
زرگر پور: مطالبات اصفهانی ها سر لوحه کارها

 لغو تحریم های نفتی
 و  بانک مرکزی در اولویت باشد

آرامش را با کتاب 
""الفبای آرامش"
 به دست آورید

معارفه رسول زرگر پور با حضور وزیر کشور صورت گرفت 

اسداهلل عسگراوالدی:

 دولت و مجلس
4 متقاضیان  مسکن مهر را    دریابند 3

محور ارتباطي جایگزین در محدوده 
پل زمانخان سامان ساخته مي شود 7

3

 تالش می کنم خدمتگذار 
شهروندان باشم

از خدای بزرگ می خواهم توفیق خدمت به شهروندان اصفهانی را به من 
عنایت کند و من بتوانم خدمتگزار خوبی برای آنان باشم.

امیدوارم بار سنگین مسوولیت را با کمک شهروندان بردوش کشم. باید 
برای جلب اعتماد شهروندان تالش س��ال های گذشته بارها گفته ام که 

دیوار بلند بی اعتمادی میان شهرداری و شهروندان کوتاه شده است.

نقاالن اصفهانی در جهان 
شناخته  شده  هستند

گروه فرهنگ- غالمرضا خوشحال پور ی گوید: نقاالن 
امروزه با مردمی آگاه سر وکار دارند.

 این مردم هر حرف و روایتی را  نم��ی پذیرند به همین 
 منظور باید در زمین��ه نقالی به ص��ورت تخصصی کار

می شد. 
پس22 س��ال پیش با ی��ک ب��ه روزآوری در هنر نقالی 
اصفهان و جمع آوری داستان های مستند، کار خود را 

در گروه نقالی بستور آغاز کردیم.

3

3

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران با تأکید بر 
اینکه فضای مساعدی که در مسائل دیپلماتیک به وجود آمده 
آرامش را به اقتصاد بازگردانده اس��ت، گف��ت: رابطه با آمریکا 
مش��کالت را حل نمی کند، باید لغو تحریم ه��ای نفتی و بانک 

مرکزی در اولویت باشد.
اسداهلل عسگر اوالدی در گفت وگو با فارس در پاسخ به این سؤال 
که آیا رابطه با آمریکا مش��کالت اقتصاد ایران را حل می کند و 
یا دستگاه دیپلماس��ی باید به دنبال لغو تحریم ها باشد، اظهار 
داش��ت: به نظر من لغو تحریم های نفت��ی و همچنین تحریم 

بانک مرکزی ای��ران باید در اولویت دولت باش��د چرا که با لغو 
تحریم ها بسیاری از مش��کالت اقتصادی حل می شود.  وی با 
تأکید بر اینکه، نحرک اقتصادی کشور با رفع این تحریم ها در 
ارتباط است، گفت: رابطه با آمریکا مشکالت را حل نمی کند اما 
فضای مساعدی که در مسائل دیپلماسی به وجود آورده است 
آرامش را به اقتصاد بازگردانده اس��ت.  عضو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران و ایران گفت: انش��اءاهلل در آخر ماه اکتبر 
اولین مالقات ص��ورت می گی��رد و امیدواریم که مش��کالت 

هسته ای حل شود.

 ذوق زدگی، قدرت 
چانه زنی راکم می کند

 تجهیزات   اماکن تفریحی 
اصفهان استاندارد است

 ورود چک   پول های جدید
  50 هزار  تومانی به بازار

 حواشی
 شهرآورد اصفهانی ها

 بهداشت روانی کودکان 
در حوادث غیر مترقبه
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آگهی فراخوان  

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

ساير موارد :
1- زمان دریافت اسناد : از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد ) مندرج در جدول (

2- جهت اطالع از محل دريافت اسنادو كسب اطالعات بيشتر به آدرس WWW.esfahansteel.comمراجعه فرمائيد 
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 می باشيد  صميمانه تبريک عرض می كنيم و از درگاه خدواند متعال توفيقات روز افزون برای حضرتعالی و همكاران محترم 

آن استانداری در جهت خدمت به مردم سر افراز را آرزومنديم .

با كمال  مسرت انتصاب بجا و شايسته حضرتعالی را در دولت  تدبير و اميد به سمت شهردار 
اس�تان اصفهان صميمانه تبريک عرض نموده ، از خداوند بزرگ توفيق روز افزون ش�مار ا 

خواهانيم

جناب آقای دکتر رسول زرگر پور 
استاندار محترم استان اصفهان 

جناب آقای دکتر مرتضی سقائیان نژاد
شهردارمحترم استان اصفهان 
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روزنامه زایند ه رود

ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط) بدون برگزاری مناقصه ( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج میگردد.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

مهلت دريافت موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
اسناد

مهلت ارائه 
پيشنهاد

07-92مزايده1
فروش انواع الستيک توئی ، نوار نقاله 

ضايعاتی ، كابل ضايعاتی ) باهادی مسی و 
 آلومينيومی( و انواع بشكه های 

مستعمل مازاد
92/7/792/7/17

09-92مزايده2
فروش انواع موتور های برقی و لوازم برقی، 

 انواع لوازم خانگی ، انواع لوازم 
اداری مستعمل مازاد

92/7/892/7/21

فروش فرم هوای دم سوخته ، سيم بكسل ، 10-92مزايده3
92/7/1292/7/23ضايعات فلزی و ابزار آالت مستعمل

4
 مناقصه  

 دو 
مرحله ای

92/7/1492/7/28خريد بدنه مخزن ساتراتور9200369

5
 مناقصه  

 دو
 مرحله ای 

92/7/1492/7/28خريد دستگاه افقی پاتيل چدن9200308

6
 مناقصه 

  دو
 مرحله ای

9203295R192/7/1892/8/1خريد يک رديف گريس صنعتی

حمل جاده ای 120 هزار تن زغالسنگ از 9204754R1مناقصه7
92/7/1292/7/22معادن طبس 

فراخوان 8
692/7/792/7/27 دستگاه لكوموتيو911157بين المللی

 مناقصه 9
92/7/2092/8/12خريد 2 رديف قطعات الكتروز917760بين المللی

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
 ) سهامی خاص(   

نوبت اول

دعوت به همکاری

عالقمندان  می توانند درخواس�ت رزومه کاری خود را به پس�ت الکترونیکی  www.zayanderoud.newspaper@yahoo.com  و یا به ش�ماره 
6284166-0311 ارسال نمایند .

همچنین عالقمندان به حوزه اطالع رسانی خبری می توانند به صورت خبرنگار افتخاری از محل های سکونت خود خبررسانی داشته باشند.

شرایطعنوان

حداقل 2 سال سابقه کار در مطبوعاتویراستار مجرب

با سابقه مطبوعاتی در حوزه های مختلف اعم از شهری ، اقتصاد، ورزشی خبرنگار
و...

با سابقه مطبوعاتی دبیر اجرایی تحریریه

س
س فار

]عک



چهره روزيادداشت

 انتصاب متولی يگان های پهپادی
 در ستادکل

امیر احمدرضا پوردس��تان فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه 
مراس��م رونمایی از »پهپاد یس��یر«؛ جدیدترین پهپ��اد ارتش، طی 
سخنانی از انتصاب س��ردار خرم به عنوان متولی یگان های پهپادی 

نیروهای مسلح توسط ستاد کل خبر داد.
وی در این باره گفت: امروز خوشبختانه در مجموعه ستاد کل متولی 
یگان های پهپادی ایجاد ش��ده که سردار خرم مس��ئول آن است و 
می تواند هماهنگی خوبی بین یگان های پهپادی در نیروهای مسلح 
ایجاد کن��د. فرمانده نی��روی زمینی ارتش در تش��ریح ویژگی های 
»یس��یر« جدیدترین پهپاد ارتش، گفت: این پهپ��اد با دوربین های 
قوی می تواند نقاط کور را شناسایی و رصد کند. البته پهپاد یسیر از 

مداومت پروازی باالیی هم برخوردار است.

لغو اقامت و اخراج ايرانیان در امارات 
متوقف شد

در حالی که تعدادی از ایرانیان مقیم امارات برای تعیین تکلیف اقامت خود 
به مراکز مربوطه به وزارت کش��ور امارات فراخوانده شده بودند، مأموران 

اماراتی به آنها اعالم کردند که می توانند در امارات باقی بمانند.
جمعی از ایرانیان مقیم امارات در تماس تلفنی این موضوع را اعالم کردند 
و گفتند که دولت ام��ارات تصمیم گرفته موضوع اخ��راج ایرانیان را لغو 
و ایرانیانی که برای تمدید اقامت خود مراجعه ک��رده بودند، بدون هیچ 

مشکلی پذیرفته شده و اقامت آنها تمدید شده است.
همچنین بخشی از ایرانی هایی که پس از لغو اقامت برای بازگشت به کشور 
به فرودگاه های امارات مراجعه کرده اند در ای��ن باره گفتند که مأموران 
فرودگاه به آنها اعالم کردند در صورت تمایل می توانند همچنان در این 

کشور به کار و زندگی خود ادامه دهند.

 گفتگوی تلفنی اوباما  با روحانی
 با کیاست رهبری محقق شد

پیرمؤذن نماینده  مجلس گفت: تماس رییس جمهور آمریکا پس از 35 
سال با جمهوری اسالمی ایران را به فال نیک می گیرم.

نماینده مردم اردبیل تماس تلفنی اوباما با دکتر روحانی پس از35 سال 
را در نهایت عزت و اقتدار جمهوری اس��المی ایران توصیف کرد و افزود: 
نیازسنجی رهبری و پایداری و حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری 
در کنار تدابیر دلس��وزان نظام، موجب خلق این عزت شد. پیام روحانی 
در نیویورک جز پرهیز از افراط گرایی و تعام��ل با دنیا چیز دیگری نبود، 
بنابراین بس��یار طبیعی بود که ایران در جایگاه عزتمندانه بتواند از این 
فرصت بالقوه استفاده کند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
تأکید کرد: با کیاست رهبری و منش، منطق و تدبیر رییس جمهور، این 
گفتگو پس از 35 سال شکل گرفت و امیدوارم با آب شدن یخ روابط ایران 
و آمریکا، بستر تحقق حماسه اقتصادی نیز فراهم شود که در این صورت 

همه چیز به نفع ایران تمام خواهد شد.

سفر روحانی به نیويورک مثبت بود 
نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی، س��فر ریی��س جمهور به 
نیویورک را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تغییر رویکرد آمریکا نس��بت به 
ایران، نتیجه34 س��ال مقاومت سرس��ختانه نظام در مقابل جنایت ها و 

توطئه های دنیای غرب است.
محمدنبی حبیب��ی در گفتگو با خبرنگار مهر با اش��اره به س��فر رییس 
 جمهور به نیویورک، اظهارداش��ت: در مجموع مذاکرات، س��خنرانی ها
و دیدارهای رییس جمه��ور در نیوی��ورک مثبت بود، ام��ا باید یادمان 
 باش��د مذاکره ب��ا آمری��کا به معنای چش��م بس��تن ب��ر جنای��ت ها و 
توطئه های آمریکا در طول34 س��ال انقالب اس��المی نیست و حافظه 
تاریخی مل��ت هی��چ گاه رفتاره��ای ظالمانه غ��رب را در قب��ال ایران 
فراموش نخواهد ک��رد. وی افزود: همان طور ک��ه در مصاحبه های وزیر 
 خارجه آمریکا و انگلی��س دیدی��م، در صحبت هایش��ان تأکید کردند
» ما حرف های ایران را ش��نیدیم، اما باید در عمل ببینیم چه اتفاقی می 
افتد« و این نش��ان دهنده این اس��ت که غرب موضع��ش در قبال ایران 

تغییری نکرده است و ما نیز باید به این نکته توجه داشته باشیم.

 نیمی از کارکنان وزارت خارجه
 از رزمندگان هستند

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در صفحه فیسبوک خود نوشت:
در آخری��ن روز هفت��ه دفاع مق��دس، یاد و خاط��ره ش��هدا، جانبازان، 
 آزادگان، ایثارگ��ران و رزمن��دگان عزیز دف��اع مقدس و خان��واده های
بزرگوار ایشان که استقالل و سربلندی کشور را مدیون ازخودگذشتگی 
و رش��ادت این آزادمردان غیوریم، گرامی می داریم. امیدواریم بتوانیم با 
کوشش و تالش بی وقفه، ذره ای از دین خود به این بزرگان تاریخ ایران و 
خانواده های عزیزشان را ادا کنیم و افتخار می کنیم که نزدیک به نیمی از 

کارکنان وزارت امورخارجه از این گروه ارزشمند هستند.

دکتر حس��ن روحانی پس از ورود به تهران درپی س��فر6 روزه به 
نیویورک در جمع خبرنگاران درباره اهداف و دستاوردهای سفر به 
نیویورک افزود: هدف سفر به آمریکا این بود که مطالبات و حقوق 
مردم را در صحنه بین المللی تبیین و دنبال کنیم که خوشبختانه 

در این سفر، فرصت بیشتری فراهم بود.
رییس جمه��ور با اش��اره به س��خنرانی خود در مجم��ع عمومی 
س��ازمان ملل، اجالس خلع س��الح هس��ته ای و اجالس وزیران 
 امور خارجه جنبش عدم تعهد تصریح کرد: در این س��خنرانی ها
نقطه نظرات جمهوری اس��المی ایران و مواضع کش��ور به خوبی 

تبیین شد.
روحانی با اش��اره به بخش دوم دیدارهای خود در نیویورک یادآور 
ش��د: در این دیدارها با17 تن از مقامات، مالقات هایی داشتم که 
از جمله آن دیدار با دبیر کل س��ازمان ملل، رییس صندوق پول، 
دبیر سازمان کنفرانس اسالمی و مقامات کشورهای مختلف دنیا 

برگزار شد.
وی ادامه داد: تقریبا با همه کشورهای اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا، 
فرانسه، اتریش که درخواست مالقات داشتند، دیدارها انجام شد و 
با کشورهای آسیایی از جمله ژاپن، تونس، عراق، لبنان و همچنین 

مقامات ارشد کشور ترکیه نیز دیدار داشتم.
رییس جمهور با بیان این که چند سخنرانی و حضور در جلسات، 
از برنامه های دیگر حضور در نیویورک بود اظهار داشت: در همین 

زمینه یک سخنرانی در جمع صاحبنظران شورای روابط خارجی 
آمریکا و جامعه آسیا، یک سخنرانی در جمع مدیران و اندیشمندان 
و یک سخنرانی در جمع مدیران مسئول مطبوعات و رادیو تلویزیون 
های به نام آمریکا صورت گرفت، همچنین جلس��ه ای با رهبران 

آمریکایی برگزار شد.
روحانی افزود: البته از همه پر شورتر حضور در جمع ایرانیان آمریکا 
بود. همان شور و نشاطی که در ایران و در بین جامعه ایرانی احساس 
می کنیم در ایرانیان خارج از کشور نیز مالحظه می شود و به واقع 
ما از آنها روحیه گرفتیم. وی همچنین به مصاحبه های خود و انجام 
یک مصاحبه مطبوعاتی اشاره کرد و گفت: هدف اصلی ما این بود 
که موضوعات مهمی که مدنظر ماس��ت از قبیل مسأله هسته ای، 

امنیت منطقه، مسائل سوریه و فلسطین دنبال شود.
رییس جمهور گفت: همچنین مبارزه با خشونت در جهان از دیگر 
اهداف ما بود که در این زمینه پیشنهادی در سخنرانی من مطرح 
شد که در پی آن، راه حلی برای مبارزه با خشونت در جهان اندیشه 
و دنبال شود. در ادامه این نشس��ت خبری رییس جمهور با اشاره 
به طرح مسأله سوریه در مذاکرات گفت: در مسأله سوریه مباحث 

خوبی با مقامات اروپایی و عربی داشتیم.
وی همچنین درباره طرح مسائل هسته ای افزود: به طور طبیعی 
نسبت به مسائل هسته ای با کشورهای اروپایی بیشتر بحث کردیم 
و اولین جلسه1+5 در س��طح وزرا که از سال 2005 تاکنون انجام 

نشده بود تش��کیل ش��د که اولین گام برای حرکت به سمت حل 
مسأله هسته ای است.

روحانی خاطر نشان کرد: به اعتقاد من گام اول درست و خوب بوده 
که اتخاذ شده است.

 روحانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که اخباری درباره این که 
در جریان این سفر، رییس جمهور آمریکا درخواست مالقات با شما 
داشته، اما این فرصت در طول سفر فراهم نشده و در واپسین دقایق 
حضور شما در نیویورک، اوباما موفق به تماس تلفنی با شما شده 
است و در این تماس چه گذشته است، گفت: در همان روزهایی که 
به این س��فر عازم بودم، اولین خبرها را دریافت کردم که مقامات 
آمریکایی ابراز تمایل کردند که با ما مالقاتی داشته باشند و وقتی 

وارد نیویورک شدم این مسأله مفصل تر مطرح شد.
رییس جمهور با اش��اره به این که ما زمان کافی نداشتیم که این 
مالقات صورت گیرد، ادام��ه داد: زمان کافی نب��ود که مالقات به 
صورت دلخواه و مفید باشد و نقطه نظرات به طور کامل مطرح شود، 

به همین دلیل این درخواست را نپذیرفتیم.
رییس جمهور با اش��اره به این ک��ه اعالم کردیم که در این س��فر 
مقدمات الزم ب��رای این مالقات فراهم نش��ده اس��ت، ادامه داد: 
این مسأله البته در آمریکا سر و صدا کرد. رس��انه های آمریکایی 
عنوان کردند که آمریکا تحقیر شده و درخواست مالقات داده، اما 
درخواست آن رد شده است که البته مسأله به این شکل نبود. رییس 
قوه مجریه ادامه داد: درست در لحظه ای که آماده حرکت به سمت 
فرودگاه بودیم اطالع دادند که کاخ سفید با سفیر و نماینده دائم ما 
در نیویورک تماس گرفته و درخواست چند دقیقه مکالمه تلفنی 
را داشته است، به همین دلیل با موبایل سفیرمان تماس گرفتیم و 

این مکالمه انجام شد.
روحانی درب��اره مباحث طرح ش��ده، گف��ت: بحثی که ب��ا اوباما 
 داش��تیم عمدتا مس��أله هس��ته ای ب��ود. گفتی��م این مس��أله، 
ن��ه تنها حق م��ردم ای��ران اس��ت، بلکه غ��رور ملی مل��ت ایران 
 اس��ت که رییس جمهور آمری��کا هم عن��وان کرد ما ب��ه حقوق 

هسته ای ملت ایران اذعان داریم.
وی ادامه داد: درباره1+5 گفتم با دریچه ای که از سوی ملت ایران 
ایجاد شده باید از این فرصت استفاده و در این مسأله تسریع کرد که 
رییس جمهور آمریکا گفت من به وزیر خارجه دستور می دهم که 
در این امر تسریع داشته باشد. عمده بحث ما این بود که در بحث 

هسته ای با سرعت بیشتری عمل کنیم.
رییس جمهور گفت: به طور کلی هر گونه سیاس��تی که از سوی 
جمهوری اسالمی ایران اتخاذ شود، در چارچوب عزت و مصلحت و 

سیاست کلی که رهبری ترسیم کردند، خواهد بود.

روحانی با دست پر، به ايران بازگشت 

 جان کریاقدامات در چارچوب سیاست رهبری خواهد بود
 به سوريه هشدار داد

وزیرخارجه آمریکا هشدار داد دولت سوریه در صورت عدم 
پایبندی به قطعنامه صادره از سوی شورای امنیت درباره 
نابودی سالح های شیمیایی این کشور، مجازات خواهد شد.
به گزارش صدای روس��یه، جان کری وزیر خارجه آمریکا 
روز جمعه هش��دار داد که س��وریه درصورت عدم تبعیت 
از قطعنامه ش��ورای امنیت درباره سالح های شیمیایی با 

واکنش های این نهاد بین المللی مواجه خواهد شد.
وی در این ارتباط گفت: درصورتی که دولت سوریه موفق 
به انجام این کار نش��ود باید با عواقب آن مواجه شود. جان 
کری توافق ایجاد شده درباره سوریه را که پس از مذاکرات 

طوالنی مدت کسب شد یک دستاورد تلقی کرد. 

تماس تلفنی اوباما و روحانی 
يک لحظه دراماتیک بود

خبرگزاری فرانس��ه در واکنش به تماس تلفنی رؤسای 
جمهوری آمریکا و ایران گزارش کرد، اولین تماس تلفنی 
غافلگیرکننده بی��ن اوباما و روحانی ن��ه تنها یک لحظه 
دراماتیک در روابط تهران- واش��نگتن بلکه یک لحظه 

دراماتیک در دیپلماسی دیجیتال هم بود.
اولی��ن تم��اس تلفن��ی غافلگیرکنن��ده روز جمعه بین  
باراک اوبام��ا رییس جمه��ور آمریکا و حس��ن روحانی  
رییس جمهور ایران نه تنها یک لحظه مهیج و دراماتیک 
در روابط ایران و آمریکا، بلکه ی��ک لحظه دراماتیک در 

زمینه دیپلماسی دیجیتال نیز بود.

نشست ژنو2 درباره سوريه 
اواسط نوامبر برگزار می شود

دیپلمات های آگاه اعالم کردند که نشست ژنو2 درباره 
سوریه با هدف حل بحران این کشور اواسط نوامبر برگزار 

خواهد شد.
اخضر ابراهیمی قرار است اواخر اکتبر مقدمات برگزاری 
نشست ژنو2 را فراهم کند. گفتنی است اعضای شورای 
امنیت سازمان ملل متحد با اجماع، پیش نویس قطعنامه 
ای را درباره س��الح های شیمیایی در س��وریه تصویب 
کردند. ای��ن قطعنامه بر رهایی س��وریه از س��الح های 
شیمیایی تأکید دارد و سوریه را به مجازات خود به خود 

تهدید نمی کند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

سپاه، حافظ انقالب است 
سردار جعفری/ فرمانده سپاه  

در انقالب اسالمی آنچه که خیلی مهم است و دنیا را شگفت زده کرده 
همین استمرار وضعیت انقالبی و ماندن انقالب اسالمی در مسیر اولیه 

خود است. 
اینجا سپاه پاس��داران همین مس��ئولیت را بر عهده دارد؛ یعنی حفظ 
انقالب. س��پاه تنها نهادی در نظام مقدس جمهوری اسالمی است که 
تأسیس شده تا انقالب اسالمی را حفظ و پاسداری کند و دستاوردهای 
آن را نگه دارد و حتی به قول رهبر معظ��م انقالب در جهت گیری  های 
انقالب اس��المی نقش ایفا کند،  بنابراین مس��ئولیت فرمانده س��پاه، 
مس��ئولیت خیل��ی خطی��ر و 
س��نگینی اس��ت. البته به جز 
تحمل فشار و بار سنگین این 
مس��ئولیت، خادم��ی انقالب 
اسالمی و خدمتگزاری به مردم 
مؤمن و انقالبی ایران اسالمی 
که همه انقالب اسالمی مدیون 
دین و ایم��ان آنهاس��ت، جز 

مجاهدت کار دیگری نیست.
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احتمال دعوت روحانی به مجلس

عبدالرضا مصری سخنگوی هیأت رییسه مجلس گفت که هنوز در هیأت رییسه بحثی در این باره 
صورت نگرفته و ابتدا باید موضوع حضور آقای روحانی در مجلس بین دو طرف بررسی شود و بعد از 

آن، هیأت رییسه جزئیات آن را تعیین خواهد کرد.

 ذوق زدگی، قدرت 
چانه زنی راکم می کند

سخنان آيت اهلل   سیستانی 
در ديدار ظريف

توکلی نماینده مردم ته��ران در مجلس گفت: ش��عف غیرمعقول برخی، از 
گفتگوی رییسان جمهور ایران و آمریکا به ضرر ملت ایران بوده و قدرت چانه 

زنی مسئوالن را کم می کند.
احمد توکلی گفت: مواضع ابراز ش��ده از سوی رییس جمهور و هیأت همراه 
و نیز رفتار مناسب دیپلماتیک دکتر روحانی نشان می دهد که در مجموع، 
ما یک قدم پیش هستیم. وی با اشاره به این که در این باره باید چند نکته را 
مورد توجه قرار داد، افزود: در وهله نخست باید دانست آمریکا همواره با ما به 
طور مش��روط برخورد کرده و ما نیز در طول سالیان گذشته و حداقل در دو 
دهه اخیر همواره شروط آنها را رد کرده ایم. نماینده مجلس ادامه داد: باید به 
یاد داشته باشیم که امروز پیش شرط های مطرح شده برداشته شده است. 

اخبار تازه  ای از مالقات ظریف وزیر امور خارجه ایران با آیت اهلل سیستانی 
منتشر شده است 

به گزارش مشرق در سفر شهریور ماه محمد جواد ظریف به عراق و دیدار 
وی با آیت اهلل سیس��تانی، این مرجع تقلید ضمن تقدیر از دیدگاه های 
ظریف، به وی گفته است:  اخیرا کتاب »سفیر « شما را خوانده ام. من شما 

را مرد علم و عمل می دانم. خاطرات شما خوب و خواندنی بود.  
آیت اهلل سیستانی همچنین خطاب به وزیر خارجه کشورمان گفته است:   
اقتدار امروز شما مرهون رهبری هوشمند ایران اسالمی است. مشکالت 
کنونی عراق هم ناشی از نداشتن رهبری چون حضرت آیت اهلل خامنه ای 
است. قدر رهبر عزیز خود را بدانید. من هر روز برای ایشان دعا می کنم. 

USA Today در گزارشی به خبر تماس تلفنی باراک 
اوباما و حسن روحانی -رؤسای جمهور آمریکا و ایران- 

پرداخته است.
اوباما اعالم کرد با روحانی درباره برنامه هس��ته ای ایران 
صحبت کرده و قرار ش��ده تیم های مذاکره کننده را به 

سوی یک تفاهم احتمالی هدایت کنند.
رییس جمهوری آمریکا گف��ت: درحالی که به طور حتم 
موانع بزرگی برای حرکت به جلو وجود خواهد داش��ت  
و موفقیت ب��ه هیچ وجه حتمی نیس��ت، ب��اور دارم که 

می توانیم به راه حلی جامع دست یابیم. 
وی با تکرار ادعای خ��ود، تأکید کرد آمریکا به هیچ وجه 
به ایران اجازه نخواهد داد ایران به سالح هسته ای دست 
یابد. کاربری که به نام روحانی نیز فعال است نوشته بود:  
در زمینه بحث هسته  ای، با اراده سیاسی، راهی برای حل 
فوری مسأله وجود دارد. در یک توئیت دیگر نوشته شده 
است که روحانی به اوباما گفته: من از میهمان نوازی شما 
و تماس تلفنی تان متش��کرم. روز خوبی داش��ته باشید 
آقای رییس جمهور. USA Today همچنین به نقل از 
یک از مقام ارشد دولت که در موضوع ایران کار می کند 
نوشت:  این  تماس ساعت2:30 بعد از ظهر به وقت محلی 

صورت گرفته و 15 دقیقه به طول انجامیده است.

نقوی س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارجی مجلس، با اشاره به این که روحانی به نمایندگی 
از نظام در آمریکا عمل کرد، گف��ت: روحانی مجوز الزم 

برای گفتگو با اوباما را از نظام گرفته بود.
سیدحس��ین نقوی حس��ینی با اش��اره به تماس تلفنی 
رؤسای جمهور آمریکا و ایران گفت: تماس تلفنی اوباما 
با دکتر روحانی، در آخری��ن لحظاتی که رییس جمهور 
کشور قصد بازگش��ت به ایران را داش��ت، نشان دهنده 
تس��لیم آمریکایی ها در برابر مقاومت و ایستادگی ملت 
ای��ران علیه س��لطه پذیری ب��ود و آنها باالخ��ره مجبور 
ش��دند در برابر عظمت و عزت ملت ایران و رهبری نظام 
جمهوری اسالمی تسلیم شوند. نماینده مردم ورامین و 
پیشوا در مجلس افزود: این گفتگو، زمینه ساز نشست ها 
و گفتگوهای دیگری اس��ت تا مشکالت و مسائل ایران و 
آمریکا به ویژه در پرونده هس��ته ای مورد بحث و بررسی  
قرار گیرد. نقوی حسینی با اش��اره به این که جمهوری 
اس��المی ایران به دنبال حل و فصل پرونده هس��ته ای 
جمهوری اسالمی ایران است، ادامه داد: ایران اعتقاد دارد 
در فعالیت های هسته ای در چارچوب مقررات بین المللی 
حرکت کرده و برخوردهای اتحادیه اروپا و غربی ها با این 

مسأله بر اساس حق و عدالت نیست.

سخنگو هیئت رئیسه مجلس ش��ورای اسالمی در خصوص 
مذاکرات روحانی و هی��ات همراه با مقام��ات آمریکایی در 
نیویورک گفت: آنچه که امروز انجام شده گفتگو بوده برای 
ارزیابی مذاکره، گفتگو با آمریکا به معن��ای برقراری رابطه 
نیس��ت و بعید می دانم با توجه به پیش��ینه تاریخی ایران و 
آمریکا دوستی محقق ش��ود این تعامل فقط برای دفع شر 

و ضرر است.
عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان 
اینکه گفتگوی اولیه اوباما و روحانی به معنای مذاکره نیست، 
اظهار داش��ت: این گفتگو ها پیش مذاکره اس��ت و مبنای 
مذاکرات آتی را مشخص می کند. نماینده مردم کرمانشاه در 
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه  جمهوری اسالمی 
برای مذاکرات گارد نگرفته است، اظهار داشت: موضع گیری 
روحانی در سازمان ملل و پافشاری بر اصول قابل تقدیر است.

مصری گفتگو را اولین مرحله مذاکره خواند و گفت: گفتگو 
مرحله ای برای مذاکره و مذاکره مرحله ای برای تنش زدایی 
و رسیدن به چارچوب است و در مراحل بعدی بر قراری رابطه 
و دوستی وجود دارد. وی با تاکید بر اینکه گفتگو با آمریکا به 
معنای برقراری رابطه و دوستی نیست، اظهار داشت: آن چه 
تا االن انجام شده گفتگویی است برای ارزیابی انجام مذاکرات 

با آمریکا و تا مرحله برقراری رابطه راه طوالنی باقی است.

الریجانی رییس مجلس گفت :  انگیزه های بس��یاری برای 
مقابله با ایران وجود دارد، اما با الفبای گذشته نمی توانند افراد 
را علیه ایران دور هم جمع کنند. برداشت من این است که 
زیر لفافه ای که آمریکا سخن می گوید، همچنان بغض خود 

را نسبت به ایران نشان می دهد.
وی با اش��اره به این که بیان آمریکایی ه��ا در چند روز اخیر 
متفاوت است،گفت: اما چیزی که باید به آن توجه کنیم عمل 
آنهاست، ما نیاز به الفاظ نداریم، ما به رفتارها نگاه می کنیم. 
رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: آنها چند قلم تحریم 
برای ایران ص��ورت دادند، اما اگر واقع��ا معتقدند زمان حل 
مسائل هسته ای فرا رسیده، تالش جمهوری اسالمی ایران 
نیز بر همین مسأله است. وی خطاب به آمریکایی ها گفت: 
مبادا به دنبال زیاده خواهی باشید و تصور کنید ایران خسته 
است. الریجانی تصریح کرد: ما در این که راه را با مقاومت طی 
کردیم، خسته نیستیم و احساس می کنیم جمهوری اسالمی 
ایران عزتمندانه از دستاوردهای خود صیانت کرد و یک راه 
بیش��تر وجود ندارد؛ زبان تهدید را بردارید بعد می توانید با 
ایران به تفاهم برسید. وی با تأکید براین که مسیر دیپلماتیک 
باز است، افزود: ولی این که هر از گاهی گفته می شود پرونده 
جنگ هم روی میز است، حرف خوبی نیست، نباید پز جنگ 

را به ایرانی ها بدهید.

مجلس سخنگوبین الملل مجلس

 پشت پرده
تماس تلفنی اوباما  و  روحانی

 روحانی مجوز گفتگو 
با اوباما را داشت

گفتگو با آمريکا برای دفع 
شر است نه برقراری رابطه 

 ما به عمل آمريکا
نظر داريم 
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تجهیزات   اماکن تفريحی اصفهان 
استاندارد است

مدیرکل اداره اس��تاندارد اس��تان اصفهان گفت:90 درص��د تجهیزات 
شهربازی ها و اماکن تفریحی اصفهان استاندارد است.

 غالمحسین شفیعی با اش��اره به برگزاری س��ومین همایش مسئولین 
استاندارد سازی شهربازی ها در اصفهان گفت: بازرسین این اداره کل در 
راستای استانداردسازی شهربازی ها و سایر اماکن تفریحی استان، اقدام 
به تش��کیل پرونده حقوقی برای بیش از50 شهربازی و پلمب کامل 37 
شهربازی نموده اند و در حال حاضر  از حدود400 تجهیز، نزدیک به90 

درصد آن با استانداردهای ملی ایران مطابقت پیدا کرده اند.

  مراجعه روزانه 41 هزار نفری
 به میادين میوه و تره بار استان

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
اظهار داشت: روزانه41 هزار نفر برای خرید مایحتاج خود به میادین میوه 
و تره بار مراجعه می کنند. به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی 
شهرداری اصفهان، سیدرضا حکیم اظهار داشت: روزانه41 هزار نفر برای 
خرید مایحتاج خود به میادین میوه و تره بار مراجعه می کنند که این آمار 

در روزهای پنج شنبه افزایش می یابد.

 افزايش40 درصدی ترافیک
 در روزهای اول مهر ماه

مسئول ستاد مهر معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان از افزایش 40 
درصدی ترافیک در روزهای اول مهر ماه خبر داد.

به نقل از اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، 
علیرضا صلواتی با بیان این خبر گفت: روز اول مهر ماه ترافیک شهر اصفهان 
نسبت به فصل تابستان40 درصد افزایش یافت. وی با بیان این که1200 
دستگاه اتوبوس در سطح شهر فعال است، افزود: مسافران اتوبوسرانی نیز 

در روز اول مهرماه30 درصد افزایش داشته است.

 تشديد نظارت بر
 لوازم آرايشی و بهداشتی

معاون وزیر و رییس س��ازمان غذا و دارو، ضمن تأکید بر تشدید نظارت 
بر مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداش��تی، دالیل قاچاق دارو در ایران را 
تشریح کرد. به گزارش مهر، رسول دیناروند در خصوص نظارت بر مواد 
غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی گفت: متأسفانه در این حوزه نظارت جدی 
وجود نداشته و مدیریت ضعیفی داشتیم و نتوانستیم این مسئولیت را به نحو 
شایسته انجام دهیم، اما  برنامه های نظارتی را در این حوزه تشدید خواهیم 
کرد تا کاستی های گذشته جبران شود. وی گفت: متأسفانه حساسیتی که 
در خصوص نظارت بر دارو وجود داشته است درمورد مواد غذایی نبوده به 
همین لحاظ در حال حاضر شرایط خوبی در این حوزه نداریم. دیناروند 
راهکار مقابله با این اتفاق را نظارت در تمام مراحل تولید و توزیع دانست 
و افزود: نظارت قبل از ورود به بازار کافی نیست و باید سعی کنیم فرآورده 

هایی که قرار است در بازار عرضه شود بدون پروانه صورت نگیرد.

اخبار کوتاه

تالش می کنم خدمتگذار 
شهروندان باشم

مرتضی سقاییان نژاد /شهردار اصفهان

از خدای بزرگ می خواهم توفیق خدمت به شهروندان اصفهانی را به من 
عنایت کند و من بتوانم خدمتگزار خوبی برای آنان باش��م. امیدوارم بار 

سنگین مسوولیت را با کمک شهروندان بردوش کشم.
باید برای جل��ب اعتماد ش��هروندان تالش س��ال های گذش��ته بارها 
گفته ام که دی��وار بلند ب��ی اعتمادی میان ش��هرداری و ش��هروندان 
کوتاه شده اس��ت.  ولی باید توجه داشته باش��یم که دیوار بی اعتمادی 

میان ش��هرداری و شهروندان 
 کامال از بین نرفته است باید در 
س��ال های آینده تالش کنیم 
که این دیوار به صورت کامل از 
میان برداشته شود.  باید تالش 
کنیم مش��ارکت ش��هروندان 
 افزایش یابد و نباید به شیوه ای
 عم��ل کنی��م ک��ه س��رمایه 

اجتماعی را از دست بدهیم.
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چهره روز
انتشار کتاب »جستجو در اینترنت، مفاهیم و روش ها«

 کتاب »جس��تجو در اینترنت، مفاهیم و روش ها«، همراه با آشنایی با پایگاه های اطالعات 
علمی الکترونیک، توسط انتش��ارات دانشگاه آزاد اس��المی واحد اصفهان )خوراسگان( به 

چاپ رسید.
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پیام تبريک شورای هماهنگی جبهه اصالحات به استاندار:

نقش آفرينی در مسیر توسعه استان را می طلبیم 
شهردار منطقه 10 اصفهان؛

رشد 38 درصدی صدور پروانه های ساختمانی

معاون ريیس جمهور و ريیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری؛ 

بازگرداندن »جام شیردال« به جای الواح هخامنشی!

 

ش��ورای هماهنگی جبهه اصالحات اس��تان اصفهان طی پیامی 
به استاندار اصفهان آورده اس��ت: سیاست های غیر کارشناسی و 
غیر ملی و بارگذاری بیش از حد ب��ه رودخانه زاینده رود منجر به 
فصلی شدن تنها رودخانه دائمی دشت مرکزی ایران و پیشروی 

کویرشده است.
 در این پی��ام خطاب به اس��تاندار جدید اصفهان آمده اس��ت: در 
س��ال های اخیر در اثر برخی کج اندیشی ها و برنامه های غلط از 
س��وی مدیران مرکزی و منطقه ای، روند توسعه استان با مشکل 
مواجه گردیده اس��ت و اصفهان تحت تأثیر این ب��ی تدبیری ها 
در معرض تخریب س��رمایه های عظی��م و ملی انباش��ته در آن 

اعم از س��رمایه های اقتصادی، انس��انی، اجتماع��ی و فرهنگی 
ق��رار گرفته اس��ت. در ادامه این پی��ام آم��ده: آالیندگی محیط 
زیست،کمیابی آب و بیابان زایی، توزیع نامناسب جمعیت و فعالیت 
 در پهنه جغرافیای اس��تان، حاشیه نش��ینی، نابرابری و بیکاری، 
آس��یب های اجتماعی، آسیب پذیری س��المت و نشاط جامعه، 
ناکارآمدی سیس��تم اداری و نارسایی س��از و کارهای پشتیبان 
فعالیت های اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی و نهادینه نش��دن 
آزادی های قانونی از جمله چالش های امروز استان است. شورای 
هماهنگی جبهه اصالحات اس��تان اصفه��ان در ادامه خطاب به 
استاندار جدید اصفهان آورده اس��ت: اگر چه در چنین شرایطی 
سکان مدیریت استان را در دست گرفته اید، اما با همه این بیم ها 
و نگرانی ها خوش��بختانه وجود فرصت ه��ا و قابلیت های فراوان 
نویدبخش تحول است. در ادامه آمده است: حاکم شدن عقالنیت و 
تدبیر در نظام مدیریت کشور، جوانه زدن نهال امید در نهاد مردم و 
جوانان، فرهنگ کار آفرینی، پشتکار و خرد ورزی و مشارکت جویی 
مردم اصفهان، وجود صاحبنظران و کارشناسان خبره و سندهای 
توسعه مدون استانی، وجود زیرساخت ها و مزیت های افتصادی، 
فرهنگی،اجتماعی و باالخره موقعیت ویژه جغرافیایی و ارتباطی 
استان و نقش سرمایه های انسانی استان در مدیریت کشور، فرصت 

ها و قوت های ارزشمندی است که نباید آنها را دست کم گرفت.

رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در پایان سفر 
خود به آمریکا، یک ش��یء تاریخی را ب��ه وطن باز گرداند. 
وی قرار بود در این سفر مذاکراتی برای بازگرداندن الواح 

هخامنشی به کشور داشته باشد.
محمد علی نجفی معاون ریس جمهور و رییس س��ازمان 
میراث فرهنگی و گردش��گری که همراه با حجت االسالم 
روحانی رییس جمهور به نیویورک سفر کرده بود به ایران 

بازگشت.
نجفی در بازگشت به ایران یک ش��یء تاریخی متعلق به 
ایران را نیز همراه داشت که یک جام نقره ای شیردال است.
طبق آنچه در رس��انه های غربی منتش��ر ش��ده اس��ت: 
»واشنگتن یک اثر باستانی متعلق به قرن 7 پیش از میالد 

که آن را از یک قاچاقچی کشف و ضبط کرده بود را به ایران 
بازگردانده است.«

توئیتر وزارت خارجه آمریکا به زبان فارسی این توضیحات را 
درباره این اثر منتشر کرده است: »آمریکا 25سپتامبر یک 
شیء تاریخی را که توسط گمرک آمریکا در2003 از یک 

قاچاقچی عتیقه مصادره کرده بود را به ایران بازگرداند.«
در توضیحات بیش��تر درب��اره این اث��ر نیز آورده اس��ت: 
»این ش��یء تاریخی یک جام نقره ای ش��یردال متعلق به 
قرن7پیش از میالد اس��ت که احتماال از غاری در شمال 
غربی ایران به سرقت رفته اس��ت.« معاون رییس جمهور 
و رییس س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری اگرچه 
در برنامه های س��فر خود به نیوی��ورک، برقراری تعامل و 
پیگیری در بازگش��ت الواح هخامنش��ی از مؤسسه شرق 
شناسی شیکاگو به ایران را عنوان کرده بود، اما به هر حال، 
بخت با وی همراه بوده و دس��ت خالی به ایران بازنگشت. 
نجفی جام نقره ای ش��یردال را به وطن ب��از گرداند. الواح 
هخامنشی ایران بیش از 70 سال است که به بهانه ترجمه و 
پژوهش در مؤسسه شرق شناسی شیکاگو باقی مانده بود  و 

سیاست های آمریکایی اجازه خروج آنها را نمی داد.
الواح هخامنش��ی برای مدت س��ه س��ال به منظور انجام 

پژوهش های گسترده به مؤسس��ه شرق شناسی شیکاگو 
به امانت داده ش��ده بود. ای��ن الواح که گل نوش��ته های 
عصر هخامنش��ی با خطوط میخی و عیالمی بود، نیاز به 
 خوانده شدن توسط خط  شناسان و کارشناسان مؤسسه 

شرق شناسی شیکاگو داشت.
مؤسسه شرق شناسی شیکاگو در سال1327 تعداد 179 
لوح را به ایران پس داد و در سال1350 نیز 37 هزار و 74 
خرده الواح را مس��ترد کرد. مطالعات مؤسسه شیکاگو تا 
پس از سال1350 نیز ادامه داش��ت و در سال 1383 نیز 
300 لوح دیگر را به موزه ملی ایران ارسال کردند. مؤسسه 
شرق شناسی شیکاگو وعده داده بود باقی مانده الواح را نیز 
در نوبت های بعدی پس از پای��ان مطالعات پس می دهد، 
اما در پی سیاس��ت بازی های آمریکا، ای��ن الواح، هنوز به 
ایران بازگردانده نشده بود. رییس سازمان میراث فرهنگی 
و گردش��گری طی روزهای اخیر در س��فر به نیویورک از 
دپارتمان گردشگری و هتلداری دانشگاه نیویورک بازدید 
داشت و مذاکراتی را برای همکاری های فی ما بین انجام 
داد. نجفی با جمعی از دانشجویان نخبه و فارغ التحصیالن 
ایرانی نیز نشس��تی صمیمان��ه برگزار و با هی��أت امنای 

american Institute مالقات کرد.

شهردار منطقه10 اصفهان گفت: بنا به درخواست شهروندان، 
صدور پروانه های ساختمانی نسبت به سال گذشته 38 درصد 

در این منطقه رشد داشته است.
 به گزارش خبرگزاری فارس صدور پروانه های ساختمانی در 
منطقه 10 اصفهان نسبت به سال گذش��ته 38 درصد  رشد 

داشته است.
بهمن احمدی  در گفتگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار  
داشت: موقعیت جغرافیایی و شرایط ویژه منطقه10، از لحاظ 
برخ��ورداری از زمین های مناس��ب برای توس��عه واحدهای 
مسکونی، س��اخت و سازهای متناس��ب و بهره برداری مفید 

 از بافت های فرسوده، س��بب درخواس��ت برای صدور مجوز 
ساخت و ساز در این منطقه است.

وی ادامه داد: رونق و توسعه ساخت و ساز شهری و مشارکت 
شهروندان در تهیه و تأمین پروانه های ساختمانی، این منطقه 
را با رشد نسبی نسبت به سال گذشته، با افزایش38 درصدی 
در متراژ و افزایش24 درصدی در تع��داد پروانه روبه رو بوده 

است.
ش��هردار منطقه10 اصفهان افزود: علیرغم رکود مس��کن و 
استراحت بازار مسکن، رش��د آمار صدور پروانه در پنج ماهه 
ابتدای سال نسبت به سال قبل با افزایش خوبی روبه رو بوده  
و این نشان از توسعه شهری متناس��ب با نیازهای شهروندان 

است.
احم��دی تأکید ک��رد: نبای��د نادی��ده گرفت که این رش��د 
 مرهون عملک��رد صحیح، مناس��ب و تالش ه��ای بی وقفه و 
کارکرد گروهی و کارشناس��انه معاونت شهرس��ازی همراه با 
دیدگاه توس��عه متوازن الگوی معماری و شهرسازی اسالمی 

است.
وی در پای��ان گفت: با افزایش صدور پروانه های س��اختمانی 
مشکل مسکن بسیاری از اقشار کم درآمد نیز مرتفع  و شرایط 

اسکان بسیاری از شهروندان نیز فراهم می شود.
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روز گذشته مدیریت استان 
فاطیما 
اصفه��ان ش��اهد صحن��ه انصاری

خداحافظی مردی بود که 
به گفته خود، کارنامه درخشان چهار سال خدمت 
خود را با افتخار در دس��ت گرفت و مس��ند ریاست 
استان را به فردی دیگر واگذار کرد که او نیز همانند 
خودش زاده این دیار است. علیرضا ذاکر اصفهانی 4 
سال گذشته را با تمام خوبی ها و بدی ها در عرصه 
های اجتماعی، سیاس��ی، اقتصادی و ... پش��ت سر 
گذاش��ت و اینک رس��ول زرگر پور آمده است تا در 
کنار مردم به مدیریت استان، آن هم به شیوه اعتدال 

بپردازد. 
روز گذش��ته در مراس��م تودیع و معارفه استاندار 
اصفهان، مراسمی در اصفهان برگزار شد که در این 
مراسم نیم روزه عبدالرضا رحمان فضلی وزیر کشور، 
آیت اهلل یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان، 
عباسعلی منصوری رییس مجمع نمایندگان استان 
اصفهان و علیرضا ذاکر اصفهانی اس��تاندار س��ابق 

استان به ایراد سخن پرداختند که در ادامه گزارش 
گزیده ای از صحبت های آنها را می خوانید:

 وزير کشور / عبدالرضا رحمان فضلی 
    برخورد سیاس��ی امروز دنیا ب��ا ایران نتیجه 
برخ��ورد دکت��ر روحان��ی از طریق دیپلماس��ی 
بین الملل با دنیاست. چرا وقتی برخی رسانه های 
غربی به دنب��ال بهانه جوی��ی از ایران اس��المی 
هستند باید به گونه ای برخورد کنیم که آنها ما را 
بی منطق و حامی زور و تروریسم معنا کنند؟  در 
حالی که ایران اسالمی قطعا چنین نیست و برخی 
برخوردها و اظهار نظرها س��بب ش��ده شناخت 

اشتباهی از ما ایجاد شود.
    امروز گفتمان اعتدال به عنوان مش��ی آقای 
روحانی، با عقل، شرع، علم و عرف همخوانی دارد 
و در رفتارهای فردی و اجتماع��ی افراد نهادینه 
شده است. اعتدال باید به معنای دوری از افراط و 
تفریط هم ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... 

در زندگی ایرانیان نهادینه شود. ما از افراطی گری 
و تندروی ها خیلی ضربه  خورده ایم و تندروی از 
مشی عقل خارج است و انسان را در دام رفتارهای 
غیر منطقی گرفت��ار می کند. دکت��ر روحانی در 
حرف و کالم و انتخاب نیرو و هم��ه ابعاد اجرایی 
کشور مش��ی اعتدال را در پیش گرفته است، به 
گونه ای که احساس امید و پویایی ایجاد می کند.

   اکن��ون وضعی��ت کش��ور به گونه ای اس��ت 
که اگر ق��رار باش��د ریی��س جمهور یک ش��ب 
از طریق س��یما ب��ه طور زن��ده با مردم س��خن 
بگوی��د، دیگر کس��ی نگ��ران این نیس��ت که به 
شخصیت فردی توهین ش��ود و یا کسی به کسی 
اته��ام بزند و یا قش��ر و گروهی را مورد تمس��خر 
قرار ده��د. همه باید ب��ا هم بنش��ینیم و منطق، 
 قان��ون و عق��ل را در تصمیم گیری هایمان حاکم

 کنیم. 
حزب ها و دس��ته های سیاس��ی هرچند که حق 
حیات دارند ولی بر اعتدال ایران اسالمی ارجحیت 

ندهیم و دین، انقالب و قانون را برای رس��یدن به 
گفتمان تعامل��ی از اولویت های اصل��ی کارمان 

بدانیم. 

ام�ام جمع�ه اصفه�ان / آي�ت اهلل 
سیديوسف طباطبايی نژاد

   علیرضا ذاک��ر اصفهانی حق��ا در مدت زمان 
حضورش در اصفهان در س��مت اس��تانداری به 
مردم اصفهان خدمت کرد.   یکی از وظایفی که 
مس��ئوالن بر عهده دارند علی الخصوص استاندار 
باید مدنظر داشته باشد، طبق فرمایش موال علی 
)ع( این است که کسی که ولی و متولی بخشی از 
امور مردم قرار می گیرد، چنانچه در اتاقش بر روی 
مردم برای حل مشکالت آنها باز نباشد و به سبب 
جایگاه سمت حقوقی خود، خودش را از مردم جدا 
کند عذاب خداوند، به طور حتمی شامل حال او 
خواهد شد. در تذکری باید یادآور شوم باز بودن 
در اتاق استانداری و باز بودن آغوش استاندار برای 

حل مشکالت مردم یک ضرورت است.

 استاندار اصفهان/ رسول زرگرپور
   در این جهت، هدایت و پشتیباني ائمه جمعه، 
نمایندگان مجلس و حضور پرنشاط و مؤثر مردم 
در حوزه هاي مختلف از جمله اقتصادي و سیاسي 
کارگشاست تا اصفهان در تراز اول استان ها قرار 
گیرد. اصفهان در20 سال گذشته با چالش هاي 
مختلفي مواجه بوده اس��ت که این مشکالت در 
یک شب قابل حل نیست. مهم ترین این چالش 
ها آب، آلودگي ه��وا و برخي پروژه ه��اي ناتمام 
مانند مترو، ورزشگاه نقش جهان، مصال ، خطوط 
راه آهن و عدم استفاده از ظرفیت هاي میراثي و 

گردشگري است. 
    با برنامه ریزي مناس��ب و اس��تفاده از منابع 
عظیم و ظرفیت مردم اس��تان اصفهان، مي توان 
بر این مشکالت غلبه و  اصفهان را زنده تر از قبل 
کرد. بس��تر الزم براي توس��عه و پیشرفت استان 
اصفهان ب��ه دالیلي از جمله فرس��ایش نیروهاي 
متخصص و کارآمد به دلیل اختالف سلیقه هاي 
سیاسي، سلب شده است. ماحصل آن بروز چالش 
هاي زیست محیطي، مس��ائل آب،  آلودگي هوا، 
مشکالت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تنزل 

رتبه استان از تراز اولي استان هاي کشور است.
    حل این مش��کالت جز با همکاري، وحدت و 
حضور نیروهاي کارآمد امکان پذیر نیست که این 
امر  اصلي ترین وظیفه ماس��ت. پس از34 س��ال 

خدمت به نظام، فرصت جدیدي به من براي اداي 
دین به زادگاهم فراهم شده است.

ريی�س مجم�ع نماين�دگان اس�تان 
اصفهان

عباسعلی منصوری
   الزم می دان��م از جان��ب همه نماین��دگان از 
علیرضا ذاکر اصفهان اس��تاندار س��ابق اصفهان 
تشکر کنم، چرا که باعث باز شدن گره  مشکالت 
بزرگی برای مردم استان اصفهان در طول4 سال 
خدمت خود شد. تصمیم مجمع نمایندگان این 
است که دلسوزانه و همه جانبه باید پشت استاندار 
قرار بگیرند تا در جهت پیشرفت و توسعه استان 

گام های خوبی برداشته شود.
   یک همکاری همه جانبه و حمایت از س��وی 
معاونان استانداری و استان با نمایندگان مجلس، 
شورای اسالمی برای خدمت بهتر و حل مشکالت 

بیشتر یک ضرورت محسوب می شود.

استاندار سابق اصفهان/علیرضا ذاکر 
اصفهاني

   هدف اصلي ام در طول چهار س��ال مدیریت 
استان، حذف قطب بندي هاي سیاسي و مرزبندي 
هاي اجتماعي، رعایت حقوق همه اقشار مردم و 
دیده شدن آنها در حوزه هاي کالن بود. امروز این 
استان از انسجام اجتماعي خوبي برخوردار است.

    اصفهان به عنوان قطب اصلي صنعت کشور 
داراي10 هزار واحد صنعتي است.70 درصد تولید 
آهن و فوالد کشور متعلق به این استان است، به 
طوري که ظرفیت فوالد خام استان هفت میلیون 
و800 هزار تن و با محص��والت جانبي حدود10 

میلیون تن است. 
از این مقدار دو میلی��ون و700 هزار تن ظرفیت 
در چهار س��ال اخیر محقق ش��ده اس��ت. با بهره 
برداري از کارخانه هاي جدید در دس��ت ساخت 
 و توس��عه فعالیت کارخانه هاي موجود، ظرفیت 
تولید فوالد در اس��تان ب��ه م��رز20 میلیون تن 

خواهد رسید.
   مهم ترین راه حل این مش��کالت، حرکت به 
سمت فناوري هاي برتر و استفاده از توان شرکت 
هاي دانش بنیان در مجموعه هایي مانند شهرک 
علمي و تحقیقاتي اصفهان اس��ت. اصفهان با 55 
هزار واحد نساجي در مقیاس بزرگ مقام اول را در 
کشور و از نظر صنعت فرش ماشیني مقام سوم را 

پس از بلژیک و ترکیه دارد.

معارفه رسول زرگر پور با حضور وزير کشور صورت گرفت 

زرگر پور: مطالبات اصفهانی ها سر لوحه کارها



چهره روزيادداشت

ورود چک    پول های جديد  50 هزار  تومانی 
به بازار

دبیرکل بانک مرکزی از ورود چک پول های50 هزار تومانی با طرح 
جدید به زودی به بازار خبرداد و گفت: مجوز انتشار اسکناس درشت 

صادر نشده است.
محمود احم��دی در گفتگو با مه��ر از آمادگی بان��ک مرکزی برای 
انتشار اسکناس درش��ت خبرداد و گفت: البته این موضوع در دوره 
جدید و فعالی��ت دولت یازدهم هنوز به صورت جدی مطرح نش��ده 
اس��ت. دبیرکل بانک مرکزی با بی��ان این که در عی��ن حال مجوز 
چاپ اس��کناس جدید نیز برای بانک مرکزی صادر نش��ده اس��ت، 
تصریح کرد: این در حالی اس��ت که بانک مرکزی برای انتشار چک 
پول های50هزار تومانی با طراحی جدید برنامه ریزی کرده است. وی 
با اعالم این که چک پول های جدید50 هزار تومانی بانک مرکزی با 
 طرح و اندازه جدی��د و فیچرهای امنیتی جدید ب��ه زودی وارد بازار 
می شود، عنوان کرد: بانک مرکزی قصد ندارد چک پول های قبلی را 
از بازار جمع آوری کند، بلکه چک پول های جدید به تدریج جایگزین 

آنها خواهد شد.

206 تیپ دو وارد مدار تولید می شود
با خودکفا شدن پالتفرم برق و الکترونیک خودروی 206 و سیستم اي 
ام اس موتورهاي تي یو 5، تولید 206 تیپ 5 و اس دي وي هشت از سر 

گرفته و از آغاز سال جاري تاکنون14 هزار دستگاه تولید شده است.
برنامه تولید این محصول تا پایان س��ال، 50 هزار دس��تگاه  و میانگین 
تولید روزانه آن400 دس��تگاه اعالم شده اس��ت که در صورت تأمین 
تمامي قطعات به تیراژ مورد نیاز خط��وط ایران خودرو و تقاضاي بازار، 
این محصول بیشتر از این هم تولید خواهد شد. بخشي از قطعات موتور 
تي یو 5 هنوز از خارج خریداري مي شود که برنامه ریزي هاي الزم انجام 

شده و به زودي این بخش نیز داخلي سازي خواهد شد.
با تکمیل شدن برنامه خودکفایی موتورهای تی یو 3 تا قبل از پایان سال 

جاری، 206 تیپ دو نیز بار دیگر در خط تولید قرار می گیرد..

خروج ايران از فهرست  وام گیرندگان 
بدحساب بانک جهانی

 بان��ک جهانی با خ��ارج ک��ردن ن��ام ای��ران از فهرس��ت وام گیرندگان 
بد حساب، اعالم کرد جمهوری اسالمی مبالغ معوقه وام خود را پرداخت 
کرده است. بانک جهانی همچنین اعالم کرد: واحد وام این بانک ) بانک 
بین المللی بازسازی و توسعه(، درپی پرداخت همه اقساط معوقه این وام 
ها، همه وام های ارایه ش��ده به جمهوری اسالمی ایران را از وضعیت غیر 
قابل اجرا به وضعیت اجرایی تغییر داد. بانک جهانی16 ژوئیه؛ زمانی که 
جمهوری اسالمی پرداخت قسط  79/1 میلیون دالری از وام حدودا700 
میلیون دالری را ش��ش ماه عقب انداخت، ایران را در وضعیت غیر قابل 

اجرا قرار داد.

نشست مشترک مسئوالن نمايشگاه 
تجارت و سرمايه گذاری جهان اسالم
 س��ومین روز از چهارمی��ن نمایش��گاه بی��ن الملل��ی تج��ارت و 
سرمایه گذاری جهان اسالم، 5 مهرماه در حالی به کار خود ادامه داد که 
چندین نشست و کنفرانس با موضوع جهان اسالم و آموزش در حاشیه 

این نمایشگاه برگزار شد.
در ای��ن کنفرانس ه��ا اس��اتید دانش��گاه های مال��زی و چند کش��ور 
اس��المی حاض��ر در این روی��داد بی��ن الملل��ی، در خص��وص موضوع 
آم��وزش، توس��عه و بس��ط آن در کش��وهای اس��المی و راهکاره��ای 
 دس��تیابی به اه��داف مدنظ��ر در زمین��ه آموزش ب��ه ایراد س��خنرانی

 پرداختند. 
برگزاری نشس��تی صمیمانه با حضور برخ��ی از غرف��ه داران ایرانی به 
 وی��ژه نمایندگان��ی از ات��اق بازرگانی اصفهان و کارشناس��ان ش��رکت 
نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان به دعوت از » الیاس عمر« 
رییس و مسئول برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی تجارت و سرمایه 
گذاری جهان اس��الم از دیگر برنام��ه هایی بود که در حاش��یه برگزاری 

نمایشگاه اتفاق افتاد.

شرکت های صنعتی استانی  
سازماندهی می شوند

حمیدرضا فودالگر رییس کمیسیون اصل44 قاون اساسی مجلس نهم 
در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به این که شرکت های صنعتی استانی بر 
اساس اصل44 نباید واگذار شوند اظهار داشت: کمیسیون اصل44 در این 
مورد نحوه ساماندهی آنها را بررسی خواهد کرد.نماینده مردم اصفهان در 
مجلس نهم، افزود: ساماندهی شرکت های صنعتی استانی باید در قالب 
یک مجموعه واحد سازمانی و زیر نظر حاکمیت دولتی قرار بگیرد. عضو 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس بیان داش��ت: واگذاری شرکت های 

صنعتی استانی مغایر با سیاست های اصل 44 است. 

اجاره مسکن تا 25 درصد 
افزايش يافت

عدم ايجاد اتاق 
مشترک ايران و امريکا

عضو هیأت مدیره اتحادیه کش��وری مشاوران امالک از افزایش18 تا 25 
درصدی اجاره بهای مسکن در تابستان امس��ال خبر داد و گفت: قیمت 
مسکن در بازار به کف رسیده است. حس��ام عقبایی در نشستی خبری با 
اشاره به رکود بازار مسکن در ماه های اخیر پس از گرانی قیمت ها در سال 
گذشته، اظهار داشت: در سه ماه پایانی سال91 و به خصوص در بهمن ماه، 
بازار مس��کن با افزایش کاذب قیمت در بخش کلنگ��ی و  آپارتمان  های 
نوساز مواجه ش��د که در کنار بی ثباتی در اقتصاد، موجب جهش بیش از 
معمول قیمت مسکن در تهران و دیگر کالن شهرها شد. وی با بیان این که 
کارشناسان مسکن پیش بینی می کردند در آستانه انتخابات بازار مسکن 
به یک رکود قیمت و ثبات برس��د، گفت: اما تصور نمی کردند که در این 

شرایط قیمت مسکن با کاهش مواجه شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کش��اورزی ایران می گوید: 
 ایج��اد  اتاق مش��ترک ای��ران و آمری��کا در ش��رایط فعل��ی امکان پذیر 

نیست.
  پدرام سلطانی درباره زمزمه های تشکیل اتاق مش��ترک ایران و آمریکا 
 پس از دیدارهای مقامات ایران و آمریکا در حاشیه اجالس سازمان ملل
  و به خص��وص مکالمات تلفن��ی روحانی و اوبام��ا، گف��ت: در ابتدا باید
  دو کش��ور درمورد راه اندازی ات��اق مش��ترک بازرگانی اب��راز تمایل و
 اعالم آمادگی کنند، البته می توان با همکاری الزم با سایر مراجع نسبت 

به تشکیل این اتاق اقدام کرد.
 وی ادامه داد: باید فضای تجاری میان دو کشور ایران و آمریکا مساعد شود 

و پس از آن اتاق مشترک شکل گیرد.

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان تنها راهکار 
تأمین آب مورد نیاز استان اصفهان را اجرای طرح های انتقال 
آب دانس��ت و گفت: طرح انتقال آب از خزر و خلیج فارس 
 کار غیر محیط زیس��تی و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه 

نیست.
مع��اون برنام��ه ری��زی و بهب��ود مدیری��ت ش��رکت  آب 
 منطق��ه ای اصفه��ان در ای��ن جلس��ه  مس��ائل رودخان��ه 
زاینده رود را شبیه به پندار دانست و گفت:  رشته کوه زاگرس 
مرکزی30 میلی��ارد متر مکعب آب س��االنه تولید می کند 
که90 درصد آن، آب س��ه رودخانه کارون، دز و زاینده رود 
را تأمین می کند. وی تصریح کرد: 27 میلیارد متر مکعب به 
رودخانه های  کارون و دز وارد می شود و حدود800 میلیون 
متر مکع��ب  وارد حوضه زاینده رود می ش��ود. علی اصالنی  
کارون و دز را عامل ایجاد تمدن خوزستان )شوش( و زاینده 
رود را عامل ایجاد تمدن اصفهان دانس��ت و گفت: دش��ت 
خوزستان از قدیم عمدتا با سیل ناشی از دو رودخانه کارون و 
دز  همراه بوده است و اصفهان عمدتا طبیعت خشک و همراه 
با قحطی آب داشته است. وی سرانه آب استان اصفهان را در 
حدود600 متر مکعب اعالم کرد و گفت: اس��تاندارد سرانه 
آب یک هزار متر مکعب است که استان اصفهان پایین ترین 

سرانه های آب را دارد.

گروه اقتصاد- دبیر اتاق تعاون اس��تان اصفهان با اشاره به 
سوابق درخش��ان تعاونی های مصرف در دوران هشت ساله 
دفاع مقدس گفت: شبکه گسترده شرکت های تعاونی مصرف 
با اتکا به تجارب دوران جنگ تحمیلی، در دوران تحریم نیز به 
حول و قوه الهی نسبت به رفع مشکالت معیشتی مردم اقدام 
نموده و همواره با توزیع عادالنه کاال، در کنترل نرخ تورم نقش 
بسزایی داشتند و می توان گفت شرکت های تعاونی مصرف، 

در اجرای جهاد اقتصادی پیشرو هستند.
محمد طاهری دبیر اتاق تعاون اس��تان اصفهان در جلس��ه 
کمیسیون تخصصی شرکت های تعاونی مصرف استان که 
در روز پنج ش��نبه مورخ92/7/4 در محل اتاق تعاون استان 
برگزار گردید، ضمن اشاره به مسائل و مشکالت تعاونی های 
مصرف بیان کرد: تعاونی های مصرف با هدف تأمین نیاز اعضا  
تشکیل گردیده و با اعمال نظارت اعضا  بر عملکرد تعاونی، از 
کمترین میزان تخلف برخوردارند و در شرایطی که مشکالت 
متعدد س��اختاری در نظام توزیع کاالی کشور وجود دارد، 
این بنگاه های اقتصادی با کمترین امکانات و حداقل منابع 
و عدم دریاف��ت خدمات از دولت، به بهترین ش��کل ممکن 
نس��بت به توزیع عادالنه کاالهای اساس��ی مورد نیاز مردم 

اقدام نموده اند.

ریی��س اتحادی��ه صن��ف صنایع دس��تي اصفه��ان گفت: 
 دخال��ت و نظ��ارت اتحادی��ه ط��ال و جواه��ر اصفه��ان به 
 دلی��ل ع��دم س��نخیت آن��ان ب��ا فعالی��ت هنرمن��دان 
 نق��ره کار، غی��ر اصولي اس��ت و بای��د قطع ش��ود، چرا که 
نقره کاران عضوي از مش��اغل صنایع دس��تي محسوب مي 

شوند.
 عباس ش��یردل در گفتگو با مهر اظهار داشت: مجمع امور 
صنفي و س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان 
باید ب��ه اعتراض مک��رر هنرمن��دان نق��ره کار در خصوص 
قطع دخال��ت ه��اي اتحادی��ه ط��ال و جواهر اصفه��ان از 
 فعالیت صنفي آنان ترتی��ب اثر دهند. وي با بی��ان این که 
نق��ره کاران در زیر مجموعه صنف اتحادیه صنایع دس��تي 
فعالیت مي کنن��د، افزود: تولی��د طال و جواه��ر هیچ گونه 
 سنخیتي با س��اخت مصنوعات نقره ندارد، اما در سال هاي

اخیر به دالیل غیر کارشناس��ي، مصنوعات نق��ره به عنوان 
زیورآالت تلقي ش��ده و ازآن هنگام اتحادی��ه طال و جواهر 
 ب��ا همی��ن عن��وان در کار ص��دور ج��واز کس��ب و فروش 
نقره کاران دخالت مي کند و از س��وي دیگر طال فروش��ان 
اشیاي نقره را در مغازه هاي خود به فروش مي رسانند که آن 

را کاري غیر اصولي و نادرست مي دانیم. 

گروه اقتص�اد- رییس ش��هرک علم��ی و تحقیقاتی 
 اصفهان از تولی��د صنعتی نانوالیاف، توس��ط ش��رکت 
دانش بنی��ان نانوتار پاک، مس��تقر در ش��هرک علمی و 

تحقیقاتی اصفهان خبرداد.
دکتر محمود ش��یخ زین الدین با بیان ای��ن که به الیاف 
 دارای قط��ر کمت��ر از500 نانومتر، »نان��و الیاف« گفته 
می  ش��ود، افزود: نانو الیاف دارای اس��تحکام و ظرافت 

بیشتری نسبت به سایر الیاف است.
 وی ب��ا بیان این ک��ه هرچند ای��ن الی��اف دارای قطری 
در حد نانو هستند، اما ممکن است طول آن ها به چندین 
 کیلومتر برس��د، ادامه داد: این مواد تاکنون توانسته  اند 
ایج��اد  فن��اوری  در  وس��یعی   دگرگون��ی  ه��ای 
 کرده و  چش��م انداز روش��نی در تح��والت صنعت نوید 

دهند.
رییس ش��هرک علمی و تحقیقات��ی اصفهان با اش��اره 
به این که در ح��ال حاضر مهم تری��ن روش برای تولید 
نانوالی��اف پلیم��ری، روش ریس��ندگی الکتریک��ی یا 
الکتروریس��ی )electro spinning( است، گفت: در 
 روش الکتروریسی می توان مواد دیگر مانند نانو ذرات یا 
نانو لوله ها را برای بهب��ود خواص نانوالی��اف، درون آن  

جای داد.

تعاونی صنفراهکار نانو

اجرای طرح های انتقال 
آب

 تعاونی های مصرف 
پیشرو در کنترل نرخ تورم

کاهش
صادرات نقره

  تولید صنعتی نانوالیاف
در اصفهان

اخبار کوتاه

4
بازار IT به نوسان افتاد

در ابتدای هفته گذشته قیمت در بازارIT طبق روند نزولی ارز، روند کاهشی داشت، به طوری که شرکت ها 
در روز دوشنبه هفته گذش��ته طبق یک برنامه ریزی قبلی تمام قیمت های خود را پایین آوردند، ولی بعد 

از سخنان رییس کل بانک مرکزی و افزایش بهای ارز مجددا قیمت ها از روز سه شنبه افزایش پیدا کرد.
 اعالم نظر نهايی دولت

درباره نرخ بنزين در روزهای آينده
وزیر نفت/ بیژن نامدار زنگنه

چند روزی صبرکنید دولت نظرش را اعالم می کند. در حال حاضر درحال 
مطالعه هستیم و با توجه به نظر مجلس و ارزیابی های دولت درباره قیمت 
بنزین تصمیم  نهایی خواهیم گرفت. میزان قاچاق برای تعیین نرخ بنزین 
اصل نبوده است، اما باید توجه داشت که تأثیر قیمت بر قاچاق هم بر کسی 
پوشیده نیست. باید بتوانیم تعهدات تأمین هزینه های یارانه و هم آنچه 
که قانون الزام شده اس��ت را انجام دهیم، چرا که قانون الزاماتی را برای 
دولت گذاشته که دولت مکلف 
است برای اجرای آن با مجلس 

تعامل کند. 
مهم تری��ن میادین نفت و گاز 
ما پارس جنوبی اس��ت و بعد 
مجموع��ه آزادگان ی��ا غرب 
کارون و امیدواری��م بان��ک 
مرکزی تمهیداتی بیندیش��د 

تا کار را پیش ببریم.
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مدیرعامل فوالدمبارکه اصفهان گفت: بنا بر اعالم انجمن جهاني 
فوالد، رتبه ایران در تولید فوالد جهان با صعود دوپله اي از17به 

15رسید.
مسعود سمیعی نژاد به روند روبه رشد شرکت فوالد مبارکه طي 
سال هاي اخیر اشاره کرد و افزود: دستیابي به اهداف تولید، اجراي 
طرح هاي توسعه و بهره برداري از آنها و به طور کلي رسیدن شرکت 
به باالترین افتخارات در این شرایط که غرب و دشمنان کشورمان 
خواهان انزواي مس��لمانان و به ویژه مردم شریف ایران هستند، 
ناشي از تفکرات بسیجي و روحیه  جهادگري کارکنان فوالد مبارکه 
در جبهه  تولید است که اگر چنین نبود محکوم به شکست بودیم، 
کما این که امروز در بخش صنعت کشور شرکتي را سراغ نداریم که 
در تمام اهداف و استراتژي هاي در نظر گرفته خود با به کارگیري 
سیاست اقتصاد مقاومتي تا به این اندازه موفق عمل کرده و مایه 

افتخار و سربلندي نظام مقدس جمهوري اسالمي شده باشد.
وي تصریح کرد: افتخارات کس��ب شده توس��ط کارکنان فوالد 
مبارکه اکنون از حد افتخارات منطقه اي و استاني فراتر رفته و به 
افتخارات ملي و فراملي مبدل گردیده است که صمیمانه از همه 
آنها تشکر و قدرداني مي نمایم. مدیرعامل فوالدمبارکه با بیان این 
که حضور دو شهید گمنام در فوالد مبارکه براي ما به عنوان نمادي 
از ایثار و مقاومت است اظهار داش��ت: وجود این برکات شایسته 
بیش از پیش روحیه جهادگري را در کلیه نواحي تقویت مي نماید و 
ما را بر آن مي دارد تا هر روز تالش کنیم در برابر همه شهدا و به ویژه 
این دوشهید نام آشنا سربلند تر باشیم. وی در ادامه گفت: هدف 

اصلي ما در فوالد مبارکه اصفه��ان که به زودي به یک هولدینگ 
تبدیل می شود، کاهش هزینه ها و مصارف انرژي و در ادامه افزایش 
تولید است که البته مطالعات این کار نیز در حال انجام است، ضمن 
این که در همین راس��تا با اقدامات خوبي که صورت گرفته است 
کلیه نواحي شرکت به اهداف از پیش تعیین شده خود در تولید و 
کاهش مصارف و هزینه ها در سنوات اخیر دست یافته  اند و حتي 
در بسیاري از نواحي، آمارها نشان مي دهد تحریم ها هیچ تأثیري 
بر روند تولید فوالد مبارکه نداشته است و ما در سایه الطاف الهي و 
تالش کارکنان با توجه به شاخص هاي کمي و کیفي در نظر گرفته 
شده ، فراتر از اهداف در نظر گرفته شده نیز تولید کرده ایم.  سمیعي 
نژاد در بخش دیگري از سخنان خود به لزوم توجه هرچه بیشتر 
به مقوله کیفیت محصوالت تأکید کرد: با توجه به روند روبه رشد 
تولید در نواحي فوالد مبارکه انتظار مي رود خطوط تولید شرکت 
فوالد مبارکه تا پایان سال به فراتر از اهداف تولید خود دست یابد و 
امیدواریم ناحیه فوالدسازي و نورد پیوسته سبا و فوالد هرمزگان 
هم بتوانند به اهداف مورد نظر دست  یابند، کما این که در فوالد 
هرمزگان شاهد این هستیم که این شرکت با همت کارکنان خود 
و با یاري تمامي کارکنان ش��اغل و بازنشس��ته فوالد مبارکه راه 
خود را پیدا کرده است و در ماه گذشته به رکورد تولید ماهانه 97 
هزارتن فوالد خام دست یافت و امیدواریم تا پایان سال به تولید 
 ماهانه 120 هزار تن نیز دست یابد و باکسب این موفقیت ها این 
شرکت با کارنامه قابل قبولي در آینده نزدیک در فرابورس عرضه 

گردد.

نماینده مردم شهرس��تان های شاهین ش��هر، میمه و برخوار در 
مجلس گفت: با این همه پیچ و خم هایی که برای مسکن مهر به 
وجود آورده اند، تا چند سال دیگر نیز متقاضیان در آرزوی خانه دار 

شدن خواهند ماند.
حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان این که مجلس و دولت باید به 
داد متقاضیان مسکن مهر برسند، اظهار داشت: با این همه پیچ و 
خم هایی که برای مسکن مهر به وجود آورده اند، تا چند سال دیگر 

نیز متقاضیان در آرزوی خانه دار شدن خواهند ماند.
وی با بیان این که مسکن مهر در1386همزمان با رشد فزاینده 
قیمت مس��کن در کش��ور به وجود آمد، افزود: لیکن یک و نیم 
میلیون مسکن مهر در دس��تور کار مجلس قرار گرفت و با توجه 
به این که متقاضیان بیشتری ثبت نام کردند، به دو میلیون واحد 

افزایش یافت.
وی ادامه داد: یکی از اهداف مسکن مهر این بود که قیمت تمام  
شده زمین از سبد قیمت تمام شده مس��کن حذف و از آن طرف 
تس��هیالت ارزان با تولید دو میلیون واحد ارایه شود که معضل 

مسکن را برای خانواده ها حل کنیم.
این نماینده مجلس با اش��اره به آمار تع��داد واحدهای در حال 
س��اخت، نیمه کاره و به اتمام رسیده، بیان داش��ت: در مجموع 
 دو میلی��ون و 189 ه��زار واحد مس��کن مهر به مرحل��ه اتمام
پی سازی رسیده که از این تعداد، یک میلیون و 982 هزار واحد به 
مرحله اتمام اسکلت و سقف، یک میلیون و 833 هزار واحد مسکن 
مهر به مرحله اتمام سفت کاری و یک میلیون و 405 هزار میلیون 

واحد به مرحله نازک کاری رس��یده که نهایتا در کل کشور900 
هزار واحد مسکن مهر تحویل متقاضیان مسکن مهر شده است.

حاجی دلیگانی با اشاره به این که اخیرا با توجه به افزایش قیمت 
مصالح و دس��تمزد از ش��هریورماه سال گذش��ته به این طرف و 
با توجه به قیمتی که دولت برای س��اخت مس��کن مهر توسط 
انبوه س��ازان تعیین کرده و با بیان این که به طور متوسط میزان 
تسهیالت15میلیون تومان بود که به25 میلیون تومان تسهیالت 
ارزان اختصاصی در اقس��اط20 ماهه افزایش یافت، تأکید کرد: 
مش��کلی که االن به وجود آمده این اس��ت که انبوه سازان بیان 
می کنند با توجه به رشد قیمت   مصالح ساختمانی ما نمی توانیم 

به تعهدات خود در قبال مسکن مهر عمل کنیم.
وی تصریح کرد: تنها راه برون رفت از این معضل که صدها هزار 
نفر منتظر این گره گشایی در شهرهای مختلف کشور هستند این 
است که دولت تسهیالت25میلیون تومانی مسکن مهر را به30 

میلیون تومان افزایش دهد.
نماینده مردم شهرستان های شاهین شهر، میمه و برخوار با بیان 
این که پروژه های مس��کن مهر هرچه زودتر باید به اتمام برسد، 
ادامه داد: نقش مجلس این اس��ت آن موانعی که در دولت وجود 
دارد حل و طبق بند 5/2  قانون بودجه که خط اعتباری برای بانک 
 مرکزی جهت مس��کن مهر منوط بر افزایش قیمت بانکی است 
را حذف و همچنین بند 2/5 قان��ون بودجه که محدودیت برای 
اعطای تس��هیالت از طریق صندوق توس��عه را بیان می کند  از 

میان بردارد.

يکی از اهداف 
مسکن مهر اين بود 
که قیمت تمام  شده 
زمین از سبد قیمت 
تمام شده مسکن 
حذف و از آن طرف 
تسهیالت ارزان با 
تولید دو میلیون 
واحد ارايه شود

با توجه به روند   
روبه رشد تولید در 
نواحي فوالد مبارکه 
انتظار مي رود خطوط 
تولید شرکت فوالد 
مبارکه تا پايان 
سال به فراتر از 
اهداف تولید خود 
دست يابد

نماينده مردم شهرستان های شاهین شهر، میمه و برخوارمدير عامل فوالدمبارکه اصفهان:

دولت و مجلس متقاضیان    مسکن مهر را    دریابندصعود رتبه ایران در تولید فوالد جهان



 »ستاره سال سی ام«
در جشنواره تئاتر  استان

 ابوالفضل پورعرب
 بر تخت بیمارستان 

 بیست و پنجمین جش��نواره استانی تئاتر اس��تان اصفهان کار خود را از 
امروز یک ش��نبه 7 مهر ماه تا10 مهر ماه در تاالر هنر وفرش��چیان آغاز 

می کند.
این جشنواره با اجرای10 تئاتر در سالن های فرشچیان و تاالر هنر  برگزار 

می شود.
 امروز نمایش های زیر به روی صحنه می رود: »محاق« نوشته اکبر رادی 
و کارگردانی رادمهر کشانی، »ستاره سال سی ام« نوشته محمدرضا آریان 
فر و کارگردانی جواد ایزد دوس��ت، »مردگان مش��غول کارند« نوشته و 

کارگردانی امید نیاز.
گفتنی است جلسه نقد و بررسی نمایش های جشنواره در ساعت۲0 در 

مجموعه فرشچیان برگزار خواهد شد.

ابوالفضل پورعرب بازیگر سینما و تلویزیون که مدتي است با بیماري سرطان 
دست و پنجه نرم مي کند، به دلیل وخامت حال جسمي با وجود قرارداد براي 
بازي در فیلم »کالشینكف« به کارگرداني سعید سهیلي، در بیمارستان بستري 
شد. »سعید سهیلي« روز جمعه در گفتگو یی افزود: ابوالفضل پورعرب مدتي 

است که در بیمارستان بستري است که امیدوارم بهبود یابد.
کارگردان فیلم »کالشینكف« یادآور شد: پورعرب یكي از نقش هاي اصلي این 
اثر سینمایي را دارد و امیدوارم با بهبود وي شاهد حضورش در این اثر سینمایي 
باشیم. سهیلي گفت: در صورتي که پورعرب به این فیلم نرسد مجبوریم بازیگر 
دیگري را جایگزین کنیم، اما صمیمانه امیدوارم بار دیگر شاهد حضور پورعرب 
در سینما و به خصوص ایفاي نقش این بازیگر در فیلم »کالشینكف« باشیم.  

این بازیگر سینماي ایران مدتي است گرفتار بیماري سرطان شده است.

یادداشت

روبان سفید

اتاق موسیقی

هفت

پدر بزرگ گلنار، ُمرد
محرم بسیم پدر بزرگ مهربان سینمای ایران در93سالگی دار فانی را وداع گفت. وی  به تازگی به 
عنوان میهمان ویژه برای حضور در جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان دعوت شده 

بود. وی در فیلم هایی مانند »گلنار«، »افسانه دوخواهر«، »دونفر و نصفی« و ... بازی کرده است.

5

خبرنگاران نوجوان 
با مشخص شدن نتایج آزمون ورودی 
خبرنگاران نوجوان بیست و هفتمین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان، خبرن��گاران نوجوان این 

جشنواره مشخص شدند.
مدی��ر کمیت��ه روابط عمومی س��تاد 
اجرایی بیس��ت و هفتمین جشنواره 
بین الملل��ی فیلم ه��ای ک��ودکان و 
نوجوانان در این باره به خبرنگاران گفت: بعد از مرحله فراخوان و استقبال 
گس��ترده ای که  در این مرحله ب��ا آن  روبه رو بودیم، آزم��ون خبرنگاران 
نوجوان با حضور160 نوجوان اصفهانی شامگاه31 شهریور ماه برگزار شد و 
خوشحالیم که نتایج مثبتی از این آزمون به دست آمد. سعید ساکت تأکید 
کرد: از ابتدا بنا داش��تیم که۲7 نوجوان را برای حوزه خبرنگاران نوجوان 
انتخاب کنیم، اما با توجه به سطح باالی شرکت کنندگان و نزدیكی بیش از 
حد آنان به یكدیگر احساس کردیم که این تعداد باید افزایش پیدا کند و از 
این رو در نهایت روی4۲ نفر به توافق رسیدیم. وی خاطرنشان کرد: این4۲ 
نفر، آموزش های الزم خبرنگاری را توس��ط اساتید مجرب روزنامه نگاری 
اصفهان می بینند و همچون سال گذش��ته به انعكاس اخبار جشنواره در 
بولتن و سایت جشنواره می پردازند،  ضمن این که با هماهنگی انجام شده 
با رسانه های اس��تانی، اخبار و مطالب تولیدی این خبرنگاران در صفحات 

ویژه رسانه های استانی برای جشنواره بیست و هفتم نیز انعكاس می یابد.

خط ها و شمسه ها در قاب کوثر
نمایشگاه آثار تذهیب و خوشنویسی 
روح اهلل اسحاق زاده شنبه6 مهرماه در 
گالری کوثر اصفهان گشایش یافته و 
 تا11مه��ر ادام��ه می یاب��د. روح اهلل 
اس��حاق زاده در این ب��اره گفت: این 
مجموعه، آثار تذهیب و خوشنویسی 
من و تعدادی از شاگردانم را از حدود 
یک سال و نیم پیش تا کنون تشكیل 
می دهد که در قالب30تا 3۵ تابلو درمع��رض نمایش قرار می گیرد. این 
خوشنویس و مذهب خاطر نشان کرد: آثار ارایه شده شامل شمسه و حاشیه 
و متن همراه با خوشنویسی ثلث و نستعلیق است. عالقه مندان به بازدید از 
این نمایش��گاه می توانند در تاریخ یاد ش��ده صبح ها از س��اعت9 تا 13و 

بعدظهر ها از ساعت16 تا 19 به گالری مراجعه نمایند.

شانس اصفهان در جشنواره کودک 
جش��نواره فیل��م کودک امس��ال نیز 
در1۵مهرماه  در اصفهان برگزار خواهد 
ش��د. انتظار می رف��ت اصفهان نقش 
پررنگی در تولید آثار این جش��نواره 
داشته باشد و آثار بسیاری را ساخته و 
در ای��ن جش��نواره ش��رکت ده��د، 
اما اصفهان با حرکتی کن��د، اما رو به 
جلو در جشنواره فیلم کودک حضور 
دارد. در ای��ن دوره از جش��نواره فیلم 
کودک در اصفهان،11 فیلم کوتاه و ویدئویی در ستاد جشنواره فیلم کودک 
در اصفهان تولید ش��ده است.مدیر کمیته امور س��ینما ها و آرای مردمی 
بیست و هفتمین دوره جش��نواره فیلم کودک گفت: 14 اثر فیلمنامه در 
جشنواره امسال پذیرفته شده که روی11 اثر آن برای تولید فیلم اقدام شده 
است. وی گفت: هر کدام از این آثار در جشنواره امسال می توانند نماینده 
اصفهان برای کس��ب پروانه زرین باش��ند.  حمد طباطبای��ی ادامه داد: 
صندوق های دریافت آرای مردم در بخش اعطای پروانه زرین به بهترین 

فیلم ازنگاه مخاطب در 10 سالن اکران فیلم های جشنواره دایر است.

 »پروانگی« 
به شبکه نمایش خانگی آمد

 فیل��م س��ینمایی »پروانگ��ی« ب��ه کارگردان��ی قاس��م جعف��ری و
تهیه کنندگی مشترک جواد نوروزبیگی و قاسم جعفری پس از گذشت 

دو سال از اکران آن، در شبكه نمایش خانگی توزیع شد. 
»پروانگی« داس��تان روش��نفكران میانس��ال ایرانی را روایت می کند 
که س��الیان س��ال در غربت، کنج عزلت گزیده اند و دیگر نامی از آنها 
شنیده نمی ش��ود. »پروانگی«  داستان نویس��نده اي را روایت مي کند 
که به دعوت دوس��تش از آمریكا به فرانس��ه مي آید، اما به محض ورود 

به پاریس متوجه مي ش��ود دوس��تش 
مرده و ب��ا کتاب نیمه تم��ام او روبه رو 
مي ش��ود و تصمیم مي گیرد این کتاب 
را کام��ل کن��د، ام��ا داس��تان کتاب، 
 او را وارد فضای��ي متف��اوت مي کن��د. 

ن��ی چ��ون  در ای��ن فیل��م بازیگرا
س��عید راد، مه��دي س��لوکي و ایندا 
 روی��ا به ایف��ای نق��ش پرداخت��ه اند.

توزیع فیلم»پروانگی« در شبكه نمایش 
خانگی در سراسر کشور آغاز شده است.

از متروی اصفهان تا تئاتر شهر
گروه فرهنگ- تئاترشهر استان ها چقدر می تواند نوستالژی 

بزرگ ترین مجموعه نمایش ایران را تكرار کند؟
هنرمندان و عالقه مندان تئاتر شهرستان ها همواره با آمدن 
به پایتخت و دی��دن یک نمایش در مجموعه تئاترش��هر در 
آرزوی تحقق احداث مجموعه ای اینچنینی در محل سكونت 

خود بوده اند.
 در استان های کشور نیروهای بالقوه و هنرجویان عالقه مندی
وجود دارند ک��ه همگی از پتانس��یل باال و اس��تعداد خوبی 
برخوردارن��د. در میان بازیگ��ران و کارگ��ردان های خالق 
شهرستانی، افرادی دیده می شوند که به نظر تشنه یادگیری 
 هس��تند، بنابراین با تأس��یس تئاترش��هر در اس��تان های
مختلف باید در جهتی گام برداشت که عالقه مندان به هنر 
فاخر تئاتر ب��ا آزادی عمل و میدان کاری مناس��ب بتوانند از 
ظرفیت های خود در جهت پیش��رفت آثار نمایشی و صدور 
آنها به دیگر ش��هرها و خارج از کشور اس��تفاده کنند. یكی 
دوسالی اس��ت که با درایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در راستای یک اقدام جهادی، شاهد بهره برداری از تئاترشهر 
در ۵ استان کش��ور بوده ایم و این آرزو دیگر دست نیافتنی 
نیست. این روند با سیری صعودی در ماه های آتی نیز بنا به 
قول مساعد مسئوالن استمرار خواهد یافت که البته تحقق 
آن در گرو نشان دادن چراغ سبز از س��وی مدیران اداره کل 
ارش��اد اس��تان ها خواهد بود. اکنون یک پرسش: تئاترشهر 
اس��تان ها چقدر می تواند نوس��تالژی بزرگ ترین مجموعه 
نمایش ایران را تكرار کند؟ تاالری که تنها با هدف اجرای تئاتر 
فاخر ساخته شده است و با معماری کم نظیر به بهره برداری 
رسید و اما پاسخ: شروطی در مفاد طرح تأسیس تئاترشهر در 
سایر استان های کشور آمده اس��ت که می تواند مسئوالن و 
هنرمندان را به تحقق آن امیدوارتر کند؛ مفادی که با تعیین 
کمک هزینه یک میلیاردی دولت چندان هم دور ازدست به 
نظر نمی رسد. حتی تاالرهای متعلق به بخش های خصوصی 
 یا نهادهای غیردولتی هم م��ی توانند با دارا بودن تفاهمنامه
بهره برداری باالی هفت س��ال، متقاضی بهره مندی از این 
تسهیالت باش��ند. از اهداف و مزیت های این طرح نهادینه 
 ک��ردن فعالیت ه��ای حرف��ه ای تئات��ر در شهرس��تان ها
و تقویت و توجه به اجراهای عمومی گروه های نمایش��ی در 
استان ها و ضرورت ایجاد فضای دائمی و مناسب برای ایشان 
 و بهره مندی مستمر مخاطبان از تولیدات تئاتر در استان ها

 خواهد بود.
باید منتظر ماند ودید که  س��هم اصفهان از تئاتر ش��هر چه 
خواهد بود،آیا مانند متروی آن س��الیان سال طول می کشد 

تا به ایستگاه برسد؟!

با نزدیک ش��دن به بیس��ت وهفتمین 
جشنواره کودک، صدای پای جشنواره 
وهیاهوی بچه ها در سالن های اصفهان 
به گوش می رس��د، اما هنوز فیلم ها بر 
اکران مانده اند. ما نیز تا قبل از شروع جشنواره به سراغ سینما 
سپاهان رفته ایم، به تماشای »هیچ کجا، هیچ کس«. با بررسی 
این فیلم با ما همراه باش��ید.»هیچ کجا، هیچ کس« س��ومین 
تجربه ابراهیم ش��یبانی، پس از »زهر عسل« ، »صحنه جرم« 
و »ورود ممنوع« است؛  فیلمس��از جوانی که تجربه دستیاری 
داریوش مهرجویی، محمدرضا هنرمن��د و ابراهیم حاتمی کیا 
را دارد.  این فیلم داستان انسان هایی اس��ت که در توهم یک 
رستگاری خودساخته، تصمیم به سرک کشیدن به پشت دیوار 
تباهی می گیرند. یلدا، داود، مهران، مرجان و ... . ش��اید هر روز 
در س��كوت از کنار هم می گذریم. در ناکجا آبادی به وس��عت 
هیچ کج��ا، هیچ کس.آتیال پس��یانی، رضا کیانی��ان، صابر ابر، 
محمدرضا فروتن، مهناز افش��ار و... ازجمله بازیگران این فیلم 
سینمایی هستند.  ابراهیم شیبانی در فیلم جدیدش »هیچ کجا، 
هیچ کس«، داستان چند آدم را با مشكالت متفاوت که درطول 
داستان به نوعی به هم وصل شده و نقاط مشترکی پیدا می کنند، 

در یک روایت غیرخطی و معمایی به تصویر کشیده است.
باوجوداین که فیلم با رضا کیانیان شروع شده و با وی نیز پایان 

می یابد، اما نمی ت��وان نقش اصلی فیلم را به خوبی تش��خیص 
داد. جای قهرمان فیلم در بین آدم های داستان در حال تغییر 
است و فیلم با روند غیرخطی و پازل گونه خود تا سكانس های 
پایانی، مخاطب را به تفكر درخصوص درست  چیدن پازل و به 
نتیجه رساندن آن وامی دارد، درحالی که این حالت افراطی برای 
معماگونه کردن فیلم با وجود تدوین مناس��بی که فیلم داشته 
اس��ت، برای مخاطب آزار دهنده اس��ت. درواقع، بیشتر فیلم 
س��اخته  تدوین بوده و محتوای دغدغه مند و جدیدی در فیلم 
مشاهده نمی شود. دیالوگ های فیلم به لحاظ کمیت و کیفیت 
در تقابل با میزان حرکت و اتفاق های فیلم به صورت موزاییكی 
قرار می گی��رد. دیالوگ ها بیش��تر در حال��ت بدگویی، فحش، 
ناراحتی و کنایه دیده می شود و حالت معمولی ای وجود ندارد.

باوجود این که مشكل هر یک از شخصیت های فیلم در داستان 
مش��خص اس��ت، درطول داس��تان هیچ نوع ارتباط معنایی و 
صوری با اتفاقات افتاده در جهت رس��یدن آدم ها به اهدافشان 
دیده نمی شود، بلكه محوریت داستان فراموش شده و به  واقع 
حاشیه های داستان اصلی از خود داستان اصلی که همان انتقام 
مهران از صراف اس��ت، مهم تر شده اس��ت و البته هیچ کدام به 
نتیجه ای منطقی و قطعی نمی رس��د،  حتی برای داستان یلدا 
که دختری فراری اس��ت و برای رس��یدن به پول با همسرش 
وارد خ��الف و گروگانگی��ری می ش��ود و در فیل��م در نماهای 

مختلف بازنمایی خوبی از آن ش��ده اس��ت، در پایان نمی توان 
نتیجه ای تصور کرد. متأسفانه اپیدمی سینمای این روزهای ما 
روشنفكری است؛ روشنفكری که البته عمق و اندیشه ندارد و 

فقط تقلیدی از فیلم های خارجی است.
مقوله ای که در فیلم »هیچ کجا، هیچ کس« خیلی آزار دهنده 
بود فیلمنامه آن بود که به نظر می رس��ید فیلمنامه نویسان آن 
می خواستند جریان سیال ذهن را پیاده کنند، اما فراموش کرده 
بودند که هر نوعی را نمی شود با جریان سیال ذهن بیان کرد و 
اصال این سبک روایتگری اسباب دراز می خواهد که در این فیلم 

متأسفانه به هیچ یک از آنها توجه نشده بود.
از نظر محتوایی هم به نظر می رس��ید نویس��ندگان، داس��تان 
اول قالبی را انتخاب کرده بودند و بعد محتوایی را در آن قالب 
ریخته بودن��د. فیلمی بس��یار تلخ که همانند س��ری فیلم های 
یأس آور و ناامید کننده سال های پیش��ین، تنها و تنها روایتگر 
زندگی تلخ و نكبت بار آدم هایی است که فقط به خاطر وضعیت 
 نابس��امان جامعه و تن به ش��رایط داده و عواط��ف را فراموش

 کرده اند، شاید فیلم ، اغراق شده به محتوا و ارتباطش با جامعه 
می پردازد اما تلخی فیلم و اثر به طور کل می تواند برای بیننده 
آزار دهنده باشد. تاجایی که آدم های فیلم از عشق و احساس 
بویی نبرده اند و آنجایی که می شود  فهمید که این خانواده به 
چیزهایی پایبند است و پدری که با مادر خانواده رابطه خوبی 
ندارد و در کل با عشق مخالف است و به بزرگ ترین گناه که قتل 

است تن می دهد و عین خیالش هم نیست.
فضای سنگین )نمی توان گفت غم آلود( و آلوده فیلم، به لحاظ 
معنایی، در آدم های فیلم با نوع پوش��ش ها )لباس های مدرن 
خاکس��تری(، رنگ لباس ها، گریم چهره ه��ا و فصلی که فیلم 
در آن تولید ش��ده به خوبی بازنمایی می ش��ود، ام��ا این مقدار 
فضای تی��ره درلباس ها، رنگ فیلم و رنگ اش��یا در فیلم )مثال 
کوله پش��تی و ژاکت می توانس��ت رنگ تندی در تضاد با دیگر 
رنگ های تیره فیلم داشته باشد(، مخاطب را آزار داده و ارتباط 
فیلم را ب��ا مخاطب قطع می کن��د. فیلم محت��وا، معنا و پیامی 
را به مخاطب منتق��ل می کند که در »هیچ کج��ا، هیچ کس« 
 کام��ال از نام فیلم پی��روی ک��رده و این مس��أله از نقاط ضعف

 فیلم است. 
فیلم برای مخاطب اس��ت و مخاطب باید بتواند حداقل با یكی 
از افراد داس��تان فیلم ارتباط برقرار کند. ش��خصیت های فیلم 
به نوعی پردازش ش��ده اند که مخاط��ب نمی تواند با هیچ کدام 
همذات پنداری کند. این که آیا ه��دف کارگردان دقیقا همین 

بوده است یا نه، درخور تأمل است.

نگاهی به فیلم »هیچ کجا، هیچ کس« به بهانه اکران در سپاهان

اپیدمی  روشنفکری 
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کتاب

مولف کتاب الفبای آرامش هدف از تالیف این کتاب را آرامش بخشی به شهروندان در 
برخورد با مسائل و مشكالت زندگی روزمره دانست.

حامد رفیعیان در گفتگو با مهر با اش��اره به اینكه یكی از دالیل تالیف این کتاب کمک 
به آرامش یافتن مردم اس��ت، اظهار داش��ت: گاهی مردم در زندگی خود آرامش کافی 
را نداش��ته و از روزمرگی ها گله مند هستند. از دیدگاه بس��یاری از انسان ها، همه چیز 
در زندگی تكراری اس��ت و باور به این موضوع برای آنها ناآرامی هایی را به وجود آورده 
است، به این ترتیب در کتاب پنج جلدی الفبای آرامش به این دغدغه اساسی پرداختم.

وی با بیان اینكه نویسندگان حتی در کتب خارجی در کتاب های خودکمتر به موضوع 
دغدغه مردم در رابطه با روزمرگی ها پرداخته اند، اظهار داشت: دغدغه روزمرگی بودن 
زندگی انس��ان باید به نوعی برطرف و مردم در کنار هم زندگی شادی داشته باشند به 

این منظور پرداختن به چنین موضوعات اساسی مغفول مانده ای را ضروری می دانم.

نویس��نده کتاب الفبای آرامش که تحصیالت خود را در رش��ته مهندسی برق به اتمام 
رسانیده در پاسخ به این که “چگونه تصمیم به تالیف چنین کتابی گرفته است”، افزود: 
اگرچه رشته درسی ام مرتبط با این گونه موضوعات نیست اما به کار در این حوزه عالقه 

مند هستم البته افرادی بوده اند که در ویرایش این کتاب یاری ام نمودند.
تشابه فست فود با کتاب کم حجم برای جامعه ایرانی

وی ادامه داد: تدوین کتاب الفبای آرامش، ایده ش��خصی ام بوده اس��ت. شیوه تنظیم 
این کتاب به این نحو بود که زیباترین جم��الت تاثیرگذار را از داخل کتاب هایی که در 
طول 10س��ال خوانده بودم، جدا کرده و با طبقه بندی دقیق، در پنج جلد کتاب جمع 

آوری کردم.
رفیعیان با اشاره به اینكه هر انس��انی در زندگی خود به جمالت کلیدی آرامش بخش 
نیاز دارد، گفت: ذائقه انسان های امروزی تغییر کرده اس��ت. شاید برایتان جالب باشد 

همانگونه که فس��ت فود جای خود را در میان غذاهای ایرانی باز کرده اس��ت، افراد در 
زندگی روزمره کمتر حوصله و دقت مطالع��ه کتابی 300 صفحه ای را دارند. در نتیجه، 

تالیف کتابی با صفحات بسیار، شاید کمتر مخاطب پذیر باشد.
نویس��نده کتاب الفبای آرامش با بیان اینكه نزدیک به یازده بخ��ش مختلف را در پنج 
دفتر گردآوری کرده ام، افزود: این کتاب پنج جلدی ش��امل جمالت و اشعار عاشقانه، 
جمالت و اشعار عاطفی و احساسی، جمالت و اشعار الهام بخش برای رسیدن به آرامش 
و خوشبختی و جمالت و اشعار عارفانه و انرژی بخش است. در اصل این کتاب جمالتی 

را به صورت کلی در قالب درس زندگی ارایه می دهد.
وی بیان داشت: حتی خواندن یک جمله از کتاب چند جلدی الفبای آرامش مخاطب را 
به آرامش می رساند. به عبارت دیگر کتاب الفبای آرامش به نحوی تالیف شده است که 
مخاطب در زمانی بسیار محدود نیز فرصت خواندن چند جمله ای از این کتاب را دارد.

آرامش را با کتاب "الفبای آرامش" به دست آورید

SMS

گروه فرهنگ- غالمرضا خوش��حال پور می گوید: نقاالن امروزه 
 با مردم��ی آگاه س��ر وکار دارند. این م��ردم هر ح��رف و روایتی را 
نمی پذیرند به همین منظور باید در زمینه نقالی به صورت تخصصی 

کار می ش��د. پس۲۲ س��ال پیش با یک به روزآوری در هنر نقالی 
اصفهان و جمع آوری داستان های مستند، کار خود را در گروه نقالی 

بستور آغاز کردیم.

غالمرضا خوشحال پور سرپرس��ت گروه نقالی بستور اصفهان  در 
ادامه صحبت های خود با اشاره به این که در آغاز کار خود با گزینش 
 نام بستور) نام یكی از پهلوانان جوانمرد ایرانی( تمام داستان های
شاهنامه را مستند سازی کرده، گفت: نقالی ایرانی در گروه بستور 
بازسازی و به روزآوری شد. به این ترتیب نقاالن اصفهانی در سطح 
کشور و حتی در عرصه بین المللی رشد کرده و به تدریج شهرت و 

محبوبیت باالیی به دست آوردند.
 وی با اشاره به این که اکنون در تمامی کشور نقاالن اصفهانی بسیار 
قوی فعالیت می کنند، ادامه داد: امروزه گروه نقالی بستور اصفهان به 
حدی رشد علمی خود را باال برده است که از طرف سازمان یونسكو 
و آی سی ان ان در کش��ورهای الجزایر، چین، کره جنوبی و امارات 
برنامه های بسیاری اجرا کرده است. این نقال اصفهانی با بیان این 
که تاکنون اس��تقبال مردم این کش��ورها از هنر نقالی اصفهان بی 
نظیر بوده است، اظهار داش��ت: نقاالن اصفهانی در تمامی جهان، 
زبده هستند و شیوه کار آنها، رزمی و بزمی و به نوعی میدان داری 
اس��ت. نقاالن اصفهانی با نزدیک کردن نقالی به گونه هنری تئاتر، 
افراد بسیاری را در س��طح جهان به سمت این هنر جذب کرده اند، 
به نحوی که تاکنون افراد بسیاری در اتریش توسط نقاالن حرفه ای 

اصفهانی، این هنر را آموزش دیده اند.
خوشحال پور درخصوص استقبال مردم ایران از این هنر بومی افزود: 

 گروه نقالی بستور به مناس��بت های مختلف، پرده خوانی نیز اجرا 
می کند و با وجود ای��ن که در این هنر هیچ امكان��ات مادی ندارد، 

استقبال و حمایت معنوی مردم بسیار زیاد است.
سرپرست گروه نقالی بس��تور با اش��اره به این که اکنون تنها اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، شهرداری و اداره میراث و صنایع دستی 
اصفهان حامی این گروه هستند، بیان داشت: نقالی برای رشد هرچه 
بیشتر به حامی نیاز دارد. مس��ئوالن فرهنگی استان باید به خاطر 
مردم اصفهان که تا این اندازه برای هنر نقالی ارزش قائل هستند، 

بیشتر به این هنر توجه کنند.
وی بر استقبال دانشگاهیان و مردم اصفهان از هنر نقالی تأکید کرد 
و ادامه داد: مردم اصفهان به فرهنگ عالقه مند هستند و گروه نقالی 
بستور نیز به سبب اس��تقبال همین مردم به رشد رسیده و بسیار 
فعال است. در این خصوص باید گفت که تعداد اجراهای گروه بستور 
 در طول یک س��ال بیش از40 مورد اس��ت، اما در بسیاری از دیگر 
اس��تان ها به دلیل عدم اس��تقبال مردم از هنر نقالی اجراها بسیار 
انگشت شمار اس��ت. وی درخصوص نوع نقالی برای مردم اصفهان 
گفت: برای نقالی در اصفهان باید بر روی تاریخ اصفهان کار شود. اگر 
داس��تان ها و روایت های اماکن تاریخی اصفهان به نحوی شیرین 
برای مردم این شهر نقالی شود، برای آنها بسیار جذاب و قابل تأمل 

خواهد بود.

 سرپرست گروه نقالی بستور

نقاالن اصفهانی در جهان شناخته شده هستند

مسئوالن فرهنگی 
 استان باید 

به خاطر مردم 
 اصفهان که تا 

این اندازه برای هنر 
نقالی ارزش قائل 
 هستند، بیشتر 

 به این هنر 
توجه کنند

جمال 
نوروزباقری



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 یک افتخار علمی – ورزشی
 برای ایران

مهدی قدمی توانست مقام نخست دوره مدیریت عالی سازمان های 
ورزشی را از آن خود کند.

نایب رییس کمیته ملی المپیک در پایان دوره فش��رده یک س��اله 
»مدیریت عالی سازمان های ورزشی« که به عنوان مهم ترین دوره 
آموزشی مدیریت ورزش در س��طح جهان توسط کمیته بین المللی 
المپیک )IOC(، مدیریت و برگزار می گردد، توانس��ت جایگاه اول 
را به خود اختصاص داده و نش��ان »آلبرتو مادال« را به نام جمهوری 

اسالمی ایران ثبت نماید.

 آگوئرو در دیدار با استون ویال
 غایب است

مهاجم آرژانتینی منچسترس��یتی در دیدار این هفته تیمش مقابل 
استون ویال غایب خواهد بود.

این مهاجم آرژانتینی در دیدار با منچستریونایتد طی هفته گذشته 
دچار آسیب دیدگی کوچکی شد که این موضوع به وی اجازه نخواهد 
داد در پیکار با شاگردان پل لمبرت در میدان حضور پیدا کند. البته 
سرمربی منچسترسیتی اعالم کرده به خاطر دیدار حساس تیمش 

مقابل بایرن مونیخ نمی خواهد روی آگوئرو ریسک کند.

اعتراض والسکو به کیفیت کفپوش ها
سرمربی تیم ملی والیبال ایران اعتراض خود به کیفیت کفپوش های 
سالن محل برگزاری مسابقات قهرمانی را به مسئوالن برگزاری این 

رقابت ها اعالم کرد.
به گزارش فارس، جلس��ه فنی عمومی هفدهمین دوره مس��ابقات 
قهرمانی آسیا در هتل محل اقامت تیم های شرکت کننده برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان تیم ها، مسئوالن برگزاری رقابت ها و داوران 
مس��ابقات حضور داش��تند و خود را معرفی کردند. خولیو والسکو 
سرمربی تیم ملی ایران در این جلسه به کیفیت پایین سالن حمدان 
بن محمد بن راشد اعتراض کرد و مسئوالن برگزاری رقابت ها نیز در 
پاسخ والسکو قول دادند این مش��کل را حل کنند، چراکه سالمتی 

بازیکنان برای آنها مهم ترین مسأله در برگزاری مسابقات است.

 بلیت افتتاحیه المپیک زمستانی
پنج میلیون تومان

گران ترین بلیت رقابت های المپیک زمستانی2014 سوچی با1700 
دالر به فروش رسید.

در حالی ش��هر س��وچی تا چندی دیگر میزبان گران ترین المپیک 
زمس��تانی تاریخ خواهد بود که قیمت بلیت برخی از مسابقات این 
رویداد به شدت سرسام آور است و صدای بس��یاری از عالقه مندان 
به ورزش های زمستانی را درآورده است. طبق گزارش ها گران ترین 
بلیتی که در المپیک زمس��تانی2014 سوچی فروخته می شود،۵0 
هزار روبل ) 1700 دالر( قیمت خواهد داشت و ارزان ترین بلیت هم 
به قیمت۵00 روبل ) 17 دالر( به فروش می رود. در حالی که حدود 
نیمی از بلیت های المپیک زمس��تانی2014 سوچی بیش از ۵ هزار 
روبل )170 دالر( قیمت دارد، در مدت زمان باقیمانده تا این رویداد 
بیشتر بلیت ها پیش فروش شده است. قیمت بلیت مراسم افتتاحیه و 
اختتامیه از4۵00 روبل شروع می شود و گران ترین بلیت هم مربوط 

به مراسم افتتاحیه با۵0 هزار روبل)1700 دالر( است.

 برترین های مسابقات انتخابی
 کشتی پهلوانی مشخص شدند

محمدرضا طالقانی سرپرست فدراسیون زورخانه ای و کشتی پهلوانی در 
این رابطه به خبرنگار ایسنا، گفت: رقابت های انتخابی در رشت بسیار خوب 
برگزار شد که چهره های نامداری مانند سعید ابراهیمی و جواد محجوب 
نیز در آن شرکت داشتند. در نهایت چهار ملی پوش برتر برای حضور در 

جام جهانی انتخاب شدند که در اردوی تیم ملی شرکت خواهند کرد.
طالقانی همچنین گفت: جام جهانی کشتی پهلوانی، نهم و دهم آبان در 
لرستان برگزار می ش��ود که تاکنون21 تیم برای حضور در این رقابت ها 
اعالم آمادگی کرده اند. به گزارش ایسنا،40 هزار دالر جایزه برای نفرات 

اول تا سوم جام جهانی کشتی پهلوانی در نظر گرفته شده است.

 تیم پومسه بانوان ایران 
بر سکوی قهرمانی ایستاد

تیم پومسه بانوان ایران در س��ومین دوره بازی های کشورهای اسالمی،  
مدال طال را از آن خود کرد.

 به نقل از س��ایت فدراس��یون تکواندو، رقابت های تکواندوی بازی های 
همبستگی کشورهای اسالمی در بخش پومسه از صبح روز شنبه ششم 
مهرماه به میزبانی کش��ور اندونزی آغاز ش��د. در ادامه این رقابت ها،  تیم 
پومسه بانوان کشورمان متشکل از نس��ترن ملکی،  مهسا مردانی و بهاره 

قادریان مدال طالی این بخش را به خود اختصاص داد.

  من هم جای قهرمانی بودم
 فرار می کردم

رویانیان/ مدیر عامل باشگاه  پرسپولیس
من هم ج��ای قهرمانی بودم از دس��ت خبرنگاران فرار می کردم. س��تاد 
رسیدگی به تخلفات حرفه ای در جلسه ای که داشتیم از سرمربی، کادر 
فنی و بازیکنان پرسپولیس و همین طور هواداران این تیم که در آن شرایط 
حساس بازی مقابل سپاهان مشکلی ایجاد نکردند و در برابر ناعدالتی ها 
سکوت کردند، تشکر کرد. مس��ئوالن گفته اند که این پرونده  را به طور 
جدی بررسی می کنیم و ما هم امیدواریم که هر چه زودتر رأی نهایی را در 

این رابطه اعالم کنند.
به هر حال او هم تحت فشار 
اس��ت و فرار او یک مس��أله 
طبیع��ی اس��ت، چ��را که 
 چیزی برای گفتن ندارد. من 
 هم اگ��ر ج��ای او ب��ودم از 
دس��ت خبرن��گاران ف��رار 

می کردم.

کفاشیان: 

صحبت ها درباره داوری 
منصفانه نیست

علی کفاش��یان گف��ت: صحبت هایی که ای��ن روزها در 
خصوص داوری می ش��ود زیاد منصفانه نیس��ت. رییس 
فدراس��یون فوتبال که برای ش��رکت در جلس��ه هیأت 
رییسه فدراسیون در مشهد حضور یافته بود، در خصوص 
جزئیات جلس��ه فدراس��یون در رابطه با تعیین تکلیف 
وضعیت محسن قهرمانی، اظهار داشت: من در آن جلسه 
حضور نداش��تم و آیت الله��ی در جریان کلی��ات قضیه 
است. قرار اس��ت که نتایج این جلس��ات به من گزارش 
ش��ده و پس از آن تصمیم الزم گرفته خواهد ش��د. وی 
ادامه داد: تا زمانی که داوری باشد این مسائل نیز تمامی 
نخواهد داشت و باید توجه کرد که این چنین مشکالت 
و اختالفاتی طبیعی اس��ت و همیش��ه در یک بازی یک 
طرف برد و س��وی دیگر شکس��ت خواهد بود.کفاشیان 
تصریح کرد: با این حال در داوری نیز گاهی اش��تباهاتی 
رخ می دهد که این مسأله جزئی از کار بوده، ولی متأسفانه 
برخی احس��اس می کنند که چنین اش��تباهاتی از عمد 

بوده است.
رییس فدراس��یون فوتبال اف��زود: این تفک��رات باعث 
می ش��ود که افراد صحبت هایی کنند که به نظر من زیاد 
منصفانه نیست و نباید این گونه باشد.کفاشیان در بخش 
دیگری از این گفتگو با اش��اره به پرداخت کامل قرارداد 
کارلوس ک��ی روش س��رمربی تیم ملی فوتب��ال، خاطر 
نشان کرد: این که گفته می شود کی روش به دلیل عدم 
پرداخت دس��تمزد به ایران بازنمی گردد شایعه است و 
من آن را تکذی��ب می کنم. کی روش تم��ام حقوق خود 
را دریافت کرده و ب��ه ایران بازخواهد گشت.کفاش��یان 
درمورد علت تأخیر کی روش در بازگشت به ایران، یادآور 
شد: بازگشت کی روش به ایران سه روز به تعویق افتاد که 
علت آن مشغله های کاری وی بود و خودش این زمان را 
تمدید کرد. رییس فدراسیون فوتبال در ادامه، در پاسخ 
به این سؤال که برنامه فدراسیون فوتبال برای برگزاری 
بازی های تدارکات��ی و اردوهای آماده س��ازی تیم ملی 
فوتبال چیست به ایسنا گفت: قرار است که در این زمینه 
اردویی برگزار شود و پس از آن نیز تیم ملی با تیم تایلند 
رقابت خواهد کرد. اگر کی روش صالح بداند، بازی های 
تدارکاتی نیز برگزار خواهد ش��د، در غیر این صورت در 

آینده حتما این بازی ها برگزار می شود.

زاویه

6
قایقرانی ایران بدون پیست های استاندارد

پیشکسوت قایقرانی ایران معتقد است که احداث پیست می تواند سطح قایقرانی ایران را در عرصه جهانی 
باال ببرد. مصطفی ثمری درباره وضعیت پیست های قایقرانی و اهمیت احداث پیست های بین المللی و 

استاندارد اظهار داشت:  هم اکنون ایران برای روئینگ و اساللوم،پیست استاندارد ندارد.

س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: به زودی به باشگاه 
می روم تا تکلیفم را مشخص کنم و احتمال این که سرمربی جدیدی 

به ذوب آهن بیاید، وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، لوکا بوناچیچ دقایقی پس 
از شکست مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
باید بگویم سپاهان شایستگی برد را داشت، گل زد و سه امتیاز را 
گرفت و من به آنها تبریک می گویم. در مصاحبه قبلی که داشتم، 
گفتم که نمی دانم فردا می خواهیم چگونه بازی کنیم، البته بازیکنان 
تالش کردند، اما کیفیت نهایی که باید ایجاد می شد، نشد و ما روی 
اشتباه خودمان گل خوردیم و نمی دانم چه باید بگویم. بوناچیچ در 
پاسخ به این سؤال که آیا انتظار اتفاقات جدیدی در ذوب آهن وجود 
دارد یا خیر، بیان کرد: احتمال این که مرب��ی جدیدی را ببینید، 
هست، البته همه بازیکنان حداکثر تالش خود را کردند و نمی توانم 
بگویم چیزی اتفاق افتاده، اما من دوست دارم ذوب آهن بهتر از این 
بازی کند، چون ذوب آهن تیمی با کیفیت است که در آسیا نام آور 

است و شاید بازیکنان هنوز با روش کاری من آشنا نیستند.
وی خاطرنشان کرد: مهم ظرفیت بازیکنان است که این هنوز برای 
من شفاف نیست. سال گذشته ذوب آهن با همین بازیکنان4۵ گل 
خورد، اما امس��ال با این بازیکنان در لیگ بازی می کند و من این 
موضوع را به ابراهیمی و آذری گفتم، اما آنها همیشه دنبال مقصر 
می گردند. سه ماه اس��ت در ذوب آهن هستم و قبلش در تیم های 

دیگر بودم، اما متأسفانه در اصفهان به دنبال کسی می گردند که آن 
را مقصر کنند و باید به آنها بگویم که آنها باید خودشان را وارد این 

مسائل کرده و از خودشان هم بپرسند چه اتفاقی می افتد.
سرمربی تیم ذوب آهن با بیان این که حداقل تا نیم فصل نمی توانم 
آینده خوبی برای ذوب آهن متصور شوم، اظهار  داشت: لیگ، 16 
تیمی شده و ما داریم به ش��رایط بحرانی نزدیک می شویم و فقط 

من نباید نگران باشم، بلکه مسئوالن باشگاه نیز باید نگران باشند.
خبرنگاری از وی پرس��ید چرا دروازه بانی ک��ه در تیم ملی مقابل 
دانمارک ستاره بوده را نیمکت نشین کردید و به جای آن دروازه بانی 
درون دروازه قرار می گیرد که در دو بازی پیاپی دو گل شبیه به هم 
دریافت می کند؟ که بوناچیچ در پاسخ اظهارداشت: آیا کاسپاروف 
برادر تو است یا فامیلتان است؟من مربی هستم و می دانم باید چه 
کار کنم.  بوناچیچ بعد از گفتن این جمله از صندلی تیمش بلند شد 

و نشست خبری را ترک کرد.

عصبانیت کرانچار از موقعیت سوزی سپاهانی ها
از این سو سرمربی تیم سپاهان از موقعیت س��وزی بازیکنان تیم 

اصفهانی به شدت عصبانی بود و به این مسأله اعتراض می کرد.
س��رمربی تیم س��پاهان در دقایق پایانی مس��ابقه تیمش مقابل 
ذوب آهن از موقعیت سوزی های محمد غالمی و آرش افشین که 
تازه به میدان آمده بود، به شدت عصبانی بود و نسبت به این مسأله 

اعتراض می کرد.
      آرش افشین در دقیقه 68 مس��ابقه از سوی تماشاگران تیم 
سپاهان تشویق شد و بالفاصله بعد از تشویق، به جای حسین پاپی، 

وارد زمین مسابقه تیم شد.
      زالتکو کرانچ��ار در دقیقه80 مس��ابقه و موقعیتی که آرش 
افشین از دس��ت داد، کامال عصبانی به نظر می رسید و باال و پایان 

می رفت.
      محمد غالمی در دقیقه 81 مس��ابقه از س��وی داور مسابقه 
تعویض ش��د و علی کریمی، به جای او در ترکیب تیم سپاهان به 

میدان رفت.
       در دقیقه 86 مس��ابقه و صحنه ای که از س��وی داور مسابقه 
ضربه اوت سپاهان اعالم شد، محسن مسلمان با عصبانیت توپ را 
به زمین زد، زیرا اعتقاد داش��ت که توپ با پای بازیکن سپاهان به 

بیرون رفته است.
      بازیکنان دو تیم بعد از پایان مسابقه با یکدیگر خوش و بش 
کردند و به روش جدید اعالم شده از س��وی فیفا با یکدیگر دست 

دادند.
      سپهر حیدری در این مسابقه به عنوان بازیکن اخالق انتخاب 
شد و امید ابراهیمی نیز به عنوان بهترین بازیکن فنی مسابقه اعالم 
شد. ابراهیمی تک گل این مس��ابقه را به ثمر رساند و  این دیدار با 

نتیجه یک بر صفر به سود تیم سپاهان به پایان رسید.
    زالتکو کرانچار دقایقی پس از پیروزی سپاهان مقابل ذوب آهن 
اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: بازی دشواری بود و به 
بازیکنانم تبریک می گویم، چون آنها با کیفیت بازی کرده و پیروزی 
را ازآن خود کردند، اما آنچه نگران کننده است، موقعیت هایی است 
که ما به وجود می آوریم و گل نمی کنیم و مثل موقعیت هایی که در 

بازی پرسپولیس داشتیم، باید آن را اصالح کنیم.
 وی افزود: البته ما از نظر س��ازماندهی خ��وب بودیم و ابتکار عمل 
را در دست داش��تیم، اما تأس��ف دارد که با نتیجه بهتری بازی را 
 نبردیم چون از ذوب آهن بهتر بودیم و موقعیت های زیادی ایجاد 
کردیم و موقعیت ه��ای ذوب آهن به خاطر اش��تباهاتی بود که ما 

داشتیم.
سرمربی تیم سپاهان پیرامون این که رییس کمیته انضباطی گفته 
باید به اظهارات کرانچار خندید که قانون را نمی داند، خاطرنشان 
کرد: من هنوز روی صحبت هایم هس��تم، چون این در جهان یک 
نقطه عطف است که کارت قرمز به زرد تبدیل می شود و وقتی که 
این کار به واس��طه کمیته انضباطی انجام می شود، مثل این است 
که تمام تشکیالت داوری به هم بخورد و اگر این قانون هست باید 

برای همه باشد.
وی در پاسخ به س��ؤالی پیرامون دلیل درگیری لفظی با مربیان و 
مسئوالن تیم های دیگر، اظهار داشت: من خیلی محترمانه پاسخ 
دایی را دادم زیرا در مسابقه ای که منصفانه برده بودیم، اظهاراتی 
کردند که واقعیت نداشت و تنها درمورد کمیته انضباطی صحبت 
کردم، چون او ی��ک نوظهور ایجاد کرد که ب��رای اولین بار در دنیا 

انجام می شود.

اظهارات بوناچیچ و کرانچار

حواشی شهرآورد اصفهانی ها
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لوکا دوباره 
باخت و گل هم نزد

بهترین بازیکنان 
شهرآورد اصفهان

در حالی که پیش بینی می شد لوکا بوناچیچ در آخرین بازی نیم فصل اول در 
مقابل تیمهای سابقش رکورد نبردن و گل نزدن را بشکند باز هم تاریخ تکرار 
شد و بوناچیچ دس��ت خالی میدان را ترک کرد.یکی از نکات عجیب آماری 
در کارنامه لوکا بوناچیچ این مس��اله بود که سرمربی کروات ذوب آهن بعد از 
س��الها حضور در لیگ برتر فوتبال ایران و نشستن بر روی نیمکت شش تیم 
لیگ برتری هنوز نتوانسته بود در قالب سرمربی ذوب آهن تیمهای سابقش را 
شکست دهد و حتی به آنها گل بزند.البته با وجود شکست یک بر صفر ذوب 
آهن در داربی فوتبال اصفهان این داستان برای بوناچیچ ادامه پیدا کرد تا لوکا 
در مقابل تیمهای سابقش شامل استقالل اهواز، مس کرمان، فوالد خوزستان، 

گسترش فوالد تبریز و سپاهان نه تنها به پیروزی نرسد.

حیدری و امید ابراهیمی در پایان ش��هرآورد اصفه��ان به عنوان بهترین 
بازیکنان اخالق و فنی این مسابقه معرفی شدند. به گزارش خبرنگار مهر، 
امید ابراهیمی هافبک تیم سپاهان که در نیمه نخست مسابقه تیم خود 
مقابل ذوب آهن اصفه��ان، گل برتری تیمش را به ثمر رس��اند، به عنوان 

بهترین بازیکن فنی این مسابقه انتخاب شد.
همچنین سپهر حیدری مدافع تیم ذوب آهن در این بازی به عنوان بهترین 
بازیکن اخالق انتخاب شد. این دو بازیکن در پایان مسابقه جوایز خود را 
از مسئوالن برگزاری بازی دریافت کردند.  دیدار تیم های فوتبال سپاهان 
و ذوب آهن اصفهان در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور با 

نتیجه یک بر صفر به سود سپاهان به پایان رسید.

تیمم در ژانویه بهتر می شود
س��رمربی میالن اعالم کرد به جدول رده بندی لی��گ ایتالیا اهمیت 
نمی دهد، اما می داند تیمش در ژانویه بهتر خواهد شد. میالن در این 
فصل از رقابت های فوتبال کالچو ایتالیا تنها یک پیروزی به دس��ت 

آورده و اکنون با ۵ امتیاز رتبه دوازدهم را در اختیار گرفته است.

ناکامی قهرمان ۴ دوره مسابقات
تیم فوتبال ساحلی برزیل در مرحله نیمه نهایی جام 
جهانی مقابل اسپانیا شکس��ت خورد و از رسیدن 
به فین��ال بازماند. مرحل��ه نیمه نهایی جام جهانی 

فوتبال ساحلی در کشور تاهیتی برگزار شد.

می خواهم تا ابد در آرسنال بمانم
ونگر سرمربی فرانسوی آرسنال دوست ندارد در پایان 
فصل از این تیم جدا ش��ود. او می خواهد در توپچی ها 
جاودانه شود. اکنون تیم ونگر با 12 امتیاز و تفاضل گل 
بهتر نسبت به تاتنهام در صدر جدول رده بندی قرار دارد. 04
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قائم مقام باشگاه س��پاهان گفت:  برخالف دربی تهران، دربی 
اصفهان با کیفیت بود و دو تیم بازی خ��وب و جوانمردانه ای 
را به نمایش گذاشتند. مسعود تابش درمورد پیروزی یک بر 
صفر تیم��ش در دربی اصفهان مقاب��ل ذوب آهن گفت: بازی 
بس��یار خوبی بود. برخالف دربی تهران هر دو تیم خوب کار 
کردند، موقعیت های زیادی داش��تیم و بازی بدون تنش بود. 
خوشبختانه هر دو تیم جوانمردانه بازی کردند و خدا را شکر 
توانستیم سه امتیاز را کس��ب کنیم. وی افزود: حاال وضعیت 
ما بهتر هم خواهد ش��د. بازیکنان هر روز شرایط بهتری پیدا 
می کنند. آرش افش��ین اگر آماده ش��ود و یعقوب کریمی به 
شرایط ایده آل برسد وضعیت ما بهتر هم خواهد شد. چند وقت 
دیگر سوکای و نویدکیا هم از مصدومیت رهایی پیدا می کنند 

و انشاءاهلل تیم وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد.
تابش در پاس��خ به این س��ؤال که انتقاد زیادی به خریدهای 
سپاهان می شود، اظهار داشت: بازیکنانی که گرفتیم اکثرا در 
زمین حضور دارند و همه عملکرد خوبی داشتند. تنها یعقوب 
کریمی به دلیل مصدومیت و آرش افشین به دلیل بیماری که 
داش��ت و هنوز هم دارو می خورد، نتوانستند آن طور که باید 
عمل کنند. البته این دو بازیکن مشکلش��ان در حال برطرف 
شدن اس��ت و با بازیابی س��المتی می توانند عملکرد خوبی 

داشته باشند. 
قائم مقام باش��گاه س��پاهان درمورد این که وضعیت مجتبی 
جباری چ��ه زمانی حل می ش��ود، اظهار داش��ت: هنوز هیچ 
اقدامی انجام نشده و جدایی مجتبی جباری قطعی نیست. او 
نه تسویه حساب کرده و نه صحبتی در این راستا انجام شده 
اس��ت. بعد از بازی با مس در  تعطیلی مسابقات می توانیم در 

این ارتباط تصمیم گیری کنیم.
وی در پاسخ به این س��ؤال که چه زمانی مدیرعامل سپاهان 
مشخص می شود و آیا ساکت، ترکان و خلیلیان گزینه مدیریت 
این تیم هستند، گفت: فعال کارها در حال انجام شدن است و 
مشکل خاصی وجود ندارد. درمورد انتخاب مدیرعامل تفکر 
و تعمق می کنیم تا سر فرصت تصمیم خوبی گرفته شود. در 
حال حاضر هیچ گزینه ای مطرح نیس��ت و این صحبت ها در 
حد گمانه زنی اس��ت. این نام ها از طرف باشگاه اعالم نشده و 
اینها حدس هایی است که می زنند. اگر گزینه ای باشد باشگاه 

اعالم خواهد کرد.

عضو ایراني شوراي داوري کاراته آسیا

مقصر حذف تیم کاراته بانوان از بازی های اسالمی من  نیستم
تابش: 

برخالف دربی تهران، دربی اصفهان با کیفیت بود

عضو ایراني ش��وراي داوري کاراته آسیا گفت: نزدیک به یک 
سال است که حجاب به توصیه مراجع قانوني کاراته رسیده و 
همه آقایان و خانم ها از وضعیت آن اطالع دارند. با این وجود 
مرا متهم مي کنند تا اشتباه خود را توجیه کنند. این در حالی 
است که مس��ئوالن تیم در تماس با خانم اکبرآبادی موضوع 
را به وی اعالم کردند و ایش��ان هم تصمیم گرفت که بانوان، 

ساق بند ببندند.
 به گ��زارش خبرن��گار مه��ر، دوش��نبه گذش��ته در جریان
رقابت هاي کاراته بازي هاي کش��ورهاي اس��المي در بخش 
کاتاي تیمي بانوان، تیم کشورمان با شایستگي تیم پرقدرت 
مصر را شکست داد و راهي بازي نهایي شد که با اعتراض تیم 
مصر به دلیل تغییر در پوش��ش حجاب مصوب فدراس��یون 

جهاني، تیم ایران از دور مسابقات کنار رفت. در پي این اتفاق، 
سرمربي و اعضاي تیم ملي کاتا، محمدعلي مرداني عضو ایراني 
شوراي داوري کاراته آسیا را مقصر اصلي از دست رفتن مدال 

طال معرفي کردند.
محمدعلي مردان��ي داور بین المللي کش��ورمان در گفتگو با 
خبرنگار مهر ضمن رد اتهامات گفت: این گونه صحبت کردن 
فقط براي توجیه اشتباه خودشان است. قبل از آغاز مسابقات 
جلسه قرعه کشي و هماهنگي برگزار شد و نماینده تیم ایران 
هم در آن جلسه حضور داشت و این که چرا مي گویند اطالع 

نداشته اند جاي تعجب دارد. 
وي ادامه داد: تیم کاتاي ایران در بخش بانوان از ساق بندهاي 
همرنگ لباس کاراته استفاده کرد و مسابقات خود را انجام داد 
و  با شکست رقباي خود، راهي بازي نهایي شد که داوران به 
هیچ عنوان متوجه استفاده از ساق بند نشدند. بعد از پیروزي 
مقابل تیم مصر و راهیابي به دیدار پایاني، مصري ها نس��بت 
به این موضوع اعتراض کردند و هیأت ژوري جریان را بررسي 
کرد و رأي به نفع تیم مصر صادر ش��د. مرداني افزود: دو سال 
است که در جریان مسابقات وقتي اعتراضي صورت مي گیرد 
دیگر نماینده کش��ور ذینفع در هی��أت ژوري حضور نخواهد 
داشت و این اعتراض نیز توسط هیأتي متشکل از نمایندگان 
ژاپن، استرالیا و تایوان بررسي و اعالم رأي شد. این هیأت نیز 
رأي به استفاده از ساق بند بر خالف مقررات توسط تیم ایران 
داد. لیم رییس کمیته داوران آسیا معتقد است استفاده از این 

ساق بند باعث نیروافزایي مي شود.



پیشنهاد 10 گزینه برای استانداری 
چهارمحال و بختیاری به وزیر کشور

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی گفت: با هماهنگی و 
توافق مجمع نمایندگان استان،10 گزینه پیشنهادی برای تصدیگری 

استانداری به وزیر کشور معرفی شدند.
 امیرعباس سلطانی اظهار داشت: تمام تالش نمایندگان استان بر این 
است تا با معرفی گزینه های متعهد و متخصص بتوانند وزیر کشور را 

در انتصاب استانداری کارآمد یاری دهند.
وی افزود: در همین راس��تا طی روزها بحث و بررسی کارشناسی در 
نهایت مجمع نمایندگان استان بر10 گزینه پیشنهادی اجماع نظر 

کرده و آن را به وزیر کشور ارایه دادند.
سلطانی با خودداری از عنوان کردن اسامی این ده نفر، تصریح کرد: 
برخی از این گزینه ها افراد نام آش��نایی هس��تند ک��ه در این روزها 
اسامی آنها در گمانه زنی ها آورده ش��ده است. نماینده مردم بروجن 
در مجلس شورای اس��المی با بیان این که روند انتصاب استانداران 
در کش��ور با نظم و ترتیب خاصی انجام می گیرد، گفت: پیش بینی 
 می ش��ود تا اواخر مهرماه تکلیف تصدیگری استانداری استان ما نیز

 مشخص شود.

تولید330 هزار تن کلینكر صادراتي 
مدیر عامل کارخانه سیمان شهرکرد از تولید افزون بر330 هزار تن 

کلینکر صادراتي در چهار محال و بختیاري خبر داد.
 باقر امین��ي اظهار داش��ت: 330 ه��زار ت��ن کلینک��ر صادراتي در
چهار محال و بختیاري امسال تولید و روانه بازارهاي داخلي و خارجي 
شد. وی خاطرنش��ان کرد:580 هزار تن س��یمان از ابتداي امسال 
تاکنون در این کارخانه تولید ش��ده که 254 هزار تن آن به خارج از 
کشور صادر شده است. امینی با اشاره به رشد75 درصدي صادرات 
از کارخانه سیمان شهرکرد، تصریح کرد: این مقدار سیمان بیشتر به 

کشورهاي عراق وکویت صادر شده است.
 وی به میزان ارز آوری این محصول اشاره کرد و اظهار داشت: صادرات 
 س��یمان امس��ال همچنین13 میلیون دالر براي کش��ور ارز آوري
داشته اس��ت. یادآور می ش��ود، کارخانه سیمان ش��هرکرد در قلب 
زاگرس مرکزي در چهارمحال و بختیاري و در35 کیلومتري شهرکرد 
قرار دارد که برای400 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کرده است.

 بهره گیری از ظرفیت های علمی
برای خدمات به شهروندان  شهرکردی

شهردار ش��هرکرد گفت: بهره گیری از ظرفیت های علمی و مباحث 
پژوهشی و تحقیقی دانشگاه آزاد شهرکرد گامی مثبت و سازنده در 

راستای ارایه هر چه بهتر خدمات به شهروندان است.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، نوراهلل غالمیان در نشست 
هم اندیشی با مسئوالن دانشگاه آزاد اس��المی واحد شهرکرد اظهار 
داش��ت: امروزه رویکرد ش��هرداری ها از یک نهاد خدماتی به نهادی 
مدنی، فرهنگ��ی و اجتماعی تغیی��ر یافته و این ام��ر می تواند نقاط 
مشترک و مثبتی بین ش��هرداری و دانشگاه در ابعاد مختلف علمی، 
آموزشی و سایر مسائل مرتبط با خدمات ش��هری ایجاد کند. وی با 
اشاره به200 وظیفه مدیریت ش��هری، بهره گیری از پتانسیل های 
علمی و مباحث پژوهشی و تحقیقی دانشگاه آزاد شهرکرد را گامی 
مثبت و سازنده در راس��تای ارایه هر چه بهتر خدمات به شهروندان 
عنوان کرد. غالمی��ان از انعقاد تفاهمنامه همکاری بین ش��هرداری 
شهرکرد و دانشگاه آزاد شهرکرد در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این 
امر با انجام اقدامات متقابل و ارتقای سطح تعامالت و  همکاری های 
دو طرف، زمینه را برای ارتقا  و اجرای خدمات و فعالیت های علمی و 

آموزشی به شهروندان آسان می کند.

اخبار کوتاه

مدیر صنایع کشاورزی سازمان 
جهادکشاورزی/طهمورث فتاحی

ایجاد صنایع تبدیلی بخش کش��اورزی ازجمله محورهای اساسی برای 
رونق اقتصادی درسال حماسه اقتصادی و سیاسی است. شرکت صنایع 

تبدیلی و تکمیلی ممتاز استان در این همایش ضروری است.
 ش��رکت در این همایش نقش مؤث��ری در اس��تفاده ازظرفیت های 
پیش آمده برای معرفی توانمندی های خود و اس��تان درنمایش��گاه 
و همایش صنای��ع تبدیلی دارد. بررس��ی وضعیت س��ازمانی صنایع 
کشاورزی و نقش صنایع تبدیلی و غذایی در امنیت غذایی، توسعه بازار، 
صادرات غیر نفتی، اس��تفاده 
ازفناوری های نوین، پژوهش 
و تحقیقات و کاهش ضایعات 
وس��ایر موضوع��ات مرتبط 
باصنایع تبدیلی و غذایی و ... 
درراستای کارآفرینی وارزش 
اف��زوده،  از محورهای اصلی 

این همایش است.

 صنایع تبدیلی
از محورهای  اصلی رونق اقتصادی 

خبر روزیادداشت
۱۳گلزارشهدادرشهرستانفارسانساماندهیمیشود

معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری از ساماندهی13 گلزار شهدای شهرستان 
فارسان در 2 سال آینده خبر داد علی طاهری اظهار داشت: شهرستان فارسان در فاع مقدس شهیدان 

بسیاری را تقدیم انقالب اسالمی کرده است.
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نمایشگاه » لحظه و رنگ« 
شهرکردي در تهران 

نمایشگاه عکس مریم آل مؤمن در مجموعه فرهنگي کاخ نیاوران تهران 
با عنوان »لحظه و رنگ« برپا شده اس��ت. نمایشگاه عکس لحظه و رنگ، 
مجموعه اي از جدیدترین عکس هاي این هنرمن��د جوان چهارمحال و 
بختیاري است. در این نمایش��گاه15اثر از مریم آل مؤمن عکاس جوان و 
فعال چهارمحال و بختیاري به روي دیوار فرهنگسراي نیاوران رفته است. 
نمایش��گاه عکس لحظه و رنگ، نگاهي جامعه شناختي به زندگي عشایر 
بختیاري دارد که پیش از این از سوي  آل مؤمن در شهرکرد برپا شده بود. 
عکاس مجموعه لحظه و رنگ گفت: این مجموعه حاصل تالش هایي است 

که زندگي عشایر را در ابعاد مختلف به تصویر مي کشد. 
مریم آل مؤمن دهکردي افزود: در این نمایش��گاه پنج مجموعه عکس از 

زندگي عشایر بختیاري در معرض دید عالقه مندان قرار گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمین��ی)ره( چهارمحال و بختیاری گفت: از 
ابتدای تأسیس این نهاد تاکنون4500 واحد مسکونی روستایی در استان 
مقاوم سازی شده است. ابوالقاسم رستگار اظهار داشت: این نهاد تاکنون 
4 هزار و500 واحد مسکونی برای نیازمندان مقاوم سازی و احداث کرده 

است که از این تعداد یک هزار و300 مورد مسکن شهری است.
وی تصریح کرد: برای مقاوم س��ازی3 هزار و100 واحد مسکن روستایی 
290 میلیارد ری��ال از منابع بانکی و 75میلیارد ریال هم برای نوس��ازی 
واحدهای مسکن ش��هری از منابع امداد و اعتبارات سفر رییس جمهور 

هزینه شده است. 
رس��تگار افزود: برهمین اس��اس می ت��وان گفت که بی��ش از 40 درصد 

واحدهای روستایی استان مقاوم سازی شده  است. 

مقاوم سازی۴۵00 واحد 
مسكونی روستایی

فرماندار س��امان گفت: محور ارتباطي جایگزی��ن در محدوده پل 
زمانخان سامان از سه راهي هتل شهرداري تا سه راهي روستاي چم 

عالي ساخته مي شود.

اسفندیار قرباني رفع مش��کالت کانون تفریحي پل زمانخان را به 
عنوان مهم ترین قطب هاي گردش��گري چهارمحال و بختیاري، 
ضروري خواند و گفت: نبود فضاي کافي براي ساخت پارک خودروها 

و وجود ترافیک از مشکالت این جاذبه گردشگري است. 
وي با بی��ان مش��کالت اعتب��اري و تمل��ک دارایي س��ال جاري 
ای��ن شهرس��تان در اج��راي پ��روژه جدی��د عمران��ي، پیگیري 
مس��ئوالن و نمایندگان مجلس ش��وراي اس��المي براي افزایش 
 س��هم اعتبارات ملي ب��راي اجراي ط��رح هاي این شهرس��تان را 

خواستار شد. 
وي گفت:حض��ور گردش��گران و مس��افران تابس��تاني در ای��ن 
جاذبه قابل توجه اس��ت و مح��ور فعلي ج��اده پ��ل زمانخان نیز 
 جوابگ��وي مس��افران و گردش��گران ای��ن منطق��ه تاریخ��ي و 

توریستي نیست. 
قرباني ب��ا بیان این که س��امان از شهرس��تان هاي تازه تأس��یس 
چهارمحال وبختیاري اس��ت، افزود: مس��یر جایگزی��ن براي حل 
مشکل ترافیک پل زمانخان از محور ارتباطي زیر هتل درنظر گرفته 
شده است که ضرورت دارد، اداره کل راه و شهرسازي چهارمحال و 
بختیاري نسبت به ساخت محور جایگزین در این منطقه اقدام کند. 
فرماندار سامان تصریح کرد: بر اس��اس برنامه ریزي انجام شده، با 

 س��اخت محور ارتباطي جایگزین، انتقال گردش��گران عالقه مند
به دیدار از جاذبه گردشگري به وسیله وسایل نقلیه عمومي پیش 
بیني شده از سوي شهرداري سامان انجام مي شود.  قرباني ادامه داد: 
ساخت پارکینگ طبقاتي در حاشیه این محور ارتباطي از طرح هاي 

پیش بیني شده براي رفع مشکل ترافیکي این محور است. 
به گزارش ایرنا، ترافیک زیاد خ��ودرو در محورهاي منتهي به این 
جاذبه، مش��کالت زیادي براي گردش��گران و مردم منطقه ایجاد 
 کرده اس��ت، به گونه اي که در روزهاي تعطیل به ویژه ساعات اوج 
ترافیک، مردم حدود دو تا سه س��اعت در ترافیک خودروها معطل 

مي شوند. 
جاذبه گردشگري پل زمانخان از بناهاي با ارزش و قدیمي شهرستان 
سامان است که داراي دو دهانه پل است. این جاذبه 30 متر طول و 

12 متر ارتفاع دارد. 
پل زمانخان در نزدیکي شهر سامان بر روي رودخانه  زاینده رود و 
بر روي سه پایه سنگي طبیعي بنا شده و در فاصله 22 کیلومتري 

شمال شهرکرد قرار دارد.

فرماندار سامان

محور ارتباطي جایگزین در محدوده پل زمانخان سامان ساخته مي شود

ساخت پارکینگ 
طبقاتي در حاشیه 
این محور ارتباطي 

از طرح هاي 
پیش بیني شده 

براي رفع مشكل 
ترافیكي این محور 

است
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نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاري گفت: 
زمان��ی جمهوری اس��المی با آمریکا بر س��ر میز 
مذاکره خواهد نشس��ت که عزت، آرمان، شعارها 
و ارزش های انقالب اسالمی به رسمیت شناخته 
شود و آمریکا دس��ت از زورگویی و قدرت طلبی 

خود بردارد.
حجت االس��الم والمس��لمین محمدعلی نکونام، 
پنجم مهر م��اه در خطبه های نم��از جمعه، تقوا 
را بهترین سرمایه انس��ان در دنیا و آخرت عنوان 
کرد و اظهار داش��ت: انس��ان می تواند به واسطه  
رعایت تقوا و عمل به دستورات الهی از گناهان و 
وسوسه های شیطان مصون بماند و رستگار دنیا 

و آخرت باشد.
 وی تقوای الهی را چراغ راه تمام مسمانان دانست 
و تصریح کرد: تقوای الهی وسیله نجات و نورانیت 
آن چراغ راه تمام انسان ها بر روی زمین است که 
به واسطه عمل به دستورات الهی و انجام واجبات 

و ترک محرمات محقق خواهد شد.
 حجت االس��الم نکونام یک��ی از راه های تقویت 
تقوای الهی را حض��ور در نماز جمع��ه بیان کرد 
و اف��زود: حض��ور در مجالس و محاف��ل دینی به 
ویژه نمازه��ای جمعه و جماعات تأثیر بس��زایی 
در تقویت تقوای الهی دارد و شیطان را مأیوس و 

ناامید خواهد کرد.
 وی در ادامه به تش��ریح آیات دیگری از س��وره 
قیامت پرداخت و بر تقوی��ت باورمندی ها به روز 
قیامت تأکید کرد و افزود: خداوند متعال در سوره 
 قیامت انس��ان ها را بر تقویت باورمندی هایشان
 ب��ه روز قیام��ت تأکی��د و س��فارش و آنه��ا را به 
 توش��ه ب��رداری در دنیا ب��رای روز مع��اد دعوت 

می کند.
  امام جمعه شهرکرد با بیان این که برخی انسان ها

 قیام��ت را تکذیب می کنند، تصری��ح کرد: افراد 
بسیاری در تاریخ وجود داشتند که معاد و قیامت 

را منکر و به مسائل دینی و احکام الهی بی تفاوت 
شدند و خدای متعال نیز آنها را به سزای اعمالشان 

رساند و جهنم را جایگاه ابدی آنان قرار اد.
 وی با تأکی��د بر تقویت و کس��ب مع��ارف الهی 
در زندگی ف��ردی و اجتماعی خاطرنش��ان کرد: 
بکوش��یم اعمال و رفتار و عبادت های ما رنگ و 
بوی الهی و خدایی بگیرد و تنها در راستای رضای 

الهی قدم برداریم.
 حجت االسالم نکونام به آغاز سال تحصیلی جدید 
و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها اشاره و تصریح 
کرد: علم و دانش تنها ابزار ارتقاي جامعه و بشریت 
به سمت کمال و پیشرفت است که باید از آن در 

راستای رشد جامعه و کشور استفاده شود.
 وی با بیان این که اس��الم دین خواندن، نوشتن 
و علم آموزی اس��ت خاطرنش��ان ک��رد: خداوند 
 متعال اولین آیه خود را با »اقرأ« بیان و مجموعه
برنامه های دین��ی را در قالب کت��اب قرآن برای 

پیامبران و انس��ان ها نازل کرده و این نش��ان از 
اهمیت باالی علم در دین اسالم دارد.

 امام جمعه ش��هرکرد با تأکید ب��ر نهادینه کردن 
علم و دانش در جامعه تصریح کرد: اکنون جامعه 
برای رشد و پیشرفت نیازمند علم و دانش است و 
تنها راه ارتباط با جهان در زیر سایه علم و دانش 

محقق خواهد شد.
 وی به مس��ئولیت س��نگین آموزش و پرورش و 
فرهنگیان در تربیت نسل جوان و نوجوان اشاره و 
خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش و دانشگاه ها در 
عرصه تعلیم و پرورش نوجوانان و جوانان این مرز 
 و بوم مسئولیت س��نگینی برعهده دارند، چرا که

آنان به عنوان یک امانت ارزشمند در اختیار شما 
قرار دارند و باید به شکل صحیح تربیت و به نسل 

آینده تحویل داده شود.
 حجت االسالم نکونام با گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس به دالورم��ردی های رزمندگان اس��الم 
اشاره و تصریح کرد: در دوران هشت ساله جنگ 
تحمیلی تمام جبهه کفر و استکبار در برابر تمام 
جبهه اسالم ایستاد و یک جنگ تمام عیار به وقوع 
پیوست که نمونه آن در تاریخ صدر اسالم و جنگ 

خندق رخ داده است.
 وی با بیان این که جن��گ ایران و عراق جنگ دو 
ملت با یکدیگر نبود، اظهار داشت: دشمنان ایران 
پس از پیروزی انقالب احس��اس خطر کردند و با 
طرحی یک جنگ نظامی تم��ام امکانات خود در 
غرب و شرق را برای ضربه زدن به نظام اسالمی به 
کار گرفتند، اما رزمندگان با نصرت و یاری خدای 

متعال در برابر دشمنان ایستادند.
 امام جمعه ش��هرکرد با بیان این ک��ه وعده الهی 
ب��ه رزمندگان اس��الم نص��رت و پیروزی اس��ت 
 تصریح کرد: رزمندگان اس��الم تم��ام امکانات و 
ظرفیت های خ��ود را به میدان جن��گ آوردند و 
خدای متع��ال نیز نصرت و کمک خود را ش��امل 
حال رزمندگان قرار داد و دشمن تا دندان مسلح 

شکست خورده و ضعیف شد.
 وی به تالش ها دشمن در عرصه جنگ نرم اشاره و 
خاطرنشان کرد: دشمن پس از شکست در جنگ 
نظامی به جنگ نرم و تهاجم فرهنگی روی آورد و 
قتل عام فرهنگ، ارزش ها و آرمان های انقالب را 

در دستور کار خود قرار داد، اما در این عرصه نیز 
شکست خورده و حقیر است.

 وی با اش��اره به این که ملت ایران از تحریم های 
اقتصادی هیچ هراس��ی ندارد تصریح کرد: ملت 
ایران در پای ارزش ها، آرمان ها و شعارهای خود 

محکم و اس��توار 
ن��د ا  ایس��تاده 

و هی��چ فش��ار و 
تهدی��دی ق��ادر 
به شکست ملت 
ایران نخواهد بود.
 حجت االس��الم 
نکون��ام به س��فر 
رییس جمهور به 
نیویورک اشاره و 
خاطرنشان کرد: 
رییس جمهور با 
ش��عار اعتدال به 
این س��فر مهم و 
حیاتی رفته و باید 
از موضع قدرت از 

حقوق ملت و نظام اسالمی دفاع کند.
 وی با اش��اره به برخی جوس��ازی ها در رابطه با 
مذاکره ب��ا آمریکا تصریح ک��رد: زمانی جمهوری 
اسالمی با آمریکا بر سر میز مذاکره خواهد نشست 
که عزت، آرم��ان، ش��عارها و ارزش های انقالب 
اسالمی به رسمیت شناخته شود و آمریکا دست از 

زورگویی و قدرت طلبی خود بردارد.
 حجت االس��الم نکونام با بیان این که مردم تمام 
وقایع را با هوشیاری رصد می کنند اظهار داشت: 
ملت ایران با هوش��یاري و بصیرت باال و با پیروی 
از والیت فقیه وقای��ع و اتفاقات موج��ود را رصد 
خواهند کرد و اجازه هیچ گونه انحراف و گج روی 

را نخواهد داد. 
وی رابطه عزتمندانه را یک اصل مهم در مذاکره 
دانست و تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران با 
تمام ملت ها و کش��ورهای جه��ان در چارچوب 
رعایت حق��وق و عزت مل��ت و کش��ور  ارتباط و 
مذاکره دارد و اجازه نخواهد د اد به که ارزش ها و 

آرمان هایش خدشه ای وارد شود.

رابطهعزتمندانهازاصولمهممذاكرهباآمريكاست
نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری

دشمن پس از 
شكست در جنگ 

نظامی به جنگ نرم 
و تهاجم فرهنگی 

روی آورد و قتل 
 عام فرهنگ، 

 ارزش ها و
آرمان های انقالب 

را در دستور کار 
خود قرار داد
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حصر وراثت 
شرح  به   18 شماره  شناسنامه  دارای  بارده  کریمزاده  علی  صفی  آقای   496
دادخواست به کالسه 555/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حمزه علی کریمزاده بارده بشناسنامه 3138 
الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1392/5/8 تاریخ  در 
علی  حیدر  فرزند  بارده  کریمزاده  علی  صفی   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن 
ش ش 18 پدر 2- کوکب حیدر پور باردئی فرزند سیف اهلل ش ش 1754 مادر 
3- زهرا کریم زاده بارده فرزند قدرت اله ش ش 3160 همسر 4- میثم کریمزاده 
بارده فرزند حمزه علی ش ش 1-085387-113 فرزند 5- علی کریمزاده باردئی 
فرزند حمز علی ش ش 7-051878-113 فرزند  و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
اختالف 7 شورای حل  خواهد شد. شعبه  گواهی صادر  اال  و  دارد  تقدیم   شورا 

 خمینی شهر 

ابالغ 

507 نظر به اینکه در پرونده کالسه 920765 این دادگاه آقای تراب محمدی فرزند 

مهدی متهم به سرقت می باشد. وقت رسیدگی پرونده برای روز چهار شنبه مورخ 
92/8/29 ساعت 11 تعیین گردیده، لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق 
الذکر با انتشار یک نوبت آگهی به نامبرده ابالغ می نماید. در وقت مقرر جهت 

رسیدگی حاضر گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر 
وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابًا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود. شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان خمینی شهر

آگهي فقدان سند مالكيت
برگ  دو  باارائه  سیدعلي  فرزند  الدین صفائي  سیدسهیل  آقاي  اینکه  به  524نظر 
استشهادمحلي که هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند 
درسودآباد  واقع   990 شماره  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  مالکیت 
23 اصلي  بخش یک ثبتي شهرضا شده که سندمذکورذیل ثبت 47366 درصفحه 
بموجب  نامبرده  که  دفتر 305  بنام رضاپارسایي  ثبت وسندصادرگردیده   272
/ 85 دفتر4 شهرضا مالکیت خودرابه سیدسهیل   4 /  30  – سندشماره 114542 
 85 /  4  /  30  – اسناد114544  نیزبموجب  نامبرده  که  داده  انتقال  الدین صفایي 

30 / 4 / 85 دفترچهار شهرضااصل ومازادمالکیت خودرا دررهن  و 114546 – 
بانک مسکن مرکزي  شهرضاقرارداده که این دورهن فک نشده اینک سیدسهیل 

الدین صفایي درخواست صدورسندمالکیت سه دانگ ازپالك فوق رانموده است لذا 
دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود 
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده 
ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز 
پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را 
طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت 
یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم 
ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد.  میر 

محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالك شهرضا

ابالغ رای 
533  شماره : 435 مرجع رسیدگی شورای حل اختالف حوزه اول خمینی شهر به 
نشانی میدان قدس- خ شهید بهشتی خواهان : نام محمد رضا حاج هاشمی محل 
منزل شخصی  بهشاد پ 20  کوچه   – بهشتی  بلوار شهید   – اقامت خمینی شهر 
خوانده : محمد ایزدیار محل اقامت شاهین شهر خ مخابرات نیم فرعی بین 2 و3 

شرقی پ 2 منزل شخصی موضوع : مطالبه  رای شورا : در خصوص دادخواست 
خواهان آقای محمد رضا حاج هاشمی فرزند یداله به طرفیت خوانده آقای محمد 
ایزدیار فرزند مراد بخواسته مطالبه مبلغ 9400000 ریال وجه یک فقره چک به 
هزینه  و  تادیه  در  تاخیر  خسارت  انضمام   به   85/2/15 مورخ   776366 شماره 
ید  در  پرداخت  عدم  گواهینامه  و  چک  اصل  وجود  به  توجه  با  شورا  دادرسی 
خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده می باشد و اینکه خوانده دلیلی بر برائت 
ذمه خویش به شورا ارائه ننموده است . دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته 
مستندا به مواد 310 و بعد قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
آئین  قانون  الحاقات بعدی و مواد 522-519  با اصالحات و  چک مصوب 1355 
دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 9400000 ریال با احتساب خسارت 
تاخیر تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی که در زمان اجراءتوسط 
واحد اجرای احکام محاسبه می شود از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 38000 ریال به عنوان هزینه های دادرسی 
در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل 
قاضی  باشد.  می  در محاکم عمومی شهرستان خمینی شهر  نظر خواهی  تجدید 

شورا حل اختالف شعبه 1 خمینی شهر 
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امام علی )ع(:
 هيچ عملى نزد خداوند، محبوب تر از نماز نيست، پس هيچ 

كار دنيايى ش��ما را در وقت نماز به خود مش��غول ندارد.

چند علت اصلی
 که وزنتان کم نمی شود

اگر مدتی اس��ت عادات غذایی و برنامه ورزشی خود را تغییر داده اید، 
اما هنوز هیچ تغییری در اندامتان حس نکرده اید، شاید وقتش باشد 

به موارد مشکوکی که مانع موفقیت شما می شود، نگاهی بیندازید.
از اش��تباه در رژیم غذایی گرفت��ه تا وجود عوام��ل فیزیکی مختلف، 
همگی می توانند کاهش وزن را برای شما به کاری غیرممکن تبدیل 
کنند. در این مطلب با 7 علت شایع که بر سر راه کاهش وزنتان سنگ 

می اندازند، آشنا شوید.

بعد از ورزش به خودتان جایزه می دهید!
بس��یاری از ما با این حالت آش��نا هس��تیم که بعد از ورزش وسوسه 
می ش��ویم که با یک خوراکی از خودمان پذیرایی کنیم. خب، ورزش 
کرده ایم و کلی کالری س��وزانده ایم دیگر! خوب است با یک خوراکی 
خوش��مزه به خودمان برسیم و انرژی از دس��ت رفته را جبران کنیم. 
درواقع، همیشه درمورد کالری سوزانده شده با اغراق تخمین می زنیم، 
حتی ممکن است خیلی بیش��تر از کالری سوزانده ش��ده، به بدنتان 

انرژی برسانید و به این ترتیب به جای کاهش وزن، چاق می شوید.

به اندازه کافی نمی خوابید
شاید فکر کنید بهتر است کمتر بخوابید تا فرصت کافی برای ورزش 
داشته باشید و این کار خیلی هم برای سالمت و تناسب اندامتان خوب 
خواهد بود، اما کمبود خواب نه تنها سود ورزش کردن را کم می کند 
که باعث افزایش وزن می ش��ود. خواب ناکافی کیفی��ت و توان انجام 
ورزش را تحت تأثیر قرار می دهد و س��رعت متابولیسم بدن را کاهش 
داده، اش��تها را افزایش می دهد و احتماال میل ش��ما به ریزه خواری 
را بیش��تر می کند. به عالوه، کمبود خواب می تواند سطح استرس را 

افزایش دهد و همین می تواند باعث افزایش وزن شود.

بشقابتان زیادی بزرگ است!
اگر از محصوالت کم چرب و س��الم اس��تفاده می کنید، اما هنوز الغر 
نشده اید، احتماال باید نگاهی به مقدار وعده های غذاییتان بیندازید. 
شاید فکر کنید روزانه فقط۳ وعده غذا می خورید که به اندازه همان 
غذایی است که بقیه آدم ها می خورند، اما در حقیقت به اندازه ۶ وعده 
استاندارد یا حتی بیشتر کالری دریافت می کنید. خوب است یادتان 
باشد غذایی که می خورید عالوه بر سالم بودن، باید به مقدار مشخص 
مصرف شود. زیاده روی در خوردن هر خوراکی  باعث چاقی می شود.

ثابت قدم نیستید
شکی نیس��ت که پرخوری یا کم خوری افراطی برای متابولیسم و دور 
کمرتان مضر است، اما س��خت تر از هر دوی اینها، حرکت بین این دو 
نقطه است. اگر شما مدام رژیمتان را شل و سفت بگیرید و از هر رژیمی 
که مد شد پیروی کنید، یک دقیقه به خودتان گرسنگی بدهید و بعد، از 
خجالت شکمتان دربیایید، کال متابولیسمتان را به هم می ریزید و باعث 
می شوید بدنتان چربی بیشتری ذخیره کند. همان طور که کم خوری 
افراطی سرعت متابولیس��م بدنتان را پایین می آورد، اگر به دنبال این 

مدت شروع به پرخوری کنید، بدنتان به سرعت وزن می گیرد.

نوشیدنی های شیرین زیاد می نوشید
مراقب خورد و خوراکتان هستید، غذاهای چرب و چیلی نمی خورید، 
بین وعده های اصلی ریزه خواری نمی کنید، اما تا حاال به مقدار کالری 
که هر روز از طریق نوش��یدنی ها دریافت می کنید، دقت کرده اید؟ با 
این که همه ما می دانیم یکی از علت های اصلی چاقی مان نوش��یدن 
نوشابه است و البته باید نوشیدن آبمیوه ها، اسموتی ها، دوغ و بسیاری 
از نوشیدنی های گرم را هم حساب کنید. هر چیزی که می خورید، باید 

کالری اش حساب شود و مایعات را نباید یادتان برود!

ورزش هایتان متنوع نیست
اگر به ورزش ه��ای روزانه ای که انج��ام می دهید، ع��ادت کرده اید، 
 ممکن اس��ت آنقدر که تالش می کنید، ورزش ه��ا برایتان مفید واقع 

نشوند.
 نه تنها انجام ورزش تکراری می تواند خسته کننده و مالل آور شود- که 
باعث از بین رفتن انگیزه تان برای ورزش شده و بیشتر دوست دارید از 
انجامش فرار کنید- بلکه شدت و نتیجه ورزش ها را کاهش می دهد. 
هما نطور که ب��دن در انجام یک فعالیت خاص توانا می ش��ود، بعد از 
مدتی بدنتان عادت می کند و دیگر مثل اوایل شروع فعالیتتان نیازی 
به تالش سخت نخواهید داشت؛ یعنی کالری کمتری خواهید سوزاند.

یک مشکل پزشکی دارید
بسیاری از شرایط پزش��کی مثل س��ندروم تخمدان پلی کیستیک، 
مشکالت تیروئیدی و عدم تعادل هورمون ها می تواند منجر به افزایش 
وزن ش��ود و روند کاهش وزن را برای شما س��خت تر کند. همچنین 
حساس��یت های غذایی پنهان یا عدم تحمل بعض��ی غذاها، می تواند 

الغر شدن را برای فرد سخت کند.
 به عالوه، با وجودی که ممکن است شرایط پزشکی شما به خودی خود 
باعث افزایش وزن نش��ود، اما عوارض جانبی استفاده از برخی داروها 
باعث چاق شدنتان می شود، بنابراین برای کاهش وزن با پزشک خود 

مشورت کنید.

طی ش��دن مراحل طبیعی دوران کودکی برای رشد 
و تکامل ش��خصیت هر فرد ضروری اس��ت،  بنابراین 
محروم کردن اطف��ال از نیازهای روان��ی این دوران، 
 به اندازه محروم کردن آنان از غذا و پوش��اک، مهم و 

زیان بار خواهد بود.
در جامعه ای که دس��تخوش یک حادث��ه غیرمترقبه 
 ش��ده، کودکان بازمانده که عزیزان خود را از دس��ت 
داده اند مجبورند در شرایط جدیدی متفاوت از شرایط 
قبلی زندگی کنند و اگ��ر نیازهای خاص این قربانیان 
فورا و به طور جدی برطرف نشود، قطعا روند تکاملی 
رشد آنان به طور صحیح طی نشده و در آینده نزدیک 
یا آینده دور منجر به بروز عوارض روحی و جس��می 

جدی در آنها خواهد شد.
کمک به ک��ودکان و نوجوانان زلزل��ه زده برای غلبه 
بر مش��کالت روانی ناش��ی از مواجهه ب��ا صحنه های 
حادثه، یکی از مهم ترین چالش هایی است که والدین، 
 مربیان یا متخصصان بهداش��ت روانی ب��ا آن رو به رو

 هستند.
تحقیقات نشان داده اس��ت که واکنش های افراد در 
مواجهه با حوادث بسیار متفاوت است. برخی کودکان 
تنها دچار نگرانی می شوند و خاطرات تلخی در ذهن 
آنان ایجاد می ش��ود. این گروه با کم��ی حمایت های 
روانی به مرور زم��ان بهبود می یابن��د، اما گروهی به 
طور عمیق دچار مشکل می ش��وند. واکنش به حادثه 
ممکن اس��ت بالفاصله و یا روزها و حتی هفته ها پس 

از سانحه بروز کند.

 عالئم آسیب های روانی در اطفال کمتر از 
۲ سال

 در کودکان کمتر از دو س��ال که در حوادث، والدین 
و عزیزان خود را از دس��ت داده اند، رفتارهای روحی 

ذیل بروز می کند:
     گریه و بی قراری

    بی عالقگی به آنچه که در اطرافش اتفاق می افتد 
یا ترس از محیط اطراف

     اختالل در خواب و اشتها
     وقفه یا تأخیر در س��یر رش��د رفتاری آنان مانند 
زمان شروع خندیدن، زمان شروع نشستن، راه رفتن،  

تکلم و...
     فق��دان عکس العمل نس��بت به مح��رک های 

طبیعی
    پس رفت تکاملی، مانند توقف در راه رفتن و تکلم

     اختالالت روانی در اطفال۲ تا ۴ سال
 اس��ترس و اختالالت روحی کودکان س��نین ۲ تا ۴ 
سال ، در مواجهه با حوادثی که منجر به از دست دادن 
والدین و دیگر اعضای خانواده آنها شده باشد، با عالئم 

زیر بروز می نماید.
     بازگشت به مراحل اولیه رشد ، مثال تکلم به شیوه 

ابتدایی ) کودکانه(
     مکیدن شست دست

     شب ادراری
    بی اختیاری دفع مدفوع

    کابوس های شبانه
    ترس از اشیای خیالی

    پرخاشگری نسبت به دیگران
     ترس و بی اعتمادی نسبت به دیگران

     عدم تمرکز حواس و اختالل در یادگیری
    عدم عکس العمل مناسب به محرک های محیطی
    عالئم آسیب های روحی در اطفال سنین مدرسه 

  عالئم روانی در س�نین کودکی به اشکال 
ذیل  بروز می کند

    گریستن و بی قراری
    اخت��الالت خ��واب ) ب��ی خواب��ی – پرخوابی – 

کابوس های شبانه (
    شب ادراری

    شکایات جسمی متعدد
    پرخاشگری و تهاجم

    عدم تمرکز حواس و مشکالت تحصیلی
     ترس از اتفاقات قریب الوقوع

    تقلید صحنه های ناراحت کننده 
نوجوانان۱۲ تا ۱7س��اله که در حوادث دچار از دست 
دادن والدین می ش��وند احتماال واکنش هایی نظیر 
بزرگساالن ش��امل یادآوری مکرر س��انحه، کابوس، 
کرخت��ی عواطف، اجتن��اب از هر  چیزی ک��ه یادآور 
س��انحه اس��ت، افس��ردگی، اس��تفاده نابجا از دارو، 
ناس��ازگاری با همس��االن ، پس رفت های آموزشی، 
رفتار غیراجتماع��ی، همچنین گوش��ه گیری و انزوا، 
ناراحتی های جسمانی، تصمیم به خودکشی، امتناع 
از رفتن به مدرسه ، ناراحتی در خوابیدن و سردرگمی 

از خود بروز می دهند.
بدیهی اس��ت درمان این اختالالت یک امر تخصصی 
است که به وسیله پزشک و در صورت لزوم به وسیله 
روانپزشک یا روانشناس بالینی انجام خواهد شد، ولی 
آنچه به امدادگران مربوط می ش��ود، ش��ناخت این 
کسالت هاس��ت تا بتوانند ضمن بیماریابی و ارجاع به 
مراکز تخصصی ، اس��ترس آس��یب دیدگان را کاهش  
داده  و از بروز ش��دت اختالالت روانی آنان پیشگیری 

به عمل آورند.

 بهداشت روانی کودکان 
در حوادث غیر مترقبه
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اخبار ویژه

محققان تسهیالت ملی احتراق آمریکا به تازگی اعالم کرده اند که توانسته اند جهش بزرگی 
به سوی روشن کردن یک واکنش همجوشی خودکفا با بازدهی باالی انرژی انجام دهند که 

می تواند شبیه ساخت یک ستاره مینیاتوری روی زمین باشد.
این محققان با همکاری آزمایشگاه ملی الرنس لیورمور خبر دادند که پیش از دستیابی به 
انفجار بسیار پایدار و دقیق هدایت شده، حداقل یک مانع چشمگیر برای غلبه وجود دارد، 

اما توانسته اند بسیاری از چالش های منتهی به هدف را حل کنند.
برای دستیابی به احتراق، محققان۱9۲پرتو لیزری را به طور همزمان در یک میلیاردم ثانیه 
بر روی یک هولورام سرد شده که یک استوانه توخالی به اندازه مداد پاک کن است، متمرکز 
کردند. درون هولورام یک کپس��ول به اندازه بلبرینگ قرار داش��ته که حاوی دو ایزوتوپ 
هیدروژن، دوتریوم و تریتیوم )D-T(است. لیزرهای متحد۱/8 مگاژول انرژی و500 تراوات 
نیرو را به هولورام منتقل کرده و یک فر پرتو ایکس تولید کردند که کپسولD-T را به دما 
و فشار مشابه مرکز خورشید رساند. محققان قصد دارند که از پرتوهای ایکس برای منفجر 
کردن الیه خارجی کپسول به یک شیوه کنترل شده استفاده کنند تا قرصD-T در شرایط 
مناسب برای آغاز واکنش همجوشی فشرده شود. به گفته محققان، آنها بسیاری از الزامات 
الزم را برای دستیابی به شدت پرتو ایکس مناسب جهت احتراق در هولورام، انتقال دقیق 
انرژی به هدف و سطوح مطلوب فشرده سازی برآورده کرده اند، اما حداقل هنوز یک مانع 

برای غلبه وجود دارد که شکستن زودهنگام کپسول است.

یک روانپزشک می گوید: در موارد شدید افس��ردگی پاییزی نیاز به مداخله دارویی وجود 
دارد و فرد تنها با درمان های مشاوره ای بهبود پیدا نمی کند.

 دکتر وحید فرنیا گفت: افس��ردگی پاییزی از خصوصیات افس��ردگی های فصلی تبعیت
می کند و از مهم ترین عواملی که این مشکل را تشدید می کند، کاهش تابش نور خورشید 
در برخی فصول سال است. وی معتقد است عالوه بر نور خورشید، عوامل بیولوژیک، عوامل 
محیطی و عوامل روانش��ناختی نیز در بروز افس��ردگی های فصلی و همچنین افسردگی 
پاییزی تأثیر گذار است. به گفته این روانپزشک، در افرادی که زمینه ژنتیکی و دالیل روانی 
دارند، کاهش نور خورشید می تواند یک عامل برانگیزاننده افسردگی پاییزی باشد. فرنیا 
اظهار داش��ت: پایین آمدن روحیه، کاهش لذت از زندگی، خستگی و ضعف بدنی، کاهش 
تمرکز و توجه، تغییرات خواب و اش��تها و ... از مهم ترین عالئم افسردگی پاییزی هستند 
که می تواند در موارد شدید زندگی شغلی، اجتماعی و رفتاری فرد را تحت تأثیر قرار دهد.

وی گفت: چنانچه این عالئم در فردی بروز کرد، الزم است توسط یک روانپزشک بررسی 
شود و تحت درمان قرار گیرد. به گفته این روانپزشک، افس��ردگی پاییزی در کشورهایی 
 که کمتر نور خورش��ید دریافت می کنند، بیش��تر است و در کش��ورهای چهار فصل نیز 
 در فصل های پاییز و زمستان بیشتر می شود. وی با اش��اره به این که همه انواع افسردگی 
 در زنان ش��یوع بیش��تری دارد، ادامه داد: افس��ردگی پاییزی هم بین زنان بیش��تر دیده 

می شود.

زنان بیشتر  دچار افسردگی  پاییزی  می شوندبرنامه ای برای ساخت ستاره بر روی زمین!

تحقیقات جدید نشان می دهد، اکسیژن حدود۶00 میلیون سال 
زودتر از تصورات قبلی در جو زمین وجود داشته است.

پیش از این عنوان ش��ده بود که در دو میلیارد س��ال نخست از 
حیات۴/5 میلیارد س��اله زمین، سطح اکس��یژن در جو بسیار 
پایین بوده است و اولین نشانه های میزان کافی اکسیژن در جو 
به حدود۲/۳ میلیارد س��ال قبل و در دوره ای موسوم به رویداد 

اکسایش بزرگ )Great Oxidation Event( باز می گردد.
به گفته محقق��ان، این جهش در س��طح اکس��یژن ناش��ی از 

سیانوباکتری ها )cyanobacteria( بوده است.
در تحقیقات اخیر با بررسی ذخایر س��نگ  های باستانی عنوان 
شده بود که احتماال اکسیژن به طور موقت در۲/۶ تا ۲/7 میلیارد 
سال قبل در جو زمین وجود داشته است، اما جدیدترین مطالعه 
صورت گرفته توسط محققان کانادایی این زمان را عقب تر برده 
و نشان می دهد جو زمین در حدود سه میلیارد سال قبل دارای 
اکسیژن بوده است که این زمان ۶00 میلیون سال قبل تر از رویداد 
اکسایش بزرگ است. بر این اساس، وجود چیزی در اطراف زمین 

در این زمان به حفظ اکسیژن در جو کمک کرده است.

 

شان کرو از محققان دانش��گاه بریتیش کلمبیا در ونکوور تأکید 
می کند: وجود اکسیژن نیازمند فتوسنتز اکسیژنیک است؛ یک 
مسیر متابولیک بس��یار پیچیده در تاریخچه اولیه زمین بوده و 
این مسأله نشان می دهد مسیر طوالنی برای تکامل توانایی های 

متابولیک بسیار پیچیده طی نشده است.
محققان س��طوح کروم و دیگر فلزات در نمونه های گرفته شده 
از آفریقای جنوبی را آنالیز کردند که می تواند به عنوان نش��انگر 

واکنش های بین اکسیژن جوی و مواد معدنی در سنگ های زمین 
باشد. هر دو نمونه از خاک باستانی و رسوبات دریایی در بازه زمانی 

سه میلیارد سال قبل به دقت مورد ارزیابی قرار گرفتند.
این مطالعه بر روی سطوح مختلف ایزوتوپ های کروم در داخل 

نمونه های متمرکز شد.
تمام ایزوتوپ ه��ای یک عنصر دارای تعداد یکس��ان پروتون در 
اتم های خود هستند، اما تعداد نوترون ها متفاوت است؛به طور 
مثال اتم های ک��روم-5۲ دارای ۲8 نوترون اس��ت، درحالی که 

اتم های کروم-5۳ نیز ۲9 نوترون دارد.
زمانی که اکسیژن جو با سنگ در فرآیندی موسوم به فرسایش در 
اثر هوا واکنش نشان می دهد، ایزوتوپ های کروم سنگین تر مانند 
کروم-5۳ توسط رودخانه ها شسته و به دریا ریخته می شوند، در 
این حالت ایزوتوپ های کروم سنگین تر اغلب از روی خاک شسته 
شده و در رسوبات اقیانوس تجمع پیدا می کنند. وجود اکسیژن در 
جو زمین حدود ۶00 میلیون سال زودتر از تصورات قبلی نشان 
می دهد که حیات وابس��ته به نور خورشید مانند گیاهان مدرن 

بسیار زودتر بر روی سیاره زمین تکامل یافته اند.

زمین، کی شروع به نفس کشیدن کرد؟

عکس نوشت

 مسابقات اسب سواری 
در استان فوجیان چین

پوشیدن کفش های پاش��نه بلند ارتباط مس��تقیمی با مغز 
 دارند و باعث آس��یب رس��یدن به اعصاب و سیس��تم مغزی 

می شوند.
بررسی ها نش��ان می دهد دانش��مندان با انجام آزمایشاتی 
روی کفش ه��ای زن��ان دریافتند خان��م هایي که پاش��نه 
کفششان بیشتر از 5 س��انت اس��ت، فعالیت مغزی کمتری 
 دارند و مدام درگیر سردرد، کس��الت و خستگی های نابه جا 

هستند.
مطالعات دانش��مندان نش��ان می دهد خانم هایی که کفش 
خواهند شد و عصب پای آنها به مراتب ضعیف تر است.پاشنه بلند به پا می کنند، دچار آس��یب های ستون فقرات 

گفتنی اس��ت کف��ش های��ی که ام��روزه ب��ا عن��وان طبی 
و لژدار به ب��ازار آمده ان��د از اس��تانداردهای الزم برخوردار 
نیس��تند و حتما بای��د کف��ش را از مراکز معتب��ر خریداری 
داش��ته  برایت��ان  را  بازده��ی  بیش��ترین  ت��ا   کنی��د 

باشد.
 پزش��کان همچنی��ن توصی��ه م��ی کنن��د پوش��یدن 
کف��ش های��ی ب��ا بی��ش از ۴ س��انت پاش��نه، بیش��تر از 
۲ س��اعت در روز ب��رای مغ��ز و س��تون فق��رات خطرناک 
 اس��ت و دردس��رهای زی��ادی را برای س��المتی ب��ه وجود

 می آورد.

رابطه پوشیدن کفش پاشنه بلند و سردرد
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