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صفـحهصفـحه

افتتاحیه چهارمین جشنواره استانی 
شعر فجر با معرفی برگزیدگان

مدیرکل  حسینی  سیدعلیرضا 
فرهنگ و ارشللاد اسللامی استان 
اصفهان با تبریک فرارسللیدن ماه 
ربیللع االول، ماه تولد پیامبر بزرگ 
اسام و مغتنم شمردن فرصت به 
دست آمده برای حضور در جمع 
پیشکسللوتان شعر و ادب گفت ...

فرهنگ و هنر/ ادامه در  صفحه 8

امام جمعه اصفهان:
باور حمایت مردم از انقالب 
براي مخالفان نظام اسالمي 

دشوار است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
گفت: باور حمایت مردم از انقاب برای مخالفان نظام 
اسامی دشوار است و آنان نمی خواهند این واقعیت 
را بپذیرند. بلله گزارش ایرنا آیت اهلل »سیدیوسللف 
طباطبایی نژاد« در خطبه های نمازجمعه اصفهان که 
در میدان تاریخی امام این شهر برگزار شد، افزود ...    

     شهرستان ها/ ادامه در  صفحه

امام جمعه شهركرد: 
عظمت ملت ایران، آمریكا را 
سرگردان كوچه هاي اعراب 

كرده است
امام جمعه شللهرکرد گفت: حماسه ماندگار و 
عظیم حضور ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن نه 
تنها توطئه های آمریکایی ها را خنثی کرد که آنها را به 
دوره گردی در کوچه های اعراب خلیج فارس وادار 
کرده است. آیت اهلل محمدرضا ناصری در خطبه های 
نماز جمعه شهرکرد با قدردانی از حضور عظیم مردم 
در راهپیمایی 22 بهمن و خنثی کردن توطئه امریکا و 

همدستان داخلی و خارجی اش اظهار داشت ...    

     شهرستان ها/ ادامه در  صفحه

تنها واحد پرورش ماهي 
زینتي چهارمحال و بختیاري 

غیرفعال شد  
مدیر شیات و آبزیان چهارمحال و بختیاري 
گفت: تنها واحد پرورش ماهي زینتي این اسللتان 

به علت مشکات مالي تعطیل شد ...    

     شهرستان ها/ ادامه در  صفحه

رئیس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: میدان عتیق 
یک پروژه عظیم ملی به حساب می آید و بیش از 200 میلیارد 
تومان بودجه نیاز دارد. به گزارش فارس، عباس حاج رسولیها 
با اشاره به اینکه توسعه کار نیاز به توسعه نیروی انسانی دارد، 
بیان داشت: شهر اصفهان با دارا بودن ظرفیت های باال بدون 

کمک بودجه دولتی در حال پیشللرفت بللوده و هر کجا که 
شهرداری سرمایه گذاری کرده به نتیجه رسیده است. 

وی بللا بیان اینکه اصفهان گنجینلله ای از هنر، فرهنگ و 
صنعت اسللت، خاطرنشللان کرد:  برای پیشرفت و کمک به 
میراث فرهنگی اصفهللان باید کمک ها و اعتبارات ویژه ای از 

سوی دولت برای حفظ این میراث گرانبها در نظر گرفته شود. 
حاج رسولیها بیان داشت: میدان عتیق یک پروژه عظیم 
ملی به حسللاب می آید و بیش از 200 میلیارد تومان بودجه 
نیاز دارد و شهرداری به تنهایی وارد ساخت و ساز این طرح 

فرهنگی شده است. 

رئیس شورای شهر اصفهان:

ساخت میدان عتیق 200 میلیارد تومان  بودجه نیاز دارد
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معاون استاندار: 
مهار آب در چهارمحال و بختیاري 

كمک به اقتصاد ملي است
اسللتاندار  ریللزی  برناملله  معللاون 
گفللت:  بختیللاری  و  چهارمحللال 
سللرمایه گذاری برای مهللار آبها و 
اجللرای طرحهللای آبخیللزداری و 
آبخوانللداری در ایللن حوضلله پللر 

آب، کمک به اقتصاد ملی اسللت. شهرام محمدی افزود: این استان با داشتن 
10درصد منابع آب ایران، سرچشمه شریانهای حیاتی کشور از جمله کارون و 

زاینده رود است و صیانت از این حوضه آبی نیاز به توجه ملی دارد. 
وی اجرای طرحهای بزرگ انتقال آب برای دیگر استانها از منابع آب این 

استان را بیانگر این امر دانست و افزود ...
شهرستانها/ ادامه در  صفحه 4

خطیب نماز جمعه تهران:
 راهپیمایی گسترده مردم در
 22 بهمن فتح الفتوح دیگر 

الحاق ناوشکن جماران 
به ناوگان نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران

سید منوچهر مرتضوی- مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان

سازمان همیاری شهرداریهای 
استان چهارمحال و بختیاری

منوچهر دهخدائی - مدیریت امور اداری و پشتیبانی

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد مکان سابق داروخانه خود واقع در خیابان آیت اهلل كاشانی 
جنب هالل احمر شعبه اصفهان را از طریق برگزاری مزایده عمومی برای مدت یکسال از تاریخ 88/12/15 
بصورت اجاره به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند ضمن بازدید از 
محل و آگاهی از شرایط حداكثر تا تاریخ 88/12/8 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100000 ریال 
به شماره حساب 0112711271008 نزد بانک ملی ایران شعبه مركزی با كد 60 بنام جمعیت هالل احمر 

جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه جمعیت استان اصفهان واقع در بلوار آئینه خانه مراجعه نمایند.

سازمان همیاری شهرداریهای استان چهارمحال و بختیاری به استناد بند 2 صورتجلسه مورخه 88/2/27 شورای سازمان، در نظر 
دارد نسبت به فروش 3 مجموعه، 30 پالكی یا 25 پالكی و 15 پالكی از اراضی باغ شهر شیدا واقع در ضلع جنوبی سد زاینده رود یا 

مشرف به سد و با چشم اندازی منحصر به فرد، با مشخصات و شرایط زیر نسبت به فروش و واگذاری آنها اقدام نماید.
شرایط مزایده:

 1- شركت در مزایده: برای عموم آزاد است.
2- تاریخ شروع فروش اسناد: از روز یک شنبه مورخه1388/12/2 می باشد.

3- تاریخ پایان فروش اسناد: حداكثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه1388/12/6 می باشد.
4- محل فروش اسناد: شهركرد، دروازه سامان، مجتمع ادارات، دبیرخانه سازمان همیاری شهرداریهای استان

5- بهای فروش اسناد: مبلغ100/000 ریال بصورت رسید بانکی واریز به 237398013 بانک كشاورزی شعبه جهادكشاورزی 
شهركرد بنام سازمان همیاری شهرداریها

6- میزان سپرده شركت در مزایده: مبلغ مجموعه اول)30 پالكی(900/000/000 ریال، مجموعه دوم)25 پالكی(750/000/000 
ریال، مجموعه سوم)15 پالكی(450/000/000 ریال

7- مبلغ پایه هر مترمربع زمین: 500/000 ریال)پانصد هزار ریال(
8- هزینه آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.

9- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات: حداكثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه1388/12/11 می باشد.

قیمت پایه كارشناسی اجاره بهاء: 10/000/000 ریال 
آخرین مهلت تحویل مدارک به دبیرخانه: حداكثر تا تاریخ 88/12/10 

به اسناد ارسال شده مخدوش و یا پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

محل ارائه پیشنهاد: آدرس دریافت اسناد مزایده
زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 10 صبح مورخه 1388/12/12 می باشد.

)شماره 21-88(آگهـی مزایده اجاره

)شماره88-4/11(آگهـی مزایده

جام خلیج فارس
هفته بیست و هفتم لیگ فوتبال 
برتللر ایللران با صدرنشللینی مجدد 
سللپاهان  بلله پایان رسللید. در این 
رقابت ها شللاهین در خانه مغلوب 
صبا شللد. فوالد خوزسللتان دوئل 
تلله جدولی ها را بللرد. راه آهن در 

مقابل پاس در دیدار خانگی متوقف شللد و پیروزی تهران با برد 2 بر 
یک در مقابل مقاومت سپاسی رتبه سوم را از استقال پس گرفت ...

ورزشی/ ادامه در  صفحه 7



سراسری
چه خبر از پایتخت

جهان نما

ایران

دکتللر ایللازی معللاون امللور اجتماعی 
و فرهنگللی شللهرداری تهران با اشللاره به 
فعالیت هللای شللهرداری تهللران در حوزه 
فرهنگللی تصریح کرد: فضاهللای فرهنگی 
شللهر تهران طی یللک برنامه پنج سللاله بر 
اسللاس مدل توسللعه کالبد فرهنگی شهر را 
توسعه می دهیم. وی با اشاره به چشم انداز 
فرهنگللی، اجتماعی و ورزشللی منطقه 22 
گفت: در آینده ایللن منطقه با ایجاد دریاچه 
350 هکتاری، آبشللار تهران در البرز جنوبی 
با وسللعت 200 هکتار و ایجللاد بزرگترین 
مجموعه تفریحی تهران لند تبدیل به قطب 

گردشگری تهران خواهد شد. 

بلله گفتلله معللاون امللور اجتماعللی و 
فرهنگی شللهرداری تهران بزرگترین فضای 
دوچرخلله سللواری در این منطقلله احداث 
خواهد شد و امتداد بزرگراه همت به مسافت 
5 کیلومتر در سللال آینده در منطقه 22 مورد 

بهره برداری قرار می گیرد. 
سخنگوی شللهرداری تهران با اشاره به 
ویژگی های خاص منطقلله 22 عنوان کرد: 
منطقه 22 بهترین منطقه سکونتی با کمترین 
جمعیت است که بیشترین سرانه فضای سبز 
و سرانه فرهنگی در آن واقع شده است و با 
اهتمام و جدیت مدیریت شهری منطقه 22 
شاهد رشد چشمگیری در این زمینه هستیم. 

محمللود حیللدری، دربللاره  میللزان کل 
اعتبارات تخصیص یافته به تعاونی های استان 
تهران گفت: از محل منابع بانک های صادرات، 
سللپه و ملی در سال جاری 29 میلیارد تومان 
اعتبار پیش بینی شللده کلله امیدواریم با اباغ 
آن بخللش اعظمللی از نیللاز تعاونی هللا در 

سرمایه ی گردش مرتفع شود. 
وی از اختصللاص 40 میلیللارد تومان از 
منابع داخلی بانک توسعه تعاون به تعاونی های 
اسللتان تهران خبر داد و گفت: بانک توسعه 
تعاون به تعاونی های گرایش های مختلف از 
محل سللرمایه  داخلی خود 40 میلیارد تومان 
برای توسعه و تکمیل طرح هایشان پرداخته 

است. 
مدیرکل تعاون استان تهران ادامه داد: سه 
میلیارد تومان اعتبللار نیز از محل کمک های 

فنی اعتباری سللال های 86 و 87 باقی مانده 
و تعدادی از پرونده های اعتباری عودت داده 
شللده بود که توانستیم آنها را تکمیل کنیم و 

اخیراً تحویل داده ایم. 
حیدری همچنین از اباغ دو میلیارد تومان 
اعتبار دیگر به تعاونی های استان تهران خبر داد 
و گفت: در روزهای اخیر از محل کمک های 
فنی اعتباری دو میلیارد تومان اعتبار پیش بینی 
و اباغ شللده و در بخش اعتبارات بنگاه های 
زودبازده نیز مقرر شللده حداقل تا سقف 15 
میلیارد تومللان، پرونده به کارگروه اشللتغال 

معرفی کنیم. 
وی ابراز امیدواری کرد سهم استان تهران 
از محل تسللهیات بنگاه های زودبللازده در 
روزهای آینده افزایش یابد تا پرونده های آماده  

معرفی هر چه زودتر نهایی شود. 

در پی باال گرفتن رسوایی رژیم صهیونیستی در 
پرونده ترور یکی از اعضای حماس در دبی، سفیر 
ایللن رژیم در لندن به وزارت امور خارجه انگلیس 

فرا خوانده شد.
 بلله گزارش واحللد مرکزی خبر، سللخنگوی 
وزارت امور خارجه انگلیس اعام کرد ران پرازور، 
سللفیر اسللرائیل در لندن به وزارت امللور خارجه 
فراخوانده شللد تا روز پنجشللنبه در مورد استفاده 
از گذرنامه های جعلی انگلیسللی در ترور یکی از 

اعضای ارشد حماس توضیح دهد.
این مقام وزارت امور خارجه انگلیس که نامی 
از او برده نشده است، جعل گذرنامه های انگلیسی 

را مسأله ای بسیار مهم توصیف کرد.
مقامللات امنیتی رژیم صهیونیسللتی به دسللت 

داشتن در ترور مبحوح اعتراف کردند.
مقامات امنیتی اسللرائیل اعام کردند سللازمان 
جاسوسللی اسللرائیل، موسللاد، در تللرور یکی از 
فرماندهللان جنبللش مقاومت اسللامی فلسللطین، 

حماس در دبی نقش داشته است. 
یکللی از نماینللدگان مجلس عللوام انگلیس به 
نمایندگللی از دیگر نماینللدگان با ارسللال نامه ای 
به وزیر خارجه این کشللور از وی خواسللت سفیر 
اسللرائیل در لندن فرا خوانده شده و درباره استفاده 
از گذرنامه های تقلبی توضیحاتی دهد و در صورتی 
که سفیر رژیم صهیونیستی نتواند پاسخ قانع کننده ای 
در این زمینه داشته باشد باید از انگلیس اخراج شود. 
نمایندگان این مسأله را برای انگلیس بسیار خطرناک 

می دانند.

میشللل عون رئیس فراکسیون تغییر و 
اصاح در مجلس لبنللان در دیدار با ولید 
جنباط تأکید کللرد: در خاورمیانه جنگی 
نخواهللد بللود و رژیللم صهیونیسللتی در 
صورت حمله به لبنان بازنده خواهد بود.    
به گزارش ایرنللا، این نماینده مجلس 
لبنللان افزود: هیچ تحلیللل علمی و واقعی 
نشللان نمی دهد که خاورمیانلله جنگی را 

پیش رو داشته باشد. 
روزناملله المسللتقبل با ذکللر این خبر 
نوشللت: وی در حاشللیه ضیافت شام که 
با حضور جنبللاط، جبران باسللیل وزیر 
نیرو، غللازی عریضی وزیر حمل و نقل و 
نعمه طعمه نماینده مجلس و شللهروندان 
لبنانللی مقیم قطر در محل سللفارت لبنان 
در این کشللور برگزار شللد، خاطرنشللان 
کرد: اسللرائیل پس از سال 2006 دیگر در 
هیچ جنگی پیروز نخواهد شللد. این رژیم 
دیگر قادر نخواهد بود هیچ گونه تحول یا 

معرکلله ای را به نفع خود رقم زند بنابراین 
فکر نمی کنم تمایلی به تحمل ضرر و زیان 

داشته باشد. 
عون با اشللاره بلله اینکه لبنللان دوره 
سللختی ها و بحرانها را پشت سر گذاشته 
اسللت، افزود: در صورت تحمیل هرگونه 
جنگی باید با حفظ آمادگی و وحدت ملی 
از حق مشروع مقاومت شرافتمندانه خود 

دفاع کنیم. 

روزناملله واکیت چاپ ترکیه مطلبی با 
عنوان »اسللرائیل رانده شده از در از پنجره 
وارد می شود« نوشت: وجدی گونول در 
مجلس ترکیه در پاسللخ به پرسش جودت 
سلوی نماینده حزب مخالف جمهوریخواه 
خلق در مورد عملی شدن این گفته رجب 
طیب اردوغان نخسللت وزیر که در سللال 
2009 برناملله برگللزاری تمریللن نظامی 
مشترک با اسرائیل نخواهیم داشت،گفت: 
پللس از حذف اسللرائیل از تمرین نظامی 
»عقاب آناتولی« در اکتبر گذشته دو تمرین 
نظامی مشترک با اسرائیل و اردن در خاک 

ترکیه برگزار شده است. 
وی با اشللاره به اینکه برنامه برگزاری 

ایللن تمرین هللا پیشللتر تدویللن شللده 
بللود، افللزود: یکی از ایللن رزمایش های 
سه جانبه با اردن و اسرائیل با نام »جستجو 
در جریللان آفات طبیعی« ماه نوامبر سللال 
گذشته میادی و دیگری که »کبوتر صلح« 
نام داشللت ماه دسللامبر در آنکارا برگزار 

شده است. 
ترکیه ماه اکتبر سال 2009 با اعتراض 
بلله جنایات رژیللم صهیونیسللتی در غزه، 
اسرائیل را از تمرین نظامی »عقاب آناتولی« 
حذف کرده بود. این اتفاق نشان می دهد 
ارتش در ترکیه همچنان خودسری کرده و 
به طور کامل از دولت این کشللور تبعیت 

نمی کند. 

پیمللان ممنوعیللت انبار کللردن و اسللتفاده از 
بمب های خوشلله ای بللا وجود مخالفت شللدید 
اسرائیل، امریکا، روسللیه و چین، از مردادماه سال 

آتی به اجرا گذاشته می شود. 
اسللرائیل و امریکا در سللالهای اخیر بیشترین 
اسللتفاده را از بمب هللای خوشلله ای کرده اند و 

هزاران نفر را قتل عام کرده اند. 
سللخنگوی دبیللر کل سللازمان ملللل گفت: با 
عضویت بورکینافاسو و مولداوی، شمار کشورهای 
امضا کننده این پیمان به رقم 30 می رسد و به این 
ترتیب از اول ماه اوت )مردادماه ( به اجرا گذاشللته 

می شود. 

سللازمان ملل تأیید می کند 98 درصد قربانیان 
بمبهای خوشه ای غیرنظامیان هستند. 

در همین دو الی سلله سال اخیر 10 هزار نفر با 
ایللن بمب ها جان باخته اند که 40 درصد این رقم 

را کودکان تشکیل می دهد. 
براسللاس این پیمان، کشللورها حق ندارند این 
بمب هللای مرگبللار را اسللتفاده، انبار و یللا انتقال 
دهنللد. یکی از دالیللل اصلی مخالفت اسللرائیل و 
امریکا با این پیمان، اشاره آن به ضرورت پرداخت 
غرامت به قربانیان این نوع تسلللیحات مرگبار بود. 
عمللده نهادهای بین المللللی از تصویب این پیمان

 استقبال کرده اند.

دومین نشست ساالنه معاونان وزرای امور خارجه 
کشللورهای آسیای مرکزی در شهر آلماتی جمهوری 

قزاقستان برگزار شد. 
به گزارش فارس، مرکز منطقه ای سللازمان ملل 
در امور دیپلماسللی بازدارنللده )UNRCCA( که 
مقر آن در عشق آباد پایتخت جمهوری ترکمنستان 
قرار دارد، با صدور بیانیلله مطبوعاتی، ضمن تأیید 
این خبللر اعام کللرد: تحکیم روابللط منطقه ای و 
کمک از سللوی مرکللز منطقه ای سللازمان ملل در 
امور دیپلماسللی بازدارنده به کشللورهای آسللیای 
مرکزی در راسللتای پیشگیری و مقابله با تهدیدات 
و چالش های موجود در مسیر حفظ ثبات و توسعه 
پایللدار منطقلله از مهمترین اهداف برگللزاری این 

نشست بوده است. 

امللور  در  ملللل  سللازمان  منطقلله ای  مرکللز 
دیپلماسللی بازدارنللده در این بیانیه افزوده اسللت: 
شللرکت کنندگان این نشسللت همچنین طرح های 
ارائلله شللده به ایللن نشسللت در زمینه مبللارزه با 
جرائم مرزی، مسللائل مربوط به اوضاع افغانستان، 
بهره برداری منطقه ای از منابع آبی، امنیت زیسللت 
محیطللی و سللایر طرح هللا و برنامه هللای مهللم 
کشللورهای منطقه در سال 2010 را نیز مورد بحث 

و تبادل نظر قرار دادند. 
نمایندگان کشللورهای آسللیای مرکزی در این 
نشسللت بر اهمیت تأمین امنیت منطقه ای براساس 
راهکار های گفتگللو و دیپلماسللی بازدارنده و نیز 
اداملله همللکاری با سللازمان ملل و سللازمان های 

منطقه ای تأکید کردند. 

سفیر رژیم صهیونیستی در لندن
 فراخوانده شد 

میشل عون: 
رژیم صهیونیستی در صورت حمله به لبنان 

بازنده خواهد بود

وزیر دفاع تركیه به برگزاری دو رزمایش با 
رژیم صهیونیستی اعتراف كرد

با وجود مخالفت شدید امریکا و اسرائیل؛ 
پیمان ممنوعیت استفاده از بمب های خوشه ای 

مردادماه اجرایی می شود  

نشست ساالنه معاونان وزرای امور خارجه 
كشورهای آسیای مركزی برگزار شد

ایازی در افتتاح سینمای دهکده المپیک: 
منطقه 22 به قطب گردش�گری تهران تبدیل می شود 

مدیركل تعاون استان تهران خبر داد: 
اختصاص 29 میلیارد تومان اعتبار به 

تعاونی ها از منابع سه بانک دولتی

احمدی نژاد: 
کار رژیم صهیونیستی در صورت تکرار اشتباهات باید 

یکسره شود  

خطیب نماز جمعه تهران:

راهپیمایی گسترده مردم در 22 بهمن
فتح الفتوح دیگر 

الحاق ناوشکن جماران به ناوگان نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران

نایب رئیس شورای اسامی شهر تهران 
گفت: هم اکنون پیشللرفت مهندسان ما در 
زمینه سللاخت مترو به حدی رسیده است 
که می توانیم تکنولوژی این توانمندی را به 
کشورهای همسایه منتقل کنیم. به گزارش 
شهر، حسن بیادی در حاشیه مراسم تست 
گرم توسللعه شللرقی خط 2 مترو تصریح 
کرد: ساخت و توسعه مترو در حال حاضر 
کامًا بومی شده است و یکی از بزرگترین 

افتخارات ما محسوب می شود. 
وی اداملله داد: متللرو در حال حاضر 
با مدیریتی خوب و با دسللت خالی روند 

توسعه خود را طی می کند. 
نایب رئیس شللورای اسللامی شللهر 
تهران همچنین در مللورد نرخ بلیت مترو 
در سللال آینده گفت: این طبیعی است که 

نرخ ها تا حدی افزایش یابد اما اگر دولت 
سللهم خود را به صللورت کامل پرداخت 
کند افزایش زیادی صللورت نمی گیرد و 

فشار بر مردم وارد نمی شود. 
وی افزود: اما در هر صورت شهرداری 
بللرای بهره برداری از متللرو و اداره مترو با 
توجه به گسترش روز افزون خطوط نیاز به 
حمایت ها و همکاری های قوه مجریه دارد 
که امیدواریم دولت در سال آینده پرداخت 

سهم خود را به صورت کامل تقبل کند. 
ایشان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
نرخ های جدید بلیت مترو در کمیسللیون 
عمران شللورا مطرح شللده امللا هنوز در 
مورد این موضوع در صحن علنی شورای 
اسللامی شللهر تهران تصمیم گیری نشده 

است.

شللهردار تهران گفت: در بیشتر شهرهای 
دنیا مردم برای داشللتن هللوای پاک دوچرخه 
سوار می شوند. این در حالی است که شرایط 
زندگی و هوای آنها از ما بهتر اسللت و حتی 
در برخی شهرها در سرمای کمتر از 20 درجه 
مردم از دوچرخه به عنوان وسیله حمل و نقلی 
استفاده می کنند. به گزارش شهر، محمد باقر 
قالیباف در حاشللیه مراسللم افتتاح 50 پروژه 
شللهرداری منطقه 8 با بیان اینکلله دوچرخه 
تنها یک وسللیله تفریحی و ورزشی نیست، 
خاطرنشان کرد: امروز به طور رسمی می گوییم 
که می خواهیم دوچرخه را وارد سیستم حمل 
و نقل شللهری کنیم و این فرهنللگ را ایجاد 
کنیللم که مردم در شللهر تهللران از دوچرخه 
به جای خودروی شللخصی اسللتفاده کنند. 

وی ادامه داد: این طرح را با سرعت در سایر 
مناطق تهران نیز گسترش می دهیم و شهرداری 
خود را مکلف می داند دوچرخه را با شرایط 
روان و آسللان در اختیار شهروندان بگذارد تا 
آنان به جای خودرو از دوچرخه استفاده کنند.

نایب رئیس شورای شهر تهران معتقد است: 
قابلیت انتقال تكنولوژی متروی تهران به 

كشورهای همسایه 

قالیباف: 
دوچرخه وارد سیستم حمل و نقل شهری می شود

رئیس جمهللور با تأکید بللر ضرورت 
حفللظ آمادگی در مقابل تهدیدات احتمالی 
رژیم صهیونیستی تصریح کرد: باید آمادگی 
در سللطحی باشللد که اگر بخواهند مجدداً 
اشتباه گذشته را تکرار کنند، کارشان یکسره 
شود و منطقه برای همیشه از شر آنها نجات 
پیدا کند و در این زمینه ملت ایران در کنار 

ملت های منطقه و لبنان قرار دارد.    
به گزارش ایرنللا، محمود احمدی نژاد 
در گفتگوی تلفنی با دبیرکل حزب اهلل لبنان، 
آخرین وضعیت منطقه و لبنان را مورد بحث 
و تبادل نظر قرار داد. احمدی نژاد در تماس 
تلفنی با سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل 
لبنان مواضع اخیر ایشان را در قبال تهدیدات 
رژیم صهیونیستی بسللیار قوی، شجاعانه و 

مناسب دانست و گفت: صهیونیست ها به 
شدت از مقاومت، مردم لبنان و منطقه هراس 
دارند اما به دنبال جبران شکست های قبلی 
خود در غزه و لبنان هستند چرا که احساس 
می کننللد حیثیت و موجودیتشللان به خطر 
افتاده اسللت اما جرأت این کار را هم ندارند 

چرا که از عواقب آن می ترسند. 
سید حسللن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل 
نیللز در این مکالمه تلفنی با بیان اینکه لبنان 
و مقاومت در شللرایط بسللیار مناسبی قرار 
دارد، اظهار داشللت: هیچ ترسللی در مقابل 
تهدیدات رژیم صهیونیسللتی وجود ندارد 
و مطمئناً نقشلله و تهدیدات صهیونیست ها 
به نتیجه نخواهد رسید. سید حسن نصراهلل 
خاطرنشللان کرد: از لحاظ استراتژیک هم 
رژیم صهیونیستی در شرایطی قرار ندارد که 
بخواهد جنگ جدیدی را آغاز کند، منتها با 
تهدیدات خود قصد دارد با به راه انداختن 
جنگ روانی به گونه ای رعب و وحشللت 
ایجاد کند که البته در هر شللرایطی کاری از 

پیش نخواهد برد.

امللام جمعه موقللت تهران با 
اشاره به راهپیمایی گسترده مردم 
در 22 بهمللن گفللت: راهپیمایی 
باشللکوه و خیره کننده شما امت 
بللزرگ همچنان در صللدر اخبار 
جهان اسللت. به گللزارش واحد 
مرکللزی خبللر، حجت االسللام 
والمسلللمین سللید احمد خاتمی 
در نماز جمعه تهران افزود: سام 
و درود خداونللد به شللما امتی که 

به فضل خدا پیاپی حماسلله می آفرینید و 
حماسه امسال شما فتح الفتوح بود. 

وی گفللت: 8 ماه فتنه گللری کردند تا 
نتیجلله اش را در روز 22 بهمللن بگیرنللد، 
خودشللان را بللرای یک درگیری گسللترده 
خیابانی آماده کرده بودند. سید احمد خاتمی 
افزود: ضدانقاب های بدبخت و وابسللته 
فراری هم در تلویزیون هایشان می گفتند 
طرفللداران مللا بللا هویللت خودشللان و 
رنگ کذایی شللان به صحنلله می آیند. وی 
اضافلله کللرد: 16 شللبکه بیللن المللللی 
تلویزیونللی نخسللتین بار در تاریخ سللی 
و یک سللاله انقاب مسللتقر شدند که به 
طور مسللتقیم درگیری های 22 بهمن را 

به روی آنتن بفرستند زیرا آنها برای نشان 
دادن حضور گسللترده مردم نیامده بودند. 
سید احمد خاتمی گفت: این امت آنچنان 
جوشللیدند و خروشیدند که به تعبیر مقام 
معظم رهبری مشللت محکمللی به دهان 

دشمنان زدند. 
امام جمعه موقت تهران خطاب به فتنه 
گران و مغرضان داخلی افزود: به وضوح 
ببینید که ملت، شما را ازخودش نمی داند 
به همین دلیل هم جرأت نکردید در جمع 
ملت حاضر شللوید. وی گفت: شما 8 ماه 
اسللت که مدام می گویید مللردم، حقوق 
مردم؛ این مردم زبان حال و قالشللان این 
اسللت که ما از 8 ماه شیطنت شما خسته 

شده ایم، نمی خواهیم از ما دفاع 
کنید؛ مرا به خیر تو امید نیسللت 
شللر مرسللان. امام جمعه موقت 
تهللران همچنیللن با بیللان اینکه 
انس با خدا از اصول مورد تأکید 
اخاق اسللامی است، افزود: در 
قرآن و روایات معصومین علیهم 
السللام تأکید شده است همواره 
و در هللر مکان بایللد به یاد خدا 
باشید. سید احمد خاتمی افزود: 
هنللگام تصمیم گیری، قضاوت، تقسللیم 
امکانات، شللادی و غللم، هنگامی که در 
معرض معصیت قللرار می گیریم، هنگام 
جنللگ، غضب، ورود به محل کسللب و 
کار، خلوت هللا و زمانللی کلله قدرتی به 
دست انسان می افتد از مواقف و مواقعی 
اسللت که اهل بیت علیهم السللام اصرار 
دارند که باید بیشللتر به یاد خدا باشللیم. 
خطیب جمعلله تهران افزود: امیرالمومنین 
علی)ع( می فرمایند: اگر به دنبال وحدت 
و همدلللی در جامعه هسللتید بلله دنبال 
انصللاف بروید زیرا انصللاف مخالفت ها 
را برمللی دارد و موجب ائتاف در دل ها 

می شود.

نخستین  »ناوشللکن جماران«، 
ناوشکن طراحی شده و ساخته شده 
به دسللت متخصصان افتخار آفرین
نیللروی دریایی ارتللش جمهوری 
اسامی ایران و نخبگان و دانشمندان 
توانمند ایرانی، در مراسم ویژه ای، 
با فرمان حضللرت آیت اهلل خامنه 
ای، فرمانده معظم کل قوا، رسللمًا 
به نللاوگان دریایللی ارتش ملحق 
شللد و جمهوری اسامی ایران به 

جمع معدود کشللورهای جهان پیوست که 
از قابلیت طراحی، ساخت و تجهیز رزمناوها 
و ناوشکنهای پیچیده و مجهز برخوردارند. 
ناوشللکن جماران از جمللله رزمناوهای با 
مأموریت سه منظوره است که در عرصه های 
ضدهوایی، ضد سطحی و ضد زیرسطحی 
از تجهیزات کامًا پیشرفت برخوردار است. 
عاوه بر متخصصان و دانش آموختگان مراکز 
آموزشی نیروی دریایی، نخبگان و دانشمندان 
دهها دانشللگاه و مرکللز علمی، تحقیقاتی و 
صنعتی و متخصصان بخش خصوصی نیز در 
طراحی و تولید ناوشکن جماران همکاری 
داشته اند. ناوشکن جماران در کاس خود، 
در شمار ناوهای پیشرفته محسوب می شود 
و از قابلیللت حمل و سللوختگیری بالگرد 
نیز برخوردار اسللت. بخشی از سامانه های 
اصلی این ناوشللکن تنهللا در انحصار چند 
کشللور اسللت اما متخصصان ایرانی موفق 
شللدند این انحصار بین المللی را بشکنند 
و کشللور را به دانش طراحی و ساخت این 

سامانه های مهم مجهز کنند.  

ناوشکن جماران، حاصل تاش بی وقفه 
و سنگین علمی، تحقیقاتی و تخصصی است 
و بیش از یک میلیون و چهار صد هزار انواع 
قطعه، دستگاه و سامانه های پیچیده داخلی 
در سللاخت آن مورد اسللتفاده قرار گرفته 
اسللت. حضرت آیت اهلل خامنه ای در این 
بازدید با قدردانللی از نیروهای جوان و پر 
نشاط نیروی دریایی تأکید کردند کلید اقتدار 
و پیشرفت کشور، سپردن کارها به جوانان 
مؤمن و دلهای پر امید و انگیزه های پرشور 
آنللان اسللت. حضرت آیللت اهلل خامنه ای 
سپس در جمع فرماندهان نیروهای مسلح و 
جمعی از دست اندرکاران طراحی و ساخت 
ناوشکن جماران، این روز را روزی شیرین، 
مبارک و نوید بخللش خواندند و افزودند: 
این دسللتاورد مهم که نتیجه امید، اعتماد و 
توکل به پروردگار اسللت، نسل جوان ما را 
مصمم تر از پیش خواهللد کرد و این عزم 
و امید و اراده، حتی از تولید ناوشللکن نیز، 

مهم تر و شیرین تر است. 
ایشان، شناخت توانایی ها و استعدادهای 

خودی، قدرشناسللی علمی از این 
نعمت بزرگ و شجاعت ورود به 
کارهای عظیم را » اساس و مبنای 
پیشرفت و اقتدار کشور« دانستند 
وخاطللر نشللان کردنللد: برخللی 
خواسللتها در ابتدا بلند پروازانه به 
نظر می رسللد اما همتهای بزرگ 
در پرتو ایمان و اعتماد، هر کار به 
ظاهر ناشدنی را ممکن می سازد 
و بلله همین علت یقینللاً کارهای 
آینده در عرصه ساخت رزمناوها، به مراتب 
عظیم تر و با ارزش تر خواهد بود. ایشللان 
بللا یادآوری صدها سللال قدمللت ایران در 
صنعت دریانوردی، تسلط حکمرانان فاسد 
و خودکاملله در طول قرنهای اخیر را باعث 
ضعف ایللران در این عرصه برشللمردند و 
تأکید کردند: اسللام و جمهوری اسللامی 
اجازه نمی دهللد توانایی، حیثیت و آبروی 
ایللران و ایرانللی در جهان از بیللن برود و 
بازگشللت روح عللزت و هویت به ملت و 
کشور در سی سال اخیر، مدیون همین نگاه 
و تفکر است. رهبر انقاب اسامی، با اشاره 
به خشللم و درماندگی دشمنان ملت ایران 
پس از حماسلله عظیم مللردم در 22 بهمن، 
افزودنللد: در آن روز به یللاد ماندنی، دهها 
میلیللون دل مؤمن و حنجره پر اسللتقامت، 
یللک صدا نفرت از اسللتکبار را فریاد زدند 
و بر ایمان و عزت اسامی پافشاری کردند 
و این حقیقت زیبا و ماندگار، سلللطه گران 
بلله خصوص امریکا را درمانده و مأیوس و 

خشمگین کرده است.

وزیر بازرگانی گفت: در شللرایطی که 
تقاضای مردم در ایام عید نسللبت به سال 
گذشللته تغییر چندانی نداشته و وفور میوه 
و مرکبللات نیز در بازار وجللود دارد، نباید 
به بهانه موضوع هدفمندسازی یارانه ها که 
اتفاق خاصی نیز در این خصوص صورت 
نگرفته، شاهد گرانی در ایام نزدیک به سال 
نو شمسی بود. وزیر بازرگانی با بیان اینکه 
با وجود عرضه فللراوان دلیلی برای گرانی 
وجود ندارد و از سللویی ارزان فروشی نیز 
در شللرایطی که متقاضیان بیشللتری برای 
خریللد کاال و خدمات وجللود دارند، معنا 
پیدا می کند، افزود: فروشندگان می توانند 
با کاهش حاشیه سود و فروش بیشتر سود 

دلخواه خود را در مجموع کسب کنند. 
بازرسی ونظارت دقیق 

غضنفللری در خصوص بازرسللی و 
نظارت دقیق در آستانه سال نو گفت: بیش 
از 10 هزار بازرس از سوی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان به همراه 
بازرسان بخش خصوصی )اصناف( با انجام 
گشللت های مرتبط در مراکز عرضه کاال و 

خدمللات، وظایف خللود را انجام خواهند 
داد و در صورت بروز هرگونه مشللکلی با 

متخلفان برخورد می شود. 
توزیع بسته ارزان غذایی 

وزیر بازرگانی در پاسللخ به سؤال ایرنا 
در خصوص تأمین میوه شب عید نیز گفت: 
با توجه به ذخیره انواع میوه مورد نیاز مردم 
توسط مباشران بخش خصوصی، توزیع و 
عرضه آن به قیمت مناسب از اسفند ماه آغاز 
می شود. غضنفری همچنین درباره عرضه 
برخی اقام غذایی در نمایشگاه های عرضه 
مستقیم کاال گفت: تاش بر آن است تا بسته 
مواد غذایی کیفی و ارزان در نمایشللگاه ها 
عرضه شللود و به زودی نیز اطاع رسانی 

الزم در این خصوص صورت می گیرد. 
غضنفری درباره تعرفلله واردات میوه 
نیز گفللت: افزایش 30 درصدی نرخ تعرفه 
واردات سللیب و پرتقال بلله امضای چهار 
وزیر عضو کمیسیون ماده یک شامل وزیر 
بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن 
و اقتصاد و امور دارایی رسللیده و به زودی 

توسط دولت اباغ می شود.

بسللته سیاسللتی صنعت در جلسلله 
کارگروه تحول اقتصادی مطرح شد و پس 
از بحللث و تبادل نظر به تصویب رسللید. 
بلله گزارش واحد مرکزی خبر در جلسلله 
کارگللروه تحول اقتصادی که به ریاسللت 
دکتر محمود احمدی نژاد برگزار شد، بسته 
سیاسللتی صنعت، از جانب وزیر صنایع و 
معادن ارائه شد و پس از بحث و تبادل نظر 
به تصویب اعضای کارگروه رسید. در بسته 
سیاستی صنعت، مهمترین کاالهای صنعتی 
کشور از جمله فوالد، سیمان، پتروشیمی، 
آلومینیوم و نساجی مورد توجه قرار گرفته و 
روش های حمایتی جدیدی برای هرکدام از 

آنها پیش بینی شده است. 
در ایللن نشسللت مقرر شللد، وزارت 
صنایع و معادن هر چه سللریع تر، اقدامات 

پیش بینی شده در بسته سیاستی صنعت را 
با مشارکت صنعتگران و تشکل های صنعتی 
بلله اجرا درآورد. در این بسللته، برنامه های 
مشخصی برای کنترل قیمت  کاالهای عمده 
صنعتی کشور و روش های حمایتی جدید 

از این کاالها پیش بینی شده است. 
در این جلسلله همچنین مقرر شللد، 
وزارت صنایع و معادن از امسال به اجرای 
پروژه های پیش بینی شده اقدام کند و منابع 
مالی الزم برای انجام این پروژه ها از طریق 

دولت تأمین شود. 
اجرای این پروژه ها به گونه ای اسللت 
که کامًا آثللار افزایش قیمت تمام شللده 
کاالها را بلله خاطر باال رفتن قیمت انرژی 
جبران می کند و در بازار نیز برای کنترل آنها 

اطمینان خاطر به وجود می آورد. 

تصویب بسته سیاستی صنعت در كارگروه 
تحول اقتصادی

بهانه ای برای گرانی در ایام عید وجود ندارد 
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اشاره

با گذشللت سللال های متمادی و با 
پیشللرفت علم، درخت دانش انسللانی 
پربارتر شللده اسللت. صد سللال پیش 
مباحث ترمودینامیک، نور و الکتریسللته 
بللا هم تمامللی علم فیزیک را تشللکیل 
می داده اند. ولی امروزه هیچ کس نمی تواند 
ادعللا کند کلله همه چیللز را درباره نور 
می داند. بین فیزیکدانان متخصص نور 
که روی عدسللی دوربیللن کار می کنند 
و پژوهشللگری که با نور لیزر آزمایش 
انجام می دهد شللکاف بزرگی به وجود 
آمده است. هر روز تقسیم بندی علوم به 
موضوع های جدیللد ادامه پیدا می کند 
چون به تعداد پژوهشگران و محققانی که 
به بررسی موضوع های بیشتر و تازه تر 
می پردازنللد، مرتبًا افزوده می شللود و 
بدین ترتیب یک روش تخصص گرایی 
در جهان گسترش پیدا کرده است. حال 
این سللؤال ایجاد می شود که آیا افراط 
در تخصللص ثمرات خوبی بلله همراه 
دارد یا پیشللرفت صنعت را به مخاطره 
می اندازد؟ آیا بهتر نیسللت دانشللی که 
از علللوم تخصصللی به دسللت می آید 
گسللترش یافته و به صورت یک دانش 

عمومی درآید؟
 در این رابطه و بللرای کاربرد بهتر 
تحقیقات، علوم رابط یا بین رشللته ای 
از نیملله دوم قرن بیسللتم پللا به عرصه 
حضور گذاشللتند و در حوزه این علوم 
بین رشللته ای شللرایط مناسللبی برای 
تداخل اندیشه ها و تخصص ها فراهم 
آمللده که موجب پیشللرفت پژوهش ها 
شللد. یکی از این علوم بین رشللته ای 
بیونیللک یا الهللام از جهان زنللده برای 
ساخت مصنوعات دست بشر است که 
با تداخل اندیشلله های زیست شناسان 
و مهندسان پیشللرفت های چشمگیری 
در عرصه تمام علوم به دسللت آورده و 
منجر به بهبود و سازگاری بهتر انسان و 

صنایع بشری با طبیعت شده است.
 اهمیللت زیاد بیونیللک به دلیل بین 
رشته ای بودن آن اسللت. در این زمینه 
محققان از استخراج ایده های زیست شناسی 
و طبیعللت و به کار بللردن آنها برای راه 
حل هللای مهندسللی تمام علوم سللود 
می جویند. به طور کلی مهندس کسللی 
اسللت که توانایی اسللتخراج بیشللترین 
محصول با کمتریللن هزینه را از موادی 
که در دسترس دارد، داشته باشد و یک 
طرح مناسب برای رسیدن به هدف ارائه 

کند. 

تاریخچه:
 نخستین کسی که 
بللرای اولین بللار واژه 
بیونیک را بلله کار برد 
 J.E.( جک ای اسللتیل
Steel( بود. او مقاله ای 
در مللورد بیونیللک در 
درهمایش  سللال1960 
نیروی هوایی در داتیون 

اوهایو ارائه کرد.
تعریف اواز بیونیک 
این اسللت : بیونیک علم 
سیسللتم هایی است که 
شالوده آنها سیستم های 
زنده است یا خصوصیات 
سیستم های زنده را دارند 
و یا به سیستم های زنده 

شباهت دارند.
سیر تحول: 

الهام  برای  انسللان 
بلله  همللواره  گرفتللن 
جهان زنللده پیرامونش 

نگریسته است. پرواز پرندگان در طول 
هللزاران سللال الهام بخللش طرح های 
بی شماری از ماشللین پرنده بوده است 
که یکللی از بهترین طرح هللا در زمان 
خود، اثللر لئوناردو داوینچی اسللت که 
در سللال 1505 طرحی از یک ماشللین 
پرنده بر اساس سللاختمان بدن خفاش 
رسم کرد ولی نتوانست آن را به مرحله 
عمل برسللاند زیرا داوینچی وجود یک 
موتور سللبک و نیرومند که بتواند بالها 
را به حرکت درآورد فراموش کرده بود. 
امروزه هللم می تللوان از دولفین که با 
نیروی عضانی کم می تواند به سرعت 
در آب حرکللت کند الگوبرداری کرد تا 
زیردریایللی را که دارای چنین خاصیتی 

است ساخت.
 بللا الهام گرفتن از پوسللت دولفین 
نیز لباسللی برای غواصان سللاخته شده 
اسللت که اصطکاک بدن شللناگر و آب 
را بلله حداقل می رسللاند. اما نکته مهم 
در این علم این اسللت کلله تقلید جزء 
به جزء از طبیعت معموالً کار سللاده ای 
نیست. مثًا الگوبرداری ماشین پرنده از 
خفللاش در جایی که فاصللله دو انتهای 
بالهای گسللترده خفاش حللدود نیم متر 
و فاصللله بین دو انتهای بالهای ماشللین 
پرنده 14 متر اسللت کار سختی است و 
باید از روشهای ویژه ای استفاده کرد که 
البته بسیاری از روشها هم مؤثر نخواهد 

بود.
ــیبرنتیک:  س و  ــک  بیونی ــه  رابط
سللیبرنتیک علم کنترل ارتباط در حیوان 
و ماشین اسللت. بیونیک و سیبرنتیک با 
روش کار مشللابه ولی در جهت عکس 

یکدیگرند.
 متخصص سللیبرنتیک مللدل را به 
منظللور توضیح سیسللتم زنللده به کار 
می بللرد و نظراتی بللرای آزمایش های 
امللا  زیسللتی در آن کسللب می کنللد 
متخصللص بیونیک از روی خبر حاصل 
از سیسللتم طبیعللی و یللا از نظریللات 
جدیدی کلله از مدل گرفته شللده یا از 
آنچه درباره کارهای سیستم زنده دانسته 
است ماشین می سازد. بیونیک از مبدلها 
و یا از گیرنده های طبیعی هم چیزهایی 
آموخته است به طوری که حساسیتهای 
گیرنده هللای طبیعی یا گیرنده هایی که 
در بدن موجودات زنده یافت می شللود 

اغلب مایه شگفتی است.
 برای مثال: مار زنگی مکانیسم حس 
مادون قرمز بسللیار حساسی دارد که در 
حفره ای بین سللوراخ بینی و چشللم او 
قرار دارد. این اندام به قدری حسللاس 
است که در برابر یک هزارم درجه تغییر 
دمای سللطحی واکنش نشان می دهد و 
ایللن مقدار برای مار از نظر اینکه وجود 
حیوان دیگری را حس کند کافی است.

 آشکارگرهای گرما در پوست آدمی 
فقط می توانند به یک دهم درجه تغییر 

دهند.  پاسللخ  دمایللی 
بللد نیسللت بدانید در 
مربع  سللانتیمتر  یللک 
دسللت  کف  پوسللت 
انسللان 3 عدد گیرنده 
حساس به گرما وجود 
دارد در حالللی که در 
در  سطح  اندازه  همین 
قسللمت سر مار زنگی 
گیرنده  150000عللدد 
حساس به گرما وجود 

دارد.
 اما انسانها با استفاده 
از این مکانیسللم طبیعی 
مکانیسم حسللی مادون 
که  سللاخته اند  قرمزی 
حساسیت آن صد هزار 
بار بیشتر از مادون قرمز 
مار زنگی اسللت و از آن 
در جنللگ جهانللی دوم 
آلمانی هللا در  توسللط 
تیراندازی هنگام تاریکی 

شب استفاده می شده. 
بدون  ــوالت  محص تولید  طبیعت، 

ایجاد آلودگی:
 بیونیللک را در ارتباط با مسللائل و 
راهکارهای متنوعی که استفاده می شود 

تعریف کرده اند.
 طبللق تعریللف جانیللن بنیللوس، 
بیونیک علم مطالعه مدل های طبیعت و 
الهام گیری از ایللن طرح ها و فرایندها 
برای رفع مشللکات انسانی است. البته 
مفهللوم الهام گیری باید از کپی سللازی 
از طبیعت به طور سللاده تشخیص داده 
شللود. این مسأله بسللیار مهم است که 
باید مشللکل را از دید مهندسی بررسی 
کرده و سپس ایده از طبیعت اتخاذ شود 
که این موضوع به پیشللرفت و توانایی 
مهندسی بیونیک کمک می کند. گروهی 
از متخصصان علوم مختلف، بیونیک را 
علم اسللتفاده از نتایج تکاملی بیولوژی 

می دانند.
 آنها بر این عقیده اند وظیفه بیونیک 
بررسی فرایندها و ساختارهای بیولوژیکی 
و سللنتز مواد برای طراحی هللای آینده 
اسللت. ایللده بیونیللک بر ایللن حقیقت 
اسللتوار اسللت که تکامل به طور مداوم 
در طبیعللت در حللال انجللام اسللت و 
تکنولوژی هللای حیات بهترین حالت و 
نظللم را با یکدیگر دارند به همین جهت 
الزم است برای تکنولوژی های مدرن از 

حالت های تکاملللی حیات الگوبرداری 
شود. متخصصان دیگری بیونیک را هنر 
به کار گرفتن دانش سیسللتم های زنده 
برای حل مسللائل فناورانلله می دانند و 
هدف از علم بیونیک را تولید ماشین ها 
و مللواد پیچیده تللر به وسللیله تقلید از 
طبیعت تعریف کرده انللد. آنها معتقدند 
طبیعت بدون ایجاد آلودگی محصوالتی 
تولید می کند که از لحاظ کاری بسللیار 
بهتر از تولیدات دسللت سللاز بشر عمل 
می کنند. بللرای مثال در مقیللاس برابر، 
اسللتخوان سخت تر از فوالد است. دلیل 
این مهم چیست؟ قسللمتی از پاسخ این 
سؤال به فرم مهندسی عالی آن در سطح 
مولکولی بر می گردد. گیت در این زمینه 
می گوید: موفقیت ارگانیسللم های زنده 
به طراحللی و تقارن کوچک ترین اجزاء 
آن بللر می گردد. به طللور کلی بیونیک، 
الگللو گیری، الهللام گیری و اسللتخراج 
راه حل های خاق مسللائل و ایده های 
نوآورانه از طبیعت و راه تازه ای اسللت 
که به مسائل موجودات زنده و ماشین ها 
از طریق گردآوری پژوهش های زیست 
ریاضیدانللان،  روانشناسللان،  شناسللان، 
مهندسللان و... می نگرد. بیونیک محدود 
به رشللته خاصی نیست بلکه برای دامنه 

گسترده ای از مسائل قابل اجرا است.
 این علللم ماحصل گردهللم آوری 
فعالیت های تحلیلی زیسللت شناسللان 
و تاش های سللازنده مهندسللان است. 
بیونیک رفتار مکانیسللم های زنده را به 
طور منظم بررسللی می کنللد به نحوی 
که اصول کشف شللده از این مطالعه را 
می توان در سیستم های دست ساز بشر 

استفاده کرد.
در دهه هللای اخیر عاقلله به تقلید 
از طبیعت گسللترش پیدا کرده اسللت و 
بسللیاری طرح ها از طبیعت مشتق شده 
که برای پیشللرفت صنایع از آنها استفاده 
می شود. این الهام گیری ها، اندیشه ها، 
خللط تولیدات و اسللتراتژی بازاریابی را 

تغییر می دهند. 
به همین دلیل اسللت که شرکت ها 
به الگوهای طبیعت اهمیت داده و بدین 
وسللیله کاالی جدیدی به مشتریان ارائه 
می کننللد. اهمیت این موضللوع به این 
دلیل اسللت که درس های گرفته شللده 
از طبیعت بلله طور دقیق ظرفیت تکمیل 
کللردن نیازهللای انسللانی را دارند و به 
توسعه یک دید جدید در طراحی کمک 

می کنند.

الهام از طبیعت برای ساخت جهان مصنوعی )بیونیک(

طبیعت برای تحقیق و توسعه و پیشرفت پژوهش های مهندسی
اسللتفاده از اصول تکاملی طبیعت به عنوان یک 
فرآینللد بهینه سللازی و الهللام گیری از آن بللرای راه 
حل های تکنیکی نوآورانه علوم مهندسللی و تحقیق 
و توسعه تکنولوژی یکی از معبرهای بیونیکی است 
کلله ماحصل گردهللم آوری فعالیت هللای تحلیلی

 زیسللت شناسان و تاش های سللازنده مهندسان و 
مدیران است. بیونیک علمی است که از نتایج بررسیهای 
بیولوژیکی برای پیشللرفت پژوهش های علوم، فنون 
مهندسللی و تحقیق و توسعه استفاده می کند. وظیفه 
این علم بررسللی فرآیندها و ساختارهای بیولوژیکی 
برای طراحی های مهندسللی آینده است که موجب 
ترقی و پیشللرفت تکنولوژی و علوم فنی ل مهندسی 
و هماهنگی بیشللتر آن با محیط می شللود و در آخر 
بیونیک راه جدیدی اسللت که مهندسان و مدیران به 
وسیله آن در محدودیتهای زمانی و پرشتاب مرزبندی 
نلمی شللوند. بیونیک یک راه یادگیری یا الگوگیری 
نوآورانه از طبیعت اسللت. این علم یک اصل طراحی 
است که راه حل های مناسب برای مشکات انسانی 
خصوصاً مشکات علوم مهندسی و تحقیق و توسعه 
را در مشللورت کردن و رقابت کردن با استراتژی ها 
و طرح های آزمایش شده طبیعت جستجو می کند. 
با ایللن ایده که طبیعت قوه تصور را افزایش می دهد 
و بسللیاری از مشکات که با آن گاویز هستند حل 
می شود. استفاده از اصول طبیعت به انسان خصوصًا 
مهندسان و مدیران اجازه می دهد که تولیدات، فرآیندها 
و سیاسللت هایی خلق کنند که برای زندگی در زمین 

بهینه شده اند. این ایده که سیستم های طبیعی ممکن 
اسللت ابزارهای طراحی مناسبی باشللند که بتوان در 
تکنولوژی سازندگی از آنها استفاده کرد، جدید نیست. 
بسیاری از اختراعات اولیه بر پایه مطالعه مکانیسم های 
طبیعی بللود و نمونه های موفقیت آمیز زیادی نیز در 
تکنولللوژی امروزه از آنها وجود دارد. بیونیک به طور 
گسللترده برای خلق راه حل های نوآورانه و متناوب 
برای مشکات در طراحی و ساخت و تولید استفاده 
شده است. ساختارهای اولیه این راه حل ها در طبیعت 
وجللود دارد که آنها در هر دو سللطح میکرو و ماکرو 
انجام شده است. بنابراین مواد جدید با استفاده از مواد 
مشابه قدیمی خود در طبیعت طراحی شده اند و از این 
فلسفه بیونیکی در جهت طراحی و تکمیل ساختارهای 
موادی که قباً وجود داشته اند، سود جسته اند. بیونیک 
یک منبع اولیه برای تقویت کردن و یک تکنیک خاق 
است که می تواند یک ابزار مؤثر برای طراحی کننده 
ها، مدیران و مهندسان باشد. بیونیک نتیجه تکنولوژیکی 
عملکرد اقتباس کردن یللا دزدیدن ایده ها از طبیعت 
است. میلیون ها سال است که ساختار جانداران توسعه 
پیدا کرده و از لحاظ اقتصادی بهترین حالت را دارند. 
منطقی به نظر می رسد که مهندسان با سؤاالتی درباره 
مواد، سللاختارها و حتی مکانیسم ها باید طبیعت را 
برای شرح بعضی پاسللخ های کارآمد از انرژی برای 
مشکات مشابه ایجاد شده به وسیله تکنولوژی مورد 
تحقیق قرار دهند. سللازگاری تکاملی حیوانات برای 
تقویت کردن پرواز و شنا کردن مشابه وظیفه ای است 

که مدیران و مهندسان کشتی، هواپیما و ماشین ها دارند 
که وظیفه آن انتقال اجسام با کمترین قیمت و تضمین 
قابلیللت مانور بهینه در جریان تغییرات موقعیت ها و 
بهبود کیفیت در تولید است. بر خاف محیط مهندسی، 
طبیعت یک محیط آزمایشگاهی بزرگ دارد. بیش از 
میلیون ها سال تعداد زیادی از طرح ها آزمایش و بهینه 
شده اند. بیونیک یک زمینه مهندسی چند نظمی است 
که در زمینه های متنوع استفاده می شود که عبارتند از: 
مدیریت کیفیت، الکترونیک، مکانیک، صنایع و فناوری 
اطاعللات که تکنولوژی های انسللانی را گسللترش 
می دهللد، فواید و مزایایی که تقلید از مواد طبیعی به 
دسللت می دهد عبارتند از : کاربردهای جدید مواد، 
بهبود عملکرد، کنترل پروژه، کاهش هزینه سازندگی، 
کاهش آلودگی و...... به عاوه مهندسان و مدیران یک 
جعبه رنگارنگ و بسیار پهناور از مواد مفید از اصول 
طراحی طبیعت به دست می آورند. البته بیونیک هنوز 
به اکتشللافات واقعی، نوآوری و خاقیت نیاز دارد و 
باید در طبیعت برای الهللام گیری و درک فرصت ها 

تحقیق شود.  
مهندسی بیونیک و تحقیق و توسعه 

در علوم فنی و مهندسی مدرن و تحقیق و توسعه 
تکنولوژیکی الگوگیری زیادی از طبیعت شده است. که 
از آنها می توان به این موارد اشاره کرد؛ پانتئو اتومبیل 
جدید ساخت فیات شکل آیرودینامیکی مناسبی دارد. 
شللکل ظاهری آن از ماهی الهام گرفته شده است که 
وقتللی در معرض جریان هوا قللرار می گیرد از باال و 
پایین هیچ اغتشاش و گردابی ایجاد نمی کند. یکی از 
نخستین مدلها که به وسیله دکتر هارمون در آزمایشگاه 
تلفن بل ساخته شد شامل 4 ترانزیستور، 10 مقاومت و 
دو خازن است. سیگنالهایی که در آن به وجود می آیند 
بسیار شبیه سیگنالهای نورونها هستند که از آن می توان 
شبکه پیچیده ای ساخت که قادر است عملیات جبری 
یا منطقی انجام دهد. خمیدگی کشتی ها و کانالهایی 
که برای کاهش مقاومت دارند، با مطالعه و الگوگیری 
از وال )نهنگ( انجام شللده اسللت. علم الکترونیک و 
سیسللتم های هوشللمند الهامات زیادی از سلللول و 
نورون های عصبی گرفته اند که می توان کامپیوترهای 
DNA را مثللال زد.سللاخت ربات های مکانیکی که 
امروزه در بیشللتر صنایع و حتی در مواد پزشللکی به 
کمک انسان آمده اند، شکل ظاهری آنها را از طبیعت 
الگو گرفته اند. از پوست دولفین روکش های جدیدی 
که در صنایع هواپیماسازی و دریایی به کار می روند و 
صنایع ارباس از این روکش های جدید روی بالهای 

یک فروند ارباس اسللتفاده کرده اسللت، سللاخت و 
پیشرفت سرامیک ها با الگو گیری از صدف ها، ساخت 
Bioreactors و تصفیه کننده های آب از چگونگی 
تصفیه آب در طبیعت، طراحی و ساخت چتر از روی 
 CRYSTAL و ساخت Dandelion دانه های گیاه
PALACE با الهام گیری از برگ های یک زنبق آبی 
بزرگ همه و همه الهاماتی است که طبیعت به مهندسان 
القا می کند و موجب پیشرفت علوم و فنون مهندسی و 
تحقیق و توسعه تکنولوژیکی می شود. زیست شناسان 
و مهندسان فناوری دانشگاه برکلی کالیفرنیا در چهار 
سال گذشته مشغول ساخت حشرات مکانیکی کوچک 
یللاcromechanical Flying Insect بودندکه به 

زودی مانند مگس به پرواز در خواهد آمد. 
آژانس تحقیقاتی پیشرفته دفاعی پنتاگون عاوه بر 
سللرمایه گذاری بخش عمده این پروژه ها به نظارت 
شللدید آنها می پردازد تا از دست آوردهای به دست 
آمده از اینگونه تحقیقات در برنامه های گشللت زنی 
و شناسایی مورد نظر پنتاگون مورد استفاده قرار گیرد. 
اینها همگی الهاماتی هسللتند که طبیعت به مهندسان 
القا می کند و موجب پیشبرد پژوهش ها و تحقیق و 

توسعه شده است. 
بحث و نتیجه گیری 

در قدیللم هیللچ گونه نقطه تماسللی بیللن علوم 
مهندسللی با علوم زیسللت شناسللی وجود نداشت 
امللا امللروزه می بینیم کلله موجللودات در واقع نوع 
ویژه ای از ماشین ها هستند و مکانیسم های معین و 
پیچیده ای در آنها به کار رفته اسللت یا با گردهم آیی 
زیست شناسان، مدیران و مهندسان در کانون یک علم 
رابط به پیشرفت های عمده در علوم فنی و مهندسی 
و تحقیق و توسعه دست یافت. تقلید جزء به جزء از 
طبیعت اگر ناممکن نباشد، معموالً کار ساده ای نیست. 
ماشللین پرنده آدر از خفاش الهام گرفته شللده بود اما 
کپی دقیق از مکانیسللم های اصلی نبود. مسأله اصلی 
این نیست که عیناً تمام جزییات مدل اصلی کپی شود 
بلکه ابتدا باید به اصول کار هر چیزی در طبیعت پی 
برد و سللپس از این شناخت و آگاهی برای طراحی و 
ساختن وسایل و ماشین های مهندسی استفاده کرد. این 
تنها راه واقعی تقلید از طبیعت است که پیشرفت را بر 
می انگیزد و مرز بین بیولوژی، مدیریت و مهندسی را 
در هم می ریزد و با دقت در خصوصیات شللکلی و 
اصول حاکم بر جانداران تغییرات صنعتی تازه ای در 
ساخت و پیشرفت علوم مهندسی و تحقیق و توسعه 

ایجاد می شود.

معماری بیونیک 
طی حدود 3/8 میلیارد سللال از آفرینش زمین، 
طبیعت خود، تبدیل به طراح و معمار نهایی شللده 
اسللت، طی این مدت گیاهان و جانوران توانسته اند 
با تزئینات و طراحی های الزم بر مشللکات محیط 
زیسللت خود فائق آیند و انسان نیز در طول زندگی 
خود، همیشه سعی داشللته برای ساخت و طراحی 
مکانها و وسایل مورد نیاز خود از طبیعت و محیط 
زیست اطراف خود الهام بگیرد، به طور کلی بیونیک 
و معماری بیونیک علمی است که به الهام یابی فنی 
از سللاختمانها، رفتارهللا و ارتباطات گوناگون عالم 

جانداران می پردازد. 
چارلی لوکسللتون از پیشگامان عرصه معماری 
بیونیک از کسللانی اسللت که ما را به تخته طراحی 
طبیعت برمی گرداند تا به چگونگی معماری، طراحی 
و مهندسی، نظام موجود در معماری طبیعت را پی 
ببریم، وی استفاده بجا از مواردی که موجب استحکام 
سللاختمان و  ایجاد تنوع به طللوری که باعث ایجاد 
آرامش در آن فضا شللود را مدنظر معماران بیونیک 
می داند. روح بخشیدن به ساختمان یکی از تمایات 
››معماری بیونیک‹‹ است که به کمک خطوط مستقیم 
و یا منحنی خالص و با توجه به قدرت سللازه برای 
تنفس )زنده نمایی(  و القای آهسته تمامیت خود به 
آن دست پیدا می کند و این به همراه باریک بینی در 
اجرای مختلف ساختمان به دست می آید، این جنبه 
باید در همه مللوارد معماری بیونیک در نظر گرفته 
شود، مهمترین چیز برای معماری بیونیک آن است 
که سللاختمان تپش و زنده بودن خود را القای کند. 
این یک باور متعالی که با زنده بودن محیط زیست، 
هماهنگی کامل ایجاد شود، شاید یک طریقه معتبر 
و قوی برای آیندگان، ترویج روش اصاح طلبی و 
توجه به واقعیتها از طریق ››معماری بیونیک‹‹ باشد، به 
طور کلی معماری بیونیک مبارزه ای است با خشنودی 
از خود و تمایلی است به بازسازی همه چیز، بنابراین 

انگیزه ای است منحصر به فرد.
نمونه های معماری 

بناها در معماری بیونیک یا معماری طبیعی یا با 
استفاده از مواد شکننده و ناپایدار ساخته می شدند یا 
در دل یک حفره طبیعی که در زمین یا صخره شکل 
گرفته. یکللی از این مکان های طبیعی، غارها بودند. 
معماری غللاری که به طور عمده در قالب معماری 
مقابر جلوه کرده، از عصر باسللتان وجود داشللته و 

به عنوان بارزترین نمونه هللای آن می توان به مقبره 
کاتوکومب رم و ناپل و مقبره های لبنان اشللاره کرد. 
کلیساهای سنگی در ارمنستان و نیز غارهای بسیار 
بزرگ مسکونی مکشوف در گورمه ترکیه و ماترا در 
جنوب ایتالیا نیز از دیگر نمونه های این سبک معماری 
هسللتند. این بناها احتماالً چیزی شللبیه به النه های 
بزرگ موریانه ها که هزاران موریانه را در خود جای 
می دهند، بوده اند. عاوه بر این معماری گلی یا خاکی 
را نیز می توان یکی از شاخه های معماری طبیعی در 

نظر گرفت. 
شهرهای قدیمی و تاریخی همچون صنعا در یمن 
یا ساختمان های گلی دو گون در مالی نمونه هایی از 

این سبک هستند.
ــتفاده از علم بیونیک  مثال هایی برای اس

در عصر حاضر
از گرم ترین نقطه دنیا تا سردترین نقطه، سعی در 
الهام گیری از طبیعت دیده می شود. در کلبه های برگ 
و چوب بومیان آمازون، بناهای کاهی اقوام مختلف 
آفریقایی یا در کلبه های اسکیموهای بومی آالسکا و 
گرینلند نیز الهام از طبیعت به وضوح دیده می شود، 
به عنوان نمونه های غیربومی نیز می توان به طراحی 
ساختمان مرکز تحقیقات لندن اشاره کرد که از گیاهی 
به نام لوتوس الهام گرفته شده است. از لحاظ ساختار 
و شکل کلی نیز، بنای ورزشگاه المپیک مونیخ قابل 

توجه است. 
همچنین بانک کارمللرز در فرانکفورت آلمان، 
سللاختمان اینونیک در کمبریج و پروژه همزیگری 
صنعتی kalundborg در دانمارک از مشهورترین 
نمونه هایی هستند که در آنها از سبک بیونیک برای 
طراحی و سللاخت بنا اسللتفاده شده است. تقلید از 

طبیعت مزایای بسیاری دارد.
 فرض کنیم هر جاندار کنونی محصول چندین 
میلیون سال تکامل است، در این فاصله زمانی طبیعت 
هر چه را که با هدف ویژه اش سللازگاری نداشته از 
بین برده است و این امیدواری را به وجود آورده که 
بشر بتواند با مطالعه فرآیند تکامل، مکانیسم های جدید 
فناوری را از روی موجودات زنده نسخه برداری کند. 
ساخت هواپیماهای تیزپرواز با الهام از بال پرستو و 
بادقپک و ساخت رایانه با الهام از مغز و فکر انسان 
نمونه های بارز دیگری از کاربرد علم بیونیکی برای 

ساخت فناوری های جدید است.

بیونیک به وجود آوردن سیستم های ساخته 
آدمللی از طریق تقلید کللردن مدل های زنده یا 
الهام گرفتن از آنها است. گزارش های بسیاری 
درباره اینکه بعضی از حیوانات چند ساعت پیش 
از وقوع زلزله شروع به بی تابی می کنند وجود 
دارد. دو پژوهشللگر ژاپنی بلله نام های هاتای و 
آبلله آزمایش هایی برای مشللاهده اینگونه رفتار 
در گربه ماهی پاراسللیلوروس آسللوتوس انجام 
داده اند. ایللن ماهی ها درون مخزن هایی گذارده 
شللده بودند که از نظر الکتریکی با زمین اتصال 
داشللتند. هر شش سللاعت یک بار ضربه ای به 
پایلله مخزن هللا وارد می شللد اما واکنشللی در 
ماهی ها مشللاهده نمی شد. هاتای و آبه متوجه 
شللدند که چند سللاعت پیش از وقللوع زلزله، 
ماهی ها به شللدت در برابر این محرک واکنش 

نشان می دهند.
ماهی و زلزله

ماهی هللا چگونه می تواننللد بفهمند زلزله 
قریب الوقوع است؟ با اینکه زلزله همیشه با سرعت 
ویران کننده ای روی می دهللد، انرژی که ناگهانی 
آزاد می کند، عماً به کندی و در مدت زمانی معین 
به صورت امواج تراکمی در پوسللته زمین به وجود 
آمده اسللت. هنگامی که این نیروهللا از حد معینی 
تجاور می کنند، تغییرات شدید در سطح زمین آغاز 
می شللود. برای اینکه گربه ماهی بتواند زلزله را 
پیللش بینی کند باید بتواند تشللخیص دهد که چه 
زمانی این نیروها به حدی می رسند که در این حد 
زلزله به وقوع می پیوندد. گربه ماهی ها مانند انواع 
دیگر ماهی ها، گیرنده هایی حسی ای دارند که در 
برابر تغییرات بسیار جزئی میدان الکتریکی پیرامونشان 
واکنش نشللان می دهند. بعضی حتی نوع بسللیار 
ویژه ای از رادار را به کار می گیرند و بیشللتر انرژی 
الکتروماگنتیک را حس می کنند تا انرژی الکتریکی 

را، این پدید مورد توجه خاص علم بیونیک است.
 البته ماهی هللای گوناگونی وجللود دارند که 
از خللود پدیده های الکتریکی بروز می دهند؛ مثًا 
می توان از ماهی های الکتریکی سواحل فرانسه و 

امریکا، یا ماهی های الکتریکی آمازون نام برد. 
این جانوران قادر هستند توان الکتریکی بسیار 
نیرومندی معادل چند کیلووات تولید کنند و حیوانات 
بزرگ را فلج سازند. برای علم بیونیک ماهی هایی 
جالب تر هسللتند که سللیگنال های بسیار ضعیف 
می فرستند، به طوری که نمی توان از آنها به عنوان 
وسیله دفاعی استفاده کرد و جزء انواع رادار به شمار 

می آیند.
 اهمیت قضیه در اینجا اسللت که این ماهی ها 
معموالً در آب های گل آلودی که در آنجا میدان دید 
بسیار کم است زندگی می کنند و اغلب آنها شب ها 

بیدارند.
 نتیجه اینکه این ماهی ها از طریق بازتاب صوتی 
که بر پایه توان الکتریکی بدنشان قرار گرفته است 
شللکار خود را پیدا می کنند و این مکانیسللم را 

می توان نوع ویژه ای از رادار دانست. 
الکتریکللی موجودات بسللیار  ماهی هللای 
حساسی هستند. آنها نسبت به اجسام بی نهایت 
کوچک واکنش نشللان می دهند و می توانند دو 
جسللم هم حجم را که تفللاوت ضریب هدایت 
الکتریکللی آنها بسللیار کللم اسللت، از یکدیگر 
تشللخیص دهند. چه رازی در کار ماهی اسللت 
که می تواند این اختاف بسیار کوچک ضریب 
هدایللت الکتریکی را پیدا کنللد. آنچه یاخته ها 
تشللخیص می دهند خللود میدان نیسللت بلکه 
تغییللرات آن اسللت و این از مکانیسللم بسللیار 

هوشمندانه ای ناشی می شود.
 آن قسمت از دسللتگاه عصبی که به خوبی 
این سیگنال ها را تفسیر می کند در مخچه قرار 
گرفته است. ماهی الکتریکی دارای مخچه بسیار 
تکامللل یافته ای اسللت. اگر وضللع غیرممکنی 
تصللور می شللد، یعنللی تکانه هایی کلله ماهی 
می فرسللتاد پیوسللته بودند، چنین روشی اصًا 
عملی نبللود. برای ماهی الکتریکی، تناوبی بودن 
تکانه هللا خصوصیت ویژه فعالیللت حیاتی آن 
اسللت. سللودی که بیونیک در این راه از ماهی 
الکتریکللی می بللرد، امکان به کاربنللدی آن در 

کشف زیردریایی ها است. 
کشف زیردریایی ها به وسیله اغتشاش میدان 
الکتریکی ساخته انسللان، راه حل عملی برای این 
مقصود اسللت و ماهی های الکتریکی مدل طبیعی 
ممتازی در ایللن راه خواهد بود. البته رمز موفقیت 
انسان در کنار تقلید از طبیعت ژرف نگری به باطن 
طبیعت زنده و بعد معنوی آن است چرا که در جهان 
مدرن امروزی بسللیار می بینیم که انسان متجدد و 
مللدرن امروزی تمام توجلله و دقتش را به بیرون و 
خارج از نهاد و درونش معطوف کرده اسللت و بر 
اثر این ظاهرنگری ها از دیدن تخریب هایی که بر 
اثر غفلت و عدم توجه به محیط زیست و طبیعت 
داشته غافل گشته است. این بحران های موجود 
زیسللت محیطللی نمونه بیرونللی از همین غفلت 
و خواب سنگین انسللان امروزی است که یکی از 
بحران هایش به عدم اهمیت جایگاه معنوی طبیعت 

در زندگی انسان متجدد امروزی منجر شده است.
 بحران زیسللت محیطی دنیای امروزی صرفًا 
گونه ای از نمود بیرونی یک بیماری درونی است که 
بدون شکوفا شدن و تولد معنوی دوباره انسان مدرن 

امروزی قابل اصاح نیست. 
در نهایت جالب اسللت بدانیم در طبیعت انواع 
کمتر شناخته شللده ای از جانوران وجود دارند که 
رفتارها و اعمال شللگفت انگیللز آنها به خصوص 
طریقه سللاخت و شکل آشللیانه هایشان می تواند 
راهنمای معماران و مهندسان در ساخت بناها و 
سازه های مختلف قرار گیرد که به عنوان نمونه 
می توان از شللکل مارپیچ داخلی نوعی صدف 
به نام )کونوس( برای طراحی خانه ها اسللتفاده 

کرد.

تقلید از طبیعت برای دفاع در برابر
 حوادث طبیعی
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كوتاه از30)30 شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری(

معاون استاندار: 
مهار آب در چهارمحال و بختیاري كمک به اقتصاد ملي است  

          شهركرد
          خبرنگار زاینده رود

معاون برناملله ریزی اسللتاندار چهارمحال 
و بختیللاری گفت: سللرمایه گللذاری برای 
مهار آبها و اجللرای طرحهای آبخیزداری و 
آبخوانداری در این حوضه پر آب، کمک به 

اقتصاد ملی است.    
شهرام محمدی در گفتگو با زاینده رود 
افزود: این اسللتان با داشتن 10درصد منابع 
آب ایران، سرچشمه شریانهای حیاتی کشور 
از جمله کارون و زاینده رود است و صیانت 

از این حوضه آبی نیاز به توجه ملی دارد. 
وی اجللرای طرحهای بزرگ انتقال آب 
برای دیگر اسللتانها از منابع آب این اسللتان 
را بیانگر این امر دانست و افزود: اختصاص 
اعتبللار در ایللن بخش بیللش از آنچه برای 
چهارمحال و بختیاری مؤثر باشد برای دیگر 
استانهای پایین دستی اثربخش خواهد بود. 

محمدی با اشللاره به نقش منابع آب و 
خاک در توسعه پایدار گفت: ظرفیت های 
بالقوه بخش آب و خاک این استان به عنوان 
پشللتوانه اقتصادی ملی برای بالفعل شللدن 

نیازمند اختصاص اعتبارات ملی است. 
وی با اشللاره به اقدامات مطلوب انجام 

گرفتلله در زمینه احداث سللدهای خاکی و 
اجرای طرحهای آبخیزداری با منابع محدود 
اسللتانی و ملی اختصاص یافته، اضافه کرد: 
اگر در شرایط موجود برای این منابع برنامه 
ریزی وسللرمایه گذاری نشللود درآینده با 

مشکات بیشتری مواجه خواهیم شد. 
وی از اختصللاص 11/5میلیللارد ریال 
اعتبار از محل خشکسالی به طرحهای منابع 
ملی در سال جاری خبر داد و گفت: ساالنه 
بخش عمللده 11میلیارد مترمکعب آب این 
اسللتان با وجود نیاز شدید مردم این منطقه 
بلله کشللاورزی و شللرب از اسللتان خارج 

می شود. 
محمللدی گفللت: بلله لحللاظ بافللت 
کوهسللتانی، شللیب باال و بارش چشمگیر 
نزوالت آسمانی،  هر ساله سیلهای ویرانگر 
در این استان روی می دهد. وی از سدهای 
احداث شده در مسیر رودخانه های بزرگ 
این اسللتان به عنوان ثروت هللای ملی یاد 
کرد و افزود: سللاالنه بخشللی از حجم این 
سللرمایه های ملی براسللاس آبرفت گل و 
الی ناشی از آبرفت سیل مناطق کوهستانی 

باالدستی پر می شود. 
محمللدی آب را یکللی از مهمترین و 

حیاتللی ترین نیازهللای توسللعه اقتصادی 
دانست و افزود: در حالی که بخشی از منابع 
آب این اسللتان به علت محدویت اعتباری 
هدر می رود، بسللیاری از دشتها و زمینهای 
حاصلخیز این اسللتان لم یللزرع باقی مانده 

است. 
وی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری 
عاوه بر مشکات تأمین آب کشاورزی در 
بخش آب شللرب نیز دچار مشللکل است، 
گفت: باید با استفاده از اعتبارات ملی برای 
مهار روان آبها و نزوالت آسمانی و کاهش 
خسارات سیل، خشکسللالی، جلوگیری از 
فرسایش خاک و حفظ منابع ملی جنگلها و 
مراتع در قالب اجرای طرحهای آبخیزداری 

و سدسازی، برنامه ریزی کرد. 
اینکلله  بلله  اشللاره  بللا  محمللدی 
چهارمحللال و بختیللاری 10درصد منابع و 
یک درصد خاک کشللور را دارد گفت: این 
اسللتان از حداقل منابع آب برداشللت شده 
از روان آبهللا با اجرای سیسللتم های نوین 
آبیاری تحت فشار حداکثر استفاده بهینه را 
انجام داده است. به گفته کارشناسان اجرای 
طرحهای آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 
ساالنه به 140 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. 

براي نخسـتین بار در کشـورطرح کارت 
پارک هوشـمند در اصفهان به اجرا در آمد

معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان از راه اندازی و 
اجرای موفقیت آمیز طرح کارت 
پارک هوشللمند برای نخستین بار 

در کشور خبر داد. 
به گللزارش مللوج، مصطفی 
نوریللان با اعام ایللن خبر گفت: 
تحقللق شللهرداری  راسللتای  در 
الکترونیک و رفاه حال شهروندان، 
همزمان با سللی و یکمین سالگرد 
انقللاب  شللکوهمند  پیللروزی 
پللارک  کارت  طللرح  اسللامی، 
هوشللمند توسط معاونت حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 

به بهره برداری رسید.
وی با اشللاره به مشللکات ناشی از 
دریافللت و پرداخللت وجلله و محاسللبه 
سللاعات پارک وسللایل نقلیه و عدم اخذ 
اطاعات آماری طرح کارت پارک ساعتی 
افللزود: حوزه حمل و نقللل و ترافیک در 
راستای توسعه فناوری های الکترونیک و 
همگام با سیاست های شهرداری اصفهان، 
طرح کارت پارک هوشللمند را مورد بهره 

برداری قرار داده است.
ترافیللک  و  نقللل  و  معللاون حمللل 
شللهرداری اصفهان اظهار داشت: سیستم 
استفاده شده در اجرای طرح کارت پارک 
هوشمند برای نخستین بار در سطح کشور 
به مرحله اجرا رسیده و تکنولوژی به کار 
رفته در آن به صورت انحصاری توسللط 
شللهرداری اصفهان به بهره برداری رسیده 

است.
وی حذف داد و سللتد وجلله نقد به 

صورت سللنتی و امکان دستیابی 
بلله ریز اطاعات خللودرو پارک 
شللده را از مشللخصات دیگللر 
پللارک  کارت  طللرح  اجللرای 
هوشللمند عنوان کرد و ادامه داد: 
دسللتیابی به اطاعات صحیح و 
دقیق تمامی وسللایل نقلیه فعال، 
مؤلفلله  ای  مهمتریللن  از  یکللی 
مدیریللت ترافیک در شللهرهای 
بللزرگ محسللوب می شللود که 
خوشللبختانه اجرای طرح کارت 
پارک هوشمند، این مهم را محقق 

ساخته است.
نوریان با اشاره به اینکه طبق 
بررسللی های انجام گرفته در سال گذشته، 
147 هللزار تقاضللای پارک مللورد نیاز از 
سللوی شهروندان در شهر اصفهان به ثبت 
رسللیده اسللت، تصریح کرد: در سال 87، 
ظرفیت پارکینگ های عمومی ارائه شللده، 
9 هللزار و 851 جایگاه بوده اسللت که با 
احتساب تعداد فضاهای پارک حاشیه ای، 
67 هللزار ظرفیللت به این تعللداد جایگاه 

افزوده شده است. 

ازدوم اسفند ماه؛ 
نهال یارانه اي در چهارمحال و بختیاري

 توزیع مي شود

پیكر مؤسس مدرسه علمیه 
حضرت فاطمه اصفهان تشییع شد

امام جمعه اصفهان:
 باور حمایت مردم از انقالب براي مخالفان

 نظام اسالمي دشوار است

امام جمعه شهركرد: 
عظمت ملت ایران، آمریكا را سرگردان 

كوچه هاي اعراب كرده است

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی 
چهارمحللال و بختیللاری از توزیللع نهال 
یارانلله دار بین باغداران این اسللتان از دوم 
اسللفند ماه خبللر داد.به گللزارش فارس، 
محمدرضللا افاکی در جمع خبرنگاران از 
تأمیللن 850 هزار اصله نهال از انواع بادام، 
زردآلللو، گردو، گیاس، سللیب و هلو در 

این استان خبر داد و اظهار داشت:
 نهال های مورد نظر از نهالستان های موجود 
در منطقه تأمین شد و از اوایل اسفدماه در 

بین باغداران استان توزیع می شود. 
وی افللزود: کشللاورزان و باغللداران 
می تواننللد بللا مراجعه به مراکللز مدیریت 
شهرسللتان های  در  کشللاورزی  جهللاد 
هفت گانه اسللتان نهال مللورد نظر خود را 
تهیه کنند. افاکی بلله برنامه های مدیریت 
جهاد کشللاورزی اسللتان در امللر اصاح 
و نوسللازی باغات اسللتان اشللاره کرد و 
افللزود: ایجللاد 3 هللزار و 500 هکتار باغ 
آبی، 200 هکتللار باغات دیمی، اصاح و 

احیللای هزار هکتللار از باغ های قدیمی از 
جمله برنامه های جهاد کشللاورزی استان 
در سال آینده است. مدیر باغبانی سازمان 
جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری به 
سللرعت روند تخریب منابللع طبیعی طی 
سال های گذشته در این استان اشاره کرد و 
گفت: متأسفانه روند تخریب منابع طبیعی 
در سللال های گذشته باال بوده است و باید 
متناسللب با این روند، بازسازی و ممانعت 

از تخریب صورت گیرد. 

پیکللر بانللو »فخرالسللادات ابطحللي« 
مؤسللس مدرسلله علمیه »حضرت فاطمه 
محدثه« روز پنجشللنبه در اصفهان تشییع 
شللد. یکي از استادان تربیت معلم اصفهان 
درباره شللخصیت مرحومه بانو ابطحي به 
ایرنللا گفت: ایشللان در زندگللي توفیقات 
زیادي کسللب کردند و در محضر مجتهده 
»بانو امین« کسللب فیللض کردند. حجت 
االسللام والمسلمین«مهدي اژه اي« اضافه 
کللرد: پدرش آیت اهلل حاج آقا صدوقي از 
علماي اصفهان و پدر بزرگش آیت اهلل میر 

محمد صادق خاتون آبادي بود.
وي گفللت: بانللو ابطحللي لیسللانس 
ادبیات عرب، فوق لیسللانس علوم معارف 

وهمچنین تحصیات حوزوي داشت.
به گفته وي، مرحومه ابطحي با داشتن 
حافظلله قوي، اغلب متون دیني و دعاها را 
حفظ و جزء محدود زنان با سللوادي بود 
که جلسات مهم تربیتي براي بانوان برگزار 
مي کللرد. خواهر زاده بانللو ابطحي اظهار 
داشت: ایشللان در زمان جنگ نیز حضور 

دائمي درجبهه داشت و در حصر آبادان و 
جزیره مجنون برنامه تبلیغات و سخنراني 
براي مللردم اهواز و آبادان برگزار مي کرد 
و در جمع آوري کمک به افراد نیازمند نیز 

حضور درخشاني داشت .
اژه اي افزود: عمر ایشان در مطالعه و 
تحقیق بللود و قبل و بعد از انقاب بانوان 
زیللادي را در زمینه دین و حجاب متحول 

کردند .
بانللو ابطحي مدرسلله علمیه حضرت 
»فاطمه محدثه » اصفهان را با کسب اجازه 
از محضر بانو امین درسال 52 تأسیس کرد 
و این مدرسلله بعنوان کانللون دیني براي 

بانوان شد.
بانو ابطحي در سللن 75 سالگي براثر 
بیماري در بیمارسللتان دار فانللي را وداع 
گفللت و پیکللر ایشللان از مدرسلله علمیه 
»حضرت فاطمه محدثه« اصفهان با حضور 
کثیري از شللاگردان و بانللوان اصفهاني به 
سللمت »باغ رضوان« قطعلله پنج به خاک 

سپرده شد .

نماینده ولی فقیه در اسللتان و امام جمعه 
اصفهان گفت: باور حمایت مللردم از انقاب 
برای مخالفان نظام اسامی دشوار است و آنان 
نمی خواهند این واقعیت را بپذیرند. به گزارش 
ایرنا آیت اهلل »سیدیوسللف طباطبایی نژاد« در 
خطبه های نمازجمعلله اصفهان که در میدان 
تاریخللی امام این شللهر برگزار شللد، افزود: 
وقتی که رسانه های صهیونیستی و مخالفان 
جمهوری اسللامی حضور میلیونی مردم در 
راهپیمایی 22 بهمن امسللال را صدها و ده ها 
هزار نفری اعام می کنند، نشان دهنده آن است 
که آنها نمی خواهند این واقعیت را بپذیرند که 
مردم پشللتیبان این نظام هستند. وی تصریح 
کرد: با وجود سانسللورهای خبری غرب از 
حضور یکپارچه مردم در راهپیمایی 22 بهمن 

آنها پیام ملت ایران را به وضوح در خصوص 
حوادث اخیر کشور و وفاداری به نظام دریافت 
کردند و بازی های رسانه ای مبنی بر اینکه به 
مردم بللرای حضور در راهپیمایللی پول داده 
شللده دیگر رنگ باخته است. خطیب جمعه 
اصفهللان در بخش دیگر خطبه ها از مردم به 
خاطر رعایت حرمت ماه های محرم و صفر 
و پرهیللز از عزاداری های خرافی تقدیر کرد.
آیت اهلل طباطبایی نژاد همچنین گفت: مزدوران 
امریکا و اجانب غرب بر این اعتقادند که با تخریب 
مرقد ائمه اعتقاد مردم را نسبت به ائمه اطهار)ع(، 
دیللن و نظام تخریللب می کنند اما مللردم با 
مشارکت در بازسازی حرمین عسکرین ثابت 
کردند که این گونه اقدامات خللی در ایمان آنان 

به اهل بیت وارد نمی کند.

امام جمعه شهرکرد گفت: حماسه ماندگار 
و عظیللم حضور ملت ایللران در راهپیمایی 
22 بهمن نلله تنها توطئه هللای آمریکایی ها 
را خنثللی کرد که آنها را بلله دوره گردی در 
کوچه های اعراب خلیللج فارس وادار کرده 
است. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت اهلل 
محمدرضا ناصری در خطبه های نماز جمعه 
شهرکرد با قدردانی از حضور عظیم مردم در 
راهپیمایللی 22 بهمن و خنثللی کردن توطئه 
امریکا و همدسللتان داخلللی و خارجی اش 
اظهار داشللت: ملت ایران در حالی 22 بهمن 
امسللال را به یک روز ماندگار و تاریخی در 
تقویم سراسر افتخار خود تبدیل کرد که سران 
کج فهم برخی کشورهای غربی امیدوار بودند 
22 بهمن به کودتایی علیه نظام تبدیل شده و 
از آن پس زمینه حضور آنها در این مملکت 
اسللامی و خدایی فراهم شود. وی افزود: از 
آن روز که دنیا حماسه 22 بهمن ملت ایران 
را به چشم خود مشاهده کرد انگشت حیرت 
به دهان گرفته، اما برخی از سللران استکبار 
نظیللر امریکا و رژیم صهیونیسللتی هنوز در 
شللوک این حضللور میلیونی مانللده، ناچار 
برای جبران شکسللت برنامه ها و توطئه های 
خود در کشللورهای همسللایه ایران اسامی 
سللرگردان شللده اند. آیت اهلل ناصری گفت: 

آنها سللعی دارند تا با دیپلماسی دوره گردی 
جو منطقه را علیه ایران متشنج کرده و اینگونه 
القللا کنند که نظام جمهوری اسللامی ایران 
در حال تبدیل شللدن به یک قدرت نظامی 
و هسته ای خطرناک است. وی به سفر وزیر 
امور خارجه امریکا به کشللورهای حاشللیه 
خلیج فارس اشاره کرد و گفت: در حالیکه از 
سال ها پیش به مدد پیروزی انقاب اسامی 
و درایت بنیانگذار انقاب ایران یک بیداری 
اسامی در کشورهای اسامی شکل گرفت 
و ملت های اسللامی به هم نزدیک شللدند 
هنوز دولت هللای عربی در خللواب غفلت 
مانده و همچنان بر امریکا و دیگر کشورهای 
به ظاهر قدرتمند تکیه دارند. نماینده ولی فقیه 
در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: اعراب 
باید بدانند که تنها راه اعتای جهان اسام از 
رهگذر وحدت حاصل شده و شرق و غرب 
هرگز منفعتی برای ما نخواهند داشللت. امام 
جمعه شللهرکرد به فرا رسیدن هفته وحدت 
اشاره کرد و گفت: این هفته که با ابتکار رهبر 
فقید انقاب اسامی نامگذاری شد فرصتی 
گرانبها برای شللیعه و سنی است تا به دور از 
اختافات حول محور اسام و کتاب آسمانی 
جمع شده و راه اعتا و سربلندی دین مبین 

اسام را هموار سازند.

سود سهام عدالت استان اصفهان پرداخت شد  

رئیس سللازمان اقتصادی و دارایی اسللتان اصفهان 
از پرداخت 378 میلیارد و 147میلیون ریال سللود سهام 
عدالت به سللهامداران استان خبر داد. سیدعلی حجازی 
در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسللامی،کل سللود 
سهام قابل پرداخت صاحبان سهام عدالت استان را 412 
میلیللارد و 331 میلیون ریال اعللام کرد و گفت: از این 
میزان حدود 92 درصد آن تا اول بهمن ماه پرداخت شد. 
وی افزود: از سللود پرداخت شللده 167 میلیارد و 992 
میلیون ریال آن متعلق به مشللموالن مرحله اول شللامل 

افراد تحت پوشللش کمیته امداد امام )ره(، بهزیسللتی و 
رزمندگان فاقد شغل است. حجازی همچنین سود سهام 
عدالت پرداخت شده به روستائیان و فرهنگیان استان را 
به ترتیب 143 میلیارد و 584 میلیون ریال و 66 میلیارد 
و 570 میلیون ریال اعام کرد. وی تصریح کرد: سللود 
سللهام عدالت اقشار مشمول اکنون از طریق بانک های 
ملی، کشاورزی، سللپه، صادرات و پست بانک در حال 
توزیع اسللت و مشموالن با مراجعه به بانک های عامل 

می توانند سود سهام عدالت خود را دریافت کنند. 

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاكسیرانی شهرداری اصفهان مطرح كرد:
تاكسیمتر؛ خط پایان جدل مسافر و راننده

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شللهرداری اصفهان از تجهیز 2 هزار دستگاه تاکسی به 
تاکسیمتر پیشللرفت با عنوان ترازویی عادل به منظور 

جلب رضایتمندی مسافران و تاکسیرانان خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی 
شللهرداری اصفهان، علیرضا تاجمیر ریاحی گفت: با 
توجه به اینکه شش سال پیش، طرح تاکسیمتر در شهر 
اصفهان به دلیل وجود بی ضابطه مسافربرهای شخصی 
و عدم شناخت شهروندان موفقیت آمیز نبود، امید است 
با بهینه شدن اجرای این طرح وضعیت حمل و نقل با 
تاکسی در سطح شهر ساماندهی و طرح با اقبال عمومی 

مواجه شود.
وی بللا بیان اینکه تاکسللیمتر روی تاکسللی های 
فرودگاه، بی سیم، پایانه ها و راه آهن نصب شده است. 
اظهار داشت: تاکسیمتر بسللیاری از مشکات را برای 

مسافر و تاکسیران مرتفع می کند.
وی اضافه کرد: اگر چه تاکسیمتر و خرید آن مستلزم 
پرداخت هزینه برای تاکسللیران را در برداشته اما سود 
حاصله از رضایتمندی و کوتاه کردن بحث و جدل بین 
مسافر و تاکسیران و به دست آوردن قیمت واقعی کرایه 

از ثمرات اصلی آن بوده است.
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شللهرداری اصفهان با بیان اینکه تجهیز تاکسللی های 
گردشللی و شللرکت های حمل و نقل و خطوط ویژه 
به تاکسللیمتر در حال بررسی است، اظهار داشت: پس 
از انجام آزمایشللات الزم نسبت به تجهیز این دسته از 
تاکسی ها هم به تاکسیمتر با قابلیت های پرینتر، مانیتور، 
GPS و کارت خوان و سیسللتم نرم افزاری مدیریتی و 

اطاعاتی اقدام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در این طرح برای شیوه های 
دیگر پرداخت و یا افرادی که اطاعاتی از نحوه پرداخت 
با کارت را ندارند نیز پیش بینی های الزم شللده است، 
افزود: برای هر راننده یک حساب در بانک باز می شود 
و راننللده می تواند روزانه، هفتگی یللا ماهانه از میزان 

کارکرد و درآمد خود مطلع شود.
ریاحی با بیان اینکه با این شللیوه کرایه به صورت 
خودکار وارد حساب راننده تاکسی می شود، افزود: در 
تعیین نرخ براساس تاکسیمتر وضعیت ترافیکی و زمان 
عبور تاکسی از مسیر در نظر گرفته می شود که در نهایت 

به رعایت عادالنه تر حقوق مسافر و راننده می انجامد.

7 هكتار از گلخانه های سبزی و صیفی 
شهرستان نجف آباد

تحت پوشش خدمات كارشناسی كشاورزی

7 هکتللار از گلخانه هللای سللبزی و 
صیفی شهرسللتان نجف آباد تحت پوشش 
خدمات کارشناسللی قرار گرفللت. در این 
طللرح ضمللن بازدید و نظارت مسللتمر از 
گلخانه ها، روشللهای بهینه کنترل آفات و 
بیماریهللا و علفهای هرز در قالب مدیریت 
تلفیقی به گلخانه داران توصیه خواهد شد 
و با ارائلله توصیه کارشناسللی الزم جهت 
تغذیه مناسب محصول و افزایش مقاومت 
گیللاه، درصد ابتای محصول به بیماریها و 

حمله  آفات کاهش خواهد یافت. 
واحللد حفللظ نباتات مدیریللت جهاد 
کشاورزی نجف آباد اعام کرد: هدف کلی 
از اجرای این طرح کاهش مصرف سللموم 
شیمیایی، اسللتفاده از عوامل طبیعی جهت 
مبللارزه با آفات و محدود کردن این عوامل 
با کاشللت به موقع و رعایت اصول تغذیه 
مناسب و در نهایت تاش جهت محصول 
سالم و عاری از سموم و سایر عوامل مضر 

است.

بهره برداری از اولین كشتارگاه صنعتی مرغ 
شهرستان مباركه

اولین کشللتارگاه صنعتی مرغ شهرستان 
مبارکلله با ظرفیت کشللتار 8 میلیللون و 800 
هزار قطعه در سللال با توان انجماد 4 هزار تن 
و تولید سللاالنه 17 هزار و 600 تن گوشللت 
مرغ در زمینی به مساحت 20 هزار متر مربع با 
زیربنای 6 هزار مترمربع و سردخانه 2 هزار تنی 
با هزینه ای بالغ بر 25 میلیارد ریال شامل 15 

میلیارد ریال آورده شخصی و 10 میلیارد ریال 
تسهیات بانکی از محل اعتبارات بنگاه های 

زودبازده به بهره برداری رسید. 
در حللال حاضر ایللن کشللتارگاه امکان 
اشتغال به کار بیش از 70 نفر را فراهم کرده که 
اشتغالزایی آن با تکمیل ظرفیت به یکصد نفر 

نیز خواهد رسید.

رئیس پست بانک كوهرنگ:
10 دفتر ICT روستایي در كوهرنگ فعال است 

رئیس پست بانک شهرسللتان کوهرنگ 
گفللت: 10 مرکز ICT روسللتایی در سللطح 

روستاهای این شهرستان فعال است.
احمد غیبللی در گفتگو با فللارس با بیان 
اینکه حضور یک بانک در هر منطقه سللبب 
توسعه منطقه است، اظهار داشت: پست بانک 
در این دفاتر خدمات مورد نیاز روسللتائیان را 
ارائه می کند که با رفع نیاز روستائیان، بسیاری از 
رفت و آمدهای روستائیان به شهر کم می شود. 

وی افزود: در حال حاضر 10 دفتر خدمات 
پست بانک فعال روستایی در سطح شهرستان 
کوهرنگ به مراجعه کنندگان خدمات الزم را 

ارائه می دهند. 
رئیس پست بانک شهرستان کوهرنگ 
پسللت بانک را یک بانک دولتی وابسته به 
فنللاوری اطاعات دانسللت و گفت: تمام 
خدمات بانکللی با چارچوب بانک مرکزی 

انجام می شود. 

تنها واحد پرورش ماهي زینتي 
چهارمحال و بختیاري غیرفعال شد  

          شهركرد
          خبرنگار زاینده رود

 مدیللر شللیات و آبزیللان چهارمحللال و 
بختیاري گفت: تنهللا واحد پرورش ماهي 
زینتي این اسللتان به علت مشللکات مالي 

تعطیل شد.    
اسماعیل پیرعلي در گفتگو با زاینده رود 
افزود: واحد پرورش ماهي زینتي شهرستان 
بروجن با ظرفیت تولیللد50 هزار قطعه به 
سللبب پرداخت نشللدن به موقع تسهیات 
بانکي و کمبود نقدینگي غیرفعال و تعطیل 

شد. 
وي از تولید و صللدور 30 هزار قطعه 
ماهي زینتي گران قیمت از واحد یادشللده 
در سللالهاي گذشللته خبر داد و گفت: در 
صورت پرداخت تسللهیات مصوب شده 
بلله این طرح تولید ماهللي زینتي،  بار دیگر 

این واحد فعال خواهد شد. 
پیرعلي افزود: درحال حاضر این استان 
با تولید بیش از10 هزار تن ماهي سللردابي 
رتبه نخست تولید این ماده پروتیني کشور 

را به خود اختصاص داده است. 

شهركرد

شهركرد

شهركرد

اصفهان اصفهان

شهركرد

مدیلللرکل تلأمین اجتماعلی اسللتان
چهارمحللال و بختیللاری از افزایللش 37 
درصدی میزان پرداختی به مستمری بگیران 
تأمیللن اجتماعی در این اسللتان خبر داد. به 
گللزارش خبرگللزاری فللارس، کاظم کاکی 
با اعللام این خبر اظهار داشللت: در سللال 
 جللاری افزون بر 372 هللزار میلیون ریال به 
مستمری بگیران و مقرری بگیران بیمه بیکاری 
در این استان پرداخت شده است. وی تعداد 
افراد زیر پوشللش سللازمان تأمین اجتماعی 
اسللتان را بیش از 335 هزار نفر اعام کرد و 
افزود: این سازمان با برنامه ریزی های منطقی 
و اصولی و اهتمام ویژه در راسللتای سامان 
دادن به قلمرو ساختاری و کارکرد صندوق 
بیمه های اجتماعی، توسعه سازمانی، ارتقای 
کیفیت تولیدات و خدمات بیمه ای و درمانی 

توانسته است بیش از یک سوم جمعیت این 
اسللتان را زیر پوشش قرار دهد. وی به تعداد 
شعب سازمان تأمین اجتماعی مستقر در سطح 
این استان اشللاره کرد و افزود: سازمان تأمین 
اجتماعی چهارمحال و بختیاری با  برخورداری 
از 11 شللعبه ثابللت، پنج شللعبه اقماری و 
یک شللعبه کارگزاری با تعداد 256 پرسنل 
فعال به پشللتیبانی مدیریت سازمان توانسته 
اسللت گام های مؤثللری را در راه خدمت به 
بیمه شدگان بردارد. کاکی تعداد بیمه شدگان 
اصلی تأمین اجتماعی در این اسللتان را 112 
هللزار و 194 نفر اعام کللرد و گفت: تعداد 
بیمه شللدگان اصلی این استان در مقایسه با 
سال 83 بیش از 48 درصد رشد داشته است. 
وی اداملله داد: در حللال حاضللر 11 هزار و 
214 خانوار مسللتمری بگیر در قالب بیش 

از 42 درصد از جمعیت اسللتان زیر پوشش 
خدمات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی استان 
قللرار گرفته اند. کاکی همچنیللن اضافه کرد: 
بیمه شللدگان اجباری و مقرری بگیران بیمه 
بیکاری به ترتیب با 70 درصد و یک درصد 
سهم از کل بیمه شللدگان استان بیشترین و 
کمترین تعداد بیمه شده در آبان ماه سال 88 
را به خود اختصاص داده اند. مدیرکل تأمین 
اجتماعی چهارمحال و بختیاری به مهم ترین 
دالیل افزایش تعداد بیمه شللدگان این استان 
نسبت به سال های گذشته اشاره کرد و گفت: 
زیر پوشش قرار دادن اقشار جدید جامعه از 
جمله باربران، سرمایه گذاری در بخش های 
عمرانی و تولیدی اسللتان، اطاع رسللانی در 
خصوص خدمات و مزایای بیمه از مهم ترین 

دالیل این افزایش است.

مدیركل تأمین اجتماعي چهارمحال و بختیاري خبر داد:
افزایش 37 درصدي پرداختي ها به مستمري بگیران تأمین اجتماعي

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
شنبه 1 اسفند ماه 1388 /5 ربیع االول 1431                4 Saturday 20 February 2010
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افقی:
1- مخترع دینامیت و بانی جایزه نوبل

2- وسط- زدنی ناجوانمردانه- غذای ظهر- شانه
3- شللکل و گونه- نمازی بدون وضو - درس 

زورکی- مرکز یونان
4- دریاچه ای در ترکیه- بانی هنر هفتم- فرشته 

زمین
5- سازو- پول ایتالیا- پژواک

6- عللدد منفی- حجره- درخللت و دوچرخه 
دارند- نت حرام

7- درد چشم- کرم کدو- تارک
8- تله تکسللت- اعجوبه موسیقیدانی که در 3 
سالگی پیانو می زد و در 5 سالگی آهنگ می ساخت
9- کوپال – قیمومیت- بازیکن تیم چلسی انگلستان

10- ریگ نرم- چربی- چین گیر- نام آذری
11- مردم- سازمانی جهانی نفت- سرپرست

12- جا بنزینی اتومبیل- فرزند پسر پدر شما- 
نام رود جیحون و کتاب هرمان ملویل

13- بللی رنگ و جا- میللوه نیوتون- حیوان 
آنفلوآنزایی- همه ما داریم

14- سللرخود- خالق ارژنگ و شللاپورگان که 
هرمز پسر شاهپور او را به دار آویخت- وام ها- شهر 

رازی یا پسربچه رشتی
15- نابغه مخترعین جهان که برق و روشنایی را 

مردم جهان مدیون اویند.
عمودی:

1- هزار تازی- فیلمی با بازی اکبر عبدی، فاطمه 
معتمدآریا و ماهایا پطروسیان- میوه سه رنگ

2- تخم حشرات- کیسه چرمی وصل به کمر که 
در آن پول می ریزند- زگیل

3- ثروت و دارایی- عقاب سیاه- آتش قرآنی
4- تیم فوتبال فرانسه- بندری زیبا در مدیترانه- 

طاهر- شما و من
5- تللله- نام کوچک بیکن نویسللنده رمان 

آتانتیس- حشره خونخوار از راسته نیم باالن
6- مخترع خط نابینایان - دریایی در ترکیه- بصیر
7- استخوان زانو- جایزه ورزشی- شهری در عراق

8- سللنگ طلللق- اثللر و فیلم ژان گللره میون 
فرانسوی

9- میوه ای که بیشللترین قند طبیعی را در خود 
دارد- خاک گور- ریش سفید ده

10- امام و پیشللوا- مارکللی بر اتومبیل ژاپنی- 
خواب شیرین و کتاب امیل زوال

11- درخت اعدام- انجمن علمی- نیترات سدیم
اسللام-  خاسللتگاه  نیسللت-  مللاده   -12

پادشاهی- ساز موالنا
13- میوه تلفنی- جوانمرد و بازیگر سریال گارد 

ساحلی- شگون
14- کابللوس یللا خفتو- پول کشللور فناند- 

معکوس و برعکس
15- گودال- تعداد استخوانهای سر ما- ساحی 

انفجاری است.
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شکهشقنهکمکپوا
وایلادروداولاس
یردمشیتالسارم
دناررمثرپسور

ادلیهمخرتین
مورملایراادها

راسیبانسگرنی
جلباوجعجشاال
روکذامدجاما
یمسرنفیبرام

زاتارچماین
مدنلتانسهکنپ
یگتفرردبرتهار
مرینتسیرانسمن
هدکبتکنیگمهس

جامعه تندروی یهودی اینترنت را 
گناه می داند

اعضاي یک خانواده چهارنفري در
 اصفهان فوت کردند

مدیر روابط عمومي سللازمان آتش نشللاني و 
خدمات ایمني شللهرداري اصفهان از فوت اعضاي 
یللک خانواده چهللار نفري در این شللهر خبر داد. 
مسللعود عنایت در گفتگو با ایرنا افزود: این حادثه 

در خیابان کاوه اصفهان به وقوع پیوست.
 وي اظهار داشللت: علت این حادثه از سللوي 
کارشناسان این سللازمان و مراجع قضایي در حال 

بررسي است. 
وي گفت: احتمال مرگ این خانواده به سللبب 

گاز گرفتگي وجود دارد.
 عنایللت توضیح داد: در این حادثه پدر و مادر 
40 سللاله به همراه پسللر 15 ساله و دختر 22 ساله 
فللوت کردند. وي گفت: سللال گذشللته 10 مورد 
حادثه گاز گرفتگي در این شللهر به وقوع پیوست 
که در سللال جللاري این رقم بلله 21 مورد افزایش 
یافته اسللت. وي تعللداد افراد فوت شللده به دلیل 
گازگرفتگي در اصفهان را در سللال گذشته پنج نفر 

و در سال جاري 20 نفر عنوان کرد.

کشف 3 فقره پرونده جعل و کالهبرداری
برابر اعللام پلیس آگاهللی فرماندهی انتظامی 
اسللتان چهارمحللال و بختیللاری، پللس از وصول 
شللکایت هایی مبنی بر جعل و کاهبرداری توسط 
برخی افراد فرصت طلب، موضوع در دسللتور کار 
مأموران دایره مبارزه بللا جرائم خاص و رایانه ای 

قرار گرفت. 
شایان ذکر است، در بررسی های اولیه مشخص 
شللد، 3 نفر جاعل با جعل امضاء و اثر انگشللت و 
با فریب و جلب اعتماد سللوژه های خود اقدام به 
کاهبرداری کرده اند که پس از شللکایت شللاکیان 

پرونده هللا و انجللام یک سللری اقدامللات فنی و 
پلیسی، نهایتًا متهمان دستگیر و جهت سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
 پلیس آگاهی اسللتان از عموم مردم خواسللت 
در صللورت برخورد با افرادی که در ازای دریافت 
پول وعده تأمین شللغل، دادن کارت پایان خدمت 
یللا معافیت، گذرنامه، ویزا، گواهینامه و... می دهند 
هوشللیار بوده و در صورت اطمینللان از نیت پلید 
طرف مقابل مراتب را سللریعًا به مراکز پلیس 110 

اطاع دهند.

مرگ خاموش یک نفر در فارسان
در پی تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی 
110 مبنی بر مرگ مشللکوک در حمللام منزلی در 
شهرستان فارسان، مأموران انتظامی کانتری 11 به 
محللل مورد نظر اعزام و موضوع را مورد بررسللی 

قرار دادند. 
گزارش دریافتی از معاونت اجتماعی فرماندهی 

انتظامی چهارمحال و بختیاری حاکی است، پس از 
بررسللی و تحقیقات صورت گرفته توسط مأموران 
مشللخص شد مرد 22 ساله ای در حمام منزلش بر 
اثر نشللت گاز، جان خود را از دسللت داده است. 
گفتنی اسللت، جسللد این فرد، جهت سیر مراحل 

قانونی، تحویل پزشکی قانونی شد.

برخورد دو دستگاه خودرو مرگ سه نفر از 
اعضای یک خانواده را رقم زد

به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 
چهارمحال و بختیاری در محور خوزستان، نرسیده 
به سلله راهی جونقان، یک دستگاه خودرو پراید به 
علت بی احتیاطی راننده با یک دسللتگاه خودروی 
خللاور برخللورد می کند. در ایللن حادثه دلخراش 
متأسللفانه سه نفر از سرنشللینان خودروی سواری 

پراید که اعضللای یک خانواده بودند فوت کرده و 
فرزند چهارم خانواده به همراه راننده خودرو خاور 

مصدوم و روانه بیمارستان شدند.
 کارشناسللان حاضللر در صحنلله، علت اصلی 
وقللوع این حادثه را، انحراف به چپ خودرو پراید 

تشخیص دادند.

پدرهایی که بودند، پدرهایی که هستند
       فرناز صاراهلل

- صدای بوق های پی در پی توجه همه را به خود 
جلب می کند.

- غللم انگیز اما تا حدی عادی اسللت، آن هم به 
واسللطه تکرار مکررات. نوجوان حدوداً 17 سللاله به 
هیچ وجه تمایل ندارد سوار ماشین ارزان قیمت و کهنه 
پدر شللود و در این راسللتا از هر رفتار غیر معقول و 
پرخاشگرانه ای استفاده می کند. اما نه، دوباره صدای 
بوق شنیده می شود و پسر این بار با عصبانیت مضاعفی 

به طرف ماشین برمی گردد.
چند دقیقه بعد ماشللین به حرکت در می آید. در 
صورت او هیچ نشللانی از خشونت دقایق قبل وجود 
ندارد فقط لبخند و به سرعت شروع به شمردن پولهای 

مچاله در دستش می کند.
- غرض از نوشللتن فقط یادآوری اسللت و بس. 
چرا که این تنها صحنه ای کوچللک از آن هزار مدل 
پرخاش فرزندان علیه والدین است. بدین وسیله گذری 
می زنیم به خانواده و نقش تربیتی آن و مقایسه ای بین 

امروز و دیروز.
- خانللواده، کماکان اولین و مطلوب ترین تجمع 
انسللانی و یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است. 
در عین حال تصور از شللکل خانواده و سللاختار آن 
در جریللان تحوالت اجتماعللی، اقتصادی و صنعتی 
دستخوش تغییرات زیادی شده است. در یک خانواده 
سنتی، زوجی که حاصل یک ازدواج دائمی بودند در 
پهنه گسترده ای مبنای خانواده شان را استوار می کردند 
که آن شللامل حضور پدربللزرگ، مادربزرگ و بعضًا 
عمه، عمو، عموزاده و... بود.چرا که این نهاد اجتماعی 
به عنوان  یک مجموعه اقتصادی شدیداً موفقیتش را 
نیازمند جمعیت هرچه بیشتر می پنداشت. به این دلیل 
که آنقللدر نیازها محدود و در حللد ضرورت بود که 
خانللواده خود به تنهایی حکم تولید کننده و مصرف 
کننده هر دو را توأماً داشللت.این نهاد گسترده توانایی 
تحت پوشللش قرار دادن محدوده عاطفی فرزندان را 
در ابعاد وسللیع به خوبی انجام می داد، کودکان بیشتر 
زمللان خللود را در همین چارچوب خانواده سللپری 
کرده و نسل به نسل سنتهایی چون: احترام به بزرگتر، 
خودکفایللی، همکاری و... را در خود می پروراندند و 
تقویت می کردند. در این خانواده یا یک تقسللیم کار 
دقیق مسللئولیت پرورش فرزند بر عهده مادر و نقش 
پدر نان آوری و تأمین معاش بود هر چند که دیگر این 
مدل نان آوری سبک غالب نیست اما هنوز هم معموالً 
در میان اقشار با درآمد پایین و یا حتی به صورت موقت 
تا زمانی که کودک هنوز از محدوده خانواده فراتر نرفته 
است، وجود دارد.اما در پی تغییرات ساختار اجتماعی و 
اقتصادی و رخدادهایی از جمله انقاب صنعتی شکل 
و ماهیت این نهاد هم تحت تأثیر قرار گرفت چرا که 
رابطه خانواده و جامعه متقابل بوده و ساخت و کارکرد 
آن در سللکون یا اضطراب جامعه مؤثر است و حتی 
بیماریش منجر به آسیب جامعه می شود همان طور که 
به تدریج بر اساس تحوالت سیاسی، اقتصادی و فکری 
و... شللکل خانواده و متعاقللب آن بطن آن تغییر کرد، 
زن برخاف گذشللته قدرت یافت و فرزندان آزادی.
هر چند در برخی از کشورهای آفریقایی و حتی آسیا 
هنوز خانواده شکل سنتی خود اعم از گسترده، کان، 
چند همسری و مبتنی بر پدر ساالری را حفظ کرده اما 
در بیشتر کشورها فرم هسته ای رواج پیدا کرده است. 
آن نوع خانواده ای که دارای حریم خصوصی است و 
بر اساس عشق و انتخاب شکل یافته است.اما پیشرفت 
صنعت و باال رفتن سطح نیاز و مصرف رشد تکنولوژی 
نیاز بازار کار و کارخانه به نیروی کار و تخصصی شدن، 
کم کم خانواده کارکرد اقتصادی خود را از دست داد.
امروز افراد بیش از پیش به دنبال استقال گم شده خود 
و یا هویت نادیده گرفته شده خود هستند. پس دیگر 
کسللی دنباله رو یک قدرت مطلق )پدر( نیست. کما 
اینکه پدر حضور فیزیکی کمی هم دارد. این در حالی 
است که در خانواده سنتی حتی شغلها به گونه ای بود 
که همه باید تحت هدایت و رهبری پدر اعمال نقش 
می کردند زیرا منبع اقتصادی، واحد و اکثراً کشاورزی 
بود و فرزندان ادامه دهنده شغل پدر خود بودند و هم 
اینکه همه با هم و در کنار هم زندگی می کردند و اصل 
اتحاد آنقللدر قابل اهمیت بود که مقاومت یک عضو 
سللریع خنثی شود و همه اینها وابستگی اعضا به پدر 

را بیشتر می کرد.
اما کم کم که شغلها تخصصی شد و پیچیدگی هر چه 
بیشتر آنها را تجربه کردیم گسست اعضا هم بیشتر نمود 
پیدا کرد. پدران اغلب در همان حد شغل خود و کارایی 
قبلی باقی ماندند اما فرزندان نه. آنها مدام در پی کسب 
سواد و پیشرفت و ترقی در مراتب شغلی خود بودند  
همین امور فاصله ها را بیشتر و بیشتر می کرد و بعد هم 

جدایی مکانی به واسطه راهیابی به بازار کار.
- از این 2 نسل، نسل دیگری ایجاد شد که پدر به 
واسطه تخصصش بیشتر وقت خود را خارج از خانه 
گذراند. مدام از خانه فاصله گرفت تا آنجا که گاه این 
فاصله حکم مسافرت روزمره را به خود گرفت. همین 

است عامل جدایی هر چه بیشتر والدین از فرزندان.
در اداملله، همین امر منجر می شللود که در پی از 
دست دادن کارکرد اقتصادی خانواده این نهاد جایگاه 
آموزشللی خود را هم از دسللت بدهد و این وظیفه را 
بسللپارد به ارگان دیگری، حال موفللق بودن یا نبودن 
مهم نیست آنچه حائز اهمیت است ضیق وقت است 
و کسللب حقوق و رفاه بیشتر. این والدین تنها نقش 
خودپردازهای انسانی را بر عهده گرفتند و بس. بر همین 
اساس نقش فرزند پروری مدام کمرنگ و کمرنگ تر 
خواهد شللد. پدر و مادر زمانی ایده آل هستند که در 
تأمین هزینه ها، پذیرش خواسته های فرزندان، سکوت 
و نادیده گرفتن اشتباهات رفتاری آنها و در نهایت کوتاه 

آمدن ها منفعل تر باشند.
- در این عصر جهانی شدن و یک شکل شدن ها 
این والدین هسللتند که باید به سللرعت خودشان را 
برسللانند به آنچه فرزندانشللان می خواهنللد چرا که 
هر چقدر هم سرعتشللان را باال ببرند با وجود رونق 
هر روزه وسایل ارتباطی عاری از محدودیت زمانی و 

مکانی باز هم از فرزندانشان عقب خواهند ماند.
-  اخیراً در خانواده هایی که مادر خانه دار اسللت 
مللادر به جللای پدر نقش آفرینللی می کند اما گفتنی 
اسللت هر چقدر هم در این کار تبحر داشته باشد، از 
خودگذشتگی کند و بی نقص آن را انجام دهد باز در 
نهایت دارای یک پیامد منفی است و آن هم عادی تلقی 
شللدن پدر مکانیکی، پدر در حکم ماشین خودپرداز. 
پدری که هر روز مسئولیت فرزندپروری اش محدودتر 

می شود.
- بچه ها می بینند و انجام می دهند مسللتقیم یا 
غیر مستقیم، حتی در سنین باال و چنانچه تقلبی از سوی 
والدین مشاهده کنند اعم از احترام گذاشتن، صداقت، 
روراستی و عمل بر طبق منفعت جمع نه فرد، مسلمًا 
نباید انتظاری فراتر از شکست بنیان خانواده را داشت. 
شللاید فراموش کرده ایم که با به کارگیری یک سری 
اصول ساده تربیتی می توان خانواده را به مسیر قبلی اش 
رهنمللود کرد. اصولی مثل: عدم تغییر روش تربیتی و 
برخوردی با فرزنللدان، مبتنی با حاالت روحی خود، 
اینکه نحوه برخورد ما به عنوان والدین نباید سختگیرانه 
یا سهل انگارانه باشد، کم اهمیت ندانستن، بی توجهی 
و عدم نظارت و کنترل به واسطه خستگی یا نداشتن 
وقت کافی، نداشللتن حساسللیت کافللی روی نقش 
رسانه ها که در اصل برخاف کارکرد اصلی خود که 
تسهیل برقراری ارتباط است امروزه در خانواده ها نقش 

موانع ارتباطی را ایفا می کنند و....
- بعد از رفتن و یا حذف پدر از زندگی خانوادگی، 
نقش مادر حائز اهمیت می شود شاید به ظاهر مسأله ای 
خاص جلوه نکند اما پیامدهایی هم دارد، اینجا است که 
تقابل نه تعادل نقش پدر و مادر، نقش رهبریت و عاطفه 

و... و در نهایت مادرساالری رخ می دهد.
اما مادر هم کم کم نقش خود را ناخواسته از دست 

خواهد داد چرا که توان مقابله با هجوم وسایل ارتباطی 
و نقش گروه همساالن را در خود نمی بیند.

- تمامی این عوامل پدیده ای را منجر می شوند 
به نللام خانواده نامتعادل، خانللواده ای که نقش ها به 
درستی جایگاه خویش را حفظ نکرده و ما در آن شاهد 
تداخل نقش هستیم. خانواده هایی که در اصل با هم 
هسللتند اما نه در کنار هم و رقیب چنین خانواده ای 
تنها معاش است و تکنولوژی. اینکه هر کدام از اعضا 
داشللتن همدم مجازی را به کرات کاملتر از تک تک افراد 
خانواده اش می داند. تلویزیون و اینترنت آنقدر کامل و 
همه جابنه زندگی را تحت پوشللش قرار می دهد که 
دیگر نیازی به حضور صرف در خانواده و وجود پدر، 
مادر، خواهر و برادر احسللاس نمی شود. در کنار این 
مسائل عوامل دیگری همچون طاق، اعتیاد، بزهکاری، 
زیر پا گذاشللتن اخاقیات و... هم به نوبه خود بنیان 

خانواده را خدشه دار کرده است.
اهمیت نقش پدر

- طبق آخرین تحقیقات به رغم وابستگی عاطفی 
بیشتر مادر با فرزندان، همانند سازی کودک از پدر به 
مراتب بیشتر از مادر است. دختر به واسطه نقش پدر 
و چگونگی آن، ماکهای مرد آرمانی خود را جستجو 
می کند و پسر نیز برای ایفای نقشهای مردانه خود به 
پدر تکیه دارد و در اینجا پدر باید تمایل پسر به تقلید 
از او  را  مورد اسللتقبال قرار دهد و نه مورد نکوهش چرا 
که ممکن است همین امر منجر به یادگیری ارزشها و 

سنتهای اجتماعی شود.
- تصور کللودک از پدر، فردی مقتدر و شللجاع 
اسللت. به گونه ای که شغل و پایگاه اقتصادی و حتی 
تحصیللات پدر نقش بسللزایی روی کودک خواهد 
داشللت. وقتی اقتدار پدر به واسللطه عوامل اقتصادی 
و یللا اعتیاد از بین برود کودک احسللاس تحقیر کرده 
و خواسللتار پنهان کردن پدرش اسللت درست مانند 
مثال ابتدای متن. بسللیاری از مشکات خانوادگی و 
ارتباطات اجتماعللی خانواده به نقش پدر برمی گردد 
و فرزندان نسبت به شغل، رفتار و ارتباطات اجتماعی 
پدر خود حساس هستند و علت آن هم درونی شدن 
نقش رهبری خانواده به واسطه پدر است. پدران باید 
با توجه به وضعیت اجتماعی امروز، بحث اینترنت و 
آموزش های غیر رسمی که از سوی رسانه ها به فرزند 
تحمیل می شود سعی کنند دیدگاههای خشک را برای 
تربیت به کار نبرند و نسللبت به ویژگی های جوانی 
فرزندان خود آگاهی کافی کسللب کنند. بی توجهی 
به کودکان و مشللغله زیاد پدر و مادر سبب می شود 
کودکان بدون توجه به ارزشهای اجتماعی و اخاقی 
و غیر متعهد بزرگ شوند و همچنین به تربیت خارج 
از چارچوب خانواده مثل تأثیر حضور گروه همساالن، 
رسانه ها و محیط بیرون روی بیاورند که همین عوامل 

تنزل شخصیت کودکان را به دنبال خواهد داشت.
تفاوت اقتدار سالمندان امروز و دیروز

نه تنها نقش پدر بلکه نقش سالمندان خانواده هم 
در طی سللالهای اخیر به کلی متفاوت شده است. در 
جوامع سنتی پیران معموالً از احترام بیشتری نسبت به 
امروز برخوردار بودند و اقتدار با باال رفتن سن افزایش 
می یافت  چرا که هر نسلی دارای حقوق و مسئولیتهایی 
است که با پیرتر شدن اعضایش تغییر می کند و ما این 
تغییر را در دنیای صنعتی به نحو بارزی شاهد هستیم. 
امروزه سالمندان چه در خانواده و چه در جامعه بزرگتر 
فاقد اقتدار هسللتند و حتی ممکن است این قضیه در 
دوره بازنشستگی بیشتر خود را نشان دهد و منجر به 

رکود شخصیت آنها شود.
برای سللامندانی که دیگر با فرزندانشان زندگی 

نمی کنند و از عرصه اقتصادی بیرون رانده شللده اند 
ثمربخش ساختن دوره پایانی حیاتشان آسان نیست.

در خانواده مدرن جامعه صنعتی )خانواده هسته ای( 
جایی برای پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها در نظر گرفته 
نشده است و حتی گاه اخباری در باب سالمند آزاری 
هم در مجات و روزنامه ها به چاپ می رسد. اما آنچه 
برخاف انتظار نمود می یابد این است که بیشتر آزار 
سالمندان توسللط زنان به عنوان نسل ساندویچ شده 
صورت می گیرد.چرا که زنان بیشتر وقت خود را در 
خانه و در تعامل با آنها سپری می کنند. داشتن شغل 
خارج از منزل به اضافه وظیفه نگهداری از سالمندان 
عاوه بر نگهداری فرزندان آنها را بین 2 نسل متفاوت  

محبوس می کند.
جامعه بازیافت می شود

-  از نظللر یک جامعه شللناس در دنیای مدرن از 
افراد خواسته می شود دوباره خود را آموزش دهند و 
در اصطاح امروزه خود را بازیافت کنند. واژه ای که بر 
نوعی تصور غیر خطی از رشد در زندگی داللت دارد. 
این تجربه طبعاً توزیع نقش های سنتی مرد بودن و زن 
بودن و به دنبال آن هویت جنسللیتی را نیز به چالش 

می کشاند.
جامعه جوان می شود

نکته قابل توجه دیگر در راسللتای تغییر شکل 
جامعه، تمایل به جوان سازی است. این موضوع به این 
معنا  است که خواسته های جوانان و تقاضاهایشان 
هملله گیللر خواهد شللد و حتی والدیللن را تحت 
الشللعاع قرار خواهللد داد. دیگر جللوان امروز در 
خللود فرصتی نمی بیند که بخواهد بنا به خواسللته 
والدیللن در تعامات رو در رو با دیگران شللرکت 
داشللته باشللد. تکنولوژی ارتباطی و به خصوص 
استفاده از اینترنت به قدری رواج یافته که به عنوان 
جانشللین مهم، پر سللرعت و فرا زمللان و مکان به 
راحتللی فضایی مجازی و دور از تعامات عینی را 
برای فرد امکان پذیر می کند و حتی ذوق و سلیقه 
جللوان را هم تحت تأثیر قرار می دهد. هزینه آن را 
خوب می دانیم که چیزی نیسللت جز وارد کردن 
اجباری فرهنگ غربی به فرهنگ بومی که فرهنگ 
جهانی را مورد هجوم قرار داده اسللت. البته در این 
راسللتا گاه هراس والدین آنقدر بی مورد است که 
حتی خود منجر به فاصله گیری هر چه بیشتر آنها 
از فرزندانشان شود و از این رو جوان به جایی پنان 
می برد کلله قدرت خود ابللرازی دارد حال گاه به 
اینترنت و چت که به واسللطه آن می تواند تا آنجا 
که می خواهد نقش بازی کند و یا گروه همساالن 

و گروهک های بزهکاری.
امروزه فاکتورهای یادگیللری و هدایت که در 
مجموع از آن می شللود به عنوان اجتماعی شللدن 
نام برد، یک سللویه و از جانب والدین به فرزندان 
صورت نمی گیرد بلکه قابلیت رفت و برگشتی پیدا 
کرده و فرمی بازتابی به خود گرفته که در نتیجه آن 
در عصللر حاضر والدین نیز توسللط فرزندان خود 
تحت آموزش قرار می گیرند. زیرا جوان امروز به 
مراتب خود را کاملتر از والدین خود پنداشته و در 
جهت هم سللو کردن آنها با انتظارات خود تاش 
می کند. درسللت در همین زمان اسللت که پدر با 
مسللأله ای مواجه می شود که تا دیروز شکل دیگر 
و یا حتی معکوسی داشت و این شاید اولین ضربه 
به نقش اقتدار طلب پدر باشللد. در مقابل جوان به 
هیچ وجه احسللاس گناه یا شرمندگی نکرده و در 
عللوض این رویداد جهانی را حق خود دانسللته و 
انزجار از هرگونه تشللریفات و مناسللک و مراسم 
ویژه و سللنتی را علناً اعام می کند. در این راسللتا 
پللدر و مادر که تللوان مقابله و یا رسللیدن به گرد 
سرعت ایشان را در خود نمی بینند به ناچار تسلیم 
می شوند. البته ناگفته نماند تحوالت ساختاری در 
رابطه متقابل والدین و فرزندان همیشه هم به تنش 
و رقابت بین طرفین مربوط نیست بلکه در خانواده 
هایی هم که از نظر اقتصادی و فرهنگی در سللطح 
پایین تری هسللتند شللاهد این رخداد هستیم و اما 
در مقابل، این تفاوت ها می تواند گامی باشللد در 
جهت دموکراتیزه شللدن روابط و یا اقتدار افقی و 
همگانی در خانواده که مبتنی اسللت بر مشورت نه 

قدرت مطلق پدر.       

حوادث

 اگر فکر می کنیم فقط در برخی از کشللورهای 
اسللامی تندرو نظیر عربستان سعودی و افغانستان 
دوران طالبان، مردم از بسیاری از امکانات تکنولوژی 
محروم هسللتند یا محدودیت های بسللیاری برای 
شهروندانشان برای استفاده از تکنولوژی های جدید 
نظیر اینترنت وضع می شود، در اشتباهیم. وضعیتی 
به مراتب از این بدتر در اسللرائیل نیللز وجود دارد. 
در شللهرهای یهودی نشللین سللده های نوزدهم و 
بیسللتم میادی آنچه مهم یا الزم االجرا بود را روی 
صفحه ای نوشته با میخ به دیوارهای شهر می آویختند. 
در بیت المقللدس تحت کنترل تاویو هنوز هم این 
عمل مرسللوم است. در بیت المقدس مقرراتی را که 
برای جامعه متعصب و قشللر یهودی مهم است در 
جایی که به محله ارتدکس نشین مئا شئاریم معروف 
است برای نشان دادن به همگان به دیوار می آویزند. 
در خانواده های مذهبی یهودی بیت المقدس نه رادیو 
هست و نه تلویزیون چه برسد به اینترنت. از این رو 
خبر جنگ با اینترنت نیز از طریق پاکاردی که به دیوار 
نصب می کنند، اعام می شود. دقیقاً مثل عهد عتیق. 
یک گروه از خاخام های اسرائیلی آشکارا به اینترنت 
اعان جنگ داده اند. روحانیون یهودی هوادارانشان 
را از اسللتفاده از شبکه اینترنت منع کرده اند. مؤمنان 
یهودی حتی اجازه به کار بسللتن صفحه هایی را که 
مخاطبشان یهودیان مؤمن و ارتدکس است، ندارند. 
در پاکاردهای خاخام ها اخطار شده که اگر کسی از 
این دستور سرپیچی کند، تکفیر می شود. قرار است 
مدارس تورات کودکان خانواده های ارتدکسی را که 
کاربر اینترنت هستند، نپذیرند. مدت هاست خاخام ها 
از تللرس اینکه کودکان یهودی خللود را در فضای 
گسترده سکوالر از دسللت دهند، احساس ناآرامی 
می کنند. تهدیدهایی که در پاکارد آنان آمده است،  
نشانگر یأسللی فزاینده است. آنها حتی نام برخی از 
سللایت ها را به عنوان دشمن مضر معرفی می کنند. 

سایت هایی نظیر گوگل و تویتر از این دسته اند. 

جامعه یهودیان بسیار متعصب و تندروی اسرائیل 
هاردیم نام دارد که جامعه ای بسیار بسته با ساختاری 
انعطاف ناپذیر را تشللکیل داده است. 10 سال پیش 
30 خاخام سللعی کردند استفاده از اینترنت را برای 
طرفللداران ارتدکس خود کاماً ممنوع کنند که البته 
این کوشللش به جایی نرسللید. از آن زمان تاش ها 
بر آن بوده اسللت که دسللت کم تا جایی که ممکن 
اسللت جلوی تأثیرگذاری این رسللانه جدید را بر 
دستورات مذهبی بگیرند. برای همین تا کنون می شد 
به صفحه های اینترنتی کوشر )اصطاح یهودیان برای 
غذای پاک و حال( به مثابه سازشی میان خاخام ها و 
پیشرفت فنی و نیز تا حدی تسلیم آنان در برابر جریان 

زمان نگریست.
 سرانجام در سال 2007 حتی کمیسیون خاخام ها 
برای بررسللی مسللائل رسللانه ای تأیید کرد، امکان 
ممنوعیت کامل استفاده از اینترنت وجود ندارد، چون 
شبکه اینترنت برای برخی موارد ضروری شده است. 
برای رهبران مذهبی یهودی از زمانی مسأله غیرقابل 
هضم  تر شللده که در صفحه های اینترنتی دیگر تنها 
درباره موضوع های دینللی مربوط به کتاب مقدس 
یهودیان بحث های کم اهمیت نمی شود، بلکه اخباری 
درباره مسائل داخلی جامعه یهودیان به بیرون را نیز 
درز می کند و در دسترس همگان قرار می گیرد. مثًا 
دو سال پیش خاخامی جوان موجب رسوایی ای شد 
که دامنه آن از جامعه یهودیان اسرائیل فراتر رفت؛ این 
خاخام در وب سایتی که متعلق به یهودیان متعصب 
بود نوشت که همجنس گرا است. هم اینک خاخام ها 
که بیشترشللان مسن هستند، مصمم اند نگذارند این 
وسیله جدید ارتباطی به اتوریته آنان آسیب برساند. 
اینکلله این تصمیم تللا چه حد تحقق پذیر اسللت، 
مشخص نیست. آنچه مسلم است این است که نفوذ 
سیاسی آنها در ارکان قدرت کشور ناچیز است و این 
باعث می شود نتوانند بسیاری از خواسته های خود را 

بر دولت و حکومت تحمیل کنند. 
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جامعه



سازمان بهداشت جهانی یک استراتژی 
یللا رهنمللود جهانی در خصللوص طب و 
داروهای سللنتی و گیاهی ارائه کرده است. 
این اقللدام در واکنش به مصرف روزافزون 
اینگونلله داروها صورت گرفته و سللازمان 
بهداشللت جهانی امیدوار است، سندی که 
از این رهنمود تهیه کرده است به دولت ها 
کمللک کند تا بتواند قوانین و مقررات الزم 
را برای مصللرف این داروهللا وضع کنند. 
تحقیقات سللازمان بهداشللت جهانی نشان 
داده اسللت در بعضی از کشللورها بیشللتر 
داروهایللی که مللردم مصللرف می کنند از 
نوع سللنتی اسللت. در اتیوپی ایللن رقم به 
90 درصد می رسللد. در سللال های اخیر، 
مردم در کشللورهای غربی نیز به داروهای 
سللنتی گیاهی هومیوپاتللی و مانند آنها رو 
آورده اند، به عنوان مثال، سلله چهارم مردم 
فرانسه، دسللت کم یک بار در عمرشان از 
داروهای سنتی اسللتفاده می کنند. مقامات 
سللازمان بهداشللت جهانی می گویند این 
داروهللای غیرمتعللارف از جانب دو گروه 
زیان می بینند: یکی مشتاقان و هوادارانی که 
حاضر به هیچ گونه انتقادی از آنها نیستند و 

دیگری مخالفان و منتقدان ناآگاه. به عقیده 
این سازمان، داروهای غیرمتعارف و سنتی 
نقش مثبتی در طب امروزی دارند،ولی باید 
دربللاره آنها تحقیقللات کافی صورت گیرد 
و برایشللان مقرراتی تهیه شللود. بعضی از 
کشللورها مانند چین و ویتنام، درمان های 
سنتی را در نظام بهداشت و درمان عمومی 
خود ادغام کرده اند و سللازمان بهداشللت 
جهانی اکنللون می خواهد به کشللورهای 
دیگللر کمک کند تا خط مشللی هایی ارائه 
کنند که مردم این کشورها بتوانند از مزایای 
اینگونه داروها بهره گیرند و در عین حال از 

خطرات احتمالی آن مصون باشند.
هللر چنللد دنیللای غللرب، داروهای 
غیلرمتعلللارف را »طبیعلللی« و »مایلللم« 
می پندارند ولللی تعدادی از ایللن مواد به 
اندازه داروهایی که کارخانه های داروسازی 
غربی می سللازند، قوی اسللت و می تواند 
همان اثرات طبی نامطلوب را در بر داشللته 
باشد. بسللیاری از پزشکان مایلند داروهای 
سللنتی نیز پیش از عرضه شللدن بلله بازار 
بللرای فروش، مانند داروهللای متعارف در 

آزمایشگاه ها به طور دقیق آزمایش شوند.

یک متخصص تغذیه اظهار کرد: عایق 
شللدید و نابجای تغذیلله ای در افراد می تواند 
نشللانه ای از وجود بیماری های جسمی مانند 
کم خونی یا روحی روانی باشد، به طوری که 
فرد هر روز و همواره به خوردن طعمی خاص 
از جمله مواد شیرین، شور یا ترش تمایل نشان 
می دهد. دکتر احمدرضا درستی در گفتگو با 
ایسنا با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: کسانی 
که ضعف تغذیه ای دارند و یا دچار کم خونی 
هستند به مواد محرک مانند شیرینی و شکات، 
عاقه شدیدی نشان می دهند و با مصرف آنها 
احساس نشاط پیدا می کنند. وی در ادامه ضمن 
بیللان اینکه مصرف قرص هللای هورمونی و 
به هم خوردن سیسللتم تغذیه در افراد منجر 
به تغییر عایق یا تشدید آن نسبت به برخی 
مواد غذایی می شللود، تأکیللد کرد: مراجعه به 
متخصللص تغذیه و قللرار گرفتن تحت نظر 
پزشک بهترین و اولین راه برخورد با این عایق 

افراطی است. عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 
پزشللکی تهران تصریح کرد: البته افرادی هم 
عادات افراطی به خوردن مواد شللور یا ترش 
دارند که اغلب این افراد فشارخون بیش از حد 
پایین یا باال دارند و بنا به تجربه با خوردن این 
مواد احساس بهتری دارند. این در حالی است 
که تنها عده کمی از آنها نیاز واقعی به خوردن 
شوری یا ترشی برای افزایش یا کاهش فشار 
خونشان دارند و اغلب آنها به اشتباه عادت به 
خللوردن این طعم ها پیدا کرده اند در نتیجه نه 
تنها به حل مشکل خود کمک نمی کنند بلکه 
احتمال ابتللا به ضایعات قلبی عروقی را نیز 
در خود افزایش خواهند داد. دکتر درستی در 
پایان ضمن اشاره به اینکه عاقه شدید به مواد 
شور یا ترش، اغلب نشانه مشکل جسمی و 
گاه روانی است، تأکید کرد: در صورت وجود 
چنین عاداتی، مناسللب ترین راه مشللورت با 

متخصص و بررسی علت زمینه ای است.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
تهران گفت: تن ماهی به دلیل داشتن پروتئین 
و اسیدهای چرب امگا 3 می تواند جایگزین 
مناسبی برای فست فودها باشد. دکتر مسعود 
کیمیاگر در گفتگو با سامت نیوز اظهار داشت: 
بخش اعظمی از کلسیم مورد نیاز بدن از طریق 
مصرف ماهی برطرف می شللود که متأسفانه 
سرانه مصرف این ماده غذایی در کشور بسیار 
پایین تر از استاندارد جهانی است. وی افزود: 
همچنین ماهی سرشار از پروتئین و اسیدهای 
چرب امگا 3 اسللت که می تواند از بسللیاری 
از بیماری ها پیشللگیری کند. این متخصص 
تغذیلله تصریح کللرد: رابطه معکوسللی بین 
مصللرف ماهی و بیماری های قلبی و عروقی 
وجود دارد. وی ادامه داد: طبق بررسللی های 
انجام شللده، در کشورهایی که مصرف ماهی 
بیشتر است میزان بیماری های قلبی و عروقی 
نیللز کمتر اسللت، ماهی هللای کوچک نظیر 
کیلکا که هنگام پخت استخوان هایشان ذوب 
می شللود منبع خوبی از کلسیم است و برای 
کسللانی که نمی توانند شللیر و فرآورده های 
لبنی استفاده کنند یک الگوی غذایی مناسب 
به شللمار می رود. کیمیاگر  تصریح کرد: البته 
باید توجه کرد استفاده از نمک و سرخ کردن 
زیاد، اسیدهای چرب امگا 3 را خنثی می کند و 
برای بدن ارزش غذایی زیادی نخواهد داشت 
و به همین دلیل ماهی باید با ادویه های معطر، 

لیمو ترش و نارنج طعم دار شود تا بتوانیم به 
صللورت بخارپز و آب پز اسللتفاده کنیم. وی  
همچنین گفت: ماهی های شللمال و جنوب 
کشور از لحاظ غذایی تفاوتی با هم ندارند و 
می تواند منبع غذایی مفیدی برای بدن باشد، 
مصللرف 2 بار در هفته ماهی نیللاز بدن را به 
مصرف گوشت های قرمز پرچرب برطرف 
می کند و می طلبد مسئوالن این ماده غذایی را 
در سللبد غذایی خانواده قرار دهند. این استاد 
دانشگاه افزود: ماهی یک منبع غذایی ظریف 
اسللت و بعضللی از افراد بلله دالیل مختلف 
نمی توانند آن را استفاده کنند و به همین دلیل 
باید کلسیم و اسیدهای چرب امگا 3 را از منابع 
غذایی دیگر به دسللت آورند. این متخصص 
تغذیه تصریح کرد: گردو و روغن های حاوی 
اسیدهای چرب امگا 3 جایگزین مناسبی برای 
ماهی محسوب می شللود. دکتر کیمیاگر، تن 
ماهی را جایگزین مناسبی برای فست فودها 
عنوان کرد و اظهار داشت: تن ماهی تا حدود 
زیادی نیاز بدن به اسللیدهای چرب امگا 3 و 
پروتئین ها را برطرف می کند و می توان هفته ای 
یکبار تن ماهی و خود ماهی را مصرف کرد. 
این متخصص تغذیه خاطر نشان کرد: با توجه 
به شللیوه زندگی و مشللغله افراد، استفاده از 
غذاهای آماده اجتناب ناپذیر است و استفاده از 
تن ماهی جایگزین مناسبی برای فست فودها 

به شمار می رود.

رفع بی  اشللتهایی، درمان اسللهال، نفخ و زخم 
معده از خواص برجسته چای معطر ریحان است.

ریحان گیاهی اسللت معطر که ارتفاع آن به 20 
تا 60 سانتیمتر می  رسد.

برگ های این گیاه، بیضی شللکل و سللاقه آن 
دارای کرک اسللت و گل های آن، به رنگ سللفید 
یا مایل به قرمز اسللت. در بسللیاری از نقاط برای 
تهیلله غذا، از این گیاه معطر اسللتفاده های فراوانی 

می  شود. 
بهتریللن شللرایط آب و هوایللی بللرای ایللن 
اسللت.  آفتابللی  و  گللرم  هللوای  و  آب  گیللاه، 
ریحللان سرشللار از ویتامیللن K، آهن، کلسللیم و 
دیگللر مللواد مغذی اسللت و دارای خللواص آرام  
اسللت.  کننللده  ضدعفونللی  و  ادرارآور  بخللش، 
در اکثر نقاط دنیا، از ریحان برای درمان مشللکات 

شکمی و تنفسی استفاده می شود.
طرز تهیه چای ریحان

یک یا 2 قاشق ریحان خرد شده را درون یک فنجان 
آب جوش بریزید و چند دقیقه صبر کنید تا خوب دم 
بکشد و پس از هر وعده غذایی 2 یا 3 فنجان از آن را 

میل کنید.
خواص درمانی ریحان

- درمان دردهای روده  ای
- درمان نفخ و زخم معده

- رفع بی اشتهایی
- درمان عفونت های ادراری

- درمان اسهال
- رفع بی خوابی

- به عنوان دهان  شللویه بللرای رفع التهابات و 
زخم  های دهانی.

دکتللر عزیللز جالی  متخصص پوسللت و مو 
گفللت: در صورتی که لوازم آرایشللی بدون مجوز 
وزارت بهداشت و از مکان های غیر استاندارد تهیه 
شللود، می تواند عوارض پوستی جبران ناپذیری را 

به وجود آورد. 
حتللی  آرایللش  لللوازم  داشللت:  اظهللار  وی 
مرغوب ترین نوع آن با بسللتن منافذ پوست محیط 

مناسبی را برای رشد میکروب ها فراهم می آورد. 
وی رنللگ و بو بلله کار رفته در لللوازم آرایش 
را شللایع ترین علت ایجاد حساسللیت های پوستی 
دانست و افزود: ایجاد جوش ، حساسیت و قرمزی، 
رشد میکروب ها و لک از عوارض استفاده از لوازم 
آرایش اسللت کلله می تواند باعث پیللری زودرس 

پوست شود. 
این متخصص پوسللت و مو با اشللاره به اینکه 
حتی لوازم آرایشی مرغوب و استاندارد نیز عوارض 
گسترده ای را برای پوسللت ایجاد می کند، تصریح 
کرد:»در صورتللی که این لللوازم نامرغوب، بدون 
مجوز وزارت بهداشت و از مکانهای غیر استاندارد 
تهیه شود می تواند عوارض پوستی جبران ناپذیری 
را بلله وجود آورد. عزیز جالی گفت: اسللتفاده از 
لوازم آرایشی نامرغوب می تواند باعث لک، خارش 
شللدید، تورم پلک، آکنه، کهیر، تغییر رنگ پوست، 
عفونت شللدید پوسللتی و تاولهای آبکی در افراد 

شود. این متخصص پوست و مو اظهار داشت: مواد 
اولیه لوازم آرایشللی ارزان قیمت و غیر اورجینال، 
غیر بهداشللتی است و سللودجویان با افزودنی های 
غیللر مجاز و انواع چربی هایی که معلوم نیسللت از 

چه چیز به دست آمده این مواد را می سازند. 
وی ادامه داد: به منظور کاهش عوارض پوستی 
و حفظ سللامت و زیبایی به  افراد توصیه می شود 
حداقل از لوازم آرایشی معتبر و با برچسب وزارت 

بهداشت استفاده کنند. 
عزیز جالی با بیان اینکه، کرم های اسللتاندارد 
رنگی می تواند جایگزین مناسبی برای کرم پودر ها 
باشللد تصریح کرد: کللرم ضد آفتاب جللزء لوازم 
آرایشللی محسوب نمی شود ولی متخصص پوست 
و مو با بررسی نوع پوست بیمار می تواند یک کرم 
ضدآفتاب با در صد مناسللبی رنللگ تجویز کند تا 

آسیب کمتری به پوست وارد شود. 
این متخصص پوست و مو تأکید کرد: با توجه 
به عللوارض متعدد لوازم آرایشللی هیچ پزشللکی 
اسللتفاده از این لوازم را توصیه نمی کند و تنها خود 
مردم هستند که بدون در نظر گرفتن نوع پوستشان 
اقدام به خرید و استفاده از مواد آرایشی می کنند. 

وی خاطر نشللان کرد: بسیاری از این لوازم نیز 
از مواد نفتی تهیه می شللوند که می توانند عوارض 

شدید پوستی را به همراه داشته باشند.

   مژگان كریمی
برای خیلللی از ما پیش آمللده که بعد از 
خللوردن غذای خاصی احسللاس پللری در 
شکم داشته  ایم و متوجه تورمی در معده  مان 
شللده ایم که اصطاحاً بلله آن نفخ می  گویند. 
نفخ حالتی است که در آن معده یا ناحیه ای از 
شکم احساس پری و سفتی ناراحت کننده ای 
پیللدا می کند. این روزها به دلیل تغییر عادات 
غذایی، افراد بیشتر دچار نفخ می  شوند. زندگی 
ماشینی به دنبال وقت کم، مشغله زیاد و استرس 
فللراوان، حداقل عارضه  ای را که برای هریک 
از ما می  تواند داشللته باشد، نفخ چند ساعته 
اسللت که در صورت تداوم آزاردهنده خواهد 
بود. اگر شما هم جزء این دسته از افراد هستید 
بهتر است این مطلب را به دقت دنبال کنید و 
پاسخ سللؤاالت  خود را در گفتگوی سامت 
بللا دکتر کشللاورز متخصص تغذیلله بیابید.

آقای دكتر! اصالً چرا نفخ می  كنیم؟
در کل برخی از مواد غذایی مثل میوه  ها 
ایجاد کننده نفخ هسللتند چرا که این گروه از 
مواد غذایی حاوی ترکیبات قندی هستند که 
دستگاه گوارش انسان، آنزیمی که برای هضم 
ایللن ترکیبات الزم اسللت را ندارد. ترکیبات 
قندی مثل رافینوز و اسللتاکیوز ترکیباتی سه 

قندی و دو قندی با چنین خاصیتی هستند.
ــات در چه غذاهایی یافت  این تركیب

می  شود؟
این ترکیبات عاوه بللر اینکه در برخی 
حبوبات یافت می شوند، در برخی سبزیجات 
نظیر چغندر هم وجود دارند و هضم نشدنشان 
سبب تخمیر شدن در روده و تولید گاز و بعد 
هم احسللاس پری و نفخ می  شود. عاوه بر 
اینها خوردن نوشابه های گازدار، هوای بلعیده 
شللده هنگام غذا البته در حجم باال، یبوست 
و حتی اسللترس و ناراحتی  های روزانه هم 
می  تواند سللبب دردناک شدن شکم و نفخ 
شللود. اما گاهی علت نفخ، بیماری ای به نام 
سندروم روده تحریک  پذیر یا کولیت  عصبی 
اسللت و چللون سیسللتم روده ای با اعصاب 
روده ای کنترل می  شود، کولیت  های عصبی و 
سندروم روده تحریک  پذیر با استرس روانی 
نیز شدت می یابد. انسللداد روده هم ممکن 
است با ایجاد این عارضه همراه باشد. برخی 
از بیماری ها نظیر دیابت، اختاالت تیروئیدی 
و بیماری  های التهابی نیز می  توانند فرد را با 
نفخ روبه  رو  کنند. عفونت ها و رشللد بیش 
از حد باکتری ها نیز در روده می  تواند سبب 
نفخ شود. به طوری که یکی از عائم وجود 
میکللروب هلیکوباکترپیلوری که خود عامل 

زخم معده اسللت همین نفخ  های پی در پی 
هستند.

گفتید یبوست هم نفخ ایجاد می كند؛ 
چطور؟

باید بگوییللم از آنجا که علت این بیماری 
اختال در حرکللت روده و کند بودن حرکات 
در این ارگان اسللت تجمع گاز و ایجاد درد و 
ناراحتی از عائم این بیماری به حساب می  آیند.
آیا نفخ برای افرادی كه به این حالت 

دچار می  شوند، خطر دارد؟
در صورتللی که این مشللکل با گروهی 
از عائم هشللدار دهنده مثللل کاهش وزن، 
کم خونی، اسهال و عائم سوء جذب همراه 
باشد، نیاز به بررسی  های دقیق  تری دارد تا با 
تشخیص علت ایجاد کننده و حذف آن درمان 
شود. در افراد مسن در صورتی که نفخ به طور 
ناگهانی بروز کند، باید به عنوان یک موضوع 
مهم جدی گرفته شللود اما اگر علت خاصی 
برای آن مشللخص نشللد با کنترل غذاها و 
استرس درمان  پذیر است. خاصه سریع غذا 
خوردن، مصرف نوشابه های گازدار، بلعیدن 
هوای زیاد همراه با غذا، یبوسللت، استرس و 
حتی ناراحتی های روزانه از جمله عادات بد 

غذایی ایجاد کننده نفخ هستند.
ــاد نفخ می كنند از چه  افرادی كه زی

غذاهایی باید بپرهیزند؟
قطعاً مصرف غذاهای نفاخ مثل حبوبات، 
برخی میوه  ها و سللبزی  ها باید کنترل شده 
باشللد. از این رو برای شللما چنللد توصیه  را 
پیشنهاد می کنیم: اول اینکه مصرف میوه  ها 
باید کمتر شود یا به دفعات و در هر وعده به 
میزان کمی میل شللوند. به طور مثال مصرف 
میوه هایی نظیر هندوانه باید محدود شود. دوم، 
حبوبات را قبل از مصللرف در آب به مدت 
چند ساعت خیس کرده و بعد از دور ریختن 
آب آن، بپزید چرا که با این کار ترکیبات قندی 
وارد آب شده و شدت نفخ پایین می  آید. سوم 
اینکه مقدار موز، سیر، کلم و پیاز مصرفی را 
نیز محدودتر کنید. پس می توان چنین نتیجه 
گرفت، در صورتی که عائم هشللدار دهنده 
با نفخ همراه نباشد، با رعایت نکات ظریف 
و اصللاح عادات غذایی البته در کنار کاهش 
استرس، نفخ بهبود پیدا کرده و کمتر می شود. 
به عاوه، می تللوان از ضد نفخ  های طبیعی 
مثل عرق نعناع، رازیانه، کنستانتره زیره برای 
درمان 90 درصد از موارد نفخ اسللتفاده کرد. 
در واقع در صورتی که نفخ شدید و بیمارگونه 
نباشد به کمک درمان  های گیاهی قابل کنترل 

است.

نقطه

    مریم غفاری
بیمللاری زونا به آبللله مرغان 
بالغین شللهرت دارد. این بیماری 
معموالً در افرادی رخ می  دهد که 
سابقه این بیماری را در سال های 
گذشته داشته اند و یا اینکه ویروس 
زونا را به  صللورت نهفته در خود 
جای داده اند که عامل مولد آن شبیه 
ویروس آبله  مرغان است. تاول های 
منطقلله ای یللا زونللا تاول هللای 
کوچکی هستند که جنب یکدیگر 

در منطقه یک عصب محیطللی و در امتداد 
مسللیر آن پدید می  آید و با درد و سللوزش 
همراه است. ویروس زونا با ویروس آبله و 
آبله مرغان از یک گروه است. زونا می  تواند 
در هر سللنی  رخ  دهد اما در افراد باالی  50 
سال  شایع تر است . بیماری زونا به  دلیل فعال 
شدن مجدد ویروس »واریسازوستر« است 
کلله در دوران کودکی بیماری آبله مرغان را 
در فرد سللبب شده اسللت. این ویروس در 
سیستم عصبی بدن پنهان می شود و هنگامی 
که سیستم ایمنی تضعیف می  شود خود را به 
شکل بیماری زونا نمایان می  کند. ویروس 
»واریسازوستر« جزء خانواده ویروس های 
»هرپس« که تبخال را ایجاد می  کند اسللت، 
لغت زوستر به معنی تسمه یا کمربند است. 
در بیماری زونا درد شللدید و سوزنده ای به  
صللورت ثابت در طول یک مسللیر عصبی 
حس می شود و تاول  های قرمزی چند روز 
بعللد در محل درد ظاهر می شللود که رنگ 

تاول ها کم  کم به تیرگی می گراید.
عالئم  شایع:

تاول های  قرمز و دردناک  که  امکان  دارد 
در هر جایی  از بدن  به  وجود آیند. این  تاول ها 
5 - 4 روز پللس  از آغللاز عائم  اولیه  ظاهر 
می  شوند. تاول ها معموالً روی  یک  نوار پهن  
پوست  در امتداد مسللیر رشته  های عصبی  
حسللی  در یک  ناحیه  خاص  پوسللت  پدید 
می  آیند. تاول هللا را غالباً می  توان  در ناحیه  
قفسه  سینه  دید که  البته  تنها در یک  طرف  بدن  
گسترش  می  یابند. از عائم شایع این بیماری 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تب  و لرز خفیف
- احساس  کسالت

- تهوع ، دل  پیچه  یا اسهال  خفیف
- درد روی  قفسه  سینه، صورت، یا درد 
سوزشی  در پوست  شکم  بر حسب  ناحیه ای 

که  گرفتار شده  است .
عوامل  افزایش  دهنده  خطر

- سن  باالی  50 سال 
- استرس

- وجللود یک  بیماری  که  باعث  کاهش  
مقاومت  بدن  شده  باشد

- اسللتفاده  از داروهای  سرکوب  کننده  
ایمنی  یا ضد  سرطان

- جراحی  یا تاباندن  اشعه  به  نخاع 
- لوسمی یا لنفوم.

پیشگیری :

در حال  حاضر نمی  توان  از آن  پیشگیری  
به  عمل  آورد. واکسن های تحقیقاتی  که  برای  
پیشللگیری  از آبله  مرغللان  در حال  آزمایش  
هستند، نتوانسته اند جلوی  زونا را بگیرند. 
البته  فرد با یک  بار گرفتن  زونا تا آخر عمر در 
برابر آن  ایمن  خواهد بود مگر در موارد نادر.

عوارض  احتمالی 
- عفونت  باکتریایی  ثانویه  در تاول  های زونا
- درد مزمن، خصوصاً در سالمندان که  
تا ماه ها یا سال ها در مسیر رشته  های حسی  

محل  قبلی  وجود تاول  ها باقی  می ماند
- زخم  قرنیه

- عفونت  دستگاه  عصبی  مرکزی. 
تشخیص

- تشللخیص  معموالً تا زمان  بروز بثور 
پوستی  امکان  پذیر نیست . قبل  از آن ، عائم  
ممکن  است  شللبیه  آپاندیسیت، جمع  شدن  

مایع  دور ریه  یا سایر بیماری  ها باشند.
- ندرتاً آزمایش  خون، کشت  مایع  تاول ها 
و نمونلله  برداری  از پوسللت  انجام  می گیرد.

درمان
هدف  اصلللی  درمان  عبارت  اسللت  از 
تخفیللف  خللارش  و درد تا حد امللکان که  
بللرای  این  کار معمللوالً از داروهای  مالیدنی  
و خوراکی  اسللتفاده  می  شود. دردی  که  پس  
از پاک  شدن  تاول ها باقی  می  ماند را خیلی  
مشکل  می توان  درمان  کرد و متأسفانه  هیچ  

راه  قطعی  برای  درمان آن وجود ندارد.
- در وان  آبی  بخوابید که  به  آن  نشاسته  

ذرت یا پودر جو دوسر اضافه  شده  باشد.
- سایر روش های  کاهش  درد نیز مطرح  
هستند اما تأثیر هیچ   کدام  به  طور قطعی  اثبات  
نشده  است . این  روش ها عبارت هستند از: 
تحریک  یا مالش  متناوب ، استفاده  از جریان  
الکتریکی  در پوسللت ، اسللپری  سرد و قطع  

رشته  های عصبی  یا جراحی .
ــریع تر این كارها را  برای بهبودی س

انجام دهید
- مسکن مصرف کنید

به  عنوان مسللکن به جای آسللپیرین از 
استامینوفن استفاده کنید به این صورت که 
هر 4 سللاعت 2 عدد قرص اسللتامینوفن را 

میل کنید.
- بللا مصللرف ویتامین هللا بللدن را 

تقویت کنید
چنان چه مقدار باالی ویتامین ث و ب 
کمپلکس مصرف شود، سیستم ایمنی بدن 
تقویت خواهد شللد. مصرف روزانه 2000  

میلی  گرم ویتامین ث کفایت می  کند.
همچنین خوردن روزانه 2 عدد 
قرص ویتامین ب کمپلکس یا یک 
عدد کپسول مولتی  ویتامین مینرال 
کافی است. البته در این موارد حتمًا 
باید نظر پزشک معالج تان را جویا 

شوید.
با تاول ها چه كار باید كرد؟

پس از بللروز تاول هللا برای 
تسکین درد بهتر است به نکات زیر 

توجه کرد:
- تاول ها را دستکاری نکنید

- چنللان چه مقدار زیللادی کرم و پماد 
روی پوست بمالید با تحریک پوست سبب 
تأخیر در بهبودی خواهید شد بنابراین بهتر 

است تاول ها را دستکاری نکنید.
- از محلول کاالمین استفاده کنید

- هنگامی که ایزوپروپیل الکل به میزان 
20 درصد و فنل ومنتول به میزان یک درصد 
به لوسللیون کاالمین اضافه شود محلولی به 
دسللت می  آید که در بهبود تاول ها بسللیار 
مؤثر اسللت. از این محلول  ها تنها طی یک 
 روز به مقداری که تاول  ها خشللک شده و 
رویشان پوسته ببندد، استفاده کنید و دیگر از 

آن استفاده نکنید.
- خمیر آسللپیرین با کلروفوم را به کار 

ببرید
- از پزشللک داروسللاز تقاضا کنید این 
فرآورده را برای شما تهیه کند. دکتر داروساز 
2 عدد قرص آسللپیرین را پللودر کرده و 2 
قاشق غذا خوری کلروفوم به آن می  افزاید تا 
به  صورت خمیر در آید. حال شما با تکه ای 
پارچه تمیز، خمیللر را به آرامی روی ناحیه 
مجروح بمالید، خمیر را چندین بار در روز 

به کار برید.
- به خاطر داشللته باشید اگر به آسپیرین 
حساسیت دارید از این فرآورده استفاده نکنید.

- کلروفللوم بقایای صابللون، روغن و 
سلللول های مرده پوست را حل می کند و 
به این ترتیب آسللپیرین می تواند به درون 
الیه های پوسللت نفوذ یابد و از انتقال درد 
توسط پایانه های عصبی جلوگیری کند. پس 
از به کار بردن این خمیر در عرض 5 دقیقه 
احسللاس درد کمتری خواهید داشت. تأثیر 

این مسکن ساعت  ها به جای می  ماند.
- از پوشللش مرطوب اسللتفاده کنید. 
حوله ای را در آب سللرد فرو برده و بعد از 
آبکشللی روی ناحیه صدمه دیده قرار دهید. 
هر چه آب خنک تر باشللد احساس بهتری 
خواهید داشللت. تأثیر این عمل مانند قرار 
دادن یخ روی پوست سوخته شده است. به 
این دلیل بهتر است از رسیدن گرما به پوست 

آسیب  دیده نیز جلوگیری کنید.
- عفونت روی تاول را با آب اکسللیژنه 
بشللویید اگر تاول ها عفونی شللده اند بهتر 
اسللت روی آنها را با محلول آب اکسیژنه 6  
درصد ضد  عفونی کنید یا آنکه از پمادهای 
آنتی  بیوتیک نظیر »جنتامایسین« استفاده کنید.

پژوهشگران امریکایی در تحقیقات خود 
دریافتند سللکوت نیز پر از صداهایی است 
که مغز قادر اسللت آنها را بشللنود. محققان 
دانشگاه اورگان با هدف کشف راه حلهایی 
برای حل اختاالت مختلف شنوایی، اوتیسم 
و دیسلکسی )اختال در خواندن و نوشتن 
زبان( بر روی موشهای آزمایشگاهی توانایی 
مغز در گللوش دادن به »صدای سللکوت« 
را کشللف کردنللد. این محققللان با نصب 
الکترودهایی در سللر موشللها به این نتایج 
دسللت یافتند و در ایللن خصوص توضیح 
دادند: تصور کنید که در یک مکان شلوغ و یا 
در یک میهمانی قرار دارید و سعی می کنید 
حرفهای کسللی را که در مقابل شما نشسته 
است دنبال کنید و صدای وی را از میان سر 

و صداهای مختلف تشخیص دهید، این کار 
به نظر خیلی پیش پا افتاده به نظر می رسد. 
این درحالی اسللت که رایانه ها برای انجام 
همین کار به نظر ساده با دشواریهای زیادی 
روبه رو هستند اما مغز می تواند مکثها را در 
لحظات درست وارد کرده و خطوط تقسیم 

صحیح میان سیابها و کلمات را پیدا کند. این 
محققان در بررسیهای خود کشف کردند که 
دو کانال متفاوت وجود دارند که ارتباط میان 
گوش و کورتکس شنوایی را برقرار می کنند. 
یکی از این کانالها صدا و دیگری سللکوت 
را انتقال می دهد. این آزمایشللات نشان داد 
سکوت »صدایی« دارد که مغز قادر به درک 
آن است. در لحظه ای که همه ساکت هستند، 
در سر گروهی از نورونها فعال می شوند که 
عملکرد آنها ثبت و رمزگشللایی محتویات 
سللکوت اسللت. براسللاس گزارش مجله 
نورون، درک معنی صحیح مکثها در داخل 
یک مکالمه به افراد اجازه می دهد حرفهای 
همدیگر را درک کنند و جوابهای مناسب با 

حرفهای گوینده را بدهند.

زونا، عالئم و درمان آن غذاهای نفاخ و رژیم ضد نفخ

تمایل شدید به طعمی خاص نشانه 
بیماری است

تن ماهی جایگزین مناسبی برای فست فود است

داروهای گیاهی را بی ضابطه مصرف نكنید

خواص چای ریحان

مغز صدای سکوت را می شنود!

هشدار درباره عوارض مصرف
 لوازم آرایشی نامرغوب

    مریم مرادیان نیری
یکی از عواملی که موجب می شللود مردم این 
مواد غذایی مفید را به انللدازه کافی مصرف نکنند 
این اسللت که نمی   دانند چگونه آنهللا را در برنامه 

غذایی روزانه خود قرار دهند. 
سبزی  ها به دو صورت در برنامه غذایی روزانه 

ما قرار می گیرند:
1- به صورت تازه، مثل انواع ساالد

2- بلله صورت پختلله در انواع غذاهللا، مانند 
خورش  ها، سوپ ها و...

در زیللر چنللد روش آسللان و سللریع را برای 
مصرف این سللبزیجات خوشللمزه به شما معرفی 

می  کنیم:
- برگ های ترد و تللازه کاهو یا کلم را درون 

ساالد خرد کنید و یا داخل ساندویچ قرار دهید.
- سللبزیجات را درون سللوپ بریزید. شللما 
می  توانید این سللبزیجات را با هم مخلوط و خرد 
کرده و یا به صورت پوره درآورید و درون سوپتان 

بریزید. 
این یللک راه خوب برای خوردن سللبزیجاتی 

است که مزه آنها را دوست ندارید.
- شما می توانید از سبزیجاتی مثل سیر، پیاز و 

یا فلفل برای طعم دار کردن غذاها استفاده کنید.
- این سللبزیجات را با کمی روغن زیتون، پیاز 

یا سیر و یا ادویه هایی مانند زنجبیل تفت دهید.

- ایللن سللبزیجات مخصوصللًا آنهایللی را که 
خوب رسللیده اند، درون پوره سیب زمینی بریزید 

و بخورید. 
این روش نیز روشی مناسب برای کسانی است 
که مزه بعضی سللبزیجات را دوسللت ندارند مانند 

اسفناج.
- این سبزیجات را می توانید به صورت کوکو، 

دلمه، بورانی و... نیز مصرف کنید.
نکاتی مهم در پخت و مصرف سبزیجات 

آنچه در پخت سللبزیجات برگ سللبز باید مد 
نظر داشت این اسللت که پخت این سبزیجات در 
مدت زمان کللم و با حرارت مایم صورت پذیرد. 
در این صورت جذب مواد مغذی ضروری آن باال 
مللی رود. در حالللی که پخت زیاد آنهللا می  تواند 

موجب از بین رفتن این مواد مغذی شود. 
برگ  هایی مانند اسفناج تنها به یک دقیقه زمان 
برای پختللن و یا تفت دادن نیللاز دارند، در حالی 
که برگ های محکم و سللفت مانند کلم ، معموالً به 

زمانی حدود 10 تا 15 دقیقه نیاز دارند.
خیلی از مردم برگ های روشللن و کمرنگ تر 
سللبزیجات را ترجیللح می دهنللد، در حالللی که 
برگ های تیره معموالً مواد مغذی بیشللتری دارند، 
مثًا برای تهیه ساالد، برگ های کمرنگ تر کاهو را 
خرد می کنند و برگ های تیره آن را دور می ریزند 

که اشتباه است. 

چگونه سبزی بیشتری بخوریم؟

کارشناس مسئول اداره سرطان وزارت 
بهداشللت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
سن ابتا به انواع سللرطان در کشور از 35 
تا 40 سللالگی است که ما یک دهه جلوتر 
از سایر کشورها هستیم. دکتر فاطمه نادعلی 
در گفتگللو با  ایرنا افللزود: 70 هزار نفر در 
سال در کشور به یکی از انواع سرطان مبتا 

می شوند.
وی با بیان اینکه سللرطان دومین عامل 
شللایع مرگ بعد از حوادث طبیعی اسللت، 
اظهارداشللت: 12 درصد مرگ ها ناشی از 
انواع سللرطان است و سللاالنه بیش از 30 
هزار نفر بر اثر این بیماری در دنیا می میرند. 
نادعلی با اشللاره به قانون ثبت سللرطان در 
سال 60 در کشور گفت: براساس آمارهای 

موجود در وزارت بهداشت، 62هزار بیمار 
مبتا به انواع سرطان در سال 86 در کشور 
به ثبت رسللید که با آمار سازمان بهداشت 
جهانی یعنی 70 هزار نفر مطابقت ندارد و 
این مسأله می تواند ناشی از کم شماری در 
بیمارستان ها و عدم همکاری بیماران باشد. 
این مقام مسئول در وزارت بهداشت تصریح 
کرد: سللرطان های پستان در زنان و پوست 
در مردان به عنوان شایع ترین سرطان ها در 
کشور گزارش می شود که سرطان های معده 
و مری در رده های بعدی قرار دارند. نادعلی 
افللزود: غربالگری در برخی سللرطان های 
شایع، از جمله معده امکان ندارد اما برخی 
از آنها مانند سرطان پستان با غربالگری قابل 

پیشگیری است.

ایران در خصوص سن ابتال به انواع سرطان ها 
یک دهه جلوتر از سایر كشورها است 
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هفته بیسللت و هفتم لیگ فوتبال برتر 
ایران با صدرنشینی مجدد سپاهان  به پایان 

رسید.
 در ایللن رقابللت ها شللاهین در خانه 
مغلوب صبا شللد. فوالد خوزسللتان دوئل 
تلله جدولی ها را بللرد. راه آهن در مقابل 
پللاس در دیللدار خانگی متوقف شللد و 
پیللروزی تهران با برد 2 بللر یک در مقابل 
مقاومت سپاسللی رتبه سوم را از استقال 

پس گرفت.

صبللح روز دوم رقابت هاي بین المللي 
کشللتي آزاد جام تختي با مشللخص شدن 
فینالیسللت هاي اوزان 60، 74، 84 و 120 
کیلوگرم به پایان رسللید. به گزارش روابط 
عمومي فدراسیون کشتي، صبح جمعه و در 
پایان دور مقدماتللي رقابت هاي اوزان 60، 
74، 84 و 120 کیلوگرم مسللابقات کشتي 
آزاد جام تختي که در سللالن پیروزي شهر 
اصفهان برگزار شللد، فینالیست هاي چهار 
وزن دوم مشخص شدند که اسامي آنها به 

شرح زیر است:
60 کیلوگرم: مصطفي آقاجاني )ایران(- 

سید مراد محمدي )ایران(
74 کیلوگرم: سللعید ریاحي )ایران(- 

پیمان محمدي )ایران(
84 کیلوگرم: حسللن رحیمي )ایران(- 

احسان لشکري )ایران(
120 کیلوگرم: محمدرضا آذرشللکیب 

)ایران(- روسان باسیف )ارمنستان(
همچنین در مهمترین کشللتي هاي دور 
مقدماتللي در وزن 74 کیلوگللرم مرتضللي 
رضایي قلعه در دو تایم میثم مصطفي جوکار 
را شکست داد، در وزن 60 کیلوگرم مسعود 
اسماعیل پور، آرتور نعلبندیان از ارمنستان را 
پشت سر گذاشللت، حامد تاتاري در وزن 
84 کیلوگللرم در دو تایللم وادیم اللي یف 
کشتي گیر سرشللناس ارمنستاني را مغلوب 
کرد و عباس طحان از سد اسماعیل نجاتیان 
گذشللت. در وزن 120 کیلوگرم که شاهد 
کشتي هاي حساسي بودیم علي گوربوز از 
ترکیه مغلوب کمیل قاسمي شد، آذرشکیب، 
پرویللز هادي را شکسللت داد، روسللان 
باسللیف از ارمنستان امید گل محمدزاده را 
از پیش رو برداشللت، سللیداحمد رسولي 
مغلوب جواد دماوندي شد و داود احمدي 

نیز مهدي نوري را شکست داد.

سرمربی استقال گفت: اولویت ما هر 3 
جام اسللت و برای هر کللدام از آنها برنامه ای 
خللاص داریم. صمد مرفاوی پس از پیروزی 
2 بللر صفر مقابل مس کرمان اظهار داشللت:  
بازی را خوب شللروع کردیم و در نیمه اول 
توانسللتیم به دو گل برسیم. البته در این نیمه 
موقعیت های بی شللماری داشللتیم که یکی 
پللس از دیگری از دسللت رفت. در نیمه اول 
کاماً مسلط به بازی بودیم اما در نیمه دوم با 
توجه به شللرایط مس کرمان این تیم به بازی 
مسلط شد و هجومی بازی کرد. خوشبختانه 
توانسللتیم بازی را به کنترل خود در بیاوریم 
و در مجموع از بازیکنان تیمم راضی هستم. 
بچه ها زحمت خود را کشیدند و قبل از دیدار 
مقابل االهلی عربستان با روحیه مضاعف پا به 
جده خواهیم گذاشت. وی ادامه داد: هنگامی 
که 2 روز تمرینات را تعطیل کردیم پس از آن 
با هدف دیدار مقابل مس و االهلی اسللتارت 
زدیم و امیدوارم روز سه شنبه بتوانیم نماینده 
شایسته ای برای ایران و فوتبال کشورمان باشیم. 
سللرمربی تیم استقال در خصوص شناخت 
نماینده عربسللتان گفت: فیلم بازی های این 
تیم را تماشا کرده ایم و نسبت به آنها شناخت 
داریم. سبک فوتبالی که االهلی بازی می کند 

چیزی شللبیه به االتحاد عربستان است با این 
تفاوت که مهره های آنها نسبت به هم متمایز 
اسللت. مرفاوی در خصوص اینکه چرا تیم 
اسللتقال زود راهی کشور عربستان می شود، 
گفت: چاره ای نداریم چون باید دو پرواز انجام 
دهیم و با توجه به وضعیت اقامتمان تمرینات 
را برنامه ریزی کرده ایم. مرفاوی در خصوص 
اینکه چرا استقال پس از به ثمر رساندن گل 
به عقب می کشللد، گفت: در بازی با مس اگر 
موقعیت های نیمه اولمان تبدیل به گل می شد 
شاید شللرایط نیمه دوم کاماً فرق می کرد اما 
نگران این مسأله نیسللتم و برای دیدار مقابل 
االهلی عربسللتان نیز برنامه خواهم داشت و 
نسللبت به فوتبال آنها فوتبللال بازی خواهیم 
کرد. این تیم بازیکنان خوبی دارد و شللماره 
10 آنها بسیار خطرناک است اما فعاً از بروز 
دادن تاکتیک تیمم خودداری می کنم. سرمربی 
استقال در خصوص اینکه آیا این تیم هنوز در 
لیگ برتر شانس قهرمانی دارد یا خیر گفت: ما 
کار خودمان را انجام می دهیم. 7 مسابقه دیگر 
پیش رو داریم که باید 3 امتیاز این مسابقات را 
بگیریم. نمی توان مسابقات را پیش بینی کرد اما 
اولویت ما هر 3 جام )لیگ، حذفی و آسیا( است 
و بللرای هر کدام از آنها برنامه ای خاص داریم.

لوکا بوناچیچ سللرمربی تیم فوتبال مس 
کرمان گفت: متأسللفانه در نیملله اول با انجام 
اشتباهات زیادی از سوی بازیکنانمان مواجه 
شدیم و شانس آوردیم که این نیمه 2 بر صفر 
تمام شد. وی در کنفرانس خبری پس از دیدار با 
استقال تهران افزود: در نیمه دوم با سازماندهی 
و برنامه ریزی بهتری مقابل استقال قرار گرفتیم 
و حرکات رو به جلوی بیشتری انجام دادیم اما 
مشکل این است که در تیم ما وحدت وجود 
ندارد. در مجموع بازی نسبتاً خوبی از سوی 2 
تیم انجام شد و به استقالی ها نیز این پیروزی 
را تبریک می گویم. او در ادامه خاطر نشان کرد: 
شرایط بسیار سختی در تیم مس حاکم است. 
متأسفانه طی 2 ماه گذشته که در مس بوده ام 
مشکات زیادی را در این تیم دیده ام، تاش 
می کنم تا در فرصت های باقیمانده زمینه بقای 
مس را در لیگ برتر فراهم کنم. سرمربی مس 
کرمان همچنین گفت: با توجه به فشار روحی 

روانللی ای که روی تیم هسللت نمللی توانم 
درخصوص مسابقات جام باشگاه های آسیا 
صحبتی کنم. بوناچیچ درخصوص حرکات 
تماشللاگران علیه پیروز قربانی نیز گفت: چرا 
تماشللاگران و هواداران باید به قربانی توهین 
کنند؟ پیروز مسللتحق چنین حرکتللی نبود.
 نه تنها به وی بلکه به هیچ بازیکن دیگری نیز 
هواداران نباید توهین کنند. اینها هواداران مس 
نیستند. شخصاً دوست دارم قربانی آرام بگیرد 
و با آرامش به تیم ما کمک کند. وی همچنین 
تصریح کرد: بازیکن جایگزین باکیفیت در تیم 
ما وجود ندارد و طبعاً یکی از دالیل ضعف ما 
که موجب شکست خوردن تیم می شود نیز 
همین است. من خودم هم در این شکست ها 
بیشترین تقصیر را دارم. بوناچیچ اظهار داشت: 
این درست نیست که هواداران 2 یا 3 بازیکن 
را مقصر شکست های مس بدانند. ما یک تیم 

هستیم و همه در شکست مقصریم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان گف: در دربی 
اصفهان عدالت اجرا نشد. دو پیشنهاد عربی 
دارم، نروم در سپاهان می مانم. امیر قلعه نویی 
پس از شکست در دربی اصفهان گفت: فوتبال 
همواره ظالم نخواهد بود و سپاهان همچنان 
شانس اول قهرمانی در لیگ است و برای برد 
در دیدار های آینده تاش خواهیم کرد.سرمربی 
تیم فوتبال سپاهان در کنفرانس خبری پس از 
بازی افللزود: این برد را به ذوب آهن تبریک 
می گویم و بچه های سپاهان را به خاطر فوتبال 
زیبایی که تا قبل از گل انجام دادند سللتایش 
می کنم ولی بعد از اینکه گل را دریافت کردیم 
متأسفانه استرس باخت در تیم ما ایجاد شد و 
در شرایط ما تأثیر گذاشت. وی ادامه داد: البته 
فکر می کنم که عدالت هم در این فوتبال اجرا 
نشد و البته ذوب آهن هم خوش شانس بود. 
مللا هفت فینال دیگر در پیش داریم. اختاف 
شللش امتیازی ما به عاوه یللک امتیازی که 
بابللت برتری تفاضل گل به ما می دهد باعث 

شده که ما االن هفت امتیاز از تیم دوم جلوتر 
باشیم و این را می دانم که فوتبال همیشه اینقدر 
ظالم نیست. در بازی های آینده شرایط بهتری 
خواهیم داشت من بیشتر تعویض ها را روی 
خط هافبک انجام دادم ولی در دقایق پایانی تیم 
احساسی بازی کرد و متأسفانه موقعیت هایش 
را اسللتفاده نکرد. قلعه نویی در مورد شایعات 
حضللور وی در تیم ملی و صحبت هایش با 
مقامات بلندپایه فدراسللیون گفللت: در این 
زمینه اصاً با من صحبتی نشده و برای قطبی 
آرزوی موفقیت می کنم. وی همچنین در مورد 
تمدید قراردادش با سپاهان گفت: افتخار هر 
مربی خواهد بود که با یک باشگاه مردمی مثل 
سپاهان کار کند. خودم و خانواده ام در اصفهان 
احساس راحتی می کنیم و اگر در ایران باشم 
حتماً در سپاهان خواهم ماند چون دو باشگاه 
عربی بللا مدیر برنامه هایم صحبت کرده اند و 
شللاید برای فصل آینده راهی خارج از ایران 

شوم. 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 89/1/17
شماره: 1077/88 ش ح/31

در خصوص پرونده کاسه 1077/88 خواهان عباس فلسفین دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سندخودرو 
به طرفیت محمدرضا شفیعی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 89/1/23 مورخه دوشنبه ساعت 
5:30 عصر تعیین گردیده اسللت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسللب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسللیدگی اباغ شللده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

16590/ م الف
محل حضور:اصفهان، خیابان حکیم نظامی، اول خیابان محتشم کاشانی - مجتمع شوراهای حل اختاف

رئیس شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/21
شماره: 88/1023 ش ح / 20

در خصللوص پرونده کاسلله 1023/88 خواهان محمد بابایی دادخواسللتی مبنی بللر مطالبه یک میلیون و 
ششصد هزار تومان بابت هزینه پارکینگ از تاریخ 84/10/1 لغایت 88/11/19 با خسارات به طرفیت هرمز 
رضایی گله دار تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 89/1/18 ساعت 3 بعدازظهر 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسللب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشللر، 
تا خوانده قبل از وقت رسللیدگی به این شللعبه واقع در خیابان محتشللم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع 
شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
16580/ م الف

مدیر دفتر 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/21
شماره: 1050/88

در خصوص پرونده کاسلله 1050/88 خواهان مصطفی شللیبانی دادخواسللتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
محمدعلی بلورزاده تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یک شنبه مورخ 89/1/29 ساعت 5 عصر 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسللب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشللر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
16538/ م الف

مدیر دفتر 29 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ 88/9/16

شماره :4553
دادنامه کالسه: 880283 ح 24     

دادنامه: 8809970352401146- 88/8/19
مرجع رسیدگی: شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تجدیدنظر خواهان: آقای رسللول مکارمی نیا به نشللانی اصفهان خ کاوه جنب داروخانه حکیم شفا مصالح 
فروشی مکارمی نیا

تجدیدنظر خواندگان: 1- آقای علی حبیبیان 2- خانم فاطمه بیگم حسللینی 3- آقای محسللن حبیبیان 4- 
آقای حمیدرضا حبیبیان همگی مجهول المکان
خواسته: اعتراض به رأی شورای حل اختاف

گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای رسللول مکارمی نیا فرزند حسللین به طرفیت آقایان حمیدرضا و محسن 
و علی همگی حبیبیان و بانو فاطمه بیگم حسللینی وارث مرحوم محمدصادق حبیبیان نسللبت به رأی شماره 
67-87/12/5 شللعبه 31 شللورای حل اختاف اصفهان با توجه به مندرجات پرونده و رویه و عرف متداول 
بازار صورتحساب کامپیوتری در حکم سند فی مابین طرفین و دارای اعتبار بوده و می باشد و اینکه تجدیدنظر 
خواندگان نسبت به خواسته خواهان مبلغ 615150 ریال مندرج در صورتحساب کامپیوتری مورث آنان ایراد و 
اعتراضی بعمل نیاورده فلذا دادگاه مستنداً به مواد 198 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 31 قانون شوراهای 
حل اختاف رأی معترض عنه نقض و تجدیدنظرخواندگان را حسب سهم االرث به پرداخت مبلغ شش میلیون 
و یکصد و پنجاه هزار و یکصد و پنجاه ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ 87/10/3 لغایت تاریخ اجرای رأی در حق معترض محکوم می نماید رأی صادره 

غیابی است و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. 16553/ م الف 
قاسم قربانی- رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/19
شماره: 1211/88 ش /8

در خصللوص پرونللده کاسلله 1211/88 ش /8 خواهان محمدباقر قادری دادخواسللتی مبنللی بر الزام به 
انتقال سللند خودرو پراید به شللماره انتظامی 13-621 ب 59 به انضمام کلیه خسارات دادرسی به طرفیت 
حسللین پاکزاد دهکردی تقدیم نموده اسللت. وقت رسللیدگی برای مورخ 89/1/22 ساعت 10/30 صبح 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسللب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشللر، 
تا خوانده قبل از وقت رسللیدگی به این شللعبه واقع در خیابان محتشللم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع 
شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
16489/ م الف 

مدیر دفتر 8 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/20
شماره: 1071/88

در خصوص پرونده کاسلله 1071/88 خواهان زهره کریمی دادخواسللتی مبنی بر مطالبه به طرفیت حمید 
اعتزازیان تقدیم نموده اسللت. وقت رسللیدگی برای روز یکشللنبه مورخ 89/1/29 ساعت 5 عصر تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسللیدگی به این شللعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
16575/ م الف 

مدیر دفتر 18 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 204/88 ش 8

شماره دادنامه: 1466-88/11/17 احکام
مرجع رسیدگی: شعبه هشتم شورای حل اختالف اصفهان 

خواهان: سید حسن طاهریان نشانی: اصفهان، هزارجریب، جنب بانک مسکن، اول کوی آزادگان، پاک 5
خوانده: شرکت کوشا راه جهانبین )با مدیریت شیرمحمد محمدی( نشانی: مجهول المکان

خواسللته: مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال بابت یک فقره چک بانک صادرات به شللماره 627/423048-
87/12/15

با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت 
بصدور رأی می نماید:

»رأی قاضی شورا« 
دعوی سید حسن طاهریان فرزند عبدالحمید

بطرفیت شرکت کوشا راه جهانبین با مدیریت آقای شیرمحمد محمدی
بخواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال 10/000/000 ریال وجه چک شماره 423048/ 627-87/12/15 عهده 

بانک صادرات شعبه هفشجان شهرکرد 
به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از سللوی بانک محال علیه که ظهور در اشللتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در ید مطالبه وجه 
خواسللته دارد و اینکه خوانده با توجه به اباغ در جلسلله رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به 
این شللعبه ارائه ننموده بر شللورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 
522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل 
خواسللته و 30/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق 
خواهللان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابللی و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در این شعبه می باشد.
16602/ م الف

قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف اصفهان

در مقایسه ای بین درآمد بازیکنان و 
مربیان فوتبالی با سایر مشاغل کشور به 
این نکته دست می یابیم که فوتبالیستی 
برای یک سال بازی چند صد میلیون 
دریافت می کنللد و یک مهندس، یک 
معلم، یک کارمند و... برای یک سللال 
کار در بهتریللن شللرایط و همللراه با 
اضافه کاری ها و حللق مأموریت ها و 
پاداش ها، شاید چندین میلیون حقوق 
دریافت کنللد. بازیکنی کلله گاهی به 
دلیل مصدومیت چند هفته و چند ماه 
از میادیللن دور می ماند، گاهی به دلیل 
رفتارهای غیر ورزشی محروم شده و 

چند مسللابقه را از دسللت می دهد و پس از 
بللرد و حتی گاهی باخت پللاداش می گیرد. 
در میللان اهالی فوتبال در ایللران علی دایی 
همچنان به عنوان پردرآمدترین فوتبالیست
 به شللمار می رود و بعللد از وی نیز افرادی 
چون علللی کریمی، جواد نکونام و مهدوی 
کیا قرار دارند. امروزه کپی برداری از فوتبال 
دنیا ناشیانه و پرخطا انجام شده است چرا که 
اگر بازیکنان اروپایی درآمدهای چند میلیون 
دالری دارند، این مقدار پول از خود فوتبال، از 
حق پخش تلویزیونی، از تبلیغات، از فروش 
بلیت ورزشگاه ها، از فروش پیراهن تیم و... 
کسب شده است. در این بین درآمد بازیکنان 
ایرانللی یا از باشللگاه های خصوصی تأمین 
می شود یا از باشللگاه های وابسته به دولت. 
در مورد اول قسللمتی از زحمات کارکنان، 
کارگران، مدیران و مهندسللان کارخانه های 
مختلللف به جیب فوتبال می رود و در مورد 
دوم نیللز بودجه  دولت هزینه خواهد شللد 
از سللوی دیگر وب سللایت معتبر پرتغالی 
Futebol Finance درآمدهللای بازیکنان 
فوتبال جهان را منتشر کرد که نام کریستیانو 
رونالدو در صدر سایر فوتبالیست های جهان 
قرار دارد بر همین اساس 4 ستاره شاغل در 

اللیگا در جمع 5 بازیکن پردر آمد دنیا قرار 
گرفته اند. البته این رقم اعام شللده تنها به 
دستمزدی که سللتاره ها از باشگاه هایشان 
دریافت می کنند، محدود نمی شللود، بلکه 
به درآمدهای حاصله از حضور در بازیهای 
ملی، اللیگا و جنبه های دیگر نیز اشاره دارد 
و در حال حاضر کریستیانو رونالدو در صدر 
این لیست قرار گرفته است. رئال مادرید با 
سلله بازیکن در جمللع 10 بازیکن پردرآمد 
دنیا، بیشللترین نماینده را در این لیست دارد 
و بارسلللونا که مسللی، زالتان و چابی را در 

لیست 20 نفره دارد.
اینتر در لیست 10 نفر برتر تنها یک نماینده 
دارد و میان تنها نام رونالدینیو را در لیست 
20 بازیکن پللردر آمد دنیا می بیند. به نظر 
می رسد ماجرای کالچوپولی، رسوایی مالی 
و رشللوه دهی در فوتبال ایتالیا که در سلله 
سال اخیر اتفاق افتاد ضربه سنگین مالی به 

اقتصاد فوتبال ایتالیا وارد کرده است.
لیسللت منتشللره درآمده های بازیکنان 
نامدار فوتبال باشگاهی جهان )به یورو( بدین 

شرح است:
1- کریستیانو رونالدو )رئال مادرید اسپانیا ( 

 13.000.000

2- زالتان ایبراهیموویچ )بارسلونا 
اسپانیا( 12.000.000

3- لیونل مسللی )بارسلونا اسپانیا( 
10.500.000

4- ساموئل اتوئو )اینترمیان ایتالیا( 
10.500.000

5- ریکاردو کاکا )رئال مادرید اسپانیا ( 
10.000.000

6- امانوئل آدبایور )منچسترسللیتی 
انگلستان ( 8.500.000

7- کریم بنزما )رئال مادرید اسپانیا ( 
8.500.000

8- کارلوس تبس )منچسترسللیتی 
انگلستان( 8.000.000

 ) انگلسللتان  )چلسللی  تللری  جللان   -9
7.500.000

10- فرانللک لمپارد )چلسللی انگلسللتان( 
7.500.000

11- تیلله ری آنللری )بارسلللونا اسللپانیا( 
7.500.000

12- چابی )بارسلونا اسپانیا(7.500.000 
13- رونلالللدینلیلللو )میللان ایتالیلللا(

7.500.000 
14 - اسللتیون جرارد )لیورپول انگلسللتان( 

7.500.000
15 -  دانیللل آلللوس )بارسلللونا اسللپانیا( 

7.000.000
16 - میشللائیل باالک )چلسللی انگلستان( 

6.500.000
17 - رائللول گونزالللس )رئللال مادریللد 

اسپانیا(6.500.000
18 - ریو فردیناند )منچستریونایتد انگستان( 

6.500.000
19 - کولو توره )منچسترسللیتی انگلستان( 

6.500.000
20 - وین رونی )منچستریونایتد انگلستان( 

6.000.000

منصور ابراهیللم زاده گفت: 
دادن برنامه به این معنی نیست که 
فصل آینده حتمللاً در ذوب آهن 
باشللم. فقللط برنامه خللودم را 
می دهم و اگر شللرایط مساعد 
باشد دوسللت دارم در این تیم 
بمانللم. سللرمربی تیللم فوتبال 
ذوب آهللن اصفهللان پللس از 
بللرد تیمش در دربللی اصفهان 
گفت: اگر بلله آمار و ارقام این 
بازی دقت کنیللم، می بینیم که 
بازیکنللان ذوب آهن شللرایط 
بهتللری نسللبت بلله سللپاهان 
داشتند و به بازیکنانم خداقوت 

می گویم که تمام برنامه های تاکتیکی ام 
را پیاده کردند و موفق شدیم سپاهان، این 
تیم پرمهره و قدرتمند را شکسللت دهیم. 
امیدوارم که در سال های بعد هم بتوانیم 
روند شکسللت ناپذیری مان را در مقابل 

سپاهان ادامه بدهیم. 
وی اداملله داد: پس از گلی که به ثمر 
رساندیم، طبیعی بود، سپاهانی ها به حمله 
روی بیاورند. ما هم از تاکتیک ضد حمله 
استفاده کردیم. آنها هم شانس هایی را به 
دسللت آوردند اما در مجموع برتری با ما 
بود. او در مورد پیشللنهاد قرارداد 3 ساله 

باشگاه ذوب آهن گفت: برنامه دادن دلیل 
این نیست که من حتمًا فصل آینده هم در 
ذوب آهن باشم. من فقط برنامه خودم را 
می دهم اما این را بگویم که با ذوب آهن 
هیچ مشللکلی ندارم و اگر شرایط مساعد 

باشد دوست دارم در این تیم بمانم.
 ابراهیم زاده در مورد شایعاتی که در 
مورد حضورش در سللپاهان مطرح شده 
بود، گفللت: هیچ صحبتللی در این زمینه 
با من نشللده اسللت. گروهی از دوستان 
اهداف خاصی را مد نظر داشللتند و این 

مسائل را مطرح کردند. 
افزایللش  مللورد  در  همچنیللن  وی 

شللخصیت قهرمانی و بین المللی 
تیم ذوب آهللن هم گفت: ممکن 
اسللت در بعضی موارد من مقصر 
بوده باشم که نتوانستم شخصیت 
قهرمانللی را به تیللم تزریق کنم و 
در مقابللل تیم های ضعیف امتیاز 
از دسللت دادیم اما نکته مهم این 
اسللت کلله در کللورس قهرمانی 
رقابت بین صدر جدولی ها خیلی 
مهم نیسللت بلکه امتیاز گرفتن از 
تیم های پایین جدول اسللت که 
قهرمللان را مشللخص می کند و 
باید سللعی کنیم که در بازی های 
آینللده دچار اشللتباه نشللویم. ما 
دیگر فقط به تیللم الوحده فکر می کنیم. 
2 بازی این تیللم را در پلی آف دیدیم و 
آنالیز کردیللم و امیدوارم که تیم ما بتواند 
شللروعی پرقدرت در جام باشللگاه های 

آسیا داشته باشد. 
ابراهیللم زاده پیش از آغاز نشسللت 
خبللری اش عنوان کرد: همین االن باخبر 
شللدیم پدربزرگ محمدرضللا خلعتبری 
فللوت کرده و این مسللأله یللک مقداری 
شللیرینی پیروزی ما را تحللت تأثیر قرار 
داد که از همین جا به خلعتبری تسلللیت 

می گویم. 

پر درآمدترین بازیکنان ایران و جهان

جام خلیج فارس

رقابت هاي بین المللي جام تختي

سرمربی مس:
 در نیمه اول شانس آوردیم

مرفاوی: 
هر سه جام در اولویت ما است

فوتبال

ابراهیم زاده: 
معلوم نیست در ذوب آهن بمانم

  قلعه نویی: 
در دربی اصفهان عدالت اجرا نشد
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روی خط فرهنگ
به كارگرداني »ایروین ولش« و با نام »11 دالور«؛

7 »دالور« با حال  و هواي فوتبالي دوباره سازي مي شود

هفتمین جشن تصویر سال با دو افتتاحیه

به مناسبت تولد نبی اكرم)ص(؛
كنسرت رضا صادقی 

در اصفهان

هفتمین جایزه ادبی اصفهان
5 و 6 اسفندماه

   گروه فرهنگ و هنر زاینده رود
 زینب وکیلی دبیر جایزه ادبی اصفهان پیشتر 
اعام کرده بود، 1432 اثر از سراسللر کشللور به 
دبیرخانه جایزه ادبی اصفهان ارسللال شده است 
کلله از بیللن ایللن 383 اثر در ادبیللات کودک و 
نوجوان، 30 اثر در بخش مجموعه داسللتان، 37 
اثر در بخش رمان و 982 اثر در بخش داسللتان 
کوتاه است که پس از داوری مقدماتی، مرحله 
نهایی داوری آثار ارسللال شده از 10 بهمن ماه 
آغاز شللده است. گفتنی اسللت هفتمین جایزه 

ادبی اصفهان 5 و 6 اسللفند ماه سللال جاری به 
همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان 
در اصفهان برگزار می شود و طی این مراسم از 

برگزیدگان تجلیل به عمل خواهد آمد.

254 فیلم از امروز تا 24 اسفند 88 در جشنواره فیلم 
تصویر به نمایش در می آید. به گزارش دبیرخانه تصویر 
سال، هفتمین گردهمایی بزرگ تصویر سال که به روال 
گذشته شامل نمایشللگاه بزرگ تصویر سال و جشنواره 
فیلم تصویر است، امسللال برخاف دوره های گذشته، 
از اول اسللفندماه و در فاصله یک هفته، دو افتتاحیه دارد. 
افتتاحیه نخسللت امروز )اول اسللفند( به جشنواره فیلم 
تصویر اختصاص دارد که با نمایش فیلم »شیرین« عباس 
کیارستمی که نخستین اکران عمومی آن در ایران به شمار 
می رود، آغاز خواهد شد. اکران این فیلم با نمایش پشت 
صحنه آن، ساخته حمیده رضوی و نشست نقد و بررسی 
فیلم »شیرین« با حضور عباس کیارستمی و برخی از عوامل 
فیلم از جمله محمدرضا دل پللاک - طراح صدا -  و دو 
منتقد سینما، احمد طالبی نژاد و جواد طوسی همراه خواهد 
بود. اما دومین افتتاحیه مربوط به هفتمین نمایشگاه تصویر 
سال است که از روز شنبه هشتم اسفند آغاز می شود که آثار 
تصویری هنرمندان ایرانی در بخش های عکس، کاریکاتور 
و گرافیک در تمامی فضاهای نمایشگاهی خانه هنرمندان 
ایران از جمله چهار سالن تازه تأسیس به نمایش در خواهند 
آمد. در هفتمین دوره برگزاری »تصویرسال« آثار بیش از 

یکهزار و ششصد هنرمند در بخش های عکس، گرافیک، 
کاریکاتور و فیلم به دبیرخانه ارسال شده که از این بین، 
تعداد 421 اثر مربوط به جشنواره فیلم تصویر بوده که در 
بخش جللوان، از مجموع 126 فیلم، تعداد 47 فیلم و در 
بخش آزاد از مجموع 295 فیلللم، تعداد 207 فیلم برای 

نمایش انتخاب شده است.

وسترن کاسیک »7 دالور« نیز توسط صنعت 
سینما دوباره سازی می شللود. نسخه دوباره سازی 
شده فیلم با نام »11 دالور« حال و هوایی امروزی 
خواهد داشت و متفاوت از اثر کاسیک آن خواهد 
بللود. به گزارش فارس »ایروین ولش« فیلمسللاز 
غیرمتعارف و ایرلندی تبار سینما کارگردان نسخه 

جدید »7 دالور« است.
ولش که شللهرت خود را بیش از هر چیز به 
خاطر فیلمنامه های پر سللر و صدا و غیر معمول 
خللود دارد قصللد دارد »7 دالور« جدید را نیز به 

همین شیوه کارگردانی کند.
نسخه مدرن و امروزی شده این اثر کاسیک 

با نام، »11 دالور« جلوی دوربین خواهد رفت.
نکته ای که سازندگان فیلم روی آن تأکید ویژه 
دارند این اسللت که نسخه جدید برخاف نسخه 

اورجینال آن یک کار وسترن نخواهد بود.
در قصه نسخه جدید شخصیت های اصلی و 

مثبت قصه اعضای یک تیم فوتبال هستند.
آنها باید به خاطر اهالی یک محل که مورد ظلم 

قرار گرفته اند با آدم های بد قصه مسابقه بدهند.
شان وین دوگری اسللکات و رابرت بن تنها 
بازیگران زنده نسللخه اصلی در نسخه جدید آن 
هم بازی خواهند کرد. شرکت مستقل فیلمسازی 
مستقل انگلیسللی آنگری بادجر فیلمز تهیه کننده 

نسخه جدید فیلم است.
این شرکت قبل از این فیلم »کمال های خوب« 
ولش را تهیه کرده و خشنود از این همکاری موفق 

او را بللرای کارگردانللی 11 دالور انتخللاب کرده 
است. هدف سللازندگان نسخه جدید فیلم تولید 
اثری غیرمتعارف با ظرفیت باالی تجاری اسللت 
و قرار اسللت این نسللخه فروش خوبی در گیشه 

نمایش داشته باشد.
نسخه اصلی را جان استورجس در سال 1960 
کارگردانی کرد و هم اکنون لقب یکی از آثار مطرح 
کاسیک تاریخ سللینما را به خود اختصاص داده 
است. بازیگران اصلی این فیلم استیو مک کوئین، 
یول براینر، جیمز کابرن و هورست بوخمولز بودند. 
7 »دالور« نسللخه انگلیسللی زبان و دوباره سازی 
شده 7 سامورائی اثر کاسیک آکیرا کوروساوا بود 

که در سال 1954 ساخته شد.
خط اصلللی قصه هر دو فیلم دربللاره 7 مرد 
حقوق بگیر است که در ازای دریافت پول و آذوقه 
به کمک اهالی یک روسللتا می آیند تا با مزدوران 

باج گیر منطقه مبارزه کنند.
ایروین ولش که فیلمنامه هایی مثل »قطار بازی« 
و »خانه اسللید« را در کارنامه اش دارد هنوز زمانی 
را برای شروع فیلمبرداری فیلم خود اعام نکرده  
است. وی این روزها مشللغول انتخاب بازیگران 

نقش های اصلی »11 دالور« است.
بحث تولید فیلم ولش در شرایطی به صورت 
یک خبر مهم رسللانه ای درآمده که تهیه کنندگان 
نسخه اصلی 7 دالور هنوز واکنشی نسبت به خبر 
تولید نسللخه دوباره سازی شللده این فیلم نشان 

نداده اند.

رضا صادقللی خواننده معروف کشللور به 
مناسللبت تولد نبی اکرم )ص( در روزهای 12، 
13 و 14 اسللفندماه در سللالن سللینما سپاهان 

کنسرتی برگزار می کند.
نحوه تهیه بلیت و محل فروش و سللاعات 
نظرتان می رسد.اجللرای برناملله به زودی در همیللن صفحه به 

روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهركرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
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آب و هوای امروز
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آب و هوای امروز
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قیمت طال )تومان(
26870  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
287000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
265500 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10051008دالر امریکا
13701376یورو

265268ریال عربستان
274276درهم امارات

مدیرکل  حسللینی  سللیدعلیرضا 
فرهنللگ و ارشللاد اسللامی اسللتان 
اصفهللان با تبریللک فرارسللیدن ماه 
ربیللع االول، ماه تولللد پیامبر بزرگ 
اسللام و مغتنم شللمردن فرصت به 
دسللت آمده برای حضللور در جمع 
پیشکسللوتان شعر و ادب گفت: شعر 
هم در پیروزی انقاب اسامی و هم 
در اسللتمرار آن نقللش بسللیار مهمی 
ایفا کرده و شللعرای عزیزمان نیز، به 
خصوص در زمللان انقاب و جنگ 
تحمیلی با سللرودن اشللعارمذهبی و 
انقابللی، هیجانی شللورانگیز در دل 
جوانان آن زمللان ایجاد و با نکوهش 
ظلم و سللتم مدح عدالت و سللتیزه 
گری، تنللور انقاب را داغ می کردند 
و در روند پیروزی انقاب اسللامی 

تأثیر بسزایی داشتند.
وی با بیللان اینکه خاطللرات آن 
روزهللا در ذهن مردم انقابی و وطن 
پرست، حتی جوانان میهنمان با پخش 
اشعار و سللروده های انقابی تداعی 
می شللود، به تأثیر برگزاری جلسات 
و شللب شعر در پشت جبهه ها اشاره 
کرد و افزود: همین حماسه سرایی ها 
بود که باعث آگاهی و انگیزه و هیجان 
در مردم شده و کشور اسامیمان را از 
گزند دشللمنان در امان نگاه داشللته و 

خواهد داشت. 

حسللینی در ادامه ضمللن تقدیر 
از دکتر محمدحسللین ایمانی، معاون 
ارشللاد  و  فرهنللگ  وزارت  هنللری 
اسللامی که جشنواره شللعر فجر را 
طی چهارسللال گذشللته پایه گذاری 
نمود اظهار داشللت: امسال جشنواره 
استانی شعر فجر در اصفهان نیز برای 
چهارمین سال متوالی برگزار شد و در 
هر سال گوشه ای از توانمندی های 

استان در این زمینه آشکار می شود.
دسللت  از  تقدیللر  ضمللن  وی 
استانی  برگزاری جشنواره  اندرکاران 
شللعر فجر ابللراز امیللدواری نمود با 

حضور بزرگان و استادان حوزه شعر 
و ادب همواره شاهد پیشرفت در این 

حوزه باشیم.
همچنیللن در این مراسللم از 24 
شاعر برگزیده جشنواره استانی شعر 

فجر با اهدای جوایزی تقدیر شد.
اسللامی برگزیدگان به شرح ذیل 

می باشد:
1- محمدرضا سلیمی

2- حسنا محمدزاده
3- محسن عابدی جزی

4- مریم ترنج
5- حسین حاج هاشمی

6- محمود عندلیب
7- علی ثابت قدم
8- علی فردوسی
9- قاسم صرافان

10- محمدرضا کاکایی
11- محسن جاویدان

12- محمد آتشی
13- الهام عمومی
14- آزاده سالمی

15- حسن کاظمی مرادی
16- زهرا شاهمرادی

17- عباسعلی سلطانیان
18- زهرا سپه کار

19- محمدحسین صفاریان
20- مهدی جهاندار

21- صالح نمازی زاده
22- عباس شاهزیدی

23- محمدرضا یزدانپرست
24- دکتر عزیزمهدی

گفتنللی اسللت آییللن اختتامیلله 
چهارمین جشنواره استانی شعر فجر 
شللامگاه چهارشللنبه 28 بهمن ماه با 
حضور حجت االسللام و المسلمین 
رهبللر و خانللم اخللوان نماینللدگان 
مللردم اصفهللان در مجلس شللورای 
اسللامی و جمعی از مسئوالن استان 
و پیشکسللوتان و فعاالن عرصه شعر 
و ادبیللات در مجتمع فرهنگی هنری 

استاد فرشچیان برگزار شد.

در شللرایطی که بحث تولید نسخه 
دوباره سللازی »راننده تاکسللی« توسط 
الرس فون تریه سللر و صللدای زیادی 
در قللاره اروپا به پا کرده اسللت مارتین 
اسکورسللیزی کارگللردان ایللن فیلللم 
کاسیک خبر از کارگردانی یک فیلم تازه 
می دهد. به گزارش فارس، این فیلمساز 
می گوید قصللد دارد دوبللاره به دنیای 
گنگسترها برگردد و فیلمی را با حضور 
رابرت دنیرو همکار قدیمی خود بسازد. 
رسللانه های گروهی از همکاری مجدد 
این زوج قدیمی سللینما استقبال کرده 
است، به ویژه  آن که آنها مثل گذشته های 
دور قصد سللاخت فیلمللی با مضمون 

گنگسللتری دارند. اسکورسیزی در این 
رابطه می گوید: مدتی قبل من و رابرت 
)دنیللرو( با هم در ایللن رابطه صحبت 
کردیم که به گذشته ها برگردیم و مثل ایام 
قدیم دوباره سری به آن دنیای رنگارنگ 
گنگسللترها بزنیم. هیچ شللکی وجود 
نللدارد که این فیلم را با بازی او خواهم 
سللاخت. البته حاال دیدگاه من عوض 
شده اسللت و پیرتر شده ام. برای همین 
فیلم گنگستری ام بازتاب حال و احوال 
امروزی من خواهد بود و انتظار نداشته 
باشللید که این کار جدید گنگسللتری 
شللباهت زیادی به فیلم های گنگستری 
دهه 80 و 90 من داشته باشد. قرار است 

اسکورسیزی از یک ماه دیگر با همکاری 
دو فیلمنامه نویس کار نگارش فیلمنامه 
فیلم گنگستری خود را شروع کند ولی 
هنوز معلوم نیسللت او اول این فیلم را 
جلوی دوربین ببرد یا کار ساخت چند 
پروژه جنجالی خود را شللروع می کند. 
رسللانه های گروهی طی چند ماه اخیر 
حداقل از 3 پروژه اسللم برده اند که قرار 
است اسکورسیزی به عنوان کار بعدی 
خود جلوی دوربین ببرد. اسکورسیزی 
و دنیرو قبل از این فیلم هایی مثل کازینو 
)1995(، بر و بچه های خوب )1990(، 
سلطان کمدی )1982( و گاو خشمگین 
)1980(  را بللا همللکاری یکدیگر کار 

کرده اند. اسکورسیزی »راننده تاکسی« را 
در سال 1976 با بازی دنیرو کارگردانی 
کرد. وی خبر تولید نسخه جدید »راننده 
تاکسی« توسللط فون تریه را رد نکرده 
است. این فیلمساز در طول 7 سال اخیر 
تمام فیلم های خود را با حضور لئوناردو 
دی کاپریو ساخته است. همکاری جدید 
ایللن دو درام جنایتکارانه و پررمز و راز 
»جزیره شاتر« است که همین روزها در 
امریکای شللمالی به روی پرده سینماها 
می رود. این فیلم در بخش مسابقه امسال 
جشنواره بین المللی فیلم برلین )که هم 
اکنون در حال برگزاری اسللت( حضور 

دارد.

نمایشللگاه تک عکس های کامللران عدل عصر 
جمعه 30 بهمن 88 در گالری شیرین افتتاح خواهد 

شد.
در این نمایشگاه برای اولین بار در ایران عکس ها 
با تیراژ باال و قیمت پایین عرضه می شللود. کامران 
عللدل با 20 عکس که هر یک از آنهللا در تیراژ 20 
نسخه به فروش گذاشللته می شود در این نمایشگاه 
حضللور دارد. خریللداران می توانند هر عکس را در 
سللایزهای انتخابی سللفارش دهند. عکس های این 
نمایشللگاه متعلق به سللال های 2005 به بعد هستند 
و برای نخستین بار در نمایشگاهی عرضه می شوند. 
این عکس ها ماحصل سللفرهای داخلی و خارجی 

عدل است. 
کامران عدل درباره عکس هایی که در نمایشگاه 
ارائه شللده اسللت گفت، همگی تک عکس هستند، 
آنهللا را از بهترین عکس هایم می دانم و فکر می کنم 
هرکس که پا به نمایشگاه بگذارد یک نمایشگاه زنده 
و پرانرژی را می بیند خاصیتی که در مجموعه عکس  

نیست.
کامللران عدل دربللاره کاهش قیمللت عکس ها 
گفت: بحران اقتصادی دنیا عکاسللان را در فرانسلله 
برآن داشللته تا عکس هللا را در تیراژ بللاال و قیمت 
بسللیار پایین عرضه کنند. همین االن در هلند حراج 
عکسللی دایر اسللت که به همین روش برگزار شده 
است. در این شیوه، مخاطبان با هر جایگاه اجتماعی 
و میزان درآمد می توانند عکس هایی که دوست دارند 
را بخرنللد و در خانه یللا محل کار نصب کنند. تنوع 
در سللایز و نیز تیراژ باال این فرصللت را برای همه 
مللردم فراهم می کند تا با هزینلله کمتر صاحب یک 
اثر هنری ارجینال باشللند من هللم به عنوان هنرمند 
لللذت می برم که عکس هایم در خانه های بیشللتری 

روی دیوار برود.
کامران عدل متولد 1320 تهران و فارغ التحصیل 
کارشناسی عکاسی از انستیتو عکاسی پاریس است. 
وی یکی از اولین عکاسان معماری ایرانی است که 
تاکنون بیش از هزار اساید مربوط به معماری ایرانی 

را ثبت و ضبط کرده است.
این عکاس معماری و بنا، چاپ و انتشار بیش از 
یازده جلد کتاب مصور از ایران و کشورهای جهان، 
عکاسی بیش از سلله هزار اساید از زندگی عشایر 
ایللل بختیاری و عکاسللی بیش از هزار اسللاید از 
مراسم و سالگردهای مذهبی را در کارنامه حرفه ای 

خود دارد.
وی تاکنون نمایشللگاه های متعللددی در داخل 
و خارج از کشللور برگزار کرده اسللت، نمایشللگاه 
واشللنگتن، کارت پستال های غیر عادی، مفتول های 
آهنی، قوطی های کنسرو، سیب زمینی های استامبولی 
و یکی بود، یکی نبود از جمله نمایشللگاه های عدل 

است.
نمایشللگاه تک عکس های کامران عدل تا پنجم 
اسللفند همه روزه به جز دوشللنبه ها از ساعت 11 

صبح تا 8 شب ادامه دارد.

   حامد قصری  
یکی از دوستان حضور و دیدار ما با آقای مطهر هنرمند 
نقاش و ماکت ساز را فراهم آورد. زندگی هنرمندانه، ساده، 
بدون هیاهوهای زندگی ماشینی بیرون، یک ساعت گفتگو 
در مورد آثار، زندگی، هنر، شیوه طرح و اجرا و به سرانجام 
رساندن را در لحظه ای بر ما گذراند. همانند یک خواب. 
متولد 1343 اصفهان، از کودکی نقاشللی و در 10 سالگی 
کار کردن با چللوب و نه نجاری، زخمه های ظریف بر 
چوب بر قلب چوب تا نقش و نگارهای ماندگار بر آن، 
جاودانه شللود. آثاری که از دل می آیند و طرح و خط و 

ربط و نقش آن تا انتها با او ادامه دارد.
اصفهان، طرحی که تا پایانش ندهد، خوابش نمی برد، 
او سللال ها اسللت بیدار است تا اصفهان را تکمیل کند و 

امروز شیراز نیز دغدغه ذهنش  شده.
7 ماه شبانه روزی، خون دل خوردن  بر طرح مسجد 
جامع عتیق به همراه برادرزاده خویش تا به زنده بودن این 
اثر ماندگار کمک دیگری شللود، اداره میراث قول خرید 
داد درست5،6 سال پیش، یک  و نیم میلیون تومان بر آن 
قیمت گذاشللتند، اسللتاد کیانی تاش های زیادی کرد و 
در ابعاد 1/5 در 1/5 متر بسللته شد، حتی کاشی کاری ها 
بللا ویژگی های منحصر به فردش زیبایی اثر را دو چندان 

کللرد اما این اثر ماندگار، همانند ماکت پل خواجو، چهل 
سللتون، مسجد شیخ لطف اهلل، منارجنبان و عالی قاپو در 
گوشلله انبار هنرمند  مشغول خاک خوردن  هستند و اما 
هنر، نمی توان به آسانی از کنار آن گذر کرد، پل شهرستان 
و سی وسلله  پل آغاز زندگی دوباره هنری ایشان بودند و 
آرامگاه حافظ، در سکوت شبانه دست های هنرمند، اثری 
ماندگار که شاید نتوان هیچ قیمت مادی بر آن گذاشت. 
کشللتی ها و ساعت های  قدیمی،از دیگر آثار این هنرمند 
خوش  ذوق و خاق است. نکته ای که بیشتر ما را شیفته 
این هنرمند می کرد عدم گله و شکایت مرسوم از زمین و 

زمان و این و آن  بود.
آقای مطهر حین گفتگو اندکی از کار دست کشیدند 
اما غرق در هنر و اثر خاقه ای که روی آن کار می کردند 
دوباره ایشان را به سمت کار هنری خویش کشاند. لذتی 
که در خراش دادن و حس دسللت ها، بللر دل چوب، با 
عشق و امیدی وصف ناپذیر وسوسه ای بود که ما را از کار 
خبری گمراه کند. احساس می کردیم در این فضای هنری 
اضافه هستیم هنر ماکت سازی به عنوان یک هنر پیش رو 
جایگاه خود را به دست آورده و امید می رود هنرمندانی 
همانند آقای مطهر به زودی جایگاه و شأن هنری خود را 

به دست آورند.

افتتاحیه چهارمین جشنواره استانی شعر فجر با 
معرفی برگزیدگان

یه
 نق

ین
نگ

گاو بازیكاریکاتور

تاریللخ تولد: 1324، محل تولد: سللامان، تاریخ 
شللهادت: 1360/10/1، محل شللهادت: مشهد 

مقدس، مسئولیت: فرماندار شهرستان شهرکرد

بخشی از زندگی نامه شهید
... برای انقللاب زحمات زیادی را تحمل کرد. 
تهمتهللای زیادی بلله او زدند، اما او دسللت از 
انقاب نکشید. ایشان جلسات زیادی تشکیل 
می داد. حتی در خیابان ها بر علیه گروهکها 

سللخنرانی می کرد. یکی از جماتش در 
سللال 58 این بود: »مللردم! والیت 
فقیه یک واقعیت است. بپذیرید 
ایللن واقعیللت را« آن روز اکثللر 
مردم نمی دانسللتند والیت فقیه 
چیست. حاال بیاییم ادعا کنیم آن 
روز می دانستند یا نه؟ اگر امروز 
بگوییم می دانستند درست نگفته 
ایم. چون مردم آن روز به مسائل 

اسامی آگاهی نداشتند.

شهید امامقلی جعفرزاده

جوجه فاختهعکس روز

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO. ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

نمایشگاه کامران عدل در گالری شیرین تهران

اسکورسیزي و دنیرو به دنیاي گنگستري برمي گردند

سی سال ماكت سازی هنرمند اصفهانی در آفرینش نصف جهان 
دست های هنرمند روح ا... مطهر
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كالم نور
امام محمد باقر )ع(:

ــش از یکدیگر اصرار ورزند، ولی اصرار در  ــت ندارد كه مردم در خواه خداوند دوس
خواهش از خودش را دوست دارد.
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