
منا
 ای

س:
عک

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان چهارمحال وبختیاری اظهار 
داشت: بسیاري از شهرهاي واقع 
در مسیر این طرح با کمبود آب 
روبه رو هستند بنابراین این طرح 
باید هرچه زودتر انجام و طي 5 

سال آینده به اتمام برسد. اصغر یزدانی در گفتگو با ایسنا با بیان این که 
اج��راي این طرح 80 میلیارد تومان هزینه دارد تصریح کرد: بیش از 24 

درصد از آب این طرح ...

ساالنه یک میلیون و500 هزار تن 
انواع فرآورده های لبنی در استان 
اصفهان تولید می شود در حالی 
که امکان ظرفی��ت کارخانجات 
لبنی استان بیش از 2 میلیون تن 
است. مدیر امور باغبانی سازمان 

جهاد کشاورزی استان اصفهان در  ...

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تأکید کرد:
 ضرورت اجراي طرح آبرساني بن - بروجن

با ظرفیت فرآوری بیش از ۲ میلیون تن شیر؛
صنایع لبنی اصفهان با نصف ظرفیت خود 

کار می کنند
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با دستیابي به دانش فني تولید كاتالیست ها محقق شد؛
جلوگيري از خروج ساالنه 70 ميليون دالر ارز 
از كشور
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 اقتصاد    صفحه 3

معاون عمرانی شهرداری اصفهان:

زمان ساخت سالن های اجالس اصفهان 
14 ماه است

صفحه4

مهاجم تی��م فوتب��ال ذوب آهن 
گف��ت: ط��ی چن��د س��ال اخیر 
پرسپولیس را به این خوبی ندیده 
بودم. آنها می توانستند برنده بازی 
باشند اما بازیکنان ما حرفه ای تر 
عمل کردند. اسماعیل فرهادی در 

خصوص بازی تیم های ذوب آهن و پرسپولیس گفت:  هر دو تیم در 
این بازی به دنبال کسب 3 امتیاز بودند. ما 3 امتیاز را می خواستیم تا با 

روحیه خوب به مصاف سوون سامسونگ...

اسماعیل فرهادی: 
پرسپولیس را به این خوبی ندیده بودم

 اقتصاد    صفحه 3

توكلی:
اسناد فساد مالی و اداری برخی نمایندگان را 
تحویل شورای نگهبان می دهم

 ورزش    صفحه7

نطفه ای که در اصفهان بسته شد
جشنواره فيلم كودک 
به شهر خود بازگشت

جمعه گذش��ته وزیر ارش��اد با حض��ور خود در 
موزه معاصر اصفهان، دفتر جشنواره فیلم کودک 
و نوج��وان را به طور رس��می افتتاح کرد. پس از 
شش س��ال جش��نواره فیلم کودک و نوجوان به 
اصفهان بازگشته است و بیست و پنجمین دوره 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان در سال جاری به 
میزبانی اصفهان در این ش��هر برگزار می شود. از 
سال 1369 اصفهان میزبان این رویداد بین المللی 
بوده و تا س��ال 1384، 15 دوره از این جشنواره 
بین المللی در پایتخت فرهنگ و تمدن اس��المی 
برگزار شده اس��ت. همچنین دفتر این جشنواره 
بین المللی در موزه معاصر اصفهان مستقر شده و 
دبیرخانه رس��می آن نیز تا دو م��اه آینده به برج 
جهان نم��ای اصفه��ان انتقال داده می ش��ود. دفتر 
جشنواره فیلم و کودک از شش سال پیش تاکنون 
در اس��تان همدان بوده اس��ت و از این ماه موزه 
معاص��ر اصفهان دفتر جش��نواره فیل��م کودک و 
نوجوان ش��د. اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ 
و تمدن اسالمی محس��وب می شود و در اجرای 
برنامه های هنری و فرهنگی س��ابقه بسیاری دارد 
و ش��هر گنبد های فیروزه ای همواره در راس��تای 
اج��رای برنامه ه��ای هنری و فرهنگ س��ازی آن 
میان اقش��ار مختلف جامعه گام بر می دارد. الزم 
به ذکر اس��ت روز جمعه نیز تفاهمنامه جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان در اصفهان بین شهردار و 
دبیر این جشنواره با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان، 
معاون سیاسی امنیتی استاندار و جمع فراوانی از 
هنرمندان و پیشکسوتان عرصه سینما و ادب در 
موزه معاصر اصفهان به امضا رسید. با امضای این 
تفاهمنام��ه از 23 تا 2۷ آبان ماه در اصفهان باز هم 
شاهد پرواز پروانه ها در استان اصفهان هستیم و تا 
پنج سال آینده جشنواره بین المللی فیلم کودک و 

نوجوان در اصفهان باقی می ماند.
صفحه 6
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طرح سپر دفاع موشكي ناتو؛ 
از تقابل تا تعامل

وعده تضمین هاي سیاس��ي از س��وي 
سازمان پیمان آتالنتیک شمالي )ناتو( به 
روس��یه درباره طرح سپر دفاع موشکي، 
روند عملیاتي شدن این طرح را با وجود 
تقابل دیپلماتیک واشنگتن و مسکو، وارد 

مرحله جدیدي کرده است.
 روز جمعه هجدهم شهریور ماه جاري 
درک برنگلمان معاون دبیر کل ناتو، اعالم 
کرد که سران این سازمان حاضرند یک 
بیانیه کتبي را نیز به منظور ایجاد اطمینان 

الزم در طرف روسي امضا کنند. 
بازخواني رويداد 

به گزارش ش��ینهوا خبرگ��زاري دولتي 
چی��ن، درک برنگلم��ان مع��اون ام��ور 
سیاس��ي و سیاس��ت امنیتي نات��و، روز 
هجده��م ش��هریور ماه اع��الم کرد این 
سازمان آماده است تضمین هایي واقعي 
بدهد تا ثابت کند س��امانه دفاع موشکي 
ناتو علیه روسیه نیست. این تضمین ها 
مي تواند ابتدا بیانیه سیاسي باشد که بعد 

مکتوب خواهد شد. 
وي همچنین در گفتگ��و با خبرگزاري 
روسي ریانووس��تي تأکید کرد که سران 
ناتو این بیانیه سیاس��ي را امضا خواهند 
کرد. پیش از این نیز، آلن ژوپه وزیر امور 
خارجه فرانسه، گفته بود که ناتو احتمال 
ارائه تضمین هایي به روس��یه را منتفي 

نمي داند. 
در حال��ي که روس��یه از م��دت ها قبل 
مخالفت خود را با اس��تقرار تأسیسات 
دفاع موشکي ناتو در نزدیکي مرزهایش 
اعالم کرده است به نظر مي رسد چنین 
اظهارات��ي پس از اعالم س��فر دیمیتري 
راگوزین نماینده روسیه در ناتو، به ایران 
و نیز اعالم رسمي پذیرش سامانه هاي 

این طرح از سوي ترکیه معنادار باشد. 
ــكي و روند تحوالت  ــپر دفاع موش س

جديد 
س��رانجام پ��س از کش وقوس ه��ا و اما 
و اگره��اي ف��راوان، دول��ت ترکیه در 
روز یازده��م ش��هریور ماه ج��اري به 
طور رس��مي اعالم کرد که سامانه دفاع 
 موش��کي ناتو را در خاک خود مس��تقر
 مي سازد. در کنار دیدگاه هایي که آمریکا 
تاکنون نس��بت ب��ه ضرورت اس��تقرار 
این سپر داشته اس��ت، از دو سال پیش 
 ترکیه به عنوان مکان اس��تقرار بخشي از 
س��امانه هاي ط��رح جدی��د آمریکا در 
دول��ت اوباما مطرح ش��د و س��رانجام 
در اج��الس لیس��بون در پرتغ��ال )آبان 
م��اه 1389(، دولت این کش��ور با ارائه 
ش��روطي حاضر به همکاري با ناتو در 
این زمینه ش��د. چنین روندي در حالي 
اتفاق افتاد که با اعالم رس��مي پذیرش 
بخش��ي از س��امانه هاي طرح از سوي 
دولت ترکی��ه، روندهاي سیاس��ي و به 
تبع آن الگوهاي تقابل و دیپلماسي وارد 

مرحله جدیدي گردید. 
ام��ا در ادام��ه ای��ن روند، مع��اون امور 
سیاس��ي و سیاس��ت امنیتي ناتو، اعالم 
کرد که این س��ازمان حاضر اس��ت در 
قب��ال اجرایي س��ازي طرح س��پر دفاع 
موشکي، تضمین هایي سیاسي به روسیه 
 بدهد. چنین اظهاراتي به واسطه تمرکز 
تصمی��م س��ازي در این طرح توس��ط 

آمری��کا فاصل��ه بس��یاري ت��ا عملیاتي 
ش��دن دارد. چرا که واشنگتن و مسکو 
پی��ش از ای��ن نیز در مذاکرات رس��مي 
خود در واش��نگتن )30 تی��ر 1390( و 
س��نت پترزب��ورگ )1۷ م��رداد 90( به 
توافقي دس��ت نیافته بودند و با توجه به 
روندهاي موجود، سیاس��ت روسیه در 
م��اه هاي اخیر همواره فش��ار بر آمریکا 
بوده است که تقابل دیپلماتیک میان دو 
کش��ور در دوران جنگ سرد را تداعي 
مي کن��د. وضعیتي که رفتارهاي هریک 
مبتني ب��ر امتیازگی��ري در برابر هر نوع 
سلب امتیاز است. در چنین چارچوبي، 
روسیه نیز دس��ت به بازي بزرگي زد و 
دیمیتري راگوزین نماینده روسیه در ناتو 
و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور 
در موضوع س��پر دفاع موشکي، یازدهم 
شهریور ماه اعالم کرد که براي مذاکره با 
مقامات جمهوري اسالمي ایران اواسط 

مهر ماه به تهران سفر مي کند. 
راگوزی��ن در گفتگ��و ب��ا خبرگ��زاري 
ریانووس��تي، ه��دف از ای��ن س��فر را 
مذاک��ره و تبادل نظر با مقام هاي ایراني 
در زمین��ه برنامه هاي موش��کي ایران و 
نیز طرح س��پر دفاع موش��کي اروپا به 
رهبري آمریکا ذکر ک��رد. از این رو، به 
نظر مي رسد چنین اقداماتي سازماندهي 
یک تقابل دیپلماتیک را تسریع بخشیده 
 باشد چرا که اقداماتي این چنیني از منظر 
اروپایي ها به عنوان ش��رکاي راهبردي 
آمری��کا، مي تواند نوع��ي موازنه ترس 
ایجاد کند. در دیگر سو، ترکیه نیز اعالم 
کرده است بر ش��روط اعالمي خود در 
اجالس لیس��بون پایبند اس��ت و از یک 
همکاري دو س��ویه سخن مي گوید. بر 
این مبنا، اگر تمامي قطعات پازل موجود 
را در کنار ه��م قرار دهیم نمایي از یک 
دیپلماسي تقابلي را میان روسیه و آمریکا 
مي بینیم که هریک ب��ر منافع راهبردي 
خود تأکی��د مي ورزن��د و در این میان 
کش��ورهایي با خصوصی��ات منطقه اي 
نیز با مش��ارکت در این روند این تقابل 
دیپلماتی��ک را افزای��ش و یا کاهش مي 

دهند. 
 جمع بندي 

رونده��اي جدی��د در ح��وزه ط��رح 
 س��پر دفاع موشکي نش��ان مي دهد که 
حوزه هاي هم��کاري راهبردي آمریکا 
و روس��یه در حال محدود ش��دن است 
و به نظر مي رس��د که طرح س��پر دفاع 
 موشکي به عنوان شاخص اصلي حوزه 
همکاري هاي راهبردي آمریکا و روسیه 

مطرح باشد. 
رونده��اي  چارچوب��ي  چنی��ن  در 
همکاري ه��اي آتي دو کش��ور در این 
ح��وزه مي توان��د متأث��ر از فرآیندهاي 
باش��د. الملل��ي  بی��ن  و  اي   منطق��ه 
 در نهای��ت آنچه روس��یه و آمریکا در 
موضوع طرح سپر دفاع موشکي خواهان 
دس��تیابي به آن هس��تند، نقطه برد- برد 
منافع راهبردي اس��ت که دستیابي به آن 
تنها در چارچ��وب تقابل و یا توافق دو 
سویه امکانپذیر نخواهد بود، بلکه نیاز به 
فرآیندي از مشارکت جمعي و یا تقابل 

جمعي دارد.

اس��تاندار ته��ران از اج��راي 1۷ پروژه 
بهداشتي، درماني با اعتبار 450 میلیارد 

ریال در تهران خبر داد. 
 ب��ه گ��زارش م��وج، مرتض��ي تم��دن 
گفت: شهر تهران با جمعیتي 8 میلیوني 
و اس��تان ته��ران ب��ا جمعیت��ي 12/5 
 میلی��ون نفري باید بیش��تر مورد توجه 

قرار گیرد.
وي ب��ا اش��اره ب��ه برخ��ي اقدام��ات 
اس��تانداري در حوزه س��المت استان 
ته��ران گفت: ما هم اکن��ون 1۷ پروژه 
بزرگ بهداش��ت و درمان را با اعتباري 
بال��غ ب��ر 45 میلی��ارد توم��ان در حال 

اج��را داریم ولي با ای��ن وجود باز هم 
 مي گوییم این کارها کم اس��ت و باید 

بیشتر شود. 
وي ب��ا تاکی��د ب��ر وج��ود جمعی��ت 
 انب��وه در جنوب ش��هر ته��ران گفت: 
اگ��ر چ��ه برخ��ي مراک��ز بهداش��تي 
 درمان��ي در ته��ران ما فراتر از س��طح 
 خاور میانه و حتي در سطح جهاني است
ام��ا کش��ش کلینی��ک ه��اي مجهز و 
پیش��رفته در ش��مال ش��هر تهران ما را 
برآن داشته تا توس��عه بیمارستان ها را 
 در جنوب شهر تهران در دستور کارمان

 قرار دهیم.

مع��اون عمرانی اس��تاندار تهران گفت: 
اس��تانداری ته��ران 80 میلی��ارد تومان 
برای برای حل مشکل نبود آب، برق و 
گاز برخی مس��کن های مهر اختصاص 
داده اس��ت تا به زودی این مش��کالت 

حل شود. 
محمدرض��ا محم��ودی در گفتگ��و با 
ف��ارس درب��اره تأخی��ر در واگ��ذاری 
مسکن های مهر اظهار داشت: 45 هزار 
واحد مس��کونی مهر به زودی تحویل 

داده می شود. 
واگ��ذاری  مش��کالت  درب��اره  وی 
واحده��ای مس��کن مهر بیان داش��ت: 

متقاضیان مس��کن مهر پی��ش پرداختی 
برای مسکن پرداخت می کنند و برای 
تکمی��ل نیز بای��د مبالغ��ی را پرداخت 
کنند که به دلیل مس��تاجر بودن قادر به 

پرداخت مبلغ تکمیلی نیستند.
معاون عمرانی اس��تاندار تهران درباره 
نب��ود آب و ب��رق و گاز در بعض��ی از 
واحده��ای مس��کن مهر یادآور ش��د: 
اس��تانداری 80 میلیارد تومان و وزارت 
نی��رو نیز ب��ه همین می��زان اختصاص 
داده اس��ت تا مش��کل نب��ود آب، برق 
 و گاز واحده��ای مس��کن مه��ر ح��ل 

شود.

جهان نما

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
گفت: برخی در مجلس هس��تند که نمی خواهند 
بر آن ها نظارت ش��ود و من اس��ناد فساد اداری 
و مال��ی ش��ان را دارم که به طور حت��م آن ها را 
تحویل شورای نگهبان می دهم تا شورای نگهبان 
صالحیت ش��رکت این ها در انتخابات را بررسی 
کن��د. به گزارش مهر، احم��د توکلی رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس در دوازدهمین دوره نشست 
س��االنه اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان 
مس��تقل با تأکید بر ویژگی های شخصیتی رهبر 
معظم انقالب به عنوان عالم مسلط اسالم شناس و 
سیاستمدار با تجربه گفت: باید خودمان را همواره 
در معرض اش��ارات ایش��ان قرار دهیم تا با مبانی 
فکری و نظری ایشان هم افق شویم.  نماینده مردم 
تهران در مجلس ش��ورای اسالمی، با بیان این که 
رهبری همواره مدافع انتقاد بوده است، گفت: نباید 
تنها به عیب ها و ضعف ها پرداخت چرا که این 

باعث یأس و ناامیدی می شود.

وی اف��زود: نباید فقط روی ن��کات مثبت مانور 
داد که این نیز باعث خودش��یفتگی می ش��ود و 
در ضمن هر عملکرد فوق توقف و س��کون را به 

همراه خواهد داشت. 
وی در همین راستا به نقد سیاست های اقتصادی 
دولت پرداخت و خاطرنشان کرد: البته دولت در 
مهار تورم انتظاری ش��ش ماه ابتدایی سال موفق 
بوده اس��ت.  توکلی در بخشی از سخنان خود با 
اش��اره به ضعف های فرهنگی بیان داشت: اولین 
بار در دولت آقای هاش��می ب��ود که مقام معظم 
رهبری مس��أله تهاجم فرهنگی را مطرح کردند و 
وقتی دیدند توجهی نمی شود فرمودند که این یک 

شبیخون فرهنگی است.
توکلی در ادامه در پاس��خ به سئوالی مبنی بر این 
که رفتار رس��انه متعلق به شما یعنی سایت الف 
و شخص ش��ما به نقد واقع بینانه شباهت ندارد، 
گف��ت: انتفادهایی که می کنم ش��کر نعمت نظام 
اسالمی نیست، باید بگویم که تازه انتقادهای من 

خیلی کم است، اگر در ظرفیت جامعه می بود و 
باعث مش��کل برای نظام نمی شد، انتقادهای من 

خیلی بیشتر از وضع فعلی بود.
 وی ادام��ه داد: البته م��ن طبق وظیفه دینی خودم 
چیزهایی را که می دانم می گویم. نکات مثبت را 
هم گفتم که دولت در مهار تورم موفق بوده و اگر 
کینه ورزی یا رابطه عاطفی  با دولت داشتم اینگونه 

عمل نمی کردم.
 رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: در موضوع خصوصی کردن بانک مرکزی 
این من بودم که از نظر احمدی نژاد دفاع کردم و 
دیدم در این مسأله حق با اوست. مشی من مشی 
یک مس��لمان انقالبی اس��ت و البته بدون این که 

بگویم از اشتباه منزه هستم.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
همچنین در خصوص سرنوشت طرح نظارت بر 
نمایندگان گفت: موضوع نظارت بر نمایندگان در 
مجلس هفتم مطرح شد و می گفتند که علنی نکنید 
چرا که رأی نمی آورد و بی آبرو می شویم! اما در 
مجلس هشتم من از حدود 150 نفر امضا گرفتم 
برای این طرح و من به آقای رئیس مجلس گفتم 
ک��ه امروز رأی  بگیر و او گفت که رأی نمی آورد 
و م��ن هم گفتم اگر االن رأی نیاورد بعد هم رأی 
نخواهد آورد، هرچه فاصله از بیانات آقا بیش��تر 
شود بدتر اس��ت و اینها فراموش می کنند، زودتر 

رأی گیری کنید.
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی 
 اظه��ار داش��ت: برخ��ی در مجلس هس��تند که
 نمی خواهند بر آن ها نظارت ش��ود و من اسناد 
فس��اد اداری و مالی شان را دارم که به طور حتم 
آن ها را تحویل شورای نگهبان می دهم تا شورای 
نگهبان صالحیت ش��رکت این ها در انتخابات را 
بررس��ی کند. همین زد و بند هاست که موجب 
می شود آدم های بی لیاقت محض رئیس کمیسیون 
شوند و دانایان  کنار گذاشته می شوند. امثال این 

نمایندگان مشکالت ساختاری و اخالقی دارند.

رئیس واحد شناسایي و بررسي هاي راکتوري مرکز 
تحقیقات کاتالیست پژوهشگاه صنعت نفت گفت: 
مصرف انواع کاتالیس��ت هاي صنعتي در کشور به 
بیش از 2 هزار تن در سال مي رسد که با دستیابي 
به دانش فني تولید آن، از خروج سالیانه بیش از ۷0 

میلیون دالر ارز از کشور جلوگیري شده است.
 به گزارش ایرنا از ش��رکت ملي نفت ایران، احمد 
فضل اللهي اظهار داش��ت: هم اکنون مش��کالت و 
انحصار ناشي از اعمال تحریم ها بر ضد کشورمان 
در زمینه تهیه کاتالیست هاي مورد نیاز شکسته شده 

است. 
وي یادآور ش��د: پ��س از تأیی��د و کنترل کیفیت 
کاتالیس��ت هاي تولید شده در داخل کشور توسط 
واحد شناس��ایي و بررس��ي هاي راکت��وري مرکز 
تحقیقات کاتالیس��ت پژوهش��گاه صنعت نفت، 
بس��یاري از این تولیدات در صنایع پاالیش��گاهي 
و پتروش��یمیایي ایران به کار گرفته ش��ده اند. این 

 مقام مسئول تصریح کرد: فرآیندهاي کاتالیستي از
 مهم ترین و کلی��دي ترین عملیات صنایع نفت، 
گاز، پتروشیمي و شیمیایي کشورهاي توسعه یافته و 
درحال توسعه هستند که در تولید انواع سوخت ها 
و طیف وسیعي از فرآورده هاي میاني و نهایي مورد 
نیاز جامعه نقش مؤثري دارند. فضل اللهي افزود: تا 

پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، مجموع مصرف 
کاتالیست هاي صنعتي کشور به بیش از پنج هزار تن 
در سال و با ارزشي معادل 200 میلیون دالر خواهد 

رسید. 
وي ب��ا بیان این که هم اکن��ون ارزش بازار جهاني 
انواع کاتالیست ها بیش از 9 میلیارد دالر است، گفت: 
مصرف این مقدار کاتالیست در سطح جهان باعث 
تولید حدود چهار هزار میلیارد دالر سوخت و انواع 

مواد شیمیایي و پتروشیمیایي شده است. 
 فضل الله��ي اف��زود: در کش��ور م��ا نی��ز تم��ام 
پاالیشگاه هاي نفت و گاز، مجتمع هاي پتروشیمي، 
کارخانجات شیمیایي، مجتمع هاي فوالد و برخي از 
کارخانجات تولید محصوالت غذایي در تولید خود 
از طیف گسترده اي از کاتالیست ها بهره مي گیرند، 
به طوري که سالیانه مقادیر زیادي ارز صرف خرید 
کاتالیست هاي مورد نیاز از شرکت هاي تولید کننده 

خارجي شده است.

خرسند: 
از هر ابزاري براي باشكوه بودن انتخابات 

استفاده نكنیم
ی��ک عضو ش��وراي مرکزي حزب مؤتلفه اس��المي گفت: براي پرش��ور 
کردن انتخابات نباید از هر ابزاري استفاده کرد. حجت االسالم و المسلمین 
محمد خرسند در گفتگو با ایسنا، با بیان این که وجود وحدت و همدلي از 
دستاوردهاي بزرگ انقالب اسالمي است و باعث پیروزي انقالب نیز شد 
اظهار کرد: امام راحل و مقام معظم رهبري همواره بر این نکته تأکید داشتند 
که وجود اتحاد و همدلي در میان مسئوالن با مردم و مسئوالن با مسئوالن امر 
مهمي است. وي با بیان این که این نوع وحدت ها با یکدیگر علت محدثه و 
مقنیه به حساب مي آید خاطرنشان کرد: عللي که باعث به وجود آمدن انقالب 
اسالمي شده است همان علل باعث بقاي انقالب اسالمي نیز شده است و 
یکي از آن اصول وحدت و همدلي به شمار مي رود، به همین جهت رهبر 

معظم انقالب وحدت و همدلي را یک نیاز ضروري و اساسي دانسته اند.
خرسند گفت: در این مقطع اساسي و تاریخي که انقالب در حال ثمردهي 
اس��ت و در حال صدور انقالب اس��المي مان به کشورهاي دیگر هستیم و 
ملت هاي مصر و یمن و ... از ما الگو مي گیرند بی شک دشمنان ما به دنبال 

این هستند که به بهانه هاي مختلف به طبل اختالفات بکوبند.
این عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه  اسالمي همچنین با اشاره به برگزاري 
انتخابات مجلس شوراي اسالمي در انتهاي سال جاري اظهار کرد: در مسیر 
منتهي به انتخابات، مسئوالن، صاحبان تریبون ها و افراد باید مراقب باشند که 
در مواضع و بیانیه هایشان امنیت کشور را یک اصل بدانند و دشمن را ناامید 
کنند. وي تأکید کرد: در این راستا مسئوالن در اولویت هستند و باید بدانند 
که تریبونشان متعلق به یک شخص نیست بلکه این تریبون ها متعلق به جامعه 
و نظام است. وي »وجود بي بصیرتي و عدم درک حساسیت زماني را عاملي 
در جهت شکل گرفتن کدورت ها و بددلي ها« عنوان و اظهار کرد: همه باید 
به فرموده مقام معظم رهبري هوشیار باشند و بدانند در این مقطع تعیین کننده 
و تاریخي، اختالفات و کدورت ها مانع از ایفاي وظایف بزرگ ملت ایران و 
نظام اسالمي خواهد شد. خرسند تأکید کرد: ایران و نظام اسالمي را محصور 
ک��ردن به محدوده  جغرافیاي ایران و دام��ن زدن به اختالفات جفا به نظام 
اسالمي و خون شهداست. بنابراین باید تالش کرد که در سال جهاد اقتصادي 
احساس کار، تحرک و نشاط یک ضرورت اساسي در کشور قلمداد شود. 
این عضو شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسالمي در ادامه با بیان این که نباید 
تنور انتخابات را به صورت افراطي گرم کرد گفت: درست است که ما یک 
انتخابات هرچه باشکوه مي خواهیم، اما براي برگزاري یک انتخابات پرشور 
نباید از هر ابزاري استفاده کرد، چنانچه استفاده از جو دروغ و تهمت و وجود 
دوگانگي و اختالف سلیقه ها باعث مي شود امنیت کشور به مخاطره بیفتد و 

موجب ناامیدي و مأیوس کردن مردم شود.

پیكر سردار شهید جان نثاري 
در اصفهان تشییع شد

مراس��م تشییع پیکر سردار ش��هید عباس��علي جان نثاري فرمانده گروه 
توپخانه و موشکي و پدافند هوایي 15 خرداد اصفهان در اصفهان برگزار 
ش��د. به گزارش ایسنا، با حضور اقشار مختلف مردم مراسم تشییع پیکر 
سردار سرتیپ پاسدار عباس��علي جان نثاري که در درگیري با گروهک 
تروریس��تي پژاک در روز 16 شهریور در شمال غرب کشور به شهادت 
رسید، برگزار شد. ش��هید جان نثاري که از جانبازان جنگ تحمیلي بود، 
فرماندهي گروه توپخانه، موشکي و پدافند هوایي 15 خرداد سپاه صاحب 
الزمان)عج( استان اصفهان را به عهده داشت. در این مراسم سردار عراقي، 
جانشین فرمانده نیروي زمیني سپاه پاسداران انقالب اسالمي اظهار کرد: از 
خصوصیت بارز شهید جان نثاري عشق به والیت و روحیه شهادت طلبي 
بود و به آرزوي خود که ش��هادت بود رس��ید. وي افزود: سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي این آمادگي را دارد که با تمام قدرت از دس��تاوردهاي 
انقالب و تمامیت ارضي کشور محافظت کند. بر اساس این گزارش پیکر 

این شهید صبح دیروز در گلستان شهداي اصفهان به خاک سپرده شد.

مسئوالن نیروی هوایی ارتش:
مسأله سقوط هواپیماي نظامي 

ربطي به رزمایش ندارد
صب��ح دیروز ی��ک فرون��د هواپیماي آموزش��ي نظامي ب��ه دلیل نقص 
فن��ي در آس��مان تبریز س��قوط ک��رد ولي خلب��ان آن با مه��ارت خود، 
هواپیم��ا را پی��ش از س��قوط از مناط��ق مس��کوني دور کرده ب��ود. به 
گ��زارش ایس��نا، این هواپیماي آموزش��ي نظامي تک سرنش��ین پیش از 
س��قوط با مهارت خلبان به یک نقطه غیرمس��کوني هدایت ش��ده بود 
 و بدین ترتیب این حادثه حداقل خس��ارت مالي را بر جاي گذاش��ت. 
خلبان نیز با استفاده از چتر نجات جان سالم به در برده و هیچکس دیگر 
نیز صدمه جاني ندیده است. نیروي هوایي ارتش مهارت خلبان ایراني این 
هواپیما را قابل تقدیر دانسته و اظهار کرده است که این خلبان با هدایت 
بي نظی��ر خود هواپیما را از منطقه مس��کوني عبور داده و به منطقه اي که 

هیچکس نبوده، هدایت کرده است. 
مسئوالن نیروي هوایي ارتش همچنین خاطرنشان کرده اند که هوا و فضا 
همواره آبس��تن سانحه اس��ت و هزاران اتفاق در آن مي افتد و این مسأله 
ربطي به رزمایش ندارد. این اتفاقات همیشه و در همه جا مي افتد و هوا 

و فضا همواره از این اتفاقات داشته است.

توکلی:

اسناد فساد مالی و اداری برخی نمایندگان را 
تحویل شورای نگهبان می دهم

با دستیابي به دانش فني تولید کاتالیست ها محقق شد؛
جلوگیري از خروج ساالنه 70 میلیون دالر ارز از کشور

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

اسنادي که افشا مي شود 
تعهد انگلیس و آمریكا 

به حفظ جان سیف االسالم قذافي
اس��ناد به دست آمده از س��رویس هاي اطالعاتي لیبي پس از تصرف مقر آنها 
توسط انقالبیون، نشان مي دهد که سازمان هاي جاسوسي انگلیس و آمریکا تعهد 
بلندمدتي براي حمایت و حفاظت از سیف االسالم قذافي پسر حاکم سابق لیبي 
داده اند.  به گزارش ایرنا، روزنامه انگلیسي گاردین فاش کرد که پلیس متروپلیتن، 
اسکاتلندیارد )پلیس آگاهي( و سرویس هاي اطالعاتي انگلیس براي حفاظت از 
پسر 38 ساله معمر قذافي تمام قواي خود را متحد کرده بودند. بر اساس اسناد 
فاش شده، پس از آشکار شدن سوء قصد احتمالي به جان وي که در سال 2004 
در لندن به س��ر مي برده است، س��ازمان هاي امنیتي و انتظامي انگلیس از وي 
حمایت مي کردند. همچنین فاش شده است که وي چندبار در کاخ باکینگهام با 
پرنس اندرو مالقات داشته و در زمان سپري کردن دوره دکتراي خود در انگلیس، 
کمک هایي با دستور مستقیم توني بلر نخست وزیر پیشین انگلیس دریافت کرده 
است. براساس نامه دیگري که از سازمان جاسوسي سیا در لیبي یافت شده است، 
س��یف االسالم در فهرس��ت افراد در خطر قرار داشته که باید پاسداري شوند. 
سیف االسالم تا چند ماه پیش از دیدگاه غربي ها یک اصالح طلب و مغز متفکر 
جریان نزدیکي طرابلس به غرب محسوب مي شد. وي که تحصیلکرده انگلیس 
و مسلط به زبان انگلیسي است، بنیاد بین المللي قذافي را در پوشش اعمال خیریه 
اداره مي کرد که نقش اصلي در بسیاري از رخدادهاي سراسر جهان اسالم، اروپا 
و آمریکا را در دو دهه اخیر ایفا کرده اس��ت. در س��ال هاي نخست حکومت 
جورج بوش رییس جمهوري سابق آمریکا، سیف االسالم تشکیل نشست هاي 
متعددي را میان مقامات بلندپایه این کشور و لیبي ترتیب داد که اوج آن عادي 
سازي روابط طرابلس با واشنگتن در سال 2006 بود. وي همچنین ابزار سودمند 
غرب براي تحت فشار قرار دادن لیبي در سال 2003 براي دست کشیدن از برنامه 
هسته اي اش بود. پیش از آغاز ناآرامي ها در لیبي، رسانه هاي این کشور از سیف 
االسالم به عنوان بخت اول جانشیني معمر قذافي یاد کرده بودند، اما اکنون همراه 
پدرش از سوي دادگاه الهه به اتهام ارتکاب جنایت بر ضد بشریت تحت تعقیب 
است. سازمان پلیس بین الملل )اینترپل( نیز چند روز پیش براي بازداشت این 
دو فرد، اخطار قرمز صادر کرد. در همین راستا، سازمان عفو بین الملل نیز چند 
روز پیش خواستار تسریع در بازداشت و تحویل فوري این افراد به دادگاه جنایي 
بین المللي شد. در پي کشف مدارک و اسناد دیگري، مشخص شد که انگلیس 
و ایاالت متحده آمریکا در بازداشت و شکنجه عبدالحکیم بلحاج یکي از سران 
انقالبیون لیبي در زندان هاي معمر قذافي دست داشته که وي نیز عذرخواهي 

لندن و واشنگتن را خواستار شده است.

در پي حمله به سفارت رژیم صهیونیستي؛
در مصر وضعیت هشدار کامل اعالم شد

در پي حمله مردم انقالبي مصر به س��فارت رژیم صهیونیستي در قاهره، مصر 
اعالم وضعیت هشدار کامل اعالم کرد. خبرگزاري قطر با اعالم این خبر، افزود 
که منصور االیساوي وزیر کشور مصر در این کشور وضعیت هشدار کامل اعالم 

کرد، ضمن این که دولت براي بررسي بحران کنوني جلسه فوري تشکیل داد. 
بنابر این گزارش، سفیر رژیم صهیونیستي در ساعات اولیه بامداد شنبه قاهره را به 
سوي فلسطین اشغالي ترک کرده است. این درحالي است که ایهود باراک وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستي از لئون پانه تا همتاي آمریکایي خود درخواست کمک 
کرده تا از سفارت صهیونیست ها در قاهره دفاع کند. در جریان این درگیري ها 
که طی آن مردم به سوي سفارت رژیم صهیونیستي راهپیمایي کردند یک نفر بر 
اثر سکته قلبي جان باخت و 448 تن مجروح شدند. گزارش تلویزیون دولتي 
مصر حاکي است که راهپیمایان کامیون هاي پلیس را آتش زده و به مراکز محلي 
پلیس حمله برده اند. روابط بین مصر و رژیم صهیونیس��تي به ویژه پس از 18 
اوت )2۷ مرداد( که پنج پلیس مصري که در حال تعقیب مبارزان در مرز مصر 
و فلسطین اشغالي بوده اند توسط نیروهاي صهیونیستي به قتل رسیدند، به ویژه 

همراه با تنش بوده است.

الوروف خواستار خویشتنداري ژاپن در 
موضوع عقد قرارداد صلح با روسیه شد

سرگئي الوروف وزیر امور خارجه روسیه، خواستار خویشتنداري ژاپن در موضوع 
عقد قرارداد صلح با روسیه و احترام به حق حاکمیت این کشور بر جزایر کوریل 
شد.  به گزارش ایرنا به نقل از اطالعیه وزارت امور خارجه روسیه، الوروف در 
گفتگوي تلفني با کویتیرو گمبو همتاي ژاپني خود، هنگامي که طرف ژاپني مسأله 
عقد قرارداد صلح با روسیه را مطرح کرد، خواستار گفتگو در این زمینه در شرایط 
و با لحن آرام شد. وزیر امور خارجه روسیه، بر لزوم پرهیز از طرح پیش شرط 
در گفتگوهاي مسکو و توکیو در زمینه قرارداد صلح تأکید کرد. وي گفت: شرایط 
این مذاکرات باید به گونه اي باشد که اظهارات مقام هاي ژاپني مبني بر غیرقانوني 
بودن مالکیت روسیه بر جزایر کوریل جنوبي، غیرقابل قبول خوانده و بر لزوم 
همکاري هاي گسترده دو کشور در عرصه هاي مختلف تاکید شود. الوروف 
اظهار داشت: طرف روسي آماده است تا همکاري ها با ژاپن را از جمله در عرصه 
بازسازي این کشور و رفع عواقب ناشي از بالیاي طبیعي در ژاپن توسعه دهد و با 
توکیو در زمینه تأمین امنیت منطقه آسیا و اقیانوس آرام با توجه به ابتکارات روسیه 
در این عرصه تشریک مساعي کند. وزیر امور خارجه روسیه همچنین در باره 
پرواز دو بمب افکن راهبردي توپولف-95 ام.اس روس��یه در آب هاي پیرامون 
ژاپن اظهار داش��ت: هواپیماهاي روسي بر فراز محدوده هاي آبي آزاد و مطابق 
با اصول بین المللي پرواز کردند. وي عزم توکیو را براي توسعه همکاري ها با 
 مسکو در عرصه مدرن سازي و اجراي طرح هاي انرژي و طرح هاي سودمند در
 عرصه هاي دیگر و تأمین امنیت منطقه آس��یا و اقیانوس آرام مورد تأکید قرار 

داد. 

زارعی:
اولین قربانیان استقرار سپر موشكی،

 مردم ترکیه هستند
یک کارشناس مسائل خاورمیانه تاکید کرد: اولین قربانیان استقرار سپر موشکی در 
ترکیه مردم این کشور هستند و مردم مسلمان ترکیه نباید اجازه دهند که این کشور 

وارد یک ماجرای امنیتی طوالنی مدت با جهان اسالم شود.
 س��عداله زارعی در گفتگو با مهر، در خصوص اس��تقرار سپر موشکی ناتو در 
ترکیه گفت: سپر موش��کی یک سامانه تهاجمی، اطالعاتی و جاسوسی است 
که غربی ها س��ال هاس��ت آن را به صورت ی��ک آرزو دنبال می کنند و مایل 
هس��تند که از طریق یک س��امانه تهاجم��ی و پایگاه ق��وی اطالعاتی بتوانند 
منطقه وس��یعی از آس��یا را که در شعاع آن کش��ورهای قدرتمند آسیا قرار می 
گیرن��د کنترل کنند. وی با بیان این که برد این سیس��تم 4۷00 کیلومتر اس��ت 
گفت: این موضوع به این معنی اس��ت که این س��امانه به دنب��ال کنترل ایران، 
 چی��ن، هند، روس��یه و کنت��رل هرچیزی ک��ه در این محدوده اتف��اق می افتد 

باشد. 
این کارشناس مسائل خاورمیانه با تأکید بر این که مهم ترین هدف این سامانه 
کشور ترکیه است، اظهار داشت: کشورهای عضو ناتو با استقرار سامانه موشکی 
در ترکیه به دنبال این هستند تا یک کشور اسالمی را درگیر این پدیده کنند تا 
بتوانند از طریق درگیر کردن ترکیه با جهان اسالم بخش عظیمی از این انرژی در 
دنیای اسالم را به هرز ببرند. وی تصریح کرد: اعضای ناتو به دنبال این هستند تا 

همگرایی به وجود آمده در جهان اسالم را به واگرایی تبدیل کنند.

اجراي 450 میلیارد ریال پروژه بهداشتي در تهران

معاون عمرانی استاندار تهران خبر داد:
هزینه 80میلیارد تومانی برای رفع مشكل آب،

برق و گاز مسكن های مهر
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 ناهید شفیعی
س��االنه یک میلیون و500 هزار تن ان��واع فرآورده های 
لبنی در استان اصفهان تولید می شود در حالی که امکان 
ظرفیت کارخانجات لبنی اس��تان بی��ش از 2 میلیون تن 

است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
در مراس��م افتتاح ی��ک کارخانه  لبنی)ماهک اس��پادانا( 
 در ش��هرک صنعتی کمش��چه شهرس��تان برخوار گفت: 
هم اکنون تولید شیر خام کشور 9 میلیون و 500 هزار تن 
در س��ال است که تا پایان برنامه پنجم توسعه، این میزان 

به 14 میلیون تن افزایش می یابد.
اصفهان نخستین تولیدکننده شیر کشور

اصغرمحس��ن زاده کرمانی با اشاره به تولید ساالنه 900 
هزار تن ش��یر خام در اصفهان گفت: با این س��هم 9/4 
درصدی، استان اصفهان نخستین تولیدکننده شیر خام در 

کشور به شمار می آید.
وی درباره برخی از مش��کالت دامداری ها و واحدهای 
تولید ش��یر گفت: این واحدها بیش از هر چیز خواستار 
افزایش قیمت محصوالت خود بودند که در مرحله اول 

این اتفاق رخ داده و در حال حاضر مشکلی نداریم.
کرمانی کل میزان ش��یر مصرفی کش��ور و اصفهان را به 
ترتیب 320 و 19 هزار تن در س��ال اعالم کرد و گفت: 
با این حال س��رانه مصرف شیر در استان اصفهان ساالنه 
صد کیلوگرم اس��ت اما این رقم در کشور به حدود 126 

کیلوگرم می رسد.
وی ب��ا تأکید بر این ک��ه  اصفهان در زمین��ه راه اندازی 
واحدهای فرآوری شیر دارای ظرفیت های خوبی است، 
گفت: در ح��ال حاضر عالوه بر ۷2 واح��د تولیدکننده 
محصوالت لبنی، 9 واحد صنعتی در زمینه تولید بستنی 
فعالند و بخش��ی از محصوالت خود را به اس��تان های 

دیگر و حتی خارج از کشور صادر می کنند.
اصفهان به اشباع رسیده است

همچنی��ن به گفت��ه مدیر ام��ور باغبانی س��ازمان جهاد 
کش��اورزی استان، بیش از شش درصد بستنی کشور در 
اصفهان تولید می ش��ود و  از این نظ��ر در جایگاه هفتم 

تولید بستنی قرار می گیرد.

وی ب��ا توجه به ظرفیت ها و واحده��ای تولیدی ایجاد 
ش��ده در اس��تان برای تولید و فرآوری محصوالت لبنی 
گفت: می توان گفت اصفهان در این زمینه به حد اش��باع 
رس��یده و بنابراین مجوز جدیدی ب��رای احداث صنایع 

لبنی صادر نمی شود.
کرمانی ظرفیت اس��می کارخانجات فعال در اس��تان را 
بی��ش از 2 میلی��ون و 300 هزار تن در س��ال اعالم کرد 
و گفت: این رقم یک و نیم برابر ش��یر خامی اس��ت که 
از واحدهای تولیدی اس��تان به صنایع فرآوری  تحویل 

داده می شود.
وی کیفی��ت محصوالت لبنی این کارخانجات را در حد 
استانداردهای صادراتی دانست و گفت: عالوه بر ارسال 

این محصوالت، بخش مح��دودی از تقاضای بازارهای 
خارجی نیز برای ش��یر خام اس��ت که نی��از به فرآوری 

ندارد.
سرانه مصرف بستنی در اصفهان 4/۲ لیتر

 محس��ن زاده کرمانی مصرف س��رانه بستنی در اصفهان 
را ح��دود 4/2 لیت��ر و نزدیک به میانگین کش��ور عنوان 
ک��رد و گفت: ب��ا توجه به ظرفیت های ایجاد ش��ده در 
کارخانه های لبنی، تا دو برابر میزان فعلی امکان جذب و 
فرآوری شیر وجود دارد که باید از این امکانات استفاده 
کرد. با این وجود وی مهم ترین مش��کل صنعت ش��یر 
اس��تان اصفهان را کمبود س��رمایه در گردش بیان کرد و 
گفت: در صورتی که بانک های عامل همکاری بیشتری 

برای پرداخت تسهیالت و تزریق نقدینگی داشته باشند، 
ش��اهد رش��د و ش��کوفایی بیش��تر کارخانجات شیر و 

محصوالت لبنی خواهیم بود.
به گفته وی، س��االنه یک میلیون و500 ه��زار تن انواع 
فرآورده های لبنی نیز در استان اصفهان تولید می شود در 
حالی که امکان تولید بیش از 2 میلیون تن ش��یر در این 

استان وجود دارد.
محس��ن زاده افزود:  هم اکنون ش��یر مازاد بر نیاز استان 
اصفه��ان 35 درصد اس��ت که ب��ه تازگی ب��ا صادرات 
حدود20 تن ش��یر مایع ب��ه یکی از کش��ورهای حوزه 
خلیج ف��ارس، امکان صادرات 100 ت��ن در روز فراهم 

شده است.
کمبود سرمایه در گردش صنایع لبنی

رس��ول کالنتری مدیرعامل ش��رکت فرآورده های لبنی 
ماهک اس��پادانا نیز با اش��اره به کمبوده��ای مالی برخی 
از کارخانجات لبنی گفت: فاز نخس��ت این کارخانه که 
خط تولید بس��تنی بود پس از چهار ماه فعالیت آزمایشی 
 و دریاف��ت اس��تانداردها و مجوزه��ای م��ورد نی��از به 
بهره برداری رس��یده ام��ا بانک کش��اورزی با پرداخت 
تسهیالت برای راه اندازی فاز دوم کارخانه موافقت نکرد 

و خط تولید محصوالت لبنی شرکت ناتمام ماند.
وی همچنی��ن با تأیید ای��ن موضوع که ب��ازار فرآوری 
محصوالت لبنی در اصفهان اش��باع ش��ده گفت: با این 
حال هنوز بازار مصرف تشنه محصوالت جدید و متنوع 
 اس��ت و از این نوع محص��والت رقابت پذی��ر در بین 

مصرف کنندگان استقبال می شود.
کالنتری بر این اساس بازار مصرف اصفهان را جوابگوی 
تولیدات صنایع ش��یر دانس��ت و گفت: حتی سود پایین 
برخ��ی محصوالت، با تولید و عرض��ه انبوه قابل جبران 

می باشد.             
مدیر عامل ش��رکت فرآورده های لبنی ماهک اس��پادانا، 
س��رمایه گذاری ش��خصی و دولتی صورت گرفته برای 
راه ان��دازی ای��ن کارخان��ه را 4 میلی��ارد و 300 میلیون 
تومان برش��مرد و گفت: به دلیل حضور برندهای قوی 
و معروف ت��ر در بازار، در حال حاضر محصوالت ما به 

استان های دیگر و کشور عراق صادر می شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
همه نمایندگان مجلس، نماینده ملت هستند و در نهایت 

همه در برابر ملت، مسئول و پاسخگو هستیم.
محمدکریم ش��هرزاد درباره اجرای پ��روژه  تونل گالب 
در اس��تان چهارمحال  و بختیاری اظه��ار کرد: پروژه های 
گالب یک و دو مراحل مطالعاتی، کارشناسی، مصوبات 
و اجرای خود را براس��اس مقررات کشور طی کرده اند و 
همچنین باید اش��اره کرد که پ��روژه انتقال آب به فالت 

مرکزی نیز مصوبه مجلس را دارد.
وی ادامه داد: اگر نمایندگان پیرامون این طرح، مطلب یا 
گالیه ای دارند باید براس��اس اصول کارشناسی در صدد 
حل آن برآمد و در شرایطی که میلیاردها تومان پول ملت 
در اجرایی شدن این پروژه ها صرف شده است، ممانعت 
در اجرای پروژه ها منطقی به نظر نمی رس��د و باید توجه 
داش��ت که پروژه های نیمه تمام باعث تش��دید تورم در 

کشور می شود.
نماین��ده مردم اصفهان در خانه مل��ت تصریح کرد: همه 
نماین��دگان در مجلس ش��ورای اس��المی، نماینده ملت 
هستند و باید توجه داشت که نمایندگان استان چهارمحال 
و بختیاری در مقابل مردم اس��تان اصفهان نیز مسئولند و 

این مس��أله درباره نمایندگان اس��تان اصفهان نیز صادق 
است، یعنی ما نیز باید در برابر مردم استان چهارمحال و 
بختیاری پاسخگو باشیم و در نهایت همه در برابر ملت، 

مسئول و پاسخگو هستیم.
ش��هرزاد درباره مش��کالت مردم اس��تان اصفهان به دلیل 
خشکس��الی زاینده رود نیز یادآور ش��د: هم��ه مردم در 
حوزه زاینده رود با مش��کالت خشکسالی، کاهش سطح 
آب و دغدغ��ه کش��اورزان در آبیاری و مس��ائل مربوط 
به آن روبه رو هس��تند و این روش��ی که دوس��تان ما در 
چهارمحال و بختیاری هر از چند گاهی در راستای توقف 
پروژه اتخاذ می کنند، نه تنها برای مردم اس��تان اصفهان، 
بلکه ب��رای مردم چهارمح��ال و بختیاری نی��ز نفعی در 
بر ن��دارد، زیرا به طور حتم این پروژه ه��ا باعث آبادانی 
 و اش��تغال در اس��تان چهارمحال و بختیاری نیز خواهد

شد.
وی اظهار کرد: باید نمایندگان به مصوبات مجلس احترام 
بگذارند. اگر هر استان باالدست در یک طرح یا برنامه ای 
که پروژه ای درقالب چند استان است بخواهد مانع ایجاد 
کند، اداره کشور با مشکالت عدیده روبه رو خواهد شد و 
باید توجه داشت که آب مانند نفت و جنگل و سایر منابع 

طبیعی در یک کشور به همه مردم تعلق دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان 
این که »تأخیر سه ساله ای را در پروژه انتقال آب به فالت 
مرکزی شاهدیم« خاطرنش��ان کرد: باید از دولت محترم 
پرس��ید چرا و به چه دلی��ل پروژه انتق��ال آب به فالت 
مرکزی ایران با تأخیر بس��یاری روبه رو ش��ده است، در 
شرایطی که این پروژه سه سال است به تصویب مجلس 

رسیده است؟
شهرزاد افزود: در حال حاضر حدود 490 میلیون مترمکعب 
آب پشت سد زاینده رود است و باید در راستای مدیریت 
آب موجود برنامه ریزی هایی در بازده زمانی میان مدت و 
بلندمدت داشته باشیم. باید به سمت رفع موانع و اجرایی 
ش��دن پروژه ها گام های محکم��ی برداریم و تمام تالش 

خود را برای مدیریت آب موجود به کار بریم.
وی درب��اره اقدام��ات صورت گرفته توس��ط نمایندگان 
اصفهان در راس��تای بهبود و بازگش��ت به دوران طالیی 
زاینده رود گفت: نمایندگان ابزارهای نظارتی خاص خود 
را دارند و می توانند براساس قانون از این ابزارها حداکثر 
استفاده را داشته باشند. ما نیز به عنوان نمایندگان اصفهان 

از این ابزارها استفاده کرده ایم و خواهیم کرد.

نماینده مردم اصفهان در خانه ملت با اش��اره به کارها و 
اقدامات صورت گرفته در زمینه پروژه های مورد مشاجره 
بین استان اصفهان و چهارمحال  و بختیاری تصریح کرد: 
ما نمایندگان و مسئوالن، استان چهارمحال  و بختیاری را 
ب��ه جای جلوگیری از اجرایی ش��دن پروژه ها به گفتگو، 
مذاکره و همکاری جمعی در راس��تای منافع مش��ترک و 
آینده حوزه زاینده رود دعوت می کنیم و هر جا که بحثی 
وجود داش��ت بر اساس نظرات کارشناسان عمل خواهد 

شد.

مدیر عامل اتحادیه ش��رکت های تعاونی تولیدکنندگان 

محص��والت گلخانه ای اس��تان اصفهان گف��ت: عالقه 
ب��ا بهره من��دی از علم باع��ث موفقی��ت تولیدکنندگان 

محصوالت گلخانه ای خواهد شد.
 رض��ا ذوالفقاری اظهار کرد: م��ا ناچاریم برای رقابت 
در ب��ازار جهان��ی و داخلی به عل��وم و تکنولوژی روز 
مجهز ش��ویم تا بتوانیم از عه��ده هزینه ها برآییم و این 
دیدگاه باید از س��اختار اولیه تا تأمی��ن نهاده، در روند 
تولید رعایت ش��ود تا تولیدات را با کیفیت مثبت ارائه 
دهی��م و پایدار بمانیم و در این امر واضح اس��ت که با 

روش سنتی دوام این کار میسر نیست.
ای��ن تولیدکننده محص��والت گلخانه ای ب��ه تأثیر قابل 
توجه هدفمندی یارانه ها، در بخش کشاورزی و به ویژه 

گلخانه ها اش��اره کرد و افزود: ما بیشتر از هر چیزی به 
مصرف آب، برق، گاز و گازوئیل در تولید محصوالت 
نیازمندیم و از این بابت با مش��کالتی روبه رو شدیم و 
با این حال روند رو به توس��عه ای برای ما ایجاد ش��ده 

است.
وی ادام��ه داد: ب��ا توجه ب��ه این که بی��ش از نیمی از 
گلخانه های اس��تان به روش سنتی و غیراستاندارد اداره 
می ش��ود و حتی اس��تفاده از وام های تخصیصی نیز در 
بهینه کردن گلخانه ها مش��کل ما را حل نکرده است، از 
مس��ئوالن می خواهیم در زمینه صادرات و کنترل ورود 
اف��راد غیرمولدی که موجب بروز مش��کالتی برای این 

گروه شده  اند با ما همکاری کنند.

ذوالفق��اری ضم��ن تأکید بر ارزش مطال��ب و مقاالت 
ارائه ش��ده در کنگره باغبانی ب��ه تفاهم، تبادل و تعامل 
ب��ا دانش��گاهیان در اس��تفاده از ثمره تحقیقات اش��اره 
ک��رد و افزود: در کارهای عملیاتی با توجه به ش��رایط 
اقلیمی استان، ما نیازمند استفاده از امکانات دانشگاهی 
هستیم تا بتوانیم در عرصه گل و گیاه با سرمایه گذاری 

بیشتری فعالیت کنیم.
وی ب��ه محدودی��ت و بح��ران آب در اس��تان اش��اره 
ک��رد وگفت: این ام��ر عامل تأثیرگذار در نوع کش��ت 
و برداش��ت ما اس��ت ولی با این ح��ال تولیدکنندگان 
محصوالت گلخانه ای استان اصفهان جایگاه سوم تولید 

گل و گیاه کشور را دارا هستند.

کیفیت نان اصفهان 
قابل مقایسه با استان های دیگر نیست

استاندار اصفهان از ایجاد شهرک نان در شهر کمشچه خبر داد و گفت: کیفیت نان این شهرستان قابل 
قیاس با استان های دیگر نیست. 

 علیرض��ا ذاک��ر اصفهان��ی ادامه داد: امس��ال بی��ش از دو هزار پ��روژه عمرانی در اس��تان اصفهان به
 بهره برداری می رس��د که در ش��ش ماه نخست س��ال جاری بیش از یک هزار پروژه عمرانی افتتاح 

شد. 
وی ب��ا بیان اینکه مدیریت اس��تان اصفهان در صدد اس��تفاده از تمام ظرفیت ها ب��رای ادامه حیات و 
فعالیت واحدهای صنعتی در اس��تان است،گفت: مدیریت استان، صنعتگران را شریک خود و متعلق 

به مردم می داند. 
اس��تاندار اصفهان با بیان این که رونق بیشتر صنایع به س��ود استان است، گفت: مدیریت استان تمام 
تالش خود را برای تحقق اهداف صنعتگران در راس��تای دغدغه های آنها با توجه به تنگناهای مالی 

انجام می دهد. 
وی تصریح کرد: استان برای رسیدن به این هدف از تمام ظرفیت ها در ادارات و دستگاه های اجرایی 

استان به ویژه سازمان جهاد کشاورزی بهره می گیرد. 
ذاک��ر اصفهان��ی ب��ا بیان ای��ن ک��ه مدیریت اس��تان درصدد ایجاد ش��هرک نان در ش��هر کمش��چه 
 برخ��وار می باش��د، ادام��ه داد: کیفی��ت ن��ان ای��ن شهرس��تان قاب��ل قیاس ب��ا اس��تان های دیگر

نیست. 

فرودگاه اصفهان برای رسیدن به استانداردها 
سه سالن دیگر نیاز دارد

 مدیرعامل فرودگاه های کشور گفت: سرانه فضای موجود برای هر مسافر فرودگاه در کشور 10 مترمربع 
اس��ت.  محسن اس��ماعیلی در آیین افتتاح پروژه ترمینال حجاج و بهس��ازی پروازی در فرودگاه شهید 
بهشتی اصفهان با اشاره به این که تاکنون تعامل خوبی برای ساخت این پروژه  با پیمانکار صورت گرفته 
اس��ت، اظهار داش��ت: به زودی ترمینال خارجی فرودگاه اصفهان با سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
این بخش در مکان 20 هزار متری احداث می شود. وی افزود: فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان 
تا رس��یدن به استانداردها به سه س��الن پروازی دیگر در قالب سالن رفت زائران، برگشت زائران و دیگر 
پروازهای بین المللی نیاز دارد. اسماعیلی تصریح کرد: برای هر نفر مسافر خارجی 30 متر مربع فضا الزم 
 اس��ت که اکنون 10 متر مربع فضا برای هر مس��افر در اختیار داریم که باید این متراژ افزایش و در کشور 
اس��تاندار سازی شود. وی همچنین از گسترش بخش های مختلف در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی 
اصفهان خبر داد و گفت:  سطوح پرواز 400 هزار متر مربع بهسازی پارکینگ، تاکسی هواپیما، هتل فرودگاه 
و رس��توران و بخش های دیگر در این فرودگاه نیاز اس��ت که طی دو س��ال آینده عملیات عمرانی آن در 
راستای جذب توریست در اصفهان شروع می شود. مدیرعامل فرودگاه های کشور ضمن ابراز خرسندی 
از حفظ  شأن مسافران در ساخت این سازه، از آغاز عملیات تخریب و نیز آغازعملیات اجرایی فاز دوم 
ترمینال کناری ترمینال سه حجاج فرودگاه اصفهان خبر داد. وی ادامه داد: برای ساخت پروژه های مورد 

افتتاح در فرودگاه اصفهان 200 میلیارد ریال از شرکت فرودگاه های کشور هزینه شده است.

صادرات صنعت و معدن اصفهان 
از 500 میلیون دالر گذشت 

سرپرس��ت س��ازمان صنای��ع و معادن اس��تان اصفه��ان، گفت: ب��ا برنام��ه ریزی های انجام ش��ده 
 ص��ادرات بخ��ش صنع��ت و مع��دن در پن��ج ماهه نخس��ت س��ال ج��اری ب��ه 530 میلی��ون دالر 

رسید. 
پرویزی ذخیره مواد معدنی اس��تان اصفهان را بیش از دو میلیارد تن اعالم کرد و افزود: ذخایر مواد 

معدنی در کشور 55 میلیارد تن است. 
وی تأکید کرد: بیش از 300 هزار نفر در بخش صنعت و معدن مش��غول به کار هس��تند که این تعداد 

نیمی از شاغلین استان را تشکیل می دهند. 
وی تصریح کرد: در پنج ماه نخست سال جاری بیش از هفت هزار شغل مستقیم و نزدیک به30 هزار 
فرصت شغلی غیر مستقیم در این بخش ایجاد شده که این تعداد در هشت هزار و 300 کارخانه در 

بخش صنعت و 500 واحد در بخش معدن مشغول به کار هستند. 
پرویزی گفت: میزان اعتبار مورد نیاز برای ایجاد هر شغل در بخش صنعت، ۷00 تا هزار میلیون ریال 

و در بخش معدن 300 تا 500 میلیون ریال است. 
سرپرس��ت سازمان صنایع و معادن اس��تان اصفهان، در خاتمه افزود: هم اکنون در استان هفت هزار 
طرح در بخش صنعت و معدن در حال اجراست که دو هزار و 400 طرح آن، 30 درصد و یک هزار 

و 600 طرح نیز بیش از 50 درصد پیشرفت داشته اند. 

بازار روز

اقتصاد

با ظرفیت فرآوری بیش از ۲ میلیون تن شیر در استان؛

صنایع لبنی اصفهان با نصف ظرفیت خود کار می کنند

نماینده مردم اصفهان:
تأخیر سه ساله  پروژه انتقال آب به فالت مرکزی ادامه دارد

مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی تولیدکنندگان محصوالت گلخانه ای استان:
تولید با روش سنتی دوام نمی آورد

جلوگیری از خروج بیش از 400 هزار دالر ارز
مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه اصفهان گفت: با بومی سازی دریچه دمش گاز آرگون 
پاتیل های مذاب کوره های قوس الکتریکی در شرکت  فوالد مبارکه، از خروج بیش 
از 400 هزار دالر ارز جلوگیری ش��د.  س��میعی نژاد هزینه اج��رای این طرح را در 
 مدت دو سال  350 میلیون ریال اعالم کرد و افزود: متخصصان شرکت با استفاده از

 فن آوری بایونت )سامانه مکانیکی دمش گاز آرگون به داخل مذاب( به این دانش 
فنی دست یافتند. وی افزود: دریچه دمش گاز آرگون مطابق با استانداردهای جهانی بر 
روی پاتیل های ناحیه فوالدسازی این شرکت نصب و با نهادینه شدن دانش فنی آن، 

گامی دیگر برای خودکفایی کشور برداشته شد.
سمیعی نژاد تصریح کرد: دمیدن گاز آرگون در فوالد مذاب مهم ترین مرحله ای است 
که باعث همگن شدن ترکیب شیمیایی و کاهش مواد ناخالص و مضر در تولید فوالد 

می شود.

از ضایع شدن حق مردم در مقابل پاالیشگاه 
جلوگیری  می کنیم

رئیس ش��ورای اسالمی شاهین شهر گفت: اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان 
مردم، از ضایع شدن حق و حقوق مردم جلوگیری می کنند.

حیدرعلی عارفیان با اشاره به بحث های اخیر در خصوص اختصاص درصد عوارض 
پاالیشگاه به شاهین شهر اظهارکرد: شکی نیست که پاالیشگاه در حریم شاهین شهر قرار 
دارد و عالوه بر آن، وجود صنایع دیگر از جمله پتروشیمی، نیروگاه، شرکت های نفت 
سپاهان و نفت جی، آب و فاضالب، کوره های آجرپزی و چرم شهر، آب و هوای این 

شهر را تحت تأثیر عوارض خود قرار می دهد.
وی افزود: طی چند س��ال گذش��ته شهرداری شاهین ش��هر از عوارضی که از سوی 
پاالیشگاه به این شهر تعلق می گرفت، فضای سبزی مناسب با شرایط آب و هوایی 
به وجود آورده است. رئیس شورای شهرشاهین شهر بیان کرد: در این رابطه ما ساکت 

نخواهیم ماند و از حق مردم این شهر دفاع خواهیم کرد.

 پرداخت  هزار و 195 میلیارد ریال غرامت 
به کشاورزان اصفهانی 

مدیر شعب بانک کشاورزی اصفهان گفت: در سه سال گذشته افزون بر یک هزار و 
195 میلیارد ریال غرامت بیمه ای به کشاورزان استان پرداخت شده است.

اسماعیل اسفندیاری افزود: از این میزان، 356میلیارد ریال غرامت به 30هزار بیمه گذار 
سمیرمی پرداخت شده است.

وی با اشاره به ارائه تسهیالت در سال زراعی 89-88 به باغداران منطقه سمیرم تصریح 
کرد: یک هزار و 20 میلیارد ریال به بیش از 2۷هزار و 359 نفر تسهیالت کشاورزی اعطا 
شدکه این میزان 10 درصد مجموع تسهیالت بانک کشاورزی استان را شامل می شود. 
مدیر شعب بانک کشاورزی استان اصفهان میزان تسهیالت اعطایی قرض الحسنه به 
 خس��ارت دیدگان بخش کشاورزی و دامداری در اس��تان در سال زراعی گذشته را 
323 میلیارد ریال عنوان و خاطر نشان کرد: از این میزان 38 میلیارد ریال به چهار هزار و 
1۷ نفر خسارت دیده به شهرستان سمیرم تخصیص داده شد که افزون بر 11 و هشت 

درصد کل تسهیالت پرداختی قرض الحسنه استان را شامل می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب تأکید کرد:
 ضرورت اجراي طرح آبرساني بن - بروجن 

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان چهارمحال وبختیاری اظهار داشت: 
بس��یاري از ش��هرهاي واقع در مس��یر این طرح با کمبود آب روبه رو هس��تند 

بنابراین این طرح باید هرچه زودتر انجام و طي 5 سال آینده به اتمام برسد.
اصغ��ر یزدانی در گفتگو با ایس��نا با بیان این که اج��راي این طرح 80 میلیارد 
توم��ان هزین��ه دارد تصریح کرد: بی��ش از 24 درصد از آب ای��ن طرح براي 
اس��تفاده صنایع الزم است؛ این در حالي اس��ت که در صورت اجرایي نشدن 
این طرح، صنایع موجود در این مس��یر نمي توانن��د برنامه هاي خود را جهت 
رس��یدن به اهداف اجرایي انجام دهند و در نتیجه فعالیت بس��یاري از صنایع 

قفل خواهد شد.
وی اظهار داشت: شهرک هاي صنعتي بروجن، سفیددشت، فرخ شهر و شهرکرد 

از مهم ترین صنایع واقع شده در مسیر آبرساني طرح بن - بروجن هستند.
وي نقطه تمرکز مردم اس��تان را بین مس��یر بن تا بروجن دانست و خاطرنشان 
کرد: 60 درصد جمعیت استان در فاصله بن تا بروجن ساکن هستند و چنانچه 
مشکل آبرساني این مسیر برطرف شود، مشکل آب عمده مردم نیز حل خواهد 

شد.
یزدانی با بیان این که سیاس��ت ش��رکت آب و فاضالب شهري استان، استفاده 
از آب هاي س��طحي اس��ت افزود: با توجه به کاهش بارش در سال هاي اخیر، 
تغیی��ر بارش ه��ا از برف به باران و ماندگاري نداش��تن نوع ب��ارش براي نفوذ 
منابع آب در منابع زیرزمیني، چاه هاي اس��تان با کمبود ظرفیت روبه رو شده اند 
 و بنابرای��ن اس��تان باید اس��تفاده از آب هاي س��طحي را در دس��تور کار خود 

قرار دهد.
به گفته وي، با تأمین ش��دن آب ش��رب فارسان از چشمه باباحیدر و شهرهاي 
مس��یر بن تا بروجن از طرح انتقال آب بن - بروجن، این شهرها دیگر از آب 

چاه استفاده نمي کنند.
یزدانی مصرف س��الیانه آب ش��رب ش��هري اس��تان را بیش از 35 میلیون متر 
مکعب دانست و تصریح کرد: در حال حاضر در شهرکرد 8 مخزن باحجم 21 
هزار مترمکعب وجود دارد که آب خود را از 3۷ چاه تأمین مي کنند و با توجه 

به این که آب چاه نیاز به تصفیه ندارد، تنها کلرزني مي شود.
وي با بیان این که اولین تصفیه خانه استان در شهر سامان در حال احداث است 
اظهار داش��ت: 3 میلیارد و 200 میلیون تومان اعتب��ار براي احداث این پروژه 
در نظر گرفته ش��ده، همچنین مطالعات س��اخت این تصفیه خانه نیز از ردیف 

اعتباري برخوردار شده است.



4Sunday 11 September 2011    یک شنبه 20 شهریور1390/ 12 شوال 1432/ شماره 609                

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

زاینده رود
معاون عمرانی ش��هرداری اصفه��ان گفت: مدت 
اجرای س��اخت س��الن های اجالس س��ران کشورهای 
غیرمتعهد 14 ماهه اس��ت و ای��ن طرح به طور کامل از 

سوی شهرداری اجرا می شود.
علیرضا قاری قرآن با اش��اره به س��الن اجالس س��ران 
غیرمتعهده��ا در اصفهان اظهار داش��ت: این س��الن در 
مجموعه فضاهای عمومی سالن همایش های بین المللی 
با مس��احت 50هزار متر مربع، پارکین��گ در دو طبقه با 
ظرفی��ت ی��ک ه��زار و 300 خودرو و س��الن اصلی با 
زیربن��ای 25ه��زار متر مربع احداث می ش��ود.وی ادامه 
داد: ای��ن مجموع��ه ب��ه ویاله��ا VIP و اقامتگاه های 
اختصاص��ی، هتل پنج س��تاره، مراکز تج��اری و موارد 
دیگر منتهی می شود. معاون عمرانی شهرداری اصفهان 
تصریح کرد:س��ه سالن اجتماعات با ظرفیت 600 نفر و 
س��الن های کنفرانس به منظور برگزاری جلسات متعدد 
برای مجموعه همایش های گوناگون احداث می شود و 
نی��ز در فضاهای جانبی دبیرخانه و بخش اداری س��الن 

اصلی نیز واقع است.وی با بیان اینکه طراحی فضاهای 
س��الن همایش های بین المللی در حال تکمیل اس��ت، 
افزود: بتن ریزی پارکین��گ این مجموعه در حال انجام 
اس��ت و این پروژه به مرحله فونداسیون رسیده و طی 
چند ماه آینده احداث می ش��ود.قاری قرآن بیان داشت: 
عملیات اجرایی فونداسیون س��الن اصلی همایش های 

بین المللی آغاز شده است 
مع��اون عمران��ی ش��هرداری اصفه��ان با بی��ان اینکه 
سرمایه گذار و مشارکت کننده ساخت سالن های اجالس 
انتخاب شده اند، گفت: تمام اکیپ های اجرایی در محل 
مستقر و عملیات اجرایی را آغاز کردند.وی با اشاره به 
این که مدت اجرای س��اخت سالن های اجالس سران 
کشورهای غیرمتعهد 14 ماهه است، ادامه داد: این طرح 
به طور کامل از سوی شهرداری اجرا می شود و اجرای 
این پروژه در س��ه ش��یفت کاری و با استفاده از 3 هزار 
نف��ر در حال انجام اس��ت.قاری قرآن ب��ه مکان اجرای 
طرح سالن های اجالس سران کشورهای غیرمتعهد حد 
فاصل آبش��ار تا تقاطع اشکاوند در مساحت حدود 50 

هکتار اش��اره کرد و اضافه کرد: این مجموعه در منطقه 
کوهستانی ساخته می ش��ود که از لحاظ فنی و سازه ای 

ویژه است.
شهر روياها از شاخص ترين طرح های تفريحی شهر 

اصفهان است
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه تا پایان س��ال ج��اری پروژه 
پارکینگ و خیابان باغ گلدس��ته به بهره برداری می رسد، 
اظهار داش��ت: ف��از دوم می��دان امام علی )ع( ش��امل 
اح��داث می��دان اصلی و پارک س��وار ب��وده که اکنون 
85درص��د آزادس��ازی این مس��یر به ویژه در قس��مت 
 شمال انجام شده و احیای کف و بدنه آن در حال اجرا

است.
وی احداث بزرگ ترین شهربازی مدرن و جذاب کشور 
با عنوان ش��هر رویاه��ا را از ش��اخص ترین طرح های 
تفریحی ش��هر اصفه��ان عنوان کرد و بیان داش��ت: در 
صورتی که در خرید و ورود تجهیزات این ش��هربازی 
مشکلی به وجود نیاید این پروژه تا پایان سال جاری به 

بهره برداری می رسد.

ــطح امام سجاد- شهید الوی تا  تقاطع های غیر همس
پايان سال به بهره برداری می رسد

قاری قرآن تقاطع های غیر همسطح امام سجاد و شهید 
الوی و ادامه بزرگراه شهید همت را از دیگر طرح های 
شاخص سال 90 برشمرد و تصریح کرد: بزرگراه شهید 
همت قس��متی از رینگ س��وم و خیابان امام سجاد )ع( 
بخش��ی از رینگ دوم محسوب می ش��ود که با احداث 
خیاب��ان ش��هید الوی رینگ های دوم و س��وم ترافیکی 
ش��هر اصفهان ب��ه یکدیگر اتصال یافته و ش��بکه معابر 
اصلی و ش��ریانی شهر تکمیل می شود.وی با بیان اینکه 
تقاطع غیر همسطح شهید همت - شهید الوی در حال 
  حاضر بیش از 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است،

 اف��زود: این تقاطع به منظور ایجاد دسترس��ی و اتصال 
رینگ سوم به بزرگراه شهید الوی و ادامه بزرگراه شهید 

همت انجام می شود. 
معاون عمرانی ش��هرداری اصفهان با اش��اره به این که 
مسیرهای خیابان سجاد از سمت شرق به غرب و مسیر 
خیابان ش��هید الوی به س��مت میدان بسیج به صورت 
زیرگذر اجرا می ش��ود، تأکید کرد: بزرگراه شهید الوی 
با 90درصد پیش��رفت فیزیکی ب��ه منظور اتصال رینگ 
دوم به س��وم در محدوده جنوبی این کالنشهر در حال 

اجرا است. 
وی ب��ه تقاط��ع غی��ر همس��طح امام س��جاد اش��اره و 
گفت: این طرح نیز در راس��تای تس��هیل عبور و مرور 
وس��ایل نقلیه و ایجاد دسترسی مناس��ب برای استفاده 
زائری��ن م��زار ش��هدا و کاه��ش ترافی��ک خیابان های 
آبش��ار، آپادانا، س��عادت آباد و قائم مقام فراهانی اجرا 
می ش��ود.قاری قرآن ادام��ه داد: در مجموعه تقاطع های 
غیر همس��طح امام س��جاد- ش��هید الوی با هزینه 60 
 میلی��ارد تومان تا انتهای س��ال جاری ب��ه بهره برداری 
می رس��د. وی با تأکید بر احداث ادامه بزرگراه ش��هید 
همت تا شهید کشوری در سه بخش اضافه کرد: احداث 
بزرگراه ش��هید همت ش��امل تونل زیر بان��د فرودگاه، 
بزرگراه حد فاصل بعد از تونل تا شهید کشوری و تقاطع 
غیر همس��طح شهید همت - کشوری است که احداث 
بان��د 300 متری اکنون در مرحله مناقصه اس��ت که در 
عرض کمتر از یک س��ال در نیمه نخس��ت سال 91 با 
 هزینه اجرایی 20 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.
معاون عمرانی ش��هرداری اصفهان بیان داشت: عملیات 
اجرایی تقاطع غیر همس��طح ش��هید همت – کشوری 
در مجاورت تقاطع غیر همس��طح اش��کاوند نزدیک با 

سالن های اجالس نیز آغاز شده است.

مهرناز مهربان
 زن و م��رد جوانی که هردو معتاد به موادمخدر از نوع 
شیش��ه بودند، با یکدیگر درگیر و س��رانجام زن جوان 

به قتل رسید.
ب��ا حض��ور مأم��وران پلیس در محل مش��خص ش��د 
ک��ه جوانی 32 س��اله به نام س��عید، با ضرب��ات متعدد 
چاق��و اق��دام به کش��تن زن جوانی در پش��ت بام خانه 
مح��ل زندگ��ی پ��درش ک��رده و در حال حاض��ر نیز 
دره��ای واحد مس��کونی در اختیار خود را بس��ته و با 
 تهدی��د چاق��و اج��ازه نزدیک ش��دن به هی��چ کس را 

نمی دهد. 
معاون مبارزه با جرایم جنایی درباره این پرونده گفت: 
با توجه به حساسیت موضوع، مأموران کالنتری ضمن 
انج��ام هماهنگی های الزم قضای��ی و با حضور عوامل 
آتش نش��انی در محل، اقدام به ورود به واحد مسکونی 

واق��ع در پش��ت بام منزل کرده و قب��ل از هرگونه اقدام 
س��عید درباره استفاده از سالح س��رد، او را دستگیر و 
در بازرس��ی از محل وقوع جنایت نیز عالوه بر کشف 
جس��د متعلق به یک زن ج��وان، موفق ب��ه پیدا کردن 
مقادی��ری موادمخ��در از ن��وع کراک و شیش��ه از این 
محل ش��دند. س��رهنگ حاجی زاده خاطرنش��ان کرد: 
با کش��ف جس��د متعلق به زن جوانی که مورد اصابت 
ضربات متعدد چاقو قرار گرفته و به قتل رس��یده بود، 
بالفاصل��ه موضوع ب��ه پلیس آگاهی و قاضی کش��یک 
ویژه قتل دادس��رای ام��ور جنایی اع��الم و کارآگاهان 
پلیس آگاهی، بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی، 
عوامل تش��خیص هوی��ت و پزش��کی قانونی در محل 
حاضر و با تش��کیل پرونده مقدمات��ی، موضوع جهت 
 رس��یدگی تخصصی در دس��تور کار پلیس آگاهی قرار 

گرفت.
وی تصریح کرد: با آغاز تحقیقات کارآگاهان مشخص 

شد که جسد متعلق به خانم جوانی به نام مهسا 26 ساله 
اس��ت که از چند ماه پیش و به واسطه مصرف مشترک 
شیشه و کراک با سعید آشنا شده است. معاون مبارزه با 
جرایم جنایی با اشاره به این که سعید از چند سال پیش 
به مصرف موادمخدر از نوع کراک و پس از آن شیش��ه 
اعتیاد پیدا کرده افزود: خانواده وی با وجود تالش های 
فراوان درباره ترک مصرف مواد توس��ط س��عید، موفق 
ب��ه این کار نش��ده و پدر او نیز به ناچ��ار و برای جدا 
نگهداش��تن سعید از دیگر اعضای خانواده اش، واحدی 
مسکونی در پشت بام منزل تهیه و در اختیار سعید قرار 
می دهد. س��رهنگ حاجی زاده گفت: بررسی نشان داد: 
این اقدام پدر س��عید برای آن بوده تا شاید بتواند سعید 
را در ای��ن محل مجبور به ترک مص��رف مواد کند؛ اما 
سعید باوجود تالش های خانواده و پدرش، این محل را 
نیز به مکانی برای تردد افراد معتاد و مصرف موادمخدر 
تبدی��ل و ب��ا اعتراضات ش��دید خان��واده، همچنان به 

مصرف موادمخدر و تردد س��ایر افراد مصرف کننده در 
محل ادامه داده تا در طول چند ماه گذشته با مقتول که 
او نیز به مصرف شیشه اعتیاد داشته و از محل سکونتش 

متواری شده بود، آشنا می شود. 
وی خاطرنشان کرد: برابر تحقیقات انجام شده در طول 
چند ماه گذش��ته مقتول به واسطه مصرف موادمخدر به 
صورت روزانه در محل س��کونت سعید تردد داشت تا 
این که سرانجام در ساعت 20:45 روز حادثه و در حین 
مصرف مواد، با س��عید درگیر و متهم نیز که به واسطه 
مصرف شدید شیشه در وضعیت عادی قرار نداشته، با 
چاقو به سمت مقتول حمله ور شده و با ضربات متعدد 
چاقو وی را به قتل رسانده است.  گفتنی است که در حال 
حاضر تحقیقات درباره این پرونده در مراحل مقدماتی 
قرار داش��ته و متهم با صدور قرار بازداش��ت موقت از 
 سوی بازپرس پرونده در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفته 

است.

 مریم پدریان
حتم��ًا تعجب خواهید ک��رد اگر بش��نوید عقیده رایج 
روانشناس��ان و فیلس��وفان اجتماعی غرب بر این است 
که م��رد چند همس��ری آفریده ش��ده، تک همس��ری 
برخ��الف طبیعت اس��ت. همچنین مرد ب��ه طور ذاتی 
طبیعت چند همس��ری دارد و فق��ط نیرومندترین قیود 
اخالقی، میزان مناس��بی از فقر و کار س��خت و نظارت 
 دایمی زوج��ه می تواند تک همس��ری را به او تحمیل

کند. 
زیرا وفادار بودن برای مرد مشکل نیست بلکه غیرممکن 
اس��ت. یک زن برای یک مرد آفریده شده است و یک 
مرد ب��رای زندگی و هم��ه زن ها. مرد اگ��ر به تاریکی 
می پرد و به زنش خیانت می کند تقصیر خودش نیست، 
تقصیر خلقت و طبیعت است که همه عوامل خیانت را 

در او به وجود آورده است.
چهره واقعی بحث

گمان می کنم وقت آن رس��یده اس��ت مس��أله ای که از 
لحاظ چند همس��ری برای بش��ر مطرح بوده و هس��ت 
را بیان کنیم. مس��أله این است که آیا تک همسری بهتر 
اس��ت یا چند همس��ری، در این که تک همسری بهتر 
اس��ت تردیدی نیست. تک همس��ری یعنی اختصاص 
خانوادگ��ی، یعن��ی این که جس��م و روح ه��ر یک از 

زوجین از آن یکدیگر باشد.
بدیهی اس��ت که روح زندگی زناش��ویی که وحدت و 
یگانگی است در زوجیت اختصاص بهتر و کامل تر پیدا 
می ش��ود. آن دو راهی که بشر بر سر آن قرار گرفته این 
نیس��ت که از میان تک همس��ری و چند همسری کدام 

یک را انتخاب کند.
تک همس��ری مطلق که ش��امل تمام خانواده ها بش��ود 

افسانه ای بیش نیست.
ضرورت های اجتماعی به خصوص فزونی نس��بی عده 
زنان نیازمند به ازدواج بر مردان نیازمند، تک همس��ری 

مطلق عماًل در خطر افتاده است. 

اشكاالت و معايب چند همسری
1- مس��أله ای که از این لحاظ برای بش��ر مطرح است 
این اس��ت که به واسطه سعادت و خوشبختی زناشویی 
در گرو صفا، صمیمیت، گذش��ت، فداکاری، وحدت و 
یگانگی اس��ت و همه این ها در چند همسری به خطر 
می افتد. گذش��ته از وضع ناهنجار زن��ان و فرزندان دو 
م��ادره، از نظر خ��ود مرد آن قدر مس��ئولیت های تعدد 
زوجات س��نگین و خس��ته کننده اس��ت که رو آوردن 
به آن پش��ت کردن به مسرت و آس��ایش است. بیشتر 
مردان��ی ک��ه از تعدد زوجات راضی و خش��نودند آنها 
هس��تند که عماًل از زیر بار مس��ئولیت های ش��رعی و 
اخالقی آن ش��انه خال��ی می کنند. زن��ی را مورد توجه 
قرار داده زن دیگر را از حس��اب خ��ارج می کنند و به 
تعبیر قرآن کریم او را »کالمعلقه« رها می کنند. آنچه این 
گون��ه افراد نام تعدد زوجات ب��ه آن می دهند در واقع 
 نوعی تک همسری است توأم با ستمکاری و جنایت و 

بیدادگری.
مثل عامیانه ای در میان مردم رایج است، می گوید: »خدا 
یکی، زن یکی« عقیده بیشتر مردان بر این بوده و هست 
و به طور حتم اگر خوشی و مسرت را قیاس قرار دهیم 
و مس��أله را از زاوی��ه فردی و ش��خصی ببینیم. عقیده 
درس��تی اس��ت. اگر درباره همه مردان صادق نباش��د، 
درباره اکثریت مردان صادق است. اگر مردی خیال کند 
که تعدد زوجات با قبول همه مس��ئولیت های ش��رعی 
و اخالق��ی ب��ه نفع اوس��ت و او از نظر تن آس��ایی از 
این کار صرفه می برد، س��خت در اش��تباه است مسلمًا 
تک همس��ری از نظر تأمین خوش��ی و آسایش بر چند 

همسری ترجیح دارد.
از نظر روحی

در روابط زناش��ویی، آنچه عمده و اس��اس است امور 
روحی و معنوی اس��ت،  عش��ق و عاطفه و احساسات 
اس��ت. کانون ازدواج و نقطه پیوند دوطرف به یکدیگر 
دل است. عشق و احساسات مانند هر امر روحی دیگر 

قابل تجزیه و تقسیم نیست، نمی توان آنها را میان افراد 
متعدد سرش��کن و جیره بندی کرد. مگر ممکن اس��ت 
دل را دو نی��م کرد یا در دو جا به گرو گذاش��ت؟ مگر 
می شود قلب را به دو نفر تسلیم کرد؟ عشق و پرستش 
یکه ش��ناس اس��ت. ش��ریک و رقیب نمی پذیرد. جو و 
گندم نیس��ت که بش��ود پیمانه کرد و به هر نفر سهمی 
داد. به عالوه، احساس��ات قابل کنترل نیست. آدمی در 
اختیار دل اس��ت نه دل در اختیار آدمی. پس آن چیزی 
که روح ازدواج است و جنبه انسانی آن است و روابط 
دو انس��ان را از رواب��ط دو حیوان که فقط ش��هوانی و 
غریزی اس��ت متمایز می کند نه قابل قسمت است و نه 

قابل کنترل. پس تعدد زوجات محکوم است. 
عدالت

اص��الح دیگ��ری ک��ه اس��الم ب��ه عم��ل آورد ای��ن 
ب��ود ک��ه عدال��ت را ش��رط ک��رد و اج��ازه ن��داد به 
 هیچوج��ه تبعیض��ی میان زنان ی��ا میان فرزن��دان آنها 

صورت گیرد.
 ق��رآن کریم در کمال صراحت فرم��ود: اگر بیم دارید 
ک��ه عدالت نکنی��د )یعنی اگر به خ��ود اطمینان ندارید 
 که ب��ا عدالت رفت��ار کنید( پ��س به یکی اکتف��ا کنید. 
در دنیای قبل از اسالم اصل عدالت به هیچوجه رعایت 

نمی شد، نه میان خود زنان و نه میان فرزندانآنها.
عدالت عالی ترین فضیلت انس��انی است. شرط عدالت 
یعنی ش��رط واجد بودن عالی ترین نی��روی اخالقی، با 
توجه به این که به طور معمول احساس��ات مرد نسبت 
به همه زن ها یکس��ان و در یک درجه نیس��ت، رعایت 
عدالت و پرهیز از تبعیض میان زنان یکی از مشکل ترین 

وظایف به شمار می رود.
همچنی��ن دکتر محمد حس��ین هیکل نویس��نده کتاب 
زندگان��ی محمد پس از ذکر آی��ات قرآنی درباره تعدد 

زوجات می گوید:
»این آیات اکتفا به یک زن را بهتر می شمارد و می گوید: 
اگر می ترس��ید مطابق عدالت رفتار نکنید فقط یک زن 

بگیرید. در ضمن تأکید می کند که نمی توانید به عدالت 
رفت��ار کنی��د. اما در عی��ن حال چون ممکن اس��ت در 
زندگ��ی اجتماعی حوادثی پیش  آید ک��ه تعدد زنان را 
ایجاب می کند، بدین جهت آن را به ش��رط عدالت روا 

شمرده است. 
حضرت محمد )ص( در اثنای جنگ های مسلمانان که 
گروهی از آنان کش��ته می ش��دند و طبعًا زنانش��ان بیوه 
ماندند؛ بدین طریق رفتار کرد. واقعًا آیا می توانید بگویید 
ک��ه پس از جنگ ها و امراض عمومی و ش��ورش ها که 
هزاره��ا و میلیون ها اش��خاص تلف می ش��وند و عده 
زیادی از زنان بی شوهر می مانند اکتفا به یک زن بهتر از 
چند زن اس��ت که به طور استثناء وجه قید عدالت روا 

شمرده شده است؟
 آی��ا مردم مغرب زمین می توانن��د ادعا کنند که پس از 
جنگ جهانگیر قانون اکتفا به یک زن همانطور که اسمًا 

وجود دارد عماًل نیز اجرا شده است؟

اخبار 

حوادث

تلنگر

جامعه

سارق سه کیلو طال در اصفهان ناکام ماند
زاینده رود

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از دستگیری موفقیت آمیز سارق سه کیلو طالی 
یکی از طالفروش های سطح شهر در پی حضور دو دقیقه مأموران پلیس 110 این فرماندهی 
بر سر صحنه خبر داد. سرهنگ محمد علی بختیاری با اعالم این خبر اظهار داشت: در پی 
تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک مورد درگیری 
در یکی از خیابان های سطح شهر اصفهان، مأموران پلیس 110 این فرماندهی به سرعت به 
محل اعزام شدند. وی بیان داشت: مأموران ظرف دو دقیقه در محل حاضر شده و مشاهده 
کردند فردی با در اختیار داشتن افشانه فلفل با فرد دیگر گالویز شده و قصد سرقت به 
عنف کیسه ای از وی را دارد. فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در ادامه جزییات این حادثه 
گفت: مأموران پس از مشاهده این صحنه در یک اقدام سریع و غافلگیرانه شخص سارق 
را قبل از هرگونه اقدامی دس��تگیر و در بازجویی از وی یک عدد افش��انه فلفل به همراه 
یک عدد سالح کمری با شش تیر جنگی را کشف و ضبط کردند. این مقام مسئول اظهار 
داشت: در بررسی ها مشخص شد فرد مورد تعرض قرار گرفته صاحب یک طالفروشی 
است که طالهای جدیدش را از منزل به وسیله یک کیسه نایلونی به مغازه اش می برده 
است و سارق که از دوستان قدیمی وی بوده و با او اختالف حساب داشته در مسیر خیابان 
به قصد سرقت طالها که وزن تقریبی آن سه کیلو بود درگیر می شود. سرهنگ بختیاری 
خاطرنش��ان کرد: با مشخص شدن انگیزه سرقت، س��ارق که »داریوش- ف« نام دارد به 
همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد. فرمانده انتظامی 
شهرستان اصفهان با ناشیانه و غیرایمن توصیف کردن این نوع شیوه حمل و جابجایی 
طالجات توسط صاحب یک طالفروشی گفت: پلیس همواره به مردم توصیه می کند که 
برای جلوگیری از مورد سرقت و تعرض افراد مهاجم قرار گرفتن پول، طالجات و مدارک 

با ارزش خود را به صورت علنی و آشکار حمل نکنند.

کشف 2071 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه 
در اصفهان

زاینده رود
مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان طی پنج ماه نخست سال جاری تعداد 

دو هزار و ۷1 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه را کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اعالم این مطلب اظهار داشت: طی پنج ماه ابتدایی 
سال جاری در راستای کشف وسایل نقلیه مسروقه طرح های متعددی توسط مأموران 
این فرماندهی به اجرا گذاش��ته شد. سرهنگ بختیاری افزود: در مدت یاد شده مأموران 
تعداد دو هزار و ۷1 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه شامل یک هزار و 100 دستگاه خودرو 
و 9۷1 دستگاه موتور سیکلت مسروقه را کشف و ضبط کردند. به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی پلیس این مقام مسئول تصریح کرد: طی پنج ماه اول سال جاری کشفیات خودروی 
مسروقه از رشد 150 درصدی و کشفیات موتورسیکلت از رشد 58 درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است. رئیس پلیس مرکز استان با اشاره به بیش از 22 
هزار استعالم توسط واحد های گشت این فرماندهی در ماه گذشته گفت: حضور پر رنگ 
مأموران در سطح شهر باعث افزایش کشفیات مدت مذکور شده است. وی اضافه کرد : در 
جریان طرح های مذکور تعداد 100 دستگاه وسیله نقلیه با اصالت مخدوش و 141 دستگاه 
وسیله نقلیه تحت تعقیب مراجع قضایی توقیف شده است. این مقام انتظامی با اشاره به 
این که یکی از اهداف این فرماندهی خدمت رسانی مطلوب به شهروندان است افزود: در 
جریان این طرح ها، تعدادی از سارقان حرفه ای وسایل نقلیه نیز شناسایی و دستگیر شدند. 
سرهنگ بختیاری در پایان با بیان این که وسایل نقلیه کشف شده پس از طی مراحل قانونی 
تحویل مالباختگان شده است خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر شده در این طرح ها نیز 
به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اعالم این مطلب اظهار داشت: 
طی پنج ماه ابتدایی سال جاری در راستای کشف وسایل نقلیه مسروقه طرح های متعددی 

توسط مأموران این فرماندهی به اجرا گذاشته شد. 

معاون عمرانی شهرداری اصفهان:

زمان ساخت سالن های اجالس اصفهان 14 ماه است

آیا طبیعت مرد چند همسری است؟

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:
طرح کلید به کلید گره از مشكالت 

بافت فرسوده باز کرد
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: گره بسیاری از مشکالت بافت فرسوده 

اصفهان با اجرای طرح کلید به کلید با سرعت باالیی در حال بازگشایی است.
مهندس عباس حاج رسولیها با بیان مطلب فوق گفت: با توجه بررسی های انجام شده در 
سایر کالنشهرها تنها راه حل مشکل بافت های فرسوده طرح کلید به کلید است که طی آن 
به ازای دریافت کلید خانه هایی که در طرح های شهرداری قرار می گیرد کلید یک منزل 
مسکونی در نقطه دیگری از شهر به شهروندان داده می شود. وی افزود: بافت فرسوده شهر 
در فضایی به دور از تبلیغات وسیع با استقبال خوب شهروندان در حال بازسازی است و 
شورای شهر نیز با استفاده از سیاست های تشویقی در راستای حمایت از این روند رو به 
رشد تالش می کند. به نقل از ایمنا رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این که بیش 
از 30 درصد بافت فرسوده به همت خود شهروندان بازسازی شده است، تصریح کرد: در 
راستای سیاست های تشویقی در شورای دوم تصویب شد به طرح های با تجمیع باالی 
۷00 متر در منطقه همت آباد، تراکم رایگان داده شود و در منطقه سه شهر نیز به شهرداری 

اختیار داده شد، جهت تشویق شهروندان پروانه ساخت رایگان صادر نماید. 
حاج رسولیها خاطرنشان کرد: تمامی مناطق شهر اصفهان درگیر مسائل و مشکالت ناشی 
از بافت فرس��وده می باشد که از منطقه س��ه بافت های فرسوده و تاریخی در آن هم گره 
خورده اند تا منطقه ش��ش که به نظر بدون بافت فرس��وده می آید. وی یکی از مشکالت 
بافت فرس��وده را سندهای امالک دانس��ت و اظهار داشت: برخی از شهروندان به دلیل 
مش��کالت سند ملک خود نمی توانند آن را رهن بانک قرار دهند و وام دریافت کنند و 
نیاز اس��ت شورای ویژه ای از سوی اداره ثبت و قوه قضائیه تشکیل شود تا به اختالفات 
موجود رسیدگی کند و آن ها را حل و فصل نماید. رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان بیان 
داشت: در جلسه ای با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور، استاندار و مدیران شهر برگزار 
شد تصمیم بر آن شد تا اجازه یک طبقه اضافه ارتفاع در مناطق مختلف موجود در بافت 
فرسوده داده شود که البته این طرح هنوز ابالغ نشده است. حاج رسولیها با اشاره به بحث 
گلوگاه های شهر اصفهان اظهار داشت: در احیای بافت فرسوده به گلوگاه هایی رسیدیم که 
عبور و مرور وسایل نقلیه در آن ها ممکن نبود که در این راستا 110 گلوگاه در شهر اصفهان 
بازگشایی شد. وی ادامه داد: هنوز هم قانون گلوگاه پا برجاست و در شورا ردیفی به عنوان 

گلوگاه اختصاص یافته است که به توسعه بازسازی بافت فرسوده کمک می کند.

کودک آزاری در اصفهان رتبه اول را گرفت
معاون اجتماعی اداره کل بهزیس��تی اس��تان اصفهان با بیان این که طی س��ه ماهه 
نخس��ت سالجاری 180 مورد کودک آزاری در اصفهان به این مرکز گزارش شده 
اس��ت، گفت: بیشترین مورد گزارش ش��ده در این مدت، مربوط به کودک آزاری 

جسمی با 80 مورد می باشد. 
س��عید صادقی بابیان این که کودک ازاری جس��می در اصفهان رتبه اول را گرفته 
افزود:  بد رفتاری یا بی توجهی مکرر نس��بت به کودک توس��ط والدین یا س��ایر 
افرادی که وظیفه مراقبت از کودک را برعهده داش��ته و منجر به آسیب جسمی یا 
آزار و اذیت روانی می گردد،  اظهار داش��ت: بسیاری از پدر و مادر ها وقتی برای 

تنبیه، کودک خود را کتک می زنند، به او توهین می کنند و... 
مع��اون اجتماع��ی اداره کل بهزیس��تی اس��تان اصفه��ان معتق��د اس��ت: کودکی 
ک��ه مورد بدرفتاری قرار گرفته اس��ت هرگز قادر نیس��ت که دیگران را دوس��ت 
 داش��ته باش��د و ب��ه آن��ان اعتماد کن��د و ممکن اس��ت تصویر ضعیف��ی از خود 

داشته باشد. مصرف زیاد شیشه قتل زن جوان را رقم زد
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فرهنگ و هنر
سینما

تئاتر

»خدا جیرجیرک ها را دوست دارد« 
آماده پخش می شود

فیلم تلویزیونی خدا جیرجیرک ها را دوس��ت دارد به کارگردانی مجید اسماعیلی و 
تهیه کنندگی مش��ترک کامران مجیدی و مجید اسماعیلی آماده پخش می شود. مجید 
اس��ماعیلی نویس��نده و کارگردان خدا جیرجیرک ها را دوست دارد درباره این فیلم 
تلویزیونی گفت: تصویربرداری کار را طی 28 جلسه در لوکیشن هایی چون مسجدی 
در میدان منیریه، خیابان های اطراف بازار و مدرس��ه عالمه مجلسی انجام داده ایم و 
لوکیش��ن داخلی ما نیز خانه ای در ش��هر ابهر بود. وی افزود: با پایان تصویربرداری 
۷0 درصد از تدوین توس��ط س��جاد پهلوان زاده انجام ش��ده و ساخت موسیقی و 
صداگذاری نیز به زودی آغاز می ش��ود. به گفته کارگردان داستان خدا جیرجیرک ها 
را دوس��ت دارد درباره حسن پسربچه بازیگوش و شیطانی است که تمام اهل محل 
و همکالس��ی ها از دس��تش عاصی هستند. او در ش��ب تولد حضرت عباس بنا به 

اتفاقی به مسجد می رود و جذب میکروفن 
می شود. از آن لحظه به بعد است که برای به 
دست آوردن میکروفن مسیر زندگی حسن 
تغییر می کن��د. مهدی مهاجری، س��یروس 
همتی، علیرضا استادی، حمیده مقدس زاده 
و محمدرضا افش��اری بازیگ��ران این فیلم 
تلویزیونی شبکه اول سیما هستند. ساخت 
فیلم ه��ای تلویزیونی نزدیک ت��ر بیا، کمی 
دورتر و خشت بهشت در کارنامه اسماعیلی 
به چشم می خورد. عوامل خدا جیرجیرک ها 

را دوست دارد تولید مؤسسه مانی هنر تصویر عبارتند از تهیه کنندگان: کامران مجیدی، 
مجید اس��ماعیلی، مدیر تصویربرداری: هاشم مرادی، صدابردار: مجید هاشمی پور، 
طراح صحنه و لباس: مرتضی پورحیدری، طراح گریم: محمود اس��مانی، آهنگساز: 
مس��عود سخاوت دوست، تدوین: س��جاد پهلوان زاده، مجری طرح: علی فرآهنگ، 
مدیر تولید: احس��ان طرخورانی، دستیار یک کارگردان: امیر عبدی، برنامه ریز: امیر 

رونقی،عکاس: نسیم افشاری.

مستند »اینجا آفریقاست« بوسنیایی شد
مستند اینجا آفریقا است به زبان بوسنیایی دوبله شده و به زودی از سیمای بوسنیایی 
زبان شبکه سحر پخش می شود. مستند اینجا آفریقا است با مدیریت دوبالژ رحمان 
رستمپور از اوایل خرداد ماه به زبان بوسنیایی دوبله شده است. مستند اینجا آفریقاست 
که از تولیدات گروه مس��تند ش��بکه یک اس��ت در قالب 52 قسمت 30 دقیقه ای و 
به تهیه کنندگی و کارگردانی رامین حیدری فاروقی تولید ش��ده است. این مجموعه 
آسیب شناسی توس��عه در کشورهایی آفریقایی و تفاوت چهره واقعی قاره ای بزرگ 
و متشکل از 52 کشور را، با آنچه پیوسته در قالب فقر و جنگ به وسیله رسانه های 
غربی انتش��ار می یابد، در مرکز توجه خود قرار داده اس��ت. اینجا آفریقاس��ت که با 
حضور و روایت رویا نونهالی)بازیگر س��ینما( در آفریقای جنوبی، زیمبابوه، تانزانیا 
و اتیوپی به تصویر کش��یده شده، نقش اطالعات، برنامه ریزی و مدیریت در توسعه 
و ارتباط متقابل سیاست، اقتصاد و فرهنگ در تحقق توسعه را نیز در دیگر جوانب 
تمرکز خود، بررس��ی کرده است. متون این مستند را عادل حاج محمداویج به زبان 
بوس��نیایی زبانگردانی کرده و فرزاد مشعوف صدابرداری و صداگذاری آن را انجام 
داده اس��ت. سمیرا نظیر در مستند اینجا آفریقا است به جای رؤیا نونهالی گویندگی 
می کند و ندیم بگوویچ، معمر اسپاهیچ، ارنارد پانچیج، لیال کااللیچ و سلما هاجرشیج 

دیگر صداپیشگان آن هستند.

»ترانه ای برای آیدا« 
روایتی متفاوت از جنگ

ب��ه گزارش ف��ارس، نمای��ش »تران��ه ای ب��رای آی��دا« کاری از پوی��ان عطایی 
روای��ت متفاوت��ی از جن��گ اس��ت ک��ه 25 ش��هریور ت��ا 9 مهرم��اه در تاالر 
هن��ر ب��ه روی صحن��ه م��ی رود. پویان عطای��ی در مورد داس��تان ای��ن نمایش 
گف��ت: تران��ه ای برای آی��دا در کنار هم ق��رار گرفت��ن دو خان��واده را روایت 
 می کن��د که ب��ه ص��ورت ناخواس��ته در زم��ان جنگ، کن��ار یکدیگ��ر زندگی 

می کنند. 
وی با اش��اره به ساختار تلفیقی این نمایش بیان داشت: ترانه ای برای آیدا با کنار 
هم قرار دادن س��بک رئالیس��م و سورئالیسم نوید بخش تجربه نوینی است که با 
این ادغام سعی شده در عین واقع گرایی رگه های غیر واقع گرایانه را نیز در خود 
جای داده و نوعی کمدی موقعیت عاری از لودگی نیز در آن گنجانده می ش��ود. 
ای��ن کارگردان تئاتر در مورد نقش آفرینان ترانه ای برای آیدا اظهار داش��ت: این 
نمایش، کاری پر بازیگر اس��ت و 12 نقش آفرین در آن هدایت می ش��وند که از 
جمله این بازیگران می توان به پیام میرکی، امین پناهی، زهرا دشتی، رویا سعیدی 

و لیال شریفی اشاره کرد. 
وی اجرای این نمایش را در س��طح باال عنوان و تصریح کرد: پیش بینی می کنیم 
هن��ر دوس��تان اصفهان��ی از این نمایش اس��تقبال خوب��ی را به عم��ل آورند، به 
همین دلیل این نمایش در دو س��انس برگزار می ش��ود و تئاتر دوستان اصفهانی 
 می توانن��د س��اعت 18:30 روزهای 25 ش��هریور تا 9 مهر به ت��االر هنر مراجعه 

کنند.

مدیر فرهنگسرای شهریار شاهین شهر:
نشاط اجتماعی از ضروریات جوامع است

مدیر فرهنگس��رای ش��هریار گفت: روش های ش��اد ک��ردن محی��ط خانواده و 
ایجاد روحیه در خانواده ها از جمله ضروریات جامعه اس��ت. ش��ادکردن محیط 
خان��واده و ایج��اد روحیه در بی��ن خانواده ه��ای ایرانی و اجرای طرح نش��اط 
 اجتماع��ی از جمل��ه آرمان ه��ای جوامع اس��ت و پیش��برد آن ت��الش زیادی را 

می طلبد. 
مدی��ر فرهنگس��رای ش��هریار شاهین ش��هر از برنامه های جدید این فرهنگس��را 
در راس��تای پیش��برد ای��ن مه��م خب��ر داد و گفت: یک��ی از فعالیت ه��ای این 
فرهنگس��را ب��ه مباح��ث آموزش��ی مرب��وط می ش��ود ک��ه ب��ا برنامه ریزی های 
انجام ش��ده چند کارگاه آموزش��ی به طور هم زمان راه اندازی ش��ده اس��ت. لیال 
مردان��ی در ابت��دا ب��ه برگزاری کارگاه آموزش��ی روانشناس��ی ش��ادی که وی ژه 
خانواده ترتیب یافته اس��ت اش��اره کرد و بیان داش��ت: در این کارگاه آموزش��ی 
که از 20 ش��هریور ماه آغاز می ش��ود به روش های ش��اد ک��ردن محیط خانواده 
 می پردازیم و ایجاد روحیه در خانواده را به تفضیل توس��ط کارشناس��ان تحلیل 

می کنیم. 
وی در ادام��ه به کارگاه آموزش��ی ش��ناخت و درمان بیماری های ش��ایع بانوان 
ک��ه ویژه زن��ان ترتیب یافته اس��ت پرداخت و گفت: در این کارگاه که توس��ط 
متخصص��ان مربوط برپا می ش��ود به س��المت خانواده پرداخته ت��ا به کمک آن 
به س��طح بهداش��ت عمومی و فردی کمک ش��ود. مدیر فرهنگس��رای ش��هریار 
شاهین ش��هر همچنی��ن برگ��زاری کالس های خالقی��ت ویژه گروه های س��نی 
زیر هفت س��ال و باالی هفت س��ال را از دیگر موارد آموزش��ی این فرهنگسرا 
عن��وان کرد و افزود: آم��وزش علوم تجربی، نقاش��ی و تکنیک های چاپ، علوم 
رایان��ه  ای و کاربرد نرم افزارها، ریتم شناس��ی در قالب ب��ازی و صوت، افزایش 
ه��وش کارب��ردی در ک��ودکان و نوجوانان، س��فالگری و داس��تان نویس��ی از 
 جمل��ه آموزش هایی اس��ت که به وس��یله کالس ها در اختی��ار عالقه مندان قرار 

می گیرد.

 زهرا نوبخت
جمعه گذشته وزیر ارشاد با حضور خود در موزه معاصر 
اصفهان، دفتر جشنواره فیلم کودک و نوجوان را به طور 

رسمی افتتاح کرد.
پس از ش��ش سال جش��نواره فیلم کودک و نوجوان به 
اصفهان بازگشته است و بیست و پنجمین دوره جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان در سال جاری به میزبانی اصفهان 
در این شهر برگزار می شود. از سال 1369 اصفهان میزبان 
این روی��داد بین المللی بوده و تا س��ال 1384، 15 دوره 
از این جش��نواره بین المللی در پایتخت فرهنگ و تمدن 
اسالمی برگزار ش��ده است. همچنین دفتر این جشنواره 
بین المللی در موزه معاصر اصفهان مستقر شده و دبیرخانه 
رس��می آن نیز تا دو ماه آینده به برج جهان نمای اصفهان 
انتقال داده می شود. دفتر جشنواره فیلم و کودک از شش 
سال پیش تاکنون در استان همدان بوده است و از این ماه 
موزه معاصر اصفهان دفتر جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
ش��د. اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن اسالمی 
محسوب می شود و در اجرای برنامه های هنری و فرهنگی 
سابقه بسیاری دارد و شهر گنبد های فیروزه ای همواره در 
راستای اجرای برنامه های هنری و فرهنگ سازی آن میان 
اقش��ار مختلف جامعه گام بر می دارد. الزم به ذکر است 
روز جمعه نیز تفاهمنامه جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
در اصفهان بین شهردار و دبیر این جشنواره با حضور وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان 
اصفهان، معاون سیاس��ی امنیتی استاندار و جمع فراوانی 
از هنرمندان و پیشکسوتان عرصه سینما و ادب در موزه 
معاصر اصفهان به امضا رسید. با امضای این تفاهمنامه از 
23 تا 2۷ آبان ماه در اصفهان باز هم شاهد پرواز پروانه ها 
در اس��تان اصفهان هس��تیم و تا پنج سال آینده جشنواره 
بین المللی فیلم کودک و نوجوان در اصفهان باقی می ماند. 
در س��ال های گذشته با توجه به مباحث و اختالفاتی که 
از نظر کیفیت و برخی از بحث های فرهنگی در اصفهان 
ایجاد ش��د، برای مدتی برگزاری جشنواره فیلم کودک و 

نوجوان از اصفهان به استان همدان رفت.
رشد 100 درصدی فیلم های جشنواره کودک و نوجوان

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی در این مراس��م گفت: 
تولید فیلم های داخلی ارس��ال ش��ده بیس��ت و پنجمین 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان قابل مقایسه با سال های 
گذش��ته نیست و رش��د 100 درصدی داشته است. سید 
محمد حسینی در مورد جشنواره بین المللی فیلم کودک 
و نوجوان اظهار داش��ت: انتظار این اس��ت که بیست و 
پنجمین دوره جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان 
به خوبی برگزار ش��ود و با توجه ب��ه این که ربع قرن از 

جش��نواره فیلم کودک و نوجوان گذش��ته اس��ت، باید 
گفت که نقطه ضعف جش��نواره فیلم کودک و نوجوان 
در دوره های گذش��ته، انحص��اری و مختص بودن آن به 
ش��رکت کننده ها و هنرمندان بود. وزیر فرهنگ و ارشاد 
اس��المی ادامه داد: در این دوره جش��نواره فیلم کودک و 
نوجوان بر آن ش��دیم تا نمایش فیلم های جش��نواره در 
25 اس��تان کشور و با محوریت اس��تان اصفهان برگزار 
ش��ود. وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده در این 
دوره جش��نواره فیلم کودک و نوجوان اضافه کرد: برای 
برطرف کردن ضعف جش��نواره در سال های گذشته در 
یک حرکت اجتماعی و مردمی نش��اط و ش��ادابی را به 
همراه این جش��نواره در شهرستان های محروم به ارمغان 
می بریم. حسینی برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
را هم زمان با عید غدیر مبارک دانست و تصریح کرد: 23 
تا 2۷ آبان ماه س��ال جاری فرصت��ی برای انتقال پیام های 
روشن و شفاف به دنیا است. وی با اشاره به این که تولید 
فیلم های داخلی ارسال شده به این جشنواره قابل مقایسه 
با سال های گذشته نیست و رش��د 100 درصدی داشته 
اس��ت، افزود: 20 فیلم نیز از کشورهای دیگر رسیده که 
در حال بررس��ی اس��ت. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شکل گیری ش��خصیت کودکان را در کودکی دانست و 
گفت: آنچه در دوران کودکی در ذهنشان نقش می بندد، 
ماندگار و در آینده شکوفا می شود. وی با اشاره به این که 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان یک جشنواره بین المللی 
است، اظهار داشت: با جایگاه ارزنده ای که جشنواره فیلم 
کودک و نوجوان دارد، باید تالش شود تا سال به سال با 

شکوه  تمام تر برگزار شود.
نمای��ش فیلم ک��ودک و نوج��وان در ۲50 نقطه 

محروم کشور 
دبیر جش��نواره فیلم کودک و نوجوان گفت: در بیست  و 
 پنجمین دوره جشنواره فیلم بین المللی کودک و نوجوان 
فیلم های جش��نواره در 25 اس��تان و 250 نقطه محروم 
کشور به نمایش در می آیند. احمد میر عالیی نیز در مراسم 
افتتاحیه اظهار داشت: جش��نواره فیلم کودک و نوجوان 
مهم ترین جشنواره کشوری و قلب تپنده سینمای نوجوان 
اس��ت و پیام بیست  و  پنجمین جش��نواره فیلم کودک و 
نوجوان، نشاط و شادابی برای کودکان، امید و تعالی برای 
نوجوانان و مهربانی و همدلی برای خانواده ها است. مدیر 
عامل بنیاد سینمایی فارابی با اشاره به تعداد فیلم هایی که 
در بخش داخلی بیست  و  پنجمین جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان ش��رکت داده می شوند، تصریح کرد: 15 اثر از 
تولیدات داخلی است که استقبال بیشتر شرکت کنندگان را 

از این بخش نسبت به دو دوره گذشته نشان می دهد.

اصفهان پایتخت نمایش فیلم کودک می شود
شهردار اصفهان نیز در مراسم افتتاحیه با اشاره به این که 
با بازگش��ت دوباره جش��نواره فیلم کودک و نوجوان به 
اصفهان انتظار داریم، این شهر پایتختی برای نمایش فیلم 
کودک شود، اظهار داش��ت: بیست  و پنجمین جشنواره 
بین المللی فیلم کودک و نوج��وان در اصفهان جایگاه و 
موقعیتی مناس��ب را برای ک��ودکان و نوجوانان ایرانی و 
اصفهانی فراهم می کند. وی با اش��اره به این که جشنواره 
فیلم ک��ودک و نوجوان یک حرکت بزرگ اس��ت، بیان 
داشت: با وحدت کلمه، همکاری و تعامل دفتر جشنواره 
فیل��م کودک و نوجوان س��ال جاری نه��ادی برای یک 
حرکت عظیم فرهنگی اس��ت. وی ادام��ه داد: به دالیلی 
جش��نواره فیلم ک��ودک و نوجوان از اصفه��ان رفت و 
استدالل برگزاری این جشنواره در شهر های دیگر هم این 
بود که باید به اس��تان ها اعتماد شود. سقائیان نژاد با اشاره 
به این که تمام برنامه های اول تا چهارم توس��عه بر مبنای 
تمرکز زدایی است، اضافه کرد: اگر به استانی اعتماد شود، 
در واقع پشتوانه ای برای مرکزیت جمهوری اسالمی ایران 
ایجاد می شود. وی اصفهان را فقط متعلق به اصفهانی ها 
ندانس��ت و افزود: اصفهان در س��ه دوره پایتخت تمدن 
اسالمی بوده و به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم در 
سال 2006 انتخاب شد. شهردار اصفهان با اشاره به این که 
ظرفیت در اصفهان بس��یار اس��ت، گفت: اصفهان تمام 
مباحث فرهنگی، هنری را در خود جای داده که سازنده 
تمدن بش��ری است و جش��نواره فیلم کودک و نوجوان 
جایگاهی مناسب و عالی  برای کودکان و نوجوانان کشور 
است تا رشد و تعالی پیدا کنند. وی در مورد افتتاح دفتر 
دبیرخانه جش��نواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در 
اصفهان، بیان داشت: انتظار داریم که این دفتر در اصفهان 
نهادینه شود و اتاق فکری باشد برای دبیرخانه جشنواره تا 
فقط به یک هفته برگزاری آن محدود نشود. سقائیان نژاد با 
اشاره به هماهنگی های صورت گرفته با مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان اظهار داشت: قرار شده 
سینمایی برای کودکان و نوجوانان شکل گیرد تا اصفهان 

به عنوان پایتختی برای نمایش فیلم کودک شود.
استقبال نه چندان خوب همدان از جشنواره فیلم کودک

مع��اون فرهنگی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان 
گفت: بازگش��ت جش��نواره فیلم ک��ودک و نوجوان به 
اصفهان نه به دلیل جدیت اصفهان در برگرداندن آن بلکه 
همدان نتوانس��ت خوب استقبال کند. محمدباقر آدوسی 
نیز اظهار داشت: تمام نیازهای مردم اقتصادی و اجتماعی 
نیس��ت بلکه به ش��ادابی و هنر نیز نیاز دارند که متولیان 
فرهنگی باید آنها را شناس��ایی و تأمین کنند. وی تأکید 
داش��ت: بازگش��ت جش��نواره فیلم کودک و نوجوان به 
اصفهان نه به دلیل جدیت اصفهان در برگرداندن آن بلکه 
همدان نتوانس��ت خوب از آن استقبال و نگهداری کند. 
مع��اون فرهنگی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان 
افزود: حضور چنین جش��نواره هایی مانند جشنواره فیلم 
کودک و نمایش عروسکی منجر به ایجاد توانمندی هایی 
در هر استانی می شود که ظرفیت ها را شکوفا و مردم را به 
آن س��مت حرکت می دهد. وی به دو ساالنه فیلم کودک 
کانون پرورش فکری اش��اره و تصریح کرد: نخس��تین 
جش��نواره بین المللی و ششمین جشنواره استانی یکم تا 

سوم آذر ماه در استان قزوین برگزار می شود. 
جشنواره نمایش عروسکی بستگی به استقبال 

استانداری دارد
آدوسی با اشاره به این که استان اصفهان میزبان چهاردهمین 
جش��نواره کشوری نمایش عروس��کی بود، بیان داشت: 
اصفه��ان در چهاردهمین جش��نواره کش��وری نمایش 
عروس��کی در حوزه اطالع رسانی خوب کار نکرد. وی 
اضافه کرد: از تریلی سیاری که از تهران به استان اصفهان 
آمده بود استقبال خوبی نشد در صورتی که با حضورش 
در استان های دیگر در حدود چهار هزار نفر از آن دیدن 
می کردند. معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودک و 

نوجوان ادامه داد: استان اصفهان در حوزه عروسک های 
غول پیکر دارا و سارا در پارک ها نیز چندان اطالع رسانی 
نکرده بود. وی اظهار داشت: برگزاری جشنواره نمایش 
عروسکی در هر استانی بستگی به استقبال استانداری و 
دیگر دس��تگاه ها دارد زیرا استان های دیگر هم تمایل به 
ش��رکت در جشنواره هستند. آدوس��ی با اشاره به این که 
به چهاردهمین جشنواره کشوری نمایش عروسکی نگاه 
فرآیند محوری داشتیم، گفت: نسبت به جشنواره هایی که 
کارهای سفارشی داشت و به دنبال کارهای تولیدی بودند 

بسیار خوب بود.
اقدامات کانون های پرورش فکری حاکمیتی است

سعید توتونچیان، معاون مالی کانون پرورش فکری کودک 
و نوجوان کشور در ادامه با اشاره به این که هر جشنواره ای 
متناسب با کیفیت و تأثیرگذاری بر مخاطبان خود، هزینه ای 
دارد، اظهار داشت: چهاردهمین جشنواره کشوری نمایش 
عروسکی با کیفیت بسیار خوب و میهمان نوازی خوب 
اصفهانی ها برگزار شد. معاون مالی کانون پرورش فکری 
کودک و نوجوان تأکید کرد: طبق قانون هفتم ماده اساسی 
کان��ون  پرورش فک��ری کودکان و نوجوانان رس��الت و 
مأموریتی که کانون ها  انجام می دهند، یک کار حاکمیتی 
است. وی ادامه داد: کانون های پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان همانند تمام طرح های حاکمیتی مثل طرح های 
حاکمیتی بهداش��ت و درمان هزینه بر بوده و هیچگاه به 
چش��م درآمدزایی به آن نگاه نش��ده اس��ت. توتونچیان 
چهاردهمین جش��نواره کش��وری نمایش عروس��کی را 
بس��یار خوب ارزیابی کرد و افزود: داوری چهاردهمین 
جش��نواره کشوری نمایش عروس��کی بدون انتصاب به 
قس��مت خاصی و به طور مستقل ارزیابی شده بود. وی 
با اشاره به این که تمام فعالیت های کانون پرورشی کودک 
و نوج��وان به کودکان باز می گردد، اضافه کرد: در بخش 
فیلم، نمایش عروسکی، انیمیشن و سایر بخش هایی که 
مرتبط با کودکان اس��ت مربی در مراکز کانون موظف به 
جمع آوری نظ��رات کودکان و جهت دادن در راس��تای 
شکوفایی آنها اس��ت. معاون مالی کانون پرورش فکری 
کودک و نوجوان کودکان را در جس��تجوگران شادی و 
نشاط دانست و بیان داشت: کانون پرورش فکری کودک 
و نوجوان باید کودکان را که به دنبال فعالیت های با نشاط 

هستند را همراهی و روح بلندی را در آنها ایجاد کند.
انتقال جشنواره کودک به اصفهان، کشمکشی با 

همدان ندارد
علیرضا ذاکر اصفهانی، اس��تاندار اصفه��ان نیز در مورد 
این جش��نواره و بازگش��ت آن به اس��تان، اظهار داشت: 
انتظار داریم اس��تان اصفهان میزبان خوبی برای بیست و 
پنجمین جش��نواره فیلم کودک و نوجوان باشد و بتواند 
آن را حفظ کند. وی با اش��اره ب��ه اعتراض هم پای خود 
در اس��تان همدان تأکید کرد: همدان هم زیر ساخت ها و 
ظرفیت های خوبی دارد و ما با بازگشت دوباره جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان به اصفهان کش��مکش و رقابتی با 
اس��تان همدان نداریم. استاندار اصفهان تصریح کرد: در 
حدود یک ماه پیش میر عالیی دبیر جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان دالیلی را مبنی بر انتقال جشنواره عنوان داشتند 
که صحیح و منطقی به نظر می رس��ید. وی با اش��اره به 
این که استان اصفهان تا کنون پیگیری های بسیاری برای 
بازگشت جشنواره فیلم کودک و نوجوان انجام داده بود، 
اضافه کرد: استانداری اصفهان سال گذشته پیگیری های 
بسیاری را برای برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
در اصفهان انجام داد که به نتیجه ای نرسید. ذاکراصفهانی 
ادامه داد: در حال حاضر برای بیست و پنجمین جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان در اس��تان اصفهان برگزار می شود 
و در خدمت هنرمندان بوده و از آنها به خوبی اس��تقبال 
می کنی��م. وی اس��تان اصفه��ان را دارای قابلیت ه��ای 
خوبی در حوزه فرهنگ و هنر دانس��ت و بیان داش��ت: 
کودکان در هس��ته این قابلیت های فرهنگی و هنری باید 

استعدادهایشان شکوفا شود. 

نطفه ای که در اصفهان بسته شد

جشنواره فیلم کودک به شهر خود بازگشت

آغاز پیش ثبت نام عتبات عالیات 
پیش ثبت نام برای سفر 
زیارت��ی عتبات عالیات، 
از س��اعت 8 روز شنبه 
ماه  ش��هریور  نوزده��م 
آغ��از و تا س��اعت 24 
پن��ج ش��نبه س��ی  روز 
و یک��م ش��هریور ادامه 
دارد. به گ��زارش موج، 
س��ازمان حج و زیارت 
و س��هولت  رفاه  جهت 
و  متقاضیان  برای  بیشتر 
از  به منظور پیش��گیری 
ازدحام عالقه مندان تش��رف به س��فر زیارتی عتبات مقدس��ه در دفاتر 
خدمات زیارتی، اقدام به ایجاد س��امانه پیش ثبت ن��ام اینترنتی عتبات 
عالیات نموده است. متقاضیان تشرف به عتبات عالیات از تاریخ ششم 
آبان ماه لغایت پانزدهم دی ماه س��ال جاری می توانند با رعایت موارد 
http://atabat.( ذیل و با تکمیل فرم مربوط در سایت پیش ثبت نام

haj.ir( برای خود و همراهان پیش ثبت نام نمایند. 
نتایج قرعه کش��ی روز دوش��نبه چهارم مهرماه س��ال ج��اری بر روی 
 س��ایت پیش ثبت ن��ام )http://atabat.haj.ir( قابل رویت خواهد 

بود. 
متقاضی��ان می توانند به یکی از دو روش ذیل نس��بت به پیش ثبت نام 
عتبات عالیات اقدام نمایند: الف- پیش ثبت نام گروهی، از 1 تا ۷ نفره 
)ثبت نام در این روش حداقل 1 نفر و حداکثر تا ۷ نفر می باشد(. ب- 
پیش ثبت نام گروهی، فقط 35 نفره )ثبت نام در این روش می بایست 

حتمًا 35 نفر کامل باشد(. 
نکته مهمی که در این راس��تا عنوان شد این بود که افرادی که مبادرت 
به ثب��ت نام 35 نفره می نمایند در صورتی که تعدادی از آنها منصرف 
یا از آن گروه خارج ش��وند )گروه جدید تش��کیل دهند( و عدد گروه 
به کمتر از 25 نفر تقلیل یابد؛ گروه اولیه حذف ش��ده و در قرعه کشی 

شرکت داده نخواهد شد. 
فقط 15درصد ظرفیت اعزام مخت��ص اعزام های گروهی )گروه های 
35 نفره( می باش��د، بنابراین پیش��نهاد می ش��ود برای آن که از امکان 
بیش��تری برای تشرف بهره مند شوید، در گروه های حداکثر تا ۷ نفره 

ثبت نام فرمائید. 

مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان

سرمایه اصلی کانون
 کودکان و نوجوانان هستند

زاینده رود
ص��ادق رضایی در 
آیین اختتامیه چهاردهمین 
تئاتر  جشنواره کش��وری 
کانون پرورش  عروسکی 
فکری کودکان و نوجوانان، 
با اش��اره به این که هدف 
در  فعالی��ت  از  کان��ون 
عرصه نمایش عروسکی، 
برگزاری جشنواره نیست 
و قرار نیس��ت کار نکرده 
را ب��ه صورت جش��نواره 
ارائه دهیم و کانون جشنواره زده نیست، اظهار داشت: پشت صحنه نمایش 
عروسکی برای کانون مهم است، اگر همه کارها را به کودک بسپاریم، معجزه 
می شود و کانون به عنوان ناظر، هدایت کننده و مربی، نگاه لطیف تربیتی را 
در آث��ار لحاظ می کند و بعد خودش را کنار می کش��د اما نباید کار کودکان 
را س��بک و بی محت��وا بدانیم. مدیر عامل کانون پ��رورش فکری کودکان و 
نوجوانان اس��تان اصفهان گفت: برگزاری جشنواره به میزبانی اصفهان برای 
کانون استان، فواید بسیاری داشت. حامد عسگری فر خاطرنشان کرد: عضو 
محوری، فرآیندمحوری، تنوع شیوه ها و آثار و استقبال تماشاگر از آثار سطح 
باالیی داشت. وی افزود: اصفهان شهر جشنواره ها است و با هماهنگی دبیر 
جشنواره و توصیه استاندار اصفهان، جشنواره را وارد شهر کردیم. عسگری 
فر خاطرنش��ان کرد: شادی و نش��اط از راه درست، الزمه جامعه، کودکان و 
نوجوانان است. هیأت داوران نوجوان جشنواره سه اثر می شه، گوروفالو و کی 
گفته توبه گرگ مرگه را به عنوان آثار منتخب جشنواره انتخاب کرد. همچنین 
هیأت داوران بزرگسال جشنواره با توجه به موارد هنری برجسته از برخی 
آثار اجرا شده شامل باز هم خوابت برد )ماه بی بی صفری، حاجیه رحمانی( 
)شهرستان بندر لنگه، استان هرمزگان( در زمینه کارگردانی، جنگ سیب اثر 
سارا صیاد از  استان قزوین در زمینه طراحی صحنه و عروسک، نقاش و نقش 
از گلشن حسنوند در شهرستان خرم آباد، استان لرستان در زمینه انتخاب شیوه 
خالقانه اجرا و کی گفته توبه گرگ مرگه از علی بکتاش و امیر حسین دیلمی 

از بندر دیلم، استان بوشهر تقدیر کرد. 

گوش نوازی سمفونی حماسه در اصفهان
س��مفونی حماسه، نغمه 
پای��داری و رش��ادت به 
دست هنرمندان اصفهانی 
س��اخته ش��د و در هفته 
مقدس  دف��اع  باش��کوه 
ب��ه س��مع همش��هریان 
اصفهانی می رسد. رئیس 
پای��داری  فرهنگس��رای 
س��اخت  از  اصفه��ان 
داد  حماس��ه  س��مفونی 
ای��ن  داش��ت:  بی��ان  و 
س��مفونی چهار دقیقه ای 
حماسی به دس��ت هنرمندان اصفهانی ساخته شده و هدف از آن استفاده 
از توانمندی ها و اس��تعدادهای هنرمندان اصفهانی بوده است. وی در بیان 
برنامه های ویژه این فرهنگسرا در هفته دفاع مقدس افزود: انتشار سمفونی 
حماس��ه، برگزاری جشنواره پایدار و فضاس��ازی گلستان شهدا از جمله 
برنامه های ویژه فرهنگس��رای پایداری اس��ت. امیر فتوحی نیا همچنین به 
تبیین دیگر برنامه های این فرهنگس��را پرداخت و در ادامه گفت: از جمله 
برنامه های هفته دفاع مقدس چاپ فلش کارت های روز  ش��مار فتح است، 
که تمامی عملیات هایی که ایران در هش��ت س��ال دفاع مقدس در آنها به 
پیروزی رسیده است، معرفی شده و فلش کارت های طوبی نیز آماده انتشار 
هستند. وی ادامه داد: فلش کارت فتح در سه مجموعه تهیه می  شود، که در 
هفته دفاع مقدس امس��ال فقط یک مجموعه آن ارائه می شود و در اختیار 
مسافران کاروان های راهیان نور قرار می گیرد. رئیس فرهنگسرای پایداری 
در م��ورد محتوای فلش کارت های طوب��ی تصریح کرد: فلش کارت های 
طوبی به اطالعاتی از سرداران شهید دفاع مقدس فرازی از وصیت نامه شان 
می پردازد. وی همچنین به برنامه های هنری در این هفته اشاره کرد و اظهار 
داش��ت: در این ایام 30 اجرای تئاتر خیابانی ب��ا موضوع دفاع مقدس در 
س��طح شهر اصفهان برگزار و برنامه های گلستان گردی و نمایش فیلم که 
جزء برنامه های ثابت فرهنگسرا است با برنامه هایی ویژه برگزار می شود. 
فتوحی نیا با اش��اره به انتش��ار شش جلد کتاب مشتمل بر پنج جلد کتاب 
»س��تاره های گلس��تان« و کتابی با عنوان »بی خبری« به مناسبت هفته دفاع 
مقدس اظهار داش��ت: جش��نواره پایداری در سطح دبیرستان های شهر با 
اجرای گروه اعزامی فرهنگسرای پایداری به مدارس و عیادت از جانبازان 
آسایشگاه جانبازان شهید مطهری از جمله برنامه های این فرهنگسرا است.
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مطبیک پیشنهاد

زنان باید الغرتر 
از همسرانشان باشند

دانشمندان متوجه شدند، راز شاد بودن در زندگی مشترک این است 
که زن همیشه از همسر خود الغرتر باشد. در صورتی که وزن زن 
از شوهر کمتر باشد میزان رضایت از زندگی مشترک در هر دو نفر 
باالتر از زمانی اس��ت که زن چاق تر از همس��ر خود باشد. به  طور 
کلی دانش��مندان با انجام تحقیقاتی که پنج س��ال به طول انجامیده 
اس��ت متوجه شدند زندگی های مش��ترکی که در آن زن از شوهر 
خود زیباتر به نظر بیاید دوام بیش��تری دارد و مش��کالت در آن ها 
کمتر اس��ت. به این ترتیب باید گف��ت زنان با هر وزن یا اندازه ای 
می توانند زندگی بهتری داش��ته باش��ند، با این شرط که همسرشان 
از آن ها س��نگین تر باشد و زیبایی کمتری داش��ته باشد. مردان در 
صورتی که همسر الغرتر از خود داشته باشند او را زیباتر می بینند 
و عالوه بر آن زنان هم اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنند. به طور 
کلی کارشناس��ان معتقدند در یک زندگی موفق زنان باید زیباتر از 
همس��ر خود باش��ند و در عوض مردان باید قدرت بیشتری داشته 
باشند. نشانه های داشتن قدرت بیشتر می تواند درآمد یا تحصیالت 

باالتر، قد و وزن بیشتر یا پایگاه اجتماعی باالتر باشد.

دیر خوابیدن 
مانع دفع مواد سمی از بدن می شود

رئی��س انجم��ن علمی غذا و تغذیه حامی س��المت ای��ران با مهم 
دانس��تن عادات غذایی صحیح و توجه به زمان خواب تأکید کرد: 
بی توجهی به زمان خواب و دیر خوابیدن و عدم تبعیت از ساعت 
بیولوژیک��ی بدن که با طلوع و غ��روب آفتاب تنظیم و آنزیم های 
مختلف را به اثرگذاری وامی دارد مانع خیلی از رخدادهای درونی 
از جمله دفع مواد سمی از بدن می شود. ضیاءالدین مظهری گفت: 
برخ��ورداری از عادات صحیح غذایی و توجه به زمان خوابیدن و 
استراحت جهت حفظ سالمت بدن و توانایی جذب مواد مغذی و 
دفع مواد زاید و بازسازی و ترمیم بافت های فرسوده به خصوص 
در روند رش��د قدی کودکان از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت و 
برای سالم زیس��تن باید خواب راحت و آرامی داشته باشیم.  وی 
ادامه داد: ساعت 9 الی 11 شب زمانی است برای از بین بردن مواد 
س��می و غیر ضرورری که این عملیات توس��ط آنتی اکسیدان ها 
انجام می گیرد و در این س��اعات بهتر اس��ت بدن در حال آرامش 
 باشد در غیر این صورت بر سالمت بدن خود اثر منفی گذاشته اید.
این متخصص تغذیه و رژیم درمانی تصریح کرد: س��اعت 11 تا 1 
نیمه ش��ب عملیات از بین بردن مواد س��می در کبد ادامه دارد در 
خواب عمیق باش��ید و از س��اعت 1 تا 3 نیمه ش��ب عملیات سم 
زدایی در کیس��ه صفرا در طی یک خواب عمیق به طور مناس��ب 
انج��ام می گیرد همچنین از نیمه های ش��ب تا چه��ار صبح مغز 
اس��تخوان ها عملیات خونسازی را انجام می دهند. وی ادامه داد: 
ساعت 3 تا 5 صبح عملیات سم زدایی در ریه ها اتفاق می افتد و 
برخی مواقع دیده شده که افراد در این دوران سرفه شدید یا عطسه 
می کنند. در ساعت 5 تا ۷ صبح عملیات سم زدایی در روده بزرگ 
ص��ورت می گیرد، بنابراین می توانید آن را دفع کنید و باید گفت 
ساعت ۷ تا 9 صبح جذب مواد مغذی صورت می گیرد در ضمن 
بهتر اس��ت صبحانه را در این ساعت میل کنید و افرادی که بیمار 
هستند بهتر است صبحانه را در ساعت شش و نیم صبح میل کنند 
و اف��رادی که ب��ه هیچ عنوان صبحانه نمی خورند بایس��تی عادت 
خود را تغییر داده و در س��اعت 9 ت��ا 10 صبح صبحانه میل کنند. 
این عضو هیأت علمی دانشگاه تأکید کرد: دیر خوابیدن و دیر بلند 
ش��دن از خواب باعث می شود مواد سمی از بدن به موقع و کامل 
دفع نش��ود و بازس��ازی و آمادگی جس��می و مغزی دچار کاستی 
گردد. بس��یاری از افراد در ایام تعطیل تا دیر وقت بیدار می مانند 
و تم��ام روز را صرف اس��تراحت می نمایند که چنین افرادی بعد 
از اتمام تعطیالت خود به جای کس��ب طراوت و تمدد اعصاب با 
خس��تگی و دلمردگی بر سر کار خود باز می گردند چرا که اعمال 

بدن آنها دچار سردرگمی در ابعاد مختلفی گردیده است. 

اسهال را با مصرف بلوط درمان کنید
بلوط میوه ای پرطرف دار و خوشمزه است که قسمت های مختلف 
می��وه و گیاه اصلی آن خواص درمانی فوق العاده مفیدی برای بدن 
دارند. درخت بلوط عمر طوالنی دارد و دارای پوست خاکستری و 
تاج گرد و عریض است. به گفته متخصصان طب گیاهی، تانن ها، 
اس��ید پیروگالیک، کاتشین و کورس��تین از عمده ترین مواد مؤثر 
در این گیاه هس��تند و بلوط یکی از غنی تری��ن گیاهان دارویی از 
نظر میزان ذخیره تانن محس��وب می شود. به گزارش شبکه خبری 
تورنتونی��وز، برگ درخت بلوط تازه برای ترمیم و بهبود جراحات 
و زخم ها مفید اس��ت و از پیش��رفت و وس��عت جراحت و زخم 
جلوگی��ری می کند. بلوط به دلیل وج��ود تانن زیاد، قابض بوده و 
خاصیت ضد اس��هال دارد. تان��ن مایعات اطراف را به خود جذب 
می کن��د و در اس��هال های آبکی ح��اد، دفعات اس��هال را کاهش 
می دهد. همچنین بل��وط به علت دارا بودن ترکیبات فالوونوئیدی 
خواص ضدالتهابی فوق العاده ای دارد و این تأثیر را در مخاط روده 
و پوس��ت نشان می دهد. به عالوه این گیاه ترشحات اضافی بافت 
را ب��ه خود گرفته و در عین حال حساس��یت و تحریک پذیری را 
کاه��ش می دهد. با توجه به خواص فوق این گیاه در درمان اگزما، 
اس��هال، بواس��یر، التهاب مقعد، کورک، التهاب لبه پلک و التهاب 

واژن بسیار مؤثر است.

اگر ش��خصیت افراد بر اس��اس مزاج ها تنظیم ش��ود و 
زندگی با فهم مزاج ها همراه باشد، نتایج بسیار خوبی را 
به همراه خواهد داشت. حمیدا... افراسیابیان عضو هیأت 
علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران در چهارمین همایش 
طب اسالمی و سنتی، اظهار کرد: طب سنتی، طب بسیار 
عمیق و عظیمی بوده که در آن شناخت انسان ها براساس 
طبیعت یا مزاج آنان ص��ورت می پذیرد. وی به عوامل 
استقبال مردم از طب سنتی اشاره کرد و افزود: داروهای 
استفاده شده در طب سنتی عوارض بسیار کمتری نسبت 
به داروهای ش��یمیایی داشته و دسترس��ی به آنان بسیار 
راحت تر اس��ت و عامل دیگر استقبال مردم از این طب 
این اس��ت که مردم اعتماد خود را نسبت به تئوری های 
طب جدید از دس��ت داده اند. این مدرس طب سنتی به 
عناصر تش��کیل دهنده بدن انسان اشاره کرد و گفت: در 
طب نوین بدن انسان از 105 تا  106 عنصر تشکیل شده 
است اما در طب سنتی بدن انسان و کل کاینات از چهار 
ماده اصلی آب )سرد و تر(، باد )گرم و تر(، آتش)گرم و 
خشک( و خاک )سرد و خشک( تشکیل یافته است که 
اگر ارتباط و تنظیم این عناصر به هم بخورد، سبب ایجاد 
بیماری های مختلف در افراد خواهد شد. این دکتری علوم 
پزشکی، ویژگی های طبایع چهارگانه بدن را برشمرد و 
تصریح کرد: برخ��ی افراد دارای طبع به��اری یا دموی 
)گرم و تر( بوده و حجم خون در آنها باالس��ت، با اشتها 
غذا می خورند، چاق و درش��ت اندامند و چهره ای قرمز 
رنگ دارند. وی افزود: دموی ها به لحاظ شخصیتی بسیار 

دوست داش��تنی، مهربان، اجتماعی و برون گرا هستند، 
دارای حرکاتی س��ریع و بس��یار اجتماعی اند؛ این افراد 
قدرت جنسی باال و همیشگی داشته و بیشتر از دیگر افراد 
مستعد ابتال به بیماری های قلبی و عروقی و سکته های 
مغزی هستند و باید از غذاهایی با طبع لطیف برای کاهش 
غلظت خون خود اس��تفاده کنند.  وی ادامه داد: دموی ها 
می توانند در رشته های هنر و پزشکی بسیار موفق باشند. 
این عضو هیات علمی دانشگاه به ویژگی افراد صفراوی 
مزاج یا تابستانی اشاره کرد و گفت: صفراوی ها )گرم و 
خشک( عصبی و کم خواب هستند و دیر چاق می شوند، 
معده شان هضم بسیار خوبی دارد و دارای استخوان بندی 
واضح، هوش باال و س��رعت عمل زیادی هس��تند؛ این 
افراد برون گرا و اجتماعی بوده و با وجود رش��د سریع 
موها افراد کم مویی هستند. وی افزود: تابستانی ها چون 
دارای بدن گرمی هستند از عوارضی چون خشکی دهان 
رنج می برند. عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی 
خصوصیات افراد سوداوی مزاج را نیز برشمرد و گفت: 
کسانی که دارای طبع پاییزی )سرد و خشک( بوده، الغر 
اندام و پرموین��د و حرکاتی کند و بافت عضالنی کمی 
دارند، آنان خوشخواب بوده اما اشتهای چندانی ندارند و 
زود سیر می شوند. سوداوی ها شخصیتی بسیار حساس، 
دقیق، منظم، قضاوت گر و زود رنج دارند. وی در ادامه به 
ویژگی بلغمی ها اشاره کرد و اظهار داشت: افراد زمستانی 
یا بلغمی به علت سرد و تر بودن طبع دارای چربی زیادی 
در بدن بوده و مس��تعد چاقی هستند، آنان دارای پوستی 

س��فید، حرکاتی کند و از لح��اظ روحی و روانی تمایل 
به تنهای��ی دارند. بلغمی ها در جمع افرادی آرام و مالیم 
هس��تند. تمایالت جنس��ی چندانی ندارند. این افراد در 
رشته های تاریخ، جامعه شناسی و روانشناسی می توانند 

موفق باشند.
افسردگی و بی خوابی نتیجه غلبه بلغم است

وی همچنی��ن افزود: بیماری های ش��ایعی مانند ام اس، 
افسردگی و بی خوابی، ضعف اعصاب، آرتروز، درد معده 
و غیره، نتیجه غلبه بلغم بوده و با استفاده از مواد غذایی 
با طبع گرم و خارج ش��دن سردی، به تدریج می توان بر 
این بیماری ها غلبه کرد. افراسیابیان به عوامل شش گانه 
مؤثر در بروز بیماری ها و سالمت از دیدگاه طب سنتی 
و اسالمی اشاره کرد و گفت: به طور کلی در طب سنتی، 
شش عامل که به سبک زندگی معروف هستند در سالمت 

و بیماری افراد مؤثر است.  
وی با بیان این که اس��تفاده از غذا و نوشیدنی های سالم 
عامل مهمی در سالمت افراد است، خاطرنشان کرد: اگر 
افراد سوداوی از غذاهایی با طبع سرد استفاده زیادی کنند، 
دچار غم و غصه شده و اگر افراد افسرده ای باشند، بیماری 
آنان تش��دید خواهد ش��د. وی ادامه داد: اگر این افراد از 
ترکیب سرکه و عسل و نوشیدنی های سالم استفاده کنند، 

اثر خوبی بر کبد خود بر جای خواهند گذاشت.
اضطراب و غم و غصه بیماری های سردی هستند

این دکترای علوم پزش��کی به حاالت روحی و روانی و 
تأثیر آن در سالمت اشاره و اذعان کرد: اضطراب و غم و 
غصه بیماری های سردی هستند و اگر به طور مداوم این 
حاالت تکرار ش��ود، نیروی دفاعی بدن تضعیف شده و 
فرد ممکن است به بیماری سرطان مبتال شود. افراسیابیان 
به اهمیت آب و هوای س��الم اش��اره کرد و خاطرنشان 
س��اخت: هوای پاکیزه نقش مهمی در س��المت افراد بر 
عهده داشته و اگر هوای تنفسی حاوی سرب باشد روی 
قند خون تأثیر گذاش��ته و ضریب هوشی افراد را پائین 
می آورد. وی با اشاره به اهمیت تحرک در سالمت گفت: 
از نظر طب سنتی زندگی یعنی گرما و رطوبت و اگر در 
طی روز حداقل بیس��ت دقیقه وقت خ��ود را به ورزش 
اختصاص دهیم گرما و نش��اط ایجاد می ش��ود ولی اگر 
بیشتر اوقات را پشت میز بگذرانیم سردی غلبه می کند و 
کسل و چاق خواهیم شد. این عضو هیأت علمی دانشگاه 
به اهمیت دفع و احتباس را اشاره کرد و گفت: دفع مواد 
زائد بدن بسیار مهم بوده و مدت طبیعی آن یک ساعت 
پس از غذاست و اگر این مواد به موقع از بدن دفع نشود 
فرد دچار یبوست شده که مادر تمام بیماری هاست. وی 
با بیان این که میزان خواب و بیداری نیز در سالمت افراد 
مؤث��ر بوده و در اف��راد مختلف با توجه به مزاج ها متغیر 
اس��ت، اف��زود: افراد دموی مزاج ب��ه علت رطوبت مغز 
روزانه ۷ یا 8 ساعت می خوابند ولی بالعکس سوداوی ها 
به جهت خش��کی مغز )مانند افراد مسن( کم خواب و 

دچار اختالالتی درخواب هستند.

گریپ فروت میوه ای با خواص فراوان
گریپ فروت از مرکبات بسیار مفید برای سالمت است و به همین خاطر در آمریکای 
التین آن را میوه ای از بهش��ت نامیده اند. یکی از معروف ترین رژیم های غذایی برای 
کاهش وزن، رژیم گریپ فروت است. در این رژیم غذایی توصیه می شود که روزانه 

آب گریپ فروت مصرف ش��ود حداق��ل س��ه لی��وان 
ب��دن می تواند چون این نوش��یدنی  در 
بس��وزاند.  کال��ری 

گریپ ف��روت میوه ای 
ش��بیه به پرتقال اما کمی 

بزرگت��ر از آن و متعلق به 
خانواده مرکبات است. 

طعم گریپ فروت 
ترش و تلخ است 
اما برای س��المت 

ش��بکه مزایای بس��یاری دارد.  گزارش  به 
خبری تورنتو نیوز، برخی از خواص این میوه که ممکن اس��ت تاکنون از آنها اطالع 

نداشته باشید، عبارتند از؛ 
- هرچند این میوه طعم ترش و اسیدی دارد اما می تواند پس از هضم غذا یک واکنش 

آلکالین تولید کند که برای درمان حالت اسیدیته در دستگاه گوارش مفید است.
- مص��رف منظم این میوه با برنامه مش��خص به تقویت سیس��تم ایمنی بدن کمک 

می کند.
- گریپ فروت منبع غنی از ویتامین C اس��ت ک��ه به حفظ حالت انعطاف پذیری 
سرخرگ ها کمک می کند و همچنین موجب تقویت آنها می شود. به عالوه این میوه به 
دلیل داشتن ترکیبی موسوم به پکتین از تجمع ذرات مضر داخل سرخرگ ها می کاهد.

- این میوه برای افراد دیابتی نیز بسیار مفید است چون به طرز چشمگیری قند خون 
را پایین می آورد.

- مصرف گریپ فروت قبل از خواب کمک می کند خواب بهتری داشته باشید و در 
نتیجه این کاهش عالئم بی خوابی مؤثر است.

- زنان باردار می توانند با مصرف گریپ فروت از تورم پاهای خود بکاهند.
- گریپ فروت در عین حال آنزیم های چربی س��وز است که به کاهش وزن کمک 
می کنند. این آنزیم ها در واقع از ذخیره شدن قند و نشاسته در بدن جلوگیری می کنند.

- نوشیدن آب گریپ فروت تازه گلودرد را درمان می کند.
- این میوه به عالوه حاوی خواص آنتی اکسیدانی فوق العاده است که از بروز سرطان 

جلوگیری می کند.

چسب های کاشت ناخن عفونت  قارچی می آورد 
چسب هایی که در کاشت ناخن استفاده می شود، می تواند سبب عفونت های قارچی 

و آلرژی شود.
نصرت پورسینا، اظهار کرد: ناخن یکی از ضمائم پوست است که کراتین آن از جنس 
کراتین سخت مانند کراتین مو است. وی افزود: با توجه به سادگی ناخن، این عضو 
بدن وظایف مهمی به عهده دارد به طوری که اگر ناخن س��المی نداش��تیم هیچ گاه 
نمی توانستیم یک وزنه سه کیلویی را هم بلند کنیم و یا اگر ساختمان ناخن نرمال نباشد 
حرکات دس��ت غیرطبیعی می شود و فرد نمی تواند کارهایی مثل موسیقی و نقاشی 
را انجام دهد. پورسینا با اشاره به اهمیت ویژه سالم نگهداشتن ناخن و تأکید بر این 
که چین های اطراف ناخن را نمی توان به عقب کشید، گفت: یکی از کارهایی که در 
سالن های آرایش انجام می شود این است که دست را به موادی آغشته می کنند که منجر 
به عقب کشیده شدن چین های ابتدایی و اطراف ناخن می شود این در حالی است که 
زمانی که چین ها به صفحه ناخن چسبیده اند مانع ورود میکروب و جسم خارجی به 

ناخن و نسج آن می شوند. 
وی گفت: اگر چین های ناخن عقب کشیده شود میکروارگانیسم های مضر وارد چین های 
ناخن و اطراف و بستر آن می شوند و باعث ایجاد عفونت اطراف ناخن می گردند که 
التهاب و درد شدید در ناخن ها را در پی دارد. وی با اشاره به تصور غلط افراد در مورد 
کاشت ناخن اظهار داشت: کاشت زمانی است که بذری را در زمین بکاریم و گیاهی 
تازه و قابل ریش��ه داشته باشیم بنابراین کاشت ناخن لغت و تصور اشتباهی است و 
آنچه که به آن کاشت ناخن می گویند استفاده از نوع خاصی از مواد پالستیکی است 
که با چسب های مخصوص به صفحه ناخن چسبیده می شود و هیچ گاه قابل رشد 
نیست و آنچه رشد می کند صفحه ناخن طبیعی فرد است. این متخصص پوست افزود: 
حتی گاهی چسب های استفاده شده در کاشت ناخن ایجاد آلرژی، حساسیت شدید، 
عفونت های قارچی و باکتریایی می کند بنابراین توصیه می ش��ود استفاده از این مواد 

به بهترین وجه نگهداری کنند. را خودداری شود و ناخن های خود 
وی    ب��ه زنان خانه دار 
نگه��داری  جهت 
و اهمیت زیاد 
ناخن ها توصیه 
کرد: استفاده از 
ش��وینده   م��واد 
به  ب��رای ناخن ها 
ط��ور کامل مضر 

است.

سرد مزاجید یا گرم مزاج؟ مهم ترین مسأله در مسمومیت های 
غذایی پیشگیری است

برای پیش��گیری از ابتال به مس��مومیت های غذایی باید دانس��ت که 
خودداری از مصرف غذاهایی که به طریق غیربهداش��تی تهیه شده اند 
و یا غذاهایی که بیرون از یخچال مانده اند و ممکن اس��ت عامل بروز 
مس��مومیت باش��ند بهترین روش پیشگیری است. ش��هرام آگاه فوق 
تخصص گوارش و کبد گفت: مسمومیت های غذایی ناشی از خوردن 
غذاهایی است که به طور معمول به دلیل عدم نگهداری مناسب و بیرون 
مان��دن از یخچال، در معرض محیط آلوده قرار گرفتن، آلودگی غذا به 
وسیله دست فرد به هنگام درست کردن غذا توسط سم یا میکروب ها 
ایجاد می شود و عالئمی که ناشی از مسمومیت است بیشتر به شکل 
اس��تفراغ، اسهال، اسهال و استفراغ با هم و بعضاً دردهای شکمی بروز 
می کند. این دانش��یار دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: به 
طور معمول بسته به عاملی که باعث مسمومیت غذایی می شود و نوع 
غذایی که مسمومیت غذایی ایجاد می کند نوع عالئم مسمومیت غذایی 
متفاوت است به عنوان مثال باید دانست که مسمومیت غذایی ناشی از 
گوشت و یا مواد گوشتی آلوده از جمله همبرگرها، کالباس ها و... ناشی 
از سم تولید شده به وسیله استافیلوکوک و یا ای کوالی است، که عالئم 
مسمومیت به وسیله اس��تافیلوکوک به صورت درد در قسمت فوقانی 
ش��کم و حالت تهوع و استفراغ است و در این نوع مسمومیت ممکن 
است اسهال هم وجود داشته باشد اما کمتر دیده می شود. وی در ادامه 
اظهار داشت: در ارتباط با مسمومیت های غذایی که به دلیل ای کوالی 
ایجاد می شوند که بعضاً به آن التهاب ناشی از مصرف همبرگر گویند 
چرا که در واقع همبرگر آلوده علت آن است و عالئم این نوع مسمومیت 
به صورت درد در قس��مت تحتانی ش��کم و یا اسهال که در پاره ای از 
موارد ممکن اس��ت اسهال خونی باشد.  همچنین این نوع مسمومیت 
در زمانی طوالنی تر از مسمومیت غذایی ناشی از استافیلوکوک خود را 
نشان می دهد و ممکن است 24 ساعت طول بکشد. این فوق تخصص 
گوارش و کبد گفت: نوع دیگری از مس��مویت های غذایی با مصرف 
برنج آلوده خود را نشان می دهد که در این حالت اسهال غالب است و 
عالمت مسمومیت ممکن است 48 ساعت بعد از مصرف غذای آلوده 
خود را نشان دهد. این عضو انجمن گوارش و کبد ایران تأکید کرد: برای 
پیشگیری از ابتال به مسمومیت های غذایی باید دانست که خودداری از 
مصرف غذاهایی که به طریق غیربهداشتی تهیه شده اند و یا غذاهایی که 
بیرون از یخچال مانده اند و ممکن است عامل بروز مسمومیت باشند 
بهترین روش پیشگیری است، همچنین توصیه می شود در مسافرت ها 
از مصرف غذاهای گوشتی و پخته شده که در مدت طوالنی بیرون از 
یخچال مانده اند خودداری ش��ود و از غذاهای کنس��روی که به طریق 
مناسبی تهیه شده اند یا غذاهایی که امکان فساد و میکروب در آنها کمتر 
است استفاده شود.  این عضو انجمن گوارش و کبد آمریکا در خصوص 
نحوه تشخیص مسمومیت های غذایی گفت: تشخیص این بیماری بر 
اساس شرح حال بیمار است و زمانی که بیمار شرح می دهد بین 6 تا 48 
ساعت بعد از مصرف غذای مشکوک دچار اسهال و استفراغ و دل درد و 
یا مجموع این عالئم با هم شده است به مسمومیت غذایی فکر می کنیم 
که در این حالت اگر بیمار آب زیادی از دست داده باشد باید آب و امالح 
از دست رفته در بدن وی جایگزین شود و در صورتی که سرم خوراکی 
ORS در دس��ترس نباشد استفاده از آب ماست رقیق شده یا دوغی که 
نمک به آن اضافه شده است توصیه می شود. استفاده از آب برنج روشی 
مناسب دیگری است که می تواند جایگزین امالح و نمک از دست رفته 
شود و در صورتی که فرد از این مواد استفاده کند ترجیح می دهیم دیگر 
از سرم های تزریقی استفاده نکنیم. وی خاطرنشان کرد: در صورتی که 
بیمار آبی زیادی از دس��ت داده باش��د ممکن است نیاز به تجویز سرم 
داشته باشد.  مسمومیت های غذایی نیازی به تجویز آنتی بیوتیک ندارند 
و تجویز داروهای ضد دل درد و ضد اسهال نیاز نیستند و در صورتی که 
بیمار تهوع زیاد داشته باشد داروهای ضد تهوع برای وی تجویز می کنیم. 

شكالت بخورید تا بیماری قلبی نگیرید
شکالت خورها از این پس با خاطر 
جمعی می توانند به انتخاب 
طعم های مختلف در 
فروشگاه ها دست 
نتایج  بنا به  بزنند. 
آخری��ن تحلیل ها 
کمبریج  دانشگاه  در 
کس��انی که شکالت 
هستد  حرفه ای  خور 
3۷ درصد کمتر از سایرین 
ش��انس ابتال به یبماری های 
قلبی عروقی دارند. بخش دیگری 
از این تحقیق که روی بیش از ده هزار نفر 

ت  ر گرفته نشان می دهد این افراد همچنین 29 درصد ص��و
کمتر ازسایرین سکته می کنند. در این تحقیق زندگی سوژه های مختلفی 
در کش��ورهای آلمان، ژاپن، هلند، س��وئد، آمریکا برای یک دهه مورد 
بررسی قرار گرفت و مشخص شد در بین انواع شکالت ها شکالت تلخ 
بهترین تأثیر گذاری را دارد. البته سایر انواع شکالت از جمله شکالت 
شیری و ش��کالت نعنایی هم کارایی خوبی داشتند. با این حال اسکار 
فرانکو از بخش  تحقیقات درمانی بیماری های قلبی عروقی دانش��گاه 
کمبریج عنوان کرد هنوز کس��ی به درستی نمی داند چرا شکالت برای 
سالمت قلب مفید است. به گفته او برخی مواد غذایی دارای ساختاری 
پیچیده هستند و شکالت از این دسته است. یکی از تئوری ها به زعم او 
وجود آنتی اکسیدان فراوان در شکالت است که باعث گردش راحت تر 
خون در رگها می شود. در عین حال شکالت می تواند کیفیت باالتری 

برای زندگی ایجاد کند و سبب آرامش و شادی می شود. 

ابالغ رأي
6/388 کالس��ه پرونده: 11/90 ش 3۷، شماره دادنامه: 65-90/3/30، مرجع رسیدگي: 
ش��عبه 3۷ ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: زهرا خلیلي مقدم، نش��اني: سه راه 
س��یمین، خ جانبازان، خ نیایش، خوانده: مهدي ایثاري،  نش��اني: پایگاه هشتم شکاري، 
تعمیرات و نگهداري، خواس��ته: مطالبه مبلغ دو میلیون ریال، گردش��کار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگي 

با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي شورا

در خص��وص دعوي خواهان زه��را خلیلي مقدم به طرفیت خوان��ده مهدي ایثاري به 
خواس��ته مطالبه مبلغ دو میلی��ون ریال که یک میلیون و پانص��د هزار ریال وجه چک 
ش��ماره 84/459 عهده بانک س��په طوقچي اصفهان و پانصد هزار ریال دیگر یک فقره 
رس��ید پرداختي به انضمام مطلق خس��ارات قانوني با توجه به بقاي اصول مس��تندات 
در ید خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از س��وي بانک محال علیه که ظهور در 
اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهي در جلسه شورا حاضر نگردیده و الیحه تقدیم شورا 
ننم��وده و دفاعي در قبال دعوي مطروحه مبني بر برائت ذمه خویش بعمل نیاورده لذا 
شورا دعوي خواهان را مستنداً به مواد 198، 522 و 519 ق.آ.د.م وارد و ثابت تشخیص 
و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد هزار تومان بابت اصل خواسته به 

انضمام کلیه خسارات 
قانون��ي اع��م از تأخیر تأدیه و هزینه دادرس��ي و ایضًا  هزینه ای��اب و ذهاب در حق 
خواهان صادر و اعالم مي نماید رأي صادره غیابي و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهي و ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقي اس��تان مي باش��د. 

م الف/ 86۷۷
مهرانفر- قاضي شعبه 3۷ حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایي
6/389 ش��ماره: 89-1853 بموجب رأي ش��ماره 2081 تاریخ 89/12/18 حوزه چهل 
و پنج ش��وراي حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه 
حس��ین حجازي دهاقاني نام پدر: اس��ماعیل مجهول المکان محکوم اس��ت به: انتقال 
س��ند خودروي وانت نیس��ان مدل 1362 به ش��ماره انتظامي ایران 43-362 ق 13 در 
حق محکوم له آقاي عباس��علي قاس��مي نام پدر: امیدعلي نشاني محل اقامت: اصفهان 
خ کش��اورزي کوچه ش��هید س��الم پور پالک 32. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
ک��ه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد 
آن را ب��ه موق��ع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محک��وم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را 
ق��ادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند بای��د ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 

را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه 
س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و 
پرداخ��ت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت 
خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر 
گردیده باش��د به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. 

م الف/ 8۷12
شعبه 45 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
6/390 شماره اجرائیه: 901042363300138

شماره پرونده: 8909983633100550
شماره بایگاني شعبه: 890598

بموج��ب درخواس��ت اج��راي حک��م مربوطه ب��ه ش��ماره و ش��ماره دادنام��ه مربوطه 
90099۷363310023۷ محکوم علیهم 1- قاسم طاهري نام پدر: رحیم مجهول المکان، 2- 
محمد صادق فالح گر مجاني نام پدر: آقاجان نشاني: اصفهان- بهارستان- خ ایثار- پیمان 
۷- پالک 155، 3- سید رامین خرم زاده نام پدر: حسین مجهول المکان، 4- امید خرم زاده 
نام پدر: حس��ین مجهول المکان، 5- س��میه امیني فروشاني نام پدر: قاسم مجهول المکان 
تضامن��ي به پرداخت مبلغ 12۷512000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 2555240 ریال 

بابت هزینه دادرس��ي و مبلغ 4260288 ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ 89/8/9 لغایت اجراي حکم در حق محکوم له مؤسسه قرض الحسنه 
مهر با مدیریت گل مراد علي نیکوپناه نشاني: اصفهان- میدان جمهوري اسالمي- خ رباط 
اول- نبش خ شهید دکتر باهنر و پرداخت مبلغ 63۷5600 ریال بابت نیم عشر دولتي در حق 
صندوق دولت محکوم مي باشند رعایت تبصره 2 ماده 306 الزامیست. محکوم علیه مکلف 
اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء 
بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم و 
اس��تیفاء محکوم به، از آن میس��ر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را به قس��مت اجراء تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
شود که  قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت 
اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارائی خود بدهید به نحوی که اجرای 
تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد، به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به 
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب ۷9/1/21 و همچنین 
مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 13۷۷ که ظهر برگ اجرائیه 

درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. م الف/ 11426
رضائي- مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان خمیني شهر
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ورزش

افضل: 
تيم من مشکل
 گلزنی ندارد

س��رمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان بعد از کسب 2 پیروزی 
نزدیک برابر حریفانش در لیگ برتر گفت: در هفته های نخس��ت 
مس��ابقات، بیش از هر چیزی کسب سه امتیاز اهمیت دارد.  علی 
افضل در گفتگو با فارس در مورد دیدار تیمش مقابل ش��هرداری 
س��اوه اظهار داش��ت: بازیکنانمان در این بازی بهتر از مسابقه قبل 
بودند. تیم مقابل متأسفانه خیلی بسته بازی می کرد. آنها فقط دفاع 
می کردند و دل به ضد حمالت بس��ته بودند اما توانستیم یک گل 
بزنیم و از آن یک گل هم تا پایان مسابقه دفاع کنیم. وی در مورد 
بازی هفته آینده تیمش برابر گسترش فوالد تبریز تصریح کرد: ما در 
تبریز میهمان گسترش فوالد هستیم. آنها تاکنون 2 برد و یک تساوی 
کس��ب کرده اند و همیشه هم جزو تیم های خوب لیگ محسوب 
شده اند. سرمربی گیتی پسند در مورد پیروزی نزدیک و با اختالف 
کم تیمش در 2 بازی اخیر گفت: ما مشکل گلزنی نداریم اما مقابل 
فیروزصفه در هفته اول لیگ، توپ هایمان همه تبدیل به گل شدند 
ول��ی در 2 ب��ازی بعدی این اتفاق رخ نداد که این مس��أله را حل 
خواهیم کرد. گیتی پسند 2 بازی اخیرش را با برد 2 بر یک و یک بر 

صفر برابر میثاق تهران و شهرداری ساوه پشت سر گذاشته است.

مناب��ع رس��انه ای اروپ��ا از احتمال حض��ور بازیکن ناراضی 
 آ.اس.رم در منچسترس��یتی در م��اه ژانوی��ه خب��ر می دهن��د.

به گزارش فارس، دانیله دروس��ی از مدت ها قبل مورد توجه 
تیم ثروتمند انگلیسی قرار داشت، اما به  خاطر داشتن قرارداد 
همکاری با رمی ها امکان حضور وی در فوتبال جزیره برایش 
مهیا نش��د، از طرفی گمان می رفت باش��گاه ایتالیایی شرایطی 

مطلوب را برای ادامه همکاری با وی در نظر بگیرد. 
اما آخرین اخبار از اردوی رمی ها حکایت از این نکته دارد که 
دروسی به خاطر شرایط نامطلوبی که برای همکاری جدید به 
وی از طرف تیم حال حاضرش پیش��نهاد شده ناراضی است. 
خبرن��گار روزنامه بیلد آلمان در برخ��ورد با مدیر برنامه های 

دروسی، پی به این نکته برده است. 
نش��ریه  آلمانی احتمال داده دروس��ی مهم ترین نقل و انتقال 
فص��ل نقل و انتق��االت میان دوره در ابتدای س��ال نو میالدی 
باش��د. در این گزارش  کوتاه، عنوان ش��ده منچسترس��یتی با 
توج��ه به ت��وان مالی باال قادر به جذب ای��ن بازیکن توانمند 

ایتالیایی در ژانویه است.

امیر قلعه نوعی می گوید ورزش��گاه جایی است برای تخلیه 
هیجانی! به گزارش خبرآنالین، امیر قلعه نوعی که جمعه شب 
همراه با تراکتورس��ازی دس��ت به کاری بزرگ زد و توانست 
استقالل را در خانه غافلگیر کند و شکست دهد، پس از بازی 
درباره شعارهای تماشاگران استقاللی بر ضد خود گفت: باید 

تماشاگران را دوست داشت. 
آنه��ا می آیند ورزش��گاه تا هیجان��ات خ��ود را تخلیه کنند. 
نباید به آنها س��خت گرفت. یکس��ری حرف هم می زنند اما 
توصیه ام به این دوس��تان این اس��ت ک��ه هرچه می خواهند 
بگویند، ح��اال اگر ناس��زای تندی هم گفتند اش��کالی ندارد 
 ام��ا فقط س��عی کنن��د به خان��واده کس��ی فحش ناموس��ی

ندهند.
ای��ن یعنی برخی هوادارانی که از عفت کالم خوبی برخوردار 
نیس��تند و  با ضعف هایی روبه رو هستند دیگر نگران نباشند 
که از لحاظ فرهنگی سر و سامانی به نوع شعارها و محتوایش 
بدهن��د بلکه فقط خانواده طرف خاطی را از فحاش��ی مصون 

بدارند، باقی قضایا اشکالی ندارد!

خبر

بصیرت دیگر سرپرست سپاهان نیست
مجید بصیرت دیگر سرپرس��ت تیم فوتبال سپاهان نیست. طبق تصمیماتی 
که در باش��گاه س��پاهان گرفته شده مجید بصیرت که تا پیش از این به عنوان 
سرپرس��ت در این تیم فعالیت می کرد، دیگر با این سمت در کنار زردپوشان 
نیس��ت. گویا قرار است وی به کادر فنی این تیم اضافه شود.  بصیرت دارای 
مدرک مربیگری A آسیاست و می تواند روی نیمکت بنشیند. هنوز جانشین 

او به عنوان سرپرست مشخص نشده است.

استعفای مدیرعامل سپاهان؛ 
شاید، بعید نیست

زاینده رود
شنیده های ما حاکی از آن است که طی روزهای آینده علیرضا رحیمی 
که به تازگی و بعد از کناره گیری محمدرضا ساکت، مسئولیت باشگاه سپاهان 
را برعهده گرفته بود اس��تعفا دهد. این ش��ایعه در حالی قوت گرفته که قرار 
بود روز گذش��ته رحیمی در نشس��ت خبری پاسخگوی خبرنگاران باشد اما 
 این نشس��ت به دالیلی که هیچ یک از مس��ئولین باش��گاه سپاهان حاضر به
 اظهار نظر دراین باره نشده اند لغو شد. بنا بر گفته منابع آگاه، گویا رزومه وی 
در سال های نه چندان دور در اداره کل تربیت بدنی استان و مسائل مربوط به 
آن زمان باعث شده برخی از مراجع ذی صالح با ماندن وی در باشگاه موافقت 
نکنند که غیبت دیروز رحیمی در باشگاه به این احتمال قوت بخشیده است. 
عملکرد مدیرعامل سابق باشگاه ذوب آهن و اختالفات مالی که پیش آمد باعث 
شده حساسیت مسئولین امر نسبت به رزومه مدیران بیشتر شده و حتی برای 

سمت های پایین دستی نیز ظرافت و صرافت بیشتری را به خرج دهند.

مسابقات جانبازان و معلوالن شهرهای 
خواهرخوانده اصفهان

سپاهان قهرمان تیراندازی مردان 
زاینده رود

قهرمانان دو ماده دیگر رقابت های تیراندازی مسابقات ورزشی جانبازان و 
معلوالن شهرهای خواهرخوانده اصفهان مشخص شدند. در ادامه رقابت های 
ورزش��ی جانبازان و معلوالن ش��هرهای خواهرخوانده اصفهان، مس��ابقات 
تیران��دازی در دو ماه پیگیری ش��د. در بخش بان��وان و در کالس R2 تفنگ 
ایستاده عالی والی از عراق با 3۷8 امتیاز قهرمان شد. در این کالس علی بیگی 
و ش��مالی به ترتیب با 3۷6 و 3۷4 امتیاز هر دو از سپاهان دوم و سوم شدند. 
در کالس R5 مردان، کاوه جعفری با 594 امتیاز از سپاهان قهرمان شد. عطااله 
زارع و علی امینی هر دو از س��پاهان به ترتیب با 593 و 592 امتیاز رده های 
دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. اولین دوره مسابقات ورزشی جانبازان 
و معلوالن ش��هرهای خواهرخوانده اصفهان از 1۷ تا 22 ش��هریور با حضور 
نمایندگان کشورهای رومانی، مالزی، عراق، ترکیه، روسیه و ایران در رشته های 

والیبال نشسته، تنیس روی میز و تیراندازی در اصفهان برگزار می شود.

استقالل- تراکتور رکورد دار
 پر تماشاگرترین بازی لیگ یازدهم

بدون ش��ک بازی استقالل و تراکتورسازی پر تماشاگر ترین بازی لیگ برتر 
یازدهم است. در بازی استقالل و تراکتور سازی نود و سه هزار و پانصد نفر 
به ورزشگاه آزادی آمده بودند تا این مسابقه حساس را از نزدیک تماشا کنند. 
این یک رکورد جالب در لیگ برتر است که شاید بازی این هفته استقالل و 
پرس��پولیس هم نتواند آن را بشکند. در داربی های پایتخت و به دلیل این که 
طرفداران دو تیم با یکدیگر در گیر نش��وند و کنترل آنها آسان تر باشد اجازه 
نمی دهند تا ورزش��گاه به طور کامل پر شود. ظرفیت ورزشگاه آزادی نود و 

سه هزار نفر است.

تیم آرسنال 
به دنبال هوادار دیجیتال می گردد!

تیم آرس��نال به منظور جذب هواداران جدید در آس��یا نرم افزارهایی را ویژه 
تلفن های همراه هوشمند و تبلت ها توسعه داده است که می توانند برای این 
باشگاه انگلیسی درآمدزا باشند. به گزارش مهر، دربی میالن و اینتر از سوپر جام 
ایتالیا در پکن و در اس��تادیوم آشیانه پرنده برگزار شد. در این دیدار هواداران 
چینی دو تیم میالنی بیش از هواداران ایتالیایی حضور داشتند و از این مسابقه 
اس��تقبال کردند. فوتبال به پول نیاز دارد. بازار آس��یا ثروتمند است و دوست 
دارد که میزبان تیم های بزرگ اروپایی باشد. اما انتقال کامل این تیم ها به آسیا 
می تواند بس��یار ویرانگر باش��د. از این رو به یک پل نیاز است و در این میان 
یک پل دیجیتال بهتر از سایر راه ها است. به همین منظور راپرت دانیلز، رئیس 
 بازاریابی بین المللی تیم لندنی آرسنال اعالم کرد که این تیم از طریق توسعه 
نرم افزارهایی وی��ژه »آی- پد« و »آی- فن« و تلفن های همراه و تبلت های 

برپایه سیستم عامل آندروئید به جذب هواداران جدید روی آورده است.
بالفاصله پس از عرضه این برنامه ه��ای جانبی، 100هزار کاربر عالقه مند به 
آرس��نال این نرم افزاره��ا را با پرداخت 3 پوند بارگ��ذاری کردند. 300 هزار 
پوند جمع آوری ش��ده شروع خوبی است اما کافی نیست. براساس گزارش 
آسوشیتدپرس، رئیس بازاریابی این تیم که در 1896تأسیس شده است تأکید 
کرد: در اروپا تیم های ثروتمندی وجود دارند که توانایی خرید بازیکنان بسیار 
 قوی را دارند. در س��الی که گذش��ت آرس��نال به دالیل اقتصادی مجبور شد 
مهم ترین بازیکن خود، )فابرگاس( را به بارس��لونا بفروشد. تیم ما 865 هزار 
هوادار بر روی توییتر و ۷/5 میلیون هوادار بر روی فیس��بوک دارد که از این 

تعداد درصد باالیی در اندونزی و 400 هزار نفر در مالزی زندگی می کنند.

احتمال حضور 
دروسی 
در من سيتی 

قلعه نوعی:
فحش بدهيد اما 
فحش ناموسی نه!

شاید ناخودآگاه چشم من به در و دیوار سالن بیفتد ولی 
این که از عمد بخواهم کس��ی را نشان بدهم را تکذیب 
می کنم. هر چند این زرنگی بازیکن اس��ت که در طول 

بازی حواسش باشد که چه کسی کجا نشسته!
وحید شمسایی باز هم جزو چهره های حاشیه ساز لیگ 
برتر فوتسال در فصل نقل و انتقاالت بود. بعد از ماجرای 
رفتن ناگهانی او از تیم پرسپولیس حاال خیلی ها دوباره 
شمس��ایی را پولک��ی خطاب می کنند. او ب��از هم مانند 
فصل گذشته که بعد از گلزنی هایش مالک باشگاه فوالد 
ماهان را نش��ان می داد در تیم گیتی پسند این حرکت را 
ب��ه گونه ای دیگر تکرار می کند. او درباره این اتفاق ها 

با ایمنا مصاحبه ای انجام داده که خواندنی است:
در جری��ان بازی فوالدماهان، هواداران ش��ما را 

پولکی خطاب کردند. 
من چند س��ال در این تیم زحمت کش��یدم و خاطرات 
خیلی خوبی از این تیم و هوادارانش دارم. این ش��عارها 
طبیعی اس��ت و همه به دلیل تعصبی است که هواداران 
به تیمش��ان دارند و ممکن است حرف های احساساتی 

بزنند. 
س��ال گذش��ته بعد از هر گلی ک��ه می زدید، با 
دست بهروز ریخته گران را نشان می دادید. به 
همین دلیل بحث پول دوس��تی شما مطرح شد. 
امس��ال هم در جریان بازی با فیروزصفه همین 
حرک��ت را تکرار کردی��د. نگ��ران صحبت های 

جدید نیستید؟ 
امسال چنین کاری نکردم. شاید ناخودآگاه چشم من به 
در و دیوار سالن بیفتد ولی این که از عمد بخواهم کسی 
را نش��ان بدهم را تکذیب می کنم. هر چند این زرنگی 
بازیکن اس��ت که در طول بازی حواس��ش باشد که چه 

کسی کجا نشسته است. 
من برای موفقیت گیتی پس��ند به این تی��م آمده ام، فقط 
به هدفم فکر می کنم و به حواش��ی کاری ندارم. این را 
هم بگویم که آقای جنتی یک فرد ارزش��ی برای فوتسال 
ماس��ت و ب��رای این فوتس��ال زحمات زیادی کش��یده 

است. 
در ضمن نکته مهم تر این است که وحید شمسایی هیچ 
احتیاج��ی به پ��ول ندارد و برای پول ب��ه این تیم نیامده 

اس��ت. خدا را ش��کر زندگی ش��خصی من بسیار عالی 
اس��ت. 3، 4 تا مغازه دارم و از آنه��ا هزینه زندگی ام را 
تأمی��ن می کنم. هیچ احتیاجی به پول فوتس��ال ندارم و 

فوتسال را فقط برای رضایت خودم بازی می کنم. 
تیم پرس��پولیس هر ۳ بازی اخی��رش را باخته 
اس��ت. به نظرتان خروج ناگهانی شما از این تیم 

باعث این ضعف نشده است؟ 
من یک بازیکن حرفه ای هس��تم و حرفه ای فکر می کنم. 
به تیمی آمده ام که ستاره های بزرگی همچون کشاورز 

و نظری و دانشور و... دارد. 
می خواهم برای جام جهانی با این بازیکنان هماهنگ تر 
ش��وم و آمادگی خودم را در سطح باال نگه دارم. خودم 
را برای ش��رایط س��خت آماده ک��رده ام و این ش��رایط 
س��خت در گیتی پس��ند وجود دارد. بازیکنان زیادی در 
تیم ما هس��تند و ب��ازی کردن به عن��وان بازیکن اصلی 
در ای��ن تیم خیلی س��خت اس��ت. همین م��ورد به من 
 کمک خواهد کرد ک��ه آمادگی ام را در همه حال حفظ 

کنم. 
درس��تکه برای حضور در ج��ام جهانی، حرفه ای 
فک��ر کردی��د، ول��ی از دی��د ه��واداران و کادر 
 فن��ی پرس��پولیس تصمیم ش��ما غی��ر حرفه ای 

بود. 
من از همه هواداران این تیم عذرخواهی کرده ام. روزی 
که می خواس��تم به گیتی پس��ند بیایم با آقای کاش��انی 
صحبت کردم و ایشان را در جریان گذاشتم. پرسپولیس 
 ه��م بای��د در م��ورد م��ن زودت��ر تصمیم م��ی گرفت.
 25 روز ب��ا این تیم تمرین کردم ول��ی آنها قرارداد مرا 
ثبت رسمی نکردند. نمی خواهم بگویم این مورد تقصیر 
من اس��ت یا باش��گاه پرس��پولیس، این اتفاقی است که 
افت��اده و اکنون هم من در حال خدمت به باش��گاه گیتی 
پسند هستم. از همه مسئوالن پرسپولیس هم عذرخواهی 
 ک��ردم چرا ک��ه در آخری��ن لحظات به تیم گیتی پس��ند 

آمدم. 
 رابطه تان با بازیکنان ماهان چطور است؟ 

ب��ا تمام مل��ی پوش��ان ماه��ان، منصوری، گیتی پس��ند، 
پرس��پولیس و بقی��ه تیم ها رابط��ه دارم. این مس��أله در 
بازی های ملی مشخص است. رفاقت سر جای خودش 

و رقاب��ت هم س��ر جای خوش اس��ت؛ به 
هیچوجه نمی توانی بیرون زمین را با درون 

زمی��ن یکی کنی. در زمین برای 
تالش  تیمم��ان  موفقی��ت 

می کنی��م و بیرون زمین 
رفیق های��ی داریم که با 

آنها رابطه داریم. 
شما در گیتی پسند 

با مس��عود دانش��ور در 
یک پس��ت هس��تید. در 

ادام��ه فصل به مش��کل بر 
نمی خورید؟ 

مس��عود جوان آین��ده دار 
ب��رای  توانمن��دی  و 

و  گیتی پس��ند 
مل��ی  تی��م 

است. با بودن مس��عود دانشور، قدرت تیم 
ما خیلی بیشتر می ش��ود. با هم خیلی 

صمیمی هستیم و پایان مصدومیت 
او رقابت را بین ما بیشتر می کند 
و ای��ن م��ورد ب��ه ه��ر دوی ما 

امیدوارم  کرد.  کمک خواهد 
زودتر  هرچ��ه  مصدومیتش 
خوب ش��ود و بتواند به تیم 

کمک کند. 
 با رفتن حس��ین ش��مس از 
تیم ملی خوشحال نشدید؟ 

ش��مس یک فرد با ارزش برای فوتس��ال 
ماست. حاال بعضی مواقع مشکالتی به وجود 

م��د  آ می 
این  ول��ی 

لی��ل  د

نمی شود که از رفتن او خوشحال شوم. 
با حسین شمس، علی صانعی، عباس ترابیان و بازیکنان 
تی��م مل��ی، همه ی��ک مجموع��ه هماهنگ و منس��جم 
بودیم که توانس��تیم به موفقیت برس��یم. حضور حسین 
ش��مس در تیم ملی همراه با موفقیت ب��رای تیم بود. با 
ش��مس افتخارات زیادی کس��ب کردی��م و امیدوارم با 
مجموعه ای که پیش از این داش��تیم، یک س��ال آینده تا 
جام جهانی را با اقتدار طی کنیم. فقط امیدوارم حرمت 
 کس��انی مثل حس��ین ش��مس در فوتس��ال ما حفظ 

شود. 
ای��ن ک��ه می گویید از رفت��ن او خوش��حالم، به 
هیچوجه صحت ندارد. چند وقتی با هم مشکل 
داش��تیم ولی اصل مشکل من بودم. چون کسی 
که باالی تیم اس��ت، همیشه درست می گوید. 
همین ج��ا به ش��ما می گویم ک��ه امیدوارم 
حس��ین ش��مس به تی��م ملی برگ��ردد و 
ب��ا هم��ان مجموع��ه موفق قبل��ی، این 
 ب��ار در ج��ام جهانی به روی س��کو 

برویم.

 پژمان سلطانی
تی��م فوتب��ال ذوب آهن اصفه��ان با این خ��ط دفاع کار 
دش��واری مقابل سوون سامس��ونگ در جام باشگاه های 
آس��یا خواه��د داش��ت. این تی��م مقابل پرس��پولیس در 
 ورزشگاه فوالدشهر با تساوی دو بر دو متوقف شد و اگر
 شهاب گردان گلر ملی پوش اصفهانی ها نبود شاید ذوب 
آهن به اندازه انگشتان یک دست گل دریافت می کرد چرا 
که خط دفاعی این تیم فرصت های فراوانی را به بازیکنان 
قرمزپوش تهران داد. ابراهیم زاده در نبود س��ینا عشوری 
تیم خود را با سیستم »1-3-2-4« وارد زمین کرد و علی 
احم��دی را از خط دفاعی جلو برده بود و این بازیکن در 
کنار دسوزای برزیلی در پست هافبک دفاعی انجام وظیفه 
کرد اما محمد صلصالی در کنار فرش��ید طالبی نتوانست 
یک مدافع پوششی ش��ش دانگ باشد و اگر ابراهیم زاده 
می خواهد از کره جنوبی با حداقل امتیاز به ایران برگردد 
باید از علی احمدی در جای خودش استفاده کند به دلیل 
این که این بازیکن در فصل قبل زوج مناسبی را با فرشید 
طالبی در خط دفاعی تش��کیل داده بود. ذوب آهن دو بار 

از لشکر سرخ جلو افتاد اما به راحتی پیروزی را با تساوی 
عوض کرد و تنها ی��ک امتیاز هم چون بازی قبلی مقابل 
ملوان به دست آورد. علی کریمی بازیکن آزاد پرسپولیس 
در ه��ر دو نیم��ه بهترین بازی را به نمایش گذاش��ت اما 
ذوب آهن بازیکنی ب��رای خنثی کردن حرکات انفجاری 
کاپیتان پرسپولیس نداش��ت و محمد صلصالی نتوانست 
انتظارات هواداران اصفهانی را برآورده کند. در خط میانی 
مثل بازی های گذش��ته هوگو ماچادو نمایش قابل قبولی 
داش��ت و دقیقه ۷9 گل دوم را به ثمر رساند و تیم ذوب 
آه��ن را پس از گل اس��ماعیل فره��ادی دو بر یک جلو 
انداخ��ت. اما در لحظات اضافی مجید نورمحمدی س��ه 
امتیاز را از ش��اگردان ابراهیم زاده ربود. تیم پرس��پولیس 
چهره موفقی در فوالدش��هر به نمایش گذاش��ت و حمید 
اس��تیلی در مصاحبه مطبوعاتی اش تأکید کرد که عدالت 
در این بازی رعایت نشد و این مربی از سازمان لیگ گله 
مند بود که چرا تنها 48 ساعت ملی پوشانش را در اختیار 
داشت و طبق قانون ملی پوشان باید ۷2 ساعت در اختیار 
تیم های خود باشند. ذوب آهن با وجود سه غایب، بازی 
پ��ر انتقادی را در زمین پیاده ک��رد. کنفرانس های قبل از 

بازی و پس از مس��ابقه هم برای خود ماجرایی ش��ده و 
مصاحبه ه��ای مربیان یک روز قبل از مس��ابقات با عدم 
 اطالع به موقع جهت پوش��ش خب��ری جای بحث دارد .
حمید اس��تیلی پس از تس��اوی مقابل ذوب آهن به سالن 
کنفرانس آمد و هم��ان اول مصاحبه عنوان نمود که یک 
ساعت دیگر پرواز داریم و این موجب شد که خبرنگاران 
نتوانند برخی از س��ئواالت را از او بپرسند و وقتی سالن 
را ترک کرد معلوم شد که تیم پرسپولیس ساعت 24 روز 
بازی پرواز دارد، یعنی دو س��اعت پ��س از بازی. فاصله 
ورزش��گاه تا فرودگاه هم حداکثر یک ساعت است و به 
نوعی استیلی از سئواالت حاشیه ای برخی از خبرنگاران 
ف��رار کرد. در مقابل هم ابراهیم زاده در س��الن کنفرانس 
مطبوعاتی حاضر نشد. سپاهان دیگر تیم اصفهانی نیز در 
دومین بازی متوالی شکس��ت خورد و با حس��اب سه بر 
دو مغلوب فجر سپاس��ی ش��د که دو گل سپاهانی ها را 
امید ابراهیمی و احمد جمشیدیان به ثمر رساندند. در این 
بازی نیز مهاجمان سپاهان همچون دیدارهای قبلی موفق 
به گلزنی نش��دند و از ۷ گل زده ش��ده این تیم در شش 
دیدار تنها عمادرضا )مهاجم عراقی س��پاهان( یک گل به 

ثمر رس��انده و شش گل دیگر را هافبک های زردپوشان 
اصفهان��ی وارد دروازه حریفان کردند. به نوعی می توان 
گف��ت برخالف ذوب آهن که در پس��ت دف��اع می نالد 
س��پاهان در خط حمله برای حریفان کم آزار اس��ت. در 
دیگر بازی ها تیم استقالل تهران در ورزشگاه آزادی پیش 
چشمان 50 هزار تماشاگر استقاللی اولین باخت خود را 
در این فصل متحمل ش��د و با حساب دو بر سه مغلوب 
ش��اگردان امیر قلعه نوعی )تراکتورس��ازی( شد و صدر 
جدول را تقدیم تراکتورسواران کرد تا آبی پوشان پایتخت 
با اولین باخت در هفته هفتم به مصاف پرسپولیسی بروند 
که در دو دیدار گذش��ته نتایج مطلوبی را از آن خود کرده 
اس��ت. ش��هرداری تبریز و راه آهن به تس��اوی دو بر دو 
رضایت دادند. تیم مس سرچش��مه با اصغر شرفی اولین 
پیروزی را جش��ن گرفت و با یک گل ش��اهین بوشهر را 
شکست داد. در شهرآورد جنوب نیز نفت آبادان و فوالد 
خوزس��تان به تساوی دو بر دو رسیدند. صبای قم با یک 
گل مل��وان را از پیش رو برداش��ت و م��س کرمان نیز با 
حساب یک بر یک داماش را در ورزشگاه عضدی رشت 

متوقف کرد.

در ۳ بازی، ۶ امتیاز در دقیقه ۹۳ از دست داده ایم
گردان: چه اتفاقی افتاده بود که داور 7 دقیقه

 وقت اضافه گرفت؟
دروازه بان تیم فوتبال ذوب آهن گفت: متأسفانه 3 بازی است که در دقیقه 93 گل می خوریم و 6 امتیاز به این شکل 
از دس��ت داده ایم. ش��هاب گردان در گفتگو با ایمنا پیرامون بازی با پرسپولیس گفت: بازی قشنگی بود، هر دو تیم 
خیلی خوب بازی کردند و پرس��پولیس نیز ما را خیلی تحت فش��ار قرار داد، گل خوردن در لحظات پایانی کمی 
آزار دهنده اس��ت و اگر با نتیجه 2 بر یک عقب بودیم و گل تس��اوی را می زدیم بهتر بود؛ متأسفانه 3 بازی است 
که در دقیقه 93 گل می خوریم و 6 امتیاز به این شکل از دست داده ایم. وی در مورد خط دفاع ضعیف ذوب آهن 
در این بازی گفت: هر دو تیم به دنبال گل زدن بودند و هجومی بازی می کردند و کسی به فکر بسته بازی کردن 
نبود. خط هافبک و حمله از خط دفاع جدا شدند و یک مقدار فشار روی خط دفاع بیشتر شد و البته در این چنین 

بازی هایی دروازه بان باید به خط دفاعش کمک کند. 
وی در مورد ۷ دقیقه وقت اضافه نیمه دوم و صحنه های مشکوک به پنالتی در محوطه جریمه گفت: من به آقای 
رفیعی ارادت دارم و فکر می کنم اگر اشتباهی شده است عمدی نیست. در مورد صحنه هایی که در محوطه جریمه 
ما اتفاق افتاد ایش��ان درس��ت قضاوت کردند ولی در مورد وقت های اضافه فکر کن��م به غیر از صحنه ای که من 
کفش هایم را عوض کردم اتفاق خاصی نیفتاد که داور بخواهد ۷ دقیقه وقت اضافه بگیرد و عوض کردن کفش هایم 
فقط حدود 3-2 دقیقه وقت گرفت. وی درباره تغییر مدیریت باشگاه ذوب آهن و جایگزین شدن ابرهیمی به جای 
دلیلی گفت: بعد از آن اتفاق من تنها یک جلسه با تیم تمرین کردم و ایشان را هم ظهر روز بازی دیدم و متأسفانه 

هیچ شناختی از سابقه ورزشی و مدیریتی ایشان ندارم.

اسماعیل فرهادی: 
پرسپولیس را به این خوبی ندیده بودم

زاینده رود
مهاج��م تی��م فوتبال ذوب آهن گفت: طی چند س��ال اخیر پرس��پولیس را به این خوبی ندی��ده بودم. آنها 

می توانستند برنده بازی باشند اما بازیکنان ما حرفه ای تر عمل کردند.
اس��ماعیل فرهادی در خصوص بازی تیم های ذوب آهن و پرس��پولیس گفت:  هر دو تیم در این بازی به دنبال 
کس��ب 3 امتیاز بودند. ما 3 امتیاز را می خواس��تیم تا با روحیه خوب به مصاف  س��وون سامس��ونگ برویم و 
پرسپولیس قبل از دربی می خواست روحیه بازیکنان خود را باال ببرد. خیلی تالش کردیم تا با انجام یک بازی 
حرف��ه ای ب��ازی را ببریم و  2 بار هم از پرس��پولیس پیش افتادیم اما در دقایق آخر بازی 2 امتیاز حس��اس را به 
راحتی از دس��ت دادیم. وی افزود: طی چند سال اخیر پرسپولیس را به این خوبی ندیده بودم. آنها می توانستند 

برنده بازی باشند اما بازیکنان ما حرفه ای تر عمل کردند. 
وی افزود: وقتی تیم ما از کم ترین موقعیت ها به گل می رسد این موضوع نشان می دهد که ما یک تیم حرفه ای 
هس��تیم. بیش��تر توپ و میدان در اختیار پرسپولیس بود ولی ما از موقعیت ها به خوبی استفاده کردیم ولی حیف 
که پیروز نش��دیم. باید این ضعف را برطرف کنیم چون در دو بازی گذش��ته در دقایق آخر، برد را  با مس��اوی 
عوض می کنیم. مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص گلی که زد خاطرنش��ان کرد:  وقتی که توپ با اش��تباه 
مدافع  پرس��پولیس به من رس��ید، دیدم معمارزاده تیر یک را گرفته و من با یک ضربه نرم اما حرفه ای، زاویه  

مخالف او را هدف قرار دادم. 
دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس تهران در هفته ششم یازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر، 

پنجشنبه شب با تساوی 2 بر 2 در ورزشگاه فوالدشهر به پایان رسید.

وحید شمسایی باز هم پولکی خطاب شد

4 تا مغازه دارم، پس احتیاجی به پول فوتسال ندارم!

ذوب آهن از دفاع می نالد،سپاهان از خط حمله



پیرترین جانوار زنده جهان
جاناتان نام الک  پشتی ست 1۷9 ساله در جزیره سینت 
هلینا که متعلق به بریتانیا می باشد. این الک پشت زاده 
1832 می باشد که در سال 1882 در سن 50 سالگی 
از جزیره سیشل به عنوان هدیه همراه با سه الک پشت 
دیگر به جزیره سینت هلینا آورده شد. وی در سال 1930 
توسط فرماندار سر اسپنسر دیویس نام گذاری شد و 
ادامه زندگی خود را در خانه و مزرعه فرمانداری این 
جزیره گذرانده است. در سال 2008 روزنامه تلگراف 
در مقاله ای که در سایتش منتشر کرد ادعا کرد عکسی 
سیاه و سفید که در سال 1900 از یک الک   پشت در 
کنار یک زندانی جنگ بوئر گرفته شده است جاناتان 
می باشد که در آن موقع ۷0 سال داشته است. جاناتان 
در طول عمر خود هشت پادشاه بریتانیایی، از جورج 
پنجم تا ملکه الیزابت دوم و همچنین 50 نخست وزیر 

از گذشت سال ها  را پشت سر گذاشته است و پس 
هنوز سالم و سر حال می باشد و همراه با پنج الک پشت 
دیگر به نام های دیوید، اسپیدی، اما، فردریکا و میرتل 
در مزرعه رسمی فرمانداری جزیره سینت هلینا زندگی 
جانور  پیرترین  بزرگ  بسیار  پشت  این الک  می کند. 

زنده جهان می باشد.

درازترین پل آبی جهان
بزرگترین پل آبی جهان با درازای 35 کیلومتر و ۷36 
متر در چین قرار دارد که شهر جیاشینگ را به نینگبو 
وصل می کند. کار ساخت این پل بزرگ که هانگجو 
بی نام دارد، در 14 ژوئن سال 200۷ به پایان رسید 
و مراسم بازگشایی پل در 26 ژوئن برایش اجرا شد 
 1 در  تا  نبود  استفاده  قابل  مردم  برای  پل  این  ولی 
می 2008 بر روی همگان بازگشایی و قابل تردد شد. 
بزرگراه این پل به وسیله کابل هایی به ستون ها و بدنه 
اصلی پل متصل است و مسافت 400 کیلومتری بین 

می کند.  کوتاه تر  کیلومتر   120 را  نینگبو  و  شانگهای 
همچنین زمان مسافرت بین این دو شهر را از چهار 

ساعت به 2/5 ساعت کاهش می دهد.

جوان ترین مدرس دانشگاه 
جهان

آمان رهمن جوان ترین مدرس کالج جهان یک پسر بچه 
هشت ساله هندی می باشد که به دانشجویان بزرگسال 
ساخت فیلم انیمیشن با کامپیوتر را در دانشگاه هنرهای 
محاوره ای شهر دهرادون درس می دهد. وی پسر یک 
مکانیک موتور می باشد که در دهرادون هند زندگی 
می کنند. آهام می گوید: من در روزهای بیکاری ام کمتر 
ساعت  چهار  معمولی  روزهای  و  ساعت  هشت  از 
کارهای مدرسه  که من  کار می کنم چون  کامپیوتر  با 
افزارهای  نرم  با  می توانم  من  کنم.  کامل  باید  نیز  را 
 Adobe, Flash, Firework,:مانند بسیاری 
کنم.  کار   3D Max  Dream Weaver, Maya
من در حال ساخت پروژه هایی درباره سیاه چاله های 
فضایی، بیگانگان و حفظ منابع آب هستم. پدر وی یک 
مکانیک است که با درآمد ماهیانه 60 پوند هزینه های 
زندگی اش را با سه فرزند جبران می کند. وی با تالش 
پسر  برای  دوم  دست  کامپیوتر  یک  توانست  فراوان 
بزرگترش بگیرد و آهام با هر بار حرکت دادن مکان 
نمای موس توسط برادرش و نگاه کردن به آن به وجد 
می آمد. هنگامی که وی سه و نیم ساله بود نخستین 
برنامه انیمیشنش را با مهارت تمام ساخت که انیمیشنی 
از حرکت حروف الفبا بود. پدر آهام می گوید: من یک 
انیمیشن  اتاق کار کوچک داشتم و زمانی که وی به 
عالقه مند شد ما هرگز جلوی کار وی را نگرفتیم. پس 
از مدتی بسیاری از مردم استعداد وی را تحسین کردند. 
B C Khanduri وزیر مختار ما به او یک لپ تاپ 
هدیه داد و پس از آن آهام توسط رئیس جمهورمان 
مسیحی  مدرسه  یک  در  وی  اکنون  هم  شد.  تشویق 
محلی در طول روز درس می خواند و بعدازظهرها در 

و  شرکت  دانشگاه  محاوره ای  هنرهای  سخنرانی های 
یکبار در هفته در آنجا آموزش می دهد. راهول گاندی 
سیاستمدار هندی نیز هزینه های تحصیل وی را تا سن 

18 سالگی پذیرفته است.

کوتاه ترین رودخانه جهان
کوتاه ترین رودخانه جهان دی ریور نام دارد که طول 
سیتی  لینکلن  شهر  در  و  می باشد  متر   130 تنها  آن 
در ایالت اورگان آمریکا است که دریاچه دولز لیک 
رایکراست  به اقیانوس آرام مرتبط می سازد. البته این 
این که  تا  بود  گمشده  عنوانی   1989 سال  تا  عنوان 
را   Roe River این سال گینس رودخانه  وقتی در 
با 61 متر طول به عنوان کوتاه ترین رودخانه اعالم 
کرد مردم شهر لینکلن سیتی برای جلوگیری از گرفتن 
اندازه ای جدید را برای گینس فرستادند  این عنوان، 
که طول رودخانه دی ریور را در باالترین نقطه جزر 
و مد 3۷ متر نشان می داد. برای روشن سازی در این 
عنوان گینس عنوان کوتاه ترین رودخانه جهان را در 

کتاب رکوردهای جهانی گینس لیست نکرد.

درازترین تونل جهان
در  آلپ  کوه های  در  جهان  تونل  درازترین  ساخت 
سوئیس، پس از 15سال، با شادی کارگران حفاری آن به 
پایان رسید. پس از کوبیده شدن آخرین ضربه های دستگاه 
بزرگ حفاری در صخره های کوه های آلپ، کارگران از 
دو طرف تونل به هم رسیدند و ابراز خوشحالی کردند. 
موریتز لیونبرگر وزیر راه و ترابری سویس گفت: اینجا در 
دل کوه های آلپ سوییس یکی از بزرگ ترین طرح های 
زیست محیطی در اروپا تبدیل به واقعیت شد. این تونل 
5۷ کیلومتری که با هزینه هفت میلیارد یورو در مدت 
15 سال ساخته شده، بخش اصلی یک شبکه جدید 
راه آهن است که از سال 201۷ آغاز به کار می کند و 
 سبب کاهش آلودگی و ازدحام در مناطق کوهستانی آلپ 

خواهد شد.
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در  ایرانی  سربازان  پیش  سال   2500
خود  فلزی  سپرهای  روی  جنگ  میدان 
روی  را  خمیری  آن ها  می پختند.  پیتزا 
سپس  می کردند  پهن  خود  سپرهای 
سبزی(  )احتماالً  پنیر  و  خرما  مقداری 
یونانی  سربازان  می پاشیدند.  آن  روی 
پختن پیتزا را از ایرانیان یاد گرفتند و آن 
را به سرزمین های غربی بردند. این غذا به 
و  یافت  رواج  سرزمین ها  آن  در  سرعت 
مورد استفاده قرار گرفت. مردم ایتالیا هم 
نیز مانند بقیه از این خوراک تازه استفاده 
کردند. پیتزا مدت زیادی غذای فقیران بود 
پیتزا  از  را  پنیر  ایتالیایی ها  مدت  این  در 
خرما  جای  به  و  بودند  کرده  حذف 
سبزیجات  و  زیتون  روغن  عسل،  از 
یک  پیش  سال   115 می کردند.  استفاده 
اسپوزیتو  رافائل  نام  به  درباری  آشپز 
این  و  برگرداند  پیتزا  به  را  پنیر  دوباره 

بار گوجه را هم به آن اضافه کرد. ملکه 
از این غذا بسیار  ایتالیا(  مارگریتا )ملکه 
به  مردم  همه  آرام  آرام  و  آمد  خوشش 
آن عالقه پیدا کردند. به این ترتیب پیتزا 
در سراسر  بلکه  ایتالیا  در  تنها  نه  پنیر  با 

جهان مورد استقبال قرار گرفت.

مشکل  جالب،  شیوه  این  از  استفاده  با 
ارائه شده  لباس های  نمی توانند  که  کسانی 
کنند، حل  پرو  را  آنالین  فروشگاه های  در 

می شود.
هرچند بررسی ها نشان می دهد تقاضا برای 
خرید لباس از طریق فروشگاه های آنالین 
برخی  حال  این  با  دارد،  صعودی  سیر 
طور  به  نمی توانند  که  آنجا  از   مشتریان 
انتخاب  اینترنت  در  که  را  لباسی  معمول 
کرده اند پرو کنند در شک و هراس به سر 
می برند و بعضًا خرید لباس اینترنتی را به 
ایتنا به  کلی فراموش می کنند. به گزارش 
در  لباس  فروشگاه  یک  الریاض،  از  نقل 
است.  کرده  حل  را  مشکل  این  انگلیس 
فروشگاه Banana Flame با استفاده از 
 augmented( فناوری واقعیت مجازی 
در  مجازی  پروی  اتاق  نوعی   )reality
قرار  لباس  اینترنتی  خریداران  اختیار 
می دهد که با استفاده از آن می توانند پیش 
از قطعی کردن خرید، مدل لباس مورد نظر 
خود را بر تن امتحان کنند. واقعیت افزوده 
آن  از  استفاده  با  که  است  فناوری  نوعی 

می توان دنیای مجازی را به دنیای واقعی 
افزوده،  واقعیت  در  دیگر  عبارت  به  برد. 
بین  تعامل  نوعی  آوردن  وجود  به  هدف 

واقعیت و دنیای مجازی است. 
بر اساس این گزارش، در این شیوه، افراد 
برنامه  نیز  از طریق یک دوربین وب کم و 
Webcam Social Shoppe که کاری از 
شرکت Zugara است تعامل دارند. شرکت 
Zugara در زمینه تولید نرم افزارهای مربوط 

به واقعیت افزوده شهرتی جهانی دارد. 
می تواند  مشتری  شیوه،  این  از  استفاده  با 
تصویر خود را در حالی که لباس مورد نظر 
را به طور مجازی به تن کرده، برای دوستان 
و  کند  ارسال  توییتر  و  فیس بوک  در  خود 
نظر آنها را در این خصوص جویا شود! در 
وب کم  دوربین  جلوی  مشتری  روش  این 
کنترلی  پنجره ای  از  استفاده  با  و  می ایستد 
که در صفحه نمایش رایانه پدیدار می شود 
می تواند با چند کلیک، گزینه های مختلفی 
همچون اندازه، رنگ و مدل لباس را انتخاب 
کرده و در خصوص خریدن یا نخریدن کاال 

تصمیم بگیرد.

با  افراد  از  برخی  در  دلهره  و  اضطراب 
و  است  همراه  دست  خفیف  لرزش های 
به  را  ارتعاشات  این  آثار  می توان  گاهی 
وضوح در دست خطشان دید. بدتر آنکه 
داشتن  با  می شویم  مجبور  اوقات  گاهی 
به  شدید  روحی  فشارهای  و  اضطراب 
گزارش  دهیم،  پاسخ  امتحانی  سئواالت 
و  کنیم  آماده  خود  رئیس  برای  را  کاری 
یا خبری را در زمانی اندک برای تحریریه 

یک روزنامه بنویسیم.
دکتری  دوره  دانشجوی   ،Bruns آقای 
هلند،  در   Delf تکنولوژی  دانشگاه  از 
می تواند  که  کرده  طراحی  را  خودکاری 
در  را  فرد  استرس  از  ناشی  ارتعاشات 
هنگام نوشتن تشخیص داده و او را مجبور 
به  رسیدن  و  خود  روحی  فشار  کنترل  به 
شرایط تعادل برای نوشتن و تمرکز کردن 

وادار کند.
را  خودکار  این  فرد  این که  محض  به 
به کمک  می گیرد  در دست  نوشتن  برای 
الکترومغناطیسی  و  حرکتی  سنسورهای 
تعبیه شده در این خودکار بررسی می شود. 
سنسورهای  باشد،  زیاد  دست  لرزش  اگر 
حرکتی وارد عمل می شوند و عماًل گرفتن 
دنبال  به  را در دست سخت تر و  خودکار 
آن نوشتن را در شرایط داشتن اضطراب، 

غیرممکن می سازند!
افرادی که با این مشکل دست و پنجه نرم 
خود  با  است  کافی  درمان  برای  می کنند؛ 
عهد ببندند که برای مدت زمانی تنها و تنها 

برای نوشتن از این خودکار استفاده کنند. 
داشتن  شرایط  در  آنها  خودکار  که  زمانی 
استرس و دلهره به نوشتن تن ندهد؛ خود 
کنترل  برای  که  می شوند  مجبور  خود  به 

تنش های روحی اقدام کنند.
می دهد  نشان  گرفته  انجام  آزمایشات 
افرادی که از این خودکار کمک گرفته اند، 
)که  طبیعی تر  قلب  ضربان  درصد  پنج 
و  داشته  است(  اضطراب  کنترل  از  ناشی 
تمرکز آنها برای نوشتن، در شرایط روحی 

مساعدتر بوده است.
و  خودکار  این  انبوه  تولید  زمان  از  هنوز 
دسترس  در  خبری  آن  شده  تمام  قیمت 
خودکار  این  داشتن  بی شک  اما  نیست. 
آموزشی-  وسیله  یک  عنوان  به  می تواند 
کن���ار  در  که  اف���رادی  برای  درم��انی 
نوشتن  به  مجبور  روحی  اضطراب های 

هستند، بسیار مفید باشد.

آشنایی با بی نظیرترین های جهان
آیا می دانستید: پیتزا ایرانی است؟

پرو کردن لباس در اینترنت!

خودکاری برای کاهش استرس هنگام نوشتن 

در  کاوش  طی  دانشمندان  تازگی  به   
کیلومتری   1500 در  متری   2300 ژرفای 
آب های جنوب جزیره ی استر، که نزدیک 
به سخت پوست  دارد،  قرار  شیلی  ساحل 
ابریشمی  و  رنگ  سفی��د   ک��وچ��ک، 
ناشناخته ای برخورد کردند. این جان دار، 
آن  پیدا شد،  نزدیک چاه های آب داغ  که 
می رسد  نظر  به  که  است  نامعمول  اندازه 
تازه ای  خانواده  باید  آن  طبقه بندی  برای 
را در فرمانروی جانوران در نظر گرفت. 
 Kiwa را  نابینا  جاندار  این  رسمی  نام 

hirsute برگزیده اند.
نام خانواده این خرچنگ 15 سانتی متری 
ن���ام  از  است،  آن  گ��ونه  نخستی�ن 
در  سخت پوستان  آفریننده   ،Kiwaida
شده  گرفته  پولپونزیایی  اسطوره های 
hirsute، به معنای  است و نام گونه ای 

روی  ریز  موهای  به  که  است  مویین 
دست و پای این جاندار اشاره دارد.

با این که یک سال از آغاز پژوهش روی 
دانشمندان  هنوز  می گذرد،  خرچنگ  این 
این  درباره  زیادی  چیزهای  می گویند 
از  یکی  نمی دانیم.  ما  که  هست  جاندار 
این  که  است  این  جاندار  این  رازهای 
و  دست  که  مومانند  و  نازک  رشته های 
چه  به  می پوشانند،  را  خرچنگ  این  پای 
کار جاندار می آیند. برخی بر این باورند 
که این رشته ها، باکتری هایی را که ممکن 
دام  به  باشند،  خرچنگ  غذای  است 
این  بر  دانشمندان  برخی  اما  می اندازند. 
البه الی  که  باکتری هایی  که  هستند  نظر 
مواد  شده اند،  پیدا  مویین  رشته های  این 
سمی را که از چاه های ژرفای دریا بیرون 

می کنند. پاکسازی  می آیند، 

هكر آی فون، استخدام شد 
نام  آلگرا  نیکوالس  که  هکر  این  فارس،  گزارش  به 
کامکس  به  مجازی  دنیای  هکرهای  میان  در  دارد 
مشهور است. وی یک وب سایت اختصاصی را هم 
اداره می کند که در آن اطالعات زیادی در مورد هک 
کردن گوشی آی فون و شکستن قفل این گوشی وجود 

دارد.
شده  مدعی  اظهارنظرهایش  آخرین  از  یکی  در  وی 
بود که فرایند شکاندن قفل گوشی آی فون به سادگی 
سفری  مرورگر  از  استفاده  با  وب  در  گذار  و  گشت 
 Chappaqua در  که  ساله   19 هکر  این  است.  اپل 
نیویورک زندگی می کند خود خبر استخدامش در اپل 
است  قرار  دیگر  هفته  از  می گوید  و  کرده  منتشر  را 

کارش را در این شرکت آغاز کند.
و  مشکالت  شناسایی  به  موفق  بارها  تاکنون  وی 
 iOS عامل  سیستم  افزاری  نرم  پذیری های  آسیب 
همین  و  آی فون  همین طریق گوشی  از  و  اپل شده 
طور Pod Touch و حتی تبلت های آی پد را که 
دستکاری  است،  دشوارتر  همه  از  آن ها  کردن  هک 
به  هم  را  خاصی  افزارهای  نرم  وی  است.  نموده 
جهان  سراسر  در  که  کرده  طراحی  منظور  همین 

طرفداران زیادی دارد. 

کشف جاندار جدید 

عكس روز

 در سال 203 و به قولی 202 هجری قمری که حضرت رضا)ع( در 
باغ حمید  در  را  همام  امام  آن  مطهر  بدن  رسیدند  شهادت  به  طوس 
و  سپردند  خاک  به  عباسی  خلیفه  هارون  قبر  کنار  در  و  قحطبه  بن 
بعدها  که  است  الرشید  هارون  بقعه  همان  مطهر  حرم  بنای  نخستین 
حرم را روی دیوارهای قدیمی آن بنا نهادند و از آن به بعد طوس به 

یافت. نام  تغییر  الرضا  مشهد 
 در سال 400 هجری قمری به دستور سلطان محمود غزنوی بنای 
بنا و مناره ای بر آن افزوده شد و پس از آن در  بقعه و حرم تجدید 

زمان های مختلف اقداماتی به مرور صورت گرفته است.
نصب  زمین  بر  امام  مدفن  نمودن  مشخص  برای  که  مرقد  سنگ   
است  مسلم  آنچه  است.  بوده  هم  ضریح  ساخت  بنای  سنگ  شده، 
نبوده  نصب  شریف  مضجع  بر  قمری ضریحی  هجری  هشتم  قرن  تا 

است.
 در ابتدا حرم مطهر به صورت بنایی ساده، با مصالح ویژه آن دوران 
بنا شده بود، چنان که بقعه مطهر تنها یک در ورودی ساده در پیش 
روی مبارک داشت و دارای تزئیناتی مختصر به سبک آن زمان بود.

امام  مرقد  بر  ضریح  گذاشتن  صفویان  زمان  از  که  است  مشهور   
مرسوم شده است و برخی احتمال دادند که ساخت ضریح از عصر 

متداول گشته است. تیموریان 
اکنون  که  می باشد،  روشن  )ع(  رضا  امام  در حرم  هزار المپ   28  

ابعاد مختلف  عالوه بر 28 هزار شعله برق، شش هزار لوستر نیز در 
و با قدمت های طوالنی مورد استفاده قرار گرفته است.

 ضریح اول، ضریحی چوبی بوده، با تسمه های فلزی و پوششی از 
صفحات طال و نقره. این ضریح در زمان شاه طهماسب صفوی یعنی 
سال 95۷ هجری قمری ساخته و بر روی صندوق چوبی مضجع منور 
دلیل  به  صندوق  تعویض  با  همزمان   1311 سال  در  می شود.  نصب 
فرسودگی پایه ها ضریح برچیده شده، پوشش طال و نقره و جواهرات 

آن از چوب ها جدا و به خزانه آستان قدس منتقل می شود.
 ضریح دوم، ضریحی بوده فوالدی مرصع، معروف به ضریح نگین 
قلی  رضا  فرزند  شاهرخ  دستور  به   1160 سال  در  این ضریح  نشان. 
نصب  شریف  مرقد  فراز  بر  وقف  به  و  ساخته  نادرشاه  نوه  میرزا 
می شود. ضریح فوالدی یا ضریح نگین نشان سقف نداشته، پنجره ها 
است  بوده  ماسوره هایی  و  گوی  دارای  آن  طرف  چهار  شبکه های  و 
به  آنها  تعداد  و  یافته  تزیین  زمّرد  و  یاقوت  کوچک  نگین های  با  که 
به  ذیاًل  این ضریح  ویژه  دلیل وضعیت  به  است.  می شده  بالغ   2000
تراب  و  مستعان،  ایزد  رحمت  »نیاز  می شود.  اشاره  آن  کتیبه  عین 
الحسینی  شاه  نادر  سلطان  سبط  پاسبان،  ملک  آستان  این  زّوار  اقدام 
الموسوی الصفوی، بهادرخان به وقف و نصب این ضریح و قبه های 

مرصع چهار گوشه ضریح مقدس مبارک موفق گردید. 
 در زمان تولیت میرزا سعیدخان برای مصون ماندن نذورات داخل 

ضریح دوم، شبکه و پوشش طالیی روی ضریح منور قرار می گیرد، 
وقف  دلیل  به  ضریح  این  می یابد.  پوشش  آن  سقف  ترتیب  بدین  و 
دایمی بودن تا قبل از شروع عملیات جایگزینی و نصب اخیر ضریح 
ضریح  زیر  و  شریف  مضجع  بر  ضریح  پنجمین  یعنی  جدید  مطهر 
پیشین قرار داشت. ضمن عملیات اخیر محل نصب این ضریح تغییر 

یافت و به قسمت تحتانی حرم مطهر منتقل گردید.
به  قاجار ضریحی فوالدی و ساده  فتحعلی شاه  پادشاهی   در عصر 
ابعاد )3×4( و ارتفاع دو متر ساخته و روی ضریح نگین نشان )ضریح 

دوم( نصب می شود که در اصل ضریح سوم محسوب می شود.
 سقف ضریح سوم با چوب های طالکوب پوشش داشته و در سمت 
دلیل کوچکی  به  است.  داشته  قرار  در کوچک مرصعی  پایین ضریح 
و غیر مناسب بودن این ضریح پس از مدتی برداشته شده و به جای 
آن ضریح چهارم نصب می گردد. در حال حاضر این ضریح در موزه 
مرکزی آستان قدس رضوی در معرض تماشای بینندگان قرار دارد.

 ضریح چهارم ضریح ملمع یا ضریح طال و نقره، معروف به شیر و 
شکر است، این ضریح در سال 1338 بر روی ضریح نگین نشان یا 

ضریح دوم نصب می گردد.
یافته و  انجام  استاد حافظیان   طراحی ضریح چهارم توسط مرحوم 
استاد هنرمند  ایشان کار اجرا و قلمزنی توسط مرحوم  تحت نظارت 

حاج محمد تقی ذو فن اصفهانی انجام گرفت.

نكته های جالب درباره حرم امام رضا )ع(


