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 رئي��س س��ازم���ان صن���اي��ع و مع������ادن 
چهارمح��ال و بختي��اري گف��ت: نخس��تين و 
بزرگ ترين واح��د توليد ورق گالوانيزه خودرو 
خاورميانه در اين اس��تان ب��ه زودي با حضور 

رئيس جمهور به بهره برداري مي رسد. 
رحمن كرمي در گفتگو ب��ا فارس با اعالم اين 
خبر اظهار داش��ت: مجتمع ورق گالوانيزه بدنه 
خودرو چهارمحال و بختياري با سرمايه گذاري 
بي��ش از 2 ه��زار ميليارد ريال س��اخته ش��ده 
اس��ت و ب��ا به��ره ب��رداري از آن، كش��ور در 
 تامي��ن ورق گالواني��زه خودرو ب��ه خودكفايي 

مي رسد. 
وي ب��ا بيان اينك��ه ظرفيت تولي��د اين مجتمع 
 ساالنه 400  هزار تن ورق خاص خودرو است، 
گفت: ميزان اش��تغال اين مجتمع در زمان توليد  

196 نفر به  صورت مستقيم است. 
كرم��ي ادام��ه داد: خريد هر ت��ن ورق خودرو 
در خ��ارج از اي��ران يك هزار تا ي��ك هزار و   
100دالر اس��ت، اين در حالي  اس��ت كه توليد 
 آن در داخل كش��ور  800 تا 900 دالر هزينه در 

بر دارد. 
رئيس س��ازمان صنايع و مع��ادن چهارمحال و 
بختياري تأكيد كرد: از آنجا كه قيمت تمام شده 
ورق هاي خ��ودرو گالواني��زه در داخل كاهش 
قاب��ل توجهي مي يابد در متع��ادل كردن قيمت 

خودرو تأثير به سزايي خواهد داشت. 
 وي ادام��ه داد: ظرفي��ت باالي تولي��د در كنار 
مش��خصه ه��ای فيزيك��ي نظير كش��ش پذيري 
ب��اال، مقاومت در براب��ر خوردگي، رنگ پذيري 
آس��ان، مقاومت در برابر حوادث و سبكي وزن 
كه س��بب كاهش مصرف س��وخت مي ش��ود، 
 از جمل��ه خ��واص ورق گالواني��زه خ��ودرو 

چهارمحال و بختياري است.

شهرداری كاشان توسط سازمان 
ش��هرداری ها و دهياری های 
كش��ور و ب��ه نمايندگ��ی از 
وزارت كش��ور متولی اصالح 
و بازنگری سيستم حسابداری 
شهرداری های كشور شد.مدير 

مالی شهرداری كاشان با اعالم اين خبر گفت: اين شهرداری با تشكيل 
تيم تخصصی، اجرای اين پروژه را توسط  15 نفر مشاور...

سراسری/ صفحه2

باپيام حضرت آيت ا... العظمی 
مظاهری زعيم ح��وزه علميه 
اصفهان و از مراجع عظام تقليد 
دومين  همايش مل��ی نماز و 
جوان به   ميزبانی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد نجف آباد برگزار 

شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد...
 سراسری / صفحه2

شهرداری کاشان مسئول اصالح 
سيستم حسابداری 

شهرداری های کشور 

 برگزاری دومين همايش ملی 
نماز و جوان

در چهارمحال و بختیاري با حضور 
رئیس جمهور؛ 

بهره برداري از بزرگ ترين 
واحد توليد ورق گالوانيزه 

خودرو خاورميانه    

در اولین همايش چهره هاي ماندگار انجمن نهاد كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان:

از فعاالن عرصه كتاب تقدير شد
صفحه 4

صفحه 2

در  برق  از  بخردانه  و  منطقی  استفاده  با 
شكوفايی اقتصادی جامعه سهیم باشیم.

تاريخ   726 شماره  مصوبه  استناد  به  تا  دارد  نظر  در  بیدگل  و  آران  شهرداری 
قطعه  يک  فروش  به  نسبت  بیدگل،  و  آران  شهر  اسالمی  شورای   1389/08/09
زمین مسكونی واقع در آران و بیدگل، بلوار امام خمینی)ره( به متراژ 144 مترمربع 
با قیمت پايه كارشناسی به ازای هر مترمربع 1/500/000 ريال، با شرايط خاص از 
طريق مزايده اقدام نمايد. لذا از كلیه متقاضیان واجد شرايط دعوت به عمل می آيد 
تا حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی جهت اطالع از 
شرايط و شركت در مزايده به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمايند، ضمنًا هزينه 

درج آگهی به عهده برنده مزايده است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 89/8/16

تاريخ انتشار نوبت دوم: 89/8/23

آگهی مزايده )نوبت دوم( 

حسن ستاری 
سرپرست شهرداری آران و بيدگل

شهرداری آران و بیدگل

توجه به فرش دستباف در  اولويت کاري 
دولت قرار گيرد

جام رفت ب��ه همين راحتی 
و تي��م فوتب��ال ذوب آه��ن 
اصفهان در ديدار نهايی جام 
باش��گاه های آسيا نتوانست 
تيم سئونگنام كره جنوبی را 
مغلوب كند و با حساب يك 

بر 3 نتيجه بازی را به حريف خود واگذار كرد با شروع مسابقه توپ 
و ميدان در اختيار ش��اگردان ابراهيم زاده بود و حتی در 25 دقيقه 

ابتدايی دو گل توانست وارد دروازه حريف كنند... 
ورزش / صفحه7

آرزو به دل مانديم؛
حسرت ايرانی ها 18 ساله شد
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 زاينده رود
سی نفر از مشهورترين شرق شناسان كشور 
فرانسه، اواخر هفته گذشته در هيأتی به سرپرستی 
»آنتوان اسفر« شرق شناس و استاد دانشگاه مشهور 
از شهر اصفهان بازديد نمودند. اين گروه شامگاه پنج 
ش��نبه در محل تاالر اشرف با معاون سياسی امنيتی 
استاندار اصفهان ديدار كرد و به تبادل نظر پرداختند. 
مسعود نيك آيين )مدير تشريفات و امور بين الملل 
اس��تانداری اصفهان( در گفتگو با زاينده رود نتيجه 
اين بازديد را مثبت ارزيابی كرد و گفت: استانداری 
اصفه��ان خ��ارج از بعد سياس��ی در جهت ايجاد 
فرصت های سرمايه گذاری و گردشگری با آغوش 
باز از گردش��گران و مشتاقان خارجی برای بازديد 
از اصفهان اس��تقبال می كند و اين امر در ماه های 
گذش��ته نتيجه ارزنده ای را برای استان اصفهان به 
همراه داشته اس��ت. آنتوان اسفر )سرپرست گروه 
شرق شناسان( در تاالر اشرف گفت: ما زيبايی های 
تمدن بش��ری را در اصفهان ديدي��م و قصد داريم 
تاريخ، فرهنگ و تمدن 7 هزار س��اله اصفهان را در 
جهان اشاعه دهيم.  سرپرست گروه شرق شناسان 
ادامه داد: در حقيقت در دنيای امروز يك دست صدا 
ندارد و برای زنده نگه داشتن فرهنگ ها و تمدن ها 
بايد همه گروه های فرهنگ دوس��ت به هم كمك 

كنند.
پل ساختن بهتر از ديواركشی است!

آنتوان س��فر )سرپرس��ت گروه ش��رق شناس��ان 
فرانسوی( در تاالر اشرف اصفهان تصريح كرد: پل 
ساختن بين فرهنگ ها بهتر از ناسزا گفتن است و 
اصفهان نمادی از پل سازی و پيوند در جهان است 
بايد بين دوس��تان و حتی دشمنان پل ايجاد كرد و 
شما در اصفهان با داشتن پل های زيبا ثابت نموديد 
كه بهترين مثال برای ارتباط و پيوند ملل هستيد و 
ما اكنون در جهان به پل احتياج داريم تا ديوارمحمد 
مهدی اس��ماعيلی معاون سياس��ی امنيتی استاندار 
اصفهان ضمن بيان اين مطلب كه ما صداقت شما 
)شرق شناسان فرانسوی( را می ستائيم و شما را هم 
وطن خود می دانيم درايت آنتوان اس��فر در رصد 
مس��ائل را تحسين كرد و گفت: اساس كار انقالب 
اسالمی فعاليت فرهنگی است ولی در دنيا جريانی 
انحصار طلب وجود دارد كه می خواهد همه مسائل 
و اتفاق ه��ا را آن طور كه خود می خواهد به مردم 
بازتاب دهد و ما چون رسانه ای جهانی نداريم توان 
مقابله با آن جريان  و ده ها رسانه اش را نيز نداريم 
و اين برای ما مشكل است كه جريان انحصار طلب 
جهانی عقايد و تمايالت خود را به اس��م اخبار به 

مردم جهان مخابره كند.

رأی مردم محور حكومت دينی در ايران است
محمد مه��دی اس��ماعيلی با بيان اي��ن مطلب كه 
حكومت دينی و عمل به دستورهاي اسالم در لوای 
مذهب شيعه و اطاعت از مرجع دستور اصلی زندگی 
مردم ايران است رأی مردم را محور حكومت دينی 
در ايران دانس��ت و افزود: در ايران همه مسئوالن به 
طور مستقيم و غير مستقيم توسط رأی مردم انتخاب 
می ش��وند حتی پيروزی قاطع سال 57 انقالب نيز 
توس��ط رفراندوم به رأی گذاشته شده و مردم خود 
نوع حكومت را مشخص كردند و همچنين رئيس 
جمهور، نمايندگان مجلس و حتی رهبر انقالب نيز با 
رأی مردم انتخاب شده اند و مجلس خبرگان منتخب 
مردم حتی به عملكرد رهب��ری نظارت دارد معاون 
سياسی امنيتی استاندار اصفهان سپس به حوادث و 
فتنه های پس از انتخاب��ات پرداخت و ابعاد عظيم 
حركت مردمی، ساده زيستی و فعاليت های سازنده 
دولت دكتر احمدی نژاد را تش��ريح كرد.می توانيم 
موافق نباشيم اما قصد داريم فضا را به نفع شما تغيير 
دهيم.آنتوان اس��فر در پايان ديدار در تاالر اش��رف 
گفت: فكر نمی كردي��م در اصفهان و ايرانی كه در 
رسانه ها اين چنين از آن چهره ترسناک می سازند 
اين قدر زيبايی، مهربانی و دوستی و برادری بوده و 

مدافع هنر و انديشه های انسانی باشد.

باپيام حض��رت آيت ا... العظم��ی مظاهری زعيم 
حوزه علميه اصفهان و از مراجع عظام تقليد دومين  
همايش ملی نماز و جوان به   ميزبانی دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد نجف آباد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانش��گاه آزاد اس��المی 
واحد نج��ف آباد در اين پيام كه توس��ط حجت 
 االس��الم و المس��لمين حس��ناتی ام��ام جمع��ه 
نجف آباد قرائت شد آمده است:نماز، روشن ترين 
ترسيم عبوديت بنده در برابر پروردگار متعال است 
و از اين جهت به تصريح قرآن كريم نقش بس��يار 
مهم بازدارندگي آدمي از زشتي ها و پليدي ها نيز 
بر عهده نمازگذارده شده است.همچنين در دومين 
همايش ملی نماز و جوان حجت االسالم والمسلمين 
قرائتی رئيس ستاد اقامه نماز كشور غفلت و شهوت 
را از عوامل اصلی ايجاد گناه دانست و اظهار داشت: 
داروی غفلت، رابطه انسان با نماز و داروی شهوت، 
ازدواج اس��ت. در اي��ن همايش ملی نماز و جوان 
ب��ه محوريت موضوع هايی ازجمله: رابطه نماز با 
محبت، نقش نماز در آرامش روحی و روانی انسان، 
آشنايی با انديشه های حضرت امام )ره( و گسترش 

فرهنگ نماز و نقش نماز و نيايش در پيشگيری از 
بيماری های روانی در سالن شهيد چمران دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد نجف آباد برگزار شد. دكتر سيد 
محمد اميری رئيس دانشگاه در همايش ملی نماز 
و ج��وان، ضمن عرض خيرمقدم خدمت حجت 
االس��الم والمسلمين قرائتی رئيس ستاد اقامه نماز 
كشور و همه مسئوالن و دانشجويان اظهار داشت: 
خداوند را شاكر و سپاسگزاريم كه توفيق برگزاری 
دومين همايش ملی نماز و جوان را نصيب همكاران 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد نموده است. 
وی افزود: بدون ترديد يكی از مهم ترين وظايف 
يك مدير در نظام جمهوری اسالمی بحث اشاعه 
نماز و ترويج فرهنگ اقامه نماز اس��ت و خداوند 
را سپاسگزار هستيم كه دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
نجف آباد در راستا اقامه نماز نيز مانند فعاليت های 
آموزشی و علمی رتبه برتر را دارد.رئيس دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد نجف آباد نماز را عمود دين و 
مظهر راز و نياز در پيشگاه خالقی دانست كه همه 
به او نيازمنديم وی تصريح كرد: در بررس��ی خود 
تاكنون نزديك به 300 پيوند با نماز را در هس��تی 

و خلقت خدا پيدا كرده ام. رئيس س��تاد اقامه نماز 
كش��ور افزايش معلوم ها و دانش را باعث افزايش 
بندگی انسان دانس��ت. وی خطاب به دانشجويان 
گفت: درس را برای درس بخوانيد و اين را بدانيد 
كه افزايش دانش شما سبب افزايش ادب و بندگی 
شما می شود. وی افزود: نماز باعث غرور شكنی 
می ش��ود و عبادت كردن با لقم��ه حرام مانند بنا 
كردن س��اختمانی بر روی شن است. وی تصريح 
كرد: اگر امروزه شخصی را می بينيم كه عالقه ای 
به اسالم نش��ان نمی دهد اين امر ناشی از يكی از 
دو عامل درس��ت معرفی نشدن اسالم به شخص 
 و يا نبودن آدم درس��تی كه اس��الم را به او نش��ان 

دهد. 
قرائتی اظهار داش��ت: ازدواج دو سوم دين است و 
شما جوان ها بايد در اس��رع وقت ازدواج كنيد و 
سعی ش��ما بر اين باشد كه مراسم ازدواج را آسان 
و كم هزينه برگزار كنيد. در پايان رئيس ستاد اقامه 
نماز كشور ضمن تشكر از همه مسئوالن و برگزار 
كنندگان دومين همايش ملی نماز و جوان، نسل نو 

را نسل مهمی برشمرد.

هيأت شرق شناسان فرانسوی از اصفهان بازديد کردند

سراسری
ايران

دستيار و مش��اور عالی فرماندهی معظم 
كل قوا تأكيد كرد: تدابير و سياست های 
حكيمان��ه رهبر قدرتمن��د و دورانديش 
انقالب  بود كه ب��ا مديريت های صحيح 
و قاطع ش��ان بعد از حمله به افغانستان و 
عراق مانع از آن شدند كه  آمريكايی ها به 

سمت ايران بيايند. 
به گزارش فارس، س��ردار سرلشكر سيد 
يحيی صفوی در مراسمی  كه به مناسبت 
گراميداشت ياد و خاطره شهدای گمنام 
منطق��ه ش��ميرانات  در ش��هرک ش��هيد 
محالت��ی برگزار ش��د، با تبيين ش��رايط 
فعلی ايران و جايگاه جهانی و منطقه ای 
آن گفت:  ع��زت و عظمتی كه هم اكنون 
جمهوری اسالمی و ملت بزرگ، شجاع، 
مومن و نجيب اي��ران در مقياس  جهانی 
دارد، در س��ايه جهاد ملت ايران در دفاع 
مقدس و مديون خون ش��هيدان گمنام و 

شهيدان بانام است. 
وی افزود: هركس��ی كه در اين كش��ور 
زندگی می كن��د، دارای كس��ب، كار و 
پس��ت و مقامی اس��ت باي��د  خودش را 
مديون خون شهيدان بداند كه اگر نبودند، 

كشور ايران تسخير و تجزيه می شد.  
دستيار و مشاور عالی فرمانده معظم كل 
ق��وا در ادامه با بيان اينكه عده ای س��عی 
دارند تا عظمت كاری كه  در دوران دفاع 
مقدس انجام شد را كم رنگ كنند، گفت:  
هم  اكنون حدود 22 سال از پايان جنگ 
می گذرد اما كسانی طی 30 سال گذشته 
سعی كردند عظمت كاری  كه رزمندگان 
دف��اع مقدس، عزيزان جهاد س��ازندگی 
و ارتش��ی و سپاهی و بس��يجی كردند، 

كم رنگ كنند يا  به سخره بگيرند. 
وی اف��زود: آنها س��عی كردن��د فرهنگ 
ش��هادت طلبی، فرهنگ جه��اد، فرهنگ 
و  ظلم  س��تيزی  فرهن��گ  مقاوم��ت، 
ايس��تادگی در برابر آمريكايی ها و مقابل 
صهيونيس��ت ها را زي��ر س��ؤال ببرند و 
حتی دنبال جاری كردن  فرهنگ تس��امح 
و تس��اهل در داخل كش��ور و سياست 
تس��ليم ش��دن در مقاب��ل زورگوي��ان 
جهانی به خص��وص  آمريكايی ها بودند 
اما ملت هوش��مند ما آنها را ش��ناخت و 
كس��انی را كه با  فرهنگ جهاد و فرهنگ 
اس��الم ن��اب محم��دی )ص( مخالف 
 بودند، از صحنه سياس��ی كش��ور بيرون 

كرد.  
صفوی در ادامه س��خنان خود با اش��اره 
به كتاب منتش��ر ش��ده خاطرات رئيس  
جمهور سابق آمريكا، گفت:  جرج بوش 
رئيس جمهوری قبل��ی امريكا در كتاب 
خاطرات خود كه در آن كش��ور به چاپ 
رس��يده، می  نويسد كه ما بعد از حمله به 
افغانستان و عراق تصميم حمله نظامی به 

ايران و سوريه را گرفتيم. 
چه عواملی  باعث ش��د آمريكايی ها بعد 
از افغانس��تان و عراق به ايران اس��المی 
حمل��ه نظامی نكنن��د؟  از نظر بنده علت 
ع��دم وقوع چني��ن اتفاقاق��ی چند دليل 
دارد: نخس��ت آنكه در اي��ن جهان تنها 
يك حكومت  ش��يعی و اسالمی به معنی 
كامل كلمه وج��ود دارد؛ حكومتی كه از 
بنيان مكتب شيعه و از دل قرآن و سنت 
 نب��وی تبديل به يك س��اختار سياس��ی 
ش��ده و اين حكومت ش��يعی جمهوری 
اسالمی ايران اس��ت و آيا اين  حكومت 

شيعی تحت عنايات خداوند و توجهات 
عصر)ع��ج(  ول��ی  حض��رت  خ��اص 
نيس��ت؟.  وی افزود: بی ش��ك تدابير و 
سياس��ت های حكيمانه رهب��ر قدرتمند 
و دورانديش انقالب  اس��المی بود كه با 
مديريت های صحيح و قاطع شان بعد از 
حمله به افغانس��تان و ع��راق مانع از آن 
 ش��دند كه  آمريكايی ها به س��مت ايران 

بيايند.   
صفوی در تبيي��ن آمادگی ه��ای دفاعی 
اس��المی  مس��لح جمهوری  نيروه��ای 
 ايران در مقابل��ه با هرگونه تعرضی، اين 
آمادگی ه��ا را س��تود و افزود:  از س��وی 
ديگر آي��ا آمادگی های نيروهای مس��لح 
مقتدر كش��ورمان به خصوص س��پاه و 
ارت��ش و مانورهای  موش��كی س��پاه و 
س��اير فعاليت های نيروهای مسلح، مانع 
حمل��ه نظامی آمريكا به ايران نش��د؟  در 
آن زمان 10 ميليون بس��يجی در كش��ور 
داش��تيم و 9 هزار گردان عاش��ورا آماده 
مقابله با آمريكايی ها بودند و  آمريكايی ها 
می دانس��تند اگر به ايران حمله كنند، به 
غير از نيروهای مس��لح ما بايد در مقابل 
9 هزار گردان  عاش��ورا، بسيجيان دالور 
كه شهادت طلبند و آموزش ديده اند، قرار 

بگيرند. 
فرمانده سابق كل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: اواخر جنگ آرزوی ما اين 
بود  كه هزار و 500 گردان عملياتی داشته 
باش��يم تا بتوانيم به اه��داف باالتری كه 
حضرت امام )ره( فرمودند دسترسی  پيدا 
كنيم و اين روحيه شهادت طلبی جوانان 
ما به خصوص بس��يجيان دالور از ديگر 
عواملی بود كه باعث شد تا  آمريكائی ها 
 ب��ه خ��ود ج��رات حمله ب��ه اي��ران را 

ندهند.  
صف��وی در تش��ريح مولفه ه��ای مكتب 
مقاوم��ت و صدور آن به ديگر ملت های 
آزادی خواه  جه��ان، گفت:  مل��ت ايران 
جه��اد را معنا ك��رد و فرهن��گ انتظار، 
مكتب ق��درت گرفتن اس��الم در جهان 
و تشكيل حكومت  اس��المی به رهبری 
حض��رت ولی عصر )عج( اس��ت و اين 
8 سال دفاع مقدس زمينه اين كار بزرگ 
اس��ت. وی در ادام��ه خاطرنش��ان كرد: 
دويست و س��يزده هزار شهيد، سيصد و 
س��ی هزار جانباز و 40 هزار آزاده ملت 
بزرگ ما و امام بزرگ��وار ما محصول 8 
س��ال دفاع  مقدس و بنيانگذاری مكتب 
جهاد و مقاومت و مكتبی شد كه تبديل 
به مكتب حزب اله شد.  دستيار و مشاور 
عال��ی فرماندهی معظم كل ق��وا گفت: 
مكتب مقاومت يعنی آن كه حضرت امام 
فرمودند انقالب را صادر می كنيم؛ مكتب 
مقاومت ش��هيدان و ملت  م��ا از ايران به 
لبنان رفت و مقاومت اسالمی لبنان يعنی 
حزب اله را ش��كل داد ك��ه در جنگ   33 
روزه، ارت��ش رژي��م  صهيونيس��تی را به 
شكس��ت وادار كرد و به فلسطين رفت 
و نيروهای حم��اس در جنگ   22 روزه، 

ارتش اسرائيل را به شكست وادار كرد.
سردار سرلشكر صفوی در پايان تصريح 
كرد: مكتب مقاومت كه خون ش��هيدان 
است، به ياری خداوند، جهان  خواران و 
متجاوزان و اشغالگران عراق و  افغانستان 
را از س��رزمين و بالد افغانستان و عراق 

بيرون خواهد كرد.  

رئيس ش��ورای سياس��تگذاری آرد و نان 
اس��تان تهران گفت: هيچ دليلی برای گران 
ش��دن نان وجود ندارد. مرتضی تمدن در 
هماي��ش ناظ��ران تعزيرات گن��دم، آرد و 
نان استان تهران با اش��اره به اجرای قانون 
هدفمند سازی يارانه ها افزود: هيچ مسأله و 
عاملی كه موجب افزايش قيمت نان باشد 
وجود ندارد. تمدن با اشاره به اينكه عده ای 
در پی ملتهب كردن بازار آرد و نان اس��تان 
بوده و قصد دارند مردم را در اين خصوص 
بترسانند، از تمامی ناظران تعزيرات آرد و نان 
خواست تا در آستانه اجرای قانون هدفمند 
سازی يارانه ها بر نظارت و بازرسی خود 
اف��زوده و با هرگونه اخالل برخورد جدی 
كنند. اس��تاندار تهران با بيان اينكه نظارت 
و بازرس��ی در نانوايی ه��ا به معنی مقابله 
با نانوايان نيس��ت بلكه آنان انس��ان های 
زحمتكش��ی اند كه خود هم��راه مردمند، 
تصريح كرد: ما از آنان پشتيبانی می كنيم. 
وی اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها 
را موجب از ميان رفتن بسياری از مشكل 
نانوايان و مردم در بخش كمی و كيفی نان 
دانست و گفت: با اجرای اين قانون تكليف 
چند قيمتی بودن آرد كه منشاء بسياری از 
نارضايتی های كنونی در اين مورد است از 
ميان می رود. تمدن خاطرنشان كرد: پس از 

اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها بهاء 
نان قيمت متعادلی خواهد داشت كه به هيچ 
قش��ری اعم از مردم و نانوا و فعاالن حوزه 
آرد و نان فشار وارد نخواهد آورد و به طور 
حت��م قيمت برای م��ردم در آن زمان قابل 
قبول خواهد بود. استاندار تهران در بخش 
ديگری از سخنانش به ابتكار راه اندازی و 
استقبال بسيار خوب مردم از نانوايی های 
آزادپز، افزايش چشمگير كيفيت نان، از ميان 
رفتن صف های طويل مقابل نانوايی ها را 
از جمله اثرهای بسيار مثبت نانوايی های 
آزاد پز عنوان كرد. تمدن افزود: نبايد اجازه 
دهي��د نانوايی ه��ای آزادپ��ز از معيارها و 

ضوابط قانونی پايين تر بيايند.
اس��تاندار تهران با ذكر اينك��ه در كنار اين 
نانوايی ها، نان صنعتی نيز افزايش می يابد، 
رعاي��ت ذائقه مردم در م��ورد نان را مورد 
توجه جدی سياس��تگذاران و برنامه ريزان 

اجرايی و اقتصادی دولت دانست.
تمدن، در تش��ريح اهداف قانون هدفمند 
سازی يارانه ها، منش��اء اجرای اين قانون 
را اج��رای عدالت دانس��ت و گفت: برای 
اجرای قانون عدالت محور هدفمندسازی 
يارانه ها نبايد خود را در قالب بخشنامه و 
وظيفه اداری و سازمانی بدانيم بلكه اجرای 

آن اكنون يك فرضيه است.

سرلشكر صفوي:
 تدابير حكيمانه رهبر انقالب مانع 

حمله آمريكا به ايران شد 

استاندار تهران: 
هيچ دليلي براي گران شدن نان 

و جود ندارد 

جهان نما نصف النهار

حمايت شورای امنيت از 
تشكيل دولت جديد در عراق    

شورای امنيت سازمان ملل، در بيانيه ای از موافقت احزاب عراقی بر سر 
تش��كيل دولت حمايت و از آن اس��تقبال كرد. در بيانيه رياست شورای 
امنيت آمده است: شورای امنيت از توافق حاصله در عراق برای تشكيل 

دولت مشاركت ملی استقبال می كند. 
بيانيه اشاره دارد، ش��ورای امنيت از روند سياسی فراگير و نتيجه معرف 
آن اس��تقبال می كند و سران عراق را تشويق به متعهد كردن مجدد خود 

برای ادامه آشتی ملی می كند. 
رئيس انگليسی شورای امنيت كه كشورش به همراه آمريكا بدون مجوز 
س��ازمان ملل عراق را اش��غال و هنوز نيز اين دو كش��ور هزاران سرباز 
در عراق دارند، گفت كه ش��ورای امنيت تعهد مجدد خود بر اس��تقالل، 
تمامي��ت ارضی، اتحاد و خودمخت��اری عراق را اعالم و بر اهميت ثبات 
و امنيت عراق برای مردم اين كش��ور، منطق��ه و جامعه بين الملل تأكيد 

می كند. 

برندگان جايزه صلح نوبل 
در ژاپن گرد هم آمدند

دااليی الما و ساير برندگان جايزه صلح نوبل در طول چهار دهه گذشته 
در هيروش��يمای ژاپن دور هم جمع می ش��وند تا از پايان بخش��يدن به 
وجود تس��ليح های هس��ته ای در جهان حمايت كنند. به گزارش ايسنا، 
برن��دگان جايزه  صلح نوبل هم چني��ن در اين گردهمايی توجهات را به 
وضع اس��فناک دو برنده ديگر جايزه صلح نوبل ليو ژيائوبو و آنگ سان 
س��وكی جلب خواهند كرد. لي��و ژيائوبو كه يكی از مخالفان دولت چين 
اس��ت و هم اكنون در زندان به سر می برد جايزه نوبل صلح 2010 را به 
خود اختصاص داد، اما به خاطر زندانی بودن در چين موفق به ش��ركت 
در گردهمايی نش��د. آنگ سان س��وكی فعال طرفدار دموكراسی ميانمار 
ني��ز به خاطر بازداش��ت خانگی نتوانس��ت در گردهمايی حضور به هم 
رس��اند. س��وكی در س��ال 1991 جايزه نوبل صلح را به خود اختصاص 
داد. دااليی الما، رهبر روحانی تبت كه در س��ال 1989 جايزه نوبل صلح 
را درياف��ت كرد به خبرگزاری آسوش��يتدپرس گفت: ش��ما می بينيد كه 
ليوژيائوبو موفق به حضور در اين گردهمايی نشده و اين بسيار اندوهبار 
است. گردهمايی ساالنه برندگان جايزه نوبل صلح برای جلب توجهات 
به س��مت دس��تاوردهای آنها و فعاليت های آنها و هم چنين ارسال پيام 
حقوق بشر و عدم خشونت در جهان برگزار می شود. در مراسم افتتاحيه 
اين گردهمايی تعدادی از كودكان محلی هيروشيما گردنبند های كاغذی 
»نم��اد صل��ح در ژاپن« به گردن برن��دگان جايزه صلح نوب��ل انداختند. 
برندگان جايزه صلح نوبل هم چنين به س��خنان »هيبا كوش��ايا« بازمانده 
حمله اتمی آمريكا به هيروشيما در تاريخ 6 اوت 1945 گوش فرا دادند. 
آكيهيرو تاكاهاش��ی، بازمانده انفجار هس��ته ای هيروشيما در زمان وقوع 
انفجار خارج از ش��هر قرار داش��ته و پس از وقوع انفجار در ميان كشته 
شدگان به سمت خانه خود حركت كرده است. وی اظهار داشت: من از 
بمب ه��ای اتمی متنفرم اما می دان��م ما نمی توانيم نفرت را با متنفر بودن 

از ديگران پاک كنيم.

اسماعیل هنیه: 
افق روشنی در سخنان عباس برای 
تحقق آشتی ملی ديده نمی شود  

 
منتخ��ب  دول��ت  نخس��ت وزير 
فلس��طين تأكيد كرد ك��ه عباس 
را  مس��أله  اي��ن  می خواه��د 
نادي��ده بگيرد كه چ��را آمريكا و 
رژيم صهيونيستی حماس را مورد 
محاصره قرار می دهند، اما وی در 
واشنگتن و تل آويو مورد استقبال 
قرار می گيرد. نخست وزير دولت 
منتخب فلسطين تأكيد كرد كه در 
س��خنان اخير »محم��ود عباس«، 

رئيس حكومت خودگردان فلس��طين هيچ افق روشنی برای اتمام آشتی 
مل��ی ديده نمی ش��ود. وی تصريح كرد كه عب��اس در صدد خلط اوراق 
درب��اره تفاوت های اساس��ی مي��ان مواضع دو جنبش فت��ح و حماس را 
دارد و در همي��ن راس��تا اعالم می كند كه هيچ تفاوت��ی ميان مواضع دو 
جنبش وجود ندارد. محمود عباس در س��خنان اخير خود برخی اظهارها 
و اتهام های قديمی عليه حماس و س��وريه و برخی ديگر از كشورهای 
منطقه را تكرار كرده و تالش كرد تفاوت های اساسی ميان موضع جنبش 

حماس با جنبش فتح را ناديده انگاشته و مدعی برابری ميان آنها شود.

كارتر: 
اسراييل وجهه درستی نزد 

آمريكايی ها ندارد
رئيس جمهور اسبق آمريكا اعتراف كرد كه رژيم صهيونيستی وجهه درستی 
نزد آمريكايی ها ندارد. به گزارش ايس��نا، جيمی كارتر، رئيس جمهور اسبق 
آمريكا در گفتگو با يك روزنامه سوئيس��ی تأكيد كرد: كه اين وجهه يكی از 
داليل حمايت فراگير آمريكا از دولت يهودی اس��ت. وی خاطرنشان كرد كه 
البی طرفدار رژيم صهيونيستی نقشی محسوس را در سياست های آمريكا ايفا 
می كند. وی هم چنين از مخالفت اس��راييلی ها با توقف شهرک سازی ها در 
اراضی فلسطينی انتقاد كرد و افزود: چنانچه اسراييل در جهت ايجاد صلح با 
فلسطينيان تالش می كند بايد ساخت و سازها در شهرک های يهودی نشين را 
متوقف كند. كارتر در پی سفر اخيرش به خاورميانه به وجود  35 قانون با هدف 
تبعيض عليه ش��هروندان غير يهود در سرزمين های اشغالی خبر داد و افزود: 
اسراييل با فلس��طينيانی كه در قدس شرقی زندگی می كنند به گونه ای رفتار 
می كند كه گويا آنها شهروند اين منطقه نيستند. وی گفت: در منطقه السلوان كه 
 55 هزار عرب در آن ساكن هستند حتی يك مدرسه وجود ندارد و بسياری از 
اراضی كرانه باختری نيز توسط  300 هزار شهرک اسراييلی اشغال شده است. 
كارتر اوضاع حاكم بر نوار غزه را هم چنان سخت و دشوار توصيف كرده و 
افزود: حدود  1/5 ميليون فلسطينی در اين منطقه زندگی می كنند كه  75 درصد 

از آنها آواره هستند.
رئيس جمهور اس��بق آمريكا انتخابات در س��رزمين های اش��غالی را بيانگر 
دموكراسی برای يهودی ها دانست زيرا قوانين گذشته در سرزمين های اشغالی 
حقوق  1/5 ميليون ش��هروند عرب و  32 هزار ش��هروند از قوميت های ديگر 
را نقض كرده اس��ت. وی ادامه داد: من نمی گويم كه اسراييل يك كشور غير 
دموكراتيك اس��ت اما مانند آمريكا و كشورهای اروپايی دموكراتيك نيست. 
كارتر تصريح كرد: فلسطينيان و اعراب به موفقيت مذاكره های مستقيم اعتقادی 
ندارد و اس��راييلی ها نيز حتی در دوره  توقف ش��هرک سازی ها به ساخت و 
ساز در اراضی فلسطينی ادامه دادند. رئيس جمهور اسبق آمريكا بازگشت به 
مرزهای  1967 و تشكيل كشور فلسطين را خواستار شد و دستيابی فلسطينيان 

به استقالل را در بهبود اوضاع معيشتی آنان سهيم دانست.  

چه خبر از پایتخت

توجه به فرش دستباف در اولويت كاري
 دولت قرار گيرد

معاون وزير بازرگانی و رئيس مركز 
ملی ف��رش ايران گف��ت: برگزاری 
نمايشگاه فرش دستباف اصفهان ثابت 
كرد فرش ايرانی هم چنان پويايی خود 
را حفظ كرده و با نش��اط به حيات 
خود ادامه می دهد و فرش دس��تباف 
ايران��ی تا مرگ فاصله  زي��ادی دارد. 
فيصل مرداسی اظهار داشت: برگزاری 
نمايشگاه فرش دستباف فرصتی برای 
ايجاد رونق در عرصه توليد و تجارت 
فرش دستباف است كه زمينه ای برای 
ايجاد كانون توجه برای مسئوالن امر 
را ني��ز فراهم می كن��د. وی ادامه داد: 
مركز ملی فرش ايران معتقد اس��ت 
به داليل مختلف اقتصادی، فرهنگی 

و سياس��ی توجه به فرش دس��تباف بايد در اولويت 
كاری دولت جمهوری اسالمی قرار بگيرد.  وي افزود: 
يك��ی از راهكارهايی كه مركز ملی فرش ايران برای 
افزايش اشتغال و در كنار آن ارز آوری كشور به دولت 
پيشنهاد می دهد، استفاده از توان صنعت فرش دستباف 
برای تحقق اين هدف است. وی اظهار داشت: فرش 
دستباف به دليل بومی بودن و كم  هزينه بودن آن برای 
توليد می تواند دست دولت برای رفع مشكل بيكاری 

در كشور را بگيرد. 
مرداس��ی با بيان اينكه فرش دستباف يك محصول 
ارزآور است كه دالر به دالر آن ارزشمند تلقی می شود، 
گفت: عالوه ب��ر توجيه اقتصادی كه در توليد فرش 
دستباف وجود دارد بسياری از كشورها برای تثبيت 
جايگاه خود در جهان به لحاظ سياسی از تجارت اين 
محصول استفاده می كنند. وی ادامه داد: برای نخستين 

بار و پس از چندين س��ال در برنامه پنجم توس��عه 
جايگاه بسيار خوبی برای فرش دستباف ايران در نظر 
گرفته شده است به گونه ای كه پس از پنج سال فرش 
دستباف ايرانی به موقعيتی مطلوب در عرصه جهانی 

دست خواهد يافت. 
رئيس مركز ملی فرش ايران با بيان اينكه شركت فعاالن 
فرش دستباف كشور در نمايشگاه های ژاپن، مسكو، 
اوكراين، لبنان، مي��الن، دموتكس آلمان و دموتكس 
ش��انگهای برای وزارت بازرگانی بسيار مهم ارزيابی 
می شود، گفت: در نمايشگاه شانگهای چين تاجرانی 
از ايران و به ويژه اس��تان اصفه��ان حضور دارند كه 
اين فرصت برای نخستين بار در تاريخ برگزاری اين 
نمايشگاه برای ايران به دس��ت آمده است. مرداسی 
تصريح كرد: تاجرانی كه در اين نمايشگاه ها حضور 
يافتند 100 درصد مورد حمايت وزارت بازرگانی قرار 

گرفتند . 

رئي��س مركز مل��ی فرش اي��ران در 
پايان خاطر نشان س��اخت: افزايش 
تعامل با تشكل ها، تعاونی ها و بخش 
خصوصی از جمله اولويت های مركز 
ملی فرش ايران است كه بستر اجرايی 
آن با راه اندازی جشنواره فروش فرش 

دستباف در داخل فراهم می شود. 
ــازی  اقدام جدی  در زمینه برندس
ــران صورت  ــتباف اي ــرش دس ف

نگرفته است
مديرعامل ش��ركت نمايش��گاه های 
بين المللی استان اصفهان گفت: نبود 
برند جهان��ی، گره ای بر پيكره فرش 
دس��تباف ايرانی اس��ت.به گزارش 
واحد رسانه شركت نمايشگاه های 
بين المللی استان اصفهان، رسول محققيان بيان داشت: 
فرش دستباف ايرانی عالوه بر اثبات ذوق و سابقه ايرانی 
می تواند عامل معرفی فرهنگ و تاريخ كشور باشد. 
وی با اشاره به اينكه فرش دستباف می تواند سفيری 
تاثيرگذار برای فرهنگ ايرانی باشد، گفت: در صورتی 
كه توجه ويژه به تجارت اين محصول شود ارزآوری 
آن بيش از صنعت نفت خواهد بود. مديرعامل شركت 
نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان اظهار داشت: 
ب��ا وجود اقدام هايی كه برای حمايت از اين صنعت 
صورت گرفته، سهم ايران از بازار فرش دستباف جهان 
ثابت نمانده است و طی سال های اخير شاهد افت و 
خيزهای بسيار اين هنر بوده ايم. محققيان افزود: از ديگر 
چالش هايی كه فرش دستباف ايرانی در حال حاضر با 
آن روبه رو شده معرفی نشدن صحيح فرش ايرانی از 

طريق تبليغات در داخل و خارج از كشور است. 

برگزاری دومين همايش ملی نماز و جوان

شهرداری كاشان توسط س��ازمان شهرداری ها و 
دهياری ه��ای كش��ور و به نمايندگ��ی از وزارت 
كشور متولی اصالح و بازنگری سيستم حسابداری 
ش��هرداری های كشور ش��د.مدير مالی شهرداری 
كاش��ان با اعالم اين خبر گفت: اين ش��هرداری با 
تشكيل تيم تخصصی، اجرای اين پروژه را توسط  
15 نفر مش��اور و كارشناس��ان ارش��د مالی انجام 

می دهد.سيد حسينعلی ابريشم  با اشاره به  حداكثر 
زمان نهايی شدن پروژه تا پايان سال 89 افزود: اين 
تيم از كميته های تخصصی از جمله كميته رايانه 
و كدينگ، كميته اموال و انبار، كميته حسابرس��ی، 
كميته بودجه، كميته تدوين دستور العمل حسابداری 

تشكيل شده است.
وی، تصريح كرد: اقدام هاي مطالعاتی و تحقيقاتی 
متعدد در حوزه مالی ش��هرداری كاشان و استقرار 
نظام بودجه ريزی عملياتی و سيس��تم حسابداری 
تعهدی به عنوان اولين ش��هرداری موجب شد تا 
مس��ئوليت اصالح و بازنگری سيستم حسابداری 
شهرداری های كشور  توسط سازمان شهرداری ها و 
دهياری های كشور به شهرداری كاشان محول شود.
به گفته وی در اجرای اين پروژه ضمن بهره گيری 
از نيروهای متخصص داخلی و مشاوران توانمند در 
حوزه مالی شهرداری ها در سراسر كشور دعوت به 

عمل آمده و بهره گيری می شود.مدير مالی شهرداری 
كاشان  انجام فعاليت های مطالعاتی با نمونه عملياتی 
شهر كاشان در مراحل  اجرای اين پروژه را خاطر 
نشان كرد و گفت: شفاف سازی وضعيت مالی از 
لحاظ تعيين ميزان دارايی ها و بدهی ها، ارتقاء توان 
مسئوليت پاسخگويی شهرداری ها در قبال مصرف 
منابع، مديري��ت بهينه منابع و كاه��ش هزينه ها، 
 امكان س��نجش مال��ی عملك��رد و فعاليت ها  از 
 مهم ترين دستاورد های مورد نظر اجرای اين طرح

 است.
ابريش��م ياد آور ش��د: محصول اين پروژه پس از 
مستند سازی و تجربه شهرداری كاشان در استقرار 
حسابداری تعهدی و انجام مطالبات تطبيق يا سيستم 
مشابه در ساير كشورها در قالب چندين شيوه نامه 
و نرم افزار تهيه و در اختيار شهرداری های كشور 

قرار خواهد گرفت.

شهرداری کاشان 
مسئول اصالح 

 سيستم حسابداری 
شهرداری های کشور 
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زیر پوست شهر

رو در رو 

پنجره

ب��ه گزارش فارس، زني با مراجعه به دادگاه 
خانواده ش��هيد محالتي دادخواس��ت نفقه 

خود را به قاضي يكي از شعب ارائه كرد.
 اي��ن زن در حض��ور قاض��ي نجفي رئيس 
ش��عبه 234 اين مجتمع قضاي��ي خانواده با 
بي��ان اينكه ي��ك ماه از زندگي مش��تركمان 
مي گ��ذرد، گف��ت: من ط��ي اين ي��ك ماه 
ي��ك بار هم نفق��ه از ش��وهرم نگرفته ام اما 
باي��د از همي��ن االن حق ش��وهرم را كف 
 دس��تش بگذارم تا حقوق هاي ديگرم را نيز 

بدهد.
 زن بيان كرد: ش��وهرم وض��ع مالي خوبي 
دارد ول��ي ب��ه هيچوجه ع��ادت به خرجي 

و نفق��ه دادن ندارد بنابراي��ن بايد از طريق 
دادگاه اقدام مي كردم؛ من يك نفقه مشخص 
 مي خواهم كه شوهرم از دادن آن نبايد امتناع 
و  ش��د  حاض��ر  دادگاه  در  م��رد   كن��د. 
گف��ت: من حرفي ن��دارم و حاض��رم نفقه 
همس��رم را بده��م و اگ��ر تا به ح��ال اين 
مبل��غ را نمي دادم به اين دلي��ل بود كه فكر 
مي كردم او تمايلي ب��ه وجه نقد ندارد و او 
 هديه و طال دوس��ت دارد ولي گويي اشتباه 

كردم. 
قاضي نجف��ي مرد را محك��وم به پرداخت 
ماه��ي 100 ه��زار تومان به عن��وان نفقه به 

زن كرد.

ش��بكه العربيه با اش��اره ب��ه اينكه 
توليدها و محصول های ارزان چين 
بازاره��ای جه��ان را قبض��ه كرده 
اس��ت افزود كه زن��ان چينی پس 
از كاالهای اين كشور وارد جامعه 
مصر ش��ده و ب��ا ازدواج با مردان 
مصری به رقيبی برای زنان مصری 

تبديل شده اند. 
به گزارش ايرنا العربيه در گزارش 
ويژه خ��ود از قاهره خاطرنش��ان 
ك��رد كه ازدواج م��ردان مصری با 
دختران چينی به حدی گس��ترش 
يافت��ه اس��ت كه اي��ن مس��أله به 

 يك پدي��ده در مصر تبديل ش��ده 
است.

 العربي��ه اف��زود: وزارت خانواده 
در مص��ر، ازدواج مصری ه��ا ب��ا 
دخت��ران چين��ی در م��دت اخير 
نف��وذ  گس��ترش  عن��وان  ب��ه  را 
مص��ری  جامع��ه  در   چينی ه��ا 

می داند.
 اين وزارتخانه در اين رابطه هشدار 
داد كه تع��داد دختران چينی كه به 
بهان��ه تجارت و تروي��ج كاالهای 
چينی ب��ه مص��ر س��فر می كنند، 

همچنان در حال افزايش است.

بر اساس پژوهش هاي صورت گرفته، 
جمعي��ت جوان��ان 20 ت��ا 29 س��اله 
 كشور از سال 1390 روند نزولي پيدا 

مي كند. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، اي��ن يافته هاي 
آم��اري و پژوهش��ي نش��ان مي دهد 
جمعيت جوانان كش��ور از س��ال هاي 
1387 ت��ا 1392 در اوج و جمعي��ت 
ج��وان كش��ور در ميانگين س��ني 29 
تا 20 س��ال در س��ال 1389 بيشترين 
نف��ر  ميلي��ون   17/8 يعن��ي   مي��زان 

است. 
بر اساس اين گزارش، جمعيت جوانان 
29 تا 20 ساله كه به اصطالح جوانان 
در س��ن ازدواج نيز گفته مي شوند از 
سال 1385 با حدود 16/2 ميليون نفر 
تا امسال با حدود 17/8 ميليون نفر سير 
صعودي داش��ته است اما در يك نرخ 
كاهش بس��يار اندک از سال آينده اين 
جمعيت ب��ه 17/7 ميليون نفر كاهش 
مي ياب��د و اين روند كاهش تا س��ال 
1392 به حدود 17/3 ميليون نفر و در 
 سال 1395 به كمتر از 15/5 ميليون نفر 

مي رسد. 
هم اكن��ون 8 ميلي��ون و 820 هزار و 
731 زن و 8 ميلي��ون و 968 ه��زار و 
348 م��رد 29 تا 20 س��اله در كش��ور 
وجود دارند كه بيش��ترين ميزان را در 
طي دوره 10 س��اله 95 تا 85 ش��امل 

مي شود. 
ــترين متقاضي  ــا بیش ــت دهم ب دول

مسكن و اشتغال مواجه است 
بر اين اس��اس دولت دهم با بيشترين 
جمعي��ت ج��وان در آس��تانه ازدواج 
در تاري��خ كش��ور مواج��ه اس��ت كه 
اي��ن مس��أله نيازهايي مانند مس��كن، 
 اش��تغال و ازدواج را ب��ه اوج خ��ود 

مي رساند. 
اج��راي ط��رح مس��كن مه��ر، ارائ��ه 
تسهيالت اش��تغال همچون بنگاه هاي 
گس��ترده  برنامه ري��زي  و  زودب��ازده 
دول��ت در ح��وزه ازدواج در همي��ن 
راس��تا در دولت ه��اي نه��م و ده��م 
برنامه ريزي ش��ده است. گفتني است، 

 تا پيش از دولت نهم مبلغ وام ازدواج 
توم��ان  ميلي��ون  ي��ك   جوان��ان 
 ب��راي زوجي��ن ب��وده كه اي��ن ميزان 
ه��م اكنون به 4 ميليون تومان رس��يده 
اس��ت و تا س��ه ماه آينده به 5 ميليون 
 توم��ان خواهد رس��يد و اي��ن ميزان 
ب��ا توج��ه ب��ه وق��وع ح��دود ي��ك 
ميلي��ون ازدواج در س��ال، تخصيص 
ه��زار   5 ح��دود  در  اعتب��اري 
 ميلي��ارد توم��ان را اجتن��اب ناپذي��ر 

مي كند. 
بیشترين ازدواج هاي كشور در سن 

24 تا 20 سال اتفاق مي افتد 
آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه در 6 
ماهه اول سال 1389 بيشترين ازدواج 
ثبت شده مردان و زنان در گروه سني 
24 تا20 س��ال با 364هزار و 833 نفر 

بوده است. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومي س��ازمان 
ملي جوان��ان در 6 ماهه اول امس��ال 
962 ه��زار و 296 نفر ازدواج كرده اند 
ك��ه ح��دود 38 درصد از اي��ن تعداد 
 را جوان��ان 24 تا 20 س��ال تش��كيل 

مي دهند. 
بر اس��اس اي��ن گ��زارش در 6 ماهه 
ازدواج  بيش��ترين   1389 س��ال  اول 
ثب��ت ش��ده م��ردان در گروه س��ني 
24 ت��ا 20 س��ال 194ه��زار و 998 
نف��ر و ب��راي زن��ان در همي��ن ب��ازه 
 س��ني 169 ه��زار و 835 نف��ر ب��وده 

است. 
آمارها نش��ان مي دهد، در سال 1388 
ميانگين سن ازدواج زنان 22/2 و براي 
مردان اين آمار 26/5 س��ال بوده است 
همچنين متوسط اختالف سن زوجين 
در همين س��ال 4/3 بوده در حالي كه 
اين ميزان در سال 1387 حدود 3 سال 

برآورد شده است. 
ب��ر اين اس��اس در 6 ماهه اول س��ال 
1389 تع��داد 481 هزار و 148 واقعه 
ازدواج به ثبت رسيده است كه نسبت 
ب��ه مدت مش��ابه س��ال قب��ل حدود 
 3/2 درص��د رش��د ازدواج را نش��ان 

مي دهد.

نام مبارک امام پنجم محمد بود .لقب آن 
حضرت باقر يا باقرالعلوم اس��ت، بدين 
جهت ك��ه: دريای دانش را ش��كافت و 
اس��رار علوم را آشكارا س��اخت .القاب 
ديگری مانند ش��اكر و صابر و هادی نيز 
برای آن حضرت ذكر كرده اند كه هر يك 
بازگوينده صفتی از صفت ه��اي آن امام 
بزرگوار بوده است. كنيه امام ابوجعفر بود. 
مادرش فاطمه دختر امام حسن مجتبی)ع( 
است. بنابراين نسبت آن حضرت از طرف 
مادر به سبط اكبر حضرت امام حسن)ع( 
 و از س��وی پ��در ب��ه امام حس��ين)ع( 

مي رسيد. 
پدرش حض��رت سيدالس��اجدين، امام 
زين العابدين، علی بن الحسين)ع( است. 
تولد حض��رت باق��ر )ع( در روز جمعه 
س��وم ماه صفر سال 57 هجری در مدينه 
جانگ��داز كربال هم��راه پ��در و در كنار 
جدش حضرت سيدالشهداء كودكی بود 
ك��ه به چهارمين به��ار زندگيش نزديك 
مي شد. دوران امامت امام محمد باقر)ع( 
از س��ال 95 هجری كه سال در گذشت 

امام زين العابدين)ع( است آغاز شد و تا 
سال 114 ه�. يعنی مدت 19 سال و چند 
 ماه ادامه داشته است. در دوره امامت امام
ام��ام  فرزن��دش  و  باق��ر)ع(  محم��د 
جعفرصادق)ع( مس��ائلی مانند انقراض 
اموي��ان و بر س��ر كار آمدن عباس��يان و 
پيدا ش��دن مشاجره هاي سياسی و ظهور 
سرداران و مدعيانی مانند ابوسلمه خالل 
 و ابومس��لم خراس��انی و ديگران مطرح

 است. 
بدين جهت امام محم��د باقر)ع( و پس 
از وی ام��ام جعفر صادق )ع( از موقعيت 
مس��اعد روزگار سياس��ی ب��رای نش��ر 
تعليم هاي اصيل اسالمی و معارف حقه 
بهره جس��تند و دانشگاه تش��يع و علوم 

اسالمی را پايه ريزی نمودند.
امام باقر )ع( دارای خصال ستوده و مؤدب 
به آداب اسالمی بود. سيرت و صورتش 
س��توده بود. پيوس��ته لباس تمي��ز و نو 
مي پوشيد. در كمال وقار و شكوه حركت 
مي فرمود. از آن حضرت مي پرس��يدند: 
جدت لباس كهنه و كم ارزش مي پوشيد، 
تو چرا لباس فاخر بر تن مي كنی؟ پاسخ 
مي داد: مقتضای تقوای جدم و فرمانداری 
آن روز، كه محرومان و فقرا و تهيدستان 

زياد بودند، چنان بود. 
من اگر آن لباس بپوش��م در اين انقالب 
افكار، نمي توانم تعظيم شعائر دين كنم. 
امام پنجم )ع( بسيار گشاده رو و با مؤمنان 

و دوستان خوش برخورد بود. 
با همه اصحاب مصافحه مي كرد و ديگران 
را نيز بدي��ن كار تش��ويق مي فرمود. در 
ضمن سخنانش مي فرمود: مصافحه كردن 
كدورت های درون��ی را از بين مي برد و 
گناهان دو طرف - همچون برگ درختان 
در فصل خ��زان – مي ريزد. امام باقر )ع( 
در صدقات و بخش��ش و آداب اسالمی 

مانند دستگيری از نيازمندان و تشييع جنازه 
مؤمنين و عيادت از بيماران و رعايت ادب 
و آداب و س��نن دينی، كمال مواظبت را 
داشت. مي خواست س��نت های جدش 
رسول ا... )ص( را در بين مردم زنده كند 

و مكارم اخالقی را به مردم تعليم نمايد. 
در روزهای گرم برای رسيدگی به مزارع و 
نخلستان ها بيرون مي رفت و با كارگران و 
كشاورزان بيل مي زد و زمين را برای كشت 
آماده مي ساخت. سرانجام در هفتم ذيحجه 
س��ال 114 هجری در سن 57 سالگی در 
مدينه به وسيله هشام مسموم شد و چشم 
از جهان فرو بست. پيكر مقدسش را در 
قبرستان بقيع - كنارپدر بزرگوارش - به 

خاک سپردند.

سازمان ملي جوانان اعالم كرد: 

جمعيت جوان کشور از سال آينده 
کاهش مي يابد

امام پنجم شيعيان 
شكافنده درياي دانش

جامعه

دانشيار دانشگاه شهركرد برنده  
جايزه  رياضيدان جوان ايران

 بهره برداري از 
دو  كانون پرورش فكري كودكان

تقدير از دو قهرمان معلول 
در كاشان

برگزاري همايش تجليل از 
خادمان فرهنگ مكتوب

ب��ه گزارش ف��ارس، به نق��ل از رواب��ط عمومي 
دانشگاه شهركرد، تاتيانا حسامي پيله رود، دانشيار 
گروه رياضي محض دانشگاه شهركرد از سوي مؤسسه 
رياضيات و پژوهش پژوهشگاه دانش هاي بنيادي ايران 
به عنوان برنده  جايزه رياضيدان جوان در س��ال 1389 

معرفي شد. 

كارشناس مس��ئول كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوان چهارمح��ال و بختياري گفت: همزمان 
با دهه فجر امس��ال دو كانون پرورش فكري كودكان و 

نوجوانان در اين استان به بهره برداري مي رسد.

از مهس��ا هدايزدلي و مريم صف��ارزاده دو بانوي 
معلول دو و ميداني  كار كاش��اني كه در مسابقات 
كشوري ضمن شكست ركورد كشوري موفق به كسب 
عناوين برتر شدند، طي مراسمي تجليل شد. به گزارش 
ف��ارس، رئيس اداره بهزيس��تي اين شهرس��تان در اين 
مراس��م با اش��اره به وجود 6 ه��زار و 250 معلول زير 
پوش��ش اين اداره گفت: برنامه هاي س��ازمان بهزيستي 
كش��ور به گونه اي برنامه ريزي ش��ده تا نش��ان دهد كه 
معل��ول  يك طبق��ه نات��وان در جامعه نيس��ت بلكه از 
توانايي ه��اي بالق��وه و همراه با كرام��ت و عزت نفس 

برخوردار است.

از  »تجلي��ل  هماي��ش  دبيرخان��ه ي  س��وي  از 
گردي��د  اع��الم  مكت��وب«  فرهن��گ   خادم��ان 
ك��ه 36 عنوان، شايس��ته كتاب برگزي��ده در حوزه هاي 
مختلف ش��ناخته شده اند. به گزارش ايمنا، تعداد 1002 
عن��وان كتاب چاپ اول به دبيرخانه  همايش »تجليل از 
ك��ه  اس��ت  رس��يده  مكت��وب«  فرهن��گ   خادم��ان 

از اين تعداد، 826 عنوان به مرحله  دوم راه يافته اند.
 پ��س از انج��ام داوري مرحل��ه  دوم، 22 عنوان كتاب 
شايسته  تقدير با اعطاي لوح سپاس و 36 عنوان شايسته  
كتاب برگزيده در بخش هاي تأليف و ترجمه در حوزه  
كليات، روان شناس��ي، فلس��فه و عرفان، دين و مذهب، 
علوم اجتماعي، زبان و زبان شناسي، علوم خالص، علوم 
عملي )كش��اورزي و دامي، پزشكي و پيراپزشكي و...( 
هنر و معماري، ادبيات )شعر، ادبيات داستاني و كليات 
مس��ائل ادبي( تاري��خ و جغرافيا و ك��ودک و نوجوان 

شناخته شد.

مطالبه نفقه يك ماه بعد از
شروع زندگي مشترك

چين برای مردان عرب دختر هم 
صادر می کند!

اغلب افراد اطالعاتی درباره عالمت هاي احساسی بيماری 
افس��ردگی دارند، اما عوامل اين بيماری ش��ايع تنها به اين 
موارد محدود نشده است و عوارض جسمی را نيز شامل 
می ش��ود كه كمتر مورد توجه قرار می گيرد. از جمله اين 
عوامل سردرد، كمردرد، اختالل هاي گوارشی و اختالل در 

خواب است كه به بررسی آنها می پردازيم.
سردردها: 

سردردها در بين افراد مبتال به افسردگی بسيار رايج است. 
اگر فرد مبتال به سردرد ميگرنی شده باشد، با بروز افسردگی 

شديدتر هم می شود.
كمر درد: 

اگر فرد مبتال به كمر درد بوده اس��ت، اين اختالل روحی 
مزيد بر علت شده و درد را شديدتر می كند.

درد مفاصل و ماهیچه ها: 
به طور كلی افس��ردگی باعث می شود كه دردهای مزمنی 

نظير درد مفاصل بدتر شود.
درد قفسه سینه: 

ب��ه طور واضح بايد گفت كه در صورت احس��اس چنين 
دردی بدون هيچ تأملی بايد به پزشك مراجعه كرد و مورد 
آزمايش قرار گرفت. زيرا ممكن است عالمت يك بيماری 
جدی قلبی باشد. ولی به طور كلی در هنگام افسردگی نيز 

اين درد احساس می شود.
اختالل هاي گوارشی: 

از جمله نشانه هاي گوارشی ناشی از افسردگی عبارتند از 
احساس تهوع و استفراغ. همچنين فرد ممكن است دچار 

اسهال شود يا به طور مزمنی مبتال به يبوست گردد.
احساس خستگی و فرسودگی: 

مهم نيست كه فرد چه مقدار خوابيده است، ولی با اين حال 
احساس خس��تگی خواهد كرد. به طوری كه خارج شدن 
از رختخواب برای فرد بس��يار سخت و حتی غير ممكن 

می شود.
اختالل هاي خواب: 

در وضعيت افس��ردگی اغلب افراد دچ��ار كم خوابی می 
شوند. در اين حالت فرد خيلی زود از خواب بيدار می شود 
يا خيلی دير به خواب می رود. در نوع ديگر، فرد بيش از 

اندازه نرمال و طبيعی به خواب می رود.
تغییر وزن و اشتها: 

بعضی از افراد مبتال به افسردگی اشتهای خود را از دست 
می دهند و دچار كاهش وزن می شوند. بعضی ديگر افراد 
به نوع خاصی از غذاها مثل كربو هيدرات ها عالقه مند شده 

و در اين حالت مبتال به چاقی می گردند.
احساس سرگیجه و منگی: 

اين مورد نيز از ديگر عالمت ها و نش��انه های افس��ردگی 
می باش��د.خيلی از افراد مبتال به افسردگی به موقع درمان 
نمی شوند. چون پزش��كان در تشخيص علت اصلی اين 

اختالل ها دچار گمراهی می شوند. 

دردهايی که
 خبر از افسردگی می دهد

مهارت فرزندپروری يكی از اساسی ترين 
مهارت هايی اس��ت كه والدين به هنگام 
تربيت و پرورش فرزندان خود بايد از آن 
آگاهی داشته باشند. بيراه نيست اگر بگوييم 
بيش��تر والدين ايرانی از اين مهارت ها سر 
رش��ته ندارند و اصول فرزندپروری را به 
طور س��نتی و طبق ديده ها و شنيده های 
خود از نسل قبل فراگرفته اند. با پيشرفت 
علوم و روشن شدن نقش اين مهارت ها در 
تربيت فرزندان، كارشناسان و متخصصان 
علوم رفتاری هرچه بيشتر بر اهميت نقش 

والدين و كسب اطالعات و دانش در بارور 
ساختن و شكل گيری شخصيت كودكان 
تأكيد می ورزند. از جمله مهم ترين مسائلی 
كه والدين ب��ه وي��ژه در دوران نوجوانی 
فرزندش��ان بايد نسبت به آن اطالع داشته 
باشند، اختالل های اضطرابی است كه در اين 
دوره بروز پيدا می كند، مشكل های روان 
پزشكی در پسران شايع تر است اما به طور 
كلی می توان گفت، رفتارهای پرخاشگرانه 
و عصباني��ت در پس��ران و اضطراب در 
دختران ش��يوع بيشتری دارد. دكتر محمد 
قاضی، عضو هيأت علمی دانشگاه تهران 
و مش��اور خانواده، درباره اضطراب چنين 
می گويد: اضطراب به خودی خود مفيد 
اس��ت زيرا اگر اضطراب نباشد انسان به 
مخاطره می افتد. اگر اضطراب نباشد، يك 
كودک 5 س��اله بی محابا راه می رود و از 
پله می افتد اما او با درک خطرهايی كه در 
محيط پيرامونش وجود دارد حواس��ش را 

جمع می كند تا نيفت��د. ما بزرگ ترها هم 
اگر اضطراب نداش��ته باشيم بدون توجه 
به خطرها عرض خيابان را طی می كنيم. 
دانش آموز و دانشجو نيز بدون اضطراب 
نم��ی تواند درس بخوان��د و در تحصيل 
موفق باش��د. بنابراين اضط��راب به اندازه 
كافی ضرری ن��دارد اما اضطراب بيش از 
متوس��ط فلج كننده اس��ت و در عملكرد 
فرد اختالل ايج��اد می كند. گاه اضطراب 
با وسواس همراه می شود و تمام زندگی 
ف��رد را تحت تأثير قرار می دهد. كس��ی 
كه وس��واس دارد با اضافه كاری يا تكرار 
كارهای مش��ابه در واق��ع تالش می كند 
اضطراب خود را فرو بنشاند و راه حل آن 
س��رزنش كردن يا تذكر مدام نيست بلكه 
راه حل های خود را دارد كه ش��امل دارو 
درمانی و روان درمانی به صورت هم زمان 
اس��ت. والدين بايد تالش كنند آرامش را 
به فرزند مضطرب خود تلقين كنند و جو 
محيط خانواده را آرام نگه دارند. واقعيت 
اين است كه در بسياری از خانواده ها علت 
پرخاشگری و عصبی بودن و حتی اضطراب 
فرزندان ريش��ه در رفتارهای والدين دارد. 
غالمعلی افروز، رئيس سازمان نظام روان 
 شناس��ی و مش��اوره كش��ور، در اين باره 
می گوي��د: در خانواده هاي��ی كه يكی از 
والدي��ن يا ه��ر دو نفر افرادی حس��اس 
و عصبی هس��تند، بچه ها نيز به شدت از 
حالت ها و رفتارهای آنان متأثر می شوند 
ي��ا در خان��واده هايی كه پ��در و مادر هر 
دو افرادی تنبيه گر يا پرخاش��گر هستند، 
بچه های خانواده از آن ها تأثير می پذيرند و 
دچار مشكل هايی نظير كم رويی، اضطراب، 
عصبانيت، گوشه گيری و اختالل كالمی 

می شوند. 
بنابراي��ن رفتار بچه ها در واقع انعكاس��ی 
از مش��كل های پدر و مادر است و درمان 
والدين منجر ب��ه بهبود وضعيت فرزندان 

می شود. از اين رو ريشه يابی اختالل هايی 
چون اضطراب و پرخاش��گری كه ممكن 
است در كودكان 2 يا 3 ساله طبيعی باشد، 
ضروری اس��ت؛ اين اخت��الل با آموزش 
والدين و شناسايی علت دقيق بروز آن در 
س��ال های بعد رفع می شود. دكتر قاضی 
درباره علت ب��روز اختالل های اضطرابی 
در دوران نوجوان��ی توضي��ح می ده��د: 
دق��ت كنيد كه فقط درباره نوجوانی كلمه 
بحران ب��ه كار می رود. هرگز نمی گوييم 
بحران كودك��ی يا جوانی بلكه می گوييم 
بحران نوجوان��ی. دوره نوجوانی همراه با 
حساسيت ها و كنش های متفاوت از سوی 
فرد است. او از دوران كودكی فاصله گرفته 
است و می خواهد كودک نباشد اما هنوز 
هست و می خواهد بزرگ باشد اما نيست. 
او بين اين 2 دنيا گرفتار اس��ت و به علت 
تغييرهای فيزيكی و هورمونی با مس��ائل 

متعددی دست و پنجه نرم می كند.
 او می خواه��د مثل بزرگ ترها رفتار كند 
اما فاقد مهارت های كافی است و از طرفی 
كودک هم نيس��ت كه بخواهد همه چيز 
را از اول ي��اد بگيرد، مجموعه اين عوامل 
زمينه س��از بروز اضطراب و اختالل های 
آن در نوجوان می شود. در اين موقعيت، 
محيط اجتماعی و فضايی كه در آن بزرگ 

می شود، نقش اساسی دارد. 
او به دنبال هويت خود است، می خواهد 
احترام ديگران را جلب كند و اگر جامعه 
توانمندی و احترامی كه نوجوان خواهان آن 
است، به او ندهد، دچار اضطراب خواهد 
ش��د. طی تحقيق های روان شناختی روی 
5 هزار كودک و نوجوان تهرانی مشخص 
شد كه 25 تا 50 درصد نوجوانان درجاتی 
از شكل افسردگی دارند و 10 تا 40 درصد 
آن ها اختالل اضطراب و افسردگی را هم 
زمان با هم بروز می دهند. حسين ابراهيمی 
مقدم مش��اور خانواده با اش��اره به انجام 

بررسی آثار روان شناختی و فيزيولوژيكی 
مصرف ال��كل و حش��يش در نوجوانان 
گفت: بيشتر نوجوانان درگير مواد مخدر 
مش��كل هايي مرتبط با مسائل تحصيلی، 
كشمكش های خانوادگی، آشفتگی های 
هيجانی، اختالل های اضطرابی و س��ابقه 
بي��ش فعالی در كودكی دارند. البته به نظر 
می رسد يك الگوی پيچيده وجود دارد از 
جمله حساسيت های ژنتيكی و بيولوژيكی 
كه فرد بيش��تر از ديگران از مصرف مواد 
لذت می برد و افس��ردگی و اضطراب را 
در فرد به صورت موقت تسكين می دهد. 
براساس اين تحقيق ها مصرف الكل عالوه 
بر مس��تی، آش��فتگی حركتی، شناختی، 
مشكل های قلبی، تنفسی مشكل هايی نظير 
خس��تگی، تهوع، اختالل در حل مسأله و 
قضاوت، نداشتن تعادل، تحريك پذيری، 
تكلم مغش��وش و در م��واردی اغما را به 
دنبال دارد. اين روانشناس درباره مصرف 
حشيش می گويد: مصرف مقدار متوسط 
آن آثار خفيف پديد می آورد و نوجوانان 
چن��د ثانيه پ��س از اس��تعمال آن حالت 
خارش، گيجی و منگی پيدا می كنند و 10 
تا 30 دقيقه پس از مصرف احساس كاهش 

اضطراب دارند. 
اما به تدريج از نظر انجام حركت ها، تكلم و 
توانايی حل مسأله كند می شوند كه كندی 
در پاسخ های حركتی و شناختی می تواند 
توانايی فرد را در انجام دادن فعاليت های 
پيچيده ذهنی مانند انجام تكاليفش مختل 
كند. به گفته اين مشاور خانواده الگوبرداری 
در ميان نوجوانان زياد شده است و اغلب 
نوجوانان از مصرف مواد مخدر انتظار مثبت 
دارند به طوری كه انتظار دارند با مصرف 
مواد از حالت ناراحتی و عصبانيت خارج 
 ش��وند و حت��ی برخی از آن ها احس��اس 
می كنند كه وارد يك گروه حمايتی يا يك 
باند می شوند كه از آن ها حمايت می كند. 

عصبی  و  پرخاش�گری 
بودن فرزندان ريش�ه 
در رفتار والدين دارد

مديركل ام��ور تربيتي س��ازمان ملي 
جوانان گف��ت: جهيزي��ه و مهريه از 
مهم ترين عواملي اس��ت كه بر تأخير 

در سن ازدواج دامن مي زند. 
س��يد مه��دي ص��دري در گفتگو با 
ف��ارس با اش��اره به دالي��ل افزايش 
طالق اظهار داشت: در طول اين چند 
سال، همان طور كه تعداد ازدواج  هاي 
صورت گرفته بيش��تر ش��ده اس��ت، 
تعداد طالق نيز رو ب��ه افزايش بوده 
است؛ بر اس��اس آمار در 6 ماهه اول 
امس��ال، رش��د ازدواج 3/2 و رش��د 
طالق 6/2 بوده است كه افزايش رشد 
طالق بيش��تر به مشكل هاي فرهنگي 

برمي گردد. 
وي با بيان اينكه مش��كل جوانان در 
ام��ر ازدواج دالي��ل متع��ددي دارد، 
بيان داشت: مش��كل اقتصادي در امر 
ازدواج در اولوي��ت نيس��ت و اينكه 
ج��وان امروزي مش��كل اقتصادي را 
مختص قرن بيس��ت و يكم مي داند، 
طرز تفكر اش��تباهي است چرا كه در 
آي��ه اي از قرآن در 1400 س��ال قبل، 
دس��تور به نترس��يدن از فق��ر در امر 

ازدواج آمده است. 
ص����دري فق�����دان روح�ي���ه از 
خودگذش��تگي، حاكم ش��دن روحيه 
تجمل گراي��ي، بي اعتناي��ي زن و مرد 
به درخواست هاي يكديگر و دخالت 
والدي��ن را از جمله دالي��ل منجر به 
ط��الق خوان��د و تصريح ك��رد: اين 
معضالت، در زمره مس��ائل فرهنگي 
اقتص��ادي  مي گنج��د و در مس��ائل 
خالصه نمي ش��ود بنابراي��ن اگر اين 
مس��ائل برطرف ش��ود، بخ��ش قابل 

از ازدواج ه��ا  توجه����ي 
 موفقي�ت آمي����ز خواه��د 

بود.
ــاي  مهريه ه و  ــه  جهیزي
ــراي  ب ــي  عامل ــنگین  س

تأخیر در سن ازدواج 
وي س��نت هاي اش��تباه را 
داليل تأخير ازدواج معرفي 
كرد و افزود: ازدواج آسان 
اس��ت اما ام��روزه با پيش 
ش��رط هايي كه ب��راي آن 
ازدواج  داده اي��م،  ق��رار 
 را ام��ري س��خت جل��وه 

داده ايم. 
تربيت��ي  ام��ور  مدي��ركل 
 س��ازمان ملي جوانان ادامه 
داد: س��ربازي، تحصي��ل، 
مس���كن و اش���ت�غال را 
مقدمه اي براي ازدواج قرار 
داده اي��م و از طرفي اعتقاد 
داري��م، س��ن ازدواج باال 
رفته است در واقع شرايط 
به گونه اي ش��ده است كه 
گزينه اي  خواه��ان  هم��ه 
هستند كه هم سير تكاملي 
خ��ود را طي كرده باش��د 
و ه��م س��ن كمي داش��ته 
 باش��د. ص��دري تصري��ح 
كرد: پدر و مادري كه هنوز 
از س��ال ها زندگي،  پ��س 
لوازم و تجهيزهاي زندگي  
معتق��د  ندارن��د،  كامل��ي 
زوج  ي��ك  براي  هس��تند 
جوان بايد تمامي امكانات 
فراه��م باش��د در حال��ي 

كه اي��ن مس��أله هيچ 
توجي��ه عقل��ي ندارد. 
وي هدف از تش��كيل 
زندگ��ي را تكامل در 
همه جنبه هاي جسمي، 
فكري و ذهني دانست 
و گفت: دو جوان بايد 
يكديگر،  كم��ك  ب��ه 
هم��ه موانع زندگي را 
پش��ت س��ر بگذارند؛ 
نمي توان از دو جواني 
راه  ابت��داي  در  ك��ه 
هس��تند، انتظار داشت 
كه در مسائل اقتصادي 
 ح�����رف آخ����ر را 

بزنند. 
مدي��ر كل امور تربيتي 
جوانان  ملي  س��ازمان 
اينكه  ب��ه  اش��اره  ب��ا 
راه اندازي س��ايت 14 
س��كه، نخس��تين گام 
در زمينه مهريه است، 
اف��زود: ه��دف از اين 
فرهنگ سازي  س��ايت 
ك��م  مهري��ه  درب��اره 
نيست بلكه قرار است 
زماني كه اين س��ايت 
ميزان  ش��د،  تكمي��ل 
رضايتمندي از زندگي 
ي��ا مي��زان طالق هاي 
در  گرفت��ه  ص��ورت 
قشري كه با مهريه 14 
س��كه ازدواج كرده اند 
را بسنجيم و آن موارد 
كه  زوج هاي��ي  ب��ا  را 

ميزان مهريه هاي باال داش��تند، مقايسه 
كنيم.

ــازي در امر   دولت نگاه ساختارس
ازدواج دارد 

ص��دري اظهار داش��ت: ازدواج يك 
موض��وع عموم��ي و مردمي اس��ت 
و هيچ دس��تگاهي به لح��اظ قانوني 
نيس��ت؛  ازدواج  موض��وع  متول��ي 
دولت مس��ئوليت مس��تقيم در حوزه 
ازدواج ندارد و با نگاه ساختارسازي 
خ��ود به مي��دان مي آيد و بخش��ي را 
ترميم مي كند همچنين س��ازمان ملي 
جوان��ان، تنه��ا وظيف��ه اش رص��د و 
سياستگذاري در حوزه جوانان است 
 و اجراي امور به عهده اين س��ازمان 

نيست. 
مدير كل امور تربيتي سازمان جوانان 
در زمين��ه ازدواج، نق��ش همه آحاد 
جامعه از جمل��ه روحانيون، معلمان، 
اصحاب رسانه، خانواده و خود جوان 
را مهم دانس��ت و افزود: سازمان هاي 
غي��ر دولت��ي مي توانند بس��تر ورود 
موضوع هايي مانند ازدواج و مس��كن 
را ب��ه عرصه ملي فراه��م كنند كه از 
جمله آنها مي توان شبكه شفا »فعاالن 

امر ازدواج« را نام برد. 
وي خاطرنشان كرد: »شبكه شفا« يك 
تشكل مردمي است البته از اين شبكه 
آن هم در اوايل شكل گيري، نمي توان 
انتظار داشت كه در موضوع هاي ملي 
تأثيرگذار باش��د اما در ط��ول زمان، 
اي��ن س��ازمان ها بايد آنق��در توانمند 
ش��وند كه مانند بنيادهاي��ي معروف 
 امروزي ك��ه در جامعه مؤثرند، عمل 

كنند.
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پرخاشـــــگرانه  رفتارهـــــای  
پســران  در  عصبانيــت   و 
و اضطراب در دختران شيوع 

بيشتری دارد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

معاون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان از تشكيل ستاد ساماندهی 
تابلوهای شهری در اين حوزه خبر داد و تصريح كرد : ساماندهی و نظم 
بخش��ی به سيمای شهری بدون برنامه ريزی و هماهنگی بين بخشی در 
ش��هرداری و همكاری اصناف، اتحاديه ها، س��ازمان های نظام مهندسی 
ساختمان، نظام پزشكی، نيروی محترم انتظامی و دستگاه محترم قضايی 

ممكن نيست.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، 
منصور باقرصاد افزود: افراد جامعه هر روز ناگزير قسمت عمده ای از وقت 
خود را در فضای شهری به سر می برند،  همان طور كه می دانيد ظاهر مناظر 
و معابر شهری تأثير شگرفی بر آرامش روحی افراد جامعه دارد،  از اين رو 
معاونت خدمات ش��هری شهرداری اصفهان در نظر دارد تا با ساماندهی 
تابلوهای ش��هری عالوه بر تأمين  آرامش روحی افراد جامعه شهروندان 
را در يافتن واحدهای صنفی موردنظر ياری دهد. معاون خدمات شهری 
شهرداری اصفهان با تأكيد بر اهميت ساماندهی تابلوهای شهری گفت: 
معاونت خدمات ش��هری در س��ال 83 اليحه اين موضوع را با 20 ماده 
قانونی در رابطه با موضوع های س��يمای ش��هری و مبلمان آن به شورای 
شهر ارائه كرد و در سال 84 به تصويب رسيد. وی با اشاره به ضوابط و 
مقررات ساماندهی تابلوهای خدماتی- تجاری در سطح شهر گفت: بحث 
مخدوش شدن نمای س��اختمان ها و ديواره های شهری با تأكيد شورای 

معاونان در حال پيگيری است. 
باقرصاد با اش��اره به سرآمد بودن شهر اصفهان در كليه جنبه های شهری 
افزود: نصب تابلو و ديوارنويسی در سطح شهر توسط كسبه، واحدهای 
صنفی، پزش��كی و مس��كونی بدون در نظر گرفتن طراحی بدنه شهر و 
نمای ساختمان ها موجب شده سيمای تاريخی- فرهنگی شهر اصفهان 
خدشه دار شود. وی نصب تابلوهای غيرمتعارف بر ساختمان بدون در نظر 
گرفتن رنگ، نما، تركيب بندی و معماری آن بنا را موجب اتالف هزينه ها 
دانست و خاطرنشان كرد: هر واحد صنفی فقط می تواند يكی از تابلوهای 
تجاری و يا صنفی را در محل كسب خود نصب نمايد و بر اساس ضوابط 
هيچ صنف و متقاضی نمی تواند تابلو محل كسب خود را خارج از بدنه 

ساختمان نصب كند.

ديدار دبير عالی مجمع نخبگان استان 
 با مديرعامل شرکت سهامی 

ذوب آهن اصفهان
رسول رضوانی، دبير مجمع نخبگان در ديدار با مديرعامل شركت سهامی 
ذوب آهن اصفهان با ارائه آخرين گزارش از دس��تاوردهای مجمع عالی 
نخبگان اظهار اميدواری كرد:  با استفاده از توانمندی ها و استعدادهای اين 
مجموعه پويا بتوانيم در جهت باال بردن س��طح ارتقای دانش و فن آوری 
 صنعت اقدام ه��ای اجرايی صورت پذيرد. صفرعل��ی براتی مديرعامل 
ذوب آهن اصفهان نيز در اين ديدار ضمن استقبال از طرح و برنامه ريزی 
استفاده از توانمندی های كاركنان ذوب آهن به خصوص بازنشستگان را 

بسيار مثمرثمر توصيف نمود.

به منظور جلوگیری از سد معبر
احداث 20 غرفه عرضه 

ميوه و تره بار در کاشان 
مدير عامل معاونت خدمات شهری شهرداری كاشان از احداث 20 غرفه 
عرضه ميوه و تره بار در اين شهرستان خبر داد. مهندس مجتبی ولی پناه 
گفت: ساماندهی تعدادی از دست فروشان، خودروهای سيار، فروشندگان 
دوره گرد و عرضه محصول های تازه و مطلوب كشاورزان با قيمت ارزان 

به شهروندان از اهدف اجرای اين طرح است.
وی با اشاره به مكان اين غرفه ها در حاشيه ميدان بخارايی افزود: پاكسازی 
و جمع آوری غرفه های شنبه بازار واقع در خيابان غياث الدين جمشيد 
كاش��ان نيز از ديگر اقدام های معاونت خدمات ش��هری شهرداری اين 
شهرس��تان اس��ت. به گفته وی اين اقدام نيز به منظور سهولت در تردد 
مسير های منتهی به زيارت قدمگاه علی )ع( كه عبور و مرور عابرين و 

ساكنان منطقه مذكور را با مشكل مواجه كرده بود انجام شده است. 
ولی پناه، عدم رسيدگی و نظارت شورای اصناف و پيشه وران به وظايف 
قانونی خود را ياد آور و خواستار همكاری بيشتر شبكه بهداشت و درمان 
دانشگاه علوم پزشكی به منظور رفع  مشكل های عمده جهت جلوگيری 

از مشكل های سد معبر شد.
وی با اشاره به اينكه، سد معبر باعث تضييع حقوق شهروندان و نشان دادن 
چهره نامناسب شهر است تأكيد كرد: كسبه و صاحبان مغازه ها خودشان 

بايد در رفع سد معبر  پيشگام باشند. 
وی بخ��ش عم��ده ای از س��د معب��ر توس��ط كس��به ب��ا اش��غال 
و  ك��رد  نش��ان  خاط��ر  را  ش��ان  مغازه��ای  مقاب��ل   پياده روه��ای 
گفت: ساماندهی دست فروشان در بازار روز، مبارزه با مزاحمان و اشغال 
كنندگان پياده روها و رعايت مقررات اعالم شده توسط مجمع امور صنفی 
توس��ط كسبه و همچنين همكاری تمام دستگاه های انتظامی و امنيتی با 

شهرداری در رفع اين معضل مؤثر و راهگشا خواهد بود.

مدير طرح و برنامه شهرداری كاشان :
 افزايش مهارت کارکنان 

راهی مؤثر برای خدمت رسانی بهتر
مدير طرح و برنامه و آموزش شهرداری كاشان گفت: ارتقاء دانش كاركنان 
ش��هرداری و افزايش مهارت آنان راهی مؤثر برای خدمت رس��انی بهتر 
به شهروندان است. مهندس سيد مرتضی حسينی، از برگزاری 46 دوره 
آموزشی مختلف طی شش ماهه اخير امسال  خبر داد و افزود: شناخت 
تكنيك ها، روش ها و ابزارهای افزايش آن در شيوه های  اجرا و كنترل 
راهكارها از جمله مهارت های غير قابل كتمان برای پرس��نل شهرداری 
 قلمداد می ش��ود. وی تصري��ح كرد: از جمله راهكاره��ای مؤثر، انجام 
مطالعه های در زمينه های مختلف و آموزش پرسنل است؛ چرا كه بر طبق 
تجربه های كسب شده، انجام مطالعه صحيح و ارائه راهكارهای علمی- 

اجرايی برای بسياری از مشكل های شهری مفيد و مؤثر است.
وی با اشاره به اينكه آموزش و بهسازی منابع انسانی نوعی سرمايه گذاری 
مفيد و عامل كليدی در توسعه محسوب می شود گفت: نتيجه پژوهش ها 
نشان می دهند كه توجه به آموزش و بهسازی نيروی انسانی افزايش بهره 

وری را به دنبال دارد.

گشتی در اخبارروی میز

در بازديد سید محمد احمدی)شهردار گرگاب( از روزنامه زاينده رود

بيان عملکردها، مسائل و مشکل های حوزه شهری گرگاب

معاون برنامه ريزی اس��تاندار چهارمحال 
و بختي��اری گفت: انحراف دس��تگاه های 
اجرايی اين استان از برنامه چهارم توسعه 

بررسی و اعالم می شود. 
به گ��زارش فارس، حميدرض��ا فروزنده 
در جلسه ش��ورای برنامه ريزی اين استان 
اظهار داشت: دس��تگاه های اجرايی بايد 
گ��زارش عملك��رد خود طی س��ال های 
برنام��ه چهارم توس��عه را به ط��ور دقيق 
و كارشناس��ی ش��ده به دبيرخانه شورای 
برنام��ه ريزی تحويل دهند تا اين ش��ورا 
پ��س از بررس��ی های الزم انحراف های 
عملكرد دستگاه های اجرايی را مشخص 

و ارائه كند. 
وی ادامه داد: در عملكرد ارائه شده توسط دستگاه ها 
باي��د به طور دقيق جايگاه آن در آغاز و پايان برنامه 
چهارم مشخص و علل موفقيت يا عدم موفقيت در 

اهداف و برنامه ها نيز بيان  شود. 
فروزنده در ادامه با اش��اره به عملكرد بنياد مس��كن 

انقالب اسالمی اين استان گفت: در حال حاضر اين 
بنياد با برخی اهداف پيش بينی شده در برنامه چهارم  

فاصله دارد. 
وی اف��زود: در خص��وص تهي��ه طرح ه��ای هادی 
روس��تايی بنياد مسكن انقالب اس��المی اين استان 

عملكرد خوبی داش��ته و به اهداف برنامه 
توس��عه چهارم دس��ت يافته اما بر اساس 
همي��ن برنامه بايد تا پايان س��ال 88، 63 
درصد طرح های هادی اجرايی می شد كه 

اين درصد تحقق نيافته است. 
معاون برنامه ريزی استاندار چهارمحال و 
بختياری تصريح كرد: بنياد مسكن انقالب 
اس��المی اين استان همچنين تا پايان سال 
88 بايد 181 روس��تای در معرض خطر 
اس��تان را بازس��ازی كند كه 80 روستا از  
اين تعداد را بازسازی كرده و اين راضی  

كننده نيست. 
احم��د ايرج پور مع��اون ام��ور عمرانی 
اس��تاندار چهارمحال و بختي��اری نيز در 
اين جلس��ه اظه��ار داش��ت: دس��تگاه های اجرايی 
باي��د آمادگی الزم را جه��ت اعالم گزارش عملكرد 
طرح های عمرانی خود داش��ته باشند و گزارش های 
اعالمی بايد با آنچه كه در ميدان عمل اتفاق می افتد 

تطبيق كامل داشته باشد. 

شهرستان

معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان:
 تابلوهاي تجاري شهر 

ساماندهي مي شوند

معاون استاندار چهارمحال و بختیاري:

 اعالم انحراف دستگاه هاي اجرايي 
چهارمحال و بختياري از برنامه چهارم

ــكل های آن منطقه  ــهری و مش ــائل حوزه ش ــهر گرگاب و مس  از ش
بگويید؟

 شهرداری گرگاب از شهرداری های جديد التأسيس است، بر همين اساس بی شك 
مش��كل هايی هم دارد كه به مرور با همكاری و تعامل خوبی كه با مديريت 
استان و سازمان ش��هرداری ها وجود دارد برطرف و مرتفع خواهد شد و جا 
دارد در همين جا از كليه مس��ئوالن شهرس��تان و س��ازمان ها و مؤسسه های 

استان كه همكاری خوبی با ما دارند تشكر كنم. 
ش��هرداری گرگاب با كمك 26 ميليونی ساالنه سازمان شهرداری ها به عنوان 
بودجه، فعاليت می كند و فقط درآمدهای محلی می تواند كمكی برای تداوم 

مديريت شهری آن باشد.
س��رانه ش��هری گرگاب حدود 100 هزار تومان برای هر نفر است و اين شهر 
كه از توابع شاهين شهر و همجوار آن است؛ در فاصله 20 كيلومتری اصفهان 

قرار گرفته است. 
زندگی مردم بيشتر با شغل كشاورزی می گذرد كه به دليل آلودگی های صنعتی 
متأسفانه در سال های اخير كشت خربزه به عنوان معروف ترين محصول آن، 
 از رونق افتاده اس��ت و همچنين بی آبی و ممنوعيت كندن چاه در اين ش��هر،
مش��كل هايی را برای كشاورزان به وجود آورده است و ساخت و ساز هم به 

دليل بازار عمومی مسكن دچار ركود شده است. 
كمب��ود مركزه��ای ورزش��ی، فرهنگ��ی و تفريح��ی و نب��ود س��ازمان ها و 
اداره ها الزم و مس��ئول در اين امر در ش��هر احس��اس می ش��ود كه در نبود 
اي��ن مركزهای متولی، بی ش��ك وظيفه ش��هرداری س��نگين ش��ده و انتظار 
عموم��ی م��ردم از ش��هرداری ب��اال می رود ك��ه با توج��ه به بودج��ه ناچيز 
 ش��هرداری، پرداخت��ن ب��ه اي��ن نيازها و س��اخت پروژه های مذكور ميس��ر 

نيست.

ــهرداری گرگاب  ــای فرهنگی و تفريحی ش ــدی از فعالیت ه آقای احم
بگويید؟

با وجود بودجه كم و درآمد محلی ناكافی، س��عی ش��ده است در زمينه های 
فرهنگ��ی و تفريحی فعاليت هايی انجام ش��ود كه مهم ترين آن ها به ش��رح 

زير است: 
 چاپ تمبر يادبود ش��هدا و 64 شهيد گرگاب كه به نسبت، دارای باالترين 
رقم در منطقه اس��ت و ديدار با خانواده ش��هدا و اهدای اين تمبرهای يادبود 

به ايشان
 برنامه پياده روی خانوادگی 

 مس��ابقه های قرآنی و احكام و تقدير از برگزيدگان در دو بخش آقايان و 
خانم ها

 برگزاری نماز عيد فطر به صورت متمركز برای بار اول در منطقه 
 تشكيل ستاد واحد فرهنگی با حضور نهادهای فرهنگی موجود در منطقه 

 برگزاری مسابقه های فوتبال و هندبال و كسب رتبه دوم استان در هندبال 
در خصوص فعالیت های عمرانی در شهر گرگاب توضیح دهید؟

فعاليت ه��ای عمران��ی به عنوان مش��خص ترين فعاليت ش��هرداری در كنار 
فعاليت ه��ای خدماتی و نيز فرهنگی، اجتماعی همواره وجود داش��ته اس��ت 
 ك��ه برنامه ها و فعاليت های عملكردی ش��اخص آن در عمران بدين ش��رح 

است:
 23 پروژه عمرانی در دست انجام در گرگاب وجود دارد كه 22 مورد آن به 
بهره برداری رس��يده و پروژه شاخص آن ميدان ورودی و آب نمای آن است 

كه بهره برداری شده است. 
 احداث پارک به مساحت 4500 مترمربع كه 60 درصد پيشرفت فيزيكی داشته 

است

 انجام عمليات آبياری قطره ای در كل فضای س��بز تحت پوشش با هزينه 
90 ميلي��ون تومان؛ با توجه به اينكه ش��هرداری هيچگونه چاه آب مس��تقلی 
 ن��دارد و پيگيری ه��ا ب��رای حفر چ��اه هم بی نتيج��ه و بدون مج��وز مانده 

است.
 احداث كمربندی برای ش��هر و رهايی از مس��ير كوره های آجرپزی كه با 
طول 3 كيلومتر در حال پيشرفت سريع است و با اتمام آن عبور كاميون ها از 

داخل شهر كم تر می شود.
 احداث مميزی و س��امانه الزم برای امالک ش��هر در جه��ت بهبود درآمد 

شهری
 پالک كوبی كل ش��هر و تابلوگ��ذاری خيابان ها و پالک گذاری كوچه ها 

و منازل 
مهم ترين چالش ها و مشكل های شهر گرگاب از نظر شما چیست؟

در شهرس��تان شاهين شهر عدم تقسيم عادالنه عوارض در سطح شهرستان و 
ش��هرهای گز برخوار و گرگاب كه در مس��ير آاليندگی پتروشيمی و نيروگاه 
قرار دارند همواره مورد بحث بوده اس��ت و جا دارد در دولت عدالت محور 
فعلی با انجام اصالحات اين معضل برطرف ش��ود تا خدشه ای در نظر مردم 
از عدالت محوری ايجاد نش��ود و در اينجا از اس��تاندار محترم برای ورود به 
اين مسأله و توزيع عادالنه عوارض برای رشد همه شهرستان به طور عادالنه 
اس��تمداد داريم، چرا كه عدم توسعه متقارن در يك شهرستان سبب نارضايتی 

شهروندان و مسئوالن محلی می شود.
نبود ورزشگاه از مشكل های ديگر گرگاب است

با وجود در نظر گرفته شدن 20 هزار مترمربع زمين كه با تفاهم برای پروژه فجر 
10 در نظر گرفته شده قرار بر اين بود كه دهداری تا مرحله فونداسيون پيش 
برود و بقيه مرحله ها و تجهيز توسط شهرداری انجام شود كه متأسفانه به دليل 

بودجه ناكافی، پروژه متوقف شده است در سفر مهندس علی آبادی )رئيس سابق 
سازمان تربيت بدنی كشور( قول اتمام پروژه تا شهريور گذشته داده شده بود كه 
ميسر نگرديد و گرگاب بدون ورزشگاه ماند در حالی كه برخی از روستاهای 
اطراف با جمعيت كمتر، ورزش��گاه دارند و در اينجا جا دارد از اهالی محترم 
 و ساير س��رمايه گذاران كه تمكن مالی دارند، برای تكميل اين پروژه دعوت 

كنيم.
 فاضالب شهری ديگر مشكل گرگاب

از جهت اجرايی ش��دن فاضالب، رايزنی هايی با شركت آبفای استان شده و 
قرار اس��ت مطالعه های اوليه انجام شود كه با توجه به اختالف سطح زمين با 
شاهين شهر امكان پمپاژ يا انتقال به شبكه فاضالب شاهين شهر وجود ندارد و 
 بايد برای گرگاب و روستاهای اطراف شبكه فاضالب مجزا طراحی و ساخته 

شود.
فقدان سیستم اطالع رسانی مجازی مطلوب و موردهای ديگر 

متأس��فانه اينترنت و امكانات ADSL در ش��هر وجود نداش��ته كه قرار است 
مخابرات فقدان اطالع رس��انی مطلوب مجازی در اين شهر را مرتفع كند و با 
توجه به جمعيت جوان و محصل و دانشجو در اين شهر، وجود اين امكانات 

الزم به نظر می رسد. 
 در مورد ساير زيرساخت ها با كمك های اعتباری »سيل بند« شهر احداث شده 
اس��ت. به علت نزديكی با شاهين ش��هر مردم عالقه مند به خريد در آن شهر 
هستند و بازارهای روز و بازار تره بار با وجود كشاورزی زياد در اطراف شهر، 
هنوز به وجود نيامده اس��ت و در اين راستا شهرداری گرگاب جلسه هايی را 
با س��اير اداره ها و مسئوالن محلی و مردم برای به وجود آوردن يك بازارچه 
محلی و س��اماندهی به فروشندگان سيار ترتيب داده است و در آينده نزديك 

يك بازارچه هفتگی يا دايمی در گرگاب خواهيم داشت.

دولت هفت، طرح بزرگ اقتصادی را در دس��تور كار دارد كه هم اكنون زمينه 
اجرای طرح هدفمندسازی يارانه ها فراهم شده است اين مطلب را جعفررضا 
ش��هرضا فرماندار شهرضا درگردهمايی س��ازمان های مردم نهاد بيان نمود و 
گفت: سازمان های مردم نهاد می توانند با تعامل بيشتر با سازمان هدفمندسازی 
يارانه ها در شهرستان به اطالع رسانی اعضا، مخاطبان و اقشار مختلف جامعه 

بپردازند. 
جعفر رضا شهرضا در ادامه سخنان خود سمن ها )سازمان های مردم نهاد( را پل 
ارتباطی بين مردم و مسئوالن دانست و گفت : سمن های شهرضا با ارائه خدمات 
و فعاليت های ارزنده توانسته اند اين ارتباط را تقويت كنند، اما بايد با توسعه 
 عرصه فعاليت خود تمامی افراد جامعه به خصوص روستائيان را تحت پوشش 
برنامه هايش��ان قرار دهند. فرماندار شهرضا درباره رفع مشكل مكان سمن ها 
در اين شهرس��تان قول مساعد داد و افزود: در آينده ای نزديك ساختمان قبلی 
دادگستری تعمير و تجهيز می شود و در اختيار سازمان های مردم نهاد شهرضا 

قرار می گيرد. 
در ادامه اين جلس��ه خانم كرمی كارشناس امور اجتماعی فرمانداری شهرستان 
ش��هرضا ومسئول سازمان های مردم نهاد فرمانداری گفت : در حال حاضر در 
ش��هرضا 80 درصد ازسازمان های مردم نهاد )س��من های( ثبت شده در اين 
شهرس��تان فعال است كه زمينه فعاليت بيشتر آنها فرهنگی، آموزشی و خيريه 
می باش��د و در نظر داريم با راه اندازی بانك اطالعاتی س��من ها همكاری و 

تعامل بين آنها را افزايش دهيم. 

پروفسور حسن مس��لمی نائينی، مدير كل بورس و امور دانشجويان خارج از 
كشور وزارت علوم و تحقيقات و فناوری در خصوص ارتباط دانشگاه و صنعت 
گفت: بعد از انقالب و به خصوص از س��ال 1361 به بعد اولين مصوبه هيأت 
دولت مبنی بر تش��كيل دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه و ارتباط دانشگاه با 
صنعت در مراكز صنعتی بود كه كنفرانس های خوبی در اين زمينه برگزار شده 
است. ارتباط دانشگاه و صنعت يك حلقه گمشده ای است كه با تأسيس مراكز 
تحقيقات به اين حلقه دست پيدا كرده ايم و اين مراكز فعاليت های خوبی از 
جمله: پارک های علمی و فناوری در دانشگاه ها تأسيس كرده اند و اميدوارم 
كه اين ارتباط بيش��تر ش��ود و نياز دارد كه دانش��جويان با صنعت آشنا شوند. 
مسلمی نائينی در ادامه افزود: در بعضی از كشورها مثل ژاپن و چين دانشجويان 
اين كش��ورها در حد يك ترم و يا بيش��تر در صنعت كار می كنند تا با مسائل 
صنعت بيش��تر آشنا شوند تا پس از فارغ التحصيلی اطالعات خوبی و مفيدی 
از صنعت داشته باش��د. متأسفانه بيشتر پروژه ها و پايان نامه های دانشجويان 
 م��ا ب��ه صورت تئوری باش��د كه اين 20 درص��د و يا كمتر به نف��ع جامعه ما 

می باشد.
مسلمی در خصوص اعزام دانشجويان به خارج از كشور گفت: ما دانشجويان 
خوب و مس��تعد را به خارج از كش��ور اعزام می كنيم و در دنيا چنين محققان 
را كم داريم و در قبال اعزام روی چنين افرادی س��رمايه گذاری می كنيم. اين 
دانش��جويان كه به خارج از كش��ور اعزام می شوند در ابتدا بايد نيم نگاهی به 

مشكل های داخلی كشور داشته باشند.

 گردهمايی سازمان های 
مردم نهاد شهرستان شهرضا

در حاشیه برگزاري سومین همايش ملي مهندسي مكانیک
اعزام دانشجويان مستعد به خارج از کشور 

در اولین همايش چهره هاي ماندگار انجمن نهاد كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان:
از فعاالن عرصه كتاب تقدير شد

مهدی رفائی
براي اولين بار در كل كش��ور همايش ب��زرگ تجليل از چهره هاي ماندگار 
انجمن نهاد كتابخانه ه��اي عمومي به همت اداره كل كتابخانه هاي عمومي 
اصفه��ان در اولين روزهاي هفته كتاب و كتابخواني و در هجدهمين دوره 
هفته كتاب جمهوري اس��المي ايران در سالن اجتماعات مؤسسه فرهنگي 

مذهبي اهل البيت برگزار شد.
در اين مراس��م در چندين بخش متنوع از فرمانداران، بخشداران، شهرداران 
و مديران تأثيرگذار در عرصه كتابخواني، مسئوالن و حاميان، خيران،  مديران 
نمونه كتابخانه ها و كتابداران و كتابخوانان نمونه و برگزيده سراس��ر استان 

اصفهان تقدير ش��د. هم چنين در بخشي از مراس��م، از حافظان قرآن كريم 
و نيز برگزيدگان بخش »حجاب برتر« تجليل به عمل آمد و نيز مس��ئوالن 
دانشگاهي و مديران فعال در امر گسترش كتابخانه ها و فرهنگ كتابخواني 
مورد قدرداني واقع ش��دند. داوري ها براس��اس همكاري مؤسسه ها در 21 
ح��وزه كاري مرتبط با كتاب، كتابخان��ه و كتابخواني صورت گرفته و افراد 

فعال و پرتالش شناسايي شدند. 
تعدادي از اين افراد نخبگان كتابخوان و اعضاء برجسته كتابخانه هاي عمومي 
بودند، كه با همدلي مساعدت و تفاهم اين جمع در كنار فعاليت مستمر اداره 
كل كتابخانه هاي عمومي استان ش��اهد رشد شاخص هاي كمي وكيفي در 

روند فرهنگ سازي كتابخواني بوده ايم.

محم��ود ياوري مديركل نهاد كتابخانه هاي عمومي اس��تان اصفهان در اين 
همايش اهميت كتابخواني را در فرهنگ اس��الم برجس��ته توصيف كرد و 
اف��زود:  تفك��ر، مطالع��ه و تدبر همواره م��ورد نظر اس��الم و فرمايش هاي 
مقام معظم رهبري قرار داش��ته اس��ت چنانچه اگ��ر مطالعه فرهنگ غالب 
مردم ش��ود بيش��تر مش��كل هاي فرهنگي جامعه حل خواهد ش��د. ياوري 
اظه��ار اميدواري كرد: اين هماي��ش به عنوان اولين تجلي��ل از چهره هاي 
 ماندگار كتابخانه ها س��رآغاز تداوم اين طرح در س��اير ش��هرهاي كش��ور 
باشد. آيت ا... يوسف طباطبايي نژاد امام جمعه اصفهان در سخناني حضور 
در جم��ع نخبگان كت��اب و كتابخوان��ي را مورد افتخار دانس��ت و گفت: 
فعاليت هاي پرتحرک، پويا و رو به رش��د اداره كل كتابخانه ها س��بب رشد 

اين مقوله در استان شده است. ايشان افزود: ابعاد وجودي انسان به غذا نياز 
دارد و غذاي روح انس��ان مطالعه و كتاب خواندن اس��ت و آنچه معنويات 
انس��ان را باال مي برد فرهنگ كتابخواني اس��ت و اگر غذاي روح نامناسب 
باشد انسان به سمت انحطاط پيش مي رود، امام جمعه اصفهان تصريح كرد: 
مطالعه كردن بيش از ش��نيدن بر انسان تأثير مي گذارد و بايد مسائل مطالعه 
شده منظم بوده و در ذهن طبقه بندي شود تا موقع استفاده به سهولت قابل 
دسترس��ي باشد. ايشان خاطرنشان س��اخت: در هر موردي براي پيشرفت 
باي��د به روايت هاي ائمه و كتاب هاي موجود در آن خصوص مراجعه كرد 
 و افراد با گرفتن شغل نبايد از ادامه دادن مطالعه و باال بردن علم خودداري 

كنند. 

 زاينده رود
ــی  ــده رود در پ ــه زاينـ روزنام
ــالع  اط ــای  هدف ه ــه  ب ــیدن  رس
ــفاف، با نگاهی  ــالم و ش ــانی س رس
ــانی  ــتان ها و اطالع رس ــه شهرس ب

ــتان های  شهرس ــای  فعالیت ه از 
ــز زدايی از  ــراف، اقدام به تمرك اط
فعالیت های خبری و محتوايی خود 
نموده است و عالوه بر توزيع روزنامه 
ــتان های اصفهان و  ــر اس در سراس

چهارمحال و بختیاری، ارتباط خوبی 
ــتان های اين دو استان  را با شهرس
ــانی دقیق و  ــالع رس ــتای اط در راس
محرومیت زدايی خبری فراهم نموده 
است.  در تداوم ديدارهای مديران 

ــئوالن شهرستان ها و شهرهای  و مس
اطراف اصفهان، اين بار میزبان سید 
ــهردار گرگاب(  ــد احمدی )ش محم
ــم.  بودي رود  ــده  زاين ــه  روزنام در 
ــن بازديد از  ــهردار گرگاب ضم ش

ــان، به بیان  ــر روزنامه در اصفه دفت
ــائل و  ــهرداری، مس عملكردهای ش
ــهری گرگاب  مشكل های حوزه ش
ــئوال های ما پاسخ  پرداخت و به س

داد.
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فقدان سند مالكیت
8/276 شماره: 10315 آقاي محمدرضا اكبري طامه فرزند رمضان باستناد دو برگ استشهاد محلي كه 
هويت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي است كه سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه زمين معروف هفت قفيزي پالک شماره 100/778 واقع در طامه بخش 9 كه در صفحه 587 
دفتر 45 امالک ذيل ثبت 9147 بنام محمدرضا اكبري طامه فرزند رمضان ثبت و صادر و تس��ليم 
گرديده و در اثر جابجايي مفقود شده است چون درخواست صدور المثني سند مالكيت نامبرده را 
نموده طبق تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي ميشود كه هر كس مدعي 
انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود 
باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل 
سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند يا ارائه كننده مسترد گردد: 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكيت 

مرقوم صادر به متقاضي تسليم خواهد شد. تاريخ انتشار: 89/8/23
م الف/ 511                                                          شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

تأسیس
8/305 ش��ماره: 3092/ث 89/103 آگهي تأسيس شركت كيان بتن سپاهان سهامي خاص. شركت 
فوق در تاريخ 1389/08/12 تحت شماره 42188 و شناسه ملي 10260599696 در اين اداره به ثبت 
رس��يده و در تاريخ 1389/08/12 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن 
به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 
1- موضوع شركت:  انجام كليه امور خدماتي از قبيل طراحي، نظارت و اجرا در زمينه امور ساختماني،  
نقشه برداري، راهسازي و طراحي و اجراي فضاي سبز، جدول بندي توليد و اجراي انواع قطعات 
پيش ساخته بتني نظير جدول،  بلوک، تيرچه، موزائيك، سنگ فرش و...،  توليد بتن آماده،  ترخيص 
كاال،  صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- خريد و فروش كليه كاالهاي مجاز- تحصيل 
وام و اعتبارات داخلي و خارجي صرفاً جهت موضوع شركت- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و 
حقوقي- شركت در مزايدات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و 
خارج كشور و هر آنچه كه با موضوع شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت:  از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان شيخ صدوق جنوبي- 
كوي 16- پالک 74. 4- سرمايه شركت:  مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالي 
كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 
536640538 مورخ 1389/07/25 نزد بانك تجارت شعبه اشترجان پرداخت گرديده است و الباقي 
سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي سعيد كياني به سمت 
رئيس هيئت مديره. 2-5- خانم ليدا آقاداود مارناني به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي 
كريم كياني اشترجاني به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي سعيد كياني به سمت مديرعامل به 
مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شركت 
با امضاي مديرعامل و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل:  مجري مصوبات هيات 
مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم اكرم توكلي قيناني به عنوان بازرس اصلي. 

2-8- خانم مريم كياني اشترجاني به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 11069/2                   آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 تأسیس
8/307 شماره: 3088/ث 89/103 آگهي تأسيس شركت مهندسي ساينار ابنيه سپاهان سهامي خاص. 

ش��ركت فوق در تاريخ 1389/08/12 تحت ش��ماره 42189 و شناسه ملي 10260599658 در اين 
اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/08/12 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه 
اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي 
مي شود. 1- موضوع شركت: انجام كليه فعاليت هاي ساختماني و راهسازي بصورت اماني و پيماني 
از قبيل: طراحي- نظارت و اجراء- تهيه و توليد مصالح ساختماني- طراحي و اجراي تأسيسات برقي 
ومكانيكي با شركت در مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به 
مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت:  1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان بزرگمهر- انتهاي 
خيابان فرهنگيان- بن بست شكوفه- پالک 119. 4- سرمايه شركت:  مبلغ 1/000/000 ريال منقسم 
به بيست سهم 50/000 ريالي كه تعداد بيست سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط 
مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 604 مورخ 1389/08/04 نزد بانك ملي شعبه نورباران پرداخت 
گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي 
ميثم جمالي به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي امير جمالي به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 
3-5- آقاي مسعود جمالي به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي ميثم جمالي به سمت مديرعامل 
به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شركت 
با امضاي مديرعامل و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل:  مديرعامل مجري مصوبات 
هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي بهرام زماني به عنوان بازرس اصلي. 

2-8- آقاي مهدي جوانمردي به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 11069/4                 آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحدي ثبتي اصفهان

 
تأسیس

8/308 شماره: 3085/ ث 89/103  آگهي تأسيس شركت سامان انرژي نيرو سهامي خاص. شركت 
فوق در تاريخ 1389/08/12 تحت شماره 42182 و شناسه ملي 10260599624 در اين اداره به ثبت 
رس��يده و در تاريخ 1389/08/12 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن 
به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 
1- موضوع ش��ركت: 1- طراحي مهندسي، مشاوره و نظارت در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي 
و مديريت انرژي. 2- مش��اوره، مديريت و اجرا در زمينه مميزي انرژي 3- انجام تحليل هاي فني- 
اقتصادي در زمينه انرژي هاي نو 4- طراحي،  مشاوره و نظارت بر پروژه هاي روشنايي و نورپردازي. 
5- تأمين و تهيه اطالعات بهنگام در زمينه انرژي هاي تجديدنظر و نو )خورشيد، باد و...( 6- ارائه 
و برگزاري س��مينارهاي كوتاه مدت و سمينارهاي علمي- تحقيقاتي. 7- هرگونه فعاليت مرتبط با 
امور مهندس��ي و مش��اوره 8- خريد و فروش كاالهاي مجاز 9- واردات و صادرات كاالهاي مجاز 
10- هرگونه اخذ و اعطاي نمايندگي در سطوح ملي و بين المللي. 2- مدت شركت:  از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان چهارباغ خواجو- 
كوي صدر- صحه نايب جواد- پالک 63- واحد 1. 4- سرمايه شركت: مبلغ 100/000/000 ريال 
منقسم به ده هزار سهم 10/000 ريالي كه تعداد ده هزار سهم با نام مي باشد كه مبلغ 35/000/000 
ريال توسط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 122863 مورخ 1389/07/22 نزد بانك ملي شعبه 
اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران 
شركت: 1-5- آقاي سيد محمدعلي بدري به سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي سعيد شفيعي به 
سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي احمدرضا زماني فروشاني به سمت عضو هيئت مديره. 
4-5- آقاي حميدرضا چلونگر به سمت عضو هيئت مديره. 5-5- آقاي علي اشراقي به سمت عضو 
هيئت مديره. 6-5- آقاي سيد محمدعلي بدري به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند.  
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدآور شركت با دو امضاء از سه امضاي آقايان 

حميدرضا چلونگر )عضو هيأت مديره( و سيد محمدعلي بدري )رئيس هيأت مديره و مديرعامل( و 
آقاي سعيد شفيعي )نايب رئيس هيأت مديره( و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل:  
مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم مهين پهلوان 

صادق به عنوان بازرس اصلي. 2-8- خانم مريم مهرشاد به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 11069/5                    آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
تغییرات

8/309 ش��ماره:  11796/ ث-89/8/10 آگهي تغييرات مؤسس��ه حقوقي سيد محمدرضا صالحي 
ثبت شده بشماره 2220 و شناسه ملي 10862134735 برابر درخواست 1389/8/8 و پروانه شماره 
187/9040-1389/4/12 مركز مشاوران حقوقي و وكال و كارشناسان قوه قضائيه پايه وكالت از 2 به 
يك تبديل شد و مدت مؤسسه از 2 سال براي مدت نامحدود تبديل شد؛ امضاي ذيل ثبت در تاريخ 

1389/8/10 تكميل گرديد. 
م الف: 11070/7                       آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

ابالغ رأي
8/310 كالس��ه پرونده: 612/89، شماره دادنامه: 864-89/8/15، مرجع رسيدگي: شعبه 27 شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان:  جواد الماسي نشاني:  اصفهان- خيابان پروين دوم- طبقه زيرين- بانك 
انصار، وكيل: اصيل، خوانده: رضا صالحي خيرآبادي نشاني: مجهول المكان، وكيل: اصيل، با عنايت 
به محتويات پرونده و نظريه مش��ورتي اعضا ش��ورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت 

بصدور رأي مي نمايد:
رأي قاضي شورا

دعوي جواد الماسي فرزند حسن بطرفيت رضا صالحي خيرآبادي بخواسته مطالبه مبلغ سي ميليون 
ريال 30/000/000 ريال وجه ده فقره حواله قرض الحسنه شماره تعاوني اعتبار حسنات به شماره هاي 
18776 و 18777 و 18685 و 18903 و 18904 و 18905 و 18919 و 18920 و 18690 به انضمام 
مطلق خس��ارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت 
صادره از سوي بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و اينكه خوانده با توجه به ابالغ نشر آگهي روزنامه در جلسه رسيدگي حاضر نگرديده 
و اليحه دفاعيه اي به اين شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
سي ميليون ريال 30/000/000 ريال بابت اصل خواسته و سي هزار ريال 30/000 ريال بابت هزينه 
دادرسي و همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن بر اساس 
نرخ اعالمي از س��وي بانك مركزي برعهده اجراي احكام مي باش��د در حق خواهان صادر و اعالم 
مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه مي باشد 
 و پ��س از 20 روز از واخواه��ي قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم عمومي حقوقي اصفهان 

مي باشد.
م الف/ 11133                                      قاضي شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
تغییرات

8/313 شماره: 11319 آگهي تغييرات شركت صنايع شيمي نشان سپاهان سهامي خاص به شماره 
ثبت 355 و شناسه ملي 10260078052 با استناد به صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده و هيئت 
مديره مورخه 89/07/02 در شركت صنايع شيمي نشان تغييرات به شرح ذيل بعمل آمد. 1- آقايان 

بهزاد نيسانيان و احمد دواري و بهنام نيسانيان به سمت اعضاي هيئت مديره به مدت دو سال انتخاب 
شدند. 2- آقاي بهزاد نيسانيان به سمت مديرعامل و آقاي احمد دواري به سمت رئيس هيئت مديره 
و آقاي بهنام نيسانيان به سمت نائب رئيس هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند و كليه 
اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاء   آقايان بهزاد نيسانيان و احمد دواري و مهر شركت 
معتبر است. 3- آقاي محسن برنجي اردستاني به سمت بازرس اصلي و آقاي عليرضا طحانيان به 
سمت بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب شدند. 4- ترازنامه و حساب سود و زيان شركت 
منتهي به سال 88 مورد تصويب قرار گرفت. 5- روزنامه كثيراالنتشار زاينده رود جهت نشر آگهي 

هاي شركت انتخاب گرديد.
م الف/ 260                                                        فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان

 
ابالغ وقت رسیدگي

8/315 در خص��وص پرون��ده كالس��ه 848/89 خواهان صندوق قرض الحس��نه حضرت محمد 
دادخواس��تي مبني بر مطالبه به طرفيت علي تيموري تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز 
يكشنبه مورخ 89/9/28 ساعت 16 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خودنده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان 
محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصميم مقتضي 

اتخاذ مي شود.
شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
8/316 كالسه پرونده: 345/89، شماره دادنامه:  701-89/5/19، مرجع رسيدگي: شعبه ششم شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان:  حسينعلي رضايي،  نشاني: شهرک اميرحمزه- خ هشتم- فرعي دوم- 
پ 16، خوانده: فتح اله غالمي، نشاني: مجهول المكان،  خواسته: مطالبه مبلغ سي و نه ميليون ريال 
بابت چك شماره 85291 به سررسيد 88/2/20، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه 
مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال به شرح آتي مبادرت 

به صدور رأي مي نمايد:
رأي قاضي شورا

در خصوص دعوي آقاي حسينعلي رضايي به طرفيت آقاي فتح اله غالمي به خواسته مطالبه مبلغ سي 
و نه ميليون ريال بابت چك شماره 85291 به سررسيد 88/2/20 به عهده بانك ملي بزرگراه ذوب 
آهن، با توجه به محتويات پرونده و صدور گواهي عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده به دليل مجهول 
المكان بودن و عليرغم نشر آگهي در جلسه دادرسي حاضر نگرديده و هيچگونه اليحه دفاعيه اي 
مبني بر عدم دين و برائت ذمه خويش ارسال و اقامه ننموده است لذا دعوي خواهان عليه خوانده 
ثابت به نظر مي رسد كه به استناد مواد 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آ.د.م 
حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سي و نه ميليون ريال بعنوان اصل خواسته و چهل و دو 
هزار ريال بعنوان هزينه دادرسي و مبلغ پنجاه هزار ريال بعنوان هزينه نشر آگهي و خسارت تأخير در 
تأديه از تاريخ سررسيد چك موصوف )88/2/20( لغايت تاريخ اجراي حكم در حق خواهان صادر و 
اعالم مي دارد رأي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و ظرف 

20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد.
قاضي شعبه ششم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسليت عرض مي نماييم، 
از خداوند بزرگ علو درجات براي آن مرحوم و صبر و بردباري براي بازماندگان را مسئلت داريم.

درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترم تسليت عرض مي نماييم، 
از خداوند متعال علو درجات براي آن مرحوم و صبر و شكيبايي براي بازماندگان را مسئلت داريم.

روزنامه زاينده رود

جناب آقاي قادريان 
رياست محترم اداره کل کار و امور اجتماعي

روزنامه زاينده رود

جناب آقاي مهندس پورسينا
رياست محترم سازمان صنايع و معادن استان اصفهان 

قيمت گوسفند زنده کيلويي 7800 تومان دبیر ستاد راهبردی توسعه روابط اقتصادی استان اصفهان و عراق:

طبق روال س��ال هاي گذشته در پي افزايش تقاضا براي گوسفند زنده در آستانه عيد قربان و  آسيب كاالهای ايرانی در حمل و بارگيری مجدد 
بازگش��ت حجاج، قيمت گوسفند زنده در بازار هر كيلوگرم به 7800 تومان رسيده است. به 
گزارش فارس، قيمت گوسفند زنده در بازار هر كيلوگرم 7هزار و 500 تا 7 هزار و 800 تومان 
بوده است. اين در حالي است كه قيمت گوسفند زنده تا سه روز پيش 6 هزار و500 تا 6 هزار 

و 800 تومان بود. 
در حالي كه كنترل قيمت گوسفند و گوشت قرمز از برنامه هاي دولت است با نزديك شدن 
به عيد قربان هر روز قيمت آن باالتر مي رود. رئيس اتحاديه دامداران در اين رابطه مي گويد: 
همه ساله با رسيدن عيد سعيد قربان قيمت گوسفند زنده باال مي رود و در اين زمينه دولت از 
اتحاديه هيچ كمكي نمي گيرد. بنابراين گزارش، قيمت الشه گوسفند با استخوان هر كيلوگرم 
14 هزار و 700 تومان است. همچنين قيمت هر كيلوگرم گوشت گوساله مخلوط نيز 10 هزار 

و 300 تومان و گوشت گوساله خالص نيز 13 هزار و 500 تومان است.

با كاهش 3 دالري:
قيمت جهاني نفت به کمتر از 85 دالر رسيد

در اث��ر نگراني ها از وضعيت بحران بدهي هاي اروپا به ويژه ايرلند قيمت نفت در بازارهاي 
جهاني به كمتر از 85 دالر در هر بشكه رسيد. به گزارش فارس نگراني از تصميم دولت چين 
براي كاهش رشد اقتصادي نيز تأثير زيادي در كاهش قيمت نفت داشته است. بر اساس اين 
گزارش قيمت هر بش��كه نفت س��بك آمريكا در بازار نيويورک با 2/93 دالر كاهش در پايان 

معامالت هفته به كمتر از 84/88 دالر رسيده است. 
قيمت نفت به بيش از 87/81 دالر رس��يده بود كه اين رقم در دو سال گذشته بي سابقه بوده 
است. تصميم فدرال رزرو آمريكا مبني بر تزريق 600 ميليارد دالر ديگر به اقتصاد اين كشور 
تا اواس��ط سال 2011 تأثير زيادي بر كاهش ارزش دالر و افزايش قيمت جهاني نفت و طال 

داشته است. 
به دنبال افزايش چشمگير نرخ تورم در چين، دولت اين كشور تصميم به كاهش رشد اقتصادي 
گرفته است. نرخ تورم چين در ماه اكتبر به باالترين حد خود در 25 ماه اخير رسيده است. بر 
اين اساس در بازار لندن نيز هر بشكه نفت برنت درياي شمال براي تحويل در ماه دسامبر نيز 

با 2/47 دالر كاهش به 86/34 دالر رسيد.

رئیس سازمان توسعه تجارت:
 اعزام رايزنان بازرگاني ايران 

به 15 کشور اسالمي
پس از اتمام دوره آموزش و آمادگي رايزنان بازرگاني ايران، 15 رايزن بازرگاني از سوي ايران 
به كشورهاي اسالمي اعزام خواهند شد. بابك افقهي رئيس سازمان توسعه تجارت در گفتگو با 
موج با اعالم اين مطلب اظهار داشت: در حال حاضر مهم ترين سياست اقتصادي ايران توسعه 
روابط تجاري كش��ورمان با كشورهاي اسالمي و منطقه اي است. وي افزود: سازمان توسعه 
تجارت براساس تكليف و سياستي كه براي توسعه روابط اقتصادي ميان ايران با كشورهاي 
اسالمي برعهده دارد، اعزام رايزن بازرگاني را در دستور كار خود قرار داده است. رئيس سازمان 
توسعه تجارت با بيان اين مطلب كه رايزن بازرگاني ايران به اندونزي اعزام شد، ادامه داد: ما 

بحث اعزام رايزن بازرگاني ايران به همه كشورهاي اسالمي را در دستور كار خود داريم. 
معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: در حال حاضر سازمان توسعه تجارت موضوع اعزام رايزن 
بازرگاني به 15 كشور اسالمي را پيگيري مي كند و پس از اتمام دوره آموزش و آمادگي رايزنان 

بازرگاني، آنان را به كشورهاي اسالمي اعزام خواهيم كرد. 
ب��ه گفته افقهي، س��ازمان توس��عه تجارت موض��وع اعزام راي��زن بازرگاني به كش��ورهاي 
آذربايج��ان و ارمنس��تان را به ص��ورت خاص و وي��ژه پيگيري مي كند. اين مقام مس��ئول 
در پاس��خ به س��ئوال خبرنگار م��ا مبني بر اين ك��ه چرا ايران در س��وريه راي��زن بازرگاني 
ن��دارد؟ خاطرنش��ان كرد: توس��عه روابط اقتص��ادي ايران و س��وريه براي ما بس��يار حايز 
 اهميت اس��ت. بنابراين س��ازمان توس��عه تجارت اين مس��أله را به صورت جدي پيگيري 

مي كند.

دبير ستاد راهبردی توسعه روابط اقتصادی 
استان اصفهان و عراق گفت: حمل كاال در 
پايانه های مرزی به دليل تخليه و بارگيری 
مجدد توس��ط عراق باعث معيوب ش��دن 

كاال می شود. 
مه��رزاد خيليان در نوزدهمين جلس��ه اين 
ستاد در اتاق بازرگانی اصفهان گفت: ستاد 
خواستار رايزنی مس��ئوالن سازمان توسعه 
تجارت ايران با طرف عراقی در راس��تای 
آس��ان س��ازی حم��ل و نقل كاال توس��ط 

كاميون های ايرانی است. 
وی افزود: كاالهای س��اخت تركيه توسط 
كاميون ه��ای اين كش��ور به طور مس��تقيم 
به بازار مصرف عراق ارس��ال می ش��ود و 
حمل و بارگيری مجدد صورت نمی گيرد. 
وی رقي��ب اصلی ايران در ب��ازار عراق را 
تركيه دانست و گفت: دولت اين كشور با 
حمايت از شركت های توليدی و بازرگانی 
خود و ايجاد گمرک 24 ساعته در تنها مرز 
مشترک با عراق توانسته سهم به سزايی در 

بازار عراق داشته باشد. 
وی با اش��اره به س��رعت توسعه اقتصادی 
در شهر س��ليمانيه كردس��تان عراق گفت: 
دو ش��هر س��ليمانيه و اربيل عراق از لحاظ 
فعاليت ش��ركت های خارجی مورد توجه 
ش��ركت های بس��ياری قرار گرفته و ساير 
ش��هرهای كردس��تان عراق مانن��د دهوک 
دارای ظرفي��ت برای مبادله ه��اي تجاری 

است. 
سعيد ابراهيمی مدير 
اتاق  الملل  بين  امور 
بازرگانی اصفهان در 
با تشريح  اين جلسه 
پايه  بلند  هيأت  سفر 
به  اصفه��ان  اس��تان 
كردستان عراق گفت: 
هيأت  اين س��فر  در 
مس��ئوالن  با  اعزامی 
اقلي��م  بازرگان��ان  و 
كردستان عراق ديدار 
و گفتگو كردند و بر 
ارتباط هاي  تقوي��ت 
دو ط��رف  تج��اری 

تأكيد شد. 
حبي��ب ال��ه بهرامی 
رئي��س ات��اق تعاون 
اس��تان اصفه��ان در 

اين جلس��ه گف��ت: ش��ركت های تعاونی 
استان اصفهان با ايجاد كنسرسيوم صادراتی 
خواستار حضور موفق در بازار كشورهای 

هدف از جمله عراق هستند. 
وی افزود: اين كنسرس��يوم متشكل از 14 
ش��ركت تعاونی فعال در عرصه صادرات 
اس��ت و ه��دف از تش��كيل آن بازاريابی 
منسجم برای شركت های تعاونی و حضور 
منسجم و جلوگيری از رقابت كاذب است. 

وی در بخ��ش ديگ��ری از س��خنان خود 
افزاي��ش قيم��ت تمام ش��ده محصول هاي 
ف��والدی به ويژه تير آهن را يكی از عوامل 
كاهش صادرات اين محصول به كردستان 
ع��راق خواند و گفت: قيمت اين محصول 
در كردس��تان عراق كمتر از بازارهای ايران 
است و اين مهم به دليل رونق بازار داخلی 

است. 
كريم س��ليمی مس��ئول تج��ارت خارجی 
س��ازمان بازرگانی اس��تان اصفهان در اين 

تش��كيل  از  جلس��ه 
مديري��ت  ش��ركت 
اس��تان  در  صادرات 
خب��ر  اصفه��ان 
اي��ن  گف��ت:  و  داد 
از  يك��ی  ش��ركت 
بنگاه ه��ای  ان��واع 
صادرات��ی  واس��طه 
ب��رای  ك��ه  اس��ت 
بنگاه های  ب��ه  كمك 
جه��ت  اقتص��ادی 
ورود ب��ه بازاره��ای 
نقش  ايفای   جهان��ی 

می كند. 
وی تأكي��د كرد: اين 
عنوان  ب��ه  ش��ركت 
صادرات��ی  ب��ازوی 
توليدی  چند شركت 
عم��ل  تج��اری  و 
می كند و س��عی دارد صادرات محصول ها 
و خدمات بنگاه های زير مجموعه و عضو 
را به صورت تخصصی در بازارهای هدف 

مديريت نمايد. 
وی مديريت تخصص��ی بازارهای هدف، 
توس��عه و تقويت ارتباط نهادهای رسمی 
و تخصصی، دسترس��ی و مديريت جريان 
اطالع هاي تخصصی در بازار، كسب دانش 
تخصصی محصول، ارايه خدمات پشتيبانی 

صادراتی و توس��عه و تبليغ و ترويج نام و 
نشان تجاری محصول ها را از وظايف اين 

شركت مديريت صادرات اعالم كرد. 
پروين رضاييان كارشناس صادرات گمرک 
اصفهان در اين جلسه گفت: صادرات كاال 
از مح��ل گمركات اصفهان طی هفت ماهه 
گذش��ته برابر 521 ميليون دالر و در مدت 
مشابه سال گذش��ته 411 ميليون دالر بوده 

است. 
وی تصريح كرد: عمده صادرات اس��تان را 
محصول هاي كش��اورزی و م��واد غذايی- 
صنعتی و شيميايی كاالهای معدنی و صنايع 
دستی ش��امل فرش دستبافت، مصنوع هاي 
 گرانبه��ا و س��اير صنايع دس��تی تش��كيل 

می دهد. 
وی اضافه كرد: كاالهای صادراتی اس��تان 
ش��امل 186 قلم كاال به 60 كش��ور صادر 
می شود كه عمده ترين كشورهای هدف از 
نظر ارزش امارات، افغانستان، عراق، تركيه 

و سوريه هستند. 
وی اضاف��ه ك��رد: ارزش صادرات اس��تان 
اصفه��ان از گم��ركات اس��تان طی هفت 
ماهه گذش��ته به ع��راق 118 ميليون دالر 
ب��وده ك��ه 23 درصد كل صادرات اس��تان 
را ش��امل م��ی ش��ود و عم��ده كااله��ای 
صادراتی به ع��راق را آهن آالت و فوالد، 
 انواع كاش��ی، سراميك و س��يمان تشكيل 

می دهد. 

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان 
خصوصي س��ازي گفت: اين س��ازمان در راس��تاي 
هدفمندك��ردن يارانه ه��ا تدابير مناس��بي نظير عرضه 
س��هامي كه مورد اقب��ال خريداران خرد ق��رار گيرد، 

اتخاذ كرده است. 
پيمان نوري در گفتگو با ايرنا، در خصوص برنامه هاي 
اين سازمان در راستاي هدفمندكردن يارانه ها، افزود: 
اجراي هدفمند كردن يارانه ها فرصت مناس��بي است 

و اميدواري��م ب��ا تدابيري كه 
توسط اين سازمان اتخاذ شده 
س��ازمان خصوصي سازي و 
بازار س��رمايه بتوانند از اين 
فرصت اقتص��ادي ارزنده به 
نحو مطلوب بهره گيري كنند. 

وي ادام��ه داد: در اي��ن ب��اره س��ازمان خصوص��ي 
س��ازي ت��دارک مناس��بي ديده اس��ت ك��ه در زمان 
 خ��ود، اطالع رس��اني الزم در اين خصوص صورت 

خواهد گرفت. 
به گفته نوري، از آنجا كه حجم كار براي واگذاري ها 
ب��اال اس��ت، ترجيح داده ش��د ك��ه ب��راي عرضه و 
واگذاري ها برنامه اي زمانبندي و اولويت بندي ش��ده 

تنظيم شود كه البته اين امر مورد اقبال بورس نيز قرار 
گرفته است. 

رئيس سازمان خصوصي سازي درباره مصوبه مجلس 
براي واريز نقدي 95 ه��زار ميليارد ريال به خزانه از 
محل فروش ش��ركت هاي دولتي قاب��ل واگذاري در 
سال جاري، ادامه داد: بر همين اساس پيش بيني شده 
ب��ود كه 22 ه��زار ميليارد ريال از اي��ن رقم از محل 
مطالبه س��ال هاي گذشته تأمين و مابقي نيز كه حدود 

73 هزار ميليارد ريال اس��ت از محل واگذاري س��ال 
جاري باشد. 

وي ادامه داد: فروش هاي س��ازمان به طور طبيعي به 
علت درشت بودن ارقام 20 تا 25 درصد نقد و مابقي 

به صورت اقساطي است. 
نوري گفت: براي دس��تيابي به 73 هزار ميليارد ريال 
واريز نقدي ب��ه خزانه بايد 300 ه��زار ميليارد ريال 
واگ��ذاري انجام دهيم اين در حالي اس��ت كه زماني 

كه مسئوليت اين سازمان را برعهده گرفتم حدود 14 
ه��زار ميليارد ريال از اين رقم محقق ش��ده بود و به 
همين دليل بايد در ش��ش ماهه دوم سال جاري 285 

هزار ميليارد ريال فروش داشته باشيم.
جريمه مطالبه هاي معوق پايین است

رئي��س س��ازمان خصوصي س��ازي اظهار داش��ت: 
گ��زارش مطالبه هاي معوق به ص��ورت هفتگي تهيه 
مي ش��ود و بر اس��اس آخرين گزارش اي��ن رقم در 

دو يا س��ه ماه گذش��ته به دليل جديت سازمان براي 
 وص��ول مطالبه هاي مع��وق روند كاهش��ي را تجربه 

مي كند. 
وي با بي��ان آنكه نرخ جرايمي كه ب��راي مطالبه هاي 
معوق تعيين شده نيز مناس��ب نمي باشد، گفت: البته 
باي��د اين ام��ر را در نظر گرفت ك��ه در برخي موارد 
خريداران ش��ركت ها ناخواسته دچار معوقه مي شوند 
و س��ازمان خصوصي س��ازي براي كمك ب��ه آنها تا 

ميزاني كه لطمه اي به كاركردهاي سازمان وارد نشود، 
كمك خواهد كرد. به گفته نوري، اين در حالي است 
كه اگ��ر خريدار بدهي خ��ود را پرداخت نكند، هيچ 

كمكي به وي نخواهد كرد.
نظارت بعد از واگذاري

وي با بيان آنكه ب��ه هر ميزان كه واگذاري ها با دقت 
بيش��تري انجام ش��ود از نگراني هاي بعد از واگذاري 
كاس��ته مي ش��ود، گفت: نظارت بع��د از واگذاري ها 
يك��ي از وظاي��ف س��ازمان 
اس��ت و ب��ر همين اس��اس 
مقررات  ضواب��ط؛  مجموعه 
و آيين نامه هاي تدوين ش��ده 
در اين راس��تا ام��كان انجام 
 نظارت هاي عالي��ه را ب��راي س��ازمان ايج���اد كرده 

است.
تغییراتي درچارت سازماني نداريم

رئي��س س��ازمان خصوصي س��ازي ب��ا بي��ان آنكه 
تغييرهاي��ي در چ��ارت س��ازماني نداري��م، گف��ت: 
همچني��ن حف��ظ نيروه��ا مدنظر اس��ت مگ��ر اينكه 
نيازه��اي س��ازمان همراه��ي  ب��ا  نتوانن��د   برخ��ي 

كنند.

تدارکات سازمان خصوصي سازي،  همزمان با اجراي هدفمندکردن يارانه ها
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خودت تصمیم بگیر: كودک و دوستش
در اتاق مشغول بازی هستند. پر صدايی آنها باعث 
اذيت و آزار شماست، بهتر است بگوييد: »بچه ها 
تصميم بگيريد يا بی س��ر و صدا بازی كنيد، يا از 
اتاق خارج شويد.« اگر بعد از 5 دقيقه هنوز سر و 
صدا ادامه داشت، بگوييد: »خوب می بينم تصميم 
گرفتيد كه از اتاق بيرون برويد.« اين جمله، ش��ما 
را از داش��تن نقش منفی نجات می دهد، زيرا آنها 
می دانن��د اين تصميم آنها بوده ك��ه منجر به اين 
نتيجه ش��ده اس��ت. به اين ترتيب كودک مسئول 

عمل خودش خواهد بود.
 م��ن ت��و را دوس��ت دارم ول��ی اي��ن كار تو را 
نمی پس��ندم: اگر می خواهيد لفظی را به كودک 
بياموزي��د، كار خ��وب و بد را برايش مش��خص 
كنيد. به او بياموزيد ما كار خوب و كار بد داريم، 
ن��ه بچه خوب و بچه ب��د. هدف از وضع قوانين، 
آموزش رفتارهای مناس��ب است نه تنبيه كودک. 
اگر چه به رفتار ناپس��ند او اعتراض می كنيد ولی 

محبت خود را به او قطع نمی كنيد.
ــی: اگر  ــكل مرا حل كن ــم مش ــو می خواه از ت
ك��ودک كاری را انجام می دهد كه باعث رنجش 
شماس��ت، به او بگوييد كه دچار مشكل شده ايد. 
به طور مثال به او بگوييد: »صدای بلند تلويزيون 
باعث می ش��ود دچ��ار س��ردرد ش��وم« و از او 
بخواهيد در حل مشكل به شما كمك كند. در اين 
صورت او كه خود را دش��من شما نمی بيند خود 
را موظف می داند كاری انجام ندهد برای ش��ما 
مش��كل آفرين باش��د. اگر به رضايت خاطر شما 

اهميت دهد، رفتار بد را پايان خواهد داد.
ــم: وقتی كودک  ــو را درک می كن ــاس ت احس
عصبانی اس��ت جمله هايی را ب��ه كار می برد تا 
ديگران را متوجه احساس خود كند. به طور مثال 
می گويد: »از تو متنفرم« يا »خيلی بدی«. اين فقط 
جمله هايی است كه همه ذهن او را پركرده. شما 
می تواني��د به او كمك كنيد تا جمله مناس��ب را 
به كار ببرد. آيا دوس��تت چيزی گفته كه واقعيت 
ن��دارد و تو عصبانی ش��ده ای؟: اف��راد متفاوت، 

نيازهای متفاوتی دارند. 
ــن  والدي ــه  ب ــراض  اعت ــودكان در  ــب ك اغل
ــد: »عدالت را رعاي��ت كنيد و منصف  می گوين
باشيد« و اين جمله ها زمانی مطرح می شوند كه 
كودک می خواهد وسيله خاصی برايش تهيه شود؛ 
فقط به اين دليل كه برای برادرش تهيه شده است. 
باي��د به كودكان بياموزي��م »انصاف و عدالت اين 
است كه هر فرد، هر چه را نياز دارد تهيه كند. اگر 
شما به عينك نياز داری و خواهرت به كفش، هر 
كدام وسايل مورد نياز خود را خريداری خواهيد 
كرد و اين اس��ت اجرای عدالت. گمان نمی كنم 
زمانی كه خواهر شما به عفونت گوش مبتالست 
و آنتی بيوتيك مصرف می كند الزم باشد شما هم 

آنتی بيوتيك مصرف كنی«!
7 جمله ناخوشايند برای كودكان

مناس��ب س��ن خودت رفتار ك��ن! گاه والدين به 
رفت��ار كودک انتقاد می كنن��د، زيرا آن رفتار تأثير 

ب��دی بر بزرگترها داش��ته اس��ت. در صورتی كه 
رفتار كودک، نشان دهنده احساس درونی اوست 
و پ��در و م��ادر وظيفه دارند احس��اس كودک را 
درک كنند. كودک 6 س��اله ای ك��ه نمی داند چه 
می خواهد و گريه می كند، يا كودک 4س��اله ای 
كه از محدود ش��دن در صندلی اتومبيل ناراحت 
اس��ت و گريه می كند، هر دو متناس��ب سنش��ان 
عم��ل می كنند؛ اگر چه ما انتظار داريم رفتار آنها 
ما را آزار نده��د. به جای اينكه به كودک بگوييد 
»مناسب س��ن خودت عمل كن« بگوييد: »به نظر 
می رس��د خيلی عصبانی هستی«، »می دانم وقتی 
چنين اتفاقی برايت افتاده بسيار ناراحت شده ای« 
اين جمله ها به كودک آرامش می دهد و شرايط 

را قابل تحمل خواهد كرد.
ــوخی كردم: دس��ت انداختن كودک اگر چه  ش
به ظاهر ش��رايط را ش��اد می كند ولی در واقع به 
ش��دت مخرب است. هنگامی كه كودک عصبانی 
اس��ت، خنديدن به او باعث می ش��ود احس��اس 
بدت��ری پي��دا كند. ش��ما ب��ه عنوان پ��در و مادر 
كودک وظيفه داري��د او را حمايت كنيد نه اينكه 
باعث اذيت و آزار او ش��ويد. اگر چنين منظوری 
 نداري��د هنگامی كه كودک ناراحت اس��ت ش��اد 

نباشيد.
ــتی؟ با مقايس��ه ك��ودكان، آنها  ــرا مثل... نیس چ
احس��اس می كنن��د در مرتب��ه پايين ت��ری قرار 
گرفته اند و اين راه مناسبی برای وا داشتن آنها به 
فعاليت نيس��ت. زمانی كه كودک خود را پايين تر 
از ديگری احساس كند، روحيه خود را می بازد و 
دست از فعاليت خواهد كشيد. شما بايد ضعف و 
قوت كودكان را بپذيريد و آنها را بر اصالح رفتار 

خودشان تشويق كنيد.
ندو و گرنه می افتی! با وجود تمام توجه شما به 
محافظت از كودک، به كار بردن اين نوع جمله ها 
باعث می شود كودک بيفتد، زيرا به او القا می كنيد 
منتظريد كه او به زمين بخورد و اين برای كودكی 
كه تالش می كند مستقل باشد بسيار مضر است. 
بهتر است در اين موردها بگوييد: »قبل از دويدن 

از محكم بودن بند كفش هايت مطمئن باش.« در 
اين صورت ش��ما در مورد اشكال كفش صحبت 

كرده ايد نه ناتوانی كودک.
ــت گفتم؟ چرا س��ئوالی را می پرس��يد  چی به
ك��ه خودتان ج��واب را می دانيد؟ انتظ��ار داريد 
ك��ودک چه پاس��خی بده��د؟ وقتی می پرس��يد: 
لباس��ت را كجا پرتاب ك��ردی؟ لبخندی موذيانه 
می زند و می گذرد. اگ��ر از رفتار او رنجيده ايد 
بگوييد: »من متأس��فم كه مجبورم برای بار س��وم 
 تك��رار كنم ك��ه لباس��ت را روی چوب لباس��ی 

آويزان كن.«
ــه... : به ك��ودكان بايد نه  ــول می دهم ك ــه تو ق ب
وع��ده داد و نه وع��ده از آنها گرف��ت. روابط ما 
ب��ا فرزندانمان بايد بر اس��اس اعتم��اد و اطمينان 
باش��د. وقت��ی پ��در و يا م��ادر برای تأيي��د گفته 
خود مجبور اس��ت وعده بده��د، يعنی دارد اقرار 
می كن��د كه »وعده داده نش��ده اش« اعتبار ندارد 
و قابل اعتماد نيس��ت. وعده ها باعث می ش��وند 
كه توقعات غيرواقعی در كودكان به وجود بيايد. 
وقت��ی به كودک وع��ده داده می ش��ودكه او رابه 
ب��اغ وحش ببرن��د، او آن وعده را ي��ك تعهد به 
حس��اب می آورد و فكر می كند كه براساس اين 
تعه��د، در روز معينی نه ب��اران خواهد باريد، نه 
اتومبيل عيب و ايرادی پيداخواهد كرد و نه خود 
او مريض خواهد ش��د. از طرفی نبايد از كودكان 
وعده گرفت ك��ه درآينده رفتاری خوب داش��ته 
باشند يا رفتار بدشان را اصالح كنند. وقتی كودک 
وعده ای ناخواس��ته می دهد، وعده ای كه متعلق 
به خود او نيس��ت، در واقع چكی بانكی می كشد 
كه در آن بانك به طور كل حساب ندارد. ما نبايد 
 مش��وق و محرک اين قبيل كاره��ای فريب آميز 

باشيم.
آخر چند بار بايد يک چیز را تكرار كنم؟ پدر يا 
مادری كه در اس��تفاده از س��خنان نيشدار و طعنه 
آميز اس��تعداد ذاتی دارد، خطر و تهديدی جدی 
برای س��المت روانی كودک به حس��اب می آيد. 
اين پ��در يا مادر جادوگری اس��ت كه از واژه ها 
اس��تفاده می كند و با بيان اين واژه ها، مانعی در 
برابر ايج��اد ارتباط مؤثر برق��رار می كند و مانع 
از پدي��د آم��دن رابطه ای مثبت بي��ن پدر و مادر 
با كودک می ش��ود. »آخر چن��د بار بايد يك چيز 
را تكرار كنم؟ مگر تو كری؟ پس چرا گوش��ت به 
من نيس��ت؟...« اين پدر و مادرها شايد ندانند كه 
س��خنان طعنه آميز و كنايه دار جمله هايی هستند 
ك��ه برخ��وردی متقابل طلب می كنن��د. اين پدر 
و ي��ا مادر آگاه نيس��ت كه با اي��ن اظهار نظرهای 
توهي��ن آميز، كودک را تحري��ك كرده و ذهن او 
را از نقش��ه های خيالی انتقام، پر می س��ازد و در 
نتيجه باعث مسدود شدن راه ارتباطی بين خود و 

كودكش می شود.

جوان و خانواده

بيشتر مردم در آستانه شاد بودن در زندگی قرار 
دارند اما نمی دانند كه چگونه به آن برسند. 

در ادام��ه می تواني��د نكته ه��ای جالب توجهی 
را در خصوص رس��يدن به شادكامی قطعی در 
زندگ��ی مرور كنيد ك��ه بی ش��ك می توانند در 

پيشرفت زندگی مؤثر باشند.
ــید:  ــخص موفقی باش ــم بگیريد كه ش تصمی
همانطور كه يكی از بزرگان گفته اس��ت بيش��تر 

وقت ها افراد زيادی می توانند بين استرس يا 
ش��ادی يكی را انتخاب كنند. افراد می توانند 
انتخ��اب كنند كه در رن��ج و عذاب زندگی 

كنند يا در راحتی و آسايش. 
پس آن گاه می توانيد ش��ادی را هم انتخاب 

كنند.
ــد: به طور  ــری بخوانید و ببینی ــار كمت اخب
حتم ش��ما هم از آن دسته افرادی هستيد كه 
به خواندن و دنبال كردن اخبار و حادثه های 
مهيج به نوعی عادت كرده ايد. بی ش��ك اين 
كار سخت است و نمی توان از هيجان هايی 
مث��ل ورزش و حادثه های آن  دور ماند، اما 
ش��دنی است. قبول كنيد كه در بيشتر اوقات 

نيازی نيس��ت كه تحت استرس باشيد. در اصل 
دنبال كردن خبرها از آنجا كه هيجان انگيز است 

می تواند موجب افزايش استرس درونی شود. 
ــید:  ــردم ممنون باش ــد كه از م ــن كنی تمري
هيچ ك��س نمی توان��د به تنهاي��ی زندگی كند و 
ب��دون حضور و تأثير ديگران به آرزوهای خود 
برس��د. پس چه خوب اس��ت از افرادی كه در 
پيش��رفت و توس��عه زندگی ش��خصی ما نقش 
دارند ممنون و سپاس��گزار باشيم. مطمئن باشيد 
اين كار موجب افزايش س��طح ش��خصيت شما 
 در جامع��ه می ش��ود و محبوبيت ش��ما را زياد 

می كند. 
ــد: زمان به  ــتفاده را كنی ــان بهترين اس از زم

واقع يك طالی ناب اس��ت ك��ه هر كس از آن 
به درستی اس��تفاده كند، ثروتمندترين انسان ها 
خواهد بود. از كوچك ترين زمان های به دس��ت 
 آم��ده در زندگی بيش��ترين بهره وری را داش��ته 
باش��يد. اگر در اتوبوس يا تاكس��ی برای مدت 
طوالنی سفر می كنيد، كتابچه كوچكی در دست 
 گرفت��ه و بر دان��ش و معلوم ه��ای خود اضافه 

كنيد.

ــید: هر كاری را در زمان و  ــناس باش وقت ش
جای خودش انجام دهيد. اگر چند ش��غل داريد 
بهتر اس��ت هر كدام را در جای خ��ود يا زمان 
از پيش تعيين ش��ده انجام دهيد. هر گاه گرسنه 
ش��ديد غذا بخوريد و هر گاه نياز به استراحت 
پيدا كرديد، بخوابيد. هيچ گاه در يك بازه زمانی 
كوچك انج��ام كارهای زياد را پيش بينی نكنيد. 
چ��ون نه تنه��ا نمی تواني��د آنها را انج��ام دهيد 
 بلك��ه برای خ��ود و اطرافيانتان اس��ترس ايجاد 

می كند.
هر روز بخنديد: بی ش��ك باي��د خنده را دوای 
هر دردی دانس��ت. حتی اگر عصبانی هس��تيد 
ني��ز با خنديدن می توانيد ب��ه طرز قابل توجهی 

بر خش��م خود غلبه كند. س��عی كني��د هر روز 
چن��د لطيفه بخواني��د و گوش دهي��د. حتی به 
خ��ود نيز بخندي��د. در زمانی كه با دوس��تانتان 
هس��تيد خنده و خنديدن را فراموش نكنيد. بر 
اين عقيده باش��يد كه خن��ده دوای رايگان برای 
 هر دردی اس��ت. پس زمين��ه را برای آن فراهم 

كنيد.
ــاس های خود را بروز دهید: اگر به پدر  احس
و م��ادر يا همس��ر خود عش��ق می ورزيد و 
آنه��ا را از عمق وجود خود دوس��ت داريد، 
آن را به زبان آوريد. س��عی كني��د در زمينه 
بروز احساس، انسان برون گرايی باشيد. اگر 
دوس��تی برايتان كاری انج��ام می دهد از او 
ممنون و سپاسگزار باشيد و اين ابراز محبت 
را از خود بروز دهيد. چرا كه در شما شادی 

ايجاد می كند.
سخت كار كنید: شايد بسياری از اين نكته 
تعجب كنند كه با س��خت  كار كردن فراوان 
زمين��ه ش��ادی را فراه��م كرد، ام��ا اين يك 
حقيقت پذيرفته ش��ده اس��ت. مطمئن باشيد 
كه با س��خت  كار ك��ردن و ايج��اد اطمينان 
در زندگ��ی برای خود و اطرافي��ان، به صورت 
خودكار مقدمه های ش��اد ب��ودن خود را فراهم 
كرده ايد چرا كه كار كردن، خود می تواند برای 

مواقع بيكاری تنوعی شيرين را فراهم كند.
ــد: ديروز  ــاد بگیري ــر روز چیز جديدی ي ه
گذش��ته است و فردا در آس��تانه رسيدن. سعی 
كنيد از ديروز تنه��ا درس و عبرت گرفته و در 
عي��ن حال بر دان��ش و اطالعات خ��ود اضافه 
كنيد. پيش��نهاد می كنم كه خود را با اين الگو كه 
هم��واره يافته های جديد علم��ی و تحقيقاتی را 
دنبال می كند، وفق دهي��د. دارا بودن اطالعات 
عمومی و دانسته های زياد در اعتماد به نفس و 

نشاط شما مؤثر است.

 حوالی يك س��الگی، كودک باي��د از 6 گروه غذايی 
اصلی يعنی گروه نان و غالت، گروه شير و لبنيات، 
گروه گوشت و تخم مرغ و حبوبات و گروه ميوه ها و 
گروه سبزی ها استفاده كند. به طور كلی از سال دوم 
زندگی ذائقه كودک با غذای خانواده شكل می گيرد 
بنابراين بهتر اس��ت از تهيه غذاهای شور و پرادويه 
خودداری كنيد و س��عی كنيد از سرخ كردن غذا به 
وي��ژه با حرارت زياد و به مدت طوالنی پرهيز كنيد. 
آشنايی كودک با غذای خانواده بايد تدريجی باشد به 
طوری كه بعد از گذشت مدت زمان كوتاهی نياز به 
تهيه غذای مخصوص و جداگانه برای كودک نباشد.

نكات مهم در تغذيه كودک در سال دوم
 گنجايش معده كودک در مقايسه با افراد بزرگسال 
كمتر اس��ت و با مقدار كمی غذا خيلی س��ريع سير 
می شود. از طرف ديگر كودک در حال رشد است و 
به طور معمول در حال فعاليت و مشغول بازی است 

پس نياز او به انرژی و مواد غذايی زياد است.
 در س��ال دوم زندگی هنوز ش��ير مادر منبع عمده 
تأمين انرژی و ساير مواد مغذی كودک است در نتيجه 
همچنان بر تغذيه با شير مادر تأكيد می شود ولی بايد 
توجه داشت كه شير بعد از صرف وعده های غذا به 

كودک داده شود.
 اگر چه كودک از غذای س��فره خان��وار می تواند 
اس��تفاده كند ولی هنوز بايد تغييرهايی در غذا داد تا 
هضم آن آسانتر شود به عنوان مثال گوشت خورش را 

نرم و له كرد يا برنج را به صورت كته آماده نمود.
 از پايان يك سالگی می توان سفيده تخم مرغ را به 
صورت كامل پخته و سفت شده برای كودک از مقدار 
كم شروع كرد و به تدريج بر مقدار آن افزود تا به يك 
سفيده كامل برسد و سپس يك روز در ميان می توان 

يك تخم مرغ كامل به كودک داد.
 در اين سن همچنان مصرف قطره مولتی ويتامين يا 

A+D و آهن بايد ادامه داشته باشد.
 نبايد انتظار داش��ته باش��يد كه ك��ودكان نيز مانند 
بزرگساالن فقط صبحانه، ناهار و شام بخورند بلكه 
بايد به خصوص بعد از س��ال اول زندگی حتی تا 5 

سالگی حداقل روزانه 5 وعده غذا بخورند. 
مص��رف نم��ك را در غذای كودک مح��دود كنيد. 
به منظور پيش��گيری از ابتال ب��ه بيماری های قلبی، 
عروقی توصيه می ش��ود كه در تمام دوران زندگی 
ب��ه ويژه دوران كودكی و نوجوانی از مقادير بس��يار 
كم نمك آن هم هنگام طبخ غذا اس��تفاده شود و از 
 افزودن نمك به غذا در س��ر ميز يا سفره خودداری 

گردد.
برنامه غذايی كودكان باالتر از يكسال

كودكان 1 تا 5 س��ال همچنان دوران رشد را سپری 
می كنند، بنابر اين نياز به مقدار انرژی و پروتئين و ساير 

مواد مغذی با افزايش سن كودک بيشتر می شود. 
برای تأمين كليه مواد مغذی مورد نياز كودكان، برنامه 
غذايی آنان بايد شامل تركيبی از مواد مغذی مختلف 

از 4 گروه اصلی غذايی باشد. گروه های اصلی غذايی 
عبارتند از:

 گروه نان و غالت ك��ه انرژی و مقداری پروتئين 
مورد نياز كودک را تأمين می كند.

 گروه ش��ير و لبنيات كه كلسيم، فسفر و پروتئين 
را تأمين می كند و برای رش��د اس��كلت و استحكام 

استخوان ها و دندان ها الزمند.
 گروه گوش��ت، حبوبات و تخم مرغ كه پروتئين و 
س��اير مواد مغذی مورد نياز كودک را تأمين می كند 
و برای رش��د او الزمند و گروه س��بزی ها و ميوه ها 
 كه ويتامين ه��ا و امالح مورد نياز ك��ودک را تأمين 

می  كنند.
در تغذيه كودكان 5-1 سال چه نكته هايی را بايد 

رعايت كرد؟
 در تغذيه كودک از ظرف و قاش��ق تميز )قاش��ق 
مرباخوری برای كوچكترها و قاشق غذاخوری برای 

كودكان بزرگتر( استفاده كنيد.
 قب��ل از غ��ذا دادن به كودک دس��ت ها و صورت 

كودک را بشوييد.
 آب و مايع��ات را با فنجان يا ليوان تميز به كودک 

بدهيد.
 در غذا دادن به كودک صبور باش��يد و آرام آرام به 

كودک غذا بدهيد.
- در صورت��ی كه كودک تمايل به خ��وردن غذای 
خاصی ندارد هرگز او را مجبور به غذا خوردن نكنيد 
و سعی كنيد با تغيير مزه و يا نحوه طبخ آن را دوباره 
به كودک بدهيد و در صورتی كه باز هم عالقه ای به 
خوردن آن غذا نش��ان نداد، چن��د روزی از دادن آن 
غذا صرف نظر كرده و دوباره به برنامه غذايی كودک 

اضافه كنيد.
 هنگام غذا دادن به كودک با او با آرامش و محبت 
صحب��ت كنيد تا زمان غ��ذا خوردن ب��رای كودک 
خوشايند باش��د و خاطره خوشی از غذا خوردن در 

ذهن كودک ايجاد شود.
 مق��دار غذای هر وعده كودک را با افزايش س��ن 

كودک بيشتر كنيد.
 به  مقدار غذاي��ی كه كودک می خورد توجه كنيد، 
برای هر كودک يك بشقاب جداگانه در نظر بگيريد.

 با افزايش س��ن كودک برای غذا خوردن به كودک 
اس��تقالل بدهيد و به تدريج فقط مقدار و نحوه غذا 
خ��وردن كودک را نظارت و او را به خوردن ترغيب 

كنيد.
 ب��رای غذا خوردن كودک به او جايزه ندهيد بلكه 
ب��رای ترغيب او به غذا خوردن از طعم غذا تعريف 

كنيد.
 به كودک اجازه دهيد غذا خوردن را خودش تجربه 
كند حتی اگر مقداری غذا هنگام خوردن ريخته شود 

و يا دست و لباس های خود را كثيف كند.
 از دادن تنقالت بی ارزش قبل از غذا و بين وعده ها 

به كودک خودداری كنيد.

گزارش ه��ا نش��ان می  دهد ك��ه هر س��اله 65 تا 
76 ميلي��ون نف��ر در اي��االت متح��ده آمريكا با 
بيماری  هايی كه مربوط به نوع مصرف مواد غذايی 
و رژيم  های نادرست است، متولد می شوند كه از 
اين تعداد 325 هزار نفر در بيمارس��تان بس��تری 
ش��ده و بين پنج تا 9 ه��زار نفر هم جان خود را 
از دس��ت می  دهند. دپارتمان بهداشت امريكا در 
اين گزارش به ش��ش مورد، كه زنان باردار بايد 
برای س��المت خود در نظر داش��ته باشند، اشاره 

كرده است.
ــت: اين باكتری باعث  ــتريا« اس باكتری »لیس
بروز س��قط جنين می  ش��ود؛ به ط��وری كه 88 
درص��د از زنان باردار به دليل وجود اين باكتری 
ناش��ی از مص��رف برخ��ی از م��واد غذاي��ی در 
بيمارس��تان بستری ش��ده و 30 درصد هم جنين 
خود را از دس��ت می  دهند. زنان باردار 20 برابر 
بيشتر از ساير افراد در معرض ابتال به اين باكتری 
هس��تند؛ چرا كه اين عامل بيماری زا می  تواند از 
جف��ت عبور ك��رده و جنين را تح��ت تأثير قرار 
ده��د. به همين دليل م��واد غذايی كه عامل بروز 
اين باكت��ری و بيماری  های مرتبط می  ش��وند را 
زنان باردار نبايد مص��رف كنند. اين مواد غذايی 
شامل غذاهای آماده، ماهی دودی، پنير نرم، شير 
جوش��انده نشده، گوشت فريز ش��ده و غذاهای 

نيمه آماده، هستند.
زنان باردار بايد از جیوه دوری كنند: اين ماده 
يك فلز اس��ت كه با شدت مسموميت باال رو به 
رو اس��ت و در معرض ق��رار گرفتن آن به مدت 
طوالنی و هميش��گی می  تواند به سيستم مركزی 
عصب آسيب برس��اند و بر ساير ارگان های بدن 
نظي��ر: كبد و دس��تگاه گ��وارش اث��ر مخرب بر 
جای بگ��ذارد. باكتری ه��ای درون رودخانه ها و 
اقيانوس ها می تواند جيوه را به متيل جيوه تبديل 
كند كه اين ماده درون بدن ماهی ها و ساير آبزيان 
باق��ی می ماند و پس از صي��د و مصرف به بدن 
انسان ها منتقل می  ش��ود. بر  اساس اعالم آكادمی 
مل��ی علوم آمريكا،  هر س��اله 60 ه��زار نوزاد با 
درجه باالی جيوه در بدن ش��ان ب��ه دنيا می  آيند 
كه اين موضوع باعث بروز صدمه های مغزی غير 

قابل جبرانی در اين كودكان می  شود. 
غذاهايی كه اين افراد نبايد مصرف كنند به شرح 
زير اس��ت: ماهی هايی كه ميزان جيوه درون بدن 
آن  ها مش��خص نيس��ت، كوس��ه ماهی، شمشير 
ماه��ی، ماهی ماك��رو و ماهی خ��ال مخالی، به 
همي��ن ترتيب، نبايد بي��ش از 340 گرم هر هفته 
از ماهی  ه��ای تن، ماهی س��المون و گربه ماهی 
مص��رف ش��ود. ماهی  هايی ك��ه از رودخانه های 
محلی صيد می ش��ود چون تن آلباكور نيز دارای 
مقادير باالی جيوه هستند و تنها بايد 170 گرم از 

آن هر هفته مصرف شود. صدف ها و ميگوها هم 
جزو اين برنامه غذايی هستند.

ــای  بیماری ه ــن و  ــقط جنی ــروز س ب ــث  باع
ــود، بيماری با منش��أ انگل  مرتبط با تولد می  ش
توكسوپالس��ما اس��ت. اين ان��گل از حيوان های 
 خونگرم نظي��ر گربه های خانگی ب��ه فرد منتقل 

می  شود. 
به همين دليل، بيشتر پزشكان و متخصصان زنان 
به خانم  های ب��اردار توصيه می  كنن��د از نزديك 
ش��دن و تماس با اين حيوان ه��ا خودداری كنند 
تا هم س��المت خود و هم س��المت جنين شان 
را حف��ظ كنند. البته بايد به اين نكته اش��اره كرد 
كه ابتال به اين انگل نش��انه ای ن��دارد و تنها بر 
جني��ن اثر می گذارد و باعث بروز ناهنجاری  های 
 چشمی و مغزی و عقب افتادگی ذهنی در نوزاد 

می شود. 
همچنين اگر اين انگل در گوشت موجود باشد، 
 دم��ای باال و يا پايين می  تواند آن را نابود كند. به 
اين ترتيب موادی چون آبزيان خام، س��بزی ها و 
ميوه  های نشسته، گوشت  های نيمه پخته و دودی 
حاوی اين انگل هستند كه نبايد آن  ها را مصرف 
كرد. بر  اساس اعالم دپارتمان بهداشت امريكا با 
شستشوی كامل دست  ها و تمامی سطوح و مواد 
غذاي��ی و يا دوری از حيوان های خانگی به ويژه 
گربه  ه��ا از ورود اين انگل مخرب به داخل بدن 

جلوگيری به عمل آورد.
ــن، باكتری  ــقط جنی عوامل بیماری  زايی و س
سالمونال است: اين عامل بيماری  زا، نشانه  هايی 
چون تب باال، استفراغ، تهوع و مننژيت را شامل 
می  ش��ود. اين عوامل می  تواند باع��ث بروز تب 
تيفوييد نيز ش��ود، اما با پختن و گرما دادن مواد 

غذايی می  توانيد اين باكتری را نابود كنيد. 
ماده سمی »پلی كلريد بی فنیل« يا به اختصار 
ــت: اين ماده كه تا سال 1970 ميالدی  PCB اس
در محصول ه��ای الكتريكی مورد اس��تفاده قرار 
می گرفت، به دليل دارا بودن مواد س��می بس��يار 
ق��وی منع ش��د، اما به دليل اين ك��ه اين ماده در 
مدت طوالنی تجزيه می  ش��ود، امروزه برای زنان 
باردار مش��كل ساز شده است. اين ماده متأسفانه 
جذب ب��دن جنين ش��ده و ناتوانايی های ذهنی، 
وزن كم حين تولد و عدم رش��د مغزی را در پی 
دارد. همچنين س��ر نوزادان��ی كه در معرض اين 

ماده قرار گرفته اند كوچك تر از بقيه است. 
باكتری E.Coli است: برای به حداقل رساندن 
خط��ر عفونت اين باكتری باي��د از همه غذاهای 

ليست شده در باال پرهيز كرد.
مصرف زياد مواد دارای كافئين و الكل، نوزاد را 
دچار بيماری های روحی و روانی و ناتوانايی  های 

ذهنی می كند.

از يک سالگی به بعد 
آيا می دانيد که تغذيه کودک 

بايد حاوی چه مواد مفيدی باشد ؟

مواردی که زنان باردار بايد بدانند

خصوصیت ها: گلها درش��ت با عمر كوتاه ولي مدت 
زيادي باز مي ماند. پرچم ها مش��خص هستند . دوران 
گلدهي از اواسط بهار تا اواسط پاييز است. برگ ها سبز 

براق و به صورت متناوب روي شاخه مي رويند.
نور: نور كامل اما به طور غير مستقيم

دما: در بهار و تابس��تان ) 27-20 درجه( و در زمستان 
)13 درجه(

آبیاري: تابستان هفته اي 3 بار و در زمستان هر 2 هفته 
يك بار و هميشه زهكش را بازديد كنيد.

ــي: در بهار و تابستان هر روز و در زمستان 2  غبارپاش
هفته يك بار، آب بايد ولرم و بدون امالح باش��د و از 

روش رطوبت دايمي نيز مي توانيد استفاده كنيد.
خاک: تركيبي از لوم و پيت

كود دهي: در بهار و تابستان با ظهور گل ها با كودهاي 
مخصوص گياهان زينتي هر 2 هفته يك بار

ازدياد: قلمه چوبي به طول 10- 7/5 سانتيمتر در دماي 
21 درجه سانتيگراد از اواسط بهار تا اواخر تابستان

عوارض و درمان: گل ها يك روز پس از باز ش��دن 
سقوط مي نمايد، طبيعي است چون عمر گل ها يك روز 
است. برگ هاي جديد ريز و گل ها ظاهر نمي شوند كه 
در اثر كمبود مواد غذايي است. غنچه ها قبل از باز شدن 
س��قوط مي كنند كه در اثر خشكي هواست. نقاط سياه 
رنگ در برگ ها در اثر استفاده از مواد براق كننده است. 

مواد الزم:
پیاز داغ: 2 قاشق سوپ خوری

نمک، فلفل و زردچوبه: به ميزان الزم
رب گوجه فرنگی: 2 قاشق سوپ خوری

نخود: 100 گرم
لوبیا چیتی: 150 گرم
آلوی بخارا: 300 گرم
رشته آش: 200 گرم

روش تهیه:
پياز داغ را با مقداری روغن روی حرارت قرار دهيد و 
ادويه ها را به همراه رب گوجه فرنگی كمی تفت دهيد. 
سپس نخود و لوبيا را كه از 12 ساعت قبل خيسانده ايد، 
به ظرف اضافه نماييد و حدود 2 ليتر آب روی آن بريزيد 
و روی حرارت ماليم قرار دهيد تا حبوبات پخته شود. 
حاال آلوها را كه يك ربع خيس��انده ايد، به آن بيفزاييد 
و پس از گذش��ت 15 دقيقه، رشته آش را اضافه كنيد. 
پس از آن كه رش��ته ها نرم و آش لعاب دار شد، شعله 

را خاموش نماييد.

با بچه های بيش فعال 
چگونه برخورد کنيم؟

امروزه همه ما گاهی با افرادی برخورد می كنيم كه بدون 
هيچ محركی از كوره درمی روند، به هم پرخاش می كنند، 
كارهايش��ان را نيمه كاره رها می كنند و از اين شاخه به 
ش��اخه ديگر می پرند، تحمل حرف كسی را ندارند و 

بيشتر بی قرارند...
به بیش فعالی كودكان كم توجهی نكنید

می دانيد اين بزرگساالن چه مشكلی دارند؟ اين گروه، 
بيش فعال اند و چون در كودكی مشكل شان را تشخيص 
نداده اند يا درمان نكرده اند، حاال با اين مشكل و دردسر 
مواجه هستند.آنها نه خودشان از زندگی لذت  می برند، 
نه خانواده ش��ان. جالب اينكه م��ردم فكر می كنند اين 
حالت های آنها جزو خصوصيت های رفتاری شان است 
و می گويند اخالق فالنی اين طور است! آنها نمی دانند 
ك��ه اين رفتارهای خاص ناش��ی از بيماری بيش فعالی 
درمان نشده شان است. در قديم، چون شرايط زندگی و 
سيستم خانواده ها متفاوت بوده، اين بچه ها همين طور 
بزرگ می شدند و در كنار بچه های هم سن و سال خانه 
اين عدم مهارت ها و عالمت بيماری ناشناخته می ماند. 
اگر هم مشكل تشخيص داده می شد، والدين حاضر به 
درمان و ارجاع بچه ها به روان پزش��ك نمی شدند و از 
اينكه فرزندشان انگ بيمار روانی بخورد، می ترسيدند اما 
امروز كه تا حدی اين مسأله انگ زدايی شده است، باز 
هم مشكل ديگری با اين خانواده ها داريم و آنها باز هم 

به اين دليل حاضر به پذيرش درمان نيستند. 
ب��ه محض اينكه ب��ه آنها درخص��وص اهميت درمان 
دارويی توضي��ح می دهيم، گارد می گيرند و می گويند: 
»بچه ام به دارو معتاد می ش��ود و تا آخر عمر بايد دارو 
بخورد! حاضريم همه رفتارهای غيرمعمول و آزاردهنده 
فرزندم��ان را تحم��ل كنيم!« گاهی نيز از س��ايت های 
غيرمعتبر اينترنتی و اف��راد ناآگاه اطالعاتی می گيرند و 
بی جه��ت از درمان دارويی، مضطرب و وحش��ت زده 
می شوند. از والدين می خواهم به هزينه ای كه اين عدم 
درمان برای خود آنها، بچه های شان و حتی جامعه دارد، 

فكر كنند.

ختمي چيني گلسرخي 
گلخند

پیشبند
آش آلو )ساوه(

با كودكان چگونه 
رفتاركنیم؟

۵ جمله 
خوب و 
7 جمله 
بد برای 
كودكان

به كودكانمان بياموزيم ما كار خوب و كار 
بد داريم، نه بچه خوب و بچه بد. بدانيم 
هدف از وضع قوانين، آموزش رفتارهای 
مناسب است نه تنبيه كودک. اگر چه به 
رفتار ناپســند او اعتراض می كنيم ولی  

نبايد محبت خود را به او قطع كنيم.

در چند قدمی شما
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ذوق زدگی 
خيابانی 

برگزاری جشن 
نايب  قهرمانی 
ذوب آهن در آسيا

 تبريک 
باشگاه سپاهان

 زاينده رود
ج��واد خيابانی هنگام گزارش دي��دار فينال ليگ قهرمانان 
آسيا خيلی تغيير رويه داده بود و برای اينكه خاطره صحبت های 
اخيرش در بازی با پرس��پوليس عليه ابراهيم زاده را به نوعی در 
اذهان تعديل كند از ه��ر اتفاقی به عنوان بهانه ای برای تعريف 
و تمجيد از ذوب آهنی ها استفاده می كرد و در دقايقی از بازی 
در خصوص سابقه فوتبالی ابراهيم زاده چنين گفت: ابراهيم زاده 

سابقه ديرينه فوتبالی دارد.
 ج��واد خيابانی برای اينكه ثابت كند اين چن��د روز كه با ذوب 
آهنی ها همسفر بوده حس��ابی بازيكنان تيم را شناخته و نيازی 
به نگاه كردن به ليست بازيكنان را ندارد بی توجه به اين اسامی 
چندين بار ش��اهين خيری را مهدی خيری خطاب كرد و از اين 
بابت البد به خودش هم می باليدكه از حفظ اس��امی بازيكنان را 
اعالم می كند. خيابانی حتی در قسمتی از بازی فرشيد طالبی را 
ايگور كاسترو خطاب كرد كه با نزديك شدن دوربين تلويزيونی 
به موقعيت هيچ شباهتی را ميان فرشيد و كاسترو پيدا نكريم تا به 

نوعی اشتباه او را توجيح كنيم.

بازی دو تيم سئونگنام كره جنوبی با حواشی مختلفی در 
ش��هر اصفهان همراه بود كه اين حواش��ی در ادامه از نظر 
شما می گذرد.   تلويزيون های سطح شهر اصفهان بازی دو تيم 
ذوب آهن اصفهان و سئونگنام كره جنوبی را به صورت مستقيم 
و زنده پخش می ش��د و مردم اين بازی را مش��اهده می كردند. 
مردم حاضر در مقابل اين تلويزيون ها در زمان به ثمر رس��يدن 
گل محمدرضا خلعتب��ری بازيكن تيم ذوب آه��ن اصفهان، به 
تشويق تيم اصفهانی پرداختند و از به ثمر رسيدن اين گل ابراز 
خوش��حالی كردند. اما اين مردم هنگام به ثمر رسيدن گل سوم 
تيم ذوب آهن محل مش��اهده بازی را ترک كردند. گزارشگران 
اصفهانی در س��طح شهر اصفهان حضور پيدا كردند و نظرهای 
مردم را در مورد نايب  قهرمانی ذوب آهن در ليگ قهرمانان آسيا 
و كس��ب دومين عنوان اصفهان در اين مس��ابقات پرس و جو 
كردند.مس��ئوالن باش��گاه ذوب آهن در ورودی اين باش��گاه به 
توزي��ع ش��ربت و ش��يرينی پرداختن��د. آتش ب��ازی در خيابان 
شمس آبادی و توزيع پرچم های تيم ذوب آهن در محل برگزاری 

جشن از ديگر اقدام های باشگاه اصفهانی بود.

باشگاه فوالد مباركه سپاهان با صدور اطالعيه ای نايب 
قهرمانی ذوب آهن در رقابت های ليگ قهرمانان آسيا را 

تبريك گفت.   
در اين اطالعيه آمده اس��ت: مردم��ان اصفهان پايتخت فوتبال 
ايران به افتخار آفرينی ها و بزرگی های هر س��اله شهرش��ان 
در  رقابت ه��ای فوتب��ال عادت كرده اند و هر س��ال خود را 
برای جشن های باشكوه قهرمانی های دو تيم بزرگ اين خطه 

آماده می كنند. 
 پ��س از اينك��ه در دور جديد رقابت های جام باش��گاه های

 قاره موس��وم به ليگ قهرمانان آس��يا تيم فوتبال فوالد مباركه 
س��پاهان طلس��م يك موفقيت بزرگ آس��يايی برای تيم های 
شهرس��تانی را شكس��ت و ضمن نائب قهرمانی در آس��يا به 
 عنوان اولي��ن تيم ايران��ی در رقابت های جام باش��گاه های 
جهان حاضر ش��د بار ديگر تيم دوم ش��هر پر گهر اصفهان با 
پش��ت سر گذاشتن بس��ياری از تيم های نامدار به شايستگی 
نايب  قهرمانی اين رقابت ها در آس��يای 2010 را از آن خود 

نمود.

ورزش

خبر حاشیه
احمد جمشيديان:

به دليل فوت خواهرزاده ام
به دوبی نرفتم

هافب��ك تيم ف��والد مباركه س��پاهان ب��ه دليل فوت 
خواه��رزاده اش نتوانس��ت تي��م را همراه��ی كن��د 
ادام��ه  آمادگ��ی خ��ود را در اصفه��ان   و تمري��ن 

داد.  
 احمد جمش��يديان گفت:  دو هفت��ه پيش خواهرزاده
چهار س��اله ام را به دليل اضافه وزن و ايس��ت قلبی 
از دس��ت دادم و به همين دليل تيم س��پاهان را برای 

اردوی يك هفته ای دوبی همراهی نكردم.
وی افزود: پ��س از اين حادثه، بازيكن��ان تيم راهی 
دوبی ش��دند اما من نتوانستم مشكل های خروجی ام 
را برطرف كنم بنابراين در اصفهان ماندم و تمريناتم 

را در اصفهان ادامه دادم.
هافبك تيم س��پاهان در مورد شرايط سپاهان افزود: 
 بازيكنان تيم ما ديشب به اصفهان رسيدند و در حال 
حاضر به استراحت می پردازند تا از فردا تمرين های 

خود را آغاز كنند.
خواه��رزاده جمش��يديان مدتها بود با اي��ن بيماری 
دس��ت و پنج��ه نرم می ك��رد و متأس��فانه دو هفته 
پي��ش فوت كرد.روزنامه زاين��ده رود نيز اين ضايعه 
را به بازيكن س��پاهان تسليت عرض نموده برای او 
 و خان��واده اش طل��ب صب��ر از درگاه خداوند منان

 دارد.

»موتا« آقای گل ليگ قهرمانان 
آسيا شد

مهاجم تيم س��وون سامسونگ با 9 گل زده به عنوان 
آق��ای گل هش��تمين دوره رقابت ه��ای فوتبال ليگ 

قهرمانان آسيا انتخاب شد.
هش��تمين دوره رقابت ه��ای ليگ قهرمانان آس��يا در 
حالی با پيروزی س��ئونگنام برابر ذوب آهن ايران و 
قهرمانی اي��ن تيم كره ای در اين مس��ابقات به پايان 
رسيد كه »خوزه رودريگوئز موتا« مهاجم تيم سوون 
سامس��ونگ با 9 گل زده به عنوان آقای گل هشتمين 
دوره رقابت های فوتبال ليگ قهرمانان آس��يا انتخاب 

شد.
ج��دول آقای گل های اين مس��ابقات به ش��رح زير 

است:
9 گل: خوزه رودريگوئز موتا )سوون سامسونگ(

7 گل: موريسيا مولينا )سئونگنام ايلهوآچونما(
6 گل: هدی رجب زاده)مس كرمان - ذوب آهن(

محمدرض��ا  مجيدی)اس��تقالل(،  فره��اد  گل:   5
فالويو)الش��باب  آم��ادو  آه��ن(،  خلعتب��ری)ذوب 
عربس��تان(،  القحطانی)اله��الل  ياس��ر  عربس��تان(، 
 دنيلس��ون مارتينز)بني��ادكار( و لئون��اردو داس��يلوا

)السد قطر( 
در اين جدول ايگور كاس��ترو از ذوب آهن در جمع 
م��ردان 4 گله و ادر لوس��يانو از تي��م مس كرمان در 

جمع مردان 3 گله قرار دارند.

شهاب گردان

فرشيد طالبی علی احمدی

حسين ماهينیسيد محمد حسينی

شاهين خيری

قاسم حدادی فرمهدی رجب زاده

ايگور كاسترو

محمد قاضیمحمدرضا خلعتبری

پژمان سلطانی

 ج��ام رف��ت ب��ه همي��ن راحت��ی و تي��م فوتب��ال 
ذوب آهن اصفهان در ديدار نهايی جام باشگاه های 
آسيا نتوانست تيم سئونگنام كره جنوبی را مغلوب كند 
و با حساب يك بر 3 نتيجه بازی را به حريف خود 
واگذار كرد با شروع مسابقه توپ و ميدان در اختيار 
شاگردان ابراهيم زاده بود و حتی در 25 دقيقه ابتدايی 
دو گل توانست وارد دروازه حريف كنند و بر خالف 
جريان بازی دقيقه 29 اوگه نوفسكی اولين گل را برای 
نماينده كره جنوبی به ارمغان آورد و پس از آن تا پايان 
نيمه نخس��ت بازی متعادل دنبال شد.  در نيمه دوم 
تصور بر اين داشتيم ذوب آهن بازی را هجومی آغاز 
كند اما چنين نشد و آلخاندو مولينا بازيكن خارجی 
سئونگنام هر كاری خواس��ت در اين نيمه انجام داد 
تا اينكه دقيقه 53 چوبيونگ كوک دروازه ش��هاب را 
گش��ود پس از اين گل ذوبی ها بازی را در اختيار و 
توانستند دقيقه 67 توسط محمدرضا خلعتبری يكی 
از گل های خورده را جبران كنند و اميدها به اردوی 
اين تيم بازگشت اما شاگردان ابراهيم زاده در 20 دقيقه 

پايانی توان اين را نداشتند بازی را به تساوی بكشانند 
كه دقيقه 83 كيم چئوگ هو آب س��ردی را بر پيكره 
تيم ذوب آهن ريخت تا ميليون ها هوادار ايرانی از اين 
نتيجه ناراحت شوند در اين مسابقه حسين ماهينی، 
علی احمدی، سينا عشوری و محمد قاضی از داور 

مسابقه كارت زرد دريافت كردند.
دقايق حساس: 

دقيقه 5: ارس��ال محمد قاض��ی از جناح چپ با 
ضربه سر خلعتبری همراه و تبديل به اوت شد.

دقيقــه 8: كرنر محمدرضا خلعتبری روی س��ر 
فرشيد طالبی نشست كه او نتوانست دروازه سئونگنام 
را ب��از كند و به ص��ورت خطرن��اک از كنار تيرک 

عمودی به خارج رفت.
دقيقه 17: ضربه ايس��تگاهی آلخاندرو مولينا از 
فاصله 25 متری به صورت خطرناک از كنار دروازه 

شهاب گردان به بيرون رفت.

دقيقه 24: سانتر مهدی رجب زاده به روی دروازه 
حريف با دفع ناق��ص مدافعان نماينده كره جنوبی 
همراه شد كه در برگشت كاسترو با سر به توپ ضربه 
زد كه مدافع حريف توپ را از روی خط دروازه به 

بيرون كشيد.
دقيقه 29: ش��رح گل اول سئونگنام: در شلوغی 
محوطه جريمه ذوب آهن سيد محمد حسينی دچار 
اشتباه شد كه اوگه نوفسكی از اين اشتباه نهايت بهره 

را برد و دروازه شهاب گردان را باز كرد.
دقيقه 31: ارسال مولينا با ضربه سر چون دونگ 
گئونگ همراه شد كه شهاب گردان توپ را به كرنر 

فرستاد.
دقيقه45: س��انتر محمدرضا خلعتبری با اشتباه 
مدافعان كره ای همراه شد و در برگشت سيد محمد 

حسينی نتوانست بازی را به تساوی بكشاند.
 دقيقه 50: ضربه س��نگين مولينا ب��ه پای مدافع 

ذوب آهن برخورد و به كرنر تبديل شد.
دقيقه 52: مولينا پس از جا گذاشتن چند مدافع 
ذوب آهن ضربه خود را شليك كه شهاب گردان آن 

را تبديل به كرنر كرد.
دقيقــه 53 شــرح گل دوم ســئونگنام: در 
شلوغی محوطه جريمه چوبيونگ كوک گل دوم را 

به ثمر رساند.
دقيقه 54: ارسال محمدرضا خلعتبری را قاضی 

نتوانست تبديل به گل كند.
دقيقــه 57: با اش��تباه مدافع س��ئونگنام توپ به 
خلعتبری رسيد كه او در مصافی تك به تك نتوانست 

دروازه نماينده كره را باز كند.
دقيقه 67 شــرح گل ذوب آهن: پاس عمقی 
محمد قاضی به كاسترو رسيد و اين مهاجم برزيلی 
با گلر سئونگنام تك به تك شد كه توپ كاسترو را 
دفع و در برگشت محمد رضا خلعتبری با ضربه سر 

دروازه حريف را گشود.
دقيقه 83 شــرح گل سوم ســئونگنام: كيم 
چئوگ هو با ضربه سر سومين گل را برای كره ای ها 

به ارمغان آورد.

آرزو به دل مانديم؛

حسرت ايرانی ها 18 ساله شد

گفتگو یادداشت

حسين چرخابی: 
می خواهيم شگفتی ساز جام 

حذفی باقی بمانيم
تيم حسين چرخابی باالخره در هفته پنجم رقابت های 
ليگ دسته اول اولين پيروزی خود را به دست آورد تا 
چرخابی اين بار هم از نحوه بازی ش��اگردانش راضی 

باشد و هم از نتيجه. 
حسين چرخابی در خصوص ديدار تيمش برابر تربيت 
يزد گفت: خوشبختانه در مورد اين ديدار تنها از بازی 
بچه ها راضی نيس��تم و برد هم برای من راضی كننده 

است. 
طبق معمول در اين ديدار فرصت های زيادی از دست 
داديم ولی بسيار خوشحالم كه باالخره توانستيم اولين 
برد خود را با دو گل ش��جاعی و علی محمدی كسب 

كنيم.
متأس��فانه م��ا در غي��اب 4 بازيكن اصل��ی مقابل تيم 
ي��زدی ص��ف آراي��ی كردي��م و از عل��ی محم��دی 
ب��ازی  دقيق��ه   10 توانس��تيم  تنه��ا  ه��م   مص��دوم 

بگيريم. 
چرخابی اضافه كرد: خوشبختانه با كسب اين پيروزی 
ب��ه جدول رده بندی بازگش��تيم و رس��يد به رده های 
ب��اال جدول به هيچوجه كار س��ختی نيس��ت چون در 
 ح��ال حاضر تيم صدرنش��ين گ��روه ما تنه��ا 9 امتياز 

دارد. 
چرخاب��ی در پايان راج��ع به دي��دار روز جمعه جام 
حذفی مقابل ملوان هم اظهار داش��ت: روز پنجش��نبه 
 راهی انزلی می ش��ويم ت��ا روز جمعه به مصاف ملوان 

ببريم.
 فك��ر می كنم برای اينكه بتوانيم ش��گفتی س��از جام 
حذف��ی باقی بمانيم بايس��تی در انزلی ه��م ملوان را با 
 شكست رو به رو كنيم و برای اين بازی هم برنامه ويژه 

داريم.

درخشش دروازه بان و پيروزی 
ارزشمند شهدای ارتش 

اصغر قلندری

تيم جوان ش��هدای ارتش با مربيگری سعيد پرخيده روی 
درخش��ش دروزاه بان خود پيروزی دو بر صفر برابر تيم با 
تجربه شهرداری س��ده لنجان را در زمين چمن ورزشگاه 

مركز آموزشی 44 توپخانه جشن گرفت.
سربازان ش��هدای ارتش بارها با ارس��ال های بلند دروازه 
ش��هرداری سده لنجان را هدف قرار دادند و با خطر جدی 
مواجه ساختند اما در نهايت در هر نيمه موفق شدند به يك 
گل دست پيدا كنند، در اين پيروزی سعيد پرخيده مربی تيم 
شهدای ارتش كه در مواقع اضطراری در قالب هافبك پيشتاز 
در كنار ش��اگردانش قرار می گيرد از يكسو و شيرجه های 
عالی س��عيد رضايی دروازه بان جويای نامی كه اين روزها 
در آمادگی آرمانی به سر می برد از طرفی ديگر دفاع منطقی 
مدافعان بلند قامت و سرعت چشمگير مهاجمان به ويژه امير 
ابراهيميان زننده هر دو گل برتری شهدای ارتش مكمل اين 

پيروزی بود. 
ش��ايان ذكر اس��ت كه س��عيد رضايی دروازه بان با اخالق 
و آين��ده دار تي��م ش��هدای ارت��ش، كار دروازه ب��ان را از 
 زمين خاكی دهس��تان اش��ن از توابع نجف آب��اد زير نظر 
رضا رحمانی و محمود صادقی فرا گرفته، س��پس در تيم 
اميد ويالش��هر عضويت يافت و با تيم اميد ذوب آهن زير 
نظر مربيان س��ازنده و زحمت كشی همچون غالمحسين 
آقاجان، مرتضی هوش��نگی، علی اسالمی و حسين كرمی 
تمرين های سخت و فشرده ای را دنبال كرد و با پشتكار و 
سختكوشی قابل تحسينی به چهره تابناكی بدل شد و اكنون 
كه دوران خدمت مقدس سربازی را سپری می كند به تيم 
شهدای ارتش پيوسته و با جسارت وصف ناپذيری كه در 
مقابل ضربات تك به تك با مهاجمان شهرداری سده لنجان 
شوت های سنگين تيم حريف را با واكنش های عالی دفع 

كرد ناجی دروازه شهدای ارتش گرديد.

زاينده رود
 تم��ام ش��د؛ اين هم از اين همه اميد و آرزو كه به همي��ن راحتی جای خودش را به ناكامی 
 و شكس��ت و ي��ك نايب قهرمان��ی در آس��يا داد... ذوب آهن با وجود همه شايس��تگی هايی كه 
داش��ت با جام خداحافظی كرد... اين جمله كليش��ه ای هيچ دردی از ناراحتی چندميليون هوادار 
 ايرانی كه چشم به ساق بازيكنان دوخته بودند و خود را كم كم برای مراسم استقبال آماده می كردند،

 دوا نمی كند.
 اين جمله ها به درد همان آدم هايی می خورد كه نان  به نرخ روز می خوردند... 

 ام��ا حقيقت چيز ديگری اس��ت حقيقتی كه نه بر زبان اغيار كه بر زب��ان هواداران واقعی اين تيم 
جاری است... اين تيم در عين شايستگی جلو چشم 20 هزار هوادار كره ای شكست را پذيرفت 
 و دم ب��ر نياورد چون از قبل فعل نبايد قهرمان ش��ويد را در گوش��ه و كن��ار و از اردوی اين تيم 

می شنيدند و شنيديم...!!! 
می گويند طالع اين تيم را با نايب قهرمانی گره زده اند! می گويند بچه ها، تيم كره ای را دس��ت 
كم گرفته بودند! می گويند بازيكنان از قبل خود را قهرمان می دانس��تند! می گويند همه چيز به 
نفع كره ای ها بود از ش��رايط آب و هوايی گرفته تا ش��انس! خيلی ها و شايد همه خيلی چيزها 
می گويند اما مهم اين اس��ت كه تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان قهرمان نشد و اجازه داد حريفش 

خيلی راحت بر جام بوسه و جلو چشمان خسته و منتظرشان دور افتخار بزنند.
اين ذوب آهن كه در فينال ديديم ذوب آهن هميش��گی نبود نه از بازی روی زمين خبری بود نه 
از آن دقت و عطش گلزنی هميش��گی مهاجمانش! و اگر اندک موقعيت های گلزنی كه توس��ط 
خلعتب��ری و ح��دادی فر خلق ش��د را فاكتور بگيريم اي��ن تيم در حد و اندازه های هميش��گی 
خودش ظاهر نش��د حاال بماند خيابانی كه حس��ابی و نمی دانيم از كجا ش��ارژ روحی ش��ده بود 
 س��عی داشت اين شكس��ت را كمرنگ جلوه كند و راه و بی راه به شايستگی های اين تيم اشاره 

می كرد!
اين تيم شايس��ته بود، اين تيم لياقت داش��ت، اين تيم انگيزه داش��ت، اين تيم بدخواه داشت، اين 
تيم دش��من هم داش��ت، اين تيم افت كرده بود، اين تيم زمان الزم داش��ت، در جريان بازی زيبا 
و س��رعتی بازيكنان كره گم شده بود، عواملی بس ناش��ناخته و آشنا در اين نايب قهرمانی نقش 
داشت، اين تيم.... اما اين تيم می توانست برای يكبار هم كه شده جلو برنامه های از پيش تعريف 
شده بايستد تا بلكه خستگی را از تن خود و هيأت همراه و هواداران و كسانی كه در بخش های 
مختلف از اين تيم تا اين مرحله حمايت كرده بودند را بيرون آورد... قرار بود اشك هايمان را به 
پای شوق قهرمانی از چشم جاری كنيم و نشد و يا نخواستند كه اين چنين شود... ابراهيم زاده و 
ش��اگردانش چشم به جام باشگاه های جهان دوخته بودند و می خواستند خود را برای رويارويی 
با اينتر آماده كنند اما چه ش��د كه اين همه انگيزه و طمع به اين اندک مقام دومی در آس��يا تنزل 
پيدا كرد... آيا قس��مت اين بود؟ در واقع تيم بدشناسی آورد؟ باوركنيم كه همه به اتفاق، قهرمانی 
اين تيم را آرزو می كردند و هيچ كس و هيچ چيز در اين ناكامی نقش��ی نداش��ت؟ باوركنيم.....؟ 

اما ما باور نمی كنيم..... 

قبول کنيم که نخواستند قهرمان شويم

س��رمربی تي��م فوتب��ال ذوب آهن 
اش��تباه های بازيكنان��ش در انجام 
وظايفش��ان را دليل اصلی از دست 
رفت��ن قهرمان��ی در فين��ال لي��گ 
قهرمانان آس��يا عن��وان كرد.منصور 
ابراهيم زاده پس از شكست 3 بر 1 
تيمش برابر سئونگنام كره جنوبی و 
كسب عنوان نايب قهرمانی آسيا در 
نشست خبری اين ديدار با تبريك 
ب��ه كره ای ها گفت: اين بازی را به 

دو بخش تقسيسم می كنم. 
در بخ��ش اول بازيكنان��م فوتب��ال 
قاب��ل قبول��ی را ارائ��ه دادند ولی 
 متأسفانه روی دو ضربه ايستگاهی 
اشتباه هايی داش��تيم كه باعث گل 
خوردن ما شد.وی  با بيان اينكه به 
 بازيكنان اين را گفته بودم كه آنها روی

ضربه های ايستگاهی بسيار خوب 
عمل می كنن��د اظهار داش��ت: در 
بخش دوم ما ش��انس زيادی برای 
گل زدن داش��تيم و می توانس��تيم 
چندي��ن ب��ار ب��ازی را برگردانيم. 
متأس��فانه تيمی كه در ابتدای چنين 
ب��ازی بزرگی گل می خ��ورد بايد 
دو ان��رژی مصرف كند. انرژی اول 

ب��رای بازگرداندن نتيج��ه و انرژی 
دوم ب��رای گل نخوردن.س��رمربی 
تيم فوتبال ذوب آهن خاطرنش��ان 
ك��رد: م��ا دو مرتبه عق��ب افتاديم. 
يك مرتبه به جبران نزديك ش��ديم 
اما فرص��ت هايی را ب��رای به ثمر 
رس��اندن گل و برگردان��دن نتيجه 
از دس��ت دادي��م. زندگ��ی ادام��ه 
دارد و س��ال آينده هم ما به عنوان 
ايران در اين مس��ابقه های حضور 
 داريم. بايد عزممان را جزم كنيم تا 
 اشتباه های امسال را سال آينده تكرار 

نكنيم.
ابراهي��م زاده در مورد اينكه تيمش 
در اين بازی س��ه گل خورد تأكيد 
كرد: اين مس��أله قابل قبول نيست 
و بايد بررس��ی كن��م. تيمی كه در 
يازده مسابقه پنج گل خورده است 
 چرا در اين بازی س��ه گل دريافت 

كرد. 
بايد با همكارانم بنشينيم و اين بازی 
را بارها مرور كنيم و با برنامه ريزی 
مناس��ب كاری كنيم در آينده چنين 
نيايد.وی  پي��ش  برايمان  مش��كلی 
بازيكنانم  با غرور می گويم  افزود: 

بس��يار خوب ب��ازی كردند و برای 
رس��يدن به قهرمانی تالش كردند. 
همكارانم،مجموع��ه  از  همچني��ن 
ذوب آه��ن، مديري��ت كارخانه و 
همه مردم كه در ژاپن ما را حمايت 

كردند تشكر می كنم.
ابراهي��م زاده در ادامه خاطرنش��ان 
ك��رد: ما به بازيكنان وظايفش��ان را 
گوش��زد كرده بوديم اما متأس��فانه 
يارگي��ری  در  بازيكن��ان  برخ��ی 
ضعيف عم��ل كردن��د و وقتی در 
چنين بازی بزرگی اش��تباه می كنيد 
 حري��ف به خوب��ی از آن اس��تفاده 

می كند.
س��رمربی تيم فوتبال ذوب آهن در 
پاسخ به پرسش يكی از خبرنگاران 
مبن��ی بر اينك��ه آيا پي��روزی برابر 
الهالل ش��ما را مغ��رور نكرده بود، 
بچه ه��ای خوب  ام��روز  گف��ت: 
بودند ول��ی برنامه های تاكتيكی ما 
تاثيرگذار نبود. ضمن اينكه بازی با 
الهالل به تاريخ س��پرده شده است 
و فك��ر نمی كنم بازيكنانم هنوز در 

انديشه آن پيروزی بوده اند.
 م��ا خيلی خوب ش��روع كرديم بد 

گل خورديم و همين گل ها ما را از 
رسيدن به قهرمانی دور كرد.

ابراهيم زاده ادامه داد: روز اول كسی 
به ذوب آهن فكر نمی كرد و شانسی 
برای فيناليس��ت شدن ما قائل نبود. 
اما حاال همه ما را می شناس��ند و 
در مورد تاكتيك های ما صحبت 
می كنن��د ك��ه اين ي��ك روح 

جديد برای تيم ماست و بايد 
اين روند را ادامه دهيم.

در پاي��ان اين نشس��ت 
دلي�����ل  خبرن��گار 

قهرمانی س��ئونگنام 
ك��ه  پرس��يد  را 
گفت:  زاده  ابراهيم 

قب��ل از اين هم گفته 
ب��ودم كه اين تيم باهوش 

و زيرک است.
 آنه��ا از كمترين فرص��ت بهترين 
استفاده را می برند. بعد از گل اول 
معقوالن��ه دفاع كردن��د و به دنبال 
فرصت برای رس��يدن به گل های 
بيش��تر بودند. اين اتفاقی است كه 
فينال های ج��ام جهانی  در تم��ام 
رخ می ده��د. تي��م عق��ب افت��اده 
بی محاب��ا برای جب��ران گل حمله 
می كند و حريف فرصت بيشتری 
 ب��رای باز ك��ردن دروازه اش پيدا 

می كند.

ابراهيم زاده: 

زندگی همچنان ادامه دارد
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مركزی، طبقه اول
یک شنبه 23 آبان 1389/ 7 ذالحجه1431/ شماره Sunday 14 November 2010    395)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام صادق )ع(:
كسی كه زياد با دنيا گره 
خورده باشد، حسرت و 
اندوهش هنگام جدايی از 
آن زيادتر خواهد بود.

زاينده رود
از طل��وع ت��ا طلوعی ديگ��ر در خدمتی 
صادقان��ه و تالش��ی خادمانه مديران ش��هری 
اصفهان اش��تياق خدمت را در تالش مس��تمر 
و اخالص و گذش��ت معنا كردند. در هش��ت 
سال اخير در پناه مديريت جهادی دفاع مقدس 
با ش��عار هشت سال دفاع مقدس، هشت سال 
جهاد خدمت رسانی مصداق توسعه، پيشرفت 
و آبادانی در شهرداری اصفهان به ثمر نشست 
و ح��ك كردن فرهن��گ كار و تالش در بطن 
جامعه به منصه ظهور رسيد آيا می توان نتيجه 
ميليون ها نفر ساعت كار را در يك نمايشگاه 

به تصوير كشيد؟
نمايش��گاه جه��اد خدمت رس��انی در تالش 
خالقانه خود س��عی در بروز اين مهم داش��ته 
اس��ت و با تش��كيل ب��زرگ ترين نمايش��گاه 
مديريت شهری كه در تاريخ آن بی نظير است 
پای بسياری از مديران و بازديدكنندگان را به 
اصفهان كشانده اس��ت. ايستگاه مركزی مترو 
در خيابان كاوه پذيرای خيل مش��تاقی اس��ت 
كه به جای س��اعت ها بازديد از س��طح شهر 
تماشای آن همه شكوه را در ابعاد كوچك تری 
می خواهن��د در فضايی مهيچ ك��ه همه جور 

امكاناتی تدارک داده شده است...
در ادام��ه معرفی غرفه به غرفه س��ازمان های 
ش��هرداری ب��ه س��ازمان عم��ران وابس��ته به 
شهرداری اصفهان می رسيم: نگين فيروزه ای 
ش��هرهای تاريخی جهان، اصفه��ان در تداوم 
پويايی و توسعه ش��هری در سال 1379 اقدام 
به تش��كيل سازمانی منس��جم در شهرداری از 
كارشناسان و متخصصان شهرسازی و عمران 
ش��هری نمود كه اين س��ازمان از بدو تأسيس 
تاكنون خدم��ات ارزنده ای را هم چون توليد 
و توزي��ع مصالح راه س��ازی، اج��رای ده ها 
پل، پروژه و مطرح عمرانی و... داش��ته اس��ت 
ك��ه موجب تحول در س��اختار ش��هری، رفع 
معض��الت و مش��كل های عدي��ده ترافيكی، 
روان ش��دن عبور و مرور شهری و رسيدن به 
ش��هری زيبا و مدرن با حفظ اصالت و احيای 

بافت های سنتی گرديده است.
حوزه مديريت اداری، مالی و بازرگانی 

در  اصفه��ان  ش��هرداری  عم��ران   س��ازمان 
 چش��م انداز و برنام��ه خود س��ه مديريت را 
پيش بينی كرده اس��ت ك��ه اولين آن مديريت 
اداری، مالی، بازرگانی اس��ت كه تنظيم و تهيه 
بودج��ه، متمم بودجه، تفري��غ بودجه، اصالح 

بودجه و پيش بينی های الزم در جهت درآمد 
و برآورد هزينه فعاليت ها و طرح های عمرانی 
را بر عهده دارد و انجام مطالعات الزم در مورد 
تش��كيالت، روش ها، آموزش پرس��نل، ارائه 
گزارشات الزم به مقام مافوق و تدوين برخی 
طرح های عمرانی برای تصويب شورای شهر 

را بر عهده دارد.
حــوزه مديريــت واحدهــای توليدی و 

خدمات فنی
مديري��ت اي��ن واحد ش��امل مهندس��ی مواد 
 و محص��ول، مديري��ت و مهندس��ی تولي��د، 
برنامه ريزی و كنترل توليد، مهندس��ی كنترل 
كيفيت، كنت��رل ضايعات، تحقيق و توس��عه، 
مديريت نيروی پيمانكار، پياده سازی سيستم 
تأمي��ن كاال و خدم��ات واحده��ای توليدی 
و پي��اده س��ازی سيس��تم جامع نگه��داری و 
تعميرهای ماش��ين آالت واحده��ای توليدی 

عمران شهرداری می باشد.
فراينــد تأميــن شــن و ماســه »كوهی 

شكسته« در شركت عمران شهرداری
مع��دن س��نگ آهك الش��ه كوه رض��وان كه 
در ش��رق اصفهان و جن��وب آبادی گورت و 
جن��وب غربی رضوان ق��رار دارد محل توليد 
اوليه )ش��ن و ماس��ه شكس��ته( جهت توليد 
آسفالت و بتن پروژه های شهرداری می باشد 
روش استخراج به صورت روباز، پلكانی و با 
اس��تفاده از مواد ناريه )آنفو، پوستر و چاشنی 
الكتروني��ك( صورت می گي��رد كه با حفاری 
چال ها و توس��ط دس��تگاه های دريل واگن 
و راس��ول انجام پذيرفته و در آن فرآيند ابتدا 
حف��اری و بعد خ��رج گذاری و آتش��باری و 
انفجار صورت می گيرد و در نهايت سه واحد 
دانه بندی توليدات را دس��ته بندی كه به شرح 

زير می باشند.
 واحد سنگ شكن شماره 1 با ظرفيت توليد 

اسمی 100 تن مصالح شكسته در ساعت
 واحد سنگ شكن شماره 2 با ظرفيت توليد 

اسمی 300 تن مصالح شكسته در ساعت
 واحد سنگ شكن شماره 3 با ظرفيت توليد 

اسمی 400 تن مصالح شكسته در ساعت

س��پس از دانه بندی در واحدها اين توليدات 
برای تهيه آسفالت، توليد بتن و عمليات های 

زيرسازی و تسطيح عمرانی به كار می رود.
توليد آس��فالت: ش��هرداری دارای 3 كارخانه 
توليد آس��فالت تمام اتوماتيك می باشد كه در 
مجموعه توليدی صفه دو واحد با ظرفيت های 
اسمی 160 تن در ساعت و 120 تن در ساعت 
فعاليت می كنند و نيز كارخانه توليد 120 تنی 

در سپاهان شهر جزء آن مجموعه هستند.
توليد بتن: يكی از فعاليت های حوزه مديريت 
واحده��ای توليدی و خدماتی فنی، توليد بتن 
برای پروژه های ش��هرداری است كه اين امر 
مهم توس��ط دو بچينگ پالنت انجام می گيرد 
ك��ه يكی در محل مجتم��ع توليدی صفه واقع 
گرديده و به صورت ثابت پاسخگوی نيازهای 
بتنی ش��هر بوده و يك بچين��گ پالنت نيز در 
محل پروژه ميدان امام علی در فاز )1( مستقر 
گرديده اس��ت كه عمليات های آسفالت را در 
سه نوع پخش ماشين )2 اكيپ(، پخش دستی 
)ليك اكيپ( و ترميم آس��فالت )ترميم، برش، 
درزگيری( توسط سازمان اكيپ های عمليات 
آس��فالت انجام می دهد در واح��د تعميرات 
و نگهداری س��ازمان عمران ني��ز تعميرات و 
نگه��داری ان��واع ماش��ين آالت و تجهيزات 
س��بك و س��نگين راه س��ازی و كارخانه ای 
توسط متخصصان تراز اول صورت می گيرد 
و در واحد آزمايش��گاه فنی مكانيك خاک نيز 
تولي��دات آس��فالت، بتن و... س��ازمان عمران 
شهرداری به صورت شبانه روزی مورد كنترل 

كيفيت با آيتم های روز دنيا قرار می گيرد.
حــوزه مديريت اجرا و نظارت ســازمان 

عمران شهرداری اصفهان
يكی ديگ��ر از حوزه های فعاليت س��ازمانی 
عم��ران ش��هرداری مديريت اج��را و نظارت 
بر طرح ه��ای عمرانی می باش��د. اين حوزه 
ضم��ن بهره گي��ری از ت��وان علم��ی و فنی 
مهندس��ين و تكنول��وژی روز عمران��ی نقش 
مهمی در اج��رای پروژه های عمرانی ش��هر 
ايفا می كن��د و می توان گف��ت: كه ماحصل 
تالش ساير حوزه های سازمان عمران در اين 

حوزه خالصه می ش��ود اين حوزه و سازمان 
عمرانی شهرداری اصفهان تالش شايانی را در 
تحق��ق 45 پروژه عمرانی كوچك و بزرگ در 
س��ال های 82 تا 88 داشته است كه 17 پروژه 

شاخص آن در ادامه می آيد.
اهــم پروژه هــای اجــرا شــده توســط 

سازمان عمرانی از سال 82 -88
1- بزرگراه صفه. 2- بزرگراه شهيد آقابابايی. 
دس��تجردی. وحي��د  ش��هيد  پل ه��ای   -3 
4- تندروهای شهيد همت. 5- تكميل تقاطع 
شهيد اقارب پرس��ت. 6- بلوار و پل رضوان. 
7- تقاطع گلستان. 8- احداث مسجد مهرآباد. 
9- پل دوربرگردان شهيد چمران. 10- پروژه 
ش��هيد آوينی )آبشار سوم(. 11- پروژه اتصال 
خياب��ان آي��ت ا... صادق��ی. 12- پ��روژه پل 
عاب��ر پياده ناژوان. 13- تقاطع غير همس��طح 
س��روش – عس��گريه. 14- پل روگذر شهيد 
 قربانعلی عرب. 15- زيرگذر ش��هيد آقاخانی. 
16- ساختمان تاكس��يرانی. 18- زيرگذرهای 

فاز )1( ميدان امام علی.
ادامه خدمت رسانی سازمان عمران در 

5 پروژه ديگر:
 1 – پ��روژه بهارس��تان 2- خياب��ان س��ازی 

عاش��ق آباد. 3- خيابان س��ازی محله سودان 
جی. 4- خيابان سازی محله ليمجير. 5- پروژه 

شهيد الوی
عمــران  ســازمان  مســتمر  فعاليــت 

شهرداری در احيای ميدان امام علی 
در پ��روژه تاريخی ميدان ام��ام علی و در پی 
تصميم برای احيای بزرگ ترين ميدان تاريخی 
جهان توسط شهرداری اصفهان سازمان عمران 
ني��ز با ه��دف كمك ب��ه حف��ظ ارزش های 
تاريخی ابنيه و س��ازمان دهی عبور و مرور و 
كاهش بار ترافيكی و تسهيل در ارائه خدمات 
فرهنگی اجتماعی اقتص��ادی وارد اين پروژه 
شد و از تاريخ 88/4/27 كار خود را آغاز كرد 
و در ساخت زيرگذرهای شمالی – جنوبی از 
خيابان عالمه مجلس��ی تا هاتف به طول 750 
متر و زيرگذرهای ش��رقی – غربی از خيابان 
عبدال��رزاق تا وليعصر به ط��ول 760 متر وارد 
عمل شد تا دس��تيابی به اين مهم به جای 18 
م��اه در 14 م��اه محقق ش��ود و گواهی تأييد 
ديگری بر س��ازمان عمران شهرداری اصفهان 
در هم��كاری برای تحقق ب��زرگ ترين پروژه 
ملی ش��هر اصفهان و خدمات شايسته آن داده 

شود.

سيری در عملكردها و دستاوردهای شهرداری اصفهان)قسمت نوزدهم(

جهاد خدمت رسانی در سازمان عمران شهرداری اصفهان

دكتر مسعود دلخواه گفت: با وجود اينكه 
عالقه شديد فعاالن تئاتر در شهرستان ها 
برای كار كردن در اين زمينه، در مجموع 
حضور تئاتر در آنها بس��يار منفعل به نظر 
می رسد و تنها راه حل اين معضل، افزايش 
اجراه��ای عمومی در شهرس��تان های با 
 حمايت مادی و معنوی از گروه های فعال 

می باشد.
 اي��ن پژوهش��گر و مدرس تئات��ر كه به 
منظ��ور داوری آث��ار بيس��ت و دومي��ن 
جشنواره اس��تانی تئاتر در زنجان حضور 
يافت��ه اس��ت، در گفتگو با ايس��نا منطقه 
زنج��ان، اظه��ار كرد: با وج��ود اينكه در 
حيطه ه��ای مختلفی از جمل��ه بازيگری، 
كارگردانی و تا حدودی نمايشنامه نويسی 
و طراح��ی، اس��تعدادهای بس��يار خوبی 
در شهرس��تان ها وج��ود دارد، اما تعداد 
بس��يار اندك��ی از شهرس��تان ها خارج از 
 فضای جش��نواره به اجرای عمومی تئاتر 

می پردازند. 
وی با تأكيد بر لزوم حمايت ادارات ارشاد 
و همچنين انجمن های نمايش شهرستان ها 
از اجراهای عمومی، تصريح كرد: محدود 
شدن تئاتر به جش��نواره ها و نبود اجرای 
عمومی در طول سال، به هيچ وجه برای 
يك تئاتر بالنده قابل قبول نيست. دلخواه 
ك��ه دانش آموخت��ه كارگردان��ی تئاتر از 
آمريكا بوده و عضو هيأت علمی دانشگاه 
تربيت مدرس می باشد، با اشاره به اينكه 
جش��نواره ها برآمده از آثار اجرا شده در 
طول سال می باشد، افزود: اگر تئاتر يا هر 
هنر ديگری منحصر به جش��نواره ش��ود، 
آن هن��ر از م��ردم دور خواهد ش��د؛ چرا 
كه بيشتر جشنواره ها با حضور اهالی فن 
برگزار می ش��ود و مردم حضور چندانی 

در آن ندارند. 
وی با بيان اينكه بايد با اجرای نمايش های 
مختلف طن��ز، جدی، ايران��ی، خارجی، 
س��نتی، موزي��كال و... خ��وراک هم��ه 
ذائقه ها را فراهم كرد تا پای مخاطبان به 
سالن های تئاتر باز شود، خاطرنشان كرد: 
اگر فقط از يك نوع تئاتر حمايت ش��ود، 
مثل اين اس��ت كه فقط از يك نوع سليقه 

حمايت ش��ده اس��ت و در نتيجه بخش 
زي��ادی از مخاطبان مورد بی توجهی قرار 
می گيرن��د. بنابراين باي��د تمام تالش ها 
معطوف بر اين باشد كه اجراهای عمومی 
تئاتر در شهرس��تان ها نيز مانند تهران در 
طول سال وجود داشته باشد. اين هنرمند 
در پاس��خ به اين س��ئوال كه آيا با جذب 
مخاطب عام به سالن های نمايش می توان 
ب��ه خودكفايی تئاتر امي��دوار بود، گفت: 
تئاتر هيچ وقت به طور كامل به خودكفايی 
نمی رسد و همواره نياز به حمايت دولت 
دارد، ب��دون اينكه دولت خود را به تئاتر 
تحميل كند. از طرف ديگر وجهه تئاتر به 
وجهه دولت ها نيز كمك می كند، زيرا در 
تمام دنيا، تئاتر يك هنر مردمی اس��ت و 
تمدن و فرهنگ هر كش��وری را می توان 
بر اس��اس عالقه مردم آن كشور به تئاتر 

ارزيابی كرد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه تئات��ر، هن��ر 
گران قيمت��ی اس��ت ك��ه ان��رژی و وقت 
زي��ادی صرف آن می ش��ود، ولی بس��يار 
ب��ا ارزش بوده و تأثي��ر آن در دراز مدت 
معلوم می ش��ود، بيان كرد: ش��ايد بتوان 
اميدوار ب��ود كه برخی گونه های تئاتر در 

آينده به س��مت خصوصی ش��دن بروند، 
اما تصور خودكفاي��ی تئاتر به طور كامل 
اشتباه اس��ت و همواره بخشی از بودجه 
تئاتر بايد توس��ط دولت تأمين شود. داور 
بيس��ت و دومين جش��نواره تئاتر اس��تان 
تصريح كرد: حت��ی در صورت به وجود 
آمدن تئاترهای خصوصی كه بتوانند روی 
پای خود بايس��تند، باز هم تئاتر جدی و 
 فرهنگ س��از نياز به كم��ك مالی دولت 

دارد.
وی با تأكيد بر اينكه بيش��تر شهرستان ها 
از سالن های مناس��ب برای اجرای تئاتر 
برخوردار نيس��تند و عم��ده امكانات در 
پايتخت متمركز شده است، گفت: حقيقت 
امر اين اس��ت ك��ه از همين س��الن های 
محدود موج��ود در شهرس��تان ها نيز به 
درستی استفاده نمی شود و اين سالن ها به 
طور كامل در اختيار گروه های تئاتر قرار 
نمی گيرند. وی با اش��اره به قول مساعد 
معاون هنری وزارت ارشاد مبنی بر اينكه 
امسال بودجه بيشتری به تئاتر شهرستان ها 
اختصاص می ياب��د، اظهار كرد: مهم تر از 
مباحثی چون بودجه و س��الن، خواس��ت 
جدی مسئوالن برای زنده ماندن و پوياتر 

ش��دن هنر تئاتر در كش��ور است كه اين 
 امر، بايد به ش��كل عملی خود را نش��ان 

دهد. 
دلخ��واه تئات��ر را يك��ی از س��الم ترين 
راه های تخليه نيرو و انرژی نس��ل جوان 
عنوان كرد و يادآور ش��د: مس��ئوالن بايد 
به اي��ن امر توجه جدی داش��ته باش��ند 
كه ب��ا ايجاد مكان ه��ا و مراكز فرهنگی- 
هن��ری، جوانان به جای اينكه به راه های 
خالف كشيده شوند، جذب فعاليت های 
فرهنگ��ی می ش��وند و تا زمان��ی كه اين 
توج��ه ص��ورت نگيرد، وضع ب��ه همين 
منوال خواهد بود. وی با بيان اينكه رشد 
تئاتر در وهله اول نيازمند ش��ناخته شدن 
آن ب��ه عن��وان يك حرفه قاب��ل احترام و 
جدی اس��ت، افزود: جايگاه هنرمند تئاتر 
باي��د در جامعه تعيين ش��ود و عالوه بر 
 آن مس��ئوالن نيز بايد با تئاتر بيش��تر آشنا 

شوند.
اين مدرس و پژوهش��گر تئاتر با اشاره به 
اينكه در حال حاضر بسياری از مسئوالن 
حوزه تئاتر و فرهنگ در كش��ور، آشنايی 
اندكی با اين هنر دارند، تصريح كرد: اين 
موض��وع به ضرر تئاتر ب��وده و راه چاره، 
اين اس��ت كه اي��ن افراد حداق��ل برای 
آش��نايی با اين مقوله عالقه نش��ان دهند. 
وی خاطرنش��ان كرد: ايران ب��ا توجه به 
وجود هنرمندان و استعدادهای درخشان 
تئات��ر در آن، اين پتانس��يل را دارد كه به 
يكی از كش��ورهای مطرح در زمينه تئاتر 

تبديل شود. 
ولی قب��ل از ه��ر چيزی مس��ئوالن بايد 
خواست جدی برای رشد و فراگير شدن 
اين هنر داش��ته باشند. دلخواه با تأكيد بر 
اينك��ه موضوع های مطرح ش��ده در تئاتر 
بايد به گونه ای باش��د كه مردم بتوانند با 
آن رابط��ه برقرار كنند، اظه��ار كرد: تئاتر 
نمی توان��د يك هنر ش��عاری ي��ا به طور 
كام��ل انتزاعی ي��ا برگرفت��ه از الگوهای 
غربی باشد، بلكه موضوع آن بايد از متن 
زندگ��ی مردم انتخاب ش��ده و در جهت 
افزايش آگاهی مردم و ارتقاء فرهنگ آنان 

به كار گرفته شود.

مسعود دلخواه: 

حضور تئاتر در شهرستان ها بسيار منفعل به نظر مي رسد

مسئول بخش آی س��ی يو بيمارستان باهنر 
ته��ران گف��ت: درب��اره وضعيت جس��می 
آل احمد كه در آی س��ی يو بس��تری است 
نمی توان نظر قطع��ی داد و وضعيت چنين 

بيماری لحظه ای است. 
فرزان��ه س��رتيپ در گفتگو با مه��ر درباره 
آخري��ن وضعيت جس��می اين نويس��نده 
پيشكس��وت ك��ه از 17 روز پي��ش تاكنون 
در بخش مراقبت های ويژه اين بيمارس��تان 
بستری اس��ت، گفت: هوش��ياری آل احمد 
همچنان روی 9 و 10 در نوس��ان است كه 

اين وضعيت مطلوب است. 
وي��ژه  مراقبت ه��ای  بخ��ش  مس��ئول 
بيمارس��تان باهنر اف��زود: در حال حاضر ما 
می تواني��م م��واردی را كه درب��اره مراقبت 
از آل احم��د الزم اس��ت ب��ه او منتقل كنيم 
ام��ا اين بيمار قدرت س��خن گفت��ن ندارد 
 و فق��ط ب��ا دس��تش به م��ا واكنش نش��ان 

می دهد. 
فرزان��ه س��رتيپ همچنين گف��ت: احتمال 
ترخيص آل احمد از بيمارستان يا حداقل از 
بخش مراقبت های وي��ژه و انتقال به بخش 
عمومی البته با نظر پزش��ك، وجود دارد اما 
ت��ا به حال نزديكان ش��ان در اين باره اعالم 
آمادگ��ی نكرده اند. ش��مس آل احمد فرزند 
آيت ا... س��يداحمد طالقان��ی و برادر جالل 
آل احمد است كه در تيرماه 1308 در تهران 

متولد شد.
از كارهای او در زمينه تصحيح متون می توان 
به »طوطی نامه« اشاره كرد كه 31 سال پيش 
چاپ ش��د. گاهواره، عقيقه، مجموعه قصه 
قدمايی، س��ير و س��لوک، از چشم برادر و 
حديث انقالب از ديگر آثار شمس آل احمد 

است.

آخرين وضعيت 
شمس آل احمد

روزی بود...

»جيم ديويس« كاريكاتوريس��ت و خالق 
شخصيت معروف »گارفيلد« برای كشيدن 
يك كميك اس��تريپ از گارفيلد كه برای 
كهنه س��ربازان آمريكايی توهين آميز بوده، 
عذرخواهی كرد. خالق شخصيت گارفيلد 
برای كميك استريپی از گارفيلد كه توهين 
به س��ربازان آمريكايی بوده، عذرخواهی 
كرد. آسوش��يتد پرس نوشت: اين كارتون 
در »روز كهن��ه س��ربازان« در روزنامه های 
سراس��ری اياالت متحده چاپ ش��د. در 
اين كارتون يك عنكبوت، گارفيلد، گربه 
نارنج��ی رنگ را به چالش می طلبد تا اگر 
ج��رأت دارد او را ل��ه كن��د. عنكبوت به 
گارفيلد می گويد اگر كشته شود، يك روز 

را به افتخار او به اسمش ثبت و ساالنه از او 
ياد می كنند!  در قسمت پايانی اين استريپ 
يك عنكبوت معلم نشان داده می شود كه 
از دانش آموزانش می پرسد آيا می دانند چرا 
عنكبوت ها »روز ملی احمق ها« را جش��ن 
می گيرن��د!  جيم ديوي��س در بيانيه ای كه 
در وب س��ايت شخصی خود منتشر كرد، 
گفت نمی دانسته كه اين كاريكاتور در »روز 
كهنه سربازها« منتشر می شود. او گفت اين 
نقاشی را نزديك به يك سال پيش كشيده 
بوده و از انتش��ار آن در چني��ن روزی به  
عنوان بدترين تقارن زمانی ممكن ياد كرد 
و گفت: انتشار اين كاريكاتور به هيچوجه 

ربطی به روز مهم كهنه سربازها ندارد.

كتاب »گمش��ده ش��ازده كوچولو« نوشته 
محمد حسن حسينی با تصويرگری عطيه 
بزرگ س��هرابی از س��وی نش��ر پيدايش 
منتش��ر ش��د. به گزارش مهر، اين كتاب 
كه با نگاهی به داس��تان معروف »شازده 
كوچولو« اثر اگزوپری نوش��ته شده است 
ماجرای بازگش��ت پس��رک موطاليی را 
به س��ياره اش بازگوی می كن��د. در كتاب 
گمشده ش��ازده كوچولو كه از 11 فصل 
تشكيل ش��ده خواننده با شخصيت های 
كتاب اصلی كه اين بار با تغييرهايی مواجه 
ش��ده اند دوب��اره رو به  رو می ش��ود. در 
سفر بازگشت، ش��ازده كوچولو با پادشاه 
مغرور، مرد خودپسند،  دائم الخمر، تاجر، 
فانوس بان، جغرافی دان، منجم و مار مرموز 

مالقات و گفتگو می كن��د. در اين كتاب 
می خوانيم: در سياره مرد تاجر هم وضع 
طور ديگری شده است. همه چيز عوض 
شده بود. مرد تاجر كه حاال ديگر حسابی 
پير شده با چهره ای رنجور و چشم هايی 
همچنان حريص به آسمان چشم دوخته 
ب��ود و س��تاره ها را می ش��مرد. بعد يكی 
يكی دكمه هايی را فشار می داد از آن سو 
ستاره ها حساب می شدند و از سويی ديگر 
حساب ها روی كاغذها چاپ می شدند و 
رديف رديف در كمدهايی س��ر به فلك 
كشيده بايگانی می شدند. كتاب »گمشده 
شازده كوچولو« با شمارگان2000 نسخه 
در 84 صفح��ه و به قيم��ت 2000 تومان 

منتشر شده است.

خالق »گارفيلد« عذرخواهی كرد! 

»گمشده شازده كوچولو« در كتابفروشی ها پيدا شد
ياد ياران ياد باد
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