
 اقتصاد  به سمت آرامش حرکت  می کند 

 غرب باید حق غنی سازی
 در خاک ایران را بپذیرد

کاهش تعرفه 
گمرکی خودروهای 
وارداتی

رییس اتاق بازرگانی ایران: 

رییس جمهور در جمع نیروهای مسلح:

 اعالم زمان دقیق 
ثبت نام و  برگزاری کنکور  دکتری93  3 1

 ضرورت نشر فعالیت های 
دفاع مقدس در فضای مجازی 3

4

  زنده ماندن 3 ماهه زاینده رود
 دردی از کسی دوا نمی کند

با وجود این که زاینده رود اولین و  اصلی ترین دغدغه مدیران اس��ت، اما 
متأسفانه این رودی که تنها ۳ ماه از سال و بر اساس تصمیم مدیران پرآب 
است، آن طور که باید برای مدیران مهم نیست. متأسفانه به نظر می رسد 
زاینده رود آن طور که باید برای کس��ی مهم نیس��ت و برای حل بحران 

دریاچه ارومیه کارهای زیادی در دست اقدام است، اما...

 دلشوره ای با طعم
 نان و پنیر و سبزی

از راه رس��یده است و همه کس��انی که دوران مدرسه و 
درس را سپری کرده اند، با شروع مهر ماه به یاد روزهای 
مدرسه می افتند و نخستین روز مدرسه را در ذهن خود 

نقش می زنند.
آیا شما هنوز خاطراتتان یادتان هس��ت یا همراه دیگر 
وسایل قدیمی در انباری خانه انبار کرده اید؟ یا به نمکی 

کوچه تان به یک کیسه نمک فروخته اید؟ 
»دوباره مدرسه ام دیرشدحاالچیکارکنم؟!«

3
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رییس جمهور در مراس��م رژه نیروهای مس��لح با بیان این که 
جنگ و دیپلماس��ی در کنار ه��م مفهومی ن��دارد گفت: هیچ 
 ملت منطقی و آزاده ای جنگ و دیپلماسی را بر روی یک میز 

نمی پذیرد. 
به گزارش خبرنگار مهر، رییس جمهور در مراسم رژه نیروهای 
مسلح در حرم امام خمینی)ره( با اشاره به این که خوشحالم در 
سی و سومین سالگرد دفاع مقدس در کنار رزمندگان عزیزی 
هستم که در آن دوران افتخار آفرین بودند و همچنان با حضور 
 آنها اس��تواری، عزمت و ایس��تادگی را با همه وجود احساس 

می کنیم، گفت: قبل از هر چیز باید درود و سالم خود را تقدیم 
امام بزرگوار کنیم که با فرمان، ایمان، عرفان و ایستادگی خود 

درس دفاع در برابر متجاوز را به همه ما آموخت.
وی افزود: به همه ش��هیدان، جانبازان و آزادگان درود و سالم 
تقدیم می کنیم که هر چه داریم از استقامت، تمامیت ارضی، 
عزمت و سربلندی ناشی از فداکاری آنهاست. احترام خود را به 
خانواده های معظم شهدا و ایثارگران تقدیم می کنیم که صبر، 

استقامت و ایمان آنها برای همه ما درس آموز بوده و هست.

 تحریم؛  
امتداد توپ های دوران جنگ 

 اقدام زایمان در آب  برای
 افزایش فرهنگ زایمان طبیعی

 آزادسازی قیمت بلیت
 هواپیما  تا 4 ماه آینده

 اصفهانیان: 
با قهرمانی برخورد می کنیم 

 RQ170 ،سپاه پاسداران 
را مهندسی معکوس کرد
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رژه نیروهای مسلح در اصفهان

س : حمیدرضا نیکومرام / زاینده رود
]عک

  فردا،تمامی هزینه های 
بیماران خاص رایگان می شود

5

رشید به همراه »لوک خوش شانس«  
5

درجشنواره کودک

 نیروگاه بوشهر 
2

امروز به ایران تحویل داده می شود

2

 الزام بیمارستان ها برای 
بی خطرسازی  پسماندها

مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند ش��هردای اصفهان 
گفت:در بیمارستان ها زباله های عفونی و خطرناکی تولید 
می شود که برای حفظ محیط زیس��ت و رعایت بهداشت 

بیمارستان ها می بایست زباله های خود را بی خطر کنند.
تیمور باجول در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: در اصفهان 
روزانه بیش از 27 تن زباله بیمارستانی تولید می شود که بر 
اساس قانون مدیریت پسماند ها همه بیمارستان ها ملزم به 
بی خطرسازی پسماندهای پزشکی به روش اتوکالو هستند. 
وی ادامه داد: پسماندهای بیمارستانی پس از بی خطر سازی 
به صورت جداگانه جمع آوری می شود و در سایت پسماند 
ش��رق لندفیلی به وس��عت پنج هزار متر مربع جهت دفن 
اصولی پسماندها در نظر گرفته شده است، منتقل می شود.

  صرفه  جویی600 هزار 
یورویی  فوالد مبارکه 

سرپرس��ت ماش��ین افزار تعمیرگاه مرکزي شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان از صرفه جویي۶۰۰ هزار یورویي با ساخت 
دو دستگاه سنگ پولیش غلتک کالف پیچ ناحیه نورد گرم 

این شرکت خبر داد.
مسیب صفیان با اعالم این خبر، اظهار داشت: پس از تجربه 
موفق طراحي و ساخت یک دستگاه سنگ پولیش غلتک 
کالف پیچ نوردگرم که فناوري آن فق��ط در انحصار تعداد 
معدودي از ش��رکت هاي خارجي بود و گذش��ت دو سال 
از عملکرد موفقیت آمیز این دس��تگاه، دو دستگاه دیگر با 
طراحي جدید و رفع اش��کاالت طراحي قبلي در تعمیرگاه 
مرکزي این شرکت ساخته ش��د. وي با بیان این که حدود 
دو سال گذش��ته به س��فارش واحد نوردگرم یک دستگاه 
براي پولیش اتوماتیک س��طح غلتک کالف پیچ نوردگرم 
طراحي و ساخته ش��ده اس��ت، افزود: وظیفه این دستگاه 
تمیزکاري پوسته  هاي اکسیدي از روي سطح غلتک کالف 
پیچ نوردگرم است و با عملکرد بهینه خود تأثیر مستقیم بر 

کیفیت سطح ورق هاي تولیدي دارد.

کلیه سرویس های مدارس 
استان معاینه فنی شوند 

مدیر کل آموزش و پرورش چه��ار محال و بختیاری گفت: 
تمام سرویس های مدارس اس��تان چهارمحال و بختیاری 

باید معاینه فنی شوند.
علیرضا کریمی��ان اظهار داش��ت: خودروهای��ی که برای 
سرویس مدارس در نظر گرفته ش��ده چنانچه مدل پایین 
باشند با نظر مدیر مدرس��ه باید 1۰ درصد تعرفه را کسب 
کنند. وی تصریح کرد: قیمت سرویس های مدارس به تأیید 
شورای شهر رسیده  است.کریمیان ادامه داد: کلیه سرویس های 
مدارس نیز باید برگه معاینه فنی گرفته و پلیس نیز بر آنها 

نظارت داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

دفاع مقدس، تفسیر عملی آیات قرآن کریم بود
 درخشش قاریان و حافظان اصفهانی

 در مرحله کشوری

خبر خوش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی :

فردا، تمامی هزینه های بیماران خاص رایگان می شود

 ایران تجهیزات انهدام ناوهای آمریکایی
 در خلیج فارس را دارد

در بخش چشم انداز سینمای دفاع مقدس اکران می شود

یادی از » باشو غریبه کوچک«  نام آشنای سینمای کودک

مسئول کانون قرآن و عترت دانش��گاه آزاد واحد اصفهان 
)خوراس��گان( گفت: قاریان و حافظان واحد اصفهان در 
مرحله نهایی )کشوری( مسابقات سراسری قرآن و عترت  
رتبه های برتر را در بخش قرائت و حفظ به خود اختصاص 
دادند. محمدرضا ولی با اعالم این خبر اظهار داش��ت: در 
هجدهمین دوره مسابقات شفاهی قرآن و عترت، مرحله 
نهایی )کشوری(، ویژه اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد 
اسالمی که در دانشگاه آزاد اس��المی واحد رشت برگزار 
شد. شرکت کنندگان در رشته های قرائت قرآن به روش 
تحقیق »صوت و لحن« و رش��ته حفظ جزء۳۰، حفظ 5 
جزء، حفظ1۰ جزء، حفظ2۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم 

به رقابت با یکدیگر پرداختن��د. وی ادامه داد: در این دوره 
از مسابقات، قاریان و حافظان واحد اصفهان )خوراسگان(، 
موفق به کسب رتبه های برتر در رشته قرائت قرآن به روش 
تحقیق »صوت و لحن« و رش��ته حفظ 5 جزء و حفظ 2۰ 

جزء شدند.
مسئول کانون قرآن و عترت دانش��گاه آزاد واحد اصفهان 
خاطرنشان کرد: اساتید و دانشجویانی که از دانشگاه آزاد 
اس��المی واحد اصفهان )خوراس��گان(، مفتخر به کسب 
رتبه های کشوری ش��دند در مراس��م اختتامیه با حضور 
مقامات برجسته استان و س��ازمان مرکزی دانشگاه، طی 

مراسم باشکوهی مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

مدیرعام��ل س��ازمان تأمی��ن اجتماعی گف��ت: تمامی 
هزینه های بیماران خ��اص )دارو و تجهیزات پزش��کی 
مربوط به بیماری های خاص( از جمله کلیوی، هموفیلی، 
دیالی��زی و ... توس��ط س��ازمان های تأمی��ن اجتماعی 

پرداخت می شود.
س��ید تقی نوربخش در گفتگ��و با خبرن��گار اجتماعی 
فارس درباره خبر خوش به بیماران خاص اظهار داشت: 
تفاهمنامه ای مابین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و 
وزارت بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کی منعقد شده 
اس��ت که براس��اس آن از اول مهر تمام��ی هزینه های 
بیماران خاص از جمله کلی��وی، هموفیلی، دیالیزی و ... 

توسط س��ازمان های بیمه گر از جمله تأمین اجتماعی 
پرداخت می ش��ود. وی ادامه داد: بر این اس��اس تمامی 
هزینه های بیماران خاص به صورت صد در صد رایگان 
است و قیمت داروها نیز به سال 91 بر می گردد. نوربخش 
یادآور شد: در گذش��ته س��ازمان تأمین اجتماعی تنها 
 ۶۰ درص��د از هزینه های بیم��اران خ��اص را پرداخت
 می کرد که از اول مهر پوششصد در صدی داده می شود.

مدیرعامل س��ازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: ردیف 
بودجه این اقدام نیز از بودجه سال92 تأمین شده است 
و این گام بزرگی در راستای حمایت از قشر آسیب پذیر 

جامعه است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاس��داران گفت: تسلیحات 
الزم جهت انهدام ناوها و هواپیماهای آمریکا یی را در خلیج 

فارس در اختیار داریم.
در حاشیه رژه نیروهای مسلح س��ردار فدوی با بیان این 
که آمریکا از قسمت زیادی از توانمندی های سپاه مطلع 
است، خاطر نشان کرد: اما آنچه آنها مطلع نیستند بسیار 
گس��ترده تر از آن چیزی اس��ت که خبر دارند. وی افزود: 
آمریکا یی ها از ش��ناورهای تن��درو، مین ه��ای دریایی و 
موشک ساحل به دریای نیروی دریایی سپاه نگران هستند. 
اکنون شناورهای سپاه در تعداد انبوه موجود است که24 
ساعته در خلیج فارس حضور دارند. فرمانده نیروی دریایی 
سپاه پاس��داران افزود: پس از این که تأمین امنیت خلیج 

فارس به نیروی دریای س��پاه رسید، ش��اهد تغییر رفتار 
ناوهای آمریکا یی بودیم و اکنون سال هاس��ت که آمریکا 
را در آب های بین المللی نزدیک به ایران دیگر مش��اهده 
نمی کنیم . آنها حتی در هنگام ورود به تنگه هرمز از بخش 
خروجی آن وارد می شوند تا به نیروی دریایی سپاه نزدیک 
نشوند که البته این عمل آنها هم منجر به ایجاد دو تصادف 
شده است. فدوی در ادامه با بیان این که شرایط به گونه ای 
اس��ت که آمریکا یی ها و متحدانشان در فکر شلیک حتی 
یک تیر هم نیستند، خاطر نش��ان کرد: آمریکا برای ادامه 
تسلط بر دنیا ناچار است در خلیج فارس حضور داشته باشد 
و منابع انرژی را کنترل کند، اما هنگامی که در خلیج فارس 

حضور می یابند با نیروهای ما مواجه می شوند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: 8 سال دفاع مقدس تفسیر عملی آیات 
قرآن کریم بود.به گزارش فارس از شهرکرد، حجت االسالم محمدعلی نکونام در مراسم 
رژه نیروهای نظامی و انتظامی این اس��تان به مناسبت گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس 
اظهار داش��ت: زنان و مردان مبارز و حق طلب ایران اس��المی که پرورش یافتگان مکتب 
قرآن بودند، توانس��تند مقتدرانه آیات الهی را که مملو از ایثار و شهادت بود در سال های 

دفاع مقدس عملی سازند.
وی افزود: دفاع مقدس نش��ان داد که چگونه یک جمع کوچ��ک و قلیل می توانند به اذن 

پروردگار بر جمعی وس��یع که یک دنیا تجهیزات و نفرات از آن��ان حمایت می کرد، غلبه 
کند.حجت االس��الم نکونام ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس را یکی از دس��تاوردهای 
دفاع مقدس برشمرد و گفت: مردمی که در طول س��الیان متمادی حکومت ظلم به آنان 
خودباختگی القا شده بود با پیروزی در 8 س��ال دفاع جانانه در برابر دشمن به خودباوری 

رسیدند.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال وبختیاری ادامه داد: این جنگ نابرابر به مردم کش��ور و 
دنیا نشان داد که تجهیزات و تس��لیحات قوی عامل غلبه نیست بلکه ایمان، باور و اعتقاد 
به رهبری مدبرانه باعث پیروزی در جنگ اس��ت.  امام جمعه ش��هرکرد ب��ا بیان  این که 
دفاع مقدس باعث استحکام پایه های نظام شد اذعان داشت: اقتضای جنگ، ویرانگری و 
تضعیف ملت و دولت است، اما این اتفاق در دوران 8 سال دفاع مقدس در کشور ما برعکس 
رخ داد و نه تنها پایه های نظام ما سست نش��د بلکه در درون کشور و سایر کشورهای دنیا 
ریشه دوانید.وی تأکید کرد: در تاریخ بارها از ایثارگری در جنگ های صدر اسالم و پیامبر 
مهربانی ها خوانده بودیم، اما در دوران دف��اع مقدس بار دیگر تاریخ ایثارگری مردم تکرار 
شد. نکونام رمز پیروزی ملت ایران در جنگ را صبر و مقاومت دانست و تصریح کرد: باید 

همه حول محور والیت فقیه جمع شده و هیچ گاه در برابر دشمنان سست نشویم.

       متعالی بودن هدف رزمندگان، دفاع مقدس را شکل داد
رییس مجمع نمایندگان چهارمحال و بختیاری گفت: متعالی بودن هدف رزمندگان اسالم 
در سایه رهبری ولی فقیه، دفاع مقدس را شکل داد.  مجید جلیل با تبریک آغاز هفته دفاع 
مقدس اظهار داشت: دفاع مقدس نقطه عطف و بخش��ی از تاریخ پرافتخار ایران اسالمی 

است که تا همیشه مایه افتخار و مباهات مردم این مرز و بوم است.

فیلم “باشو غریبه کوچک” نام آشنای س��ینمای کودک در بخش چشم انداز سینمای 
دفاع مقدس جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان اکران می شود.

به گزارش خبرگ��زاری فارس از اصفهان، با اعالم اس��امی ده فیل��م منتخب در بخش 
چشم انداز سینمای کودک و دفاع مقدس جشنواره فیلم کودک و نوجوان، باشو غریبه 

کوچک نیز در لیست این این فیلم ها درخشید.
باشو غریبه کوچک فیلمی خاطره انگیز از بهرام بیضایی بود که در زمان خویش بسیار 

خوش درخشید، داس��تان کودکی جنوبی و جنگ زده که بر اثر یک اشتباه خود را در 
طبیعت شمال یافت و در آنجا مأمن گزید.

کودکی که با نوازش های یک زن شمالی به نام نایی جان طعم زندگی دوباره را چشید 
و در آن زمان توانس��ت خانوده های زیادی را برای پذیرش کودکان جنگ زده توجیه و 

متقاعد کند.
این فیلم با وجود تأثیرات عمیقی که بر مخاطب نهاد تا س��ال های س��ال نام خویش را 
جاودان کرد اما بازیگر نقش اصلی آن یعنی عدنان عفراویان در صندوقچه خاطرات جا 

ماند و دیگر کسی از او سراغی نگرفت.
باشو دیگر نه برای اهالی شمال کش��ور بلکه حتی برای همشهریان خود در جنوب نیز 
غریبه شد، اما جش��نواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان صندوقچه خاطرات فیلم های 
کودکان و نوجوانان به خصوص در س��ال های دفاع مقدس را بازگش��وده اس��ت و این 
فیلم را در چش��م اندازهای بخش دفاع مقدس به اکران دوباره می گ��ذارد تا خاطرات 
و نوس��تالژی این فیلم دوباره زنده شود، ش��اید از باش��و غریبه ای که همچون مابقی 
 خاطرات دفاع مقدس نادیده گرفته ش��ده اس��ت دوباره بر س��ر زبان ها بیفتد و از آن 

یادی شود.
سوسن تسلیمی، عدنان عفراویان، پرویز پورحسینی، فرخ لقا هوشمند، اکبر دودکار، 
رضا هوشمند، اعظم رهبر، محمد فرخواه، معزز بنی دخت و عزیزاهلل سلمانی بازیگران 
اصلی این فیلم هستند که باشو غریبه کوچک را به کارگردانی بهرام بیضایی به بازیگری 

در این فیلم پرداختند.



چهره روزیادداشت

  نیروگاه بوشهر 
امروز به ایران تحویل داده می شود

مراسم تحویل موقت نیروگاه اتمی بوشهر امروز با حضور مقاماتی از 
ایران و روسیه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم امضای پروتکل تحویل موقت نیروگاه 
اتمی بوشهر قرار است امروز در محل نیروگاه بوشهر برگزار شود. در 
این مراسم، علی اکبر صالحی معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
انرژی اتمی و وزیر نیرو و رییس ش��رکت روس��ی پیمانکار نیروگاه 
بوشهر و احمدیان مدیرعامل ش��رکت تولید و توسعه انرژی اتمی و 

برخی دیگر از مسئوالن حضور خواهند داشت.

 رژه نیروهای مسلح
 در اصفهان برگزار شد

 در نخس��تین روز از هفت��ه دف��اع مق��دس رژه نیروه��ای نظامی، 
انتظامی و بس��یجیان اصفهان در مقابل گلس��تان شهدای این شهر 

برگزار شد. 
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، صبح دیروز در نخستین روز از 
هفته دفاع مقدس، رژه یگان های ویژه نیروهای مسلح ارتش و سپاه، 
 نیروی انتظامی، بسیجیان در مقابل گلزار ش��هدای اصفهان برگزار 

شد.
در این مراس��م که نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان، استاندار 
اصفهان، فرمانده س��پاه صاحب الزمان)ع(، فرمانده نیروی انتظامی، 
فرمانده ارش��د نظامی اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری حضور 
داش��تند، یگان های ویژه ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با 

آرمان های آنان تجدید میثاق کردند.
در این رژه که به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس برگزار شد، 
عالوه بر مسئوالن ارشد اس��تانی، جمع زیادی از مردم و نیز خانواده 
شهدا حضور داشتند. در این مراسم نیروهای یگان ویژه سپاه به انجام 

مانور پرداخته و اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.

ابراز تأسف نمایندگان اصفهان و یزد 
برای حادثه اسکانیا 

نمایندگان اصفهان و یزد طی نامه ای به دلیل حادثه تصادف اتوبان 
قم - تهران که منجر به جان باختن44 نفر از هموطنانمان و زخمی 

شدن43 نفر از آنان شد، ابراز تأسف کردند.
ضرغام صادقی عضو هیأت رییس��ه مجلس ش��ورای اسالمی پیش 
از پایان جلس��ه علنی خانه ملت، اعالم ک��رد: نمایندگان مجلس به 
خصوص نمایندگان استان های یزد و اصفهان و آقای تابش نماینده 
اردکان به دلیل حادثه تصادف اتوبان قم- تهران ابراز تأسف کرده و 
برای جان باختگان طلب غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان نیز 

از خداوند متعال طلب صبر کردند.
 وی اف��زود: همچنین این نمایندگان از مس��ئوالن و دس��تگاه های 
ذیربط درخواس��ت کردند که برای حل مش��کالت این افراد سریعا 

اقدام کنند.

تقدیر نمایندگان  از اقدام روحانی در 
تأکید بر اجرای قانون عفاف و حجاب

180نف��ر از نمایندگان مجل��س با ص��دور بیانیه ای از اق��دام اخیر 
رییس جمهور در تأکید بر اج��رای قانون عفاف و حج��اب، تقدیر و 

تشکر کردند.
180 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی با امضای بیانیه ای از 
اقدام اخیر حس��ن روحانی رییس جمهور در تأکید بر اجرای قانون 
عفاف و حجاب تقدیر و تشکر کردند. متن کامل این بیانیه که محمد 
دهقان عضو هیأت رییسه مجلس آن را قرائت کرد به شرح ذیل است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 ضمن گرامیداش��ت هفته دف��اع مقدس، م��ا نماین��دگان مجلس 
 ش��ورای اس��المی به عن��وان امضا کنن��دگان ای��ن بیانیه ب��ر خود 
 الزم می دانیم مراتب تش��کر خود را از ریاس��ت محت��رم جمهوری 
اسالمی ایران جناب حجت االسالم و المس��لمین حسن روحانی به 
مناس��بت مواضع روشن و مثبت ایش��ان در موضوع عفاف و حجاب 

اعالم کنیم.
ریاست محترم جمهوری با تأکید بر اهمیت و ضرورت رعایت حجاب 
در جامعه و اج��رای قانون عف��اف و حجاب، عزم راس��خ دولت را بر 

پاسداری از این فریضه و حکم اسالمی نشان دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی عالوه بر اعالم پشتیبانی خود از 
سخنان و مواضع ریاس��ت محترم جمهور در امر عفاف و حجاب، از 
اعضای محترم دولت و قوه مجریه و س��ایر قوا درخواست می کنند با 
صدور بخش��نامه های الزم و اقدامات عملی و مراقبت های مستمر و 
هماهنگی های مناسب در اجرای قانون عفاف و حجاب، تأمین نظر 
رییس محترم جمهور و ارتقای سطح اخالق و دیانت در جامعه اهتمام 

داشته باشند.

اخبار کوتاه 

حقانیت نظام جمهوری اسالمی ایران 
در نشست نیویورک 

عوض حیدرپور    
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 

حقانیت نظام جمهوری اسالمی در معادالت بین المللی با درایت و تدبیر 
رییس جمهور در نشست نیویورک به منصه ظهور می رسد.

 در طول س��ال های گذش��ته تحریم های مخرب و ظالمانه، مشکالت و 
نارس��ایی های متعددی را برای مجموعه کش��ور به همراه داشته است 
و انتظار داریم ب��ا رویکرد مثبت و س��ازنده دولت یازدهم، ش��اهد حل 
این مس��ائل در آینده نزدیک 
باشیم. رعایت س��ه اصل مهم 
عزت، مصلح��ت و حکمت در 
نشس��ت های بین الملل��ی ب��ا 
کشورهای مختلف از مهم ترین 
نکاتی اس��ت که همواره مورد 
تأکید رهبر معظم انقالب بوده 
و باید از س��وی دس��تگاه های 
دیپلماتیک مد نظر قرار بگیرد.
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واکنش ایران در خصوص تحوالت اخیر بحرین 

عراقچی،سخنگوی  وزارت امور خارجه کشور با اشاره به تحوالت چند روزه اخیر در بحرین ضمن محکوم 
کردن هرگونه اقدامات خشونت آمیزگفت: تشدید فضای امنیتی و پلیسی و همچنین بازداشت و حبس 

فعاالن سیاسی به بهانه های بی اساس نه تنها مشکالت را حل نکرده بلکه آن را پیچیده تر خواهد کرد.

قدرت   ایران با موشک های 2هزار کیلومتری  جدیدترین نسل موشک نازعات 
دستیار نظامی فرمانده معظم کل قوا گفت: جمهوری اسالمی ایران با موشک های۲ هزار کیلومتری 

قدر و سجیل به قدرتی تأثیرگذار در معادالت بین المللی تبدیل شده است.
سرلشکر سیدرحیم صفوی دستیار نظامی فرمانده معظم کل قوا در حاشیه مراسم رژه نیروهای مسلح 
در جمع خبرنگاران با بیان این که امروز رسانه ها  شاهد اقتدار جمهوری اسالمی ایران در زمینه دفاعی 
هستند، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران تضمین کننده امنیت و منافع کشورمان هستند 
و با اقتدار از دولت حمایت می کنند. وی با بیان این که نیروهای مس��لح به خنثی کردن تحریم های 
اقتصادی دشمنان کمک می کنند، اظهار داشت: انشاءاهلل ملت ما جنگ اقتصادی را به حماسه اقتصادی 
تبدیل خواهد کرد. دستیار نظامی فرمانده معظم کل قوا اظهار داشت: امروز جمهوری اسالمی ایران به 

عنوان کشوری مستقل، قدرتمند و تأثیرگذار در مناسبات منطقه و جهانی شناخته می شود.

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در رژه نیروهای مسلح، جدیدترین سالح ها و موشک های 
خود را به نمایش گذاشت.

 یگان های خودرویی و ادوات سالح های نیروی زمینی ارتش  دیروز  در رژه نیروهای مسلح با حضور 
فرماندهان نظامی کشورمان به نمایش گذاشته ش��د. در این رژه، خودروهای سنگین رنجر و تفنگ 
تک تیرانداز ویژه رزم های زمینی برای استفاده در رزم های ناهمتراز به نمایش درآمد. تانک اسکورپیون 
نیز برای نخستین بار در رژه دیروز نیروهای مسلح کشورمان رونمایی شد. این تانک یکی از جدیدترین 
وسایل رزمی در نیروی زمینی ارتش است. همچنین تانک های مبارز و صمصام وm60 بهینه سازی 
شده مجهز به سامانه های کنترل آتش و ضدلیرز نیز رونمایی شد. جدیدترین نسل موشک سطح به 

سطح نازعات، ساخته جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش نیز در این رژه به نمایش گذاشته شد.

نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی با یک 
فوریت طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی 

و گردشگری مخالفت کردند.
به گزارش  مهر، نمایندگان مجلس شورای 
اس��المی در جلس��ه علنی روز یک ش��نبه 
مجلس بررس��ی یک فوریت طرح تشکیل 
وزارت میراث فرهنگی و گردش��گری را در 

دستور کار داشتند.
این طرح به امض��ای11۲ نفر از نمایندگان 
مجلس رس��یده اس��ت، با این حال فوریت 
بررسی این طرح با 104 رأی موافق،48 رأی 
مخال��ف و10 رأی ممتن��ع از۲15 نماینده 
حاضر به تصویب نرسید. 57 نماینده در این 
رأی گیری شرکت نکردند. تصویب فوریت 
طرح، نیازمند رأی مواف��ق بیش از نیمی از 

نمایندگان حاضر در مجلس است. 
با مخالفت مجلس با یک فوریت این طرح، 
طرح مذکور به صورت عادی در دستور کار 

قرار خواهد گرفت.
در ص��ورت تصوی��ب نهای��ی طب��ق ماده 
واحده این طرح س��ازمان میراث فرهنگی 
و گردش��گری با کلیه اختیارات و وظایفی 
که س��ازمان مذکور ب��ه موج��ب قوانین و 
مقررات داراست، به وزارت میراث فرهنگی 

و گردشگری تبدیل می شود.
در تبصره یک این طرح آمده اس��ت: کلیه 
امکانات و اموال و نیروی انس��انی س��ازمان 
 مزب��ور در اختی��ار وزارتخانه جدی��د قرار 

می گیرد.
در تبصره ۲ نیز آمده اس��ت: ش��رح وظایف 
ای��ن وزارتخان��ه ه��ا مطابق قوانی��ن مورد 
عمل س��ازمان مذکور خواهد ب��ود و دولت 
 موظف اس��ت تغییراتی در ش��رح وظایف 
وزارتخان��ه های جدی��د حداکثر ظرف یک 
س��ال ب��رای تصویب ب��ه مجلس ش��ورای 

اسالمی ارایه کند.

حزب مؤتلفه اس��المی در اطالعیه ای درباره 
وضعیت دبیرکل جبهه پی��روان خط امام و 
رهبری آورده است: وضعیت ایشان بحمداهلل 
رو به بهبود است و پیشرفت بسیار خوبی در 
سالمتی ایشان حاصل شده است و انشاءاهلل تا 
روزهای آینده به قس��مت بخش بیمارستان 

منتقل می شوند.
به گ��زارش مه��ر ح��زب مؤتلفه اس��المی 
 درباره وضعی��ت حبیب اهلل عس��گراوالدی

 اطالعیه ای بدین شرح صادر کرد: »با سالم 
و درود ب��ر محمد و آل محمد، به اس��تحضار 
مردم عزی��ز میهن اس��المی و دوس��تداران 
حاج حبیب اهلل عسگراوالدی از پیشکسوتان 
نهضت امام خمینی)ره( و از یاران دیرین مقام 
معظم رهبری که اکنون به عن��وان نماینده 
ولی فقیه در کمیته ام��داد امام خمینی)ره(، 
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام، عضو 
هیأت مدیره بنیاد مستضعفان و رییس جبهه 

پیروان خط امام و رهبری مش��غول فعالیت 
هستند، می رساند ایشان به دلیل عمل قلب 
همچنان در بخش مراقبت ه��ای ویژه یکی 
از بیمارستان های تهران بستری می باشند.

بنابر نظر پزش��کان معالج، وضعیت ایش��ان 
بحمداهلل رو به بهبود است و پیشرفت بسیار 
خوبی در سالمتی ایش��ان حاصل شده است 
و انشاءاهلل تا روزهای آینده به قسمت بخش 
بیمارستان منتقل می شوند. آقای حبیب اهلل 
عسگراوالدی معتمد امام و رهبری بار دیگر از 
تمامی مسئوالن و شخصیت های کشوری و 
لشگری و اشخاصی که در این مدت از طریق 
پیام و حض��ور در بیمارس��تان جویای حال 
ایشان بوده اند کمال تشکر و قدردانی را دارد. 
حزب مؤتلفه اسالمی ضمن آرزوی سالمتی و 
شفای همه بیماران به خصوص آقای عسگر 
اوالدی، از تمامی کسانی که پیگیر وضعیت 

جسمانی ایشان هستند تشکر می نماید.«

مجلس اطالعیه

مخالفت مجلس با فوریت طرح تشکیل 
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

 وضعیت عسگر اوالدی 
رو به بهبودی است

 تحریم؛ 
امتداد توپ های دوران جنگ

علي ش��مخاني دبیر ش��ورای عال��ی امنی��ت ملی طی 
یادداشتی با اش��اره به گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس 
تأکید کرد: درس��ت اس��ت که دیگر از غرش توپ و بوي 
باروت و صداي آمبوالنس ها و م��ارش پیروزي عملیات 
در کوچه و دی��ار، در رادیو و تلویزیون، خبري نیس��ت، 
اما تحریم و فش��ار اقتصادي در حقیقت در امتداد همان 
توپ هاست و شلیکي است که امروز از همان جبهه مقابل 
ما را هدف گرفته اس��ت؛ جبهه اي که با آرایش نوین در 

برابر ما صف کشیده است. این یعني باز هم جنگ. 
به گزیده ای از این یاداشت می پردازیم:

با درود بر شهداي جنگ تحمیلي، آنان که گمنام ترینشان 
در زمین پرآوازه ترین آنهاست در آسمان. اولین نکته این 
که چرا ما »آغاز جنگ« را به پاسداش��ت مي نش��ینیم؟! 
عجیب نیست؟! ما که اساسا جنگ طلب نبوده و نیستیم 
و مباني و آموزه هاي دیني، ما را از آغازگري جنگ برحذر 
داش��ته و منع مي کند و بر همین اساس، تاکنون آغازگر 
هیچ جنگي نبوده و در آینده هم نخواهیم بود. به نظر این 
انتخاب جز براي این نیس��ت که بگوییم آغاز جنگ با ما 
براي آغازگر آن، جز خفت و هالکت و براي ما پایاني جز 

عزت و سعادت نداشت و ندارد.
در ریشه یابي علت آغازین جنگ به این نتیجه مي رسیم 
که تحلیل غل��ط صدام از خ��ود و حامی��ان منطقه اي و 
فرامنطقه ای اش و امید به حمایت جهاني بود که موجب 
ش��د در این وادي که در حقیقت برایش یک پرتگاه بود 
وارد ش��ود و امروز اینچنین عاقبت او خف��ت بار گردد. 
صدام مبتني بر این تحلیل ب��ا اهدافي حداقلي، میانی و 
حداکثري، جنگي گسترده را علیه ایران تدارک دید. او 
که سرعت پیروزي خودش را متناسب با قدرت و سرعت 
تانک هاي خود  فرض کرده بود، ظرف یک هفته اهدافش 
را کس��ب ش��ده مي دید. خصوصا این که در آن زمان نه 
ارتش ایران آماده بود و نه سپاه پاسداران براي حضور در 
چنین میداني ساخته شده بود. اما در این سو، امام )ره( با 
تکیه بر این باورهاي دیني که »الخیر في ما وقع«، تجاوز 
دشمن را به عامل تقویت بنیه داخلي، شکل گیري زنجیره 
مقاومت در سرتاسر جبهه جنگ از خرمشهر تا پیرانشهر و 
در محور میانی »سوسنگرد، حمیدیه، اهواز« و »کوشک، 

حمید، اهواز« تبدیل کرد.
با این تدبی��ر در کوتاه زمان افتخاراتي چون ش��بیخون 
حمیدیه ش��کل گرفت و دش��من ب��ه عقب رانده ش��د. 
این در حالي بود که در ش��رایط آن روز انتخاب ش��یوه 
 جنگ امري آس��ان نبود. شیوه کالس��یک، نامنظم و ...

کدام ی��ک براي م��ا ممک��ن و در می��دان عم��ل مؤثر 
مي افت��اد؟ در ای��ن بخ��ش درس  ه��ا و تجربه ه��اي 
زیادي اس��ت که کمتر ب��ه آن پرداخته ش��ده و جا دارد 
 محققین و صاحبنظ��ران این حوزه ب��ه آن توجه کنند.

در این صحنه  مقاومت، تحوالت عظیمي رخ داد:
س��پاه در آن روز به عنوان س��ازماني نوپا بدون پیشینه 
نظام��ي به جایي رس��ید ک��ه ام��روز پ��ا در عرصه هاي 
مختلف نیرویي گذاش��ته و با مرداني پرش��ور و انقالبي 
به س��ازماني توس��عه یافت��ه بدل ش��ده اس��ت. تولد و 
یادگیري همراه با انج��ام مأموریت را جوان��ان این مرز 
و بوم توأمان با هم تجرب��ه کردند؛ جوانان��ي که از همه 
اقش��ار، همه س��الیق، قومیت ه��ا و صنوف بودن��د و با 
 تکیه و باور به امامش��ان چنی��ن افتخارآفرین ش��دند.

ارتش قانوني و کالسیک به برکت تالش مردان بزرگي از 
سلحشوران ارتش به ارتش حزب اهلل تبدیل شد؛ مرداني 
که رش��ادت ها و ایثارگري ه��اي آنه��ا از مقومات اصلي 
پیروزي بود و به علت برجس��تگي جنگ کمت��ر به آنها 

پرداخته شده است.
»جهاد« که براي توس��عه روستایي ش��کل گرفته بود، 
سنگرساز شد و چه بس��یار درس هاي مدیریتي فراواني 
که به واسطه ضعف و نارس��ایی در بیان واقعیات جنگ، 

در طول سالیان گذشته مورد غفلت قرار گرفته است.
جنگ در ط��ول 8 س��ال، فرازونش��یب ها، تابس��تان و 
زمس��تان ها، گرما و س��رما، پیروزي و شکس��ت، عید و 
عاش��ورا، رمضان و عید فطرهاي فراوان��ي به خود دید و 
بدینسان به گنجینه نفیسي از تجارب و صحنه باشکوهي 
از ظهور توانمندي هاي ملتي بزرگ و تاریخي تبدیل شد.

از جمله شگفتي هاي جنگ، انتقال مفاهیم و آموزه هاي 
دیني از حرف به عم��ل و از قبول ظاهري ب��ه باور قلبي 
بود. در میدان جنگ همه چیز واقعي شده بود و مي شد 
زیبایي هاي دین را به صورت محسوس و مجسم، در عمل 

و سیره فرماندهان و رزمندگان دید.
مجموعه این ش��رایط، تحوالت بزرگ و فعل و انفعاالت 
گوناگ��ون در این 8 س��ال، فرهنگي را ش��کل داد که از 
آن با نام »فرهنگ بس��یجي و جهادي« ی��اد مي کنیم؛ 
فرهنگي که امروز به پش��توانه آن عرصه هاي دش��وار را 
پشت سر مي گذاریم و آن را »کلید میدان هاي سخت« 
مي دانی��م، فرهنگي که مول��ود آن ش��رایط، آن افراد و 
آن مقتضی��ات اس��ت. تولیدگ��ران این فرهن��گ امروز 
در آس��تانه پا گذاش��تن به دوران پیري قرار گرفته اند؛ 
یعني در س��نیني که اهمیت س��خن ام��ام )ره( را بیش 
از پیش درم��ورد آنان محس��وس و ملم��وس مي کند: 
»نگذاری��د پیش کس��وتان جه��اد و ش��هادت در پیچ و 
 خم زندگي روزمره خود به فراموش��ي س��پرده شوند.«

نکته مهم در اینجا این اس��ت که ای��ن فرهنگ اصیل و 
گره گشا نیاز به پاس��داري دارد و باید کساني باشند که 
آن را ب��از تولید کنند. همچنان که رهب��ر معظم انقالب 
اسالمي مدظله العالي درمورد ضرورت این امر فرمودند: 
»حفظ روحیه جهادي در زمان صلح س��خت تر از زمان 

جنگ است.«

یادداشت

رییس جمهور در مراسم رژه نیروهای مسلح با بیان این که جنگ 
و دیپلماسی در کنار هم مفهومی ندارد گفت: هیچ ملت منطقی و 

آزاده ای جنگ و دیپلماسی را بر روی یک میز نمی پذیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، رییس جمهور در مراس��م رژه نیروهای 
مس��لح در حرم امام خمینی)ره( با اشاره به این که خوشحالم در 
سی و سومین س��الگرد دفاع مقدس در کنار رزمندگان عزیزی 
هس��تم که در آن دوران افتخار آفرین بودند و همچنان با حضور 
 آنها اس��تواری، عزم��ت و ایس��تادگی را با همه وجود احس��اس 
می کنیم، گفت: قبل از هر چیز باید درود و س��الم خود را تقدیم 
امام بزرگوار کنیم که با فرمان، ایمان، عرفان و ایس��تادگی خود 

درس دفاع در برابر متجاوز را به همه ما آموخت.
وی افزود: به همه ش��هیدان، جانبازان و آزادگان درود و س��الم 
تقدیم می کنیم که هر چه داریم از اس��تقامت، تمامیت ارضی، 
عزمت و سربلندی ناش��ی از فداکاری آنهاست. احترام خود را به 
خانواده های معظم ش��هدا و ایثارگران تقدیم می کنیم که صبر، 

استقامت و ایمان آنها برای همه ما درس آموز بوده و هست.
روحانی ادامه داد: احترام و سالم به ارتش قهرمان که با تجاوز31 
شهریور سال1359 در کمتر از۲4 ساعت؛ یعنی صبح فردای این 
حمله با اعزام140 فروند هواپیمای جنگنده در خاک متجاوز لرزه 
بر اندام صدامیان افکند و اولین درس را ب��ه متجاوز آموخت که 

اینجا ایران، سرزمین شیران است.
رییس جمه��ور گفت: درود به نی��روی زمینی ارت��ش و درود بر 

هوانیروزی ک��ه در آن روزهای اولی��ه در براب��ر نیروهای زرهی 
ایستادگی کرد و سدی برای دفاع از کش��ور و جلوگیری از ادامه 
تجاوز بود و درود بر نیروی دریایی ارت��ش که در همان ماه های 

اولیه توانست دشمن را در دریا برای همیشه سرکوب کند.
وی افزود: س��الم و درود ما بر قهرمانان س��پاه پاسداران انقالب 
اس��المی که علیرغم مش��کالت لجس��تیک و کمبود امکانات، 
 با ایم��ان، اعتق��اد و وطن دوس��تی به صحن��ه نبرد ش��تافته و 

حماسه های بزرگ را آفریدند.
رییس قوه مجریه ادامه داد: سالم بر نیروی انتظامی، ژاندارمری 
و ش��هربانی دیروز و همه رزمندگانی که در صحنه نبرد س��ینه 
 را در برابر دشمن س��پر کردند و س��الم و درود بر بسیج دالور و 
خط شکن که با فریاد، ایمان، ایستادگی و مقاومت راه پیروزی و 
فتح پیاپی را به روی این ملت گشود. روحانی عنوان کرد: سالم بر 
عشایر قهرمان که در آن دوران و این دوران، همواره مدافع بزرگ 
س��رزمین ایران بودند و درود بر آنهایی که در دفاع هشت ساله، 
دشمن متجاوز را سرکوب و شرف، عظمت و سربلندی را برای ما 

به ارمغان آوردند.
 حس��ن روحانی رییس جمهور با اش��اره به این که ما روز پایان 
جنگ یعن��ی روز فتح نهایی را جش��ن نگرفتیم، گف��ت: ما آغاز 
 جنگ و هفت��ه دفاع مق��دس را گرامی م��ی داریم و ب��ا این کار 
می خواهیم به دنیا بگوییم ملت ایران و مردمی که در سال های 
اولیه انقالب به فکر ساماندهی کشور بودند و ارتش و سپاهی که در 

آن شرایط آمادگی های الزم را برای یک نبرد کالسیک نداشتند، 
مورد تجاوز قرار گرفتند.

وی با اش��اره به این که این جنگ در ماه ح��رام و در فصل حج بر 
ما تحمیل ش��د، افزود: زمانی که مردم با آماده کردن کودکان و 
نوجوانان خود به استقبال سال تحصیلی جدید می رفتند، حجاج 
در فرودگاه عازم زیارت خانه خدا بودند و در ماه ذی القعده بودیم 
که مورد تجاوز قرار گرفتیم. رییس جمه��ور در ادامه با بیان این 
که باید هش��ت س��ال دفاع مقدس را بازخوانی کنیم، گفت: ما و 
همه دشمنان باید دفاع مقدس را بازخوانی کنند که فکر کردند با 
تحریک یک دیکتاتور و با حمایت های مالی و نظامی می توانند 

یک انقالب بزرگ مردمی و دینی را از پای درآورند.
وی افزود: دش��منان باید بازخوان��ی کنند که ب��ا دادن آن همه 
امکانات پول و حمایت سیاسی، اطالعاتی و حتی سالح شیمیایی 
و س��الح های ممنوعه به دشمن به کجا رس��یدند. آیا به اهداف 
شومشان دس��ت یافتند؟ آیا توانس��تند ملت بزرگی را به تسلیم 
وادارند؟ آیا توانس��تند یک سانتیمتر مربع از س��رمین را اشغال 
نگه دارند؟ آیا توانستند بر این انقالب انحراف ایجاد کنند؟گرچه 
توانس��تند خس��ارت مالی فراوانی را بر ملت ای��ران و ملت عراق 

تحمیل کنند، اما به هیچ یک از اهدافشان دست نیافتند.
وی با تأکید بر این که در این بازخوانی دش��منان باید بدانند که 
ایران اهل جنگ و تجاوز و حمله به سرزمین دیگران نیست، گفت: 
نیروهای مسلح ایران هدف سلطه و هدف استعماری در منطقه 
ندارند، اما در عین حال در برابر تجاوز متجاوزین، این مس��امحه 
را به خود راه نخواهند داد و با همه توان از استقالل و شرف ملت، 
کشور، انقالب و نظامشان با جان و دل دفاع خواهد کرد. روحانی 
تصریح کرد: این بازخوانی برای ما نیز الزم است که چگونه هشت 
سال ایستادگی، پیروزی نه در برابر یک ارتش که در برابر قدرت 
های جهانی ما را در جنگ پیروز کرد. اعتقاد ما، هویت ما، ارتباط 
وسیع میان مردم و راهبری نظام و والیت فقیه هماهنگی، همدلی 
میان همه نیروهای مسلح، ابتکار و از همه مهم تر پیوستگی مردم 
یعنی سرمایه عظیم اجتماعی، اعتقاد مردم و ایستادگی در کنار 
نیروهای مس��لح که نمونه این اتحاد و وح��دت در چهره مصمم 

بسیجیان ظاهر شد و امروز بیش از هر زمان به این نیازمندیم.
وی با بیان این که ایثارگری یعنی ش��رکت مسئوالنه در رسالت 
های اجتماعی اف��زود: ایثار یعنی ترجی��ح دادن دیگران بر خود 
ایثار یعنی از جان مایه گذاشتن ایثار یعنی ایستادگی و فداکاری 
و اجرای فرمانی که ریش��ه آن فرمان را اطاع��ت از دین و پیامبر 
می دانیم و امروز از ه��ر زمان دیگری نیازمند ب��ه همان روحیه 

ایثار هستیم.

رییس جمهور در جمع نیروهای مسلح:

غرب باید حق غنی سازی در خاک ایران را بپذیرد
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یادداشت

اصفهان بیش از دیگر شهرها اصول 
خانه های پایدار را رعایت کرده است

عضو هیأت علمی گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور اصفهان 
که به تازگی کتاب»خانه های پایدار« را چاپ و روانه بازار کرده، گفت: 
سطح پایداری و زیبایی ساختمان ها و منازل موجود در اصفهان در 

مقایسه با دیگر شهرهای کشور، بسیار باالتر است.
رضا مختاری در گفتگو با مهر با اش��اره به این که در ش��هر اصفهان 
 بیش از دیگر ش��هرها بر اصول زیباس��ازی و مقاوم س��ازی منازل و 
 س��اختمان ها تأکید می ش��ود، اف��زود: خوش��بختانه در آینده ای 
نه چندان دور  به مدد نظارت های مسئوالن امور شهری اصفهان بر 
نوع ساخت و ساز در این ش��هر، به کیفیت مطلوب ساختمان پایدار 

نزدیک می شویم.

 امروز شهردار اصفهان 
مشخص می شود

امروز با برگزاری جلسه علنی شورای شهر،  شهردار اصفهان به صورت 
رسمی انتخاب می شود.

ش��نبه این هفته چهار گزینه تأیید شده برای ش��هرداری اصفهان 
برنامه ها و طرح های خود را برای اداره شهر اصفهان به شورای شهر 
ارایه دادند و پس از این موضوع نسبت به انتخاب دو گزینه نهایی از 

بین این چهار گزینه رأی گیری شده است.
به دنبال این رأی گی��ری، آقایان صبوری و س��قائیان نژاد هر یک با 
کس��ب12رأی به عنوان گزینه های نهایی برای شهرداری اصفهان 
انتخاب شده اند و آقایان خراس��انی و نو رصالحی نیز هر یک با کسب 

6 رأی برای انتخاب شدن برای شهرداری اصفهان حذف شده اند.

 اعالم زمان دقیق 
ثبت نام و برگزاری کنکور دکتری93 
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کش��ور از زمان دقیق ثبت نام 

و برگزاری آزمون دکتری نیمه متمرکز دکتری سال93 خبر داد. 
حسین توکلی گفت: تاریخ ثبت نام الکترونیکی برای کنکور دکتری 
مشخص شده اس��ت و براس��اس برنامه زمانبندی ش��ده، ثبت نام 
داوطلبان از تاریخ 5 آذر شروع می ش��ود و تا روز دوشنبه11آذرماه 

92 ادامه خواهد داشت.
وی اظهار داشت: ثبت نام این آزمون از طریق سایت سازمان سنجش 

آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org صورت می گیرد.
مشاور عالی سازمان س��نجش آموزش کشور همچنین درباره تاریخ 
برگزاری آزمون اف��زود: براس��اس برنامه پیش بینی ش��ده، آزمون 
دکتری 93 در صبح و بع��داز ظهر روز16اس��فند92در حوزه های 
امتحانی سراسر کشور برگزار می شود. وی افزود: جزئیات نحوه ثبت 

نام متعاقبا به داوطلبان کنکور دکتری93 اعالم می شود.

 آمادگی وزارت علوم 
برای حمایت دانشگاه فرهنگیان

سرپرست وزارت علوم با انتقاد از شیوه سنتی آموزش از آمادگی این 
وزارتخانه برای حمایت کامل از دانشگاه فرهنگیان خبر داد و گفت: 
برای نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش، باید نهضتی در تعلیم 

و تربیت رخ دهد که دانشگاه فرهنگیان آغاز این نهضت است.
جعفر توفیقی در مراسم آغاز سال تحصیلی با بیان این مطلب گفت: تا 
زمانی که در وزارت علوم باشم همه تالشم را برای حمایت از دانشگاه 
فرهنگیان، ارتقای کیفیت و استانداردس��ازی آن انجام خواهم داد. 
وی با اشاره به عضویتش در شورای عالی آموزش و پرورش و آشنایی 
با مسائل و مشکالت آن افزود: به رغم آن که سرپرست وزارت علوم 
هس��تم، اما معتقدم زیربنایی ترین وزارتخانه در کش��ور، آموزش و 
پرورش اس��ت، چرا که منش��أ همه تحوالت نیروی انس��انی در این 

وزارتخانه شکل می گیرد.

 تهیه نرم افزار 
ساماندهی خیران در اصفهان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: تخصصی 
شدن خیریه های س��المت را حمایت می کنم و به دنبال ساماندهی 

خیران نرم افزاری به این منظور تشکیل شده است.
کمال حی��دری در اصفهان اظهار داش��ت: به منظور پیش��گیری و 
جلوگیری از سوءاستفاده افراد س��ود جو در این ارتباط نرم افزاری از 
خیران تهیه شده که افراد در صورت کمک به بیماران بتوانند به این 

سامانه مراجعه کنند.
وی بیان داشت: در صورتی که اطالعات خیران سالمت نسبت به نوع 
بیماری ها و کمبودهای موجود حوزه بهداشت و درمان بیشتر شود 

بهتر می توانند حمایت خود را توسعه دهند.

گشتی در اخبار 

 زنده ماندن 3 ماهه زاینده رود 
دردی از کسی دوا نمی کند

سردارکریم نصر اصفهانی  
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان

با وجود این که زاینده رود اولین و  اصلی ترین دغدغه مدیران اس��ت، اما 
متأسفانه این رودی که تنها 3 ماه از سال و بر اساس تصمیم مدیران پرآب 

است، آن طور که باید برای مدیران مهم نیست.
متأس��فانه به نظر می رس��د زاینده رود آن طور که باید برای کسی مهم 
نیس��ت و برای حل بح��ران دریاچه ارومی��ه کارهای زیادی در دس��ت 
اقدام اس��ت، اما زاینده رود همچن��ان در انتظار پیگی��ری مدیران باقی 

 مانده اس��ت. تمام افراد و حتی 
کارخان��ه ه��ای بزرگ��ی که از 
زاینده رود اس��تفاده می کنند 
دچار مشکل ش��ده است و این 
که این رود تنها 3 ماه در س��ال 
جریان دارد، دردی از کسی دوا 
نمی کند و به همین دلیل دیگر 
وقت رسیدگی به صورت جدی 

فرا رسیده است.
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چهره روز
واكسن آنفلوانزا برای زائران حج الزامي نيست

رییس مرکز پزش��کي حج و زی��ارت جمعیت ه��الل احمرگفت: تنها واکس��ني که عربس��تان 
 آن را ب��راي زائ��ران ض��روري ک��رده مننژی��ت اس��ت و الزام��ي ب��راي زدن واکس��ن آنفلوانزا 

وجود ندارد.
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 وجود دالالن دارو 
در پست های مدیریتی

 پزشکان را مجاب به تجویز 
داروهای خارجی می کنند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به حضور 
دالالن دارویی در پست های مدیریتی هشدار داد و خواستار 
برخورد وزارت بهداش��ت با سوءاستفاده کنندگان از صنعت 

دارویی کشور شد.
دکتر ش��هال میرگلوی بیات در گفتگو با مهر اظهارداش��ت: 
حضور این قبیل دالالن دارویی در پس��ت ه��ای مدیریتی، 
بیش از یک دهه قدمت دارد، ولی در زمان تحریم ها بیشتر 

این مشکل دیده شد.
وی با عنوان این مطلب که از دولت جدید و وزارت بهداشت 
توقع داریم نگاهشان به صنعت دارو یک نگاه تخصصی باشد، 
افزود: وزارت بهداشت نباید اجازه دهد که دارو در انحصار عده 

ای خاص که عامل کمبود و گرانی دارو بوده اند، باشد.
میرگلوی بیات با تأکید بر حمایت از صنعت دارویی کشور، 
تصریح کرد: بایستی به تولید دارو در کشور توجه ویژه شود و 
تنها این نباشد که همه ارز مورد نیاز صنعت دارو صرف واردات 

داروهای خارجی شود که مشابه آنها در داخل وجود دارد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از واردات 
داروهای خارجی که منجر به تخریب و نابودی صنعت دارویی 
کشور شده اس��ت، افزود: وضعیت واردات بی رویه داروهای 
خارجی به گونه ای شده است که پزشکان را مجاب می کنند 
تا داروهایی با برندهای خارجی را برای بیمار تجویز کنند، در 
حالی که مش��ابه این داروها در داخل تولید می شود و مورد 

تأیید FDA نیز هست.
وی با تأکید بر این که نظارت وزارت بهداشت بر روند واردات 
داروهای خارجی باید با شدت بیشتری صورت بگیرد، ادامه 
داد: برنامه ها و تصمیمات کوت��اه مدت و مقطعی نمی تواند 
موجب بهبود وضعیت دارو در کشورمان شود، بلکه زیرساخت 
ها باید اصالح و تقویت شود و دس��ت دالالن از بازار دارویی 

کشور کوتاه شود.
میرگلوی بیات خواستار نگاه ویژه وزارت بهداشت به صنعت 
دارو ش��د و افزود: بازار دارویی کش��ور نباید در انحصار چند 

شرکت دارویی در داخل باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به رشد و 
پیشرفت کشور در زمینه تولید داروهای ضد سرطانی، گفت: 
این پیشرفت ها باید به مرحله تولید انبوه برسد و این نیازمند 

حمایت از صنعت دارویی کشور است.

درمان

مدیر پایگاه فرهنگی- اجتماعی ش��فیق فکه با اش��اره به ضرورت 
ایجاد فعالیت در فضای مجازی در زمینه دف��اع مقدس گفت: به 
مناسبت هفته دفاع مقدس150 هزار عکس فاخر از رشادت های 
ش��هدا و ایثارگران دوران هشت س��ال دفاع مقدس در این سایت 

منتشر شده است.
علی اکبر س��لیمیان در گفتگو با  مهر ، اظهار داشت: برای معرفی 
برنامه ریزی شده و هدفمند گنجینه دفاع مقدس به نسل حاضر و 
پرسش کنندگان آینده، ابتدا باید روش های گوناگون آن را کشف 

و شناسایی کنیم.
 وی اف��زود: پ��س از پای��ان دوران دف��اع مق��دس کارهای��ی در 
قالب گوناگون صورت گرفت، اما با ورود اینترنت به جمع رسانه های 
ارتباط جمعی، اس��تفاده از فضای مجازی برای پرداختن به دفاع 
مقدس فرصتی طالیی را فراهم آورد که متأس��فانه  از این فضا به 
خوبی استقبال نشده و خأل نشر آثار دفاع مقدس در اینترنت کامال 

مشهود است.
سلیمیان با اشاره به پایگاه فرهنگی- اجتماعی شفیق فکه ادامه داد: 
با به انزوا رفتن تاریخ دفاع مقدس در سال1382 با توجه به مقدماتی 
که فراهم شد، اقدام به تأسیس سایت شفیق فکه با موضوع پیگیری 
مطالبات شهدا، ایثارگران و جانبازان با توجه به تجارب متعددی که 

در زمینه رسانه داشتم، کردم.
وی افزود: شفیق فکه برای اولین مرتبه مسأله مهم مطالبات شهدا 

که درس آموخته ای از حضرت حجت االسالم دهقانی از رزمندگان 
دالور و برادر دو شهید اس��ت را در فضای مجازی مطرح نمود و از 
همان ابتدا از اس��تقبال کاربران و بالفاصله تحقیق خود در زمینه 
نیاز فضای مجازی به این گنجینه و با به دس��ت  آوردن شناخت، 
در دومین اقدام بزرگ ترین آلبوم تصاویر دفاع مقدس، بزرگداشت 
شهید ماشاءاهلل سرهنگی را راه اندازی نمودم و با چینش مناسب 
آلبوم ه��ا، از طریق زبان تصاوی��ر به معرفی رش��ادت رزمندگان و 
فرهنگ دفاع مقدس پرداختم. وی با اشاره به یک نکته مهم و حائز 
اهمیت، بیان داشت: استقامت و پایداری در تداوم راه بود که علیرغم 
آن که مشکالت و موانع متعددی وجود داشت لیکن نه تنها در اراده 
شفیق فکه خللی ایجاد نکرد بلکه روزبه روز بر اهداف و انگیزه های 
خود می افزود. مدیر پایگاه فرهنگی- اجتماعی شفیق فکه با بیان 
این که این پایگاه دفاع مقدس شامل مسائل مختلف تحلیل نبرد 
اس��ت، گفت: آلبوم تصاویر شهدا و رزمندگان هش��ت سال دفاع 
مقدس از 15 سایت مختلف مذهبی گرفته شده که یکی از مهم ترین 
پروژه های جدید راه اندازی رادیو ایثار، اولین رادیو اینترنتی دفاع 

مقدس هست که به صورت آنالین و آفالین برنامه دارد.
وی یادآور شد: کد و نشانی اینترنتی اختصاصی برای هر شهید در 
راس��تای دولت الکترونیک، راه اندازی یک سایت برای هر شهید، 
کامل ترین بانک اطالع��ات ایثارگران دفاع مق��دس با بیش از50 
فیلد، امکان خود اظهاری اطالعات توسط خانواده های ایثارگران و 

رزمندگان، پخش و قرائت فاتحه و اهدای گل به ایثارگران و شهدا، 
از دیگر مزیت های است که در قسمت گلزار شهدا سایت شفیق فکه 

پیش بینی شده است.
http:// وی با اشاره به نشانی پایگاه الکترونیکی شفیق فکه به نام

www.shafighefakeh.ir گف��ت: ب��ه مناس��بت هفته دفاع 
مقدس150 هزار عکس فاخر از رش��ادت های ش��هدا و ایثارگران 

دوران هشت سال دفاع مقدس از این سایت منتشر شده است.
مدیر پایگاه فرهنگی- اجتماعی شفیق فکه با بیان این که تاکنون 
این وب س��ایت ارزش��ی دفاع مقدس از طرف نهاد یا کسی مورد 
حمایت واقع نش��ده اس��ت و حامیان ما بچه حزب الهی هستند، 
اذعان داشت: این سایت با مجوز وزارت ارشاد در حال ادامه فعالیت 
است و از لحاظ کلی مقام نخستین رسانه های دیجیتال انقالب در 
موضوع پایگاه های دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت را به خود 

اختصاص داده است.
سلیمیان با اشاره به دانشنامه شفیق فکه که بیش از 6 هزار مطلب 
علمی در زمینه های مختلف در خود جای داده است، اظهار داشت: 
سایت هر شهید در اکثر موارد به مسائل اختصاصی شهید مورد نظر، 
در دیگر پایگاه های مجموعه فرهنگی- اجتماعی شفیق فکه لینک 
دارد و به معرفی فایل های موجود از قبیل وصیتنامه، صوت، فیلم، 

عکس و دیگر اطالعات مربوط به شهید می پردازد.
      برگ�زاری150  برنامه متنوع به مناس�بت هفته دفاع 

مقدس در شهرضا 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا از برگزاری بیش از 150برنامه 
متنوع و سازنده به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرضا خبر داد.

 حمید مرادی با اشاره به اجرای150 برنامه در هفته دفاع مقدس 
در شهرستان گفت: دوران دفاع مقدس به عنوان نماد ایستادگی 
مردم ایران در برابر سلطه گران در تاریخ به ثبت رسیده و باید ابعاد 

آن برای نسل جوان تبیین شود.
وی ادام��ه داد: دوران دفاع مق��دس به عنوان یک نم��اد بزرگ و 
 ش��کوهمند از ایس��تادگی و مقاوم��ت م��ردم ای��ران در براب��ر 
سلطه طلبان و زورگویان غربی و شرقی برای همیشه ایام در تاریخ 
جاوادنه ش��ده و انتقال این تفکرات متعالی به نسل های جوان به 
عنوان یک راهکار س��ازنده در جهت رش��د و تعالی کشور باید در 
دستور کار قرار گیرد. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا با اشاره 
به این که جنگ تحمیلی به عنوان یک نبرد نابرابر در طول تاریخ 
بشر به ثبت رس��یده، افزود: در جریان هشت س��ال دفاع مقدس 
تمامی مستکبران غرب و شرق با حمایت های تسلیحاتی و مالی 
خود از رژیم صدام به تش��دید جنگ کمک می کردند، اما حمایت 
های الهی زمینه ذلت و خواری دشمنان ایران اسالمی را مهیا کرد.

این مس��ئول با اش��اره به این که برنامه های هفت��ه دفاع مقدس 
شهرستان شهرضا با محوریت اجرایی ناحیه مقاومت سپاه برگزار 
می شود، اذعان داشت: بر همین اساس بیش از150 برنامه متنوع و 
سازنده در جهت گرامیداشت دوران مقاومت و افتخارآفرینی ملت 
ایران در شهرضا تدوین ش��ده که انتظار داریم با تعامل و همکاری 

مسئوالن امر شاهد تحقق این مهم باشیم.

رییس بیمارستان تخصصی زنان و زایمان شهید بهشتی اصفهان گفت: زایمان در آب از 
یک ماه پیش به منظور افزایش فرهنگ زایمان طبیعی در اصفهان راه اندازی شده است.

زهرا شهش��ان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان اظهار داش��ت: هم اکنون به غیر از 
بیمارستان تخصصی زنان و زایمان شهید بهشتی، بیمارستان امین هم مجهز به ون های 

مخصوص زایمان در آب شده است.
وی با اش��اره به این که آمار دقیقی از تعداد زایمان های طبیعی در آب انجام ش��ده در 
بیمارستان گزارش نشده اس��ت، ادامه داد: زایمان در آب به منظور کاهش درد زایمان 

یکی از روش های زایمان طبیعی است.

زایشگاه های سنتی بیمارستان ها جوابگوی زایمان های طبیعی نیست
رییس بیمارس��تان تخصصی زنان و زایمان ش��هید بهش��تی اصفهان بیان داش��ت: در 
حالی مسئوالن درخواست ایجاد فرهنگ و افزایش زایمان طبیعی را در بین زنان باردار 

خواستارند که هنوز بسیاری از زایشگاه های بیمارستان ها چهره ای سنتی  دارند.
وی با اشاره به این که از یک سال و نیم پیش برای ایجاد فرهنگ زایمان در آب، زایشگاه 
این بیمارستان را مدرن کردیم، یادآورشد: در زایش��گاه ها به شکل مدرن سعی کردیم 
 که فضا به طوری طراحی ش��ود که همراه بیمار در حین عمل زایمان بتواند کنار بیمار 

باشد.
شهشهان با اشاره به این که ترسی که از درد زایمان طبیعی بر دل زنان باردار ایجاد شده 
یک ترس بیهوده است که باید در این راستا فرهنگ سازی انجام بگیرد، افزود: زمانی که 
مادر و یکی از اعضای خانواده بیمار به  هنگام زایمان کنار وی قرار بگیرد، این آرامش��ی 
که به دست می آورد سبب می شود که به دیگران هم توصیه کند که زایمان  هیچ ترس 

و دردی به همراه ندارد.

آمار سزارین در اصفهان همچنان  باالست
وی با بیان این که هنوز نتوانس��تیم آمار س��زارین را در اصفهان کاهش دهیم گفت: به 
منظور افزایش زایمان طبیعی و کاهش سزارین، نیاز به تغییر دیدگاه مردم و همچنان 

پزشکان دارد که این امر و ایجاد فرهنگ سازی نیازمند مدت زمان زیادی است.
رییس بیمارس��تان تخصصی زنان و زایمان ش��هید بهش��تی اصفهان افزود: بسیاری از 
پزشکان به دلیل زمانبر بودن و ریسک پر خطر برای مادر و جنین در زایمان طبیعی آن 

را انجام نمی دهند.
وی با بیان این که در حال حاضر یک ون برای زایمان در آب در این بیمارس��تان تعبیه 
شده ادامه داد: تا زمانی که نوزاد س��ر خود را از آب بیرون نیاورده هیچ خطری برای وی 
نیست، اما به محض کشیدن نوزاد از آب و اگر تنفس دیر انجام بگیرد، خطر آفرین است.

آموزش 60 ماما جهت زایمان در آب
شهشهان از آموزش زایمان در آب نزدیک به60 ماما در این بیمارستان خبر داد و اظهار 
داشت: هنوز هزینه این نوع زایمان در نظر گرفته نشده، اما هزینه همچون زایمان طبیعی 

از افراد دریافت می شود.
وی بیان داش��ت: زایمان در آب برای زنان بارداری که  به فش��ارخون حاملگی باشند یا 

کیسه آب آنها باز شده و یا این که فاکتورهای خطر را به دنبال دارند انجام نمی گیرد.
وی با بیان این که زایمان در آب هیچ عارضه ای برای مادر و نوزاد نخواهد داشت، گفت: 
این نوع روش زایمان، مزیت های فراوانی برای م��ادر و فزند به همراه دارد و در واقع باید 
دنبال آن باشیم تا دیدگاه مردم را نسبت به زایمان طبیعی تغییر دهیم، چنانچه  روش 
زایمان در آب به منظور کاهش درد زایمان یکی از روش های زایمان طبیعی به ش��مار 

می رود.

ضرورت نشر فعالیت های دفاع مقدس در فضای مجازی

150 هزار عکس فاخر در شفيق فکه منتشرشد

 اقدام زایمان در آب
 برای افزایش فرهنگ زایمان طبیعی 
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 آگهی  فراخوان عمومی یک مرحله ای
 همراه با ارزیابی کیفی

م الف 6622

 نوبت دوم

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان 

ش�ركت ش�هركهای صنعتی اس�تان اصفهان در نظ�ر دارد اج�رای پروژه ه�ای ذي�ل را از محل 
اعتبارات داخلی ب�ه پيمانكاران واجد ش�رايط واگ�ذار نمايد ل�ذا از كليه ش�ركتهای پيمانكاری 
 كه دارای ش�رايط ذكر ش�ده در ذيل صفحه می باش�ند دعوت می ش�ود ت�ا از تاري�خ  92/6/31 
 الی 92/7/6 با واريز مبلغ 200000 ريال برای هر پروژه به ش�ماره 2175670203003 حس�اب سيبا

 ) بانک ملی ( و دريافت اسناد ارزيابی توان اجرای كار و مشخصات فنی پروژه و اسناد پيشنهاد قيمت 
به دبير خانه ش�ركت واقع در اصفهان خ 22 بهمن ، مجتمع اداری امير كبير مراجعه يا برای كسب 
اطالعات بيشتر به سايت شركت شركهای صنعتی اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نماييد . 
مهلت تحويل اسناد ارزيابی و پيشنهاد قيمت به دبير خانه شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان 
حداكثر تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/7/23 می باشد و هزينه درج آگهی روزنامه به 

عهده برنده مناقصه می باشد. 
1- موضوع مناقصه : تكميل محوطه سازی معابر فاز توسعه شهرک صنعتی سگزی

مبلغ برآورد اوليه : 15428054098 از محل بودجه داخلی
مبلغ سپرده شركت در مناقصه :260000000 ريال 

رتبه مورد نظر : رتبه 5 وبه باال در رشته راه و باند
2- موضوع مناقصه : ترميم ترانشه های  گاز شهرک صنعتی هسنيچه

مبلغ بر آورد اوليه : 1203052177 ريال از محل بودجه داخلی
مبلغ سپرده شركت در مناقصه : 30000000 ريال 
رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند

3- موضوع مناقصه : ترميم ترانشه های  شهر ک صنعتی ميمه
مبلغ بر آورد اوليه : 2473492107 ريال از محل بودجه داخلی

مبلغ سپرده شركت در مناقصه : 60000000 ريال 
رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به باال در رشته راه و باند



چهره روزیادداشت

هشدار برای افزایش قیمت مرغ
دبیر انجمن صنف��ی مرغداران اصفهان گفت: به دلی��ل باال بودن قیمت 
نهاده های دامی، قدرت خرید مرغداران برای تأمین نیاز مرغداری، میزان 
جوجه ریزی و میل و رغبت آنها برای ادامه فعالیت کاهش یافته و افزایش 

قیمت مرغ دور از انتظار نیست.
بهرام پاکزاد اظهار داشت: به دلیل باال بودن قیمت نهاده های دامی، قدرت 
خرید مرغداران برای تأمین نیاز مرغ��داری، میزان جوجه ریزی و میل و 
رغبت آنها برای ادامه فعالیت کاهش یافته است. وی با توجه به وعده های 
دولت مبنی بر دادن نهاده های دامی با ارز مرجع، اذعان داشت: دولت هنوز 
به وعده های داده شده به مرغداران عمل نکرده و اگر قیمت ذرت و سویا 
همچنان با ارز دو هزار و500 تومانی به مرغدار عرضه شود، افزایش قیمت 

مرغ و کاهش تولید آن به دور از انتظار نیست.

 تخفیف 5 درصدی 
عوارض واردات دارو

مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی از تخفیف پنج درصدی عوارض 
واردات دارو و پهلودهی بدون نوبت به کشتی های حامل دارو خبر داد و 
گفت: با توجه به لغو تحریم های یک طرفه شرکت های کشتیرانی ایرانی 
از سوی اتحادیه اروپا، در نیمه دوم سال، سرعت ترخیص کاالهای اساسی 

افزایش و سودجویی ها در بازارهای داخلی کاهش می یابد.
س��ید عطاءاهلل صدر معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی  اظهار داش��ت: در 
بخشنامه ای، به انجمن کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران، کمیسیون 
حمل و نقل و ارتباطات اتاق بازرگانی تهران، انجمن سراسری شرکت های 
حمل و نقل بین المللی و انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و 
خدمات وابس��ته اعالم کرده ایم که به منظور حل مشکالت کمبود دارو، 
کلیه خطوط کشتیرانی حمل دارو، مواد اولیه دارویی، فرآورده های جانبی 

و مواد بسته بندی دارو را در اولویت قرار دهند.

 تا 2 هفته دیگر 
قیمت خانه متعادل می شود

رییس اتحادیه کشوری مشاوران امالک گفت: در پی کاهش نرخ سکه و 
ارز، حباب قیمت مسکن نیز روبه کاهش است و طی دوهفته آینده قیمت 

خانه متعادل می شود.
مصطفی قلی خسروی با اشاره به پایان فصل تابستان و آغاز پاییز به عنوان 
فصل پرتحرک کاری اظهار داشت: با توجه به کاهش نرخ ارز و سکه، قیمت 
مسکن نیز رو به کاهش است. وی با ابراز امیدواری از ادامه  این روند افزود: 
با آغاز سال تحصیلی، بازار کار نیز پررونق تر و فعال تر می شود و به همین 
منظور از یکی، دو ماه آینده بازار ملک نیز سر و سامان می گیرد. پیش تر 
خسروی از کاهش9 درصدی حباب به وجود آمده در بازار مسکن خبر داده 
و گفته بود از20 درصد حباب به وجود آمده در نیمه  دوم س��ال گذشته، 
از خرداد  ماه امسال به ترتیب سه، پنج، هفت و در آخر9 درصد از حباب 

قیمت ها در بازار مسکن کاهش یافته است.

مصوبه افزایش حق مسکن کارگران 
هنوز بالتکلیف است

رییس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار با اشاره به بالتکلیفی 
مصوبه افزایش حق مس��کن کارگران گفت: پیگیری حقوقی مطالبات 
کارگری از وزارت کار و اتحادیه نیز از دیگر مصوبات جلسه شورای عالی 
کار است که در حال پیگیری است. اولیا علی بیگی در گفتگو با خبرگزاری 
تسنیم اظهار داشت: در حال حاضر موضوعی در دستور کار نیست و برنامه 
ای برای برگزاری جلسه شورای عالی کار نداریم. وی در پاسخ به این که آیا 
حق مسکن کارگران نمی تواند یکی از موضوعات قابل بررسی در جلسه 
شورای عالی کار باشد، اظهار داش��ت: در حال حاضر در حال بررسی این 
موضوع هستیم که آیا آنچه وزیر سابق درباره تصویب این مصوبه در هیأت 

دولت گفتند درست است یا خیر.

 با فرصت های ایجادشده بین المللی
 اقتصاد  به سمت آرامش حرکت  می کند 
رییس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر این که این روزها در کشورهای جهان 
نگاه امیدوارانه ای به نشست آتی س��ازمان ملل وجود دارد، اظهار داشت: 
با فرصت های ایجادشده بین المللی روزهای التهاب بازار به پایان رسیده 

است و اقتصاد به سمت آرامش حرکت می کند.
به گزارش  فارس، محمد نهاوندیان در بیست و ششمین نشست هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این که امروز یادآور حماس��ه دفاع 
مقدس است ، اظهار داشت: همه نظرها به شرایط جدید کشور در صحنه 
بین المللی امیدوارانه است و همه نظرها به اجالس آینده سازمان ملل و 
توجه افکار عمومی دوخته شده اس��ت. وی افزود: فرصت های جدیدی 
پیش روی کشور ما قرار دارد و ما باید از این فرصت ها به بهترین شکل استفاده 
کنیم. وی افزود: در فرمایش��ات روزهای آغازین سال جاری رهبر معظم 
انقالب بر حماسه اقتصادی و سیاسی تأکید شده است که حماسه سیاسی 

با انتخابات پرشور مردم  تحقق یافت  و  امروز نوبت حماسه  اقتصادی  است.

اخبار کوتاه

4
وزیر ارتباطات، سرپرست شورای عالی فضای مجازی شد

مهدی اخوان بهابادی که تاکنون دبیری شورای عالی فضای مجازی را بر عهده داشت، از این سمت برکنار 
شد و رییس جمهور در حکمی، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات را به عنوان سرپرست مرکز 

ملی فضای مجازی و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی منصوب کرد.
 تأثیر سفر روحانی به نیویورک

 بر نرخ سکه و طال
رییس اتحادیه طال و جواهر کشوری 

محمد کشتی آرای

مذاکرات سیاس��ی،افزایش ارزش پول ملی را به همراه دارد و افزایش 
ارزش پول ملی نیز معادل کاهش ارز است. قیمت جهانی طال به دلیل 
اتفاقات غیر قابل پیش بینی در حوزه های اقتصادی و سیاسی قابل پیش 
بینی نیست، اما در حوزه داخلی بیش از آن که قیمت جهانی در قیمت 
طال مؤثر باشد، قیمت ارز برای ما مس��أله است. قیمت ارز جزء مسائل 
عمده زندگی روزم��ره مردم 
اس��ت، به طوری که کاالهای 
اساسی وابس��ته به ارز است و 
طبیعی اس��ت که اگر قیمت 
ارز تثبیت شود یا کاهش یابد، 
عالوه بر افزایش قدرت خرید 
مردم، تولید افزایش یابد و این 
شرایط منجر به بهبود شرایط 

اقتصادی کشور خواهد شد.
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مدیرعامل اتحادیه س��واری بین ش��هری کش��ور با بیان این که 
خودروس��از ان داخلی در نوس��ازی ناوگان، همکاری مطلوبی با 
اتحادیه ندارن��د، از نرخ های گزاف خودرو تولی��د داخل گله کرد 
و گفت: باید تعرف��ه گمرکی خودروهای وارداتی برای نوس��ازی 

ناوگان کم شود.
رحم��ت حاج محمد علی در گفتگ��و با فارس درباره مش��کالت 
پیش روی نوسازی ناوگان سواری کرایه کشور اظهار داشت: برای 
نوسازی ناوگان، دولت تس��هیالت چندانی ارایه نمی کند و اغلب 

مالکان از سرمایه خود اقدام به تهیه ناوگان می کنند.
     دولت مابه التفاوت نوس�ازی ناوگان س�واری کرایه با 

خودرو های داخلی را بپردازد
وی با بیان این که ناوگان عمومی حمل و نقل در تمام دنیا مشمول 
یارانه می شود، افزود: این در حالی است که در ایران توسعه ناوگان 
در انحصار خودروس��از های داخلی است و تنها می توان از ناوگان 
داخلی استفاده کرد، ضمن آن که خودروساز ها هم از نظر کیفیت 

و پرداخت ها، چندان تعامل مناسبی با ما ندارند.
مدیرعامل اتحادیه س��واری بین شهری کش��ور با تأکید بر این 
که باید با واردات خودرو،  انحصار دو غول خودروس��ازی کش��ور 
را شکست و ناوگان را توسعه داد، تصریح کرد: در حال حاضر که 
اتحادیه سواری بین شهری کشور، بهترین مشتری ایران خودرو 
است، اما آنها تعامل چندانی با این اتحادیه ندارند. حاج محمد علی 
با تأکید بر این که دولت باید کاری کند که ناوگان عمومی جاده ای 
برای نوسازی با موانع دست  و پاگیری مواجه نباشد، اظهار داشت: 

باید به نحوی دیگر عمل کرد تا خودروس��از ها به دنبال مشتری 
و مش��تری مداری باش��ند، نه این که قیمت های گ��زاف را برای 
تولیدات نه چن��دان مطلوب دریافت کنن��د. مدیرعامل اتحادیه 
سواری بین شهری کشور تأکید کرد: اتحادیه سواری بین شهری 
کش��ور از  دولت یازدهم می خواهد برای  توس��عه ناوگان سواری 
کرایه، تخفیفاتی در نرخ خودروهای داخلی اعمال کند یا آن که 

مابه التفاوتی بابت قیمت این خودروها به مالکان بپردازد.
     همکاری دولت با رانندگان سواری کرایه برای کاهش 

تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی
حاج محمد علی با اش��اره به کیفیت باالی خودرو های وارداتی و 
مناسب بودن آن برای ناوگان سواری کرایه، به لزوم تالش دولت 
برای رفع مش��کل واردات خودرو در راستای نوسازی این ناوگان 
عمومی جاد ه ای اش��اره ک��رد و گفت: دولت یازده��م در واردات 
خودرو برای نوسازی ناوگان سواری و کاهش عوارض گمرکی این 

خودرو ها به بخش خصوصی کمک کند.
مدیرعامل اتحادیه سواری بین شهری کشور افزود: دولت می تواند 
سود بازرگانی و گمرکی خودروهای وارداتی را برای ناوگان سواری 
کرایه کاهش دهد تا بتوان خودروه��ای زیر قیمت وارد کرد و در 
اختیار رانندگان و مسافران قرار داد. حاج محمد علی افزود: این امور 
موجب ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مسافران 
از سیستم حمل و نقل عمومی خواهد شد. وی یادآور شد: در حال 
حاضر برای ورود خودروی خارجی در راس��تای توس��عه ناوگان 

سواری کرایه هیچ تسهیالتی ارایه نمی شود.

فاطیما انصاری-  رییس آزمایشگاه استاندارد استان اصفهان 
در جلس��ه ای که جهت  بررسی موضوع توزیع ش��یر فله ای به 
صورت بسته بندی برگزار ش��د، گفت: در حال حاضر دامداری 
های کشور شرایط الزم برای اجرای این دستور العمل را ندارند.

فرزانه بابا ربیع هرچند کیفیت ش��یر را در کش��ورهای اروپایی 
برای این کار مناسب دانست، اما این کیفیت را در داخل کشور 
بس��یار متفاوت خواند. او با توجه به این که ت��ب مالت با وجود 
کاهش ابتال در کش��ور هنوز در م��واردی مانند بس��تنی های 
 س��نتی وجود دارد، استفاده از شیر پاس��توریزه را بسیار امن تر

دانست. ضمن این که جوشاندن ش��یر خام از ارزش غذایی آن 
می کاهد و مانع جذب کلسیم موجود در آن می گردد، هرچند 

موجب از بین رفتن میکروب ها می شود.
مشاور عالی صنایع شیر و لبنی کش��ور نیز شیر را غذایی بدون 
 جایگزین خوان��د و گفت: بیماری های ناش��ی از کمبود ش��یر 

می تواند یک خانواده را تا زیر خط فقر بکشاند.
حسین چمنی فرهنگ ترجیح شیر فله ای را در بین مردم یک 
باور غلط دانس��ت و گفت: عالوه بر کاهش30 درصدی کیفیت 
غذایی شیر بر اثر جوشاندن، احتمال آلوده بودن آن بسیار زیاد 
است، زیرا در بسیاری از موارد، شیرهای خامی که کارخانجات 
برگش��ت می کنند توس��ط برخی ماس��ت بندی های سنتی 
زیرزمینی و امث��ال آنها خری��داری می ش��ود. او در این زمینه 
پیشنهاد داد هزینه شیرهای برگشتی، به دامداران پرداخت شود 
تا بدین وسیله از ورود این شیرهای آلوده به چرخه مواد غذایی 

جلوگیری شود.
چمنی گزارش های مبنی بر اعالم برخی از بیماری های س��ل 
 و طاع��ون گاوی در بی��ن تع��دادی از دام های دام��داری های

صنعتی کشور را به دلیل مشکالت سیس��تم نظارتی دانست و 
گفت: بنا براین شواهد، شیر فله ای نمی تواند بر شیر پاستوریزه 
ارجحیت داشته باشد. وی ش��ایعات مبنی بر بی کیفیت بودن 
شیرهای دریافتی توس��ط کارخانجات را به دالیل متعددی رد 
کرد و گفت: آب و یا مواد آنتی بیوتیکی که توسط دام ها مصرف 
می ش��ود، در ش��یر آنها تبدیل به فرآورده نخواهد ش��د و این 
دلیل محکمی اس��ت برای اثبات خالص و سالم بودن شیرهای 
پاس��توریزه. مش��اور عالی صنایع شیر و لبنی کش��ور، افزایش 
قیمت ش��یر را باعث کاهش مصرف س��رانه آن دانست و گفت: 
این میزان مصرف، معادل یک س��وم میزان توصیه شده توسط 

متخصصان است.
این در حالی اس��ت که علی کارگر معاون س��المت دامپزشکی 
استان اصفهان نیز به دفاع از دستورالعمل صادره از سوی سازمان 
دامپزشکی پرداخت و گفت: مطابق این دستورالعمل هر نوع شیر 
فله ای قابل بسته بندی نیست و برای انجام این کار شرایط بسیار 
سختی وجود دارد، از جمله وجود آزمایش��گاه در دامداری. وی 
گفت: از زمان قرار گرفتن این دس��تورالعمل در سایت اینترنتی 
سازمان دامپزشکی کش��ور، هنوز هیچ تقاضایی به این سازمان 
ارایه نشده و در نتیجه تاکنون هیچ مجوزی نیز صادر نشده است.

هر نوع شیر فله ای 
قابل بسته بندی 
 نیست و برای 
انجام این کار 
شرایط بسیار 
سختی وجود دارد، 
از جمله وجود 
 آزمایشگاه 
در دامداری

دولت یازدهم در 
واردات خودرو 
برای نوسازی 
ناوگان سواری و 
کاهش عوارض 
گمرکی این 
خودرو ها به بخش 
خصوصی کمک 
کند

رییس آزمایشگاه استاندارد استان اصفهان:مدیرعامل اتحادیه سواری بین شهری در گفتگو  با فارس خواستار شد؛

توزیع شیر فله ای خطرناک استکاهش تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی

نبود قطار اصفهان � تهران 
موجب کاهش مسافران

رییس بنیاد مسکن شهرس��تان شاهین ش��هر، میمه و برخوار گفت: افزایش 
تورم، سبب افزایش قیمت در مصالح ساختمانی ش��د و بیشترین تأثیر  را  بر 

تعاونی های مسکن مهر و قراردادهای سه جانبه داشت.
عبدالرس��ول دانایی در گفتگو با فارس در اصفهان با بیان این که مسکن مهر 
در پنج شهر شهرستان شاهین شهر اجرا شده است، اظهار داشت: مسکن مهر  
شاهین شهر در پنج شهر از توابع آن با س��همیه اولیه واحد مسکونی به تعداد 
دوهزار و 217 واحد مسکونی افزایش یافته اس��ت. وی ادامه داد: قراردادهای 
منعقد ش��ده از سوی بنیاد مس��کن شهرستان شاهین ش��هر بر پایه 3 روش 
خودمالکان، تعاونی ها و قراردادهای 3جانبه هس��تند. رییس بنیاد مس��کن 
شاهین شهر، میمه و برخوار تصریح کرد: خودمالکان شامل متقاضیانی هستند 

که مالکیت عرصه و اعیان را دارند و خود مالک زمین محسوب می شوند.

مدیرکل اداره راه  آهن استان اصفهان گفت: تعداد مسافران ما در تیرماه و 
 مردادماه نسبت به سال گذشته به دلیل عدم فعالیت قطار اصفهان � تهران

کاهش داشته است.
  حسن ماسوری در ارتباط با میزان مسافرت های تابستانه اظهار داشت: 
در تیرماه و مردادماه، تع��داد ورودی ها به ترتیب45 هزار و662 نفر و 44 
هزار و 955 نفر و تعداد خروجی نیز46 هزار و375 نفر و45 هزار و 778 

نفر بوده است.
وی ادامه داد: تعداد مسافران در تیرماه نسبت به سال گذشته 18 درصد و 
در مردادماه نیز14 درصد کاهش داشته است که این کاهش به دلیل عدم 
فعالیت قطار اصفهان � تهران به دلیل نقص فنی است که به دنبال ترانزیت 

در این خط هستیم و تاکنون انجام نشده است.

افزایش قیمت  مصالح 
مانع پیشرفت  مسکن    مهر

 رییس س��ازمان هواپیمای��ی کش��وری با اع��الم این که 
 مهم ترین هدف از آزادس��ازی قیمت ها ایجاد یک محیط 
 رقابتی ب��رای فعالیت ایرالین هاس��ت، گفت: آزادس��ازی 
قیمت ها در یک پروس��ه کوتاه کمتر از چهار ماه عملیاتی 

می شود.
 حمیدرضا پهلوانی در جمع خبرنگاران با اش��اره به این که 
 بر اس��اس تکلیف قان��ون برنام��ه پنجم، دول��ت مکلف به 
آزدس��ازی قیمت بلیت هواپیما در سال س��وم این برنامه 
اس��ت، گفت: اقداماتی که مربوط به س��ازمان هواپیمایی 
اس��ت، انجام ش��ده و در حال تکمیل برنامه دولت در این 
خصوص هس��تیم. وی با بیان این که آزادسازی قیمت ها 
در یک پروس��ه کوتاه کمتر از چهار ماه عملیاتی می شود، 
اظهار داشت: مهم ترین هدف از آزادسازی قیمت ها ایجاد 
یک محیط رقابتی برای فعالیت ایرالین هاس��ت و به طور 
حتم کیفی��ت خدمات پ��روازی نیز افزای��ش خواهد داد. 
رییس سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص فعالیت یک 
سرمایه گذار در حوزه حمل ونقل هوایی که اعالم شده بابت 
فروش نفت، دو میلیارد دالر به دولت بدهکار است، گفت: 
سازمان هواپیمایی کش��وری در زمینه ورود سرمایه گذار 
دست هر سرمایه گذاری را می فشارد و آنها را تشویق کرده 

و دستشان را می گیریم.

مدیر شهرک صنعتی علویجه گفت: در حال حاضر و با توجه 
به شرایط بازار، گرانی مواد اولیه مشکل اصلی تولیدکنندگان 

و صنعتگران است.
محمد ابراهیم��ی در گفتگو با خبرنگار ف��ارس در اصفهان 
 با اش��اره به وضعیت صنعت کش��ور اظهار داشت: باال رفتن 
ارز باعث گرانی مواد اولیه شده و مشکالت زیادی را به وجود 
آورده است.مدیر ش��هرک صنعتی علویجه افزود: متأسفانه 
مواد اولیه به شدت گران شده اس��ت و همین عامل آسیب 
فراوانی به صنعت گران وارد کرده اس��ت. وی تصریح کرد: 
سرمایه در گردش بسیار زیاد ش��ده و سبب کم شدن تولید 
شده اس��ت.ابراهیمی ادامه داد: در گذشته صنعتگران مواد 
اولیه خود را به ص��ورت اعتباری خریداری م��ی کردند، اما 
بعد از گرانی های اخیر و تورم  ایجاد شده در بازار، سرمایه در 
گردش زیاد شده و کارهای تولیدی آسیب دیدند.وی ادامه 
داد: مشکالت دیگری نیز وجود دارد که امیدواریم با تدابیر 

خاص، این مشکالت برطرف شود. 
مدیر ش��هرک صنعتی علویجه گفت: از دولت انتظار داریم 
به وضع سرمایه در گردش سر و س��امان دهد و کمک کند 
تا وضع کنونی بهبود یابد. وی افزود: اگر سرمایه در گردش 
سامان یابد و  اعتمادسازی کامل در بازار انجام شود بسیاری 

از مشکالت برطرف  می شود.

مدی��رکل اداره ثب��ت اس��ناد و امالک اس��تان اصفهان 
گفت:س��امانه جدید بانک جامع امالک در ادارات ثبت 

اسناد و امالک استان اصفهان راه اندازی شد.
 محمد مجنون در خصوص پیاده س��ازی نرم افزار جدید 
بانک جامع امالک اظهار داشت: رعایت اصول مهندسی و 
استاندارد و قابلیت کنترل توسط رؤسای ثبتی و تسهیل 
و تسریع در خدمت رس��انی به مردم  از اهم مزایای این 

نرم افزار است.
وی ادامه داد: ن��رم افزار جدی��د بانک جام��ع امالک و 
کاداس��تر در همه واحدهای ثبتی در بخش��ی از استان 

اصفهان راه اندازی شده است.
 مدی��رکل اداره ثبت اس��ناد و امالک اس��تان اصفهان 
تصری��ح ک��رد: ابت��دا ای��ن نرم اف��زار در ثبت اس��ناد و 
امالک منطقه ش��مال اصفه��ان راه اندازی ش��د و پس 
از ارزیاب��ی و رف��ع نواق��ص احتمال��ی در اداره ثب��ت 
 اس��ناد و امالک مناطق ش��مال، غرب، ش��مال ش��رق، 
نجف آباد، شاهین شهر و کاشان نیز نصب و هم اکنون در 

حال استفاده است.
مجنون در پایان گفت: برای آشنایی کاربران این نرم افزار 
برنامه های آموزشی برای آنان در نظر گرفته شده است 

که در حین نصب برای آنان آموزش داده می شود.

وزیر راه و شهرس��ازی با بی��ان این که باید آزادس��ازی 
قیمت ها در بخش های حمل و نق��ل اتفاق بیفتد، گفت: 
سیاس��تگذاری دولت باید با سیاس��ت بنگاه های خرد 

همگام شود.
عباس آخوندی در نشس��ت اعضای تش��کل های حرفه 
ای حوزه حمل و نقل در س��اختمان ش��هید دادمان  با 
تأکید بر این که در جریان خصوصی س��ازی همواره بر 
این امر تأکید داش��تم که باید به  بازتعریفی از اقدامات 
دولت دست پیدا کنیم، گفت: دولت باید در ابتدا لیستی 
 از کارهایی ک��ه نباید انجام دهد تهیه کن��د، زیرا به نظر 
می رس��د ب��دون بازنگ��ری در مأموریت ه��ای دولت، 
خصوصی س��ازی اتفاق نمی افتد. وی با اشاره به این که 
میزان بهره وری در بخش دولتی بس��یار کم است، اظهار 
داش��ت: نوعی بازنگری در رابطه میان دول��ت و بازار نیاز 
اس��ت، بنابراین دولت دو وظیفه دارد: اول این که تزریق 
کننده فعالیت های عمومی اس��ت و باید ب��ه عنوان یک 
رگوالتور عمل کند و دوم این که دولت مالک زیرساخت 
است، بنابراین باید از حوزه عملیات بیرون بیاید و در حد 
تنظیم کننده موازی عم��ل کند. وزیر راه و شهرس��ازی 
 بیان کرد: اقدامات عملیاتی دولت باید به صفر برسد و در 

حوزه های مختلف حمل و نقل نباید نقشی داشته باشد.

تولید اسنادنرخ حمل و نقل

آزادسازی قیمت بلیت 
هواپیما تا 4 ماه آینده

گرانی مواد اولیه، مشکل 
اصلی تولیدکنندگان است

 سامانه بانک جامع
 امالک اصفهان راه اندازی شد

وزیر راه خواستار آزادسازی 
قیمت ها در حمل و نقل شد
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کافه کتاب

هفت

 »ویالی من« 
 با توزیع آخرین قس��مت »ویالی من«، مهران مدیری به وعده های خود در خصوص پخش این 
مجموعه در شبکه نمایش خانگی عمل کرد. او در ابتدا  قول داده بود که این سریال به شکلی مرتب 

توزیع شده و به پایان برسد و تمام جوایز وعده داده شده به مخاطبان برگزیده تحویل داده شود.

5

 انتخاب بهترین نمایش 
از مراسم شله پزی تا ایستگاه صفر

سایت اصفهان تئاتر دومین نظرسنجی 
خود را با موض��وع نمایش هایی که در 
ی��ک م��اه گذش��ته در اصفه��ان اجرا 
ش��ده اند، منتش��ر کرده و از مخاطبان 
خود خواس��ته که بهتری��ن نمایش را 

انتخاب کنند.
خس��رو خالقی مدیرمس��ئول س��ایت 
اصفه��ان تئاتر، ب��ا اعالم خبر انتش��ار 
دومین نظرس��نجی این رس��انه، گفت: هفت نمایش��ی ک��ه طی یک 
ماه اخیر در اصفهان ب��ه روی صحنه رفته اند، موضوع نظرس��نجی ما 
هس��تند. مخاطبان با ورود به س��ایت اصفهان تئاتر می توانند، گزینه 
مورد نظرش��ان را از میان چهار گزینه موجود، انتخاب کنند و نتیجه 

نظرسنجی را هم به طور زنده پیگیری نمایند.
نمایش های »سرشاخ«، »مردگان مشغول کارند«، »شله پزان«، »آقای 
اش��میت کیه؟«، »تنگ های خالی«، »کبوتری ناگهان« و »ایس��تگاه 

صفر«، هفت گزینه ای هستند که در این نظرسنجی حضور دارند. 

»وقتی پلنگ خواب است«
حوزه هنری اس��تان اصفه��ان در هفته 
گرامیداشت دفاع مقدس از کتاب »وقتی 
پلنگ خواب است« )خاطرات سرهنگ 
حسین وکیلی( اثر حجت شاه محمدی 
رونمایی خواهد کرد.مدیر روابط عمومی 
حوزه هنری اس��تان اصفهان با بیان این 
مطلب اظهار داشت: کتاب »وقتی پلنگ 
خواب است« مجموعه خاطرات سرهنگ 
حسین وکیلی از خلبانان نیروی هوایی ارتش در دوران دفاع مقدس را که 
نقش��ی انکارناپذیر در موفقیت های هوانیروز آن دوران داش��ته اس��ت، 
دربردارد. رجایی ادامه داد: این اثر افزون بر عرضه خاطرات این خلبان از 
دوران جنگ، بخش��ی از تاریخ اصفه��ان و فرهنگ این ش��هر را نیز ارایه 
می کند. چاپ نخست کتاب »وقتی پلنگ خواب است« با شمارگان دو هزار 
و۵۰۰ نس��خه، ۷۲۶ صفحه و بهای ۱۸۹ هزار ریال در قطع رقعی و جلد 

گالینگور از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است. 

 حضور پررنگ 
در جشنواره فیلم کوتاه

از ۲۹ اثر ارسال ش��ده از اعضای انجمن 
س��ینمای جوانان اصفهان به جشنواره 
فیلم کوت��اه ته��ران، ۹ اثردربخش های 
مختلف این جشنواره پذیرفته شد. محمد 
طباطبایی با بیان این مطلب تصریح کرد: 
از این تعداد، ۶ اثر در بخش داستانی، یک 
اثر در بخش انیمیش��ن و دو اث��ر نیز در 
بخش تجربی حضور دارند. وی در ادامه 
افزود: این حضور در نوع خود بی س��ابقه اس��ت و یک رکورد جدید برای 
شهرستان ها به ویژه اصفهان محسوب می شود. سرپرست انجمن سینمای 
جوانان اصفهان این اتفاق را مبارک دانس��ت و خاطرنش��ان ساخت: این 
حضور پر رنگ نشان دهنده پیشرفت اصفهان در زمینه فیلمسازی کوتاه 
است و قطعا این نشان دهنده آینده روشن پیش روی این هنر در اصفهان 
اس��ت. وی تأکید کرد: روند مثبتی که در انجمن سینمای جوانان استان 
اصفهان آغاز شده است نوید روز های روش��نی را برای سینمای اصفهان 
می دهد که امیدواریم از میان آنان چند فیلمس��از بزرگ را در س��ینمای 

کشور داشته باشیم.

کتاب »ترانه های س��رزمین مادری« تألیف رضا موزونی که گذری است 
بر ترانه های عامیانه کرمانش��اه، ب��ا مقدم��ه ای از میرجالل الدین کزازی 

منتشر شد.  
در این کتاب ترانه های عامیانه اس��تان کرمانش��اه به۱۲ بخش که شامل 
ترانه های کار، بازی، کش��ت دام، دلداری، نوازش، سوگ، مناسبت، آرزو، 
طنز، چیستان و متل، فال و ترانه های آزاد اس��ت، تقسیم بندی شده اند. 
در این کتاب ضمن دسته بندی ترانه ها، به تحلیل اسطوره ای حماسی و 

تاریخی آنها نیز پرداخته شده است. این 
ترانه ها شناسنامه هایی شفاهی از فرهنگ 
دیرس�ال هر ملتی هستند و از طریق این 
ترانه ه��ا می توان دریچه های روش��ن رو 
به زندگی نیاکان و پیش��ینیان ومردمان 
روزگاران گذشته گشود. به گفته مؤلف، 
کار جمع آوری و بررس��ی این ترانه ها که 
به صورت میدانی انجام ش��ده، حدود۱3 
سال طول کشیده اس��ت.  این کتاب در 
3۶۸ صفحه و۱۱۰۰ نسخه در قطع رقعی 
و با بهای ۱۵ هزار تومان از سوی انتشارات 

باغ نی، منتشر شده است.
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 »50قدم آخر«
تا »اتوبوس شب« 

خلق یک اثر هنری در کافه گالری زمانرشید به همراه »لوک خوش شانس«  درجشنواره کودک

راه اندازی 
15 ایستگاه مطالعه

فیلم س��ینمایی »۵۰ قدم آخر« تازه ترین س��اخته کیومرث پور احمد، دهم 
مهرم��اه در نجف آباد جل��وی دوربین م��ی رود. این فیلم س��ینمایی با انجام 
 پیش تولید و س��اخت دکورهای الزم هفت��ه آینده جلوی دوربی��ن می رود. 
کیومرث پوراحمد پس از ساخت »اتوبوس شب« تصمیم گرفت فیلم »۵۰ قدم 
آخر« را جلوی دوربین ببرد. این فیلم در نجف آباد اصفهان و دکورهایی که در 
این شهر ساخته شده جلوی دوربین می رود. فیلم درباره رشادت شهدای این 
شهر است و گویش فیلم، نجف آبادی خواهد بود. اکثر بازیگران فیلم پوراحمد 
از انجمن سینمای جوانان و تئاتر اصفهان و نجف آباد هستند. هنوز هیچ یک 
 از بازیگران مطرح سینما قراردادش��ان با تهیه کننده فیلم قطعی نشده است. 
فیلم با مشارکت انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس، گنگره سرداران شهید 

نجف آباد، لشکر هشت نجف اشرف و دانشگاه آزاد نجف آباد تولید می شود.

 بازیگر تئاتر و س��ینمای اصفهان گفت: فیلم س��ینمایی »لوک 
خوش شانس« با بازی بازیگران مطرح کشور در بیست و هفتمین 

جشنواره فیلم های کودک و نوجوان اکران خواهد شد.
قدرت اهلل ایزدی ضمن تش��کر از مس��ئوالن برگزاری جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانان، بازگش��ت مجدد این جشنواره به 
اصفهان را افتخاری برای این شهر دانست و اظهار داشت: بازگشت 
این جش��نواره به اصفهان زمینه ش��ادی مردم را فراهم آورد و با 

استقبال چش��مگیری مواجه شد. وی با تش��کر از حضور جمعی 
از برگزارکنندگان جش��نواره در بیمارس��تان برای عیادت از وی 
گفت: این عزیزان با حضور بر بالین من انگیزه برای ادامه فعالیت 
در من ایجاد کردند. این بازیگر تئاتر و سینما با بیان این که »لوک 
خوش شانس« اولین کاری است که بعد از بهبودی و ترخیص از 
بیمارستان ارایه کردم، افزود: این اثر با همکاری اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان به صورت دیجیتال در ژانر کودک 
تهیه شده است و قرار است در بیست و هفتمین جشنواره فیلم های 
کودکان و نوجوانان اکران شود.  وی به حضور متفاوت خود در فیلم 
سینمایی »لوک خوش ش��انس« که به مدت ۹۵ دقیقه بر روی 
پرده سینما خواهد رفت اشاره کرد و افزود: آقایان فتحعلی اویسی، 
سیاوش خیرابی و تعدادی از هنرمندان سینما و تئاتر اصفهان نیز 
در این اثر نقش آفرینی می کنند. ایزدی با اشاره به فعالیت۱۲۰ نفر 
هنرمند در ساخت این فیلم س��ینمایی گفت: این افراد به عنوان 
بازیگران اصلی و همچنین در بخش های گریم و جلوه های ویژه 
هنرنمایی کرده اند.  این بازیگر تئاتر و س��ینما  افزود: مجری این 

طرح مؤسسه فیلمسازی اصفهان است.

نادر مهذب نیا هشتمین اثر نمایشگاه اخیرش در کافه گالری 
زمان را طی ورک شاپی دو ساعته خلق کرد و این نمایشگاه به 
مدت یک هفته تمدید شد. کافه گالری زمان که جمعه هفته 
پیش با یک مجموعه نقاش��ی از نادر مهذب نیا افتتاح ش��د، 
این جمعه )۲۹ ش��هریور ماه( میزبان ورک شاپ این هنرمند 
 بود. دراین ورک ش��اپ دو س��اعته که با حضور هنرجویان و 
عالقه مندان نقاشی برگزار شد، مهذب نیا طی۸۵ دقیقه، یک 

تابلو با موضوع زمان که برگرفته از سه تصویر جداگانه بود را 
با رنگ های پاییزی خلق کرد. این م��درس آبرنگ، این اثر را 
به عنوان هشتمین اثر به مجموعه آثار نمایشگاهش در کافه 

گالری زمان اضافه کرد. 
نادر مهذب نیا درب��اره ویژگی خلق اثر در ورک ش��اپ گفت: 
ورک شاپ مثل اجرای زنده موسیقی اس��ت. خیلی زنده تر و 
بی پرواتر کار می کنیم. استفاده از التکس وجود ندارد. چیزی 

پاک نمی شود و هیچ چیزی برگشت داده نمی شود.
او ضمن تأکید بر این که اصوال آبرنگ تکنیک بدون بازگشت 
است و خیلی از اشتباهات را دیگر نمی شود پاک کرد، گفت: 
گاهی در آموزشگاه وقتی هنرجوها اش��تباهی می کنند، آن 
قسمت ها را می شود با اس��فنج پاک کرد، ولی در ورک شاپ 
دیگر مجال اینها نیس��ت. هی��چ گونه ادیتی وج��ود ندارد و 
اس��تفاده از تکنیک های تس��هیل کننده هم ام��کان ندارد. 
نمایشگاه آبرنگ نادر مهذب نیا تا 4 مهر هر روز از ساعت۱۱ 
تا۱3و۱۶ت��ا۲۲ در کافه گالری زمان واق��ع در اصفهان، ضلع 

شمالی پل مارنان، خیابان خیام برپاست. 

کارشناس ایستگاه مطالعه اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان از راه 
اندازی ۱۵ ایستگاه مطالعه در فاز چهارم و پنجم ایستگاه های مطالعه تا اواخر 
مهر ماه در این استان خبر داد. احسان زمانی اظهارداشت: ایستگاه مطالعه طرح 
ملی نهاد کتابخانه های عمومی است که در راستای ارتقای مطالعه مفید و توجه 

به منویات رهبر معظم انقالب راه اندازی شده است.
وی افزود: تاکنون۱۶ ایس��تگاه مطالعه در ش��هر اصفهان و چهار ایستگاه در  
شهرستان های استان به بهره برداری رسیده اس��ت و با راه اندازی این دو فاز، 
مجموعا 3۵ ایستگاه را در اس��تان خواهیم داش��ت. وي تصریح کرد: هر فرد 
می تواند با مراجعه به این ایستگاه، کتاب خود را انتخاب و حداکثر پس از۱۵روز 
به همین ایستگاه یا هر یک از ایستگاه های مطالعه در سراسر کشور و یا به یکی 

از کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی بازگرداند.

الماس ها ابدی اند

»ترانه های سرزمین مادری«    منتشر شد

 نمایش درمانی
 نمایشی کاربردی 

گروه فرهنگ- نمایش کاربردی قادر است برای هرطیف و 
طبقه اجتماعی در هر سطحی راهکارهای مناسبی ارایه کند، 
مرزها را درنوردد و به دور از هر تصنعی قدم در مس��یر حل 

مسائل متنابه اجتماعی بگذارد.
نمایش کاربردی با دس��تمایه قرار دادن تکنیک های خاص 
خود در تعاملی گروهی و جمعی و روشی خالقانه و اندیشه 
ای مشارکتی اقدام به حل مس��ائل انسانی می کند. نمایش 
کاربردی دارای ش��اخه ه��ای متعدد و متنوعی اس��ت که 
نمایش درمانی تنها ب��ه عنوان یکی از ش��یوه های نمایش 
کاربردی تالش می کند تا کس��انی را که دچار مس��أله ای 
 روحی و روانی و یا ...شده اند در رفع مسأله شان یاری رساند.

گردانندگان نمایش درمانی می کوشند تا به عنوان درمانی 
کمکی پا در راه��ی بگذارند که حاص��ل آن آرامش روحی و 
روانی افرادی اس��ت که به هر دلیل دچار مش��کل شده اند. 
نمایش درمانی به عنوان درمانی غیر دارویی و مدرن و روشی 
مؤثر در توانبخشی افراد از نیمه نخست قرن بیستم به طور 
جدی و تحت عنوان رشته ای مستقل دراروپا و پس ازآن در 
دیگر کشورهای جهان مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت. 
نمایش کاربردی نمایشی رسمی و تفکیک شده بر دو موضع 
تماشاگر و بازیگر نیس��ت، بلکه ش��یوه ای اجرایی درحوزه 
هنرهای نمایش��ی اس��ت که در آن دیوار بین نمایشگران و 
تماشاگران برداشته ش��ده و مفهوم رس��می تئاتر از دست 
می رود. نمایش کاربردی روشی تدوین شده بر بداهه پردازی 
است؛ نمایشی که راهکارهایی روشمند و کارگاهی ارایه می 
کند تا در مواجهه با مس��ائل بین فردی و اجتماعی بهترین 
تصمیم گیری صورت پذیرد. درنمایش درمانی مدرن می توان 
به کمک روش ها و تکنیک های درمانی خاص در راه افزایش 
قوه یادگیری، ثبات و سالمت شخصیت، کسب مهارت های 
ف��ردی و ارتقای حس خ��ود ادراکی، افزای��ش توانایی های 
 فیزیکی و تقویت مهارت های حرکتی و تعادل روحی و روانی 
انس��ان ها گام برداش��ت، تاجایی که امروزه این درمان غیر 
دارویی در مراکز اصالح و تربیت، زندان ها،س��ربازخانه ها، 
مدارس و مهدهای کودک و... نیز به عنوان روشی کاربردی و 
مؤثر مورد استفاده قرار می گیرد، اما امروزه و در ایران نمایش 
درمانی به عنوان روشی کاربردی در بازتوانی افراد نیازمند با 
برگزاری کارگاه های آموزش��ی برای مربیان و عالقه مندان 
قدم در مسیری نهاده که ظرف مدت زمانی کوتاه قادر است 
به چنان گستردگی برسد که در رفع  نارسایی های اجتماعی، 

دستگیر بسیاری از طیف های اجتماعی باشد.

 روبان قرمز

فصل درس و مدرسه با شروع فصل پاییز 
از راه رس��یده اس��ت و همه کس��انی که 
دوران مدرسه و درس را سپری کرده اند، 
با شروع مهر ماه به یاد روزهای مدرسه می افتند و نخستین روز 

مدرسه را در ذهن خود نقش می زنند.
آیا شما هنوز خاطراتتان یادتان هس��ت یا همراه دیگر وسایل 
قدیمی در انباری خانه انبار کرده اید؟ یا به نمکی کوچه تان به 

یک کیسه نمک فروخته اید؟ 
»دوباره مدرسه ام دیرشدحاالچیکارکنٍم؟!«

این جمله ای بودکه پس��ربچه تپل وبام��زه ای درحالی که به 
سرعت به سمت مدرسه می دویدبرزبان می آورد.

س��ال هاپی��ش وقت��ی م��ا دان��ش آموزبودیم،آغاز مدرس��ه 
همزمان می شد با آهنگ دلنش��ین این سریال وصدای آوای 
مرش��دکه »آی بچه مرش��د، دوباره مدرس��ه اش دیرشده!....

حاالچیکارکنه؟«
وهربارمارا می نش��اندپای تلویزیون کوچک س��یاه وسفید و 
 میخکوب این جعبه جادویی می کرد. خیل��ی وقت هادلمان 
می خواهد ب��ه آن روزها برگردی��م؛ به روزهای��ی که روپوش 
 زرشکی می پوش��یدیم و با کیف وکفش و وس��ایل نو باشادی 

فوق العاده ای راهی مدرسه می شدیم. چه روزهایی... .
درکالس بااش��تیاق به زمزمه محبت معلم گوش می سپردیم 

وش��عر »بازباران باتران��ه« را می خواندیم و ازتوصیف س��فره 
باس��لیقه کوکب خانم لذت م��ی بردیم، به ش��جاعت ریزعلی 
آفرین می گفتیم، باکبری تصمیم می گرفتیم و با صحرانورد به 
 بیابان ها سفرمی کردیم، همراه باپترس انگشت هایمان کرخ 
می ش��د و باحیوانات حسنک هم نوا می ش��دیم که حسنک 

کجایی؟
 وقتی برگریزان را می خواندیم ص��دای خش خش برگ ها را

می شنیدیم و برای ساختن میهمان عهد می بستیم و دست در 
دست یکدیگر می دادیم به مهر. یاد آن روزها به خیر و روزهایی 
که انشاهای قشنگ می نوشتیم، قهر و آشتی کوچک داشتیم 
و دلمان برای آن همکالسی که به جرم تنبلی کتک می خورد 

می گرفت.
 روزهایی که ب��رای پینوکیو وقتی دماغش دراز می ش��دگریه 
می کردیم، باس��ندباد وعلی بابا دور جهان رامی گش��تیم، از 
نامادری های س��یندرال و س��فیدبرفی بدمان می آمد وگاهی 
دلمان می خواست جای آن دختری باشیم که تبدیل به قویی 
سفید می شد و از پرهایش برای پیرمرد و پیرزنی فقیر پارچه  

زیبا می بافت.
شعربوی ماه مهر را از قیصر امین پور یادتان هست یا آن را نیز 

همراه دیگر خاطراتتان در کوچه فراموشی خاک کرده اید؟!
»باز آمد بوی ماه مدرس��ه /  بوی بازی های راه مدرس��ه/ بوی 

 ماه مهر ، ماه مهربان /   بوی خورش��ید پگاه مدرس��ه / از میان 
کوچه های خستگی/  می گریزم در پناه مدرسه/ باز می بینم ز 
شوق بچه ها/  اشتیاقی در نگاه مدرسه/ زنگ تفریح و هیاهوی 
نشاط /  خنده های قاه قاه مدرسه/ باز بوی باغ را خواهم شنید/  
از سرود صبحگاه مدرسه/ روز اول الله ای خواهم کشید /  سرخ، 

بر تخته سیاه مدرسه.
یادتان هس��ت همه چیز از اولین مهری ش��روع شد که دست 
در دست مادر به یک حیاط بزرگ پا گذاشتیم. آنجا کودکانی 

بودند ک��ه هم لباسش��ان و 
هم ط��رز نگاهش��ان به هم 
مثل یکدیگر ب��ود. مثل من 
 کوچک بودند و انگار مثل من 

می ترسیدند!
همه چی��ز از اولی��ن مهری 
ش��روع ش��د که مادرم برای 
اولین ب��ار م��را رها ک��رد و 
رفت! آن روز هزار س��ؤال در 
 ذهنم بود و قلبم می تپید از 

غریبی.
همه چی��ز از اولی��ن مهری 
ش��روع ش��د که غریب��ه ها 
دستی روی س��رم کشیدند 
و در پاس��خ چش��مان اشک 
بارم گفتند: عزی��زم! تو قرار 

است باسواد بشوی.
 م��ن پایی��ز را ب��ا مه��ر م��ی شناس��م؛ مه��ری که ی��ادآور 
زیباتری��ن دلش��وره کودکان��ه هم��ه ماس��ت، مه��ری 
ب��ه مهربانی همکالس��ی ه��ا و مه��ری ب��ه می��زان میزبانی 
 معل��م که زبان م��ادری را ب��ه دس��تانم آموخت  و ام��روز که 
 به دس��تانم نگاه می کنم ی��اد نیمکت های چوبی کالس��مان 
 می افت��م که روی��ش کت��اب فارس��ی و ریاض��ی و تعلیمات 
اجتماعی بود و توی جا میزش لقمه نان و پنیر و س��بزی مادر 

جان!
انگار کودکی همین اس��ت! دلش��وره ای با طعم ن��ان و پنیر و 

سبزی.
شاید هیچ کدام از ما نداند کدام روز در پشت کدام حصار بلند، 

کودکیمان  را جا گذاشتیم. 
کس��ی آن س��وی حصار نیس��ت که کودکیم��ان را دوباره به 

طرفمان پرتاب کند؟ کسی صدای ما را نمی شنود؟

 ماه مهر آغاز شد

دلشوره ای با طعم نان و پنیر و سبزی

SMS

جمال 
نوروزباقری

همه چیز از اولین 
مهری شروع شد 

 که غریبه ها 
دستی روی سرم 

 کشیدند و در 
پاسخ چشمان 

اشک بارم گفتند: 
عزیزم! تو قرار 

است باسواد 
بشوی.

اول مهرماه محمدرضا شجریان قدم به ۷3 سالگی  می گذارد
 به گزارش ایسنا  محمدرضا شجریان، یکم مهر ۱3۱۹ در مشهد زاده شد.

خواندن را از کودکی با همان لحن کودکانه آغاز کرد. با توجه به اس��تعداد و صدای 
خوبش تحت تعلیم پدر که خود قاری قرآن بود، مشغول به پرورش صدای خویش شد 
و در سال ۱33۱ برای نخستین بار، صدای تالوت قرآن او از رادیو خراسان پخش شد.

شجریان در سال ۱33۸ به دانشسرای مقدماتی در مشهد رفت و از همان سال برای 
نخستین بار با یک معلم موسیقی آشنا شد.

وی پس از دریافت دیپلم دانشس��رای عالی، به استخدام آموزش و پرورش در آمد و 
به تدریس مشغول شد و در این زمان با ساز سنتور آشنا شد. در سال ۱33۷ به رادیو 

خراسان رفت و در رشته آواز مشغول فعالیت شد.
سپس برای اجرای برنامه های گلها به تهران نزد داوود پیرنیا دعوت شد و در بیش از 

یکصد برنامه گلها و برگ سبز شرکت کرد.

او در سال ۱34۶ به تهران رفت و با احمد عبادی آشنا شد و از سال ۱34۶ در کالس 
اس��ماعیل مهرتاش ش��رکت کرد. همچنین برای آموختن خوشنویسی در انجمن 
خوشنویسان نزد ابراهیم بوذری رفت. او از س��ال ۱34۷، خوشنویسی را نزد حسن 

میرخانی ادامه داد و در سال ۱34۹ درجه ممتاز را در خوشنویسی به دست آورد.
شجریان تا سال ۱3۵۰ با نام مستعار سیاوش بیدکانی با رادیو همکاری می کرد اما 

بعد از آن از نام خود استفاده کرد.
در ۱3۵۰ با فرامرز پایور آش��نا ش��د و یادگیری س��نتور و ردیف های آوازی را نزد 
وی دنبال کرد. در س��ال ۱3۵۱ در برنامه گلها با نورعلی خان برومند آشنا شد و به 
آموختن شیوه آوازی طاهرزاده نزد او پرداخت. از سال ۱3۵۲ نزد عبداهلل دوامی کلیه 
ردیف های موسیقی و شیوه های تصنیف خوانی را فرا گرفت. در همین سال به همراه 
گروهی از هنرمندان چون محمدرضا لطفی، ناصر فرهنگ فر، حسین علیزاده، جالل 
ذوالفنون و داوود گنجه ای، مرکز حفظ و اشاعه موس��یقی را به سرپرستی زنده یاد 

داریوش صفوت بنا نهاد. ش��جریان شیوه های آوازی اقبال الس��لطان، تاج اصفهانی، 
میرزا ظلی، ادیب خوانساری، حسین قوامی و بنان را روی صفحات و نوارها به  دقت 
دنبال کرد. از سال ۱3۵4، تدریس هنرجویان را در رشته آواز در دانشکده هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران آغاز کرد و در س��ال ۱3۵۸ با تعطیلی این رشته کار تدریس 

خود را پایان داد.
شجریان در اسفندماه سال ۱3۵۶ شرکت دل آواز را بنیان گذاری کرد و همچنین در 
همین سال در مسابقه تالوت قرآن کشوری رتبه نخست را به دست آورد. سپس در 
سال ۱3۵۷ به همراه هوش��نگ ابتهاج و برخی هنرمندان دیگر از رادیو کناره گیری 

کرد.
در ۱3۵۷چند سرود میهنی اجرا کرد و سپس در خانه به تحقیق و تدوین ردیف های 
آوازی پرداخته و به آموزش شاگردان قدیمی اش همت گماشت. به واقع می توان گفت 

که شجریان از این زمان به بعد به شهرت رسید.

برای 73 سالگی سیاوشی که استاد آواز ایران شد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 می توانستیم 
گل بیشتری بزنیم 

محمد غالمی / بازیکن تیم سپاهان 
ما در بازی با پرسپولیس می توانستیم گل های بیشتری به ثمر برسانیم 
اما من به دلیل بی دقتی نتوانستم از موقعیت های خود استفاده کنم. باید 
بگویم که ما بازی خوبی مقابل تیم پرسپولیس از خود به نمایش گذاشتیم 
و تالش کردیم که در این بازی به پیروزی برسیم و از این مسأله استفاده 

کرده و به گل رسیدیم.
تیم  ما موقعیت های بسیاری  

در ای��ن مس��ابقه داش��ت و 
توانست دو گل به ثمر برساند، 
اما ما می توانس��تیم گل های 
بیش��تری به ثمر برسانیم که 
موقعیت های بس��یاری را از 
دست دادیم و از آنها استفاده 

نکردیم.

منتظر اتفاقات آینده هستم
گزینه سرپرستی هیأت فوتبال استان اصفهان گفت: در حال حاضر 

هیچ فعالیتی در هیأت فوتبال اصفهان انجام  نداده ام.
مرتضی الچیان��ی در گفتگو با خبرن��گار ف��ارس در اصفهان اظهار  
داشت: بحث سرپرستی من در هیأت فوتبال منتفی نشده است، اما 

فعالیتی هم ندارم.
وی با اش��اره به تعطیلی دفتری که برای هیأت فوتبال اجاره ش��ده 
بود، تصریح ک��رد: اداره ورزش و جوانان اس��تان اصفهان همچنان 
پیگیر اس��ت تا از طریق قانون��ی تغییراتی در هیأت فوتبال اس��تان 
اصفهان  انجام بدهد. گزینه سرپرستی هیأت فوتبال استان اصفهان 
در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار فارس مبنی بر این که آی��ا با توجه به 
موقعیت مدیریتی وی، پذیرش پیش��نهاد سرپرستی هیأت فوتبال 
اصفهان ریسک نبود، تصریح کرد: نمی دانم ریس��ک بوده یا نبوده، 
اما در آینده همه چیز مش��خص خواهد شد. به گزارش فارس، اواخر 
مرداد ماه س��ال جاری اداره ورزش و جوانان اس��تان اصفهان، حکم 
سرپرس��تی هیأت فوتبال اس��تان اصفهان را برای مرتضی الچیانی 
صادر کرد، اما فدراس��یون فوتبال حکم صادر شده را معتبر ندانسته 
و اعالم کرد علی اکبر ابرقویی نژاد همچنان رییس قانونی این هیأت 

شناخته می شود.

مرگ  10 ایرانی در  قله های 8 هزار متری 
در طول40 سال گذشته

نایب رییس فدراس��یون کوهنوردی و صعودهای ورزشی گفت: در 
طول40 سال گذشته10 نفر در قله های هشت هزار متری جان خود 
را از دست داده اند. سیدمرتضی موسوی اظهار داشت: از سال1352 
که صعود به قلل هشت هزار متری توسط کوهنوردان ایرانی آغاز شد، 
تا به حال حدود350 نفر به این قلل رفته اند که از این تعداد،10 نفر 
جان خود را از دس��ت داده اند. از این تعداد حدود290 نفر به صورت 
رسمی و با داشتن تأییدیه فدراس��یون و مجوز شورای برون مرزی 

اعزام شدند که دو نفر از آن عزیزان جان خود را از دست دادند.

گیتی پسند از جام حذفی، حذف شد
تیم فوتبال گیتی پس��ند اصفهان با قبول شکست برابر نفت امیدیه 
از رقابت های جام حذفی کنار گذاش��ته ش��د. به نق��ل از واحد خبر 
باشگاه صنایع گیتی پسند، تیم فوتبال گیتی پسند اصفهان که جام 
حذفی فوتبال را با قدرت آغاز کرده بود، روز شنبه در دور چهارم این 
رقابت ها در خانه تیم نفت امیدیه به میدان رفت و با نتیجه2 بر صفر 
مغلوب میزبان خود شد. شاگردان ساموئل دارابینیان که امید زیادی 
داش��تند در رقابت های جام حذفی تا مراحل پایانی صعود کنند در 
دیداری که به عنوان دومین دیدار رسمی تیم گیتی پسند در فصل 
92-93 به حساب می آمد، در هر نیمه یک گل دریافت کردند تا این 
تیم اصفهانی تمام تمرکز خود را از حاال تنها در جام آزادگان متمرکز 
کند.گیتی پسند روز چهارش��نبه  در اولین هفته از رقابت های لیگ 

دسته اول میزبان شهرداری بندرعباس خواهد بود.

امید نمازی : هیچ وقت به عقیلی نگفتم 
می توانی از اردوی تیم ملی بروی

امید نمازی می گوید هیچ وقت به هادی عقیلی نگفته است می تواند 
اردوی تیم ملی را ترک کند.

 امید نمازی دستیار کارلوس کی روش در تیم ملی فوتبال در گفتگو 
با خبرآنالین به این خبر که گفته شده است او در جریان ترک اردوی 
تیم ملی از س��وی هادی عقیلی بوده اس��ت و او بوده که به کاپیتان 
جدید سپاهان اجازه داده اس��ت اردوی تیم ملی ایران را ترک کند، 
واکنش نشان داد و این اتهام را تکذیب کرد. نمازی در این باره گفت: 
من هیچ وقت به هادی عقیلی نگفتم می تواند اردوی تیم ملی را ترک 
کند. او ش��ب قبل از رفتن اردو ، با من حرف زد و من به او گفتم این 
کار را نکند. از او خواستم در اردو بماند و تأکید کردم اگر می خواهد 
از اردوی تیم برود باید با شخص کارلوس کی روش صحبت کند، اما 

او این کار را نکرد. 

 حمید سوریان 
عضو کمیسیون ورزشکاران فیال شد

انتخابات کمیس��یون ورزشکاران فیال  در بوداپس��ت مجارستان به 
پایان رسید و از بین19 کاندیدا، هفت ورزشکار به عضویت کمیسیون 
ورزشکاران فدراسیون جهانی کشتی درآمدند که در بین اسامی برتر، 
سه قهرمان المپیک از جمله حمید سوریان دارنده شش مدال طالی 

جهان و المپیک از ایران در این انتخابات پیروز شدند.
هفت ورزشکار انتخاب ش��ده برای کمیسیون ورزش��کاران فیال به 
ترتیب رأی:1- ماری��ا پرووالراکی از یون��ان )101 رأی(، 2- کارول 
هوین از کان��ادا )100 رأی(،3- جیک هرب��رت از آمریکا)97 رأی(، 
4- کائوری ایچو از ژاپن )91 رأی(،5- کریستوفر گینو از فرانسه)87 
رأی(، 6- حمید س��وریان از ایران )81 رأی( ، 7- تاماش لورینچ از 

مجارستان )80 رأی(.

سید محمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندوی کش��ورمان پس از دعوت رسمی از سوی چونگ وان چو 6
رییس فدراس��یون جهانی تکواندو، به عنوان ناظر فنی )WTF( در س��ومین دوره بازی های همبستگی 
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پوالدگر به عنوان ناظر فنی راهی اندونزی شد

حل مشکالت مالی 
فدراسیون رزمی کاران

 حسینی: کرانچار
 به سپاهان بپردازد 

مدافع تیم فوتبال پرس��پولیس گفت: هر چه می خواهیم بازی پرسپولیس و 
سپاهان را تمام کنیم، اما نمی دانم چرا کرانچار کاسه داغ تر از آش شده است.

سیدجالل حسینی اظهار داشت: درباره اتفاقات بازی پرسپولیس و سپاهان 
حرف های الزم زده شد و ما با کسب تجربه در این بازی باید به فکر بازی های 

حساس آینده خودمان باشیم.
وی افزود: ما دوس��ت داریم همه چیز زودتر این مسائل تمام ش��ود، اما واقعا 
مانده ام که چرا کرانچار کاسه  داغ تر از آش شده است. حسینی ادامه داد: آقای 
کرانچار بهتر اس��ت کار خودش را بکند و زیاد درباره پرس��پولیس نظر ندهد. 
کارشناسان خودشان بهترین قاضی هستند تا درباره بازی با سپاهان و اتفاقات 
آن صحبت کنند، اما متأسفانه علیرغم حرف های بی ربطی که کرانچار می زند 
به نظرم باز هم زیاد حرف می زند و معلوم نیست به دنبال چه هدفی است. او بهتر 

است به سپاهان بپردازد و زیاد درباره پرسپولیس نظر ندهد.

رییس فدراس��یون ورزش های رزمی از کمک مالی وزارت ورزش و جوانان به 
این فدراسیون خبر داد.

محمد نوحی اظهار داش��ت: طی چند روز گذشته مس��ئوالن وزارت ورزش و 
جوانان لطف داشتند و به فدراسیون ما کمک کردند. جا دارد از دکتر صالحی 
امیری بابت این کمک تشکر کنم. با این کمک مشکالت مالی فدراسیون تقریبا 
حل شد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا فدراسیون ورزش های رزمی بدهی 
داشت، افزود: ما به آن شکل بدهکار نبودیم و به خاطر مشکالت مالی، برخی 
 برنامه هایمان مانده بود که خدا را ش��کر بعد از این کمک مالی، همه چیز حل

 شد.
رییس فدراسیون ورزش های رزمی با اشاره به این که فدراسیون در سه رشته 
نمایندگانی را به مسابقات کامبت گیمز اعزام خواهد کرد، گفت: جوجیتسو، 

سامبو و ساواته رشته هایی هستند که به کامبت گیمز اعزام خواهند شد.

ماهان، قهرمان بسکتبال 
باشگاه های آسیا شد 

 تیم بس��کتبال ماهان با پیروزی بر الریان به مقام قهرمانی 
باشگاه های آسیا رسید.

به گزارش ایسنا، تیم بسکتبال ماهان ایران با کسب پیروزی 
78 بر 74 بر الریان قطر به مقام قهرمانی بیست و چهارمین 
دوره رقابت های باشگاه های آسیا رس��ید. ماهان ایران که 
بدون شکست به فینال رسیده بود، در این دیدار برابر دیگر 
تیم بدون شکست مسابقات به میدان رفت و با نتیجه 84 بر 
74 به پیروزی رسید. ماهان ایران در ابتدا اسیر حریف خود 
شد و کوارتر نخست را19بر 18 واگذار کرد، اما از کوارتر دوم 
توپ و میدان را در اختیار گرفت و توانست در کوارتر دوم23 
بر16به پیروزی برسد و نیمه نخست را با برد به پایان برساند.

در کوارتر س��وم دوباره الریان قطر بود که صاحب بازی شد 
و توانست ماهان را 28 بر 17 شکس��ت دهد و فاصله خوبی 
از حریفش بگیرد. شاگردان محس��ن صادق زاده در کوارتر 
پایانی بدون هیچ ترس��ی به میدان رفتند و با قدرت توپ و 
میدان را در اختیار گرفتند و 26 بر 11 برنده و در نهایت 84 
بر 74 برنده بازی فینال ش��دند و برای نخستین بار به مقام 
قهرمانی رسیدند. در این مس��ابقه بونی واتسون گارد راس 
الریان با کس��ب 27 امتیاز به عنوان امتیازآورترین بازیکن 
میدان شناخته ش��د. حامد حدادی نیز با تأثیرگذاری 25، 
مؤثرترین بازیکن میدان بود. حدادی با20 امتیاز و14ریباند 
 ASU بهترین بازیکن ماهان نیز بود. در دیدار رده بندی نیز

اردن107 بر76 الهالی بحرین را برد و به مقام سوم رسید.

     تیم بس�کتبال فوالد ماه�ان  امروز  ب�ه ایران باز 
مي گردد

پرواز بازگشت کاروان بسکتبال فوالد ماهان سپاهان امروز 
دوشنبه در فرودگاه امام )ره( به زمین خواهد نشست.

به نقل از سایت باشگاه فوالد ماهان سپاهان،کاروان اعزامی 
تیم بسکتبال فوالد ماهان سپاهان که به عنوان تنها نماینده 
کش��ورمان در رقابت های جام باش��گاه های آس��یا حضور 
یافته بود، امروز با پرواز 10:25 دقیق��ه ترکیش به ایران باز 
خواهد گشت. آسمانخراشان ماهانی س��اعت 13:55 امروز  
وارد فرودگاه امام خمینی )ره( ش��ده و به اصفهان عزیمت 

خواهند نمود. 
تیم بسکتبال فوالد ماهان سپاهان با کسب مقام قهرمانی جام 
باشگاه های آسیا به عنوان نخس��تین تیم شهرستانی تاریخ 
ایران و تنها پس از دوسال حضور در بسکتبال کشور موفق به 

کسب این غرور ملی گردید.

قهرمانی

از نظر فني بازي قابل قبولي را شاهد بودیم
حسین امیدیان پیشکسوت فوتبال در خصوص بازی سپاهان 
و  پرسپولیس اظهارداش��ت: تیم های ما در سطح لیگ همگی 
خوب و با کیفیت هستند. در این بازی جدای از اخراج و پنالتی 
زود هنگام سپاهان که کارشناسان داوری باید در این مورد نظر 

دهند، دو تیم از لحاظ فنی قابل قبول بودند.
این پیشکس��وت  با بیان این که س��پاهان در حفظ توپ و گل 
اول و همچنین گل دوم بس��یار خوب کار کرد، ادامه داد: گل 
دوم س��پاهان آب س��ردی بر روی تمام آرزوهای پرسپولیس 
بود. س��پاهان از لحاظ فنی برتر بود، چرا که پرسپولیس، هم 
یک یار کمتر داشت و هم یک گل عقب بود و اگر این تیم توان 
جبران هم داشت در آن ش��رایط نمی توانست ایده سرمربی را 

پیاده کند.
همه چیز دست به دست هم داد تا سپاهان برتر از پرسپولیس 
باش��د. وی با بیان این که پرسپولیس��ی ها نیز موقعیت هایی 
را داش��تند، افزود: پرسپولیسی ها خودش��ان را به آب و آتش 
می زدند تا پیروز ش��وند، ولی به هرحال برتری تماش��اگران و 
استفاده از ش��رایط میزبانی و آب و هوایی همه دست به دست 

هم داد تا سپاهان عملکرد بهتری را داشته باشد.
امیدیان با بیان این که در دفاع، عقیلی خوب کار کرد و غالمی 
نیز دوندگی زیادی داش��ت، عنوان کرد: بازیکنان سپاهان  در 
این بازی 95 درصد توانشان را هزینه کردند، فقط متأسفم که 
طرفداران پرسپولیس لحظه ای جو ورزشگاه را به هم ریختند 

که اصال صحنه جالبی نبود.

وی با بیان این که س��پاهان در خط هافبک، نویدکیا را ندارد 
و سوکای نیز مصدوم اس��ت، ادامه داد: آمدن جباری یا گزینه 
اش��تباهی بود و یا خود ای��ن بازیکن بد عمل ک��رد و تعویض 
رحیمی نیز  باعث ایجاد نگرانی هایی شده بود  که نکند این تیم 
با حاشیه هایی همراه شود، ولی به هرحال تدابیر کرانچار باعث 

شد سپاهانی ها در حفظ توپ بسیار کوشا باشند.

وارد مسائل داوري نمي شوم
در ادامه حس��ین چرخابی از دیگر پیشکسوتان و کارشناسان 
فوتبال با بیان این که انتظار داشتیم در شرایط بهتری این بازی 
انجام گی��رد، تصریح کرد: اگر آن ح��وادث پیش نمی آمد، این 
همه تماش��اگر یک بازی یک طرفه را نمی دیدند، به خصوص 
کسانی که بیطرفانه فوتبال را تماش��ا می کردند، وقتی تیمی 
برای90 دقیقه برنامه ریزی می کند اگر بازیکنش در دقیقه 4 
اخراج شود، تمام تفکرات آن تیم به هم می خورد، البته من وارد 

مسائل داوری نمی شوم.
وی ادامه داد: در بازی های قبلی س��پاهان حمودی و احمدی 
که دفاع راس��ت و چپ س��پاهان هس��تند به آن صورت نفوذ 
نمی کردند، اما در این بازی آزادانه و به راحتی نفوذ می کردند 
و این یکی از ضررهایی ب��ود که به پرس��پولیس بعد از اخراج 
بازیکنش وارد شد. من شخصا خوش��حال هستم که کرانچار 
دس��ت از لجبازی ه��ای خودش برداش��ت و از ب��ازی داماش 
به این طرف مهره چینی اش درس��ت بود. س��پاهان در بازی 
با پرسپولیس از سیس��تم4-2-3-1 اس��تفاده کرد که بسیار 
کارگشا بود.  کارشناس با بیان این که ابراهیمی بعد از چندین 
بازی در برابر پرسپولیس در قالب یک بازیکن مثمر ثمر ظاهر 
شد، افزود: هر موقع ابراهیمی رو به جلو حرکت می کرد بولکو 
می ماند و حاشیه امنیت برای تیمش ایجاد می کرد و برعکس.

سپاهان مي توانست نتیجه اي غیر منتظره رقم بزند
وی با اشاره به این که وقتی پرسپولیس10 نفره شد رو به بازی 
 احساسی آورد، یادآور ش��د: بازیکنان پرس��پولیس دوندگی  
بی وقفه ای داشتند و احساس��ی بازی کردنشان باعث شد که 
بی گدار به آب بزنند و روی هر ضربه ایستگاهی بی مهابا همه 
جلو بکشند و در این بین حتی سپاهان می توانست نتیجه ای 
غیرمنتظره را نیز رقم بزند، ولی تمام س��پاهانی ها به خصوص 
بازیکنان هجومی شان برخی مواقع بر روی بی دقتی و این که 
اصرار داشتند خودش��ان گل بزنند موقعیت های زیادی را از 

دست دادند.

حسین امیدیان: سپاهان عملکرد بهتري داشت

حسين چرخابي: خوشحالم كه كرانچار دست از لجبازي برداشت
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توقف مارسی، پیروزی رن
در ادامه هفته  شش��م لیگ فرانس��ه پنج دی��دار برگزار ش��د که در 
حساس ترین بازی مارسی با تساوی بدون گل برابر باستیا متوقف شد و 
شانس رسیدن به صدر جدول رده بندی را از دست داد. در دیگر دیدار 

حساس، رن موفق شد با دو گل آژاکسیو را از پیش رو بردارد.

پیروزی پرگل بایرن مونیخ در بوندسلیگا
بایرن مونیخ با برتری پرگل برابر شالکه هم امتیاز دورتموند در صدر 
جدول شد. هفته شش��م رقابت های بوندسلیگا عصر شنبه با چند 
دیدار ادامه یافت که در آن بایرن مونیخ موفق شد شالکه را در زمین 

خود با 4 گل در هم بکوبد.

چلسی با پیروزی دو بر صفر برابر فوالم موقتا به صدر رقابت های لیگ 
برتر انگلیس صعود کرد. هفته  پنجم رقابت های لیگ برتر انگلیس با 
انجام شش دیدار آغاز شد که در حساس ترین بازی، چلسی با نتیجه  دو 
بر صفر فوالم را شکست داد تا موقتا در صدر جدول رده بندی قرار گیرد.

نخستین شکست قرمز پوشان آنفیلد

رییس کمیته  داوران فدراسیون فوتبال می گوید محسن قهرمانی 
در بازی سپاهان - پرسپولیس اش��تباه کرد، ولی رویانیان و دایی 

نباید به این راحتی ها تهمت و افترا بزنند.
فریدون اصفهانیان در گفتگو با خبرنگار ورزش��ی ایسنا  با اشاره 
به اظهارات علی دایی و محمد رویانیان درباره قضاوت محس��ن 
قهرمانی در پایان دیدار تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس و 
طرح مواردی علیه داور بازی عنوان کرد: قطعا هر کسی که صحبت 
می کند، پاس��خگوی حرف هایش هم هس��ت. وظیفه داریم این 
مسائل را به کمیته  انضباطی ارجاع دهیم. البته اعضای این کمیته  
خودشان حرف ها را شنیده  و خوانده اند ولی ما گزارش می دهیم و 
توقع برخورد داریم.  باید قبول کنیم که در باالترین سطح فوتبال 
دنیا هم داوران اشتباه می کنند. داور گذاشته ایم که حق را به حقدار 

برساند، اما متأسفانه برخی صحبت ها تأس��ف آورند. داور انسان 
است و جایزالخطا. ما در یک نظام اسالمی زندگی می کنیم و این 

صحبت ها را نمی توان به این راحتی قبول کرد.
او افزود: نمی توان به این راحتی اتهاماتی را وارد کرد و پاس��خگو 
نبود. یک چیز بگویم و این که آق��ای رویانیان گفته اند که داوری 
مبلغی از ایشان خواسته تا در یک بازی به نفع پرسپولیس سوت 
بزند. مسأله اینجاس��ت که خود من نباید رفتارم جوری باشد که 
به من پیشنهاد رش��وه بدهند. من هم داور بوده ام، ولی هیچ گاه 
کس��ی به من پیش��نهادی نداد. آقای رویانیان می توانست طبق 
روال قانونی این مس��أله را اطالع دهد و ما آن را پیگیری کنیم. از 
خدایمان است که اگر نیروی فاسدی وجود دارد، شناسایی شود 
و سریعا کنار بگذاریمش، چرا که یک نیروی مشکل دار می تواند 
یک سیستم  را دچار مش��کل کند. رییس کمیته  داوران در ادامه 
با اش��اره به عزم مصمم این کمیته  نسبت به شکایت از علی دایی 
و محمد رویانیان تصریح کرد: عذرخواه��ی این دو هیچ دردی را 
دوا نمی کند. می خواهیم همه به داور اعتماد کنند و اگر مشکلی 
هست، قانونی حل شود. نباید تهمت و افترا بزنیم و امیدوارم که 
مسئوالن ذیربط مطابق آیین نامه نس��بت به این مسأله برخورد 
کنند. اصفهانیان در پایان و در پاس��خ به این سأال که آیا محسن 
قهرمانی در بازی سپاهان برابر پرسپولیس اشتباه کرد و این که آیا 
احتمال دوری چند هفته ای او از قضاوت فوتبال وجود دارد، بیان 
کرد: بله، متأسفانه آقای قهرمانی در دیدار سپاهان برابر پرسپولیس 
اشتباهاتی داش��ت و ما هم نسبت به اش��تباهات ایشان مطابق 

آیین نامه تصمیم گیری کرده و آن را اجرایی می کنیم.

ملی پوش دوچرخه سواری:

آمادگی حضور در بازی های آسیایی اینچئون را نداریم
تأیید اشتباه داور دیدار پرسپولیس- سپاهان

اصفهانیان: با قهرمانی برخورد می کنیم 

رکابزن تیم پیش��گامان کویر ی��زد معتقد اس��ت رکوردهایی 
که س��ال گذش��ته در لیگ برتر زده ش��د واقعا قابل مقایسه با 

رکوردهای این دوره از رقابت ها نیست.
محمد پراش درباره کیفیت لیگ برتر دوچرخه س��واری اظهار 
داشت: امس��ال لیگ برتر منظم تر و در زمان مناسب تر برگزار 
ش��د، اما از نظر کیفیت واقعا رکوردهایی که سال گذشته زده 
شد قابل مقایسه با رکوردهای امسال نیست، البته آن طور که 
شنیده ام در س��ال آینده تیم های اسم و رسم داری دیگری در 
لیگ برتر حضور پی��دا می کنند، بنابراین فکر می کنم س��طح 

مسابقه ها بهتر شود.
وی ادام��ه داد: در مرحله پایان��ی لیگ برتر از آنج��ا که تازه از 
مسابقه های جایزه بزرگ مسکو بازگشته بودیم خیلی آمادگی 

شرکت در مسابقه نداشتیم، اما این مسابقه ها برای پیشگامان 
مهم بود و می خواستیم قهرمانی این تیم را برای دومین سال 
پیاپی در لیگ برتر مس��جل کنیم، اما متأس��فانه در ماده تیم 
اسپرینت پس از کسب مقام اولی دچار تشنج شدم. البته سابقه 
بیم��اری دارم و از دو روز قبل از آغاز رقابت ه��ا نیز عالئم آن را 
احساس می کردم، بنابراین از خدا خواستم تا پایان مسابقه ها 
اتفاقی رخ ندهد که متأس��فانه این اتفاق ب��ه دلیل کم خوابی، 
خستگی یا هر دلیل دیگری افتاد و به بیمارستان منتقل شدم.

پراش در پاس��خ به این پرس��ش که چقدر اقدامات پزشکی به 
موقع انجام ش��د تصریح کرد: خودم قبال س��عی کردم به افراد 
مربوطه بگویم در صورت بروز مشکل چه کارهایی انجام دهند، 
با این حال اقدامات پزش��کی را نیز به موقع انجام دادند، حاال 
نمی دانم یا واقعا س��رعت عمل باال بود یا من به دلیل وضعیتم 

چیزی احساس نکردم.
رکاب��زن تی��م پیش��گامان کویر ی��زد با اش��اره ب��ه در پیش 
بودن بازی های آس��یایی در ک��ره جنوبی بیان ک��رد: حضور 
در مس��ابقه های تدارکات��ی در رش��ته های رک��وردی مث��ل 
دوچرخه س��واری خیلی مهم اس��ت، به طوری که30 جلسه 
تمرین مرتب و علمی برابر است با ش��رکت در دو سه مسابقه،  
اما وقتی فدراسیون هزینه نکند نمی توان برنامه ریزی منظم و 
خوبی داشت، البته فدراسیون تمام تالش خود را می کند، با این 
حال فکر می کنم هنوز آمادگی حضور در بازی های آسیایی کره 
جنوبی را نداریم، در حالی که کش��ورهای دیگر از چهار سال 

پیش تمرین های خود را آغاز کرده اند.

بازی های سپاهان و پرسپولیس همیشه از آن دست بازی هایی بوده که قشنگی های خاص خودش را داشته و البته 
با حواشی مختلفی نیز رو به رو بوده است. در هفته دهم لیگ برتر فوتبال، دو تیم در حالی به مصاف یکدیگر رفتند 
که هم سپاهان و هم پرسپولیس شرایط خاصی در جدول داشته و برای فاصله گرفتن از رقبا و نزدیک شدن به فوالد 
چشم به این بازی داشتند و با همه توانشان پا به میدان گذاشتند تا بتوانند حریف سرسختشان را شکست دهند.

دراین دیدار که در همان دقایق اول آن پرسپولیس مجبور شد با یک بازیکن کمتر بازی را ادامه دهد،  سرخ پوشان 
تهرانی تمام مسائل و باختش�ان را گردن داور انداختند و اخراج زود هنگام بازیکنشان را دلیل محکمی برای این 

باخت دانستند و با  ادعاي»دست های پشت پرده« سپاهان را متهم به خریدن داور کردند.
خبرنگار ورزشی  ایسنا – منطقه اصفهان در خصوص حوادث این بازي مصاحبه ای را با دو پیشکسوت فوتبال انجام 

داده که در ادامه می خوانید:
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دانستنی

اضـطراب و استرس را 
به شکل طبیعی درمان کنید

پیشگیری و درمان طبیعی در مشکالت روحی و جسمی 
اولین اقدام و بهترین روش برای سالمتی و درمان انسان 
به شمار می روند. شاید ش��ما هم از آن دسته از افرادی 
باشید که درمورد مشکالت روحی و جسمی خود بسیار 
حساس بوده و دوس��ت دارید به صورت طبیعی آنها را 
درمان و پیشگیری کنید. به همین خاطر اینجا نمونه ای 
از درمان طبیعی و حتی پیش��گیرانه از ی��ک ناراحتی، 
یعنی»اظطراب« را که بیشتر افراد با آن دست به گریبان 
هستند، می نویسیم. برای این منظور فرقی نمی کند، این 
که همیشه اضطراب داشته باشید یا به طور موقت دچار 
این مشکل شده باش��ید. احتماال جزء آن دسته افرادی 
هستید که دوست ندارید دارو مصرف کنید. شاید واقعا 
هم نیازی به دارو نباشد. درمان  های طبیعی و غیردارویی 
زیادی برای برطرف کردن اضطراب و تش��ویش وجود 
دارد. البته برخ��ی از این درم��ان و  تکنیک  ها در لحظه 
پاسخگو هستند، در حالی که برخی دیگر در طول زمان 
خاصیت درمانگر دارند.ما در اینج��ا چند روش درمان 

طبیعی را برای شما یاد آوری می کنیم: 
     نوشیدن چای  گیاهی

اگر دچار دلش��وره و اضطراب هس��تید، چای بابونه به 
همراه مقدار کمی س��نبل الطیب می توان��د باعث آرام 
شدن شما ش��ود. برخی از مواد تش��کیل دهنده بابونه 
 دقیق��ا هم��ان کاری را با مغ��ز می کنند ک��ه داروهای 
آرام بخش همچون والیوم انج��ام می دهند. تحقیقات 
نشان داده اس��ت، افراد مضطربی که 8 هفته پشت سر 
هم چای بابونه مصرف  کردند، بسیار بیشتر از بیمارانی 
که دارو می خوردند، اضطرابشان کاهش پیدا کرده است. 
افزودن سنبل الطیب )والرین( به چای بابونه خواص آن را 
افزایش می دهد، چرا که این گیاه،  خواب آور و حاوی مواد 
آرامش بخش است و دولت آلمان آن را به عنوان دارویی 

برای بی خوابی تأیید کرده است.
     ورزش؛ درمان همه درد ها

ورزش برای ذهن و جس��م بسیار مفید اس��ت. با انجام 
تمرین های ورزش��ی می توانی��د اضطراب خ��ود را در 
لحظه از بین ببرید. اگر بر اس��اس یک برنامه مشخص 
و منظم ورزش کنید، اعتماد به نفستان افزایش می یابد 
و احساس سالمت بیش��تری می کنید. از جمله دالیل 
اضطراب، بیماری و چاقی است که در اثر ورزش کردن 

هر دو آنها از بین می روند.
     تنها 21 دقیقه وقت صرف کنید

21 دقیقه؛ این زمان نشان می دهد، چقدر ورزش کمک 
می کند تا اضطراب خود را کاه��ش دهید. هنگامی که 
واقعا مضطرب هس��تید به مدت21 دقیق روی تردمیل 
بدوید. پس از آن آرامش خود را به دست خواهید آوردید. 
برای پیشگیری نیز بهتر اس��ت روزانه20 تا 30 دقیقه 
ورزش  هایی انجام دهید که تپش قلب ش��ما را افزایش 
دهند؛ مانند دویدن روی تردمیل، دویدن در فضای باز، 
باال رفتن از پله  ها یا... . اگر اهل ورزش نیس��تید، حداقل 

روزانه مسافتی را با سرعت باال پیاده روی کنید.
     تمرکز بر روی تنفس و سؤال پرسیدن

برای هوشیاری کامل هنگام تنفس، از خود سؤال  های 
ساده ای بپرس��ید. در یک جای آرام بنشینید، چشمان 
خود را ببندید و به نحوه تنفس خود یعنی دم و باز خود 
توجه کنید. همزمان با آن از خود س��ؤال  های ساده ای 
بپرس��ید؛ مثال، دمای هوایی که وارد بدن شما می شود 
چقدر است؟ وقتی نفستان خارج می شود چه تغییری 
در بدن شما ایجاد می شود؟ وقتی هوا وارد ریه  های شما 

می شود چه حسی دارید؟
     استشمام گیاه اسطوقدوس

این گیاه بسیار آرامبخش است. اسطوقدوس از نظر روانی 
باعث آرامش بسیار و همچنین باز شدن مجرای تنفسی 
می شود. یک تحقیق یونانی ثابت کرده است  بیمارانی که 
در انتظار نوبت خود در مطب و یا بیمارستان هستند با 
استشمام رایحه اسطوقدوس راحت تر این زمان را تحمل 
می کنند. برخی از دانشجویان نیز اعالم کرده اند که رایحه 
اسطوقدوس در طول امتحان به آنها آرامش می دهد. در 
یک تحقیق آلمانی، قرص  های اسطوقدوس، باعث کاهش 
نشانه  های اضطراب شده اس��ت و حتی بسیار مؤثرتر از 

لورازپام و دیگر والیوم  هاست.
     تنفس با بینی

نفس خود را بگیرید و رها کنید. البته الزم نیست این کار 
را تا حدی که کبود شوید، ادامه دهید. فقط کافی  است 
همچون تمرین های یوگا با تنفس  های عمیق روح خود 

را آرام کنید.
یکی از بهترین تنفس  ها، تنفس از س��مت راست و چپ 
سوراخ بینی اس��ت. برای این منظور به طور کامل یک 
طرف بینی، راس��ت یا چپ فرقی نمی کن��د، گرفته و از 
سمت دیگر بینی یعنی سوراخ باز چند بار تنفس کنید. 
بعد از چند بار تکرار تمرین را با سمت دیگر بینی تکرار 

کنید.
     سریع یک میان وعده کوچک بخورید

برخی از مواقع م��ردم در نتیجه گرس��نگی مضطرب و 
عصبی می ش��وند،  بنابراین، هنگامی که دچار اضطراب 
شدید؛ یعنی قند خون ش��ما کاهش پیدا کرده است و 
بهترین کار خوردن یک میان وعده سبک همچون گردو 
یا یک تکه ش��کالت تلخ به همراه یک لیوان آب یا چای 
گرم است.رژیم غذایی مناسب در طوالنی مدت موجب 
کاهش استرس می شود. سعی کنید از گیاهان همچون 
کلم، غذاهای دریایی و گوشت در وعده  های غذایی خود 

استفاده کنید.

جانشین فرمانده کل سپاه از رونمایی مدل 
مهندسی معکوس شده پهپادRQ170 در 

آینده نزدیک خبر داد.
 به گ��زارش خبرن��گار دفاع��ی خبرگزاری 
فارس، س��ردار حسین س��المی جانشین 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
که میهم��ان برنامه زن��ده تلویزیونی »نگاه 
یک« بود، در پاسخ به س��ؤالی درخصوص 
 RQ170آخرین اخبار از پهپاد جاسوسی
آمریکا گفت: تمام حافظه ها و کامپیوترهای 
این هواپیما رمزگش��ایی ش��ده و در آینده 
 RQ170نزدیک اخبار خوش��ی نه تنها از
و بهینه س��ازی هایی که نیروهای ما بر روی 
»مدل معکوس شده« آن انجام دادند، بلکه 
دستاوردهای مهم دفاعی اعالم خواهد شد.

بنا بر این گزارش، روز یک شنبه 13 آذرماه 
1390 بود که خبرگزاری فارس، از ش��کار 
این پهپاد مدرن جاسوس��ی آمریکا توسط 

نیروهای مسلح ایران خبر داد.

ویژگی های »دیده بان« آمریکایی
 170-RQ هواپیم��ای ب��دون سرنش��ین

اصطالح��ا  ک��ه 
ی��ا   Sentinel
دیده ب��ان نامیده 
می ش��ود و برخی 
جان��ور  آن  ب��ه 
قنده��ار )محل��ی 
که اولین بار تصویر 
آن منتش��ر شد( 
می گوین��د، یکی 
مدرن تری��ن  از 

پهپادهای ارتش آمریکاس��ت که استفاده 
از آن، دس��تاوردهای مهمی برای نیروهای 
مسلح این کش��ور به همراه داش��ته است. 
پهپاد RQ-170 پرنده بدون سرنش��ینی 
اس��ت که مدت ها در کش��ور افغانستان در 
حمایت از عملیات نیروهای ناتو در سکوت 

عمل می کرد.
 این هواپیما برای اولین بار در س��ال 2005 
میالدی ب��ه صورت عملیات��ی وارد خدمت 
نیروهای مس��لح آمریکا ش��د و به ش��کل 
مخفیانه به عملیات در افغانستان پرداخت 
تا این که در س��ال 2007 می��الدی اولین 
تصاویر این هواپیما در پایگاه هوایی قندهار 

منتشر شد.
فناوری و اطالعات مرب��وط بهRQ170 به 
ش��دت حفاظت می ش��ده و دولت آمریکا 
اکنون به ش��دت نگ��ران تبعات سیاس��ی، 
فنی، اطالعاتی و نظام��ی فرود اجباری این 
هواپیما )که از حس��اس ترین فناوری های 
موجود در اختیار س��رویس های اطالعاتی 

این کش��ور بوده( در ایران است و به همین 
دلیل تم��ام ابزارهای خ��ود را برای حداقل 
کردن خسارات ناشی از این موفقیت بزرگ 

ایران به کار گرفته است.
نخستین و مهم ترین ویژگی این هواپیمای 
ب��دون سرنش��ین را بای��د توانای��ی تقریبا 
مهارناپذیر رادارگری��زی آن عنوان کرد که 
اطالعات موج��ود حکای��ت از آن دارد که 
ای��ن هواپیم��ا 
توسط رادارهای 
معمول��ی ب��رد 
)حت��ی  بلن��د 
بس��یار  ن��واع  ا
پیشرفته آن( به 
هی��چ وجه قابل 
رهگیری نیست 
و رادارهای برد 
کوتاه VHF نیز 
تنها در صورتی قادر به مشاهده آن - آن هم 
به سختی- هستند که هواپیما کمتر از40 
کیلومتر با آنها فاصله داشته باشد؛ اتفاقی که 

وقوع آن تقریبا محال است.
بنا ب��ر گزارش های منتش��ر ش��ده، ویژگی 
رادار گریزی این هواپیما ناش��ی از پوشش 

مخصوصی اس��ت 
ک��ه تمام س��طح 
را پوش��انده  آن 
از  بس��یاری  و 
کشورهای جهان 
از جمله روس��یه و 
چین س��ال های 
طوالنی اس��ت که 
ب��ه دنبال دس��ت 

یابی به فرمول و مش��خصات س��اختمانی 
آن هستند.

برخی از مناب��ع نیز رنگ مخص��وص بدنه 
آن را یکی از عناصر اصل��ی در رادارگریزی 
RQ170 می دانند و گفته اند این هواپیماها 

 طوری طراحی ش��ده ان��د ک��ه بتوانند به 
مکان های��ی بروند ک��ه دیگ��ر  هواپیمای 
باسرنش��ین یا بدون سرنش��ین نمی توانند 
به آنجا بروند، به  طوری که ردیابی و هدف 
قرار دادن آن توس��ط طرف مقابل بس��یار 

دشوار باشد.
 مداوم��ت پ��روازی ای��ن پهپاد )بواس��طه 
موتورهای بسیار پیش��رفته و کم مصرف( و 

 نیز توانایی های
جن��گ 

الکترونیک آن را 
 می توان از دیگر 
ویژگ��ی ه��ای 
منحصر به فرد 
 1 7 0 -R Q
ک��ه  دانس��ت 
ای��ن ام��کان را 
می دهد تا این 

هواپیما عالوه بر ایجاد اختالالت الکترونیکی 
در سطح وسیع، مجموعه ارتباط رادیویی با 
سیم و بی س��یم در اطراف منطقه پروازی 

خود را نیز تا شعاعی بزرگ شنود کند.
پهپاد آمریکایی ساقط شده RQ170 این 
»دیده بان« آمریکای��ی همچنین مجهز به 
دوربین ها، لنزها 
و سنس��ورهایی 
است که توانایی 
منحصر به فردی 
در تصویربرداری 
با وضوح بس��یار 
ب��اال و ق��درت 
تفکیک زی��اد و 
در ه��ر ش��رایط 
جوی را ب��ه آن می دهد که ای��ن تجهیزات 
برای جاسوس��ی و جمع آوری اطالعات از 
مراکز هسته ای ایران می توانست بیشترین 

کاربرد را داشته باشد.
 هدایت ای��ن هواپیم��ا که با ط��ول دو بال 

حدود 26 متر، طول بدنه چه��ار و نیم متر 
 و ارتفاع یک متر و 84 س��انتی متر، دارای 
سیستم های پیشرفته جمع آوری اطالعات 
در ابعاد الکترونیکی، تصویری و مخابراتی و 
س��امانه های راداری مختلف است، توسط 
ماهواره و همچنین ایستگاه های زمینی در 
افغانستان و امریکا صورت می پذیرد و با هر 
بار س��وختگیری نیز قابلیت پرواز در شعاع 

1500 کیلومتری را دارد.

»سـار«؛ رادار پیشـرفته پهپـاد 
آمریکایـی بـرای شناسـایی مناطق 

حساس
اما یکی دیگ��ر از مهم تری��ن ویژگی های 
پهپاد مدرن آمریکایی در اختی��ار ایران را 
باید در بخش رادارهای فوق پیش��رفته آن 
جس��تجو کرد. رادارهای روزن��ه مصنوعی 
»Synthetic Aperture Radar«  به 
نوعی از رادارها اطالق می شود که برای امور 
نقشه برداری و تصویر برداری از سطح زمین 
به کار می رود که در اصطالح به این فناوری 

»سار« نیز گفته می شود.
اس��اس عملک��رد 
در  رادار  ای��ن 
ی  ه��ا پیما ا هو
شناس��ایی ب��رای 
امور نظامی و غیر 
نظام��ی، برپای��ه 
فرستادن امواجی 
از ی��ک وس��یله 
متحرک مثل یک 
هواپیما به س��طح 

موردنظر است.
پهپاد آمریکای��ی RQ170 این امواج که از 
نوع امواج رادیویی هس��تند در دفعات باال 
با س��رعتی زیاد به س��طح مورد نظر تابیده 
شده و پس از بازگشت تصویری دو بعدی از 
سطح مورد نظر را دراختیار کاربران قرار می 
دهد. در س��ال های اخیر این فناوری برای 
اموری مثل نقشه برداری از جنگلها، کنترل 
بالیای طبیعی وتهیه نقشه های ناهمواری 
زمینی نیز به کار م��ی رود، اما کاربرد اصلی 
این فناوری درامور نظامی و تهیه نقش��ه از 

مناطق مختلف است.
در جدیدترین مدلهای رادار »س��ار« که بنا 
بر اطالعات موج��ود در پهپاد ب��ه غنیمت 
گرفته شده آمریکایی نیز به کار گرفته شده، 
قابلیت تهی��ه تصاویری با ق��درت تفکیک 
10 س��انتیمتر وجود دارد که در راس��تای 
مأموریت جاسوس��ی خود از ای��ن فناوری 
پیشرفته به منظور تهیه نقشه از مکان های 

مورد نظربهره می برده است.

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد، روند مرگ در موجودات 
زنده از جمله انسان بسیار کند بوده و از سلولی به سلول دیگر 

گسترش پیدا کرده و سرانجام تمام بدن را در بر می گیرد.
مطالعه مرگ بر روی موجودات زنده بسیار دشوار است و هیچ 
انسانی حاضر به داوطلب شدن در آزمایشی که سرانجامی جز 

پایان حیات و مرگ ندارد، نیست.
در حال حاضر بیش��تر تحقیقات در حوزه مرگ بر روی کرم ها 
 متمرکز ش��ده اس��ت، چراکه مکانیس��م مرگ این موجودات 
به طور شگفت انگیزی با مکانیس��م مرگ پستانداران شباهت 
دارد. زمانی که کرم می میرد، گس��ترش م��رگ در تمام بدن 

موجود به شکل نور آبی فلورسانت ناشی از نکروز یا مسیر مرگ 
سلولی در زیر میکروسکوپ به راحتی قابل مشاهده است و این 
مسأله یکی از ویژگی های قابل توجه کرم ها محسوب می شود.

منبع ای��ن رنگ آب��ی، مولکول��ی به ن��ام آنترانیلیک اس��ید 
)anthranillic acid( اس��ت.  »دیوید جمز« سرپرس��ت 
تیم تحقیقاتی مؤسسه بهداشت پیری در کالج لندن تأکید می 
کند: یک مسیر شیمیایی خود تخریبی کشف کردیم که باعث 
انتشار مرگ س��لولی در کرم ها می شود. این گسترش )مرگ( 
به شکل رنگ فلورسانت درخشانی که در تمام بدن پخش می 
ش��ود، دیده می ش��ود؛ به طور مثال، فردی که در بیابان دچار 

دهیدراتاس��یون یا کاهش آب بدن شده است، استرس و تنش 
ناشی از این مسأله منجر به شوک و آسیب سلولی و در نهایت 
مرگ فرد می شود.  کل ارگانیس��م در یک لحظه جان خود را 
از دس��ت نمی دهند، بلکه مرگ هر س��لول باعث یک واکنش 
ش��یمیایی ش��ده و در نهایت منجر به فروپاشی اجزای سلولی 
می ش��ود. »جمز« خاطرنشان می کند: با مس��دود کردن این 
مسیر شیمیایی، امکان به تأخیر انداختن مرگ ناشی از عفونت 
وجود خواهد داش��ت، اما امکان کند کردن روند مرگ ناشی از 
افزایش س��ن وجود ندارد، چراکه پیری باعث مرگ ناش��ی از 
تعداد زیادی فرآیندهای عملکردی به صورت موازی می شود.

جانشین فرمانده کل سپاه:

سپاه پاسداران، RQ170 را مهندسی معکوس کرد کشف الک پشت زنده
  ۵00 ساله

یک الک پشت پیر زنده500 ساله در یکی از استان های چین کشف 
شد.

به گزارش خبرگزاری فارس،  یک الک پش��ت پیر زن��ده که بیش از 
5 قرن زندگی کرده اس��ت، در اس��تان »هنان« در چین کشف شد. 
اولین سؤالی که مطرح می شود این است که چگونه سن الک پشت 
تشخیص داده می ش��ود. شما می توانید سن الک پش��ت را از طریق 
حلقه های فلسش تشخیص دهید  که این حلقه ها در سال هایی که 
الک پشت جوان به بلوغ کامل نرسیده است رشد دارند و هنگامی که 

به بلوغ کامل برسند هیچ حلقه  دیگری افزوده نمی شود.

 دیدن واضح جنین 
با چاپگرهای 3 بعدی

با پیشرفت تکنولوژی چاپگرهای3 بعدی، والدین واضح تر می توانند 
جنین داخل شکم مادر را ببینند.  به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس 
به نقل از یورونیوز، »فراصوت« یک روش استاندارد است که می تواند 
در جایی که چا پگرهای سیاه و سفید غیر معمول هستند، انتظارات 
والدین را ب��رای دیدن جنی��ن برآورده س��ازد. بس��یاری از زوج ها 
می خواهند تصویر فرزندانشان را پیش از تولد در شکم مادر ببیند که 
با پیشرفت تکنولوژی چاپگرهای س��ه بعدی، والدین و دانشمندان 
می توانند واضح تر کودک را در داخل شکم مادر ببینند. از یک سال 
گذشته کلینیکی در ژاپن تصاویر جنین ها را به صورت سه بعدی در 

اختیار والدین قرار می دهد.
 قرار اس��ت در گام های بعدی مدل س��ازی بافت ها به همراه تصویر 
سه بعدی همراه باشد. چاپگرهای سه بعدی با تولید تصاویر متفاوت با  
دو رنگ از جنین ارایه می کنند؛ تصویری که جنین را در رنگ خامه ای 
نشان می دهد و دیگری جنین را شفاف تر ارایه می کند.دکتر  ساتوشی 
س��وهدا  مدیر بخش کلینیک زنان در ژاپن گفت: این روزها در ژاپن 
سن ازدواج افزایش یافته است و تعداد فرزندان نیز به طور متوسط به 
یک یا دو رسیده است. وی افزود: عالوه بر آن، زوج ها که در بین سنین 
30 تا40 سالگی فرزنددار می ش��وند، به محافظت از بارداری بیشتر 
تمایل دارند. دانشمندان و توسعه دهندگان امیدوارند که چاپگرهای 

سه بعدی بتواند سالمت نوزادان و مادران در  آینده بهبود بخشد.

 نقش چای سیاه 
در مقابله با دیابت

چای سیاه سرشار از آنتی اکس��یدان بوده و باعث تقویت سیستم ایمنی 
می شود و با فش��ارخون باال نیز مقابله می کند. نتایج یک پژوهش نشان 
می دهد که خواص چای سیاه به اینجا ختم نمی شود و برای مقابله با دیابت 
نیز مفید اس��ت.حتما می دانید که دیابت چه بیماری پردردسری است و 
میلیون ها نفر را در سرتاسر جهان گرفتار کرده است. برای همین بهترین 
کار این است که با تغییر سبک زندگی، داشتن تغذیه  مناسب و ورزش و 
کنترل وزن از همان ابتدا از ابتال به این بیماری قندی تلخ پیشگیری کنید. 
محققان معتقدند که همین چای س��یاهی که دم می کنید و نوش جان 
می کنید برای تقویت سیس��تم ایمنی بدن مفید ب��وده و با دیابت مقابله 
می کند. چای سیاه خواص آنتی اکسیدانی زیادی دارد. باید بدانید که چای 
بعد از آب دومین نوشیدنی پرطرفدار مردم سرتاس��ر جهان است. برای 
همین متخصصان عالقه  بیشتری برای کشف خواص مختلف آن دارند. 
محققان چینی روی میزان  پلی ساکارید موجود در سه چای سبز، چای 
اوالنگ و چای سیاه بررسی هایی انجام دادند. هدف این بود که تأثیر این 
سه نوع چای را روی درمان دیابت بررس��ی کنند. پلی ساکاریدها نوعی 
گلوسید حاوی نشاس��ته و سلولز هس��تند. این ترکیبات می توانند برای 
افرادی که دیابت دارند مفید باش��ند، به خاطر این که جذب گلوکز را به 
تأخیر می اندازند. به عقیده  این محققان از این س��ه نوع چای، چای سیاه 
حاوی پلی ساکاریدهایی است که بیشترین تأثیر را در جلوگیری از جذب 
قند دارد.  باید بدانید که پلی س��اکاریدهای موجود در چای سیاه نقش 

مهمی در مقابله با رادیکال های آزاد دارد.
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امام حسن عسگری  )ع( :
جدال مکن که ارزشت می رود  و شوخی مکن که بر تو دلیر 

شوند.

عکس نوشت

استفاده کاربردی 
تروریست های سوریه 
از آی پد

روند فروپاشی بدن انسان در هنگام مرگ چگونه است؟
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