفهان شناسايي و دستگير شدند.

به گزارش پايگاه اطالع رساني پليس، سرهنگ حسن نيكبخت فرمانده انتظامي شهرستان نطنز اظهار داشت: در پي دريافت 
خبري مبني بر اين كه سه نفر در نقطه اي از شهر مبادرت به فروش ديسك و صفحه كالچ خودرو با قيمت بسيار پائين مي 
كنند، موضوع در دستور كار ماموران كالنتري مركز اين شهرستان قرار گرفت. وي افزود: در تحقيقات تكميلي مشخص 
شد كه اين سه نفر به صورت باندي اقدام به تهيه ديسك و صفحه مستعمل با مارک هاي معتبر نموده و پس از شستشو و 
رنگ آميزي آنها اقدام به پلمپ آن در نايلون نموده و سپس در مبادي ورودي و خروجي شهرها از قبيل كاشان، قم و اراک به 
قيمت نازلي به فروش مي رسانند.اين مقام مسئول عنوان داشت: در اين ارتباط طرح گشت نامحسوس براي دستگيري اين 

افراد به اجرا گذاشته شد و سرانجام دو نفر از اين متهمان به نام هاي )عين ا...- ز( و )يزدان- ق(  در يكي از مبادي ورودي 
شهر كاشان شناسايي و دستگير شدند

.اين مقام مسئول با بيان اين كه متهمان با اقرار به بزه انتسابي خود همدست ديگر خود را نيز معرفي كردند گفت: در اين 
ارتباط ماموران موفق شدند نفر سوم اين باند را نيز هنگامي كه با خودروي خود در حال تردد از يك خيابان بود شناسايي و 
دستگير شد.فرمانده انتظامي شهرستان نطنز بيان داشت: ماموران در بازرسي از خودروي متهم رديف سوم تعداد 60 ديسك 

و صفحه تقلبي پلمپ شده و 50 عدد مستعمل آن را كشف و ضبط كردند.
سرهنگ نيكبخت در پايان خاطر نشان كرد: در اين خصوص پرونده تشكيل و متهمان جهت سير مراحل قانوني به مراجع 

قضايي تحويل داده شدند.

انهدام باند فروش لوزام تقلبي خودرو در نطنز 

وقتی در جامعه زن بايد دوش��ادوش مرد 
ب��رای تأمين مايحتاج زندگ��ی و ازدواج 
و اش��تغال كار كن��د و فش��ار اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی، روحی و روانی شوهر 
و فرزندان را در جامعه تحمل كند، چون 
زن حس��اس تر و عاطفی تر است بيشتر 
در معرض افسردگی قرار دارد. در برخی 
استان های كش��ور به دليل رفتارهای بد 
خانواده و س��نتی برخورد كردن با زنان، 
ميزان افسردگی بيشتر است. بنابراين، وقتی 
زن بايد با حداقل درآمد ش��وهر مديريت 
خانه را به نحو احسن انجام دهد و هرگونه 
رفتاری را از س��وی شوهر و يا فرزندان و 
اطرافيان را تحمل كند و سنگ صبور همه 
باشد، در مقابل، كسی به حرف او گوش 
ندهد، معلوم اس��ت كه افسردگی در بين 
اين قشر بيش��تر می شود. گفته می شود 
سن اميد به زندگی در زنان ايرانی نسبت 
به مردان دو س��ال بيشتر اس��ت اما در آن 
سوی ماجرا، حجم زيادی از بيماری های 
جسمی و روانی سالمت خانم ها را تهديد 
می كند. به طوری كه ش��يوع اختالالت 
روانی در ميان زنان 26 درصد و مردان 15 
درصد اعالم شده است. مطابق تحقيقات 
انجمن روانشناسی ايران، ميزان افسردگی 
زنان ايرانی بين سه تا چهار برابر بيش از 
حد معمول اس��ت. اين در حالی اس��ت 
كه استاندارد افس��ردگی زنان، بين پنج تا 
 هفت درصد اس��ت. سن افسردگی زنان
خانه دار به طور معمول از سن 37 سالگی 
به بعد اس��ت ك��ه به دنبال ب��روز عالئم 
يائسگی تشديد می ش��ود. در مطالعات 
انجام شده 23 درصد از زنان كارمند دچار 
افس��ردگی می شوند. در حاليكه اين رقم 
برای زنان طبقه متوسط فقط شش درصد 
است. در صورتی كه زنان شاغل به علت 
گذران��دن زندگی سرش��ار از فش��ار در 
معرض خطر ابتال به افسردگی قرار دارند. 
 زنانی كه زير خ��ط فقر زندگی می كنند
 و به تنهايی با مشكالت می جنگند بيشتر 
در معرض آس��يب های افس��ردگی قرار 
دارند. بس��ياری از زنان سرپرست خانوار 
كه به داليل متعددی مثل مهاجرت شوهر، 
زندانی ش��دن يا از كار افتادگی او، طالق، 
سرپرس��تی خانواده را به عهده گرفته اند 
آسيب پذيرترين قشر اجتماع محسوب 
می ش��وند. رقم افس��ردگی در ميان زنان 

خانه دار رو به افزايش اس��ت. احس��اس 
تنهاي��ی، ترک خان��ه توس��ط فرزندان، 
كار بدون دس��تمزد، فقر اقتص��ادی، بها 
ن��دادن به ارزش اقتصادی و اجتماعی در 
 جامعه، قدرنشناسی نسبت به تالش زنان
خانه دار، خش��ونت، نداش��تن مشاركت 
اجتماعی، كمبود مراكز تفريحی، باال بودن 
هزينه ها جهت تفري��ح و پركردن اوقات 
فراغت از جمله علل بروز افس��ردگی در 
ميان زنان خانه دار است. يك زن بی نشاط 
و غير ش��اداب نمی تواند در فعاليت های 
زندگ��ی بخوبی عمل كند و با فرزندان و 
همس��ر خود ارتباط مناسب داشته باشد. 
فرزندان تحت تأثير اين حاالت روحی مادر 
تفكر منفی پيدا خواهند كرد و نظام فكری 
آنها مبتنی بر بدبينی رشد می يابد. معتقدم 
شروع بس��ياری از اختالفات خانوادگی 
و جدايی ها از ناراحتی و بی نش��اطی و 
شايد هم  افسردگی زنان و دختران باشد. 
افسردگی ابعاد گوناگونی  دارد و در طرز 
تفكر افراد به جهات مختلف اثر می گذارد. 
ممكن است بسياری از رفتارها از فرد سر 
بزند اما احساس نكنيم كه ناشی از همين 
حاالت اس��ت. اما باز هم نمی توان تنها 
زنان را عامل اين بی نش��اطی در جامعه 
دانست. اين مبحث بسيار گسترده است و 
عوامل ديگری هم دارد مانند اين كه مردم 
به اهدافی كه در نظر داش��ته اند نرس��يده 
باشند. البته خشونت می تواند همه زنان 
را در هر سن، نژاد و طبقه اجتماعی قربانی 
كند. اما طبق يافته های پژوهش اين نوع 
سوء رفتار با عوامل مالی و پايگاه اقتصادی 
افراد ارتباط مستقيم دارد. زنان خانه دار يا 
مش��غول به كارهای كم درآمد در مقابل 
خش��ونت خانگی آسيب پذيرتر هستند 
ودر زم��ره قربانيان خاموش خش��ونت 
خانگی محس��وب می شوند. تحقيقات 
نش��ان می دهد كه خش��ونت و آزارهای 
جنسی در خانه يا در محيط كار عليه زنان 
بيماری های زنانه يا افسردگی را به ارمغان 
می آورد. ام��روزه همه دريافته اند كه طبق 
مطالعات انجام ش��ده خودكشی در ميان 
زنان و دختران روند افزايش��ی دارد و در 
آنها به عوامل سبب سازی چون اختالفات 
خانوادگی و زناشويی، درگيری با بستگان، 
بيكاری و اختالالت روانش��ناختی اشاره 

شده است.

۲3 درصد از زنان كارمند
دچار افسردگی می شوند
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شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص ذاکر اصفهانی:

راه اندازی بورس صنايع دستي در اصفهان
استاندار اصفهان گفت: براي حمايت از خريد و فروش صنايع دستي در اصفهان 
به عن��وان يك گزينه جديد حمايتي در كش��ور، بورس صنايع دس��تي تش��كيل 
مي ش��ود. عليرضا ذاكراصفهاني در جمع اعضاي كارگروه صنايع دس��تي با اشاره 
به اين كه حمايت از صنايع دس��تي س��بب حفظ تاريخ، فرهنگ و پاسداشت هنر 
مي ش��ود، اظهار داشت: توجه به گسترش و توليد اين صنعت سبب رونق اشتغال 

خواهد شد.
وي به برخي از كش��ورهاي همس��ايه ايران و صنعت گردشگري و صنايع دستي 
اش��اره كرد و افزود: اين كش��ورها با اس��تفاده از فضاهاي مجازي س��بب جذب 

توريست و خريد صنايع دستي خود شده اند. 
استاندار اصفهان ادامه داد: منابع طبيعي سرسبز و يا كويري استان اصفهان به غير 
از جدب توريس��ت، زمينه پرورش برخي گونه ه��اي جانوري مورد توجه برخي 
كش��ورهاي خارجي نيز هس��ت كه با س��رمايه گذاري در اين بخش درآمد قابل 

توجهي نصيب استان مي شود.
وي در بخش��ي از صحبت هاي خود به حمايت صنايع دس��تي در اس��تان اش��اره 
كرد و گفت: صنايع دس��تي ايراني بايد برند ايراني و مجوز صنايع دستي دريافت 
كن��د. ذاكراصفهاني تصريح كرد: دس��تگاه هاي متقاض��ي مي توانند كاالهاي مورد 
 نياز صنايع دس��تي خود را به منظور اس��تفاده از س��ازمان صنايع دستي خريداري

كنند.
وي با اشاره به اين كه استان اصفهان قطب صنايع دستي كشور است، بيان داشت: 
ايجاد بورس صنايع دستي راه حل جديدي به منظور حمايت از توليدكننده صنايع 

دستي و رونق خريد و فروش است.
اس��تاندار اصفهان فرودگاه اصفهان را بس��تري مناس��ب براي ايجاد موزه صنايع 
دس��تي دانست و گفت: براي س��الن پروازي كه در دست ساخت است، پيشنهاد 
مح��ل خريد و موزه صنايع دس��تي با درج محصول به ن��ام هنرمند در نظر گرفته 

شده است. 
در ادامه اين جلس��ه رئيس سازمان صنايع دس��تي و گردشگري استان اصفهان به 
مصوب��ه هيأت وزيران در خصوص خريد صنايع دس��تي اش��اره كرد و ادامه داد: 
درصدي از اعتبارات جاري و عمراني كشور به خريد صنايع دستي توسط ادارات 

و سازمان ها اختصاص پيدا كرده است.
اس��فنديار حيدري پور هدف اين اق��دام را حمايت از توليد بخش داخلي و حفظ 
صنايع دس��تي دانس��ت و گفت: برخي از صنايع دستي در كشور ارزش و قيمت 
بس��ياري دارن��د چنانكه با ف��روش آنها به خارج كش��ور نمون��ه آن را نخواهيم 

داشت. 

نرخ كرایه تاكسی های اصفهان
بر سر دو راهی

هن��وز با گذش��ت دو ماه از س��ال جديد بر س��ر ن��رخ جديد كرايه 
تاكس��ي های اصفه��ان مس��ئوالن ش��هر به نتيج��ه نرس��يده اند.اين 
درحالي ا س��ت كه رئيس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان می گويد: 
ب��ا توجه ب��ه افزاي��ش 9 درصدی دس��تمزدهای كارگری در س��ال 
 90 باي��د ن��رخ جدي��د كراي��ه تاكس��ی ها بر اي��ن اس��اس افزايش

يابد.
با اجراي طرح هدفمندي  يارانه ها كرايه تاكسي به طور قانوني دست 
كم 15 درصد در اواخر سال گذشته افزايش يافت اما در حال حاضر 
دريافت كرايه از مس��افران تاكس��ي هاي گردشي هيچ ضابطه خاصي 
ندارد. در اين اوضاع نابه س��امان مسافران ناگزير از پرداخت مبلغي 

هستند كه راننده طلب مي كند.
ب��ه طوري كه ورودي تاكس��ي هاي گردش��ي در س��ال ج��اری 150 
تومان اس��ت ب��ا اين حال ورودي تاكس��ي در اصفه��ان 200 تومان 
محاس��به مي شود و بسيار كم هس��تند رانندگاني كه براي مسيرهايي 
 حت��ي كمتر از يك كيلومتر با 150 تومان هم قانع ش��وند و زبان هم

نمي آورند.
در اين وضعيت نابه س��امان نرخ كرايه تاكس��ي ها كه قرباني اصلي آن 
نيز شهروندان هستند، مديريت شهري در صدد اصالح و ساماندهي 
نرخ كرايه تاكس��ي ها با توجه به نظر ش��ورای سازمان تاكسيرانی كه 
رياس��ت آن استاندارمی باشد، است. با اين حال هنوز هيچ اليحه ای 
در اين خصوص به ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان جهت تصويب 

ارائه نشده است.
رئيس ش��ورای اسالمی شهر اصفهان در اين باره گفت: بايد بپذيريم 
ك��ه هزينه رانندگان تاكس��ی با توجه به هدفمن��دی يارانه ها افزايش 
 يافت��ه و اين افزاي��ش بايد با افزاي��ش ميزان درآمد آنها و دس��تمزد

كارگ��ری در س��ال 90 جب��ران ش��ود و اگر ه��م، قرار ب��ه افزايش 
 اي��ن ن��رخ نباش��د باي��د كاس��تی های رانن��دگان از راه ه��ای ديگر
جبران ش��ود كه اين اقدام بعيد به نظر می رسد و شهرداری چاره ای 
جز افزايش نرخ كرايه تاكس��ی ها ن��دارد، مردم نيز بايد اين نرخ های 

واقعی را بپذيرند.
عب��اس حاج رس��وليها با بين اي��ن كه نرخ جديد كرايه تاكس��ی در 
شورای س��ازمان تاكس��يرانی بعد از بررس��ی های كارشناسی تعيين 
می ش��ود اف��زود: با ارائه اين اليحه ش��ورا تصميم ب��ه افزايش كرايه 

تاكسی ها می نمايد و به تصويب می رساند.
وی تصري��ح ك��رد: البت��ه اي��ن موض��وع ه��م اكن��ون در ح��ال 
 بررس��ی اس��ت و در ص��ورت تصويب ش��ورا، قابل اج��را خواهد

بود.
وی توضيح داد: رانندگان تاكس��ی منبع درآمد ديگری جز جابجايی 
مس��افران ندارند بنابراين الزم است از اين قشر زحمت كش جامعه 

حمايت شود.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان:
افزایش بيمه پروانه ساختمان

مسكن مهر
رئيس س��ازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان گفت: افزايش 

مبلغ بيمه پروانه ساختمان، شامل مسكن مهر شده است.
غالمحس��ين عس��گري با اش��اره به افزايش هزينه ح��ق بيمه پروانه 
س��اختمان اظهار داشت: دو س��ال گذش��ته طرح افزايش مبلغ بيمه 
پروانه س��اختمان در مجلس ش��وراي اس��المي مطرح شد و پس از 
واگ��ذاري بررس��ي آئين نامه آن به دولت در روزهاي اخير س��ازمان 
تامي��ن اجتماعي به منظ��ور افزايش درآمدهاي خ��ود اين مبلغ را به 
يكباره افزايش داد. وي ادامه داد: در ابتداي سال جاري قانون افزايش 
مبلغ بيمه پروانه س��اختمان اجرايي ش��د كه اين مبلغ در حالي چند 
برابر شده است كه در قبال اين افزايش خدماتي به بيمه شدگان ارائه 

نمي شود.
رئيس س��ازمان نظام مهندسي استان اصفهان با تأكيد بر افزايش مبلغ 
مذكور و عدم ارائه خدمات از طرف مس��ئوالن گفت: سازمان تأمين 
اجتماعي به منظور اجراي بيمه كارگران ساختماني، تمام كارگران را 
ملزم به دريافت كارت مهارت كرده اس��ت كه در حال حاضر بس��تر 
اين اقدام براي كارگران فراهم نشده است. وي افزود: در حال حاضر 
ح��دود 300 هزار نفر كارگر س��اختمان در اس��تان اصفهان فعاليت 
مي كنن��د كه اين افراد ملزم به طي ك��ردن دوره مهارت براي افزايش 
توان الزم در رش��ته هاي مربوط به خود هس��تند. عس��گري با اشاره 
رون��د دوره مهارت آموزي كارگران س��اختماني در اس��تان اصفهان 
بيان داش��ت: حدود 10 هزار نفر كارگر در آزموني كه س��ازمان فني 
و حرفه اي اس��تان اصفهان براي دريافت كارت مهارت برگزار ش��د، 
شركت كردند. وي دوره دريافت كارت مهارت از سوي كارگران را 
طوالني دانس��ت و افزود: پروسه زماني الزم به منظور دريافت كارت 
مهارت كارگران حدود س��ه س��ال برآورد شده است. رئيس سازمان 
نظام مهندس��ي ساختمان استان اصفهان با اشاره به متغير بودن هزينه 
بيمه پروانه س��اختماني براي سازندگان ساختمان تأكيد كرد: دريافت 
مبلغ بيمه پروانه س��اختمان به متراژ و مس��احت س��اختمان مربوط 
بس��تگي دارد. وي افزود: افزايش نرخ بيمه پروانه ساختماني ممكن 

است بر روي قيمت تمام شده مسكن اثر محسوسي داشته باشد.
عس��گري ادامه داد: افزايش مبلغ بيمه ش��امل واحدهاي مس��كوني 
مسكن مهر نيز شده است به گونه اي كه به ازاي هر مترمربع ساخت 
و س��از مبلغ هفت هزار تومان به عنوان حق بيمه دريافت مي ش��ود. 
وي گفت: در س��اخت و س��ازهاي معمولي نيز به ازاي هر متر مربع 
مبلغ چهار هزار تا 12 هزار تومان حق بيمه پروانه ساختمان دريافت 
مي ش��ود. رئيس س��ازمان نظام مهندس��ي ساختمان اس��تان اصفهان 
با اش��اره به تأثير افزاي��ش چند برابري مبلغ بيم��ه مذكور در پروانه 
س��اختمان و عدم ايج��اد خدمات براي كارگران س��اختماني، گفت: 
اعتراضاتي از طرف س��ازندگان س��اختمان ش��هرداري ها و شوراي 
 ش��هر نسبت به اين افزايش قيمت و عدم خدمات مورد نياز صورت

گرفته است.

مديرکل جهاد کشاورزي چهارمحال و بختياري:
تغيير كاربري اراضي كشاورزي

فرادنبه جرم است
 مديركل جهاد كش��اورزي چهارمحال و بختياري گف��ت: تغيير كاربري

47 هكتار از اراضي كشاورزي حاصلخيز شهر فرادنبه جرم است. صفدر 
نيازي در كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي اين استان اظهار داشت: 
براي توسعه شهر فرادنبه 177 هكتار زمين كشاورزي باير و خشك پيش بيني 
ش��ده و تغيير كاربري 47 هكتار زمين كشاورزي حاصلخيز ديگر خالف 
اس��ت. وي با اعتراض به پيش بيني تغيير كاربري 47 هكتار از زمين هاي 
كشاورزي حاصلخيز در طرح جامع فرادنبه گفت: هرگونه تغيير كاربري و 
ساخت و ساز در زمين هاي كشاورزي جرم است. نيازي خاطرنشان كرد: 
در صورت هرگونه ساخت و ساز در زمين هاي كشاورزي، با دريافت حكم 
از مراجع ذي صالح قضايي، س��اخت و ساز انجام شده تخريب مي شود. 
وي خروج 47 هكتاري زمين هاي كش��اورزي حاصلخيز در طرح جامع 
فرادنبه را الزامي و ضروري برشمرد و افزود: اين زمين ها بايد حتي از حريم 
شهر نيز خارج شوند. مديركل جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري بهبود 
وضعيت كشاورزي اين استان از خواسته هاي همگان دانست و گفت: براي 
حفظ توليد در بخش كشاورزي بايد با اين جريانات مقابله كنيم. وي ادامه 
داد: با استناد به ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، متخلفان 
طبق ماده 690 قانون مجازات اسالمي به يك ماه تا يك سال حبس و اعاده 
وضعيت زمين به وضعيت قبل محكوم مي شوند و وزارت جهاد كشاورزي 
مس��ئول اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ هاست. نيازي با 
اشاره به اين كه خداوند زمين را به عنوان موهبتي بزرگ و امانت در اختيار 
انسان قرار داده تا روي آن استقرار يابد و از اين طريق امرار معاش كند و آن 
را به نسل هاي بعدي دست به دست و سالم بسپارد، گفت: به منظور تامين 
امنيت غذايي نسل هاي آتي و حفاظت از اراضي زراعي و باغي همچنين 
افزايش بهره وري اراضي كش��اورزي طبق قانون مجلس شوراي اسالمي، 

هرگونه تغيير كاربري اراضي بدون مجوز ممنوع و غيرقانوني است.

به همت خيرين مدرسه ساز صورت گرفت؛
 بازسازي 70 درصد مدارس
در چهارمحال و بختياري

عضو هيأت علمي دانش��گاه علوم پزشكي چهارمحال و بختياري گفت: 
تاكنون به همت خيرين مدرسه ساز 70 درصد مدارس اين استان بازسازي 
شده است. حجت االسالم اميرقلي جعفري در سيزدهمين جشنواره خيرين 
مدرسه ساز در اين استان اظهار داشت: اين حركت قابل توجه در سال هاي 
اخير بزرگ ترين ياري گر بخش دولتي در س��اخت و ساز مدارس بوده و 
به رونق گرفتن اين مجموعه ها كمك تأثيرگذاري داشته است. وي در بند 
تعلقات دنيوي بودن را الزمه زندگي مادي دانست و گفت: هر قدر در اين 
مسير حركت كنيم بيشتر در دام تعلقات دنيوي گرفتار خواهيم شد. جعفري 
با توجه به اهميت نقش فضاي مدارس در فرايند يادگيري، اظهار داشت: 
براي رس��يدن به مولفه هاي توسعه بايد فضاي مناسب و الزم براي تربيت 
نيروي انساني متعهد و توانمند مهيا باشد كه اين امر بدون مشاركت جدي 
خيرين مدرسه ساز امكان پذير نيست. وي اضافه كرد: هرچه خيرين در امر 
مدرسه سازي و بهبود وضعيت آموزش هزينه كنند كم است و بايد زمينه 

جذب بيشتر خيرين را در اين بخش فراهم كنيم.

رئيس شوراي شهر گندمان:
اهالي روستاهاي زلزله خيز در شهر 

اسكان داده مي شوند
رئيس ش��وراي اسالمي ش��هر گندمان گفت: اهالي اين روستاهاي زلزله 
خيز به علت رانشي بودن و زلزله خيز بودن زمين در شهر گندمان اسكان 
داده مي ش��وند. ش��هرام عليدادي در نشست اعضاي ش��وراهاي اسالمي 
شهرهاي نقنه، بلداجي و گندمان با استاندار چهارمحال و بختياري اظهار 
داش��ت: براي خانه دار ش��دن افزون بر 300 خانوار در طرح مسكن مهر، 
18 هكتار از زمين هاي ملي اين ش��هر در قالب 152 پالک اختصاص كه 
تاكنون 60 پالک واگذار ش��ده است. وي به اسكان اهالي روستاهاي گل 
و ش��ور، دره بيد و دره زرد در طرح مس��كن مهر گندمان اشاره و تصريح 
كرد: اهالي اين روس��تاها به علت رانش��ي ب��ودن و زلزله خيز بودن زمين 
روستا در گندمان اسكان داده مي شوند. عليدادي خاطرنشان كرد: تاكنون به 
اهالي روستاهاي گل و شور و دره زرد زمين مورد نظر واگذار شده است. 

در چهارمحال و بختياري؛
تشكيل كميته سياست گذاري كالن بيمه 

ضروري است
مدي��ركل ام��ور اقتصادي اس��تانداري گفت: تش��كيل كميت��ه و مرجع 
سياست گذاري هاي كالن بيمه در اين استان ضروري است. علي شهريارپور 
اظهار داشت: هيچ كميته و مرجعي كه سياست گذاري هاي كالن بيمه اين 
اس��تان را مطرح كند در اس��تان وجود ندارد و كميته هاي بيمه به صورت 
مجزا در حال پيگيري است كه نياز به هماهنگي بين تمامي شركت هايي كه 
خدمات بيمه را ارائه مي دهند بيش از پيش در اين استان احساس مي شود. 
شهريارپور در ادامه بر ضرورت توسعه صادرات غيرنفتي اين استان تأكيد 
كرد و گفت: گمرک اين اس��تان به صورت گسترده در حال انجام فعاليت 
است كه هر تجار يا بازرگاني چه ساكن اين استان و چه از ساير استان هاي 
همجوار مي توانند با ثبت سفارش در گمرک اين استان كاالهاي خود را در 

كوتاه ترين زمان دريافت كنند. 
مديركل امور اقتصادي اس��تانداري چهارمحال و بختياري افزود: توس��عه 
صادرات غيرنفتي، تدوين س��ند توس��عه تجارت خارج��ي از مهم ترين 
رويكردهاي تجاري اين استان در سال جاري است. وي با اشاره به تدوين 
سند چش��م انداز بازرگاني اين اس��تان، گفت: گمرک، اصناف واحدهاي 
توليدي، سيستم بانك و سيستم بيمه نيز با همكاري و تعامل بازرگاني در 

تدوين سند چشم انداز اين استان مشاركت مي كنند. 

همايش ارتقای سالمت دانش آموزان
در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

همايش ارتقاي سالمت دانش آموزان با محوريت پيشگيري از رفتارهاي 
مخاطره آميز در س��نين مدرس��ه در تاالر لقمان دانش��گاه علوم پزش��كي 

اصفهان برگزار گرديد.
اي��ن هماي��ش با هم��كاری مراكز بهداش��ت ش��ماره 1 و 2 اصفهان، در 
پنجمي��ن روز از هفته س��المت و ب��ا حضور، مس��ئوالن دانش��گاه علوم 
 پزش��كی اصفه��ان، بهزيس��تي اس��تان اصفه��ان، رؤس��ا و مدي��ران كل
 س��ازمان ص��دا و س��يما، ني��روی انتظام��ی، س��پاه صاح��ب الزم��ان، 
 سازمان آتش نشانی، معاونت فرهنگی شهرداری، آموزش و پرورش، سازمان
 مل��ی جوان��ان جمعي��ت ه��الل احم��ر، حم��ل و نق��ل و پايانه ه��ا و
مراقبي��ن و  كارشناس����ان  و  شهرس��تان ها  فرمان��داران  از   جمع����ی 
 بهداش��تی اس��تان در ت��االر لقم��ان مرك��ز همايش های علمی دانش��گاه

برگزار شد.

همزمان با سراسر کشور
سي امين جشنواره فرهنگي قرآني نابينايان 
و معلوالن جسمي حرکتي بهزيستي اصفهان 

س��ی امين جشنواره فرهنگی- قرآنی نابينايان ومعلوالن جسمي حركتي استان 
اصفهان همزمان با سراسر كش��ور با حضور حسيني نسب معاون توانبخشي 
بهزيستي استان، طاهري رئيس بهزيستي شهرستان اصفهان و بابايي دبير شورای 

فرهنگی بهزيستی استان برگزار شد. 
حس��يني نس��ب ضمن خيرمقدم به ميهمانان و قاريان و حافظان قرآن كريم با 
اشاره به اثرات معجزه آساي روحي وجسمي اين كتاب آسماني اظهار داشت: 
اميدواريم كه با پيوند ما با اين كتاب آس��ماني و عمل به دستورات الهي از اين 
فيض عظيم بهره مند گرديم. وی افزود: در حال حاضر بيش از300نفراز عزيزان 
نابينا و معلوالن جسمي حركتي در رشته های حفظ، تحقيق، ترتيل ويژه برادران 

وخواهران و در رشته اذان ويژه برادران حضور داشتند. 

معاون استاندار اصفهان:

مشكل احداث ترمينال غرب اصفهان برطرف مي شود
معاون عمراني استاندار اصفهان گفت: با پيگيري هاي 
انجام ش��ده، سازمان جهاد كش��اورزي در نظر دارد 
با واگذاري چند هكتار زمين در نجف آباد مش��كل 
مع��وض زمين هاي ترمينال غرب اصفهان را برطرف 

كند.
سيد جمال الدين صمصام شريعت در جمع مسئوالن 
استانداري اصفهان در ارتباط با عمليات اجرايي ترمينال 
غرب اصفهان اظهار داش��ت: احداث اين ترمينال كه 
از مطالبات مردم در غرب اصفهان محسوب مي شود 
از مصوبات س��فر رئيس جمهور است. وي افزود: به 
دنبال اين مصوبه مطالعات جانمايي اين ترمينال انجام 
شده و در نهايت احداث آن در سه راهي خميني شهر 
به تصويب رس��يد. معاون عمراني استاندار اصفهان 
اضاف��ه كرد: البته به دليل اين كه اين منطقه در اختيار 
مالكان ش��خصي اس��ت، به منظور در اختيار گرفتن 
 اراض��ي در اين منطق��ه بايد معوض آن ب��ه مالكان

داده شود.

وي ادام��ه داد: ب��ا توج��ه ب��ه اين كه اي��ن طرح در 
حريم ش��هر اصفهان نيس��ت، س��ازمان حمل و نقل 
 ش��هرداري اصفه��ان عملي��ات اجراي��ي آن را قبول

نكرده است.
صمصام  ش��ريعت با اش��اره به اين كه با پيگيري هاي 
انجام شده سازمان جهاد كش��اورزي در نظر دارد با 
واگ��ذاري چند هكتار زمي��ن در نجف آباد به بخش 
خصوصي مش��كل معوض زمين هاي ترمينال غرب 
اصفه��ان را برطرف كند، بيان داش��ت: ميزان بودجه 
الزم براي احداث ترمينال غرب اصفهان، 20 ميليارد 

تومان برآورد شده است.
وي در خصوص طرح توسعه فوالد مباركه بيان داشت: 
بر اس��اس برنامه پنجم توسعه ميزان توليد فوالد بايد 
از هفت ميليون تن در سال به 11 ميليون تن افزايش 
يابد بنابراين براي اجراي طرح توس��عه فوالدمباركه، 
 تكميل چرخه توليد فوالد در بخش نورد سرد پيش بيني

شده است. 

مع��اون عمراني اس��تاندار اصفهان ادام��ه داد: طرح 
توس��عه فوالدمبارك��ه به عنوان ي��ك صنعت پاک و 
بدون آالينده در كارگروه زيربنايي استان به تصويب 
 رس��يده اما نيازمند تائيديه س��ازمان محيط زيس��ت

است.
وي تصريح كرد: با اجراي اين طرح آلودگي ناش��ي 
از حمل دوباره محصوالت مجتمع فوالدمباركه براي 

تكميل كاهش مي يابد.
صمصام شريعت همچنين در ارتباط با خدمات ارائه 
ش��ده به دارندگان مس��كن مهر ك��ه واحدهاي آنها 
در روزهاي گذش��ته ب��ه بهره برداري رس��يد، گفت: 
اح��داث مراكز آموزش��ي و ورزش��ي و ني��ز ايجاد 
خانه هاي بهداش��ت براي اين مناط��ق در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت و ارگان هاي مربوط بايد ب��ا همكاري 
س��ازمان مس��كن و شهرس��ازي زمين ه��اي در نظر 
 گرفته ش��ده را تحويل و نس��بت به ساخت آن اقدام

كنند.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان از 
تعطيلی دو جايگاه CNG استان خبرداد و گفت: 
ب��ه بهانه ع��دم پرداخت قب��ض؛ گاز جايگاه هاي 
جانبازان و رداني پ��ور قطع و در حال حاضر اين 
دو جاي��گاه را از مدار س��رويس دهي خارج كرده 

است.
مصطف��ي نوري��ان هزين��ه مبل��غ گاز تحويلي به 
جايگاه ه��اي CNG را قب��ل از اج��راي ط��رح 
هدفمن��دي يارانه ه��ا 20 درصد از ف��روش اعالم 
و تصري��ح ك��رد: پس از اجراي ط��رح هدفمندي 
س��هم هزينه گاز تحويلي نس��بت به فروش به 90 
درصد افزايش يافت. اين در حالی اس��ت كه قبل 
از اج��رای اي��ن طرح هر متر مكع��ب گاز به مبلغ 
80 ري��ال تحويل جايگاه مي ش��د و به مبلغ 400 
ريال به فروش مي رس��يد در حالي كه اكنون نرخ 
تحويل گاز بدون محاسبه ماليات بر ارزش افزوده 
و كس��ري ناشي از رطوبت گيري، نشتي، مغايرت 

كنتور ب��ه دو هزار و 600 ري��ال افزايش يافته كه 
در جاي��گاه به قيمت 3000 ريال به مصرف كننده 

عرضه مي شود.
وی اضاف��ه كرد: در صورتی ك��ه نقص فني كنتور 
و درج اعداد غيرواقعي هزينه گاز محاس��به ش��ود 
مبلغ درج ش��ده در قبوض گاز بسيار فراتر از مبلغ 
ف��روش گاز در جايگاه اس��ت كه با اضافه ش��دن 
هزينه ه��اي تعمي��ر و نگهداري مالي��ات بر ارزش 
افزوده هزينه بيمه، پرسنلي، آب، برق و تجهيزات 
موردنياز كافي است اختالف حجم گاز تحويلي و 
اعداد درج ش��ده در كنتور گاز به 15 درصد برسد 
تا يك جايگاه گاز را با خس��ارات هنگفت و قابل 

توجه اي مواجه سازد.
نوريان از ديگر مش��كالت جايگاه هاي س��وخت 
CNG را ع��دم كيفي��ت گاز تحويل��ي و رطوبت 
باالي آن عنوان و تصريح كرد: با توجه به خش��ك 
ش��دن رطوبت گاز در تأسيسات جايگاه با كاهش 

حجم گاز تحويلي مواجه هس��تيم همچنين وجود 
ناخالصي در گاز تحويلي موجب خسارات فني به 
تجهي��زات و افزايش هزينه هاي تعمير و نگهداري 
در اين بخش می باش��د كه نيازمن��د توجه و ارتقا 
 كيفي��ت گاز CNG توس��ط ش��ركت مل��ي گاز

است.
وی از جمله داليل ورود و مش��اركت ش��هرداري 
در توس��عه جايگاه هاي سوخت CNG مشكالت 
دول��ت در توس��عه اي��ن ط��رح و عدم اس��تقبال 
 CNG بخ��ش خصوص��ي از اح��داث جاي��گاه 
ش��دن  كاس��ته  ك��رد:  خاطرنش��ان  و  برش��مرد 
 آالينده های زيس��ت محيطي و كاهش مش��كالت 
ش��هروندان از اه��داف اولي��ه ورود ش��هرداري 
جه��ت توس��عه اي��ن ط��رح اس��ت و در اي��ن 
 CNG س��وخت  جاي��گاه   12 تاكن��ون  راس��تا 
ان��دازي و چه��ار ع��دد جاي��گاه آم��اده  را راه 

بهره برداري دارد.

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري اصفهان :
شركت گاز استان دو جایگاه CNG را تعطيل كرد

30
 از 

اه
وت

ک

سخنگوی شورای اسالمی شهر:

تلویزیون های شهری ابزار نوین براي ارتقای فرهنگ شهر هستند

 س��خنگوی شورای اس��المی ش��هر گفت: تلويزيون های ش��هری ابزار نوين و
پر مخاطب براي ارتقای فرهنگ ش��هر هستند، كه بايد از ظرفيت های بالقوه آنها 
به درستی اس��تفاده كرد. ابوالفضل قربانی از تلويزيون های شهری به عنوان يك 
ابزار فرهنگی نوين و پر مخاطب ياد كرد و اظهار داش��ت: تلويزيون های شهری 
يكی از اجزای زندگی شهری امروزی است كه بايد از ظرفيت های بالقوه آن به 

درستی استفاده كرد.
وی دغدغه اصلی مديريت ش��هری را توجه به مقوله فرهنگ دانس��ت و افزود: 
متاسفانه به نيازهای فرهنگی شهرها كمتر توجه شده است و اين در حالی است 
كه ش��هروندان عالوه بر نيازهای معيش��تی همچون مترو، اتوبوس و مسايلی از 
اين دس��ت به مراكز فرهنگی و ساخت برنامه های فرهنگ محور نيز نياز دارند. 
وی افزود: س��امانه تلويزيون های ش��هری از ابزار مناس��ب و نوين برای ارتقای 
س��طح فرهنگ شهروندی است مديريت شهری اصفهان در سال های اخير اقدام 

به استفاده از آن كرده است كه بايد با قدرت و قوت تداوم يابد.
سخنگوی شورای اسالمی شهر تصريح كرد: ارايه اطالعات بازرگانی و تجارتی 
دقي��ق و صحي��ح، اخب��ار روز ايران و جه��ان، پخش برنامه های كوت��اه و مفيد 
آموزشی و ارتقای فرهنگ عمومی شهروندی و بهبود مديريت شهری، يادآوری 
مطلوب، مناس��بت های ملی و مذهبی، پخش برنامه ه��ای مهم و زنده نظير نماز 
جمعه، نماز عيد فطر، مس��ابقات فوتبال و فيلم های برجسته ايرانی و خارجی با 
رعايت تمهيدات ترافيكی از ديگر كاركردهای تلويزيون های ش��هری است. وی 
بيان داش��ت: بررسی عملكرد اين تلويزيون ها در سطح كالنشهر اصفهان نيازمند 
تحليل و بررس��ی دقيق تری است اما با توجه به تحقيقات انجام شده شهروندان 
اصفهانی اين تلويزيون ها را به عنوان يك رسانه جذاب و تاثير گذار پذيرفته اند. 
قربانی اظهار داش��ت: مس��ئوالن فرهنگی بايد برای اس��تفاده بهتر از اين رسانه 

برنامه ريزی كنند. 

شهردار شهركرد از تمديد مهلت جشنواره شهروند خوش حساب به منظور 
تشويق ش��هروندان جهت پرداخت قبوض عوارض اين شهرداری تا پايان 
خردادماه سال جاری خبر داد. اردشير نوريان اظهار داشت: بر همين اساس 
شهروندانی كه تاكنون موفق به پرداخت عوارض خود نشده اند می توانند از 
تاريخ 31 ارديبهشت ماه تا پايان خردادماه با مراجعه به شهرداری شهركرد 
جهت پرداخت قبوض نوس��ازی، كس��ب و پيشه، پس��ماند، خودرو اقدام 

نمايند.
شهردار شهركرد تأكيد كرد: تمامی شهروندانی كه تاكنون موفق به پرداخت 
عوارض خود ش��ده اند می بايس��ت با در دست داش��تن اصل و كپی فيش 
پرداخت��ی به اين ش��هرداری مراجعه و كارت قرعه كش��ی دريافت نمايند. 
وی اضافه كرد: مراس��م قرعه كشی و اهدای جوايز اين جشنواره در تيرماه 
سال جاری با حضور دستگاه های نظارتی برگزار خواهد شد و هر شهروند 

به ازای هر برگ عوارض يك بار در قرعه كش��ی ش��ركت داده می ش��ود. 
نوريان افزود: جوايز در نظر گرفته ش��ده براس��اس مصوبه شورای اسالمی 
شهر شهركرد برای ش��هروندان خوش حساب شامل 40 كمك هزينه سفر 
زيارتی به عتبات عاليات و مش��هد مقدس، دو دس��تگاه خودروی سواری 
پرايد، 20 دس��تگاه تلويزيون ال سی دی، 20 دستگاه چرخ خياطی صنعتی 
و 50 دس��تگاه دوچرخه می باش��د كه به قيد قرعه به خوش حسابان تعلق 

می گيرد.
ش��هردار ش��هركرد با بيان اين كه با اجرای طرح برگزاری جشنواره خوش 
حس��ابی ميزان مش��اركت مردم اين ش��هر در پرداخت ب��ه موقع عوارض 
افزاي��ش خوبی يافته اس��ت، ايجاد انگيزه و زمينه الزم برای مش��اركت به 
موقع و بيشتر شهروندان در آبادانی شهر را از اهداف مهم جشنواره خوش 

حسابی برشمرد. 

شهردار شهرکرد:
پايان خردادماه جاری آخرين مهلت شرکت در جشنواره شهروند خوش حساب
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ابالغ
2/459 ش��ماره: 90-287 ش/ 2 آقاي آرش احمدي نام پدر:  فتح اله مجهول المكان، محل 
حضور ش��عبه دوم ش��وراي حل اختالف اصفهان واقع در محتش��م كاشاني، وقت حضور: 
90/3/31، س��اعت 10:30، علت حضور: در خصوص دعوي خانم زهرا فروغي به طرفيت 
ش��ما به خواس��ته هزينه دادرس��ي در وقت مقرر در اين ش��عبه حضور نماييد. نس��خ ثاني 

ضميمه مي باشد.
م الف/ 2369                                 شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

  
دعوت

2/464 ش��ماره: 1848 آگهي دعوت موضوع ماده 3 آئين نامه افراز و فروش امالك مش��اع. 
بدينوسيله به اطالع آقاي سيد صدرالدين و خانم ها شاهزاده بيگم و بهجت و شوكت بيگم 
و فاطمه س��لطان همگي نيري وراث مرحوم علي اكبر نيري كه به موجب دادنامه ش��ماره 
95-52/07/04 دادگاه بخش اردس��تان و گواهي شماره 1100-52/04/30 دارائي اردستان 
ورثه نامبرده شناخته شده اند، مالكين پنج سهم مشاع از 12/5 سهم ششدانگ و قطعه ملك 
ش��ماره هاي 5588 و 5589 واقع در كوي كبودان اردس��تان و بهاء ثمنيه اعياني و نيز ورثه 
مرحوم س��يد ارسطو عالج فرزند عبدالرشيد مالك 2/5 س��هم مشاع از ششدانگ دو قطعه 
ملك مذكور مي رس��اند كه آقاي حس��ين ملك و خا نم ها جميله و فريده ملك مالكيت 3 
و هش��ت، نهم س��هم مشاع از شش��دانگ پالك هاي مرقوم درخواست افراز سهم خودشان 
از پالك هاي ياد ش��ده را نموده اند و اعالم داش��ته اند كه از محل اقامت ش��ماها بي اطالع 
مي  باش��ند. عليهذا طبق ماده 3 آئين نامه قانون افراز و فروش امالك مش��اع مصوب آذرماه 
1357 ب��ه موجب اين آگهي به ش��ماها ابالغ مي گردد جهت افراز پالك هاي ياد ش��ده در 
س��اعت 9 صبح روز چهارش��نبه 1390/03/18 كه تعيين وقت ش��ده در محل حضور بهم 
رسانيد در غير اين صورت برابر مقررات اقدام و جز اعالم نظريه موضوع ماده 5 و 6 آئين 
نامه قانون مذكور آگهي ديگري منتش��ر نخواهد ش��د، اين آگهي در يك نوبت در روزنامه 

زايند ه رود اصفهان چاپ و منتشر مي گردد.
م الف/ 62                                    فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان

  
ابالغ وقت رسيدگي

2/467 در خصوص پرونده كالسه 30/90 ش ح/ 14 خواهان علي تهمتن دادخواستي مبني 
بر مطالبه خس��ارت به مبلغ دو ميليون ريال طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري و مطالبه 
هزينه كارش��ناس و افت قيمت خودرو به طرفيت مس��لم زارع زرديني تقديم نموده است. 
وقت رس��يدگي براي مورخ 90/4/5 روز يكشنبه س��اعت 8/30 تعيين گرديده، با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع 
ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 

عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 2429 دفتر شعبه 14 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

  
ابالغ وقت رسيدگي

2/468 در خصوص پرونده كالس��ه 98/90 ش/ 20 خواهان احمدرضا نوري دادخواس��تي 
مبني بر مطالبه وجه مقوم به يك ميليون تومان به طرفيت حس��ين عباد تقديم نموده اس��ت. 
وقت رس��يدگي براي روز سه ش��نبه مورخ 90/3/31 س��اعت 5/5 تعيين گرديده، با توجه 
ب��ه مجهول الم��كان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواه��ان مراتب در جرايد منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاش��اني جنب بيمه 
ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
 نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلق��ي و تصميم مقتضي اتخاذ

مي شود.
م الف/ 2428 دفتر شعبه 20 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

  
ابالغ وقت رسيدگي

2/469 در خص��وص پرون��ده كالس��ه 90-268 ش ح/ 45 خواه��ان ايم��ان ش��اهمرادي 
دادخواس��تي مبني بر استرداد 3 فقره الشه چك به ش��ماره هاي 390/3900954 به طرفيت 
ابوالفضل مهدبيگي تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي مورخ 90/4/4 ساعت 8/30 
تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني 

جنب بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصميم مقتضي 

اتخاذ مي شود.
م الف/ 2447 دفتر شعبه 45 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

  
ابالغ وقت رسيدگي

2/470 در خصوص پرونده كالس��ه 90-262 خواهان س��جاد قاسمي دادخواستي مبني بر 
الزام به انتقال س��ند يك دس��تگاه خودروي س��واري پژو به شماره ش��هرباني 171 ب 73 
ايران 84 مقوم به س��ي ميليون ريال به طرفيت اميد عاشوري نژاد تقديم نموده است. وقت 
رس��يدگي براي روز ش��نبه مورخ 90/3/21 س��اعت 11 تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور 

وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
دفتر شعبه 45 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

  
ابالغ رأي

2/476 ش��ماره دادنامه: 9009970353300173، ش��ماره پرونده: 8909980359500792، 
شماره بايگاني شعبه: 891659، شاكي: آقاي رضا سوفسطايي به نشاني اصفهان خ خرم اول 
كهندژ ك ش��هيد محسن آقااسماعيلي پ 29 )كوچه 1(، متهم: آقاي مسعود سوفسطايي به 
نش��اني متواري، اتهام ها: 1. خيانت در امانت 2. انتقال مال غير، گردشكار: دادگاه با بررسي 

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

در خصوص شكايت آقاي رضا سرفسطايي فرزند محمدعلي عليه آقاي مسعود سوفسطايي 
فرزند رضا مبني بر خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامش��روع بدين بيان متهم كه 
پس��ر ش��اكي مي باشد و ش��اكي يك باب منزل را بعنوان امانت در اختيار و اجاره وي قرار 
مي دهد كه در تصرف متهم بوده پس از مدتي ش��اكي متوجه مي ش��ود كه منزل مذكور را 
بدون اجازه و اذن به فردي به نام آقاي مجيد عظيمي به مبلغ پنجاه هزار ريال اجاره و نود 
و پنج ميليون ريال رهن داده اس��ت و حال رهن آن را برداش��ت و متواري گرديده است از 
توج��ه به محتويات پرونده گزارش مأمورين و تحقيقات بعمل آمده و مفاد كيفرخواس��ت 
صادره و داليل مندرج در آن از جمله ش��كايت ش��اكي بش��رح مذكور در شكوائيه و كپي 
اجاره نامه و متواري بودن متهم و احضار وي از طريق نشر آگهي و عدم حضور نامبرده در 
كليه مراحل رس��يدگي اعم از دادسرا و دادگاه و س��اير قرائن و امارات )از جمله سند دال 
بر مالكيت ش��اكي كه كپي آن نيز در پرونده مضبوط است( و لذا دادگاه بزه انتسابي وي را 
محرز و ثابت دانسته با استناد به مواد 47 و 674 از قانون مجازات اسالمي و ماده 2 قانون 
تش��ديد مجازات مرتكبين ارتش��اء  و اختالس و كالهبرداري و با رعايت بندهاي 3 و 5 از 
ماده 22 قانون مجازات اس��المي بلحاظ اوضاع و احوال و كم و كيف قضيه متهم موصوف 
را ب��ه جهت خيان��ت در امانت به تحمل نود و يك روز حبس و ب��ه اتهام تحصيل مال از 
طريق نامشروع عالوه بر رد اصل مال كه مبلغ نه ميليون و پانصد هزار تومان كه بابت رهن 
درياف��ت كرده اس��ت به پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نق��دي بدل از حبس نيز محكوم 
مي نمايد. رأي صادره غيابي ظرف مدت ده روز پس از ابالغ واقعي قابل واخواهي در اين 
دادگاه س��پس ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر 

اصفهان مي باشد.
م الف/ 2414                  نجفي- رئيس شعبه 107 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

  
مزایده مال غير منقول

2/482 بر اس��اس پرونده  اجرائی كالسه 34/534/ش/85 تمامت 6000سهم مشاع ازهفده 
هزاروس��يصدو بيست وپنج ويك ش��انزدهم ازيك س��هم ازهفتادودو سهم ششدانگ آب 
وامالك اسفه پالك ثبتی شماره 44 اصلی به مورد ثبت صفحه 427  دفتر289  ششدانگ با 
حدود اربعه ذيل:ش��ماالً اول درامتداد مرزاشتراكی دوم درامتداد قنات مهيار76 اصلی سوم 
درامتداد مرزاشتراكی چهارم درامتداد قنات جالل آباد 56 اصلی پنجم درامتداد مرزاشتراكی 
ششم درامتداد جاده عمومی هفتم درامتداد مرزاشتراكی به اراضی سورچه 73 اصلی هشتم 
به رودخانه سورچه شرقاً اول به اراضی بايره دوم ديواريست به اراضی مهدی آباد 8 اصلی 
س��وم به زمين مهدی آباد نامبرده جنوباً اول به رودخانه دوم به ديوارباغهای خيرآباد سيزده 
اصلی س��وم به جوی غرب��ًا اول درامتداد جاده عمومی ومرزاش��تراكی وجوی صحرای به 

اراضی خيرآباد دوم مرزاش��تراكی با اراضی س��ورچه نامبرده حقوق ارتفاقی قنات مهيار76 
اصلی ازمورد ثبت عبورمی كندبه نام شركت رزپالستيك نوبهارثبت و سند صادر شده است 
وبه موجب سند رهنی شماره 142558 مورخ 77/10/17 دفتر 92 اصفهان از طرف شركت 
رزپالستيك نوبهار در رهن بانك تجارت استان اصفهان قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت 
بدهی بس��تانكار تقاضای صدور اجرائيه نموده و پس از ابالغ اجرائيه به درخواس��ت بانك 
بس��تانكار باس��تناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئين نامه اصالحی مربوطه 
پ��الك مذكور مورد ارزيابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس تنظيمی توس��ط مامور اجرا 
وبرگ ارزيابی كارش��ناس رسمی دادگستری بدين ش��رح توصيف وارزيابی گرديد. مورد 
بازديدكه دوازده هزارسهم مشاع ازكل هفده هزاروسيصدوبيست وپنج ويك شانزدهم ازيك 
س��هم از هفتاد ودوسهم ششدانگ بصورت يكباب ش��ركت ميباشد دارای مساحت عرصه 
6000مترمربع )75 ×80 متر(است واعيانی آن 480 مترمربع سوله و70 مترمربع نگهبانی می 
باش��د سوله با ديوارهای آجری 35 س��انتی ونمای آجرلفتون وسقف توری وپشم وشيشه  
ودرب وپنج��ره فلزی وس��اختمان نگهبانی با ديوارهای باربروس��قف تيرآهن وآجروكف 
موزائيك ودرب وپنجره های فلزی اس��ت ،ديوارهای اطراف كه طرف جنوب آن با بلوك 
س��يمانی وطرف ش��مال با آجر لفتون بدون بند كشی وطرف شرق وغرب با آجرزبره اجرا 
ش��ده به ارتفاع حدود 2/5 تا 3 مترمی باشد. به مبلغ هشتصد ميليون ريال)800,000,000( 
ريال ارزيابی گرديده است.  كه تمامت 6000سهم آن در جلسه مزايده كه ازساعت 9 صبح 
الی 12 روز  چهارشنبه مورخ 90/3/25 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشكيل ميگردد.

از طريق مزايده به فروش ميرس��د. چنانچه روز مزايده با تعطيل پيش بينی نشده ای مواجه 
گردد روز بعد از آن جلس��ه مزايده تش��كيل ميگردد.مزايده 6000س��هم ازمبلغ كارشناسی 
چهارصد ميليون ريال)400,000,000( ريال ش��روع وبه باالتربن قيمت پيشنهادی و به هر 
كس كه خريدار باشد فروخته ميشود طالبين ميتوانند قبل از تشكيل جلسه از مورد مزايده به 
آدرس:شهرضا  �  جاده امامزاده علی اكبركيلومتر5 بازديد به عمل آورند الزم به ذكر است 
كه كليه هزينه های قانونی اعم از هزينه های انتقال س��ند در دفاتر اس��ناد رس��می وماليات 
دارائ��ی وعوارض ش��هرداری وبدهی  های مربوطه به حق انش��عاب وآبونمان ،آب و برق 
وگازوس��اير هزينه های متعلقه بر عهده برنده مزايده ميباشد اين آگهی يكنوبت در ورزنامه 

زاينده رود در تاريخ 90/2/27 چاپ ومنتشر ميشود.
 مير محمدی -  رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا     
  

مزایده مال غير منقول
2/483 بر اس��اس پرونده اجرائی كالس��ه 13/2183 ر87 تماميت شش��دانگ يكبابخانه به 
ش��ماره يازده هزارودويست وشصت وهش��ت فرعی ازدواصلی )2/11268 (واقع درفضل 
آب��اد بخش يك ثبتی ش��هرضا مجزی ش��ده ازپالك هش��تصد وپنج��اه  2/850 مورد ثبت 
صفحات 220،503 دفاتر419،129به مس��احت چهارصد و چه��ل وهفت )447 (مترمربع 
با حدود اربعه ذيل:ش��ماالً به طول سی متر و سی س��انتيمتر )30/30( ديوار به ديوار خانه 
هش��تصد و چهل و نه ) 849/(2 ش��رقًا بطول پانزده متر و ده س��انتيمتر )15/10( ديواربه 
ديوار خانه هش��تصدوپنجاه)850/(2باقی مانده جنوبًا بطول بيست ونه متروبيست سانتيمتر) 
29/20 (ديوارب��ه ديوارخانه هش��تصدوپنجاه)850/(2باقی مانده غربًا به طول پانزده متروده 
س��انتيمتر)15/10 (درب وديواريست به كوچه عمومی .حقوق ارتفاقی ندارد. به نام قدرت 
خاقان پورش��اهرضا ونصرت انصاريپوربالسويه ثبت و س��ند صادر شده است وبه موجب 
س��ند رهنی ش��ماره10551 مورخ 85/12/21 دفترشماره5 ش��هرضا از طرف نامبردگان در 
رهن بانك ملت ش��عبه مركزی شهرضا قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بستانكار 
تقاضای صدور اجرائيه نموده و پس از ابالغ اجرائيه به درخواس��ت بستانكار باستناد قانون 
اص��الح م��اده 34 اصالحی قان��ون وحذف م��اده 34 مكرر و آئين نام��ه اصالحی مربوطه 
پ��الك مذكور م��ورد ارزيابی قرارگرفته وبرابر صورت مجلس تنظيمی توس��ط مامور اجرا 
وبرگ ارزيابی كارشناس��ان رسمی دادگستری بدين ش��رح توصيف وارزيابی گرديد: ملك 
مذكوربه صورت يكباب منزل مسكونی يك طبقه به مساحت اعيانی همكف 254 مترمربع 
وزيرزمين انباری 64 مترمربع واتاق س��رپله به مس��احت 9 مترمربع می باش��د وعرصه آن 
نيز 447 مترمربع ميباش��د.منزل مذكوربا اس��كلت ديوارباربربا آجرومالت ماس��ه س��يمان 
،س��قف تيرآهن وآجرودربه��ای خارجی تعدادی آهنی وتع��دادی آلومينيوم نمای خارجی 
وداخل حياط آجرچهار س��انتی وس��نگ ،آش��پزخانه اوپ��ن ونمای داخلی ت��ا ارتفاع يك 
مترس��نگ چينی ومابقی اندود گچ وس��قف نيزابزارگچ بری وكف س��الن سراميك 40×40 
وكف اتاقها موزائيك ميباشد.سيس��تم سرمايشی وگرمايش كولرآبی وبخاری گازی ميباشد.

ارتفاع ساختمان درقس��مت شرقی )ساختمان اصلی ( 30/30 متروارتفاع ساختمان قسمت 
غربی نيز2/90 مترميباش��د.دارای انشعاب آب وبرق وگازوحياط سازی كامل با كف فرش 

موزائيك وكف تراس س��نگ گرانيت وقسمتی ازبدنه نيزسنگ گرانيت ميباشد.به مبلغ يك 
ميلياردوچهارصدوچهل وش��ش ميليون وهفتصد هزارريال )1,446,700,000(ريال ارزيابی 
گرديده اس��ت.  در جلس��ه مزايده كه ازس��اعت 9 صبح الی 12 روزدوشنبه مورخ 23/ 3/ 
90 در ش��عبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تش��كيل ميگردد.از طريق مزايده به فروش ميرسد 
.چنانچه روز مزايده با تعطيل پيش بينی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزايده 
تش��كيل ميگردد.مزايده از مبلغ كارشناس��ی يك ميليارد و چهارصد و چهل و شش ميليون 
وهفتصد هزارريال)1,446,700,000( ريال كارشناسی شروع وبه باالتربن قيمت به هر كس 
كه خريدار باش��د فروخته ميش��ود طالبين ميتوانند قبل از تش��كيل جلسه از مورد مزايده به 
آدرس: ش��هرضا- خيابان حافظ غربی –كوچه شهيد بهمنی-پالك81 بازديد به عمل آورند 
الزم به ذكر اس��ت كه كليه هزينه های قانونی اعم از هزينه های انتقال س��ند در دفاتر اسناد 
رس��می وماليات وعوارض ش��هرداری وبدهی های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب 
و برق وگازوس��اير هزينه های متعلقه بر عهده برنده مزايده ميباش��د اين آگهی يكنوبت در 

روزنامه اصفهان امروز در تاريخ 27/ 2/ 90 چاپ ومنتشر ميشود.
 مير محمدی - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

  
آگهي ابالغ اجرائيه كالسه 2270/ 107 ش 88

2/484 بدينوس��يله به آقايان محسن شيريان دس��تجردی فرزند نصراله به شماره شناسنامه 
6192 صادره ازاصفهان وش��ماره ملی ب��ه  6609320111 به آدرس :ش��هرضا كيلومتر25 
جاده ش��هرضا اصفهان ش��ركت دام شيريان و حس��ين بنائيان دس��تجردی فرزند مصطفی 
به ش��ماره شناس��نامه 6659 صادره از دولت آباد دس��تجرد وش��ماره ملی 6609325123 
،احمدرضا قاس��ميان فرزند علی به ش��ماره شناس��نامه 6126 صادره ازاصفهان به ش��ماره 
ملی 6609319456  ،خانم صغرا عابدی دس��تجردی فرزند رضا به ش��ماره شناسنامه 124 
صادره ازاصفهان به ش��ماره مل��ی6609748012 به آدرس های ش��هرضا كيلومتر25 جاده 
ش��هرضا اصفهان مهيارمنزل ش��خصی كه برابر گزارش پاس��گاه انتظامی مهيارنامبردگان در 
آدرس��های مذكور مورد شناسائی واقع نگرديد ابالغ ميگردد ؛ براساس قرارداد شماره 839 
مورخ 84/3/17 تنظيمی در بانك س��په ش��عبه انقالب شهرضا ش��ما مبلغ پنجاه ونه ميليون 
وچهارصدونود ويك هزاروششصدوشصت وش��ش ريال 59,491,666 ريال از تسهيالت 
بانك مذكور استفاده كه به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست مديريت شعبه بانك سپه 
منطقه اصفهان اجرائيه به مبلغ يكصدوس��ه ميليون ونهصدونودونه هزارويكصدوچهل وسه 
ريال )103,999,143( ريال بابت اصل طلب وخسارت تاخير تاديه تا تاريخ 88/4/20كه از 
اين تاريخ به بعد روزانه مبلغ س��ی وسه هزاروچهارصدوسيزده ريال 33,413ريال بانضمام 
هزينه های متعلقه به آن اضافه ميگردد صادر وتحت كالس��ه 107/2270/ش/88 در اجرای 
ثبت اسناد وامالك شهرضا در جريان رسيدگی ميباشد لذا به استناد ماده 18آئين نامه اجرای 
مفاد اس��ناد رس��می مصوب 1387 مراتب يكنوبت در روزنامه زاين��ده رود چاپ اصفهان 
جهت ابالغ به  شما چاپ ومنتشر ميگردد وظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عمليات 

اجرائی جريان خواهد يافت.
ميرمحمدی - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

  
فقدان سند مالكيت

2/485 نظ��ر ب��ه اينكه خانم كوك��ب ميرباقري وش��اره فرزند س��يدمحمد باارائه دو برگ 
استشهادمحلي كه هويت شهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت يك دانگ 
مشاع ازششدانگ يكباب خانه شماره 895 واقع درمزرعه موغان سه اصلي بخش يك ثبتي 
شهرضا شده كه تمامت يك دانگ مشاع ازپالك فوق درصفحه 199 دفتر237 ذيل ثبت شماره 
33876 بنام نامبرده ثبت وسندصادرش��ده است اينك نامبرده درخواست صدورسندمالكيت 
المثني نسبت به يك دانگ مشاع مالكيت خودازپالك فوق رانموده 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 اش��اره اي نش��ده 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 س��ند مالكيت يا س��ند معامله تس��ليم نمايد واگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرس��دويا در صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت معامله ارائه نشود 
اداره ثبت س��ند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��ليم خواهد كرد .در 
صورت ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض 
 در دو نس��خه تنظيم ويك نس��خه آن به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مسترد

مي شود. 
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

خبر

ناسا در نظر دارد از ايستگاه بين المللی 
فضايی به عنوان بستری برای آزمودن 
مأموريت های انس��انی به سوی مريخ 
اس��تفاده كن��د از اين رو قص��د دارد 
مأموريت��ی ي��ك هفته اي را به س��وی 

مريخ در اين ايستگاه شبيه سازی كند.
مطالع��ات ابتداي��ی ب��ر روی يافت��ن 
راهكارهاي��ی تأثيرگ��ذار و ايم��ن از 
جانب برج كنترل ناس��ا بر روی زمين 
متمركز خواهد شد تا اين پايگاه بتواند 
فضانوردان را برای انجام عملكردهايی 

خودمختارتر آزاد بگذارد.
فضانوردان��ی ك��ه در اي��ن مأموريت 
حضور خواهند داشت قادر به صحبت 
كردن با برج كنترل نخواهند بود، زيرا 
ام��واج راديويی در حالی كه س��رعتی 
برابر س��رعت نور داش��ته باشند برای 
رس��يدن به زمين 22 دقيق��ه زمان نياز 
 دارند و پاسخ دادن به پيام دريافت شده
از سوی مريخ نيز به همين مدت زمان 
نياز خواهد داش��ت و از اين رو چنين 
تأخي��ر زمانی برق��راری مكالمه عادی 
مي��ان مريخ و زمي��ن را غي��ر ممكن 

مي كند.
به گفته پيت هاس��بروك هدف اصلی 
اس��تفاده از ايس��تگاه فضاي��ی ب��رای 
شبيه سازی مأموريتی به سوی مريخ و 
يا يك اخترواره اس��ت. اين مأموريت 
شبيه سازی شده يك هفته اي مي تواند 
ق��دم اولی در مس��ير ش��كل دادن به 
مأموريت های پيچيده ش��به مريخی به 
ش��مار رود. از ديگر طرح ه��ای ارائه 
ش��ده برای ش��بيه س��ازی مأموريتی 
مريخی اس��تفاده از فضانوردانی است 
كه پس از شش ماه زندگی در بی وزنی 
تازه به زمين بازگش��ته اند تا بالفاصله 
پس از بازگش��ت به زمي��ن و پيش از 
اين كه اعضای بدنشان با شرايط زمين 
س��ازگار ش��ود از آنه��ا در ش��رايطی 
مريخی  مأموريتی  شبيه س��ازی ش��ده 
اس��تفاده شود. ش��ش ماه مدت زمانی 
است كه انس��ان امروزی با استفاده از 
تكنولوژی های كنونی مي تواند خود را 
به مريخ برسانند. در واقع به اين دليل 
از فضانوردانی كه برای ش��ش ماه در 
فضا زندگی كرده اند در اين مأموريت 
استفاده مي شود تا قدرت فيزيكی آنها 

پس از اي��ن مدت اقامت در ش��رايط 
خ��أ در چني��ن مأموري��ت طوالن��ی 
مدتی آزموده ش��ود. با وج��ود اين كه 
تأثي��ر ني��روی گرانش ب��ر روی زمين 
قدرتمندت��ر از مري��خ اس��ت. تركيب 
اقامتی ش��ش ماهه در ايستگاه فضايی 
و مأموريتی ش��بيه سازی شده بر روی 
زمين مي تواند تجربه اي ارزشمند برای 

ناسا به شمار رود.
در  مريخ��ی  مأموري��ت  شبيه س��ازی 
ش��دن  محب��وس  ش��امل  ايس��تگاه 
فضانوردان ايس��تگاه در اتاقكی مجزا 
اس��ت ت��ا بهت��ر بتوانند ش��رايط اين 
مأموري��ت را درك كنن��د. همچني��ن 
ناس��ا در نظر دارد از آزمايش��گاه های 
ايس��تگاه برای آزم��ودن تجهيزاتی كه 
برای س��فرهای آينده فضايی ضروری 

هستند، استفاده كند.
به جز مورد ذكر شده برای شبيه سازی 
 مأموري��ت ب��ه مري��خ، ه��م اكن��ون
ش��ش داوطل��ب خ��ود را در محي��ط 
مأموريتی  شبيه س��ازي ش��ده چني��ن 
ق��رار داده اند. آنها ب��ه مدت 520 روز 
از هم��ه امتي��ازات زندگی در س��ياره 
آبی رن��گ زمي��ن محروم ش��ده و با 
تكيه ب��ر تجهيزات حماي��ت از بقا و 
سرويس های داخل كپسول شبيه سازی 
به زندگی خود ادامه دهند و بدين شكل 
س��فر انس��ان به مريخ را از نقطه نظر 
پزش��كی و روانپزش��كی شبيه س��ازی 
نمايند. كل مأموريت ش��امل سه دوره 
اس��ت كه عبارتن��د از دوره 250 روزه 
اول كه س��فر رفت به مريخ را ش��امل 
می شود، دوره 30 روزه مدارگردی به 
دور مريخ، فرود بر س��طح و بازگشت 
دوب��اره به مدارگ��رد و در نهايت يك 
دوره 250 روزه ب��رای بازگش��ت ب��ه 
زمين درس��ت مانند يك س��فر واقعی 
ب��ه مريخ، اين ش��ش داوطلب، تنها به 
تجهي��زات حمايت از بقای كپس��ول 
خود متكی خواهن��د بود، هيچ ارتباط 
فيزيك��ی با بيرون نخواهند داش��ت و 
تنها راه برقراری ارتباط با زمين ارسال 
و درياف��ت ايميل و يا پيام های صوتی 
 خواه��د بود كه ب��ا 44 دقيق��ه تأخير
)22 دقيقه برای رفت و 22 دقيقه برای 

برگشت( صورت خواهد گرفت!

انتخ��اب جايی كه مس��واك تان را قرار می دهي��د، جايی كه 
تلويزيون تماشا می كنيد و مكانی كه مواد غذايی را نگهداری 
می كنيد و خيلی انتخاب ه��ای ديگر می تواند تأثير زيادی بر 
سالمت شما داشته باشد. باور نداريد؟ نكته هاي زير را بخوانيد 
تا ببينيد بدترين جاهای خانه و هواپيما و كالس های بدنسازی 

و... كجاست. 

- بدترین جا برای نگهداری مسواک  
بدترين محل برای قرار دادن مسواك سينك دست شويی است. 
البته خود سينك مشكلی ندارد و همه مشكل به نزديكی آن 
به توالت مربوط اس��ت. به گفته محققان و ميكروب شناسان 
دانش��گاه آريزونا، به طور متوسط در يك كاسه توالت حدود 
سه ميليون ميكروب وجود دارد. اين ميكروب ها می توانند تا دو 
متر جابه جا شوند و روی زمين، ديوارها و روی مسواك قرار 
بگيرند. بهتر است مسواك را بيرون توالت در كابينت دارو يا 

يكی از كابينت های آشپزخانه نگهداری كنيد.  
- بدترین جای خواب 

بدترين محل برای خوابيدن زير پتو است. موقع خواب به طور 
كامل زير پتو نرويد و پتو را روی سرتان نكشيد. گرم شدن زياد 
موجب می شود نتوانيد خواب راحتی داشته باشيد. هلن برگز، 
متخصص چرخه بيولوژيك از دانشگاه راش شيكاگو در اين 
باره می گويد: هنگام خواب به طور طبيعی دمای بدن كاهش 
پيدا می كند و اين موضوع موجب می شود افراد خواب راحتی 
داشته باشند. در واقع بدن برای داشتن خواب راحت دما را از 
طريق دست ها و پاها از دست می دهد. توصيه می شود هنگام 
خواب ابتدا برای اتساع رگ ها جوراب بپوشيد، بعد جوراب را 

درآوريد و اجازه دهيد پاهايتان از پتو بيرون باشد. 
- بدترین جا برای نگهداری باقی مانده غذا 

بدترين محل برای گذاشتن باقيمانده غذا يخچال است. قرار 
دادن يك ظرف بزرگ غذای داغ به طور مس��تقيم در يخچال 
روش مناسبی برای سرد كردن غذا و پيشگيری از مسموميت 
غذايی نيست. دكتر پيتر س��يندر، محقق و استاد مديريت و 
تكنولوژی در اين باره می گويد: در اين صورت ممكن است 

برای كاهش دمای قسمت ميانی غذا زمان زيادی الزم باشد و 
اين محل به مكان مناسبی برای رشد و تكثير باكتری ها تبديل 
شود. شما می توانيد غذا را تا يك ساعت پس از پخت برای 
خنك شدن بيرون نگهداريد و سپس در يخچال قرار دهيد. يا 
غذا را در ظروف كوچك تر بريزيد و در يخچال قرار دهيد. در 

اين صورت غذا زودتر سرد می شود. 
- بدترین جا برای نصب برگه یادآوری 

بدترين محل برای چسباندن برگه يادآوری كارها، در يخچال 
است. چون شما وقتی می خواهيد چيزی از يخچال برداريد 
س��راغ آن می رويد و ممكن است به هيچوجه به برگه ای كه 
روی يخچال نصب كرده ايد توجه نكنيد. به عقيده روان شناسان، 
ديدن كمك كننده است اما به شرطی كه به آن توجه شود. در 
يك بررس��ی مشخص شد نصب تابلويی كه افراد را تشويق 
می كند به جای اس��تفاده از آسانس��ور، از پله اس��تفاده كنند، 
موجب می شود افراد تا 200 درصد بيشتر از پله استفاده كنند. 
بهتر اس��ت برگه يادآوری كارها را در محلی كه به آن توجه 
می كنيد به عن��وان مثال كنار تلويزيون قرار دهيد. نكته ديگر 
آن كه ذهن خيلی سريع به اين محل عادت می كند و توصيه 
 می ش��ود هر چند وقت يك بار محل برگه ه��ای يادآوری را

تغيير دهيد. 
- بدترین جا برای گذاشتن كيف دستی 

بدترين محل برای گذاشتن كيف دستی ميز آشپزخانه است. 
كيف دستی شما وسيله حمل ونقل ميكروب هاست. محققان 
در بررسی های خود در هر سانتی متر مربع از سطح كيف دستی 
و كيسه های خريد 65 هزار باكتری مشاهده كرده اند. شايد باور 
نكنيد اما يك س��وم كيف دستی ها و كيسه های خريد حاوی 
باكتری های مدفوعی بوده اند. خانم ها كيف شان را همه جا همراه 
خودشان می برند. با قرار دادن كيف روی ميز رستوران، كف 
اتوبوس و ايستگاه مترو آلودگی ها روی آن قرار می گيرند. بهتر 
است كيف تان را در كشو يا روی صندلی و خالصه هرجايی به 

جز جايی كه غذا تهيه يا خورده می شود قرار دهيد. 
- بدترین جای كالس بدنسازی 

بدترين محل برای ايستادن در كالس های بدنسازی و ورزش، 
رديف جلو و روبه روی آينه اس��ت. ش��ايد ب��ه دليل اين كه 
خودتان را در آينه ببينيد، جايتان را تغيير دهيد اما نتيجه يك 
بررسی كه در س��ال 2003 انجام شده است، نشان داده است 
اگر خودتان را هنگام انجام تمرينات ورزشی نبينيد، بهتر است. 
در اين تحقيق بررسی 58 زن كه شدت و نوع ورزش يكسانی 
داشتند، نشان داد آنهايی كه هنگام انجام تمرين های ورزشی 
خودشان را در آينه می ديدند در مقايسه با افرادی كه در اتاقی 
بدون آينه ورزش می كردند احساس بدتری نسبت به بدنشان 
داشتند. بهتر است جايی از كالس كه روبه روی آينه نباشد و در 
 ضمن بتوانيد تمرينات را به خوبی ببينيد و تمركز داشته باشيد

انتخاب كنيد. 
- بدترین جا برای گذاشتن كفش و دمپایی 

بدترين محل برای گذاشتن كفش و دمپايی كمد اتاق خواب 
اس��ت. راه رفتن در خانه با كفش��ی كه با آن بيرون خانه راه 

رفته ايد، مهم ترين راه انتقال ميكروب ها، مواد آلرژن و آالينده ها 
به داخل خانه اس��ت. بهتر است كفش ها را در قفسه يا كمد 
كوچكی در نزديك ترين نقطه به در ورودی آپارتمان قرار دهيد 

و با اين كار از ورود آلودگی به خانه پيشگيری كنيد. 

- بدترین جای چراغ مطالعه 
برخ��ی افراد عادت دارند قبل از خواب مطالعه كنند و كتاب 
داستان بخوانند. بدترين محل تابيدن نور مطالعه شبانه باالی 
سر است. نتايج مطالعات نشان داده است نور مستقيم در باالی 
سر موجب تاخير در ترشح مالتونين و اخالل در خواب شبانه 
می ش��ود. بهتر اس��ت يك نور موضعی ماليم را روی كتاب 
بتابانيد. در اين صورت شما می توانيد كتاب بخوانيد در حالی كه 
اتاق تاريك است و بدن تان می تواند برای خواب آماده شود. 

- بدترین جا برای گذاشتن داروها 
بدترين محل برای نگهداری داروها قفسه دارو در حمام است. 
دمای يك حمام حاوی بخار به راحتی به 37 درجه سانتی گراد 
می رس��د كه از دمای پيشنهادی برای نگهداری بيشتر داروها 
باالتر است. بهترين محل برای نگهداری داورها جايی سرد و 

خشك مانند يخچال است. 
- بدترین جا برای گذاشتن ميوه ها تا قبل از شستن آنها 

بدترين جا برای گذاشتن ميوه ها قبل از شستن سينك آشپزخانه 
اس��ت. به گفته كلی رينولد، استاد ميكروب شناسی دانشگاه 
آريزونا سينك آشپزخانه بيش��ترين ميزان ميكروب را دارد و 
ميزان آلودگی آن حتی از توالت بيشتر است. توصيه می شود 
ميوه ها را در سبدی بگذاريد و بدون اين كه با سينك تماس 
داشته باشند آنها را بشوييد. اگر ميوه هايی مانند توت فرنگی و 
شاتوت كه بدون پوست كندن خورده می شوند، هنگام شستن 
در س��ينك افتاد آن را دور بيندازيد و از خوردنش صرف نظر 

كنيد. 
- بدترین جا برای استفاده از هدفون 

بدترين محل ها برای استفاده از هدفون هواپيما، قطار يا ايستگاه 
مترو اس��ت. هرچند ش��ايد در ظاهر گوش دادن به موسيقی 
دلخواه از شنيدن سر و صدای موجود در اين محل ها بهتر باشد 

اما بررسی ها نشان داده است استفاده از هدفون در محيط های پر 
سر و صدا احتمال بلندتر كردن صدا را بيشتر می كند. محققان 
دانشگاه هاروارد دريافته اند افراد در محيط های آرام صدا را در 
سطح ايمن تری تنظيم می كنند، اما وقتی صدای زمينه ای مانند 
سر وصدای سالن هواپيما به محيط اضافه می شود تا 80 درصد 
و تا 89 دسی بل صدا را باال می برند. اين ميزان بلندی صدا در 
طوالنی مدت می تواند در افراد آسيب شنوايی ايجاد كند. بهتر 
اس��ت در محل های پر س��ر و صدا از هدفون استفاده نكنيد، 
هرچند در بررسی محققان دانشگاه هاروارد مشخص شد تنها 
20 درصد افراد مورد مطالعه با باال رفتن سر و صدای محيط 

استفاده از هدفون را كنار گذاشتند. 
- بدترین جا برای نگهداری از قهوه 

بدترين محل ب��رای نگهداری دانه يا پ��ودر قهوه يخچال يا 
فريزر اس��ت. جان مك گرگور، متخصص صنايع غذايی و 
استاد دانشگاه كلمسون در اين باره می گويد: هر بار كه آن را 
از يخچال يا فريزر بيرون می آوريد دمای آن تغيير می كند و اين 
موضوع روی طعم قهوه تأثير می گذارد. درس��ت مثل اين كه 
يك فنجان قهوه را بارها و بارها بجوشانيد. دانه ها يا پودر قهوه 
را در قوطی های شيشه ای نيمه شفاف دردار ريخته و در كابينت 

آشپزخانه نگهداری كنيد. 
- بدترین جا برای تماشای تلویزیون 

بدترين محل تماشای تلويزيون جايی است كه غذا می خوريد. 
بررسی ها نشان داده است تماشای تلويزيون هنگام غذا خوردن 
موجب می ش��ود نتوانيد به مقدار غذايی كه می خوريد توجه 
كنيد. نتايج مطالعه ای كه در سال 2006 روی گروهی داوطلب 
انجام ش��د نشان داد افراد هنگام تماشای تلويزيون تندتر غذا 
می خورند. همچنين هنگام تماشای برنامه های تفريحی مصرف 
ماكارونی و پنير تا 71 درصد بيشتر می شود. توصيه می شود 
تلويزي��ون را در نزديكی ميز غذا خوری قرار ندهيد و هنگام 
غذا خوردن تلويزيون را خاموش كنيد. بهترين محل تماشای 
تلويزيون جايی دور از آش��پزخانه است كه حتی اگر هوس 
خ��وردن چيزی به س��رتان زد، مجبور ش��ويد چند قدمی تا 

آشپزخانه راه برويد.

آمادگی برای سفر به مریخ جاهای بد برای چیزهای خوب ! 
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دوران جوانی، دورانی اس��ت كه ت��وان درك زندگی 
به صورت مجمل و ش��ناخت فردی در حد سطحی 
در انسان پديدار می ش��ود و هر چه زمان می گذرد، 
اين درك و ش��ناخت عميق تر می گ��ردد. زمان فعال 
دوره جوان��ی با دوره رش��د عقلی و جس��می همراه 
اس��ت. ش��ناخت ويژگی ه��ای دوران جوانی برای 
جوانان ضروری است، زيرا انسان تا خود را نشناسد 
و خصوصيات خود را درك نكند، قادر به س��اختن و 

پرورش خود نيست.
اثرپذیری 

انسان موجودی اثرپذير و آموزش پذير است و به طور 
غريزی و طبيعی ديده ها و شنيده ها را می آموزد. اين 
طبيعت انسانی در دوران جوانی، از قابليت و توانايی 
بيشتری برخوردار است. از آنجايی كه فكر و دل جوان 
هنوز دچار دل مشغولی های روزگار و مسائل متنوع 
فردی و اجتماعی نگش��ته، از موقعيت بسيار مناسبی 
ب��رای يادگيری بهره مند اس��ت و قلب و دل او مانند 
زمين آماده كشت، هر دانه ای را پذيرفته و می پروراند، 
از اي��ن رو در صورت عدم اقدام به موقع، روح جوان 
بر اثر گذر ايام و باال رفتن س��ن، كمتر اثرپذير خواهد 
ب��ود. وظيفه اوليای جوان، در قب��ال اين ويژگی، اين 
اس��ت كه مواظب باش��ند قلب جوان بر اثر سستی و 
كاستی ايشان، محل كشت شيطان صفتان قرار نگيرد. 
در واقع اثرپذيری عاملی اساسی در شخصيت انسان 
و به خصوص جوان اس��ت و مادر شخصيت انسان 
است. با آن كه اين ويژگی با وجود نقش كليدی خود، 
در اغلب موارد در اختيار خود بوده، ولی از آنجايی كه 
قبل از ش��ناخت خود، محيط های اطراف به صورت 
گس��ترده در انس��ان تأثير می گذراند و عوامل زيستی 
)وراثت غدد جنسی و سن( در كنار آن از نقش مهمی 
برخوردارند، الزم اس��ت اين ويژگی مورد توجه اوليا 
و مربي��ان قرار گيرد تا عمده ش��خصيت جوان را در 
دوران قبل از جوانی ش��كل دهند.از اين رو، هر چند 
بع��د از دوران جوان��ی هم می توان در ش��خصيت 
تغييرات مهمی ايجاد كرد، ولی كاری تقريباً مش��كل

 

است.
رشد عقلی

در روايات اس��المی نسبت به تقسيم عقل، به اعتبار 
نوع رشد آن، اش��ارات و تصريحاتی وجود دارد و با 
توجه به فرمايش امام علی )ع( انس��ان دارای دو نوع 
رش��د عقلی- فيزيكی و اكتس��ابی – آموزشی است. 
جوانان بايد سعی تمام نمايند تا در هر زمينه بر رشد 
عقلی خود بيفزايند.مطلب مهم ديگر ضرورت كسب 
معرفت در دوره نوجوانی و جوانی از ديدگاه اسالمی 
است. امام مجتبی )ع( فرموده است: »علم چون نوری 
 ف��را راه جوان می تابد و رهگش��ا می ش��ود. به نظر
نمی رسد كه برای جوانان كاری بهتر از فراگيری علوم 

و صنايع و هنرها وجود داش��ته باشد«. از آنجايی كه 
آموزش يك امر تدريجی اس��ت و نياز به حوصله و 
گذر ايام دارد، آموختن تجربه بيشتر، نياز به زمان بيشتر 
دارد، بنابراين بسيار روشن است كه نوجوان چون به 
دليل كمی سن و سال هنوز قادر نيست از دانش تجربه 
ديگران بهره مند گردد و از اين رو به طور طبيعی دارای 
جهالت نس��بی و نقصان تجربه علمی خواهد بود. به 
خوبی پيداست كه او دارای جهانی ويژه است كه هيچ 

مالمت و سرزنشی را بر نمی تابد. 
پاک دلی و رقت قلب

اين فضيلت به صورت طبيعی در نهاد جوانان، موجود 
و مايه تمايل ايش��ان به خير و نيكی اس��ت و هر چه 
انسان از دوره جوانی فاصله می گيرد، قلب او نيز غليظ 
و غير قابل انعطاف می گردد كه اين خود دليل ديگری 
برای تربيت به هنگام جوانان اس��ت. بنابراين رقت و 
مهربانی، مايه عفو و گذشت، تعالی و ترغيب، گرايش 
به حق و حقيقت و در نتيجه مايه سازندگی اجتماعی 
خواهد بود. با اين بيان، محيط س��الم خانه، مدرسه و 
جامعه هر يك با ضريبی خاص در ايجاد و تقويت اين 
روحيه و روحيات مشابه مؤثر بوده، از عوامل اساسی 

شمرده می شوند. 
دین گرایی

يكی از روحيات پرارزش بشری كه نتيجه روحيه حق 
طلبی و فضيلت خواهی است، دين گرايی است. اين 
روحيه به اعتراف بس��ياری از روان شناس��ان در آغاز 
دوران جوانی به ش��دت فعال گرديده، رشد می يابد. 
گويا همه روان شناس��ان در اين نكته متفق القولند كه 
مابي��ن بحران تكليف و جهش ناگهانی احساس��ات 
مذهبی، ارتباط��ی وجود دارد. توجه به اين نكته الزم 
است كه روحيه دين گرايی در بين جوانان، مانند ديگر 

نيروهای جوانی بر اثر گذر ايام ضعيف می شود. از اين 
رو چنانچه اوليای جوان نتوانند چنين فرصت مناسبی 
را غنيمت شمارند، در فرصت های بعدی به سختی 
م��ی توان وظيفه تعلي��م آداب و احكام دينی را انجام 

داد.
میل به آزادی

از نظر جوان عقل و منطق و مصلحت و نظم و قانون 
نوعی محدوديت اس��ت، بايد با آنها مبارزه كرد تا به 
خواس��ته های مطلوب خود رسيد. جوانان با نظر به 
اين كه به سبب طغيان غرايز، جنبه عقالنی ضعيفی پيدا 
می كنند و به شدت احساساتی می شوند و طبع شان 
آنها را به س��وی لذت گرايی س��وق می دهد. اگر از 
آزادی مطل��ق بر خوردار ش��وند، به انواع فس��ادها و 
فحشاها و انحراف ها دچار می شوند، زيرا غرايز آدمی 

كور و بی شعور است.
میل به زیبایی و خود آرایی

اين روحيه از نظر روايات اسالمی برای جوانان ثابت 
بوده و رعايت آن از سوی اوليا پسنديده و الزم است. 
انس��ان دارای روحيه زيبا گراي��ی و حس زيبا طلبی 
اس��ت و اس��الم نيز به اين روحيه توجه داشته و در 
ابعاد مختلف زندگی به رعايت زيبايی سفارش نموده 
است. اسالم ضمن رعايت روحيه زيبا خواهی افراد و 
به خصوص جوانان، راهكارهايی را برای حفظ  جمال 
جوانی توصيه كرده است. جوانان بايد جمال و زيبايی 
را برای خود جمال و زيبايی بخواهند، نه برای جلب 
توجه ديگران، زيرا هنگامی می توان زيبايی را در همه 
جا رعايت كرد كه فی نفسه برای آن ارزش قائل شد، 
اما اگر تنها برای برانگيختن ديگران باشد، ممكن است 
جوانان عزيز را در مسير ناپسند رياكاری و خود پرستی 

قرار دهد. 

کاالديوم يا فيل گوش گياهي
با برگ هاي تيرکماني

كاالديوم يا فيل گوش، داراي ريش��ه هاي غده اي بوده و توسط آنها 
ازدياد يافته و برگ هاي آن به ش��كل تيركماني اس��ت. كاالديوم يا 
فيل گوش با اس��م علم��ي Caladium bicolor ك��ه از خانوده 
Araceae اس��ت. اين جن��س داراي 15 گونه مختلف اس��ت كه 
همگی چند ساله بوده و در گلخانه پرورش داده مي شوند. قسمت 
هوايي اين گياه در پاييز از بين رفته، ولي ريش��ه هاي غده اي آن در 
زمين باقي مي ماند كه بايد آن را در محل خش��كي تا هنگام كاشت 
نگهداري ك��رد. گونه bicolor، بومي آمري��كاي جنوبي بوده كه 
ارتفاعي در حدود 22 تا 40 سانتي  متر دارد و گسترش آن در حدود 
30 س��انتي متر اس��ت. برگ هاي اين گياه تيركماني بوده و بر روي 
يك دمبرگ طويل  قرار دارند. روي برگ ها، لكه هاي سفيد و قرمز 
ديده مي ش��وند. بعضي از برگ ها داراي رگبرگ ها و لبه هاي سفيد، 

كرم و يا قرمز رنگ است. 
مراقبت از فیل گوش

فيل گوش به نور متوس��ط، گرماي معمولي، خاك هميش��ه خيس، 
رطوبت هواي 70 تا 90 درصدي با خاك كمي اسيدي احتياج دارد 
ك��ه كود مورد نياز اي��ن گياه را مي توان هر دو هفته يك بار از بهار 
تا آخر تابس��تان به مقدار دو گرم در ليتر مورد اس��تفاده قرار داد و 
مخلوطي از خاك برگ، كود حيواني و ذغال چوب و قطعات بسيار 
كوچك آج��ر، جهت افزايش نفوذپذيري و تهويه، خاك مناس��ب 

كاالديوم است.
گي��اه كاالدي��وم از يك غده زيرزميني رش��د مي كن��د كه در طول 
زمس��تان در حالت خواب بوده و در بهار و تابس��تان رش��د فعال 
خود را طي مي كند. بس��يار مهم اس��ت كه پي��ش از عمل تكثير از 

س��المت غده هاي گياه كه زمستان را دوام آورده اند، مطمئن شويد. 
در اواي��ل بهار غده ه��ا را در آورده و غده هاي جوان را از كنار پايه 
 م��ادري جدا كنيد و هر يك را به تنهاي��ي در گلداني با قطر دهانه
9 تا 11 س��انتي متر، حاوي كمپوس��ت گلداني با پايه پيت، بكاريد. 
مي توان از قارچ كش بنوميل، براي جلوگيري از هر نوع فس��اد و 
پوس��يدگي استفاده كرد. غده ها بايد س��طحي كاشته شوند و دماي 
محيط را بايد 24 درجه س��انتي گراد نگاه داريد و زماني كه رشد و 
نمو آغاز ش��د، دما را به20 درجه سانتي گراد كاهش دهيد. مراقب 
باش��يد، گي��اه در معرض جريان ب��اد قرار نگيرد ت��ا برگ هاي آن 
محافظت شود. در ابتداي كاشت غده، بايد به  گياه آب كمتري داد 

و وقتي جوانه ها رشد كردند، آبياري را زيادتر كرد.
در ضم��ن خيس كردن برگ  ها با آب ولرم، ي��ك يا دوبار در روز 
بسيار مفيد است. اگر برگ هاي گياه فيل گوش ريز و ضعيف شود، 
ي��ا به تغذيه مصنوعي احتياج دارد و يا نور كافي به آن نمي رس��د 
و اگر برگ ها چروكيده و خش��ك ش��ود، گياه تش��نه است و هوا 
 ه��م خيلي گرم ب��وده، پس بايد گياه را آبياري و غبارپاش��ي كنيد.
به ج��ا ماندن قطرات آب روي برگ ها و يا قرار گرفتن در مس��ير 
شلوغ و پژمرده باعث مي شود برگ ها شكاف بردارند. آبياري بيش 
از اندازه و زهكش��ي نامناسب ، سفيدك هاي قارچي و يا ساقه هاي 
زيرزمين��ي پدي��د مي آورد. همچنين به واس��طه آفتاب مس��تقيم و 
اس��تفاده از مواد براق كننده ش��يميايي، لكه هاي قهوه اي در وس��ط 

برگ ها نمايان مي شود.

گلخند
فرصت را از دست ندهید

يك��ی از مهم ترين وظايف خانم ها در طی دوران بارداری حفظ س��المتی خود 
و جنين ش��ان با داش��تن تغذيه س��الم در اين دوران است. انتخاب های صحيح 
در تغذيه بارداری به بهبود رش��د و تكامل جنين كمك می كند. برخالف تصور 
خيل��ی از افراد كه فكر می كنند در دوران ب��ارداری بايد انرژی فراوانی دريافت 
كنن��د، دريافت كالری ش��ما بايد روزان��ه به طور متوس��ط 300 كالری بيش از 
آنچ��ه كه قبل از بارداری مصرف می كرديد، باش��د. هر چند كه ممكن اس��ت 
در ماه های اول بارداری حالت تهوع و اس��تفراغ برای شما مشكالتی ايجاد كند، 
 سعی كنيد رژيم متعادلی داشته باشيد و ويتامين های مورد نياز دوران بارداری را

دريافت نماييد.
توصیه های تغذیه ای در دوران بارداری

- ب��رای دريافت مواد مغذی مورد نياز، انواع متنوعی از غذا ها را مصرف كنيد. 
مصرف روزانه ش��ش تا 11 واحد نان و غ��الت، دو تا چهار واحد ميوه، چهار 
 واحد يا بيش��تر س��بزيجات، چهار واحد لبنيات و س��ه واحد از منابع پروتئينی
)گوشت قرمز، مرغ، ماهی، تخم مرغ يا مغز دانه ها( توصيه می گردد. ميزان كمی 

از چربی ها و شيرينی ها را دريافت نماييد.
- غذاهای با فيبر باال مانند برنج، ماكارونی، غالت و نان های سبوس دار و نيز 

ميوه ها و سبزيجات را انتخاب نماييد.
- مطمئن شويد ويتامين ها و امالح كافی را از رژيم روزانه خود دريافت می كنيد. 
به منظور اطمينان از دريافت ويتامين ها و امالح كافی، هر روز مكمل ويتامين های 

مورد نياز دوران بارداری را دريافت نماييد.
- در دوران بارداری به طور روزانه 1000 تا 1300 ميلی گرم كلسيم از رژيم خود 
دريافت نماييد. به اين منظور روزانه حداقل چهار واحد لبنيات و غذاهای غنی 
از كلس��يم بخوريد. بهترين منابع كلسيم لبنيات مثل شير، ماست، پنير، كشك و 
قره قوروت و نيز غذاهای دريايی است. ساير منابع كلسيم شامل سبزيجات برگ 

سبز، كشمش، بادام، پسته، بادام زمينی و گردو است.
 - ب��رای اطمين��ان از درياف��ت 27 ميلی گ��رم آه��ن در روز، حداق��ل روزانه

سه واحد از غذاهای غنی از آهن را مصرف كنيد. غذاهای غنی از آهن عبارتند 
از گوش��ت قرمز، ماهی، مرغ، زرده تخم مرغ، سبزی های دارای برگ سبز تيره 
مثل اس��فناج تازه و جعفری، حبوب��ات مثل عدس و لوبيا، دان��ه های روغنی، 
 خشكبار مثل انواع برگه، برگه آلو و هلو و زردآلو، توت خشك، انجير خشك و

كشمش .
- زنان ب��اردار روزانه 70 ميلی گرم ويتامين C نياز دارند. بنابراين حداقل يكی 
از منابع خوب ويتامين C را در روز مصرف كنيد. ويتامين C در س��بزيجات و 
ميوه های تازه و بيشتر در مركبات )پرتقال، گريپ فروت، انواع ليمو و نارنگی(، 
كيوی، انواع توت، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، هندوانه، طالبی، توت فرنگی، 

سيب زمينی و سبزيجات برگ سبز مثل كلم بروكلی موجود است.
- روزان��ه حداقل يكی از منابع خوب اس��يد فولي��ك را دريافت نماييد. منابع 
غنی از اس��يد فوليك عبارتند از مخمر )ماء الشعير(، حبوبات پخته )مانند انواع 
 لوبيا و نخود(، س��بزيجات برگ س��بز تيره مانند اسفناج پخته، گوشت گوساله،
جوانه گندم خام، كاهو، آب پرتقال، كلم، زرده تخم مرغ و موز. هر خانم باردار 
روزانه حداقل به 0/4 ميلی گرم اسيد فوليك نياز دارد تا از بروز نقص لوله عصبی 

در جنين )اسپينا بيفيدا( پيشگيری كند .
 - روزان��ه يك��ی از منابع خوب ويتامي��ن A را دريافت نمايي��د. منابع غنی از

ويتامين A عبارتند از جگر، هويج، كدو حلوايی، طالبی، زردآلو، آب كدو، شلغم، 
چغندر، كلم بروكلی، گريپ فروت، اس��فناج و س��اير سبزيجات با رنگ تيره و 
برگی شكل، ش��ير، زرده تخم مرغ. البته در مورد مصرف جگر و آب هويج كه 
دارای مقدار زيادی ويتامين A هستند، حتماً با پزشك خود مشورت كنيد، زيرا 
دريافت اضافی ويتامين A )بيش از 1000 واحد بين المللی در روز( ممكن است 

با ناهنجاری های جنينی در ارتباط باشد.
غذاهایی را که باید زنان باردار از آنها اجتناب کنند

- در طول بارداری از مصرف الكل اجتناب كنيد. مصرف الكل با زايمان زودرس، 
عدم رشد ذهنی، نقص های مادرزادی و وزن كم هنگام تولد مرتبط می باشد.

ب��ه كمت��ر از 300 ميل��ی گ��رم در روز مح��دود  - مص��رف كافئي��ن را 
نماييد . 

ميزان كافئين در نوش��يدنی های متنوع، به دانه ها و برگ های اس��تفاده ش��ده و 
 چگونگی آماده س��ازی آنها وابسته اس��ت. فنجانی با گنجايش 224 گرم قهوه،
به طور ميانگين حاوی 150 ميلی گرم كافئين است، در حالی كه همين ميزان چای 
سياه حدود 80 ميلی گرم كافئين دارد. به خاطر داشته باشيد محتوای كافئين يك 

قالب شكالت برابر يك چهارم فنجان قهوه می باشد.
- استفاده از ساخارين )قند مصنوعی( در طول بارداری به شدت منع می گردد، 
زيرا می تواند از جفت عبور كرده و در بافت های جنين باقی بماند. اما استفاده از 
ساير شيرين كننده های مصنوعی در طول بارداری، چنانچه مورد تأييد و استاندارد 

باشد، بالمانع است.
- ش��يرين كننده های مصنوعی مورد تأييد شامل آس��پارتام، آس سولفام K و 
سوكرالوز می باشند. مصرف اين شيرين كننده ها در حد اعتدال اشكالی ندارد، 
بنابراين با پزش��ك خود راجع به ميزان مصرف اين ش��يرين كننده ها در طول 

بارداری مشورت كنيد.
- ميزان كل چربی رژيم را به 30 درصد يا كمتر از كل كالری روزانه كاهش دهيد. 
مثاًل فردی كه روزانه 2000 كيلو كالری انرژی دريافت می كند، می تواند 65 گرم 

چربی يا كمتر در روز مصرف كند.
- دريافت كلسترول را به 300 ميلی گرم يا كمتر در روز محدود كنيد.

- از مصرف پنيرهايی كه پاس��توريزه نيستند خودداری كنيد، زيرا ممكن است 
س��بب عفونت گردند، اما می توانيد از پنيرهای پاس��توريزه و فرآوری شده و يا 

ماست استفاده نماييد.
- از مصرف غذاهای دريايی خام به خصوص ميگو اجتناب كنيد.

برخی از مشکالت دوران بارداری
حالت ته��وع صبحگاهی: قب��ل از اين كه از رختخواب بلند ش��ويد، مقداری 
 بيس��كوئيت ترد بخوريد. غذای خود را طی چندين وعده در روز و به صورت
كم حجم دريافت نماييد. از مصرف غذاهای پرچرب و س��رخ ش��ده اجتناب 

كنيد.
اس��هال: غذاهای حاوی پكتين و صمغ )دو نوع فيبر غذايی( مانند پوره سيب، 
موز، برنج س��فيد، آرد جو، نان گندم تصفيه شده را بخوريد، زيرا به جذب آب 

كمك می كنند.
یبوس��ت: ميزان زيادی از سبزيجات و ميوه های تازه بخوريد. همچنين شش تا 

هشت ليوان در روز آب بنوشيد.
سوزش سر دل: غذای خود را طی چندين وعده در روز و به صورت كم حجم 
بخوريد. قبل از خوردن وعده غذايی تان، ش��ير بنوش��يد. مصرف نوشيدنی ها و 

غذاهای حاوی كافئين را كاهش دهيد.
ورزش در بارداری

ورزش منظم به شما كمك می كند تا تغييرات جسمانی بارداری را تحمل كنيد، به 
زايمان راحت و پيشگيری از عوارض بعد از زايمان كمك می كند، سطح انرژی 

شما را باال می برد و سالمت شما را بهبود می بخشد.
ورزش همچنين با باال بردن اس��تقامت و كشش عضالت، شما را برای زايمان 
آماده می كند و بهبود پس از زايمان را س��رعت می بخشد. به اغلب زنان باردار، 
حداقل 30 دقيقه ورزش متوسط در اكثر روزهای هفته توصيه می شود، اما حتی 
زمان و دفعات كمتر نيز به آمادگی در زايمان و تناسب اندام شما كمك می كند. 
پياده روی، ورزش مناسبی برای شروع است. اين ورزش شرايط هوازی متوسطی 
با حداقل فشار بر مفاصل ايجاد می كند. ورزش های قدرتی نيز تا زمانی كه وزنه 
سنگين بلند نمی كنيد، مناسب هستند. البته در همه موارد بايد با پزشك خود برای 
انتخاب نوع و شدت ورزش مشورت نماييد در سه ماهه اول بارداری ، اكثر زنان 
نيازی به افزايش وزن ندارند، اين خبر خوبی برای خانم هايی اس��ت كه حالت 
تهوع صبحگاهی دارند. در ماه های اول بارداری ، نياز به افزايش وزن كمی داريد 

كه با دريافت 150 تا 200 كالری اضافی در روز برطرف می شود.
اين ميزان كالری اضافی را می توان با داشتن اشتهايی طبيعی و دريافت 1/5 ليوان 
آب پرتقال يا نصف ليوان ماست كم چرب تأمين كرد. افزايش وزن در سه ماهه 
دوم و س��وم به خصوص چنانچه كم وزن هس��تيد، حائز اهميت است. در اين 
دوران بايد هر ماه 1/5 تا دو كيلوگرم وزن اضافه كنيد. دريافت 300 كالری بيشتر 

در روز، شما را به اين هدف می رساند.

توصیه های دوران بارداری

ضرورت انجام آزمایشات قبل از ازدواج
برای افراد دارای سابقه تاالسمی

»احتمال ابتالی فرزند به تاالس��می شديد 
 در پدر و مادر مبتال به تاالس��می خفيف،
25 درصد اس��ت.« نادری، فوق تخصص 
خ��ون اطفال ب��ا بيان اي��ن مطلب گفت: 
بس��ياری از زوجين به دلي��ل ازدواج های 
غير رسمی و خارج از دفترخانه و در نتيجه 
انجام ندادن آزمايش��ات قبل از ازدواج، از 
ابتالی خود به تاالس��می مينور يا خفيف 
اطالعی ندارند، چرا كه اين بيماری عالئم 
ظاهری خاصی ندارد. وی تصريح كرد: فرد 
مبتال به تاالس��می ماژور از دو سالگی هر 
ماه نيازمند دريافت خون و دريافت داروی 
دسفرال اس��ت كه تا پايان عمر وی ادامه 
خواهد داشت. نادری تأكيد كرد: مبتاليان 
به تاالس��می ماژور در صورت اس��تفاده 

 صحيح از داروه��ا و رعايت رژيم غذايی
و تالش در حفظ سالمت غدد، می توانند 
مانند يك فرد عادی ازدواج كنند و دارای 
فرزن��د ش��وند. وی افزود: اف��رادی كه به 
حفظ سالمتی و دريافت به موقع خون و 
داروها اقدام نكنند، عمر طوالنی نخواهند 
 داشت، ضمن اين كه استخوان های صورت

تغيير شكل داده و به دليل رسوب آهن خون 
در بافت ها، رنگ پوست آنها تيره می شود. 
وی از خانواده ها خواست ضمن اهميت 
دادن به انجام آزمايش��ات قبل از ازدواج و 
قبل از تولد نوزاد ، در صورت وجود فرزند 
مبتال به تاالسمی ماژور، به رژيم غذايی و 
استفاده مرتب از داروها، به حفظ سالمتی 

وی توجه ويژه ای داشته باشند.

نکتهنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پیشبند

الزانيا سبزيجات  

مواد الزم: 
روغن زيتون: 2 قاشق غذاخوری 

سير خرد شده: 1 حبه 
پياز معمولی به دقت خرد شده: 1 عدد

قارچ ورقه شده: يك و نيم فنجان 
كرفس خرد شده: 1 ساقه 

هويج متوسط خرد شده: 1 عدد 
كدوی سبز تكه شده: 1 عدد 
كدوی زرد تكه شده: 1 عدد 

گوجه فرنگی رنده شده: يك و نيم ليوان 
رب گوجه فرنگی: 2 قاسق غذاخوری 

آويشن يا ادويه های ايتاليايی مختلف: 1 قاشق غذاخوری 
فلفل سياه آسياب شده: به مقدار الزم 

برگ اسفناج خرد شده: 2 عدد 
پنير رنده شده بدون چربی: سه چهارم ليوان 

طرز تهیه:
ف��ر را از قب��ل در دمای 375 درجه گرم كني��د و ظرف الزانيا را با 
اسپری روغن كه چس��بندگی ايجاد نمی كند چرب كنيد. روغن را 
در ي��ك ماهی تابه بزرگ داغ كنيد. س��ير، پياز، قارچ ها، كرفس و 
كدوها را 10 دقيقه س��رخ كنيد تا زمانی كه س��بزی ها نرم ش��وند. 
سپس رب گوجه فرنگی، ادويه و فلفل سياه را بريزيد. سپس آن را 
جوش آوريد و 10 دقيقه در اين حالت نگه داريد. سپس اسفناج را 
با آن مخلوط كنيد. سپس سس را با پنير مخلوط كرده و ورقه های 
الزاني��ا را چيده و اين مواد را با پنير داخل آن وارد كنيد و س��پس 
ورق��ه ديگر و به همين ترتيب ادامه دهي��د و به مدت 30 دقيقه با 
دمای 370 درجه حرارت دهيد. به صورت داغ با تزئينات مصرف 
كنيد. اين الزانيای كم چرب شامل سبزيجات رنگی است كه آن را 
تبديل به يك ش��ام سالم و مغذی می كنند. شما حتی می توانيد آن 
را تهيه كنيد و در يخچال نگهداری كنيد تا آماده پخت ش��ود. اگر 
اي��ن كار را كرديد، بگذاريد 10 تا 20 دقيقه قبل از اين كه در اجاق 

قرار گيرد، در دمای اتاق بماند.  

چگونه پسردار یا دختردار شویم؟

يك متخصص زنان و فلوش��يپ نازايی 
با بيان اين كه س��اده ترين روش تعيين 
جنس��يت جني��ن پي��روی از رژيم های 
غذاي��ی خ��اص اس��ت، گف��ت: تأثير 
رژيم ه��ای غذاي��ی بر تعيين جنس��يت 
جنين، روش ثابت ش��ده ای نيس��ت و 

جنبه علمی ندارد.
مينا قديری در گفتگو با س��المت نيوز، 
اظهار داشت: با توجه به شرايط كنونی 
جامع��ه و اين ك��ه هر خان��واده ای يك 
يا دو فرزند می خواه��د و عالقه دارند 
كه تعادل جنس برقرار باش��د اس��تفاده 
از روش های تعيين جنس��يت اش��كالی 
ن��دارد و روش ه��ای مختلف��ی ب��رای 
تعيين جنس��يت فرزندان وجود دارد كه 
ساده ترين اين روش ها، توجه به تغذيه 

است.
زن  روش  اي��ن  در  داد:  ادام��ه  وی 
بايس��تی از س��ه ماه قبل از بارداری، از 
ي��ك رژيم غذايی خاصی پيروی كند و 
اگر دوس��ت دارد كه صاحب پسر شود 
بايس��تی مصرف س��ديم و پتاسيم خود 
را افزايش دهد، يعنی بيش��تر غذاهايی 
مثل خرما، هل، زعفران، گوش��ت قرمز، 
 C اس��فناج، هويج، پرتغ��ال و ويتامين
مصرف كند و مصرف كلسيم و منيزيم 
را كه ش��امل غذاهايی مثل شلغم، كلم، 
 ترش��ی، شير و ماس��ت است را كاهش
ده��د. اي��ن متخصص زن��ان گفت: اثر 
اين رژيم های غذايی به اين دليل است 
ك��ه درPH واژن تأثير داش��ته و محيط 
واژن را تغيير می ده��د، يعنی غذاهايی 
كه شامل س��ديم و پتاسيم است باعث 
می شوند كه واژن قليايی شود و حركت 
اس��پرم Y در واژن تس��ريع شود، ولی 
غذاهاي��ی ك��ه دارای كلس��يم و منيزيم 
باش��ند موجب اسيدی شدن PH واژن 
ش��ده و اسپرم Y را از بين می برند. البته 
تأثير رژيم های غذايی بر تعيين جنسيت 
جنين روش ثابت شده ای نيست و جنبه 
علمی ندارد. مين��ا قديری گفت: روش 
ديگر، تعيين زمان تخمك گذاری و لقاح 
است كه توسط پزشك با سونوگرافی و 
تزريق آمپول hcg زمان تخمك گذاری 
و لق��اح تعيين می ش��ود و اگر در زمان 
تخم�ك گ��ذاری ن�زدي�ك��ی ص��ورت 

 گيرد، ش��انس پس��ر بودن جنين بيشتر
 Y می ش��ود، چرا ك��ه حركت اس��پرم
سريع تر اس��ت، ولی اگر زناشويی قبل 
از تخمك گ��ذاری انجام ش��ود، ممكن 
 اس��ت اس��پرم های Y از بي��ن رفت��ه و
اس��پرم X زنده باشد و در نتيجه جنين 
دختر می ش��ود كه اي��ن روش هم يك 

روش تجربی است.
اين عض��و انجمن نازايی ايران در ادامه 
گف��ت: ش��رايط روحی مادر ه��م تأثير 
بسزايی در تعيين جنس��يت دارد و اگر 
مادر در شرايط روحی خوبی به سر برد، 
شانس پسر بودن جنين بيشتر است. وی 
گفت: اگر PH واژن مادر قليايی باش��د 
چنانچه با جوش ش��يرين شستشو شود 
شانس پسر بودن جنين بيشتر و چنانچه 
با سركه رقيق شده شستشو شود ممكن 
اس��ت جنين دختر ش��ود ك��ه البته اين 
روش ه��م يك روش تجربی اس��ت و 

ثابت شده نيست.
اي��ن عضو مركز ناب��اروری اصفهان در 
ادامه اظهار داش��ت: از جمله روش های 
علمی ب��رای تعيي��ن جنس��يت جنين، 
روش IUI اس��ت ك��ه اي��ن روش در 
انجام  ناباروری  مراكز  آزمايش��گاه های 
ش��ده و روشی غيرتهاجمی و كم هزينه 
اس��ت و ب��دون عارضه، ولی ش��انس 
رسيدن به جنس مورد نظر آن در حدود 

80 درصد است.
قدي��ری گف��ت: روش فلوس��تيومتری 
ي��ا نش��ان دار ك��ردن اس��پرم، از ديگر 
روش های تعيين جنس��يت جنين است 
كه در اي��ن روش احتمال بروز عارضه 
ب��رای جني��ن وج��ود دارد و تنه��ا در 
حيوانات امتحان شده است. وی خاطر 
 PGD و روش IVF نشان كرد: روش
از ديگر روش های تعيين جنسيت جنين 
بوده كه در اين روش برای زن تحريك 
تخمك گذاری صورت می گيرد و سپس 
IVF انجام می ش��ود و روشی پرهزينه 
بوده و شانس حاملگی در آن كم است 
و ممكن اس��ت زن حامله نشود، اما در 
صورت حاملگی رس��يدن به جنس��يت 
جنين مورد نظر 100 درصد است و سه 
روش اخير ذكر ش��ده روش های علمی 

هستند.

نوزادان مادران چاق در معرض خطر فقر آهن هستند
يك بررسی جديد نش��ان داد نوزادانی كه 
از مادران چاق متولد می شوند، در معرض 
خطر فقر آهن هستند و اين كمبود می تواند 
تأثير نامطلوبی بر روی رشد مغزی جنين 
داشته باش��د.به گزارش  ايس��نا در زنانی 
كه باردار نيس��تند، التهاب ناشی از چاقی، 
انتقال آه��ن از طري��ق روده را محدود و 
مختل می كن��د كه نتيجه اي��ن وضعيت، 
كم خونی ناشی از فقرآهن است.به گزارش 
آسوشيتدپرس، وقتی زنی باردار است آهن 
از طريق روده به جفت منتقل می شود، اما 
معلوم نيست فاكتور چاقی در مادر چگونه 
روی وضعي��ت آهن در ب��دن جنين تأثير 

می گذارد. وضعيت دريافت آهن در دوران 
جنينی فاكتور بس��يار مهمی اس��ت، چرا 
ك��ه 50 درصد آهن مورد نياز برای رش��د 
جنين، قبل از تولد دريافت می شود.در اين 
بررسی ها متخصصان دانشگاه ويسكونسين 
در ماديس��ون،281 مادر و ن��وزاد را مورد 
مطالعه قرار دادند. شاخص توده بدنی اين 
مادران پيش از وضع حمل اندازه گيری شد. 
هم چنين مقدار آهن بدن جنين نيز از طريق 
آزمايش روی خون بندناف محاس��به شد. 
نتايج اين بررسی ها تأييد كرد كه چاق بودن 
مادر در زمان بارداری می تواند روی سطح 

آهن بدن نوزاد تأثير منفی داشته باشد.

سزارین مشكالت تنفسی برای نوزادان ایجاد می كند
متخصص زنان و زايمان گفت: انجام عمل 
جراحی سزارين، موجب بروز مشكالت 
تنفسی در نوزادان می شود. مريم سالك پور 
در گفتگو ب��ا  ايرنا اف��زود: احتمال بروز 
مشكالت تنفس��ی در نوزادانی كه با عمل 
س��زارين به دنيا می آيند، چهار برابر بيش 
از نوزادانی است كه به طور طبيعی متولد 
م��ی ش��وند. وی اظهار داش��ت: در تولد 
طبيعی، تغييراتی هورمونی و فيزيولوژيك 
در نوزاد ايجاد می شود، اما نوزادانی كه به 
صورت جراحی سزارين متولد می شوند 
از آن محروم خواهند بود. سالك پور با بيان 

اين كه سزارين از نظر عاطفی نيز مشكالتی 
را برای مادر و نوزاد ايجاد می كند، ادامه داد: 
مادر باي��د بالفاصله پس از زايمان، تحت 
حمايت عاطفی خانواده قرار گيرد و نوزاد 
نيز بايد بالفاصله پ��س از تولد در آغوش 
مادر قرار گيرد و از ش��ير وی تغذيه كند، 
ولی س��زارين اين امكان را از مادر و نوزاد 
س��لب می كند. وی تصريح كرد: در عمل 
سزارين نياز به بيهوشی وجود دارد و آمار 
نشان می دهد سهم بسياری از مرگ و مير 
مادران باردار، ناشی از مشكالت پيش آمده 

حين بيهوشی است. 
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ورزش

جريمه تيم هاي 
عربستاني به دليل 
ادعاهاي واهي 
عليه ايران 

والدانو:
سال آينده يا جاي 
من است يا جاي 
مورينيو

دو باش��گاه عربس��تاني به دليل ادعاهاي واهي عليه ايران از سوي 
كنفدراسيون فوتبال آس��يا جريمه شدند. پس از حضور تيم هاي 
النصر در تهران و الشباب در اصفهان برخي از مسئوالن باشگاه هاي 
س��عودي ادعاي واهي داشتند و مدعي شدند كه با فيلم برداري از 
جو ورزشگاه هاي آزادي و فوالدشهر در شرايط مطلوبي به مصاف 
ذوب آهن و اس��تقالل نرفتند. آنها پس از بازگش��ت به عربستان 
شكوائيه اي را به AFC مبني بر ناآرام بودن جو ايران براي برگزاري 
مسابقه ارسال كردند. مسئوالن كميته انضباطي كنفدراسيون فوتبال 
آسيا از دو باشگاه عربستاني براي اثبات ادعايشان خواسته بودند 
 AFC هرچه زودتر فيلم هاي مس��تند خود را به كواالالمپور مقر
ارسال كنند اما اين دو باشگاه اين كار را انجام ندادند. به همين دليل 
روز گذشته كميته انضباطي AFC با ارسال نامه اي به باشگاه هاي 
النصر و الشباب هركدام را پنج هزار دالر جريمه كرد چرا كه آنها 
در ارسال اين فيلم هاي ويدئويي تاخير داشتند. طبق دستور كميته 
انضباطي كنفدراسيون فوتبال آسيا، دو باشگاه عربستاني يك ماه 
فرصت دارند كه اين جريمه ها را پرداخت كنند در غير اين صورت 

دوباره بر ميزان جريمه شان افزوده خواهد شد.

نايب رئيس باش��گاه رئال مادريد اس��پانيا از مديريت باش��گاه 
خواس��ت تا تكليف او را روشن كرده و بداند كه سال آينده يا 
جاي او اس��ت يا جاي مورينيو. به گزارش آس اسپانيا، خورخه 
والدانو كه از ابتداي ورود مورينيو به رئال مادريد با وي مشكل 
داش��ته به بهانه هاي مختلف و به احترام باشگاه سكوت و حتي 
برابر خبرنگاران خود را دوس��ت صميمي آقاي خاص معرفي 
كرده است. وي در جريان ناكامي هاي اخير رئال مادريد در ليگ 
قهرمانان اروپا و الليگا به شدت معترض بود و عقيده داشت كه 
ضربه اصلي از سوي افكار اشتباه مورينيو بر پيكره رئال مادريد 
وارد ش��ده اس��ت. والدانو در اين خصوص اظهار داشت: سال 
آينده يا جاي من است يا جاي مورينيو، واقعا در توانم نيست كه 
يك سال ديگر را با او همكاري كنم، اگر با استعفاي من مشكل 
حل مي ش��ود؛ مسأله اي نيس��ت، اما مي خواهم بهترين تصميم 
گرفته ش��ود تا در نهايت اين رئال مادريد باشد كه سود  كند نه 
من. اكنون فلورنتينو پرس مديرعامل باش��گاه رئال مادريد بايد 
تصميم جدي و شفاف اتخاذ كند تا مشكل آقاي مرموز )والدنو( 

و آقاي خاص )مورينيو( به بهترين شكل حل شود.

س��پاهان براي س��ومين بار تاج قهرماني را بر س��ر گذاشت. 
س��ايت كنفدراسيون فوتبال آس��يا در گزارشي در خصوص 
ليگ برتر فوتبال باش��گاه هاي ايران نوشت: سپاهان با تساوي 
بدون گل مقابل پرس��پوليس و بر س��ر گذاشتن تاج قهرماني 
در مس��ابقات لي��گ برتر فوتبال باش��گاهي ايران توانس��ت 
روحي��ه خوبي ب��راي حض��ور در مرحله يك هش��تم نهايي 
 لي��گ قهرمان��ان آس��يا مقاب��ل بنيادكار ازبكس��تان كس��ب

كند.
سپاهان اكنون از 31 بازي 66 امتياز دارد، چهار امتياز بيشتر از 
استقالل با يك بازي كمتر. ذوب آهن كه چهار خرداد ميزبان 
النصر عربستان در مرحله يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا 

است، با 60 امتياز در مكان سوم قرار دارد.
 اين س��ومين قهرماني س��پاهان در ليگ برتر اس��ت. اين تيم 
پيش از اين در سال هاي 02-2002 و 10-2009 توانست اين 

افتخار را كسب كند.
موفقيت تيم س��پاهان در مرحله حذفی لي��گ قهرمانان تأثير 

زيادی در تصميمات آينده باشگاه و سرمربی آن دارد. 

قلعهنوعي:خبر

من، امیر؛ سنتي ام و چیزي بلد نیستم
س��رمربي س��پاهان پس از چهارمين قهرماني اش در ليگ 
برتر گفت: دوس��ت دارم سنتي باش��م ولي به قول آقايان 
و دوس��تان من كه چيزي بلد نيستم. امير قلعه نوعي موفق 
ش��د براي اولين بار در فوتبال ايران براي دو سال متوالي 
قهرماني ليگ برتر با س��پاهان را به دست بياورد. او اكنون 
 با چه��ار عنوان قهرماني در ليگ برتر پرافتخارترين مربي

دهه هشتاد محسوب مي شود. 
سرانجام سپاهان قهرمان شد... 

لطف خدا ش��امل حال ما شد تا اولين تيمي باشيم كه دو 
بار پياپي قهرمان ليگ ش��ديم و اولين تيمي باشيم كه سه 
بار قهرماني ليگ را به دس��ت آورديم. س��ال پرفشاري را 
 پش��ت سر گذاش��تيم به اين خاطر كه در بعضي مواقع با
12 نفر تمرين مي كرديم و بعضا ملي پوشان ما از نظر بدني 

و روحي در شرايط ايده آلي نبودند. 
در س��ه ماه گذشته 10 جلس��ه تمرين تاكتيكي نداشتيم و 
بازي ه��اي ما هر چهار روز يك بار برگزار مي ش��د فقط 
خوش��حال بوديم كه دور هم هس��تيم. در مجموع همدل 
بوديم و هدف ها مش��خص بود. البته فراز و نش��يب هايي 
بود و با مشكالتي دست و پنجه نرم كرديم. مجبور بوديم 
برخوردهايي انجام بدهيم كه راه را گم نكنيم. در اين بين 
هيات مديره، مديرعامل، كارمن��دان كارخانه، بازيكنان و 
هواداران نقش مهمي داشتند و بنده هم كوچك ترين نقش 

را در اين قهرماني داشتم. 
ش��ما چهار قهرماني در لیگ برتر دارید، و قهرماني با 
اس��تقالل و دو بار هم با س��پاهان، با ای��ن رکورد فکر 
مي کنید باز هم شما را مربي سنتي صدا کنند و آیا این 

مساله را انتقاد مي دانید؟ 
انتقاد چيز خوبي اس��ت اما بستگي دارد كه آيا فكر منتقد 
پاك اس��ت يا نه! بعضي ها ذهنشان ناپاك است. قهرماني 
حاصل لطف خدا و زحماتي كه متحمل شديم بود و مال 

من نيست. 
در قهرمان��ي س��پاهان كمترين نقش را داش��تم و باز هم 
اش��اره مي كنم اين قهرماني متعلق به من نيس��ت و متعلق 

به مجموعه است. 
البته سنت چيز خوبي است و شما نمي توانيد بابت سنتي 
بودن از كس��ي ايراد بگيريد. در س��نت ما صله رحم مهم 
است ولي من سؤالي دارم. شما وقتي مي خواهيد مهندس 
شويد بايد ابتدا به دانشگاه برويد. وقتي من آخرين كالس 
حرفه اي گري مربيگري رفته ام آيا بايد لقب س��نتي به من 
بدهند؟ من دوس��ت دارم سنتي باشم ولي به قول آقايان و 
دوستان من كه چيزي بلد نيستم. هميشه گفته ام اگر انتقاد 
به جا باشد، استقبال مي كنم. بعضي مواقع خيلي از دوستان 
من انتقاد مي كنند و من آنها را مي پذيرم. اشكاالت زيادي 
ه��م دارم ولي همانطور كه گفت��م برخي فكرها بايد پاك 

بماند تا منتقد باشد. 
حاال که قهرمان لیگ ش��ده اید، آیا جام حذفي را جدي 

مي گیرید؟ 
اولي��ن بح��ث ما بازي س��وم خ��رداد با بنيادكار اس��ت. 
صددرصد به فكر قهرماني در جام حذفي هم هس��تيم و 
مقابل پرسپوليس با تمام قوا ظاهر مي شويم اما فعاًل فكرمان 

روي بازي با نماينده ازبكستان خواهد بود. 
از ابتداي فصل عنوان مي کردند س��پاهان از لحاظ مالي 
غني اس��ت و تیم ه��اي دیگر از لحاظ مالي با مش��کل 

مواجهند. این مسأله را قبول دارید؟ 
اين هم از همان فكرهاي ناپاك نش��ات مي گيرد. به هيچ 
وجه نبايد به اين مس��ائل توجه كني��م. ما مديريت هزينه 
كرديم و كسي راجع به اين مسائل صحبت نمي كند. چون 
خودش��ان اي��ن كار را انجام ندادند اين مس��ائل را مطرح 
مي كنند. ما با اس��تقالل هم با يك ميلي��ارد و 800 ميليون 
تومان قهرمان ش��ديم. پس چرا آن زمان را نمي گويند كه 
با كمترين هزينه اين عنوان را به دس��ت آورديم؟ حتي به 
گفته آقاي س��اكت بودجه امسال ما نسبت به سال گذشته 

20 درصد كمتر شده است. 
اين درايت يك مجموعه اس��ت ك��ه با مديريت هزينه به 
خواس��ته اش مي رسد ولي برخي از آقايان اين حرف ها را 
مي زنند. من از شما سؤال مي پرسم آيا خرجي كه بارسلونا 
براي تيم خود انجام مي دهد، اوساس��ونا هم آنگونه هزينه 
مي كن��د؟ برخي ها جز انحراف فكري به م��ردم دادن كار 

ديگري بلد نيس��تند و اين مسائل غيراخالقي است. ما دم 
از مس��لماني مي زنيم ولي رعايت نمي كني��م. در اروپا كه 
خيلي هايشان مسلمان نيستند راجع به تيم هاي ديگر حرف 
نمي زنند ام��ا اينجا مي خواهند ذهن ه��ا را منحرف كنند. 
آقاياني كه اين حرف ها را مي زنند اسناد مالي خود را ارائه 
كنند و مطمئن باشند اگر ما كمتر از آنها خرج نكرده باشيم، 

بيشتر خرج نكرديم. 
در همین راس��تا پرویز مظلومي هم ادعا کرده بود، اگر 
سپاهان قهرمان نمي شد، باید به فوتبال شك مي کردیم. 
ايش��ان لطف دارن��د. روزي ك��ه مربيگري اس��تقالل را 
قبول كردم نزديك به 12 س��تاره تي��م من مثل مؤمن زاده، 
بختي��اري زاده، دين محمدي و خيلي هاي ديگر كه حضور 
ذهن ندارم، از ما جدا شدند. استقالل فصل قبل در آن زمان 
يا نهم بود يا سيزدهم. همان هنگام وحيد طالب لو را از فجر 
سپاه، مجتبي انصافي، پيروز قرباني، اميرحسن صادقي، داود 
سيدعباسي و رضا عنايتي را به استقالل آورديم. وضع مالي 

ما هم خيلي خراب بود. 
ش��ما آن تيم را با شرايط امسال قياس كنيد. تيم آسيايي را 
تحوي��ل گرفتند و يك مدير قوي به ن��ام فتح اله زاده را در 
اختيار دارن��د. 7-8 بازيكن خوب و در حد تيم ملي مثل 
ميداودي، آش��وبي، مبعلي، هوار و خيلي هاي ديگر به اين 
تيم اضافه شدند. پس قياس كنيد شرايط آن زمان من را با 
شرايط ابتداي فصل استقالل. ضمن آنكه بايد اين را اضافه 
كنم كه ما در چهار بازي آخر همان سال عليرضا نيكبخت 
واحدي را به خاطر 100 ميليون تومان فروختيم تا شرايط 
استقالل بهتر شود. ش��ايد اگر آن كار را نمي كرديم همان 

فصل حضورمان قهرمان مي شديم. 
بهتر اس��ت آقاي مظلومي در خصوص تيم خود صحبت 
كند. با وجودي كه 22 س��ال در استقالل بودم و اين همه 
جام آورده ام بارها گفت��ه ام كه حق ندارم وقتي از اين تيم 
رفتم در خصوص استقالل صحبت كنم. فتح اله زاده يك 
مدير قوي اس��ت و مظلومي مربي بسيار خوبي است اما 
نبايد راج��ع به تيم ديگري صحبت كرد و اين كار خوبي 
نيست، آن هم در شرايطي كه استقالل يكي دو روز است 

از آسيا حذف شده و اين حرف ها زده مي شود. 
بیشتر توضیح مي دهید؟ 

اين مسائل براي من جالب است. آقاي فتح اله زاده 
خودش بارها راجع به بودجه باشگاه استقالل با 

من صحبت كرده است. ايشان در كمترين 
زمان، بهترين شرايط را براي استقالل 

فراه��م كرد اما ما از اميدها و دس��ته 
يك و دو بازيكن گرفته بوديم. در 

اين تيم آقايان نظ��ري و اميري 
تالش زيادي كردن��د اما من از 
شما مي خواهم شرايط امسال را 
با شرايط ورود ما به استقالل در 

اولين سال قياس كنيد. 
م��ن در آن زم��ان مجب��ور بودم 

بازيكن مصدوم بخرم و بودجه اي 
براي تأمين بازيكن نداش��تيم ولي در 

مجموع بهتر اس��ت راجع به جايي كه 
مس��ئوليت نداريم صحبت نكنيم. من 
براي اس��تقالل خيلي ناراحت شدم 

كه اين تيم حذف شد چون لياقت 
صع��ود را داش��ت. در بازي آخر 
هم خوب كار كرد اما بدشانسي 

آورد. در تورنمنت هاي��ي اين 
چنين��ي ش��انس ه��م خيلي 
دخيل اس��ت. اگ��ر الجزيره 
و الغراف��ه تيم هايي كه در 
گروه م��ا حضور دارند در 
بودند  هر گروه ديگ��ري 
به عنوان س��رگروه صعود 
ني��ز  آنه��ا  و  مي كردن��د 
بدشانس��ي آوردن��د. اينها 
به قش��نگي هاي فوتبال بر 

مي گردد.
اين درس��ت نيس��ت كه 

ت��ا ناكامي  مي آوريم به مردم انح��راف فكري بدهيم. بايد 
ضعف هايمان را پوشش دهيم تا اين ضعف ها باقي نماند و 

در آينده به مشكل بر نخوريم. 
س��رانجام تکلیف شما چه شد. قراردادتان را با سپاهان 

تمدید مي کنید؟ 
اجازه بدهيد بازي سوم و هشتم خرداد ما تمام شود چون 
اين دو بازي براي ما خيلي مهم است. طبيعي است كه هر 
تيمي تغييراتي در پايان فصل داشته باشد اما اگر من باشم 
بين 10 تا 20 درصد بيش��تر تغيي��رات در تيم ما به وجود 
نخواهد آمد چون فونداسيون اين تيم شكل گرفته و نيازي 

به تغييرات بيشتر نيست. 
چقدر در آسیا شانس قهرماني دارید؟ 

در مسابقات تك حذفي شانس هم بايد چاشني كار باشد. 
تيم خوبي هستيم و توانايي و قابليت ما باال است. اميدوارم 
در بازي سوم برنده باشيم و در صورتي كه به مرحله بعد 
صعود كنيم بين همان 10 تا 20 درصدي كه گفتم تيممان 

را تقويت مي كنيم و براي قهرماني مي جنگيم. 
تکلی��ف کالس مربیگري تان چه ش��د؟ به انگلس��تان 

مي روید؟ 
بايد با آقاي تقوي صحبت كنم. اگر صعود كنيم بازي هاي 
نهايي ليگ قهرمانان در ش��هريور ماه مي افتد كه مصادف 
مي شود با برگزاري كالس ها. اگر در سپاهان باشم تصور 
نمي كنم بتوانم در اين كالس ها شركت كنم چون بايد در 
مراحل نهايي ليگ قهرمانان حضور پيدا كنيم. هر چند تمام 

كارهاي سفرم را انجام داده بودم. 
حرف آخر؟

از دوس��تان، مدير كارخان��ه،  كارگران زحمتكش كارخانه 
فوالد كه پش��تيان اصلي ما بودن��د، مديريت قبلي، هيات 
مديره، ش��خص آقاي س��اكت و بازيكنان تشكر مي كنم 
 و من، امي��ر قلعه نويي كمترين نق��ش را در اين قهرماني

داشتم.
در آخ��ر از طرفداران خوبم��ان كه مي دانم 
چه مش��كالتي دارند و بايد براي تشويق 
اين تيم 40 كيلومتر مس��ير را طي كنند، 
تش��كر مي كنم و تا امس��ال يكي دو 
جوان را در همين مس��ير از دست 
دادي��م كه ي��اد آنه��ا را گرامي 
مي دارم ولي خيلي خوش��حال 
 هس��تم كه مجموعه به يكي از

اهداف خود كه قهرماني در 
ليگ بود، دست پيدا 

كرد. 

از جشن تجليل بازنشستگان 
خبری نشد!!؟

در آغازين روزهای گراميداش��ت س��ی و يكمين سالگرد 
پيروزی انقالب خبردار ش��ديم كه مديركل تربيت بدنی 
استان به فكر افتاده اند با برپايی جشن باشكوهی در تاالر 
شهروند اصفهان از زحمات و خدمات سی ساله كاركنان 
تربيت بدنی كه به افتخار بازنشس��تگی نايل ش��ده اند به 

نوعی آبرومندانه تجليل به عمل آورند.
مقدمات كار فراهم ش��د و به دستور مديركل هدايايی هم 
خري��داری گرديد و كارت های دعوت از بازنشس��تگان 
توزي��ع ش��د اما دري��غ و صد افس��وس كه با گذش��ت 
 قريب به چهار ماه از اين جش��ن تجليل خبری نش��د كه

نشد!! 
البته ناگفته نماند كه برپايی اين جش��ن باشكوه مصادف 
شد با روزهای پرگردوغبار و به خاطر آلودگی هوای پاك 
اصفهان مقرر گرديد زمان جشن را يك هفته عقب بيندازند 
تا مبادا بازنشستگان عزيز با استنشاق هوای كثيف و آلوده به 
گردوغبار دچار بيماری شوند و تقصير را به گردن مديركل 
بيندازند! خوب حق هم دارند چرا كه ايشان نه تنها به فكر 
س��المت اين عزيزان فراموش شده هستند كه در گذشته 
كاری در جهت تس��هيالت رفاهی شان به عمل نيامده كه 
حتی مديران گذش��ته با تشكيل يك گردهمايی ساده هم 
نخواسته اند از خدمات صادقانه همكاران بازنشسته خود 
قدردانی نمايند!! باری بهار رسيد بُزك ولی پيدا كن خربوزه 

فروش را!
در اين ميان طباخيان ش��وخ طبع و شيرين سخن كه خود 
از جمعه بازنشستگان ورزش و تربيت بدنی است و ذوق 
نويس��ندگی را هم يدك می كشد و با اطالعات وسيع و 
گس��ترده ای كه در راستای اوضاع و احوال ورزش هشتاد 
ساله اصفهان دارد با قلم شيوايشان مطلبی را در اختيارمان 
قرار داده اند با اي��ن مضمون: »در تكاپوی برپايی انجمن 
بازنشستگان ورزش« حس��ين خان طباخيان كه از جمله 
خوش باوران جماعت ورزش��ی است چه توقعاتی دارد! 
اخوی صب��ر كن مراس��م تجليل به عم��ل بيايد مطمئن 
ب��اش آقای مديركل كه س��ال های پايانی خدمتش��ان را 
س��پری می كنند و ان شاءاله به همين زودی به جمع شما 
بازنشس��تگان می پيوندند فكری هم برای تشكيل انجمن 
عزيزان بازنشس��ته خواهند كرد! و اما بخوانيم نوشتار اين 

پير دلير ورزش را:
در تکاپوی برپایی انجمن، بازنشستگان ورزش

در آغاز س��ی و يكمين س��الگرد انقالب ب��ه فكر برپايی 
بازنشس��تگان ورزش افتادن��د ت��ا در يك گ��رد هم آيی 
ش��كوهمند از زحمات آنان طی دوران خدمت گذش��ته 
قدردانی نمايند و با ارائه نحوه خدمات گذشته رهنمونی 
برای كاركنان كنونی گردند اين شيوه نمايانگر اين واقعيت 
می باشد كه مديران امروز آينده نگر و در رسالت وظايف 
خود كوش��ا بوده و ب��رای بهبود نحوه كاركن��ان خود به 
پيشكس��وتان ارج می نهند تا گردش چرخ اداری به گونه 
مطل��وب حركت كند، آن كس��انی كه در اف��ق های دور 
كوشيدند تا مشعل ورزش را درخشان نگهدارند و شهرها 
را در ميان انبوه بيكران ش��هرهای ديگر س��رفراز نمايند و 
آوازه كوشش های دست اندركاران موجب شگفتی ديگر 
دست اندركاران ساير شهرها بود كه توجه خود را به سوی 
ش��هر ما س��پاهان معطوف دارند و از نحوه فعاليت های 
آن��ان الگو بگيرند، و اكنون اين كارگ��ذاران كه روزگاری 
فعال ترين افراد جامعه بودند و از آغاز صبح تا نيمه ش��ب 
 چ��رخ ورزش را به گردش می آوردند، قامتش��ان خميده
دس��ت ها و پاهای لرز لرزان و هرزگاهی به جای سوت 
و ت��وپ طناب عصا به دس��ت گرفته و بر گذش��ته خود 

می انديشند و، ورد زبانش اين است: 
خدايا چنان كن سرانجام كار

 تو خوشنود باشی و ما رستگار
مربيان امروز دس��ت پروردگان آنان بوده اند و كسانی كه 
امروز داعيه سروری ورزش را دارند زمانی شاگردان تنبل 
ورزش شهر بوده و آنانكه چراغ ورزش را در سخت ترين 
شرايط رهنمون كردند تا سالمت و تندرستی جامعه مورد 
آسيب و گزند قرار نگيرد امروز شايسته ستايش و پردازش 
هستند ما اميد چنان داريم تا با ارج نهادن به خدمتگزاران 
شايسته گذش��ته ورزش امروزه راه صالبت بزرگی خود 
را در س��رزمين عزيز و ارجمندمان ايران در پيش گيرد، و 
چنانچه كارگزاری در ارتباط با وظيفه خود تعلل كرده باشد 
اين اميد هست كه باشندگان كنونی با عيب پوشی آنان راه 
را برای رابطين امروز هموار و درست برومند ورزش را به 

اوج خود برسانند، مولوی می فرمايد: 
گر خدا خواهد كه پوشد عيب كس

كم زند در عيب معيوبان نفس
گر خدا خواهد كه پرده كس درد

ميل او در طعنه پاكان برد
ما اميد داريم تا با برپايی گرامی داشت خدمتگزاران ورزش 
اتفاقی نيكو روی دهد و سازمان تربيت بدنی از اين گنجينه 
پنهان شايستگی های خود را آشكار نمايد، ورزش شهر ما 
در سال 1308 به فرمان صوراسرافيل جان گرفت و نخستين 
بنای آن نهاد شد و از آغاز آن حدود نود سال گذشته است 
و آيا ممكن است مكانی برای ديدار خدمتگزاران، مربيان و 
رؤسای هيأت های ورزشی كه زمان سكان اين نهاد برومند 
را برعهده داشتند، امروز غريبانه سر به عصای پيری تنهايی 

نگذارند و مورد عنايت و مهرورزی قرار گيرند.

يادداشت

پسازمذاكرهحضوريباقطريها
طاهري:بعدازتورنمنتچيندر
تمريناتالريانحاضرميشوم

آقاي گل س��ال 2010 فوتس��ال آس��يا گفت: در پايان تورنمنت چين 
راهي قطر خواهم ش��د تا نزديك به سه هفته مانده به جام باشگاه هاي 
آس��يا با تيم الريان تمرين كنم. محمد طاهري در مورد سفر اخيرش به 
قطر براي نهايي كردن حضور در جام باش��گاه هاي آسيا اظهار داشت: 
توافق كه از قبل صورت گرفته بود و من تنها براي بازديد از باش��گاه، 
آزمون پزشكي و چند مورد ديگر به قطر رفتم. وي ادامه داد: قرار شد 
بع��د از همراهي تيم ملي در تورنمنت بين المللي چين، به قطر بروم و 
نزديك به س��ه هفته پيش از جام باش��گاه هاي آسيا با آنها تمرين كنم. 
آنها همچنين برگه قرارداد را به ايران مي فرس��تند تا ديگر براي امضاي 
آن راهي قطر نشوم. طاهري در مورد رقم قراردادش با اين تيم قطري 
گفت: وقتي قرارداد را امضا كردم رقمش را هم اعالم مي كنم. قطري ها 
ابت��دا مبلغ مورد نظر را واريز مي كنند و بع��د قرارداد مي بندم. بازيكن 
ملي پوش تي��م فوالدماهان تصريح كرد: بالفاصله بعد از بازگش��تم از 
قطر، از روز ش��نبه در اردوي تيم ملي حاضر ش��ده و همراه با س��اير 
نفرات به تمرين پرداختم. جام باشگاه هاي فوتسال آسيا 5 تا 15 تير در 
قطر برگزار مي ش��ود كه محمد طاهري به عنوان يار قرضي در خدمت 
تي��م الريان خواهد بود. تيم منصوري قهرمان ليگ 89 نيز نماينده ايران 

در اين رقابت ها خواهد بود.

مصدوميتوانصرافيكورزشكار
بهخاطرسگ

يكي از ورزشكاران كه در محوطه پشت زمين در حال تمرين بود، در حين فرار 
از يك سگ به زمين خورد و از ناحيه زانو مصدوم شد. مسابقات دو  و  ميداني 
قهرماني بانوان كشور روزهاي شنبه و يك شنبه هفته جاري در موارد مختلف 
 در مجموعه ورزشي آفتاب انقالب تهران برگزار شد. سودابه سبحاني قهرمان
دوي 400 متر اين مسابقات از استان خراسان  رضوي در محوطه پشت زمين 
در حال تمرين بود كه سگي به سمت وي حمله كرد،  سبحاني حين فرار زمين 

خورد و با مصدوم شدن زانو انصراف خود را از ادامه مسابقات اعالم كرد.

مديرعامل باش��گاه ذوب  آهن با انتقاد از رئيس هيات  
فوتبال اصفهان گفت: ابرقويي نژاد فقط تاج و كفاشيان 

را اسكورت مي كند و دنبال سفر خارجي است.
اصغر دليلي در م��ورد اظه��ارات ابرقويي نژاد رئيس 
هي��ات فوتب��ال اصفهان مبن��ي بر فرافكن��ي او  و در 
گفتگو با خبرگزاری فارس عنوان كرد: او را درس��ت 
نمي شناس��م و يكي دو بار بيشتر او را نديدم، آن هم 
وقت��ي تاج يا كفاش��يان به اصفهان مي آين��د آنها را تا 
ورزشگاه اسكورت مي كند. در همين حد ابرقويي نژاد 

را ديده ام. 
دليلي تصريح كرد: حرف هاي��ي كه ابرقويي نژاد عليه 
من زده است، دليل دارد كه خودش و من مي دانيم. او 

چند بار زنگ زده و به من گفته كه او را همراه تيم به 
يكي از سفرهاي خارجي ببرم. من هم گفتم در فوتبال 
اصفهان جايگاه و نقشي نداري كه بخواهم همراه تيم 
به س��فر خارجي اعزامت كنم. 4-5 بار هم زنگ زد و 
از من كاپشن و ش��لوار اصلي تيم را خواست كه باز 
هم به او گفتم دليل��ي ندارد اين لوازم رادر اختيارش 

بگذارم. 
وي افزود: ابرقويي نژاد در حدي نيس��ت كه بخواهم 
جواب��ش را بدهم. هر چند وق��ت يك بار براي اينكه 
اس��مي از او باش��د و اعالم موجوديت كند،  مصاحبه 
مي كن��د و اگر اكنون هم راج��ع به او صحبت مي كنم 
براي اين است كه مردم بدانند چرا ابرقويي نژاد چنين 

مصاحبه اي انجام داده است.  دليلي در ادامه گفتگوی 
خودب��ا اين رس��انه درباره قهرماني س��پاهان در ليگ 
برتر خاطرنش��ان ك��رد: اين قهرمان��ي را به مجموعه 
س��پاهان تبريك مي گويم. آنها شايستگي اين قهرماني 
 را داش��تند و ب��ه عنوان همش��هري آنها خوش��حال

هستم. 
وي در م��ورد حض��ور ذوب آهن و س��پاهان در ليگ 
قهرمان��ان آس��يا گفت: من ب��ه حضور اي��ن دو تيم 
در مرحل��ه بع��دي ليگ قهرمانان آس��يا ب��ه ديد ملي 
ن��گاه مي كن��م و آرزوي موفقي��ت براي ه��ر دو تيم 
 دارم و امي��دوارم ه��ر دو تي��م انتظ��ارات را برآورده

كنند.

سپاهان براي 
سومين بار تاج 
قهرماني را بر سر 
گذاشت

دليليپاسخرئيسهياتفوتبالاصفهانراباتشريحوظايفشداد:
اسكورت تاج و کفاشيان و درخواست گرمكن و سفر خارجي از ذوب آهن

كميتهاستينافرأيكميتهانضباطي
راتأييدكرد

رد درخواس��ت گسترش فوالد تبريز و ماندگاري اين تيم در ليگ دسته اول 
كميته استيناف فدراسيون فوتبال ادعاي باشگاه گسترش فوالد تبريز را رد كرد 
و اين تيم بايد در ليگ دسته اول به فعاليت خود ادامه دهد. كميته استيناف 
راي خود را درخصوص درخواست اعاده دادرسي تيم فوالد گسترش تبريز 
نسبت به راي كميته انضباطي صادر كرد.  درخواست اعاده دادرسي تيم فوالد 
گسترش تبريز نسبت به دادنامه هاي كميته انضباطي و استيناف به طرفيت 
باشگاه نساجي مازندران دائر بر استفاده غيرمجاز باشگاه نساجي از بازيكن 
خارجي مازاد در دور برگش��ت مسابقات ليگ دسته يك كشور به استناد به 
موارد 29 و 36 آيين نامه انضباطي فدراس��يون حكم بر رد درخواست اعاده 
دادرسي صادر شد و آراي صادره قبلي به قوت خود باقي است. بدين ترتيب 
تيم گس��ترش فوالد فصل آينده بايد در ليگ دس��ته اول به بازي هاي خود 
ادامه دهد و مس سرچش��مه به عنوان تي��م اول جدول به ليگ برتر صعود 

كرده است.

فتحالهزادهوكاشانيقهرمانيسپاهان
راتبريكگفتند

سرپرستان دو باشگاه پرسپوليس و استقالل به باشگاه سپاهان بابت قهرماني 
در ليگ برتر تبريك گفتند. سايت دو باشگاه پرسپوليس و استقالل از تبريك 
سرپرستان اين دو باشگاه به مديرعامل سپاهان خبر دادند. پس از پايان بازي 
سپاهان و پرسپوليس علي فتح اله زاده متن تبريك زير را براي باشگاه سپاهان 
ارس��ال كرد: قهرماني تيم سپاهان كه مرهون مديريت مدبرانه مديران، بازي 
خ��وب بازيكنان و دانش و تجربه ممتاز مربيان و كادر فني اين تيم اس��ت، 
بر همه مردم اصفهان كه همواره حامي تيم سزاوار و اليق شهر خود بودند، 
مبارك باد. اين پيروزي و اين توفيق را به كادر مديريت و نيز به مربيان اين تيم 
و به همه بازيكنان سپاهان تبريك مي گويم و در عرصه رقابت هاي آسيايي نيز 
برايشان بازي هاي بهتر و پيروزي هاي بيشتري را آرزو مي كنم. همچنين حبيب 
كاشاني سرپرست باشگاه پرسپوليس در تماسي تلفني، قهرماني تيم سپاهان 

اصفهان را به مدير عامل و سرمربي اين تيم تبريك گفت. 

كشتيجامقهرمانانتركيه
ايرانبا2طال،يكنقرهو2برنز

نايبقهرمانشد
تيم كش��تي فرنگي جوانان ايران در پايان رقابت هاي جام قهرمانان تركيه با 
دو م��دال ط��ال، يك نقره و دو برنز پس از تيم ميزبان به مقام نايب قهرماني 
رسيد. تيم ايران كه خود را براي شركت در رقابت هاي آسيايي و جهاني آماده 
مي كند در اين رقابت ها توسط سامان عبدولي و مهدي زيدوند در اوزان 55 
و 66 كيل��و دو مدال طال، كمال محمدعليزاده در 74 كيلو يك مدال نقره و 
 حميدرضا خامسي و مهرداد بايندور در 50 و 96 كيلو دو مدال برنز كسب كرد.
 در رده بندي تيمي نيز تركيه ميزبان رقابت ها با 75 امتياز قهرمان شد، ايران با
51 امتياز دوم شد و تيم هاي ارمنستان و روسيه با 45 امتياز و بدليل مرغوبيت 
مدال به ترتيب س��وم و چهارم ش��دند. در اين مسابقات 14 كشور حضور 
داشتند. تيم كشتي فرنگي جوانان كشورمان خود را براي شركت در رقابت هاي 

آسيايي اندونزي در خرداد و جهاني روماني در مرداد ماه آماده مي كند.
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رئيس فرهنگس��تان هنر با بيان اين كه شاهنامه 
كت��اب آرمان ه��ا و آرزوهای انس��انی اس��ت، 
گفت:هيچكس ش��اهنامه ناخوان��ده به عظمت 

اسوه های علوی پی نمی برد.
به گزارش مهر، رئيس فرهنگستان هنر همزمان 
با هزار و يكصدمين س��ال س��رايش ش��اهنامه 
گفت: شاهنامه كتاب آرمان و آرزوهای انسانی 
اس��ت، نه كتاب تاريخی. تاري��خ از وقايع خبر 
می دهد و قابل صدق و كذب است، درحالی كه 

شاهنامه شامل صدق و كذب نمی شود.
وی در توضيح اين مطل��ب افزود: بيان آرزوها 
و آرمان ه��ا، از نوع گزارش خبری نيس��ت كه 

مشمول صدق و كذب شود.
 برای اين كه پهلوانی نش��انه و نمونه ای درجهان 
داشته باشد، فردوسی بايد شخصيتی مثل رستم 
را از مي��ان پهلوان��ان سيس��تانی بس��ازد و همه 
دربايس��ت های پهلوانی را به او نسبت بدهد تا 
اين شخصيت در طول تاريخ آرياييان به عنوان 
سمبل، نمونه، سرمشق و آموزگار پهلوانی قرار 

بگيرد.
معلم آشنايی با شخصيت های شاهنامه را مقدمه ای 
برای شناخت اس��وه ها برشمرد و گفت: قدرت 
رستم در خدمت آرياييان، نورپرستان و اهوراييان 
 اس��ت. چنان كه توانايی علی بن ابی طالب )ع(
در خدمت حض��رت مصطفی )ص( و خداوند 
اس��ت. بدين دليل دانستن حكايتی چون رستم 
و س��ياوش، مقدم��ه ای ب��رای فراگرفتن درس 
واالتری اس��ت ك��ه در عالم ميثاق و اس��وه ها 

مطرح می شود.
وی همچني��ن در تبيي��ن مقام ش��اهنامه نتيجه 
گرف��ت: ه��ر قهرمان��ی از قهرمانان ش��اهنامه 
جايگاه��ی دارد كه اين جايگاه نس��بت به عالم 
اس��وه ها در حكم دروازه و محراب محس��وب 
می شود. هيچكس شاهنامه ناخوانده به عظمت 
اس��وه های علوی پی نخواهد برد. كار دشواری 
است كه كس��ی مفهومی را نداند، با مصداق آن 
روبه رو ش��ود و احساس درك و دريافت كامل 

داشته باشد.

رئيسفرهنگستانهنر:
هيچكس شاهنامه ناخوانده به عظمت اسوه های 

علوی پی نخواهد برد

خبر

مريممعترف:
تئاتركودكونوجوانازمسائلاقتصادي

ضربهخوردهاست
يك كارگردان تئاتر با اشاره به اين كه مسائل اقتصادي يكي از داليل مهم بروز 
ضعف در تئاتر به خصوص بخش كودك و نوجوان است، گفت: به نمايش هاي 
تأمل برانگيز و تأثيرگذار در آموزش كودكان، كمتر بها داده مي شود. مريم معترف 
در گفتگو با فارس در زمينه مشكالت تئاتر كودك و نوجوان اظهار داشت: تئاتر 
كودك و نوجوان به صورت شو اجرا مي شود تا اين كه بتواند تأثيرات عميق 
را روي مخاط��ب بگذارد. وي افزود: تئاتر بايد در طوالني  مدت تأثير خود را 
بر افراد بگذارد كه متأسفانه اكثر نمايش هاي كودك ونوجوان اين چنين نيست 
البته به نمايش هايي كه تأمل برانگيز و تأثيرگذار در آموزش كودكان است، كمتر 
بها داده مي شود. اين كارگردان تئاتر در خصوص داليل حركت تئاتر كودك به 
سمتي نامعلوم گفت: مسائل اقتصادي يكي از داليل مهم بروز ضعف در تئاتر به 
خصوص بخش كودك و نوجوان است، به طور مثال با اين كه ماه ها از اجراي 
عمومي نمايش »قصه هاي من و تو و رستم و شاهنامه« مي گذرد، اما به تازگي 
قرارداد آن را منعقد كرده ايم؛ با چنين شرايطي افراد حرفه اي براي گذران زندگي 
به سمت فعاليت هاي ديگري حركت مي كنند. به گفته معترف، كانون پرورش 
فكري كودكان و نوجوان دو سالن بسيار مناسب براي اجراي نمايش دارد كه 

بدون استفاده است. 

حسناكليلي:
هنرمندانتئاتربسيارغريبهستند

هنرمند پيشكس��وت س��ينما و تئاتر اصفهان با بيان اين ك��ه هنرمندان تئاتر 
بسيار غريب هس��تند، گفت: روز جهاني تئاتر را عزاي عمومي اعالم كنيد 
تا به حال تئاتر گريه كنيم. به گزارش فارس از اصفهان، حس��ن اكليلي در 
حاشيه مراس��م روز جهاني تئاتر با بيان اين كه هنرمندان تئاتر بسيار غريب 
هس��تند، اظهار داش��ت: اينچنين برخوردهاي نامناسبي هميشه با بازيگران 

تئاتر شده است. 
وي با اش��اره به اين كه بايد نگاه دوباره اي ب��ه تئاتر انداخت، تصريح كرد: 
مسئوالن تصميم بگيرند كه آيا تئاتر بايد باشد يا خط بطالني روي آن كشيده 
شود. وي با توجه به اهميتي كه در كشورهاي اروپايي به تئاتر داده مي شود، 
تأكيد كرد: شهرداري متولي فرهنگ و هنر است و بايد توجه داشت كه چرا 
در اصفهان با 500 سال قدمت اين هنر، هيچ اتفاق خوشايندي در راستاي 

توسعه و رونق اين رشته ايجاد نمي شود. 
اكليلي با توجه به افزايش جمعيت نسبت به قبل از انقالب و كاهش سينماها 
 اضافه كرد: وضعيت س��ينماها در حال حاضر به هيچ عنوان رضايت بخش

نيست و به سمت و سوي بي محتوايي پيش مي رود. 
وي با اش��اره ب��ه نامهرباني هاي صورت گرفته در حق هنرهاي نمايش��ي، 
گفت: از مسئوالن و متوليان اين امر تقاضا داريم در رابطه با اوضاع نابسامان 

تئاتر و سينما چاره انديشي كنند تا از وضعيت موجود رهايي يابيم. 

باعنوانغريبقلندربرگزارميشود؛
ششمينسالگرددرگذشتشاعر

محمدرضاآقاسي
مراس��م بزرگداش��ت شش��مين س��الگرد درگذش��ت ش��اعر بس��يجي، 
محمدرضا آقاس��ي، پنج ش��نبه جاري در بهش��ت زهرا)س( تهران برگزار 
مي ش��ود. به گزارش فارس در اين مراس��م كه بر س��ر مزار وي در قطعه 
25 گلزار ش��هداي بهش��ت زهرا)س( برگزار مي ش��ود، از شخصيت هاي 
 سياس��ي و فرهنگي كش��ور براي ش��ركت در اين مراس��م دعوت به  عمل

آمده است. 
محمدرضا آقاس��ي كه در 24 فروردين س��ال 1338 در تهران متولد ش��د،  
 ششمين فرزند خانواده اي مذهبي و شاعر بود. وي كه به علت اختالف نظر
با معلمان و مس��ئوالن مراكز آموزشي خود نتوانست ادامه تحصيل دهد، به 
مدرك س��يكل اكتفا كرد و چون در خانواده اي ش��اعر و مداح به دنيا آمده 

بود، به سرودن شعر عالقه مند شد و در اين عرصه به فعاليت پرداخت. 
وي در س��ال هاي 51 و 52 اولين بار به سرودن ش��عر پرداخت، بعد از آن 
با حضور در نشس��ت هاي شعر خواني و ارائه اش��عارش به اين انجمن ها، 
 نام خود را در س��رودن اش��عار مذهبي مطرح كرد. محمدرضا آقاس��ي در
س��ن 46 س��الگي، به علت عارضه اي قلبي در بيمارس��تان تخصصي قلب 

تهران درگذشت. 

ناي��ب رئي��س كميس��يون فرهنگ��ي مجل��س 
ش��وراي اس��المي گفت: كاهش و كمبود سينما 
به پديدآوردندگان و س��ازندگان آثار س��ينمايي 

برمي گردد.
جواد آرين منش در گفتگو با فارس در مش��هد ، 
اظهار داش��ت: امروزه سينماها در طول زمان در 

كالنشهرها رو به كاهش هستند. 
نايب رئيس كميس��يون فرهنگي مجلس شوراي 
 اسالمي افزود: اين پديده نيازمند يك آسيب شناسي
ج��دي اس��ت و بايد علل اين اتفاق در كش��ور 

مورد بررسي كارشناسان قرار گيرد. 
نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شوراي 
اسالمي گفت: به طور كلي سينماداري امروزه به 

يك موضوع غيراقتصادي مبدل شده است. 
وي ادامه داد: از ديدگاه��ي ديگر توليدات آثار 

س��ينمايي با روحيه مردم م��ا هماهنگي ندارد، 
بنابراي��ن م��ردم از رفتن به س��ينما به جز تعداد 

معدودي فيلم استقبال زيادي نمي كنند. 
آرين منش تصريح كرد: در همين زمينه، ساخت 
فيلم اگر در ش��هرها و تمام نقاط همگاني شود 
به طور قطع س��بب توسعه سينماهاي زيادي در 

سراسر كشور مي شود. 
وي ادامه داد: بايد تمهيداتي براي ساخت سينما 
ب��ه وجود آيد، چ��ون واقعًا نيازمند اين رس��انه 

هستيم. 
نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شوراي 
اس��المي، سينما را عرصه توليداتي براي ارتقاي 
فرهنگ جامع��ه معرفي كرد و گفت: اطمينان از 
وضعيت اكران و س��المت آن، س��بب دلگرمي 

اهالي فعال اين حوزه است. 

پروژه س��ينمايی مشترك ايران و فرانسه با عنوان 
»يهودی« با بازی آن��ا نعمتی و تهيه كننده ايرانی 
محس��ن علی اكبری، تي��ر م��اه در پاريس كليد 

می خورد.
 ب��ه گزارش مهر، هم اكن��ون علی اكبری به عنوان
تهيه كننده ايرانی اين فيلم برای مقدمات پيش توليد 
 راهی پاريس ش��ده اس��ت و با برنامه ريزی های
انجام شده، تيرماه كليد می خورد. آنا نعمتی در اين 

فيلم نقش يك دختر فرانسوی را بازی می كند.
همچنين ديگر محصول مش��ترك ايران و فرانسه 

»كد س��ياه« نام دارد كه يك پروژه عظيم تاريخی 
اس��ت كه به زمان ساخته ش��دن كاخ ورسای در 
فرانس��ه بر می گ��ردد. اين پروژه ب��ه پيش توليد 
طوالنی ني��از دارد كه قطعاً بعد از »يهودی« كليد 
خواهد خ��ورد. تمام بازيگران و عوامل اين فيلم 

از كشورهای مختلف هستند.
البت��ه آنا نعمتی در اين پروژه ني��ز بازی می كند. 
قرارداد اين دو پروژه مش��ترك ايران و فرانس��ه 
همزمان با بيس��ت و نهمين جشنواره فيلم  فجر 

بسته شده است.

نايبرئيسكميسيونفرهنگيمجلس:
کمبود سينما به پديدآورندگان آثار سينمايي 

بر مي گردد

فيلميهودی؛ 
پروژه مشترک ايران و فرانسه کليد می خورد

گزارشقائممقامبنيادفارابيازچترسينمايايران؛
رايزني با نمايندگان 15 جشنواره جهاني و کارشناسان خريد فيلم در کن

دنبالهرمانپدرخوانده
درسال2012منتشرمیشود

 انتشارات گرند سنترال گفت : دنباله پروفروش ترين رمان ماريو پوزو ، در ماه ژوئن 
2012 در كتاب فروشی های سراسر دنيا عرضه خواهد شد.به گزارش آفتاب به 
نقل از رويترز، قسمت جديد رمان »پدر خوانده« كه »خانواده كورلئون« ناميده شده 
است ، توسط ادپالكو و براساس يك نمايشنامه اجرا نشده از پوزو نوشته خواهد 
شد. وقايع داستان اين رمان جديد در سال 1930 در شهر نيويورك اتفاق می افتد 
و نويسنده در طول اين رمان شرح می دهد كه چگونه ويتو كورلئون درميان يك 
 شبكه جنايی و مافيايی رشد می كند و به يك شخصيت تأثيرگذار با نام »پدر خوانده«
تبديل می ش��ود. ماريو پوزو كه در طول زندگی حرفه ای اش به خاطر دو فيلم  
»پدرخوانده« دو جايزه اس��كار دريافت كرد ، در س��ال 1999 در سن 78 سالگی 

درگذشت و مجوز چاپ اين رمان جديد از سوی بنياد او صادر شده است. 
تونی ، پس��ر پوزو درباره رمان»خانواده كورلئون« گفت: اين رمان به ميراث پوزو 
وفادار مانده است. هنوز مشخص نيست كه داستان اين رمان جديد با داستان فيلم 
دوم »پدرخوانده« چه تفاوتی دارد، زيرا فيلم دوم »پدر خوانده« نيز دوران كودكی و 

نوجوانی ويتو كورلئون را به تصوير می كشد. 
رمان »پدرخوانده« اولين بار در سال 1969 منتشر شد و حدود 21 ميليون نسخه 
از اين رمان فروش رفت . پوزو دو كتاب ديگر هم نوشت كه يكی از آنها با نام 
سيسيلی در سال 1984 منتشر شد و ديگری در سال 2000 به چاپ رسيد و امرتا 

نام داشت.

 قائ��م مق��ام بنياد س��ينمايي فارابي از حض��ور و رايزن��ي نمايندگان
15 جش��نواره و رويداد س��ينمايي در چتر سينماي ايران در بازار كن 

خبر داد.
ب��ه گزارش فارس به نق��ل از روابط عمومي بنياد س��ينمايي فارابي، 
حس��ن نجاري��ان اظه��ار داش��ت: تاكن��ون نمايندگان و مس��ئوالن 
جش��نواره هايي چ��ون وني��ز، هفته منتقدي��ن ونيز، مونت��رال، توكيو 
فيلمكس، ميل ولي، تائورمينا، برلين، س��ياتل، نانت، سانسي، بمبئي، 
 قاهره، واش��ينگتن، مد فيلم ميالن، مركز فيلم ش��يكاگو و كميس��يون
ب��راي اي��ران  س��ينماي  چت��ر  در  حض��ور  ب��ا  اردن   س��ينمايي 
مذاك��ره جش��نواره ها  اي��ن  در  ايران��ي  فيلم ه��اي   حض��ور 

كرده اند. 
وي با اش��اره به اس��تقبال خوب دس��ت اندركاران حرفه اي سينماي 
جهان از چتر سينماي ايران، ادامه داد: عالوه بر جشنواره هاي جهاني، 
كارشناسان خريد فيلم از كشورهاي فرانسه، كره جنوبي، ژاپن، تايلند 
و ... تقاض��اي خريد برخ��ي از آثار ايراني را به چتر س��ينماي ايران 

ارائه كرده اند. 
نجاري��ان يكي ديگر از اولويت ه��اي برپايي چتر س��ينماي ايران را 
تالش براي ش��كل گيري توليدات مشترك سينمايي دانست و افزود: 
در اين راستا نيز نمايندگان سينماي ايران در چتر سينما رايزني خود 
را آغاز كرده اند و تا كنون طرح هاي س��ينمايي براي توليد مش��ترك 
 را از كش��ورهايي چ��ون آفريقاي جنوب��ي، فلس��طين و ... دريافت

كرده ايم. 
وي خاط��ر نش��ان كرد: تمرك��ز فعاليت هاي مؤسس��ات در زير چتر 
س��ينماي ايران، امكان مذاكره، رايزن��ي و بازاريابي بهتر را براي اين 
مؤسس��ات فراهم كرده و رضايت آنها را در برداش��ته است. در واقع 
امس��ال ش��اهد حضور مؤثر و منس��جم س��ينماي ايران در بازار كن 

هستيم. 

نجاري��ان ادامه داد: حض��ور تأثيرگذار در بازاره��اي جهاني فيلم و 
س��اير رويداده��ا و مجامع بين المللي از جمله ب��ازار كن، گام مهمي 
در راستاي معرفي س��ينماي ايران و حتي فرهنگ و هويت كشور به 
جهانيان است. در واقع در شرايطي كه برخي از كشورها و جريان ها 
قصد تخريب چهره ايران را دارند، ما بايد هويت ارزش��ي و انس��اني 
خود را به جهانيان نش��ان دهيم تا تصوير درستي از كشورمان داشته 

باشند. 
قائم مقام بنياد س��ينمايي فارابي با اش��اره به آغ��از نمايش فيلم هاي 
 ايران��ي در ب��ازار ك��ن، تصري��ح ك��رد: تاكن��ون فيلم ه��اي 33 روز
)جم��ال ش��ورجه(، بي انته��ا )امي��ر جهددوس��ت( و مام��ان بهروز 
 من��و زد )عب��اس مرادي��ان( 22 ارديبهش��ت )12 م��ي(، فيلم ه��اي
 آلزايم��ر )احمدرض��ا معتم��دي(، گلچه��ره )وحي��د موس��اييان( و
يكي از ما دو نفر )تهمينه ميالني( 23 ارديبهش��ت، فيلم هاي نخودي 
)ج��الل فاطم��ي(، راه آب��ي ابريش��م )محم��د بزرگ ني��ا(، آينه هاي 
 روبه رو )ن��گار آذربايجاني( 24 ارديبهش��ت و بهش��ت اينجاس��ت
امام��ي(، )فيم��ا  س��كو  روي  مهت��اب  س��ليميان(،   )حمي��د 
ي��ه حب��ه قن��د )رض��ا ميركريم��ي( 25 ارديبهش��ت در س��الن هاي 
اصل��ي ب��ازار ك��ن ب��ه نماي��ش درآمده ان��د و ب��ا توجه ب��ه اين كه 
 ميهمان��ان ب��ازار تنه��ا كارشناس��ان و متخصصان س��ينما هس��تند و
نمايش ه��اي اي��ن  اي��ران،  س��ينماي  چت��ر  مناس��ب   تبليغ��ات 
تخصص��ي ب��ا اس��تقبال مطلوب��ي از س��وي خري��داران، ايراني��ان 
روب��ه رو جهان��ي  جش��نواره هاي  دس��ت اندكاران  و   عالقه من��د 

شده اند. 
نجاريان يادآور شد: 26 ارديبهشت ماه نيز فيلم هاي سيب و سلما ساخته 
حبيب بهمني، ندارها ساخته محمدرضا عرب، ديو و دلبر ساخته وحيد 
نيكخواه آزاد پخش شد و امروز، 27 ارديبهشت، فيلم هاي سفر سرخ 
س��اخته حميد فرخ نژاد، سن پترزبورگ ساخته بهروز افخمي، گلوگاه 

شيطان س��اخته حميد بهمني، 28 ارديبهش��ت ماه فيلم هاي مصائب 
 چارلي س��اخته عليرضا سعادت نيا، پروانگي ساخته قاسم جعفري و
 جعبه سياه يازدهم سپتامبر ساخته محمدرضا اسالملو در بازار كن به نمايش

در مي آيند. 
وي ادام��ه داد: همچني��ن فيلم هاي جدايي نادر از س��يمين س��اخته 
اصغ��ر فرهادي از س��وي ش��ركت فرانس��وي ممنتو فيلم��ز و برف 
روي ش��يرواني داغ س��اخته محمد هادي كريمي، آدمكش س��اخته 
رض��ا كريمي، آقا يوس��ف س��اخته عل��ي رفيعي و اينج��ا بدون من 
 س��اخته به��رام توكلي در س��الن هاي ب��ازار به روي پ��رده خواهند

رفت. 
نجاريان در خصوص تبليغات ص��ورت گرفته براي فيلم هاي ايراني 
در ب��ازار ك��ن، گفت: بخش��ي از كت��اب راهنماي بازار ب��ه معرفي 
13 مؤسس��ه و ش��ركت ايران��ي و نمايندگانش��ان اختص��اص يافته، 
 همچني��ن تبليغ��ات فيلم ه��اي ايراني حاضر در اي��ن كتاب منعكس

شده است. 
تبليغات محيطي چتر س��ينماي ايران )كه امس��ال به ش��كلي ويژه از 
مؤسسات موفق در بازار فيلم و برنامه هاي تلويزيوني ايران در زمينه 
صادرات محصوالت فرهنگي حمايت كرده( و همين طور مؤسس��ه 
 رس��انه هاي تصويري به معرف��ي فيلم هاي جدي��د ايراني اختصاص

يافته است. 
وي در پاي��ان تصري��ح ك��رد: مطاب��ق معم��ول هر س��اله، گذش��ته 
 از آنك��ه ش��ركت هاي مختل��ف ب��ا چ��اپ كتابچ��ه و بروش��ور
 ب��ه معرف��ي محص��والت س��ينماي اي��ران پرداخته ان��د، كت��اب و
لوح فش��رده برگزي��ده فيلم هاي ايراني س��ال 2011 ب��ه همراه فيلم 
 مس��تند كوتاهي با عنوان »زندگي و هنر: س��ينماي نوي��ن ايران» نيز
 از س��وي بن�ي��اد س��ين�ماي ف��اراب��ي ب��ه عالقه من��دان ع�رض��ه

شده است. 

 برنامه س��ازان كودك معتقدند س��اخت برنامه های
الف وي��ژه برای ك��ودكان بايد در دس��تور جدی 
برنامه های س��ازمان صدا و س��يما ق��رار بگيرد و 
همانطور كه به آثار تاريخی بودجه مناس��بی تعلق 
می گيرد، ب��ه آثار كودك ه��م می تواند اختصاص 

يابد.
به گ��زارش مهر، در حال حاضر اكث��ر برنامه های 
ك��ودك تلويزيون ب��ه برنامه هايی ب��ا حضور يك 
مج��ری، چند عروس��ك و پخ��ش زن��ده منتهی 
ش��ده اس��ت. حتی برخی برنامه های عروس��كی 
زنده متن ندارند و تنها يك خط داس��تان نوش��ته 
ش��ده به مجری داده می ش��ود كه مابق��ی كلمات 
 به ص��ورت بداه��ه مي��ان مجری و عروس��ك ها

رد و بدل شود.
  اي��ن روزه��ا ش��اهد تنوع آث��ار نمايش��ی برای 
بزرگس��االن هستيم و آثار زيادی در قالب تله فيلم 
و س��ريال تهيه می شود، ولی بخش كمی از بودجه 
هميش��ه ش��امل حال توليد آثار كودك می شود و 
هرگز پيش نيامده كه بودجه يك س��ريال تاريخی 
ال��ف ويژه به س��اخت كار مان��دگار و فاخری در 

زمينه كودكان اختصاص يابد.
مسلمی: حرف ها برای ساخت برنامه های ماندگار 

کودک فقط در حد شعار باقی نماند
 محمد مس��لمی، بازيگر و كارگردان »فيتيله جمعه 
تعطيل��ه« درب��اره نبود برنامه های ال��ف ويژه برای 
كودكان گفت: دوس��تان ما در تلويزيون، س��ينما و 
تئات��ر بايد نگاه جدی به برنامه های كودك داش��ته 
 باش��ند و حرف ه��ا در ح��د ش��عار ي��ك هفته ای
باق��ی نمان��د. بايد ن��گاه بنيادی داش��ته باش��يم، 
 ادبي��ات كودكان باي��د تصحيح ش��ود. برنامه های
و  يافت��ه  افزاي��ش  خيل��ی  عروس��ك  مج��ری- 
 باي��د س��عی كني��م اين ن��وع برنامه ه��ا را هدايت

كنيم. 
  اين بازيگر تأكيد كرد: ساخت برنامه های الف ويژه
برای كودكان ضروری اس��ت. بهتر است مسئوالن 
تلويزيون هر ده س��ال يك ب��ار يكی از بودجه های 
س��ريال های تاريخی را به كار ك��ودك اختصاص 
بدهند تا ش��اهد يك كار فاخر باش��يم. ما فرهنگ 
غن��ی داري��م و می توانيم با بهره ب��ردن از فرهنگ 
اصي��ل خودم��ان، قصه ه��ای جذاب��ی را در قالب 
 برنامه ه��ای متن��وع ب��رای ك��ودكان ب��ه تصوي��ر

بكشيم.

کرامتی: وقت��ی می گوییم برنامه س��ازان کودک 
ج��دی گرفت��ه ش��وند، فک��ر می کنند ش��وخی 

می کنیم
 سوس��ن كرامتی، تهيه كننده برنامه های »تابس��تان 
شاد«، »هميشه بهار«، »قلقلی در سرزمين قلقك ها« 
و »ترمه ترنج گل افش��ان« در پاسخ به اين سئوال 
كه چرا در برنامه های كودك شاهد هستيم موسيقی 
فضای كل برنامه را در احاطه خودش دارد و محتوا 
رها می ش��ود، توضيح داد: من هميشه به محتوای 
كار توجه می كنم، چرا كه وقتی محتوا رها شود نه 
تنه��ا كيفيت اثر پايين می آيد، بلكه تأثير زيادی هم 

بر بچه ها نخواهد داشت.
 اي��ن تهيه كنن��ده درب��اره اين ك��ه چ��را س��اخت 
برنامه ه��ای ال��ف ويژه هميش��ه در ح��د تئوری 
باق��ی می مان��د، افزود: البته كارهای الف س��اخته 
می ش��ود، اما الف ويژه نه. كرامتی خاطرنشاخت: 
وقتی قرار اس��ت س��ريال مختارنامه ساخته شود، 
مس��ئوالن به دنب��ال عوام��ل حرف��ه ای می گردند 
و بودج��ه مناس��بی ه��م ب��ه كار تعل��ق می گيرد، 
اما هي��چ وقت اي��ن اتف��اق در برنامه های كودك 
نمی افت��د و بودجه ای مثل س��ريال های مختارنامه 
 ب��ه س��اخت برنامه های فاخر ك��ودكان اختصاص

نمی يابد.
 وی ي��ادآور ش��د: نمی دان��م چ��را برنامه س��ازان 
ك��ودك جدی گرفته نمی ش��وند. وقتی ب��ه آقايان 
می گوييم ما را جدی بگيريد، فكر می كنند شوخی 
می كنيم. وقتی كاری از بنيان درس��ت برنامه ريزی 
 ش��ود، می تواند س��ال ها جايگاه مناس��بی داش��ته

باشد.
حبیبی: س��اخت اثر برای کودکان س��خت تر از 

بزرگساالن است
غالمرضا حبيبی، تهيه كننده برنامه »نوجوان، امروز، 
فردا« درب��اره نبود برنامه های ال��ف ويژه كودكان 
گفت: شبكه دو بعد از ايام نوروز امسال مأموريت 
جدی تر در زمينه س��اخت برنامه ه��ای فاخر برای 

كودكان دارد. 
 وی درباره اين كه ساخت برنامه های كودك تا چه 
حد نيازمند تخصص الزم اس��ت، توضيح داد: كار 
برای كودكان نه تنها نيازمند تخصص اس��ت، بلكه 
نس��بت به س��اخت كار برای بزرگساالن دشوارتر 
اس��ت، حتی گاهی فيلمس��ازان به دليل سختی ها 
از س��اخت اثر برای كودكان پرهي��ز می كنند. اين 
تهيه كننده خاطرنش��ان ساخت: برای ساخت اثری 
برای كودكان بايد خالقيت داشت و با زبانی ساده 

به موضوع ها پرداخت. از سوی ديگر در رسانه های 
بيگانه شاهد ساخت برنامه های قوی برای كودكان 
هس��تيم كه حتی 40 سال بعد از ساخت آن هم به 
دليل اين كه بنيان قوی از ابتدا داشته، باز هم ساخت 
آن ادامه پيدا می كن��د. در حالی كه تهيه كنندگان و 

نويسندگان اوليه آن از دنيا رفته اند.
 بنابراين تحقيق و پژوهش در س��اخت برنامه های 
ك��ودك، اصل��ی مهم اس��ت و باعث می ش��ود آن 
برنام��ه رنگ و لعاب خوبی داش��ته باش��د. دنيای 
بچه ها تخيلی و س��اده اس��ت؛ بايد ابت��دا اين دنيا 
 را ب��ه خوب��ی درك ك��رد و بعد برای آنه��ا برنامه

ساخت.
زارع��ان: نهادهای��ی که در زمینه ک��ودکان کار 

می کنند همنفس با سازمان صدا و سیما شوند
 علی زارعان، مدير گروه كودك و نوجوان ش��بكه 
تهران درب��اره نبود برنامه های ال��ف ويژه كودكان 
 گفت: از نگاه متوليان توليد انيميش��ن ها الف ويژه
هس��تند. از س��وی ديگر باور كنيد س��ازمان صدا 
و س��ي�ما در زمين��ه س��رمايه گذاری برنامه ه��ای 
فاخر ك��وك ب��ا تم��ام ظرفيت ها ت��الش می كند 
و وج��ود ي��ك مركز مس��تقل پويانماي��ی )صبا(، 
 نش��ان دهنده توجه صدا و سيما به مخاطب كودك

است.
 وی در ادام��ه اف��زود: البت��ه باي��د پذيرفت توليد 
انيميش��ن فرآيند زمانبری است. ما به طرح جامعی 
ني��از داريم تا تمام نهادهاي��ی كه در زمينه كودكان 
فعالي��ت می كنن��د مثل س��ازمان تبليغ��ات، كانون 
پ��رورش فكری كودك و نوجوان با صدا و س��يما 

همنفس شوند.
مدي��ر گ��روه ك��ودك و نوج��وان ش��بكه تهران 
خاطرنش��ان س��اخت: البته نهاده��ای مختلف در 
اين باره كارهای ارزش��مندی توليد می كنند و من 
نمی خواه��م آن را نفی كنم، ام��ا اگر طرح جامعی 
داشته باشيم، مسلمًا بهتر می توانيم برنامه های فاخر 
 توليد كنيم. ساخت توليدات الف ويژه كار راحتی

نيست.
زارعان تأكيد كرد: از س��وی ديگر بايد توليدات را 
طبقه بندی كنيم تا نگاه تخصصی تر شود.  اميدواريم 
 در آينده شاهد افزايش ساخت برنامه های الف ويژه
عل��ی  و صحبت ه��ای  باش��يم  ك��ودكان  ب��رای 
 داراب��ی، معاون س��يما فقط در حد تئ��وری باقی

نماند.

بودجه تولیدات الف ویژه به آثار کودکان
اختصاص یابد

 ب��ه گزارش مه��ر، در پی بازدي��د خريداران و 
مدي��ران كمپانی های فيل��م از غرفه اختصاصی 
 ح��وزه هنری در ب��ازار كن و عرض��ه فيلم ها،
اسكرين فيلم ها و توزيع بروشورها و همچنين 
 گفتگوهايی كه ب��ا خريداران و تهي��ه كنندگان

كمپان���ی ه���ای فيلم س��ازی انج��ام گرف��ت، 
پيش��نهادهای قاب��ل قبولی از س��وی آنها برای 
 خري��د محص��والت ح��وزه هن��ری درياف��ت

شد.
از جمله اين مذاكرات، برنامه ريزی برای اكران 
 انيميش��ن »شكرس��تان« در س��ينماهای فرانسه

بود.
 برخی از مس��ئوالن جش��نواره ه��ای كودك و 
 انيميشن مانند ترينديس، انيمست و سينه جونيور،

از ديگ��ر عالقه مندان��ی بودند ك��ه از مجموعه 
توليدات انيميشن حوزه هنری استقبال كردند.

 همچنين توزيع بروش��ورهای نمايش فيلم ميان 
 توليدكنندگان و خريداران، از ديگر فعاليت های
ح��وزه هنری در بازار كن بود تا اطالع رس��انی 
مناس��ب برای حضور ب��ه موقع عالق��ه مندان 
س��ينمای اي��ران  و تماش��ای فيلم ه��ا صورت 

بگيرد.
مجموع��ه تولي��دات ح��وزه هن��ری در قالب 
فيلم، انيميش��ن و فيلم كوت��اه  همراه با عكس 
و اطالع��ات كام��ل، در يك بس��ته فرهنگی با 
عنوان Guide Multimedia 2011، از ديگر 
اقالمی اس��ت كه در غرفه حوزه هنری، در بازار 

كن عرضه می شود.

تهيه کنندگان فرانسوی به دنبال انيميشن شكرستان
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