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س��پتامبر   30 ب��ا   همزم��ان 
ناش��نوایان(،  جهانی  )سالروز 
سازمان بهزیستی استان اصفهان 
با همکاری کانون ناش��نوایان 
استان و انجمن جوانان ناشنوای 
»مهر سخن« اقدام به برگزاری 

جشنی بزرگ در روز جمعه 9 مهرماه در سینما ساحل اصفهان نمود. ...
جامعه/ صفحه3

در مذاكره هاي خصوصي مطرح شد؛ 
احمدي نژاد: تقويت مقاومت، موجب تحكيم 
صلح درمنطقه مي شود

ستاره ششم در آسمان واليت
 مرثيه اي بر 25 شوال
 شهادت صادق آل محمد)ص(

 برگزاري جشن ناشنوايان 
با زبان اشاره 

در چهارمحال و بختیاري؛
مانور بزرگ مبارزه 
با مواد مخدر برگزار 

مي شود
فرمانده انتظامي چهارمحال و بختیاري گفت: به 
مناسبت گرامیداشت هفته نیروي انتظامي، مانور 
بزرگ مبارزه با مواد مخدر در این اس��تان برگزار 

مي شود.
ش��هرک��رد،  از  ف�����ارس  گ�����زارش   ب��ه 
»عبدالرضا آقاخاني« در جمع خبرنگاران، ضمن 
گرامیداش��ت هفته نیروي انتظامي اظهار داشت: 
هفته نیروي انتظامي فرصتي است تا ما بتوانیم در 
راستاي آگاه سازي عمومي، آشنایي بیشتر مردم با 
وظایف و مأموریت هاي این نیرو و ایجاد تعامل 

بهتر بین مردم و نیروي انتظامي گام برداریم. 
وي اف��زود: در س��ال جاري نیز ب��ه لطف خدا و 
تدبیره��اي مقام معظم رهبري، که امس��ال به نام 
س��ال همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاري 
ش��ده، امید است بتوانیم در زمینه مشارکت مردم 
در بحث امنیت و ایجاد بس��تري مناس��ب براي 
همکاري و تعامل بیشتر مردم و سایر دستگاه هاي 
مؤث��ر در افزایش امنی��ت اجتماعي و اخالقي در 

سطح استان گام برداریم. 
آقاخاني در ادامه به تش��ریح مهم ترین برنامه هاي 
و  پرداخ��ت  اس��تان  انتظام��ي  نی��روي   هفت��ه 
گف��ت: افتت��اح دوازدهمین نمایش��گاه عمومي 
نی��روي انتظامي در شهرس��تان بروجن و ش��هر 
فرخش��هر، دیدار با نماینده ولي فقیه در اس��تان، 
اس��تاندار، ائمه جمعه، جماعات و مسئوالن اداره 
هاي سایر شهرس��تان ها، از دیگر برنامه هاي این 

نیرو در هفته نیروي انتظامي استان است. 
بختی��اري  و  چهارمح��ال  انتظام��ي  فرمان��ده 
ادام��ه داد: اج��راي مان��ور ب��زرگ مب��ارزه ب��ا 
م��واد مخ��در و دس��تگیري معت��ادان پرخط��ر 
در راس��تاي ط��رح ارتق��اي امنی��ت اجتماعي، 
 از دیگ��ر برنامه ه��ا در هفت��ه نی��روي انتظام��ي 

خواهد بود. 

هجدهمین مجمع مش��ورتی 
کمیسیون های  رئیس������ان 
فرهنگی- اجتماعی و زیست 
اسالمی  ش��هری ش��وراهای 
مرکزه��ای  و   کالنش��هرها 
اس��تان ها در اصفهان برگزار 

ش��د. در ای��ن نشس��ت دو روزه که مس��ئوالن ش��هرداری های 
کالنشهرها و مرکزهای استان ها حضور داشتند. ....

شهرستان/ صفحه4

همزم��ان ب��ا چهارمی��ن 
روز از هفته گردش��گري 
و با ش��عار: »گردشگري، 
خص��وصي  بخ�����ش 
و گروه هاي م��ردم نهاد« 

هت��ل ونوس اصفهان واقع در خیاب��ان آمادگاه، روبروي 
داروخانه اصفهان، افتتاح گردید. در مراسم... 

صفحه آخر / صفحه 8

چگونه مصرف كردن بودجه 
فرهنگي مهم است نه افزايش آن

افتتاح هتل ونوس اصفهان
 برگ زريني در صنعت هتلداري 

و گردشگري  

استاندار اصفهان در صبحگاه مشترك به مناسبت هفته ناجا:

 وظيـفه نيروي انتظـامي 
حفظ ارزش هاســت
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صفحه 2

آگهي مزايده عمومي
واحد مزايده گزار: مركز آموزشي درماني الزهرا )س(

موضوع مزايده: واگذاري محل پاركینگ ضلع جنوبي و جنوب غربي

مبلغ تضمین شركت در مزايده: 30/000/000 ريال

نوع تضمین شركت در مزايده: فیش واريزي يا ضمانتنامه معتبر بانكي

مدت تضمین شركت در مزايده: جهت ضمانتنامه بانكي سه ماه

تاريخ توزيع اسناد مزايده: از روز يكشنبه مورخ 1389/7/11 لغايت روز شنبه مورخ 1389/7/17

محل توزيع اسناد مزايده: 1- مركز آموزشي درماني الزهرا )س(

2- خیابان هزارجريب- دانشگاه علوم پزشكي- ستاد مركزي- ساختمان شماره يك- طبقه همكف- اداره كمیسیون مناقصات- اتاق 
110 تلفن تماس: 7922191

آخرين مهلت ارسال اسناد مزايده از طريق پست پیشتاز: روز چهارشنبه مورخ 1389/7/28 به آدرس: خیابان هزارجريب- دانشگاه علوم 

پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان- ساختمان شماره يك- دبیرخانه مركزي دانشگاه
زمان و محل بازگشايي پیشنهادهاي رسیده: روز چهارشنبه ساعت 14:30 مورخ 1389/8/5 ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي- 

ساختمان شماره 3- طبقه همكف
متقاضیان مي توانند اين آگهي را در سايت اينترنتي مديريت خدمات پشتیباني دانشگاه مشاهده نمايند.

WWW.afa.mui.ac.ir/khadamat

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
م الف/ 9093

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي ذيل را از طريق مناقصه عمومي با فهرست بهاي سال 
1388 سازمان مديريت و برنامه ريزي به پیمانكار داراي رتبه بندي و واجد صالحیت واگذار نمايد.

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

توسعه شبكه فاضالب منطقه سه 89-3-265
اصفهان

25/000/000492/906/976جاري

توسعه شبكه فاضالب منطقه پنج 89-3-266
اصفهان

51/000/0001/000/552/056جاري 

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه: پايان وقت اداري مورخ 89/7/22
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح يكشنبه 89/7/25

www.abfa-esfahan.com دريافت اسناد: سايت اينترنتي
شماره تلفن: 6680030 - 0311

مناقصه لوله گذاري فاضالب

شركت آب و فاضالب استان اصفهان
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سراسری
ايران

  مهدي رفائي 
باز امش��ب، ابرهاي سوگوار آسمان شهر 
را پوشاندند، ش��بي که دیدگان هر شیعه، 
میهمان اشك و عزایي خاموش بر صابر و 
فاضل و طاهر و صادق آل محمد است و 
چه زیبا صفاتي بر آن امام بزرگ که شیعه 
را جاني دوباره بخش��ید و از صفات بارز 
تقوا در م��ادر بزرگوارش س��خن راند و 
عل��م و دانش را از فرا خور مرزها گذراند 
و دامنه حدیث را به نحو اولي گس��تراند 
ت��ا 40 هزار نفر روایتگ��ر حدیث تربیت 
نماید و ریش��ه هاي مذهب ش��یعه را در 
جاي س��رزمین هاي آن زمان بگس��تراند، 
بزرگ سروري که زماني فردي بر او دشنام 
گفت که لعنت خدا بر او باد و در حالي که 
شاگردان انتظار دیگري داشتند، حضرت 
وضو گرفت و دستان مبارك بر آسمان بلند 
کرد و از خداوند براي او غفران خواست 
و از حق خود گذش��ت! به راستي عفو و 
گذش��ت امامان ما و ک��رم آن بزرگواران 

 بود که بیش��تر دش��منان دی��ن را عاصي 
مي کرد، لعنت خداوند بر منصور دوانیقي 
که بنی��ان حیل��ه و نیرنگ ب��راي قتل آن 
حضرت شد و زماني که مي دید از کرامات 
 حضرت، لحظه به لحظه بر شیعیان اضافه 

مي شود، بر خود مي لرزید.
بیشتر از 5 بار امام را از مدینه به عراق کشاند 
تا با مکر و حیله او را به شهادت برساند و 
هر بار با اعجازي آن حضرت نجات یافت، 
ه��ر بار که او به قصر »حمراء« منزلگاه آن 
 قاتل بي رحم خوانده مي ش��د، ابتدا نماز
مي خواند و سپس انا هلل و انا الیه راجعون 
مي گفت و به سوي قصر مي رفت، یکبار 
کسي که حکم قتل امام را داشت مشاهده 
کرد که نبي اکرم )ص( بر او شمشیر کشید 
و فرمود اگر »جعفر« مرا بکشي، زودتر از 

آن مي میري! 
در روز دیگر که شخصي ملعون حکم قتل 
حضرت را داد، او در آستانه قتل اژدهایي 
خشمگین را دید که در حال بلعیدن او و 
قصر »الحمراء« بود و منصرف گردید، اما 
»وا اس��فا« که تقدیر شیعه در انتقام نوشته 
شده بود، انتقام س��فاکان حسود و جاهل 
از آل محمد، تا در بیس��ت و پنجم شوال 
148 قمري در 65 س��الگي با مکر و حیله 
منصور زهر بر حضرت بنوشانند و به خیل 

ملعونان تاریخ  بپیوندند.
ــم العن اول الظالم ظلم حق محمد  »اله
ــن القاتلین االئمه المعصومین، من  و الع

االولین و آخرين.«

چهار شرکت نفتی اروپا با رد ادعاهای یك 
مقام ارشد امریکا تأکید کردند، تا زمانی که 
قراردادهای منعقد ش��ده آن ها ب��ا ایران به 
پایان نرسد از این کشور خارج نمی شوند. 
به گزارش فارس، در حالی که معاون وزیر 
خارجه امریکا گفته بود که چهار ش��رکت 
نفتی اروپا اعالم کرده اند به طور داوطلبانه 
همکاری های خود با ایران را قطع می کنند؛ 
این شرکت ها اظهارات این مقام امریکایی 

را رد کردند. 
 رویت��رز ط��ی گزارش��ی در ای��ن زمین��ه 
نوش��ت: ش��رکت های بزرگ اروپایی در 
برابر فش��ارهای امریکا برای خ��ودداری از 
خرید نفت خام ای��ران مقاومت کرده و در 
 م��ورد همکاری های خود ب��ا ایران تأکید 
کرده ان��د تنه��ا زمانی این کش��ور را ترك 

می کنند که قراردادهایشان به اتمام برسد. 

جیمز استینبرگ گفته بود که شرکت های 
توت��ال، اس��تات اویل، انی و ش��ل به طور 
داوطلبانه همکاری های خود با ایران را به 
حالت تعلیق در می آورند. رویترز تصریح 
کرد: هر چهار شرکت مذکور اعالم کردند 
که به اجرای قراردادهای خود با ایران ادامه 
می دهند. شرکت فرانسوی توتال تأکید کرد 
که همچنان در حال خرید نفت ایران است. 
شرکت انگلیسی هلندی شل نیز اشاره کرد 
که خرید نفت ایران مغایرتی با تحریم های 

سازمان ملل ندارد. 
شرکت نروژی اس��تات اویل نیز از داشتن 
ق��راردادی در زمین��ه ارائه کمك های فنی 
به ای��ران خبر داد و اع��الم کرد که حداقل 
تا س��ال 2012 که زمان این قرارداد به پایان 
 می رس��د به تعهدهای خود در قبال ایران 

عمل کند. 

گمرك  موجود  آمارهای  طبق 
کش��ور از تجارت 32 س��اله 
ای��ران، ط��ی ای��ن م��دت در 
مجم��وع واردات ایران حدود 
5 برابر صادراتش بوده است. 
براس��اس  ایس��نا،  به گزارش 
اعالم گمرك کش��ور، طی 32 
س��ال گذشته در مجموع 338 
میلیون تن کاال به ارزش 144 
میلی��ارد دالر از ایران صادر و 
بی��ش از 734 میلیون تن کاال 
ب��ه ارزش 695 میلی��ارد دالر 

به ایران وارد ش��ده اس��ت. این رقم ها 
حاکی از این اس��ت که می��زان واردات 
ای��ران از نظر ارزش طی این 32 س��ال 
4/8 برابر صادراتش بوده اس��ت. میزان 
تراز بازرگانی ای��ران در برنامه های اول 
تا چهارم توس��عه به ترتی��ب منفی 97 
میلی��ارد دالر، منف��ی 53 میلی��ارد دالر، 
منف��ی 91 میلی��ارد دالر و منف��ی 161 
میلیارد دالر بوده اس��ت. بر این اساس، 
در برنامه اول توس��عه، ت��راز بازرگانی 
کش��ور ایران منفی 97 میلیارد دالر بوده 
که ای��ن اختالف به دلیل صادرات بیش 
از 11 میلی��ارد دالری در برابر واردات 
108 میلی��ارد دالری اس��ت. این میزان 
ص��ادرات و واردات، ط��ی س��ال های 
برنامه دوم توسعه به ترتیب بیش از 15 
میلی��ارد و 68 میلی��ارد دالر بوده که در 
نتیجه تراز بازرگان��ی منفی بیش از 53 
میلی��ارد دالری را برای ایران طی برنامه 
دوم رقم زده است. میزان تراز بازرگانی 
منفی ایران طی س��ال های برنامه س��وم 
توسعه بیشتر و به میزان منفی بیش از 91 
میلیارد دالر رسیده است. بر این اساس، 
طی س��ال های برنامه سوم توسعه ایران 
بیش از 25 میلیارد دالر صادرات و بیش 
از 117 میلیارد دالر واردات داش��ت. اما 
در برنامه چهارم توس��عه هرچند میزان 
ص��ادرات و واردات ای��ران فرات��ر از 
رقم ه��ای برنامه چهارم محقق ش��ده، 
اما ت��راز بازرگانی ایران طی س��ال های 

برنامه چهارم از سه برنامه دیگر منفی تر 
بوده است. بر این اساس، طی سال های 
برنام��ه چهارم توس��عه، میزان صادرات 
کش��ور در مجموع بی��ش از 78 میلیارد 
دالر و میزان واردات کشورمان طی این 
مدت، بیش از 240 میلیارد دالر بوده که 
در مجموع تراز بازرگانی کشور طی این 
سال ها، منفی 161 میلیارد دالر می شود. 
در مجم��وع، بیش��ترین میزان کس��ری 
تجاری ایران در این س��ال ها به ترتیب 
در س��ال 1387 با رقمی مع��ادل منفی 
بیش از 37 میلیارد دالر، در سال 1388 
با رقمی معادل منفی بیش از 33 میلیارد 
و 665 میلیون دالر و در س��ال 1386 با 
رقمی معادل منفی بیش از 33 میلیارد و 
127 میلیون دالر بوده اس��ت. در مقابل 
کمترین کس��ری تجاری ایران به ترتیب 
متعلق به س��ال 1373 ب��ا رقمی بیش از 
منفی 6 میلیارد و 811 میلیون دالر، سال 
1367 با رقمی مع��ادل منفی بیش از 7 
میلیارد و 92 میلیون دالر و س��ال 1358 
ب��ا رقمی بیش از منفی 8 میلیارد و 441 
میلیون دالر بوده اس��ت. البته همانگونه 
که گفته شد، در مقایسه ترازهای منفی، 
تفاوت حج��م واردات و صادرات، در 
کنار تفاوت نسبت ها، قابل توجه است. 
یعن��ی در زمانی که نس��بت ت��راز کمتر 
اس��ت، ممکن اس��ت حجم صادرات و 
واردات آن دوره نسبت به زمانی که این 
نسبت بیشتر است، خیلی بیشتر یا خیلی 

کمتر بوده باشد.

رئیس جمهوری اس��المی ایران در دیدار »بشار اسد « 
رئیس جمهور سوریه با تأکید بر اینکه شرایط به نفع 
ملت های منطقه در حال تغییر است، گفت: تقویت 
جبهه مقاومت نه تنها موجب پیوستن سایر کشورها و 
ملت ها به این جبهه خواهد شد، بلکه زمینه تحکیم و 

تثبیت صلح را در منطقه فراهم می کند.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، »محمود احمدی نژاد« و »بشار اسد« رؤسای 
جمهور ایران و س��وریه در مذاکره های خصوصی 
خود، نزدیکی تهران و دمشق را در تثبیت امنیت، صلح 

و ثبات منطقه ای تأثیرگذار و تعیین کننده دانستند. 
رؤس��ای جمهور ایران و سوریه، همچنین با بررسی 
راه های تقویت روابط اقتصادی دو کشور، بر ضرورت 
افزایش هر چه بیشتر همکاری های اقتصادی و تجاری 

هماهنگ با روابط سیاسی تأکید کردند. 
احمدی نژاد در این دیدار با اش��اره به سیر حادثه ها 
و تحول های منطقه تصریح کرد: مواضع دو کش��ور 
در مقایسه با سال های گذشته تقویت و تثبیت شده 

است. رئیس جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر اینکه 
چهره امریکا در هم شکسته و رژیم صهیونیستی رسوا 
شده است، اظهار داشت: شرایط کنونی منطقه در مسیر 

منافع ملت های منطقه در حال تغییر است. 
وی بر اهمیت گسترش روابط دو جانبه و چند جانبه 
در منطقه تأکید کرد و گفت: کشورهای منطقه با تشکیل 
همکاری های چند جانب��ه می توانند قدرتمندترین 
فعالیت اقتصادی را تشکیل دهند و این همکاری ها نه 
تنها به لحاظ اقتصادی، بلکه به لحاظ سیاسی و امنیتی 

به نفع ملت های منطقه است. 
احمدی نژاد همچنین با اشاره به اوضاع عراق، لبنان 
و فلسطین اظهار داشت : نگاه کالن دو کشور نسبت 
به کش��ورها و ملت های منطقه، مقاومت و تقویت 
همکاری های اقتصادی می تواند به نفع ملت های 

منطقه باشد. 
رئیس جمهوری تصریح کرد: تقویت جبهه مقاومت، 
نه تنها موجب پیوستن سایر کشورها و ملت ها به این 
جبهه خواهد شد، بلکه زمینه تحکیم و تثبیت صلح را 

در منطقه فراهم می کند. رئیس جمهور سوریه نیز در 
این دیدار روابط دو کشور را عمیق و ریشه ای توصیف 
کرد و اظهار داشت: اگر چه گام های مهمی در جهت 
ارتقای رابطه های دو کشور برداشته شده است ولی 
ظرفیت های فراوانی وجود دارد که می توان از آن به 

نفع دو ملت و منطقه استفاده کرد. 
اس��د اهمیت امضای توافقنامه ه��ای چند جانبه بین 
 کش��ورهای منطقه را مورد اش��اره ق��رار داد و اظهار 
داشت: وجود چنین توافقنامه هایی از لحاظ اقتصادی، 

سیاسی و حتی امنیتی به نفع منطقه است. 
بشار اس��د با اشاره به موضوع صلح فلسطین خاطر 
نشان کرد: در روند صلح فلسطین، هیچ تغییری ایجاد 
نشده اس��ت و این مذاکره ها هدفی جز حمایت از 

اوباما در داخل امریکا دنبال نمی کند. 
وی اشراف و تسلط ایران و سوریه نسبت به اوضاع 
منطقه را با اهمیت خواند و تصریح کرد: همکاری و 
رایزنی های مستمر و نزدیك دو کشور، به نفع مقاومت 

و صلح و امنیت منطقه است.

  مهدي فضیلت 
محمود محمدزاده )مدیرکل سازمان بهزیستی استان 
اصفهان( همزمان با روز جهانی ناشنوایان در گفتگو 
با زاینده رود از موافقت ریاس��ت جمهوری با انجام 
تعداد قابل توجهی عمل جراحی کاشت حلزون برای 
ناشنوایان در کشور خبر داد که استان اصفهان با توجه 
به جمعیت اس��تان در این موافقت نامه، 1500 عمل 
جراحی سهمیه خواهد داشت. وی همچنین از انجام 
4 عمل موفقیت آمیز کاشت حلزون برای ناشنوایان 
در بیمارس��تان الزهرا اصفهان در آغاز این طرح خبر 
داد که بنابر اعالم سرپرست تیم جراحی بیمارستان 
 و نیز خان��واده این ناش��نوایان، عمل های جراحی 
موفقیت آمیز بوده و در آینده کمك شایانی به بهبودی 

این ناشنوایان خواهد کرد. 
مدیرکل سازمان بهزیستی اس��تان اصفهان تصریح 
کرد: هزینه این عمل حدود 24 میلیون تومان است 
که »پروتز« اصلی آن که ساخت خارج کشور است 
همچنین بخش اعظم هزینه تجهیزات و انجام عمل 
جراحی توسط ریاست جمهوری و سازمان بهزیستی 
تأمین می ش��ود. وی اظهار امی��دواری کرد که کلیه 
س��هیمه 1500 عمل جراحی اس��تان با اختصاص 

بودجه الزم تأمین ش��ود و این فناوری جدید سبب 
بهبودی نسبی ش��نوایی در افراد کم ش��نوا و ایجاد 
درصدی از شنوایی در افراد ناشنوای استان شود و در 
 آینده نزدیك همه ناشنوایان استان بتوانند از این امکان 

بهره مند شوند. 
محمدزاده، اعطای س��معك و خدمات توانبخشی 
رایگان و همچنین انج��ام برنامه بزرگ غربال گری 
شنوایی برای کودکان زیر 5 س��ال را از برنامه های 
مهم س��ازمان برای ناش��نوایان ذکر و ایجاد 6 مرکز 

بزرگ غربال گری و ش��نوایی س��نجی در استان که 
پی��ش از این فقط دارای یك مرک��ز بوده را تحولی 
 عظیم در سطح شهرستان های استان توصیف کرد و 
غربال گری ش��نوایی کل نوزادان استان را دستاورد 

سازمان بهزیستی استان در سطح کشور دانست.
اختصاص وام مسكن مهر برای معلوالن

مدیرکل سازمان بهزیستی استان اصفهان، از اعطای 
وام مسکن مهر و اختصاص این خانه ها به معلوالن 
استان خبر داد و افزود: کلیه افراد سرپرست خانواده 
که دارای یکی از معلولیت های تعریف شده باشند 
و همچنین خان��واده هایی که دو نفر معلول در آنها 
وجود داشته باشد، می توانند بدون استثنا از این وام 
استفاده کنند و صاحب مسکن مهر شوند. همچنین 
دیگر معلوالن که دارای مس��کن نباشند می توانند 
 از ای��ن وام 20 میلیون��ی و فرصت خانه دار ش��دن

  اس��تفاده کنن��د. محم��ود محمدزاده خاطرنش��ان 
کرد: سهمیه از مسکن مهر و خانه های ساخته شده 
در شاهین شهر برای این عزیزان در نظر گرفته شده 
است که می توانند با مراجعه به بهزیستی و یا بانك 
عامل، برای گرفتن تسهیالت و ثبت نام مسکن مهر 

اقدام کنند.

برنام��ه و بودج��ه مجل��س   عض��و کمیس��یون 
گفت: دولت در سال اول هدفمندی یارانه ها طرح 
س��همیه  بندی را حذف نمی کند و بنزین با وجود 
کارت های هوشمند سوخت به مردم عرضه خواهد 
شد. »عزت ا... یوس��فیان مال« در گفتگو با فارس، 
اظهار داشت: طبق قانون مصوب مجلس آزادسازی 
قیمت باید در پنج سال صورت گیرد و دولت اجازه 
دارد با ش��یب پنج ساله قیمت بنزین را متناسب با 

قیمت فوب خلیج  فارس به مردم عرضه کند.
وی با بیان اینکه س��رعت تورم با آزادسازی قیمت  
رابطه متقابل دارد، افزود: هر چه آزادسازی قیمت ها 
با سرعت بیشتری اجرا شود تورم بیشتری به وجود 
می آید و فشار بیشتری به جامعه وارد می شود. عضو 

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: با توجه 
به فرمایش های مق��ام معظم رهبری مبنی بر اینکه 
آزادسازی قیمت ها باید بسیار آرام حرکت کند، بهتر 
است قیمت بنزین هم که یك کاالی اساسی است 
و نق��ش زیادی در زندگی مردم دارد به تدریج و با 

وجود طرح سهمیه بندی آزاد شود. 
نماین��ده مردم آمل در مجل��س گفت: وجود طرح 
س��همیه بندی بنزین برای س��ال اول اجرای قانون 
هدفمند کردن یارانه ها الزم است و دولت در سال 
اول هدفمندی یارانه ها طرح سهمیه بندی را حذف 
نخواهد کرد و بنزین با وجود کارت های هوشمند 

سوخت به مردم عرضه خواهد شد.
یوس��فیان مال با بیان اینکه آزادسازی کامل قیمت 

بنزین و یا حامل های انرژی در سال اول هدفمندی 
مطابق با قانون نیس��ت، افزود: آزادس��ازی یکباره 
قیمت ه��ا به خصوص قیمت بنزین که یك کاالی 
مهم و تأثیرگذار در اقتصاد و جامعه اس��ت شوك 
تورمی باالیی به اقتصاد کشور وارد می کند و بهتر 
اس��ت دولت در این زمینه ب��ا احتیاط کامل عمل 

کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اساس 
و پایه هدفمند کردن یارانه ها قیمت حامل های انرژی 
است، اگر قیمت حامل های انرژی زیاد افزایش پیدا 
کند، قیمت س��ایر کاال و خدمات نیز افزایش یافته 
و معتقدم که دولت در خصوص آزادسازی قیمت 

بنزین باید بسیار با احتیاط عمل می کند.

در مذاكره هاي خصوصي مطرح شد؛ 
احمدي نژاد: تقويت مقاومت، موجب تحكيم صلح درمنطقه مي شود

مديركل سازمان بهزيستي استان اصفهان:
 موافقت رياست جمهوري با انجام 1500 عمل جراحي كاشت حلزون 

براي ناشنوايان استان اصفهان

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
سهميه بندي بنزين در سال اول هدفمندي يارانه ها حذف نمي شود 

ستاره ششم در آسمان واليت
 مرثيه اي بر 25 شوال

 شهادت صادق آل محمد)ص(

با  رد  ادعاهاي  يك مقام ارشد آمريكا
4 غول  نفتي اروپا: همچنان در ايران مي مانيم

بررسي تجارت 32 ساله ايران
واردات، پنج برابر صادرات

جهان نما نصف النهار

السفیر خبر داد: 
برنامه ريزی لبنانی ها برای استقبال 

 گسترده مردمی از احمدی نژاد
 در جنوب

 الس��فیر نوش��ت: 
اس��تقبال  و  دیدار 
محمود  از  مردمی 
احمدی نژاد رئیس 
اسالمی  جمهوری 
جنوب  در  ای��ران 
لبن��ان، ش��امل دو 
بخش خواهد بود؛ 
بخش��ی به دعوت 
»امل« در  جنب��ش 
ش��هر قانا و بخش 
ش��هر  در  دیگ��ر 

»بنت جبیل« به دعوت حزب ا... در ورزش��گاه »التحریری« اس��ت که با 
استقبال بزرگ مردمی همراه خواهد بود. به گزارش ایرنا از بیروت، منابع 
رس��می لبنان در گفتگو با روزنامه الس��فیر افزودند: سفر احمدی نژاد به 
دعوت رس��می دولت لبنان و شامل دیدار وی با »میشل سلیمان« رئیس 
جمهوری، »نبیه بری« رئیس مجلس، »س��عدالدین حریری« نخست وزیر 
و ش��خصیت های رسمی و سیاس��ی و ش��امل دیدار نمادین از جنوب 
لبنان خواهد بود. این منابع افزودند: سیاس��ت رسمی ایران در برابر لبنان 
همچن��ان مبتنی بر حمایت از وحدت اراضی و م��ردم، حمایت از لبنان 
در برابر تهدیدهای رژیم صهیونیس��تی و حمایت از مقاومت در اشکال 
سیاس��ی و عمرانی آن است. السفیر نوشت: انتظار می رود که جمهوری 
اسالمی در جریان سفر احمدی نژاد، کمك های نظامی و دفاعی خود به 
تجهیز ارتش و همکاری های نفتی و برق، به ویژه حل مش��کل برق در 
لبنان به مدت شش ماه را عرضه کند. منابع رسمی افزودند: موعد دعوت 
از احمدی نژاد برای دیدار از لبنان به مدت ها قبل بر می گردد و مربوط 
به زمان س��فر سلیمان به تهران در س��ال 2008 است، اما به دلیل شرایط 

خاص در لبنان و ایران این سفر به تعویق افتاد.

اتحاد ملی عراق، نوری مالكی را نامزد 
پست نخست  وزيری اعالم كرد

 
»اتح��اد مل��ی« که 
بزرگ تری��ن جناح 
پارلمان  در  ش��یعه 
اس��ت،   ع����راق 
»نوری المالکی« را 
به عنوان نامزد پست 
ی  یر ز نخس��ت و
انتخ��اب ک��رد. به 
گزارش ایلنا به نقل 
از آسوش��یتدپرس، 
انتظ��ار می رود این 
تصمی��م به ماهه��ا بالتکلیفی در صحنه سیاس��ی عراق پای��ان داده و به 
»ن��وری المالک��ی« اجازه دهد دولت جدید خود را تش��کیل دهد. اتحاد 
ملی،  ائتالف »دولت قانون« به ریاس��ت مالکی و س��ایر جناح های شیعه 
مذهب را در یك جا گرد آورده است؛ طرفداران مقتدی صدر )روحانی 
ش��یعه عراقی( از جمله این جناح ها هس��تند. مالک��ی که در حال حاضر 
نخس��ت وزیر عراق است، اکنون باید س��ایر جناح های سیاسی را متقاعد 
کند که به اختالف های خود پایان دهند و برای تش��کیل دولت جدید در 
عراق تالش کنن��د. انتخابات پارلمانی عراق در ماه مارس س��ال جاری 
میالدی برگزار شد ولی هیچ یك از دو حزب اصلی نتوانسته بودند تعداد 
کرسی های الزم برای تش��کیل دولت را به دست آورند. دراین انتخابات 
ائت��الف »العراقیه« به رهبری »ایاد عالوی«،  نخس��ت  وزیر س��ابق عراق 
که متش��کل از س��نی های س��کوالر بود و ائتالف ملی نوری المالکی که 
جناح های ش��یعه را در یك جا گرد آورده بود، بیش��ترین آرا را به دست 
آوردن��د. برخی از تحلیل گران معتقدند، در صورتی که مالکی امتیاز های 
زیادی به ائتالف العراقیه ندهد، ش��رکت این ائتالف در تش��کیل دولت 
چندان محتمل به نظر نمی رس��د. عالوه بر این مذاکره ها برای تش��کیل 
دولت ممکن است چند هفته و یا حتی چند ماه طول بکشد و در صورتی 
که مذاکره ها بر سر پست ها به درازا بکشد احتمال خطر طوالنی تر شدن 
خأل سیاسی نیز وجود دارد. ائتالف العراقیه در انتخابات پارلمانی در ماه 
مارس با دو کرس��ی بیشتر از ائتالف مالکی، بیشترین کرسی های پارلمان 
را به دست آورد. این ائتالف با 91 کرسی مدعی است که پیروز انتخابات 
بوده و حق تشکیل دولت جدید را دارد. این در حالی است که براساس 
اتحاد میان دولت قانون و »ائتالف ملی«، فراکس��یون بیشترین پارلمان با 

159 کرسی تشکیل شده است و باید دولت آتی را تشکیل دهد.

ساكاشويلی:
  برلوسكونی در سال 2008 

جان مرا نجات نداد
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری »اینترفکس«، »میخائیل ساکاشویلی« 
رئیس جمهوری گرجس��تان اعالم کرد با نظر »س��یلویو برلوسکونی« که 
معتقد اس��ت وی ج��ان او را در ماه آگوس��ت س��ال 2008 نجات داده 
 موافق نیس��ت. ساکاش��ویلی در کنفرانس مطبوعاتی مش��ترکی به همراه 
»آندرس فوگ راسموس��ن« دبی��ر کل ناتو، در تفلیس گف��ت: من بارها 
این مس��أله را از زبان س��یلویو برلوس��کونی ش��نیده ام و او ب��از هم در 
پارلمان ایتالیا این مس��أله را تکرار کرد که وی طی س��ال های اخیر حق 
بس��یار زیادی بر گردن بش��ریت دارد و یکی از کاره��ای مهم او نجات 
دادن ج��ان رئیس جمهوری گرجس��تان از چوبه دار بلندترین درخت در 
تفلیس در ماه آگوس��ت س��ال 2008 اس��ت. عالوه بر این ساکاش��ویلی 
معتقد اس��ت که در آگوست سال 2008 صحبت بر سر از میان برداشتن 
رئیس جمهوری گرجس��تان نبود، بلکه مس��أله نابودی تمام این کشور از 
س��وی روس��یه در میان بود. رئیس جمهوری گرجستان یادآور شد: تمام 
جامعه بین الملل از همه امکانات خود اس��تفاده کرد تا چنین مس��اله ای 
ب��ه وقوع نپیون��دد. امریکا ن��اوگان دریایی خود را به آب های س��احلی 
گرجستان گسیل کرد و در مجموع اقدام های سازنده و به موقع بسیاری 
صورت گرفت تا از نابودی گرجس��تان جلوگیری ش��ود.  ساکاش��ویلی 
اف��زود: در رابطه با اظهارات س��یلویو برلوس��کونی بای��د بگویم که این 
مس��أله به روابط بس��یار نزدیك وی با والدیمیر پوتین مربوط می شود.
همانطور که رس��انه های گروهی اعالم کردند، برلوس��کونی در پارلمان 
ایتالیا اعالم کرد که این کش��ور نقش بس��یار مهمی در عرصه بین المللی 
دارد. رئیس ش��ورای وزیران ایتالیا یادآور ش��د که در ماه آگوست سال 
 2008 ب��ه خاط��ر تالش ه��ای صورت گرفت��ه از جان��ب وی، پوتین و 

»نیکاًل سارکوزی«، روسیه از حمله به تفلیس خودداری کرد.

استاندار اصفهان در صبحگاه مشترك به مناسبت هفته ناجا:

وظيـفه نيروي انتظـامي حفظ ارزش هاسـت
 در اولی��ن روز از هفته 
صبحگاه  انتظام��ی،  نی��روی 
مشترك نیروی نظامی و انتظامی 
استان در ستاد فرماندهی نیروی 

انتظامی اصفهان برگزار شد.
خبرن��گار  گ��زارش   ب��ه 
زاین��ده رود، فرمانده انتظامی 
اس��تان اصفه��ان در جم��ع 
یگان های نی��روی انتظامی و 
مس��ئوالن این اس��تان گفت: 
برنامه های هفته نیروی انتظامی 
با هدف اطالع رسانی و اعالم 
گ��زارش کار ای��ن فرماندهی 
براس��اس برنامه پنجم توسعه 
جمهوری اسالمی تنظیم شده 

است.
سردار »حسن کرمی« با اشاره 

به تالش ش��بانه روزی این نیرو در مبارزه با مفاس��د 
اجتماعی، قاچاقچیان مواد مخدر و عوامل مخل امنیت 
اظهار داش��ت: نیروی انتظامی همواره در کنار مردم 
و پش��تیبان مردم است و این نیرو در سال های اخیر 
نش��ان داده که از قابلیت ها و شایستگی های خوبی 
برخوردار اس��ت. وی در ادامه به تشریح برنامه های 
نیروی انتظامی استان در هفته ناجا پرداخت و گفت: 
برنامه های این فرماندهی در حوزه انضباط و ترافیك، 
اج��رای طرح های ویژه کاه��ش ترافیك و حضور 
محسوس و مؤثر پلیس در مدیریت ترافیك شهری 
و در حوزه امنیت اخالقی، مبارزه قاطع با شبکه های 
فساد اخالقی وگروه های شیطان پرستی و همچنین 
برخی جریان های خرافی مذهبی تعریف شده است.

فرمانده انتظامی استان، همچنین با اعالم برنامه های 
 این نی��رو در ح��وزه امنیت عمومی و م��واد مخدر 
گفت: افزایش گشت های انتظامی به صورت هدفمند، 
ارتقای امنیت گردشگران داخلی و بین المللی، برخورد 
با اراذل و اوباش،  افتتاح پایگاه انتظامی در بازار اصفهان، 
اس��تفاده از سیس��تم های الکترونیك و ردیاب برای 
شناسایی توزیع کنندگان مواد مخدر و کمك به درمان 
معتادان پرخطر، از دیگر اقدام های این فرماندهی در 

هفته نیروی انتظامی است.
در ادامه این مراسم، استاندار اصفهان هم با گرامیداشت 
هفته نیروی انتظامی گفت: بزرگترین وظیفه نیروی 
انتظامی حفظ ارزش هاست و هر قدر این نیرو بتواند 
با مردم صادقانه برخوردار نماید، با آنها همدلی کند و 
خود را متعلق به آنها بداند،  اعتماد عمومی را بیش��تر 

جلب خواهد کرد.
»علیرضا ذاکر اصفهانی« افزود: انقالب 
 اس��المی بر پای��ه آرم��ان خواهی و
 ارزش خواه��ی مردم ایران ش��کل 
گرفت و همین س��ند افتخاری برای 
همیشه تاریخ ایران اسالمی خواهد 

بود.
رئیس شورای تأمین استان، به بعضی 
انتقادها از عملکرد دولت نهم اشاره 
کرد و گفت:  پس از گذشت 30 سال، 
امروز جمهوری اسالمی در باالترین 
مرحله تکامل خود قرار دارد، چنانکه 
در بعد داخلی و خارجی در شرایط 
ممتازی قرار داشته که تاکنون در تاریخ 

ایران اسالمی سابقه نداشته است.
وی ب��ا بیان اینکه ام��روز جمهوری 
اسالمی از جایگاه مطلوبی در زمینه 
س��خت افزار و نرم افزار برخوردار اس��ت،  تصریح 
کرد: ایمان نیروهای نظامی و انتظامی در نظام اسالمی، 
موجب س��رعت بخشی در دس��تیابی به آرمان های 
انقالب اس��المی گردیده و اقت��دار امروز این نیروها 

ناشی از همین مسأله است.
ذاک��ر اصفهانی تأکی��د کرد: نی��روی انتظامی با تمام 
کاستی ها و تنگناها بس��یار خوب عمل کرده و این 
نیروی خدمتگزار س��هم بزرگ��ی در کارآمدی های 

نظامی و سیاسی کشور داشته است.
گفتنی اس��ت: این مراسم با اهدای جایزه به کارکنان 
نمونه و بازنشسته س��تاد فرماندهی انتظامی استان و 
همچنین رژه نیروهای نظامی و انتظامی مستقر در مقر 

فرماندهی انتظامی اصفهان پایان یافت.
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 همزمان با 30 س��پتامبر )س��الروز 
جهانی ناشنوایان(، سازمان بهزیستی استان 
اصفهان با همکاری کانون ناشنوایان استان 
و انجمن جوانان ناشنوای »مهر سخن« اقدام 
به برگزاری جشنی بزرگ در روز جمعه 9 

مهرماه در سینما ساحل اصفهان نمود.
از چند س��اعت پیش که در سینما ساحل 
اصفهان فقط زبان ایما و اش��اره ها کم بود 
و جوانان پرشور ناشنوا به تدارك برنامه ای 
 ب��رای ای��ن »روز جهان��ی« می پرداختند. 
برنامه ریزی چنین جشنی برای قشر خاص 
ناشنوا ضروریات خاصی را می طلبد که از 
عهده شنوایان خارج است و جوانان ناشنوا 
چ��ه زیبا به ت��دارك و اج��رای این برنامه 
پرداختند و قابلیت های دیداری خاصی را 
برای انتقال گفتار، از »زبان الکن« خود برپا 

نمودند.
خان��م رضا زاده و همکاران صدا و س��یما 
)اخبار ناش��نوایان( و کارشناسان بهزیستی 
وظیف��ه اصلی انتق��ال گفت��ار را به عهده 
داش��تند. گروه س��رود ناش��نوایان، گروه 
س��رود آوا و گروه س��رود انجمن جوانان 
مهرس��خن و دیگر هنرمندان ناشنوا ثابت 
کردند که ناشنوایی، ناتوانی نیست. محمد 
حسین رضایی )دبیر برگزاری جشن( هفته 
ناشنوایان )3 تا 9 مهرماه( را فرصتی دانست 
تا اقش��ار مختلف جامعه از مش��کل های 
جمعیت دوس��ت داشتنی ناش��نوایان آگاه 
ش��وند. وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه 
آثار هنری ناشنوایان از سوم تا هشتم مهرماه 
در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان این 

نمایش��گاه را عرصه ای برای ارائه شگفتی 
آفرین آثار و بروز توانمندی این قشر قلمداد 
کرد و از استقبال چشمگیر مردم و مسئوالن 
 از اثره��ای زیبای به نمایش گزارده ش��ده 

خبر داد. 
دبی��ر انجم��ن جوانان ناش��نوای اصفهان، 
م��ردم را از انج��ام رفت��ار ترح��م آمیز و 
ایج��اد مظلومی��ت نمای��ی و حت��ی در 
برخی موردها تمس��خر ناشنوایان برحذر 
داش��ت و از ب��روز برخی رفتاره��ا برای 
 حذف زب��ان اش��اره و جایگزی��ن کردن 
لب خوانی گالیه کرد. وی زبان اش��اره را 
یگانه مح��ور ایجاد ارتب��اط صحیح میان 
ناش��نوایان و دیگران دانست و از مسئوالن 
خواس��تار رفع مش��کل های اس��تخدامی 
ناشنوایان شد. وی اظهار داشت: برنامه های 
صدا و سیما بسیار ناکار آمد و ناکافی و در 
خصوص ناشنوایان فقط به پخش چند دقیقه 
 اخب��ار اکتفا کرده و آن��ان را فراموش کرده

  است.

مديركل بهزيستی استان اصفهان:
ــكل های ناشنوايان  پیگیر حل تمام مش

استان هستیم
»محمود محمدزاده« مدیرکل بهزیستی استان 
اصفهان در این مراسم گفت: باعث افتخار 
من اس��ت که ورودم به سازمان از سال 61 
با آشنایی و همکاری با ناشنوایان در مرکز 
ناشنوایان ش��هید اژه ای همراه بوده است. 
وی قول داد که پیگیر حل تمام مشکل های 
ناش��نوایان باشد و تصریح کرد: تاکنون نیز 
رایزنی ه��ای خوبی با صدا و س��یما برای 
ایجاد برنامه ها و نیز با برخی س��ازمان ها 

برای استخدام ناشنوایان انجام شده است.
مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان، هفته 
ناشنوایان را فرصتی برای شناسایی ناشنوا به 
ش��نوا و بررسی نیازهای این قشر و وظیفه 
جامعه در قبال آنها دانست و آن را فرصتی 
برای همفکری ناشنوایان و همدلی و همزبانی 
با زبان اشاره توصیف کرد و افزود: همدلی و 
گویش و ایجاد ارتباط سبب تخلیه فکری و 

 احساس ناشنوایان می شود و در جهت انجام 
برنامه هایی هنری مانند: پانتومیم، نمایش و 
دیگر برنامه های احساسی برای آنها برنامه 
ریزی خاصی الزم است.محمدزاده با اشاره 
به آمارهای ارائه ش��ده که که نشان مي دهد 
بین 3 تا 5 درصد جمعیت کشور ناشنوا و 
کم شنوا هستند این آمار را ناصحیح خواند 
و گفت: بر اساس تأیید شبکه آماری استان و 
جمعیت 4/7 میلیونی استان اصفهان با وجود 
30 هزار ناشنوا آمار استان اصفهان کمتر از 

یك درصد جمعیت است.
ــا و انجمن های مردم نهاد  تعامل نهاده
برای حل هرگونه مشكل های ناشنوايان 

مدیرکل س��ازمان بهزیستی اصفهان با ذکر 
این مطلب که  وظیفه های بهزیستی بسیار 
عریض و طویل و گس��ترده اس��ت و این 
س��ازمان در 4 محور: فرهنگی، اجتماعی، 
پزش��کی و توانبخش��ی و اداری فعالی��ت 
می کند افزود: باید انجمن های مردم نهاد 
و NGO ها و نیز بخش خصوصی برای 
سرویس دهی و حل مشکل های این قشر 

وارد میدان شوند. 
وی از افزایش این انجمن ها که تا چند سال 
پیش در حوزه معلوالن جس�می - ح�رکتی 
فق��ط دو مرکز وجود داش��ت و امروز بالغ 
بر 40 انجمن و تش��کل وجود دارد اظهار 
خرسندی نمود و این مرکزها را پایه ای برای 
همفکری، صمیمیت، همکاری و هماهنگی 
میان این قش��ر آس��یب دیده و مردم و نیز 
کانونی برای بروز خالقیت و هوش��مندی 

آنها ذکر کرد.

فرمانده انتظامي اصفهان :
پلي�س نيازمن�د قان�ون هاي 

جديد و به روز است 
 فرمانده انتظامي استان اصفهان با اشاره به تغییرهاي 
سریع در زندگي مردم گفت: باید قانون هاي جدید به روز 
و متناسب با جرم هاي جدید، تصویب و در اختیار پلیس 

قرار گیرد.
س��ردار »حس��ین کرمي« که به مناسبت گرامیداشت هفته 
نیروي انتظامي به عنوان سخنران پیش از خطبه هاي نماز 
جمعه این هفته، به ایراد س��خن مي پرداخت گفت: امروز 
زندگي آپارتماني، مهاجرت، افزایش جمعیت، ورود ماهواره 
و اینترنت به منازل مردم و انتقال سریع فرهنگ ها و عقاید، 
باعث ش��ده تا جرم هاي جدیدي نیز به وجود بیایند.وي 
اف��زود: عالوه بر این، کش��ورهاي مخالف نظام جمهوري 
اسالمي با استفاده از ابزارهایي مانند: ماهواره و اینترنت، مواد 
مخدر صنعتي، بدحجابي و ترویج مدگرایي و مشروب هاي 
الکلي، سعي در نا امن کردن جامعه ما دارند که پلیس باید 
براي این گونه مس��ائل، برنامه داشته باشد و از نظر آگاهي، 
اطالعات و چاالکي به روز ش��ود. این مقام مسئول با بیان 
اینکه خوشبختانه طي چند سال اخیر نیروي انتظامي برنامه 
ه��اي خوبي براي برخورد ب��ا جرم هاي جدید و مقابله با 
تهدیدهاي نرم دشمن داشته است، اظهار داشت: البته قانون 
هاي جدید، به روز و متناسب با جامعه نیز باید تصویب و در 
اختیار پلیس قرار گیرد و دستگاه هاي مسئول نیز پلیس را به 
تجهیزات روز مجهز کنند تا مردم قدرت و توانمندي پلیس 

را به چشم دیده و اعتمادشان به این نیرو دوچندان شود.
وي، با بیان اینکه مردم و دستگاه ها باید در برنامه هاي پلیس 
مشارکت داشته باشند عنوان داشت: مردم باید در جاده ها، 
داخل شهرها و حتي داخل خانه ها پلیس خود و خانواده 
شان باشند و با رعایت قانون و مقررات، اصول حفاظتي و 
ایمن��ي و حل دعواها و اختالف هاي خانوادگي بین خود، 
پلیس را یاري کنند. این مقام انتظامي در ادامه به مسأله عفاف 
و حجاب اشاره کرد و گفت: تذکر لساني یك وظیفه شرعي 
براي عموم مردم مس��لمان اس��ت و نباید هر کس به خود 
بگوید که تذک��ر دادن به بانوان بدحجاب در حیطه پلیس 
یا بسیج اس��ت. وي با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد از 
کار نیروي انتظامي به امر و نهي کردن مردم اختصاص یافته 
تصریح کرد: از آنجا که امر و نهي کردن براي مردم خوشایند 
نیست، پس چه بهتر که هر کس وظایف و قانون هاي جامعه 
را در جاده ها و شهرها به خوبي رعایت کند. سردار کرمي 
در پایان، هفته نیروي انتظامي را س��رآغاز خدمت و تالش 
مضاعف در ادامه سال عنوان کرد و با بیان اینکه در این هفته 
بیش از 90 برنامه مختلف و متنوع در استان اجرا خواهد شد 
ابراز امیدواري کرد تا با کوشش نیروهاي پلیس و مشارکت 
خوب مردم و دس��تگاه ها، امنیتي در ش��أن استان اصفهان 
برقرار شده و مردم این خطه با احساس و آرامش بیشتري به 

زندگي خود ادامه دهند.

مراسم اختتاميه دومين 
جشنواره فرهنگی و هنری 

نماز و نيايش برگزار شد

حض��ور بیش از 2 هزار نفر از کارکنان ش��هرداری در 
دومین جشنواره فرهنگی و هنری نماز و نیایش 

در مراس��م اختتامیه دومین جشنواره فرهنگی و هنری 
نم��از و نیایش بیش از 2 ه��زار و 200 نفر از کارکنان 
ش��هرداری اصفهان به همراه اعضاي خانواده خود در 

باغ نور اصفهان حضور پیدا کردند.
ب��ه گ��زارش ایمن��ا، حجت االس��الم مه��روی پور، 
)کارشناس مسئول ستاد اقامه نماز شهرداری اصفهان( 
در این مراس��م، برگزاری اولین جش��نواره فرهنگی و 
هنری نماز و نیایش در سال 88 را بسیار تاثیر گذار و 
موفق خواند و از اس��تقبال پر شور کارکنان و خانواده 

آنها از این جشنواره تشکر کرد.
امس��ال  رمض��ان  مب��ارك  م��اه  در  داد:  ادام��ه  وی 
دومی��ن جش��نواره فرهنگ��ی و هنری نم��از و نیایش 
در بخ��ش ه��ای، نقاش��ی ک��ودکان، مس��ابقه احکام 
و مس��ابقه ش��وق عه��د برگزار ش��د که در مراس��م 
 اختتامی��ه آن برگزی��دگان ای��ن بخ��ش ه��ا معرف��ی 

می شوند.
در ادامه این مراس��م برگزی��دگان بخش های مختلف 
این جش��نواره معرفی شدند: در بخش نقاشی کودکان 
از 100 اثر ارس��الی به جشنواره به 24 اثر برتر جوایز 
نفیس��ی تعلق گرفت همچنین در بخش احکام نیز از 
تعداد 1500 پاسخنامه به قید قرعه به 144 نفر بن غیر 
نقدی اهدا ش��د و در بخش مس��ابقه شوق عهد نیز از 
256 ش��رکت کننده به قید قرعه 16 نفر بن غیر نقدی 

دریافت نمودند.
در پای��ان هم به 50 نفر از ش��رکت کنن��دگان در این 
اختتامیه به قید قرعه حواله سفر زیارتی مشهد مقدس 
و ب��ه 20 نفر دیگر حواله س��فر زیارتی کربالی معلی 

تعلق گرفت.
 گفتنی اس��ت: اسامی برندگان جوایز این جشنواره از 
روز دوشنبه در آدرس  www.imna.ir قرار خواهد 
گرف��ت و برگزیدگان برای دریاف��ت هدایای خود از 
روز دوش��نبه 19 مه��ر ماه به مدت س��ه روز فرصت 
دارند تا به س��تاد اقامه نماز مراجعه و هدایای خود را 

دریافت کنند.

یك عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفت: در سیستم تعلیم و تربیت از 
رقابت هیچ خبري نبوده و تفاوت معلم 
پُر کار و کم کار در این سیستم مشخص 
نیست . سعد ا.. نصیري قیداري در گفتگو 
با فارس در خص��وص عملکرد وزارت 
آموزش و پرورش اظهار داش��ت: بعد از 
حضور حاجي بابای��ي در رأس وزارت 
آموزش و پرورش حرکت هاي مثبتي در 
این وزارتخانه ایجاد شده است؛ از جمله 

اس��تخدام 40 هزار معلم 
که متناس��ب با نیازهاي 
پ��رورش  و  آم��وزش 
مشغول به کار شدند البته 
این عمل بسیار سنگین و 
حجیم بود ولي به خوبي 

انجام شد. 
تبدی��ل  داد:  ادام��ه  وي 

وضعیت معلمان حق التدریسي که حدود 
26 هزار نفر بوده اند، اقدام مثبت و سنگیني 
بود که با تالش هاي شبانه روزي مجموعه 
س��تاد وزارت آموزش و پ��رورش انجام 
ش��د؛ نصیري قیداري بیان داش��ت: این 
کار در مدت زمان کوتاهي انجام ش��د و 
تعداد زیادي از معلماني که سرنوش��ت 
نامشخصي داشتند با تثبیت شدن وضعیت 
اس��تخدامي انگیزه خدمات رساني ش��ان 

افزایش یافته است. 
وي ب��ا بیان اینکه م��ا در »حاجي بابایي« 
صفاتي را  دیدیم و احساس کردیم که به 
دلیل وجود این صفت ها کارها انسجام و 
انضباط بیشتري پیدا خواهد کرد، تصریح 
نمود: یکي از این صفت ها تسلط این فرد 
به قانون هاي کشور بود چرا که در مجلس 
زیاد حضور داش��تند همچنین به عنوان 
عضو هیأت رئیس��ه مجل��س در جریان 
جزئیات قانون ها و دس��تور جلسه هاي 
مجلس بودند و اشراف کاملي به قانون ها 
داش��تند؛ این موضوع بس��یار پر اهمیت 
اس��ت که یك مسئول در مقام اجرایي از 
قانون هاي کشور و در حوزه کاري خود 

اشراف داشته باشد. 
نصیري قیداري اضافه کرد: حاجي بابایي، 
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس نیز بوده 

است و از نزدیك با مسائل و مشکل هاي 
فرهنگیان آش��نایي کامل دارد بنابراین به 
دلی��ل وجود این صفت ها انتظاري ایجاد 
شد که در کارهایش موفق عمل خواهد 
کرد؛ به نظر مي رسد که این فرد در وزارت 
آموزش و پرورش ک��ه پرکار، حجیم و 
داراي مسائل و مشکل هاي زیادي است 
تا حد زیادي توفیق پیدا کرده و امیدوارم 
ب��ا تعامل با مجل��س و جدیت و همت 
مش��کل هاي بیش��تري از این وزارتخانه 
مهم و پرجمعیت کشور 
را ح��ل کن��د. این عضو 
و  آم��وزش  کمیس��یون 
تحقیقات مجلس در پاسخ 
 به این پرس��ش که نقاط 
ضعف وزارت آموزش و 
پرورش کجاست، تأکید 
کرد: ضعف این وزارتخانه 
به عملکرد گذشتگان بر مي گردد؛   مهمترین 
نقطه  ضعف این اس��ت که متأسفانه در 
رفتارهاي گذشته رس��م بوده که عده اي 
معلم به عنوان حق التدریس وارد آموزش 
و پرورش ش��وند که بع��د از آن انتظار و 
توقع ایجاد مي شد که در نهایت این افراد 
باید روزي وارد آموزش و پرورش شوند؛ 
این موضوع باعث شد که در استخدام نیرو 
نوعي بي انضباطي و سردرگمي به وجود 
بیاید. نقطه ضع��ف دیگر این وزارتخانه 
مدیریت دولتي حاکم بر آن است که این 
مشکل در وزارتخانه هاي دیگر هم وجود 
دارد؛ در این سیستم از رقابت هیچ خبري 
نبوده و فرق معلم پُر کار و کم کار در آن 

مشخص نیست. 
نصی��ري قی��داري اف��زود: ضعف دیگر 
آم��وزش و پرورش که آن هم ریش��ه  در 
گذشته دارد، نظام آموزشي و سیستم محور 
آموزشي است؛ برخالف آنچه که امروز 
در دنیا مرس��وم است، خالقیت محوري 
را بر حافظه  محوري ترجیح مي دهند این 
مورد در حال حاضر در سیستم آموزشي 
م��ا وجود ن��دارد و باید در بخش تحول 
بنیادین که مورد تأکید مقام معظم رهبري 
و مسئوالن کشور اس��ت، دیده شد و به 

تدریج این ضعف حل شود. 

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو  برگزاري جشن ناشنوايان با زبان اشاره 

معاون سرمايه گذاري سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستی و گردشگري كشور:
ساالنه سهم قابل توجهي از گردشگران خارجی از استان اصفهان بازديد مي كنند 

 كشف استوديو توليد كليپ هاي غير مجاز 
در برخوار اصفهان

انهدام باند سارقان مغازه ها در اصفهاندستگيري زوج مواد فروش در اصفهان

رئیس پژوهشكده و طرح هاي بنیادي كشور:
دقيق ترين رصدخانه دنيا در كاشان تأسيس مي شود

رابطه خيانت و وابستگي اقتصادي مردان به زنان

معاون س��رمایه گذاري سازمان میراث فرهنگي، صنایع 
دس��تی و گردشگري کشور با اشاره به موقعیت خاص 
جغرافیایي اصفهان و میراث تاریخي گرانبهاي آن گفت: 
س��االنه س��هم قابل توجهي از گردش��گران خارجی از 
 اس��تان اصفهان و میراث گرانبه��ای آن بازدید مي کنند . 
به گ��زارش ایمن��ا، حس��ین فاضلي در حاش��یه آیین 
بهره ب��رداري از نخس��تین کم��پ کویری کش��ور در 
جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: در حال حاضر ساالنه 
بیش از 2/5 میلیون گردش��گر خارجي به ایران س��فر 
مي کنند، این در حالي اس��ت که پیش از شروع برنامه 
چهارم این آمار زیر یك میلیون نفر بوده اس��ت.وي با 
 اشاره به توس��عه زیرساخت هاي گردشگري در کشور

 افزود: توجه گردش��گران خارجی ب��ه برخی از نقاط 
کش��ور همچون استان هاي ش��مالي، فارس و اصفهان 

بیش از سایر نقاط کشور است.

وی ب��ا بیان اینکه اصفه��ان به لحاظ تنوع زیس��تي و 
جغرافیایي، ظرفی��ت طبیعت گردي فراوانی دارد، ادامه 
داد: همین امر اصفهان را براي بهره مندي و سهم بري از 
منابع عمومي و جذب سرمایه گذاری ها برخوردار کرده 
اس��ت. فاضلي تأکید کرد: در حال حاضر بیش از 600 
هتل در اس��تان های اصفهان، فارس، تهران و شهرهاي 
شمالي کشور در مراحله هاي مختلف اجرایي در دست 

ساخت است که به مرور به بهره برداري می رسد.
وی اضافه کرد: بر اس��اس س��ند چش��م ان��داز 1404 
زمینه س��ازي براي ورود 20 میلیون گردشگر خارجي 
به ایران ش��امل گردشگران زیاتي، سیاحتي، فرهنگي و 

طبیعت گردي مد نظر است.

رئیس پژوهش��کده 
بنیادي  طرح هاي  و 
تأسیس  از  کش��ور 
رصدخان��ه درج��ه 
ی��ك و ب��ه لحاظ 
دوازدهمین  وسعت 
لح��اظ  ب��ه  و 
 دق��ت اولی��ن رصدخان��ه دنی��ا در کاش��ان خب��ر داد.
محمد جواد الریجاني در گفتگو با فارس در کاش��ان اظهار 
داشت: بعد از گذشت 900 سال از تاسیس رصدخانه سمرقند 
توسط خواجه نصیرالدین طوسي، نخستین رصدخانه حرفه اي 
کشور در کاشان تاسیس مي شود .  وي افزود: طرح رصدخانه 
ملي کاشان یکي از پروژه هاي کالن علمي است که با تاسیس 

آن پیشرفت هاي وسیعي را براي جایگاه علمي کشور به دنبال 
دارد. به گفته وي این رصدخانه سفره گسترده علمي است 
که نه تنها محققان ایراني بلکه محققان سراسر جهان اسالم، 
زمان هایي را براي رصد پدیده هاي سماوي در این رصدخانه 
رزرو مي کنند. رئیس پژوهشکده و طرح هاي بنیادي کشور 
گفت: با تأسیس رصدخانه ملي ایران در کاشان ، ایران تنها 
کشور منطقه خاورمیانه اس��ت که داراي چنین رصدخانه 
پیش��رفته اي مي ش��ود.  الریجاني دلیل انتخاب ارتفاع هاي 
گرگیش در منطقه کامو و جوشقان از توابع قمصر کاشان براي 
تأسیس رصدخانه ملي ایران را کم  بودن آلودگي نوري در این 
منطقه عنوان و خاطرنشان کرد: این منطقه به لحاظ دید یکي 
از بهترین نقطه هاي کشور است. وي با اشاره به چهار سال 
تالش براي مکان یابي و آمایش منطقه هاي مختلف کشور 

 در زمینه اندازه گیري دقت آلودگي نوري و سایر شاخصه ها 
اف��زود: ارتفاع هاي این  منطق��ه  از گرگیش بهترین مکان 
تش��خیص داده شد . رئیس پژوهشکده و طرح هاي بنیادي 
کش��ور همچنین از انتخاب منطقه قمصر کاشان به عنوان 
نخستین طرح پایلوت اجراي شهر نمونه با کمترین آلودگي 
نوري خبر داد و گفت: با انتخاب منطقه حفاظت شده نوري 
قمصر به عن��وان طرح پایلوت و اجراي این طرح در آینده 
نزدیك، قمصر کاش��ان به عنوان ش��هري نمونه با کمترین 
آلودگي نوري معرفي مي شود. وي تصریح کرد: حراست از 
منطقه هاي حفاظت شده نوري به ویژه منطقه هاي حفاظت 
ش��ده نزدیك به رصدخانه، از جمله مصوبه هاي دولت در 
راس��تاي جلوگیري از افزایش آلودگي نوري این منطقه ها 

است.

 استودیویي زیرزمیني که در اصفهان به صورت غیر قانوني و مخفیانه در زمینه 
تولید کلیپ هاي غیرمجاز فعالیت داشت؛ توسط مأموران فرماندهي انتظامي شهرستان 
برخوار استان اصفهان کشف و عامالن آن دستگیر شدند.»مصطفي صادقیان« سرپرست 
مرکز اطالع رساني پلیس اصفهان با اعالم این مطلب اظهار داشت: در پي کسب خبر 
مبني بر اینکه فردي در یکي از منازل شهرستان دولت آباد و برخوار استان اصفهان اقدام 
ب��ه تولید کلیپ هاي غیر مجاز مي کند، موضوع در دس��تور کار مأموران انتظامي این 

شهرستان قرار گرفت.
وي افزود: پس از انجام تحقیق هاي الزم و کسب اطمینان در خصوص درستي موضوع، 

با هماهنگي مقام قضایي از منزل مذکور بازرسي به عمل آمد.
این مقام مسئول تصریح کرد: در بازرسي به عمل آمده مشخص شد این منزل به صورت 
غیر مجاز تبدیل به اس��تودیو شده که در این خصوص تجهیزات مدرن ضبط، تولید و 
تکثیر موس��یقي و تعدادي زیادي س��ي دي غیر مجاز کش��ف و ضبط شد. سرپرست 
 مرکز اطالع رس��اني پلیس گف��ت: در جریان این عملیات، پدر و پس��ري به نام هاي 
»محمد و پیمان - ك« که گردانندگان این اس��تودیوي غیرمجاز بودند به همراه دو نفر 
به نام هاي »دانیال -ر« و »حسین - ا« که به عنوان خواننده در آن محل حضور داشتند 

دستگیر شدند.
صادقیان در پایان خاطرنش��ان کرد: در این رابطه، متهمان به همراه پرونده جهت س��یر 

مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي شدند.

  زوج��ي که با همدس��تي یکدیگر 
 اق��دام به توزیع مواد بین جوانان و نوجوانان 
م��ي کردند، توس��ط مأم��وران کالنتري 27 
فرماندهي انتظامي شهرستان اصفهان شناسایي 
و دستگیر شدند. سرهنگ »محسن عقیلي« 
فرمانده انتظامي شهرس��تان اصفهان با اعالم 
این مطلب اظهار داشت: در پي کسب خبري 
مبني بر توزیع مواد مخدر بین جوانان توسط 
زوجي جوان، موضوع ب��ه صورت ویژه در 
دستور کار مأموران کالنتري 27 این فرماندهي 
قرار گرفت. وي افزود: در تحقیق هاي انجام 
گرفته منزل آنان شناسایي و با هماهنگي مقام قضایي در یك عملیات غافلگیرانه هر دو متهم به 
نام هاي »رسول -خ« و »روشنك - ط« دستگیر شدند. این مقام مسئول گفت: در بازرسي از 
محل سکونت این زوج، مقدار 90 گرم هروئین، 44 گرم کراك، 4 گرم شیشه، 15 گرم تریاك 
و تعداد 13 عدد گوشي تلفن همراه، کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان 
تصریح کرد: در تحقیق هاي اولیه، متهم »رسول -خ« اقرار کرد که مواد کشف شده متعلق به 

وي بوده و با همدستي همسرش اقدام به فروش و توزیع این مواد مي کرده است.
سرهنگ عقیلي در پایان خاطرنشان کرد: در این رابطه متهمان به همراه پرونده جهت سیر 

مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي شدند.

 اعضاي باند س��ارقاني ک��ه اقدام به 
سرقت از مغازه هاي سطح شهر اصفهان مي 
کردند؛ توسط پلیس این شهرستان شناسایي و 

دستگیر شدند.
سرهنگ »محس��ن عقیلي« فرمانده انتظامي 
شهرستان اصفهان با اعالم این مطلب اظهار 
داشت: در پي وقوع یك فقره سرقت از یکي 
از مغازه هاي سطح شهر اصفهان، موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار مأموران کالنتري 
12 ای��ن فرماندهي قرار گرف��ت. وي اذعان 
داشت: در پي تحقیق هاي صورت گرفته از سوي مأموران، مالخر اموالي که سرقت شده بود 
شناسایي و در بازرسي از مغازه وي، اموال مسروقه به ارزش تقریبي 200 میلیون ریال کشف 
و ضبط شد.این مقام مسئول بیان کرد: در بازجویي هاي به عمل آمده از مالخر، مشخص شد 
که سه نفر ناشناس اموال مسروقه را جهت فروش به مغازه او آورده اند و براي وصول پول 
در روزهاي آتي مراجعه مي کنند.فرمانده انتظامي شهرستان گفت: با تعقیب و مراقبت هاي 
شبانه روزي مأموران، هر سه سارق به نام هاي »محمد - م«، »فرهاد - الف« و »رضا - ق« که 
داراي چندین فقره سابقه کیفري در پرونده خود بودند دستگیر شدند. سرهنگ عقیلي در پایان 
با بیان اینکه اموال مسروقه کشف شده به مالباخته مسترد شده است، خاطرنشان کرد: متهمان با 

تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي شدند.

پژوهش��گران دریافت��ه اند: مردان��ی که از 
لحاظ مالی به زنانش��ان وابس��ته هستند، با 
احتمال بیشتری ممکن است به آنها خیانت 
کنند. در مقاب��ل، زنانی که از لحاظ مالی به 
 شوهرانشان وابسته هستند، با احتمال کمتری 

وفاداری شان را زیر پا می گذارند...
پژوهش��ی ک��ه نتیجه ه��اي آن در ص��د و 
پنجاهمین اجالس انجمن جامعه شناسی 
آمریکا ارائه ش��د، نش��ان م��ی دهد که هر 
 چه یك م��رد از لحاظ اقتص��ادی به زنش 
وابسته تر باشد، با احتمال بیشتری ممکن است 
به او خیانت کند اما در مورد زنان، این قضیه 
به طور کامل برعکس است. دکتر کریستین 

مونش، استاد جامعه شناسی دانشگاه کورنل 
و سرپرست این تحقیق، می گوید: در مورد 
زنان به نظر می رسد که وابستگی اقتصادی 
اثر متضادی داشته باشد؛ یعنی هرچه زن از 
لحاظ اقتصادی به شوهرش وابسته تر باشد، 
با احتمال کمتری ممکن است به او خیانت 
کند. براساس این بررسی که زوج های 18 
تا 28 ساله را مورد بررسی قرار داده، مردانی 
که به طور کامل از لحاظ مالی به همس��ران 
خود وابسته هستند، نسبت به مردانی که به 
طور مس��اوی با زنانشان در اقتصاد خانواده 
شریك هستند، 5 برابر بیشتر احتمال دارد که 
به زنانشان خیانت کنند. اما هنگامی که سن، 

میزان تحصیالت، اعتقاد مذهبی و رضایت 
از روابط در نظر گرفته می ش��د، این رابطه 
میان وابستگی اقتصادی و خیانت زناشویی 
دیگر وجود نداشت. به گفته مونش، یك یا 
تعداد بیشتری از این متغیرها بر رابطه زن و 
شوهر اثر می گذارد. او می گوید: برای نمونه 
ممکن است مردی که نسبت به همسرش 
پول کمتری در می آورد، به خاطر ناراحتی 
و نارضایتی بیش��تر از روابط با همسرش، 
دس��ت به خیانت بزند و وف��ادار نبودن او 
فقط به خاطر درآمد کمترش نباشد . جالب 
این اس��ت که این تحقیق نشان داد: مردانی 
که میزان درآمدشان بسیار بیشتر از زنانشان 

است، با احتمال بیش��تری ممکن است به 
همسرانشان خیانت کنند. 

براس��اس این تحقی��ق، مردانی که س��هم 
همسرانش��ان ح��دود 75 درص��د درآم��د 
مشترکشان است، کمترین احتمال خیانت را 
دارند. اما به گفته مون��ش، جدا از این ارقام 
مربوط ب��ه احتمال خیانت، در مجموع این 
تحقیق نش��ان داد که تعداد بسیار اندکی از 
افراد به همسران خود خیانت می کنند. در 
این بررس��ی به طور میانگین 3/8 درصد از 
مردان و 1/8 درصد از زنان در هر س��ال در 
طول دوره 6 ساله این بررسی به همسرانشان 

خیانت کرده بودند.

خبر کوتاه

عضو كمیسیون آموزش مجلس در گفتگو با فارس:
بين معلم ُپر كار و كم كار 

 

در سيستم آموزشي تفاوتي نيست

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان 
و آم��وزش پزش��کي گف��ت: تأمی��ن 
کامل پزش��کان متخص��ص اورژانس 
 در کش��ور ب��ه 20 س��ال زم��ان نیاز

 دارد.
»حس��ن امام��ي رض��وي« در گفتگو 
اص��الح  برنام��ه  اف��زود:  ایرن��ا   ب��ا 
اورژان��س  هاي بیمارس��تاني کش��ور 
ش��امل بخش هاي اصالح ساختاري، 
اصالح فرایندي و رفع کمبود نیروي 

انساني است.
وي با اشاره به اینکه از مهمترین مشکل  
اورژان��س  ه��اي بیمارس��تاني،کمبود 
پزش��ك متخص��ص اس��ت، اظه��ار 
داشت: یکي از مهمترین شکایت هاي 
بیمارس��تاني  اورژانس هاي  از  م��ردم 
 ای��ن اس��ت که ب��ه طور معم��ول در 
 اورژانس ها، پزشك متخصص حضور 

ندارد.
 امام��ي رضوي ادام��ه داد: براي رفع 
این مش��کل، مرکزهاي تربیت پزشك 
متخص��ص طب اورژانس در کش��ور 
طي پنج سال گذشته از دو مرکز به 9 
مرکز افزایش یافته و ظرفیت پذیرش 
اورژانس  دس��تیار تخصص��ي ط��ب 
در کش��ور اکنون به ح��دود 100 نفر 
در س��ال رس��یده اس��ت که باید یك 
دوره چهارس��اله را در ای��ن مرکزها 

بگذرانند.
بهداش��ت  وزارت  درم��ان   مع��اون 
کاردان  تربی��ت  مرکزه��اي  گف��ت: 
اورژان��س در کش��ور بیش��تر اس��ت 
ام��ا کاردان هاي اورژانس بیش��تر در 
بیمارس��تاني  پی��ش   اورژانس ه��اي 

) 115( فعالیت مي کنند. 
امامي رض��وي افزود: در زمان حاضر 
حدود 700 بیمارستان در کشور داریم 
که باید مطابق استاندارد تعریف شده 
در تمام 24 ساعت پزشك متخصص 
طب اورژانس در س��ه ش��یفت و در 
هر شیفت دو پزش��ك حضور داشته 

باشد. 
وي تصریح کرد: به بیش از س��ه هزار 
متخص��ص طب اورژانس در کش��ور 
نیازمندیم در حال��ي که اکنون حدود 
300 متخص��ص ط��ب اورژانس در 

کشور وجود دارد. 

معاون درمان وزارت بهداشت: 
اورژان�س  متخص�ص  پزش�كان  كام�ل   تأمي�ن 

به 20 سال زمان نياز دارد

جامعه
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 زاينده رود 
عملیات اجرایی شهرك های س��المت در اصفهان، در 
مجاورت بزرگراه ش��هید آقابابایی و ش��هید کشوری به 
منظ��ور کاهش مش��کل های ترافیک��ی و تمرکز زدایی 
مطب ها و مراکز درمانی و بهداش��تی در مرکز این شهر 

هرچه سریع تر اجرایی شود. 
به گ��زارش ایمنا، مس��أله ای که امروزه ب��ه عنوان یك 
معضل بزرگ در کالنش��هر اصفهان مطرح است، تمرکز 
خدم��ات درمان��ی و پزش��کی و همچنی��ن مطب های 
پزشکان در مناطق مرکزی شهر همچون خیابان: آمادگاه 
و ش��مس آبادی است که افزون بر حجم ترافیك شدید، 
در این منطقه ها حتی رفت و آمد مردم به صورت پیاده 

را هم با مشکل مواجه کرده است. 
 البت��ه در ای��ن راس��تا ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان 
در 30 خرداد س��ال 87 به دنبال تمرکز مطب پزش��کان 
 و مراک��ز خدم��ات پزش��کی در خیابان ه��ای مرکزی 
ش��هر و براس��اس تصمی��م کمیته بهداش��ت ش��ورای 
 اس��المی  ش��هر اصفهان، مقرر کرد: 5 ش��هرك سالمت 
در نقاط مختلف این ش��هر احداث ش��ود اما در جلسه 
 علن��ی ش��ورای اس��المی ش��هر، تع��دادی از اعضای 
 ای��ن ش��ورا ب��ر تس��ریع اج��رای ای��ن ط��رح تأکی��د 

کردند. 
رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان با بیان اینکه از 
چهار س��ال پیش طراحی و احداث 4 ش��هرك سالمت 
در 4 نقطه شهر اصفهان از سوی مشاوران و کارشناسان 
ش��هرداری بررس��ی و تأیید ش��د افزود: در این راس��تا 
احداث نخس��تین شهرك س��المت با مساحت 34 هزار 
متر مرب��ع زمین در بزرگراه ش��هید آقابابای��ی واقع در 
شمال ش��رقی ش��هر اصفهان اختصاص یافته که در آن 
مطب ه��ای تخصصی، آزمایش��گاه، رادیولوژی و کلیه 
خدم��ات درمانی مورد نی��از پیش بینی ش��ده اما هنوز 

خبری از اجرایی شدن این طرح نیست. 
مهندس »عباس حاج رس��ولیها« با اش��اره ب��ه اینکه با 
احداث ش��هرك س��المت در کنار حلقه س��وم ترافیك 
ش��هری افزون بر امکان دسترس��ی ش��هروندان، مردم 
ش��هرهای مجاور نیز می توانند به راحت��ی از امکانات 
پزشکی بهره مند ش��وند، اذعان داشت: شهرداری برای 
نخس��تین بار ای��ن طرح را در جهت س��اماندهی مطب 
پزش��کان و جلوگی��ری از ازدحام جمعی��ت در برخی 
خیابان ها از قبیل آمادگاه و ش��مس آبادی و س��هولت 
 دسترسی شهروندان به امکانات بهداشتی و درمان�ي اجرا 

می کند.

روی میز

شهر من

در سطح استان اصفهان برگزار شد
جشن فارغ التحصيالن اولين دوره دانش آموزان متوسطه با نيازهاي ويژه ذهني

با حضور استاندار افتتاح شد
مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان چادگان، در استان اصفهان

همايش ايثارگران و رزمندگان در بروجن

رئیس اداره بازرگاني تیران و كرون: 
توزيع 10 هزار كيلوگرم 

گوشت سفيد و قرمز دولتي

افزايش پايش واحدهاي 
صنعتي نجف آباد و 

تيران و كرون

ايجاد 8 غرفه تخصصی 
توپخانه در نمايشگاه ميثاق 

با شهيدان در شهركرد 

احداث 50 واحد مسكوني 
براي محرومان گلپايگاني

        زاينده رود
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش استان 
اصفهان، مراسم جشنی به مناسبت فارغ التحصیلی 
این دانش آموزان با حض��ور اولیاي آنان در محل 
آموزش��گاه مهارت های حرفه ای سروش برگزار 
شد. در این مراسم رئیس اداره آموزش و پرورش 
استثنایی استان گفت: خدا را شاکریم که موجبات 

توفیق خدمت بیش��تر به این عزیزان را به ما و شما 
عنایت فرموده. حیدری با اشاره به حدیث »الناس 
فی االس��الم سواء« اظهار داشت: که انسان ها همه 
در برابر قانون مساوی اند و به عبارتی انسان ها همه 
دارای امکان��ات و فرصت های برابرند و امکانات 
مساوی و یکسان است ونه مشابه و هر کودك باید 
ب��ه حقوق خود در امر آم��وزش و پرورش مطابق 

بیش��ترین توانایی ها و ظرفیت خود برسد. وی در 
ادامه س��خنان خود گفت: در سطح استان اصفهان 
167 آموزش��گاه مس��تقل و ضمیم��ه و 6500 نفر 
دان��ش آموز در هفت گروه با نیازهای ویژه وجود 
دارد. تعدادی از این دانش آموزان موفق شده اند با 
ش��رکت در کنکور سراسری به دانشگاه و آموزش 
عالی راه یابند و با حضور در مسابقه های ورزشی 

کشوری رتبه های برتر را کسب نمایند. ایشان در 
پایان افزود: استان اصفهان در خصوص راه اندازی 
تعداد آموزش��گاه های متوسطه حرفه ای رتبه اول 

کشور را به خود اختصاص داده است.
این مراس��م با اهدای لوح تقدی��ر به تعداد 30 نفر 
از دانش آموزان آموزش��گاه مهارت های حرفه ای 

سروش پایان یافت.

ب��ا حض��ور دکت��ر »ذاک��ر اصفهان��ی« اس��تاندار اصفهان، 
معاون��ان ام��ور عمران��ی و برنامه ری��زی و تع��دادی از 
مدی��ران کل اس��تانداری، نماین��ده مردم شهرس��تان های 
چ��ادگان، فریدونش��هر و فری��دن در مجل��س ش��ورای 
اس��المی، فرمان��دار، ش��هردار، رئیس و اعضای ش��ورای 
ش��هر، مس��ئوالن محلی شهرس��تان، مدیرکل و جمعی از 
مس��ئوالن واحده��ا و مرکزه��ای اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای اس��تان اصفهان، مرکز آم��وزش فنی و حرفه ای 
چ��ادگان در زمینی به مس��احت 5000 مترمربع و زیربنای 
2000 مترمربع شامل: کارگاه های آموزشی، واحد اداری، 
نمازخانه، انبار، س��رایداری، س��الن آزمون و... با اعتباری 
بالغ بر یازده میلیارد و پانصد و هفتاد و سه میلیون ریال از 
 محل اعتبارهاي استانی و ملی، افتتاح و مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
اس��تاندار اصفه��ان ضمن حض��ور در مرک��ز و بازدید از 

قس��مت های مختلف از لوح یادبود افتتاحیه پرده برداری 
و  از مدیرکل و س��ایر هم��کاران مجموعه در راه اندازی، 

احداث و تجهیز مرکز قدردانی کرد.
ب��ه گزارش رس��یده از دفتر فن��ی اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای اس��تان اصفهان: احداث پ��روژه این مرکز که از 
مصوبه های دور اول سفر ریاست محترم جمهوری اسالمی 
بوده در خردادماه سال 1387 آغاز و با تعداد چهار کارگاه  
آموزشی با عنوان های هتلداری و گردشگری، تأسیسات، 
ب��رق اتومبیل، س��رویس و نگهداری تراکت��ور و تیلر طبق 
نیازس��نجی انجام ش��ده در منطقه با 2000 مترمربع زیربنا، 
3000 مترمربع محوطه سازی و 290 متر طول دیوارکشی در 
مردادماه سال جاری با هزینه ای بالغ بر 11/573/000/000 
ریال ش��امل: هزینه ه��ای احداث، تجهیز، انش��عاب ها و 
 هزینه های پروانه س��اخت و آماده س��ازی، آم��اده افتتاح 

گردیده بود.

همایش ایثارگران با حضور 360 نفر از رزمندگان بس��یجی، 
پاسدار، سرباز و ارتشی در سالن سپاه ناحیه بروجن برگزار 
 ش��د. ب�ه گ�زارش ب�اش���گاه خبرنگاران بس���یج اس��ت�ان 
چهارمحال و بختیاری، در این مراس��م فرمانده س��ابق سپاه 
چهارمح��ال و بختیاری و اصفهان گفت: دش��منان ایران به 
ویژه اس��رائیل و امریکا همزمان با پیروزی انقالب اسالمی 
توطئه های خود را برای براندازی این نظام اسالمی طراحی 
کردند. سردار »غالمعلی حیدری« ادامه داد: این تهدیدها به 
س��ه شیوه علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی طراحی شد. 
وی اولین گام توطئه استکبار جهانی را تهدید »نیمه سخت« 
 عنوان کرد و گفت: این تهدید با ترور شخصیت ها، انفجارها و 
بمب گذاری ها در مرکزهای عمومی آغاز شد و به دنبال آن 
دش��من تجزیه طلبی قسمت هایی از کشور را طراحی کرد، 
این ط��رح خیلی دوام نیاورد و با هوش��یاری و با مدیریت 
صحیح امام راحل این توطئه خنثی شد.سردار حیدری اظهار 

داش��ت: توطئه دوم استکبار به شیوه »تهدید سخت« بود که 
با استفاده از جاه طلبی دیوانه ای چون صدام، جنگ 8 ساله 
به ایران تحمیل ش��د. در این جنگ غرب و ش��رق و جهان 
اس��تکباری با هم متحد شدند و همگان رژیم بعث عراق را 
از نظر امکانات و تسلیحات مجهز کردند تا شاهد براندازی 
انقالب اس��المی باش��ند، اما این بار نیز طی 8 س��ال با ایثار 
و ف��داکاری آحاد مردم و رهبری های پیامبر گونه حضرت 
امام خمینی )ره( به لطف خدا ایران اس��المی که یکه و تنها 
در مقابل استکبار جهانی ایستاد پیروز میدان شد.این یادگار 
8 س��ال دفاع مقدس شیوه س��وم را »جنگ نرم« عنوان کرد 
و گف��ت : وقتی دش��منان اس��الم از دو روش اجرایی ناکام 
ماندند با ش��یوه جن��گ نرم به میدان آمدن��د، در اینجا الزم 
است که بصیرت و آگاهی مردم ارتقا پیدا کند و توطئه های 
اس��تکباری برای مردم بازگو ش��ود و شیوه های جنگ نرم 

برای عامه مردم بیان شود تا راه مقابله را پیدا کنند.

رئیس اداره بازرگانی شهرس��تان تیران و کرون گفت: 10 تن 
گوشت سفید و قرمز دولتی در شهرستان تیران و کرون توزیع 
شد. »حس��ین نکونام« در گفتگو با فارس در تیران و کرون 
اظهار داشت: در مقاطع زمانی مختلف، اداره بازرگانی کاالهای 
دولتی را به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تنظیم بازار 
در سطح شهرستان توزیع می کند که در این مقطع زمانی 10 

تن گوشت سفید و قرمز دولتی توزیع شده است. 
وی گفت: از این 10 تن گوشت توزیع شده، پنج تن گوشت 
سفید و پنج تن نیز گوشت قرمز بوده است. رئیس اداره بازرگانی 
شهرستان تیران و کرون همچنین از توزیع 35 هزار جلد دفتر 
ویژه دانش آم��وزان همزمان با آغاز س��ال تحصیلی در این 
 شهرستان خبر داد و بیان داشت: این دفترها زیر قمیت در بازار 

توزیع شد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان هاي نجف آباد و تیران 
و کرون گفت: در سه ماهه اخیر پایش واحد هاي صنعتي 
در شهرستان هاي: نجف آباد و تیران و کرون شدت گرفته 

است. 
»س��ید رحمان دانیالي« با اشاره به اهمیت شناسایي مراکز 
صنعت��ي آالین��ده اظهار داش��ت: اداره محیط زیس��ت به 
منظور کاهش آلودگي زیس��ت محیطي، اق��دام به پایش 
مراکز صنعتي کرده و واحدهاي آالینده محیط زیس��ت را 

شناسایي مي کند. 
وي اف��زود: ب��ا شناس��ایي واحده��اي آالین��ده محی��ط 
زیس��ت، ای��ن واحده��ا ب��ه منظ��ور پرداخ��ت تجمیع 
 عوارض معرفي و براي رف��ع آالیندگي آنها راهکار ارائه 

مي شود. 

زاينده رود
 سرپرس��ت گ��ردان توپخانه تیپ 44 س��پاه قمر بنی هاش��م 
گفت: این گردان در نمایشگاه میثاق با شهیدان با رویکرد نقش 
توپخانه در 8 سال دفاع مقدس، اقدام به برپایی 8 غرفه تخصصی 
 توپخانه نمود. به گزارش باش��گاه خبرنگاران بس��یج اس��تان 
چهارمحال و بختیاری، سرگرد پاس��دار »امیدعلی هزاریان« از 
به کارگیری 90 نفر از کارکنان رس��می و وظیفه در برپایی این 
نمایشگاه خبر داد و گفت: در این غرفه ها گونه هایی از تجهیزات 
و جنگ افزار های این گردان در معرض دید عالقه مندان قرار 
گرفته است. وی افزود: در این نمایشگاه انواع موشك های زلزال، 
فجر 3، فجر 5 و انواع توپ ها، راکت اندازهای تك لول، 30 لول، 
40 لول، انواع دوربین های دستی دید در شب، قطب نما، چی پی 

اس، هدایت آتش و... در معرض دید عالقه مندان قرار گرفت.

مسئول قرارگاه بسیج سازندگي شهرستان گلپایگان گفت: 
در آین��ده اي نزدیك، 50 واحد مس��کوني براي محرومان 
گلپایگاني احداث مي ش��ود. »ماشااله فصاحت« در گفتگو 
با فارس در گلپایگان اصفهان اظهار داش��ت: هدف بسیج 
س��ازندگي کمك به دول��ت جمهوري اس��المي در زمینه 
محرومیت زدایي از سطح جامعه است و در تابستان امسال 
در سه حوزه: کشوري، اس��تاني و شهرستاني فعالیت هاي 

گس��ترده اي در شهرس��تان انجام ش��د. 
وي افزود: در ط��رح اردوهاي هجرت 3، 630 دانش آموز 
با 2 هزار و 800 نفر روز مشارکت، کار زیباسازي مدرسه 
هاي شهرس��تان را مانند: گچکاري، نقاش��ي، جوشکاري، 
ایزوگام و تعمیر ش��بکه برق به مدت 45 روز انجام دادند. 
فصاحت بیان داش��ت: براي نخس��تین بار طرح اردوهاي 
هجرت 3 در مس��جدها و محله ها ب��ه اجرا درآمد که این 

وظیفه بر عهده پایگاه ثارا... بود.

شهرستان

اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان
در جلسه علنی اين شورا خواستار شدند:

آغازعمليات اجرايی شهرک 
 سالمت شهيد آقابابايی 

و كشوری

زاينده رود
هجدهمین مجمع مشورتی رئیسان کمیسیون های فرهنگی- اجتماعی و زیست 
شهری ش��وراهای اسالمی کالنشهرها و مرکزهای استان ها در اصفهان برگزار 

شد.
در این نشس��ت دو روزه که مسئوالن ش��هرداری های کالنشهرها و مرکزهای 
استان ها حضور داشتند. مهندس چمران گفت: امسال رویکرد دولت توجه ویژه 
به فرهنگ و اختصاص بودجه و اعتبار به این بحث اس��ت. که امید اس��ت این 

بودجه عادالنه مصرف گردد و فرهنگ رشد و بالندگی خوبی پیدا کند.
وی تصریح کرد: پیش از این مهم ترین اعتبارها، به مسائل فرهنگی و پژوهشی 
اختصاص داده می شد اما خوشحالیم که امسال در بودجه های کشوری، دولت 
به این مقوله توجه ویژه کرده و همچنان امید آن داریم که فرهنگ و پژوهش از 

مظلومیت درآیند و به حق خود برسند.
چمران افزود: باال بردن بودجه فرهنگی کافی نیست و اینکه فقط بودجه به جهت 
بحث های فرهنگی افزایش یابد مهم نیست، بلکه چگونگی مصرف و به نتیجه 
رساندن آن اهمیت دارد، اینکه فقط بودجه بگیریم و پوستر چاپ کنیم ما را به 

هدفمان یعنی توسعه فرهنگی نمی رساند.
وی ضمن اشاره به سوق یافتن ساختار وتشکیالت حوزه فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری ها به مقوله فرهنگی خاطرنشان کرد: بنای عملکرد ما در شهرداری ها و 

شورای شهر باید برمبنای فرهنگ باشد.
رئیس شورای عالی استان ها درباره چگونگی تحقق رویکرد شهرداری از سازمان 
خدماتی به س��ازمان اجتماعی گفت: حرکت از یك س��ازمان خدماتی برمبنای 
فرهنگ و شکل گیری خدمات برمبنای تفکر فرهنگی و اجتماعی از هدف های 

ماست.
چمران افزود: اگر شهرداری ها از نظر بودجه و اعتبار تأمین نباشند در همه مسائل 
لنگ می زنند. برخی از شهرها از کمبود اعتبار و بودجه حرف می زنند بنابراین 
در این شرایط به مسائل فرهنگی کمتر می توان پرداخت اما نباید آن را فراموش 

کرد.
وی ضمن اشاره به برقراری تعامل بین بودجه شهرداری و بودجه های فرهنگی 
خاطرنشان کرد: اعتبار فرهنگی نیاز همه شهرداری هاست و باید به اندازه کافی در 
اختیار شهرداری ها و شوراها قرار گیرد. از طرفی: در پروژه های عمرانی هم باید 

دیدگاه فرهنگی رعایت گردد.
رئیس شورای عالی استان ها افزود: نباید هزینه های فرهنگی به گونه ای مصرف 
شود که به حوزه های دیگر آسیب برساند همانگونه که برعکس این مورد هم 

نباید رخ دهد.
چمران موفقیت شهرداری ها و شوراها را در گرو اتخاذ تصمیم های درست عنوان 
و تصریح کرد: کشمکش های سیاسی و قومی که گهگاهی در برخی شهرها اتفاق 
می افتد مانع از اتخاذ تصمیم درس��ت توسط شوراها می شود. سلیقه ای عمل 
کردن در بحث انتخاب شهردار در برخی شهرها یکی از موضوع ها است و این  

موردها شوراها را از رسیدن به اهدافشان باز می دارد.
 در ادامه این نشست شه�ردار اصفهان ض�من اش�اره به اینکه م�هم ترین رک�ن 
چشم انداز فرهنگی است گفت: مجموعه اعتقادها،  آداب و رسوم و هدف های 
جامعه در فرهنگ خالصه می شود. روح همه فعالیت های جامعه و آرمان اصلی 

ایران فرهنگ است.
سقائیان نژاد خاطرنشان کرد: اقتدار حقیقی کشور اقتدار فرهنگی و انزوای حقیقی 
کشور انزوای فرهنگی است که البته در طول تاریخ این اقتدار و انزوا دیده شده 

است.

وی افزود: اصل انقالب ما 
برمبنای فرهنگ قرار گرفت 
و امام )ره( در قرن بیستم 
این سیستم را برمبنای دین 
بنا نهاد و این راه ادامه دارد. 
مدیری��ت رهب��ر انقالب 
نیز باعث ش��ده ک��ه این 
حرکت ها پشتوانه حرکت 
نظام ش��وند. از س��ویی، 
س��اختارها تضمین کننده 

ادامه حرکت ماست.
ش��هردار اصفه��ان توجه 
به مقول��ه فرهنگ را مهم 
ارزیاب��ی ک��رد و گف��ت: 
بع��د  ب��ه   68 س��ال  از 
 بح�ث جدی���دی ب�ه نام 
»تهاج��م فرهنگی« مطرح 
شد و ش��اید راه یابی این 
موضوع به کشور به دلیل 

نپرداختن درست ما به مفاهیم فرهنگی رخ داد.
سقائیان نژاد ضمن اشاره به اینکه دغدغه اصلی شوراها و شهرداری ها فرهنگ 
است تصریح کرد: با تأسف وضعیت موجود فرهنگی ما آشفته و نگاه فرهنگ از 
نظر تخصصی، سازمانی و... بسیار نابه سامان است زیرا مهندسی فرهنگی وجود 

ندارد در واقع باید این مهندسی در نظام ترسیم شود.
وی افزود: تأکید رهبر انقالب هم ترسیم نقشه مهندسی فرهنگی است چرا که 
ایشان معتقدند: رشد فرهنگی با اقتدار و آزادگی و نیز میدان دادن به اراده ها اتفاق 
می افتد و این امر در صورتی محقق می شودکه نقشه مهندسی فرهنگی و اجرای 

آن ترسیم شود.
سقائیان نژاد خاطرنشان کرد: مدیریت شهری باید در مقوله فرهنگ با برنامه ریزی 

نماید.  اقدام  اس��تراتژیك 
بندی  از س��ویی: دس��ته 
و  استراتژیك  هدف های 
به وجود آمدن برنامه ها و 
پروژه ها و سپس پیش بینی 
بودجه برمبنای این حرکت 
اس��تراتژیك نقش��ه راه ما 
می باشد. که البته دستیابی 
به ای��ن موردها با تقویت 
شوراهای شهر و توجه به 
نق��ش و جایگاه مدیریت 
شهری و تعیین درآمدهای 
پایدار شهری امکان پذیر 
اس��ت. وی به برنامه های 
اصفه��ان به ع��الوه 22، 
اصفهان 85 و اصفهان 90 
به عنوان برنامه های موفق 
اشاره کرد و افزود: برنامه 
اصفه��ان 95 نی��ز جهت 

تصویب به شورای شهر ارائه می شود. واگذاری امور به مردم و کاهش تصدی 
گری، برنامه ریزی برای احیای بافت های فرسوده، ایجاد امکانات فرهنگی و... از 
برنامه های ماست. از طرفی اختصاص 15 درصد بودجه شهرداری جهت بحث 
هاي فرهنگی، امضا تفاهمنامه، 7 سند در راستای فرهنگ شهروندی و اقدام های 

تکمیلی در حوزه اطالعات شهروندی از دیگر موردها است. 
در ادامه این نشست مشورتی شهردار تهران در رابطه مستقیم اصالح جامعه و 
اصالح فرهنگ گفت: آسیب های اجتماعی با بگیر و به بند حل نمی شود و حتی 
با کار اقتصادی هم رفع نمی گردد. بنابراین توجه به بحث فرهنگی می تواند در 

پیشگیری از آسیب ها کمك کند.
قالیباف افزود: ما فقط مسئول کارهای اجرایی نیستیم و در مقابل دین و تربیت 

اسالمی مردم هم وظایفی داریم. امروزه فرهنگی که بر بستر سنت های الهی پیش 
می رود سپر زندگی شهری ماست و مهم ترین و اولین کار فرهنگی ایجاد یك 
بستر برای همفکری همه اعضای جامعه است. که این مهم خرد جمعی، عقالنی، 

ذوق و سلیقه و انگیزه را می طلبد.
وی ایجاد هماهنگی و مشارکت معنی دار را گام بعدی رسیدن به هدف ها عنوان 
و خاطرنشان کرد: اگر به این دو مورد مهم توجه ویژه نشود نمی توان به حفظ و 
تقویت سرمایه اجتماعی رسید. از طرفی: باید پیشنهاد و کنش های خود را تغییر 

دهیم و به سمت تحول ساختاری پیش رویم.
»شهردار تهران«، شهر، شهروندان و سازمان به عنوان شهرداری و شورای شهر را 
سه رأس تحول ساختاری دانست و تصریح کرد: این سه مقوله به ویژه در کار 

فرهنگی باید در کنار هم باشند.
قالیباف گفت: تا زمانی که در درون شهرداری انسان های سازمانی خدمت کنند 
هیچ کار فرهنگی صورت نمی گیرد، بنابراین باید شهرداری سازمانی، انسانی شود 

نه اینکه انسان های سازمانی داشته باشیم.
وی افزود: باید برای ش��هر خرج کرد. برخی ش��هرداران می گویند: ما حقوق 
کارگ��ران خود را نمی توانیم پرداخت نماییم چگونه کار فرهنگی انجام دهیم. 
باید در پاسخ به آنان گفت: مگر ما مدیر نیستیم چرا باید اینگونه باشد این حرف 
که نتوانند حقوق کارکنان خود را بدهند از هیچ شهرداری پذیرفته نیست. همان 
طور که توقع کمك از دولت را داریم باید بدانیم که هزینه کردن به حق و استفاده 

درست از ظرفیت ها مهم است تا با این مشکل ها مواجه نشویم.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: ما نباید بگوییم که فقط کار فرهنگی- اجتماعی 
انجام می دهیم. اگر چهره شهر تهران از نظر نظافت و زیبایی نامناسب باشد و این 
مورد را کنار بگذاریم و کار فرهنگی کنیم درست نیست اول باید کار خدماتی 
خود را انجام دهیم اما از طرف دیگر: اگر به کارهای خدماتی درس��ت بپردازیم 
و سپس بگوییم به کار فرهنگی نمی توانیم برسیم این بی لیاقتی یك شهردار را 

می رساند. 
همچنین در ادامه رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: روز اولی که بحث 
ش��وراها مطرح شد به قانون اساس��ی و فرموده های های امام مراجعه کردیم و 
دیدیم شورا ساختار خوب و منسجمی دارد. حتی مراجع تقلید در قم هم نگاه 
ویژه ای به شوراها داشتند و ساختار آن را متناسب با فرهنگ جمهوری اسالمی 
می دیدند. حاج رسولیها افزود: از دوره اول، جلسه های کالنشهرها فعال بود و 

23 وظیفه از دولت به شوراها واگذار شد.
وی پروژه رینگ س��وم را یکی از طرح های موفق ش��هرداری اصفهان عنوان و 
تصریح کرد: این پروژه که با صرف هزینه 180 میلیارد تومانی به نتیجه رسیده 
امروزه سبب صرفه جویی یك ساعته برای هر شهروند شده است. همچنین پروژه 

میدان امام علی نیز از دیگر برنامه های موفق شهرداری بوده است.
رئیس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان ضمن اش��اره به اعتب��ار 3/5 میلیارد 
تومان��ی ب��رای اج��رای ط��رح مس��جد مح��وری درب��اره نیازهای ش��هری 
گفت: از 11 س��ال قبل معتقد بودیم که باید بانك ش��هرداری داش��ته باش��یم 
 همچنی��ن وجود ی��ك صدا و س��یمای محل��ی از نیازهای مهم ما به ش��مار 
می رود. حاج رس��ولیها با بیان اینکه مردم معتقدند: بیش��تر بحث های ش��هر 
باید به ش��هرداری واگذار شود تا به نتیجه برس��د درباره پروژه »ورزشگاه نقش 
 جهان« افزود: اگر سازمان مربوطه نمی تواند در سیستم اداری خود مشکل های 
موج��ود در ای��ن پ��روژه را حل کند و آن را به اتمام برس��اند ش��ورای ش��هر 
 اع��الم آمادگ��ی می کند ک��ه در ع��رض »6 ماه« این پ��روژه به به��ره برداری 

برسد.

رئیس شوراي عالي استان ها و شوراي اسالمي شهر تهران:

چگونه مصرف كردن بودجه فرهنگي مهم است نه افزايش آن
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ويژه هفته نیروي انتظامي

روز اول 
 افتتاح همزمان نمایشگاه هفته ناجا در شهرستان هاي نجف آباد، خمیني شهر، لنجان 

و کاشان در ساعت 9 صبح
 برپایي پارك آموزش ترافیك کودکان در شهرك ترافیك 

 سخنراني رؤساي کالنتري ها و کارشناسان انتظامي در مساجد سطح استان  بعد 
از نماز مغرب و عشا 

 نمایش تئاتر خیاباني در ملك شهر، پارك گل محمدي ساعت 16
 نمایش اقتدار پلیس و مانور رهایي گروگان، توسط یگان ویژه فرماندهي انتظامي   

 استان در زمین فوتبال جنب نمایشگاه بین المللي، به صورت صبح و بعد از ظهر
 بازدید دانش آموزان از مرکز 110 فرماندهي انتظامي شهرستان اصفهان

 سخنراني کارشناسان کالنتري ها در مدرسه ها 
 برپایي نمایشگاه سیار ویژه دانش آموزان دبستاني و دبیرستاني 

 حضور فرماندهان و مسئوالن در مدرسه ها سطح استان
  نمایش مانورهاي یگان ویژه فرماندهي انتظامي استان در محل نمایشگاه هفته ناجا  

خمیني شهرساعت 9 صبح 
روز دوم 

 نواختن زنگ انضباط اجتماعي و قرائت پیام مهر نیروي انتظمامي در یکي از 
مدارس 

نمایشگاه محل  و  ترافیك  درشهرك  کودکان  ترافیك  آموزش  پارك  برپایي   
 شهرستان ها

 نمایش تئاتر خیاباني در سطح شهر
 سخنراني روساي کالنتري ها و پاسگاها وکارشناسان انتظامي  در مساجد سطح 

استان بعد از نماز مغرب و عشا
 نمایش اقتدار پلیس توسط یگان ویژه فرماندهي انتظامي استان در محل نمایشگاه 

بین المللي 
 بازدید دانش آموزان از مرکز 110 فرماندهي انتظامي شهرستان اصفهان

 سخنراني کارشناسان کالنتري ها در مدارس 
 بازدید دانش آموزان از مراکز 

 اجراي ویژه برنامه هاي دانش آموزي به صورت صبح و عصر
 برپایي غرفه فناوري اطالعات و ارتباطات نمایشگاه هفته ناجا شهرستان ها

 اجراي ورزش صبحگاهي کارکنان ناجا و عموم مردم در پارك ساحلي ناژوان 
ساعت 6 صبح

 نمایش مانور یگان ویژه در محل نمایشگاه  نجف آباد درساعت 9 صبح
روز سوم 

و  کودك  مهدهاي  کودکان  آموزان،  دانش  ترافیك  آموزش  پارك  برپایي   
پیش دبستاني ها در شهرك ترافیك 

 سخنراني روساي کالنتري ها وکارشناسان انتظامي  در مساجد سطح استان بعد از 
نماز مغرب و عشا 

رودکي  تاالر  در  آنان  خانواده  و  کارکنان  هنري  فرهنگي  برگزاري جشنواره   
ساعت 19 

 نمایش اقتدار پلیس توسط یگان ویژه فرماندهي انتظامي استان، جنب نمایشگاه 
بین المللي

 بازدید دانش آموزان از مرکز 110 کودکان فرماندهي انتظامي شهرستان اصفهان
 دیدار مسئوالن انتظامي با خانواده شهدا و جانبازان 

 نشست مسئوالن انتظامي استان با ائمه جماعات مساجد سطح استان 
 حضور فرماندهان ، مسئوالن و کارکنان در مساجد سطح استان، بین نماز ظهر و 

عصر و یا مغرب و عشاء
 اجراي نمایش یگان ویژه در محل پل فلزي ساعت 9 صبح

روز چهارم
 برپایي پارك آموزش ترافیك دانش آموزان پیش دبستاني و کودکان مهدهاي کودك 

در شهرك ترافیك 
 برگزاري مراسم یاد یاران به منظور تجلیل از بازنشستگان فرماندهي انتظامي استان 

در محل ستاد این فرماندهي
 سخنراني رؤساي کالنتري ها و پاسگاه ها وکارشناسان انتظامي  در مساجد سطح 

استان،  بعد از نماز مغرب و عشا 
رودکي  تاالر  در  آنان  خانواده  و  کارکنان  هنري  فرهنگي  برگزاري جشنواره   

ساعت 19
 سخنراني کارشناسان کالنتري ها و پاسگاه ها و مشاوران کالنتري ها در مدرسه ها 

 نمایش تئاتر خیاباني در بهارستان، میدان ولي عصر، ساعت 16
 نمایش اقتدار پلیس در زمین فوتبال جنب نمایشگاه بین المللي و نمایش رهایي 

گروگان در شهرستان لنجان 
 بازدید دانش آموزان از مرکز 110 فرماندهي انتظامي شهرستان اصفهان

 اجراي برنامه خدمات مضاعف در دولت الکترونیك 
 نشست فرماندهان با معتمدان و شوراهاي محلي معتمدان و اعضاي شوراهاي 

محلي 
 مالقات چهره به چهره مردم با فرماندهان و مسئوالن در دفتر نظارت همگاني 

 )197(
 ارائه خدمات انتظامي ویژه به مشموالن خدمت نظام وظیفه در محل نمایشگاه هفته 

ناجا در شهرستان ها  
 آزادسازي خودرو و  موتورسیکلت هاي توقیفي برابر مقررات در غرفه بنیاد تعاون 

نمایشگاه هفته ناجا،  شهرستان ها  
و  ترافیکي  نمونه هاي  از  وتجلیل  ترافیك«  یاران  برگزاري همایش»فرهنگ   
شهروندان قانونمند و همایش تجلیل از همیاران پلیس در محل سالن اجتماعات 

کتابخانه  شهرداري  
 نمایش اقتدار پلیس یگان ویژه در نمایشگاه شهرستان لنجان، ساعت 9 صبح

ورزش صبحگاهي همگاني کارکنان و عموم مردم  در محل  پل خواجو، ساعت 
6 صبح 

روز پنجم
 اجراي طرح روز بدون حادثه در یکي از خیابان ها ي سطح شهر اصفهان 

و  کودك  مهدهاي  دانش آموزان  و  کودکان  ترافیك  آموزش  پارك  برپایي   
پیش دبستاني ها در شهرك ترافیك 

 سخنراني روساي کالنتري ها  وکارشناسان انتظامي در مساجد، بعد از نماز مغرب 
و عشا 

 سخنراني کارشناسان کالنتري ها و مشاوران کالنتري ها در مدرسه هاي سطح شهر  

 نمایش تئاتر خیاباني در میدان امام)ره (، سپاهان شهر، میدان الغدیر به صورت 
صبح و بعد از ظهر 

 نمایش اقتدار پلیس یگان ویژه  فرماندهي انتظامي استان در زمین فوتبال جنب 
نمایشگاه بین المللي، اجراي مانور رهایي گروگان در خیابان توحید به صورت صبح 

و بعد از ظهر 
 بازدید دانش آموزان از مرکز  110 فرماندهي انتظامي  شهرستان اصفهان  
 اجراي طرح هاي عملیات انتظامي و حضور پررنگ پلیس هاي تخصصي 

 حضور فرماندهان در مدرسه ها و دانشگاه ها 
 همایش راهوران محله )دهیاران( در تاالر اداره راه و ترابري استان

 نمایش مانور یگان ویژه در خیابان توحید، ساعت اجرا 16 و 30 دقیقه
روز ششم 

 برپایي پارك آموزش ترافیك دانش آموزان و کودکان در  شهرك ترافیك 
واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  در  اجتماعي  مطالعات  علمي  برگزاري همایش   

خوراسگان اصفهان، ساعت 9 الي 12 و 30 دقیقه
 غبارویي و عطر افشاني گلزار شهدا در محل گلستان شهدا شهر اصفهان و 

شهرستان هاي تابعه زمان ساعت 16
 سخنراني رؤساي کالنتري ها و پاسگاه و کارشناسان انتظامي  در مساجد سطح 

استاني بعد از نماز مغرب و عشا
 سخنراني کارشناسان کالنتري ها و مشاوران کالنتري ها در مدرسه هاي سطح شهر 

 نمایش تئاتر خیاباني  در سطح شهر 
 نمایش اقتدار پلیس و اجراي  مانور راپل  توسط  یگان ویژه فرماندهي انتظامي 

استان در محل زمین فوتبال جنب نمایشگاه بین المللي 
 بازدید دانش آموزان از مرکز  110 فرماندهي انتظامي  شهرستان اصفهان

 ارسال پیامك هاي هشداري و آموزشي به مردم 
 نمایشگاه هفته ناجا یگان ویژه سال 89 در ساختمان مرکزي شهرداري ساعت 16   

روز هفتم 
 شرکت کارکنان فرماندهي انتظامي استان در نماز جمعه 

 اختتامیه نمایشگاه 110 کودکان و دانش آموزان در فرماندهي انتظامي شهرستان 
اصفهان 

 اختتامیه مسابقه هاي فوتبال جام کالنتري ها 
 اجراي طرح امنیت اخالقي 

 برگزاري مسابقه انشاء و نقاشي براي کودکان  با موضوع برقراري نظم و امنیت 
در شهر ها 

 پخش برنامه کودك و نوجوان با رویکرد آموزش همگاني پلیس  
 اجراي مسابقه هاي نهایي و ورزشي پلیس  
 معرفي دفتر نظارت همگاني پلیس )197(

چكيده 
 دفتر نظارت همگاني )197( بازرسي استان اصفهان که در حقیقت از ابتکارهاي 
موفق و مؤثر در نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران در راستاي تحقق هدف هاي 
اصل 8 قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران مبني بر دعوت شهروندان به امر به 
معروف و نهي از منکر که از وظایف همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به 
یکدیگر )دولت نسبت به یکدیگر( دولت نسبت به مردم و بالعکس اهرم بسیار 

 قدرتمندي است که از طریق بسیج عمومي ) نظارت همگاني ( مردم و مسئوالن 
 مي توانند باعث رشد فضائل و پیشگیري از تخلف ها باشد و تلفن 197 یکي از 
آسان ترین وسائل ارتباط جمعي شهروندان با نظارت همگاني با شعار پلیس ما باشید 

راه اندازي گردیده است.
هدف هاي اصلي »197« 

1- جلب اعتماد و مشارکت عمومي در جهت توسعه نظارت همگاني 
2- کاهش جرم و تخلف هاي پرسنل نیروي انتظامي 

3- اصل باز خورد ماموریت ها و عملکرد کارکنان و یگان هاي ناجا، فراهم نمودن 
بستر سازي براي فرماندهان و مدیران 

وظايف مستقيم دفتر نظارت همگاني )197(
1- جمع آوري گزارش هاي مردمي در قالب پیشنهاد، انتقاد، شکایت و تقدیر در 
خصوص عملکرد کارکنان ناجا به طرق مختلف )تلفن 197، صندوق پستي، ناظران 
و صندوق انتقادات پیشنهادات ایجاد شده در کالنتري هاي سراسر استان و مراجعه 
حضوري به آدرس اصفهان – خیابان استانداري – نبش کوچه سعدي – دفتر نظارت 

همگاني )197(
2- کسب اخبار و گزارش ها و انعکاس آن به مبادي رسیدگي کننده از زمان پیگیري 

تا اخذ نتیجه و اطالع رساني
3- شهروندان ، ناظران یا افرادي که به نحوي با این دفتر همکاري خبري یا گزارش 
ارسال مي نمایند در صورت ارائه شماره تلفن نتیجه اقدام هاي رسیدگي به آنان 

اعالم مي گردد.
راه هاي ديگر جمع آوري اخبار

 تحقیقات میداني و گزارش ویژه مي باشد که برابر ضرورت، فراواني اخبار و 
گزارش ها و حسب نیاز نظرات شهروندان و بر اساس نظر سنجي ها به مناسبت 
هاي مختلف جمع آوري و مورد بهره بر داري قرار خواهد گرفت و با اعزام تیم هاي 
ویژه و کارشناسان مجرب به صورت محسوس و نا محسوس بر اساس ارجحیت و 
اهمیت گزارش شهروندان بررسي و نتیجه طي جمع بندي به استحضار هیأت رئیسه 

محترم انتظامي استان مي رسد.
در حال حاضر تلفن 197 به صورت متمرکز در مرکز استان پاسخگویي شهروندان 
محترم استان اصفهان مي باشد. شایان ذکر است: هر 15 روز یك مرتبه روزهاي 
یکشنبه جلسه ارتباط مستقیم سردار فرماندهي محترم استان اصفهان با مردم در دفتر 
نظارت همگاني )197( بازرسي تشکیل و شهروندان مي توانند با مراجعه به این دفتر 
نسبت به طرح دیدگاه ، نظرها ، گزارش ها و مشکل هاي خود اقدام نموده تا مورد 

رسیدگي قرار گیرد.
ان شاء ا... با همکاري صمیمانه افراد و شهروندان محترم مصمم هستیم که در سال 
جاري که توسط مقام معظم رهبري ) مد ظله عالي ( سال همت مضاعف و کار 
مضاعف نامگذاري شده، بتوانیم در جهت تحقق اوامر معظم له ،تکریم ارباب رجوع 
را سرلوحه کار خود قرار داده و خدمات بهتر و شایسته اي ارائه نماییم. در ضمن 
شهرونداني که مایلند همکاري الزم با این دفتر را داشته باشند مي توانند به صورت 

حضوري و یا از طریق تلفن 197 در این رابطه اقدام نمایند . 

آدرس دفتر نظارت همگاني بازرسي فرماندهي انتظامي استان صفهان 
اصفهان – خیابان استانداري – جنب كوچه سعدي – ساختمان 197 

تشريح برنامه هاي هفته نيروري انتظامي
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شمشاد ایرانی Euonymus  L.  که باغبانان در ایران 
آن را به اش��تباه شمش��اد می نامند و در باغ ها و کنار 
خیابان ها کاشته می شود، درختچه ای از گیاهان تیره 
سه الستراس��ه ها )Celastraceae( است. مهمترین 
 E. japonica )گونه های آن شمش��اد ایرانی )ژاپونی
اس��ت. درختچه ای به بلندی 1/5 تا 2 متر با بوته بهم 
فشرده و ایستاده با برگ های بیضی دندانه دار سخت به 

رنگ سبز تیره و براق می باشد.
انواع اين گونه:

ــاد ايرانی آالتوس )E.J.alatus(: با  الف ـ شمش
برگ های قرمز مسی

 E. j.( ــی  ــرگ طالي ب ــی   ايران ــاد  ـ شمش ب 
OvatusAureus(: با برگ های ش��فاف س��بز و 

طالیی
 E. j.( ــیه زرد ــی برگ حاش ــاد ايران پ ـ شمش

)Emeral,n,Gold
 :)E. pulchellus( تـ  شمشاد ايرانی پولشلوس

این گونه پاکوتاه با برگ های خیلی کوچك می باشد.
 :)E. radicant( ــده ــی رون ــاد ايران ث ـ شمش
که خاصیت خزی��دن روی زمین را مانند پیچك های 
صحرایی دارد و از آن، دو نوع وجود دارد. یك نوع آن با 

برگ های نقره ای است که به کندی رشد می کند.
تكثیر: این گیاه را به وسیله قلمه زدن ساقه های آن که 

پس از هرس باقی می ماند، زیاد می کنند.

مواد الزم:
گوشت چرخ كرده :500 گرم          

سیر خرد شده: 2 عدد      
پیاز خرد شده: یك عدد متوسط

پودر فلفل سیاه: یك قاشق چایخوری      
پودر زيره سیاه: یك و نیم قاشق چایخوری

پودر دارچین: یك و نیم قاشق چایخوری        
پودر فلفل قرمز: نصف قاشق چایخوری

نمك: یك قاشق چایخوری          
نان تست: 2 عدد

تخم مرغ: یك عدد                    
روغن زيتون: 2 قاشق سوپخوری            

سیخ چوبی: به تعداد الزم
طرز تهیه:

گرداگرد نان تست را بگیرید همراه با گوشت و بقیه مواد 
در غذاساز ریخته به مدت 20 تا 30 ثانیه مواد را مخلوط 
کنید تا مایه نرم و یکدستی درست شود.سپس از مخلوط 
گوش��ت به اندازه یك نارنگی برداش��ته آن را به شکل 
بیضی درآورید و در ظرفی بگذارید تا همه کوفته ها آماده 
ش��ود سپس یك سیخ چوبی از وسط گوشت رد کنید 
و پیرامون محل ورود گوش��ت را به سمت سیخ جمع 
کنید کوفته های آماده را در حدود دو ساعت در یخچال 
بگذارید پس از این مدت س��ینی کباب پز یا باربکیو را 
چرب کرده کوفته ها را روی آن قرار دهید در صورت در 
دسترس نداشتن این وسیله ها، در یك ماهیتابه نچسب 
کوفته ها را با حرارت مالیم سرخ کرده و با سس کنجد 

میل کنید.
طرز تهیه سس كنجد:

كنجد خام: 2 قاش��ق س��وپخوری   آبلیمو:  2 قاشق 
ــده: یك حبه  خامه: 2 قاشق  ــیر له ش چایخوری  س

سوپخوری
جعفری ساطوری شده: یك قاشق سوپخوری       نمك 
و فلفل: به اندازه الزم    آب: یك تا دو قاشق سوپخوری 

را با هم مخلوط کرده همرا با کباب سرو می کنیم.

بیهوش��ی های مک��رر در کودکان به حافظ��ه و قدرت 
یادگیری آنه��ا  ضرر می زند. محققان س��وئدی اعالم 
کردند: تکرار بیهوش��ی در کودکان به توانایی یادگیری 
در آنها آس��یب می رساند. این پژوهشگران خاطرنشان 
کردند که از دس��ت رفتن سلول های بنیادی مغزی در 
واقع دلیل بروز مش��کل های حافظه ای و یادگیری در 
کودکان پس از تکرار بیهوشی است. محققان می گویند: 
از مدت ها پیش مشخص شده بود کودکانی که چندین 
نوبت تحت بیهوشی قرار می گیرند پس از گذشت چند 
سال از مشکل هاي حافظه و یادگیری رنج می برند.گروه 
تحقیقاتی دانش��گاه گوتنبرگ به تازگی آزمایش هایی 
را روی موش ها انجام داده اند که نش��ان داد: وقتی این 
جانوران در معرض میدان های مغناطیسی قرار می گیرند 
چه اتفاقی برای ش��ان می افتد. پژوهشگران دریافتند که 
تکرار بیهوشی به بخش مهمی از سلول های بنیادی در 

هیپوکامپ آسیب می رساند. 

شمشاد ايراني

ــتان  دوس ــتر  بیش آيا 
شما نامزد داشته و يا 
ــتند و شما  متأهل هس

هنوز مجرديد؟ 
ــد  ــر می كنی ــا فك آي
سنتان باال رفته و هنوز 

ازدواج نكرده ايد؟
ــرد  ف ــن  آخري ــا  آي
ــتید كه  ــواده هس خان
ــرده  ــوز ازدواج نك هن

است؟
ــی طالق  ــا به تازگ آي

گرفته ايد؟
اگ��ر به ه��ر ک��دام از 
ف��وق  س��ئوال های 
ج��واب مثب��ت دادید، 
به ط��ور احتمال تحت 
فشارهایی برای صورت 
ازدواج  ی��ك  دادن 
این  هس��تید.  نادرست 
فش��ار تأثی��ری اس��ت 
خانواده،  دوس��تان،  که 
اجتماع و یا برنامه ریزی 

احساسی خودتان بر شما می گذارند و این پیام را 
به ش��ما می دهند که »باید با کس��ی ازدواج کنید؛ 
در غیر این صورت، به طور حتم مش��کل دارید.« 
اگ��ر به دالیل بیرونی و یا درونی احس��اس اجبار 
می کنید ممکن اس��ت با کسی ازدواج کنید که در 

شرایط معمولی، هرگز او را انتخاب نمی کردید.
در زیر بعضی از انواع مختلف فشار بررسی شده 

است:
فشار سنی 

وقتی یکی از بس��تگان یا دوستان چنین می گوید: 
»س��نت داره می��ره باال. پ��س چرا هن��وز ازدواج 
نکردی؟« و یا  این نگرش که »س��ن ش��ما از حد 
مش��خصی گذشته و هنوز ازدواج نکرده اید، پس 
غیرطبیعی هس��تید. «  از جمله عوامل فشار سنی 
اس��ت. البته اینکه آن س��ن، چه س��نی اس��ت، از 
شخصی به ش��خص دیگر فرق می کند. خودآگاه 
یا ناخودآگاه به طور احتمال سنی را به عنوان سن 
ازدواج، مدنظر دارد. این س��ن ممکن است که از 
زمینه های خانوادگی شما، سن ازدواج خواهران و 
یا برادران تان و یا از ذهنیت خودتان که سن »بلوغ 
فکری« چه سنی است، آمده باشد. به منظور درك 
خاستگاه فش��ار سنی، می بایست به تاریخ هزاران 
س��ال قبل نگاه کنیم. در آن زمان مرد یا زن جوان 
هر چه زودتر ازدواج می کرد و تش��کیل خانواده 
می داد، بهتر بود. ش��خصی به محض اینکه به سی 
یا سی و پنج سالگی می رسید دیگر »میانسال« به 
حساب می آمد. بنابراین طبیعی بود که خانواده او 
بخواهند هنگامی که هنوز نوجوان است، ازدواج 
کند. گرچه زمان زیادی از آن روزگار می گذرد، اما 
ما هنوز تا حد زیادی متأثر از طرز تفکری هستیم 
ک��ه پدران ما با آن زندگی می کردند. صرف نظر از 
اینکه این فش��ار از جانب چه عاملی باشد، در هر 
حال، ممکن است از استانداردهایی که از »همسر 
ایده آل« برای خود تعریف کرده اید، دست کشیده 
و چشم پوش��ی کنید و فقط به خاطر چیزهایی که 
دیگران فکر می کنند و نه برطبق خواس��ته واقعی 

خود، ازدواج کنید.
تنهايی و استیصال

همه ما تنهای��ی را تجربه کرده ایم و در برهه هایی 
از زندگی  از لحاظ روحی، احساس تنهایی داشته  
و درمان��ده بوده ایم تا به کس��ی مه��ر بورزیم. اما 
متأس��فانه ازدواجی که در ابتدا، از س��ر تنهایی و 
برای نزدیك شدن به انسانی دیگر شروع می شده، 
می توان��د به رابط��ه ای پیچی��ده و درد آور تبدیل 
شود. وقتی که احساس تنهایی می کنید و به تنگ 
آمده ای��د، احتمال آنک��ه انتخاب های ضعیف تری 
بکنید، ب��اال می رود در نهای��ت از ازدواجی کمتر 

راضی کننده سر در خواهید آورد.
عدم توجه به زندگی خود

آی��ا تا به حال ب��ه این موضوع فک��ر کرده اید که 
عاش��ق بودن تا چ��ه حد از تمرکز ش��ما به امور 
دیگر می کاهد؟ هم و غم ش��ما این می ش��ود که 
برای مثال، چه احساسی دارد؟ چگونه رفتار شما، 
رفت��ار او را تحت تأثیر ق��رار می دهد؟ پس جای 
تعجبی نیس��ت اگر که بیش��تر نه به آن خاطر که 
شخص مناس��ب را یافته ایم، بلکه از آن رو برای 
ازدواج اقدام می کنیم که بهانه ای برای سرباز زدن 
از زندگی و کارهای خودمان داش��ته باشیم. اگر...  
وقتی با کسی صمیمی می ش��وید به عالقه خود 
وقت کمتری اختصاص می دهی��د. اگر... به طور 
معمول کمی زود عاش��ق می شوید. اگر...  از تنها 
ب��ودن با خود لذتی نمی بری��د و ترجیح می دهید 
ک��ه با دیگران همراه باش��ید. ای��ن احتمال وجود 
دارد ک��ه از ازدواج به منظ��ور دوری از پرداختن 
به زندگی خود اس��تفاده  کنید. بسیاری از مردم از 
این رو به ازدواج نیاز دارند که از کمبود ش��ور و 
ش��وق و بی هدفی در زندگی خود خسته شده اند 
و ب��ه جای آنکه به درون خ��ود نگاه کنند و دلیل 
این احس��اس را از درون خود جویا شوند، خود 
را درگیر روابط عشقی کرده و »آن« را هدف خود 
ق��رار می دهند. از این رو در چنین مواقعی، ش��ما 
عاشق آن شخص نیستید؛ بلکه شیفته »سرگرمی« 
و »دل مشغولی« خود هستید. چنین روابطی هرگز 

سرانجامی نخواهد داشت.
نصیحت ما نیز به ش��ما این اس��ت که هرگز قبل 
از اینک��ه روح و زندگ��ی خود را سرش��ار کنید، 

»ش��ریك  خری��د  ب��ه 
یا  نروید.  زندگی ت��ان« 
احس��اس  از  حداق��ل 
روحیه تان  زیاد،  تنهایی 

رو به مرگ نباشد.
پـرکـردن خـألهـای 
احساســی و روحــی 

خود
با  ما کودکانی هس��تیم 
با  اندامی بزرگس��االنه، 
ای��ن حس��رت و آرزو 
ک��ه دوس��تمان بدارند، 
پذیرفته ش��ویم و کامل 
باشیم. نکته فوق العاده ای 
ک��ه در رابطه با عش��ق 
وجود دارد، این اس��ت 
را  می تواند ش��ما  ک��ه 
س��رور،  احس��اس  از 
تعل��ق  و  ش��ادمانی 
خاطری که شبیه آن را 
در هیچ ج��ای دیگری 
بیابی��د،  نمی توانی��د 
برخوردار کن��د. با این 
وجود، این موهبت هنگامی که به منظور پر کردن 
کمبودهای احساسی و روحی خود از آن استفاده 
می کنی��د، می تواند خطرناك باش��د. خأل هایی که 
خ��ود بای��د بیاموزید چگونه آن را پ��ر کنید. یك 
ازدواج س��الم، درهای رش��د و تعالی روحی هر 
دو ط��رف را ب��از می کند. همچنین ب��ه هر کدام 
از این دو ش��خص کمك می کن��د که خودباوری 
آنها از طریق احس��اس »دوس��ت داشته شدن« و 
»پذیرفته شدن« از طرف شخص مقابل، باال  برود. 
آیا ش��ما به منظور پر کردن خأل های روحی خود 
و نه به خاطر اینکه فرد مناس��بی یافته اید، ازدواج 
می کنید. موقعی احساس خأل روحی می کنید که 
از درون به طور مداوم احساس خالی بودن دارید. 
این خالی بودن ممکن اس��ت در مراحل معتدل تر 
به مانند یك نگرانی و یا تنش تجربه ش��ود و در 
مراحل حادتر به درد، افسردگی و نا امیدی تبدیل 
ش��ود. صرف ای��ن فکر که: »من ب��ا یکی ازدواج 
کرده ام«، به طور موقت احس��اس تنهایی شما را 
تعدیل خواهد کرد و تنها پس از گذش��تن دوران 
اوج این رابطه است که با ماهیت آن فرد روبه رو 
می ش��وید و چه دردناك است که دریابید نه تنها 
احس��اس خألتان مرتفع نش��ده است، بلکه حتی 
حضور چنین شخصی، احساس خأل و تنهایی تان 
را نیز بیشتر می کند. چنین شخصی توقع دارد که 
همسر او خأل های احساسی و روحی ای را که به 
مدت طوالنی و حتی قبل از ازدواج با خود حمل 
می کرده، پر کند. این معقول اس��ت که از همس��ر 
خود انتظار داش��ته باشید تا به تنهایی شما نیفزاید 
یا ش��ما را در درمان زخم هایتان حمایت کند و به 
شما عش��ق بورزد یا به ش��ما بیاموزد که چگونه 
خود را دوس��ت بدارید، اما در نهایت این شمایید 

که باید قهرمان خود باشید.
ــتان عزیز! هدف ما از ارائه این گونه مطالب  دوس
این نیس��ت که ش��ما را در مورد انتخابتان دچار 
وس��واس و تش��ویش کنیم. بلکه ما می خواهیم 
با انگیزه های خود در هنگام انتخاب آش��نا بوده 
و دالیل نادرس��ت را بشناس��ید تا ازدواجی موفق 

داشته باشید.

آيا از مجرد بودن خسته شده ايد؟
گلخند

پیشبند

ترفندهاي زيركانه خانه داري
طريقه شست وشوی ظرف ها

جوان و خانواده

 كوفته كبابي 
با سس كنجد

 عامل مهم ضعف 
در يادگيري كودكان 

چنانچه ظرف هاي شما جرم چربی گرفته اند 
و شست وش��و را با دس��ت انج��ام می دهید؛ 
کافی است س��ینك را از آب پر کنید، نصف 
فنجان جوش شیرین معمولی به آن بیفزایید و 
ظرف ها را در آن قرار دهید. خواهید دید که 
جرم چربی را کاماًل می برد. افزودن س��رکه به 
آب داخل س��ینك نیز نتیجه خوبی دارد. زیرا 
سرکه در از بین بردن لکه های چرب به عنوان 
ی��ك »برنده مالیم« عمل می کند و در ضمن، 
اث��ر ضدعفونی کنندگی نیز دارد. بهتر اس��ت 
شست وش��و را از ظرف هاي تمیز تر ش��روع 
کنید و به ظ��رف هاي کثیف و چرب خاتمه 
دهید. به این ترتیب، الزم نیس��ت آب سینك 

ظرف شویی را چند دفعه عوض کنید.
 مايع ظرفشويی

ته مانده های صابون را جمع و در یك قوطی 
رنده کنید. س��پس یك یا دو قاش��ق سوپ خوری 
جوش ش��یرین و آب جوش به آن بیفزایید. مخلوط 
را در یك قوطی مایع ظرفشویی خالی کنید و حاال 

مایع ظرفشویی خانگی آماده است!
ب��ا این کار، هم به اقتصاد خانواده کمك کرده  و هم 

در چرخه بازیافت سهمی داشته اید.
بهره گیری بهتر از ماشین ظرفشویی

برای اینکه بیش��ترین بهره را از ماشین ظرفش��ویی 
ببرید، ظرف ها را در جهت افشانه آب در آن بچینید 
و دهان��ه لیوان و فنجان ها را به س��مت پایین قرار 

دهید.
قابلمه  و ظرف هاي پخت و پز

قابلم��ه یا ظروف پخت و پز کثیف را از آب داغ پر 
کنید و نصف فنجان پاك کننده مخصوص ماشین 
ظرفش��ویی )مایع یا پودر( به آن بیفزایید. بگذارید 
چند س��اعت به همین ترتیب بماند و سپس خوب 

آبکشی کنید.
لكه های چای و قهوه

ب��ا اس��تفاده از یك تک��ه پارچه آغش��ته به جوش 
ش��یرین می توان اینگونه لکه ها را با اطمینان خاطر 
از قهوه خ��وری، فنجان و حتی چینی های مرغوب، 

پاك کرد.

ظرف هايي از جنس روی
1- قبل از اس��تفاده از ظرف هاي روی، می توانید 
داخل ظرف را آب بریزید، چند قاشق سرکه اضافه 
کنی��د و آن را چند دقیق��ه روی اجاق قرار دهید تا 
بجوش��د و بع��د آب آن را خالی ک��رده و از ظرف 

استفاده کنید، هرگز سیاه نمی شود.
 2- ب�راي ای�ن ظرف ه�اي س��یاه ش���ده، از سیم 

ظرف شویی و صابون استفاده کنید.
3- اگر این ظرف ها بر اثر سرخ شدن یا پختن غذا 
سیاه ش��ده، ظرف خالی را روی اجاق قرار دهید و 
ش��عله را روشن کنید. با این کار تمام قسمت های 
سیاه ظرف به صورت دود از ظرف خارج می شود 
و ظرف ش��ما کاماًل سفید می شود. به شرط اینکه 
بعد از خاموش کردن اجاق، تا قبل از س��رد ش��دن 
ظرف آب به آن نپاشید. چون این کار باعث سوراخ 

شدن ظرف می شود.
تمیز كردن ظرفی كه در آن غذا سوخته است

اگرغذا به ته قابلمه چس��بیده، هرگز کارد، قاش��ق 
ی��ا کفگیر فلزی برای پاك ک��ردن آن به کار نبرید. 
کاف��ی اس��ت آن را از آب گرم پ��ر کنید و مقداری 
نمك نیز به آن اضافه کنید. اگر غذا خیلی محکم به 
قابلمه چسبیده است، مقداری سرکه در آن بریزید و 

بجوشانید تا کاماًل پاك شود.

تمیز كردن قوری استیل
اگر قوری ش��ما جرم گرفته اس��ت، قوری را 
پ��ر از آب کنید، مقداری آبلیمو در آن بریزید 
و روی اجاق بگذارید تا بجوشد. قوری شما 

کاماًل تمیز می شود.
پاك كردن ظرف هاي آلومینیومی

برای پاك کردن آنها می توانید از سرکه استفاده 
کنید. چند قاشق س��رکه داغ داخل ظرف ها 

بریزید، کاماًل نو و درخشان می شود.
شستشوی پرده

1- هنگامی که پرده ه��ای خانه تان را برای 
خانه تکانی بهاره بی��رون می آورید؛ پیش از 
خ��ارج کردن گیره ها از آنها، ابتدا محل های 
قرار گی��ری گیره ها را بر روی ن��وار پرده با 
الك ناخ��ن عالمت گذاری کنی��د. با این کار 
پس از شستش��و می توانید به راحتی گیره ها 
را در محل های قبلی وص��ل کنید تا فرم پرده تان 

به هم نریزد.
2- پرده ها را پس از شستش��و ب��ه صورت نمدار 
آویزان کنید. به این صورت چروك های موجود در 
پارچه همزمان با خشك شدن آن صاف می شود و 

دیگر نیازی به اطوکشی طوالنی نخواهد بود.
3- اگ��ر پارچ��ه نخی جدی��دی ب��رای پرده های 
خانه ت��ان تهیه کرده اید و احتم��ال آب رفتن آنها 
وجود دارد؛ ابت��دا پارچه را در محلول آب و نمك 
به میزان یك قاشق سر صاف نمك طعام در هر لیتر 
آب و به مدت 24 الی48 س��اعت به صورت مچاله 
قرار دهید. پس از طی این مدت زمان، پارچه را آب 
کشی کرده و اطو بزنید. سپس شروع به دوختن پرده 
کنی��د. این کار برای پارچ��ه هایی که احتمال رنگ 
دادن آنه��ا وجود دارد نیز س��بب تثبیت رنگ های 

موجود می شود.
4- ب��رای گردگی��ری پرده ه��ا و زدودن گ��رد و 
خ��اك؛ در هر ی��ك از جاروبرقی ه��ای خانگی، 
س��ری مخصوصی برای این منظور قرار داده شده 
اس��ت. با نصب آن ب��ر روی میل��ه جاروبرقی هر 
 چند وقت یکبار پرده ه��ای خانه تان را گردگیری 

کنید.

ش��روع رش��د از دوران جنینی آغاز می شود. پس 
باید برای رس��یدن به قد بلندتر، از دوران بارداری 
مراقبت از رش��د کودك را آغ��از کنیم. در دوران 
بارداری تغذیه مادر تأثیر زیادی بر قد کودك متولد 
ش��ده دارد. یك متخصص تغذی��ه گفت: کمبود 
متوس��ط تا ش��دید ویتامین A مانع رشد مطلوب 
قد کودکان می ش��ود و مصرف آن در س��ال های 
رشد ضروری است. »سعید حسینی« در گفتگو با  
فارس، افزود: به طوری که مش��خص شده است: 
مصرف ناکافی ریزمغذی ها و استفاده از دخانیات 
در دوران ب��ارداری به رش��د ناکاف��ی و کم وزنی 
کودك در هنگام تولد منجر می شود. مصرف غذا 
در حد متعادل و مناسب از تمام گروه های غذایی 
برای دس��تیابی به رشد قدی مناسب از اهمیت به 
سزایی برخوردار است. حسینی گفت: قد متوسط 
برای پسران شامل میانگین قد پدر و مادر به عالوه 
5/6 سانتی متر و برای دختران میانگین قد پدر و 
مادر منهای 5/6 س��انتی متر است.  برای رشد هر 
ف��رد یك دامنه یا محدوده وجود دارد. به عبارتی: 
مرزه��ای باالیی و پایینی ب��رای قد هر فرد وجود 
دارد که از پیش برای هر فرد تعیین ش��ده اس��ت. 
این متخص��ص تغذیه گفت: باید توجه داش��ت 
که ب��رای حرکت از م��رز پایینی به م��رز باالیی 
محدودیت زمانی وجود دارد که نقطه ش��روع آن 
از ابتدای بارداری اس��ت ک��ه نتیجه آن قد و وزن 
مطلوب در هنگام تولد خواهد بود و نقطه پایانی 
آن همزمان با بسته ش��دن صفحات رشد خواهد 
بود. وی گفت: عامل های تغذیه ای که باعث رشد 
می شود را می توان: به درشت مغذی ها مانند مواد 

قندی، چربی ها و پروتئین ها که انرژی الزم برای 
سوخت و ساز بدن را تأمین می کنند تا عامل های 
ساختمانی و ریزمغذی مانند: گونه های ویتامین ها 
و م��واد معدنی مانند: کلس��یم، روی و منیزیم نام 
ب��رد. این متخصص تغذیه اضافه کرد: س��بزی و 
می��وه، انواع ویتامین ها و مواد معدنی به خصوص 
پیش سازهای ویتامین A در رژیم غذایی ضروری 
اس��ت و کمبود متوسط تا شدید ویتامین A مانع 
رشد مطلوب کودکان می شود.حسینی گفت: منابع 
سرشار از ویتامین A عبارتند از: اسفناج، زردآلو، 

طالبی و دریافت کافی کلسیم که به ویژه در دوره 
رشد طولی استخوان ها بسیار حایز اهمیت است. 
بنابراین: تغذیه با ش��یر، ماس��ت، پنیر و انواع کلم 
را باید به نوجوانان پیش از رس��یدن به سن بلوغ 

توصیه کرد

مادران س��عی کنند که از ظرف دیگر غذاخوری 
مانن��د: فنجان و قاش��ق برای ش��یردادن و دیگر 

مایعات به کودکان استفاده کنند. 
تخریب، پوسیدگی و شکستگی دندان های شیری 
موجب می شود که فضای فك برای رشد دندان های 
دایمی با توجه به فضای کم، مشکل های زیبایی 
را در کودکان ایجاد کند. دکتر »مهشاد صادقی« در 
گفتگو با ایس��نا گفت: کودکانی که در درازمدت 
از شیش��ه شیر اس��تفاده می کنند، دچار پوسیدگی 
زودرس »دندان های ش��یری« می شوند و استفاده 
از شیشه ش��یر در کودکان به خصوص در هنگام 
خواب موجب می ش��ود که به علت وجود قند و 
مواد کربوهیدرات ش��یر زودتر از دیگر دندان ها 

دچار تخریب و پوس��یدگی ش��وند. وی تصریح 
 ک�رد: اس��تفاده از شیش��ه ش��ی�ر را فق��ط ب�رای 
اندازه گیری میزان ش��یر اس��تفاده کنید و مادران 
س��عی کنند که از ظرف دیگ��ر غذاخوری مانند: 
فنجان و قاش��ق برای شیردادن و دیگر مایعات به 
کودکان استفاده کنند. دکتر صادقی در ادامه گفت: 
کس��انی که از شیر مادر تغذیه می شوند 10 تا 12 

درجه هوش آنها افزایش می یابد. 
کسانی که شیر مادر می خورند کمتر به بیماری های 
عفونی، اس��هال، بیماری های تنفسی، آلرژی های 
ناش��ی از پروتئین ها و آلرژی های موجود در شیر 

خشك مبتال می شوند.

پزش��کی که این موض��وع را در CDهای مختلف 
مطرح کرده اس��ت غیرقابل تأیید است و مقام های 
نظام پزشکی باید این CD را جمع کنند تا از انحراف 
مردم جلوگیری شود. رئیس جامعه متخصصان داخلی 
گفت: با تأسف در یکی از سی دی هایی که به صورت 
کلی بین مردم پخش ش��ده اس��ت عنوان می ش��ود: 
برای درمان زردی نوزادان پش��ت گ��وش نوزادان را 
 تیغ بزنند که این کار علمی نیست و خرافات است. 
ایرج خسرونیا در گفتگو با  فارس، اظهار داشت: در 
مورد زردی نوزادان باید گفت: نوزادان دو نوع زردی 
دارن��د که نوع اول پس از 2 ی��ا 3 روز خود به خود 
خوب می شود و اگر بیشتر طول کشید تابیدن اشعه بر 
روی نوزاد موجب افزایش مقاومت سلول های خونی 
فرد و بهبود وی می شود اما نوعی از زردی نوزاد هم 
هست که بر اثر اختالالت خونی ایجاد می شود که در 
بیشتر وقت ها موجب مرگ نوزاد می شود. خسرونیا 
در پاسخ به این پرسش که آیا تیغ زدن پشت گوش 
نوزاد موجب درمان زردی می ش��ود یا نه خاطرنشان 
کرد: پزش��کی ک��ه ای��ن موض��وع را در CDهای 
مختلف مطرح کرده است غیرقابل تأیید و مقام های 
نظام پزشکی باید این CD را جمع کنند تا از انحراف 
مردم جلوگیری شود.وی گفت: بیماری زردی نوزاد 
اگر به موقع درمان شود و پدر ومادر بخواهند با این 

گونه مطالب خرافی نوزاد را درمان کنند باید در آینده 
منتظر کاهش ضریب هوش��ی نوزادان خود باش��ند. 
»علی ربانی«، رئیس مرکز طبی کودکان نیز پیش از این  
گفته بود: بیماری زردی در برخی از نوزادان طی هفته 
اول بعد از تولد دیده می ش��ود که این زردی »زردی 
فیزیولوژیك« نام دارد. وی گفت: به طور نس��بی در 
تمام این نوزادان هیچ بیماری زمینه ای وجود ندارد و 
علت بروز آن فقط این است که کبد و دستگاه گوارش 
کودك در حال هماهنگی ب��ا زندگی خارج رحمی 
است. رئیس مرکز طبی کودکان افزود: زردی در یك 
کودك سالم زمانی بروز می کند که سطح بیلی روبین 
در خون باال رفته باش��د. بیلی روبین ماده ش��یمیایی 
است که بر اثر تخریب گلبول های قرمز خون تولید 
می شود. نوزادان سطح بیلی روبین باالتری دارند چون 
تعداد گلبول های قرمز در آنها زیادتر است و کبد آنها 
نمی تواند این ماده اضافی را دفع کند. ربانی اضافه کرد: 
هر چه سطح بیلی روبین باالتر می رود زردی از سر به 
پایین به سمت گردن و سپس قفسه سینه پیش می رود 
تا اینکه در موردهای ش��دید به دست و پا می رسد. 
رئیس مرکز طبی کودکان اضافه کرد: در صورت عدم 
درم��ان زردی کودکان، بیل��ی روبین به صورت غیر 
مستقیم در سلول های خاکستری مغز رسوب می کند 

و عوارض مغزی در کودك بروز می یابد.

كمبود ويتامين A از رشد قد كودكان مي كاهد

استفاده طوالني مدت از شيشه شير
باعث پوسيدگي دندان كودكان مي شود

تيغ زدن پشت گوش براي درمان زردي نوزادان 
خرافات است

 سپیده نصر اصفهانی
گاهی وقت��ی به گذش��ته فکر می کنی��م اونقدر 
کارهای��ی ک��ه ت��وی زندگ��ی انج��ام دادیم به 
نظرمون مس��خره و بیهوده میاد که خودمون هم 

می خندیم...
احس��ان 28 س��اله می گوی��د: از اول ه��م ب��ه 
دخترعموم عالقه داش��تم. وقت��ی می دیدمش یه 
حسی توی دلم بیداد می کرد و از خود بی خود 
می ش��دم. ولی در طی تمام اون 25 س��ال حتی 
یه بار هم نتونس��تم این ح��س رو برای خودش 
ب��ه زبون بی��ارم. اخ��الق خاصی داش��تم... ابراز 
عالق��ه برام غیرممکن بود. حت��ی خانواده خودم 
و نزدیك ترین افراد زندگیم خیلی از آدمایی رو 
که به نوعی باهاش��ون در ارتب��اط بودم رو واقعًا 
دوس��ت داش��تم ولی همه اون آدما و دوستم رو 
سر همین موضوع از دست دادم. چون هیچ وقت 
نمی تونستم احس��اس واقعیم رو در مورد کسی 
به زب��ون بیارم و این باعث می ش��د افراد مورد 
نظرم اینطور برداش��ت کنند که بهشون بی توجه 
هس��تم و برای من ب��ا بقیه فرقی نم��ی کنند در 
حالی که هیچگاه اینطور نبود... در مورد لیال هم 
همین اتفاق افتاد. اوایل خیلی احساس می کردم 
 اون��م بهم ع�الق��ه داره و منتظر یه ح�رف یا ی�ه 
عک��س العملی از طرف من��ه ولی وقتی یه مدت 
طوالنی گذش��ت و من حتی یه بار هم نتونس��تم 

از خودم و عالقه ای که دارم باهاش حرف بزنم، 
اونم کم کم س��رد ش��د و توجهش رو به من از 
دس��ت داد. خیلی ناراحت بودم ولی کاری نمی 
تونس��تم انجام ب��دم حتی چندین بار خواس��تم 
باهاش حرف بزنم ولی اون اونقدر بهم بی توجه 
بود که خوب یادمه یه ش��ب بعد از دیدنش توی 
خلوت خ��ودم تا صبح اش��ك ریختم و خودمو 
مالمت ک��ردم که چرا اخالقم این��ه و نمی تونم 
ب��ا خودم کنار بیام. یه مدتی باز هم س��عی کردم 
رفتارم رو تغییر ب��دم و خودمو مجبور می کردم 
ک��ه حرفمو بزن��م و چیزی رو ن��زارم توی دلم 
بمونه ولی نمی دونم چرا آن زمان س��ر وقتی که 
باید حرف می زدم انگار روی لبام مهر س��کوت 
می خ��ورد و هیچگاه نمی تونس��تم هیچ عکس 
العملی نشون بدم... وقتی متوجه شدم که عوض 
کردن خودم چقدر سخته به جای تالش بیشتر به 
طور کلی دس��ت از تالش برداشتم و راه خودمو 
ادام��ه دادم. به خودم می گفتم لیال اگه منو بخواد 
و بهم عالقه داش��ته باشه به ابراز عالقه من کاری 
نداره... حتی خودش پا پیش میزاره... توی همین 
فک��را بودم و مدت زیادی نگذش��ته بود که خبر 
ازدواج دخترعموم به گوش��م رسید و من چنان 
شوکه ش��دم که تا اآلن که سه سال از اون ماجرا 
می گذره حتی یه بار هم نتونستم برگردم به قبل 

و ماجرای پیش اومده رو مرور کنم.

حرف دل 
جاده خاكي
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ورزش بانوان

 فان   خال
 خواهان جذب فان  
پرسي 

مورينيو: 
جانشين كاپلو 
نمي شوم

جنگ رواني يا حقيقت؟
ميالن به دنبال 
پدرو لئون 

س��رمربی هلندی تیم فوتب��ال بایرن  مونی��خ، خواهان 
انگلی��س  آرس��نال  از  هموطن��ش  مهاج��م   ج��ذب 

شد. 
ب��ه نقل از روزنامه س��ان، لویی فان خ��ال از جمله هواداران 
درجه  اول روبین فان پرس��ی محس��وب می شود و وضعیت 
این گلزن 27 ساله را که از سال 2004 در خدمت توپچی ها 
اس��ت، زیر نظر گرفت��ه تا درصورت ام��کان بتواند در پایان 

فصل وی را جذب کند. 
طب��ق این گ��زارش، فان خ��ال با توج��ه به امکان��ات مالی 
خوب��ی که ب��رای ج��ذب بازیک��ن در اختیارش ق��رارداده، 
 می توان��د برای ج��ذب فان پرس��ی 30 میلیون ی��ورو خرج 

کند. 
ای��ن بازیک��ن 1/88 متری تاکنون 134 ب��ازی برای لندنی ها 
انج��ام داده و 48 گل زده اس��ت و گزین��ه بس��یار مناس��بی 
ب��رای آلمان ه��ا به حس��اب می آی��د. باید دید ف��ان خال 
 می توان��د ف��ان پرس��ی را ب��ه آم��دن ب��ه بایرن قان��ع کند 

یا خیر؟

 
س��رمربی تیم فوتب��ال رئال مادرید گفت ک��ه عالقه مند به 
مربیگری تیم ملی انگلستان نیست چرا که این سمت را باید یك 

مربی انگلیسی بر عهده بگیرد. 
خوزه مورینیو 47 س��اله پ��س از دوران موفقی که در تیم فوتبال 
چلسی داش��ته، همواره به عنوان یکی از گزینه های بازگشت به 
فوتبال انگلس��تان بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که این مربی 
 پرتغالی تمایلی به حضور در انگلس��تان و جانشینی فابیو کاپلو 

ندارد. 
کاپلو پس از یورو 2012 از مربیگری تیم ملی انگلستان کناره گیری 
می کند.  مورینیو در گفتگو با بی بی سی گفت: من فکر می کنم 
تیم های ملی ای چون انگلستان و پرتغال باید به مربیان انگلیسی و 

پرتغالی سپرده شوند.
مورینیو اعالم کرده که عالقه مند است روزی هدایت تیم فوتبال 

کشورش پرتغال را بر عهده بگیرد. 
 وی گف��ت: من روزی با تیم ملی پرتغال مقابل انگلس��تان بازی 

می کنم البته این اتفاق به این زودی ها نمی افتد.

 مقام ه��ای باش��گاه آ.ث می��الن ایتالیا ت��الش می کنند 
 مهاج��م ج��وان و ب��ا انگی��زه رئ��ال مادرید را ب��ه خدمت 

بگیرند. 
 ب��ه گ��زارش م��ارکا، پدرو لئ��ون که توس��ط رس��انه های 
اس��پانیایی ب��ه زیدان ی��ا مارادونای دوم مش��هور ش��ده از 
 باش��گاه میالن ایتالیا پیش��نهاد 16 میلی��ون یورویی دریافت 

کرده است. 
 ای��ن ت��الش در حال��ی ص��ورت می گی��رد ک��ه دو تی��م 
 رئ��ال مادری��د و می��الن در گ��روه م��رگ لی��گ قهرمانان 
اروپ��ا هن��وز براب��ر یکدیگ��ر صف آرای��ی نک��رده و لئون 
 یک��ی از مهره ه��ای کلی��دی مادری��د در آن ب��ازی خواهد 

بود. 
 ای��ن خب��ر در حال��ی در محافل ورزش��ی ایتالیا و اس��پانیا 
 مطرح ش��ده اس��ت ک��ه بیش��تر جنبه جن��گ روان��ی دارد
 ت��ا ی��ك خری��د معمول��ی ب��ه گون��ه ای ک��ه زی��دان دوم 
مادریدی ه��ا در حال حاض��ر قصد جدای��ی از تیم رئال را 

ندارد.

سروش راد
عباس ترابیان، مدیر روابط بین الملل فدراسیون فوتبال 
ایران در مورد بازی تیم ملی کشورمان با برزیل توضیح 
داد: با توجه به درخواس��ت سرمربی تیم ملی )افشین 
قطبی( ما س��عی کردیم یك برنامه مدونی را به عنوان 
بازی های تدارکاتی پیش رو داشته باشیم و افشین قطبی 
تقاضای این گونه مس��ابقه ها را در روزهای )فیفا دی( 
کرده بود و ما هم با این تفکر کار خود را با همکارانمان 
در رواب��ط بین الملل آغ��از نمودیم وی ادام��ه داد: در 
فدراسیون یکی از کارهای جدیدی که انجام دادیم این 
بود که با اجنت های )کارگزار( فیفا روبه  رو ش��دیم و 
کارهای خود را از آن طریق دنبال کرده و جلو می بریم 
)تقاضای فیفا هم همین است( اجنت ها افرادی هستند 
که اشراف بیش��تری در دنیای فوتبال دارند و آن ها در 
جریان هستند که چه تیم هایی بازی دارند، چه تیم هایی 
دیدارهایشان لغو شده  و چه تیمی قرار است بازی خود 

را با تیم های دیگر تغییر دهند. 

ترابیان اضافه کرد: از طریق این افراد از دو ماه قبل متوجه 
شدیم که برزیل برای ماه اکتبر به دنبال دو بازی تدارکاتی 
اس��ت که یك مسابقه را در اروپا برگزار خواهد کرد و 
دیگ��ر بازی آن مصادف با زمانی ب��ود که تیم ایران در 
کش��ور چین، این تیم را مغلوب ک��رد و در مقابل کره 
جنوبی خوش درخشید که یك صدای خوبی در جهان 
فوتبال داشتیم و هفت پله صعود در رنکینگ فیفا صعود 
کردیم و این موردها در برگزاری مس��ابقه با برزیلی ها 
تأثیر به سزایی داشت که کادر فنی برزیل به طور تحلیلی 
این مورد را تأیید و بحث اقتصادی آن پیش کشیده شد 
و قرار بر این بود که این دیدار در اروپا برگزار شود اما 
بچه ها باید از اردن بر می گش��تند و زمان کافی نبود در 
نهایت آن اجنت برزیلی  با مطالعه هایی که صورت داد 
متوجه شد ابوظبی با توجه به کار اقتصادی و میزان پولی 
که از این مسابقه می تواند عاید آنها شود مکان مناسبی 
برای این بازی است، به همین خاطر مذاکره ها را آغاز 
و شرط کردیم که تا پایان قرارداد، این خبرها جایی درز 

پیدا نکند، اما از طرف خود برزیلی ها این خبر منتش��ر 
شد و پس از آن هر کسی از ما در مورد بازی با برزیل 
سئوال می کرد تکذیب می کردیم به دلیل اینکه قراردادی 
با برزیلی ها امضا نکرده بودیم ولی در نهایت قرارداد به 
مرحله نهایی رسید همه موارد طی شد و ما نامه ای از 
طریق فدراسیون  به فدراسیون امارات زدیم آنها اجازه 
برگزاری این رقابت را به ما دادند و ما جز این بازي را 

به طور علنی اعالم کردیم. 
ترابی��ان درباره بعضی از مدیران باش��گاه ها که مربیان 
لیگ برتری را به خاطر یکی دو نتیجه نامطلوب اخراج 
می کنند خاطر نشان کرد: هر مربی که در تیمی سکان 
هدایت را در دست می گیرد یك برنامه ریزی بلند مدت 
را م��د نظر دارد و روی این برنامه ریزی کارهای خود 
را پیاده می کند ولی متأسفانه آستانه صبر مدیران ورزشی 
خیلی پایین اس��ت و آنها در عدم نتیجه گیری باید به 
خیلی ها جوابگو باشند و اولین کسی که قربانی می شود 

سرمربی تیم است.  

غيور: 
قهرماني بانوان شمشيرباز ذوب آهن  

همراه با گوانگجوورزش

گو
فت

گ

حاشیه

هفته هشتم براي اصفهاني ها خوش يمن بود 

فيروز صفه انتقام ماهان را گرفت

ترابیان: 
آستانه صبر مديران ورزشي پايين است 

 تیم شمش��یربازی بانوان ذوب آهن عن��وان قهرمانی رقابت های 
لیگ برتر شمشیربازی را کسب کرد. 

هفته پایانی مس��ابقه های لیگ برتر شمش��یربازی بان��وان در آکادمی 
شمش��یربازی تهران به پایان رس��ید و تیم شمشیربازی ذوب آهن رده 

نخست جدول رد ه بندی را به خود اختصاص داد. 
تیم ذوب آهن در هفته پایانی با تیم های البدر هرمزگان و جام جم یزد 
مسابقه داشت که هر دو بازی را با برتری پشت سر گذاشت. نماینده 
اصفهان که پیش از آغاز این مس��ابقه ها نیز ش��انس نخست قهرمانی 

تلقی می شد، با کسب مجموع 120 امتیاز قهرمان شد. 
پ��س از تیم ذوب آه��ن، تیم کیش ایر تهران با 112 امتیاز دوم ش��د و 
تی��م جام جم یزد با 106 امتیاز به مقام س��وم رس��ید. نخس��تین دوره 
رقابت های لیگ برتر شمش��یربازی بانوان در حالی به پایان رسید که 
این مسابقه ها در فصل نخست با وقفه های بسیاری روبه رو شده بود 
و مس��ابقه ها چند بار با تعطیلی های چند هفته ای مواجه شد که همین 
عامل دلیل طوالنی ش��دن این مس��ابقه ها بود. در این رقابت ها که در 
سه اسلحه فلوره، اپه و سابر برگزار شد، مریم آچاك سرمربیگری تیم 

ذوب آهن را بر عهده داشت. 

پايان دور رفت مسابقه های 
ليگ برتر تنيس بانوان 

 پ��س از یك هفته رقابت متمرکز، دور رفت مس��ابقه های لیگ 
برت��ر تنیس بانوان به پایان رس��ید. در این رقابت ها که به مدت 
یك هفته در مجموعه ش��هدای ارتش اصفهان پیگیری می شد، هفت 
تیم با یکدیگر ب��ه رقابت پرداختند که در پایان دور هفتم، نتیجه های 

دور رفت مشخص شد. 
در مس��ابقه های روز پایانی که جمعه شب به انجام رسید، تیم سیمین 
س��پاهان اصفهان با حساب 3 بر 2 مغلوب البرز گاز کیش شد، دلفین 
س��نگ ارومیه با نتیجه پنج بر صفر تیم آکادمی فارس را شکست داد 
 و تی��م هیأت خراس��ان رضوی نتیجه را به آذربایجان ش��رقی واگذار

 کرد. 
در پایان مسابقه های دور رفت، تیم گاز تهران بیشترین امتیاز را کسب 
کرد و تیم های دلفین س��نگ ارومیه، البرز گاز کیش و سیمین سپاهان 

در رده های بعدی قرار گرفتند. 
رقابت ه��ای ای��ن فص��ل لی��گ برت��ر تنی��س بان��وان ب��ه دلی��ل 
انص��راف تی��م هی��أت قزوی��ن ب��ا حض��ور هف��ت تی��م برگ��زار 
ش��د. ق��رار اس��ت مس��ابقه های دور برگش��ت ک��ه سرنوش��ت تیم 
 قهرم��ان ای��ن فص��ل را مش��خص می کن��د، هفت��ه ابتدای��ی آذر ماه 

برگزار شود. 

رؤیای دور فوتبال ایران در حال نزدیك شدن است. 
رو در رو شدن با برزیل، پرافتخارترین تیم تاریخ 
جهان فوتبال، نه تنها غرورانگیز است که می تواند وجاهت 
فوتبال ایران در سطح بین المللی را هم ارتقا دهد. در طول 
سه دهه گذشته، فقر بازی های تدارکاتی مناسب برای تیم 
ملی چنان برجسته است که فقط می توان به برگزاری دو 
بازی در طی 30 سال مقابل آلمان اشاره کرد. در تمام این 
با  تعامل  ایجاد  در  فوتبال  فدراسیون  ضعف  سال ها 
فدراسیون های ک�شورهای صاحب نام فوتب�ال دنیا، مان�ع 
بزرگ  ستاره  های  مقابل  ما  پوشان  ملی  که  آن شده   از 
کنند و ضمن محك خوردن  آرایی  المللی صف  بین 
جدی، هنرهایشان را هم در ویترین تماشای دنیا قرار 
دهند. حاال هم که قرار است بزرگ ترین نبرد تدارکاتی 
تاریخ ما برگزار شود باز نمی توان باور کرد که مجموعه 
بزرگ، سهمی  دیدار  این  تدارك  در  فوتبال  فدراسیون 
داشته است. فدراسیونی که مدیرانش از برقراری ارتباطی 
دوستانه با هم ناتوان هستند، با سرمربی قبلی خود وارد 
دعوای حقوقی پیش پا افتاده می شوند، برای تیم ملی در 
طی سه سال چهار سرمربی انتخاب می کنند، تیم امید را 
یك سال با غالم پیروانی تمرین می دهند و بعد اخراجش 
می کنند و بعدتر او را برمی گردانند، به طور حتم نهایت 
توان خود را در برپایی بازی تدارکاتی با تیم هایی مانند 
امارات می بینند که نه در شخصیت فوتبال ایران است و نه 
کمکی  حریف  آن  شناخت  برای  ملی  تیم  مربی  به 
می کند!حتی توان مدیریتی برخی مدیران فدراسیون فوتبال 
ترابیان که در  این جمله عجیب عباس  از  را می توان 
گفتگو با شبکه خبر به زبان آورد، فهمید: »ما برای برزیل 
شرط گذاشتیم که با تیم اصلی اش مقابل ایران قرار بگیرد!« 

در عین حال، دیپلماسی فعال احمدی نژاد در نیویورك 
بلکه  نبوده  سیاسی  و  اقتصادی  جنبه های  به  محدود 
دیپلماسی ورزشی دولت نیز در این زمینه فعال شده است. 
برای اولین بار، مشاور عالی وزیر امور خارجه در دیداری 
دوستانه با چند خبرنگار یك روزنامه سیاسی از رایزنی های 
دولتمردان دو کشور در اجالس سه جانبه تهران، برای 

برگزاری یك دیدار دوستانه خبر داده بود.
از همان زمان، موضوع قطعی ش��دن این دیدار در دستور 
کار مردان سیاسی کشور قرار گرفت و فدراسیون فوتبال 
فقط براساس شنیده هایش، این امیدواری را داشت که کار 
بزرگ را مردانی بزرگ تر انجام دهند. در حقیقت، بی خبری 
فدراسیون فوتبال تا لحظه آخر و حتی بی اطالعی سرمربی 
تیم ملی برزیل از دیدار مقابل ایران یا هر حریف دیگری، 
گویای این مسأله است که حریف بزرگ را مدیرانی بزرگ تر 
از فدراسیون فوتبال برای تیم ملی مهیا کردند. اینکه خبر 
برگزاری بازی ایران و برزیل زمانی که از سوی خبرگزاری 
شینهوا منتشر می شود و پس از چند ساعت، عباس ترابیان 
و علی کفاشیان آن را با قاطعیت تکذیب می کنند، بهترین 
شاهدی است که می تواند این مسأله را به اثبات برساند که 
مدیران فدراسیون به هیچوجه باور نمی کردند چنین رخداد 
بزرگی تعبیر شود و ایران مقابل تیمی بزرگ چون برزیل 
صف آرایی کند. محمود احمدی نژاد و دیپلماسی دولت 
وی البت��ه تنها عنصری بود که می توانس��ت چنین دیدار 
بزرگی را برای تیم ملی فراهم کند. او بارها نشان داده که 
چه عالقه ای به فوتبال دارد و چقدر هوشمندانه می تواند از 
این پدیده ورزشی، اجتماعی و سیاسی به نفع اعتالی نام 
و جایگاه ایران استفاده کند. واقعیت این است که با پخش 
 زن��ده تلویزیونی این دیدار در بیش از 100 کش��ور دنیا، 

رئیس جمهور می خواهد مانند بسیاری از مواقع با یك تیر دو 
نشان بزند. هم آزادی و محبوبیت ایران را در بازی رسانه ای 
به رخ مردم دنیا می کشد و هم به دشمنان قسم خورده این 
مرزو بوم نشان می دهد که از دل تحریم ها و ادعای منزوی 
کردن ایران چه کارهای بزرگی می تواند بیرون بیاید. بازی 
با برزیل اگر چه در ظاهر یك دیدار تدارکاتی فوتبال است 
اما در واقع ضرب شس��تی است به دشمنان خوش خیال 
مردم ایران. پس از نبرد با طالیی پوش��ان س��رزمین قهوه 
بسیاری از کشورهای صاحب نام بدون توجه به فشارهای 
سیاس��ی مقابل تیم ملی م��ا صف آرای��ی خواهند کرد. 
نکت��ه قابل توجه در برگزاری بازی تدارکاتی ایران مقابل 
 برزی�ل، س�کوتی است که دول�ت های اروپایی در پ�یش 
گرفته اند. مردانی که این بازی را برای تیم ملی مهیا کرده اند 
 نه تنها مدعی نشده اند ک�ه این بازی حاص�ل هوشمندی
رئیس جمهور اس��ت که توپ افتخار برگ��زاری بازی با 
برزیل را هم به زمین فدراسیون فوتبال انداخته اند! واقعیت 
این است که وقتی نهادهایی باالتر و مردان سیاسی می توانند 
با حذف هزینه های گزاف، تیمی مانند برزیل را به واسطه 
روابط سیاسی برای بازی با ایران متقاعد کنند، چرا نباید 
انتظار داشته باشیم نه هر هفته و هر ماه، که الاقل سالی یك 

بار چنین حریفانی را پیش روی کشورمان قرار دهند.
با این تفاس��یر به دوس��تانی که امروز در پی مصادره این 
موفقی��ت بزرگ برآمده اند توصیه می کنی��م از راه اندازی 
کارناوال ه��ای تبلیغاتی برای خ��ود دوری کنند چرا که 
ملت ایران خود به خوبی می دانند که برگزاری این دیدار 
بزرگ حاصل دیپلماس��ی ورزش��ی موفق دولت اس��ت 
 و کس��ی نمی تواند موفقیت های آن را به نام خود س��ند 

بزند.

بازی ایران و برزیل؛ نزدیک شدن رؤیای دور فوتبال ایران

عدم نهايی شدن اسامی 
كاروان ورزشی ايران 

در حالی که مراس��م قرعه کشی رقابت های شانزدهمین 
دوره بازی های آسیایی اواخر هفته جاری برگزار می شود 
هنوز فهرست نهایی تیم ها و ورزشکاران کاروان ورزشی 
ایران برای حضور در این بازی ها اعالم نشده است. کمیته 
برگزارکننده بازی های آسیایی 2010 پنجشنبه هفته جاری 
)15 مهرماه( در مح��ل برگزاری این بازی ها و با حضور 
نماینده کشورهای شرکت کننده، مراسم قرعه کشی تمام 
رش��ته های تیمی و انفرادی را برگزار می کند تا در آستانه 
شانزدهمین دوره این بازی ها، حریفان ورزشکاران و تیم ها 
و برنامه رقابت آنها در مرحله مقدماتی مشخص شود و این 
در حالی اس��ت که هنوز فهرست نهایی ایران اعالم نشده 

است.
کمیته ملی المپیك، 22 ش��هریورماه فهرست اولیه کاروان 
اعزامی به بازی های آس��یایی را در قالب 33 رشته و 425 
ورزش��کار اعالم کرد اما نهایی ش��دن این فهرست منوط 
شد به بررسی وضعیت تیم هایی مانند: ژیمناستیك، شنا، 
شیرجه، واترپلو و تنیس روی میز در مسابقه های بین المللی 
یا کسب رکورد ورودی توسط ورزشکاران آنها! طبق اعالم 
بهرام افشارزاده )دبیرکل کمیته ملی المپیك( قرار بود هفته 
گذش��ته و پس از انجام تغییرهای نهایی، فهرست کاروان 
اعزامی به گوانگجو معرفی ش��وند اما این کار هنوز انجام 
نشده است. بهرام افشارزاده در این مورد گفت: البته جای 
نگرانی نیس��ت. حداکثر تا دو س��ه روز دیگر این کار را 
انج��ام می دهیم. یعنی چاره ای جز ای��ن کار نداریم چون 
باید با فهرس��ت نهایی و قطعی در قرعه کش��ی شرکت 
داشته باش��یم. وی تصریح کرد: فدراسیون شنا، شیرجه و 
واترپلو به زودی رکورد ورزشکاران خود را در اختیارمان 
قرار می دهد. اعضای تیم ملی ژیمناستیك هم که دوشنبه از 
سفر باز می گردند. طی همین مدت در مورد پینگ پنگ بازان 
تصمیم نهایی را می گیریم. بر چه اساسی در مورد اعضای 
تیم ملی تنیس روی میز که در آکادمی بین المللی اشالگر 
هستند تصمیم گیری خواهد شد؟رئیس کاروان اعزامی به 
بازی های آسیایی در پاسخ به این پرسش اظهار داشت: در 
مورد وضعیت پینگ پنگ بازان از مدیران و مربیان آنها کسب 
اطالع کرده و سپس تصمیم می گیریم. در هرحال فرصتی 
نداریم و باید هرچه زودتر فهرست را کامل کنیم. چون باید 
با فهرست کامل و نهایی در قرعه کشی شرکت کنیم. البته 
گفته می شود که کمیته ملی المپیك فهرست نهایی خود را 
برای اعزام کاروان ورزشی کشورمان به بازی های آسیایی 
2010 نهایی کرده است. اما در این رابطه و انتشار آن نیازمند 
نشست با مسئوالن سازمان تربیت بدنی یا نامه ای از سوی 
آنهاست تا به واسطه آن از مسئولیت رشته هایی که شانس 

مدال آوری کمی دارند، رها شود.
کمیته ملی المپیك و مدیران این کمیته همچنان مدال آوری 
را شرط اول و آخر خود برای شرکت در بازی های آسیایی 
می دانند و این در حالی است که برخی رشته ها که سازمان 
تربیت بدنی روی اعزام آنها تأکید دارد از شانس کمی در 

این زمینه برخوردارند. 
به نظر می رسد کمیته ملی المپیك در نظر دارد اینگونه تیم ها 
را با مسئولیت سازمان راهی چین کند تا بعدها مسئولیتی 
بابت پاسخگویی نس��بت به عملکرد آنها نداشته باشد و 
در همین زمینه منتظر دس��توری شفاف و شاید هم کتبی 
اس��ت! در هر صورت پس از برگزاری مراسم قرعه کشی 
فهرست کاروان ها و تیم های آنها تغییر نخواهد کرد مگر 
به دالیل پزش��کی و با ارائه مستندهای کامل، در غیر این 
صورت کشور مربوطه با جریمه نقدی مواجه خواهد شد. 
شانزدهمین دوره بازی های آسیایی 21 آبان ماه تا 6 آذرماه 

در گوانگجو برگزار می شود.

گزينش بدون انتخابي براي گوانگجو
ميراسماعيلی كجا بود؟!

جودوکار وزن 66- کیلوگرم ایران گفت: در این 2 س��الی 
که من تمام وقتم را در تیم ملی گذاشتم، میراسماعیلی کجا 
بود؟محسن غفار اظهار داشت: قرار بود من و میراسماعیلی 
برای حضور در بازی های آسیایی با یکدیگر انتخابی بزنیم؛ 
اما 24 س��اعت قبل از آن، این رقابت را لغو کردند و همه 
چیز به نظر کمیته فنی سپرده شد. وی ادامه داد: 2 سال است 
که بدون رسیدگی به خانواده ام، مدام در اردوهای کوراش 
و جودو هس��تم و به گواه مربیان به ویژه از وقتی که حاج 
یوسف زاده هدایت تیم ملی را برعهده گرفته است، پیشرفت 
خوبی داشته ام. این مسأله را تست ها نیز نشان می دهند. 
غفار تأکید کرد: امسال 3 بار مسابقه انتخابی برگزار کردیم 
که در 2 مرحله آن، نفر اول شدم و در یك دور نیز بعد از 
مختار خورنگ در مکان دوم ایستادم، اکنون من فیکس تیم 

ملی هستم. در این 2 سال میراسماعیلی کجا بود؟ 
جودوکار س��بك وزن ایران افزود: قرار بود میراسماعیلی 
برای مس��ابقه های جهانی ژاپ��ن در رقابت های انتخابی 
ش��رکت کند که اعالم کرد بدنش آماده نیس��ت؛ بنابراین 
قرار ش��د در انتخابی بعدی با هر کسی فیکس شد 2 بار 
مس��ابقه بدهد. 27 شهریور در انتخابی بعدی این قانون را 
هم برداشتند؛ اما باز هم آرش نیامد تا کار این وزن به هفتم 

مهرماه موکول شود.

ورزش

باش��گاه فوالد مبارکه سپاهان در نامه ای به فدراسیون جهانی هندبال از داور 
قطری دیدار س��پاهان – السد لبنان ش��کایت کرد. در این نامه آمده است : با 
عنایت به اینکه کنفدراسیون هندبال آسیا هیچگاه در مورد اشتباه های داوری 
در رقابت های هندبال جام باشگاه ها پاسخگو نبوده و همیشه در صدد توجیه 
و گذر از این مسائل بوده است، از فدراسیون جهانی هندبال می خواهیم تا با 
ورود به این مسأله یك بار برای همیشه به قضاوت های ضعیفی که در بیشتر 
مواقع در مسابقه های هندبال جام باشگاه های آسیا به سمت و سوی خوش 
خدمتی به تیم های مدعی میزبان و برخی تیم های کشورهای خاص رفته 
پایان دهند و نظارتی ویژه را بر این مس��ابقه ها داشته باشند. در ادامه این نامه 
آمده است: مسابقه هایی که به نام جام باشگاه های این قاره برگزار می شود 
در س��ال های اخیر آنقدر ضعیف و متزلزل برگزار شده که کشورهای شرق 
آسیا و آسیای میانه نیازی ندیدند که آبروی گرانبهای خود را با حضور در این 
مسابقه ها بر باد دهند و با تحریم این رقابت ها به طور عملی این بازی ها را به 
تورنمنتی کوچك در غرب آسیا تبدیل نموده اند و همگان واقفند که عنوان جام 
باشگاه های آسیا برای این تورنمنت، نامی دروغ و بی اساس است. آیا وقت 
آن نرسیده که فدراسیون جهانی هندبال با نظارت بر این موضوع به هندبال 
باشگاهی این قاره سر و سامان دهد و این رقابت ها و قضاوت هایش را از 
شکل و شمایل خانوادگی خارج کند. در پایان ضمن شکایت از داور قطری 
دیدار سپاهان ایران – السد لبنان در آخرین دیدار سرنوشت ساز گروه اول این 
مسابقه ها، از فدراسیون جهانی هندبال و کمیته داوران این فدراسیون خواستاریم 
تا با بازبینی فیلم این رقابت  به خصوص هشت دقیقه پایانی آن، به این موضوع 
رسیدگی الزم را داشته باشند. باشگاه سپاهان ایران تا حصول نتیجه الزم پیگیر 
این موضوع خواهد بود. گفتنی است: در دیدار تیم های هندبال السد لبنان و 
سپاهان ایران در حالی که نماینده ایران برای صعود به یك تساوی نیاز داشت 
داور این دیدار در ادامه اشتباه های خود با مردود اعالم نمودن گل سپاهانی ها  

در ثانیه های پایانی، بازی را به نفع تیم السد لبنان اعالم نمود.

 اعتراض باشگاه سپاهان 
به فدراسيون جهانی هندبال

پژمان سلطاني
هفته هشتم لیگ برتر فوتسال کشور برای اصفهانی ها خوش 
یمن بود تیم فیروز صفه، میهمان خود پرسپولیس تهران را 
با شکس��ت بدرقه کرد و توانست انتقام ناکامی فوالد ماهان 
)دیگر تیم اصفهانی( را از قرمزپوشان بگیرد. شاگردان علی 
افضلی پس از چند هفته که طعم پیروزی را نچش��ید بودند 
در س��الن پیروزی شهر اصفهان با حساب 5 بر 4 شاگردان 
محمدرضا حیدریان را از پیش رو برداشتند. در نیمه نخست 
این دیدار، بازی به طور کامل در اختیار میزبان بود و بازیکنان 
این تیم توانس��تند با حساب 4 بر 2 به رختکن بروند اما در 
نیمه دوم، بازی به طور متعادل دنبال ش��د که با اش��تباه های 
داوری بازی به تس��اوی کشیده شد و در لحظه های پایانی 
قدرت به��ادری )بازیکن فیروز صفه( گل برت��ری را وارد 

دروازه حریف کرد.
گل های میزبان را قدرت بهادری )3 گل(، مهرداد جابری و 
حمیدرضا یوسفی به ثمر رساندند، علیرضا افضلی، سرمربی 
تیم فوتس��ال فیروز صفه ضم��ن ابراز نارضایت��ی از بازی 
بازیکنانش به خبرنگار ما گفت: مسابقه بدی نبود بازیکنان 
ما به هیچوجه با کیفیت بازی نکردند و در این دیدار ضعیف 
ظاهر ش��دند  در دیدارهای قبلی که مسابقه ها با تساوی یا 
باخت همراه بود بچه های ما عالی بازی کردند اما در دیدار با 
پرسپولیس بازی خوبی انجام ندادند. افضلی ادامه داد: در این 
مسابقه وقتی از حریف 4 بر 2 جلو افتادیم به طور ناخودآگاه 
بازیکنان اشباع شدند و به عقب آمدند که این به دلیل جوانی 
تی��م و عدم تجربه اس��ت بازی  را که 4 بر 2 جلو هس��تیم 
می توانیم به 6 بر 2، 8 بر 2 و غیره تبدیل کنیم ولی متأسفانه 

بچه ها بازی را تمام شده می دانند در 
ساری هم در 7 ثانیه پایان بازی نتیجه 
را واگذار کردیم و در قزوین مقابل 
آرش بتون در آخرین ثانیه دیدار سه 
امتیاز را از دست داده و به یك امتیاز 
اکتف��ا کردیم. وی در پای��ان افزود: 
بای��د از نظر روح��ی و روانی روی 
بازیکنان فیروز صفه کار شود تا این 
 تیم به جایگاه اصلی اش در جدول 
برت��ر برس��د.  لی��گ  بن��دی   رده 
س��پهر محمدی )گلر اصلی فیروز 
صف��ه( پیرام��ون این ب��ازی اظهار 
داش��ت: خدا را شکر که در نهایت 
پس از چند هفته به پیروزی رسیدیم، 

ب��ازی در اختیار ما بود و در هم��ان نیمه اول با اختالف دو 
گل به رختکن رفتیم و در نیمه دوم تا حدودی تصمیم های 
داوری روی رون��د ب��ازی تأثیرگ��ذار بود و ما ب��ازی را با 
اختالف حداقل به پایان رس��اندیم. محمدی ادامه داد: نیمه 
نخست حس��ین عظیمی درون چارچوب بود و در بیست 
 دقیق��ه دوم مربي من را جایگزین او کرد و چندین ضربه از 
محمدرضا حیدریان )بازیکن اسبق تیم ملی مربی و بازیکن 
پرس��پولیس( مهار کردم و دو گلی که خوردم، یکی از آنها 
وارد دروازه نشد و توپ روی خط بود که داور به اشتباه گل 
اعالم کرد و دیگری از روی نقطه پنالتی اول بود که داور به 
اشتباه خطای هند »حسن لرالکی« را گرفت و بازی به تساوی 
کشیده شد. اما با همت بچه ها قدرت بهادری هر 3 امتیاز را 
برای تیم و مردم اصفهان به ارمغان آورد وی در پایان افزود: از 

اصحاب رسانه و مطبوعات اصفهان تشکر و قدردانی می کنم 
و از آنها می خواهم توجه بیشتری به تیم فیروز صفه اصفهان 
داش��ته باشند، به دلیل اینکه بیشتر بازیکنانش بومی است و 
فقط یکی دو بازیکن غیر اصفهانی دارد. در دیگر بازی، تیم 
فوالدماهان اصفهان میهمان تیم فوتسال کیش ایر قم بود و 
توانست در دیداری نزدیك با حساب 2 بر 1 از سد حریفش 
بگذرد برای ماهانی ها محمد طاهری و مجید رئیسی موفق به 
گلزنی شدند. حسین افضلی در دومین دیدار که در این فصل 
سر مربیگری ماهانی ها را بر عهده دارد آهسته آهسته این تیم 
را به روزهای اوجش خواهد رساند. افضلی در فصل قبل با 
اقتدار توانست ماهان را قهرمان کشور و جام باشگاه های آسیا 
کند و با این نتیجه ای که در شهر قم به دست آورد تا حدودی 
می تواند قهرمان آسیا را از بحران عدم نتیجه گیری دور کند. 

ايران و كويت در فينال غرب آسيا 
 تی��م ملی فوتبال کش��ورمان عصر امروز برای پنجمین ب��ار در فینال 
مس��ابقه های غرب آسیا به مصاف تیم کویت خواهد رفت. قدرت تیم 
قطبی در ضربه های ایس��تگاهی اس��ت که به خص��وص مدافعان تیم ملی 
ضربه های ارسالی از جناحین را به خوبی تبدیل به گل می کنند. کویت نیز در 
مرحله قبلی با حساب چهار بر سه در ضربه های پنالتی از سد بحرین گذشت. 
کویت نسبت به تیم های عربی حوزه خلیج فارس فوتبالی نزدیك به ایران دارد 

و دیدارهای این دو تیم همیشه جذاب و دیدنی بوده است. 
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مركزی، طبقه اول
يك شنبه 11 مهر 1389/ 24شوال1431/ شماره Sunday 3 October 2010  360)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام حسن مجتبي )ع(:
 هالكت و نابودي 
 دين و ايمان هر شخص 
 در سه چيز است : 
تکبر ، حرص ، حسد .

افتتاح هتل ونوس اصفهان؛ برگ زريني در صنعت هتلداري و گردشگري 
  مهدي رفائي

همزمان با چهارمین روز از هفته گردشگري و با شعار: »گردشگري، بخش 
خصوص��ي و گروه هاي مردم نهاد« هتل ون��وس اصفهان واقع در خیابان 
آمادگاه، روبروي داروخانه اصفهان، افتتاح گردید. در مراسم افتتاحیه هتل 
ونوس، مدیران و پرس��نل هتل، میزبان مسئوالن سازمان میراث فرهنگي، 
صنایع دس��تي و گردشگري و نیز معاون سیاسي امنیتي استانداري بودند 
همچنین در این مراس��م مدیران صنف هاي گردشگري، مسئوالن اتحادیه 

هتلداران و انجمن هاي مردم نهاد گردشگري حضور داشتند. 
هتل ونوس در بهترين منطقه توريستي و حداقل فاصله مجاز به آثار 

تاريخي بنا شده است. 
مهندس مجتبي نادري فر، )مدیر هتل( که امروز پس از چند س��ال تالش 
براي گذر از مرحله هاي گرفتن مجوز ساخت و تجهیز هتل، تالش خود 
را با حضور پرشور مسئوالن و دوستداران گردشگري در مراسم افتتاحیه، 
تحقق یافته مي بیند، در گفتگو با زاینده رود ابراز داش��ت: پس از حدود 6 
س��ال فعالیت و مدیریت هتل صدف، خوش��حالم تا در عرصه دیگري به 
عنوان مدیر و س��رمایه گذار در هتل ونوس فعالیتم را ادامه دهم و هتلي 

داشته باشیم که با استانداردهاي روز جهان برابري کند. 
وي در خصوص مانع و مش��کل ها در راه س��اخت هت��ل ونوس گفت: 
مان��ع و س��ختي هاي زیادي را پش��ت س��ر گذاش��تیم ک��ه مهمترین آن 
قانون ه��اي ش��هرداري ب��ود ک��ه البته هم��کاري الزم اعمال ش��د و در 
 ادام��ه نیز مش��کل ارتفاع) از نظر میراث فرهنگ��ي( با تالش و همفکري 

برطرف شد. 
ــتن نور طبیعي و منظره هاي بكر آثار تاريخي، ارمغان پنجره هاي  داش

هتل ونوس 
مجتب��ي نادري ف��ر تجهیز و اح��داث پارکینگ هتل و نزدیک��ي به مراکز 
تاریخي و چهارباغ و نیز واقع شدن این هتل در منطقه پر تردد توریستي 
)میدان امام، چهلس��تون، بازار( را موجب خوشبیني در مسافرپذیري این 
هت��ل مي دان��د و از برتري هاي هتل ونوس بزرگ ب��ودن اتاق هاي آن را 
ذک��ر مي کند که طبق نقش��ه از 85 اتاق به 58 اتاق تقلیل یافته اس��ت تا 
فضاي بیش��تري را عرضه کن��د. از مزایاي دیگر این هت��ل، بزرگ بودن 
حمام ها و س��ه نبش بودن زمین احداث هتل است که باعث گردیده 90 
درصد اتاق هاي هتل نور طبیعي داشته باشند همچنین تجهیز کلیه اتاق ها 
ب��ه امکانات م��درن زندگي و افزون ب��ر آن: خدمات اینترن��ت و رایانه، 
ویدئوي مرکزي، پانل صوتي و وجود استخر، پارکینگ، سونا و امکانات 
متنوع در محیط هتل، محلي سرش��ار از آرامش و راحتي را با تماش��اي 
فض��اي میدان نقش جه��ان و عالي قاپو و در منطقه دیگر ش��گفتي هاي 
ک��وه صفه را براي میهمانان مهیا کرده و ب��ا فاصله کم از مراکز تفریحي، 
 تاریخي، به طور قطع خاطره هاي خوش��ي را براي عموم گردشگران رقم 

خواهد زد. 
اوج هنرهاي معماري تزئیني اصفهان، در هتل ونوس 

 ثقف��ي، از س��رمایه گذاران هتل ونوس در س��خناني در مراس��م افتتاحیه 
گفت: این هتل در مس��احت 700 متر مرب��ع و 5 هزار متر مربع زیربناي 
س��اخت به صورت س��نتي، مدرن و در 9 طبقه با 58 اتاق س��اخته شده 
است که داراي اتاق هاي 1 تا 4 تختخوابي و سوئیت هاي مجلل و منحصر 
به فرد مي باش��د و کافي ش��اپ و رس��توران آن با ظرفیت 200 نفر آماده 
همه گونه س��رویس دهي غذایي بوده که رس��توران بام هتل این خدمت 
را ب��ا منظره بي بدیل آث��ار تاریخي کامل مي کند، وي یادآور ش��د: هتل 
ونوس داراي: پارکینگ، اس��تخر، تاکس��ي سرویس و س��ونا بوده که در 
مدت 5 س��ال با همیاري بانك عامل )صادرات( س��اخته شده است، وي 
با تش��کر از ش��هرداري منطق��ه 3 و میراث فرهنگي اس��تان از هنرمندي 
و زحمت عزیزاني همچون: حاج حس��ین راهدان��ان )معمار(، حاج اکبر 
 شاهي و مصطفي طالبي )گچبري( اصغر ریاحي )الي چیني( استاد ارس
)گل ومرغ( و استاد عباسي به سبب مینیاتورهاي زیبا که باعث به وجود 
آم��دن این هتل س��نتي با امکانات مدرن که به حق فضاي زیبا و چش��م 
ن��وازي از هنر اصفهان ، معم��اري و تزئین اصیل را به نمایش گزارده اند، 

تش��کر و همچنین از مهندس صادقي و مهندس زماني مجریان تأسیسات 
و ناصر مغ��زي )معرق کار(، علي ترفع )آئین��ه کار( و هیأت مدیره هتل 

قدرداني کرد. 
ــش خصوصي در  ــوس، نتیجه همكاري بخ ــمند هتل ون ــروژه ارزش پ

گسترش گردشگري 
»اسفندیار حیدري پور« رئیس س��ازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و 
گردشگري استان اصفهان، پروژه ارزشمند هتل ونوس را نتیجه همکاري 
بخش خصوصي در گس��ترش گردشگري دانست و ابراز داشت: افرادي 
که این گونه صادقانه در صنعت گردش��گري س��رمایه گذاري مي کنند به 
این کار عشق مي ورزند و اگر غیر از این بود، سرمایه خود را در راه هاي 
پرس��ود و کم ریس��ك خرج مي کردند، وي تصریح کرد: سازمان میراث 
فرهنگ��ي اصفهان آماده هر گون��ه همکاري با بخش خصوصي در جهت 
تکمیل گوناگون زیرساخت هاي گردشگري است و در این حوزه اصفهان 
را در جذب س��رمایه بخش خصوصي موف��ق ارزیابي کرد، حیدري پور، 
س��اخت اینگونه اقامتگاه هاي توریستي را س��بب گسترش گردشگري و 
 آش��کار شدن بیشتر هویت و تاریخ و فرهنگ اصفهان در جهان توصیف 

کرد. 
ــدن 200  ــتقیم و اضافه ش ــغل مس افتتاح هتل ونوس با ايجاد 45 ش

تخت به هتل هاي استان، ارزشمند و قابل تقدير است. 
دکتر »محمد مهدي اسماعیلي« معاون سیاسي- امنیتي استانداري اصفهان، 
افتتاح هتل ونوس و ایجاد 45 ش��غل مس��تقیم و همچنین اضافه ش��دن 
 200 تخت به مجموع تخت هاي اقامتگاهي اصفهان را ارزش��مند و قابل 

تقدیر خواند. 
معاون سیاسي امنیتي استانداري اصفهان گسترش گردشگري را از مسائل 
اس��تراتژیك استان دانس��ت و افزود: اگر به انصاف نگاه کنیم بهترین راه 
توسعه صنعت و بر طرف شدن مشکل آب، نگاه درست و زیر ساختي به 
صنعت گردشگري است و ارتباط این موردها با همدیگر و افزون بر آن: 
 اجراي طرح آمایش س��رزمیني، سبب حل مشکل هاي حوزه گردشگري 

خواهد شد. 
وي تصریح کرد: اس��تعداد گردشگر پذیري اس��تان بسیار باالست، ولي 
با تاس��ف در فرهنگ س��ازي و ایجاد اطالع و امنیت در مقصد، کم کاري 

شده است. 
معاون سیاس��ي- امنیتي اس��تانداري اصفهان، با مقایس��ه کش��ور »قطر« 
ب��ا شش��صد هزار نفر جمعی��ت و 100 هزار تخ��ت در هتل هاي مجلل، 
وج��ود فقط 6 ه��زار تخ��ت در هتل هاي اس��تان اصفهان ب��ا »جمعیت 
نزدی��ك ب��ه 6 میلی��ون« را بس��یار اندك و تأس��ف بار خوان��د و تأکید 
ک��رد: بای��د انگی��زه الزم براي س��رمایه گ��ذاري بخ��ش خصوصي در 
 صنعت گردش��گري، توسط مس��ئوالن ایجاد ش��ود، وي در ادامه یادآور 
ش��د: کمپ هاي موقت سکونتي، نباید مسافران را از هتل  و مراکز اقامتي 
دور کند و کم کم باید از حجم آنها کاس��ته شود، چرا که از نظر آسایش 
و اتفاق ه��ا امنیت الزم در آنها وجود ندارد و کمپ هاي باغ غدیر و چند 
بوستان دیگر هزینه هاي سنگیني براي استانداري و شهرداري ایجاد کرده 

است. 
دکتر »اس��ماعیلي« برخورد با عوامل اجاره دادن منازل به طور غیر قانوني 
به مسافران و توریست ها که سبب به وجود آمدن رکود در هتلداري شده 
 بود را از اقدام هاي اس��تانداري در جهت کمك به هتلداري و گردشگري 

عنوان نمود. 
وي در پایان بر لزوم گس��ترش گردش��گري و ح��ل دغدغه هاي موجود 
 در این ح��وزه تاکید کرد و اختصاص طبقه ه��اي فوقاني مغازه هاي دور 
»می��دان امام« و در آین��ده »میدان امام علي« را به گردش��گري و فروش 

صنایع دستي از ابتکارهاي قابل اجراء دانست. 
 ش��ایان ذکر اس��ت: مراس��م افتتاحیه هتل ونوس با مج��ري گري زیباي 
بیژن رافعي، مجري نام آشناي رادیو و نیز تك نوازي موسیقي سنتي همراه 
 بود و در پایان مراس��م، میهمانان دعوت شده از قسمت هاي هتل بازدید 

کردند.


