
زيست  محيـط  از  حفــــاظت   مــــديركـــل 
چهارمحال و بختياري گفت: اين استان به عنوان 
سومين استان پاك كشور بعد از استان هاي شمالي 
شناخته شده است. سعيد يوسف پور در همايش 
شوراهاي  رؤساي  و  شهرداران  شهري  مديريت 
اسالمي چهــارمحـــال و بختياري در گفتگو با 
از نظر  افزود: هواي چهارمحال و بختياري  ايرنا 
آاليندگي در موقعيت ممتاز و پاكيزه اي قرار دارد. 
وي از برخورداري 80 درصد جمعيت نقاط شهري 
استان از سيستم فاضالب و تصفيه خانه پساب ها 
پرجمعيت شهركرد،  داد و گفت: شهرهاي  خبر 
بروجن و فارسان از تصفيه خانه فاضالب مدرن 

برخوردارند. 
وي توليـــد روزانه 500 تن زبالــــه در سطح 
 نقــاط شهري و روستايي استان را يادآور شد و
گفت: حدود50 درصد از زباله هاي توليدي استان 
كه در نقاط شهري جمع آوري مي شود، به صورت 

اصولي دفن مي شود. 
وي از ايجاد چند صنايع مادر در استان در يك دهه 
گذشته خبر داد و گفت: كارخانه سيمان به عنوان 
اولين واحد صنعتي به سيستم تصفيه »الكترو فيلتر« 
مجهز شده است و كمترين آاليندگي هوا را نيز 
ندارد. وي آب هاي روان و سطحي استان را پاك 
ترين آب هاي جاري سطح كشور عنوان كرد و 
گفت: استان با توليد ساالنه 11 ميليارد مترمكعب 
آب در حدود 20 رودخانه خروشان، پاك ترين 

آب هاي كشور را دارد. 
برخي  در  مرزي  برون  غبار  و  گرد  ورود  وي 
روزهاي فصول گرم سال به استان را يادآور شد 
و گفت: آلودگي گرد و غبار كه از كشور عراق به 
هواي استان نفوذ مي كند، تابستان گذشته براي چند 
روز متوالي هواي اين استان را تحت تأثير خود قرار 
داد. به گزارش ايرنا، هم زمان با هفته هواي پاك، 
همايش يك روزه مديريت شهري استان با شعار 
هدفمند كردن يارانه ها، بهينه سازي مصرف انرژي 
و هواي پاك با حضور رؤساي شوراهاي اسالمي 

شهري و شهرداران استان در شهركرد برگزار شد.

چهارمحال و بختياري
 سومين استان پاك كشور  

رحیم زاده مدیرکل صدا و سیما در گفتگو با زاینده رود:

توسعه سریع زیرساخت های مراکز، مدیون  
استفاده از اعتبارات استانی دولت نهم و دهم است

ــودك و  ــه تئاتر ك ــان ما ب ميهم
نوجوان كشور شور و حالی تازه 
ــت. او در سال های  بخشيده اس
ــدان  ــه چن ــای ن ــر در فض اخي
رضايت بخش تئاتر اصفهان به 
دستاوردهای خوبی رسيده است 

و توانسته افتخارهای شايسته ای را از جمله كسب عناوين نمايش برتر 
دوره اول تئاتر عروسكی دفاع مقدس، كسب 5 رتبه در جشنواره...

فرهنگ و هنر/ صفحه6

ــورمان كه  ــم ملی فوتبال كش تي
صعودش به مرحله يك چهارم 
نهايی پانزدهمين دوره رقابت های 
جام ملت های آسيا را قطعی كرده 
 است، ثمره اين صعود شيرين را به 
نيمكت نشينان هديه خواهد كرد 

تا آنها در ديدار با امارات فرصتی برای حضور در تركيب ثابت تيم ملی 
داشته باشند. شرايط برای شاگردان افشين قطبی در...

ورزش/ صفحه7

نقل،  و  حمل  كميسيون  رئيس 
محيط زيست و فناوری اطالعات 
اصفهان،  شهر  اسالمی  شورای 
توسعه حمل و نقل عمومی را 
از سياست های راهبردی و اصلی 
پنجساله  برنامه  در  شورا  اين 

اصفهان 95 عنوان كرد. به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر 
اصفهان، مهندس ابوالفضل قربانی در حاشيه شصت و هفتمين...

شهرستان/ صفحه4

هنرمند باید یا راه را پیدا کند 
یا خود راه بسازد

ایران- امارات؛حالوت صعود زیر 
زبان نیمکت  نشینان

توسعه حمل و نقل عمومي یکي از 
سیاست هاي راهبردي مدیریت شهري 

دربرنامه اصفهان 95

صفحه 6

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

فرمانده انتظامی استان اصفهان:
از این پس کشفیات جرایم اقتصادی 
به وضوح مطرح می شوند

در دهه فجر صورت می گیرد
بهره برداری از 8 طرح عمرانی در شهرکرد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مهدی رفائی

ايجاد  ادامه  در  رود  زاينده  روزنامه 
با مديران استانی در  تعامل نزديك 
عملكردها،  سازی  شفاف  راستای 
ميزبان مديركل مديريت بحران استان 

اصفهان بود.
منصور شيشه فروش ضمن بازديد از 
دفتر مركزی روزنامه زاينده رود گفت: 
مطبوعات  برای  روز  شرايط  درك 
بايد  مطبوعات  و  است  مهم  بسيار 
به مردم آرامش دهند و اكنون زمانی 
است كه رسانه ها نقشی تعيين كننده 
در آرامش اجتماعی و عمومی ايفا 
می كنند و مثبت نگری از خواص 
مطلوب رسانه های پيشرو است كه 

بايد از آن حمايت شود.
مديركل مركز مديريت بحران استانداری اصفهان 
با اشاره به طرح جامع كاهش آلودگی هوا اظهار 
داشت: اين طرح 10 ساله 5 سال از زمان خود را 
پشت سر گذاشته و در 5 سال دوم وارد فاز جديدی 
در استان می شود كه بازنگری در مصرف سوخت 
و استفاده از سوخت پاك يكی از محورهای اصلی 
آن است كه طی اين برنامه كليه ناوگان حمل و 
نقل عمومی در ابتدا و در ادامه كليه وسايل حمل 
و نقل ماشينی، گازسوز می شوند و برای رسيدن 
 CNG به اين مهم افزايش جايگاه های سوخت
در دستور كار قرار گرفته كه تاكنون 50 درصد از 
ناوگان حمل و نقل عمومی گازسوز شده و 112 
جايگاه سوختگيری CNG به بهره برداری رسيده 
است. همچنين 50 اتوبوس دودزا از ناوگان حمل و 
نقل اتوبوس واحد اصفهان از رده خارج شده است 
و مقرر شده اتوبوس ها در حالت انتظار بيش از 4 

دقيقه روشن نمانند.
هوای  آلودگی  کاهش  جامع  طرح  تأیید 
اصفهان توسط متخصصان 13 کشور جهان 

سيزده  هيأت  سفر  از  بحران  مديريت  مديركل 
نفره ای به اصفهان در حاشيه كنفرانس تغييرهای 
اقليمی خبر داد كه طی آن متخصصان 13 كشور 
جهان، طرح جامع كاهش آلودگی هوای اصفهان 
را مورد مطالعه و بازبينی قرار داده و بر موفقيت 
اين طرح صحه گذاشتند. منصور شيشه فروش ادامه 

داد: در استان برای كاهش آلودگی هوا و مبارزه با 
خشكسالی به طور نظام مند عمل می شود و كميته 
اتاق فكر در قالب مديريت ريسك، هفته ای دو 
بار در كارگروهی ويژه با شركت استادان دانشگاه، 
خبرگان كشاورزی، شركت های صنعتی، مديران 
تشكيل  آب،  ور  بهره  شركت های  و  استان  كل 
به  آلودگی  جلسه می دهد و طرح جامع كاهش 
همراه برنامه های مبارزه با خشكسالی با دقت تمام 

در اين جلسه ها پيگيری می شود.
اثر مطلوب اولین بارش برف زمستانی بر 

آلودگی هوا و خشکسالی استان اصفهان 
اولين  اصفهان  استان  بحران  مديريت  مديركل 
بارش برف زمستانی و ايجاد جبهه ناپايدار هوا را 
 سبب خشنودی مردم به ويژه كشاورزان دانست و
گفت: در فريدونشهر 40 سانتی متر و در سميرم 
30 سانتی متر و به تناسب از شرق تا مناطق غربی 
بين 2 تا 30 سانتی متر بارش برق در استان اصفهان 
داشته ايم كه بی شك تأثير مطلوبی بر خشكسالی و 

آلودگی هوا خواهد داشت.
منصور شيشه فروش وضعيت فعلی هوای اصفهان 
پايين تر از 100 درجه و  در شاخص آلودگی را 
مراعات  در صورت  كه  دانست  مطلوب  حد  در 
عموم  وی  ماند.  نخواهد  پايدار  مردم،   نكردن 
هم استانی ها را به استفاده صحيح از خودرو دعوت 
كرد و از حسن اجرای طرح زوج و فرد توسط 
مردم قدردانی نمود و افزود: اجرای طرح زوج و 
اثرات كاهش  فرد بسيار مفيد واقع شده است و 

آلودگی هوا به وضوح قابل مشاهده 
است و ثبت داده ها در 19 ايستگاه 
سنجش آلودگی هوا و پايش دقيق 
آن با توجه به حركت ابرها و وزش 
باد، حكايت از تثبيت كاهش آلودگی 
دارد ولی اين طرح در حال حاضر تا 

6 ماه آينده اجرا می شود.
هزینه صد میلیارد تومان برای 
صنایع  آلودگی  اثرات  کاهش 

استان اصفهان 
استان  بحران  مديريت  مديركل 
اصفهان با بيان اينكه صنايع آالينده 
شده اند  شناسايی  اصفهان  استان 
مباركه  فوالد  آهن،  ذوب  گفت: 
تومان  ميليارد  ده ها  پااليشگاه  و 
صرف اقدام های زيست محيطی و 
انجام سيستم آبياری قطره ای فضای سبز نموده اند 
اين طرح  اجرای  در حال  نيز  اصفهان  نيروگاه  و 
صنايع  داد:  ادامه  فروش  شيشه  منصور  است. 
مكلف به اجرای فيلتراسيون هستند و طرح های 
صنعت  معيارهای  با  مطابق  نيز  صنايع  توسعه 
از اين پس هر كارخانه ای  پاك پيش می رود و 
يك مسئول محيط زيست خواهد داشت و طی 
دور  شهرها  محدوده  از  آالينده  صنايع   برنامه ای 

می شوند. 
كاهش  برای  كمكی  را  يارانه ها  هدفمندی  وی 
آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای و گرمای 
ناشی از وسايل گرمايشی دانست كه باعث كم شدن 
مصرف گاز خانگی شده است. شيشه فروش بر 
استانداردسازی وسايل سرمايشی گرمايشی  لزوم 
مطابق با معيارهای محيط زيستی تأكيد كرد و اذعان 
داشت: بالغ بر 100 ميليارد تومان در صنايع اصفهان 
برای كاهش آلودگی و اقدام های زيست محيطی 
هزينه شده است. شيشه فروش در پايان با اصرار بر 
استقرار مترو و توسعه حمل و نقل پاك در خصوص 
برنامه های هفته هوای پاك خاطرنشان ساخت: در 
اين هفته همايش تشكل های خودجوش زيست 
برگزار  پاك  هوای  فعال  NGO های  و  محيطی 
می شود و چاپ تمبر هوای پاك و نواختن زنگ 
هوای پاك در مدرسه ها به همراه برنامه های متنوع 
فرهنگ سازی ساير برنامه های هفته هوای پاك را 

تشكيل می دهند.

سراسری

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در بازدید از روزنامه زاینده رود: 

با افزایش جایگاه های CNG همه ناوگان 
حمل و نقل اصفهان گازسوز می شود 

رفيق  ترور  المللی  بين  دادگاه  موضوع 
به  حالی  در  آن  پيامدهای  و  حريری 
لبنان و خاورميانه تبديل  موضوع اصلی 
در  گسترده  ابهام های  وجود  كه  شده 
فضای  دروغين،  شاهدان  مانند  دادگاه 
سياسی حاكم بر پرونده و دخالت های 
امريكا و اسرائيل در روند دادگاه باعث 
شده كه بسياری از گروه های لبنانی زير 

بار نتيجه های آن نروند. 
سيد حسن نصرالـــه، برنامــــه ريزی 
 برای بی ثبــاتی لبنان را افشا كــــرد و
حريری،  رفيق  ترور  ويژه  دادگاه  گفت: 
پروژه ای اسرائيلی- آمريكايی برای تقسيم 
كردن دولت به دو قسمت است. )دادگاه 
ترور حريری حاصل تالش های امريكا 
در شورای امنيت است كه در نهايت به 
در   2007 سال  در  قطعنامه ای  صدور 
ويژه  دادگاه  ايجاد  برای  امنيت  شورای 
ترور حريری شد.( رويترز به نقل از دفتر 
لبنان(  جمهوری  )رئيس  سليمان  ميشل 
اعالم كرد كه مذاكره های تشكيل دولت 
كه قرار بوده دوشنبه اين هفته انجام شود، 
با يك هفته تأخير برگزار خواهد شد. اين 
رسانه غربی به نقل از سياستمداران لبنانی، 
دليل اين موضوع را برگزاری نشستی با 
موضوع بحران سياسی لبنان در دمشق و با 
حضور سوريه، قطر و تركيه عنوان كردند. 
منابع  از  نقل  به  هم  فرانسه  خبرگزاری 
لبنانی اعالم كرد كه محتوای كيفرخواست 
به  دوشنبه  روز  كه  ويژه حريری  دادگاه 
نزديك  آينده  در  ارايه شد  لبنانی  قاضی 

منتشر نخواهد شد. 
سوی  از  سفير  انتصاب  كه  شرايطی  در 
رسانه های  سوی  از  سوريه  در  امريكا 
امريكايی موضوعی مربوط به سال های 
رياست  شروع  زمان  از  حتی  و  گذشته 
جمهوری باراك اوباما اعالم شد، اما اين 
باشد  تالشی  سرنخ  می تواند  موضوع 
با طرف های  معامله  برای  واشنگتن  كه 
می دهد.  انجام  حريری  پرونده  درگير 
بيانيه ای  از  نقل  به  گزارشی  در  رويترز 
كه از سوی سفارت امريكا در دمشق و 
)سفير  فورد  رابرت  رسيدن  با  زمان  هم 
جديد واشنگتن در اين منطقه( منتشر شد، 
نوشت: انتصاب فورد، اقدام عملی امريكا 
برای يافتن عاليق مشترك بين دمشق و 
واشنگتن از طريق ارتباط مستقيم با مردم 
امريكا  اينكه  با  است.  سوريه  دولت  و 
تالش كرد با اين اقدام حمايت سوريه را 
به دست آورد اما اين كشور در موضوع 
دادگاه ترور رفيق حريری )نخست وزير 
اسبق لبنان( نه تنها موضعی به سود سعد 
حريری نگرفت بلكه با وی نيز به شدت 
به مخالفت برخواست. در ارتباط با معامله 
احتمالی با عربستان در خصوص حمايت 
به شكل غيرمستقيم  از سعد حريری و 
به  می توان  نيز  حريری  رفيق  دادگاه 
حسن  سيد  تلويزيونی  صحبت های 
نصراله از تلويزيون المنار اشاره كرد كه در 
آن رهبر حزب ا... بر تغييرناپذير بودن نظر 
اين گروه و متحدانش درباره مردود بودن 
وجود  با  حتی  حريری  وزيری  نخست 
سيد  كرد.  اشاره  عربستان  ميانجيگری 
حسن نصراله اعالم كرد: هرگز با دولت 
كرد.  نخواهد  موافقت  حريری  ضعيف 
درباره  گزارشی  در  فرانسه  خبرگزاری 
آخرين نطق تلويزيونی سيد حسن نصراله 
نوشت: رهبر حزب ا...، لبنان و امريكا را 
به تالش برای رايزنی با عربستان و سوريه 

برای ايجاد سازش در خصوص رد دادگاه 
توافقنامه  كرد.)طبق  متهم  حريری  ويژه 
سوری- سعودی، دولت لبنان بايد قضاتش 
را از دادگاه حريری فرا می خواند، منابع 
مالی خود را پس می گرفت و يادداشت 

تفاهم ايجاد شده را رها می كرد.( 
سيد حسن نصرالــه در آخــرين نطق 
به  بر  تأكيــد  تلــويزيونی خود، ضمن 
پروژه  با  كه  دولتی  نشناختن  رسميت 
حـريری  دادگاه  اسرائيلی  آمــريكايی- 
همكاری كند، بر حفظ آرامش در لبنان 
تأكيد كرد. وب سايت iloubnan به نقل 
از وزير امور اجتماعی لبنان هنگام افتتاح 
يك مركز خدمات توسعه ای جديد اعالم 
كرد كه شهدای مقاومت هرگز با فراموشی 
يادشان در كوچه های لبنان و رفتن كشور 
به سمت يك نبرد سياسی راضی نخواهند 
بود. شيخ محمد رشيد قبانی )مفتی اعظم 
اهل سنت لبنان( نيز با وجود حمايت از 
نخست وزيری حريری و حمايت های 
حفظ  بر  بيروت،  از  سوريه  و  عربستان 
كشور  اين  سياسی  گروه های  وحدت 
تأكيد كرد. وی درباره رخ دادن يك جنگ 
داخلی و درگيری های مسلحانه در لبنان 
هشدار داد. سيد حسن نصراله نيز اعالم 
كرد كه آشوب داخلی و فتنه قوميتی در 

لبنان خط قرمز مقاومت است. 
شبكه  يك  توسط  صوتی  نواری  انتشار 
با  لبنانی كه در آن سعد حريری  محلی 
محمد زهير الصديق كه در لبنان به عنوان 
شاهد دروغين معروف است، باعث دراز 
شدن انگشت اتهام ها به سمت حريری 

شده است. 
گـــزارش  الجــزيره  تلويزيونی   شبكه 
داد: يكی از شبكه های تلويزيون محلی 
نوار صوتی را پخش كرد  لبنان يك  در 
كه به گفته اين شبكه، حداقل 4 نفر در 
يك جلسه حضور داشتند: سعد حريری، 
اطالعات(،  شعبه  )رئيس  الحسن  وسام 
پرونده  بازجويان  از  )يكی  دين  گرهارد 
ترور حريری( و محمد زهير الصديق كه 
در لبنان به عنوان شاهد دروغين معروف 
است. سعد حريری طی سال های اخير 
هرگونه ارتباط خود با محمد الصديق را 
رد كرده بود و هنوز نه دفتر حريری و 
اظهار نظری  پارلمانی وی  فراكسيون  نه 

درباره نوار صوتی مذكور نكرده اند. 
دبيركل حزب ا... لبنان با اشاره به مفيد 
بودن تالش های سوری- سعودی برای 
نجات لبنان از فتنه آتی گفت: آمريكايی ها 
و صهيونيست ها وقتی متوجه شدند كه 
برای  سوريه  و  عربستان  تالش های 
دستيابی به راه حل مناسب به خوبی پيش 
با تمام قدرت دخالت كرده و  می رود، 
اعالم نمودند اين مشورت ها نبايد ادامه 
يابد و بايد هر چه سريع تر متوقف شود 

كه در كمال تأسف اينگونه هم شد. 
در  امريكايی  نويسنده  المب  فرانكلين 
البی  كه  كرد  اعالم  المنار  با  گفتگو 
متحده  اياالت  در  »ايپك«  صهيونيستی 
توقف  خواهان  تمام  قدرت  با  امريكا 
تمامی كمك های امريكا به لبنان خواهد 
شد و اوباما وجود يك دولت تحت نفوذ 
حزب ا... در لبنان را باعث تهديد مستقيم 
منافع راهبردی امريكا در منطقه می داند 
به  اينكه  برای  می كند  سعی  امريكا  و 
هدف های مورد نظر خود برسد، در لبنان 
آشوب به پا كند و بار ديگر سعد حريری 

را به قدرت برساند.

استانداری  انتخابات  و  سياسی  مديركل 
تهران گفت: برنامه های گراميداشت دهه 
فجر امسال بايد با رويكرد بصيرت دهی 
و روشنگری طراحی و اجرا شود. علی 
هماهنگی  ستاد  نشست  در  فدايی  اكبر 
تهران  استانداری  فجر  دهه  گراميداشت 
افزود: همان گونه كه رهبر معظم انقالب 
ايشان  با  قم  مردم  ديدار  در  اسالمی 
فرمودند، هنوز ابعاد فتنه سال گذشته به 
طور كامل مشخص نشده است، از اين 
روشنگری  زمينه  اين  در  است  رو الزم 
اظهـــار  وی  شود.  دهی  بصيرت   و 
از  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  داشت: 
22 خرداد سال گذشته تا ديدار با مردم 
فتنه را  بار واژه  قم در سال جاری، 87 
به كار برده اند كه حاكی از اهميت اين 

موضوع است. فدايی بر لزوم به كارگيری 
روش های نوين و جذاب در طراحی و 
كرد.  تأكيد  دهه  اين  برنامه های  اجرای 
معاون سياسی و اجتماعی فرماندار تهران 
نيز در اين نشست به كارگيری ظرفيت 
و توانمندی های سازمان های مردم نهاد 
گراميداشت  برنامه های  برگزاری  برای 
دهه فجر امسال را حائز اهميت خواند. 
سعيد احمدی شهركی آمادگی فرمانداری 
برپايی  در  مشاركت  برای  را  تهران 
به  نهاد  مردم  سازمان های  نمايشگاه 
منظور ارائه توانمندی های اين تشكل ها 
جنگ  ويژه  به  فرهنگی  عرصه های  در 
نرم اعالم داشت. در اين نشست اعالم 
 شد كــه تاكنــون بيش از 350 سازمان 
مردم نهاد برای حضور در اين نمايشگاه 
امور  مديركل  اند.  كرده  آمادگی  اعالم 
بانوان و خانواده استانداری تهران نيز در 
اين نشست از تشكيل ستاد دهه فجر در 
اين نهاد خبر داد و گفت: فعاليت هـای 
اين ستاد به منظور ايجاد هماهنگی بين 
بانوان  مختلف  واحدهای  و  بخش ها 
نظــری  آذر  است.  آغاز شده  تهــرانی 
پيشنهاد كــرد كه نمـايشگاهی برای ارايه 
توانمندی های بانوان تهرانی در روزهای 
هفدهم تا بيست و دوم بهمن ماه در يكی 

از خيابان های تهران برپا شود. 

پشت پرده دادگاه ترور رفیق حریری 

جهان نما ایراننصف النهار

98 درصد ساکنان جنوب سودان 
به جدایی رأی دادند 

ــده است 98 درصد ساكنان جنوب سودان  ــمارش ش طبق آرايی كه تاكنون ش
ــمال رأی دادند. به گزارش ايلنا به نقل از الجزيره، نتيجه اوليه  به جدايی از ش
همه پرسی جنوب سودان نشان می دهد كه 98 درصد از رأی دهندگان در جنوب 
سودان به جدايی از شمال رأی دادند و 55 درصد ساكنان شمال اين كشور هم 
به جدايی رأی دادند. اين در حالی است كه اپوزيسيون سودان اعالم كرده كه اگر 
دولت، وزير امور مالی را بركنار نكرده و پارلمان را به دليل اتخاذ تصميم افزايش 
ــزار می كند. ائتالف  ــی كاالها منحل نكند، تظاهرات خيابانی برگ قيمت  برخ
اپوزيسيون سودان كه از حدود 20 حزب تشكيل شده است، طی بيانيه ای اعالم 
كرد كه خواستار بركناری وزير امور مالی كه در ارايه اليحه بودجه، رويكردی 
صادقانه نداشت و همچنين انحالل پارلمان كه افزايش قيمت ها را حتی بدون 
پرسش از وزير امور مالی تصويب كرد، هستيم. »كمال عمر«، يكی از مقام های 
رسمی اپوزيسيون سودان گفت كه رهبران احزاب مخالف دولت تصميم دارند 
ــد. وی ادامه داد كه  ــرای برنامه ريزی تظاهرات خيابانی با يكديگر ديدار كنن ب
ــدن برای انقالب  ــيون آماده مبارزه برای تغيير بوده و در حال آماده ش اپوزيس
ــت. بنا بر اين گزارش، خارطوم اوايل ماه جاری ميالدی اقدام های  مردمی اس
ــامل كاهش يارانه محصوالت نفتی و افزايش بهای شكر  اضطراری ويژه ای ش
ــری بودجه خود اعالم كرده بود. تصميم اپوزيسيون برای  را برای جبران كس
برگزاری تظاهرات خيابانی در مقطع زمانی بسيار حساسی كه قرار است نتيجه  
همه پرسی استقالل جنوب سودان از شمال در آينده نزديك به شكل نهايی و 
رسمی اعالم شود، اتخاذ شده است. سياست های دولت سودان مبنی اختصاص 
بودجه ای قابل توجه برای مسائل دفاعی، افزايش بدهی ها و همچنين افزايش 
حجم واردات برای جبران كمبود توليد داخلی، اين كشور را با بحران اقتصادی 

عميقی رو به رو كرده است.

چین اعزام نیرو به کره  شمالی را رد کرد 
چين با رد گزارش ها درباره اعزام نيروی نظامی به كره شمالی، گفت كه بدون 
ــوری حتی يك سرباز هم نخواهد فرستاد. به  ــازمان ملل به هيچ كش توافق س
گزارش ايلنا به نقل از شين هوا، براساس اين گزارش، چين اخبار منتشر شده 
درباره گفتگوهای پكن با پيونگ يانگ برای آرايش نيروهای نظامی خود در مرز 
كره شمالی را بی اساس خوانده است. به گفته يكی از مقام های وزارت دفاع چين 
كه نامش فاش نشده، پكن بدون تأييد سازمان ملل، حتی يك سرباز هم به هيچ 
يك از كشورهای دنيا نخواهد فرستاد. اين در حالی است كه يكی از روزنامه های 
ــت جمهوری اين كشور گزارش داد  كره جنوبی، به نقل از يك مقام كاخ رياس
كه پكن و پيونگ يانگ در مورد جزئيات طرح استقرار سربازان چينی در شهر 
»راسون« كره شمالی با يكديگر گفتگو كرده اند. اين مقام دولت كره  جنوبی گفت 
ــربازان از تأسيسات بندری در شهر نام برده محافظت خواهند كرد.  كه اين س
ــئول نيز گفت كه اين اقدام به  ــد امنيتی دولت س در همين حال، يك مقام ارش
چين اجازه می دهد تا در صورت بی ثباتی كره شمالی، وارد عمل شود. نيروهای 
نظامی چين از سال 1994 در كره شمالی مستقر هستند. اما يك مقام وزارت دفاع 
چين گفت كه تنها در شرايط بسيار خاص از قبيل مأموريت های حفظ صلح و 
عمليات های امدادی كه مورد تأييد سازمان ملل باشد، پكن نيروهای نظامی خود 

را به كشورهای ديگر اعزام خواهد كرد.

حامد کرزای به روسیه سفر می کند 
يك مقام افغان كه فاش نشدن نامش را خواستار شد، گفت كه »حامد كرزای«، 
رئيس جمهوری افغانستان 20 ژانويه سفر دو روزه خود را به مسكو، پايتخت 
روسيه آغاز می كند. رئيس جمهوری افغانستان با هدف گفتگو در مورد روابط 
ــد. به گزارش ايلنا به نقل  ــكو ديدار می كن دو جانبه اين هفته با مقام های مس
ــه، يك مقام افغان كه فاش نشدن نامش را خواستار شد،  از خبرگزاری فرانس
ــفر دو روزه خود را به مسكو، پايتخت  گفت كه »حامد كرزای«، 20 ژانويه س
ــتان در اين زمينه اعالم كرده كه  ــيه آغاز می كند. وزارت خارجه افغانس روس
ــوی ديمتری مدودف )رئيس جمهوری روسيه( به مسكو دعوت  كرزای از س
شده است اما زمان سفر وی به روسيه را اعالم نكرد. روسيه در يك دهه اخير 
ــترده ای با كابل داشته و كمك های نظامی و تداركاتی به ارزش  همكاری گس
حدود 50 ميليون دالر به كابل داده است. مسكو همچنين به امريكا اجازه داده 
ــت محموله های نظامی خود را از طريق خاك روسيه به افغانستان منتقل   اس

كند. 

ناآرامی های تونس افزون بر یک و نیم 
میلیارد یورو خسارت داشت 

احمد فريعه وزير كشور جديد تونس اعالم كرد: زلزله سياسی هفته های اخير 
ــمال آفريقا، يك ميليارد و ششصد ميليون يورو )معادل 2/2  ــور ش در اين كش
ــت.  به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، براساس  ميليارد دالر( هزينه داش
محاسبه های انجام شده با معيار صندوق بين المللی پول، اين ميزان ضرر و زيان 
نا آرامی ها، به طور تقريبی معادل 4 درصد توليد ناخالص داخلی تونس درسال 
2010 ميالدی است. وزير كشور تونس گفت: دو سوم اين ميزان خسارت به جا 
مانده از نا آرامی ها مربوط به قطع فعاليت های اقتصادی در اين كشور در جريان 
برپايی اعتراض ها عليه رئيس جمهور بركنار شده زين العابدين بن علی و يك 

سوم ديگر آن مربوط به از دست دادن درآمدهای صادراتی است. 

عربستان، 3 مرکز فناوري نانو 
تأسیس کرد 

وزير آموزش و پرورش عربستان سعودي از تأسيس 3 مركز فناوري نانو و طرح 
تأسيس 37 مركز ديگر به منظور حمايت از تحقيقات علمي خبر داد. به گزارش 
ايرنا، روزنامه كويتي االنباء به نقل از فيصل بن عبداله بن محمد آل سعود )وزير 
آموزش و پرورش عربستان( تأكيد كرد كه اين وزارتخانه تالش مي كند تا 40 
مركز تحقيقاتي در سراسر اين كشور تأسيس كند كه تاكنون سه مركز علمي آن 
به بهره برداري رسيده است.  وي در مراسم برگزاري اولين همايش فناوري 
نانو در خليج فارس در شهر رياض افزود: بناي 10 مركز ديگر نيز در دست 
اقدام است و تالش مي كنيم تا اين عدد به 40 مركز در سراسر عربستان برسد. 
از سوي ديگر عبدالرحمن بن محمد البراك )معاون وزير آموزش و پرورش 
عربستان( نيز از قصد اين وزارتخانه براي برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه 
فناوري نانو براي كاركنان اين وزارتخانه، در دانشگاه ملك سعود خبر داد و 
گفت: وزارتخانه متبوعش قصد دارد افراد متخصص و واجد شرايط در زمينه 

فناوري نانو را جذب نمايد. 

27 جنگجوي طالبان درجنوب 
افغانستان کشته شدند 

دفتر مطبوعاتي ارتش افغانستان اعالم كرد كه طي عمليات نيروهاي ارتش در 
استان هلمند، 27 جنگوي طالب كشته و 13 نفر نيز زخمي شدند.  به گزارش 
ايرنا، محل اين عمليات، شهرستان هاي سنگين، گرشك و موسي قلعه اعالم 

شده است. 
گفته مي شود دو فرمانده محلي شورشيان نيز در ميان كشته شدگان هستند. 

گروه شورشي طالبان تاكنون در واكنش به اين ادعاي ارتش افغانستان، اظهار 
نظري نكرده است. اين عمليات ارتش بخشي از عمليات بزرگ موسوم به »اميد« 
عنوان شده است كه دو هفته قبل به هدف پاكسازي پناهگاه هاي شورشيان در 

استان هاي قندهار، هلمند، زابل و ارزگان آغاز شد. 

الدن سلطانی

تصريح  رود  زاينده  با  گفتگو  در  كرمی   سردار 
شامل  را  مختلفی  موارد  اقتصادی  جرايم  كرد: 
می شود كه تا حدودی درباره فعاليت پليس در 
كشفيات اين جرايم اطالع رسانی شده اما از اين 
پس سعی می كنيم اين كشفيات را بيش از گذشته 

به وضوح مطرح كنيم.
قاچاق  انواع  شامل  اقتصادی  جرايم  افزود:  وی 
و...  اختالس ها  خواری،  زمين  سوخت،  و  كاال 
نقش  جرايم  اين  كشف  در  پليس  كه  می شوند 

عمده را ايفا می كند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان درباره ميزان كاالی 
سال  ابتدای  از  پليس  توسط  قاچاق كشف شده 
ارزش  ماده،  اين 10  در  كرد:  خاطرنشان  تاكنون 
قاچاق كه توسط نيروی انتظامی كشف شده اند 
سردار  است.  بوده  تومان  ميليارد  به 7/5  نزديك 
مالی و  پرونده برخی مؤسسه های  كرمی درباره 
اعتباری گفت: اين پرونده ها مربوط به حوزه جرايم 
اقتصادی می شود و در اين رابطه 12 مؤسسه مالی 
و اعتباری مشكل داشتند كه شكايت های زيادی 

هم از آنها صورت گرفته است.
در اين موارد نيز پليس در حوزه مربوط به خود 
فعاليتش را شروع می كند و تا تشكيل پرونده جهت 

سير مراحل قانونی در دادگستری پيش می رود. 
وی در خاتمه به موردی از قاچاق سوخت اشاره 
از اجرای طرح هدفمندسازی  قبل  افزود:  كرد و 
قاچاق  ليتر سوخت  ميليون  يارانه ها حدود 1/5 
در  نيز  چنينی  اين  مواردی  واقع  در  شد.  كشف 
بخش جرايم اقتصادی محسوب می شود و بايد 
متذكر شويم كه پليس در مقابله با اينگونه جرايم 
نيز هوشيارانه عمل می كند و با اينكه در استان ها 
حوزه مستقل در اين رابطه وجود ندارد از اين به 
اطالع رسانی واضح  ما همانند ساير جرايم  بعد 
موارد  اين  در  ديگر  بيان  به  نمود،  خواهيم   تری 

شفاف سازی خواهيم كرد.

زاینده رود  
شهردار شهركرد از بهره برداری 8 طرح عمرانی هم زمان با ايام ا... دهه 
مبارك فجر خبر داد. اردشير نوريان در نشست ويژه بررسی آخرين وضعيت 
پروژه های عمرانی شهرداری شهركرد، به طرح های آماده بهره برداری در دهه 
فجر امسال اين شهر اشاره كرد و اظهار داشت: هشت طرح عمرانی شامل 
زيرگذر خيابان دشتی، بازگشايی امتداد خيابان ياسر، سازه فضايی بازار روز 
ولی عصر، بازگشايی باند دوم جاده دانشگاه آزاد اسالمی، فاز نخست سالن 
چند منظوره سرچشمه ها، اصالح هندسی خيابان حافظ به جمهوری اسالمی، 

پارك سوار ميدان دانش و فاز نخست ايستگاه آتش نشانی فن آوران است.
شهردار شهركرد خاطرنشان كرد: برای افتتاح اين طرح ها افزون بر 22 ميليارد 
نوريان  است.  شده  هزينه  شهرداری  اين  داخلی  اعتبارهای  محل  از   ريال 
افزود: تمام تالش خود را خواهيم كرد كه در حوزه فنی و عمران تمام كارها 
و پروژه ها با نگاه علمی و بر بسترهای علمی اجرايی شود و اثربخشی و 
كارشناسی بودن تمام پروژه ها مورد توجه ويژه قرار گرفته است. وی با بيان 
اينكه شهر شهركرد به عنوان مركز استان بايد چهره ای مناسب و در شأن مردم 
اين شهر و استان داشته باشد گفت: در اين راستا تالش خواهيم كرد كه همه 
مؤلفه های شهری عالوه بر برخورداری از ايمنی و استحكام، از نظر منظر و 

نما هم مناسب باشند.

مديركل نوسازی و بهسازی مدارس استان اصفهان گفت: در برنامه چهارم 
توسعه، 4 ميليارد دالر برای تخريب و بازسازی مدرسه های فرسوده كشور 
به تصويب رسيد كه از اين ميزان اعتبار سهم استان اصفهان يك هزار ميليارد 
ريال است. محمد حسين سجاد در گفتگو با ايرنا اظهار داشت: با اين ميزان 
اعتبار يك هزار و 600 كالس احداث و تحويل آموزش و پرورش شده است. 
وی افزود:  در حال حاضر 400 مدرسه ديگر در دست ساخت است كه طبق 
برنامه زمانبندی از 70 درصد پيشرفت فيزيكی برخوردار است. به گفته وی، در 
صورت جذب اعتبار اين تعداد كالس تا پايان سال جاری نيز تحويل آموزش 
و پرورش خواهد شد. سجاد، با اشاره به اختصاص 26 هزار ميليارد ريال 
اعتبار تخريب و بازسازی مدارس در برنامه چهارم توسعه كشور افزود: در 
برنامه پنجم توسعه هم با باقيمانده اعتبار برنامه چهارم، حدود 50 هزار ميليارد 
ريال برای طرح تخريب و بازسازی مدرسه های كشور به تصويب نمايندگان 

دولت رسيده است. 
مديركل نوسازی و بهسازی مدارس استان اصفهان يادآور شد: با اختصاص 
اعتبار سهم استان اصفهان، در مدت سه سال 5 هزار كالس تخريبی اين استان 
بازسازی و در 8 هزار كالس هم عمليات مقاوم سازی انجام خواهد شد. 
سجاد، به 5 هزار و 400 واحد آموزشی در اين استان اشاره كرد و گفت: 20 

درصد مدرسه های استان به صورت دو نوبته اداره می شود. 

اين  فرماندار اصفهان، ريشه كنی بی سوادی در 
دولت  مهم  اولويت های  از  يكی  را  شهرستان 
دستگاه های  همكاری  خواستار  و  كرد  عنوان 
ذيربط در اين حركت ملی شد. به گزارش روابط 
در  حاجيان  مظفر  اصفهان،  فرمانداری  عمومی 
جلسه ستاد اجرايی برنامه راهبردی سوادآموزی، 
ميزان سوادآموزی در اين شهرستان را 94 درصد 

عنوان كرد. 
وی اظهار داشت: درصدد رساندن آمار سوادآموزی 
به 97 درصد و استاندارد جهانی هستيم. حاجيان 
طــرح هــر مــدرسه يك كالس سوادآموزی، 

آموزش  طرح  و  مربيان  و  اولياء  انجمن  طرح 
اجرا  دست  در  طرح های  جمله  از  را  عمومی 
سوادآموزی  افزايش  راستای  در   90 سال  برای 
در اين شهرستان برشمرد. وی خواستار همكاری 
آموزش و پرورش و مراكز بهداشتی روستايی در 
دادن  قرار  اختيار  در  و  بی سواد  افراد  شناسايی 
كالس های مدارس به نهضت سوادآموزی برای 
فرماندار  شد.  سوادآموزی  كالس های  تشكيل 
اصفهان، تقويت مراكز يادگيری محلی را از ديگر 
افزايش  و  بی سوادی  كنی  ريشه  راهكارهای 

مهارت های مختلف افراد جامعه دانست.

فرماندار اصفهان: 

ریشه كنی بی سوادی از اولویت های دولت در این شهرستان است 

فدایی: 
برنامه های دهه فجر با رویکرد

بصیرت دهی و روشنگری اجرا شود 

فرمانده انتظامی استان اصفهان:
از این پس كشفيات جرایم اقتصادی به وضوح مطرح می شوند

چه خبر از پایتخت

در دهه فجر صورت می گیرد

بهره برداری از 8 طرح عمرانی در شهركرد
اختصاص یک هزار ميليارد ریال برای 
تخریب و بازسازی مدارس اصفهان  
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رو در روآژیر

رئيس سازمان نظام روانشناسی گفت: 
هر گونه تحقير و تنبيه فرزند بزرگتر در 
مقابل فرزند كوچك تر حس حسادت 
فرزند بزرگتر را بر می انگيزد. غالمعلی 
ــروز در گفتگو با فارس با بيان اينكه  اف
ــان ها محبت پذير، قهرستيز و  همه انس
تنبيه گريزند اظهار داشت: كوچكترها 
ــتر بروز  ــی را بيش ــاز و ويژگ ــن ني اي
می دهند و بزرگترها نيز مثل كوچكترها 
ــت و احترامند. بهترين و  نيازمند محب
ــرای نهادينه كردن اين  ــن راه ب مؤثرتري
ــردن اصل محبت  3 موضوع، حاكم ك
يعنی تأييد و تكريم شخصيت، گذشت 
و ايثار، صداقت و صميميت، شجاعت 
ــان است. وی  اخالقی، عدالت و احس
ــالم و  افزود: الزمه تربيت فرزندانی س
صالح و برخورداری از جو خانوادگی 
ــن  ــاط، حس ــرم و صميمی و با نش گ
ارتباط و پيوند عاطفی همسران است. 
افروز تصريح كرد: همسران بايد سعی 
كنند با همه جاذبه های فطری ، طبيعی، 
ــگری  ــری و قدرت آرامش ــر همس هن
ــت و تكلف،  ــه دور از هر من ــود، ب خ
ــش را در دل هم بارورتر  موهبت آرام
ــت كه همسر  كنند. بنابراين طبيعی اس
ــز و  ــار محبت آمي ــل رفت ــز در مقاب ني
جاذبه های گيرای كالمی و رفتاری كه 
ــتمر و پايدار است، همه محبت و  مس
ــر فرزندان  ــی خود را نثار همس دلگرم

خويش می كند. 
ــياری از مواقع  ــرد: بس ــه ك وی اضاف
ــی از عدم  ــدر با فرزند ناش درگيری پ
محبت و ارتباط محبت آميز با همسرش 
ــد زبان  ــادران باي ــن م ــت. همچني اس
ــكر و محبت را با فكر و  قدردانی، تش
انديشه و زبان و رفتار خود به فرزندان 
بياموزند. اين متخصص روانشناسی با 
ــرام فرزند بزرگتر الزمه  بيان اينكه احت
ــت گفت: اگر  ــی فرزندپروری اس مش
ــتر توجه شود،  به فرزند كوچكتر بيش
زمينه رشد احساس حسادت و بدبينی 
و عصبانيت در بچه های بزرگتر فراهم 
ــعی كرد همه امور  ــود و بايد س می ش
فرزند كوچك را به فرزند بزرگتر سپرد، 

چرا كه تكريم شخصيت او فوق العاده 
ــزود: اگر بچه  ــت. وی اف ضروری اس
ــد بزرگتر  ــكايتی از فرزن ــك ش كوچ
ــد بزرگتر را در  ــرد، هرگز نبايد فرزن ك
ــد كوچك تحقير، تهديد و  مقابل فرزن
تنبيه كرد. بايد اجازه داد محبت فرزند 
بزرگ به دل فرزند كوچك بنشيند چرا 
ــت كه علت اصلی  كه واقع امر اين اس
ــر و تنبيه  ــد و تحقي ــا، تهدي لجبازی ه

كودك و نوجوان است. 
حسادت چيست و چرا اين قدر دردآور 
است ؟حسادت سنجيدن است و مقايسه 
ــبت به مقايسه شرطی شده ايم؛  و ما نس
ــه در حال مقايسه  به گونه  ای كه هميش
كردن هستيم. ديگری خانه  بهتری دارد، 
ــری دارد، ديگری  ــدن زيبات ديگری ب
ــتری دارد، ديگری شخصيت  پول بيش
پرجذبه تری دارد. تداوم مقايسه  خويش 
ــه از كنارتان می گذرد  با هر آن كس ك
پيامدی ندارد جز حسادت در حقيقت 
حسادت محصول جانبی شرطی شدن 

نسبت به مقايسه است. 
پس اگر شما مقايسه كردن را رها كنيد، 
ــادت نيز ناپديد می شود. آن گاه به  حس
ــتيد  ــی می فهميد كه خودتان هس راحت
ــتيد، و نيازی  ــس ديگری نيس و هيچ ك
ــيد.  ــس ديگری باش ــت كه ك هم نيس
ــما خودتان را  ــت كه ش اين خوب اس
ــد، و اگر  ــه نمی كني ــا درختان مقايس ب
ــاس حسادتی عظيم  نه شروع به احس
می كرديد: چرا سبز نيستيد؟ چرا خداوند 
ــبت به شما سخت گير بوده  اين قدر نس
ــت … و چرا گل نمی دهيد؟ حتی  اس
شانس آورده ايد كه خود را با پرندگان 
ــا، با كوه ها؛  ــنجيد، با رودخانه ه نمی س
ــياری  ــه در آن صورت رنج بس چرا ك
می برديد. چون شرطی شده ايد كه خود 
ــه كنيد؛ شما  ــان ها مقايس را فقط با انس
ــا طوطی ها  ــا طاووس ها و ب خود را ب
ــادت شما  ــنجيد و اگر  نه حس نمی س
ــتر و بيشتر می شد. شخص حسود  بيش
چنان بار سنگينی از حسادت را متحمل 
ــود كه به هيچوجه ديگر قادر به  می ش

زندگی كردن نيست. 

ــتان  ــی رايانه ای اس ــو نظام صنف عض
ــودن فارغ  ــنا نب ــت: آش ــان گف اصفه
ــون  فن ــا  ب ــگاهی  دانش ــالن  التحصي
از  كار  و  ــب  كس ــای  مهارت ه  و 
ــازار فناوری  ــكالت ب ــم ترين مش مه

اطالعات كشور است. 
احسان محسن پوريان در گفتگو با ايرنا 
افزود: ورود به هر شغلی نيازمند چند 
ــلط كافی  ــی از جمله تس عنصر اساس
ــغل و فنون  ــه دانش و مهارت آن ش ب
كسب و كار است كه اين امر در بازار 
 فناوری اطالعات كشور چندان رعايت 

نمی شود.
وی با تأكيد بر اينكه اين مسأله مشكل 
بسياری از فارغ التحصيالن دانشگاهی 
ــای  ــت: بنگاه ه ــار داش ــت، اظه اس
ــتخدام مجبور  ــادی به هنگام اس اقتص
ــان زيادی برای  به صرف هزينه و زم
ــوزش نيروهای كم تجربه  توجيه و آم
ــتند. به گفته وی بسياری از فارغ  هس
ــگاهی پس از ورود  ــالن دانش التحصي
ــد به صحنه رقابت بازار، به اين  پر امي
ــوند و  دليل با ناماليمات روبرو می ش

باعث سرخوردگی آنها می گردند. 
محسن پوريان با اشاره به جوان بودن 
بازار فناوری اطالعات كشور افزود: اين 
مسأله ممكن است منجر به رفتارهای 
ــی تخلف در  ــون و حت ــارج از قان خ
ــب فضای بازار   حوزه صنفی و تخري
ــاره به اينكه دانشگاه  ــود. وی با اش ش
ــای علمی  ــن كنندگان نيازه ــا، تأمي ه
ــتند، تصريح  ــراد هس ــك اف و آكادمي

ــالت يك نظام آموزشی فقط  كرد: رس
ــت  آموزش علوم و فنون تئوريك نيس
ــازی  ــه بايد به آموزش و آماده س بلك
افراد برای استفاده از علوم و ورود به 

بازار كار و ايجاد شغل نيز بپردازد. 
ــا تأكيد بر  ــناس نرم افزار ب اين كارش
اينكه فنون كسب و كار بايد از دوران 
ــدارس تدريس و  ــه آموزش در م اولي
ــراد بارور  ــل برای اف ــول تحصي در ط
ــنا بودن  ــود، گفت: آش ــه ش و نهادين
ــا رفتار  ــگاه ب ــارغ التحصيالن دانش ف
ــائل  ــازار، مس ــغلی، ب ــازمانی و ش س
ــاط حاكم  ــی و ارتب ــی و قانون حقوق
ــب و كار ضروری  ــوع كس ــر ن  بر ه

است. 
محسن پوريان يكی ديگر از مشكالت 
بازار فناوری اطالعات كشور را دانش 
ــرد و افزود:  ــارت عنوان ك فنی و مه
ــی از ضروريت  ــارت فن ــش و مه دان
ــت كه يك كارجو بايد داشته  هايی اس
ــد در حالی كه امروزه فقط داشتن  باش
ــی با نمره قبولی مالك  مدرك تحصيل

استخدام افراد است. 
ــای  ــه خروجی ه ــان اينك ــا بي وی ب
ــی قرار  ــت خوب ــك در وضعي آكادمي
ــنجی  ــدارد و ابزاری برای كيفيت س ن
دانشگاهی ايجاد نشده است، تصريح 
ــی يك دانشگاه  ــتم آموزش كرد: سيس
ــی دقيق و  ــد ارزياب ــد دارای فراين باي
ــی باشد تا فقط  بدون مصلحت انديش
ــش فنی و  ــنجش دان ــره، مالك س نم

مهارت نباشد. 

يكی بود يكی نبود، زير گنبد كبود، غير از خدا هيچ كس 
ــتی است آغاز جهان، آنجا  نبود و اين همان ايده آغاز هس
 كه غير از خداوندگار كسی وجود نداشت و سرآغاز همه 
قصه ها وجود خداوند است كه اگر آن يكی نباشد زيرگنبد 
ــود.  الال الال گل پونه، الال الال  ــی نيز نخواهد ب كبود كس
ــب بو  گل الله، الال الال گل ليال گل مريم، الال الال گل ش
و جهان گلستانی پر از گلی های بهشتی است كه مادرانه 

كودكان اش را نوازش می كند.
الالال گل مادر، گل گريه، گل خنده، گل بابا و جهان سرشار 
ــت بچه هايی كه با قصه های  از گلهای به نام بچه ها اس
خوب بزرگ می شوند. پريا قصه ها می گفتند، قصه سارا 
ــه با انار كوچك اش به جنگ پليدهای رفت، قصه مادر  ك
بزرگ، كه غصه روزگار خود شده بود، پريای قصه گو از 
آسمان ها به زمين آمده اند و بچه های خوب برای شنيدن 
ــت مانند بهار جوانه می زنند. سخن  قصه های پريا درس
ــخن كودكانه يكی از شيرين ترين و  گفتن از كودك و س
پرحالوت ترين نوع گفتار بشری است كه انسان بزرگسال 
ــخن بزرگساالن نيز  ــنيدن آن لذت می برد، اما آيا س از ش
ــيرينی را خواهد داشت؟  برای كودكان همين حالوت ش
ــون با خلق داستانی  ــتن اندرس ــالها پيش هانس كريس س
ــتن مرزهای  ــت با شكس ــت عنوان جوجه اردك زش تح
ذهنی كودكان و بزرگساالن، توانست در ادبيات جهان به 
ــول بزرگی را ايجاد كند. ادبيات  ويژه ادبيات كودكان تح
ــت، كه  كودك همواره يكی از گونه های خاص ادبی اس
برای پرداختن به آن بايد دقت عمل خاصی به خرج داد تا 
بتوان با دنيای شيرين و شكنده كودكان ارتباطی صميمی و 
دايمی برقرار كرد. جشنواره قصه گويی منطقه سوم كانون 
ــهركرد به  پرورش فكری كودكان و نوجوانان ايران در ش
ــت و برگزاری اين  ــه روز در حال برگزاری اس مدت س
گونه جشنواره ها بيانگر توجه ويژه كانون پرورش فكری 

كودكان و نوجوانان به ادبيات كودك است. 
ــتفاده از  ــان كانون های پرورش فكری كودكان با اس مربي
ــيوه های جديد، با بهره برداری از متون كهن  ابزارها و ش
ــی به زبان كودكانه برنامه اجرا می كنند تا در ارتباط با  ادب

كودكان موفقيت خود را به اثبات برسانند. اما مهم ترين و 
حساس ترين نكته اينجاست كه تا چه اندازه اين شيوه ها 
ــد بود، بايد تأمل  ــر روی ذهن كودكان تأثيرگذار خواه ب
ــنواره ها در سال های بعد  كرد و ديد كه فرآيند اين جش
ــه خواهد بود؟ اين روزها كه  بر روی ذهن كودك چگون
كودكان سرشار از كاراكترهای فيلم های انيميشنی هستند 
ــل هفته ای يك بار كارتون های  و يا برخی از آنها حداق
ــته فيلم های  ــن می بينند آيا از گزند روايت ناخواس خش
اكشن پويانمايی شده در امان خواهند بود؟ اين روزها اگر 
ــی دی های خارجی كارتون ها حتی به زبان  برنامه و س
اصلی نيز باشد، كودكان تا آخر آن را تماشا می كنند و اين 
يعنی كودكان نسل امروز در جهان انيميشن با قهرمان های 
رنگارنگ كارتون ها برادر خوانده خواهر خوانده شده اند. 
نقش رسانه ها در اجرايی كردن ادبيات كودك بسيار مؤثر 
ــدی پيش كتاب هری پاتر در  ــت چرا كه چن و حياتی اس
ــر توانست توجه كودكان را به خود جلب كند و  بازار نش
تأثيرهای زيادی بر روی شكل گيری ذهن كودكان بگذارد 
ــتقبال خوبی  و نوجوانان نيز برای خواندن اين كتاب، اس

كردند. 
ــن كتاب، همانا  ــودكان و نوجوانان به اي ــل گرايش ك دلي
ــوع پردازش قصه  ــت و ن خيال پردازی كودكانه بوده اس
ــخصيت های اين داستان اگرچه با هيچ فرهنگی در  و ش
دنيا همساز نبود، اما نويسنده انگليسی آن به دليل رويكرد 
زيركانه رسانه های غربی به اين داستان، به موفقيت بزرگی 
ــتان، بازی های  ــر اين داس ــيد. همزمان با خلق و نش رس
ــد و اين امر به توجه كردن  ــه ای آن نيز وارد بازار ش رايان
ــتر كودكان و نوجوانان به داستان هری پاتر دامن زد.  بيش
ــار از داستان های پرمغز و  در حالی كه ادبيات ايران سرش
غنی كودكانه است، اما نپرداختن كارشناسانه به آن، موجب 
بيگانه شدن خانواده های ايرانی با اين ادبيات داخلی شده 

است. 
كتاب هايی مانند موش و گربه عبيد زاكانی، چل دزد بغداد 
و حتی سمعك عيار از جمله داستان های موفق كالسيك 
ــاهنامه نيز فرصتی برای قصه های  ايران است و حتی ش

كودكانه است كه آن را به روايت كودكانه به صحنه كشاند. 
ــتان های كهن ايران كه سرشار از پند و اندرز هستند  داس
می تواند در ادبيات كودك نقش داشته باشد، اما متأسفانه 
هنوز اين كار صورت نگرفته است. اگر چه استقبال كودكان 
از برخی كتاب های پرفروش جهان مختص ايران نيست 
ــتقبال كودكان  ــدن اين كتاب ها موجب اس اما جهانی ش
ــد. گرچه در گذشته به ادبيات كودك  ايرانی نيز از آنها ش
ــد و برخی از ناشران سهيمه كاغذ نشر  كم توجهی می ش
ــاالن مصرف  كتاب كودك را در حوزه كتاب های بزرگس
می كنند اما امروزه سهم بسزايی از بازار نشر كتاب در ايران 
ــر  به كتاب كودك اختصاص دارد. دليل كم توجهی به نش
ادبيات كودك و همسو نبودن رسانه ها با اين گونه ادبيات 
ــده بود كه جای خالی كتاب كودك در بازار نشر  باعث ش
در گذشته احساس شود اما امروز كتاب كودك يك كاالی 
معتبر و مجزا در بازار نشر است كه شايد بخش عمده ای 
ــاالنه را نيز به خود اختصاص داده  از چاپ كتاب های س
است. اكنون برخی از روزنامه ها نيز صفحه ای به ادبيات 
كودك اختصاص می دهند و گامهای بلند و مثبتی در اين 
زمينه برداشته شده و اين امر می تواند جرقه خوبی برای 

توجه كردن به ادبيات دانايی محور كودك باشد. 
زمانی بود كه برخی از مولفان ادبيات كودك آنقدر ادبيات 
ــت كم  ــد و كودكان را دس ــی می دان ــل موضوع را تنزي
می گيرند كه كودكان رقبتی به خواندن كتاب نمی كردند 
ــده به  ــا كودكان پس از قرائت يكبار قصه نگارش ش و ام
نقد روايتی كتاب می پردازند. اگر خانواده ها از نشر كتاب 
ــتقبال كنند اين گونه ادبی پر مخاطب از حالت  كودك اس
قهر و آشتی خود بيرون می آيد و يك روند مطلوبی را در 
ــت و سرمايه گذاری در اين زمينه هدر  چاپ خواهد داش
نرفته و به صرفه خواهد بود. ادبيات كودك ادبيات بسيار 
حساس است و تنها كسانی كه در اين زمينه تخصص دارند، 
ــان حوزه فيلم كودك  بايد اقدام به تاليف كنند. كارشناس
ــودك به زبان خود كودك صحبت  معتقدند كه، بايد با ك
ــوان او را مجبور به فهم بيش از حد ذهنش   كرد و نمی ت

كرد. 
تصويرسازی برای كودكان بايد متناسب با نياز و خواسته ها 
ذهنی آنها پيش برود و در چند سال اخير گام های بسيار 
ــته است. كانون  ــر كتاب ها كودك برداش مثبتی برای نش
پرورش فكری كودكان و نوجوانان به تنهايی نمی تواند در 
غنی سازی ادبيات كودك اقدام كند، بلكه متوليان فرهنگی 
نيز بايد گام های بلندی را در اين زمينه بردارند. هم اكنون 
برخی از كتاب های بازاری كه بدون توجه دست اندركاران 
فرهنگی انتشار می يابند، غير استاندارد هستند و به ذهن 
كودك آسيب جدی می رسانند. خيال پردازی بيش ازحد 
آفت بزرگ كتاب های بازاری و غير كارشناسی شده حوزه 
ادبيات كودك است و خيال پردازی در كتاب های كودكان 
ــد تا از ايجاد اوهام و توهم در  ــی شده باش بايد كارشناس
كودكان جلوگيری كند. كودكان معماران بزرگ خالقيت 
هستند و در پرورش فكری كودكان و نوجوانان برای بروز 
اين خالقيت ابزارهای مناسبی فراهم شده و طرح فتورمان 
ــتان متناسب با ذهن كودك،  ــازی متن داس يا تصويری س
بهترين ايده برای ايجاد جذابيت در داستان های كودكانه 

است. 

جامعه

زاینده رود
بی احتياطی خانواده ها و عدم رعايت اصول ايمنی از 
مواردی هستند كه سبب می شوند سارقان موفق به سرقت 
ــه دار  ــد. يكی از تهديداتی كه امنيت جامعه را خدش گردن
ــت با به كارگيری  ــرقت است. بنابراين الزم اس می كند س
ــاس امنيت و سهيم شدن  ــبت به افزايش احس مواردی نس
ــئول در ايجاد امنيت پايدار نقشی  ــهروند مس در مقوله ش
ــيم. معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی  ــته باش مؤثر داش
شهرستان اصفهان هشدارهايی را در پيشگيری از سرقت های 
ــاره  ــه به دو مورد از آن اش ــت ك  مختلف تأكيد نموده اس

می كنيم:
پیشگیری از سرقت وسائل نقلیه:

 اتومبيل خود را به لوازم ايمنی نظير دزدگير، سوئيچ مخفی، 
قفل فرمان، قفل پدال و وسايل بازدارنده مجهز نماييد.

 از پارك كردن اتومبيل در نقاط خلوت خودداری نموده 
و در صورت امكان به پاركينگ يا محلی با نور كافی منتقل 

نماييد.
 هنگام ترك اتومبيل دقت كنيد كه درها و شيشه ها به طور 

كامل بسته باشند.
 هنگام ترك اتومبيل از جا گذاشتن اشياء قيمتی كيف و 

ساير وسايل وسوسه انگيز خودداری كنيد.
ــما دچار نقص فنی شده و الزم است آن   اگر اتومبيل ش
را هل دهيد به هيچ وجه اجازه ندهيد افراد ناشناس پشت 

فرمان بنشينند.
 اتومبيل را در حالت روشن هرگز رها نكنيد.

 از قرار دادن كارت، سند و ديگر اوراق شناسايی خودرو 
در داخل آن خودداری كنيد.

 اگر وسيله نقليه شما موتورسيكلت است آن را به قفل و 
زنجير مجهز نموده و به شيئ ثابت و محكم قفل نماييد.

ــبت به جا به جايی مسافر  ــيله نقليه نس  چنانچه با وس
ــنهادات دربستی وسوسه انگيز  اقدام می كنيد در مقابل پيش
و يا مسافرين دربستی با وضعيت مشكوك احتياط الزم را 
رعايت، حتی المقدور به اين پيشنهادات جواب منفی دهيد.

ــوييچ اتومبيل به دست افراد غيرمطمئن و   از سپردن س
تعميركاران خودداری كنيد.

سرقت تحت عنوان جعلی مأموران انتظامی:
ــروی انتظامی به محل  ــش ني ــر فردی كه تحت پوش  ه
سكونت يا كسب و كار شما مراجعه نمود چنانچه از قبل او 
را نمی شناختيد از او كارت شناسايی بخواهيد و مندرجات 

روی كارت را به طور دقيق بخوانيد و به خاطر بسپاريد.
ــايی برای ورود  ــتن كارت شناس  مأموران عالوه بر داش
ــی ورود به منزل با  ــتی حكم قضاي ــما می بايس به منزل ش
مشخصات و نشانی منزل شما را داشته باشند و به شما ارائه 
نمايند. بنابراين افرادی كه تحت عنوان مأمور، فقط با نشان 
ــما را دارند اعتماد  ــك كارت قصد ورود به منزل ش دادن ي

نكنيد و مراتب را به تلفن 110 اطالع دهيد.

هشدارهاي انتظامي در 
راستاي پيشگيري از سرقت

پنجرهزیر پوست شهر

آشنا نبودن فارغ التحصيالن با فنون 
كسب و كار از مشكالت بازار فناوري اطالعات 

در آران و بیدگل برگزار می شود؛
200 برنامه ویژه گرامیداشت 

دهه فجر

عضو شوراي شهر اصفهان: 
مدیریت پسماندها از ضروریات 

توسعه پایدار است

ــورای هماهنگی تبليغات اسالمی آران و  مسئول ش
ــش از 200 برنامه فرهنگی و  ــرای بي ــدگل، از اج بي
هنری به مناسبت گراميداشت دهه فجرسال جاری در اين 
ــو با ايرنا،  ــران دالوريان، درگفتگ ــتان خبر داد. عم شهرس
اظهارداشت: با توجه به برنامه ريزيهای انجام شده يكصد 
ــه ديگر در  ــهر و پنجاه برنام ــاه برنامه متنوع در ش و پنج

روستاهای اين شهرستان برگزار خواهد شد. 
ــرای انتقال  ــب ب ــزود:  دهه فجر يك فرصت مناس وی اف
انديشه های حضرت امام خمينی )ره( و رهبرمعظم انقالب 
به نسلهای سوم و چهارم انقالب اعالم كرد. وی تأكيد كرد: 
 جوانان ايرانی به عنوان سرمايه های اصلی انقالب اسالمی 
ــهدا انقالب  ــا آرمانهای امام راحل )ره( و ش ــن ايام ب دراي
اسالمی بيش از گذشته آشنا خواهند شد. وی همچنين از 
ــش از 20 طرح عمرانی و خدماتی درايام مبارك  افتتاح بي
ــر داد و گفت:  طرح های  ــتان خب دهه فجر در اين شهرس
ــتگاه  ــط دس ــی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی توس آموزش
ــره برداری خواهد  ــی در طول دهه فجر به به  های اجراي

رسيد.

ــان، مديريت  ــهر اصفه ــالمی ش ــورای اس عضو ش
پسماندها را به دليل تأثير زياد آنها بر محيط زيست از 
ــت. وحيد فوالدگر  ــعه پايدار دانس ــت های توس ضروري
درگفتگو با ايرنا اظهار داشت: با مديريت صحيح پسماندها 
می توان اعمال منجر به آسيب رسانی به محيط زيست را 
ــالم كمك كرد. وی جلوگيری از  كنترل و به ايجاد شهرس
آلودگی آب های زيرزمينی، افزايش حساسيت شهروندان 
ــت عمومی و پردازش  ــبت به رعايت نظافت و بهداش نس
پسماند ها و مراحل بازيافت را از ديگرعوايد مفيد مديريت 

پسماندها بيان كرد. 
ــهر اصفهان  ــورای اسالمی ش ــت ش رئيس كميته بهداش
ــالمت مردم  ــهری برای س ــت: موضوع زباله های ش گف
ــازمان های بين المللی و مسئولين  آنقدر مهم است كه س
ــعه يافته به آن توجه جدی نشان داده و  ــورهای توس كش
ــای فوق العادی انجام  ــرای مديريت صحيح آنها اقدام ه  ب

داده اند. 
وی با بيان اينكه مديريت پسماندها هزينه های سنگينی را 
نيز به بودجه شهری تحميل می كند، افزود: مديران شهری 
ــه راه های جديدی بيابند. وی  ــد برای جبران اين هزين باي
يكی از بهترين روش های تأمين اين هزينه ها را مشاركت 
دادن توليد كنندگان زباله ها در امحای آنها دانست. فوالدگر 
گفت: با اين مشاركت شهروندان به مشكالت جمع آوری 
زباله و معضالت مبتالبه، مشكالت زيست محيطی ناشی 
ــهر و بهداشت عمومی به طور  از زباله ها، حفظ نظافت ش

كامل آشنا می شوند.

دث
حوا

انهدام پاتوق توزيع و استعمال مواد مخدر توسط 
مأموران فرمانده انتظامی شهرستان نايين استان 
اصفهان به دستگيری پنج نفر توزيع كننده مواد 
افيونی منجر شد. سرهنگ محمدعلی يوسليانی 
فرمانده انتظامی شهرستان نايين استان اصفهان 
داشت: در پی كسب خبری مبنی بر تبديل منزلی 
به پاتوق استعمال و توزيع مواد مخدر در يكی 
از منطقه های اين شهرستان موضوع در دستور 
ــرار گرفت. وی  ــوران اين فرماندهی ق كار مأم
افزود: پس از كسب اطمينان از درستی موضوع 
مأموران با هماهنگی مقام قضايی به محل اعزام 
ــتعمال  ــته بندی و اس  و پنج نفر را در حال بس

مواد مخدر دستگير كردند.

ــرد: متهمان كه  ــح ك ــئول تصري  اين مقام مس
ــد- ب«، »محمدرضا- ع«،  »علی- ص«، »محم
ــام دارند دارای  ــا- ط« ن ــد- س« و »رض »حمي
ــداری، توزيع،  ايجاد  اتهاماتی چون حمل، نگه
ــتعمال مواد مخدر هستند. فرمانده  پاتوق و اس
ــتان نايين گفت: در بازرسی از  انتظامی شهرس
ــه و هروئين  منزل مذكور مقاديری كراك، شيش
ــاده توزيع بود به  ــته بندی آم كه به صورت بس
همراه تعداد زيادی آالت و ادوات استعمال مواد 

مخدر كشف و ضبط شد.
ــان كرد: متهمان  ــليانی در پايان خاطرنش يوس
ــير مراحل قانونی به  به همراه پرونده جهت س

مراجع قضايی تحويل شدند.

مأموران پليس امنيت عمومی استان اصفهان در 
بازرسی از يك واحد صنفی بيش از شش هزار 
عدد انواع مواد محترقه را كشف و ضبط كردند. 
ــد رئيس پليس  ــرهنگ ميرعباس صوفی ون س
امنيت عمومی استان اصفهان اظهار داشت: در 
راستای ارتقای امنيت اجتماعی و اخالقی و در 
ــب خبری مبنی بر اينكه متصدی واحد  پی كس
صنفی خرازی واقع در يكی از منطقه های شهر 
ــان اقدام به تهيه و توزيع مواد محترقه در  اصفه
ــهروندان می كند موضوع در دستور كار  بين ش
مأموران اداره نظارت بر اماكن عمومی اين پليس 
قرار گرفت. وی افزود: پس از انجام تحقيقات 
الزم و كسب اطمينان از درستی موضوع واحد 

ــی قرار گرفت كه در نتيجه  صنفی مورد بازرس
ــش هزار و 80 عدد انواع مواد محترقه شامل  ش
ــوتی، فشفشه ای  كبريتی، جرقه ای، ديناميتی، س
بلند و كوتاه، آبشاری كوچك و بزرگ،  به همراه 
ــتی و 34 بسته پاسور  ــيطان پرس يك جعبه ش

كشف و ضبط شد.
اين مقام مسئول ادامه داد: در اين ارتباط متصدی 
ــتگير  واحد صنفی مربوطه به نام »نادر- ق« دس
شد. سرهنگ صوفی وند در پايان با بيان اينكه 
متهم به همراه پرونده جهت سير مراحل قانونی 
ــان كرد:  ــد خاطرنش تحويل مراجع قضايی ش
ــب واحد صنفی  ــت پمل ــای الزم جه اقدام ه

مذكور در حال انجام است.

ــنبه 22 دی ماه طی تماسی با  ــاعت 12:39 ظهر چهارش س
ــكی فالورجان، حادثه قطع دو  اتاق فرمان فوريت های پزش
دست يك جوان 21 ساله در كارگاه ساخت مواد بازيافتی از 
پالستيك در روستای موسيان فالورجان گزارش داده شد و 
ــه پس از اعالم حادثه يك واحد امدادی از اورژانس  6 دقيق

فالورجان بر بالين مصدوم حاضر شدند.
الزم به ذكر است اين جوان كه در اثر قطع دو دست، دچار 
خونريزی شديدی شده بود در حالت شوك قرار داشت كه با 
تالش تكنسين های اورژانس پيش بيمارستانی عمليات احيا 
ــپس به بيمارستان  و قطع خونريزی بر روی وی انجام و س
امام خمينی )ره( فالورجان منتقل شد و در حال حاضر در 

بخش ICU اين بيمارستان بستری می باشد.

رئیس سازمان نظام روانشناسي کشور:

تنبیه فرزند بزرگتر مقابل فرزند کوچک 
حس حسادت را بر مي انگیزد

ــنبه است؛ دسته ای   صبح زود يكی از روزهای ش
ــن در  ــه چرخه به رنگ زرد روش از موتورهای س
ماپوتو پايتخت موزامبيك به سوی نواحی فقيرنشين 
شهر به حركت در می آيند. روی موتورها، انبوهی 
ــه  ــريه Jornal@verdade ب ــخه های نش از نس
ــريه ای رايگان كه به صورت  چشم می خورد؛ نش
ــال، به  ــی دو س ــود و ط ــر می ش ــی منتش  هفتگ
پرخواننده ترين نشريه كشور تبديل شده است. همين 
ــوپالس های  ــه اين موتورها يا به اصطالح تكس ك
ــريه به حوالی شهر می رسند، مردم برای  حامل نش
گرفتن نسخه های خود هجوم می آورند، با دستانی 
ــوده موتورها را دنبال می كنند و پس از توقف  گش

آنها، اطرافشان حلقه می زنند.
ــمی  Verdade كه به زبان پرتغالی يعنی زبان رس
ــور به معنای صداقت است، با خوانندگانی  اين كش
هفتگی كه بنا به آمار ارائه شده از سوی اين نشريه 
ــده اند، بيش  ــدود چهارصد هزار نفر برآورد ش ح
ــور موزامبيك، در  ــری در كش ــريه ديگ ــر نش از ه
ــترس آنان قرار ــده و در دس ــان مردم توزيع ش  مي

می گيرد.
ــط گروه تحقيقات بازار نشريه نيز  اين مطلب، توس
ــتر ناشرين به  ــت. در حالی كه بيش ــده اس تأييد ش
ــريه آنها با اقبال عمومی مواجه شود قانع  اينكه نش
 ،verdade ــتند، برای اريك چاراس بنيانگذار هس
انتشار چنين نشريه باكيفيت و رايگانی تنها يك آغاز 
ــود. اين مدير 36 ساله موزامبيكی  محسوب می ش
معتقد است كه نشريه وی می تواند به ابزاری برای 
تغييرات گسترده اجتماعی تبديل بشود؛ ابزاری كه 
ــور از فقر و تنگدستی كمك  به بيرون كشيدن كش
ــور به حمايت  ــتگی و نياز اين كش كرده و به وابس
ــايرين پايان بدهد. او می گويد: »ما  ــتيبانی س و پش
ــار يك روزنامه  فعاليت مطبوعاتی را با هدف انتش
ــن كار را به منظور  ــم، بلكه اي ــوب آغاز نكردي خ
دستيابی به تغييرات اساسی در كشور شروع كرديم 

ــی به اطالعات و ايجاد  تا از اين راه، امكان دسترس
ــاد جامعه را در  ــی و تحقق روياهای آح بلند همت

موزامبيك فراهم كنيم.«
ــك با درآمدی كمتر از  ــد از مردم موزامبي 75 درص
ــن رو  ــد. از اي ــی می كنن 1/25 دالر در روز زندگ
ــور كه بين  ــتر روزنامه های پرفروش كش تهيه بيش
ــد، امری غيرضروری  ــنت قيمت دارن 45 تا 75 س
ــده اكثريت  ــده و از عه ــوب ش و تجمالتی محس
ــد: »با وجود  ــت. چاراس می گوي افراد خارج اس
verdade مردم می توانند هم غذا بخرند و هم از 
اخبار مطلع شوند. آنها ديگر ناچار به انتخاب ميان 

اين دو نخواهند بود.«
Verdade در سال 2008 و با سرمايه ای حدود نيم 
ميليون دالر تأسيس شد كه چاراس آن را از كسب 
و كار قبلی خود در زمينه معامالت و سرمايه گذاری 
خصوصی به دست آورده بود. هم اكنون 15 كارمند 
ــريه مشغول به فعاليت هستند.  در تحريريه اين نش
در كنار درآمد حاصل از راه تبليغات، اين نشريه از 
ــوپالس های خود كه به نسبت تاكسی ها  راه تكس
ــاركت با  ــتند و نيز از طريق مش ــم هزينه تر هس ك
ــريه در  ــرادی كه از طريق تلفن همراه با اين نش اف
 Verdade .ارتباط هستند، كسب منفعت می كند
خوانندگان خود را تشويق می كند كه اخبار، نظرات 
و درخواست های خود را به عنوان مشاوره از طريق 

پيام های متنی به اين نشريه ارسال نمايند. 
Verdade سياست پوشش تمام و كمال وقايع را 
برای ساير نشريات باقی گذاشته و بر پوشش اخبار 
ــاكن در حواشی ماپوتو تمركز  تأثيرگذار بر مردم س
ــای دولت برای  ــون يارانه ه ــد؛ مواردی چ می كن
ــته در نواحی  نان، قيمت برق، جرائم به وقوع پيوس
ــاله، خدمتكار  ــدز. انيا تمب 29 س ــين و اي فقيرنش
ــتی يكی از مراكز خريد ماپوتو كه  سرويس بهداش
ــد دارد، می گويد:»من  حدود 70 دالر در ماه درآم
ــده ام، هرگز امكان خريد آن  تا حاال روزنامه نخري

را پيدا نكرده ام.«
وی می افزايد: » verdade به ما كمك می كند كه 
ــم در اطراف مان چه می گذرد.« اما با وجود  بفهمي
ــوری به فروش می رسد  اينكه verdade در كش
ــاله  كه اقتصاد آن متاثر از جنگ های داخلی 16 س
است، اين نشريه تمام رنگی به طرز قابل توجهی به 
مرور محصوالت آيپاد يا اتومبيل های تجمالتی نيز 
می پردازد؛ محصوالتی كه تا حد زيادی از دسترسی 

به بازار هدف اين كشور فاصله دارند.
ــتياق و آرزو، كليد  ــه اش ــت ك ــاراس معتقد اس چ
سازندگی مجدد در موزامبيك است. وی می گويد: 
ــی را برای خود  ــيد، چيزهاي ــر بلند پرواز باش » اگ
خواهيد خواست و برای به دست آوردن آنها تالش 
ــرانجام، اين كشور شماست كه از  خواهيد كرد. س
ــود خواهد برد.« عالمت @ در عنوان  اين قضيه س
ــانگر  ــريه يعنی Jornal@verdade نش اين نش
ــت؛ زمانی كه مردم  تعريف چاراس از موفقيت اس
موزامبيك به قدر كافی به سواد ديجيتال دست پيدا 
ــه اين عالمت به عنوان  ــخيص بدهند ك كنند و تش
ــی رود، چاراس  ــی از آدرس ايميل به كار م بخش
ــانده است. با اين حال  وظيفه خود را به انجام رس
 Verdade ــه ــده اند ك منتقدين هنوز متقاعد نش
می تواند آرزوی خود را برای دگرگون سازی يك 

كشور محقق كند. 

نجات جوان 21 ساله از مرگ حتمي كشف بيش از 6000 عدد مواد محترقه در اصفهانانهدام پاتوق مواد و دستگيري 5 نفر در نایين اصفهان
در فالورجان

معجزه روزنامه نگاری در قلب آفریقا  

»قصه گویي« 
روایت 

کودکانه اي 
از زندگي 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

شهردار منطقه 12 اصفهان:
30 طرح به مناسبت دهه فجر 
در منطقه 12 افتتاح می شود

زاینده رود
ــرداری 30 طرح عمرانی و  ــه 12 اصفهان از بهره ب ــهردار منطق ش
خدماتی به مناسبت دهه فجر با هزينه ای بالغ بر 90 ميليارد ريال خبر داد. 
ــانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان،  به گزارش اداره ارتباطات رس
ــال جاری اين شهرداری را  حميد عصارزادگان مهم ترين برنامه های س
برمبنای محله محوری و شهروندمداری دانست و افزود: احداث خيابان 
عاشق آباد به طول 750 متر و عرض های 24 و 30 متر با اعتبار اجرايی 
و آزادسازی 99 ميليارد ريال، خيابان سازی شهيد رجايی محمودآباد به 
ــاختمان  ــول 1200 متر و عرض 14 متر با اعتبار 3 ميليارد ريال و س ط
سالن مطالعه محمودآباد با مساحت زيربنای حدود 600 مترمربع با اعتبار 
3 ميليارد و 100 ميليون ريال از مهم ترين طرح هايی است كه به مناسبت 
ــالمی در اختيار شهروندان  ــی و دومين سالگرد پيروزی انقالب اس س
واليتمدار قرار می گيرد.وی با اشاره به احداث ساختمان خدمات شهری 
منطقه واقع در شهرك نگين جهت دسترسی اهالی ملك شهر و شهرك 
نگين در سه طبقه با مساحت زيربنای 590 مترمربع با اعتبار يك ميليارد 
و 800 ميليون ريال تصريح كرد: احداث سالن مطالعه محل امير عرب با 
اعتبار 4 ميليون و 500 هزار ريال و سالن مطالعه شهرك نگين با هزينه 7 

ميليارد ريال در ايام دهه فجر به بهره برداری خواهد رسيد.
شهردار منطقه 12 اصفهان به روكش آسفالت خيابان مفتح ملك شهر به 
مساحت 11 هزار مترمربع با اعتبار 700 ميليون ريال اشاره و اظهار كرد: 
اصالح هندسی تقاطع گلستان شهدای عاشق آباد، پارك شهرك نگين 
با مساحت 23 هزار مترمربع و اعتبار 4 ميليارد ريال، كانال دفع  آ ب های 
ــهرك كوثر، احداث پارك شهرك مهديه با مساحت 5 هزار  سطحی ش
مترمربع، پارك مادی هادی گل در مساحت 3 هزار متر و احداث پارك 
عاشق آباد با مساحت 5 هزار متر از ديگر طرح هايی است كه به مناسبت 

پيروزی انقالب اسالمی به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

برگزاری دوره آموزشی مدیرعامالن 
شرکت  تعاونی دهیاری ها

زاینده رود
ــی دفتر امور روستايی استانداری  ــتای فعاليت های آموزش در راس
دوره دو روزه مديريت و برنامه ريزی ويژه مدير عامالن شركت تعاونی 
ــتان اصفهان با همكاری جهاد دانشگاهی واحد صنعتی در  دهيارهای اس
ــگاه صنعتی اصفهان برگزار گرديد. تشكيل  محل كتابخانه مركزی دانش
شركت های تعاونی دهياری ها برای اولين بار به عنوان يك حركت ابتكاری 
از اصفهان شروع گرديد و در حال حاضر اين شركت ها نقش تجميع كننده 
امكانات دهياری ها را برعهده دارند و خدمات مختلفی به دهياری ها ارائه 
ــايان ذكر است دفتر امور روستايی برای دهياران استان نيز در  می دهند.ش
طول سال برنامه های آ موزش مختلفی برگزار می كند و در اين راستا هفته 
گذشته دومين آزمون غير حضوری دهياران استان برای 730 دهيار برگزار 
شد. محتوای اين آزمون شامل مديريت پسماند،  حفظ منابع طبيعی، آئين 

نگارش و قوانين و مقررات دهياری ها بود.

نامگذاری روز كاشان 
در تاریخ انقالب اسالمی

ــم در خصوص  ــبت های مه ــان از انتخاب يكی از مناس فرماندار كاش
فعاليت های انقالبی اين شهرستان به عنوان پيشنهاد تصويب نامگذاری 
روز كاشان در شورای فرهنگ عمومی كاشان خبر داد. به گزارش ايسنا، 
حسينعلی حاجی در جلسه شورای اداری فرمانداری ويژه كاشان با اشاره به 
اينكه فعاليت های انقالبی مردم دارالمومنين كاشان در طول پيروزی انقالب 
ــالمی گسترده و وصف ناپذير است، گفت: نامگذاری و انتخاب يك  اس
روز به نام كاشان می تواند معرف جايگاه اين شهرستان در استان، كشور 
و جهان باشد. وی با اشاره به روز 19 دی ماه سال روز قيام مردم قم، 29 
بهمن سال روز قيام مردم تبريز و 25 آبان روز تشييع بيش از 300 شهيد در 
اصفهان افزود: اين روز ها از جمله روزهايی است كه به عنوان روز های 

شاخص در تاريخ اين شهرستان ها به ثبت رسيده است. 
 

راه اندازی دفتر بنيادملی نخبگان 
در كاشان 

ــان و آران و بيدگل درمجلس شورای  نماينده مردم شهرستان های كاش
ــان، به عنوان نخستين دفتر  ــالمی گفت: دفتر بنياد ملی نخبگان كاش اس
شهرستانی اين بنياد در كشور به زودی راه اندازی می شود.  ›علی اصغر 
گرانمايه پور‹ در گفتگو با ايرنا اظهار داشت: مجوز راه اندازی اين مركز، از 
سوی معاون علمی و فناوری رئيس جمهور و در نشستی با حضور روسا 
و برخی از كارشناسان بخش های مختلف علمی و پژوهشی دانشگاه های 
ــان صادر شدنماينده كاشان، افزود: وجود دفتر بنياد ملی نخبگان در  كاش
اين شهرستان عالوه بر شناسايی استعدادهای برتر و نخبگان رشته ها و 

رده های علمی مختلف اين شهرستان، تأثير بسيار زيادی  دارد. 

در 9 ماهه اول سال جاری صورت گرفت:
صدور 58 پروانه بهره برداری 

در بخش کشاورزی استان 
زاینده رود

ــت مديريت صدور پروانه ها و مجوزهای سازمان جهاد  سرپرس
كشاورزی استان چهار محال و بختياری تعداد پروانه بهره برداری صادره 
ــال جاری را 58 مجوز عنوان كرد.به گزارش روابط عمومی  9 ماهه س
ــاورزی استان، مسعود بياتی در اين ارتباط افزود: در  سازمان جهاد كش
ــيس نيز از سوی اين  اين مدت 388 موافقت اصولی و 125 پروانه تأس
مديريت صادر شد.وی گفت: مجوزهای صادره به تفكيك دام شامل گاو 
شيری، پروار بندی گوساله، پروار بندی بره، مرغ گوشتی، مرغ تخمگذار، 
بز سانن، بوقلمون گوشتی، بلدرچين، كبك، شتر مرغ گوشتی، پرورش 

اسب، شتر داشتی، پرندگان زينتی و پرورش ماهی می باشد.

برگزاری 4 دوره آموزشی 
ترویجی در شهرستان بروجن

زاینده رود
ــتان بروجن از برگزاری دوره های  مدير جهاد كشاورزی شهرس
ــه گزارش روابط  ــتان بروجن خبر داد. ب ــی ترويجی در شهرس آموزش
ــان در اين  ــتان، آيت اله غالمي ــاورزی اس ــازمان جهاد كش عمومی س
ــی يك روزه تغذيه دام در روستای  خصوص  گفت: يك دوره آموزش
دستگرد با حضور 25 نفر از روستائيان برگزار شد.وی افزود: يك دوره 
ــی يك روزه بهداشت شير در روستای سيبك با حضور 25 نفر  آموزش
از روستائيان برگزار شد.وی ادامه داد: يك دوره آموزشی تغذيه باغات 
ميوه و بهداشت جايگاه دام نيز در روستای حسين آباد با حضور 25 نفر 

از روستائيان برگزار گرديد.

برگزاری همایش منزلت نماز 
در تیپ 44 سپاه قمر بنی هاشم )ع(

زاینده رود
اولين همايش منزلت نماز با حضور فرماندهان وكاركنان تيپ 
ــپاه قمر بنی هاشم )ع(در محل حسينيه امام خمينی اين يگان  44 س
برگزار شد. به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، فرمانده 
ــپاه قمربنی هاشم )ع( در اين همايش بابيان احاديثی از  تيپ 44 س
ائمه )ع( در خصوص اهميت و منزلت نماز به تفصيل سخن گفت.
ــدار علی محمد اكبری افزود از ديدگاه اسالم وائمه  ــرهنگ پاس س
ــد  )ع( نماز منزلت رفيعی دارد كه هيچ عمل عبادی به آن نمی رس
ــی موجب قبولی بقيه اعمال و در  ــرا قبولی نماز در پيش گاه اله زي
ــود تمامی ابعاد زندگی انسان اعم از فردی  اين دنيا نيز باعث می ش
ــود. وی خاطر نشان ساخت: امروز به بركت  و اجتماعی اصالح ش
ــأله نماز جايگاه واقعی خود را  ــالمی مس نظام مقدس جمهوری اس
ــال جدا كردن  ــه همين منظور به دنب ــمنان ب ــت و دش پيدا كرده اس

جوانان از اين فريضه الهی می باشند. 

مسئول نمایندگی ولی فقیه :
معنویت شما پاسداران ادامه الگوی 

موفق نبرد عاشورایی است
زاینده رود

ــئول نمايندگی ولی فقيه در تيپ 44 سپاه قمر بنی هاشم )ع(  مس
ــما  درجمع فرماندهان و كاركنان اين يگان گفت: معنويت و بصيرت ش
پاسداران ادامه الگوی موفق نبرد عاشورايی است. به گزارش بسيج استان 
چهارمحال و بختياری، حجت االسالم كريم سرافراز افزود: اگر در ابتدای 
 انقالب به ما می گفتند كه شما می توانيد بدون كمك گرفتن از بيگانگان به 
ــز از انرژی  ــتفاده صلح آمي ــزرگ اعم از فن آوری اس ــرفت های ب  پيش
هسته ای، فرستادن ماهواره به فضا و صدها مورد مهم ديگر برسيد، باور 
نمی كرديم اما به بركت ايثار و فداكاری، تحصيل علم و دانش و استغاثه ها 
 و توجهات معنوی پاسداران گمنام اين مرز و بوم امروز ضمن پيروزی در 
جبهه های مختلف جنگ سخت و نرم شاهد چنين پيشرفت هايی هستيم 

و بايد اين روحيه معنوی را در تمام عرصه ها حفظ كنيم.
ــز انقالب  ــی )ره( ني ــرت امام خمين ــاخت: حض ــان س  وی خاطر نش
ــاند و با وجود  ــروزی رس ــت افزايی به پي ــرم و معنوي ــدرت ن ــا ق را ب
ــه ايران  ــت جامع ــود، توانس ــون معنويت ب ــه كان ــود ك ــت خ  پربرك
ــادالت جنگ  ــی، مع ــت خال ــه با دس ــن جامع ــد و همي ــده كن  را زن

كالسيك را بر هم زد و در مقابل ابر قدرت ها ايستادگی كرد.
وی در بخش ديگری از سخنانش افزود: نقش و مفهوم معنويت در انقالب 
اسالمی و در راستای آن نبرد با استكبار، در بصيرت و شناخت حق و صبر 
ــود كه بدون شك در راستای آن نبرد با استكبار، در  بر آن خالصه می ش
ــناخت حق و صبر بر آن خالصه می شود كه بدون شك  بصيرت و ش
معنويت و بصيرت شما پاسداران ادامه الگوی موفق نبرد عاشورايی 

است.

اخبار شهركردروي ميز

زاینده رود
رئيس كميسيون حمل و نقل، محيط 
زيست و فناوری اطالعات شورای اسالمی 
شهر اصفهان، توسعه حمل و نقل عمومی 
ــت های راهبردی و اصلی اين  را از سياس
شورا در برنامه پنجساله اصفهان 95 عنوان 

كرد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی 
شهر اصفهان، مهندس ابوالفضل قربانی در 
حاشيه شصت و هفتمين جلسه كميسيون 
ــت و فناوری  ــل و نقل، محيط زيس حم
اطالعات اين شورا در گفتگويی، زندگی 
ــالم و به دنبال آن توسعه  سالم و شهر س
ــی را به عنوان راهبرد  حمل و نقل عموم
اصلی در برنامه پنجساله آينده شهرداری 
ــت: اين امر با  ــورد تأكيد قرار داد و گف م
ــرانی،  افزايش و تخصيص ناوگان اتوبوس
ــتفاده از  ــهری و اس ــدازی قطار ش راه ان
ــل و نقل عمومی  گونه های مختلف حم
تحقق خواهد يافت. وی توسعه و تجهيز 
ناوگان اتوبوسرانی اصفهان در سال جاری 

را اجتناب ناپذير خواند و افزود: با توجه به 
اجرای طرح هدفمندی يارانه ها و افزايش 
قيمت حامل های انرژی، استقبال و تقاضای 
ــت و  مردم از اين ناوگان افزايش يافته اس
ــاوگان اتوبوس رانی هم بايد  ــع آن ن به تب
توسعه پيدا كند كه تالش مديريت شهری 
ــعه 30 درصدی اين ناوگان با  برای توس
استفاده از كمك ها و حمايت های دولت 
ــت.رئيس  ــاری ضروری اس ــال ج در س
ــيون حمل و نقل، محيط زيست و  كميس
ــورای اسالمی شهر  فناوری اطالعات ش
ــركت  ــان، از افزايش هزينه های ش اصفه
ــر داد و گفت: با  ــد اتوبوس رانی خب واح
اجرای طرح هدفمندی يارانه ها و افزايش 
حامل های انرژی، ماهانه حدود يك ميليارد 
و پانصد ميليون تومان به هزينه های جاری 
ــده است كه بايد به  اين شركت اضافه ش

نحوی جبران گردد.
ــت های حمايتی دولت  وی اعمال سياس
ــداوم فعاليت  ــری ها و ت برای جبران كس
ــی را ضروری  ــركت واحد اتوبوس ران ش

ــت و افزود: اين سياست ها بايد در  دانس
ــتر برای  قالب واگذاری اتوبوس های بيش
ــه مردم و  ــر چه بهتر ب ــرويس دهی ه س
ــای ناوگان  ــی از هزينه ه پرداخت بخش
ــتقيم  حمل و نقل عمومی به صورت مس
صورت گيرد. مهندس قربانی با بيان اينكه 
در همه سيستم ها برای توسعه و تخصيص 
ناوگان حمل و نقل عمومی، حمايت ها و 

كمك هايی صورت می گيرد، به حمايت 
ــز ناوگان  ــعه و تجهي ــرای توس دولت ب
اتوبوس رانی و جبران هزينه های ناشی از 
طرح هدفمندی يارانه ها را مورد تأكيد قرار 
داد و گفت: در حال حاضر دولت در اين 
زمينه كمك هايی برای ناوگان حمل و نقل 
عمومی اختصاص داده است كه اميدواريم 

به صورت ماهانه تداوم يابد.

شهرستان

توسعه حمل و نقل عمومي یكي از سياست هاي راهبردي 
مدیریت شهري دربرنامه اصفهان 95

زاینده رود
مدير طرح ساماندهی ناژوان با تأكيد بر حفظ 
ــت تا در  ــهروندان خواس پارك جنگلی ناژوان از ش
ــن كردن آتش در اين محيط  ــتان از روش فصل زمس
ــزارش اداره ارتباطات  طبيعی خودداری كنند. به گ
رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، غالمرضا 
ساكنی با اشاره به روشن كردن آتش در پارك جنگلی 
ناژوان از سوی برخی از شهروندان گفت: توصيه های 
جدی و مؤكد مسئوالن در خصوص روشن نكردن 
آتش در پارك جنگلی و توريستی ناژوان در اصفهان 

متأسفانه همچنان شاهد بی توجهی به اين توصيه ها 
هستيم.وی با بيان اين كه سيستم انتظامات ناژوان به 
ــبانه روزی به ويژه در شب ها و روزهای  صورت ش
جمعه نظارت ويژه ای دارد، افزود: با توجه به استقبال 
ــه از اين مكان طبيعی و  ــردم در روزهای آخر هفت م
ــتان، با هماهنگی  ــن كردن آتش در فصل زمس روش
نيروی انتظامی نظارت بيشتری در اين محل صورت 
می گيرد.وی با اشاره به اين كه نظارت در روزهايی 
كه آلودگی هوا زياد بوده اجازه روشن كردن آتش به 
ــد، تصريح كرد: ناژوان نقش  هيچ عنوان داده نمی ش

مهمی در پااليش هوای آلوده دارد و به دليل تأثيرات 
پوشش گياهی و رودخانه دارای آب و هوای محلی 
ــهر اصفهان است،  ــبت به ش مفرح و معتدل تری نس
ــهروندان در حفظ اين  ــت ش ــن ضروری اس بنابراي

محيط همكاری الزم را داشته باشند.
ساكنی از شهروندان خواست كه حضورشان وضعيت 
اين منطقه بكر را تحت شعاع قرار ندهد و ادامه داد: 
خوشبختانه تاكنون هيچ مشكلی در خصوص آتش 
سوزی در اين منطقه رخ نداده است و برای ادامه اين 

روند بايستی شهروندان همكاری نمايند.

زاینده رود
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تأكيد 
كرد: احيا و بهسازی بافت های تاريخی به خصوص محور 
دولتخانه صفوی را نمی توان با روش بلدوزری انجام داد 
ــاختمان های  ــن طرح با كمترين مداخله و حفظ س و اي
ــتانداری، بانك ملی و  ــاخص از جمله شهرداری،  اس ش

مخابرات اجرا می شود. 
ــانه ای روابط عمومی  ــات رس ــزارش اداره ارتباط ــه گ ب
ــهرداری اصفهان، مهندس مسعود نريمانی با تأكيد بر  ش

اين مطلب افزود: احيا و بهسازی محور تاريخی فرهنگی 
شهر اصفهان يكی از برنامه های راهبردی و سياست اصلی 

معاونت شهرسازی و معماری می باشد. 
وی با بيان اين كه محور تاريخی فرهنگی شهر اصفهان به 
عنوان شالوده و اساس بافت تاريخی شهر، شامل عناصر و 
فضاهای بسيار شاخص و ارزشمند تاريخی شهر اصفهان 
ــاخص  ــامل 5 مركز ش ــند افزود: اين محور ش می باش
محدود، مسجد جامع و ميدان امام علی )ع(، بازار اصفهان 
و بافت پيرامون آن، مجموعه ميدان امام )ره( و محدوده 

ــی  ــوب آن، دولتخانه صفوی و محور چهارباغ عباس  جن
است. 

وی اضافه كرد: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
ــهر برنامه و  ــی اين ش ــور تاريخی فرهنگ ــرای 5 مح ب
طرح های متعددی با رويكرد احيا و بهسازی است و در 
ــوم طرح احيا ميدان امام  اين خصوص فازهای دوم و س
علی )ع( و طرح چهارباغ عباسی، جنبه اجرايی و عملياتی 
ــتانه عمليات اجرايی  ــی اين طرح ها در آس  يافته و مابق

است.

زاینده رود
ــال تا پايان  مهندس پير پيران می گويد: از آغاز س
ــبكه فشار  ــال جاری بيش از 773 كيلومتر ش آذرماه س
متوسط و فشار ضعيف هوايی و زمينی در شهرستان های 
ــت و  ــتگاه انواع پس ــتان احداث و 1178 دس تابعه اس
ترانسفورماتور هوايی و زمينی تجهيز و 15 فيدر و شبكه 
ــرق در مدار قرار گرفت. رئيس هيأت مديره و  جديد ب
مديرعامل شركت توزيع برق استان اصفهان با اعالم اين 
ــبكه 11  ــال جاری كار احداث ش روستا پايان يافته كه هم زمان با دهه فجر افتتاح خواهد گزارش افزود: در س

ــد. وی افزود: در اين مدت بيش از صدها كيلومتر از  ش
شبكه های توزيع برق استان تعمير، رگالژ و جا به جا و 
ــازی شده است. در حال حاضر استفاده از 32089  بازس
ــط و فشار ضعيف  ــبكه فشار متوس كيلومتر كابل و ش
ــتگاه ترانسفورماتور زمينی  هوايی و زمينی 24344 دس
ــبكه 20 كيلو ولت،  401782  و هوايی و 473 فيدر و ش
دستگاه انواع چراغ و روشنايی 1023785 مشترك برق 
ــهر و 1283 روستا تأمين  ــتان و 84 ش را در 22 شهرس

نموده است.

زاینده رود
شهردار اصفهان گفت: مرتفع كردن 
معضالت و مشكالت روستاهای الحاقی 
ــهر به ميلياردها تومان اعتبار  اين كالن ش
ــت با توجه به  نياز دارد بنابراين الزم اس
ــهرداری براساس  محدوديت بودجه ش
ــه زمانبندی اين  ــدی و برنام اولويت بن

مسائل را رفع كرد. 
با گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط 
عمومی شهرداری اصفهان، دكتر سقاييان 
نژاد در حاشيه ديدار با اهالی منطقه چهار 

با بيان اين مطلب اظهار داشت: هر منطقه 
ــكالت خاصی را داراست به همين  مش
ــه منظور  ــای مردمی ب علت مالقات ه
بررسی و رسيدگی شهروندان و منطقه ها 
به طور جداگانه برگزار می گردد. وی با 
ــه در مالقات های چهره  تأكيد بر اين ك
به چهره مشكالت مردم به بهترين نحو 
ــت: در اين  ــی می شود اذعان داش بررس
ــهری سعی می كند  ديدارها مديريت ش
تا به صورت مخلصانه و عاشقانه كاری 
ــندانه انجام دهد و اين در حالی  خداپس

است كه تاكنون در اين مالقات ها نتيجه 
رضايت بخشی به دست آمده و منجر به 
ــويه بين مردم و شهردرای  ارتباط دو س
جهت ارائه نظرات و پينشهادات مثمر ثمر 

به منظور اداره بهتر شده است. 
شهردار اصفهان با تأكيد بر اين كه مديريت 
ــهری در اين ديدارها تالش بر احقاق  ش
حق شهروندان دارد افزود: انگيزه اصلی 
ــزاری اين ديدارهای چهره به چهره  برگ
رفع معضالت و مشكالت شهروندان و 
شهر است و اين مهم با صبوری و تعامل 

فی ما بين مديران شهری در حال انجام 
ــد حتی در خصوص توقعات و  می باش
ــهروندان اين  ــارات باال برخی از ش انتظ
ــچ پرونده ای از  ــر را مدنظر دارد تا هي ام

قلم نيفتد.
وی با اشاره به ويژگی های منطقه چهار 
اصفهان ادامه داد: اين منطقه از يك طرف 
با خوراسگان و اراضی شرق و از سوی 
ــتاهای متعدد از  ديگر به اين منطقه روس
ــده رود و  ــهرك زاين جمله پينارت، ش

روشن شهر ملحق شده است.

شهردار اصفهان در دیدار با اهالي منطقه چهار تأکید کرد:
رفع مشكالت روستاهاي الحاقي اصفهان به ميلياردها تومان پول نياز دارد

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي 
اصفهان رتبه اول را کسب کردند 

بهره برداري از هشت طرح عمراني 
شهرداري شهرکرد در دهه فجر

اتمام فاز نخست مطالعات کارخانه 
کمپوست شهرکرد 

باغداران اصفهاني مراقب آفت مگس 
میوه مدیترانه اي باشند 

 بیمه محصول گندم در شهرستان 
خوانسار 10 برابر شد 

شرکت 15 هزار نفر در آموزش هاي
 فني و حرفه اي چهارمحال و بختیاري

ــكی اصفهان رتبه اول را بين دانشجويان  ــجويان دانشگاه علوم پزش دانش
برتر دانشگاه های علوم پزشكی كشور كسب كردند. 

ــكی و خدمات بهداشتی  ــجويی فرهنگی دانشگاه علوم پزش معاون دانش
ــش  ــتان اصفهان در گفتگو با ايرنا با بيان اين مطلب گفت: ش درمانی اس
ــته های پزشكی و  ــور در رش ــجوی برتر كش ــجو از ميان 32 دانش دانش
پيراپزشكی در سال تحصيلی 89 از دانشگاه علوم پزشكی اصفهان هستند. 
ــوم را متعلق به دانشگاه های  ــی افزود: رتبه های دوم و س مجتبی كرباس
ــهيد بهشتی عنوان كرد و گفت: اين دانشجويان  علوم پزشكی تهران و ش
ــی، فرهنگی و اجتماعی انتخاب  ــی، پژوهش ــاس معيارهای آموزش  بر اس
ــده اند. كرباسی يادآور شد: دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 15 دانشجو  ش
ــگاه به وزارت بهداشت و درمان  ــجوی برتر اين دانش را از ميان 50 دانش
برای انتخاب دانشجويان برتر كشور معرفی كرد كه شش نفر از ميان آنها 

برگزيده شدند. 
ــجوی برتر  ــته دو نفر از 18 دانش ــال گذش ــاره به اينكه در س ــا اش وی ب
ــد، تصريح كرد:  ــان بودن ــور از اصفه ــكی كش ــگاه های علوم پزش دانش
ــالجاری موفقيت های  ــجويان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان در س دانش
ــن موفقيتها را  ــی از اي ــی برخ ــرده اند. كرباس ــب ك ــمگيری را كس چش
ــجويان علوم پزشكی كشور  ــب رتبه اول در جشنواره فرهنگی دانش كس
ــر  ــجويان پس ــی دانش ــه نايب قهرمانی در المپياد فرهنگی و ورزش و رتب
دانشگاه های علوم پزشكی كشور برشمرد. وی تأكيد كرد: دانشگاه علوم 
 پزشكی اصفهان در تمام عرصه ها همواره جزو دانشگاه های برتر كشور

 است. 

ــت بررسی وضعيت پروژه های  ــير نوريان شهردار شهركرد در نشس اردش
ــهركرد اظهار داشت: اعتبار هزينه شده برای افتتاح اين طرح ها  عمرانی ش

22 ميليارد ريال از محل اعتبارات شهرداری است. 
ــايی امتداد  ــتی، بازگش ــت: بهره برداری از زيرگذر خيابان دش نوريان گف
ــازه فضايی بازار روز ولی عصر، بازگشايی باند دوم جاده  خيابان ياسر، س
ــالمی از پروژه های قابل بهره برداری در اين ايام است.  ــگاه آزاد اس دانش
ــمه ها، اصالح هندسی خيابان حافظ  ــت سالن سرچش وی افتتاح فاز نخس
ــالمی، پارك سوار ميدان دانش و فاز نخست ايستگاه آتش  به جمهوری اس
ــانی عنوان  ــن آوران را از ديگر طرح های اين نهاد خدمات رس ــانی ف  نش

كرد. 

ــت مطالعات احداث كارخانه كمپوست  ــهركرد از اتمام فاز نخس فرماندار ش
ــهركرد خبر داد. سعيد زمانيان در گفتگو با فارس با اعالم اين مطلب اظهار  ش
ــت عمومی  ــازی محيط و توجه به بهداش ــت: با توجه به اهميت سالم  س داش
ــای خانگی احداث  ــتی زباله ه ــرورت جمع آوری اصولی و دفن بهداش و ض
كارخانه كمپوست شهركرد ضرورتی اجتناب ناپذير است. وی افزود: برهمين 
اساس الزم است تا با توجه به اتمام مطالعات فاز نخست اين طرح مطالعاتی 
ــن طرح اقدام های  ــبت به نهايی كردن اي ــماند نس اعضای كميته مديريت پس
ــريع تر عمليات  ــذب اعتبارات هرچه س ــا پيش بينی و ج ــا ب ــام ت الزم را انج
ــتی  ــاره به خطرات دفن غير بهداش ــود. زمانيان با اش اجرايی اين طرح آغاز ش
ــرايط دفن بهداشتی در زمان انتقال زباله ها به محل  زباله ها تصريح كرد: اگر ش
ــتری برای جامعه و محيط زيست ايجاد  ــكالت بيش ــود مش  دفن رعايت نش

می كنند. 
ــهركرد گفت: راه اندازی كارخانه كمپوست شهركرد در  فرماندار شهرستان ش
ــت محيطی، كاهش حجم زباله از طريق جداسازی  كاهش آلودگی های زيس
ــت و جلوگيری  ــازی زباله ها برای توليد كمپوس ــت مواد، خالص س و بازياف
ــت.  وی با تأكيد بر اينكه  ــيار تأثيرگذار اس ــرمايه های ملی بس از هدررفتن س
ــازی در بين مردم تأثير زيادی در حل مشكل زباله دارد. زمانيان در  فرهنگ س
ــتم دفع فاضالب روستاهای حاشيه زاينده رود،  ادامه همچنين بر اجرای سيس
تأكيد كرد و گفت: باتوجه به برنامه ريزی های صورت گرفته به منظور احداث 
سيستم دفع بهداشتی فاضالب در روستاهای ماركده و چم زين يك ميليارد ريال 
برای احداث اين سيستم در هر روستا تا پايان سال 90 اختصاص داده می شود 

تا سيستم فاصالب قديمی اصالح شود.  

ــوه مديترانه ای  ــاره آفت مگس مي ــاورزی اصفهان درب ــازمان جهاد كش س
ــاس اعالم روابط  ــدار داد. به گزارش ايرنا و بر اس ــتان هش به باغداران اس
عمومی سازمان جهاد كشاورزی، آفت مگس ميوه مديترانه ای از آفات مهم 
ــت كه بيشتر در مركبات و برخی ديگر از ميوه ها مانند هلو  قرنطينه ای اس

و انجير ديده می شود. 
روابط عمومی مزبور افزود: واردات غير قانونی ميوه و كنترل نشدن ميوه های 
وارداتی غيرمجاز در پست های قرنطينه باعث شده تا اين آفت وارد كشور 
ــرد و منطقه های سردسير كشور امكان  ــود. گرچه اين آفت در فصول س ش
پراكندگی پيدا نمی كند اما پس از سپری شدن دوره سرما می تواند به باغ ها 

خسارات جدی وارد كند. 

ــاورزی اصفهان از افزايش 10 برابری بيمه  ــازمان جهاد كش روابط عمومی س
محصول گندم كشاورزان شهرستان خوانسار خبر داد. روابط عمومی سازمان 
ــتان اصفهان اعالم كرد: در سال زراعی جاری 75 درصد  ــاورزی اس جهاد كش
سطح زير كشت گندم آبی و 100 درصد سطح زير كشت گندم ديم شهرستان 
خوانسار بيمه شده است. در شهرستان خوانسار 700 هكتار از اراضی كشاورزی 
ــت گندم و 300 هكتار زير كشت محصول جو قرار  ــتان زير كش اين شهرس

گرفته است. 

ــی و حرفه ای چهارمحال و  ــگاه های آزاد اداره كل فن رئيس اداره آموزش
ــال جاری در  ــت س ــاری گفت: 15هزار و 328 نفر در 9 ماهه نخس بختي
ــتان آموزش های الزم را فرا  ــگاه های آزاد فنی و حرفه ای اين اس آموزش
ــزود : در اين زمينه با 71  ــم زينت كيانی در گفتگو با ايرنا اف ــد. خان گرفتن
ــگاه آزاد، موافقت اصولی امضا شد و 24 پروانه تأسيس آموزشگاه  آموزش
ــت: 165كارت مديريت و مربيگری در 9 ماهه  ــد. وی اظهار داش صادر ش

نخست سال جاری صادر شده است. 

مدیر طرح ساماندهي ناژوان:
آرامش طبيعت ناژوان را با روشن كردن آتش بر هم نزنيد

معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان:
طرح بازسازي محور دولتخانه صفوي به روش بلدوزري اجرا نمي شود

42940 انشعاب جدید 
در سال جاري به 
مشتركين برق 
واگذار گردید
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سالمت

 
ــناس تغذيه  مرجان منوچهری كارش
مركز بهداشت استان اصفهان در گفتگو 
با زاينده رود تصريح كرد: زنان به خاطر 
اينكه بايستی از ذخيره های بدن خود 
در دوران بارداری و شيردهی استفاده 
كنند آسيب پذيرند و نياز به توجه ويژه 
ــه در دختر  ــوء تغذي دارند چرا كه س
بچه ها در حقيقت نسل را در معرض 

خطر قرار می دهد.
ــت: دانش آموزان كه از دوران  وی گف
ــذر كرده اند  ــی گ ــوزادی و كودك ن
ــه ای يكی از  ــر وضعيت تغذي  از نظ
 مهم ترين دوران زندگی خود را پشت سر 
گذاشته اند. دوران جنينی و سال اول 
تولد مهم ترين دوران رشد يك كودك 
ــيدن مواد مغذی اعم از  ــت و رس اس
پروتئين، انرژی و ريز مغذی ها نقش 
بسيار مهم و اساسی در رشد او تا قبل 
ــت به طوری كه  از مدرسه داشته اس
ــی از اين كمبودها اگر  عوارض بعض
ــد در سنين  كودك با آن رو به رو باش

مدرسه غير قابل جبران است.
كارشناس تغذيه مركز بهداشت استان، 
ــكل های تغذيه ای كشور  درباره مش
تصريح كرد: عمده ترين مشكل های 
ــوء تغذيه ناشی  ــور، س تغذيه ای كش
ــن و انرژی  ــی دريافت پروتئي از كم
ــيم،  )PEM(، كمبود يد، كمبود كلس
ــی از آن  كمبود آهن و كم خونی ناش

می باشد.
ــاير  هم چنين كمبود ويتامين A و س

ــامل كمبود ويتامين های  كمبودها ش
ــن B2 و كمبود  ــروه B مثل ويتامي گ
ويتامين D نيز در كودكان و نوجوانان 
گزارش شده است. مرجان منوچهری 
ــی از اين كمبودها  تصريح كرد: بعض
ــذی در غذاهای  به دليل فقر مواد مغ
منطقه، همه گروه های سنی را درگير 
ــودكان و نوجوانان به  می كند ولی ك
دليل افزايش نياز در دوران رشد بيشتر 

در معرض خطر قرار می گيرند.
ــان كرد: افزايش نياز در  وی خاطرنش
دوران كودكی و نوجوانی قابل توجه 
ــروه در جهش های  ــن گ ــت و اي اس
ــتری به مواد مغذی و  ــد نياز بيش رش
ــد يد و آهن دارند.  ريز مغذی ها مانن
كارشناس تغذيه مركز بهداشت استان، 
ضمن بيان اينكه شيوع كمبود آهن و 
ــن در دختران پس  كم خونی فقر آه
ــاير  از بلوغ افزايش می يابد گفت: س

كمبودها مثل كلسيم و ويتامين D نيز 
ــی و نوجوانی به طور  در دوران كودك
يكسان بر هر دو جنس اثر می گذارد 
ولی در نهايت زنان بيشتر در معرض 
خطر كمبود كلسيم و ويتامين D قرار 
می گيرند. بنابراين در سنين كودكی و 
در دوران تحصيل اگرچه تغذيه صحيح 
ــر دو جنس اهميت دارد ولی در  در ه

دختران بسيار مهم تر است.
مرجان منوچهری افزود: زنان كوتاه قد 
ــول دارای لگنی كوچك  به طور معم
ــتند و در زمان بارداری جنين آنها  هس
ــد بالقوه خود را داشته  نمی تواند رش
ــه دنيا آمدن  ــد، بنابراين احتمال ب باش
پسر يا دختر با وزن كم )كمتر از 2500 

گرم( وجود دارد. 
وی ضمن اشاره به تحقيق ها مبنی بر 
اينكه مادران كم وزن با جثه كوچك، 
ــر كوچك تر  ــودكان كوتاه قد با س ك

ــد تصريح كرد: اين  به دنيا می آوردن
ــی داری را بين  تحقيق ها ارتباط معن
سن مادر و وزن هنگام تولد نشان داده 
ــت و مادران جوان تر كودكان ريز  اس

جثه تر به دنيا می آورند.
كارشناس تغذيه مركز بهداشت استان 
ــت هموگلوبين  ــه غلظ ــا بيان اينك ب
ــه ماهه اول، ارتباط مثبتی با  نيز در س
ــر نوزاد دارد افزود:  وزن، قد و دور س
كودكان كم وزن خود به طور معمول 
ــد،  ــكل های زيادی در زمينه رش مش
تغذيه و ايمنی دارند و بيشتر از كودكان 
ــالم با تأخير رشد در دوران كودكی  س
مواجه می شوند و به همين ترتيب اين 
حلقه معيوب باعث پديد آمدن نسلی 

كوتاه تر می شود. 
ــت: آخرين  ــری گف ــان منوچه مرج
تحقيق های صورت گرفته بيانگر آن 
ــم وزن و كوتاه  ــت كه دختران ك اس
ــوء  قد كه در آينده مادران مبتال به س
تغذيه هستند، فرزندانی كوتاه تر به دنيا 
می آورند. يكی از داليل اين امر عادت 
جاری و سنتی است كه زنان ديرتر از 
ــفره می نشينند و غذای  مردان سر س
كمتری دريافت می كنند. در واقع اين 
تبعيض تغذيه ای باعث كوتاه قدی و 

سوء تغذيه دختر بچه ها می گردد.
ــح كرد: دختران  وی در خاتمه تصري
ــه كه زود  ــوء تغذي جوان مبتال به س
ازدواج می كنند و بچه دار می شوند 
نمی توانند كودكانی با وزن طبيعی به 

دنيا بياورند.

سوء تغذیه در دختر بچه ها 
نسل را در معرض خطر قرار می دهد شلغم

نسخه 1- جهت باز شدن رنگ چهره و پوست صورت يك قاشق 
ــته  ــق مرباخوری آرد نشاس مرباخوری پودركف دريا را با يك قاش
ذرت يا آرد ذرت مخلوط كرده و آنها را درون ظرفی بريزيد. سپس 
ــل و يك قاشق مرباخوری گالب را به  ــق مرباخوری عس يك قاش
آن اضافه نموده و خوب هم بزنيد. پس از كمی صبر كردن، ماسك 
آماده را به پوست بماليد و خوب ماساژ دهيد. اين دستور را روزی 

2 مرتبه )صبح و شب( و به مدت 2 هفته متوالی تكرار نماييد.
ــق غذاخوري آب كاسنی له شده را با 2 قاشق  ــخه 2- سه قاش نس
ــل مخلوط كرده و خوب هم بزنيد. سپس روزی 3  غذاخوری عس
ــت بماليد و خوب  مرتبه )صبح،  ظهر، عصر( كمی از آن را به پوس

ماساژ دهيد.
ــی آرد برنج در  ــك تركيب ــخه 3- مصرف مداوم و مرتب ماس نس
ــه )صبح،  عصر( اثری ماندگار در  ــول 3 هفته متوالی روز 2 مرتب ط
ــت و كمك به روشن شدن پوست صورت  زايل كردن تيرگی پوس

می نمايد.
ماسک ترکیبی آرد برنج 

3 قاشق مرباخوری آب خربزه يا آب هلو
يك قاشق مرباخوری آرد برنج

2 قاشق مربا خوری شير
روش تهیه ماسک

ــير را مخلوط كرده و در ظرفی بريزيد.  ابتدا آب خربزه يا هلو يا ش
ــه نموده و در  ــی آرد برنج را به آن اضاف ــم كم و به آرام ــپس ك س
ــه طور كامل  ــم بزنيد تا آرد برنج  ب ــه نمودن خوب ه ــال اضاف ح
ــود. پس از كمی صبر كردن آن را به  ــده حل ش در محلول آماده ش

پوست بماليد.
ــق  ــوری آب هلو را با نصف قاش ــق مرباخ ــك قاش ــخه 4- ي نس
مرباخوری ژل كتيرا كه آن را  از قبل آماده كرده ايد، مخلوط نموده 

و پس از خوب بهم زدن آن را به پوست صورت بماليد.
ــت گل قاصد تازه )كاسنی زرد( را كوبيده و له  نسخه 5- نيم مش
ــه و آب آن را بگيريد.  ــا آن را درون آب ميوه گيری ريخت ــد ي كني
سپس روزی 3 مرتبه، هر مرتبه يك قاشق مرباخوری از آب آن را 
با يك قاشق مرباخوری شير و يك قاشق مرباخوری عسل مخلوط 

كرده و خوب هم بزنيد و به پوست بماليد.
ــت صورت پوست يك عدد  ــن شدن پوس ــخه 6- برای روش نس
ــه و آن را رنده كرده و  ــال را گرفت ــا ليمو ترش و يا پرتق ــج ي نارن
ــير  ــوره حاصل را در كمی ش ــپس پ ــت پوره درآوريد. س ــه حال ب
ــه كنيد و  ــل به آن اضاف ــان مقداری عس ــد در پاي ــانيد و بع بخيس
ــتن آن را به پوست صورت  خوب هم بزنيد. پس از 5 دقيقه گذش
ــاعت گذاشتن پوست صورت را با آب ولرم   بماليد و بعداز نيم س

بشوييد.
ــوپخوری  ــق س ــخه 7- زرده تخم مرغ را گرفته و با يك قاش نس
ــد و به حالت  ــم بزنيد تا كف كن ــوط كنيد و آن قدر ه ــير مخل ش
ــه )صبح و عصر( كمی  ــت درآيد. روزی 2 مرتب ــی يكنواخ محلول
ــت را پس از اينكه پوست صورتتان را با آب و صابون  از اين ماس
ــتيد و خشك نموديد به پوست بماليد و پس از نيم ساعت آن  شس

را با آب گرم بشوييد.

کم خونی موجب 
تنگی نفس و تپش قلب می شود

ــی زبان و مخاط  ــن، رنگ پريدگی دايم ــانه های كمبود آه از نش
ــدن خط های كف  ــگ ش ــم و لب ها، كمرن ــك چش ــل پل و داخ
ــم،  ــن چش ــياهی رفت ــتگی، س ــف و خس ــاس ضع ــت، احس دس
ــت تهوع،  ــتهايی، حال ــر درد و بی اش ــرگيجه، س ــی، س بی تفاوت
ــا، در  ــت ها و پاه ــدن دس ــوزن ش ــوزن س ــن و س ــواب رفت خ
ــاره  ــس و تپش قلب اش ــوان به تنگی نف ــديد می ت ــای ش  مورده

كرد. 
ــكی  ــگاه علوم پزش ــتی )عضو هيأت علمی دانش ــا درس احمدرض
ــر تكامل مغز  ــزود: كمبود آهن ب ــو با فارس، اف ــران( در گفتگ ته
ــر وارد می كند.  ــران ناپذي ــی، لطمه های جب ــال اول زندگ در 2س
ــه  ــنين مدرس ــودكان س ــن در ك ــر آه ــی فق ــت: كم خون وی گف
ــی اين  ــود. ضريب هوش ــدرت يادگيری می ش ــب كاهش ق موج
ــده  ــی برآورده ش ــد طبيع ــر از ح ــاز كمت ــا 10 امتي ــودكان 5 ت  ك

است. 
ــكی تهران افزود: تغييرهای  عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزش
ــاس خستگی و ضعف  رفتاری و ابتال به بيماری های عفونی، احس

در اين كودكان بيشتر است. 
درستی گفت: از عوامل ايجاد كمبود آهن می توان مصرف غذاهای 
ــيس و كالباس، پيتزا  ــاندويچ های سوس ــر خانگی مانند انواع س غي
ــكالت و  ــابه، ش ــی كم ارزش مانند چيپس، نوش ــالت غذاي و تنق
ــی، مصرف كم انواع  ــه عفونت ها، آلودگی های انگل پفك، ابتالء ب
ــرف ناكافی غذای حاوی  ــت، مصرف چای همراه غذا، مص گوش
ــيرين را نام  ــده با جوش ش ــن C و مصرف نان های تهيه ش  ويتامي

برد.

چند خوردنی شفابخش
 برای درمان مشکل های معده

ــا خوردنی  ــنی ي ــد چاش ــد: چن ــن می گوين ــب جايگزي ــه و ط ــان تغذي متخصص
ــودمند  ــرای درمان معده مفيد و س ــوپر غذا، ب ــود دارند كه به عنوان س ــی وج  گياه

هستند. 
ــت اين خوردنی های  ــار فهرس ــبكه خبری تورنتو نيوز، با انتش ــنا، ش به گزارش ايس
شفابخش و تسكين دهنده درد معده اعالم كرد: زنجبيل حاوی يك ماده فعال به نام 
ــت كه طعم گرم و تند اين چاشنی را ايجاد می كند و خاصيت تحريك  جينگرول اس

كننده و درمانی دارد. 
ــی به بهبود عملكرد سيستم هاضمه  ــنی با بهبود عملكرد آنزيم های گوارش اين چاش

بدن كمك می كند. 
ــح های  ــت كه در تحريك ترش ــوم به »آنتول« اس ــز حاوی ماده ای موس ــه ني رازيان
ــپارتيك  ــيد اس ــش دارد. رازيانه همچنين حاوی اس ــوارش نق ــتگاه گ ــده و دس مع
ــن خاطر  ــه همي ــد و ب ــل می كن ــخ عم ــاده ضد نف ــك م ــوان ي ــه عن ــه ب ــت ك اس
ــای رازيانه را  ــذا، دانه ه ــده غ ــر وع ــد از ه ــه بع ــد ك ــادت دارن ــراد ع ــی اف  برخ

می جوند. 
رازيانه يك گياه هاضمه است كه استفاده های پزشكی و درمانی بسياری از اين لحاظ 
ــتفاده قرار می گيرد،  ــيار مورد اس ــكل های معده بس دارند. گياه ديگری كه برای مش

نعنا است. 
ــردل، نفخ و درد معده و  ــوزش س ــوء هاضمه، س نعنا به عنوان درمانی مؤثر برای س
دستگاه گوارش مورد استفاده قرار می گيرد. اين گياه مفيد همچنين اشتها را تحريك 

می كند و در درمان حالت تهوع و سردرد مؤثر است. 
ــنبر هم كه از خانواده نعنا است، خشكی گلو را برطرف  ــن عنبر يا سوس چای سوس
ــردردهای ميگرنی و كاهش  ــرای درمان س ــت كه ب ــد. گياه بعدی برگ بو اس می كن
ــترس و اضطراب كاربرد مفيد دارد. به عالوه به دستگاه هاضمه هم كمك می كند  اس

و خاصيت سم زدايی دارد.

روشن و سفید کننده هاي گیاهي 
پوست صورت

مثل آینهنسخه گياهی

ــی در گزارش جديدی  متخصصان روانشناس
ــاق زياد  ــب، ات ــد كه اگر در ش ــالم كردن اع
روشن باشد اين وضعيت سبب افزايش وزن 

می شود. 
ــنا،  اين متخصصان می گويند:  به گزارش  ايس
موش هايی كه به هنگام شب در معرض نور 
ــديد قرار می گيرند پس از گذشت هشت  ش
ــتر از موش هايی  هفته حدود 50 درصد بيش
ــتاندارد نور - تاريكی  ــه در يك چرخه اس ك

ــوند.  ــار اضافه وزن می ش ــتند، دچ قرار داش
ــه، دكتر الئورا  ــزارش خبرگزاری فرانس به گ
فونكن نويسنده اصلی اين مطلب از دانشگاه 
ايالتی اوهايو در اين باره تصريح كرد: هرچند 
ــرك يا مصرف  ــن ميزان تح ــچ تفاوتی بي هي
غذای روزانه اين دو گروه از موش ها وجود 
ندارد، اما موش هايی كه شب را در نور زياد 
ــتند. رندی  می گذرانند به مراتب چاق تر هس
ــی نيز در اين  ــور روانشناس ــون، پروفس نلس

ــب باعث  ــان كرد: نور در ش ارتباط خاطرنش
می شود كه الگوی تغذيه ای در موش ها تغيير 
ــم غذا را به  كرده و در نتيجه نتوانند متابوليس
ــن متخصصان تأكيد  ــتی انجام دهند. اي درس
كردند كه زمان خوردن بدون توجه به مقدار 
ــم صحيح بدن بسيار اهميت  آن در متابوليس
ــن آزمايش ها  ــد كه اي ــا می گوين دارد. آنه
ــرنخی برای بررسی داليل اپيدمی  می تواند س

چاقی در كشورهای غربی باشد.

تحدید حدود اختصاصي
ــت پاي تل  ــدانگ قطعه زمين مزروعي دش ــماره: 7821 چون تحديد حدود شش 10/384 ش
ــماره 110 اصلي واقع در موته بخش  ــاحت 2567/50 مترمربع شماره 418 فرعي از ش بمس
ــت به علت  ثبتي ميمه كه طبق پرونده ثبتي بنام داود ذاكري فرزند محمد در جريان ثبت اس
عدم حضور متقاضي يا متقاضيان ثبت به عمل نيامده اينك بنا به دستور قسمت اخير از ماده 
ــنبه مورخ  ــت و برطبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز يكش ــون ثب 15 قان
ــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهي  ــاعت 9 صبح در محل ش 89/11/24 س
ــرر در محل حضور يابند.  ــاعت مق ــود در روز و س به كليه مجاورين و مالكين اخطار مي ش
ــون ثبت از تاريخ تنظيم صورت  ــن و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قان ــات مجاوري اعتراض
ــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين  مجلس تحديدي تا )30( روز پذيرفته خواهد ش
تكليف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره 
بايستي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به 

اين اداره تسليم نمايد. تاريخ انتشار: چهارشنبه 89/10/29
نوروز- رئيس ثبت اسناد و امالك ميمه

تحدید حدود اختصاصي
10/385 شماره: 8130 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه بمساحت 168/90 مترمربع 
بشماره پالك 7255 فرعي مفروز از پالك 4157 فرعي از 159- اصلي واقع در بادرود جزء 
ــت  بخش 9 حوزه ثبتي بادرود كه طبق پرونده ثبتي بنام آقاي علي اكبريان در جريان ثبت اس
ــمت اخير ماده  ــتور قس بعلت عدم حضور متقاضي ثبت،  تحديد حدود بعمل نيامده بنا بدس
15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در تاريخ 89/11/23 ساعت 
ــروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطيلي عمليات  10 صبح در محل ش
ــي به كليه مجاورين و  ــد. لذا بموجب اين آگه ــد حدود به روز بعد موكول خواهد ش تحدي
مالكين اخطار مي شود كه در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورين 
ــي  ــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدي تا س ــان امالك طبق م و صاحب

روز پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 89/10/29

م الف/ 128                        طويلي- رئيس ثبت اسناد و امالك بخش امامزاده- بادرود

ابالغ اجرائیه
ــماعيل اوره  ــماره: 13154 نظر باينكه خانم فاطمه محمدياني به وكالت از زهرا اس 10/395 ش
و حسين اسماعيلي و رقيه اسماعيل و فرخنده اسمعيل اوئره و شهين اسماعيلي اوره هر يك 
ــاع از 26 سهم ششدانگ بموجب وكالتنامه  ــهم مش با مالكيت به ترتيب 2 و 2 و 2 و 2 و 2 س
ــمي 864 تهران خواستار افراز سهمي  ــناد رس ــماره 8368 مورخ 1389/8/30 دفترخانه اس ش
موكلين خود از سهام مشاعي ساير مالكين در پالك 1851 فرعي از 1- اصلي واقع در روستاي 
ــماعيلي  اوره جزء بخش 9 حوزه ثبتي نطنز كه برابر حكايت پرونده ثبتي عبارتند از: ربابه اس
اوره و غالمرضا اسماعيلي اوره و داوود طوسي آزاد به نسبت هر يك بترتيب 2 و 4 و 4 سهم 
ــدانگ گرديده و اعالم نموده كه از آدرس ساير مالكين اطالعي ندارد  ــاع از 26 سهم شش مش
ــتناد قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب آذرماه سال 1357 تاريخ 1389/11/26  لذا باس
ساعت 9 صبح جهت عمليات افراز تعيين و برابر ماده 17 آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي 
الزم االجراء بدينوسيله از كليه افراد فوق دعوت مي گردد در موعد مقرر در محل وقوع ملك 
حضور بهمرسانند. بديهي است عدم حضور مانع از رسيدگي و اقدامات قانوني نخواهد بود.

م الف/ 633                                              شادمان- كفيل ثبت اسناد و امالك نطنز

تأسیس
10/399 شماره: 3902/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت آرمان قطره اصفهان سهامي خاص. 
ــركت فوق در تاريخ 1389/10/18 تحت شماره 42787 و شناسه ملي 10260606101 در  ش
ــيده و در تاريخ 1389/10/18 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده  اين اداره به ثبت رس
و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار 
ــركت: انجام امور پيمانكاري در رشته تأسيسات و  ــود. 1- موضوع ش زاينده رود  آگهي مي ش
ــاورزي- سيستم هاي تحت  ــي- اراضي كش ــاختمان- طرح هاي آبياري و زهكش تجهيزات س
ــت- خريد و فروش و صادرات و  ــاري قطره اي و باراني- خطوط انتقال گاز و نف ــار- آبي فش
ــارات بانكهاي داخلي و خارجي  ــاي مجاز بازرگاني- تحصيل وام و اعتب ــه كااله واردات كلي
صرفاً جهت موضوع شركت- عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي- شركت در مزايدات 
و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج كشور و هر آنچه 
كه با موضوع شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز 
ــهر اصفهان دولت آباد- خيابان اباذر شرقي- كوي  ــتان اصفهان- ش ــركت: 1-3- اس اصلي ش

ــركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به  ــرمايه ش ــت لقمان- پالك 23، 4- س مولوي- بن بس
يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط 
ــماره 1018 مورخ 1389/09/09 نزد بانك سپه شعبه خيابان  ــين طي گواهي بانكي ش مؤسس
ــهام مي باشد. 5- اولين  ــرمايه در تعهد صاحبان س ــت و الباقي س فروغي پرداخت گرديده اس
ــمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي  ــركت: 1-5- آقاي مجتبي آذرباد بارده به س مديران ش
جواد آذرباد بارده به سمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي غالم عباس آذرباد به سمت 
عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي غالم عباس آذرباد به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
ــركت با امضاي  ــناد مالي و تعهدآور ش ــد. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس گرديدن
ــهامدار( و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات  رئيس هيأت مديره و آقاي علي آذرباد )س
مديرعامل: مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم 
ــكاوك باردئي به عنوان  ــي. 2-8- خانم مهناز چ ــدري به عنوان بازرس اصل ــا قائدي حي مين

بازرس علي البدل. 
م الف: 14422/5       آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

احضار
ــكايتي عليه آقاي مهدي تيموري  ــي فرزند احمد ش ــعود زارع چاوش 10/400 چون آقاي مس
فرزند مجيد مبني بر ايراد جرح عمدي با چاقو مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 890864 
ك 109 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 89/12/9 ساعت 11 صبح تعيين شده نظر 
ــد لذا حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب  به اينكه متهم مجهول المكان ميباش
ــر مي شود و از متهم مذكور دعوت  ــار طبع و نش يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش
ــيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه  بعمل مي آيد جهت رس

ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 14440                                   دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار 
10/401 نظر به اينكه آقاي شعبان )مهدي( مزروعي با وكالت آقاي مجيد جهانبخش شكايتي 
عليه محمد رحيمي سميرمي مبني بر اتهام كالهبرداري )فروش منافع( مطرح نموده كه پرونده 
ــار آگهي  ــعبه و وقت حضور ظرف يك ماه پس از انتش ــه 891192 ثبت اين ش آن به كالس

ــب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري  ــد با توجه به مجهول المكان بودن متهم حس مي باش
ــر مي شود و از متهم مذكور  ــار طبع و نش مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش
ــيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور  دعوت به عمل مي آيد جهت رس

احضاريه ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
م الف/ 14438                 دفتر شعبه دوم بازرپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
ــكايتي عليه آقاي  ــه اينكه آقاي نصراله نصيري با وكالت آقاي ناصر نادري ش ــر ب 10/402 نظ
ــر و كالهبرداري- جعل  ــد اصغر مبني بر اتهام فروش مال غي ــرخي فرزن جمال عنايتي ده س
ــمي و استفاده از آن و جعل اسكناس مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 881217  ــند رس س
ثبت اين شعبه و وقت حضور ظرف يك ماه پس از انتشار آگهي مي باشد با توجه به مجهول 
ــب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از  المكان بودن متهم حس
ــار طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت  روزنامه هاي كثيراالنتش
ــود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و  ــيدگي در وقت مقرر حاضر ش رس

تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
م الف/ 14439                  دفتر شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
10/405 در خصوص پرونده كالسه 89-1853 ش/ 45 خواهان عباسعلي قاسمي دادخواستي 
ــان آبي رنگ مدل  ــند و انتقال قطعي خودروي وانت نيس مبني بر الزام خواندگان به تنظيم س
ــن ميرباقري فرزند  ــيد محس ــماره انتظامي ايران 43-362 ق 13 به طرفيت 1- س 1362 به ش
ــين حجازي دهاقاني فرزند اسماعيل، تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي  هاشم 2- حس
روز شنبه مورخ 89/12/14 ساعت 8/30 صبح تعيين گرديده،  با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين 
شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و 
ــخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ  نس

شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 14665                                     شعبه 45 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

خوابیدن با چراغ روشن سبب افزایش وزن مي شود

آهن تخم بلدرچین7 برابر 
تخم مرغ های معمولی است!

تخم  ــن  آه
بلدرچين، 7 برابر تخم 

مرغ است.وقتی صحبت از تخم پرندگان می شود 
ــوری كه انگار  ــاد تخم مرغ می افتيم؛ ط همه به ي
ساير پرندگان )بلدرچين، غاز يا بوقلمون( تخمی 
ــم می گذارند، قابل خوردن  نمی گذارند و اگر ه
ــك از اينها از منظری  ــت. در حالی كه هر ي نيس
ــاص خود را دارند و بنابراين  ارزش تغذيه ای خ
ــرايط ويژه  مصرف هر يك از آنها به افرادی با ش
توصيه می شود... درباره تخم بلدرچين بهتر است 
اين طور آغاز كنيم كه اين ماده غذايی در مقايسه 
ــن A، 7 برابر آهن و  ــرغ، 6 برابر ويتامي با تخم م
ــن پرنده به دليل دارا  ــفر دارد. تخم اي 5 برابر فس
بودن مواد مغذی فراوان در درمان كم خونی، سل، 
كاهش استرس، درمان ناتوانی جنسی و همچنين 
بعد از اعمال جراحی به خصوص پس از زايمان، 
ــت بدانيد به دليل  ــيار مفيد است. جالب اس بس
اينكه بعد از اعمال جراحی فعاليت های ترميمی 
ــش می يابد، مصرف اين ماده غذايی توصيه  افزاي

ــود زيرا انرژی از دست رفته به  می ش
ــاس برخی از  بيمار بازمی گردد. براس
ــاده غذايی  ــا، مصرف اين م مطالعه ه
ــير مادر هم خواهد شد.  سبب افزايش ش
از طرفی مصرف تخم بلدرچين در رژيم های 
بدنسازی و ورزشكاران بسيار سودمند است چرا 
كه به دليل دارا بودن ويتامين های گروه B، سبب 
ــود. در ضمن، ميزان  افزايش انرژی در بدن می ش
ــترول زرده تخم بلدرچين بسيار پايين تر از  كلس
تخم مرغ است. در تخم بلدرچين ماده شبه كورتن 
ــم و  و ضدالتهابی نيز وجود دارد كه به درمان آس
بيماری های التهابی نظير آرتريت روماتوييد كمك 
ــی اين ماده غذايی  ــد. پس هر از چند گاه می كن
ــمند را در برنامه غذايی اعضای خانواده تان  ارزش

بگنجانيد.
ــاره  درب ــرغ:  ــی تخم م ــت ضدمیکروب خاصی
تخم مرغ، ماده غذايی پرمصرفی كه پای ثابت يك 
ــفره صبحانه مفصل است، جالب است بدانيد  س
كه هر يك حاوی مقادير مناسبی از پروتئين بوده 
و بين انواع تخم پرندگان اين تخم دارای بهترين 
ــانی هضم می شود.  ــت و به آس نوع پروتئين اس
ــه با  ــتفاده از تخم مرغ در مقايس عالوه بر آن، اس
ــت و دليل آن هم ميزان  تخم پرندگان ارجح اس

ــت كه  ــيدانی اس ــن باال و مقدار آنتی اكس پروتئي
ــن رو، مصرف آن  ــود دارد. از اي در زرده آن وج
به خصوص برای سالمندان بسيار توصيه می شود. 
ــت ضدميكروبی نيز دارد چراكه  تخم مرغ خاصي
ــفيده تخم مرغ،  ليزوزيم و آويدين موجود در س
ــتگاه  ــای مضر در دس ــد باكتری ه ــع از رش مان
ــود. رنگ زرد زرده آن نيز به دليل  گوارش می ش
ــت كه  ــوم به گزانتوفيل اس ــيدانی موس آنتی اكس
ــرطانی دارد. به عالوه مصرف 3  خاصيت ضدس
ــدد تخم مرغ در هفته به خاطر دارابودن لوتئين  ع
ــن مانع از بروز كاتاراكت )آب مرواريد(  و گزانتي
شده و خاصيت پيشگيرانه دارد. تخم مرغ به خاطر 
داشتن تركيب هايی خاص، از پيشرفت يا ابتال به 
آلزايمر نيز جلوگيری می كند. در تخم مرغ برخی 
ــاير تخم   ايمونوگلبولين ها وجود دارند كه در س
ــت.  ــدگان به جز تخم  بلدرچين موجود نيس پرن
ــتگاه  ــياری از عفونت های دس بنابراين بروز بس
ــهال را كاهش می دهد. الزم  گوارش از جمله اس
ــن انواع تخم  ــت همين جا اضافه كنيم كه بي اس
ــوردن تخم مرغ برای افراد مبتال  پرندگان فقط خ
به نقرس مفيد است. به دليل اينكه مصرف تخم 
ساير پرندگان باعث باال رفتن اسيد اوريك شده 

و حمله های نقرس را تشديد می كند. 

شلغم گياهي است با برگهاي ناصاف و 
ــفيد.  ــبز و س بريدگيهاي زياد به رنگ س
ريشه آن غده اي و به شكل هاي گرد و 
ــفيد با لكه هاي بنفش  يا دراز به رنگ س
مي باشد. ميوه شلغم مانند غالفي باريك 
ــياه  ــت كه در آن چند دانه س و دراز اس
ــلغم در هواي سرد بسيار  وجود دارد. ش
ــايد علت آن  ــد مي كند و ش خوب رش
ــان بيماري هايي كه  ــد كه براي درم باش
در فصل سرما زياد است و بيماري هاي 

تنفسي به كار مي رود.
خاصیت هاي دارویي:

ــلغم از نظر طب قديم ايران گرم و تر  ش
است، خواص شلغم آنقدر زياد است كه 
ــي توان گفت اين گياه براي هر دردي  م
ــت و اگر مردم مي دانستند كه  درمان اس

ــده درد تمام  ــن گياه چقدر فاي اي
باغچه هاي خانه خود را 

مي كاشتند  شلغم 
ــر روزه از  و ه
اســـتفاده   آن 

مي كردند 
شــلـغـم   

مقوي است.
 شلغم ضعف 
جنسي را درمان 
كرده و اسپرم را 

زياد مي كند.
 شلغم سرفه را تسكين 

مي دهد.
 ترشي شلغم بهترين نوع ترشي است 
ــتها آور  زيرا مقوي معده و روده ها و اش

است.
ــون را پائين مي  ــد خ ــلغم قن  آب ش

آورد.
ــرده و  ــرخ ك ــلغم را اگر س ــم ش  تخ
بخوريد براي ضعف جنسي مؤثر است.

ــلغم  ــر گلو درد داريد آب پخته ش  اگ
را قرقره كنيد.

 خوردن آب شلغم درمان كننده جوش 
صورت است.

ــه حافظه ضعيف دارند بايد   آنهايي ك
شربت بخورند زيرا ثابت شده است كه 

شلغم حافظه را تقويت مي كند.
 شلغم شب كوري را درمان مي كند.

 B1 ــتن ويتامين ــلغم به علت داش  ش

عالج كم خوني است.
ــد و نمو استخوانها  ــلغم براي رش  ش
مفيد است بنابراين زنان باردار و شيرده 

بايد از آن استفاده كنند.
ــه در مدت بارداري  ــه اي ك  زن حامل
شلغم خورده باشد بچه اش زودتر رشد 
ــد و حتي  ــرف مي زن ــرده، زودتر ح ك
ــد و در مقابل امراض  زودتر راه مي افت

مقاومت بيشتري خواهد داشت. 
 آنهايي كه غده تيروئيدشان كم ترشح 
مي كند بايد شلغم بخورند زيرا شلغم به 
ــتن يد فراوان ترشحات غده  علت داش

تيروئيد را تنظيم مي كند.
 شلغم مهم ترين گياه ضد سرطان 

است و حتي گسترش سرطان را 
متوقف مي كند.

ــياري از بيماري هاي   شلغم درمان بس
پوستي است.

ــراي  ــن دارو ب ــه بهتري ــلغم پخت  ش
برونشيت است.

ــه در فصل  ــد ك ــعي كني ــره س و باالخ
زمستان براي پيشگيري از سرماخوردگي 
ــي چند بار در هفته  و بيماري هاي تنفس
ــه بهترين  ــلغم پخت ــلغم بخوريد. ش ش

صبحانه است. 
ــمي را از  ــز كرده و مواد س ــدن را تمي ب
ــلغم  ــازد. البته آب ش بدن خارج مي س
ــلغم پخته  ــتري از ش ــام خواص بيش خ
 دارد به شرطي كه معده شما را ناراحت 

نكند.
ضررها:

ضرر خاصي براي آن بيان نشده است.

الدن سلطاني
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی فرهنگ و هنر

»يادمان« عنوان برنامه فرهنگی صدای مركز 
چهارمحال و بختياری است.

ــيمای  به گزارش روابط عمومی صدا و س
مركز چهارمحال و بختياری، در اين برنامه 
ــاهير ادبی،  عالوه بر معرفی مفاخر و مش
ــی و اجتماعی  ــی، تاريخی، سياس فرهنگ
برای شنوندگان و گراميداشت ياد و خاطره 
ــی درخصوص  ــث كارشناس مباح آنان، 
فعاليت های مختلف بزرگان استان تهيه و 

پخش می شود.
گزارش از آثار و فعاليت های چهره های 
ــدان  ــوبين، فرزن ــتان و منس ــدگار اس مان
ــيقی های  موس و   ــان  آن ــاگردان  ش و 
ــه از ديگر  ــال و هوای برنام ــط با ح مرتب
ــكيل  ــه »يادمان« را تش  بخش های برنام
ــه كننده: رحمن  ــنده و تهي می دهد.نويس
ــی، محقق و  ــده: آرزو بالل داوديان گوين

كارشناس: بابك زمانی پور.

شبكه استانی سيمای جهان بين در برنامه 
ــنی كودك  »اتل متل« با مخاطبان گروه س
همراه می شود. به گزارش روابط عمومی 
صدا و سيمای مركز چهارمحال و بختياری، 
دكور اين برنامه در فضايی جذاب و متنوع 
ــتان طراحی  ــی از فصل زمس ــا نمادهاي ب
 شده و مجری برنامه همراه عمو باغبان و 
عروسك هايی با نام های نازدونه، حنايی و 
روباه ناقال به اجرای برنامه های شاد، متنوع 

و آموزشی برای بچه ها  می پردازند.
نمايش نقاشی های كودكان توسط نازدونه، 
وله های گرافيكی، كارتون وگزارش های 

نمايشی در مدرسه ها با اجرای آدم برفی 
ــكيل  ــای برنامه »اتل متل« را تش بخش ه
ــاختار تركيبی-  می دهند. اين برنامه با س
ــه غير از  ــتان ب ــای زمس ــی روزه نمايش
دوشنبه ها و جمعه ها به مدت 40 دقيقه 
ــاعت 16 با حضور بچه ها در برنامه  از س
ــب با نيازهای كودكان از سيمای  و متناس

جهان بين پخش می شود.
عوامل برنامه: تهيه كننده و كارگردان: سيد 
ــنده و مجری: رويا  ــويان، نويس امير موس
ــين زاده،  ــی، تصويربردار: وحيد حس تراب

صدابردار: عبدالمجيد يادگاری.

گرامیداشت مفاخر استان در»یادمان«

»اتل متل« در کودکانه جهان بین

زاینده رود
ــه طيفی  ــت ك ــوع آن اس ــات تن ــه ارتباط ــن وج بارزتري
ــان و رفتارهای  ــا زب ــگ عامه ت ــی و فرهن ــانه های جمع از رس
ــات، روابط  ــا ارتباط ــرد. ام ــر می گي ــی را در ب ــردی و گروه ف
ــايی  ــوع را شناس تن ــن  اي ــود در دل  ــتگی های موج  و پيوس

می كند. 
ــو و تلويزيون به  ــه ويژه رادي ــايل ارتباط جمعی و ب ــروزه وس ام
عنوان پيشاهنگ ارتباطات، آنچنان سيطره ای بر زندگی انسان ها 
ــخصی را بدون آنها تصور كرد.  ــد كه نمی توان زندگی ش يافته ان
ــعه ای كه نظام های  ــورهای در حال توس اين موضوع برای كش
ــيت و اهميت خاصی  ــد از حساس ــم باش ــر آنها حاك ــی ب ارزش
ــوری از غنای بيشتری  ــت و هر چقدر فرهنگ كش برخوردار اس
ــر و پيچيده تر جلوه  ــيت پر رنگ ت ــد اين حساس  برخوردار باش

می كند. 
پيچيدگی اين موضوع بر اثر درهم آميختن ارتباطات ميان فردی با 
ارتباطات رسانه ای است. چنين موضوعی برای كشوری مثل ايران كه 
از كثرت قومی، مذهبی و زبانی در منطقه های مختلف برخوردار است 
 منجر به ايجاد تنوع كاركردی وسيعی در حوزه راديو و تلويزيون شده 

است.
در واقع لحاظ كردن اين تنوعات عالوه بر جلوگيری از بروز گسست های 
فرهنگی، باعث افزايش اعتماد به رسانه ملی شده و همسان سازی و 
 يكسان نگری در توليد و پخش برنامه های صدا و سيما را كاهش 

می دهد.
استان چهارمحال و بختياری از جمله استان های كشور است كه 
عالوه بر اينكه جزو منطقه های غنی فرهنگی محسوب می شود 
خود دارای خرده فرهنگ های متعدد است. طبيعی است در چنين 
منطقه ای صدا و سيما می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت 
بسط و گسترش خرده فرهنگ های بومی استان همسو با فرهنگ 

غنی اسالمی ايرانی گام بردارد.
ــانه ملی و استانی  ــبت به رس مردم چهارمحال و بختیاری نس

تعصب دارند
ــيمای  س و  ــدا  ص ــركل  )مدي زاده  ــم  رحي ــه  ال ــت   حج
چهارمحال و بختياری( با مطلوب ارزيابی كردن ديدگاه مردم استان 
نسبت به رسانه ملی، تعصب و احساس مسئوليت آنان نسبت به 
ــت و گفت: مردم استان از صدا و  ــانه را رضايت بخش دانس رس
سيمای چهارمحال و بختياری انتظار دارند كه ميان آنان و مسئوالن 
به عنوان يك پل ارتباطی اعمال نقش كرده و حداقل انتظارهای آنان 

را در حوزه پاسخگويی مسئوالن برآورده سازد. 
ــتان، در  ــعه اس ــمت توس ــه س ــئوالن ب ــن مس ــت ذه وی هداي
ــاظ نمودن  ــا و لح ــتان در برنامه ه ــت كل اس ــری جامعي برگي
ــی و... را جزو  ــی، اجتماع تمامی ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سياس
ــانه را در آن  ــتان پيشگاهی رس ــمرد كه مخاطبان اس  مواردی برش

خواستارند.
مديركل صدا و سيمای چهارمحال و بختياری عملياتی شدن اين 
انتظارها را نيازمند واكاوی و تأمل جدی دانست و برگزاری جلسه ها 
و اتاق های فكر متعدد با حضور انديشمندان و فرهيختگان استانی 
ــايی نقاط قوت و ضعف و آسيب ها را در اين خصوص  و شناس
ضروری دانست. وی از عزم جدی صدا و سيمای مركز چهارمحال 
و بختياری برای كمك گرفتن از بخش های آكادميك استان در اين 

راستا خبر داد.
صدا و سیما باید خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهد

ــيما در  ــه مديريت صدا و س ــه تجرب ــم زاده ك ــت اله رحي حج
ــت كه  ــود دارد، معتقد اس ــتانی را در كارنامه خ ــز اس ــد مرك چن
ــو و تلويزيون  ــف و برنامه های رادي ــايی نقاط ضع ــرای شناس ب
ــه اعتقاد  ــرار داد. ب ــاوت مردم ق ــرض قض ــود را در مع ــد خ باي
ــد  ــيب ها و ضعف های خود را نشناس ــيما آس  وی تا صدا و س

نمی تواند برنامه های در حال رشد داشته باشد.
رحيم زاده با ابراز رضايتمندی از پتانسيل های نرم افزاری استان اظهار 
داشت: با وجود آنكه استان در بعد نرم افزاری يعنی استعداد و قابليت 
نيروهای انسانی از توانمندی بااليی بهره مند است؛ زمينه استفاده از 
ــيل به علت وجود ضعف در ابعاد سخت افزاری فراهم   اين پتانس

نيست.
وی با ابراز خرسندی از نامناسب بودن امكانات فنی مورد نياز جهت 
تجهيز استوديوهای توليد برنامه، وجود استوديوهای مجهز و كارآمد 
ــت كه تأثير مستقيم در ارتقای كيفيت برنامه ها  را از عواملی دانس

دارد.
جذب اعتبارهای استانی در دولت نهم 

مديركل صدا و سيمای چهارمحال و بختياری با اشاره به اينكه تا 
ــتان ها از اعتبارهای  ــيمای مراكز اس پيش از دولت نهم، صدا و س
ــازمانی بودند اظهار  ــتانی محروم و تنها متكی به اعتبارهای س اس
ــاخت های صدا و سيمای مراكز  داشت: پوشش و تقويت زيرس
ــال اخير مديون نگاه دولت به حوزه ظرفيت استان ها در  در 5 س

بودجه های استانی است.
رحيم زاده در عين حال با گله مندی از عدم استفاده مطلوب از اين 

بودجه ها در چهارمحال و بختياری برای تجهيز زيرساخت ها عنوان 
كرد: در 5 سال گذشته اعتبارهای استانی صدا و سيمای چهارمحال 
و بختياری بيشتر در جهت پوشش شبكه های راديويی و تلويزيونی 
ــتان های كشور  ــده كه اگر چه در اين زمينه در ميان اس صرف ش
ــاخت ها دچار كمبود  ــت مطلوبی داريم اما در زمينه زيرس  وضعي

هستيم.
خداحافظ آنالوگ

رحيم زاده در عين حال از ديجيتالی شدن استوديوهای توليد و پخش 
صدای چهارمحال و بختياری با هزينه ای معادل يك ميليارد ريال خبر 
داد و با اشاره به اينكه تأمين اين هزينه از محل اعتبارهای استانی نبوده 
افزود: كليه تجهيزات مربوط به اتوماسيون صدا از حوزه ستادی تحويل 
 گرفته شده و سيستم جامع اتوماسيون صدا جايگزين سيستم آنالوگ 

گرديد. 
ــوص  ــای الزم در خص ــری آموزش ه ــه و فراگي ــر اراي وی ب
ــتم تأكيد كرد. مديركل صدا و سيمای  ــتفاده بهينه از اين سيس  اس
چهارمحال و بختياری در خصوص ديجيتالی شدن استوديوهای 
سيمای چهارمحال و بختياری نيز گفت: برنامه ريزی الزم در اين 
ــورت تأمين اعتبار از محل اعتبارهای  ــه انجام گرفته و در ص زمين
استانی در آينده نزديك اين مهم عملياتی خواهد شد. وی همچنين 
ــبكه در آينده نزديك خبر  ــت مونتاژ تحت ش از راه اندازی 12 س

داد.
ــيمای  ــاره به اينكه پخش برنامه های صدا و س ــم زاده با اش رحي
چهارمحال و بختياری همچنان به صورت آنالوگ انجام می گيرد 
اظهار داشت: با پيگيری های انجام شده مقرر شد فرستنده ديجيتال 

استانی از طريق حوزه ستادی به مركز تحويل گردد. 
وی با اشاره به اينكه اجرای اين طرح 20 ميليارد ريال هزينه در بردارد 
عنوان كرد: بايستی كليه هزينه های مربوطه از محل اعتبارهای استانی 
ــود. رحيم زاده ابراز اميدواری كرد تا در سال آينده مركز  تأمين ش
استان از امكان دريافت 16 شبكه تلويزيونی به صورت ديجيتال بهره 
مند گردد. وی همچنين از وجود كارخانه توليد كننده تجهيزات رابط 
 گيرنده های آنالوگ جهت دريافت برنامه های پخش ديجيتال خبر 

داد.
مراکز در حال گذار برای تولید آثار فاخر هستند

مديركل صدا و سيمای چهارمحال و بختياری در خصوص توليد 
آثار فاخر در مراكز استان ها گفت: بودجه كارهای فاخر در تهران 
ــتانی كه بتواند از اين بودجه استفاده كند  ــت و هر اس متمركز اس
می تواند استان خود را در سطح ملی بهتر معرفی كند. وی با اشاره 
به اينكه ظرفيت هنرمندان پايتخت با هنرمندان استان ها قابل مقايسه 
نيست عنوان كرد: صدا و سيمای مراكز استان ها در حال گذار به 

سمت توليد آثار فاخر هستند.
ــوز در ابتدای كار  ــريال هن ــزود: هر چند مراكز در حوزه س وی اف
هستند اما در زمينه توليد تله فيلم، انيميشن و مستند، كارهای بسيار 
ارزشمندی توسط مراكز تهيه و از طريق شبكه های سراسری پخش 

شده است.
ــبت  ــی از ديدگاه محلی نس وی يكی از علل عمده اين امر را ناش
ــت و گفت: تا پيش از  ــته دانس ــتانی در گذش ــبكه های اس به ش
سياستگذاری های كلی صدا و سيمای مراكز استان ها موظف بودند 
تنها به عنوان شبكه های محلی و متناسب با فضای محلی فعاليت كنند 
اما سياستگذاری رياست فعلی سازمان، جناب آقای مهندس ضرغامی 
 افقی فراتر از رسانه محلی را برای صدا و سيمای مراكز استان ها ترسيم 

كرد. 
ــيمای مراكز استان ها بايد  ــاره به اينكه صدا و س رحيم زاده با اش
بتوانند با نگارش فيلم نامه های تأثيرگذار و تصويب آنها در شورای 
كارشناسی سازمان، سهم بيشتری از بودجه های متمركز سازمان را 
جذب كنند، بر لزوم جامعيت موضوع فيلم نامه ها و بهره مندی از 

جاذبه های محتوايی برای نيل به اين هدف تأكيد كرد.
ــذب 8000 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارهای متمرکز  ج

سازمان
ــيمای چهارمحال و بختياری در همين راستا از  مديركل صدا و س
تصويب 6 طرح برنامه مستند با 600 ميليون ريال اعتبار، 5 مجموعه 
انيميشن با 3200 ميليون ريال و تهيه 2 تله فيلم با 1600 ميليون ريال 
اعتبار در صدا و سيمای مركز استان خبر داد و افزود: در حال حاضر 
يك مجموعه 13 قسمتی تلويزيونی با محوريت دين و اخالق در 
صدا و سيمای چهارمحال و بختياری در مرحله نگارش فيلم نامه 
است كه قابليت افزايش تا 60 قسمت را نيز دارد و برای تهيه و توليد 
 آن اعتبار كالنی توسط مركز چهارمحال و بختياری جذب خواهد 

شد. 
ــده عالوه بر بودجه  ــم زاده مجموع كل اعتبارهای جذب ش رحي
جاری مركز و فقط از محل بودجه متمركز توسط صدا و سيمای 
چهارمحال و بختياری را در سال جاری حدود 6000 ميليون ريال 

اعالم كرد.
رادیو در جذب مخاطب موفق تر است

ــتان چهارمحال و بختياری با اشاره  ــد رسانه ملی در اس مدير ارش
ــانه های  به اينكه در حال حاضر فضای رقابتی تنگاتنگی ميان رس
ــتانی، ملی و فرا مرزی به وجود آمده است گفت: رسانه موفق،  اس
رسانه ای است كه بتواند در شرايط خاص با مخاطب پيوند برقرار 

كند. 
وی راديو و تلويزيون را دو رسانه با دو كاركرد متفاوت عنوان كرد و 
افزود: راديو می تواند با سرعت بيشتری خود را با شرايط و تغييرها 
تطبيق داده، به عنوان رسانه ای گرم مخاطبان خود را پيدا كرده و بر 
تعداد آنان بيفزايد. وی با استناد به ارزيابی های به عمل آمده راديو 

را در جذب مخاطب موفق تر از تلويزيون دانست.
غنای فرهنگی استان، فرصتی مغتنم

رحيم زاده با يادآوری غنا و ظرفيت های فرهنگی استان چهارمحال 
و بختياری اين موضوع را فرصت مغتنمی برای ساخت برنامه های 
ــتانی و فرا استانی توصيف و تأكيد كرد: بايد با  مخاطب پسند اس
برنامه ريزی های منسجم و توجه به آسيب های شناسايی شده در 

ــكل ها تالش كنيم و از غنا و تنوع فرهنگی استان  جهت رفع مش
بهترين بهره برداری رسانه ای را به عمل آوريم.

رسانه ارزشی بايد حقايق به حاشيه رفته را به متن باز گرداند
ــتان  اس در  ــيما  س و  ــدا  ص ــازمان  س ــی  عال ــده   نماين
ــی  ــانه در نظام ارزش ــای رس ــاری كاركرده ــال و بختي چهارمح
ــت  ــورهای دنيا دانس ــاير كش ــالمی را فراتر از س ــوری اس جمه
ــب با  ــانه بايد متناس ــت: در چنين نظامی قابليت های رس و گف
ــكل گرفته و در مسير ايدئولوژی اسالمی حركت   فضای دينی ش

كند. 
رحيم زاده با يادآوری اينكه در دنيای امروز رسانه ها شكل دهنده 
ــتند و قادرند با شانتاژهای خبری و ترفندهای  افكار عمومی هس
مختلف ذهن مردم را به سمت خواست خود سوق دهند تأكيد كرد: 
در ايدئولوژی اسالمی بسياری از اين موارد مردود و توجه به ايده 

آل ها مطابق با قانون شرع و دين مبين اسالم است.
ــل و  اصي ــای  فرهنگ ه ــد  تولي ــاز  ب را  ــانه  ــه رس وی وظيف
ــت و تصريح ــط دانس ــنت های غل ــا و س ــح فرهنگ ه  تصحي

ــت  واقعي ــای  مبن ــر  ب ــد  باي ــی  ارزش ــانه های  رس ــرد:  ك
ــن  مت ــه  ب را  ــه  رفت ــيه  حاش ــه  ب ــق  حقاي و  ــه  رفت ــش   پي

بازگردانند.
استفاده از رسانه های جدید برای جذب مخاطب 

ــانه ای محدوديت ها و  ــر رس ــه اينكه ه ــاره ب ــم زاده با اش رحي
قابليت های خاص خود را دارد؛ استفاده از قابليت ها برای مقابله 
با محدوديت ها را ضروری دانست و افزود: استفاده از رسانه های 
جديد برای جذب مخاطبان جهانی جزو سياست های رسانه ملی 

است.
مدير ارشد رسانه ملی در استان چهارمحال و بختياری با اشاره به 
اينكه اينترنت قابليتی است كه قابليت های فراوان ديگری در خود 
ــتفاده نكرده و آن را مغتنم  دارد تأكيد كرد: اگر ما از اين قابليت اس
ــماريم، ديگران از آن بهره برداری می كنند بنابراين بايد برای  نش
شناساندن خود به دنيا از اين امكان بهترين بهره برداری را  داشته 

باشيم. 
 وی پايگاه اينترنتی صدا و سيمای چهارمحال و بختياری به نشانی
ــه  ك ــرد  ك ــوان  عن ــبی  مناس ــتر  بس را    www.chb.irib.ir
ــی نقاط دنيا به صورت  ــای توليدی اين مركز را در تمام برنامه ه
ــتان  ــرار داده و اس ــران ق ــان و كارب ــار مخاطب "online در اختي
 چهارمحال و بختياری و فرهنگ غنی آن را به مخاطبان جهانی معرفی 

می كند.

زاینده رود
ميهمان ما به تئاتر كودك و نوجوان كشور شور و 

حالی تازه بخشيده است. 
او در سال های اخير در فضای نه چندان رضايت بخش 
ــت و  ــيده اس ــتاوردهای خوبی رس تئاتر اصفهان به دس
توانسته افتخارهای شايسته ای را از جمله كسب عناوين 
ــكی دفاع مقدس،  ــر دوره اول تئاتر عروس ــش برت نماي
ــنواره چهاردهم تئاتر بين المللی  ــب 5 رتبه در جش كس
ــب عنوان نمايش برگزيده بخش   كودك و نوجوان، كس
ــن المللی تئاتر  ــنواره بي بين المللی در پانزدهمين جش
ــش برگزيده  ــوان نماي ــز عن ــوان و ني ــودك و نوج ك
ــانزدهم را زينت بخش كارنامه خود نمايد  جشنواره ش
ــش، تاريخ  ــك هاي ــاری همچون نيلوفر و عروس و آث
ــت  ــيندرال در بن بس ــتری، س و ترنج، بچه های خاكس
ــور عرضه ــودك و نوجوان كش ــه تئاتر ك ــه جامع  را ب

كند. 
ــال 1358 در اصفهان و فارغ التحصيل  اميد نياز متولد س
رشته تئاتر از دانشكده هنر و معماری تهران می باشد. اين 
نويسنده، كارگردان، طراح صحنه و بازيگر تئاتر كودك 
ــال 77 كار توليدی و حرفه ای خود را آغاز كرد و  از س
ــال 81 به زادگاه خود اصفهان  ــال در س  پس از چهار س

بازگشت. 
ــر را از كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان  او تئات
تهران آغاز كرد و در سال 78 در فيلم سينمايی دفتری از 
آسمان به كارگردانی پرويز شيخ طادی بازی كرد. گروه 
ــال های 2009 و 2010 با نمايش  كودك شبكه 2 در س
ــه ايرانی در هامبورگ و فرانكفورت افتخار آفرين   قاليچ
ــال نيز اميد نياز نمايش سيندرال در بن  ــد. اسفند امس ش
بست را در برلين اجرا خواهد كرد. نمايش نارنج و ترنج 
ــه به اجرا و نمايش  ــهر »ويمار« زادگاه گوت او نيز در ش
ــته نظر هنرمندان آلمانی را جذب كند.  درآمده و توانس
ــمس مبارك كه اولين تئاتر ايرانی كودك و  تئاتر كريس
ــی است امسال به همراه نمايش  نوجوان به زبان انگليس
ــپس در زاگرب  ــدا در تركيه و س ــی او ابت دزدان درياي

كرواسی به روی صحنه خواهد رفت.
برنامه آينده اميد، توليد يك تئاتر مشترك با كشور آلمان 
ــال آينده در چندين  ــت. او برای س از مردادماه آينده اس

ــی  خارج ــتيوال  فس
ــده است و  دعوت ش
ــتن چند تئاتر از  نوش
ــا غالمی  ــه رض جمل
و  ــارم  چه كالس 
ــت  كبري ــرك  دخت
ــتور  فروش را در دس
ــاز  ــد ني كار دارد. امي
ــد: زمانی كه  می گوي
گرفتم  ــر  تئات مدرك 
ــل  تحصي ــداد  تع
كردگان اين رشته در 
ــتان  انگش از  اصفهان 
ــت كمتر بود. او  دس
ــنواره تئاتر  آمدن جش
ــه اصفهان را  كودك ب
ــه آن علت می داند  ب

ــور نبود و  ــتی برای تئاتر يتيم كودك در كش كه سرپرس
ــنواره از اصفهان  ــد. او از رفتن جش ــان قيم آن ش اصفه
اظهار ناخشنودی می كند و معتقد است كه جشنواره در 
ــد و نيز باعث  ــان پر و بال گرفته و بين المللی ش اصفه
ارتقای تئاتر كودك اصفهان گرديد. او می گويد كه كانون 
پروش فكری كودكان و نوجوانان بايد به طور كارشناسی 
ــوزش و پرورش نيز در  ــود و آم و علمی وارد تئاتر ش
اين امر كوتاهی نكند. اميد نياز در ادامه پذيرای پاسخ به 

سئوال های ما شدند.
ــخصه های اصلی تئاتر شما  آقای نیاز مؤلفه ها و مش

چیست؟
اجرای تئاتر زنده كودك و نوجوان تخصص من است. 
ــعی دارم روان  شناسی كودك و نوجوان را  در كارها س
ــيندرال، كريسمس مبارك و  نيز وارد كنم و در نمايش س
نارنج  و ترنج اين امر متجلی شده است. دوست دارم در 
تئاتری كه اجرا می كنم اتفاق های رئالی بيفتد كارهايی 
ــت. حضور  رئال با زيراليه فانتزی از عالقه های من اس
بازيگر كودك در تئاتر به شكل حرفه ای و بازی گرفتن 
ــت و  ــه ای از كودكان از مؤلفه های كاری من اس حرف
ــندگی خاص وجه  ــی، طراحی صحنه و نويس كارگردان

آثار  ــان  مي ــزی  تماي
ــن و ديگران برقرار  م
ــت. استفاده  كرده اس
از وسايل و ابزار ساده 
ــی صحنه و  در طراح
امضا  گرايی  حقيقت 
اصلی من بر روی آثار 
تئاتر كودك و نوجوان 

می باشد.
حفظ  ــوص  خص در 
ــی  روان ــت  بهداش
ــی  روح ــادل  تع و 
ــی که تئاتر  کودکان
ــد  می کنن کار 

بفرمایید؟
ــد انتقادی به  ابتدا باي
بسياری از افرادی كه 
برای كودكان كار می كنند داشته باشم. آنها فكر می كنند 
ــای اول كار  ــودكان كار هنری كردن پله ه ــرای ك كه ب
ــت كم می گيرند. برخی هم  ــت و آن را دس هنرمند اس
برای گرفتن بازار، بدون علم و هنر الزم وارد اين عرصه 
می شوند. بهداشت روانی كودكان بايد توسط كارگردان 
حفظ شود. تئاتر تعليم و تربيت و »نمايش بازی« نوعی از 
اين دستاورد است. بايد به كودكان فرصت بروز يك اثر 
هنری و انجام بازی خالقانه را داد. ما در تئاتر سيندرال در 
ــت اين را تجربه كرديم و بچه های نمايش را در  بن بس
صحنه ای واقعی قرار داديم. بايد از روان شناسان كودك 
ــت و اگر كودكان  ــن زمينه كمك گرف ــوان در اي و نوج
اصولی رشد كنند ظرفيت بااليی برای رشد و تعالی تئاتر 
خواهيم داشت. انجام كار علمی و تعيين رده سنی برای 

كارها مفيد واقع می شود. 
بايد از سرخوردگی و عادت به پيروزی و بزرگنمايی در 
ــودك جلوگيری كرد. ايجاد ارتباط خوب با  بازيگران ك
ــك خانواده بودن از روش های  كودكان و به صورت ي
ــت. فراموش نكنيم كودكان فيلسوفان  موفقيت آميز اس

بی تجربه ای هستند!
ــر و  ــودک در تئات ــتفاده از ک ــر اس ــورد تأثی  در م

مخاطب سنجی آثار تئاتر کودک و نوجوان بگویید؟
نبايد فقط كار تئاتر كودك و نوجوان دارای بازيگر كودك 
و نوجوان باشد. بستگی به قصد نيز دارد. امروز تئاتر دنيا 
می گويد كه اين آثار بايد برپايه تئاتر كودك – خانواده 

توليد شود.
ــه تئاتر كودك بايد در  ــت ك نتيجه گيری جهانی اين اس
ــای  حوصله پدر و مادرها نيز بگنجد تا آنها هم به تماش
تئاتر بيابند و هم كودكان خود را نيز در اين كار همراهی 
كنند. تئاتر كودكی خوب است كه بتواند در بزرگساالن 
تأثير ايجاد كند و از 5 تا 80 سال را مخاطب خود سازد 

و همه برای ديدن آن تأمل كنند.
ــودک الزم  ــای تئاتر ک ــود داوری در کاره ــا وج آی

است؟
ــپرد و ذهن تماشاگر  نه، بايد قضاوت كار را به بيننده س
بايد استنتاج نهايی را داشته باشد. با وجود راوی تحت هر 
 شرايطی مخالف هستيم و شعار دادن و عريان گويی را 
ــندم القاء برهنه مفاهيم در تئاتر كودك و تكرار  نمی پس
ــتقيم لطمه  ــيوه آموزش غير مس ــالق به ش آداب و اخ
می زند. متأسفانه تئاتر كودك هنوز بدون كارشناسی دائم 
ساخته می شود و شكل آن هنوز ساختار دهه 60 است.

برنامه های تئاتر کودک و نوجوان رسانه های کشور 
را چطور ارزیابی می کنید؟

ــت كه  ــن مجموعه برنامه ها مثل يك يخچال زيباس اي
ــبی در  ــی بچه در آن را باز می كند هيچ غذای مناس وقت
آن نيست. رسانه ها خوراك خوبی به بچه های  ما نمی 
ــان قبول نمی كنند كه  ــد. در ايران می زنند و متولي دهن

دانش كمی در اين خصوص دارند. 
ــد آثار خوب،  ــتن امکانات در تولی ــا به واقع داش آی

حرف اول را می زند؟
خير، با كمترين امكانات می شود كارهای خوب و بزرگ 
توليد كرد. وابستگی به امكانات هنرمند ساز نيست و نبايد 
هنرمندان خود را ارزان بفروشند و برای امكانات جلوی 
هر كسی سر خم كنند. من اميد نياز از هيچكس چيزی 
ــتم كه ديگران  نمی خواهم. من بی نياز از امكاناتی هس
دارند و در اختيار هنرمندان نمی گذارند. بايد خالقيت را 
جايگزين بی امكاناتی كرد. هنرمند واقعی كسی است كه 

يا راهی را پيدا كند و يا راهی را بسازد.

»امید نیاز« میهمان مجموعه گفتگوهای فرهنگ و هنر زاینده رود
هنرمند باید یا راه را پيدا كند یا خود راه بسازد

مدیرکل صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری در گفتگو با زاینده رود اعالم کرد:

توسعه سریع زیرساخت های مراکز، مدیون  استفاده از اعتبارات استانی دولت نهم و دهم است

ود
ه ر

ند
زای

س: 
عک

اخبار

حج��ت اله رحیم زاده ک��ه تجربه مدیریت صدا و 
س��یما در چند مرک��ز اس��تانی را در کارنامه خود 
دارد، معتقد است که برای شناسایی نقاط ضعف 
و برنامه ه��ای رادیو و تلویزی��ون باید خود را در 
معرض قضاوت م��ردم قرار داد. به اعتقاد وی تا 
 صدا و سیما آسیب ها و ضعف های خود را نشناسد 
نمی تواند برنامه های در حال رشد داشته باشد.
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عثمان بارو:
دیدار با حفاری 
دشوار نبود

قدرت بهادری:
اجازه خود نمایی
 به گیتی پسند را 
نمی دهیم

اصغری مقدم: 
ما هر سه امتیاز 
دبیری را 
می خواهیم

زاینده رود  
ــكتبال  ــم بس ــم تي ــت پنج ــنگالی در پس ــن س  بازيك
ــابقه بازی در ليگ مجارستان را در كارنامه  ذوب آهن كه س
ــی حفاری گفت: بازيكنان  ــركت مل دارد؛ پيرامون بازی با ش
ــتند. به نظر من  ــانی را به نمايش گذاش ــم ما بازی درخش تي
ــا دفاع خوبی كه  ــواری نبود و ب ــخت و دش برای ما بازی س
ــد حريف  ــتيم با اختالف 31 امتياز از س ــام داديم توانس انج
ــوپر ليگ  بگذريم. عثمان بارو در مورد تيم های حاضر در س
ــه داد: ذوب آهن از بازيكنان خوبی بهره می برد و حتی  ادام
تمرين های فرزاد كوهيان هم سطح باشگاه های برتر جهان 
ــوم ايران می توانند  ــت. به عقيده من تيم های اول تا س اس
ــد. بارو  ــيا رقم بزنن ــرای خود در آس ــبی را ب ــگاه مناس  جاي
ــابقه بود. چند  افزود: تيم ملی حفاری تيم ضعيفی در اين مس
ــاهده كرديم كه نسبت  فيلم از بازی های قبلی اين تيم را مش
به اين ديدار بازی بهتری انجام داده بود. گفتنی است: عثمان 
ــابقه 16 امتياز  ــنگالی ذوب آهن در اين مس ــارو بازيكن س ب

برای شاگردان كوهيان كسب كرد.

زاینده رود  
ــت: تصور  ــار داش ــال اظه ــی فوتس ــم مل ــن تي  بازيك
ــمس به من اينقدر اعتماد داشته باشد  ــين ش نمی كردم حس
ــر بلژيك بازی  ــن اندازه در بازی براب ــازه دهد تا به اي  و اج

كنم. 
ــان اظهار  ــروز صفه اصفه ــن تيم في ــادری بازيك ــدرت به ق
ــام داديم كه  ــيار خوبی انج ــك بازی بس ــت: برابر بلژي داش
ــال ايران نسبت به فوتسال اروپا   نشان دهنده پيشرفت فوتس

است. 
ــختانه  ــالش سرس ــا ت ب ــم  ــعی می كني ــه داد: س ادام وی 
ــت كنيم.  ــال ايران تثبي ــود را در تيم ملی فوتس ــگاه خ جاي
ــر ــش براب ــه تيم ــن هفت ــازی اي ــوص ب ــادری در خص  به
ــم بازيكنان دو تيم  ــند اصفهان گفت: تصور می كن گيتی پس
ــاب ويژه ای  ــر روی تيم ما حس ــند ب ــوری و گيتی پس منص
ــد. اميدوارم  ــخت می كن ــن كار ما را س ــد و اي ــاز كرده ان ب
ــند  ــان با تالش خود اجازه خود نمايی به گيتی پس  بازيكنانم

ندهند.

ــوالد ماهان درخصوص ديدار با تيم ملی  بازيكن تيم ف
ــه زمين يزد  ــان تيم ملی چون ب ــك گفت: بازيكن بلژي
ــود را به نمايش  ــتند بازی اصلی خ ــتند نتوانس عادت نداش

بگذارند. 
ــال ايران( اظهار  جواد اصغری مقدم )بازيكن تيم ملی فوتس
داشت: يكی از خصوصيات منحصر به فرد حسين شمس اين 
ــتفاده می كند.  ــت كه از همه بازيكنان در اين بازی ها اس اس
اين كار موجب می گردد تا همه بازيكنان با تمام وجود برای 

تيم ملی تالش كنند. 
ــن بازی های تداركاتی  ــه اعتقاد من انجام چني ــزود: ب وی اف
ــال ملی،  ــطح فوتس برای تيم ملی می تواند ضمن ارتقای س
بازيكنان جوان و آينده دار را به كادر فنی معرفی كند. اصغری 
ــان  ــر دبيری تبريز خاطر نش ــازی ماهان براب ــدم درباره ب  مق
كرد: بابك معصومی )سرمربی تيم دبيری تبريز( توانسته اين 
ــب سه امتياز به تبريز  تيم را متحول كند. اما ماهان برای كس
ــی رود و ديگر كاری به نتيجه ديگر تيم های ليگ نخواهد   م

داشت.

ورزش

زاینده رود  
ــاالن و  ــان تيم ملی بزرگس ــدن بازيكن با اضافه ش
اميد، تمرين های تيم گيتی پسند از امروز با حضورتمام 

بازيكنان پيگيری خواهد شد.
بازيكنان ملی پوش تيم گيتی پسند كه در اردوی تداركاتی 
ــدار برابر بلژيك حضور دارند از امروز به تمرين های  دي
تيم اضافه خواهند شد تا با انجام دو جلسه تمرين در اين 

هفته آماده ديدار برابر فيروز صفه باشند.
چهار ملی پوش بزرگسال تيم به نام های مصطفی نظری، 
ــور و احسان زحمتكش و  ــين كاظمی، مسعود دانش  افش
ــت از  ــی پوش اميد تيم به نام بهروز جعفری قرار اس مل

امروز به تمرين ها اضافه شوند.
ــيو و سجادبندی سعدی دو بازيكن تيم گيتی پسند  دئوس
نيز با مصدوميت دست و پنجه نرم می كنند و حضورشان 
در بازی بستگی به نظر پزشكان دارد. محمد وزيرزاده نيز 

تنها محروم تيم در اين ديدار خواهد بود.

سرپرست باشگاه پرسپوليس برای جلوگيری از هرگونه 
ــان و اركان  ــی معاون ــازی  ، تمام ــا جريان س ــبهه و ي ش
ــرد. با نظر  ــه منع ك ــام مصاحب ــگاه را از انج  اداری باش
ــانی )سرپرست باشگاه پرسپوليس( معاونان  حبيب كاش
ــا اطالع  ــپوليس ت ــگاه پرس ــی اركان اداری باش و تمام
ــانه ها منع شدند  ثانوی از انجام هر گونه مصاحبه با رس
ــازی هايی كه  ــبهه و يا جريان س ــا از ايجاد هرگونه ش ت
ــعاع قرار  ــگاه را تحت الش ــمی باش می تواند موضع رس
ــگاه پرسپوليس قصد داشت  دهد، جلوگيری شود. باش
در قبال گزارش پخش شده از سوی يكی از برنا مه های 
ــگاه در  ــی در مورد اردوی تيم فوتبال اين باش تلويزيون
ــئوالن سازمان  ــأله را از طريق مس آنتاليا تركيه، اين مس
ــيما پيگيری كند، با اين وجود واكنش هايی كه  صدا و س
ــگاه منعكس شد، باعث  ــئوالن باش به نقل از برخی مس
ــانی را بر آن  ــد كه در نهايت كاش ايجاد تناقض هايی ش
ــت تا مسئوالن اين باشگاه را ممنوع المصاحبه كند.  داش
از سوی ديگر در حالی كه قرار بود تورنمنت شش جانبه 
امارات در ورزشگاه »سون استار« برگزار شود، براساس 
ــده، ورزشگاه الشباب به عنوان محل  تغييرهای انجام ش
ــد. تيم های حاضر در اين  انجام اين رقابت ها انتخاب ش
ــه تيمی به مصاف هم می روند.  تورنمنت در دو گروه س
ــاختار دونسك اوكراين، زيلينا  در گروه اول، تيم های ش
اسلواكی و الهالل عربستان حضور دارند و در گروه دوم 
ــپوليس به مصاف زنيت سنت پترزبورگ و اسپارتا  پرس
ــپوليس در نخستين  پراگ جمهوری چك می رود. پرس
ــپارتاپراگ  ديدارش در اين تورنمنت فردا به مصاف اس
ــنبه هفته آينده برابر تيم زنيت سنت  می رود و روز دوش
ــش جانبه روز  پترزبورگ قرار می گيرد. اين تورنمنت ش

ششم بهمن ماه به پايان می رسد. 

جواد خلیفه سلطانی

هم��ان طور که پیش از این هم به آن اش��اره ش��ده اس��ت س��تون 
»آقای.... س��الم« یکشنبه و چهارشنبه هر هفته درج می گردد که به 
واس��طه چاپ دو روز در هفته برخی دوستان به اشتباه تصور کردند 

که برای زمان چاپ این ستون نظمی وجود ندارد.
بر این اس��اس بر خود واجب دیدیم که یک بار دیگر زمان چاپ این 
مطلب را به اطالع خوانندگان برسانیم که با ستون فوق الذکر فقط در 

روزهای یکشنبه و چهارشنبه در خدمتشان هستیم.
ــت دوباره سردار سرتيپ حاج اكبر تركان به  ــال 73 و به دنبال بازگش از اواخر س
هيأت فوتبال اصفهان كه بايد گفت با توجه به زحمت ها، خدمات و اثرگذاری های 
ــان در عرصه فوتبال اين خطه و حتی كشور، به درستی  ــان و ماندگار ايش درخش
ــط  ــتان را به او اعطا كرده اند؛ جنابعالی توس و به حق لقب پدر معنوی فوتبال اس
ــان وارد عرصه فعاليت های ورزشی در بخش فوتبال شديد. از سال 73 تا به  ايش
حال شما در مسئوليت های نايب رئيسی هيأت فوتبال، رئيس هيأت فوتبال و از 
سال 81 با توجه به مسئوليت اسالميان به عنوان مديرعامل كارخانه فوالد مباركه 
كه در خصوص ايشان هم بايد گفت با عنايت به خدمات بسيار ارزنده و كالن به 
ــئوليت های معاونت و برنامه ريزی استانداری، معاونت سياسی و  ورزش در مس
امنيتی استانداری، مديرعامل كارخانه ذوب آهن و مديرعامل كارخانه فوالد مباركه 
ــان نسبت داده شده، شما به  ــتی لقب پدر معنوی ورزش به ايش به حق و به درس
عنوان مديرعامل باشگاه فوالد مباركه سپاهان مشغول خدمت شديد. تالش های 
ــتكار قابل قبول، جاه طلبی های مثبت، وجود يك هيأت  ــترده، جديت و پش گس
ــوز و  ــگاه، حضور هواداران دلس ــجم در كار اداره باش قوی، توانا، هم فكر و منس
ــای پيدا و پنهان برای جلب نظر  ــه در صحنه، قدرت و توان انجام البی ه هميش
مسئوالن و مقام های اثرگذار استان و وزارت صنايع و معادن، حسن سليقه و قانع 
ــما و بهره جستن خوب  ــما به وضعيت موجود در هر زمان از جانب ش نبودن ش
از امكانات مناسب مجتمع عظيم فوالد مباركه، سبب گرديده تا در طول يك دهه 
ــيب خود  ــپاهان بهترين و به ياد ماندنی ترين دوران حيات پر فراز و نش اخير س
ــته نباشيد و يك خدا  ــپری نمايد كه منطق و انصاف حكم می كند يك خس را س
قوت نثار شما و ديگر همكارانتان نماييم. به خصوص آن دسته از همكارانتان كه 
از جنس ورزش هستند. ضمن اينكه بايد بگوييم برشمردن توانمندی های مثبت 
ــيبتان در طول اين سال ها را  ــما، دليلی نيست تا شما و عملكرد پر فراز و نش ش
خالی از نقد، انتقاد و اشكال بدانيم كه صد البته در جای خود انتقادها و نقدهای 
ــناختی كه  ــاكت با توجه به ش خودمان را هم مطرح خواهيم كرد. جناب آقای س
ــما دارم به اين مهم واقف هستم كه سازندگی و توجه  ــما و نوع تفكرات ش از ش
ــمت جدايی ناپذير عقايد و ايده های  به ورزش پايه آن هم از نوع بومی آن، قس
شما می باشد. براساس همين نوع تفكر شاهد هستيم كه چه در طول حضورتان 
ــپاهان، بسيار فراتر از  ــگاه س ــئوليت در باش در هيأت فوتبال و چه در دوران مس
انتظارها وقت صرف مسأله سازندگی كرده ايد به گونه ای كه می توان به درستی 
ــال گذشته سپاهان فعال ترين باشگاه در بخش توجه به  ادعا نمود ظرف چند س

تيم های پايه بوده است.
ــما در اين  ــاكت با توجه به تالش، وقت گذاری و صرف هزينه های ش آقای س
بخش، می خواهم صادقانه از شما سئوال كنم كه آيا خروجی اين فرآيند باب ميل، 
سليقه و انتظارهای شما بوده است؟ آيا در باشگاه سپاهان و با توجه به تشكيالت 
قابل قبول و مناسب در بخش تيم های پايه و راه اندازی و تشكيل انواع و اقسام 
ــال، زير 12 سال،  ــال گرفته تا زير 11 س ــنی پايه از زير 10 س تيم های مقاطع س
ــال، نوجوانان، جوانان، اميد و حتی سپاهان نوين كه در  ــال، زير 14 س زير 13 س
ــياری از موارد به جای يك تيم در آن مقطع سنی شاهد فعاليت دو تيم )الف(  بس
و )ب( هم بوده ايم و از همه مهم تر برخورداری تمامی تيم ها از يك كادر فنی 
و كادر اداری كامل و صرف هزينه های مناسب و قابل قبول و حمايت های الزم 
از جانب شما و ديگر اعضای هيأت مديره، می توانيد با آمار، ارقام و به صورت 
ــده بگوييد از عملكرد و فعاليت در بخش پايه و  ــتند، شفاف و كارشناسی ش مس
ــما برآورده شده است؟  ــازندگی راضی بوده ايد و خواسته ها و انتظارهای ش س
ــترده و  ــيار گس ــاكت بحث در خصوص فوتبال و ورزش پايه بس جناب آقای س
ضروری به نظر می آيد و با توجه به اهميت و گستردگی كار و ضرورت پرداختن 
ــب ختم كالم می كنيم تا ان  ــدن مطل ــح و اصولی به آن و برای طوالنی نش صحي
شاءا... در فرصتی دوباره باز هم باب سخن و طرح سئوال از شما را بازنماييم. در 
ضمن ستون آقای... سالم برای آنكه يك طرفه به داوری نرفته باشد، برای پوياتر 
ــرات طرف های مورد بحث را  ــائل آمادگی دريافت و چاپ نظ  كردن طرح مس

دارد.  

زاینده رود  
ــده رود از ايجاد تغيير در هيأت  ــه هفته پيش بود كه روزنامه زاين حدود س
ــونامی در هيأت مديره ذوب آهن« خبر داده بود كه  مديره ذوب آهن با عنوان»س

بعد از گذشت اين مدت، صحبت ها و احتمال های زيادی مطرح شد.
ــنيده ها حاكی از آن است كه صورت جلسه تغييرات در اعضای هيأت مديره  ش
ــمی اين  ــه رس ــيد و جلس ــده يا طی ديروز و امروز به امضا خواهد رس امضا ش

تغييرات به احتمال زياد به زودی برگزار می شود.
براساس همين شنيده ها باخبر شديم كه قرار است به زودی دكتر زی زيا )معاونت 
توسعه و منابع انسانی استانداری(، سرهنگ بهرامی)مديركل تعاون شهر اصفهان( 
محققيان)مديركل نمايشگاه های بين المللی استان، طالئی)معاونت مالی كارخانه( 
و اصغر دليلی )مديرعامل باشگاه ( اعضای هيأت مديره باشگاه فرهنگی ورزشی 
ذوب آهن شوند. اينكه تا چه حد اين شنيده ها به واقعيت نزديك است نيازمند 
ــت كه البته اين زمان هم چندان طوالنی نيست. اما نكته جالب توجه در  زمان اس
ــامی حضور زی زيا، معاونت توسعه و منابع انسانی استانداری است چرا  اين اس
ــتاندار اصفهان در گفتگو با ايمنا در مورخ 1389/10/4 اعالم  كه پيش از اين اس
كرده بود كه هيچ مايل نيست گزينه ای از طرف اين نهاد در هيأت مديره باشگاه 
ــته باشد. ضمن آنكه بعد از انتشار خبر تغيير در هيأت مديره )حدود  حضور داش
ــه هفته پيش( دليلی مصاحبه كرد و گفت: اگر هم قرار باشد تغييراتی صورت  س
ــامی بعيد به نظر  ــد! كه با نگاهی گذرا به اين اس  گيرد با نظر من انجام خواهد ش

می آيد دليلی ذره ای در اين تغييرات اعمال نظر كرده باشد.
شنيده های ديگری هم هست و آن اينكه دكتر براتی به جهت اينكه كليه اختيارهای 
ــپرده است اطالع چندانی از اين  ــرهنگ بهرامی س مربوط به اين موضوع را به س

تغييرات ندارد، حداقل تا ديروز...

زاینده رود  
تيم ملی فوتبال كشورمان كه صعودش 
ــه يك چهارم نهايی پانزدهمين دوره  به مرحل
ــيا را قطعی  ــام ملت های آس ــای ج رقابت ه
ــيرين را به  ــره اين صعود ش ــت، ثم  كرده اس

ــينان هديه خواهد كرد تا آنها در  نيمكت نش
ــرای حضور در  ــارات فرصتی ب ــدار با ام دي

تركيب ثابت تيم ملی داشته باشند.
ــاگردان افشين قطبی در جام  شرايط برای ش

ــه ای پيش رفت كه در  ــيا به گون ملت های آس
ــران در اين رويداد  ــدود دفعات حضور اي مع
ــورمان توانست با دو  بزرگ آسيايی، تيم كش
ــروزی پياپی در مرحله گروهی صعود زود  پي
هنگامش به مرحله بعد را جشن بگيرد. با اين 

ــه  ــرايط ديدار برابر امارات كه از قضا به س ش
ــاز اين ديدار نياز مبرم دارد، فرصتی برای  امتي
بازيكنان نيمكت نشين تيم ملی خواهد بود كه 
ــد در ميدان بزرگی چون جام ملت های  بتوانن

آسيا، خود را محك بزنند و تجربه حضور در 
ــان ثبت  اين تورنمنت بزرگ را در كارنامه ش

كنند.
واقعيت تيم ملی فعلی ايران اين است كه به جز 
چند بازيكن باتجربه كه البته تجربه بااليشان را 
از ادوار گذشته دارند، ساير بازيكنان اصلی و 
نيمكت نشين فاصله چندانی با يكديگر ندارند 
ــين قطبی است كه  و اين نقطه قوت تيم افش
روی نيمكت مردانی دارد كه می توانند اعتماد 
سرمربی را همراه داشته باشند و جای اصلی ها 

را پركنند.
نيمكت نشينان ايران هرچند كه نام های بزرگی 
ــتند اما مردانی خواهند بود كه می توانند  نيس
آينده فوتبال ايران را تضمين كنند و بی شك 
در آينده از آنها بيشتر خواهيم شنيد. بازيكنانی 
ــتند  كه محصول ليگ ناقص و پر ايراد ما هس
ــت افشين قطبی  و البته می توانند عصای دس
ــند چرا كه اينها بخش  در اين مسابقه ها باش

عمده ای از تمام پتانسيل فوتبال ايران هستند.
به هر حال ديدار تيم ملی برابر امارات بهترين 
ــد بود كه  ــين قطبی خواه فرصت برای افش
ــينان چند مهره قابل  بتواند از بين نيمكت نش
اتكاتر را برای مراحل باال انتخاب كند و از آنها 
ــای ديدارهای آينده بهره  به عنوان تعويضی ه
ــده  ــرد. حاال كه صعود تيم ملی قطعی ش بگي
ــان وجود  ــت و دغدغه ای برای ملی پوش اس
ــود اميدوار بود كه آنها به دور از  ندارد، می ش
هرگونه استرس فوتبال زيباتری را به نمايش 

بگذارند.
استراحت دادن به چند ملی پوش كه البته برخی 
ــرماخوردگی  ــا هم به بيماری و س از اصلی ه
ــده اند، می تواند آنها را برای ديدار  گرفتار ش
ــخت  ــه يك چهارم نهايی كه از قضا س مرحل
و نفس گير و سرنوشت ساز هم خواهد بود، 
آماده و سرحال كند. ديداری كه ايران خاطره 
خوبی از اين مرحله ندارد و در دوره گذشته از 

همين مرحله به خانه بازگشته است.
ايران به عنوان تيم اول گروه D به مرحله يك 
چهارم نهايی جام ملت های آسيا صعود كرده 
و حتی اگر مقابل امارات هم شكست بخورد 
باز هم تأثيری در سرنوشتش برای مرحله بعد 
ــت كه با كدام تيم بازی كند. تيم  نخواهد داش
ــا تيم دوم گروه  ــورمان بايد ب ملی فوتبال كش

سوم مبارزه كند.
ــه در تمام  ــورمان ك ــال كش ــی فوتب ــم مل تي
ــتانه و رسمی اش با  ــته دوس ديدارهای گذش
ــت،  ــت خورده اس امارات تنها يك بار شكس
ــه امتياز اين بازی تأثيری  نبايد به اين بهانه ك
در صعودش ندارد بازی با شاگردان »كاتانچ« 
ــد. برای  ــرد و بازنده باش ــم بگي ــت ك را دس
ــده به مرحله  ــتين صعود كنن ــی كه نخس تيم
ــت،  ــك چهارم نهايی جام ملت های آسياس ي
شايسته نيست برابر تيمی چون امارات كه در 
ديدارهای گذشته مقابل ملی پوشان كشورمان 
ــت را چشيده، بازنده   10 بار طعم تلخ شكس

باشد.

 چهارمین نبرد در جام ملت های آسیا
ــب  ــورمان در حالی امش تيم ملی فوتبال كش
ــف آرايی می كند  ــل تيم ملی امارات ص مقاب
ــان  ــت از برتری ملی پوش ــه تاريخ حكاي ك
ــم عربی دارد. تيم  ــال ايران مقابل اين تي فوتب
ــه امروز 14 بازی  ــورمان تا ب ملی فوتبال كش
مقابل تيم ملی امارات برگزار كرده كه در 10 
ــه بازی با نتيجه تساوی  بازی پيروز بوده، س
ــك بازی  ــرده و تنها در ي ــرك ك ــن را ت زمي
ــت داده ــتانه مقابل اين تيم تن به شكس  دوس

است.
ــی فوتبال  ــه تيم مل ــازی ك ــداد ب ــن تع از اي
ــورمان مقابل امارات برگزار كرده است،  كش
سه ديدار در جام ملت های آسيا بوده كه طی 
ــال های 1984 تا 1992 برگزار شده است.  س
ــورمان در نهمين دوره  ــی فوتبال كش تيم مل
ــيا كه  ــابقه های فوتبال جام ملت های آس مس
ــد، در مرحله  ــال 1988 در قطر برگزار ش س
ــم امارات هم گروه بود و موفق  گروهی با تي
ــپورت شهر دوحه  ــد در ورزشگاه قطر اس ش
اين تيم را با تك گل فرشاد پيوس از پيش رو 
بردارد. با گذشت بيش از 13 سال از آن بازی، 
ــی ايران و امارات  ــب باز هم تيم های مل امش
ــه مصاف هم  ــپورت ب ــگاه قطر اس در ورزش
ــب تيم ما با خاطری  می روند. در جدال امش
ــارات صف آرايی  ــوده از صعود، مقابل ام آس
ــرای راهيابی به مرحله بعد بايد  می كند كه ب

از سد محكم ايران عبور كند.

خبر

باخت، شایسته ایران نیست

ایران- امارات؛حالوت صعود زیر زبان نيمكت  نشينان

حضور ملی پوشان گیتی پسند 
در تمرین ها

پرسپولیسی ها ممنوع المصاحبه شدند
 الشباب میزبان سرخپوشان

والدژورویچ: 
در دفاع عالی و در حمله 

اميدوار كننده بودیم
کاشان - مهدی سلطانی راد

ــن اصفهان در خانه و با فرزاد كوهيان برابر حفاری به  ــه ذوب آه در روزی ك
پنجمين برد خود در فصل جاری سوپر ليگ بسكتبال دست پيدا كرد؛ توزين 
ــت تلخ هفته گذشته در خانه راه و ترابری قم  ــان پس از شكس الكتريك كاش
ــومين بازی خانگی برابر شهرداری گرگان به برتری رسيد. اين ديدار از  در س
ــيله سعيد داورپناه، ژوانوويچ  همان ابتدا با حمله های توزين الكتريك به وس
ــد. كاشانی ها نيمه اول را با  ــانوويچ بود روی سبد گرگانی ها آغاز ش و ميش

نتيجه 34 بر 25 به سود خود خاتمه دادند. 
ــتارگان فصل جديد  ــاب س ــی اين ديدار را نيز بايد به حس ــه اول و پايان نيم
ــن الكتريك  ــه بازيكنان خارجی توزي ــت، نيمه ای ك ــن الكتريك نوش توزي
)ميشانوويچ و ژوا( و البته سعيد داورپناه با درخشش خود سهم عمده ای در 
ــهرداری گرگان با نتيجه  خلق چهارمين پيروزی توزين در اين فصل مقابل ش
ــرمربی صرب توزين الكتريك كه به مانند  ــتند. والدژورويچ س 71 بر 45 داش
 بازی های قبلی جنب و جوش زيادی در كنار زمين داشت در پايان اين ديدار 
ــت سر گذاشتيم اما از عملكرد تيم  گفت: هر چند اين ديدار را با پيروزی پش

در فاز دفاعی رضايت بيشتری دارم. 
ــجام زيادی دارند و در اين بازی  ــان ما ثابت كردند به هنگام دفاع انس بازيكن
ــتر كار  ــا بايد در فاز حمله و هجوم بيش ــز آن را بروز دادند. م ــك طرفه ني ي
ــيم و به خصوص در ديدارهای خانگی كه  ــم و به اين نتيجه ها قانع نباش كني
ــداد گل باال نياز  ــی بريم به پيروزی بهتر با تع ــاگران بهره م  از حمايت تماش

داريم. 
ــان در ديدارهای خانگی و بيرون  ــان توزين الكتريك كاش والد در مورد نوس
ــيمی و راه و ترابری بايد  ــت مقابل پتروش ــه ادامه داد: در مورد شكس از خان
ــره ما از  ــان ثابت و ذخي ــدازه تمام بازيكن ــيمی به ان ــه اول پتروش ــم ك بگوي
ــم اول اين فصل به  ــره می برد و جز 3 تي ــك و نامدار به ــان درجه ي بازيكن
ــس طبيعی بود كه  ــت، پ ــتاره های كارآمد اس ــاظ مهره گيری و جذب س لح
ــت ما  ــكل بخوريم و اما شكس ــف به مش ــی و در زمين حري ــن تيم ــا چني ب
ــپس وادادن  ــه دليل ميزبانی آنها و س ــته ب ــر راه و ترابری در هفته گذش براب
ــت و  ــئوليت آن بر عهده من اس ــه پايانی بازی بود كه مس ــم در نيم بازيكنان
ــردم. در ضمن اگر  ــريح می ك ــه دوم را برای آنها تش ــرايط نيم ــن بايد ش م
ــم پيروز از ميدان خارج  ــی در نيمه دوم حرفه ای گری به خرج می دادي  كم

می شديم. 
ــان های تيمش را وارد دانست و  ــانه ها در مورد نوس والد در پايان انتقاد رس
ــت: ما بايد عادت كنيم تا در ديدارهای خارج از خانه نيز به مانند  اظهار داش
ــی برای پيروزی به ميدان برويم و دلخوش به ضد حمله ها  بازی های خانگ

و قضا و قدر نباشيم. 
ــز در مورد پيروزی  ــت با تجربه توزين الكتريك( ني ــدی واعظی )سرپرس مه
تيمش برابر گرگانی ها گفت: تيم ما به مانند امروز هر گاه بر خود مسلط باشد 
و با خونسردی بازی را شروع كند بی شك به پيروزی نيز دست پيدا می كند 
ــيم تا در تمامی ديدارها اين چنين با طراوت و با  ولی ما بايد تدبيری بينديش

نشاط ظاهر شويم. 
ــت توزين الكتريك در اين فصل ادامه داد: به  واعظی در خصوص دو شكس
ــه و تدبير به مقابله ما می آيند و برای  طور حتم حريفان ما نيز با فكر، انديش
ــت ما خارج از خانه بود و  بازی با ما طرح و برنامه دارند. از طرفی دو شكس
ــيمی كه از مهره های بسيار خوب و با تجربه ملی استفاده  به خصوص پتروش
كرد اما در مورد شكست برابر راه و ترابری اعتراف می كنم كه تيم روز بدی 
ــه دوم انتظارها را  ــوص بازيكنان خارجی ما در نيم ــپری كرد و به خص را س

برآورده نكردند.

توپ و تور

سوپر لیگ بسکتبال کشور 
ذوب حفاری در كوره ذوب آهن 

پژمان سلطانی

تيم بسكتبال ذوب آهن در هفته ششم سوپر ليگ باشگاه های كشور، توانست 
ــركت ملی حفاری اهواز را با شكست بدرقه كند. اين  ــاب 90 بر 59 ش با حس
مسابقه بدون حضور تماشاگران عالقه مند به بسكتبال برگزار شد كه اين امر از 

هيجان بازی تا حدودی كاسته بود.
ــت، بازی يك طرفه ای را به نمايش  ــاگردان فرزاد كوهيان در كوارتر نخس ش
ــت ملی حفاری شدند. هر دو تيم  ــتند و با نتيجه 24 بر 7 موفق به شكس گذاش
ــاگردان  ــبقت را از ش تا امتياز هفتم با هم جلو می رفتند كه ذوب آهن گوی س
كامروا ربود و بعد از آن اجازه خودنمايی به حريف را نداد در اين 10 دقيقه آرن 
داودی در پست يك به عنوان توپ پخش كن به خوبی كارلوس پاول امريكايی 
ــنگالی را تغذيه كرد كه اين دو بازيكن خارجی در مجموع در  و عثمان بارو س
ــت 19 امتياز برای ذوبی ها به دست آوردند. در كوارتر دوم همين  كوارتر نخس
روند ادامه داشت اما ملی حفاری تكانی به خود داد و در اين كوارتر دو برابر 10 
دقيقه نخست، امتياز جمع آوری كرد و ذوب آهن نيز 2 امتياز بيشتر از كوارتر 

قبلی گرفت.
حامد آفاق در پست 3 و محمدرضا اكبری در پست 2 از تأثيرگذارترين بازيكنان 
ــروع نيمه دوم در 10 دقيقه ابتدايی فرزاد  ذوب آهن در كوارتر دوم بودند. با ش
ــد  كوهيان كمتر از بازيكنان اصلی خود بهره برد. اختالف 29 امتيازی باعث ش
اين مربی به آرن داودی، اوشين ساهاكيان و عثمان بارو استراحت دهد و از عماد 
سلمانی، محمد امجد، مهدی اسماعيلی و ديگر بازيكنان ذخيره استفاده كند كه 
ــاوی رضايت دادند. پاول امريكايی  در اين كوارتر هر دو تيم در عدد 16 به تس
9 امتياز برای ذوبی ها در اين كوارتر به دست آورد. در كوارتر پايانی شارگردان 
كوهيان با حساب 24 بر 22 بيش از پيش برتری خود را نسبت به حريف ديكته 
كردند. در اين كوارتر و در حالی كه 5 دقيقه و 40 ثانيه به پايان مسابقه مانده بود، 
ــماعيلی با بازيكن ملی حفاری )مهدی برون( برخورد كرد و بازيكن  مهدی اس

ميهمان از ناحيه دست دچار مصدوميت جزيی شد.
محمد امجد و محمدرضا اكبری با هم 15 امتياز برای ذوبی ها به ارمغان آوردند 

و در نهايت ذوب آهن با اختالف 31 امتياز از سد حريفش گذشت.

فرزاد کوهیان: 
بازیكنان ذخيره خوب كار كردند

زاینده رود  
ــی برخوردار بود. فرزاد  ــكتبال ملی حفاری از كيفيت خوب بازی با تيم بس
ــار  ــب گفت: با توجه به فش ــا بيان اين مطل ــرمربی ذوب آهن( ب ــان )س  كوهي
ــتند و از بازی بچه های  ــازی زيبايی را به نمايش گذاش ــازی ها، هر دو تيم ب  ب
ــی حفاری در اولين  ــت را دارم. وی ادامه داد: مرب ــن كمال رضاي ــم ذوب آه تي
ــابقه ها كرد. اين تيم با وجود مربی كاربلدی  حضورش تيم خوبی را روانه مس
ــوان و با انگيزه، می تواند جايگاه مطلوبی را در  ــو غفور كامروا و بازيكنان ج چ
بسكتبال كشور پيدا كند. وی در مورد عملكرد بازيكنان ذخيره ذوب آهن افزود: 
بازيكنان اصلی و نيمكت نشين تيم از نظر آمادگی تفاوت چندانی با هم ندارند و 
شما شاهد بوديد كه اختالف 30 امتيازی ما را به خوبی حفظ كردند. كوهيان نبود 
ــت و اظهار داشت: در ديداری كه تماشاگران  ــاگران در سالن را مؤثر دانس تماش
حضور نداشتند بازی از هيجان كمتری برخوردار بود. حيات تيم ما به تماشاگران 
بستگی دارد و جايشان در سالن خالی بود. وی در پايان اضافه كرد: در هفته هفتم 
سوپرليگ كشور بايد به مصاف راه و ترابری قم برويم. هر تيمی در شهر مقدس 
قم با اين تيم مسابقه می دهد بازی سخت و دشواری را تجربه می كند اما برای 

اينكه از مهرام عقب نمانيم برای پيروزی به اين شهر می رويم.

آقای ساکت سالم 

سونامی که انتظارش می رفت
تغییرات احتمالی در هیأت مدیره ذوب آهن
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امام حسن )ع(:
 تقوا، باب هر توبه 
 و سرآمد هر حکمت 
و مایه شرافت هر کاری 
است.

انتصاب بجا و شایسته حضرتعالی را صمیمانه تبریک عرض می نماییم. از خداوند متعال 
توفیق روز افزون شما را در جهت خدمت به مردم عزیز خواستاریم.

جناب آقای حسينی 
مدیرکل محترم سازمان صنایع و معادن استان اصفهان 

روزی بود...

دومين جشنواره كشوری وبالگ نويسی با 
ــی و  ــوان خانواده متعالی هم زمان با س عن
دومين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی به 
همت مجتمع آموزش علوم اسالمی كوثر 
وابسته به اداره كل تبليغات اسالمی استان 

تهران برگزار می شود. 
به گزارش ايرنا، بازخوانی انديشه های امام 
ــالمی زن  ــری در احيای هويت اس و رهب
ايرانی، تأثير انقالب اسالمی بر باز تعريف 
ــالمی و  ــت زن ايرانی - اس ــه هوي و اراي
ــی نقش و جايگاه زنان در مهندسی  بررس

فرهنگی كشور، از جمله موضوع های اين 
جشنواره است. براساس فراخوان جشنواره، 
ــگر برای وبالگ ها الزامی  داشتن شمارش
ــابقه بيش از سه ماه در ايجاد و  است و س
ــتمر از جمله  ــانی مس بالگ و به روز رس
ــر در ارزيابی خواهد بود.  مالك های مؤث
وبالگ  نويسان می توانند از تمامی قالب های 
رايج نوشته های وبالگی مانند دل نوشته ها، 
خاطرات، يادداشت روزانه، قطعات ادبی و 
باز روايی تاريخی استفاده و تا 12 بهمن ماه 

آثار خود را ارسال كنند. 

آثار ديده نشده جعفر روح بخش با سخنرانی 
پرويز كالنتری، مرتضی كاخی، محمدرضا 
ــيف و دارا  اصالنی، اكبر عالمی، هادی س
ــد. به  ــه هنر رونمايی ش ــدی در خان دربن
گزارش فارس، خانه هنر ميزبان نمايشگاهی 
ــده جعفر روح بخش بود.  از آثار ديده نش
ــتن خانه هنر به  ــگاهی كه با پيوس نمايش
مجمع جهانی موزه ها ) ايكوم( تدارك ديده 
ــت. آثار موجود در اين نمايشگاه  شده اس
ــش موزه ای  ــتين بار برای نماي برای نخس
ــدود 30 تابلو از آثار  روی ديوار رفته  و ح
ــن  اين هنرمند نقاش را كه جايگاهی روش

ــامل  در جريان هنر نوگرای ايران دارد، ش
ــود. غروب 24 دی ماه سال جاری،  می ش
خيلی ها به مراسم بزرگداشت و گشايش 
ــگاه زنده ياد جعفر روح بخش در  نمايش
مجموعه آرت سنتر)خانه هنر(، آمده بودند، 
نگارخانه های ملك و الهه در گالری موزه 
خانه هنر ميزبان شمار زيادی از هنرمندان، 
اهالی فرهنگ، ادبيات و هنر، نمايندگانی از 
سازمان ملل و سفيران فرهنگی كشورهای 
خارجی در ايران، برخی از اعضای شورای 
شهر تهران، مديران موزه ها و كاخ موزه ها و 

اعضای ارشد ايكوم در ايران بود. 

جشنواره کشوري وبالگ نویسي 
خانواده متعالي برگزار مي شود 

آثار دیده نش��ده »جعفر روح بخش« در خانه هنر 
به نمایش درآمد

ــيما، برنامه  ــبكه قرآن و معارف س به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی ش
ــه در ايام اله دهه فجر روی  ــبكه قرآن ك »روايت فجر«، كاری از گروه معارف ش
آنتن اين شبكه می رود. »روايت فجر« در 12 قسمت 30 دقيقه ای به معرفی فعاالن 
ــخصيت های تأثيرگذار در شكل گيری و به ثمر رسيدن پيروزی شكوهمند  و ش
انقالب اسالمی می پردازد. اين برنامه سعی دارد با شخصيت های مهم و مطرح در 
پيروزی انقالب اسالمی به گفتگو بنشيند و يا در مصاحبت هم رزمان، دوستان و 
خانواده های اين عزيزان ياد و خاطره رشادت های اين دالورمردان عرصه ايثار و 

شجاعت را گرامی بدارد. 
ــهيد نواب صفوی، صادق  ــراغ شخصيت هايی نظير ش برنامه روايت فجر به س
اسالمی، شهيد محالتی، امام موسی صدر، شهيد اسداله الجوردی و شهيد محراب 

آيت ا... دستغيب رفته و فعاليت های آنان را به مناسبت سی و دومين بهار انقالب 
به تصوير كشيده است. اين برنامه كه به تهيه كنندگی حميدرضا عظيمی مؤيد، تهيه 
و توليد می شود دارای آيتم های مصاحبه، معرفی كتب نويسندگان خارجی درباره 
انقالب اسالمی، بازخوانی روزنامه های سال 57، سرودهای انقالبی و پيشگامان 

نهضت است كه از 12 بهمن ماه از شبكه قرآن و معارف سيما پخش می شود. 
مستند »سفیر صبح« از شبکه قرآن و معارف سیما 

ــيما، برنامه مستند گزارشی  ــبكه قرآن و معارف س  به گزارش روابط عمومی ش
»سفير صبح« كاری از گروه معارف و علوم قرآنی شبكه قرآن و معارف سيما است 

كه در ايام دهه فجر از اين شبكه روی آنتن می رود. 
ــی  ــمت 30 دقيقه ای به بررس ــفير صبح در 23 قس ــی س ــتند گزارش برنامه مس

 دستاوردهای فرهنگی انقالب اسالمی می پردازد. در اين برنامه هر قسمت به بررسی 
موضوع هايی چون تحول در فرهنگ، نظام آموزشی، احيای شأن و منزلت زن، 
نوسازی معنوی در ميان جوانان، ايجاد نظام مردم ساالری دينی، بازگشت به اسالم 

ناب محمدی و احيای اعتالی هنر اسالمی پرداخته می شود. 
در برنامه سفير صبح از بيانات حضرت امام خمينی)ره(، حضرت آيت ا... خامنه ای 
و مستندات تاريخی همراه با تصاوير آرشيوی استفاده می شود. اين برنامه كه به 
تهيه كنندگی زهير ميرمحمدی و مجيد حميدی به كارگردانی زهير ميرمحمدی به 
عنوان مستند گزارشی تهيه و توليد می شود، از سخنان كارشناسان مذهبی چون 
ــالم اختری بهره خواهيم  ــالم احمدی، ابراهيم فياض و حجت االس  حجت االس

برد. 

»روایت فجر« و »سفير صبح« برنامه هاي ویژه سيماي قرآن در دهه فجر

ــابقه های بين المللی  ــومين دوره مس به گزارش فارس، س
دانشجويان مسلمان جهان از 19 تا 21 دی ماه سال جاری 
ــهد مقدس برگزار شد. با توجه به اينكه نياز مبرمی  در مش
به پرداختن بيشتر به فعاليت های قرآنی در كشور احساس 
ــيار مهم و حواشی  ــود؛ الزم است به اين مسأله بس می ش
مربوط به آن به صورت ويژه پرداخت. آشنايی نسل جوان 
با شركت كنندگان در اين مسابقه های و به ويژه نفرات اول 
ــا هدف بهره گيری از تجربه های و الگوگيری از آنها،  آن ب
ــت. به همين منظور در گفتگويی با »حامد  از آن جمله اس
ولی زاده« نفر اول اين مسابقه های در رشته قرائت قرآن به 
بررسی برخی از مسائل پرداخته ايم كه آن را از نظر خواهيد 

گذراند. 
ــروع و چرا رشته  فعالیت های قرآنی را از چه زمانی ش

قرائت را انتخاب کردید؟ 
ــالگی با  ــن فعاليت های قرآنی خود را از چهار يا پنج س م
ــويق های پدر و مادر و برادر بزرگ ترم كه او نيز قاری  تش
قرآن است؛ شروع كردم. در همان اوايل مقداری از قرآن را 

ــرايط منزل و نبود وقت منظم و  حفظ كردم، اما به علت ش
مرتب برای اين كار، آن را ادامه ندادم، از طرفی عالقه خودم 

هم بيشتر به تالوت بود تا حفظ قرآن. 
آیا تالوت قرآن کار مشکلی است؟ 

ــته های  ــت، در رش ــخت اس ارايه هر هنری و انجام آن س
مختلف خطاطی، خوانندگی و نقاشی و هر فعاليتی كه بتوان 
ــخت است، با توجه به  ــت س نام هنر را بر روی آن گذاش
ــت و آموزش موسيقی عربی را در  اينكه زبان ما عربی نيس
كشور نداريم كه بتوان اطالعات مكفی را در اين زمينه اخذ 
كرد، انجام آن سخت است، بنابراين می توان گفت با توجه 
ــی نيز استعداد اين هنر را ندارد از هنرهای  به اينكه هر كس

بسيار سخت است. 
چند سال به صورت متمرکز تمرین تالوت کردید و از 

چه استادانی بهره بردید؟ 
چيزی حدود 10 سال از محضر استادانی همچون مرحوم 
ــمی« و »سبزعلی« استفاده  ــی«، »صولتی«، »ابوالقاس »عباس

كردم. 
در بین استادان مصری به چه کسی عالقه مندید و اولین 

تقلید خود را از چه کسی انجام دادید؟ 
ــتاد »عبدالباسط« انجام دادم و سپس  اولين تقليدها را از اس
كار را با »شحات انور«، »مصطفی اسماعيل« و »محمد عنّان« 

ادامه دادم و از آنها الگو گرفتم. 
نگاه شما به فواید تالوت قرآن چیست و آن را برای چه 

چیزی سودمند می دانید؟ 
ــری مسائل در ذهن ما الگو و نشانه است، به عنوان  يك س
مثال همه ما با شنيدن صدای اذان حالت معنوی می گيريم، 
صدای قرآن نيز چنين اثری دارد و مردم با شنيدن صدای آن 
به سمت خدا كشيده می شوند و اين هنر بر روی گنه كاران 
ــتری  ــتری دارد و نيكوكاران نيز با آن انس بيش ــر بيش تأثي

دارند. 

ديد عموم به تالوت قرآن اين است كه گويی صدای خدا را 
می شنوند و يا دعوتنامه ای به سوی خداست. 

ــته تحصیلی شما چیست و چگونه فعالیت قرآنی و  رش
سایر فعالیت های زندگی را توأم کردید؟ 

ــا برنامه ريزی می توان اينها را كنار هم جمع كرد، بنده هم  ب
كار تالوت، تحصيل، تواشيح و يك سايت قرآنی را با يك 
ــخت است، وقت كم  برنامه ريزی كنار هم جلو می برم، س
می آورم، اما با كمتر خوابيدن و كاستن از استراحت، همه را 

با هم جلو می برم. 
ــوص برای  ــه ای دارید، به خص ــده چه برنام برای آین

مسابقه های اوقاف؟ 
بايد در مسابقه های اوقاف شركت كنم، البته نه برای اينكه 
فقط رتبه بياورم، بلكه برای جلوه گری و تأثير بيشتر تالوتم 

در آينده. 
با کسب رتبه بین المللی مسابقه های دانشجویان آیا از 

عملکرد خود راضی هستید؟ 
ــتم، زيرا از تالوت هايی كه چه  خيلی از خودم راضی نيس
در مرحله مقدماتی، فينال و چه در اختتاميه انجام دادم زياد 

راضی نبودم. بايد بيشتر كار كرده و نواقصم را رفع كنم. 
با این حال رقبای خیلی قوی هم نداشتید؟ 

اختالف من با نفر دوم در حدود 6 يا هفت نمره بود و آنها 
رقيب سختی برای من نبودند، اما من هم از تالوت خودم 

راضی نيستم، با اينكه نمره 87 را كسب كردم. 
اثرات قرآن بر روی زندگی شخصی شما چه بوده؟ 

ــی دارم از قرآن  ــن هر چه از لحاظ اجتماعی و خانوادگ م
ــت. نگاهی كه به عنوان يك قاری قرآن به من می شود،  اس
همه دارايی من در زندگيست، چنانچه قرآن از زندگی من 
حذف شود همه چيزم را از دست می دهم، اولين و مهم ترين 

چيزی كه از بين می رود نگاه مثبت مردم به من است. 
مردم در محيط كار، دانشگاه و اجتماع به واسطه قرآن نگاه 

مثبتی به من دارند و اعتمادی بين من و مردم جاری است 
كه عامل آن قرآن است. مردم ما را نسبت به افراد عادی بهتر 
پذيرفته و ارتباط می گيرند. در مرتبه باالتر، من با قرآن خواندنم 
دل خيلی ها را شاد می كنم. من هم قرآن می خوانم كه مردم 
را شاد كنم، چه مرا بشناسند و چه نشناسند و ثواب اين كار 
 انرژی مثبتی وارد زندگی من می كند كه چيزی با آن برابری 

نمی كند. 
ــب جوانان از فعالیت های قرآنی  علت استقبال نامناس

چیست؟ 
ــت، اول اينكه  ــأله اس ــبب اين مس از نظر من دو عامل س
ــری برنامه ها چه مسابقه و چه محفل انس  برگزاری اين س
ــيار افزايش يافته است، محافلی برگزار  با كيفيت پايين بس
می شود كه كيفيت آنها پايين است و مردمی كه مخاطب اند 
ــد، زيرا نه قاری خوب می خواند، نه  كم كم فاصله می گيرن
مجری اجرای درستی دارد و نه سخنران مطلب مفيدی ارايه 
می دهد و برای مردم عادی شده كه چنين برنامه هايی ترتيب 

داده شود و آنها نروند. 
ــور  ــما ببينيد در دهه 70 كه قاری های مصری را به كش ش
می آوردند چقدر مساجد پر می شد، چرا كه كيفيت برنامه 
ــود، اما اكنون چه قاری مصری و چه ايرانی دچار  خوب ب
تنزل در قرائت شده اند و مردم حتی نسبت به شنيدن تالوت 

قاريان مصری هم شوق زيادی ندارند. 
ــت پيوند  دوم اينكه فعاليت های قرآنی و دينی ما با سياس
ــه مندند كه  ــه فعاليت هايی عالق ــردم ب ــت، م خورده اس
ــد، ارگان ها  ــان باش ــوش و مورد حمايت خودش خودج
ــرای ارائه  ــول اين فعاليت ها را ب ــه طور معم ــا ب و اداره ه
ــزارش و انجام تبليغات انجام می دهند و توجه زيادی به  گ
ــرت  كيفيت آن ندارند. اما يك خواننده از جان برای كنس
ــتری هم  ــته، تبليغ می كند و مخاطب بيش  خود مايه گذاش

دارد.

گفتگوي مشروح با نفر اول مسابقه های قرآن دانشجویان مسلمان

ولي زاده: »قرآن« آبرو، دارایي و هویت من 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 ماه1388

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 مدارک پرونده ارزیابي آنان تکمیل 

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

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

م الف/ 14537

اداره كل نوسازي مدارس استان اصفهان

نوبت  دوم

بدین وسیله انتصاب شایسته حضرتعالی را به 
سمت معاونت پشتیبانی اداره کل امور کار استان 
اصفهان تبریک عرض نموده و از خداوند منان 

برایتان آرزوی توفیق روز افزون دارم.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان 
کسب رتبه برتر در ششمین جشنواره برترین های روابط عمومی های کشور 
و دریافت لوح سپاس و تندیس در رشته های مدیریت راهبردی را به شما و 

تمامی همکارانتان تبریک عرض می نماییم.

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به ریاست اداره اشتغال 
تهنیت  و  تبریک  اصفهان  استان  اجتماعی  امور  و   کار 
می گوییم. امید است با توکل بر خداوند بزرگ و به پشتیبانی 

تجربیات گذشته در امور محوله موفق و مؤید باشید.
از دقت نظر حضرتعالی در انتخاب بجا و شایسته 
آقای جواد شیرانی به سمت ریاست اداره اشتغال 

آن اداره کل تشکر و قدردانی می گردد.
 مدیریت و پرسنل شرکت کار پژوهان

 مهیار سپاهان
 مرتضی آرام

 مجموعه صنعتی جهان سرما

 روزنامه زاینده رود

 کاریابی سفیر – بزرگزاد

جناب آقای مهندس پرنده 

جناب آقای سياوشی 

جناب آقای جواد شيرانی  جناب آقای مهندس قادریان 
مدیرکل محترم کار و امور اجتماعی استان اصفهان 

روزنامه زاینده رود

 کاریابی سفیر

جناب آقای جواد شيرانی 
بدین وسیله انتصاب شایسته حضرتعالی را به ریاست اداره 
اشتغال کار و امور اجتماعی استان اصفهان تبریک و تهنیت 
عرض نموده و امید است با اتکال به خداوند متعال و به 
پشتیبانی تجربیات و تدابیر گذشته نسبت به انجام امور  

مورد تصدی خود بیش از پیش موفق باشید.


