
سخت گيــري در واگـــذاري 
 انشعــابـات آب و برق و گــاز 
تازه تــرين راهكاري است كه 
براي  استــان  ارشد  مسئــوالن 
مديريت منـابع محدود آب در 
پيش گرفتــه اند. اين در حالي 

است كه كارشناسان و دوستداران محيط زيست، تنها راه نجات تمدن 
اصفهان را توقف توسعه و حتي جا به جايي صنايع مي دانند. عضو هيأت 

علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و هيأت مديره...

  استان اصفهان يكی از بزرگ ترين
 مراكز توليد انواع مختلف صنايع 
ايران محسوب می شود.  دستی 
ــم االيام مهد  ــتان از قدي اين اس
ــا و صنايع ظريفه  ــای زيب هنره
ــات آجری،  ــت. تزئين ــوده اس  ب

ــط در آثار تاريخی اصفهان، از حدود ــی كاری، گچ بری و انواع خ  كاش
قرن ها پيش تا دوره معاصر، بر اطراف...

عضو هيأت مديره جمعيت پيام سبز خواستار شد:
رشد بي رويه صنعت در اصفهان متوقف شود

دستانی که نقش اصفهان را 
با هنر گره زدند

صفـحهصفـحه
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یک منبع آگاه خبر داد:
سفرهاي زيارتي ايرانيان به مصر
 آغاز مي شود
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 فرهنگ و هنر    صفحه 5

عضو کميسيون بهداشت مجلس:

کاهش هزینه های درمانی؛ 
شعاری که به تاریخ پیوست

صفحه2

ــگاه ذوب آهن  ــل باش مديرعام
اصفهان گفت: ذوب آهن را در 
فينال ليگ قهرمانان آسيا می بينم. 
ــی درگفتگو با  ــرو ابراهيم خس
ــكايت  فارس در مورد بحث ش
باشگاه ذوب آهن از يک روزنامه 

ــار مطلبی درباره ابراهيم زاده گفت: اين روزنامه  ــی به دليل انتش ورزش
تكذيبيه ما را منتشر كرده است...

ابراهيمی : 
در باشگاه  ذوب آهن 
همه چیز پول نیست

 اقتصاد    صفحه 3

رئیس كل بانک مركزي:
هيچ سرنخي از انتقال مبلغ اختالس به خارج 
از كشور وجود ندارد

 ورزش    صفحه 7

منفعت تونل بهشت آباد 
براي استان هاي مركزي 

نمايندگان استان هاي همجوار با طرح صحبت هاي 
ــانه در اجراي اين پروژه  غيرمنطقي و غيركارشناس
ــت آب براي  خلل وارد و مباحثي همچون برداش
ــيد  ــان را مطرح مي كنند.  س ــتان اصفه صنايع اس
ــريعت در جلسه شوراي  جمال الدين صمصام ش
برنامه ريزي استان با تأكيد بر اين كه به اندازه كافي 
ــت آب زاينده رود صورت  بارگذاري براي برداش
گرفته است، تأكيد كرد: تمامي دستگاه ها موظفند در 
انجام اقدامات فرابخشي در خصوص آب كه تبعاتي 
ــراي اصفهان به وجود مي آورد، پيش از صدور  را ب
ــره اي پرهيز  ــي و از اقدامات جزي مجوز هماهنگ
ــتگاه هاي مختلف در صدور  كنند. وي افزود: دس
ــي هاي الزم  ــوز برق، آب و لوله گذاري بررس  مج
را انجام دهند. معاون عمراني استاندار اصفهان اضافه 
ــته  ــرد: با وجود اين كه ميلياردها تومان در گذش ك
براي انتقال آب از كارون هزينه شده، اما مجدد براي 
برگرداندن آب و تبديل آن به برق هزينه زيادي را 

صرف و آب را پمپاژ مي كنند.
وي بيان داشت: بايد در مصرف آب در داخل استان 
ــاورزي نيز بايد با  ــعه كش صرفه جويي كرد و توس
ــار صورت گيرد و از  آبياري قطره اي و تحت فش
كاشتن محصوالتي كه آب زيادي نياز دارد جلوگيري 
شود. صمصام شريعت از فرمانداران شهرستان هاي 
ــت تا از حوزه هاي خود در برداشت  استان خواس
آب مراقبت كنند و جلوي مصرف هاي غير مجاز 
و بي رويه را بگيرند. وي با تأكيد بر ايجاد نگرشي 
جديد در مصرف منابع آبي گفت: آب منطقه اي بايد 
ــت آبي كه وزارت نيرو در  مجوز اختصاص برداش
 گذشته صادر كرده را كنترل كند تا خارج از ضابطه 
عمل نشود.  معاون عمراني استاندار اصفهان با اشاره 
ــت آباد مصوبه سه سفر هيأت  به اين كه تونل بهش
دولت را دارد، افزود: به طور حتم رئيس جمهور در 
سفر چهارم خود به استان اصفهان از ما به دليل اجرايي 
ــدن اين پروژه بازخواست مي كند و اين طرح  نش
مسأله اي نيست كه به صورت مخفيانه باشد و منفعت 
 استان هاي همجوار اصفهان نيز در اجراي اين تونل 

نهفته است.
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بازخواني ديكتاتور در آستانه پيروزي قطعي انقالبيون
قذافي در قاموس صهیونیست ها

هرچند غرب با توسل به دخالت نظامي 
ــاب ليبي را  ــير انق ــاش مي كند مس ت
ــي يهوديان ليبي و  عوض كند، اما نگران
صهيونيست ها از دوران بعد از قذافي به 

كابوسي براي تل آويو بدل شده است.
اظهار اندوه صهيونيست ها پس از ورود 
انقابيون به طرابلس و به طور مشخص 
ــت  ــي يهوديان ليبي از فقدان دوس نگران
ــي، گوياي  ــد معمر قذاف ــي، مانن و حام
ــهيل سلطه  جايگاه ديكتاتور ليبي در تس

صهيونيست ها بر قاره سياه است. 
ــزار نفر از يهوديان ليبيايي االصل  120 ه
ــتي زندگي  ــهر رژيم صهيونيس در 16 ش
مي كنند و جمعيت »اورشالوم« مأموريت 
حمايت از ميراث يهوديان ليبي را برعهده 
ــن جمعيت همچنين مجله اي با  دارد. اي

عنوان »عادا« منتشر مي كند. 
ــس جمعيت  ــن عطيه« رئي ــور ب »بديتس
ــالوم كه خود در مصراته ليبي زاده  اورش
ــده، به تازگی از خبر سقوط قذافي به  ش
ــاره كرده كه از  ــدت نگران شده و اش ش
اين پس گروه هاي اسامي بر ليبي حاكم 
خواهند شد و ديگر يهوديان امكان ديدار 

از اين كشور را نخواهند داشت. 
ــان ليبي از  ــي افزايد: يهودي ــن عطيه م ب
سقوط قذافي احساس رنج مي كنند. آنها 
ــد كه يهوديان ليبي در  به خاطر مي آورن
زمان قذافي امنيت داشتند. رئيس جمعيت 
اورشالوم كه با پايگاه عبري »والا« گفتگو 
مي كرد افزود: كمي پيش از آغاز انقاب 
ــئوالن ليبي تماس هايي  17 فوريه با مس
ــرائيلي  برقرار كردم تا بازديد يهوديان اس
ــگري و ديدار از  از ليبي با اهداف گردش

خواستگاهشان ميسر شود. 
ــاله به الجزيره   »عاموس ليجزيان« 67 س
مي گويد كه اهل شهر بنغازي است. او در 
حالي كه مي گريد مي افزايد: قذافي حتي 
ــرائيل و يهوديان  يک روز هم مخالف اس
ــگاه از اين  ــود. يهوديان ليبي هم هيچ نب
ــور طرد نشده اند بلكه با اختيار خود  كش

به اسرائيل رفتند. 
رفرام حداد يكي ديگر از يهوديان است كه 
تصريح مي كند: من ناراحتي يهوديان ليبيايي 
 االصل را از سقوط قذافي درك مي كنم.
او به آنان اجازه مي داد به راحتي وارد ليبي 

شوند و به اماك آنان تعرضي نمي كرد.
ــرات خوبي بين ما و  ــي افزايد: مذاك او م
قذافي با هدف دست يابي به سهم خود از 
اموالي كه ايتاليا اعام كرده حاضر است در 
عوض استعمار ليبي بپردازد، آغاز شده بود. 
اين اظهار تأسف از سقوط ديكتاتور چهار 
ــا منحصر به گروه هاي  دهه اي ليبي تنه
يهودي يا صهيونيست هاي ليبيايي االصل 
ــتي نيز از  ــت بلكه رژيم صهيونيس نيس
ــدت نگران است و با دقت  اين امر به ش

تحوالت انقاب ليبي را زير نظر دارد. 
هرچند هيچ واكنش رسمي پس از ورود 
ــوي اين رژيم  انقابيون به طرابلس از س
ــانه هاي رژيم  ــده است اما رس ديده نش
صهيونيستي چيزهاي ديگري درباره رابطه 

قذافي و تل آويو مي گويند. 
ــاپ رژيم  ــت چ ــه جروزالم پس روزنام
ــتي در جوالي گذشته از سفر  صهيونيس
محرمانه تعدادي از مسئوالن رژيم معمر 
قذافي به تل آويو خبر داد. بنا بر گزارش 
ــتادگان قذافي ويزاي  ــن روزنامه، فرس اي
ــفارت  ــل آويو را از طريق س ــه ت ورود ب
اسرائيل در پاريس و با اخذ مجوز امنيتي از 
مقامات اسرائيلي دريافت كرده بودند. اين 
سفر 4 روز طول كشيد و در آن ديدارهاي 
متعددي با مسئوالن كابينه نتانياهو نخست 

وزير رژيم صهيونيستي انجام شد. 
اين روزنامه تصريح كرد كه نظام قذافي به 
اسرائيلي هاي يهودي ليبيايي در اين سفر 
پيشنهاد كرده كه در مقابل دريافت مبالغي 
از دولت ليبي »حزب سياسي ليبيايي ها« را 
در اسرائيل تشكيل دهند.  جروزالم پست 
افزود: مائير كاهلون رئيس سازمان جهاني 
يهوديان ليبي، نيز گفته است كه به همراه 
2 تن از اعضاي سازمانش با نماينده قذافي 
ديدراي محرمانه در امان پايتخت اردن در 
فاصله سال هاي 2005 تا 2007 ميادي 
داشته و در آنجا نيز به آنان پيشنهاد تشكيل 
حزب يهوديان ليبي در اسرائيل داده شده 

است. 
ريشه يهودي قذافي در رسانه هاي 

صهيونيستي 
از  ــت  حماي و  ــان  يهودي ــأله  مس ــا  ام
صهيونيست از سوي رژيم قذافي به همين 
جا ختم نمي شود و يهودي بودن قذافي 
ــوژه اي داغ در رسانه هاي اسرائيلي  به س

تبديل شد. 
 »جيتا بوارين« 75 ساله كه به همراه خانواده اش
ــرزمين هاي  ــا واقع در س ــهر نتاني در ش
ــت، با اظهار تأسف و  ــغالي ساكن اس اش
ــت قذافي و خانواده اش  اندوه از سرنوش
از نسبت خوني قذافي با يهوديان پرده بر 
ــي دارد و انقابيون را متهم به كودتا بر  م

ضد او مي كند. 
وی روز 24 آگوست در مصاحبه با روزنامه 
ــتي  يديعوت آحرونوت رژيم صهيونيس
ــزارش الجزيره  ــد كه با ديدن گ مي گوي
 كه با محمد فرزند معمر قذافي مصاحبه

مي كرد و شنيدن لحن فرزند قذافي حاكي 
ــا حكومت ليبي، قلبش را غمي  از وداع ب

بزرگ احاطه كرده است. 
ــوز تصاوير قذافي در  ــي گويد: هن وي م
آخرين ديدارش از ايتاليا را به خاطر دارم 
كه مانند پادشاهان از او استقبال مي شد و 
لباس زيبايي بر تن داشت، سرنوشت او به 

واقع غم انگيز بود. 
بورين مي افزايد: ريشه و اصالت يهودي 
ــاي يهودي ليبي  ــي در ميان گروه ه قذاف
ــت. پدرم همواره داستان خاله  زبانزد اس
 خود به نام »ديدا« را برايمان روايت مي كرد
كه از شوهر يهودي خود به دليل بدرفتاري 
او طاق گرفت و با شيخي عرب در ليبي 
ازدواج كرد كه حاصل اين ازدواج ها مادر 

معمر قذافي بود. 
بوارين از پدر خود نقل مي كند كه »ديدا« 
ــعائر  ــلمان ش با وجود ازدواج با يک مس
ــي آورد، به ديدار  ــه جاي م ــودي را ب يه
ــتافت و به  ــكان يهودي خود مي ش نزدي
ــي فراواني ــه و يهوديان كمک مال  كنيس

مي كرد. 
ــگر متخصص  »يهوديت رونين« پژوهش
ــگاه تل آويو  ــتاد دانش در امور ليبي و اس
روايت جيتا بوارين را تأييد مي كند و مي 
گويد اين داستان به هيچوجه مرا شگفت 
ــچ وقت با يهوديان  ــرد. قذافي هي زده نك
ــمني نمي كرد و حتي موافقت كرده  دش
ــهمي از غرامت دوران استعمار  بود كه س
ــان ليبي اختصاص  ايتاليايي ها به يهودي

يابد. 
نشريه صهيونيستي »اسرائيل تودي« نيز در 
25 فوريه گذشته گزارشي از ريشه يهودي 
قذافي با استناد به اظهارات سال 2010 دو 
ــبكه 2  زن يهودي ليبيايي در گفتگو با ش

تلويزيون رژيم صهيونيستي ارائه كرد. 
ــعدا« در اين  ــل س »جيتا براوين« و »راش
ــه اي  گفتگو گواهي دادند كه قذافي ريش
ــزرگ جيتا براوين  ــودي دارد و مادرب يه
خواهر مادربزرگ معمر قذافي بوده است. 
گوينده اين شبكه اضافه مي كند: مهم اين 
ــت كه قذافي نه تنها نزديكان يهودي  اس

دارد، بلكه خودش هم يهودي است. 
راشل سعدا مي گويد: هرچند جده قذافي 
با يک مسلمان ازدواج كرده اما بر اساس 
ــک يهودي  ــرائيلي همچنان ي قانون اس

است. 
اسرائيل تودي اشاره مي كند كه تل آويو 
ــورت نياز از پناهندگي قذافي  بايد در ص
ــتقبال كند و بر اساس قانون اسرائيلي  اس

»بازگشت يهوديان« به او كمک كند. 
يعقوب حجاج ليلوف مورخ اسرائيلي و 
عضو سازمان جهاني يهوديان ليبي نيز به 
ــبكه الجزيره مي گويد: در ديداري كه  ش
با نماينده قذافي در اردن داشتم به قذافي 
كتابي درباره يهوديان ليبي پس از امضاي 
آن اهدا كردم و به او گفتم آرزو دارم اولين 
سفير اسرائيل در طرابلس باشم. به تازگی 
ــه قذافي آن كتاب را خوانده و  دريافتم ك

دستور داده است به عربي ترجمه شود. 
رسوايي گلوبال سي اس تي 

ــانه هاي صهيونيستي به نقل از منابع  رس
ــته  ــل آويو در 28 فوريه گذش آگاه در ت
ــاوره هاي  ــه مش اعام كردند كه مؤسس
ــرائيلي »گلوبال سي اس تي« با  امنيتي اس
مجوز دولت نتانياهو در پشت پرده اعزام 
ــي از مزدوران آفريقايي به ليبي  گروه هاي
ــتار سقوط  براي مقابله با انقابيون خواس
قذافي، بوده است.  اين منابع گفته اند كه 
ــات درز كرده موجود حاكي از آن  اطاع
ــت كه اسرائيل به انقاب ليبي نگاهي  اس
ــقوط نظام  ــردي– امنيتي دارد و س راهب
قذافي را زمينه ساز بر پايي نظام اسامي 

در ليبي مي داند. 
بنابراين گزارش، بنيامين نتانياهو نخست 
ــتي و ايهود باراك  ــر رژيم صهيونيس وزي
وزير جنگ، با درخواست ژنرال يسرائيل 
ــه مشاوره هاي امنيتي  زيف مدير مؤسس
ــه در برخي  ــي« ك ــي اس ت ــال س »گلوب
كشورهاي آفريقايي فعال است موافقت 

كرده است. 
براساس اين طرح گروه هايي مزدور و 
شبه نظامي از كشورهاي گينه، نيجريه، 
ــنگال و شورشيان دارفور  چاد، مالي، س
ــودان  به همراه گروه هايي از جنوب س
ــي رئيس  و با هماهنگي عبداله السنوس
ــور  ــازمان اطاعات ليبي به اين كش س

اعزام شدند. 
ــو كوخفي  ــال ژنرال آوي ــن ح در همي
ــي رژيم  ــره اطاعات نظام ــس داي رئي
صهيونيستي در ديداري با شالوم كوهن 
ــا در وزارت  ــمال آفريق ــس ميز ش رئي
ــت: پيگيري  خارجه اين رژيم گفته اس
و رصد دقيق نشان مي دهد كه انقاب 
ــي داراي باري ديني و اصول گرايانه  ليب
است كه گروه اخوان المسلمين به ويژه 
در شرق ليبي و به طور مشخص بنغازي 
در آن يد طواليي دارند. كوخفي تشريح 
ــقوط نظام  ــه در صورت س ــي كند ك م
ــامي جايگزين آن  ــي، نظامي اس قذاف
خواهد شد، امري كه به حركت اخوان 
ــودان عمق  ــلمين مصر، اردن و س المس

استراتژيک مناسبي خواهد داد. 

جهان نما

ــد بر اين كه  ــک مركزي، با تأكي ــس كل بان رئي
ــر نخي از خروج سه هزار ميليارد تومان   هيچ س
اختاس به خارج از كشور وجود ندارد، گفت: 
ــده اقتصادي را پيش تر  ــک مركزي اين مفس بان
ــايي كرده بود، اما آن را دير اعام كرد تا  شناس
ــدان فرصت فرار و انتقال دارايي هاي خود  مفس

را نداشته باشند.
ــاني خانه ملت،  ــگاه اطاع رس ــزارش پاي به گ
ــه غيرعلني  ــيه جلس ــي در حاش ــود بهمن محم
ــامي، در گفتگويي درباره  ــوراي اس مجلس ش
ــي از بانک  ــارد تومان ــزار ميلي ــه  ه اختاس س
صادرات، اظهار داشت:  اموال و دارايي هاي امير 
ــايي شده  منصور آريا، فرد اختاس كننده شناس

است. وي افزود: وي بيش از 38 كارخانه دارد 
ــی خريداري كرده  ــه كارخانه را به تازگ كه س

است. 
بانك مرکزي خودش شاکي است 

ــرد:  بانک  ــک مركزي تصريح ك ــس كل بان رئي
ــاكي در اين اختاس  ــزي به عنوان يک ش مرك
وارد عمل شد و تا پايان اين موضوع را رسيدگي 

و مطالبات بانک ها را وصول مي كند. 
ــزي حدود  ــه بانک مرك ــا بيان اين ك ــي ب بهمن
ــده  ــته، متوجه اين مفس ــال و نيم گذش يک س
ــت: علت اين كه دير  اقتصادي شد، اظهار داش
ــد آن بود كه كسي فرار نكند و نقل و  اعام ش
انتقال دارايي ها انجام نشود. وي ادامه داد: بانک 
مركزي دارايي هاي شركت اميرمنصور آريا را با 
ــازمان بازرسي كل  كمک وزارت اطاعات و س
ــور بلوكه كرد؛ عوامل مؤثر در اين اختاس  كش
ممنوع الخروج و همه اموال منقول و غيرمنقول 
آنها ضبط شد و سپس اين موضوع اعام شد. 

ــزي درباره ابعاد اختاس  رئيس كل بانک مرك
سه هزار ميلياردي يادآور شد: اين موضوع بسيار 
بزرگ و عظيم است، ولي حتي اگر خيلي كمتر 
ــن ها بود نيز بانک مركزي تا آخر موضوع  از اي

را پيگيري مي كرد. 
مج��وزي ب��راي فعالي��ت بانك آري��ا اعطا 

نشده است 
ــت بانک آريا نيز توضيح  بهمني درباره سرنوش
داد: مجوزي براي فعاليت اين بانک اعطا نشده 
ــت دارد.  ــا يک موافق ــک آريا تنه ــت و بان اس

ــت كه نظام  ــتي داش ــور آريا درخواس اميرمنص
ــت  بانكي ابتدا موافقت خود را با اين درخواس
ــه دنبال آن دو هزار ميليارد ريال  اعام كرد و ب

واريز شد كه آن هم بلوكه شده است. 
ــارات برخي ها مبني بر خروج  وي درباره اظه
دو هزار ميليارد تومان از سه هزار ميليارد تومان 
ــور، تأكيد كرد: چنين  اختاس به خارج از كش
ــون تاكنون هيچ  ــت،  چ ــي روي نداده اس اتفاق
ــور  ــرنخي كه از خروج پول به خارج از كش س

حكايت كند، به دست نيامده است. 
بايد به دنبال وصول بدهي بانك ها بود 
رئيس كل بانک مركزي در پاسخ به اين سئوال 
كه چه كسي اين اختاس را كشف كرد، يادآور 
ــي  ــد: اكنون نبايد به دنبال آن بود كه چه كس ش
ــف كرده  ــده اقتصادي را كش موضوع اين مفس
است، بايد فرض كرد كه هر كسي چنين ادعايي 
دارد، درست مي گويد؛ از اين به بعد، ابتدا بايد 
دنبال شناسايي دارايي ها، اموال و وصول بدهي 
بانک ها بود و اين كه چگونه تخلفات داخلي را 

به حداقل رساند. 
ــامي براي بررسي موضوع  مجلس شوراي اس
ــي با حضور  ــزار ميليارد تومان ــه ه اختاس س
سيدشمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و 
دارايي، محمود بهمني رئيس كل بانک مركزي، 
مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل 
ــيد محمد جهرمي مدير عامل بانک  كشور و س
صادرات، ديروز جلسه اي غيرعلني چند ساعته 

تشكيل داد.

ــخ به برخي اظهار نظرها مبني  معاون امور مجلس رئيس جمهوري در پاس
ــر عدم توانايي دولت در اتمام پروژه ها در زمان باقي مانده به پايان دوره  ب
ــده و  ــود گفت: ميزان اعتبارات عمراني در اين دولت بيش از 3 برابر ش خ
ــت كه بارها ثابت كرده توان انجام  ــان دهنده توان باالي دولتي اس اين نش

كارهاي بزرگ را دارد.
ــلمين سيد  ــام و المس ــاني دولت، حجت االس به گزارش پايگاه اطاع رس
ــرد: بودجه عمراني از 9  ــا ميرتاج الديني در گفتگويي تصريح ك محمدرض
هزار ميليارد تومان در سال 84 به 24 هزار ميليارد تومان در سال 89 رسيد 
و امسال هم 32 هزار ميليارد تومان براي پروژه هاي عمراني در نظر گرفته 
ــان كرد: عاوه بر اين، دولت اجازه دارد از محل  ــده است. وي خاطرنش ش
ــه بودجه عمراني بيفزايد، بنابراين اين اظهارنظرها در  فروش اماك خود ب
ــال پاياني خود،  ــوص عدم توانايي دولت در اتمام پروژه ها در دو س خص

يک نگاه بدبينانه و غير منصفانه است. 

 معاون پارلماني رئيس جمهور تأكيد كرد: دولت هم نمي گويد تمام پروژه ها
ــاله و گاهي مانند  ــي از آنها 2 يا 3 س ــود بلكه برخ ــاله تكميل مي ش يكس
ــدها و خطوط ريلي 4 يا 5 ساله تعريف مي شوند اما در اين  آزادراه ها، س
ــود بيش از آن كار صورت ــال هم كه تعريف مي ش  دولت به اندازه يک س

مي پذيرد. 
ــال 90 و برنامه پنجم  ــت جديد دولت در بودجه س ــاره به ظرفي وي با اش
ــام اعتبار و براي جلوگيري از  ــعه گفت: دولت مي تواند به هنگام اتم توس
ــخصي اش  توقف روند اجرايي پروژه، به پيمانكار اجازه دهد از بودجه ش
ــال بعد اصل آن را با احتساب سود دريافت كند كه اين  ــتفاده كرده و س اس
ــي و زمان تكميل پروژه ها وارد  ــود خللي در روند اجراي كار باعث مي ش

نشود و به تأخير نيفتد. 
 ميرتاج الديني افزود: دولت اهتمام ويژه اي دارد تا در دو سال پاياني، پروژه هاي

اصلي را تكميل كند تا براي دولت بعد باقي نماند. 

رئيس کل بانك مرکزي:

هیچ سرنخي از انتقال مبلغ اختالس
 به خارج از کشور وجود ندارد

معاون پارلماني رئيس جمهور اعالم کرد:
افزايش 3 برابري میزان اعتبارات عمراني در دولت نهم و دهم

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

تظاهرات مردم نيويورک در مقابل وال استريت
میدان تحرير آمريکا شکل گرفت

صدها نفر از مردم نيويورك با تجمع در مقابل ساختمان بورس وال استريت 
)مهم ترين مركز تجاری جهان( قصد تسخير آن را داشتند كه پليس آمريكا 

از اين اقدام جلوگيری كرد.
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی تجمع مردم نيويورك در 
مقابل ساختمان وال استريت، پليس آمريكا تمامی خيابان های منتهی به اين مركز 
 را مسدود كرد. اين تجمع با هدف پايان دادن به فساد موجود در سيستم های
ــتگاه های ــش بودجه دس ــن اعتراض به كاه ــكا و همچني ــف آمري  مختل

ــكات اقتصادی مردم آمريكا را بيشتر كرده انجام  مختلف كه به نوعی مش
ــد. در همين رابطه برخی از تجمع كنندگان اعام داشتند كه قصد دارند  ش
ــتريت را ميدان تحرير امريكا بنامند. اين تظاهرات كنندگان  خيابان وال اس
ــكا صدای آنها را  ــه ثروتمندان و قدرتمندان آمري ــد دارند برای اين ك قص
بشنوند وال استريت را تعطيل كنند. اين افراد برای خود وب سايتی را راه 
اندازی كرده اند كه در آن آمده است: يكی از مهم ترين مواردی كه ما می 
خواهيم آن است كه ما به عنوان 99 درصد از جمعيت آمريكا ديگر تحمل 

فساد اقتصادی آن يک درصد را نداريم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 700 نفر از تجمع كنندگان با خود 
ــتی و كيسه خواب همراه داشته و قصد داشتند تا در اين مكان  كوله پش
باقی بمانند كه با ممانعت پليس روبه رو شدند. آمريكا در حال حاضر از 
لحاظ اقتصادی يكی از بدترين دوران خود را سپری می كند، به طوری كه 
بدهی دولت اين كشور به باالترين سطح خود در سال های اخير رسيده 
ــتگاه های ــكات بودجه دس  و دولت اوباما برای فائق آمدن بر اين مش

ــر نارضايتی مردم اياالت متحده را  ــف را كاهش داده كه همين ام مختل
ــت. ــته اس در بر داش

فرصت طلبی های اردوغان در خاورمیانه
ــه اين روزها به گونه ای  ــرد جديد تركيه در قبال تحوالت خاورميان رويك
است كه برخی گمان می كنند آنكارا سياست ضد غربی در پيش گرفته، اما 
بايد تأكيد كرد كه تركيه به جهت مناسبات قوی و همچنين منافع اقتصادی 
ــكا را رها نخواهد كرد. به گزارش  ــی خود هرگز دامن اروپا و آمري و امنيت
مهر، سفر دوره ای رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه به تونس، مصر 
و ليبی در حالی اين روزها سئوال برانگيز است كه اردوغان بافاصله بعد از 
حضور سران غربی در طرابلس به ليبی سفر كرد و اين اقدام می تواند بيانگر 
اين مسأله باشد كه تركيه نيز نمی خواهد از صحنه رقابت ها برای حضور 

گسترده و عميق و ريشه دار در كشور ليبی بی نصيب بماند. 

سفرهاي زيارتي ايرانیان به مصر
 آغاز مي شود

يكی از رهبران شيعه مصر درباره سفرهای زيارتی ايرانيان برای زيارت قبور 
بزرگان اهل بيت)ع( از جمله زينبيه)س( در مصر، گفت: با مسئوالن ايرانی 

در اين باره صحبت كرده ايم و ان شاء ا... اين سفرها آغاز خواهد شد.
ــمی« دبيركل اتحاديه نيروهای اهل بيت)ع( و از رهبران شيعه  »طاهر الهاش
مصر در گفتگو با فارس درباره اوضاع شيعيان مصر در پاسخ به اين سئوال 
كه چرا در ميان شيعيان مصر شاهد تشتت و تفرقه هستيم، گفت: تشتت در 
ــيعيان مصر محصول عملكرد سازمان های امنيتی و اطاعاتی رژيم  ميان ش
ــت. وی افزود: البته امروز ما در تاش هستيم تا همه گروه های  مبارك اس
ــأن اتباع  ــانيم و معتقديم در ش ــيعه در مصر را به وحدت برس ــده ش پراكن

اهل بيت)ع( در مصر نيست كه متفرق باشند.
ــی مجمع جهانی اهل بيت)ع(  ــيعی مصر كه در اجاس عموم اين رهبر ش
شركت كرده بود، تأكيد كرد: البته شيعيان مصر در اكثر امور اختافی با هم 

ندارند چرا كه همه از اتباع اهل بيت)ع( هستند.
وی در پاسخ به سئوال ديگری درباره اتهامات برخی مقامات و رسانه ها به 
شيعيان مصر و ايران درباره تاش برای تبليغ تشيع در مصر، گفت: كسانی 
كه ايران و شيعيان مصر را متهم می كنند به دنبال ايجاد فتنه مذهبی هستند.

ــتند  ــمی افزود: آنها با اين فتنه  انگيزی به دنبال فريب مردم مصر هس الهاش
تا آنها در هدف اصلی خود تشكيک كنند و بايد گفت اين را جز وهابيون 
ــانی كه اين اتهامات را منتشر می كنند و  دنبال نمی كنند. وی تأكيد كرد: كس
ــيعيان را مزدور فان فرد و فان كشور می خوانند، همان كسانی هستند  ش
ــركل اتحاديه نيروهای  ــه امور حمايت می كنند. دبي ــه از وهابيون در هم ك
اهل بيت)ع( همچنين در پاسخ به اين سئوال كه آيا در آينده شاهد سفرهای 
ــی ايرانيان به مصر و زيارت آنان از قبر حضرت زينب)س( خواهيم  زيارت
ــئوالن ايرانی در اين باره  ــدواری در اين باره گفت: با مس ــود، با ابراز امي ب

صحبت كرده ايم و ان شاء ا... اين سفرها آغاز خواهد شد. 

کتک کاری دو ثروتمند روس 
در مناظره تلويزيونی

ــيه به كتک كاری انجاميد. به گزارش شبكه  مناظره ای تلويزيونی در روس
ــه، الكساندر لبدف از ميلياردرهای روس و از مخالفان  پنج تلويزيون فرانس
دولت در برنامه ای تلويزيونی كه شكل مناظره داشت، در برابر يكی ديگر 
ــت داد. شبكه تلويزيونی  ــردی خود را از دس ــی خونس از ثروتمندان روس
ــای چند روزنامه و مهم ترين روزنامه مخالف  ــی در اين برنامه رؤس روس
ــاندر لبدف از اعضای سابق كا گ ب با  ــی را دعوت كرده بود. الكس روس
سرگی پولونسكی مالک سابق يكی از شركت های بزرگ ساختمان سازی 
ــكی  درگيری لفظی پيدا كرد. پس از آن لبدف در واكنش به حرف پولونس
كه گفت مايل است بزند توی دهن برخی از ميهمانان حاضر در اين برنامه، 
ــت و مخاطب خود را مورد ضرب و شتم قرار داد. لبدف در  از جا برخاس
ــته كه چاره ای جز اين كار نداشته و در غير اين صورت  وباگ خود نوش

ممكن بود مشت اول را بخورد.
يكاتارينا گوديوا خبرنگار شبكه ان تی وی روسيه گفت: اين شرم آور است. 
ــرمايه ساالرهايی به اين اهميت با يكديگر درك  اما با مشاهده درگيری س
ــت و بحران بسيار نگران كننده  ــاده نيس می كنيم كه اوضاع به هيچوجه س
ــت. مناظره بر سر بحران مالی جهانی و راه حل های روسيه برای پايان  اس

دادن به اين بحران بود. 

تکذيب همکاری ايران و ترکیه 
بر ضد پژاك و پ.ك.ك

ــفير ايران در تركيه تصميم تركيه و ايران براي انجام  ــين پور، س بهمن حس
ــتان عراق موسوم  ــترك بر ضد مواضع حزب كارگران كردس عمليات مش
ــنا، حسين پور بعد از ديدار با رئيس  به پ.ك.ك را رد كرد. به گزارش ايس
ــتي پژاك و  پارلمان تركيه در جمع خبرنگاران گفت: گروهک هاي تروريس
ــور  پ.ك.ك به آزار و اذيت تركيه و ايران مي پردازند، بنابراين اين دو كش
ــن دو انجام دهند، اما  ــده اي را بر ضد اي ــد عمليات سازماندهي ش مي توانن
ــازماندهي شده به اين معنا نيست كه ما عمليات مشتركي را  فعاليت هاي س
در شمال عراق اجرا خواهيم كرد. وي افزود: تركيه و ايران در جنگ بر ضد 
ــارت هاي زيادي را متحمل شدند و بنابراين زمان انجام  تروريست ها خس
تاش هاي مشترك )بر ضد تروريسم( فرا رسيده است. پيش از اين، رجب 
طيب اردوغان، نخست وزير تركيه از انجام عمليات مشترك با ايران بر ضد 

نيروهاي پژاك و پ.ك.ك خبر داده بود. 

ــت و درمان  ــيون بهداش عضو كميس
ــورای اسامی، گفت: قرار  مجلس ش
ــا پايان برنامه چهارم، مردم تنها  بود ت
ــای درمان را  ــد از هزينه ه 30 درص
ــون اين ميزان  پرداخت كنند، اما اكن
ــيده  ــتر رس به 60 درصد و حتی بيش

است.
ــری مهر در گفتگو با  محمدجواد نظ
ــانی ملت تصريح  ــگاه اطاع رس پاي
ــان ابتدا  ــت از هم كرد: وزير بهداش
ــام كرد كاهش هزينه های درمانی  اع
ــت  بهداش وزارت  ــای  اولويت ه از 
ــت؛ اما با گذر زمان مشخص شد  اس
ــا هزينه های درمانی كاهش  كه نه تنه
ــتری  ــدا نكرد بلكه هزينه های بيش پي
نيز به مردم تحميل شد. نماينده مردم 

كردكوی، بندرتركمن و بندرگز در مجلس، تصريح 
كرد: قرار بود تا پايان برنامه چهارم، مردم تنها 30 
ــان را پرداخت كنند، اما  درصد از هزينه های درم
اكنون اين ميزان به 60 درصد و حتی بيشتر رسيده 

ــكل بايد  ــت. وی ادامه داد: برای حل اين مش اس
ــمند سامت  برای  تک تک ايرانيان كارت هوش
صادر شود تا اگر  در حوزه درمان افزايش قيمتی 
به وجود آمد، مردم متحمل نگرانی نشوند. نظری 
مهر در رابطه با افزايش قيمت دارو در كشور، نيز 

ــت دارو معيار های  ــت: افزايش قيم گف
ــی آنها  ــی دارد كه بايد به بررس مختلف
ــا اين افزايش هزينه  پرداخت و ديد آي

امری طبيعی بوده يا خير.
ــت و درمان  ــيون بهداش ــو كميس عض
ــان كرد: بايد ساختار  مجلس خاطر نش
ــی قرار گيرد تا  ــأله مورد بررس اين مس
ــبی برسيم و تا زمانی كه  به نتيجه مناس
ــور مشكاتی نظير آب، برق،  ما در كش
گاز، بيكاری و اشتغال را داريم افزايش 
ــم وجود  ــز به طور حت ــت دارو ني قيم

خواهد داشت.
ــش قيمت اين  ــح كرد: افزاي وی تصري
روزهای دارو، تحت تأثير مستقيم نرخ 
ــچ تمهيدی برای  ــت و هنوز هي ارز اس
ــدن از اين موقعيت انديشيده  خارج ش
ــده، در حالی كه خيلی زود بايد برای حل اين  نش
مشكل راهكاری پيدا شود، چرا كه دارو با سامت 
عمومی مردم مرتبط خواهد بود و نمی توان به هيچ 

قيمتی از آن چشم پوشيد. 

عضو کميسيون بهداشت مجلس:
کاهش هزينه های درمانی؛ شعاری که به تاريخ پیوست

ــامی ايران  ــور خارجه جمهوری اس وزير ام
ــه آمريكايی  ــه بحث آزادی دو تبع ــاره ب با اش
ــی در كشورمان شده اند،  كه متهم به جاسوس
ــف در اين  ــورهای مختل ــت: مقامات كش گف
ــا در ميانی كردند و ما موارد را به  خصوص پ

ــم. ــرده اي ــس ك ــه منعك ــوه     قضائي ق
ــی وزير  ــی اكبر صالح ــر، عل ــه گزارش مه ب
ــيه  ــامی ايران در حاش خارجه جمهوری اس
ــامی  برگزاری اجاس بين المللی بيداری اس
در تهران در پاسخ به سئوال مهر در خصوص 
ــور به نيويورك  ــفر رئيس جمه برنامه های س
ــرای حضور در  ــاالنه ب ــفر س تصريح كرد: س
ــه طور جدی  ــازمان ملل ب ــع عمومی س مجم
ــوی ايران دنبال شده و تأكيد بر  همواره از س
ــت كه مقامات جمهوری اسامی ايران  اين اس
ــت مهم  ــطح رئيس جمهور در اين نشس در س

حضور داشته باشند.
ــه در چند روز  ــت: در اين اجاس ك وی گف
ــود مباحث مهمی پيرامون  آينده برگزار می ش
موضوع دوربان 2، ايمنی تكنولوژی هسته ای 
ــدد پيرامونی برپا  ــت های متع و ... و نيز نشس

خواهد بود.
ــئوال كه آيا ايران  ــخ به اين س صالحی در پاس
ــنهاد تشكيل دولت فلسطين در سازمان  از پيش
ــت: يكی از  ــرد، گف ــت خواهد ك ــل حماي مل

ــت  ــه احتمال زياد در اين نشس مواردی كه ب
مطرح می شود موضوع فلسطين است. موضع 
ــت كه فلسطين متعلق به  ــمی ايران اين اس رس
فلسطينيان است و فلسطين تجزيه پذير نيست 
ــه برخی قصد دارند القا كنند ما  و به نحوی ك

عمل نخواهيم كرد.
ــت خارجی  با بيان اين  ــتگاه سياس رئيس دس
ــطين  ــا همواره از ابتدا اعام كرديم فلس كه م
ــت گفت: ايران  ــطينيان اس متعلق به همه فلس
در  ــدوم  رفران ــزاری  برگ ــرای  ب ــنهادی  پيش
ــطين برای تعيين نوع حكومت داده است  فلس
ــطين به هيچ عنوان و تحت  و ما با تجزيه فلس

ــتيم. هيچ بهانه ای موافق نيس
وی افزود: ما رژيم صهيونيستی را به رسميت 
ــا از ابتدا  ــع صريح م ــيم و موض ــی شناس نم

ــت. تاكنون اين بوده كه اين رژيم غاصب اس
ــا تماس های اخير  ــگار مهر در رابطه ب خبرن
يوسف بن علوی وزير خارجه عمان و وزير 
ــئوال كرد و پرسيد آيا محور  خارجه ايران س
ــث دو تبعه آمريكايی بوده  اين تماس ها بح
ــخ گفت: خيلی از  ــت كه صالحی در پاس اس
ــن رابطه پا در ميانی  ــورها در اي مقامات كش
ــه قوه قضائيه  ــرده اند و ما اين نكات را ب ك
ــراز اميدواری  ــم. صالحی اب ــل كرده اي منتق
ــه آمريكايی مورد رأفت  ــرد كه اين دو تبع ك

ــامی قرار گيرند. وزير خارجه در پاسخ  اس
ــئوالی در رابطه با سپر موشكی ناتو در  به س
ــت: گويا اين موضوع هنوز به  تركيه، نيز گف
ــده و در حد صحبت  ــور جدی مطرح نش ط
ــی در اين  ــد تصميم ــت و اگر قرار باش اس
ــود تصميم درستی نيست  خصوص گرفته ش
ــری دارد، چرا كه اين اقدام  ــاز به بازنگ و ني
ــان گفت:  ــدارد. وی در پاي ــچ توجيهی ن هي
ــز ايجاد  ــكی در تركيه چيزی ج ــپر موش س

ابهام به دنبال ندارد.

از تجزيه فلسطين حمايت نمی کنيم 
صالحی: پا در میانی کشورها در خصوص دو آمريکايی
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 ناهيد شفيعی

ــخت گيري در واگذاري انشعابات آب و برق و گاز  س
تازه ترين راهكاري است كه مسئوالن ارشد استان براي 
ــدود آب در پيش گرفته اند. اين در  مديريت منابع مح
حالي است كه كارشناسان و دوستداران محيط زيست، 
ــعه و حتي  تنها راه نجات تمدن اصفهان را توقف توس

جا به جايي صنايع مي دانند.
ــی اصفهان و هيأت  ــگاه صنعت عضو هيأت علمی دانش
ــده رود،  ــبز در گفتگو با زاين ــت پيام س ــره جمعي مدي
ــته طبيعي و  ــت در هر منطقه را به دو دس ــد جمعي رش
ــد طبيعي جمعيت  ــرد و گفت: رش ــيم ك ناخالص تقس
ــزان  ــرد و مي ــي گي ــورت م ــي ص ــد اهال ــا زاد و ول ب
ــهرها و مناطق  ــی نيز مربوط به مهاجرت از ش  ناخالص

ديگر است.
رشد بي رويه صنعت در اصفهان متوقف شود

ــيد احمد خاتون آبادي بر اين اساس از افزايش چند  س
برابري و نامعمول رشد ناخالص جمعيت اصفهان خبر 
ــكل و آنچه اصفهان را  داد و گفت: دليل اصلي اين مش
ــد  به مكاني پرجاذبه براي نيروي كار تبديل كرده، رش

بي رويه صنايع در اصفهان است.
ــگاه صنعتي اصفهان، الگوي توسعه  استاد توسعه دانش
ــت جغرافيايي آن الگويي  ــان را با توجه به موقعي اصفه
ــاز به دليل  ــان از ديرب ــت و گفت: اصفه ــي دانس طبيع
ــهر طبيعي بوده و اضافه كردن  وجود زاينده رود يک ش

ــتم تا جايي پيش رفته كه آينده  صنعت به اين اكوسيس
ــت آن را در معرض تهديدي جدي قرار داده  و سرنوش

است.
ــي رويه و غير  ــعه ب ــد و توس ــون آبادی پيامد رش خات
ــهر  ــي صنعت در اصفهان را مهاجرپذيري اين ش اصول
ــرايط كم آبي  ــرد و گفت: حتي در ش ــتان بيان ك و اس
ــعه ذوب آهن، ــكي زاينده رود نيز فازهاي توس  و خش
ــي پس  ــگاه يك ــيمي و پااليش ــه، پتروش ــوالد مبارك ف
ــاده آم و  ــه  گرفت ــرار  ق كار  ــتور  دس در  ــري  ديگ  از 

بهره برداري مي شوند.
صنايع، دليل مهاجرپذيري اصفهان

وي نياز صنايع به ويژه واحدهاي فوالد به آب را بسيار 
ــت و گفت: در  ــتر از مصرف كنندگان عادي دانس بيش
كنار پروژه هاي نادرست و غير كارشناسانه اي كه آب 
ــعه  ــارج مي كند، اين طرح هاي توس ــان خ را از اصفه
ــت رودخانه و كنار اصلي ترين منابع  صنعت در باالدس
ــود كه هم بخش قابل توجهي از منابع  آب اجرا مي ش
ــم آالينده هاي  ــي كنند و ه ــرف م ــان را مص موجودم
ــت  ــه آب و هوا و محيط زيس ــنگين و صنعتي را ب س

اصفهان وارد مي سازند.
ــبز اصفهان عدم  ــت پيام س ــأت مديره جمعي عضو هي
ــت مصرف  ــوزش مردم براي رعايت الگوهاي درس آم
آب را نيز موجب دامن زدن به بحران آب در استان بيان 
ــد ناخالص جمعيت جداي از اين كه  كرد و گفت: رش
بافت مناطق مسكوني را به هم مي زند تا حدودي براي 
يک شهر يا استان 
ــت اما  طبيعي اس
اصفهان  در  آنچه 
ــاده  افت ــاق  اتف
از  فراتر  تهديدي 
ــوردن  ــه هم خ ب
تركيب  و  ــت  باف
ــاكنان  جمعيتي س

آن است.
ــادآور  يـــ وي 
مي شود كه الگوي 
اصفهان  ــعه  توس
ــاي  در دوران هــ
تاريخي  گوناگون 
ــاس طبيعت  براس
ــتـم  اكــوسيس و 
زاينده رود  خاص 
ــن  همي و  ــوده  ب

ــاخت  باعـث س
بناهاي ماندگار و 
با ارزش تاريخي 

شده است.
صنعتي شدن، 
آينده اصفهان 
ته��دي����د  را 

مي کند
ــادي  ــون آب خات
ــت  مزي ــل  تبدي
نسبي اصفهان از 
طبيعي به صنعتي 
ــاز  س ــه  زمين را 
ــدن  ــودي تم ناب
ــام كرد و  آن اع
ــتقرار  اس گفت: 
ــاي  واحــدهــ
و  ــدي  تــوليــ
ــي به ويژه  صنعت

ــه دليلي جز امنيت  ــور در اين منطقه ب صنايع مادر كش
ــور در دوران جنگ نبوده چرا كه اكوسيستم  مركز كش

استان به هيچوجه مناسب صنعت نبوده و نيست.
وي با اشاره به توان محدود هر اكوسيستم براي اسكان 
ــت و صنايعي كه در  ــت و صنعت گفت: جمعي جمعي
ــتر از ظرفيت تحمل  ــتقرار يافته بسيار بيش اصفهان اس
ــود در آن به ويژه  ــت و منابع طبيعي موج ــط زيس محي

آب بوده است.
خش��ك ش��دن زاين��ده رود، کمر اصفه��ان را 

شكست
عضو جمعيت پيام سبز اصفهان اين ظرفيت ها را شامل 
ميزان بارندگي ساليانه، پوشش گياهي منطقه، شرايط و 
ــت و گفت: بارگذاري  ــت خاك دو آب و هوا دانس باف
ــانه آن  ــته و نش بيش از ظرفيت، كمر اصفهان را شكس

خشک شدن زاينده رود مي باشد.
ــاره مالكيت آب  ــا درب ــتان ه ــتدالل برخي اس وي اس
ــت: آبي كه از  ــت خواند و گف ــت را نادرس در باالدس
سرچشمه هاي كوهرنگ جاري مي شود يک اكوسيستم 
ــي را دربر  ــاالب گاوخون ــمه تا ت ــت كه از سرچش اس
ــزاي اين بدن به  ــردن هر يک از اج ــرد و جدا ك مي گي

معناي نابودي كل آن خواهد بود.
ــتقرار صنايع  ــراي اس ــن مكان ب ــادي بهتري ــون آب خات
ــه هاي ذوب آهن  ــده آب از جمله كارخان مصرف كنن
ــور  ــيه جنوبي كش ــتان هاي حاش و فوالدمباركه را اس

ــئوالن  ــت و گفت: اگر مس ــژه بندر عباس دانس ــه وي ب
ــتند  ــعه اصفهان داش ــوي توس ــمي به الگ ــه چش گوش
ــور ــازي كش فوالدس ــب  قط ــراي  ب را  ــتان  اس ــن   اي

انتخاب نمي كردند.
توسعه صنايع متوقف شود

وي تنها راه نجات اصفهان از بحران هاي زيست محيطي 
ــعه صنعتي  ــي را توقف طرح هاي توس ــه ويژه كم آب ب
ــهر  ــوري يک يا چند ش اعام كرد و گفت: در هر كش
ــاي فرهنگي آن را به  ــي وجود دارد كه جاذبه ه تاريخ
ــئوالن اصفهان با  ــذارد، در حالي كه مس ــش مي گ نماي
ــد و رونق صنعت در حال نابود ساختن جاذبه هاي  رش

با ارزش موجود هستند.
ــاره به نياز قابل توجه كارخانه هاي  خاتون آبادي با اش
ــه از  ــه ك ــن گداخت ــازي آه ــک س ــراي خن ــوالد ب ف
ــود گفت:  ــذاب خارج مي ش ــورت م ــوره ها به ص ك
ــعه صنعت به آب اجتناب ناپذير است  ــتگي توس وابس
ــاي 60 و 70  ــه ه ــه در ده ــه ك ــن همانگون و بنابراي
ــرفته تصميم به  ــورهاي پيش ــياري از كش ــادي بس مي
ــان گرفتند؛ ــت از اطراف شهرهايش  خارج كردن صنع
ــدي بزرگ و كوچک  ــم ناگزيريم واحدهاي تولي ما ه
ــر از مناطق  ــيار دورت ــدوده اي بس ــان را به مح اصفه
ــكوني انتقال دهيم و به جاي اين كه آنها را در كنار  مس
ــر و مكان هاي  ــيازيم، آب را تا كوي ــع آبي مان بس مناب
ــتند ــت ها هس ــن فعاليـ ــب اي ــه مناس ــاده ك  دور افت

انتقال دهيم.

90 درصد ماشین آالت صنعت سنگ اصفهان 
مستهلک است

 رئيس انجمن صنفي همگن كارفرمايي سنگبري هاي خانه صنعت و معدن استان اصفهان گفت: 90 درصد
ماشين آالت صنعت سنگ اين استان مستهلک است.

ــنگ و  ــتفاده در صنعت س ــا احمدي با اعام اين مطلب افزود: با توجه به فناوري قديمي مورد اس رض
ــكاتي براي فعاالن اين صنعت ايجاد  انرژي بر بودن اين صنعت، اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مش

كرده است.
وي، تورم، ركود و كمبود نقدينگي را از مهم ترين مشكات واحد هاي توليدي سنگ در اصفهان دانست و 
 اظهار داشت: ماليات بر ارزش افزوده و مشكات بيمه هاي اجتماعي از ديگر مسائلي است كه سنگبري هاي

اصفهان از آن رنج مي برند.
ــدي يارانه ها را  ــون هدفمن ــي از اجراي قان ــنگبري ناش ــزان افزايش هزينه واحدهاي س ــدي، مي  احم

حدود 50 درصد دانست.
ــكات اين صنعت به دولت و  وي ارتباط اين انجمن با بخش دولتي را مثبت ارزيابي كرد و گفت: مش
ــت با حمايت دولت و بازسازي صنايع فعال در صنعت سنگ، مشكات  ــده و اميد اس مجلس منتقل ش

مقابل روي اين صنعت رفع شود.
حدود نيمي از واحدهاي صنعت سنگ كشور در استان اصفهان فعاليت دارند و انجمن صنفي كارفرمايي 

سنگبري هاي استان 522 عضو دارد.

نمايشگاه اصفهان مناسب برپايي نمايشگاه هاي 
بین المللي و تخصصي نیست

مسئول برگزاري نهمين نمايشگاه صنايع و ماشين آالت چوب اصفهان، گفت: فضاي كنوني نمايشگاه 
اصفهان جوابگوي برپايي نمايشگاه هاي بين المللي و تخصصي نيست.

 فوالدي افزود: محل كنوني نمايشگاه هاي بين المللي اصفهان در شأن اين خطه نيست و كمبود فضاي 
نمايشگاهي مانع از حضور بيشتر فعاالن صنايع مختلف در نمايشگاه ها مي شود.

وي با بيان اين كه در سال جاري افزون بر 70 شركت و مؤسسه تخصصي در سه سالن نمايشگاهي در 
ــگاه صنايع و ماشين آالت چوب مشاركت كردند، اظهار داشت: محدوديت مكاني سبب  نهمين نمايش
شد درخواست حضور حدود 40 درصد از متقاضيان شركت در اين نمايشگاه اجابت نشود. وي گفت: 
امسال در مقايسه با سال قبل يک سالن به فضاي نمايشگاه صنايع چوب افزوده شد كه باز هم جوابگوی 
ــئوالن به شكل مكرر وعده ايجاد سايت نمايشگاهي  ــال هاي اخير مس نياز نبود. فوالدي گفت: طي س

اصفهان در مكان مناسبي را داده اند كه تاكنون اين وعده محقق نشده است.
ــتقبال از نمايشگاه سال جاري صنعت چوب را مطلوب ارزيابي كرد و گفت: طي  وي در عين حال اس
سال هاي اخير، نمايشگاه صنايع و ماشين آالت چوب از نمايشگاه مبلمان و دكوراسيون جدا و به شكل 

تخصصي تر برگزار شد. 
وي افزود: ارائه ماشين آالت مدرن صنعت چوب در نمايشگاه نهم چشمگيرتر از سال هاي قبل است 

كه سبب مي شود متخصصان با تازه هاي اين صنعت بهتر از قبل آشنا شوند.

بازار روز

اقتصاد

عضو هيأت مديره جمعيت پيام سبز اصفهان خواستار شد:

ساخت تصفیه خانه فاضالب شهر بلداجی رشد بي رویه صنعت در اصفهان متوقف شود
اجرايی شد

زاينده رود
ــاخت تصفيه  ــت ميليارد ريال عمليات اجرايی س با هزينه ای بالغ بر هش
خانه فاضاب شهر بلداجی به طور رسمي آغاز شد. بيژن براتی بلداجی رئيس 
اداره آب و فاضاب شهر بلداجی با اعام اين خبر گفت: اين پروژه در زمينی 

به مساحت حدود چهار هكتار در منطقه كلملگاه بلداجی اجرا خواهد شد.
ــت كيلومتر شبكه جمع آوری فاضاب  ــهر هش براتی افزود: تاكنون در اين ش
ــت و خط كلكتور اصلی انتقال نيز به محل اجرای تصفيه خانه  ــده اس انجام ش

اجرا شده است. 
ــان كرد: اين پروژه از سال 86 در شهر بلداجی آغاز شده و برای  وی خاطرنش
تكميل اين طرح 52 كيلومتر شبكه جمع آوری فاضاب در شهر بلداجی اجرا 

خواهد شد. 
ــفر دو روزه ای  بيژن براتی در ادامه گفت: برای تملک زمين اين پروژه مهم س
ــهر بلداجی و رئيس آب و فاضاب در  ــامی ش ــورای اس ــط اعضای ش توس
روزهای هفتم و هشتم شهريورماه سال جاری به تهران داشتيم كه خوشبختانه 
ــان دعوت به  ــی ديدار كرديم و برای بازديد از منطقه از ايش ــا مهندس كوالن ب
عمل آمد و رئيس عالی جنگل ها و مراتع كشور دوشنبه هفته گذشته از منطقه 

ديدن كرد و مشكات حل و فصل شد.
وی در پايان از مهندس كوالنی رئيس شورای عالی جنگل ها و مراتع كشور، 
ــتان، يزدانی مديركل شركت آب و فاضاب استان و  مديركل منابع طبيعی اس

فرماندار شهرستان بروجن قدردانی كرد.

تولید 25 درصد گوشت قرمز اصفهان
به وسیله عشاير فريدونشهر

ــاير شهرستان فريدونشهر گفت: 25 درصد گوشت قرمز  رئيس اداره امور عش
توليدي در استان اصفهان را عشاير اين شهرستان توليد مي كنند. 

ــت: قابليت ها و توانمندي هاي عشاير به حدي  ــي اظهار داش محمدقلي شياس
ــه بازارهاي مصرفي  ــم اصفهان را تأمين و روان ــت كه 25 درصد توليد پش اس
ــاير در حدود 300 هزار هكتار مرتع را به  ــتان مي كنند. وي اضافه كرد: عش اس
ــدود چهار هزار و 700  ــاص داده اند كه 28 هزار و 500 نفر و ح ــود اختص خ

خانوار عشايري هستند.
رئيس اداره امور عشاير شهرستان فريدونشهر اظهار داشت: توليد فرآورده هاي 
لبني از جمله كشک، پنير، قره قروت، روغن، كره و همچنين توليد محصوالت 
ــت كه با  ــاورزي از جمله صيفي جات از ديگر توليدات و محصوالتي اس كش

دستان توانمند و زحمتكش عشاير به دست مي آيد.
ــه هزار واحد شامل  ــاالنه حدود س ــتي س ــي افزود: توليدات صنايع دس شياس
ــارت و انگيزه فراوان  ــكان و ايجاد مه ــياه چادر براي اس ــرش، جاجيم و س ف
ــداري و دامپروري از  ــات، دام ــه ويژه صيفي ج ــاورزي ب ــاي كش در عرصه ه
ــور  ــه گردانندگان اقتصاد كش ــت ك ــاير اس ــر فعاليت هاي اقتصادي عش  ديگ

محسوب مي شوند.

خريداری چهار  هزار تن گندم مازاد بر نیاز 
کشاورزان

 مدير جهاد كشاورزی گلپايگان از خريد چهارهزار تن گندم توسط كميسيون 
ــت: از ابتدای  ــدی بيان داش ــر داد. حيدرعلی گل محم ــگان خب ــه در گلپاي غل
ــون حدود چهار  ــتان گلپايگان تاكن ــد غله در شهرس ــيون خري فعاليت كميس
ــده و باد زدگی  ــن محصول خريداری ش ــدم از توليدكنندگان اي ــزار تن گن ه
ــال زراعی بوده ــد اين محصول در س ــالی از معضات تولي ــوع خشكس  و وق

است.
وی همچنين به كشت حبوبات در شهرستان اشاره كرد و گفت: امسال حدود 
ــده و  ــت ش ــواع حبوبات مانند لوبيا و نخود در گلپايگان كش ــار ان 200 هكت
پيش بينی می شود حدود 440 تن از اين محصول در شهرستان برداشت شود.

ــاورزی گلپايگان تصريح كرد: از ابتدای سال گذشته تاكنون با  مدير جهاد كش
ــركت شميم دشت گلپا، شش مجوز نوسازی در زمينه گاو شيری  همكاری ش

و گاو پرواری صادر شده است. 
ــتغال هشت نفر در شهرستان ايجاد  وی ادامه داد: با صدور اين مجوز زمينه اش
شده و همچنين 56 مجوز پروانه بهسازی گاو شيری و پرواری و گوسفندداری 

در شهرستان تمديد شده است.
ــتاهای تابعه مركز  ــال چهار طرح انتقال آب در روس ــدی گفت: امس گل محم

خدمات جهاد كشاورزی گوگد شهرستان گلپايگان به بهره برداری رسيد.

سرمايه گذاري35هزار میلیارد ريالي
در صنعت چهارمحال و بختیاري 

ــتاندار چهارمحال و بختياري از سرمايه گذاري 35هزار  معاون برنامه ريزي اس
ميليارد ريالي در بخش صنعت اين استان خبر داد.

ــند راهبردي صنعت، معدن و تجارت در استان  حميد رضا فروزنده تدوين س
را ضروري دانست و افزود: 70 درصد سهم توليد ناخالص داخلي چهارمحال 
و بختياري مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است. وي گفت: ارتقاي 
فعاليت اين حوزه كليدي و محوري نيازمند برنامه راهبردي جامع و كارشناسي 

استاني است.
ــراي اجراي  ــرمايه گذاران ب ــزار ميليارد ريالي س ــتقبال 85 ه ــده به اس فروزن
ــرد:  ــد ك ــاره و تأكي ــاري اش ــال و بختي ــي در چهارمح ــاي صنعت ــرح ه  ط
ــر در اين  ــذاري صنعتي ديگ ــرمايه گ ــارد ريال س ــون 35 هزار ميلي ــم اكن ه
ــتان ــت كه با تكميل اين طرح ها تحول بزرگي در اس ــتان در حال اجراس  اس

ايجاد خواهد شد.

ــت: اجراي طرح  ــال و بختياري گف ــتاندار چهارمح اس
سرشماري طرح نفوس و مسكن حركت چرخه توسعه 

كشور را تسريع مي كند.
ــه مرحله دوم  ــتاني در آيين افتتاحي ــر عنابس علي اصغ
ــماري نفوس و مسكن، ويژه معاونان فني  آموزش سرش
ــي شهرستان ها و مدرسين مرحله سوم افزود:  و آموزش
ــعه است  آمار دقيق مبناي هر گونه برنامه ريزي و توس
ــرفت و خدمت گذاري بهتر از مسير دسترسي به  و پيش

آمارهاي دقيق حاصل مي شود.
ــار در برنامه ريزي  ــريح اهميت و جايگاه آم وي با تش
ــادي و فرهنگي، گفت:  ــف اجتماعي، اقتص هاي مختل
انجام سرشماري دقيق و برنامه ريزي براساس اطاعات 
ــن براي  ــماري ها، آينده اي روش حاصل از آمار سرش

ايران اسامي رقم مي زند.

عنابستاني، كاهش زمان اجراي طرح هاي سرشماري از 
ــال به پنج سال از سوي دولت را ابتكاري دانست  10 س
كه زمان به روز آوري اطاعات و آمار نفوس و مسكن 
ــور را تقليل داده و اطاعات دقيق تري را در اختيار  كش

مديران و برنامه ريزان كشور قرار مي دهد.
ــال و بختياري  ــتاندار چهارمح ــاون برنامه ريزي اس مع
ــماري نفوس و مسكن را  ــاله سرش نيز برگزاري پنج س
ــرد و گفت:  ــوب دولت نهم عنوان ك ــات مطل از اقدام
ــتان بايستی با ضريب اطمينان  سرشماري امسال در اس

باال و نزديک به 100 درصد اجرا شود.
حميد رضا فروزنده افزود: تسهيل در برنامه ريزي مهم 
ــكن  ــماري هاي نفوس و مس ترين مزيت اجراي سرش
ــازنده اي در تحقق  ــماري نقش س ــت و اين سرش اس

اهداف همه جانبه نظام براي پيشرفت و توسعه دارد.

معاون عمراني استاندار چهارمحال و بختياري از اصاح 
طرح نوسازي بافت فرسوده شهركرد خبر داد.

محمود عيدي در كميسيون ماده 5 چهارمحال و بختياري 
ــال 1386 مصوب شده بود، به  گفت: اين طرح كه در س
ــوان اجرا، تاكنون  ــكات فني و عدم ت علت برخي مش
ــاخت  ــت. وي با بيان اين كه تاكنون س ــد مانده اس راك
ــهركرد بدون طرح مناسبي  ــاز در بافت فرسوده ش و س
ــاخص  ــورت مي گرفت، تصريح كرد: از اين پس ش ص
نوسازي در بافت فرسوده شهری اين طرح اصاح شده 
است.عيدي گفت: طرح اصاحي و مصوب فعلي هزينه 

هاي تمام شده را به حداقل مي رساند.
اصاح طرح مصوب بافت فرسوده شهركرد با همكاري 
ــركت عمران  ــازي، ش ــكن و شهر س ــتانداري، مس اس

بهسازي و شهرداري شهركرد انجام شد.

ــان گفت: اين  ــركت فوالدمباركه اصفه ــل ش  مديرعام
ــورس تاكنون بيش از  ــركت از ابتدای واگذاری در ب ش
37 ميليارد ريال سود نقدی بين سهامداران توزيع كرده 

است. 
محمدمسعود سميعی نژاد در حاشيه پنجمين نمايشگاه 
ــازی با اشاره به  تخصصی بورس، بانک و خصوصی س
اين كه مجتمع فوالدمباركه اصفهان در سال 85 به عنوان 
ــركت اصل 44 با نماد فوالد در بورس اوراق  دومين ش
بهادار تهران پذيرفته شده است، اظهار داشت: در اين سال 
ــت.  ظرفيت توليد مجتمع فوالد 4/6 ميليون تن بوده اس
ــت گذاری های  وی اضافه كرد: امروز با توجه به سياس
صورت گرفته، ظرفيت توليد فوالد اين مجتمع با خريد 

از هرمزگان به 7 ميليون تن رسيده است.
ــا بيان  ــان ب ــه اصفه ــركت فوالدمبارك ــل ش مديرعام
ــركت از ــد فروش ش ــته درآم ــال گذش ــه در س  اين ك
ــارد به 3 هزار و 700 ميليارد تومان  2 هزار و 200 ميلي
ــركت  ــتا ش ــت، افزود: در اين راس ــه اس ــش يافت افزاي
ــود درصدد  ــعه خ ــرای طرح هاي توس ــاوه بر اج ع
ــاخص بورس  ــل از فروش ش ــد حاص ــوده كه درآم  ب

را حفظ كند.
ــركت فوالد مباركه را در سال 85  ــود خالص ش وی س
ــص آن را 600  ــود خال حدود 740 ميليارد تومان و س
ــت: اين ميزان سود   ميليارد تومان اعام كرد و بيان داش
ــته به ترتيب پس از كسر ماليات به يک  ــال گذش در س
ــزار و 400 ميليارد تومان  ــزار و 500 ميليارد و يک ه ه
ــميعی نژاد در خصوص اين كه باالترين  رسيده است. س
ــته اتفاق افتاده  ــودآوری شركت فوالد در سال گذش س
ــت، تصريح كرد: از ابتدای واگذاری اين شركت در  اس
بورس تهران از سال 85 تاكنون بيش از 37 ميليارد ريال 

سود نقدی بين سهامداران توزيع شده است.
اج��رای ۲۰۰ پ��روژه به��ره وری ب��رای کاهش 

هزينه ها
وی مصارف برق و گاز شركت فوالد مباركه اصفهان را 
از كل كشور 3 درصد بيان كرد و گفت: اجرای هدفمندی 
ــر هزينه های اين  ــتقيمی ب يارانه ها از آنجا كه تأثير مس
ــته برای كاهش هزينه ها  ــركت دارد از دو سال گذش ش
و افزايش بهره وری فعاليت ها و برنامه ريزی های مهمی 

توسط متخصصان و پرسنل فوالد عملياتی شده است.
ــان ادامه داد: در  ــركت فوالدمباركه اصفه مديرعامل ش
ــره وری در فوالد  ــش از 200 پروژه به ــتا بي همين راس

تعريف و به مرحله اجرا گذاشته شده است.
ــاال در كاهش  ــرای پروژه های ب ــوص اج وی در خص
هزينه ها و افزايش بهره وری شركت فوالد مباركه، اظهار 
داشت: در سه ماهه نخست امسال با عملياتی شدن اين 
طرح ها توانستيم سود شركت را به 35 درصد برسانيم.

نمايندگان برای تأمین آب اصفهان 
هم صدا شوند

 معاون برنامه ريزی استاندار اصفهان گفت: الزم است نمايندگان استان در بحث تأمين آب به جمع بندی 
نهايی برسند و با هم صدايی اين موضوع را سريع تر پيش ببرند.

ــت: با مباحثی كه در مورد تأخير سفر رئيس جمهور به  ــأله آب اظهار داش عليرضا همدانيان درباره مس
اصفهان برای كلنگزنی پروژه بهشت آباد به دليل عدم اتفاق نظر نمايندگان چهار استان همجوار اصفهان 
ــده و اين طرح  ــت آباد هزينه نش ــه دليل عنوان می كنند، تصريح كرد: تاكنون ريالی بابت پروژه بهش ب
مصوبه سه سفر رياست جمهور و هيأت دولت به استان اصفهان را دارد و در نهايت به نفع استان های 

همجوار اصفهان نيز هست. 
معاون برنامه ريزی استاندار اصفهان افزود: مسأله آب زمان و انرژی زيادی را از مديريت استان صرف 
كرده است. وی يادآور شد: از غرب تا شرق استان با مشكل كم آبی و خشكسالی درگير هستند از اين 

رو بايد برای رفع اين مسأله همكاری و تعامل بيشتری صورت گيرد.
همدانيان در بخش ديگری از صحبت های خود با اشاره به سرشماری نفوس و مسكن كه در آبان ماه 
سال جاری در اصفهان انجام می شود، گفت: در سرشماری نفوس و مسكن امسال هفت هزار و 300 
نفر مشاركت دارند كه از بين 10هزار نفری كه برای انجام اين كار ثبت نام كرده اند، انتخاب می شوند.

وی اظهار داشت: آموزش 270 نفر از معاونان فنی و كارشناسان مسئول برای اجرای سرشماری نفوس 
و مسكن استان آغاز شده و تا هفتم مهر ماه سال جاری ادامه دارد.

سرشماري نفوس و مسکن، چرخه توسعه کشور را تسريع مي کند

اصالح طرح نوسازي بافت فرسوده شهرکرد 

توزيع3۷ میلیارد ريال سود نقدی 
بین سهامداران فوالد مبارکه
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 الدن سلطانی
ــز رفت و آمد آنها  ــه به حمل و نقل معلوالن و ني توج
ــر  ــه نيازهاي ويژه اين قش ــهرها از جمل ــطح ش در س
ــوب مي شود. زيرا اقشار مختلف معلوالن به دليل  محس
ــتن شرايط خاص جسماني قادر به استفاده از انواع  داش

گوناگون وسيله نقليه نيستند.
ــر حضور اجتماعي  ــاي مهم وحياتي بش يكي از نيازه
است بنابراين انزوا و خانه نشيني مانع بروز استعدادهاي 
فردي شده و نيز كاهش روحيه شاد زيستن و اميدواري 
ــت. از آنجا كه فرد معلول  ــراد را در پي خواهد داش اف
ــاني است مانند انسان هاي ديگر كه حق زندگي  هم انس
دارد و براي ادامه زندگي همچنين رفع نيازهاي روزمره 
ــتفاده صحيح و به موقع از امكانات شهري و  نيازمند اس
ــت. چندي پيش در پايتخت سرويس هاي  اجتماعي اس
بهزيست كار كه مخصوص اياب و ذهاب معلوالن هستند 
ــتر  ــهميه بنزين حدود چهار ماه بيش به علت كمبود س
فعاليت نداشتند. عدم فعاليت اين سرويس ها سبب شد 
ــكات جسمي و حركتي دارند  بيشتر معلوالني كه مش
ــيني پيشه كردند و فقط براي انجام  چندين ماه خانه نش
ــيار ضروري از منزل خارج مي شدند. به داليل  امور بس
ــه بايد خويش را با  ــكاتي فرد هميش وجود چنين مش
ــرايط و امكانات هماهنگ كند نه شرايط و امكانات  ش
ــت براي زندگي و  ــا خويش. فرد معلول مجبور اس را ب
ــوري برنامه ريزي كند كه  ــام امور ضروري خود ط انج
وسايل موردنياز فراهم باشد و روزها و ساعت هايي به 
ــد كه از قبل هماهنگ  ــودش اجازه عبور و مرور ده خ
ــده است. به بيان ديگر حمل و نقل معلوالن از جمله  ش
ــت. البته همه  ــت كه هنوز حل نشده اس مشكاتي اس
ــد اراده فرد  ــكات نباش معتقديم كه تا معضات و مش

نيز محكم نمي شود. 
ــال حاضر تعداد معلوالن در جهان، يک درصد از  در ح
كل جمعيت را به خود اختصاص داده اند. به دليل چنين 
ــكات عمومي  ــائل عديده اي در حل مش ــدي مس رون
ــوس  ــر قابل توجه محس ــوان يک قش ــوالن به عن معل
ــد، زيرا به تناسب رشد جمعيت، معلوليت ها نيز  مي باش
ــد داشته است. از طرفي مشكات  در ابعاد مختلف رش
ناشي از نواقص و كمبودهاي سيستم حمل و نقل شهري 
ــايند و  به صورت ترافيک نامطلوب با عوارض ناخوش
مضر جلوه گر مي شود. هر شهروندي در زندگي روزمره 
خويش به نوعي با اين مشكات مواجه است، معلوالن 
ــمي و يا  ــار ناتواني يا كم تواني جس ــه عللي دچ كه ب
ــالم با مشكات  ــه با افراد س ــده اند،  در مقايس ذهني ش
ــتري در اين ارتباط مواجه مي باشد. در برنامه ريزي  بيش
ــورد ماحظه قرار  ــل، يكي از عواملي كه م حمل و نق
ــائل و نيازهاي معلوالن مي باشد. زيرا يک  مي گيرد، مس
ــاير افراد جامعه،  از  نفر معلول نيز حق دارد، همانند س
ــي، درماني، فرهنگي و غيره بهره مند  تسهيات آموزش
شود. نابسامان بودن فضاي كالبد شهر و عدم انطباق آن 

ــته هاي اين گروه باعث منزوي شدن  با نيازها و خواس
آنها مي شود كه در بلند مدت خسارت هاي اجتماعي و 
ــازد. فراهم آوردن وسايل  اقتصادي عظيمي وارد مي س
ــايلي است كه نه تنها  رفت و آمد معلوالن از جمله وس
مسئوالن و مربيان توانبخشي، بلكه مسئوالن و طراحان، 
كارخانه داران و سازندگان و حتي قانونگذاران نيز بايد 
ــته باشند. بنابراين در اين مقاله ضمن  آن را در نظر داش
ــكات جابه  ــي احتياج هاي خاص معلوالن و مش معرف
ــي آنها، راهكارهايي براي بهبود وضع حمل و نقل  جاي

معلوالن در شهر ارائه خواهد شد. 
به نقل از يک مركز جامع مشاوره گاهي اوقات شاهديم 
ــط شركت هاي خصوصي  كه حمل و نقل معلوالن توس
و سازمان هاي مردم نهاد نيز صورت مي گيرد اما باز هم 
ــكات و به تعويق افتادن ارائه خدمات  بروز برخي مش
باعث رنجش خاطر معلوالن مي شود. چه بسيار خوب 
ــت اگر تمامي اين گونه سازمان ها با تاش بيشتر و  اس
ارائه خدمات مناسب تر در حل مشكات حمل و نقل 
ــته باشند. با همكاري و تعاون بهزيستي و  معلوالن داش

ــازمان هاي دولتي و  ــاس مسئوليت شركت ها و س احس
ــكات را حل كرد و به  ــي ذيربط مي توان مش غيردولت

آينده و جامعه معلوالن، رنگي روشن بخشيد.
ــر كاس درس حاضر شد و روزي  نمي توان روزي س
ــت كمبود امكانات حمل و نقل غايب بود.  ديگر به عل
ــه محل كار رفت و روز ديگر نرفت.  يا اين كه روزي ب
ــدام از ديگران  ــراي رفع نيازهاي زندگي م نمي توان ب
ــک گرفت و مدام به فكر چاره اي براي رفت و آمد  كم
مناسب تر بود. زندگي آنقدر مشكات دارد كه نمي توان 

ــت روي دست گذاشت و تاش نكرد پس در نظر  دس
ــيدگي به تمامي امور  ــم كه افراد معلول براي رس بگيري
مذكور ناهمواري هاي زيادي را پشت سر مي گذارند تا 

به آرزوهاي خود برسند.
بهزيس��تي وظيفه اي براي حمل و نقل معلوالن 

ندارد
ــي و پيشگيري بهزيستي با  چندي پيش معاون توانبخش
ــراي حمل و نقل  ــازمان وظيفه اي ب ــان اين كه اين س بي
ــت از معلوالن  ــدارد گفت: اگر قانون حماي ــوالن ن معل
ــود تمامي معلوالن مي توانند همانند  به درستي اجرا ش
ساير شهروندان از خدمات شهري، اجتماعي، فرهنگي 
ــي در پاسخ به  ــتفاده كنند. مصطفي كرباس و دولتي اس
ــش كه چرا سازمان بهزيستي خدمات مناسبي  اين پرس
ــد گفت:  ــوالن ارائه نمي ده ــل معل ــل و نق ــراي حم ب
ــوالن مصوب مجلس  ــون حمايت از معل ــاس قان براس
ــال 1383 تمامي دستگاه هاي  ــامي در س ــوراي اس ش
ــب را براي  ــات مناس ــدند تا خدم ــئول موظف ش مس
ــي، پياده روها و  ــن عموم ــا، اماك ــازي فضاه مناسب س

ــازمان  ــل معلوالن ارائه دهند. وي افزود: س حمل و نق
ــتي معتقد است براي حضور معلوالن در جامعه  بهزيس
ــراي معلول تعريف  ــد خدمات ويژه و خاصي را ب نباي
ــتاها هم  ــهرها و روس كرد بلكه اين خدمات بايد در ش
براي معلول و هم براي غيرمعلول )كودكان و سالمندان 
ــد تا معلول احساس انزوا نكند.  و...( وجود داشته باش
ــي و پيشگيري از معلوليت هاي سازمان  معاون توانبخش
ــور اظهار داشت: اين كه سازمان بهزيستي  بهزيستي كش
بيايد و يک مركز اتومبيل كرايه يا آژانس ويژه معلوالن 

ــته معلوالن است  ــيد نه خواس تعريف كند مطمئن باش
ــن خدمات به راحتي  ــه اين كه معلول مي تواند با اي و ن
ــي و نگاه  ــد زيرا بار روان ــردد و زندگي كن ــهر ت در ش
ــتفاده خدمات ويژه منع مي كند.  جامعه معلول را از اس
وي افزود: اگر تمامي ساختمان هاي دستگاه هاي دولتي 
ــوس، پارك ها و...  ــي، پياده روها، مترو، اتوب و غيردولت
ــود ديگر معلول احساس انزوا نكرده  ــازي ش مناسب س
ــهر تردد  ــار جامعه در ش ــد همانند ديگر اقش و مي توان
كند. كرباسي گفت: سازمان بهزيستي از عملكرد تمامي 
ــتگاه هاي مسئول در حوزه مناسب سازي هيچگونه  دس
رضايتي نداشته و پس از گذشت هفت سال از تصويب 
ــون حمايت از معلوالن هنوز هيچ معلولي نمي تواند  قان
ــتفاده از خدمات دولتي و غيردولتي در سطح  براي اس

شهر تهران و ساير شهرهاي كشور تردد كند.
تاکسي ها براي معلوالن شهر مناسب نيستند

معاون اجرايي سازمان تاكسيراني شهر اصفهان با تأكيد 
ــي ها براي معلوالن شهر انتقاد  ــب سازي تاكس بر مناس
ــي هاي شهر و حتي كشور براي  كرد: هيچ نوع از تاكس
ــت. رمضان عسگري  ــب نيس معلوالن و جانبازان مناس
ــازمان  ــا بيان اين مطلب افزود: با پيگيري اين س نژاد ب
ــتاد  ــراي قانون حمايت از معلوالن،  س ــتاي اج در راس
ــي هاي شهر براي معلوالن تشكيل  مناسب سازي تاكس
ــازمان هاي مربوط برگزار  ــد، جلساتي با همكاري س ش
ــد و اليحه  ــي ش گرديد، تعرفه هاي اين طرح كارشناس
آن به شوراي اسامي شهر ارسال و تصويب گرديد اما 
ــفانه همكاري هاي الزم در زمينه اجراي اين طرح  متأس

از سوي ارگان هاي مربوط انجام نشده است.
وي با بيان اين كه سازمان تاكسيراني شهر در نظر دارد 
ــي هاي ون را با حذف صندلي و ايجاد  تعدادي از تاكس
ــازي كند اظهار  ــب س رمپ ويلچر براي معلوالن مناس
كرد: در صورتي كه پشتيباني مالي و اعتبار اين طرح از 
ــوي نهادهاي خدمات رسان تأمين شود،  تاكسي هاي  س

شهر براي معلوالن مناسب سازي مي شود.
ــي از  ــن كه معلوالن به عنوان بخش ــاره به اي وي با اش
ــان در جامعه اين  ــوان يک انس ــاع و به عن ــه اجتم بدن
ــان هاي ديگر جامعه زندگي  حق را دارند كه مانند انس
ــوالن به عنوان يک  ــت به معل كنند تأكيد كرد: الزم اس
ــود و امكانات مناسبي از جمله  گروه اجتماعي توجه ش
تاكسي هاي مخصوص براي اين قشر از جامعه در نظر 
ــت كه هيچ تاكسي توليد  ــود. اين در حالي اس گرفته ش

داخل كشور براي معلوالن مناسب نيست.
ــاي BRT تا  ــت: با ورود اتوبوس ه ــايان ذكر اس ش
ــكل حمل و نقل معلوالن حل مي شود.  حدودي مش
ــطح پايين بودن  ــن ويژگي اين اتوبوس ها س مهم تري
محل سوار شدن آنهاست. كف اين اتوبوس ها حدود 
ــته و بنابراين  ــانتيمتر با زمين فاصله داش 28 تا 32 س
ــوار و پياده  به راحتي جانبازان و معلوالن مي توانند س

ــوند..  ش

دو زن صيغه ای كه با همدستی يک مرد، شوهر خود را به 
قتل رسانده بودند محاكمه شدند.

ــرد جوانی با مراجعه به  ــال 88، م صبح روز 16 بهمن س
ــد پدرش از روز قبل، از  ــرای امور جنايی، مدعی ش دادس

خانه خارج شده و ديگر بازنگشته است.
دستگيری همسران مقتول و اعتراف به ارتكاب 

قتل
تحقيقات پليس برای يافتن ردپايی از اين فرد مفقودی ادامه 
ــت تا اين كه مأموران به همسر موقت و سوم اين مرد  داش
مظنون شدند. مهتاب، تحت بازجويی های فنی قرار گرفت 
و در نهايت مدعی شد به خاطر سرطان، اسماعيل تصميم 
داشت او را رها كرده و با زن ديگری ازدواج كند كه تصميم 

به قتل او گرفت.
وی ادامه داد: شب حادثه او را به خانه دعوت كردم و بعد 
از شام، داخل شربت او تعدادی قرص خواب  آور ريختم. 
ــد، او را به اتاق خواب بردم و شير گاز را  وقتی بی حال ش
ــينه او نشستم و با چاقويی كه متعلق به  باز كردم. روی س

خودش بود، چند ضربه به كمرش زدم.
اطمينان از قتل با مسموم، خفه و مجروح کردن و 

آتش زدن جسد
ــيده،  ــدم به قتل رس مهتاب گفت: بعد از اين كه مطمئن ش
ــد را  ملحفه  ای دور او پيچيدم و با خودروی خودش، جس

به بيابان  های اطراف تهران بردم. بين راه مقداری بنزين تهيه 
كردم و جسد را به آتش كشيدم.

به نقل از فارس،  اعترافات متهم، مأموران پليس و كارآگاهان 
را از اين كه او به تنهايی مرتكب قتل شده باشد، قانع نكرد 
و تحقيقات خود را پيچيده  تر كردند تا اين كه مهتاب مدعی 
شد با همدستی همسر دوم مقتول و مردی غريبه،  مرتكب 

قتل شده است.
ــر دوم مقتول  مهرداد، در جريان يک قرار صوری با همس
شناسايی و دستگير شد و او هم در اولين جلسه تحقيقات 
به همدستی با مهتاب را اعتراف كرد. وی مدعی شد كه در 
خفه كردن همسر مهتاب و همچنين انتقال جسد به بيابان و 

به آتش كشيدن آن دست داشته است.
تعوي��ق محاکمه ب��ه خاط��ر جابه جاي��ی متهمان و 

تعميرات دادگاه
در نهايت و بعد از اعترافات متهمان، قرار مجرميت متهمان 
ــادر و پرونده برای  ــرای جنايی تهران ص ــوی دادس از س

رسيدگی به دادگاه كيفری استان تهران ارسال شد.
ــه محاكمه روز 14 ارديبهشت و در دادگاه  قرار بود جلس
ــن تردست برگزار شود اما  كيفری به رياست قاضی حس
به دليل عدم اعزام متهمان پرونده اين جلسه لغو شد. دليل 
عدم اعزام متهم نيز جا به جايی متهمان زن پرونده بين دو 

زندان عنوان شد.

سرانجام وقت مجددی برای پرونده تعيين شد و طبق اعام 
دادگاه قرار بود به اين پرونده در تاريخ 2 شهريور رسيدگی 
شود اما بازهم به خاطر انجام برخی تعميرات در ساختمان 
شعب دادگاه، رسيدگی به اين پرونده بازهم به تعويق افتاد. 
ــت  ــه محاكمه با حضور متهمان به رياس در نهايت جلس
قاضی حسينی برگزار شد. عطار، نماينده دادستان با اشاره 
به مدارك موجود در پرونده اتهام متهمان را اينگونه عنوان 
كرد: مهتاب، متهم به مباشرت در قتل، معاونت در جنايت 
بر ميت و پنهان كردن ادله جرم. مهرداد، متهم به معاونت در 
قتل، معاونت در جنايت بر ميت و پنهان كردن ادله جرم و 

در نهايت الدن هم متهم به معاونت در قتل هستند.
ــاص متهم رديف اول  ــته خود را قص اوليای دم نيز خواس
ــه مهتاب در جايگاه  )مهتاب( عنوان كردند. در ادامه جلس
قرار گرفت و پذيرفتن اتهامات وارده گفت: تمام اعترافات 

خود در مرحله بازپرسی را قبول دارم.
ــرار گرفت و گفت:  ــرداد در جايگاه ق ــد از مهتاب، مه بع
ــب با پيشنهاد مهتاب به خانه او رفتم تا با هم شيشه  آن ش
مصرف كنيم. بعد از اين كه با مهتاب و الدن شيشه مصرف 
كرديم، مهتاب به اتاق خواب رفت و روی بدن شوهرش 

نشست و گلوی او را مرتب فشار می داد.
وی ادامه داد: ابتدا فكر كردم با هم شوخی می كنند اما وقتی 
ــئوال كردم به من گفت دارم او را می كشم. با  از مهتاب س

ــت مهتاب، الدن از آشپزخانه برای او چاقو آورد  درخواس
ــت. من هم الدن را كه  ــوهرش را كش و مهتاب با چاقو ش

حالش بد شده بود به خانه اش بردم.
بازگش��ت به صحنه جرم برای س��وزاندن جسد 

پيرمرد
مهرداد گفت: صبح روز بعد به خانه مهتاب برگشتيم و با 
ــهر برديم و آنجا  كمک او جنازه را به يكی از بيابان های ش

مهتاب روی جنازه بنزين ريخت و من هم آتش زدم.
اما مهتاب اظهارات مهرداد را تكذيب كرد و گفت: آن شب 
قبل از اين كه مهرداد و الدن بيايند شوهرم را مسموم كردم. 
بعد از مصرف شيشه خواستم او را خفه كنم كه نتوانستم. 
مهرداد به كمكم آمد و دستش را روی دستم گذاشت اما او 
هم نتوانست. وی ادامه داد: پنج ضربه چاقو به بدنش زدم 
اما نمرد و مهرداد با چاقو رگ دست شوهرم را زد. بعد از 
آن مهرداد و الدن از خانه رفتند و صبح روز بعد مهرداد با 
ــتش به خانه من آمد و بعد از اين كه به بيابان رفتيم،  دوس

خودشان جنازه را آتش زدند.
ــارات مهتاب را تأييد و  ــم در دفاع از خود، اظه الدن ه

تكرار كرد.
ــينی  بعد از اظهارات متهمان در دفاع از خود، قاضی حس
ختم جلسه را اعام و صدور حكم را به بعد از مشورت با 

مستشاران دادگاه موكول كرد.

اخبار

جامعه

حمل و نقل معلوالن 

مشكلي که هنوز حل نشده است

همدستي زنان صیغه اي براي کشتن شوهر

احداث چهارمین
 مجموعه فرهنگي تفريحي بانوان در منطقه 10

زاينده رود
شهردار منطقه 10 اصفهان با اشاره به احداث چهارمين مجموعه فرهنگي 
ــام كرد كه اين مجموعه با هزينه 700 ميليون  ــي بانوان در منطقه 10 اع تفريح

ــت. تومان آماده بهره برداري اس
ــدس بهمن احمدي با اعام  ــهرداري اصفهان، مهن ــه نقل از روابط عمومي ش ب
ــن خبر گفت: احداث چهارمين مجموعه فرهنگي تفريحي بانوان در محدوده  اي
ــاخص ترين  ــاحت 14 هزارمترمربع يكي از ش ــهيد آقابابايي با مس ــراه ش بزرگ
ــار بانوان قرار مي گيرد. وي  ــت كه به زودي در اختي ــاي اين منطقه اس پروژه ه
ــه اجراي اين مجموعه را 700 ميليون تومان عنوان كرد و افزود: عاوه بر  هزين
ــعه فضاهاي تفريحي و فرهنگي از  احداث خيابان و فعاليت هاي عمراني، توس
ــال هاي اخير بوده است. شهردار منطقه  ــهرداري در س مهم ترين برنامه هاي ش
ــاره به احداث دو مجموعه فرهنگسرا و كتابخانه تصريح كرد:  10 اصفهان با اش
ــراج در خيابان هفتون و مجموعه فرهنگي غفارزاده در خيابان آيت  كتابخانه س

ــت. نيز از جمله پروژه هاي آماده بهره برداري اين منطقه اس
ــامت در روستاي حصه اشاره كرد و  ــي س احمدي به احداث مجموعه ورزش
ــي سرپوشيده سامت با هزينه اي بالغ بر يک ميليارد  ادامه داد: مجموعه ورزش
ــي حصه نيز  ــان كرد: پارك محل ــت. وي خاطرنش ــان احداث گرديده اس توم
ــاحت 30 هزارمترمربع نيز احداث  ــي حصه با مس ــي مجموعه ورزش در نزديك
ــهردار منطقه 10 اصفهان با تأكيد بر اين كه سرانه فضاي سبز  ــت. ش ــده اس ش
ــتاندارد قرار دارد، اضافه كرد: توسعه آبياري  ــي اين منطقه در حد اس و ورزش
ــهرداري بوده كه تاكنون بيش از 250 ميليارد  ــت هاي ش قطره اي يكي از سياس
ــده و  ــت اجراي اين طرح در بزرگراه فرودگاه و آقابابايي هزينه ش ــان جه توم

ــت. ــده اس ــبز نيز انجام ش تملک زميني براي احداث فضاي س
ــت: احداث ادامه  ــه پروژه هاي عمراني اين منطقه بيان داش ــاره ب احمدي با اش
ــت. وي اظهار  ــت اجراس ــم، هدايت،  اوحدي و مفتح در دس ــاي ميث خيابان ه
ــازي خيابان هاي  ــراي آزادس ــت ميليارد تومان ب ــش از هف ــت: تاكنون بي داش

ــت. ــده اس جديداالحداث هزينه ش
ــاره به پروژه هاي سال جاري گفت: آبنماها،  ــهردار منطقه 10 اصفهان با اش ش
ــگريه، احداث  ــازي عس ــق اصفهاني، پياده روس ــاي عاش ــاماندهي خيابان ه س
ــارك تمدن از ديگر  ــاماندهي ترافيكي و احداث پ ــز تجاري هدايت و س مراك
ــد: نزديک به 30  ــت. احمدي يادآور ش ــال جاري اين منطقه اس پروژه هاي س
ــطح منطقه با هزينه اي  ــبز در س ــي و فضاي س پروژه فرهنگي، ترافيكي، ورزش

ــت. بالغ بر 30 ميليارد تومان آماده بهره برداري اس
 

کرايه اتوبوس هاي تندرو 150 تومان است
مديرعامل شركت واحد اتوبوس راني اصفهان و حومه اعام كرد: كرايه اتوبوس هاي 
ــه تا ميدان آزادي با توجه  ــا راه اندازي فاز اول اولين خط BRT از قائمي ــدرو ب تن
ــت. عباس  ــده اس ــد 150 تومان تعيين ش به اين كه بيش از هفت كيلومتر مي باش
ــاره به اين كه كرايه اتوبوس براساس مصوبه شورا تا هفت كيلومتر  روحاني با اش
ــش از هفت كيلومتر 150  ــت: برطبق اين مصوبه بي ــت اذعان داش 100 تومان اس
تومان و براي بخش خصوصي تا هفت كيلومتر 125 و بيش از هفت كيلومتر 175 
تومان تعيين شده است. وي با بيان اين كه فاز اول اولين خط سامانه اتوبوس هاي 
ــد تصريح كرد:  تندرو از قائميه تا ميدان آزادي در هفته آينده راه اندازي خواهد ش
ــت  ــتگاه هاي اين خط در حال تكميل اس مراحل نصب نرده گذاري و احداث ايس
ــتگاه  ــود. وي با تأكيد بر اين كه 40 دس ــا هفته آينده آماده بهره برداري مي ش و ت
اتوبوس موردنياز اين خط نيز خريداري شده و تحويل شركت اتوبوس راني شده 
ــتگاه اين نوع اتوبوس ها به صورت دائمي در اين  ــت: 30 دس ــت،  اظهار داش اس
ــد و 10 دستگاه ديگر فقط در ساعات پيک ترافيكي در خط  خط فعال خواهند ش
BRT سرويس دهي خواهند كرد. مديرعامل شركت واحد اتوبوس راني اصفهان و 
حومه اضافه كرد: شهروندان مي توانند از كارت الكترونيک حمل و نقل خود براي 

پرداخت كرايه اتوبوس هاي تندرو نيز استفاده نمايند.

زاينده رود
ــوده اظهار داشت: در برنامه  ــهردار اصفهان با تأكيد بر احياي بافت فرس ش
ــوده  ــان 95 حدود دو هزار و 500 ميليارد تومان به احياي بافت هاي فرس اصفه

اختصاص مي يابد كه به طور ميانگين ساالنه 60 ميليارد تومان مي باشد.
ــهري امروز به عنوان عاملي براي جلوگيري از تحقق  ــودگي بافت هاي ش فرس
روش هاي مدرن مديريت شهري در شهرسازي به حساب مي آيد. همين امر هم 
منجر به عدم پيشرفت و توسعه شهر شده است. انتخاب مناطق فرسوده شهري 
براي اسكان مهاجران و قشر كم درآمد شهر نشان از افزايش روزافزون مشكات 
ــهرهاي  ــي دارد كه خود تهديدي بزرگ براي ش ــادي،  اجتماعي و فرهنگ اقتص
مهاجرپذير است. مناطق فرسوده كه روزگاري بخش مهمي از شهرها را تشكيل 
مي دادند و هويت شهرها به حساب مي آمدند اكنون به مناطق ناامني تبديل شده اند. 
ــكل شده است. در  ــهرها به نوعي دچار مش در واقع مي توان گفت كه هويت ش
شهرهايي كه در يک فاصله زماني، پديده شهرنشيني مقدم بر شهرسازي مي شود 
و روند رشد و جذب شتابان جمعيت شهرنشين از كنترل خارج مي شود. عمومًا 
شهرها با مشكات خاصي رو به رو مي شوند كه برطرف كردن اين مشكات،  

هزينه و زمان زيادي را مي طلبد. از جمله مشكات اقتصادي بافت هاي فرسوده 
ــهري مي توان به وضعيت نا مطلوب اشتغال و درآمد و در نتيجه كم بضاعتي  ش
مالي و اقتصادي ساكنان، موقعيت و ارزش اقتصادي زمين، تغيير الگوي مصرف، 
سرمايه گذاري نامتعادل در امور عمراني شهر، ماليات و عوارض شهري و ضعف 
همكاري نهادها و مؤسسات اقتصادي، فرهنگي در توسعه اقتصادي- اجتماعي 
بافت قديم اشاره كرد. بازسازي بافت هاي فرسوده بايد به گونه اي صورت پذيرد 
كه اصولي از جمله رعايت اصول معماري و شهرسازي، توانمند سازي ساكنان 
بافت هاي فرسوده جهت مشاركت در بازسازي، جلوگيري از سوداگران زمين و 
حداكثر بازدهي بازسازي بافت فرسوده، احيا و بازسازي سريع و كامل بافت ها، 
اجراي طرح بازسازي در قالب طرح هاي مشخص اجرايي قابل تفكيک و داراي 
قابليت انعطاف پذيري نكات مثبت بازسازي بافت فرسوده از منظر اقتصاد شهري، 
استفاده بهينه از زمين هاي شهري، و كاهش فاصله بين دو قطب موجود در شهر 

رعايت شود. 
سيد مرتضي سقائيان نژاد با بيان اختصاص بيش از دو هزار ميليارد تومان براي 
احياي بافت فرسوده گفت: شهرداري جهت رفاه و آسايش شهروندان نوسازي 
ــوده را در دستور كار قرار داده است از اين رو اجراي طرح هاي  بافت هاي فرس

احياي اين بافت ها بدون مشاركت شهروندان امكان پذير نيست.
وي با اشاره به اجراي يک هزار ميليارد تومان پروژه در بافت فرسوده تصريح 
كرد: مديريت شهري اصفهان براي احياي طرح ميدان امام علي )ع(، نوسازي 
ــازي بدنه شرقي  ــاحت 5/5 هكتار و بازس ــوده همت آباد در مس بافت فرس
چهارباغ به ترتيب 700، 200 و 300 ميليارد تومان سرمايه گذاري كرده است. 
شهردار اصفهان تأكيد كرد: اجراي چنين پروژه هاي بزرگي در بافت فرسوده 
در سطح كشور بي نظير و بي سابقه است. سقائيان نژاد به اجراي 33 پروژه در 

بافت فرسوده اشاره و خاطرنشان كرد: در حال حاضر 350 هزار نفر در بافت 
ــهر اصفهان زندگي مي كنند كه با ايجاد زيرساخت هاي الزم در  ــوده ش فرس
اين بافت و استفاده از ظرفيت هاي موجود ساكنان اين بافت به بيش از 900 
ــبي  ــوده جايگزين مناس هزار نفر افزايش مي يابد از اين رو احياي بافت فرس
براي طرح مسكن مهر خواهد بود. وي با بيان اين كه مجموعه بافت فرسوده 
ــات شهري است،   ــاخت ها و تأسيس ــهر كه داراي زيرس اصفهان در داخل ش
ــهري همچون آب، برق، تلفن از  ــات ش قرار دارد، افزود: آماده بودن تأسيس
امتيازات بسيار مطلوب براي تسريع در عمليات مسكن سازي در اين مناطق 
ــوده را نيازمند به مديريت واحد با  ــت. شهردار اصفهان احياي بافت فرس اس
ــت و ادامه داد: شهر اصفهان  ــهيات الزم دانس تخصيص بودجه كافي و تس
داراي چهارهزار بافت فرسوده مي باشد اما فقط دو هزار و 157 هكتار آن به 

تصويب شوراي عالي معماري و شهرسازي رسيده است. 
سقائيان نژاد با تأكيد بر احياي بافت فرسوده اظهار داشت: در برنامه اصفهان 95 
حدود دو هزار و 500 ميليارد تومان به احياي بافت هاي فرسوده اختصاص مي يابد 

كه به طور ميانگين ساالنه 60 ميليارد تومان مي باشد. 

حوادث

پیراهن مسروقه سارقش را لو داد
زاينده رود

ــط مالباخته كه براي  ــروقه تن سارق دستگير شده، توس ديدن پيراهن مس
ــرقت  ــود به كانتري مراجعه كرده بود راز س ــرقت منزل خ ــل پرونده س تكمي
ــتان  ــرهنگ محمدعلي بختياري فرمانده انتظامي شهرس ــزل را برما كرد. س من
ــت: مأموران در حين گشت زني در سطح حوزه استحفاظي  اصفهان اظهار داش
ــف كردند. وي  ــكوك و آن را متوق ــيكلت عبوري مش ــتگاه موتورس به يكدس
ــخص شد كه  ــتعام مش ــي و انجام اس ــيكلت و بررس افزود: با توقف موتورس
ــماره هاي تنه موتور مخدوش بوده و راكب آن نيز داراي سابقه و به  پاك و ش
ــئول تصريح كرد: موتورسيكلت  ــده است. اين مقام مس تازگي از زندان آزاد ش
ــاله به كانتري انتقال  ــول- الف« 27 س توقيف و به همراه راكب آن به نام »رس
ــد كه وي موتورسيكلت را از فردي به نام  ــي ها مشخص ش يافت كه در بررس

ــت. »عدنان- ك« گرفته اس
ــتان با بيان اين كه  ــاني پليس فرمانده انتظامي شهرس به نقل از پايگاه اطاع رس
ــه نام هاي »حميد- ك«،  ــتگيري چهار متهم ديگر ب ــري اين پرونده به دس پيگي
ــا انتقال آخرين  ــان- ك« و »مجيد- ه« انجاميد ادامه داد: ب ــدي- ذ«، »عدن »مه
ــد.  ــرقت منزل نيز برما ش ــري راز يک فقره س ــه كانت ــه نام مجيد ب ــم ب مته
ــتان در ادامه افزود: مأموران پس از تحقيقات از مالباخته  رئيس پليس مركز اس
ــرار دادند كه در  ــي ق ــام قضايي منزل متهم را مورد بازرس ــا هماهنگي مق و ب
ــد.  ــف و ضبط ش ــروقه مالباخته از منزل اين متهم كش ــه تمامي اقام مس نتيج
ــير  ــرهنگ بختياري در پايان با بيان اين كه متهمان به همراه پرونده جهت س س
ــدند خاطرنشان كرد: دقت و هوشياري  مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي ش
ــت پليس را در كشف سرقت منزل در كمتر از 48 ساعت ياري  مالباخته توانس

ــت. ــهروند را به دنبال داش ــحالي اين ش دهد و اين امر رضايت و خوش

کشف بیش از 330 کیلوگرم مواد مخدر
 در شهرضا

مأموران فرماندهي انتظامي شهرضاي اصفهان طي هفته گذشته و در بازرسي از شش 
ــواري بيش از 330 كيلوگرم مواد مخدر را كشف و شش  ــتگاه خودروي س دس

ــتگير كردند. ــوداگر مرگ را دس س
ــتان اصفهان با اعام اين  ــرو احمدي فرمانده انتظامي شهرضاي اس سرهنگ خس
مطلب اظهار داشت: طي هفته گذشته مأموران انتظامي مستقر در ايست و بازرسي 
شهيد امامي اين فرماندهي حين كنترل خودروهاي عبوري درمقاطع زماني مختلف 
به شش دستگاه خودروي سواري مشكوك و آنها را متوقف كردند. به نقل از مركز 
ــي از اين خودروها 331 كيلوگرم مواد  ــاني پليس وي افزود: در بازرس اطاع رس

مخدر از نوع حشيش و ترياك كشف و ضبط شد.
ــش قاچاقچي  ــئول تصريح كرد: در جريان اين عمليات ها تعداد ش اين مقام مس
ــتگير و شش دستگاه خودرو شامل سه دستگاه پژو، دو دستگاه  مواد مخدر دس

ــدند. ــتگاه مگان توقيف و به پاركينگ منتقل ش پرايد و يک دس
ــير  ــدي در پايان با بيان اين  كه متهمان به همراه پرونده جهت س ــرهنگ احم س
ــان كرد: با وجود استفاده  ــدند خاطرنش مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي ش
ــر ترانزيت و حمل و  ــرگ از روش هاي پيچيده و حرفه اي در ام ــوداگران م س
ــوداگران را  ــاالي عملياتي مأموران پليس اين س ــازي مواد مخدر، توان ب جاس

ــليم قانون كرد. زمين گير و تس

براساس برنامه اصفهان 95 صورت مي گيرد؛

اختصاص دو هزار و 500 میلیارد تومان براي احیاي بافت فرسوده
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دستانی که نقش اصفهان را با هنر گره زدند

فرهنگ و هنر
سینما

اخبار کوتاه

شاه محمدی تیرانداز را کلید می زند
ــريال شبكه اول سيما توليد می شود.  مجموعه تلويزيونی تيرانداز در گروه فيلم و س
مجموعه تلويزيونی تيرانداز به تهيه كنندگی يوسف سيدمهدوی چند ماه است مرحله 
نگارش فيلمنامه را پشت سر می گذارد و با پايان كار نگارش توسط گروه نويسندگان 
به سرپرستی محسن شاه محمدی يک ماه ديگر اين سريال كليد می خورد. تيرانداز در 
26 قسمت 45 دقيقه ای در گروه فيلم و سريال شبكه اول به كارگردانی محسن شاه 
محمدی ساخته خواهد شد. پيش از اين كارگردانی فيلم هايی چون عروس كوهستان، 
بابام يه قهرمانه و قفسی برای پرواز بر عهده سيدمهدوی بوده و شاه محمدی ساخت 

مجموعه های گارد ساحلی، كانتر و يكی مثل من را در كارنامه دارد.

»ده نمکی« سريال نوروزی شبکه يک را می سازد
سريال شبكه يک سيما در نوروز 
ــعود ده  ــه كارگردانی »مس 91 ب
ــود. قرار  ــاخته می ش نمكی« س
ــبكه  ــريال نوروزی ش ــت س اس
يک سيما به كارگردانی »مسعود 
ــود و تا به  ــاخته ش ده نمكی« س
حال حدود 70 درصد از كارهای 
ــاخت آن انجام شده  مقدماتی س
است. بنا بر اين گزارش، نام اين 
سريال هنوز مشخص نشده است 
و فيلمنامه آن نيز توسط خود ده 
نمكی نوشته می شود. اين سريال 

ــز به مقوله دفاع مقدس می پردازد. ده  ــا موضوع اردوهای راهيان نور با نگاهی طن ب
نمكی ساخت سريال »دارا و ندار« ويژه نوروز شبكه تهران را در كارنامه خود دارد.  
ــبكه يک سيما با ده نمكی برای ساخت اين سريال توافق كرده است كه  درحالی ش

قرار بود سيروس مقدم »پايتخت2«را برای نوروز 91 كارگردانی كند.

برای پخش در هفته دفاع مقدس؛
»بابا نظر« در قالب نمايش راديويی ساخته شد

ــی راديو ويژه هفته  ــر« را در مركز هنرهای نمايش ــا عمرانی« نمايش »بابانظ »رض
ــن حسينی نوشته و سردبيری  دفاع مقدس كارگردانی كرد. اين نمايش را سيدحس
ــهيد محمدحسين نظرنژاد  ــت كه درباره زندگی ش آن به عهده فاطمه رنجبران اس
جوان پرشور انقابی است كه قبل از انقاب مبارز سياسی بوده و پس از پيروزی 
ــامی لباس  ــامی به هنگام آغاز جنگ تحميلی برای دفاع از ميهن اس انقاب اس
ــی می افتد كه....اين نمايش  ــد و به جبهه می رود و در اين بين اتفاقات رزم می پوش
ــی، محمد يگانه، علی  ــی چون مهدی نمينی مقدم، قربان نجف ــا حضور بازيگران ب
ــت، علی ميانی، مهرداد مهماندوست، محمدرضا علی،  ــتان دوس زرينی، بهناز بس
ــن پورايمان، مجيد  ــماعيل بختياری، حبيب بختياری، رامي ــروری نژاد، اس بهرام س
ــهرابی، احمد گنجی، علی اصغر دريايی، سلمان خطی، راضيه موميوند، شهرزاد  س
ــقيان، بهرام  عبدحق، احمد ايرانی خواه، محمد مجدزاده، امير زنده دالن، مهرداد عش
ابراهيمی، نورالدين جواديان، سينا نيكوكار، فريبا متخصص و همچنين تهيه كننده: 
شها نيساری، صدابردار: علی حاجی نوروزی، افكتور: محمدرضا قبادی فر، طراح 
ــبكه راديويی معارف در هفته دفاع مقدس  ــاد آذرنيا  اين نمايش از ش افكت: فرش

پخش خواهد شد.

به مناسبت روز شعر و ادب فارسی؛
بهمن رافعی بروجنی در اصفهان تجلیل می شود

ــتان گفت: برای نخستين بار در اصفهان از بهمن  مدير مركز آفرينش های ادبی قلمس
رافعی شاعر معاصر به مناسبت روز شعر و ادب فارسی تجليل می شود. محمد جلوانی 
در گفتگو با فارس اظهار داشت: در سال های گذشته به مناسبت روز شعر و ادب فارسی 
از شاعران درگذشته تجليل می شد، ولی در سال جاری از بهمن رافعی بروجنی شاعر و 

غزل سرای ارجمند معاصر قدردانی می شود.
ــتان  ــی بروجنی متولد 1315 بروجن از توابع اس ــاره به اين كه بهمن رافع ــا اش وی ب
چهارمحال و بختياری است، بيان داشت: رافعی سال هاست كه در استان اصفهان ساكن 
است و در بيشتر قالب های شعری از قبيل غزل، مثنوی، چهارپاره، نيمايی و غيره آثاری 
به جا گذاشته است. مدير مركز آفرينش های ادبی قلمستان فعاليت هنری و ادبی بروجنی 
را در حدود پنج دهه دانست و تصريح كرد: كتاب های »بی عشق، ما هيچ سنگ هيچ، 
اگر اين ماهيان رنگی نبودند« از آثار رافعی است كه به آگاهی و بيداری هر چه بيشتر 
مخاطب كمک می كند. وی تأكيد كرد: از خصوصيات شعر رافعی تنوع ژانرها، فرم های 
مختلف شعری  و نگاه ديگر گونه او نسبت به محيط اطراف است كه با مطالعه شعر او 
متوجه جدايی غزل در بسياری از قالب های شعری كه با خيالی آسوده به سراغشان رفته 
می توان شد. جلوانی با اشاره به اين كه رافعی اكنون در سن 70 سالگی به سر می برد، 
ادامه داد: به مناسبت روز شعر و ادب فارسی در مراسمی از نيم قرن فعاليت هنری و ادبی 
رافعی در مركز آفرينش های ادبی قلمستان تقدير به عمل می آيد. وی افزود: عاقه مندان 
به شركت در اين مراسم می توانند روز پنجشنبه 31 شهريورماه سال جاری ساعت 18 به 

مركز آفرينش های ادبی قلمستان واقع در باغ غدير ساختمان الغدير مراجعه كنند.

355 مدرسه موقوفه در شهر اصفهان 
ــطح  ــه موقوفه در س ــتان اصفهان گفت: 355 مدرس مديركل اوقاف و امور خيريه اس
شهرستان اصفهان وجود دارد و متوليان آموزش و پرورش بايد با پرداخت اجاره بهای 
اين مدارس به وظايف خود در اين زمينه عمل كنند. حجت االسام حسين اژدری با 
اشاره به اين كه اين مدارس به عنوان اموال و دارايی اداره اوقاف و امور خيريه محسوب 
ــطح اصفهان  ــت: دفاع از اين مدارس و موقوفات موجود در س ــوند، اظهار داش می ش
ــئوالن و متوليان اين اداره محسوب می شود و اداره اوقاف به  از مهم ترين وظايف مس
ــت. وی  منظور تعامل و همكاری با آموزش و پرورش از آمادگی كامل برخوردار اس
به مدارس اوقافی موجود در اصفهان اشاره كرد و افزود: در سطح شهر اصفهان تعداد 
ــرار دارد و اداره اوقاف و امور  ــدارس اوقافی در اختيار آموزش و پرورش ق ــادی م زي
خيريه اصفهان با برخی از اين مدارس ارتباط استيجاری دارد و اجاره بهای ماهانه آنها 
مشخص شده است. مديركل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان با بيان اين كه آموزش 
و پرورش بايد به وظيفه خود در اين زمينه عمل كند، تصريح كرد: آموزش و پرورش 
موظف به پرداخت اجاره بهای مدارس موقوفی بوده و در ارتباط با برخی از مدارس 
اوقافی آموزش و پرورش هيچ اجاره بهايی را نسبت به آنها پرداخت نكرده است. وی 
به موقوفه بودن مدرسه جنت در اصفهان اشاره كرد و ادامه داد: مدرسه جنت به عنوان 
يكی از مدارس موقوفه موجود در شهر اصفهان محسوب می شود و آموزش و پرورش 
از 40 سال پيش تا كنون بهای اجاره اين مدرسه را به اداره اوقاف پرداخت نكرده است. 
اژدری با اشاره به اين كه اجاره بهای اين مدارس نا چيز است، تأكيد كرد: ميزان اجاره 
بهای مشخص شده برای مدارس موقوفه بسيار نا چيز بوده و دريافت اجاره بهای اين 
مدارس از آموزش و پرورش قانونی بوده و اين موضوع براساس اجاره نامه تنظيم شده 
ــرای اين موضوع صورت می گيرد. وی به تعداد مدارس موقوفه موجود در اصفهان  ب
اشاره كرد و بيان داشت: در سطح شهرستان اصفهان 355 مدرسه موقوفه وجود دارد و 
متوليان آموزش و پرورش بايد با پرداخت اجاره بهای اين مدارس به وظايف خود در 
اين زمينه عمل كنند. مديركل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان با اشاره به ضرورت 
ــانی به مردم در راستای موقوفه بودن اين مدارس اضافه كرد: تمام موقوفات  اطاع رس
ــور نيت واقف دارند و با نيت منفعت وقف شده اند و درآمد و  ــطح كش موجود در س

منفعت اين وقف بايد برای نيت واقف هزينه شود. 

 زهرا نوبخت
ــز توليد انواع  ــی از بزرگ ترين مراك ــتان اصفهان يك اس
مختلف صنايع دستی ايران محسوب می شود. اين استان 
از قديم االيام مهد هنرهای زيبا و صنايع ظريفه بوده است. 
ــری و انواع خط در  ــی كاری، گچ ب تزئينات آجری، كاش
آثار تاريخی اصفهان، از حدود قرنها پيش تا دوره معاصر، 
ــاجد،  ــر اطراف و جوانب مناره ها و داخل و خارج مس ب
ــای زری دوزی و قلم كاری، ترمه و نقره  قصرها و هنره
ــاب، قرآن و قطعات  ــب و تحرير انواع كت كاری و تذهي
ــی جملگی به مركزيت هنری اصفهان  نگارگری و نقاش
ــيم كشی، زركشی، زربافی، گابتون  گواهی می دهند. س
ــاجی  دوزی، پولک دوزی، زنجيره بافی، قالی بافی و نس
ــتی رايج اصفهان است. اين صنايع در عهد  از صنايع دس
شاهان صفوی رونق فراوان داشت. در دوران قاجاريه، بازار 
صنايع دستی در اصفهان از رونق افتاد. ولی بعد از انقاب 
مشروطه باز توسعه يافت. طرح و نقش عموم مصنوعات 
ــتی اصفهان اعم از فرش و قلمكار و ظروف قلم زنی  دس
و كاشی، دوختنی های روی پارچه تحت تأثير طرح های 
تزئينی دوران صفويه قراردارد و طراحان اصفهان، به نسبت 
قدرت درك و مهارت خود از آثار قديمی اقتباس می كنند 
 و با خاقيت خود، آنها را زيباتر می سازند. اكنون مهم ترين

صنايع دستی استان عبارتند از:
قالی بافی:

ــز عمده قاليبافی  ــان در زمان صفويه يكی از مراك اصفه
ــت كه  ــهر تعداد زيادی كارگاه وجود داش بود. در اين ش
ــد. اصفهان در فتنه  ــای زر بفت بافته می ش در آن قالی ه
ــيب فراوان ديد و تعداد بسياری از هنرمندان و  افغان آس
صنعتگران خود را از دست داد ولی پس از چندی توانست 
ــت آورد. در زمان قاجاريه قالی  رونق اوليه خود را به دس
ــگ جهانی اول  ــد. در جن ــی اصفهان دوباره احياء ش باف
ــه بود و پس از  ــان يكی از مراكز عمده تهيه قاليچ اصفه
ــای زياد اقتصادی تأثير در كار قالی بافی  آن نيز بحران ه

نگذاشت چون قاليچه های آن بسيار ارزان تهيه می شد.
قالی های تاريخی و گران بهای كاشان مظهر زيبايی ذوق 
ــت. قالی ايران كه عامل بزرگ  و هنر ايرانيان در جهان اس
ــايی كشور كهنسال ما به جهانيان گشته و اكنون در  شناس
ــژاد و ملت خودنمايی  ــر از هر ن زندگانی همه اقوام بش
می كند، گذشته از تأمين نيازمندی های زندگی و تشكيل 
ــواده ای، ارزنده ترين  ــه و خان ــه پربهای هر خان اندوخت
نماينده انديشه های لطيف انسانی و زيباترين پديده های 
ــمار می رود. اما قالی كاشان كه شهرت آن دنيا  دلپذير بش
را فرا گرفته و شامل گرانبها ترين آثار هنری و قطعه های 
ــد از نظر تاريخی دو عصر  ممتازی در نوع خود می باش
متفاوت و مختلفی را پيموده و يک تعطيل طوالنی و فاصله 
ــی قريب به دو قرن اين دو مرحله را از يكديگر جدا  زمان

ساخته است.
قلمكارسازی استان اصفهان:

قلمكارسازی يكی از صنايع دستی پر سابقه ای است كه 
ــود و از دوره مغولها در ايران  ــهرت ب ــا در اوج ش قرن ه
ــت. در دوره مذكور به منظور جلب نظر  مرسوم شده اس
ــت به ابتكاراتی زدند كه از  خوانين مغول ايرانيان نيز دس
جمله ابداع نقاشی روی پارچه يا پارچه های قلمكار بود، 
عمر پرشكوه اين صنعت در زمان صفويه بود و در اواسط 
ــد. در زمان  ــته ش عصر قاجاريه بتدريج از رونق آن كاس
سلطنت شاه عباس كبير اين صنعت رونق بسزايی يافت و 
بيشتر لباس های مردانه و زنانه از پارچه های قلمكار تهيه 
می شد و اين پارچه ها در اين زمان شهرت فراوان داشته 
ــتر لباس آنان از  و مورد توجه درباريان بود و از اينرو بيش
ــد. در آن زمان محل های  قلمكارزر يا اكليلی تهيه می ش
ــان در بازار قيصريه  ــرای تهيه لباس درباري مخصوصی ب

اصفهان وجود داشت و پارچه های قواره ای قلمكار را كه 
در اصطاح آن روز دلگه ناميده می شد را از آن محل ها 
به دست می آوردند. معروف ترين استاد قالب تراش در 
اين رشته مرحوم استاد رحيم بيدادی بود كه سال ها پيش 
در گذشت. از استادان ديگر قالب تراش می توان از استاد 

اسماعيل قالب تراش و استاد مهدی اوليايی نام برد.
خاتم سازی اصفهان:

خاتم هنر آراستن سطح اشياء با مثلث های كوچكی است 
كه طرح های گوناگون آن همواره به صورت اشكال منظم 
ــی را با قرار  ــی بوده است. اين شكل های هندس هندس
دادن مثلث هايی كوچک در كنار هم نقشبندی می كنند. 
می توان گفت، كار خاتم نقش های هندسی تشكيل شده 
ــاوی االضاع( است كه از  ــه پهلو )متس از مثلث های س
ــاخته شده و به  ــتخوان، چوب و مفتول برنج س عاج، اس
ــطح خارجی  طور معمول به ضخامت دو ميلی متر در س
يا سطح داخلی و خارجی اشياء چوبی چسبانده می شود. 
ــاری كه از قديم مانده نظير درهای كاخ ها، رحل های  آث
قرآن و صندوق های مقابر خاتمكاری نشان می دهد كه 
اين هنر در زمان قديم و به ويژه عهد صفويه رواج كامل 
ــته يكی از مراكز اصلی آن هم اصفهان بوده است. اما  داش
همين معلوم می كند تا چند سالی اين هنر در اصفهان رو 
به زوال گذاشته و تنها شيراز مركز اين صنعت شده است. 
در ابتدا كار خاتم با استفاده از مثلث های بسيار بزرگ كه 
ــد ولی به تدريج با  پهلوی هم قرار می دادند تهيه می ش
ــرفت ذوق و تبحر هنرمندان ابعاد مثلث ها ريزتر و  پيش
كوچكتر شد. به هر حال هنر خاتم سازی از زمان پيدايش 
تاكنون تحوالتی را داشته است. در اصفهان عاوه بر اشياء 
خاتم كه به شيوه شيرازی می سازند قسمتی از مصنوعات 
ــيراز  ــازی توأم كرده اند كه در ش خاتم را با نقره و مينا س
وجود ندارد. به عنوان مثال جعبه های خاتمی كه رويه آن 

را نقاشی مينياتور می كنند و روی آنرا روغن می زنند.
ساخت و قلمزنی فرآورده های مسی و برنجی:

ــته های صنايع دستی اصفهان  يكی از پر رونق ترين رش
ــی و برنجی  ــاخت و قلمزنی محصوالت نقره ای مس س
است. مواد اوليه مورد مصرف سازندگان فرآورده های مس 
و برنج و نقره شامل نقره، مس، برنج و آلياژ مس و برنج 
است. مقداری از مواد اوليه مذكور از كشورهای ديگر نظير 
يوگساوی بقيه آن در ايران از شركت های برق منطقه ای 
ــركت ملی نفت ايران و غيره تهيه می شود. ابزار كار  و ش
ــته از دو دسته تشكيل می شود. يک  صنعتگران اين رش

دسته از ابزار در مرحله ساخت محصوالت مورد استفاده 
قرار می گيرد مانند دستگاه خم كاری، موتور فرچه، كوره 
برقی، سندان، چكش و دسته ديگر كه در مرحله قلمزنی 
ــتگاه قير آب كنی،  ــت و عبارت از دس ــورد احتياج اس م
ــت. برخی از  پرگار، تعدادی قلم آهنی، چكش و غيره اس
كارگاه های اين رشته فقط به كار ساخت محصوالت نقره 
مسی و برنجی مشغول هستند و در مقابل كارگاه هايی نيز 
وجود دارد كه فقط كارقلمزنی برروی اين فلزات را انجام 
می دهند و دسته سوم كارگاه هايی می باشند كه به هر دو 

كار ساخت و قلمزنی تواماً می پردازند.
منبت کاری:

ــده كاری خاص و همراه با خلل  واژه منبت به معنای كن
ــت كه سابقه ای ديرينه دارد، شايد  و فرج روی چوب اس
بتوان آغاز تاريخ منبت كاری را از زمانی دانست كه انسان 
ــتين بار، با ابزاری برنده چوبی را تراشيده است. در  نخس
ــان رواج دارد و  ــال حاضر هم هنر منبت كاری همچن ح
ــه و كنار ايران هنرمندان بسياری بدان مشغولند  در گوش
ــفانه رفته رفته استفاده از نقوش اصيل كه شامل  اما متأس
ــت رو به  ــليمی و ختايی يا گل و بوته اس طرح های اس
ــای آنها را  ــی رود و طرح های خارجی ج ــی م فراموش

می گيرد.
ــه زمينه چوب را كنده  ــی از اين هنر به جای آنك در نوع
كاری كنند و نقش مورد نظر را برجسته سازند چوب های 
مختلف را با رنگ های گوناگون طبيعی آن بريده پهلوی 
هم قرارمی دهند. اين كار شباهت زيادی به هنر موزائيک 
ــاد برای  ــه جديد از چوب های شمش ــن گون دارد. در اي
ــتفاده می كنند.  ــرای رنگ قرمز اس ــگ زرد و عناب ب رن
زمينه كار بيشتر از چوب گردو و يا ريشه درختان جنگلی 
ــتند. مهم ترين ــت كه خود دارای نقوش زيبايی هس  اس
ماده ای كه روی آن منبت كاری می كنند چوب است. اين 
ــد. برای اين منظور از  چوب بايد محكم و بدون گره باش
چوب های آبنوس، فوفل، بقم، شمشاد، و عناب و گردو، 
استفاده می كنند.  منبت كاری چوب در شهرهای گلپايگان 

و اصفهان رونق و رواج درخور و شايان توجه ای دارد.
سفال و سراميك سازی در شهرضا:

ــهرهای نطنز و شهرضا در  ــهر اصفهان و نيز در ش در ش
استان اصفهان سفال و سراميک سازی رواج دارد. شهرضا 
ــفال سازی ايران است و محصوالت آن  از مراكز عمده س
ــيار است. نقش هايی كه در سراميک  دارای خريداران بس
شهرضا به چشم می خورد اغلب نقش گل و بوته و ماهی 

ــت و برای رنگ كردن لعاب نيز از اكسيدهای فلزات  اس
آهن، مس و منگنز و كبالت استفاده می شود. در شهر نطنز 
نيز يک كارگاه سراميک سازی با استفاده از خاك استون ور 
محصوالت جالبی را توليد می كند. در شهر اصفهان هم 

كارگاه های متعدد سفال و سراميک سازی وجود دارد.
نگارگری در اصفهان:

نگارگری در ايران از سابقه ای طوالنی برخوردار است. در 
زمان شاه عباس دوم كه اصفهان پايتخت و مركز هنر ايران 
شد، نگارگری هم در اين شهر تكامل يافت. به طور معمول 
ــتفاده  ــتخوان اس برای نگارگری از چوب، عاج، فيبر و اس
ــود و هر كارگاه راساً اقدام به توليد می كند و برای  می ش
ــتفاده می شود.  دور قاب عكس و جعبه از خاتم و مينا اس
ضمن آن كه بايد گفت عده ای از هنرمندان اصفهانی نيز در 

زمينه طراحی فرش، تذهيب و تشعير هم فعاليت دارند.
نقره سازی:

ــازی از جمله صنايع دستی رايج در شهر اصفهان  نقره س
است كارگاه هايی كه در آنها كار نقره سازی انجام می شود 
كارهای ديگر از جمله قلمزنی روی نقره محصوالت مسی 
و برنجی انجام می دهند. انواع فرآوده های توليدی نقره 
سازان عبارتست از: سرويس چايخوری، گلدان، شمعدان 

و سرويس های چند پارچه.
مينا کاری اصفهان:

ــان از دوران پهلوی و  ــت مينا كاری در اصفه رواج صنع
ــال 1310 ه.ش است و به خصوص اين كه اين  حدود س
ــتادان هنرمند و بنام  ــيله يكی از اس ــر- صنعت به وس هن
اصفهان يعنی استاد شكرا... صنيع زاده بسط و توسعه يافت 
و شاگردانی در اين مكتب تربيت شدند كه هر يک كانون 
ــتر اشيايی كه مينا  ديگری در هنر مينا بوجود آوردند. بيش
سازان فعلی به بازار عرضه می كنند عبارتست از گوشواره، 
گلوبند، انگشتر، جعبه های بزرگ و كوچک آرايش زنانه، 
قوطی سيگار، جعبه های خاتم كاری و مينا كاری، بشقاب 
مينا، گلدان مينابه اندازه های مختلف، تابلوهای بزرگ و 
ــک ميناكاری كه با هنرهای ديگر مانند طا كاری و  كوچ
خاتم كاری و مينياتور تركيب می شود. روی اشياء طايی 
ــاس  و نقره ای هم می توان مينا كاری كرد ولی بر اين اس

مينا كاری روی مس انجام می شود.
کاشی سازی:

ــازی يكی از اصلی ترين صنايع دستی اصفهان  كاشی س
ــا ويژگی طرح ها و نقش های  ــت. در اين فرآورده ه اس
ــی امروز هم  ــت و حت ــده اس قديمی به خوبی حفظ ش
خواستاران بسياری دارد. از ديگر هنر هايی كه با استفاده از 
كاشی در اين استان انجام می گيرد كاشی معرق می باشد 
كه عبارت از بريدن و خرد كردن كاشی و در كنار هم قرار 

دادن آنهاست. 
طال کوبی روی فوالد:

ــيوه های تزيين اشياء و آثار فوالدی  طاكوبی يكی از ش
ــهر اصفهان رواج دارد. از فوالد عاوه بر  ــت كه در ش اس
ــاخت علم نيز می كنند كه  افزارهای معمولی اقدام به س
ــاپيش صف عزاداران بويژه در مراسم  می دانيم آن را پيش
ــين )ع(،  ــهيدان حضرت امام حس ــوگواری ساالر ش س
حركت می دهند. علم عاوه بر تيغه های فوالدی دارای 
پيكره هايی برخی از پرندگان حيوانات ديگر و نيز گلدان، 
قوطی و شمعدان است كه تمامی آنها به ميله ای كه قاب 
بر آن تكيه دارد متصل است و برروی تيغه های علم بويژه 
ــط كه از ساير تيغه ها بلندتر است اسماء مباركه  تيغه وس
ــر طاكوبی برروی  ــود. در حال حاض ــی می ش طاكوب
مجسمه های پرندگان و حيوانات نظير طاووس، كبوتر، 
ــير و... )كه در واقع به تقليد از پيكره هايی كه به  آهو، ش
انواع علم های سوگواری متصل است، ساخته و پرداخته 

می شود.( نيز صورت می گيرد.

جلسه كارگروه جشنواره كشوری شعر كودك برگزار شد 
ــعر  ــنواره ملی ش و 18 و 19 آبان ماه زمان برگزاری جش
كودك در شاهين شهر عنوان شد. نخستين جلسه كارگروه 
جشنواره كشوری شعر كودك در تاالر شيخ بهايی برگزار 
ــه مديرعامل سازمان رفاهی شهرداری  شد. در اين جلس
ــاهين شهر سيد رسول هاشميان به بحث و تبادل نظر  ش
پيرامون مسائل اجرايی جشنواره پرداخت و اظهار داشت: 
با تمهيدات كه انديشيده شده انتظار داريم شاهد برگزاری 
جشنواره ای با شكوه باشيم. در ادامه نيز رئيس اداره فرهنگ 
و ارشاد شهرستان شاهين شهر و ميمه به تشريح كارهای 
انجام شده پرداخت و فعاليت رسمی دبيرخانه جشنواره 
ــرح برنامه های  ــام كرد. علی تمنايی در ادامه به ش را اع
فرهنگی اداره ارشاد شهرستان پرداخت و گفت: برای سال 
ــنواره و همايش از جمله آواها و نواها،  جاری چند جش
ــاجد و جشنواره كشوری  همايش تجليل از متوليان مس
شعر كودك و خردسال را در شاهين شهر برگزار می كنيم. 
وی اضافه كرد: جشنواره كشوری شعر كودك و خردسال 
در پنج بخش شامل شعر كودك، شهر خردسال، انتخاب 

ــال 89، كودك شاعر و موضوع  كتاب شعر كودك در س
ويژه است و مصطفی رحمان دوست دبيری جشنواره را به 
 عهده دارد. رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شاهين شهر
و ميمه گفت: برنامه های جنبی گوناگونی در حاشيه اين 
ــت و در آن از گروه های نمايشی  جشنواره خواهيم داش

استان اصفهان بهره مند می شويم. 

مدير روابط عمومی بنياد فرهنگی مهدی موعود)عج( 
ــوزش  آم ــوری  كش دوره  ــزاری  برگ از  ــان  اصفه
ــان خبر  ــت در اصفه ــارف مهدوي ــوری مع غيرحض
ــاره به برگزاری چهار دوره  ــن صادقی با اش داد. حس
ــت به صورت  ــوزش غيرحضوری مهدوي ــق آم موف
ــوای  ــن دوره ها تحت عنوان پيش ــتانی،گفت: اي اس
ــار  ــتقبال خوب اقش ــورد اس ــزار و م ــمانی برگ آس
ــجويان قرار  ــوزان و دانش ــژه دانش آم ــف بوي  مختل

گرفت.
وی با تأكيد بر برگزاری پنجمين دوره پيشوای آسمانی 
ــوری، ادامه داد: نام نويسی اين دوره  به صورت كش
از اول تا پانزدهم مهر ماه در بنياد مهدی موعود)عج( 

اصفهان و سايت اين بنياد انجام می شود. 
صادقی افزود: در اين دوره مهم ترين مباحث مربوط 
ــرده، كتاب و جزوه به  به مهدويت از طريق لوح فش

منازل افراد ارسال می شود. 

ــف  موظ دوره  ــان  پژوه ــش  دان داد:  ــه  ادام وی 
ــورت  ص ــه  ب ــش ها  پرس ــه  ب ــخگويی  پاس ــه  ب
ــن دوره  ــی اي ــون نهاي ــركت در آزم ــه و ش  ماهان

هستند.

معاون ميراث  فرهنگی كشور گفت: تيمی را برای بررسی 
ــت  ــيخ بهايی مأمور كرده  ايم و قرار اس وضعيت خانه ش
ــتقر  ــان ميراث  فرهنگی اصفهان در اين بنا مس كارشناس
ــوند. به گزارش ايمنا، مسعود علويان  صدر در ارتباط  ش
ــيخ  بهايی، بيان داشت: خانه تاريخی  با خانه تاريخی ش
ــالم است و آن چه امروز  شيخ  بهايی به لحاظ ساختار س

سبب نگرانی  می  شود رطوبتی است كه فرسودگی سيستم 
ــت. اين مقام  ــه آن را به وجود آورده اس ــاب محل فاض
ــئول افزود: اين خانه به تازگی با صرف 500 ميليون  مس
ــت اداره كل ميراث  فرهنگی، صنايع  دستی و  ريال به دس
ــت. وی ادامه داد: با  ــگری كشور مرمت شده اس گردش
توجه به نشتی آب و صدماتی كه متوجه اين اثر ارزشمند 
ــت بافاصله تيمی، مأمور بررسی موضوع  تاريخی اس
خانه شيخ  بهايی شدند و درخواست كرده  ا يم كارشناسان 
معاونت ميراث فرهنگی اصفهان در محل مستقر شده و 
جلسه  ای را با سازمان آب و فاضاب ترتيب دهند تا اين 
ــود. علويان   صدر با بيان اين  كه موضوع  موضوع حل ش
ــت، اظهار  ــيخ بهايی قابل اغماض نيس رطوبت خانه ش
داشت: چه خانه  ای تاريخی باشد و چه نباشد اين نشتی  ها 
ــريع  تر رفع  خطرات فراوانی را برای مردم دارد و بايد س
شود. معاون ميراث  فرهنگی كشور با بيان اين كه حمايت 
از مرمت بناهای تاريخی برای همه دارندگان اين بناها در 
كشور صادق است، خاطر نشان كرد: خانه شيخ بهايی در 

فهرست آثار ملی باقی می  ماند. 

ــهرداری گفت: جنگ  ــازمان رفاهی ش ــل س مديرعام
مقوله ای است كه ساخت ها را از بين می برد ولی آنچه 
ــاد و آن را زيبا كرد،  ــاع مقدس اتفاق افت در دوران دف
ــتاد گراميداشت  واليت پذيری بود. كميته فرهنگی س
هفته دفاع مقدس با حضور مديران دستگاه های اجرايی 

ــاهين شهر  ــيخ بهايی ش  و نهادهای انقاب در تاالر ش
تشكيل شد. در ابتدای اين اجاس، مديرعامل سازمان 
رفاهی شهرداری اظهار داشت: دفاع مقدس از تقدس 
خاصی برخوردار است و تاش در بزرگداشت هشت 
ــال دفاع مقدس و انتقال پيام آن به نسل حاضر يک  س
ــول هاشميان گفت: جنگ  ضرورت قطعی است. رس
مقوله ای است كه در همه كشورهای دنيا احتمال وقوع 
ــاخت ها را از بين می برد ولی  ــگ زيرس دارد و در جن
ــاق افتاد و آن را زيبا  ــه در دوران دفاع مقدس اتف آنچ
كرد، واليت پذيری و دفاع بر مبنای فرامين قرآن و ولی 
فقيه بود. وی افزود: هرچه از تاريخ دفاع مقدس فاصله 
ــتر  ــكات و ويژگی خاص آن دوران بيش ــم ن می گيري
نمايان می شود و برنامه ريزی ها بايد به گونه ای باشد كه 
ــائل را به جامعه منتقل كند. مديرعامل سازمان  اين مس
رفاهی شهرداری بيان داشت: در سال گذشته مجموعه 
مديران شهرستان اقدامات خوبی در گرامی داشت اين 

هفته انجام دادند.

18و 19 آبان زمان برگزاری جشنواره ملی شعر کودك

برگزاری اولین دوره کشوری 
آموزش غیر حضوری مهدويت 

خانه تاريخی شیخ بهايی در فهرست آثار ملی باقی می  ماند

مدير عامل سازمان رفاهی شهرداری:
زيبا شدن دفاع مقدس با واليت پذيری
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غربالگری بیماری »فنیل کتونوری« 
برای نوزادان سراسر کشور 

از  بهداشت  وزارت  غيرواگير  بيماری های  مديريت  مركز  رئيس 
تصويب برنامه غربالگری بيماری »فنيل كتونوری« )PKU( برای 
اين  سراسری  غربالگری  گفت:  و  داد  خبر  كشور  سراسر  نوزادان 
بيماری در آينده  نزديک به دانشگاه های علوم پزشكی سراسر كشور 

اباغ می شود.
آزمايشی  اجرای  به  اشاره  با  ايسنا،  با  گفتگو  در  اعتماد  كوروش 
كشور،  استان  دو  در  كتونوری«  »فنيل  بيماری  غربالگری  طرح 
گفت: بررسی های الزم درباره نتايج حاصل از اجرای آزمايشی اين 
غربالگری انجام شده است. نتايج اين غربالگری در مركز توسعه و 
ارتقای شبكه وزارت مطرح و مصوب شد كه اين طرح غربالگری 
به صورت ادغام يافته برای نوزادان سراسر كشور انجام شود. رئيس 
توضيح  در  بهداشت  وزارت  غيرواگير  بيماری های  مديريت  مركز 
بيماری »فنيل كتونوری« گفت: نوزادان مبتا به اين بيماری با كمبود 
آنزيم »فنيل آالنين« روبرو هستند و اگر رژيم غذايی مشخصی را 
رعايت نكنند به شدت به كاهش ضريب هوشی مبتا می شوند؛ بر 
اين اساس ميزان فنيل آالنين در رژيم غذايی اين بيماران بايد بسيار 
به  زنده كشور  تولد  از هر هشت هزار  نوزاد  باشد.  يک  محدود 
بيماری »فنيل كتونوری« مبتاست. اعتماد بروز بيماری فنيل آالنين 
در كشور را يک در هر هشت هزار تولد زنده عنوان كرد و ادامه داد: 
در صورت تشخيص بيماری فنيل كتونوری در بدو تولد و رعايت 
بيماران  اين  هوشی  افت ضريب  از  می توان  خاص،  غذايی  رژيم 
جلوگيری كرد. به اين ترتيب اين نوزادان نيز می توانند مانند فردی 
فنيل  بيماری  افزود:  وی  دهند.  تحصيل  ادامه  و  يافته  رشد  عادی 
كتونوری به دليل معلوليت و ناتوانی ذهنی كه در مبتايان به اين 
بر  است؛  برخوردار  بسياری  اهميت  از  می گذارد  بر جای  بيماری 
اين اساس معاونت بهداشتی وزارت بهداشت برنامه غربالگری فنيل 
كتونوری برای نوزادان سراسر كشور را تصويب كرد كه در آينده 

نزديک اباغ خواهد شد.
رئيس مركز مديريت بيماری های غيرواگير وزارت بهداشت در پاسخ 
به سئوال ايسنا درباره كيفيت غذای مبتايان به بيماری فنيل كتونوری 
گفت: نياز اصلی اين بيماران شير مصنوعی )شيرخشک( است كه 
سازمان  غذای  معاونت  با  كه  هماهنگی های خوبی  با  خوشبختانه 
غذا و دارو برقرار است، در برآورد و واردات اين محصوالت هيچ 
طبق  كشور  در  بيماران  اين  غذای  توزيع  و  ندارد  وجود  مشكلی 
آمار ارائه شده از سوی مركز مديريت بيماری های غيرواگير صورت 

می گيرد.

اجازه تست قند خون حتی در کالس 
به دانش آموز ديابتی داده شود

اوليای مدارس به دانش آموزان ديابتی در هر زمان حتی در كاس درس 
بايد اجازه دهند تا قند خون خود را تست كنند و گاهی نياز است معلم 
برای ثبت نتيجه تست به او كمک كند. در صورت كاهش قندخون 
دانش آموز ديابتی بايد به او اجازه نوشيدن و خوردن مواد غذايی الزم 
حتی در كاس درس داده شود. هيپوگليسمی، مهم ترين مسأله ای است 
كه هر دانش آموز ديابتی ممكن است به آن دچار شود. اين عارضه به 
عللی مانند بی ميلی دانش آموزان ديابتی به خوردن صبحانه، مصرف 
نكردن ميان  وعده های غذايی، افزايش فعاليت جسمانی در مدرسه 
ممكن است به آن دچار شوند. اوليای مدارس، معلمان به ويژه معلم 
ورزش، بايد از عائم هيپوگليسمی و چگونگی درمان آن مطلع باشند 
و بدانند مواد قندی سريع الجذب در كجا نگهداری می شوند و چگونه 
بايد در اختيار دانش آموز ديابتی قرار گيرند. اين دانش آموزان هنگام 
تزريق انسولين بايد اجازه تماس با منزل را داشته باشد تا درمانشان 
بدون هر گونه اشتباهی، انجام شود. يک دانش آموز ديابتی هرگز نبايد 
در وضعيت هيپوگليسمی به تنهايی به منزل فرستاده شود. در صورت 
هيپوگليسمی شديد )تشنج( و در دسترس نداشتن آمپول گلوكاگن، 
ديابتی بايد فوری به نزديک ترين مركز پزشكی )درمانگاه، بيمارستان( 
رسانده شود. الزم است به عائم هيپوگليسمی )قندخون پايين( و 
هايپرگليسمی )قند خون باال( در دانش آموزان ديابتی توجه شود. در 
اين جهت الزم است معلمان و به طور كلی تمام كسانی كه با ديابتی 
ارتباط نزديک دارند در دوره های آموزشی ديابت شركت كنند تا به 

موقع بتوانند به دانش آموزان ديابتی خود ياری رسانند.

دامنه اقدامات توليدكنندگان چينی در جعل برندهای 
معتبر جهانی با كمترين كيفيت و البته صادرات آن 
به ايران به حوزه مسواك نيز كشيده شده است. با 
اندكی گشت و گذار در بازار می توان مسواك هايی 
را ديد كه اگرچه با برند تجاری اورال بی و قيمت 
و  ظاهر  اما  می رسند،  فروش  به  بااليی  نسبت  به 
رنگ پاستيک اين مسواك ها كدر بوده و شفافيت 
مسواك های اصل را ندارد. به هر حال اگر به دليل 
عدم آگاهی از تقلبی بودن، يكی از اين مسواك ها 
بوی  آن  بسته بندی  كردن  باز  به محض  بخريد،  را 
نامطبوع و تند پاستيک بازيافتی به مشامتان خواهد 

رسيد.
يكی  جعل  حوزه  به  چينی  توليدكنندگان  ظاهر  به 
از مطرح ترين برندهای جهانی مسواك و صادرات 
در  مهم  تفاوت  اما  شده اند،  وارد  نيز  ايران  به  آن 

اقدامات  ديگر  با  مسواك ها  اين  توليد  خصوص 
آن ها  مصرف  باالی  خطرات  چينی،  توليدكنندگان 

برای مصرف كنندگان ايرانی است. 
ضايعات  از  وسيعی  طيف  بازيافتی  پاستيک 
پاستيک  تا  گرفته  نايلونی  كيسه های  از  پاستيک 
سرم، آمپول و ديگر ضايعات بيمارستانی را در بر 

می گيرد.
باالی  بيماری زايی  احتمال  زمينه  اين  در  مهم  نكته 
بازيافتی  پاستيک های  از  شده  توليد  محصوالت 
به  توجه  با  بيماری زايی  احتمال  اين  البته  است. 
و  بدن  داخلی  محيط  با  مسواك  مستقيم  تماس 
بهادر  ميان  اين  تقريبًا قطعی خواهد شد. در  دهان 
كاظمی - معاون نظارت بر اجرای استاندارد مؤسسه 
استاندارد، اگرچه اطاعی از اين مورد خاص ندارد، 
اما تصريح می كند: متأسفانه بخش قابل توجهی از 

اين محصوالت از مبادی غير رسمی وارد می شود 
آن ها  كيفيت  بر  نظارتی  نيز  استاندارد  مؤسسه  كه 

ندارد. 
شناسنامه دار  طرح  حاضر  حال  در  وی  گفته  به 
كه  است  اجرا  حال  در  وارداتی  محصوالت  كردن 
بر  واردات  برچسب  نصب  به  توجه  با  آن  از  پس 
تمام محصوالت، مصرف كنندگان خواهند توانست 
از  را  رسمی  مبادی  از  شده  وارد  اصل  محصول 
محصول قاچاق و با كيفيت پايين تميز دهند. اما در 
اين ميان نكته مهم آن است كه تا زمان شناسنامه دار 
مصرف كنندگان  وارداتی،  محصوالت  تمام  شدن 
ايرانی كه هزينه خريد يک مسواك اورال بی اصل 
بی كيفيت  مسواك  احيانًا  اما  می كنند،  پرداخت  را 
دريافت  را  بازيافتی  پاستيک  از  توليد شده  چينی 

خواهند كرد، چه بايد بكنند؟

تاری ديد پس ازعمل  لیزيک طبیعی است
يک فوق تخصص شبكيه با اشاره به اين  كه تاری ديد پس از انجام عمل ليزيک 
و الزك نگران كننده نيست، گفت: هميشه در عمل الزك، بويژه در اوايل آن ديد 
بيمار تار است. در يک هفته اول حدود 85 درصد و در ماه اول تا 95 درصد افراد 
تاری ديد دارند اما اين عارضه به تدريج بهتر می شود.  امين اله نيک اقبالی، درباره 
عمل های الزك گفت: عمل الزك در واقع يكی از روش هايی است كه می تواند 

جايگزين عينک بشود.
وی ادامه داد: عقيده جامعه چشم پزشكی اين است كه عينک وسيله بسيار خوبی 
است و می تواند مشكات بينايی افراد را حل كند، اما اگر شخصی به داليلی نتواند 
از عينک استفاده كند می تواند از طريق انجام عمل الزك و ليزيک برای رفع عيوب 
انكساری چشمان خود اقدام كند. اين جراح و متخصص چشم، ليزيک و الزك را 
يک عمل موضعی دانست و اظهار كرد: اين عمل موفقيت آميز است به شرط آن 
كه بيمار خوب انتخاب شده باشد و بهترين سن انجام آن، به طور معمول پس از20 
سالگی است و زمانی كه يک يا دو سال شماره چشم ثابت شده باشد و دوم آن كه 
دارای شرايط و پارامترهايی باشد كه چشم پزشک با آن ها آشنايی دارد.يک فوق 
تخصص شبكيه با اشاره به اين  كه اين عمل را می توان تا سن 70 سالگی انجام 
داد، گفت: تنها موضوعی كه وجود دارد اين است كه به تدريج و با باالتر رفتن 
سن، نياز به اين كار در شخص كمتر می شود.وی اضافه كرد: شماره های بسيار 
باالی چشم را از 45-40 سالگی به بعد با روش های ديگری به جز عمل ليزيک 
و الزك درمان می كنند كه آن روش ها هم بسيار مؤثر هستند. زيرا عملی است كه 

نياز به عمل آب مرواريد بعدی شان را نيز از بين می برد.
رئيس انجمن چشم پزشكان ايران درباره تفاوت عمل ليزيک با عمل الزك توضيح 
داد: تفاوت عمل الزك با ليزيک اين است كه در عمل ليزيک بايد اليه های درونی 
قرنيه را ليزر كنيم. در اين روش بايد به كمک يک ماشين ديگر يک اليه از قرينه 
را بلند كرده زير آن را جراحی كنيم كه اين مزيت اين روش آن است كه بيمار درد 
كمتری را تحمل می كند و بعد از عمل، سرعت بهبود بينايی بيشتر است. در اين 

عمل ضخامت قرينه را از دست می دهيم.
نيک اقبالی درباره عمل الزك اظهار كرد: اين عمل در سطح قرنيه انجام می شود 
و حسن آن به اين است كه ضخامت بيشتری برای قرنيه حفظ می شود اما بيمار 
درد را به مدت طوالنی تری حس می كند.اين فوق تخصص شبكيه شايع ترين 
بيماری های چشمی در ايران را، عيوب انكساری، خارش و سوزش به علت 
حساسيت يا به علت خشكی چشم دانست و عنوان كرد: يكی از عواملی كه 
خشكی چشم را تشديد می كند همين آلودگی هواست. شايد بسياری از ما خشكی 
داشته باشيم ولی ناراحتمان نكند و تنها وقتی در محيط آلوده قرار می گيريم اين 

خشكی بيشتر خودش را نشان بدهد.
وی درباره راهكارهای درمانی خشكی چشم اظهار كرد: ارتقای وضعيت بهداشتی 
يک راه درمان برای خشكی چشم است و دوم آن كه سعی كنيم تا جايی كه 

می توانيم از محيط های آلوده دور باشيم.
نيک اقبالی اضافه كرد: استفاده از عينک های آفتابی هم می تواند كمک كننده باشد. 
همچنين استفاده از قطره های اشک مصنوعی در موارد حادتر در حفظ رطوبت 

چشم مؤثر است.

رابطه مصرف زياد کلسیم 
با افزايش خطر ابتال به سرطان

پزشكان در يک بررسی جديد متوجه 
شدند كه افزايش مصرف كلسيم خطر 
ابتا به سرطان پروستات را در مردان 
افزايش  تبار  آفريقايی  ـ  آمريكايی 
می دهد. اين نژاد از مردان آمريكايی به 
داليل ژنتيكی می توانند اماح معدنی را 
خوب جذب كنند. گری جی، شوارتز 
استاديار بيولوژی سرطان، اورولوژی و 
علوم بهداشت عمومی انستيتو ويک 
فارست در اين باره تأكيد كرد: ما از 
مدت ها پيش می دانستيم كه رژيم غذايی حاوی مقادير زيادی كلسيم با افزايش خطر 
ابتا به سرطان پروستات مرتبط است اما علت اين ارتباط تاكنون مشخص نشده 
بود. به گزارش روزنامه بلومبرگ، شوارتز و دستياران وی از دانشكده پزشكی كک 
در دانشگاه كاليفرنيای جنوبی و انستيتو پيشگيری از سرطان كاليفرنيا روی 783 مرد 
آمريكايی آفريقايی تبار كه در سانفراسيسكو و لس آنجلس زندگی می كردند مطالعه 
كردند. در اين مدت 533 نفر از اين مردان به سرطان پروستات مبتا بودند. نتايج 
آزمايشات تأييد كرد مردانی كه بيشترين ميزان مصرف كلسيم را دارند دو برابر بيشتر 
در معرض ابتا به سرطان پروستات هستند و احتمال بروز سرطان پيشرفته در اين 
مردان نيز باالتر است. در اين بررسی ها معلوم شد اگر ژنوتيپ اين مردان از گونه ای 
باشد كه جذب كلسيم را در آن ها افزايش دهد، احتمال سرطان نيز تشديد می شود 
در حالی كه در مردانی كه ژنوتيپ آن ها باعث كاهش جذب كلسيم می شود، 59 

درصد كمتر در معرض ابتا به اين سرطان بويژه نوع پيشرفته آن هستند.

تماشای تلويزيون به رابطه مادر و فرزندی 
آسیب می رساند

تماشای  كردند  تأكيد  روانشناسان 
و  كودك  بين  ارتباط  به  تلويزيون 

والدين آسيب می رساند. 
اين روانشناسان می گويند در حالی 
كه خواندن كتاب ارتباط بين كودك 
اما  می كند  بيشتر  را  والدينش  با 
تأثير  تلويزيون  تماشای  عوض  در 
عكس دارد و اين ارتباط را كاهش 

می دهد. 
از  راسموسن  واريک  ناتانسان  امی 
دانشگاه دولتی اوهايو، واكنش های والدينی و تعامات بين مادر وكودك را 
در 37 مادر و فرزند كه با هم كتاب می خواندند، بازی می كردند يا به تماشای 

تلويزيون می پرداختند، مورد ارزيابی و مقايسه قرار دادند.
ابتدای 30 سالگی  در  متوسط  به طور  مطالعه  اين  در  كننده  مادران شركت 
نيز  آن ها  از  بعضی  داشتند و  ليسانس  بودند، مدرك تحصيلی   ازدواج كرده 

شاغل نبودند، كودكان تحت مطالعه نيز بين 16 ماهه تا 6 ساله بودند. 
به گزارش شبكه خبری ان.بی.سی، اين بررسی ها نشان داد در حالی كه كتاب 
بيشتری  بين مادر و فرزند را فعال تر و قوی می كند، لغات  ارتباط  خواندن 
را به كودك می آموزند و دانش واژگان و دستور زبان او را افزايش می دهد 
اما در مقابل تماشای تلويزيون واكنش های مثبت كودك را نسبت به مادرش 
تقويت  در  مثبتی  تأثير  خواندن  كتاب  مثل  نيز  كردن  بازی  می دهد.  كاهش 

ارتباط مادر و فرزندی دارد.

کم بخوريد، زياد عمر کنید
گروهی از كارشناسان بهداشت عمومی 
تأكيد كردند: اين يک واقعيت است كه 
خوردن به اندازه زنده ماندن و رفع نياز، 

كليد عمر طوالنی تر است. 
متخصصان انگليسی در مطالعات دقيق 
نشان  آزمايشگاهی  حيوانات  روی 
كم  و  رژيم غذايی جدی  كه  داده اند 
خوردن می تواند از شما در برابر فرآيند 

پيری محافظت كند.
خود  آزمايشات  در  متخصصان  اين 

متوجه شدند حيوانات كم رژيم غذايی آن ها حاوی مقادير بسيار اندكی كالری باشد، 
تعداد تقسيمات سلولی سالم در بدنشان بيشتر است. 

به گزارش روزنامه ديلی اكسپرس، متخصصان دريافتند مصرف رژيم غذايی با كالری 
فوق العاده باعث می شود يک صفحه محافظتی كه از اطاعات ژنتيكی مهم سلولی 

نگهداری می كند، سالم و دست نخورده باقی بماند. 
آسيب  ديدن اين صفحه محافظ به همراه افزايش تعداد سلول های تقسيم نشده هر 
دو نشانه های اصلی فرآيند پيری هستند كه در صورت خوردن غذای زياد، تشديد 

می شوند. 
به گفته متخصصان دانشگاه نيوكسل، حتی موش های پيرتر نيز از مزايای دنبال كردن 

رژيم غذايی كم كالری به همين شيوه بهره مند شدند.
و  نهايی  نتايج  به  يافتن  دست  تا  كه  دارند  تأكيد  متخصصان  اين  حال  اين   با 
 دقــيق پس از آزمايش روی نمونه های انسانی مــردم نبايد رژيم های به شدت 
آســيب  خــود  به  است  ممــكن  چــون  كنند  تــجربه  را  كالــری   كم 

وارد كنند.

مسواك هاي بي کیفیت چیني 
با برند به ظاهر معتبر در ایران

تحديد حدود اختصاصي
ــماره 74-84/07/27 هيأت حل  ــماره: 5015 نظر به اينكه برابر تصميم ش 6/354 ش
ــش  اختاف موضوع مواد 1 و 2 و 3 قانون اصاحي مواد 147 قانون ثبت تمامت ش
ــماره پاك 8375 فرعي  ــاحت 736/55 مترمربع بش دانگ خانه و باغچه متصله بمس
ــزء بخش نه حوزه  ــي از 159- اصلي واقع در بادرود ج ــاك 898 فرع ــروز از پ مف
ــتقرار يافته و به نام نامبرده  ــهم آقاي علي فروتن فرزند حسين اس ثبتي بادرود در س
ــوم تاكنون بعمل نيامده، لذا  ــد و عمليات تحديدي پاك مرق در جريان ثبت مي باش
برابرتقاضاي نامبرده و باستناد قسمت اخير تبصره 4 و 5 ماده 148- اصاحي قانون 
ثبت عمليات تحديدي قطعه مفروزي ياد شده در ساعت 10 صبح تاريخ 90/07/27 
ــه كليه مجاورين و  ــذا بموجب اين آگهي ب ــروع و بعمل خواهد آمد. ل ــل ش در مح
ــاعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات  ــود كه در روز و س مالكين اخطار مي ش
مجاورين و صاحبان اماك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدي 
ــده قانون تعيين تكليف  ــد و طبق تبصره 2 ماده واح ــي روز پذيرفته خواهد ش تا س
پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره 
ــتي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصاح قضايي گواهي تقديم دادخواست را  بايس

اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. م الف/ 65
تاريخ انتشار: 1390/06/28                 طويلي- رئيس ثبت اسناد و اماك بادرود
 

تحديد حدود اختصاصي
ــماره: 5114 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه بمساحت 312/95  6/386 ش
ــي واقع در خالدآباد جزء  ــماره پاك 118 فرعي از پاك 189- اصل ــع و بش مترمرب
ــيني  ــادات حس ــوزه ثبتي بادرود كه طبق پرونده ثبتي بنام خانم زهرا س ــش 9 ح بخ
ــور متقاضي ثبت تحديد حدود بعمل  ــت بعلت عدم حض خالدي در جريان ثبت اس
ــمت اخير ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضاي نامبرده تحديد  ــتور قس نيامده بنا بدس
ــاعت 10 صبح در محل شروع و انجام  حدود ملک مرقوم در تاريخ 1390/07/27 س
ــد و در صورت مصادف با روز تعطيلي عمليات تحديد حدود به روز بعد  خواهد ش
موكول خواهد شد. لذا بموجب اين آگهي به كليه مجاورين و مالكين اخطار مي شود 
ــوند. اعتراضات مجاورين و صاحبان  ــاعت مقرر در محل حاضر ش كه در روز و س
اماك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا سي روز 

پذيرفته خواهد شد. م الف/ 66
تاريخ انتشار: 90/6/28                      طويلي- رئيس ثبت اسناد و اماك بادرود
 

حصر وراثت
6/522 آقاي جواد نظري داراي شناسنامه شماره 703 به شرح دادخواست به كاسه 
2905/90 ح/ 10 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
ــادروان اسداله نظري بشناسنامه 109 در تاريخ 1390/4/23 اقامتگاه دائمي  داده كه ش
ــه پسر و  ــت به: س خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس

ــرح ذيل: 1- جواد نظري ش ش 703 فرزند متوفي، 2-  ــر به ش ــه دختر و همس س
مصطفي نظري ش ش 28 فرزند متوفي، 3- كاظم نظري ش ش 702 فرزند متوفي، 
ــري ش ش 946 فرزند  ــري ش ش 56 فرزند متوفي، 5- اعظم نظ ــت نظ 4- عصم
ــي، 6- زهرا نظري ش ش 9252 فرزند متوفي، 7- مريم محمدبيگي دهقي ش  متوف
ش 5121 همسر متوفي و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور 
ــي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي  ــک نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس را در ي
نزد او باشد از تاريخ نشر اگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. م الف/ 9136
رئيس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان
 

اباغ رأي
6/531 پرونده كاسه:8909983647200291 شعبه دوم حقوقي شهرضا

شماره دادنامه: 89/9/30-8909973647200155  
بايگاني: 890291

ــر فنايي  ــاي اكب ــت آق ــا مديري ــالباف ب ــهيد ش ــيني ش ــركت آجرماش ــان: ش خواه
ــان كارخانه آجر  ــاني اصفه ــه نش ــه اصفهاني ب ــا طرف ــاي محمدرض ــا وكالت آق ب
ــته:  ــول المكان، خواس ــي مجه ــعلي بيگ ــالباف، خوانده: عباس ــهيد ش ــيني ش ماش
ــا توجه  ــت مقرر ب ــخ 89/9/29 در وق ــه تاري ــكار: ب ــک، گردش ــه چ ــه وج مطالب
ــادرت به  ــرح ذيل مب ــه ش ــام و ب ــيدگي را اع ــم رس ــده، خت ــات پرون ــه محتوي  ب

صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه

ــالباف با مديريت آقاي اكبر  ــت شركت آجر ماشيني شهيد ش در خصوص دادخواس
ــغ 33/300/000 ريال  ــته مطالبه مبل ــعلي بيگي به خواس فنايي به طرفيت آقاي عباس
ــهرضا  ــعبه ش ــماره هاي 963995 و 793756 بانک ملي ش بابت دوفقره چک به ش
ــه و ماحظه اصول دو فقره  ــي؛ دادگاه با توج ــارات دادرس و تاخير تاديه آن و خس
ــدم پرداخت آن نظر به اينكه خوانده  ــک در يد خواهان و ماحظه گواهي نامه ع چ
ــه دادگاه حاضر نشده و دفاع  ــي به وي در جلس علي رغم وصف اباغ وقت دادرس
ــته به خواهان بنمايد به عمل نياورده است؛  موثري كه حاكي از پرداخت وجه خواس
ــوي خواهان را ثابت  ــتغال ذمه خوانده دع ــاء دين و احراز اش ــتصحاب بق لذا با اس
ــي مدني و  ــتنداً به مواد 198، 515، 519 و522 قانون آيين دادرس ــخيص و مس تش
ــه پرداخت وجه  ــر محكوميت خوانده ب ــارت حكم ب ــون تج ــواد 310 و 313 قان م
ــان اجراي حكم و  ــه آن از تاريخ صدور لغايت زم ــارت تأخير تأدي ــته و خس خواس
ــان صادر و اعام مي  ــي در حق خواه ــت 666/000 ريال بابت هزينه دادرس پرداخ
ــس از اباغ قابل واخواهي در  ــت روز پ نمايد راي صادره غيابي و ظرف مدت بيس
ــپس ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در مرجع محترم   اين دادگاه و س

ذي صاح مي باشد.
نجفي- رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهرضا

اباغ دادخواست و ضمائم
ــيله به آقاي وحيد ناظم البكاء فرزند مهران فعًا مجهول المكان اباغ  6/532 بدينوس
ــرين رستمي به نشاني شهرضا- دهاقان- عطاآبادخيابان امام خميني  مي گردد كه نس
ــتمي دادخواستي بخواسته طاق به اين  ــهيد ايزدخواستي منزل جهانگير رس كوي ش
دادگاه تسليم كه به كاسه 901114 ح 1  ثبت و وقت رسيدگي براي روز چهارشنبه 
مورخ 1390/12/17 ساعت 10 صبح تعيين گرديده اينک حسب درخواست خواهان 
ــار آگهي  ــه تجويز ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يک نوبت دريكي از جرايد كثيراالنتش و ب
مي شود تا از تاريخ انتشار ظرف يک ماه با مراجعه به دفتر شعبه اول دادگاه عمومي 
ــهرضا و اخذ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم، آدرس كامل خود را اعام  حقوقي ش
ــيدگي فوق نيز در شعبه اول دادگاه  ــه رس و هر دفاعي داريد بيان نماييد و براي جلس
عمومي حقوقي شهرضا حاضر شويد و اگر بعداً احتياج به نشر آگهي باشد يک نوبت 

منتشر خواهد شد و مدت آن ده روز خواهد بود.
مديردفترشعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرضا 
 

تحديد حدود اختصاصی
ــماره 1/4401 واقع در  ــدانگ يكباب خانه پاك ش 6/533 چون تحديد حدود شش
ــيدابراهيم ميرطالبي   ــهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي س ــه بخش يک ثبتي ش ابني
ــت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل  ــيد ميرزا در جريان ثبت اس فرزند س
نيامده اينک بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده 
تحديد حدود ملک مرقوم در روز 1390/9/2 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل 
ــن آگهی بكليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه  ــد آمد. لذا به موجب اي خواه
در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان اماك 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته 
ــده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی  ــد و طبق تبصره 2 ماده واح خواهد ش
ثبت، معترض می بايست ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض خود را به اين 
اداره گواهی تقديم دادخواست را از مرجع ذيصاح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه 
نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود 

در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد.
تاريخ انتشار:  6/28/ 90             ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و اماك شهرضا

 
اباغ وقت رسيدگي

6/534 در خصوص پرونده كاسه 620/90 خواهان اكبر كارگر سيچاني دادخواستي 
ــيدگي  ــت. وقت رس ــن مجيدي تقديم نموده اس مبني بر مطالبه وجه به طرفيت حس
براي روز سه شنبه مورخ 90/8/10 ساعت 3 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول 
ــر تا خوانده  ــاي خواهان مراتب در جرايد منتش ــب تقاض المكان بودن خوانده حس
ــاني جنب بيمه  ــم كاش ــعبه واقع در خيابان محتش ــيدگي به اين ش قبل از وقت رس
ــت و ضمائم را  ــخه ثاني دادخواس ــماره يک اصفهان مراجعه و نس ايران- مجتمع ش

اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي اباغ شده تلقي و تصميم مقتضي 
اتخاذ مي شود. 

مدير دفتر شعبه 20 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل اختاف اصفهان
 

اباغ رأي
ــه پرونده: 153/90، شماره دادنامه: 471-90، مرجع رسيدگي: شعبه 19  6/535 كاس
ــعباني نشاني: اصفهان ميدان احمد  ــوراي حل اختاف اصفهان، خواهان: اصغر ش ش
ــب شيخ صدوق  ــتان پاك 9 به وكالت فرهاد نيک نس آباد خ وليعصر كوچه طاق بس
ــعادت آباد دفتر وكالت، خوانده: بهروز صابري علي  شمالي حدفاصل نيكبخت و س
ــورا  ــورتي اعضا ش آبادي مجهول المكان، با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مش

ختم رسيدگي را اعام و به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

ــته مطالبه مبلغ پنجاه  ــعباني بطرفيت بهروز صابري علي آبادي بخواس دعوي اصغر ش
ــماره 012987-89/8/11 عهده بانک ملي به انضمام مطلق  ــون ريال وجه چک ش ميلي
ــان و گواهي عدم  ــتندات در يد خواه ــارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مس خس
پرداخت صادره از سوي بانک محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده در جلسه به هر دليلي حضور نيافته 
و دليلي كه اعام برائت ذمه اش را اقتضاء نمايد ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني 
ــته و  حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواس
سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و همچنين خسارت تأخير تأديه 
ــيد تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعامي از سوي بانک  از تاريخ سررس
ــد در حق خواهان صادر و اعام مي نمايد. رأي  مركزي برعهده اجراي احكام مي باش

صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهي به اين مرجع خواهد بود. 
شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان
 

اباغ وقت رسيدگي
ــان عليرضا بي تقصير  ــه 796/90 ش 33 خواه ــده كاس ــوص پرون 6/536 در خص
ــماره  ــتي مبني بر مطالبه مبلغ 49/000/000 ريال بابت يک فقره چک به ش دادخواس
548529 بانضمام مطلق خسارات به طرفيت علي محمد قدسي- احمد كياني ناژواني 
ــنبه مورخ 90/8/11 ساعت 8  ــت. وقت رسيدگي براي روز چهارش تقديم نموده اس
صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان 
ــم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني  محتش
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي اباغ شده 

تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 9179
مدير دفتر شعبه 33 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل اختاف اصفهان
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ورزش

گوارديوال
 بهترين گزينه
 برای جانشينی
دل بوسکه 

سرمربی تيم ملی اسپانيا گوارديوال را بهترين نامزد برای جانشينی 
ــيای از كارشناسان  ــنا، بس خود در اين تيم می داند. به گزارش ايس
اسپانيايی و غير اسپانيايی معتقدند كه پپ گوارديوال، سرمربی جوان 
بارسلونا بهترين گزينه برای جانشينی ويسنته دل بوسكه سرمربی 
ــت و خود دل بوسكه هم چنين نظری  كنونی تيم ملی اسپانيا اس
دارد. وی در مصاحبه ای كه روزنامه آس اسپانيا منتشر كرد، گفت: 
ــت. او از استعداد و  ــينی ام اس گوارديوال بهترين گزينه برای جانش
تجربه ای برخوردار است كه زمينه كار را در اين پست برايش فراهم 
می كند. دل بوسكه كه سابقه قهرمانی با اسپانيا در جام جهانی 2010 
آفريقای جنوبی را در كارنامه دارد، افزود: سخنانم بدين معنا نيست 
كه مربيان شاخص ديگری برای نيمكت اسپانيا وجود ندارد. افراد 
ديگری هم برای اين پست وجود دارند، اما من گوارديوال را بهترين 
ــينی ام می دانم. قرارداد دل بوسكه 60 ساله با تيم  نامزد برای جانش
ملی اسپانيا تابستان سال آينده به پايان می رسد. گوارديوال 40 ساله 
در چهار سال حضور خود در بارسلونا 12 جام كسب كرد و عنوان 
پرافتخارترين مربی تاريخ بارسلونا را يدك می كشد؛ همين مسأله 

شانس او را برای جانشينی دل بوسكه بيشتر از ديگران می كند. 

ــيروس يزدانی از نايب  ــا بركناری س ــان ب وزارت ورزش و جوان
ــيون كاراته مخالفت كرد تا وی به محل كار خود  ــی فدراس رئيس
بازگردد. به گزارش مهر، سيد عباس احمد پناهی رئيس فدراسيون 
كاراته 14 روز قبل با ارسال نامه ای به وزارت ورزش، حكم عزل 
ــه  نايب رئيس بخش آقايان را امضا نكرد. حكمی كه خبر آن س
روز بعد منتشر شد و سيروس يزدانی هم كه با رأی اعتماد مجمع 
به اين سمت انتخاب شده بود راهی خيابان سئول شد تا با حميد 
ــه  ــجادی در اين رابطه ديدار و گفتگو كند. در پايان اين جلس س
ــجادی با ارسال نامه ای به فدراسيون كاراته با اين بركناری  هم س
مخالفت كرد و رأی به ادامه كار يزدانی داد. طبق ماده 10 از تبصره 
سه قانون انتخابات فدراسيون های ورزشی، پناهی برای بركناری 
نايب رئيس خود می بايست نظر مثبت مجمع را جلب می كرد. 
ــد تا سيروس يزدانی به محل كار  همين ماده قانونی هم باعث ش
ــته و كار خود را ادامه دهد.  بازگشت  ــيون بازگش خود در فدراس
ــور دوباره اميدها در  ــدن حض نايب رئيس و در پی آن هموار ش
ــد از طوفان در  ــی، نويد بخش روزهای آرامی بع ــم مل اردوی تي

فدراسيون كاراته باشد. 

مديرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب آهن را در فينال 
ليگ قهرمانان آسيا می بينم. خسرو ابراهيمی درگفتگو با فارس در 
ــكايت باشگاه ذوب آهن از يک روزنامه ورزشی به  مورد بحث ش
دليل انتشار مطلبی درباره ابراهيم زاده گفت: اين روزنامه تكذيبيه ما 
را منتشر كرده است. ضمن اين كه آن مطلب كذب بود زيرا آن شب 
و بعد از بازی با پرسپوليس، ابراهيم زاده تا 12شب در جلسه هيأت 
مديره حضور داشت. از برخی روزنامه ها گايه دارم كه چرا به چنين 
سوژه هايی می پردازند. آيا مطلب ورزشی پيدا نمی شود؟ مديرعامل 
باشگاه ذوب آهن تأكيد كرد: نمی دانم چرا در مورد سرمربی تيمی 
كه به نام ايران در آن سوی مرزها برای مسابقه می رود چنين مطالبی 
نوشته می شود. بايد همه به نوعی از اين تيم كه نماينده كشورمان در 
ليگ قهرمانان آسياست حمايت كنيم. ابراهيمی در مورد ميزان پاداش 
صعود ذوب آهن به مرحله نيمه نهايی ليگ قهرمانان آسيا گفت: برای 
تيم پاداشی در نظر گرفته ايم اما بايد بگويم همه چيز در ذوب آهن 
ــت. در كره جنوبی هم با وجود اين كه پولی به بازيكنان  پول نيس
پرداخت نشد اما آنها با تمام وجود برابر سامسونگ بازی كردند. نام 

ايران برای بازيكنان بيشتر از همه چيز ارزش دارد. 

گالدياتور ذوب آهن در بازی رفت با سوون سامسونگ:

اگر در استقالل و پرسپولیس بودم به تیم ملی دعوت می شدم
 چند لحظه نبودم، بازيكن مستقيم من گل زد

خبر

روانشناسی ورزشی

به منظور حضور در مسابقات قهرمانی جهان؛
رکابزن اصفهانی راهی دانمارک شد

زاينده رود
گروه اول تيم ملی دوچرخه سواری كشورمان  كه در تركيب آن، حامد 
ــور در رقابت های  ــزن اصفهانی هم حضور دارد به منظور حض جنت ركاب
ــد.  ــاده راهی دانمارك ش ــواد ج ــی جهان در م ــواری قهرمان ــه س  دوچرخ
مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جهان در مواد جاده از امروز تا سوم مهرماه 
سال جاری به ميزبانی دانمارك و در شهر كپنهاك برگزار می شود. گروه اول 
تيم ملی دوچرخه سواری كشورمان بامداد روز شنبه )ساعت3:00( با تركيب 
حامد جنت، امير كاهدوز و محمدرضا ايمانی به عنوان ركابزن، موسی اربطی 
به عنوان مدير تيم های ملی و سعيد حمد ملكی به عنوان مكانيسين و كمک 

مربی، تهران را به مقصد كپنهاك ترك كرد. 
ــنبه  ــورمان روز چهارش ــت كه امير زرگری ركابزن ملی پوش كش گفتنی اس
ــابقات خواهد شد و مهدی سهرابی و حسين  ــهريورماه راهی اين مس 30 ش
ــور در تور دوچرخه  ــی ايران، به دليل حض ــگری ديگر ركابزنان تيم مل عس
ــيمی تبريز پس از بازگشت از  ــواری بين المللی چين به همراه تيم پتروش س
ــور به ايران، روز جمعه يكم مهرماه به دانمارك اعزام می شوند. اين  اين كش
ــابقات دوچرخه سواری ــه ملی پوش از روز يكشنبه سوم مهرماه در مس  س

قهرمانی جهان در مواد جاده، به مصاف رقيبان خواهند رفت. 

برای آقايان کف بزنيد!
تيم فوتبال فوالد نطنز اصفهان منحل شد

با سقوط تيم فوتبال فوالد نطنز به ليگ دسته دوم باشگاه های كشور و پس از 
كش و قوس های فراوان، سرانجام تيم فوتبال فوالد نطنز اصفهان منحل شد. 

ــپاهان نوين كه 3 فصل پيش با هدايت حسين چرخابی راهی  تيم فوتبال س
ــخيص مديران باشگاه سپاهان نوين و  ــابقات ليگ برتر شده بود، با تش مس
ساكت مديرعامل سابق باشگاه سپاهان به تيم فوالد خوزستان فروخته شد و 

در همان سال امتياز دسته اولی فوالد خوزستان جايگزين آن شد. 
پس از آن كه بازيكنان سپاهان نوين حضور خود در ليگ برتر را غير ممكن 
ديدند، در سپاهان نوين ماندنی شدند تا فصل گذشته پس از دو دوره ناكامی 
در مسابقات ليگ دسته يک، اين تيم اصفهانی به كارخانه فوالد نطنز فروخته 
شود. فوالد نطنز در ابتدا با حسين چرخابی نتايج ضعيفی كسب كرد و همين 
مسأله باعث شد كه چرخابی استعفای خود را اعام كند و اين تصميم نه تنها 
كارساز نشد بلكه تيم اصفهانی روز به روز نتايج بدتری هم كسب كرد تا در 
نهايت تنها نماينده اصفهان در مسابقات ليگ دسته اول باشگاه های كشور به 
ليگ دسته دو سقوط كند. در روزهای گذشته و در آستانه آغاز مسابقات ليگ 
دسته دوم و ليگ دسته اول باشگاه های كشور، اخبار بسياری در مورد حضور 
يا عدم حضور فوالد نطنز در مسابقات ليگ دسته اول با خريد امتياز يک تيم 
دسته اولی به گوش می رسيد و حرف های ضد و نقيض بسياری از اين باشگاه 
اصفهانی به بيرون درز می كرد، اما وضعيت آن همچنان در ابهام قرار داشت تا 
اين كه چند روز پيش اعام شد كه مسئوالن فوالد نطنز عاقه ای به تيم داری 
در فوتبال ندارند و انحال تيم فوالد نطنز را اعام كردند. فوالد نطنز در حالی 
منحل می شود كه فصل پيش قرار بود سومين تيم ليگ برتری اصفهان باشد و 

محلی برای شناسايی و معرفی استعدادهای فوتبال اصفهان! 

7گل در کيسه اوساسونا؛
شب رويايی مسی؛ 3 گل،۲ پاس گل

ليونل مسی ستاره آرژانتينی باشگاه بارسلونا شنبه شب اولين هت تريكش در 
رقابت های اين فصل را ثبت كرد. او عاوه بر به ثمر رساندن اين سه گل دو 
پاس گل را هم به هم تيمی هايش داد تا شب خوب او مبدل به شبی رويايی 
شود. بدين ترتيب و با سه گلی كه مسی در ديدار با اوساسونا به ثمر رساند، 
او تعداد گل هايش در هفت بازی رسمی اين فصل را به 9 گل رساند. اين 
ستاره آرژانتينی سال گذشته در رقابت های الليگا 31 گل به ثمر رسانده بود 
و تعداد گل هايش در تمام مسابقات رسمی 56 گل بود. طبق گزارش منتشره 
در روزنامه ماركا، مسی در فصل گذشته، 4 هت تريک را به نام خودش ثبت 
كرده بود كه اولين هت تريک او در بازی با اتلتيكو مادريد درالليگا بود كه 
با برد سه بر صفر بارسا به پايان رسيد. او در ديدار رفت مرحله يک چهارم 
پايانی كوپا دل ری هم سه گل از 5 گل تيمش )0-5( را وارد دروازه بتيس 
كرد و در ديدار برگشت سوپركاپ فصل گذشته اسپانيا مقابل سويا هم سه 
ــش را زد. او در بازی هفته دوازدهم الليگا مقابل آلمريا در  گل از 4 گل تيم
فصل گذشته هم كه با برد هشت بر صفر بارسا همراه بود هت تريک كرده 
بود. برد هشت بر صفر بارسا مقابل اوساسونا، دومين باری بود كه تيم كاتاالن 
اين تعداد گل را وارد دروازه تيم منطقه پامپلونا می كند و در سال 1994 هم 
بارسا توانسته بود با نتيجه هشت بر يک اوساسونا را شكست دهد. اين برد 
تنها يک گل ديگر با پرگل ترين برد بارسا در نيوكمپ كه در سال 1979 با 

نتيجه 9 بر صفر مقابل رايووايه كانو رقم خورد فاصله دارد. 

با ابالغ فدراسيون نجات غريق وغواصی کشور؛
تابش فر سرپرست هيأت نجات غريق  شد

ــتان  ــواد يراقی رئيس هيأت نجات غريق و غواصی اس ــتعفای ج پس از اس
اصفهان، محسن تابش فر از سوی فدراسيون به عنوان سرپرست انتخاب شد. 
محسن تابش فر با 38 سال سن مسئوليت مينی گلف استان اصفهان، مسئوليت 
ورزش قهرمانی باشگاه گيتی پسند، مديريت باشگاه ورزشی در رشته های 
رزمی در يازده رشته، مسئول امور باشگاه ها و اماكن تحت پوشش اداره كل 
تربيت بدنی درسال 1379 تا1382، مسئول تسهيات  و اعتبارات باشگاه ها 
از سال 1388 تاكنون، مسئول امور باشگاه ها و دبير كميسيون ماده پنج استان 
اصفهان از سال 1389 تاكنون و سرپرستی تيم های ورزشی در رشته فوتسال 

و نجات غريق را در كارنامه ورزشی خود ثبت كرده است.

مخالفت 
با بركناری
 يزدانی 

ابراهيمی : 
در باشگاه
 ذوب آهن
همه چيز پول نيست

 به عنوان اولين سئوال شايد هواداران ذوب آهن 
بخواهند بدانن��د وضعيت مصدومي��ت تو به کجا 

کشيد؟ 
بله، البته اكنون ديگر مشكلی ندارم. بعد از اتفاق بازی با سوون 
ــرم 10 بخيه خورد. نمی خواستم در بازی به آن حساسی  س
تعويض شوم اما خونريزی به حدی بود كه نمی توانستم بازی 
كنم؛ بعد از بازی پزشک استاديوم سرم را بخيه كرد و وضعيت 
ــت يادم نمی آيد چه شد كه سرم شكاف  من بهتر شد. درس
ــت وقتی كه تير  ــت چون كه صحنه را نديدم اما درس برداش
ــاس كردم كه آرنج يكی از بازيكنان  يک را گرفته بودم، احس
سوون به سر من برخورد كرد. نمی دانستم چه شده اما بازيكنان 
ــرت ضربه زده است. بعد از آن هم  می گفتند با پا بر روی س
ديگر نمی توانستم بازی كنم چون خونريزی شديد بود. 2 بار 
لباسم را عوض كردم اما باز هم خونی شد. داور چهارم اصرار 
ــت كه تعويض شوم، بنابراين وقتی ديدم فايده ای ندارد  داش

قبول كردم كه از زمين بيرون بروم. 
 بازی خيلی سنگينی را پشت سر گذاشتيد؟ 

ــا االتحاد در دور  ــم اين بازی بعد از بازی ب ــه، بايد بگوي البت
گروهی مسابقات آسيايی سال گذشته سنگين ترين بازی ما 
بود؛ بازيكنان تيم سوون هم از نظر استيل بدنی قدرتمند بودند 
و هم در كار تاكتيكی و سرعتی به شدت قوی ظاهر می شدند 

و چند موقعيت گل هم داشتند. 
 اما استرس شما در بازی با پوهانگ قابل مقايسه 

با اين بازی نبود. 
ــازی پوهانگ اولين بار بود كه در كره بازی  بازيكنان ما در ب
ــرق آسيا به ميدان نرفته  می كردند و تاكنون مقابل تيم های ش

بودند. بازی پوهانگ هم بازی سنگينی بود. 
كره ای ها عادت دارند بازی های تاكتيكی از خود به نمايش 
بگذارند و در بازی با سوون هم ديديد كه آنها از يک تاكتيک 
ــتفاده می كردند و هيچ كار اضافه ای هم انجام نمی دادند.  اس
ــوون هم  ــتباه س ــيد تعداد پاس های اش اگر دقت كرده باش

انگشت شمار بود. 
 به نظر می رسد در کل تيم های ايرانی در مصاف با 

تيم های شرق آسيا مشكل دارند. 
بله، البته فراموش نكنيد كه فينال آسيا استرس خاص خودش 
ــئونگنام را در كارنامه ما  را دارد و نبايد نتيجه بازی مقابل س

لحاظ كنيد. 
 انگار ديگر کره جنوبی را خانه دوم خود می دانيد؟ 

ــم زاده در كنفرانس  ــای ابراهي ــوب اين چيزی بود كه آق خ
ــال آقای ابراهيم زاده خاطرات  خبری اش گفته بود. به هر ح
ــت و طبيعی بود كه اين حرف را  خوبی از كره جنوبی داش
بزند. ما از كره خاطرات خوبی داشتيم و خوشحالم كه از اين 
ــت پر به ايران بازگشتيم با اين وجود در بازی  بازی نيز دس
ــختی در پيش داريم و نبايد اجازه گلزنی را  برگشت كار س

به سوون بدهيم. 
 گلی که دريافت کرديد درست در دقايقی بود که 

تو در زمين نبودی. 
جالب است بگويم آن بازيكنی كه گل زد، يار من بود، يعنی 

همان كسی بود كه من وظيفه داشتم در طول بازی او را كنترل 
كنم و گل درست زمانی به ثمر رسيد كه من در زمين نبودم. 
تا زمانی كه داخل زمين بودم اجازه ندادم اين گل به ثمر برسد 
اما وقتی بيرون زمين بودم گل به ثمر رسيد. به همين دليل بود 
ــتم وارد زمين شوم و به همين دليل با  كه اين قدر اصرار داش

پانسمان ناقص رفتم داخل زمين. 
 يعنی اگر داخل زمين بودی گل نمی خورديد؟ 

بهتر است بگويم اگر مصدوم نمی شدم گل نمی خورديم. 
 علی احمدی چرا اين قدر نيمكت نشين می شود؟ 

به هر حال نظر كادر فنی است كه بازيكن ديگری به جای من 
در زمين قرار گيرد؛ اما هر زمان در تركيب قرار گيرم، بهترين 

عملكردم را به نمايش می گذارم. 
 خ��ودت دوس��ت داری دف��اع وس��ط ب��ازی کنم يا 

هافبك؟ 
ــت و از زمان كربكندی،  ــط اس ــت اصلی من دفاع وس پس
ــب در تيم بازی  ــچ و بعد از آن دكتر ذوالفقار نس جورجوي
كردم و خودم احساس می كنم در اين سال ها عملكرد خوبی 

داشتم. 
 ام��ا س��ال اول س��رمربيگری ابراهي��م زاده در 

ذوب آهن، آن چنان پرفروغ نبودی. 
ــال با مصدوميت روبه رو مواجه شدم و همين مسأله  آن س
ــرد؛ بعد از آن هم تيم  ــه 4 ماه مرا از ميادين دور ك نزديک ب
خوب نتيجه می گرفت و بنابراين طبيعی بود كه سرمربی در 

تركيب تيم دست نبرد. 

 گويا از اين که به تيم ملی دعوت نمی شوی خيلی 
ناراحت هستی؟

البته، من سال گذشته كه به قول ابراهيم زاده يكی از بهترين ها 
ــال هم خيلی ها انتظار  ــدم. امس بودم، به تيم ملی دعوت نش
داشتند جزء فهرست دعوت شدگان باشم اما نمی دانم چه شد 
كه دعوت نشدم. حتی قبل از اين كه كی روش اسامی تيم ملی 
را اعام كند، همه گفتند تو در تركيب تيم ملی هستی اما وقتی 

فهرست تيم ملی اعام شد، نامی از من در آن نبود. 
 خودت فكر می کنی دليلش چه بود؟ 

شايد اگر من هم خبرنگار داشتم و بيشتر در رسانه ها بودم به 
تيم ملی دعوت می شدم. 

 يعنی می گويی آنهايی که به تيم ملی دعوت می شوند 
خبرنگار دارند؟ 

نه، اما به هر حال آنها توی چشم هستند و بيشتر مورد توجه 
ــورت اميدوارم  ــرمربی تيم ملی قرار می گيرند؛ در هر ص س

سرمربی تيم ملی مرا ببيند. 
 شايد اگر در تيم های سرخابی بودی خيلی زودتر از 

اينها دعوت می شدی. 
البته. اگر استقالی يا پرسپوليسی بودم تاكنون 10 بار به تيم 
ــرا كه دعوت به تيم ملی حمايت  ــده بودم چ ملی دعوت ش

رسانه ای می خواهد. 
 البت��ه قبول کن تيم ملی در پس��ت ت��و بازيكنان 
بزرگ��ی دارد، انتظار نداری که کی روش به خاطر تو 

هادی عقيلی را نيمكت نشين کند؟ 

ــت من  ــت و تيم ملی در پس ــه، هادی بازيكن بزرگی اس ن
ــت دعوت شده ها  بازيكنان بزرگی دارد اما حداقل در فهرس

كه می توانستم باشم. 
ذوب آهن امس��ال برخالف س��ال های گذش��ته در 
ابت��دای ليگ نتاي��ج خوبی از آن خ��ود نكرده، فكر 

می کنی چرا؟ 
تيم ما امسال بدشانس شده است. شما ببينيد ما در بازی ملوان 
ــاوی را خورديم يا در بازی پرسپوليس در  دقيقه 93 گل تس
دقيقه های پايانی گل خورديم. احساس می كنم فشار دوران 
ــت، ضمن اين  ــازی يكی از داليل نتايج بد ما بوده اس بدنس
كه نبود قاسم هم در خط هافبک ما بسيار تأثيرگذار است اما 
مطمئن باشيد پايان فصل سنت شكنی می كنيم و جام قهرمانی 

را باالی سر می بريم. 
 دو سال نايب قهرمانی، بازيكنان را بی انگيزه نكرده 

است؟ 
ما هر سال برای قهرمانی می رويم اما نمی دانم چه می شود كه 
ــان فصل كم می آوريم. چرا خودمان هم از نايب قهرمانی  پاي

خسته شده ايم اما امسال ديگر قهرمان می شويم. 
 فكر نمی کنی خلعتبری در نتايج سه فصل گذشته 

ذوب آهن خيلی تأثيرگذار بود؟ 
البته، خلعتبری بازيكن بزرگی بود و هنوز كه هنوز است جای 
خالی او در تيم احسالس می شود. بايد بگويم از دست دادن 
خلعتبری برای ما سنگين تمام شد چرا كه او بازيكن بزرگی 
بود و خط دفاعی حريف را تخريب می كرد  اما تيم ما بازيكنانی 

را دارد كه جای او را پر كنند و از اين بابت نگران نيستيم. 
 مثل هوار؟ 

بله، درست است كه هوار هنوز با تيم هماهنگ نشده اما تجربه 
او به ما كمک می كند. شما خودتان ديديد كه در بازی با سوون 
ــی داد اما حركت های او در زمين خيلی  اگرچه توپ را لو م
ــود ما تمام شد. ان شاءا... جای خالی خلعتبری در تيم  به س

پر شود. 
 بازی چهارشنبه با شاهين را می بريد؟ 

اگر هوای بوشهر مشكلی برايمان ايجاد نكند شک نكنيد كه با 
پيروزی بر می گرديم. 

 راستی وقتی خبر دو اخطاره بودن رحمان احمدی را 
شنيدی چه حسی به تو دست داد؟ 

ــا روز بعد از  ــنيدم تعجب كردم. م ــن وقتی اين خبر را ش م
بازی در كره جنوبی اين خبر را شنيديم و پس از آن برايمان 
ــئوال داشت كه چگونه ممكن است چنين اشتباهی  جای س
صورت گيرد؟ به نظر من در اصل مقصر مسئوالن، مديريت 
و سرپرستان تيم هستند كه بايد جلوی اين اتفاق را می گرفتند؛ 
ــد كه اين اتفاق افتاد چرا كه اگر بازی 3  به هر حال حيف ش
بر صفر به سود السد تمام شود، نيمه نهايی تمام اصفهانی جام 
باشگاه های آسيا از دستمان می رود. در هر صورت اميدوارم 
ــريع تر برطرف شود و سپاهان به دور  اين مشكل هرچه س

بعد صعود كند. 
 و اگر صعود کند؟ 

مطمئن باشيد می بريمشان.

دکتر عباس اسماعيلی، روانشناس ورزشی باشگاه 
سپاهان و کميته ملی المپيك

بی شک بهترين ورزشكاران دنيا دارای مهارت های ذهنی 
ــكارانی كه  ــتند و بهتر از ورزش و روحی روانی برتری هس
ــد، از اين توانايی های ذهنی و روحی  مهارت كمتری دارن
ــتفاده می كنند. يكی از عيب های بازيكنان  روانی خود اس
با استعداد و حتی بازيكنان حرفه ای، مهارت ذهنی ناكامل 
ــت. مشكات ذهنی اغلب، مشكاتی ويژه هستند و به  اس
ــتر به صورت  ــرفت و بهبودی در آنها بيش همين دليل پيش
فرد به فرد حاصل می شود. نقاط ضعف تک تک بازيكنان 
بايد شناسايی شده، به صورت فعال با تک تک آنها ارتباط 
ــم و تكرار آموزش ها، اين  ــتن نظ مؤثر برقرار گردد. با داش
فرصت وجود دارد كه پيشرفتی در اين سطح صورت بگيرد. 
ــناخت جامعه هدف است.  انجام اين آموزش ها نيازمند ش
ــناخت، نيازمند جمع آوری اطاعات  ــتيابی به اين ش دس
می باشد و يكی از راه های جمع آوری اطاعات از طريق 

پرسشنامه های استاندارد است.  تست »OMSAT -3« كه 
انجام آن تنها 15 دقيقه طول می كشد، شامل 48 سئوال هفت 
گزينه ای می باشد )از كامًا موافقم تا كامًا مخالفم( كه 12 
ــكاران ارزيابی  ــارت ذهنی و روحی روانی را در ورزش مه
ــت به درستی ورزشكار نخبه و حرفه ای  می كند. اين تس
ــكار معمولی  ــديدی به رقابت دارد، از ورزش را كه ميل ش
تشخيص می دهد. هفت گزينه ای بودن انتخاب ها ی هر 
سئوال، خطر »سياه و سفيد« ديدن يا تفكر »همه يا هيچ« را 
ــياه و سفيد  كاهش می دهد. بازيكنان تركيبی از دو رنگ س
يعنی تركيبی از ويژگی های منفی و مثبت هستند. در واقع 
بيشتر آنان خاكستری هستند كه البته شدت رنگ خاكستری 
آنها متفاوت است. اينگونه نگريستن به بازيكنان، به تقويت 
شكيبايی و بردباری ما در روابط انسانی منتهی می گردد. اين 

12 مهارت در سه گروه دسته بندی می شوند: 
ــامل هدف گذاری، اعتماد به  الف: مهارت های اساسی ش

نفس و تعهد. 

ب: مهارتهای روحی- جسمی شامل واكنش به استرس، كنترل 
 ترس، مهارت حفظ و يا كسب آرامش و مهارت فعال سازی.
ــازی، تمرينات  ــناختی شامل تصويرس ج: مهارت های ش

ذهنی، داشتن طرح برای مسابقه، تمركز و تمركز مجدد.
بازيكنانی كه نمره 80 درصد يا بيشتر كسب كنند، در دسته 
ــتثنايی قرار می گيرند. البته اين نمره، يک نمره  بازيكنان اس
ثابت نيست و بر حسب شرايط روحی- روانی ورزشكار، 
ــب مهارت های  ــی ورزش و كس آموزش های روانشناس

جديد تغيير می كند. 
الف: مهارت های اساسی 

 مطالعات نشان داده اند كه سه فاكتور اول يعنی هدف گذاری،
تعهد و اعتماد به نفس مهم ترين فاكتورهای افتراق دهنده 
ــكارانی است كه كمتر  ــكاران حرفه ای و ورزش بين ورزش
ــه  ــان می دهند. در واقع اين س ــدرت رقابتی از خود نش ق
ــت در ورزش حرفه ای  ــی موفقي ــور، زير بنای اساس فاكت
هستند. اين مهارت های اساسی در واقع پايه هايی هستند 

كه ساير مهارت های ذهنی بر مبنای آنها شكل می گيرند. 
هدف گذاری يعنی در نظر گرفتن اهدافی معين، زمان دار و 
قابل اندازه گيری. هدف گذاری مسير را مشخص می كند 
و انگيزه درونی برای رسيدن به موفقيت را فراهم می نمايد. 
ــكار، دقيق، واقع گرايانه،  ــداف برای مفيد بودن، بايد آش اه
ــند)SMART(.  آشكار بودن  قابل ارزيابی و زمان دار باش
اهداف، به اطمينان بخشی برای موفقيت در همه فعاليت های 
يادگيری و آموزشی كمک می كند. الزم است اهداف برای 
ــن مورد صحبت  ــا بازيكنان در اي ــند و ب ــی معين باش مرب
ــئوال هايی ــود. بازيكنان بايد بخواهند كه ياد بگيرند، س  ش

ــند و بر روی ضعف هايشان كار كنند.  ــان بپرس از خودش
بازيكنان هيچ گاه نبايد از چيزی كه كسب می كنند، راضی 
باشند. آنها بايد از روحيه رقابتی برخوردار باشند. اين امر به 
واسطه داشتن اهداف مشكل اما قابل دسترسی امكان پذير 

می باشد.
 ادامه دارد...

 علی احمدی امسال وارد نهمين سال حضورش در ذوب آهن شد؛ مدافعی که از زمان رسول کربكندی در ذوب آهن به ميدان رفت و در سال های گذشته دوران خوبی را در 
تيم اصفهانی سپری کرده است. احمدی که در حال حاضر يكی از هافبك ها و مدافعان شاخص ذوب آهن به شمار می رود، هنوز نمی داند چرا در فهرست تيم کارلوس کی روش 

جايی ندارد.
علی احمدی در بازی ذوب آهن مقابل سوون جنگندگی خاصی از خود به نمايش گذاشت. مدافع ذوب آهن که دچار شكستگی سر شد به خاطر خونريزی شديدی که داشت با دستور 
داور به بيرون از زمين هدايت شد تا لباس خون آلود خود را عوض کند اما شدت خونريزی به حدی بود که بالفاصله پيراهن دوم او هم پر از خون شد. وقتی تلويزيون کره جنوبی 
دائم بر روی تصوير احمدی زوم می کرد، واژه گالدياتور در ذهن بينندگان تلويزيونی نقش می بست. علی گالدياتور ذوب آهن در ديدار رفت با سوون بود؛ بازيكنی که تنها چند 

لحظه عدم حضورش در زمين کافی بود تا تيم کره ای گل تساوی را بزند. 
گفتگوی تفصيلی ايمنا با ستاره ديدار رفت ذوب آهن و سوون در ادامه خواندنی است...

بازيکنان نخبه چه مهارت هايی دارند؟



خواب هايی كه می بينيم به طور معمول نوعی واكنش نسبت به افكار، فعاليت ها 
و احساساتی هستند كه در طول روز داشتيم. آنها بازتاب افكاری هستند كه 
برای يكی دو روز گذشته در ذهن ما خطور می كردند. روياها گويا يكی از 

بخش های جدا نشدنی موجوديت ما هستند. 
چرا انسان ها خواب می بينند، تعابير خواب ها چيست، چه رازهايی در آنها 
 نهفته است و ... از مواردی هستند كه در مطلب امروز در مورد آنها بحث

 می كنيم. 
 عاقه به خواب و رويا پيشينه ای به قدمت تاريخ بشريت دارد. يكی از
 كتاب های آسمانی مانند قرآن و انجيل سرشار از داستان های مختلف در مورد 
خواب و رويا می باشد كه شامل اولين روياها كه تقريباً 1900 سال قبل از مياد 
مسيح به وقوع پيوستند نيز می باشد.   مردم يونان، روم و بابل به خواب و رويا 
اعتقاد محكمی داشتند به ويژه در شب های جنگ. آنها تصور می كردند كه 
خدا از طريق رويا به آنها راه پيروزی را نشان می دهد. امروزه اعتقاد به خواب و 
رويا و تفسير آن مانند گذشته عميق نمی باشد. در آغاز قرن 20 زيگموند فروی 
خواب را به اين صورت تعريف كرد: راهی ملكوتی به ضمير ناخودآگاه. او 
تصور خود را از رويا نشات گرفته از احساسات سركوب شده فرد به ويژه اميال 
جنسی می دانست. امروزه بر اين باورند كه تعبير فرويد اندكی ساده انگارانه 

بوده است. اما به راستی ما برای چه خواب می بينيم؟ 
چندی پيش آزمايشی انجام شد كه در طی آن به افراد بالغ داروهايی داده می شد 
كه اجازه حركت سريع مردمک چشم در خواب )REM( را از آنها می گرفت. 

زمانی كه چشم چنين حركتی دارد، فرد مورد نظر خواب می بيند. 
افراد تحت  توانايی خواب ديدن تضادهای اخاقی شديدی را در  حذف 

آزمايش ايجاد كرد. آنها به شدت مضطرب و خشن شده بودند و نمی توانستند 
به راحتی بر روی مطلبی تمركز كنند. در اين آزمايش همچنين ثابت شد كه 

هر چه فردی جوانتر باشد رويا برای حفظ سامت او نقش محوری تری را 
بازی می كند. 

مطالعه و تحقيق دانشمندان در زمينه خواب و رويا به يكسری نتايج جهان 
شمول ختم شده است. اول اين كه تمام افراد حتی آنهايی كه اين امر را انكار 

می كنند خواب می بينند. 
خواب ديدن به اندازه نفس كشيدن يک امری بديهی است. كودكان خيلی بيشتر 
از بزرگترها خواب می بينند. نوزادان در حدود 70 درصد از خواب خود را در 
حال ديدن روياهای متعدد هستند. در مقايسه، بزرگساالن تنها در 25 درصد از 
خواب خود رويا می بينند. در برخی موارد ثابت شده است كه حيوانات نيز 
خواب می بينند.  تحقيقات نشان می دهد كه خواب هر فردی دارای دو مرحله 
مختلف می باشد. در ابتدا افراد به خواب سبک فرو می روند. از آن به بعد به 
طور تدريجی وارد مراحل بعدی شده تا به مرحله ای می رسيم كه به عنوان 

IV شناخته می شود. 
 اين مرحله يک قدم پيش تر از مرحله خواب سنگين )REM( است. در اين 
مرحله با وجود اين كه چشم ها بسته هستند اما مردمک با حركات تندی همراه 
می باشد. درست مثل اين است كه چشم ها در حال نگاه كردن به فيلمی هستند 
كه بر روی پرده بسته پلک ها در حال نمايش است. در طول اين مرحله مغز 
همان طور كه در بيداری فعاليت می كند از خود واكنش نشان می دهد. و در 

اين زمان است كه عمل خواب ديدن اتفاق می افتد. 
تقريبا در حدود 90 دقيقه زمان الزم است تا فرد به خواب عميق فرو رود. 
زمانی كه مرحله REM سپری شد دوباره اين فرايند تكرار می شود. در چرخه 
اول اين مرحله چيزی در حدود پنج دقيقه است. اين ميزان در طول چرخه 

تا اسم انيشتن به ميان می آيد، همه می گويند او همانی 
است كه فرمول E=mc2 را كشف كرد اما كمتر كسی 
هست كه درباره شگفتی های زندگی شخصی او چيزی 

بداند.
آلبرت انيشتن باعث شگفتی جهان و دنيای علم و دانش 
است و در عين حال زندگی اش هم شگفتی هايی دارد كه 

كمتر كسی از آن باخبر است. 
با سر بزرگ متولد شد 

وقتی انيشتن به دنيا آمد، خيلی چاق بود و سر خيلی 
می كرد  تصور  مادرش  كه  آن جايی  تا  داشت؛  بزرگی 
فرزند او ناقص است. اما بعد از چند ماه سر و بدن او به 

اندازه های طبيعی بازگشت. 
خيلی دير زبان باز کرد 

كودكی  جنبه های  مشهورترين  از  ديگر  يكی 
بچه های  از  ديرتر  خيلی  او  كه  است  اين  اينشتين 
ادعای  طبق  كرد.  آغاز  را  كردن  صحبت  معمولی 
را  تا سن سه سالگی حرف زدن  او  اينشتين،  خود 
آغاز نكرده بود و بعد از آن هم حتی تا سنين باالتر 
آن جا  از  می كرد.  صحبت  سختی  به  سالگی  نه  از 
در  و  داشت  كندی  پيشرفت  كام  در  كه  اينشتين 
مدرسه هر موضوعی كه برايش خسته كننده بود و 
جذابيتی نداشت، هيچ عاقه ای به آن نشان نمی داد 
بود  شده  باعث  نمی كرد،  صرف  آن  برای  وقتی  و 
ذهن  كند  را  او  منزلش،  خدمه  همچون  برخی  كه 
و  اولين  اين  اينشتين،  زندگی  در  البته  بدانند. 
آخرين باری نبود كه چنين انگ ها و نظرات آسيب 

شناسانه ای به او نسبت داده می شد. 
خوبی  حافظه   می شود،  تصور  آنچه  خوبی  به 

نداشت 
انيشتن مطمئناً می توانسته كتاب های مملو از فرمول و 
قوانين را حفظ كند اما برای ياد آوری چيزهای معمولی 
بدترين  از  يكی  او  است.  داشته  حافظه ضعيفی  واقعاً 
بود.  عزيزان  تولد  سالروز  آوردن  ياد  به  در  اشخاص 
انيشتين حتی سرعت صوت را از حفظ نمی دانست و 

وقتی از وی در اين مورد سئوال 
می كردند، می گفت اين ها چيزهايی است 
كه همه آن را می دانند، پس من وقتم را 

برای دانستن آن ها تلف نمی كنم! 
او از داستان های علمی تخيلی متنفر 

بود 
انيشتن از داستان های تخيلی بيزار بود؛ زيرا 
كه احساس می كرد كه آن ها باعث تغيير 
در  و  می شوند  ازعلم  مردم  عامه  درك 
عوض به مردم از چيز هايی كه در حقيقت 

نمی توانند اتفاق بيفتند، توهم باطلی می دهد. 
وي می گفت: »من هرگز در مورد آينده فكر نمی كنم، 
احساس  او  دليل  اين  به  می آيد.«  زودی  به  آن  زيراكه 
می كرد كسانی كه به طور مثال بشقاب پرنده ها را می بينند، 

بايد تجربه هايشان را برای خود نگه دارند. 
او در آزمون ورودی دانشگاه رد شد! 

در سال 1895 در سن 17 سالگی، انيشتن كه بدون شک 
يكی از بزرگ ترين نوابغی است كه تا كنون متولد شده، 
در آزمون ورودی دانشگاه فدرال پلی تكنيک سوييس 
رد شد.  در واقع او بخش علوم و رياضيات را پشت 
سر گذاشت ولی در بخش های باقيمانده، مثل تاريخ و 
جغرافی و ادبيات رد شد. وقتی كه بعدها از او در اين 
ارتباط سئوال شد، گفت: »اين درس ها بی نهايت كسل 
كننده بودند و تمايلی برای پاسخ دادن به اين سئواالت در 

خود احساس نمی كردم.« 
عالقه ای به پوشيدن جوراب نداشت 

انيشتن در سنين جوانی دريافته بود كه شصت پا باعث 
آن تصميم  از  ايجاد سوراخ در جوراب می شود. پس 
گرفت كه ديگر جوراب به پا نكند و اين عادت تا زمان 

مرگش ادامه داشت. 
عاوه بر اين او هرگز برای خوشايند و عدم خوشايند 
ديگران لباس نمی پوشيد، او عقيده داشت يا مردم او را 
می شناسند و يا نمی شناسند. پس قبول واقع شدن؛ آن هم 

از روی پوشش، هيچ اهميتی نمی تواند داشته باشد! 

او فقط يك بار رانندگی کرد 
انيشتن برای رفتن به سخنرانی ها و تدريس در دانشگاه، 
از راننده مورد اطمينانش كمک می گرفت. راننده وی نه 
تنها ماشين او را هدايت می كرد، بلكه هميشه در طول 
نحوه  داشت.  حضور  شنوندگان  ميان  در  سخنرانی ها 
سخنرانی انيشتن مخصوص به خود او بود و بيشتر اوقات 
راننده اش دقيق آن ها را حفظ می كرد. يک روز انيشتن 
در حالی كه در راه دانشگاه بود، باصدای بلند در ماشين 
پرسيد: »چه كسی احساس خستگی می كند؟« راننده اش 
پيشنهاد داد كه آن ها جايشان را عوض كنند و او جای 
انيشتن سخنرانی كند، سپس انيشتن به عنوان راننده او را 

به خانه بازگرداند. 
عدم شباهت آن ها مسأله خاصی نبود. انيشتن تنها در 
يک دانشگاه استاد بود و در دانشگاهی كه برای سخنرانی 
به او وقت داده بودند، كسی او را نمی شناخت و طبعا 

نمی توانستند او را از راننده اصلی تميز دهند. 
انيشتن پيشنهاد راننده را قبول كرد، اما كمی ترديد داشت 
كه اگر پس از سخنرانی سئواالت سختی از او بپرسند، چه 

پاسخی به آن ها می دهد! 
در هر صورت سخنرانی به نحوی عالی انجام شد، ولی 
تصور انيشتن درست از آب در آمد. دانشجويان  در پايان 
سخنرانی انيتشن جعلی شروع به مطرح كردن سئواالت 
خود كردند.  در اين حين راننده باهوش گفت: »سئواالت 
به قدری ساده هستند كه حتی راننده من نيز می تواند به 
آنها پاسخ گويد.« سپس انيشتن از ميان حضار برخواست 

و به راحتی به سئواالت پاسخ داد، به حدی كه باعث 
شگفتی حضار شد. 

الهام گر او يك قطب نما بود 
انيشتن در سنين نوجوانی يک قطب نما به عنوان هديه 
تولد از پدرش دريافت كرده بود. وقتی كه او طرز كار 
قطب نما را مشاهده كرد، سخت تاش نمود كه طرز كار 
آن را درك كند. او بعد از انجام اين كار بسيار شگفت زده 
شد. بنابر اين تصميم گرفت علت نيروهای مختلف در 

طبيعت را درك كند. 
راز نهفته در نبوغ او 

بعد از مرگ انيشتن در سال 1955 مغز او توسط توماس 
به  كار  اين  برداشته شد.  تحقيقات  برای  تولتز هاروی 
صورت غير قانونی انجام شد اما بعدها پسر انيشتن به او 
اجازه تحقيقات در مورد هوش فوق العاده پدرش را داد. 
هاروی تكه هايی از مغز انيشتن را برای دانشمندان مختلف 
در سراسر جهان فرستاد. از اين مطالعات دريافتند كه مغز 
انيشتن در مقايسه با ميانگين متوسط انسان ها، مقدار بسيار 
زيادی سلول های گليال داشته است كه مسئول ساخت 
كمی  مقدار  انيشتن  مغز  همچنين  هستند.  اطاعات 
 چين خوردگی حقيقی موسوم به شيار سيلويوس داشته 
كه اين مسأله امكان ارتباط آسان تر سلول های عصبی را 
با يكديگر فراهم می سازد.  عاوه بر اين ها مغز او دارای 
تراكم و چگالی زيادی بوده است كه توانايی بيشتر در 

تجزيه و تحليل رياضيات را برای او فراهم كرده است.
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تحقيقات جديد ناسا نشان داده كه حيات 
فضاي  از  زياد  احتمال  به  زمين  روي  بر 

خارجي نشات گرفته است.
به گزارش ايمنا، دانشمندان ناسا به تحليل 
ميلياردها  كه  شهاب سنگ هايي  آزمايش  و 
شكل  زمين  با  برخورد  از  پيش  سال 
گرفته اند، پرداختند. آن ها دريافتند كه اين 
قطعات غني كربن از مواد شيميايي مشابه 
جزء  كه  دي ان اي  اصلي  اجزاي  از  يكي 
برخوردارند.  است،  حيات  پايه  و  اصلي 
اين مواد  آزمايش ها نشان داده كه حضور 
شيميايي را نمي توان از آلودگي هاي زميني 
در  احتماال  منشا دي ان اي  و  توصيف كرد 
فضاي خارجي قرار دارد. اين اطاعات از 

شهاب سنگ   12 شيميايي  تركيبات  تحليل 
بيشتر  كه  آمريكايي  دانشمندان  توسط 
آنها دانشمندان ناسا هستند به دست آمده 
برخورد  با  دانشمندان،  اين  گفته  به  است. 
دنباله دارها و شهاب سنگ ها به زمين اوليه 
احتماالً برخي از اجزاي بسيار مهم به اين 
بر  پيشين  تحقيقات  شده اند.  منتقل  شكل 
محتوي  كه شهاب سنگ ها  بود  اساس  اين 
دو جزء اصلي ديگر حيات يعني اسيدهاي 
آمينه )مهره هاي شكل دهنده پروتئين ها( و 
براي ساخت  همچنين مواد شيميايي الزم 

سد غشايي سلول هستند. 
مواد شيميايي داخل دي ان اي سومين جزء 

حيات محسوب مي شود.

بر اساس تحقيقات جديد ناسا
شايد ما موجوداتي از دنیاهاي ديگر باشیم

عکس روز

چرا انسان ها خواب می بینند؟

حقایقی که 

درباره انیشتن 

نمی دانید

 رنگ هايی كه بر روی بدن پردار پرندگان 
می بينيم، بسيار بيشتر از آن چيزی است كه 
بدن آن ها را پوشانده است و خود قادر به 

ديدن آن ها هستند.
درخشان  رنگ های  ايمنا،  گزارش  به 
و  شعراست  بخش  الهام  پرندگان  بدن 
می آورد،  وجد  به  را  طبيعت  دوست داران 
نسبت  پرندگان  كه  اين جاست  اما جالب 
به انسان ها خود قادرند رنگ ها و فام های 

بسيار بيشتری را ببينند. 
دانشمندان سال هاست كه درباره چگونگی 
تكامل دهی رنگ های پرندگان، به حدس و 
گمان متوسل شده اند اما يک مطالعه جديد 
برای اول بار كشف كرده كه پرندگان خود 
در  را  رنگ ها  ديگر  و  رنگ ها  اين  قادرند 

طيف وسيعی ببينند. 
خود  چشم  شبكيه  در  مخروطی  پرندگان 
حساس  بنفش  ماورای  اشعه  به  كه  دارند 
است، بنابراين می توانند رنگ هايی را ببينند 
تيم  نيست.  ديدن  قابل  انسان ها  برای  كه 

و  يل  دانشگاه  از  پرام  ريچارد  تحقيقاتی 
مری كاسول استودارد از دانشگاه كمبريج 
اين سئوال را مورد ارزيابی قرار دادند كه 
برای  توليدی؛  پرندگان هنوز ظرفيت  چرا 
فرابنفش  در  مجزا  متفاوت  رنگ  دو  مثال 
پرهای خود، را توسعه نداده اند. ظرفيتی كه 
برای  اما  نيست  ديدن  قابل  انسان ها  برای 

پرندگان به طور كامل محسوس است. 
پر  رنگ های  چرا  كه  نيست  مشخص 
پرندگان به مجموعه فعلی محدود است. 
شايد رنگ های بيشتری كه خارج از ديد 
بيوشيميايی  مكانيسم های  با  است،  بشر 
ممكن  يا  نباشد،  ايجاد  قابل  پرندگان 
پرندگان  ضرر  به  ديگر  داليلی  به  است 

باشد. 
 26 تنها  می توانند  پرندگان  است  گفتنی 
كنند  ايجاد  را  رنگ های شان  تا 30 درصد 
رنگی  پالت  كه  نيست  معنا  بدين  اين  اما 
تكوين  زمان  طول  در  نمی تواند  پرندگان 

يابد و رنگ های جديد را شامل نكند.

اعجابی در دنيای پرندگان
رنگ هايی که فقط به چشم پرندگان می آيد!

تعقيب  به  ماهواره  از  استفاده  با  محققان 
آفريقايی  شيرهاي  كشنده ترين  از  گروهی 
پرداخته و دريافتند شيرهای آفريقايی پس 

از شكار از صحنه می گريزند.
به گزارش ايمنا، محققان دانشگاه آكسفورد 
شكار  صحنه  از  آشكارا  شيرها  می گويند 
فرار می كنند؛ اين جانداران پس از موفقيت 
در حالی  را  منطقه  در كشتن شكار خود، 
ترك می كنند كه شكارهای ديگر در حالت 

هوشياری و آماده باش كامل قرار دارند. 
نشان  بر روی شيرها می تواند  مطالعه  اين 
اين شكارچيان بزرگ كی و چرا  دهد كه 
ديگری  ميدان  به  شكار  ميدان  يک  از 
شيرها  حياتی  تصميم  و  می كنند  حركت 
يا  و  بقا  گزينه های  ميان  از  انتخاب  برای 

گرسنگی چيست. 
در  می تواند  همچنين  اطاعاتی  چنين 
برای  شده  محافظت  مناطق  بهتر  طراحی 
آن ها  تعداد  كه  آفريقايی  شيرهای  زندگی 
در طول 30 سال به نيم رسيده است، كمک 

كند. 
كردن  ترك  دليل  توضيح  برای  دانشمندان 
دو  گوشتخواران  اين  توسط  شكار  صحنه 
در  آنها  گفته  به  اند.  كرده  ارائه  فرضيه 
چه  هر  شكارچيان  ناموفق،  شكار  فرضيه 

راه  به  و  كرده  شكار  را  دارند  راه  سر  بر 
خود ادامه می دهند. در فرضيه ديگر شيرها 
پس از شكار موفقيت آميز صحنه را ترك 
فرصت  ديگر  شكارهای  به  تا  می كنند 
به  تا  شوند  خارج  دفاعی  حالت  از  دهند 
منطقه  آن  به  بتوانند  اين شكل شكارچيان 
مورد  را  آن ها  زاويه ای كور  از  و  بازگشته 

هجوم قرار دهند. 
محققان برای بررسی اين دو استراتژی در 
آفريقايی  شير  شيرها حركات هشت  ميان 
را كه قاده های GPS به گردن داشتند را 
در پارك ملی وانگ در محدوده ای كمتر از 
هفت هزار كيلومتر مربع زير نظر گرفتند. 

با تعيين منطقه حدودی حضور اين شيرها 
و انطباق آن ها با صحنه شكارهايی كه در 
سال های 2005 تا 2007 در اين منطقه رخ 
از  پس  شيرها  دريافتند  محققان  بود،  داده 
انجام داده اند  از شكارهايی كه  87 درصد 
دست كم چهار كيلومتر از صحنه جنايت 
صحنه  از  ديگر  بيانی  به  گرفته اند،  فاصله 
در  دارند  نظر  در  محققان  كرده اند.   فرار 
شكارچی  رفتار  روی  بر  مطالعه  با  آينده 
اطاعات  همزمان  صورت  به  شكار  و 
بيشتری از زندگی اين گربه های غول پيكر 

و خطرناك به دست آورند.

به گفته محققان
در صحنه شکار، شیرها را تاب ماندن نیست!

جزر و مد اقيانوسی و تغيير ارتفاع سطوح 
آبی حاصل از آن يكی از قابل پيش بينی ترين 
وقايع روی كره زمين است اما حقيقت اين 
است كه با گذشت زمان های طوالنی دامنه 
ماحظه ای  قابل  طور  به  مدها  و  جزر  اين 

تغيير می كند.
به گزارش ايمنا، اين تغييرات در حالی است 
ماقبل  درياهای  سطح  ارزيابی های  در  كه 

تاريخ به اغلب آن ها توجهی نشده است. 
هيل«  »ديويد  تيم  سوی  از  مطالعه ای  طبق 
از دانشگاه ايالت ارگان آمريكا، شدت جزر 
و مدها از هزار سال پيش تاكنون؛ به دليل 
يخبندان،  دوره های  همچون  پديده هايی 
ارتفاع،  فرايند  و  صفحه ای  زمين ساخت 
فرسايش و رسوب گذاری، تغيير كرده است 
و احتمال تغيير مجدد آن در آينده نيز هست. 
به طور مثال برخی از جزر و مدها در ساحل 
شرقی اياالت متحده در گذشته چندين برابر 
بزرگتر از حال بوده است كه اين تفاوت بين 
پايين ترين جزر و باالترين مد به طور ميانگين 
از 3 تا 6 متر آن زمان به 1 تا 2 متر كنونی 

رسيده است. 
عكس مثال فوق خليج فاندی است كه امروزه 
باالترين جزر و مدها در آن صورت می گيرد 
و به بيش از 17 متر می رسد؛ در حالی كه 

حدود پنج هزار سال پيش جزر و مد در اين 
خليج بدين ميزان نبوده است. 

در  تقريبا  مد  و  جزر  ميزان  وجود  اين  با 
سواحل اقيانوس اطلس جنوبی در آمريكا و 
شمال كارولينا به فلوريدا، هم زمان با آن جزر 

و مد 75 درصد بيشتر بود. 
اين تحقيق تا حد زيادی بر پايه شبيه سازهای 
ديجيتالی با رزولوشن باال صورت گرفت و 
از چند كشور متفاوت همزمان بر روی آن 

كار شد. 
تحقيق  اين  يافته های  از جذاب ترين  يكی 
به 9 هزار سال قبل برمی گردد؛ زمانی كه 
زمين در حين ظهور در دوران يخی بود، 
اقيانوس  در  وسيعی  مدی  و  جزر  تشديد 
اطلس غربی در حال وقوع بود. دامنه جزر 
و مدی رخ داده در آن زمان، بيش از سه 

برابر زمان حال است. 
عوامل زياد ديگری هم هست كه می تواند 
بر شدت جزر و مدها تاثير بگذارد و دانشی 
كافی و مناسب از اين عوامل و تاثيرات آن ها، 
برای يافتن اطاعات كليدی درباره سطوح 
اقيانوس  تحرك  و  گذشته  زمان  در  درياها 
درباره  كنونی  نگرانی های  است.  ضروری 
آغاز دومين گرمای جهانی نيز ريشه در همين 

تغييرات سطح درياها دارد.

در گذر زمان 
جزر و مد ها هم رنگ عوض کرده اند!

افزايش پيدا می كند و در آخرين مرحله ممكن است تا حدود 50 دقيقه نيز تنگه صیاد
به طول انجامد. بنابراين در يک شب فرد به طور نرمال در طول 20 تا 90 
دقيقه خواب می بيند.  خواب ها به راحتی فراموش می شوند. در حقيقت ما 
 فقط خواب های آخری را كه می بينيم به ياد می آوريم. همه ما اغلب خواب
 می بينيم و اين امر باعث می شود تا در زمان بيداری به يک تعادل نسبی دست 
پيدا كنيم. خواب يک رويداد ويژه با يک معنای خاص نيست. چيزی است كه 
هر شب برای تمام افراد پيش می آيد. افراد بسيار زيادی هستند كه خواب های 

شما را برايتان تعبير می كنند. 
اما حقيقت اينجاست كه تفاوت و تضادهای بی شماری در بين تعابير متفاوت 
وجود دارد. شايد يک كارشناس به شما بگويد كه تعبير خواب شما اين است 
در حالی كه كارشناس ديگر تعبير به طور كامل متفاوتی از آن برای شما بياورد. 
مشكل ديگر اين است كه روان درمانگرهای هر كشور با توجه به فرهنگ 
خود و نمادها و سمبل هايی كه برای خود دارند به تعبير و تفسير خواب ها 
می پردازند. اين امر دوباره باعث می شود كه يک خواب تعابير متفاوتی داشته 

باشد. 
امروزه تحليل گران قصد دارند تا به افراد آموزش دهند خودشان خواب هايشان 
را تعبير كنند. هر كس از افكار، احساسات و تجربيات خود بيشتر از هر فردی 
آگاه است و بنابراين می تواند تحليل درست تری از خوابش داشته باشد. به 
عبارت ديگر ما می توانيم خواب هايمان را هر طوری كه دلمان می خواهد 

تعبير كنيم. 
مجمع عمومی علوم اظهار می دارد كه رويا يكی از ضروريات برای تمرين 
ضمير ناخودآگاه می باشد. آنها اخطار داده اند كه نبايد تحليل های غير اصولی 
از خواب ها داشته باشيم. آنها پيشنهاد می كنند كه روياهايتان را خيلی جدی 
نگيريد و فقط سعی كنيد از آنها لذت ببريد چرا كه مرحله ضروری از خواب 

شما هستند.


