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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
صفـحهصفـحه

با حضور رئیس جمهور؛
بزرگترين کارخانه گندله سازي خاورميانه 
در سيرجان افتتاح شد

وزراي امور خارجه و ارتباطات
 اين هفته در صحن مجلس حضور مي يابند

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد تجدید مزایده درج گردیده است.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می باشد.

ــورخ 88/9/2  ــماره 1169 م ــتناد مجوز ش ــه به اس ــهرداری مبارک ش
ــهر در نظر دارد نسبت به اجاره یکساله یکی  ــورای محترم اسالمی ش ش
ــرح ذیل( اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند  ــاختمانهای خود )بش از س
ــتر و اخذ اوراق مزایده به امور قراردادهای  ــب اطالعات بیش جهت کس
ــر تا پایان وقت  ــنهادات خود را حداکث ــهرداری مراجعه نموده و پیش ش

اداری روز پنجشنبه 89/1/26 به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

جواد جمالی - شهردار مبارکه

آگهی تجدید مزایده عمومی 
)نوبت دوم(

متراژکاربریردیف
قیمت پایه کارشناسی 

)ریال(
مالحظاتآدرس محل

161 متر مربعتجاری1

اجاره ماهیانه 
2/500/000 ریال و 
ودیعه )ضمانت( اجاره 
100/000/000 ریال

تقاطع خیابانهای 
سلمان و شهید بهشتی، 
طبقه همکف سازمان 

بهسازی و نوسازی

پالک ثبتی 
 2351

مجزی از 
418

ضمنًا هزینه درج آگهی ها در روزنامه بعهده برنده خواهد بود.

تلفن تماس : 0311-2673010

ــتناد مصوبه هیئت مدیره محترم سازمان  ــازمان عمران زاینده رود در نظر دارد به اس س
ــانی مورد نیاز خود  ــبت به انتخاب پیمانکار واجد صالحیت برای تأمین نیروی انس نس

در سال 1389 اقدام نماید.
ــازمان کار و امور  ــد صالحیت از س ــه دارای گواهی تأیی ــخاص حقوقی ک ــذا از اش ل
ــار آگهی ظرف مدت یک  ــوت بعمل می آید از تاریخ انتش ــند، دع اجتماعی می باش
هفته نسبت به ارسال مدارک و سوابق کاری خود به دفتر مرکزی سازمان به نشانی:

 اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجتمع اداری امیرکبیر اقدام نمایند.
بدیهی است پس از بررسی مدارک از اشخاص واجد شرایط جهت شرکت در 

مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

آگهی فراخوان پیمانکار

روابط عمومی سازمان عمران زاینده رود

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/1/26               
 تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/1/29

www.abfa-esfahan.com   دریافت اسناد: سایت اینترنتی
شماره تلفن: 0311-6680030

تضمین)ریال(نوع بودجهشرحشماره مناقصه

81/328/000جاریخرید گاز کلر )کلر مایع(89-1-9

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از محل اعتبارات جاری مطابق با شرایط و مشخصات مندرج 
در سند مناقصه از طریق مناقصه عمومی گاز کلر )کلر مایع( خریداری نماید.

آگهی مناقصه دو مرحله ای

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

سازمان عمران زاینده رود

آقای استاندار!

شورای هماهنگی روابط عمومی
 استان اصفهان کی تشکیل می شود؟

با گشایش تونل »رخ« در محور 
چهارمح��ال و بختیاری به اصفهان، 
می��زان ورود گردش��گران ب��ه این 
شهرستان نسبت به سال گذشته از 
رش��د چش��مگیری برخوردار بود. 

فرماندار شهرستان شهرکرد افزود: تونل رخ باعث حذف گردنه رخ و یکی 
از نقاط حادثه خیز ورودی چهارمحال و بختیاری شده؛ به همین دلیل تردد 

در این مسیر به سمت اصفهان افزایش یافته است ...

در تعطیالت نوروزی که مسابقات 
فوتبال لیگ برتر و جام حذفی کش��ور 
انجام نمی ش��د، تنور لیگ فوتبال جام 
باش��گاههای آسیا به ش��دت داغ بود و 
نمایندگان ایران در این رقابت ها حضور 

داشتند و به جای تعطیالت عید در اردو حاضر بودند و بازی های خود را در 
هفته س��وم و چهارم این مس��ابقات برگزار کردند. در هفته سوم از گروه اول 
تیم استقالل تهران در ورزشگاه آزادی با حضور بیش از هفتاد هزار تماشاگر 

توانست با حساب 3 بر صفر تیم الغرافه قطر را شکست دهد ... 

شهرستانها

شهرستانها

 اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها 
مستلزم ایجاد یک بانک جامع اطالعات 
خانوار در کشور است. نماینده اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی و امام جمعه 
موقت اصفهان با بیان این مطلب  افزود: 

گذشته از اختالف نظر دولت و مجلس در خصوص 20 یا 40 هزار میلیارد 
تومان اعتبار مورد نیاز طرح هدفمندسازی یارانه ها، با مکانیسم های موجود 

اجرای این طرح امکان پذیر نیست ...

رئیس جمهور در مراس��م افتتاح کارخانه گندله سازی 
س��یرجان گفت: باور من این اس��ت که ظرفیت پیشرفت 
ملت ایران س��ه برابر وضع موجود است. به گزارش واحد 
مرکزی خبر،  آقای احمدی ن��ژاد با بیان اینکه ایران رو به 
پیشرفت اس��ت، گفت: وزیر صنایع از من خواست برای 
افتت��اح طرح ها زمان��ی را در نظر بگیری��م و گفت: »تنها 
ب��رای افتتاح طرح های ب��االی 150 میلیارد تومان اگر هر 
دو روز یکبار، یک طرح را افتتاح کنیم تا آخر س��ال طرح 
برای افتتاح خواهیم داشت.« وی افزود: می توان با دستان 
پرتوان کارگران، متخصصان، دلس��وزان و سرمایه گذاران 
این سرزمین را ساخت. آقای احمدی نژاد گفت:  من باور 
دارم با س��رعت س��ه برابر بیش از این می توان پیشرفت 
کرد، البته همه باید دست به دست هم دهیم و کمک کنیم. 
رئیس جمهور افزود: دولت امروز با همه توان وسط میدان 
خدمت ایس��تاده است. وی با بیان اینکه عرصه کار دولت 
بسیار گس��ترده اس��ت، گفت: دولت با اجرای طرح های 
آب، ب��رق و کش��اورزی در دورافتاده ترین روس��تاها تا 
اج��رای طرح ه��ای عظیم صنعتی کش��ور حض��ور دارد. 
آق��ای احمدی نژاد گفت: اداره یک دبس��تان تا بزرگترین 
مراکز تحقیقاتی کش��ور به عهده دولت است و دولت باید 
برنامه ریزی از آموزش الفبا تا فرس��تادن موشک به فضا، 
تولید سوخت هسته ای و ساخت نیروگاه ها را انجام دهد. 
وی همچنی��ن برقراری امنیت در مرزه��ا و در عین حال 
حضور در سنگین ترین عرصه های سیاسی بین المللی را 
عرصه کار دولت دانس��ت. وی با اشاره به افتتاح کارخانه 
گندله س��ازی س��یرجان افزود: عده ای تصمیم گرفتند در 
این حاشیه کویر کارخانه ای را برپا کنند، همه باید کمک 
کنند و کس��ی نباید مانع تراشی کند. رئیس جمهور گفت: 
ایران ظرفیت تصمیم��ات و اقدامات بزرگ را دارد. آقای 
احمدی نژاد در ادامه با اش��اره به طرح سهیمه بندی بنزین 
گفت: عده ای تصور نمی کردند این طرح که چند س��ال 
مطرح شده بود، اجرا شود و واهمه داشتند که چه خواهد 
ش��د، در صورتی که ملت ایران ظرفیت باالیی دارد و اگر 
ببیند که تصمیم درس��تی برای کش��ور اتخاذ ش��ده است، 

همراهی می کند.

صفحه 3

ورزش

هر 2 روز يکبار
 افتتاح طرح های باالی 150 ميليارد تومان

اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها 
مستلزم بانک جامع اطالعات خانوار است

گشايش تونل رخ باعث افزايش 
چشمگير مسافران نوروزي شهرکرد شد  

صعود ذوب آهن به مرحله حذفی 
فيل بزرگ با ريوالدو هم زانو زد



سراسری

    مرضیه محب رسول
حامد کرزای تا زمانی که در کنفرانس 
بن به عن��وان رئیس حکومت افغانس��تان 
برگزیده شد یک چهره ناشناخته در عرصه 
سیاست جهانی بود و اکنون نزدیک 9 سال 
است که قدرت را در این کشور در اختیار 

دارد. 
حامد کرزای در 24 دس��امبر 1957 در 
روس��تای »کرز« در نزدیکی قندهار والیتی 
در جنوب افغانس��تان به دنیا آمد. پدر او از 
منتقدان قوم پلزی و معاون رئیس پارلمان 
افغانس��تان در دهه 60 ب��ود. حامد کرزای 
تحصی��الت عالی خ��ود را در زمینه علوم 
سیاسی و روابط بین الملل در هند به پایان 
رس��اند. وی به زبانهای فارسی، انگلیسی، 
پشتو و اردو تس��لط دارد. حامد کرزای در 
دوران جنگ افغانها با شوروی در پاکستان 
در مدارس مجاه��دان افغان فعالیت های 
آموزش��ی انجام می داد. او در سالهای آخر 
حکومت طالبان دست به مبارزه مسلحانه با 
ای��ن گ��روه زد و در کنفرانس بن به عنوان 
رئیس حکومت افغانستان برگزیده شد و تا 
امروز حکومت را در این کش��ور به دست 
دارد. اگر چه حرف و حدیث های زیادی 
در باب انتخابات در افغانس��تان و انتخاب 
مجدد کرزای وج��ود دارد و تقلب در این 
زمینه کاماًل آش��کار بود، اما ن��ه نیروهای 
س��ازمان ملل و نه ش��خص حامد کرزای 
حاضر به پذیرش این امر نیستند و هر کدام 

دیگری را به این کار متهم می کنند.
اما پس از گذشت این سالها بی کفایتی 
کرزای به عنوان رئیس جمهور، افغانستان 
را به ورطه هرج و مرج و آش��وب کشیده 
اس��ت. امروز موقعیت کرزای از همیش��ه 
متزلزل تر اس��ت. او حتی دیگر از حمایت 
امری��کا نیز برخوردار نیس��ت. با روی کار 
آمدن اوباما و ح��زب دموکرات در امریکا 
روابط س��ردی میان دو کشور سایه افکنده 
اس��ت. در زمان بوش به علت جنگ عراق 
و اینکه طالبان هنوز موفق به تجدید قوا و 
بازسازی خود نشده بودند افغانستان تا این 
حد در آش��وب غوطه ور نب��ود؛ و آرامش 
در این کشور اهمیت امروز را نداشت؛ که 
به تبع آن انتق��اد واضح و صریحی متوجه 
کرزای نمی شد. اما در زمان رئیس جمهور 
اوباما، مسأله صلح و خروج هر چه زودتر 
نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان به یک 
استراتژی در سیاست خارجی امریکا تبدیل 
شد. این موضوع همزمان با اوج گیری ناامنی 
و کشتار در افغانستان بود. ناآرامی هایی که 
فساد اداری و اوضاع نابسامان اجتماعی نیز 
آن را دام��ن زد و ک��رزای به عنوان رئیس 

جمهور افغانس��تان بیش از پیش ناتوان از 
کنترل اوضاع ش��د. امریکا در کنار طالبان 
شخص کرزای را به عنوان مسئول اوضاع 
نابسامان این کش��ور قلمداد می کند. سفر 
6 س��اعته اوباما به افغانستان بعد از حدود 
یک سال و نیم از انتخابات امریکا نشان از 
دوری امریکا از افغانس��تان است. اوباما در 
این س��فر تنها 25 دقیقه با کرزای دیدار و 
بیشتر سفر خود را با س��ربازان ارتش این 
کشور سپری کرد. اگر چه کرزای یک دست 
نشانده منفعل از طرف امریکا در افغانستان 
بود، اما او حتی نتوانس��ت آرامش و نظم را 
در سطحی هر چند محدود ایجاد کند . از 
س��ویی دیگر مخالفان داخلی افغانستان از 
جمله طالبان، بقایای حزب مولوی، یونس 
خالص، س��راج الدین حقانی و حکمتیار، 
کرزای را به دلیل دس��ت نش��انده بودن از 
طرف امریکا شایسته حکومت و در نتیجه 
مذاکره برای صلح نمی دانند. بنابراین وجود 
ش��خص کرزای به یکی از موانع عمده بر 
س��ر راه صلح بدل شده است. ضمن اینکه 
در این حیطه کرزای با یک رقیب نوظهور 
به نام عبداهلل رقیب انتخاباتی پیشین خود نیز 
مواجه است. او که بی سر و صدا از صحنه 
رقاب��ت انتخاباتی کنار رفت، اکنون به یک 
منتقد سرسخت سیاستهای کرزای و امور 
اجتماعی افغانستان بدل شده است. اما عدم 
کفایت و مدیریت کرزای به مسائل داخلی 
افغانستان ختم نشده است. عدم یک کادر 
قوی حکومتی در افغانس��تان این کشور را 
به جوالنگاهی برای دخالت همسایگان بدل 
کرده اس��ت. کرزای قادر نیست یک رابطه 
درس��ت و منطقی با همسایگان خود نظیر 
ایران و پاکستان برقرار کند. این عدم توانایی 
دست کشورهای همسایه را برای دخالت 
هر چه بیشتر در این کشور بازگذاشته و بر 
دامنه هرج و مرج افزوده اس��ت. می توان 
گفت اولی��ن گام برای ثبات و گس��ترش 
امنیت در افغانس��تان وجود یک حکومت 
مقتدر و در رأس این کش��ور اس��ت و این 
امر جز با یک فرد قوی در زمینه سیاسی و 
اجتماعی افغانستان به عنوان رئیس جمهور 
محقق نخواهد ش��د. رئیس جمهوری که 
بتواند مورد اعتماد اغلب گروههای مخالف 
داخلی باشد، اجازه دخالت بیگانگان و سایر 
کشورها را در امور افغانستان ندهد و برای 
اداره بهتر کشور فساد اداری را در این کشور 
ریش��ه کن نماید. کرزای در افغانستان نام 
نیکی از خود برجای نگذاش��ت، او نه یک 
وطن پرست و لیبرال بود و نه یک سرسپرده 
کارآمد ب��رای اربابان امریکایی��ش. او تنها 
مترسکی برای دموکراسی در افغانستان بود.

کرزای منفعل در دموکراسی
با حضور رئیس جمهوري؛

بزرگترین کارخانه گندله سازي خاورمیانه 
در سیرجان افتتاح شد

بزرگترین کارخانه تولید گندله سنگ آهن 
ایران و خاورمیانه روز شنبه با حضور رئیس 
جمهوری اسالمی ایران در سیرجان افتتاح 
ش��د. رئیس جمهور پس از افتتاح رس��می 
کارخانه تولید گندله س��نگ آهن سیرجان 
در حالی که از س��وی وزیر صنایع و معادن، 
دس��تیار ارش��د رئیس جمهوری و استاندار 
کرم��ان همراه��ی می ش��د از بخش های 
مختلف این کارخان��ه بازدید کرد. کارخانه 
گندله س��ازی گل گهر سیرجان از ظرفیت 
تولی��د پنج تن در س��ال برخوردار اس��ت، 
که این می��زان گندله به کارخانه های احیاء 
مستقیم حمل می شود و در آنجا محصول 
آهن اس��فنجی ب��ا عیار 93 ت��ا 100 درصد 
تولید شده و س��پس به کارخانه های ذوب 
ارسال می شود. با گندله تولیدی این کارخانه 
می توان 2 تا 5/2 میلیون تن فوالد در س��ال 
تولید کرد. کارخانه گندله س��ازی گل گهر 
سیرجان با استفاده از کنسانتره معدن سنگ 
آهن گل گهر تغذیه می شود و گندله های 
تولیدی به عنوان ماده اولیه ذوب و س��پس 
شمش فوالد مصرف می شود و در راستای 
تأمین خوراک شرکت های تولیدکننده فوالد 
و توسعه این صنعت در کشور نقش مهمی 
دارد. برای راه اندازی این طرح 2 هزار و 900 
میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است، این 

کارخانه که در 60 کیلومتری شهر سیرجان 
و در 180 کیلومتری کرمان واقع شده برای 
5 ه��زار و 500 نفر به صورت مس��تقیم و 
غیرمستقیم اش��تغال ایجاد می کند. با توجه 
به اینک��ه حدود 70 درص��د تجهیزات این 
کارخانه به عنوان یکی از فرآیندهای تولید 
فوالد توسط مهندس��ان داخلی در گل گهر 
بومی ش��ده اس��ت، راه اندازی این کارخانه 
گامی بزرگ در راستای بومی سازی صنعت 
فوالد محس��وب می شود. برای حفاظت از 
محیط زیس��ت و حاکم شدن هوای پاک و 
عاری از آالیندگی بر فض��ای کارخانه، 12 
جداکننده خشک، س��ه جداکننده تر و سه 
جداکننده مغناطیس��ی نصب ش��ده است. 

عملی��ات اجرای��ی کارخانه گندله س��ازی 
س��یرجان از خ��رداد ماه س��ال 1384 آغاز 
شد. در راس��تای طرح های توسعه مجتمع 
معدنی گل گهر س��یرجان طرح هماتیت و 
گوگردزدای��ی نیز با ظرفیت یک میلیون تن 
سنگ آهن از باطله های معدن در حال انجام 
است. احداث خط جدید تولید کنسانتره با 
هدف تولید 2 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن 
با برآورد س��رمایه گذاری 60 میلیون یورو، 
کارخانه فوالدس��ازی با ه��دف تولید 6/1 
میلیون تن فوالد با برآورد س��رمایه گذاری 
223 میلیون یورو، نیروگاه برق و واحد آب 
ش��یرین کن از دیگر طرح های شرکت گل 

گهر برای اجرا در پنج سال آینده است.

نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در 
نخس��تین هفته کاری خود در س��ال جدید 
ضمن تصمیم گیری درب��اره عضویت ایران 
در پنج کنوانسیون بین المللی، میزبان وزرای 
امور خارجه و ارتباطات و فناوری اطالعات 
برای پاسخگویی به سؤال نمایندگان هستند. 
به گزارش ایرنا، رضا تقی پور وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات برای پاسخگویی به سؤال 
 مجید نصیرپور،   نماینده سراب و منوچهر متکی 
وزیر امور خارجه برای پاس��خ به سؤال نادر 
قاضی پور نماینده ارومیه این هفته در صحن 
علنی مجلس حاضر می ش��وند. رسیدگی 
به لوایح الحاق جمهوری اس��المی ایران به 
کنوانس��یون   بین المللی » کنترل و مدیریت 
آب متوان و رسوبات کشتی ها«، »کنوانسیون 
بازنگری کننده کنوانسیون مدارک شناسایی 
دریانوردان«، » کنوانسیون بین المللی نایروبی 
درباره انتقال الشه کشتی ها«، » کنوانسیون بین 
المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت 
آلودگی نفت سوخت کشتی« و » کنوانسیون 
بین المللی کنترل سامانه های )سیستم های( 
مض��ر ضد خزه بر روی کش��تی ها مصوب 
2001 میالدی )1380 هجری شمس��ی(« در 
دستور کار این هفته مجلس شورای اسالمی 
قرار دارد. نمایندگان همچنین رس��یدگی به 
الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران 
به پروتکل آمادگی، مقابله و همکاری در برابر 
سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی 
مصوب 2000 میالدی )برابر با 1379 هجری 
شمس��ی(، الیحه الحاق دول��ت جمهوری 
اسالمی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب 

س��ازمان بین المللی کار و نیز الیحه اصالح 
قانون عضویت جمهوری اس��المی ایران در 
برخی از س��ازمان ها و مجام��ع بین المللی 
را در دس��تور کار دارن��د. نمایندگان مجلس 
همچنین در نخستین هفته کاری خود در سال 
1389 درباره طرح یک فوریتی تعیین تکلیف 
چاه های آب قدیمی فاقد پروانه بهره برداری، 
طرح اصالح مواد یک و 7 قانون نحوه اجرای 
قان��ون مربوط به خدمت نیم��ه وقت بانوان 
مصوب 1364 اعاده شده از شورای نگهبان و 
نیز طرح یک فوریتی ساماندهی و حمایت از 
مشاغل خانگی تصمیم گیری می کنند. الیحه 
اصالح ماده 100 قانون ش��هرداری مصوب 
1334 و نیز الیحه موافقتنامه همکاری های 
گردشگری بین دولت جمهوری اسالمی ایران 
و دول��ت جمهوری لبنان و الیحه چگونگی 
اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی 
نیروهای مس��لح نس��بت به آراء ص��ادره از 
هیأت های رس��یدگی به تخلفات انضباطی 
نی��ز در دس��تور کار نمایندگان ق��رار دارد. 
نمایندگان مجلس در هفته جاری همچنین 
ضمن بررسی طرح افزایش بهره وری بخش 
کش��اورزی که به مدت س��ه ماه مس��کوت 
مان��ده بود، الیحه تس��ری حکم م��اده 191 
قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366؛ به 
مالیات ها و عوارض کاالها و خدمات را نیز 
مورد بررسی قرار می دهند. مجلس همچنین 
درباره تقاضای جمعی از نمایندگان مبنی بر 
رسیدگی به الیحه امور گمرکی طبق اصل 85 
قانون اساسی در هفته جاری تصمیم گیری 
می کنند. نمایندگان همچنین رسیدگی به دو 
الیحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی 
ایران ب��ا دولت های جمهوری مونته نگرو و 
جمهوری صربستان به منظور اجتناب از اخذ 
مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و 
سرمایه و پروتکل ضمیمه آن را در دستور کار 
دارند. لوایح انصراف دولت جمهوری اسالمی 
ای��ران از عضوی��ت در ق��رارداد بین المللی 
مربوط به خط شاهین کشتی ها مصوب 1930 
میالدی )1309 هجری شمسی(، الحاق یک 
تبصره به قانون اصالح موادی از قانون برنامه 

چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی، نحوه رسیدگی به 
تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به حمل و 
نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه، مستثنی شدن 
شهرداری های کشور در واگذاری قسمتی از 
پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه 
و اعیان از ش��مول قوانین مربوط به مالک و 
مستأجر و طرح اصالح قانون احداث تونل 
مشترک شهری مصوب 1372 در دستور کار 
این هفته مجلس قرار دارد. طرح حمایت از 
بازسازی بافت های فرسوده و طرح قانونی 
اص��الح بند )ل( ماده 68 قانون تش��کیالت، 
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و 
انتخاب شهرداران مصوب 1375 که از سوی 
شورای عالی استان ها به مجلس ارائه شده نیز 
در دستور مجلس شورای اسالمی قرار دارد. 
رسیدگی به تقاضای مصطفی کواکبیان نماینده 
سمنان مبنی بر تحقیق و تفحص از وضعیت 
بازداشتگاه های کش��ور، تقاضای تحقیق و 
تفحص جمع��ی از نماین��دگان از عملکرد 
سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی 
کشور، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد 
چگونگ��ی اجرای بیمه اجتماع��ی کارگران 
ساختمانی و نیز تقاضای علی اکبر اولیا نماینده 
یزد و ص��دوق مبنی بر تحقیق و تفحص از 
عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز نیز در دس��تور کار این هفته مجلس قرار 
دارد که در صورت رسیدگی به موارد مندرج 
در دستور کار هفتگی مجلس، این موارد نیز 
در صحن علنی مجلس مطرح خواهد ش��د.

ویژه نامه »س��ال هم��ت مضاعف، کار 
مضاعف« از سوی سایت راسخون وابسته به 
سازمان اوقاف و امور خیریه به تازگی روی 
اینترنت قرار گرفته اس��ت. به گزارش ایرنا، 
پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت 
تحویل س��ال نو و بیانات ایشان در اجتماع 
عظی��م زائران علی بن موس��ی الرضا )ع( و 
پیامک س��ال همت مضاعف، کار مضاعف، 
عنوان برخ��ی از مطالب درج ش��ده در این 
ویژه نامه اس��ت. در این ویژه نامه همچنین 
در مطلبی با عنوان »تأثیر آموزه های دینی بر 
کارآفرینی و کسب و کار« به بررسی و تجزیه 
و تحلیل برخی از معیارها و اصول کارآفرینی 
در آموزه ه��ای نبوی در جهت ثمربخش��ی 
کارآفرینی، برپایه باورها، ارزش ها، روش ها 
و ش��یوه های خاص پرداخته شده است. در 
بخشی از این مطلب می خوانیم: کارآفرینی 
که در واقع فرآیند تأسیس یک شغل بر مبنای 
یک فکر و یک ایده نو است، راهبردی است 
برای حل مس��أله اش��تغال و ایج��اد و خلق 
عرصه های نوین در جهت رشد و پویایی و 
تولید ثروت در جامعه؛ که با توجه به اهمیت 
کلیدی آن در اقتصادهای نوین، کش��ورهای 

گوناگون مجدانه برنامه های مفصلی را برای 
بسط چنین فرهنگی در جامعه خود تدارک 
دی��ده اند. »کار از دیدگاه حضرت علی )ع(« 
عنوان دیگر موضوع این ویژه نامه اس��ت که 
در آن آمده: حض��رت علی )ع( ضمن دفاع 
از اص��ول و موازین دین مبین اس��الم از کار 
و تالش در مسیر احیا و آبادانی جامعه دریغ 
نکرد و م��زارع و باغ های متعددی را احیا و 
آباد ک��رد و در مدت خالفت  خویش نیز از 
کار غافل نش��د. امام عل��ی )ع( در عهدنامه 
معروف خود به مالک اشتر، به وجود طبقات 
و اقش��ار در جوامع انس��انی اش��اره می کند 
و در این م��ورد می فرماید: امور مردم جز با 
سپاهیان اس��توار نگردد و پایداری سپاهیان 
جز به خراج و مالیات رعیت انجام نمی شود. 
با آن برای جهاد با دش��من تقویت گردند و 
برای اصالح امور خویش به آن تکیه کنند و 
نیازمندی های خود را برطرف سازند. سپس 
سپاهیان و مردم، جز با گروه سوم نمی توانند 
پایدار باشند و آن قضات و کارگزاران دولت 
و نویس��ندگان حکومت اند، ک��ه قراردادها 
و معام��الت را اس��توار می کنن��د و آنچه به 
سود مسلمانان اس��ت، فراهم می آورند و در 

کارهای عمومی و خصوصی مورد اعتمادند و 
گروه های یاد شده بدون بازرگانان و صاحبان 
صنای��ع نمی توانند، دوام بیاورن��د؛ زیرا آنان 
وسایل زندگی را فراهم می آورند و در بازارها 
عرضه می کنند و بسیاری از وسایل زندگی را 
با دست می سازند که از توان دیگران خارج 
اس��ت. قشر دیگر، طبقه پایین از نیازمندان و 
مس��تمندان  هستند که باید به آنها بخشش و 
ی��اری کرد. در ادامه این مطلب آمده اس��ت: 
حضرت علی )ع( معتقد اس��ت که عالوه بر 
تقسیم کار در جامعه، انجام کارها و فعالیت ها 
و تولی��دات زمانی، می تواند به طور مطلوب 
انجام شود تا امنیت نسبی در جامعه به وجود 
آید و خالفکاران و اوباش در جامعه توانایی 
انجام اعمال خالف را نداشته باشند. »کار و 
اشتغال در سیره پیامبر اعظم )ص(«، »صفات 
بلند همتان«، »کار اقتصادی در پرتو بینش و 
ارزش های اسالمی« و »دلس��ردی از کار و 
چند راه حل«، عنوان دیگر موضوع های اشاره 
شده در این ویژه نامه است. عالقه مندان برای 
مشاهده کامل ویژه نامه سال همت مضاعف، 
کار مضاعف می توانند به نش��انی اینترنتی 

http://rasekhoon.net مراجعه کنند.

مدیر مس��ئول روزنامه عصر ایرانیان نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی را مهم ترین 
اولویت کاری مطبوعات و رسانه های داخلی در سال جدید بیان کرد. بیژن نوباوه، در گفتگو با 
ایرنا اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال 89 از سوی رهبر معظم انقالب به نام سال همت 
مضاعف، کار مضاعف، مطبوعات باید یک نگاه نقادانه توأم با امیدبخشی به جامعه و کمک برای 
پیشبرد اهداف نظام داشته باشند. وی با بیان اینکه کشور در بخش اقتصادی نیازمند یک واکاوی 
و جراحی دقیق است، اضافه کرد: اگر این واکاوی به خوبی انجام شود، اقتصاد کشور ما نجات 
پیدا می کند که مطبوعات در این امر بسیار مؤثر هستند. نوباوه با تأکید بر اینکه، مطبوعات نقش 
بسیار مهمی در بسترسازی، آگاهی دادن و امیدبخشی به عموم جامعه را دارند، ادامه داد: اجرای 
الیحه هدفمند کردن یارانه ها اقتصاد کشور را پویا می کند و فرهنگ سازی برای این بستر وظیفه 
مطبوعات و س��ایر رسانه های داخلی اس��ت. نماینده مردم تهران  در مجلس شورای اسالمی 
همچنین درباره عملکرد مطبوعات در سال 88 گفت: هرچند ارزیابی کل عملکرد مطبوعات 
دشوار است اما به نظر می رسد تالشی که مطبوعات ما در سال گذشته انجام دادند خوب بود. 
وی با تأکید بر اینکه نتیجه تالش مطبوعات باید افزایش امید در جامعه باشد، اظهار داشت: ایران 
کشور بسیار خوبی است و در شأن کشور و مردم ما است که مطبوعات بسیار خوبی داشته باشند. 
نوباوه افزود: تجربیات سال های اخیر به ویژه سال گذشته که یک توطئه بزرگ در کشور خنثی 
شد، نشان داد که مطبوعات ما اصل نظام را خیلی خوب می شناسند و به آن اعتقاد دارند و در 
راستای اعتالی آن قدم بر می دارند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی و مدیر 
مسئول روزنامه عصر ایرانیان با بیان اینکه نقد،  همواره باید در جامعه وجود داشته باشد خاطرنشان 
کرد: نقد منصفانه موجب پیشرفت می شود و هر چقدر فضای نقادی مطبوعات با تکیه بر منافع 

ملی باشد به طور قطع بیشتر می توان به رشد و پیشرفت کشور کمک کرد.

امریکا روز جمعه از ادامه حمایت از مردم و دولت پاکستان برای حفظ ثبات در این 
کش��ور و توسعه در منطقه خبر داد. »شیال جکس��ون لی« نماینده کنگره امریکا در دیدار 
با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکس��تان، درباره مس��ائل مربوط به مقابله با شبه 
نظامیان، مناس��بات دوجانبه و اوضاع منطقه گفتگو کرد. »فرهت اهلل بهار« سخنگوی دفتر 
ریاست جمهوری پاکستان پس از این نشست گفت: شیال جکسون از موفقیت نیروهای 
امنیتی پاکس��تان در مقابله با ش��به نظامیان و تالش و نقش مردم پاکس��تان در حمایت از 
دولت بر ضد ش��به نظامیان تقدیر کرد. این س��خنگو به نقل از زرداری افزود: نیروهای 
امنیت��ی و مردم پاکس��تان قربانی های زیادی در جنگ با تروریس��م داده اند. وی به نقل 
از رئیس جمهوری پاکس��تان تأکید کرد جامعه بین المللی باید به بازس��ازی اقتصاد این 
کش��ور کمک کند و اسالم آباد بیشتر از دریافت کمک به تقویت مناسبات تجاری چشم 
دوخته است. وی درباره اوضاع منطقه تصریح کرد: برای از میان برداشتن شبه نظامیگری 
باید به مقابله با قاچاق مواد مخدر پرداخت و تالش ها را در این زمینه متمرکز ساخت. 
س��خنگوی دفتر ریاست جمهوری پاکس��تان به نقل از زرداری اضافه کرد: وجود دولت 
مقتدر و باثبات در افغانستان به نفع پاکستان است. وی در خاتمه گفت: زرداری از تالش 

جامعه بین المللی برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان استقبال و حمایت می کند.

منابع آگاه در فلسطین گفتند: رژیم صهیونیستی تصمیم دارد یک کنیسه جدید بزرگ 
را در 200 متری مسجداالقصی در شهر قدس احداث کند. با گذشت کمتر از یک ماه از 
بازگش��ایی کنیسه الخراب در این شهر، و تهیه نقشه ساخت کنیسه ای با نام قدیس النور 
در نزدیکی های مس��جداالقصی، اس��رائیل تصمیم دارد کنیس��ه فخر را در نزدیکی های 
مسجداالقصی احداث کند. قیس یوسف ناصر وکیل و حقوقدان فلسطینی نیز با تأیید این 
خبر گفت: یک ش��رکت وابس��ته به دولت اسرائیل قرار است عملیات احداث این کنیسه 
یهودی را آغاز کند. تیس��یر التمیمی، قاضی ارش��د فلسطین با محکوم کردن اقدام ارتش 
اسرائیل در بستن حرم ابراهیمی در الخلیل و ممانعت از ورود نمازگزاران فلسطینی به این 
حرم گفت: ورود بیش از 20 هزار یهودی به این حرم و س��ردادن ش��عارهای نژادپرستانه 
و افراطی در تأیید ضمیمه ش��دن این حرم به میراث تاریخی یهودی اقدامی زشت و غیر 
قابل قبول است. منابع فلسطینی در رام اهلل از به شهادت رسیدن سمر سیف رضوان دختر 
21 س��اله فلسطینی در روستای اللبن خبر دادند. این منابع گفتند یک صهیونیست دیروز 
این دختر فلس��طینی را با خودرو زیر گرفت و وی را به ش��دت زخمی کرد. این دختر 

فلسطینی در راه انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

رئی��س پلی��س راهنمایی و 
اعالم  ب��زرگ  تهران  رانندگ��ی 
کرد: با توجه به پایان تعطیالت 
نوروزی و ب��ه منظور رفاه حال 
تحوی��ل  ع��دم  و  ش��هروندان 
کام��ل آرم های ط��رح ترافیک 
س��ال جدی��د، ورود خودروها 
ب��ه مح��دوده ط��رح ترافیک با 
آرم س��ال 88 تا اط��الع ثانوی 
بالمانع اس��ت. س��رهنگ »سید 
هادی هاشمی« در گفتگو با ایرنا 

گف��ت: خودروه��ای دارای آرم طرح 88 می توانند تا اطالع ثان��وی در محدوده ممنوعه 
تردد کنند. وی با اش��اره به کامل نش��دن توزیع آرم سال جدید از سوی شهرداری تهران 
اف��زود: ت��ردد خودروها تا توزیع کامل آرم س��ال جدید )89( آزاد اس��ت و الزم اس��ت 
رانندگان در اس��رع وقت نس��بت به اخذ آرم طرح ترافیک سال جدید اقدام کنند. رئیس 
پلیس راهور تهران اظهار داش��ت: زمان برخورد پلیس با خودروهای فاقد آرم طرح سال 
89 متعاقبا اعالم خواهد ش��د. ش��هرداری تهران توزیع آرم طرح طرافیک س��ال 89 را از 
نخس��تین روزهای اس��فند ماه سال 88 آغاز کرده است و قرار بود از ابتدای سال جدید با 
خودروهای فاقد آرم 89 برخورد شود که این موضوع به دلیل کامل نشدن توزیع آرم ها 

بین متقاضیان به تعویق افتاد. 

مدیر کل بهزیس��تی اس��تان تهران گفت: فقط یک شش��م هزینه های ساخت مسکن 
ویژه معلوالن در دو س��ال 86-87 در اس��تان تهران، 4 میلیارد و700 میلیون تومان، دولتی 
و بقیه آن توس��ط مشارکت های مردمی تأمین شده است. ظاهر رستمی در گفتگو با ایرنا 
افزود: از دو س��ال پیش تاکنون 955 واحد برای معلوالن بهزیستی در استان تهران ساخته 
شد که بیشترین هزینه های مربوط به آن از محل مشارکت های مردمی و مساعدت های 
خیرین، تأمین ش��ده است. در اس��تان تهران 314 هزار معلول مددجوی سازمان بهزیستی 
و در سراسرکش��ور نیز بیش از 6 هزار معلول تحت پوش��ش س��ازمان بهزیس��تی کشور 
هس��تند. وی بودجه دریافتی از وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و س��ازمان بهزیستی کشور 
در س��ال های 86 و 87 را ح��دود 4 میلیارد و 700 میلیون توم��ان ذکر کرد و افزود: این 
مبلغ با کمترین بوروکراس��ی اداری به بهزیستی استان تهران تعلق یافت. این مقام مسئول 
ادامه داد: این اعتبار برای س��اخت مکس��ن معلوالن کافی نبود و ما از طریق کمک های 
مردمی و خیرین موفق به اتمام این واحدهای مسکونی شدیم. رستمی با بیان این مطلب 
که بودجه اختصاص یافته از سوی وزارت مسکن و شهرسازی روند اداری طوالنی دارد، 
گفت: امس��ال، بودجه ای از س��وی این وزارتخانه به بهزیستی تعلق نگرفته و در صورتی 
که این اعتبار در زمان معین پرداخت نشود، آسیب های فراوانی را در بخش های مختلف 
برای ما به همراه خواهد داش��ت. وی افزود: میزان س��اخت و س��از مسکن معلوالن در 2 
س��ال یاد ش��ده با ساخت مسکن در 20 سال گذش��ته برابری می کند، خاطرنشان کرد: با 
توجه به تشکیل سیستم جلب مشارکت های مردمی در بهزیستی استان تهران و توانمندی 
واحده��ای مربوط��ه در صورتی که ب��ه ازای هر واحد 10 میلیون تومان اعتبار از س��وی 
دولت به بهزیس��تی اختصاص یابد، در پایان هر سال یک هزار واحد مسکونی متناسب با 

استانداردهای بین المللی ساخته خواهد شد. وزراي امور خارجه و ارتباطات
 اين هفته در صحن مجلس حضور مي يابند

ويژه نامه سال همت مضاعف، کار مضاعف
 روي اينترنت قرار گرفت

  يک ششم هزينه هاي ساخت مسکن معلوالن 
استان تهران دولتي بوده است

پلیس تهران:
ورود خودورها با نشانه طرح ترافيک 88 

به محدوده آزاد است

اولويت مطبوعات در سال جديد بايد نظارت 
بر عملکرد دستگاه های اجرايی باشد

یک نماینده کنگره: 
امريکا از برقراري ثبات در پاکستان حمايت مي کند

چند خبر از کرانه غربي رود اردن

روس��یه و عربس��تان برای برقراری پرواز به منظور انتقال مس��لمانان روسیه به مکه 
مکرمه و مدینه منوره توافقنامه امضا کرده اند. به گزارش ش��بکه تلویزیونی روسیا الیوم، 
الیاس اماخانف کمیس��ر دولت روس��یه در امور حجاج گفت: در س��فر به عربستان برای 
برقراری پرواز و انتقال حجاج به این کش��ور با مقامات س��عودی پروتکل همکاری امضا 

کرده و این پروازها از امسال دایر خواهد شد. 

کاخ س��فید انتق��ادات حام��د کرزای 
رئی��س جمه��ور افغانس��تان را از جامعه 
جهان��ی در مورد وجود تقلب در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری این کشور بسیار نگران 
کنن��ده ارزیابی کرد.واح��د مرکزی خبر به 
نقل از خبرگزاری فرانس��ه، رابرت گیبس 
سخنگوی باراک اوباما گفت: دولت امریکا 
خواس��تار آن اس��ت که ک��رزای در مورد 
اظهار نظر خود ش��فاف سازی کند. کرزای 
روز پنج ش��نبه در اظهارات��ی گفته بود: در 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری کش��ورش 
تقل��ب صورت گرفته ول��ی افغانها در این 

تقلب ها دخالتی نداش��تنه اند بلکه خارجی ها مس��ئول اصلی این مشکالت بوده اند.
کرزای در این س��خنان به دفتر پیتر گالبریت امریکایی معاون نماینده س��ازمان ملل در 
افغانس��تان و نیز فیلیپ موریلون ژنرال فرانسوی فرمانده نیروهای ناظر اتحادیه اروپا 

در این انتخابات اشاره کرده بود. 

روسيه و عربستان براي انتقال هوايي حجاج، 
توافقنامه امضا کردند

نگرانی کاخ سفيد از اظهارات کرزای

چه خبر از پایتخت ایران

جهان نما

نصف النهار
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سراسری



     سپهر اوحدی
آبادی از آب اس��ت و آب الفب��ای آبادانی و 
بی دلیل نیست که در الفبای فارسی، الف و ب به 
دنبال هم آمده اند تا معنای آب را روش��ن کنند، 
پ��س آب را گل آل��ود نکنیم تا ماه��ی بگیریم. با 
دروغ و دغل بازی و فریب هم نمی ش��ود کار از 
پیش برد. مثل آب باشیم؛ چرا که آب راه خودش 
را باز می کند و انس��ان پرتالش به نتیجه کارش 
می رس��د و آدمهای خوش خل��ق هم پیش همه 
محبوب می شوند و پاکی است که مسیر درست 
زندگی را به ما می آموزد. از آن دسته آدمها نشویم 
ک��ه آبی از آنها گرم نمی ش��ود و هم��ه را ناامید 
می کنن��د. آب زیر کاه بودن ه��م اگر در خدمت 
اهداف ناثواب نباش��د و در زرنگی و باهوشی به 
کار گرفته شود خوب است. آبی نباشیم که یکجا 
بمانیم و بگندیم. سعی کنیم با همه آبمان در یک 
جوی برود و مس��یر مدارا و گذش��ت و دوری از 
کین��ه را همراه کنیم. به آب که از س��ر گذش��ت 
چ��ه یک وجب و چه صد وجب، اعتقاد نداش��ته 
باش��یم؛ زیرا همیش��ه راه برگش��تی هست و امید 
هرگز نمی میرد. آدم آب از س��ر گذشته نشویم و 
درصدد جبران اش��تباهات خود باشیم. سعی کنیم 
در مش��کالت و ناراحتی ها آب توی دلمان تکان 
نخورد. مواظب اطرافمان باشیم و جستجوی بیجا 
و تقالی بیهوده نکنیم که تازه بفهمیم آب در کوزه 
و ما تش��نه لبان می گش��تیم. برای هر کسی و هر 
کاری جز کار نیک، آبی که دس��تمان است زمین 
نگذاری��م و عجله کنیم. کس��ی را ناامید نکنیم و 
آب پاکی روی دس��ت کس��ی نریزیم! کارهایمان 

حساب شده باشد تا نگویند: آب با غربال برداشته 
است. آب در خوابگه مورچگان ریختن هم باعث 
می ش��ود به عواقب کارهای نادرست خود دچار 
ش��ویم و ناگهان ب��ا انبوهی از مش��کالت رو به 
رو ش��ویم. س��عی کنیم در کارهای خیر و کمک 
ب��ه دیگران مانن��د مورچگانی باش��یم که آب در 
خوابگه آنها ریخته اند و دس��ته دسته برای کمک 
و همکاری به سرعت روانه شویم. بخشنده باشیم 
و در حق دیگران انصاف داشته باشیم. در معامله 
هم انصاف داش��ته باش��یم و بخل و خساست را 
کنار بگذاریم تا نگویند آب از دستش نمی چکد. 
برای حل مشکالت، از مبدأ آن شروع کنیم و اگر 
آب از سرچشمه گل آلود است، سرچشمه اشکال 
را پی��دا کرده و جلوی آب را از س��ربند بگیریم. 
اگر آبها از آسیاب افتاد و آب از آب تکان نخورد 
و هم��ه جا امن و امان بود س��وء اس��تفاده نکنیم 
ک��ه آرامش بعد از هیاه��و، دوباره به جنجال بدل 
خواهد ش��د. هر کجا آب بود شناگر قابلی باشیم، 
اما در جهت مثبت. خالف جهت آب ش��نا نکنیم 
که غریق توفان حوادث می ش��ویم. همیشه و در 
هم��ه حال آبی که آبرو بب��رد در گلو نریزیم و به 
دنبال کس��ب عزت و ش��رافت باشیم و بدانیم که 
آبرو بهر نان نباید ریخت و برای کس��ب روزی و 
مال دنیا نه خود دست به کار نادرست بزنیم و نه 
آبروی کس��ی را به خاطر بدهی اش ببریم. بدانیم 
آب که بیاید تیمم باطل می شود و اصل و اصالت 
هر چیز فرعیات را از بین می برد و در آخر سعی 
کنی��م نه خود آب در ه��اون بکوبیم و نه آب در 

هاون دشمن بریزیم.

بیش از 25 هزار و 560 قطعه تجهیزات ماهواره 
س��ال گذشته کشف و ضبط ش��د. به گزارش ایرنا، 
رئیس پلیس امنیت عموم��ی اصفهان گفت: از این 
تع��داد، چهار هزار و 788عدد ریس��یور، یک هزار 
و 853 ع��دد دی��ش و 18 ه��زار و 919 عدد ال ان 
بی کش��ف و ضبط شده است. سرهنگ »میرعباس 

صوفی وند« تصریح کرد: در این رابطه نیز هش��ت 
باند تهی��ه و توزی��ع و قاچاق تجهی��زات دریافت 

ماهواره در استان شناسایی و دستگیر شدند. 
وی همچنین از بس��تن یک ه��زار و 98 واحد 
صنفی متخل��ف و تاالرهایی ک��ه در آن اعمال غیر 
متعارف صورت می گرفت در سال گذشته خبر داد. 

مادری در اوهایوی امریکا دوقلوی خود را به 
فاصله یک هفته، به طور جداگانه به دنیا آورد.

 واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی 
فاکس نیوز گزارش داد: جنیفر رنز در بیمارستانی 
در کلوالن��د در اوهایو نوزاد دخت��ر خود را یک 

هفت��ه زودتر از موعد در 21 مارس بدنیا آورد که 
این نوزاد کمتر از یک کیلو بود؛ اما نوزاد دیگر که 

پسر بود، یک هفته بعد به دنیا آمد.
این نوزاد کوچک وزنش بیشتر از نوزاد قبلی 

و کمی بیشتر از یک کیلو است.

» آب «

  کشف 25 هزار قطعه تجهيزات ماهواره 
در سالی که گذشت

دوقلوهايی که به فاصله يک هفته به دنيا آمدند
   یاسمین محبی

خاندان سلطنتی در انگلستان جزء قدیمی ترین 
سلسله های پادشاهی در جهان است. اگر چه طی 
دو قرن اخیر مقام س��لطنت در این کشور به عنوان 
تش��ریفاتی برای دارندگان آن بدل ش��ده است، اما 
ابهت، ش��کوه و جالل آنها همچنان برای مردم آن 
کشور پا برجاست و مانند بسیاری از جوامع، افراد 
خاندان س��لطنتی انگلیس، خود را برتر و باالتر از 
سایر قش��رهای جامعه دانسته و کانون توجه مردم 
آن کش��ور و سایر کشورها هستند. مقررات خشک 
و بی روح، حس��ادتها، توطئه ها، ریخت و پاشهای 
افراطی و خود برتربینی از جمله مس��ائلی است که 
در کاخهای س��لطنتی انگلس��تان رواج دارد. اما با 
ورود دایانا به جمع خانواده س��لطنتی این س��د و 
حریم شکسته شد و مردم انگلستان عضوی از این 

خانواده را در بین خود دیدند.
دایان��ا، اول ج��والی 1961 در پ��ارک هاوس 
نزدیک س��اندرینگهام به دنیا آمد. او دختر ویکنت 
ادوارد اسپنس��ر بود. پدر دایانا ارتب��اط نزدیکی با 
خانواده سلطنتی داش��ت؛ اما دایانا به علت جدایی 
پدر و مادر و زندگی با مادر، عماًل از پدر و روابط 
او با کاخ سلطنتی دور ماند و به دور از تجمالت و 
زرق و برق آنها زندگی کرد. دایانا در س��ن شانزده 
س��الگی و بعد از اینکه حد نصاب الزم برای ادامه 
تحصیل در مدرس��ه را کس��ب نکرد، از والدینش 
درخواس��ت کرد تا ب��ه او اجازه رفتن ب��ه لندن را 
بدهند. او که هنوز به 17 س��الگی نرس��یده بود در 
یک خانه اش��تراکی با دوستانش در لندن به زندگی 
پرداخت. وی ابتدا دیپلم آشپزی گرفت و مدتی نیز 
در یک مدرس��ه رقص تعلیم دید. اما از این کارها 
راضی نب��ود، بنابراین به فعالیت های عمومی تری 
مث��ل کار در رس��توران روی آورد. دایانا مدتی نیز 
به عنوان پرس��تار بچه در یک��ی از مهدهای کودک 

لندن کار کرد.
دایان��ا از همان ابتدای جوان��ی در بطن جامعه 
انگلیس رشد کرد و با مردم و مشکالت طبقه پائین 
جامعه انگلس��تان آشنا ش��د. او در سن 20 سالگی 
به پرن��س چالز فیلیپ آرتور فرزن��د ملکه الیزابت 
دوم معرفی ش��د. پرنس چالز 33 ساله در آن زمان 
از ط��رف خانواده خود برای ازدواج تحت فش��ار 
قرار داش��ت. او که جوانی عیاش و خوش��گذران 
ب��ود تا پیش از ای��ن با زنان زیادی رابطه داش��ت. 
چال��ز به دنبال دخت��ری مرتبط با درب��ار بود تا به 
وی پیش��نهاد ازدواج بدهد. او در همان نخس��تین 
روزهای آشنایی با دایانا به او پیشنهاد ازدواج داد و 
آنه��ا در 29 ژوئیه 1981 با یکدیگر ازدواج کردند. 

مراس��م ازدواج آنها بس��یار باش��کوه برگزار شد. 
بی��ش از یک میلیارد بیننده تلویزیونی این مراس��م 
را تماش��ا کردن��د. پ��س از ازدواج، دایانا ملقب به 
پرنسس ولز ش��د. آنها در طول چهل سال صاحب 
دو پس��ر به نامهای ویلیام و هنری ش��دند. پس از 
ازدواج، پرنس��س دایان��ا درگی��ر مس��ئولیت های 
اداری خاندان س��لطنتی ش��د. او به هم��راه پرنس 
چالز به کش��ورهای مختلف سفر کرد و چهره ای 
مثبت و دوس��ت داش��تنی از ملکه آینده انگلستان 
در مجامع بین المللی از خود نش��ان داد. در داخل 
انگلی��س با وج��ود عالقه دایانا ب��ه هنر و حمایت 
او از طراح��ان ج��وان انگلی��س و گ��روه هنرهای 
دراماتیک، ش��هرت عمده اش ب��ه دلیل فعالیت در 
مؤسسات خیریه بود. او در طول زندگیش از بیش 
از صد مؤسس��ه خیریه پشتیبانی کرد و برای کمک 
ب��ه بی خانمان ها، معلوالن، ک��ودکان و افراد مبتال 
ب��ه ایدز ت��الش فراوانی کرد. حض��ور و تالش او 
به عنوان یکی از اعضای ارش��د خاندان س��لطنتی 
انگلستان امید و شوق زیادی در بین جامعه انگلیس 
ایجاد ک��رد و محبوبیت فوق الع��اده ای را برایش

 به ارمغان آورد.
روزهای خوش زندگی دایانا و چالز چندان پایدار 
نبود. روابط خالف عرف، بی بند و باری، عالقه های 
غیراجتماعی و گوش��ه گیرانه چالز باعث شد تا او از 
دایانا که فردی اجتماعی با عالقه های انسان دوستانه 
بود فاصل��ه بگیرد و در وی��الی اختصاصی خود به 
معاشرت با زنان دیگر و تفریحات شخصی بپردازد. این 
سردی عالیق چالز نسبت به همسرش باعث شد تا در 
دوره ای دایانا دچار بیماریهای حاد جسمی و روحی 
گردد، او در طی این مدت چند بار اقدام به خودکشی 
کرد. اما پس از مدتی به خود آمد و سعی کرد تا خالء 
وجود شوهر و محبت او را با انجام کارهای اجتماعی 
پر کند. او بیش��تر وقت خ��ود را با مردم می گذرانید 
و بیش��تر با آنها معاش��رت می کرد. این کارها برای 
دربار بسته انگلس��تان غیر قابل تحمل بود. غیبتهای 
طوالنی او از کاخ موجب انتقادات ش��دیدی شد. او 
سعی کرد ملکه الیزابت دوم را متقاعد کند که وظیفه 
یک ملکه، تنها این نیست که خود را داخل کاخهای 
باش��کوه زندانی کند. اما کم کم تم��ام درباریان او را 

طرد کردند.
دایان��ا در طول زندگی مش��ترک خ��ود بارها 
و باره��ا ت��الش کرد تا چالز را ب��ه خود و زندگی 
مشترکشان عالقه مند سازد؛ اما هر چه دایانا در بین 
مردم محبوبیت می یافت، شوهرش بیشتر احساس 
ناامنی می کرد و بیش��تر از او فاصله می گرفت. او 
تحمل نداشت همسرش زیبایی و محبوبیتی بیشتر 

از او داشته باشد. آن دو باالخره 
در سال 1996 رسمًا از یکدیگر 

جدا شدند.
دایانا بع��د از طالق زندگی 
آزادت��ر و پرجنب و جوش تری 
را آغ��از ک��رد. وی در ژانوی��ه 
1997 ب��ه عن��وان س��فیر صلح 
صلیب سرخ انگلستان به کشور 
آنگوال رفت و فعالیتهای زیادی 
در زمینه منع استفاده از مین های 
زمینی انجام داد. پس از جدایی 
رس��می، او که اکن��ون یک زن 
میلیونر سرشناس و محبوب بود 
تالش کرد تا به عنوان پش��تیبان 
ویژه  ب��ه  خیریه  مؤسس��ه های 
مؤسس��ات  بی خانمان،  اف��راد 
حمایت از جذامیان و مؤسس��ه 
مل��ی مبارزه با ایدز فعالیت کند. 
در سال 1997 او مراسمی برای 

فروش لباس های خ��ود ترتیب داد و درآمد آن را 
ص��رف امورخیریه کرد. پرنس��س دایانا به حمایت 
از اف��راد مبتال ب��ه ایدز و جذام و نی��ز افراد نقص 
عضو ش��ده به واس��طه مین های ضد نفر ش��هرت 
داش��ت. او از بیان مس��ائل و مش��کالت این افراد 
واهم��ه نداش��ت و حمایت خود را از کس��انی که 
جامعه، محدودش��ان کرده بود دری��غ نمی کرد. او 
در یکی از دیدارهایش دست یک فرد مبتال به ایدز 
را گرفت و همگان را از این عمل خود شوکه کرد. 
دایان��ا با تغییر نظر عموم نس��بت به این افراد برای 
آنان ش��انس زندگی بهتری را فراهم می کرد. وی 
به کس��انی که موفق به دیدارش می شدند آرامش 
می بخش��ید و الهام بخش کس��انی بود که کارهای 
او را تماش��ا می کردند. این پرنسس بی ادعا حس 
هم��دردی و کمک به بیم��اران و بی خانمان ها را 
در جامع��ه خش��ک و بی محبت انگلس��تان زنده 
ک��رد. او خ��ود را نه فردی از طبقه ب��االی جامعه، 
بلکه زنی می دید که با داش��تن امکانات می تواند 
کمک��ی ه��ر چن��د ناچیز و جزئ��ی ب��ه همنوعان
 خود کند. زندگی و منش دایانا همواره مورد خشم 
و غضب دربار انگلس��تان بوده است. حتی پس از 
طالق به دلیل اینکه پسر دایانا جانشین پرنس چالز 
بود این حساسیتها ادامه داشت. دایانا در اواخر عمر 
خود با دودی الفاید پس��ر میلیونر مصری آشنا شد. 
دودی از او تقاضای ازدواج کرده بود و ظاهراً دایانا 
خ��ود تمایل به این کار داش��ت. آنها همه جا با هم 
دیده می ش��دند؛ اما در نیمه ش��ب 31 اوت 1997 

پرنس��س دایانا در حالی که 36 سال بیشتر نداشت 
به هم��راه دودی الفاید در یک حادث��ه اتومبیل در 
پاریس ج��ان باخت. پس از مرگ دایانا ش��ایعات 
زیادی مبنی بر عمدی بودن تصادف منجر به مرگ 
دایانا و دس��ت داشتن سرویس اطالعاتی انگلستان 
در این جریان بر سر زبانها افتاد. قصد ازدواج دایانا 
با یک مسلمان و شایعاتی پیرامون مسلمان شدن او 
از جمله مسائلی اس��ت که از نظر خاندان سلطنتی 

بریتانیا غیر قابل قبول بود.
تشییع جنازه دایانا بس��یار باشکوه و با حضور 
ه��زاران نف��ر از دوس��تدارانش برگزار ش��د. افراد 
بی ش��ماری در سرتاسر جهان عزادار بانویی شدند 
که روح انس��ان دوس��تی و خیرخواه��ی را در بین 
م��ردم کش��ورش زنده کرد و س��عی ک��رد تا آنجا 
ک��ه می تواند زندگ��ی نیازمندان را بهبود بخش��د. 
چ��راغ عمر پرنس��س دایانا اگر چ��ه زود خاموش 
ش��د، اما راه و احساس��ات نیکوکارانه او همچنان 
در جامعه انگلیس پابرجا و نامش ماندگار اس��ت. 
هر ساله در سال روز تولد او جشنها و انجمن های 
خیریه زیادی برای کمک به کس��انی که او دوست 
داش��ت یاریشان کند، برگزار می ش��ود. رفتارهای 
مهربانانه، احساس��ات نوع دوس��تانه، س��خاوت و 
همدردی، چیزهایی اس��ت که همیشه پابرجا بوده 
و در ی��اد هم��گان می ماند ک��ه گاه اگ��ر افرادی 
پیدا ش��وند ک��ه این رفتارها و احساس��ات را زنده 
کنند نامش��ان به واس��طه عملش��ان همیشه زنده و

 جاویدان است.

   بهمن توکلی فرد
دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت، اولین 
آیین نامه جامع روابط عمومی های کشور را در 
مرداد ماه س��الهای گذش��ته ابالغ نمود. این آیین 
نامه 10 ماده ای نخستین کار جدی دولت ها در 
جهت س��اماندهی ساختاری حوزه اطالع رسانی 
و روابط عمومی ها است که حاصل بیش از یک 
س��ال کار کارشناسانه مدون و در دفتر سخنگوی 
دولت با همکاری کلیه وزارتخانه ها و سازمانها 
بوده و چشم انداز بسیار مناسبی را جهت اجرای 
دس��تور رهبر معظم انقالب اس��المی، حضرت 
آی��ت اهلل خامن��ه ای، برای فعال س��ازی روابط 

عمومی ها فراهم می سازد.
در این آیین نامه با اش��اره به کهنگی و نبود 
ساختار مناسب برای فعالیت های نوین به عنوان 
یکی از مش��کالت اساسی روابط عمومی ها، در 
دولت مقرر شد ش��رح وظایف و ساختار جدید 
سازمانی روابط عمومی ها جهت اجرای وظایف 
با توجه به اهداف، پراکندگی جغرافیایی و سایر 
م��وارد مربوطه ظرف 4 ماه تدوین و به تصویب 
ش��ورای اطالع رس��انی دولت برس��د. از دیگر 
تصمیم های ابالغی در ای��ن آیین نامه، اولویت 
دادن به جذب دارندگان مدارک تحصیلی روابط 
عموم��ی و دارای تجرب��ه کاری قاب��ل توجه در 
حوزه اطالع رس��انی براساس سهمیه استخدامی 
دستگاه ها به منظور ایجاد ساختار مناسب روابط 

عمومی است.
براس��اس بخش دیگ��ری از ای��ن آیین نامه 
مقرر ش��ده در کلیه استانها نیز شورای هماهنگی 
روابط عمومی استان به ریاست استاندار و دبیری 
مس��ئول روابط عمومی اس��تانداری و با حضور 
مس��ئوالن روابط عمومی دس��تگاههای استانی و 

فرمانداری ها تشکیل شود.
فعاًل منتظر پاسخ استاندار محترم یا رئیس شورای 

اطالع رسانی استان در این زمینه می شویم.
بررسی نقش روابط عمومی و اصالح الگوی 

مصرف
روابط عموم��ی ها؛ چراغداران راه توس��عه 
به فرموده مق��ام معظم رهب��ری رقابت صحیح، 
مش��روع و مقبول، رقابت در خدمت رس��انی به 
مردم اس��ت. لذا روابط عمومی ها به عنوان نقطه 
اتص��ال بین مردم و کارکنان ب��ا مدیریت، باید با 
ش��ناخت نقاط قوت و ضعف و ش��کل دهی به 
الگوی مناس��ب و مؤث��ر در زمینه اصالح الگوی 

مصرف پیش قدم باشند.
در عص��ر اطالعات و ب��ا ورود به دهه دوم 
هزاره س��وم، روابط عمومی ها باید خود را برای 

تغیی��رات عمده ای آم��اده کنند؛ زی��را جهان با 
سرعتی ش��گرف در حال تبدیل شدن به جامعه 
اطالعاتی اس��ت. طبیعی اس��ت ب��رای ورود به 
جامع��ه اطالعاتی در بع��د اجتماعی مؤلفه هایی 
همچون دسترسی به اطالعات، نوآوری و توسعه 
منابع انس��انی به عنوان فرهنگ زندگی و جامعه 
یکپارچ��ه در نظر اس��ت. رواب��ط عمومی ها در 

چنین شرایطی باید خود را آماده می کردند.
در این میان نقش اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی اس��تان اصفهان می تواند بسیار اثربخش 

باشد.
ه��ر چند که هن��وز آیین نام��ه جامع روابط 
عمومی ه��ا اجرا نش��ده و در اس��تان هم متولی 
ندارد، اگر ارش��اد اسالمی استان که متولی بحث 
فرهنگ سازی است خود را ناخدای کشتی بداند 

به طور حتم وضعیت، بهتر می شود.
روابط عمومی در قرن 21 نیاز به تحول دارد 
و این تحول نیاز به تخصص علمی و پژوهش��ی 
ب��رای کارگزاران این حرف��ه دارد، »نه تجربیات 

ناقص و سنتی«.
گرچه تم��ام مطالب، جای��گاه و کاربردهای 
این فن در این مق��ال نمی گنجد، اما برای اینکه 
حداقل گوش��ه ای از این موضوع مهم را بازگو 
کرده باشیم بر آن ش��دیم با فائزه تقی پور استاد 
دانشگاه و کارشناس ارش��د این رشته و دکتری 
علوم ارتباط��ات اجتماعی و معصومه رش��یدی 
کارش��ناس ارش��د علوم ارتباطات اجتماعی که 
دارای 7 سال سابقه کار روابط عمومی و نویسنده 
کتاب »رسانه ها و بحران« است گفتگویی داشته 

باشیم که در ادامه با هم می خوانیم: 
چرا روابط عمومی نتوانسته است در ایران 

جای خود را پیدا کند؟
تقی پور: اگر نسبت به دهه گذشته نگاه کنیم 
امروز روابط عمومی از موقعیت بهتری برخوردار 
است و توانس��ته در مقایسه با چند سال گذشته 
موقعیت بهتری داش��ته باش��د. رواب��ط عمومی 
زمان��ی در ایران جایگاه اصل��ی خود را می یابد 
که ض��رورت و نی��از به اطالع��ات و ارتباطات 
گس��ترده تر »فراتر از مس��ائل درونی« برای یک 

سازمان تعریف و مشخص شود.
ــیدی: رواب��ط عمومی در کش��ور ما به  رش
پیروی از کش��ورهای صنعتی و سرمایه داری در 
بس��یاری از سازمانها و مؤسسات به وجود آمد و 
بسیار سریع رش��د یافت؛ اما این رشد بیشتر در 
جهت س��اختاری و به عنوان یک مؤسسه و نهاد 
در درون سازمان بود و به علت متناسب نبودن با 
تحوالت اجتماعی کشور در عمل چندان کارایی 

نداش��ت. اگرچه برای رش��د و ارتقای این نهاد 
اندیش��ه ها و ایده هایی مطرح ش��ده و می شود 
ولی تاکنون هیچ گونه اقدام عملی بنیادی در این 
زمینه صورت نگرفته است و از دانش و علم این 
رشته در جهت رسیدن به روابط عمومی ایده آل 

بهره گرفته نمی شود.
ارتباط متقابل روابط عمومی و فلسفه 

مدیریت را چگونه می بینید؟
ــور: رواب��ط عمومی مش��اوره دهنده  تقی پ
اطالع��ات ب��رای تصمی��م گی��ری مناس��ب تر 
اس��ت؛ به گونه ای که برای تصمیم گیری های 
اس��تراتژیکی، مدیری��ت نیاز ب��ه اطالعات دارد. 
گردآوری اطالعات، بررسی همه جانبه مسائل به 
صورت علمی با بهره گیری از روش تحقیق این 
امکان را به وجود می آورد و عاملی که می تواند 
بر شیوه های مدیریت و تغییر مسیرها تأثیرگذار 
باش��د اطالعات به روز و آزمایش شده ای است 

که روابط عمومی گردآوری کرده است.
ــیدی: رواب��ط عمومی در هر س��ازمان  رش
بخشی از اعمال مدیریت است و در رده کارهای 
مدیریت��ی ق��رار دارد و از آنج��ا که فلس��فه آن 
کس��ب منافع برای سازمان است. بنابراین روابط 
عمومی باید در خدمت مدیریت باشد و نه مدیر 

سازمان.
روابط عمومی در واقع واسطه بین مخاطبان 
و مجریان س��ازمان است و وظیفه آن انعکاس و 
انتقال دیدگاه ها و نظرات مس��ئوالن و مخاطبان 
به یکدیگر اس��ت و این یعنی اطالع رس��انی و 
اط��الع یابی. ارتب��اط دو س��ویه و تعامل مثبت 
مردم و س��ازمان باعث تأمین اهداف س��ازمان و 

خواست های مردم می شود.
ارزیابی شما از روابط عمومی و چگونگی 

تحول آن از سیستم سنتی به مدرن چیست؟
تقی پور: در دنیا هنوز عصر الکترونیک کاماًل 
جای عصر سنتی ارتباطات و اطالعات را نگرفته 
اس��ت؛ به گونه ای ک��ه با حضور رس��انه های 
الکترونیک هنوز رس��انه های چاپی از بین نرفته 
اند. درب��اره روابط عمومی ه��م وضع به همین 
منوال اس��ت، روابط عموم��ی الکترونیک امروز 
یک ضرورت اس��ت چون س��رعت و دسترسی 
ب��ه اطالعات نیاز ضروری س��ازمان محس��وب 
می ش��ود. این امر مس��تلزم این است که قبل از 
تبدیل روابط عمومی س��نتی به دیجیتال، کارمند 

به کاربر تبدیل شود.
ــیدی: در جهان امروز که به سرعت در  رش
حال پیش��رفت و توسعه اس��ت و به دلیل حجم 
وس��یع اطالع��ات و داده ها رواب��ط عمومی نیز 

مانند؛ هر س��اختار دیگری نیازمند تغییر و تحول 
اس��ت اما نکته مهم این است که روابط عمومی 
در کشور ما هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود 
دس��ت یابد ولی از آنجا که این گذار یک اجبار 
غیرقابل انکار است واحدی که اساس کارش بر 
پایه اطالعات و ارتباطات قرار دارد بدیهی است 
که برای پویای��ی و به روز بودن، باید همواره به 
دنبال ش��یوه های جدید و قابل دسترس تر برای 
انتقال اطالعات باشد. بنابراین الزم است که گام 
به گام و با س��رعتی قابل قبول روش های سنتی 
کنار گذاش��ته ش��ود؛ چرا که این روش ها دیگر 
پاس��خگوی نیازهای جامعه فعلی در دسته بندی 

اطالعات و اطالع رسانی نخواهد بود.
چه معضالتی باعث تنزل شأن روابط عمومی 

در جامعه شده است؟
ــور: روابط عمومی های موفق نش��ان  تقی پ
دادن��د ک��ه از ارتباط��ات اجتماع��ی، ارتباطات 
انسانی، س��اختن یک هویت علمی، ایفای نقش 
در مدیریت و اطالع رس��انی مناسب و به موقع 
و... اس��تفاده ک��رده اند. اما در نظ��ر گرفتن علم 
ارتباط انس��انی و اجتماعی به صورت یک مورد 

آموزشی و علمی بسیار اهمیت دارد.
ــیدی: برای آنکه هر کاری به طور مؤثر  رش
انجام شود نیازمند تحقیق، پژوهش و برنامه ریزی 
علم��ی و مدرن برای رس��یدن به نتایج صحیح و 
سودمند است و از این جهت، نبود تفکر صحیح 
و تالش در تشکیالت روابط عمومی ها تا حدود 
زیادی از کارایی روابط عمومی در سازمان کاسته 
اس��ت. چالش مهم دیگر در این زمینه حرفه ای 
نب��ودن برخ��ی کارکن��ان و کارشناس��ان روابط 

عمومی ها است.
آیا تشکل های روابط عمومی در استان 

توانسته اند در ارتقای جایگاه این حرفه گام 
بردارند؟ 

ــی پور: متأسفانه اعضای این انجمن ها به  تق
عنوان مس��ئولیت دوم به آن ن��گاه می کنند. این 
انجمن ها نیاز به کس��انی دارد که با مسئولیت و 
به عنوان ش��غل اول با این مراکز همکاری کنند. 
از طرف دیگر روابط عمومی های استان ارتقا را 
در مش��ارکت و همیاری روابط عمومی ها نمی 
دانند بلکه صرفًا به ارتقای س��ازمان به گونه ای 

تک بعدی می پردازند.
در پایان اشاره ای هم داریم به سخنان رئیس 
شورای اطالع رسانی استان اصفهان که می گوید 
»پاسخگویی مدیران با نقطه مطلوب فاصله دارد« 
و این محقق نخواهد ش��د مگر آنکه مدیران هم 

تربیت روابط عمومی پیدا کنند.

دايانا، پرنسسی از جنس مردم

آقای استاندار!

شورای هماهنگی روابط عمومی استان اصفهان کی تشکیل می شود؟
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جامعه



اجرای طرح هدفمندس��ازی یارانه ها 
مس��تلزم ایجاد یک بانک جامع اطالعات 
خانوار در کشور اس��ت. نماینده اصفهان 
در مجلس ش��ورای اسالمی و امام جمعه 
موقت اصفه��ان با بیان این مطلب  افزود: 
گذش��ته از اختالف نظر دولت و مجلس 
در خصوص 20 یا 40 هزار میلیارد تومان 
اعتبار م��ورد نی��از طرح هدفمندس��ازی 
یارانه ها، با مکانیسم های موجود اجرای 
ای��ن طرح ام��کان پذی��ر نیس��ت و باید 
اطالع��ات جامعی از وضیع��ت اقتصادی 
خانواده ها در دس��ت باش��د تا این طرح 
ب��زرگ از هدف اصلی خود فاصله نگیرد. 
حجت االس��الم محمدتقی رهب��ر با بیان 
اینک��ه هن��وز مقدمات اج��رای این طرح 
مانند آیین نامه های اجرایی تدوین نشده 
است،  تصریح کرد: دس��تگاه های دولتی 
ارائه دهنده خدم��ات و بخش خصوصی 
حق تغییر در نرخ خدمات و کاال را ندارند 
و همچنان باید براساس روال سابق عمل 
کنند تا این طرح مسیر قانونی خود را طی 

کند. 
وی با تأکی��د بر افزایش فعالیت برای 
تحقق برنامه های چش��م انداز 20 س��اله 
نظام در دهه چهارم انقالب گفت: امس��ال 
که از س��وی مقام معظم رهبری سال کار 
مضاع��ف و هم��ت مضاع��ف نامگذاری 
ش��ده، باید همه مسئوالن همتی بلند برای 
تحقق اهداف دهه چهارم انقالب که دهه 

عدالت و توسعه نام گرفته داشته باشند. 
خطیب جمعه اصفهان اظهار داش��ت: 
گرچه س��ال اص��الح الگ��وی مصرف به 
پای��ان رس��یده اما ای��ن مقوله ی��ک نیاز 
اساس��ی در کش��ور اس��ت؛ زی��را الگوی 

کنونی مص��رف جامعه منطقی نیس��ت و 
نیازمند اصالح اس��ت. وی افزود: در روز 
جمهوری اس��المی، حکومت مستضعفان 
ب��ا ویژگی های اله��ی و مردم��ی بودن، 
جایگزین حکومت طاغوت و مس��تکبران 

شد. 
وی اضاف��ه ک��رد: یک��ی از مهمترین 
ویژگی ه��ای جمهوری اس��المی، احترام 
آن به آراء مردم اس��ت که در طول 3 دهه 
گذشته بیش از 30 دوره انتخابات مختلف 
برگزار ش��ده و از س��وی دیگر بعد الهی 
آن ریش��ه در دی��ن دارد و مبتنی بر اصل 
مترقی والیت فقیه اس��ت؛ که برگرفته از 
آموزه های اسالم و اهل بیت علیهم السالم 

است. 
نماین��ده اصفهان در مجلس ش��ورای 
اس��المی گف��ت: در انتخابات س��ال 88 

ع��ده ای از خ��دا بی خب��ر قصد ب��ه راه 
انداختن فتنه در کش��ور داش��تند که فتنه 
آن��ان باع��ث غربالگ��ری ناخالصی ها و 
دور ریخته ش��دن مهره های ورشکس��ته 
و س��وخته از جریان انقالب و جمهوری 

اسالمی شد. 
حجت االسالم رهبر، در بخش دیگر 
خطبه ه��ا ثبت چ��ادر به عن��وان میراث 
فرهنگی در کش��ور را حرکتی ارزش��مند 
دانست و اظهار داش��ت:  نباید به اینگونه 
حرکت ه��ای نمادین بس��نده کنیم؛ زیرا 
مس��أله حج��اب اهمیت بس��یاری دارد و 
اکنون وضعیت حجاب در جامعه مطلوب 
نیست. وی ادامه داد: از نهادهای مختلف 
انتظامی و فرهنگی انتظ��ار می رود برای 
زدودن مظاهر بدحجابی در جامعه تالش 

بیشتری داشته باشند.

چهارمحال و بختیاری س��رزمینی بکر 
اس��ت که در میان دو استان صنعتی بزرگ 
یعن��ی اصفهان و خوزس��تان قرار گرفته و 
نقطه مشترک این سه استان رودخانه های 
سرریز ش��ده از کوهرنگ بختیاری است. 
مسافرانی که به چهارمحال و بختیاری در 
نوروز 89 وارد می شدند دو دسته بودند؛ 
آنهایی که چهارمح��ال و بختیاری مقصد 
نهایی سفرشان بود و آنهایی که چهارمحال 
و بختی��اری میان گذری برای رس��یدن به 

مقصد دیگری برایشان بود.
آنها ک��ه چهارمحال و بختیاری مقصد 
نهایی گردش��گری ن��وروزی ش��ان بود، 
بی شک از این استان چیزهایی شنیده بودند 
ک��ه با دی��دن طبیعت ن��اب چهارمحال و 
بختیاری به خواسته های یک گردشگری 
س��الم و طبیعت گردی رس��یدند. آنهایی 
نیز ک��ه چهارمحال و بختیاری در مس��یر 
گردش��گری ش��ان قرار داش��ت، با دیدن 
طبیعت بکر این استان، متوجه ویژگی های 
منحصر به فرد گردش��گری چهارمحال و 
بختیاری ش��دند. چهارمح��ال و بختیاری 
در دو مح��ور باعث اتصال خوزس��تان به 
اصفهان ش��ده و همین عامل باعث ورود 
گردشگران مسیرهای اصفهان و خوزستان 
به س��رزمین عروس چش��مه های ایران و 
سرزمین گنج های آشکار یعنی چهارمحال 

و بختیاری شده است. 
چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا توجه به 
داش��تن جاذبه های مهم گردشگری، توان 
تبدیل ش��دن به یک��ی از قطب های مهم 
گردش��گری در ای��ران را دارد و مهمترین 
ویژگی گردش��گری این اس��تان نیز همین 
»اکوتوریس��ت طبیع��ی« یا »گردش��گری 
طبیع��ت« و جغرافیایی اس��ت و میهمانان 

نوروزی از این جاذبه ها اس��تقبال کرده اند. 
چهارمح��ال و بختی��اری از نظ��ر طبیعت 
و ویژگی ه��ای گردش��گری دارای هر 4 
فصل س��ال اس��ت و قرار گرفتن در بین 
دو منطق��ه صنعتی اصفهان و خوزس��تان، 
شرایط مناسبی را برای حضور گردشگران 
در چهارمحال و بختیاری فراهم کرده است. 
اصال��ت فرهنگ��ی ای��ن خط��ه، آن را به 
جش��نواره فرهنگ های ایرانی مبدل کرده 
و ای��ن اس��تان زادگاه و دیار بس��یاری از 
دالوران اصیل ایران اس��ت. وجود هزاران 
چش��مه جوش��ان، 20 رودخانه دائمی، 2 
رودخانه ب��زرگ زاین��ده رود و کارون و 
10 درصد آب شیرین ایران، بهترین نقطه 
برای گردش��گری در بین استان های گرم 
خوزس��تان و صنعت��ی اصفهان با داش��تن 

جاده های دسترسی است. 
ب��ا اج��رای طرح ه��ای مطالعاتی در 
چهارمحال و بختیاری، حاش��یه رودخانه 
زاینده رود تا ش��هر توریس��تی چلگرد و 
تاالب زیبای چغاخور آماده سرمایه گذاری 
در بخش گردش��گری و توریسم است و 
ه��م اکن��ون زیرس��اخت های الزم برای 
س��رمایه گذاری در بخش گردشگری در 

استان فراهم شده است. 
امس��ال بی��ش از850 ه��زار مس��افر 
و گردش��گر ن��وروزی ب��ه چهارمحال و 
بختیاری س��فر کرده اند که این مس��افران 
و گردش��گران ن��وروزی از جاذبه ه��ای 
گردش��گری بازدید کرده ان��د و افزایش 
38 درصدی ورود مسافران نوروز امسال 
نسبت به سال گذش��ته در استان، به دلیل 
ش��رایط مطل��وب ج��وی و آب و هوایی 
چهارمحال و بختیاری اس��ت. با توجه به 
شرایط مطلوب آب و هوایی چهارمحال و 

بختیاری پیش بینی می ش��ود، یک میلیون 
و 200 هزار گردش��گر و مسافر نوروزی 
وارد اس��تان ش��وند. ه��م اکنون حاش��یه 
رودخان��ه زاین��ده رود در س��امان، پارک 
استخر فرخش��هر، چشمه وقت و ساعت، 
گرداب بن، تاالبهای بین المللی چغاخور 
پارک ه��ای  ب��رم،  و گندم��ان، چش��مه 
جنگلی، گردش��گاه سیاس��رد، چشمه زنه 
هفشجان، پارک جنگلی پروز، کانون های 
گردش��گری در شهرستان های کوهرنگ، 
اردل، فارسان، شهرکرد، بروجن و لردگان 
میزب��ان بیش��ترین حض��ور گردش��گران 

نوروزی استان است. 
چهارمحال و بختی��اری، به عنوان بام 
زاگرس ایران و سرچشمه سه رود بزرگ 
کارون، دز و زاینده رود پذیرای میهمانان 

نوروزی است.
رئیس ستاد دائمی تسهیالت سفرهای 
نوروزی کشور و معاون گردشگری میراث 
فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
ایران، وج��ود طبیعت بکر و مناظر طبیعی 
را از ویژگی های گردش��گری چهارمحال 

و بختیاری عنوان کرد. 
»سید رضا موسوی« در سفر به شهرکرد 
افزود: در راس��تای توسعه گردشگری در 
کشور، استان های چهارمحال و بختیاری، 
خراس��ان شمالی و سیس��تان و بلوچستان 
به عنوان اس��تان های پایلوت گردشگری 

استان های همجوار انتخاب شدند. 
به گزارش ایرنا، با گشایش محور مهم 
ش��هرکرد، بروجن، لردگان، من��ج، بیدله، 
اه��واز، خوزس��تان در جنوب ش��رقی و 
نزدیک به سد کارون 4، خیل گردشگران 
مس��یرهای اصفهان و خوزس��تان امسال، 

وارد چهارمحال و بختیاری شدند.

رئیس پلی��س راه چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: در تعطیالت نوروزی امس��ال، چهار 
نفر جان خود را از دس��ت دادند که این میزان 
تلفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 
درصد کاهش نشان می دهد. سرهنگ عزت 
اهلل اعرابی روز شنبه در گفتگو با ایرنا، از افزایش 
انضباط ترافیکی و بهبود فرهنگ رانندگی در 
محورهای ارتباطی استان در ایام نوروز خبر داد 
و گفت: حضور مأموران پلیس راه به صورت 
مستمر در مناطق پرحادثه و پرتردد در کاهش 
آمار تصادفات نقش زیادی داشته است.  وی 
تعداد تصادفات منجر به فوت در محورهای 
استان را دو فقره اعالم و تصریح کرد: تعجیل 
در رانندگی، خستگی و خواب آلودگی، عمده 
دالیل تصادفات اس��تان گزارش شده است.

تعميرات اساسي واحد آيزوماکس و 
هيدروژن شرکت پااليش نفت اصفهان آغازشد  

  يک هزارو 904خودرو در جاده هاي 
اصفهان توقيف شد

يک ميليون گردشگر نوروزي از کانون 
زاينده رود شهرکرد بازديد کردند  

بيش از 42 ميليون سهم در بازار بورس اصفهان 
داد و ستد شد  

رئیس منابع طبیعي گلپایگان:
مراقبت  از 160 هزار هکتار عرصه هاي  ملي گلپايگان

گشايش تونل رخ باعث افزايش چشمگير 
مسافران نوروزي شهرکرد شد  

مدیر ب��ورس منطقه ای اصفهان از داد 
و ستد 36 میلیون و 608 هزار و 554 سهم 
طی هفته گذش��ته در تاالر بورس اصفهان 
خب��ر داد. محس��ن ش��یرازی در گفتگو با 
ایرنا، ارزش س��هام داد و س��تد شده هفته 
گذش��ته بورس اصفه��ان را 91 میلیارد و 
100 میلی��ون ریال اعالم ک��رد. وی اظهار 
داشت: س��هام داد و ستد شده در مبادالت 
این هفت��ه بورس اصفه��ان متعلق به 161 
ش��رکت بوده و در این مدت ارزش سهام 

121 ش��رکت افزایش، س��هام 36 شرکت 
کاهش و س��هام چهار ش��رکت حاضر در 
بورس بدون تغییر باق��ی ماند. وی با بیان 
اینکه س��هم اصفهان در مبادالت این هفته 
بورس کشور 3/9 درصد بود،  افزود: میزان 
خرید از مبادالت بورس اصفهان هم 56/2 
درصد بوده است. وی یادآور شد: در هفته 
گذشته سهام لیزینگ ایرانیان بیشترین سهم 
در ارزش و تعداد خریدار سهام را در بازار 

بورس اصفهان به خود اختصاص داد.

رئی��س اداره مناب��ع طبیع��ی گلپایگان 
گفت: در س��ال گذشته از 165 هزار هکتار 
عرصه های ملی این شهرستان مراقبت شده 

است. 
محم��د قاس��می در گفتگو ب��ا فارس 
در گلپای��گان با اش��اره ب��ه عملکرد واحد 
حفاظت و حمایت منابع طبیعی شهرستان 
بیان داش��ت: شناسایی قس��متی از منطقه 
پشتکوه و قهوه خانه مرغ به طول 5 کیلومتر 
از ن��وع بنچ مارک به منظور جداس��ازی و 
تفکیک اراضی ملی از مس��تثنیات شخصی 
افراد برای جلوگیری از ش��خم و ش��یار و 
تج��اوز اراضی ملی، تنظی��م فرم وضعیت 
اراض��ی بهره ب��رداری مع��ادن و ج��اده به 
تع��داد 12 فق��ره، تکمیل ف��رم نظارت بر 
معادن شهرس��تان به تعداد 11 فقره، ایجاد 
و گس��ترش ش��بکه رادیوی��ی و اح��داث 
فوندانس��یون دکل تکرار کنن��ده در محل 
ارتفاعات صالح پیغمبر، اجرای پروژه پیش 
آگاه��ی و کنترل آفات در س��طح 87 هزار 
هکتار از مراتع شهرستان انجام شده است. 
وی افزود: گش��ت و مراقبت از عرصه های 
ملی شهرس��تان در سطح 165 هزار هکتار 
توس��ط پیمانکار ذیصالح با نظارت یگان 
حفاظ��ت به منظور جلوگیری از ش��خم و 
ش��یار و تصرف اراضی ملی توسط افراد و 
جلوگی��ری از ورود دام م��ازاد و خارج از 
فصل به سطح مراتع شهرستان و جلوگیری 
از آتش سوزی در مراتع، به کارگیری نیروی 
انتظامی نس��بت ب��ه تکمی��ل پرونده های 
تخل��ف و تجاوز به اراض��ی ملی در قالب 
پاسگاه ویژه منابع طبیعی به تعداد 300 نفر 

روز صورت گرفته است. 

رئی��س اداره منابع طبیعی گلپایگان در 
م��ورد واحد حقوق��ی اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان گفت: تشکیل پرونده 
در محاک��م قضای��ی در م��ورد موضوع و 
تصرف اراضی ملی توس��ط متجاوزان 11 
مورد به میزان 24 هکتار، تش��کیل پرونده 
تخلف چ��رای دام در دادس��رای عمومی 
و انقالب شهرس��تان 15 م��ورد به تعداد 4 
ه��زار و 770 رأس، اح��کام صادره به نفع 
سازمان اعم از حقوقی و کیفری 27 مورد، 
احکام صادره علیه سازمان اعم از حقوقی 
و کیفری 7 م��ورد، اعتراض به آراء صادره 
علیه س��ازمان 15 مورد، احکام خلع ید و 
رف��ع تصرف 3 مورد به می��زان 86 هزار و 
257 مت��ر مرب��ع، اجرای قرار کارشناس��ی 
به 12 م��ورد، اعتراض به رأی کمیس��یون 
از ناحی��ه اش��خاص 4 م��ورد، ابطال رأی 
کمیسیون ماده واحده به نفع اشخاص یک 
مورد، تقاضای ص��دور اجرائیه به تعداد 6 
مورد، ش��کایات واصله و رس��یدگی شده 
به 12 مورد، پاس��خگویی به اس��تعالمات 
حقوق��ی وارده 195 م��ورد انج��ام گرفته 
است. قاسمی خاطرنشان کرد: همچنین در 
سال گذشته شناسایی و تشویق نمونه های 
مناب��ع طبیعی و آبخیزداری 3 مورد، اجرای 
طرح بسیج سازندگی به تعداد 100 نفر روز 
با مش��ارکت نیروهای بس��یجی، برگزاری 
یک دوره آموزش��ی و ترویج��ی در محل 
س��د چادگان، برگزاری مس��ابقه نوید سبز 
با هم��کاری واحد روابط عمومی مدیریت 
آموزش و پرورش شهرستان و اهداء جوایز 
به 28 دانش آموزان مدارس مقاطع شهرستان 

در سال گذشته انجام شده است.

   شهرکرد  
   خبرنگار زاینده رود

ب��ا گش��ایش تون��ل »رخ« در مح��ور 
چهارمحال و بختیاری ب��ه اصفهان، میزان 
ورود گردش��گران به این شهرستان نسبت 
به س��ال گذش��ته از رش��د چش��مگیری 

برخوردار بود. 
افزود:  فرماندار شهرس��تان ش��هرکرد 
تونل رخ باعث ح��ذف گردنه رخ و یکی 
از نق��اط حادثه خی��ز ورودی چهارمحال 
و بختیاری ش��ده؛ به همی��ن دلیل تردد در 
این مسیر به س��مت اصفهان افزایش یافته 

است. 
به گفته »س��ید س��عید زمانیان«، وجود 
در شهرس��تان  گردش��گری  کانون ه��ای 
ش��هرکرد و راههای دسترس��ی نیز یکی از 
عوامل افزایش مسافران نوروزی در نوروز  

89 به این استان بوده است. 
وی از بازدی��د بی��ش از ی��ک میلیون 
گردشگر نوروزی از جاذبه های گردشگری 
حاش��یه زاینده رود در این استان خبر داد 
و گفت: بازدید مس��افران ن��وروزی از پل 
زمانخان و کانون گردش��گری زاینده رود 

نسبت به سال گذشته با رشد 30 درصدی 
همراه بود. 

به گفته وی، محور گردشگری زاینده 
رود در چهارمح��ال وبختی��اری از بناهای 
تاریخ��ی نظیر پ��ل زمانخان، روس��تاهای 
هدف همچون سوادجان، هوره، یاسه چاه 
و طبیع��ت زیبای حاش��یه رودخانه زاینده 
رود برخوردار اس��ت که هر س��اله شاهد 

حضور انبوه گردشگران است.
منطقه س��امان به لح��اظ وجود باغات 
انبوه ب��ادام، هلو و گردو به »داالن س��بز« 
شهرکرد شهرت دارد و پل تاریخی زمانخان 
چون »نگین��ی« بر رونق گردش��گری این 
مکان س��یاحتی افزوده است. در تعطیالت 
نوروزی نیز پل زمانخان شلوغ ترین مکان 
سیاحتی شهرکرد بود و نزدیکی این مکان 
س��یاحتی به مرکز چهارمحال وبختیاری و 
استان اصفهان باعث شد تا بیشترین تراکم 
جمعیت��ی گردش��گر نوروزی شهرس��تان 

شهرکرد در این منطقه باشد.
 پ��ل زمانخان با قدمت تاریخی در 25 
کیلومتری شهرکرد برروی رودخانه زاینده 

رود واقع شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
بختی��اری  و گردش��گری چهارمح��ال و 
از بازدی��د بیش از یک میلیون گردش��گر 
نوروزی از جاذبه های گردشگری حاشیه 
زاینده رود در این اس��تان خبر داد. »مژگان 
ریاح��ی زانیانی« در گفتگو ب��ا ایرنا افزود: 
بازدید مس��افران ن��وروزی از پل زمانخان 
و کانون گردش��گری زاینده رود نسبت به 
س��ال گذشته با رش��د 30 درصدی همراه 

بوده است. 
به گفته وی، محور گردشگری زاینده رود در 
چهارمحال و بختی��اری از بناهای تاریخی 
نظی��ر پ��ل زمانخ��ان، روس��تاهای هدف 
همچ��ون س��وادجان، هوره، یاس��ه چاه و 
طبیعت زیبای حاشیه رودخانه زاینده رود 
برخوردار است که هر ساله شاهد حضور 

انبوه گردشگران است. 
به گزارش ایرنا، منطقه سامان به لحاظ 
وج��ود باغات انبوه ب��ادام، هلو و گردو به 

»داالن س��بز« شهرکرد ش��هرت دارد و پل 
تاریخ��ی زمانخ��ان چون نگین��ی بر رونق 
گردش��گری این م��کان س��یاحتی افزوده 
اس��ت. چش��م ان��داز آب روان و وج��ود 
درختان س��بز، متراکم و مرتف��ع به عنوان 
یک��ی از زیباتری��ن جلوه ه��ای خلقت و 
طبیعت، تسبیح گوی خالق هستی و خوش 
آمدگوی هر مس��افری به این منطقه است. 
نس��یم خنکای آب سرد زردکوه از زیر پل 
زمانخان نوازشگر هر روح خسته ای است 
و چش��م انداز بدی��ع این م��کان مفرح با 
رودخانه پرخروش و حاشیه ای بس خیره 
کننده چش��م هر مسافری را می نوازد. هم 
اکنون در تعطیالت نوروزی نیز پل زمانخان 
ش��لوغ ترین مکان سیاحتی شهرکرد است 
و نزدیک��ی این م��کان س��یاحتی به مرکز 
چهارمح��ال و بختیاری و اس��تان اصفهان 
باعث ش��ده که ای��ن روزها ای��ن مکان با 

تراکم جمعیت گردشگر مواجه باشد.

از 26 اس��فند م��اه س��ال 88 ت��ا نهم 
فروردین ماه سال جاری، یک هزار و 904 
خ��ودرو در جاده ه��ای اصفهان توقیف و 

300 گواهینامه نیز ضبط شد. 
به گ��زارش ایرنا، فرمان��ده پلیس راه 
اس��تان اصفهان، س��رعت زی��اد و خواب 
آلودگ��ی را از مهمترین علل تصادفات در 
جاده های اس��تان عنوان کرد و افزود: 53 
درصد از تصادفات صورت گرفته در نیمه 

اول نوروز بر اثر خواب آلودگی بود. 
سرهنگ »علی نیکبخت«، نصب چراغ 
گ��ردان در نقاط حادثه خی��ز، پالکاردهای 
هش��داردهنده، نصب بنر های آموزشی و 
تهیه بروشورهای هشداردهنده و توزیع آن 
در بین رانن��دگان را از اقدامات پلیس راه 

استان اصفهان در نوروز بیان کرد. 

فرمان��ده پلی��س راه اس��تان اصفه��ان 
همچنین از انجام 358 مورد تس��ت اعتیاد 
از رانن��دگان خبر داد و اظهار داش��ت: از 
این تعداد 106 مورد تس��ت مثبت بوده و 

گواهینامه آنان نیز توقیف شد.

تعمیرات اساسی واحدهای آیزوماکس 
و هیدروژن شماره یک شرکت پاالیش نفت 
اصفهان با قطع خوراک این واحدها آغاز شد.
 به گزارش ایرنا، رئیس تعمیرات شرکت 
پاالیش نفت اصفهان،  حجم کار تعمیراتی این 
2 واحد را حدود 30 روز کاری عنوان کرد. 
وی با اش��اره ب��ه اهمی��ت واحدهای 
هی��������دروژن،  و  آیزوم��اک��������س 
اظه��ار داش��ت: ب��ا مش��ارکت 950 نف��ر 
نیروی انس��انی می کوش��یم تا قبل از زمان 
پی��ش بینی ش��ده، ای��ن کار انجام ش��ود. 

»حی��در شمس��ی«، محص��ول واح��د 
آیزوماکس را بنزین، گاز مایع، نفت سفید، 
س��وخت هوای��ی و نفت گاز عن��وان کرد. 
وی می��زان خ��وراک واح��د آیزوماکس و 
هی��دروژن را به ترتیب 22 هزار بش��که در 
روز و 7 ه��زار کیلو در س��اعت دانس��ت.
 رئیس تعمیرات ش��رکت پاالیش نفت 
اصفهان تصریح کرد: ش��رکت پاالیش نفت 
اصفهان 24 واحد عملیاتی دارد که تعمیرات 
اساس��ی ای��ن واحدها ب��ر اس��اس برنامه 
زمانبدی در فواصل 3 س��اله اجرا می شود. 

خطیب جمعه اصفهان: 

اجراي طرح هدفمندسازي یارانه ها 
مستلزم بانک جامع اطالعات خانوار است

اصفهان

گلپایگان

اصفهاناصفهان

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

کوهرنگ

چهارمحال و بختیاري؛ 
ضلع سوم گردشگري اصفهان و خوزستان

تلفات جاده اي ايام نوروز در چهارمحال و بختياري 
جاده مسدودشده منطقه توريستي 20 درصد کاهش يافت

شيخ عليخان کوهرنگ بازگشايي شد  
جاده مس��دود ش��ده منطقه توریستی 
»شیخ علیخان« کوهرنگ بازگشایی شد. به 
گزارش ایرنا، دبیر س��تاد حوادث و س��وانح 
شهرس��تان کوهرنگ افزود: همزمان با »روز 
طبیعت« مسیر جاده چلگرد به روستای شیخ 
علیخان ب��ر اثر رانش زمی��ن و ریزش کوه، 
حدود40 مترمربع خاک و س��نگ این محور 

ارتباطی را مسدود کرد. 
»داری��وش رضای��ی« گف��ت: با حضور 
ب��ه موقع ماموران س��تاد حوادث و س��وانح 
شهرس��تان کمتر از چند ساعت وقفه محور 
پاکس��ازی و مهمانان نوروزی به مسیر خود 

ادامه دادند. 

وی از نج��ات پن��ج نف��ر مس��افر یک 
دستگاه خودروی سواری در سرچشمه های 
رودخان��ه زاین��ده رود خب��ر داد و گف��ت: 
خودروی مذکور براثر سرعت آب تا300 متر 
در مسیر رودخانه جابجا شد، اما سرنشینان 

آن سالم از آب بیرون کشیده شدند. 
رضایی تصریح ک��رد: به محض اطالع 
از غرق شدن خودروی سواری یک دستگاه 
لودر و تجهیزات س��نگین و نیمه س��نگین 
ش��هرداری چلگرد و امدادگ��ران جمعیت 
هالل احمر وارد عمل شده وخودروی غرق 
شده را با پنج سرنشین س��الم از آب بیرون 

کشیدند. 
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آگهی احضار
تاریخ: 88/12/19

شماره: 880940 ک 118
چون آقایان امیر مسعود طباطبائی و مسعود ربانی مهر و رسول مجاهدی و جواد ترابی 
و اصغر امانی زاده و غالمرضا ترابی و حمیدرضا کفیلی و محمد نظارتی زاده شکایتی 
علیه آقایان علی عنادی و مهدی رزوان مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول مطرح 
نموده اند که پرونده آن به کالس��ه 880940 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای روز 
89/2/28 ساعت 11:30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهمین مجهول المکان و متواری 
می باشند لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوید و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 18383 / م الف
مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 18/89 ش/45 
تاریخ: 89/1/10

در خصوص پرونده کالسه 89/ 18 ش / 45  خواهان جهانگیر نبوی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه خس��ارت خودرو و کلیه هزینه دادرسی و بعلت فراری خوانده به طرفیت 
حمید الیاز ی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 89/2/26 
ساعت 8:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 60 / م الف
مدیر دفتر 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/15

شماره: 881222 ک 106
چون آقای علی میرزایی فرزند قربانعلی شکایتی علیه آقای بهرام شهباز گروئی فرزند 
غالمعلی مبنی بر ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 881222 
ک 106 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/2/19 س��اعت 11:30 صبح 
تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و 
نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 18395 / م الف
ولی اله ممبینی - مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/18

شماره: 881081 ک 119
چون آقای سید علی حجازی شکایتی علیه آقای مجید لقایی فرزند حسین مبنی بر 
جعل و استفاده از سند مجعول – خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
881081 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 89/2/20 ساعت 10 
صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 18394 / م الف
جزینی - مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/18

شماره: 881113 ک 118
چون خانم الهه رحیمی خیرآبادی فرزند عباسعلی شکایتی علیه آقای عباسعلی رحیمی 
خیرآبادی مبنی بر ترک انفاق مطرح نموده که پرونده کالسه 881183 این دادگاه ثبت 
وقت رسیدگی برای روز 89/2/18 ساعت 11:30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان و متواری می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی طبع و نشر می شود و 
از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوید و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. 18382/ م الف
مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 

تاریخ: 88/12/24
کالسه پرونده: 1079/88 ح /1

وقت رسیدگی 89/1/31 ساعت 10:30 صبح 
خواهان: سازمان پایانه های مسافربری اصفهان 

خوانده: محمدعلی زیرکی 
خواسته: مطالبه

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول 
ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی  تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهمرساند. 18278 / م الف
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره: 1652/88 ش/ 8
تاریخ: 88/12/20

در خصوص پرونده کالسه 88/ 1652 ش/ 8  خواهان وحید سلطانی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال س��ند خودرو بنز به شماره 485ب58- ایران 84 به طرفیت 1- علی 
حاج هاش��می، 2- حجت اله کفش وندی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای 
روز  - مورخ - ساعت - تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 18357 / م الف
مدیر دفتر 8 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/12/20

شماره: 881185 ک 111
چون خانم فاطمه مرادی شکایتی علیه آقای مرتضی رفیعی مبنی بر ورود به عنف، 
فحاش��ی، توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
881185 ک 111 این دادگاه ثبت و وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 89/2/18 
ساعت 12 ظهر تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 
115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 18365 / م الف
مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی مزایده
شعبه یازده اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایی 100/88 ج / ا له محسن سهیلی پور با وکالت خانم فرزانه ایمان فر علیه آقای 
مهدی احمدی به خواس��ته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته به 
مبلغ 6/000/000 ریال بابت حق االجرا، جلسه مزایده ای مبنی بر فروش پالک ثبتی 
205/25 واقع در بخش یک اصفهان که طبق نظریه کارش��ناس رسمی دادگستری به 
شرح ذیل ارزیابی شده است در روز شنبه مورخ 89/2/4 از ساعت 8 صبح الی 9 صبح 
در مکان اصفهان خیابان نیکبخت دادگستری طبقه سوم اتاق 320 برگزار نماید، طالبین 
خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از منزل مذکور بازدید نمایند کسانی حق شرکت 
در مزایده را دارند که حداقل 10% بها را نقدا به همراه داش��ته باشند مزایده از قیمت 
ارزیابی شده توسط کارشناس شروع شده و برنده مزایده فرد یا افرادی می باشند که 

باالترین قیمت را پیشنهاد دهند و قبول نمایند.
مشخصات و ارزیابی ملک طبق نظریه کارشناس

منزل فوق واقع در خیابان چهارباغ عباسی جنب سینما خانواده بن بست شهرام پ 
191 و دارای 369 مترمربع عرصه دارد و در ضلع شمالی بن بست قرار دارد. بنایی 2 
طبقه با زیرزمین کوچک با نوع دیوارهای آجری با سقفهای تیرآهن در 2 طبقه با نمای 
سنگ در حد ضلع شمالی آن وجود دارد. مساحت کل زیربنا معادل 460 مترمربع قابل 
برآورد است ساختمان احداث شده نسبتاً قدیمی و مربوط به اوایل دهه 60 می باشد 
تسهیالت کامل آب، برق و گاز دارد با عنایت به موقعیت محل، نوع ساخت و در نظر 
گرفتن دیگر عوامل مؤثر در قضیه و وضعیت بازار شش��دانگ آن با متعلقات عرصه 
و اعیان موجود جمعا 6/653/000/000 ریال و س��هم 7/9 حبه از 72 حبه آن معادل 

730/000/000 ریال برآورد و اعالم می گردد. 17355/ م الف 
پیرامون- مدیر اجرای احکام شعبه 11 حقوقی دادگستری اصفهان

آگهی مزایده نوبت دوم
شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص پرونده های کالس��ه 308/88 ج/ 1 و 199/88 ج/1 لهم 1- ریحانه بورنگ 
بخواس��ته جمعا بمبلغ 40/232/252 ریال 2- بدرالسادات موسوی اندانی بخواسته 
مبلغ 47/594/491 ریال 3- مرضیه مسکینی خوراسگانی بخواسته مبلغ 40/232/252 
ریال علیه ش��رکت تعاونی خدمات درمانی اباعبداله الحسین )ع( به نشانی اصفهان، 
خوراسگان، خیابان اباذر، درمانگاه اباعبداله الحسین )ع( در روز سه شنبه 1389/1/31 
ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرا واقع در خیابان شهید نیکبخت دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه سوم دفتر اجرای احکام شعبه اول حقوقی اتاق 332 جهت فروش 
جمع��ا 1/983 حبه از 24 حبه از 72 حبه پالک ثبتی 5513 بخش 5 ثبت اصفهان که 
بصورت یک قطعه زمین محصور به نشانی اصفهان، خیابان جی، خوراسگان، خیابان 
اباذر، جنب مدرس��ه شهدای خوراسگان فاقد هر گونه اعیانی که تاکنون در تصرف 
محکوم علیه اس��ت می باشد. ضمنا سهم هر یک از محکوم لهم بترتیب 1- ریحانه 
بورنگ 623 حبه از 24 حبه از 72 حبه 2- بدرالس��ادات موسوی اندانی 737 حبه از 
24 حبه از 72 حبه 3- مرضیه مسکینی 623 حبه از 24 حبه از 72 حبه می باشد. ملک 
مذکور با وصف کارشناسی ذیل الذکر مصون از اعتراض طرفین واقع شده و طالبین 
خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با 
تودیع 10% قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 

برنده مزایده خواهد بود هزینه های اجرایی به عهده محکوم علیه است.
اوصاف ملک براساس نظر کارشناس

محل مورد نظر عبارت است از یک قطعه زمین فاقد هرگونه اعیانی و بصورت محصور 
با ورودی حدود 4 متر که با بلوک سیمان مسدود گردیده و طبق نقشه هوایی و تطبیق با 
محل دارای حدود 360 مترمربع عرصه می باشد و بنابر مراتب فوق ارزش پایه 24 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک فوق حدود 360 متر مربع معادل 1/550/000/000 

ریال اعالم می گردد. 
18143/م الف

مدیر اجرای احکام شعبه 1 حقوقی دادگستری اصفهان

1000
1000

1000

1000
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اقتصاد امروز

هیچکس به ش��ما ابرش��غلی را پیشنهاد نمی کند. این خود شما هستید که آن را با کاوش در مشکالت 
و فرصته��ای تازه، اختراع می کنید. داس��تانی نقل می کنیم از کس��ی که واقعاً ای��ن کار را انجام داد. اوایل 
ده��ه 1990، ی��ک کارش��ناس ارتباطات راه دور از کارش در ش��رکت ای تی ان دتی کن��اره گرفت و یک 
مش��اور مستقل شد. اندکی بعد درآمدش س��ر به فلک کشید. او از شهامت و انعطاف پذیری  تازه ای که به 
دس��ت آورده بود لذت می برد و متوجه ش��د که سخنرانیهایش خیلی پرطرفدارند. وقتی حباب فناوریهای 
برتر ترکید، همان طور که مش��تریانی مثل ای تی ان دتی و سیس��کو ناگهان تغییر مسیر دادند، درآمد او هم 
فرو افتاد و دیگر کسی سخنرانی های او را به هیچ هم نمی خرید. حاال باید چه کار می کرد؟ به پیرامونش 
نگاهی انداخت و دریافت تعداد زیادی از همسایگان با ویروس ها و پیچیدگیهای فزاینده سیستم های عامل، 
مشکل دارند. آنها از او می پرسیدند که آیا می تواند کمکی بکند؟ او بالفاصله یک شغل جدید را دیده بود: 

او می توانست پزشک رایانه ها شود. در این داستان، چهار نکته جالب توجه وجود دارد:
اول: آقای مش��اور به این نکته پی برد که در ش��رکتهای بزرگ، انعطاف پذیری و امنیت خاطری که او 
می خواهد، وجود ندارد. بنابراین، ش��غل کارمندی را رها کرد و به خوداش��تغالی روی آورد. منتظر باشید 
که این اتفاق برای شما هم در آینده بیفتد چتر حمایتی سازمان یا شرکتی که در آن کار می کنید، در آینده 

چندان قابل اطمینان نخواهد بود.
دوم: وقتی آقای مشاور با رکود کسب و کارش روبه رو شد، دوباره از پایه شروع کرد و خالقیتش را 
به کار انداخت. او پرس��ید: من چرا اینجا هس��تم؟ در انجام چه کاری خوب هستم؟ چه مشتریان جدیدی 
به من نیاز دارند؟ و به دنبال همین پرسشها بود که مسیر شغلی جدیدی را پیدا کرد. همچنان که تحوالت 
فنی، اقتصادی، و اجتماعی س��رعت می گیرند، ما مجبور می ش��ویم مهارتهای اندیشیدن و بازآفرینی مان را 

نیز نوتر کنیم. 
ــوم: شغل جدید او، شغلی از پیش شناخته شده و مصوب نبود به عبارت دیگر در هیچ دیکشنری  س
اقتصادی یا شغلی، شما پزشک رایانه را پیدا نمی کنید. عالوه بر این، وقتی در دو پایگاه داده  شغلی معروف 
)Monster.com و hotjobs.com( عبارت »پزشک رایانه« را جست وجو کردم، هیچ فهرست مستقلی 
پیدا نشد. اما وقتی همین عبارت را در گوگل جست وجو کردم، به 40400 صفحه رسیدم. این نشان می دهد 
که بسیاری دیگر نیز به این نیاز پی برده اند و دارند به این حرفه کشیده می شوند. امروزه دورنمای فرصتهای 
شغلی به قدری سریع تغییر می کند که دیده بانهای دولتی و حتی شرکتهای بزرگی را که معروف به ابداع 

شغلهای جدید هستند، جا می گذارد. بهترین فهرست مشاغل، موتورهای جستجو و اخبار روزانه است.
چهارم: آقای مش��اور در خط مقدم ذهن و رفتارش، مس��ئولیت پذیرانه عمل کرد. کلید موفقیت او در 
نقش یک پزشک رایانه، قابل اعتمادبودن بود. او می گوید »مردم به این دلیل به من مراجعه می کنند، که نه 
فقط می توانم رایانه هایشان را درست کنم، بلکه به این خاطر که من از آن آدم هایی هستم که اگر یک وقت 

با خانواده شان در منزل تنها بمانم، نگران نیستند«. 
مثال باال، نمونه ای از خلق یک ش��غل از هیچ است. آنچه وجود داشت فقط یک »تقاضای پنهان« بود 
که تنها یک چشم تیزبین می توانست آن را ببیند. البته راه دیگری هم برای ابداع شغل جدید وجود دارد: 

شغل فعلی تان را اصالح کنید.
تبدیل یک شغل موجود به یک ابرشغل

دهها میلیون ابرشغل قابل ابداع است، چرا که هر شغلی را می توان به یک ابرشغل تبدیل کرد. فرایند 
آن بس��یار س��اده و متشکل از دو گام است گام اول: شغل فعلی را تا جایی که می توانید »خودکار« کنید. با 
استفاده از کاغذ، اصالح رویه ها یا هر ابتکار دیگری که می توانید به خرج دهید، بخشی از شغل را به رایانه 
بسپارید. تنها در این صورت می توانید از شر انجام دادن این همه کار خالص شوید. در واقع دارید به یک 
ربات می گویید که بیاید و ش��غل ش��ما را تصاحب کند: »تو استخدام شده ای و کاری که از تو می خواهم 
انجام دهی این است«. گام دوم: جنبه های ابر انسانی شغل خود را توسعه دهید. فهرست پنج مهارت اصلی 
و س��ه مهارت کمکی را مرور کنید. ببینید در کدام جنبه از ش��غل خود می توانید خالقیت بیشتری به کار 
بگیرید، یا کشف کنید که چرا بعضی چیزها درست عمل نمی کنند، یا تأثیرگذاریتان را از طریق ارتباطات 
مؤثرتر بهبود بخشید. تصور کنید که مسئولیت پذیرتر شده اید، یا کیفیت مسئولیت هایتان را با دادن قولهای 
ش��رافتمندانه تر باالتر برده اید. همه ما نمی توانیم و قرار هم نیست که پژوهشگر نانو بشویم. جهانی که ما 
می خواهیم و می س��ازیم، برای همه  خلق وخوها و س��لیقه ها اتاقی دارد کس��انی که دوست دارند بیش از 
آنکه از مغزشان کار بکشند، با دست هایشان کار کنند یا آنهایی که از کار کردن با آدمهای جدید، بیش از 
س��روکله زدن با ایده های جدید لذت می برند. ابرش��غلهای آینده، همه این تفاوتها را در بر می گیرد. تمام 
مهارتهای ابرانسانی، حتی آنهایی که با اشیا سر و کار دارند، از خطر ماشینی شدن در امانند؛ به شرطی که با 
خودآگاهی دنبال شوند. حتی اگر شغلی کاماًل ماشینی شود، متصدی آن در صورتی که بخواهد می تواند با 
استفاده از رویکرد دو گامی زیر، آن را از نو احیا کند و این بار به صورت یک ابرشغل. این وضعیت برای 
بسیاری از کسانی که در مشاغل اداری و مالی و پشتیبانی کار می کنند، پیش  می آید که اگر هوشمندانه عمل 
نکنند، ممکن است شغل خود را کاماًل از دست بدهند. در گام اول، متصدی شغل باید هماهنگ با جریان 
خودکارس��ازی پیش  برود و راههایی بیابد که با آن بتوان کار را با زمان و تالش کمتری انجام دهد. او از 
این طریق به مدیریت س��ازمان در خودکارسازی شغلی و بهره گیری از فناوریهای پیشرفته کمک می کند. 
س��پس متصدی )در صورتی که هنوز ش��غلش را از دس��ت نداده باش��د( باید از وقتهای خالی خود برای 
تقویت مهارتهای ابر انس��انی اش استفاده کند. او باید صمیمیت و سودمندی اش را برای مشتریان شرکت 
تقویت کند، و از مدیرش بخواهد که وظیفه ها و مس��ئولیتهای بیش��تری را به او بسپارد. از قدرت اکتشاف 
و خالقیتش برای حل مس��ائل مشکل زا در کسب وکار یاری بگیرد و تالش کند تا راه حلهای تازه ای ارائه 
دهد. همه مشاغل فعلی، از صندوق دار گرفته تا مدیرعامل و از حسابدار گرفته تا جانورشناس، می توانند 
روی نردبان ابرش��غل باالتر بروند. نوآوریها بیش��تر سراغ کسانی می روند که اشتیاق بیشتری به دگرگونی 

دارند: خود صاحبان مشاغل.

ب��ه تدریج به ژرفای عص��ر اطالعات و دانایی 
نزدیک می شویم و مش��اغل سنتی از بین می روند. 
برای این که بتوانیم جای مناسبی در بازار کار بیابیم 
و در »اقتصادهای ابر انسانی« بهره ور باشیم، باید به 
سوی مهارتهایی برویم که قابل ماشینی شدن نباشند. 
در بسیاری از موارد، افراد به دنبال شغلهای موجود 
نخواهند رفت، بلکه آنها را با تعریف مس��أله هایی 
که با مهارتهای ابر انسانی شان قابل حل باشد، ابداع 
خواهند کرد؛ مهارت هایی مانند اکتشاف، خالقیت 

و تأثیرگذاری.
س��ه حوزه کلیدی ب��رای طراحی ابر ش��غلهای 
آینده عبارتند از: انرژی، دست کاری مواد و احیای 

انسان.

در حوزه انرژی، تروی��ج اقتصاد بدون نفت و 
کسب وکار انرژی های جایگزین می تواند دستمایه  
طراحی ابرشغلها باش��د. به برکت پیشرفت علم و 
فناوری، هیچ یک از صنایع آینده از دستکاری مواد 
در امان نخواهن��د بود و این نیز به نوبه خود یعنی 
انبوهی از فرصتها برای طراحی ابرشغلها. گذشته از 
همه اینها، ما انس��انیم و باید از کار و زندگی لذت 
ببریم و بنابراین، شادابی روانی یا بهبود آن نیز حوزه  
وسیعی است که در آینده میزبان ابرشغلهای جدید 
خواهد بود. این ابرش��غلها، افزایش شادابی روانی 
و حیات روحانی انس��انها را نشانه خواهند گرفت 
و ب��ه انس��انها کمک خواهند کرد ت��ا توانمندیهای 
اب��ر انسانی ش��ان را تقویت کنند. روزگار مش��اغل 

س��نتی س��پری ش��ده اس��ت. اما گونه های بسیار 
جدیدت��ر و بهت��ری از ش��غلها در ش��رف پیدایش 
هستند:  ابرش��غلها. »ابرش��غلها« به گونه های کاماًل 
جدیدی از کار اطالق می شود. این شغلها، مهارتها 
و تواناییهای منحصربه فرد و غیر قابل ماشینی شدن 
انسان را تقویت می کنند، و پیشران جامعه جهانی 

در حال ظهور به شمار می آیند.
ــاغل است.  فناوری به خودی خود، »قاتل« مش
منظور اصل��ی از به کارگیری ابزارها، ماش��ین ها و 
سامانه ها این است که کارها ساده تر، سریعتر و بهتر 
از آنچه که انسان بدون  ابزار می تواند، انجام شوند. 
کارکنان یقه س��فید )آنهایی که در دفترهای مرکزی 
اداره ها و ش��رکتها کار می کنند( ممکن است خیلی 
نگران نباش��ند، اما مش��اغل خدماتی آنها  که اتفاقًا 
نیازهای فنی و فکری پیچیده ای دارند، در معرض 

حمالت تازه  فناوری قرار گرفته اند.
ما هرروز نش��انه های جدیدی مبن��ی بر نابودی 
مش��اغل خدماتی در س��ازمانها و ش��رکتها دریافت 
می کنیم؛ منشی های پاس��خگوی تلفن با سامانه های 
تشخیص صدا و پاس��خ، بلیت فروشی فرودگاه ها با 
کیوس��ک های صدور بلیت و وظایف مدیران میانی 
که با نرم افزارهایی جایگزین می شوند که روز به روز 

پیچیده تر می شوند.
فکری ترین و فنی ترین ش��غلها نیز در فهرست 
قربانیان قرار دارند. به عنوان نمونه، شغل هایی چون 
تدریس در دانش��گاه و طراحی نرم افزار را در نظر 
بگیری��د که از ش��غلهای خوب و ب��اکالس دنیای 
امروز به ش��مار می آیند. دانش��گاههای کم درآمد، 
هزینه  به کارگیری استادان را با استفاده از استادیارها 
و برنامه های آموزش از راه دوری که کارآیی علمی 
مدرس��ان را افزای��ش می دهن��د، پایی��ن می آورند. 
به زودی س��امانه  های آموزش��ی تمام رایانه ای، در 

بعضی از حوزه ها از راه می رسند. »کارکنان دانشی« 
هم چون طراحان نرم افزار نیز با انقراض به وس��یله 
ماش��ین ها روبه رو هستند. طراحی نرم افزار احتماالً 
بیش از س��ایر مش��اغل فنی قابلیت خودکارش��دن 
دارد.  ابزارهای برنامه نویس��ی، پیوس��ته به گونه ای 
س��اخته می ش��وند ک��ه به��ره وری برنامه نویس��ان 
را ب��اال ببرند. در مقایس��ه با گذش��ته، امروزه افراد 
کمتری برای نوش��تن یک برنام��ه نرم افزاری معین 
الزم اس��ت. روندهای اجتماعی نی��ز روی درآمد 
بالق��وه طراحان نرم افزار تأثی��ر می گذارند. به عنوان 
مثال، »جنب��ش منبع باز« که روز ب��ه روز محبوبتر 
می ش��ود، هم اکنون پیش��تازی مایکروسافت را در 
طراحی سیس��تم های عامل و نرم افزارهای تجاری، 
مانند واژه پرداز، هدف قرار داده اس��ت. این شرایط 
برای مردم، بسیار عالی است، اما برنامه نویسان منبع 
باز، اغلب ب��رای کارهایی که انجام می دهند مزدی 
دریاف��ت نمی کنن��د. آنها بدون دریافت دس��تمزد، 
روی برنامه های منبع باز کار می کنند، چون ش��غل 
اصلی شان چیز دیگری است. سؤال این جاست که 
اگر جنب��ش منبع باز با همین ش��تاب جلو برود و 
شرکتهایی مثل مایکروس��افت را هم درنوردد، چه 
آینده ای در انتظار شرکتهای نر م افزاری خواهد بود؟ 
فرقی نمی کند در چه س��طحی از آموزش و قدرت 
فکری باشیم... یقه سفیدها، آنطور که ما می شناسیم 
و در ادارات و شرکتها می بینیم، به گونه ای در حال 
انقراض پیوسته اند. مشاغل ابر انسانی، قاعده شکنی 
خواهند کرد. در آینده، افرادی که در این مش��اغل 
ق��رار می گیرند، تا جای��ی که بتوانن��د از نیروها و 
ظرفیت ماش��ین ها اس��تفاده خواهند کرد تا بتوانند 
شایستگیهای غیرقابل ماشینی شدن  خود را تقویت 
کنند و تنها به کارهایی بپردازند که ماشین ها در آن 

حرفی برای گفتن ندارند.

ویژگی اصلی و حیاتی یک ابرش��غل این است 
ک��ه باید به وس��یله موجودی انجام ش��ود که زنده 
اس��ت و زنده عمل می کند؛ کسی که دارای شعور 
اس��ت و نس��بت به این ش��عور خودآگاهی دارد. 
اگر مانند یک ربات عمل کنی، ریس��ک جایگزین 
ش��دن با آن را پذیرفته ای. دو گروه شغل را در نظر 
بگیری��د: جراح و پرس��تار. در ح��ال حاضر رباتی 
به اس��م پنه لوپه وجود دارد ک��ه در مواقع اضطرار 
می تواند جای پرستار کمکی را بگیرد. این دستگاه 
در س��ال 2005 در یکی از بیمارستانهای نیویورک 

با موفقیت آزمایش ش��د. با توج��ه به این که بیمار، 
بی هوش اس��ت و تیم جراحی درخواستهای کاماًل 
مش��خصی دارد، ش��غل پرس��تار کمکی، هشیاری 
چندانی نمی خواه��د. پنه لوپه ب��ه راحتی می تواند 
بدون هیچ گونه هوشیاری از عهده  وظایف پرستار 
کمک��ی برآید. کارهای جراح نیز هش��یاری زیادی 
نمی خواهد. یک جراحی ساده را در نظر بگیرید که 
پیش��امدهای نامطلوبی که ممکن است حین آن به 
وجود آیند، از قبل شناخته شده اند. ربات ها متداول 
تری��ن جراحان آین��ده خواهند بود و م��ا از امروز 

نش��انه های آن را می بینی��م. ابرش��غلهای نوظهور، 
چن��دان بر مهارتهای ماش��ینی مثل تندش��ماری یا 
تصمیم گی��ری قانون من��د ات��کا نخواهند داش��ت. 
به عکس، بر مهارتهایی متکی خواهند بود که ورای 

فناوریهای دیجیتال امروز و شاید فردا هستند.
ابرش��غلها بر پایه پنج »مهارت زنده« کلیدی و 
سه مهارت کمکی شکل می گیرند. مهارتهای زنده 

عبارتند از:
ــاف: به معنای پیداک��ردن »چرایی«های  اکتش

علم، زندگی و کسب وکار
ــت: یعنی ش��کل دادن به چی��زی نو در  خالقی

ذهن
پیاده س��ازی: یعنی چیدن میوه ه��ای خالقیت  
در دنی��ای واقعی؛ یعنی توانای��ی اجرای یک طرح 

یا نقشه
ــذاری: به معنای تعام��ل با دیگران در  تأثیرگ
جه��ت الهام بخش��ی، جهت دهی و توانمندس��ازی 
آنان؛ آنچ��ه که در حد عالی آن از یک رهبر انتظار 

می رود
ــای بدنی: یعنی تعامل هش��یارانه با  فعالیت ه

ابزارها یا بدن.
مهارتهای کمکی که پشتیبان مهارتهای کلیدی 

به  شمار می آیند، عبارتند از:
ــی پایه: مثل ادراک، طبقه بندی  مهارتهای ذهن

و ابراز احساسات
تفکر نمادین و تفسیر: شامل زبان، ریاضیات 

و به کارگیری نشانه های علمی
ــئولیت پذیری: ش��امل هش��یاری جهانی،  مس

اخالق و شعور مذهبی.
موفقیت ش��غلی در هزاره  جدید به این بستگی 
خواهد داشت که افراد، زمینه های یادگیری خود را 
از جاهایی که فن��اوری الکترونیک و دیجیتال بهتر 

از پس آنه��ا برمی آیند، به زمینه های��ی انتقال دهند 
که انس��ان خودآگاه در آنها قوی تر است. صاحبان 
ابرشغلها بیشتر وقتشان را به احضار ارواح خواهند 
پرداخت )کاری که در گذش��ته صرف��ًا برای افراد 
غیرمتعارف��ی مثل لئون��اردو داوینچ��ی و بنجامین 
فرانکلی��ن به عنوان »کار« ش��ناخته می ش��د.( آنها 
بیش��تر و عمیقتر از دیگران »آری »های اکتش��اف، 
»چ��را نه؟«های خالقی��ت، و »یافت��م... یافتم«های 
ارشمیدس��ی را در ماجراه��ای بی باکان��ه تجرب��ه 
خواهند کرد. افرادی که به ابرش��غلها رو می آورند، 
بیشتر و عمیقتر از دیگران با مردم ارتباط می گیرند 
و در هدف های مشترک بهتر و جامعتری مشارکت 

می جویند.
تغییر در شکل و ماهیت کار

مفهوم »ش��غل« به معنای سنتی آن مرده است. 
مردم عادت کرده بودند برای خود »ش��غلی« داشته 
باش��ند؛ اما ح��اال به دالی��ل مختل��ف می خواهند 
هم زمان دو یا سه ش��غل داشته باشند. مردم عادت 
داشتند برای دیگران کار کنند و حاال بیشتر و بیشتر 
می خواهند برای خودش��ان کار کنند و فروش��نده  
کااله��ا یا خدمات خودش��ان باش��ند. مردم عادت 
داشتند به عنوان »کارمند« برای رسیدن به هدفهایی 
تالش کنند که »کارفرماها« تنظیم کرده بودند؛ حاال 
بیش��تر و بیشتر می خواهند خودش��ان هدفهایی را 
تعیین  کنند و یا در هدفهای مش��ترکی سهیم شوند. 
نس��ل جدید به ش��دت روی مهارتهای ابرانسانی 
تکیه می کند. در حالی که شرکتهای بزرگ همچنان 
خالق شغلهای جدید - بر پایه مهارتهای ابر انسانی 
- خواهند بود، دیگر مانند گذشته، استخدام فله ای 
نخواهند داشت. در قرن بیست  و یکم، بیشتر افراد 
باید بی��رون از چتر ایمن س��ازمانها و ش��رکتهای 

بزرگ، به دنبال راهی برای امرار معاش باشند.

چگونه يک ابرشغل اختراع کنيم؟
ابرشغل هاي آینده

ویژگیهاي ابرشغلهاي جدید

اشاره
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جوان و خانوده

     سپیده نصر اصفهانی  
ام��ان از حرف بزرگتره��ا که گاهی بهش 
اهمیت نم��ی دیم و چش��ممون رو به روش 
می بندیم. فرهاد 24 ساله همونطور که آهی از 
ته دلش می کش��ید و حسرت دوران نوجوانی 
خودش رو می خورد دلیل ناراحتیش رو اینطور 
تعریف کرد: 16 سالم بود که حس کردم بزرگ 
شدم، اونقدر که می تونم کسی رو دوست داشته 
باشم و در مورد زندگی آینده م تصمیم بگیرم. 
از بچگی با هم توی یه کوچه بزرگ ش��دیم و 
مدرسه رفتیم و راه و رسم زندگی رو یاد گرفتیم... 
هر روز صبح تا ظهر با هم بودیم و عصر تا شب 
هم با همدیگه بازی می کردیم تا اون وارد دوره 
راهنمایی شد. 2 سال از من کوچکتر بود... من 
سال سوم بودم و اون اول... خونواده هامونم مثل 
ما خیلی به همدیگه وابسته بودن. با هم رفت و 
آمد داشتیم. یادمه همون سال سوم بودم که روز 
سیزده نوروز برای اولین بار خانواده هامون مجبور 
شدن از همدیگه دور بشن. آخه اون سال برای ما 
مهمون اومده بود و نتونستیم با خونواده اونها باشیم. 
همون سال و همون روز بود که فهمیدم چقدر 
دوستش دارم و حتی یه لحظه هم بدون وجودش 
نم��ی تونم زندگی کنم. از صبح تا ش��ب مثل 
کسایی که چیزی گم کرده باشن یه لحظه آروم 
و قرار نداشتم و این حالتم اونقدر ادامه داشت تا 
نیمه های شب که فهمیدم برگشتن خونه. پنجره 
اتاقامون رو به همدیگه باز می شد و هر وقت 
نمی تونستیم از نزدیک با هم باشیم، پرده های 
اتاقامون رو کنار می زدیم و از دور با اشاره با هم 
صحبت می کردیم... یادش بخیر. از فردای اون 
روز تصمیم گرفتم حرف دلم رو بهش بزنم، هر 
چند حس می کردم خودش می دونه. با این حال 
وقتی مثل همیشه سر خیابون مدرسه شون بعد از 
کلی انتظار دیدمش و با هم راه افتادیم حرفامو 
بهش گفتم. اولش هیچی نگفت. ولی بعد بهم 
گفت که مثل یه برادر دوستم داره و روم حساب 
می کنه. با اینکه دلگیر ش��دم ولی از اون موقع 
اونقدر حرف خودمو تکرار کردم و دور و برش 
گشتم و بهش توجه کردم و عالقه نشون دادم تا 
کم کم حس کردم اونم نظرش در موردم عوض 
ش��ده... یه روز که از مدرسه رفتم خونه، مادرم 

شروع کرد به صورت غیرمستقیم نصیحت کردن 
من که عش��ق و عاشقی این سن و سال دوامی 
نداره و از روی احساس��ه و این حرفا... اون روز 
منظور مادرم رو متوجه نشدم و عکس العملی 
نش��ون ندادم تا یه هفته بعد که پدرم با تحکم 
بیش��تری باهام صحبت کرد، اما بازم حرفشو 
مستقیم به من نسبت نداد تا 6 ماه بعد که خونوادم 
مستقیم رو به روی من قرار گرفتن... همگی یه 
صدا می گفتن اشتباه می کنم و عاقبت کارم ختم 
به خیر نمی شه! بعدها فهمیدم که اون دختر ماجرا 
رو به مادرش گفته و مادرش هم با  خونواده من 
صحبت کرده که از هر دو طرف مارو منصرف  
کنن... درگیری ها و مخالفت ها روز به روز بیشتر 
می شد و حتی کار به جایی کشید که توی خونه 
حبسم کردن! برام جالب بود چون خانواده اون 
راحت تر از خانواده من با این موضوع کنار اومده 
بودن و کمتر تحت فشارش قرار می دادن. به هر 
حال هیچ کدوم از اون صحبت ها و مخالفت ها 
روی من تأثیری نداشت و من همچنان عاشقانه 
منتظر تمام شدن درس و گرفتن دیپلمش بودم 
تا به قول و قرارامون عمل کنیم و به هم برسیم، 
که دقیقاً 3 ماه قبل از تموم شدن درسش با اون 
صحنه مواجه شدم. یه روز بعدازظهر بهار بود که 
باهاش تماس گرفتم و ازش خواستم که با هم 
بریم قدم بزنیم. عذرخواهی کرد و گفت کاری 
براش پیش اوم��ده و نمی تونه بیاد. قبول کرد، 
تماس رو قطع کردم و پرده های اتاقم رو کشیدم 
و نشستم پشت میزم تا بازم واسش حرفای دلم 
رو بنویسم... هنوز قلمم روی کاغذ نیومده بود که 
دیدم یه آقا پسر خوش تیپ با یه دسته گل اومد 
پشت در خونشون. یه دستی به سر و صورتش 
کش��ید و زن��گ زد. خودش درو ب��از کرد و با 
خوشحالی و ذوق زیاد دعوتش کرد توی خونه... 
باید ته و توی ماجرا رو درمیاوردم و این کارو هم 
کردم... اون دختر یکی دو سالی می شد منو بازی 
می داد و از احساس��اتم سوءاستفاده می کردم! 
باورم نمی شد این همون عشق بچگی من باشه 
که اینطور بهم نارو زده... شوکه شده بودم... االنم 
بعد از 4 س��ال هنوزم توی شوکم... هر روز رو 
به روی پنجره اتاقم می شینم و با پنجره بسته و 

پرده های کشیده اتاقش حرف می زنم...

زنگ مدرس��ه که  زده می شود، یک عالم 
کوچولوی  دبس��تانی که صورت هایشان را با 
رن��گ و اکلیل گریم کرده اند و ش��کل موش 
و خرگوش و گربه ش��ده اند با ش��وق و ذوق 
هرچه تمام تر از در مدرس��ه بیرون می پرند و 
در رسیدن به پدر و مادرهایشان با هم مسابقه 
می گذارند تا زودتر چهره جدیدشان را به آنها 
نشان دهند. چند سالی است که نقاشی کردن 
صورت کودکان در جش��ن های مدرسه یا در 
نمایشگاه های مختلف رواج پیدا کرده است. 
ولی آیا این رنگ ها که صورت کودکان را برای 
سرگرمی زیباتر می کنند، برای کودکان بی خطر 
هستند؟ با دکتر بهروز باریک بین، متخصص 
پوست و مو در این مورد به گفتگو نشسته ایم. 

نظر شما در مورد رنگ کردن 
صورت کودکان چیست ؟

 کودکان عاشق این سرگرمی هستند، غافل 
از اینکه مصرف این رنگ ها روی صورت چه 
عوارضی می تواند داشته باشد. باید توجه داشته 
باشیم که به هر حال کودکان دوست دارند که 
نقش های فانتزی روی صورت شان کشیده شود 
و آن را نوع��ی تفریح می دانند اما والدین باید 
از ش��یوه انجام کار و عواقب احتمالی این کار 

آگاهی داشته باشند.
از چه رنگ هایی استفاده می شود؟

ع��ده ای از ماژیک ه��ای معمولی، عده ای 
از وس��ایل آرایش��ی خانم ه��ا، ب برخ��ی از 
آبرنگ و برخی از رنگ گواش برای نقاش��ی 
صورت کودکان اس��تفاده می  کنند. حرفه ای ها 
ه��م از رنگ های گریم برای این کار اس��تفاده 
می کنند. رنگ های فون دو نوع هس��تند، فون 
خش��ک که آن را »پن کیک« و فون چرب که 
آن را »پن استیک« می نامند. از فون چرب برای 
گریم بازیگران سینما و نیز برای آرایش عروس 

استفاده می شود.
کدام بهتر است؟

برای رنگ آمیزی صورت کودکان گاهی از 
فون خشک استفاده می کنند که با آب و صابون 
یا شیرپاک کن به سادگی قابل پاک کردن است. 
به طور کلی اس��تفاده از ماژیک و رنگ گواش 
برای رنگ آمیزی صورت بچه ها اصالً توصیه 
نمی شود زیرا رنگ ها به سادگی از روی پوست 

پاک نمی شوند و می توانند مضر باشند.
اگر از آبرنگ اس��تفاده می ش��ود، باید زود 
پوست شسته شود و اگر از فون، خشک توصیه 
می ش��ود مدت طوالنی رن��گ روی صورت 
کودکان باقی نماند و حداکثر طی چند ساعت با 
آب و صابون یا شیرپاک کن از روی صورت پاک 

شوند و کودک نباید به این تفریح عادت کند.
عارضه ای هم دارد؟

استفاده از هر نوع ماده شیمیایی از جمله 
رنگ روی صورت می تواند با عوارضی همراه 
باشد. شایع ترین این عوارض، حساسیت پوستی 
است. به عنوان مثال اگر کودکی به نوعی رنگ 
حساسیت داشته باشد ممکن است در مرتبه اول 
استعمال آن روی پوست مشکل خاصی ایجاد 
نشود اما در مرتبه دوم استعمال آن رنگ، دچار 
قرمزی، تورم و خارش پوستی  شود که می تواند 
عوارض ناخوشایندی را به همراه داشته باشد و 
در این شرایط مراجعه به متخصص پوست و 

مو ضروری است.
مشکل  دیگری که به خصوص در صورت 
اس��تفاده از رنگ ه��ای چ��رب و در کودکان 

بزرگ تر و نزدیک س��ن بل��وغ امکان بروزش 
وجود دارد، مستعدشدن پوست به جوش های 
غرور جوانی است. به این ترتیب که با مسدود 
شدن منافذ پوست و احتباس چربی های طبیعی 
در مجاری بازش��ونده به س��طح پوست، ابتدا 
جوش های سرسیاه و سرسفید روی پوست به 
وجود می آیند و سپس در صورت ادامه مصرف 
رنگ های چرب روی پوس��ت، این جوش ها 
تبدیل به جوش های التهابی و چرکی خواهند 
شد. در درجه اول توصیه ما این است که از این 
رنگ آمیزی ها روی صورت کودکان استفاده نکنید 
و در درجه بعد، اگر به هر دلیل مایل به امتحان این 
تفریح برای فرزندتان هستید فقط یک بار به این 
کار مبادرت ورزید و س��ریع رنگ ها را از روی 

پوست حساس کودک تان پاک کنید.
عالئم حساسیت پوستی صورت کودک 

به رنگ نقاشی چیست؟
عالئم حساس��یت پوس��تی ب��ه صورت 
ایجاد قرمزی، تورم و خارش اس��ت که همه 
عالئم یک اگزمای تماس��ی آلرژیک هستند. 
گاهی ممکن است این حساسیت به صورت 
ضایعات شبیه کهیر نمایان شوند. به هر حال اگر 
در پوست صورت کودک خود متوجه قرمزی 
و تورم به دنبال اس��تعمال رنگ روی صورت 
شدید و یا اگر کودک از خارش پوست شکایت 
کرد، بالفاصله رنگ را با آب و صابون بچه یا 

شامپوی بچه بشویید.
بهترین روش پاک کردن این رنگ ها 

در خانه چیست؟
بهترین روش شستن این رنگ ها همان طور 
که ذکر ش��د، استفاده از آب معمولی و صابون 
بچه یا ش��امپو بچه اس��ت تا حداقل تحریک 
پوستی را ایجاد کند. گاه می توان از شیرپاک کن 
نیز برای این منظور استفاده کرد و بعد صورت 
را با آب شس��ت. بعد از شست و شوی کامل 
رنگ از پوست، بهتر است از یک مرطوب کننده 
ساده بدن )مانند وازلین یا اوسرین( استفاده کنید 
تا آسیب رسیده به پوست در اثر استفاده از رنگ 
و نیز صابون به حداقل برسد. اگر پوست صورت 
کودکان دچار قرمزی شده باشد، هنگام مواجهه با 
آفتاب باید ضدآفتاب نیز برای وی استفاده شود.

بچه ها چند ساعت می توانند 
با این صورت های رنگی ذوق کنند؟

رنگ ها بهتر است طی یکی دو ساعت از 
روی پوست پاک شوند تا مشکالت احتمالی به 
حداقل برسند، یادتان باشد نگذارید فرزندتان با 

رنگ های صورت شب را تا صبح سپری کند.
اصاًل درست است کودکان لوازم 

آرایش بزرگساالن را استفاده کنند؟
به طور کلی استفاده از لوازم آرایش و لوازم 
گریم بزرگساالن برای کودکان به چند دلیل صالح 
نیست زیرا  اوالً فرهنگ غلط استفاده از لوازم آرایش 
را عمالً به کودکان مان آموزش می دهیم و آنها را در 
بزرگسالی با مشکالت جدی مواجه خواهیم کرد، 
ثانیاً پوست کودکان بسیار حساس تر از بزرگساالن 
است و امکان رخداد آلرژی و حساسیت پوستی 
در آنها بیشتر اس��ت و به خصوص این مسأله 
در م��ورد کودکان مبتال به آلرژی های پوس��تی 
)اگزمای سرش��تی( و تنفس��ی )آس��م( به طور 
شایع تر مشاهده می شود و در درجه سوم امکان 
دچار شدن پوست کودکان به آکنه )جوش غرور 
جوانی( در س��ن پایین در صورت اس��تفاده از 
لوازم آرایش و گریم بزرگس��االن وج��ود دارد.

ــس: زنان و  ــالف رفتاری دو جن اخت
م��ردان در رفتار تفاوت های زی��ادی دارند. 
مثالً وقتی یک زن می خواهد س��ر صحبت 
را با همس��رش باز کند از موضوعهای کاماًل 
متفاوت��ی آغاز می کند، در حال��ی که مردان 
زمانی که صحبت می کنند می خواهند افکار 
و اطالعات��ی را بیان کنند. برای مردان ارتباط 
برقرار کردن یعنی تبادل اطالعات، در حالی که 
برای زنان این امر به معنی سهیم شدن، سهیم 
کردن و صمیمیت و لذت بردن است. هدف 
زنان از مکالمه این است که احساس حمایت 
کنند و تا جایی پیش بروند که خودش��ان را 
بفهمانند و دیگران را بفهمند. مردان به دنبال 
صحبت های سریع و ترجیحاً جالب و بامزه 
و از همه مهمتر علمی و مفید هس��تند. آنها 
ب��ه ندرت »حرف زدن برای ح��رف زدن« را 
دوست دارند. در حالی که زنان دوست دارند 

از احساسات و عالیقشان سخن بگویند.
زنان بدانند: خانمها بای��د بدانند مردان 
چگونه ارتباط برقرار می کنند و مخصوصاً الزم 
است بدانند آنها چگونه ارتباط کالمی ایجاد 
می کنند. باید به مردان کمک کنند تا آنچه را که 
در درونشان می گذرد بهتر و بیشتر با آنان در 
میان بگذارند. زن عادی، در مقایسه با مرد عادی 
در ایجاد ارتباط کالمی استاد است، مخصوصًا 
زمان��ی که ابراز احساس��ات در میان باش��د.
مردان بدانند: آقایان باید به شیوه ارتباط 
برقرار کردن خود و همسرشان توجه کنند. آنان 
باید بدانند بین شیوه ارتباط برقرار کردن آنها و 
همسرشان تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. با 
این شناخت آنان می توانند از خود رفع اتهام 
کنن��د و نگرش های دفاعی خ��ود را درباره 
زنان کنار بگذارند و آنها را متهم نکنند که به 
طور دائم انتقاد می کنند و نق می زنند. مردان 
احتماالً می توانند متوجه شوند که زنان از بیان 
کردن حالت های روحی خود لذت می برند. 
زنان این کار را به منظور انتقاد از مردان انجام 
نمی دهند بلکه بیش��تر برای بهب��ود رابطه و 
نزدیکتر کردن خود به همسرشان و احساس 
داش��تن یار و همراه انج��ام می دهند. برای 
زنان بیان ک��ردن حالت های روحی و حتی 

احساسات منفی، نوعی اثبات عالقه است.
تفاوت های روانی زنان و مردان: از 
دهه 1950 به این طرف، روانشناس��ی جدید 
خواسته است از تفاوت های زن و مرد بکاهد 
زیرا این تفاوت ها در گذش��ته، اغلب برای 
مطی��ع کردن و به خدمت گرفتن زنان به کار 
رفته است. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی 
در مورد 61 جامعه، تقریباً 50 درصد زوجها 
طالق می گیرند یا می خواهند طالق بگیرند 
و این اتفاق معموالً در س��ال چهارم یا پنجم 

زندگی مشترک آنها رخ می دهد. 59 درصد 
خصوصیات و رفتار زیست شناختی مردان و 
زنان یکی اس��ت. هر دو یک مغز، یک بدن، 
دو دس��ت، دو پا و... دارند، نفس می کشند، 
غ��ذا می خورند، می خوابن��د و.... اعتقاد به 
اینکه تفاوت های ژنتیکی، غددی، هورمونی، 
اندامی و... نمی توانند روی روان و رفتار زنان 
و مردان اثر بگذارند، کامالً غلط و ضد علمی 
است. اگر روانشناسی تفاوت های دو جنس 
در قرن 19 این اش��تباه را مرتکب شد که مرد 
را به عنوان جنس برتر شناخت تا بتواند زن را 
پایین بیاورد و او را فقط به نقش های معمولی 
بارداری، تربیت فرزندان و تغذیه محدود کند، 
این باور نیز می تواند کامالً اشتباه و خطرناک 
باش��د که زن و مرد مشابه هستند. زن و مرد 
در حقیقت انس��انند اما متف��اوت. در کتاب 
»کشف کردن تفاوت هایمان«، اثر ژورتانبنوم، 
گفته شده است که برای درک واقعیت، چهار 
روش وجود دارد: فیزیکی، احساسی، عقالنی 
و روحان��ی. زنان به راحتی می توانند از یک 
روش به روش دیگر بروند اما مردان با روش 
فیزیکی و عقالنی راحت ترند. به عنوان مثال 
مردی که غمگین یا شاد است این حالت ها را 
با رفتار فیزیکی خود نشان می دهد. به عبارت 
دیگر مرد به عمل، ارجحیت می دهد. زن غم 
را احساس می کند و حتی می تواند بی دلیل 
احساساتی شود ولی درک این موضوع برای 
مرد بس��یار سخت است. زن به رابطه خود و 
محیط، بیشترین ارجحیت را می دهد. برای 
مرد، هیجان، بیانگر یک مش��کل یا تعارض 
است؛ پس به دنبال این هیجان می رود تا آن 
را از بین ببرد و آرامش روحی اش را دوباره به 
دست بیاورد. برای زن هیجان به صورت بهانه 
برای ایجاد ارتباط در می آید. زن می خواهد 
هیجان خود را بیان کند، آن را با دیگران تقسیم 
کند و در مقابل، هیجانهای دیگران را به دست 
آورد. وقتی زن هیجان خود را برای شوهرش 
تعریف می کند شوهر به طور خودکار فکر 
می کند که خودش قسمتی از مشکل است، او 
دلیل یا یکی از دالیلی است که این هیجان را 
به وجود آورده است. بنابراین اغلب به حالت 
دفاعی، واکنش نش��ان می دهد. شوهر برای 
آنک��ه به زنش کمک کند تا هیجان او از بین 
برود، به جستجو و پیدا کردن راه حلی برای 
مشکل می گردد. این کار موجب می شود زن 
فکر کند مرد می خواهد عی��ب او را جبران 
کند یا می خواهد همیشه حرف آخر را بزند 
زیرا مرد هیجان خود را به ش��یوه عقالنی و 
اندیشمندانه بیان می کند، برای همین احساس 
می کند مورد حمله قرار گرفته و زن احساس 
می کند درک نشده است. یک متخصص در 

زبان شناسی اجتماعی برای درک اینکه چرا 
مردان و زن��ان در ارتباط برقرار کردن اینقدر 
مش��کل دارند، به تحلیل روش های مکالمه 
و گفتگو بین زنان و مردان پرداخته است. او 
نشان داده مردان به اندازه زنان حرف می زنند 
اما آنها در همان شرایط از همان موضوعها و 
برای هم��ان هدف ها حرف نمی زنند. زنان 
برای ایجاد ارتباط و بیان حالت های روحی 
خ��ود از زبان ارتباطی و صمیمانه، اس��تفاده 
می کنند. مردان از زبان برای انتقال اطالعات 
و دریافت آن بهره می گیرند. برای مرد، زبان 
عملکرد ابزاری دارد و برای حفظ اس��تقالل 
ب��ه کار می رود. مردان از واقعیت های عینی 
و خارجی حرف می زنند، در حالی که زنان 
از زندگی خصوصی خود برای استراحت و 
تجدید قوا در س��کوت بهره می گیرند. مرد 
در جمع بیشتر حرف می زند، مرد سخنرانی 
می کند و زن تظاهر می کند گوش می دهد 
زیرا برای زن زندگی خصوصی اهمیت دارد و 
نه موقعیت اجتماعی. به عالوه مردان تنها زمانی 
در جمع صحبت می کنند که هر بار فقط یک 
نفر حرف بزند در حالی که زنان وقتی بیشتر از 
یک ص�دا شنیده می ش�ود، راحت تر حرف 
می زنند. هن��گام حرف زدن، زنان معموالً به 
دنبال تأیید ش��دن هستند، در حالی که مردان 
قدرت طلبی می کنند. زنان برای ارتباط برقرار 
کردن، ناراحتی ها ی��ا نگرانی های کوچک 
خود را تعریف می کنند، مرد بیان ناراحتی ها 
یا نگرانی ها را به حساب سرزنش یا انتقاد از 
خود می گذارد. با در نظر گرفتن این موضوع 
که بین زنها و مردان تفاوت های زیادی وجود 
دارد )که ای��ن تفاوت ها مکمل یکدیگرند( 
مردان می خواهن��د زنان، کمتر حرف بزنند، 
فعالیت های بدنی بیشتری داشته باشند، کمتر 
رمانتیک باشند، کمتر فکر خود را به دیگران 
مشغول کنند، به کارشان بیشتر مشغول باشند، 
بیشتر منطقی باشند، بیش��تر در خانه بمانند، 
کمتر حساس باشند، خوش قول تر باشند و 
زودتر حاضر شوند. زنان می خواهند مردان، 
بیش��تر حرف بزنند، بیش��تر عاطفی باشند، 
فعالیت ه��ای بدنی کمتری داش��ته باش��ند، 
بیشتر رمانتیک باشند، وقت خود را کمتر به 
کار و بیشتر برای خانواده صرف کنند، کمتر 
حسابگر باشند، بیشتر به بیرون از خانه بروند 
و همدردی بیشتری نشان دهند، کمتر عجله 
داشته باشند و به سالمت خود بیشتر برسند. با 
مقایسه یک به یک خواسته های زنان و مردان 
به نظر می رسد شاهد یک صف آرایی برای 
نبرد هس��تیم. نبردی که در آن هر کسی ادعا 
می کند طرف مقابل او را دوس��ت ندارد؛ هر 
ک��س، ادراک خود را به عنوان هنجار معرفی 
می کند که باید دنبال شود. هر دو طرف خیال 
می کنند که مسأله، مسأله عشق یا اراده است اما 
نمی دانند که تفاوت های ذاتی باعث به وجود 
آمدن این تفاوت ها می ش��ود و دشواری ها 
را ب��ه وجود می آورد. باید تفاوت های زنان 
و مردان را ش��ناخت و به آنها اهمیت داد نه 
اینکه برای »هنجارس��ازی« جنس مخالف به 
کار گرفت. ب��ا این کار یکی دیگری را متهم 
نخواه��د کرد که صداقت ندارد یا نمی تواند 

ارتباط برقرار کند. 

1( زوج ه��ای موف��ق خواس��ته ها و 
انتظارات خ��ود را به صراحت می گویند. 
آنه��ا قب��ل از ازدواج، توقعات��ی را که از 
یکدیگ��ر دارند مطرح می کنند، اگر توافق 
اساسی با هم ندارند )برای مثال مرد فرزند 
می خواه��د ول��ی خانم مخالف اس��ت(، 
می توانند به ش��روع و ی��ا خاتمه ازدواج 
ب��ه طور جدی فکر کنن��د. بعد از ازدواج، 
زوج ه��ای موفق به طور منظ��م در مورد 
توقع��ات و انتظاراتش��ان با ه��م صحبت 
می کنند و اگر اختالفی پیش آمد، آن را به 
زمان دیگ��ری موکول می کنند تا همدیگر 

را درک کنند و به توافق برسند.
2( زوج ه��ای موف��ق فردیت خود را 
حفظ می کنن��د. بعد از ازدواج اس��تقالل 
زوج ها کم می شود، اگر افراد فرزند داشته 
باشند روز به روز وابستگی بیشتر می شود 
و گاهی افراد احس��اس خستگی می کنند. 
زوج های موفق می دانند حتی اگر به هم 
عالقه داشته باش��ند، گاهی حس خستگی 
بر آنه��ا غلبه می کن��د. آن��ان یکدیگر را 

تشویق می کنند تا همیش��ه »ما« نباشند و 
زمانی هم برای »خود« داش��ته باشند و به 
کارهای مورد عالق��ه خود بپردازند. بدین 
ترتیب زوج، فردیت خود را حفظ می کند 

و زندگی شاداب می شود.
3( زوج ه��ای موف��ق همدیگر را در 
مرکز توجه قرار می دهند. آنان دیگری را 
دس��ت کم نمی گیرند و همیش��ه به فکر 
خوشبختی همسر خود و خانواده هستند. 
معموالً افراد چند سال پس از ازدواج مانند 
سال های اول به هم توجه نمی کنند. ولی 
زوج ه��ای موفق، کاره��ای کوچک نظیر 
اولویت قرار دادن نیازها و کارهای همسر 
و کاره��ای ب��زرگ نظیر احت��رام و گوش 
کردن ب��ه حرف های ه��م را مدنظر قرار 
می دهند. ازدواج دریای تغییرات اس��ت. 
ش��ما اغلب فراموش می کنید همس��رتان 
مهم اس��ت و ب��ه او توجه نم��ی کنید. در 
عوض به کار، سرگرمی و دوستان اهمیت 
می دهید ولی زوج های موفق همدیگر را 

مرکز توجه قرار می دهند.

روش ه��ای  موف��ق  زوج ه��ای   )4
حل اخت��الف را می آموزند. جان گاتمن 
روانشناس��ی که 20 س��ال زندگی زوج ها 
را مطالع��ه ک��رده، عامل اصل��ی موفقیت 
ی��ا شکس��ت ازدواج را توانای��ی ی��ا عدم 
توانای��ی ح��ل اختالفات می دان��د. حتی 
اگر همس��رتان و ش��ما کاماًل ب��ا هم یکی 
باش��ید، گاهی با نظر هم موافق نیس��تید و 
این مخالفت باعث ناراحتی می شود. نباید 
به اعتی��اد، خش��ونت و... رو بیاورید. اگر 
خواسته شما و همسرتان با هم فرق دارد، 
بای��د آن را حل کنی��د. زوج های موفق با 
هم صحبت می کنند، حتی اگر احس��اس 
بدی نس��بت به هم دارند. آن��ان در مورد 
اختالف��ات و مخالفت ه��ا با ه��م مذاکره 
می کنند تا به نتیجه عادالنه برسند. آنان از 
یکدیگر حمایت می کنند. آنان می پذیرند 

در مواردی عشق برتر از پیروزی است.
5( زوج ه��ای موف��ق ب��ا هم رش��د 
می کنند. مس��لمًا ف��ردی که ام��روز با او 
ازدواج می کنی��د،10 س��ال آینده متفاوت 
خواهد بود. ش��ما ه��ر دو تغییر می کنید. 
به ویژه در ش��رایط س��خت زندگی مانند 
از دس��ت دادن والدی��ن. زوج های موفق 
می دانند که یکی یا هر دو در طول زندگی 
تغییر می کنند و قواعد عوض می ش��ود. 
پس الزم است تغییر کنید تا بتوانید روابط 

در حال تغییر را عوض کنید.
6( زوج ه��ای موف��ق ب��رای حف��ظ 
روابط می کوش��ند. این افراد به طور منظم 
وضعی��ت زندگ��ی خود را بررس��ی کرده  
و ب��ا هم صحبت می کنند تا از ش��ادی و 
رضایت هر دو از زندگی مش��ترک مطمئن 
ش��وند. اگر یکی یا هر دو شما از زندگی 
مش��ترک ناراضی هستید، مشکلتان را حل 

کنید.
7( از مراجع��ه ب��ه مش��اور خجالت 
نکش��ید. زوج های موفق قب��ل از مراجعه 
به مشاور، س��ند طالق را امضا نمی کنند. 
آنان می کوش��ند که مشکالت را در اولین 

فرصت حل کنند.           

پنجره بسته

رنگ کردن بچه ها ممنوع

خ��وردن ی��ک کاس��ه س��وپ گ��رم و 
پرخاصیت، اگرچه به کشور دیگری هم تعلق 
داشته باشد،  بسیار می چسبد. البته باتوجه به 
اینکه این س��وپ مربوط به کشور هندوستان 
است، ممکن است میزان فلفل یا پودر کاری 
آن با شرایط شما چندان تناسب نداشته باشد؛ 
بنابراین شما می توانید میزان این ادویه را باتوجه 

به ذائقه خودتان کاهش دهید.
مواد الزم:

- 4 قاشق سوپ خوری روغن مایع مخصوص 
سرخ کردنی

- 2 عدد پیاز متوسط )پوست کنده و ریز خرد 
شده(

- 225 گرم سیب زمینی )پوست کنده و نگینی 
خرد شده(

- 450 گرم هویج )پوست کنده و نگینی خرد 
شده(

- 2 ساقه کرفس )خرد شده(
- 2 عدد کدو )پوس��ت کنده و درش��ت خرد 

شده(
- یک عدد فلفل دلمه ای )ریز خرد شده( 

- 2 حبه سیر )رنده شده(
- 2 قاشق چای خوری پودر تخم گشنیز

- نصف قاشق چای خوری فلفل قرمز
-  نصف قاشق چای خوری پودر کاری

- 5 پیمانه آب مرغ
- 400 گرم لوبیا چیتی

- گشنیز تازه خردشده برای تزئین
- نمک به مقدار الزم

طرز تهیه:
1- لوبیا چیتی را پس از پاک کردن بشویید 
و داخل قابلمه کوچک��ی حاوی مقداری آب 
بریزی��د و بگذارید تا بپزد. س��پس روغن را 
داخ��ل تابه ای روی اجاق گاز داغ کنید و تمام 
س��بزیجات خردش��ده را، جز ک��دو و فلفل 
دلم��ه ای، در آن بریزید و روی ش��عله مالیم 

اجاق گاز بگذارید تا به مدت 5 دقیقه تفت داده 
ش��ود. در طول این مدت، مواد را هم بزنید تا 
نسوزد. پس از آن سیر، پودر تخم گشنیز و فلفل 
قرمز را به مواد اضافه کنید و بگذارید یک دقیقه 
دیگ��ر نیز حرارت ببیند. مخلوط کردن مواد را 

فراموش نکنید.
2- قابلمه ای را آماده کنید و آب مرغ را به 
همراه کمی نمک داخل آن بریزید و سبزیجات 
تفت داده شده را به آن اضافه کنید. شعله اجاق 
را زیاد کنید تا آب مرغ جوش بیاید، س��پس 
ش��عله را کم کرده و در قابلم��ه را بگذارید و 
م��دت 25 دقیقه صبر کنید تا مواد کمی پخته 

شوند. گاهگاهی آن را هم بزنید.
3- پ��س از طی این م��دت، لوبیا چیتی 
پخته شده و کدو و فلفل دلمه ای خردشده را به 
این مخلوط اضافه کنید و در قابلمه را بگذارید 
و دوباره به مدت 15 دقیقه دیگر یا تا زمانی که 
همه سبزیجات کامالً بپزند، روی شعله اجاق 

گاز قرار دهید.
4- یک و یک چهارم پیمانه از مواد سوپ 
را داخل دستگاه غذاساز یا خردکن بریزید تا 
به صورت مایه ای خمیری شکل درآید. سپس 
این مایه خمیری را به بقیه مواد سوپ برگردانید 
و دوباره حرارت دهید تا از هم باز ش��ده و در 
سوپ پخش ش��ود. به این ترتیب، سوپ جا 
افتاده و غلیظ تر می شود. در پایان سوپ را در 
ظرف مورد نظر بریزید و سطح آن را با کمی 

گشنیز خردشده تزئین کنید. 

ــی: دیفن باخیا )س��مبرگ،  نام فارس
عصای اللی(

 Dieffenbachia ــی:  علم ــام  ن
amoena

Araceae :نام تیره
Dumb cane :نام انگلیسی

خصوصیات: همیشه سبز؛ ساقه آبکی 
و نقش و نگار برگها برحسب گونه سبز و 
دارای لکه های سفید کرمی و زرد کمرنگ 
که از دو طرف برگ دیده می ش��ود. ساقه 
غالب��ًا بدون انش��عاب و برگه��ای انتهایی 
همیش��ه در حال رشد و برگهای پایینی به 
تدری��ج می ریزد و س��اقه حالت لخت به 
خود می گیرد. تهوی��ه اتاق و آبیاری گیاه 
باید مناس��ب باش��د. گیاه جوان مناس��ب 

کاشت گروهی است.
ــور: ن��ور غیرمس��تقیم و کافی و در  ن
ص��ورت ناکافی بودن ن��ور باعث دراز و 

علفی شدن گیاه می شود.
ــا: بی��ن 18-13 درج��ه ح��رارت  دم
مناس��ب اس��ت و پایین ت��ر از 10 درجه 
برگهای پایی��ن می ریزد و در دمای باالتر 
از 24 درجه غبارپاشی و آبیاری را افزایش 

دهید.
آبیاری: تابس��تان هفته ای 3-2 بار و 
در زمس��تان هفته ای یک ب��ار و آبیاری با 
خاک س��بک و ولرم باشد در شرایطی که 
درجه ح��رارت از 16 درجه پایین تر بود 
اجازه دهید س��طح خاک در فاصله بین دو 

آبیاری خشک شود.
زیاد  رطوبت  دوس��تدار  ــی:  غبارپاش

است.
ــاک: ترکیبی از خاک برگ با لوم و  خ
پیت و دوستدار خاک نسبتًا اسیدی است. 
ترکیبی از 3 قس��مت خاک جنگلی و یک 
قسمت خاک معمولی نیز می تواند باشد.

کوددهی: 3 گ��رم در لیتر هر ماه یک 

ب��ار با ک��ود مخصوص گیاه��ان زینتی از 
فروردین تا آبان ماه.

ازدیاد: جدا ک��ردن پاجوش در کلیه 
فصول و استفاده از قلمه با طول 5 سانتیمتر 
که دارای حداقل یک جوانه باشد در ماسه 
و تورب به نسبت مس��اوی تا ریشه شاخ 
و برگ از محل گره ش��روع به رش��د کند. 
برگهای انتهایی به همراه 10 سانتیمتر ساقه 
را در آب یا ماس��ه قرار می دهیم تا ریشه 

دار شود.
عوارض و درمان: برگها خشک شده 
و س��قوط می کنند که در اثر هوای گرم و 
خشک اس��ت. لکه سوخته روی برگها در 
اثر غبارپاشی در آفتاب است. برگها رنگ 
پریده و به سفیدی گرایش دارند که در اثر 
نور زیاد یا کمبود تغذیه است. برگهای پایین 
زرد و لکه های قهوه ای در حاشیه برگها 
پدید می آید که در اثر آبیاری زیاد اس��ت. 
برگه��ای پایین به طرف داخل می پیچد و 
خشک می ش��ود که در اثر باال رفتن سن 
یا گرمای هوا اس��ت. به پوس��یدگی ریشه 
ضدعفون��ی  بنابرای��ن  اس��ت  حس��اس 
و  س��وختگی  دارد.  ض��رورت  خ��اک 
ری��زش برگه��ای گی��اه گاه��ی در اث��ر 
وج��ود گرد و غب��ار و همچنین اس��پری 
حش��ره کش ه��ا در محیط اط��راف گیاه 
رخ می ده��د. ب��ه ط��ور کل��ی گیاهان��ی 
مث��ل دیف��ن باخیا که به رش��د در نور کم 
ع��ادت کرده ان��د اگ��ر در مع��رض نور 
ش��دید آفتاب ق��رار گیرند دچ��ار ریزش 
ب��رگ، س��فید ش��دن و س��وختگی برگ 

می شوند.
ــه: در هنگام کار کردن با این گیاه  نکت
از دس��تکش استفاده کنید زیرا برگهای آن 
سمی است و هر سال در فصل بهار گلدان 
را عوض کنید. با اس��فنج مرطوب هر ماه 

برگها را تمیز کنید.

سوپ لوبيا چيتي هندي 

ديفن باخيا
صف آرایی برای نبرد

پیشبند

گلخند جاده خاکی



   پژمان سلطانی  
در تعطیالت نوروزی که مس��ابقات فوتبال لیگ برتر و جام حذفی کشور انجام نمی 
ش��د، تنور لیگ فوتبال جام باش��گاههای آسیا به شدت داغ بود و نمایندگان ایران در این 
رقابت ه��ا حضور داش��تند و به جای تعطیالت عی��د در اردو حاضر بودند و بازی های 
خود را در هفته سوم و چهارم این مسابقات برگزار کردند. در هفته سوم از گروه اول تیم 
اس��تقالل تهران در ورزشگاه آزادی با حضور بیش از هفتاد هزار نفر تماشاگر توانست با 
حس��اب 3 بر صفر تیم الغرافه قطر را شکست دهد. گلهای آبی پوشان پایتخت را فرهاد 
مجی��دی )2 گل( و پژمان منتظری به ثمر رس��اندند. در دیگر دی��دار این گروه »االهلی« 
عربس��تان با نتیجه پرگل 5 بر یک تیم »الجزیره« امارات را درهم کوبید. از گروه دوم در 
ورزش��گاه فوالدشهر ذوب آهن اصفهان با گلهای س��ید محمد حسینی، محمد قاضی و 
محمدرضا خلعتبری از س��د تیم بنیادکار ازبکستان گذشت که فیلیپ اسکوالری معروف 
ب��ه فیل بزرگ آن را هدایت می کرد. االتحاد عربس��تان هم با 2 گل میزبان خود الوحده 
امارات را از پیش رو برداش��ت. گروه س��وم این مسابقات با شکست 2 بر یک سپاهان از 
میزبان خود پاختاکور ازبکس��تان آغاز ش��د و تیم العین با نتیجه 2 بر یک به میهمان خود 
الشباب عربستان غلبه کرد. سپاهان با این باخت به قعر جدول گروه سوم این رقابتها در 
پایان هفته س��وم تکیه زد تا قلعه نوعی نش��ان دهد که همچنان در مسابقات باشگاه های 
آس��یا یک مربی ناموفق است. قلعه نوعی جام حذفی را هم قربانی بازی با پاختاکور کرد 
و در مقابل صبای قم از چند بازیکن اصلی خود استفاده نکرد و در نهایت سپاهان با جام 
حذف��ی وداع گفت. به گروه چهارم این رقابتها می رس��یم جایی که مس کرمان در قطر 
نیمه اول با تک گل ادینهوی برزیلی از تیم السد قطر پیش بود در پایان بازی نتیجه را با 
حس��اب 4 بر یک واگذار کرد و در دیگر بازی دو تیم الهالل عربس��تان و االهلی امارات 
به تس��اوی یک بر یک رضایت دادند. هفته اول دور برگش��ت دهم و یازدهم فروردین 
ماه برگزار ش��د. اس��تقالل تهران در قطر مقابل الغرافه به تساوی یک بر یک دست یافت 
و موقعیت خود را در صدر جدول گروه یک استحکام بخشید. سید مهدی سید صالحی 
تنها گل استقاللی ها را در موقعیت مشکوک به آفساید وارد دروازه حریف کرد. الجزیره 

امارات مقابل االهلی عربستان تن به شکست 2 بر صفر داد.
 ذوب آهن در تاش��کند مقابل ش��اگردان فیلیپ اس��کوالری با ت��ک گل محمدرضا 
خلعتبری به برتری یک بر صفر رس��ید تا صعودش به مرحله بعد مس��جل شود. در این 
دیدار ریوالدو هافبک باتجربه بنیادکار از ابتدا در ترکیب تیم قرار گرفت که در دقیقه 67 
به علت خطای خطرناک روی محمد منصوری با کارت قرمز داور مواجه شد و از زمین 
مس��ابقه اخراج شد. ذوب آهن با کس��ب سومین بردش به صدر جدول گروه 2 تکیه زد 
و در دیگر دیدار االتحاد عربس��تان با چهار گل الوحده امارات را مغلوب کرد. در گروه 
س��وم، س��پاهان باالخره طعم پیروزی در این رقابتها را با حضور امیر قلعه نوعی چش��ید 
و به صعود امیدوار ش��د و الش��باب عربس��تان با نتیجه نزدیک 3 بر 2 العین امارات را از 

پیش روی برداشت. 
مس کرمان در گروه چهارم با حساب 3 بر یک از سد تیم السد قطر گذشت. گلهای 
تی��م مس کرمان را ادینهو، علی س��امره و زالترون به ثمر رس��اندند. الهالل عربس��تان با 

حساب 3 بر 2 االهلی امارات را شکست داد و صعودش به دور بعدی حتمی شد.

صعود ذوب آهن به مرحله حذفی 

فیل بزرگ با ریوالدو 
هم زانو زد

کمیته انضباطی فدراس��یون فوتبال از تبدیل 
محرومیت علی کریمی، بازیکن تیم استیل آذین 
و مجید ایوبی، بازیکن تیم سایپا به جریمه نقدی 
خب��ر داد. با توج��ه به درخواس��ت های مکرر 
باش��گاه های استیل آذین و سایپا مبنی بر تبدیل 
محرومیت علی کریمی و مجید ایوبی به جریمه 
نقدی و ب��ا توجه به اظهار ندامت و پش��یمانی 
نامب��ردگان از عم��ل ارتکابی، کمیت��ه انضباطی 
بازیکنان خاط��ی فوق را به پرداخت 30 میلیون 
ری��ال جریمه نقدی محکوم کرد. علی کریمی و 
مجید ایوب��ی در جریان دیدار تیم های اس��تیل 

آذین و سایپا در چهارچوب هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر به دلیل درگیری در 
حین بازی، از سوی کمیته انظباطی با محرومیت )علی کریمی 2 جلسه و مجید ایوبی یک 

جلسه( و جریمه نقدی مواجه شده بودند 

س��رمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا اعالم کرده اس��ت که بعد از مسابقات جام جهانی 2010 
آفریقای جنوبی از این سمت کناره گیری خواهد کرد. ظاهراً مارچلو لیپی که رئیس فدراسیون 
فوتبال ایتالیا را هم از تصمیم خود مطلع کرده اس��ت، قصد دارد به باش��گاه س��ابقش یعنی 
یوونتوس برگردد. بر همین اس��اس روزنامه گازتا دلو اسپورت جانشین های احتمالی لیپی را 
نام برده و کارلو آنجلوتی سرمربی چلسی انگلیس و ماسیمیلیانو الگری سرمربی تیم کالیاری را 
در صدر این فهرست قرار داده است. لیپی پیش از این هم یکبار بعد از مسابقات جام جهانی 

2006 و قهرمانی تیم ملی ایتالیا، این تیم را ترک کرده بود اما دو سال بعد بازگشت.

فرهاد مجیدی بازیکن تیم فوتبال اس��تقالل 
تهران با 4 گل زده همچن��ان در تعقیب لیناردو 
بازیکن تیم فوتبال السد قطر و بهترین گلزن لیگ 
قهرمانان آسیا است. به گزارش ایرنا، صدر جدول 
گلزنان لیگ قهرمانان آس��یا در اختیار لیناردوی 
برزیلی بازیکن تیم فوتبال السد قطر است. او در 
پایان روز چهارم این بازیها با 5 گل زده باالتر از 
فرهاد مجیدی، بازیکن کلیدی استقالل است که 
این روزها در لیگ داخلی ایران و لیگ قهرمانان 
چندین بار سرنوش��ت آبی های ته��ران را تغییر 
داده اس��ت. در کن��ار کاپیتان باتجربه اس��تقالل 

مهاجمان سرش��ناس دیگری مانند یاس��ر القحطانی عربستانی نیز ایس��تاده اند، که با 4 گل 
آمادگی خود را در این دوره از بازیها نشان داده اند. فالویو مهاجم برزیلی الشباب عربستان 
و شوکی هیرای گلزن گامبا اوزاکای ژاپن نیز با 4 گل رقیبان فرهاد مجیدی در کسب عنوان 

آقای گلی لیگ قهرمانان آسیا هستند.

مهاج��م پرتغال��ی تیم فوتب��ال رئال 
مادرید ب��ا محافظ دندان خود به س��وژه 
جدید مطبوعات تبدیل ش��ده اس��ت. به 
گزارش فارس، کریس��تیانو رونالدو اخیراً 
از یک محافظ دندان و لب استفاده می کند 
و روزنامه نگاران اسپانیایی که به هر دلیلی 
ب��رای تخریب این بازیکن پرتغالی متحد 
می ش��وند، دریافته اند که برای استفاده از 
این محافظ پالستیکی، مبلغ 5 هزار یورو 
در م��اه از ی��ک کمپانی ژاپن��ی دریافت 
می کن��د. دلی��ل این حمایت مالی، س��ود 

سرش��ار این ش��رکت ژاپنی از فروش این محافظ دندان در اروپا و امریکا اس��ت. به نظر 
می رسد کریستیانو رونالدو نیز در جریان دربی مادرید به عمد این محافظ را از دهان خود 

خارج کرد تا دوربین های مستقر در ورزشگاه این محافظ پالستیکی را نمایش دهند. 
تایگر وودز قهرمان گلف جهان نیز از چنین محافظی برای دندان های خود استفاده می کند. 
اگر ادعای روزنامه های اس��پانیایی ثابت ش��ود، رونالدو باید به تعداد ماه های استفاده از این 

محافظ دندان، به میزان یک چهارم، پول دریافتی خود را به دولت اسپانیا مالیات بدهد.

دکت��ر بی��ژن ذوالفقار نس��ب مربی و کارش��ناس 
فوتبال ایران گفت: به دلیل عملکرد مناسب نمایندگان 
کش��ورمان در لی��گ فوتبال قهرمانان آس��یا، به صعود 
حداقل 2 تیم ایرانی به مرحله بعد خوش��بین هس��تم. 
وی اظهار داش��ت: اگ��ر بخواهیم عملک��رد تیم های 
ایرانی حاضر در لیگ فوتبال قهرمانان آس��یا را نسبت 
به فصل گذشته مقایسه کنیم، بدون شک این عملکرد 
در فصل جاری پیش��رفت داشته اس��ت. او با اشاره به 
پیروزی تیم ذوب آهن اصفهان بر بنیادکار ازبکس��تان 
تأکید کرد: ذوب آهن در شهر تاشکند و مقابل بنیادکار 
بازی با برنامه و هوش��یارانه ای را به نمایش گذاشت 
و توانس��ت ب��ر حریف قدرتمند خود غلب��ه کند. این 
کارشناس فوتبال افزود: ذوب آهن با شکست بنیادکار، 
کار ارزش��مندی انجام داد و به نظرم ب��ا این پیروزی 
می ت��وان گفت تا حدود زیادی صعود خود را به دور 
بعد این رقابت ها قطعی کرده اس��ت. ذوالفقارنس��ب 
در خص��وص پیروزی تی��م صنعت م��س کرمان نیز 
یادآور ش��د: تیم مس نیز با توجه به مشکالت زیادی 
که با آن درگیر بوده اس��ت، بازی بس��یار خوبی را به 
نمای��ش گذاش��ت و با پیروزی مقابل تیم الس��د قطر، 
ش��انس خود را برای صعود حفظ کرد. وی ادامه داد: 
مس کرمان با شکس��ت الس��د قطر نش��ان داد، هم از 
بازیکنان دونده و باتجربه ای س��ود می برد و هم کادر 
فنی توانمندی دارد و تنها باید از س��وی تماشاگران و 

هواداران کرمانی حمایت ش��ود. این کارشناس فوتبال 
با مقایس��ه 2 تیم صنع��ت مس کرم��ان و ذوب آهن 
اصفهان خاطرنش��ان س��اخت: هر چقدر که تیم ذوب 
آهن در بازی های خود متعادل است، تیم مس کرمان 
به دلیل حواش��ی پیرامونش کمی آش��فتگی دارد و به 
همین خاطر دارای نوسان است. ذوالفقارنسب در پایان 
درباره ناکامی تیم س��پاهان اصفهان در کسب 3 امتیاز 
لیگ قهرمانان آسیا گفت: سپاهان تمام عوامل موفقیت 
برای پیروزی در آسیا را در اختیار دارد و تنها به خاطر 
بدشانسی اس��ت که نمی تواند آن طور که باید نتیجه 
بگیرد. البته این موضوع نیز قابل برطرف شدن است و 

می توان به حل آن خوشبین بود.

کنفدراس��یون فوتبال آس��یا گروه بندی مسابقات 
قهرمانی فوتسال آسیا 2011 را اعالم کرد. این تورنمنت 
با حضور 16 تیم به میزبانی ازبکس��تان برگزار خواهد 
ش��د. یازدهمین دوره این رقابت ها از تاریخ 2 الی 9 
خرداد 89 برگزار می ش��ود. 2 تیم برتر در هر گروه به 
مرحل��ه یک چهارم نهایی صعود خواهند کرد. ایران با 
9 عنوان قهرمانی یکی از مدعیان اصلی کسب قهرمانی 

این دوره است. تیم فوتسال ایران در فینال سال گذشته 
4 بر صفر تایلند را شکست داده بود.

گروه بندی مسابقات
گروه A : ازبکستان، چین تایپه، اندونزی و لبنان

گروه B : ایران، کویت، استرالیا و تاجیکستان
گروه C : تایلند، ویتنام، کره جنوبی و قرقیزستان

گروه D: ژاپن، ترکمنستان، عراق وچین

هافبک پرس��پولیس گفت: با اتفاقاتی که در چند 
وقت اخیر ب��رای پدرم افتاده، بعی��د می دانم بازگردد. 
محمد پروین اظهار داش��ت: اردوی بسیار خوبی را در 
ام��ارات برگزار و در دو بازی تدارکاتی خواس��ته های 
دای��ی را ب��رآورده کردی��م. البته در بازی اول خس��ته 
بودی��م؛ اما در بازی دوم با تمام ق��وا به دیدار حریف 
رفتی��م و ب��ا 5 گل النصر را در ه��م کوبیدیم. وی در 
خصوص شرایط خودش گفت: با تالش کادر پزشکی 
در امارات، تست نهایی شدم. خوشبختانه مصدومیتی 

ندارم. آماده هس��تم و امیدوارم دیگر دچار حادثه های 
فوتبال نش��وم. البته یک فوتبالیس��ت باال و پایین دارد 
و فق��ط با قب��ول کردن تمام این خطرات تش��نه بازی 
برای پرسپولیس هس��تم. پروین در جواب اینکه خبر 
دارد پدرش به هیأت مدیره پرسپولیس خواهد آمد، به 
فارس گفت: با توجه به اتفاقاتی که در چند وقت اخیر 
افتاده، خیلی بعید می دانم ب��ه هیأت مدیره بیاید. البته 
چون این موضوع زی��اد به من ربطی ندارد، نمی توانم 

همه چیز را بگویم.

باش��گاه اینترمیالن با پیشنهادی 28 میلیون پوندی 
خواس��تار به خدم��ت گرفتن اس��تیون جرارد ش��د. 
صدرنش��ین فوتبال ایتالیا در تالش است تا هافبک 30 
س��اله لیورپول را در فصل نقل و انتقاالت تابستانی با 
مبلغ 28 میلیون پوندی به خدمت بگیرد. جرارد که هنوز 

موفق نش��ده با لیورپول به عنوان قهرمانی رقابت های 
لیگ برتر انگلستان دس��ت پیدا کند، تا تابستان منتظر 
می مان��د و س��پس در این خص��وص تصمیم گیری 
خواهد کرد. باش��گاه اینتر برای خرید جرارد، در نظر 

دارد ماریو بالوتلی را در فهرست فروش قرار دهد.

سرمربی تیم ملی فوتس��ال ایران گفت: با توجه به 
اینکه وحید شمسایی با حضور نیافتن خود در تمرینات 
تیم ملی فوتس��ال ایران به این تیم پش��ت کرده، از این 
پس نام او در فهرس��ت تیم ملی گنجانده نخواهد شد. 
حس��ین ش��مس روز جمعه و پس از اعالم اسامی تیم 
مل��ی فوتس��ال ایران ب��ه منظور ش��رکت در تورنمنت 
چهارجانب��ه تایلن��د، در گفتگو با ایرنا اف��زود: این تیم 
متعلق به میلیون ها ایرانی است که می خواهند موفقیت 
و قهرمان��ی آن را ببینن��د و اگ��ر بازیکنی ب��ه این تیم 
پش��ت کند، در واقع به ایران پش��ت کرده اس��ت.  وی 
تصریح کرد: قداس��ت تیم ملی فوتس��ال ایران را نمی 
توان با هیچ چیز دیگر در دنیا عوض کرد، اما متأس��فانه 
حض��ور نیافتن وحید شمس��ایی در تمرین��ات این تیم 
نش��ان داد وی به تیم ملی فوتس��ال ایران پش��ت کرده 
و اگر دلیل موجهی برای این کار خود نداش��ته باش��د، 
دیگر در این تیم جایی نخواهد داشت.  شمس با اشاره 
به اینکه اجازه نخواهد داد بازیکن س��االری در فوتسال 
ایران رخنه کند، گفت: از فدراسیون فوتبال می خواهیم 
با اینگونه مس��ائل برخورد کرده و اج��ازه رواج چنین 
رفتاری را به برخی بازیکنان ندهد. س��رمربی تیم ملی 
فوتس��ال ایران ادامه داد: خوش��بختانه فوتسال ایران در 
س��طحی قرار دارد که به لحاظ حضور بازیکنان مستعد 
در کشور، از پشتوانه های الزم و کافی برخوردار است 
و اگ��ر هر زمان الزم باش��د، نیروهای جوان و با انگیزه 
را ب��ه تیم ملی دع��وت خواهیم کرد ت��ا هیچ کمبودی 
احس��اس نش��ود.  وی یادآور ش��د: هیچ بازیکنی را با 
اص��رار و خواه��ش و تمن��ا به تیم ملی نم��ی آورند و 
ما نی��ز چنین نخواهیم کرد. اگر قرار باش��د بازیکنی با 
خواهش دیگ��ران در تیم ملی ایران ب��ازی کند، همان 

بهتر که نباش��د. ش��مس گفت: 12 بازیک��ن به منظور 
حض��ور در تورنمنت چهارجانب��ه تایلند در نظر گرفته 
ش��ده اند که از روز ش��نبه با این نفرات تمرینات خود 
را ادامه خواهیم داد. سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان 
ادامه داد: تمرینات تا روز دوشنبه هفته آینده که زمان اعزام تیم 
ملی ایران خواهد بود، ادامه خواهد یافت تا با آمادگی بهتری 
به مصاف تیم های حاض��ر در این رقابت ها برویم. وی از 
مصطفی نظری، حمیدرضا ابراری نیا، علی اصغرحسین زاده،
 محمد طاهری، محمد کش��اورز، محمد قاسمی، جواد 
اصغری مقدم، محمد هاشم زاده، مجید رئیسی، حسین 
سلطانی، سید علی کیانی و مسعود دانشور به عنوان 12 
بازیکنی نام برد که برای حضور در تورنمنت چهارجانبه 
تایلند، تیم ملی فوتس��ال ایران را همراهی خواهند کرد. 
س��رمربی تیم ملی فوتس��ال ایران گفت: دوشنبه شب با 
پروازی مستقیم، تهران را به مقصد شهر بانکوک پایتخت 
تایلند ترک می کنیم و از آنجا خود را به محل برگزاری 
رقابت های چهارجانبه تایلند خواهیم رس��اند.  وی در 
خصوص حضور تیم ه��ای حاضر در این بازی ها نیز 
گفت: با توجه به اینکه کش��ور میزبان تمام هزینه های 
تیم های ش��رکت کنن��ده را تقبل کرده ، طبیعی اس��ت 
ک��ه همه تیم ها با نفرات و ترکی��ب کامل خود در این 
رقابت ها حاضر ش��وند. گفتنی است تیم ملی فوتسال 
ایران در تورنمنت چهارجانبه تایلند، 3 بازی دوس��تانه 
با تیم های ملی فوتسال آرژانتین، ازبکستان و تایلند به 
ترتی��ب در روزه��ای 19، 20 و 21 فروردین ماه انجام 
خواهد داد. شاگردان حس��ین شمس همچنین خود را 
برای حضور در مس��ابقه های فوتسال جام ملت های 
آس��یا که خرداد ماه امس��ال در شهر تاش��کند پایتخت 

ازبکستان برگزار می شود، آماده می کنند.

پرویز مظلومی، کارش��ناس 
فوتبال گفت: اگ��ر روند کنونی 
در  حاض��ر  ایران��ی  تیم ه��ای 
لیگ قهرمانان ادامه داش��ته باشد 
بدون ش��ک یک��ی از نمایندگان 
ما فینالیست می ش��ود. او اظهار 
داش��ت: هر 4 نماین��ده ایران در 
لیگ قهرمانان آس��یا ب��ا توجه به 
امکانات و ش��رایط خاص خود 
عملکرد خوبی داش��ته اند و اگر 
ای��ن رون��د خ��ود را ادامه دهند 
می توان به حض��ور یکی از آنها 
در فینال این دوره از رقابت های 

آسیایی امیدوار بود. وی با اشاره به پیروزی تیم های مس 
کرمان و ذوب آهن یادآور ش��د: مس کرمان با پیروزی بر 
السد قطر نش��ان داد که بازی های آسیایی را جدی گرفته 
و در مسابقات خانگی عملکرد بسیار خوبی از خود نشان 
داده اس��ت. این کارشناس فوتبال تأکید کرد: تیم مس اگر 
در دو بازی پیش روی خود به روند مناس��ب امتیازگیری 
خود ادامه دهد می تواند به عنوان تیم دوم گروهش در آسیا 
صعود کند. مظلومی همچنین در خصوص تیم ذوب آهن 
تصری��ح کرد: دیدار و پیروزی آخر این تیم مقابل بنیادکار 
ثابت کرد که این تیم اصفهانی، برنامه ریزی بس��یار خوبی 
دارد و ب��ا انجام بازی منطقی امتیازات خود را جمع آوری 
کرده اس��ت. وی اف��زود: ذوب آهن به تمام معنی یک تیم 

منسجم و منظم است که بدون اتکا 
به ف��رد و بازیکن خاص و با انجام 
کارهای گروهی بدون شکست باقی 
مانده و به عنوان شانس اول صعود 
از گروه خود محس��وب می شود. 
کارشناس فوتبال عملکرد استقالل را 
همانند ذوب آهن کم نوسان دانست 
و اظهار داش��ت: بدون شک تداوم 
روند نتیجه گیری استقالل در آسیا 
به صعود این تیم به عنوان تیم اول 
گروه خود کمک زیادی می کند و 
امیدوارم این اتفاق رخ دهد. مظلومی 
کار نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان 
آسیا را نسبت به فصل گذشته ساده تر دانست و ادامه داد: 
سایر تیم های دیگر حاضر در منطقه غرب آسیا نسبت به 
سال گذشته افت محسوس��ی داشته اند و همین موضوع 
باعث می ش��ود تا تیم های ایرانی ش��انس بیشتری برای 
صعود به مراحل باالتر داشته باشند. وی تأکید کرد: به عنوان 
مثال تیم هایی چون االتحاد که زمانی در غرب آسیا حرف 
اول را می زدند ضعیف تر از س��ال های گذشته هستند و 
بازیکنان خارجی توانمن��دی را به خدمت نگرفته اند که 
این موضوع باعث فرس��وده شدن تیم هایشان شده است. 
مظلومی در پایان گفت: نتایج مناسب نمایندگان ما نشان داد 
که حذف زود هنگام آنها در فصل گذشته تنها اتفاق بود و 

در این دوره شایستگی های خود را اثبات خواهند کرد.

ليپي بعد از جام جهاني از مربيگري تيم ملي 
ايتاليا استعفا مي دهد

جنجال کريس رونالدو درباره استفاده از 
محافظ دندان ژاپني

فرهاد مجيدي در تعقيب بهترن گلزن آسيا

ذوالفقارنسب: 
به صعود حداقل 2 نماينده فوتبال ايران در آسيا 

خوشبين هستم

پرویز مظلومی: 
يکی از نمايندگان فوتبال ايران در آسيا فيناليست می شود

  شمس: 
ديگر نام شمسايي را در تيم ملي فوتسال ايران نخواهيد ديد

تيم فوتسال ايران با کويت،  استراليا و تاجيکستان همگروه شد

پروین: 
بعيد مي دانم پدرم به پرسپوليس بازگردد

اينتر با پيشنهادي 28 ميليون پوندي
 خواستار جذب » جرارد « شد

محروميت علی کريمی و مجيد ايوبی 
به جريمه نقدی تبديل شد

چهار گروه اول رقابتهای فوتبال جام باشگاههای آسیا

گروه یک 

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازیتیمردیف

48+62-422استقالل ایران1

17-421167الغرافه قطر2

االهلی 3
46+2106-42عربستان

الجزیره 4
71-1329-4امارات

گروه دوم

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازیتیمردیف

ذوب آهن 1
510+72-431اصفهان

االتحاد 2
37+421185عربستان

بنیادکار 3
25506-42ازبکستان

الوحده 4
80-419--4امارات

گروه سوم

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازیتیمردیف

الشباب 1
42118627عربستان

پاختاکور 2
26-46-2-42ازبکستان

15+412143سپاهان ایران3

14-411245العین امارات4

گروه چهارم

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازیتیمردیف

الهالل 1
104610-431عربستان

210736-42السد قطر2

16-2910-42مس کرمان3

االهلی 4
81-13513-4امارات

مس��عود اقبالی روز جمعه در گفتگو با ایرنا افزود: نمایندگان فوتبال ایران در دور اول 
لیگ قهرمانان آس��یا عملکرد قابل قبولی داشتند اما با توجه به حضور تیم های قدرتمند در 
آسیا، تیم های ایرانی در صورت صعود به دور دوم حذف خواهند شد. وی افزود: موفق ترین 
نماین��ده ای��ران تاکنون تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان ب��وده و عامل این موفقیت، تفکرات 
حرفه ای مس��ئوالن و مربیان این تیم اس��ت. مدرس AFCگفت: تیم های ایرانی پیش��رفت 
خوب��ی داش��ته اند اما برای قرار گرفت��ن در جمع تیم های قدرتمند آس��یا باید برنامه ریزی 
دقیق تری داش��ت. وی تصریح کرد: مربیان ایرانی باید با باال بردن سطح علمی خود، شیوه 
تمریناتشان را تغییر دهند؛ زیرا بیشتر باشگاه های ایرانی به شیوه سنتی تمرین می کنند.اقبالی 
اظهار داش��ت: امیدوارم به زودی باش��گاه های فوتبال ایران به معنای واقعی حرفه ای شوند 
تا دیگر شاهد مشکالت پیش پا افتاده در آنها نباشیم. وی افزود: فوتبال ما در حال پوست 
انداختن اس��ت و تا زمانی که بازیکنان جوان ایرانی به تجربه الزم نرسند، نمی توانیم شاهد 

افتخارآفرینی این باشگاه ها باشیم. 
مدرس AFC گفت: آلوده شدن فوتبال ایران، اصلی ترین دلیل افت فوتبال ما در چند 

سال گذشته بوده و مسئوالن باید با برنامه دقیق، سالمت را به فوتبال ما بازگردانند.

    پژمان غفاری  
اولین دوره مس��ابقات فوتس��ال لیگ هواداران باش��گاه فرهنگی- ورزش��ی ذوب آهن 
اصفهان، با ش��رکت بیس��ت تیم کانون ه��ای هواداران ایمان ش��هر، طاد، درچ��ه، خواجو، 
جرقویه، فالورجان، گلدش��ت، فوالدش��هر، تی میارت، انتظامات، یگان ویژه، صدا و سیما، 
تیران، خیابان س��جاد، رحمت آباد، پروین، آل محمد، چمگردان، محله علی ش��ادان، گلزار، 
پیله وران و ملک شهر در سالن ایثار فوالدشهر برگزار شد و تیمهای ملک شهر و پیله وران 
به دیدار فینال رسیدند و در بازی نهایی که در سالن ملت اصفهان انجام شد، تیم ملک شهر 
توانس��ت با شکست 4 بر صفر به مقام قهرمانی برس��د و در دیدار رده بندی تیم ایمان شهر 
با نتیجه 3 بر یک از س��د تیم جرقویه گذش��ت و به رتبه س��وم این رقابت ها بس��نده کرد.

نمايندگان ايران در دور دوم ليگ قهرمانان فوتبال آسيا

ملک شهر قهرمان ليگ هواداران ذوب آهن

برنامه هفته پنجم رقابتهای لیگ قهرمانان آس��یا اعالم شد. براساس برنامه اعالم شده 2 
تیم اس��تقالل و سپاهان به ترتیب در ش��هرهای تهران و اصفهان میزبان حریفان عربستانی 
خود یعنی االهلی و الشباب هستند و 2 تیم مس و ذوب آهن نیز در کشور امارات به دیدار 

حریفان خود خواهند رفت.
سه شنبه 24 فروردین ماه

االهلی امارات - مس ایران                         سپاهان ایران - الشباب عربستان
چهارشنبه 25 فروردین ماه

استقالل ایران - االهلی عربستان                   الوحده امارات - ذوب آهن ایران

برنامه هفته پنجم ليگ قهرمانان آسيا
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توصيه های در گوشی

روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

23 °

19 °6 °

9 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
27390  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
285000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
268000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10401043دالر امریکا
13471350یورو

267270ریال عربستان
274276درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

دومین همایش »کارنامه صدس��اله شعر زنان 
فارسی س��را« با محوریت ش��عر پروین اعتصامی، 
پایی��ز 89 از س��وی پژوهش��کده ش��عر و هن��ر 
دانش��گاه الزهرا)س( و با همکاری فرهنگس��تان 
هن��ر، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی، ش��ورای گس��ترش زبان و ادب فارسی 
و انجمن ش��اعران ایران برگزار می ش��ود. فاطمه 
راکعی، رئیس نخستین همایش »کارنامه صدساله 
ش��عر زنان فارسی س��را« در گفتگو با خبرگزاری 
کتاب ایران در توضیح دلیل انتخاب ش��عر پروین 
به عن��وان محور همایش دوم گف��ت: با توجه به 
این که شعر پروین باید در تمامی ابعاد بررسی و با 
نگاهی تازه تنظیم و گردآوری شود، پس این امر 
نیازمند پژوهشی نوین در این زمینه برای پر کردن 
خالء های پژوهش��ی موجود است. وی ادامه داد: 
برگزاری دومین همایش »کارنامه صدس��اله شعر 
زنان فارسی س��را« با محور ش��عر پروین، فرصت 
مناسبی برای پژوهشگران، استادان و عالقه مندان 
حوزه ش��عر است، تا پژوهش های خود را در این 
زمینه ارائه کنند. راکعی به انتشار مقاالت برگزیده 

همای��ش در کتابی ب��ا عن��وان »مجموعه مقاالت 
همایش کارنامه صدساله ش��عر زنان فارسی سرا« 
اشاره و تصریح کرد: براساس نتایج پژوهش های 
صورت گرفت��ه در ارتباط با ش��عر پروین که در 
همای��ش دوم ارائه خواهند ش��د، می توان کتابی 

جامع در زمینه شعر پروین و بررسی ویژگی های 
شعری او تدوین کرد.

وی یادآور ش��د: پیشنهاد تدوین چنین کتابی 
در ارتب��اط با ش��عر پروین را به عن��وان یکی از 
طرح های انجمن ش��اعران پیش ت��ر مطرح کرده 
ب��ودم و ب��ر همین اس��اس مح��ور همایش دوم 
»کارنامه صد س��اله ش��عر زنان فارسی سرا« شعر 
پروین انتخاب شد تا شاید بتوانیم به هدف مدنظر 
که همان انتش��ار کتابی جامع درباره شعر پروین 
است نزدیک شویم. این استاد دانشگاه در پایان به 
انتشار کتاب »مجموعه مقاالت برگزیده نخستین 
همایش کارنامه صدساله ش��عر زنان فارسی سرا« 
اشاره کرد و توضیح داد: حدود 100 چکیده مقاله 
و بی��ش از 60 مقاله کامل به دبیرخانه نخس��تین 
همایش »کارنامه صدس��اله شعر زنان فارسی سرا« 
رس��یده بود. بیش از 40 مقال��ه درباره محورهای 
همای��ش در داوری ه��ا برای ارائ��ه در همایش و 
انتش��ار در مجموعه مقاالت همایش انتخاب شد 
که توس��ط انتشارات دانش��گاه الزهرا منتشر و در 

بیست  و سومین نمایشگاه کتاب ارائه می شود.

 حامد قصری 
روز اول عید قبل از دیدار بزرگترها و تبریک 
س��ال نو به دیدار قطعه هنرمندان رفتیم. هنرمندان 
و نام آوران ش��هرمان، آنها که عمری به هنر شهر و 
میهن مان خدمت و کمک های ماندگاری  کرده اند 
و  ام��روز در دل خاک و در روز های آغازین بهار 
دور از انصاف بود که آنها را تنها بگذاریم. اس��تاد 
ارحام صدر با آن جمله زیبا بر روی سنگ مزارش 
»صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم 
بس��پارند به یاد«، اس��تاد زری بافی شهرمان، ناصر 
ژاله یار، استاد و ادیبی چون حسین مهیاری، طراح 

فرش و موس��یقی دان، امیر خطه خط، استاد معین، 
»همه هیچند، هیچ نیست خرد« او، سنگ نوشته  مزار 

اصفهان شناس بزرگ لطف اله هنرفر، استاد مهدی 
ممیزان، شاعر و پژوهش��گر جنگ ادبی اصفهان، 
محمد حقوقی، کیوان قدرخواه ش��اعری مدرن با 
ش��عری این چنین. »هر چند از مرزی بی بازگشت 
گذشته ام، شاید روزی، صدایی بشنوی و لحظه ای 
م��را به یاد بیاوری، من به آن لحظه چنگ می زنم، 
آن را چون س��که  زرینی در مش��ت می فش��ارم و 
رهایش نمی کنم«. اس��تاد مسلم آواز ایران زمین، 
استاد طاهرزاده، جغرافیدانی چون احمد مجتهدی، 

طنزپردازی بی بدیل، اس��تاد علی اکبر جمشدیان، 
نقاشی چیره دس��ت؛ چون استاد ضیاءالدین امامی 
و خیلی ه��ای دیگر که هم هنرمند بودند و هم نا م 
آور و خال��ی از لطف نیس��ت ی��اد و خاطره  همه 
آنها را با این ش��عر به پایان ببریم و س��ال نو را به 
بازمان��دگان و تمام هنرمندان تبریک بگوییم:»یک 
چند به کودکی اس��تاد شدیم، یک چند ز استادی 
خود شاد شدیم، پایان سخن شنو که چون رفت به 

ما، از خاک بر آمدیم و بر خاک شدیم.«

   حمید حقیقت  
علیرضا حس��ین زاده دهاقانی متولد 1340 آبادان اس��ت؛ که حرفه 
عکاس��ی را از س��ال 1360 آغاز کرده و تا به حال 7 نمایشگاه داخلی و 
چند نمایش��گاه خارجی به ص��ورت انفرادی برگزار کرده اس��ت. این 
بار بنای ماندگار خانه هنرمندان ما را به نمایش��گاهی با 50 اثر از ابنیه ها 
و طبیعت ایران دعوت کرد، که دارای چند نکته اساس��ی بود؛ نکته اول 
مشکل همیشگی  و اساسی اکثر عکاس��ان ایرانی، اصرار بر به نمایش 
گذاش��تن تعداد بی شماری اثر در یک نمایشگاه به خصوص با زوایا و 
نقاط دید یکس��ان و نکته بعدی تمایز بین یک پوستر با یک اثر هنری 
در خور توجه تحت عنوان عکس��ی هنری است، که در آثار فوق کمتر 
رعایت شده بود. پیش تر با آثار ماندگارتری از آقای حسین زاده روبه رو 

بوده ایم. شاید عیب عکاسان دهه شصت اصفهانی، تحت تأثیر بودن مکتب عکاسی اصفهان و یا همان مکتب 
استاد رضا نوربختیار باشد که همگی آنها بیش از آن که خودشان باشند تحت تأثیر استاد هستند. شباهت های 
زیادی در آثار این عکاسان با آثار استاد دیده می شود و به ورطه تکرار افتاده و از اصل هنر خود دور شده است.

گالری ش��ماره یک کتابخانه مرکزی، نمایش��گاه  نقاشی- خوشنویس��ی و تذهیب،کار مشترک 
شیرین سلیمانی و معیده خردمند را به نمایش می گذارد. موزه هنرهای معاصر پربارتر از گذشته کار 
خود را از روزهای آغازین سال با نمایشگاه آثار آبرنگ بهزاد باقری در گالری یک خود آغاز کرده، 
گالری ش��ماره ش��ش موزه، پنجمین نمایشگاه ساالنه کانون کاریکاتور گام اول را در دل خود جای 
داده. گالری پنج آن سلسله بزرگان کاریکاتور ایران کاری از حسین صافی را دارد. در قسمت دیگر 

گالری شش عکس های قدیمی اصفهان به نمایش گذاشته شده است.

کالم نور
امام صادق )ع(:

به خدا امیدوار باش، امیدی که تو را بر انجام  معصیتش جرأت نبخشد و از خداوند 
بیم داشته باش بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند .

ایام نوروز یاد و خاطره ای از قطعه هنرمندان شهرمان

»همه ایران سرای من است«
نمايشگاه آثار عکاسی عليرضا حسين زاده، 

خانه هنرمندان حوزه هنری

از گالری های شهر چه خبر؟

سردار شهيد محمدعلی شاهمرادی
تاریخ تولد: 1338، محل تولد: ورنامخواست. 
تاریخ ش��هادت: 1365/10/20. محل شهادت: 
شلمچه. مسئولیت: قائم مقام تیپ مستقل 44 

قمر بنی هاشم)ع(
دل نوشته های شهید

... ما می اندیشیم که جز خون دادن نمی توان 
اس��الم را برپای داشت و به جز خون ریختن 
به پای درخت اس��الم نمی توان آن را سر سبز 
و شاداب کرد؛ بدین سان با حماسه ای هستی 
ساز و حیات بخش به پا خواستیم و تنها چیزی 
که داشتیم و قابل تقدیر بود یعنی جان را فدای 
اسالم و هدف اسالمی خود کردیم، ولی شما، 
متعهدان و روشنفکران! خون خود را نثار اسالم 
کردیم تا خون ش��ما رنگ گیرد، ما تاریکی و 

دشواری را بر خود پذیرفتیم تا راه شما روشن 
باش��د. ما جان خود را چون جرقه ای در این 
فضا قرار دادیم تا آس��مان شما مهتابی گردد و 
اینک اگر از این پس تباهی پدید آمد باید بر شما 
افسوس خورد و اگر ستم کردند باید بر شما 

گریست. مراقب خود و جامعه خود و 
تعهد خود باش��ید تا حماسه تان را 
از ذهن ش��ما بیرون نکنند و روح 
قدرتمندتان را از ش��ما نگیرند. ما 
پاسداران اس��الم به خاطر اسالم و 
دفاع از آن زیر خمپاره و تانک رفتیم 
و توهین ها شنیدیم و بی حرمتی ها 
دیدی��م و در بند خصم افتادیم تا 

اسالم از بندها آزاد شود. 

روی خط فرهنگ

رض��ا ک��رم  رضایی 
بازیگر تئاتر و سینما در 
بیمارستان مهر تهران در 
درگذشت.  س��الگی   73
این  به گزارش ف��ارس، 
صبح  قدیم��ی  بازیگ��ر 
دی��روز پ��س از هفته ها 
بس��تری ش��دن به دلیل 
عفونت ریوی در بیمارس��تان مهر، در پی ایست قلبی 
درگذش��ت.یکی از پرس��نل بیمارس��تان مهر با ارائه 
جزئیات بیش��تر در خصوص درگذشت این هنرمند 
تئاتر، سینما و تلویزیون گفت: کرم رضایی تا ظهر روز 
گذش��ته کاماًل هوش��یار بود؛ اما از ظهر روز جمعه به 
بعد هوشیاری نس��بی خودرا از دست داد و به بخش 
ای س��ی یو بیمارستان منتقل شد و سرانجام در ساعت 
10 صبح دیروز بر اثر ایس��ت کامل قلبی درگذشت. 
کرم رضایی متولد 1316 س��نقرآباد کرمانشاه،  بازیگر 
س��ینما و تلویزی��ون، مترج��م، بازیگ��ر، کارگردان و 

مدرس تئاتر بوده است. 
وی فارغ التحصیل هنرس��تان هنرپیشگی؛ 1338، 
فارغ التحصیل انستیتو فیلم و تلویزیون و تئاتر دانشگاه 
مونیخ، 1346 اخذ عنوان درجه یک هنری مدرک دکترا، 
روند تجربی از ش��ورای ارزشیابی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اس��المی و وزارت علوم در س��ال 1361 بوده 
است. آغاز کار هنری با عضویت در جامعه باربد زیر 
نظر »رفیع حالتی« 1334 بوده و تدریس کارگردانی در 
آموزشگاه خصوصی  1350، تدریس نمایشنامه نویسی 
در دانشگاه تهران؛ 1357 – 1352 و تدریس بازیگری 
و نمایشنامه نویس��ی در فرهنگسرای نیاوران؛ 1374-

1367 از فعالیت های وی است. از جمله فعالیت های 
نمایش��ی کرم رضایی در س��ال های پ��س از انقالب 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اجراها: نمایش

نویس��نده: ننه خضیره )کارگردان��ی گروهی(؛ تهران، 
تئاترشهر، تاالر اصلی)چاپ نشده(؛ 1358
»نطفه  شوم« )چاپ نشده(؛ 1359        

 »تجاوزگران« به کارگردانی »ایرج راد«، تهران، سالن 
سنگلج، 1360

»سوگ مضحکه آدم«، انتشارات نمایش، 1377
نویسنده و کارگردان :

»توراندخت«؛ تهران، تئاترش��هر، ت��االر اصلی؛ 1367     
»یک مضحک��ه«؛ تهران، تئاترش��هر، تاالر قش��قایی؛ 

1379
نویسنده، کارگردان، بازی:

»مضحکه  آقابزرگ ها«؛ تهران، تاالر مولوی، 1380
نویسنده و بازی:

»بازرس مخفی« )خسرو شجاع زاده( جبهه های گیالن 
غرب و تهران، تاالر هنر، 1364

کارگردانی:
»مس��تاجر جدید« )اوژن یونس��کو(  تهران، تئاترشهر، 

تاالر چهارسو، 1364
»س��وگ مضحکه آدم«، تهران، تئاترشهر، تاالر اصلی، 

1373
کارگردانی و بازی:

»شاه می میرد«،  تهران، تئاتر کوچک؛ 1358           
»نطفه   شوم«، تهران، تاالر هنر؛ 1360

سریال
بازی:  »دندان طال« )حسین فردرو(؛ 1370

فیلم سینمایی
بازی:

»اعدامی« )محمدباقر خسروی(؛ 1359  
»قرنطینه« )مسعود اسداللهی(؛ 1361

 »زخمه« )خسرو ملکان(؛ 1362                
 »بنفشه زار« )محمدباقر خسروی(؛ 1362

 »جنجال بزرگ« )سیاوش شاکری(؛ 1363       
»طغیان« )جهانگیر جهانگیری(؛ 1364

 »محکومین« )ناصر محمدی(؛ 1366              
»گرفتار« )منصور تهرانی(؛ 1366

»شاخه های بید« )امرا... احمدجو(؛ 1367         
»آخرین لحظه« )فرخ انصاری بصیر(؛ 1367

 »رانده شده« )جهانگیر جهانگیری(؛ 1368      
 »نرگس« )رخشان بنی اعتماد(؛ 1370

 »دندان طال« )حسین فردرو(؛ 1370             
 »ایلیا، نقاش جوان« )ابوالحسن داودی(؛ 1370
 »آواز تهران« )کامران قدکچیان(؛ 1370         

 »رابطه پنهانی« )جهانگیر جهانگیری(؛ 1371
 »از بلور خون« )جمشید عندلیبی(؛ 1371

 »س��هراب ت��ا س��هراب)قطب مخ��وف(« )عب��اس 
شیخ بابایی(؛ 1372

 »نیش« )همایون اسعدیان(؛ 1373                  
»می خواهم زنده بمانم« )ایرج قادری(؛ 1373

»دیوانه وار« )کامران قدکچیان(؛ 1373            
»در کمال خونسردی« )سیامک شاکری(؛ 1373
 »آقای شانس« )رحمان رضایی(؛ 1373         

»فصل پنجم« )رفیع پیتز(؛ 1375
 »مسافر ری« )داود میرباقری(؛ 1379             

»ساالد فصل« )فریدون جیرانی(؛ 1383

رضا کرم  رضايي از دنيا رفت

»تهمینه میالنی« که س��ال گذش��ته فیلم پرفروش 
»س��وپر استار« را در اکران نوروزی روی پرده سینماها 
داش��ت، باز هم در اکران نوروزی و این بار با »تسویه 
حساب« حضور موفقی را در گیشه سپری می کند. به 
گزارش فارس، »تهمینه میالنی« که س��ال گذشته فیلم 
پرفروش »سوپر استار« را در اکران نوروزی روی پرده 
سینماها داش��ت، بازهم در اکران نوروزی و این بار با 

»تس��ویه حس��اب« حضور موفقی را در گیشه سپری 
می کند، به طوریکه این فیلم تنها در تهران توانسته است 
به رقمی باالتر از 244 میلیون تومان برسد. به گزارش 
فارس، با احتساب فروش پنجشنبه و جمعه این فیلم، 
احتماالً فروش فیلم به حدود 270 میلیون تومان خواهد 
رسید. به گفته محمد نیک بین تهیه کننده »تسویه حساب« 
هنوز میزان دقیق فروش این فیلم در شهرستانها اعالم 
نشده است؛ اما بر طبق آخرین اطالعات در شهرستانها 
نیز رقمی برابر با تهران »تس��ویه حساب« فروش کرده 
اس��ت. تهیه کننده »تسویه حساب« درباره محدودیت 
س��نی نمایش گفت: توصیه شده است تا افراد زیر 13 
سال به تماشای این فیلم نروند؛ اما در صورت حضور 
در سالن سینما، از ورود آنها جلوگیری به عمل نخواهد 
آمد و این محدودیت س��نی مثل همه جای دنیا جنبه 
توصیه ای دارد. براس��اس این گزارش، تهمینه میالنی 
»تسویه حساب« را س��ال 83 کارگردانی کرده است و 
در این فیلم مهناز افشار، الدن مستوفی، السا فیروز آذر، 
بهاره افش��اری، اکبر عبدی، سیاوش تهمورث و حامد 
به��داد به ایفای نقش پرداخته اند. در خالصه داس��تان 

این فیلم آمده است: »تسویه حساب« نقدی اجتماعی 
است، پیرامون آس��یب های اجتماعی؛ به ویژه در میان 
زنان و علل بزهکاری آنها. به گزارش فارس، در گروه 
سینمایی استقالل پس از پایان اکران »تسویه حساب« 
فیلم سینمایی »دموکراسی تو روز روشن« به کارگردانی 

»علی عطشانی« اکران خواهد شد.

»تسويه حساب« موفق ترين فيلم اکران نوروزي تا هفته دوم

در بررسی »کارنامه صدساله شعر زنان فارسي سرا«
همايشی با محور شعر پروين برگزار می شود

* ضمانت نامه بانکی یا واریز به حس�اب تملک داراییهای س�رمایه ای )س�ایر منابع به ش�ماره 
2164200213006( نزد بانک کش�اورزی ش�عبه جهادکش�اورزی بنام س�ازمان جهادکشاورزی

 استان اصفهان.
ــاورزی استان اصفهان، اداره امور  1 – محل دریافت اس�ناد مناقصه: خیابان هزار جریب، سازمان جهادکش

پیمانها و قراردادها، اتاق 219 یا 272
ــت اداری روز  ــان وق ــا پای ــت اول ت ــی نوب ــر آگه ــخ نش 2 – مهل�ت دریاف�ت اس�ناد: از تاری

سه شنبه مورخ 89/1/17
3 – مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 89/1/18 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 89/1/28 و زمان 

بازگشایی روز یکشنبه مورخ 89/1/29 ساعت 9 صبح می باشد.
4 – محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان.

5 – پیمانکاران واجد شرایط:
ــخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تأیید صالحیت شده توسط سازمان کار و امور  الف( کلیه اش

اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی استانداری در مورد ردیف 2.
ب( داشتن سوابق اجرایی مبنی بر انجام عملیات مرتبط با خدمات مورد نظر.

6 – دستگاه نظارت: مدیریت امور پشتیبانی سازمان.
7 – هزینه آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

  آگهی مناقصة عمومی   )نوبت دوم (   
 

        دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان

اداره امور قراردادها و پیمانها
م الف: 1412189/ م الف                  تاریخ انتشار نوبت دوم:89/1/15

مدت انجام خدماتمحل انجام خدماتنوع و شماره مناقصهموضوع مناقصه یا نوع خدماتردیف
مبلغ سپرده 

)ریال(
نوع 
سپرده

*1212/800/000 ماهمرکز سازمان و ادارات تابعهیک مرحله ای 89/01خدمات نظافت و فضای سبز و آبدارخانه1

*126/750/000 ماهمرکز سازمانیک مرحله ای 89/02امور تأسیسات و مخابرات2
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