
مهندسی  نظام  رئیس سازمــان 
کشاورزی اصفهــان با اشاره به 
این که بر اساس اعــالم جهـانی 
بهداشت، سموم شیمیایی سبب 
بروز ساالنه 37هزار سرطان در 
جهان است، گفت: ساالنه حدود 

25 میلیون لیتر انواع سم در مزارع و باغ های کشور مصرف می شود.  
مهدی تقی پور درباره کشاورزی ارگانیک...

 فرقي نمي کند چه پوششي داشته 
باشم و این که روز باشد یا شب، 
وقتي سوار تاکسي مي شوم کیف 
ــافر دیگر  ــن خود و مس را مابی
قرار مي دهم. هوا کم کم تاریک 
مي شود. مي خواهم زود به خانه 

برسم. هر چه به تاکسي ها اشاره مي کنم نمي ایستند. یک ربع انتظار اکنون 
نیم ساعت شده و دیگر تاکسي ها یكي...

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی اصفهان:
سرانه مصرف سم برای هر اصفهانی

 153 گرم است

برخي مسافران تاكسي ها، 
خط قرمز را نمي شناسند
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
 ۳ برابر شدن یارانه نقدی بزرگنمایی است
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 جامعه    صفحه 4

پیشنهاد استاندار اصفهان تأيید شد

موج ادامه دار بركناري مديران اصفهان
صفحه3

ــل و ترافیک  معاون حمل و نق
شهرداري اصفهان با اعالم خبر 
بهره برداري آزمایشي از خط یک 
BRT در چند روز آینده، گفت: 
در طول بهره برداي آزمایشي این 
 خط، شهروندان هیچ گونه هزینه اي

ــاره به لزوم ارتقاء جایگاه  پرداخت نخواهند کرد. مصطفي نوریان با اش
حمل و نقل عمومي اصفهان به عنوان بستر احترام به شهروندان، اظهار 

داشت: سیاست حوزه حمل و نقل و ترافیک...

 BRT استفاده رايگان از خطوط
در دوره بهره برداري آزمايشي

 اقتصاد    صفحه 3

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:
 اعدام؛ حکم قانون برای عامالن بزرگ ترین 
اختالس تاریخ

 جامعه    صفحه 4

مدير شعب بانک ملت 
پیش بینی کرد؛

ثبت نام700 هزار 
متقاضی عمره در اصفهان 
ــعب بانک ملت استان اصفهان گفت: در  مدیر ش
دوره قبل 430 هزار نفر در استان اصفهان از طریق 
بانک ملت ثبت نام کردند و پیش بینی می شود در 
ــی ثبت نام کنند.  ــن دوره 700 هزار نفرمتقاض ای
ــاره به این که افرادی که در  ــتا با اش ــن روس حس
ــاب داشته اند دیگر  دوره های گذشته افتتاح حس
ــپرده کوتاه مدت ندارند، اظهار  نیازی به افتتاح س
داشت: اگر متقاضی ثبت نام در این دوره هم باشند 
ــپرده  ــچ محدودیتی روبه رو نبوده و فقط س با هی
کوتاه مدت به بلند مدت تبدیل می شود تا کارت 
ــان این که محدودیتی  ــود. وی با بی حج صادر ش
ــاه وجود ندارد، ادامه  برای ثبت نام تا پایان یک م
داد: در صورتی که تا پایان یک ماه متقاضی ثبت نام 
ــاعت کاری 7/30 تا 6 بعد  وجود داشته باشد، س
از ظهر تمدید و اضافه می شود. روستا در ادامه از 
ــرده در دفاتر خدماتی خبر داد و  ثبت نام عمره مف
افزود: در 19 دفتر خدماتی طرف قرارداد ثبت نام 

عمره مفرده صورت می گیرد. 
ــن که ــان ای ــا بی ــت ب ــک مل ــعب بان ــر ش  مدی
ــال 93 است، افزود:   آغاز اعزام عمره مفرده از س
پیش بینی می شود 4/5 میلیون نفر در سراسر کشور 
ــته باشد. وی در  متقاضی عمره مفرده وجود داش
ادامه گفت: در دوره قبل 430هزار نفر از همشهریان 
ــام کردند و پیش بینی  از طریق بانک ملت ثبت ن
می شود در این دوره 700هزار نفرمتقاضی ثبت نام 
کنند.  وی به صدور زائر کارت برای حجاج اشاره 
کرد و گفت: هر زائر با در دست داشتن زائر کارت 
به شعب بانک های ملت در شهرهای مكه و مدینه 
مراجعه و وجه مورد نیاز خود را دریافت می کند. 
وی  گفت: ثبت نام در این بانک عالوه بر حضوری 
و غیرحضوری از طریق درگاه تلفنی هم صورت 
می گیرد که کد رهگیری به متقاضی داده و ثبت نام 
ــود.  روستا ثبت نام به طریق تلفنی را  انجام می ش

فقط از طریق شعب بانک ملت دانست.
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حريريسم سیاسی؛ 
ضربه به مقاومت لبنان در هر شرايطی

دستاورد ساركوزي براي مردم فرانسه، 
روياي حداقل هاي زندگي

ــی در این روزها آنچه در لبنان  به طور کل
ملموس است این نكته است که در دست 
ــم سیاسی و کسانی که  همراهان حریریس
در جمع یاران 14 مارس قرار دارند غیر از 
استفاده ابزاری از دادگاه بین المللی و شرط 
بستن بر سقوط نظام در سوریه چیز دیگری 

باقی نمانده است.
ــی الحاج علی  ــر، مصطف ــه گزارش مه ب
ــی در مقاله ای  ــه تازگ ــر لبنانی ب تحلیلگ
ــی  ــر کرده به بررس که االنتقاد آن را منتش
تحوالت اخیر سیاسی در لبنانی پرداخت و 
نوشت: به نظر می رسد این روزها صحنه 
ــی لبنان به ملغمه ای  از تنش های  سیاس
ــأله دادگاه بین المللی و آنچه  حاد در مس
گرداگرد این کشور می گذرد، تبدیل شده 
ــت. البته در اینجا تمامی تاکتیک ها از  اس
سوی جریان مخالف در قالب یک راهبرد 
سیاسی حساب شده به کار گرفته می شود، 
در حالی که تحوالت منطقه شرایط کلی را 
به سوی سیستمی نوین سوق می دهد که 

در تضاد با تحرکات این جریان قرار دارد.
ــی در این روزها آنچه در لبنان  به طور کل
ملموس است این نكته است که در دست 
ــم سیاسی و کسانی که  همراهان حریریس
در جمع یاران 14 مارس قرار دارند غیر از 
استفاده ابزاری از دادگاه بین المللی و شرط 
بستن بر سقوط نظام در سوریه چیز دیگری 

باقی نمانده است. 
البته این بازی در اینجا شكل های متفاوتی 
در جنگ سیاسی، رسانه ای و ماهواره ای 
ــس آن اهداف  ــه خود می گیرد که در پ ب
مشخصی دنبال می شود. در اینجا اشاره ای 

به این موارد خواهیم کرد:
1( حمله به اعتبار مقاومت لبنان و از بین 
بردن این اعتبار از لحاظ روانی؛ در این راستا 
ــت از حزب ا...  باید صفت مقدس مقاوم
ــب  ــده و به این جنبش برچس ــه ش گرفت
تروریسم الصاق شود. در این پروژه سیاسی 
حزب ا... هم باید جنبشی معرفی شود که 
ــی فعالیتی در  جز قتل و ترورهای سیاس

صحنه ندارد.
2( تبدیل کردن حزب ا... به مانعی در برابر 
ادامه فعالیت دولت لبنان؛ در این مسیر دو 
گزینه طراحی شده است، نخست این که 
حزب ا... متهمین ادعایی دادگاه بین المللی 
ــر این صورت  ــد و در غی ــل ده را تحوی
 خودش نیز در ردیف متهمین قرار می گیرد.
ــود در اثر  ــه حزب ا... مجبور ش دوم آن ک
افزایش فشارها در این مسأله از حضور در 

ترکیب دولت کناره گیری کند.
ــب میقاتی  ــر انداختن نجی ــه دردس 3( ب
ــط مذهبی،  ــت وزیر لبنان در محی نخس
ــار قرار دادن  اقلیمی و همچنین تحت فش
وی از بعد خارجی؛ در این راستا نخست 
وزیر لبنان باید شخصیتی معرفی شود که 
ــت را در  مجوز حضور یک عده تروریس
ترکیب دولت صادر کرده و از معرفی آنان 
ــی خودداری  به مراجع قضایی بین الملل

می کند.
این مسأله در نهایت دو هدف را دنبال می 

ــت وزیر  ــخص نخس کند؛ اول این که ش
ــه وزیران دفاع و  ــتعفا دهد و دوم آن ک اس

امنیت برکنار شوند.
 4( خریدن زمان بیشتر برای دادگاه بین المللی
ــا در جهت محاکمه غیابی متهمین وارد  ت
عمل نشود و در این راستا بیشترین میزان 
فشار بر دولت با باز گذاشتن گزینه رجوع 

به شورای امنیت مطرح باشد.
ــت  ــعه دایره متهمین کیفرخواس 5( توس
 ادعایی به سوی مقامات بلندپایه حزب ا...
ــتا حتی متهم شدن سید  لبنان؛ در این راس
ــزب ا... لبنان  ــرکل ح ــن نصراله دبی حس
ــح از چهار عضو  ــه علت حمایت صری ب

مقاومت لبنان دنبال می شود.
ــت  ــعه دایره اتهامات کیفرخواس 6( توس
ــوریه  ادعایی تا جایی که در آن ایران و س
نیز در ردیف متهمین قرار گیرند؛ به تازگی 
ــپیگل آلمان  ــی از سوی مجله اش گزارش
ــد که به طور کامل در راستای  ــر ش منتش
مواضع سمیر جعجع و سعد حریری قرار 
داشت. بر این اساس، در گزارشی ادعا شده 
ــت لبنان به تنهایی  بود که اعضای مقاوم
نمی توانسته اند با تصمیمات فردی دست 
به انجام اقدامات خود بزنند و علت روابط 
سیاسی و ایدئولوژیک با ایران و سوریه باید 
ــور نیز در ردیف متهمین قرار  این دو کش

گیرند.
7( بهره گیری از هر گونه حادثه و رخدادی 
در راستای حمله برنامه ریزی شده بر ضد 
ــتا از هر گونه  حزب ا... لبنان؛ در این راس
ــی ارتباط با  ــی کوچک و ب رخدادی حت
ــدن حزب ا...  مقاومت در جهت متهم ش
استفاده می شود. در اینجا اخیرا تالش هایی 
ــای  برای تیرگی روابط حزب ا... با کلیس
ــه در ورای  ــد ک مارون های لبنان دیده ش
ــه روابط خوب حزب ا...  آن ضربه زدن ب
و میشل عون که از رهبران مسیحیان مارونی 

است، پی گرفته می شود.
ــأله تأکید  ــت می توان بر این مس در نهای
ــم سیاسی به عنوان  ورزید که در حریریس
ــی از ابزارهای پروژه آمریكا در منطقه،  یك
هدفی جز محاصره مقاومت لبنان و ایجاد 
مانع در برابر حرکت رو به جلوی آن دیده 
ــود. در اینجا باید حزب ا... به طور  نمی ش
کامل با موانعی متعدد روبه رو شود تا روند 

فعالیت سیاسی آن مختل شود.
البته خطرناک ترین مسأله در اینجا توسل 
ــی به تفرقه و  ــم سیاس ــتن حریریس جس
ــتای جنگ همه  ــک مذهبی در راس تحری
جانبه بر ضد مقاومت است. در اینجا از بین 
بردن بافت ملی در لبنان که مانعی محكم 
ــر فتنه آمریكایی و عربی در منطقه  در براب
است دنبال می شود. البته تحوالت اخیر به 
خوبی نشان داده که جریان 14 مارس برای 
تداوم حضورخود در عرصه سیاسی ممكن 
 است بار دیگر به ماجراجویی های سیاسی
هزینه دار برای لبنان اقدام کند، این جریان 
در این روزها جز بازی با مسأله دادگاه بین 
المللی و حساب کردن روی سقوط نظام در 

سوریه هیچ راهبردی را در اختیار ندارد.

زماني که اروپا و به ویژه کشور فرانسه 
ــام بدهي هاي  ــزرگ با ن ــي ب با چالش
ــده، قدرت خرید، به  دولتي روبه رو ش
اصلي ترین دغدغه فرانسوي ها تبدیل 

شده است.
ــه  ــنجي مؤسس ــن نظرس ــج آخری نتای
ــه که ماه  ــوپ فرانس ــنجي ایف افكارس
 گذشته میالدي انجام شد، نشان مي دهد
ــه  که قدرت خرید و توان مردم فرانس
ــه به دغدغه  ــراي خرید مایحتاج اولی ب
ــت. این  ــده اس ــان تبدیل ش اصلي آن
ــت که در همین نظرسنجي  درحالي اس
ــت یک سال پیش و در همین  که درس
ــد،  ــوپ انجام ش ــوي ایف ــخ از س تاری
ــي ترین  ــتغال اصل ــوع کار و اش موض

دغدغه آنان بود. 
ــنجي ایفوپ که با  در جدیدترین نظرس
 جامعه آماري 1003 نفري فرانسوي ها
ــد؛ موضوع هاي مهم و شماره  انجام ش
ــد از قدرت  ــه بع یک نزد مردم فرانس
ــي هاي دولت  ــه ترتیب، بده خرید، ب
ــت  امنی ــتگي،  بازنشس کار،  ــه،  فرانس
ــز محیط  ــا و نی ــي ه ــخاص، دارای اش
ــأله  ــوري که مس ــود. به ط ــت ب زیس
آموزش و پژوهش و محیط زیست در 
ــه  ــاي بعدي نگراني مردم فرانس رده ه

جاي گرفتند. 
ــاس گزارش ایفوپ، در قسمت  بر اس
ــنجي که براساس  دیگري از این نظرس
ــام داد،  ــدي هاي حزبي انج ــیم بن تقس
طرفداران حزب راست فرانسه موضوع 
بدهي هاي دولتي را در اولویت مسائل 
ــور دانستند در حالي که گروه هاي  کش
مخالف دولت، قدرت خرید را مهم تر 

دانستند. 
فرانسوي ها و بدهي هاي دولت 

به گزارش ایفوپ، موضوع بدهي هاي 
ــت آمریكا که بازارهاي مالي جهان  دول

ــدت تحت تأثیر خود قرار داد،  را به ش
ــه را بر آن داشت تا  قوه اجرایي فرانس
با تشكیل نشستي اضطراري در اواسط 
ــكار عمومي را  ــاري میالدي، اف ماه ج
براي به کارگیري قریب الوقوع سیستم 

ریاضت اقتصادي، آماده کند. 
 اما نتایج ایفوپ همچنین نشان مي دهند
که فرانسوي ها ویژگي فوریت کاهش 
بدهي هاي دولتي را به موازات مسائل 
ــارزه با  ــي همچون مب ــنتي اجتماع س
ــت، آموزش و  ــأله بهداش بیكاري، مس

قدرت خرید در نظر مي گیرند. 
 تعريف ثروت از زبان فرانسوي ها
مؤسسه ایفوپ همچنین در نظرسنجي 
ــالدي با موضوع  ــته می اي که ماه گذش
ــوي ها  تعریف ثروت از دیدگاه فرانس
براي الوئت )Alouette( رادیو محلي 
ــه انجام داد، این سئوال را براي  فرانس
ــرد که  ــوندگان مطرح ک ــه ش مصاحب
ــزان از درآمد  ــما با چه می از دیدگاه ش
ماهیانه مي توان یک خانواده با جمعیت 
متعادل)براي مثال دو فرزندي( را مرفه 
 دانست؟ که 37 درصد پاسخ دهندگان
ــزان 5001 تا 10  ــؤال می ــن س ــه ای ب
 24 ــد؛  کردن ــالم  اع را  ــورو  ی ــزار  ه
ــا 5000 یورو را به  درصد نیز 4001 ت
ــک خانواده  ــوان معیار غني بودن ی  عن

بر شمردند. 
ایفوپ در گزارش خود از این نظرسنجي 
ــهروندان  ــان 1005 نفر از ش که در می
ــد، نوشت: به طور  ــوي انجام ش فرانس
ــه، یک  ــط به عقیده مردم فرانس متوس
خانوار زماني مي تواند ثروتمند شناخته 
ــود که درآمد خالصش 8300 یورو  ش
 باشد، البته این آمار در مورد زوج هاي
ــراي هر نفر  ــورو ب ــوان به 4100 ی ج
ــد)در صورتي که هر دو شاغل  مي رس

باشند(. 

جهان نما

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، 
با بیان این که سازمان بازرسی از سال 
گذشته در جریان اختالس سه هزار 
میلیارد تومانی بانک صادرات بوده 
است، گفت: این سازمان در نشست 
ــناد تذکرهای  غیرعلنی مجلس، اس
خود را ارائه کرد؛ در این شرایط باید 
ــود و  با خاطیان، قاطعانه برخورد ش
ــالس اخیر مصداق عینی حكم  اخت

اعدام در قانون است.
ــفیان مال در گفتگو با  عزت اله یوس
ــان این که  ــایت خانه ملت با بی س
ضعف در ساختار نظام بانكی کشور 
ــن فاجعه بزرگی  موجب بروز چنی
شده است، تصریح کرد: در شرایط 

کنونی هر کس اراده کند، می تواند از 
نظام بانكی کشور سوء استفاده کند.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای 
ــالمی تأکید کرد: نظام اقتصادی  اس
ــور باید اصالح شود و تا زمانی  کش
که این مهم رخ ندهد، شاهد چنین 

مفسده هایی خواهیم بود.
 دولت و بانک مرکزی در اصالح 

نظام بانکی پیشگام شوند
ــتگاه و  ــاره این که چه دس وی درب
ــالح نظام بانكی  ــادی متولی اص نه
کشور است، پاسخ داد: بانک مرکزی 
و دولت باید پیشنهاد این اصالح را 
ارائه کنند و اگر به اصالح قوانین نیاز 

بود، مجلس هم پیش گام می شود.
ــفیان مال، با مخاطب قرار دادن  یوس
کسانی که ادعای کشف این مفسده 

اقتصادی را دارند و خواهان تشویق 
هستند، بیان کرد: باید از کسانی که 
ــید  چنین ادعاهایی را می کنند، پرس
ــما مسئولیتش  که نظام بانكی که ش
ــه نظام و  ــده دارید با چ ــه عه را ب
ــه این  ــود ک ــتمی اداره می ش سیس
چنین مفسده های بزرگی در آن رخ 

می دهد.
 از هزار مفس��ده؛ يکی رويت 

می شود
ــفیان مال تصریح کرد: در نظام  یوس
بانكی کنونی کشور هزاران مفسده 
ــه تنها یک  ــت ک در حال انجام اس
ــف  ــد آن قابل رویت و کش در ص
ــانی که این  ــت. وی افزود: کس اس

ــف کردند  ــده اقتصادی را کش مفس
چه اقدام هایی برای پیشگیری از آن 
انجام داده اند؛ اگر کسی برای اصالح 
قانون و جلوگیری از آن اقدامی مؤثر 

انجام دهد، قابل تقدیر است.
 سازمان بازرسی سال گذشته 
اختالس را کش��ف ک��رد، ولی 

علنی نکرد
ــازمان بازرسی  وی با بیان این که س
ــته در جریان  ــور از سال گذش کش
ــوده، ولی آن  ــده ای ب ــن مفس چنی
ــه داد:  ــت، ادام ــی نكرده  اس را علن
ــهریور  ــت غیرعلنی 27 ش در نشس
ــتنداتی ارائه شد که از  مجلس، مس
سال گذشته به بانک های دخیل در 
اختالس تذکرهایی داده شده است، 

ولی بانک ها بی تفاوت بوده اند.

 بانک ها چه کرده اند؟!
ــه، بودجه و  ــیون برنام عضو کمیس
محاسبات مجلس گفت: بانک های 
ــر نه تنها  ــالس اخی ــل در اخت دخی
ــی  ــازمان بازرس ــای س ــه تذکره ب
ــه اقدام های  توجهی نكرده اند، بلك

سئوال برانگیزی انجام داده اند.
ــای  ــن اقدام ه ــح ای وی در توضی
ــرد: روال  ــان ک بی ــئوال برانگیز،  س
ــور این  معمول در نظام بانكی کش
است که برای اعطای وام، حتی وام 
عام المنفعه، افراد گاهی بیش از سه 
ــال منتظر تأیید استعالم می مانند،  س
ــتعالمی  ــی در اختالس اخیر اس ول
صبح ارسال شده و ظهر نشده تأیید 

استعالم اعالم می شود.
ــفیان مال افزود: در این نشست  یوس
ــی پورمحمدی رئیس  علنی مصطف

کشور  بازرسی  سازمان 
ــتندات این  ــا ارائه مس ب
نمایندگان  ــه  ب را  مورد 

نشان داد.
ــش  پی ــائل  مس وی، 
ــده در اختالس اخیر  آم
و  ــب  عجی ــیار  بس را 
ــد و  ــده خوان تكان دهن
ــوه قضائیه  گفت: اگر ق
بخواهد برخورد قانونی 
ــق قانون  ــد، باید طب کن
ــر اقتصاد  ــالل در ام اخ
ــور که حكم اعدام  کش
برای آنان در نظر گرفته 

است، اجرا کند. این مفسدان نمونه 
ــران در نظام اقتصادی  بارز اخالل گ
کشورند. یوسفیان مال افزود: جریان 
ــتگاه ها  ــده در همه دس اختالس کنن
ــتند  ــور نفوذ داش و بخش های کش
ــدی  ــمتی به هیچ س و در هیچ قس
ــیس بانک  بر نخورده اند. وی، تأس
ــا را نمونه ای از نفوذ این جریان  آری
مفسده در نظام بانكی کشور خواند 
و ادامه داد: نفوذ این جریان تا حدی 
بوده است که حتی در برخی موارد 
ــی های عام را به صورت  پذیره نویس
خاص به نام خودشان ثبت کرده اند.

 بانک ها نقش حسابدار شرکت 
آقايان را ايفا می کردند

این نماینده مردم در مجلس هشتم 
یادآور شد: بانک های دخیل در این 
مفسده اقتصادی نوعی عمل کردند 

که گویی حسابدار شرکت مفسدان 
اقتصادی بودند.

 حض��ور جري��ان انحراف��ی در 
اختالس قطعی نیست

ــاره حضور جریان انحرافی  وی درب
ــت: هویت  ــالس اخیر گف در اخت
افراد پشت پرده اختالس اخیر هنوز 
به طور کامل مشخص نشده است و 
قوه قضائیه در این باره اگر الزم باشد 

اطالع رسانی خواهد کرد.
 امیر منصور آريا دستگیر شد

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، 
همچنین، خبر دستگیری امیر منصور 
ــک آریا و  ــب امتیاز بان ــا صاح آری
اصلی ترین فرد در جریان اختالس 
ــک  ــی بان ــارد تومان ــه هزار میلی س

صادرات را تأیید کرد.
کوچک زاده از کوره در رفت

وی درباره این نشست 
ــس  مجل ــی  غیرعلن
ــس از قرائت  افزود: پ
گزارش رئیس سازمان 
بازرسی کشور، مهدی 
نماینده  ــک زاده  کوچ
مردم تهران به گزارش 
ــده از سوی  قرائت ش
ــدی اعتراض  پورمحم
ــت که این  ــرد و گف ک
گزارش سیاسی تنظیم 

شده است.
ــفیان مال، گزارش  یوس
ــده از سوی  قرائت ش
ــدی را خالی از  ــی پورمحم مصطف
قصد و غرض های سیاسی ارزیابی 
ــک زاده کمی از  کرد و گفت: کوچ

کوره در رفت. 
ــه هزار میلیارد  ــه اختالس س این ک
ــور  ــی کش ــبكه بانك ــی از ش تومان
ــده است و این که  چگونه انجام ش
چگونه افردی برای راه اندازی بانک 
ــک مرکزی مجوز  خصوصی از بان
گرفته اند، همه و همه موضوع هایی 
بود که در نشست غیرعلنی مجلس 
ــته و در سكوت  ــت درهای بس پش
ــال مردم  ــد. ح ــی ش خبری بررس
منتظرند تا نمایندگانشان در مجلس 
ــا خاطیان  ــد تصمیم گیری ها ب رون
ــه هزار میلیارد تومانی را  اختالس س
سرعت و شدت ببخشند و نتیجه آن 

را با چشم ببینند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:

 اعدام؛ حکم قانون 
برای عامالن بزرگ ترين اختالس تاريخ

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

کارتر:
 البی اسرائیل می تواند اوباما را تنبیه كند

رئیس جمهوری اسبق آمریكا گفت که اگر دولت این کشور اقدام به شناسایی 
فلسطین در سازمان ملل متحد بكند ممكن است البی اسرائیلی او را تنبیه کند.

ــه گزارش مهر، جیمی کارتر که با رادیوی ان. پی. آر. گفتگو می کرد، درباره  ب
شناسایی کشور فلسطینی در سازمان ملل متحد افزود: اگر من رئیس جمهور 
ــحال می شدم کشوری ]فلسطین[ باشد که از سوی  آمریكا بودم خیلی خوش
سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده باشد. وی در عین حال اعتراف کرد 
که اگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریكا در برابر فشارهای اسرائیل مقاومت 
کند و دولت فلسطینی را وتو نكند، قدرت البی اسرائیل در آمریكا او را تنبیه 
خواهد کرد، اما درعین حال من فكر می کنم که ارزش پرداختن این هزینه را 
دارد. کارتر افزود: دولت فلسطینی باید بر اساس تعهدات اخالقی برای آمریكا 
باشد. وی در ادامه اذعان کرد که پس از فروپاشی گفتگوهای صلح با میانجیگری 
آمریكا، نفوذ ایاالت متحده در اسرائیل و بین فلسطینیان به پایین ترین میزان خود 

در 60 سال گذشته رسیده است. 

الشرق االوسط گزارش داد:
طرح حمله به نظامیان آمريکايی 

در حاشیه خلیج فارس
ــی از طرح حمله به نظامیان آمریكایی در قطر و  یک روزنامه عربی در گزارش
کویت پرده برداشت که طی آن اعضای یک شبكه وابسته به القاعده در صدد 

حمله به نیروهای آمریكا در منطقه بوده اند.
به گزارش مهر، روزنامه الشرق االوسط در گزارشی نوشت: یكی از اعضای این 
شبكه که با ابومصعب الزرقاوی بیعت کرده بود و دیگری تصویر 20 عملیات 

نظامی بر ضد نیروهای آمریكایی را برای وی آورده بود.
ــاس، بررسی اسناد دادستانی کل عربستان نشان می دهد هدف این  بر این اس
طرح که از سوی القاعده برنامه ریزی شده، هدف قرار دادن نظامیان آمریكایی 
در کویت و قطر بوده است. اما این طرح نزدیک به 5 سال پیش توسط عربستان 
خنثی و متوقف می شود. گفته می شود در این طرح عراق به عنوان مرکز اصلی 
ــیه خلیج فارس بوده  آموزش نیروها برای حمله به نظامیان آمریكایی در حاش
است. اسنادی که افشا شده نشان می دهد اعضای این شبكه در عراق حضور 
داشته و برخی از آنان با ابومصعب الزرقاوی سرکرده وقت القاعده در عراق که 

بعدها کشته شد، بیعت کرده اند.
ــبكه که  ــنبه، محاکمه 10 تن از اعضای این ش بنابر این گزارش، از روز یكش
درصدد حمله به نظامیان آمریكایی بودند توسط دستگاه قضایی عربستان آغاز 
شد. دادستانی عربستان در آن جلسه، 66 اتهام به این 10 نفر وارد کرد که شامل 
ــت و هدف قرار دادن  ــالش برای حمله به نظامیان آمریكایی در قطر و کوی ت
ــاختمانی وابسته به وزارت دفاع عربستان در مرز با عراق می شود. دادستان  س
کل در این جلسه برای پنج تن از متهمان تقاضای اعدام کرد و خواستار برخورد 
محكم و سنگین با دیگر متهمان شد. وی همچنین از دادگاه خواست اعضای 

سعودی این شبكه را از سفر به خارج عربستان منع کنند. 

القدس العربی بررسی کرد:
مانورهای تمام نشدنی ديکتاتور يمن

برای بقا در قدرت
کشته شدن نزیک به 30 نفر از مردم یمن به دست نیروهای حامی عبداله صالح، 
بمباران مخالفان در شهر تعز و حمله شدید به منزل شیخ صادق االحمر رهبر 
قبیله حاشد، همگی بیانگر پایان کامل آتش بس در یمن و بازگشت تحوالت 

به نقطه آغاز است.
ــت: تحوالت اخیر که  به گزارش مهر، روزنامه القدس العربی در تحلیلی نوش
در آن کشتار مردم یمن شدت گرفته نشان می دهد عبداله صالح که هم اکنون 
دوران نقاهت خود را در ریاض )پایتخت عربستان( می گذراند، هرگز تمایلی 
برای کناره گیری از قدرت ندارد. کشته شدن ده ها نفر از مخالفان در صنعا و 
ــت که عبداله صالح تمایلی برای امضای  بمباران مردم در یمن بیانگر این اس
ــورای همكاری خلیج فارس نیز ندارد، طرحی که بر مبنای آن تمامی  طرح ش
اختیارات وی به عبدربه منصور هادی معاونش تفویض می شود تا شرایط را 

برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آماده کند. 
ــت: عبداله صالح در مانور دادن و هدر دادن زمان  القدس العربی در ادامه نوش
در جهت مأیوس کردن مخالفانش بسیار ماهر است و اعالم آمادگی وی برای 
تفویض اختیاراتش به معاون خود تنها یک پرده از سناریوی نمایش وی است. البته 
 مردم یمن هرگز از تداوم تظاهرات برای ایجاد تغییرات دموکراتیک عقب نشینی
نمی کنند، البته رژیم صنعا نیز اشتهای خود برای کشتار مردم را از دست نداده 
و این بدان معناست که یمن در آینده، روزهای خونین تری را تجربه می کند. 
القدس العربی در ادامه به حمایت سعودی و آمریكایی از رژیم یمن اشاره کرده 
ــخن به میان می آید این است  ــد: مسأله ای که درباره آن کمتر س و می نویس
که عربستان سعودی همچنان از نظام یمن و صالح حمایت می کند. البته این 
حمایت به دالیل مختلف صورت می پذیرد که مهم ترین آن را می توان نگرانی 
ریاض از ایجاد تغییرات دموکراتیک در کشوری بسیار نزدیک به خود دانست 
ــت. آنان نگرانند که این  ــال های اخیر همواره تحت نفوذش بوده اس که در س

تغییرات دموکراتیک پس از یمن به عربستان برسد.
ــت که به تغییر رأس رژیم یمن و جایگزین شدن احمد  طرف دیگر آمریكاس
به جای پدرش با انجام برخی اصالحات صوری رضایت دارد. البته مردم یمن 
ثابت کرده اند که هرگز از اهداف خود در پیگیری انتفاضه خود عقب نشینی نمی 
 کنند و در مدت بسیار کوتاهی رژیم عبداله صالح را کنار زده و حمایت های

آمریكا و عربستان سعودی را با شكست مواجه می کنند.

زيمنس از صنعت اتمی خارج می شود
 شرکت آلمانی زیمنس از برنامه خود برای خروج از صنعت ساخت سازه های
هسته ای خبر داد. به گزارش مجله اشپیگل، پیتر لوشر معاون اجرایی شرکت 
مهندسی و غول صنعتی زیمنس در گفتگو با مجله اشپیگل گفت که این اقدام 
در پی بروز حادثه اتمی در نیروگاه هسته ای فوکوشیما در ژاپن صورت گرفته 

است.
نیروگاه فوکوشیما چندی پیش در پی زلزله و سونامی ناشی از آن به کلی آسیب 
دید و تا به امروز نگرانی های ناشی از یک فاجعه هسته ای به کلی مرتفع نشده 
ــترک این شرکت با آژانس  ــت. زیمنس همچنین اعالم کرده که پروژه مش اس
ــد و این شرکت تالش  ــیه یا روس اتم نیز تعطیل خواهد ش انرژی اتمی روس
ــی  ــارت در دیگر حوزه ها با طرف روس خواهد کرد تا برای جبران این خس
ــاره به انصراف آلمان از ادامه برنامه هسته ای پس  ــر با اش همكاری کند. لوش
از حادثه فوکوشیما به اشپیگل می گوید: فصل اتمی برای ما بسته شده و این 
تصمیم پاسخی محكم به موضع شفاف و روشن سیاستمداران و جامعه آلمان 
ــته ای است. نیروگاه های هسته ای آلمان یک  ــتن انرژی هس برای کنار گذاش
چهارم برق اتمی این کشور را فراهم می کنند، اما آنگال مرکل صدر اعظم آلمان 
در اواخر ماه مه در واکنش به حادثه در نیروگاه فوکوشیما اعالم کرد که تمامی 

17 راکتور این کشور تا سال 2022 تعطیل خواهند شد.
ــان بر این باورند که تصمیم دولت آلمان برای تعطیلی این راکتورها  کارشناس
نه در نتیجه حادثه در نیروگاه فوکوشیما یا طرفداری از محیط زیست از سوی 
دولت این کشور بوده بلكه دلیل اصلی تعطیلی نیروگاهای آلمان این بوده که 
این کشور سرمایه گذاری زیادی در زمینه تولید انرژی پاک از منابع دیگر داشته 

است. 

ــان این  ــادی مجلس با بی ــیون اقتص عضو کمیس
ــدن یارانه نقدی موضوعی بعید و  که سه برابر ش
ــت، گفت: دولت باید به جای  ــی اس غیرکارشناس
ــار طرح های عمرانی و  ــش یارانه نقدی، اعتب افزای
ــش تولید را اختصاص  همچنین یارانه نقدی بخ

دهد.
ــه ملت، با  ــایت خان ــد خیری در گفتگو با س اح
ــت کار بزرگی در ارتباط  ــان این که اگر قرار اس بی
ــود بهتر است  با قانون هدفمندی یارانه ها انجام ش
ــاورزی تخصیص  یارانه بخش های صنعت و کش
یابد، تصریح کرد: پس از اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها بسیاری از واحدهای تولیدی با مشكل مالی 
روبه رو شده اند و مسئوالن این واحدهای تولیدی 
هم اکنون چشم انتظار تخصیص یارانه نقدی بخش 

تولید هستند.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسالمی 
افزایش سه برابری یارانه نقدی واریزی به حساب 
ــی دور از ذهن  ــا را موضوع ــت خانواره سرپرس
ــه  ــد و افزود: به نظر می آید طرح موضوع س خوان
ــدن یارانه نقدی، بزرگنمایی است و حتی  برابر ش
اگر این موضوع محقق شود مشكالت خاص خود 
ــه دنبال دارد. وی با بیان این که پرداخت یارانه  را ب
ــیوه کنونی نیز اشكال ها و ضعف هایی  نقدی به ش
دارد، تأکید کرد: نباید یارانه نقدی به شكل یكسان 
میان مردم توزیع شود و مسئوالن اجرایی باید با در 
نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم و طبقه بندی های 
انجام شده یارانه نقدی را پرداخت کنند که متأسفانه 

این موضوع تاکنون محقق نشده است.

ــر برخی افراد  ــاید از نظ ــری با بیان این که ش خی
پرداخت یارانه نقدی و افزایش آن مصداق عدالت 
ــد، ادامه داد: بهتر این است مسئوالن  اجتماعی باش
اجرایی به پرداخت یارانه غیرنقدی مانند کمک های 
ــای ارزان توجه  ــی و تأمین کااله ــن اجتماع تأمی

بیشتری داشته باشند.
ــتم با  ــیون اقتصادی مجلس هش این عضو کمیس
ــت  ــتان رو به پایان اس یادآوری این که فصل تابس
و نیمی از سال جاری تمام شده است، تأکید کرد: 
تاکنون اعتبار مربوط به پروژه های عمرانی در برخی 
استان ها اختصاص نیافته و انتظار نمایندگان مردم 
ــت که دولت به جای سه برابر  در مجلس این اس
ــای عمرانی را  ــدی، اعتبار طرح ه کردن یارانه نق

اختصاص دهد.   

دبیر انجمن مراکز تخصصي تحقیق و توسعه 
ــه این که جهاد  ــاره ب ــادن با اش ــع و مع صنای
اقتصادي بدون سرمایه گذاري در حوزه تحقیق 
ــعه معناي واقعي خود را پیدا نمي کند،  و توس
ــرمایه گذاري در تحقیق و  گفت: مي توان با س
ــدف دولت در  ــعه بخش عمده اي از ه توس
زمینه اشتغال زایي را در سال جاري محقق کرد. 
حمید طاهباز توکلي در گفتگو با ایسنا افزود: 
هم اکنون نزدیک به 500 هزار واحد تولیدي و 
صنفي تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در حوزه هاي مختلف فعالیت مي کنند 
ــط در هر واحد فقط دو  که اگر به طور متوس
نفر در بخش تحقیق و توسعه مشغول به کار 
شوند، براي یک میلیون نفر در زمینه تحقیقات 

و پژوهش کاربردي شغل ایجاد مي شود.
ــت که برخي  ــن در حالي اس ــت:  ای وي گف
ــزرگ قادرند تا د ه ها نفر  واحدهاي صنعتي ب
ــعه به استخدام  را نیز در بخش تحقیق و توس
ــه تجربه  ــاره ب ــود درآورند. توکلی با اش خ
کشور همسایه ترکیه در زمینه سرمایه گذاري 
ــیر  ــعه گفت:  ترکیه این مس در تحقیق و توس
ــت. هم اکنون  را تجربه کرده و موفق بوده اس
این کشور نزدیک به یک درصد از سهم تولید 
ــعه  ناخالص داخلي خود را در تحقیق و توس
ــن رقم در ایران  ــرمایه گذاري مي کند که ای س
ــت؛ بنابراین بهتر است  کمتر از نیم درصد اس

ما نیز از همین الگو استفاده کنیم.
ــاد اقتصادي زماني  ــي با بیان این که جه توکل
معنا پیدا مي کند که بتوانیم در بازارهاي جهاني 
حرفي براي گفتن داشته باشیم، عنوان کرد:  این 
کار بدون سرمایه گذاري در تحقیق و توسعه و 
توسعه محصول ممكن نیست. هم اکنون سهم 
ایران از 40 هزار میلیارد دالر صادرات صنعتي 
ــتر صادرات  ــیار اندک بوده و بیش جهاني بس
ایران مربوط به بخش هایي مانند کشاورزي، 
صنایع دستي و یا صنایع غذایي مي شود. دبیر 
انجمن مراکز تخصصي تحقیق و توسعه صنایع 
و معادن همچنین با انتقاد از عملكرد صنعت 
ــرمایه گذاري در  ــه س ــازي در زمین خودروس
تحقیق و توسعه گفت: صنعت خودروسازي 
ــده،  ــران با وجود توجه زیادي که به آن ش ای
ــرمایه گذاري  ــعه س چندان در تحقیق و توس
ــت تولیدات آن  ــرده و به همین دلیل کیفی نك
در چند سال گذشته تا حدودی ثابت مانده و 
حتي در بازارهاي داخلي هم مشتریان چندان 

راضي نیستند. 
 وی بر حمایت دولت از سرمایه گذاري شرکت ها
در تحقیق و توسعه تأکید کرد و افزود: دولت 
ــال جاري ایجاد 2/5 میلیون شغل را  براي س
برنامه ریزي کرده که مي توان با سرمایه گذاري 
در تحقیق و توسعه ایجاد حدود یک میلیون 

شغل از هدف فوق را تضمین کرد.

ــت جمهوري در  رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاس
ــه هیأت دولت گفت: فرزندان زنان ایراني  حاشیه جلس
ــان داراي تابعیت خارجي هستند تابعیت  که همسرانش
ــاي ایراني بودن بهره مند  ــي مي گیرند و از تمام مزای  ایران

مي شوند.
به گزارش ایسنا، مریم مجتهدزاده در حاشیه جلسه هیأت 
دولت این موضوع را مطرح کرد و گفت: این موضوع در 

دولت مطرح و تصویب شده است. 
ــنا، در حال حاضر تعداد قابل توجهي از  به گزارش ایس
زنان ایراني با اتباع مجاز و غیرمجاز به خصوص در بین 
اتباع افغان ازدواج کرده اند که فرزندان آنها براي استفاده از 
ــور از جمله تحصیل با مشكل روبه رو  مزایاي داخل کش

هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
 3 برابر شدن يارانه نقدی بزرگنمايی است

ايجاد يك میلیون شغل 
با سرمايه گذاري در تحقیق و توسعه

فرزندان زنان ايراني 
كه شوهر خارجي دارند، 
تابعیت ايراني مي گیرند

اگر قوه قضائیه 
بخواهد برخورد 
قانونی کند بايد 
طبق قانون اخالل 
در امر اقتصاد 
کشور که حکم 

اعدام برای آنان 
در نظر گرفته 
است، اجرا کند
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ــازمان نظام مهندسی کشاورزی اصفهان با اشاره  رئیس س
به این که بر اساس اعالم جهانی بهداشت، سموم شیمیایی 
سبب بروز ساالنه 37هزار سرطان در جهان است، گفت: 
ساالنه حدود 25 میلیون لیتر انواع سم در مزارع و باغ های 

کشور مصرف می شود.
ــک و مزایای  ــاورزی ارگانی ــدی تقی پور درباره کش  مه
ــت محصول توضیح داد: کشاورزی زیستی،  این نوع کش
ــت که کمیت و کیفیت  ــتم مدیریتی جامعی اس یک سیس
محصوالت از تولید تا فرآوری و انتقال به مصرف کننده، 
ــان، میكروارگانیسم ها،  ــالمت خاک، گیاه، حیوان، انس س
ــود زنده واحد،  ــه عنوان یک موج ــیاره زمین ب محیط س
اصول اکولوژوکی، محیط زیست، اصول عدالت و روابط 
ــتی  اجتماعی، احترام به مخلوقات و اصول پایداری زیس

در آن مدنظر است.
ــاورزی ارگانیک  وی در ارتباط با ویژگی های عمده کش
ــت: حفظ حاصلخیزی خاک در درازمدت، تهیه  بیان داش
ــی از منابع غذایی غیر  ــورد نیاز گیاه زراع مواد غذایی م
ــط فعالیت میكروارگانیسم های خاک در  محلول که توس
ــی خاک از نظر  ــرار می گیرند، خودکفای ــترس گیاه ق دس
ــوالت و تثبیت بیولوژیكی  ــتفاده از بق ــق اس ازت از طری
ــرز، بیماری ها و آفات با تأکید  ــرل علف های ه ازت، کنت
ــاوب زراعی،  ــتفاده از روش هایی چون تن ــر اس عمده ب
به کارگیری دشمنان طبیعی، واریته های مقاوم و زودرس، 
ــخصات  ــیمیایی از جمله مش ــه بیولوژیكی و ش  مداخل

کشاورزی ارگانیک است.
ــاورزی و منابع طبیعی  ــازمان نظام مهندسی کش رئیس س
ــای جامع مدیریت  ــتان اصفهان افزود: اعمال روش ه اس
ــتم زراعی بر محیط زیست،  دام، توجه دقیق به تأثیر سیس
ــت غذایی، اثرات  ــره وری دراز مدت، پایداری و امنی به
ــای عمده  ــرات اجتماعی از مزای ــی و اث ــت محیط زیس

کشاورزی ارگانیک به شمار می روند.
وی در ارتباط با معایب عمده کشاورزی ارگانیک گفت: 
ــک گران تر از محصوالت غیر  محصوالت غذایی ارگانی
ارگانیک هستند و از طرفی کشاورزی ارگانیک به نیروی 
کار بیشتری نیاز دارد و مزارع ارگانیک به وسیله کودهای 
ــوند که این کودها ممكن است حاوی  دامی تغذیه می ش
ــن عوامل از  ــد که ای ــاری زا و میكروبی باش ــل بیم عوام

مشكالت کشاورزی ارگانیک است.
  اي��ران، رتب��ه 69 دنیا را در کش��ت محصوالت 

ارگانیک دارد
ــت  ــطح زیر کش ــاره به این که مجموع س ــور با اش تقی پ
ــا افزون بر 37 میلیون هكتار  محصوالت ارگانیک در دنی
ــت، یادآور شد: سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک  اس
ــران در میان 160  ــت و ای ــزار هكتار اس ــران 18 ه در ای
کشوری که صاحب این تكنولوژی هستند در جایگاه 69 

قرار دارد.
ــطح زیر کشت محصوالت  وی افزود: ایران 5 درصد س
ــت. رئیس  ــه خود اختصاص داده اس ــک دنیا را ب ارگانی

ــاورزی و منابع طبیعی استان  ــازمان نظام مهندسی کش س
اصفهان با بیان این که مجموع سطح زیر کشت محصوالت 
ــیا 3 میلیون هكتار است، اظهار داشت:  ارگانیک قاره آس
ــی، از نظر  ــیایی در این بررس ــور آس ایران از بین 37 کش
ــیا را احراز کرده و 5 دهم  ــطح زیر کشت، رتبه 13 آس س
درصد از سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک آسیا را به 

خود اختصاص داده است.
ــود  در مور  ــری از صحبت های خ ــش دیگ وی در بخ
ــویق عموم جامعه برای استفاده از محصوالت  دالیل تش
ــوالت ارگانیک  ــت: محص ــاورزی بیان داش ــالم کش س
ــب، مفید برای سالمتی،  ــیدان مناس دارای مواد آنتی اکس
ــالمتی،  ــد مصنوعی مضر برای س فاقد هورمون های رش
ــاک، دارای مزه  ــالمت خ ــاال، س ــی ب دارای ارزش غذای
ــران مزرعه،  ــاورزان و کارگ ــی، فاقد ضرر برای کش عال
ــده در  ــیمیایی و آنتی بیوتیک های تثبیت ش فاقد مواد ش
ــت، اکولوژی و  بافت گیاهی و دامی و حافظ محیط زیس

ذخایر انرژی هستند.
  سموم ش��یمیايی، علت بروز س��االنه 37 هزار 

مورد سرطان در جهان است
تقی پور با اشاره به این که سازمان جهانی بهداشت تخمین 
می زند که سموم شیمیایی از دالیل  بروز ساالنه 37هزار 
مورد سرطان در جهان است، ادامه داد: اثرات سوء سموم 
ــبب ایجاد ناهنجاری در  ــاورزی بر سالمتی انسان س کش
ــی، عروقی و  ــان، اختالالت قلب ــتم تولید مثل انس سیس
هورمونی، بروز بیماری های عصبی، پوستی، بیماری های 
ــرطان زایی و ابتال به انواع مسمومیت ها  تنفسی، اثرات س

می شود.
وی تأکید کرد: از جمله اقدامات مؤثر در ایجاد بستر تولید 
ــاورزی کنترل و نظارت بر تولید،  ــالم کش محصوالت س

ــاورزی  توزیع و عرضه آفت کش ها و علف کش های کش
است.

 س��االنه ح��دود 25 میلیون لیتر انواع س��م در 
مزارع  و باغ های کشور مصرف می شود

ــاورزی و منابع طبیعی  ــازمان نظام مهندسی کش رئیس س
ــاره به این که بر اساس آمار رسمی،  ــتان اصفهان با اش اس
ــم در مزارع  و  ــر انواع س ــدود 25 میلیون لیت ــاالنه ح س
ــور مصرف می شود، تصریح کرد: با توجه به  باغ های کش
ــش را جمعیت 75 میلیون نفری  این که تولیدات این بخ
ــه  ــور مصرف می کنند، به طور میانگین به ازای هر س کش
ــم در تولید محصوالت کشاورزی  نفر ایرانی یک  لیتر س

به کار رفته است.
 سرانه مصرف سم برای هر اصفهانی 153 گرم 

است
ــتان  ــموم در اس ــتفاده از س ــت: میزان اس وی اظهار داش
ــاالنه 700 تن در قالب توزیع آمار  اصفهان به صورت س
اعالم شده و این در حالی  است که گاه این آمار از طریق 
ــد و  سهم هر  ــبكه غیرمجاز  تا حد 1200 تن می رس ش

اصفهانی 153 گرم است.
ــتفاده از کودهای  ــک اس ــد: بی ش ــادآور ش ــی پور ی تق
ــیمیایی، آفت کش ها، علف کش ها، مصرف داروهای  ش
دامی و ضدعفونی کننده ها به منظور مقابله با بیماری های 
ــهری و صنعتی، لجن  ــتفاه از فاضالب های ش دامی و اس
ــت زباله های شهری همگی  ــهری و کمپوس فاضالب ش
ــیمیایی در مواد  ــن باقی مانده ترکیبات ش ــبب باال رفت س

غذایی می شود.
ــرای تولید محصوالت  ــر الزم ب ــزود: اتخاذ تدابی وی اف
ــاورزی و دامی سالم از اصول مهمی است که باید به  کش

آن توجه کافی و الزم به عمل آید.

 نظارت بر فرآيند تولید، توزيع و عرضه س��موم 
کشاورزی تشديد شود

ــنهادی برای کاهش  تقی پور در ارتباط با راهكارهای پیش
ــاورزی و همچنین  ــموم در محصوالت کش ــتفاده س اس
ــت: باید نظارت  ــش تولید محصوالت ارگانیک گف افزای
ــموم کشاورزی و نیز نظارت  بر فرآیند تولید و توزیع س
ــاورزی صورت گیرد که بر اساس  ــموم کش بر عرضه س
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی  
ــاورزی از قبیل  ــروش نهاده های کش ــاس آن ف که بر اس
ــندگان مجاز، تنها  ــم و دارو توسط فروش انواع کود و س
ــت و  پروانه  ــخه های مرتبط قابل انجام اس با دریافت نس
فعالیت متخلفان از احكام این ماده از قانون، توسط مراجع 

ذیصالح صادرکننده پروانه، لغو می شود.
وی افزود: همچنین حمایت از کلینیک های گیاهپزشكی، 
ــاورزی،  ــموم کش ــندگان غیر مجاز س برخورد با فروش
ــتفاده  ــاورزی در مورد اس آموزش بهره برداران بخش کش
بهینه از سموم کشاورزی، تعریف ضوابط و استانداردهای 
عملیات خوب کشاورزی، تعریف اجرایی از روند تولید 
ــالم و ارگانیک از دیگر اقداماتی  و گواهی محصوالت س
ــموم در  ــتفاده س ــرای جلوگیری از اس ــت که باید ب اس

محصوالت کشاورزی اعمال شود.
  ب��ا فروش��ندگان غیر مجاز س��موم کش��اورزی 

قاطعانه برخورد شود
ــاورزی و منابع طبیعی  ــازمان نظام مهندسی کش رئیس س
استان اصفهان با ارائه پیشنهادهای اجرایی به منظور کاهش 
ــاورزی اظهار داشت: برخورد  سموم در محصوالت کش
ــاس قوانین با فروشندگان غیر مجاز سموم  قاطعانه بر اس
کشاورزی از سوی هیأت نظارتی متشكل از دستگاه های 
ذیربط )مهندسی کردن فرآیند توزیع و خدمات(، برخورد 
با فروشندگان سموم که بدون نسخه گیاه پزشكی اقدام به 
فروش سموم کشاورزی می کنند، کنترل محموله سموم با 
وسایل نقلیه ویژه که در حال حاضر توسط سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برنامه ریزی و به 
منظور فعالیت ایشان پروانه صادر شده است، از جمله این 
ــت. وی اضافه کرد: همچنین تشكیل کمیته  راهكارها اس
ــالم )گواهی شده( و محصول ارگانیک  تولید محصول س
ــالمت و امنیت غذایی  ــكل از نمایندگان کارگروه س متش
ــاورزی، دانشگاه علوم پزشكی  استان، سازمان جهاد کش
و خدمات درمانی اصفهان، مؤسسه استاندارد و تحقیقات 
صنعتی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، 
آموزش کارشناسان کشاورزی در مورد تولید محصوالت 
ــاورزی، ایجاد و تجهیز آزمایشگاه های تعیین  ــالم کش س
ــنگین در محصوالت  ــموم و فلزات س میزان باقیمانده س
ــالم و تعیین  ــذاری محصوالت س ــاورزی، قیمت گ کش
ــن محصوالت و  تبلیغات و  ضوابط چگونگی عرضه ای
ــالم  ــوزش جامعه در خصوص مصرف محصوالت س آم
ــت که می توان برای افزایش کیفیت  از دیگر راه هایی اس

محصوالت کشاورزی به کار گرفت.

اختالس 3 هزار میلیاردی 
نتیجه عدم برخورد با خاطیان است

ــیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: عدم برخورد جدی  نماینده مردم فالورجان و عضو کمیس
 با خاطیان مفاسد اقتصادی، اختالس 3هزار میلیاردی را رقم زد.  سید ناصر موسوی با اشاره به اختالس
3 هزار میلیارد تومانی اخیر در بانک صادرات اظهار داشت: در اختالس صورت گرفته به طور قطع قصور 

و کوتاهی مدیر مؤثر بوده است و در اسرع وقت باید برکنار شود.
وی در ادامه افزود: در صورت عدم برکناری و یا استعفای مدیران و مقصران این اختالس، سازمان های 
نظارتی مانند قوه قضائیه باید به موضوع رسیدگی کند. نماینده مردم فالورجان و عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس با بیان این که در نخستین فرصت کمیسیون اصل 90 و کمیسیون اقتصادی مجلس به این مسأله 
ــیون ها با حضور وزیر اقتصاد و دارایی که زیر نظر کمیسیون  ــیدگی می کند، تصریح کرد: این کمیس رس
ــخگو باشد. وی بیان داشت: مجلس  اقتصادی مجلس فعالیت می کند در مورد عملكرد بانک ها باید پاس
نمی تواند در مورد برکناری خاطیان این موضوع اظهار نظر کند و باید این اقدام از سوی مسئوالن ذیربط 
صورت گیرد. موسوی در مورد ریشه ها و دالیل بروز چنین مسائلی در سیستم بانكی و اقتصادی کشور 
افزود: یكی از دالیل بروز یک چنین بی انضباطی هایی عدم نظارت صحیح سازمان های نظارتی مانند بانک 

مرکزی که متولی مستقیم تمامی بانک های کشور بوده از جمله این موارد است.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی با در اختیار داشتن تمامی اطالعات در مورد بدهكاری، بستانكاری و در 

مجموع گردش مالی بانک ها باید برای بروز این مشكل پاسخگو باشد.

کارشناس مسئول دبیرخانه حمل و نقل و سوخت چهارمحال و بختیاري:

كاهش سهمیه بنزين وانت بارها
مهرماه به كارت سوخت برمي گردد

ــت:  گف ــاري  بختی و  ــال  چهارمح ــوخت  س و  ــل  نق و  ــل  حم ــه  دبیرخان ــئول  مس ــناس  کارش
ــدگان  ــوخت رانن ــاي س ــه کارت ه ــاه ب ــا مهرم ــت باره ــي وان ــن مصرف ــهمیه بنزی ــش س  کاه

باز مي گردد. 
عیسي ملكي افزود: کاهش سهمیه سوخت وانت بارها به دو صورت 25 درصدي معادل 100 لیتر و 

50 درصدي معاد 200 لیتر مردادماه امسال صورت گرفت.
ــاره به مراجعات مكرر رانندگان وانت بارها به استانداري در راستاي کاهش میزان سوخت  وي با اش
ــوخت کشور و استان منجر به اصالحات  ــایل نقلیه افزود: پیگیري هاي کمیته حمل و نقل س این وس

الزم و افزایش سهمیه سوخت وانت بارها شده است.
ــل از مرداد ماه  ــوخت وانت بارها به روال قب ــم مهرماه نحوه توزریع س ــا بیان این که از یك ــي ب ملك
ــوخت رانندگان وانت  ــت: از مهرماه به بعد ماهیانه 400 لیتر بنزین کارت س ــردد، اظهار داش برمي گ

بارها را شارژ مي کند.
ــا  ــت باره ــاماندهي وان ــه در س ــي ک ــه متقاضیان ــراي کلی ــوع ب ــن موض ــد: ای ــادآور ش وي ی
ــال جاري  ــاه س ــد در مردادم ــاي جدی ــي ه ــت نام ــز ثب ــد و نی ــرده ان ــام ک ــت ن ــال86 ثب  در س

عمومیت دارد.

بازار روز

نيم نگاه

اقتصاد

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی اصفهان:

كاهش 21 درصدی مصرف گاز مايع سرانه مصرف سم برای هر اصفهانی 153 گرم است
در چهارمحال و بختیاري

دبیر کمیته حمل و نقل و سوخت استان چهارمحال و بختیاري گفت: مصرف 
ــتان 21 درصد کاهش  گاز مایع پس از اجراي قانون هدفمندي یارانه ها در اس

یافت.
ــال  ــتار فرهادي افزود: با اجراي قانون هدفمندي یارانه تا پایان مردادماه س س
ــتان به21 میلیون و 801 هزار لیتر رسیده  جاري، میزان مصرف گاز مایع در اس

که کاهشي 21 درصدي داشته است.
ــوخت را در  ــادي، ارزش ریالي صرفه جویي این میزان کاهش مصرف س فره
ــت ماهه اجراي قانون هدفمندي یارانه ها 39 میلیارد و 241 میلیون ریال  هش

عنوان کرد.
ــور یک هزار و 800  ــاس قیمت هاي داخلي کش وي افزود: نرخ گازمایع بر اس

ریال است.
فرهادي اظهار داشت: در مدت زمان شش ماه پس از اجراي قانون هدفمندي 

یارانه ها مصرف CNG پنج درصد کاهش یافته است.

اصفهان، دومین صادر كننده سیمان كشور
اصفهان طی 5 ماه گذشته با صادرات 2 میلیون تن سیمان به ارزش 120 میلیون 

دالر، دومین صادر کننده سیمان کشور نام گرفته است.
ــورهای  ــته به کش ــال گذش ــیمان اصفهان در س به گزارش ایمنا، صادرات س
و  ــراق  ع ــتان،  قزاقس ــتان،  ازبكس ــتان،  ترکمنس ــون  همچ ــه  میان ــیای  آس
ــزان 255 میلیون دالر  ــوده که این می ــون و 500 هزار تن ب ــتان 4 میلی  افغانس

ارزآوری داشته است.
ــیمان کشور در اصفهان تولید می شود و هفت کارخانه  همچنین 12 درصد س
سیمان در شهرستان های نائین، نجف آباد، کاشان، فالورجان، مبارکه و اردستان 
ساالنه 8 میلیون و 500 هزار تن سیمان ضد سولفات، سفید، خاکستری و تیپ 
ــیمان  ــه هزار و 257 نفر در کارخانه هاي س ــج تولید می کنند. همچنین س پن

اصفهان فعالیت می کنند.
 

ساخت قطار سريع السیر اصفهان - مشهد 
توسط بخش خصوصی

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که ساخت یک هزار کیلومتر راه آهن در سال 
ــت، اعالم کرد: مسیر ریلی قطار سریع السیر اصفهان - مشهد را  امكان پذیر اس

بخش خصوصی با منابع خود می سازد و در ادامه بهره برداری می کند.
ــیه مراسم بهره برداری از لوکوموتیوها و  به گزارش ایمنا، علی نیكزاد در حاش
ــافری جدید در جمع خبرنگاران گفت: به زودی این مذاکرات  واگن های مس

به نتیجه نهایی می رسد و اطالع رسانی می شود.

از اسکلت چرخ شده مرغ در فرآورده های گوشتی
تا رب کپک زده در خط تولید

افت كیفیت محصوالت غذايی 
پس از هدفمندی يارانه ها

 گزارش های سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی از کنترل کیفیت محصوالت 
ــاتی که اغلب،  ــت؛ گزارش غذایی این روز ها، حاوی اخبار تكان دهنده ای اس
ــرای هدفمندی  ــت 9 ماه از اج ــن محصوالت را پس از گذش ــت کیفیت ای اف

یارانه ها تأیید می کند.
اگر روزگاری عرضه معما گونه گوشت چرخ کرده با یک پنجم قیمت واقعی، 
ــهر محدود بود، امروز به یمن افول سطح  تنها به برخی قصابی های جنوب ش
نظارت دولت، پای این نوع محصوالت به سفره اغلب ایرانیان باز شده است.

ــتاندارد، سودجویان در تازه ترین ترفند  ــان سازمان اس به گفته یكی از کارشناس
ــكلت فاقد گوشت مرغ را در سطحی انبوه در چرخ گوشت می ریزند  خود اس
ــت در تولید  ــتخوان مرغ با رنگ گوش ــباهت رنگ قرمز مغز اس ــه دلیل ش و ب
ــیس و کالباس  ــتی مانند همبرگر، کباب کوبیده یا در سوس فرآورده های گوش

مورد استفاده قرار می دهند.
ــاره کرد  ــناس همچنین به واردات رب گوجه فرنگی از چین نیز اش این کارش
ــال به کارخانه ها کپک می زند و با همان وضعیت وارد  ــیر ارس که البته در مس

خط تولید می شود. 
وي البته کاهش کیفیت محصوالت صنایع غذایی کشور را به افزایش هزینه های 
ــازی یارانه ها مرتبط دانست و گفت در  تولید پس از اجرای قانون هدفمند س
ــامانی قرار دارد،  ــالمت و درمان در چنین وضعیت نابس ــرایطی که حوزه س ش
ــگیری  ــت پیش ــرل کیفی محصوالت نهایی از افزایش تخلفاتی از این دس کنت

خواهد کرد. 

زاينده رود
موج تغییرات مدیریتي اصفهان، که با وداع رئیس سازمان صنایع و معادن، 
ــتاندارد و تحقیقات  ــر عامل فوالد مبارکه، مدیر کل اس ــین بعدي او، مدی جانش
صنعتي، تعاون و... آغاز شد و با جایگزیني رئیس شوراي اطالع رساني استاندار 
به اوج رسید؛ این بار دامن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي را گرفته و حاشیه 
هاي فراواني درباره علت برکناري گسترده مدیران اقتصادي استان اصفهان ایجاد 
کرده است. هوشنگ قادریان که یک سال و نیم قبل پس از آشكار شدن تخلف 
ــتخدامي اداره کار و امور اجتماعي استان به این پست گمارده شد؛  در آزمون اس
ــال 89 اعالم  ــتغال در اصفهان داد و در پایان س قول هاي بزرگي درباره ایجاد اش
کرد که بیش از 80 هزار فرصت شغلي که تعهد استان بوده اشتغال جدید ایجاد 
شده است. همین روند در سال 90 نیز ادامه یافت و در روزهاي آخر سال علیرضا 
ــتاندار اصفهان، سهم این استان از تعهد اشتغال دولت را ایجاد  ذاکراصفهانی اس
190 هزار شغل جدید اعالم کرد و مدیر کل کار و امور اجتماعي نیز در کارگروه 
اشتغال شهریورماه استان، از ایجاد 77 هزار و 152فرصت شغلي در سال جاري 
ــتان در شش ماه نخست سال جاري را  ــتان اصفهان خبر داد. وي تعهد اس در اس
ــغل جدید دانست و گفت: اشتغال مولد، حقوق  فراهم کردن 77 هزار و 500 ش
بنیادین کار، گفتگوي اجتماعي و حمایت هاي اجتماعي، چهار ویژگي اصلي کار 
شایسته است. با این که وي بیشترین اشتغال ایجاد شده را در حوزه های ساختمان 
و صنعت مي دانست که چندین سال پیاپي است با رکود شدید روبه رو شده و 
ــاي زیادي در این زمینه باقي مانده بود، اعالم خبر برکناري قادریان که  ناگفته ه
ــي تک رقمي بودن نرخ بیكاري در اصفهان نیز بود، واکنش هاي زیادي را  مدع
برانگیخت و باعث شد برخي از تشكل هاي کارگري و نمایندگان مجلس نیز به 
این موضوع اعتراض کنند، از جمله نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون اصل 
ــالمی که اعالم کرد: برکناری هوشنگ قادریان از سمت  ــورای اس 44 مجلس ش
مدیرکلی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان که از نیروهای بسیجی و 

مدافع دولت بود برای ما جای سئوال دارد.

پیشنهاد استاندار اصفهان پذيرفته شد
حمیدرضا فوالدگر با اشاره به عزل مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه استان اصفهان 
ــاعت و برکناري دوباره وي گفت: مدیرکل  ــدن وی بعد از 10 س و روي کار آم
اداره تعاون، کار و رفاه استان اصفهان، روز شنبه همین هفته از سمت خود عزل 
ــاون، کار و رفاه  ــالمی وزیر تع ــیخ االس و غالمعلی قادری با حكم عبدالرضا ش
جایگزین وی شد. به گفته وي، مدیری که مدافع دولت بود از سوي خود نماینده 
ــد، در حالي که بیشتر نمایندگان مجلس و همچنین نمایندگان  دولت برکنار ش
تشكل های کارگری استان اصفهان با برکناری اش موافق نیستند. فوالدگر نخستین 
ــل وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی برای برکناری قادریان را نوع قرارداد  دلی
ــمت بیان کرد و توضیح داد: در آخرین اخباری که از آن  ــتخدام او در این س اس
ــت. رئیس کمیسیون اصل 44  ــدم این مسأله برطرف شده اس مطلعم متوجه ش
ــورای اسالمی دومین دلیل مطرح شده را مورد کاری  خود وزارتخانه  مجلس ش
در ارتباط با وی خواند و سومین دلیل هم پیشنهاد استاندار اصفهان برای برکناری 
قادریان بوده است. وی ادامه داد: مجمع نمایندگان استان اصفهان نیز در جلسه ای 
که در این راستا داشت بیشتر حاضر به حمایت از ایشان بودند چرا که شخصیت 

بسیجی  مانند قادریان باید محفوظ بماند.
به عدم ثبات مديريت در کشور انتقاد دارم

اصغر برشان دبیر خانه کارگر اصفهان نیز از اظهار نظر درباره جزئیات این تغییر 
خودداري کرد و گفت: تأیید و یا تكذیب خود برای برکناری وی را اعالم نمی کنم 
ــور انتقاد دارم چراکه به عدم ثبات  اما به طور کلی به عدم ثبات مدیریت در کش
ــت عدم ثبات  ــاند. وي که معتقد اس ــیب می رس مدیریت به جامعه کارگری آس
مدیریت در کشور که نمونه آن در سازمان تأمین اجتماعی بوده است سبب وارد 
شدن آسیب های فراوانی به جامعه تحت پوشش آنها به ویژه جامعه کارگری شده 
تأکید کرد: برکناری و یا جابه جایی مدیران کارآمد به سود جامعه تولید و اشتغال 
نیست و باید این مسأله به صورت ریشه ای در کشور برطرف شود. با وجود همه 
ــوي کارکنان اداره کل تعاون،کار و رفاه  اعتراضاتي که به برکناري این مدیر از س

اجتماعي گرفته تا تشكل هاي مرتبط و نمایندگان مطرح مي شود، حقیقت این 
ــت که جابه جایي مدیران اگر به جا و بي غرض انجام شود به نوعي گردش  اس
ــتان خواهد بود، گرچه  ــكار و دخالت دادن تجربه هاي گوناگون در اداره اس اف
چنین اعتراضات و واکنش هایي نیت هاي پشت پرده را زیر سئوال مي برد. درباره 
این موضوع که گفته مي شود برکناري مدیرکل کار و امور اجتماعي به پیشنهاد 
استاندار اصفهان بوده نظرات جمالي نژاد مشاور و مدیرکل حوزه دفتر استانداري 
و همدانیان معاون برنامه ریزي را جویا شدیم و از آنجا که هر یک از این مسئوالن 
ــوراي اطالع رساني واگذار کردند و  اظهارنظر درباره این موضوع را به رئیس ش
تماس هاي زاینده رود با سید جمال الدین صمصام شریعت نیز بي پاسخ ماند، 
نمي توان موافقت استاندار اصفهان با برکناري و تغییر مدیران برخي دستگاه هاي 

اقتصادي را انكار کرد.

سردرگمي اصفهاني ها در قیمت سرويس مدارس
 عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در حال حاضر قیمت سرویس مدارس از سوی مسئوالن به 

مردم اصفهان اعالم نشده است و مردم در راستای این موضوع تكلیف خود را نمی دانند.
ــه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: مسئوالن باید نرخ   علیرضا نصر اصفهانی در جلس
ــهروندان در راستای این موضوع  ــانی به ش ــرویس مدارس را به مردم اعالم کنند و اطالع رس قیمت س
ــنواره فیلم کودک و نوجوان به اصفهان اشاره کرد و افزود:  ــت دوره جش ضرورت دارد. وی به بازگش
ــته و با تحقق این امر، بسیاری از  ــال به اصفهان بازگش ــنواره به صورت مجدد پس از پنج س این جش

نگرانی های مردم اصفهان و به ویژه اهالی فرهنگ و هنر در راستای این موضوع برطرف شده است. 
فضای اطراف مدارس اصفهان بايد ساماندهی شود

ــال تحصیلی جدید  ــرد و افزود: با آغاز س ــاره ک ــال تحصیلی جدید اش ــدن آغاز س وی به نزدیک ش
ــهر افزایش می یابد و مسئوالن اصفهان باید در مناطق 14 گانه  ــرزندگی، پویایی و تالش در سطح ش س
ــورای اسالمی شهر اصفهان  ــاماندهی وضعیت فضای اطراف مدارس توجه کنند. عضو ش ــهر به س ش
تصریح کرد: نظافت فضای اطراف مدارس باید ساماندهی شود و مسئوالن باید فضای سبز موجود در 
اطراف مدارس سطح شهر را توسعه بدهند و شهرداران مناطق مختلف اصفهان باید اقدامات الزم را در 

راستای این موضوع انجام بدهند.
وی به افزایش تردد در سطح شهر در زمان آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و ادامه داد: با آغاز سال 
تحصیلی جدید حدود 20 یا 30درصد تردد در سطح شهر افزایش می یابد و توسعه وسایل حمل و نقل 

عمومی و استفاده از آنها از نیاز های موجود در سطح شهر محسوب می شود.

پیشنهاد استاندار اصفهان تأيید شد

موج ادامه دار بركناري مديران اصفهان
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 الدن سلطانی
ــي داشته باشم و این که روز  فرقي نمي کند چه پوشش
ــي مي شوم کیف را  ــب، وقتي سوار تاکس ــد یا ش باش
ــرار مي دهم. هوا کم کم  ــافر دیگر ق مابین خود و مس
تاریک مي شود. مي خواهم زود به خانه برسم. هر چه 
به تاکسي ها اشاره مي کنم نمي ایستند. یک ربع انتظار 
اکنون نیم ساعت شده و دیگر تاکسي ها یكي در میان 
ــان توقف نمي کنند. چرا  ــارم مي گذرند و همچن از کن
ــافت مسیر من نصف مسافت کلي تاکسي هاي  که مس
خط است و آنها نمي خواهند نصف کرایه را بگیرند. 
ــل کنم تا دیگر در  ــوم تمام کرایه را تقب مجبور مي ش
ــن هم بسیاري  خیابان معطل نمانم. البته در روز روش
ــیراني را  ــوب کرایه هاي تاکس ــي ها نرخ مص از تاکس
رعایت نمي کنند و فرقي نمي کند تاکسي سوار شویم 
ــت  ــخصي. این حرف به نقل قول از افرادي اس یا ش
که مجبورند هر روز براي رفتن به مسیرهاي مختلف 

ــتفاده کنند. ــي اس ــهر از تاکس ش
ــفر براي مسافران داخلي  تاکسي رایج ترین وسیله س
ــي، یكي از اولین  ــفر با تاکس ــت و س و خارجي اس
ــافران به محض  ــیاري از مس ــت که بس تجربیاتي اس
ــوند.  ــد با آن روبه رو مي ش ــهر جدی ورود به یک ش
ــورد یک راننده  ــت که طرز برخ ــه همین خاطر اس ب
تاکسي با مسافران اهمیت بسیار زیادي دارد و راننده 
ــي در هر کشوري مي تواند ویژگي هاي فرهنگي  تاکس

جامعه را به دیگر نقاط دنیا صادر کند.
ــه انتظار براي  ــي ها فقط ب ــافران تاکس اما مبحث مس
سوار شدن و به مقصد رسیدن محدود نمي شود بلكه 
ــافران تاکسي ها هم جاي بحث دارد چرا  فرهنگ مس
ــند. بسیار  ــافران خط قرمز را نمي شناس که برخي مس
ــي مي شویم دو مسافر  ــوار تاکس دیده ایم وقتي که س
ــته اند. حال آن که  ــاي عقب نشس ــر در صندلي ه دیگ
ــوز چند قدمي  ــوند. هن ــا جلوتر از ما پیاده مي ش آنه
ــد این کنار  ــه یكي مي گوی ــي حرکت نكرده ک تاکس
ــافر  ــویم تا مس ــوم، به ناچار باید پیاده ش پیاده مي ش
ــوار مي شویم به  ــود. دوباره س مورد نظر هم پیاده ش
ــافر دیگري مي گوید  ــیدیم مس اولین چهارراه که رس
ــي که عصباني  ــه دارید. دوباره در حال ــن جا نگ همی
ــتیم پیاده مي شویم. تا وي نیز پیاده شود. به واقع  هس
ــه اي اعصابمان ــیر ده دقیق ــي ارزد که براي یک مس  م

به هم بریزد.
ــم صندلي جلوي  ــه آرزو مي کنی ــت که همیش اینجاس
ــوار  ــد تا دیگر این قدر پیاده و س ــي خالي باش تاکس

ــتن مسافران  ــویم. بحث دیگر اخالق و نوع نشس نش
ــي مي نشینیم مسافر  ــي است. وقتي در تاکس در تاکس
ــتري را براي  ــه علت چاق بودن فضاي بیش کناري ب
ــود ما کمي  ــغال کرده و این سبب مي ش ــتن اش نشس
ــختي ببندیم. اما  ــي در را به س ــیم و حت ــذب باش مع
ــا آن که الغر هم  ــافري ب ــفانه برخي اوقات مس متأس
ــته و مدام  ــت حد و حدود خود را زیر پا گذاش هس
خود را به شما نزدیک مي کند. شما هم خود را جمع 

ــوید اما دیگر جا ندارید و  کرده تا از او کمي دور ش
ــي پیش رفته اید. اینجاست که صداي شما  تا در تاکس
ــت بنشین و او هم در  درمي آید و مي گویید: آقا درس
پاسخ مي گوید: خانم من کاري به کار شما ندارم و... 
ــود و  دوباره بعد از چند دقیقه این وضع تكرار مي ش

ــوید. ــما که خسته شده اید ترجیح مي دهید پیاده ش ش
اضطراب و نگراني بانوان ايراني در تاکسي ها

ــا با خودتان فكر کرده اید که چرا خانم ها در هنگام  آی
ــدن به تاکسي کیف و یا ساک را حائل خود  سوار ش
ــیدن به مقصد  ــافران مرد قرار مي دهند و تا رس و مس
ــي و به اصطالح  ــراب و نگران ــه نوعي دچار اضط ب
ــوع امنیت بانوان  ــتند؟ در ارتباط با موض معذب هس
ــیاري ارائه شده  ــهرها نظرات و دیدگاه هاي بس در ش

ــان و مطالعات انجام  ــده کارشناس ــت، اما به عقی اس
ــایل نقلیه عمومي  ــده، زماني که خانم ها سوار وس ش
ــي مي شوند، از نظر روحي کمي نگران  به ویژه تاکس
ــاعات پایاني  ــتند و این نگراني در س و مضطرب هس
ــود. علل و  ــب و روزهاي تعطیل دو چندان مي ش ش
ــن موضوع و دغدغه بانوان  عوامل به وجود آمدن ای
ــف اجتماعي و  ــه را باید در ابعاد مختل ــن زمین در ای
ــافران در  ــي قرار داد. امنیت مس اعتقادي مورد بررس

ــت  ــایل حمل و نقل عمومي از جمله مواردي اس وس
که در قالب امنیت فردي و اجتماعي و مسائل حقوق 
ــهروندي تعریف مي شود و چنانچه این موضوع به  ش
هر دلیل دچار خدشه و تزلزل شود، مفهوم کلي امنیت 
دچار اختالل شده و در نهایت این شهروندان هستند 
ــوند.  ــه با ناامني هاي روحي و رواني روبه رو مي ش ک
ــرایط فیزیكي و روحي خاص در  خانم ها به لحاظ ش
ــیب پذیرترند و تجربه نشان  وضعیت هاي مختلف آس
ــه در برخي از موارد اضطراب هاي موجود در  داده ک
ــادل روحي و  ــهر باعث بر هم خوردن تع ــطح ش س
ــكالت فراواني براي بانوان در  رواني و در نتیجه مش
ــهرها به ویژه شهرهاي بزرگ مي شود. اما از  سطح ش
ــرایط موجود و پایبندي  لحاظ اعتقادي با توجه به ش

ــودن جریان  ــالمي و حاکم ب ــول و قواعد اس ــه اص ب
ــور، مي توان تا حد زیادي اضطراب و  اخالقي در کش
ــي قرار  ــي بانوان را در این موضوع مورد بررس نگران
ــرا که مباحث اعتقادي و ارزش هاي حاکم در  داد،  چ
جامعه در روابط افراد و گروه هاي مختلف تأثیرگذار 
ــت. راه اندازي تاکسي هاي تلفني مخصوص بانوان  اس
ــبكه هاي تاکسیراني با تمامي مخالفت ها و  و ایجاد ش
ــرانجام در کشور اجرایي شد و  موافقان سرسخت س
ــت یک سال از  ــت که بعد از گذش این در حالي اس
ــمگیر  ــتقبال چش ــاهد اس اجراي این طرح، نه تنها ش
ــهر  ــطح ش ــي ها براي تردد در س بانوان از این تاکس
ــب روزي  ــع درآمد و کس ــوان یک منب ــه عن ــه ب بلك
ــیاري از بانواني که از  ــان بس ــتیم. به اذع ــالل هس ح
ــد، مهم ترین ویژگي  ــتفاده کرده ان ــي ها اس این تاکس
ــور زنان به  ــت و حض ــه امنیت اس ــیله نقلی این وس
ــي عالوه بر امنیتي که به همراه  عنوان رانندگان تاکس
ــافران در طول  ــش خاطر مس ــي آورد، موجب آرام م
ــود. به صورتي که براساس داده هاي یک  مسیر مي ش
ــي هاي بانوان بیش  ــق میداني در ارتباط با تاکس تحقی
از نیمي )52/2 درصد( از پاسخگویان در مورد میزان 
ــي ها  ــتم امنیتي این تاکس ــان بخش بودن سیس اطمین
ــورد مطالعه )97/8  ــتر بانوان م رضایت دارند و بیش
ــئونات اخالقي توسط رانندگان  درصد( نیز رعایت ش
ــوب ارزیابي کرده اند.  ــي ها را به میزان خ ــن تاکس ای
ــه نیمي از جمعیت  ــد با توجه به این ک به نظر مي رس
جامعه را زنان و دختران تشكیل مي دهند و مشارکت 
ــتغال و فعالیت هاي اقتصادي روز  ــان در زمینه اش زن
ــاز به رفاه  ــود و متعاقب آن نی ــتر مي ش ــه روز بیش ب
ــي  ــي و گروه ــردي، اجتماع ــطح ف ــي در س اجتماع
ــت؛ در حال حاضر  ــدي خواهد داش روند رو به رش
ــي هاي مخصوص و یا  امكانات رفاهي همچون تاکس
ــر از  ــب با جمعیت این قش ــارک ویژه بانوان متناس پ
ــت، گسترش  ــخگوي نیازهاي آنها نیس جامعه و پاس
ــي بانوان و  ــعه روز افزون امكاناتي نظیر تاکس و توس
یا پارک هاي اختصاصي مي تواند در شرایط کنوني تا 
ــاي امنیت و آرامش خاطر بانوان  حد زیادي در ارتق

اثرگذار باشد.
ــي بانوان  ــه نیازهاي اساس ــم،  توجه ب ــوش نكنی فرام
ــر از جامعه را در بخش هاي  ــارکت این قش زمینه مش
ــارکت بدون دغدغه زنان  مختلف فراهم مي کند و مش
ــطح تولید و  در بازار کار، همواره موجب افزایش س

ــود. ــرانه کل جامعه مي ش درآمد س

زاينده رود
ــدند و در جاده نجف آباد و در چند  ــامان و سمیه وارد اصفهان ش س

کیلومتري منزلشان به علت سرعت زیاد خودرو، دچار حادثه شدند.
سامان و سمیه در دانشگاه با هم آشنا شدند. سمیه دانشجوي رشته معماري 
ــامان رشته عمران بود. آنها در بعضی درس ها همكالسي بودند و کم  و س
ــدند. خانواده هایشان در جریان عالقه این دو جوان  کم به هم عالقه مند ش
قرار گرفتند و قرار گذاشتند پس از اتمام تحصیالتشان با برگزاري مراسمي 
باشكوه آنها را به عقد یكدیگر درآورند. باالخره با هر زحمتي بود این سال ها 
ــپري کردند و زماني را که مدت ها انتظارش را مي کشیدند فرا رسید،  را س
بله زمان برپایي جشن عروسي این زوج نوشكفته و خوشبخت که متأسفانه 
خوشبختي آنان غروبي زودهنگام داشت. مقدمات عروسي خیلي زود فراهم 
ــروس و داماد، کارت دعوت، کیک، میوه و  ــد، رزرو تاالر، خریدهاي ع ش
شیریني و... همه و همه با خوشحالي و شادماني هر دو خانواده تهیه شد و 
به نظر مي رسید تا خوشبختي این دو کبوتر عاشق چیزي نمانده ولي همه 

از اتفاق ناگوار بي اطالع بودند.
جشن عروسي

ــرف و آن طرف  ــمیه بود و همه این ط ــامان و س ــي س  صبح روز عروس
ــئولیتي را که به عهده داشت به  ــي سعي مي کرد مس مي دویدند و هر کس
بهترین نحو ممكن انجام دهد. ماشین توسط برادر داماد براي گل زدن برده 
شد و عروس نیز با خودروي یكي از بستگان به آرایشگاه رفت و خالصه 
تمام کارها و برنامه ها یكي پس از دیگري انجام شد تا این که موقع جشن 
و پایكوبي فرا رسید. همه شادي کنان و بوق زنان راهي تاالر شدند و داماد 
ــي تحویل گرفت  ــس از این که خودروي زیباي عروس را از گل فروش پ
ــق هیچگاه تصور این را هم  ــمت آرایشگاه رفت. این دو پرنده عاش  به س
ــروع زندگي  ــود و ش ــان ش ــي کردند که خودروي عروس ارابه مرگش نم
مشترکشان به این زودي و غم انگیزي به خزان تبدیل شود. سامان و سمیه 
ــان در  با همراهي فیلم بردار و عكاس به آتلیه رفتند و پس از این که کارش
ــد، خوشحال و شادمان از شروع زندگي مشترکشان به سمت  آنجا تمام ش
ــیدن عروس و داماد را مي کشیدند که  تاالر رفتند. در تاالر همه انتظار رس
پسربچه اي دوان دوان خبر رسیدن ماشین عروس را با داد و فریاد بین جمع 
ــور و نشاط زیادي میان جمعیت برپا شد و  اعالم کرد. با اعالم این خبر ش
همه خوشحال از این که این دو جوان عاقبت بعد از چند سال به هم رسیده 
اند، براي استقبال از عروس و داماد آماده شدند. دقایقي بعد عروس و داماد 
دست در دست هم وارد تاالر شدند و با تبریک همه روبه رو شدند و آنها 
نیز از همه حضار به خاطر زحماتشان تشكر و قدرداني کردند. ساعاتي به 
ــن کم کم به پایان نزدیک مي شد و هیچكس  همین منوال گذشت و جش
ــت این چند ساعت را احساس نكرد چرا که همگي غرق در شادي  گذش

ــاط بودند. جشن پایان یافت و حاضرین آماده بدرقه عروس و داماد  و نش
شدند. ماشین ها همگي روشن و منتظر بودند که داماد حرکت کند تا آنها را 

پس از این که چرخي در شهر زدند تا منزلشان بدرقه کنند.
شروع ناتمام ماه عسل

اما انگار عروس و داماد از همان ابتدا با هم قرار گذاشته بودند که بعد از پایان 
عروسي به ماه عسل بروند و فقط خانواده هایشان از این جریان مطلع بودند. 
داماد با همان ماشین به جاده زد و زندگي مشترک این دو با مسافرتي زیبا 
که ما ماه عسل مي نامیمش آغاز شد. چندي را در سواحل زیباي شمال در 
ویالي یكي از دوستان خانوادگي سپري کردند و خالف میل باطنیشان وقت 
ــد و باید راهي اصفهان مي شدند، غافل از این که هیچگاه به منزل   تمام ش

نمي رسند و این خوشي ها آخرین خوشي هاي دنیوي آنان خواهد بود.
سامان تا صبح رانندگي کرده بود و هرچه سمیه به وي اصرار کرد که جایي 
براي استراحت توقف کند گوش نداد و به مسیر ادامه داد تا هرچه زودتر به 

منزل برسند و یكباره تمام خستگي راه را در منزل از تن خارج کند.
حادثه تلخ

سامان و سمیه وارد اصفهان شدند و در جاده نجف آباد و در چند کیلومتري 
منزلشان به علت سرعت زیاد خودرو، دچار حادثه شدند.

حادثه اي که در اثر آن خودروي این عروس و داماد پس از برخورد شدید 
ــان به تیر برق برخورد و در اثر سقوط تیر برق بر روي  ــتگاه نیس با یک دس
ــان باختند. این همه صبر و تحمل، این همه  ــودرو، هر دو نفر در دم ج خ
ــش، این همه خرج و مخارج و این همه شادي و هلهله چه  تالش و کوش
ــي جز راننده در این حادثه مقصر  ــت. به راستي کس پایان غم انگیزي داش
است؟ به نظر من بله! سرنشینان خودروهایي که به مسافرت مي روند نیز 
مي توانند بر کنترل راننده تأثیرگذار باشند. اگر سمیه اصرار بیشتري مي کرد 
و سامان نیز گوش شنوایي داشت هیچگاه خانواده هایشان را در عزاي خود 
ماتم زده نمي کردند. هر انساني اشتباه مي کند و به همین جهت نیز گفته اند 
انسان جایزالخطاست. پس اگر متوجه اشتباهت شدي و دیدي که با رفتار 
ــت جان خود و دیگران را به خطر بیندازي پس  و عملكرد خود ممكن اس

همانجا توقف کن و پس از کمي تأمل، تصمیم درست بگیر.
هشدار

ــاهد حوادث  ــاني پلیس اصفهان، ما هر روز ش  به نقل از پایگاه اطالع رس
تلخ رانندگي هستیم که به دلیل خواب آلودگي، تخطي از سرعت مطمئنه و 
عدم توانایي راننده در کنترل وسیله نقلیه رخ داده و از کنار آن ساده و گذرا 
مي گذریم اما جا دارد که به این علت ها توجه کرده و سعي کنیم عامل را 
شناسایي و برطرف کنیم. اگر خسته ایم بعد از کمي استراحت به مسیرمان 
ــرل و قوانین و مقررات را که  ــرعت باال رفت آن را کنت ادامه دهیم، اگر س

ضامن سالمتي ما هستند رعایت کنیم.

اخبار

جامعه

برخي مسافران تاكسي ها، خط قرمز را نمي شناسند

از ماه عسل به كجا 

 افزايش 5درصدي پسماند هاي پالستیکي
 اصفهان در سال جاری

ــهرداری اصفهان گفت: در سال  ــازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد ش مدیرعامل س
جاری پسماند های پالستیكی و پلیمری موجود در اصفهان پنج درصد رشد داشته 
ــتیكی از دالیل این موضوع محسوب  ــتفاده زیاد مردم از وسایل پالس ــت و اس اس

می شود.
تیمور باجول با اشاره به افزایش مصرف پالستیک در اصفهان اظهار کرد: در حال 
ــتفاده مردم از وسایل و ظروف پالستیكی افزایش یافته و افزایش  حاضر میزان اس
ــهر ها به یكی از بزرگ ترین مشكالت موجود در  ــطح ش ــتیک در س مصرف پالس
ــماند های پالستیكی در سال جاری  ــده است. وی به افزایش پس جامعه تبدیل ش
ــاره کرد و افزود: در سال گذشته پسماند های پالستیكی نسبت به سال گذشته  اش
ــماند  ــت و به صورت روزانه حدود 12 درصد پس ــته اس پنج درصد افزایش داش

پالستیكی و پلیمری در اصفهان تولید می شود. 
مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان با اشاره به میزان 
ــتیكی که به صورت روزانه در اصفهان تولید می شود، تصریح  ــماند های پالس پس
ــتیكی در شهر اصفهان  ــماند پالس ــال جاری روزانه حدود 120 تن پس کرد: در س
ــهر ها افزایش می یابند. وی به  ــاالنه این پسماند  ها در سطح ش ــود و س تولید می ش
میزان این پسماند ها در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در سال گذشته روزانه 
حدود 110 تن پسماند پالستیكی و پلیمری در شهر اصفهان تولید شده و در سال 
جاری این میزان با رشد پنج درصدی روبه رو شده است. به نقل از فارس، باجول 
ــاره به ضرورت کنترل مصرف پالستیک در جامعه تأکید کرد: مسئوالن باید  با اش
ــتیكی را در سطح  ــب در جامعه میزان مصرف مواد پالس با ارائه راهكار های مناس
شهر ها کاهش دهند. وی اضافه کرد: استفاده از کیسه های پارچه ای در زمان خرید 
ــطح شهر ها  ــتیكی در س از راهكار های ویژه به منظور کاهش مواد و ظروف پالس
ــطح جامعه و میان مردم فرهنگ سازی  ــود و این موضوع باید در س مصوب می ش

شود.

در پنج ماهه نخست سال جاری صورت گرفت؛
ثبت بیش از 5 درصد والدت های كشور 

در استان اصفهان
ــزار و 676 واقعه والدت در  ــاری، تعداد 31 ه ــال ج ــت س در پنج ماهه نخس
ــد متولدین  کل  ــن عدد معادل 5/58 درص ــید که ای ــتان اصفهان به ثبت رس اس

کشور است.
ــال در  ــتان اصفهان گفت: در مدت پنج ماه ابتدای امس مدیر کل ثبت احوال اس
ــدند که از این تعداد 31 هزار و  ــور، 566 هزار و 718 نوزاد متولد ش کل کش
ــم برابر با 5/58 درصد نوزادان  ــتان اصفهان بوده و این رق 676 والدت در اس

ــت. ــور اس ــده در کل کش متولد ش
ــر متولد  ــاره به این که تعداد نوزادان پس  به نقل از ایمنا، محمود علی پور با اش
ــتر از  ــتان اصفهان، 968 نفر بیش ــال جاری در اس ــده در پنج ماهه ابتدای س ش
دختران است، افزود: از تعداد 31 هزار و 676 نوزاد متولد شده در این مدت، 
16 هزار و 322 نوزاد پسر و 15 هزار و 354 نوزاد دختر بوده اند. وی در ادامه 
ــده در شهرها و روستاهای استان اصفهان  تصریح کرد: تعداد نوزادان متولد ش
نیز در این مدت به ترتیب 28 هزار و 457 و سه هزار و 219 نفر است. مدیر 
ــت: تعداد متولدان استان اصفهان در  ــتان اصفهان اظهار داش کل ثبت احوال اس

ــت. ــال 88، 73 هزار و 591 نوزاد بوده اس ــال 89، 73 هزار و 772 و در س س

زاينده رود
ــان با اعالم خبر بهره  ــهرداري اصفه معاون حمل و نقل و ترافیک ش
ــده، گفت: در طول  ــي از خط یک BRT در چند روز آین ــرداري آزمایش ب
ــه هزینه اي پرداخت  ــهروندان هیچ گون ــي این خط، ش بهره برداي آزمایش

نخواهند کرد.
مصطفي نوریان با اشاره به لزوم ارتقاء جایگاه حمل و نقل عمومي اصفهان 
ــهروندان، اظهار داشت: سیاست حوزه حمل و  ــتر احترام به ش به عنوان بس
ــل و نقل عمومي به  ــعه حم ــهر، توس نقل و ترافیک در مباحث ترافیكي ش
ــت که مفهوم بنیادي  عنوان اولویت و ارتقاء کیفیت خدمات این بخش اس
ــرم حمل و نقل و ترافیک  ــهروند به عنوان رأس ه آن احترام به جایگاه ش
است، بر این اساس ضمن پوزش به لحاظ تأخیر چند روزه در بهره برداري 
ــي  ــاند تا پایان دوره آزمایش ــهروندان مي رس خط یک BRT، به اطالع ش
ــهروندان اخذ نمي شود. وي از جمله  هیچ گونه هزینه اي بابت کرایه از ش
ــان را عدم اطالع  ــهر اصفه ــكالت مربوط به احداث خطوط BRT ش مش

ــان کرد: با راه اندازي  ــهروندان از ویژگي هاي این خطوط عنوان و اذع ش
خطوط اتوبوس تندرو به طورحتم شهروندان اصفهاني شاهد خدمات نوین 
و کارآمد سامانه حمل و نقل عمومي خواهند بود. به نقل از روابط عمومي 
ــهرداري، معاون حمل و نقل و ترافیک با  معاونت حمل و نقل و ترافیک ش
ــاره به دالیل اجراي پروژه BRT در مسیر رینگ دوم، تصریح کرد: این  اش
ــیر از جمله خیابان هاي پر تراکم شهر اصفهان است که به لحاظ حجم  مس
ــترین تعداد اتوبوس را به خود اختصاص و تردد وسایل  باالي مسافر، بیش
نقلیه شخصي و اتوبوس هاي شرکت واحد عالوه بر افزایش میزان ترافیک 
ــفر حمل و نقل عمومي و  و تأخیر در این خیابان، موجب افزایش زمان س
ــا راه اندازي خطوط BRT و حذف  ــهروندان بود که ب بالطبع نارضایتي ش
دیگر خطوط اتوبوس، این مشكالت کاهش خواهد یافت. نوریان از جمله 
ــراني و  ــرعت ناوگان اتوبوس ویژگي هاي BRT را افزایش 50 درصدي س
ــان  ــتگاه عنوان و خاطرنش ــافر در ایس کاهش 80 درصدي زمان انتظار مس
ــافر خطوط BRT، این  کرد: با توجه به امكان افزایش 4 برابري حجم مس

ــافران ورودي به اصفهان و بالعكس و همچنین  خط به سهولت تمامي مس
شهروندان جنوب غرب اصفهان را پوشش مي دهد. وي با اشاره به کارایی 
ــت: در  و عملكرد خطوط BRT در عرصه حمل و نقل عمومی اظهار داش
ــامانه به عنوان کارآمدترین و مؤثرترین سامانه حمل و  ــال 2001 این س س
نقل عمومی شناخته شده که با پیش بینی های انجام شده این خط می تواند 
ــافر در ساعت را سرویس دهي نماید. معاون حمل و نقل و  تا 25هزار مس
ــعه شهر و افزایش  ــهرداري اصفهان اضافه کرد: با توجه به توس ترافیک ش
حجم خودروهای شخصی به علت ورود سالیانه 700 هزار دستگاه خودرو 
ــهیالت حمل ونقل عمومی و محدودیت تردد  به شهر، راهكار افزایش تس
ــایل نقلیه شخصی و تک سرنشین منطقی ترین گزینه مدیریت ترافیک  وس
شهر اصفهان است. نوریان در پایان با اشاره به آغاز مهرماه و افزایش حجم 
سفرهای شهری و تردد دانش آموزان توصیه کرد که رانندگان وسایل نقلیه 
ــوزان را فراهم کنند تا  ــرعت مجاز، ایمنی دانش آم ــا رعایت قوانین و س ب

خانواده ها در سفرهای شهری فرزندانشان آسوده خاطر باشند. 

حوادث

پرونده اختالس دانشگاه هنر
 در حال بررسي است

 کیمی��ا    فرهن��گ
ــرقت مالي ــت: پرونده س ــتان اصفهان گف ــالب اس ــي و انق ــتان عموم  دادس
ــه دادگاه نرفته و در  ــان هنوز ب ــگاه هنر اصفه ــي از دانش ــارد ریال 6/5 میلی

ــت. ــي اس مرحله بررس
ــگاه بوده  ــت دانش ــي افزود: تكمیل پرونده بر عهده اطالعات و حراس حبیب
ــور را  ــد متهمان قصد خروج از کش ــخص ش که در بازجویي هاي اولیه مش

ــته اند.  داش
ــان کرد:  ــتان اصفهان نیز درباره این پرونده خاطرنش رئیس پلیس آگاهي اس
ــت پس از سرقت دسته  ــگاه اس ــاله و از کارکنان دانش متهم که فردي 32 س
ــغ 6/5 میلیارد ریال را از  ــگاه مبل ــئول مالي دانش ــک و جعل امضاي مس چ

ــت. ــت کرده اس ــگاه برداش ــاب دانش حس
ــط متهم صرف  ــده توس ــین زاده افزود: این مبلغ اختالس ش ــرهنگ حس س
ــغ که به دلیل باال  ــتگیري وي تمامي این مبل ــده که پس از دس خرید طال ش
ــگاه بازگشته  ــاب دانش ــته به حس رفتن قیمت طال افزایش قابل توجهي داش

است.
ــگاه در جریان این اختالس قرار  ــته عوامل دانش وي گفت: در یک ماه گذش
ــته است و با  ــیدگي به آن را برعهده داش ــت دانشگاه رس ــتند و حراس داش

ــد. ــتگیر ش ورود پلیس از حدود یک هفته پیش متهم متواري دس
ــرهنگ حسین زاده با بیان این که متهم همدستاني داشته و نتیجه تحقیقات  س
ــد گفت: هم اکنون  ــدن اطالعات اعالم نخواهد ش ــن افراد تا کامل ش از ای
ــایي دیگر همدستان متهم در  ــتر و شناس ــي بیش پرونده اختالس براي بررس

ــت. ــي اس پلیس آگاهي اصفهان در حال بررس

دستگیري هکر جوان در اصفهان  

زاينده رود
ــامانه هاي  ــي از س ــر مجاز به یك ــي غی ــا هک و دسترس ــردي که ب ف

ــد.  ــتگیر ش ــال انبوه پیامک کرده بود دس مخابراتي اقدام به ارس
سرهنگ ستار خسروي  رئیس پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات استان اصفهان 
ــامانه یكي از  ــي غیرمجاز فرد یا افرادي به س ــت: در پي هک و دسترس اظهار داش
ــرکت هاي فني مهندسي مجري ارسال انبوه پیامک و ارسال تعداد زیادي پیامک  ش
ــهروندان و دادخواهي مسئوالن این  ــامانه به تلفن همراه ش تبلیغاتي از طریق این س
ــتور کار مأموران و متخصصین این پلیس  ــرکت، موضوع به صورت ویژه در دس ش
ــازي ادله الكترونیک جرم، سامانه  قرار گرفت. وي افزود: با جمع آوري و مستندس
ــخص شد متهم دراولین  ــي بازنگري و مش اینترنتي مربوطه به صورت فني و پلیس
ــترکین همراه اول سطح شهر ارسال کرده  اقدام چندین هزار پیامک تبلیغاتي به مش
ــت به نقل از مرکز اطالع رسانی پلیس، این مقام مسئول تصریح کرد: در نهایت  اس
ــتندات الكترونیكي جمع آوري شده و اقدامات فني  ــي مدارک و مس پس از بررس
صورت گرفته متهم که » حسین_ ف« 29 ساله نام دارد شناسایي و با هماهنگي مقام 
قضایي در عملیاتي ویژه دستگیر شد. رئیس پلیس فتا استان اصفهان در ادامه گفت: 
با انتقال نامبرده به این پلیس متهم در بازجویي هاي اولیه به صراحت به بزه انتسابي 
ــیر  ــروي« با بیان این که متهم به همراه پرونده جهت س ــرهنگ »خس اقرار کرد. س
 مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي شد خاطر نشان کرد: افرادي که فكر مي کنند 
ــت بزنند  ــه ارتكاب جرم دس ــازي و اینترنت ب ــاي مج ــد از طریق فض ــي توانن م
ــور مقابله  ــازی به منظ ــه پلیس فضاي مج ــتباهند چرا ک ــد در اش ــي بمانن و مخف
ــودجو و  ــد داد عده اي س ــده و اجازه نخواه ــدازي ش ــي راه ان ــم اینترنت ــا جرای  ب
فرصت طلب با اقدامات خود به منافع و حقوق دیگران آسیب بزنند بنابراین کاراگاهان 
ــدار و قاطعانه برخورد  ــاي مجازي با اقت ــن پلیس با متخلفان فض ــان ای  و متخصص

خواهد کرد.

استفاده رايگان از خطوط BRT در دوره بهره برداري آزمايشي

مقصر کيست اعتراف به قتل كارگر افغاني پس از 6ماه
ــتان که همكار  ــه افغانس مرد جوان تبع
ــاختمانی نیمه کاره به قتل  خود را در س
ــانده بود پس از 6 ماه انكار جنایت،  رس

به قتل اعتراف کرد.
ــال هفت  ــح اولین روز فروردین امس صب
ــه خونین و  ــه افغانی با صحن کارگر تبع
ــد غرق به خون یكی از همكارانشان  جس
به نام شمس اله روبرو شدند و در تماس 
با مرکز فوریت های پلیسی 110 مأموران 
ــری را از این جنایت آگاه کردند. با  کالنت
ورود کارآگاهان بررسی صحنه تشخیص 
هویت و افسر ویژه اداره قتل پلیس آگاهی 
ــیک دادسرای جنایی،  به همراه قاضی کش
بررسی های تخصصی در خصوص این جنایت آغاز شد. به نقل از سایت پلیس 
تحقیقات اولیه حكایت از آن داشت که شمس اله بدون هیچ مشكل و یا درگیری 
و اختالف با همكارانش در آخرین ساعات شب و به همراه مابقی خوابیده، اما با 
ضربات چاقو دیگر از خواب برنخواسته است. ضربات چاقو آنقدر عمیق و کاری 
 بوده که هیچ یک از دوستانش صدای ناله یا فریاد وی را هم نشنیدند. در بررسی های
ــت، چاقویی در جیب یكی از کارگران  ــده و نمونه برداری از محل جنای انجام ش
ــت آمد که به عنوان یكی از ابزارهای احتمالی وقوع جرم توسط کارآگاهان  به دس
بررسی صحنه تشخیص هویت به پلیس آگاهی منتقل شد. با انجام آزمایش هایی 
روی وسایلی که از محل وقوع به دست آمده بود، معلوم شد چاقو باوجود شسته 

شدن، دارای آثاری از خون بوده که با مشخصات خون مقتول همخوانی دارد.
ــق به یكی از آنان به نام  ــا توجه به اظهارات کارگران حاضر، متعل ــن چاقو ب ای
شكراله 20 ساله بود. با دستور قاضی پرونده شكراله با قرار بازداشت موقت به 
اداره دهم پلیس آگاهی منتقل شد. این کارگر جوان با توجه به این که چاقوی 
به دست آمده و آلت قتاله، متعلق به او بود، از ابتدای تحقیقات پلیسی و نزدیک 
به شش ماه پس از قتل با انكار ارتكاب جنایت، ادعا می کرد من هیچ اطالعی 
از وقوع جنایت ندارم من هم مثل بقیه افراد در آن لحظه خواب بودم. با توجه 
ــدن دالیلی جدید، متهم در  ــت آم ــه بازجویی ها و تحقیقات متعدد و به دس ب
ــهریور ماه اعتراف به قتل همكارش کرد و گفت: من خواب بودم  نیمه دوم ش
ــدم شمس اله نسبت به من نظر بدی دارد. از جایم بلند شدم و به  که متوجه ش
ــر و صورتم زدم و لحظاتی بعد، در حالی که  بیرون از اطاقک رفتم. آبی به س
ــتم. چاقویم را برداشتم و به  افكاری به ذهنم خطور کرده بود به خوابگاه برگش
سمت  شمس اله که خودش را به خواب زده بود رفتم. وی ادامه داد: خواستم 
ضربه اول را طوری بزنم که هیچ صدایی از او به گوش کسی نرسد و دوستانم 
ــوند. همین کار را کردم. ضربه اول را به ناحیه قلب او  متوجه این موضوع نش
ــوم ضربات بعدی را نیز محكم وارد  زدم و برای این که از مرگ او مطمئن ش
ــی بیدار نشد. چون شب عید بود و پس از یک روز سخت کاری به  کردم. کس

خاطر شب عید تا دیر وقت همه بیدار بودند و خوابشان سنگین بود.
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با 49 اثر برگزيده در جشنواره عکس صربستان؛
عکاسان اصفهان در مجامع بین المللی درخشیدند

فرهنگ و هنر
تلویزیون خبر

کتاب و کتاب خوانی

تئاتر

برای پخش از شبکه الکوثر؛
سريال »درخت معرفت« به زبان عربی دوبله شد

ــریال تلویزیونی »درخت معرفت« به کارگردانی سپهر محمدی برای پخش از  س
ــریال درخت معرفت  ــد. به تازگی دوبله س ــبكه الكوثر به زبان عربی دوبله ش ش
ــیده است و پخش آن از شبكه الكوثر  ــپهر محمدی به اتمام رس به کارگردانی س
ــاختاری اپیزودیک دارد و در هر قسمت از  ــد. درخت معرفت س آغاز خواهد ش
ــی اخالقی و پندآموز  ــتانی جذاب و آموزنده که دارای محتوای ــریال، داس این س
ــبكه های تلویزیون صورت  ــریال از یكی از ش ــت روایت می شود. پخش س اس
ــكاری دارند،  ــریال هم ــاخت س ــت. تعدادی از عواملی که در س ــد گرف خواه
ــنده،کارگردان و تهیه کننده: سپهر محمدی، مدیر تصویربرداری:  عبارتند از: نویس
ــنگ بنایی، مدیر تولید: افشین سلیمان پور، دستیار اول و برنامه ریز: محمد  هوش
ــیقی: محمد ضیایی، تدوین: وحید بهبودی، صدا بردار: احسان  صادقی راد، موس

صابریان، مدیر تدارکات: حمید اصالنی.

به کارگردانی نادر مقدس؛
پايان تصويربرداری »گنجینه جواهرپشته« 

در جنگل های شمال
تصویربرداری فیلم تلویزیونی »گنجینه جواهر پشته« به کارگردانی نادر مقدس و 
تهیه کنندگی افسانه منادی اواخر هفته گذشته در جنگل های گیالن به پایان رسید 
ــم در قلعه رودخان،  ــت. تصویربرداری فیل ــن تصاویر در حال انجام اس و تدوی
ــه تصویربرداری  ــد و پس از 26 جلس جنگل های گیالن و منطقه فومن انجام ش
ــط  ــید. تدوین فیلم هم اینک توس ــته )جمعه 25( به پایان رس ــر هفته گذش اواخ
ــازنده موسیقی فیلم  ــت. هنوز صداگذار و س محمدرضا خندان در حال انجام اس
ــت اما در فیلم از ملودی های خاص مربوط به منطقه گیالن  ــده اس مشخص نش
ــتان یک گروه باستان شناس را روایت می کند که  ــتفاده خواهد شد. فیلم داس اس
ــوند. اهالی گمان می کنند که در روستایشان گنج پیدا شده  ــتایی می ش وارد روس

ــود  که این موضوع باعث می ش
ــكار  ــمنی های قدیمی، آش دش
ــود. به دنبال مشخص شدن  ش
ــتانی مهم  ــک اثر باس وجود ی
ــده  ــتا، اهالی متحد ش در روس
ــتای خود  ــی روس ــه آبادان و ب
ــم  فیل ــن  ای در  ــد.  می پردازن
ــقایق دهقان، ژوبین مقدس،  ش
ــاقی زینتی،  ــی، س هادی قمیش
ــرداد پیرنیا و  عباس بحری، مه
ــه ایفای نقش  ــدی مهربان ب مه
از عواملی  می پردازند. تعدادی 
ــاخت فیلم همكاری  که در س

ــادر مقدس، تهیه کننده:  ــیوا کاظمی، کارگردان: ن ــنده: ش دارند، عبارتند از: نویس
افسانه منادی، مجری طرح: افسانه منادی، مدیر تصویربرداری : فریدون شیردل، 
مدیر برنامه ریزی: انوشه منادی، مدیر تولید: ناصر مقدس، طراح صحنه و لباس: 
ــین تقوی، منشی صحنه: نسرین منادی، طراح گریم:  نادر مقدس، صدابردار: حس
ــته« محصول گروه  ــر. »گنجینه جواهر پش ــا طیب طاه امیر ترابی، عكاس: مهس

علمی، فرهنگی مرکز سیما فیلم است.

آمادگي دوازده استان كشور 
براي میزباني از رپرتوآر تئاتر مقاومت

ــتان کشور در آستانه هفته گرامیداشت دفاع مقدس براي میزباني از رپرتوآر  دوازده اس
ــوند. استان هاي خوزستان، تهران، خراسان شمالي، اصفهان،  تئاتر مقاومت آماده مي ش
خراسان رضوي، گلستان، اردبیل، گیالن، چهارمحال و بختیاري، کرمانشاه، کهگیلویه و 
بویراحمد و لرستان براي میزباني از نمایش هاي رپرتوار تئاتر مقاومت آماده مي شوند. 
بر پایه این خبر، در رپرتوار تئاتر مقاومت تاالرها و سالن هاي نمایشي سایه، قشقایي، 
کارگاه نمایش، ایرانشهر و برج آزادي در تهران و سالن هاي استاد فرشچیان )اصفهان(، 
ــتان(، امام رضا)ع( )مشهد(، آفتاب  ــن )بجنورد(، فخرالدین اسعدگرگاني )گلس گلش
ــهرهاي اردبیل، بروجن و شهرکرد مكان هاي اجراي  ــالن هاي نمایشي ش )اهواز( و س
نمایش هاي معرفي شده اند. مدیریت ارتباطات و رسانه هاي جشنواره بین المللي تئاتر 
مقاومت عناوین نمایش هاي رپرتوار مقاومت و شهرهاي میزبان را به این ترتیب معرفي 
کرد: تمام صبح هاي زمین، حسین مسافرآستانه در تماشاخانه ایرانشهر)تهران(، خاموشي 
ــاخه گل با بوي وارتان، علي جوالیي  ــایه )تهران(، یک ش دریا، نیما دهقان در تاالر س
درکارگاه نمایش)تهران(، پوکه هاي برنجي، زري عماد درتاالر قشقایي)تهران(، انتظار 
ــالن استاد فرشچیان )اصفهان(، محرم زنده است،  با بوي نرگس، علیرضا حنیفي درس
ــن )بجنورد(، کانال کمیل، کوروش زارعي در  ــالن گلش یعقوب صدیق جمالي در س
ــعد گرگاني )گرگان(، زندگي جاي دیگریست، سعید تشكري در  تاالر فخرالدین اس
 تاالرامام رضا)ع( )مشهد(، یزرا، سیدصادق فاضلي در تاالرآفتاب )اهواز(، ژیلي پیلي و 
عروسک های شیرین، احمد سلیماني در برج آزادي )تهران(، کنار، غالمرضا جهان پا 
ــان رضوي(، خط سرخ، سعید خادمي) اسفراین(، که را بنویسم که را ننویسم،  )خراس
جاوید رخشاني)اردبیل(، مالقات در ساعت 7 ، محمد رسائلي )رشت(، باید راهي باشه، 
احمد مرداني بروجني)بروجن(، با من حرف نمي زني چرا؟، کامران شهالیي )کرمانشاه(، 
مرگ ناصري، حسین عبداللهي)اصفهان(، سكوت سنگین خاکستري، سلماز همت زاده 
و نوید جعفرزاده )شهرکرد(، خیزران چشم هایت، نیما گودرزي)تهران(، سكوت سپید، 
محمد بي ریا )مشروط()تهران(، هبوط به رنگ همیشه، یداله شعبان)خرم آباد(. گفتني 
ــهریور آغاز مي شود تا 28 آبان ماه )زمان  ــت که رپرتوآر تئاتر مقاومت که از31 ش اس

برگزاري جشنواره( و به تدریج در شهرهاي ایران ادامه خواهد یافت.
ــب رپرتوآر  ــنواره تئاتر مقاومت در قال ــزاري جش ــتاد برگ ــط س این نمایش ها توس
تئاترمقاومت در جهت گرامیداشت و تجلیل هفته دفاع مقدس بر روي صحنه خواهند 
ــنواره سراسري تئاتر مقاومت، انقالب و دفاع مقدس در قالب  رفت. سیزدهمین جش
بخش  هاي مسابقه صحنه اي، بین الملل، مسابقه آثار عروسكي و کودک و نوجوان، ویژه، 
خیاباني، تلویزیوني و تولید نمایشنامه و نمایشنامه خواني به همت بنیاد فرهنگي روایت 
معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به دبیري حسین پارسایي از 28 آبان تا 

3 آذر همزمان با هفته بسیج برگزار مي شود.

همه چیز در تئاتر به سمت سادگي مي رود
یک کارگردان تئاتر کودک گفت: در هر صفحه از نمایشنامه باید یک اتفاق جدید بیفتد. 
ــنا،  ــد نیاز که این روزها نمایش »هي، تو« را بر روي صحنه دارد، در گفتگو با ایس امی
اظهار کرد: در نمایشنامه باید یک اتفاق جدید در زمینه نمایشنامه، بازیگري، کارگرداني، 
موسیقي یا دکور بیفتد. دکور من در این نمایش داربست است که فضا را ثابت مي کند 
و هیچ چیز تغییر نمي کند. وي افزود: در دکور کار کودک، بیشتر دیده ایم که همه چیز 
عوض مي شود. در دکور این نمایش هم عناصري از باالي صحنه مي آید که مي تواند به 

من در این قضیه کمک کند و جلوي سكون صحنه را بگیرد. 
نیاز بیان کرد: استفاده از قصه هاي تودرتو توسط برخي کارگردان هاي تئاتر کودک در 
ــت، اما دیگر امروزه مقداري این ایده دست کاري شده است. در سال  اصفهان، بد نیس
ــیندرال، حسن کچل،  ــي به نام »قصه هاي ناتمام« کار کردم که چند قصه س 84 نمایش
مبارک و پهلوان پنبه با هم تلفیق شده بود. این بازي با قصه ها و از دل آنها چیزي جدید 
 درآوردن، اکنون مقداري نخ نما شده و باید رو به جلوتر برویم و مخاطب را جدي تر

 بگیریم. 

از کوچه پس کوچه های خیابان ابن سینا که گذر کنی 
صدای چكش هایی که هر کدام بر چوبی ضربه می زند 
ــوی  تا هنری را نقش بندد در هم آمیخته و راه را به س
ــان می دهد. قدم  ــرایی بزرگ در بن بست نیلی نش س
ــم کار می کند  در حیاط بزرگی می گذاریم که تا چش
ــت از چوب های قطور. گویی اینجا  ــط آن پر اس وس
تنها چوب فروشی رونق دارد. به گزارش ایسنا، سرای 
ــراهای بزرگ و تاریخی اصفهان  جمیالن از جمله س
ــت که هر چند دیگر از شاخصه های معماری آن  اس
خبری نیست، اما همچنان مكان و مأمنی است برای 
مشاغلی که از گذشته های دور در اصفهان رواج داشته 
و امروز در سراهای بزرگ شهر همچون معماری این 

سراها سر در گریبان فراموشی فرو برده اند.
ديگر کمتر کسی به سراغ منبت کاری می آيد

ــبت کوچک و  ــرای جمیالن حجره به نس ابتدای س
تودرتویی قرار دارد که چوب های منقش به منبت را 
ــه های خود جای داده است. مهدی احمدی  در قفس
ــتان  ــره خود در آفتاب روبه غروب تابس مقابل حج
ــی را حكاکی و  ــت و هر از مدتی چوب ــته اس نشس
نقش ها را به دقت نگاه می کند. این هنرمند می گوید: 
ــرای جمیالن دو طبقه بود، این قدر  ــال قبل س 20 س
ــد.  ــد تا طبقه دوم خراب ش ــیدگی نكردن به آن رس
احمدی به چوب های منبت کاری شده اشاره می کند 
ــت است و بیشتر آنها  و می افزاید: اینها همه کار دس
ــت که برای درهای  ــات قرآن و با چوب گردو اس آی
مساجد می سازم. او یک تابلو »انا مدینه« نشان می دهد 
و می گوید: خطش فضائلی است و منبت هر آیه به آیه 
بسیار وقت می برد. این هنرمند هیچ شاگردی ندارد و 
می گوید: امروز دیگر کمتر کسی به سراغ منبت کاری 
می آید مگر این که به این هنر عالقه داشته باشد، هر 
چند اکنون بیشتر جوان ها جذب زرگری می شوند. او 
با بیان این که دیگر هنر منبت هم با این وضعیت روبه 
فراموشی است، می افزاید: باید دولت کارگاهی درست 
ــته  کند و از تجربه صنعت کاران و هنرمندان این رش
استفاده کند. احمدی یک چوب منبت کاری شده را 
ــان می دهد و می گوید: دیگر کسی نمی تواند این  نش

طرح ها را بكشد.
خود ما هم اشتیاق ادامه کار را نداريم

دیوارهای ردیف باال دور تا دور سرا کاشی کاری شده 
ــمت ها اثری از این کاشی ها  ــت اما در بیشتر قس اس
نیست. در گوشه ای از حیاط سرای جمیالن یک قطعه 
ــنگ حجاری شده با نقش گل بوته شكسته است.  س
ــاه ثنایی  ــتگاهی ما را به حجره ابراهیم ش صدای دس
ــال است که به گفته خودش تولید  می برد. او 30  س
ــاه ثنایی دستگاه را خاموش می کند و  نقره می کند. ش

ــه های پرداخت نشده را نشان می دهد و  قندان وکاس
ــپس پیچ و مهره  می گوید: اینها زیر قلم می رود و س
می شود و بعد آنها را پرداخت می کنیم. این صنعت کار 
که از سال 1384 فعالیتش را در سرای جمیالن ادامه 
داده است، می گوید: قدمت این سرا به دوره سلجوقی 
می رسد. او که بیشتر مشتری هایش از خیابان چهار باغ 
ــتند، ادامه می دهد: هنوز برای قلم  باال و یا تهران هس
ــاگرد می آید اما برای نقره سازی حتی خود ما  زنی ش
هم اشتیاق ادامه کار را نداریم مگر این که تولیدات را 
صادر کنیم چون با وضعیت فعلی تنها مغازه دار سود 
ــاه ثنایی بیمه اش را نشان می دهد و  می برد. ابراهیم ش
می گوید: پس از 30 سال کار در این حرفه اعالم کردند 
که اگر می خواهید بیمه شوید باید بروید فنی وحرفه ای 
امتحان دهید. او با اشاره به بیمه اش که تنها پنج سال 
اعتبار دارد، می افزاید: ببینید ما که تولید نقره می کنیم و 
هنرمان جهانی است چقدر دربه در شده ایم که بیمه ما 

زیر مجموعه صنف قالی بافان است.
زمانی قرار بود طبقه دوم سرا بازسازی شود

ــت،  ــت و هیچ خبری از تردد نیس ــرا خلوت اس س
احساس می کنی خارج از شهر هستی آدم های سرای 
جمیالن خودشان هستند و صدای چكش و چوبشان. 
ــی بزرگ و  ــی از حجره ها درهای چوب ــک یك نزدی
ــرار دارد. وارد حجره  ــنگین ق قدیمی با کلون های س
که می شویم مانند یک موزه کوچک با اشیای قدیمی 
ــده فضا را پر کرده است.   ــت و بوی چوب اره ش اس

چندین ترازوی قدیمی به سقف حجره آویزان است 
ــای پهلوانی کنار دیوار. نعمت اله تحویلیان  و وزنه ه
20 سال است که در این سرا نجاری می کند. او سابقه 
سرا را باالی 100 سال می داند و می گوید: اینجا قصر 
ــه آن جمیالن هم می گویند. این  »ُچمالن« بوده که ب
نجار ادامه می دهد: در راهروی سرا، یک آب نما بوده 
ــت  و وسط حیاط نیز که امروز  که تخریب شده اس
ــود که به تدریج  ــت یک چرخ چاه ب جز چوب نیس
ــک و بعد هم تخریب شد. تحویلیان می افزاید:  خش
ــت و چون پیش  ــرا موقوفه حاج مهدی خان اس س
ــیاری از حجره های اطراف چوب فروش  از این بس
ــتند و  ــط حیاط گذاش ــان را وس بودند چوب هایش
ــع نكردند. او می گوید: زمانی قرار بود طبقه دوم  جم
ــود اما هیچ کس توجهی نكرد. در  ــرا بازسازی ش س
قسمتی از دیوار حجره نعمت اله تحویلیان عكس های 
اشخاصی از بریده های جراید چسابنده شده است او 
در خصوص این عكس ها می گوید: در سرای جمیالن 
شغل های بسیاری وجود داشت که امروز دیگر نامی 
ــازی، بافندگی پارچه،  ــت مانند قاشق س  از آنها نیس
سرچپق سازی و.... این تصاویر استادکارهای معروفی 
است که زمانی در این سرا فعالیت داشتند. از در آهنی 
سرایی که هیچ نام و نشانی بر سر درآن نیست خارج 
می شویم. سرای جمیالن سال هاست که به فراموشی 
ــه، هر چند هر روز زندگی با صدای هنرهایی که  رفت

هنوز نفس می کشند در آن جاری است.

ــنواره  حضور پر رنگ کانون عكس اصفهان در جش
ــده، برگ زرینی  ــا 49 اثر برگزی ــتان ب کودک صربس
 دیگر را به کتاب قطور افتخار آفرینان اصفهانی اضافه 

کرد.
 

ــش عكاسان  ــان اصفهان از درخش مدیر خانه عكاس
ــر داد و اظهار  ــتان خب ــنواره صربس اصفهانی در جش
داست: سی و پنجمین جشنواره عكس کودک 
ــر برای  ــتان، فرصتی دیگ صربس
ــان توانمند  درخشش عكاس
ــم کرد. وی  اصفهانی فراه
افزود: این جشنواره معتبر 
بین المللی، که برای سی و 
ــن دوره متوالی، با  پنجمی
نظارت فدراسیون جهانی 
ــاپ( و  ــی )فی هنر عكاس
آمریكا  ــان  عكاس ــن  انجم
برگزار شد، نتایج خود را اعالم 
کرد و در این جشنواره، 9هزار و 810 
ــور مختلف حضور  ــر از 742 عكاس و از 64 کش اث
ــتند که در نهایت کانون عكس اصفهان با 49 اثر  داش

ــید.  برگزیده در این صحنه بین المللی خوش درخش
سیامک تراکمه زاده اسامی هنرمندانی که در این جشنواره 
حضور داشتند را اعالم کرد و گفت: محمدرضا مومنی 
با 12 اثر برگزیده، اصغر صامتی با هفت اثر برگزیده، 
بیتا رهنما با هفت اثر، هادی عسگری با پنج اثر، ابراهیم 
ــیری چهار اثر، حسین  باختری با چهار اثر، صفا پیرش
شجاعی منش با سه اثر، عرفان شعرا با سه اثر برگزیده، 
احمد رضا نقی زاده با دو اثر برگزیده و نیلوفر یمینی با 
دو اثر برگزیده هنرمندانی هستند که در این جشنواره 
ــته اند. وی با ابراز رضایت از فعالیت های  حضور داش
ــان اصفهان بیان داشت: از  اخیر اعضای کانون عكاس
طرف تمام اعضای کانون عكس اصفهان به این عزیزان 
تبریک می گویم و موفقیت های آتی را از درگاه خداوند 
بزرگ برای ایشان خواستارم و امیدوارم درخشش های 
کانون عكس اصفهان در مجامع عكاسی و بین المللی 

همچنان روز افزون باشد.

مرمت قلعه نهچیر در مباركه به 
سه میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

ــراث  می اداره  ــس  رئی
ــتان  شهرس ــي  فرهنگ
مبارکه گفت: مرمت و 
تاریخي  قلعه  بازسازي 
میلیارد  ــه  به س نهچیر 
ــار نیاز دارد.  تومان اعتب
ــه رهبري با بیان  ولي ال
ــته  ــال گذش این که س
چهار صد میلیون ریال 
ــازي قلعه نهچیر هزینه شد، افزود: 350 میلیون  براي بازس
ــال جاري نیز صرف مرمت و بازسازي  ریال از اعتبارات س
خان نشین )خانه شماره دو( این قلعه شده است. رهبري در 
مورد استفاده از این قلعه تاریخي اظهار داشت: ساختمان این 
ــازي مي تواند به عنوان موزه و ساختمان  قلعه پس از بازس
ــتان مبارکه مورد استفاده قرار  اداره میراث فرهنگي شهرس
گیرد. رئیس اداره میراث فرهنگي مبارکه با اشاره به استقبال 
جوانان و نوجوانان از دوره هاي برگزار شده آموزش صنایع 
دستي توسط میراث فرهنگي مبارکه،گفت: از ابتداي امسال 
تاکنون 150 میلیون ریال از اعتبارات میراث فرهنگي براي 
آموزش رایگان صنایع دستي به 150 نفر از هنرجویان هزینه 
شده است. قلعه تاریخي نهچیر با 20 هزار متر مربع وسعت 
ــاط هاي زیبا با معماري  ــارت ها، داالن ها و حی داراي عم
سنتي است و در زمان شاه صفي الدین شكارگاه بوده است. 
ــاط میاني و حیاط خلوت این بنا و اتاق هاي تو در تو،  حی
پستوها، داالن ها، هشتي هاي ورودي و تمام خصوصیات 
این بنا از بهترین نمونه هاي خانه سازي مناطق مرکزي ایران 
است. این اثر در سال 1376 در فهرست آثار ملي ایران قرار 
ــت. در شهرستان مبارکه بیش از 500 اثر تاریخي  گرفته اس
ــده که تعداد 30 اثر آن تاکنون در فهرست آثار  شناسایي ش
ــتان مبارکه با 142  ــیده است. شهرس ملي ایران به ثبت رس
ــزار نفر جمعیت در 45 کیلومتري جنوب غربي اصفهان  ه

قرار دارد.

به منظور افزايش سرانه مطالعه ؛
اجرای طرح »انتظار مطالعه« 

در مطب پزشکان
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان از نصب 
ــكان و  ــوان »انتظار مطالعه« در مطب پزش ــازه ای با عن س
بیمارستان های شهر اصفهان خبر داد. مهدی بقایی اظهار 
ــت: از جمله مكان هایی که هر روز، دقایق به نسبت  داش
ــهروندان در آن، صرف انتظار شده و  زیادی از اوقات ش
گاه این زمان به بطالت می گذرد، مطب پزشک، بیمارستان 
و آزمایشگاه های طبی است. وی ادامه داد: به همین دلیل 
کمیته فرهنگ شهروندی از این امكان استفاده و سازه ای را 
با نام »انتظار مطالعه« طراحی کرده که پس از قرار گرفتن 
در مكان های یاد شده، مجموعه ای از کتاب ها، نشریات و 
متون آموزش شهروندی به منظور مطالعه، در آن قرار داده 
می شود.  دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان 
ــازه با عنوان »انتظار  تصریح کرد: با اجرای طرح نصب س
مطالعه« در مطب پزشكان و بیمارستان های شهر اصفهان، 
شهروندان حاضر در مطب پزشک یا بیمارستان می توانند 
ــدن اوقات انتظار جلوگیری و این  از به بطالت صرف ش
ــی کنند.  وقت ارزنده را صرف مطالعه محصوالت آموزش
ــت: آموزش و انتقال مفاهیم شهروندی در  وی بیان داش
ــتفاده، افزایش سرانه مطالعه و کاهش  زمان های بدون اس
ــداف اجرای طرح  ــی از انتظار از جمله اه ــت ناش عصبی
ــت.  بقایی تأکید کرد: در فاز نخست  »انتظار مطالعه« اس
این طرح تاکنون 350 مطب پزشک و بیمارستان عمومی 
در شهر اصفهان به سازه های انتظار مطالعه مجهز شده و با 
تكمیل فازهای بعدی، این تعداد به 2هزار مكان می رسد.

ــازه در محل،  ــرار گرفته س ــرد: پس از ق ــه ک  وی اضاف
ــازه  ــارژ س ــه منظور ش ــژه ای ب ــای وی ــاه گروه ه ــر م ه
ــا و  ــزام و کتاب ه ــده اع ــخص ش ــای مش ــه مكان ه ب
ــی می کنند.   ــن منابع قبل ــد را جایگزی ــوالت جدی  محص
ــهروندی ادامه داد: چنانچه در طی  دبیر کمیته فرهنگ ش
ــازه به دالیل  ــی درون س ــدت محصوالت آموزش این م
ــئول تحویل گیرنده  ــود، مس مختلف خراب یا مفقود ش
ــک در مطب ها( می تواند ضمن تماس  سازه )منشی پزش
با بخش مربوطه در کمیته فرهنگ شهروندی، درخواست 
ــل محصوالت را مطرح کند. وی گفت:  تعویض یا تكمی
ــنجی با  ــرح، گروه های نظرس ــا اجرای این ط همزمان ب
ــتفاده از پرسش نامه های مكتوب، از شهروندان حاضر  اس
ــی  در مكان های انتظار در مورد این طرح و متون آموزش
تهیه شده نظرخواهی می کنند تا کمبودهای موجود مورد 
ــریات  ــود. کتاب ها، نش ــرار گرفته و مرتفع ش بازبینی ق
ــار مطالعه به گونه ای  ــده در طرح انتظ و جزوات ارائه ش
ــن آموزندگی، مفرح و  ــده که در عی طراحی و تدوین ش

جذاب بوده و ساعات تلخ انتظار را شیرین تر کند.

كتاب شهداي شهر خوراسگان 
رونمايي مي شود

ــي  عمــــوم ــط  رواب
خوراسگان  شهرداري 
ــاب  کت ــرد:  ک ــالم  اع
ــهر به  ــهداي این ش ش
ــه دفاع  ــبت هفت مناس
رونمـــایي  ــدس  مقـ
خواهد شد. این کتاب 
ــه و  ــاوي زندگینام ح
ــهید  480ش وصیتنامه 
ــهر  ش ــام  واالمق
خوراسگان است. این کتاب به مناسبت هفته دفاع مقدس 
ــهر  ــتان اصفهان و ش ــتان و شهرس با حضور مقامات اس
ــگان رونمایي خواهد شد. استان اصفهان بیش از  خوراس

23هزار شهید تقدیم انقالب اسالمي کرده است.

مدیر بخش بین الملل بیست و پنجمین جشنواره 
ــي فیلم کودک و نوجوان از حضور 70  بین الملل
میهمان خارجي در قالب داور، هنرمند و رؤساي 
ــنواره خبر  ــنواره هاي خارجي در این جش  جش

داد.
ــر در رابطه با  ــفندیاري با اعالم این خب امیر اس
ــت  و پنجمین جشنواره  میزباني اصفهان از بیس
ــودک و نوجوان گفت: اتفاقي  بین المللي فیلم ک
بسیار میمون و مبارک است که جشنواره بعد از 
ــاله دوباره به اصفهان بازگشت و  غیبتي چند س
میزباني اصفهان و نام و آوازه اي نیز که در سطح 
جهان دارد عاملي شده تا خارجي ها، میل و رغبت 
ــنواره داشته  بیش تري براي حضور در این جش

باشند. 
ــاخص در  ــور ش ــاره به این که 20 کش وي با اش
ــود را براي  ــان، آمادگي خ ــینماي جه عرصه س
حضور در این جشنواره اعالم کرده اند، تصریح 
ــش بین الملل هم اکنون  کرد: هیأت انتخاب بخ
ــت و نتایج را در هفته  در حال انجام فعالیت اس
ــاه اعالم  ــا ابتداي مهر م ــهریور ماه ی ــي ش  پایان

مي نماید. 
مدیر بخش بین الملل بیست و پنجمین جشنواره 
بین المللي فیلم کودک و نوجوان در پایان اظهار 
داشت: در جشنواره امسال نیز چون جشنواره هاي 
ــال و کودک و  قبلي از داوران بین المللي بزرگس
نوجوان بهره مي گیریم و امید داریم که با شرایط 
ــي را در اصفهان برگزار  ــنواره خوب موجود جش
کنیم. بیست  و پنجمین جشنواره بین المللي فیلم 
کودک و نوجوان از 23 تا 27 آبان ماه به میزباني 

اصفهان برگزار مي شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 
ــگاه بزرگ کتاب ناشرین کشوری روز  گفت: نمایش
گذشته در شهرکرد با حضور مشاور معاون فرهنگی 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برپا شد.
ــین گنجی در گفتگو با فارس اظهار داشت: این  حس
ــگاه با حضور 430 ناشر کشوری و استانی از  نمایش
ــهریور تا سوم مهر ماه در محل نمایشگاه های  28 ش

بین المللی استان برپاست.
وی با بیان این که در نمایشگاه کتاب استان بیش از 30 
هزار عنوان کتاب عرضه می شود، افزود: این کتب در 
موضوعات علمی، پزشكی، دانشگاهی، علوم محض، 
کتب مذهبی، نرم افزار و سایر رشته های تخصصی به 

عالقه مندان عرضه می شود.
ــان کرد: تخفیف در نظر گرفته شده  گنجی خاطرنش
ــگاه 40 درصد  ــاب در این نمایش ــه کت برای عرض
ــت که بر این اساس متقاضیان با در دست داشتن  اس
کارت ملی می توانند تا سقف 300 هزار ریال کارت 
الكترونیكی کتاب از تخفیف 20 درصدی برخوردار 
ــوند و با دریافت20 تا 30 درصد تخفیف از ناشر  ش

مورد نظر کتب خود را خریداری کنند.
ــالمی چهارمحال و  ــاد اس ــرکل فرهنگ و ارش مدی
بختیاری از ایجاد غرفه نمایش فیلم دفاع مقدس در 
ــگاه کتاب خبر داد و افزود: به دلیل همزمانی  نمایش
ــدس، برنامه های  ــا هفته دفاع مق ــگاه کتاب ب نمایش
فرهنگی متعددی از جمله غرفه پخش فیلم های دفاع 
مقدس و برگزاری مسابقه در نمایشگاه کتاب در نظر 

گرفته شده است.
ــی، غرفه های  ــتگاه نقاش وی اضافه کرد: برپایی ایس
معلمان مؤلف و پاسخگویی به مسائل شرعی، غرفه 
ــای خیابانی از دیگر  ــرم و اجرای نمایش ه جنگ ن

برنامه های جنبی این نمایشگاه است.
ــی، ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و ارتقای  گنج

ــدف از برپایی  ــطح دانش عمومی را مهم ترین ه س
ــگاه عنوان کرد و افزود: مقابله با شبیخون  این نمایش
ــنایی مردم با تازه های نشر کتاب، ارائه  فرهنگی، آش
ــران کتاب در سطح  خدمات ویژه به صاحبان اثر ناش
ــنا کردن جوانان با مفاخر علمی و تحقق  کشور، آش
ــته و انتظارات مردم استان از  و برآورده کردن خواس
ــت. وی  ــگاه اس مهم ترین اهداف برپایی این نمایش
ــگ کتاب و  ــترش فرهن ــعه و گس بر ضرورت توس
ــترش  ــی در جامعه تأکید کرد و افزود: گس کتابخوان
ــائل  فرهنگ کتاب و کتابخوانی همچنان یكی از مس

مهم و اصلی فرهنگی کشورمان محسوب می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 
ــگاه کتاب ناشرین کشوری در  تصریح کرد:  نمایش
استان در سال های گذشته به صورت دو سال یک بار 
برگزار می شد اما به دلیل تأثیر نمایشگاه های کتاب در 
ارتقا فرهنگ کتاب و کتابخوانی، از امسال به صورت 

ساالنه برگزار می شود.
ــوری استان  ــگاه کتاب ناشرین کش هشتمین نمایش
چهارمحال و بختیاری از 28 شهریور تا سوم مهر ماه 
به مدت یک هفته در محل نمایشگاه های دائمی این 
ــاعت 9 تا 12 ظهر و از ساعت 16 تا 20  استان از س

شب پذیرای عالقه مندان است.

آغاز به كار نمايشگاه بزرگ كتاب در چهارمحال و بختیاری 

در اين سرای بی  کسی کسی به در نمی زند

در سرای جمیالن، هنوز هنرهايی نفس می كشند

حضور ۷۰ میهمان خارجي
 در جشنواره فیلم كودک
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یک پيشنهاد
مصرف شیريني جات در مدارس

 به حداقل ممکن كاهش يابد
رئیس اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت از بررسي کامل 
سالمت دهان و دندان دانش آموزان بدو ورود به مدرسه در سراسر 
کشور خبر داد. دکتر محمدحسین خوشنویسان در گفتگو با ایسنا، 
با اشاره به برنامه سنجش سالمت دهان و دندان دانش آموزان بدو 
ورود به مدرسه در سال جاري گفت: اداره سالمت دهان و دندان 
وزارت بهداشت امسال در برنامه سنجش دانش آموزان بدو ورود 
به مدرسه شرکت فعال داشت. به این ترتیب تمام دانش آموزان بدو 

ورود به مدرسه کشور مورد معاینات دهان و دندان قرار گرفتند.
با  رابطه  در  دقیقي  اطالعات  زودي  به  اساس  این  بر  افزود:  وي 
وضعیت سالمت دهان و دندان کودکان در سن ورود به مدرسه 

به دست مي آید.
تأکید  با  بهداشت  وزارت  دندان  و  دهان  سالمت  اداره  رئیس 
حداقل  به  باید  مدارس  در  جات  شیرینی  مصرف  که  آن  بر 
غذایي  مواد  از  باید  مدارس  در  داد:  ادامه  یابد،  کاهش  ممكن 
مانند میوه، نان و پنیر و سبزي و مواد این چنیني استفاده شود 
دکتر  یابد.  کاهش  ممكن  حداقل  به  دندان  پوسیدگي  مشكل  تا 
کشور  ساله   12 تا   6 کودکان   6 دندان  بیمه  به  خوشنویسان 
اشاره کرد و گفت: بیمه دندان 6 این کودکان چند سالي است 
است.  نشده  اجرایي  خوبي  به  متأسفانه  اما  شده  تصویب  که 
امیدواریم با برنامه سنجش سالمت دهان و دندان دانش آموزان 
بدو ورود به مدرسه، دانش  آموزاني که به اقدامات درماني براي 
بخش  به  الزم  درمان  انجام  براي  بالفاصله  دارند  نیاز   6 دندان 
دولتي و یا خصوصي ارجاع داده شوند. به گفته وي، اقدامات 
در  ساله   12 تا   6 کودکان   6 دندان  ترمیم  و  درمان  به  مربوط 
بخش دولتي و در مراکز بهداشتي - درماني با تعرفه هاي دولتي 
براي  بیشتر  دسترسي  ایجاد  منظور  به  همچنین  مي شود.  انجام 
مي توانند  ساله   12 تا   6 کودکان  درماني،  اقدامات  این  انجام 
براي ترمیم دندان 6 به بخش خصوصي نیز مراجعه کنند و تنها 
با پرداخت فرانشیز )30 درصد کل هزینه( اقدامات درماني الزم 

را براي دندان 6 انجام دهند.
 کشیدن زودرس دندان شیري، عاملي براي رشد نامنظم 

دندان ها
بهتر  گفت:  بهداشت  وزارت  دندان  و  دهان  اداره سالمت  رئیس 
دندانپزشكي  مطب هاي  به   6 دندان  ترمیم  براي  که  زماني  است 
مراجعه مي کنند، معاینه کاملي از وضعیت دهان و دندان آنها نیز 
صورت گیرد تا والدین در جریان سالمت دهان و دندان آنها قرار 
دندان ها،  پوسیده شدن  با  و  این صورت  غیر  در  که  گیرند؛ چرا 
کشیدن زودرس دندان شیري سبب مي شود که فک به اندازه کافي 
رشد نكند. به این ترتیب کشیدن زودرس و یا زود از دست دادن 
به  نیاز  نامنظم و  از علت هاي رشد دندان هاي  دندان شیري یكي 

انجام ارتودنسي است.
مراقبت از دندان ها از زمان رويش دندان آغاز مي شود

وي به والدین توصیه کرد که براي بررسي وضعیت سالمت دهان 
و دندان کودکان خود برنامه منظمي داشته باشند و گفت: استفاده 
روزانه 2 مرتبه از مسواک )صبح پس از صرف صبحانه و شب قبل 
از خواب(، نخ دندان و همچنین استفاده از دهانشویه یا آب نمک 
به منظور حفظ سالمت دهان و دندان الزم است. 30 درصد تمیز 
کردن دندان ها با نخ دندان است و شب هنگام استفاده از دهانشویه 
در شب  که  چرا  است  برخوردار  زیادي  اهمیت  از  نمک  آب  یا 
دهانشویه،  از  استفاده  در صورت  و  مي شود  متوقف  بزاق  ترشح 

محیط براي رشد میكروب ها نامساعد مي شود.

یک فوق تخصص نوزادان گفت: آغشته کردن بند 
ناف نوزاد به شیر مادر در مقایسه با الكل موجب 

بهبودی و افتادن سریع تر بند ناف می شود.
موسی احمدپور در گفتگو با فارس، نوزادان را بیش 
از هر گروه دیگری در برابر عوامل خطر، آسیب پذیر 
تا  می شود  باعث  موضوع  این  گفت:  و  دانست 
بهداشت و مراقبت از نوزادان اهمیت ویژه ای داشته 
درجه  حفظ  و  کنترل  شامل  مراقبت ها  این  باشد؛ 
عفونت  از  پیشگیری  نوزاد،  بدن  طبیعی  حرارت 
بند ناف، برقراری و ادامه تغذیه با شیر مادر، حمام 
کردن و پوشاندن مناسب نوزاد، ادامه واکسیناسیون 
طبق برنامه از پیش تعیین شده و کنترل منظم رشد و 

تكامل نوزاد  است.
وی اظهار داشت: چنانچه نوزاد 24 تا 48 ساعت بعد 
از تولد از بیمارستان مرخص شده است، باید 48 
ساعت بعد از ترخیص معاینه شود، معاینه دوم در 
15 روزگی و معاینه سوم در 28 روزگی انجام شود؛ 
در هر معاینه باید کفایت تغذیه با شیر مادر، دفع 
ادرار و مدفوع، وزن و سالمتی نوزاد مورد ارزیابی 

قرار گیرد.
که  نوزادان  در  از جمله مشكالت شایع  احمدپور 
بعد از تولد نیاز به مراقبت و توجه دارد، به زردی 

رسیده  نوزادان  از  درصد   60 افزود:  و  کرد  اشاره 
نخست  روزهای  نارس طی  نوزادان  درصد  و 80 
زردی  که  می شوند  مختصری  زردی  دچار  تولد 
از  آن  افتراق  برای  و  می شود  نامیده  فیزیولوژیک 
توسط  باید  »بیمارگونه«  یا  پاتولوژیک«  »زردی 

پزشک متخصص معاینه صورت گیرد.
وی با تأکید بر عدم خوراندن آب قند و آب نبات به 
نوزاد ادامه داد: خانواده ها باید از خوراندن داروهای 
خانگی مثل ترنجبین، خاکشیر و شیرخشت به دلیل 
کنند.  اجتناب  نوزاد  کردن  آب  کم  و  وزن  اتالف 
نوزاد  مكرر  تغذیه  برای  را  مادر  باید  نیز  اطرافیان 
کنند  تشویق  روز  شبانه  ساعات  طی  شیر خود  با 
همچنین باید از تاباندن نور توسط المپ و مهتابی در 
داخل خانه به جهت نور درمانی پرهیز کنند چرا که 

مخاطرات نور درمانی غیر استاندارد، بسیار است.
عضو مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر کودکان 
بابل اضافه کرد: نوزادان، مستعد از دست دادن سریع 
درجه حرارت بدنشان هستند و این موضوع به ویژه 
در فصول سرد بیشتر مورد توجه است؛ به همین 
نوزاد  اتاق  حرارت  درجه  سرد،  فصول  در  دلیل 
طبیعی باید در حد 22 درجه و 23 تا 24 درجه برای 

نوزاد نارس تنظیم شود.

وی افزود: در چنین اتاقی مقدار پوشش نوزاد نباید 
زیاد باشد، پوشاندن نوزاد با لباس های زیاد و بیش 
از حد موجب افزایش درجه حرارت بدن، کاهش 
افزایش سدیم و اوره خون نوزاد می شود،  وزن و 
بنابراین مادر باید با توجه به میزان لباسی که داخل 
کند،  تنظیم  را  خود  نوزاد  پوشش  می پوشد،  اتاق 
به طور معمول لباس نوزاد باید یک الیه بیشتر از 
در  است  بهتر  مادران  همچنین  باشد  مادر  پوشش 
فصول سرد از کاله نخی نیز برای پوشاندن سر نوزاد 

استفاده کنند.
وی تصریح کرد: بند ناف نوزاد می تواند راه ورود 
مستقیم عوامل بیماری زا به بدن نوزاد باشد، به طور 
معمول بند ناف طی 7 روز اول خشک شده و جدا 
می شود و گاهی ممكن است جدا شدن بند ناف تا 
15 روز به تأخیر بیفتد که طی این مدت باید بند ناف 
را تمیز و خشک نگه داشت و از آلوده شدن آن به 

مدفوع نوزاد جلوگیری کرد.
این فوق تخصص نوزادان ادامه داد: استفاده از بتادین 
نیز برای مراقبت از بند ناف نوزاد توصیه نمی شود 
زیرا سبب اختالل در عملكرد تیروئید نوزاد می شود، 
الكل نیز فقط باعث خشک شدن بندناف می شود. 
در مطالعه ای که انجام داده ایم، متوجه شدیم آغشته 

کردن بند ناف به شیر مادر در مقایسه با الكل موجب 
بهبودی و افتادن سریع تر آن می شود.

عفونت  بروز  از  پیشگیری  در خصوص  احمدپور 
در نوزاد نیز گفت: باید از تعداد مالقات کننده های 
نوزاد کاسته شده و نوزاد توسط دیگران به خصوص 
افراد بیمار بوسیده نشود؛ مادر نیز باید قبل از هر 
بار شیردهی دست خود را شسته و هر 24 ساعت 
یک بار سینه خود را بشوید؛ هفته ای دو نوبت حمام 
کردن نیز برای نوزاد کافی است و حمام کردن بیش 
از دو بار در هفته موجب خشک شدن پوست نوزاد 

می شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی بابل افزود: 
برای حمام کردن نوزاد صابون و شامپوی خاصی 
الزم نیست و فقط صابون یا شامپوی مالیم کافی 
و  شود  گرم  نوزاد  حوله  و  لباس  باید  ابتدا  است. 
سپس نوزاد در آبی که درجه حرارت آن در حدی 
باشد که سطح داخلی ساعد مادر را ناراحت نكند، 
حمام شود. کل مدت حمام کردن نباید از 5 تا 10 
نوزاد  که  اعتقاد  این  همچنین  کند،  تجاوز  دقیقه 
نباید تا روز دهم پس از تولد حمام کرد، فاقد  را 
اساس علمی است و هنگامی که نوزاد از بیمارستان 

ترخیص می شود باید او را در خانه حمام کنند.

ضرر مصرف يك نخ سیگار 
در زنان پنج برابر بیشتر از مردان است

دبیر اجرایي جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات گفت: 
تأثیر استعمال یک نخ سیگار در زنان، معادل استفاده از 
پنج نخ سیگار در مردان است چرا که بدن زنان به مواد 

دخاني حساس تر است.
دکتر محمدرضا معدني افزود: زنان اثرگذارترین عضو در 
خانواده ها هستند چرا که 60 درصد از دختراني که براي 
ترک سیگار به کلینیک هاي ترک سیگار مراجعه مي کنند، 

مادران سیگاري دارند.
وي در ادامه گفت: برخي از مادران در دوران بارداري 
و شیردهي سیگار را ترک مي کنند اما الزم است ترک 
استعمال سیگار دائمي باشد چون دود دست سوم سیگار 
روي اسباب بازي کودکان مي نشیند و از طریق دست و 

دهان به بدن آنان منتقل مي شود.
دبیر اجرایي جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات تأکید کرد: استعمال سیگار در زنان، باعث ابتالي آنان به 
بیمار ی هاي رحم، تخمدان و عوارض ریوي مي شود. از سوي دیگر بافت کالژن پوست بر اثر استعمال سیگار 

زودتر تخریب مي شود و همین امر پیري زودرس پوست آنان را به همراه دارد.
معدني در پایان اظهارکرد: زایمان زودرس از دیگر عوارض استعمال سیگار در زنان است. از سوي دیگر 
ضریب هوش کودکان مادران سیگاري پایین تر از حد متوسط است و آنان به بیماري هاي عدیده اي مبتال 

مي شوند.

بهترين روش طبخ غذا بخارپز كردن است
ایران  تغذیه  انجمن  همگانی  آموزش  کمیته  مسئول 
با بیان این که بهترین روش طبخ غذا بخار پز کردن 
روش  نیز  گوشت  کردن  کباب  کرد:  تأکید  است، 
از  استفاده  مهم  نكته  است  غذا  طبخ  مناسبی جهت 
حرارت مالیم با فاصله مناسب از حرارت است تا از 

سوختن گوشت جلوگیری شود.
غذا  طبخ  روش  بهترین  گفت:  بزرگمهر   برلیانت 
نیز  از آن آب پز کردن  بخار پز کردن است و پس 
به شرط  باشد،  مناسبی جهت پخت غذا می  روش 
با آب کم پخته شود و در ظرف بسته  این که غذا 
آب  و  نباشد  طوالنی  نیز  غذا  پخت  زمان  و  بوده 

حاصل از غذا نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: کباب کردن گوشت یا مرغ و ماهی نیز 
یک روش مناسب جهت پخت غذا است البته بایستی نكاتی در این خصوص رعایت شود از جمله 
این که قطعات گوشت نازک بوده و از قطعات قطور گوشت جهت کباب کردن استفاده نشود چرا که 
در این صورت حرارت به تمام قسمت های گوشت نمی رسد و داخل گوشت خام می ماند و ممكن 

است حاوی تخم انگل و یا میكروب های مختلف باشد که عامل بروز بیماری ها خواهد بود.
کردن گوشت  کباب  در خصوص  که  دیگری  مهم  نكته  افزود:  درمانی  رژیم  و  تغذیه  مشاور  این 
بایستی رعایت کرد کباب کردن گوشت بر روی حرارت مالیم با فاصله مناسب از حرارت است تا 

از سوختن گوشت جلوگیری شود.

C انجیر تازه ، منبع غني بتاكاراتن و ويتامین
یک کارشناس ارشد تغذیه در کرمانشاه گفت: انجیر 

تازه منبع غني بتاکاراتن و ویتامین سي است.
از  فصل  این  در  کرد:  اظهار  رشیدي،  اشرف  علي 
سال در کرمانشاه انجیر به وفور یافت مي شود، این 
که  است  مهم  بسیار  اکسیدان  آنتي  دو  حاوي  میوه 
در پیشگیري از ابتال به سرطان نقش مهمي را ایفا 
حاوي  همچنین  انجیر  کرد:  تصریح  وي  کنند.  مي 
میوه  این  ویتامین هاست،  دیگر  از  طیف گسترده اي 
به دلیل داشتن حجم باالي کلسیم از پوکي استخوان 

پیشگیري مي کند.
فراوان  قند  بودن  دارا  دلیل  به  انجیر  گفت:  وي 
نیز آب موجود  باشد و  انرژي  تأمین  مي تواند منبع 
ایفا  عطش  و  تشنگي  رفع  در  مهمي  نقش  آن   در 
مي کند. آب موجود در این میوه به تدریج آزاد مي شود و بر این اساس مي تواند یكي از بهترین 

خوراکي ها براي وعده سحر باشد.
رشیدي افزود: انجیر از خانواده Berry است که در این دسته از میوه ها دانه هاي ریزي وجود دارد 
که وجود همین دانه ها به دستگاه گوارش کمک مي کنند، در واقع از انجیر مي توان در درمان و رفع 

یبوست استفاده کرد.
این کارشناس تغذیه در خاتمه اظهار کرد: ادعا و باورهاي طب سنتي قوي در خصوص انجیر وجود 
دارد، به طور مثال شیره سفید انجیر را برطرف کننده زخم و مصرف برگ آن را عامل کاهش قند 

خون تصور مي کنند که براي تأیید این تصورات تحقیقات گسترده الزم است.

وبا سراغ اصفهانی ها نیامد

آقاي  وظیفه  نظام  خدمت  معافي  کارت  مي گردد  اعالم  بدينوسیله   6/548
سیدرضا غرضي بشماره م ك 1550981 که ذيالً تصوير آن ديده مي شود 
جهت تعويض با کارت هوشمند تحويل اداره نظام وظیفه شده و تا صدور کارت 

هوشمند مربوطه فاقد اعتبار است.

بند ناف آغشته به شیر مادر، سريع تر می افتداعالم مفقودي )نوبت اول(

پور باباعلی  شهرزاد 
در  فقط  که  است  عفوني  واگیر  بیماري هاي  از  یكي  وبا 
انسان ایجاد بیماري مي کند. عامل بیماري زایي وبا یک 
اثر  بیماري در  این  »ویبریو کلرا« است و  نام  به  باکتري 
سم تولید شده از این باکتري که در روده کوچک تكثیر 

مي شود. ظاهر  مي یابد، 
نام  به  منطقه اي  در  بار  اولین  وبا  بیماري  که  آنجا  از 
»التور« در آفریقا پیدا شد، به این نام مشهور است. عامل 
بیماري مدت زیادي در آب زنده مي ماند و در مناطقي 
بوده  شایع تر  است،  باال  آن  زیرزمیني  آب هاي  که سطح 
قابل  فاضالب  و  مدفوع  طریق  از  زا  بیماري  عامل  و 
انتقال است. با تصفیه آب و ضدعفوني کردن سبزیجات 
و  اسهالي  بیماري هاي  وقوع  از  مي توان  میوه جات  و 

وبا جلوگیري کرد. از جمله  عفوني 
و  عفونی  های  بیماری  مبارزه  گروه  مدیر  فدایی،  رضا 
با  گفتگو  در  اصفهان  استان  بهداشت  مرکز  دار  واگیر 
زاینده رود در این رابطه اظهار کرد: در حالی که اخبار 
ایران   کنار  از گوشه و  وبا  بیماری  به  ابتال  از  موردهایی 
اتفاق  این  اصفهان  در  خوشبختانه  رسد،  می  گوش  به 
رخ نداده و تاکنون حتی یک مورد هم  به مراکز تحت 
به وبا  مبتال  بیمار  پوشش علوم پزشكی اصفهان مراجعه 

گزارش نشده است. 
وبا،  بیماري  کنترل  در  قدم  اولین  کرد:   اظهار  فدایی 
کردن  جدا  و  آزمایشگاهي  و  بالیني  سریع  تشخیص 
به  باید  بیمار  وسایل  است.  ناقل  افراد  و  بیماران 
کردن  جدا  کامل  رعایت  شود.  گندزدایي  کامل  طور 
مالقات  و  آید  عمل  به  بیمار  مورد  در  )ایزوالسیون( 

او ممنوع شود. 
و عفونی  های  بیماری  مبارزه  گروه  مدیر  گفته   به 
صورت  در  اصفهان،  استان  بهداشت  مرکز  دار  واگیر   
بالفاصله  درمانی،  مراکز  به  بیمار  هنگام  به  مراجعه 
آنتی  مصرف  و  مایعات  جایگزینی  طریق  از  درمان 

پس  ترتیب  بدین  و  شود  می  آغاز  بیوتیک 
در  را  بهبودی  آثار  توان  می  روز  سه  از 
افراد  کرد:  تأکید  وی  کرد.  مشاهده  بیماران 

باید  اسهال  به  کودکان  ابتالی  مورد  در 
به  بالفاصله  و  باشند  هوشیار  بسیار 

کم  که  چرا  کنند،  مراجعه  پزشک 
می  اسهال  تداوم  و  بدن  آبی 

ویژه  به  افراد  تواند سالمتی 
جدی  طور  به  را  کودکان 
متخصص  این  کند.  تهدید 

در  عفونی  های  بیماری 
کرد:  خاطرنشان  ادامه 

پیشگیري  براي  همچنین 
روش  مهم ترین  بیماري،  این  از 

از ورود  پساب و جلوگیري  مناسب  دفع 
تصفیه، جوشاندن  است.  آشامیدني  آب  منابع  به  آن 

و کلریده کردن آب از مدت ها قبل روش مناسبي براي 
بیماري است.  این  از سرایت  جلوگیري 

باید پس  آماده  تاکید کرد: شیر و غذاهاي  وی همچنین 
از گرم کردن مصرف شوند. از بین بردن حشرات و دور 
گندزدایي  از دسترس حشرات،  مواد غذایي  داشتن  نگه 

بیماري  کنترل  به  پرکلرین  با محلول  میوه جات  سبزي و 
چهار  در  که  داشت  توجه  باید  واقع  در  مي کند.  کمک 
مرحله باید سبزیجات و میوه ها را شستشو و ضدعفوني 

کرد. 
یر  گروه مبارزه بیماری های عفونی و واگیر مد

استان  بهداشت  مرکز  دار 
ادامه  در  اصفهان 
کرد:  نشان  خاطر 
که  آنجا  از 

آلوده  آب  طریق  از  بیشتر  وبا  بیماري 
شیوع مي یابد، باید براي نوشیدن آب، شستشوي ظروف 
استفاده  کلردار  کشي  لوله  آب  از  سبزیجات  خوردن  و 

کرد. در غیر این صورت آب را جوشانده و پس از سرد 
که  نیست  طور  این  کلي  حالت  در  کرد.  مصرف  شدن 
بلكه  باشد،  بهداشت  رعایت  به  نیاز  وبا  مورد  در  فقط 
عفوني  و  اسهالي  بیماري هاي  سایر  از  جلوگیري  براي 
به طور  از مصرف  قبل  را  میوه و سبزي  است  هم الزم 

تمیز کرد. کامل ضدعفوني و 
اظهار  سبزیجات  سازی  سالم  نحوه  خصوص  در  وی 
است  بهتر  سبزیجات  کردن  عفوني  ضد  براي  داشت: 
مایع  قطره  چند  سبزیجات،  الي  و  گل  گرفتن  از  پس 
ظرفشویي به همراه آب سالم روي آن ریخته و بگذاریم 
سپس  بماند.  غوطه ور  آب  در  سبزي  دقیقه   5 مدت 
با آب تمیز چند مرتبه شستشو  برداشته  از رو  سبزي را 
جدا  سبزي  از  انگل ها  تخم  ترتیب  این  به  دهید. 
)یک  پرکلرین  محتوي  آب  در  سپس  مي شود. 
قاشق چاي خوري در 5 لیتر( به مدت 5 دقیقه 
آماده  سبزي  آب،  با  آبكشي  از  بعد  داده،  قرار 

است. مصرف 
به  وبا  میكروب  که  بدانیم  باید  افزود:  فدایی 
در  کلر  از  استفاده  صورت  در  و  است  حساس  کلر 
باید  مي رود.  بین  از  وبا  میكروب  شستشو،  و  آب 
باشیم که سبزیجات و میوه ها  به خاطر داشته  همواره 
و  گندزدایي  پرکلرین  محلول  با  مصرف  از  قبل  را 
همچنین  کنیم.  مصرف  سالم  آب  با  شستن  از  پس 
آلوده  آب  از  که  پخته  کم  یا  ماهي خام  از خوردن 

کنیم. اجتناب  شده،  گرفته 
ضد  برای  نمک  از  تنها  که  افرادی  به  متخصص  این 
داد  هشدار  کنند  می  استفاده  سبزیجات  کردن  عفونی 

که نمک تنها می تواند تخم انگل موجود در سبزیجات 
باید مراحل سالم  افراد در شرایط کنونی  را جدا کند و 

سازی را دنبال کنند.
در   سبزيجات  و  ساالد  عرضه  ممنوعیت  الزام 

اصفهان 
اصفهان  استان  محیط  بهداشت  مدیر  صفاري  حسین 
اغذیه  و  ها  رستوران  اندرکاران  دست  به  هشدار   با 
فروشی ها گفت: فروش ساالد و سبزیجات بدون بسته 
مواد  عرضه  مراکز  و  ها  رستوران  در  بهداشتي  بندي 
غذایي پیرو بخشنامه وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشكی ممنوع است. مدیر بهداشت استان تصریح کرد: 
محیط  حفاظت  کل  اداره  همكاري  با  نیز  مزارع  آبیاري 
کنترل مي شود  به طور مرتب  زیست و دستگاه قضایي 

تا از آب فاضالب در آبیاري مزارع استفاده نشود.
از  پیشگیري  براي  که  کرد  توصیه  شهروندان  به  صفاري 
ابتال به بیماري وبا در رعایت بهداشت فردي دقت بیشتري 
با مواد شوینده  به ویژه دست هاي خود را  باشند،  داشته 

نظیر صابون و مایع دستشویي به خوبي بشویند. 
تابستاني  سفرهاي  که  نكته  این  به  اشاره  با  صفاري 
شستن  از  کرد  توصیه  مسافران  به  دارد  ادامه  همچنان 
قنات  هاي سطحي،  آب  در  غذا  ظروف  و  سبزي  میوه، 
بهداشتي  غیر  هاي  یخ  خرید  از  نیز  و  ها  چشمه  و 
راهي  بین  فروشندگان  از  بندي  بسته  و  پوشش  فاقد 

کنند. خودداري 
نقش  مورد  در  اصفهان  استان  محیط  بهداشت  مدیر 
از  که  افرادي  گفت:  بیماري  این  انتقال  در  بیگانه  اتباع 
سالمتي  نظر  از  شوند  مي  ایران  وارد  قانوني  مرزهاي 
کنترل مي شوند و ما با افرادي که از مبادي غیر رسمي 
این  امیدواریم  که  داریم  مشكل  شوند  مي  کشور  وارد 

تدابیر مسئوالن مربوطه حل شود. با  نیز  مسأله 
مردم تخلفات را گزارش کنند

نیز  اصفهان  دو  شماره  بهداشت  مرکز  مدیر  پارسا  علی 
بهداشت  مراکز   بازرسان  کرد:  اعالم  رود  زاینده  به  
دستور  در  را  بهداشت  وزارت  بخشنامه  این  موضوع  
کار قرار داده اند و از مراکز فروش اغذیه و رستوران ها 
کنند و در صورت  بازدید می  و سایر واحدهای صنفی 
قانون  مطابق  متخلف  افراد  با  تخلف  گونه  هر  مشاهده 

رفتار خواهد شد. 
کرد:  تصریح  ممنوعیت،  این  خواندن  موقتی  با  پارسا  
که  تابستان  اواخر  زمانی  مقطع  به  توجه  با  اقدام  این 
های  بیماری  به  شهروندان  ابتالی  افزایش  احتمال  با 
منظور  به  شویم،  می  روبه رو  وبا  ویژه  به  آب  از  منتقله 
سالمتی  تأمین  از  بیشتر  اطمینان  حصول  و  پیشگیری 
شهروندان اصفهان  به مرحله اجرا گذاشته شده است  و 

هستیم. شهروندان  همراهی  نیازمند  کردن  عملی  برای 
مدیر مرکز بهداشت شماره دو اصفهان با تأکید به مردم 
در  خام  سبزیجات  و  ساالد  مصرف  از  خودداری  برای 
رستوران ها و اغذیه فروشی ها از شهروندان تقاضا کرد 
تا در صورت مشاهده هر گونه مورد در زمینه مشكالت 
شماره  با  تماس  طی  افراد  غذایی  مواد  و  آب  بهداشتی 
تلفن های 6693121 و 09678  مسئوالن را در جریان 
با  رابطه  در  جدی  مشكالت  وقوع  از  پیش  تا  بگذارند 

اقدامات الزم صورت پذیرد. بیماری کشنده،  این 
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توضیحات نبی 
برای بلوکه شدن 
پول فدراسیون

محمدنبي درباره بحث بلوکه شدن پول فدراسیون توسط مصطفوي 
ــیون  ــتیم، بخش حقوقي فدراس گفت که پیگیر این موضوع هس
ــتاده تا نتیجه  رسیدگي به آن اعالم شود.  الیحه اي را به دادگاه فرس
ما منتظر اعالم نتیجه  هستیم. وی درباره طلب فدراسیون از شرکت 
»لگیا« ایتالیا نیز گفت: فدراسیون پولي بابت البسه خریداري شده 
پرداخت نكرده، بلكه به منظور بحث اسپانسرینگ تیم ملي شرکت 
»لگیا« البسه ورزشي را به فدراسیون هدیه کرده است. بنابراین این 
طلب مربوط به ارزش مالي توافق طرفین است. ضمن این که در 
ــي مالي فدراسیون البسه اي که طلب داشتیم هنوز  زمان حسابرس
به دستمان نرسیده بود، اما اکنون در کانتینرهایي در کمپ تیم هاي 
ملي موجود است. همچنین عزیز محمدي درباره بدهي سه باشگاه، 
ــتیل آذین 200 میلیون بدهكار است، اما در  اظهار کرد: باشگاه اس
ــت، شوراي استنیاف جرایم آن ها را  بحث انضباطي که وجود داش
بخشید و این بدهي به وجود آمد. حال آن ها باید این بدهي را تسویه 
کنند. در ادامه مهدي محمدنبي با تشریح هزینه هاي فدراسیون گفت: 
طبق برنامه ریزي انجام شده، تمام هزینه هاي مالي ما طي یک سال 
27 میلیارد تومان است که یک میلیارد تومان کسري بودجه داریم. 

رئیس هیأت فوتبال استان اصفهان گفت: مدیران باشگاه فوالد نطنز 
با سقوط تیم فوتبال خود قید باشگاه داری را زدند و از حضور در 
مسابقات انصراف دادند. علی اکبر ابرقویی نژاد در گفتگو با ایمنا در 
مورد اتفاقات اخیر و انصراف تیم فوالد نطنز از مسابقات لیگ دسته 
ــگاه های کشور اظهار داشت: فوالد نطنز پس از سقوط به  دوم باش
لیگ دسته دوم باشگاه های کشور به دنبال خرید دوباره امتیاز یک 
ــته اولی بود اما به یک باره از این کار منصرف شد. رئیس  تیم دس
هیأت فوتبال اصفهان تصریح کرد: در باشگاه فوالد نطنز شرایطی به 
وجود آمد که باشگاه همه چیزش مثل هم شود؛ آنها بدون این که 
سابقه کار داشته باشند، مدیریت یک تیم ورزشی را بر عهده گرفتند 
ــائلی که به وجود آمد، باعث شد  و اشكاالت انتقال همچنین مس
ــب این تیم سقوط کند.  با وجود بازیكنان خوب و کادر فنی مناس
ابرقویی نژاد در پاسخ به این سئوال که دلیل اصلی این اتفاقات در 
فوتبال اصفهان چیست، اضافه کرد: این تیم اصفهانی مكان تمرین و 
محل برگزاری مسابقه مناسب نداشت همچنین مدیران این باشگاه 
هم نتوانستند به عنوان یک مجموعه موفق در این باشگاه کار کنند و 

همین مسأله باعث سقوط این تیم شد.

ــن حق ما برد بود  ــپاهان گفت: به نظر م ــم تیم فوتبال س مهاج
ــتیم این پیروزی را  ــتیم توانس و با تغییراتی که در نیمه دوم داش
کسب کنیم و امیدوارم در ادامه بازی ها هم همین روند را ادامه 
ــیدصالحی پیرامون بازی با داماش گفت:  ــید مهدی س دهیم. س
ــیار خوبی بود، نیمه اول به نظرم مثل نیمه اول بازی با  بازی بس
ــد نبودیم اما نیمه دوم خدا را شكر کمی سر حال تر شدیم  الس
ــم. وی ادامه  ــان را تبدیل به گل کنی ــتیم موقعیت هایم و توانس
ــی که در نیمه دوم  ــر من حق ما برد بود و با تغییرات ــه نظ داد: ب
داشتیم توانستیم این پیروزی را کسب کنیم و امیدوارم در ادامه 
بازی ها هم همین روند را ادامه دهیم.  سیدصالحی همچنین در 
ــد اظهار داشت: هنوز که رأی خود را  مورد اتفاقات بازی با الس
ــاءا... هرچیز قسمت باشد اتفاق می افتد  اعالم نكرده اند و ان ش
و مطمئن باشید سپاهان پتانسیل این را دارد که در قطر هم 3 گل 
بزند. وی در پایان در مورد بازوبند کاپیتانی که به او نرسید و بر 
بازوی جمشیدیان بسته شد گفت: به هر حال تشخیصی بود که 
باشگاه داد و کاری نمی شود کرد؛ من هم به این تصمیم احترام 

می گذارم و اعتراضی ندارم.

حسین پاپی شکايت مرا به باشگاه می كند

با قراردادی يک ساله؛خبر
امیر حسینی به گیتی پسند پیوست

ــاله به  ــور ملی پوش والیبال ایران با قراردادی یک س ــینی پاس امیر حس
ــت.  بعد از جدایی سعید معروف  ــند اصفهان پیوس تیم والیبال گیتی پس
ــور دیگر  ــند، کادر فنی این تیم جذب یک پاس ــم والیبال گیتی پس از تی
ــینی پاسور ملی پوش تیم والیبال  ــتور کار قرار دادند. امیر حس را در دس
ــرارداد وی با این تیم در  ــندی ها بود که ق ــكان گزینه جدی گیتی پس پی
 سازمان لیگ فدراسیون والیبال ثبت شد. حسینی با قراردادی یک ساله به 
گیتی پسند پیوست. پیش از این قرار بود یک پاسور مصری یا فرانسوی 

در گیتی پسند جایگزین معروف شود.

برای اول شدن تکواندوکاران اصفهانی 
در کشور هنوز زود است

ــتان در رقابت های قهرمانی کشور  ــدن بانوان تكواندو کار اس برای قهرمان ش
هنوز زود است و این موضوع نكته ای است که از صحبت های زهرا رفیعی 

می توان فهمید.
ــت: این  ــتان اصفهان در این باره اظهار داش نایب رئیس هیأت تكواندوی اس
ــرار  ــار ق ــأت انتظ هی
ــگاه  جای در  ــن  گرفت
ــای  ــت رقابت ه نخس
ــور را در  قهرمانی کش
ــال جاری  ــان ماه س آب
رفیعی  ــرا  زه ــدارد.  ن
گفت: هیأت تكواندوی 
ــان طبق  ــتان اصفه اس
انجام  برنامه ریزی های 
شده ابتدا سطح مربیان 
ــود را از نظر فنی و  خ
علمی باال می برد تا در 
آینده بتواند شاهد قرار 

گرفتن بانوان تكواندو کار استان در سكوی نخست رقابت ها باشد.
وی ادامه داد: هیأت تكواندوی استان اصفهان با یكی از مربیان سابق تیم ملی به 
نام خانم آذرمهر برای برگزاری یک دوره کالس های مربیگری قرارداد بسته بود 

که این دوره در ماه رمضان به مدت سه روز و با حضور 60 مربی برگزار شد.
نایب رئیس هیأت تكواندوی استان اصفهان افزود: دوره پیشرفته مربیگری خانم 
ــط مهر ماه همراه با کالس های  ــته در اواس آذر مهر نیز با همان 60 مربی گذش

تغذیه، روش طراحی تمرین و کمک های اولیه برگزار می شود.
وی افزود: در رقابت های تكواندوی پومسه بانوان بیشتر شهرستان ها به صورت 
ــرکت می کنند. رفیعی در مورد رقابت های برگزار شده تكواندو در رده  آزاد ش
بزرگساالن قهرمانی استان که سه شنبه گذشته انجام شد، اظهار داشت: برای ایجاد 
انگیزه به هیأت های تكواندوی شهرستان ها در پنچ رده نخست تیمی حكم و 
کاپ اهدا شد و در رده انفرادی نیز نفرات نخست تا سوم مشترک این مسابقات 
موفق به کسب مدال شدند. نایب رئیس هیأت تكواندوی استان اصفهان افزود: 
رقابت های بزرگساالن قهرمانی استان به میزبانی خوب شهرستان خمینی شهر 
ــق الزحمه داوران بر عهده هیأت  ــد که البته هزینه های مربوط به ح برگزار ش
تكواندوی استان اصفهان بود. وی گفت: فدراسیون تكواندو به مدت سه سال 
است که در رقابت های تیمی به جای سه مقام نخست، پنج مقام اول را به عنوان 
برترین ها معرفی می کند که این کار الگوی هیأت تكواندوی استان اصفهان نیز 
ــت. رفیعی ادامه داد: نفرات نخست تا سوم مشترک رقابت های  قرار گرفته اس
بزرگساالن قهرمانی استان، خود را برای رقابت های قهرمانی کشور در آبان ماه 
آماده می کنند. وی اظهار داشت: از دیگر اقدامات هیأت تكواندوی استان اصفهان 
ــتین دوره هماهنگی مربیان درجه سوم در دو قسمت  در آینده برگزاری نخس

آقایان و بانوان است و  این مراسم در ورزشگاه قوچانی انجام می شود. 

برای اولین بار در استان اصفهان؛
راه اندازی  مدرسه فوتبال بانوان اصفهان

اولین مدرسه تخصصی فوتبال بانوان در اصفهان راه اندازی شد. مدرسه 
ــار در اصفهان آغاز به کار کرد.  ــتین ب تخصصی فوتبال بانوان برای نخس
ــه، 80 دختر نونهال آموزش های پایه  ــن دوره فعالیت این مدرس در اولی

فوتبال را به صورت علمی زیر نظر مربیان فوتبال بانوان فرا گرفتند. 
ــه فوتبال بانوان اصفهان در این ارتباط  ــت مؤسس مدرس مریم موالدوس
ــاله مدارس فوتبال در بخش  گفت: بعد از آغاز به کار و فعالیت چند س
ــته نیز موجب شد تا اولین مدرسه  مردان عالقه مندی دختران به این رش
فوتبال بانوان در استان اصفهان راه اندازی شود. وی ادامه داد: در مدرسه 
ــت، 80  فوتبال بانوان اصفهان که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده اس
ــوزش های فوتبال را زیر نظر مربیان مطرح و با حضور  دختر نونهال آم

مدیر فنی و پزشک یار فرا گرفتند. 
ــت برگزاری تورنمنت چند جانبه بین تیم های مختلف فوتبال  موالدوس
ــتان را از برنامه های رسمی این مدرسه عنوان کرد و گفت:  بانوان در اس
ــاد، بهمن و نوین اولین تورنمنت  ــا دعوت از تیم های فوتبال نجف آب ب

چهار جانبه فوتبال را برگزار کردیم. 
ــال اول فعالیت استقبال  ــه فوتبال بانوان اصفهان گفت: در س مدیر مدرس
ــب بود و امیدواریم به زودی با معرفی استعدادهای خود در فوتبال  مناس
ــمگیر ایجاد شود. وی ادامه داد: در سال اول  بانوان اصفهان تحولی چش
فقط در رده سنی نونهاالن اقدام به برگزاری دوره کردیم که به زودی رده 

سنی نوجوانان و جوانان نیز به برنامه های ما اضافه می شود.

رئیس مستعفی هیأت نجات غريق:
عدم شرايط الزم سبب استعفايم شد

رئیس مستعفی هیأت نجات غریق استان اصفهان گفت: به دلیل این که 
ــرایط را برای ادامه فعالیت مهیا نمی دیدم، از سمت خود استعفا دادم.  ش
ــت: فعالیت در هیأت نجات غریق شرایط خاص  جواد یراقی اظهار داش

خود را می طلبد و با سایر هیأت ها تفاوت دارد.
ــئولیت خود در هیأت استان  ــاره به این که دو هفته قبل از مس وی با اش
ــت: در مجموع به این نتیجه رسیدم که اگر  ــتعفا داده است، بیان داش اس

در این هیأت حضور نداشته باشم، بهتر است. 
ــان این که با  ــتان اصفهان با بی ــتعفی هیأت نجات غریق اس ــس مس رئی
ــت، افزود: با اداره کل  ــیون نجات غریق هیچ مشكلی نداشته اس فدراس
ــرایط کار در این  ــا ش ــتم ام ــكلی نداش ــتان نیز مش ــی اس ــت بدن تربی
ــس هیأت توقع  ــود را دارد و همه از رئی ــاص خ ــكالت خ  هیأت مش

دارند.
وی با اشاره به این که قدمت زیادی در هیأت نجات غریق استان دارد، 
ــتان اصفهان 2 هزار نجات غریق دوره دیده دارد که از  تصریح کرد: اس
میان آنها تنها حدود 600 نفر فعالیت مستمر دارند، اما ساز و کار فعالیت 
ــت و همه از مدیر گرفته تا ناجی به نوعی  ــخص نیس در این هیأت مش

توقع دارند که طرف  آنها گرفته شود.
ــكالت و  ــار کار در هیأت زیاد بود و با توجه به مش وی اضافه کرد: فش

مسائلی که وجود داشت، تصمیم به استعفا گرفتم.
ــه سال قبل در مجمع انتخابات هیأت نجات  به گزارش فارس، یراقی س
غریق استان به عنوان رئیس این هیأت انتخاب شده بود و در فاصله یک 
سال مانده به مجمع انتخاباتی، دوباره از این سمت استعفا داد. با تصمیم 
اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان، محسن تابش فر به عنوان سرپرست 

هیأت تا زمان برگزاری مجمع معرفی شده است. 

نطنزی ها با 
سقوط تیم، قید 
باشگاه داری را 
زدند

امیدواری 
سیدصالحی برای 
زدن سه گل در قطر

پیالتس چیست؟

پیالت��س از مجموع��ه تمرينات ورزش��ی 
تخصصی تش��کیل يافته اس��ت. اين تمرينات 

بدن و مغز را به گونه ای درگیر می کند که قدرت 
و اس��تقامت تمام اعضای بدن ب��اال رفته و عمیق 
تري��ن بخش عض��الت بدن را م��ورد هدف قرار 
می دهد. حرکات پیالتس عضالت و مفاصلی را 
مورد هدف قرار می دهد که در فعالیت های 
روزانه درگیر هس��تند. مانند: نشس��تن، 
راه رفتن، حمل کردن بار، خم و راست 

ش��دن ب��ا اج��رای مک��رر تمرينات 
ورزش��ی پیالت��س ط��رز صحیح 

انجام حرکات روزانه در بدن 
ثبت می شود.

اهداف پیالتس 

 باال بردن استقامت عضالنی
 باال بردن قابلیت تنفسی و حجیم کردن فضای ريه 

 تقويت سیستم قلبی عروقی 
 کاهش دردهای مهره ای و کمر 

 تقويت عضالت و در نتیجه امنیت مفاصل و کل اسکلت بدن 
 باال بردن دامنه حرکتی مفاصل 

 باال بردن انعطاف، تعادل و قدرت 
 کشیده و خوش فرم شدن اندام ظاهری 

 باال بردن تمامی قوای بدن در جهت آزادسازی فکر و ذهن 
از افکار منفی 

 جلوگیری از پوکی استخوان 
 ورزش پیالتس برای همه می باش��د کودك، 

پیر، جوان و ورزشکاران حرفه ای 

ش��یخ  اصفه��ان،  آدرس: 
صدوق جنوبی )مالصدرا(، 

کوچه 7 ، پالك 14 
تلفکس: 6683844

باشگاه پیالتس پاتريس
ويژه بانوان

اولین مركز تخصصی ورزشی پیالتس در استان اصفهان  با مجوز 
رسمی از فدراسیون ورزش های همگانی كشور و اداره كل تربیت 
بدنی استان زير نظر خانم سیمین سمیعی بنیانگذار و پیشکسوت 

ورزش پیالتس در استان اصفهان. 

سالمتی، شادابی و تناسب اندام 
را با ورزش پیالتس تجربه كنید
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لوکا بوناچیچ: 
نصیری برای نان و نمک بازی

 پژمان سلطانی می کند نه برای گوشت
تیم فوتبال سپاهان پس از دو شكست متوالی در لیگ 
ــی در هفته هفتم  برتر مقابل نفت تهران و فجر سپاس
ــه گل تیم داماش گیالن را با شكست  ــت با س توانس
ــه ای با لوکا  ــن منظور مصاحب ــه کند. به همی بدرق
ــرمربی کروات این تیم انجام دادیم که  بوناچیچ س
ــما خوانندگان عزیز زاینده رود را به این  توجه ش

گفتگو جلب می کنیم
نظرت��ان را در مورد بازی با داماش گیالن 

بگويید؟
سالم به همه خوانندگان عزیز روزنامه زاینده رود. 
ــكر پس از دو شكست متوالی توانستیم  خدا را ش
با پیروزی مقابل داماش زمین مسابقه را ترک 
کنیم. این دیدار دو نیمه متفاوت داشت 
نیمه نخست سپاهان در حد 
ــد.  ــودش ظاهر نش خ
فكر  ما  ــان   بازیكن

می کردند که مسابقه با داماش یک دیدار تدارکاتی است 
هر چند شاگردان دینور زاده با 9 نفر کارهای تدافعی را 
به طور مطلوب در زمین پیاده کردند باید این را بگویم 
چند سال پیش که من هدایت سپاهان را بر عهده داشتم 
پس از یک مسابقه آسیایی بازیكنان دچار افت می شدند 

و در نیمه نخست بازی با داماش هم اینگونه بود.
 چط��ور ش��د س��پاهان در نیم��ه دوم بس��یار 

متفاوت تر از نیمه اول بازی را دنبال کرد؟
ــت کردم و از آنها  ــن نیمه با بازیكنان تیم صحب در بی
ــش بگذارند و  ــان را به نمای ــتم بازی خودش خواس
ــتطیل سبز انجام دهند. زمانی  وظایف خود را در مس
که عمادرضا دروازه میالد فراهانی )گلر داماش( را باز 
کرد بچه ها خودشان را در زمین پیدا کردند و توانستیم 
دو گل دیگر به ثمر برسانیم که همین جا به هواداران 

سپاهان تبریک می گویم.
در مصاحب��ه های قبل��ی از بازيکنان با تجربه 
تیمتان ناراضی بوديد آيا آنها در اين مسابقه 

توانستند انتظارات شما را برآورده کند؟
ــكالتی دست و پنجه  ــپاهان با یک سری مش تیم س
ــاره  نرم می کند. می توان به این موضوع اش
ــطح  کرد که بازیكنان با تجربه هنوز در س
ــان نیستند به فرض محرم نویدکیا  خودش
ــف بود محرم بازیكن  در این بازی ضعی
ــال حاضر آماده  ــت ولی در ح بزرگی اس
ــت و از آن پاس های توی عمق این  نیس
ــال اخیر خبری نیست  بازیكن در چند س
ــد تالش خود را  ــان با تجربه بای و بازیكن
مضاعف کنند تا در ترکیب اصلی تیم من 

جایی داشته باشند.

عم��اد رض��ا در نیمه اول مقاب��ل داماش محو 
بود اما در نیمه دوم توانس��ت دو گل به ثمر 

برساند و بهترين بازيکن زمین لقب گرفت؟
ــوروارد کاذب بود که  ــت عمادرضا ف ــه نخس در نیم
بیشتر متمایل به عقب بود. با آوردن مهدی کریمیان و 
احمد جمشیدیان این مهاجم یک خط به جلو رفت و 
توانست دو گل برای تیم سپاهان به ارمغان آورد. این 
ــد  بازیكن در بازی با نفت آبادان به جلو فراخوانده ش
ــد، هر چند نباید  و در آن بازی نیز موفق به گلزنی ش
ــپاهان را نادیده گرفت که به  عملكرد خط هافبک س

خوبی این مهاجم را تغذیه کردند.
نظرتان پیرامون بازيکن��ان جوان و آينده دار 
سپاهان از جمله مهدی نصیری و اکبر ايمانی 

چیست؟
ــک بازیكن بومی  ــن ی ــال س مهدی نصیری با 25 س
است که در بازی با داماش بهترین بازی را به نمایش 
گذاشت و نبود محسن بنگر و سید جالل حسینی به 
هیچوجه احساس نشد و به خوبی از وظایفی که به او 
سپردم برآمد. این بازیكن جوان برای نان و نمک بازی 
می کند نه برای گوشت. به همین خاطر از این بازیكن 
بیشتر استفاده خواهم کرد. اکبر ایمانی نیز هافبک دونده 
ــت که به نظر من به یک کریم باقری  و قدرتمندی اس
ــود و این بازیكن  دیگر در فوتبال ایران تبدیل می ش
مثل باقری ترک زبان است و مانند او جنگنده در زمین 
ظاهر خواهد شد و آینده خوبی را برای جوانان سپاهان 

تصور می کنم.
چرا حس��ین پاپی جزء فهرس��ت18 نفره شما 

نیست؟
این بازیكن در این فصل نتوانسته به مرز آمادگی برسد 

و در سه سال اخیر حداکثر پنج بازی انجام داده است. 
ــت و زمانی که سكان هدایت  پاپی بازیكن خوبی اس
سپاهان را بر عهده داشتم این بازیكن یكی از بازیكنان 
ــد و چرا این بازیكن رشد  ــوب می ش مؤثر تیم محس
نزولی داشته باید از خودش پرسید و تعجب می کنم 
که چرا باشگاه با این بازیكنان تمدید قرارداد می کند. 
بازیكنانی که در سطح خودشان نیستند من نمی دانم 
ــتند و زمانی که  ــی فامیل هس این بازیكنان با چه کس
 حسین پاپی را در ترکیب اصلی قرار نمی دهم به باشگاه 
 می رود و بر ضد من با مسئوالن باشگاه صحبت می کند
اما من تنها به قهرمانی سپاهان فكر می کنم و بازیكنان 
ــه پول دریافت می کنند برای تیم  باید به اندازه ای ک
مفید واقع شوند و نباید شكست ها را به اسم نصیری 
ــد از بازیكنان بزرگ که  ــت چرا نبای  و ایمانی ها نوش
ــاد کرد و چرا در موقع  ــول های فراوانی گرفتند انتق پ

شكست تمام فشارها بر روی بازیكنان جوان است؟
نظرتان در مورد رأی AFC چیست؟

ــابقه ای به  ــل از هر مس ــا و یوفا قب ــق قانون فیف  طب
ــگاه ها اعالم می کنند که کدام بازیكن دو اخطاره  باش
ــت و نمی تواند بازی کند و فكر کنم نتیجه به نفع  اس

قطری ها سه بر صفر اعالم شود.
آيا شما در لیگ قهرمانان آسیا به مقام قهرمانی 

خواهید رسید؟
قبل از این که سكان هدایت تیم سپاهان را به عهده 
بگیرم با محمدرضا ساکت مدیرعامل سابق سپاهان 
ــم را به فینال لیگ قهرمانان  ــتم که این تی قرار گذاش
ــانم و اگر نتیجه با حساب سه بر صفر به  ــیا برس آس
ــود کار سختی را پیش رو  ــود السد قطر اعالم ش س

خواهیم داشت.



اولین کسی که به طور جدی در باره این مسأله مطالعه 
مانند  کسانی  دکارت  از  قبل  بود.  دکارت  رنه   کرد 
قطب الدین شیرازی یا تیودوریک در این باره تحقیق کرده 
بودند. دکارت با توجه به قوانین شكست همزمان ولی به 
طور جداگانه از اسنل )بنیان گذار اصلی قوانین شكست و 
بازتاب( به شرح رنگین کمان پرداخت و در سال 1637 

نتایج خود را منتشر کرد.
اول از همه توجه کنید کـه قطره هاي آب در حال سقوط 
کروي شكل اند، پس به سراغ نحوه برهــم کنـش یـک 
پرتـو نـور سـفید، بـا یک کره شـفاف مي رویم. اگر 
کمـي با چگونگي شكل گیري رنگین کمان آشنا باشید 
مي دانیــد کـه رنگین کمان اصلي را مجموعه پرتوهایي که 
 در مرز قطرهوا، دو بار شكسته و یک بــار بـاز تـابیده انـد،

مـي سـازند و چـون ضریب شكست آب براي رنگ هاي 
 مختلف متفاوت است، نور سفید در ضمن این شكســت هـا
بـه اجـزاي رنـگي اش تجزیـه مي شود، اما نور خورشید 
پیوسته است و در تمــام نقـاط رو بـه نور قطره با آن 
برخورد مي کند که شرایط بازتاب و شكســت در هر 

یک از این نقاط، متفاوت است.
به فرض پرتو نوري که راستاي آن از مرکز قطره مي گذرد، 
بدون شكست وارد آن شده و در سوي دیگر باز تابیده 
مــي شـود و روي همان مسیر ورودي بــه بـیرون بـر 
مـي گردد. بـه عبـارت دیگر پرتو به وسیله قطره 180 
درجه تغییر جهت مي دهــد، در مقابل اگر پرتو نور مماس 

بر قطره به آن بتابد، مي توانید ببینید که هنگام ورود به 
بیشـترین مـیزان ممكـن مـي شـكند و پرتـو خروجي با 
پرتـو ورودي زاویـه حـدود 165 درجه مي سازد، بررسي 
بیشتر نشان مي دهد که در بین این دو وضعیت حدي، 
زاویه انحـراف زاویـه بیـن پرتـو خروجـي و ورودي از 
180 درجه کاهش مي یابد بــه مقـدار کمینـه 138 درجه 
مي رسد و سپس دوباره تا 165 درجه باال مــي رود، امـا 
چون در اطراف مقدار کمینه، تغیـیر زاویـه کـم اسـت، 
بخـش بزرگي از نور فـرودي، در حـول و حـوش ایـن 
زاویـه 138 درجه از قطره خارج مي شود. به عبــارت 
دیـگر، شـدت نـور خروجي در تمام زوایا یكسان نیست 
و بیشتر نـور رنگینـي کـه از قطره بیرون مي رود، با جهت 
تابش خورشید، زاویه حــدود 138 درجه یا معادل آن 42 
درجه مي سازد. البته ایــن زاویـه، بستگي به رنگ پرتو 
دارد و بین 40 تا 42 درجه براي رنگ هاي قرمز تا بنفش 
متفاوت است. بنابراین مي توان تصور کـرد کـه تنها در 
زوایاي حــدود 42 درجـه، پرتوهـاي رنـگي بـه طـور 

مؤثر از قطره خارج مي شوند.
حاال تصور شكل رنگین کمــان، کـار سـاده اي اسـت، 
حـال  در  خورشـید  ظــهر،  از  بعد  در  کنید  فـرض 
تـابش و فضـا پـر از قطره هاي کروي آب است و 
 شما هم پشت به خورشــید و رو به شرق ایستاده اید،

در این وضعیت نور رنــگي کـه بـه چشـم شما مي 
رسد، مجموعه نورهاي خـارج شـده از تمـام قطراتـي 

است که خط واصل چشم شما و آنها با راستاي نور 
خورشید، زاویه بین 40 و 42 درجه مي سازد. مكان 
چشـم  رأس  بــه  مخروطي  ها  قطره  این  هندسي 
شماسـت که نیم زاویه رأس آن حدود 42 درجه است. 
چیزي که شما از رأس این مخروطي مي بینید مقطع آن 
است، یعني یک نوار دایره اي به پهناي زاویه اي بین 40 
و 42 درجه که رنگ هاي قرمز تا بنفش را در خــود 
جـاي داده اسـت، البتـه سطح افق، این دایره را قطع مي 
کند و چون قطـرات آب تنـها در هـوا حضـور دارنـد، 
شـما تنـها کمـاني از یـــک دایــره را مي بینید. این 
کمان، وقتي پرتو خورشید موازي با افـق اسـت، یعني 
هنگام غروب به بیشینه خــود مــي رسـد و بـه نیـم 
دایـره تبدیل مي شود. البته در آســمان و به عنوان مثال 
از درون هـواپیمـا در شرایط مساعد مي تـوان رنگیـن 

کمـان دایـره اي را هـم دیـد.
آن طرف رنگین کمان کجاست؟

وقتي در طول بارندگي فقط یک رنگین کمان مي بینیم در 
واقع چند رنگین کمان وجود دارد؟ پاسخ این سئوال آن 
طور که فكر مي کنید ساده نیست! وقتي نور وارد یک قطره 
آب مي شود، در داخل قطره بازتاب کرده و آنچه به چشم 
ما باز مي تابد رنگین کمان را تشكیل مي دهد. هر قطره 
باران، نوري را که واردش مي شود در تمام جهات ممكن 
 بازتابانده و مي شكند. اولین بار که نور با قطره برخورد
مي کند، یک پرتو کسري از آن نور بازتاب مي کند و بقیه 

آن در طول قطره حرکت مي کنند تا به پشت قطره از 
سمت داخل برخورد کنند. دوباره، مقداري از نور شكست 
خورده و مقداري بازتاب مي کند. در هر برخورد با سطح 
 داخلي قطره، مقداري از نور باز مي تابد و در قطره مي ماند
بنابراین پرتو هاي نور  باقیمانده آن خارج مي شود.   و 
مي توانند بعد از یک، دو، سه بازتاب داخلي یا بیشتر از 
قطره خارج شوند. وقتي شما دو رنگین کمان مي بینید، 
نور  با  ترین کمان در زاویه 42 درجه،  یا اصلي  اولین 
 قرمز در بیرون و نور بنفش در داخل به طور واضح دیده 
مي شود. کمان دوم همیشه کم رنگ تر بوده و به واسطه 
بازتاب دوم با رنگ هاي معكوس )بنفش در بیرون و قرمز 
در درون( در زاویه 51 تشكیل مي شود. اسحاق نیوتن 
یک معادله ریاضي بر حسب اندازه زاویه رنگین کمان 
ها بعد از بازتاب N اُمِ داخل قطره به دست آورد. او 
معتقد بود که در بازتاب سوم نور کافي وجود ندارد 
که در واقع شخص آنرا ببیند، از این رو هرگز مسأله را 
براي N=3 حل نكرد. ادموند هالي، بعد از نامگذاري 
ستاره دنباله دار هالي، محاسبات را بر دوش گرفت و 
کشف کرد که سومین رنگین کمان در زاویه 40 درجه 
این  ثانیه تشكیل مي شود و شگفت زده شد.  و 20 
رنگین کمان نبایستي در مقابل خورشید تشكیل شود 
بلكه دور تا دور خورشید تشكیل مي شود! دو هزار 
سال بود که بشر به اشتباه در طرف دیگر آسمان در 

جستجوي این کمان بود.
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نیاز دارد درجه حرارت مرکزي  بدن شما 
خود را در حد 36/9 درجه حفظ کند.

 مغز شما براي جلوگیري از کاهش بیش از 
حد دماي بدن)هیپوترمي( و سایر عواقب 
سرد شدن درون آن به دقت درجه حرارت 

بدن را تحت نظارت دارد. 
خنک  حد  از  بیش  پوست  سطح  اگر 
به  را  پیام هایي  پوست  هاي  گیرنده  شود، 
شگردهاي  از  رشته اي  که  مي فرستند  مغز 
گرم کننده را به راه مي اندازد. لرزیدن یكي 
آن عضالت  در  که  تاکتیک هاست،  این  از 

منبسط  و  منقبض  زیــاد  سرعت  با  شما 
مي شوند. عالوه بر جنبیدن عضالت دست 
و پا، عضالت فک هم ممكن است شروع 
به  دندان هایتان  نتیجه  در  کند و  لرزش  به 

هم بخورد.
گرمـــا  غیرارادي عضالني  فعــالیت  این 
تا  مي کند  کمک  بدن  به  که  مي کند  تولید 
حالت  این  ببرد.  باال  را  حرارتش  درجه 
که  شماست  براي  هشداري  همچنین 
 خود را به پناهگاهي گرم و نوشیدني داغ

برسانید.

چرا هنگام سرما مي لرزيم؟

خود  اخیر  پژوهش هاي  در  محققان 
مشابه  توانایي  از  کالغ ها  که  دریافته اند 
وظایف  تكمیل  براي  میمون  و  انسان 

تبادلي خود برخوردارند. 
دانشگاه  محققـــان  ایسنا،  گـــزارش  به 
استراسبورگ در پژوهش خود، 12 پرنده 
را براي تبادل نشانه ها با غذا تربیت کرده 
کردن  قابلیت صبر  از  آنها  که  دریافتند  و 
پیش از تصمیم گیري برخوردارند. آنها در 
تكه  یک  پرنده  هر  به  خود  آزمایش هاي 
غذا دادند. سپس دست غذا دهنده خود را 
بسته نگه داشته و جایزه را با دست دیگر 
به پرندگان نشان دادند. پس از یک دوره 
انتظار و گشوده شدن دستان محققان، در 
را  اولیه  غذاي  تكه  پرندگان  که  صورتي 
دریافت  را  خود  جایزه  بازمي گرداندند، 

مي کردند. 
بیشترین زمان استفاده شده توسط محققان 
در این پژوهش پنج دقیقه و کیفیت جوایز 
در  کالغ ها  بود.  متفاوت  مبادله  هر  در 
دوران انتظار خود، رفتار متفاوتي نسبت به 
برخي دیگر از پرندگان داشتند. آنها غذا را 
رها یا آن را در جایي پنهان کرده و یا حتي 

آن را امتحان مي کردند. 
لترز  بیولوژي  مجله  در  که  پژوهش  این 
انتظار  قابلیت  دهنــده  نشان  منتشر شده، 
کالغ هـــا پیش از تصمیم گیري است که 

نشان مي دهد این رفتار تنها به انسان ها و 
میمون ها محدود نیست. این در حالي بود 
که محققان انتظار صبر چند ثانیه اي را از 

این پرندگان داشتند. 
رفتارهاي مخـــرب ماننــد مخفي کردن 
امتحان کردن آن، کالغ ها را قادر  غذا و 
انتظار سپري  را در  بیشتري  تا مدت   کرد 

کنند.

كالغ ها هم قادر به صبر و انتظار هستند
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امور  خدمات  و  برداری  بهره  مدیریت  عملیات  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
مشترکین گلشهر )گلپایگان( و اجرای عملیات بهره برداری و خدمات امور مشترکین منطقه گلپایگان 
پیمانکار واجد شرایط  به  از طریق مناقصه عمومی  اعتبارات جاری  از محل  به شرح ذیل  را  و گوگد 

واگذار نماید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات بهره برداری آبفای منطقه فوالدشهر و 
اجرای عملیات خدمات امور مشترکین آبفای منطقه فوالدشهر را به شرح ذیل از محل اعتبارات 

جاری از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید.
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عملیات مدیریت بهره برداری و خدمات 90-3-249
-/30/000/000-/602/178/800جاریامور مشترکین گلشهر )گلپایگان(

عملیات بهره برداری و خدمات امور 90-3-250
-/78/000/000-/1/864/886/788جاری مشترکین منطقه گلپایگان و گوگد

ش��رکت آب منطقه ای اس��تان چهارمحال و بختی��اری در نظر 
دارد به اس��تناد آئین نامه اجرائی بند )ه�( از ماده 29 قانون 
 برگزاری مناقصات مشاورانی که در گروه مهندسی آب تخصص 
ش��بکه های آبیاری و زهکش��ی رتبه 3 و باالتر توسط معاونت 
برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری احراز صالحیت 
شده اند را در چهارچوب ضوابط آئین نامه مذکور برای پروژه 
مطالع��ات فاز دوم تغذيه مصنوعی دش��ت ش��هرکرد ارزيابی 
نمايد، بدينوسیله از مش��اوران واجد شرايط دعوت می شود 
جهت اخذ مدارك مربوط به ارزيابی کیفی مش��اوران از تاريخ 
 90/6/29 لغايت 90/7/3 از طريق سايت شرکت به نشانی

 www.cbrw.ir م��دارك مربوطه را دريافت نمايند. اين آگهی 
به منظور ارزيابی کیفی مشاوران انتشار يافته و شرکت پس 
از انجام مراحل ارزيابی از متقاضیان واجد شرايط طی مراحل 

بعدی دعوت به عمل خواهد آورد.
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