
ضرورت  بر  بختياري  و  چهارمحال  استاندار   
اين  جابه جايي و تجميع كوره هاي آجرپزي در 
استان تأكيد كرد. به گزارش فارس از شهركرد، 
»علي اصغر عنابستاني« در نشست ستاد گازرساني 
به شهرك هاي صنعتي اين استان اظهار داشت: با 
توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و نداشتن 
و  فسيلي  سوخت هاي  تأمين  اقتصادي  صرفه 
هزينه هاي سنگين گازرساني، بايد در سريع ترين 
زمان ممكن برنامه الزم براي جابه جايي و تجميع 
وي  شود.  اجرايي  و  اتخاذ  آجرپزي  كوره هاي 
آجرپزي  كوره هاي  تجميع  و  مطالعه جابه جايي 
را جزو برنامه هاي اولويت دار سازمان صنايع و 
برنامه  اين  كرد:  تأكيد  و  بيان  استان  اين  معادن 
و  دنبال  جدي  صورت  به  و  فوريت  با  بايد 
اجرايي شود. عنابستاني با تأكيد بر اينكه انتقال 
كوره هاي آجرپزي كمك بسياري به حفظ محيط 
شرايط  از  استفاده  گفت:  كرد،  خواهد  زيست 
مناسب تر در راستاي حفظ محيط زيست، نيازمند 
مختلف  مباحث  تحليل  و  كارشناسي   بررسي 

است. 
استاندار چهارمحال و بختياري در ادامه گازرساني 
به شهرك هاي صنعتي فاقد گاز در اين استان را 
بر  اقدام عالوه  اين  با  افزود:  ضروري دانست و 
تأمين انرژي ارزان تر براي واحدهاي صنعتي، زمينه 

حفظ محيط زيست نيز فراهم مي شود. 
وي راه اندازي تأسيسات زيربنايي در شهرك هاي 
ايجاد  گفت:  و  داد  قرار  تأكيد  مورد  را  صنعتي 
صنايع  ضروري  و  نياز  مورد  زيربنايي  امكانات 
توسعه  راستاي  در  مؤثر  گام  يك  شهرك ها  در 
خدمات  ارايه  كه  طوري  به  است،  استان  اين 
ايجاد  و  سرمايه گذاري  متقاضيان  براي  ضروري 
هماهنگي بين واحدهاي صنعتي روند توسعه اين 
افزون تري برخوردار  با شتاب و خيزش   استان 

مي شود. 

استاندار چهارمحال و بختياري 
خواستار شد؛

تسريعدرجابهجايي
كورههايآجرپزي

کاهش 14 درصدی 
مصرف آب صنایع استان اصفهان 

چهاردهمين نمايشگاه بين المللی 
لوازم خانگی اصفهان از 27 دی تا 
يك بهمن ماه طی ساعات بازديد 
 15 الی 22 در محل نمايشگاه های
 بين المللی استان اصفهان واقع 
در پل شهرستان برپا می شود. به 

گزارش واحد رسانه شركت نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان اين 
نمايشگاه  با حضور بيش از 95 شركت از استان های اصفهان، تهران،  

خراسان رضوی، فارس،  آذربايجان شرقی، همدان و نمايندگان...
شهرستان/ صفحه4

دبي��ر كارگ��روه بس��ته حمايتی 
 اصناف چهارمح��ال و بختياری 
گفت: امسال 675 واحد صنفی 
انرژی بر در اين استان تسهيالت 
بسته حمايتی اصناف را دريافت 
می كند. به گزارش فارس، رضا 

صفری در گردهمايی هيأت رئيسه مجامع امور صنفی اين استان...
شهرستان/ صفحه4

مديركل سازمان حفاظت از محيط 
زيست استان اصفهان در همايش 
شركت  محل  در  پاك  هوای 
پااليش نفت اصفهان گفت: 160 
هزار خودروی فرسوده باالی 25 
سال در اصفهان تردد می كنند كه 

آمار خودروهای باالی 10 سال عمر در كشور را به مرز 6 ميليون خودرو 
می رساند. احمدرضا الهيجان زاده افزود: بايد سن فرسودگی..

سراسری/ صفحه2

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی 
در خانه چهاردهم

در چهارمحال و بختیاری؛
675 واحد صنفی تسهیالت بسته 
حمایتی اصناف دریافت می کنند

تردد 160 هزار خودروی فرسوده 
در شهر اصفهان

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:
اختصاص 10 درصد از یارانه ها 
به بخش سالمت

تیمی که بزرگی می کند
خودباوری مردان قطبی و امید به قهرمانی ایران
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برادر ارجمند جناب آقای مهندس حسین بیات پژوهشگر نمونه کشور و رئیس مرکز 
آموزش خانه صنعت و معدن ایرانیان اهداء لوح تقدیر در هشتمین همایش پژوهش 
فناوری و بومی سازی توسط مسئولین محترم وزارت صنایع و معادن کشور تحت عنوان 
پژوهشگر نمونه سال 1389 در طرح برتر شرکت ذوب آهن اصفهان را به جنابعالی 
تبریک و تهنیت عرض نموده امید است انشاءا... با عنایت به منویات گهربار رهبر معظم 
و فرزانه انقالب اسالمی )مدظله العالی( مبنی بر پیوند هر چه بیشتر صنعت و دانشگاه و 

پویایی علم و صنعت میهن عزیزمان همواره سربلند و مفتخر باشید.

جمعی از دانشپذیران 
مرکز آموزش خانه صنعت 

و معدن ایرانیان 

موالی متقيان حضرت علی)ع(: 
علم گنج بزرگی است که هرگز با خرج کردن تمام نمی گردد.

مركزآموزشخانهصنعتومعدنايرانیان

شماره ثبت 3097
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مهدی رفائی

م���ديركل م���ديريت بح���ران 
استانداری اصفه��ان در هم�ايش 
شركت  محل  در  پاك  هوای 
به  نسبت  اصفهان،  نفت  پااليش 
كاهش شديد آب سد زاينده رود 
و رسيدن به كمترين ميزان در 50 
منصور  داد.  هشدار  اخير  سال 
شيشه فروش با اشاره به كاهش 
14 درصدی مصرف آب صنايع 
ميزان  رسيدن  به  توجه  با  استان 
حجم آب پشت سد زاينده رود 
به 323 ميليون مترمكعب، نسبت 
به مصرف بهينه آب تأكيد كرد و 
گفت: اقليم منطقه ای اصفهان در 
كمربند خشك واقع شده و ستاد 
مديريت خشكسالی استان هر 3 

با وجود  بار تشكيل جلسه می دهد و  روز يك 
انجام اقدام هايی از قبيل تجهيز 18 هزار هكتار از 
 اراضی و فضای سبز به آبياری قطره ای و صرف
اين  خشكسالی،  برای  هزينه  تومان  25ميليارد 

اقدام ها كافی نبوده است. 
وی افزود: با توجه به بارش های خوب در چادگان 
انتظار  اصفهان،  حداقلی  بارش  و  فريدونشهر  و 

می رود كه وضعيت آب بهتر شود ولی به هر حال 
مديريت مصرف در همه منطقه ها بايد اعمال شود 
و اختصاص 12 ميليارد تومان برای جلوگيری از 
هدر رفتن آب از عملكردهای مهم در اين خصوص 
بوده است. منصور شيشه فروش با اشاره به وجود 
19 ايستگاه سنجش آلودگی هوا در اصفهان اذعان 
و  شود  شناخته  مقصد  صنايع  تنها  نبايد  داشت: 
مورد انتقاد قرار گيرند بلكه بايد مديران و مهندسان 

را  خود  طرح های  نيز  صنايع 
راهكارهای  كه  چرا  دهند  ارايه 
ايشان همچون فيلترينگ و تصفيه 
مديركل  است.  بوده  موفق  هوا 
را  جهان  استان،  بحران  مديريت 
كه  دانست  دهكده ای  همچون 
توليد گازهای گلخانه ای توسط 
كشورهای بزرگ صنعتی همچون 
به  توجه  بدون  امريكا  و  چين 
آن  المللی  بين  كنوانسيون های 
و  مهيب  توفان های  مرز  به  را 
سيل آسا و آتش سوزی و ساير 
مردم  همه  و  كشانده  بحران ها 
جهان را متضرر ساخته است. وی 
با توجه به بروز پديده وارونگی 
هوا در اصفهان، انجام طرح جامع 
10  ساله كاهش آاليندگی هوا در 
اصفهان را ضروری دانست و در 
به وجود آمدن مترو، كمربند سبز شهر، فرهنگ 
خودروهای  شدن  خارج  زيست،  محيط  سازی 
فرسوده از مدار و تجديد نظر در برخی رفتار تأكيد 
كرد. وی خاطرنشان ساخت: بايد فاصله بين آگاهی 
و عمل كم شود و همه باور كنيم كه حادثه در كمين 
ماست تا بتوانيم با ياری از خدا و بزرگی فكر و 

تدبير و خالقيت بر مشكل ها فايق آييم.

سراسری

حجم آب سد زاینده رود به کمترین ميزان در 50 سال اخير رسيد 

کاهش 14 درصدی مصرف آب صنایع استان اصفهان  با كناره گيری زين العابدين بن علی از 
اين  تونس،  جمهوری  رياست  سمت 
حيات  از  جديدی  مرحله  وارد  كشور 
گيری  كناره  خبر  شد.  خود  سياسی 
الغنوشی  محمد  را  سمتش  از  علی  بن 
)نخست وزير تونس( به صورت رسمی 
اعالم كرد؛ كسی كه بنابر آنچه خود گفته 
به صورت موقت زمام امور را در دست 
خواهد گرفت. الغنوشی در يك سخنرانی 
تونس  رسمی  تلويزيون  از  كه  كوتاهی 
المبزع  فواد  كه  حالی  در  و  شد  پخش 
)رئيس پارلمان( و عبداله القالل )رئيس 
مجلس مشاوران( را در كنار خود داشت، 
ضمن بيان اينكه از امروز به عنوان رئيس 
را  تونس  امور  زمام  موقت،  جمهور 
عالوه  كه  شد  متعهد  می گيرد،  برعهده 
اساسی، اصالحات  قانون  به  پايبندی  بر 
اجتماعی، سياسی و اقتصادی اعالم شده 
را با رايزنی با همه احزاب اين كشور اجرا 
اساسی  قانون  طبق  كه  گفت  وی  كند. 
تونس، اگر رئيس جمهوری قادر به انجام 
وظايف خود نباشد، نخست وزير عهده 
دار وظايف و اختيارهای وی خواهد بود 
و از آنجا كه بن علی نمی تواند به وظايف 
خود عمل كند وی از اين لحظه عهده دار 
زمام امور كشور به عنوان رئيس جمهوری 

موقت است. 
تظاهرات  ضد دولتی در تونس از حدود 
يك ماه پيش آغاز شد. نقطه شروع اين 
جوان  يك  كه  بود  زمانی  اعتراض ها 
در شهر سيدی  كه  تونسی  تحصيلكرده 
به  اقدام  خود  معاش  امرار  برای  بوزيد 
با  كه  زمانی  می كرد،  فروشی  دست 
به  روبه رو شد  دولتی  نيروهای  برخورد 
نشانه اعتراض اقدام به خودسوزی كرد 
و جانش را از دست داد. اين رخداد تلخ 
همچون جرقه ای در انبار باروت خشم و 
نارضايتی مردم اين كشور از سياست های 
دولت زين العابدين بن علی بود. از همان 
روز، اعتراض ها به وضعيت بد اقتصادی 
و معيشتی، نرخ باالی بيكاری و گرانی، 
شهرهای تونس را يكی پس از ديگری 
فرا گرفت. با گسترش ابعاد اعتراض ها 
و برخورد خشونت بار پليس و نيروهای 
خواسته های  كنندگان،  تظاهر  با  امنيتی 
معترضان كه در ابتدا اقتصادی بود، رنگ 
و بوی سياسی به خود گرفت و دولت 
تونس و شخص بن علی را هدف قرار 
داد. دولت تونس در روزهای اخير مجبور 
شد برای كنترل اعتراضات و مخالفت های 
خيابانی، مدارس و دانشگاه ها را تعطيل و 
ارتش را وارد شهرها كند و وضعيت منع 
آمد و شب و حكومت نظامی شبانه را در 
چند شهر بزرگ اعمال كند، با اين حال 
اعتراض های خيابانی ادامه يافت و شمار 
كشته  گلوله  به ضرب  مردم  از  بيشتری 

كناره  از  پيش  بن علی يك روز  شدند. 
كه  سخنرانی  يك  در  قدرت،  از  گيری 
بسياری آن را گامی به عقب از سوی وی 
به نفع معترضان خواندند، عالوه بر اينكه 
دستور كاهش قيمت برخی مواد غذايی 
مهم نظير شكر، شير و نان در اين كشور 
را صادر كرد، به نيروهای امنيتی دستور 
شليك  معترضان  به سوی  ديگر  كه  داد 
نكنند و قول آزادی مطبوعات را نيز داد. 
معترضان، سخنان بن علی را نوعی فريب 
سياسی دانستند و تصاوير وی و همسرش 
ليلی الطرابلسی را آتش زدند. معترضان 
همچنين شعارهايی همچون انتفاضه ادامه 
و  آب  ندارد،  علی حكومت  بن  و  دارد 
برو را  نه، بن علی  نان آری و بن علی 
به نشانه اعتراض سر می دادند. آنها زين 
العابدين بن علی و همسر و فرزندان وی 
را به تاراج اموال مردم اين كشور متهم و 
خواستار محاكمه وی شدند. زين العابدين 
ميالدی   1987 سال  نوامبر  در  علی  بن 
عليه  آرام  كودتايی  دنبال  به  و   )1366(
الحبيب بورقيبه رئيس جمهوری پيشين 
تونس، قدرت را در دست گرفت. گرچه 
كشور تونس در سال های اخير از رشد 
اقتصادی قابل توجهی برخوردار بوده اما 
بسياری معتقدند رشد نامتوازن اقتصادی 
از يك سو و بسته بودن فضای سياسی 
و  داد  هم  دست  به  دست  كشور  اين 

سقوط بن علی را رقم زد. 
طی ساعات اخير پس از كناره گيری بن 
مبادا  كه  بسياری هشدار می دهند   علی، 
وجود  از  استفاده  با  بتواند  دوباره  وی 
برخی از اعضای دولتش در قدرت، بار 
در  بگيرد.  دست  در  را  امور  زمام  ديگر 
رئيس  الغنوشی  راشد  زمينه شيخ  همين 
 جنبش نهضت اسالمی تونس گفت كه 
از  نمايندگی  به  رئيس جمهوری موقت 
حكومت نابود شده بن علی تالش می كند 
تا خواسته ها و جانفشانی های مردم را دور 
بزند و آن را نابود كند. يكی از چالش های 
و  تونس  آينده  روزهای  طی  كه  مهمی 
 مردم اين كشور با آن روبه رو هستند مسأله 
براساس  است.  كشور  اين  در  امنی  نا 
اعالم  از  برخی گزارش ها ساعاتی پس 
خبر كناره گيری بن علی از قدرت، برخی 
دستبرد  نظير  هايی  اقدام  به  دست  افراد 
به خانه ها و اموال خصوصی و عمومی 
زده اند كه اين مسأله نگرانی های بسياری 
را برای مردم تونس فراهم كرده است. از 
سوی ديگر بسياری معتقدند تحول های 
تونس و سرنگونی دولت اين كشور توسط 
اعتراض های مردمی می تواند به الگويی 
برای مردم ديگر كشورهای عربی تبديل 
دولت های  می تواند  مسأله  اين  و  شود 
ضعيف عربی به ويژه در همسايگی تونس 

را نگران كند. 

زاینده رود 
فرمانده نيروی انتظامی استان اصفهان 
در جمع خبرنگاران گفت: نيروی انتظامی 
طرح  راستای  در  تا  كرده  ريزی  برنامه 
جامع پيشگيری از آسيب های اجتماعی 
نفر را در سال  يك ميليون و 500 هزار 
90 تحت آموزش قرار دهد. سردار كرمی 
افزود: نيروی انتظامی در نظر دارد با توجه 
مخدر،  مواد  قبيل  از  آسيب ها  انواع  به 
انواع نزاع ها، جرايم، تخلفات راهنمايی و 
رانندگی، انواع سرقت ها، مفاسد اخالقی و 
اجتماعی، جرايم آشكار و مزاحمت ها در 
سطح عمومی به صورت جمعی و فردی و 
با همكاری ارگان ها، دستگاه ها، اداره ها، 
محله ها، آموزش و پرورش و دانشگاه ها 

افراد را آموزش دهد.
وی خاطرنشان كرد: منابع و متون آموزش 
همكاری  با  و  انتظامی  نيروی  طريق  از 
برخی از كارشناسان مجرب كه با شرايط 
استان آشنايی دارند تنظيم شده است. البته 
جهت تأمين منابع و متون آموزش با بسيج 
اداره ها  ها،  بهزيستی در سطح محله  و 
 و... الزم است تف��اهم نام��ه ای داشته 

باشيم.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با بيان اينكه 
تا پايان سال منابع آموزشی تهيه و تأمين 
می شود  اجرا  برنامه  سال 90  اول  از  و 
با  مقابله  راه های  و  شيوه  كرد:  تصريح 
كليات  و  كارگاهی  صورت  به  جرايم 
درسی و مطالب گفته می شود البته سعی 

می شود كه سخنرانی يك طرفه نباشد.
سردار كرمی همچنين گفت: با اجرای طرح 
آموزشی مذكور در سال آينده بی شك در 
كاهش جرايم پيشرفت چشمگيری خواهيم 
داشت و اين يك نوع سرمايه گذاری است. 
وی در ادامه درباره تمرين رزمايش امنيت 
و آرامش نيز خاطرنشان كرد: اين رزمايش 
قالب  در  جديد  شيوه های  از  استفاده  با 
29 مأموريت با نمايش توانمندی پليس و 
چگونگی مقابله با بحران ها و... پايان بهمن 

ماه امسال به طور متناوب انجام می شود.
فرمانده انتظامی استان افزود: نحوه تعامل 

مردم با نيروی انتظامی مد نظر ماست. از 
آرامش هر  امنيت و  سويی در رزمايش 
سناريو در يك مرحله انجام می شود و 
نمايش حضور به موقع پليس در صحنه 
يكی از اين موارد است. سردار كرمی در 
بخش ديگری از سخنان خود ضمن اشاره 
به دستگيری 22 هزار معتاد از اول سال 
89 تاكنون گفت: آمار معتادان، قاچاقچيان 
و مواد فروشان متفاوت است اما بخش 
عمده مشكل ما موادفروشان هستند كه 
خودشان شايد معتاد باشند البته معتادان 
پر خطر كه تزريقی هم هستند نيز توجه 
پليس را به خود جلب می كنند كه در 
استان اين گروه به ندرت ديده می شوند. 
در اين راستا محلی جهت نگهداری اين 
 معتادان به مدت 6 ماه در نظر گرفته شده كه
60 درصد كار تاكنون انجام پذيرفته و به 

زودی راه اندازی می شود.
نيروی  كه  ريزی  برنامه  با  افزود:  وی 
انتظامی جهت همكاری با بسيج محله ها 
بيشتر  امنيت  ايجاد  برای  زمينه  نموده 
فراهم می شود چرا كه در اين طرح بسيج 
محالت جرم هايی را كه در محله شان 
اتفاق می افتد به رئيس كالنتری محل و 
پليس مواد مخدر شهرستان اطالع می دهند 
و از اين طريق مجرمان و توزيع كنندگان 

مواد مخدر و... سريع تر دستگيری شوند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان در خاتمه 
خبرنگاران  از  يكی  سئوال  به  پاسخ  در 
نظارت  و  تردد  اوراق  فروش  بر  مبنی 
طرح  گفت:  امر  اين  بر  انتظامی  نيروی 
كه  چرا  بود  موفقی  طرح  فرد،  و  زوج 
درگير  بسيار  پليس  مأموران  گذشته  در 
ترافيك و نظم بخشيدن به وضعيت عبور 
و مرور بودند اما با اجرای اين طرح نظم تا 
حدود زيادی حاكم شده و توان پليس در 
بخش های ديگر نيز برطرف می شود اما 
در خصوص فروش كارت تردد، نيروی 
انتظامی مرجع صدور نيست ولی موضوع 
خريد و فروش را در جلسه های مربوطه 
مطرح خواهيم كرد تا به اين رويه ای كه 

برخی اشاره می كنند پيش نرود.

تونس؛ از اعتراض تا تغییر 

جهان نما ایراننصف النهار

بزرگ ترین حزب اپوزیسیون آلبانی 
برای برگزاری تظاهرات فراخوان داد 

 ح��زب اپوزيس��يون سوسياليس��ت آلبان��ی ب��رای مش��اركت در تظاهرات 
اعتراض آميزی كه قرار است هفته آينده بر عليه دولت كنونی اين كشور برگزار 
شود، فراخوان داد. به گزارش ايرنا از پايگاه اينترنتی خبرگزاری رسمی آلبانی 
)ATA(، اين حزب با انتشار بيانيه ای ضمن متهم كردن دولت به فساد مالی 
از تمامی ش��هروندان خواست كه با ش��ركت در اعراضات از موضع بركناری 
دول��ت و برپايی انتخاب��ات زودرس پارلمانی حمايت كنن��د. ادی راما )رهبر 
حزب سوسياليس��ت آلبانی( در اين بيانيه خط��اب به مردم گفت: ما از تمامی 
شهروندانی كه خواهان بركناری دولت كنونی هستند می خواهيم در تظاهرات 
پيش رو )يكم بهمن ماه( شركت كنند. اين فراخوان يك روز پس از استعفای 
ايلير متا قائم مقام نخس��ت وزير و وزير اقتصاد آلبانی اعالم ش��د كه از سوی 
دادستانی به دخالت در فساد مالی متهم شده است. احزاب اپوزيسيون در آلبانی 
خواهان اس��تعفای دولت كنونی اين كشور و اعالم فوری انتخابات زودهنگام 
 پارلمانی هستند. حزب اپوزيسيون سوسياليست آلبانی معتقدند كه سالی بريشا
نخست وزير كنونی به خاطر تخلف در شمارش آرای انتخاباتی در انتخابات 
پارلمانی ژوئن سال 2009 ميالدی در صدر دولت قرار دارد. قائم مقام نخست 
وزير و وزير اقتصاد آلبانی پس از متهم شدن به دخالت در فساد مالی، پس از 
پخش فيلم مستندی در يك شبكه تلويزيونی اين كشور كه دخالت وی در فساد 
مالی را نشان می داد، از تمامی سمت های خود در دولت اين كشور استعفا داد. 
دادستانی آلبانی بالفاصله بعد از استعفای وی، تحقيقات در مورد شركت داشتن 
اين مقام مستعفی در فساد مالی را شروع كرد. نخست وزير آلبانی برای گريز 
از عميق تر ش��دن بحران در دولت، بالفاصله بعد از اين استعفا با قيد فوريت 
پيشنهاد حزب جنبش سوسياليست برای ائتالف كه رهبری آن را متا برعهده دارد 
پذيرفت و ادموند حاجيناست را با حفظ سمت وزير امور خارجه برای معاون 

نخست وزيری و ناسيپ ناتس را برای وزارت اقتصاد معرفی كرد.

حزب عمرالبشير: 
نتیجه همه پرسی در جنوب سودان 

پذیرفته خواهد شد 
يك مقام ارش��د حزب عمرالبشير رئيس جمهوری سودان اعالم كرد كه اين 
حزب آماده پذيرش نتيجه همه پرسی در مورد استقالل جنوب سودان است. به 
گزارش خبرگزاری فرانسه از خارطوم، ربيع عبدالعاطی يك مقام حزب كنگره 
ملی به اين خبرگزاری گفت: بسيار بديهی است كه اين حزب نتيجه همه پرسی 
را چه در حمايت از حفظ وحدت و يكپارچگی و چه در حمايت از جدايی 
خواهد پذيرفت. عاطی با اش��اره به اينكه اين همه پرس��ی در يك جو آرام و 
تا حد زيادی آزاد و منصفانه برگزار ش��د اف��زود: انتظار دارم كه پس از اعالم 
نتيجه ها نيز چنين جوی حاكم باشد. بشير در جريان يك ديدار از جبا مركز 
جنوب سودان پيش از برگزاری همه پرسی گفته بود كه وی نتيجه همه پرسی 
را قبول خواهد كرد. بشير طی يك سخنرانی خطاب به مقام های ارشد جنوب 
گفت: من از تجزيه سودان اندوهگين خواهم شد. ولی در عين حال برقراری 

صلح و آرامش بين دو جناح مايه خوشحالی من خواهد شد.  

مردم تونس وظیفه تأمین امنیت
در شهرها را برعهده گرفتند 

در پی سرنگونی دولت زين العابدين بن علی )رئيس جمهور مخلوع تونس( 
و ناتوانی دولت در تأمين امنيت اين كش��ور، تعداد بس��ياری از ش��هروندان 
تونس��ی با تشكيل گروه های گشت ش��بانه وظيفه تأمين امنيت منطقه های 
مختلف اين كش��ور را در برابر اشرار و س��ارقان بر عهده گرفتند. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه از تونس، با تشكيل گروه های مردمی برای تأمين امنيت در 
 تونس، از ميزان اقدام های شرارت آميز به شدت كاسته شده و حوادثی مانند 
آتش سوزی های عمدی در محله های مختلف تونس كمتر به چشم می خورد. 
اين در حالی است كه اجرای مقررات منع آمد و شد نيز موجب شده كه مركز 
شهر تونس در طول روز آمد و شد كمتری داشته باشد و مغازه ها، رستوران ها 
 و بانك ها در اين منطقه از ش��هر همچنان بس��ته باقی بمانن��د. با اين وجود 
هر از گاهی صدای فريادهايی كه خواستار دريافت كمك از نيروهای مسلح و 
ارتش هستند به ويژه در منطقه های جنوبی شهر تونس شنيده می شود. در پی 
تظاهرات گسترده مردمی در تونس كه به سرنگونی دولت بن علی منجر شد، 
گروه هايی از اشرار با استفاده از موقعيت به وجود آمده به سرقت از منازل و 
مغازه دست زدند و اقدام های شرارت آميز در تونس به شدت افزايش يافت. 
اتحاديه عمومی كارگران تونس كه قدرتمندترين و بزرگ ترين تش��كيالت 
صنفی اين كش��ور محسوب می ش��ود با صدور اطالعيه ای از تمامی اعضا 
خود خواسته كه به گروه ها و كميته تأمين امنيت كشور و گشت های شبانه 
بپيوندند. بنابراين گزارش به خاطر كمبود مواد غذايی كه به علت بسته بودن 
مغازه ها و مراكز تجاری پايتخت تونس به وجود آمده، بسياری از شهروندان 
از ارتش خواسته اند تا با يك سازماندهی مجدد نسبت به بازگشايی نانوايی ها 
و قصابی ها اقدام كند. بنابراين گزارش، مردم با تش��كيل صف های طوالنی 
در برابر برخی از ناتوايی ها و قصابی هايی كه هنوز در مناطقی از شهر فعال 
هس��تند تالش می كنند مواد غذايی مورد ني��از خود را تأمين كنند. يك هتل 
بزرگ تونس كه محل اس��كان خبرنگاران خارجی محسوب می شود اعالم 
كرده كه به شدت با كمبود مواد غذايی مواجه است زيرا طی يك هفته گذشته 

موفق به تهيه آذوقه جديد نشده است. 

احتمال مرگ رابرت موگابه
مناب��ع مطلع از بيم��اری رئيس 
جمهور زيمباوه و احتمال مرگ 
وی خبر دادند. به گزارش ايسنا، 
منابع امنيت��ی آفريقای جنوبی با 
اشاره به س��فر موگابه به مالزی 
برای كاره��ای درمانی اش اعالم 
كردند كه رابرت موگابه )رئيس 
جمهور زيمباوه( تا حدی بيمار 
است كه انتظار می رود به زودی 

فوت كند. 
به گ��زارش خبرگ��زاری آلمان، 

موگابه كه برای مالقات پزشك معالج خود به مالزی سفر كرده است، يك هفته 
در اين كشور حضور داشت و طی روزهای گذشته به كشورش بازگشت. اين 
در حالی است كه وی بار ديگر پس از دريافت نتيجه آزمايش پزشكی اش به 
مالزی سفر كرد تا تحت عمل جراحی قرار گيرد. اكنون گمانه زنی های بسياری 
در خصوص بيماری موگابه ی 87 ساله وجود دارد. امری كه مسجل بوده اين 
اس��ت كه وی از بيش از 10 س��ال گذشته از س��رطان پروستات رنج می برد. 
طی سال های گذشته عالوه بر سرطان پروستات، ضعف قلب و مشكل های 
كبدی به مشكل های جسمی قبلی وی افزوده شده است. اكنون مسأله ای كه 
نامشخص بوده اين است كه درگذشت احتمالی موگابه چگونه روی وضعيت 
سياس��ی همراه با تنش اين كشور تأثيرگذار خواهد بود. از فوريه سال 2009 
تاكنون اين كشور تحت حمايت دولت وحدت ملی است. تاكنون ائتالف حزب 
 )MDC(و حزب مخالف جنبش تغييرهای دموكراتيك )Zanu –pf(موگابه
نتوانسته اند به هدف های بزرگی دست يابند. پيشتر مورگان چانگيرای، رهبر 
جناح مخالف و نخست وزير زيمباوه خواستار محاكمه موگابه شده بود چرا 
كه وی معتقد است كه موگابه اقدام به انتصاب سفرايی كرده بدون آنكه در اين 

مورد با نخست وزير مشورت كند.

زاینده رود 
مديركل سازمان حفاظت از محيط زيست 
استان اصفهان در همايش هوای پاك در محل 
شركت پااليش نفت اصفهان گفت: 160 هزار 
اصفهان  در  سال   25 باالی  فرسوده  خودروی 
 10 باالی  خودروهای  آمار  كه  می كنند  تردد 
سال عمر در كشور را به مرز 6 ميليون خودرو 
می رساند. احمدرضا الهيجان زاده افزود: بايد 
سال   15 تا  كشور  در  خودرو  فرسودگی  سن 
و جريمه های سنگين  عوارض  و  بيايد  پايين 
فرسوده  خودروهای  از  افراد  تا  شود  وضع 
مشكل های  به  اشاره  با  وی  نكنند.  استفاده 
پاك  سوخت  شدن  وارد  سوخت،  در  موجود 
ضروری  اقدام های  از  را  مصرف  چرخه  به 
دانست و تأكيد كرد: بايد استانداردهای جهانی 

يك  تنها  سوخت  كيلوگرم  هر  و  شود  پياده 
قانون  اجرای  وی  باشد.  داشته  آلودگی  گرم 
خروج خودروهای فرسوده از مدار با اولويت 
كالنشهرها و 8 شهر آلوده كشور را اقدامی مفيد 
فرصتی  هوا  آلودگی  داشت:  اظهار  و  دانست 
جدی  ورودی  مديران  و  مردم  تا  كرده  ايجاد 
به مسائل زيست محيطی داشته باشند و تعامل 
خوبی بين آنها برقرار شود. همچنين كميسيون 
پژوهش مجلس به اين مسأله وارد شده و تمام 
خودروهای قبل از سال 82 را مشمول برنامه 
ريزی و باز تعريف قانون خودروهای فرسوده 

قرار داده است.
اجرای طرح »محيط یار« در بيش از 400 

مدرسه استان اصفهان 
زيست  محيط  از  حفاظت  سازمان  مديركل 

در  يار  محيط  طرح  اجرای  از  اصفهان  استان 
در  مدرسه  و 140  اصفهان  شهر  مدرسه   260
شهرستان ها خبر داد. احمدرضا الهيجان زاده 
گفت: اين طرح به عنوان طرحی ملی می باشد 
كه از هر 15 دانش آموز يك نفر لباس محيط 
بان ها را می پوشد و كليه وظايف يك محيط 
انجام  به  قادر  او  ابالغ شده است و  او  به  بان 

آن می باشد. 
وی آموزش پايداری حفاظت از محيط زيست 
مثبت  امری  استان  آموزشگاه های  از سطح  را 
ارزيابی كرد و آموزش، آگاهی و فرهنگ سازی 
زيست  محيط  فرهنگ  پايه  را  نوجوانان  برای 
جامعه دانست و همچنين از آموزش 1500 نفر 
از معلمان بهداشت مدرسه ها به طور تخصصی 

در مسائل محيط زيستی خبر داد.

زاینده رود 
روابط  المللی  بين  سمپوزيوم  ششمين 
با حضور جمعی  به مدت سه روز و  عمومی 
از كارشناسان و انديشمندان روابط عمومی در 
سمپوزيوم  اين  شد.  برگزار  تهران  ميالد  برج 
و  داخلی  انديشمندان  از  تعدادی  حضور  با 
كارشناسان  و  مديران  خارجی،  ويژه  ميهمانان 
روابط عمومی های كشور به مدت سه روز از 
تاريخ 20 لغايت 22 دی ماه برگزار گرديد. در 
پايان اين سمپوزيوم براساس رأی هيأت داوران 
جشنواره، روابط عمومی ذوب آهن اصفهان در 
بخش برترين های روابط عمومی های كشور در 
خصوص ارتباطات الكترونيك عنوان اثر برتر را 
كسب كرد و تنديس ويژه و لوح سپاس جشنواره 
به حسن آمهدی مدير روبط عمومی اين شركت 
اهدا شد. در حاشيه اين سمپوزيوم، نمايشگاهی 
از دستاوردهای روابط عمومی های كشور برگزار 

گرديد. روابط عمومی ذوب آهن اصفهان نيز در 
ترين دستاوردهای  غرفه اختصاصی خود مهم 
انتشاراتی، ارتباطی و رسانه ای خود را به نمايش 
گذاشت. اهدای لوح سپاس نخستين جشنواره 
فيلم های صنعتی به روابط عمومی ذوب آهن 
اصفهان به پاس همكاری شايسته روابط عمومی 
برگزاری موفق نخستين  در  اصفهان  ذوب آهن 
جشنواره فيلم های صنعتی كشور كه در تهران 
برگزار شد، لوح سپاس اين جشنواره به حسن 
اهدا  شركت  اين  عمومی  روابط  مدير  آمهدی 
اين لوح آمده است: بی ترديد  گرديد. در متن 
فيلم های  جشنواره  نخستين  موفق  برگزاری 
همكاری  و  همراهی  مرهون  كشور  صنعتی 
شايسته آن شركت در اجرای اين مهم بوده است. 
بدينوسيله مراتب سپاس و امتنان قلبی خود را از 

مديران و اعضای آن شركت اعالم می دارد. 
حمزه، رئيس جهاد دانشگاهی صنعتی شريف 

زاینده رود 
خانوادگی  موضوع  يك  سر  بر  كه  نفر  دو 
)خواستگاری( با يكديگر اختالف پيدا كردند با هم 

درگير شدند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: دو نفر در خيابان 
يكديگر  با  موضوع خواستگاری  بر سر  احمدآباد 
درگير شدند و اين درگيری به حدی شديد شد كه 
منجر به مجروح شدن يكی از طرفين دعوا شد. سردار 
كرمی افزود: متأسفانه جوان مجروح با وجود انتقال به 

بيمارستان بر اثر شدت ضربه ها فوت شد.
وی درباره فرد ضارب خاطرنشان كرد: وی كه از 
 6:30 ساعت  بود  شده  متواری  درگيری  صحنه 
انتظامی  مأموران  توسط  حادثه  روز  فردای  صبح 
 دستگير و پرونده جهت سير مراحل قانونی تشكيل

 شد.

زاینده رود 
شركت  پاك  هوای  هفته  از  روز  اولين  در 
پااليش نفت اصفهان اقدام به برگزاری همايشی با 
عنوان هوای پاك نمود و در آن مديرعامل شركت 
پااليش نفت، مديركل مديريت بحران استانداری، 
اعضای  از  يكی  و  استان  زيست  محيط  مديركل 
سخن  ايراد  به  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای 
پرداختند. شركت پااليش نفت اصفهان همچنين 
براساس نامگذاری ايام هفته هوای پاك، اقدام به 
انجام فعاليت هايی در راستای پاكی هوا و كمك به 
سالمت محيط زيست نموده است كه از آن جمله 
می توان به تعطيلی چاپخانه ها و دستگاه های تكثير، 
ارسال نامه ای از طريق ايميل، جلوگيری از پرينت، 
استفاده حداكثری از دوچرخه و سرويس عمومی، 
 نصب ايستگاه اندازه گيری آالينده ها، برگزاری مسابقه 

پياده روی و... اشاره كرد.
مديرعامل شركت پااليش نفت اصفهان در همايش 
هوای پاك، نامگذاری اين هفته را بهانه ای برای 

پرداخت جدی به مسائل زيست محيطی دانست.
مصطفی الهی در جمع كاركنان و مديران صنايع 
از  امروز  داشت:  اظه���ار  اصفه��ان  استان   نفت 
مهم ترين دغدغه های انسان هوای آلوده است كه 
امسال عدم بارندگی و عدم وزش باد، آلودگی ها را 
تثبيت كرده و حتی مدرسه ها و شهر را به تعطيلی 
كشاند. وی ادامه داد: دين اسالم جايگزينی منافع 
زودگذر و جزيره ای و منافع افراد خاص بر منافع 
جمعی را صالح نمی داند و نبايد به خاطر رفتار 
آينده دچار مشكل  افراد نسل های  و سود برخی 

شوند و در جامعه ای كه اولويت امر با صنعت است 
آلودگی امری بديهی خواهد بود و افزايش مصرف 
به همراه خواهد  را  آن  باال رفتن سرانه  انرژی و 
داشت. مصطفی الهی افزود: آلودگی محيط زيست 
مرز نمی شناسد و آثار زيانبار آن شهر به شهر منتقل 
می شود و حتی نسل های آينده را نيز متضرر می كند 

و همه را در آسيب خود می سوزاند. 
در  امور  همه  برای  اسالم  اينكه  به  اشاره  با  وی 
و  نشر  كرد:  تأكيد  دارد  راهكار  دينی  دستورهای 
به  آن  دادن  تسری  و  دينی  دستورهای  فراگيری 
محيط  عمومی  فرهنگ  افزايش  نيز  و  خانواده ها 
زيست و باال بردن آگاهی مردم در رعايت مسائل 
قوانين كشوری و  ايجاد  به همراه  محيط زيستی 
مفيد  اقدام های  از  برای محيط زيست  بين المللی 

اجتماعی، فردی و حكومتی می باشد.
مديرعامل شركت پااليش نفت خاطرنشان كرد: بايد 
همه دست به دست هم دهند تا اثرهای مخرب وارد 

شده به محيط زيست ترميم و بازسازی شود.
توسعه،  برنامه  طبق  است  مکلف  دولت 
آالیندگی کالنشهرها را به حد استاندارد 

برساند
همايش  در  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
هوای پاك گفت: دولت مكلف است كه آاليندگی 
كالنشهرهای كشور را مطابق برنامه توسعه تا حد 
استاندارد جهانی كاهش دهد و كالنشهر تهران را از 

حالت شهری ماشين مدار خارج كند.
غالمرضا شيران ادامه داد: نبايد به خاطر دوستی دو 
شورای شهر نظير اصفهان و بهارستان دو شهر به هم 

الحاق شوند بدون اينكه به آلودگی هوا توجه داشته 
باشيم و آلودگی هوا و اينكه آلودگی هر كارخانه 
فرمول های  توسط  می كند  متضرر  را  شهری  چه 
خاص محاسبه می شود و نبايد بدون دليل به برخی 
شهرها كه آلودگی هوا بر آنها اثری ندارد عوارض 
وی  شود.  ديگر  كارهای  تا صرف  داد  آاليندگی 
افزود: طرح جامع كاهش آلودگی هوا در 9 محور 
به اجرا در می آيد كه خودروهای سالم، مستعمل، 
فرسوده، صنايع و كارخانه ها، معاينه فنی خودروها 
و... را در بر می گيرد و طی آن عملكردهای انسانی 
كه موجب آلودگی هوا و توليد گازهای گلخانه ای 
بروز  از  تا  می شود  كنترل  شده  ناپايدار  جو   و 
سيالب ها، خشكی هوا، آتش سوزی و خشكسالی 
و ساير پديده ها جلوگيری شود. غالمرضا شيران 
آالينده های هوای اصفهان را در سه دسته متوسط، 
قوی و خطرناك طبقه بندی كرد و نسبت به وجود 
و  شيميايی  محلول های  سمی،  آالينده های  انواع 
گازهای سرطان زا در هوای اصفهان هشدار داد كه 
تغييرهای تنفسی، مسموميت ها و سرطان ها را به 
همراه خواهند داشت و از طريق تنفس، خوردن 
آب و غذا و نيز از طريق سوزاندن حامل های انرژی 

به انسان منتقل می شوند.
وی با تأكيد بر استاندارد سازی وظيفه آن را حفظ 
سالمت انسان ها و معامله ای بين سالمت مردم و 
مديريت در زمان آاليندگی دانست و خاطرنشان 
ساخت: ايستگاه های سنجش آاليندگی بايد معرف 
مشكل های مردم ما در آلودگی هوا باشد و براساس 

داده های آنها تدابير الزم اتخاذ شود.

مدیرکل محيط زیست استان هشدار داد:

تردد160هزارخودرویفرسودهدرشهراصفهان

برگزاری همایش هوای پاک و اقدام های زیست محيطی در شرکت پاالیش نفت اصفهان 

طرحجامعكاهشآلودگیهوایاصفهاندر9مرحلهبهاجرادرمیآيد

در راستای طرح جامع پيشگيری از آسيب های اجتماعی
نیروی انتظامی بیش از یک میلیون نفر را 

آموزش می دهد 

در ششمين سمپوزیوم بين المللی روابط عمومی؛

روابطعمومیذوبآهناصفهانبرترشد
قتل در خيابان احمدآباد
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رو در روآژیر

مش��اور وزير آموزش و پرورش درباره 
داليل تغيير چند باره نظام آموزش��ی در 
حالی كه هنوز محتوای كتاب های درسی 
قديمی است گفت: بهره هوشی كودكان 
ايرانی نس��بت به تقويم سنی شان بين 6 
ماه تا يك سال جلوتر است و آموزش و 
پرورش نمی تواند براساس ساختار قبلی 

حركت كند. 
محمد بنائيان س��فيد در گفتگو با مهر با 
بيان اينكه س��اختار آموزشی و محتوای 
درس��ی الزم و ملزوم يكديگر هس��تند، 
گفت: وقتی كه قرار اس��ت محتوا تغيير 
پيدا كند بايد س��اختار نيز متناسب با آن 
تغيي��ر يابد. در واقع ممكن نيس��ت كه 
محتوا تغيير كند و ساختار به همان شكل 
و چارچوب قديمی باقی بماند. بيش از 
يك س��ال اس��ت كه تغيير ساختار نظام 
آموزش��ی وزارت آم��وزش و پرورش 
از س��وی مس��ئوالن اي��ن وزارتخانه به 
اشكال و انواع مختلف مطرح می شود. 
مش��اور وزير آموزش و پ��رورش ادامه 
داد: ما برای تحول اساس��ی در آموزش 
و پرورش تغيير محتوا و س��اختار را مد 
نظر قرار داديم و نظام 6-3-3 را پس از 
مطالعات و كارشناسی های دقيق تعريف 

و تصويب كرديم.
آموزش��ی  نظام  تغيي��ر س��اختار 

صوری نيست 
بنائيان سفيد با تأكيد بر اينكه تغيير نظام 
آموزشی ظاهری و صوری نيست گفت: 
تاكنون ساختار و محتوای نظام آموزشی 
ما براساس الگوی غرب و كشور فرانسه 
بوده و بعد از انقالب نيز تنها اصالحاتی 
ب��ر روی آن انجام ش��د كه كافی نبود تا 
اينكه به دستور مقام معظم رهبری فلسفه 
تربي��ت عمومی در جمهوری اس��المی 
ايران و فلسفه تعليم و تربيت در آموزش 
و پرورش به شكل جداگانه تدوين شد 
و براساس آن سند راهبردی را نيز تدوين 

كرده ايم.
مش��اور وزير در امور تح��ول بنيادين، 
فرهنگی و برنامه ريزی راهبردی وزارت 
آموزش و پرورش افزود: براساس سند 
راهبردی، تغيير ساختار نظام آموزشی را 
طراحی كرديم و در ابتدا پيش بينی ما اين 

بود كه در مدت پنج سال و از سال 1390 
اجرا شود كه ممكن نشد چرا كه كميته 
تحول نظام آموزش��ی كشور در شورای 
عالی انقالب فرهنگی هنوز اين طرح را 

تصويب نكرده است.
تغيير س��اختار آموزشی جلوتر از 

محتوای درسی
وی در پاس��خ به اين سئوال كه اگر قرار 
بود ساختار براساس محتوای درسی تغيير 
پيدا كند، چرا در ابتدا محتوا را كه همان 
برنامه درس ملی است تصويب نكرديد 
و تصويب س��اختار را در اولويت قرار 
داديد؟ گفت: تق��دم و تأخری تصويب 
اي��ن دو منافاتی با اص��ل موضوع ندارد 
 چرا كه اس��ناد محتواي��ی را هم تدوين 
كرده ايم اما به هرحال ساختار زودتر از 

محتوا تصويب شد.
ام��کان حرک��ت با س��اختار قبلی 

وجود ندارد
بنائيان س��فيد با اش��اره به عل��ل تغيير 
س��اختار نظام آموزشی گفت: هم اكنون 
بهره هوش��ی كودكان ايرانی نس��بت به 
تقويم سنی ش��ان بين 6 ماه تا يك سال 
 جلوت��ر اس��ت و آم��وزش و پرورش 
نمی تواند براساس ساختار قبلی حركت 
كند. وی افزود: هم اكنون دوره عمومی 
برای آم��وزش و پرورش اهميت بااليی 
دارد و ب��ه همين دليل آن را به 6 س��ال 
افزايش داده اند و سال سوم متوسطه  نيز 
به عنوان زمان انتخاب رش��ته مشخص 
شده تا از سال چهارم متوسطه دوره های 
نيمه تخصصی آغاز شود و دانش آموزان 

در رشته های خود تحصيل كنند. 
 برنام��ه درس مل��ی همچنان در 

درست بررسی است
بنائيان س��فيد با اش��اره به اينكه مطالب 
كتاب های درسی ما منبعث از ريشه های 
ملی و دينی مان نيست، افزود: بر همين 
اساس بايد محتوای درسی مبتنی بر مبانی 
نظری عميق متحول می ش��د كه آن را 
تحت عنوان منش��ور تحول از نگاه مقام 
معظ��م رهبری آماده كردي��م كه كليات 
آن در ش��ورای عال��ی انقالب فرهنگی 
تصويب ش��د اما جزئي��ات آن هنوز در 

دست بررسی است.

موفقيت واقع��ی با هدف دس��تيابی به 
آرام��ش درون��ی تنه��ا زمان��ی حاصل 
می شود كه با اصول اوليه بشری كه در 
وجدان و خرد جمعی انس��ان ها نقش 
بسته مغايرت نداشته باشد. اصولی مانند 
مهربانی، دوستی، همدلی، صداقت، صلح 

و ايثار به معنی اثرگذاری. 
مي��ل ب��ه موفقيت ب��ه عن��وان يكی از 
انگيزه های جهان شمول آدمی منجر به 
حركت و پويايی ما می شود. رقابت بر 
س��ر حفظ و تسخير هر چه بيشتر منابع 
از همان ابتدا، با ما بوده اس��ت. با نگاهی 
به سير تحول در تمدن، شاهد افزايش و 
بهبود نسبی سطح رفاه، امنيت و امكانات 
جنبی زندگی هس��تيم، اما آنچه در اين 
بين هنوز تغيير چندانی نكرده ترس ها و 
نگرانی هايی است كه از الگوهای قديمی 

خود تبعيت می كنند. 
 نگ��رانی ه����ای تاريخ��ی منج��ر به 
شكل گيری و تقويت فرهنگی می شود 
كه می ت��وان به آن فرهن��گ گيرندگی 
گفت. جوامع سالم و پويا تا حد زيادی 
نياز به همدلی، مراع��ات، اعتماد و اميد 
دارن��د. اين در حالی اس��ت كه فرهنگ 
گيرندگ��ی با تمركز بر منافع فردی و در 
مركزيت قرار دادن خود و عالم را وسيله 
و ابزاری برای خوشايند خود پنداشتن، 
جايی برای توج��ه و اهميت به ديگری 
و ترجيح منافع جمعی باقی نمی گذارد. 
می گويند كه جهان برای هر كسی معنی 
خاص��ی دارد و اي��ن برداش��ت ارتباط 

مستقيمی با محدوده ای در هستی دارد 
كه ما در آن بازی می كنيم و بازيگر آنيم. 
اين سئوال مهمی برای من است كه اگر 
خ��ود را در مركز دايره ای فرض كنم و 
به ترتيب كه از مركز به س��مت محيط 
اين دايره حركت می كنم، يار، خانواده، 
اق��وام و آش��نايان، جامع��ه و در نهايت 
هستی يا كائنات را در نظر آورم، منطقه 
اثرگذاری من تا چه ش��عاعی را پوشش 
می دهد؟ نويس��نده اين يادداشت به دو 
ويژگی بارز انسان های مؤثر اشاره كرده 
و نوشته اس��ت: پويش در جهان امكان؛ 
هستی، فضای باز امكاناتی را در اختيار ما 
قرار داده است كه ما به واسطه پيله های 
خودساخته ذهنی و درگير بودن با شرايط 
موجود قادر به مش��اهده آن ها نيستيم. 
انس��ان های مؤثر با پويش در اين فضا، 
مدام مثلث خواستن، دانستن و توانستن 
خود را گسترش می دهند. خود را خوب 

و ديگران را نيز خوب می پندارند. 
احساس يگانگی؛ انسان های مؤثر همه 
چي��ز را كامل، هماهن��گ و در تماميت 
می بينند. هستی را در وحدت و خود را 

با آن يگانه می پندارند. 
بي��ن خ��ود، ديگ��ری و جهان هس��تی 
فاصله ای نمی بينند. می دانند كه همه در 
يك كل ش��ناوريم و اين جدايی و جدا 
بينی ناشی از ذهن قياسمند و قضاوت گر 
ماست. به قول موالنا اين دويی اوصاف 
ديده احوال اس��ت ورنه اول آخر، آخر 

اول است...

مدیریت آهسته و پيوستگی منافع  
 در زندگی چنان با سرعت حركت نكنيد 
كه ديگران مجبور شوند برای جلب توجه 
ش��ما، پاره آجر به طرفت��ان پرتاب كنند. 
اين جمله نش��أت گرفته از داستانی بدين 
ش��رح اس��ت: »روزی مردی ثروتمند با 
اتومبيل گران قيمت خود با سرعت زياد 
از خيابان كم ترددی عبور می كرد. ناگهان 
از بي��ن دو اتومبي��ل پارك ش��ده در كنار 
خيابان، پسر بچه ای پاره آجری به سمت 
او پرتاب كرد. آجر ب��ه اتومبيل خورد و 
صدم��ه زيادی وارد س��اخت. مرد پايش 
را روی ترمز گذاش��ت و سريع از ماشين 
پياده شد. به طرف پسرك رفت تا او را به 
س��ختی تنبيه كند. پسرك گريان با تالش 
فراوان در نهايت توانس��ت توجه مرد را 
به سمت پياده رو، جايی كه برادر فلجش 
از روی صندل��ی چرخدار به زمين افتاده 
بود، جلب كند. پسرك گفت: اينجا خيابان 
خلوت��ی اس��ت و به ندرت كس��ی از آن 
عبور می كند. هر چه منتظر ايستادم و از 
رانندگان كمك خواستم كسی توجه نكرد. 
برادر بزرگم از روی صندلی چرخدارش 
به زمين افتاده و من برای بلند كردنش زور 
كافی ندارم. برای اينكه شما را متوقف كنم 
ناچار ش��دم از اين پاره آجر استفاده كنم. 
مرد متأثر ش��د و به فكر فرو رفت... برادر 
پس��رك را روی صندلی اش نشاند، سوار 

ماشينش شد و به راه ادامه داد. 
مقدمه  

برای سريع بودن، نخست بايد آهسته بود 
و همه چيز را درس��ت ديد. مفهومی كه 
از مديريت زمان در ذهن ها نقش بس��ته، 
رس��يدن به هدف در كوت��اه ترين زمان 
 است. در هزاره سوم انسان ها در همهمه
شتاب زدگی و سرعت غوطه ورند به هم 
توصيه می كنند كه از اين قافله پرش��تاب 
عقب نمانند و چنان بر همراهی اين قافله 
تمرك��ز كرده اند كه ديگ��ر فرصتی برای 
درنگ و تأمل در اينكه به كجا می رويم؟ 
باقی نمی ماند. مديران، سرعت را سرلوحه 
كار خ��ود قرارداده ان��د و جنبش ه��ای 
كيفيت ه��م نتوانس��ته اند اولويت های 
مديران را در شتاب برای رسيدن به هدف 
ها، كنترل كنند. غلبه كميت بر كيفيت در 
اولويت ها از همين جا آغاز می شود و در 
جهان تجارت مدار امروزی، سازمان هايی 
كه عمر مديريت مديران آنها كوتاه است، 

به اين غلبه دامن می زنند. 
مفهوم مدیریت آهسته 

مديريت آهسته می كوشد ايده پيوستگی 
منافع را بر اقتصاد و جامعه مس��تقر سازد 

تا به اثر و نتيجه مطلوب برسد. مديريت 
آهسته به دنبال تبيين اين مفهوم است كه 
تمام كار مديريت دس��ت يافتن به س��ود 
كوتاه مدت نيس��ت بلكه باي��د به دنبال 

هدف های پيوسته بود. 
مطرح كنن��دگان مديريت آهس��ته قصد 
دارن��د آن را در فعاليت ه��ای روزمره به 
صورت مفيد، اساسی و سازنده منعكس 
كنند. مديريت آهس��ته به عنوان راه حلی 
برای كاستن از تنش های شغلی و ابزاری 
برای خلق ارزش و باال بردن قدرت ابتكار 
در حوزه كسب و كار، تأكيد می ورزد و 
توليد آهسته و سنجش آهسته را به عنوان 
ابزارهايی كارب��ردی در خدمت مديريت 
برای ش��كل دادن به سازمان های آهسته 
كه زمان اس��تقرار طوالنی و رشد نمايی 

سريع دارند، معرفی می كند. 

مدیریت آهسته در گذر زمان 
كلماتی همچون: مديريت آهسته، شركت 
آهسته، شهر آهسته، غذای آهسته، كسب 
و كار آهس��ته، خبرن��گاری آهس��ته و... 
يك به يك وارد ادبي��ات نوين اجتماعی 
می شوند. اين مفاهيم شيوه زندگی و كار 
در دوره كنونی را به چالش می كش��ند و 
تضادهاي��ی را در ذهن پدي��د می آورند. 
 كارل��و پترين��ی جنبش غذای آهس��ته را 
پايه گ��ذاری كرد و ش��ايد آن زمان كمتر 
كسی فكر می كرد كه فلسفه او الهام بخش 
جنبش های گوناگون آهس��تگی ش��ود. 
نگرش��ی كه رويكردی دوباره به داس��تان 
مس��ابقه الك پشت و خرگوش دارد و بار 
ديگر توانمندی های الك پشت ها را به رخ 

خرگوش های بازيگوش می كشد؛ گرچه 
تعلق داش��تن به جنبش آهستگی به معنی 
هميشه آهسته بودن نيست. جنبش غذای 
آهسته در بيانيه ای در سال 1989 وضعيت 
را اين گونه بيان كرد: ما برده سرعت شده 
اي��م و خود را در برابر ويروس خطرناكی 
كه زندگی سريع ناميده می شود باخته ايم، 
اين ويروس عاداتمان را از بين برده، حريم 
خصوصی خانه هايم��ان را مختل كرده و 
ما را مجبور س��اخته كه از غذاهای سريع 
استفاده كنيم. اصول جنبش پترينی انتخاب 
محصوالت تازه محلی، آماده س��ازی آن 
براساس شيوه های س��نتی و صرف غذا 
به همراه دوس��تان و خانواده بود و ش��عار 
جنبش مردم خواستار كاهش صرف زمان 
در آش��پزخانه هايشان هستند، اما دوست 
ندارند اين كار به بهای از دست دادن طعم 

مناسب غذا و تغذيه نا درست تمام شود.
كيفيت غذاهای سريع مورد پرسش بسيار 
است و عالوه بر آن، استفاده از آنها نوعی 
اعتياد به س��ريع تر و بيشتر خواستن را به 
وجود می آورد. پترينی می گويد: در جهان 
مدرن، گاهی سرعت آن چنان باال می رود 
كه افراد نمی توانند هم پای تغييرها پيش 
روند. پرسش اين است كه چگونه می توان 
برای زندگی بهتر، از وقت، هوشمندانه تر 
اس��تفاده كرد؟ برپايه اين انتقادها، جنبش 
غذای آهسته، پايه جنبش بزرگ تری شد 
كه توسط مجله بيزنس ويك طرح ش��ده و 
اروپای آهست��ه ناميده شده است. مديران، 
در تالش��ی دامنه دار برای مديريت علمی 
و يافت��ن اطمينان و پايه ه��ای كمی برای 

تصميم ش��أن، زمان، ان��رژی، افراد و پول 
خود را، صرف سنجش هايی می كنند كه 
ارزشی در بر ندارند. مبانی اساسی ديدگاه 
اجتماعی مديريت آهس��ته را می توان به 

شرح زير بيان نمود: 
 تالش در جهت مزيت های مناس��ب 
در فرآيندها و تهيه كاالهايی برای ارتقای 

زندگی. 
 شناخت سرچشمه های مواد و اينكه آيا 

آنها به محيط آسيب می رسانند يا خير. 
 توليد كاالهای بادوام كه در مواقع لزوم 

به راحتی قابل تعميرند. 
 داشتن تعامل اخالقی و رفتار منصفانه 
با همكاران، مش��تريان، تأمين كنندگان و 

فروشندگان. 
 فراه��م آوردن روش هايی برای لذت 
ب��ردن و با رغب��ت انجام دادن س��اخت 

آهسته. 
سخن پایانی 

نبايد تصور كرد كه مدرنيته و آهس��تگی 
مخال��ف يكديگرن��د؛ آهس��تگی، ي��ك 
اس��تراتژی برای هداي��ت و معنی دادن به 
مدرنيته اس��ت و می خواه��د توازنی بين 
سنت و مدرنيته ايجاد كند. ذهن، هنگامی 
كه در آرامش است، بينش خارق العاده ای 
به انس��ان می دهد. توجه به آهستگی كه 
همراه تدبير و خردگرايی باشد، ما را زودتر 
به س��رمنزل مقصود می رساند. در ادبيات 
كهن و غنی م��ا بيت معروفی وجود دارد: 
رهرو آن نيس��ت گهی تند و گهی خسته 
رود – رهرو آن است كه آهسته و پيوسته 

رود. 

جامعه

زاینده رود
با فوت مادرم كانون گرم خانواده ام از هم پاشيد و من 
كه در آن زمان تشنه محبت بودم با برخورد نامناسب پدر و 
برادرانم به بيراهه رفتم. سارا دختر 26 ساله ای است كه پس 
از تجربه كردن يك دوستی خيابانی و توخالی به اين نتيجه 
رسيده كه راهی كه رفته اشتباه بوده و بنابراين برای كمك 

گرفتن به دايره مشاوره كالنتری مراجعه كرده است.
سارا داستان زندگی اش را اينگونه بيان می كند: 20 ساله بودم 
كه مادرم چشم از جهان فروبست و من ماندم با غم دوری 
او و پدری بی مهر و محبت و دو برادر خشن و يك خواهر 
دم بخت. خواهرم پس از مدتی ازدواج كرد و به سر زندگی 
خودش رفت اما طولی نكشيد كه با همسرش اختالف پيدا 
كرد و هر چه تالش كرد نتوانست همسرش را از دام اعتياد 
رها كند به ناچار از او طالق گرفت و همراه بچه خردسالش 
به خانه پدرم بازگشت. پدرم فردی بی مسئوليت و بيكار بود 
و بيشتر اوقات را در خانه سپری می كرد و بدون اينكه بداند 
با رفتار نامناس��ب خود مرا به چه مسيری هدايت می كند 
روز به روز بر خشونت خود می افزود و هر روز به بهانه ای 
مرا ب��ه باد كتك می گرفت. در اين ميان برادرانم بی تقصير 
نبودن��د و به جای آرام كردن پدر هيزم بر آتش خش��م او 
می ريختند. در شرايط نبود محبت مادری و جايگزين شدن 
ضربه های چوب و كابل و شيلنگ و مشت و لگد به جای 
دست نوازش و مهر و محبت چاره ای نمانده بود تا مهربانی 
را در بيرون خانه جس��تجو كنم. روزی پسر جوانی برای 
انجام يكسری تعميرات به منزلمان آمد. برخورد مؤدبانه و با 
محبت او مرا به خودش جذب كرد. او هم انگار برق نگاه 
مرا ديده بود و با ترفند خاصی شماره تلفنش را در اختيارم 
گذاشت. مدتی گذشت من با تلفن وحيد در ارتباط بودم. 
ديگر تحمل شرايط تا حدودی برايم راحت تر شده بود چرا 
كه خشونت خانه را با مهر و محبت كذايی وحيد فراموش 
می كردم. كم كم ارتباطمان از تلفن فراتر رفت و با هم قرار 
مالقات می گذاشتيم و به پارك و خيابان می رفتيم. روز به 
روز وابس��تگی من به وحيد بيشتر می شد چرا كه وحيد 
ه��ر روز با حرف هايش برای من كاخی زيباتر از روز قبل 
می ساخت و مرا در رؤيای خوشبختی فرو می برد. تا اينكه 
يك روز وحيد از من خواس��ت تا به منزلشان كه خارج از 
ش��هر بود بروم تا مادرش مرا ببين��د كه مراحل بعدی كار 
يعنی خواستگاری و... انجام پذيرد. با شنيدن اين حرف ها 
ديگر از شادی در پوست خود نمی گنجيدم و لحظه شماری 
می ك��ردم تا هر چه زودتر موعد دي��دار من و مادر وحيد 
برسد. روز بعد وحيد به دنبالم آمد و با هم به خارج از شهر 
رفتيم. در طول مسير هر چه از او خواستم آدرس منزلشان 
را در اختيارم بگذارد او به نوعی شانه خالی كرد اما من كه 
ذوق زده ش��ده بودم توجهی نكردم تا اينكه وحيد خودرو 
را جلوی باغی نگه داش��ت و به من گفت: ما در اين ويال 

زندگی می كنيم.

عطشمحبت
مراگرفتاردامكرد)قسمتاول(

پنجرهزیر پوست شهر

انسانهایمؤثرمثلثخواستن،دانستن
وتوانستنخودراگسترشمیدهند

برای نخستين بار در کشور؛
توليد 8 هزار دار ارگونوميک 
فرش در چهارمحال و بختياری

استرداد 20 هزار هکتار زمين 
کشاورزی به بيت المال در اصفهان 

درمحورهای  کوهستانی چهارمحال وبختياری
تردد بدون زنجيرچرخ 

غيرممکن است 

بازرگان��ی  ف�����رش س��ازم���ان  اداره  رئي����س 
چهارمح��ال و بختياری گفت: برای نخس��تين بار در 
كش��ور 8 هزار دار ارگونوميك فرش در اين اس��تان توليد و 
روانه بازار مصرف شد. به گزارش فارس از شهركرد، بهروز 
جعفری در جمع اعضای تعاونی های فرش دستبافت در اين 
استان اظهار داش��ت: اين دارهای ارگونوميك برای ارتقای 
س��المت بافت و بافنده برای نخستين بار در كشور در اين 
اس��تان تهيه و در اختيار بافندگان فرش قرار گرفت. وی از 
ص��رف اعتبار 500 ميلي��ون ريالی برای تهي��ه  اين دارهای 
ارگونومي��ك خبر داد و گفت:  نمونه هاي��ی از اين دارها به 
استان های اصفهان، تهران، كردستان و كرمانشاه صادر شده 
است. جعفری با اشاره به ويژگی منحصر به  فرد اين نمونه از 
دارهای قالی خاطرنش��ان ك��رد: اين داره��ای ارگونوميك 
صندل��ی دار و دارای نورد باال و پايين متحرك هس��تند كه 

توسط طراحان اين استان طراحی و ساخته شده اند .

طی بازرسی های به عمل آمده، سازمان بازرسی استان 
اصفه��ان موفق ش��د 20 ه��زار هكت��ار از زمين های 
كشاورزی بدون استفاده را به بيت المال برگردانند. به گزارش  
فارس ا به نقل از روابط عمومی اداره كل بازرسی اين استان، 
اداره كل بازرس��ی استان اصفهان موفق شد با پيگيری های 
مداوم، 20 هزار هكتار از زمين های كشاورزی بدون استفاده 
را ب��ه بيت المال برگردانند. بر اس��اس گزارش های مردمی 
واصله و بازرسی انجام ش��ده مشخص شد فردی در سال 
1374 با مراجعه به يكی از مراجع واگذاری زمين 20 هكتار 
زمين برای امر كشاورزی در اختيار گرفته بود. اين بررسی ها 
مشخص كرد كه تاكنون هيچ گونه بهره برداری از اين زمين ها 
توسط اين فرد صورت نگرفته و اين فرد تاكنون هيچ گونه 
وجهی نيز بابت اجاره بها پرداخت نكرده اس��ت. در همين 
ارتباط با پيگيری های انجام شده در اداره كل بازرسی استان 
اصفهان و تعيين مهلت قانونی، هيأت هفت نفره واگذاری 
زمين تش��كيل و مصوبه مربوط به واگ��ذاری زمين مذكور 

ابطال و اين زمين ها به دولت بازگردانده شد.

 فرمانده پليس راه چهارمحال وبختياری گفت: به دنبال 
بارش برف س��نگين در اين استان، تردد خودروها در 
محورهای ارتباطی و مناطق كوهس��تانی اين اس��تان بدون 
زنجير چرخ غيرممكن اس��ت. سرهنگ عليرضا اعرابی در 
گفتگو ب��ا ايرن��ا از بازگش��ايی تمامی محوره��ای اصلی 
چهارمحال و بختياری خبر داد. وی افزود: بوران و مه غليط 
درگردنه های ش��اه منصوری، چری  و تاراز در شهرس��تان 

كوهرنگ،،تردد خودروها را با مشكل مواجه كرده است.  

دث
حوا

زاینده رود
مأم��وران فرماندهی انتظامی نطنز در بازرس��ی از يك انبار تعداد 2 هزار و 400 
پاكت به وزن 120 تن س��يمان احتكار ش��ده را كشف و ضبط كردند. سرهنگ حسن 
نيكبخ��ت در اين باره گفت: در پی كس��ب خبری مبنی بر احتكار س��يمان در انباری 
واقع در يكی از منطقه های شهرستان نطنز با هماهنگی مقام قضايی مأموران انتظامی 
به محل مذكور اعزام و در بازرس��ی از اين انبار تعداد 2 هزار و 400 پاكت سيمان به 

وزن 120 تن را كشف و ضبط كردند. 
وی خاطرنش��ان كرد: ارزش ريالی سيمان های احتكار ش��ده طبق ارزيابی های انجام 
ش��ده بيش از 70 ميليون ريال برآورد شده است. به نقل از پايگاه اطالع رسانی پليس 
فرمان��ده انتظامی شهرس��تان نطنز تصريح كرد: در جريان اي��ن عمليات متصدی انبار 
مربوطه به نام »علی - ص« به اتهام احتكار دس��تگير و به همراه پرونده جهت س��ير 

مراحل قانونی تحويل مراجع قضايی شد.
س��رهنگ حسن نيكبخت افزود: س��يمان های كشف شده پس از انجام مراحل قانونی 

تحويل اداره بازرگانی استان شد.

زن��ی در دادگاه خان��واده با بيان اينكه ش��وهرم بس��يار خس��يس و بی محبت 
اس��ت، گفت: 2 سال اس��ت كه اعتياد ش��وهرم را تحمل كرده ام ولی ديگر با 
وجود خساس��ت و بی محبتی او نمی توانم اعتيادش را نيز تحمل كنم و طالق 

می خواهم.
ب��ه گزارش فارس زنی 27 س��اله با مراجعه به دادگاه خانواده ش��هيد محالتی 
دادخواس��ت جدايی خود را ب��ه قاضی نجفی رئيس ش��عبه 234 اين مجتمع 

قضايی خانواده ارايه كرد. 
 اين زن در برابر ق�اضی نجفی با بيان اينك��ه ش��وهرم بس��يار خس��يس است،
گفت: عالوه بر اعتياد ش��وهرم كه 2 سال است آن را تحمل می كنم، خساست 

او نيز به سختی های زندگی مان اضافه شده است. 
وی با اش��اره به اينكه 6 س��ال از زندگی مش��تركمان می گذرد و شوهرم هنوز 
طی اين مدت يك كلمه محبت آميز به من نگفته است، ادامه داد: شوهرم آنقدر 
بی احساس است كه اگر من ابراز محبتی به او بكنم، به روی خود نياورده و از 

منزل خارج می شود. زن بار ديگر در حضور قاضی اين پرونده ايستاد و با بيان 
اينكه ديگر تحمل اين وضع و زندگی طاقت فرسا را ندارم، افزود: با جدايی و 
گرفتن مهريه 114 س��كه بهار آزادی ام می توانم به سراغ زندگی جديدی بروم 

و از اين شوهر معتاد دور شوم. 
وی با اشاره به اينكه خساست و بی محبتی شوهرم، اعتياد او را بيشتر به چشمم 
م��ی آورد، گفت: ديگر تحمل ندارم و بايد هرچه زودتر از او جدا ش��وم تا او 
نخواهد با پول يا وعده ای مرا فريب دهد البته می دانم كه ش��وهرم دس��ت از 

خساست خود نمی كشد. 
زن ادامه داد: شوهرم حرمت ها را شكسته و در مقابل من، مواد مخدر مصرف 
می كند تا اين موضوع برايم عادی ش��ود و از او شكايت نكنم؛ در حال حاضر 
نيز اين اتفاق افتاده و من بيش��تر به دليل بی محبتی و خساس��تش برای جدايی 
به دادگاه آمده ام. قاضی اين شعبه به دليل عدم حضور مرد و نبود مدارك الزم 

حكمی صادر نكرد.

بهرههوشیكودكانايرانیيکیازداليل
تغییرنظامآموزشیاست

برای بس��ياری از خانواده ها ش��ركت كودكان در 
مجالس مذهبی و س��وگواری عملی خوش��ايند و 
راهكاری مناس��ب برای دور شدن فرزندانشان از 
مفاس��د اجتماعی اس��ت. زيرا دريافته اند در سايه 
تمس��ك به اهل بيت »عليهم السالم« آينده معنوی 
آنه��ا بيم��ه می ش��ود. از آنجا كه ح��س دينی در 
طبيعت و فطرت كودك به وديعه نهاده شده، وظيفه 
والدين تقوي��ت اين حس و آماده كردن كودك از 
نظ��ر روانی و عاطفی برای پذي��رش عميق تر آن 
است تا اين حس بدون القا و اجبار بيرونی شكوفا 
ش��ود. ضمن آنكه اگر از سوی والدين آموزش و 
تعليمی هم صورت گيرد، بهتر اس��ت در راستای 
ياری كودك برای كش��ف آن باش��د. زيرا چنانچه 
به كودك فرصت كشف فطرت و حس دينی داده 
نشود و يا اين كار با تعجيل، بدون هدف و برنامه 
مشخص و دقيق انجام گيرد در روند پرورش حس 
مذهبی كودك اختالل و كندی ايجاد می شود. در 
اين صورت انگيزه درونی، كنجكاوی ذاتی، عشق 
وجودی و نياز فطری كودك كاهش خواهد يافت. 
كارشناسان تربيتی معتقدند كه يادگيری و پذيرش 
ارزش های دينی و مذهبی در سه مرحله صورت 

می گيرد: 
مرحله اول: در اين مرحله چون كودك متأثر از 
رفتار والدين اس��ت و براساس خواسته های پدر 
و مادر عم��ل می كند، در نتيجه دوس��ت دارد از 
والدين خود تقليد كند، به اعمال عبادی و مذهبی 
آنها، حس��اس و عالقه مند اس��ت تا مانند آنها در 
مراس��م سوگواری ش��ركت كند، پس اين فرصتی 
مقدماتی برای دعوت وی به ش��ركت در اين قبيل 

مراسم است. 
مرحل��ه دوم: كودكان در پذي��رش ارزش های 
دينی تاب��ع ديگران، محي��ط و موقعيت اجتماعی 

هستند. در اين مرحله كودك در مراسم سوگواری 
و مجالس مذهبی ش��ركت می كند تا به موقعيت 
اجتماعی دس��ت يابد و مورد قب��ول ديگران واقع 
ش��ود. بدين ترتيب، عشق به خدا و معصومين)ع( 
در وی قوی ت��ر می ش��ود. ضم��ن اينكه كودك 
دوس��ت دارد با همساالنش در اين مراسم حضور 

داشته باشد. 
مرحله سوم: در اين مرحله كودكان و نوجوانان 
براساس ديدگاه شخص خود ارزش ها و باورهای 
دينی را می پذيرند كه پايدارترين شكل درك اين 
مسأله اس��ت. در چنين ش��رايطی ارزش ها برای 
كودك ي��ا نوج��وان مقبوليت می ياب��د و درونی 
می شود. در اين صورت حتی اگر شرايط خارجی 
تغيير كند، عقيده و عمل نوجوان نسبت به ارزش 
های مذهبی پايدار می ماند. بنابراين، بهتر اس��ت 
والدين ب��رای درونی ك��ردن ارزش های دينی از 
تحكم و اجبار دوری كنند و با پاسخگويی صحيح 
به پرس��ش های نوجوان سبب رشد درك و بينش 

هر چه بيش��تر او ش��وند تا وی در مسير خوديابی 
و خودآگاه��ی حركت كن��د و از مرحله پيروی از 
ديگران به مرحله »خودپيروی« سوق يابد. آنچه به 
والدين در اين مرحله بيش از همه كمك می كند، 
داشتن ارتباط دوستانه با نوجوان به منظور عميق تر 

كردن باورهای دينی در او می باشد. 
ام��ا چگونه می توان ك��ودكان را برای حضور در 
مراس��م سوگواری با خود همراه كرد؟ كارشناسان 
مذهب��ی چه��ار اص��ل را در اي��ن زمينه ي��ادآور 

می شوند: 
اصل تشویق: تش��ويق بايد در ابتدا به صورت 
قابل لمس و مداوم انجام ش��ود. دادن ش��كالت، 
اهدای هديه و بردن كودك به مكان های دلخواهش 
از جمله اين موارد است. به تدريج كه سن كودك 

افزايش يافت، بهتر است تشويق كمتر شود.  
اصل اعتدال: بهتر اين است شركت در مراسم 
سوگواری، تكليفی مشكل برای كودك نباشد ضمن 
اينكه در صورت طوالنی ش��دن مراسم و خستگی 
كودك بهتر است وی را به منزل برگرداند. از سوی 
ديگر شرايط و موقعيت جس��می كودك هم بايد 
سنجيده شود و در صورت عدم تمايل يا بيماری، 

از بردن او خودداری كرد. 
اصل تابعيت از گ��روه: در مواردی كه كودك 
مايل اس��ت ب��ه صورت گروه��ی و يا ب��ه اتفاق 
همساالنش در مراسم سوگواری شركت كند بهتر 
است مقدمات حضورش به همراه همساالنش در 

مراسم فراهم شود. 
اصل الگویی: چنانچه ش��خصی مذهبی و مورد 
قب��ول كودك يا نوجوان در ميان اقوام و دوس��تان 
باش��د، می توان ب��رای ترغيب او به ش��ركت در 
 مراس��م س��وگواری، كودك به همراه ف��رد مورد 

عالقه اش به اين مراسم فرستاده شود. 

بیمحبتیوخساست،دوويژگیغیرقابلتحملمردمعتاد120تنسیماناحتکارشدهدرنطنزكشفشد

شیوههایتقويتحسمذهبیدركودكان

شتاب نکنید! زمان در اختیار شماست  

مدیریت آهسته 
به دنبال تبيين 
این مفهوم است 
که تمام کار 
مدیریت دست 
یافتن به سود 
کوتاه مدت نيست 
بلکه باید به دنبال 
هدف های پيوسته 
بود. 
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ایجاد منطقه ویژه اقتصادی
 نفت، گاز و پتروشیمی درشهرضا

زاینده رود
دكتر حيدرپور نماينده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای 
اس��المی در جلسه ش��ورای اداری شهرستان شهرضا كه در محل تاالر 
شهيد رجائی)ره( فرمانداری اين شهرستان تشكيل شده بود از تصويب 
مجلس و هيأت دولت برای احداث منطقه ويژه نفت و گاز و پتروشيمی 
در ش��هرضا خبر داد و افزود: هيأت دولت سه منطقه ويژه اقتصادی را 
در شهرهای اصفهان، لنجان و شهرضا تصويب كرد كه پس از طرح سه 
نوبت در مجلس، در نهايت كميس��يون اقتصادی فقط يك منطقه را در 

استان تأييد كرد. 
حيدرپور در ادامه اظهار داشت: پس از تشكيل 20 جلسه در كميسيون 
اقتصادی و س��ازمان مناطق آزاد به اين جمع بندی رس��يديم كه ايجاد 
منطقه ويژه اقتصادی در شهرضا به عنوان اولويت استان اصفهان مصوب 
شود كه مراحل قانونی آن انجام و به دولت نيز ابالغ شده است. وی با 
 اش��اره به نقش مؤثر منطقه ويژه اقتصادی در ارتقاء و پويايی شهرستان 
گف��ت: تمام كارشناس��ی الزم برای كارها و خدمات م��ورد نياز انجام 
ش��ده اس��ت و اميدواريم در آينده ای نزديك با توجه به ويژگی هايی 
ك��ه اين منطقه دارد با احداث منطقه ويژه اقتصادی در اين شهرس��تان 
ش��اهد تحول بزرگی در منطقه باش��يم. عضو كميس��يون امنيت ملی 
وسياس��ت خارجی مجلس در ادامه از ايجاد دانشگاه دولتی در شهرضا 
خبر داد و گفت: بر اس��اس تالش ها و پيگيری های انجام شده مجوز 
ايجاد دانش��گاه دولتی صادر شده است و اين دانشگاه در مهر ماه سال 
1390 در يك رش��ته دانش��جو می پذيرد. وی در ادامه جلسه پيرامون 
اجرای طرح هدفمندی يارانه ها س��خنانی بيان داش��ت و گفت: امروز 
ما می توانيم ادعا كنيم كه بعد از پيروزی انقالب اس��المی و حماس��ه 
دفاع مقدس مهم ترين و موفق ترين كاری كه انجام داده ايم اجرای طرح 
هدفمندی يارانه ها می باشد و الحمداهلل موفق هم جلو رفته است. در 
اين جلسه حجت االسالم يعقوبی نماينده ولی فقيه وامام جمعه شهرضا 
با اشاره رفع مشكل مردم در جامعه گفت: درصدد اصالح جامعه باشيم 
و خودمان را فراموش نكنيم كه فراموش��ی خود فراموش��ی خدا را به 
دنبال خواهد داش��ت و بايد ديد مثبت نسبت به همديگر داشته باشيم 
و درصدد اصالح جامعه باش��يم. حجت االس��الم يعقوبی با اش��اره به 
سخنان حضرت اميرالمومنين گفت : هركسی بين خود و خدا را اصالح 
نماي��د خداوند بين او و م��ردم را اصالح می كن��د و رضايت مردم را 
 برای همه چيز مق��دم بداريم كه رضايت خداوند در پی رضايت مردم

است. 
مردم قدر خدمتگذاران خود را می دانند و نصرت خداوند وقتی است 
كه همه با هم اتحاد داشته و يكی باشيم و يك جامعه اسالمی بايد اينطور 
باشد. در ادامه سيدرضا مرتضوی فرماندار شهرضا پيرامون خدمتگذاری 
مس��ئوالن به مردم گفت: ش��أنی غير از خدمتگذاری به مردم نداريم و 
بايد همراه با اين اعتقاد در عمل هم اين شأن را نشان دهيم و با حضور 
منظم در محيط كاری در بين ارباب رجوع نسبت به رفع كارها و مشكل 
 آنان اقدام نماييم. وی در ادامه خواس��تار تالش بيشتر مسئوالن شهر و 
 اداره ه��ادر راس��تای نهض��ت خدمت رس��انی به مردم ش��د و اظهار 
داش��ت: بايد كمترين نارضايتی وگله مندی را در بين شهروندان داشته 

باشيم و تالش نماييم كسی را ناراضی از خود دور نكنيم.

نمايشگاهبینالمللیلوازمخانگی
درخانهچهاردهم

زاینده رود
چهاردهمين نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی اصفهان از 27 دی 
 تا يك بهمن ماه طی س��اعات بازديد 15 الی 22 در محل نمايشگاه های

 بين المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برپا می شود. به گزارش 
واحد رسانه شركت نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان اين نمايشگاه 
با حضور بيش از 95 ش��ركت از اس��تان های اصفهان، تهران،  خراس��ان 
رضوی، فارس،  آذربايجان شرقی، همدان و نمايندگان كشورهای ژاپن، 
چي��ن، مالزی، تركي��ه، آلمان،  آمريكا و هلن��د در 8500 مترمربع فضای 
نمايشگاهی برپا می ش��ود. انواع لوازم خانگی، چينی، بلور و تجهيزات 

آشپزخانه در اين نمايشگاه عرضه خواهد شد.

سپاهانشهر،قطبفرهنگی
جنوباصفهانمیشود

زاینده رود
ش��هردار منطقه 5 اصفهان از راه اندازی پارك بزرگی به وس��عت 
250 هزار مترمربع در سپاهان شهر اصفهان خبر داد و گفت: خوشبختانه 
پروژه پارك س��پاهان شهر به مرحله تصويب كميسيون بررسی طرح ها 
رسيده است. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری 
اصفهان، مهندس برزو اصفهانی با اعالم اين خبر اظهار داشت: با توجه 
به بزرگی پروژه كل بودجه در نظر گرفته شده برای احداث پارك مبلغ 4 
ميليارد تومان است. همچنين به علت وسعت اين طرح، پروژه فازبندی 
می شود. وی در پايان تأكيد كرد: فاز اول اين پروژه با مشاركت شركت 

جهاد خانه سازی سپاهان در حال انجام است.

سپاه نماد درخشان دفاع و خدمت 
در انقالب اسالمی است. 

زاینده رود
س��ردار فرمانده س��پاه قمر بنی هاش��م )ع( در جمع كاركنان اين 
س��پاه گفت: س��پاه نماد درخش��ان دفاع و خدمت در انقالب اسالمی 
ايران اس��ت. به گزارش بسيج استان چهارمحال وبختياری، سردار رضا 
محمد س��ليمانی افزود: سپاه پاس��داران انقالب اسالمی با كمك خيل 
عظيم بس��يج و با برخورداری از قابليت های منحصر به فرد، فراتر از 
يك سازمان  نظامی، متناسب با نياز ها و ضرورت های انقالب اسالمی 
عهده دار وظايف بسيار سنگينی می باش��د. وی افزود: سپاه پاسداران 
با نقش پذيری متناس��ب با نوع تهديد در فرآيند توس��عه و پيش��رفت 
بارقه اميد ملت ايران در نيل به قله های بلند ش��كوفايی و دست يابی 
ب��ه موقعيت ممتاز در صحنه جهانی را دو چندان كرده اس��ت.فرمانده 
س��پاه قمر بنی هاشم )ع( انقالب اس��المی و تشكيل سپاه پاسداران را 
نش��أت گرفته از قيام حضرت اباعبداله الحس��ين )ع( دانست و افزود: 
باي��د با بهره من��دی از فضای معنوی ايجاد ش��ده در ماه های محرم و 
صف��ر، روحيه ايثار، فداكاری و سلحش��وری را در خود تقويت كنيم.

برگزاری مسابقه مقاله نویسی 
در سپاه ناحیه اردل

زاینده رود
هم زمان با ايام والدت امام باقر )ع( و امام كاظم )ع( يك دوره 
مس��ابقه مقاله نويسی با موضوع سيری در زندگی اين دو امام همام 
ويژه كاركنان وظيفه س��پاه ناحيه اردل برگزار شد. به گزارش بسيج 
استان چهارمحال و بختياری، مسئول روابط عمومی و تبليغات سپاه 
ناحيه اردل با اعالم اين خبر گفت: در اين مسابقه 30 نفر ازكاركنان 

وظيفه شركت نمودند كه به 10 مقاله برگزيده جوايزی اهدا شد.
روح ال��ه صفی هدف از برگ��زاری اين مس��ابقه را ترويج فرهنگ 
مطالعه و بررس��ی در زندگی ائم��ه )ع( و الگو گيری از ائمه اطهار 

)ع( عنوان كرد.

حمایت کمیته امداد امام 
خمینی)ره( از بیش از 2 هزار و 
500 خانوار در شهرستان اردل

رئيس كميته امداد امام خمينی شهرستان اردل گفت: بيش از 2هزار 
و 500 خان��وار در س��طح شهرس��تان از حمايت كميت��ه امداد امام 
خمينی)ره( بهره مند ش��دند. به گزارش ايس��نا، صالحی در جريان 
بازديد نماينده مردم شهرس��تان های اردل، فارسان، كيار و كوهرنگ 
در مجلس ش��ورای اس��المی و مدير كل كميته ام��داد امام خمينی 
اس��تان اف��زود: تاكنون 102 فقره وام خوداش��تغالی ب��ه مددجويان 
شهرس��تان پرداخت ش��ده اس��ت. وی تصريح كرد: اين تسهيالت 
ب��ه ارزش 9 ميلي��ارد و 537 ميلي��ون ريال بوده ك��ه در زمينه های 

دامداری، كشاورزی و خدمات ايجاد اشتغال كرده است.

در چهارمحال و بختياری؛
675 واحد صنفی تسهیالت بسته 
حمایتی اصناف دریافت می کنند

 دبي��ر كارگ��روه بس��ته حمايت��ی اصن��اف چهارمح��ال و بختياری 
گفت: امس��ال 675 واحد صنفی انرژی بر در اين اس��تان تسهيالت 
بس��ته حمايتی اصناف را دريافت می كند. ب��ه گزارش فارس، رضا 
صفری در گردهمايی هيأت رئيس��ه مجامع امور صنفی اين اس��تان 
اظهار داش��ت: با توجه به برنامه ريزی صورت گرفته در پی اجرای 
قانون هدفمند كردن يارانه ها امسال 10 درصد از واحدهای انر ژی بر 

اين استان از تسهيالت بسته حمايتی برخوردار می شود. 
وی تصري��ح كرد:  براس��اس دس��تورالعمل اجرايی بس��ته حمايتی 
اصن��اف ب��ه صاحب��ان هر واح��د تولي��دی صنفی انرژی ب��ر فعال 
 دارای پروان��ه كس��ب 10 تا 100 ميليون ريال تس��هيالت پرداخت 

می شود. 
وی اف��زود: برهمين اس��اس از مجموع 6 هزار و 754 واحد صنفی 
اين اس��تان به 675 واحد صنفی انرژی بر تس��هيالت بسته حمايتی 

اصناف پرداخت می شود. 
صفری افزايش قدرت رقابت پذيری را از مهم ترين مزايای اين بسته 
حمايتی اعالم ك��رد و گفت: كاهش هزينه های توليد و توزيع كاال، 
اختص��اص جوايز صادراتی و تعيين ن��رخ تبعيضی انرژی از ديگر 

مزايای اهدايی اين بسته حمايتی به اصناف است. 
وی خاطرنش��ان ك��رد: به منظور به��ره وری بي��ش  از پيش اجرای 
قانون هدفمندی يارانه ها تس��هيالت ديگ��ری از جمله معافيت های 
بيم��ه ای و كاه��ش نرخ برخ��ی از قبوض انرژی ب��رای تعدادی از 
 واحده��ای صنفی توليدی مش��مول اين طرح در نظر گرفته ش��ده

 است.

اخبار شهركردروي ميز

زاینده رود
اعضاي ش��وراي اس��المي ش��هر 
اصفه��ان، با اجراي طرح ه��اي خيابان 
شهيد الوي و ادامه بزرگراه شهيد همت 

موافقت كردند.
به گ��زارش رواب��ط عمومي ش��وراي 
اسالمي شهر اصفهان، اعضاي اين شورا 
در يكصد و هش��تاد و س��ومين جلسه 
علني شوراي اس��المي شهر با پيشنهاد 
ش��هرداري اصفه��ان مبني ب��ر اجراي 
طرح هاي خيابان ش��هيد الوي و ادامه 

بزرگراه شهيد همت موافقت كردند.
براساس اين مصوبه، شهرداري اصفهان 
اجازه يافت طرح عمراني خيابان شهيد 
الوي حد فاصل بزرگراه ش��هيد همت 
تا ميدان بس��يج را به طول 1100 متر و 
در مدت 10 ماه اجرا نمايد. اين پروژه 
به منظور روان س��ازي ترافيك خيابان 
امام سجاد )ع( در ادامه خيابان سعادت 
آباد اجرا خواهد ش��د و حلقه هاي دوم 
و سوم ترافيكي كالنشهر اصفهان را به 

هم متصل خواهد كرد.
طرح ادام��ه بزرگراه ش��هيد همت نيز 
به منظور تكميل حلق��ه 46 كيلومتري 

ترافيكي ش��هر اصفهان بعد از س��ال ها 
انتظ��ار و با موفقي��ت يگان هاي نظامي 
حدفاص��ل پل غدير تا بزرگراه ش��هيد 
كش��وري به ط��ول 1800 متر و عرض 
36 مت��ر و به مدت 18 ماه اجرا خواهد 

شد.
اعضاي ش��وراي اسالمي شهر اصفهان 
همچنين در مصوبه ديگري ش��هرداري 
اصفه��ان را موظف كردن��د براي اتمام 
ساختمان ايس��تگاه هاي خط يك قطار 
شهري اصفهان و برچيدن موانع موجود 

در س��طح ش��هر تا پايان س��ال 1390 
مبلغ��ي مع��ادل 200 ميلي��ارد ريال به 
 صورت ويژه در بودجه سال آينده خود 
پي��ش بيني نماي��د. اليحه ش��هرداري 
اصفه��ان در خص��وص توافق با بخش 
خصوص��ي جه��ت نص��ب و تحويل 
ترامواي بزرگراه امام خميني )ره ( نيز با 
اصالحاتي به تصويب اعضاي شوراي 

اسالمي شهر اصفهان رسيد.
رئيس ش��وراي اسالمي ش��هر اصفهان 
در حاش��يه اي��ن جلس��ه از اظه��ارات 

غيركارشناس��ي اخير برخ��ي افراد در 
خصوص ع��دم برنامه ري��زي عمراني 
و خدماتي در اين كالنش��هر انتقاد كرد 
و گفت: بسياري از مديران و مسئوالن 
ساير كالنشهرها در اجالس اخير خود 
در شهر مقدس مشهد،  اقدام هاي انجام 
ش��ده عمراني، خدمات��ي، برنامه ريزي 
و فضاي س��بز در اصفه��ان را بي نظير 
دانس��تند و اذعان داش��تند اصفهان در 
اي��ن بخش ها حرف اول را در كش��ور 

مي زند.
مهن��دس عب��اس ح��اج رس��وليها به 
پتانس��يل ها و ظرفيت هاي تخصصي و 
عمراني موجود در كالنش��هر اصفهان 
اش��اره كرد و ب��ا بيان اينكه كالنش��هر 
اصفه��ان در تم��ام بخش ه��ا ب��ه ويژه 
مباح��ث عمران��ي، تخصصي پيش��تاز 
و الگو اس��ت افزود:  اين كالنش��هر با 
داش��تن نيروهاي متخصص ثابت كرده 
كه قادر اس��ت بزرگ ترين و مهم ترين 
پروژه هاي عمران ش��هري را اجرا كند 
و احداث زيرگ��ذر خيابان بزرگمهر و 
پ��ل دو طبقه امام خمين��ي )ره( گوياي 

اين مهم است.

شهرستان
توسط اعضاي شوراي اسالمي شهر صورت گرفت

تصویب نهایي اجراي ادامه بزرگراه شهید همت

زاینده رود
رئيس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان، رمز 
موفقيت مردم ايران در پيروزی دوران بعد از پيروزی 
انقالب را محوريت واليت فقيه عنوان كرد و گفت: 
بی شك در خنثی س��ازی توطئه های دشمنان به ويژه 
فتنه اخير،  حضور و هوشياری مردم و رهبری نقش 
اساس��ی را ايفا كرده است.به گزارش روابط عمومی 
ش��ورای اسالمی شهر اصفهان، مهندس عباس حاج 
رسوليها در آغاز جلسه علنی اين شورا كه با حضور 
مسئول شورای هماهنگی تبليغات اسالمی استان و به 
منظور تبادل نظر در خصوص برگزاری ش��كوهمند 
آيين های دهه فجر امسال برگزار شد، به نقش حياتی 
و كليدی مردم اصفهان در پيروزی انقالب اس��المی، 
8 س��ال دفاع مقدس و دوران س��ازندگی اشاره كرد 
و پيشتازی اين ش��هر در تمام صحنه های انقالب و 

نظام را يادآور ش��د و گفت: هم��ان طوری كه مردم 
اصفهان در تمام عرصه های انقالب پيشتاز و جلودار 
بوده اند در هر چه باش��كوه تر برگزار كردن آيين های 
سالگرد پيروزی انقالب اسالمی نيز الگو و زبانزد عام 
و خاص خواهند بود.رئيس ش��ورای اسالمی شهر، 
با بيان اينكه اصفهان از اس��تان های الگو در مباحث 
انقالب و عمران و پيشرفت و تعالی در كشور مطرح 
اس��ت گفت: ب��رای رفع مش��كل ها و موانع موجود 
ب��رای هر چه بهتر برگزار ش��دن آيين های دهه فجر 
انقالب اسالمی، نشست مشترك مسئوالن ستاد دهه 
فجر و كميسيون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی 
شهر اصفهان ضروری است.وی به هر چه باشكوه تر 
برگزار ش��دن آيين های بزرگداشت سالگرد پيروزی 
انقالب اس��المی تأكي��د كرد و گفت: دس��تگاه ها و 
نهادهای مردمی و دولتی وظيفه دارند بنا به امكانات 

خود در اين امر مهم مشاركت نمايند. مهندس عباس 
حاج رس��وليها از نهادينه شدن آيين های بزرگداشت 
ايام اله دهه فجر در مديريت شهری اصفهان خبر داد 
و افزود: مسئوالن شهرداری به ويژه در حوزه معاونت 
فرهنگ��ی اجتماعی برنامه ريزی ه��ای الزم را در اين 
زمينه انجام داده اند و بی شك مديريت شهر اصفهان 
برای برگزاری اين آيين ها در س��طح ش��هر فراتر از 
شورای هماهنگی تبليغات اسالمی عمل خواهد كرد.
وی شهرداری را نهادی مردمی بيان و به پتانسيل های 
موجود در شهرداری اصفهان برای برگزاری آيين های 
ملی مذهبی اشاره كرد و گفت: دستاوردهای به دست 
آمده مرهون پي��روزی انقالب، رهبری های حضرت 
امام خمينی )ره( و خون ش��هدای گرانقدر اس��ت و 
حفظ و نگهداری و پاسداشت از آنها وظيفه ملت و 

مسئوالن كشور است.

ش��هردار منطقه 6 اصفهان از نصب بي��ش از 10 دوربين 
نظارتی در معابر اصلی منطقه 6 خبر داد و گفت: با نصب 
دوربين های نظارتی در سطح منطقه 6، 30 درصد بار ترافيك 

و تخلفات رانندگی كاهش يافته است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری 
اصفه��ان و به نقل از روابط عمومی ش��هرداری منطقه 6، 
مهندس محلوجی با بيان اين مطلب افزود: به منظور كنترل 
و نظارت بيشتر بر حمل و نقل شهری و جلوگيری از ايجاد 

ترافيك در س��طح منطقه،  طی يك م��اه اخير بيش از 10 
دوربين كنترل ترافيك در سطح منطقه با هزينه ای بالغ بر دو 
ميليارد و پانصد ميليون ريال نصب و در حال بهره برداری 
می باشد. وی كاهش 30 درصدی بار ترافيك معابر اصلی را 
از جمله دستاوردهای اين طرح دانست و افزود: دوربين های 
نصب شده قادر به ثبت تخلفات رانندگی نيز می باشند كه 
طی هماهنگی های به عمل آمده با متخلفان برخورد قانونی 

خواهد شد.

كام��ران )نماينده اصفه��ان در مجلس 
 شورای اسالمی( در همايش پرستاران 
نصف جه��ان گفت: قرار اس��ت 10 
درص��د از پ��ول يارانه ه��ا به بخش 
سالمت اختصاص يابد.وی خاطرنشان 
ك��رد: در برنامه پنجم برای س��المت 
بس��ته ای تعريف ش��ده و قرار است 
هر سال 1000 ميليارد در بودجه برای 
ياب��د. همچنين  اختصاص  س��المت 
رئيس دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 
در جمع پرس��تاران استان درباره نقش 
اين قش��ر در نظام سالمت خاطرنشان 
كرد: نظام س��المت ب��ار بزرگی دارد 
و ش��امل زنجيره ای ب��ه هم متصل و 
جداناپذير اس��ت. اين زنجيره ش��امل 
پزش��ك، پرس��تار، پيراپزش��ك و... و 
حتی بيمار می شود كه در اين زنجيره 
كاركنان سيس��تم س��المت گاهی در 

جاي��گاه بيمار ق��رار می گيرند و اين 
بدان معناست كه همگان به اين زنجيره 
نياز داريم. ش��يرانی افزود: كسی نقش 
عم��ده پرس��تار را منكر نمی ش��ود و 
حتی نمی ت��وان اين نقش را كم رنگ 
نش��ان داد. يك نظام س��المت خوب 
در بخش بالينی بايد دارای پرس��تاری 
متعهد، دلسوز، مؤمن و عالم باشد كه 
البته تا حدودی اينگونه است اما چون 
اين بخش نظامند نيست به طور كامل 
به اين درجه نرس��يده ايم. البته در اين 
چند س��ال كارهاي��ی در بخش های 
مختلف مثل تعرفه گذاری، اشتغال و... 
انجام شده است.وی با بيان اينكه نظام 
سالمت در حال درك جايگاه پرستاری 
است تصريح كرد: نگرش سيستم نظام 
سالمت و بيمار هر يك در يك طرف 
قرار دارد. بسيار ديده می شود كه بيمار 
پزشك خود را می شناسد اما شناختی 

از پرس��تار خ��ود ن��دارد در حالی كه 
بيشترين زمان را پرستار در كنار بيمار 
است. بنابراين بايد شرايطی ايجاد شود 
كه بيمار به پرستارش اعتماد كند.رئيس 
دانش��گاه علوم پزشكی گفت: بايد در 
رفتارها تغيير ايجاد شود تا نگرش ها 
تغيير كن��د. در واقع ارتق��ای جايگاه 
نظام س��المت در گرو ارتقای جايگاه 
پرس��تاری است.شيرانی افزود: ارتقای 
سيستم پرس��تاری، حمايت ها در بعد 
سياس��ی و اجتماعی، ارتقای فعاليت 
اورژان��س ها، تعالی خدم��ات بالينی، 
منش��ور اخالقی – حقوق��ی بيمار و 
منشور حقوق ارائه دهندگان خدمات 
از جمله موردهايی هستند كه به نظام 
پرس��تاری برمی گردن��د و در دولت 
مطرح و كارهايی در اين زمينه ها انجام 
پذيرفته است.وی ضمن مهم خواندن 
جلب رضاي��ت بيمار از نحوه خدمت 

رسانی در بيمارستان ها خاطرنشان كرد: 
رضايتمندی مراجعه كنندگان بس��يار 
باي��د مد نظر قرار گي��رد چرا كه حتی 
برآورده نشدن يك درخواست كوچك 
بيمار و يا همراهان وی سبب می شود 
يك جمله در ذهنشان نقش ببندد و آن 
عدم خدمت رسانی درست و به موقع 
است و اين امر باعث خدشه در حلقه 
نظام س��المت خواهد شد.شيرانی در 
خاتمه ضمن دعوت افراد به ش��ركت 
در انتخاب��ات نظ��ام پرس��تاری كه در 
13 اسفندماه برگزار می شود، خطاب 
ب��ه حاضران گفت: نبايد برای انتخاب 
فرد مورد نظر به ش��عارها توجه كنيد 
بلكه بايد گزينه مورد نظر را بشناسيد. 
در واقع فردی مناس��ب است كه دنبال 
ارتقاء بخشی و ارتقای نهادينه سيستم 
باش��د نه اينكه به دنبال منافع شخصی 

باشد و فقط شعار دهد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی خبر داد:
اختصاص10درصدازيارانههابهبخشسالمت

افزایش رشته هاي تحصیلي در
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد خمیني شهر

برگزار ي  چهاردهمین جلسه شوراي 
فرهنگ عمومي شهرستان نایین

برگزاري اولین جشنواره استاني 
شعر بسیج

بزرگداشت سرلشگر شهید 
حاج احمد کاظمي در کاشان

زاینده رود
دكتر ابوالفضل يحيی آبادی معاون آموزش��ی دانش��گاه آزاد اسالمی 
واحد خمينی ش��هر در مصاحبه با آنا گفت: با پيگيری های به عمل آمده 
در طول يكس��ال گذش��ته شورای گس��ترش آموزش عالی وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری با ايجاد و پذيرش دانش��جو در واحد خمينی شهر در 
رشته های مهندس��ی برق- قدرت در مقطع كارشناسی ارشد، كارشناسی 
ارش��د مشاوره، مهندسی كامپيوتر، مهندسی تكنولوژی كامپيوتر، مهندسی 
س��اخت و توليد، مهندسی تأسيس��ات حرارتی و برودتی موافقت نمود و 
از ترم آينده دانشجويان در رشته های مذكور مشغول به تحصيل خواهند 
ش��د. وی افزود: دانش��گاه آزاد اسالمی خمينی ش��هر با بيش از 40 رشته 
تحصيلی در مقاطع كاردانی، كارشناس��ی و كارشناس��ی ارشد و با وجود 
10/000 نف��ر دانش��جو از دانش��گاه های پيش��رو در زمينه های مختلف 

آموزشی و پژوهشی است.
دكتر يحيی آبادی در پايان س��خنان خود تصريح كرد كه اقدام هاي خوبی 
در جه��ت تجهي��ز كارگاه ها و آزمايش��گاه ها و همچنين جذب اعضاي 
هي��أت علم��ی صورت گرفت��ه و در آينده ای نزديك رش��ته های فنی و 
مهندس��ی در مقطع دكترا نيز دائر می گردد و دانش��جو در مقطع دكترا نيز 

پذيرش خواهد شد.
گفتنی اس��ت: دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمينی ش��هر سومين دانشگاه 
بزرگ اس��تان اصفهان محس��وب می گردد كه همچون نگينی در اس��تان 

اصفهان می درخشد.

زاینده رود
رئيس فرهنگ و ارش��اد اس��المی نايين گفت: جلس��ه های ش��ورای 
فرهنگ عمومی كه با ه��دف احيای ارزش های فرهنگی و ارتقای فرهنگ 
عموم��ی و همچنين بررس��ی معضل ه��ا و موانع مرتبط با حوزه مس��ائل 
فرهنگی شهرس��تان تشكيل می ش��ود با عنايت و اهتمام ويژه مسئوالن در 
 جهت رفع نابه س��امانی های اجتماعی به صورت جلسه های مستمر برگزار 

می شود. 
فخ��ارزاده اف��زود: در چهاردهمين جلس��ه ش��ورای فرهن��گ عمومی كه 
با دس��تور كار تب��ادل نظر پيرامون مقابل��ه با روحيه يأس و ن��ا اميدی در 
ميان مردم به ويژه جوانان و بررس��ی راهكارهای آش��نايی بيشتر جوانان با 
مس��جد و ارتباط روحانيت تشكيل ش��د، حجت االسالم والمسلمين آقای 
ميرزابيگ��ی امام جمعه و رئيس ش��ورای فرهنگ عمومی شهرس��تان نايين 
ضمن تأكيد بر ايجاد ش��رايط مناس��ب جهت جذب بهتر و بيش��تر جوانان 
و نوجوانان به مس��جد با برگزاری فعاليت های متنوع ورزشی، مسابقه های 
 گوناگ��ون و... گف��ت آنچ��ه باعث مس��جد گريزی ش��ده بح��ث ارتزاق 

است. لقمه بسيار در تربيت فرزند تأثير دارد. 
وی همچني��ن در خص��وص مقابله با روحي��ه يأس و نا امي��دی در ميان 
م��ردم به وي��ژه جوانان مس��ائلی چون ش��غل،  مس��كن و ازدواج را مهم 
دانس��ته و اف��زود: طاع��ت و عبادت خدا باعث می ش��ود تا ج��وان كمتر 
 دچ��ار يأس و ن��ا اميدی ش��ود و گناه و معصيت انس��ان را ب��ه نا اميدی 

می كشاند.

زاینده رود
با حضور مسئول كانون بس��يج هنرمندان استان اصفهان، فرماندهی سپاه 
كاشان، شعرا و فرهيختگان، اولين جشنواره استانی شعر بسيج با نام خاك و پالك 
در سالن شهدای بسيج كاشان برگزار گرديد. در ابتدای جشنواره سرهنگ جواد 
نائينی ) فرمانده سپاه كاشان( در قسمتی از بيانات خود گفت: آنچه باعث روحيه 
رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس بود اشعار حماسی شاعران و صوت مداحان به 
خصوص در شب های عمليات بود. از صدر اسالم هم اين رجزها بوده چه در 

حادثه كربال و چه در ديگر جنگ ها و اميدوارم اين معنويت حفظ شود. 

زاینده رود
به منظور تجليل از فداكاری های س��ردار رشيد اسالم حاج احمد كاظمی 
 ب��ا حضور حضرت آي��ت ا... نمازی امام جمعه و نماينده معزز ولی فقيه و امت 
حزب ا... و فرزندان آن شهيد پنجمين سالگرد شهادت شير مرد جبهه ها سرلشگر 
حاج احمد كاظمی در مسجد صفاری از طرف مجمع رزمندگان روح اله برگزار 
گرديد.در اين مراسم سرلشگر پاسدار حاج قاسم سليمانی از فرماندهان 8 سال دفاع 
مقدس و از هم رزمان آن شهيد طی سخنانی به ويژگی های شهيد كاظمی پرداخت 

و گفت: شهيد حاج احمد كاظمی از فرماندهان كم جايگزين است. 

زنگ تشکیل شوراهای
 آموزش و پرورش در شهرستان نایین

زاینده رود
مدير آموزش و پرورش نايين گفت: به مناس��بت هفته شورای آموزش و 
پرورش با حضور اعضای اين شورا كه در گروه های چند نفره در مدارس حضور 
يافته بودند زنگ شورا و مشاركت به صدا درآمد. يوسف حسنی افزود: به منظور 
تحقق مشاركت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گيری از كليه منابع 
و امكانات،  جهت تأسيس، توسعه و تجهيز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهيل 
در فعاليت های اجرايی آموزش و پرورش، زنگ ش��ورای آموزش و پرورش با 

حضور امام جمعه، فرماندار و تنی چند از مسئوالن به صدا درآمد.

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان نمونه شدند

شش دانشجوی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان از بين 44 دانشگاه سطح كشور، 
به عنوان دانشجوی نمونه كشوری انتخاب شدند. به گزارش ايمنا به نقل از روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، اين شش نفر دانشجوی نمونه توسط دكتر 
محمود احمدی نژاد رئيس جمهور كش��ور مورد تقدير قرار گرفتند. اسامی اين 
دانشجويان به شرح زير می باشد: جواد زارعی كارشناس ارشد مدارك پزشكی، 
فاطمه عبدی كارشناس ارشد مامايی، فاطمه امينی كارشناس مدارك پزشكی، اميد 
فاخران دانشجوی دندانپزشكی، محسن شهرياری دانشجوی Ph.d پرستاری و 

طلعت خديوزاده دانشجوی Ph.d بهداشت باروری.

رئیس شوراي اسالمي شهر اصفهان:
محوريتواليتفقیهوبصیرتملتايرانرمزموفقیتنظامجمهورياسالمياست

شهردار منطقه 6 اصفهان اعالم کرد:
كاهش30درصدي
بارترافیکبانصب
دوربینهاينظارتي

درمنطقه6

الدن سلطاني
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سالمت

زاینده رود
دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكی 
تصري��ح كرد: چربی ه��ا منابع تأمين 
انرژی به ش��مار می روند و استفاده از 
آنها در برنامه غذايی كودكان كه برای 
رش��د به انرژی بيش��تر نياز دارند، از 

اهميت ويژه ای برخوردار است.
شرط اصلی زندگی سالم، داشتن تغذيه 
صحيح اس��ت. تغذي��ه صحيح يعنی 
رعايت دو اصل تعادل و تنوع در برنامه 
غذايی روزانه، تعادل به معنی مصرف 
مقادي��ر كافی از مواد م��ورد نياز برای 
حفظ سالمت بدن است. همچنين تنوع 
يعنی مصرف انواع مختلف مواد غذايی 
كه در چهار گروه اصلی غذايی معرفی 

می شوند.
كارشناس��ان تغذيه، بهتري��ن راه برای 
اطمينان يافتن از تعادل و تنوع در غذای 
روزانه را اس��تفاده از چهارگروه اصلی 
غذايی می دانند. اين چهار گروه اصلی 
غذاي��ی عبارتند از: گروه نان و غالت، 
گروه ميوه ها و س��بزی ها، گروه شير 
و لبنيات و گروه گوش��ت و حبوبات 

و تخم مرغ.
گفتنی است: در هر گروه، مواد غذايی 
دارای ارزش غذايی يكس��ان هستند و 
می توان از يكی به جای ديگری استفاده 
كرد. مقدار مصرف در هر گروه غذايی 
را می توان با استفاده از شكل يك هرم 
نشان داد. هر كشوری راهنمای غذايی 
به خصوص خود را دارد. در برخی از 
كشورها اين راهنما به شكل هرم است. 
هرم غذايی، گروه های غذايی و موادی 
كه در هر گروه جای می گيرد را معرفی 
می نمايد. كارشناسان تغذيه هرم غذايی 

را اينگونه تشريح می كنند:
قرار گرفتن مواد غذايی در باالی هرم 
به اين معنی اس��ت كه افراد بزرگسال 
بايد از اين دس��ته از مواد غذايی كمتر 
مصرف كنند كه اين گروه شامل قندها 
و چربی ها هستند. هر چه از باالی هرم 
به سمت پايين نزديك می شويم به اين 
معنی است كه مقدار مصرف روزانه اين 

دسته از مواد غذايی بايد بيشتر شود.
در برخی از كش��ورها ب��ه جای هرم 

غذايی، از اشكال ديگر استفاده می كنند 
به فرض در تايلند هرم غذايی به شكل 
واژگون مورد استفاده قرار می گيرد كه 
شبيه پرچم آن كشور است. دفتر بهبود 
تغذيه جامعه درباره گروه نان و غالت 
خاطرنش��ان می كند: اين گروه شامل 
موادی مانند انواع نان، برنج، ماكارونی، 
گندم و جو اس��ت. انرژی و برخی از 
انواع ويتامين های گ��روه ب، آهن و 
مقداری پروتئي��ن از مواد مغذی مهم 
اين گروه به شمار می رود. همچنين هر 
واحد از اين گروه برابر اس��ت با يك 
ب��رش 30 گرمی از انواع نان )به اندازه 
يك كف دس��ت در مورد نان لواش، 
چهار كف دست معادل 30 گرم است( 
نصف تا سه چهارم ليوان ماكارونی يا 

برنج پخته.
شايان ذكر است: برای افراد بزرگسال 
سالم، مصرف روزانه حداقل 6 واحد يا 
بيشتر از اين گروه توصيه می شود. در 
واقع اين گروه برای تأمين انرژی، رشد 

و سالمت دستگاه عصبی الزم است.
نكته های مهم در استفاده از گروه نان 

و غالت:
 بهتر اس��ت برنج را به صورت كته 

مصرف كنيد.
 بيشتر از نان های حاوی سبوس )مثل 

نان جو و سنگك( استفاده كنيد.
 برای كامل كردن پروتئين گروه نان 
و غالت بهتر اس��ت آنها را به صورت 
مخلوط با حبوبات مص��رف نماييد.
)مثل عدس پلو، باقال پلو، عدس��ی با 

نان و...(.
گروه میوه ها و سبزی ها

اين گروه شامل مواد زير است:
الف- س��بزی ها و ميوه های غنی از 
ويتامين ث )مثل س��بزی های برگی، 
 گوج��ه فرنگ��ی و فلفل دلم��ه ای و

 ميوه هايی مثل مركبات(.
ب – س��بزی ها و ميوه ه��ای غنی از 
ويتامين آ شامل سبزی ها و ميوه های 
به رنگ زرد، نارنجی، قرمز و سبز تيره 
و سبزی های برگی )مثل سيب، موز، 
هلو، گالبی، ان��واع توت ها، گيالس، 
انگور، هندوانه، كرفس، بادمجان، كدو 

سبز، قارچ، پياز، سيب زمينی و كاهو(.

مواد مغذی مهم: انواع ويتامين ها، انواع 
امالح و فيبر 

واحد اندازه گيری:
هر واحد از اين گروه برابر است با يك 
عدد ميوه متوس��ط )يك عدد سيب يا 
پرتغال يا هلو( ي��ا يك چهارم طالبی 

متوسط يا هر كدام از مقادير زير:
نصف ليوان حبه انگور، 3 عدد زردآلو، 
نصف ليوان آب ميوه، يك ليوان سبزی 
برگی مثل كاهو، سبزی خوردن، نصف 
ليوان س��بزی پخته يا سبزی خام خرد 

شده و يك عدد سيب زمينی متوسط.
مق��دار مصرف: برای افراد بزرگس��ال 
س��الم، روزانه 4 واحد يا بيشتر توصيه 
می ش��ود. اي��ن گ��روه ب��رای حفظ 
 مقاومت بدن در برابر عفونت ها، ترميم 
زخ��م ها، ديد در تاريكی و س��المت 

پوست ضروری است.
دفتر بهبود تغذيه جامعه، گروه های شير 
و لبنيات گوشت، حبوبات، تخم مرغ و 

مغزها را اينگونه تشريح كرد:
گروه لبنیات:

اين گروه ش��امل موادی مانند ش��ير، 
ماست، پنير، كشك و بستنی است.

مواد مغذی مهم:
پروتئين، كلسيم، فسفر، بعضی از انواع 

ويتامين های گروه ب و ويتامين آ
واحد اندازه گيری: 

هر واحد اندازه گيری برابر است با يك 
ليوان شير يا يك ليوان ماست 45-60 
گرم پنير )دو قوطی كبريت پنير( يك 
ليوان كشك پاس��توريزه يا يك و نيم 

ليوان بستنی. 

مقدار مصرف:
برای افراد بزرگس��ال س��الم مصرف 
روزانه 2 واحد يا بيشتر توصيه می شود. 
اين گروه برای استحكام استخوان ها و 
دندان ها و رشد و سالمت پوست الزم 

است.
گروه گوشت، حبوبات، تخم مرغ و 

مغزها
اين گروه ش��امل: گوشت های قرمز 
)گوس��فند و گوس��اله(، گوشت های 
س��فيد )مرغ، ماهی و پرندگان، امحاء 
و احش��ا )جگ��ر، دل، قل��وه، زبان و 
مغز( تخم مرغ، حبوبات )نخود، لوبيا، 
عدس، باق��ال، لپه و م��اش( و مغزها 
 )گردو، بادام، فندق، پسته و انواع تخمه(

است.
مواد مغذی مهم:

پروتئين، آهن، روی و بعضی از انواع 
ويتامين های گروه ب 

واحد اندازه گيری:
هر واحد از اين گروه برابر است با 60 
گرم گوشت پخته )دو قطعه خورشتی( 
ي��ا دو عدد تخم م��رغ و يا يك ليوان 
حبوب��ات پخته )ح��دود نصف ليوان 
حبوبات خام( يا نصف تا س��ه چهارم 
ليوان انواع مغزها )گردو، فندق، بادام، 

پسته و تخمه(.
مقدار مصرف:

برای افراد بزرگس��ال و سالم مصرف 
روزانه 2 واحد يا بيش��تر از اين گروه 
توصيه می شود. اين گروه برای رشد، 
خون سازی و سالمت دستگاه عصبی 

الزم است.

به گفته دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 

اهمیت استفاده از چربی ها در برنامه غذایی کودکان 

کلیات گیاه شناسی: زوفا درختچه ای 
اس��ت با ساقه های منش��عب كه ارتفاع 
آن تا 60 س��انتيمتر می رس��د. اين گياه 
ب��ه حالت خ��ودرو در نواح��ی جنوب 
اروپ��ا، اي��ران، هند، تركيه و ش��وروی 
می رويد. برگ ه��ای آن كوچك، نوك 
 تيز و س��بزرنگ است كه بس��يار معطر 
می باش��د. گل ه��ای آن آب��ی و گاهی 
سفيد هس��تند كه در انتهای ساقه ظاهر 

می شود.
ــیمیایی: برگ ه��ای  ــای ش ترکیب ه
تن��د و مطب��وع  دارای طعم��ی   زوف��ا 

می باشد. 
ماده ای ش��يميايی كه در آن وجود دارد 
ب��ه ن��ام هيس��وپين معروف اس��ت. در 
 زوف��ا همچنين مقداری اس��انس وجود 

دارد.
خاصیت های دارویی: زوفا از نظر طب 

قديم ايران گرم و خشك است.
را  ري��وی  ناراحتی ه��ای  و   س��رفه 

برطرف می كند.
 نرم كننده سينه است.

 خلط آور است.
 معده را تقويت می كند.

 نفخ شكم را برطرف می كند.
 ادرار آور است. 

 داروی مفي��دی ب��رای مداوای آس��م 
است.

 اشتها را زياد می كند.
 برای رفع كم خونی مفيد است.

 افسردگی را برطرف می كند.

 برای درمان صرع مفيد است.
برگ ه��ای  زخ��م،  التي��ام  ب��رای   

زخ��م  روی  و  ك��رده  ل��ه  را   زوف��ا 
بگذاريد.

 ب��رای درمان تب خال مفيد اس��ت و 
 كس��انی كه تب خال می زنن��د بايد از 

دم كرده زوفا استفاده كنند.
 در قدي��م از زوفا برای س��قط جنين 

استفاده می كردند.
 درد شكستگی را می توان با كمپرس 

زوفا آرام كرد.
طرز استفاده: 

ــرده: مق��دار 0 5 گ��رم ب��رگ و  دم ک
ش��اخه های گل دار زوف��ا را در ي��ك 
ليت��ر آب ج��وش ريخت��ه و ب��ه مدت 
15 دقيق��ه دم كنيد. مق��دار مصرف اين 
 دم ك��رده يك فنجان س��ه ب��ار در روز 

است.
ــانده: مق��دار 50 گ��رم ب��رگ و  جوش
سرش��اخه های گل دار زوفا را در يك 
ليت��ر آب جوش ريخت��ه و به مدت نيم 

ساعت بگذاريد به آرامی بجوشد. 
اين جوش��انده را برای كمپرس استفاده 

كنيد. 
ــا: اين تنط��ور را می توانيد  تنطور زوف
از فروش��گاه های گياه��ان داروي��ی و 
 ي��ا برخ��ی از داروخانه ه��ا خريداری 

كنيد. 
مقدار مصرف آن 5 الی10 قطره سه بار 

در روز مخلوط با آب است.
ــا: مص��رف بيش از ان��دازه اين  ضرره
گي��اه برای كبد مضر اس��ت و همچنين 
چ��ون اثر س��قط جني��ن دارد، بنابراين 
 زن��ان حامله بايد از خ��وردن آن پرهيز 

كنند.

گیاه زوفا
Hyssopus Officinalis :نام علمی

عواملی که موجب بروز لکه های تیره و به طور کلی تیره شدن 
پوست می گردند عبارتند از:

1- سوءتغذيه
2- بدخوابی يا كم خوابی

3- عوارض جانبی بيماری ها
4- عوارض جانبی داروهای ش��يميايی كه به تدريج آثار نامطلوب 

خود را در پوست ظاهر می سازند.
به جهت اثرات ش��گرفی كه گياهان دارويی و فرآورده های گياهی 
روش��ن كننده پوس��ت در رفع آثار بدرنگی و تيرگی پوست چهره 
دارن��د و همچني��ن از هم��ه مهم تر بر جای نگذاش��تن آثار س��وء 
و اث��رات مض��ر و جانبی در زير ب��ه برخ��ی از رايج ترين و مورد 
 اس��تفاده ترين نس��خه های گياهی روش��ن  كننده پوس��ت اش��اره 

می كنيم.
نسخه های گیاهی روشن کننده پوست صورت

ــخه ا- جهت رفع تيرگی پوس��ت و كمك به باز شدن رنگ   نس
چه��ره يك قاش��ق چايخ��وری آب ليمو ت��رش را با يك قاش��ق 
چايخ��وری عس��ل مخلوط ك��رده خوب ه��م بزنيد ت��ا به حالت 
يكنواخت و محلول نيمه غليظ درآيد. س��پس ابتدا پوست صورت 
را شسته و خش��ك كنيد و بعد محلول حاصل را به پوست بماليد 
و پس از نيم س��اعت يا بيش��تر، پوست صورت را با آب گرم ولرم 
بشوييد. مدت مصرف اين نسخه 2 بار در روز )صبح و شب( و به 

مدت 2 هفته متوالی می باشد.
ــخه 2- افرادی كه از كدری پوس��ت خود رن��ج می برند و   نس
می خواهند پوس��تی روشن و سفيد داشته باشند، از مصرف محلول 

ژله ای سركه سيب دريغ نورزند.
برای تهيه محلول ژله ای سركه سيب هر روز يك قاشق سوپخوری 
پ��ودر كتي��رای گل )كتيرای خوراكی( را در كمی س��ركه س��يب 
بخيسانيد به قدری كه حالت ژله ای پيدا كند. سپس ابتدا پوست را 
شسته و خشك نماييد و سپس ژله آماده شده را به پوست صورت 
بماليد و خوب ماس��اژ دهيد. پس از نيم س��اعت پوست را با آب 
ولرم به آرامی بش��وييد. اين دس��تور را الاقل روزی يك مرتبه و به 

مدت چندين هفته متوالی تكرار نماييد.
ــخه 3- برای روشن شدن پوست و كمك به باز شدن رنگ   نس
چهره، يك قاش��ق س��وپخوری گل ختمی س��فيد را نرم ساييده و 
به حالت پودر درآوريد. س��پس پ��ودر حاصل را در محلول ژله ای 
س��ركه س��يب حل كرده و خوب هم بزنيد. بعد پوست را شسته و 
آن را به پوس��ت بماليد و خوب ماس��اژ دهيد. پس از يك ساعت 
گذاشتن ماس��ك بر روی پوست، پوس��ت را با آب ولرم بشوييد. 
)روش تهيه محلول ژله ای س��ركه س��يب در بند قبلی )نس��خه 2( 

ذكر شده است.(
ــخه 4- برای كمك به روش��ن ش��دن پوس��ت يك قاش��ق   نس
مرباخ��وری آرد جوانه گن��دم را درون ماهی تاب��ه ريخته و آن را 
به قدری حرارت دهيد تا به رنگ قهوه ای درآيد. س��پس ش��عله را 
خاموش كرده، يك قاشق مرباخوری عسل و 1/5 قاشق مرباخوری 
روغ��ن زيت��ون را با آن مخلوط كرده و پس از س��رد ش��دن روی 

پوست بماليد و خوب ماساژ دهيد.

چرا بعد از غذا خوابمان می گیرد؟
اينكه چرا بعد از غذا خوردن، حالت خواب آلودگی به ما دست می دهد، موضوع 
خيلی پيچيده ای نيست. بعد از صرف وعده غذايی، جريان خون بيشتری به 
سمت دستگاه گوارش جاری می شود تا عمل جذب صورت گيرد. به همين 
دليل، ممكن است حالت خواب  آلودگی و كسالت به ما دست دهد. نكته ای 
كه در اين زمينه اهميت دارد، آن است كه اگر بعد از خوردن غذا دراز بكشيد، 
معده پر از غذا روی لوزالمعده فشار وارد می كند و باعث كاهش خون رسانی 
به لوزالمعده و كاهش ترش��ح انسولين می شود و به همين دليل است كه 
 بعد از خوردن غذا و لم دادن، احس��اس پری و سوءهاضمه به فرد دست 
می ده��د. در بيماران مبتال به ديابت هم دراز كش��يدن پس از صرف غذا، 
باعث می ش��ود ميزان قندخون، بيش از پيش افزايش يابد و كنترل ديابت 
به هم بريزد. بنابراين بهتر است حجم غذای خورده  شده زياد نباشد و فرد 
بعد از صرف غذا در حالت لميده و خواب قرار نگيرد. شايد می پرسيد كه 
بهتر اس��ت چه كار كنيم؟ در پاسخ به اين پرسش بايد بگويم كه بهترين 
كار پس از صرف غذا، پياده روی است تا ترشح انسولين به بهترين شكل 
انجام  شده و ميزان قندخون بعد از غذا سريع تر كاهش  يابد؛ زيرا همان طور 
كه می دانيد، برای ورود قند به س��لول های كبدی و سلول های ديگر بدن، 
حضور انس��ولين الزامی اس��ت. در افراد سالم نيز به علت فشار معده پر 
بر لوزالمعده و اختالل در جريان خون رس��انی، ترش��ح انسولين كاهش 
می يابد. در اين حالت، قندخون به راحتی وارد س��لول های بدن نمی شود 
و در نتيجه، ميزان قندخون افزايش می يابد. بنابراين توصيه می شود برای 
اينكه هم عمل جذب غذا بهتر صورت بگيرد و هم حالت خواب آلودگی 
به ش��ما دس��ت ندهد، از لميدن يا خوابيدن بعد از صرف غذا خودداری 
كرده و س��عی كنيد فعاليت سبكی داشته باشيد و يك ساعت بعد از غذا 
 بخوابيد تا دچار عالمت های ريفالكس يا بازگشت غذا از معده به مری 

نشويد.

روغن تن ماهی را نخورید
خديجه رحمانی كارشناس ارشد تغذيه در گفتگو با ايسنا گفت: در تهيه كنسرو تن ماهی 
از روغن و نمك استفاده می شود. ولی به هيچوجه نبايد از روغن كنسرو تن ماهی استفاده 
كرد، زيرا ممكن اس��ت حاوی اس��يدهای چرب ترانس باشد كه برای سالمتی بدن مضر 
هستند. نوع چربی و افزودنی ها در كنسروها مهم هستند، زيرا محتويات آن ها تازه نيستند. 
بنابراين برای كودكان، سالمندان و بيماران نيازمند غذای تازه ممكن است چندان مناسب 
نباش��ند. ويتامين های C، اسيد فوليك، B 2 ،B 6 ،B  12 و ويتامين A با منبع گياهی كه 
در برابر حرارت ناپايدار هستند، در كنسروها وجود ندارند. اما كنسروها حاوی پروتئين، 
كربوهيدرات ها، مواد معدنی و ويتامين های مقاوم در برابر حرارت هستند. همه كنسروها 
بايد پيش از مصرف به مدت 20 دقيقه در آب جوش حرارت داده ش��وند، زيرا به علت 

نگهداری آنها در انبارها، امكان آلودگی بيرونی آنها خيلی زياد است.

آیا جرم گوش یک مشکل پزشکی است؟
جرم گوش در واقع از اين عضو در برابر گرد و غبار و ذره های خارجی محافظت می كند 
كه ممكن است هرگز موجب بروز مشكل های پزشكی نشود و هميشه نيازی به خارج 
كردن نداشته باشد. به گزارش ايسنا، از سوی ديگر همين عامل بی ضرر گاهی ممكن است 
موجب شكايت كودكان شود. به گزارش سايت اينترنتی هلت دی، در اين مورد كارشناسان 

بهداشتی انستيتو نيمورس، پيشنهادهای زير را توصيه می كند:
 اگر جرم گوش باعث ناراحتی شد، گوش را به آرامی با ليف تميز كنيد.

 جرم گوش در موردهايی كه س��بب بروز درد می ش��ود، بايد توسط پزشك متخصص 
آزمايش شده و درمان شود.

 هرگز برای خارج كردن جرم گوش در منزل و توسط وسايل تيز تالش نكرده و قبل از 
هر اقدامی با پزشك مشورت كنيد.

 چون در برخی از موردها ممكن است عفونت باعث بروز اين درد شده باشد، قطره های 
آنتی بيوتيك كه از سوی پزشك تجويز می شوند، می توانند درمان كننده و مفيد باشند.

روشن و سفید کننده هاي گیاهي 
پوست صورت

مثل آینهنسخه گياهی

خطر ابتال به بیماری 
مزمن انسداد ریوی 

در کوتاه قدها بیشتر است
پژوهشگران در تحقيقی جديد اعالم كردند كه خطر ابتال به بيماری های 
مزمن انس��داد ريوی در افراد كوتاه قد بيش��تر اس��ت. به گزارش سايت 
پزشكان بدون مرز به نقل از هلث دی نيوز، اين مطالعه كه بر روی بيش 
از يك ميليون فرد باالی 35 سال انجام شده، نشان داد كه بيماران مبتال به 
بيماری مزمن انس��داد ريوی به طور متوسط 1/12 سانتی متر كوتاه تر از 
افراد عاری از اين بيماری هستند. بيماری  انسداد ريوی  مزمن   اصطالحی  
اس��ت  كه  برای  انس��داد مزمن  مجاری  هوايی  ناشی  از آمفيزم ، برونشيت  
مزمن ، آس��م ، يا تركيبی  از اين  اختالل ها  به  كار می رود.  مردان  بيش��تر از 
زنان  دچار اين  بيماری  می شوند. محققان گفتند: افرادی كه در خانواده های 
فقير بزرگ ش��ده اند احتمال بيش��تری دارد كه در سال های اول زندگی 
خود تغذيه نامناس��بی داشته باش��ند كه اين امر تأثير منفی بر رشد و نمو 
ريه می گذارد. سيگار كشيدن خود يك عامل عمده ابتال به بيماری مزمن 
انسداد ريوی است. پژوهشگران آسيب  به  ريه ها به  علت  التهاب  و تحريك  
نايژه ای  ناش��ی  از كمبود آنتی تريپسين  )يك  آمفيزم  ارثی ( و شايد عفونت  
ويروس��ی  و همچنين مواجهه  شغلی  با مواد تحريك كننده  )به فرض در 
مورد آتش نشانان ( و سيگار كشيدن  و نيز آلودگی  هوا را از علل بروز آن 
می دانند. ضمن اينكه قرار گرفتن  در معرض  دود س��يگار )به  خصوص  
بزرگساالنی  كه  والدين  آنها سيگار می كشيدند(، بروز ذات الريه  ويروسی  
در اوايل  زندگی  و سابقه  خانوادگی  آلرژی ، يا بيماری های  تنفسی  و ريوی، 

سيگار كشيدن  و پيری  را عوامل  افزايش  دهنده  خطر اعالم كرده اند.

نفوذ تلفن همراه و رایانه در 
زندگی انسان، موجب افزایش 

افسردگی شده است
محقق��ان معتقدند با وجود اينكه ش��گفتی های تكنولوژيكی، زندگی را 
برای انس��ان ها تسهيل كرده در عين حال باعث شده در ميان نسل جديد 
تعداد انسان های افسرده نيز افزايش يابد.  براساس گفته های دنيل گلمن 
روانشناس، انسان های امروز نسبت به نسل پيشين افسردگی شديد تری 
را تجربه می كنند كه اين افسردگی با پيشرفت های تكنولوژيكی ارتباطی 
مس��تقيم دارد. با ادامه نفوذ تلفن ها، رايانه ها و اينترنت در زندگی انسان، 
وابس��تگی های متعددی از قبيل كنترل دايمی نامه ه��ای الكترونيكی و 
پيام های اينترنتی و... برای انسان به وجود آمده است. گلمن معتقد است كه 
انسان های نسل امروز خوابگردهايی هستند كه تكنولوژی تأثير شگرفی بر 
روی سالمتی و خوشی آنها گذاشته است و انسان ها بايد هر چه زودتر از 
اين سلطه تكنولوژيكی جلوگيری كنند. گفته می شود كه وقت طال است 
اين اصطالح استداللی برای توجيه نياز به كارآيی كامل و نياز به استفاده از 
لپ تاپ ها و تلفن های همراه هوشمند است تا به اين شكل افراد بتوانند 
فاصله ميان كار و منزل خود را از بين ببرند و نبود اين فاصله می تواند به 
رابطه فرد با افراد مورد عالقه اش آسيب های جدی وارد كند. اين رويدادها 
همچنين می تواند بينش آينده نگر انسان را از بين برده و باعث شود فرد 
تنها بر روی هدف هاي كنونی و حال تمركز داشته باشد. گلمن استقالل، 
روحيه رقابت طلبی، برقراری رابطه با اطراف و تفكر منتقدانه را راه حل هايی 
تأثير گذار می داند تا به اين شكل انسان بتواند رويكردی متعادل نسبت به 

تكنولوژی يافته و سالمت خود را بهبود بخشد.

ابالغ وقت دادرسي
9/307 آگهي ابالغ وقت دادرسي به سعيد پورواعظ موضوع دادخواست مصطفي 
سيد قلعه و شهرام آقاجاني مبني بر پرداخت عوائد و درآمد ناشي از فروش اغذيه 
و كنتاكي و پرداخت بهاي اجناس فروخته شده كه تحت كالسه 88-1405 ح/ 9 
ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان ش��ده است به علت نامعلوم بودن 
محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ به وس��يله نشر آگهي شده است كه مراتب 
طبق ماده 73 براي يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي درج و 
منتشر مي گردد. بدينوسيله به نامبرده ابالغ مي شود كه در تاريخ 89/12/25 ساعت 
8/30 صبح جهت رس��يدگي در ش��عبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان حاضر 
ش��ويد. در صورت عدم حضور و يا عدم ارس��ال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفي 

وكيل دادگاه غيابًا رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود.
م الف/ 12661                 مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

تحدید حدود اختصاصي
10/298 ش��ماره: 14330چ��ون آقاي حس��ن قرباني فر فرزند حس��ين در اجراي 
مقررات ماده 147 و 148 قانون ثبت تقاضاي صدور س��ند مالكيت نسبت به يك 
باب خانه واقع در محدوده پالك 1257 واقع در مهاباد 51 اصلي دهستان گرمسير 
بخ��ش 17 ثب��ت اصفهان را نم��وده و رأي ش��ماره 4525-88/11/15 هيأت حل 
اختالف موضوع قانون اصالح مواد 1 و 2 و 3 ماده 147 و 148 قانون ثبت نسبت 
به آن صادر شده و تحديد حدود پالك 1257 اوليه تاكنون به عمل نيامده لذا طبق 
تبصره 4 و 5 ماده 2 قانون مزبور تحديد حدود پالك شماره 1257 باقيمانده واقع 
در مهاباد 51 اصلي دهس��تان گرمس��ير بخش 17 ثبت اصفهان به نام آقاي حسن 
قرباني فر فرزند حسين در روز سه شنبه مورخه 89/11/19 از ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف شدن با تعطيلي ناگهاني 
تحديد حدود در روز بعد از تعطيلي انجام خواهد شد لذا به موجب اين آگهي به 
كليه مالكين و مجاورين اخطار مي گردد كه در س��اعت و روز مقرر در اين آگهي 

در مح��ل حضور يابند اعتراض��ات مالكين مجاور مطابق م��اده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. اعتراض به 
تقاضاي تحديد حدود بايستي توسط معترض ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض به مرجع ثبتي با تقديم دادخواس��ت ب��ه مرجع ذيصالح قضايي صورت 

پذيرد. تاريخ انتشار: 89/10/27
م الف/ 321            فدايي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اردستان

اخطار اجرایي
10/371 ش��ماره: 89-701 بموجب رأي شماره 1057 تاريخ 89/8/22 حوزه 24 
ش��وراي حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه آقاي 
بهروز محتش��م اصل مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ چهل و نه 
ميليون و يكصد و هفتاد هزار ريال بابت اصل خواسته به انضمام هزينه دادرسي و 
خسارت تأخير تأديه براساس شاخص بانك مركزي از تاريخ سررسيد مورخه در 
مورد چك شماره 175872 تأخير تأديه از تاريخ 89/3/24 و در مورد چك شماره 
175863 تأخي��ر از تاري��خ 89/3/20 و در مورد چك 415884 از تاريخ 89/3/15 
و در م��ورد چك 175853 از تاري��خ 89/2/30 تا زمان وصول در حق محكوم له 
آقاي جواد الماسي نشاني محل اقامت: اصفهان- خ پروين دوم- طبقه زيرين بانك 
انصار. ماده 34 قانون ش��وراهاي حل اختالف: چنانچ��ه محكوم عليه،  محكوم به 
را پرداخت نكند و اموالي از وي به دس��ت نيايد با تقاضاي ذينفع و دستور قاضي 
مراتب جه��ت اعمال قانون نحوه اج��راء، محكوميت هاي مالي ب��ه اجراء احكام 

دادگستري اعالم مي شود.
م الف/ 14374                      شعبه 24 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ
10/378 تجديدنظرخواه: خس��رو اسماعيلي اسدآبادي نام پدر: محمدناصر، شغل:  
آزاد، نش��اني محل اقامت: اصفهان- سپاهان ش��هر- بلوار پاسداران، مجتمع نگين 

5، تجديدنظرخوان��ده: مجيد ميرزاخاني، نام پدر: مرتضي، ش��غل: بيكار، مجهول 
الم��كان، وكيل يا نماين��ده قانوني: اصيل، تجديدنظرخواس��ته: اعت��راض به رأي 
كالس��ه 89-324 ش ح/ 31 صادره از ش��عبه 31 ش��وراي ح��ل اختالف، دالئل 
و منضمات دادخواس��ت: كپي مص��دق رأي صادره، كپي مصدق دادنامه ش��ماره 

88099803533009815 شعبه 107 دادگاه عمومي جزائي، اليحه دفاعيه.
م الف/ 14514                      شعبه 31 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
10/379 كالس��ه پرونده: 89-324 ش ح/ 31، ش��ماره دادنامه: 89/10/8-1014، 
مرجع رس��يدگي: ش��عبه 31 ش��وراي حل اخت��الف اصفهان، خواهان: خس��رو 
اس��ماعيلي اس��دآبادي فرزند محمدحسن نشاني: سپاهان ش��هر- بلوار پاسداران، 
مجتم��ع مس��كوني نگين 5- واح��د 2، خوانده: مجيد ميرزاخان��ي فرزند مرتضي 
مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مش��ورتي اعضاي محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��يدگي با استعانت از 

خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواس��ت آقاي خسرو اسماعيلي اس��دآبادي بطرفيت آقاي مجيد 
ميرزاخاني بخواس��ته مطالبه ضرر و زيان ناش��ي از س��رقت و مابه التفاوت طالي 
مس��روقه مطروحه در پرونده كالس��ه 84-166 كه نهايتاً  پس از صدور حكم در 
مورد مجازات حبس و ش��الق و رد عين يا مثل يا قيمت مال مس��روقه بموجب 
دادنام��ه ش��ماره 73-83/9/16 در پرون��ده كالس��ه 360-83 ك 107 طي دادنامه 
اصالح��ي ش��ماره 8809970353301278 ك 107 خوانده محك��وم به رد اموال 
مس��روقه )سيصد هزار تومان وجه نقد و طالي مسروقه يا قيمت آن كه چهارصد 
ه��زار تومان تعيين ش��ده در حق خواه��ان گرديده به انضمام مطلق خس��ارات و 
هزينه هاي دادرس��ي با جلب نظر كارش��ناس و خسارت تأخير تأديه،  نظر به اينكه 
بموجب ماده 667 قانون مجازات اس��المي در كليه موارد س��رقت و ربودن اموال 

مذكور در اين فصل دادگاه عالوه بر مجازات تعيين ش��ده س��ارق يا رباينده را به 
رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مس��روقه يا ربوده ش��ده 
و جب��ران خس��ارت وارده محكوم خواه��د كرد. فلذا با توجه ب��ه مراتب چنانچه 
ع��الوه ب��ر تعيين مجازات در اثر وق��وع جرم ضرر و زياني به ش��اكي )مالباخته( 
وارد ش��ده باش��د كه در حكم كيف��ري لحاظ نگرديده نامب��رده مي تواند از دادگاه 
ص��ادر كننده حكم كيفري بخواهد. رأي اصالحي ص��ادر نمايد يا به رأي مذكور 
اعتراض نمايد و دادنامه اصالحي فوق الذكر نيز با توجه به درخواس��ت خواهان 
آق��اي عباس پورحس��يني در همين خصوص ص��ادر گرديده اس��ت و همچنين 
بلح��اظ جلوگيري از صدور آراي متعدد ي��ا متناقض در خصوص موضوع واحد 
از ش��عب مختلف دعوي بش��رح مطروحه قابل اس��تماع نبوده مس��تنداً به ماده 2 
قانون آيين دادرس��ي مدني قرار عدم اس��تماع دعوي صادر مي شود. رأي صادره 
 ظرف بيس��ت روز از تاري��خ ابالغ قاب��ل تجديدنظ��ر در دادگاه عمومي اصفهان 

مي باشد.
م الف/ 14513                     شعبه 31 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
10/382 در خصوص پرونده كالس��ه 89-1613 خواهان كبري س��عيدي بوكالت 
آقاي اصغر مبش��ري دادخواس��تي مبني بر الزام به انتقال س��ند ب��ه طرفيت فروغ 
محمدي تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز ش��نبه مورخ 89/12/14 
س��اعت 8 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب 
تقاض��اي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به 
اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاش��اني جنب بيمه ايران- مجتمع ش��ماره 
ي��ك اصفهان مراجعه و نس��خه ثان��ي دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمايد. در 
 صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصمي��م مقتضي اتخاذ 

مي شود.
م الف/ 14512                      شعبه نهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی فرهنگ و هنر

سرپرس��ت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرس��تان كي��ار از برگ��زاری نشس��ت 
تخصص��ی فرهيخت��گان فرهنگ��ی اين 
شهرس��تان در تاري��خ بيس��تم دی ماه در 
محل اين اداره خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمح��ال و بختي��اری، عبدالرحم��ن 
تيموری در اين نشست گفت: ارزش نهادن 
به فعاليت ه��ای فرهنگی و متعالی نمودن 
اين هدف ها از مهم ترين اهداف برگزاری 
اين نشست بود. وی ادامه داد: فعاليت های 
فرهنگ��ی از مهم ترين و حس��اس ترين 
فعاليت های اجتماعی به حساب می آيند و 
فعالن و مسئوالن فرهنگی دارای وظايف 
و مسئوليت های مهم و با اهميتی در جامعه 
هس��تند. تيموری نقش و اهميت فرهنگ 
و آموزه های دين��ی را در پيروزی انقالب 
اسالمی بسيار مهم و تأثيرگذار عنوان كرد 

و افزود: انقالب اس��المی اي��ران از همان 
ابتدا براس��اس تفكرات و آموزه های دينی 
شكل گرفت و به پيروزی رسيد و با اتكا 
به همين ارزش ها و آرمان ها اس��ت كه با 
وجود توطئه ها و فتنه های دشمن همچنان 
مقتدر به حيات خ��ود ادامه می دهد. وی 
تصريح كرد: فرهن��گ يك جامعه تعيين 
كننده سرنوشت و آينده آن جامعه است بر 
همين اساس حفظ ارزش ها و فرهنگ های 
بومی و ارزشی خود از مهم ترين وظايف 
هر فردی اس��ت كه بايد مورد توجه همه 
افراد به ويژه جوانان و نوجوانان قرار گيرد. 
در اين نشست همچنين سعيدی سرپرست 
 س��ازمان بهزيس��تی شهرس��تان كيار نيز 
گفت: بصيرت افزايی و تحصيل معرفتی 
ام��ر مهم و با اهميتی اس��ت ك��ه بايد در 
برنامه ها و فعاليت های فرهنگی به آن توجه 

ويژه ای شود.

نشست تخصصی فرهیختگان فرهنگی 
شهرستان کیار برگزار شد  

 مدي��ركل كتابخانه ه��ای عموم��ی اس��تان اصفه��ان 
گفت: كتابخانه های تخصصی نماز طی آينده ای نزديك 

در شهرستان كاشان افتتاح می شود.
به گزارش مهر از اصفه��ان، غالمرضا ياوری به افتتاح 
كتابخانه های تخصصی نماز در شهرستان كاشان اشاره 
كرد و افزود: در آينده نزديك و بر اساس برنامه ريزی های 
صورت گرفته، شاهد افتتاح كتابخانه های تخصصی نماز 

در شهرستان كاشان خواهيم بود.
وی به هدف های تأسيس اين كتابخانه ها اشاره كرد و 
اظهار داش��ت: ارايه منابع خاص در زمينه نماز و فوايد 
و آث��ار آن از جمله هدف های كتابخانه های تخصصی 
نماز اس��ت كه س��تاد اقامه نماز و انجمن كتابخانه های 
عمومی شهرستان كاشان در ايجاد و راه اندازی آن دخيل 

هستند.
مديركل كتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان تصريح 
كرد: قرار اس��ت كتابخانه های تخصصی نماز در محل 
در نظر گرفته شده از سوی ستاد اقامه نماز تأسيس شود 
و منابع مالی آن نيز به صورت مشاركتی تأمين خواهد 

شد.
وی به همكاری اداره كل كتابخانه های عمومی اس��تان 
اصفهان در تأسيس كتابخانه های تخصصی نماز اشاره 
كرد و بيان داشت: قرار بر آن است تا اداره كل كتابخانه های 

عمومی استان اصفهان نشريه ها و كتاب های مرتبط با 
موضوع نماز را در اختيار كتابخانه های تخصصی نماز 

قرار دهد.
ياوری تأكيد كرد: با توجه به اينكه شهرس��تان كاش��ان 
يك شهرس��تان مذهب��ی به ش��مار م��ی رود، احداث 
 چني��ن كتابخانه هاي��ی در اي��ن شهرس��تان ضروری 

است.
وی با بيان اينكه اعضای كتابخانه های عمومی شهرستان 
كاش��ان نيز از احداث اين كتابخانه ها استقبال كرده اند، 
گفت: اصل اجرای اين طرح براس��اس پيشنهاد برخی 
از اعضای كتابخانه های عمومی شهرستان كاشان شكل 
گرفت كه با توجه به مذهبی بودن اين شهرستان، تأسيس 
 كتابخانه هايی با محوريت نماز در كاشان در دستور كار قرار 

گرفت.
مديركل كتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان با اشاره 
 ب��ه اعتباره��ای اختصاص يافت��ه به اي��ن كتابخانه ها،

  اف��زود: به منظ��ور تأمين منابع و كت��ب تخصصی در 
زمين��ه نم��از، اعتب��اری 20 ميليون ريالی از حس��اب 
داده  اختص��اص  عموم��ی  كتابخانه ه��ای  انجم��ن 
ش��ده و فرمان��دار كاش��ان نيز ب��رای تهي��ه تجهيزات 
 50 ميلي��ون ري��ال از بودج��ه س��ال 90 را در نظ��ر 

گرفته است.

چندی پيش اعالم شده بود كه در شهرستان ها 
امس��ال جش��نواره فيلم فجر برگزار نمی شود 
و فقط جش��نواره در تهران برگزار می شود اما 
قرار شده است با همكاری و مشاركت استان ها 
امس��ال نيز در برخی از استان ها جشنواره فيلم 
فجر اجرا ش��ود. امس��ال نيز ب��ا كمك بودجه 
فرهنگی شهرستان ها در برخی از شهرستان ها 
جشنواره فجر برگزار می شود و اينگونه نيست 
كه جشنواره فجر فقط در تهران برگزار شود. به 
گزارش ايلنا، محمد حسينی در حاشيه جلسه 
هيأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: تعداد 
آثار و ش��ركت كنندگان جش��نواره فيلم فجر 
امسال نسبت به سال گذشته بيشتر بوده و آمار 
ش��ركت كنندگان از 40 درصد ت��ا 100 درصد 

افزايش داش��ته اس��ت. وی ادامه داد: جشنواره 
فجر كه از 5 بخش تش��كيل شده است يكی از 
رويدادهای هنری مهم ايران و منطقه اس��ت و 

اعتبار جهانی دارد. 
وزير ارش��اد گفت: جش��نواره فجر ش��امل 5 
جشنواره فيلم، موسيقی، هنرهای تجسمی، شعر 
و تئاتر اس��ت و اميدواريم اين جشنواره امسال 

بهتر از سال گذشته برگزار شود. 
حس��ينی تصريح كرد: چندی پيش اعالم شده 
بود كه در شهرس��تان ها امس��ال جشنواره فيلم 
فجر برگزار نمی شود و فقط جشنواره در تهران 
برگزار می شود اما قرار شده است با همكاری و 
مشاركت استان ها امسال نيز در برخی از استان ها 
جش��نواره فيلم فجر اجرا شود زيرا بسياری از 

اس��تان ها خود اعتبارهای فرهنگ��ی دارند و با 
حمايت خود استان ها قرار است جشنواره فجر 

در برخی از استان ها برگزار شود.
وزير ارش��اد در پاسخ به اين س��ئوال كه گفته 
می شود ش��ورای عالی سينما جامعيت الزم را 
ندارد و ش��ما چه فكر می كنيد گفت: ش��ورای 
عالی س��ينما از افراد صاحب نظر تشكيل شده 
و افرادی ش��ناخته ش��ده س��ينما در اين شورا 
حضور دارند و بس��ياری از آنها از سينماگران 
 برجس��ته هس��تند و به نظر ما جامعيت الزم را 

دارد. 
اما ما اصراری ب��ر آن نداريم كه همين تركيب 
حفظ ش��ود و می ت��وان تعداد بيش��تری را در 

شورای عالی سينما داشته باشيم.

ع��زت ال��ه انتظام��ی معتقد اس��ت برگزاری 
 جش��نواره باعث پيش��رفت روحی معلوالن 

می شود. 
ب��ه گزارش ايلن��ا، عزت ال��ه انتظامی هنرمند 
پيشكسوت تئاتر و سينما و عضو هيأت داوری 
جش��نواره تئاتر معلوالن در گفتگ��و با روابط 
عمومی چهارمين جش��نواره سراس��ری تئاتر 
معلوالن درباره لزوم برگزاری جش��نواره تئاتر 
معلوالن و تأثيرات فرهنگی اين جش��نواره بر 
معلوالن عنوان كرد: در دوره های قبل هم در 
بحث داوری جش��نواره تئاتر معلوالن حضور 

داشته ام و جشنواره تئاتر معلوالن جشنواره 
جذاب و اثرگذاری بود زيرا معلوالن به خاطر 
اجرای تئاتر برای مردم با كلی ذوق و احساس 
مدت ه��ا تمرين ك��رده و پيش��رفت های 
روح��ی و روانی زيادی پي��دا می كردند و 
 س��طح فكری و فرهنگی آنه��ا افزايش پيدا 

می كند. 
وی در ادام��ه ضم��ن تأكي��د ب��ر پويايی و 
رش��د معلوالن در عرصه تئات��ر عنوان كرد: 
خوش��بختانه جش��نواره جايگاه مناسبی در 
بين معلوالن پيدا كرده است و به عنوان يك 

مخاطب از ديدن تئاترهای اجرا ش��ده توسط 
هنرمندان معلول احس��اس ش��عف كرده ام و 

اميدوارم برگزاری جشنواره مستمر باشد. 
انتظامی در باره مالك هايش برای داوری آثار 
شركت كننده در جشنواره معتقد است: نكته 
مهم شناسايی استعداد خاص هنرمندان معلول 
و حمايت از آنها است و با توجه به شناختی كه 
از كارهای هنرمندان تئاتری معلول دارم بيشتر 
كارهای آنها ش��اخص بوده است. اين هنرمند 
در مورد ارائه راهكارهايی برای پيشرفت تئاتر 
معلوالن عنوان كرد: بايد ضمن افزايش بودجه 

در اين حوزه ساير نهادهای فرهنگی از جمله 
رسانه ملی همكاری و مشاركت داشته باشند و با 
پخش اين آثار در هنرمندان معلول ايجاد انگيزه 
كنند. حمايت و پش��تيانی در جهت اجراهای 
معلوالن در طول سال يكی از راهكارهای مهم 
در اين عرصه است. بايد از مسئوالن و مديران 
دولتی برای ديدن اين نمايش ها دعوت شود تا 

تئاتر معلوالن به جايگاه واقعی اش  برسد. 
چهارمين جشنواره سراسری تئاتر معلوالن از 
تاريخ 23 دی ماه الی 26 دی ماه توسط سازمان 

بهزيستی برگزار می شود.

رمان ديگری از ماريو بارگاس يوس��ا )نويس��نده  برنده  
جاي��زه  نوبل ادبيات 2010( در ايران منتش��ر ش��د. به 
گزارش ايس��نا، رمان تاريخی »راهی به سوی بهشت« 
يوسا با ترجمه  حميد يزدان پناه از سوی نشر علم منتشر 

شده است.
يوسا در اين كتاب، زندگی پل گوگن )نقاش فرانسوی 
قرن نوزدهم( و فلورا تريس��تان را روايت كرده اس��ت. 
پيشتر از آثار اين نويسنده  نوبليست، كتاب های »گفتگو 
در كاتدرال«، »جنگ آخر الزمان«، »مرگ در آند«، »سور 
بز«، »عيش م��دام« و »چرا ادبي��ات؟« با ترجمه  عبداله 
كوثری منتشر شده است. »سال های سگی« و »چه كسی 
پالومينو مولرو را كشت؟« نيز با ترجمه احمد گلشيری 
از سوی انتشارات نگاه به چاپ رسيده است. همچنين 
»چه كسی پالومينو مولرو را كشت؟« با عنوان »راز قتل 
پالومينو مولرو« با ترجمه   اس��داله امرايی توس��ط نشر 
علم انتشار يافته است. ترجمه ای از »عصر قهرمان« اين 
نويسنده هم به قلم توسط هوشنگ اسدی منتشر شده كه 
در زبان فارس��ی به نام »سال های سگی« معروف است. 
از سويی، كتاب های »دختری از پرو« و »ماهی در آب« 
با ترجمه  خجس��ته كيهان به ترتيب توسط نشر پارسه 
و ثالث به چاپ رسيده اند. »سردسته ها«ی اين نويسنده 
نيز توس��ط آرش سركوهی از سوی نشر چشمه منتشر 

شده است. همچنين »واقعيت نويسنده« با ترجمه  مهدی 
غبرايی توسط نش��ر مركز عرضه شده است. »دوشيزه 
خانم تاكنا« هم با ترجمه  آزاده آل  محمد توسط نشر ويدا 
انتشار يافته است. كتاب »زندگی واقعی آلخاندرو مايتا« 
نيز با ترجمه  حس��ن مرتضوی از ديگر آثار منتشرشده  
يوسا به زبان فارسی است. »مردی كه حرف می زند« هم 
توسط قاسم صنعوی ترجمه و توسط نشر توس منتشر 
شده اس��ت. ماريو بارگاس يوسا متولد  28 مارس سال 
 1936 اس��ت. او در سال 2010 به عنوان برگزيده  نوبل 
ادبيات معرفی شد و پس از آن هم جايزه  دفاع از آزادی 
بيان، شهروندی افتخاری مادريد و نشان هنر و ادبيات 

پرو را دريافت كرد. 
همچنين در سال 2008 ميالدی موفق به دريافت نشان 
عالی هنر و ادبيات فرانس��ه شده اس��ت. اين نويسنده 
سال  1990 به نمايندگی از ائتالف احزاب محافظه كار، 
 نامزد رياس��ت جمهوری پرو ش��د؛ ام��ا در اين رقابت 
انتخابات��ی از آلبرت��و فوجی  موری شكس��ت خورد. 
 او همچني��ن يك��ی از ستون نويس��ان روزنامه   معروف 
»ال پاس« اسپانياست كه چند سالی می شود در دانشگاه 
پرينس��تون امري��كا تدريس می كند. از س��ويی تاكنون 
 برگزيده  جايزه های ادبی »سروانتس« و »دن  كيشوت« بوده 

است. 

یاوری:

کتابخانه های تخصصی نماز در کاشان افتتاح می شود

جشنواره  
فجر به 

شهرستان ها 
مي رود 

رمان دیگري از یوسا در ایران منتشر شد

عزت اله انتظامي: 
برگزاری جشنواره 

باعث پیشرفت 
 روحی معلوالن 

می شود 

سميرا  دویستی

عرض كردند دما راس��ت نمی شود، خوب 
نفس نكشيد. ديديم چه نفس بكشيم چه 
نكشيم،  نفس كش می شويم. صالح در آن 
يافتيم الاقل مرتكب گناه خودكشی نشويم. 
هر از چند گاهی توهم جان به سر ما می زند. 
با عرض معذرت به ما سر می زند. مدام به 
مخمان رسوخ می كند. انگار اين مخ سوراخ 
سوراخ و كاروان سرای مفتی است. هر وقت 
دلش می خواهد می آيد و می رود. خودش 
می گويد: من بی خانمان، مخ تو خالس��تان! 
قصد كرده مرا توهم زده كند و خود را برتر 
جلوه دهد. توهم می گوي��د: دمای وارونه 
سخن ياوه است. می گويم اين بينی و دهان و 
شكم هم ياوه است؟ می گويد: تا بوده همين 
 ب��وده! دما هم به اين خاطر يه وری ش��ده! 
می گويم: يعنی چه؟ می گويد: دما از دست 
شما تاب نياورد رفت تاب بازی كند، تابش 
تاب خورد كله پا ش��د! مخش مثل مخ تو 
تاب برداش��ت! گفتم: ای داد بي��داد! حال 

طبيب دما از كجا بياوريم؟
گفت: چنين طبيبی بی وجود اس��ت نيازی 
هم نيس��ت اگر هم وجود داشت روميزی 
 نداشتيم. می دانی كه دما و هوا زير خط فقرند. 
گفتم: پس چه خاكی به س��رمان بريزيم؟ 
گفت: به هم ش��هری ها بگو هوا هست اما 

نامرئی ا ست. دستمال هم هست، زمين به 
بينی نمال! آب هم هست، خاك به بزاق گل 
نكن! زباله دانی هم هست،  گر نيست، كيف 
هست جيب هس��ت، مأمور شهرداری هم 
هست اما اگر بيكار بود نمی گفت: شهر ما 
خانه ما. به رانندگان عزيز هم سفارش كن 
زمانی كه ماشين شخصی و اتوبوس شهری 
را ترك می فرمائيد،  خاموش كنيد. صحيح كه 
موتوری ها مارپيچی و در مسير مخصوص 
اتوبوس واحد راه می روند اما اين را هم از 
آنان بياموزيد كه در زمان ترك موتور آن را 
خاموش می كنند. لحظه ای سكوت كرد و 
از نو ادامه داد: آيا می دانيد دود سيگار به غير 
س��يگاريان نيز می رسد؟ به همين دليل در 
منزل سيگار دود نمی شود. در مكان عمومی 
هم ممنوع! پس س��يگار كجا دود شود؟ به 
ما مربوط نيست،  ورود دود سيگار در هوا 
ممنوع است. كم مانده بود او را هم به مانند 
دمايش كله پا كنم كه گفت: اين قضيه سر 

دراز دارد، سر تو كوتاه است و غيبش زد.
تفكر آمد و در گوشم گفت: از من استفاده 
كن وگرنه نصف جهان نصف جان می شود.  
ب��ه نظرم آم��د تفكر و توهم مرا  اس��تفاده 
می كنند نه م��ن آنان را. يكی از گوش هايم 
گفت: نه نگران نباش اگ��ر من درم برادرم 
دروازه است. بينی ام راحت نفسی كشيد و 

خواب آمد و من رفتم!

نصف جهان، نصف جان

روایت کرده اند: دما وارونه گشته، شهر ما هم

كندو

اس��تاد سيد عباس صدر عاملی فرزند مرحوم حجت 
االس��الم حاج سيد حس��ين صدر عاملی از معتمدان 
وقت ش��هر اصفهان در تاريخ 1317/1/23 در ش��هر 
اصفه��ان، خيابان جامی و در خان��واده ای مذهبی  و 

عالم به دنيا آمد.
ايشان ضمن تحصيالت آكادميك، سطوح مختلف و 
مدارج عاليه علوم حوزوی و دينی را تا س��طح باالی 
آن گذرانده اند )كه اين امر مس��تلزم آشنايی با زبان و 

ادبيات عربی است.(
عالوه بر آن ايش��ان دارای ليس��انس های متعدد در 
رشته های متفاوت زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه 
تهران، زبان و ادبيات انگليسی از دانشگاه اصفهان، فوق 
ليسانس زبان و ادبيات انگليسی از دانشگاه تربيت دبير 
تهران )به دليل اينكه در آن زمان دكترا در اين رش��ته 
 وجود نداش��ت( فوق ليس��انس زبان های باستانی و 
زبان شناسی نوين گرفته و واحدهای دكترای خويش 
را در همين رش��ته می گذرانند و دانشجوی ممتاز و 
مورد عالقه و توجه مرحوم دكتر محمد حسين معين 

)پدر ادبيات نوين فارسی( بوده اند.
تسلط علمی بر پنج زبان زنده دنيا )فارسی، انگليسی، 
عربی، فرانسه، روسی( ايشان را استاد مسلم، مدرس 
ممتاز و بی نياز و بی همتای زبان انگليسی در حوزه و 

دانشگاه های كشور كرده است.

جناب دكتر صدر عاملی از سال 1340 تاكنون مشغول 
تدريس در آموزش و دانش��گاه های مختلف كشور 
بوده اند، از جمله اس��تاد دانش��گاه و صاحب كرسی 
زبان انگليسی در دانشكده  افس��ری تهران )1342-
1341(، اس��تاد دانش��گاه و مدير گ��روه زبان ادبيات 
فارس��ی )دانش��گاه آزاد واحد ش��هر كرد و...(، استاد 
دانشگاه، دانشگاه های پيام نور كشور )از جمله واحد 
ش��هركرد(. اس��تاد مركز تربيت معلم ش��هيد رجايی 
اصفه��ان و مركز تربيت معلم حض��رت زهرا )س(. 
اس��تاد دانشكده معارف اسالمی و علوم قرآنی كه در 
مقطع های ليسانس و فوق ليس��انس تدريس دارند. 
تدريس در حوزه دفتر تبليغات اسالمی حوزه علميه 
قم )ش��عبه اصفهان( كه از ايشان سال های متوالی به 
عنوان استاد نمونه تقدير و تكريم به عمل آمده است. 
عالوه ب��ر اين ها فعايت های اجتماع��ی نامبرده در 
ش��هر اصفهان بسيار شاخص و قابل توجه است چرا 
كه به عن��وان يك معتمد مردم اصفهان عالوه بر حل 
اختالف های مردم به عنوان ش��خصی آگاه از قوانين 

حقوقی مشاور امين و عادلی برای آنها می باشند. 
خدمات ايشان در راه سالمت و كمك به افراد جامعه 
به عنوان خير بی ادعا نيز قابل توجه می باشد. ايشان 
عضو هيأت امنای انجمن خيريه حضرت ابوالفضل)ع( 
و از فعاالن آن می باش��ند )در ضمن قطعه زمينی كه 

ساختمان جديد اين خيريه واقع در خيابان استانداری 
– جنب آكادمی زبات آزاده – واقع در پشت بيمارستان 
خورشيد می باشد اهدايی ايشان است(. عضو هيأت 
امنای مس��جد حضرت ابوالفضل واقع در خيابان 22 
بهمن. عضو هيأت امنای مدرس��ه تحقيقات و نشر 
معارف اهل البيت)ع( )كه اين كتابخانه  ديجيتال در 
خاور ميانه بی همتاست(. عضو دائم هيأت علمی، 

پژوهشی كتابخانه امير المؤمنين)ع(.
رئيس آكادمی های موفق و برتر استان اصفهان در 
سال های رياست و مديريت ايشان از جمله آكادمی 
زبان های خارجی مشعل، آكادمی زبان های خارجی 
آزاده و... در حال حاضر عالوه بر تدريس، به عنوان 
مترجم برجسته متون اسالمی كشور مشغول به كار 
بوده  و نزديك 20 س��ال اس��ت ك��ه يگانه مترجم 
تفس��ير قرآن كريم به زبان انگليسی برای اولين بار 
در جهان اس��الم می باش��د. همچنين رهبر پروژه 
عظيم ترجمه كامل كتاب الغدير به زبان انگليس��ی 
كه برای اولين بار در دنيا انجام می شود، می باشد. 
در س��ال های اخير كه جناب حجت االسالم آقای 
ری ش��هری دانش��كده علوم حديث قم را احداث 
كرده اند از ايش��ان برای تدريس در آن جا دعوت 
شد و همچنين در مراسمی استاد صدر عاملی مدعو 
ويژه بودند و س��خنرانی مبسوطی در مورد ترجمه 
صحي��ح و مورد قبول متون اس��المی در دنيا ارايه 
دادند كه با توجه به علم و تجربه واالی ايش��ان در 
اين امر، كت��اب حكمت نامه كودك از طرف آقای 
ری ش��هری برای ترجمه به انگليسی محضر استاد 

معرفی شده و تقاضای ترجمه آن را می نمايند.
تنوع كاری ايش��ان از لحاظ موضوع همراه با ايجاد 
طرحی نو و سبكی خاص به زبان انگليسی ساده و 
سليس كه هماهنگ با فرهنگ عموم مردم دنيا باشد، نه 
قشر خاصی از جامعه، با استقبال بی سابقه مردم جهان 
مواجه شده )به طور مثال مجلداتی از ترجمه ايشان در 
تفسير قرآن كريم تاكنون 14 بار تجديد چاپ شده( و 

مورد توجه نسل جديد نيز قرار گرفته است.
از ط��رف ديگر آي��ت ا... خامنه ای توج��ه و عالقه 
خويش را نسبت به اين اثر ابراز داشته اند كه می توان 
آن را در ترويج و توسعه اسالم ناب محمدی از طريق 

انقالب اسالمی در دنيا گامی پويا دانست.
نه تنها عامه مردم اروپا، امريكا و س��اير نقاط جهان با 
اثرات ايشان آشنا هستند بلكه نخبگان علمی و سياسی 
دنيا نيز با ايش��ان رابطه برقرار كرده و كار های ايشان 
را مؤثر و روش��ن كننده و قلم ايشان را شيوا، ساده و 
شيرين می دانند. چرا كه دشوار ترين عبارات و مفاهيم 
فلسفی مثل جبر و اختيار و... در سبك نوشتار استاد 

صدر عاملی بسيار ساده و همه فهم بيان می شود.
از اين جمله در زمان رياست جمهوری كلينتون دختر 
او چلسی كلينتون كه محقق در رشته اديان است و به 
نوعی صاحب نظر، در روز عيد فطر، مسلمانان اطراف 
كاخ س��فيد را دعوت كرده و در س��خنرانی كه در آن 
ضيافت اجرا كرده ابراز می دارد : اين مهمانی به پاس 
آش��نايی با قرآن شما مسلمانان بپا شده، كتبی از ايران 
به دستم رسيد و مطالبی در آن يافتم كه پاسخ بسياری 

از سئوال های من بود كه آن را مرهون نفوذ و اثر قلم 
و كالم مترجم آن بايد دانس��ت كه با عنايت خداوند، 
موس��ی وار در كاخ فرعون زمان نفوذ كرده و در نشر 
اسالم ناب محمدی و توسعه انقالب اسالمی ايران تا 
درون كاخ سفيد )با توجه به احتقان و فضای نظارتی 

حاكم ClA  در آن( نيز پيشرفته است.
ايشان با اعتقاد ايمان راسخ خود در اجتناب از تئوريك 
بودن و جو كالسيك صرف حاكم بر افكار دانشجويان 
و استفاده از تبحر و تسلط بر علوم چند گانه به ويژه 
زبان شناسی و معارف اسالمی خويش، در امر تعليم و 
تدريس، نه تنها زبان و ادبيات فارسی و انگليسی و... 
به دانشجويان خود می آموزد بلكه عماًل درس زندگی 

و پيشرفت را ارايه می دهد.
ش��نيدن آيه های قرآن و تفسير آن، احاديث ائمه)ع(، 
احكام و اس��تفاده از آنها در حل مشكل های زندگی 
ب��ه صورت كاربردی مؤثر و كارا از يك اس��تاد زبان 
انگليسی كه با تسلط كامل آن را بيان می كند بسار غير 
منتظره، جذاب و تأثيرگذار است. به همين علت بيشتر 
دانش��جويان ايشان از موفقين و چهره های درخشان 
و پژوهش��ی و شخصی شهر و كش��ورمان هستند و 
در داخل و خارج از كش��ور مايه عزت و سر بلندی 

انقالب اسالمی ايران هستند.
اين روش كار و ايده منحصر به فرد ايش��ان كه خود 
به صورت عامی آن را ترويج می كند، ايجاد انگيزه و 
شوق در دانشجويان كرده كه آن را دنبال كنند: انسان 
بايد دارای علم نافع باش��د و اين ميس��ر نيست مگر 
ب��ا توكل به خدا و تبحر و تس��لط بر علوم مربوط و 
مكمل يكديگر. به عقيده ايش��ان هنگامی كه با كسی 
حرف می زنی )غير از زبان خودت( وقتی كالم شما 
اثرگذار اس��ت كه با روش خودش با او صحبت كنی 
و با ادله فرهنگی خودش او را قانع كنی، بدين ترتيب 
می توانی مبلغ باشی و نشر فرهنگ اسالم را با نهايت 
توان خود انجام دهی، به ش��كلی كه به ياری خدا اثر 
شگفت انگيز آن برای خودت هم شگفت آور خواهد 

بود.
اس��تاد صدر عاملی در حوزه ه��ای علمی مربوط به 
خصوص زبانشناس��ی از هنگامی كه بهترين دانشجو 
 و رتب��ه اول دانش��گاه های دوران تحصي��ل خ��ود 
ب��وده اند، تاكن��ون كه اس��تاد بی همت��ا در اين كار 
محسوب می ش��وند، مورد توجه و نخبه و انتقال او 
ب��ه امريكا تحت عنوان بورس��ه و حفظ مغز و تفكر 
چني��ن ش��خصيتی برای كش��ور امري��كا خطاب به 
مس��ئوالن مربوط عنوان می كند كه پس از انعكاس 
مدارج تحصيلی و نمرات كس��ب شده كه به امريكا 
ارسال ش��د، وی را يكی از غول های زبانشناسی در 
دنيا معرفی می كنند و اينگونه 4 دانشگاه بزرگ امريكا 
تالش كردند با بورس��يه هايی ش��رايط فوق العاده و 
منحصر به فرد ايشان را تطميع كرده و در اختيار گيرند 
كه عرق مسلمانی و ايرانی بودن ايشان مانع از پذيرفتن 
آن شده و اين چهره درخشان علمی در ميهن اسالمی 

و خدمت به آن باقی ماند. 
همينطور در سال های اخير پس از انتشار كتاب های 
ايش��ان در جهان و س��طوح باالی نفوذ آن در افكار 

عمومی مردم، دولت عربس��تان صعودی با اصرار از 
ايش��ان دعوت كرد تا در دانش��گاه های آن كشور در 
دوره ه��ای محدود ول��ی با حقوق و مزاي��ای باال و 
مكفی، مشغول به تدريس شوند كه دكتر صدر عاملی 
ب��ا ايمان و درايت خوي��ش آن را رد كردند. اين خبر 
باعث ش��ادی علمای حوزه و دانشگاه شد به طوری 
كه آيت ا... فاضل لنكران��ی)ره( در ديدار خصوصی 
با ايشان در اين رابطه با كنار هم گذاشتن دو انگشت 
س��بابه دو دست خود، ايشان و قرآن را در اين راه پر 

خطر و سخت تنها همراه يكديگر خواندند.
عالوه بر آن، كتاب ترجمه تفسير قرآن كريم به زبان 
انگليسی ايشان 2 سال پی در پی در سال های 1374و 
1375 ضمن ارايه در نمايشگاهای بين المللی كتاب، 
برنده جايزه بهترين كتاب سال شد، تا جايی كه رئيس 
جمهور وقت تقدير و تشكر ويژه خود را اعالم كرده 
و جوايز نفيس��ی را اهدا كردند.)از جمله زيارت حج 
 عم��ره در بهار قرآن ماه مبارك رمضان( اين مجلدات 

تا كنون 14 بار تجديد چاپ شده است.
اس��تاد س��يد عباس صدر عاملی صاحب بيش از 30 
جلد كتاب و ده ها مقاله و اثر تخصصی چاپ شده از 
س��ال 1335 تا كنون می باشد كه می توان به تعدادی 

از آن اشاره كرد:
 ترجمه ها منتشر شده در سال 1335

 انگليسی دانشكده ها منتشر شده در سال 1337
 ترجمه تفس��ير نورالق��رآن در 20 جلد 

)برای اولين بار در جهان اسالم(
احادي��ث  ب��اغ  از  گل��ی  دس��ته   
پيامب��ر)ص( و اهل البي��ت )ع( )كه 
از ترجمه انگليس��ی آن به زبان های 
ژاپنی، فرانس��ه و... نيز ترجمه شده 

است.(
 فاطم��ه زه��را)س(، در مناقب 

حضرت زهرا)س(
 حكمت نامه ك��ودك، حجت 

االسالم ری شهری
 داستان راس��تان جلد 1، دكتر 

شهيد مرتضی مطهری
 داستان راستان جلد 2، دكتر 

شهيد مرتضی مطهری
 بياييد اينگونه باشيم، سخنان 

حضرت علی )ع(
 ترجم��ه كام��ل الغدي��ر به 
انگليسی، نوشته عالمه امينی 

0برای اولين بار در جهان(
از  گ��وارا  جرع��ه   110

چش��مه زالل م��وال عل��ی)ع( 
 )110 حكم��ت از قصار الحكم 

نهج البالغه در 3 زبان فارس��ی، عربی، 
انگليسی(

ايران��ی  بان��وی  زندگينام��ه   
)بانو مجتهده امين( به قلم حاجيه خانم 

علويه همايونی
الزم به ذكر اس��ت ك��ه قبل از انقالب 

به خاطر قلم اسالمی و مخالف با ظلم، ايشان توسط 
س��اواك ممنوع القلم شدند و مقاله ها و ترجمه های 
ايش��ان در روزنامه اصفهان به مديريت مرحوم امينی 
اخگر و بعد از آن در س��اير روزنام��ه ها، جرايد و... 
ممنوع الچاپ شد. خصلت اخالقی، خلوص، خضوع 
و فروتنی ايش��ان كه در طی دوران 72 عمر ش��ريف 
خويش هرگز به دنبال عنوان و مطرح كردن خويش 
نبوده اند زبان��زد بوده و همواره می فرمايند: من يك 
معلم س��اده ام هرچه هست از علم و معرفت و تبحر 
و... عنايت خداوند سبحان است و عطا شده از طرف 
او و باي��د فقط ب��رای او و در خدمت دين مبين او به 
كار گرفته شود و نه غير از او. خود حضرت حق كه 
می داند و توجه دارد كفايت می كند.  حال بنا به آيه 
شريفه لم يشكر مخلوق لن يشكر الخالق وظيفه داريم 
كه در تكريم و شناس��اندن اين موهبت الهی به نسل 
ج��وان و مردم كش��ورمان 
و  باي��د  ك��ه  آنگون��ه 
در  اس��ت  شايس��ته 
بهترين حال��ت اقدام 
كنيم كه ف��ردا روزی 
در حس��رت فق��دان 
چنين عالمانی و انجام 
ندادن آنچه می توانستيم 

نباشيم.

به یاد استاد سید عباس صدر عاملی
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وحيد شمسایی: 
سه امتیاز مهم بود

حرف های معنادار 
سرمربی امارات 
در مورد ایران!

ابراهيم زاده: 
بازیکنان الزمالک 
مصر شلوغ 
می کردند

زاینده رود  
كاپيتان تيم ملی فوتس��ال كش��ورمان پس از برد مقابل 
كي��ش اير قم گفت: ه��ر دو تيم بازی زيباي��ی ارايه دادند و 
بر اثر دو س��ه اش��تباه فردی چهار بر يك عق��ب افتاديم اما 
در ادامه توانس��تيم اين نتيجه را با برد عوض كنيم. شمسايی 
ادامه داد: با كس��ب پيروزی مقابل شاگردان غياثی، ماهان به 
قهرمانی اميدوار ش��د و ما برای رس��يدن به اين مهم تالش 
خ��ود را تا آخر فصل انجام می دهيم و در اين مس��ابقه مهم 
كس��ب سه امتياز بازی بود كه خدا را شكر به دست آورديم. 
وی افزود: ماهان تيم بزرگی اس��ت و پتانسيل اين را دارد كه 
با كس��ب افتخارات بيشتر به باشگاه بزرگ تری تبديل شود. 
شمس��ايی پيرامون داوری در اين ديدار اظهار داشت: داوری 
اش��تباه هايی داشت. در مواقعی به ضرر تيم ما و گاهی برای 
كيش اير به اش��تباه در س��وت خود دميد. كاپيتان تيم فوالد 
ماه��ان اضافه ك��رد: هفته آينده بايد به مص��اف دبيری تبريز 
بروي��م و برای اينكه در كورس باش��يم به حداكثر امتياز اين 

مسابقه نياز داريم.

شايد در ميان مربيان تيم های حاضر در جام ملت ها، تنها 
چن��د مربی باش��ند كه به دق��ت حتی اوضاع سياس��ی و 
اجتماعی كشورهای هم گروه را بررسی كند و سرمربی امارات 
نش��ان داد كه به درستی از اوضاع ايران خبر دارد. سركو كاناتچ، 
 س��رمربی تيم ملی امارات در كنفرانس��ی كه پس از س��رمربيان 
كره شمالی، ايران و عراق داشت در پاسخش به خبرنگار عربی 
نكته ای را گفت كه كمتر رس��انه ای در ايران حاضر ش��د آن را 
پوش��ش بدهد و بسياری هم قيد حضور در آن كنفرانس را زده 
بودند و البته سرمربی تيم ملی امارات نشان داد كه بسيار باهوش 
و دقيق اس��ت. خبرنگار عربی پرس��يد كه چه تيم هايی شانس 
قهرمانی دارند و كاناتچ پاس��خ جالبی داد: شرايط تيم ملی ايران 
مثل عراق در تورنمنت گذشته است، ايرانی ها در اين يك سال 
فشار بس��ياری را تحمل كردند و مردم ايران نياز به عاملی برای 
اتحاد دارند و برای همين قهرمانی می تواند عامل اتحاد ميان آنها 
باشد و بايد از اين تيم ترسيد. البته از درون تيم هم خبر می رسد 
 ك��ه بازيكنان ب��رای قهرمانی و ش��اد كردن دل مردم هم قس��م 
شده اند، آيا اين آرزوی سی و چند ساله به حقيقت می پيوندد؟ 

 منص��ور ابراهيم زاده گفت: ب��ازی برای ما مهم نبود و 
ما بيش��تر اين ب��ازی را به عنوان ب��ازی تداركاتی نگاه 

می كرديم. 
نمی دانم چرا حس��ام حس��ن )س��رمربی الزمالك( از همان 
ابتدای بازی به همه چيز اعتراض داش��ت. ابراهيم زاده ادامه 
داد: برای اين س��رمربی و اين تيم متأس��فم كه به يك خطای 

كوچك هم اعتراض می كردند. 
آنها فكر می كردند كه با برنده شدن در اين بازی به آنها جام 
می دهند و نمی خواستند مقابل ما شكست بخورند، به همين  
خاط��ر در دقيقه 35 آنقدر ب��ه داور اعتراض كردند كه داور، 

بازی را نيمه تمام رها كرد.
ذوب آه��ن از 20 دی م��اه در اردوی ام��ارات ب��ه س��ر 
می ب��رد و در دي��دار تداركات��ی ك��ه ب��ا الزمال��ك مص��ر 
برگ��زار كرد ب��ه خاطر اعتراض ه��ای پی در پی س��رمربی 
و بازيكن��ان حري��ف ب��ازی نيم��ه تم��ام ب��ه پايان رس��يد. 
 اردوی تداركات��ی سبزپوش��ان ت��ا 30 دی م��اه ادامه خواهد 

داشت.

خبر

هفته شش��م ليگ  برتر بس��كتبال ب��ا برگزاری 5 دي��دار و جدال 
مدعيان و قعرنش��ينان امروز آغاز می شود. تيم ذوب آهن در اين 
هفته ميزبان ش��ركت مل��ی حفاری اس��ت. تيم بس��كتبال ذوب آهن 
 اصفه��ان با ي��ك بازی كمتر و با هش��ت امتياز در رده  س��وم جدول
رده بن��دی بعد از تيم های پتروش��يمی بندر ام��ام و مهرام تهران )يك 

بازی كمتر( قرار گرفته است. 
تيم مهرام به دليل حضور در مسابقه های باشگاه های غرب  آسيا همانند 
هفته گذش��ته بزرگ ترين غايب اس��ت. اگر نگاهی به ديدارهای اين 
هفته داش��ته باشيم، می توان جدال توزين الكتريك كاشان و شهرداری 
گرگان را يك بازی مهم و حساس قلمداد كرد. توزين كه هفته گذشته 
در قم مغلوب راه و ترابری ش��ده بود، بايد ب��ه مصاف تيمی برود كه 
به دليل حضور مهرام در غرب آس��يا استراحت داشت و توان خود را 
برای ديدار با نماينده كاشان و كسب يك پيروزی خارج از خانه ذخيره 
كرده اس��ت. كاس��پين قزوين و راه و ترابری قم بايد جدالی برابر را به 
ميزبانی كاس��پين برگزار كنن��د، 2 تيمی كه با قرار گرفتن در مكان های 
ششم و چهارم و برتری در هفته پنجم از روحيه بااليی برخوردارند و 

به چيزی جز برد فكر نمی كنند. 
مدعي��ان قهرمانی اين هفته برابر قعرنش��ينان ليگ يعنی پويای تهران و 
ملی حف��اری اهواز قرار می گيرند. ذوب آه��ن در اصفهان ميزبان ملی 
حفاری اس��ت. تيمی كه 5 شكس��ت پياپی را در كارنامه دارد و به نظر 
نمی رسد ش��اگردان فرزاد كوهيان كار سختی را پيش رو داشته باشند. 
ضمن اينكه به دليل حاشيه هايی كه در ديدار هقته قبل نمانيده اصفهان 
با پتروش��يمی بندر امام اتفاق افت��اد اين تيم اين ديدار را بدون حضور 
تماشاگران خود در ورزش��گاه ملت برگزار می كند.)گويا حاشيه ساز 
بودن مصطفی هاش��می امس��ال هم برای ذوب آهن دردسر ساز شد و 
ناظر بازی با ارس��ال گزارش ي��ك طرفه موجبات محروميت هواداران 

تيم ذوب آهن را فراهم كرد.(
پتروش��يمی بندرامام هم كه با وجود شكس��ت در هفت��ه پنجم مقابل 
ذوب آهن و غيبت مهرام به دليل حضور در غرب آس��يا صدرنش��نين 
ش��ده بود، اي��ن هفته مقاب��ل تيمی ق��رار می گيرد كه به دليل كس��ب 
نتيجه های بس��يار ضعيف تاكنون در حد ليگ  برتر نبوده است. پويای 
تهران تنها با 5 امتياز در قعر جدول رده بندی قرار دارد. دانش��گاه آزاد 
در تهران ميزبان هيأت ش��هركرد است. شاگردان مهران حاتمی پس از 
برتری هفته گذشته مقابل پويا، شرايط بهتری در جدول پيدا كرده اند و 
می توانند با برتری در اين بازی خانگی تا ميانه جدول باال بيايند. ديدار 
مهرام و ب.آ شيراز هم به دليل حضور مهرام در رقابت های غرب آسيا 

لغو و به زمان ديگری موكول شد.

ب��ا توجه ب��ه نزديك ب��ودن اتم��ام دوره چهار س��اله رياس��ت 
محمدرضا يزدانی خرم، ثبت نام انتخابات فدراس��يون كش��تی از 
روز يكشنبه آغاز شد. در حالی كه اسفند ماه دوره چهار ساله مديريت 
محمدرضا يزدانی خرم در فدراسيون كشتی به پايان می رسد، از ديروز 
ثبت ن��ام انتخابات اين فدراس��يون آغاز ش��د. به گفت��ه عليرضا باقری 
كارش��ناس امور مجامع س��ازمان تربيت بدنی،  اي��ن ثبت نام تا روز 10 
بهمن ماه ادامه خواهد داش��ت. هنوز زمان برگزاری مجمع مش��خص 
نيست. متقاضيان برای ش��ركت در انتخابات به دبيرخانه فدراسيون ها 
مراجعه خواهند كرد. دبير فدراس��يون كشتی، دبير مجمع خواهد بود. 
در اين باره ش��نيده می شود كه يكی از مربيان سابق تيم ملی كشتی، نيز 
يكی از نفراتی خواهد بود كه برای ش��ركت در مجمع ثبت نام خواهد 
كرد. البته مش��خص نيس��ت وی به قصد رقابت با يزدانی خرم اين كار 
را انج��ام می دهد و يا در آس��تانه رأی گيری به نف��ع وی كنار خواهد 

كشيد.

دومين دي��دار تداركاتی تيم فوتبال س��پاهان اصفهان در اردوی 
تركي��ه برابر تيم »كروژنی« روس��يه نيمه تمام مان��د. تيم فوتبال 
س��پاهان اصفهان كه دوشنبه هفته گذش��ته برای برپايی اردوی 6 روزه 
ب��ه ش��هر آنتاليا س��فر كرده ب��ود، عصر روز ش��نبه در دومي��ن ديدار 
تداركاتی خود در اين كش��ور برابر تيم ترك كروژنی روس��يه به ميدان 
رفت اما اين مس��ابقه با نظر كادرفنی س��پاهان نيمه تمام ماند. مسابقه 
دوس��تانه سپاهان - ترك كروژنی كه در ورزشگاه »كاليستا« شهر فلك 
در 30 كيلومت��ری آنتالي��ا برگزار ش��د تا دقيقه 70 ادام��ه پيدا كرد. در 
ش��رايطی كه بازی با نتيجه تس��اوی 2 بر 2 در جريان بود، مربيان تيم 
س��پاهان به دليل بازی خشن تيم روسی از داور خواستند سوت پايان 
ب��ازی را به صدا در آورد. غالمرض��ا عنايتی و جواد كاظميان گل های 
س��پاهان را در اين بازی نيمه تمام به ثمر رس��اندند. تيم ترك كروژنی 
روس��يه در فصل گذشته مس��ابقه های ليگ اين كشور با 33 امتياز در 
جاي��گاه يازدهم جدول 16 تيمی رقابت ها قرار گرفت. ش��اگردان امير 
قلعه نوع��ی در نخس��تين دي��دار تداركاتی در اردوی تركي��ه برابر تيم 
ش��اختار قزاقس��تان به تس��اوی بدون گل رس��يده بودند، ديداری كه 
پنجش��نبه هفته گذشته برگزار ش��د. همچنين صبح شنبه هم بازيكنان 
تيم س��پاهان در قالب دو تيم به مي��دان رفتند كه تيم قلعه نوعی موفق 
ش��د با نتيجه 3 بر صفر از س��د تيم كريم قنبری عبور كند. بنابر اعالم 
قبل��ی كاروان تيم فوتبال س��پاهان اصفهان پس از پايان اردوی 6 روزه 
ديش��ب به ايران بازگش��تند و س��اعت 2 بامداد ام��روز وارد اصفهان 

شدند.

ورزش

انص��اری فرد كه ش��انزدهمين بازی ملی اش را پش��ت 
 س��ر گذاشت، س��ومين گل ملی اش را به ثمر رساند كه 
مهم ترين گل ملی او تا زمان فعلی می باشد. اما او ركورد 
35 ساله حسن روشن را نيز شكست و جوان ترين گلزن 
تيم ملی در تاريخ جام ملت های آسيا شد. اما جوان ترين 
گلزنان ايران در جام ملت های آسيا چه كسانی بوده اند؟ 
حس��ن روشن بازيكن اسبق تيم اس��تقالل تهران در جام 
ملت ه��ای 1976 تهران در اولين ب��ازی تيم ملی مقابل 
عراق گلزنی كرد و ايران 2 بر صفر پيروز ش��د. روش��ن 
در روز 14 خ��رداد 55 كه ب��رای تيم ملی گلزنی كرد 21 
سال و 2 روز سن داشت و دو روز بعد از تولدش موفق 
به گلزنی ش��د! روشن ركورد جوان ترين گلزن تيم ملی 
در تاريخ جام ملت های آس��يا را تا آن س��ال به نام خود 
ثب��ت كرد و تا قبل از ديدار ايران و كره ش��مالی در جام 

ملت های آسيا نيز آن را حفظ كرده بود! 
مه��رداد ميناوند در جام ملت های 1996 در دومين بازی 
تيم ملی مقابل تايلند گلزنی كرد كه در آن بازی ايران 3 بر 
صفر پيروز شد. ميناوند برای شكستن ركورد روشن فقط 
يك هفته كم آورد و موفق به شكستن ركورد نشد! ميناوند 
در حالی برای تيم ملی گلزنی كرد كه 21 س��ال و 9 روز 
سن داشت و بنابراين در رده دوم جوان ترين گلزنان تيم 

ملی در تاريخ جام ملت های آسيا باقی ماند.
عبدالرضا برزگری بازيكن اس��بق تيم نفت آبادان در جام 
ملت ه��ای 1980 برای تيم ملی ب��ازی كرد و در بازی با 
بن��گالدش 2 گل از هفت گل تيم ملی را به ثمر رس��اند. 
برزگری در حالی برای تيم ملی در روز 31 شهريور 1359 

گلزنی كرد كه 22 سال و 81 روز سن داشت.
س��يد محمد علوی از ديگر گلزنان جوان تاريخ تيم ملی 
اس��ت كه در جام 2004 و در بازی نيمه نهايی زننده گل 
تس��اوی ايران مقابل چين بود. علوی در آن روز 22 سال 
و 188 روز س��ن داشت و بعد از تعويض در نيمه دوم از 
روی نيمكت تيم ملی اخراج شد و ركورد جالب ديگری 
ني��ز ثبت كرد! در آن ب��ازی ايران در ضربه های پنالتی به 

چين باخت.
 محم��د نصرت��ی كه س��ومين ج��ام ملت ه��ای دوران 
حرفه ای اش را پش��ت س��ر می گ��ذارد، در جام 2004 
مقاب��ل عمان گلزنی كرد و بازی را در دقايق تلف ش��ده 
به تس��اوی 2 بر 2 كش��اند. نصرتی در آن روز 22 سال و 
196 روز سن داشت و نام خود را به عنوان يكی از جوان 
 ترين گلزنان تاريخ تيم ملی در جام ملت های آسيا ثبت 

كرد.
كري��م انصاری ف��رد در بازی با كره ش��مالی يك گل 3 
امتي��ازی به ثمر رس��اند و با 20 س��ال و 287 روز س��ن 
جوان ترين گلزن تيم ملی در تاريخ جام ملت های آسيا 
لقب گرفت. انصاری فرد پس از 34 س��ال، ركورد حسن 
روشن را شكست و جالب اينكه ركورد روشن در آخرين 
دوره ای كه تيم ملی قهرمان آسيا شد، ثبت شده است. آيا 
ركورد اولين تيمی كه 4 بار قهرمان آس��يا شده است نيز 

پس از 34 سال به نام ايران ثبت می شود؟

اردن و سوریه برای صعود می جنگند
عربستان 

به دنبال اعاده حیثیت 
پژمان سلطانی

در ادامه رقابت های فوتبال جام ملت های آسيا به طور هم 
زمان از ساعت 16:45 امروز تيم های اردن و ژاپن به ترتيب 
مقابل سوريه و عربستان به ميدان خواهند رفت. از بين اين 
تيم ها فقط عربستان از گردونه رقابت ها حذف شده و 3 
تيم ديگر به يك اندازه ش��انس صعود در مرحله بعدی را 
دارن��د. هم اكنون ژاپن و اردن ه��ر كدام با چهار امتياز در 
رتبه های اول و دوم هستند و سوريه نيز با يك امتياز كمتر 
در مكان سوم جدول ايس��تاده است. در صورت پيروزی 
يا تساوی تيم فوتبال اردن مقابل سوريه در ورزشگاه قطر 
اسپورت، عقاب های سرخ )سوريه( به وضعيت عربستان 
دچار خواهند شد و اين باعث می شود كه حساسيت اين 
ديدار باال رود. در گروه B از همان روز نخست دو شگفتی 
رقم خورد. تس��اوی اردن مقابل ژاپن و شكست عربستان 
از تيم سوريه، نظر بيشتر كارشناسان فوتبال را به اين گروه 
جلب كرد. اردن نسبت به سوريه هدف دار و با برنامه ريزی 
خاصی بازی ها را شروع كرده اما از نظر تجربه تيم سوريه 
برتری خاصی به اردن دارد. بازيكنان سوريه روی زمين بازی 
خوبی را به نمايش می گذارند. عبدالرزاق حسين بهترين 
مهاجم عقاب های س��رخ به حساب می آيد. اين بازيكن 
مقابل عربس��تان 2 گل به ثمر رس��اند كه موجبات اخراج 
پسيرو مربی عربستان را فراهم كرد و حسن عبدالفتاح اردنی 
نيز از تأثيرگذارترين بازيكنان اين تيم محسوب می شود. در 
ديگر بازی عربستان برای اعاده حيثيت در ورزشگاه الريان 
به مصاف ژاپن می رود. سامورايی های آبی با يك تساوی 
به مرحله يك چهارم نهايی صعود می كنند. به نظر می رسد 
ديدار دو تيم عربستان و ژاپن يكی از زيباترين بازی های 

جام پانزدهم باشد.

تيم ملی فوتبال كشورمان كه برخی منتظر 
بودند تا در ديدارهای مقدماتی حذف شود 
و با يك ناكامی ديگر به تهران بازگردد حاال 
به تيمی تبديل شده كه روحيه، انگيزه و ميل 
به پيروزی را در چهره تك تك بازيكنانش 
می توان ديد و اي��ن می تواند اتفاق بزرگی 
را برای فوتبال كشورمان رقم بزند. پس از 
آنكه تيم ملی فوتبال كشورمان برابر عراق 
به يك پيروزی پراهميت دس��ت پيدا كرد، 
برخی اعتقاد داشتند حساسيت اين بازی و 
انگيزه باالی بازيكنان در اين ديدار بر مسائل 
فنی چربش داشته و شاگردان افشين قطبی 
به خاطر حساسيت هايی كه برای اين بازی 
ايجاد شده بود، توانستند به پيروزی برسند. 
شايد بتوان پذيرفت كه در ديدار برابر عراق 
بازيكنان تيم ملی از انگي��زه ويژه ای برای 
پيروزی برخوردار بودند و تمايل داش��تند 
ب��ه خاطر داليل زيادی عراق را شكس��ت 
دهند اما از سهم فنی كه می توانستند برای 
آن بازی بهره ببرند چيزی كم نگذاشتند و 
از اين حيث نيز در س��طح قابل قبولی قرار 
داشتند. با اين حال پس از آنكه چند بازيكن 
تيم ملی به خاطر بيماری نتوانستند اين تيم 
را در ديدار برابر كره شمالی همراهی كنند، 
اين گمانه زنی وجود داشت كه افشين قطبی 
در غياب مردان اصلی اش با مشكل مواجه 
خواهد ش��د. اما واقعي��ت تيم ملی فوتبال 
ايران با بازيكنانی كه رو به رشد و پيشرفت 

هستند اين است كه فاصله زيادی بين مردان 
ثابت و نيمكت نشين وجود ندارد.

نگاهی به رقابت های ليگ برتر و بررس��ی 
بازی های گذشته تيم ملی نشان می دهد كه 
اختالف بيشتر بازيكنان تيم ملی در اندازه 
بس��يار پايينی بوده كه ممكن است در باال 
بردن كيفيت فنی يك تيم تأثير داشته باشند 
اما در رقم خوردن نتيجه نهايی خيلی مؤثر 
نيس��تند. البته در ميان مردان تيم ملی چند 
بازيكن هس��تند كه اختالفشان با بازيكنان 

جانشين زياد است. 

به هر حال شاگردان افشين قطبی در ديدار 
برابر كره شمالی نش��ان دادند كه تيم قابل 
احترامی ش��ده اند. تيمی كه حتی در غياب 
چند مهره اصلی اش هم خوب بازی می كند 
و البته نتيجه را هم از آن خود می كند. حاال 
ش��اهزادگان پارس��ی به خودباوری خوبی 
دس��ت پيدا كرده اند و حتی اين شرايط را 
دارند كه تا فينال پيش بروند. تجربه نشان 
داده تيم هايی كه در چنين تورنمنت هايی 
شروع خوبی دارند و نتيجه هايی می گيرند 
كه كمتر كس��ی تص��ورش را می كند، به 

اصطالح »روی غلطك« می افتند و تا پايان 
تورنمن��ت پيش می روند. ش��ايد تيم ملی 
فوتبال عراق در دوره قبل همين رقابت های 
جام ملت های آس��يا نمونه ب��ارز اين مدعا 
باشد.  شاگردان افشين قطبی كه يك دلی و 
صميميت در چهره های تك تك آنها موج 
می زند در دو بازی گذشته نشان داده اند كه 
از هم دلی كامل برخوردارند و آنهايی هم 
كه روی نيكمت نشسته اند بدون هيچ زير 
و رو كشيدنی تنها به پيروزی تيم ملی فكر 
می كنند و حامی مردانی هستند كه در زمين 
حضور دارند. افشين قطبی كه نشان داده از 
نظر روح��ی و روانی می تواند تأثير مثبتی 
روی اطرافيانش بگذارد حاال بايد بيشترين 
تأثيرگذاری را روی بازيكنان تيم ملی داشته 
باشد و شرايط را برای آنها به گونه ای پيش 
ببرند كه برای سه امتياز هر بازی و رسيدن 
به پيروزی در ديدارهای پيش رو تشنه تر 
از گذشته باشند. تيم ملی هر چند از مرحله 
مقدماتی با اقتدار صعود كرده اما در مرحله 
دوم كار بس��يار سخت و دش��واری دارد و 
اگر می خواهد در اين تورنمنت به پيروزی 
برسد بايد با تمام توان و انرژی اش به ميدان 
برود و از تمام پتانس��يلی كه دارد اس��تفاده 
كند. اين را به طور حتم افشين قطبی بهتر 
از هر كسی می داند و تمام توانش را به كار 
خواهد بس��ت تا با خاطره ای خوش ايران 

را ترك كند. 

همراه با جام

هفته ششم ليگ برتر بسکتبال
قعرنشينان ميزبان مدعيان

آغاز ثبت نام انتخابات فدراسيون 
کشتی از دیروز

دیدار سپاهان برابر کروژنی روسيه نيمه تمام ماند
 پيروزی تيم قلعه نوعی

تيمی که بزرگی می کند

جوان ترین گلزنان ایران خودباوری مردان قطبی و امید به قهرمانی ایران
در تاریخ جام ملت های آسیا 

عزیزم جشن ميالدت مبارک!
خیابانی:درخانهبرایتیمملیكفبزنید

ج��واد خيابانی بار ديگر با گزارش حماس��ی اش ب��رای تيم ملی خوش يمن 
بود.  خيابانی كه پس از گزارش معروف بازی ايران و اس��تراليا، خودش هم 
 در صف حماسه سازان بازی بزرگ فوتبال ملی لقب گرفت، در بازی ايران و 
 ك��ره ش��مالی ه��م گزارش��ش ب��رای تيم مل��ی خوش يم��ن ب��ود و تيم به 
دومي��ن پي��روزی اش دس��ت يافت. با اين وج��ود او اين بار ه��م مثل روال 
بازی های قبلی از جمله هايی استفاده كرد كه بی شك برای خيلی از بينندگان 
تلويزيونی جالب بود. به فرض وقتی توپ به هادی عقيلی رسيد گفت: امروز، 
روز ميالد هادی عقيلی بود كه اين ميالد را به او تبريك می گوييم، اميداوريم 
ك��ه گل هم بزن��د! او دقايقی بعد از گل تيم ملی و درحالی كه در ورزش��گاه 
مردم فرياد ايران س��ر داده بودند خطاب به بينندگان تلويزيونی مسابقه گفت: 

پاشيد و شما هم برای تيم ملی در خانه ها دست بزنيد! 
و البته در يكی از صحنه ها كه مهدی رحمتی ش��وت سنگين بازيكن كره ای 
را گرفت، گفت: مثل يك س��نگربان از دروازه تيم ملی دفاع می كنه! به طور 
حتم آقا جواد انتظار داش��ته تا گلر تيم ملی مثل يك مهاجم از سنگر تيم ملی 
دف��اع كند. البته وقتی هم��كار ما در دوحه در اين باره با خيابانی حرف زد او 
در جواب همان پاس��خ هميش��گی اش را تكرار كرد: بگ��و اين قدر عليه من 

بنويسه تا جونش در بياد!

خسرو حيدری: 
كارايراندرآسیاتازهشروعشدهاست

خس��رو حي��دری پس پي��روزی اي��ران براب��ر كره ش��مالی گف��ت: پس از 
 پي��روزی در اي��ن دي��دار،كار ما در جام ملت های آس��يا تازه ش��روع ش��ده 

است.  
خس��رو حي��دری اظهار داش��ت: به 3 امتي��از بازی ني��از داش��تيم و خدا را 
ش��كر توانس��تيم با پيروزی اين ب��ازی را به پايان برس��انيم. تيم كره بس��يار 
بس��ته بازی می ك��رد و م��ا از كمتري��ن موقعيت هايی كه می توانس��تيم روی 
 دروازه حري��ف ايج��اد كني��م اس��تفاده كردي��م و تنه��ا گل ب��ازی را به ثمر 

رسانديم. 
به هر حال كره ش��مالی تيم هميش��ه بسته ای اس��ت و بازی كردن مقابل دفاع 
فش��رده و اليه اليه اين تيم بسيار دشوار اس��ت. به نظر من كار ايران در جام 

ملت های آسيا تازه شروع شده است.

رئیسفدراسیونفوتبالعربستان
بركنارشد

پادشاه عربستان سعودی پس از كسب نتيجه های ضعيف تيم ملی اين كشور 
در رقابت های جام ملت های آس��يا، رئيس فدراسيون فوتبال عربستان را از 
كار بركن��ار كرد. در بيانيه ای كه دفتر ملك عبداله صادر كرد، آمده اس��ت كه 
س��لطان بن فهد بن عبدالعزيز از س��مت خود بركنار ش��ده و جای خود را به 

شاهزاده نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز داده است. 
پيش از اين خوزه پيس��رو )س��رمربی تيم ملی عربس��تان( نيز پس از شكست 
غيرقابل پيش بينی اين تيم مقابل س��وريه بركنار ش��د و جای خود را به ناصر 
الجوهر مدافع س��ابق تيم ملی اين كش��ور كه مربی اين تيم نيز بود، داد. تيم 
عربس��تان پس از شكس��ت دو بر صفر مقابل س��وريه، با نتيجه يك بر صفر 
از اردن نيز شكس��ت خ��ورد و از راه يابی به مرحله ي��ك چهارم نهايی جام 

ملت های آسيا بازماند. 
اي��ن اولين بار نيس��ت كه عرب ها در صورت كس��ب نتيجه های ضعيف از 
س��وی مربيان و مديران اقدام به بركناری آنان می كنند و در اصل اعتقادی به 
واژه »ثبات مديريتی« ندارند، چيزی كه همواره پاش��نه آش��يل بيشتر تيم ها و 

باشگاه های عربی شده است.

بازتاب پيروزی ایران مقابل کره شمالی
رويترز:ايرانبهقهرمانینزديکترشد

خبرگزاری رويترز نوش��ت: تيم ايران با برد مقابل كره ش��مالی به كسب اولين 
عن��وان پس از قهرمانی س��ال 1976 نزديك تر ش��د. خبرگ��زاری رويترز در 
گزارش خود از مصاف ايران و كره شمالی در مسابقه های دوحه 2011 عنوان 
كرد: در دقيقه 63 ديدار با كره ش��مالی، كه بخش اعظم آن بی نش��اط بود و هر 
دو طرف مرتكب اشتباه هايی شدند، كريم انصاری فرد با يك ضربه بغل پای 
فنی دروازه حريف را گشود و پيروزی را به ارمغان آورد. نتيجه ای كه ايران را 

قبل از رويارويی با امارات به دور بعدی جام ملت ها رساند. 
در ادامه اين گزارش آمده اس��ت: ايران در تنها موقعيت جدی خود، توس��ط 
پژمان نوری در گوش��ه زمين صاحب توپ شد. وی توپ را به صورت پاس 
عرض��ی ب��ه درون محوطه جريمه برای انصاری فرد فرس��تاد كه منجر به گل 

شد. 
اين رسانه  ادامه داد: ايران كه در بازی قبلی با عراق نيز برنده شده بود، با اين برد به 
كسب اولين عنوان پس از قهرمانی سال 1976 نزديك تر شد. تيم قطبی در اين 
 مصاف، بهتر عمل كرد و خط ميانی با جواد نكونام و پژمان نوری بر حريف برتری 

داشت. 

نکونامدلخبرنگارانرابهدستآورد
 ج��واد نكون��ام ب��رای اينك��ه دل خبرن��گاران هموط��ن را به دس��ت بياورد 

مصاحبه اش را تكذيب كرد. 
كاپيتان تيم ملی در پايان بازی ايران و كره ش��مالی در مس��ير س��وار ش��دن 
 ب��ه اتوبوس وقت��ی روبه روی خبرن��گاران ايران��ی قرار گرف��ت در توضيح 
ح��رف هايش با يك روزنامه قطری گف��ت: بابا خيالی بوده. من آن حرف ها 
را ن��زدم. يك روزنامه نگار قطری اگر بخواهد ب��ا من مصاحبه كند بايد از 5 

روز قبلش وقت بگيرد!

کفاشيان: 
دوستدارمبخوريمبهاسترالیا!

 رئيس فدراس��يون فوتبال نظرش درب��اره بازی اول دور دوم تيم ملی به طور 
كامل متفاوت از افشين قطبی است. 

علی كفاش��يان قبل از ترك دوحه و بازگش��ت به ايران درباره صعود مقتدرانه 
تي��م ملی به دور دوم گفت: از اينكه توانس��تيم با دو پي��روزی به مرحله بعد 
صع��ود كنيم، خوش��حالم. فكر می كنم از ح��اال بايد به فك��ر مرحله بعدی 
بازی ها باش��يم و اميد داش��ته باش��يم. خودم دوس��ت دارم به جای بازی با 
ك��ره با اس��تراليا بازی كنيم. وی در حالی اين جمل��ه را گفت كه پيش از اين 
 قطب��ی اعالم كرده بود كه ترجيح می دهد تيم ملی با كره جنوبی بازی كند تا 

استراليا.

لغومجمععمومی
هیأتفوتبالاستاناصفهان

مجم��ع عمومی س��اليانه هي��أت فوتبال اس��تان اصفهان قرار ب��ود عصر روز 
گذش��ته در تاالر افتخارات اداره كل تربيت بدنی اس��نان برگزار ش��ود كه به 
 علت لغو پرواز تاج )نايب رئيس فدراس��يون فوتبال( به زمان ديگری موكول 

شد.
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دوشنبه 27 دی 1389/ 12 صفر 1432/ شماره Monday 17 January 2011         443  )گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

 امام رضا )ع(:
آن کس که نفسش را 
محاسبه کند، سود برده 
است و آن کسی که از 
محاسبه نفس غافل بماند، 
زیان دیده است.

فهرست عنوان پروژهردیف
پایه

نوبت برآورد اولیه به ریالرتبه و رشته موردنیازمدت قرارداد
مناقصه

نوبت اول1/210/701/292حداقل پایه 2 اشخاص حقیقي4 ماه1388تکمیل سالن نرجس جي1

خرید و حمل و نصب دیوارهاي بتني پیش 2
ساخته اصفهان

خرید 2 ماه 1388
حمل و نصب 

4 ماه

شرکت هایي که در ارزیابي امتیاز 
الزم را کسب نموده اند

-
نوبت اول

تکمیل ساختمان آموزشي آموزشکده فني 3
شهرضا

نوبت اول2/173/995/534حداقل پایه یک اشخاص حقیقي6 ماه1388

تکمیل اردوگاه شهید رجائي از ناوه آران و 4
بیدگل

نوبت اول475/660/686حداقل پایه 3 اشخاص حقیقي6 ماه1388

نوبت اول779/829/107حداقل پایه 3 اشخاص حقیقي2 ماه1388تکمیل کانون پرورش فکري علویجه مهردشت5

بهسازي سالن اجتماعات دبیرستان هراتي 6
ناحیه 2

نوبت اول508/633/642حداقل پایه 3 اشخاص حقیقي3 ماهسرجمع

نوبت اول14/263/500/000حداقل رتبه 5 ابنیه20 ماه1388تکمیل هنرستان فؤاد الفنون ناحیه 75

تکمیل مجتمع آموزشي شبانه روزي هاشمي 8
خوانسار

نوبت اول528/437/000حداقل پایه 3 اشخاص حقیقي3 ماه1388

نوبت اول789/007/964حداقل پایه 3 اشخاص حقیقي3 ماه1388تکمیل کانون تربیتي منظریه خمیني شهر9

تکمیل خوابگاه و سلف سرویس شبانه روزي 10
خور و بیابانک

نوبت اول1/432/000/000حداقل پایه 2 اشخاص حقیقي4 ماه1388

نوبت دوم931/191/597حداقل پایه 3 اشخاص حقیقي6 ماه1388تکمیل مدرسه 22 بهمن خوانسار11

تکمیل سالن چند منظوره )مدرسه شاهد 12
چمران( مبارکه

نوبت دوم612/954/458حداقل پایه 3 اشخاص حقیقي4 ماه1388

متقاضیان مي توانند از زمان انتشار به مدت 3 روز کاري جهت دریافت اسناد به این اداره کل واقع در بلوار هشت 
بهشت- مقابل بازار هنر مراجعه نمایند. و جهت تکمیل و تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداري تاریخ 89/11/11 

اقدام نمایند.
ضمناً شرکت هایي مي توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارك پرونده ارزیابي آنان تکمیل شده 

باشد.
متن این مناقصه در پایگاه اینترنتي www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل رؤیت باشد.

اداره کل نوسازي مدارس استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي مشروحه ذیل که از محل اعتبارات استاني و 
تخریب بازسازي سال 1389 و سایر طرح ها پیش بیني اعتبار شده را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط 

و تشخیص صالحیت شده واگذار نماید.

اداره کل نوسازي مدارس استان اصفهان

آگهي مناقصه

تالش خستگی ناپذیر حضرتعالی به عنوان 
و  بوده  ستایش  قابل  بهارستان  شهردار 

موفقیت روز افزون برای شما آرزومندیم.

جمعی از شهروندان بهارستان

جناب آقای مهندس حمیدرضا شیروانی
 شهردار محترم بهارستان 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد تجهیزات 
اداری و آزمایشگاهی مستعمل و اجناس ضایعاتی خود را از 
طریق برگزاری مزایده عمومی به یکی از متقاضیان واجد 

شرایط واگذار نماید.
از شرکت کنندگان دعوت می شود حداکثر ظرف  لذا 
مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهی به نشانی: 
نجف آباد – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
نجف آباد – دبیرخانه کمیسیون معامالت مراجعه و نسبت 
به ارائه درخواست همکاری خود و خرید اسناد مزایده 

اقدام نمایند.
ضمناً دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار 
است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده عمومی 
)نوبت دوم(

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد نجف آباد

کسب موفقیت های آن شرکت در ششمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ها و 
برگزاری موفق نخستین جشنواره فیلم های صنعتی کشور را به شما و تمامی همکاران 
پر تالش تبریک عرض می نماییم. توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال 

خواهانیم.

کسب موفقیت های بزرگ ذوب آهن در جشنواره های مختلف و همچنین روند رو به رشد 
آن شرکت در خصوص کیفیت محصوالت و باال رفتن تولید آن شرکت را به شما و تمامی 
همکاران زحمتکش به خصوص کارگران سرافراز تبریک و شادباش می گوییم. توفیق شما را 

از درگاه خداوند متعال خواهانیم.

روزنامه زاینده رود

روزنامه زاینده رود

جناب آقای مهندس حسن آمهدی 
مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

جناب آقای دکتر براتی 
مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

م الف/ 14537

شماره درخواست: 8910113755301208، شماره پرونده: 8909983755301272، شماره بايگاني شعبه: 891293
خواهان: شركت شهرك هاي صنعتي اصفهان،  خواندگان: قدرت اله بهرامي- الهيار دانشمند- كهزاد بنشاني مجهول المكان، موضوع: تنفيذ فسخ قرارداد 

تخصيصي حقوق انتفاع فيما بين مقوم به مبلغ 5000000 ريال و خلع يد و استرداد مبلغ مقوم به مبلغ 5000000 ريال. 
در تاريخ 89/9/8 خواهان دادخواستي با موضوع مذكور به طرفيت خواندگان به اين دادگاه ارائه كه تحت كالسه 891293 ثبت و وقت رسيدگي براي 
89/12/4 ساعت 9 صبح تعيين شده است لذا در اجراي ماده 73 ق. آ.د.م و بنا به درخواست خواهان مراتب يك نوبت آگهي مي گردد تا خواندگان قبل از 
حلول جلسه رسيدگي با حضور در دفتر دادگاه و ارائه نشاني دقيق خود و دريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم در وقت مقرر جهت رسيدگي در اين 

دادگاه حاضر شوند. در غير اينصورت دادگاه غياباً تصميم خواهد نمود.

کسب موفقیت و دریافت لوح تقدیر از نمایشگاه وزارت صنایع و معادن باعث افتخار جامعه صنعتی اصفهان 
است. این موفقیت را به شما و کلیه زحمتکشان شرکت عظیم فوالد مبارکه تبریک عرض می نماییم. 

از خداوند بزرگ توفیق شما را خواهانیم.
روزنامه زاینده رود

شماره درخواست: 8910463723100019، شماره پرونده: 8809983723100418، شماره بايگاني شعبه: 880473
خواهان: شركت شهرك هاي صنعتي اصفهان،  خوانده: شركت اطلس پارس به مديريت عاملي مصطفي طالكوب و اعظم جوهري، خواسته: تنفيذ رأي هيأت 
حل اختالف و تخليه و خلع يد، نظر به اينكه خواهان باال دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته فوق تقديم دادگاه نموده و آدرس خوانده مجهول المكان 
اعالم گرديده، با توجه به تقاضاي خواهان و تجويز دادگاه بدينوسيله به خوانده ابالغ مي شود در وقت مقرر 90/1/15 ساعت 10 جهت رسيدگي به پرونده 
شما كه به شماره 880473 تعيين وقت شده حاضر شويد، ضمناً مي توانيد يك هفته قبل از وقت فوق جهت اخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم به دفتر 

شعبه اول دادگاه حقوقي مباركه مراجعه نماييد.

والیبال  تیم  پیروزی های غرور آفرین  به خصوص  والیبال  را در   کسب موفقیت های حضرتعالی 
باریج اسانس کاشان را صمیمانه تبریک عرض نموده. موفقیت شما و کلیه دست اندرکاران تیم والیبال 

باریج اسانس را از درگاه پروردگار متعال خواهانیم.

ابالغ وقت رسیدگي

جناب آقای خزایی
مدیرمحترم شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگي

جناب آقای مهندس عشایری
مدیرکل محترم راه و ترابری و رئیس هیأت والیبال استان

مدیر دفتر دادگاه عمومي کوهپایه

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي مبارکه

روزنامه زاینده رود

ادارهكلنوسازيمدارساستاناصفهان

نوبتاول


