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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
صفـحهصفـحه

مهندس علی ابراهیمی، رئیس 
س��ازمان مس��کن و شهرس��ازی 
اس��تان، ب��ا بی��ان ای��ن مطلب که 
افزایش س��قف وام مسکن در سه 
بخش مسکن مهر، صنعتی سازی 
و روستایی اس��ت، تصریح کرد ...

شهرستانها/ ادامه در  صفحه 4

انتخاب اداره کل راه و ترابری 
استان اصفهان به عنوان 
دستگاه منتخب استاندار

در دوازدهمین یادواره شهید رجائی اداره کل 
راه و ترابری استان اصفهان عنوان دستگاه منتخب 

استاندار را کسب کرد.
 در آیین یادواره ش��هید رجائی که با حضور 
دس��تگاههای اجرای��ی اس��تان در مح��ل س��الن 
گردهمایی ه��ای اداره کل راه و تراب��ری اس��تان 

برگزار شد ...    
     شهرستان ها/ ادامه در  صفحه

به کجا می رویم؟
افزایش مصرف نوشابه های 

گازدار ؛ کاهش مصرف 
لبنیات!!!

مص��رف، مانن��د هر عمل دیگ��ری، علت ها و 
معلولهایی دارد. علت مصرف، طبیعتاً نیاز و معلول یا 
نتیجه آن، کاهش منابع، افزایش ضایعات، تولید بیشتر 
و... اس��ت. حال اگر علت مصرف به هر دلیلی تغییر 
کند به احتمال زیاد نتیجه آن هم تغییر خواهد کرد. به 
طور کلی هر عامل��ی که مصرف را تحت تأثیر قرار 
دهد خود به خود عوامل پس از مصرف را هم تغییر 

خواهد داد ...    
              جامعه/ ادامه در  صفحه

نقد کتاب »دا« در اصفهان
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل حفظ 
آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اصفهان، 
ب��ه همت ای��ن اداره کل، کت��اب »دا« که یکی از 
پر تیراژترین کتب دفاع مقدس اس��ت با حضور 
استادان، نویسندگان و دانش��جویان روز دوشنبه 
88/12/3 س��اعت 10 ت��ا 12 در ت��االر صائ��ب 

دانشگاه اصفهان نقد می شود ...    

   فرهنگ و هنر/ ادامه در  صفحه

 سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان در آستانه عید 
نوروز و سال جدید بر آمادگی مسئوالن شهر و استان برای 

پذیرایی از میهمانان نوروزی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر اصفهان، 
مهندس ابوالفضل قربانی تالشها و اقدامات مسئوالن ستاد 
رفاه مس��افران نورزوی برای پذیرایی از میهمانان در نوروز 
س��ال 1388 را مطل��وب و قاب��ل تقدیر دانس��ت و گفت: 

مسئوالن ذیربط باید این اقدامات را بازنگری و مشکالت و 
نقاط ضعف آنها را رفع و نقاط قوت را تقویت کنند.

وی تعامل، همکاری و هماهنگی شهرداری و دستگاهها 
و سازمانهای ذیربط برای استفاده از پتانسیلهای موجود در 
جهت اس��کان و پذیرایی از مس��افران در ایام نوروز س��ال 
آینده را مورد تأکید قرار داد و افزود: مسئوالن امر باید دقت 
و توجه الزم را داش��ته باش��ند که مشکلی برای شهروندان 

اصفهان به وجود نیاید و امکانات رفاهی برای آنان نیز فراهم 
شود. سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان کنترل بیشتر 
قیمتها توسط مسئوالن در ایام پایانی سال جاری را خواستار 
ش��د و گف��ت: هرگونه افزایش قیمت تح��ت هر بهانه ای 
خالف بوده و مسئوالن مربوطه باید از هرگونه سوء استفاده 
جلوگیری کنند و اجازه ندهند بدون دلیل هزینه های مردم 

افزایش یابد.  

لـزوم افزایش آمادگـی شهـر اصفهـان 
برای پذیرایـی از میهمـانان نـوروزی

امام جمعه شهرکرد:
در سفر رئیس جمهوری پروژه های 

بزرگ مد نظر باشد
نماینده ولی فقیه در اس��تان و 
امام جمعه شهرکرد گفت: در دور 
سوم س��فر ریاس��ت جمهوری و 
هیأت دولت به استان، پروژه های 
بزرگ باید مد نظر مسئوالن باشد. 

آیت اهلل محمدرضا ناصری یزدی در نشست شورای فرهنگی عمومی 
استان افزود: پروژه های بزرگ پروژه هایی کوچکتری به همراه دارد و 
باید پروژه هایی که برای تصویب در هیأت دولت از س��وی مس��ئوالن 

استانی ارائه می شود ...
شهرستانها/ ادامه در  صفحه 4

نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی:
ادعاهای مطالعات نظامی در گزارش 
آژانس جعلی و دروغ است

پاسخ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به برخی ادعاها 
مبنی بر تهدید بودن ناوشکن جماران 
برای منطقه

مدیرعامل باشگاه سپاهان: 
هویت سپاهان فنا ناپذیر است.

در آس��تانه مس��ابقات فوتب��ال 
جام باش��گاههای آس��یا، کنفرانس 
مطبوعاتی مدیر عامل و س��رمربی 
باشگاه فرهنگی – ورزشی سپاهان 
اصفه��ان، روز جمع��ه در س��الن 

اجتماعات هتل آسمان با حضور جمع کثیری از خبرنگاران و عکاسان 
ورزش��ی و اصحاب رسانه برگزار شد. ساکت با اشاره به فعالیت های 

باشگاه سپاهان اعالم کرد ...
ورزشی/ ادامه در  صفحه 7

ت اول( 
)نوب

ــتیبانی  ــتان اصفهان در نظر دارد انجام امور خدماتی و پش اداره کل تعاون اس
خود را در سال 1389 از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط، 
دارای گواهی صالحیت واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت 
دریافت اوراق مناقصه حداکثر تا تاریخ 88/12/11 به امور اداری اداره کل و یا 

به سایت www.esftaavon.ir مراجعه نمایند.
نشانی: بلوار آئینه خانه، اداره کل تعاون استان اصفهان

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
اداره کل تعاون استان اصفهان

وزارت تعاون

آگهـی مناقصه
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ساخت مسکن مهر در 
چهارمحال و بختیاری سرعت می گیرد



سراسری
چه خبر از پایتخت ایران

نماینده ای��ران در آژانس بین المللی 
انرژی اتم��ی، ادعاهای مطرح ش��ده در 
گزارش اخیر آژانس درباره برنامه هسته ای 
ای��ران را دروغ و مبتن��ی ب��ر اطالع��ات 

نادرست و بدون اعتبار دانست. 
به گزارش فارس، علی اصغر س��لطانیه 
در گفتگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: 
ادعاهای وارده در گ��زارش اخیر آژانس 
بین المللی انرژی هس��ته ای درباره برنامه 
هس��ته ای صلح آمی��ز ایران، ب��ا تکیه بر 
اطالعاتی بی پایه و اس��اس تهیه ش��ده و 
ه��دف از آن طوالنی ک��ردن این قضیه و 
ایجاد شبهه در صلح آمیز بودن برنامه هسته ای 
ایران به ویژه پس از موفقیت آژانس و ایران 
در حل همه مسائل حل نشده درخصوص 

این برنامه است. 
وی با اشاره به سیاسی شدن موضوع 
گفت: ادعای مطالعات نظامی که بعداً آن 

را مطرح کردند متکی به مدارک جعلی و 
دروغین و برای ایجاد تردید در صلح آمیز 

بودن برنامه هسته ای ایران است. 

سلطانیه:
ادعاهای مطالعات نظامی در گزارش آژانس 

جعلی و دروغ است

 برای پاسخگویی در کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور مییابند؛
 وزیر کشور، امور خارجه و دفاع 

رئی��س کمیس��یون توس��عه و عمران 
ش��هری شورای اسالمی شهر تهران گفت: 
ش��ورا آمادگی دارد هم��ه تخصیص های 
ص��ورت گرفت��ه از بودج��ه امس��ال ب��ه 
بخ��ش حمل و نقل عموم��ی تهران را در 
اختی��ار نماینده های مجلس بگ��ذارد. به 
گزارش ش��هر، حمزه ش��کیب با بیان این 
مطلب اف��زود: اگ��ر نماینده های مجلس 
می خواهند به منظور بررسی بودجه سال 
آینده گزارشی از میزان دریافتی های شهر 
ته��ران در بخش حمل و نق��ل عمومی از 
بودجه امس��ال داشته باش��ند، درخواست 

خود را به شورای شهر ارائه دهند. 

گفتنی اس��ت، پیش از این تعدادی از 
اعضای کمیس��یون عمران مجلس شورای 
اس��المی از جمل��ه رئیس این کمیس��یون 
اعالم کرده بودند اگر شورای شهر گزارشی 
از میزان دریافتی های شهر تهران از بودجه 
حمل و نقل امس��ال ارائه دهد، در تدوین 

بودجه سال آینده مفید خواهد بود. 
ش��کیب در پاس��خ ب��ه این خواس��ته 
نماینده های مجلس اظهارک��رد: باید این 
درخواس��ت به صورت رس��می از سوی 
مجلس به شورای اسالمی شهر ارائه شود 
تا به س��رعت آمار و ارقام مورد نیاز را در 

اختیار ایشان بگذاریم.

برای ترافیک شب عید تهران برنامه ریزی 
می شود

در صورت درخواست قوه مقننه 
بودجه های دریافت نشده حمل و نقل عمومی 

تهران به مجلس ارائه می شود

 »منوچه��ر متکی« وزیر امور خارجه، 
»مصطف��ی محمدنج��ار« وزیر کش��ور و 
سردار سرتیپ »احمد وحیدی« وزیر دفاع 
و پش��تیبانی نیروهای مسلح هفته جاری 
برای پاسخگویی به س��ؤاالت نمایندگان 
در کمیس��یون امنی��ت مل��ی و سیاس��ت 

خارجی مجلس حضور می یابند.    
اس��اس  ب��ر  ایرن��ا و  ب��ه گ��زارش 
دس��تور هفتگی کمیس��یون های مجلس، 
وزی��ر کش��ور روز یکش��نبه در جلس��ه 

کمیس��یون امنی��ت ملی حاضر می ش��ود
 ت��ا ب��ه 9 س��ؤال نمایندگان پاس��خ دهد 

ک��ه در ای��ن میان یک��ی از س��ؤاالت از 
نماین��دگان طراح��ی  از  ت��ن   9 س��وی 
ش��ده اس��ت. وزیر امور خارجه نیز روز 
س��ه ش��نبه میهمان این کمیس��یون است 
تا رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی به 6 سؤال 
نماین��دگان پاس��خ ده��د. وزی��ر دفاع و 
پش��تیبانی نیروهای مس��لح دیگر میهمان 
اعضای کمیسیون امنیت ملی در روز سه 
ش��نبه است که باید به س��ؤاالت 6 تن از 

نمایندگان پاسخ دهد. 

س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس گفت: توان 
دفاعی جمهوری اسالمی ایران به هیچ 
وجه در راس��تای تقابل با کشورهای 
همسایه و منطقه نیست و صرفًا برای 

صلح و ثبات است.    
کاظم جاللی در گفتگو با ایرنا، درباره 
ادعای رسانه های غربی در خصوص 
تهدید امنیت منطقه از سوی ناوشکن 
جماران خاطر نش��ان کرد: جمهوری 

اس��المی هم��واره ت��وان خ��ودش را در 
خدمت جهان اس��الم و کشورهای منطقه 

و در راستای حمایت از آنها می داند. 
جاللی اظهار داش��ت: قدرت های بزرگ 
دنی��ا چون می خواهن��د در عرصه علم و 
تکنولوژی منحصر باش��ند و دیگران وارد 
ای��ن اردوگاه فناوری، دانش، توان و علم 
نشوند لذا تالش می کنند کشورهایی که 
این توان را به دس��ت می آوردند، آنها را 
در تقابل با کش��ورهای منطقه و همسایه 

نشان دهند. 

وی اف��زود: ب��ه همین دلی��ل در قبال هر 
پیش��رفت و تکنول��وژی ک��ه جمهوری 
اس��المی ایران ب��ه عنوان ح��ق خودش 
تبلیغاتی  به خدمت می گی��رد، جنج��ال 
راه می اندازند و آن را در راستای ضدیت 
با کشورهای دیگر قلمداد می کنند و یک 

نوع ایران هراسی ایجاد می کنند. 
جالل��ی تصریح کرد: غربی ه��ا به دنبال 
طرح ایران هراسی هستند تا پس از ایران 
هراسی، ایران گریزی را شکل دهند تا به 
انزوای ایران بینجامد و نهایتًا و طرح ایران 

ستیزی در پیش بگیرند. 

وی خاطر نش��ان کرد: در راستای این 
طرح اس��ت که تالش می کنند توان 
جمهوری اسالمی ایران را در تعارض 

با کشورهای دیگر قرار دهند. 
جالل��ی در ادام��ه اظهار داش��ت: اگر 
به ت��وان ملی خودم��ان روی بیاوریم 
می توانیم با جمع کش��ورهای منطقه 
یک امنیت دس��ته جمعی و با ثبات در 
راستای منافع منطقه دست پیدا بکنیم. 
وی تأکی��د ک��رد: همزم��ان ب��ا ب��ه
 بهره برداری رس��یدن ناوش��کن جماران، 
رهبر معظ��م انقالب مقوله امنیت دس��ته 
جمعی را مطرح می کنند که این پیام بسیار 

مبارکی برای کشورهای منطقه است. 
جاللی تصریح کرد: بای��د بدانیم حضور 
ناوها و قدرت های نظامی فرا منطقه ای 
و ارت��ش آنه��ا ک��ه ام��روز در منطقه ما 
بسیار زیاد هس��تند، تهدیدی برای امنیت 
منطقه هس��تند و کش��ورهای منطقه این 
را می فهمن��د و نباید تحت تأثیر جنجال 

رسانه ای غرب قرار گیرند. 

نایب رئیس کمیسیون عمران 
مجلس ش��ورای اسالمی از پایان 
بررسی بودجه س��ال 89 در این 
کمیسیون خبرداد و گفت: در این 
بررس��ی اعتبار حمل و نقل ریلی 
ش��هرها در بودجه س��ال آینده 2 
ه��زار میلیارد تومان تعیین ش��د. 
محمد حس��ین مقیمی در گفتگو 
ب��ا خبرن��گار »ش��هر« در م��ورد 
نتیجه بررسی بودجه سال 89 در 
کمیسیون عمران گفت: دولت در 

بخش حمل و نقل ریلی شهرها برای سال 
آینده پیشنهاد اعتباری بالغ بر یک هزار و 
185 میلیارد تومان را مطرح کرده بود،که 
کمیس��یون در بررسی خود این مبلغ را به 

2 هزار میلیارد تومان افزایش داد. 
وی اف��زود: همچنی��ن قرار ش��د در 
س��ال آینده نزدیک ب��ه 700 میلیون دالر 
از حس��اب صندوق ذخی��ره ارزی برای 

اس��تفاده در توسعه مترو برداشت 
شود. 

نایب رئیس کمیس��یون عمران 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
عالوه براین مبلغی از صندوق توسعه 
ملی برای خرید تجهیزات قطارهای 
مت��رو در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
ک��رد:  خاطرنش��ان  مقیم��ی 
براساس قانون چهارم توسعه سهم 
حمل و نقل ریلی از حمل و نقل 
عمومی باید به 30 درصد برسد که 

در حال حاضر این رقم 6 درصد است. 
وی افزود: همچنین براس��اس قانون 
باید دولت 50 درصد از س��هم ساخت و 

تجهیز مترو را پرداخت کند. 

مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اسالمی در گزارش��ی با بررسی چگونگی 
اج��رای قانون س��اختار نظام جام��ع رفاه 
و تأمی��ن اجتماعی تأکید ک��رد:  الزام ها و 
بایده��ای تش��کیل وزارت رف��اه و تأمین 
اجتماعی همچنان به قوت خود باقی است.    
به گزارش ایرن��ا، در این گزارش که 
توس��ط دفت��ر مطالعات اجتماع��ی مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس تهیه ش��ده، آمده 
اس��ت:   قانون س��اختار نظ��ام جامع رفاه 
و تأمی��ن اجتماع��ی که حاص��ل بیش از 
پنج س��ال کار کارشناس��ی در حوزه های 
و  سیاس��تگذاری  اجرای��ی،  مختل��ف 
قانون گذاری اس��ت، دارای ویژگی هایی 
اس��ت که آن را از سایر قوانین این بخش 

متمایز می سازد. 
براس��اس این گزارش، این ویژگی ها 
ناش��ی از الزامات تاریخ��ی، اجتماعی  و 
سیاسی است که خود در یک دوره زمانی 
خاص منج��ر به تدوی��ن و تصویب این 

قانون شده است. 
مرک��ز پژوهش های مجل��س در این 
گ��زارش همچنین، تبیی��ن حقوق مردم و 
تکالیف دولت در نظ��ام تأمین اجتماعی، 
تعیی��ن جهتگیری ه��ا و مس��یر اصل��ی 
حرک��ت قلمرو حمایت��ی، تعیین اصول و 
سیاست های بخش نظام تأمین اجتماعی، 
تعیین م��رز قلمرو حاکمیت��ی و اجرایی، 
تعیین ح��دود مس��ئولیت، مش��ارکت و 
دخالت دولت در نظام تأمین اجتماعی را 
از دیگر مواردی نام برده که برای نخستین 

بار در این قانون تصریح شده است. 
در ادام��ه این گ��زارش با اش��اره به 
مطالعات در این زمینه آمده اس��ت: نتایج 
ای��ن مطالعه نش��ان می ده��د آن بخش از 
مف��اد قانون س��اختار نظام جام��ع رفاه و 
تأمی��ن اجتماع��ی ک��ه مربوط ب��ه وظایف 
اختصاصی س��ازمان ها و نهادهای بیمه ای و 
حمایتی بوده، در چارچوب قوانین و مقررات 

خاص آن حوزه ها اجرا شده است. 

در این گزارش همچنین تأکید ش��ده 
است: آنچه به وظایف حاکمیتی یا ستادی 
وزارت رف��اه و تأمین اجتماعی، ش��ورای 
عالی رفاه و تأمین اجتماعی و شورای عالی 
بیمه خدمات درمانی مربوط اس��ت، بعضًا 
اجرا نشده و برخی از مواردی هم که اجرا 

شده، اهداف  آن تحقق نیافته است. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، مجموع��ه 
الزامات و بایس��ته های تش��کیل وزارت 
رفاه و تأمی��ن اجتماعی همچنان به قوت 
خود باقی اس��ت و ب��ا توجه به ضرورت 
ساماندهی بیمه  های اجتماعی و سالمت، 
ض��رورت توس��عه و تعمی��ق خدم��ات 
حمایت��ی و مهمتر از همه لزوم طراحی و 
استقرار » نظام تأمین اجتماعی چند الیه« 
در یک ساختار منسجم و یکپارچه، تداوم 
و فعالی��ت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی 
در جه��ت تحقق کام��ل اه��داف قانون 
ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی 

ضرورت دارد. 

ش��هرداری تهران برای پیشگیری از به 
وجود آم��دن ترافیک س��نگین در روزهای 

پایانی سال برنامه ریزی می کند. 
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران 
در گفتگو با »شهر« از برنامه ریزی های ویژه 
معاونت حمل و نقل ترافیک برای روزهای 
پایانی س��ال خب��ر داد و گفت: ش��هروندان 
نیز باید س��اعت رفت و آم��د و مکان های 
خرید را تنظیم ک��رده و از عبور و مرور در 
ساعت های سنگین ترافیک خودداری کنند. 
وی با اش��اره به ثبات تعداد وسایط حمل و 
نقل عمومی در ش��هر گفت: ما نمی توانیم 
در موقعیت ه��ای ویژه مثل روزهای پایانی 
س��ال تعداد مت��رو و اتوب��وس و یا عرض 
خیابان ها را افزایش دهیم اما با برنامه ریزی 
و همکاری شهروندان می توان حجم رفت 

و آمدها را کنترل کرد. رئیس ش��ورای شهر 
ته��ران در ادامه ب��ه تصویب قانونی مبنی بر 
پرداخت ساالنه مبلغی به شهرداری ها برای 
تأمین وسایط نقلیه عمومی خبر داد و گفت: 
این قانون س��ال 86 تصویب شد و قرار بود 
دولت هر سال 4 هزار میلیارد برای خریداری 
وسایط نقلیه درون شهری اختصاص دهد که 

متأسفانه تاکنون اجرا نشده است. 
به گفته چمران هدف اصلی از تصویب 
این قانون پایین آوردن سوخت و تغییر رفتار 
شهروندان و سوق آنها به استفاده از وسایل 
نقلیه عمومی بود. چم��ران در عین حال از 
اتمام بودجه بندی شهرداری تهران خبر داد و 
گفت: اگر اضافه درآمدی وجود داشت برای 
پروژه های��ی که در اولویت دوم ش��هرداری

قرار دارند، صرف می شود.

مرکز پژوهش های مجلس:
 الزام های تشکیل وزارت رفاه همچنان باقی است

در راستای توسعه مترو
  700 میلیون دالر از صندوق ذخیره ارزی برداشت می شود

مدیرعامل س��ازمان تأمی��ن اجتماعی 
گفت: این سازمان امس��ال نه تنها بحران 
نداش��ته بلکه با مدیریت منابع و مصارف 
در آمدهای آن 6/5 درصد رش��د داش��ته 

است. 
علی ذبیحی در نشستی خبری افزود: 
همه درآمدهای پیش بینی ش��ده طی 10 
ماهه گذشته در س��ازمان تأمین اجتماعی 
محقق ش��ده اس��ت و عالوه ب��رآن 600 
میلیارد توم��ان هم اضاف��ه بردرآمدهای 
بیمه ای مصوب در بودجه امس��ال تحقق 

یافته است. 
وی افزود: درآمد سازمان تأمین اجتماعی 
از محل درآمد های بیم��ه ای در بودجه 
س��ال 88، 8900 میلیاردتومان پیش بینی 

شده بود. 
مدیرعامل س��ازمان تأمی��ن اجتماعی 
افزود: امس��ال دولت هزار میلیارد تومان 
از بده��ی خود را در قالب فروش س��هام 
شرکت مخابرات ایران به تأمین اجتماعی 
پرداخ��ت کرد و امیدواریم هزار تا 1500 
میلیارد تومان دیگر از بدهی تعهد ش��ده 
دولت ب��ه این س��ازمان تا پایان اس��فند 

پرداخت شود. 
ذبیحی گفت: براس��اس الیحه بودجه 

سال 89 کل کشور، دولت قرار است 700 
میلیارد تومان دیگ��ر از بدهی خود را به 
تأمین اجتماعی در س��ال آینده پرداخت 

کند. 
وی س��ر جمع بده��ی دولت به تأمین 
اجتماعی را حدود 19ه��زار 500 میلیارد 

تومان اعالم کرد. 
مدیر عامل س��ازمان تأمین اجتماعی 
گف��ت:  ای��ن س��ازمان با وجود مش��کل 
کمب��ود نقدینگی، به هم��ه تعهدات خود 
در قبال بیمه شدگان عمل کرده و حقوق 
بازنشستگان و کارکنان این سازمان را هم 

تا پایان اسفند پرداخت کرده است. 

 محمد مه��دی مفت��ح در مصاحبه با 
خبرن��گار واح��د مرکزی خب��ر گفت: در 
نخستین مرحله از بررسی جزئیات الیحه 
بودجه س��ال آینده کل کش��ور درآمدهای 
مالیاتی بررس��ی ش��د. وی افزود: مجموع 
درآمدهای مالیاتی دولت در الیحه بودجه 
س��ال 89 ح��دود 39 هزار میلی��ارد تومان 
پیش بینی شده است که بیش از 30 درصد 
نسبت به عملکرد سال 88 رشد دارد. مخبر 
کمیسیون تلفیق تصریح کرد: برای پیشگیری 
از کس��ری بودجه و دس��تیابی دقیق تر به 
درآمده��ای پیش بینی ش��ده، اجزاء منابع 
مالیاتی از معاونت برنامه ریزی خواسته شد 
ک��ه با همکاری خوب آنان، جزئیات منابع 
درآمدی از مالیات بر شرکت ها،  مالیات بر 
درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات 
و مالیات کاال و خدمات در اختیار کمیسیون 

تلفیق قرار گرفت تا امکان بررسی دقیق تر 
منابع درآمدی فراهم شود. 

رشد 6/5 درصدی درآمد
 سازمان تأمین اجتماعی  

مخبر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی 
از آغاز بررسی جزئیات الیحه بودجه 89 کل 

کشور در این کمیسیون خبر داد

پاسخ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به 
برخی ادعاها مبنی بر تهدید بودن ناوشکن 

جماران برای منطقه 

جهان نما

یک روز پس از وقوع کودتای خونین 
در نیج��ر که به س��رنگونی مم��دو تانجا 
رئیس جمه��وری ای��ن کش��ور انجامید، 
اتحادی��ه آفریقا عضوی��ت نیجر را در این 

اتحادیه به حال تعلیق در آورد.    
این در حالی است که کودتاچیان با لغو 
مقررات آمد و ش��د، کنترل خود را بر این 

کشور غنی از اورانیوم محکم کردند. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در عین حال 
ش��اهدان عینی اعالم کردند هزاران نفر از 
مردم به خیابانها آمده و کودتای اتفاق افتاده 
در کشورش��ان را جش��ن گرفته و حمایت 

خود را از سربازان ابراز داشتند. 
رئیس ش��ورای صلح و امنیت اتحادیه 

آفریق��ا گف��ت: از ای��ن به بع��د، نیجر در 
فعالیتهای ما نقشی نخواهد داشت. 

وی اظهار داش��ت: م��ا ضمن محکوم 
ک��ردن کودت��ا، تحریمهای��ی علی��ه نیجر 
اعمال کردیم. نقش نیجر در تمام فعالیتهای 

ما به حال تعلیق در آمده است. 
در حالی ک��ه محکومیت این کودتا از 
سوی مجامع بین المللی و کشورها از جمله 
امریکا، فرانسه قدرت استعماری سابق در 
نیج��ر و اتحادیه اروپا ادام��ه دارد، هیأت 
حاکم��ه نظامی پس از دس��تگیری رئیس 
جمهوری و انح��الل دولت وی، مقررات 
منع آمد و شد را لغو کرده و اجازه رفت و 

آمد آزادانه را به مردم دادند. 

س��رگئی الوروف وزی��ر امور خارجه 
روس��یه ادعای مقام ه��ای امریکایی مبنی 
بر اینکه روس��یه و امریکا در قبال موضوع 
هس��ته ای ای��ران موضع واح��د دارند را 

رد کرد.    
به گ��زارش ایرن��ا، وی در مصاحبه با 
رادیو » اکو مس��کو » با اشاره به اینکه این 
ادعا ناصحیح، نادرس��ت و دور از واقعیت 
اس��ت، اف��زود: هرچند روس��یه و امریکا 
نق��ض نظام جلوگیری از انتش��ار س��الح 
هس��ته ای را غیرقابل قب��ول می دانند اما 
شیوه های دو کشور برای تحقق این امر با 

هم مطابقت نمی کند. 
وزیر امور خارجه روسیه گفت: بر خالف 

امریکا ما با ایران همسایه نزدیک هستیم. 
الوروف با اش��اره به س��ابقه طوالنی 
رواب��ط تاریخ��ی فدراس��یون روس��یه و 
ای��ران گفت: با این کش��ور در زمینه های 
اقتصادی، انسانی و فنی- نظامی همکاری 

می کنیم و جمهوری اسالمی ایران شریک 
ما در دریای خزر است. 

وی تصری��ح ک��رد: به همی��ن خاطر 
در ب��اره رویدادهای��ی که در این کش��ور 
و پیرام��ون آن رخ می ده��د، بی تفاوت 

نیستیم. 
در همی��ن حال وزیر خارجه روس��یه 
گف��ت.: طرح ای��ن مس��أله که ای��ران از 
همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
خودداری خواهد ک��رد، باعث نگرانی ما 

شده است. 
الوروف گفت: سران ایران اعالم می کنند 
حق غنی سازی اورانیوم را دارند و حقیقتًا 
ای��ن نوع فعالیت در پیم��ان ان.پی.تی منع 
نشده است زیرا هنگام تنظیم پیمان مزبور 
هیچ ک��س پیش بینی نمی کرد که فناوری 
غنی سازی اورانیوم در اواخر قرن بیستم و 
قرن حاضر میالدی اینچنین به آسانی قابل 

دسترسی باشد. 

عضویت نیجر در اتحادیه آفریقا به حال 
تعلیق درآمد

الوروف در قبال موضوع هسته ای ایران
موضع واحد بین روسیه و امریکا را رد کرد 

بهاءالدین حس��ن نماینده مجلس خلق 
س��وریه گفت: جمهوری اس��المی ایران و 
سوریه در کنار هم در برابر فشارهای خارجی 
ب��ه خاطر منافع مش��ترک و راهبردی ش��ان 
در منطقه، ایس��تادگی می کنند وی به بهانه 
گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی و
 به��ره برداری مغرضانه غ��رب علیه ایران و 
سوریه در گفتگو با ایرنا افزود: جهان از روابط 
نزدیک و دوستانه این دو کشور و تأثیر آنها در 
منطقه آگاه است، لذا غرب و برخی کشورها 
می خواهند به بهانه های گوناگون این روابط 
و تأثیر آن را کم رنگ جلوه دهند. حسن ادامه 
داد: جمهوری اسالمی همیشه حسن نیت خود 
را در برنامه هسته ای صلح آمیز اعالم کرده و 
این مسأله چندین بار در گزارش های آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نیز آمده است.وی افزود: 
ایران زیر نظر بازرسان آژانس به فعالیت های 
خود ادامه می دهد و ادعاهای تولید س��الح 
و کالهک های اتمی توسط امریکا و غرب 
دروغ است.  وی خاطرنشان کرد: دلیل اصلی 
این اتهام ها، به خاطر مواضع سیاسی ایران در 
منطقه به ویژه حمایت از مقاومت اس��المی 
در برابر دشمن صهیونیستی است. این مقام 
سوری تأکید کرد: س��وریه نیز با حمایت از 
سیاست های ایران در منطقه و تا استرداد کامل 

حقوق و اراضی اش��غالی ایستادگی می کند. 
حسن گفت: مقاومت ما در منطقه برای اشغال 
اراضی و یا تس��لط بر منابع دیگر کش��ورها 
نیست، بلکه یک مقاومت انسانی و اسالمی 
برای استرداد حقوق مردم مظلوم و بی دفاع از 
رژیم صهیونیستی است. نماینده مجلس خلق 
سوریه اظهار داشت: ایران و سوریه با حمایت 
از مقاومت خواهان برقراری صلح عادالنه و 
فراگیر در منطقه هستند. وی تصریح کرد: رژیم 
صهیونیستی هیچ زمان به ندای صلح و سازش 
از سوی امریکا، سازمان ملل متحد و یا جامعه 
جهانی پاسخ مثبت نداده است و تا زمانی که 
نیت واقعی در این زمینه نداشته باشد، صلحی 
به وق��وع نخواهد پیوست.حس��ن با طرح 
سؤالی افزود: چرا جهان در برابر سالح های 
اتمی اسرائیل و انبارهای تسلیحاتی این رژیم 
که سرش��ار از انواع س��الح های ممنوعه و 
خطرناک است و قابلیت نابودی نیمی از جهان 
را دارد، سکوت اختیار کرده و داعیه تولید این 
سالح ها و خطر آن از سوی کشورهای دیگر 
را دارد؟ وی تأکید کرد: ما در مقابل ادعاهای 
دروغین و تهدیدهای توخالی استکبار جهانی، 
همچنان به روابط خود با جمهوری اسالمی 
ادامه داده و در کنار ترکیه برای برقراری صلح 

و ثبات در منطقه تالش می کنیم.

نماینده سوریه:
 تهران و دمشق در برابر فشارهای خارجی 

ایستادگی می کنند

مجمع تشخیص مصلحت نظام از مردم 
فهیم ایران اس��المی که لحظات حساس را 
به خوبی درک می کنند و وحدت، انس��جام 
و پافش��اری خود را ب��ر ارزش های انقالب 
اس��المی در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن به 
نمایش گذاش��تند، قدردانی کرد. به گزارش 
واحد مرکزی خبر، محسن رضایی در پایان 
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید 
بر قدردانی اعضای مجمع از حضور پرشور 
مردم در حماسه راهپیمایی 22 بهمن گفت: 
حقیقتًا  حضور مردم در این راهپیمایی توانست 
هم اقتدار مل��ت بزرگ ای��ران را به نمایش 
بگذارد و هم موجب یأس و ناامیدی دشمنان 
ایران اس��المی ش��ود. دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام افزود: راهپیمایی باشکوه ملت 
ایران در 22 بهمن همچنین موجب تقویت 

ارزش های انقالب شد که دهها هزار جوان 
ف��داکار ایران��ی برای تثبی��ت آن خون خود 
را ف��دا کردند. وی گف��ت: در راهپیمایی 22 
بهمن ارزش های انقالب همچون استقالل، 
آزادی، جمهوری اسالمی و والیت فقیه، بار 
دیگر تقویت شد و بدون تردید این راهپیمایی 
دستاوردهای بزرگی داشت که مورد تأکید و 
حمایت اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
نظام قرار گرفت. رضایی افزود: دش��منان به 
جای اینک��ه از راهپیمایی ه��ای ملت ایران 
درس عب��رت بگیرند همچن��ان ناامیدانه در 
خلیج فارس و جهان اس��الم به توطئه گری 
مش��غول و به دنب��ال این هس��تند بین ما و 
کشورهای عربی و اسالمی فاصله بیندازند که 
البته دشمنان به هیچ وجه موفق نخواهند شد. 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین 

با اشاره به کینه توزی های رژیم صهیونیستی 
درقب��ال ملت بزرگ ایران تصریح کرد: رژیم 
صهیونیستی باید بداند اگر بخواهد در جایی به 
منافع ملی ایران ضربه بزند حتماً ایران ساکت 
نخواهد نشس��ت. رضای��ی گفت: همچنین 
امری��کا هم این را بداند ک��ه اگر بخواهد به 
دخالت در منطق�ه خلی�ج فارس و بازرسی 
کشتی ها بپردازد، قطعاً این موضوع دخالت 
در امور داخلی ایران محس��وب می شود و 
ایران در قبال این کارها بی تفاوت نیست. دبیر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: 
تالش همه مس��ئوالن این است که راه های 
مسالمت آمیز در منطقه و دنیا در پیش گرفته 
شود و با تعامل به حل و فصل مسائل بپردازیم 
که دولت نیز هم اکنون بر همین اس��اس در 

روابط خارجی خود عمل می کند. 

قدردانی مجمع تشخیص مصلحت نظام از ملت
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اشاره برکت سفره های دیروز؛ مرثیه ضایعات امروز
ــت؟ نان به آن دسته از غذاها اطالق  نان چیس
می ش��ود که با پخت��ن، بخارپز کردن و یا س��رخ 
کردن خمیری که متش��کل از آرد و آب است، تهیه 

می شود.
 در بیش��تر خمیره��ا نم��ک هم الزم اس��ت و 
معموالً از یک ماده برای ور آمدن خمیر نان استفاده 
می کنند. در تهیه نان به غیر از نمک، مخمر، روغن 
و آب و گاهی برخ��ی ادویه جات، از انواع غالت 
اس��تفاده می کنند و انواع بس��یار متفاوت��ی نان را 
عرضه می کنند. نان در سراس��ر دنی��ا، یک غذای 
اصلی محس��وب می ش��ود. معم��والً از آرد گندم 
خمیری تهی��ه می کنند که به کمک خمیر مایه، ور 
می آید و حجمش زیاد می شود و در نهایت درون 

تنور یا فر آن را می پزند.
 معم��والً از آرد گن��دم در تهی��ه نان اس��تفاده 
می کنند، چون س��بب حالت اسفنجی و تردی نان 
می شود، اما گاهی آرد گندم سیاه، جو، ذرت و جو 
دوس��ر هم یا به تنهایی یا مخل��وط با آرد گندم در 

تهیه نان به کار می روند.
ــف: تفاوت های  ــان در فرهنگ های مختل ن
چش��مگیری در ط��رز تهیه نان در نق��اط مختلف 
دنیا وج��ود دارد. در ایران، ج��دا از تهیه نان های 

فانتزی که طرز تهیه آنها از خارج آمده، انواع سنتی 
نان پخت می ش��ود؛ از جمله نان لواش، س��نگک، 
برب��ری، تافتون که هر کدام طرز تهیه ویژه خود را 

دارند. در کش��ورهای خارجی معموالً از نان هایی 
ک��ه بافت صافی داش��ته و به ص��ورت برش های 
نازک بس��ته بندی شده اند اس��تفاده می کنند. این 

نان ه��ا به نان تس��ت )toast( معروفن��د. در تهیه 
انواع س��اندویچ معموالً از گ��روه دیگری از نان ها 
تحت نام باگت)baguette( اس��تفاده می ش��ود. 
ای��ن نان ها ضخیم هس��تند و داخل ش��ان فضای 
آزادی وج��ود دارد که مواد داخل س��اندویچ را در 
این قس��مت جا می دهن��د. نانواها اغلب از کنجد، 
هم ب��رای تزئین و هم برای طعم دادن به انواع نان 

استفاده می کنند.
انواع نان:

- نان س��فید، نانی اس��ت که از آرد سفید تهیه 
ش��ده؛ یعنی آردی که در تهی��ه آن فقط دانه غالت 

استفاده می شود.
- نان قهوه ای، نانی اس��ت که در تهیه آرد آن، 
دانه و 10 درصد پوس��ته دانه )سبوس( به کار رفته 

است.
- نان کامل، نانی اس��ت ک��ه در تهیه آرد آن، دانه 

کامل گندم )دانه به همراه سبوس( به کار رفته است.
- ن��ان جوانه گندم، نانی اس��ت که به آرد آن، 

پودر جوانه گندم اضافه کرده اند.
- نان غ��الت، نانی قهوه ای اس��ت که به آن، 
انواع دیگر غالت را به صورت دانه کامل )پوس��ته 

به همراه دانه( اضافه کرده اند.

تاریخچه نان
غالت و فرآورده ه��ای آن به ویژه نان، غذای 
اصل��ی بس��یاری از ملل دنیا را تش��کیل می دهند، 
نان را اگر جزء قدیمی ترین تولیدات بش��ر ندانیم، 
بی شک می توانیم آن را یکی از قدیمی ترین آنها 

بر شماریم.
 نانی که ام��روز مصرف می کنیم تاریخچه ای 
ش��ش هزار ساله دارد و از دیر باز استفاده از خمیر 
ور آم��ده جهت پخت نان به طور تجربی کش��ف 

شده بود. 
مصریان قدیم از اولین اقوامی بودند که استفاده 
از خمی��ر ت��رش را در تولید نان ف��را گرفته بودند. 
گن��دم پیش از ه��ر گیاه دیگری در جهان کش��ت 
می ش��ود، تعداد گونه ها و ارقام آن که روی زمین 
کاش��ته می ش��ود از هر نوع گیاه مولد دانه دیگری 
بیشتر است. در جهان هیچ ماهی از سال نمی گذرد 
که درآن محصول گندم به دست نیامده و یا کشت 
نش��ود. در دنیای کنون��ی، گندم نه تنه��ا یک ماده 
غذایی اساس��ی و مهم است بلکه به لحاظ سیاسی 
نیز از اهمیت اس��تراتژیکی هم پایه نفت برخوردار 

است.
 بای��د گفت س��الح گن��دم از س��الح نظامی 
قدرتمندت��ر اس��ت. اهمی��ت سیاس��ی- اقتصادی 
غ��الت به ویژه گندم از آنجا ناش��ی می ش��ود که 
صادر کنندگان غالت گروهی متش��کل و منس��جم 
هس��تند که این انسجام منجر به قدرت فزاینده این 
کشورها شده است که تحریمهای غذایی حربه این 
قدرت به ش��مار می رود. بنابراین در کش��ورهایی 

مانند کش��ور ما با مصرف نان باال باید تمام س��عی 
و تالش��مان مبتنی بر کشت صحیح گندم، باال بردن 
مرغوبی��ت دانه، نحوه نگهداری دانه و آس��یاب آن 
و در نهای��ت جلوگیری از ضایعات آن باش��د. نان 
و فرآوردهه��ای آردی، مهمتری��ن منابع غذایی در 
تغذی��ه مردم ای��ران و تأمین کننده عم��ده کالری، 
پروتئین و ویتامین های گروه و از نظر مواد معدنی 
نیز دارای اهمیت ویژه ای هس��تند. تا س��ه ده قبل، 
روش تهی��ه نان در ایران به ص��ورت صد در صد 
سنتی بوده. از آن زمان به بعد، به تدریج که در کنار 
واحدهای س��نتی واحدهای تولید نان های حجیم 
نیز ش��روع ب��ه کار کردند، این ش��یوه جدید تولید 
بدون هی��چ پژوهش و برنامه مدون ادامه یافت. اما 
تهیه نان خوب نیاز به اطالعات دقیق از »ش��ناخت 
آرد، روش های تهیه خمیر، عمل آوری و دقت در 

سیستم پخت« دارد.
 بسته بندی و نگهداری دقیق و صحیح نان نیز 
زمینه های الزم جهت کاهش ضایعات و در نتیجه، 
حرکت به سوی خود کفایی در تولید و صرفه جویی 

در مصرف گندم را مهیا می سازد.
 با به کارگیری روش های نوین تهیه و عمل آوری 
خمیر، ماش��ین آالت مناس��ب و تکنولوژی مدرن 
می ت��وان نانی خوب، ب��ا ارزش غذایی باالتر و از 
نظ��ر اقتصادی مقرون به صرف��ه تهیه و تولید کرد. 
تاریخچ��ه تولی��د و مص��رف نان در جهان نش��ان 
می دهد ک��ه ابتدا نان به صورت نازک و مس��طح 
تولی��د می ش��ده اما ب��ه تدریج نیم��ه حجیم و در 

کشورهای پیش��رفته به شکل کاماًل حجیم در آمده 
است. 

رس��یدن به مرز خودکفای��ی در تولید گندم در 
س��ال 83 از جمله افتخارات کش��ور ما اس��ت. اما 
آنچه که باید ب��دان توجه کرد نحوه نگهداری دانه 
و تأمین سیلوهای استاندارد )که متأسفانه سیلوهای 
اس��تاندارد تنها توان ذخیره سازی 1/3 تولید گندم 
را دارا هس��تند(، حمل و نقل صحیح و آسیاب دانه 
بر اس��اس نوع نان از اهمیت بس��زایی بر خوردار 
اس��ت. کیفیت آرد متناسب با ش��رایط اقلیمی نوع 
دانه، چگونگی کاش��ت، داشت، برداشت و آسیاب 
کردن آن متفاوت است. دستیابی به کیفیت مطلوب 
محص��ول تولید ش��ده نی��از به دان��ش و تخصص 

ویژه ای دارد.
 اگر چه بسیاری از تغییرات کیفی دانه هیچ گونه 
ارتباطی به صاحبان صنایع گوناگون آرد ندارد، اما 
آنه��ا باید بتوانند برای اص��الح و بهبود کیفیت آرد 

دانش و مهارت الزم را به کار گیرند.
 از هر نظری اگر به موضوع نان در کشور نگاه 
کنیم به این نتیجه دست خواهیم یافت که در عصر 
ارتباطات وجود ای��ن همه ضایعات در بخش نان، 
کاماًل غیر منطقی است و مشکل چیزی نیست مگر 
کمبود نقش آموزش در بخش های مختلف تولید، 

توزیع و نحوه صحیح مصرف آن. 
در بخش تولید نان، به دلیل مش��کالت عدیده 
موجود در این صنعت اعم از سختی کار بیش ازحد 
در ای��ن بخش، عدم آش��نایی نانوایان با روش��های 

صحیح تولید نان و تغییرات متناوب در کیفیت آرد 
از جمله عواملی است که در تولید ضایعات در این 

بخش مؤثر هستند. 
فرهنگ مصرف صحیح نان یعنی خرید مناسب 
و متناس��ب، خنک کردن نان قبل از بس��ته بندی و 
قرار دادن نان در بسته های مناسب و نگهداری نان 
در منزل از جمله مواردی است که متأسفانه در این 
رابطه کمتر و بهتر اس��ت بگوییم تقریبًا هیچ وقت 

برنامه آموزشی در سطح عموم نداشته ایم. 
گسترش ش��هر نشینی، توس��عه فناوری، تغییر 
مصرف غذای مردم به سمت غذاهای آماده و نیمه آماده 
و تأثیر س��بک زندگی از جمل��ه عوامل اثرگذار بر 

وضع تغذیه و بهداشت عمومی جامعه هستند. 
آنچه مسلم است رعایت موازین بهداشتی، فنی 
و تولیدی نان به عنوان مهمترین ماده غذایی کشور 

امری اجتناب ناپذیر است. 
عدم رعایت موازین بهداش��تی و اصول فنی در 
این مراکز می تواند س��المت جامع��ه را به مخاطره 
اندازد و س��المت محیط زیس��ت را دچار مش��کل 
کن��د وجود کارکنان آموزش دیده و آگاه نه تنها قادر 
خواهند بود از وقوع مخاطرات فوق جلوگیری کنند 
بلکه می توانند موجب افزایش بهره وری کار و حفظ 

بخشی از منافع کلی، تضمین کیفیت محصول شود.
بنابراین تهیه نان س��الم ی��ک وظیفه اخالقی و 
ملی اس��ت که آموزش کارکنان و آشنا ساختن آنها 
ب��ا اصول بهداش��تی وفنی از نیازهای اساس��ی این 

صنعت است.

نان سنتی یا صنعتی؟
متولیان و متخصصان آرد و نان در کش��ور، 
دهه ه��ای پرف��راز و نش��یبی را در جهت بهبود 
کیفی��ت نان، مس��أله بغرنج یارانه ه��ا، ضایعات، 
قیمت نان، بهداشت نانوایی  ها، آموزش نانوایان 

و نهایتاً تقابل بین نان صنعتی و سنتی داشته اند. 
مهمترین نان های س��نتی ما ایرانیان که مورد 
اس��تقبال عامه مردم اس��ت ش��امل نان سنگک، 

تافتون، بربری و لواش است. 
اکث��ر این نان ه��ا اگرچه م��ورد عالقه مردم 
هس��تند، ولی مش��کالت زیادی دارند که شامل 

موارد زیر است:
ضایعاتش��ان زی��اد اس��ت، ش��رایط تولید 
غیربهداش��تی اس��ت، هزینه ه��ای تولی��د ب��اال 
اس��ت، خمیر خ��وب تخمیر نمی ش��ود؛ اغلب 
جوش ش��یرین به جای مخمر مورد استفاده قرار 
می گی��رد، به دلیل تخمیر ناکافی جذب کلس��یم 
و آه��ن را در بدن مختل می کنند، ممکن اس��ت 
به دلیل ش��رایط نامناس��ب تولید مشکالتی را به 
مصرف کننده تحمیل کند )آلودگی های محیط(،  
به روش صحیح عرضه نمی شود و ممکن است 
بعد از تولید آلوده شود، کارگران در این مکان ها 
با الزاماتی که باید رعایت کنند آش��نا نیس��تند و 
گاهی بهداشت فردی رعایت نمی شود و باالخره 
اینکه مش��تری باید وقت زی��ادی را برای خرید 

صرف کند. 
عالوه بر این مشکالت شناخته شده، مشکل 
مهم دیگری نیز در جریان تولید نان س��نتی روز 
به روز بیش��تر شده است و آن اینکه دولت بابت 
آرد، یارانه س��نگینی می پردازد ولی این یارانه در 
دکان نانوای��ی نقش زیادی را در قیمت نان بازی 
نمی کن��د و تنها 7 ت��ا 12 درصد هزینه تولید نان 
مربوط به آرد آن است بنابراین در این معامله هم 

دولت ضرر می کند هم مردم.
نان صنعتی چه نانی است؟ 

نان صنعتی اصطالحی است که مردم را به یاد 
دستگاه های دوار تولید نان می اندازد که در جامعه 

به نام نان ماشینی مشهور شد.
 بعضی از افراد با توجه به اینکه تصور می کردند 
دولت برای تس��ریع در پخت نان آنهم با کیفیت 
نامطلوب این دستگاه ها را حمایت می کند، لفظ 
»نان متری« و »فتوکپی« را برای اینگونه نان ها به 

کار می بردند و به هرحال استقبالی از آنها به  عمل
 نیامد. اما اگر واقعاً در پروسه تولید نان بخواهیم 
از صنعت ن��ان کمک بگیریم، ب��ه نانی باید نان 
صنعت��ی بگویی��م ک��ه از ابتدای خ��ط تولید که 
آرد وارد س��امانه می ش��ود تا انتها که بسته بندی 
اس��ت، تقریباً بدون دخالت دس��ت انجام شود؛ 
ضم��ن اینکه تخمیر مناس��ب روی خمیر انجام 
می گیرد و ارزش تغذیه ای نان هم حفظ می شود.
عده ای می پندارند نان های حجیم که در کشور ما 
به نام نان فانتزی شهرت دارد، نان صنعتی است، 
اما این نان ها هم صنعتی نیستند و البته مشکالت 

خاص خودشان را دارند.
 اگرچ��ه مزای��ای آنه��ا نس��بت ب��ه ن��ان 
سنتی،،رعایت نکات بهداش��تی در نان، تولید و 
تخمیر مناس��ب اس��ت ولی به هر حال در تهیه 
خمی��ر و بعض��ی از فرآیندهای نیروی انس��انی 
دخیل است و مهمتر از همه اینکه اغلب نان های 
به  اصطالح فانتزی از آرد س��فید تولید می شوند 
ک��ه ارزش تغذیه ای کمی دارد و مقدار زیادی از 
امالح و ویتامین های آن در پروسه سبوس گیری 
از دست رفته اس��ت. ضمن اینکه ضایعات این 
نان ها به مراتب از نان های سنتی بیشتر است. البته 
در بعضی از واحدهای پیشرفته در تولید اینگونه 
نان ها، ابتکارات و خالقیت هایی به کار برده اند، 
مثل: استفاده از سبوس، مخلوط کردن با آرد جو، 
اس��تفاده از آرد کامل گندم، اضافه کردن پروتئین 
سویا و حتی اس��تفاده از انواع سبزی که موجب 
شده مشتریان را راضی نگه دارند و مصرف کننده 
حق انتخاب داشته باشد. معموالً این نان انتخاب 
ش��ده توسط مش��تری ضایعاتی ندارد و به  طور 
کامل مصرف می ش��ود. یکی از مشکالت دیگر 
در عرض��ه نان های حجیم یا فانتزی مش��خص 
نبودن هویت تولید کننده اس��ت. ش��اهد هستیم 
ک��ه ای��ن نان ها در کیس��ه ای نایلونیب��دون هیچ 
گون��ه شناس��نامه ای از محل تولید ب��ه مغازه ها، 
رستوران ها، هتل ها و حتی بیمارستان ها می روند 
اگرچه در 2 تا 3 سال اخیر بعضی از این واحدها 
بخشی از تولید خود را با شناسنامه در مغازه ها و 
خواروبار فروشی ها و سوپرها عرضه می کنند که 
متأسفانه گاهی تاریخ تولید یا انقضا روی آن درج

 نمی شود.

نمی توان اثرات مثبت مصرف نان  
سنتی را نادیده گرفت!

با وجود اینکه بسیاری از نانوایی ها استفاده 
از جوش شیرین را انکار می کنند و به جای آن 
استفاده از خمیرترش را تنها عامل حجم دهنده  
ن��ان عنوان می کنند، ام��ا حقیقت چیز دیگری 

است.
 ب��ا نگاه��ی به آم��ار افراد مبتال ب��ه انواع 
ناراحتی های گوارش��ی، به ویژه زخم معده و 
در مراحل اولیه س��وزش معده و افزایش اسید 
معده پس از خوردن نان می توان به نادرس��ت 

بودن ادعای تولیدکنندگان نان پی برد. 
طعم ترش و تند بسیاری از نان های کشور 
ما، وجود لکه های س��فید- به ویژه در نان های 
س��بوس دار مثل س��نگک و برب��ری- مصرف 
ج��وش ش��یرین در نان های س��نتی را نمایان 

می کند. 
از افزودن جوش شیرین که بگذریم، نمک 
به عنوان یکی از مهمترین عوامل آسیب رسان 
ب��ه نان های س��نتی در س��ال های اخیر مطرح 

است.
نمک اکنون نه ب��ه عنوان یک طعم دهنده 
بلکه به عنوان راهکاری برای بهبود کیفیت آرد 
مورد استفاده قرار می گیرد، اما این استفاده گاه 
به حدی اس��ت که نان های س��نتی ما به دلیل 
ش��وری بیش از حد، قابل اس��تفاده نیستند. به 
این ترتیب، با یک حساب سرانگشتی می توان 

به دور ریز باالی نان های س��نتی در کشورمان 
پی برد. گفتنی اس��ت تا پایان سال جاری 100 
کارخانه بزرگ تولید نان صنعتی توسط بخش 
خصوصی راه اندازی می شود و چرخه جدیدی 
در تولید نان ش��کل می گیرد، اما مسأله مهمی 
که در این بین مطرح می ش��ود، تأثیر نامطلوب 

حذف نان های سنتی است.
 البت��ه با وجود موارد دورریز باالی نان در 
کشور ما، استفاده بی رویه از جوش شیرین در 
تهیه ن��ان، فرایند نامطلوب عمل آوری خمیر، 
چانه گی��ری و پخت ن��ان، نگهداری نامطلوب 
ن��ان در س��وپر مارکت ه��ا و منازل، اس��تفاده 
بی روی��ه از نمک با هدف بهب��ود کیفیت نان 
و... نمی توان اثرات مثبت مصرف نان  س��نتی 

را نادیده گرفت.
 نان س��نگک و بربری با درصد س��بوس 
باال، یکی از بهتری��ن نان ها برای مصرف همه 

گروه های سنی حتی کودکان است. 
همچنین هضم سریع و مناسب نان لواش و 
تافتون، خصوصیت ویژه ای است که نمی توان 

آن را در هیچ نان دیگری سراغ گرفت.
 به همین خاطر اس��ت که به نظر می رسد 
بهتر اس��ت طرح جایگزینی واحدهای صنعتی 
نان با سنتی را به طرح نظارت دقیق و ارتقای 
کیفیت واحدهای سنتی تولید نان تبدیل کرد.

معضل نان در اصفهان

در استان اصفهان نیز چون دیگر مناطق وسیع 
کشور، مش��کالت قابل توجهی وجود دارد. یکی 
از این مش��کالت که به خصوص در حال حاضر 
توجه عده کثیری از مردم و دس��ت اندرکاران این 
حوزه را به خود جلب کرده، موضوع مصرف نان 
و ضایعات حاصل از آن است. رئیس مرکز غالت 
کش��ور، اصفهان را مرکز نان کشور دانست و گفت: 
هرچه پیوس��تگی دس��ت اندرکاران تهیه و تولید نان 
بیشتر باشد نتیجه بهتری می گیریم پس سعی کنید 
تش��کل ها را قوی تر کنید. وی بزرگترین مشکل 
نان را خالء فرهنگ س��ازی اع��الم کرد و گفت: 
س��یلوهای کارخانه های آرد درحال حاضر به جز 
چهار پنج مورد به فناوری روز مجهز ش��ده اند و 
باید تأثیر ورود این تجهیزات در تولید آرد بهداشتی 
را از نزدیک ببینید.به دلیل کیفیت نامناسب نان در 
اصفهان نسبت به دیگر نقاط کشور، سرانه مصرف 
آرد در این استان 94 کیلوگرم و به عبارتی کمتر از 
مصرف سرانه 120 کیلوگرمی آرد در کشور است. 
یکی از مس��ئوالن این حیطه، وجود این شرایط در 
استان اصفهان و ضایعات نان را چشمگیر و غیرقابل 
قبول دانست و تصریح کرد: متغیر بودن کیفیت آرد 
و نبود یکنواخت��ی آن، پایین بودن مهارت نانوایان 
در امر پخ��ت نان، عدم رعایت اصول تهیه خمیر، 
پایین بودن قیمت، ماهیت نان های س��نتی و روند 
س��ریع بیات ش��دن آن و به روز نبودن تکنولوژی 
برخی کارخانجات تولی��د آرد از مهمترین عوامل 
دورریز زیاد نان در اصفهان اس��ت. جالب اس��ت 
بدانیم  با احتساب 20 درصد دورریز برای اصفهان 
در س��ال قب��ل،  36/8 هزار تن آرد در شهرس��تان 
اصفهان ضایع ش��د که یارانه آن برابر با 40 میلیارد 
تومان بوده اس��ت بنابراین ی��ک درصد کاهش در 
ضایعات، ساالنه از اتالف 368 تن گندم جلوگیری 
و 400 میلی��ون توم��ان صرفه جوی��ی در یارانه ها 
خواه��د داشت.مس��أله وقتی حادتر می ش��ود که 
بدانی��م خانواده ها همواره دورریز ن��ان را به دلیل 

کیفی��ت نامناس��ب آن اجتناب ناپذی��ر می دانند و 
معتقدند تا زمانی ک��ه کیفیت پخت نان ارتقا نیابد، 
نمی توان ضایعات آن را کاهش داد! از دید بیش��تر 
مردم کیفیت ش��امل رنگ نان، پخت مناسب یعنی 
خمیر یا س��وخته نبودن و ماندگاری آن اس��ت. به 
غی��ر از این موارد کیفیت ن��ان متأثر از نوع کیفیت 
گندم و ذخیره سازی آن، وضعیت آسیاب کردن و 
اختالط آن، درصد س��بوس گی��ری و انجام عمل 
تخمیر و اس��تفاده نکردن از جوش شیرین و میزان 
نمک مصرفی و وضعیت بهداشتی نانوایی ها است. 
گفتنی اس��ت مصرف نان در ایران به صورت قابل 
توجهی از  متوس��ط مصرف نان در جهان که زیر 
100 کیلوگرم اس��ت، بیش��تر می باشد. علت این 
اختالف ع��الوه بر تفاوت در فرهن��گ تغذیه ای، 
دورریز نان در کشور است که تا حدود 30 درصد 

برآورد می شود.
ــرانه مصرف نان در  ــان پایین ترین س لنج

اصفهان را دارد.
فرمان��دار لنجان اعالم کرد: این شهرس��تان از 
لحاظ پایین بودن سرانه مصرف نان، رتبه نخست 
را در اس��تان دارد. قاب��ل توجه اس��ت که س��رانه 
مصرف نان برای هر لنجانی 6/6 کیلوگرم است و 
لنجان تنها شهرستان استان است که یک کارشناس 
بهداش��ت هفته ای س��ه نوبت در وق��ت اداری در 
اختیار تعزیرات آرد و نان قرار می گیرد. س��همیه 
آرد شهرستان در هر ماه 2 میلیون و 300 هزار کیلو 
اس��ت که یک میلیون و 700 ه��زار کیلو مصرف 
ش��ده و 600 هزار کیلو برای دولت ذخیره س��ازی 
می ش��ود، معادل ای��ن میزان صرفه جوی��ی ماهانه 
180 میلیون تومان اس��ت که در س��ال رقمی بالغ 
بر 2 میلیارد تومان می شود. گفتنی است150 واحد 
نانوایی در این شهرستان به فعالیت مشغول هستند 
که  یک هزار و 200 نوبت در ماه از آنها بازرس��ی 

صورت می گیرد.
تنظیم برای زاینده رود: سپیده نصر اصفهانی

ایجاد فضای رقابتی برای بهبود کیفیت نان 

تحقیق��ات مختلف نش��ان می دهد فراهم 
آوردن زمینه ه��ای ایج��اد فض��ای رقابتی در 
تولی��د آرد و نان یک��ی از مؤثرترین روش ها 
ب��رای س��اماندهی وضعیت یارانه ه��ا در این 

بخش است.
 اگر موضوع رقابت با هدف بهبود کیفیت 
در خصوص تولید آرد و نان مطرح شود، قطعًا 
منجر به کاهش هزینه های غیرضروری در این 
حوزه می ش��ود. یکی از بس��ترهای مناس��ب، 
ایجاد رقابت در بحث تولید آرد که ماده اولیه 
نان تلقی می شود این است که با سیاستگذاری 
مطلوب، کارخانجات به سمتی هدایت شوند 
که ماده اولیه را تهیه و ماده مورد نیاز دولت و 
نانوا تأمین ش��ود. در همین راستا برای تحقق 
فض��ای رقابتی، کارخانه بای��د به لحاظ تأمین 
مناب��ع س��رمایه در گردش خرید م��اده اولیه، 
بهبود سیس��تم تولید، افزایش ذخیره سازی و 
عوامل مؤثر در کیفیت تولید س��رمایه گذاری 

کند تا کاالی مطلوب عرضه شود.
 هدای��ت س��رمایه گذاری کارخانجات به 
بخش ه��ای مذکور به ش��رطی نتیج��ه مثبت 
خواهد داشت که سیاس��تگذاری ها هم راستا 
با ه��دف بهبود کیفیت و کاه��ش هزینه های 
غیرضروری قرار گیرد، البته قمیت نان را باید 
از منظر تولید کنن��ده، دولت و مصرف کننده 
مورد بررس��ی منطقی قرار داد، بنابراین برای 
کاهش هزینه ها باید نسبت به کاهش ضایعات 

تولید نان برنامه ریزی جدی انجام دهیم.
 از طرف دیگر امروزه در غالب کشورهای 
دنیا ب��رای بهبود کیفیت ن��ان و افزایش زمان 

مان��دگاری آن، مواد افزودنی بس��یار متنوعی 
به نان اف��زوده می ش��وند، مهمترین خواصی 
که از افزودن این م��واد به نان انتظار می رود، 
بهبود حمل و نقل خمیر و تقویت اس��تقامت 
آن، ب��اال بردن درصد جذب آب خمیر، بهبود 
پاسخ خمیر به زمان استراحت، شوک و عمل 
تخمیر، بهبود کیفیت بافت و مغز نان ش��امل 
رنگ روشن تر و بافت یکنواخت تر، باال بردن 
خاصیت ورقه پذیری نان، بهبود کیفیت پوسته 
نان، کاس��ته ش��دن از مقدار روغن مصرفی، 
یکنواختی محصوالت، کاس��ته شدن از مقدار 
مخمر مصرفی، س��ریع تر شدن زمان تخمیر و 
باال بردن حجم نان تولیدی و باالخره افزایش 
زمان ماندگاری نان اس��ت. ابتکاراتی که برای 
بهبود نان پیشنهاد می ش��ود شامل، استفاده از 
س��بوس، مخلوط کردن با آرد جو، استفاده از 
آرد کامل گندم، اضافه کردن پروتئین سویا و 
غنی س��ازی آرد نانوایی با آهن و اسید فولیک 
و حتی اس��تفاده از انواع س��بزی در تولید نان 
سبب می ش��ود با تنوعی که به وجود می آید، 
مش��تری و مصرف کننده حق انتخاب داشته 
باشد. برای نیل به مناسب ترین الگوی مصرف 
نان پیشنهاد می شود که تعیین درجه استخراج 
الزم آرد گن��دم، تعیین درج��ه نرمی یا اندازه 
ذرات الزم در آرد، تعیی��ن می��زان جذب آب 
الزم آرد، تعیین میزان آس��یب دیدگی نشاسته 
در آرد، تعیین میزان رنگ آرد مناسب نانوایی 
و در نهایت اس��تفاده از انواع مناس��ب گندم 
ب��رای تولی��د انواع آرد م��ورد نی��از نان های 

گوناگون مورد توجه قرار گیرد.
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            امیدرضا نساج پور 
 ابوالفضل قربانی س��خنگوی شورای 
اس��المی ش��هر اصفهان با اشاره به شدت 
آلودگ��ی صوت��ی در ش��هر و بی توجهی 
ب��ه آن گفت: بر اس��اس قوانین اروپا همه 
ش��هرهایی که جمعیتی ب��االی 250 هزار 
نف��ر دارن��د بای��د در س��اخت و طراحی 
آن از نقش��ه های صوت��ی اس��تفاده کنند 
و نقش��ه های ش��هری بر اس��اس کنترل 
آلودگی ه��ای صوتی طراحی ش��وند که 
متأس��فانه در نقش��ه های ش��هری استان 
هی��چ گونه توجهی ب��ه آلودگی صوتی و 
راهکارهای مبارزه با آن نمی شود و حتی 
ش��هرداری ها در ایجاد آلودگی صوتی با 
ایجاد کارگاه های س��اخت و س��از تأثیر 

بیشتری دارند.

وی ب��ا ارائ��ه برخ��ی راهکاره��ا، بر 
اجرایی کردن این حق مس��لم شهروندان 

تأکید کرد. 
س��خنگوی ش��ورای اس��المی ش��هر 
اصفه��ان با تأکید بر اینک��ه دولت باید در 
تخصیص بودجه ها به کالنشهرها به یک 
چش��م نگاه کند، گفت: ش��هرداری تهران 
برای س��اخت تونل توحی��د 380 میلیارد 
تومان اعتب��ار هزینه کرد، در حالی که کل 
بودجه شهر اصفهان برای سال آینده، 410 

میلیارد تومان است. 
وی افزود: ای��ن تفاوت اعتبارها برای 
پروژه ه��ای عمران��ی کش��ور در حال��ی 
ص��ورت می گیرد ک��ه ش��هر اصفهان به 
عنوان دومین ش��هر کشور بین کالنشهرها 
مطرح اس��ت. قربان��ی با اش��اره به عدم 

توج��ه و نظارت کافی ش��ورا بر عملکرد 
سازمان ها گفت: بس��یاری از سازمانها به 
درس��تی بر اساس مس��ئولیت و اساسنامه 
خ��ود فعالی��ت نمی کنند و ش��ورا باید با 
دقت بیشتری بر فعالیت سازمانها نظارت 

داشته باشد.
در ادامه حاج رس��ولیها ضمن تشکر 
از حضور پر شور مردم در راهپیمایی 22 
بهم��ن گفت: این حضور مس��ئولیت همه 
مس��ئوالن نظام در مقابل مردم را بیش��تر 
می کند و ش��ورای ش��هر نیز به نوبه خود 
فعالیت خود را برای پاس��خگویی به این 

مردم انقالبی افزایش خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مطالبات 
عمده مردم اصفهان و کش��اورزان، پروژه 
آب اس��تان اس��ت گفت: این پروژه یک 
پروژه ملی اس��ت و تنها به استان مربوط 
نمی ش��ود و همین جا از نمایندگان مردم 
اصفهان خواستار توجه بیشتر به پیشرفت 

کند پروژه هستیم.
حاج رس��ولیها همچنین تنها مش��کل 
ورزشگاه نقش جهان را نبود بودجه کافی 
دانست و خاطرنشان کرد: اگر بودجه ای 
بال��غ ب��ر 10 میلیارد تومان ب��ه این پروژه 
اختصاص یابد مش��کل این ورزشگاه حل 

خواهد شد.
وی همچنین از قطع پیشروی عملیات 
مترو در ص��ورت عدم تصوی��ب بودجه 
مورد نظر خبر داد و گفت: تس��ریع در راه 
ان��دازی مترو هم به نفع مردم و تس��هیل 
حم��ل و نقل و هم به نفع دولت و کنترل 

هزینه های اضافی است.

همایش ملی فعالیت اقتصادی بانوان در اتاق 
بازرگانی برگزار شد 

نخستین همایش ملی فعالیت اقتصادی 
زنان، توانمندی ها، چالش ها و راهکارها با 
حضور بانوان فعال اقتصادی کشور در اتاق 

بازرگانی اصفهان برگزار شد.  
بازرگانی  اتاق  محمود اسالمیان رئیس 
اصفهان اس��تفاده بانوان از تجارب یکدیگر 
و ه��م افزایی در فعالیت ه��ای اقتصادی را 
مهم برشمرد و گفت: بانوان در فعالیت های 
اقتص��ادی نبای��د ب��ا مرزبن��دی و تفکیک 

جنسیتی روبه رو شوند. 
وی فعالی��ت اقتص��ادی بان��وان را در 
بخش س��نتی عش��ایر قابل توجه دانس��ت 
و گف��ت: در عش��ایر هی��چ گون��ه تفکیک 
جنس��یتی در فعالی��ت و کار وج��ود ندارد 
و در فرهنگ س��نتی ایران��ی حضور بانوان 
در عرص��ه اقتصادی ریش��ه تاریخی دارد.  
وی ب��ا تش��ریح توانمن��دی و وی ژگی های 
بارز کش��ور در داش��تن امکانات خدادادی 
افزود: نیروی انس��انی به عن��وان مهمترین 
عامل اقتص��ادی امروز می تواند چالش های 
اقتصادی کش��ور را با استفاده از توانمندیها 
رفع کند. وی مهمترین مسأله امروز جامعه 
ایران را نیازمندی به آموزش و هم اندیشی 

برشمرد.   
وی تعداد بانوان دارای کارت بازرگانی 
در اصفهان را بی��ش از 300 نفر اعالم کرد 
و گفت: بان��وان در تمامی زمینه ها حضور 
فعالی داش��ته اند به طوری که اگر زمینه ای 
برای آنان ایجاد ش��ود توانمندیهای آنان به 

منصه ظهور می رسد.
زه��را اخوان نس��ب رئیس کمیس��یون 
بان��وان ات��اق بازرگان��ی اصفه��ان در این 
همای��ش گفت: ه��دف از برگ��زاری این 
همایش بررس��ی فعالیت اقتص��ادی زنان، 
توانمندی ه��ا، چالش ها و راهکارها در این 
زمینه است. وی توانمندسازی را مهمترین 
رویکرد کمیس��یون بانوان ات��اق بازرگانی 
اصفهان برشمرد و گفت: نیمی از جمعیت 
ایران را بانوان تش��کیل می دهند و با وجود 
نسبت 70 به 30 بانوان در مراکز دانشگاهی 
تنه��ا 13 درص��د بانوان تحصی��ل کرده در 

ایران مشغول فعالیت هستند.
 وی پایین بودن نرخ مش��ارکت بانوان 
در فعالی��ت اقتصادی را یکی از چالش های 

جوامع در حال توس��عه دانس��ت و گفت: 
انس��انی  تم��ام ظرفیت ه��ای  از  اس��تفاده 
می تواند ضامن پیش��رفت و ثبات در همه 

زمینه ها باشد. 
 وی اظهار داشت: داشتن اعتماد به نفس 
یک��ی از مهمتری��ن نیازه��ای بانوان جهت 
فعالیت در عرصه اقتصادی است. همچنین 
افزای��ش س��طح مهارته��ا در عرصه ه��ای 
مختلف ب��ه عنوان یک��ی از الزمه های این 

بخش است. 
  وی تصریح کرد: در مراکز تصمیم گیری،
عمدت��ًا  و  ندارن��د  مش��ارکت  بان��وان   
آقای��ان برای بان��وان تصمی��م می گیرند و 
توانمندیه��ای بانوان دیده نمی ش��ود و این 
مهم نیاز به حضور گسترده زنان در عرصه 

تصمیم گیری دارد. 
  وی از نمایندگان زن مجلس ش��ورای 
اس��المی خواست بستر فعالیت زنان جهت 
حضور فع��ال در عرصه اقتصادی را فراهم 
کنند و زنان سرپرست خانوار را بیشتر مورد 
توجه ق��رار دهند. نیره اخوان نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی نیزگفت: 
هرکجا که بانوان حضور داشتنداند با تعهد 
و تخصص خ��ود توانس��ته اند موفقیتیهای 
ارزشمندی برای ایران اسالمی کسب کنند. 
  وی حضور زن��ان  در عرصه انقالب 
اسالمی را از مهمترین نقش آنان در عرصه 
سیاسی و اجتماعی کشور برشمرد و گفت: 
نقش زنان در عرصه جنگ و سایر فعالیتها 
نش��ان از داش��تن اس��تعداد و توانمندیهای 
قاب��ل توج��ه در عرصه ه��ای مختلف بود. 
وی اس��تفاده از بعد انسانی بانوان را عامل 
مهم موفقیت آن��ان در عرصه های مختلف 
برش��مرد و گفت: هر زمان بانوان بتوانند از 
این بخش  ش��خصیتی خود بهره ببرند در 
تمامی زمینه ها با حفظ جایگاه ارزش��مند 

خود، توانایی خود را بروز خواهند داد. 
اقتصادی  ماندان��ا فاض��ل پژوهش��گر 
و مدی��رکل بخ��ش قرارداده��ای وزارت 
بازرگانی ه��م در این همایش به بررس��ی 
جای��گاه ایران در س��ازمان تجارت جهانی 
و پیوس��تن به گات پرداخت. در پایان این 
همای��ش از بان��وان منتخ��ب و کار آفرین 

تجلیل شد. 

رئیس شورای اسالمی اصفهان:
عرضه اوراق مشارکت برای طرح 

عتیق ضروری است.

          زاینده رود
 رئیس شورای شهر استان اصفهان با  اشاره 

به عرضه و خریداری 20 میلیارد تومان اوراق 
مشارکت برای ساخت بدنه چهارباغ تنها در 
استان اصفهان و تهران گفت: اگر برای میدان 

عتیق هم 200 میلیارد تومان اوراق مشارکت در 
کل کشور عرضه شود با توجه به عالقه سرمایه 
گذاری مردم در این بخش ها به ویژه در استان 
اصفهان حتماً مشکل میدان عتیق هم که یکی 
از مشکالت عمده آن تأمین اعتبار و بودجه 
الزم برای آزادسازی مناطق مورد نظر است 

حل خواهد شد.وی همچنین با بیان اینکه شهر 
اصفهان برای اختصاص بودجه مدافعان زیادی 
در مجلس ندارد، از نمایندگان مردم اصفهان در 

مجلس شورای اسالمی خواستار توجه بیشتر 
در زمینه تخصیص بودجه کافی به این شهر 
شد.حاج رسولیها به ترافیک شدید شب عید 

در مناطق مرکزی استان هم اشاره کرد و افزود: 
طرح هایی برای کنترل ترافیک و تسهیل در 

حمل و نقل مردم ارائه شده که آمادگی خود را 
برای تعامل با شهرداری و نیروی انتظامی برای 

رفع این معضل اعالم می کنیم.

طرح قطع رابطه با انگلیس درصحن علنی مجلس مطرح می شود  
          شهرکرد

          خبرنگار زاینده رود
عض��و فراکس��یون اصولگرایان مجلس 
شورای اس��المی تأکید کرد: طرح تعدیل یا 
قطع رابطه کامل ایران با انگلیس در کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی پیگیری شده اس��ت و به زودی نیز 
ب��رای رأی گیری در صح��ن علنی مجلس 

مطرح می شود.    
نوراهلل حیدری دس��تنایی درگفتگو با 
زاین��ده رود افزود: بی��ش از دو ماه پیش 
عده ای از نمایندگان بر اس��اس آیین نامه 
داخلی مجلس شورای اسالمی طرحی را 
تح��ت عنوان قطع رابطه سیاس��ی ایران و 
انگلی��س و تعدیل رابطه سیاس��ی ایران با 

انگلیس مطرح کردند. 

به گفت��ه وی، این طرح طبق روال در 
دستور کار مجلس ش��ورای اسالمی قرار 
گرف��ت و یکی از طراح��ان در این زمینه 
ب��ه عنوان مواف��ق مباحث��ی را مطرح کرد 
و براس��اس آیی��ن نامه نیز بای��د موافق و 
مخالف در ای��ن زمینه بحث می کردند تا 

پس از بررسی رأی گیری شود. 
وی گفت: پس از اینکه نماینده طراح 

درخص��وص این طرح بحث و نطق خود 
را ارائه کرد، این طرح از دس��تور کار مجلس 
خارج ش��د ک��ه این اق��دام با تذک��ر برخی 
نمایندگان همراه شد. نماینده اردل، فارسان، 
کوهرنگ و کیار در مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت: دشمنی انگلیس با ملت ایران به صورت 
کامل آشکار است و نباید اجازه شیطنت به این 

کشور داده شود.
 وی تأکید کرد: انگلیس در فتنه های 
اخیر در ایران نقش داش��ته و فعالیت های 
مکارانه انگلی��س در فتنه های اخیر برای 
همه مردم روشن است. به گزارش زاینده رود، 
نماینده اردل،فارس��ان،کیار و کوهرنگ در 
مجلس ش��ورای اس��المی پیش از این در 
تذکری خواس��تار تسریع در تصویب این 

طرح در مجلس شده بود.

در روزهای آینده؛
230 اشتراک آب به شبکه آب باباشیخ علی 

متصل می شود 
بخش��دار مرکزی مبارک��ه گفت: طی 
روزهای گذشته، عملیات اتصال شبکه آب 
روستای بداغ آباد مبارکه به آب تصفیه خانه 

باباشیخ علی آغاز شد.
عب��داهلل عمرانی در گفتگ��و با فارس 
با اش��اره به بودج��ه اختص��اص یافته به 
این پ��روژه اف��زود: این پروژه ب��ا بودجه 
52 میلیون توم��ان از اعتبارات حوادث و 
خشکسالی استان و با تالش های فرماندار 

شهرستان آغاز شد. 
وی با بیان اینک��ه تا پیش از آغاز این 
پ��روژه مردم روس��تا از آب تصفیه ش��ده 
رودخانه اس��تفاده می کردند، تصریح کرد:  
پی��ش از اتصال این اش��تراک ها به ش��بکه 
آب باباش��یخ علی، ب��ا قط��ع آب رودخانه 
مردم روس��تا با مش��کالت بسیاری مواجه 

می ش��دند اما با این پروژه مردم روس��تای 
بداغ آباد این مشکل را نخواهند داشت. 

عملیات  مبارک��ه  مرک��زی  بخش��دار 
ش��بکه گذاری به این روستا از منبع تا لوله 
با قطر 125 میلیمتر را چهار کیلومتر عنوان 
کرد و اظهار داش��ت: عمیات اجرایی این 
پروژه آغاز ش��ده و در ص��ورت به وجود 
نیامدن مشکل، مردم روستا تا پایان سال از 
نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند 

می شوند. 
وی روستاهای حسن آباد تنگ بیدکان 
و س��ورچه باال را از روس��تاهای استفاده 
کننده از این پروژه دانس��ت و خاطرنشان 
کرد:  با پایان این پروژه، س��ومین روستای 
شهرس��تان نیز از آب ش��رب باباشیخ علی 

بهره مند می شود. 

برگزاری جشنواره پایانی دوره های آموزشی 
مهارتهای کسب و کار مؤسسه کارآفرینان پیشتاز 

جش��نواره پایان��ی دوره های آموزش��ی 
مهارتهای کس��ب و کار مؤسس��ه کارآفرینان 
پیشتاز زیر نظر اداره کل کار و امور اجتماعی 
در شهرس��تان نائین و اردستان برگزار شد. به 
گزارش روابط عموم��ی اداره کل کار و امور 
اجتماعی اس��تان اصفهان در این جشنواره که 
با حضور معاون اش��تغال اداره کل کار و امور 
اجتماعی اس��تان اصفهان، رؤس��ای اداره کار 
نائین و اردس��تان، همچنین بخش��دار بخش 
انارک برگزار ش��د از 22 طرح برتر فراگیران 
دو شهرس��تان نائین و اردستان تقدیر به عمل 
آمد. همچنین به کلیه فراگی��ران در این دوره 
گواهینامه پایان دوره صادره از اداره کل کار و 
امور اجتماعی و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی 
اعطا شد. شایان ذکر است از 22 طرح مذکور 
14 طرح مربوط به شهرستان نائین و 8 طرح 
مربوط به شهرستان اردستان است. قابل ذکر 
است فراگیران دوره های آموزشی مهارتهای 
کسب و کار شهرستان نائین 150 نفر بوده اند 
ک��ه 60 نفر آنها را بان��وان و 90 نفر را آقایان 

تشکیل داده اند.

الزم به ذکر اس��ت در این دوره بیشترین 
تعداد افراد فراگیر از لحاظ میانگین س��نی را 
متولدین سالهای  60 تا 69 تشکیل داده بودند.
همچنین طرحهای کسب و کار جمع آوری 
شده در شهرس��تان نائین 52 طرح در بخش 
کشاورزی، 39 طرح در بخش صنعت و معدن 
و 61 ط��رح در بخش خدم��ات و بازرگانی 
بوده است. در شهرستان اردستان نیز فراگیران 
دوره های آموزش��ی مهارتهای کسب و کار 
تعداد 71 نفر بوده اند که 37 نفر آنها را بانوان 
و 34 نفر را آقایان تش��کیل داده اند.  بیشترین 
تعداد افراد فراگیر در این شهرستان نیز متولدین 
سالهای 60 تا 69 بوده اند. طرحهای کسب و 
کار در شهرستان اردستان 21 طرح در بخش 
کشاورزی، 15 طرح در بخش صنعت و معدن 
و 35 طرح در بخش خدمات و بازرگانی بوده 
است. دوره های کسب و کار و کارآفرینی در 
این شهرستان با استقبال خوبی مواجه شده و به 
گفته فراگیران تأثیر مطلوب و مؤثری در توسعه 
فرهنگ کارآفرینی و کس��ب و کار آنها داشته 

است.

امام جمعه شهرکرد:

در سـفر رئیس جمهوری پروژه های 
بزرگ مد نظر باشـد

          شهرکرد
          خبرنگار زاینده رود

نماین��ده ول��ی فقیه در اس��تان و امام 
جمعه ش��هرکرد گفت: در دور سوم سفر 
ریاس��ت جمه��وری و هی��أت دولت به 
اس��تان، پروژه ه��ای بزرگ بای��د مد نظر 

مسئوالن باشد. 
آیت اهلل محمدرضا ناصری یزدی در 
نشس��ت ش��ورای فرهنگی عمومی استان 
اف��زود: پروژه ه��ای ب��زرگ پروژه هایی 
کوچکتری به همراه دارد و باید پروژه هایی 
که برای تصویب در هیأت دولت از سوی 
مس��ئوالن اس��تانی ارائه می ش��ود بتواند 
پروژه ه��ای کوچک فرهنگی را نیز تحت 
الشعاع و پوش��ش قرار دهد. وی تصریح 
کرد: پروژه هایی که در س��طح استان قابل 
پیگیری است در خود استان تصویب شود 
و پروژه ه��ای که نیازمن��د اعتبارات ملی 
است و تامین اعتبارات آن از دست استان 
خارج است به هیأت دولت در سفر رئیس 
جمهوری ارائه ش��ود. مدیرکل فرهنگ و 

ارش��اد اس��المی چهارمح��ال و بختیاری 
نی��ز گفت: بی��ش از 200 پروژه در بخش 
فرهنگی س��فر دور سوم رئیس جمهوری 
و هیأت دولت، برای تصویب در شورای 
فرهنگی عمومی ارائه ش��ده که در نهایت 
بخشی از این پروژه ها در شورای فرهنگ 
عموم��ی مطرح ش��د. داری��وش رضوانی  
اف��زود: این پروژه ها به همراه پروژه های 
دیگر که در بخش فرهنگی هس��تند برای 
جم��ع بن��دی به معاون��ت برنام��ه ریزی 
اس��تانداری چهارمح��ال و بختیاری ارائه 

می شود. 
به گفته وی، بخش��ی از این پروژه ها 
شامل برگزاری هفته فرهنگی شهرستانها، 
تألی��ف دای��ره المعارف فرهنگی اس��تان، 
اختصاص اعتبار برای برنامه های فرهنگی، 
راه اندازی 200 کانون فرهنگی- هنری مساجد، 
راه اندازی بازارچه هنر، جایزه ملی ش��عر 
عاش��ورایی عمان س��امانی، تأسیس مرکز 
ب��زرگ اس��المی و ش��یعی، اختص��اص 
یک ه��زار میلیارد ریال ب��رای حمایت از 
برنامه ه��ای فرهنگ��ی طی پنج س��ال و 

پروژه های دیگر فرهنگی است.
اس��تاندار  ری��زی  برنام��ه  مع��اون   
چهارمح��ال و بختیاری گفت: پروژه های 
سفر ریاست جمهوری در معاونت برنامه ریزی 
استانداری جمع بندی و در اختیار دولت 

قرار می گیرد.
ش��هرام محم��دی ده چش��مه  افزود: 
در ای��ن زمین��ه کارگروه ه��ای مختل��ف 
گامهای خوبی را برای نیازسنجی استان و 

پروژه های مورد نیاز استان برداشته اند. 

انتخاب اداره کل راه و ترابری استان اصفهان
 به عنوان دستگاه منتخب استاندار

در دوازدهمین یادواره ش��هید رجائی 
اداره کل راه و ترابری استان اصفهان عنوان 

دستگاه منتخب استاندار را کسب کرد.
 در آیی��ن یادواره ش��هید رجائی که با 
حض��ور دس��تگاههای اجرایی اس��تان در 
محل س��الن گردهمایی های اداره کل راه 
و ترابری اس��تان برگزار شد این اداره کل 
دس��تگاه منتخب اس��تاندار معرفی ش��د و 

مورد تقدیر قرار گرفت.در این تقدیرنامه که 
توسط دکتر ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان به 
مهندس عشایری، مدیرکل راه و ترابری استان 
داده ش��د، آمده است؛ این تقدیرنامه به دلیل 
عملکرد مثبت و نقش آن دستگاه در ارتقای 
عملکرد استان ارائه شده و مراتب تشکر از 
مدیران کارشناسان و کارکنان پرتالش این 

اداره کل ذکر شده است.

ساخت مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری 
سرعت می گیرد

مهندس علی ابراهیمی، رئیس س��ازمان 
مسکن و شهرسازی استان، با بیان این مطلب 
که افزایش س��قف وام مسکن در سه بخش 
مسکن مهر، صنعتی سازی و روستایی است، 
تصریح کرد: س��قف تس��هیالت در مسکن 
مهر از 15 میلیون تومان به 20 میلیون تومان، 
صنعتی سازی از 20 میلیون تومان به 25 میلیون 
تومان و مسکن روستایی از 7/5 میلیون تومان 
به 10 میلیون توم��ان افزایش خواهد یافت . 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان مسکن و 
شهرس��ازی چهار و محال بختیاری، مهندس 
علی ابراهیمی خاطرنشان ساخت: این افزایش 
تنها شامل افرادی خواهد شد که ضوابط مبحث 
19 مقررات ملی س��اختمان را در ساخت و 
ساز خود رعایت کنند.ابراهیمی در خصوص 
پروژه های قابل افتت��اح در دهه مبارک فجر 
افزود: بیش از 300 واحد در قالب مسکن مهر 
در شهرهای استان از دهه مبارک فجر تا پایان 
سال به بهره برداری خواهند رسید که شامل 68 
واحد مسکونی در شهرکرد، 24 واحد در بن و 
32 واحد در بروجن از طرح های استیجاری 
اس��ت و 165 واحد مس��کن در لردگان، 24 
واحد در فارس��ان و 18 واحد در شهرکرد از 
جمله طرح های مسکونی اجاره داری در قالب 
مسکن مهر است که از دهه مبارک فجر تا پایان 
سال به بهره برداری می رسند. وی افراد ثبت 
نامی در طرح مس��کن مهر را در سطح استان 

32 هزار نفر اعالم کرد و افزود: بعد از پاالیش، 
افراد واجد ش��رایط به کمت��ر از 20 هزار نفر 
رسیدند که تاکنون بیش از 11 هزار و 500 نفر 
به سازمان مراجعه کرده اند. به گفته مهندس 
ابراهیمی، تا کنون برای ح��دود 11 هزار نفر 
زمین به مساحت 224 هکتار تأمین شده است.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی با بیان اینکه 
5 بیمارستان در سطح استان در دست ساخت 
اس��ت، گفت: این 5 بیمارستان شامل احداث 
اس��کلت بیمارس��تان بزرگ 22 تختخوابی 
بروج��ن، 24 تختخوابی چلگ��رد و احداث 
بیمارستان های 10 تختخوابی در شهرهای بن، 
شلمزار و سامان است.وی اضافه کرد: احداث 
اسکلت بیمارستان 220 تختخوابی بروجن با 
اعتب��ار اولیه 42 میلیارد ریال از س��ال 87 و با 
پیشرفت فیزیکی 49 درصدی در اراضی سنگ 
سلف بروجن در حال اجرا است. وی تصریح 
کرد: برای احداث اس��کلت این بیمارستان با 
زیربن��ای 16 هزار مترمربع در 6 طبقه تاکنون 
مبلغ 28 میلی��ارد ریال از محل اعتبارات ملی 
هزینه شده است.ابراهیمی خاطرنشان ساخت: 
این بیمارس��تان ها از قس��مت های مختلفی 
از جمل��ه اورژان��س، رادیول��وژی، درمانگاه 
تخصصی، اطاق عمل، بخش های جراحی، 
فیزیوتراپی و دیگر فضاهای مورد نیاز تشکیل 
شده است که امید است تا پایان سال آینده به 

بهره برداری برسند.

مدیرکل استاندارد اصفهان:
 نصابان آسانسور باید تأییدیه استاندارد اخذ کنند

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی 
استان اصفهان گفت: شرکت های نصاب 
آسانس��ور در س��اختمانهای مس��کونی و 
اداری مل��زم ب��ه اخ��ذ تأییدی��ه ایمنی و 
کیفی��ت از مؤسس��ه اس��تاندارد هس��تند. 
سیدغالمحسین حسینی در گفتگو با ایرنا 
افزود: این ش��رکتها ملزم به رعایت نکات 
استاندارد در نصب آسانسور ساختمانهای 

مسکونی و اداری هستند.

 وی اظه��ار داش��ت: ش��رکت های 
طراح��ی و نصب آسانس��ور بای��د پروانه 
طراحی و مونتاژ صنایع از استاندارد داشته باشند.
تحقیق��ات  و  اس��تاندارد  مدی��رکل   
گف��ت: اصفه��ان  اس��تان  صنعت��ی 
 در زمینه بازرس��ی اس��تاندارد آسانسورها 
جان��ب  از  های��ی  ش��رکت  اس��تان،  در 
صالحی��ت  تأیی��د  اس��تاندارد  مؤسس��ه 
مطابق��ت  ص��ورت  در  ک��ه  ش��ده اند 

موج��ود،  اس��تانداردهای  ب��ا  آسانس��ور 
گواهی ایمنی و کیفیت صادر می کنند. 

حس��نی یادآور ش��د: این گواهی باید 
ب��ه اداره اس��تاندارد وتحقیق��ات صنعتی 
اس��تان ارس��ال ش��ود تا پس از بررس��ی 
صح��ت مراح��ل انج��ام کار به اس��تناد 
گواهی ایمنی و کیفیت صادره از جانب شرکت 
بازرسی کننده، تأیید و سپس به شهرداری 

منطقه مربوطه ارسال شود. 

لردگان
مدی��ر ام��ور برق شهرس��تان ل��ردگان 
گفت: 1200 مقره س��وزنی و سیلیکونی با 
هزین��ه ای افزون ب��ر 350 میلیارد ریال در 
شبکه های برق شهرستان لردگان بهینه سازی 

و تعویض شد.
مهندس رحی��م پور افزود: ب��ا بهینه و 
نوسازی این مقره ها شبکه های برق پایدار 
و خاموشیهای ناخواسته در شرایط نامساعد 

جوی کاهش می یابد.
وی ش��بکه کوهس��تانی بیدله، ش��بکه 
روستاهای کل گچی و کینگ، خط پشتکوه 
فالرد، ری��گ، منجر مویی ت��ا کیهان، خط 
مجتم��ع دامپ��روری لردگان، خط س��ه راه 
ده س��یله تا سه راه ش��یر مردی را از جمله 
مناطقی بیان کرد که مقره های آنها نوسازی 

و بهینه شده است.
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افقی:
1 – کشور آفتاب تابان – خربزه نارس – سیگار 

فقرا
2 – درخشان و منور – توهین کردن – عشیره

3 – عامل وراثت – پرگار - وقاحت و پررویی 
4 – فیلم سراسر زد و خورد – سرپرستان – دیده

5 – سبزی خورشتی – ضرب شمشیر
6 – باالترین اختیار – متملق و چاپلوس – هوش 

سرشار
7 – عنقا – یاقوت – نه من و نه تو 

8 – خالق رمانهای سه تفنگدار و مردی با نقاب 
آهنین – سهولت – مخترع ماشین بطری سازی 

9 – حرف توفیر – مخترع زیردریایی در س��ال 
1956 – وزارت دارایی قدیم

10 – خالق کتاب غریب نامه – کهن و قدیمی – قوچ
11 – آه��ار – فیلم��ی با ب��ازی راج کاپور فقید 

محصول سینمای هند 
12 – مرک��ز آن لیما اس��ت – وس��یله ای برای 

نوشیدن مایعات از بطری – الزم شدن
13 – کتاب جورج اورول – ش��اعر قرن شش��م 

ایران – اثر چربی 
14 – دری��ا – از الق��اب حضرت فاطمه )س( – 

مارکی بر موتورسیکلت ژاپنی 
15 – خاک سرخ  - عقیم و سترون – بانگ شتر.

عمودی:
1 – ورم لثه دهان – نظم و انظباط 

2 – معادل 30 گرم – س��دی در کش��ور مصر – 
دست آموز 

3 – مظه��ر س��بکی و کتاب ماتیس��ن – تعمیر 
خرابی ها – شکمو

4 – کارگردان دونده، تنگسیر، ساز دهنی و تنگنا – 
ذات و سرشت – سلمانی درختان

5 – ت��ازه به دوران رس��یده – آداب فولکوریک 
قومی هر ملت 

6 – مرزبان – خاکروبه – درسی در مدرسه 
7 – کش��نده رسم – نیرومند و یار دائمی پتک – 

نصف دریا
8 – چوبدستی شبان – دشمنان – پوچ و خیالی 

9 – چل��ه کمان – اتومبیل س��نگین – نورانی و 
درخشان 

10 – فرزن��د آدم و برادر قابیل – فیلم احمدرضا 
درویش – رویه پاره 

11 – برخالف آمدن – مرکز ترکیه 
12 – فرمان شلیک اعدام – مأمور اجرای حکم – 

زن صبور و بردبار 
13 – س��ریال داود میرباقری – پاشو در گویش 

گیلکی – نام آذری 
14 – ش��هیر – چندین یاس و کتاب اوهنری – 

یزدانی 
15 – پایتخت کشور پرندگان، نیوزیلند – به مراد 

دل رسیده و موفق گشته. 
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دانشمندان پرده از یکی از جالب ترین 
رازهای تاریخ برداشتند: پادشاه مصر، 

توتانخامون  چگونه مرد؟

این بار نوبت هوندا است

هوندا آخرین خودروس��از ژاپنی است که از 
مشکالت ایمنی ضربه خورد. 

این ش��رکت اخیراً فراخوانی ب��رای بیش از 
400 ه��زار خودروی خود ب��ه منظور جایگزینی 

کیسه های هوا منتشر کرد.
 به گزارش یورونیوز مش��کل این اس��ت که 
برخ��ی از این کیس��ه های هوا هنگام��ی که در 
جریان تصادف باز می شوند دچار ترکیدگی شده 
و قسمتهایی از خودرو را دچار حریق می کنند. 

در بیانیه منتش��ر ش��ده در وب سایت هوندا 
توضی��ح داده ش��ده اس��ت که پروپیلن��ت داخل 

کیسه ها به مرور زمان خراب می شوند. 
 این مش��کل تا کنون منجر به کش��ته ش��دن 

ی��ک نفر و زخمی ش��دن 11 نفر ش��ده اس��ت. 
این توضیحات دلی��ل فراخوانهای هوندا، آکورد، 
سیویک، اودیس��ی، سی آر وی و همچنین آکورا 

تی ال عنوان شده است.
 این فراخوان در حالی منتش��ر شد که رقیب 
هوندا؛ کمپانی تویوتا اخی��راً بزرگترین فراخوان 
خود را منتش��ر کرد. مس��ئوالن ایمنی امریکا در 
حال رسیدگی به شکایات صاحبان تویوتا کروال 
هس��تند. قرار بود یک کمیت��ه در کنگره به دالیل 
تأخی��ر در فراخوان تویوتا رس��یدگی کند که به 
دلیل برف س��نگین در واش��ینگتن دی س��ی این 

جلسه به تأخیر افتاد. 
                   ترجمه سامره شجاعی 

آزمای��ش دی ان ای و س��ی ت��ی اس��کن از 
مومیایی 3300 ساله توتانخامون به تئوری به قتل 
رس��یدن وی پایان داد. به گ��زارش یورونیوز در 
واقع پس��ر پادشاه بر اثر شکستن پا به عالوه یک 

دلیل دیگر مرده است.
 ذاهی هاواس کنس��ول ارشد اشیای قدیمی 
مص��ر بی��ان ک��رد در س��ال 2005 متوج��ه یک 

شکستگی در پای چپ او شده است.
 در واق��ع توتانخام��ون چند س��اعت قبل از 
مرگ دچار حادثه شده اس��ت. چیزی که پادشاه 
توتانخامون را از پای درآورده ماالریای س��خت 

بوده است.
 در واق��ع برای اولین بار پ��رده از راز بزرگ 

خانواده پسر طالیی- پادشاه توتانخامون برداشته 
شد. 

آزمایش��های جدی��د او را پس��ری نحیف و 
رنجور با یک ش��کاف در کام ترسیم کرده است. 
سیس��تم ایمنی ب��دن او به طور م��ادرزاد ضعیف 
بوده است. به نظر می رسد پدر و مادر او خواهر 
و برادر تنی بوده ان��د )اعضای خانواده هجدهم 

سلطنتی مصر اغلب با هم ازدواج می کردند(. 
با این وجود پادشاه نه چندان مهم توتانخامون 
از سال 1922 پس از کشف مقبره اش مورد توجه 
عموم قرار گرفت. مقبره او پر از جواهرات و آثار 

هنری و مایکهای زرین است.  
                   ترجمه سامره شجاعی

به کجا می رویم؟

افزایش مصرف نوشابه های گازدار ؛ کاهش مصرف لبنیات!!!
مص��رف، مانن��د هر عم��ل دیگ��ری، علت ها و 
معلولهایی دارد. علت مصرف، طبیعتاً نیاز و معلول یا 
نتیجه آن، کاهش منابع، افزایش ضایعات، تولید بیشتر 
و... است. حال اگر علت مصرف به هر دلیلی تغییر کند 
به احتمال زیاد نتیجه آن هم تغییر خواهد کرد. به طور 
کلی هر عاملی که مصرف را تحت تأثیر قرار دهد خود 
به خود عوامل پس از مصرف را هم تغییر خواهد داد. 
ش��اید به همین علت است که پیش از آغاز هر پروسه 
تولیدی و ارائه محص��والت یا خدمات، متخصصان، 
بازاریاب��ان و مش��اوران به نیازس��نجی می پردازند  و 
تمامی جوانب را به منظور حفظ و گسترش بازار هدف 

ارزیابی می کنند.
ام��ا در دنیای رقابتی ام��روز بازارهای مصرف در 
تمامی کشورها از کاالهای مصرفی اشباع شده اند دیگر 
نیازسنجی نمی تواند پاسخگوی انتظارات تولیدکنندگان 
باشد و منجر به سوددهی آنان شود؛ از این رو یکی از 
اقدامات تجاری اینگونه تولیدکنندگان، ایجاد نیاز است.

 ایجاد نیاز همانگونه که از مفهومش برمی آید بدون 
تبلیغات، بازاریابی، حذف و تضعیف رقیبان و مهمتر از 
همه در دست گرفتن نبض مخاطبان و مصرف کنندگان 

امکان پذیر نخواهد بود.
 طبیعت��اً محصوالتی که به واس��طه این اقدامات 
در اختی��ار مص��رف کنندگان قرار می گی��رد در واقع 

پاسخگوی درخواست به همان نیاز کاذب آنها است.
 این موضوع بیانگر آن اس��ت که تولیدکنندگانی 
که بر پایه چنین اصول��ی، فعالیت می کنند به راحتی 
زیر بار مق��ررات محدود کننده و به خصوص قوانین 
حام��ی حقوق مصرف کنندگان نخواهن��د رفت. زیرا 
برای اغلب آنان جهان طبیعی و انسانها به اندازه جهان 
اقتصادی، واقعی نیست. آنان معموالً تصمیمات خود را 
به گونه ای تنظیم می کنند که به رش��د آینده مالی آنها 

سرعت ببخشد. 
مشکل بزرگی که در این میان رخ نمایی می کند 
این است که چون این تولیدکنندگان بر مبنای نیاز کاذب 
برنامه ری��زی هایی میان م��دت و دراز مدتی تدوین 
کرده ان��د در برابر تصوی��ب قوانین جدیدی که منافع 
آنها را به خطر می اندازد به ش��دت مقاومت می کنند 
و از آنجایی که اغلب تراست ها و کارتل های بزرگی 
هستند که شخصیت حقیقی و حقوقی سهامداران آنها 
و همچنین گردش مالی ش��رکت هایشان در وضعیت 
سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی کش��ور و یا حتی یک 
منطقه تأثیرگذار است موضع گیریهایشان در برابر وضع 
قوانین محدود کننده اغلب مؤثر واقع می ش��ود و گاه 
چند ده طول می کش��د تا مس��ئوالن و متولیان جامعه 
هدف آنها، بتوانند زاویه قوانین را به نفع مصرف کنندگان 

تغییر دهند.
از سوی دیگر نیاز کاذب با طبیعت و غریزه جوامع 
منطبق نیست، بنابراین برای پایدار ماندن آن و تثبیت و 
افزایش تقاضا، تولیدکنندگان همواره به دنبال تغییر در 
ساختار، فرم و محتوای محصول و همچنین بهره گیری 
از شیوه های مؤثر تبلیغاتی و بازاریابی جهت عرضه آنها 
هس��تند که این موضوع هم سالمت جسمی و روحی 
مصرف کنن��دگان را به خطر می اندازد و هم منجر به 

صرف هزینه های هنگفت تبلیغاتی خواهد شد.
 به این ترتیب در جوامع صنعتی یا در حال صنعتی 
ش��دن، با مش��کالت و عوارضی مواجه می شویم که 
پیش از این هرگز وجود نداشته اند! یکی از نمونه های 
بس��یار بارز ایجاد این نیاز کاذب که اثرات مخربی بر 
سالمت افراد بر جای گذاشته و می گذارد مصرف بیش 
از حد نوشابه است. مطابق آمارهای تکان دهنده وزارت 
بهداشت، ایرانیان ساالنه نزدیک به 3 میلیارد لیتر )2/9 
میلیارد( نوشابه مصرف می کنند! یعنی سرانه مصرف 
نوش��ابه در ایران 42 لیتر و چهار برابر استاندار جهانی 

است.
 با درنظر گرفتن اینکه نوشابه های گازدار یکی از 
عوامل مهم در افزایش پوکی استخوان هستند و یادآوری 
این نکته که میزان مصرف لبنیات در ایران بسیار پایین 
اس��ت چندان دور از انتظار نیست اگر در آینده ای نه 
چندان دور بیماریهای متعدد اس��کلتی تبدیل به اولین 
بیماری خطرناک در ایران شود. البته در حال حاضر نیز 
حوزه سالمت وزارت بهداشت از افزایش 3 تا 4 برابری 
شکستگی های ناشی از پوکی استخوان و کاهش سن 

ابتال به پوکی استخوان در میان زنان خبر می دهد. ابتال 
به سایر بیماریها نظیر دیابت، کم خونی، چاقی، نارسایی 
کلیه، بیماریهای قلبی – عروقی و سرطان نیز از جمله 

عوارض مصرف این نوشیدنی پرمصرف است.
موضوع دیگری که ابعاد این فاجعه را بیشتر آشکار 
می کند پایین بودن س��رانه مصرف لبینی��ات در ایران 
اس��ت. در حالی که س��رانه مصرف این مواد در اروپا 
300 کیلوگرم اعالم ش��ده، ایرانیان تنها در طول سال 
80 تا 90 لیتر انواع لبنیات مصرف می کنند. به عبارت 
دیگر کشوری که دارای باالترین سرانه مصرف نوشابه 
در جهان است از نظر میزان مصرف لبنیات در رده های 

بسیار پایین جدول جهانی قرار دارد.
چه عوامل��ی باعث ایجاد چنی��ن تفاوتی در نوع 

مصرف شده است؟ 
به نظر می رسد قیمت مناسب نوشابه ها در مقایسه 
با انواع نوشیدنی ها و از جمله لبنیات یکی از مهمترین 

عوامل باشد.
 یک شیشه نوشابه در مقایسه با یک بطری شیر هم 

وزن خود قیمتی کمتر از نصف دارد.
یکی دیگر از علل مهم در این زمینه عادت نداشتن 
ذائقه ایرانیان به مصرف شیر به عنوان مهمترین فرآورده 
لبنی است. معده بسیاری از افراد توان هضم امالح شیر 
را ندارد و همین موضوع باعث اجتناب از مصرف آن 

توسط ایرانیان می شود.
اما موضوع مهم دیگر، س��ودآوری این محصول 
ب��رای تولیدکنندگان و بالطبع ت��الش آنان برای حفظ 
و افزایش این س��ود اس��ت. به گفته متخصصان 40 تا 
50 درصد از گ��ردش مالی مربوط به منابع غذایی در 
دنیا مربوط به صنایع نوش��ابه است و در ایران نیز بعد 
از صنایع لبنی نوشابه ها بیشترین سهم از بازار فروش 
را به خود اختصاص می دهند. البته باالتر قرار گرفتن 
فروش صنایع لبنی به معنای مصرف بیشتر آنها نسبت 
به نوشابه نیست بلکه همانطور که گفته شد مربوط به 

تفاوت قیمت میان این نوع محصول است.
ام��ا یکی از نکات بس��یار مهم در م��ورد تأثیرات 
سوء این نوشیدنی بر سالمت افراد عدم وجود قوانین 
مش��خص و با ضمانت اجرایی الزم اس��ت. گرچه با 
انج��ام اقدامات مدافعه ای برای کاهش آس��یب ها از 
جمله پیش��گیری از عادت های ب��د غذایی و مصوبه 
ش��ورای عالی سالمت و همکاری دانشگاههای علوم 
پزشکی مصرف نوشابه در ادارات دولتی ممنوع اعالم 
شد و درست است که میزان مصرف این فرآورده پس 
از اجرای قانون مذکور در ادارات دولتی کاهش یافت 
و تقریباً به صفر رسید؛ سؤال اینجاست که آیا این اقدام 
تأثیری بر سرانه مصرف نوشابه در کشور داشته است؟ 
پاسخ به این پرسش مطابق آمار  و مستندات رضایت 
بخش نیست. بر اساس یک تحقیق مشخص شده در 
20 سال اخیر مصرف نوش��ابه های گازدار در کشور 
نزدیک به 15 درصد افزایش یافته ولی مصرف شیر و 

لبنیات تنها حدود یک دهم درصد رشد کرده و سرانه 
مصرف لبنیات در کشور همانطور که قباًل هم گفته شد 
از متوس��ط جهانی بس��یار کمتر و حدود یک سوم آن 

است. 
در واقع مصوبه مذکور که در سطح ادارات دولتی 
موف��ق عمل کرد و احتماالً ب��ا این هدف طرح و اجرا 
شد که به کل جامعه تعمیم داده شود و در اصالح سبد 
غذایی خانواده ها تأثرگذار باش��د در تحقق این هدف 
ناکام ماند؛ و چه بسا منجر به افزایش عرضه نوشابه در 
بازارهای غیردولتی شد! چرا که تولیدکنندگان نوشابه ها 
باید زیان ناشی از، از دست دادن بازار ادارات دولتی را 

به نحوی جبران می کردند.
اما به نظر می رسد یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین 
فاکتورها در کنترل عرضه ناصحیح این محصول، نبود 
استانداردهای الزم و مناسب در این زمینه است. در واقع 
بسیاری از متخصصان یکی از چالش های موجود در 
زمینه تولید نوشابه های با قند کمتر در ایران را استاندارد 

فعلی برای این محصول می دانند. 
در حالی که در بسیاری از کشورها، میزان استاندارد 
برای قند نوش��ابه زیر 8 درصد است این آمار در ایران 
10 تا 12 درصد اعالم ش��ده اس��ت. آنچه در این میان 
باعث افزایش مضرات نوشابه ها می شود این است که 
برخالف توصیه های وزارت بهداشت جهت کاهش 
قند نوشابه این اقدام برخالف استاندارد های مؤسسه 

استاندارد است.
 در واق��ع چنین گفته می ش��ود ک��ه کارخانه ها 
مش��کلی با کاهش قن��د موجود در نوش��ابه ندارند و 
می توانند فرموالسیون را متناسب با این فاکتور تغییر 
دهند. اما مؤسسه استاندارد و وزارت بهداشت باید در 

این زمینه هماهنگ باشند.
اما یکی از چالش��های بزرگی که در سالهای اخیر 
در مقابل برنامه های ارائه شده جهت کاهش مصرف 
نوش��ابه قد علم کرده اس��ت بررسی نکات مثبت این 
محصول است! در واقع بسیاری از تولیدکنندگان و حتی 
متخصصان تغذیه با اعالم امکان تعدیل ترکیبات، امکان 
غنی سازی نوشابه با امالح معدنی از جمله آهن و نیز 
دفاع از ترکیبات فعلی به جهت تأمین بخش��ی از نیاز 
روزانه بدن انسان به قند، سبب اظهارنظرهای متفاوت و 

چالش برانگیزی شده اند.
تولید نوشابه از زاویه ای دیگر

در حالی که تولیدکنندگان نوشابه در سراسر دنیا، 
یکی از ارزان قیمت تری��ن محصوالت تولیدی را در 
اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند اما قیمت ارزان 
این محصول به بهای بسیار گرانی برای منابع طبیعی، 
محیط زیس��ت و مهمتر از همه آب های شیرین تمام 

می شود.
 در واقع صنایع نوش��ابه سازی یکی از بزرگترین 

مصرف کنندگان آب در جهان هستند. 
به طور مثال میزان بهره وری شرکت کوکاکوال به 

عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نوشابه جهان با 
بهره گیری از بهترین امکانات صنعتی و تکنولوژیکی 
یک به 2/7 است. یعنی به ازای استفاده از 2/7 لیتر آب 
شیرین سالم، یک لیتر نوشابه تولید می کند. البته میزان 
بهره وری این شرکت در نقاط مختلف جهان متفاوت 
است و در برخی کشورها از جمله هند یک به 4 است. 
کوکاکوال اگر چه از بزرگترین تولید کنندگان نوش��ابه 
جهان است اما به هر حال تنها تولید کننده نیست و سایر 
تولیدکنندگان نوش��ابه نیز با همین میزان بهره وری یا 
شاید کمتر، در حال استفاده از سفره های آب زیرزمینی 
و منابع آب هستند. در حالی که در دنیا از هر پنج نفر، 
یک نفر به آب س��الم دسترسی ندارد تولید محصولی 
که تا این میزان به مصرف آب وابس��ته است و عالوه 
بر آن دارای اثرات س��وء و عوارض متعدد بر سالمتی 
انسان ها است چه توجیهی دارد؟ از طرف دیگر حتی با 
در نظر گرفتن بهترین میزان بهره وری یعنی یک به 2/7 
لیتر، باید بپذیریم که 1/7 لیتر آب دیگر، چه سرنوشتی 
پیدا می کند؟ این آب صرف شس��ت و شوی بطریها، 
دستگاهها و تجهیزات شده سرانجام به عنوان آب آلوده 

وارد محیط زیست می شود.               
البته اثرات سوء زیست محیطی این صنعت، محدود 
به موارد مذکور نیس��ت. یکی از بدترین و مخربترین 
ضایعات این صنعت، بطریهای یک بار مصرف حاوی 
نوش��ابه است. این بطریها غالباً پس از مصرف، توسط 
مصرف کنندگان در محیط زیس��ت، خیابانها و اماکن 
عمومی رها ش��ده که موجب آلودگی و زش��ت شدن 
نمای محیط زندگی می شوند. حتی در صورت جمع 
آوری ای��ن بطریه��ا امکان تجزیه و بازگش��ت آنها به 
طبیعت به جهت جنس و ترکیباتشان وجود ندارد و 
دپو کردن سوزاندن و حتی بازیافت آنها اثرات زیست محیطی 

مخربی بر طبیعت بر جای می گذارد.
سرانجام... معضالت تهدید کننده سالمت ناشی از 
افزایش مصرف نوشابه های گازدار قندی در جامعه به 
ویژه گروههای سنی کودک، نوجوان و جوان که ذخایر 
اس��تخوانی آنها در حال ش��کل گیری است سالمت 
جامعه را از مرز هش��دار گذرانده اس��ت این موضوع 
از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، 
بهداشت و سالمتی و حتی فرهنگی برای جامعه ایران 

قابل تأمل و تفکر است. 
در حال��ی ک��ه مصوبات مربوط به پیش��گیری از 
عادت های بد غذایی تنها توانست مصرف نوشابه را 
در ادارات دولتی کنترل کند و به کل جامعه تعمیم داده 
نش��د به نظر می رسد ممنوعیت به تنهایی نمی تواند 
در اصالح این الگوی غلط مصرف، مؤثر واقع ش��ود. 
یک��ی از نقاط مثبت و قابل تأمل ک��ه می توان در این 
زمینه روی آن متمرکز ش��د وجود نوش��یدنی گوارا و 
دارای ارزش غذای��ی باال در فرهن��گ تغذیه ای ایران 
یعنی دوغ است. گرچه متأسفانه از سالهای اخیر شاهد 
عرضه گسترده دوغ های گازدار و شور به بازار هستیم 
که اثرات سوء آنها کمتر از مصرف نوشابه های گازدار 
شیرین نیست اما تکیه بر این عادت صحیح تغذیه ای 
به عالوه قیمت مناسب و تهیه آسان آن حتی در منازل، 
می تواند با یک برنامه ریزی مناسب و مدون، مصرف 

نوشابه های گازدار را تا حد زیادی کاهش دهد. 
متقاعد کردن کارخانجات تولید نوشابه به اضافه 
کردن خط تولید دوغ کم نمک در کنار تولید نوش��ابه 
و ارائه آن با همان برند نیز می تواند در فرهنگ سازی 
اس��تفاده از این محصول مفید مؤثر واقع ش��ود. جای 
تأسف است که در مسیرهای گردشگری کشور، حتی 
در اس��تانهایی که خود تولید کننده مواد لبنی هس��تند 
عرضه نوشابه به مراتب بیش��تر از دوغ است. به طور 
مثال کافی است سری به کبابی های مسیر چهار محال 
و بختیاری – خوزستان بزنید و در کنار کباب مرغوب 
ارائه شده تقاضای دوغ محلی یا حتی پاستوریزه کنید تا 

به عمق موضوع پی ببرید.
به هر حال در دنیای لبریز از رقابت های اقتصادی 
و تج��اری و ب��ا روند رو به رش��د صنعت تبلیغات و 
بازاریابی تنها راهی که می تواند جوامع را از تهدیدهای 
پنهان و آش��کار سالمت آنها در امان نگه دارد افزایش 
آگاهی های الزم و همچنین فرهنگ سازی صحیح در 

این زمینه است.   
بهمن زین الدین   

تصادف در جاده بادرود- کاشان سه کشته و هفت 
مجروح  برجا گذاشت 

تصادف بامداد جمعه در جاده بادرود - کاشان 
سه کشته و هفت مجروح بر جا گذاشت.  

 ب��ه گزارش ایرنا، این تصادف درکیلومتر هش��ت 
جاده بادرود به کاش��ان بین یک دس��تگاه سواری 
پژو 405 با یک دستگاه تریلی به وقوع پیوست که 
در نتیجه سه تن از سرنش��ینان خودروی سواری 
)ی��ک ایرانی و دو افغانی( در دم کش��ته ش��دند. 
همچنین از 10سرنشین این خودرو سواری هفت 
نفر نیز مجروح ش��دند که چهار نفر جراحتش��ان 
س��طحی اس��ت و س��ه نفر دیگر آنها نیز به دلیل 
مصدومیت شدید به بیمارستان انتقال داده شدند. 
دلیل این تصادف از سوی پلیس راه، انحراف 
به چپ خودروی س��واری بر اثر خواب آلودگی 
گزارش شده است. تمام سرنشینان این خودرو به 
جز راننده که در این تصادف کشته شد، افغانهای 

مهاجر بودند.
این چندمین بار است که خودروهای سواری 
با حمل مسافر غیرمجاز که اغلب نیز افغان هستند، 

در این جاده تصادف می کنند. جاده بادرود- کاشان 
ک��ه ارتباط تهران- جنوب را برقرار می کند، به دلیل 
غیراس��تاندارد و کم عرض ب��ودن و باال بودن بار 
ترافیک به ویژه عبور خودروهای سنگین همواره 

با خطر تصادف روبه رو است.  
از ابت��دای امس��ال تاکنون ح��دود 30 نفر بر 
اث��ر تصادف در این جاده جان خود را از دس��ت 

داده اند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نایین خبر داد: بیش از 
381 کیلوگرم تریاک در نایین کشف شد

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نایین گفت: در 
عملیات موفق پلی��س و اداره اطالعات بیش از 381 
کیلوگرم تریاک در منطقه جندق -  نایین کش��ف و 

ضبط شد. 
به گزارش خبرگزاری فارس از نایین، س��رهنگ 
محمد علی یوس��لیانی در محل ستاد نیروی انتظامی 
شهرس��تان نایین اظهار داش��ت: در عملیات مشترک 
نیروی انتظامی و اداره اطالعات بیش از 381 کیلوگرم 

تریاک کشف و ضبط شد.
وی ادامه داد: ای��ن مقدار مواد مخدر با عملیات 
موفق پلیس و اطالعات در دل کویر و مناطق خشک 
و بیابانی کویر جندق از قاچاقچیان مواد مخدر و اشرار 
کشف و ضبط شد. فرمانده نیروی انتظامی شهرستان 
نایین خاطر نشان کرد: در این عملیات که با همکاری 
پلیس و س��ربازان گمنام امام زمان)عج( در اطالعات 
انجام گرفت دو قبضه س��الح کالشینکف به همراه 
خشاب و گلوله های آن، دو دستگاه خودرو و سه نفر 

شتر کشف و توقیف شد. 

وی اف��زود: برای انج��ام این عملیات بیش از دو 
روز کار اطالعاتی و تحقیقاتی توسط پلیس و نیروهای 
اطالعات انجام گرفت. یوسلیانی افزود: در این ارتباط 
همچنین پنج نفر دس��تگیر که پس از تشکیل پرونده 

تحویل مقامات قضایی شدند. 
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان نایین در ادامه با 
اشاره به واقعه قتل در شهرستان خور و بیابانک گفت: 
در این حادثه مردی 56 س��اله اقدام به قتل همسر 50 

ساله خود کرده است. 
وی ادامه داد: در این حادثه مردی با نام "میم. الف " 
با ضربه میله آهنی به سر و صورت همسر خود اقدام 
به قتل وی کرده است. یوسلیانی تصریح کرد: این فرد 
پس از اقدام به قتل خود را به پلیس معرفی کرده است 
و اختالفات خانوادگی را دلیل کار خود دانسته است. 
وی افزود: این واقعه در روستای عروسان از توابع 
شهرستان خور و بیابانک اتفاق افتاده است که پرونده 
در حال بررسی است و پس از تکمیل تحویل مقامات 

قضایی خواهد شد.
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جامعه



نمی دونم از کجا ش��روع کنم، گاهی 
ب��د می زنیم ت��و جاده خاک��ی! اونقدر بد 
که... نمونه ش س��میرای 21 ساله اس که 
بزرگترین اشتباه زندگیشو اینطور به تصویر 
می کشه: واسه اس��تخدام توی یه شرکت 
خصوصی که توی روزنام��ه خونده بودم 
رفتم و از اتفاق با کارم موافقت شد. واسه 
بار دوم که می خواستم برم و قرارداد ببندم 
پدرم��و با خودم بردم که اون��م نظر بده... 
نمی دونم چی دید و چی ش��د... ش��ایدم 
تجربه به کمک��ش اومده بود که بعد از یه 
بازدید کلی از ش��رکت و یه صحبت کوتاه 
با کارمن��دا و رئیس، با کار م��ن تو اونجا 
مخالفت کرد... اینکه بعد از مخالفت پدرم 
چقدر از من اصرار بود و از خونوادم انکار 
و م��ن توی اون مدت کوتاه چی کش��یدم 
بمان��د! چن��د روز بعد از ش��رکت تماس 
گرفتن و ازم خواستن دوباره برم. منم رفتم 
بدون اجازه خونواده... رئیس ش��رکت ازم 
خواس��ت که به حرفای پدرم اهمیتی ندم 
و خ��ودم فکر کنم. گفت: تو دیگه واس��ه 
خودت ی��ه آدم بزرگی و می تونی جدای 
از خونوادت واس��ه آینده خودت تصمیم 
بگیری. چند روزی ازش مهلت خواس��تم 
واس��ه فکر کردن، اما آخرش جواب منفی 

دادم ول��ی اون بازم تم��اس گرفت و ازم 
خواس��ت برم شرکت. این بار گفت از من 
خوش��ش اومده و می خواد باهام ازدواج 
کنه. خوش��حال ش��دم و با کمی ش��رط و 
ش��روط موافقت کردم که گفت: البته باید 
قبل��ش یه مدتی با هم دوس��ت باش��یم تا 
همدیگه رو خوب بشناس��یم، بعد ازدواج 
می کنیم... ب��ا اینکه زیاد موافق نبودم ولی 
چون فکر می ک��ردم فرصت خوبیه قبول 
کردم و شاید قسمت بزرگ اشتباهم همین 
بود! نمی دونم چقدر از ارتباط ما گذشت 
که خونوادم متوجه رابطمون شدن و پدرم 
بعد از فهمیدن ماجرا رفت واس��ه تحقیق 
که نتیجه تحقیقاتیش ش��د یه شوک بزرگ 
برای من... ماهها ناراحتی و افس��ردگی و 
عقب موندن از درس و دانش��گاه... بعد از 
اون مدت��ی که باهم بودیم و کلی بهش دل 
بسته بودم و آرزوهامو باهاش ساخته بودم 
فهمی��دم قباًل ازدواج ک��رده و یه بچه هم 
داره! و قصدش از این رابطه فقط یه جور 

خوش گذرونی و سرگرمی بوده... 
س��میرا از اتف��اق پیش اوم��ده خیلی 
ناراحت بود و تمام این حوادث رو نتیجه 
توجه نکردن به حرف پدرش که تجربش 

خیلی بیشتر از خودش بود می دونست. 

مواد الزم برای خمیر نان ساندویچ:
آرد 3 لیوان و نیم

بکینگ پودر 1 قاشق مرباخوری
خمیر مایه 1 قاشق غذاخوری

شیر خشک نیدو 4 قاشق غذاخوری
شکر 1 قاشق غذاخوری
نمک 1 قاشق غذاخوری

روغن 1/3 لیوان
آب 1 لیوان

مواد الزم برای ساندویچ:
سینه مرغ 2 عدد

پیاز 2 عدد
فلفل دلمه ای رنگی 4 عدد

پنیر کرافت قوطی 1 عدد
پنیر پیتزا رنده شده به مقدار الزم

مواد الزم برای سس مرغ:
سیر له شده 4 عدد

آبلیمو 2 قاشق غذاخوری
سس سویا 6 قاشق غذاخوری

سس کچاپ 2 قاشق غذاخوری
روغن زیتون 2 قاشق غذاخوری
پودر اورگانو 1 قاشق چایخوری

فلفل کمی
پودر دارچین کمی

طرز تهیه نان ساندویچ:
1( شیرخشک + شکر + نمک + خمیرمایه 

+ روغن را با هم مخلوط کرده هم بزنید.
2( آب را ب��ه م��واد اضافه کنید. س��پس 
بکینگ پ��ودر را به مواد اضافه ک��رده، آرد را 
هم کم کم به م��واد اضافه کنید و خمیر را با 
دس��ت ورز دهید تا خمیر صاف و یکدستی 

به دست آید.
3( ظرف خمیر را به مدت 2 س��اعت در 
ج��ای گرمی قرار دهید ت��ا خمیر پف کند و 

حجم آن تقریباً دو برابر شود.
4( از خمی��ر به اندازه یک توپ کوچک 
برداشته آن را در دست گرد کنید سپس خمیر 
را ب��ا وردنه به صورت نازک ب��از کنید و به 

صورت دایره متوسط قالب بزنید.
5( ماهیتاب��ه تقریب��اً مس��طحی را روی 
حرارت مالیم گذاشته نانی را که قالب زده اید 

در آن گذاشته بپزید. یک طرف نان که برشته 
شد طرف دیگر آن را بپزید. نانهای آماده شده 
را روی هم در ظرف س��رداری قرار دهید تا 

خشک نشود.
طرز تهیه مواد ساندویچ:

1( سینه مرغ را آب پز کرده و به صورت 
انگشتی خرد کنید.

2( پی��از را خالل کرده در روغن س��رخ 
کنید.

3( فلفل دلم��ه ای را به صورت خاللی 
خرد کرده و در روغن سرخ کنید.

4( پیاز و فلفل دلمه ای س��رخ شده را به 
مرغ اضافه کنید.

5( پنیر کرافت را رنده کرده به مواد اضافه 
کنید.

6( م��رغ را به همراه پیاز و فلفل دلمه ای 
سرخ کرده کمی در روغن تفت دهید.

7( مواد الزم برای سس را با هم مخلوط 
کرده روی م��رغ بریزید و روی حرارت مواد 
را کمی هم بزنید ت��ا مواد خوب جذب مرغ 

شود.
8( یکی از نانها را برداش��ته و به اندازه 2 
قاش��ق از مواد آماده شده را روی نان بریزید. 
س��پس روی آن و اط��راف ن��ان را کمی پنیر 

پیتزای رنده شده بریزید.
9( ط��رف دیگر نان را روی نان بدهید و 
با دست کمی فشار دهید تا اطراف نانها کمی 

به هم بچسبند.
10( نانه��ا را ب��ه مدت 5 دقیق��ه در فر 
بگذارید تا پنیر آن کمی ذوب شود و اطراف 

نانها به هم بچسبند.

محققان موفق به کش��ف ژنی شده اند که در زایمان پیش از 
موعد نقش مؤثری ایفا می کند. 

زایمان پیش از موعد، عامل اصلی مرگ اطفال یا فلج ش��دن 
آنها تلقی می شود.

معتقدن��د:  محقق��ان   
متغیره��ای ژنتیک��ی در م��ادر 
و جنی��ن، بدن آنها را مس��تعد 
واکنش های غیرطبیعی نسبت به 
عفونت های داخل رحم می کند 
و ای��ن مس��أله خط��ر زایمان 
پی��ش از موع��د )37 هفته( را 
افزایش می دهد. خطر مرگ در 
اطفالی که بیش از موعد متولد 
می ش��وند، 120 برابر بیشتر از 
اطفالی اس��ت که دوره رش��د 
خود را به طور کامل در درون 

بدن مادر طی کرده اند.
 همچنی��ن در اطفال��ی که 

پیش از موعد متولد شده اند، مشکالت تنفسی، خونریزی مغزی 
و نقصان سیستم عصبی همچون اختالالت مغزی شایع تر است. 
محققان معتقدند: زایمان پیش از موعد فرآیندی است که هدف 
آن محافظ��ت از جنی��ن و مادر در برابر عفونت اس��ت. از هر 3 
مادری که فرزن��دش را پیش از موعد به دنیا می آورد، یک مادر 
به عفونت در غشای دور جنین مبتال است و عکس العمل به این 
عفونت به ژنی بس��تگی دارد که محققان اخیراً موفق به کش��ف 

آن شده اند. 
برای این تحقیق، محققان به بررس��ی 190 ژن و 700 متغیر 
DNA در 299 زن و 179 طف��ل که دچار زایمان پیش از موعد 

شده بودند، پرداختند. 
نتایج این بررسی با ژن های 
600 زن��ی که پس از گذش��ت 
زمان کامل وضع حمل کردند، 
مقایسه شد. در اطفالی که پیش 
از موع��د متولد ش��ده بودند، 
وج��ود   DNA متغیره��ای 
داشت که با خطر زایمان پیش 
از موعد مرتب��ط بود. همچنین 
وج��ود برخی ژن ه��ا در مادر 
خطر زایم��ان پیش از موعد را 

افزایش می داد.
 قوی ترین ژنی که در جنین 
در براب��ر عفونت عکس العمل 
 Interleukin6« نشان می دهد
receptor« نام دارد و ژنی موس��وم به TIMP2 در زنان باعث 
تغییر در س��اختار دس��تگاه رحم برای شروع زایمان می شود. در 
صورت ترکیب ای��ن دو ژن در محیطی که عفونت وجود دارد، 
بدن برای محافظت از جان مادر و جنین، شرایط را برای زایمان 

پیش از موعد فراهم می کند. 
محققان امیدوارند با استفاده از این یافته ها قادر به شناسایی 

زنانی شوند که مستعد زایمان پیش از موعد هستند.

مل��ی  مؤسس��ه  تحقی��ق  براس��اس 
ناش��نوایان انگلس��تان، نیم��ی از جوانانی 
که به موس��یقی های پرس��ر و صدا گوش 
می کنند دچار مشکالت شنوایی می شوند 
و این مس��أله موجب بروز نس��لی خواهد 
ش��د که در میانس��الی ناش��نوایی خواهند 
داش��ت. این مطالعه که به روی 366 جوان 
16 تا 34 س��اله انجام شده است همچنین 
گ��زارش می دهد 80 درص��د جوانانی که 
به کنس��رت ها و کلوپ ه��ا می روند در 
مورد آسیب به شنوایی خود آگاهی ندارند 
ام��ا 62 درصد آنهایی ک��ه به طور منظم به 
کلوپ ه��ا می رون��د و 72 درصد آنهایی 
که به کنس��رت ها می روند از اش��کال در 
ش��نوایی خود ش��کایت دارند. این تحقیق 
بیان می کند که صداهای تولید شده در این 
مجالس حدود 120 دسی بل شدت دارند 
که از ش��دت ص��دای یک مت��ه پنوماتیک 
بیشتر است، باتوجه به اینکه در کارگاه ها 
افراد باید برای حفاظت در مقابل صداهای 
باشدت باالی 85 دسی بل از گوشی های 
محافظ اس��تفاده کنند. آسیب وارد شده به 
دس��تگاه شنوایی کم کم افزایش می یابد و 
غیرقابل جبران است. پژوهش دیگری که 

در ن��روژ انجام ش��ده اس��ت نش��ان 

می دهد میزان کاهش شنوایی بین جوانان 
18 ساله طی 10 سال گذشته از 15 درصد 
به 35 درصد افزایش یافته است. در مطالعه 
دیگری که در اس��ترالیا انجام ش��ده است 
گزارش ش��ده نوجوانان 10 تا 15 ساله ای 
که بیش از 6 س��اعت در هفته به موسیقی 
واکمن ها گوش می کنند آنچنان به شنوایی 
خود صدمه می زنند که 30 سال زودتر از 
دیگران دچار مشکالت شنوایی می شوند. 
در حقیقت استفاده از این وسایل موسیقی 
همراه، معادل گوش ک��ردن به صدای مته 
پنوماتیک به میزان 8 ساعت در روز است. 
این وس��ایل نیز صوتی با شدت حدود 10 

برابر میزان مجاز تولید می کنند.

یکی از ش��ایع ترین ع��وارض دارویی 
مش��اهده شده در کودکان در کشور مربوط 
به نوعی آنتی بیوتیک با نام »فورازولیدون« 
است. این داروی خوراکی که در اسهال های 
عفونی تجویز می شود، به علت ناخالصی و 
مصرف بی رویه، عوارض��ی را در کودکان 
ب��ه همراه داش��ته اس��ت. دکتر عل��ی اکبر 
س��یاری، رئیس پنجمین کنگره اورژانس ها 
و بیماری های ش��ایع طب ک��ودکان گفت: 
از مشکالت ش��ایع اطفال، حساسیت های 
داروی��ی اس��ت ک��ه ش��مار فراوان��ی از 
مراجعه کنندگان به مراکز درمانی را تشکیل 
می دهن��د که عوارض آن با طیف وس��یعی 
از ف��وت تا بروز بثورات جلدی اس��ت که 
البته اختالالت تنفس��ی، گوارش��ی، کلیوی 
و مغزی را هم ش��امل می شود. وی با بیان 
اینکه حوادث و سوانح علت 45 درصد از 
مرگ و میر کودکان یک تا 4 ساله ایرانی را 
تشکیل می دهند، ادامه داد: هم اکنون سوانح 
و حوادث دومین علت مرگ ایرانیان است. 
دکتر س��یاری با بیان اینکه در دنیا هم یک 
میلی��ون و 200 ه��زار نفر بر اث��ر حوادث 
فوت می کنند، افزود: حوادث شامل سوانح 
ترافیکی )ش��ایع ترین عل��ت فوت مرگ و 
میر براثر حوادث(، س��قوط از ارتفاع، برق 
گرفتگی، غرق ش��دگی و مسمومیت های 

دارویی و شیمیایی است. 
وی بح��ث اولوی��ت دار در اورژانس 
طب اطفال را حوادث و سوانح برشمرد و 
شایع ترین علت مراجعه به پزشکان اطفال 
و عموم��ی را عفونت حاد تنفس��ی پس از 
نارس��ایی و مشکالت تنفسی عنوان کرد و 
گفت: تشنج، نارس��ایی تنفسی و شوک از 

دیگر موارد اورژانس اطفال اس��ت. سیاری 
با بیان اینکه ش��وک در اطف��ال بر اثر خون 
ریزی، اسهال، اس��تفراغ، تروما، حساسیت 
داروی��ی، آلرژی  و حتی نیش زنبورعس��ل 
حادث می ش��ود، ادامه داد: همچنین خطر 
فوت در کودکان با بیهوش��ی و اختالل در 
هوش��یاری و خواب آلودگی فراوان است 
که نیازمند مراقبت ویژه هستند. وی با بیان 
اینکه ساالنه 10درصد از کودکان ایرانی به 
تشنج دچار می شوند در ادامه میزان موالید 
در س��ال را ی��ک  میلیون و 200ه��زار نفر 
برشمرد و افزود: س��وانح و حوادث علت 
45 درص��د از مرگ و می��ر کودکان یک تا 
4س��ال ایران��ی اس��ت. وی اورژانس های 
غیرجراحی کودکان را عفونت تنفسی، گلو 
دردهای چرکی، گوش درد، س��ینه پهلو و 
عفون��ت ادراری عنوان و خاطرنش��ان کرد: 
علت دل دردهای حاد در کودکان می تواند 
ورم و زخم معده و یا حتی ریفالکس باشد. 
سیاری س��وء تغذیه را از مشکالت عمومی 
ک��ودکان در دنیا عنوان کرد و افزود: س��وء 
تغذی��ه ش��ایع ترین علت تأخیر در رش��د 
کودکان است که ریشه در فقر و جهل دارد. 
وی ب��ا بیان اینکه 170 میلی��ون کودک در 
دنیا به کاهش وزن مبتال هستند، گفت: این 
کودکان در معرض خطر عفونت تنفس��ی 
و اس��هالی هم قرار دارند. س��یاری با اشاره 
به اینکه خطر مرگ کودکان مبتال به س��وء 
تغذیه 8 برابر کودکان س��الم است، افزود: 
کودکی که نس��بت وزن به س��ن وی روی 
منحنی رش��د کمتر از صدک 3 قرار بگیرد، 
به تأخیر در رشد مبتال است که از علل آن 

می توان به سوء تغذیه اشاره کرد.

نقطه

گاه��ی واکن��ش جوان��ان در 
مقابل اس��ترس ها و فشارها از حد 
عکس العمل ه��ای دفاع��ی تجاوز 
 کرده و به صورت حاالت هیجانی 
ب��روز می کند، حاالت هیجانی در 
دوران نوجوانی معموالً به  صورت 

زیر است:
ــی: نگرانی یک  ــف - نگران ال
حالت هیجانی متداول بین نوجوانان 
اس��ت. معموالً نوجوان��ان نگران 

آینده، وضع تحصیل، شغل و روابط خود با 
همساالن و جنس مخالف هستند. نگرانی ها 

در این دوره طیف گسترده ای دارد.
ب - ترس: ترس ممکن اس��ت عادی 
باشد و محدود به یک تجربه در زندگی شود. 
ترس عادی پاسخی است که نسبت به تهدید 

واقعی داده می شود.
ج - احساس حقارت: احساس حقارت 
از ارزیابی نادرست خویش سرچشمه می گیرد 
و بر عدم کارایی خیالی یا واقعی مبتنی است. 
این احساس وقتی برای نوجوان پیش می آید 
که خود را پایین تر از حد مطلوب ببیند و تصور 
کند به آنچه خود را شایسته آن می داند نرسیده 
است. احس��اس حقارت به  وسیله خانواده، 
گروه هم سن و جامعه ایجاد می شود. خانواده 
نقش مهمی در ایجاد این احساس دارد، وقتی 
فرد در خانواده تحقیر شود احساس بی ارزشی 
می کند، مدرسه پس از خانواده عامل مهمی 
در شکل گیری این احساس است، برخورد 
معلمان و همساالن در پذیرش یا عدم پذیرش 
فرد در گروه تأثیر می گذارد و چنانچه محیط 
مدرس��ه فوق العاده رقابت آمیز باشد و دانش 

آموز همواره با سایرین مقایسه و تحقیر شود 
ممکن است خود را ناتوان پندارد و در نتیجه 
احساس حقارت کند. احساس حقارت دارای 

نشانه های زیادی است از جمله اینکه فرد:
1. نسبت به انتقاد دیگران حساس است.

2. خود را هدف همه انتقادها می داند.
3. از مردم کناره گیری می کند.

4. بیش از اندازه از دیگران چاپلوسی می کند.
5. در موارد رقابت آمیز، واکنش های نامطلوبی 

نشان می دهد.
6. دیگران را تحقیر می کند.

خجالت نش��انه ای از احس��اس حقارت 
است. نوجوان خجالتی وقتی با مردم روبه رو 
می ش��ود بیش از حد متوجه خویشتن است 
و چون فاقد اطمینان شخصی است و از ابراز 
خود می ترس��د بین جمع س��اکت می ماند و 
کناره گیری می کند. خجال��ت و عدم قدرت 
ارتباط با دیگران و در نتیجه احساس حقارت 
بیشترین مشکل دانشجویان را تشکیل می دهد.
ــاه: احس��اس گناه از  ــاس گن د - احس
هیجان ه��ای متداول بین نوجوانان اس��ت. 
وقت��ی نوجوان کار خ��ود را بر خالف فرم 

و معیار اخالقی - اجتماعی بداند، 
احساس گناه می کند، احساس گناه 
معموالً با افس��ردگی و اضطراب 
همراه اس��ت و گاهی در اثر ترس 
احس��اس بی کفایتی به فرد دست 

می دهد.
ـ - خصومت و پرخاشگری:  ه
و  پرخاش��گری  جوان��ان  در 
تندمزاجی، زیاد دیده می شود. دلیل 
کلی خصومت را ناکامی و تعارض 
دانس��ته اند. وقتی فرد نتواند خواس��ته های 
خود را عملی کند ی��ا در انتخاب ها، دچار 
تعارض ش��ود عکس العمل پرخاش��گری 
را ب��روز می دهد. خصومت ممکن اس��ت 
متوجه ش��خص خاص باشد یا متوجه فرد 
به خصوص نباشد. جوانان طبقه پایین خشم 
خود را راحت تر بیان می کنند ولی جوانان 
طبقه متوسط یاد می گیرند خصومت خود 
را بپوش��انند و از بروز آن جلوگیری کنند. 
دختران بیش از پس��ران تحت فش��ار قرار 
می گیرن��د تا خش��م خود را اب��راز ندارند. 
پرخاش��گری در پس��ران نش��انه مردانگی 
محسوب می شود ولی در دختران عیب به 
حساب می آید. عدم ابراز خصومت به فشار 
بیش��تر روانی می  انجامد و چه بسا صورت 
ناراحتی های نوروتیک یا سیکوس��وماتیک 

بروز می کند.
هرگاه فشار روانی و استرس های مختلف 
زیاد باش��د بیم آن می رود ک��ه روال زندگی 
طبیعی و معمول یک جوان از هم پاشیده شود 
و دچار نوعی اختالل عاطفی یا روانی بشود.

روانشناسان در مورد بروز تفاوت زن و 
مرد، هر دو عامل محیط و وراثت را س��هیم 
می دانند. اما جامعه شناس��ان با روانشناسان 
اختالف نظر فاحش��ی دارند. آنها معتقدند 
تفاوت های زن و مرد معلول تفاوت رفتاری 
است که جامعه در مورد آنان پیش می گیرد 
و معتقدند دو جنس در اس��اس با هم هیچ 
تفاوتی ندارند بلکه اجتماع موجب می شود 
آنه��ا گرایش های متفاوت پی��دا کنند و به 
زمینه های مختلف سوق داده شوند. از نظر 
جامعه شناسان تفاوت زن و مرد در جزئیات 
اس��ت نه در کلیات. زیست شناسان عقیده 
دارند زن و م��رد تفاوت های بنیادی دارند، 
بدین معنا که تفاوت های آنها در درجه اول 
ارثی است نه محیطی. آنها معتقدند هر سلول 
بدن زن با هر س��لول بدن مرد تفاوت دارد. 
آنه��ا قبل از آنکه به دنیا بیایند و تحت تأثیر 
نفوذهای اجتماعی قرار گیرند، کاماًل تمایز 
پی��دا کرده و ب��رای زن یا مرد ش��دن آماده 
می شوند. پس��رها ارتباط های مکانیکی را 
بهتر درک می کنند و استعداد ریاضی بهتری 
نسبت به دخترها دارند، اما در کارهای دستی 
مخصوصاً کارهایی که نیاز به چاالکی انگشتان 
دارند دخترها بهترند و چابکی انگشتان زنان 
به آنها اجازه می دهد که ماشین نویس خوبی 
باشند. یکی از ویژگی های جالب زنان این 
است که می توانند اطالعاتی را برای مدت 
کوتاهی در حافظه خود نگه دارند که با هم 
هیچ ارتباطی ندارند و به خود آنها نیز مربوط 
نیست. بر پایه همین توانایی است که زن ها 
بهتر می توانند به منش��ی گ��ری و کارهای 
دفتری اشتغال داشته باشند. دختران از دوران 
ابتدایی تا دانشگاه آنهم تا سطح لیسانس در 
مجموع بهتر از پس��رها درس می خوانند و 
موفقیت های بیشتری به دست می آورند. اما 
بعد از فراغت تحصیل و به ویژه بعد از دوره 
لیسانس، معموالً از رقابت دست برمی دارند 
و در ص��ورت ازدواج، خود را کاماًل وقف 
خانواده می کنند. البته زنان شاغل، نویسنده، 
وکیل و پزشک هم وجود دارند اما کمتر به 
جاه طلبی و مقام پرستی روی می آورند و این 
امر به مقدار زیادی از شکوفایی استعدادهای 

آنها جلوگیری می کند. پس می توان گفت 
علت محدودیت زن ها مسائل عاطفی است 
نه کمبود اس��تعداد. »ماتینا هورنر« می گوید 
زنان برای به دست آوردن موفقیت برانگیخته 
می ش��وند ولی در عین حال از موفقیت نیز 
می ترسند. هورنر می گوید: موفق شدن در 
دنیای رقابت طلب چیزی است که خیلی از 
زنه��ا از آن پرهیز می کنند زیرا ویژگی هایی 
را منعکس می کند که به طور سنتی غیرزنانه 
به حس��اب می آید. کتاب »پرواز تنها، زنان 
مجرد در نیمه راه عمر« نوشته آسیب شناسان 
خانواده»کارل آندرسون« و »سوزان استوارت«، 
با بررس��ی زندگی زنان و مردان قبل و بعد از 
تأهل، چنین نتیجه می گیرد که مردان معموالً 
پس از ازدواج پله های ترقی را طی می کنند و 
کارآمدتر، عاقل تر و نهایتاً موفق تر می شوند. 
»دیوید اسکوس« پروفسور علوم رفتار شناسی 
بیان می کند کروموزم X پدری نه تنها از نظر 
وراثت خصوصی��ات زنانه نقش مهمتری را 
نس��بت به کروموزوم X مادری ایفا می کند 
بلکه انتقال دهنده برخی مهارت های اجتماعی 
نیز هست و این بدین معناست که مردان باید 
مهارت های اجتماعی را بیاموزند، در حالی که 
زنان آن را در ساختمان ژنتیکی خود دارند و 
این امر با بسیاری از جنبه های بلوغ )روانی، 
اجتماع��ی، جنس��ی( در دختران و پس��ران 
نیز مطابقت دارد. محققان اس��ترالیایی اعالم 
کرده اند: آن قسمت از مغز که برای صحبت 
کردن مورد اس��تفاده قرار می گیرد در زنان 
نس��بت به مردان 20 تا30 درصد وس��یع تر 
است. ش��اید همین موضوع سبب می شود 
که زنان در امتحانات بالغت شفاهی، حافظه 
شفاهی و برخی مهارت های حرکتی ظریف 
بهتر از مردان عمل کنند. در مطالعه ای که با 
استفاده از فن رادیوگرافی و MRI صورت 
گرفت مشخص ش��د مردان تنها از سمت 
چپ مغز خود برای حل مسائل زبان شناسی 
استفاده می کنند در حالی که زنان از هر دو 
نیمکره مغز س��ود می برند. توانایی زنان در 
اس��تفاده همزمان از هر دو نیمکره مغز، آنها 
را قادر می س��ازد که هنگام صحبت کردن 
به مراکز عاطفی نیز دسترسی پیدا کنند و در 

ارتباطات عاطفی موفق تر عمل کنند. شاید 
این نکته را که خانم ها مددکاران اجتماعی، 
مش��اوران، آموزگاران و پرس��تاران موفق و 
خوبی هس��تند بتوان به این موضوع نسبت 

داد.
تستوسترون ترشح ش��ده در مردها اثر 
آنابولیک��ی پرقدرت��ی دارد؛ به این معنی که 
موجب افزایش تولید پروتئین در تمام بدن 
به ویژه در عضالت می شود. در واقع حتی 
مردی که فعالیت ورزش��ی زیادی ندارد اما 
تستوس��ترون زیادی دارد جثه عضالنی او 
40 درصد بیش��تر از زنان نظیر خود خواهد 
بود و قدرت او نیز به همین نس��بت بیشتر 
است. هورمون جنسی زنان یعنی استروژن 
نیز احتماالً مس��ئول قسمتی از اختالف بین 
قدرت زن و مرد اس��ت، اگرچ��ه اثر آن به 
همان ش��دت تستوسترون نیس��ت. معلوم 
ش��ده است که استروژن رس��وب چربی را 
در زن��ان به ویژه در بعضی بافت ها افزایش 
می دهد. بدیهی است این موضوع مانعی در 
براب��ر تولید حداکثر قدرت در ورزش هایی 
اس��ت که به سرعت یا قدرت بدنی بستگی 
دارد اما از طرف دیگر این موضوع می تواند 
در ورزش های اس��تقامتی سخت که برای 
تولی��د انرژی نیاز به چربی دارند یک کمک 
مؤثر به ش��مار آید. چنان که رکورد رفت و 
برگشت بین دو سوی کانال مانش در حال 
حاضر متعلق به زنان است. پسرها در پرتاب 
کردن توپ و دیسک بهتر از دختران هستند. 
ش��اید علت آن در اغلب موارد این باشد که 
پسران برای بازی با توپ تقویت می شوند 
اما احتماالً علت اساسی تری هم وجود دارد؛ 
شکل دست ها در دو جنس متفاوت است، 
مخصوصاً در دختران ساعد با بازو زاویه ای 
تشکیل می دهد که در دست پسران وجود 
ندارد. بنابراین دخت��ران به دالیل ژنتیکی و 
تش��ریحی نمی توانند موفقیت پسران را در 
پرتاب به دست آورند. نکته قابل توجه دیگر 
آن اس��ت که اگر مرد و زنی را در جزیره ای 
دور افت��اده رها کنی��د چگونگی وضعیت 
سوخت و ساز بدن در خانم ها منجر به آن 

خواهد شد که زن بیش از مرد زنده بماند.

نوجوانی و جوانی، سرشار از هیجان ساالنه 10 درصد کودکان ایرانی به تشنج 
دچار می شوند

ساندویچ تاکو

کشف ژنی که خطر زایمان پیش از موعد را افزایش می دهد

تفاوت زن و مرد در جزئیات است نه در کلیات! 

موسیقی بلند تهدیدی برای جوانان

در یک پژوهش جدید محققان به نقش 
محیط زندگی در رشد مهارتهای خواندن در 

انسان پی بردند. 
محققان می گوین��د: در حالی که ژنتیک 
نقش اصلی در مهارت های ابتدایی روخوانی 
در کودکان ایفا می کند، اما یک پژوهش جدید 
روی دوقلوها برای اولین بار نشان داده است 
محیط زندگی هم نقش مهمی در رشد مهارت 
خواندن در کودک به مرور زمان ایفا می کند. 
اس��تفن پتریل محقق اصلی این پژوهش 
و پروفس��ور علوم خانواده و رشد انسانی در 
دانش��گاه ایالتی اوهایو در این باره تأکید کرد: 
نتای��ج این پژوه��ش مدارک بیش��تری ارائه 
می کند مبنی ب��ر اینکه کودکان می توانند 

در ط��ول س��الهای ابتدای��ی مدرس��ه ورای 
فاکتورهای ژنتیکی مهم که روی این مهارت 
تأثیر می گذارند، توانایی های قابل مالحظه ای 
در روخوانی به دست بیاورند. شرح این یافته 
در مجله »روانشناسی و روانپزشکی  کودک« 
به چاپ رس��یده اس��ت. در این تحقیق 314 
دوقلوی اه��ل ایالت اوهای��وی امریکا مورد 
آزمایش و بررسی قرار گرفتند که 135 جفت 
آنها دوقلوهای همس��ان و 179 جفت دیگر 

دوقلوهای غیرهمسان بودند. 
این یافته ها بر اهمیت نیاز به تالش های 
مداوم برای ارتقای رشد مهارت روخوانی در 
کودکان با وجود فاکتورهای ژنتیکی خاص هر 

کودک،  تأکید می کند.

محیط زندگی در رشد مهارتهای خواندن 
در کودکان تأثیرگذار است

نام فارسی:  قاشقی
Peperomia  Magnoliaefolia :نام علمی

Piperaceae :نام تیره
Desert Privet :نام انگلیسی

خصوصیات: همیش��ه سبز، ارتفاع گیاه 
در حدود 25 سانتیمتر، برگها گوشتی و تخم 
مرغی شکل بوده و براق و ابلق با رنگ های 
س��فید، کرمی در متن س��بز رن��گ و پر از 
فرورفتگی و برجستگیها، به رنگ سبز تیره 

با رگه های سبز روشن است.
س��ایه آپارتمان ها را ب��ه خوبی تحمل 
می کند. هم به طور مجزا و هم در کاش��ت 

گروهی زیبا است.
نور: نیم س��ایه و نیم آفتاب کنار پنجره 

)گونه های ابلق به نور بیشتری نیاز دارد(.
ــا: تابس��تان )حداکث��ر 24 درجه(  دم
زمس��تان )حداقل 18 درجه( و تا 10 درجه 

را نیز به خوبی تحمل می کند.
آبیاری: تابس��تان هر 10 روز یک بار 
و در زمس��تان هر 3 هفت��ه یک بار نیاز آب 
کمتری دارد و بعد از اینکه خاک خش��ک 
ش��د آبیاری کنید و آبیاری بی��ش از اندازه 
باعث پوس��یدگی و در نهایت باعث حمله 

قارچ بوتری تیس می شود.
غبارپاشی: تابستان هفته ای 2 بار و در 

زمستان هفته ای یک بار.
ــاک: خ��اک لیمون��ی بهترین خاک  خ
اس��ت. خاک باغچه، خاک برگ و ماسه نیز 

استفاده می شود.
ــی: 2 گ��رم در لیتر هر 2 هفته  کودده

یک بار با کودهای مخصوص گیاهان زینتی 
از فروردین تا مهر ماه.

ازدیاد: در اواخر بهار یا تابستان گرفتن 
قلم��ه حداقل ب��ا 2 جفت ب��رگ و جوانه 
انتهایی و ریشه دار کردن آنها در دمای 24-
18 درجه در مخلوط ش��ن و پیت از طریق 
قلمه برگ نیز تکثیر می ش��ود. )خاک کمی 

خشک ریشه دهی را تسریع می کند(
ــان: برگها دارای تاول  عوارض و درم
شده اند که در اثر باتالقی شدن خاک است. 
برگها خم می شوند که در اثر تشنگی گیاه 
است. چروک برگها در اثر گرما و خشکی 
اس��ت. قاعده برگ سیاه و پوسیده می شود 
که در اثر آبیاری زیاد است. سقوط برگها در 
اثر سردی هوا است. نقاط زنگ مانند روی 

برگها در اثر مواد براق کننده است. 
ــه: به دلی��ل ریز و س��طحی بودن  نکت
ریش��ه های این گیاه، گل��دان کوچکتر را 
ترجیح می دهد و در صورت لزوم آن را با 

یک گلدان بزرگتر تعویض کنید.

پیرومیا 

جاده خاکی

گلخانه من

آشپزخانه من 
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لوژ سوار آلمانی در بازی های المپیک 
زمس��تانی 2010 ونکوور کان��ادا، پس از 
اینکه مدال نقره خود را زیر دندان فش��رد، 
راهی دندانپزش��کی ش��د. دیوید مولر 28 
س��اله که در این حادثه یکی از دندان های 
جلوی��ش شکس��ت، گفت: عکاس��ان در 
مراس��م توزی��ع مدال ها از ما خواس��تند 
ک��ه مدال هایم��ان را زیر دن��دان بگیریم. 
م��ن هم این کار را کردم و گوش��ه دندانم 
شکس��ت. وی افزود: صدمه جدی ندیدم 
اما اینکه دیگر نمی توانم به راحتی بخندم، 
آزار دهنده است. می خواستم عکس های 
زیب��ا و خاط��رات خوش��ی از بازی های 
المپیک داشته باشم. نکته جالب این است 
که مادر مولر دندانپزش��ک اس��ت و برای 

ورزشکاران محافظ دهان می سازد.
حادثه ای ک��ه برای مول��ر روی داده 
اس��ت، یکی از بی ش��مار اتفاقات مربوط 
به مش��کالت دندانپزش��کی ورزش��کاران 

اس��ت که متخصص��ان این بخ��ش را در 
جری��ان بازی ها ب��ه خود مش��غول کرده 
اس��ت. دکتر پائول پیچینینی، دندانپزشک 
کانادای��ی از تورنت��و که ب��رای دهمین بار 
در بازی ه��ای المپیک حض��ور پیدا کرده 
از اعضای کمیس��یون پزش��کی کمیته بین 
المللی المپیک اس��ت که مس��ئولیت ارائه 
خدمات دندانپزش��کی در دهکده المپیک 
و همچنی��ن محل مس��ابقات هاکی کانادا 
را ب��ر عه��ده دارد. وی در این باره گفت: 
ما بیشترین خدمات را در سیستم پزشکی 
المپیک ارائه می دهیم. تا کنون بیش از 250 
ورزشکار و غیرورزشکار را در بازی های 
ونکوور تح��ت درمان قرار داده ایم و بیش 
از 80 محافظ دهان برای ش��رکت کنندگان 
س��اخته ایم.بنابر این گ��زارش، در المپیک 
زمس��تانی ونکوور بیش از 30 دندانپزشک 
و دس��تیار دندانپزش��ک نی��ز ب��ه صورت 

داوطلبانه مشغول فعالیت هستند.

2 تیرانداز زن ایرانی در رش��ته تفنگ 
3 وضعیت زنان در مس��ابقات پلیس های 

جهان به فینال رسیدند.
به گزارش باشگاه خبری فارس در ادامه 
رقابت های مس��ابقات قهرمانی تیراندازی 
پلیس های جهان در کویت در ماده تفنگ 
3 وضعیت زنان صفیه صحراگرد و زینب 
نجاریان با کس��ب حدنصاب الزم به فینال 
این ماده راه پی��دا کردند تا در این مرحله 
برای کسب عناوین اول تا هشتم به مصاف 

حریفانشان بروند.
صحراگرد که در روز نخس��ت عنوان 
س��ومی جهان در ماده تفنگ 10 متر بادی 

را به خود اختصاص داده بود، در رشته 50 
متر درازکش و در ماده تفنگ خفیف زنان 
نیز با 578 امتیاز عنوان پنجمی جهان را به 

خود اختصاص داد.
در ادام��ه مس��ابقات و در ماده تپانچه 
50 متر س��نترفایر، فرهاد حس��وند با 526 
امتی��از عنوان دوازدهم جهان را در بین 34 
تیران��داز به خود اختص��اص داد و هادی 
باقری نیز با 506 امتیاز بیست و یکم شد.

در م��اده تپانچ��ه 50 مت��ر زن��ان نیز 
مرضی��ه بهاری ب��ا 551 امتی��از چهاردهم 
ش��د و محجوب��ه به��اری ب��ا 550 امتیاز 

پانزدهم شد.

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/19
شماره: 695/88 ش 16

در خصوص پرونده کالسه 695/88 ش 16 خواهان سید محمد حسین رضوی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
مبلغ 4300000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 845182 بتاریخ 81/1/20 به طرفیت علی باقری تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 89/1/16 س��اعت 6 عصر تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.16527/ م الف 
مدیر دفتر 16 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 88/11/21

شماره: 5014/88 ح / 10
خانم صفیه س��ادات نژاد با وکالت آقای مجید بنکدار دارای شناس��نامه ش��ماره 682 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 5014/88 ح / 10 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که 
شادروان مهران حریرچیان به شناسنامه 1046 در تاریخ 88/7/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و یک همسر دائمی و مادر به شرح ذیل می باشد:
1- علی حریرچیان به ش ش 1-243656-127 پسر متوفی

2- صفیه سادات نژاد به ش ش 682 همسر متوفی
3- بدرالسادات میرعظیمی به ش ش 494 مادر متوفی و الغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک ماهی آگهی نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.16525/ م الف 
رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/10
شماره: 1275/88 ش 16

در خصوص پرونده کالس��ه 1275/88 ش 16 خواهان س��ید احمد کیان دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 
2/500/000 ریال بابت خس��ارت و ضرر و زیان وارده به طرفیت محس��ن فدائی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
5 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن  رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ89/1/31 ساعت 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.16672/ م الف 
مدیر دفتر 16 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/11/6

شماره: 382/87 ش /9
بموجب رأی غیابی ش��ماره 925 تاریخ 88/7/26 حوزه ش��عبه نهم شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای مصطفی قاسمی فرزند حسین نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 33/395/500 )س��ی و سه میلیون و سیصد و نود و پنج هزار و پانصد( ریال 
طبق نظریه کارشناس��ی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت یافتن رأی صادره مورخ 88/10/1 
براساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی در حق محکوم له آقای مرتضی قدیری پزوه نام پدر رجبعلی نشانی 

محل اقامت: اصفهان، اشکاوند سه راه اشکاوند، آهن آالت سپاهان.
ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: 

چنانچ��ه محک��وم علی��ه، محکوم به را پرداخ��ت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید ب��ا تقاضای ذینفع و 
دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم

می شود.16670/ م الف 
شورای حل اختالف شماره 9 اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/19
شماره: 698/88 ش 16

در خص��وص پرون��ده کالس��ه 698/88 ش 16 خواه��ان ش��رکت س��بز آش��یان دادخواس��تی مبن��ی 
ب��ه طرفی��ت محمدرض��ا نصراله��ی تقدی��م نم��وده اس��ت.  ب��ر مطالب��ه مبل��غ 46/877/500 ری��ال 
وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 89/1/16 ساعت 6:15 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
 16526/ م الف 

مدیر دفتر 16 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/19
شماره: 1045/88 ش / 8

در خصوص پرونده کالسه 1045/88 ش / 8 خواهان رسول نعمتی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک 
به میزان بیس��ت و هفت میلیون و شش��صد هزار ریال بهای آن به انضمام کلیه خسارات قانونی به طرفیت 
ابوالفضل یزدانی اس��فندواجانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 89/1/19 ساعت 11 صبح 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع 
شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
16646/ م الف

مدیر دفتر 8 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

   پژمان غفاری 
در آس��تانه مس��ابقات فوتب��ال ج��ام 
باشگاههای آسیا، کنفرانس مطبوعاتی مدیر 
عامل و سرمربی باشگاه فرهنگی – ورزشی 
س��پاهان اصفه��ان، روز جمعه در س��الن 
اجتماعات هتل آس��مان ب��ا حضور جمع 
کثیری از خبرنگاران و عکاس��ان ورزشی 

و اصحاب رسانه برگزار شد.
ساکت با اشاره به فعالیت های باشگاه 
س��پاهان اعالم کرد: ما در رشته های فعال 
باش��گاه، توج��ه خاصی به تیم ه��ای پایه 
داری��م و س��پاهان، یکی از باش��گاههای 
خوب کشور در رده های پایه است که تاکنون 
8 بازیکن ب��ه تیمهای دیگر ترانس��فر کرده 
است. مدیرعامل باشگاه فرهنگی – ورزشی 
س��پاهان، در اختیار گرفتن بازیکنان سایر 

باش��گاهها را یک امر کام��اًل حرفه ای در 
ح��وزه ورزش اع��الم کرد و اف��زود: آمار 
تیم ه��ای پای��ه ملی و سیاس��ت 8 س��اله 
باش��گاه نش��انگر عملکرد مناسب باشگاه 
و برنامه ریزی عملیاتی ما اس��ت. س��اکت 
با یادآوری موفقیت های این باش��گاه در 
رش��ته های مربوطه، اظهار داشت: باشگاه 
ف��والد مبارک��ه در هر رش��ته ای که فعال 
است یک هرم انسانی در اختیار دارد و در 
حال حاضر افتخار موفق ترین باش��گاه در 
رده های نوجوانان، جوانان و امید کش��ور 
متعلق به سپاهان است. ساکت تأکید کرد: 
هویت باشگاه فرهنگی – ورزشی سپاهان 

فنا ناپذیر است.
ــال  قلعه نویی بهترین مربی چند س

اخیر فوتبال ایران است. 
س��اکت اهم برنامه ریزیهای عملیاتی 
فصلی باش��گاه متبوع خود را به این شرح 

اعالم کرد:
در حوزه برنامه »سپاهان 90« محور اول 
را ایجاد کادر مدیریتی طبق اس��تاندارهای 
AFC تعریف ک��رده ایم، محور دوم را بر 
پایه تأسیسات و سخت افزارهای ورزشی 
قرار داده ایم. س��اکت افزود: باش��گاههای 

دولت��ی که قب��ل از انقالب تاکن��ون فعال 
بوده ان��د اکن��ون ورزش��گاه اختصاص��ی 
دارند ولی حق مس��لم ما این اس��ت که از 
ورزشگاه های ملی شهر خود و ورزشگاه 
نقش جهان اس��تفاده کنیم، با این وجود به 
سخت افزارها نیز توجه داشته ایم چرا که 
تکمیل فاز س��وم کمپ صفائیه در دستور 
کارمان اس��ت. س��ومین بح��ث در برنامه 
»س��پاهان 90« کشف اس��تعدادها و ایجاد 
هرم تشکیالتی منس��جم در رده های پایه 
در همه رشته ها است. آخرین مورد بحث 
بازاریابی، مارکتینگ برای باش��گاه اس��ت 
که از این نظر در ش��رایط خوبی هس��تیم. 
وی در م��ورد امیر قلع��ه نویی گفت: قلعه 
نویی بهترین مربی چند س��ال اخیر فوتبال 
ایران است. اما متأسفانه در کشورمان رسم 

بر این اس��ت کس��انی را که موفق هستند 
به ش��کلی تخریب کنن��د. فراموش نکنیم 
بعضی ها س��پاهان را به جرقه ای تش��بیه 
کرده بودند که زود خاموش می ش��ود اما 
همان دوستان این تیم را قطب اول فوتبال 
ایران قلم��داد می کنند. برای جلوگیری از 
روند س��پاهان ی��ک روز می گویند تبانی 
کرده ای��م روز دیگر بحث داوری را پیش 
می کشند، ما را به ولخرجی نامعقول متهم 
می کنند. س��اکت پذیرش پست مدیریت 
اداره کل تربی��ت بدنی اس��تان اصفهان را 
تکذی��ب ک��رد و گفت: با توج��ه به مدیر 
عاملی در س��پاهان نمی توانم مس��ئولیت 
دولت��ی دیگ��ری را بپذی��رم. مدی��ر عامل 
س��پاهان پیرامون صدرنش��ینی زردپوشان 
اصفهانی اظهار داش��ت: قهرمانی در لیگ 
برتر به ش��خصیت و پتانس��یل باالیی نیاز 
دارد که به عقیده من س��پاهان هر دو مورد 
را به صورت کامل در اختیار دارد البته باید 
گفت 17 تیم دیگر لیگ برتر نیز از این دو 

فاکتور سود می برند. 
ــگاه فوالدشهر پاسخگوی نیاز  ورزش

سپاهان و هوادارنش نیست
وی در پاسخ به س��ؤاالت خبرنگاران 

پیرامون نقش جهان توضیح داد: در آخرین 
س��فر اس��تانی رئیس جمهور به اصفهان با 
اختصاص 30 میلیارد تومان بودجه به این 
پ��روژه، مهمترین گام ب��رای تکمیل نقش 
جهان برداشته شده است؛ به نظر من شاید 
ورزشگاه فوالدشهر جوابگوی ذوب آهن 
باش��د اما نمی تواند پاس��خگوی نیازهای 
س��پاهان و هوادارانش باش��د. وی خطاب 
به صدا و س��یما گفت: از مس��ئولین صدا 
وس��یما توقع داریم نگاه��ی عام به فوتبال 
داش��ته باشند اما متأسفانه در این 27 هفته، 
مس��ابقات دیگر تیم ها بیش��تر به صورت 

زنده پخش شده است. 
ساکت در پایان با بیان اینکه در مباحث 
مربوط به ابرقوئی نژاد رئیس هیأت فوتبال 
اصفهان قهر و آش��تی مط��رح نبوده گفت: 
هی��أت فوتب��ال باید یکس��ری از کارها را 
انجام دهد تا پ��س از آن ما تصمیم گیری 
می کنیم رواب��ط چگونه ادامه یابد چرا که 
آنها به س��اختار باشگاه توهین کرده اند از 
همین رو تاب��ع تصمیمات هی��أت مدیره 

باشگاه هستم.
ــت  موقعی ــران  نگ ــی:  نوی ــه  قلع

سوزی های بازیکنان سپاهان هستم
س��رمربی فوتب��ال س��پاهان در جم��ع 
خبرن��گاران گف��ت: در ای��ن فص��ل فراز و 
نش��یب های فراوان��ی را تجرب��ه کردیم و 
امیدوارم سال پرشوری را پشت سر بگذاریم، 
م��ن به عنوان یک مربی ج��وان گرا همواره 
ب��ه جوانان توج��ه ویژه ای داش��ته ام که 
این جوانگرایی باید با برنامه انجام ش��ود، 
باش��گاه س��پاهان در این زمین��ه می تواند 
الگویی مناس��ب برای دیگر باش��گاهها در 

رشته های مختلف ورزشی باشد.
 امیر قلعه نویی در مورد مسابقات لیگ 
قهرمانی آسیا گفت: برای مقابله با حریفان 
قدرتمندی که تا دندان مسلح شده اند تیم 
خ��ود را به خوبی آماده و تجهیز کرده ایم، 
نگ��رش ما به این رقابت ه��ا باید متفاوت 
از لیگ برتر باش��د چرا که در مس��ابقات 
آس��یایی تنها 6 ب��ازی پی��ش رو داریم و 
فرصت جبران هیج اشتباهی را نداریم. تیم 
الشباب عربستان را آنالیز کرده ایم و سعی 
بر این اس��ت برای بازی العین و پاختاکور 
که به ص��ورت همزمان برگزار می ش��ود 
ی��ک آنالیزور ب��ه امارت بفرس��تیم که آن 
دو تی��م را مورد بررس��ی قرار دهد و قول 
می دهم نماینده شایسته ای برای ایران در 
این مس��ابقات باش��یم. وی با رد انتقادات 
کارشناس��ان پیرامون کند بودن خط دفاعی 
این تیم خاطرنشان س��اخت: کمترین گل 
خورده و کمترین باخت نش��ان از ساختار 
دفاعی مناسب است اما نباید فراموش کرد 
که در آسیا با حرفه ای ها رو به رو هستیم 
و تنه��ا نگرانی من موقعیت س��وزی های 
بازیکنان سپاهان است. در چند بازی اخیر 

عمق دفاعی ما مشکل خاصی نداشته چرا 
که گلهایی که دریاف��ت کرده ایم یا پنالتی 

بوده یا ضربات شروع مجدد.
کار من با سپاهان هنوز شروع نشده

قلعه نویی در م��ورد دامه همکاری با 
س��پاهان تأکید ک��رد: در اصفهان خودم و 
خانواده ام آرامش داریم اگر باشگاه من را 
خواست با کمال میل می پذیرم چرا که در 
سال آینده بازی سپاهان تکمیل تر خواهد 
ش��د. وی خطاب ب��ه خبرن��گاران اظهار 
داش��ت: همه ش��ما حق دارید از من انتقاد 
کنید ولی حق ندارید ترور شخصیت انجام 
دهی��د. تاکنون هر جا مربی بوده ام با تمام 
وجود برای آن تی��م کار کرده ام؛ به همان 
اندازه که برای سپاهان وقت می گذارم در 
گذش��ته نیز برای مس کرمان و اس��تقالل 

اهواز وقت می گذاشتم. 
قلعه نویی پیرامون مس��ابقات دش��وار 
س��پاهان در خ��ارج از خانه بیان داش��ت: 
سپاهان برای رقابت های آسیایی بسته شده 
از همین رو ترسی از بازی برابر پرسپولیس 

در ورزشگاه آزادی در هفته آخر نداریم.
سرمربی سپاهان بازی های فشرده لیگ 
را مانعی برای انج��ام دیدارهای تدارکاتی 
دانس��ت و تأکید کرد: تیم درگیر لیگ بود 
و باید سه - چهار روز یکبار در لیگ برتر 
ب��ه میدان می رفتیم و ب��ا این رقابت های 
فش��رده نمی توانستیم با باشگاههای عربی 

بازی دوس��تانه انجام دهیم با این وجود ما 
در اوج آمادگی به سر می بریم. قلعه نویی 
به پیش��نهادهای باش��گاههای عربی حوزه 

خلیج فارس اش��اره کرد و ابراز داشت: به 
من پیش��نهادهایی ش��ده اما اگر یک مربی 
ایرانی بخواهد در لیگی غیر از ایران سکان 
رهبری تیمی را بر عهده بگیرد باید طوری 
عم��ل کند تا راه را ب��رای مربیان دیگر باز 
کند اما هنوز کار من با سپاهان شروع نشده 
و با همه نامالیمات و نبود آرامش از سوی 
برخی به طور ص��د در صد از نظر فنی به 
س��پاهان کمک نکرده ام و اگر در سپاهان 
ماندگار ش��دم بهترین بازیهای سپاهان را 
خواهید دید. قلعه نوعی با اش��اره به غرور 
بازیکنان تأکید کرد: من با بازیکنان سپاهان 
در ای��ن مورد صحبت ک��ردم و گفتم االن 
قهرمانی در دستان شما است شما با آرامش 
خیال و عاری از استرس می توانید قهرمان 
شوید به شرطی غرور نداشته باشید. غرور 
کاذب نباید در زندگی شخصی رسوخ کند 

که باعث شکست در هر کاری می شود.
قلعه نویی در مورد تیم ملی گفت: من 
کارشناس نیستم و معتقدم تفاوت فراوانی 
بین کارشناس فوتب�ال و مربی گری وجود 
دارد و از صمیم قلب برای افش��ین قطبی 

آرزوی موفقیت می کنم.
قلعه نویی در پایان با اش��اره به شهرآورد 
اصفه��ان توضی��ح داد: ما با تم��ام قوا مقابل
ذوب آهن ظاهر شدیم و بازی کاماًل در اختیار 
بچه های ما بود اما در یک ضد حمله از روی 
اشتباه احمد جمشیدیان و محرم نویدکیا توپ 

تبدیل به کرنر برای شاگردان ابراهیم زاده شد 
و آنها کرنر را تبدیل به گل کردند ناگفته نماند 

ذوب آهن در این بازی شانس آورد. 

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری 
با ابراز ناراحتی از س��انحه تصادف بانوی 
ملی پوش دوچرخه س��واری کش��ورمان 
گفت: متأس��فانه ب��ه دلیل نب��ود فرهنگ 
رانندگی در ایران هر س��اله شاهد فوت 3 
تا 4 دوچرخه سوار در این رشته ورزشی 
هس��تیم. علی زنگی آب��ادی در گفتگو با 
ایرنا، افزود: متأسفانه در فرهنگ رانندگی، 
ما برای دوچرخه س��واران ارزش��ی قائل 
نیستیم و با عدم فاصله الزم همواره برای 
خود و آنه��ا ایجاد خط��ر می کنیم. طبق 
آمارهای��ی ک��ه داریم در ط��ول 365 روز 
باید شاهد ش��نیدن خبر درگذشت برخی 
از ورزش��کاران این رش��ته باشیم که این 

خود یک مش��کل و معضل برای ورزش 
دوچرخه سواری ایران محسوب می شود. 
وی تصریح کرد: تنها در س��ال گذشته 2 
قهرم��ان را در کرم��ان از دس��ت دادیم و 
چن��د وقت پی��ش نیز یک��ی از دوچرخه 
سواران در اهواز در اثر سانحه درگذشت. 
باید ای��ن فرهنگ ک��ه »ب��رای دوچرخه 
س��واران حاش��یه امنیت ایج��اد کنیم« در 
سراسر کشور گسترش یابد. زنگی آبادی 
در پاس��خ به س��ؤالی در م��ورد اینکه آیا 
نمی توان با هماهنگی های قبلی، جاده ای 
را برای تمرین ملی پوش��ان بست، گفت: 
چنی��ن امکانی نه در ای��ران وجود دارد و 
ن��ه در جاهای دیگر جه��ان. اما تفاوت ما 

با کشورهای پیشرفته در دوچرخه سواری 
این اس��ت که رانندگان سایر کشورها برای 
دوچرخه س��واران ارزش قائل می ش��وند؛ 
نکت��ه ای که در کش��ور ما توجه��ی به آن
نمی شود. سرپرس��ت فدراسیون دوچرخه 
س��واری در مورد حادثه تص��ادف یکی از 
ملی پوشان کش��ورمان افزود: روز دوشنبه 
هفته گذش��ته با آنکه تمام شرایط ایمنی و 

موارد مش��ابه برای تمری��ن جاده دوچرخه 
سواران تدارک دیده ش��ده بود،  اما به دلیل 
عدم توجه یک راننده پراید این حادثه پیش 
آمد. وی ادامه داد: در این حادثه که در مسیر 
اتوبان تهران - کرج روی داد متأسفانه خانم 
زیبا مهینی دچار حادثه شد تا حضور وی در 
مسابقات قهرمانی آسیا در هاله ای از ابهام 
قرار بگی��رد. زنگی آبادی ادامه داد: با توجه 

به شدت حادثه تصور من این است که وی 
مسابقات قهرمانی آس��یا را از دست داده و 
باید خود را برای بازی های آسیایی 2010 

گوانگجو آماده کند.
سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری 
درخص��وص اقدام��ات فدراس��یون برای 
تمری��ن دوچرخه س��واران در روز حادثه 
گفت: روز حادثه م��ن نیز در کنار نفرات 
ب��ودم و تمامی نیروه��ای مربوطه نیز در 
محل تمرین ملی پوش��ان حضور داشتند. 
طب��ق روال معمول ب��ا اتومبیل های خود 
مس��یر پش��ت و جلوی دوچرخه سواران 
را بس��ته بودیم تا آنها به راحتی و به دور 
از خطر رکاب بزنن��د اما بی توجهی یک 
راننده خان��م این حادث��ه را رقم زد. وی 
خاطرنش��ان ک��رد: خانم مهین��ی از ناحیه 
فک دچار شکس��تگی شد و تاکنون روی 
ص��ورت او 2 ب��ار عمل جراح��ی انجام 
ش��ده و طبق نظر پزشکان تا 3 روز دیگر 

نمی تواند صحبت کند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان: 

هویت سپاهان فنا ناپذیر است.

المپیک زمستاني 2010 ونکوور؛
مدال نقره، دندان قهرمان لوژ سواري را 

شکست

مسابقات تیراندازي پلیس هاي جهان 
صحراگرد و نجاریان به فینال رسیدند
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سرپرست فدراسیون دوچرخه سواري: 
هر سال شاهد مرگ دوچرخه سواران 

هستیم

   زاینده رود
سپاهان با پیروزی 3 بر صفر برابر تیم 
صنعت��ی کاوه در مرحل��ه بعدی به مصاف 

صبای قم می رود.
تیم های سپاهان اصفهان و صنعت کاوه 
تهران در چارچوب مرحله یک ش��انزدهم 
نهایی جام حذفی از س��اعت 15 دیروز در 
ورزش��گاه فوالدش��هر به مصاف یکدیگر 

رفتند.
ش��اگردان امیر قلعه نویی در نیمه اول 
موفق نشدند دروازه حریف را باز کنند، اما 
در نیم��ه دوم با حمالت متعدد 3 بار توپ 

را از خط دروازه کاوه عبور دادند.
ابراهی��م ت��وره در دقیقه 52، حس��ین 
پاپ��ی در دقیق��ه 58 و ف��رزاد حاتمی در 
دقیقه 3+90 گل های تیم سپاهان را به ثمر 

رساندند.
س��پاهان با ای��ن پی��روزی، در مرحله 
یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی به 

مصاف صبای قم می رود.
قضاوت ای��ن دیدار بر عهده رس��ول 
رهبر ف��ام ب��ود. وی به حس��ین کریمی و 
مصطفی مهدوی کیا از صنعت کاوه کارت 

زرد نشان داد.

جام حذفی فوتبال و اینجا هم پیروزی های 
سپاهان 

به گ��زارش روز ش��نبه ایرن��ا، داوود 
مهاب��ادی به منظ��ور ارائ��ه توضیحات در 
مورد اظهارت خود پیرامون مسابقه تیمش 
مقاب��ل تیم س��پاهان ب��ه کمیت��ه انضباطی 
فدراس��یون فوتبال احضار شد. این مربی 

باید 10 اس��فند جاری در کمیته انضباطی 
فدراس��یون فوتب��ال حض��ور پی��دا کند. 
مهابادی پ��س از این دی��دار در گفتگو با 
یک��ی از خبرگزاری ها داور بازی را عامل 

شکست تیمش اعالم کرده بود.

سرمربي تیم مقاومت به کمیته انضباطي 
احضار شد
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روی خط فرهنگ

استقبال از کنسرت کلهر و علیزاده در والت دیسنی 

نقد کتاب »دا« در اصفهان

کتابخانه استانداری اصفهان افتتاح شد

ت��ور اروپایی امریکایی کیهان کلهر و حس��ین 
علیزاده از اس��اتید موسیقی ایرانی که پیش از این با 
اجرای کلهر در اروپا آغاز شده بود از 16 بهمن در 
کانادا آغاز شده و هم اکنون به امریکا رسیده است 
و همچنان ادامه دارد و این تور با استقبال رسانه ها 
و مطبوع��ات و عالقه مندان موس��یقی در کانادا و 

امریکا مواجه شده است.
کیه��ان کله��ر و حس��ین علی��زاده ب��ه همراه 

حمیدرض��ا نوربخش ابتدا در تاالر ری تامپس��ون 
ش��هر تورنتو روی صحنه رفته و س��پس در ش��هر 
ونکوور کانادا به اجرای برنامه پرداخته بودند. آنها 
س��پس 21 بهمن در تاالر باشکوه والت دیسنی به 

اجرای برنامه پرداختند. 
اواخر دی ماه نیز کیه��ان کلهر به همراه مجید 
خلج به اجرای بداهه نوازی در سالن تئاتر ژیمناس 

در شهر پاریس پایتخت فرانسه پرداخته بودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل 
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس 
استان اصفهان، به همت این اداره کل، 
کت��اب »دا« که یکی از پ��ر تیراژترین 
کت��ب دفاع مقدس اس��ت ب��ا حضور 
اس��تادان، نویس��ندگان و دانشجویان 
روز دوش��نبه 88/12/3 ساعت 10 تا 
12 در تاالر صائب دانش��گاه اصفهان 

نقد می شود.

کتاب »دا« که به اهتمام س��رکار 
خانم سیده اعظم حسینی گردآوری 
ش��ده اس��ت مجموعه بی نظیری از 
خاطرات یکی از زنان رنج کش��یده 
جن��گ تحمیل��ی به نام س��یده زهرا 
حسینی است. در خاتمه این نشست 
ی��ک روزه جوایزی ب���ه منتق�دین 
برت�ر ت�وس��ط ای���ن اداره ک�ل اهدا 

می شود.  

   زاینده رود
کتابخانه اس��تانداری اصفهان با حضور استاندار 
و مدیرکل کتابخانه های عمومی افتتاح شد، علیرضا 
ذاک��ر اصفهانی با بازدی��د از نرم اف��زار نمایه، تأکید 
ک��رد: مردم باید با کتاب و کتابخوانی مأنوس ش��وند 
و کتاب باید در دسترس مردم باشد.همچنین یاوری 
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با ارائه گزارشی 

از پیشرفت 3 ماه کاری خود مبنی بر افزایش اعضای 
کتابخانه های عمومی اس��تان از 65 هزار نفر به 105 
هزار نفر خبر داد و گفت: کتابخانه های مشارکتی در 

این مدت از 15 به 30 باب افزایش داشته است.
گفتنی است کتابخانه استانداری اصفهان با همکاری 
کارشناسان اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان 

با 3 هزار نسخه کتاب کار خود را آغاز کرد.    
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   زاینده رود
کان��ون عکس انجمن س��ینمای 
جوان اصفهان چند ماهی اس��ت که 
با ش��یوه نوین به همت آقایان نجفی، 
ش��یالندری، واعظ و استاد شرفی فر 
آغاز به کار کرده و در جذب عکاسان 
خوب شهر و عالقه مندان به این هنر 

عملکرد خوبی داشته است .
یکی از مباحث پیگی��ر این کانون 
جلس��ات نقد و بررسی عکاسان خود 
کانون اس��ت. این هفته نمایشگاه اخیر 
آقای مهدی ارسطویی، بهانه ای شد تا در 
جمع اعضای کانون شاهد زندگی نامه و 
کارنامه هنری ایشان در یک نشست 
گفتمان  زحم��ت  باش��یم.  خودمانی 
جلس��ه با آقای شیالندری از اعضای 
هیأت مدیره کانون و عکاسان خوب 

کشور بود.
این  از دیگاهه��ای  بخش های��ی 

جلسه در زیر می آید.
مهدی ارسطویی هستم، عکاسی 
را از س��ال 67 آغ��از ک��ردم، با یک 
دوربین که از ش��وهر خاله ام  آن هم 
به صورت قرضی داده بود، بعد یک 
دوربین هدی��ه گرفتم که ازم دزدیده 
ش��د. تا اینکه س��ه س��ال پیش دیدم 
قضیه عکاس��ی برای من جدیه، چند 
گ��زارش خب��ری اما نه سفارش��ی و 
کاره��ای صنعت��ی و ادامه عکاس��ی 
هنری امروز س��ه مجموعه برای شما 
آورده ام؛ مجموعه اول پرتره ها؛ محور 
آنها پیرزنان و زن��ان محلی به همراه 
حیوانات اهلی در خانه های روستایی 
در زمستان و بهار و پاییز در کنار در 

و پنجره ای قدیمی، یادآور گذشته ها 
که در سه سفر به غرب کشور گرفته 
شده. در س��فر اول با رئیس شورای 
روس��تایی هماهنگ کردم ت��ا بتوانم 
از آنها در آرام��ش عکس بگیرم، در 
س��فر دوم با یک گروه کارگردانی که 
در گرفتن قاب های ثابت کمکش��ان 
کردم و در واقع به گرفتن عکس های 
شخصی ام نیز کمک شایانی کرد، البته 
نباید حضور همسرم و پوشیدن لباس 
محل��ی هر منطقه را از یاد ببرم که در 
برق��راری ارتباط با س��اکنان حقیقی 
آنجا ب��ه من و ب��ه خصوص عکس 
هایم کمک خوبی کرد اما این س��فر 
آخر قدری س��خت ب��ود. نکته ای که 
به من کمک ک��رد چاپ عکس های 
س��فرهای قبلی و نش��ان دادن آن به 
محلی ه��ا و ارتباط پذی��ری آنه��ا از 
ن��وع دیگر بود. البت��ه نباید فراموش 
کرد چهره این زنان بر اثر کار، س��رما 
و گرم��ا به این صورت س��تم دیده و 
پرچی��ن و چروک نمایان اس��ت در 

حالی ک��ه  بعضی از آنها که به ظاهر 
پیر جلوه می کنند، سنی حدود 30 تا 
35 س��ال دارند، سختکوش��ی آنها از 
جنس طبیعت ش��ده و از آنها کوهی 

استوار ساخته است.
دس��ت  ش��خصیت ها  فیگ��ور 
خودشان بود و از طرف من اجباری 
در کار نبود. گاهی حس می گرفتند و 
به لنز نگاهی و گاهی نیز به سمتی در 
دوردست خیره و من آنها را می ربودم 
با قابی رویایی، گاهی اجازه می دادند 
از آنه��ا عکس��ی بگیرم ام��ا در ادامه 
پش��یمان می ش��دند و من نیز به عدم 

همکاریشان احترام می گذاشتم.
عالقه مندی ام به کادر یک به یک، 
آرامش آن اس��ت، کادر مربع انتخاب 
اولم است، تعادل خاص خود را دارد.

مجموع��ه دوم؛ ب��ه منطقه ای به 
نام صف��ر م��رزی رفتیم، ل��ب مرز، 
ترکمن نش��ینان. یک عروسی  دعوت 
بودیم و فضای  خ��اص آنجا باعث 
ش��د از کار و زندگی به ش��یوه دیگر 

مرزنشینان عکس بگیرم.
اما مجموعه سوم؛ به نام »عاشورا« 
که در حدود یک م��اه پیش در گالری  
استاد فرشچیان به دید عموم گذاشته شد 
ک��ه از تکنیک هم پوش��انی اس��تفاده 
ک��ردم. ابتدا عکاس��ی و بع��د از آن 
هم پوشانی را انجام دادم، فریم اصلی 
خ��ود واقعه عاش��ورا ک��ه در تعزیه 
گرفته ش��د و فریم بعدی یک تحلیل 
معنایی از فریم اول است، من در ابتدا 
خودم هم به این نتیجه نرس��یده بودم 
ک��ه می خواهم و یا بای��د این کار را 
انجام بدهم اما با چندین بار دیدن و 
حتی چاپ آنها به این نتیجه رس��یدم 
ک��ه می توان��م بیانی متف��اوت از این 

واقعه داشته باشم.
در واقع نمی خواستم جنبه خبری، 
تئاتری و یک گزارش تصویری ساده 
باشد. با هم پوش��انی می خواستم آن 
 را تکمی��ل و جنبه هن��ری آن  را دو 
چندان کنم. تک فریم آن بیانی ناقص 
بود،احساس کردم با دو فریم و تلفیق 
آنها بهتر می توان��م حس تهاجمی و 
ظلمی را که به آن خاندان رفته است 
بیان کنم و حس جستجوگر مخاطب 

را برانگیزم.
الزم به ذکر است جلسات کانون 
عکاسان س��ینمای جوان اصفهان هر 
هفته سه شنبه ها با مباحثی از عکاسی  
ویژه آن به روز ساعت 5 بعداظهر در 
سالن نمایش  اس��تاد فرشچیان واقع 
در خ��ود مجموعه برگزار می ش��ود 
و در آن روی هم��ه  هنردوس��تان به 

خصوص هنر عکاسی باز است.

گروه آری��ان همزمان ب��ا برگزاری 
جشنواره موسیقی فجر تور کنسرت های 
خود را آغاز خواهند کرد. روابط عمومی 
شرکت ترانه شرقی در این رابطه گفت: 
این گروه در تاریخ های 5، 6 و 7 اس��فند 
ماه در شهر رشت و تاریخ 11 اسفند ماه 
در جشنواره فجر روی صحنه رفته و به 
اجرای برنامه خواهن��د پرداخت. گروه 
آریان همچنین روز 11 اسفندماه 1388 در 
دو سانس در تاالر وزارت کشور به اجرای 

موس��یقی می پردازد. این گروه قطعاتی 
مانند گل آفتابگردون، ستاره، عید اومد- 
بهار اومد، هن��وز برام همونی، قاصدک، 
افس��ونگر، بی تو - با تو، گمش��ده من، 

آروم آروم، گل همیشه بهار، پروانه، لحظه 
ها، فردا مال ماس��ت و... را اجرا می کند. 
همچنین این گروه اوایل فروردین ماه سال 
آت��ی در جزیره کیش به اجرای گلچینی 

از آلبوم ه��ای خود خواهن��د پرداخت. 
خوانندگی گروه موسیقی آریان را علی 
پهلوان و پیام صالح��ی انجام می دهند.
همچنین سحر و ستاره کاشمری به عنوان 
همخوان حض��ور دارند. از نوازنده های 
این گ��روه می توان س��یامک خواهانی 
)ویول��ن(، علیرض��ا طباطبایی)درامز(، 
شهاب حسینی )کیبورد(، فرزاد فخرالدینی 
)گیتار الکتریک(، دارا دارابی )گیتار بیس( 

و علیرضا میرآقا )پرکاشن( اشاره کرد.

فیل��م مس��تند »زندگي ک��ن« س��اخته »نیکوال 
وادی��وف« که جری��ان حمله به غ��زه را به نمایش 
درآورده است براي به دست آوردن خرس طالیي 
جش��نواره فیلم برلین به نمایش درآمد. به گزارش 
توانا، فیلم مستند »زندگي کن« در جریان جشنواره 
بین الملل��ي فیلم برلین که تا 21 فوریه ادامه دارد به 

نمایش درآمد.
این فیلم که چند روز پیش براي روزنامه نگاران 
به نمایش درآمد، قرار اس��ت پنج بار دیگر در این 

جشنوراه به نمایش درآید. 
بنابرای��ن گ��زارش، مس��تند »عایش��ین« که به 
مشکالت حدود یک و نیم میلیون فلسطیني داخل 
ن��وار غزه مي پردازد مش��کالت مردم این ش��هر و 
محرومیت آنان از اولین حقوق انساني را به نمایش 
در آورده اس��ت. عایشین لحظات سرنوشت سازي 
ک��ه نوار غ��زه قبل و طي دوران جنگ و س��کوت 
مجامع بین المللي از زمان محاصره این منطقه توسط 

رژیم اش��غالگر قدس و شهادت 1450 فلسطیني به 
وی��ژه 300 ک��ودک در کنار 5 ه��زار زخمي را به 
نمای��ش درآورد. بنابر گزارش خبرگزاري رس��مي 
س��وریه »س��انا«، این فیلم با هم��کاري تلویزیون 
ک��ودکان الجزیره و مرکز فیل��م »عکا« و با حمایت 
ش��هر ژنو و تلویزیون سوئیس ساخته شده و براي 
به دس��ت آوردن خرس طالیي و جوایز شصتمین 
جشنواره فیلم برلین در بخش مسابقه این جشنواره 

شرکت کرده است. 
در همین حال کارگردان این فیلم با اش��اره به 
جنایت هاي رژیم اش��غالگر ق��دس در غزه و نحوه 
ش��کل گیري این فیلم گفت: پس از س��فر به غزه 
تصمیم گرفتم تا حقیقت را آنچنان که دیده و لمس 
کرده ام به جهانیان بنمایان��م. در همین حال رئیس 
اداره برنامه هاي ش��بکه »الجزی��ره کودکان« حضور 
این فیلم در جشنواره فیلم برلین را موفقیتي بزرگ 

دانست.

   حامد قصری  
 »مجموع��ه مقاالت موس��یقی« و »یادواره عارف 
قزوین��ی« عن��وان دو اثر جدی��د از محمدرضا لطفی 
آهنگس��از نامی کشور است که مؤسس��ه آوای شیدا 
به سرپرستی لطفی چند روز پیش منتشر کرده است. 
اول��ی- مجموع��ه مقاالت موس��یقی - کتاب اس��ت 
محس��ن حجاریان پژوهشگر ش��ناخته شده موسیقی 
ایران��ی مقدم��ه اش را نوش��ته؛ »کت��اب حاض��ر در 
زمینه های متفاوت دیدگاه ه��ای دیگران را با بینش 
و اس��لوب خاصی مورد توجه و نقد قرار داده است. 
چنی��ن بینش ه��ا و اس��لوب هایی- ک��ه خواننده را 
به اندیش��ه وا م��ی دارد- راه را ب��رای نقد جدی تر 
موس��یقی ایرانی هموارتر خواهد ساخت. از این رو 
آنچه موجب بالندگی موس��یقی ایرانی خواهد ش��د 
ن��گاه نقادانه صاحبنظران موس��یقی به نوش��ته های 
دیگران اس��ت. یک��ی از اهداف این کتاب گش��ایش 
همین گونه از نقدها و بررسی های موسیقی شناسانه 
ایران��ی اس��ت.« کت��اب، 330 صفحه دارد و ش��امل 
مقاالت جدید و قدیم لطفی اس��ت که اکنون در یک 
مجلد جمع ش��ده اند. دومی- آلب��وم »یادواره عارف 

قزوینی«- موسیقایی است. 
گروه همنوازان ش��یدا به سرپرس��تی محمدرضا 
لطف��ی این آلب��وم را به یاد عارف قزوینی آهنگس��از 
و ش��اعر وطن پرست س��اخته و نواخته اند. خواننده 
کار محمد معتمدی اس��ت که دو تصنیف »نمی دانم 
چ��ه...« و »از کفم رها« هر دو از عارف را در این اثر 
خوانده اس��ت. این آلبوم که س��ومین اثر منتشرشده 
لطف��ی پس از بازگش��تش ب��ه ایران اس��ت، در مایه 
افش��اری اس��ت و قطعات دیگری هم دارد. با پیش 

درآمدی از رضا محجوبی آغاز می شود و درآمد کار 
هم تکنوازی سه تار محمدرضا لطفی است. 

این پیش درآمد پیش��تر در آلب��وم »آرام جان« اثر 
مش��ترک محمدرضا ش��جریان و گروه آوا اجرا شده 
بود ام��ا در این آلبوم با س��ازبندی جدید و متفاوت 
ضبط ش��ده اس��ت. گروه بع��د از اج��رای تصنیف 
»نمی دانم چه...«، رنگی قدیمی را نواخته اند. تکنوازی 
سه تار لطفی به مدت 11 دقیقه قطعه بعدی این اثر تازه 
اس��ت. پس از این تکنوازی است که تصنیف معروف 
»از کف��م رها« س��اخته عارف قزوینی را می ش��نویم. 
قطعه پایانی آلبوم هم رنگی از درویش خان است. تار 
ابریش��م گروه را فرخ مظهری نواخته، سه تار را حمید 

سکوتی و تار را مازیار شاهی زده اند. 
هوش��مند رنجبر عب��ادی ن��ی زده و حمیدرضا 
خلعتبری کمانچه. آریا محافظ )سنتور(، هادی آذرپیرا 
)عود( و احمد مس��تنبط )تنب��ک( دیگر نوازنده های 

گروه همنوازان شیدا در این آلبوم هستند.

مهدی ارسطویی از عکس هایش گفت

سالن استاد فرشچیان کانون عکس انجمن سینمای جوان

اسب در اصفهان روی 
صحنه می رود

نمایش »اس��ب« نوش��ته محمد چرم شیر به 
کارگردان��ی »نعیمه مهدوی��ان« در اصفهان روی 

صحنه می رود. 
این نمایش داستان پیرمرد آسیابانی است که 

دختر جوانی را به ازدواج خود در می آورد و ...
در ای��ن نمای��ش محمدرضا نص��ری و آذر 

حق شناس به ایفای نقش می پردازند.
همچنی��ن فرزانه محبوبی به عنوان دس��تیار 
کارگردان و سمیرا اندیشه به عنوان منشی صحنه 

با این گروه همکاری می کند.
نمایش »اسب« از 1 تا 7 اسفندماه ساعت 19 
در سالن کوچک تاالر هنر اصفهان اجرا می شود.

همزمان با تولد استاد در
 29 بهمن ماه؛

سایت رسمی شهرام ناظری 
آغاز به کار کرد 

همزمان با س��الروز تولد ش��هرام ناظری - 
اس��تاد آواز ایران - در 29 بهمن، سایت رسمی 
 www.nazerismusic.com وی به نشانی

آغاز به کار کرد.
درزمان��ه ای ک��ه خواننده های س��طح پائین 
موس��یقی تنها با انتش��ار یک آلب��وم برای خود 
سایت رسمی دس��ت و پا می کنند، عجیب بود 
تاخیر بسیار زیاد این کار را انجام دهد.ک��ه ش��والیه ی آواز ایران بع��د از مدت ها و با 

بیست و پنجمین جشنواره موسیقي فجر؛
انصراف ارکستر زهی پارسیان از حضور در 

جشنواره
ارکستر زهي پارس��یان یکي از گروه هاي 
شناخته ش��ده و فعال در موس��یقي کالسیک، 
امس��ال در بخش جنبي جشنواره موسیقي فجر 
ش��رکت نمي کند. نیما زاهدي )سخنگوي این 
گروه( در خصوص دالیل عدم شرکت پارسیان 
در جشنواره موس��یقي فجر گفت: »حدود 10 
روز قبل، از ما خواس��ته ش��د در بخش جنبي 
جش��نواره موس��یقي فجر ب��ه اج��راي برنامه 
بپردازی��م، اما این موضوع دیر به ما اطالع داده 
ش��د و ما براي آماده کردن یک برنامه مناسب 

زمانی نداش��تیم چرا که براي هر اجرایي حتمًا 
باید از قبل تمرین داشت. حتي اگر گروه، یک 

گروه آماده به شمار برود.« 
او اضاف��ه ک��رد: »به دلیل ع��دم پیش بیني 
و برنام��ه ریزي براي ش��رکت در جش��نواره، 
ما امس��ال هم مثل س��ال گذش��ته در جشنواره 

شرکت نمي کنیم.« 
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غیبتکاریکاتور

شهید جعفر امینی

عکس روز

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO. ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

حمله اشغالگران قدس به غزه در جشنواره 
برلین به نمایش درآمد

پایان سال با دو اثر جدید محمدرضا لطفي؛
در قالب یک کتاب و یک آلبوم موسیقي منتشر 

شد

کالم نور
حضرت محمد )ص(:

هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمند تر از عقل نیست.

ور
ج پ

سا
ا ن

رض
د 

امی
س: 

عک

بسم اهلل الرحمن الرحیم
و مژده به صبرکنندگان، آنان که چون به 
حادثه سخت و ناگوار دچار شوند صبوری 
پیشه کرده و گویند ما به فرمان خدا آمده و 

به سوی او رجوع خواهیم کرد.
ای مادر و ای برادر، س��الم مرا از این 
دی��ار دور بپذیری��د از دیاری ک��ه صداها 
یی رعد آس��ا حکمفرماست و انسان را به 
یاد نزول آی��ه از جانب ا... می اندازد و از 
دی��ار مظلومان و مس��تمندان که پابرهنگی 
عربه��ای مظلوم��ش ب��ه آن چهره ه��ای 
آفت��اب خ��ورده و قلبهای پاک انس��ان را 
به ی��اد عربهای زمان محم��د)ص( و علی 
)ع( می ان��دازد و از دی��اری که نخلهایش 
مدین��ه را مان��د و آبهایش دجله و فرات و 
وسعت زمینهایش و گویی آن مخیله را دژ 
صحرایی تمرکز می دهد که خونهایش در 
دش��ت کربال و صحرای نینوا جاری است. 
رزمندگان��ش جنگجویان صدر اس��الم را 
مان��د که در خ��ون و خ��اک می غلطند و 
پ��ی در پ��ی ش��عار ال اهلل اال اهلل و اهلل اکبر 
س��ر می دهند و بدین وس��یله به ملحدان 
درس می دهن��د که ایم��ان و تکیه بر اهلل 
م��ا را پیروز و به��روز خواهند نمود و ای 

س��تمگران و ای برقدرتهای شرق و غرب 
نپندارید که ما مرده ایم بلکه ما زنده ایم و 
ناظر چرا ک��ه در راه خدا قتال می کنیم و 
کش��ته می شویم چه بهتر از این که با خدا 
به معامله بنش��ینیم و جان خود را در راه او 

تقدیم داریم.
م��ادر و برادر ما در ای��ن حمله که به 
کف��ار بعثی عراق خواهی��م کرد اگر لیاقت 
شهادت را داش��ته باشم شهید خواهم شد 
امیدواری��م مرا حالل کنید. م��ن از برادرم 
تقاضا می کنم که اگر من ش��هید شوم آن 
قس��مت خانه ای که س��همیه من می شود 
پ��ول آن را ب��رای کم��ک ب��ه جمهوری 
اس��المی بدهید موتور را هم بفروش و 

پول آن را بدهید در راه اسالم.
جمه��وری  ب��اد  جاوی��د 
اس��المی ایران به رهبری امام 

خمینی
انقالب  تا  خدایا خدای��ا 
مه��دی خمین��ی را نگه��دار 
پیروزشان  اس��الم  رزمندگان 
بگردان و الس��الم علیکم و 

رحمه اهلل و برکاته 
1360/6/27

گروه آریان تور کنسرت های زمستانی خود را آغاز می کنند 
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