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رکورد تولید فوالدسازی و 
نورد پیوسته فوالد مبارکه 

شکسته شد
رئیس ریخته گری ناحیه فوالدسازی و نورد پیوسته 
)س��با( فوالد مبارکه، از کس��ب رکورد جدیدی در 
تولی��د این ناحیه خبر داد. مصطفی ش��کرچی زاده 
افزود: این ناحیه موفق شد در بهمن ماه سال جاری 
مصادف با س��ی و یکمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی با تولید 59 هزار و40 تن فوالد مذاب و58 
ه��زار و311 تن تختال، رکورد تازه ای در تولید این 

ناحیه به ثبت برساند ...    

   زاینده رود
به دنبال آخرین س��فر هیأت دولت به استان اصفهان 
و طی به تصویب رس��یدن مصوبات مختلف، در رویکرد 

فرهنگی شاهد تصویب طرحی مبنی بر ممنوعیت فروش 
صنایع دس��تی خارجی در اماکن تاریخ��ی بودیم. تأکید 
این طرح بر عرضه صرفًا صنایع دس��تی داخلی در اماکن 

تاریخی و محوطه های فرهنگی اصفهان بود و بر اهمیت 
توجه به پتانسیل باالی اماکن تاریخی تمرکز داشت ...

                                         ادامه در صفحه 4

با وجود مصوبه هیأت دولت؛
عرضـه صنـایع دستـی خارجـی 

در میـدان امـام اصفهـان ادامـه دارد
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رشد صد در صدی 
صادرات غیر نفتی  اصفهان

ف��رود عس��گری ارزش کاالهای 
صادر شده از استان اصفهان در 11 ماهه 
س��ال جاری را بیش از 632 میلیون و 
918 ه��زار دالر عنوان کرد و افزود: در 
همین م��دت بیش از 195 هزار و 611 

تن کاال به ارزش 371 میلیون و 412 هزار دالر وارد استان شد که از گمرک 
اس��تان ترخیص شده اس��ت. وی ادامه داد: میزان واردات استان اصفهان در 
11 ماهه س��ال جاری نسبت به مدت مشابه س��ال قبل بیش از 23 درصد 

کاهش داشته است ...

رئیس جمهوری اسالمی ایران
از برگزیدگان فرهنگستانها تجلیل کرد

رهبر معظم انقالب اسالمی: 
تأکید بر ایستادگی بر اصول انقالب 
بدون رودربایستی

بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح 
امیرکبیر در نیمه دوم اسفندماه

ش��هردار منطقه 12 شهر اصفهان 
از بهره برداری تقاطع غیرهمس��طح 
امیرکبیر بعد از پل روگذر امام خمینی 
در نیمه دوم اسفندماه سال جاری در 

قالب چهارمین مرحله مراس��م افتتاحی��ه طرح های عمرانی این منطقه 
خبر داد.به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی شهرداری 

اصفهان، حمید عصارزادگان با اعالم این خبر گفت ...

سمینار پزشکی ورزشی 
AFC

در آس��تانه مسابقات فوتسال جام باشگاههای 
آسیا سمینار پزشکی ورزشی AFC با شرکت 25 
نفر پزشک و فیزیوتراپ از تیم های شرکت کننده 
در این رقابتها و برخی از پزشکان ورزشی سراسر 
کشور در تاالر سبز دانشگاه اصفهان به مدت سه 

روز برگزار می شود ...

شهرستانها

شهرستانها

ورزش

 نماینده مجلس: 
خبرنگاران با مشکالت مالی و معیشتی 

مواجه هستند
نمایند م��ردم اردل، فارس��ان، 
کیار و کوهرنگ در مجلس شورای 
اسالمی گفت: خبرنگاران به عنوان 
قش��ر فرهیخته و خدمتگ��زار در 
س��نگر اطالع رسانی، با مشکالت 

مالی و معیشتی زیادی مواجه هستند. نوراهلل حیدری در گفتگو با خبرنگار 
زاینده رود افزود ...

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

مبلغ تضمینبرآورد هزینهرشته رتبه مورد نظرعنوان پروژهردیف

1
تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب در 

روستای گلدره نجف آباد شماره 375 
11حدود 1242آب رتبه 1 حقیقی و باالتر

2
تهیه مصالح و احداث مخزن 500 مترمکعبی 

و... در بنوید نایین شماره 376
8حدود 560آب رتبه 3 حقیقی و باالتر

 محل دریافت اسناد مناقصه: امور قراردادهای شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان 

واقع در میدان جهاد

ــگار: 2369023 ــن: 2363066 دورن ــرکت آبفار تلف مح�ل تحویل اس�ناد مناقصه: دبیرخانه ش

تاریخ فروش اسناد: از تاریخ 88/12/12 لغایت 88/12/20

جلسه توضیح و تشریح اسناد مناقصه: مورخ 88/12/26

آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات: ساعت 14 مورخ 89/1/8

تاریخ جلسه مناقصه: مورخ 89/1/15 ساعت 9 صبح در محل شرکت

پیمانکاران واجد ش�رایط: )الف( کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تأیید صالحیت شده 

ــتانداری که دارای پایه و رتبه مورد نیاز طبق جدول فوق الذکر بوده و ظرفیت  ــط معاونت عمرانی اس توس

خالی برای ارجاع کار دارند. )ب( داشتن سوابق اجرایی مبنی بر انجام عملیات مرتبط برای پروژه مذکور. 

)ج( در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آالت موردنیاز.

ــرکت  ــایت ش ضمنًا آگهی در س�ایت ش�رکت به نش�انی: WWW.Abfar-isfahan.ir و س

مهندسی آب و فاضالب کشور به نشانی: http://tender.nww.co.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصات 

به نشانی IETS.MPORG.IR درج گردیده است.

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

آغاز طرح 
ساماندهی  دستفروشان
 در آستانه عید نوروز

شهردار شهرکرد از آغاز به کار طرح ساماندهی 
سدمعبر اصناف و دستفروشان همزمان با فرا رسیدن 
عید نوروز در ش��هرکرد خبر داد و گفت: این طرح 
با مش��ارکت اداره نظارت ب��ر اماکن عمومی نیروی 
انتظامی به منظور تسهیل در رفت و آمد همشهریان، 
حفظ حقوق شهروندی و رفع مزاحمت های ناشی 
از دستفروشی در معابر مرکزی این شهر به صورت 
شبانه روزی انجام می ش��ود. اردشیر نوریان ضمن 
اشاره به قوانین شهرداری در این خصوص افزود ...    

شهرستانها

آگهی مناقصه شماره 376 و 88-375 
»یک مرحله ای«

هزینه نشر آگهی به عهده برندگان مناقصه است.

)ارقام برآورد و تضمین به میلیون ریال(

آگهی مزایده

هیأت امنای مجموعه ورزشی کارگران شهرکرد

هیأت امنای مجموعه ورزشی کارگران شهرکرد در نظر دارد مجموعه 
فوق را از طریق مزایده به مدت یک سال به متقاضیان واجد شرایط 

به صورت اجاره واگذار نماید. 
ــب  ــورخ 88/12/20 جهت ثبت نام و کس ــان حداکثر تا م متقاضی
ــتر و دریافت اسناد و شرایط مزایده به اداره کل کار و  اطالعات بیش
ــتان چهارمحال و بختیاری مسئول ورزش کارگری  امور اجتماعی اس

استان آقای سید حسن حسینی مراجعه نمایند.

جناب آقای اکبر قانع
 مدیر محترم اداره کل پست استان اصفهان 

درگذش�ت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای 
آن مرحوم غفران الهی و برای ش�ما صبر و شکیبایی از 

خداوند متعال مسئلت داریم.
روزنامه زاینده رود

شهرستانها

شهرستانها



سراسری
چه خبر از پایتخت ایران

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهب��ر 
انقالب اسالمی در دیدار وزیر امور خارجه، 
مس��ئوالن وزارت ام��ور خارجه و س��فرا و 
رؤس��ای نمایندگی های جمهوری اسالمی 
ایران در خارج از کشور، انقالب اسالمی را 
پدی��د آورنده یک منطق و سیاس��ت نو در 
عرصه روابط بین المللی، با عنوان »سیاست 
تعاملی ضدنظام س��لطه« دانس��تند و تأکید 
کردند: وظیفه س��فیر و نماین��ده جمهوری 
اسالمی ایران، به کارگیری دیپلماسی کیفی، 
قوی و کارآمد برای پیشبرد »سیاست ضدنظام 
س��لطه« اس��ت که الزمه آن نیز ایس��تادگی 
منطقی بر اصول انقالب و مبانی ش��رعی و 
رودربایستی نداشتن نسبت به این اصول و 
مبانی اس��ت. به گزارش واحد مرکزی خبر، 
ایشان با تأکید بر اینکه اجرای عملی »سیاست 
ضدنظام سلطه« منحصر به جمهوری اسالمی 
ایران است، افزودند: در نظام سلطه دو طرف 
وج��ود دارند که یکی س��لطه گر و دیگری 
س��لطه پذیر اس��ت اما جمهوری اس��المی 
ای��ران از همان ابت��دا صراحتاً اع��الم کرد، 
سلطه گر نیست و سلطه هیچ کشوری را هم 
نمی پذیرد. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به 
نو بودن »سیاست ضدنظام سلطه« در جهان و 
استقبال دولت ها،  شخصیت ها و روشنفکران 
از ای��ن منط��ق جدی��د در عرص��ه روابط 
بین المللی، خاطرنش��ان کردند: سیاس��ت 
ضدنظام س��لطه دارای عقبه و پشتوانه های 
مستحکم استراتژیکی است که یکی از آنها 
پشتوانه عظیم مردمی انقالب اسالمی است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
برخالف برخ��ی انقالب ها، حرکت توفنده 
مردم از روز اول انقالب اسالمی تاکنون کاسته 
نشده اس��ت، افزودند: در کدام کشور سراغ 
دارید که بعد از گذش��ت 31 س��ال، حضور 
مردم در مراس��م س��الگرد انقالب، نه فقط 

کاهش نیابد، بلکه افزایش چش��مگیر داشته 
باشد و این پشتوانه حضور مردمی، موضوع 
بسیار مهمی است که مخصوص جمهوری 
اس��المی ایران است. ایش��ان پیشرفت های 
خیره کننده علم��ی و فناوری دانش��مندان 
جوان ایرانی را یکی دیگر از پش��توانه های 
راهبردی سیاست ضدنظام سلطه برشمردند 
و خاطرنشان کردند: یکی دیگر از این پشتوانه 
ه��ا، حضور مردمی کم نظیر در انتخابات به 
عنوان مظهر عالی مردم ساالری است که نه 
تنها کم نش��ده بلکه افزایش نیز یافته است. 
رهبر انقالب اسالمی الزمه دیپلماسی قوی 
و کارآم��د را در درج��ه اول اعتقاد کامل به 
مبانی شرعی و اصول و اندیشه های انقالب 
اس��المی دانستند و خاطرنش��ان کردند: در 
عرصه دیپلماسی باید با اعتماد به نفس ملی 
و بدون هیچ گونه رودربایستی در پافشاری 
ب��ر اصول انقالبی و مبان��ی دینی عمل کرد. 

حض��رت آیت اهلل خامنه ای، ایس��تادگی بر 
اصول انقالبی و مبانی شرعی را نقطه قوت 
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی دانستند 
و تأکید کردند: این ایستادگی همراه با منطق، 
نشان دهنده استحکام است و طرف مقابل را 
وادار به احترام و خضوع خواهد کرد. ایشان 
با اشاره به برخی تصورات غلط در سالهای 
گذش��ته مبنی بر ل��زوم اس��تفاده از مفاهیم، 
روش ها و تشریفات موردنظر غربی ها، برای 
همرنگ شدن و نزدیکی با آنها افزودند: این 
عده تصور می کردند با تکرار مفاهیم غربی ها 
و تسلیم در برابر آنها، جایگاه و منزلت ما ارتقا 
پیدا می کند در حالی که س��خنان و مفاهیم 
غربی ها کهنه و مربوط به دویس��ت س��ال 
قبل اس��ت اما س��خن و سیاست جمهوری 
اس��المی ایران، سخنی نو و تأثیرگذار است. 
رهبر انقالب اسالمی با قدردانی از اقدامات 
انج��ام گرفت��ه در وزارت ام��ور خارجه، به 
موفقیت های جمهوری اس��المی ایران در 
عرصه دیپلماسی و در مقابله با چالش های 
بین المللی اشاره کردند و افزودند: به عنوان 
مثال در موضوع هس��ته ای، با وجود حجم 
ب��االی دروغ، جنجال و فش��ار ض��د نظام 
اسالمی، کشورهای قدرتمند دنیا نتوانستند 
به اهداف خود برسند که این موضوع بیانگر 
اس��تحکام عظیم بنیان ها و بنی��ه قوی نظام 
جمهوری اسالمی ایران است. حضرت آیت 
اهلل خامنه ای آش��نایی با ظرایف فن پیچیده 
دیپلماس��ی و مذاکره را برای دیپلمات های 
کش��ور، مهم خواندند و افزودند: دیپلماسی 
عمومی از ابتکارات جمهوری اسالمی ایران 
است و باید توجه بیشتری به آن شود. ایشان 
همچنین ارتباط تأثیرگذار با ایرانیان خارج از 

کشور را مورد تأکید قرار دادند.

رئیس جمهور در مراس��م بزرگداشت 
مشترک فرهنگستانها، گرامیداشت »نام آوران 
کشور در عرصه علم، ادب و هنر« از چهار 
چهره برگزیده فرهنگستانها تجلیل کرد. به 
گزارش واحد مرکزی خبر، در این مراسم 
که در کتابخانه ملی ایران برگزار شد آقای 
احمدی نژاد نش��ان درجه ی��ک را به افراد 
ذیل اهدا کرد: نش��ان درجه یک فرهنگ و 
هنر به استاد غالمحسین امیرخانی هنرمند 
برگزیده فرهنگستان هنر، نشان درجه یک 
دانش به دکتر  علی  اکبر والیتی دانش��مند 
برگزیده فرهنگستان علوم پزشکی و دکتر 
مهدی گلشنی دانشمند برگزیده فرهنگستان 
علوم، نشان درجه یک ادب فارسی به دکتر 
سلیم نیساری دانشمند برگزیده فرهنگستان 
زبان و ادب فارس��ی. آق��ای احمدی نژاد 
همچنین در سخنانی در این مراسم گفت: 
فرهنگس��تان ها از نهاده��ای پربرک��ت و 
ارزش��مند در جمهوری اسالمی هستند و 
تاکنون بهره های فراوانی برای ملت ایران 
داشته اند. رئیس جمهور با بیان اینکه ذهن 

و اندیش��ه دانشمندان و هنرمندان باید آزاد 
باشد افزود: انس��ان منهای آزادی مفهومی 

ندارد و هیچ ارزشی از ارزش های الهی و 
انسانی بدون آزادی متجلی نخواهد شد.

تجلیل از برگزیدگان فرهنگستانها

تأکید بر ایستادگی بر اصول انقالب 
بدون رودربایستی

جهان نما

7 نقطه در شهر ري نورپردازي رنگي شد

مسائل کانون هاي تبلیغاتي و چاپخانه هاي 
کرج بررسي شد

رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه 20 
از نور پردازی ش��ش نقطه در این منطقه با 
اس��تفاده از پروژکتورهای رنگی خبر داد. 
داوود دانش��ور در گفتگ��و با فارس با بیان 
اینک��ه این اقدام ب��ه  منظور بهب��ود منظره 
ش��هری در ش��ب هنگام ص��ورت گرفته 
است، افزود: سرای محله عالیین، کتابخانه 
شیخ کلینی، زورخانه جهان پهلوان تختی، 
تقاط��ع بزرگ��راه ش��هید آوین��ی و میثم و 
س��اختمان های نواح��ی دو، س��ه و هفت
 از جمله نقاطی هس��تند که طی ماه جاری 

نورپردازی شده اند.
رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه 
20 تهران با اشاره به اینکه برای نورپردازی 
این نق��اط ب��ا اس��تفاده از پروژکتور های 
کم مصرف که قابلیت تغییر رنگ را دارند 

صورت پذیرفته اس��ت، هزینه اجرایی این 
عملیات را بالغ ب��ر 600 میلیون ریال ذکر 

کرد.
وی در ادامه همچنین از نورپردازی آثار 
تاریخی ش��هر ری طی ماه های گذشته خبر 
داد و خاطرنشان کرد: به  منظور احیای آثار 
باستانی همچنین تپه تاریخی چشمه علی و 
برج طغرل از س��وی این اداره نورپردازی 
ش��ده اند. دانش��ور با اش��اره ب��ه قدمت و 
تاریخچه ای��ن منطقه گفت: ش��هر ری به  
عنوان یک ش��هر باستانی با قدمتی بیش از 
6 هزار سال بیش از 20 اثر تاریخی مهم از 
جمله تپه چشمه علی، برج طغرل، آتشکده 
ری، قلعه گبری، قلعه اس��تودان، تپه میل، 
بازار ری و بقعه بی بی شهربانو را در خود 

جای داده است.

ب��ه گ��زارش ف��ارس، مس��ائل مربوط 
ب��ه مج��وز کانون ه��ای آگه��ی تبلیغاتی و 
چاپخانه های این شهرس��تان طی نشستی با 
حضور مس��ئوالن مجمع امور صنفی کرج، 
اتحادیه خطاطان، نقاش��ان و چاپ و نش��ر 
ک��رج و ای��ن اداره مورد بحث و بررس��ی 
قرار گرفت. این نشست با هدف همکاری 
و تعامل ای��ن اداره و مجمع امور صنفی در 
رابط��ه با رفع ابهام صدور مجوز کانون های 
تبلیغاتی و چاپخانه ها برگزار ش��ده اس��ت. 
در این نشس��ت نحوه فعالی��ت ارگان های 
ذیصالح صادرکننده مجوز کانون های آگهی 
و تبلیغاتی و چاپخانه ه��ا و حدود وظایف 
آنان که الزم است با مجوز وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی باشد، مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت. کارشناسان اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی کرج در این جلسه، توضیحات الزم 
درب��اره »اخذ پروانه کس��ب از اتحادیه« را 
ارائ��ه کردند. کانون  های آگه��ی و تبلیغاتی 
باید مجوز خود را از اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی تهیه کنند و برای تشکیل اتحادیه نیز 
در صورت موافقت اداره ارشاد استان تهران، 
تش��کیل اتحادیه این صنف در شهرس��تان 
کرج با حضور ناظری از اداره ارش��اد باشد. 
اما صاحبان چاپخانه ها پس از کسب مجوز 
از اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی می توانند 
عضو اتحادیه چاپ و نش��ر ش��وند. مجمع 
ام��ور صنفی می تواند کانون ه��ای تبلیغاتی 
متخلفی که در برخی رش��ته های مربوط به 
این مجمع مانند کارهای چاپی و یا خدمات 
فنی فعالی��ت دارند را به ای��ن اداره معرفی 
کند تا برخورده��ای الزم صورت گیرد. در 
این جلسه مقرر ش��د تعامل و نشست های 
بیش��تری بین ارش��اد کرج و اتحادیه امور 
صنفی برقرار شود تا مسائل مختلف مراکز 
فرهنگی فعال در شهر مرتبط با اتحادیه مورد 
بررسی قرار گیرد تا خدمات فرهنگی بهتری 
به مردم ارائه شود. در حال حاضر حدود 40 
چاپخانه و ح��دود 150 کانون تبلیغاتی در 

شهرستان کرج فعالیت دارد.

م��ردم ترکی��ه در اعتراض ب��ه توطئه 
کودت��ای نظامیان این کش��ور علیه دولت، 

تظاهرات کردند.
 ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی خب��ر 
تظاهرکنن��دگان ضمن حمای��ت از دولت، 
کودتای نافرجام برخ��ی فرماندهان ارتش 

را محکوم کردند. 
براس��اس این گ��زارش، رجب طیب 
اردوغ��ان نخس��ت وزیر ترکیه ب��ار دیگر 
با رئیس س��تاد ارتش این کش��ور دیدار و 
گفتگو کرد. دس��تگاه قضای��ی ترکیه هفته 
گذش��ته با استناد به هزاران سند در اقدامی 
بی س��ابقه حدود 50 نفر از افسران ارشد 
ارتش این کش��ور را به اتهام توطئه کودتا 

علیه دولت بازداشت کرد.
ارتش ترکیه در 50 س��ال گذش��ته به 
بهانه دف��اع از نظام الییک، چهار دولت را 
با کودتا س��رنگون کرده اس��ت. در همین 
ح��ال از ترکیه این خبر نیز می رس��د که 
نخست وزیر ترکیه درباره عواقب تصویب 
احتمالی طرح پیش��نهادی الب��ی ارامنه در 

کنگره امریکا هشدار داد. 

اینترنت��ی روزنامه  پای��گاه  به گزارش 
ملیت چ��اپ ترکیه، نخس��ت وزیر ترکیه 
با اش��اره به توافق ترکیه و ارمنستان برای 
عادی سازی روابط تأکید کرد، حسن نیت 
دولت ترکیه درباره عادی س��ازی روابط با 

ارمنستان ادامه دارد. 
روند عادی سازی روابط پس از امضای 
موافقتنامه ای در این باره در سوئیس آغاز 
ش��د و اگر این روند با حسن نیت متقابل 

ادامه یابد به نتیجه خواهد رسید. 
نخس��ت وزیر ترکیه با اشاره به اینکه 
کمیت��ه روابط خارجی مجل��س نمایندگان 
امریکا روز 4 مارس این طرح را بررس��ی 
خواهد کرد،  گفت: هرگونه گام اش��تباه که 
در 4 مارس و یا 24 آوریل برداش��ته شود، 

به این روند لطمه خواهد زد. 
اردوغ��ان گف��ت: ب��ر این ب��اورم که 
نمایندگان کنگره امریکا به این حساس��یتها 

توجه خواهند کرد. 
نخس��ت وزی��ر ترکیه گفت: تماس��های 
نزدیک میان مقامات امریکا و ترکیه در این باره 

ادامه دارد.

به رغم جمع آوری گس��ترده خودروهای تویوتا در سراس��ر 
جهان به علت مش��کل فنی، یک گ��روه صنعتی اعالم کرد فروش 
این خودروس��از ژاپنی در داخل این کش��ور در ماه فوریه امسال 
در مقایس��ه با مدت مشابه پارسال، 48 درصد افزایش یافته است. 
انجمن فروشندگان خودروی ژاپن در بیانیه ای اعالم کرد: تویوتا 
ماه گذشته میالدی، 146 هزار و 145 دستگاه خودرو و اتوبوس در 
این کشور فروخت. این خودروساز ژاپنی همچنین در ماه فوریه، 
سه هزار و 373 دستگاه از مدل خودروهای لوکس لکسوس خود 
را به فروش رس��اند که افزایش��ی 257 درصدی را در مقایس��ه با 
مدت مشابه پارسال نشان می دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه 
از توکیو، این آمار و ارقام تازه نشان دهنده انعطاف پذیری تویوتا 

در داخل ژاپن به رغم مشکالت جهانی این خودروساز است.

ش��مار قربانیان توفان اروپا تاکنون به 50 تن رس��یده است. 
به گزارش واحد مرکزی خبر این توفان از پرتغال و اسپانیا آغاز 
و سپس بلژیک و فرانسه و آلمان را درنوردید. براساس گزارشها 

بیشتر کشته شدگان از فرانسه بوده است. 
توف��ان همچنین موجب قطع برق نی��م میلیون خانه در اروپا 
شده است. در ش��مال غربی فرانسه توفان با باران و سیل همراه 
بوده اس��ت ک��ه در نتیجه تعدادی از خانه ه��ا در آب غوطه ور 
و س��اکنان آن مجبور ش��دند برای نجات خود به پش��ت بام ها 

بروند. 
مقام��ات می گویند، ش��مار قربانیان توفان و س��یل در اروپا 
باز هم افزایش خواهد یافت زیرا بس��یاری ناپدید ش��ده اند که 
گم��ان می رود جان باخته اند و عالوه ب��ر این تعداد زیادی نیز 
زخمی ش��ده اند. این توفان که زنتیا خوانده ش��ده بدترین توفان 
در 11 س��ال گذشته در فرانسه بوده است. این توفان منازل بیش 
از یک میلیون فرانس��وی را در خاموشی فرو برد و موجب قطع 
دهها اصله درخت ش��د. همچنین توف��ان زنتیا موجب لغو پرواز 

یکصد هواپیمای مسافربری در فرانسه شده است. 
سرعت توفان در اسپانیا به 140 کیلومتر در ساعت می رسید. 
در ش��هر کلن ش��دت توفان به حدی بود ک��ه درختان زیادی را 
ریش��ه کن کرد و بیش از یکصد پرواز از ف��رودگاه فرانکفورت 

لغو شدند. 
همچنی��ن توف��ان موجب مختل ش��دن حرکت بس��یاری از 

قطارها در آلمان شد.

پرو ب��ه منظ��ور کم��ک به بازس��ازی 
ویرانیهای ناش��ی از زمین لرزه اخیر ش��یلی 
مصالح ساختمانی در اختیار این کشور قرار 
خواهد داد. آلن گارسیا رئیس جمهوری پرو 
ضمن اعالم این مطلب افزود: همان طور که 
پرو در زمان وقوع زمین لرزه از کش��ورهای 
دیگر از جمله ش��یلی کم��ک دریافت کرد، 
اکنون نوبت ما است که به این کشور کمک 
کنیم. رئیس جمهوری پرو که از یک مدرسه 
بازدی��د می کرد، افزود: م��ا منتظریم دولت 
ش��یلی اقالم مورد نیاز خود را اعم از دارو و 
مصالح ساخت و ساز اعالم کند. به گزارش 
خبرگزاری ش��ین هوا از لیما، گارسیا گفت 
هن��وز درخواس��ت دولت ش��یلی را در این 
خصوص دریافت نکرده است. میشل باشله 
رئیس جمهوری شیلی اعالم کرد:  بر اثر زمین 
لرزه 8/8 ریش��تری روز شنبه در این کشور 
708 نفر کشته ش��ده اند و این آمار احتمال 
دارد افزایش پیدا کند. بیش از دو میلیون نفر 
بر اثر این زمین لرزه آسیب دیده اند و بیشتر 
از یک میلیون و پانصد هزار س��اختمان نیز 

متحمل خسارت یا تخریب شده اند. برخی 
برآوردها حاکی است زمین لرزه شیلی احتماالً 
بی��ن 15 تا 30 میلیون دالر امریکا معادل 10 
ت��ا 20 درصد تولید ناخالص داخلی ش��یلی 
خسارت وارد کرده است. دولت چین نیز از 
تصمیم این کش��ور برای اعطای یک میلیون 
دالر به ش��یلی به منظور کمک به تالشهای 
بشردوستانه اضطراری در پی وقوع زمین لرزه 
ویرانگر در این کش��ور، خبر داد. به گزارش 
خبرگزاری فرانس��ه از پک��ن، وزارت دارایی 
چین با انتشار بیانیه کوتاهی در پایگاه اینترنتی 
خ��ود، از کمک به ش��یلی خب��ر داد. این در 
حالی اس��ت که هو جینتائ��و رئیس جمهور 
چین نیز با ارس��ال پیامی برای میشل باشله 
همتای شیلیایی خود، مراتب تسلیت خود را 
به وی اعالم و برای کمک اضطراری به این 
کش��ور اعالم آمادگی کرد. تاکنون دست کم 
هفتصد ت��ن بر اث��ر وقوع زمین ل��رزه 8/8 
ریشتری در شیلی کشته شده اند و خسارات 
زیادی نیز به ساختمان ها و زیرساختهای این 

کشور وارد آمده است.

    مرضیه محب رسول
بع��د از جنگ جهانی دوم و تقس��یم 
دنی��ا ب��ه وس��یله قدرت های پی��روز در 
جنگ قسمتی از خاک فلسطین به منظور 
دلجوی��ی از یهودی��ان آواره در جنگ به 
آنها داده ش��د و تا امروز این منطقه جزء 
پرحادث��ه تری��ن و تنش زاتری��ن مناطق 
جهان است. در فلسطین باتالقی از جنگ 
و خش��ونت و بی عدالتی ایجاد شده که 
همه را در خود فرو برده است. مسلمانان 
ای��ن منطقه روز به روز بی دفاع تر، مورد 
ظلم قرار می گیرند و صهیونیس��ت های 
اشغالگر هر لحظه جنایات تازه ای را رقم 
می زنند اگر چه مسأله فلسطین از همان 
ابت��دا مورد توجه کش��ورهای عربی قرار 
داشت اما پس از پیروزی انقالب اسالمی 
و حمای��ت رس��می ای��ران از فلس��طین 
بحران این کش��ور به یک مسأله اسالمی 
تبدی��ل ش��د. طی س��الیان دراز اش��غال 
فلسطین، حمایت های بی دریغ امریکا و 
کشورهای اروپایی از رژیم جعلی اسرائیل 
موجب تضعیف قدرت شده است ضمن 
اینکه بی تدبیری، تفرقه و س��لطه پذیری 
موقعی��ت  زوال  در  عرب��ی  کش��ورهای 
مسلمانان و ساکنان فلسطین نقش مهمی 
ایفا کرده اس��ت. در واقع س��لطه پذیری 
فلس��طین قربانی تعامالت ق��درت میان 
کشورهای مختلف در خاورمیانه و امریکا 
شد. با روی کار آمدن جمهوری اسالمی 
ایران شور و ش��وق انقالب و گرایش به 
اسالم در مردم فلسطین احیاء و جنبشهای 
سیاس��ی و مذهب��ی جایگزی��ن احزاب 
سیاس��ی و غیرمذهبی ش��د. شکل گیری 
چن��د انتفاضه دلیلی بر این مدعا اس��ت. 
در پی ناکامی های فراوانی که کشورهای 
عربی در حل مس��أله فلسطین و مقابله با 
اسرائیل داشتند س��ران دولت خودگردان 
فلس��طین تالش کردند تا به وسیله دول 
خارج��ی و خصوصاً امریکا این مناقش��ه 
را ب��ه پای��ان ببرن��د. آنها دس��ت نیاز به 
س��وی کش��وری دراز کردند که بیشتر از 
هر چیز خواستار حفظ و گسترش حقوق 
اس��رائیل در مناقشه فلسطین بود. آخرین 
کنفران��س به اصطالح صلح فلس��طین و 
رژیم صهیونیس��تی معروف به »آناپلیس« 
با مانور تبلیغاتی شدیدی از سوی امریکا 
برگزار ش��د و چون نشس��تهای پیش��ین 
ن��اکام مان��د. واقعی��ت این اس��ت که تا 
زمانی که گروه های فلس��طینی و لبنانی 
علیه دشمن واحد خود با یکدیگر متحد 
نش��وند اس��رائیل می تواند به راحتی بر 
آنها سیطره داشته باشد. امریکا و اسرائیل 
طی این س��الها بیشترین تالش خود را بر 
ایجاد تفرقه میان گروه های فلس��طینی و 
نیز کش��ورهای عربی حام��ی آنها مبذول 
ساخته اند. آنها می دانند اتحاد مسلمانان 
علیه اس��رائیل چون مشت محکمی است 
که رژیم صهیونیستی تابی برای مقاومت 
در برابر آن ندارد و تجربه جنگ 33 روزه 
و نی��ز محاص��ره غزه به خوبی ش��اهدی 
ب��ر این مدعا اس��ت. صلحی که امریکا و 
اس��رائیل خواهان آن هستند نه منافع کل 
مردم فلس��طین که تنها بخش اندک مورد 
حمای��ت آن را تأمی��ن خواهد کرد. ایران 

در اجرای سیاستهای خود درباره فلسطین 
تالش کرد تا گروه های مبارز فلسطینی را 
هر چه بیش��تر به همدیگر نزدیک ساخته 
و اهداف آنها را با یکدیگر همس��و کند. 
برگزاری همایش »همبس��تگی اس��المی 
برای آینده فلسطین« در روزهای گذشته 
با حضور اکثری��ت نمایندگان گروه های 
فلس��طینی چ��ون رمضان عبداهلل ش��لح 
دبی��رکل جنب��ش جهاد اس��المی، احمد 
جبریل دبیرکل جبهه خل��ق برای آزادی 
س��رهنگ  کل(،  )فرمانده��ی  فلس��طین 
ابوموس��ی دبیرکل جنبش فت��ح انتفاضه، 
ماهر کاهر مس��ئول دفتر سیاس��ی جبهه 
مردم فلس��طین و هیثم س��لطانی نماینده 
ویژه رئیس جمهور س��وریه، برگزار شد. 
در این همایش سعی شد شرکت کنندگان 
در آن به یک ایده و هدف مش��ترک برای 
آینده فلسطین دست پیدا کنند. همان طور 
ک��ه رمضان عبداهلل ش��لح دبیرکل جنبش 
جهاد اس��المی فلس��طین تأکید کرد: حل 
قضیه فلس��طین تنه��ا از راه اجماع امت 
اس��المی و اجم��اع م��ردم و گروه های 
مختل��ف فلس��طینی امکانپذی��ر اس��ت. 
گروه های شرکت کننده در این کنفرانس 
تنه��ا راه حل قضیه فلس��طین را مقاومت 
و ایس��تادگی در مقابل دش��من اس��المی 
عنوان کردن��د. نزدیکی دیدگاههای ایران 
و س��وریه و اتفاق نظر ای��ن دو در مورد 
مس��ائل فلس��طین، باعث تقویت موضع 
گروه های م��ورد حمایت ایران در مقابل 
انفعال کنفرانس سران  اس��رائیل اس��ت. 
اتحادیه عرب و تأثیرپذیری شدید آنها از 
سیاستهای امریکا در خاورمیانه بزرگترین  
ضرب��ات را در چند س��ال اخیر بر پیکره 
مقاومت، در فلس��طین وارد آورده است. 
اتحادی��ه ع��رب و در رأس آن  تأکی��د 
عمر موس��ی دبیرکل اتحادیه حکایت از 
تمایل س��ران عرب بر شکل گیری صلح 
و سازش در فلس��طین و به حاشیه رفتن 
مقاومت اس��ت. موضع ضعیف��ی که این 
اتحادیه در خص��وص اقدامات تحریکی 
اسرائیل از جمله الحاق حرم ابراهیمی به 
فهرس��ت آثار باستانی خود و نیز محکوم 
نکردن ت��رور المحبوح به وس��یله رژیم 
اسرائیل اتخاذ کرده شاهدی بر این مدعا 
است. اگر چه فلس��طین به عنوان بخش 
مهم��ی از پیک��ره جهان اس��الم توس��ط 
برخی از کشورهای اسالمی نادیده گرفته 
می شود و به حاشیه رانده شده است اما 
در حقیقت ظلم و س��تم روا داش��ته شده 
به مردم مظلوم فلس��طین چون خاری بر 
چشم مسلمانان و تمامی افراد حق طلب 

و آزادیخواه جهان است.
فلس��طین امروز تنها نام یک سرزمین 
اش��غال شده نیست بلکه به آرمانی تبدیل 
ش��ده اس��ت که نماد بازگشت عدالت به 
عرصه مناس��بات بین المللی است. بنابر 
گفته جلیل��ی دبیر ش��ورای عالی امنیت 
ملی کش��ورمان: ام��روز از ش��عار اتحاد 
برای فلس��طین عبور کرده ایم و مقاومت 
فلس��طین آرمانی اس��ت برای اتحاد همه 
کس��انی ک��ه می خواهن��د با مناس��بات 
ناعادالن��ه و برمبن��ای ق��درت نظامی در 

عرصه بین المللی مخالفت کنند. 

»فلسطین پاره تن اسالم«

کمک های بین المللی برای کمک به 
بازسازی و ویرانی های زمین لرزه شیلی

اعتراض مردم ترکیه به کودتاگران   فروش ماهانه تویوتا در ژاپن 50 کشته در توفان اروپا
48 درصد افزایش یافت

تبدیل حرم حضرت عبدالعظیم )ع( 
به قطب زیارتي و گردشگري تهران

شهردار منطقه 20 تهران گفت: در طرح 
توسعه اطراف حرم حضرت عبدالعظیم )ع( 
از طراحی زیبایی اس��تفاده ش��ده اس��ت 
تا ع��الوه بر نوس��ازی س��اختمان ها، این 
نقطه با مرکزیت ح��رم به قطب زیارتی و 
گردش��گری تهران تبدیل  شود. به گزارش 
فارس، مجتب��ی عبداللهی اف��زود: در این 
طرح که از س��وی گروه مهندسان مشاور 
تهیه شده است، پالک های محدوده اطراف 
ح��رم باید در چند مرحله تملک ش��ود تا 
عالوه بر نوسازی ساختمان ها، سرانه های 
رفاه��ی و خدماتی این مح��ل تأمین و آن 
را ب��ه قطب زیارتی و گردش��گری تبدیل 
کنیم. ش��هردار منطقه 20 تهران با اش��اره 
به تش��کیل ش��رکت عمران و توسعه ری 
ب��ا محوریت ش��هرداری منطق��ه 20 برای 
نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم گفت: 
این ش��رکت اعتب��اری را در اختیار دارد و 
در حال حاضر بر اساس اولویت از مالکان 
واحده��ای مس��کونی محالت ول��ی آباد 
و نف��ر آباد در حول ح��رم دعوت می کند 
تا ام��الک آنها را خری��داری کند. وی در 
ادامه ضمن تأکید بر لزوم همکاری مالکان 

امالک این محدوده برای تسریع در اجرای 
طرح توس��عه اطراف حرم گفت: متأسفانه 
عدم تواف��ق برخی از مالکان با قیمت های 
کارشناس��ی در واگ��ذاری ملک فرس��وده 
خ��ود، منجر به کندی در روند اجرای این 
طرح مهم و تأثیرگذار می ش��ود. عبداللهی 
مس��احت محدوده م��ورد نظ��ر در طرح 
توس��عه اطراف حرم را بالغ بر 230 هکتار 
ذکر کرد و افزود: این محدوده از شمال به 
جاده قم و 24 متری و از جنوب به اتوبان 
س��لمان فارس��ی و انتهای خیابان کریمی 
ش��یرازی محدود می ش��ود. وی در ادامه 
س��خنان خود با بیان اینکه منطقه 20 یکی 
از مناطق قدیمی و فرس��وده ش��هر تهران 
اس��ت و یک هش��تم آن را بافت فرسوده 
تشکیل داده است، اظهار داشت: مجموعًا 
564 هکتار بافت فرسوده در 450 نقطه از 
این منطقه واقع شده است. شهردار منطقه 
20 در مورد ش��اخص بافت های فرسوده 
ای��ن منطقه گفت: بافت های فرس��وده این 
منطق��ه در 299 نقطه ناپایدار، در 91 نقطه 
ناپای��دار و ریزدانه و در 49 نقطه ناپایدار، 

ریزدانه و نفوذپذیر هستند.
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اشاره

مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان گفت: بررس��ی های چند س��ال 
گذش��ته بر این تأکید دارد ک��ه موفقیت بنگاه های 
تولی��دی و حض��ور پایدار آنه��ا در ب��ازار منوط 

به توجه به خواس��ت مش��تری و به دست آوردن 
رضایت مصرف کننده است. 

محمد علی ضیغمی افزود: بر این اس��اس هیچ 
کاالیی نباید تولید و هیچ خدماتی نباید ارائه شود 

مگر آنکه نیاز مصرف کننده شناسایی شود.

ب��ه گفته وی در این صورت ه��م تولیدکننده، 
هم واس��طه و هم توزیع کننده نهایی س��ود الزم را 
کس��ب و خواست مش��تری نیز تأمین خواهد شد. 
مدیرعام��ل س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 

تولیدکنن��دگان اف��زود: ترویج حمای��ت از حقوق 
مصرف کنن��ده و ارج نهادن به افرادی که در حوزه 
تولید و توزیع کاال و خدمات حقوق مصرف کننده 
را بی��ش از دیگران رعایت کردند از جمله اهداف 

تعیین این روز ملی است. 

ــرای حمایت از  ــای جدید ب ــاد ظرفیت ه ایج
حقوق مصرف کننده 

مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان  تأکید کرد: در س��ال جاری شاهد 
ابالغ قان��ون حمایت از مصرف کنن��ده بودیم این 
قان��ون پس از طرح مکرر در مجلس، هیأت دولت 
و ش��ورای نگهبان بعد از 16 س��ال، آبان ماه س��ال 

جاری تصویب و ابالغ شد. 
ضیغمی توضیح داد: قانون مزبور ظرفیت های 
جدیدی را فراهم می کند تا به واسطه آن بتوانیم از 
حقوق مصرف کننده به نحو شایس��ته تری حمایت 

کنیم. 
وی یکی از این ظرفیت ها را ایجاد تشکل های 
حمایت از حقوق مصرف کنن��ده عنوان و تصریح 
ک��رد: در بخش تولید و عرضه پیوس��ته انجمن ها، 
اتحادیه ه��ا و مجام��ع ام��ور صنفی تش��کیل و در 
راس��تای احقاق حقوق ذی نفعان فعالیت داشته اند 
ام��ا حلق��ه مفق��وده ای��ن زنجی��ره، انجمن ه��ای 
حامی مصرف کنن��ده برای پیگی��ری مطالبات این 
گروه ب��وده که در قانون تش��کیل آن دیده ش��ده 

است. 
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان اذعان کرد: ب��ا توجه به آنکه در 
ابتدای راه هستیم باید مسیر طوالنی را در این باب 

طی کنیم. 
ضیغمی یادآورش��د: رقابت دغدغه همیشگی 
تولیدکنن��دگان ب��وده و در ب��ازار رقابتی کس��انی 
توانس��ته اند از سایر رقبا پیش��ی بگیرند که ارتباط 

بهتری را با مشتریان برقرار کرده اند.
تولید از بازار شروع می شود

وی در ادام��ه ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه تولی��د 
ش��د:  متذک��ر  نمی ش��ود،  ش��روع  کارخان��ه  از 
برای داشتن تولید پر تقاضا باید قبل از شروع 

تولید، بازار و خواست مشتری شناسایی شود بنابراین 
می توان گفت تولید موفق از بازار ش��روع می شود 

نه کارخانه.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان اش��اره کرد: نیازس��نجی بازار از 
ملزومات��ی اس��ت که تولی��د را به توفی��ق خواهد 

رساند. 
ضیغم��ی همچنی��ن تأکی��د کرد: نیازس��نجی 
مقطعی نیس��ت و برای حفظ توفیق باید اس��تمرار 
ارتب��اط مؤثر با مش��تری نی��ز مدنظر ق��رار گیرد. 
وی بیان کرد: تحقیقات نش��ان می دهد شکس��ت 
واحده��ای بزرگ و موف��ق زمانی اتف��اق می افتد 
ک��ه ای��ن ارتب��اط قط��ع ش��ده و به بررس��ی های 
مج��دد و نگرش های جدید توجه نش��ده باش��د. 
مدیرعامل س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان  اضاف��ه ک��رد: رقابت پذیری تولید 
با محور قرار دادن مشتری محقق خواهد شد.

انجام یک معامله پایان یک ارتباط نیست
ضیغم��ی گفت: تولیدکنن��دگان باید بدانند که 
انج��ام یک معامله پایان یک ارتباط نیس��ت از این 
رو موض��وع خدمات پس از فروش مناس��ب باید 
به عن��وان یک عامل موفقیت در نظ��ر تولیدکننده 

باشد. 
وی در ادام��ه ب��ه بحث حق��وق مصرف کننده 
پ��س از اج��رای قانون هدفمن��د ک��ردن یارانه ها 
پرداخت و اظهار داش��ت: برای بررس��ی ش��رایط 
مصرف کنن��ده و انجام اقدام��ات مقتضی به منظور 
جلوگیری از آسیب افراد بعد از اجرای این قانون، 
شورایی با عنوان شورای طرح تحول اقتصادی در 
وزارت بازرگانی تش��کیل و با تعریف چند بس��ته 
سیاستی س��عی در کاهش تبعات منفی هدفمندی 

داشته ایم. 
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان بسته نظارت و بازرسی را از جمله 
اقدام��ات در جهت دفاع از ح��ق مصرف کننده و 
جلوگیری از تخلفات دانس��ت. ضیغمی همچنین 
بس��ته تنظیم بازار، ذخیره سازی کاالهای اساسی و 
سیاس��ت های تعرفه ای را از دیگر اقدامات در این 

زمینه عنوان کرد.

واردات کاال از س��ال آینده فقط با داشتن ایران 
کد امکانپذیر است. 

به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس س��ازمان 
اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی ای��ران گفت: برای 
جلوگی��ری از ورود کاالهای بی کیفیت و مقابله با 
قاچ��اق کاال، واردکنندگان پ��س از دریافت مجوز 
ورود از س��ازمان استاندارد، برای دریافت ایران کد 

به وزارت بازرگانی معرفی می شوند. 
نظام الدین برزگر افزود: کاالهایی که پیشتر ثبت 
سفارش شده اند و سال آینده وارد کشور می شوند 

نیز در مبادی ورودی هولوگرام دریافت کنند. 
وی تصری��ح ک��رد: همزم��ان ب��ا اج��رای این 
ط��رح، بازارچه های م��رزی، مناط��ق آزاد، مناطق 
ویژه اقتصادی س��اماندهی می شود به گونه ای که 
فروش��ندگان دیگر نمی توانند کاالهای��ی را که به 
هر طریق وارد کش��ور می ش��وند، توزیع کنند زیرا 
کاالی بدون ایران کد و هولوگرام قاچاق محسوب 

می شود. 
رئیس س��ازمان اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی 
ایران در پاسخ به اینکه مراحل صدور ایران کد چند 
روز طول می کشد، گفت: تمهیداتی اندیشیده شده 
اس��ت که صدور ایران کد از سه روز تجاوز نکند. 
رئیس سازمان اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  
همچنین از تدوین هزار و 800 استاندارد جدید در 
11 ماه گذشته خبر داد و افزود: استانداردهای جدید 

تا پایان سال به حدود دو هزار مورد می رسد. 
نظام الدین برزگر افزود: در 11 ماه امسال 2431 
پروانه کاربرد عالمت استاندارد در ایران صادر شده 
که 10 درصد بیش��تر از مدت مشابه پارسال است و 
تحقق 97 درصدی برنامه پیش بینی ش��ده را نشان 

می دهد. 
رئیس سازمان استاندارد همچنین گفت: رعایت 
ضوابط اس��تاندارد در مصنوعات طال نیز بررس��ی 
می ش��ود که تاکنون 296 مورد از 656 مورد آن در 

آزمایشگاه های بخش خصوصی بررسی شده است. 
برزگر تصریح کرد: در ماه های گذش��ته به بیش از 
پن��ج هزار واحد صنفی متخلف در کش��ور تذکر و 
ب��ه 3460 واحد اخطار کتبی دادی��م و 1562 مورد 
محص��ول کارخانه ها نیز به عل��ت رعایت نکردن 

ضوابط استاندارد توقیف شد. 
وی از توق��ف خ��ط تولی��د 169 کارخانه خبر 
داد تا پس از برط��رف کردن نواقص، کاالی مطابق 

استاندارد تولید کنند. 
رئیس س��ازمان اس��تاندارد درباره میزان اعالم 
جرم علی��ه واحدهای تولیدی متخل��ف نیز گفت: 
395 واحد تولید کاالهای مشمول استاندارد به علت 

نداشتن مجوز استاندارد به دادگاه معرفی شدند. 
وی افزود: امس��ال 41 مورد تخلف و مغایرت 
واحدهای تولیدی با موازین اس��تاندارد و 45 مورد 

نیز جعل نشان استاندارد کشف و پیگیری شد.
برزگر گفت: امسال 89 واحد تولیدی که پرونده 

آنها در دس��تگاه های قضایی در دست پیگیری بود 
جریمه شدند و کاالی 39 واحد نیز غیرقابل استفاده 
و نابودس��ازی و 14 م��ورد نی��ز کااله��ای تولیدی 

واحدها برای عرضه مجبور به بازسازی شد. 
وی در پاسخ به اینکه سازمان استاندارد در قبال 
کاالهای خارجی موجود در بازار چه اقداماتی انجام 
داده اس��ت، گفت: امس��ال صرفاً کاالهای مشمول 
اس��تاندارد اجباری که به صورت عمده در بازار یا 
انبارها بود، شناس��ایی و موارد متخلف توقیف شد. 
رئیس سازمان اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 
ثبت اس��تاندارد کارخانه ه��ا را یکی از اقداماتی که 
نخس��تین بار در کشور انجام شده است عنوان کرد 
و گفت: امس��ال 69 کارخانه که بر اس��اس ضوابط 
ملی و بین المللی برای خودش��ان استاندارد تعریف 
کردند به ثبت رسید. برزگر همچنین از ثبت 9 نشان 
معروف ایرانی برای تسهیل در صادرات محصوالت 

با این نشان خبر داد.

گرس��نگی در س��طح بین المللی، نه محصول 
کمب��ود تولی��د محص��والت غذایی ک��ه رابطه ای 
مس��تقیم با افزایش مازاد محصوالت تولیدی دارد، 
اما آنچه امروزه کش��ورهای مس��تقل و خودکفای 
دهه های پیش��ین را به چنین بالی��ی گرفتار کرده 
اس��ت، عمدتًا محصول پی��روی کورکورانه آنها از 

سیاست های تحمیلی نهادهای بین المللی و به ویژه 
بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و س��ازمان 
تجارت جهانی اس��ت؛ سیاست هایی که نتیجه آن 
فروپاشیدن نظام سنتی کشاورزی در این کشورها 
اس��ت، به مهمترین عامل برای گرسنگی و قحطی 

تبدیل شده است. 
در آغاز هزاره جدید، گرسنگی نه از پیامدهای 
کمبود غذا در زمین بلکه نتیجه ذخیره بیش از نیاز 

غالت است. 
امروزه گرس��نگی به یک پدیده جهانی تبدیل 
ش��ده اس��ت، به طوری که قحطی و گرسنگی در 
عمده مناطق جهان از جمله آفریقا، برزیل، جنوب 
آس��یا و مناطقی از امریکای جنوبی گسترش یافته 

است. 

بخش اعظمی از قاره آفریقا امروزه اس��یر این 
بحران اس��ت و گرس��نگی نه تنها صحرای آفریقا 
بلک��ه حتی مناطق اس��توایی را نی��ز متأثر از خود 

ساخته است. 
میلیون ها نفر از س��اکنین هن��د و بنگالدش و 
دیگر کش��ورهای جنوب آس��یا و حتی خاور دور 

از جمل��ه چین و اندونزی هم با این بحران مواجه 
ش��ده اند، به طوری که بخش مهم��ی از جمعیت 
روستایی و شهری در این کشورها به زیر خط فقر 
کشیده ش��ده اند و فرصت های شغلی بسیاری نیز 

در معرض نابودی قرار گرفته اند. 
دیگر گرس��نگی و محرومیت به کش��ورهای 
جه��ان س��وم مح��دود نمی ش��ود و ای��ن بحران 

اقتصادی، به نوعی فقر جهانی دامن زده است. 
بی��کاری، بی خانمان��ی و دس��تمزدهای پایین 
در مناطق فقیرنش��ین ش��هری، بیکاری کشاورزان 
مس��تقل و خرده پ��ا در اروپا و امریکای ش��مالی 
و باالخره س��وءتغذیه و نیز کاه��ش میزان غذای 
مردمان چنین مناطقی، حتی کشورهای ثروتمند را 

نیز به خود مبتال ساخته است. 

مطابق یکی از مطالعات اخیر، تنها در ایاالت متحده 
30 میلیون نفر در طبقه گرس��نگان این کشور قرار 

دارند.
به راس��تی علت چنی��ن پدیده ای چیس��ت؟ 
ه��م اکنون کان��ون توجه س��رویس های خبری و 
کانال های تلویزیونی به قربانیان جنگ های داخلی، 

خشکسالی و سیل است. 
در کشورهایی همچون سومالی و موزامبیک، 
چنین بحرانی مس��تقیمًا به عواملی همچون کاهش 
باران و عوامل محیطی نس��بت داده ش��ده است و 
اما همین س��ومالی، کشوری اس��ت که تا دهه 70 
در بخش تأمین غذای خود مس��تقل بوده اس��ت. 
س��ؤالی که در این باره قابل طرح است، آن است 
که به راستی چرا کشاورزی و نظام زندگی قبیله ای 
مردمان این کش��ور به یکباره رو به نابودی رفت و 

امروزه به چنین مشکلی گرفتار شدند؟
 از اوایل دهه 80 تغییرات گسترده و پیچیده ای 
در اقتصاد جهانی روی داد که با تعریفی جدید از 

کشاورزی و صنعت همراه شد. 
کش��اورزان به آستانه ورشکس��تگی رسیدند، 
تولیدکنن��دگان محص��والت کش��اورزی، کنت��رل 
خود را بر مزارع کش��اورزی از دست دادند و در 
کشورهای در حال توسعه نیز جمعیت کشاورزان 
و رعایای روستایی، به ارتشی از کارگران فصلی و 

فاقد زمین زراعی تبدیل شد. 

ش��رکت های کش��اورزی صنعتی، کنترل بازار 
ب��ذر و محص��والت غذایی را در دس��ت گرفتند. 
هم اکنون تنها ش��رکت غول آسای کارگیل با بیش 
از 140 مؤسس��ه وابسته و شرکت های اقماری در 
سراسر جهان، بخش عظیمی از تجارت بین المللی 
محص��والت کش��اورزی و غذای��ی را ب��ه خ��ود 
اختصاص داده اس��ت و البته ب��ه مهمترین طرف 
ق��رارداد دولت ایاالت متحده در برنامه کمک های 
غذایی این کش��ور به دیگر کش��ورها تبدیل شده 

است.
به دنبال امضای س��ند نهایی نشست اروگوئه، 
بنده��ای توافقنامه نهایی س��ازمان تجارت جهانی 
به ش��رکت های غول آس��ای موجود، اجازه بی حد و 
حصری را برای ورود به بازار کش��ورهای در حال 
توس��عه و وضع »حقوق پرورش دهندگان گیاهی« 

در برابر میلیون ها کشاورز خرده پا، فراهم آورد. 
در چنی��ن رون��دی بود ک��ه اعط��ای حقوق 
انحص��اری مالکی��ت فکری برای گیاهان توس��ط 
چنی��ن ش��رکت هایی، ب��ا ناب��ودی تنوع زیس��تی 

کشورهای هدف همراه شد. 
اگرچه کش��اورزی دنیای امروز، توانایی تولید 
و تأمی��ن غ��ذای مورد نی��از کل جمعیت زمین را 
دارد، اما ماهیت بازار جهانی به گونه ای اس��ت که 

از تحقق آن خودداری می کند. 
اگرچ��ه توان تولید محصوالت غذایی بس��یار 

باال اس��ت اما هنوز هم به واسطه فقر و محرومیت 
ش��دید در برخی از مناطق جهان، میزان تولید در 

برابر میزان مصرف بسیار ناچیز است. 
همچنین روند مدرنیزاس��یون کشاورزی، خود 
به نابودی حیات کشاورزان و نظام رعیتی دامن زده 
است که ماحصل آن، افزایش میزان زمین های کشاورزی 

بالاستفاده و تخریب زیست محیطی بوده است. 
در کش��ورهای در حال توس��عه ه��م، امنیت 
غذایی به ش��دت مورد تهدید واقع ش��ده اس��ت. 
ب��ازار بذر، حال و هوای��ی دیگر پیدا کرده و بهای 
آن، متأثر از تغییرات و تحوالت بازار جهانی شده 
است. همچنین کشاورزان به نظام انحصاری بازار 

جهانی تن داده اند. 
در نقط��ه مقابل، بازرگانان و ثروتمندان محلی 
از مناف��ع تغیی��رات فرامنطق��ه ای در عرصه غذا و 
محص��والت کش��اورزی، س��ودهایی عاید خود 

ساخته اند. 
از آغاز دهه 80، بازار بذر تحت نظارت بانک 
جهانی با نوعی آزادس��ازی همراه شد. استفاده از 
مازاد تولی��د بذر ایاالت متحده، ب��ه نابودی طبقه 
کش��اورزان و تضعی��ف نظ��ام کش��اورزی دیگر 

کشورها انجامید. 
ب��ه واس��طه چنی��ن ش��رایطی بود ک��ه چنین 
نظام هایی در برابر تغییرات جوی و زیست محیطی 

نیز روز به روز آسیب پذیرتر شدند. 
در ادام��ه چنین رون��دی، ورود لبنیات و مواد 
گوش��تی یاران��ه ای از جامع��ه اروپا، ب��ه تضعیف 
نظام های خاص اقتصاد کشورهای آفریقایی یاری 

رسانید. 
ورود گوش��ت های اروپای��ی در حال حاضر 
نس��بت به سال 1984، با رشد هفت برابری همراه 
ش��ده که نتیج��ه آن چیزی ج��ز جایگزینی چنین 
گوش��ت هایی به جای گوش��ت های تولید داخل 

نبوده است. 
آغاز ده��ه 80 ب��ا تحمیل برنام��ه اصالحات 
اقتص��ادی از س��وی بان��ک جهان��ی و صن��دوق 

بین المللی پول همراه شد. 
در کش��ورهای در ح��ال توس��عه و تح��ت 
توصیه های بانک جهانی، مناطق صادراتی خاصی 

تأسیس شد. 
ب��ه عنوان مثال در س��نگال و مال��ی، تجارت 
س��ودآور میوه ها و س��بزیجات توسط بخش های 

قلیلی از سرمایه داران، به تضعیف معاش کشاورزان 
انجامید. 

در چنین کشورهایی، الگوی تحمیلی »سیاست 
تعدیل نظام کش��اورزی« ب��ه تهدیدی برای امنیت 

غذایی مردم تبدیل شد. 
از س��وی دیگ��ر، توس��ل ای��االت متح��ده و 
کش��ورهای اروپایی به ارس��ال مازاد تولیدش��ان 
در قالب کمک های غذایی به نس��بت س��ال 1974، 
با افزایش هفت برابری روبه رو ش��د تا کشورهایی 
که پیش��تر در تأمین غذای خود، مستقل و خودکفا 

بودند به نوعی وابسته این دولت ها شوند. 
در ادام��ه چنین رویکردی ب��ود که آب نیز به 
واس��طه طرح بانک جهانی به یک کاالی فروشی 
تبدیل ش��د؛ کاالیی که زندگی کش��اورزان سخت 

بدان وابسته بود. 
به واس��طه کمبود منابع مالی، دولت ها متهم به 
عدم مدیریت در نظام کش��اورزی کشورهای خود 
ش��دند که ماحص��ل آن، ش��کل گیری نوعی نظام 
خصوصی س��ازی به رهبری بازرگانان ثروتمند و 

کالن کشاورزان داخلی بود. 
در مناط��ق نیمه خش��ک ه��م اینگون��ه رفتار 
تجارت مآبانه با آب، س��بب ش��د امنی��ت غذایی 
کش��اورزان و تولیدکنن��دگان محلی از بین برود و 

نتیجه آن، گسترش قحطی در این مناطق بود. 
خالص��ه اینک��ه به رغ��م تأثی��ر عوامل جوی 
و زیس��ت محیطی، قحط��ی و گرس��نگی در عصر 
جهانی سازی، پدیده ای س��اخته و پرداخته دستان 

بشر است. 
گرس��نگی در دنیای امروز نه محصول کمبود 
غذا، بلکه نتیجه فزونی ذخایر غذایی ای است که با 
خود نوعی ناامنی و البته تخریب نظام کش��اورزی 
س��نتی و محلی دیگر جوامع را ب��ه ارمغان آورده 

است. 
در چنین عصری اس��ت که برنامه های تعدیل 
ساختاری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، 
با متعهد س��اختن کش��ورهای در حال توس��عه به 
صدور محص��والت تولیدی خ��ود در چارچوب 
تعهداتش��ان، از س��ویی از قدرت خرید در داخل 
می کاهند و از سوی دیگر، خود این تولیدکنندگان 
را ب��ا کمبود محص��والت تولید شده ش��ان مواجه 

می سازند.
www.hartford-hwp.com :منبع

ایجاد پل ارتباطي بین
 تولیدکننده و مصرف کننده ضروري است 

مع��اون نظ��ارت و توس��عه تعاونی ها گفت: 
برای حل چالش های پیش روی تولید، باید حلقه 

اتصال تولید و مصرف را پیدا کنیم. 
به گ��زارش ایرن��ا، عبدالمجی��د غریب رضا 
گفت: متأس��فانه در حال حاضر مس��یر مشخصی 
ب��رای ارتب��اط بی��ن صنای��ع تولی��دی و ب��ازار 
مص��رف وجود ندارد که ای��ن ناهماهنگی باید با 
برنام��ه ریزی دقی��ق و مدیری��ت صحیح هر چه 

سریع تر سامان یابد. 
وی اش��اره کرد: تولی��د را در کش��ور انجام 
می دهی��م، بازار مص��رف هم وج��ود دارد ولی 
ارتباط بین این دو وجه اقتصاد، از مس��یر مناسبی 

عبور نمی کند و کمبود حلقه اتصال بین صنایع و 
بازار به شکل بارزی احساس می شود.

غریب رضا گفت: متأسفانه این روند در بازار 
به طریق صحیحی تعریف نش��ده است تا اجناس 
تولیدی به طور مس��تقیم و بدون واس��طه از انبار 
کارخانه ه��ا به داخل انبار مص��رف کننده ها راه 
پیدا کند و ای��ن امر معضالت عظیمی پیش روی 

تولیدات ما قرار داده است. 
وی همچنین متذکر شد: اگر این حلقه اتصال 
وصل ش��ود بس��یاری از چالش های موجود در 

بخ��ش تولید به خودی خود حل خواهد ش��د و 
به دنبال آن نقدینگی س��رگردان موجود در بخش 

مصرف، در مسیر تولید قرار می گیرد. 
وی اف��زود: در حال حاضر ب��ازار عظیم چند 
میلیونی را در اختیار داریم که باید به درستی روی 
آن سرمایه گذاری، برنامه ریزی و مدیریت شود. 
غری��ب رضا تصریح کرد: به ط��ور مثال در مورد 
مس��کن، دو پروژه قابل استفاده، کم هزینه، آماده 
کار و در دس��ترس پی��ش رو داریم که یکی بازار 
مص��رف عادی و دیگری بازار کارآفرین مس��کن 
و عرصه س��اختمان سازی است. وی افزود: بازار 
عظیم ساختمان به راحتی قادر است به عنوان یک 

پل ارتباطی مناس��ب، بسیاری از صنایع از قبیل: آهن، 
رنگ، کاشی و سرامیک و.... را تحت پوشش قرار داده 
و عالوه بر رونق اقتصادی،  بخش گسترده ای از معضل 

بیکاری موجود در جامعه را نیز از میان بردارد. 
شایان ذکر است معاون نظارت و توسعه تعاونی ها 
این سخنان را در یکی از پیش جلسات همایش »تعاون، 
تولید، مالیات ب��ر ارزش افزوده« و به دنبال گالیه تنی 
چند از مدیران شرکت های تعاونی تولیدی و خدماتی 
و درخواست آنان برای رفع مشکل نبود پل ارتباطی 

بین تولیدکننده و مصرف کننده، ابراز داشت. 

رعایت حقوق مصرف کننده 
ضامن توسعه اقتصادی است

واردات کاال فقط با ایران کد

گرسنگى و افزایش مازاد 
محصوالت کشاورزى
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اقتصاد امروز



شهردار شهرکرد خبر داد:
آغاز طرح ساماندهی دستفروشان در 

آستانه عید نوروز

به گزارش روابط عمومی ش��هرداری 
ش��هرکرد، ش��هردار ش��هرکرد از آغاز به 
کار طرح س��اماندهی س��دمعبر اصناف و 
دستفروش��ان همزمان با فرا رس��یدن عید 
نوروز در ش��هرکرد خبر داد و گفت: این 
طرح با مش��ارکت اداره نظ��ارت بر اماکن 
عمومی نیروی انتظامی به منظور تس��هیل 
در رفت و آمد همش��هریان، حفظ حقوق 
ش��هروندی و رفع مزاحمت های ناشی از 
دستفروش��ی در معابر مرکزی این شهر به 

صورت شبانه روزی انجام می شود.
اردش��یر نوریان ضمن اشاره به قوانین 
ش��هرداری در ای��ن خصوص اف��زود: با 
اس��تناد به تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون 
اجرائیات  واح��د  مأم��وران  ش��هرداریها، 
شهرداری شهرکرد نسبت به اخطار کتبی و 
جمع آوری سد معبر عمومی و جلوگیری 
از فعالیت غیر قانونی فروشندگان خیابانی 

در حال اقدام هستند.
وی ب��ا بی��ان اینکه برای س��اماندهی 
دستفروشان در مرکز اس��تان، پارک سوار 
میدان انقالب و ب��ازار روز در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت، تصری��ح کرد: محل س��ابق 
نمایش��گاه دائمی اس��تان واقع در خیابان 
فردوسی شمالی توسط شهرداری شهرکرد 

با مشارکت بخش خصوصی و با گنجایش 
70 غرفه نیز آماده ارائه خدمات به این قشر 
است. شهردار شهرکرد از افراد دستفروش 
سطح شهر که همه س��اله با نزدیک شدن 
ب��ه ایام نوروز تعداد آنه��ا در خیابان ملت 
ش��هرکرد و معابر مج��اور آن افزایش پیدا 
می کند خواس��تار اس��تقرار در محل های 

اختصاص یافته شد.
ادام��ه خاطرنش��ان کرد:  نوری��ان در 
مأموران ش��هرداری در صورت مش��اهده 
تخلف��ات و مزاحمت ها در مرحله اول به 
ارائه اخطار شفاهی پرداخته و در صورت 
عدم رعایت از سوی افراد خاطی اقدام به 
جریمه و نس��بت به جم��ع آوری و ضبط 
اجن��اس اصناف مزاحم و دستفروش��ان با 
همکاری مأم��وران اداره نظارت بر اماکن 
نی��روی انتظامی جهت ارج��اع به مراجع 

قانونی اقدام خواهند کرد.
وی ضمن همکاری و تعامل کس��به و 
مردم با ش��هرداری شهرکرد در اجرای این 
طرح از تمامی شهروندان محترم خواست 
تا در صورت مش��اهده هرگونه تخلف با 
ستاد س��د معبر ش��هرداری تماس حاصل 
نمایند تا نس��بت به رفع آن از س��وی این 

ستاد اقدامات الزم صورت پذیرد.

در آستانه میالد حضرت رسول اکرم )ص( 
و سال جدید پارکینگ طبقاتی هفتم محرم 
و افتخار از س��وی ش��هرداری منطقه یک 
ش��هر اصفهان به بهره برداری می رسد.به 
گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط 
عمومی شهرداری اصفهان، محمدرضا آقا 
باباگلیان با اعالم این خبر گفت: به منظور 
رف��اه حال ش��هروندان محت��رم و به یمن 
فرارسیدن سالروز والدت پیامبر خوبی ها 
حضرت محمد )ص( و میالد رئیس مذهب 
جعفری امام جعفر صادق )ع( پارکینگ هفتم 
مح��رم واقع در چهارراه هفتم محرم و فاز 
اول پارکینگ افتخار واقع در خیابان شمس 
آبادی به بهره برداری می رس��د. ش��هردار 
منطق��ه یک اح��داث ای��ن پارکینگ های 
طبقات��ی را ادامه فعالیت های ش��هرداری 
اصفهان در اح��داث توقفگاه موقت برای 
خودروهای سطح شهر عنوان کرد و افزود: 
حذف پارک حاش��یه ای و روان س��ازی 

ترافیکی و تس��هیل در ت��ردد خودروها از 
اهداف اجرای اینگونه طرح ها است.

وی با اشاره به مش��خصات پارکینگ 
طبقات��ی هفت��م مح��رم و افتخ��ار اظهار 
ک��رد: پارکینگ هفتم مح��رم در 6 طبقه با 
گنجایش 492 دستگاه خودرو به صورت 
رم��پ پارکین��گ و پارکین��گ مش��ارکتی 
طبقاتی افتخار در 8 طبقه با گنجایش 320 

دستگاه خودرو است.
ش��هردار منطقه ی��ک ب��ه بودجه 28 
میلیارد تومانی منطقه اش��اره کرد و افزود: 
ب��ا توجه به نیاز هس��ته مرکزی ش��هر، به 
منطقه یک با بهره گیری از پتانسیل بخش 
خصوصی در سال جاری هزینه ای بالغ بر 
200 میلیارد ریال جهت احداث پارکینگ 
اختص��اص یافت و امید اس��ت در س��ال 
آینده این بودجه با حمایت های شهردار و 

شورای اسالمی شهر افزایش یابد.

ش��هردار منطقه 12 ش��هر اصفهان از 
بهره برداری تقاطع غیرهمس��طح امیرکبیر 
بعد از پل روگذر امام خمینی در نیمه دوم 
اسفندماه س��ال جاری در قالب چهارمین 
مرحله مراسم افتتاحیه طرح های عمرانی 

این منطقه خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، حمید 
عص��ارزادگان ب��ا اعالم این خب��ر گفت: 
تقاط��ع غیرهمس��طح امیرکبیر ب��ا برآورد 
اولی��ه 40 میلیارد ریال از خردادماه س��ال 
جاری آغاز شده و تا پایان سال جاری در 
اختیار شهروندان و مسافران نوروزی قرار 
خواهد گرفت. وی پیشرفت فیزیکی تقاطع 
غیرهمس��طح امیرکبیر را خ��وب ارزیابی 
کرد و افزود: احداث تقاطع غیرهمس��طح 
امیرکبیر همزمان با اتمام اجرای فاز س��وم 

روگذر دو طبقه امام خمینی به بهره برداری 
می رسد و 10 ماه زودتر از موعد مقرر در 

اختیار شهروندان قرار گیرد.
عصارزادگان با اش��اره به مش��خصات 
پروژه تقاطع غیرهمس��طح امیرکبیر اظهار 
داشت: این پل با 166 متر طول و دو رمپ 
با طول 550 متر اجرا شده است. همچنین 
در دو بان��د به طول و عرض 750 و 10/5 
و دارای 12 ستون شامل 6 ستون شرقی و 

6 ستون غربی و 12 فونداسیون است.
شهردار منطقه 12 شهر اصفهان فاصله 
بین دو پل از آکس ستون ها را 18/30 متر 
و فاصله بین دو تابلیه پل شرقی و غربی را 
برابر 8 متر دانست و گفت: در طرح تقاطع 
غیرهمس��طح امیرکبیر، تعداد 32 شمع در 
پل ش��رقی و 32 ش��مع در پل غربی اجرا 

شده است.

با وجود مصوبه هیأت دولت؛

عرضه صنایع دستی خارجی 
در میدان امام اصفهان ادامه دارد

    تکتم هادی زادی
به دنبال آخرین س��فر هیأت دولت به 
اس��تان اصفهان و طی به تصویب رسیدن 
مصوب��ات مختل��ف، در رویکرد فرهنگی 
شاهد تصویب طرحی مبنی بر ممنوعیت 
فروش صنایع دس��تی خارج��ی در اماکن 
تاریخی بودیم. تأکی��د این طرح بر عرضه 
صرفاً صنایع دستی داخلی در اماکن تاریخی 
و محوطه ه��ای فرهنگی اصفه��ان بود و 
بر اهمیت توجه به پتانس��یل باالی اماکن 

تاریخی تمرکز داشت.
در پی تصویب این طرح، چشم انتظار 
محو کاالهای خارجی به ظاهر دس��تی از 
اماکن تاریخی باالخص میدان امام اصفهان 
بودیم. این در صورتی است که با گذشت 
چن��د م��اه از این مصوبه همچنان ش��اهد 
گسترش بی رویه کاالهایی هستیم که اگر چه 
در نگاه اول زیبایی و ظرافتی هم دارند ولی 
در اصل، کیفیت و اصالت کاالهای دستی 
ایرانی را نخواهند داشت. صنایع دستی به 
عنوان تلفیق��ی از هنر و صنعت که از مواد 
اولیه بومی هر منطقه و به کمک دس��ت و 
ابزار دستی ساخته می شود، نشانی از ذهن 
خالق مردمان آن سرزمین دارد که قابلیت 
حفظ و ماندگاری را نیز دارا اس��ت. اما در 
موقعیت کنونی این تلفیق زیبایی دست و 
فکر به سمت فراموشی و بی توجهی پیش 
می رود. نفوذ بی سروصدای صنایع دستی 
غیرایرانی در البه الی آثار بااصالت داخلی 
آنچنان سریع و گسترده است که این اجناس 
بیش از پیش در دل مردم جا باز کرده و توجه 
خریدار صنایع دستی ایرانی را از اصالت و 
کیفیت آن مجذوب ظاهر س��اخته است. 
در میان مغازه های میدان نقش جهان، کمتر 
فروش��نده ای وجود دارد که به فروش این 
کاالها مبادرت نکرده و صرفاً اجناس بومی 
س��اخت محل را به فروش رساند. سبدها، 
ظروف تزئینی، پارچه ها و مجسمه هایی در 
این میان به چش��م می خورد که همه 

حاصل دست آهنین ماش��ینی است که با 
قالبهای یک شکل و منظم خلق شده و حاصل 
یک عمر تالش و خالقیت دستان هنرمند و 
متفکر ایرانی را زیر سؤال برده است! جالب 
است که در گفتگو با فروشندگان این بازار 
اشاره زیادی به بی توجهی خریداران نسبت 
به کاالهای ایرانی می ش��د. در واقع نوعی 
نگرانی از آینده نامعلوم این صنایع دس��تی 
در چش��م کس��به موج زد و خبر از مظلوم 
واقع شدن هنر و خالقیت ایرانی در مقابل 
انبوهی از کاالهای هنری به ظاهر مشابه یا 
همسبک با صنایع دستی ایرانی می داد. اما 
از جانب دیگر بی توجهی مسئوالن به این 
مسأله بعضی کس��به را به این نظر رسانده 
بود که اینگونه طرح ها )ممنوعیت فروش 
صنایع دس��تی خارجی در اماکن تاریخی( 
ب��ه حرف ختم می ش��ود و به عمل راهی 
ن��دارد. با توجه به نزدیکی س��ال جدید و 
راهی شدن مس��افران هنردوست ایرانی و 
خارجی ب��ه میدان پرنقش اصفهان به رغم 
اظهار بی عالقگی فروشندگان به کاالهای 
غیرایرانی، گویا هدف کسب سود در مرکز 
توجه بیشتری قرار گرفته و این عدم نظارت 
مسئوالن، فروشنده هنردوست اصفهانی را 
هم ناامید و دلس��رد ساخته است. در میان 
هنرمندان فروش��نده این بازار به قلمکاری 
برخوردیم که بعد از س��الها طی طریق در 
کس��ب تجارت هنری این رشته به فروش 
قابها و پوس��ترهای رنگی غی��ر ایرانی در 
فروش��گاه خود نی��ز روی آورده بود و این 
جای بس��ی تأسف اس��ت که دیگر برای 
خریداران هم کیفیت و اصالت صنایع دستی 
اهمیتی ندارد و خریدار در کمال بی اطالعی 
از هویت اصلی این صنایع دس��تی به امید 
اینکه تحف��ه ای از هنر اصفهان برای خود 
به یادگاری می ب��رد، از پیچ و خم بازارها 
می گذرد و شاید هرگز نداند این گلدان کار 
چین یا هند، پاکستان یا ترکیه و یا هر جایی 

غیر از فرهنگ ناب ایرانی بوده است.

بس��یار جای سؤال دارد که چرا صنایع 
دس��تی ما در حال فراموش ش��دن است و 
قیمت پایین کاالی غی��ر ایرانی باید توجه 
مشتری را از کیفیت به کمیت انتقال دهد. 
آیا نیازی به زمینه س��ازی برای ارزان تمام 
شدن قیمت نهایی یک صنعت دستی ایرانی 
نمی تواند آن را از منس��وخ ش��دن نجات 
ده��د؟ و آیا نباید نگران جایگاه هنر ایرانی 
در سطح جهان بود؟ البته طی گفته معاون 
صنایع دس��تی س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردش��گری کشور، ایران 
جزء 3 کش��ور برتر در حوزه صنایع دستی 
است. با وجود چنین موقعیت مناسبی نیاز 
به برنامه ریزی فرهنگی جدی و دقیقی در 
این زمینه احساس می شود تا جهت حفظ 
آثار دستی ایرانی گام محکمی برداشته شود. 
بنابراین باید برای تقویت هویت و فرهنگ 
ملی- اسالمی شهر اصفهان، توجه به مسائل 
فرهنگ��ی و تهدیدهای ض��د فرهنگی در 
دستور کار قرار گیرد. مسأله صنایع دستی 
یک جامعه امری نیس��ت که بتوان آن را از 
ابعاد بی تأثیر بر اقتصاد کش��ور محسوب 
ک��رد، حتی در گامی فراتر می ت��وان آن را 
یکی از ابعاد مهم صادرات خارجی دانست. 
با این وجود بس��یار دور از انتظار است که 
ش��هری با عنوان »پایتخت فرهنگی جهان 
اسالم« نشانه ها و نمادهای فرهنگی خود 
را به فراموشی سپارد و همچنان ناشناخته 
در س��طح جهان باقی بماند و کم کم جای 
خ��ود را به کاالهای خارج��ی با نمادهای 
بیگان��ه بده��د. در حال��ی که ص��ادرات 
صنایع دس��تی کشوری چون ویتنام تا یک 
میلی��ارد دالر می رس��د، ولی س��ودآوری 
ایران در این ش��اخه با وجود تنوع بی نظیر 
رشته های مختلف صنایع دستی در دنیا در 
عرصه جهانی چندان چش��مگیر نیست و 
پایتخت فرهنگ و تمدن آن به عنوان گنجینه 
عظمت و فرهنگ ایرانی روز به روز در حال 

در جا زدن در مسیر پرهیاهوی تاریخ است.

رکورد تولید فوالدسازی و نورد پیوسته 
فوالد مبارکه شکسته شد

رئیس ریخته گری ناحیه فوالدسازی 
و نورد پیوس��ته )س��با( ف��والد مبارکه، از 
کس��ب رک��ورد جدی��دی در تولی��د این 
ناحیه خبر داد. به گ��زارش ایرنا مصطفی 
شکرچی زاده افزود: این ناحیه موفق شد 
در بهمن ماه س��ال جاری مصادف با سی 
و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
با تولی��د 59 هزار و40 ت��ن فوالد مذاب 
و58 ه��زارو311 تن تختال رکورد تازه ای 
در تولی��د این ناحیه به ثبت برس��اند. وی 
افزود: رکورد ثبت ش��ده به میزان یکهزار 
و 688 ت��ن فوالد مذاب و 982 تن تختال 
بیش از رکورد قبلی این ناحیه اس��ت. وی 
رکورد قبلی ای��ن ناحیه را تولید 57 هزار 
و352 ت��ن فوالد مذاب و 57 هزار و 329 
ت��ن تختال ذکر کرد و اف��زود: این رکورد 
در دی ماه س��ال جاری محقق ش��ده بود. 
همچنین رئیس گروه فنی نورد س��رد یک 
این مجتم��ع صنعتی، از ثبت رکورد تولید 

در واحد بازپخت هیدروژنی این نورد خبر 
داد. نادر حسین زاده افزود: کارکنان واحد 
بازپخت هیدروژنی ناحیه نورد س��رد یک 
با تولید 11 هزار و 170 تن کالف سرد در 
بهمن ماه س��ال جاری رکورد جدیدی را 

در این واحد به ثبت رساندند. وی گفت: 
رکورد قبلی این واحد در خرداد ماه سال 
84 به ثبت رس��یده است که رکورد جدید 
دو درصد رشد نس��بت به رکورد قبلی را 

نشان می دهد.

پنبه کاران آران و بیدگل 
از پایین بودن قیمت پنبه ناراضی هستند

کش��اورزان پنب��ه کار شهرس��تان آران و 
بیدگل، از پایین بودن قیمت محصول پنبه در 

این شهرس��تان ابراز 
نگرانی کردند. یکی 
از ای��ن پنب��ه کاران 
این  قیم��ت  گفت: 
جوابگوی  محصول 
تم��ام  هزینه ه��ای 
نیس��ت.  آن  ش��ده 
وی ب��ا اش��اره ب��ه 
اینکه برداش��ت این 
خ��وب  محص��ول 
اس��ت، اظهارداشت: 

برای برداشت محصول باید دو هزار و 300 تا 
دو هزار و 500 ریال به ازای هر کیلو گرم مزد 
به کارگر داد. به گفته وی، این در حالی است 
که قیمت وش پنبه که از کشاورزان خریداری 
می شود، از شش هزار و 500 تا شش هزار و 
700ریال بیشتر نیست. وی با داشتن سه هکتار 
سطح زیرکش��ت محصول پنبه، افزود: امسال 
از این سطح زیرکش��ت، 9 تن محصول پنبه 
برداشت شده اس��ت که سه تن کمتر از سال 
قبل بوده است. ماشاءاهلل زیارتی، یکی دیگر از 
کشاورزان هم، قیمت پایین و کیفیت نامرغوب 
بذر پنبه را از مشکالت خود بیان کرد و اظهار 
داش��ت: به دلیل بذر نامرغوب امس��ال از دو 
هکتار سطح زیر کشت این محصول تنها پنج 
تن محصول برداش��ت شده است که در سال 
گذشته هشت تن از همین میزان سطح کشت، 
محصول برداشت شد. این کشاورزان همچنین 
نبود بیمه را از مش��کالت خود بیان کردند و 
افزودند: با توجه به زحمات و س��ختی های 
زی��ادی که کش��اورزان می کش��ند و هر روز 
احتمال ب��روز حادثه و بیماری برای آنها قابل 

پیش بینی اس��ت، متأسفانه هنوز فکری برای 
بیمه کشاورزان نشده و این مسأله توجه دولت 
و مس��ئوالن را برای 
به کشاورزان  کمک 
می طلب��د. رئی��س 
اداره بهبود تولیدات 
گیاهی و دامی جهاد 
و  آران  کش��اورزی 
بیدگل، با اش��اره به 
یکهزار و 150 هکتار 
س��طح زیر کش��ت 
محصول پنبه در این 
شهرستان، گفت: از 
این میزان سطح زیر کشت امسال حدود چهار 
هزار تن پنبه برداشت شده است. رضا مظلومی 
در گفتگو با ایرنا افزود: سال گذشته باد و توفان 
در زمان باز شدن غوزه پنبه موجب خسارت 
20 درصدی به این محصول شد اما با توجه به 
شرایط اقلیمی بهتر امسال پیش بینی می شود، 
میزان برداش��ت این محصول نسبت به سال 
گذشته کاهش محسوس��ی نداشته باشد. وی 
اظهار داشت: امسال وزارت جهاد کشاورزی 
در جهت حمایت از پنبه کاران، خرید تضمینی 
این محصول را با قیمت پنبه درجه یک، شش 
هزار و 900 و درجه دو با قیمت شش هزار و 

700ریال انجام داد.
 به گفت��ه وی، باتوجه به اینکه پنبه کاران 
باید برای تهیه کود و س��م هزینه های زیادی 
بپردازند، قیمت تعیین شده برای خرید محصول 
پنبه کشاورزان جوابگوی این هزینه ها نبوده و 
به بیان دیگر مقرون به صرفه نیست. هم اکنون 
بخش زیادی از مردم شهرستان آران و بیدگل 
از طریق اش��تغال در بخش کش��اورزی امرار 

معاش می کنند. 

زیس��ت  محی��ط  حفاظ��ت  مدی��رکل 
چهارمحال و بختیاری گفت: پنج اکیپ محیطبان 
ویژه به منظ��ور صیانت و حراس��ت از مناطق 
حفاظت شده در ایام نوروز به 30 پایگاه حفاظتی 
این استان افزوده شد. داوود شیوندی در جلسه 
ساالنه سازمان های مردمی نهاد زیست محیطی 
این استان افزود: با پیش بینی ورود بیش از یک 
میلیون نفر مس��افر به مناطق سیاحتی و مناطق 
طبیعی این اس��تان در ایام تعطی��الت نوروزی 
حفاظت از محیط زیست توسط نهادهای مردمی 

ضروری است. وی از زیست 294 گونه جانوری 
و 35 درصد پرندگان کش��ور در زیستگاه های 
این استان خبر داد و گفت: این خطه دارای پنج 
منطقه حفاظت شده، دو منطقه شکار ممنوع و پنج 
تاالب بزرگ بین المللی و کشوری و یکهزار و 
500 کیلومتر رودخانه است. نشست یک روزه 
مس��ئوالن و فعاالن تشکل های مردمی در نهاد 
زیست محیطی چهارمحال و بختیاری با مسئوالن 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان به منظور 

ایجاد تعامل و همفکری در شهرکرد برگزار شد.

شهرکرد
خبرنگار زاینده رود

بازرگان��ی  س��ازمان  داخل��ی  مع��اون 
چهارمحال و بختیاری گفت: چهار هزار تن سیب 
و پرتقال برای مصارف ایام نوروز در انبارهای 
سردخانه این اس��تان ذخیره شد. رحمت اهلل 
صفری در گفتگو با زاینده رود افزود: این مقدار 
میوه ذخیره شده با قیمت مصوب دولتی در50 
نقطه استان در روزهای پایانی سال توزیع خواهد 
شد. وی از گشایش نمایشگاه عرضه کاالهای 
اساسی و مایحتاج مردم در ایام نوروز در هشت 

ش��هر اس��تان خبر داد و گفت: کیفیت و نرخ 
کاالهای قابل عرضه در نمایشگاه های یاد شده 

توسط مجمع امور صنفی کنترل خواهد شد. 

 نماینده مجلس: 
خبرنگاران با مشکالت مالی و معیشتی مواجه هستند

محیط بانهای ویژه نوروزی در 
مناطق حفاظت شده چهارمحال و بختیاری 

مستقرشدند

        چهار هزار تن میوه عید نوروز در 
چهار محال و بختیاری ذخیره شد

    فارسان
    خبرنگار زاینده رود

نماین��د م��ردم اردل، فارس��ان، کی��ار و 
کوهرنگ در مجلس شورای اسالمی گفت: 
خبرنگاران به عنوان قشر فرهیخته و خدمتگزار 
در س��نگر اطالع رسانی با مشکالت مالی و 
معیشتی زیادی مواجه هستند. نوراهلل حیدری 
در گفتگ��و با خبرن��گار زاین��ده رود افزود: 
درحال حاضر خبرنگاران رسانه های دولتی، 
مطبوعات کش��وری و هفته نامه های محلی 
با مشکالت معیشتی زیادی روبه رو هستند 
اما دغدغه خبرن��گاران آزاد در این وضعیت 
حادتر است. وی خاطرنشان کرد: خبرنگاران 
و اصحاب رسانه باید مشکالتشان را درقالب 
قوانین فعلی مطبوعات بررسی کنند و خألها 
را برای حل قانونی با توجه به اصالح قانون 

مطبوع��ات در آینده، ب��ه نمایندگان مجلس 
انع��کاس دهند. حی��دری اظهار داش��ت: با 
توجه به اینکه قرار است اصالحاتی در قانون 
مطبوعات کشور ایجاد شود، خبرنگاران باید 
تمام مشکالت معیشتی، بیمه و دیگر مسائل را 

پس از بررسی به نمایندگان مجلس منعکس 
کنند. وی با اش��اره به نقش مهم و تأثیرگذار 
رسانه ها در تمام ابعاد اجتماعی اظهار داشت: 
برای خنثی سازی هجمه های تبلیغانی جنگ 
نرم و روانی دش��من در شرایط فعلی جهانی 
باید به رس��انه ها و خبرنگاران بیش از پیش 
توجه کرد. وی گفت: خبرنگاران و رسانه ها 
به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئوالن رسالت 
سنگینی برعهده دارند و مجلس نیز با اشراف 
بر این مقوله توجه خاصی به رفع دغدغه این 
قشر دارد. وی مشکالت معیشتی خبرنگاران 
را خاص یک اس��تان ندانست و افزود: باید 
این مس��أله به صورت کش��وری از س��وی 
دس��تگاههای فرهنگی و رسانه ای ذیربط و 
نیز جامعه رسانه ای و نمایندگان مجلس برای 

حصول نتیجه مطلوب پیگیری شود. 

آران و بیدگل
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در آستانه میالد حضرت رسول اکرم )ص( و سال جدید انجام می شود؛
بهره برداری از پارکینگ طبقاتی

 هفتم محرم و افتخار

شهردار منطقه 12 اصفهان خبر داد:
بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح امیرکبیر 
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رشد صد در صدی صادرات غیر نفتی  اصفهان

فرود عسگری در گفتگو با فارس ارزش 
کاالهای صادر شده از استان اصفهان در 11 
ماهه سال جاری را بیش از 632 میلیون و 918 
هزار دالر عنوان کرد و افزود: در همین مدت 
بیش از 195 ه��زار و 611 تن کاال به ارزش 
371 میلیون و 412 هزار دالر وارد استان شد 
که از گمرک استان ترخیص شده است. وی 
ادامه داد: میزان واردات استان اصفهان در 11 
ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 

قبل بیش از 23 درصد کاهش داشته است.
مدی��رکل گم��رک اس��تان اصفه��ان با 
بی��ان اینک��ه عم��ده کااله��ای وارداتی را 
اقالم��ی از جمل��ه ماش��ین آالت صنعت��ی 
و راهس��ازی، م��واد اولی��ه پالس��تیک و 
محصوالت شیمیایی تشکیل می دهد، اظهار 
داش��ت: این کااله��ا از کش��ورهای ایتالیا، 
آلم��ان، چین، هند، ترکی��ه و امارات متحده 

عربی وارد استان شده است. 
وی گفت: صادرات غیرنفتی اس��تان در 
11 ماهه س��ال 1388 نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل 100 درصد رشد داشته است که 
این اقالم شامل 440 نوع کاال بوده که به 78 

کشور جهان صادر شده است. 
ای��ن  عم��ده  اف��زود:  عس��گری 
کاالها شامل آهن آالت، فوالد، سیمان، انواع 
مواد غذایی، می��وه، مصنوعات طال و فرش 
دستباف و ماشینی بوده که به کشورهایی از 
جمله امارات متحده عربی، عربستان، کویت، 

عراق، افغانستان و ترکیه صادر شده است. 
وی تع��داد مس��افران ورودی در ای��ن 
م��دت را 169 هزار و 444 نفر و مس��افران 
خروج��ی را 167 ه��زار و 605 نف��ر عنوان 
ک��رد و اظهار داش��ت: در ای��ن مدت بیش 
از  کاالی هدی��ه و س��وغات  ت��ن  از 37 
طری��ق گمرک امانات پس��تی اصفهان وارد 
اس��تان شد و 48 تن کاالی هدیه و سوغات 
از طریق گمرک به خارج از کش��ور ارس��ال 
شده اس��ت. مدیرکل گمرک استان اصفهان 
تصریح کرد: ارزش بسته های ورودی بیش 
از 3 میلیارد و 734 میلیون و 342 هزار ریال 
و ارزش بسته های خروجی از استان بیش از 
5 میلی��ارد و 684 میلیون و 34 هزار ریال در 
11 ماهه امسال بوده است. وی با بیان اینکه 
یکهزار و 80 پرونده کاالهای قاچاق به ارزش 
بیش از 163 میلیارد ری��ال در این مدت در 
استان اصفهان تشکیل ش��ده، ادامه داد: این 
تعداد پرونده نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از لحاظ ارزش بی��ش از 95 درصد افزایش 

داشته است.

اصفهان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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شهرستانها
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براي ساماندهي خدمات پس از فروش؛

شرکت هاي رایانه  اي موظف 
به دریافت هولوگرام هستند

شماره 224             جدول

افقی:
1 – ورقه هویت یا شناسنامه – غلط

2 – آبگینه و سیماب – قبض نقره داغ راهنمایی 
      و رانندگی – مهراس

3 – نام��ی ب��رای خانمه��ا – هم��ه خانه ها و 
      اتومبیل ها دارند – کشنده بی صدا

4 – نصف یا یک دوم – پشت سر – حرف درد 
      و فیلم فریتز النگ

5 – س��گ آبی – زرش��ک – نمایشنامه ای از 
      ویلیام شکسپیر

6 – طغی��ان گر و فیلم رابرت آلدریچ - خوش 
      سیما – هوس زن حامله

7 – میوه – خاکروبه – کاشف قانون وراثت 
8 – ماه س��ریانی – تیم فوتبال فرانسه – خرس 

      عرب – کاشف الکل 
9 – قطار زیرزمینی – نقاشی سایه و روشن – برهنه 
10 – خار خوشه گندم – کاله گیس – کاشف 

       اتر و مخترع گوشی پزشکی 
11 – شالوده – کتاب ادگار آلن پو – مهار شتر 

12 – چوب سوختنی – فیلم مهرجویی – شهر 
      رضازاده و علی دایی 

13 – مخترع تلفن – جاوید و س��رمد – نمای 
       ساختمان

14 – تن پوش بحری – دروغ ترکی – کش��ف 
      اکسول کرون سوئدی 

15 – تنفر و بیزاری – ناگهان و غیر مترقبه – عمق.
عمودی:

1 – جانماز – شراع – شما و من
2 –  اصفهان سابق – نوعی قطع کتاب – پلکان سیار 
3- پایتخت کشور آنگوال – رمان تسوایک – لزج

4 – شاعر ش��یرازی – یغما و چپاول – مهریه 
      حضرت زهرا)س( – سوسن زرد

5 – تئاتر – هادی 
6 – زیبایی صورت – تکبر داشتن و فخرفروشی – 

      پیراهن
7 – پول خارجی – فیلسوف خداشناس فرانسه – 

     خرس چینی 
8 – بازیگر خشم اژدها – راغب – از میوه ها – 

     عضوی در صورت
9 – اس��ناد – کاشف آس��پرین – عقیده و نام 

      کارگردان هندی فیلم آوای کوره راه
10 – سیاس��تمدار فقید هند – سری فیلمهای 
       سیلوس��تر استالونه مشهور به راکی – کرم  

       شب تاب 
11 – مخترع ماشین ریش تراشی و ماشین تخلیه – 

         مخترع ترانزیستور 
12 – آبادی و روس��تا – نیمه اتم��ی – راموز یا 

        بحر – خردمند و دوراندیش 
13 – تارک – نگهدارنده در – میوه تازه به بازار آمده 

14 – مرک��ز این کش��ور مگادیش��و اس��ت – 
        جواهرفروشی – نیم تنه یا شانه 

15 –             بدن هزار کیلویی – واحد پول مجارستان – رشته.
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حوادث

گذشته ها گذشته
خیلی از مس��ائل در گذر زمان حل می ش��وند. 
بعضی از ما دلمان می خواهد به گذش��ته ها برگردیم 
اما بعضی دیگر هرگز دوس��ت ندارند گذش��ته های 
تلخشان را تکرار کنند. در هر دو صورت، هیچ کس 
نمی توان��د فیلم زندگی خ��ود را به عقب برگرداند. 
گذش��ته ها گذش��ته و دیگر برنمی گردد. با گذشت 
زمان، خیلی از بحران هایی که در زندگی داش��ته اید 
پشت سر گذاشته اید، دوران های سختی مانند دوری 
از عزیزان، بحران اقتصادی و ورشکستگی، بیماری 
خانواده و فرزند. گذر زمان، خیلی از مسائل را حل 
می کند. شاید تا به حال برایتان اتفاق افتاده باشد که 
با مرور خاطرات تلخ و شیرین گذشته، آهی بکشید 
و به یکدیگر بگویید گذشته ها را باید فراموش کرد. 
ولی آیا واقعاً مفهوم »گذش��ته ها گذشته« این است 
که بای��د آن را فراموش کنیم؟ اص��والً آیا امکان به 
فراموشی سپردن گذشته هایمان وجود دارد؟ گذشته 
زندگی ما جزء زندگی مان اس��ت. اگر بتوانیم آن را 
به فراموش��ی بسپاریم، آیا درس��ت عمل کرده ایم؟ 
از نگاه دیگر و با اینکه »گذش��ته ها گذشته«؛ خیلی 
از مردم هنوز در گذش��ته خ��ود زندگی می کنند یا 
دیگران آنقدر در گذش��ته های آنها کنکاش می کنند 
که وادار می شوند همواره آن تلخی ها را مرور کنند. 
واقعاً چطور باید با گذش��ته ها رابط��ه برقرار کرد؟ 
اینکه می گویند گذشته ها گذشته، مفهوم جالبی دارد 
که از دو جهت قابل بررس��ی اس��ت، گذشته ما از 
این جهت گذشته که قابل دخل و تصرف  نیست و 
دیگر نمی توانی��م کاری برایش بکنیم اما در نگاهی 
دقیق و از س��وی دیگر، گذشته ها نگذشته چون ما 
نمی توانیم آنها را فراموش کنیم. گذش��ته ها در ذهن 
م��ا به عنوان درس زندگ��ی و نکته های عبرت آموز 

وجود دارند و این درس ها هستند که باعث هموار شدن 
زندگی آینده  ما خواهند شد. 

اگر ما افراد را همیش��ه با گذشته شان بسنجیم، 
در حقیق��ت فرصت تغییر را از آنها گرفته ایم و این 
یک رفتار اش��تباه اس��ت. اینکه بگوییم این فرد ذاتًا 
همین گونه اس��ت و مدام ناپختگی گذش��ته اش را 
بر س��ر او بکوبیم، در واقع ش��انس تغییر و ساختن 

زندگی آینده را از او گرفته ایم. 
در حقیقت انجام یک اشتباه در گذشته دلیل بر 
این نیس��ت که فرد در همین ناآگاهی و بی تجربگی 
خواهد ماند. گذش��ته ها گذش��ته ام��ا خاطرات آن، 
خصوصاً بر اساس بار عاطفی و روانی که در زندگی 
ما به جا گذاشته اند، در ذهن افراد خواهد ماند و ما 
باید از آنها درس بگیریم و آینده را به صورتی بهتر 
بسازیم نه اینکه با آن خاطره ها دورمان قابی بکشیم 
و خود را محصور کنیم. س��عی کنی��د از تجربیات 
خود برای اتخاذ تصمیم درس��ت در زندگی امروز، 
چه در زمینه کار و چه زندگی خانوادگی اس��تفاده 
کنید. اگر قرار باش��د تصمیمی ب��ر مبنای ناپختگی 
بگیرید و یا رفتاری مش��ابه آنچه در گذشته به غلط 
انجام داده اید دوباره تکرار کنید، دیگران گذش��ته را 
به یادتان می آورند و قصدش��ان این اس��ت که شما 
را متوج��ه اش��تباهاتتان در آن ایام کنن��د، نه اینکه 
قصد آزار ش��ما را داشته باشند. اگر اصالح رفتار و 
کردارتان نیازمند فراگیری مهارت های خاصی است، 
بهتر است همین امروز برای آموزش و فراگیری آن 
مهارت ها اقدام کنید. اگر هم نیازمند اطالعات بیشتر 
در زمینه مس��ائل اقتصادی و کاریتان هستید باز هم 

می توانید از منابع آگاه آن را کسب کنید. 
با خودتان روراست باشید. آیا واقعاً اتفاق افتاده 

که دوباره و دوباره یک اشتباه را مرتکب شوید؟ اگر 
چنین اس��ت، باید علت آن را کشف و درمان کنید. 
گاهی ع��دم فراگیری مهارت ه��ای خاص و گاهی 
تیپ خاص شخصیتی افراد عامل این مسأله هستند. 

اگر ش��ما همچنان به اش��تباهات گذشته ادامه دهید 
دیگران خواهند گفت: »تو هنوز همان آدمی هستی 
که چنین و چنان بودی« و به این صورت گذش��ته 
را بر س��رتان می کوبن��د. اگر کس��ی در گذر زمان 
حرکت رو به جلو داش��ته باشد، می تواند از گذشته 
و اش��تباهاتش فاصله بگیرد و ب��ه آینده موفق خود 
که بر پایه تجربیات گذش��ته بنا نهاده است، امیدوار 
باش��د. فراموشی نعمت خداست! اگر شما یک روز 
غ��ول چراغ جادو را پی��دا می کردید، چه چیزی از 
او می خواستید؟ آیا می خواستید شما را پولدارترین 
ف��رد روی زمی��ن کن��د، آنقدر قدرتمند ش��وید که 
توانایی انجام هر کاری را داش��ته باشید یا شاید هم 
می خواستید کاری کند که باهوش ترین انسان شوید 
یا حافظه تان آنقدر قوی ش��ود تا ه��ر چیزی را که 
یاد می گیرید، هیچ وق��ت فراموش نکنید؟ هر کدام 
از این آرزوها را که انتخاب می کردید، این احتمال 
وجود داش��ت که پس از مدتی از آن پشیمان شوید 
ام��ا از یک چیز مطمئنم و آن اینکه با انتخاب گزینه 
قوی ترین حافظه بدون تردید پس از مدتی عالوه بر 
پش��یمانی، از زندگی سیر می شدید! بله، به درستی، 
فراموشی، نعمت خداست! اینکه ما با گذشت زمان 
می توانی��م اتفاقات بد و آنچه از دس��ت داده ایم را 

فراموش کنیم، نعمت بزرگی است. 
اگر ما افراد را همیش��ه با گذشته شان بسنجیم، 
در حقیق��ت فرصت تغییر را از آنها گرفته ایم و این 
یک رفتار اش��تباه است. اما احتماالً شما هم افرادی 
را دیده ای��د که بدجوری با گذش��ته خود درگیرند. 
پیوس��ته به این فکر می کنند که چرا این اتفاق افتاد 
و آن اتف��اق نیفتاد، چرا ای��ن کار را کردم یا آن کار 

را نک��ردم، این را گفتم یا آن را نگفتم و.... پس این 
نعمت فراموشی چرا در اینجا به کمکمان نمی آید و 
خاط��رات بد را پاک نمی کند؟ آیا راهی وجود دارد 
که بتوان ذهن را از این خاطرات رها س��اخت؟ آیا 

می ت��وان کاری کرد که افراد به جای غصه خوردن، 
گذش��ته خود را به عنوان کتابی از خاطرات بنگرند 
که باید از اش��تباهات و ناکامی هایش درس گرفت؟ 
برای اینکه به این آرمان رویایی نزدیک ش��ویم اول 
باید به این س��ؤال ج��واب داد که علت ایجادکننده 
مش��کل چیس��ت و آیا می توان آن را برطرف کرد؟ 
بدیهی است که انتظار داشته باشیم با برطرف شدن 
علت، مش��کل از بین برود. پیچیدگی انسان باعث 
می ش��ود برای این معم��ا تنها به دنبال یک پاس��خ 
نباشیم. علل متعددی ممکن است باعث این مسأله 
شوند. برای مثال، مشخص شده موقعی که غمگین 
هس��تیم افکار منفی ما بیش��تر می ش��ود و بیشتر به 
چیزهای منفی فکر می کنیم یا موقعی که مضطربیم 

افکار نگران کننده بیشتری به سراغمان می آید. 
بیماری ه��ای دیگری مانند وس��واس و برخی 
از اختالالت ش��خصیت هم ممکن اس��ت با افکار 
ناراح��ت کننده و یا اش��تغاالت ذهنی خاص همراه 
باشند. البته نمی خواهیم بگوییم هر کسی دچار این 
افکار ناراحت کننده باش��د بیمار است، بلکه ممکن 
اس��ت در ش��رایط دیگری که تحت اس��ترس قرار 

می گیریم هم به وضعیت مشابهی دچار شویم. 
پس شاید برخی اقدامات مانند کاهش استرس 
)اگر ممکن باش��د(، استفاده از روش های تن آرامی 
)ریلکسیش��ن( و ایجاد مش��غولیت های جایگزین 
مانند ورزش بتواند کمک کننده باشد و مثل همیشه 
اگر مش��کل در حدی ناتوان کننده یا ش��دید باشد 
ک��ه باعث اخت��الل واضح در زندگی فرد ش��ود یا 
ساعت های زیادی فرد را به خود مشغول نگه دارد، 

حتماً نیاز به بررسی بیشتر و احتماالً درمان دارد. 

کشف بیش از دو هزار قطعه تجهیزات ماهواره در اصفهان کشف دو محموله کاالي قاچاق در شهرضا

مأموران انتظامی شهرستان شهرضا اصفهان در 
دو مرحله ایس��ت و بازرسی موفق به کشف8800 
نخ س��یگار و 15 کیلوگرم ط��ال و جواهر قاچاق 

شدند. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اط��الع رس��انی پلیس 
سرهنگ خسرو احمدی فرمانده انتظامی شهرستان 
شهرضا در اعالم این خبر گفت: مأموران انتظامی 
ای��ن شهرس��تان ط��ی بازرس��ی از یک دس��تگاه 
اتوب��وس ک��ه از جنوب ع��ازم تهران ب��ود موفق 
ش��دند تعداد8800 نخ س��یگارت خارجی که به 
طرز ماهرانه ای درون اتوبوس جاسازی شده بود 
و ب��دون مجوز گمرکی و ب��ا بارنامه جعلی حمل 
می شد را کشف و ضبط کنند. نامبرده اشاره کرد: 

در ای��ن رابطه رانن��ده اتوبوس به ن��ام »ناصر-م« 
به عنوان متهم دس��تگیر و پس از تش��کیل پرونده 

تحویل مراجع قضایی شد. 
اف��زود:  ادام��ه  در  احم��دی  س��رهنگ 
همچنی��ن مأموران در یک نوبت دیگر ایس��ت و 
بازرسی در این شهرستان از یک اتوبوس عبوری 
به مقصد تهران از دو عدد س��اک مسافرتی قریب 
به 15 کیلوگرم طال و جواهر خارجی بدون مجوز 

را کشف و ضبط کردند. 
دو  رابط��ه  ای��ن  در  گف��ت:  پای��ان  در  وی 
»احم��د-ع«  و  »ماج��د-ک«  نامه��ای  ب��ه  نف��ر 
دس��تگیر و پ��س از تش��کیل پرون��ده ب��ه همراه 
اقالم کش��ف ش��ده تحویل مقام قضایی ش��دند.

توقیف خودروهای حامل مشروبات الکلی
خارجی در شهرکرد

کشف اشیای عتیقه در اردل

مأم��وران پلی��س اطالع��ات و امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی اس��تان، پس از تجزیه و تحلیل 
اخبار و اطالعات رسیده، موفق شدند دو دستگاه 
خ��ودروی حامل مش��روبات الکل��ی خارجی را 

توقیف کنند.
ب��ه گ��زارش معاون��ت اجتماع��ی فرماندهی 
انتظام��ی چهارمح��ال و بختیاری در این راس��تا 

خودروهای توقیفی مورد بازدید و بازرس��ی قرار 
گرفتن��د که در نتیجه 467 پاکت انواع مش��روبات 
الکلی خارجی کش��ف و ضبط ش��د.گفتنی است، 
چهار نفر از عوامل تهیه و توزیع مشروبات الکلی 
در این خصوص دستگیر و پس از تشکیل پرونده 
جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی 

شدند.

مأموران انتظامی کالنتری 111 اردل فردی را 
ب��ه اتهام تهی��ه و فروش اقالم فرهنگی و اش��یای 

عتیقه شناسایی و دستگیر کردند.
ب��ه گ��زارش معاون��ت اجتماع��ی فرماندهی 
انتظامی چهارمحال و بختیاری در بازرس��ی های 
ب��ه عمل آمده از فرد مذکور تعداد 46 عدد س��که 
قدیم��ی که برخ��ی شکس��ته و روی آنها حروف 

قرآنی نوشته شده بود، کشف و ضبط شد.

فرد مورد نظر به همراه اقالم کشف شده پس 
از تش��کیل پرونده جهت س��یر مراحل قانونی به 
مراجع قضایی معرفی و تحقیقات بیش��تر در این 

زمینه ادامه دارد.
مردم فرهنگ دوست استان چهارمحال و بختیاری 
می توانند موارد مش��کوک ب��ه حفاری های غیر 
قانون��ی و حم��ل و جاب��ه جایی آث��ار تاریخی و 

فرهنگی را به پلیس 110 اطالع دهند.

سقوط از ارتفاع 80 متری در اردل
 7 کشته و زخمی دربرداشت

با اعتراف سارقان در شهرکرد پرده از 
10 فقره سرقت برداشته شد

در پی وقوع چند فقره س��رقت در شهرس��تان 
شهرکرد، موضوع در دستور کار اکیپی از کارآگاهان 

مجرب قرار گرفت.
ب��ه گ��زارش معاون��ت اجتماع��ی فرماندهی 
انتظامی چهارمحال و بختیاری تحقیقات گس��ترده 
و تالش ه��ای ش��بانه روزی و س��اعتها بررس��ی 
موضوع، نهایتاً منجر به شناس��ایی س��ارقان شد و 

پس از هماهنگی های صورت گرفته مخفیگاه آنان 
محاصره و در یک اقدام غافلگیرانه 5 سارق دستگیر 

شدند.
در بازجوییهای صورت گرفته س��ارقان به 10 
فقره سرقت مغازه و کیف قاپی و دخل زنی اعتراف 
کردند، لذا پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

با تالش مأموران پلیس امنیت عمومی اس��تان 
اصفهان یک باند تهی��ه و توزیع تجهیزات ماهواره 
متالش��ی و دو هزار و 685 قطعه از این تجهیزات 
کشف و ضبط شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
پلیس، سرهنگ میرعباس صوفی وند رئیس پلیس 
امنیت عمومی استان با اعالم این خبر اظهار داشت: 
در پی کس��ب خب��ری مبنی بر اینکه ف��ردی به نام 
» ارسالن _ ج« به همراه چند نفر از همدستان خود 
اقدام به تهی��ه و توزیع و نصب تجهیزات دریافت 
از ماهواره می کند موضوع در دستور کار مأموران 
پلی��س امنیت اخالقی این یگان ق��رار گرفت. وی 
افزود: پس از انجام تحقیقات الزم و کسب اطمینان 
از درستی موضوع، نامبرده دستگیر و در اعترافات 

خود سه نفر از همدستان خود به نام های » سجاد – ش«، 
» مه��ران – م«  و »منص��ور- ف«  را نیز معرفی کرد. 
این مقام مس��ئول گفت: ب��ا اعترافات متهم در یک 
عملیات غافلگیرانه هر سه همدست متهم دستگیر 
و در بازرسی از منازل آنها 68 دستگاه رسیور، 147 
عدد دی��ش، 138عدد ال ان بی،60 عدد کنترل، 23 
ع��دد کارت کانال یاب، 16 عدد خش��اب کارت، 
596 عدد سوئیچ،  17 عدد فایندر، یک حلقه کابل، 
1500 عدد بس��ت پالس��تیکی و فلزی و 120عدد 
پایه دیش کشف و ضبط شد. سرهنگ صوفی وند 
خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و 
متهمان دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی خود 

تحویل مراجع قضایی شدند.    

خب��ری مبنی بر وقوع حادثه در س��د کارون 4 به 
پاسگاه انتظامی شلیل واصل شد و بالفاصله مأموران در 
محل حاضر و مشاهده کردند بر اثر قطع کابل اسکافل 
در محل تاج س��د کارون 4 تع��داد 7 نفر از ارتفاع 80 
متری به داخل آب سقوط کرده و به سمت دریچه های 

سد کشیده می شوند.
به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 

چهارمحال و بختیاری با حضور مأموران و نیروهای 
ام��دادی تمامی حادث��ه دیدگان از داخ��ل آب بیرون 
کشیده شدند که در این بین متأسفانه 3 نفر از آنان به 
دلیل ش��دت جراحات وارده در محل جان خود را از 
دست دادند و مابقی مصدومین به بیمارستان منتقل و 
تحت درمان قرار گرفتند.علت وقوع این حادثه، توسط 

کارشناسان در دست بررسی است.

نایب رئیس نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان 
گفت: به منظور س��اماندهی خدمات پس از فروش 
شرکت های ارائه دهنده گارانتی رایانه ها به خریداران از 
سال آینده این شرکت ها موظف به دریافت هولوگرام از 
سوی اتحادیه  رایانه ای استان هستند. مجید کرباسچی 
در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: کامپیوترها در سه 
طبقه کامپیوترهای ش��خصی، سرور و کامپیوترهای 
همراه و نوت بوک ها تقسیم بندی شده اند که در این 
بین در سال های گذشته فروش کامپیوترهای سرور در 
اصفهان نسبت به انواع دیگر رشد بیشتری داشته اند. 
وی ادامه داد: فروش کامپیوترهای شخصی گرافیکی 
و حرفه ای نسبت به کامپیوترهای شخصی عمومی در 
س��ال های اخیر در اصفهان پیشی گرفته است. نایب 
رئیس نظام صنفی رایانه ای اس��تان اصفهان افزود: در 
سال های اخیر فروش نوت بوک ها در اصفهان کاهش 
یافته بود اما به علت حجم و قیمت کمتر آنها استقبال 
کاربران از نوت بوک ها در اصفهان افزایش یافته و این 
درحالی اس��ت که پردازنده ات��م این نوت بوک ها به 
اندازه استاندارد قوی نیست. وی با بیان اینکه حداقل 
قیمت نوت بوک در بازار اصفهان در حال حاضر 370 
تا 380 هزار تومان است، گفت: با توجه به نوع برند و 
خواص نوت بوک های موجود در بازار این کامپیوترها 

تا 5/2 میلیون تومان هم به فروش می رسد. 
کرباسچی اظهار داشت: تعدادی از نوت بوک های 
موج��ود در ب��ازار که با قیمت نس��بتاً پایی��ن نیز به 
فروش می رس��ند مدل های از رده خارج و مرجوع از 
کارخانه ها هستند که با خرید و گارانتی 20 تا 30 روزه 
آنها از س��وی برخی از شرکت های داخلی، به قیمت 
نوت بوک های نو در بازار به فروش می رس��ند. وی 
تصریح کرد: عمده این نوت بوک های دست دوم که 
با قیمت نو در بازار به فروش می رسند نوت بوک های 
با برند OEM هستند اما شناخته شده نیستند. نایب 
رئیس نظام صنفی رایانه ای اس��تان اصفه��ان افزود: 
اتحادیه رایانه ای اس��تان در حال تدوین آیین نامه ای 
برای س��امان دهی صدور گارانتی برای کامپیوترها و 
نوت بوک ها از س��وی شرکت های فروش کامپیوتر 
اس��ت که با تدوین و اجرای آن ب��رای اعالم برند و 
گارانتی محصوالت، مسائل حقوقی و چارچوب های 

قانونی رعایت شود. 
وی گفت: با اجرای این آیین نامه ش��رکت های 
فروش کامپیوتر موظف هس��تند با اعالم نام گارانتی 

و ثبت نام خود به عنوان فروش��نده با دریافت کارت 
اقدام به فروش کامپیوترها کنند.کرباسچی ادامه داد: با 
اجرای این قانون از این پس مرکز خدمات، نام، نشان 
و صاحب گارانتی باید به ثبت برس��د تا شرکت های 
ارائه دهنده خدمات پس از فروش به مشتریان از دادن 
خدمات س��ر باز نزنند. وی بیان داشت: از اوایل سال 
آینده هولوگرامی از س��وی اتحادیه رایانه استان تهیه 
می شود که شرکت های ارائه دهنده گارانتی باید این 
هولوگرام را دریافت کنند تا مش��تریان پس از خرید 
محصوالت برای استفاده از ضمانت نامه محصوالت 

دچار سردرگمی نشوند.
نایب رئیس نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان 
اظهار داش��ت: در حال حاضر 950 فروشگاه در 10 
رسته در سطح شهر اصفهان دارای جواز کسب برای 
فروش کامپیوتر و نوت بوک ها هس��تند که در آینده 
نزدیک حدود 500 پروانه کسب دیگر نیز در اصفهان 

صادر می شود. 
وی با بیان اینکه مشکل عمده خرید لپ تاپ ها 
در اس��تان در حال حاضر به ع��دم آگاهی خریداران 
از وضعیت گارانتی محصول خریداری شده مربوط 
می ش��ود، تصریح کرد: برخ��ی از واردکنندگان 
ل��پ تاپ ها اقدام به توزی��ع و گارانتی محصوالتی 
می کنند که به رغم ضمانت محصول از سوی شرکت 
واردکنن��ده، برخ��ی از قطع��ات آن محصول تحت 
پوشش گارانتی نیس��تند و در صورت بروز مشکل 
برای آن، ش��رکت قادر به تضمین خدمات محصول 

فروخته شده خود نیست.
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گلخانه منجاده خاکی

آشپزخانه من

زن ایرانی

    سپیده نصر اصفهانی
گاه��ی وقتا با عالم و آدم لج می کنیم، 
خودمون��م نمی دونیم چ��را ولی اگه همه 
دنیا هم یه جا جمع بشن و بهمون بگن که 
کاری که می خوای بکنی اشتباهه بازم زیر 

بار نمی ریم و کار خودمونو می کنیم.
مارال 23 س��اله در مورد اشتباه بزرگ 
زندگیش اینطور می گه: واسه کاری مجبور 
بودم چند روز تنها از شهر خودم سفر کنم و 
به جای دیگه ای برم. توی قطار باهاش آشنا 
شدم. ظاهر و طرز صحبتش اونقدر جذاب 
بود که هیچ دختری از کنارش نمی تونست 
بی تفاوت رد بشه. با همه این احوال سعی 
کردم نسبت بهش بی تفاوت باشم. اون روز 
گذشت و من بعداز مدتی برگشتم به شهر 
خ��ودم. چند ماه بع��د از اون ماجرا بود که 
توی یکی از خیابونای اصلی شهر باهاش 
برخورد کردم، با اینکه تظاهر کردم ندیدمش 
ولی دنبالم اومد و چون هیچ اسم و رسمی 
ازم نداشت با لفظ »خانوم« صدام زد و این 

شروعی بود برای یه اشتباه بزرگ.
تازه فهمیدم همش��هری خودم بوده و 
روزی که توی قطار باهاش آشنا شدم، اونم 
قصد سفر به جایی که من می خواستم برم 
رو داش��ته. اینکه چی شد بهش عالقه مند 
شدم رو نمی دونم. اصالً یادم نمی یاد زمان 
چطور می گذشت. ولی مسأله مسلم این بود 
که ما از هیچ لحاظ به هم نمی خوردیم. من 
د ختر یکی از ثروتمندترین و معروف ترین 
تجار ش��هر بودم و اون از یه خونواده کاماًل 
معمولی... وقتی این موضوع را با خونوادم 
در میون گذاشتم کاری که نکردن کشتن من 
بود! اول فکر می کردن شوخی می کنم، بعد 
که بیشتر باورشون شد خیال می کردن یه 
احس��اس زودگذره که اگه چند وقتی توی 
خونه حبسم کنن، فراموشم می شه ولی بعد 
که متوجه ش��دن با اینطور رفتارش��ون 
نمی تونن فکر اون پسر رو از ذهنم بیرون 
کنن، با شرط قبول کردن که باهاش ازدواج 
کنم.اینکه توی اون مدت چقدر از خونوادم 
بد و بیراه ش��نیدم و چه م��دت توی اتاقم 
زندانی ش��دم و چه حال و روزی داش��تم 
همه یه طرف، قهر پدر هم با من یه طرف 
دیگه. از بچگی خیلی زیاد به پدرم وابسته 
بودم و اون هم به من بیشتر از بقیه خواهرام 
عالقه داشت و واسه همین عالقه هم بود که 
اینقدر نسبت به ازدواجم سختگیری می کرد 
و در نهایت چون دید نمی تونه منصرفم کنه، 
سخت ترین شرطی رو که می دونست منو 
از پا در می یاره واس��م گذاش��ت. پدرم به 

ش��رط اینکه وقتی از اون خونه رفتم دیگه 
اس��م خونوادم��و نیارم و خودمو ازش��ون 
ندونم، با ازدواج من موافقت کرد. وقتی پا 
به خونه شوهرم گذاشتم، با اولین برخورد 
افراد خونواده به عمق اشتباهی که کردم پی 
ب��ردم. من همه کاری برای جلب رضایت 
خونواده ش��وهرم انجام می دادم. از ظرف 
شس��تن و جارو زدن و اتو کردن گرفته تا 
خدمت به مادر شوهرم که به من به چشم 
یه کلف��ت نگاه می کرد. ت��وی اون خونه 
کارایی می کردم ک��ه در طول عمرم حتی 
نمی دونستم چطوری انجام می شد. آخه توی 
خونه پدری همیشه این کارا رو مستخدم ها 
برامون انج��ام می دادن... ت��و مدتی که با 
شوهرم زندگی می کردم راضی به انجام هر 
کار شدم تا شاید جو زندگیمون آروم باشه 
و بتونیم راح��ت زندگی کنیم اما برعکس 
من، شوهرم هیچ تالشی نمی کرد. حتی در 
مقابل رفتار توهین آمیز مادرش نسبت به من 
سکوت می کرد و جالب اینکه گاهی سرم 
فریاد می کشید و بهم بد و بیراه می گفت که 
چرا تمام اوامر مادرش رو اجرا نمی کنم... 
دلم می خواست بفهمه واسه بودن باهاش 
چه فداکاری بزرگی کردم، اینکه از محبت 
خونوادم و آسایش خونه پدری گذشته بودم، 
چیزی نبود که بتونه از یادم بره و دوس��ت 
داشتم شوهرم درک کنه که به چه امیدی قید 
همه چیزو همه کس رو به خاطر اون زدم. 
ولی می دونستم دوستم داره، گاهی وقتا بین 
حرفاش هم اقرار می کرد که چقدر زندگی 
با م��ن براش مهمه، ول��ی در عمل چیزی 
نش��ون نمی داد... یک سال بیشتر نتونستم 
دووم بیارم. یک سالی که ثانیه هاش از صد 
سال هم طوالنی تر شد. یه شب وقتی همه 
خواب بودن از خونه زدم بیرون و در اصل 
فرار کردم چون برام محافظ گذاشته بود آخه 
خودش می دونست از وضعیت موجود دل 
خوشی ندارم... خالصه که بعد از یک سال 
زجر و ناراحتی، با روحیه افسرده برگشتم به 
جایی که از اول هم نباید از اونجا می رفتم! 
و این در حالی ب��ود که پدرم هنوز من رو 
نبخشیده بود. اون هیچ وقت نمی تونست 
فراموش کنه که من، دخت��ر عزیزکردش، 
جلوی دوست و آشنا و فامیل، روی حرف 
درس��ت و منطقیش حرف زدم و آبرویی 
براش نذاشتم. ولی کاش پدرم می فهمید که 
من مجازات شدم... روزگار منو به جرم زود 
تصمیم گرفتن و احساسی برخورد کردنم 
مجازات کرده بود... مجازاتی که تبعاتش تا 

آخر عمر با من می مونه... 

نام فارسی: سرخس شاخ گوزنی 
Platycerium bifurcatum :نام علمی

Polypodiaceae :نام تیره
Staghorn ferns :نام انگلیسی

خصوصیات: ارتفاع 80-50 سانتیمتر، برگها 
م��دور با لب��ه مواج در قس��مت عقب گیاه و 
برگهای شاخ گوزنی که تولید اسپور می کند 

در جلوی برگهای عقبی قرار می گیرد.
نور: نور کم )س��ایه( تا متوس��ط، در کنار 

پنجره های رو به شمال.
دما: دمای مناس��ب در ش��ب 15 درجه 

سانتیمتر.
آبیاری: مقدار متوسط.

ــاک: مخلوطی از خ��اک برگ و خزه  خ
)نوع اسفاگنوم(.

ــی: 1 گرم در لیت��ر هر 3 هفته از  کودده
فروردین تا شهریور.

ازدیاد: کاشت اسپور در اوایل بهار، تقسیم 
نهالهای جدید حاصله از استولون.

عوارض و درمان: در محیط های خشک 
مبتال به کنه و ش��ته می ش��ود که سمپاشی با 
ماالتیون و بعد آب پاش��ی برای شستش��وی 

باقیمانده سموم توصیه می شود.
نکته: در مقابل نور شدید آفتاب تابستان 
مقاومت ندارد و شدت نور تا 50 درصد باید 

کاهش یابد. 

مواد الزم :
نشاسته: 250 گرم

آب: 2 لیوان
گالب: یک سوم لیوان

طرز تهیه:
آب و نشاسته را مخلوط کرده و در قابلمه 
نچسب می ریزیم و آن را روی حرارت اجاق 
قرار داده و با قاشق چوبی مرتب به هم می زنیم 

تا مایه فالوده بجوشد.

س��پس گالب را اضاف��ه ک��رده و آن را 
به هم می زنیم تا غلیظ و کامالً کشدار و سفت 
ش��ود و مانند توپ در وسط قابلمه قرار گیرد 
)ب��رای این کار باید حداق��ل 20 دقیقه وقت 
صرف کنیم(. س��پس در ظ��رف بزرگی، آب 
و یخ ف��راوان می ریزیم و آن را نزدیک چرخ 
گوشت قرار می دهیم، پنجره چرخ گوشت را 
ب��ه آن وصل کرده و مایه فال��وده را در چرخ 
می ریزیم. ظرف یخ را طوری قرار می دهیم 
که رشته های فالوده داخل آن بریزد. مرتب و 
ب��ه آرامی، با دس��ت آن را زیر و رو می کنیم. 
)بهتر اس��ت این کار با دستکش انجام شود تا 

دست یخ نکند(. 
پس از اتمام کار مقداری یخ را خرد کرده 
و کمی گالب و شربت آبلیمو اضافه می کنیم. 
در موقع ِسرو می توانیم روی آن کمی شربت 
آبلیمو بریزیم و با یک حلقه لیمو ترش برش زده، 

آن را تزئین کنیم.

بح��ران غذایی ب��ا سیاس��ت های غلط 
کش��ورهای توسعه یافته، همچنان گریبانگیر 
کشورهای فقیر و در حال توسعه است. روز به روز بر 
تعداد افراد گرسنه و قربانیان این بحران افزوده 
می شود و در این بین، زنان و کودکان بیشترین 
آس��یب را متحمل می شوند. زنان از کمترین 
امنیت غذایی برخوردار هستند و در عین حال 
بیشترین بخش تولید نیز بر عهده آنها است. 
بنابراین و بر اساس پژوهش های انجام شده، 
سرمایه گذاری در بخش زنان و توجه بیشتر 
ب��ه آنها می تواند در کاه��ش بحران کنونی و 
مه��ار آن مؤثر واقع ش��ود. گزارش های اخیر 
سازمان ملل نشان می دهد از ژوئن سال 2007 
تا فوریه 2008، قیمت مواد غذایی 55 درصد 
افزایش یافته اس��ت که افزایش 87 درصدی 
قیمت برنج در ماه مارس را نیز دربر می گیرد. 
افزایش ناگهانی قیمت محصوالت غذایی در 
کشورهای در حال توسعه، خانواده ها را بیش از پیش 
به سوی فقر پیش می برد زیرا در این کشورها، 
به طور متوسط، 70 درصد درآمد آنها صرف 
تأمین غذا می ش��ود، در حالی که این رقم در 
کشورهای توسعه یافته بین 15 تا 18 درصد 
است. حتی پیش از آنکه بحران غذایی شدت 
پیدا کند، از هر 10 نفر از افراد گرسنه جهان، 
هفت نف��ر زنان و دخت��ران بودند. گروه های 
آسیب پذیری نظیر کودکان و زنان باردار، هم اکنون 
در معرض خطر سوءتغذیه مزمن قرار دارند 
که به طور اجتناب ناپذیر، تأثیری مستقیم در 
نس��ل بعدی خواهد داش��ت. همچنین زنان 
نسبت به فقر بسیار آسیب پذیرتر هستند زیرا 
نس��بت به مردان، دسترس��ی کمتری به منابع 

مالی، تحصیل، آموزش، شغل مناسب، نهاد ها 
و عوامل تولید در بخش کشاورزی چون کود 
و مواد بارور کننده و... دارند و همین عامل آنها 
را جزء آسیب پذیرترین گروه ها هنگام بروز 
بح��ران قرار می دهد. به عنوان مثال، زنان تنها 
مالک 15 درص��د از زمین های زراعی جهان 
هستند و 60 درصد از نیروی کار فقیر جهان 
را نیز تشکیل می دهند؛ افرادی که با وجود کار 
کردن، قادر نیستند خود را از خط فقر روزی 
یک دالر باال بکشند. در عین حال، کلید حل 
بحران غذایی، سرمایه گذاری در بخش زنان 
اس��ت. زنان روستایی نیمی از غذای جهان و 
60 ت��ا 80 درصد غذای کش��ورهای در حال 
توسعه را تولید می کنند، اما کمتر از 10 درصد 
اعتبارات بخش کشاورزی به آنها اختصاص 
می یابد. افزایش دسترس��ی زنان به ابزار تولید 
و فرآوری محصوالت کشاورزی مانند زمین 
مناسب، مواد آلی، نیروی کار، تأمین اعتبار و 
امکان تحصیل از طرف دس��تگاه های مسئول 
در ام��ور اجتماع��ی و خانواده، ب��رای تأمین 
امنیت غذایی و بهبود وضعیت تغذیه کودکان 
ضروری اس��ت. در برخی از مناطق، اگر زنان 
همانند مردان به امکانات کافی از قبیل زمین، 
بذر و کود مناس��ب دسترس��ی داشته باشند، 
میزان تولید محصوالت کشاورزی و بهره وری، 
تا بیست درصد افزایش خواهد یافت. عالوه بر 
این، ده ها سال تحقیق و تجربه نشان می دهد، 
زمانی ک��ه زنان درآمد بیش��تری دارند، برای 
سالمت و تحصیل کودکان خود و ایجاد روند 
مطلوب رش��د کل خانواده، س��رمایه گذاری 

بیشتری می کنند.

تول��د اولین کودکی که به واس��طه لقاح 
مصنوعی به وجود آمده بیش از سه میلیون تولد 
دیگر را در پی داشته و از آنجا که هیچ یک از آنها 
بیش از 31 سال ندارند محققان به تازگی مطالعه 
بر روی خطرات احتمالی تهدید کننده سالمت 
آنها را آغاز کرده اند. به گزارش مهر، محققان 
دانشگاه براسل معتقدند گفتن اینکه تمامی این 
افراد در وضعیت خوبی به سر می برند کاماًل 
عادالنه است اما مشکالتی نیز برای آنها وجود 
دارد. محققان با مقایسه سالمت 300 کودک 
متولد شده به شیوه فناوری های تولد هدایت 
شده یا ART از قبیل شیوه مشهور IVF با 
266 نفر که به صورت طبیعی به وجود آمده 
بودند دریافتند کودکان ART با مش��کالت 
فزاین��ده ای از قبیل کم وزنی در هنگام تولد 
و تول��د زودرس و یا نق��ص در هنگام تولد 
مواجهند. دیگر مطالعاتی که به تازگی در این 
زمینه انجام گرفته نش��ان داده است کودکانی 
که به ش��یوه ART به وج��ود می آیند 3/5 
بار بیش��تر از دیگر کودکان در معرض ابتال 
به بیماری های تنفس��ی و س��ه برابر دیگر 
کودکان در معرض نواقص مغزی و نخاعی 
قرار دارند. »کارمن اسپینزا« محقق پاتولوژی 
دانشگاه پزشکی تمپل در فیالدلفیا به تازگی 

مطالعاتی در رابط��ه با تغییرات کروموزومی 
در کودکانی که به واس��طه لقاح مصنوعی به 
وجود می آیند در مقایسه با کودکان طبیعی 
انج��ام داده و دریافته اس��ت 5 تا 10 درصد 
از اصالحات کروموزومی می��ان دو گروه از 
کودکان متفاوت بوده و این تفاوت می تواند 
منجر به ایجاد تغییرات در ژنهای کودکان شود. 
به گفته اسپینزا تفاوت میان کشت سلولها در 
ظرفهای پتری در مقایسه با مواد شیمیایی رحم 
مادر و تفاوت مقادیر اکسیژن در این دو محیط 
می تواند منجر به ایجاد تغییرات ژنتیکی شود. 
با وجود دستیابی به این نشانه ها محققان هنوز 
نمی توانند از تفاوته��ای قطعی میان این دو 
گروه اطمینان حاصل کنند و با قطعیت احتمال 
بروز اختالالت و بیماری ها در کودکانی که 
به واسطه لقاح مصنوعی متولد می شوند را 
برشمرند. بر اس��اس گزارش الیوساینس، از 
دیگر نکته هایی که طی این تحقیقات آشکار 
شده است درصد باالتر احتمال داشتن دوقلو، 
سه قلو و چند قلو برای والدینی است که از 
شیوه های درمانی باروری استفاده می کنند که 
در این زمینه نیز این کودکان بیشتر در معرض 
کمبود وزن در هنگام تولد و دیگر اختالالت 

قرار دارند.

اولی��ن زن جراح ایرانی: س��کینه پری 
متولد 1281، در س��ال 1307 در روس��یه 
دیپلم دکترا گرفت و در سال 1314 اجازه نامه 
پزش��کی خود را دریافت کرد. به گزارش 
ایون��ا، اولی��ن زن جراح پالس��تیک: دکتر 
هاس��میک هاراطونیان در س��ال 1339 در 
این رش��ته فارغ التحصیل ش��د. اولین زن 
داروس��از: اقدس غرب��ی و اختر فردوس 
اولین زنان دکتر داروساز ایرانی هستند که 
در سال 1316 وارد دانشگاه تهران شدند و 
در سال 1320 در این رشته فارغ التحصیل 
شدند. اولین زن وکیل دادگستری: یکاترینا 
سعیدخوانیان متولد 1278 اولین زن ایرانی 
ب��ود که پس از تحصیل در رش��ته قضایی 
در روس��یه به سال 1327 در تهران پروانه 
وکالت گرفت و به کار پرداخت. اولین زن 
تاجر ایرانی: مهین افش��ار در س��ال 1336 
موفق ب��ه دریافت کارت بازرگانی ش��د. 
اولین زن سرتیب ایرانی: مرضیه ارفعی در 

سال 1312 با درجه هم ردیف سروانی در 
ارتش مش��غول به خدمت ش��د و در سال 
1338 به عنوان اولین زن به درجه سرتیپی 
رسید. اولین زن روزنامه نگار: صدیقه دولت 
در اصفهان به س��ال 1297 مجله جمعیت 
نس��وان وطن خواه و مجل��ه زبان زنان را 
منتشر کرد. اولین زن خلبان: عفت تجارتی 
در س��ال 1318 در 22 سالگی برای اولین 
بار و به عنوان اولین زن در رش��ته خلبانی 
نام نویس��ی ک��رد و در همان س��ال اولین 
پ��رواز خ��ود را با هواپیم��ای تایگرموس 
انجام داد. اولین زن پرستار: فاطمه توانایی 
که در س��ال 1310 در آموزشگاه کوچک 
در شهر رشت نام نویسی کرد. او در سال 
1314  در این رش��ته فارغ التحصیل شد. 
اولی��ن هنرمندان زن تئات��ر: اولین زنان که 
روی صحن��ه رفتند دو ت��ن از زنان ارمنی 
به نام ه��ای وارتوتریان و س��راکالندریان 

بودند.

»آلین��وش طری��ان« که س��ال 1299 در 
خان��واده ای ارمنی به دنیا آم��د، پس از طی 
تحصی��الت مقدماتی ب��ه دانش��گاه تهران 
رف��ت و در خ��رداد س��ال 1326 ب��ا درجه 
لیس��انس فیزیک از دانشکده علوم دانشگاه 
ته��ران فارغ التحصیل ش��د. وی در مهرماه 

همان س��ال ب��ه  عنوان 
آزمایش��گاه  کارمن��د 
فیزیک دانشکده علوم 
اس��تخدام و یک سال 
به عنوان متصدی  بعد 
آزمایشگاهی  عملیات 
عل��وم  دانش��کده  در 
منصوب ش��د. طریان 
مدت��ی بعد ب��ا هزینه 
ش��خصی ب��ه بخ��ش 
فیزیک اتمسفر دانشگاه 
پاریس رفت و دانشنامه 

دکترای دولتی اش را از دانشگاه علوم پاریس 
در سال 1956 میالدی )1335 خورشیدی( 
دریاف��ت کرد. طریان به  رغم امکان تدریس 
در دانشگاه س��وربن به ایران بازگشت و با 
رتبه دانش��یاری در رش��ته ترمودینامیک در 
گروه فیزیک مش��غول به کار ش��د. در سال 
1338 دول��ت ف��درال آلم��ان غربی بورس 
مطالعه رصدخانه فیزیک خورش��یدی را در 
اختیار دانش��گاه تهران قرار داد که وی برای 
این بورس انتخاب ش��د و از فروردین سال 
1340 به م��دت 4 ماه به آلمان رفت و پس 
از انجام مطالعات به ایران بازگش��ت. دکتر 

طریان 3 سال بعد درتاریخ 9 خرداد 1343 به 
مقام استادی ارتقا پیدا کرد و اولین فیزیکدان 
زنی ش��د که در ایران به مقام استادی رسیده 

است. 
او 29 آب��ان س��ال 1345به عنوان عضو 
کمیته ژئوفیزیک دانشگاه تهران انتخاب شد 
و در سال 1348 رسمًا 
به عنوان ریاست گروه 
فیزی��ک  تحقیق��ات 
خورش��یدی مؤسسه 
دانش��گاه  ژئوفیزیک 
تهران منصوب شد و 
در رصدخانه فیزیک 
خورش��یدی ک��ه در 
نقش  آن  بنیانگذاری 
داش��ت،  عم��ده ای 
را  خ��ود  فعالی��ت 
آغازکرد. دکتر طریان 
در س��ال 1358 تقاضای بازنشستگی داد و 
به افتخار بازنشستگی نائل شد. اما عالقه او 
به علم و دانش سبب شده تا وصیت نامه ای 
تنظیم کند و منزل مس��کونی خود را پس از 
مرگ به ارامنه جلفا و دانشجویانی که محل 
اسکان مناسبی ندارند، ببخشد. او در سال های 
جوانی به مردی عالقه مند بوده است اما مرگ 
او سبب ش��د تا دکتر طریان تصمیم بگیرد 
برای همیشه مجرد باقی بماند و امروز پس 
از گذشت سالیان دراز از آن روزها، زندگی 
بدون وارث را در کنج آسایشگاهی در قلب 

پایتخت تجربه کند. 

مرگ روی��داد مه��م و نهایی زندگی 
اس��ت. از لح��اظ فیزیولوژیک��ی مردن به 
منزل��ه توق��ف کارکردهای کام��ل حیاتی 
اس��ت ولی از لحاظ روانش��ناختی، مرگ 
ممکن اس��ت برای اف��راد مختلف معانی 
متفاوتی داشته باشد. همچنین مفهوم مرگ 
در س��نین مختلف نی��ز می تواند معنی و 
مفاهیم متفاوتی را به خود بگیرد برای مثال 
درک یک کودک 5 س��اله از مرگ، با یک 
نوجوان 15 ساله بس��یار متفاوت خواهد 
بود. این مسأله، از آنجا بسیار حائز اهمیت 
می شود که در گذشته افراد در خانواده و 
در کنار اعضای خانواده خود می مردند و 
کلیه تشریفات خاکسپاری آنها نیز توسط 
اعض��ای خانواده ص��ورت می گرفت اما 
در س��الهای اخی��ر، م��رگ ب��ه خصوص 
ب��رای کودکان ب��ه صورت ی��ک رویداد 
غیر قابل رؤیت در آمده اس��ت. بس��یاری 
از افراد در بیمارستانها جان می سپارند و 
مراسم کفن و دفن آنها نیز توسط افرادی 
ب��ا حرفه های خاص ص��ورت می گیرد. 
به راس��تی در چنین فضایی خردساالن و 
کودکان م��ا از مفهوم مرگ چه می دانند؟ 
تص��ور آنها از پایان زندگی چیس��ت؟و...
ما به عنوان بزرگس��ال می دانیم که مرگ 
برای همه است، غیر قابل اجتناب است و 
پایان زندگانی دنیوی خواهد بود. اما درک 
کودکان از مرگ به تدریج تکامل می یابد. 
مرگ اعض��ای خانواده و ی��ا قریب الوقوع 
بودن م��رگ اعضای آنان به خاطر ابتال به 
بیماری های مرگبار و یا در اثر س��وانح و 
تصادفات یکی از پر استرس ترین رویدادهای 
زندگی کودکان است اما آیا براستی والدین 

و متخصص��ان می دانند ک��ه چگونه این 
مفهوم را برای کودکان توضیح دهند؟

بس��یاری از والدی��ن ب��ه علت همین 
ناآگاهی نتیجه می گیرند که نباید کودکان 
را ب��ا تجربه مرگ آش��نا کنن��د و حتی به  
کودکانی که بیماری های مرگبار دارند نیز 

از این جهت کمک نمی کنند.
فهم کودکان از مرگ

درک کودکان از مرگ با مرحله رش��د 
ش��ناختی آنه��ا در ارتباط نزدیک اس��ت. 
کودکان در سنین 2 تا 6 سالگی خودمحور 
هس��تند بنابرای��ن همان چی��زی را که در 
لحظه تجربه می کنند، می فهمند؛ بنابراین 
نمی توانند دیدگاه دیگران را در نظر بگیرند. 
ش��واهد نش��ان می دهد کودکان در این 
مرحله فهم ناقص��ی از چهار مؤلفه اصلی 
مرگ دارند. این چه��ار مؤلفه عبارتند از: 
برگش��ت ناپذیری م��رگ، همگانی بودن 

مرگ، قطع شدن کامل عالئم حیاتی، مرگ 
ناشی از رویدادهای خاص ماند تصادف، 
س��یل، زلزله، بیماری و... . در س��نین زیر 
5 س��ال ک��ودکان درک پایین��ی از زم��ان 
و م��کان دارند پس مفه��وم پایان ابدیت 
برای آنها بی معنی اس��ت. مرگ به معنای 
زنده نبودن مطلق نیس��ت و مانند خواب 
یا مسافرت اس��ت و همچنین قابل تبادل 
است یعنی انسان مرده می تواند مجدداً به 
دنیا بازگردد.در نظر کودکان زیر 10 سال، 
مرگ نام شخص ترس��ناکی است که اگر 
کس��ی خوش شانس باشد مرگ به سراغ او 
نمی آید و به آن به عنوان نتیجه خشونت 
یا حمله نگاه می کنند. در س��نین 7 تا 10 
س��الگی کودکان رفته رفته به همیش��گی 
بودن مرگ پی می برند ولی برای خودشان 
مرگی متصور نمی شوند؛ یعنی اینکه فکر 
می کنن��د فقط آدمهای پیر می میرند و در 
این مرحله م��رگ را به علل بیرونی مانند 
بیماری، جراح��ت، مصدومیت و... . ربط 

می دهند نه به علل زیست شناختی. 
ام��ا در نوجوانی و با آغاز تفکر کامل 
و هم��ه جانبه، درک اف��راد از مرگ کامل 
می ش��ود و نظرات دین��ی انتزاعی هم در 

برداشت آنان جا می گیرد.
خالصه اینکه اگر کودک تجربه ای در 
باب مرگ نداشته باشد، پختگی برداشت 
او از مرگ تا حدود زیادی به رشد شناختی 
وی بس��تگی پیدا خواهد کرد. ولی تجربه 
کردن م��رگ عزیزان یا تجربه کردن مرگ 
حیوانات خانگی، به ویژه در خردس��الی 

فهم مرگ را شتاب می دهد.

بیشتر مواقع ناخودآگاه در رابطه های 
عمی��ق عاطفی، حس��ادت درون انس��ان 
برانگیخته می شود و باعث ایجاد حاالت 
ع��دم امنی��ت، جدای��ی و... و در نهایت 
همچ��ون دردی پنهان، تمام وجود ش��ما 
را در بر می گیرد. درظاهر بیش��تر مردم، 
حس��ادت خود را تصدیق نمی کنند، البته 
برخی نیز در درون خود س��عی می کنند 
این حالت را کنترل کنند اما متأسفانه هرچه 
بیشتر تالش می کنند، نتیجه ای در اصالح 
خود نمی بینند. ما در صورت حسادت به 
نفر مقابل، با عصبانیت و بدخلقی برخورد 
می کنی��م، در حالی که وی واقعاً بی گناه 
اس��ت و در آخر جلوه اجتماعی خود را 
از دس��ت می دهیم. به ه��ر دلیل و به هر 
میزانی، حس��ادت هم��واره یکی از دالیل 
اختالفات زناش��ویی محسوب می شود. 
این حاالت در بین زن و ش��وهر، در ابتدا 
با کلماتی کنایه آمیز و غیر مستقیم شروع 
می شود و به مرور زمان، موجب بحث و 
جدل و اختالفاتی می شود که عامل بروز 
آن، حس��ادت مخفی و پنه��ان در درون 
طرفین است. شما با افکار و برخورد غیر 
منطقی که برخواس��ته از حسادت است، 
در واق��ع به نوعی طرف خ��ود را فریب 
می دهید. در اینجا به راهکارهایی اش��اره 
می کنیم که بتوانید، حس��ادت و رش��ک 
خ��ود را تش��خیص و این ع��ادت را که 
موجب ویرانی بنیاد رابطه خود می شود، 

در وجود خود از بین ببرید.
اولین عامل ایجاد حسادت، حس عدم 

امنیت است
وقتی شما با طرف مقابلتان، رابطه ای 
احساسی و عمیق داش��ته باشید، به دلیل 

عدم اعتماد به نفس و نادیده گرفتن مزیتها، 
برتری ها و جذابیته��ای خود، دچار عدم 
امنیت می شوید. در اصل همسر شما هیچ 
دخالت��ی در ایجاد حس ندارد و به تدریج 
رشد می کند، شاید در برخی مواقع منشاء 
این عدم امنیت، احساس��ات شما یا نحوه 
برخورد طرف مقابلتان باشد اما بیشتر، این 
حس از درون خود انس��ان و به دلیل عدم 
برق��راری ارتباط صحی��ح و کمبود روابط 
اجتماعی از کودکی شکل گرفته است. اگر 
آن را کنترل نکنید، به مرور زمان، همواره 
با احس��اس حقارت، دیگ��ران را از خود 
برتر می دانید و این توهم در ذهنتان شکل 
می گیرد که همسر ش��ما مطمئناً به کسی 
بهتر از شما فکر می کند. این ترس چنان 
ش��ما را احاطه می کند که از حسودی به 
بدبینی و شکاکی تبدیل می شود. در نتیجه 
تحت تأثی��ر بدبینی خ��ود، در ذهن خود 
ش��روع به از هم بافتن سؤالهای بی معنی 
و مکرری می کنید، س��ؤاالتی چون، چرا 
اینقدر دیرآمد؟ با کی بوده؟ چرا به آن مرد 
ی��ا زن اینطوری نگاه ک��رد؟ چرا در مورد 
دوس��ت یا هم��کار خود اینق��در تعریف 
می کند؟ و...در ادامه بیشتر به وی وابسته 
می شوید و احساس کمبود توجه می کنید. 
ب��ه تدریج ای��ن توهمات حک��م واقعیت 
را پیدا می کند، در حالی که همس��ر شما 
واقع��اً هیچ خطا یا خیانتی به ش��ما نکرده 
اس��ت. اگر در ابتدا بتوانید بر این خیاالت 
و احساسات منفی غلبه کنید و بی گناهی 
همس��ر خود را باور کنید، ش��اید بشود از 
عواقب ویران کننده آینده جلوگیری کرد، 
ش��ما می توانید با فرونش��اندن عصبانیت 
و خش��م خود، از نگاهی غیر منصفانه به 

همسرتان دست بردارید.
راههای فرو نشاندن حسادت

اولین گام در این راه، ایجاد رابطه ای 
صمیمی و صادقانه با همس��رتان است. با 
آرام��ی و مالیمت ب��ه او بگویید به دلیل 
عش��ق و دوست داش��تن بیش از حد به 
وی، در رابط��ه خود احس��اس نگرانی و 
ع��دم امنیت می کنی��د. در این وضعیت، 
وی ب��ا تصدی��ق رابطه عش��ق دوطرفه و 
بیان حس عاطفی خود نس��بت به ش��ما، 
به نوعی، یک تثبیت و آرامش��ی را ایجاد 
می کند. موضوع مهم این است که کی و 
چگونه این مس��أله را با وی مطرح کنید؟ 
خود ت��رس از دس��ت دادن همس��رتان، 
انگیزه ای خواهد بود که س��ر صحبت را 
باز کنید، اگر در طرف مقابل خود، متوجه 
شروع حسادت یا بدبینی شدید، در اولین 
فرصت، با آرامی و زبانی دلنشین به تثبیت 
رابطه خود ب��ا وی بپردازید. با صحبت و 
ارتباط کالمی و دوباره شنیدن اینکه به راستی، 
چ��ه مزی��ت، برتری، یا صفاتی در ش��ما 
بوده که وی، شما را به عنوان همدم خود 
انتخاب کرده و چرا شما را دوست دارد؟ 
خ��ود به خ��ود، جایگاه خ��ود را محکم 
می بینی��د و می فهمید که ب��ه این دالیل 
ش��ما را برگزیده، بنابراین دلیلی ندارد که 
به یک نف��ر بهتر از دید دیگران، فکر کند 
یا تمایل داشته باشد. در مجموع به جای 
نشستن و توهمات باطل در مورد همسر 
خود، به دالیل اولیه عش��ق و وابس��تگی 
خود فکر کنید و سعی کنید این عوامل را 
در خود حفظ و تقویت کرده تا با ارتقای 
عاطفه و عش��ق، از زندگی مشترک خود 

لذت بیشتری ببرید.

واکن��ش کودکان به م��رگ عزیزان به 
دو دسته واکنشهای کوتاه مدت و درازمدت 
تقس��یم می ش��ود. کودکان در هر رده سنی 
وقتی یک��ی از عزی��زان خود را از دس��ت 
می دهند در معرض مش��کالت رفتاری و 
هیجانی به ویژه افس��ردگی قرار می گیرند 
و مطالع��ات در زمینه تأثی��رات کوتاه مدت 
مرگ عزیزان نش��ان می دهد که بین مرگ 
والدی��ن و بروز مش��کالت روانی در چند 
هفته اول بعد از مرگ رابطه شدیدی وجود 
دارد. واکنش��های فوری ک��ودکان به مرگ 
عزیزان عبارتند از: اضطراب شدید، گریه و 
بداخالقی، وابستگی شدید، مشکالت مرتبط 
ب��ا جدایی، کاب��وس و مش��کالت خواب، 
از دس��ت دادن تمرکز حواس، مش��کالت 
یادگیری و... اگرچه بس��یاری از نشانه هایی 
که عنوان ش��د 6 تا12 ماه بعد به تدریج کم 
می شود اما مشکالت برخی از کودکان ادامه 
می یابد. واکنش��های دراز مدت کودکان به 

مرگ عزیزان عبارتند از: انکار آخر کار بودن 
مرگ، کابوس، اضطراب جدایی، بی قراری، 

افزایش پرخاشگری و...
عوامل دخیل در سازگاری کودکان با 

مرگ عزیزان
محقق��ان عوامل میانج��ی زیادی  را 
بر ش��مرده اند که در س��ازگاری کودکان 
با م��رگ عزیزان نق��ش دارد. این عوامل 
عبارتند از: شرایط مرگ عزیزان، مراسمی 
که خانواده برگزار کرده است، سازگاری 
روان��ی ک��ودک قب��ل از م��رگ عزیزان، 
عملک��رد مراق��ب اصلی ک��ودک، میزان 
اس��ترس کودک و... برای مثال کودکانی 
که یکی از والدین آنها در اثر خودکش��ی 
مرده اند بیش از بچه هایی که والدینشان 
در اثر س��رطان مرده اس��ت، نشانه های 

افسردگی داشتند.
آیا کودکان را در مراسم سوگواری و 

تشییع جنازه شرکت دهیم یا خیر؟

پژوهشها نشان می دهد نباید کودکان 
را از حض��ور در مراس��م تش��ییع جنازه 
مح��روم کنیم و در عین حال نباید آنها را 
مجبور کنیم در این مراس��م شرکت کنند. 
همچنین حضور در این مراس��م عماًل به 
س��ازگاری هر چه بیش��تر کودک با مرگ 
متوفی کمک می کند. به طور کلی پیشنهاد 
می ش��ود که پدر و مادر یا مراقبان اصلی 
ک��ودک مطمئن ش��وند که خ��ود بچه ها 
می خواهند در مراس��م ش��رکت داش��ته 
باش��ند یا خیر؟ نه اینکه او را مجبور کنند 
در مراسم شرکت داشته باشد. آنها باید از 
کودک خود بپرس��ند آیا دوست دارد در 
مراس��م شرکت کند یا خیر؟ در عین حال 
کودکان باید بدانند که در مراسم یادبود و 
تشییع جنازه باید چه کار بکنند و چه کار 
نکنند و کس��ی که خیلی متالم نیست باید 
به س��ؤاالت کودکان در این زمینه پاس��خ 

داده و آنها را راهنمایی کند. 

کودک و عزیزان از دست رفته

اولین زنان موفق ایرانی

تأثیر بحران غذایی بر زنان و خانواده

چه بیماریهایی کودکان باروری مصنوعی 
را تهدید می کند؟

پالنی سریوم

فالوده خانگی

زندگینامه علمی دکتر آلینوش طریان

واکنش کودکان به مرگ عزیزان

حسادت زنها  و شوهرها 
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آگهی ابالغ
کالسه پرونده اجرائی: 811/86 ح/ 14

به موجب دادنامه حضوری / غیابی ش��ماره 1459 مورخ 87/8/2 دادگاه حقوقی اصفهان ش��عبه چهاردهم 
که طی دادنامه ش��ماره – مورخه – شعبه - دادگاه تجدید نظر استان قطعیت یافته است محکوم علیه 1 – 
محمد حاجی نام پدر: رمضان نش��انی محل اقامت: مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ سی و 
پنج میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ششصد و شصت و نه هزار و ششصد 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی از تاریخ س��ر رس��ید یازده فقره چک تا زمان وصول در حق محکوم له غالمرضا پریش��انی فرزند 
محمدحسن نشانی محل اقامت: زرین شهر، خیابان امام، پاساژ عباس، طبقه 2، واحد 8 و مبلغ یک میلیون 

و هفتصد و هشتاد و چهار هزار ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی بشرح ذیل اقدام نماید:

1 - ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد.
2 - یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3 - یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
محک��وم علی��ه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی 
نکرده یا صورت خالف واقع از دارائی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده 

باشد، به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به، مالی معرفی کند.

عالوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 
و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده اس��ت توجه 

نموده و به آن عمل نماید.  16716 / م الف
شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده اجرائی: 1308/86 ح/ 14

به موجب دادنامه حضوری / غیابی شماره 3237 مورخ 86/12/12 دادگاه حقوقی اصفهان شعبه چهاردهم 
که طی دادنامه شماره – مورخه – شعبه - دادگاه تجدید نظر استان قطعیت یافته است محکوم علیهم 1 – 
حسین خدامرادی نشانی محل اقامت: مجهول المکان 2- امیرحسین سلیمانیان نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان محکوم هس��تند متضامنًا به پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و 
مبلغ یکصد و شصت هزار ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص 
تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ سر رسید چک شماره 212144 مورخ 84/4/9 تا زمان وصول 
و حق الوکاله وکیل دویست و هشتاد هزار ریال در حق محکوم له مؤسسه مالی و اعتباری سینا با وکالت 
احمدرضا الوان ساز نشانی محل اقامت: خیابان نیکبخت، بن بست کیهان، پالک 137 طبقه هم کف و مبلغ 

سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال نیم عشر دولتی در حق دولت.
محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه به اس��تناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی بشرح ذیل 

اقدام نماید:

1 - ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد.
2 - یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3 - یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
محک��وم علی��ه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی 
نکرده یا صورت خالف واقع از دارائی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده 

باشد، به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به، مالی معرفی کند.

عالوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 
و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده اس��ت توجه 

نموده و به آن عمل نماید.  16713 / م الف
شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره: 212/87 ش20

بموجب رأی ش��ماره 265 تاریخ 88/4/14 شعبه 20 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه محمد بنایی وطن شغل موبایل فروشی نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم 
است به: حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی امتیاز تلفن همراه به شماره 09132112939 
و پرداخ��ت هزینه های دادرس��ی در حق محکوم ل��ه محمدرضا طائی فرزند احمد نش��انی محل اقامت: 

اصفهان، شاهپور جدید، گاراژ خاور بنز 3862771 می باشید. 
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم 
علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی 
ب��رای پرداخ��ت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی 

برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.   17317 / م الف
شورای حل اختالف شماره 20 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان

کالسه پرونده: 1124/88 ح 14
وقت رسیدگی: یکشنبه 89/2/5 ساعت 10 صبح 

خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری
خواندگان: 1- جمیل عناقچه 2- امیرحسین دهقانی 3- منیر ترابی 4- محمود رجبی 

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 
بهمرساند چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.

16736/ م الف 
مرتضوی - مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان

کالسه پرونده: 1125/88 ح 14
وقت رسیدگی: یکشنبه 89/2/5 ساعت 10/30 صبح

خواهان: بانک ملت با وکالت حسن استواری
خواندگان: 1- جمیل عناقچه 2- امیرحسین دهقانی 3- منیر ترابی 4- محمود رجبی 

خواسته: مطالبه 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 
بهمرس��اند چنانچه بعداً ابالغی بوس��یله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتش��ر و مدت آن ده روز خواهد 

بود.16709/ م الف 
مرتضوی - مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

»آگهی تحدید حدود اختصاصی«
شماره: 41116/ ج -88/12/5

چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن پالک ش��ماره 4348/2117 مجزی 
ش��ده از ش��ماره 85 فرعی از 4348 اصلی مذکور واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام 
آقای عباس جعفری دستجردی و غیره فرزند جعفر در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی ثبت 
بعمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت تبصره 5 از ماده 2 از ماده 148 قانون اصالح مواد 1 و 2 و 3 قانون 
اصالح و حذف موادی از قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه 

89/1/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.
ل��ذا بموجب ای��ن آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل 
حض��ور یابند اعتراض��ات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجل��س تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق ماده 86 آئین نام��ه قانون ثبت معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی اقدام 
در غی��ر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانون��ی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: روز سه شنبه 88/12/11

17217/ م الف
داریوش مرادی- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

     پژمان سلطانی
فوتسال  مس��ابقات  آستانه  در 
جام باش��گاههای آس��یا س��مینار 
پزشکی ورزشی AFC با شرکت 
25 نف��ر پزش��ک و فیزیوتراپ از 
تیم های ش��رکت کنن��ده در این 
رقابتها و برخی از پزشکان ورزشی 
سراسر کشور در تاالر سبز دانشگاه 
اصفهان به مدت س��ه روز برگزار 
می ش��ود. دکتر گورچان س��ینک 
اهل کش��ور مالزی رئیس پزشکی 
ورزش��ی AFC ضمن تش��کر از 
میهمان ن��وازی اصفهانی ها هدف 
از تشکیل این س��مینار را پیشبرد 
پزشکی ورزشی در آسیا دانست و 
افزود: در این ش��رایط که تیمهای 

آس��یایی ب��ه اصفه��ان آمده ان��د بهترین 
فرص��ت برای برگزاری این س��مینار بود 
که پزش��کان و فیزیوتراپ های تیم های 
ورزش��ی آس��یا و حت��ی ایران ب��ه دانش 

پزشکی ورزشی خود اضافه کنند.
پره��ان خانل��ری م��درس AFC و 
پزشک تیم ملی فوتبال کشورمان در مورد 
این س��مینار گفت: این سمینار با حضور 
محمدمهدی نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال 
و علی اکب��ر ابرقوئی ن��ژاد رئیس هیأت 

فوتبال استان اصفهان افتتاح شد و 3 روز 
به ط��ول خواهد انجامی��د. وی ادامه داد: 
در این سمینار سه روزه آخرین تغییرات 
قوانین دوپینگ و پزشکی ورزرشی برای 
هر چه بهتر ش��دن قوانی��ن آموزش داده 

خواهد شد. 
خانلری در پاسخ به سؤال خبرنگاران 
پیرامون لیس��ت تیم ملی فوتبال در پایان 
توضیح داد: انتخاب بازیکنان و مسائل فنی 
در حیطه کاری من نیست این سؤاالت را 

از افشین قطبی بپرسید.
دبی��ر  دانش��فر  پوی��ا  دکت��ر 
اصفهان  پزش��کی ورزشی  هیأت 
در رابط��ه با این س��مینار گفت: 
یک��ی از برنامه ه��ای آموزش��ی 
که  آس��یا  فوتب��ال  کنفدراس��یون 
س��االنه معم��والً حوال��ی ژانویه 
 AFC مرک��ز  در  فوری��ه  و 
می ش��ود،  برگزار  )کواالالمپور( 
ک��ه  اس��ت  مواقع��ی  در  بیش��تر 
رویدادهای مهم ورزشی هستندکه 
سمینار اصفهان از این نوع بود. در 
آستانه مس��ابقات فوتسال قهرمانی 
باالترین  باشگاه های آسیا حضور 
مقامات و مدرسین کمیته پزشکی 
AFC دال بر اهمیت این آموزش 
اس��ت از طرف��ی حضور همزم��ان کادر 
پزشکی تیمهای خارجی در کنار پزشکان 
تیم های ایران می تواند کمک بسیاری به 
تبادل نظر کند. در زمینه پوش��ش پزشکی 
 AFC مس��ابقات طب��ق اس��تانداردهای
و فیفا ه��م پیش بینیهایی انجام ش��ده تا 
کشور ایران و شهر اصفهان سربلند از این 

رویداد بین المللی بیرون بیاید.
ب��ه یقی��ن در جریان این مس��ابقات 

نمونه گیری دوپینگ به عمل می آید.

حمید اس��تیلی س��رمربی تیم 
فوتبال اس��تیل آذین پس از برد 5 
بر 4 مقابل اس��تقالل تهران در جام 
حذفی از افش��ین قطبی و باش��گاه 
پرس��پولیس انتقاد کرد. وی اظهار 
کرد: در ابت��دا می خواهم به صمد 
مرف��اوی و تیم اس��تقالل به خاطر 
فوتبال زیبایی که در لیگ قهرمانان 
آسیا انجام دادند تبریک بگویم. ما 
در 2 بازی قبل به اس��تقالل باخته 
بودیم و این باعث ش��ده بود فشار 
روان��ی زیادی از ای��ن حیث روی 
تیم ما باش��د. البته ما در بازی دوم 
بهتر بازی کردی��م، برای این بازی 
ه��م روی نق��اط ق��وت و ضعف 
استقالل کاماًل کار کردیم، بازیکنان 
آن��ان را تک به تک آنالیز کردیم و 
با ش��ناخت زیادی به مصاف آنها 
آمدی��م. حتی بازیکن��ان را طوری 
چیدیم که به لحاظ وضعیت روانی 
در ش��رایط مطلوب��ی ق��رار گرفته 
باش��یم. وی اف��زود: زمانی که تیم 
ما 3 بر ی��ک از حریف پیش افتاد 
اگ��ر توپ مه��دوی کیا ب��ه تیرک 
نمی خورد کار اس��تقالل در همان 
90 دقیق��ه تمام می ش��د اما چنین 

نش��د و تیم ما تا حدودی عقب کش��ید و 
گل های بعدی را دریافت کرد. فکر می کنم 
مردم شاهد یکی از قشنگ ترین مسابقه های 
جام حذفی بودند، فوتبالی که 9 گل داشت 
و در پایان هم حق استیل آذین بود که ببرد. 
اس��تیلی گفت: عده ای می گویند اس��تیل 
آذین تیم پرس��تاره ای است و باید می برد 
اما من می گویم این س��تاره ها نیستند که 

تیم را می س��ازد بلکه تیم ها هس��تند که 
س��تاره ها را پرورش می دهن��د. ما مقابل 
تیم��ی بازی کردی��م که بازیکن��ان خوب 
زیادی دارد و آنها چندین س��ال است که 
کنار هم بازی می کنند اما استیل آذین یک 
تیم تازه تأسیس اس��ت و با وجود داشتن 
چندین بازیکن س��تاره، زمان می برد تا به 
هماهنگی های الزم در کنار هم برسیم. وی 

ادامه داد: استیل آذین همیشه فوتبال 
هجومی بازی می کند و اساس کار 
ما بر این اس��ت، حال ممکن است 
در کنار آن چند گل دریافت کنیم. 
تیم ما در مسابقه های زیادی عقب 
افتاده اما جبران کرده اس��ت و این 
نش��ان از ش��خصیت باالی تیم ما 
دارد. اس��تیلی همچنین با انتقاد از 
خط خوردن نام حس��ین کعبی از 
لیس��ت تیم ملی گف��ت: اگر قطبی 
این مس��ابقه را از نزدیک می دید 
متوجه می شد که حسین کعبی و 
دیگر بازیکنان اس��تیل آذین از چه 
کیفیت باالی��ی برخوردارند و باید 
بازیکنان بیش��تری از تیم ما به تیم 
ملی دعوت می ش��دند. هنوز هم 
معتق��دم دلیل خط خوردگی کعبی 
فنی نیس��ت. وی بیش از 90 بازی 
مل��ی دارد و یکی از وزنه های این 
تیم به ش��مار می آی��د. وی گفت: 
متأسفانه یک س��ری مسائل دیگر 
دخیل بوده تا او به تیم ملی دعوت 
نش��ود. در حق کعبی اجحاف شد 
و پ��س از ای��ن همه س��ال بازی 
برای تیم ملی اس��مش خط خورد 
و دیدیم علی کریمی دعوت ش��د. 
اس��تیلی درباره مذاکره مس��ئوالن باشگاه 
پرس��پولیس با برخی بازیکنان استیل آذین 
گفت: این کار درس��ت نب��وده و خارج از 
اصول حرفه ای است. آنها باید صبر کنند 
فصل تمام شود و سپس در صورت تمایل 
به چنی��ن کاری اقدام کنن��د. این موضوع 
باعث می ش��ود آرامش و انسجام تیمی ما 

تحت تأثیر قرار گیرد.  

AFC سمینار پزشکی ورزشی
مس��ابقات تنیس روی میز جش��نواره ورزش��ی دانش آموزان دوره ابتدایی پسر 
اداره آموزش و پرورش  ناحیه دو شهرس��تان ش��هرکرد برگزار ش��د. علی اسماعیلی 
کارشناس تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش این ناحیه با اعالم این خبر افزود: در 

این مسابقات نتایج زیر به تفکیک انفرادی و تیمی به دست آمد: 

ش��ایان ذکر اس��ت این دوره از مس��ابقات با حضور 75 نفر از دانش آموزان در 
مجموعه ورزشی عفاف و سعدی این ناحیه برگزار شد.  

صم��د مرفاوی س��رمربی تی��م فوتبال 
اس��تقالل تهران گفت: اس��تقالل مس��تحق 
باخت به اس��تیل آذین نبود ام��ا فوتبال در 
ج��ام حذفی همین اس��ت و ی��ک تیم باید 
ببازد. وی در نشس��ت خب��ری پس از بازی 
تیم های فوتبال استقالل و استیل آذین اظهار 
کرد: از بازیکنانم تشکر می کنم که با وجود 
خس��تگی زیاد به دلیل بازی سنگین قبل و 
سفر عربستان تالش جانانه ای داشتند. آنها 
ب��ازی خوبی انجام دادند. در یک بازی 120 
دقیقه ای عملکردش��ان جای تقدی��ر دارد. 
امیدوارم آنها در بازی های آتی لیگ و لیگ 
قهرمانان آسیا هم همین طور پرتالش بازی 
کنند. وی افزود: قطعاً در این بازی استقالل 
مس��تحق باخت نبود چرا ک��ه تیم حریف 
به وس��یله ی��ک گل به خ��ودی و یک گل 
تقدیم��ی دیگر از س��وی بازیکنان ما موفق 
شد از استقالل پیش بیفتد اما گل های تیم ما 
واقعی تر بودند. تیم ما روی شروع مجددها 
از حری��ف گل دریاف��ت کرد ام��ا مگر تیم 
اس��تقالل چند روز فرصت داشت که روی 
این مسائل کار کند؟ ما 10 روز که برای این 
بازی تمرین نکرده بودی��م اما مطمئناً دلیل 
باخت ما کار نکردن روی ش��روع مجددها 
نبود. مه��دی مهدوی کی��ا بازیکن توانمند
 اس��تیل آذین در این بازی توانس��ت از این 
فرصت ه��ا اس��تفاده کند. ضم��ن اینکه ما 
پیش از بازی نکات کاملی را به بازیکنانمان 
گوشزد کرده بودیم. مهدوی کیا هم فقط در 
نیمه نخست تیم ما را آزار داد و در نیمه دوم 
راه های نفوذ آنها را بس��تیم. مرفاوی تأکید 
کرد: اس��تقالل اگر می خواس��ت این بازی 
را بب��رد بای��د کار را در طول 90 دقیقه تمام 
می کرد چرا که خستگی زیاد باعث شد توان 

بازیکنان ما در وقت های اضافه پایین بیاید و 
اجازه شادابی به ما ندهد. فوتبال همین است؛ 
یک تیم می برد و یک تیم می بازد و اکنون 
اس��تقالل باخت و این شرایط ممکن است 
برای هر تیمی به وجود آید. ش��اید عده ای 
بگوین��د دیگر هر 3 جام برای اس��تقالل از 
دس��ت رفته است اما ما می گوییم تالشمان 
را کردیم. وی درباره داوری بازی گفت: اگر 
بگویم داوری خوب نبود ممکن است بگویند 
چون تیمش باخته چنین صحبت هایی را بیان 
می کن��د. من درباره داوری حرفی نمی زنم 
اما دوستان یاد گرفته اند که وقتی می بازند 
آن را به عه��ده داوری می اندازند. مرفاوی 
گفت: این اس��تیل آذین تفاوتی با تیمی که
 2 بار در لیگ برتر با آن بازی کردیم، نداشت 
فقط برجس��تگی آنها مهدوی کیا بود که آن 
هم در نیمه نخست بود. خستگی بازیکنان 
و مقداری کم تجربگی آنها در دقایق پایانی 

عامل شکست ما شد. 

مهدی مهدوی کی��ا کاپیتان تیم فوتبال 
استیل آذین گفت: در2 بازی گذشته نتیجه 
را به استقالل واگذار کرده بودیم و این بار 
همقسم ش��دیم این تیم را شکست دهیم. 
وی ک��ه پس از پی��روزی 5 ب��ر 4 تیمش 
مقابل استقالل در مرحله یک هشتم نهایی 
رقابته��ای فوتبال جام حذفی با خبرنگاران 
حاضر در ورزشگاه آزادی گفتگو می کرد، 
ضمن بی��ان این مطلب اف��زود: هر 2 تیم، 
فوتب��ال زیبایی را ب��ه نمایش گذاش��تند. 
کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین به جو حاکم 
بر ورزشگاه آزادی اشاره کرد و گفت: جو 

ب��دی نبود اما امیدوارم ش��رایط در فوتبال 
ایران بهتر از این شود و دیگر شاهد برخی 
ناهنجاری ها نباشیم. مهدوی کیا در پاسخ 
به این پرس��ش که دوس��ت دارید در فینال 
مقابل پرسپولیس بازی کنید، گفت: برای ما 
فرقی نم��ی کند در فینال با چه تیمی بازی 
کنیم، فقط می خواهیم قهرمان جام حذفی 
ش��ویم. وی ادامه داد: این ب��ازی زیباترین 
بازی رده باشگاهی طی چند سال اخیر بود 
و ما هم برای برد وارد زمین شدیم. در هفته 
2 جلسه روی ضربات آزاد کار می کنیم و 

از این طریق نیز به پیروزی رسیدیم.

سرمربی استقالل: 
مستحق باخت نبودیم

مهدوی کیا:
 برای برد، همقسم شده بودیم

مسابقات تنیس روي میز دانش آموزان 
دوره ابتدایي ناحیه دو شهرکرد برگزار شد 

 ب��ا کن��ار رفت��ن اس��تقالل از گردونه 
مس��ابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های 
کشور، از بین پنج تیم مدعی قهرمانی، سه 
تیم شانس حضور در مرحله نیمه نهایی را 
از دست خواهند داد. با پیگیری مسابقات 
جام حذفی طی روزهای گذش��ته، مرحله 
یک ش��انزدهم نهایی این رقابت ها به پایان 
رس��ید و تنها 3 دیدار از مرحله یک هشتم 
نهایی این مس��ابقات باقی مانده است. در 
این بین اس��تقالل تهران ناکامترین تیم این 
مس��ابقات لقب گرف��ت و از بین تیم های 
اس��تیل آذین و ذوب آهن اصفهان از یک 
س��وی جدول و س��پاهان اصفهان، صبای 
قم و مس کرمان از س��وی دیگر، 5 مدعی 
قهرمانی این مسابقات، 3 تیم قدرتمند دیگر 
حذف ش��ده و فرصت حضور در جمع 4 
تیم پایانی را از دست خواهند داد. این در 

حالی اس��ت که در بخشی از جدول هم از 
بین تیم های گس��ترش فوالد تبریز، داماش 
گیالن و مس رفس��نجان که در رقابت های 
لیگ دس��ته اول حضور دارند، یک تیم به 
دیدار نیمه نهایی صع��ود خواهد کرد. در 
ای��ن بین پرس��پولیس که بای��د در مرحله 
یک چهارم نهایی این مسابقات با پتروشیمی 
تبریز روبه رو شود، کار آسانی برای رسیدن 
ب��ه جمع 4 تیم پایان��ی دارد و بین مدعیان 
قهرمان��ی کار آس��انتری را پی��ش رو دارد، 
گرچه احتمال رویارویی این تیم با سپاهان 
در مرحله نیمه نهایی و دیدار با استیل آذین 
در دی��دار نهایی، می توان��د جذابیت های 
ای��ن رقابت ها را افزایش ده��د. دیدارهایی 
که زمینه س��از رویارویی دایی با قلعه نویی 
و س��پس رویارویی وی با مه��دوی کیا و 

کریمی خواهد بود.

کمیته انضباطی فدراسیون، آرای خود 
را درخصوص تیم ه��ای مختلف صادر و 
س��ه تیم صبا، ابومسلم و فوالد نوین اهواز 
را جریم��ه نقدی ک��رد. در دیدار تیم های 
ف��والد نوی��ن اهواز و صبای قم از س��ری 
مس��ابقات جام حذفی باشگاه های کشور 
مورخ 88/11/19 که در شهر اهواز برگزار 
ش��د از سوی این دو تیم تخلفاتی صورت 
گرفت. تیم صبای قم در ش��روع نیمه دوم 
با یک دقیقه تأخیر وارد زمین ش��د، بر این 
اساس صبا به پرداخت چهار میلیون ریال 
جریمه نقدی محکوم شد. در همین دیدار 
تیم فوالد اهواز در ش��روع مسابقه 3 دقیقه 
تأخیر داشت که به پرداخت 6 میلیون ریال 
جریمه نقدی محکوم شد. همچنین محمد 
ع��ارف نیا، مربی تیم ف��والد اهواز به دلیل 
اعتراض ب��ه قضاوت داور عالوه بر توبیخ 
کتب��ی و درج در پرون��ده ب��ه پرداخت 5 

میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
 درخصوص تخل��ف علیرضا کاهش 
سرپرس��ت تیم فوالد نوی��ن اهواز مبنی بر 
توهین و اهانت به داور مس��ابقه وی یک 
جلس��ه از همراهی این تی��م و حضور در 
مس��ابقات رس��می محروم و عالوه بر آن 
به پرداخت 3 میلی��ون ریال جریمه نقدی 
محکوم ش��د. رض��ا عباس��ی قائ��م مقام 

باشگاه ابومس��لم درمصاحبه ای که کمیته 
انضباطی آن را خالف واقع دانس��ته انجام 
داد،  به پرداخ��ت 10 میلیون ریال جریمه 
نقدی محکوم ش��د. گفتنی اس��ت با توجه 
به بروز تخلفات از س��وی تماشاگران تیم 
صنعت نفت آب��ادان مبنی بر توهین به داور 
مسابقه، باشگاه فوق به پرداخت 10 میلیون 
ری��ال جریمه نقدی محکوم ش��د. همچنین 
باشگاه صنعت نفت آبادان به دلیل تأخیر یک 
دقیقه ای در شروع نیمه دوم، به پرداخت 2 

میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

  جریمه نقدي سه تیم توسط کمیته انضباطي

  پنج تیم مدعي قهرماني در خطر حذف
یک تیم دسته اولي در نیمه نهایي

انتقاد استیلی از تیم ملی و باشگاه پیروزی

مقام سوممقام دوممقام اولنتایج

محمد رئیسي از علي سلطاني از شاهدانفرادي
علي صفري از شاهدشهید مدرس

غیر انتفاعي شریعتيدبستان شهید مدرسدبستان شاهدتیمي

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
7سه شنبه 11 اسفند ماه 1388 / 15 ربیع االول 1431 Tuesday 2 March 2010

ورزشی



روی خط فرهنگ

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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

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

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

14 °

6°

-2 °

-2°

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
27250  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
287000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
268000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10031006دالر امریکا
13621366یورو

265268ریال عربستان
274276درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO. ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

  حمید حقی 
خانم الهام اعتم��ادی متولد1364 اصفهان و 
دانشجوی رشته گرافیک است و این اولین تجربه 
نمایشگاه انفرادی ایشان است که تا پایان همین  
هفته در گالری آپادانا به روی دوستداران هنر باز 
است. نگاه کلی که  به آثار ایشان می اندازی نوعی 
توهم و فاصله بین رئال و هنر تجریدی را شاهد 
هس��تی که به نوعی بر زیبایی آثار و جذابیت آن 
می افزای��د. در واقع نه فضایی عینی و نه فضایی 

مجهول؛ چیزی بین این دو که بر کشش مخاطب 
و نگ��رش او اثر گذار اس��ت. بد نیس��ت تا این 
نمایشگاه روبه اتمام نگذاشته سری به این گالری 
بزنی��د و از آثار این هنرمند  ج��وان با  توجه به 

سلیقه خود  استفاده الزم را  ببرید.

   حامد حقیقت
روز دوش��نبه رض��ا رحیمی، ش��اعر مقیم 
اصفه��ان درگذش��ت و ب��ه همی��ن مناس��بت 
بزرگداش��تی در تاالر س��عدی اصفهان برگزار 
ش��د که در ابتدای جلس��ه حمید شش جوانی  
اس��تاد دانشگاه و پژوهش��گر اجتماعی به بیان 
خاطرات خود ب��ا رضا رحیمی پرداخت و در 
پی آن، هوشیار انصاری فر مترجم، علی توالیی 
منقد ادبی و مدیر مس��ئول مجله مهراوه، ناصر 
همتی استاد روانشناسی و علیرضا بهنام مترجم 
به بیان نظ��رات و خاطرات خود در مورد این 

شاعر  و پژوهشگر پرداختند. 

رضا رحیمی متولد ش��یراز بود و از سالها 
پی��ش در اصفه��ان زندگی می ک��رد. در زمان 
مرگ حدود 45 سال داشت. شعر او در فضای 
شعری و ادبی اصفهان رشد کرده و بالیده بود، 
ب��ا این حال زبان و ویژگی های خاص خود را 
داش��ت. برخی از ش��عرها و نوشته های رضا 
رحیمی در نشریات سراسر کشور منتشر شده 
بود ولی عمده کارهایش هنوز منتش��ر نشده و 
به صورت پراکنده نزد دوستانش هستند. رضا 
رحیمی چند س��الی در خط مقدم جبهه بود و 
آثار ش��یمیایی را می ش��د به وضوح  بر تن و 

جانش دید. 

گالری آپادانای اصفهان
نمایشگاه نقاشی خانم اعتمادی

بزرگداشت رضا رحیمی شاعر و پژوهشگر
تاالر سعدی حوزه هنری اصفهان

کالم نور
امام باقر )ع(:

ــمش را از مردمان باز دارد خداوند نیز در روز قیامت عذابش را از او  ــی که خش کس
باز می دارد.

شهید محمود دایی علی
بسم اهلل الرحمن الرحیم

من محمود دای��ی علی وصیت نامه خود 
را به ن��ام خداوند در راه ت��داوم انقالب 
اسالمی به رهبری امام امت خمینی روح 
خدا ش��روع می کنم. ای مردم مس��لمان 
و مس��تضعف ای��ران این انق��الب را به 
رهبری امام امت ادامه دهید ما ملت ایران 
خیلی خ��ون داده ایم که ای��ن انقالب به 
پیروزی رس��ید، نکند که از رهنمودهای 
امام سرپیچی کنید و امام را تنها بگذارید 
او نایب امام زمان اس��ت. نگذارید خون 
این ش��هیدان پایمال شود ما هر چه خون 
بدهی��م انقالبمان پایدارتر می ش��ود. این 
امریکای خائن با کمک منافقین ش��اخ و 
برگهای این نهای انقالب را می ریزند. ما 
باید نگذاریم این ابرقدرتها و واسطه های 
داخل��ی آنها به ای��ن انقالب ضرر و زیان 
برسانند. اگر چه همه ما را بکشند ما باید 
تا آخری��ن قطره خونم��ان را به پای این 
انق��الب بریزیم و آن را آبی��اری کرده و 
رشدش دهیم و در زمان امام حسین امام 
را تنها گذاش��تند. حاال که امام خمینی راه 
او را می رود ما نباید او را تنها بگذاریم. از 
خانواده ام می خواهم که خط امام را ادامه 
دهند و از مادرم می خواهم برادرهایم را 
در بس��یج ش��رکت دهد تا اگر روزی به 
شهادت رسیدم بتوانند ادامه دهنده راه من 
باش��ند. از برادرانم می خواهم که بعد از 
من اس��لحه مرا ب��ه دوش بگیرند و خون 
خودش��ان را به پای درخت اسالم بریزند 
تا درخت اسالم بارورتر گردد و هر کس 
امام را قبول نداش��ته باش��د و بر سر مزار 

م��ن بیاید به خون تمام ش��هیدان خیانت 
کرده است. 

مادرم! چند تومانی ک��ه دارم در راه خدا 
به ایت��ام بدهید. مادر من زندگی را خیلی 
دوست داشتم و از همه مهمتر خانواده ام، 
م��ادر مهربان و پدرم و برادرانم را ولی از 
همه شما می خواهم که اگر به شما بدی 

کرده ام مرا ببخشید. 
در ه��ر کربالیی امام حس��ین وجود دارد 
و حس��ین امروز ما امام خمینی است. در 
وجود امام عزیز دقت کنید و با ش��ناخت 

کامل راه او را ادامه دهید.
مادرم می دان��م که در انتظ��ار آمدن من 
هستید و هم اکنون دعا می کنی اما حرف 
من به برادرانم این است که یکی یکی به 
جبهه حق علیه باطل فرس��تاده شوند. من 
ب��رای آنها طلب پیروزی و بعد ش��هادت 
می کن��م. برادران��م، دوس��تانم صب��ر و 
اس��تقامت از خود نشان دهید و به حرف 
کس��ی گوش ندهید که با این عمل پشت 
ضد انقالب و دش��منان اسالم را به لرزه 

در می آورید. 
پدر و مادرم ناراحت نباشید اگر فرزندی 

از دست دادید، من عزیزتر از امام 
حسین سرور ش��هیدان نیستم 
اگر من شهید شدم خوشحال 

شوید و مرا ببخشید.
ای پدران و مادران شهید شما 
راه بهش��ت را در پیش گرفتند 
ه��ر وقت که دلتان گرفت به 
گلستان شهدا بروید و بر سر 
قبر شهیدان فاتحه بخوانید. 

در حالی که بیش از س��ه سال از آغاز تحقیق و 
نگارش سناریوی این فیلم می گذرد مجید مجیدی 
کارگردان فیلم برای نخستین بار درباره جدیدترین 
کار خود سخن گفت. او در خصوص تولید این فیلم 
گفت: ایمان، اخالق و معنویت همواره دغدغه اصلی 
من در س��ینما بوده و این دغدغه به اشکال مختلف 
در آثارم وجود دارد اما در قبال جریان های مخرب 
شکل گرفته در طول سال های اخیر و نگرش های 
انحراف��ی نس��بت به اس��الم و پیامبر اک��رم)ص( و 
خصوصاً با وارد ش��دن جریان��ات هنری به اینگونه 
مخالفت ها که معلوم است عموم مخاطبان را مورد 
توجه قرار داده اند مثل انتشار کتاب آیات شیطانی، 
فیلم فتنه و حتی کاریکاتورهای دانمارکی و با توجه 
به تأکیدات علمای بزرگ اس��الم و شخصیت های 
طراز اول، احس��اس وظیفه کردم فیلمی با موضوع 
پیامبر اکرم)ص( بسازم؛ فیلمی با تکیه بر جنبه های 
اعتقادی و به دور از جریان های تبلیغی و سیاس��ی. 
این کارگ��ردان در ادامه گفت: م��ا در تولید این اثر 
همه عالقه مندان تش��نه معرفت و اخالق در جهان 
را مخاطب خود می شناس��یم چرا که در خصوص 
پیامب��ر اک��رم)ص( تنها یک فیل��م و آن هم بیش از 
40 س��ال پیش ساخته شده و این در شرایطی است 
که پیرامون حضرت مس��یح)ع( بیش از 200 فیلم و 
درباره حضرت موسی)ع( بیش از 100 فیلم ساخته 
ش��ده است و بس��یاری از آنها هم آثار قابل توجهی 
هس��تند، طبیعی اس��ت که مخاطبان جهان از پیامبر 
و آیین اس��الم شناخت درس��تی پیدا نکرده باشند. 
کم کاری جهان اسالم در این زمینه غیرقابل بخشش 
است. مجیدی در خصوص نگارش فیلمنامه گفت: 
از سه سال پیش مراحل تحقیق و نگارش این پروژه 
رسماً آغاز شد و در حال حاضر در مرحله مطالعات 
اجرای��ی و در آس��تانه پیش تولید هس��تیم. حدود 
یک س��ال با همکاری دانشمندان، مورخان، علما و 

سیره شناسان جهان اسالم 
در ایران و از کش��ورهایی 
تون��س،  مراک��ش،  مث��ل 
لبن��ان، ع��راق و الجزایر و 
ب��ا رجوع، جم��ع آوری و 
استناد به منابع شیعه و اهل 
سنت مرحله تحقیق انجام 
ش��د و از دو سال پیش تا 
چند ماه قبل اولین نس��خه 
کامبوزیا  توس��ط  فیلمنامه 
پرتوی و من نوشته شد. او 
ادامه داد: در مرحله تحقیق 
متوجه شدیم درباره دوران 
که  پیامب��ر)ص(  کودک��ی 
فیلمنامه  اصل��ی  گاه  تکیه 
است منابع جامع و کاملی 
وجود ن��دارد و منابعی هم 
که موجود بود به صورت 
پراکن��ده، تکراری و همراه 
با مطالبی غیرمستند بود و 
یک��ی از تالش های گروه 
تحقیق تفکیک این مطالب 
به مطالب قابل بهره برداری 

و غیرقابل بهره ب��رداری بود. ما، هم قبل از نگارش 
فیلمنامه و هم پس از پایان نگارش نس��خه اول آن، 
رایزن��ی و مش��ورت های گوناگون��ی را با علمای 
طراز اول جهان اس��الم آغاز ک��رده ایم که همچنان 
ادام��ه دارد. این کارگردان گفت: این فیلم حداقل به 
سه زبان فارس��ی، انگلیسی و عربی پخش می شود 
و در ای��ران و احتماالً دو کش��ور دیگر فیلمبرداری 
خواهد ش��د. پیش بینی ش��ده اس��ت از اوایل سال 
آین��ده انتخاب و آماده س��ازی صحنه ها و دکورها 
آغاز ش��ود. مجیدی چند روز پیش در شهر مورسیا 

زادگاه ابن عربی جای��زه ای را که به نام این متفکر 
اسالمی برای اولین بار به یک سینماگر اهدا می شد 
دریافت کرد و آغاز مراحل اجرایی فیلم محمد)ص( 
را در آن مراس��م اعالم کرد. اس��کرین دیلی خبری 
درباره پروژه حضرت محم��د)ص( مجید مجیدی 
ارائه ک��رد. در این خبر آمده اس��ت؛ مجید مجیدی 
تیرماه س��ال آینده فیلم تاریخی »محمد)ص(« را با 
بودج��ه ای 30 میلیون دالری کلید می زند که از آن 
به عنوان پرهزینه تری��ن و بلندپروازانه ترین پروژه 

تاریخ سینمای ایران یاد می شود. 

    حامد قصری 
از بهارستان که راه می افتی در واقع  از جنوب 
اصفه��ان و با ش��هرک های راه حق، سپاهان ش��هر، 
کوی سپاهان، کوی امام...که در امتداد هم با شهرک  
و ساختارهای معماری و شهرسازی نو به یکدیگر 
ملحق می ش��وند و از غرب با ش��هرک های امیریه، 
ولی عصر و از شرق مجموعه آپارتمان های مشتاق 
و از ش��مال نیز به همین ترتیب و منوال. با شهری 
که در عرض چند س��ال با جمعیت رو به افزایش 
خود ش��اید  به ناچار مجبور ش��د باف��ت قدیمی 
خ��ود را زندانی و در خود فرو خورد و خواس��ته 
یا ناخواس��ته به س��مت آث��ار باس��تانی اش هجوم 

بی رحمانه ای ببرد.
در ای��ن میان پل ها، میدان ه��ای قدیمی  و کاًل 
ابنیه ها به سبب مشهوریت، در دوره های مختلف، 
ت��الش برای حفظ آن، در ص��در هر خبر هنری یا 
غیر هن��ری و همواره در معرض دید قرار گرفته و 
می گیرند اما هنر؛ خواندن، شنیدن و از همه مهمتر 
دیدن، دیدن آنچه ک��ه همه می بینند و یا راحت از 
کنار آن در می گذرند و یا نمی بینند و دیگر هیچ. اگر 

دیدن هنر است، باید هنر خوب دیدن را آموخت و 
هرکدام از این دیدن ها خود نیاز به س��ال ها تمرین 
و ممارست دارد که در این مجال اندک نمی گنجد. 
آری وارد خیابان ش��مس آبادی که می شوی، سمت 
راست، نقطه شروع خیابان عباس آباد با یک دیواره 
با نقش و نگار هندسی با گچ بری  خاص خودش، 
قدمتش به چند دهه قبل شاید و از نام خالق این اثر 
بی اطالعی، شاید هیچ کس نمی داند کار کدام استاد 
یا بنای س��اده و بی ادعایی باشد که در قید حیات 
اس��ت و یا خواب هنر مان��دگارش را  هر صبح و     
شام در این دنیا یا دنیای دیگری می بیند. در همین 

حال با اینکه صبح یک روز تعطیل خواسته ای دور 
از ه��ر س��روصدا و های وهویی باش��ی اما صدای 
بوق ماش��ین ها و تکرار صدای انسان های رهگذر 
پی��اده رو نمی گذارند با این اندک آثار به جا مانده از 
پدران خلوت کنی، پس باید دس��ت به جیب برد و  
یکی دیگر از مظاه��ر زندگی مدرن را در آورده و با 
دو هدفونش گوش ه��ا را با نواها و اصوات قدیمی 
پرکرد. چه خوب که وقتی وارد خیابان ش��یخ بهایی 
و به موازات آن طالقانی می ش��وی صدای دلنشین 

به اصفهان رو اثر »اس��تاد تاج« را پس زمینه ذهنت 
کنی، تا خود را به 50 و ش��اید صدس��ال قبل برده 
و احس��اس کنی که واقعًا می بینی، تو هم می بینی، 
کاشی های معقلی، هفت رنگ... با دو بال فرشته، با 
چن��د نوازنده طرب انگیز به همراه  گل و مرغ هایی 
ب��ا رنگ های تو در تو هرچن��د زمانی که می بینی 
گوش��ه هایی از آنها شکس��ته و حتی ترکیب خود 
را با نبودن و پوس��یدگی گاه به  گاه شان از دست 
داده ان��د و دوب��اره به خ��ودت می آی��ی و صدای 
ترمز  یک ماش��ین و چند ناس��زا... و اینجایی، در 
می��ان همان ش��لوغی ها. نم��ی توانی خ��ودت را 
فریب دهی، دوباره به هم��ان معماری های مدرن، 
به همان آپارتمان ها رس��یده ای، خسته اما امیدوار، 
س��فری به خیابان های قدیمی ش��هرت با آثاری بر 
سردر مغازه ها و خانه های قدیمی نسل های گذشته 
خود. می خواهی فریاد بزنی؛ آنها را دریابیم، با این 
شرایط، حداقل جای آنها موزه ها نیست؟ و نه، از 
همه مهمتر نگاه پدر بزرگانمان بر آنها، به راس��تی 

هویت ما در گرو آنها نیست؟

مجید مجیدی کودکی پیامبر اسالم را به تصویر می کشد
30 میلیون دالر هزینه عظیم ترین پروژه تاریخ سینمای ایران

»نقش های مهجور مانده خیابان های قدیمی  اصفهان« 

دیوار نگاری، هنری در حال انقراض

فرمان بهبود، پیشکسوت 
پیانو درگذشت

   زاینده رود
فرمان بهبود، نوازنده و مدرس ش��هیر پیانو در 64 
سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. محمدرضا درویشی 
آهنگس��از درباره بهبود می گوید: »او از پیشکس��وتان 
نوازندگی و تدریس پیان��و در ایران بود که بیش از 45 
س��ال از عمرش را صرف آم��وزش به نوازندگان دوره 
معاصر موس��یقی ای��ران کرد.« کیاوش صاحب نس��ق 
پیانیست و آهنگساز از ش��اگردان زنده یاد بهبود بوده 
اس��ت. او درباره استادش می گوید: »من در اوایل دهه 
60 در خدمت ایشان بودم. فرمان بهبود موزیسینی بود 
که هرگز به دنبال مطرح شدن نبود. او تمام وقت خود 
را در زندگی اش برای شاگردان خود سپری کرد. درک 
صحیح او از آموزش موسیقی و احاطه کاملش به همه 
ابعاد موسیقی و تکنیک نوازندگی صاحب سبکش، در 
نسل ایشان منحصر به فرد اس��ت.« او اضافه می کند: 
پیانیست های معاصری چون پیمان یزدانیان، هوشیار 
خی��ام و آزاد حکیم رابط، در کارش��ان وام گرفته از او 
هس��تند. او درباره اینکه چرا اجرای صحنه ای از بهبود 
کمتر دیده ش��ده، می گوید: »متأس��فانه در دوره های 
مختلف امکان اجراهای متعدد نیافتند. اما شاید جبر زمانه 
است که نزدیک ترین خانه به تاالر وحدت، منزل ایشان 
است اما اجرایی در تاالر نداشتند. ایشان همیشه منبع نور 
بودند اما خودشان دیده نمی شدند. بیخ چراغ همیشه 
تاریک اس��ت.« فرمان بهبود در خانواده ای موسیقیدان 
و هنردوست پرورش یافت و فارغ التحصیل هنرستان 
عالی موسیقی و از ش��اگردان امانوئل ملیک اصالنیان 
و افلی��ا کمباجیان بوده اس��ت. او مدتی طوالنی ضمن 
تدریس پیانو به عنوان پیانیست همراه با هنرستان عالی 
موسیقی ملی و کارگاه موس��یقی کودکان و نوجوانان 
تلویزی��ون همکاری داش��ته اس��ت. فرم��ان بهبود در 
اجرای چندین کنسرت موسیقی مجلسی برای انجمن 
فیالرمونیک تهران، انستیتو گوته آلمان، انجمن فرهنگی 
اتریش، انجمن فرهنگی ایتالیا و انجمن فرهنگی ژاپن 
شرکت کرده بود. از دیگر فعالیت های او همراهی مدام 
با گروه های آواز جمعی )کر( چون کر تهران به رهبری 
باغچه بان، کر کودکان و نوجوانان کارگاه موس��یقی و 
اجرای کنسرت های متعدد با گروه های فوق در تاالر 
رودکی و تئاتر شهر است. او در چند کنسرت ارکستر 
سمفونیک تهران و ارکستر مجلسی تلویزیون نوازندگی 

پیانو و کالوسن را بر عهده داشت.

مسجد شیخ لطف اهللعکس روز
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