
ش��هردار اصفهان با تاكيد بر اين 
كه با يك نوبته شدن مدارس در 
سال تحصيلي جديد ۴۰ درصد 
به بار ترافيكي افزوده مي شود از 
شهروندان خواست در ساعات 
پي��ك يعني از ۷ تا 8:3۰ صبح و 

1۲ تا 1:3۰ بعد از ظهر از حمل و نقل عمومي...

مدي��ركل كميته ام��داد اصفهان 
گفت: نخس��تين همايش علمی 
و پژوهش��ی قرض الحس��نه در 
فرهن��گ رض��وی در اصفه��ان 
محمدجواد  می ش��ود.  برگ��زار 
صدق در نشست خبری خود در 

جمع خبرنگاران با اشاره به جشنواره ...

شهردار اصفهان: 
 40 درصد 

به بار ترافيكي شهر افزوده مي شود

مدیرکل کمیته امداد اصفهان خبر داد:
برگزاری همایش قرض الحسنه 

در فرهنگ رضوی

صفـحهصفـحه
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نماینده مردم بروجن:
 دولت در توزیع عادالنه آب سهل انگاری 
کرده است
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 فرهنگ و هنر    صفحه 5

معاون سیاسی امنیتی استاندار:

نرخ بیکاری در اصفهان
 بدون اتباع خارجی به صفر می رسد

صفحه3

از سن 16 س��الگي فوتبال خود 
را به صورت رس��مي در باشگاه 
س��پاهان آغاز كرد و اكنون پس 
از ۴6 س��ال تالش، به مدت يك 
دهه اس��ت كه به عن��وان معاون 
باش��گاه فعاليت دارد. صبحت از 

مسعود تابش است كه موهاي خود را در ورزش سفيد كرده.  خبرنگار 
ما مصاحبه اي اختصاصي با اين مرد ورزشي...

مسعود تابش: 
نمي توانيم براي دو بي نماز 

در مسجد را ببندیم

 جامعه    صفحه 4

رئیس جمهور در مصاحبه با مدیران آسوشیتدپرس:
اوباما هنوز براي جبران خطاها 
فرصت دارد

 ورزش    صفحه 7

معاون وزیر کشور و رئیس 
سازمان مدیریت بحران:
مشکل آب اصفهان 

را ناسیونالیستی نکنید
 پرسش های پی در پی خبرنگاران درباره خشكی 
زاينده رود و بحران كم آبی در اصفهان، معاون وزير 
كشور و رئيس سازمان مديريت بحران را وادار به 
ترک نشست خبری كرد كه در سفر به استان ترتيب 
داده بود. حس��ن قدمی كه برای افتتاح چند پروژه 
و همراه مسئوالن وزارت راه و ترابری به اصفهان 
آمده بود در پاسخ به خبرنگاران اعالم كرد: متأسفانه 
۷5 درصد مس��احت كشور با بحران خشكسالی 
دس��ت و پنجه نرم می كند و اقدامات خوبی نيز 
 در اين زمينه انجام شده از جمله بودجه هايی كه 
 سال های گذشته ستاد مديريت خشكسالی كشور به 
استان ها اختصاص داد. وی سهم اصفهان از اين 
اعتبارات كمكی را ۴16 ميليارد ريال برش��مرد و 
گفت: امسال نيز 5۰ ميليارد ريال ديگر برای جبران 
خسارات كشاورزان در نظر گرفته شده كه بخشی 
از ض��رر و زيان اين افراد را جبران می كند. قدمی 
عامل اصلی خشكسالی های اخير را كاهش ميزان 
بارندگی در دنيا دانست و گفت: عالوه بر اين اگر 
برنامه ها و طرح های آبخيزداری در گذشته و به 
موقع اجرا می ش��د اكنون شاهد چنين بحران كم 

آبی در كشور نبوديم.
قدمي با اش��اره به توجه ج��دی دولت برای حل 
اين مشكل و كاهش پيامدهای آن اظهار اميدواري 
كرد كه مشكالت موجود با تخصيص بودجه هاي 
بيشتر حل شود. وي گفت: خشكسالي و كم آبي 
تنها مش��كل اصفهان نيست و نبايد به اين چالش 
يك جانبه و با حس ناسيوناليس��تي نگاه كرد. به 
گفته معاون وزير كشور و رئيس سازمان مديريت 
بحران، خشكس��الی و به دنبال آن آتش سوزی دو 
س��الی است كه گريبان گير كش��ور ايران شده در 
حالي كه اين مس��ائل حوادث غيرطبيعی است و 
بايد برای پيش��گيری و خس��ارتی كه از ناحيه آن 
به مردم وارد می شود راهكارها و اقداماتي اساسی 

برنامه  ريزی كرد.

آگهی فراخوان
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

 ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس 
ذیل درج می گردد.

سایر موارد:
1 – زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج 

در جدول(
2- جهت اطالع از محل دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.com  مراجعه 

فرمایید.
روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

نوع ردیف
مهلت دریافت موضوعشمارهفراخوان

اسناد
مهلت ارائه 

پیشنهاد

90/7/790/8/2خرید 500/000 کیلوگرم گل مجرای104-90بین المللی1

عملیات اجرایی ایزوالسیون سقفهای 119-90مناقصه2
90/7/490/7/17صنعتی

خرید 1355 زوج پوتین ایمنی پنجه 77-90مناقصه3
90/7/1190/7/24فوالدی آتشکار

نوبت دوم

م الف/9252
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آیا فلسطين پشت درهاي سازمان ملل مي ماند؟

دفاعي از جنس بصيرت و استقامت

رئيس تش��كيالت خودگردان فلسطيني 
هنگام ارائه درخواست به رسميت شناخته 
شدن كشور فلس��طين به دبيركل سازمان 
ملل گفت كه توقع دارد اين سازمان نقش 
بيشتري براي صلح در خاورميانه ايفا كند، 
اما آيا اين درخواس��ت، پاسخ مثبتي را به 
دنبال خواهد داش��ت و يا اين كه فلسطين 
با وتوي آمريكا پشت درهاي سازمان ملل 

مي ماند؟
 درخواس��ت تاريخ��ي عباس ش��امل به 
رسميت شناخته شدن كشور فلسطين در 

درون مرزهاي ژوئن 196۷ است. 
او در س��خنراني خ��ود در س��ازمان ملل 
سرس��ختي اس��رائيل را عامل شكس��ت 
روند صلح در فلس��طين اشغالي دانست، 
از ش��هرک س��ازي و ت��داوم تص��رف 
سرزمين هاي فلسطيني به عنوان دو اقدام در 
اين زمينه ياد كرد و در جمع نمايندگان اين 
نهاد جهاني محاصره غزه و حمالت به اين 
باريكه توسط اسرائيل را به شدت محكوم 
كرد. عباس همچنين سياست اشغالگرانه 
اس��رائيل را عاملي در جه��ت نابود كردن 
تشكيالت خودگران فلسطيني دانست و 
از بان كي مون خواست تا اين سازمان هر 
چه سريع تر درخواست فلسطيني ها را مورد 

رسيدگي قرار دهد. 
تالش رژیم صهیونیستي و آمریکا 

بالفاصله پس از عباس، نخست وزير رژيم 
صهيونيستي در جايگاه سخنرانان مجمع 
عمومي س��ازمان ملل اين درخواس��ت را 
رد كرد. نتانياهو تالش فلس��طينيان براي 
اعالم تش��كيل كشور مس��تقل از طريق 
سازمان ملل را محتوم به شكست دانست 
و از فلسطيني ها خواست كه به ميز مذاكره 

برگردند. 
ب��اراک اوبام��ا، رئيس جمه��وري آمريكا 
در ديدار با عب��اس با لحني تهديد آميز و 
در دي��دار با نتانياه��و در لحني جانبدارانه 
و همس��و با صهيونيست ها تأكيد كرد كه 
دولتش از ح��ق وتوي خود در ش��وراي 
امنيت براي جلوگيري از تصويب عضويت 
كامل كش��ور فلسطيني در س��ازمان ملل 

استفاده خواهد كرد. 
اوباما، رئيس جمهوري آمريكا، در ديدارش 
با محم��ود عب��اس )رئيس تش��كيالت 
خودگران فلسطينيان( هشدار داد كه هرگونه 
درخواست از شوراي امنيت براي پذيرش 
عضويت كامل كشور فلسطين در سازمان 
مل��ل متحد را وتو خواهد ك��رد. اوباما در 
سخنراني اش در مجمع عمومي ملل متحد 
نيز اين لحن تهديد آميز را ادامه داد و گفت 
كه فلسطينيان بايد از راه مذاكره با اسرائيل 
به آرزوي خود برسند و در اين راه ميانبري 
وجود ندارد.  اين تهديد در حالي صورت 
گرفت كه فلسطيني ها در سراسر شهرهاي 
مختلف سرزمين هاي فلسطيني و خارج از 
آن س��خنراني عباس در سازمان ملل را با 

نگراني پيگيري مي كردند. 
فلسطین در انتظار ورود به سازمان 

ملل 
اگرچه اس��تقبال پرشور و تشويق بسياري 
از نماين��دگان كش��ورها به هن��گام ارائه 
درخواس��ت محمود عب��اس در مورد به 

رسميت شناختن كشور فلسطيني به بان 
كي مون، حين و پس از سخنراني وي در 
شصت و ششمين مجمع عمومي سازمان 
ملل را مي توان به معني آراي مثبت آنها به 
اين درخواس��ت تلقي كرد، اما آيا سازمان 
ملل متحد قادر خواهد بود با اقدامي عملي 
در اين زمينه در جهت وظيفه اصلي خود 
كه حفظ صلح در جهان است، گام بردارد 
و خواست ملت ها را بر قدرت ها ترجيح 
مي دهد؟ يا اين كه كشورهاي معدودي مانند 
آمريكا و رژيم صهيونيستي مانع از اين اقدام 
شده و فلسطين را همچنان پشت درهاي 

سازمان ملل نگه مي دارند؟ 
حفظ صلح و امنيت بين المللي مهم ترين 
اص��ل وجودي ملل متحد تعريف ش��ده 
است. س��ازماني كه در پي كنفرانس هاي 
متع��دد پس از جنگ جهان��ي دوم در ۲۴ 
اكتب��ر 19۴5 و با حض��ور نمايندگان 51 
كشور وجود خارجي يافت و اكنون بيش 

از 19۰ كشور عضو در آن نماينده دارند. 
حال سئوال اين جاس��ت اين سازمان كه 
به عنوان بزرگ ترين س��ازمان بين المللي 
در بي��ش از ني��م قرن گذش��ته و در طي 
بحران خاورميانه، اش��غالگري و كش��تار 
صهيونيست ها در سرزمين هاي فلسطيني 
نتوانسته نقش اساسي براي ايفاي حق ملت 
فلسطين ايفا كند، آيا همچنان بي توجه به 
درخواست فلس��طيني ها، شاهد وتوي آن 
توسط آمريكا در ش��وراي امنيت خواهد 

بود؟ 
پنج عضو دائم ش��وراي امني��ت )آمريكا، 
انگليس، چين، فرانسه و روسيه( از حقي 
به نام وتو برخوردارند. براين اساس هريك 
از اين اعض��ا مي توانند آرا و قطعنامه هاي 
شوراي امنيت و يا مجمع عمومي سازمان 
مل��ل را با اس��تفاده از حق وت��و رد كنند. 
سيستم رأي گيري با اس��تفاده از حق رأي 
وت��و در س��ال پاياني جن��گ جهاني دوم 
توسط شوراي امنيت س��ازمان ملل مورد 

استفاده قرار گرفت. 
نزدي��ك به هف��ت دهه از عم��ر اين نوع 
رأي گي��ري در س��ازمان مل��ل مي گذرد، 
 اما اين سيس��تم به دليل كنار گذاش��تن و 
بي اعتنا بودن به آراي بيش از 95 درصد از 
ملت هاي جهان در آن، همواره با اعتراضات 

گسترده آنها همراه بوده است. 
در هفتاد س��ال گذش��ته؛ آمريكا ده ها بار 
حقوق ملت هاي مختلف را با اس��تفاده از 
حق وتو ناديده گرفته و مسكوت گذاشته 
اس��ت. اين كش��ور به طور مشخص در 
س��ال هاي 19۷۲ ت��ا ۲۰11 بي��ش از ۲5 
قطعنام��ه مختلف س��ازمان ملل ) مجمع 
عمومي و شوراي امنيت( را كه به نحوي 
مربوط به سرزمين هاي اشغالي و يا ايفاي 
بخشي از حق ملت فلسطين بوده، وتو كرده 
است.  با توجه به پيشينه عملكرد آمريكا 
در اين زمينه، به نظر مي رسد كه مسير اين 
خواسته فلسطيني نيز در سازمان ملل متحد 
براي به ثبت رساندن نام فلسطين كه براي 
نخس��تين بار در تاريخ اين نهاد جهاني به 
صورت رسمي مطرح شده است، با عملي 
ش��دن تهديد واشنگتن، در شوراي امنيت 

مسدود خواهد شد. 

هفته دفاع مق��دس فرصتي براي قدرداني 
از تالش خس��تگي ناپذير مل��ت ايران در 
 دوران جنگ تحميلي است، سال هايي كه 
دالور مردان و زنان اين مرز و بوم با بصيرت 
و استقامت خود همچون كوهي استوار در 
برابر هجوم نيروهاي بعث عراق ايستادگي 
كردند و سومين روز از اين هفته را بصيرت 
و دفاع مقدس ناميدند تا يادآور نيت هاي 
پاک و رش��ادت هاي خالصانه مردمان آن 
روزگار باشد. بصيرت؛ دانايي، بينايي دل، 
هوش��ياري، زيركي و يقين است و در نزد 
اهل معنا، نيرويي نهاني و قلبي مي باشد كه 
در شناخت حقايق تا عمق وجود و باطن 

ذات آن رسوخ مي كند. 
بصيرت يا بينش، ديدي دروني اس��ت كه 
با چش��م ظاهري، متفاوت و در واقع قوه 
و نيرويي قلبي است كه به كمك نور الهي 
ش��كل مي گيرد و حقيقت و باطن امور را 
نش��ان مي دهد. با اين ديد، انسان مي تواند 
درس��ت را از نادرس��ت و حق را از باطل 
تشخيص دهد. اهل بصيرت با كمك نيروي 
قدسي كه از سوي پروردگار به آنها هديه 
داده ش��ده راه هاي روشني را طي مي كنند 
و بدين شكل، از س��قوط در پرتگاه ها در 
امان مي مانند. قرآن كريم با ترغيب به بينايي 
دل ها با نور عقل، آنهايي را كه از اين نيرو 
استفاده نمي كنند، كوران واقعي مي داند و 
مي فرمايد: آيا در زمين س��ير نمي كنند؛ تا 
صاحب دل هايي گردند كه بدان تعقل كنند 
و گوش هايي كه بدان بشنوند؟ پس همانا 
چش��م ها كور نمي ش��وند؛ بلكه دل هايي 
كه در س��ينه ها جاي دارند، كور مي شوند. 
ام��ام علي)ع( نيز در اين ب��اره فرموده اند: 
هرگاه ديده بصيرت، كور باشد، نگاه چشم، 

سودي ندهد. 
امام صادق)ع( كس��اني كه بدون بصيرت 
و دانايي به انجام كاري مبادرت مي ورزند 
را اينگونه توصيف مي كند: مانند مسافري 
اس��ت كه در بيراهه مي رود، او هر قدر بر 

سرعت سير خود مي افزايد به همان نسبت 
از جاده دورتر مي شود. 

بنابراين براي رسيدن به مقام واالي بصيرت 
بايد به بازسازي، اصالح نفس، مجاهدت 
با هواي نفس، تهذيب روح از گناه و پاک 
ك��ردن دل به نور توحي��د پرداخت تا اين 
چنين انس��ان در پرتو الهامات غيبي، مقام 

كشف و شهود قرار گيرد. 
توبه، طلب استغفار از خداوند براي گذشتن 
از گناهان، نخستين گام براي كسب بصيرت 
است و ذكر زباني، قلبي و عملي پروردگار، 
انس با ق��رآن، خ��رد ورزي، زهد و عدم 
دلبس��تگي به دنيا از موجبات دستيابي به 
بصيرت مي باشد و در دوران دفاع مقدس 
رزمندگان اسالم به چنين بصيرتي رسيدند 
و با تمام توان به مبارزه همت گماش��تند 
چراكه اگر چنين بصيرتي نبود، آنها اينگونه 
خالصان��ه به جبهه نمي آمدن��د و به دفاع 

نمي پرداختند. 
امام خميني)ره( دارا بودن بصيرت را امري 
ضروري مي دانستند و مي فرمايند: انسان با 
روح انسان است، ما همه، با همه حيوانات 
در اي��ن كه گوش داريم، چش��م داريم، پا 
داريم و دست داريم مشتركيم. اما آنجا كه 
انس��ان را از همه موجودات جدا مي كند، 
از همه موجودات طبيعي جدا مي كند، آن 
قلب انسان، آن بصيرت انسان است. شما 
بصيرت داشته باشيد انسانيد. اگر بصيرت 
نداشته باشد ابوجهل چشم داشت، اما انسان 
نبود. بعضي از انبياء هم چش��م نداشتند و 
نبي بودند. ميزان در انسانيت معنويت انسان 
است. كوشش كنيد كه خودتان را با محتوا 
كنيد. معنويات خودتان را ايجاد بكنيد و از 
اين هيچ باكي نداشته باشيد كه انسان دست 
ندارد، پا ندارد، چشم ندارد.  پس از منظر 
امام )ره( انسانيت در گرو بصيرت است و 
اين بيشتر براي جوانان و نوجوانان اهميت 
دارد زي��را از همان ابت��داي زندگي بايد با 
بصيرت حركت كنند تا به انسانيت برسند. 

جهان نما

رئيس جمه��وري اس��المي اي��ران در مصاحبه با 
خبرگزاري آسوشيتدپرس با تأكيد به اين كه باراک 
اوباما هنوز براي جبران خطاها فرصت دارد، تأكيد 
كرد: دولت آمريكا بايد بپذيرد كه ملت ايران خارج 
از اراده و سلطه آنها به پيشرفت رسيده است و تا 
زماني كه اين موضوع را نپذيرد دچار مش��كل و 

تناقض در رفتار خواهد بود.
 به گ��زارش ايرنا، محمود احمدي ن��ژاد كه براي 
شركت در ش��صت و شش��مين نشست مجمع 
عمومي سازمان ملل به نيويورک سفر كرده است، 
در مصاحبه با مديران و اعضاي شوراي سردبيري 

خبرگزاري آسوشيتدپرس شركت كرد. 
احمدي نژاد در پاسخ به سئوالي درباره اشكاالت 
تم��دن غربي اظهار داش��ت: تمدن ه��ا برآمده از 
خواس��ته ها و ارزش هاي مشترک و قابل احترام 
انس��اني هس��تند و اگر انتقادي انجام مي شود از 
رفتار بعض��ي از دولت هاي غربي اس��ت و اين 

ارتباطي به ملت ها ندارد. 
رئيس جمهور در پاسخ به سئوالي درباره حادثه 11 
سپتامبر خاطر نشان كرد: در موضوع 11 سپتامبر 
فقط چند س��ئوال در خص��وص عوامل ايجاد آن 
مطرح كرديم؛ در اي��ن حادثه 3 هزار نفر از مردم 
آمريكا كشته و عده زيادي از مردم منطقه ما متهم 

به تروريست پروري شدند. 
اين حادثه موجب حمله نظامي به دو كش��ور در 
منطقه خاورميانه شد و به واسطه آن تاكنون بيش 
 از يك ميليون نفر كش��ته و ميلي��ون ها نفر آواره 
شده اند، باتوجه به ابعاد اين حادثه آيا اشكال دارد 
كه س��ئوال شود باالخره علت اصلي و عوامل آن 

چه كساني بودند؟ 
دولت آمریکا به جاي پاس��خ به پرسش ها 
درباره 11 سپتامبر، ایران را تهدید کرد 

احمدي نژاد با طرح اين سئوال، آيا اشكال دارد كه 
كميته حقيقت يابي تشكيل شده و ابعاد اين حادثه 
را بررس��ي و عوامل آن را شناسايي و همان ها را 
مجازات كند؟ افزود: سال گذشته خواستار تشكيل 
كميته حقيقت ياب در رابطه با اين حادثه ش��ديم 

اما دولت آمريكا به جاي استقبال از اين پيشنهاد، 
ايران را تهديد كرد در حالي كه اين سئوال به نفع 

دولت آمريكا است. 
رئيس جمهور خاطر نشان كرد: چندي پيش اعالم 
كردند كه عامل اصلي حادثه 11 سپتامبر دستگير 
شده و سپس جنازه آن را به دريا انداخته اند و اين 
در حالي اس��ت كه عاقالنه تري��ن برخورد با اين 
فرد كه به عنوان عامل حادثه 11 سپتامبر به جهان 
معرفي ش��د اين بود ك��ه وي را محاكمه كرده و 

تمامي عوامل اين حادثه را شناسايي مي كردند. 
احمدي نژاد با بيان اين كه با روي كار آمدن رئيس 
جمه��ور جديد آمريكا چنين تص��وري به وجود 
آمد كه وي اشتباهات دولت هاي قبلي آمريكا را 
جبران خواهد كرد، گفت: اين تصور روز به روز 
در ح��ال رنگ باختن اس��ت، اما هنوز فرصت به 

طور كامل از دست نرفته است. 
وي اضافه كرد: ايران از شعار تغيير رئيس جمهور 
آمريكا اس��تقبال كرد و حتي ما در اين خصوص 
براي او پيام ارس��ال كرديم؛ اوباما مي توانست در 
موضوع هس��ته اي اقدامات زشتي كه دولت هاي 

قبلي شروع كرده بودند را ادامه ندهد. 
رئيس جمهور گفت: اگر ابعاد حادثه 11 س��پتامبر 
بررسي شود، مشخص خواهد شد كه ملت هاي 
منطقه نقش��ي در آن نداش��تند و دولت آمريكا با 
برخي ادعاها عليه خود كينه درست مي كند؛ اين 
در حالي است كه بايد در كنار ملت ها و دوست 

ملت ها بود. 
احمدي ن��ژاد خاطر نش��ان كرد: پاس��خ به برخي 
س��ئواالت به نفع دولت آمريكا است اما گويا در 
آمريكا عده اي هس��تند كه پاس��خ دادن براي آنها 
خوشايند نيست و وقتي سئوال مي شود ناراحت 

و نگران مي شوند. 
رئيس جمهور در پاسخ به اين پرسش كه آيا سند و 
مدركي در اختيار داريد كه اياالت متحده خودش 
ب��راي حمله به برج هاي دوقلو زمينه چيني كرده 
اس��ت،گفت: عده اي دركش��ور آمريكا با انتشار 
كتاب هاي متعدد و بررسي برخي گزاره ها چنين 

ادعايي را مطرح كردند؛ اما اگر بنا بر پيشنهاد ايران 
كميته حقيقت يابي براي بررسي اين حادثه تشكيل 
ش��ود، درستي و نادرستي آن براي همگان روشن 
خواهد شد و معتقديم هر كس كه چنين اقدامي را 

انجام داده است بايد شناسايي و محاكمه شود. 
ایران همواره آماده مذاکره درباره موضوع 

هسته اي است 
احمدي نژاد در پاس��خ به س��ئوالي در خصوص 
فعاليت هاي هسته اي ايران و احتمال آغاز مذاكرات 
در اين خصوص اظهار داشت: ايران همواره آماده 
گفتگ��و و مذاكره ب��وده و از تعام��ل و همكاري 
استقبال مي كند. اما موضوع هسته اي ايران كه يك 
موضوع حقوقي است، از طرف برخي دولت هاي 

غربي به موضوع سياسي تبديل شده است. 
وي تأكيد كرد: ملت ايران بيش از تعهدات قانوني 
با آژانس بين المللي هس��ته اي همكاري داشته اما 
متأسفانه آژانس تحت فشار دولت هاي غربي قرار 

دارد و برخورد حقوقي نمي  كند. 
رئيس جمه��ور تصريح كرد: ام��روز ايران ديگر 
هس��ته اي شده و همه بايد آن را بپذيرند و اين در 
حالي است كه برنامه هسته اي ايران به طور كامل 

صلح آميز است. 
پیش بیني نتیجه انتخابات آینده ریاست 

جمهوري آمریکا 
احمدي نژاد در پاس��خ به سئوالي درباره پيش بيني 
خود از انتخابات رياست جمهوري آينده آمريكا 
گف��ت: م��ردم آمريكا بايد در اي��ن زمينه تصميم 
بگيرن��د و ايران عالقه ن��دارد در اين موضوعات 
دخالت كند، اما فكر نمي كنم اوباما براي دور دوم 
مانع جدي پيش رو داشته باشد و نيازي ندارد كه 
براي كسب رأي به صهيونيس��ت ها امتياز داده و 
دس��ت به لشكركشي بزند؛ چنين به نظر مي رسد 
كه با توجه به ش��رايط موجود مي تواند به راحتي 

براي دور دوم نيز رأي بياورد. 
رئي��س جمهور گف��ت: اگر به واق��ع تغييري در 
سياست هاي دولت آمريكا اتفاق بيفتد جمهوري 
اس��المي ايران از آن استقبال مي كند و عالقه مند 

هستيم كه اين تغييرات اتفاق بيفتد. 
انتخابات آینده ریاست جمهوري ایران 

رئيس جمهور در پاسخ به سئوالي درباره انتخابات 
آينده رياس��ت جمهوري ايران گفت: هر كسي را 
كه مردم انتخاب كنند همان فرد رئيس  جمهوري 
اس��المي ايران خواهد شد و هيچ كس نمي تواند 
اراده و تصميم خود را بر ملت بزرگ ايران تحميل 
كند. احمدي نژاد افزود: در انتخابات گذشته اكثر 
رس��انه هاي آمريكا و انگليس به شدت از رقيب 
م��ن حمايت مي كردند اما م��ردم تصميم ديگري 
گرفتن��د كه اين موضوع در انتخاب��ات قبل از آن 
نيز اي��ن چنين بود. گفتني اس��ت كه خبرگزاري 
از بزرگ تري��ن خبرگزاري هاي  آسوش��يتدپرس 
جهان است كه هيأت مديره و سهام داران اصلي آن 
صاحبان رسانه هاي اصلي آمريكا؛ شامل روزنامه ها 
و شبكه هاي تلويزيوني مي باشند. در اين مصاحبه 
6 نفر از مس��ئولين اصلي اين خبرگزاري شركت 

داشتند.

رئیس جمهور در مصاحبه با مدیران آسوشیتدپرس:

اوباما هنوز براي جبران خطاها فرصت دارد
نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

چاینا دیلي:
آمریكا به حسن نيت احمدي نژاد پاسخ نداد

روزنامه چاينا ديلي نوش��ت، با وجود اظهارات رئيس جمهوري ايران در 
خص��وص از بين نرفتن همه فرصت ها براي رابطه آمريكا با كش��ورش، 

واشنگتن هنوز به حسن نيت وي واكنش نشان نداده است.
 اين روزنامه چاپ پكن اف��زود: محمود احمدي نژاد در آمريكا گفت 
ك��ه هنوز باور دارد همه فرص��ت ها براي اوباما براي رابطه با ايران از 
بين نرفته است. رئيس جمهور ايران تأكيد كرد كه دو طرف مي توانند 
روابط خود را ترميم كنند. چاينا ديلي نوش��ت: با اين حال واش��نگتن 
هنوز حاضر به پاس��خ دادن به اين اظهارات رئيس جمهور ايران نشده 
اس��ت. اين روزنام��ه افزود كه ايران پيش از اي��ن نيز با آزاد كردن دو 
زندان��ي آمريكايي و بازگرداندن آنها به كشورش��ان، حس��ن نيت خود 

را ثابت كرده اس��ت. 
در همين ارتباط چاينا ديلي از قول احمدي نژاد نوشت، مهم آن است 

كه دو زنداني آمريكايي توانستند به آغوش خانواده خود بازگردند. 

سخنرانی تاریخی ابومازن در نیویورک
 بررسی تقاضای فلسطين در شورای امنيت

ابومازن جمعه شب در حالی درخواست عضويت كامل فلسطين در سازمان 
ملل را ارائه كرد كه نمايندگان رژيم صهيونيستی و آمريكا در اين نشست به 

طور كامل منزوی شده بودند.
ب��ه گزارش مهر، جمعه ش��ب رئيس تش��كيالت خودگردان فلس��طين 
طی س��خنرانی تاريخی كه هر چند دقيقه يك بار با تش��ويق حاضران 
در نشس��ت مجمع عمومی س��ازمان ملل روبه رو می ش��د، درخواست 
عضويت كامل فلس��طين در سازمان ملل را ارائه كرد. وی در اظهارات 
خود تاكيد كرد: س��اعت استقالل فرا رس��يده و هم اكنون دوران بهار 
فلسطينی اس��ت. ابومازن با تاكيد بر حق بازگش��ت آوارگان فلسطينی 
افزود: ما به كش��ور يهودی كه از س��وی اس��رائيل پيگيری می ش��ود، 
اعتراف نمی كنيم و كش��وری برای ملت می خواهيم. ابومازن در ادامه 
س��خنرانی اش كه با اس��تقبال گس��ترده حاضران و انفع��ال نمايندگان 
رژيم صهيونيس��تی و آمري��كا در صحن مجمع عموم��ی روبه رو بود، 
اف��زود: ما به مقاومت مس��المت آميز در برابر اش��غال پايبند هس��تيم. 
ش��هرک س��ازی تمام فرصت های صلح را از بين برده و ما با يهوديت 

اس��رائيل مخالف هس��تيم.
وی همچنين با اشاره به محاصره شديد نوار غزه توسط اسرائيل و ترورهای 
برنامه ريزی ش��ده اين رژيم اظهار داشت: جنگی كه اسرائيل سه سال پيش 
برضد غزه انجام داد بس��ياری از منازل، مس��اجد و خانه ها را ويران كرد و 
هزاران شهيد و زخمی بر جا گذاشت. ابومازن در ادامه سخنرانی خود از ارائه 
درخواس��ت عضويت كامل فلسطين در سازمان ملل قبل از انجام سخنرانی 
خبر داد كه طی آن از اسرائيل خواسته شده تا به مرزهای 196۷ بازگردد. در 
اين لحظه اكثر حاضران در نشست مجمع عمومی از جای برخواستند و برای 

دقايقی ابومازن را مورد تشويق قرار دادند. 
در همين حال ش��بكه الجزيره با اش��اره به ارائه درخواس��ت عضويت كامل 
فلس��طين در سازمان ملل كه در آن بايد رژيم صهيونيستی به مرزهای 196۷ 
بازگ��ردد، به نقل از نواف س��الم نماينده لبنان در س��ازمان ملل اعالم كرد: 
تقاضای عضويت كامل فلسطين در س��ازمان ملل روز دوشنبه اين هفته در 

نشست شورای امنيت بررسی می شود.
القدس العربی در اين باره نوشت: محمود عباس درخواست عضويت كامل 
فلس��طين در س��ازمان ملل را طی گامی تاريخی ارائه كرد، درخواستی كه از 
سوی اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان كشورها در سازمان ملل مورد استقبال 
قرار گرفت. البته اين درخواس��ت با مخالفت آمريكا و اسرائيل روبه روست. 
در نخستين واكنش ها به سخنرانی ابومازن در سازمان ملل، اويگدور ليبرمن 
اين اظهارات را تحريك آميز و مملو از دروغ خواند. حماس نيز در واكنش 
به اظهارات ابومازن آن را بدون مضمون و بی اثر دانست. حماس تأكيد كرد: 
اعالم پايبندی مجدد ابومازن به گزينه مذاكرات تمامی اظهارات وی را بی اثر 

و توخالی كرد. 

تظاهرات حزب سعادت تركيه
 برضد استقرار سپر موشكي ناتو

جمعي از اعضاي حزب سعادت تركيه با تجمع در مقابل وزارت امور خارجه 
اين كشور، نسبت به استقرار سامانه سپر دفاع موشكي ناتو در تركيه اعتراض 
كردند. به گزارش ايسنا، روزنامه حريت )چاپ تركيه( در اين باره نوشت: در 
اين تظاهرات كه از س��وي رئيس تشكيالت استاني حزب برگزار شده بود، 
حس��ين حاجي عبداله اوغلو )رئيس تشكيالت حزب سعادت در آنكارا( در 
س��خناني گفت: اين س��امانه مورد هدف قرار دادن ايران و س��وريه از سوي 

آمريكا و اسرائيل را آسان خواهد كرد.
وي با اشاره به اين كه در مخالفت با استقرار اين سامانه يك كمپين امضاء و 
راه اندازي خواهند كرد، گفت: هدف از استقرار اين سامانه در تركيه مشخص 
اس��ت و حتي اگر مورد اس��تفاده قرار نگيرد ايران را ناراحت خواهد كرد. ما 
از س��ال 1639 مناس��بات خوبي با ايران داريم. در زمينه مبارزه با تروريسم 
هم��كاري مي كنيم و قراردادهايي در مورد تجارت و انرژي با ايران داريم. با 
اين اقدام تمامي اين مناس��بات به تعليق در خواهند آمد. وی تأكيد كرد: در 
صورت اس��تفاده از اين سپر، تركيه در تخته هدف ايران قرار خواهد گرفت. 
وي گفت: ما از داوود اوغلو )وزير خارجه كشورمان( انتظار عملكرد متفاوتي 
داشتيم ولي به هر كار كه دست زده نتيجه مطلوبي حاصل نشده است كه اين 

هم براي او و هم براي ملت جاي تأسف دارد. 

یک مقام روسی:
آمریكا و اسرائيل پشت حمله كرم رایانه ای 

»استاكس نت« بودند
يك مقام آژانس ملی مبارزه با تروريسم روسيه با اشاره به اقدامات خصمانه 
غرب برضد تهران، آمريكا و رژيم صهيونيستی را پشت پرده حمله ويروس 
كامپيوتری »استاكس نت« به تأسيسات هسته ای ايران معرفی كرد. به گزارش 
مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ايليا روگاچوف در گفتگو با خبرنگاران 
در مسكو اظهار داشت: روسيه بر اين باور است كه آمريكا و اسرائيل پشت 
 پرده حمله ويروس كامپيوتری استاكس نت بودند و سعی داشتند تا برنامه 
 هس��ته ای ايران را در س��ال گذش��ته متوقف كنند. وی تأكيد كرد: شاهد 
تالش های س��ايبری برخی كش��ورها برضد كش��ورهای ديگر با اهداف 
نظامی و سياس��ی هس��تيم و جامعه بين الملل بايد نظارت بيش��تری را بر 
استفاده از فضای سايبری داشته باشد. آمريكا و رژيم صهيونيستی درحالی 
ب��ر اقدامات خصمانه خود برضد جمهوری اس��المی اي��ران مبادرت می 
ورزند كه آژانس بين المللی انرژی هس��ته ای به تازگي در گزارش��ی از 
پيش��رفت در برنامه هس��ته ای صلح آميز اين كش��ور با وجود حمله كرم 
رايانه ای استاكس نت و تحريم های ظالمانه و غير قابل توجيه عليه ايران 
خبر داده بود. جمهوری اسالمی ايران همواره تأكيد كرده برنامه هسته ای 
صلح آميز خود را بدون توجه به فشارها و اقدامات خصمانه و جوسازی 
غرب��ی ها زير نظر آژانس بي��ن المللی انرژی اتمی ادام��ه خواهد داد كه 
گزارش های مستمر آژانس نيز بر ماهيت مسالمت آميز فعاليت های هسته 

ای كشورمان و نبود انحراف در آن تأكيد كرده است.

نماينده مردم تهران در مجلس ش��وراي اس��المي در گفتگو با ايسنا درباره 
ط��رح موضوع ائت��الف اصولگرايان، با بيان اين كه بي��ن وحدت و ائتالف 
خيلي تفكيك قائل نمي ش��وم اظهار كرد: زماني كه موضوع وحدت مطرح 
ش��د، بحث اين نبود كه همه تشكل ها يكي شوند؛ به عنوان مثال در جبهه 
پيروان خط امام)ره( و رهبري كه متشكل از 1۴ تشكل و حزب است، هيچ 
تش��كلي هويت خود را از دس��ت نداده است. وي افزود: ائتالف به معناي 
وحدت رويه اس��ت و در اصل قرار نيس��ت تشكل ها به وحدت، به معناي 
يكي شدن، برسند. وي گفت: اين كه بتوانيم افكار مختلف در يك طيف را 
در يك موضوع به هم نزديك كنيم تا بعدها در انتخابات بتوانيم حرف اول 
را بزنيم، قابل قبول اس��ت. عباسپور طرح موضوع ائتالف به جاي وحدت 

را يك گام رو به عقب براي اصولگرايان ندانست 
و اف��زود: ممكن اس��ت بين بخش ه��اي مختلف 
اصولگرا در مواضع سياس��ي و اقتصادي، اختالف 
نظر وجود داشته باشد اما در يك موضوع خاص 
ك��ه براي مملكت حياتي مي ش��ود، بايد به توافق 

دست يابيم.
وي با تأكيد بر لزوم مدنظر قرار دادن رهنمودهاي 
مقام معظم رهبري درباره اخالق سياس��ي توسط 
سياس��يون افزود: متأسفانه ش��اهديم كه اتهام زني 
به ي��ك رويه مت��داول در جامعه تبديل ش��ده و 
اف��راد بدون آن ك��ه فرصت دفاع ب��ه طرف مقابل 
بدهن��د و يا دليل قانع كننده اي ب��راي ادعاي خود 
داش��ته باش��ند، ديگران را مته��م مي كنند. عضو 
فراكسيون اصولگرايان مجلس تأكيد كرد: اگر اين 

بداخالقي ها و تهمت زني هاي سياس��ي را كن��ار بگذاريم مي توانيم اميدوار 
باش��يم كه جو سياسي كش��ور وضع مطلوب تري پيدا كند و درنهايت فضا 

براي يك انتخابات پرشور و نشاط فراهم شود.
اين عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري در ادامه گفتگو با ايسنا يادآورشد: 
اگر افراد بر اس��اس سهم خواهي و فقط بر اس��اس اتصال به يك گروه در 

مجلس حاضر ش��وند، ممكن است به شاخص هاي مطلوب تعيين شده در 
اس��ناد باالدستي لطمه وارد ش��ود. وي با بيان اين كه مجلس جايگاه بسيار 
رفيع و پيچيده اي دارد گفت: عالوه بر اين، حضور در اين جايگاه، آشنايي 
به وضع قانون در كشور و تبحر در اين امر را مي طلبد؛ بنابراين الزم است 

نماينده از وسعت علمي و فكري برخوردار باشد.
وي با يادآوري اين كه مجلس ما برخاس��ته از متن انقالب و مردمي اس��ت 
كه ش��هداي زيادي را تقديم انقالب كرده و قانون اساس��ي را به تصويب 
رسانده اند افزود: عدم جدايي دين از سياست و واليت مطلقه فقيه از اصولي 
است كه حضرت امام)ره( آن را براي نظام جمهوري اسالمي مطرح كردند 
و نمايندگان بايد به اين اصول پايبندي داش��ته باش��ند تا بتوانند در راستاي 
دستيابي به اهداف نظام در سندهاي باالدستي گام بردارند. 
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به 
رهنمودهاي مقام معظم رهبري در مسائل كالن اقتصادي 
و علمي كش��ور و نيز سندهاي باالدس��تي نظام، گفت: 
دس��تيابي به اهداف تعيين شده اين اسناد، شاخص هاي 
مطلوب��ي را مي طلب��د كه بايد در نظر گرفته ش��ود و در 
عين حال نمايندگان بر اس��اس آن انتخاب ش��وند. وي 
گفت: اگر به سمتي حركتي كنيم كه بحث سهم خواهي 
در انتخابات مطرح ش��ود، به اين شاخص ها لطمه وارد 
مي ش��ود. همچنان كه گاهي در دوره هاي مجلس شاهد 
بوده ايم كه با تالش بس��يار گس��ترده، افرادي به مجلس 
مي آيند كه به عنوان نماينده تأثيرگذاري چنداني ندارند. 
عباسپور چنين روندي را موجب هرز رفتن اهداف قانون 
اساسي در شكل گيري مجلس دانست و خاطرنشان كرد: 
يكي از آفت هايي كه ما را از مس��ير انتخاب افراد شايس��ته براي حضور در 

مجلس دور مي كند سهم خواهي است.
اين عضو فراكس��يون اصولگرايان مجلس تأكيد ك��رد: در انتخاب نامزدها 
براي ورود به مجلس شوراي اسالمي نبايد كاري كنيم كه سياست بازي ها و 

سياست كاري ها بر انتخاب افراد شايسته غلبه كند.

نماینده مجلس:
سهم خواهي آفت انتخاب شایسته است 

نماين��ده م��ردم بروج��ن در مجل��س گف��ت: 
توزيع عادالن��ه آب از وظاي��ف اصلی وزارت 
نيرو اس��ت و متأس��فانه ب��ه نظر می رس��د در 
 دول��ت كنون��ی ب��ا س��هل انگاری دنبال ش��ده

است.
ب��ا خان��ه  برنابلداج��ی در گفتگ��و  س��يروس 
مجم��ع  نشس��ت  برگ��زاری  از  مل��ت، 
 نماين��دگان لرس��تان، چهارمح��ال و بختياری
و خوزصس��تان خبر داد و گف��ت: چالش آب، 

انتقال آن و آمايش س��رزمين و آثار و پيامدهای 
آن يك��ی از موضوع های مورد بررس��ی مجمع 
نمايندگان استان چهارمحال و بختياری، لرستان 
و خوزس��تان و مجم��ع نمايندگان اس��تان های 
موسوم به اس��تان های زاگرس نش��ين، در يكی 
دو س��ال اخير بوده اس��ت كه در همين راستا، 
در مجم��ع نمايندگان اس��تان های چهارمحال و 
بختي��اری، لرس��تان و خوزس��تان، اين موضوع 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماينده مردم بروجن در مجلس ش��ورای اسالمی 
در ب��اره نتيجه های اين نشس��ت تصريح كرد: در 
اين نشست مقرر ش��د كه در يكی دو هفته آينده 
اقدام های مختل��ف و مقتضی برای تأمين مصالح 
مربوط به تأمين آب اين استان ها يا به تعبير ديگر 
توزيع عادالنه آب كه از وظايف اصلی وزارت نيرو 
است و متأسفانه به نظر می رسد در دولت كنونی با 
 سهل انگاری دنبال شده است، به طور كامل صورت

گيرد.

نماینده مردم بروجن:
 دولت در توزیع عادالنه آب سهل انگاری كرده است
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عضو جمعيت زنان مبارز با آلودگی محيط زيست كشور 
)شاخه اصفهان( گفت: خشكی زاينده رود، حاشيه  نشين 
شدن كشاورزان و كارگران بيكار شده و رشد بزهكاری، 
اعتياد و افزايش فقر و عميق تر شدن اختالف طبقاتی در 

اصفهان را به كشور تحميل كرد.
طاهره دادخواه با اش��اره به بيانيه ای كه از سوی اعضای 
جمعيت زنان مبارز با آلودگی محيط زيس��ت كش��ور 
)ش��اخه اصفهان( خطاب به نمايندگان مجلس شورای 
اس��المی صادر ش��ده بود، اظهار داش��ت: بيكار شدن 
بسياری از كارگران كه برخی از آنها غير بومی هستند از 
مضرات اجتماعی خشكی زاينده رود است. وی افزود: 
با وجودی كه حاصلخيزترين خاک كش��ور در اصفهان 
وجود دارد، اما خش��كی زاينده رود سبب سايش شديد 

خاک و گسترش كوير به جای آن شده است.
عض��و جمعيت زن��ان مبارز با آلودگی محيط زيس��ت 
كش��ور )ش��اخه اصفهان( ادام��ه داد: ج��اری نبود آب  
در بخش عظيمی از بس��تر رودخانه زاينده رود تاكنون 
تأثيرات مخرب زيادی برای شهر اصفهان و به دنبال آن 

منافع ملی كشور داشته است.
وی بيان داش��ت: از بين رفتن كشاورزی در زمين های 
حاصلخيز شرق جلگه اصفهان كه بيشترين بهره وری را 
در عرصه توليد برخی از محصوالت كشاورزی داشته و 
در نتيجه ضربه  زدن به قدرت اقتصاد كشاورزی كشور 
و وابستگی بيشتر به واردات شده است. دادخواه تصريح 
كرد: تش��ديد اين روند از بين رفتن تاالب گاوخونی و 
تبديل ش��دن آن به يك كانون ريزگ��رد و در نتيجه از 
دست دادن گنجينه های به دليل ژنی گياهی و جانوری 

كه ويژه اين زيست بوم هستند را به دنبال دارد.
مضرات اقتصادی خشکی زاینده رود

وی به مضرات اقتصادی خشكی زاينده رود اشاره كرد و 
افزود: از بين رفتن بخشی از مشاغل همچون كشاورزی 
و در مع��رض خط��ر ق��رار گرفتن صنايع��ی كه جزو 
طرح های ملی محس��وب می ش��ود، از جمله پيامدهاي 

خشكي زاينده رود محسوب مي شود.
عضو جمعيت زنان مبارز با آلودگی محيط زيست )شاخه 
اصفهان( وارد شدن آسيب های جدی به صنعت توريسم 

و بخش ايرانگردی و جهانگردی 
كه يكی از چش��م اندازهای مثبت 
برای رشد اقتصادی كشور است را 
از ديگر مضرات خشكی زاينده رود 
معرفی كرد و ادامه داد: اكنون با در 
معرض خطر قرار گرفتن پل های 
تاريخی، اميد ثبت جهانی رسيدن 
ميراث طبيعی و تاريخی رودخانه 
زاين��ده رود كم رنگ تر ش��ده، به 
گونه ای كه اقتصاد ايران از يك منبع 
توليد درآمد بدون آلودگی زيست 

محيطی محروم شده است.
 افزایش افسردگی به دنبال 

خشکی زاینده رود
وی افزايش افسردگی و تنش های 
عصبی كه توان بودجه س��المت و 
بهداش��ت كشور را ضعيف تر می سازد و بار سنگينی بر 
دوش وظاي��ف اجتماعی دولت و سياس��تگذاران قرار 
می دهد را به خش��كی زاين��ده رود و اثرات تخريبی آن 

مرتبط دانست.
دادخواه اضافه كرد: از لحاظ فرهنگی، شهر اصفهان كه 
مدني��ت خويش را وام دار رودخان��ه زاينده رود می داند 
و قرن ها مهد فرهنگ و شهرنش��ينی مشرق زمين بوده، 
توانسته مكتب ويژه اصفهان را در عرصه های گوناگون 
فرهنگی مانند نقاش��ی، موسيقی، نويسندگی و معماری 
ب��ه وجود آورد و با از دس��ت رفتن منبع الهام و حيات 
خويش، دچار تضعيف توان فرهنگی ش��ده كه يكی از 

پايگاه های فرهنگی ايران آسيب جدی ديده است.
وی ادامه داد: به دنبال بررس��ی ها و جلس��ات متعددی 
كه در اصفهان برگزار ش��د، كارشناسان، متخصصان و 
مسئوالن شهر به اين نتيجه رسيدند كه با توجه به اين كه 
ايران در يك منطقه خش��ك و نيمه خشك قرار گرفته 
اس��ت، خشكسالی يك واقعيت اقليمی و پديده ای بس 

تكرار شده و جزئی از شرايط اين سرزمين است.
 س��رانه آب کش��ور بیش از مرز کم آبی جهانی 

است
 عضو جمعي��ت زنان مبارز با آلودگی محيط زيس��ت 
)ش��اخه اصفهان( افزود: با توجه به اين كه س��رانه آب 
كشور بيشتر از مرز كم آبی جهانی است، عدم مديريت 
صحيح عامل اصلی به وجود آمدن وضعيت فعلی زاينده 
رود شده كه اين مس��أله با قانون استقالل آب استان ها 
كه در سال 138۴  به تصويب رسيد، بسيار تشديد شده 
است. وی تصريح كرد: عوارض اين قانون كه بر خالف 
اصول علمی و اصول مديريتی و اجتماعی است بر تمام 

رودخانه های بين استان اثر خود را نشان داده است.
دادخ��واه گفت: از بين رفتن كش��اورزی در يك منطقه 
حاصلخي��ز و پربازده ب��رای ايجاد كش��اورزی آبی در 
زمين ه��ای ش��يب دار با خاک كم حاصل، هوای س��رد 
و نامناس��ب و با مصرف انرژی بسيار و توليد آلودگی 
زيس��ت محيطی هيچ توجيه علم��ی و اقتصادی برای 

استان چهارمحال و بختياری ندارد.

معاون سياس��ی امنيتی استاندار اصفهان با اشاره به اين كه 
در حال حاضر 3۰۰ هزار مهاجر افغانی در استان اصفهان 
زندگی می كنند، گفت: اين اس��تان در صورت نبود اتباع 
خارجی می توانست نرخ بيكاری خود را به صفر برساند.

محمد مهدی اسماعيلی در ديدار با هيأتی از كميساريای 
عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اصفهان در 
ارتباط با حضور پناهندگان خارجی در ايران اظهار داشت: 
اوج حضور مهاجران خارج��ی در ايران در زمانی اتفاق 
افتاد كه ايران به دليل آرمان های انقالبی درگير مشكالت 
زيادی از س��وی نظام س��لطه بود اما با وجود تمامی اين 
مش��كالت و ناماليمت ها و ني��ز تحريم های مختلف با 

رويی گشاده از پناهندگان خارجی پذيرايی كرد.
وی افزود: پناهندگان خارجی س��اكن در ايران از تمامی 
امكانات رفاهی و اقتصادی كه مردم ايران بهره مند هستند 

نيز برخوردارند.
معاون سياس��ی امنيتی استاندار اصفهان با اشاره به اين كه 
حض��ور قابل توجهی از پناه جويان در ايران مش��كالت 
زيادی را برای ما به وجود آورده اس��ت، تصريح كرد: اما 
هيچكدام از اين مشكالت سبب كم كاری دولت ايران در 

خصوص تأمين امنيت و رفاه اتباع خارجی نشده است.
وی تأكي��د كرد: سياس��ت جمهوری اس��المی ايران با 
پناهن��دگان فعلی در ايران، بازگش��ت آبرومندانه آنها به 

كشورش��ان اس��ت اما اي��ن هدف 
بلندمدت س��بب نش��ده كه ما در 
راستای ارتقای زندگی آنها از لحاظ 
اقتص��ادی، اجتماع��ی و فرهنگی 

تالش نكنيم.
اسماعيلی اضافه كرد: در حال حاضر 
بيش از 3۰۰ هزار مهاجر افغانی در 
استان اصفهان ساكن هستند و تعداد 
دانش آموزان افغانی در منطقه زينبيه 
و كاشان بيش از دانش آموزان ايرانی 
است. وی بيان داشت: تعداد زيادی 
از مهاجران افغان��ی كه به صورت 
غير مجاز وارد ايران شده اند، سواد 
خواندن و نوش��تن نداش��تند اما با 
سياس��ت های فرهنگی اعمال شده 
از سوی جمهوری اسالمی ايران در 

حال تحصيل هستند.
معاون سياس��ی امنيتی استاندار اصفهان با اشاره به اين كه 
كشور ايران از حضور پناهندگان در حوزه اقتصادی دچار 
مشكل شد، تأكيد كرد: وجود 3۰۰ هزار افغانی در اصفهان 
1۰۰ هزار فرصت ش��غلی را به خود اختصاص داده، در 
حالی كه با اندكی بيش از اين استان اصفهان می تواند آمار 

بيكاران خود را به صفر برساند.
 اس��ماعيلی  با بيان اين كه نگاه ما به پناه جويان يك نگاه 
انس��انی اس��ت زيرا اين موضوع با دس��تورات دينی ما 
آميخته شده است، اظهار داشت: من از حضور نمايندگان 
كميس��اريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 
در اصفهان خوش��حالم و اميد است اين افراد با مشاهده 
نزديك از احوال پناهندگان در ايران به عمق خدماتی كه 
دولت ايران به آنها ارائه می دهد، آگاهی يابند و مشاركت 
بيشتری در جذب كمك های مجامع جهانی به اين افراد و 

به دولت ايران داشته باشند.
وی تصريح كرد: انعكاس واقعی نمايندگان كميساريای 

عالی س��ازمان ملل متحد در امور پناهندگان از وضعيت 
پناهندگان در ايران عزم جهانی را برای كمك بيش��تر به 

ايران برای رفع مشكالت اتباع خارجی فراهم می كند.
اتباع افغانی ساکن در اصفهان از صلح و امنیت 

برخوردار هستند
همچنين نماينده كميساريای عالی سازمان ملل متحد در 
امور پناهندگان با اشاره به بازديدی از منطقه زينبيه اصفهان 
كه تعداد زيادی از اتباع افغانی در آنجا حضور داش��تند، 
گف��ت: اتباع افغانی س��اكن در اصفهان از صلح و امنيت 

برخوردار هستند.
 برنارد دويل در اين نشست با اشاره به اين كه مشكالت 
پناهندگان دو ريشه بين المللی دارد، تصريح كرد: نخست 
اين كه ما چگونه می توانيم شرايط مورد انتظار اين افراد را 
در افغانستان ايجاد كنيم زيرا افغانستان خانه آنها است و 

اتباع افغانی تمايل به بازگشت به كشورشان را دارند.
وی اظهار داشت: مسأله دوم اين كه تا فراهم شدن شرايط 
برای بازگش��ت به ايران بايد راهكاری را برای كمك به 
جمهوری اس��المی ايران پيدا كرد ت��ا باری از دوش اين 
كشور از لحاظ هزينه ها و تعامالتش با پناهندگان افغانی 

برداشته شود.
نماينده كميس��اريای عالی س��ازمان ملل متحد در امور 
پناهندگان افزود: سازمان ملل متحد برای حل اين مشكل 

در تدارک برگزاری كنفرانس��ی برای بررسی وضعيت و 
آينده كشور افغانس��تان و مردم آن با حضور كشورهای 
همسايه و نمايندگان كميساريای عالی سازمان ملل متحد 

در امور پناهندگان در پاييز سال جاری است.
وی با اشاره به اين كه در بازديدی از منطقه زينبيه اصفهان 
ك��ه تعداد زيادی از اتباع افغانی در آنجا حضور داش��تند 
از نزدي��ك در جريان وضعيت زندگی آنها قرار گرفتيم، 
تصريح كرد: بايد اذعان كنم كه اتباع افغانی ساكن در اين 

منطقه از صلح و امنيت برخوردار بودند.
دويل گفت: اتباع افغان ساكن در منطقه زينبيه اصفهان از 
تمامی امكانات آموزشی و بهداشتی استفاده و برای امرار 

معاش خود كار می كردند.
وی با اشاره به اين كه اتباع افغانی ساكن در ايران توقع و 
انتظارات به جايی داشتند كه همه ما آن را درک می كنيم، 
بيان داشت: تمام خواسته های آنها حق طبيعی يك انسان 
برای زندگی عادی اس��ت و ما اميدواريم آينده ای كه آنها 

مدنظر دارند را با بازگشت به وطنشان به دست آورند.

نخستين مدیر كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
استان اصفهان معرفي شد

نخس��تين مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي اس��تان اصفهان، آخر هفته گذشته معرفي شد. مراسم 
معارفه غالمعلي قادري با حضور محمد حس��ين فروزان مهر معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال 
وزارت تع��اون،كار و رفاه اجتماعي، اس��تاندار اصفهان و جمع��ي از فرمانداران و نمايندگان اصفهان 
در مجلس ش��وراي اسالمي برگزار شد. در اين جلس��ه، فروزان مهر ادغام سه وزارتخانه تعاون، كار 
و رف��اه را يكي از برنامه هاي مثبت و خوب دولت دهم براي چابك س��ازي دولت و تحقق اهداف 

برنامه پنجم توسعه ارزيابي كرد.
وي فقرزدايي و گسترش رفاه همگاني را به عنوان محور اصلي فعاليت اين وزارتخانه جديد دانست 
و افزود: اميد است با رونق هر چه بيشتر تعاوني ها به عنوان سر چشمه هاي جوشان اشتغال، عدالت 
اجتماعي محقق ش��ود. وي گفت: چارت تش��كيالتي و حوزه هاي وظيفه وزارتخانه جديد در حال 

نهايي شدن است.
هوش��نگ قادريان مدير كل س��ابق كار و امور اجتماعي استان اصفهان نيز از كاهش حوادث ناشي از 
كار، كنترل و پيش��گيري از كار اتباع بيگانه بدون مجوز، ايجاد 1۷3 هزار فرصت ش��غلي در سال 89 
و 8۰ هزار فرصت شغلي در شش ماهه نخست سال جاري به عنوان نمونه اي از اقدامات اين اداره 
ي��اد ك��رد. وي گفت: اكثر كاركنان و همكاران مجموعه كار و ام��ور اجتماعي به صورت خالصانه و 
در حد توانشان به انجام وظيفه پرداختند اما عده كمي نيز خدمت در شأن جامعه كار و توليد استان 

اصفهان ارائه ننمودند.

بازار روز

اقتصاد

به دنبال خشکی زاینده رود؛

کشاورزان و کارگران اصفهان 
حاشیه نشین شدند

معاون سیاسی امنیتی استاندار:
اتصال هفت هزار نقطه در اصفهاننرخ بيكاری در اصفهان بدون اتباع خارجی به صفر می رسد

 به شبكه ملي اطالعات 
 مدير عامل شركت مخابرات استان 
اصفهان گفت: بر اس��اس توافقات 
انجام ش��ده با نهاده��اي مختلف، 
به زودي هفت ه��زار نقطه در اين 
اس��تان به ش��بكه مل��ي اطالعات 

متصل مي شود.
وي اظهار داش��ت: اي��ن اقدام، در 
راس��تاي انعقاد تفاهم نامه اي بين 
ش��ركت مخابرات اي��ران، وزارت 
آم��وزش و پ��رورش و س��ازمان 
امور مالياتي كش��ور مبني بر اتصال 
تمامي مدارس، شعب امور مالياتي 

و دستگاه هاي مختلف دولتي به شبكه ملي اطالعات انجام شده است.
س��يد فاضل زماني، با اش��اره به اتصال 6۰۰ مدرسه اين اس��تان به شبكه ملي 
 اطالعات، افزود: بقيه مدارس استان نيز به تدريج و براساس تقاضا و زمان بندي

آموزش و پرورش به اين شبكه متصل خواهند شد.
وي، افزاي��ش پهناي باند و س��رعت ش��بكه را از نتايج اج��راي اين طرح در 
مدارس دانس��ت و تأكيد كرد: افزايش پهناي باند براي كار آموزش��ي مدارس 

مورد نياز است.
زمان��ي همچني��ن، از نص��ب و راه ان��دازي5۰۰ س��ايت جدي��د BTS تلفن 
 همراه س��ال جاري در اين اس��تان خبر داد و ابراز اميدواري كرد: با نصب اين 
سيس��تم هاي پيش��رفته مخابراتي و دريافت مجوز ارائه خدمات نسل چهارم 
تلف��ن همراه، به زودي امكان ارائه خدمات بيش��تر به ش��هروندان در اس��تان 
اصفهان فراهم شود. هم اكنون، حدود 5 ميليون و 36۰ هزار تلفن ثابت و سيار 

در استان اصفهان فعال است.

 فقط 87 متر از حفاري تونل كوهرنگ 
باقي مانده است

معاون عمراني اس��تانداري اصفهان 
گفت: فقط 8۷ متر ديگر از حفاري 
تونل س��وم كوهرنگ باق��ي مانده 

است.
سيد جمال الدين صمصام شريعت 
پيش��رفت كل پروژه را 88 درصد 
عن��وان ك��رد و اف��زود: پيش��رفت 
فيزيك��ي حفاري اين تونل، 99/63 
درص��د و الينين��گ 6۴/5 درص��د 
اس��ت. وي اظهار داشت: مطالعات 
اولي��ه اي��ن پ��روژه از س��ال 6۴، 
عمليات اجرايي آن از س��ال ۷3 و 

عمليات حفاري از سال ۷5 آغاز شد.
وي افزود: استانداري و آب منطقه اي اصفهان بيش از 1۷ سال است كه درگير 
اين پروژه بوده و زحمات زيادي را متقبل شده اند تا با اتمام آن مردم اصفهان 

همواره شاهد جريان آب زاينده رود باشند.
صمصام ش��ريعت گفت: علت كند ش��دن سرعت حفاري ريزشي بودن جنس 
محل حفاري و عدم اس��تفاده از دس��تگاه تي بي ام مي باش��د، به نحوي كه در 
زمان حاضر پيش��روي اين تونل 1۰ متر در ماه بوده و تالش بر اين اس��ت كه 

سرعت عمل بيشتري پيدا كند.
وي با اشاره به اين كه مجموع پرداختي ها و خريد ماشين آالت پروژه تاكنون 
براي استان اصفهان ۷۰۰ ميليارد ريال هزينه در برداشته است؛ هدف از اجراي 
طرح را تأمين كمبود آب اصفهان براي مصارف ش��رب و حق آبه كش��اورزي 

دانست.
مع��اون عمراني اس��تانداري اصفهان افزود: تراز كف دهان��ه ورودي تونل دو 
ه��زار و ۲۰۰ متر از س��طح دريا باالتر بوده و ط��ول تونل ۲3 هزار و ۴۰9 متر 

مي باشد.
وي گفت: مردم استان پس از سال ها تالش مديران استان و صرف هزينه هاي 
هنگفت، چش��م انتظ��ار افتتاح اين تونل براي افزايش دب��ي آب زاينده رود و 

جلوگيري از خشكسالي و معضالت زيست محيطي اين استان مي باشند.

افزایش بهاي تخم مرغ، مختص كاشان نيست
رئيس اداره بازرگاني كاشان،  گفت: 
افزايش بهاي تخم مرغ يك مشكل 
سراسري بوده و تنها مختص منطقه 

كاشان نيست.
علي نطاقي اظهار داش��ت: با وجود 
اقدامات��ي كه به منظ��ور ثابت نگه 
داشتن قيمت تخم مرغ در روزهاي 
اخير از س��وي اين اداره انجام شده 
ام��ا قيمت اي��ن م��اده همچنان در 
نوس��ان بوده و روز به روز افزايش 

مي يابد.
وي، افزايش بهاي نهاده هاي دامي 

واردات��ي و ش��يوع بيماري در مرغداري ه��اي تخم گ��ذار را از جمله داليل 
افزايش قيمت تخم مرغ دانست و افزود: همچنين، كاهش ميزان دماي هوا نيز 
موجب افزايش ميزان مصرف تخم مرغ شده و به تبع آن نيز بر قيمت اين ماده 
خوراكي تأثير بس��ياري گذاشته است. هم اكنون بهاي يك كيلو تخم مرغ تازه 

در كاشان حدود 1۰ هزار ريال از يك كيلو گوشت مرغ تازه گران تر است.

تعدیل مثبت 9 درصدي سود در فوالدمباركه
 معاون اقتصادی و مالی ش��ركت فوالد مباركه اصفهان گفت: س��ود ش��ركت فوالدمباركه اصفهان در 

حدود مثبت 9درصد تعديل شد.
به گزارش روابط عمومی شركت فوالدمباركه، اميرحسين نادری اظهار داشت: فوالد مباركه نخستين 
پيش بينی درآمد هر س��هم برای س��ال مالی منتهی به پايان سال 9۰ را به ميزان ۲36 ريال و در تاريخ 
3۰خرداد س��ال 9۰ پيش بينی درآمد هر س��هم را بر اساس عملكرد واقعی س��ه ماهه مبلغ ۲95 ريال 
اعالم كرده بود. وی ادامه داد: در گزارش جديد فوالدمباركه با اعالم تعديل مثبت 9درصدی، س��ود 
پيش بينی خود را به مبلغ 3۲1 ريال افزايش داد، به اين ترتيب پيش بينی می ش��ود س��ود ش��ركت 6۷ 

ميليارد تومان بيش از پيش بينی قبلی شود.
معاون اقتصادی و مالی فوالدمباركه اضافه كرد: به اين ترتيب س��ود ش��ركت برای س��ال مالی منتهی 
به ۲9بهمن س��ال جاری با س��رمايه جديد )۲5/8۰۰ ميليارد ريال( براب��ر 8۲8 ميليارد تومان برآورد 
می ش��ود و اين در حالی اس��ت كه اثرات اجرای قانون هدفمندكردن يارانه ها نيز در پيش بينی بودجه 

سال 139۰ لحاظ شده است.
وی تصريح كرد: در مقايس��ه با سود پيش بينی س��ال قبل در مقطع سه  ماهه كه به ميزان ۷۰۷ ميليارد 
تومان بوده اس��ت، رش��دی بالغ بر 1۷ درصد را نشان می دهد. نادری بيان داشت: بنابراين به صورت 
خالص، افزايش س��ود شركت براس��اس اين تعديل 6۷ ميليارد تومان می شود كه در گزارش ارسالی 
به س��ازمان بورس نيز به طور دقيق ذكر ش��ده و در حال حاضر كل گزارش به عالوه جزئيات آن بر 
روی سايت جامع اطالع رسانی ناشران )www.codal.ir( و نيز سايت امور سهام و مجامع شركت 

)www.foolad.co.ir( موجود و برای مطالعه همگان در دسترس است.

عض��و هي��أت علمی دانش��گاه ش��هركرد گفت: با 
احداث تونل بهش��ت آباد ۴5۰ هزار نفر از جمعيت 
س��اكن در اين منطقه مجبور ب��ه مهاجرت خواهند 

ش��د.
به گزارش فارس، رحيم علی محمدی در نشس��ت 
مش��ترک كميت��ه مردم��ی صيان��ت از آب و خاک 
چهارمح��ال و بختي��اری ب��ا هنرمندان اين اس��تان 
اظهار داش��ت: ميانگين بارش س��االنه در دنيا 85۰ 
ميلی مت��ر، در اي��ران ۲5۰ و در اي��ن اس��تان 5۲۰ 

ميلی متر اس��ت.
وی ب��ه ب��روز چهار س��ال پی در پی خشكس��الی 
در چهارمح��ال و بختي��اری اش��اره و تأكي��د كرد: 
زمانی كه مسئوالن اس��تان خواب بودند، مسئوالن 
اصفهانی با اس��تفاده از نيروهای كشوری، بسياری 
از طرح ه��ای انتق��ال آب بين حوض��ه ای خود را 
به س��ر انجام رس��اندند و خشكس��الی را به گردن 

چهارمح��ال و بختي��اری انداختن��د.
علی محم��دی از آب رس��انی س��يار به اف��زون بر 
۲۰۰ روس��تای چهارمح��ال و بختي��اری ب��ه  علت 

خشكس��الی خبر داد و افزود: اين در حالی اس��ت 
كه هم اكن��ون بيش از ۲۰ هزار هكتار ش��اليزار در 

اصفهان برنج كاری ش��ده اس��ت.
از چهارمح��ال و  زاين��ده رود  وی خروج��ی آب 
بختياری به س��مت اصفهان را ۰/9 درصد بيشتر از 
ورودی اع��الم و تصريح كرد: اين زايش، عالوه بر 
برداش��ت آب در اين اس��تان بوده كه در هيچ كجا 

ديده   نش��ده   اس��ت.
اس��تاد دانش��گاه ش��هركرد گفت: حفر تونل برای 
انتق��ال آب عوارض بس��يار منف��ی و خطرناكی در 
حوضه مبدأ داش��ته و اين بحث در تونل های يك، 

دو و س��ه كوهرنگ ثابت ش��ده اس��ت.
وی هزين��ه حفر تونل را بس��يار زي��اد و باال اعالم و 
خاطرنشان كرد: برای حفر تونل سوم كوهرنگ ده ها 
برابر بيشتر از برآورد صورت گرفته، از پول بيت المال 

هزينه شده كه هنوز هم به نتيجه نرسيده است.
علی محم��دی در ادامه هدف از حف��ر تونل انتقال 
آب گالب ي��ك در مطالع��ات اين پ��روژه را 1/۷ 
مترمكع��ب در ثاني��ه و برای تأمين آب آش��اميدنی 

كاش��ان، آران و بيدگل برشمرد و افزود: اين تونل 
با ظرفي��ت انتقال ۲۲ مترمكعب ب��ر ثانيه آب حفر 
ش��ده و اين در حالی اس��ت كه توان س��د تنظيمی 
زاين��ده رود ۲۰ مترمكع��ب يعنی دو مت��ر كمتر از 

ظرفيت تونل ياد ش��ده اس��ت.
وی مكان يابی علمی تأسيس و راه اندازی كارخانه های 
بزرگ صنعتی نيازمند آب را در حوضه مبدأ ضروری 
بيان و تأكي��د كرد: هم اكنون تم��ام طرح های بزرگ 
صنعت��ی به جای چهارمح��ال و بختياری در اصفهان 
تأس��يس می ش��ود كه اين موضوع ايج��اد تعهدهای 

جديد در مصرف آب را به دنبال دارد.
عضو هيأت علمی دانش��گاه ش��هركرد با اش��اره به 
وعده های داده شده در مورد استقالل مديريت آب 
چهارمحال و بختياری گفت: اين وعده فقط ش��عار 

بوده و تاكنون عملياتی نش��ده اس��ت.
وی ب��ه آب دار بودن باتالق گاوخونی اصفهان قبل 
از اج��رای طرح ه��ای انتقال بين حوضه ای اش��اره 
و تصري��ح كرد: با وجود طرح های ف��راوان انتقال 
آب بي��ن حوض��ه ای به  ويژه انتق��ال آب كارون به 

زاينده رود، اما اين باتالق خش��ك شده و علت آن 
فقط به خاطر توسعه بی رويه و احداث شهرک های 

جديد در حاش��يه اصفهان اس��ت.
علی محمدی اجرايی شدن طرح انتقال آب بهشت آباد 
را س��بب تخليه تمام مناب��ع آبی زيرزمين��ی در اين 
حوضه دانس��ت و افزود: مهاجرت ۴5۰ هزار نفر از 
م��ردم منطقه، قطع ارتباط اردل با مركز چهارمحال و 
بختي��اری، نابودی تمدن و فرهنگ چند هزار س��اله 
م��ردم منطقه، نابودی اش��تغال 98 هزار سرپرس��ت 
خان��وار و هدر رفتن اف��زون بر 1۰۰ ه��زار ميليارد 
ري��ال از پول بيت المال ب��ه قيمت حال تنها برخی از 

مشكالت اجرايی شدن اين طرح است.
وی مصرف آب در اس��تان اصفهان را ساالنه بيش 
از 6 ميلي��ارد متر مكعب اعالم و خاطرنش��ان كرد: 
اصفهانی ها به جای اج��رای طرح های غيرعلمی و 
غيركارشناس��ی انتق��ال آب بي��ن حوضه ای و وارد 
ك��ردن ضربه ه��ای جبران ناپذي��ر ب��ه چهارمح��ال 
1۰ درص��د در مص��رف آب  باي��د  و بختي��اری، 

صرفه جوي��ی كنن��د. 

عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد:

احداث تونل بهشت آباد،ص 450 هزار اردلي را آواره مي  كند

آثار مخرب خشكسالی های اخير  
بر قنات هاي چهار محال و بختياري 

مسئول قنوات سازمان جهاد كشاورزي استان چهار محال و بختياري گفت: خشكسالي هاي اخير آثار 
مخربي بر قنات هاي استان داشته است. 

به گزارش موج به نقل از روابط عمومي س��ازمان جهاد كش��اورزي استان چهار محال و بختياري، سيد 
طاهر نوربخش در اين رابطه گفت: با توجه به خشكس��الي هاي اخير و كاهش آبدهي و خش��ك شدن 
برخي قنوات اس��تان آبخيزداري در باالدس��ت قنات ها امري اجتناب ناپذير اس��ت و بايد اين موضوع 
جدي گرفته شود. مسئول قنوات سازمان جهاد كشاورزي استان در خصوص وضعيت فعلي قنوات در 
اس��تان خاطر نش��ان كرد: در حال حاضر تعداد قنوات شناسايي و ثبت شده در سطح استان 8۴۰ رشته 
قنات است كه بيشترين تعداد قنات با 6۰۰ رشته در شهرستان شهركرد و كمترين با دو رشته قنات در 

شهرستان كوهرنگ واقع است و متوسط آبدهي قنوات پنج ليتر در ثانيه مي باشد.
نوربخش گفت: با توجه به اينكه قنوات عالوه بر تامين آب كشاورزي يكي از آثار و ميراث فرهنگي هر منطقه 
محسوب مي شود بايد در جهت حفظ و حراست آنها بكوشيم و از كشاورزان و بهره برداران انتظار مي رود 
هر ساله نسبت به اليروبي سطحي قنوات اقدام نمايند و همچنين نگهداري قنات در فصل زمستان بسيار حائز 
اهميت است. مسئول قنوات سازمان جهاد كشاورزي چهار محال و بختياري گفت: خشكسالي هاي اخير آثار 
مخربي بر قنوات استان داشته به طوري كه از 8۴۰ رشته قنات موجود در استان يك سوم آن به طور كامل 

خشكيده است و دو سوم ديگر بين ۴۰ تا 8۰ درصد با كاهش آبدهي روبه رو شده اند.
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الدن سلطاني

با آغاز س��ال تحصيلي در اول مهر، همه ساله ميليون ها 
دانش آم��وز، به ش��وق آموختن دان��ش، روانه مدارس 
مي ش��وند. اي��ن تكاپ��و جل��وه زيباي��ي را ب��ه جامعه 
مي بخش��د، گويي كه خون��ي تازه ب��ه رگ هاي حيات 
كش��ور اسالمي عزيزمان وارد ش��ده است و اين چنين، 
تجس��م پرمعنايي از نسل آينده به اذهان خطور مي كند. 
براي س��ازندگي، هيچ راهي مناس��ب تر از توجه عميق 
ب��ه امر مهم تعليم و تربيت نمي باش��د. س��رمايه گذاري 
بر روي انس��ان، ب��ه معناي س��رمايه گ��ذاري بر روي 
مولّ��د فن آوري اس��ت و امر آم��وزش و پرورش، يك 

 

س��رمايه گذاري افزوده است، يعني هزينه اي كه صرف 
يك دانش آموز مي شود، سودي چند برابر خواهد داشت. 
آموزش و پرورش به طور مستقيم در تحول و پيشرفت 
س��اير نهادهاي اجتماعي نيز نقش بنيادي و زمينه س��از 
دارد و ضع��ف و قوت اين نهاد، در نهايت به ضعف يا 

پيشرفت ساير نهادهاي اجتماعي منجر مي شود.
... زندگي راس��تي چه زود مي گذرد! انگار همين ديروز 
بود. وقتي كه از مدرس��ه مي آمديم، با بغضي چمبره زده 
در گلو و كف دستي تاول زده از تركۀ آلبالو، و مادر كه 
دلسوزانه به تسالي ما، و يا شايد به دلجوئي از خودش، 
با همۀ دانايي كه داش��ت زمزمه مي كرد: »بچه جون تو 

هنوز نميدوني. از قديم گفته اند چوب معلم ُگله . . .!«
واقعًا كه زندگي راس��تي چ��ه زود مي گذرد! ياد دوران 
مدرس��ه بخير. انگار همين ديروز بود كه مادر با تعجيل 
و ش��تابي در قدم هايش دس��ت تو را گرفت��ه بود و در 
درازناي خياباني آن سو ترک محله و خانه كشيده مي شد 
و به دنبال خودش مي كشاندت. دير شده بود. آنقدر كه 
در خان��ه دل دل ك��رده بودي و به دلش��ورۀ اولين روز 
مدرس��ه پا از پا برنداش��ته بودي، دير ش��ده بود. مادر 
ب��ا گام هاي كش��يده اش تو را به دنبال مي كش��يد و بال 
چادرش در باد بال بال مي زد و كشيده مي شد. رگه اي از 
سوز سرما در تن هوا بود. دست مادر اما گرم و مهربان. 
گاهي كه قدم هايش را سس��ت مي كرد تا نفست راست 
شود و پس نيفتي، فرصتي مي شد تا نگاهت به نگاهش 

بيفتد. نگاهي كه آميزه اي از غرور و ترحم بود.
غرور ش��ايد از اين كه فرزندش به بار نشس��ته و به سن 
مدرس��ه رس��يده. ترحم اما چرا. . .!؟ مي بردت تا تو را 
به مدرسه بسپاردت. مي رفتيد تا تو بماني و او برگردد. 
تجربۀ اولين جدايي ات شايد. تو در آن سوي در و ديوار 
و نيمك��ت و تخته هاي س��ياه مي ماندي و مادر تمام راه 
را، و اين بار نه به شتاب، كه انگار دل شكسته و پاره اي 
از جانش در جايي جاي مانده برمي گش��ت، شايد حتي 
پاي چش��مش هم تر شده بود. نمي دانستي. ولي اين را 
مي دانس��تي و حتمًا امروز هم به ي��اد داري. اين كه چه 
دلتنگ شده بودي. چون تنها مانده بودي. غربت غروبي 
پايي��زي بر دلت نشس��ته بود و تو در خودت شكس��ته 
ب��ودي. . .مادر رفته بود و تو انگار تازه معناي آن حس 
ترحم را در نگاهش مي فهميدي. راستي كه چقدر قابل 

ترحم بودي آن روز...
روز اول مه��ر ماه س��الي كه براي اولين بار به مدرس��ه 

رفتي...
 كيوم��رث پور احم��د كارگ��ردان س��ينما وتلويزيون 
درباره روزهاي مدرس��ه مي گويد: زندگي راس��تي چه 
زود مي گذرد. انگار همي��ن ديروز بود. درازناي درد را 
مي گويم كه از بند انگش��ت شروع مي شد و تا فرق سر 
تير مي كش��يد. درد كه مي گويم، نه آنقدر سخت كه مثل 
مردن. ش��ايد آنقدر تلخ و عذاب آور كه مثل ش��كنجه. 
معلم خط را مي گويم. قلم هاي ني را كه يادت هس��ت؟ 
بارها از خودمان پرس��يديم چ��را وقتي معلم خط با هر 
چه زور كه داش��ت شكنندگي انگشتانمان را در بند بند 
ني ضرب مي كرد، قلم ني نمي شكس��ت!؟ راس��تي كه 
چه قلم هايي داش��تيم. چه شيش��ه هاي مركب هايي. چه 
ليقه هاي دواتي... يادت هس��ت؟ چه خطي مي نوشتيم. 
»جور اس��تاد به از مهر پدر« چه مي دانس��تيم. شايد هم 
اس��تاد خط داش��ت جور مهر پ��در را مي كش��يد و ما 
نمي فهميديم.حرف مادر را يادت هس��ت؟ اين كه: »بچه 

جون ت��و هنوز نمي فهمي. از قديم گفته اند چوب معلم 
ُگل��ه« و عجي��ب اين كه امروز و هنوز ه��م نمي فهميم. 
اين ك��ه چرا و چطور يك معلم مي توانس��ت آن همه بد 
باشد. ولي نه. از حق هم نبايد گذشت. معلم ها همه هم 
آنقدرها بد نبودند. از اجبار و اتفاقي كه شايد چند نفري 
را ه��م به كالس و لباس معلم ها كش��انده بود بگذريم، 
به گذار ايثار و محبت مي رس��يم كه بسياري از معلمان 
من و تو از س��اكنان قانع و صبور آن بودند. چارس��وق 
اين گذر به ش��مع وجود آن نازنينان روش��ن بود، و هم 
آنان، قلندران بيدار شب هاي بلند ندانستن هاي من و تو 
بودند. پس، يادشان در تاريك خانۀ خاطر ما روشن باد.
راس��تي كه اين قافلۀ عمر چ��ه زود مي گذرد! اول مهر 
ماه س��الي كه پشت نيمكت مدرسه اي در جايي از آنجا 
ك��ه زبان همكالس و معلم و درس و كتابش زبان مادر 
ب��ود و زبان مادري م��ان بود، تا ام��روز اول مهر ماه كه 
ايس��تاده يا نشسته اي در گوشه اي از سرزميني كه پدري 
نيست و زبانش هر چه كه هست، مادري نيست. راستي 
كه چقدر دلم تنگ اس��ت ب��راي آن نيمكت چوبي رو 
به تخته س��ياه مدرس��ه ام. براي همه��ۀ بچه ها در حياط 
مدرس��ه. براي نقش��ۀ ايران��ي كه آنج��ا در كالس و بر 
ديوار آوي��زان بود. براي صداي گرم و روش��ن معلمم 
ك��ه به زب��ان م��ادري از س��رزمين پ��دري مي گفت و 
باالخ��ره كه ام��روز، در خطي از مدارات دوم يا س��وم 
زمين باز به هم مي رس��يم. با كوله ب��اري از خاطرات و 
ياده��ا. خاطرات و يادهايي كه در گذران اينهمه س��ال 
جاي جاي كمرنگ و بيرنگ ش��ده. درس��ت مثل رنگ 
جوگندم��ي موه��اي من و تو. به هم مي رس��يم. نگفته، 
انگار كه گفته ايم، گذش��ته ها گذشته. حاال ديگر نگران 
سرزمين پدري امان هس��تيم و زبان مادري بچه هايمان. 
قافل��ۀ عم��ر مي گ��ذرد. و چه تن��د و با ش��تاب. من و 
ت��و نيز با اي��ن قافله همراهيم و مي روي��م. خاطرات و 
يادهايمان پاک و كمرنگ مي ش��ود. رشته هاي نقره اي و 
س��فيدي كه به نقد جوان��ي خريده ايم، زينت موهايمان 
مي ش��ود و نگاه هايمان نگران آينده است. ما � من و تو 
 � ما همدرس و مدرس��ه اي هاي قديم. همكالس��ي هاي

آن روزها...

زنی در دادگاه خانواده مدعی شد كه به دليل نپرداختن نفقه از سوی شوهرش 
مدتی است در خانه ديگران كارگری می كند و شوهرش چند بار از عكس های 

شخصی او سوءاستفاده كرده است.
 ب��ه نقل از فارس مردی با مراجعه به دادگاه خانواده دادخواس��ت تمكين زن 

خود را به قاضی اسماعيل تيموری خانواده ارائه كرد.
زنم از دستورات من سرپیچی می کند

همس��رم بی دليل به وظايف زناش��ويی خود عمل نكرده و حتی مرا از خانه 
بيرون كرده است و تمايلی به ديدن من ندارد، من تنها تمكين او را می خواهم. 
در حال حاضر همس��رم در خانه ای كه من اجاره كردم، زندگی می كند و من 
تنها و دور از زن و فرزندانم در خانه مادر و خواهرم زندگی می كنم. همسرم 

از تاريخ 1۰ ش��هريور مرا به خانه راه نداده است و می گويد تا 
زمان��ی كه مهريه اش را نپرداخته و اعتي��ادم را ترک نكردم، به 

خانه باز نگردم.
تنها خواسته مرد معتاد  آشتی زن با او

همسرم بايد به من فرصت بدهد و تنها خواسته زندگی ام آشتی 
زنم با من اس��ت چرا كه ديگر تحم��ل دوری از آنها را ندارم. 
همسرم به غير از انجام ندادن كارهايی مانند شستشو و پخت 
و پز، مرا به خانه راه نمی دهد و اين امر مرا عذاب می دهد.يك 
سال است كه همسرم ديگر نمی خواهد حتی برای يك ثانيه مرا 

ببيند و خواهان دوری من از او و فرزندانم است.
دختر 12 ساله ام از پدرش به شدت می ترسد

ش��وهرم هر روز مصرف مواد مخدرش را ترک كرده و بار 
ديگ��ر به آن روی می آورد بنابراين من به او اعتماد ندارم و 
تنها داشتن خانه ای مس��تقل و طالق را از او خواهانم. يك 
پس��ر ۲۲ س��اله و ۲ دختر 1۲ ساله و 18 س��اله دارم كه در 

ح��ال حاضر با هم در خانه ای كه ش��وهرم اجاره ك��رده، زندگی می كنيم. 
ش��وهرم باعث ايجاد وحش��ت در وجود فرزندانم است و من نمی خواهم 
زندگی فرزندانم را با ترس همراه كنم بنابراين شوهرم بايد از ما دور باشد. 
فرزندانم از اعتياد پدرشان با خبر بوده و حتی از اين كه او هر ساعت يك 
رفتار دارد نيز باخبرند؛ در واقع پدر فرزندانم يك س��اعت مهربان است و 

س��اعتی بعد مرا تهديد می كند.
 ش��وهرم با همدس��تی مردی غریبه ما را با چاق��و تهدید به مرگ 

می کند
شوهرم به ما وعده داد كه می خواهد اعتيادش را ترک كند ولی تاكنون حالش 
بهبود نيافته است و در حال حاضر توقع تمكين از من دارد. دختر 1۲ ساله ام 
دائم استرس دارد چرا كه شوهرم بارها با انبردست و چاقو به صورت مخفيانه 
به منزل آمده و ما را تهديد كرده است و يك بار هم همسايه ها چاقوی او را 

گرفتند. ش��وهرم همراه با مردی غريبه با چاقو و برای ترساندن ما مخفيانه به 
خانه می آمد و ما را تهديد به مرگ می كرد؛ به طوری كه فرزندانمان از ترس 

به خود می لرزيدند.
در اين حال من به شوهرم گفتم كه اگر می خواهد هر بار مخفيانه و برای ايجاد 
ترس در ما به خانه بيايد و ما را تهديد كند، يا او بايد در اين خانه زندگی كند 
يا ما؛ كه شوهرم گفت ديگر ما را آزار نخواهد داد. من حتی بعد از آن فرزند 
1۲ ساله ام را به دليل استرس شديد به بيمارستان بردم تا درمان شود، در واقع 
زندگی در كنار شوهرم باعث می شود كه ما هميشه ترس داشته باشيم چرا كه 

اراده الزم برای ترک اعتياد و تعادل روحی ندارد.
تو را به خدا فرصت جبران و ترک بده

م��رد خطاب به زن گفت كه تو را به خ��دا به من فرصتی برای ترک اعتياد و 
درست كردن يك زندگی آرام بده. همسرم بايد از من تمكين كند و من او را 
دوست دارم و حاضر به جدايی از او نيستم. فرزندانم زيادی موضوع را بزرگ 
كردن��د چرا كه آنها هم به من نياز خواهند داش��ت، بنابراين خواهان تمكين 

همسرم و اجازه ورود به خانه هستم.
اعتیاد شوهرم برای خانواده اش اهمیت ندارد

اعتياد شوهرم برای خانواده اش اهميت ندارد چرا كه به او خانه، مغازه و حتی 
ماش��ين و پول می دهند تا او از مواد مخدر اس��تفاده كند. ش��وهرم يك مغازه 
عينك س��ازی و تعميرات عينك در يكی از پاس��اژهای تهران دارد و می تواند 

نفقه مرا بدهد ولی از عيد امسال خرجی مرا نداده است.
اگر شوهرم نفقه بدهد، برای کارگری به خانه مردم نمی روم

م��ن برای گذراندن زندگی خود و فرزندانم كه محصلند، نياز به خرجی دارم 

و به دليل اين كه ش��وهرم به ما خرجی نمی دهد، مجبور به كار در خانه مردم 
و تميز كردن خانه آنها ش��دم. ش��وهرم تعادل روحی ندارد و س��اعتی قبل از 
برگ��زاری دادگاه مرا تهديد می كرد و در ح��ال حاضر نيز مرا تهديد به مرگ 
می كند. اگر شوهرم سه دانگ از خانه ای كه دارد را به نامم كند تا به او اطمينان 

پيدا كنم، حاضرم به او فرصتی دوباره بدهم.
مخالف کار کردن همسرم در بیرون از منزل هستم

دوس��ت ندارم كه همس��رم در خانه ديگران كار كند و حتی اگر از گرسنگی 
بمي��رد، حاضر به قبول اين موضوع نيس��تم. تا زمانی ك��ه دور از آنها زندگی 
می كنم، حاضر نيستم به همسرم نفقه بدهم بنابراين او بايد آشتی كند و تا به 
امروز بيش از هش��ت نفر واسطه برای آشتی فرستادم. قاضی تيموری خطاب 
به مرد گفت كه همس��رت مش��غول كار خالف شرع نيست 
و اگ��ر زمانی ثاب��ت كنی كه كاری خالف ش��ئونات زندگی 
مش��ترک و عرف اجتماعی انجام می دهد، می توانی اعتراض 
كنی. همچنين خطاب به زن گفت كه موضوع پرونده تمكين 
اس��ت و مرد بايد به خانه ای كه آن را اجاره كرده، بازگردد تا 
اش��تباهاتش را جبران كند و اگر اعتي��ادش را ترک نكرد، آن 

زمان می توانيد درخواست طالق را ارائه دهيد.
شوهرم با موبایل از من فیلمبرداری کرده است

شوهرم در خانه به طور مخفيانه از من فيلم و عكس گرفت و 
آن را بين دوستانش پخش كرد و من بعد از مدتی متوجه اين 
امر شدم كه او برای تهيه مواد مخدر آن را می فروخت. شوهرم 
آبرو و شرافت مرا زير سئوال برده است و طی اين هفت سال 

اعتياد او به شيشه، سختی های زيادی را متحمل شدم.
گذشته، گذشته است و من زندگی ام را می خواهم

گذش��ته، گذشته اس��ت و در حال حاضر بخشش همسرم را 
می خواهم و ديگر نمی توانم از او دور باش��م. همس��رم مدعی است كه من او 
را كتك زدم ولی من هيچ گاه اين كار را نكردم و تنها بخش��ش از سوی او را 

می خواهم.
شوهرم مهریه و اجرت المثلم را گرفته است

ش��وهرم به بهانه ترک اعتي��اد اجرت المثل و مهريه مرا خواهان ش��د و برای 
بخش��ش آن، در دفترخانه از من تعهد گرفت كه م��ن به خاطر تحكيم بنيان 
خانواده ام اين كار را انجام دادم ولی فايده ای نداش��ت. شوهرم حاضر به ترک 
اعتياد نيست و تنها وعده دروغ می دهد بنابراين من طالق خواسته و می خواهم 
باز هم از او دور باش��م. قاضی اين شعبه بعد از شنيدن اظهارات طرفين، ارائه 
مدارك��ی در خصوص عدم تع��ادل روانی مرد را از زن خواهان ش��د و از او 
خواس��ت تا از مرد تمكين كند و برای موارد ديگر نيز درخواس��ت جداگانه 

طالق و نفقه ارائه دهد.

اخبار

جامعه

ياد دوران مدرسه بخیر

مرد شيشه ای از تصاویر زنش سوءاستفاده می كرد

رئیس مرکز امور زنان ریاست جمهوری عنوان کرد:
آمادگی براي اعزام تيم های امدادی 

خواهران به سومالی
رئي��س مركز امور زنان و خانواده رياس��ت جمهوری گفت: زن��ان ايرانی با فراگيری 
مهارت های امداد و نجات در بحث قحطی كش��ور س��ومالی، آمادگی اعزام تيم های 

امدادی را نيز دارند.
مريم مجتهدزاده در مراسم برگزاری نخستين المپياد كشوری امداد و نجات كشور 
در اصفهان با اشاره به نقش بزرگ و سازنده جمعيت هالل احمر در نظام جمهوری 
اس��المی اظهار داشت: نقش زنان پس از پيروزی انقالب در عمليات های امداد و 
نج��ات و صحنه ايثارگری ه��ا مغفول مانده بود. وی افزود: بر اس��اس آموزه های 
دي��ن مبين اس��الم خداوند عظمت و كرامتی به زنان عطا فرم��وده كه می توانند با 
رعايت ش��ئونات اسالمی همگام با مردان در تمامی عرصه ها فعاليت داشته باشند 
اما جای بس��ی تأس��ف بود كه در عرصه امداد و نجات و خدمت به گرفتاران و 
آس��يب ديدگان س��وانح و حوادث طبيعی زنان نقش چندانی نداش��تند. به نقل از 
ف��ارس رئيس مركز امور زنان و خانواده رياس��ت جمهوری گفت: در دولت دهم 
برای نخس��تين بار به زنان در قالب طرح توانا اجازه كس��ب مهارت و حضور در 
صحنه های امداد و نجات داده ش��د. وی با بيان اين كه خدمت به هم نوعی كه در 
گرفتاری قرار دارد يكی از باالترين عبادات محس��وب می شود، تصريح كرد: اگر 
كس��ی اين خدمت را به نيت رضای خداوند انجام دهد و در اين راه كش��ته شود، 
ش��هيد در راه خدا به ش��مار می رود. مجتهدزاده خطاب به زنان شركت كننده در 
نخس��تين المپياد كشوری امداد و نجات كشور گفت: اميد است همان گونه كه در 
اين مسابقات خوش درخشيديد در صحنه های فاجعه انگيز نيز مانور واقعی را به 
شايس��تگی انجام دهيد و حتی بتوانيد در صحنه های بين المللی در كمك به س��اير 

محرومان و آسيب ديدگان كشورهای ديگر نيز امدادرسانی كنيد.  

هشدارهاي پليسي 
هنگام استفاده از عابر بانك

معاونت اجتماعي پليس پايتخت هشدارهايی را هنگام استفاده از عابر بانك، براي 
پيش��گيري از وقوع جرايم در اين ارتباط توس��ط افراد فرصت طلب به شهروندان 

توصيه كرد:
 در حفظ و نگهداري كارت هاي اعتباري دقت الزم را به عمل آوريد.

 از ثبت رمز عبور در كنار كارت خودداري كنيد.
 كارت و رم��ز عبور خ��ود را جهت دريافت پول دراختيار افراد ناش��ناس قرار 

ندهيد.
 درهنگام برداشت وجه مواظب باشيد كسي رمز شما را نبيند.

 برگ رس��يدي كه از دستگاه خود پرداز دريافت مي كنيد، در محل رها نكنيد و 
در صورت عدم نياز آن را معدوم نماييد.

 موج��ودي حس��اب ه��اي بانكي به خصوص حس��اب هاي عاب��ر بانك را در
 فاصله هاي زماني مناسب چك كنيد.

 از ارائه اطالعات مالي و بانكي خود از قبيل شماره حساب، شماره كارت هاي 
اعتباري و... به سايت هاي متفرقه و مشكوک خودداري كنيد.

 هر چند وقت يك بار نس��بت به تغيير كلمه عبور كارت هاي عابر بانك اقدام 
كنيد.

 اگر كارت هاي بانكي خود را الزم نداريد حتمًا با اطالع بانك آن را باطل كرده 
و آن را رها نكنيد.

 در صورت��ي كه كارت عابر بانك خود را رها كرديد رمز آن را در هيچ صورت 
فاش ننماييد زيرا مسئوليت هر نوع استفاده خالف از كارت بانكي به عهده كسي 

است كه كارت به نامش صادر شده است.
 در فروشگاه هايي كه امكان خريد با استفاده از كارت خود پرداز وجود دارد از 

دادن رمز كارت به فروشنده خودداري كنيد.

ش��هردار اصفه��ان با تاكيد ب��ر اين كه 
ب��ا يك نوبته ش��دن مدارس در س��ال 
تحصيل��ي جدي��د ۴۰ درص��د ب��ه بار 
ترافيكي افزوده مي ش��ود از شهروندان 
خواس��ت در ساعات پيك يعني از ۷ تا 
8:3۰ صبح و 1۲ تا 1:3۰ بعد از ظهر از 
حمل و نقل عمومي اس��تفاده نمايند، تا 
سرويس هاي مدارس به راحتي بتوانند 

به دانش آموزان سرويس دهي كنند.
شهردار اصفهان اضافه كرد: در خطوط 
بي.آر.تي اتوبوس��هاي پرس��رعت تردد مي كند كه تنها سه دقيقه در ايستگاه 
توقف مي كنند بنابراين امكان ورود و تردد هيچ گونه وسيله نقليه و عابرپياده 
در اين جايگاه وجود ندارد به طور قطع با يك نوبته ش��دن مدارس كيفيت 
آموزش افزايش مي يابد و دانش آموزان بهتر مي توانند برنامه ريزي نمايند، 

اما اين اقدام به بار ترافيكي شهر بسيار تاثير گذار است.
ممنوعیت تردد موتورسیکلت و عابر پیاده در خطوط بي.آر.تي

 BRT وي در ادامه با اشاره به بهره برداري آزمايشي از فاز اول خط يك
افزود: اولين خط بي.آر.تي با ۴۰ دس��تگاه دو كابينه به طور آزمايش��ي و 
رايگان راه اندازي شده تا نواقص و اشكاالت اين طرح بررسي و برطرف 
گردد. س��قائيان ن��ژاد با تأكيد بر اي��ن كه پنج خط بي.آر.تي براي ش��هر 
اصفهان به تصويب رسيده است، خاطرنشان كرد: فاز اول در ۲۲ كيلومتر 
از قائميه تا ترمينال باقوش��خانه است كه اكنون خط اول اين فاز در هفت 
كيلومتر از قائميه تا ميدان آزادي به طور آزمايشي راه اندازي شده است. 
وي هزينه اجراي اين طرح را 19 ميليارد تومان عنوان كرد و اظهار داشت: 

اي��ن طرح تنها براي آس��ايش و رفاه حال مردم اجرايي ش��ده بنابراين از 
همش��هريان مي خواهيم با شهرداري و پليس همكاري كنند تا امنيت آنها 
تأمين گردد. ش��هردار اصفهان به ويژگي هاي خطوط بي.آر.تي اشاره كرد 
و ادامه داد: اتوبوس هاي تندرو از س��ال ۲۰۰5 در كشورهاي پيشرفته به 
منظور كمك به حمل و نقل عمومي آغاز به كار كرد و به بدين ترتيب وارد 
تهران نيز ش��د. س��قائيان نژاد با بيان اين كه در حال حاضر كالنشهرهاي 

اصفهان  و  تبريز  مش��هد، 
نيز به اين سيس��تم مجهز 
افزود: خطوط بي.  ش��ده 
آر.تي به گونه اي طراحي 
ش��ده ك��ه ب��راي عب��ور 
نيز  جانب��ازان  و  معلوالن 
اضافه  وی  است.  مناسب 
باعث  خط��وط  اين  كرد: 
نقليه  تردد وسايل  كاهش 
ش��خصی، بهب��ود ناوگان 
اتوبوسرانی، افزايش تردد 

مس��افران و كاهش ترافيك در مس��يرها ش��ده كه هر ي��ك از اين عوامل 
 تأثي��ر به س��زايی در كاهش آلودگی ه��وا دارد. وي بيان داش��ت: تجهيز 
اتوبوس ها به س��امانهAVL، پرداخت الكترونيكي بليت در ايستگاه ها و 
مجهز بودن اتوبوس به وس��ايل سرماشي و گرمايشي نيز از ديگر مزاياي 
اتوبوس هاي تندرو اس��ت. ش��هردار اصفهان تأكيد كرد: در حال حاضر 
نواقصي در ايستگاه ها و پل هاي عابر پياده وجود دارد كه تا پايان مهرماه 
تمامي اين اش��كاالت برطرف مي ش��ود. س��قائيان نژاد با بيان اين كه خط 

اول با 1۰ ايس��تگاه ش��روع به كار كرده اس��ت، گفت: به زودي عمليات 
اجراي��ي خط دوم از مي��دان آزادي تا ميدان ق��دس در 11 كيلومتر آغاز 

مي ش��ود.
اجراي دهها برنامه در هفته دفاع مقدس

وي ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس با اشاره به برنامه هاي مختلف هفته 
دفاع مقدس تصريح كرد: در اين هفته نمايشگاه دفاع مقدس در موزه هنرهاي 
معاصر داير مي ش��ود. ش��هردار 
اصفهان با تأكيد بر اجراي برنامه 
ويژه ص��وت و نور در باغ فدک 
به مناس��بت هفته دف��اع مقدس 
خاطرنشان كرد: سومين نشست 
ش��هر اس��المي با حض��ور نقي 
 زاده در هفت��م مهرم��اه برگ��زار
مي شود. وي ادامه داد: به منظور 
ارتقا فرهنگ ش��هروندي كارگاه 
آموزش��ي شهروندي از 3۰ مركز 
استان ها و كالنشهرها در ششم و 
هفتم مهرماه برگزار مي گردد.  سقائيان نژاد اظهار داشت: در هشتم مهرماه نيز 
از 11 هزار برنده جشنواره فرهنگي هنري نماز و نيايش در ورزشگاه پيروزي 
تجليل مي شود. شهردار اصفهان در ادامه به سئواالت شهروندان در خصوص 
مكانيزه شدن ايستگاه هاي دوچرخه، خطوط بي.آر.تي، محروميت زدايي قائميه، 
كاربري كشاوري زمين هاي منطقه ناژوان و...گفت: با مكانيزه شدن ايستگاه ها 
شهروندان می توانند در هر يك از كانكس ها دوچرخه ای را دريافت كرده و در 

هر محدوده ای كه كار آنها تمام می شود به نزديك ترين ايستگاه تحويل دهند.

حوادث

كشف 103 فقره سرقت مغازه
 با دستگيري دو سارق حرفه اي

زاینده رود
با تالش كارآگاهان اداره مبارزه با س��رقت پليس آگاهي اس��تان اصفهان دو نفر 
كه مرتكب 1۰3 فقره س��رقت از مغازه هاي سطح شهر اصفهان شده بودند شناسايي 

و دستگير شدند.
س��رهنگ حسين حسين زاده با بيان اين مطلب اظهار داشت: در پي شكايت تعدادي از 
ش��هروندان شهر اصفهان مبني بر سرقت از مغازه هايش��ان موضوع به صورت ويژه در 
دس��تور كار اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهي استان اصفهان قرار گرفت. وي افزود: با 
توجه به اين كه سرقت ها در زمان هاي تعطيل بعد از ظهر مغازه ها صورت مي گرفت 
تيم هاي ويژه اي طي اين ساعات در نقاط مختلف به گشت زني پرداختند كه سرانجام در 
 يكي از گشت هاي مربوط دو نفر افغاني حين باز كردن در يكي از مغازه ها دستگير و در
 بازجويي هاي صورت گرفته به 1۰3 فقره سرقت از مغازه هاي سطح شهر اصفهان اقرار 
كردند. اين مقام مسئول با بيان اين كه سارقان فقط به مغازه هاي داراي شيشه سكوريت 
دستبرد مي زدند گفت: آنها پس از كمين در اطراف مغازه ها هنگامي كه مالك، مغازه خود 
را براي صرف نهار و استراحت بعد از ظهر ترک مي كرد با باز كردن در شيشه سكوريت 
وارد مغازه شده و وجوه نقد و اموال با ارزش موجود را به سرقت مي بردند. به نقل از پايگاه 
اطالع رسانی پليس سرهنگ حسين زاده خاطر نشان كرد: با اعتراف سارقان و شناسايي 
مالباختگان پرونده تكميل و متهمان جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي داده 
شدند. رئيس پليس آگاهي استان اصفهان در پايان به صاحبان صنوف و مغازه داران توصيه 
كرد: هنگام رفتن به استراحت بعد از ظهر مغازه خود را به طور كامل بسته و وجوه نقد و 
اموال با ارزش را حتماً از مغازه خارج كنيد ضمن اين كه استفاده از تجهيزات ايمني مانند 

دزد گير و قفل هاي توپي مي تواند از وقوع سرقت مغازه پيشگيري كند.

دستگيري دو عضو یك شركت هرمي 
در اصفهان

دو نفر كه در يكي از پارک هاي سطح شهر اصفهان اقدام به عضوگيري براي يك 
ش��ركت هرمي مي كردند از طريق تماس مردمي با پليس 11۰ اصفهان دس��تگير 
شدند. س��رهنگ محمدعلي بختياري فرمانده انتظامي شهرس��تان اصفهان در اين 
خصوص عنوان داش��ت: در پي تماس يكي از ش��هروندان ب��ا مركز فوريت هاي 
پليسي 11۰ مبني بر فعاليت دو نفر از اعضاي يك شركت هرمي در داخل پاركي 
در س��طح شهر به سرعت مأموران اين فرماندهي به محل اعزام شدند. وي افزود: 
مأموران در محل مذكور دو نفر به نام هاي »ايوب- ن« ۲۷ ساله و »فرزاد- خ« ۲۰ 
س��اله كه در حال عضوگيري مردم براي ش��ركت مربوط بودند را دستگير كردند. 
به نقل از پايگاه اطالع رس��اني پليس فرمانده انتظامي شهرس��تان خاطرنشان كرد: 
متهمان پس از دستگيري به همراه پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع 
قضايي ش��دند. س��رهنگ بختياري ضمن تقدير از تماس به موقع اين شهروند با 
مركز فوريت هاي پليس��ي 11۰ به خانواده ها هش��دار داد: بيش��تر مراقب فرزندان 
خود بوده و توصيه هاي پليس��ي را مدنظر قرار دهيد و نكات هش��داري و عواقب 
فعاليت هاي آنان در اين نوع ش��ركت ها را به آنان گوشزد كنيد. اين مقام انتظامي 
با بيان اين كه فعاالن ش��ركت هاي هرمي با كالهبرداري و اس��تفاده از ش��گردهاي 
جديدي قصد اغفال اقشار جامعه را دارند، تأكيد كرد: الزم است در اين خصوص 
ش��هروندان از تبليغات فراوان و كذب اعضاي اين ش��ركت ها در جهت پرداخت 
س��ودهاي كالن در م��دت كاركرد كوتاه و بدون هزين��ه فريب نخورده و در برابر 

پيشنهادهاي كاري وسوسه انگيز مراقبت دقيق و جدي به عمل آورند.

شهردار اصفهان:  40 درصد به بار ترافيكي شهر افزوده مي شود
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مدیرکل کمیته امداد اصفهان خبر داد:

برگزاری همايش قرض الحسنه در فرهنگ رضوی

فرهنگ و هنر
سینما

كوتاه از چهارمحال و بختیاري

»جدایي نادر از سيمين« 
از 7 مهر مهمان سينماهاي یونان

فيلم »جدايي نادر از سيمين« ساخته اصغر فرهادي از هفت مهر در سينماهاي يونان 
به روي پرده خواهد رفت. فيلم »جدايي نادر از س��يمين« ساخته اصغر فرهادي كه 
نماينده س��ينماي ايران در بخش بهترين فيلم غيرانگليسي جوايز اسكار است، در 
ادامه اكران در س��ينماهاي جهان، از روز پنج شنبه، هفتم مهر )۲9 سپتامبر( نمايش 
خود را در سينماهاي يونان آغاز خواهد كرد. جديدترين ساخته  اصغر فرهادي كه 
از 3۰ دس��امبر )9 دي( در س��ينماهاي آمريكا به نمايش درخواهد آمد، از روز ۲5 
خ��رداد ماه در بلژيك، دوم تير ماه در تايلن��د و ۲۰ مرداد ماه در هلند به روي پرده 
رفته است. »جدايي نادر از سيمين« كه به تازگي براي نمايش در جشنواره هاي فيلم 
در يونان، برزيل و فنالند انتخاب شده است، تاكنون درجشنواره هاي برلين، هنگ 
كنگ، بوينس آيرس، بخارست، ترانسيلوانيا، استانبول، تورنتو نمايش درآمده است. 
برنده جايزه خرس طال بهترين فيلم و دو خرس نقره اي بهترين بازيگري جشنواره 
برلين در ادامه  اكران جهاني، از روز ۲5 دس��امبر )۴ دي( به طور هم زمان در ايتاليا 
و نروژ نمايش خواهد داش��ت و طبق برنامه  اعالم شده از روز 6 ژانويه سال آينده 
ميالدي )16 دي( در س��ينماهاي برزيل نمايش خود را آغاز خواهد كرد. »جدايي 
نادر از س��يمين« در ۷۰ كشور دنيا نمايش خواهد يافت و كمپاني سوني كه اواخر 
س��پتامبر اين فيلم را به پرده سينماهاي آمريكا خواهد برد، اميدوار است تا يكي از 
نامزدهاي جايزه اس��كار بهترين فيلم خارجي باشد. اين فيلم با بازي ليال حاتمي، 
ش��هاب حسيني، پيمان معادي، ساره بيات، س��ارينا فرهادي، علي اصغر شهبازي، 
بابك كريمي، شيرين يزدان بخش، كيميا حسيني و با حضور مريال زارعي روايت 

مي شود.

ناصر نظامی: 
نيمي از دوبله سري جدید »كليد اسرار« 

به پایان رسيد
يك گوين��ده و مدي��ر دوبالژ از 
دوبله نيمی از سری جديد سريال 
»كليد اسرار« خبر داد. ناصر نظامی 
در مورد آخرين فعاليت های خود 
در زمينه دوبله، اظهار داشت: هم 
اكنون مشغول دوبله سری جديد 
سريال »كليد اس��رار« برای شبكه 
س��وم سيما هس��تم. وی در ادامه 
افزود: س��ری جديد »كليد اسرار« 
در مجموع از 15۰ اپيزود تشكيل 
ش��ده كه ما تا به حال 6۰ قسمت 
اي��ن س��ريال را دوبل��ه كرده ايم. 
نظام��ی در م��ورد همكارانش در 
قسمت پنجم سريال »كليد اسرار« 

گفت:  امير عباس پيام، آرزو روش��ناس، س��عيد مقدم منش، داوود باقری، حس��ن 
عرفانی، حس��ين نورعلی، فاطمه شعشعانی، اصغر رضايی نيك، كوروش فهيمی و 
جواد پزشكيان در اين سريال حضور دارند. اين گوينده در مورد ساير فعاليت های 
خود در زمينه دوبله، بيان داش��ت: چندی پيش فيلم »آن سوی جنگل« با محوريت 
زندگی »رابين هود« را دوبله كرديم. نظامی تصريح كرد:  يك فيلم فرانسوی به نام 
»سفيد، خاكستری« محصول كشور فرانسه را دوبله كرديم و در حال حاضر مشغول 
دوبله پشت صحنه فيلم »آخرين مهار گردباد« هستم. اين گوينده و مدير دوبالژ در 
ادامه در مورد وضعيت دوبله كشورمان، اظهار داشت: من وضعيت دوبله كشورمان 
را مثبت ارزيابی می كنم و خارج از بحث شرايط دوبله امروز و چند دوبله كه بعد 
س��ينك خورده و نامناسب اس��ت اما  احساس می كنم دوبله ايران همچنان يكی از 
دوبله های مطرح در دنيا است. ناصر نظامی در مورد دستمزد صدا پيشگان نيز، گفت: 
به هيچوجه از دس��تمزد دوبله راضی نيس��تم. چندی پيش معاون سيما آقای »علی 
دارابی« در مالقات با دوبلورها قول مساعدت دادن تا دستمزدهای دوبله باال برود، 

اميدوارم هر چه زودتر اين امر محقق شود.

همزمان با چهارمین روز از هفته دفاع مقدس؛
بهره برداری از پایگاه مقاومت فرهنگيان فارسان 
فرمانده س��پاه ناحيه فارس��ان گفت: امروز همزمان با چهارمين روز از هفته دفاع 
مقدس پايگاه مقاومت فرهنگيان فارسان بهره برداری می شود. عبدالمحمد سعيدی 

اظه��ار داش��ت: فرهن��گ دف��اع 
مق��دس برگرفته از فرهنگ غدير 
و عاش��ورا و زمينه ساز ظهور امام 
زمان)عج( اس��ت، چراكه تالش، 
كوش��ش و مجاه��دت خالصانه 
دوران  در  رزمن��دگان  تمام��ی 
هش��ت س��ال دفاع مقدس نهفته 
اس��ت. وی افزود: هش��ت سال 
دفاع جانانه ملت در برابر تجاوز 
وحش��يانه دش��من منش��أ غرور 
پايان ناپذيری ب��رای مردم  مل��ی 
سلحشور ايران شد و موجب شد 
كه توطئه مش��ترک شرق و غرب 
برای به زانو درآوردن ملت بزرگ 

ايران به فرصتی برای اثبات توانمندی های اس��الم و انقالب و كش��ور تبديل شود. 
سعيدی در ادامه آمادگی نيروهای بسيجی و سپاهی را برای مقابله با هرگونه تهديد 
دشمنان يادآور شد و تصريح كرد: بدنه بسيج بدنه فعال و پويای آحاد مردم است 
به طوری كه امروز همه ملت ايران در اين صنف و رديف قرار دارند. فرمانده سپاه 
ناحيه فارس��ان به برخی ويژگی های بس��يجيان از جمله سادگی، بصيرت، آمادگی 
كامل، بی ادعايی و جانفش��انی اش��اره كرد و افزود: بس��يجيان به عنوان ممتازترين 
چهره ه��ای ايثارگر و از خود گذش��ته تنها به اعتالی نظام اس��المی فكر می كنند 
و در مأموريت ه��ای مختل��ف دفاعی، رزمی و امنيتی و حتی س��ازندگی تالش��ی 
 مضاع��ف و مجاهدتی دوچندان دارند. وی هفته دفاع مقدس را هفته پاسداش��ت
 تم��ام ارزش های انقالب اس��المی دانس��ت و گفت: انقالبی كه ثم��ره آن امروز 
خودباوری ه��ا و ارزش آفرينی ها اس��ت، انقالبی جهانی اس��ت كه بايد به صاحب 
آن امام عصر )عج( تحويل دهيم. س��عيدی يادآور ش��د: بعد از گذش��ت چند ماه 
از پيروزی انقالب با فرمان امام راحل س��پاه و بس��يج به عنوان دو بازوی توانمند 
انقالب فعاليت خود را در حوزه های مختلف آغاز كرد و امروز اين شجره طيبه به 

بارورترين و پرثمرترين شجره انقالب اسالمی تبديل شده است. 
وی در ادامه با اش��اره ب��ه برنامه های هفته دفاع مقدس در اين شهرس��تان، گفت: 
در ط��ول مدت هفت روز گراميداش��ت هفته دفاع مق��دس برنامه های متنوعی در 
قالب های فرهنگی، ورزشی و معنوی در حوزه ها و پايگاه های تابعه ناحيه فارسان 

برگزار می شود.
 سعيدی افزود: برگزاری مسابقات فرهنگی، كتابخوانی، حديث و قرآن و مسابقات 
ورزش��ی تيراندازی، تني��س روی مي��ز، دارت و كوهپيمايی از ديگ��ر برنامه های 
 هفت��ه دفاع مقدس اس��ت. وی از افتت��اح پايگاه های مقاوم��ت فرهنگيان خبر داد
 و گف��ت: بهره ب��رداری از پاي��گاه فاطمي��ه فارس��ان و مال��ك اش��تر چليچه در 
 چهارمي��ن و پنجمي��ن روز از هفته دفاع مقدس از ديگ��ر برنامه های تدارک ديده 

شده است.

زاینده رود
مدي��ركل كميته ام��داد اصفهان گفت: نخس��تين 
همايش علمی و پژوهش��ی قرض الحس��نه در فرهنگ 
رضوی در اصفهان برگزار می ش��ود. محمدجواد صدق 
در نشس��ت خبری خود در جمع خبرنگاران با اشاره به 
جش��نواره بين المللی امام رضا )ع( در روز والدت اين 

امام همام اظهار داش��ت: اين جشنواره   ها و 
همايش ها هم زمان با دهه كرامت از والدت 
 حض��رت معصومه )س( ت��ا حضرت امام 
رضا )ع( در داخل و 15 كشور خارجی برگزار 
می شود. وی با بيان اين كه عمده برنامه های 
اي��ن همايش بر عه��ده اداره كل فرهنگ و 
ارش��اد اس��المی قرار دارد، افزود: دبيرخانه 
اين همايش در مش��هد مقدس و سرپرستی 
كميت��ه ام��داد ش��ش اس��تان همايش های 
مختلفی را با بررس��ی موضوعات مختلف 
برگزار می كنند. مديركل كميته امداد استان 
اصفهان همايش را در موضوعات اقتصادی، 
اجتماع��ی فرهنگ��ی و علمی برش��مرد و 
تصريح كرد: اس��تان اصفهان برای نخستين 
بار ميزبان برگزاری همايش قرض الحس��نه 
در فرهنگ رضوی در مجموعه فرهنگی و 
تفريحی ش��يخ بهاي��ی در روز هفتم مهرماه 

خواهد بود. وی اضافه كرد: همايش های كار و صنعت 
كارآفرينی در فرهنگ رضوی در اس��تان خراسان، نقش 
اردوهای زيارتی در س��يره رضوی در اس��تان خراسان، 
اكرام و ايتام در سيره رضوی در استان تهران، احسان و 
نيكوكاری در سيره رضوی در استان فارس و رسيدگی 
به محرومان در س��يره رضوی در اس��تان ي��زد برگزار 
می ش��ود. صدق ه��دف از برگزاری اي��ن همايش های 
تخصص��ی و علمی را گس��ترش فعاليت های هنری و 
فرهنگی با س��يره ائمه )س( با محوريت سيره امام رضا 
)ع( عنوان كرد و گفت: برگزاری اين همايش ها كمك 
قابل توجهی به انتش��ار كتاب های فرهنگی با محتوای 
دين��ی دارد. وی تاكيد ك��رد: دس��تگاه های فرهنگی و 

نيز اس��تادان برجسته كشوری و دانش��گاهی استان در 
همايش علمی قرض الحس��نه در سيره رضوی حضور 
و ديدگاه های مختلف در مورد قرض الحس��نه را مورد 
بررسی قرار می دهند. مديركل كميته امداد امام خمينی 
)ره( استان اصفهان گفت: ديدگاه قرآن و ائمه در مورد 
قرض الحس��نه، توس��عه و ترويج وام قرض الحسنه در 
جامعه، بررس��ی قرض الحس��نه و نقش 
آن در كميته امداد و خودكفايی از جمله 
مواردی مورد بررس��ی در اين جشنواره 

است.
دي��دگاه  از  راهكاره��ا  بررس��ی   وی 
ائمه )س( و راه های اجرای آن در جامعه 
اسالمی و تأثيرات آن از منظر قرآن، ائمه 
اطه��ار )ع(، ام��ام رض��ا )ع( و تأثير آن 
بر جامعه و كمك ه��ای بالعوض را از 
س��رفصل های اين همايش عنوان كرد. 
صدق ب��ا بيان اين كه دانش��گاه اصفهان 
و ح��وزه علميه در اي��ن همايش نقش 
مهمی دارند، هيأت اجرايی اين همايش 
را كميت��ه امداد دانس��ت. وی ادامه داد: 
حضور ش��خصيت های برجسته علمی 
كش��وری همراه ب��ا برگ��زاری ميزگرد 
قرض الحس��نه در جامع��ه اس��المی از 
ديدگاه امام رضا )ع( و نيز چالش های علمی و بررسی 
موانع، مش��كالت و راهكارها از ديگ��ر برنامه های اين 
همايش اس��ت. مديركل كميته امداد استان اصفهان بيان 
كرد: در شهرستان های مختلفی جشنواره برگزار و پس 
از اختتامي��ه جش��نواره اصلی امام رضا )ع( در مش��هد 
مقدس برگزار می ش��ود. وی گفت: اين جش��نواره ها با 

شش عنوان در پنج استان كشور برگزار می شود. 
همای��ش  دبیرخان��ه  ب��ه  مقال��ه   50 ارس��ال 

قرض الحسنه رضوی
دبير همايش قرض الحس��نه در فرهنگ رضوی اصفهان 
از ارس��ال 5۰ مقاله از سراس��ر كش��ور به دبيرخانه اين 
خب��ر داد. احمد داللی نيز در ادامه به برگزاری همايش 

قرض الحس��نه در فرهنگ رضوی اش��اره كرد و اظهار 
داش��ت: 5۰ مقاله به دبير خانه همايش ارس��ال شده كه 
هيأت داوری اعم از اس��تادان دانشگاه آزاد و دولتی به 
بررسی اين آثار پرداختند. وی افزود: تاكنون از بين آثار 
ارائه ش��ده، هشت اثر منتخب از سراسر كشور انتخاب 
و ب��ه صورت مقاالت ارائه خواهند ش��د. دبير همايش 
قرض الحس��نه فرهنگ رضوی اس��تان اصفهان تصريح 
كرد: چهار مقاله در همايش سراسری قرض الحسنه در 
فرهنگ رضوی ارائه می ش��ود. وی اف��زود: از بين آثار 
ارائه شده چهار مقاله برتر توسط استان اصفهان و ساير 
آثار از اس��تان های تهران، قم، سيس��تان و بلوچستان و 
يزد ارائه ش��ده اس��ت. داللی با بيان اين كه از 6۰۰ نفر 
برای حضور در همايش دعوت ش��ده است، ادامه داد: 
در اي��ن همايش اف��راد تأثيرگذار در ام��ر بانك داری و 
قرض الحس��نه دعوت شده اس��ت كه به ارائه نظريات 
در م��ورد قرض الحس��نه بپردازند. وی ادام��ه داد: اين 
همايش ي��ك روزه در روز هفتم مهرم��اه در مجموعه 
فرهنگی و تفريحی ش��يخ بهايی برگزار می ش��ود. دبير 
همايش قرض الحس��نه فرهنگ رض��وی اصفهان بيان 
ك��رد: آثار برتر اين همايش به ص��ورت مجلد و نتايج 
آن در جش��نواره امام رضا )ع( ك��ه در روز والدت اين 
امام در مشهد مقدس برگزار می شود، ارائه می شود. وی 
هدف از برگزاری اين جشنواره را گسترش فعاليت های 
فرهنگ��ی، هنری و واليی مرتبط با س��يره ائمه )س( به 
وي��ژه امام رضا )ع(، شناس��ايی و معرفی توليدكنندگان 

آثار ادب��ی و هنری مرتبط با فرهنگ رضوی دانس��ت. 
داللی اضافه كرد: ش��ش همايش در پنج اس��تان در اين 
جش��نواره شركت كرده اند كه در همايش قرض الحسنه 
در فرهنگ رضوی اس��تان اصفهان بيشترين آثار را ارائه 

داده است. 
جمع آوري هدایاي جش��ن عاطفه ه��ا در 2600 

پایگاه 
معاون توسعه و مشاركت های مردمی كميته امداد استان 
اصفه��ان گفت: جمع آوری هدايای جش��ن عاطفه ها در 
ششم مهر ماه در دو هزار و 6۰۰ پايگاه در استان اصفهان 

انجام می ش��ود. بهرام س��وادكوهی با بيان اين كه جشن 
عاطفه  امسال با توجه به تعطيلی پنج شنبه ها ديرتر برگزار 
می شود، اظهار داشت: در استان اصفهان امسال همزمان 
با سراسر كشور در شش مهر ماه جشن عاطفه ها برگزار 
می ش��ود. وی با بيان اين كه در س��ال گذشته در جشن 
عاطفه ها دو ميليارد ريال جم��ع آوری كمك های نقدی 
داش��ته ايم، افزود: پيش بينی می كنيم اين مقدار امسال به 
دو براب��ر و نيم و نزديك 5۰۰ ميليون تومان جمع آوری 
شود. معاون توسعه و مشاركت های مردمی كميته امداد 
استان اصفهان تصريح كرد: جشن عاطفه های سال جاری 
در دو ه��زار و 6۰۰ پايگاه در سراس��ر اس��تان اصفهان 
جمع آوری هدايای نقدی و غيرنقدی را بر عهده دارند. 
وی به استقرار سه هزار و ۲۰۰ نيرو در پايگاه های استان 
اش��اره كرد و گفت: 5۰۰ پايگاه اصلی در استان اصفهان 
از اين دو هزار و 6۰۰ پايگاه داير اس��ت كه 1۰۰ پايگاه 
در ش��هر اصفهان، 3۰۰ پايگاه در شهرستان ها و نيز 1۰۰ 
پايگاه توس��ط بسيج اداره اين پايگاه ها را بر عهده دارند. 
س��وادكوهی پايگاه اصلی جمع آوری جشن عاطفه ها را 
در ميدان امام حس��ين )ع( دانس��ت و افزود: در ميادين 
اصلی شهر واقع در ميدان احمدآباد، ميدان قدس، ميدان 
جمهوری و فلكه ارتش و خوراسگان اين پايگاه ها داير 
اس��ت. وی با اشاره به اين كه برنامه امسال با اين تفاوت 
كه دانش آموزان در آن دخيل هس��تند، برگزار می ش��ود، 
بيان كرد: ش��عار جشن عاطفه ها با عنوان كرامت علوی، 
جهاد اقتصادی و مهرورزی در ششم مهر ماه آغاز به كار 

می كند. معاون توسعه و مشاركت های مردمی كميته امداد 
استان اصفهان اين جشن را با كمك آموزش و پرورش، 
بسيج مس��تضعفين و صدا و سيما دانست و تأكيد كرد: 
پ��س از جمع آوری اين هدايا، مقدار نقدی به آموزش و 
پرورش تحويل و اين نهاد با توجه به ش��ناخت مربيان 
و معلم��ان از دانش آموزان نيازمند در مدارس اين كمك 
هزينه را در اختيارش��ان قرار می ده��د. وی بيان كرد: با 
برگزاری جش��ن عاطفه ها قصد تداوم فرهنگ مشاركت 
اسالمی به نيازمندان و نيز كمك به دانش آموزان نيازمند 

را داريم.

حیدری پور:
تأثير عبور مترو بر سی و سه پل
 و مدرسه چهارباغ بررسی شد

مدير كل س��ازمان ميراث فرهنگی و گردش��گری استان اصفهان گفت: 
لرزه نگاری و تأثير عبور مترو بر س��ی و س��ه پل و مدرس��ه چهارباغ 
انجام ش��د. اسفنديار حيدری پور در جمع خبرنگاران با اشاره به اين كه 
دانش��گاه علم و صنعت بر اس��اس يك قرارداد مس��ئول بررسی تأثير 
عبور مترو بر س��ی و سه پل و مدرسه چهارباغ شد افزود: روز گذشته 
بررس��ی تأثير عبور مترو توس��ط اين دانش��گاه انجام شد چنانچه ريل 
گذاری های الزم انجام و قطار و ترن ها نيز به صورت آزمايشی بر روی 
ريل قرار گرفتند. وی ادامه داد: دس��تگاه های لرزه نگار نصب ش��ده بر 
روی مدرس��ه چهارباغ و سی و سه پل نيز اين لرزش ها را ثبت  كردند 
و نتيجه نهايی اين موضوع نيز پس از بررس��ی دانش��گاه علم و صنعت 

اعالم خواهد شد. 
حيدری پور در خصوص زمان اعالم نتايج حاصله نيز يادآور شد: نتيجه 
حاصل از تست ها و آزمايش های انجام شده تا ماه آينده اعالم می شود. 
پيش از اين مدير كل س��ازمان ميراث فرهنگی و گردش��گری اس��تان 
اصفه��ان در اين خصوص اعالم كرده بود، دانش��گاه علم و صنعت به 
طور كارشناس��ی به دنبال بررس��ی عبور مترو از كن��ار بناهای تاريخی 

است. 
حي��دری پ��ور تصريح كرد: در همين راس��تا تونل مت��رو به مدت ۴8 
س��اعت بايد در اختيار اين دانش��گاه قرار گيرد تا اقدامات كارشناسی 
در اي��ن خصوص ص��ورت پذيرد. وی ادامه داد: در اين بررس��ی ريل 
گذاری الزم در تونل انجام و واگن مترو با حداكثر وزن و س��رعت از 
 كن��ار اين بناهای تاريخی حركت می كند تا تأثيرات اين تردد بررس��ی 

شود. 
مدي��ر كل س��ازمان مي��راث فرهنگ��ی همچنين در خص��وص نصب 
دس��تگاه های لرزه نگار نيز بيان كرد: اين دس��تگاه ها حتی اگر دانشگاه 
علم و صنعت اعالم كند عبور مترو از كنار س��ی و س��ه پل و چهارباغ 
بال مانع اس��ت بر روی اين بناه��ای تاريخی خواهد ماند تا به صورت 

لحظه ای اين لرزش ها را رصد كنيم.

راه اندازی ایستگاه رادیویی در چاه ملك
زاینده رود

 دومي��ن ايس��تگاه راديويی در اس��تان ب��ه صورت آزمايش��ی در 
چاه ملك راه اندازی ش��د. با افتتاح اين ايستگاه مناطق خور و بيابانك 
و نائين به س��مت طبس و مشهد از پوشش راديويی صدای اصفهان و 
راديو ايران بر روی موج AM بهره مند می شوند. مراحل ساخت اولين 
ايستگاه راديويی در چاه ملك يك سال و نيم به طول انجاميده و حدود 
يك ميليارد تومان از محل بودجه های اس��تانی و بودجه های ملی هزينه 
در بر داش��ته اس��ت. گفتنی است با افتتاح اولين ايس��تگاه راديويی در 
چاه ملك، امكان اش��تغالزايی برای 1۴ نفر از نيروهای بومی اين منطقه 

فراهم شده است. 

افزایش 20 درصدي برنامه هاي فرهنگي سازمان رفاهي تفریحي كاشان

مديرعامل س��ازمان رفاهي تفريحي شهرداري 
كاش��ان از افزاي��ش۲۰ درص��دي برنامه ه��اي 
فرهنگي اين سازمان طي سال جاري نسبت به 
س��ال گذشته خبر داد. نادعلي تعداد برنامه هاي 

كارگ��روه فرهنگي س��ازمان رفاه��ي تفريحي 
شهرداري كاش��ان را در سال جاري ۲۰ عنوان 
برنام��ه ذك��ر كرد و اف��زود: براي اج��راي اين 
برنامه ها يك ميليارد و 88۰ ميليون ريال اعتبار 

در نظر گرفته شده است. 
وي ارتق��اي فرهنگ ش��هروندي را مهم ترين 
اولوي��ت برنامه هاي س��ازمان رفاهي تفريحي 
دانس��ت و تصريح ك��رد: اج��راي برنامه هاي 
آم��وزش ش��هروندي فرهنگ��ي و قرآن��ي در 
پارک ها، ارتقاي فرهنگ ش��هروندي در حوزه 
ه��اي مرتبط با ش��هرداري و طراح��ي و توليد 
محصوالت فرهنگي ويژه آموزش ش��هروندي 
از جمل��ه عناوي��ن برنامه ه��اي فرهنگ��ي طي 
سال جاري اس��ت. وي برگزاري همايش هاي 
فرهنگي، جش��نواره انتظار، تأس��يس و تجهيز 
موزه مفاخر كاش��ان، هفتمين دوره مس��ابقات 

قرآن��ي، معرفي چهره هاي ماندگار، جش��نواره 
ك��ودک و نوج��وان را از ديگ��ر برنامه ه��اي 
فرهنگي س��ازمان رفاهي تفريحي ش��هرداري 
كاش��ان طي س��ال جاري برش��مرد. نادعلي با 
اش��اره به اجراي طرح هاي مش��ترک س��ازمان 
رفاهي تفريحي با كانون ه��اي فرهنگي يادآور 
ش��د: اجراي اين طرح ها در راستاي مشاركت 
حداكثري با كانون ها انجام مي شود.وي ترويج 
فرهنگ بومي مذهبي شهرس��تان كاش��ان را از 
ديگر اهداف سازمان رفاهي تفريحي شهرداري 
كاش��ان در اج��راي برنامه ه��اي فرهنگي اين 
سازمان دانست و خاطرنشان كرد: در اين راستا 
برنامه هاي نخستين جشنواره نهج البالغه درس 
زندگي، آئين نبوي اشراق علوي و بزرگداشت 
مناس��بت هاي مذهب��ي ملي طي س��ال جاري 

برگزار مي شود.

به مناسبت هفته دفاع مقدس؛
 بوی پيراهن هزار یوسف به اصفهان آمد

كارگردان و نويس��نده تئاتر گفت: به مناس��بت هفت��ه دفاع مقدس و 
س��يزدهمين دوره جشنواره سراسری تئاتر مقاومت »بوی پيراهن هزار 
يوسف« در اس��تان اصفهان نمايش داده می ش��ود. عليرضا حنيفی در 
گفتگو با فارس درباره نمايش »بوی پيراهن هزار يوسف« اظهار داشت: 
اين تئاتر از يكم تا پنجم مهر ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی هنری 
فرش��چيان از س��اعت 19 به روی صحنه است. وی با اشاره به اين كه 
نويسندگی و كارگردانی اين تئاتر را به عهده دارد، افزود: متن نمايش 
»بوی پيراهن هزار يوسف« جزء نوشته های برگزيده در بيستمين سال 

تولد امام خمينی )ره( است. 
كارگردان نمايش »بوی پيراهن هزار يوس��ف« با اشاره به مضمون اين 
نمايش بيان كرد: اين تئاتر روايت مرد جانبازی است كه پس از جنگ 
در يك شهربازی مشغول به كار است. وی ادامه داد: اين رزمنده پس 
از گذشت سال ها از پايان جنگ تحميلی همچنان در مواجهه با دنيای 
بي��رون از تفكرات خود به جدال با محي��ط پيرامون خود می پردازد و 
س��رانجام در ش��هربازی به شهادت می رس��د. حنيفی كه 3۰ سال در 
حوزه تئاتر دفاع مقدس فعال بوده اس��ت، تصريح كرد: تا كنون 56۰ 
نامه جنگی برای راديو جوان و سرگذش��ت ۴۰ سرداران شهيد و اسرا 
را به نگارش درآورده است. وی با اشاره به اين كه تا به حال در تمام 
دوره های جشنواره تئاتر دفاع مقدس حضور داشته است، اضافه كرد: 
ژانر و درام جنگ  بخش��ی از هويت نمايش��نامه ها و فيلم های ايرانی 
اس��ت، و  چنانچه صدها بار اين آثار به نمايش درآيند، باز نمی تواند 
ايثار يك پاس از نگهبانی رزمندگان در س��نگرهای پش��ت خاكريز را 

نشان دهد. 

انيميشن  پایان دایناسورها  دوم شد
كارگردان فيلم های پويانمايی گفت: انيميش��ن »پايان دايناس��ورها« در 
جشن حمايت از فيلم كوتاه مستقل از توليدات شهر اصفهان در بخش 
فيلم های انيميش��ن مس��تقل داراي رتبه دوم ش��د. امير حسين رمضانی 
اظهار داش��ت: نخستين پايگاه حمايت از فيلم كوتاه مستقل با همكاری 
و مش��اركت مؤسس��ه امور جش��نواره های فيلم به منظور شناس��ايی و 
حمايت از بهترين توليدات فيلم كوتاه مس��تقل ايران اقدام به برگزاری 
نخس��تين جشن حمايت از فيلم كوتاه مس��تقل كرد. وی با اشاره به دو 
پويانمايی راه يافته از اصفهان به جشن حمايت از فيلم های كوتاه مستقل 
بيان كرد: پويانمايی مترس��ك به تهيه و كارگردانی حسن عليرضايی و 
پايان دايناسورها با كارگردانی امير حسين رمضانی به جشن حمايت از 
فيلم های كوتاه مستقل در تهران راه يافت. كارگردان فيلم های پويانمايی 
افزود: 15 ش��هريور ماه سال جاری فيلم های راه يافته به جشن حمايت 
از فيلم های كوتاه مس��تقل در خانه هنرمندان تهران و اجرای روش��نك 
عجمي��ان برگزار ش��د و برگزي��دگان آن معرفی ش��دند. وی ادامه داد: 
هيأت داوران در بخش فيلم های انيميشن مستقل هيچ فيلمی را شايسته 
دريافت رتبه اول ندانس��ت و فقط  فيلم »پايان دايناسورها« داراي رتبه 
دوم ش��د. رمضانی گفت: انيميشن پايان دايناسورها در چند ماه گذشته 
به پنج جش��نواره شنيت، اپساال، ابوظبی، بشريت و پوسان نيز راه يافته 
بود. وی با اشاره به داستان انيميشن پايان دايناسورها تصريح كرد: پايان 
دايناسورها با موضوعيت الگوی مصرف و با ارائه اين پيام كه انرژی های 
فس��يلی در حال اتمام است ساخته شده  اس��ت. كارگردان و تهيه كننده 
پويانمای اضافه كرد: با برگزيده شدن در مسابقه نخستين جشن حمايت 
از فيلم های كوتاه مس��تقل يك دوره آموزشی انيميشن در مدرسه عالی 

انيميشن تهران را می گذرانم.

مدیرکل کمیته امداد 
استان اصفهان تصریح 
کرد: استان اصفهان 

برای نخستین بار 
میزبان برگزاری 

همایش قرض الحسنه 
در فرهنگ رضوی 

در مجموعه فرهنگی 
و تفریحی شیخ بهایی 
در روز هفتم مهرماه 

خواهد بود
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كاه�ش وزن
 ری�زش م�و م�ي آورد؟

و  مي شوند  مو  ريزش  دچار  وزن  كاهش  از  پس  ها  خيلي 
بعضي ها  حتي  و  مي كند  پيدا  آويزان  و  شل  حالت  پوستشان 
به  را  كردن  كم  وزن  عطاي  ناخوشايند  تغييرات  اين  ترس  از 
و  كنيد  كم  وزن  مي خواهيد  هم  شما  اگر  مي بخشند.  لقايش 
گفتگوي  هستيد،  مويتان  و  پوست  بر  وزن  كاهش  تأثير  نگران 
و  مو  پوست،  متخصص  نيلفروش زاده،  محمدعلي  با  ما  كوتاه 
بنيادي  سلول هاي  و  پوست  تحقيقات  مركز  رئيس  و  زيبايي 

بخوانيد. را  اصفهان  پزشكی  علوم  دانشگاه 
مو  ریزش  دچار  وزن  کاهش  دنبال  به  بعضي ها  چرا 

مي شوند؟
يك  براساس  غذا  خوردن   واقع  در  متناسب  رژيم غذايي 
كنترل شده  و  نرمال  وزن  به دست آوردن  براي  منظم  برنامه 
نيازي  اضافي  ويتامين  به  معمول  طور  به  چاق  افراد  است. 
را در  از ويتامين ها  انواعي  آنها  متنوع  ندارند زيرا رژيم غذايي 
وزن،  كاهش  براي  رژيم غذايي  شروع  با  ولي  مي گنجاند  خود 
مهم ترين  از  يكي  مي شود.  كاهش  دچار  به تدريج  ذخيره  اين 
مو  ريزش  مي دهد  رخ  ذخيره  كاهش  اين  به دنبال  كه  عاليمي 
دريافت  با  و  است  تدريجي  موارد  بيشتر  در  البته  كه  است 
يكي  گرفت.  را  آن  جلوي  مي توان  موردنياز  ويتامين هاي 
است.  آهن  كمبود  غذايي  رژيم هاي  در  مو  ريزش  داليل  از 
پروتئين،  منيزيم،  روي،  سطح  در  رژيم ها  اين  كه  تغييرهايي 
اعمال   A و   B، D ويتامين هاي  و  ضروري  چرب  اسيدهاي 
مشكل  اين  باشد.  موثر  مو  ريزش  بروز  در  مي تواند  مي كنند، 
دنبال درمان  به  بيشتر  در مردان و زنان رخ مي دهد ولي زنان 
را  سريع  وزن  كاهش  كه  رژيم هايي  در  مو  ريزش  مي روند. 
به  رژيم غذايي  در  كه  تغييراتي  است.  بارزتر  دارند،  دنبال  به 
وجود مي آيد، در سيكل رشد مو اختالل ايجاد مي كند و باعث 
فاز  وارد  سريع  خيلي  رشد  فاز  در  مو  فوليكول هاي  مي شود 
استراحت شود. براي پيشگيري از اين حالت كاهش وزن بايد 
گروه هاي  تمام  حاوي  رژيم  و  گيرد  صورت  تدريجي  بسيار 
ميوه ها  سبزي ها،  حبوبات،  و  گوشت  غالت،  و  )نان  غذايي 
و  است  موقتي  مو  ريزش  افراد  بسياري  در  باشد.  لبنيات(  و 
متعادل  رژيم  به  بازگشت  از  پس  و  مي كشد  طول  ماه   6 تا   ۲
غذايي رشد مو طبيعي مي شود. توصيه مي شود كاهش وزن در 
ويتامين  مكمل هاي  از  باشد.  كيلوگرم   1 تا   ۰/5 ميزان  به  هفته 
موها  بستن  محكم  از  شود.  استفاده  نياز  صورت  در  آهن  و 

خودداري شود.
تأثیر مي گذارد؟ بر پوست  کاهش وزن چگونه 

كه  كالژن  وجود  اثر  در  پوست  ارتجاعي  يا  االستيك  فرم 
تا دوران  توليد مي شود حفظ مي شود.  فيبروبالست ها  به وسيله 
از  دارد. پس  قرار  بهترين حالت خود  توليد كالژن در  جواني 
با افزايش سن، پوست مهلت بيشتري مي خواهد تا خود  آن و 
كاهش  بين  ناهماهنگي  دهد.  تطبيق  زيرين  بافت هاي  با  را 
به  ناكافي  خون رساني  اثر  در  كه  كالژن  توليد  كمبود  و  وزن 
وجود مي آيد، مي تواند باعث بروز چروک صورت و از طرفي 
باعث  مي تواند  بدن  يا  صورت  ناحيه  در  چربي  بافت  كاهش 
درماني  راهكارهاي  از  يكي  شود.  پوست  افتادگي  يا  شلي 
غذايي  رژيم  با  ورزش  همراهي  پوست  افتادن  از  جلوگيري 

است.  متعادل 
باشد؟ باید مشخصه خاصي داشته  این ورزش 

روي  كششي  ورزش هاي  انجام  از  و  باشد  سالم  بايد  ورزش 
با  زيرا  كرد  پرهيز  بايد  شديد  ماساژ هاي  جمله  از  صورت 
رطوبت  كاهش  و  پوست  سطح  چربي هاي  دست دادن  از 
بيشتر  چشم  دور  و  پيشاني  بيني،  اطراف  نواحي  در  افتادگي 
خواهد شد. پيروي از يك رژيم نه تنها باعث افتادگي پوست 
باعث  زنان  در  به خصوص  تنظيم هورمون ها  با  بلكه  نمي شود 
نيز  مفرط  چاقي  عوارض  از  كه  زائد  موي  رويش  كاهش 
هست، مي شود. همان طور كه در اين مورد اين خانم با وجود 
نشد،  ديده  عوارضي  تنها  نه  كيلوگرم   3۰ از  بيش  كاهش وزن 

هستيم. نيز  او  پوست  بهتر شدن  شاهد  بلكه 

و  تحصيلي  سال  آغاز  با  گفت: همزمان  روانپزشك  يك 
مدرسه،  به  رفتن  هنگام  جدايي  اضطراب  اختالل  بروز 
اضطراب والدين و مراقبت هاي بيش از اندازه والدين از 
كودكانشان سبب افزايش و انتقال اضطراب هنگام ورود 

كودک به مدرسه مي شود.
از  والدين  دغدغه هاي  از  يكي  گفت:  چمني  رضا  امير 
يا  فرزندان  با  آمدن  كنار  نحوه  تحصيلي  سال  شروع 

پذيرش مدرسه است.
وي افزود: كودكان هنگامي كه در معرض فعاليت جديد 
يا محيط تازه قرار مي گيرند ممكن است دچار اضطراب 
مدرسه  به  رفتن  در  اختالل  باعث  آن  ادامه  كه  شوند 

مي شود.
وي با بيان اين كه چهار درصد كودكان دچار اضطرابي به 
اضطراب  اين  كرد:  اضطراب جدايي هستند، تصريح  نام 
و  پسران  در  كه  بوده  كودكان  در  اضطراب  شايع ترين 
دختران به شكل يكنواخت است و سن اين اضطراب ۷ 

تا 8 سالگي است.
اين روان پزشك خاطر نشان كرد: كودكان به طور طبيعي 
تجربه  را  جدايي  اضطراب  يك  1۰ماهگي  تا   8 سن  در 
وي  از  كودک  مادر  كه  هنگامي  كه  معنا  اين  به  مي كنند 
دور مي شود كودک احساس نگراني مي كند و به طور 
متوسط تا سن سه سالگي بهبود مي يابد. وي با اشاره به 
مي شود،  كودكان  در  اضطراب جدايي  باعث  كه  عواملي 
اظهار كرد:  در برخي موارد به دليل عوامل ژنتيكي بعضي 
به لحاظ ويژگي هاي شخصيتي و سرشتي كمرو  كودكان 
هاي  محيط   مي شود  باعث  خود  اين  و  گيرند  كناره  و 
در  نهايت  در  و  باشند  پذيرا  كمتر  را  اجتماعي  و  شلوغ 

زمان رفتن به مدرسه نمود مي كند.
چمني دومين عامل در ايجاد اضطراب را يادگيري دانست 
و يادآور شد: بيشتر كودكان كه مبتال به اضطراب و ترس 
و  مضطرب  والدين  خود  كنار  در  مي شوند،  مدرسه  از 

هاي  محافظت  خود،  اضطراب  دليل  به  كه  دارند  ترسو 
نتيجه وابستگي  به عمل آورده و در  افراطي در كودكان 
در كودک بوجود مي آيد و اين وابستگي هنگام رفتن به 

مدرسه كودک را دچار اضطراب مي كند.
را  هنگام جدايي  استفراع  و  درد  تهوع، دل  وي سردرد، 
عنوان  كودكان  در  جدايي  اضطراب  جسماني  عالئم  از 

كرد و افزود: به طور معمول كودكاني كه دچار اضطراب 
جدايي مي شوند سابقه جدائي در خانواده مثل مسافرت 
طوالني والدين، بيماري والدين، فقدان والدين يا نقل و 

سكان منزل را تجربه كرده اند.
اين متخصص اعصاب و روان با اشاره به اين كه اضطراب 
شود،  ديده  نيز  نوجواني  سنين  در  است  ممكن  جدايي 

مي شود  اضطراب جدايي  دچار  كه  نوجواني  متذكر شد: 
از رفتن به اردو، مسافرت، مدرسه جديد و منزل دوستان 
محيط هاي  و  خريد  به  رفتن  هنگام  در  و  مي كند  پرهيز 
اجتماعي الزم است يكي از اعضاي خانواده در كنارشان 

باشد.
كودكان  اضطراب جدايي  اختالل  سير  در خصوص  وي 
گذشت  با  باشد  خفيف  بيماري  سير  اگر  كرد:  تصريح 
است  ممكن  شديد  موارد  در  ولي  مي يابد  بهبود  زمان 

اضطراب دامن گير و به افسردگي منجر شود.
اختالل  اين  درمان  و  پيشگيري  منظور  به  روانپزشك  اين 
سال  آغاز  از  قبل  ماه  چند  از  بايد  والدين  كرد:  توصيه 
با  و  آماده كرده  به مدرسه  براي رفتن  را  تحصيلي كودک 
تعريف خاطرات شيرين و داستان هاي كوتاه موضوع رفتن 

به مدرسه را امري لذت بخش و خوشايند تعبير نمايند.
را  اجتماعي  محيط  و  كودک  مهد  به  كودک  رفتن  وي 
و  دانست  كودک  اضطراب  كاهش  در  موثر  عوامل  از 
جمع  از  را  كودک  اضطراب  تدريج  به  امر  افزود:  اين 
ساختار  محيط هاي  در  كودک  همچنين  و  نموده  كمتر 
يافته به مانند مهد مي تواند اضطراب را حل كند. چمني 
مدرسه  به  نيست  حاضر  كودک  كه  مواقعي  در  گفت: 
برود والدين بايد با تشويق و حمايت مناسب كودک در 
اضطراب  مهد مي تواند  مانند  به  يافته  محيط هاي ساختار 

را حل كند.
وي افزود: گاهي در موارد شديد الزم است والدين براي 
در  ماندن  زمان  تدريج  به  و  بمانند  در مدرسه  چند روز 
كه  شخصي  وسايل  اين كه  يا  و  دهند  كاهش  را  مدرسه 
كودک به آن عالقه دارد همراه با خود به مدرسه ببرند.

در  را  مدرسه  معلمان  و  مربيان  نقش  روانپزشك  اين 
گفت:  و  دانست  مؤثر  كودكان  جدائي  اضطراب  كاهش 
جذاب  و  حوصله تر  با  مهربان تر  مدرسه  معلمان  چه  هر 

تر باشند، ميزان اضطراب كودک كم مي شود.

قهوه خطر سكته مغزي را كاهش مي دهد
در يك مطالعه جديد تأييد شد: مصرف 3 تا ۴ فنجان قهوه در روز خطر بروز 

سكته مغزي را 1۷ درصد كاهش مي دهد.
مانع  نوشيدني  اين  در  موجود  آنتي اكسيدان هاي  شد  معلوم  مطالعه  اين  در 
از تشكيل لخته هاي خوني در مغز مي شوند و از تجمع كلسترول در عروق 
مطالعه  بازبيني روي هشت  يافته  حاصل  اين  نيز جلوگيري مي كنند.  مغزي 
سال   ۴5 طي  كه  است  بدن  در  آن  تأثير  و  قهوه  مصرف  زمينه  در  مختلف 

گذشته انجام شد.
مطالعات  روز اين  در  كه  كساني  دهد  مي  نشان  همچنين 

قهوه  فنجان  مي نوشند در مقايسه با افرادي كه به دو 
نوشيدني مصرف نمي كنند، 1۴ هيچ عنوان از اين 

در  كمتر  معرض خطر سكته مغزي درصد 
هستند.

از سوي ديگر متخصصان 
تأكيد  مطالعات  اين  در 

زياد  مصرف  كردند، 
قهوه در افرادي

كه به اين نوشيدني 
اعتياد دارند، نه تنها 
تأثير فزاينده در اين 

پيشگيري ندارد، 
بلكه مصرف زياد 

آن خطر سكته 
مغزي را فقط هفت 

درصد كاهش 
مي دهد.

آیین تندرستی
بيماري »كبد چرب«  در كمين ایراني ها كلینیک

كبد  و  گوارش  انجمن  رئيس 
درصدي   3۰ ابتالي  از  ايران، 
»چاقي  بيماري  به  كشور  مردم 
بيشتر  افزود:  و  داد  خبر  كبدي« 
و  پرخوري  اثر  بر  بيماري ها  اين 
مي توان  كه  مي افتد  اتفاق  چاقي 
و  منظم  ورزش هاي  انجام  با 
از  مناسب  غذايي  رژيم  تنظيم 
جلوگيري  آن ها  از  بسياري  بروز 
جمع  در  ملك زاده  رضا  كرد. 
 3۰ اين كه  بيان  با  خبرنگاران 
كرد:  تصريح  هستند،  كبد  در  زايد  چربي  داراي  ايران  مردم  از  درصد 
از  حد  از  بيش  چاقي  و  زياد  پرخوري  تغذيه،  برنامه  بودن  نامناسب 
قلبي  سكته هاي  همچنين  وی  است.  بيماري  اين  شيوع  علت  مهم ترين 
برشمرد  افراد  در  چرب«  »كبد  نشانه هاي  مهم ترين  از  را  باال  سنين  در 
به  هفته  روز  پنج  در  منظم  انجام ورزش هاي  با  مي توانند  افراد  و گفت: 
از سكته هاي  بسياري  بروز  از  منجر شود  آنان  كردن  به عرق  كه  طوري 

كنند. پيشگيري  قلبي 
ملك زاده در ادامه با بيان اين كه بيشتر زنان ايران در 35 سالگي چاق مي شوند 
غذايي  برنامه  نداشتن  دليل  به  سن  اين  در  ايراني  زنان  بيشتر  داد:  هشدار 
مناسب و ورزش نكردن چاق مي شوند كه اين چاقي در ناحيه شكم بيشتر 

اتفاق مي افتد.
سوسيس،  مانند  موادي  و  ليواني  چاي هاي  مصرف  شد:  يادآور  ملك زاده 
كالباس و سس و در نهايت پرخوري به شدت بر بروز بيماري هاي گوارشي 

اثرگذار است.

ورزش  بهترین دارو براي درمان بيماري ها 
ورزش بهترين وسيله و دارو برای 
پيشگيری و درمان بيماری ها است 
و كم تحركی زمينه را برای بيماری 
رامين  كند.  می  آماده  ها  ناتوانی  و 
ورزش  فيزيولوژی  دكترای  كردی، 
دانشگاه  علمی  هيأت  عضو  و 
اين  بيان  با  تهران  پزشكی  علوم 
وزن  اضافه  داشت:  اظهار  مطلب 
و چاقی يكی از نگرانی های امروز 
خطر  می تواند  زيرا  ماست  جامعه 
انواع  ديابت،  مثل  بيماری هايی 

سرطان و بيماری های قلبی و عروقی را بيشتر كند. وی افزود:  وزن بدن در 
ارتباط با مقدار فعاليت بدنی و غذای مصرفی تنظيم می شود و برای رسيدن 
به وزن مناسب بايد بين انرژی مصرفی و انرژی دريافتی تعادل برقرار كرد. 
فعاليت  انجام  افراد و  بدنی  نياز های  اساس  بر  برنامه غذايی  تنظيم  كردی، 
بدنی منظم را از راه های موثر برای كنترل وزن برشمرد و تصريح كرد:  زندگی 
بدون تحرک خطر بروز سرطان، فشارخون باال،  پوكی استخوان،  افسردگی و 

اضطراب را افزايش می دهد.
اين متخصص پزشكی ورزشی ادامه داد:  فعاليت بدنی را می توان همه جا و 
بدون نياز به وسيله ای مخصوص انجام داد، پياده روی به عنوان ساده ترين 
همچنين  می شود  توصيه  هستند،  آن  انجام  به  قادر  افراد  بيشتر  كه  فعاليتی 
می تواند  است  انجام  قابل  مدرسه  يا  پارک  منزل،  در  كه  نرمش های سبك 
به سالمت بدن، بدون صرف هزينه كمك كند. به گفته كردی، حداقل 3۰ 
دقيقه فعاليت بدنی متوسط در هر روز برای بهبود و حفظ سالمت توصيه 

می شود.

همزمان با آغاز سال تحصیلي
والدين  »اضطراب جدايي«  را به دانش آموزان تحمیل نکنند

مزايده
6/۴39 ش��ماره: 9۲5/۲6936-۲/۷8۴ آگه��ي مزايده پرونده اجرايي كالس��ه: 
۲۰9۲5-۲/۷8۴ شش��دانگ يكبابخانه پالک ش��ماره ۴۴83/5۰۰ مجزي شده 
از پالک ۴۴83/155 به مس��احت ۲6۴ مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به آدرس: اصفهان بلوار كشاورز، ابتداي اتوبان ذوب آهن، گلزار يك، كوچه 
ش��قايق، پالک 36 كه س��ند مالكيت )المثني( آن در صفحه 1۴۴ ذيل شماره 
119۷58 دفت��ر 65۰ امالک دفترچ��ه مالكيت 3۲9۰۷۰ ال��ف- 83 )المثني( 
بنام خانم فخرالس��ادات بهش��تيان خباز )فرزند حسين بشناسنامه 53۷ صادره 
از ح��وزه يك اصفه��ان متولد 13۴5 ثبت و صادر ش��ده اس��ت كه طي نامه 
۲818۰/ج-89/8/8 اداره ثبت منطقه جنوب اصفهان حدود اربعه بدين ش��رح 
مي باش��د: ش��ماالً ديواريس��ت به ديوار زمين ۴99 فرعي بطول ۲۴ متر شرقًا 
ديواريس��ت به ديوار خانه 5۲۷ فرعي بطول 11 متر جنوبًا ديواريست بديوار 
زمين 5۰1 فرعي بطول ۲۴ متر غربًا درب و ديواريس��ت به خيابان بطول 11 
متر حقوق ارتفاقي ندارد كه طبق نظر كارشناس رسمي پالک فوق بمساحت 
۲6۴ مترمربع با دسترسي پالک از سمت غرب به كوچه و داراي ۴5۰ مترمربع 
اعياني بصورت دو طبقه )زيرزمين و همكف و اتاق فوقاني( با س��قف تيرچه 
بلوک بصورت ديوار باربر با نماي آجر س��ه س��انتي، در زيرزمين ديوارها تا 
1/۲۰ متر سنگ و بقيه رويه سفيد ونقاشي، كف سراميك با سرويس كامل و 
آش��پزخانه و در طبقه همكف ديوارها رويه سفيد و نقاشي وكف ها موزاييك 
با س��رويس كامل و راه پله بصورت بدنه سفيد ونقاشي و كف با سنگ چيني 
س��فيد و داراي حياط سازي است و بيمه آن منقضي گرديده داراي انشعابات 
آب، برق و گاز مي باش��د. طبق سند رهني ش��ماره 1۲8658-85/11/۷ دفتر 
اس��ناد رس��مي يك اصفهان در قبال بدهي آقاي محمود رضا پاپري در رهن 
مؤسس��ه قوامين اصفهان مي باش��د از س��اعت 9 الي 1۲ روز سه شنبه مورخ 
9۰/8/3 در اداره اجراي اس��ناد رسمي اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت 
ش��رقي- چهارراه اول س��مت چپ به مزايده گذارده مي شود. مزايده از مبلغ 
پاي��ه 1/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ري��ال )يك ميليارد و هفتصد ميليون ريال( ش��روع و 
به هر كس خريدار باش��د به باالترين قيمت پيش��نهادي نقداً فروخته مي شود. 
الزم به ذكر اس��ت پرداخت بدهي هاي مربوط ب��ه آب، برق، گاز اعم از حق 
انش��عاب و يا حق اش��تراک و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها 
باش��د و نيز بدهي هاي مالياتي وعوارض ش��هرداري و غي��ره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم ش��ده يا نش��ده باشد به عهده برنده مزايده 
اس��ت. ضمن آنكه پ��س از مزايده در صورت وجود م��ازاد،  وجوه پرداختي 
باب��ت هزينه هاي ف��وق از محل مازاد به برنده مزايده مس��ترد مي گردد. ضمنًا 
اي��ن آگهي در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 9۰/۷/3 
 درج و منتش��ر مي گردد و در صورت تعطيلي روز مزايده به روز بعد موكول 

مي گردد. م الف/ 8۷۴1
اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

فقدان سند مالكيت
6/589  آق��ای احس��ان الويان فرزند محمد علی باس��تناد دو برگ استش��هاد 
محلی كه هويت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی شده مدعی مفقود شدن سند 
مالكيت تمامی ششدانگ قطعه زمين پالک شماره 159/5919 واقع در بادرود 
بخ��ش 9 كه در صفحه ۲65 دفتر 8- امالک ذيل ثبت 13۷۴ بنام ش��هرداری 
بادرود ثبت و صادر گرديده و بعداً مع الواسطه به موجب سند رسمی شماره 
۲۲۰9-9۰/۰1/۲۰ دفترخان��ه 31۰ ب��ادرود به او انتق��ال قطعی يافته و معامله 
ديگری انجام نش��ده، می باشد چون درخواس��ت صدور سند مالكيت المثنی 
نموده طبق ماده 1۲۰ اصالحی آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود كه 
هر كس مدعی انجام معامله نس��بت به ملك مزبور يا وجود سند مالكيت نزد 
خود می باش��د، از تاريخ انتش��ار اين اگهی تا 1۰ روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را كتبًا با مدارک مثبت تس��ليم نمايد. در صورت انقضاء مدت 
مذكور و عدم وصول واخواهی و يا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالكيت 
يا س��ند معامله در صدور المثنی سند مالكيت طبق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف: 68 
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 ابالغ وقت رسيدگي
6/635 در خصوص پرونده كالسه ۷۲1/9۰ خواهان جواد الماسي دادخواستي 
مبن��ي بر مطالبه مبلغ يك فقره چك بانك صادرات 8556۰۰ مورخ 8۷/8/۲۰ 
به طرفيت علي اكبر قرباني تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگي براي روز سه 
شنبه مورخ 9۰/8/۷ ساعت 9 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده 
قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاشانی جنب 
بيمه ايران – مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی 

و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
مدير دفتر شعبه 3۲ حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
6/6۴8 در خص��وص پرونده كالس��ه 8۰۰/9۰ ش 33 خواهان علي مددي با 
وكالت محمدرضا صادقي دادخواستي مبني بر انجام تعهدات موضوع قرارداد 
مورخ 8۲/11/۲6 بانضمام مطلق خسارات به طرفيت حشمت باتماني- جواد 
ش��ريفي تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگي براي روز ش��نبه مورخ 9۰/8/۷ 
ساعت 8 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره 
يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در 

صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف/ 9۴5۲

مدير دفتر شعبه 33 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
6/6۴9 آقاي مهدي محمد قاس��مي داراي شناس��نامه ش��ماره ۲5۰6 به شرح 
دادخواست به كالسه ۲96۴/9۰ ح/ 1۰ از اين شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نم��وده و چنين توضيح داده كه ش��ادروان عبدالرضا محمد قاس��مي 
بشناس��نامه 8۴ در تاريخ 9۰/۴/۲1 اقامتگاه دائمي خ��ود بدرود زندگي گفته 
ورث��ه حي��ن الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به: ۲ پس��ر و 1 دختر و يك 
عي��ال و مادر به نام هاي ذيل، 1- مهدي محمد قاس��مي ش ش ۲5۰6 پس��ر 
متوف��ي، ۲- هادي محمد قاس��مي ش ش 1۰81 پس��ر متوف��ي، 3- نرجس 
محمد قاس��مي ش ش 91۴ دخت��ر متوفي، ۴- فاطمه صغرا محمد قاس��مي 
ش ش 136 عي��ال متوف��ي، 5- اقليم��ا بهرامي ش ش ۲389 م��ادر متوفي و 
الغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواست مزبور را يكمرتبه آگهي 
مي نماي��د تا هر كس��ي اعتراض��ي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باش��د 
 از تاريخ نش��ر آگهي ظرف يك ماه به ش��ورا تقدي��م دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد. م الف/ 9۴۷۲
رئيس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
مزايده

6/65۰ ش��ماره: 91۴/۲8186-۲/8۲۴ آگه��ي مزايده پرونده اجرايي كالس��ه: 
3۰91۴-۲/8۲۴ ش��ش دانگ آپارتمان پالک شماره 68/3659 به مساحت ۷9 
مترمربع با قدرالس��هم از حياط مش��اعي 365۴ فرعي و قدرالس��هم از راه پله 
مش��اعي 3655 فرعي كه مشترک است بين آپارتمان هاي احداثي و در قسمت 
اول و دوم دي��وار و قس��مت غرب اين آپارتمان لوله هواكش��ي انباري 36۴۷ 
فرعي قرارداد مجزي ش��ده از 68/96۲ واقع در بهرام آباد در ملك شهر بخش 
1۴ ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان ملك شهر خيابان مطهري مقابل بانك ملي 
ابتداي كوچه الله س��مت راست كه سند مالكيت آن در صفحه 35۷ دفتر 56۰ 
امالک به شماره 1۰۰۷33 و شماره چاپي ۴6۷638 ثبت و صادر شده است با 
حدود: ش��ماالً اول ديواريست اشتراكي با آپارتمان 3658 فرعي به طول 8/۷۰ 
متر دوم كه غربي اس��ت ديواريس��ت اشتراكي با آپارتمان مزبور به طول ۰/1۰ 
متر سوم ديواريست به فضاي پياده رو به طول ۰/8۴ متر شرقاً در پنج قسمت 
كه قس��مت دوم و چهارم شمالي محسوب اس��ت اول پنجره و ديواريست به 
طول ۴/۲8 متر دوم ديواريس��ت به طول 1/15 متر س��وم پنجره و ديواريست 
ب��ه طول 3/86 متر چهارم و پنجم ديواريس��ت به طول هاي ۰/1۷ متر و ۰/3۷ 
متر كاًل به فضاي پياده رو خيابان جنوباً ديواريس��ت به فضاي بام مغازه 36۴8 
فرعي به طول 8/۷5 متر غرباً در سه قسمت كه قسمت دوم جنوبي است اول 

ديواريست به طول ۲/8۷ متر دوم ديواريست به طول ۲/۲1 متر به فضاي حياط 
سوم در دو جزء اول ديواريست به طول 1/۲6 متر به فضاي حياط دوم ديوار و 
درب اشتراكي است با راه پله 3655 فرعي به طول ۴/۲5 متر و حقوق ارتفاقي 
له و عليه طبق قانون تملك كاشانه هاست كه طبق نظر كارشناس رسمي پالک 
فوق در مجموعه اي اس��ت مشتمل بر واحدهاي تجاري در بر خيابان مطهري 
و ۴ واحد مسكوني روي آن كه از ابتداي كوچه الله دسترسي دارد و آپارتمان 
مذكور در طبقه دوم پس از پيلوت به س��مت خيابان واقع گرديده است بدون 
انباري و پاركينگ كه يك واحد مس��كوني از چهار واحد مس��كوني مي باشد، 
قدمت س��اخت بنا به 15 سال قبل مي رسد، سازه بنا فلزي و سقف ها تيرآهن 
و آجر و دسترسي واحد از طريق ورودي كوچه الله با راه پله منتهي به واحد 
مي باش��د واحد مذكور يك واحد يك خوابه بوده است كه بواسطه يك دكور 
چوبي مجزاكننده، در پذيرايي تبديل به دو خوابه شده است، داراي آشپزخانه 
با كابينت فلزي و ديوارها كاش��ي و كف س��راميك ابر و بادي و دستشويي و 
حمام كاشي و سراميك كاًل تمام كف ها موزاييك است و كمدها چوبي توكار 
اس��ت و درب ها چوبي س��ه الئي و بر روي سطوح سقف ها و اطراف محل 
لوس��ترها گچ بري ساده انجام ش��ده و آپارتمان داراي رنگ و نقاشي است كه 
ني��از به ترميم و لكه گيري و نق��اش مجدد دارد داراي انش��عابات آب و برق 
و تلف��ن اختصاص��ي و آب و فاضالب و گاز عمومي و مش��ترک با مجموعه 
اس��ت. نماي ساختمان آجر 3 سانتي با بند كشي و پنجره ها آلومينيوم ساده و 
درب ورودي مجموعه پروفيل آهني با آيفون س��اده قديمي مي باش��د، ملكي 
آقاي حميدرضا بزرگ زاد ايماني كه طبق س��ند رهني شماره 8۴/۴/15-33۰9 
دفترخانه 1۴6 اصفهان در رهن بانك پارس��يان ش��عبه اصفهان واقع مي باشد 
و طب��ق اعالم بانك مدت بيمه نامه س��ند رهني فوق تا تاريخ 9۲/۴/۲9 داراي 
اعتبار مي باش��د و از ساعت 9 الي 1۲ روز چهارشنبه مورخ 9۰/۷/۲۷ در اداره 
اجراي اسناد رس��مي اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقي- چهار راه 
اول سمت چپ به مزايده گذارده مي شود. مزايده از مبلغ پايه سيصد و هفتاد 
 و نه ميليون و دويست هزار ريال شروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين 
قيم��ت پيش��نهادي فروخته مي ش��ود. الزم به ذكر اس��ت پرداخت بدهي هاي 
مرب��وط ب��ه آب، ب��رق، گاز اع��م از ح��ق انش��عاب و ي��ا حق اش��تراک و 
مص��رف در صورت��ي كه م��ورد مزاي��ده داراي آنها باش��د و ني��ز بدهي هاي 
ماليات��ي و ع��وارض ش��هرداري و غي��ره ت��ا تاري��خ مزاي��ده اع��م از اينكه 
 رق��م قطعي آن معلوم ش��ده يا نش��ده باش��د به عه��ده برنده مزايده اس��ت. 
ضم��ن آنكه پ��س از مزايده در صورت وج��ود مازاد، وج��وه پرداختي بابت 
هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد مي گردد. ضمناً اين آگهي 
در ي��ك نوبت در روزنامه زاين��ده رود چاپ اصفهان م��ورخ 9۰/۷/3 درج و 
منتشر مي گردد و در صورت تعطيلي روز مزايده به روز بعد موكول مي گردد. 

م الف/ 9۴3۰
اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان



                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
7  یک شنبه 3 مهر1390/ 26 شوال 1432/ شماره 620    Sunday 25 September 2011

زاینده رود
از سن 16 سالگي فوتبال خود را به صورت رسمي 
در باش��گاه س��پاهان آغاز كرد و اكنون پس از ۴6 سال 
تالش، به مدت يك دهه است كه به عنوان معاون باشگاه 
فعاليت دارد. صبحت از مسعود تابش  است كه موهاي 

خود را در ورزش سفيد كرده.
 خبرنگار ما مصاحبه اي اختصاصي با اين مرد ورزش��ي 
انجام داده كه طي آن تابش از ناپاكي فوتبال ايران تا مديران 
غيرورزشي كه در ورزش كشور حضور دارند سخن به 

ميان آورده كه توجه شما را به اين گفتگو جلب مي كنيم.
آقاي تابش فوتبال را از چه سالي شروع کرده اید 

و به چه عناوینی دست یافتید؟
از سال 13۴۴ به صورت حرفه اي و رسمي به عنوان يك 
فوتباليست نوجوان در خدمت باشگاه سپاهان بودم و به 
مدت ۲3 س��ال در اين تيم توپ زدم. در اين مدت يادم 
نيست چه مقام هايي كسب كردم اما بارها قهرمان استان 
ش��ديم. به عنوان بهترين تيم شهرستاني لقب گرفتيم و 

قهرماني هاي متعددي را به دست آورديم.
از این 23 سال براي ما بگویید؟

در اين مدت حدود 1۲ سال كاپيتان سپاهان بودم. دو سال 
اول باشگاه ما با نام شاهين در ميادين حاضر مي شد كه با 
توجه به شرايط سياسي كشور، شاهين به سپاهان تغيير 
نام داد. از سال 1361 در اواخر فوتبالم هم سرمربي و هم 
كاپيتان سپاهان بودم. مدت 11 سال هم به عنوان مديرعامل 
و صاحب امتياز مش��غول به فعاليت ب��ودم و در كنار آن 

سرمربي سپاهان نيز بودم.
چطور شد که سال 1371 باشگاه تحت پوشش 

سیمان سپاهان قرار گرفت؟
به خاطر مشكالت مالي و شخصي،  اداره باشگاهي مثل 
س��پاهان آن هم به صورت خصوصي بسيار دشوار بود 
چرا كه سپاهان تنها در رشته فوتبال فعاليت نداشت و در 
رشته هايي مثل واليبال، بسكتبال و واليبال بانوان نيز فعاليت 
مي كرد. به هر جهت با رايزني هايي كه به عمل آمد ترتيبي 
داديم كه باشگاه تحت پوشش سيمان سپاهان برود. البته 
مي توانستيم امتياز باشگاه را به جاهاي ديگر انتقال دهيم اما 
به دليل اين كه نام سپاهان باقي بماند با حمايت عليرضا 
رحيمي مديركل تربيت بدني وقت، اس��تانداري و امام 
جمعه، تيم زير پوشش سيمان سپاهان رفت تا كماكان با 

نام سپاهان به فعاليت ادامه دهد.
باشگاه چند سال تحت پوشش سیمان سپاهان 

بود؟
از سال 13۷۲ تا 13۷9 با نام سيمان سپاهان در رشته هاي 
مختلف فعاليت مي كرد. اما مشكالتي پيش آمد و با تالش 
مس��ئوالن وقت تيم سپاهان تحت پوشش فوالد مباركه 
رفت و به نام فوالد مباركه سپاهان تغيير نام داد و تاكنون 
افتخارات فراواني با اين نام در دهه گذشته نصيب سپاهان 
شده كه مي توان به نايب قهرماني تيم فوتبال اين باشگاه در 
آسيا اشاره كرد كه باعث شد به مسابقات باشگاه هاي جهان 

نيز راه يابد. اين را اضافه كنم زماني كه تيم تحت پوشش 
س��يمان سپاهان رفت من نزديك ش��ش ماه مديرعامل 
باشگاه بودم و به داليلي از باشگاه سپاهان رفتم و در سال 

138۰ به باشگاه محبوبم بازگشتم.
باش��گاه س��پاهان در چه رش��ته هایي فعالیت 

دارد؟
سپاهان در رشته هاي متعددي فعاليت دارد كه برخي از 
آنها در مسابقات استاني حضور دارند و بعضي ديگر در 
رقابت هاي كشوري، اما به دليل اين كه تيم هاي كارخانه 
فوالد مباركه را سرويس دهي مي كنيم تعداد زيادي تيم 
داريم كه مي توان به فوتبال، واليبال، بسكتبال، هندبال، شنا، 
تكواندو و كاراته در بخش آقايان و بانوان اش��اره كرد كه 
اين تيم ها به عنوان تيم هاي صنعتي و بسيج فوالد مباركه 
در رقابت هاي استاني شركت مي كنند، به صورت رسمي 
و حرفه اي س��ال گذش��ته در بخش آقايان در رشته هاي 
كاراته، ش��نا، هندبال، فوتبال و تيراندازي فعال بوديم كه 
تمام رده هاي سني را نيز دربر داشت و در بيشتر رده ها و 

رشته ها تيم ها يا قهرمان مي شدند يا نايب قهرمان.
در بخش بانوان چطور؟

سال گذشته باشگاه در رشته هاي هندبال، بسكتبال، شنا، 
كاراته و بدمينتون فعاليت داشت كه كاراته، بدمينتون و شنا 
قهرمان چند ساله ايران به حساب مي آيند و در رشته هاي 
هندبال و بسكتبال نيز به مقام سوم در همه رده هاي سني 

رسيديم.
مصاحبه اي با فرشاد دادفر داشتم و وي به این 
نکته اعتراض داشت که من و برادرم قهرمان 
بالمنازع در رش��ته ش��نا هس��تیم اما باش��گاه 
سپاهان از بازیکنان غیربومي استفاده مي کند 

نظرتان در این رابطه چیست؟
در رشته ش��نا حدود يازده نفر شناگر بومي داشتيم و از 
تيم هايي بوديم كه نزديك 8۰ درصد شناگرانش بومي و 
تنها چهار نفر غيربومي بودند. برادران دادفر دو سال پيش 
عضو سپاهان بودند و مشكالتي با كادر فني تيم پيدا كردند 
كادر فني هم مايل به همكاري با برادران دادفر نبود و اكنون 

نيز رشته شنا منحل شده است.
چرا رش��ته شناي آقایان س��پاهان منحل شده 

است؟
با توجه به شرايطي كه پيش آمد و بحث بودجه اكنون در 
فصل جاري تيم هاي آقايان شنا حذف شده و در بخش 
بانوان نيز بسكتبال و هندبال منحل شده اند. به هر جهت با 
توجه به بودجه كه انضباطي شده،  شرايط سخت تر گرديد 
و به اجبار اين رشته ها را در باشگاه منحل نموديم، ما تمايل 
داش��تيم در اين رشته ها فعاليتمان را ادامه دهيم اما هدف 
سپاهان از ابتدا اين بوده كه به تمام رشته هاي فعال عمق 
بدهد، يعني در همه رده هاي سني تيم داري كند و تنها در 
بزرگساالن تيم روانه مسابقات نكند، زماني كه سپاهان در 
رشته ژيمناستيك فعال بود 6 بازيكن تيم ملي را جذب 
مي كرديم و هر ساله قهرمان ايران مي شديم اما در عمل 

تيم تهران تمرين مي كرد. سرمربي نيز سرمربي تيم ملي 
بود و تنها اسم اين تيم سپاهان بود و هيچ نظارتي روي 

اين تيم نداشتيم.
آیا مش��کل تداخل تمرینات تیم ملي  هندبال 

ایران با سپاهان حل شده است؟
هندبال سپاهان ده، دوازده سالي است كه قهرماني كشور 
را يدک مي كش��د و اكنون يازده نفر از تيم ما به تيم ملي 
كشور دعوت شده اند. برنامه اي كه فدراسيون جهت تيم 
ملي كشورمان گذاشته سبب مي شود كه بازيكنان ما بيشتر 
در اختيار تيم ملي باشند ولي سپاهان آبان ماه بايد در جام 
باشگاه هاي آسيا به ميدان برود و ما به فدراسيون پيشنهاد 
داديم كه طوري برنامه ريزي شود كه بازيكنان هم در اختيار 
باشگاه باشند و هم در خدمت تيم ملي، با برنامه ريزي كه 
فدراسيون انجام داده سه روز قبل از آغاز جام باشگاه هاي 
آسيا بازيكنان در خدمت سپاهان هستند و اينگونه تيم به 
مرز آمادگي نخواهد رس��يد، باشگاه يك مربي خارجي 
به تيم تزريق كرده چرا كه جام باش��گاه هاي آس��يا، مثل 
بازي هاي ملي محسوب مي ش��ود كه آبروي كشورمان 
به حس��اب مي آيد و بايد سپاهان و تيم ملي با همديگر 
هماهنگ باشند كه خوشبختانه توافقاتي به عمل آمده كه 
بازيكنان ملي پوش سپاهان هم در خدمت تيم ملي و هم 

در خدمت باشگاه باشند كه نه سيخ بسوزد و نه كباب.
به تیم فوتبال مي رسیم، چرا سپاهان برای فصل 

جاری نتوانست بازیکنانش را حفظ کند؟
سپاهان تمايل داشت كه بازيكنانش را حفظ كند ولي با 
توجه به شرايطي كه پيش آمد برخي بازيكنان مثل خسرو 
حيدري با اين كه با باشگاه سپاهان قرارداد داشت با رفت 
و آمد و رايزني هاي مختلف رضايت نامه اش را گرفت و 
به استقالل نقل مكان كرد. باالخره بازيكناني كه از دست 
دادي��م ملي پوش بودند اما بازيكناني كه جذب نكرديم 
بازيكنان مطرحي هستند. اما با توجه به تغييرات در كادر 
فن��ي و آمدن لوكا بوناچيچ تيم نياز به زم��ان دارد كه به 
هماهنگي برسد و به عقيده بند در نيم فصل دوم با توجه 
به بودن بازيكناني همچون رحمان احمدي، محرم نويدكيا، 
سيد جالل حسيني، محسن بنگر، احمد جمشيديان، فابيو 
جان واريو، اميد ابراهيمي و يانوش سپاهان به هماهنگي 

كامل خواهد رسيد.
چرا بازیکناني همچون احمد جمشیدیان، محسن 
 بنگ��ر و امی��د ابراهیم��ي به تیم مل��ي دعوت 

نمي شوند؟
به نظر من غير از اين س��ه بازيكن رحمان احمدي هم 
مي تواند در تيم ملي كش��ورمان حضور داشته باشد ولي 
انتخاب بازيكن به سليقه سرمربي تيم ملي برمي گردد كه 
اين بازيكنان نبايد روحيه خود را از د س��ت بدهند بلكه 
باي��د تالش خود را مضاعف كرده تا خود را به تيم ملي 

كشورمان تحميل كنند.
در مورد ناپاکی ها در فوتبال چه نظری دارید؟

 ناپاكي در فوتبال كشورمان وجود دارد و نمي توانيم منكر 

آن ش��ويم ولي خوشبختانه پاک ها خيلي بيشتر هستند. 
باالخره ما نمي توانيم براي دو بي نماز در مسجد را ببنديم، 

بايد آب را زالل و ناپاكي ها را برطرف كنيم.
آیا خودتان با این موارد برخورد کردید؟

بله، بنده به عنوان مس��ئول فني ورزش اين باشگاه باور 
كنيد در هر فصل شايد بيش از 5۰ مورد پيشنهاد از طريق 
والدين بازيكنان و واس��طه ها دريافت مي كنم، ما ۷۰ تيم 
در باشگاه داريم آنها مي آيند و مي گويند اگر خرجي دارد 
ما آماده ايم، خالصه بچه ها تمايل به حضور در تيم هاي 
باشگاه را دارند و امكانات والدين خوب است. حاضرند 
مبالغي بپردازند كه فرزندانش��ان در تيم ها جا بگيرند اما 
بنده 5۰ سال ورزش كردم و نمي توانم اخالق و وجدان 
و زحمات خودم را زير پا بگذارم و سعي كرديم عوامل و 
مربيان پاک باشند و از اين مسائل دوري كنند و همه بايد 

تالش كنيم كه ناپاكي ها برطرف شود.
نظرتان پیرام��ون مدیران غیر ورزش��ي که در 

ورزش کشور فعالیت دارند چیست؟
اگر مديران غير ورزش��ي اين بينش را داشته باشند كه از 
كارشناسان، متخصصان و خاک خورده هاي ورزش كه 
پاک و داراي تحصيالت و تخصص مرتبط هس��تند در 
كنار خود بهره ببرند؛ مي توانند موفق باشند چرا كه ورزش 
مديريت بحران و لحظه اي است يعني اكنون اگر تصميمي 
نابجا گرفتيم ممكن است هيچ وقت نتوانيم آن را جمع 
كنيم، يكي از ابزارهاي مديريتي اس��تفاده از مشاوران و 
كارشناسان خبره ورزشي است كه بايد به آن اهميت داد.

اگر دو تیم سپاهان و ذوب آهن به مرحله نیمه 
نهایي جام باشگاه هاي آسیا راه یابند آن دیدار  را 

چگونه ارزیابي مي کنید؟
باعث افتخار است كه دو تيم اصفهاني مقابل هم در اين 
مرحله صف آرايي كنند چرا كه يك تيم اصفهاني براي 
س��ومين بار به فينال ليگ قهرمانان صعود مي كند و چه 
بهتر كه ما به جاي اين كه با نماينده كره جنوبي بازي كنيم 
با همشهري خود مسابقه دهيم و اين داربي متفاوت است 
چ��را كه يك بحث ملي و يك بحث بين المللي دارد و 
اميدوارم هر تيمي كه در آن بازي مستحق پيروزي بود و 

لياقت داشت به فينال راه يابد.
نظر ش��ما درخصوص آمدن علیرضا رحیمی به 

عنوان مدیریت باشگاه چیست؟
سال ها با رحيمي همبازي بودم، وي بازيكن و من مربي 
سپاهان بودم، رحيمي يك مدير ورزشي محسوب مي شود 
كه با تجاربي كه در 3۰ سال مديريت )13 سال مديركل 
تربيت بدني استان اصفهان و 1۷ سال رئيس فدراسيون 
هندبال ايران( كس��ب كرده اميدوارم با توجه به شرايط 
سخت باشگاه با همكاري ما موفق باشد چرا كه پتانسيل 

آن را دارد.
حرف آخر؟

از ش��ما و خوانندگان محترمتان تشكر می كنم كه وقت 
خودتان را در اختيار بنده گذاشتيد.

خبر

هفته پنجم لیگ برتر فوتسال
پیروزی های پرگل گیتی پسند ادامه دارد

زاینده رود
ديدار تيم های فوتسال گيتی پسند اصفهان و راه ساری در چارچوب هفته 
پنجم مسابقات ليگ برتر با نتيجه 6 بر يك به سود گيتی پسند به پايان رسيد. 
ديدار تيم های فوتسال گيتی پسند اصفهان و راه ساری در حضور نزديك به 3 
هزار هوادار اصفهانی در ورزشگاه پيروزی اصفهان برگزار شد. گيتی پسند در 
نيمه نخس��ت اين بازی با وجود برتری محسوس نتوانست دروازه راه را باز 

كند تا نيمه نخست بازی با نتيجه مساوی بدون گل به پايان برسد. 
تيم اصفهانی با آغاز نيمه دوم  به گل رسيد و با عملكرد خوب خود در ادامه 
بازی توانست پيروزی اين بازی پر حاشيه و پر برخورد را با نتيجه  6 بر يك 
از آن خود كند. گل های تيم گيتی پسند در اين ديدار را محمدرضا زحمتكش 
)۲ گل(، محمد كش��اورز، سجاد بندی سعدی) ۲ گل( و وحيد شمسايی به 
ثمر رساندند. برای تيم راه ساری هم رسول اكبری گلزنی كرد. سعيدبالباسی و 
مصطفی قنبری زاده، بازيكنان تيم راه ساری در اين ديدار به دليل خطا بر روی 

بازيكن گيتی پسند از بازی اخراج شدند. 
شکست فیروز صفه، پایان ناکامی های پرسپولیس

تيم فوتسال فيروز صفه ديگر نماينده اصفهان در هفته پنجم برابر پرسپوليس 
شكس��ت خورد تا سرخپوش��ان اولين برد فصل خود را برابر اين تيم جشن 

بگيرند. فيروز صفه در اين ديدار با نتيجه ۴ بر ۲ مغلوب سرخپوشان شد. 
شاگردان احمد باغبانباشی بعد از پيروزی هفته پيش برابر علم و ادب مصمم 
به كسب نتيجه از اين ديدار بودند اما نتوانستند در تهران و در خانه حريف 
كاری از پيش ببرند. دو گل فيروز صفه كه توسط قدرت بهادری به ثمر رسيد 
هم نتيجه بخش نبود تا در نهايت اين بازی با برتری ۴ بر ۲ پرسپوليس به پايان 
برسد. اين اولين پيروزی تيم بحران زده پرسپوليس در فصل جديد فوتسال 

باشگاه های كشور و سومين باخت فيروز صفه بود.

زاینده رود
تيم ذوب آهن در هفته هفتم مسابقات 
ليگ برتر در برابر ش��اهين بوشهر قرار گرفت 
و در پايان به نتيجه بهتری جز تساوی دست 

پيدا نكرد.
س��رمربی ذوب آه��ن در پايان دي��دار تيمش 
مقابل ش��اهين با گاليه از مسئوالن هيأت فوتبال 
استان بوشهر اظهار كرد: برای تمرين در بوشهر به ما 
زمين ندادند و از ما پول خواستند، اين درحالی است 
كه هرگاه شاهين به اصفهان آمده ما بهترين زمين را 

در اختيار آن ها قرار داده ايم. 
وی ب��ا ابراز گالي��ه از برخورد تماش��اگران با وی 
اضاف��ه كرد: من از خانواده ش��اهين هس��تم، ام��ا برخورد 
 خوبی با ما نشد، به طوری كه دو نفر در پشت نيمكت ذخيره 
9۰ دقيقه به من توهين كردند؛ بوشهری ها مردم خوبی هستند 

و در مس��ابقات ليگ فوتبال آس��يا در فصل گذشته همواره به 
ما اميدواری دادند كه ما به فينال آس��يا می رويم. ابراهيم زاده با 
اش��اره به اين بازی تصريح كرد: بازی در مقابل اين هواداران 
پرش��ور و گرمای هوا س��خت بود، اما من از بازيكنانم تشكر 
می كن��م، هرچند ما در اين ب��ازی ماچادو، حدادی و قاضی را 

در اختيار نداشتيم. 
س��رمربی تيم ذوب آهن اصفهان در ارتباط با داوری اين بازی 
نيز گفت: فغانی داور خوبی اس��ت، اما س��ئول اينجاست چرا 
در بازی ه��ا وقتی بازيكنان با او صحبت می كنند به آنها اخطار 

می دهد. 
وی عنوان كرد: تاكنون هفت بازی انجام داده ايم كه چهار بازی 
را دو داور قضاوت كرده اند، بنابراين الزم است هيأت داوران 
در مورد چينش داوران دقت بيشتری داشته باشند. ابراهيم زاده 
با بيان اين كه آرزو می كنم اين هواداران را در اصفهان داش��ته 
باش��يم، گفت: در يك صحنه از بازی برخورد داور به گونه ای 

بود كه حس��ين ماهينی كه از بازيكنان با شخصيت ماست هم 
از عملكرد داور عصبی شد. 

وی ب��ا گاليه از ع��دم برگزاری كنفرانس خب��ری قبل از اين 
بازی در ارتباط با غيبتش در كنفرانس خبری بازی پرسپوليس 
با ذوب آه��ن نيز گفت: يك روز قبل از اين بازی خبرنگاران 
صدا و س��يما از تمرين پرسپوليس تصوير خبری گرفتند ولی 
به تمرين ما نيامدند و وقتی تصوير تمرين پرس��پوليس پخش 
ش��د، در كنار آن تمرينات مربوط به س��ال گذشته ما را پخش 

كردند. 
س��رمربی ذوب آهن اصفهان اضافه كرد: در ليگ هفتم، نهم و 
دهم در مجموع 115 بازی ذوب آهن تنها چهار بازی را آقای 
رفيعی قضاوت كرد، اما در ش��ش بازی در اين فصل دو بازی 
را ايشان قضاوت كرد، من مشكلی با ايشان نداشتم، اما معتقدم 

كميته داوران در اين موارد دقت بيشتری داشته باشد. 
 ابراهي��م زاده در پاس��خ ب��ه س��ئوالی مبن��ی ب��ر اين ك��ه چرا 

ذوب آه��ن هميش��ه نايب قهرمان می ش��ود، گفت: هميش��ه 
ب��رای اولی تمري��ن می كنيم، طرفدار كم داريم، اما دوس��تدار 
 زي��اد داريم، هر ج��ا كه می رويم به خاطر فوتبال تش��ويقمان 

می كنند. 
وی ادام��ه داد: در فصلی كه ۲6 هفته ذوب آهن صدر جدول 
بوده اما در پايان فصل س��وم می ش��ود اين موضوع را بايد در 

مسائل غير فوتبالی جستجو كرد. 
س��رمربی ذوب آهن در مورد ش��ايعاتی كه در مورد او پس از 
ديدار با پرسپوليس به گوش رسيد، بيان داشت: روزنامه تماشا 
در م��ورد اين مس��أله از من عذرخواهی كرد؛ آن ش��ب من تا 
ديروقت در باش��گاه جلس��ه بودم و صبح آن روز هم به اتفاق 
اس��تاندار و فوتبالی های اصفهان در مراس��م ازدواج پسر آقای 
تاج حضور داشتم و همه مرا ديدند؛ نمی دانم چرا اين شايعات 
مطرح ش��د و بايد بگويم اين ش��ايعات ب��ه هيچوجه صحت 

نداشت. 

مسعود تابش: نمي توانیم براي دو بي نماز در مسجد را ببنديم
برادران دادفر با کادر فني مشکل داشتند

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان کشور- اصفهان
مازندران قهرمان شد و اصفهان پنجم

زاینده رود
مسابقات كشتی آزاد قهرمانی جوانان كشور با قهرمانی مازندران در 
اصفهان پايان يافت. مس��ابقات كشتی آزاد قهرمانی جوانان كشور كه در 
اصفهان آغاز ش��ده بود با معرفی افراد و تيم های برتر به كار خود پايان 
داد. در اين مس��ابقات كه در هش��ت وزن و با حضور كادرفنی تيم ملی 
كشتی آزاد جوانان برگزار شد؛ مازندران با 3 مدال طال و ۴ نشان برنز بر 
سكوی قهرمانی ايستاد و تهران با دو نشان طال و يك برنز نايب قهرمان 
ش��د. اصفهانی ها كه با دو تيم در اين رقابت ها ش��ركت كردند موفق به 

كسب دو مدال نقره، يك برنز و يك عنوان پنجمی شدند. 

هفته دوم سوپر لیگ کاراته کشور
فوالدمبارکه اصفهان صدرنشین باقی ماند

زاینده رود
هفته دوم سوپرليگ كاراته با صدرنشينی فوالدمباركه اصفهان به پايان 
رس��يد. هفته دوم سوپر ليگ كاراته كش��ور در دو مرحله در سالن ورزشگاه 
ش��هيد دستگردی برگزار ش��د و طی آن تيم فوالد مباركه اصفهان باز هم به 
صدرنشينی خود ادامه داد. در مرحله اول تيم فوالدمباركه سپاهان 19- 8 از 
سد تيم كاراته پاس همدان گذشت و سپاهان نوين با نتيجه 18بر1۰ موفق به 
شكست شهرداری بندرعباس شد. در مرحله دوم و به نوعی شهرآورد كاراته 
اصفهان، دو نماينده اصفهان به مصاف هم رفتند كه در پايان تيم س��پاهان با 

حساب ۲۷ بر يك شكست را پذيرفت.
با نتايج به دست آمده در هفته دوم سوپر ليگ كاراته، تيم فوالد مباركه اصفهان  
با 1۲ امتياز تيمی و 99 امتياز انفرادی همچنان صدرنشين مسابقات است و 
تيم های دانشگاه آزاد اسالمی و باشگاه مقاومت و ارژن فارس مقام های دوم 

تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. 

یک شوک نویدبخش به فوتبال ملی
روابط عمومی و بخش ارشد خبری فيفا در پاسخ به يكی از خبرگزاری های 
داخلی اعالم كرد كه رسيدگی به تخلف بازيكن اميد عراق و پرونده تيم اميد 

ايران در حال بررسی است.
پرونده المپيكی شدن تيم اميد ايران در حال بررسی است. آلكس استون مدير 
ارش��د بخش خبری فيفا در پاسخ به سئوال های اين خبرگزاری بر باز بودن 

پرونده تيم ملی اميد ايران و شكايت واصله از تيم ملی عراق تأكيد كرد.
فدراسيون فوتبال ايران برای پيگيری اين پرونده كه احتمال دارد در نهايت به 
اميد كشورمان در مسابقات مرحله مقدماتی المپيك ۲۰1۲ لندن كمك كند، 
يك وكيل بين المللی گرفته و مقامات فوتبال كشورمان با تمام قوا پيگير اين 
وضعيت هس��تند. تيم اميد عراق در بازی با ايران از يك بازيكن صغرس��ن 
استفاده كرده و همين مسأله صغر سنی اين بار گريبان عراقی ها را گرفته است. 
البته تيم های اميد ايران و عراق در مرحله پلی آف المپيك ۲۰1۲ در ۲ مسابقه 
رفت و برگشت به مصاف يكديگر رفتند كه در ديدار رفت ايران به پيروزی 
يك بر صفر رس��يد،  اما به دليل اس��تفاده از يك بازيكن ۲ اخطاره 3 بر صفر 
بازنده ش��د و در ديدار برگشت كه در روز چهارم تيرماه در ورزشگاه آزادی 

برگزار شد، اميد ايران با نتيجه ۲ بر صفر بازنده شد.
طبق مدارک موجود كه در اختيار فيفا قرار گرفته، يك بازيكن عراق صغرسنی 
است كه در صورت محرز شدن منجر به حذف عراق و جايگزين شدن اميد 
ايران خواهد شد. به اين ترتيب همچنان اميد به راهيابی و از سرگيری تالش 

ملی پوشان اميد ايران برای راهيابی به المپيك ۲۰1۲ لندن وجود دارد. 

ابراهیم زاده: 
ذوب آهن طرفدار كم، ولی دوستدار زیاد دارد



كشورهای  از  بسياری  در  ها  جشنواره  خودمان  اصطالح  به  يا  ها  فستيوال 
تلقی می شوند. در  پيونددهنده مردم  نمادهای اصلی  از  به عنوان يكی  جهان 
يك يا چند روز مشخص از سال گروه كثيری از مردم با آگاهی از برگزاری 
از  ای  نقطه  به  را  خود  دالر  صدها  يا  ها  ده  ازای  در  فستيوالی  ساله  همه 
اجتماعی  و  فرهنگی  نمادهای  داشتن  نگاه  زنده  تماشای  به  و  رسانده  كشور 
با شور و نشاط  خود می پردازند. در گوشه و كنار دنيا چنين فستيوال هايی 
و غلت  پرتاب  از  می شوند.  برگزار  و شمايلی عجيب  با شكل  بعضًا  و  زياد 
كشورهای  در  دوش  روی  بر  همسر  حمل  تا  گرفته  انگليس  در  پنير  خوردن 
يك  دهنده  شكل  عناصر  كردن  جمع  هم  دور  هدف  با  همگی  اسكانديناوی، 

برگزار می شوند. آنها  اعتقادی  زبانی و  پيوندهای  جامعه و تحكيم 
كه  هاست  فستيوال  اين  جمله  از  آمده  دنيا  به  تازه  نوزادان  روی  از  پريدن   
نزديك  قدمتی  كه  است  اين  جالب  و  شود  می  برگزار  اسپانيا  در  ساله  همه 
به ۴۰۰ سال دارد. مردان در حالی كه لباس های مخصوصی به تن كرده اند 
از روی نوزادان تازه به دنيا آمده ای می پرند كه در كنار يكديگر روی تكه 
مادرانشان است  نگرانی و هيجان  با  توأم  نگاه  تنها  اين  اند و  فرشی خوابيده 
اين  كند.  می  توجه  عكاسان جلب  و  خبرنگاران  برای  چيزی  هر  از  بيش  كه 
دور  نوزادان  از  اهريمنی  نيروهای  كه  می شود  برگزار  اعتقاد  اين  با  فستيوال 
پنير  خوردن  غلت  فستيوال  كه  جايی  زنيم،  می  انگليس  به  هم  سری  شوند. 
از تپه ای با شيب بسيار تند در دنيا زبانزد شده است. پنير در حالی از شيب 

پايين غلت می خورد كه صدها شركت كننده برای رساندن  تپه به  بسيار تند 
اتفاقی آماده می كنند  خود به آن دست به هر كاری زده و خود را برای هر 

حتی شكسته شدن دست و پا و انگشتان!
 اما همه ساله و در ماه جوالی در كره جنوبی، فستيوال جالب توجهی برگزار 
در  كنندگان  شركت  زند.  می  را  آخر  و  اول  حرف  گل  آن  در  كه  شود  می 
باب  سو  اين  به   1998 سال  از  و  نداشته  چندانی  عمر  البته  كه  فستيوال  اين 
و  سر  به  توانند  می  تا  و  رفته  الی  و  گل  از  بزرگی  حوضچه  به  است  شده 
 صورت يكديگر گل می پاشند. نكته جالب توجه اين است كه ساالنه بيش از 
اين فستيوال  برای ديدن  از كشورهای مختلف جهان  بازديدكننده  ميليون  يك 
نصيب  نيز  سرشاری  سود  البته  كه  شوند  می  ها  بادامی  چشم  سرزمين  راهی 

اين كشور آسيايی می شود. اقتصاد و صنعت گردشگری 
با  ها  فستيوال  از كشورهای جهان،  بسياری  در  گفته شد،  كه  اما همان طور   
اين هدف برگزار می شود كه خانواده ها بيشتر از گذشته به يكديگر نزديك 
قالب  در  هدف  همين  تحقق  راستای  در  دوش  روی  همسر  حمل  شوند. 
فستيوالی مهيج، همه ساله در فنالند برگزار می شود. مردی كه در اين مسابقه 
گيرد.  می  جايزه  مختلفی  های  نوشيدنی  همسر خود  وزن  معادل  شود،  برنده 
فستيوال  دو  است،  كرده  پيدا  شهرت  ها  فستيوال  سرزمين  به  كه  اسپانيا  در 
رها كردن گاوها در شهر و فستيوال گوجه فرنگی بيش از سايرين از شهرت 

برخوردارند. جهانی 

كه  دارند  وجود  جهان  در  ها  پديده  از  برخی 
در  مناسبی  توضيحات  ارائه  به  موفق  تاكنون  انسان 
معرفی  به  گزارشی  در  است.  نشده  آنها  خصوص 
هشت پديده ای می پردازيم كه بشر از توضيح آنها 

ناتوان است.
و  علم  توسعه  در  بشر  های  پيشرفت  وجود  با   
سوم  هزاره  های  سال  نخستين  در  ويژه  به  فناوری 
هيچ  كه  اند  مانده  باقی  ها  پديده  از  بسياری  هنوز 

توضيحی برای آنها وجود ندارد. 
 فصلی بودن آنفلوآنزا

فصول  تمام  در  آنفلوآنزا  های  ويروس  هرچند   
موفق  هنوز  دانشمندان  اما  دارند  وجود   سال 
در  تنها  آنفلوآنزا  چرا  كه  دهند  توضيح  اند  نشده 
سرد  و  زمستانی  فصول  در  تنها  و  معتدل  مناطق 

ظهور پيدا می كند.
  تولد زبان 

سخن  به  شروع  شد  خلق  انسان  كه  ای  لحظه  از   
گفتن كرد. اما از آنجا كه در فسيل های باقی مانده 
زبان  با  مرتبط  های  اندام  از  بقايايی  جاندار  اين  از 

است  نمانده  باقی  زبان  و  نای  تارهای صوتی،  مثل 
به  انسان نخستين  دانند كه  دانشمندان نمی  بنابراين 
چه روشی اين توانايی را توسعه داده است. همچنين 
روشی كه به كمك آن كودكان صحبت كردن را می 

آموزند هنوز ناشناخته باقی مانده است.
  توسعه دو جنس

توليد  جنسی  تك  روش  به  زمين  اوليه  جانداران   
قبل  سال  ميليارد  يك  در حدود  اما  كردند  می  مثل 
دو جنس نر و ماده ظاهر شدند. پرسش بسياری از 
نر وجود دارد در  اين است: چرا جنس  دانشمندان 
حالی كه جنس ماده برای توليد مثل كافی است؟ در 
حقيقت به نظر می رسد كه حضور دو جنس نر و 

ماده نوعی رفتار سازگار با تكامل باشد.
 ابر رساناهای دمای بال

هدايت  شد  می  تصور  اين  از  پيش  كه  حالی  در   
الكتريكی می تواند تنها در دمای بسيار پايين نزديك 
به ۲۷3 سانتيگراد رخ دهد، در حدود دهه 8۰ كشف 
در  توانند  می  محتوی مس  آلياژهای  برخی  كه  شد 
نيز  سانتيگراد  درجه   196 حدود  در  باالتر  دمای 

هنوز  حال  هر  به  باشند.  الكتريسته  جريان  هادی 
فيزيكی  رفتار  اين  خصوص  در  بتواند  كه  تئوری 

پاسخ دهد ارائه نشده است.
  مواد و ضد مواد

متولد  جهان  آن  پی  در  كه  انفجاری  بنگ  بيگ   
شده  ساخته  ماده  ضد  و  ماده  برابری  مقدار  از  شد 
و  سيارات  ستارگان،  كنار  در  ترتيب  اين  به   است. 
كهكشان هايی كه با كمك تلسكوپ های پر قدرت 
و  سيارات  ضد  ستارگان،  ضد  هستند،  رصد  قابل 
ضد كهكشان هايی هم وجود دارند كه ممكن است 
در بخش هايی از جهان پنهان شده باشند. به اعتقاد 
محققان، ضد ماده وجود دارد اما هنوز ماهيت آن به 

صورت يك راز باقی مانده است.
  پرتوهای کیهانی با انرژی باال

 به اعتقاد دانشمندان پرتوهای كيهانی با انرژی باال 
به شدت به زمين آسيب می رسانند و اعتقاد بر اين 
است كه از سياه چاله ها و يا از ابرنواختران كهكشان 
اين  جزئيات  هنوز  اما  اند  شده  ساطع  نزديك  های 

پرتوها ناشناخته مانده است.

 خصلت کایرالی مولکولها
 در طبيعت، اغلب مولكول های آلی دو شكل آينه 
ای دارند اما اين دو شكل همانند دست های انسان 
دو  اين  از  يكی  تنها  شوند.  نمی  منطبق  هم  روی 
كه  اين  است.  رايج  طبيعت  در  و  بوده  فعال  شكل 
حيات  توسعه  در  مولكول  از  شكل  يك  تنها  چرا 

اهميت دارد هنوز يك راز است.
  چرخش پروتونها

اصطالح  با  كه  است  چرخيدن  پروتونها  توانايی   
و  فعل  چرخش،  اين  شود.  می  شناخته  چرخش 
انفعاالت مغناطيسی ميان ذراتی كه اساس رزونانس 
كند.  می  كنترل  سازند  می  را  تصاوير  مغناطيسی 
منجر  كه  چيزی  محاسبه  برای  آزمايشاتی  تاكنون 
انجام شده  پروتونها می شود  به خاصيت چرخشی 
كامل  طور  به  چرخش  اين  كه  است  داده  نشان  و 
سازنده  ذرات  كواركها  است.  وابسته  كواركها   به 
در  دانشمندان  دليل  همين  به  هستند.  ها  پروتون 
كه  هستند  ديگری  فاكتورهای  كشف  برای  تالش 

منجر به بروز اثر چرخش پروتونها می شود.
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هشت پديده ای که بشر از توضیح آنها ناتوان است
مسحور  پرندگان  از  يكی  منشی  پرنده   
و  شاهين ها  نزديك  بستگان  از  كننده 

عقاب هاست.
به گزارش ايمنا، اين پرنده شكاری بزرگ جثه 
مناطق  باز  بومی علفزارهای  قلمروطلب،  و 
پرندگان  اين  آفريقاست.  در  نيمه صحرايی 
به عنوان نماد كشورهای سودان و آفريقای 
جنوبی شناخته می شوند و تمثيلی از آن ها بر 
روی لباس نظاميان اين دو كشور نقش بسته 
است. نام پرنده منشی به دليل وجود پرهای 
سرشان  پشت  قسمت  در  كه  است  بلندی 
و  منشی ها  به  شبيه  را  آن ها  و  دارد  وجود 

دفتردار های قرن 18 نشان می دهد. 
ظاهر پرنده منشی 

ظاهر پرنده منشی، بيش از پرندگان شكاری 

ها  لك لك  و  ماهی خوار  مرغان  به  ديگر 
شبيه است. اين پرندگان بلند قامت گاهی 
 3/5 تا  و  داشته  قامت  بلندی  متر   1/۴ تا 
پرنده  بال های  طول  دارند.  وزن  كيلوگرم 
منشی به دو متر می رسد. آن ها دارای سر 
و چشمانی كوچك و منقاری كج هستند. 
آبی  و  خاكستری  رنگ  به  آن ها  بال  و  پر 
رنگ  به  صورتی  دارای  و  بوده  كمرنگ 
قرمز هستند. پرهايی كه برای پرواز مورد 
استفاده قرار می گيرند به رنگ سياه هستند 
و پرهايی با همين رنگ، قسمت ران پای 
اين پرنده و پشت سر آن را نيز می پوشانند. 
پاها بلند و قدرتمند هستند و برای ضربه 
زدن و دنبال كردن طعمه مورد استفاده قرار 

می گيرند.

پرنده منشی؛ نمادی برای آفریقایی ها

جشنواره های عجيب جهان

 فرعون هيچ گاه اجازه نمی داد تا موهايش ديده شود، فرعون 
بيشتر اوقات تاج بر سر داشت و يا اين كه از نوعی پوشش برای 

موهای خود استفاده می كرد كه نِمِسس نام داشت.
 پپی دوم فرعون مصر، برای دور كردن حشرات موذی از خود 
همواره تعدادی برده عريان كه بدنشان با عسل آغشته شده بود 

در اطراف خود داشت.
داشتند،  تن  به  تزئينی  وسائل  همواره  مصری  زنان  و  مردان   
وسائلی سبز رنگ كه از مس ساخته می شد و يا به رنگ مشكی 
اين وسائل  بودن  معتقد  بود، مصريان  از سرب ساخته شده  كه 
برای  اغلب  آنها  دهد  می  بخشی  التيام  قدرت  آنها  به  تزئينی 
زيبايی  و  تزئين  عنوان  به  اين وسائل  از  آفتاب  نور  از  حفاظت 

بهره می برند.
 تا قبل از رواج آنتی بيوتيك ها در قرن بيستم، پزشكان بومی از مواد 
غذايی كپك زده و يا خاک برای درمان بيماران استفاده می كردند. به 

عنوان مثال در مصر باستان از نان كپك زده استفاده می شد.
نداشتند،  تن  بر  لباسی  گونه  هيچ  كودكی  سنين  در  كودكان   
می  نياز  بی  را  چيزی  چنين  مصر  در  حرارت  درجه  البته  كه 
 كرد، مردان جوان تنها يك دامن به تن داشتن در حالی كه زنان

 لباس های كامل تر می پوشيدند. 

سر بر  گيس  كاله  معمول  طور  به  مصری  ثروتمندان   
  می گذاشتند در حالی كه مردم عادی تنها می توانستند موهای
در  پسران مصری  البته  بود،  كثيف  اغلب  كه  كنند  بلند  را  خود 
سن 1۲ سالگی به بعد موهای خود را می تراشيدند و تنها يك 
رشته بافته شده را باقی می گذاشته كه اين كار به خصوص برای 

جلوگيری از شپش و كك بوده است.
 مصريان معتقد بودند كه زمين تخت هست و رود نيل در وسط 

آن جريان دارد.
 سربازان مصری به عنوان نيروی پليس در داخل مورد استفاده 
آوری جمع  ماليات  فرعون  برای  اغلب  كه  گرفتند  می   قرار 

 می كردند.
 رامسس بزرگ هشت زن رسمی داشت و نزديك به 1۰۰ زن 
متعه ای، او نزديك به 9۰ سال عمر كرد و در سال 1۲1۲ قبل از 

ميالد مسيح از دنيا رفت.
از  يكی  طريق  از  را  مغز  كردن،  موميايی  هنگام  در   
سوراخ های بينی خارج می كردند و همچنين روده و اين اعضا 
را در كوزه های با نام كانوپيك قرار می دادند هر عضو درون 
كوزه مخصوص به خودش، تنها عضوی را كه خارج نمی كردند 

قلب بود. زيرا مصريان معتقد بودند كه قلب خانه روح هست.

حقيقت های جالب در مورد مصر باستان

 O!Play يك شركت فناوري دستگاهي به نام
 Mini Plus Smart TV Set-Top Box
به بازار عرضه كرده است كه تلويزيون هاي 
معمولي را به يك تلويزيون هوشمند تبديل 

مي كند. 
به گزارش ايرنا به نقل از ايسوز، اين دستگاه 
مجهز به كارت شبكه بي سيم با قابليت پشتيباني 
از استاندارد 8۰۲.11n و پورت شبكه گيگابيتي 
براي ارتباط با شبكه است كه ارتباط كاربران را 

با دنياي اينترنت فراهم مي كند. 
دسترسي  امكان  محصول  اين  در  همچنين 
و  اجتماعي  شبكه هاي  سايت هاي  به  آسان 
اشتراک گذاري فيلم را فراهم شده است كه 
كاربران ديگر از روشن كردن كامپيوتر براي 
دسترسي به بسياري از سايت هاي كاربردي 

بي نياز مي شوند. 
به  مي توان  محصول  اين  امكانات  ديگر  از 
كارت حافظه،  متنوع  مدل هاي  از  پشتيباني 
هاردديسك و وسايل ذخيره سازي و همچنين 
قابليت plug-n-play Movie اشاره كرد.   
اين دستگاه به طور خودكار و بدون نياز به 
كنترل مي تواند فايل هاي ويديويي را كه در 
پوشه Auto Play موجود در داخل ديسك 

سخت يا وسايل ذخيره سازي است باز كند. 
از ديگر فناوري هاي اختصاصي به كار رفته 
 RightTxT به  توان  مي  دستگاه  اين  در 
اشاره كرد كه طور هوشمند زبان زيرنويس را 

شناسايي و انتخاب مي كند. 
وزن اين دستگاه 1۷5 گرم است كه به راحتي 

در كف دست جا مي گيرد.

فناوري جدید براي تبدیل
 تلویزیون هاي خانگي به تلویزیون هوشمند 

بدن انسان بدون توجه به دمای محيط، پيوسته 
در خود دمايی برابر با 3۷درجه سانتيگراد توليد 
می كند. البته اين بدان معنی نيست كه دمای 
درون بدن هيچگاه تغيير نمی كند. گاهی چنين 
تغييری روی می دهد، و آن گاه بدن برای بازيافتن 
 دمای عادی خود، دست به ايجاد هماهنگی 
می زند كه فرآيند هماهنگ سازی از سوی 

مركزی در مغز، هدايت می شود. 
آمده؛  پايين  فردی  دمای خون  كنيد  فرض   
فرمان  سمپاتيك  اعصاب  سلسله  به   مغز 
شود.  عمل  وارد  درنگ  بی  كه  دهد  می 
ترشح هايی  آنزيم  چند،  هايی   غده 
بسوزانند.  تر  سريع  را  اكسيژن  تا  كنند  می 
عمل اكسايش، در عضله ها و جگر افزايش 
منقبض بدن  پوست  های  رگ  يابد.   می 

 می شوند تا حرارت كمتری بر اثر تشعشع 
از بدن خارج شود. حال بر فرض دمای خون 
فردی باال رفته؛ در اين هنگام اكسايش، كند می 
شود.   رگ های پوست بدن منبسط می شوند تا 

حرارت اضافی به كمك تشعشع از بدن خارج 
شود؛ در ضمن به تبخير عرق بدن نيز كمك می 
كند. شما می دانيد كه بخار شدن مايع، يعنی به 
حالت گاز درآمدن آن، كه بر اثر آن حرارت نيز 
دفع می شود. درست چنين چيزی در بدن ما به 

هنگام عرق كردن روی می دهد. 
بيرون  پوست  های  سوراخ  از  كه  عرقی   
كه  است  دوشی  مانند  واقع  در  زند  می 
شستشو  بيرون،  و  تو  از  را  بدن  سراسر 
های  دانه  صورت  به  عرق  دهد.   می 
بی نهايت ريزی، از ميليون ها منفذ كوچك 
فرو می ريزد. اكنون اگر هوای مجاور پوست، 
»مرطوب« باشد، نمی گذارد تبخير صورت 
گاه  آن  كنيد.  خنكی  احساس  شما  تا  گيرد 
شما برای آنكه هوای مرطوب را از مجاورت 
پوست خود كنار برانيد و بر ميزان تبخير عرق 
بيفزاييد، بادبزنی را به حركت درمی آوريد. 
پس وقتی كه عرق تبخير شد، حرارت از بدن 
دفع می شود و شما احساس خنكی می كنيد. 

چرا »بادبزن« انسان را خنك می كند؟

به  موفق  بنيان  دانش  محققان يك شركت 
ساخت سيستم ديجيتالی شستشوی دست 
شدند  عضو  قطع  معلوالن  و  جانبازان 
ثانيه   ۲۰ تا   15 مدت  طی  است  قادر  كه 
تمام سطح دست را با آب گرم و صابون 

شستشو دهد. 
مدير  جعفرآقازاده،  ايسنا،  گزارش  به 
و  دستگاه  اين  سازنده  شركت  عامل 
پزشكی  مهندسی  و  الكترونيك  كارشناس 
يك  صورت  به  سيستم  اين  گفت: 
محور  دو  شامل  الكترومكانيكی  دستگاه 
بوده و  يكديگر وصل  به  كه  شستشوست 
طی يك حركت دورانی توسط يك موتور 
همراه شستشوی  به  آب  پاشش  دی سی، 

دست ها انجام می گيرد. 
شامل  دستگاه  اين  كرد:  تصريح  وی 
كه  است  الكترونيكی  هوشمند  سيستم 
شستشو،  قسمت  در  دست  بردن  فرو  با 
به شستن  شروع  و  شده  تحريك  سيستم 
مايع ضد  ريختن  با  و  كند  می  ها  دست 
فيلچرها،  توسط  آب  پاشش  و  عفونی 
تمامی  به  را  آلود  كف  آب  سيستم، 
نقاط دست رسانده و شستشوی كامل و 

استاندارد را انجام می دهد. 
همچنين قسمت های مكانيكی اين سيستم 

شامل محور فيلچرهای شستشو، چرخنده 
و محور شفت موتور و همچنين دارای يك 
محفظه است كه اجزای مكانيكی داخل آن 

قرار می گيرد. 
به گفته وی، آب موجود در مخزن توسط 
هيترها كنترل می شود و آب ولرم در دمای 
موجود  هميشه  خودكار  صورت  به  معين 
درصد   8۰ تا  را  آب  رفتن  هدر  كه  است 

كاهش می دهد. 
دستگاه،  اين  سازنده  شركت  مديرعامل 
جابه جايی،  قابليت  سبك،  وزن 
 شستشوی اتوماتيك، توان مصرفی پايين و 
صرفه جويی در مصرف آب را از ويژگی 
ايسنا  به  و  كرد  عنوان  سيستم  اين  های 
انتقال  در  افراد  بدن  ايمنی  سيستم  گفت: 
و  كودكان  و  نيست  تأثير  بی  ها  بيماری 
در  بيشتر  ديگران  با  مقايسه  در  سالمندان 

معرض بيماری های گوناگون هستند. 
وی در خصوص ويژگی های اين دستگاه 
برای  ابزار  بهترين  سيستم  اين  گفت: 
شستن صحيح دست هاست و به افراد در 
شستشوی صحيح كمك می كند؛ به طوری 
كه تمامی سطوح اعم از كف، پشت و مچ 
دست و البه الی انگشت ها را با آب ولرم 

آبكشی می كند.

ساخت سيستم دیجيتالی 
برای  شستشوی دست معلوالن قطع عضو 

پاییزعکس روز


