
شاید هر یک از ما در زندگی لحظاتی را به خاطر بیاوریم که پول زیاد و 
یا جایگاهی که در آن قرار داشته ایم ما را به وسوسه انداخته است که از 
ببریم. اگر  فرصت های آن چه به شکل اخالقی و حتی غیر اخالقی بهره 

صادقانه بخواهید در این باره قضاوت کنید، بی شک از این گفتار رنجیده 
نخواهید شد چرا که هر یک از ما در لحظات زندگی به نقطه اي مي رسیم 
که در آن امکان لغزش و خطا وجود دارد اما در این میان برخی افراد هستند 

که به دلیل قرار گرفتن در جایگاه و موقعیت خاص شغلی زیر ذره بین نگاه 
مردم هستند به طوری که مثاًل توقع یک جامعه از یک قاضی بیشتر از یک 

فرد عادی است. در چنین جامعه اي توقعی که ...
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با  مقایسه  در  صادرات  میزان 
افزایش  47درصد  گذشته  سال 
یافته، بنابراین نباید شاهد رشد 
به کشور  245درصدی واردات 
و  صنعت  خانه  رئیس  باشیم. 
معدن استان اصفهان در مراسم 

تقدیر از 40 صادرکننده نمونه اصفهانی گفت: نداشتن حمل و نقل 
ریلی یکی از معضالت تولید و ...

رفتارهای دور از شأن دو مدافع 
تیم پرسپولیس در بازی با داماش 
به برکناری محمـود خوردبیـن 
 منجر شـد! این عجیــب ترین
تصمیــمی بود کــه در مخیلــه 
هیچکس نمی گنجید اما گرفته 

شد تا ماجرای قصور آهنگر بلخ بار دیگر به گردن زدن مسگر شوشتری 
ختم شود! جدایی خوردبین را خیلی ها به ...

از  درصــد   10 گفت:  نجــار 
انتخابـات  انتخابیــه  حوزه های 
به  است  قرار  که  نهم  مجلس 
شود  برگزار  رایانه ای  صورت 

شامل خارج از کشور نمی شود.
مصطفی محمدنجار وزیر کشور 

بین المللی مطبوعات و  نمایشگاه  از هجدهمین  بازدید  که در حاشیه 
خبرگزاری ها در پاسخ به این سئوال که...

به جاي آهنگر بلخي، مسگر شوشتري را گردن زدند
جدایی محمود از پروین!

رئیس خانه صنعت و معدن استان  انتقاد کرد:
 رشد 245 درصدی واردات
اجحاف به تولیدکننده است

اقتصاد   صفحه 3

وزیر کشور خبر داد:
برگزاری رایانه ای انتخابات مجلس نهم 

شامل خارج از کشور نمی شود

سراسري    صفحه 2

ورزش  صفحه 7

نگاهی به برخی بداخالقی های پزشکان در اصفهان

گاهیتعهدهم،رنگميبازد

صفحه  4

صفـحهصفـحه

عزت اله انتظامي: 

 اندازه نقش 
برايم مهم نيست

هاشمی رفسنجانی:

 جايگزينی برای نظام واليت فقيه
و رهبر معظم انقالب نمی بينم

فاصله زماني مبدأ تا مقصد نصف شده است

BRT، تكنولوژي که به سالمت شهروندان مي اندیشد
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زمانی برای مستی 
اقتصادهای غیر آتالنتیكی

با یکی  مهر: در حالی که آلمان، فرانسه و آمریکا 
از بزرگ ترین بحران های مالی خود در چند دهه 
روبه رو هستند، گزارش ها از بهار نسبی اقتصادهای 

غیر آتالنتیکی حکایت دارد.
بحران مالی و پولی یکی از مهم ترین مسائلی است 
در  سیاسی  های  بلوک  یا  و  ها  ملت  دولت  که 
با آن روبه رو می شوند. بحران  دوران حیات خود 
مالی یورو امروز یکی از مهم ترین دغدغه سران و 
مقام های اتحادیه اروپا و آمریکا به شمار می رود. به 
لحاظ بهم پیوستگی سیستم های مالی و اقتصادهای 
هم  به  اطلس  اقیانوس  سوی  دو  ویژه  به  جهانی 
اقیانوس بدون  این  دیگر، بحران در هر دو سوی 
قرار  تأثیر  تحت  شدت  به  را  دیگر  طرف  تردید 

می دهد.
شکاف  و  بیکاری  بحران  با  خود  آمریکا  گرچه 
طبقاتی روبه روست، اما پیوستگی سیستم های مالی 
این کشور با اروپا از زمان طرح مارشال به این سو 
بحران مالی در منطقه یورو می تواند این کشور را 

هم تحت تأثیر مضاعف قرار دهد.
اروپایی در ژانویه  یا پول واحد  منطقه مالی یورو 
سال 2002 پا به عرصه وجود گذاشت. همگرایی 
اقتصادهایی که به لحاظ توان مالی و رقابتی و حتی 
زیر ساخت صنعتی تقارنی با هم نداشتند در ابتدا 
شدن  سپری  از  پس  اما  می رسید،  نظر  به  مشکل 
ارزی  های  پشتوانه  از  یکی  به  یورو  سال  چند 
بانک های مرکزی جهانی تبدیل شد و 30 درصد 
از ذخایر ارزی جهانی را در کنار 60 درصد دالر 
به خود اختصاص داد. اما با گذشت زمان به نظر 
می داد  نشان  که  هم  آنگونه  یورو  تجربه   می رسید 
موفقیت آمیز نبوده است. به این دلیل که اقتصادهای 
ضعیف در منطقه یورو شروع به قرض گرفتن از 
قدرت های مالی برتر اتحادیه کردند و با باال رفتن 
هزینه های دولتی در کشورهای قرض گیرنده، آنها 
دادند.  از دست  را  بدهی های خود  پرداخت  توان 
منطقه  در  مالی  بحران  تا  شده  سبب  بحران  این 
یورو معضلی بزرگ به نظر جلوه کند. در آخرین 
میلیارد   100 اروپایی  ثروتمند  دولت های  نشست 
بدهی یونان را بخشیدند تا بتوانند خود و بانک های 

اروپایی را از این بحران نجات دهند.
نیکال سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در یکی از 
آخرین اظهارات خود خبر خوشی را نداد و گفت 
که فرانسه در سال آینده بیش از یک درصد رشد 
اقتصادی نخواهد داشت. همین مشکل برای آلمان 
نیز مترتب است و بزرگ ترین اقتصاد اروپا گرچه 
می رسد  نظر  به  اما  دارد  بهتری  اشتغال  وضعیت 
رشد اقتصادی خوبی در سال آتی تجربه نخواهد 

کرد.
در  بیکاری  و  طبقات  شکاف  کنار  در  بحران  این 
آمریکا سبب شده تا دو سوی اقیانوس اطلس یکی 
کنند،  تجربه  را  خود  اقتصادی  دوران  بدترین  از 
پیرامونی  اقتصادهای  که  است  حالی  در  این  اما 
تا  منطقه روسیه  و  آمریکای التین  آسیا،  در شرق 
از  حدودی دوران درخشانی را طی کنند. به دور 
را  ترقی خود  آرامی مسیر  به  بحران  این  هیاهوی 

بپیمایند.
برزیل، هند، چین، روسیه و در کنار آنها ژاپن، کره 
فلج  بحران  از  روزها  این  استرالیا  حتی  و  جنوبی 
کننده اقتصادی دور هستند و همین مسأله می تواند 
آینده وزن اقتصادی را از دو سوی اقیانوس اطلس 

به حوزه های جدید منتقل کند. 

قطر به منابع نفتی ایران 
دست درازی کرد

ایران  کشور  دو  که  حالی  در  زندگی،  گزارش  به 
و قطر دارای حوزه نفتی مشترک در خلیج فارس 
هستند که سهم هر کدام از آن بر اساس قراردادی 
در هفت سال پیش مشخص شده است، اما بنا بر 
اطالعات رسیده، قطر برداشت از حوزه مربوط به 

ایران را آغاز کرده است.
پژوهش های  مرکز  انرژی  خبرنامه  در  خبر  این 
مجلس به عنوان یک خبر ابهام آمیز در حالی آورده 

شده که مسئوالن هم به آن پاسخ دو پهلو داده اند.
این خبرنامه از اظهارات کارشناسان تهرانی مبنی بر 
حفر چاهی12 کیلومتری توسط قطر برای برداشت از 
منابع هیدروکربنی ایران توسط قطر خبر داده و از زبان 
کارفرمای آن، درباره دالیل برداشت نشدن حتی یک 
بشکه نفت در طی هفت سال گذشته توسط ایران، به 
مربوط بودن مشکل به پیمانکار اشاره کرده است. بر 
این اساس قطر با چاه 12 هزار کیلومتری روزانه 450 
هزار بشکه نفت از این چاه برداشت می کند. این در 
حالی است که در پارس جنوبی، هنوز ایران نتوانسته 

استحصالی انجام دهد.
مدیر عامل شرکت گاز و نفت پارس در این باره به 
قوانین موجود و ممنوعیت های آن برای چنین اقدامی 
توسط قطر،  اشاره کرده و گفته است که اگر قطر 
چنین کاری را انجام بدهد، نمی تواند تا درازمدت 
آن را مخفی نگه دارد. وی البته برداشت از منابع ایران 

توسط قطر را تا حدودی غیر ممکن دانسته است.
ممنوعیت  برای  کشور  دو  بین  ما  قرارداد  به  وی 
چنین فعالیت هایی اشاره کرده و گفته است که در 
مجموع این اقدام را بعید می داند. سوری، در حالی 
مقصر  را  پیمانکار،  پترو،  ایران  شرکت  مدیریت 
حوزه  این  از  ایران  توسط  نفت  نشدن  برداشت 
این شرکت   عامل  مدیر  عنوان می کند که  مشترک 
گرفتن  قرار  و   انداخته  دولت  زمین  به  را  توپ 
شرکت متبوعش در لیست واگذاری ها را به عنوان 

دلیل اصلی تداوم این تعلل بزرگ عنوان می کند.
براساس اخبار این خبرنامه، قطر روزانه 36 میلیون 
ایران  که  حالی  در  دارد  درآمد  این حوزه  از  دالر 
هنوز کاری در زمینه برداشت از این حوزه انجام 

نداده است.

گلوب اند میل از حضور مهرگان امیرخسروی برادر عامل اختالس 
سه هزار میلیارد تومانی پس از خاوری در کانادا پرده برداشت.

اختالس  با  مرتبط  فرد  دومین  که  داد  گزارش  میل  اند   گلوب 
سه هزار میلیارد تومانی نظام بانکی ایران پس از محمودرضا خاوری 

در کانادا شناسایی شد.
براساس این گزارش خاوری اولین فردی بود که ماه گذشته در پی 
افشای اختالس بانکی به تورنتو در کانادا سفر کرد، خاوری شهروند 

ایرانی- کانادایی و رئیس پیشین بزرگ ترین بانک ایران بوده است. 
این در حالی است که هیچگونه قرارداد استرداد مجرمین بین ایران 

و کانادا منعقد نشده است.
مهرگان امیرخسروی یکی از برادران عامل اختالس سه هزار میلیارد 
تومانی نظام بانکی ایران بوده است که یک فرد مرتبط با وی این خبر 

حضور مهرگان امیرخسروی در کانادا را تأیید کرده است.
این فرد یکی، دو ماه قبل از آشکار شدن موضوع و در تابستان 

گذشته به همراه همسر خود به مونترال سفر کرده است. مهرگان 
امیرخسروی دارای فرزندانی است که در مونترال تحصیل می کنند.

حضور مهرگان امیرخسروی در ابتدا توسط هفته نامه ای که برای 
جامعه ایرانیان در مونترال منتشر می شود، افشا شد که عکسی نیز از 

این زوج در حال خروج از دفتر مهاجرت منتشر کرد. 
این گزارش حاکی است که در ماه ژوئیه دختر مهرگان امیرخسروی 
که دانشجوی دانشگاه است، خانه ای به مبلغ 980 هزار دالر کانادا 

در مونترال خریداری کرده است.
که  است  کرده  مطرح  خانواده خسروی  نزدیکان  از  زاده  عبداله 
مهاجرت این خانواده به کانادا قانونی بوده و با ویزا صورت گرفته 
و پیش از افشای موضوع اختالس وی در این کشور حضور یافته 

است.
این در حالی است که امیرمنصور خسروی متهم اصلی پرونده فساد 
مالی سه هزار میلیارد تومانی نظام بانکی در بازداشت به سر می برد. 

نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس  فارس: 
و  نظام  به  ایران  فداکار  و  نجیب  مردم  گفت: 
حال  در  هم  بنده  و  مندند  عالقه  خود  انقالب 
حاضر بدیل و جایگزینی برای نظام والیت فقیه 

و رهبر معظم انقالب نمی بینم.
به  هنرمندان  و  نویسندگان  شعرا،  از  جمعی 
امین پور شاعر  مناسبت سالروز درگذشت قیصر 
متعهد و انقالبی کشورمان با آیت ا... اکبر هاشمی 

رفسنجانی دیدار کردند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت  دیدار،  این  در 
نظام، قیصر امین پور را از نسل شاعرانی دانست 
که بار سنگین انتقال مفاهیم و ارزش های انقالبی 
و  تعهد  با  را  کشور  جوان  نسل  به  اسالمی  و 

مسئولیت به دوش کشید.
دلیر  رزمندگان  که  همانگونه  کرد:  تصریح  وی 
و  بعثی  دشمن  مقابل  نظامی  جبهه  در  اسالم 
فرهیخته هنرمندان و  استکبار می جنگیدند، قشر 
شاعران و نویسندگان نیز به عنوان سرباز عرصه 
تقابل فرهنگی و تبلیغاتی، این نبرد را به خوبی 
پشت  و  رزمندگان  روحیه  تهییج  در  و  هدایت 

جبهه نقش به سزایی ایفا کردند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این 
که فعاالن عرصه فرهنگ و هنر تاکنون کمتر نگاه 
معطوف به قدرت داشته اند، گفت: همین خصلت 
در  که  شده  باعث  متعهد  نویسندگان  و  شاعران 
آثار خود به ندرت تملق گوی قدرت های مستبد 

قرار گرفته و  اغلب هم مورد بی مهری  باشند و 
گوشه نشین شده اند.

پاسخ  نظام در  رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
برخی  از  برون  رفت  راه های  درباره  سئوالی  به 
موانع سیاسی موجود در کشور تأکید کرد: مردم 
خود  انقالب  و  نظام  به  ایران  فداکار  و  نجیب 
بنده هم در حال حاضر بدیل و  عالقه مندند و 
جایگزینی برای نظام والیت فقیه و رهبر معظم 

انقالب نمی بینم.
تنها   هاشمی رفسنجانی خاطرنشان کرد: معتقدم 
با  می توانند  که  هستند  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
تدبیر و خردمندی که همواره از خود نشان داده اند، 

مشکالت به وجود آمده را به تدریج حل کنند. 

فنی و  اداره کل آموزش  فنی  فارس: مسئول دفتر 
حرفه ای استان اصفهان گفت: کارگران ساختمانی 
مراکز  ساختمان  صنعت  آزمون های  در  شرکت  با 

فنی و حرفه ای شناسایی می شوند.
تعهدات  براساس  داشت:  اظهار  مهدیان  مجید 
بیمه  پوشش  زیر  باید  ساختمانی  کارگران  دولت، 

تأمین اجتماعی قرار بگیرند.
وی با بیان این که کارگران ساختمانی موجود در 
به  کرد:  اضافه  شوند،  شناسایی  باید  کشور  سطح 
منظور تحقق این موضوع کارگران ساختمانی باید 
به منظور شرکت در آزمون های صنعت ساختمان 
به مراکز آموزش فنی و حرفه ای موجود در سطح 

کشور مراجعه کنند.
مسئول دفتر فنی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
و  فنی  آموزش  مراکز  وظیفه  به  اصفهان  استان 
داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  زمینه  این  در  حرفه ای 
این  برای  ساختمان  صنعت  آزمون های  برگزاری 
و  می شود  محسوب  مراکز  این  وظایف  از  افراد 
مراکز آموزش فنی و حرفه ای باید پس از صدور 
به  را  آنها  آزمون  این  پذیرفته شدگان  برای  کارت 

بیمه تأمین اجتماعی معرفی کنند.
وی تصریح کرد: کارگران ساختمانی با شرکت در 
آزمون های صنعت ساختمان مراکز فنی و حرفه ای 
شناسایی می شوند و با تحقق این موضوع این قشر از 

جامعه مشمول بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند.
دو  در  آزمون ها  این  که  این  به  اشاره  با  مهدیان 
کرد:  تأکید  می شود،  برگزار  عملی  و  کتبی  بخش 
آزمون های  به  کتبی  آزمون های  پذیرفته شدگان 
عملی راه پیدا می کنند و این افراد پس از قبولی در 
این آزمون ها کارت مهارت خود را در آزمون های 

صنعت ساختمان دریافت می کنند.
ماهه نخست سال  اظهار داشت: طی شش  مهدیان 
جاری با استفاده از نیرو های آزمون عملی در رشته های 
مختلف صنعت ساختمان حدود یک میلیارد ریال در 
اجرای تعمیرات عمرانی مراکز فنی و حرفه ای موجود 

در سطح استان صرفه جویی شده است. 

سراسری

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

جایگزینیبراینظاموالیتفقیهو
رهبرمعظمانقالبنمیبینم

خبر

نصف النهار

به آتش کشیده شدن نماد آمریكا در 13 آبان
ایسنا: مدیر اداره فعالیت های اردویی، فرهنگی و هنری اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به 13 آبان روز 
ملی مبارزه با استکبار جهانی، سالروز تبعید حضرت امام 
خمینی و روز دانش آموز گفت: برگزاری راهپیمایی سازمان 
یافته با شرکت و حمایت سه تشکل بسیج دانش آموزی، 
مهم ترین  از  آموزی  دانش  اتحادیه های  و  شورا، سازمان 

برنامه های یوم ا... 13 آبان است.
لطفعلی شیبانی با بیان این که معاونت پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه روز 13 آبان است، اظهار 
کرد: نمایندگانی از اداره کل آموزش و پرورش در مصالهای سراسر استان به سخنرانی 

خواهند پرداخت.
وی مرحله نهایی و انتخاب برگزیده مسابقه دانش آموزی »آدمک سازی نماد استکبار« را 
از دیگر برنامه های این روز دانست و افزود: دو آدمک که نماد استکبار جهانی)آمریکا( 

و استعمار جهانی)انگلیس(است به آتش کشیده خواهد شد.
شیبانی با اشاره به این که بیانیه ای به مناسبت روز دانش آموز قبل از آغاز خطبه های 
نماز جمعه خوانده خواهد شد، خاطرنشان کرد: قطعنامه پایانی راهپیمایی و روز 13 آبان 

در روز جمعه پس از نماز جمعه قرائت خواهد شد. 

سناریوي لیبي در سوریه قابل اجرا نیست
ایرنا: بشار اسد رئیس جمهوري سوریه در گفتگو با شبکه 
یک تلویزیون روسیه، نسبت به حمله احتمالي به کشورش 
هشدار داد و اعالم کرد: سوریه، لیبي نیست و از نقطه نظر 
جغرافیایي، جمعیتي و سیاسي با آن فرق مي کند و هر گونه 
سناریویي شبیه لیبي براي مجریان آن بسیار گران تمام خواهد 

شد.
اسد در گفتگو با کانال یک تلویزیون روسیه، افزود: سناریوي 

لیبي در سوریه قابل اجرا نیست. در کشور ما اقدامات جنگي جریان ندارد، بلکه جنگ 
اطالعاتي به راه انداخته اند.

وي خاطرنشان کرد: سوریه با تمام قوا با این جنگ مقابله مي کند و رسانه هاي خبري 
جهاني صحنه هایي از تظاهرات و زد و خوردها را در سوریه پخش مي کنند و خبرنگاران 

سوري هم تا آنجا که مي توانند پاسخ مي دهند.
اسد با تأکید بر مغرضانه بودن رویکرد رسانه هاي غربي در خبر رساني رویدادهاي 
سوریه، اظهار داشت: آنها به شدت سیاسي شده اند و این مسأله تنها مختص دوره 
بحران نیست و حتي در دوره عادي هم با اهداف و جهت گیري هاي سیاسي خبررساني 
مي کنند. وي افزود: آنها درباره اوضاع سوریه پیش داوري نادرست دارند و موارد متفاوت 

در اوضاع کشور ما را مورد تجزیه و تحلیل عمیق قرار نمي دهند.

دست داشتن برلوسكونی در قاچاق انسان
  

بنابر اطالعاتی که در آخرین گزارش وزارت خارجه آمریکا 
قاچاق  در  برلوسکونی  در سال 2011 درج شده، سیلویو 

انسان دست داشته است.
در آخرین گزارش وزارت خارجه آمریکا به دست داشتن 

نخست وزیر ایتالیا در قاچاق انسان اشاره شده است.
به گزارش روزنامه انگلیسی دیلی میل، بنابر اطالعاتی که در 
آخرین گزارش وزارت خارجه آمریکا در سال  2011 درج 
شده، سیلویو برلوسکونی در قاچاق انسان دست داشته است.

بر اساس این گزارش که بر مبنای اسناد قاچاق انسان در 180 کشور در سراسر جهان به 
دست آمده است و نیز سازمان های مردم نهاد نیز مواردی از اطالعات و مطالعات خود را 

در اختیار قرار داده اند، برلوسکونی به دست داشتن در قاچاق انسان متهم شده است.
از جمله مواردی که در این مورد از قاچاق انسان به آن اشاره شده است می توان به افرادی 
که در میهمانی مشهور برلوسکونی که کریمه المحروق رقاصه مراکشی نیز در آن حضور 

داشته است و نیز تعدادی از افرادی که زیر سن قانونی بودند اشاره کرد.
این در حالی است که به تازگی نیز اخباری مبنی بر هزینه کالن برلوسکونی برای هنرپیشگان 
زن ایتالیایی بار دیگر موضوع رسوایی های اخالقی وی را مرکز توجه قرار داد، به طوری که  

سیاستمداران  مخالف دولت ایتالیا از آن به عنوان اهانت شرم آور برای ایتالیا یاد کردند.

جهان نما 

ناحیه مقاومت شهرکرد گفت: بصیرت   فرمانده 
الزمه خنثی سازی توطئه های دشمنان است.

مهران مرادی در جمع مسئوالن بسیج دانش آموزی 
نوای  داشت:  اظهار  استان  این  سپاه  فرهنگیان  و 
دنیا  همه جای  در  بسیج  تفکر  دلنشین  و  دلنواز 

طنین انداز شده است.
 وی تصریح کرد: این آسایش و امنیتی که ما امروز از 
آن برخورداریم به خاطر فداکاری و از خودگذشتگی 
شهدا و به ویژه شهدای دانش آموز امثال شهید فهمیده، 

مرحمت باالزاده و شهیده سهام خیام است.
افزود: دوران جنگ سخت به سر رسیده و  وی 
دشمنان نظام و انقالب از طریق جنگ نرم علیه 

نسل جوان ما وارد عمل شده اند. 
مرادی بصیرت را ابزار مقابله با جنگ نرم و تهاجم 
فرهنگی دشمن برشمرد و گفت: فضای مجازی، 
ماهواره و محصوالت فرهنگی مبتذل و فاسد از 
که  است  استکبار  فرهنگی  شبیخون  مدرن  ابزار 
دشمن تالش دارد تا با بهره گیری از آن جوانان و 

نوجوانان را از انقالب و راه امام)ره( و شهدا جدا 
و از مسیر انقالب منحرف کند.

کرد:  تصریح  شهرکرد  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
امروزه هر چقدر فرهنگ شهید و شهادت بیشتر 
متعالی  مسیر  یابد  تعمیق  و  ترویج  جامعه  در 

انقالب و نظام اسالمی هموارتر می شود. 
وی اضافه کرد: باید بدانیم که امروزه این نظام امنیت، 
پیشرفت و دستاوردهای خویش را مرهون و مدیون 
شهدا و رهبری های حکیمانه امام خمینی)ره( است 

و تبیین فرهنگ شهادت طلبی در جامعه می تواند در 
خنثی سازی توطئه های جنگ نرم دشمن کارساز و 
مؤثر واقع شود.  مرادی اولویت نخست بسیج و سپاه 
را مقابله با جنگ نرم دشمن عنوان کرد و افزود: به 
منظور مقابله با این جنگ نابرابر باید شاخص های 
سیاسی، معنوی، اعتقادی و فرهنگی مردم به ویژه 

نسل جوان تقویت و ارتقا پیدا کند. 
وی با بیان این که دشمن برای صدمه زدن به این 
نظام مدام در فکر توطئه و حربه است، گفت: برای 

سربلندی در جنگ نرم دشمن باید به سالح ایمان 
و تقوا مجهز شده و دشمن و فتنه های آن را به 

خوبی شناخته و آن را روز به روز رصد کنیم. 
وی تصریح کرد: دشمنان خارجی و معاندان داخلی 
برای براندازی انقالب و نظام اسالمی همیشه در فکر 
طرح و نقش جدید هستند که در این زمینه باید مردم 
به آگاهی کامل رسیده و عالوه بر تقویت بصیرت 
دینی خویش، عقبه شناسی خوبی  از دشمنان داخلی 

و خارجی داشته باشند.

فرمانده ناحیه مقاومت شهرکرد:
بصیرت، الزمه خنثی سازی توطئه های دشمنان است

پیش بینی  گفت:  بختیاری  و  چهارمحال  ورق خودرو  شرکت  مدیرعامل   فارس: 
می شود تـا پایان امسال بیش از 200 هزار تن ورق گالوانیزه خودرو در این کارخانه 

تولید شود.
استان  این  در  ورق خودرو  تولیدات  درصدی  افزایش 90  از  فریدون حمیدی 
خبر داد و گفت: با تالش شبانه روزی مهندسان و کارکنان جوان این کارخانه، 
تولید بزرگ ترین مجتمع ورق خودروی خاورمیانه از 10 متر به 100 متر در هر 
دقیقه افزایش یافت که این موفقیت دستاورد بزرگی در بخش تـولید ورق کشور 

محسوب می شود.
حمیدی تولید سال گذشته این کارخانه را بیش از 30 هزار تن اعالم کرد و گفت: 
در شش مـاهه نخست سال جاری با تالش شبانه روزی این مجموعه 124 هزار تن 

ورق در این کارخانه تولید شده است.
مدیر عـامل کارخانه تولید ورق گـالوانیزه خودروی چهارمحال و بختیاری با بیان 
این که این شرکت نیاز دو گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا را به میزان 85 درصد 
تأمین می کند، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده در پی آن هستیم که در آینده   ای 

نزدیک بتوانیم 100 درصد نیاز این دو شرکت بزرگ کشور را تأمین کنیم.
وی ظرفیت تولید این کارخانه را 400 هزار تن در سال عنوان کرد و افزود: این 

میزان تولید تا سه سال آینده محقق خواهد شد.
حمیدی با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح کیفی محصوالت تولیدی این کارخانه، 
گفت: در حال حاضر شرکت های خودروسازی عراق، پاکستان و افغانستان آمادگی 
خود را برای خرید ورق خودرو این شرکت اعالم و در حال ثبت سفارش هستند.

تا پایان امسال صورت می گیرد؛

تولید 200 هزار تن ورق گالوانیزه خودرو در شهرکرد

بعد از اقامت خاوری در کانادا؛

برادر متهم اختالس سه هزار میلیاردی در آمریكا شناسایی شد

با برگزاری آزمون های صنعت ساختمان و تأیید مراکز فنی و حرفه ای؛

کارگران ساختمانی از بیمه تأمین اجتماعی بهره مند می شوند
وزیر کشور خبر داد:

برگزاری رایانه ای انتخابات شامل خارج از کشور نمی شود
صورت  به  است  قرار  که  نهم  مجلس  انتخابات  انتخابیه  حوزه های  از  درصد   10 گفت:  نجار 

رایانه ای برگزار شود شامل خارج از کشور نمی شود.
مصطفی محمدنجار وزیر کشور که در حاشیه بازدید از هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و 
خبرگزاری ها در پاسخ به این سئوال که آیا برگزاری 10 درصد از انتخابات مجلس نهم که قرار است به 
صورت رایانه ای باشد شامل خارج از کشور نیز می شود؟ گفت: برگزاری رایانه ای 10 درصد از حوزه های 

انتخابیه  انتخابات مجلس نهم، فقط شامل داخل کشور بوده و شامل خارج از کشور نمی شود. 

رئیس سازمان انرژي اتمي خبر داد:
خبرهاي خوش هسته اي در آینده اي نزدیك

ایرنا: رئیس سازمان انرژي اتمي با بیان این که بخش هاي مختلف این سازمان همچنان فعال و با قدرت به 
کارهاي خود ادامه مي دهند، گفت: در آینده نزدیک خبرهاي خوش هسته اي در راه خواهد بود.

فریدون عباسي پس از پایان جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران افزود: با وجود تحریم ها کارها در 
بخش صنعت صلح آمیز هسته اي کشور به خوبي پیش مي رود و تحریم ها نه تنها صنعت هسته اي 
کشور، بلکه هیچ یک از فعالیت هاي مختلف در جمهوري اسالمي ایران را متوقف نکرده است. عباسي 
از ارائه جزئیات مربوط به خبرهاي خوش هسته اي که به گفته وي در آینده نزدیک اعالم خواهد شد 

خودداري کرد. 

افزایش وام قرض الحسنه ازدواج ابالغ شد
مهر: بانک مرکزی افزایش وام قرض الحسنه ازدواج از 2/5 میلیون تومان به سه میلیون تومان برای هر 

یک از زوجین را به 10 بانک کشور ابالغ کرد. 
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: این بانک طی بخشنامه ای مصوبات یک 
هزار و یکصد و سی امین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 1390/7/26 را جهت اجرا به بانک های ملی 
ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، کشاورزی، مسکن، رفاه کارگران، قرض الحسنه مهر و شرکت 
دولتی پست بانک ابالغ کرد. در این بخشنامه آمده است: از تاریخ 1390/8/1 سقف فردی تسهیالت 

قرض الحسنه ازدواج از 25 میلیون ریال به 30 میلیون ریال برای هر یک از زوجین افزایش می یابد. 
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زاینده رود
میزان صادرات در مقایسه با سال گذشته 47درصد 
افزایش یافته، بنابراین نباید شاهد رشد 245درصدی 

واردات به کشور باشیم.
رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان در مراسم 
گفت:  اصفهانی  نمونه  صادرکننده   40 از  تقدیر 
نداشتن حمل و نقل ریلی یکی از معضالت تولید 
و صادرات استان است که باید این مسأله به زودی 

حل شود.
شدن  ضایع  به  اشاره  با  سهل آبادی  عبدالوهاب 
حقوق تولیدکننده در این شرایط گفت: اگر بتوان 
کرد  تولید  کشور  داخل  در  خوب  محصول  یک 

ولی مشابه آن محصول از خارج وارد کشور شود، 
اجحاف در حق تولیدکنندگان است.

سال  با  مقایسه  در  صادرات  میزان  وی،  گفته  به 
گذشته 47 درصد افزایش یافته در حالی که شاهد 

رشد 245 درصدی واردات به کشور هستیم.
پنج  افزایش  را  بازرگانی  اتاق  وظیفه  آبادی  سهل 
 هزار تا شش هزار کارت بازرگانی به 200 هزار تا
دانست و گفت: کاهش  موفق  بازرگان  300 هزار 
واردات، همدلی و مشارکت، ارائه مشاوره و تقویت 
در  مؤثر  عوامل  از  بین المللی  صادرات  از  بیمه ای 

تقویت تولید داخلی و صادرات است.
وی اظهار داشت: در آیین تجلیل از صادرکنندگان 

نمونه استان اصفهان از بین 72 شرکت داوطلب بر 
اساس شاخصه های گوناگون و با نظارت کارشناسان 
هشت اداره مسئول در این زمینه، 22 شرکت به عنوان 

نمونه و 18 شرکت قابل تقدیر شناخته شدند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  ادامه  در 
استان، ارزش صادرات اصفهان در سال گذشته را 
یک میلیارد و 230 میلیون دالر اعالم کرد و گفت: 
در شش ماهه اول امسال تا حدودی به اندازه کل 

سال گذشته صادرات داشتیم.
به گفته مظفر انصاری در اصفهان هشت هزار و 500 
کارخانه مشغول فعالیت هستند که موتور محرک 

آنها صادرات است.

در  کشور  فوالد  درصد  تولید 60  به  اشاره  با  وي 
نوع  قالب 172  استان در  اصفهان گفت: صادرات 

کاال به 51 کشور جهان انجام مي شود.
رشد 62 درصدی صادرات اصفهان

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
غیرنفتی  صادرات  درصدی   47 رشد  از  همچنین 
کشور خبر داد و گفت: طبق آمار به دست آمده سهم 

استان اصفهان در این جهش 62 درصد بوده است.
مظفر انصاری با اشاره به وضعیت استان بیان داشت: 
در سال های اخیر استان اصفهان در زمینه صادرات 
و در عرصه های مختلف افزایش چشمگیری پیدا 

کرده است.

رئیس خانه صنعت و معدن استان  انتقاد کرد:

رشد 245 درصدی واردات، اجحاف به تولیدکننده است

زاینده رود

افتتاح نخستین پایانه صادراتی کشور در اصفهان به انتظار 
هشت ساله تجار برای صادرات کاالهای کم حجمی مانند 

طال، فرش دستبافت و صنایع دستی پایان داد.
بار هوایی کشور  پایانه صادرات  نخستین  برای ساخت 
»کارگو ترمینال« در اصفهان که  دو هزار و 500 مترمربع 
زیربنا دارد، بیش از  11 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و 
این پایانه صادراتی شامل انبار عمومی، دو سردخانه، پنجره 

واحد تجاری و گمرک مستقل می باشد. 
صادرات اصفهان؛ کاالهای کم حجم و با ارزش 

در این مراسم رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان افتتاح کارگو ترمینال را نقطه عطفی در صادرات 
کشور و استان دانست و گفت: با توجه به این که ظرفیت 
استان در صادرات کاالهای کم حجم و با ارزش است، 
ضرورت داشت که هرچه سریع تر این پروژه در عرصه 
صادرات اجرایی شود. مظفر انصاری افزود: برای استفاده 
هر چه مفیدتر از این طرح، احداث هرچه سریع تر چارت 

هوایی کارگو ترمینال در اصفهان بسیار ضروری است.
وی از استقبال تمام مسئوالن، تشکل ها، صادرکنندگان 
و تولیدکنندگان از این پروژه خبر داد و گفت: صادرات 
داروی شفا بخش اقتصاد آینده کشور است و در شش 
ماهه گذشته بیش از 235 تن بار هوایی از استان اصفهان 

صادر شده است. 
فرش  و  دستی  صنایع  طال،  هوایی  صادرات 

دستبافت 
این مدت 4/7 تن طالی  در  انصاری  گفته  به  همچنین 
ساخته شده، بیش از 20 تن صنایع دستی، 18 هزار تن 
محصوالت کشاورزی و هشت تن فرش دستبافت و ... 

میزان صادرات استان از طریق مسیر هوایی بوده است.
وی که معتقد است اگر در گذشته شرایط برای اجرای 
صادرات در استان اصفهان فراهم شده بود، اکنون شاهد 
چندین برابری میزان صادرات بودیم گفت: احداث تمام 
بخش های پروژه کارگو ترمینال اصفهان برای نخستین بار 

از سوی بخش خصوصی حمایت شده است.
وی ساخت این ترمینال را فرصت مناسبی برای صادرات 
استان های همجوار دانست و گفت: 70 متر فاصله دسترسی 
به باند کارگو ترمینال، یکی از ویژگی های منحصر به فرد 

این طرح است. 
معدلی برای صادرات نداریم

انصاری با بیان این که به دلیل نبود ترمینال هوایی تاکنون 
معدلی برای صادرات نداشته ایم گفت: یکی از مسایلی که 
باید در این راستا مورد توجه قرار داد ایجاد چارت هوایی 

کارگو ترمینال است.
نقطه  را  رقابت  نیز  ایران  تجارت  توسعه  رئیس سازمان 

کلیدی در موفقیت تجارت خواند و گفت: این پیشرفت 
 فقط در سایه اصالح فرایندها و تسهیل تجارت تحقق
می یابد. حمید صافدل تجارت را موتور محرکه تولید نامید 
و ادامه داد: فرایند تولید و تجارت به عنوان دو موضوع در 
هم تنیده شده و باید شرایطی را فراهم کنیم که حاصل 
دست رنج کشاورزان، صنعتگران و ... به تمام نقاط دنیا 

صادر شود.
زیر ساخت های تجارت هموار نیست

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، افزود: فراهم شدن زیر 
ساخت ها از جمله بانک ها، اینترنت، حمل و نقل و ... که 
در ارتباط با توسعه تجارت شکل می گیرد موجب تسهیل 

و ارزان تر شدن تجارت می شود.
وی با اشاره به افزایش سهم صادرات استان اصفهان در 
هایی همچون  پروژه  افتتاح  گفت:  مختلف  های  بخش 
پایانه صادرات بار هوایی در اصفهان همراه با پروژه های 
مکملش از جمله چارتر هوایی موجب ارتقاء، موفقیت و 

توسعه صادرات استان خواهد شد.
های  زیرساخت  توسعه  کنار  در  کرد:  اضافه  صافدل 
زودبازده،  های  بنگاه  توانمندسازی  به  توجه  تجارت، 
آموزش و حضور در بازاریابی ها ضروری است که در 

نهایت موجب تسهیل تجارت با حداقل هزینه ها و در 
کمترین زمان ممکن می شود.

میلیون   ۳۰۰ و  میلیارد  یک  گذاری  سرمایه 
تومانی 

کنندگان  صادر  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  دبیر  گفته  به 
تولیدات کشاورزی استان اصفهان برای اجرای این طرح، 
تومان کمک  میلیون  ایران 200  تجارت  توسعه  سازمان 
تومان،  میلیون   500 اصفهان  استانداری  همچنین  کرده 

اتاق بازرگانی استان اصفهان 300 میلیون تومان، اتحادیه 
کشاورزی محصوالت  صادرکنندگان  و   تولیدکنندگان 
200 میلیون تومان و سازمان بازرگانی هم 200 میلیون 
تومان سرمایه گذاری کرده اند. همتی خواستار برقراری 
 چارتر بار هوایی اصفهان با مدیریت فرودگاه به عنوان حلقه
تکمیل کننده نخستین پایانه صادرات بار هوایی کشور شد 
و گفت: اختصاص یارانه و کارشناسی بازاریابی و بازار از 

جمله مؤلفه های تکمیل کننده این طرح است. 

اقتصاد

گزارش

بازار روز
سیر چینی، سیری چند؟

همزمان با برداشت محصول سیر داخلی و به بهانه 
قیمت  ارزان  چینی  سیر  هجوم  واردات،  ممنوعیت 
نداشته، در  قاچاق موجب شد سیر داخلی خریدار 

انبارها جوانه زده و فاسد شود.
سیر  تولید کنندگان  صنف  نماینده  رشیدی  محسن 
گفت: هجوم سیر چینی قاچاق همزمان با برداشت 
انبارها  در  داخلی  سیر  شد  باعث  داخل  محصول 
نماینده  باشد.  نداشته  خریداری  هیچ  و  زده  جوانه 
سیر  که  زمانی  افزود:  سیر  تولید کنندگان  صنف 
داخلی به قیمت سه هزار تومان بود عده ای سودجو 
با قاچاق سیر به کشور آن را کیلویی 1700 تومان 
فروختند و سیر تولید کنندگان داخل در انبارها فاسد 

شد.
وی با بیان این که سیر جزو اولین محصوالتی بود 
ثبت  ممنوعیت  کشاورزی  جهاد  وزارت  توسط  که 
بحث  می آید  نظر  به  گفت:  اعالم شد،  آن  سفارش 
عنوان  به  محکم  قانون  نبودن  کنار  در  ممنوعیت 
دستاویز و بهانه ای برای سود بیشتر سودجویان شده 

است.
موضوع  طرح  با  معمول  طور  به  افزود:  رشیدی 
محصوالت  مورد  در  ویژه  به  کاال  ورود  ممنوعیت 
کشاورزی قیمت آن در بازار باال رفته و در این زمان 
ندارند،  واردات  اجازه  رسمی  صورت  به  تجار  که 
مافیای واردات دست به کار شده و به صورت غیر 

رسمی و قاچاق از مرزها وارد کشور می کنند.

واریز یارانه 45500 تومانی 
از  نفر  هر  ازای  به  ماه  آبان  تومانی   45500 یارانه   
ساعت 24 دیشب به حساب سرپرستان خانوار واریز 

شد و از امروز صبح قابل برداشت خواهد بود.
یارانه نقدی آبان ماه به میزان هر نفر 45500 تومان 
مربوط به مرحله نهم بدون تغییر نسبت به ماه گذشته 

به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.
تاکنون  ها  یارانه  قانون هدفمندی  اجرای  ابتدای  از 
و با احتساب یارانه آبان ماه در 9 مرحله و 11 ماه 
بیش از 36 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به بیش 
نفر  ایرانی پرداخت شده است و هر  میلیون  از 73 
نیز در این مدت حدود 500 هزار تومان یارانه نقدی 

گرفته است.

کم ارزش ترین ریال تاریخ 
ثبت شد

بازار  در روزهای گذشته چند رکورد بی سابقه در 
آزاد ارز به ثبت رسید. بر اساس آن، روز یکشنبه نرخ 
هزار  به 13  ایران  ریال  برابر  در  کانادا  دالر  برابری 
آمریکا  دالر  هر  نیز  شنبه  روز  رسید.  ریال   200 و 
در برابر 13 هزار و 30 ریال مبادله شد تا باالترین 
ثبت آمریکا  دالر  برابر  در  ایران  ریال  مبادله   نرخ 

شود.
نیز، یکصد  همچنین در میان ارزهای معتبر آسیایی 
شد  تقویت  هم  باز  ایران  ریال  مقابل  در  ژاپن  ین 
این  که  رسید  ریال   50 و  هزار   17 به  آن  بهای  و 
نرخ تاکنون بی سابقه بوده است. درهم امارات هم 
هر  زد.  رقم  ریال  برابر  در  را  قیمت خود  بیشترین 

درهم سه هزار و 580 ریال بود.
به  هم  اروپایی  یوروی  و  پوند  برابر  در  ایران  ریال 
ضعیف ترین جایگاه خود رسید. به طوری که روز 
شنبه رکورد قیمتی 18 هزار و 380 ریالی یورو ثبت 
شد و یکشنبه هم اوج قیمتی 20 هزار و 950 ریال 

پوند انگلیس حاصل شد.
بدین ترتیب ریال ایران به پایین ترین سطح ارزش 
آسیا  و  اروپا  آمریکا،  مهم  ارزهای  برابر  در  خود 
رسیده است. این در شرایطی است که حفظ ارزش 
هر  مرکزی  بانک  اصلی  وظایف  از  یکی  ملی  پول 
بانک  تاکنون  ولی  است  ایران  جمله  از  کشوری 
پول  ارزش  حفظ  برای  را  ای  برنامه  ایران  مرکزی 

ملی کشور اعالم نکرده است.

دالر، طال را مهار کرد
روز   10 طی  دهد  می  نشان  طال  بازار  به  نگاهی   
گذشته قیمت طال در بازار جهان سیر رو به رشدی 
پیدا کرده است به طوری که هر گرم طالی 24 عیار 
در این دوره از حدود 51 دالر به 56 دالر افزایش 
پیدا کرده که نشان از رشد 10 درصدی قیمت این 

فلز گران قیمت در یک دوره 10 روزه است.
اما در بازار دالر روایت دیگری حاکم است. نگاهی 
از  بعد  دهد  می  نشان  یورو  با  دالر  برابری  نرخ  به 
یک دوره کوتاه رشد ارزش دالر از روز 12 مهرماه 
برابر  در  دالر  ارزش  افت  شاهد  دسامبر(،  )چهارم 
در  که  حالی  در  ایم  بوده  اروپایی  واحد  پول  این 
رشدی  با  ایران  بازار  در  دالر  قیمت  دوره  همین 
 معادل هشت درصد مواجه شده، هر دالر آمریکا از
حدود 1205 تومان در 12 مهرماه به 1301 تومان در 

هشت آبانماه افزایش پیدا کرده است.
فضای ارزش دالر در بازار جهانی و طال به خوبی 
نشان می دهد که آنچه در بازار داخلی در حال وقوع 
بازار  تحوالت  از  تابعی  تمامی  به  تواند  نمی  است 
جهانی باشد ولی آیا می توان این مسأله را به معنی 

مدیریت بانک مرکزی بر بازار دانست؟
بانک  البته  داد  منفی  جواب  باید  نیز  زمینه  این  در 
بازار  در  است  توانسته  سال  ابتدای  از  مرکزی 
اختیار  در  را  بازار  کامل  مهار  ولی  باشد  تأثیرگذار 
نشان است  افتاده  اتفاق  امروز  تا  آنچه  و   نداشته 
می دهد بانک مرکزی به جای مدیریت بازار در این 
فضا به عنوان یک فعال حضور پیدا کرده است و در 
همین راستا با االکلنگ بازی کردن با قیمت عرضه 
سکه بانکی و دالر رسمی، به نوعی حرکت کرده که 
متقاضیان ورود به این دو بازار را همچنان در صف 

خرید سکه و دالر بانک های کشور نگه دارد.

پس از هشت سال انتظار آغاز شد:

صادراتکمحجماصفهانازنخستینپایانههواییکشور

 صادرات داروی
شفا بخش اقتصاد 
آینده کشور است 
و در شش ماهه 
 گذشته بیش از

2۳۵ تن بار هوایی 
از استان اصفهان 
صادر شده است

پیام وزیر نیرو به نمایندگان چهارمحال و بختیاري؛

مطالبات حوزه آب را دنبال خواهیم کرد
ایسنا: نماینده مردم شهرستان هاي اردل، فارسان، کیار و 
به قول هایي که در  با توجه  کوهرنگ در مجلس گفت: 
گذشته داده شده اما اجرا نشده نمي توان به قول شفاهي 

اکتفا کرد.
نوراله حیدري افزود: وزیر نیرو به مجمع نمایندگان استان 
پیغام داده است که عالوه بر این که بحث انتقال آب بن، 
بروجن را نهایي و اجرایي کرده و اعتبار براي آن تخصیص 

داده خواهد شد، بقیه مطالبات شما را نیز دنبال خواهیم کرد.
وي بابیان این که هنوز قول قطعي وزیر نیرو گرفته نشده است، تصریح کرد: مجمع 
نمایندگان استان قرار است نشست هایي دو جانبه با وزیر نیرو داشته باشند که از 
تعیین شده است  این نشست ها  براي برگزاري  نمایندگان پیش شرط هایي  طرف 
زیرا با توجه به قول هایي که در گذشته داده شده اما اجرا نشده نمي توان به قول 
شفاهي اکتفا کرد. حیدري اعالم کتبي مطالبات استان در حوزه آب از سوي وزیر 
نیرو را خواستار شد و اظهار داشت: منتفي و مسدود شدن تونل هاي گالب یک و 
دو، منتفي شدن تونل بهشت آباد به طور کامل و نیز منتفي شدن تخصیص و برداشت 
آب لردگان، رفسنجان از مهم ترین مطالباتي است که پیش شرط برگزاري نشست 

نمایندگان استان با وزیر نیرو است.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک چهارمحال و بختیاري اعالم کرد:

استان در صدور اسناد تك برگ دوم شد
مهر: مدیر کل ثبت اسناد و امالک چهارمحال و بختیاری 
گفت: چهارمحال و بختیاری در بین استان های کشور رتبه 

دوم صدور اسناد مالکیت تک برگ را کسب کرده است.
سیدمهدی هاشمی با اشاره به این که از زمان آغاز صدور 
تا  کشور  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  در  برگ  تک  سند 
پایان شهریور ماه امسال، تعداد هفت هزار و 58 سند تک 
برگ در ادارات این استان صادر شده، اظهار داشت: از این 

تعداد سند چهار هزار و 883 برگ سند در شش ماهه نخست سال جاری صادر 
شده است.

وی تعداد خالصه معامالت ثبت شده شش ماهه اول سال جاری در دفاتر امالک 
استان را ده هزار و 125 مورد بیان کرد و افزود: این میزان ثبت معامالت در نیمه 
داشته  رشد  درصد   12/4 گذشته  سال  مشابه  دوره  به  نسبت  جاری  سال  نخست 

است.
مدیر کل ثبت اسناد و امالک چهارمحال و بختیاری پاسخ به استعالمات و اعالم 
وضعیت امالک ثبت شده و در جریان ثبت را در شش ماهه اول سال جاری 16 
هزار و 62 مورد استعالم عنوان کرد و بیان داشت: این تعداد استعالم در مدت مشابه 

سال گذشته 12 هزار و 518 مورد بوده است.

مدیر کل حراست چهارمحال و بختیاري:

مسئوالن حراست باید یك شغله باشند
 

گفت:  بختیاري  و  چهارمحال  حراست  کل  مدیر  ایسنا: 
کار  محیط  کردن  مهیا  و  ها  حریم  حفظ  برای  حراست 
در  سالمت  حفظ   وی  است.  کردن  کار  بهتر  برای 
جامعه اداري در چهار چوب قانون را بر عهده حراست 
دانست و اظهار داشت: کار حراست به طور کامل شفاف 
را  امور  دیگر  در  تجسس  حق  عنوان  هیچ  به  و   است 

ندارد.
این مقام مسئول با تأکید بر یک شغله بودن مسئوالن حراست تصریح کرد:  طبق 
قانون مسئوالن حراست در محیط های بزرگ باید یک سمت داشته باشند ولی در 
محیط های کوچک که نیاز است نیروها داری چند سمت باشند، می توانند سمت 

دیگری نیز  داشته باشند.
به گفته وي، حراست باید یک مکان جدا در اداره داشته باشد تا بتواند در جهت 

حفاظت از اسناد و اطالعات کارایی الزم را دارا باشد.
به اهمیت وجود  با اشاره  این جلسه  نیز در  استان  رئیس جهاد دانشگاهي واحد 
حراست در این نهاد انقالبي افزود: در مورد حراست دو نگاه وجود دارد یکی نگاه 
مدیر و دیگری نگاه کارکنان است، البته نگاه به حراست و کارمندان به این قسمت 

مناسب نبود که خوشبختانه امروزه این نگاه از بین رفته است.

چهارمحال و بختیاري

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: همزمان 
با آغاز پنج ماهه سرد سال، مصرف گاز طبیعی در 
بخش خانگی در هفته ابتدایی آبان ماه  جاری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته در این استان 20 درصد 

رشد داشته است.
مرتضی طغیانی اظهار داشت: با آغاز سرما به طور 
طبیعی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و مناطق 

سردسیر با تغییر و رشد بیشتری روبه رو می شود.
را  خانگی  بخش  در  گاز  مصرف  بیشترین  وی 
سردسیر  مناطق  به  مربوط  اصفهان  استان  در 
و  کرد  عنوان  فریدونشهر  و  داران  شهرستان های 
افزود: شهرستان های گلپایگان، سیمرم و خوانسار 
در ردیف های بعدی مصرف گاز طبیعی قرار دارند.

به  اشاره  با  اصفهان  استان  گاز  مدیرعامل شرکت 

این که از ابتدای آبان ماه جاری مصرف گاز در بخش 
خانگی در سراسر کشور اوج گرفته است، افزود: 
طی این مدت مصارف گاز طبیعی در کل کشور 
نسبت به مشابه سال  گذشته 34/5 درصد رشد داشته 

است.
بخش  در  طبیعی  گاز  مصرف  خصوص  در  وی 
خانگی طی هفت ماهه نخست سال جاری در استان 
اصفهان، بیان داشت: در این مدت میانگین مصرف 

در حدود 10 درصد با کاهش روبه رو بوده است.
طغیانی افزود: در هفت ماهه نخست امسال مصارف 
گاز در بخش صنعتی در استان اصفهان بین 7 تا 10 

درصد رشد داشته است.
وی تأکید کرد: امسال با آغاز پنج ماهه سرد سال 
قیمت گاز طبیعی برای مصارف بخش خانگی و 
صنعتی تغییر نمی کند و قبوض مشتریان با نرخ های 

قبلی محاسبه خواهد شد.
»مدیریت  جایزه  حائز  اصفهان  گاز  شرکت 

سالمت اداري« در کشور شد
وی درباره درخشش شرکت گاز استان اصفهان در 
نخستین دوره نظام ارزیابي سالمت اداري، گفت: 
استان  دولتي  شرکت  تنها  عنوان  به  شرکت  این 
اصفهان حائز جایزه »مدیریت سالمت اداري« در 

سطح کشور شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت: در 
جشنواره مدیریت سالمت اداری که به همت قوه 
قضائیه و وزارت دادگستري برگزار شده بود این 
شرکت به عنوان سازمان پیشرو در مدیریت سالمت 

اداري شناخته شد.
وی افزود: در کل کشور پنج شرکت دولتی به عنوان 
شرکت های برتر حائز جایزه مدیریت سالمت اداری 
شدند که در استان اصفهان شرکت گاز استان بین 
ارگان های دولتی این رتبه را به خود اختصاص داده 

است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد:

رشد 20 درصدي مصرف گاز در یك هفته 

کارگوترمینالاصفهانبعدازهشتسالبهبارنشست
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان تولیدات کشاورزی استان اصفهان گفت: هشت سال 
طول کشید تا پروژه کارگو ترمینال اصفهان به سرانجام برسد و امیدواریم با حذف بوروکراسی های 

اداری در حوزه صادرات شاهد رکوردهای تازه ای در بخش صادرات باشیم.
احمدرضا همتی این پروژه را بهترین نمونه تعامل بخش دولتی و خصوصی دانست و گفت: این طرح 
مدت زمانی به طول می انجامد که به طور کامل راه اندازی شود چرا که هم اکنون بخشی از پروژه 
کارگو ترمینال در فضای دو هزار متر شامل یک سوله سه قسمتی، انبار سوله به ظرفیت ۵۰۰ تن و 

دو سردخانه زیر صفر و باالی صفر درجه آماده شده است.
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اصفهان  شهرداري  معماري  و  شهرسازي  معاون 
بازنگري  با طرح  توسعه شهر همسو  اهمیت  بر 
طرح  در  داشت:  اظهار  و  کرد  تأکید  تفصیلي 
به  توجه  معابر،  سازي  مناسب  جدید  تفصیلي 
اصلي  موارد  جزء  شهر  محدوده  و  ارتفاعات 
عمده  نیازهاي  آن  پیاده سازي  با  که  گرفته  قرار 

شهروندان پاسخ داده مي شود.
به گزارش روابط عمومي شهرداري اصفهان، مسعود 
نریماني با بیان مطلب فوق گفت: در کالنشهرها دو 

موضوع توسعه و گسترش شهر جایگاه ارزشمند و 
فراملي دارد، در اصفهان نیز با الحاق چند روستا و 
شهرک به اصفهان محدوده شهر با مساحت 19 هزار 
و 600 هکتار به تصویب رسید و مجموعه آن کمتر 

از 20 هکتار برآورده شده است.
وي با اشاره به این که پس از تعیین تکلیف محدوده 
شهر اصفهان مي توان در طرح تفصیلي جدید به 
فکر ارتقا فرهنگ شهر و بخش هاي الحاق شده 
به آن بود، افزود: در طرح تفصیلي جدید به شبکه 

معابر توجه ویژه شده اما در عین حال سعي بر 
این بوده که در گذر بندي ها تغییرات شدید نباشد 

تا بتوانند نیازها را پاسخ دهد.
اصفهان  شهرداري  معماري  و  شهرسازي  معاون 
شهر  حاشیه  گذشته  سال   15 در  کرد:  تصریح 
مقداري گسترش داشت که اجتناب ناپذیر بود اما 
در طرح جدید نگاه افزایشي به محدوده، معابر و 

ارتفاعات شهر نشده است.
نریماني با اعالم این که دفتر مناسب سازي شهر 

چهار ماه قبل در معاونت شهرسازي تشکیل شد، 
اظهار داشت: مناسب سازي شهر براي معلوالن یا 
افراد کم توان جسمي در اولویت طرح تفصیلي 
قرار دارد و از دو سال گذشته اقداماتي از سوي 
شهرداري در این بخش صورت گرفته که مناسب 
از جمله  افراد  این  براي  کتابخانه مرکزي  سازي 
این فعالیت ها بود که یک ماه قبل توسط یک فرد 
ناظر و مشاور  توان جسمي که خود طراح،  کم 

طرح بود، انجام شد.

نرخ امید به زندگی مردان استان 73/7 سال است
ــرخ امید به زندگی مردان را  مهر: محمدناظمي اردکاني ن
ــط 71/7 سال و در استان اصفهان را 73/7  به طور متوس

سال دانست.
ــورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی  ــتین ش وي در نخس
ــور را  ــتان افزود: نرخ امید به زندگی در بین زنان کش اس
ــال اعالم و گفت: این نرخ در استان اصفهان  نیز 73/6 س

75/7 سال است.
ناظمي با بیان این که دالیل طالق در کشور ثبت نمی شود، گفت: دنبال هستیم تا در 
آینده با ایجاد فرمت هایی بتوان دالیل طالقها را نیز ثبت و بر روی آن تحلیل انجام 
داد. در ادامه رئیس سازمان ثبت احوال، ارائه شناسنامه مکانیزه را از اقدام های انجام 
شده در این سازمان اعالم کرد و گفت: باید به روند صدور شناسنامه مکانیزه شتاب 
ــتری دهیم.رئیس سازمان ثبت احوال کشورتصریح کرد: برای فراخوان و صدور  بیش
ــنامه مکانیزه و تعویض شناسنامه ای به اعتبار و تجهیزات سنگینی نیاز است.  شناس
ــمند تبدیل  ــی با بیان این که در آینده کارت ملی به کارت ملی هوش ــی اردکان ناظم
می شود، گفت: در کارت ملی هوشمند عالوه بر این که سازمان ثبت احوال می تواند 
از ظرفیت آن برای شناسایی استفاده کند کلید ورود به دولت الکترونیکی نیز خواهد 
ــمند هفت خدمات پیشتبانی  بود. وی گفت: در مرحله اول صدور کارت ملی هوش

شده که دستگاه های مختلف می توانند از ان استفاده کنند.

خودروی کارمندان دانشگاه هنر نایین واژگون شد
زاینده رود

 فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: طی یک حادثه 
ــی خودروی حامل  ــی در یکی از محورهای ارتباط رانندگ

کارمندان دانشگاه هنر نایین اصفهان واژگون شد.
محمدعلی یوسلیانی اظهار داشت: در پی تماس تلفنی با مرکز 
فوریت های پلیسی 110 از یک مورد وقوع حادثه واژگونی در 
ـ نایین ماموران این فرماندهی سریع به  کیلومتر 10 محور اصفهان 

محل اعزام شدند. وی افزود: در بررسی صورت گرفته مشخص شد در این حادثه یک دستگاه 
 خودروی ال 90 که حامل کارمندان دانشگاه هنر نایین بود پس از انحراف از جاده واژگون 

شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان نایین ادامه داد: در این حادثه راننده به همراه سه نفر از سرنشینان 
خودرو به شدت مجروح شده بودند که هر چهار نفر به بیمارستان منتقل شدند، اما یکی 
از مجروحان در مسیر انتقال و یکی دیگر هم در بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده 
جان خود را از دست داد. وی افزود: یکی از کشته شدگان حادثه استاد دانشگاه هنر نایین 

به نام »اکبر ـ  جامع طحاف« بود.
ــاس اعالم نظر کارشناس تصادفات در صحنه، عدم  یوسلیانی گفت: علت حادثه براس
ــط راننده و سرانجام انحراف از جاده بوده  توجه به جلو، ناتوانی در کنترل خودرو توس

است.

مشكالت  بنزین 700 تومانی
ــازمان تاکسیرانی شهرستان اصفهان گفت:  معاون اجرایی س
ــرویس های مدارس با بنزین 700 تومانی  ــد س اگر قرار باش
ــرویس های  ــود خودرو برای فعالیت در بخش س انجام ش

مدارس با کمبود مواجه می شود.
ــان، رمضان  ــهرداری اصفه ــط عمومی ش ــل از رواب ــه نق ب
ــوخت، ستاد  ــت: متولی کارت س ــگری نژاد اظهار داش عس
ــوخت کشور است و آنها سوخت  مدیریت حمل ونقل و س

ــازمان تاکسیرانی مکاتبات و  ــرویس های مدارس را آزاد اعالم کرده اند. وی افزود: س س
ــتاد حمل ونقل و  ــتانی، راهور، س پیگیری های زیادی را در این خصوص با مدیران اس
ــته ولی این مکاتبات نتیجه ای نداشته است. معاون اجرایی سازمان  سوخت کشور داش
تاکسیرانی شهر اصفهان تصریح کرد: اگر قرار باشد سرویس های مدارس با بنزین 700 
ــرخ جابه جایی افزایش یابد ولی  ــل دانش آموزان را انجام دهند باید ن تومانی حمل ونق

مدیران شهری با این افزایش مخالف هستند چرا که مردم توانایی پرداخت را ندارند.
وی گفت: با اجرای طرح  یک نوبته شدن، تعداد دانش آموزان در نوبت صبح افزایش یافته 
ــبب کمبود خودرو برای فعالیت در بخش سرویس های مدارس شده  و این موضوع س
است. عسگری نژاد با تاکید بر مشکالت موجود در بخش سرویس های مدارس تصریح 
ــکالت رانندگان خودرو های شخصی فعال در بخش  ــوخت مش کرد: افزایش قیمت س

سرویس مدارس را افزایش داده است و این افراد با کمبود سوخت مواجه هستند.

تلنگر

حوادث

فاصله زماني مبدأ تا مقصد نصف شده است

BRT،تكنولوژيکهبهسالمت
شهروندانمياندیشد

معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان تأکید کرد:

توسعه شهر همسو با طرح بازنگري تفصیلي پلیس دوچرخه سوار 
راه اندازی شد

اصفهان  شهرستان  راهور  پلیس  رئیس  فارس: 
در  دوچرخه سوار  پلیس  راه اندازی  و  استقرار  از 
محدوده چهار باغ و میدان امام )ره( اصفهان خبر 

داد.
حسین غالمی با اشاره به این که برای اعمال قانون 
در محدوده پر تردد میدان امام حسین)ع(، چهارباغ 
و میدان امام )ره( بعضا دچار مشکل بودیم، اظهار 
از دوچرخه و  استفاده  داشت: در راستای فرهنگ 
پلیس  هوا  آلودگی  و  صوتی  آلودگی  کاهش  نیز 
تصمیم  اصفهان  شهرستان  رانندگی  و  راهنمایی 
محدوده  این  در  را  دوچرخه سوار  پلیس  گرفت 
تا  کرد:  عنوان  ادامه  در  کند.وی  راه اندازی  پرتردد 
این دو محدوده  پلیس راهور در  از  نفر  کنون 20 

مشغول به فعالیت شده اند.
از  هدف  اصفهان  شهرستان  راهور  پلیس  رئیس 
تحرک  ایجاد  را  دوچرخه سوار  پلیس  راه اندازی 
نظم  برقراری  اجرای  در  تسریع  نیز  و  پویایی  و 
باغ  چهار  ترافیک  سنگین  محدوده  در  امنیت  و 

 برشمرد.
نباید سنت های دینی

 به خرافات آلوده شوند
امام جمعه نطنز گفت: اجرای مناسک دینی همچون 
مواظب  باید  و  است  پسندیده  بسیار  قربانی کردن 
بود سنت های دینی به خرافات آلوده و در مسیری 

غلط اجرا شوند.
ستاد  جلسه  در  طاحوني  علیرضا  االسالم  حجت 
مذهبي  مناسبت هاي  به  فرهنگي  شئون  ساماندهي 
عرفه  دعاي  برگزاري  در  افزود:  نطنز  شهرستان 
مهم  بسیار  مداحان  توسط  دعا،  خواني  صحیح 
است چرا که صحیح نخواندن دعا هم حال معنوي 
مخاطب را از بین مي برد و مدیریت شما را هم زیر 
سئوال مي برد. وی با اشاره به مناسک قرباني همزمان 
با عید قربان در تمام شهرهاي ایران اظهار داشت: 
این کار، کار بسیار پسندیده و سنت ارزشمند دیني 
این سنت  ناکرده  بود خداي  باید مراقب  اما  است 

آلوده به خرافات و بعضي حواشي غلط، نشود.

گزارش

:BRT اما بشنویم از مضرات
یا  یزدآباد  پل  احمدآباد-  فلکه  ایستگاه  نظیر  ایستگاه ها  برخي   BRT خطوط  راه اندازي  زمان  از 
ایستگاه میدان انقالب- باسکول حذف شده و این امر راه بسیاري از شهروندان را براي رسیدن 
به مقصدشان بسیار دور کرده است. از طرفي استقرار بسیاري از اتوبوس هاي بسیاري از مسیرها در محل 
استفاده ابتدایي واقع در خیابان هزارجریب سبب ترافیک سنگین در این خیابان شده است. همچنین 
از ساعت 18 مسیر فلکه ارتش از میدان آزادي با ترافیک سنگین مواجه مي شود چرا که این خیابان با 
الین بندي نصف شده و گنجایش حجم عظیم خودرو را ندارد. با وجود اتوبوس هاي شیک و عظیم BRT باز 
هم خیل عظیم جمعیت ایستاده در راهروي اتوبوس هنوز هم مشاهده مي شود. که حل این معضل ازدیاد 

تعداد این اتوبوس ها را مي طلبد.

 
الدن سلطانی

ــا   راه اندازي اتوبوس هاي تندرو یا همان BRT یکي از  ب
آرزوهاي مردم اصفهان که رسیدن سریع به مقصد مي باشد 
ــت. وقتي خط ترمینال صفه- ملک شهر  ــده اس برآورده ش
ــمت عمده  ــد همه بر این باور بودند که قس راه اندازي ش
ــریع مردم حل شده  ــکالت نظیر به مقصد رسیدن س مش
ــت. چرا که این خط از جنوب اصفهان حرکت مي کرد  اس
ــهر و نقاط پرتردد مي گذرد تا به شمال یعني  و از مرکز ش
ــیر این اتوبوس ها از نقاط  ملک شهر مي رسید و چون مس
ــهر عبور مي کرد شهروندان بسیاري مسافران این  اصلي ش
خط بودند. سال ها گذشت خطوط دیگري با پوشش دادن 
ــراني  ــل طوالني از مبدأ به مقصد به ناوگان اتوبوس فواص
ــدازه آن جمعیتي که بر  ــم به ان ــدند اما هنوز ه اضافه ش
ــرادي در راهروها  ــته اند اف ــاي اتوبوس ها نشس صندلي ه
ــد. دیگر این  ــلوغي اتوبوس ها بیداد مي کن ــتند. ش مي ایس
ــلوغ عبور  ــي که از مناطق پرتردد و خیابان هاي ش خطوط
ــخگوي جمعیت عظیم شهروندان  مي کنند به تنهایي پاس

نیست.
ب��ا راه اندازي خطوط BRT فاصل��ه مبدأ تا مقصد 

سریع طي مي شود:
در اوایل اردیبهشت ماه بود که از سوي مسئوالن شهرداري 
و پلیس راهور اعالم شد که خطوط BRT )اتوبوس هاي 

ــود را آغاز  ــهریورماه فعالیت خ ــهري( در ش تندروي ش
ــتان وقتي از میدان آزادي مي گذشتیم  مي کنند. اوایل تابس
ــازي الین مخصوص اتوبوس هاي تندرو از  شاهد جداس
ــه بودیم. این  ــایط نقلی ــل تردد خودروها و دیگر وس مح
ــد و تا زندان ادامه  ــروع ش ــازي از میدان آزادي ش جداس
ــازي وجود  ــیر امکان این جداس ــت. البته در بین مس داش
ــاي تندرو و دیگر  ــت. این امر کمي تردد اتوبوس ه نداش

وسایط نقلیه را با مشکل مواجه مي کند.
ــد. اتوبوس هاي زیبا و  ــره این خطوط راه اندازي ش باالخ
ــتي که نام سریع السیر برازنده این  ــیک و جادار به راس ش

خطوط است.
ــروع به کار این اتوبوس ها شهروندان  در روزهاي اول ش

ــي اتوبوس هاي دیگر  ــتگاه هاي قبل به علت جابجایي ایس
ــردرگم بودند. هنوز هم برخي از این وضع اظهار  کمي س
نارضایتي مي کنند اما وقتي این فاصله را در کمتر از نصف 
ــاي معمولي طي  ــط اتوبوس ه ــته توس زماني که در گذش
مي پیمایند، نظرشان عوض مي شود. حرکت این اتوبوس ها 
در الین مخصوص و عدم توقف در پشت ترافیک سنگین 
سبب مي شود که فاصله مبدأ تا مقصد در زمان بسیار کمي 

طي مي شود و مردم سریع تر به کارشان برسند.
از  ناش��ي  ترافی��ک  از   BRT راه ان��دازي  ب��ا 

اتوبوس هاي معمولي خبري نیست
ــجو است مي گوید: من پیش از این  فاطمه- ع که یک دانش
ــیدن به دانشگاه اصفهان به طور معمول از منزل که  براي رس

ــت بیرون مي آمدم در ایستگاهي که  ــه راه سیمین اس در س
ــر اتوبوس مي ماندم البته اتوبوس هاي  کنار خیابان بود منتظ
بسیاري تردد مي کردند ولي چون مکان انتظار درست طراحي 
ــي ها و خودروهاي پشت سر این  ــده بود و گاهي تاکس نش
اتوبوس ها مي ایستادند و به علت عجله اي که داشتند مرتب 
بوق مي زدند تا شاید راه برایشان باز شود این امر سبب مي شد 
ــود و بدون توجه به این که مسافران  ــتپاچه ش که راننده دس
ــتند درب اتوبوس را مي زد. حتي  ــوار شدن هس در حال س
ــاي یک نفر الي  ــت یا پ ــواردي هم اتفاق مي افتاد که دس  م

در مي ماند. 
ــغل آزاد دارد و مغازه اش بین سه راه  ــعیدلو که ش رضا س
سیمین و فلکه ارتش مي باشد مي گوید: بارها مي دیدم که 
ــتگاه به علت اصرار مسافر  ــط مسیر و نرسیده به ایس وس
ــد.  ــط خیابان پیاده مي ش ــافر وس ــوس باز و مس در اتوب
ــرعت از کنار اتوبوس مي آمد  ــواري با س ناگهان موتورس
ــال گذشته به خاطر  ــافر برخورد مي کرد. س و حتي با مس
ــتگي  این بي احتیاطي راننده یکي از خطوط به علت شکس
ــنگیني شد. وي افزود: حال که  پاي یک مسافر جریمه س
ــده دیگر  الین اتوبوس هاي تندرو از خیابان اصلي جدا ش
ــافران با خیال راحت و سر ایستگاه هاي مخصوص و  مس

تعبیه شده پیاده مي شوند. 
 BRT معلوالن و س��المندان از راه ان��دازي خطوط

رضایت دارند
از یک پیرمرد 75 ساله که در میدان آزادي که ایستگاه مبدأ 
خطوط BRT است منتظر بود درباره این خطوط پرسیدم. 
ــوار شدن برایم سخت بود  وي گفت: پیش از این براي س
ــیار  ــطح خیابان بس که با عصا از پله هاي اتوبوس که با س
فاصله داشت باال روم حتي موقع خروج از اتوبوس هم با 
مشکل مواجه بودم. اما حال که فاصله پله اتوبوس تا محل 
ــیار ناچیز و تقریباً همسطح است  ــتگاه بس توقف در ایس

احساس راحتي مي کنم.
BRT تأمین سالمت شهروندان با فعالیت خطوط

ــوس هاي  ــدازي اتوب ــکان مي گوید: راه ان ــي از پزش یک
سریع السیر و تعبیه ایستگاه ها با فواصل طوالني و در الین 
ــتر شهروندان مسیري را از  مخصوص سبب شده که بیش
ایستگاه محل توقف تا محل کارشان را پیاده طي کنند چرا 
ــتگاه هاي کنار خیابان جلوي مغازه  ــته در ایس که در گذش
ــتگاه ها  ــان توقف مي کردند اکنون این ایس یا محل کارش
محدود شده و این امر سبب مي شود که براي چند دقیقه 
هر چند کوتاه کمي پیاده روي کنند که این به سالمتي شان 

کمک مي کنند.

زاینده رود
ــدرم فرار ــت کتک هاي پ ــت که از دس ــن دومین بار اس  ای
ــاس بدبختي مي کنم و دیگر   مي کنم، نمي دانم چکار کنم، احس

اعصاب در خانه ماندن را ندارم، تو را به خدا به من کمک کنید...
ــب توسط عوامل گشتي پلیس شهرستان شاهین شهر استان  ش
ــي از پارک ها از فرط  ــان در حالي که روي نیمکت یک اصفه
ــتگیر و به دایره مشاوره کالنتري  ــرما به خود مي پیچید دس س

منتقل شده بود.
معصومه که دوم دبیرستان است، در خصوص علت فرار خود 
از خانه گفت: پدرم به علت مشکالت کاري و سختي کار فقط 
ــر عاطفه و محبت کاري  ــتراحت مي کند و از نظ در منزل اس
ــزل فقط مي خورد و  ــدارد و به قولي در من ــا ما و بچه ها ن  ب
ــي مي کند و  ــت فقط فحاش مي خوابد، زماني هم که بیدار اس
زود سر هر مسأله کوچکي از کوره در مي رود و هر وقت هم 

ــر دیگرم که او هم محصل  ــود من و خواه که عصباني مي ش
است را به باد کتک مي گیرد. 

اولین فرار از خانه
یک روز که از این همه مسائل خسته شده بودم تصمیم گرفتم 
ــه فرار کنم و دیگر به آنجا برنگردم به همین خاطر بعد  از خان
ــه با پولي که جمع کرده بودم به ترمینال رفتم و  از پایان مدرس
ــوار اتوبوسي شدم که به مسجد سلیمان مي رفت  بي هدف س
ــا غافل از این که پدر و مادرم عکس مرا به همه کالنتري ها  ام
ــدن در ترمینال  ــد که به محض پیاده ش داده بودند و همین ش

مسجد سلیمان توسط پلیس شناسایي و دستگیر شدم و دوباره 
ــد از این که پلیس مرا تحویل  ــتم. بع به آن خانه جهنمي برگش

پدر و مادرم دادند و رفتند، کتک مفصلي از پدرم خوردم.
دومین فرار از خانه

دوباره به بهانه واهي پدرم مرا به باد کتک گرفت و تمام بدنم 
را سیاه و کبود کرد و همین شد که تصمیم گرفتم تا دوباره از 
خانه فرار کنم بعد از پایان مدرسه دوباره به ترمینال رفتم و بي 
ــده و این بار به شاهین شهر آمدم  ــوار بر اتوبوسي ش هدف س
و بعد از این که چند ساعتي گرسنه و تشنه در شهر پرسه زدم 

ــیده بودم که  به یکي از پارک ها رفتم و روي نیمکت دراز کش
توسط گشتي هاي پلیس دستگیر شدم.

ــواده در این  ــاوره و خان ــناس مش ــب زاده کارش ــام غری بهن
ــوص گفت: فقر فرهنگي و تحصیلي والدین، توجه بیش  خص
از حد پدر به کار و نبود فرهنگ صحیح تربیتي و عدم ارتباط 
صحیح عاطفي اعضاي خانواده با یکدیگر از جمله دالیل فرار 

نوجوانان از خانه مي باشد.
ــت: بد رفتاري در منزل و کمبود محبت و عدم  وي اظهار داش
ارتباط عاطفي با پدر و مادر باعث شده تا این نوجوان بهترین 
ــیدن به آرامش روحي و فکري را  راه براي نجات خود و رس
در فرار از خانه بیابد اما غافل از این که ممکن بود این آرامش 
ــاد و مواد مخدر  ــود و به دام باندهاي فس برایش گران تمام ش
ــیماني پدر دیگر سودي برایش  ــد پش بیفتد و اگر چنین مي ش

نداشت.

حرکت اتوبوس های 
سریع السیر  در 
الین مخصوص 

و عدم توقف در 
پشت ترافیک 
سنگین سبب 

مي شود که فاصله 
مبدأ تا مقصد در 
زمان بسیار کمي 

طي مي شود و مردم 
سریع تر به کارشان 

برسند

پلیس شاهین شهر گزارش داد:

فرار از خانه جهنمي

انهدام باند مواد مخدر 
در چهارمحال و بختیاري

از  بختیاري  و  چهارمحال  انتظامي  فرمانده  ایرنا: 
و  مواد مخدر  توزیع  تهیه و  بزرگ  باند  دو  انهدام 
کشف 111 کیلوگرم مواد مخدر در یک ماه گذشته 

خبر داد.
یک  طي  داشت:  اظهار  آقاخاني  عبدالرضا  سردار 
مواصالتي  محورهاي  کنترل  طرح  گذشته  ماه 
اجرا شد.  مواد مخدر  با  مبارزه  پلیس  توسط  استان 
در  بازرسي  و  ایست  پاسگاه  استقرار  با  افزود:  وي 
و  اصفهان  لردگان-  یاسوج-  مواصالتي  محورهاي 
کنترل خودروهاي عبوري، رفت و آمد در محورهاي 
مواصالتي چهارمحال و بختیاري بیش از پیش کنترل 
مي شود. سردار آقاخاني گفت: طي یک ماه گذشته 
282 نفر به اتهام حمل، توزیع و مصرف مواد مخدر 

در استان شناسایي و دستگیر شدند.

رشد180درصدي 
coفوتي ناشي ازمسمومیت گاز

ایسنا:مدیرکل پزشکي قانوني چهارمحال و بختیاري 
گاز  با  مسمومیت  از  ناشي  هاي  فوتي  آمار  گفت: 

مونوکسید کربن جدي گرفته شود.
منصور فیروز بخت افزود: آمار فوتي هاي ناشي از 
مسمومیت با گاز مونوکسید کربن سال گذشته نسبت 
به سال 88، 180 درصد رشد داشته است. وي اظهار 
داشت: سال 88 تعداد فوتي هاي ناشي از مسمومیت 
با گاز مونوکسید کربن پنج نفر بوده است این در حالي 
است که این آمار در سال 89 به 14 نفر رسیده است.

فیروز بخت خاطرنشان کرد: با توجه به در پیش بودن 
فصل سرما و نصب وسایل گرمایشي الزم است در 
خصوص اتخاذ تدابیر خاص توسط مردم استان در 
مورد رعایت نکات ایمني، اطالع رساني مناسب انجام 

شود.

افزایش 7 درصدی زد و خورد 
بین بانوان اصفهانی

ایمنا: مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: 
طی شش ماه نخست سال جاری تعداد مراجعات نزاع 
بین بانوان این استان با افزایش هفت درصدی روبرو 

بوده است.
مهرداد ستاره با بیان این که در شش ماهه نخست سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل مراجعات بانوان 
در ارتباط با نزاع هفت درصد رشد داشته است، اظهار 
ماهه نخست سال 89،  نزاع در شش  تعداد  داشت: 
شش هزار و 735 مورد بوده است در حالی که در سال 
جاری این تعداد تا هفت هزار و 198 مورد افزایش یافته 
است. وی با اشاره به کاهش 1/6 درصدی مراجعات 
نزاع آقایان در استان اصفهان، افزود: مراجعات نزاع 
آقایان در شش ماهه نخست سال جاری 17 هزار و 
364 مورد بوده است در صورتی که آمار به دست 
آمده در شش ماهه اول سال 89 تعداد 17 هزار و 641 
مورد را نشان می دهد. وی با تاکید بر این که نزاع و 
درگیری بیشترین دلیل مراجعه افراد به مراکز پزشکی 
قانونی است، گفت: بخش قابل توجهی از افراد به 
دنبال وقوع نزاع یا درگیری از طرف مراجع قضایی و 

انتظامی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع می شوند.
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طبیعت  از  زیبا  مناظر  این  چیز  هر  از  قبل 
 شمال و شمایل زندگي روستایي در سریال

را  مخاطب  نظر  که  است  رفته«  یاد  »از 
در  خوبي  سنت  خوشبختانه  مي کند.  جلب 
حال شکل گیري  در  تلویزیون  سریال سازي 
پایتخت  از  را  داستان  ثقل  مرکز  که  است 
مناطق  سمت  به  آپارتماني  زندگي هاي  و 
سوق  ایران  پهناور  سرزمین  از  دیگري 
بافت  از ظرفیت هاي نمایشي که در  داده و 
مختلف  قومیت هاي  فرهنگي  و  جغرافیایي 

وجود دارد، بهره برداري مي کند.
قاب بندي هاي زیبا و کارت پستالي از طبیعت 
شمال و روایتي زبانشناختي از لوکیشن هاي 
تمهید  همین  از  بخشي  جذاب،  و  متنوع 
درام  ساختار  از  فارغ  که  است  هوشمندانه 
مي تواند براي تماشاگر خسته از شهرنشیني، 
لذتبخش باشد. حتي در تیتراژ بندي سریال 
هم از این مولفه ها استفاده شده و بین فرم 
و محتواي سریال تناسب منطقي ایجاد کرده 

است.
از یاد رفته نه فقط در فرم که قصه خود را نیز 
برمبناي شرایط معیشتي شمال قرار مي دهد. 
البته یک قصه شخصیت محور که قرار است 
سرنوشت سخت و پرماجراي مرتضي را در 
این کشاکش حوادث و رخدادهاي مختلف 
قصه  این  طریق  از  ضمن  در  کند.  روشن 

که  را  مبنا  این  بر  اخالقي  هاي  پیام  برخي 
هر کار نیک و بدي در همین دنیا به مکافات 
و پاداش مي انجامد، برجسته مي کند. یا این 
پیام که دنیا فرصتي است تا آدمي با اراده و 
خودآگاهي، خودش را تطهیر و پاک سازد. 
البته واکاوي چنین موقعیتي با توجه به این که 
هنوز قصه ابتداي راه خود است، کمي زود 

به نظر مي رسد.
سریال یک داستان طولي از زندگي مرتضي را 
به تصویر مي کشد و روایتي خطي و مرحله اي 
مرتضي  یتیم شدن  از  که  معني  به این  دارد، 
با بازي محمدرضا فروتن آغاز مي کند تا در 
بزرگسالي  در  فروتن  خود  بازي  با  نهایت 

مرتضي ادامه پیدا کند.
شمال  روستاهاي  از  یکي  در  که  مرتضي 
عاشق  دارد،  ساده اي  زندگي  و  شده  متولد 
دختري به نام گلرخ مي شود که سطح زندگي 
باوجود  است.  متفاوت  او  با  خانواده اش 
مخالفت هاي خانواده گلرخ، وي خانواده اش 
را مملو از کشمکش هاي بسیار مجاب مي کند 
به این ازدواج رضایت دهند. آن دو زندگي 

جدیدشان را آغاز مي کنند.
هرچند پدر گلرخ که در بستر بیماري است 
با آنها قطع رابطه مي کند، اما گلرخ در تصمیم 
گلرخ،  تشویق هاي  با  است.  قاطع  خود 
مرتضي مصمم مي شود تحصیالتش را ادامه 

تحصیل  به  ممارست  و  جدیت  با  او  دهد. 
مي پردازد و موفق مي شود در رشته پزشکي 
قبول شود. او به دانشگاه و کمي بعد براي 

ادامه تحصیل به خارج از کشور مي رود.
بخش هایي از این سریال در آلمان فیلمبرداري 
شود.  برجسته تر  لوکیشن  در  تنوع  تا  شده 
سریال هایي از جنس ازیاد رفته، به دلیل این که 
از زندگي شخصیت هاي  دوره هاي مختلفي 
اصلي خود را روایت مي کند، دو ویژگي مهم 
مقاطع  در  متعدد  فرازوفرودهاي  یکي  دارد. 
دراماتیکي  سویه  باید  که  داستاني  مختلف 
در  تا  بازیگران  تعدد  دوم  و  باشد  داشته 
بویژه  شخصیت ها  سني  مختلف  دوره هاي 

قهرمان اصلي ایفاي نقش کنند.
سریال  این  در  فروتن  محمدرضا  حضور 
مخاطب  براي جذب  امتیاز خوبي  مي تواند 
یک  در  را  فروتن  آمده  پیش  کمتر  باشد. 
سریال تلویزیوني ببینیم. حاال او قرار است به 
قهرمان اصلي این قصه بدل شود و مي توان 
حدس زد مخاطبان بیشتري با این مجموعه 
حسن پور،  فریدون  ضمن  در  شوند.  همراه 
نوشته  که  رماني  مبناي  بر  را  سریال  این 
ساختار  و  مي کند  کارگرداني  اوست،  خود 
رمان گونه سریال هم بر این نکته تاکید دارد.

این  زندگي  منطقه  آرام  طبیعت  برخالف 
کم کم  بوده  عاشقانه  و  آرام  تاکنون  که  دو 

تصورش  که  مي شود  حوادثي  دستخوش 
براي گلرخ ممکن نیست. با پیشرفت علمي 
و تحصیلي مرتضي، جایگاه اجتماعي او هم 
تغییر مي کند و این موضوع تاثیري مستقیم بر 
رفتار و اخالق همسرش دارد. اما این پایان 
کار این زوج نیست، چرا که رفته رفته پاي 

آدم هاي دیگري هم به میان کشیده مي شود.
و  رفاقت  و  طبیعت  دل  از  قصه  واقع  در 
بتدریج  اما  مي شود،   آغاز  روستایي  سادگي 
همه  شهري،  و  مدرن  فضاهاي  تجربه  با 
تاثیر  و  قدرت  و  شده  استحاله  دچار  چیز 
انسان ها  رفتار  و  زندگي  شیوه  بر  فرهنگ 

خود را نشان مي دهد. این سریال را مي توان 
تحلیل جامعه شناختي از پیامدهاي تدریجي 
افراد  از  مدرنیته دانست که زندگي بسیاري 

تحصیلکرده را تحت تاثیر قرار داده است.
به عبارت دیگر، از یاد رفته حتي در عنوان 
نگرش هاي  و  ارزش ها  به  تلویحاً  نیز  خود 
بسط  و  هجمه  در  که  مي کند  اشاره  اصیلي 
شده اند.  سپرده  فراموشي  به  مدرنیزاسیون 
مضمون  همین  مشابه  بیش  و  کم  نمونه اي 
به  رویا  یک  تدریجي  مرگ  سریال  در  را 
کارگرداني فریدون جیراني نیز شاهد بودیم، 
کرده  فریدون حسن پور تالش  اینجا  در  اما 
و  فکري  استحاله  این  دروني تر  الیه هاي  به 
تصویري  کرده،  نفوذ  شخصیت  دگردیسي 

روانشناختي هم از این ماجرا ارائه کند.
تحلیلي  به  پرداختن  عین  در  رفته  یاد  از 
نگرش  و  موقعیت  تغییر  از  جامعه شناختي 
نخبگان و خواص جامعه در دگرگوني هاي 
خود  روان شناسي شخصیت هاي  به  زندگي 
و  داشته  اهتمام  هم  سلوک  و  سیر  این  در 
بیش از هر چیز واجد ظرفیت هاي دراماتیکي 
است. یعني در دام شعارزدگي یا پیام زدگي 
گرفتار نمي شود و تعریف درست قصه بیش 
داشته  اهمیت  کارگردان  براي  چیز  هر  از 
امتیازي است که مرگ تدریجي  این  است. 

یک رویا فاقد آن بود.
از زندگي  این که قرار است چند دوره  با   
قهرمان اصلي داستان در این سریال به تصویر 
کشیده شود و فضا و موقعیت داستاني نیز در 
ریتم  اما  مي افتد،  اتفاق  بافت روستایي  یک 
قصه کند نیست و زیبایي شناسي لوکیشن و 
جغرافیاي اثر نیز به تلطیف بیشتر آن کمک 

کرده است.
از  فارغ  رفته  یاد  از  که  است  این  واقعیت 
زیبایي شناسي بصري خود که بسیار چشم نواز 
است، یک آرامش و سکوت دلپذیري دارد که 
تماشاي آن را براي مخاطب خسته، دلنشین و 
لذتبخش مي کند. حضور رضا ناجي در نقش 
کرم با آن لهجه شیرین آذري نیز شیریني و 

مالحت آن را دوچندان کرده است.
 فارغ از قصه سریال که ممکن است چندان 
مثل  ویژگي  چند  نباشد  تازه  و  بکر  هم 
حضور  داستان،  زیباي  لوکیشن  و  طبیعت 
فروتن  محمدرضا  چون  ستاره اي  بازیگران 
مجموعه  این  سریال،  بصري  جاذبه هاي  و 
را به اثري متفاوت میان سریال هاي هفتگي 
مي دهد  نشان  این  و  کرده  تبدیل  تلویزیون 
اهتمام داشتن به ابعاد مختلف تولیدي اثر نیز 
مي تواند همپاي قصه و بازیگرانش در جلب 
را  آن  نباید  و  باشد  موثر  مخاطب  رضایت 

دست کم گرفت.

کرد:  امیدواري  اظهار  انتظامي  اله  عزت  ایسنا: 
سینما  در  را  ابریشم«  آبي  »راه  فیلم  تماشاگر 
براي  بداند  و  کند  فکر  آن  روي  بر  ببیند،کمي 
رفته  سینما  به  ارزشمندي  و  واقعي  موضوع 

است.
آبي  »راه  فیلم  در  که  پیشکسوت  بازیگر  این 
درباره  است،  کرده  بازي  کوتاهي  نقش  ابریشم« 
محمد  با  کرد:  اظهار  فیلم  این  در  حضورش 

بودیم.  رفیق  دوري  خیلي  زمان هاي  از  بزرگ نیا 
داشته  حضور  خواست  من  از  هم  فیلم  این  در 

باشم چون معتقد است برایش قدم دارم.
را  پایم  این که  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وي 
عمل کرده بودم، گفت: »تو را به دریا نمي برم« و 
نقش کوتاهي در خشکي و بازار برده فروشان به 

من داد که از آن راضي هستم.
العاده اي  فوق  فیلم  را  ابریشم«  آبي  »راه  انتظامي 
دانست و گفت: این فیلم یک کار دریایي جدیدي 

است که باید بر روي آن به طور عمیق فکر شود. 
از 20  واقعیتي که وجود داشته و بزرگ نیا بیش 

سال روي آن کار کرده است.
را  نقش  بلندي  و  کوتاهي  سینما،  بازیگر  آقاي 
براي خود بي اهمیت دانست و خاطر نشان کرد:  
من حتي نقش بي کالم هم بازي کرده ام و اگر کار 

خوب باشد اندازه نقش برایم مهم نیست.
 در این فیلم هم خوشحالم کار کوچکي براي بزرگ نیا

انجام داده ام. 

نقد فیلم

اخبار كوتاه

یک نویسنده و کارگردان:

تلویزیون در شكل دهي باور 
کودکان نقش مهمي دارد

 
یک نویسنده و کارگردان گفت: هدف برگزاری جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان باید تحکیم بنیان خانواده، اجتماعی 
و سیاسی کردن کودکان و تشویق کودکان به کارهای 

گروهی باشد.
 مهشید رضایی با بیان این که هدف برگزاری جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان باید تحکیم بنیان خانواده، اجتماعی 
و سیاسی کردن کودکان باشد، اظهار داشت: در سال های 
اخیر، زندگی خانوادگی، به ویژه در جوامع غربی، به 
شکل بنیادین دگرگون شده است و می توان انتظار داشت 

که مفهوم خانواده نیز دگرگون شود.
وی افزود: بدون شک فیلم و تلویزیون در شکل دهی به 
باورهای کودکان درباره زندگی خانوادگی، نقش مهمی 
دارد به طوری که  تلویزیون و فیلم های کودک و نوجوان 
می تواند، خانواده های نمونه را برای کودکان معرفی کند 

و بر ارزش های خاص آن تأکید کند.
این نویسنده و کارگردان با بیان این که کودک نقش های 
خانوادگی خود را در خالل برنامه های تلویزیون می یابد، 
بیان دانست: فیلم های کودک و نوجوان باید نمایش 
مادری،  نقش  خانوادگی  نقش های  و  خانواده  دهنده 
پدری، خواهری، برادری و روابط بین آنها باشد تا کودک 

آنها را بیاموزد.
وی با اشاره به سخن هیتلر که می گوید، ما تزریق روح 
این اجتماع را در سنین بسیار پایین به جوانان مان، وظیفه 
خود قرار داده ایم، تصریح کرد: تلویزیون می تواند در هر 
قالبی از برنامه ها، وفاداری به دولت و حکومت را در 
کودکان به وجود آورد همان طور که در آلمان نازی، با 
استفاده از مدرسه، خانواده و ارتباطات جمعی به کودکان 
یاد داده می شد که در درجه نخست، باید نسبت به دولت 

وفادار باشند.
را  فیلم سازان کودک و نوجوان  رضایی دیگر وظیفه 
شکل گیری گروه های همساالن دانست و گفت: کودکان 
با تماشای فیلم و برنامه های تلویزیونی تقلیدوار، دست 

به تشکیل گروه های همساالن می زنند.

پیش بینی اسکرین دیلی

 »جدایی نادر از سیمین« 
فیلمي مسحور کننده است

 
مایک گودریج منتقد نشریه بریتانیایی اسکرین دیلی از 
فیلم اصغر فرهادی به عنوان یکی از بخت های اصلی 
بخش بهترین فیلم خارجی زبان هشتاد و چهارمین دوره 

جوایز اسکار یاد کرد.
 63 کشور نمایندگان خود را برای رقابت در بخش 
فیلم خارجی زبان جوایز اسکار 2012 به آکادمی علوم 
و هنرهای سینمایی معرفی کرده اند و اعضاء کمیته فیلم 
خارجی زبان آکادمی این روزها در حال بررسی فیلم ها 

هستند.
مایک گودریج منتقد اسکرین دیلی در مطلبی 10 فیلم 
را که بیش از همه بخت راه یافتن به فهرست پنج نامزد 
نهایی بخش اسکار فیلم خارجی زبان را دارند به ترتیب 
حروف الفبا انتخاب کرده که »جدایی نادر از سیمین« 

اصغر فرهادی یکی از آن هاست.
این  ایران در اسکار نوشته است:  نماینده  وي درباره 
درست که »جدایی نادر از سیمین« فیلمی ایرانی است، 
اما درام مسحورکننده اصغر فرهادی به مضامین جهانی 
چون کشمکش دردناک مربوط به مسائل زناشویی و 
بچه ای که در این بین گرفتار شده می پردازد که اعضا 
مرفه آکادمی می توانند با آن رابطه برقرار کنند. »جدایی 
نادر از سیمین« به عنوان یکی از فیلم های دوست داشتنی 

سال برای راه یافتن به فهرست کوتاه نیاز به تقال ندارد.
هشتاد و چهارمین دوره جوایز اسکار 26 فوریه 2012 
)دوشنبه هشتم اسفند به وقت ایران( در کداک تیه تر 
لس آنجلس برگزار می شود. اسامی نامزدهای اسکار 24 

ژانویه )چهارم بهمن( اعالم خواهد شد.

 تن تن
گیشه های جهانی را فتح کرد 
جدیدترین ساخته  استیون اسپیلبرگ با عنوان »ماجراهاي 
تن تن« عنوان پرفروش ترین فیلم هفته سینماي جهان را 

به دست آورد.
فیلم »ماجراهاي تن تن؛ راز تک شاخ« محصول کمپاني 
سوني در تعطیالت آخر هفته در سینماهاي جهان فروش 
56 میلیون دالري را از 5620 سالن نمایش دهنده در 19 
کشور به دست آورد تا در رتبه اول پرفروش ترین هاي 

هفته سینماي جهان بایستد.
شهروندان فرانسوي بیشترین استقبال را از این فیلم 
توانست  تن تن«  »ماجراهاي  که  طوري  به  داشتند، 
بیشترین فروش آغازین سال 2011 سینماي فرانسه را 
پس از »هري پاتر و هدیه هاي مرگ« داشته باشد. اسپانیا، 
آلمان، بلژیک و سوئد دیگر کشورهایي بودند که ساخته 

جدید اسپیلبرگ بیشترین فروش را در آنجا داشت.
این فیلم به تهیه کنندگي »پیتر جکسون« از اوایل سال 
و  تولید  شد  مرحله  وارد  اقتباسي  شکل  به  گذشته 
»اندي  بازیگراني چون »جمي بل«، »دانیل کریک« و 

سرمیکس« در آن نقش آفریني داشته اند.
رابرت رودات که براي فیلم نامه نجات سرباز رایان نامزد 
دریافت جایزه شد، نگارش فیلم نامه  ماجراهاي تن تن 
را بر عهده داشته است. داستان نسخه سینمایي »تن تن« 
به مبارزه گروهي از سربازان متحد به رهبري »کارل 
فرانکلین« مي پردازد که به مقابله با تهاجم نیروهاي بیگانه 

مي پردازند.
اسپیلبرگ درباره  فضاي این فیلم گفته است، حوادث این 
فیلم در یک دنیاي واقعي با مردم تخیلي رخ مي دهد. این 
فیلم از روز  21 دسامبر در سینماهاي آمریکا به روي پرده 

خواهد رفت.

فرهنگ و هنر

از یاد رفته در عین 
پرداختن به تحلیلي 

جامعه شناختي از 
تغییر موقعیت و 
نگرش نخبگان و 
خواص جامعه در 

دگرگوني هاي زندگي 
به روان شناسي 
شخصیت هاي 

خود در این سیر 
و سلوک هم 

اهتمام داشته و 
بیش از هر چیز 

واجد ظرفیت هاي 
دراماتیکي است.

عزت اله انتظامي: 

اندازه نقش برایم مهم نیست

درباره سریال از یاد رفته

ازسرزمینهايشمالي

سفیر سومالی:

جشنواره فیلم کودک پیام انسانی ارزشمندی
را ترویج می کند

سفیر سومالی در دیدار با جمعی از کودکان و نوجوانان ایرانی 
که پیام جشنواره فیلم کودک را به سفارتخانه این کشور اهدا 
کردند، گفت: از کودکان ایرانی تشکر می کنم که حامل پیام 

صلح و دوستی برای جهانیان هستند.
خلیف در این دیدار خاطر نشان کرد: مردم کشور من مدیون 
حمایت های انسان دوستانه مردم ایران هستند. ایرانیان طی 
یک اقدام بشردوستانه و کمک های بی دریغ خود، ساکنان 

دورافتاده ترین و محروم ترین نقاط سومالی را از خطر نابودی از شدت گرسنگی و 
تشنگی، نجات دادند. وی افزود: حضور هنرمندانه کودکان و نوجوانان ایرانی به عنوان 
نمایندگان مردمی صلح طلب و بشردوست در سفارتخانه کشورهای مختلف برای انعکاس 
 پیام جشنواره فیلم کودک، حرکتی ارزشمند است که نشانی از درک درست و عاطفی

ایرانیان است. 

همزمان با آغاز جشنواره فیلم کودک منتشر می شود:

3 کتاب با موضوع زندگی و آثار محمدعلی 
کشاورز، محمد کاسبی و محمدعلی طالبی

همزمان با آغاز بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان 3 کتاب با موضوع زندگی و آثار هنرمندانی 
که قرار است در بخش بزرگداشت  و نکوداشت تجلیل شوند، 

منتشر می شود.
به گزارش روابط عمومی جشنواره فیلم کودک، هم اکنون کار 
تهیه و نگارش کتاب های زندگی و آثار محمد علی کشاورز، 
زندگی و آثار محمد کاسبی، زندگی و آثار محمد علی طالبی 

زیر نظر مدیریت جشنواره در حال انجام است.
بر پایه این گزارش، این کتاب ها همزمان با آغاز جشنواره فیلم کودک یعنی روز بیست 

و سوم آبان ماه منتشر و در اختیار عالقه مندان قرار خواهد گرفت. 
بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 23 تا 27 آبان ماه 

جاری در اصفهان برگزار می شود.

در نشست هاي تخصصي جشنواره فیلم کودک:

مخاطب شناسی و جایگاه قهرمان در سینمای 
کودک بررسي مي شود

 اسامی نشست های تخصصی بیست و چهارمین جشنواره
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اعالم شد.

فیلم  جشنواره  در  تخصصی  نشست  دو  برگزاری  تاکنون 
کودک قطعی شده است که این نشست ها شامل مخاطب 

شناسی کودک و نوجوان و کودک قهرمان می شود.
عناوین دیگر نشست های تخصصی و کارشناسان حاضر در این 
نشست ها نیز متعاقباً توسط روابط عمومی جشنواره اعالم می شود. 

 در نشست مخاطب شناسی کودک به مباحثی چون نیازهای این گروه سنی، تقسیم بندی ها
سنی در دوره کودکی و نوجوانی، نقش والدین در شکل گیری سلیقه مخاطب و موارد 

دیگر اشاره می شود.
در بخش کودک و قهرمان نیز سعی شده تا جایگاه قهرمان های بومی و ملی در سینمای 

کودک تشریح شود. 

روي خط جشنواره

پخششبانهسریالیکفرصتاست 
صرف نظرازضعیف یا قوي بودن سریال، آنچه درکاهش مخاطب تعیین کننده 

است، وجود رسانه هاي سرگرمي ساز بي شمار است.
 ازاین رو پخش سریال به طور شبانه راه حل مناسبي است براي درگیر کردن 

بیننده با قصه اي که هر شب پیگیر آن است.
 آماربینندگان سریال هاي شبانه همواره بسیار بیشترازآماربینندگان سریال هاي 
هفتگي بوده وهمین موضوع باعث شده برخي سریال هاي جدید نه به طور 

هفتگي و نه به طور شبانه، بلکه هفته اي در ۵نوبت پخش شوند. 
این بارهم این اتفاق برای سریال ازیاد رفته افتاده است، تا با حضور بازیگران 

برتر دوباره شبکه اول سیما جایی در میان مخاطب بیابد.

12روزتاجشنواره

محمود استاد محمد، چند روز پس از درگذشت مجید فروغي 
بازیگر تئاتر درباره این هنرمند نقطه نظراتش را مطرح کرد.

این نمایش نامه نویس که مجید فروغي در تعدادي از تئاترهایش 
بازي کرده است، گفت: اهل تئاتر در ایران به دو طایفه تقسیم 

مي شوند ، طایفه غالب، آنهایي هستند که انگار در بیلبورد به دنیا 
آمده اند، انگار در ویترین زندگي مي کنند و در جایي به جز جعبه 
تلویزیون نمي توانند نفس بکشند. این دسته همان هایي هستند که 
شاید فقط دو سه نمایش کار کرده باشند اما جوري رفتار مي کنند 

که انگار تئاتر ایران با این دو سه نمایش این آقایان به وجود آمده 
است. انگار قبل از وجود ذي جود این تحفگان اصاًل تئاتري در 
ایران وجود نداشته. تاریخ تئاتر با این نورچشمي ها آغاز شده و 
دسته دوم کساني هستند که به دلیل ذات اصیل هنرمند صفتشان 
خود را پنهان مي کنند،  راز را فاش نمي کنند؛ حرف را بر سربام 

نمي برند؛ مجید فروغي از این دسته دوم بود.
روز فوت مجید فروغي با »زهیر یاري« صحبت مي کردم. زهیر 
از سر عاطفه و مهرباني اش نسبت به مجید گفت مجید فقط یک 
عیب داشت آن هم این بود که همه را استاد مي دید. مجید از 

صحنه وام نمي گرفت به صحنه وام مي داد، ولي متأسفانه منش 
تئاتري ایران به جایي رسیده است که نه تنها اصیل هاي هنر را 
در نمي یابد نه تنها کتمان شدگان اصیل را کشف نمي کند بلکه 
خود کتمانشان مي کند. ما مجید فروغي را، این بازیگر با استعداد 
این که  کما  ببینیم،  نه خواستیم  ندیدیم،  را  او  کردیم،  کتمان  را 
براي بیمار دیگري در تئاتر چهارصد میلیون تومان تامین بودجه 
مي کنیم اما مجید براي مخارج درمان سرطانش اتومبیل قراضه اش 
را فروخت، تقاضاي وام کرد و روزي با این وام پنج میلیوني 

موافقت کردیم که آن پول خرج مراسم کفن و دفنش شد.

استاد محمد: 

مجید فروغي از صحنه وام نمي گرفت به صحنه وام مي داد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 شهرزاد باباعلی پور 
شاید هر یک از ما در زندگی لحظاتی را به خاطر بیاوریم 
که پول زیاد و یا جایگاهی که در آن قرار داشته ایم ما 
را به وسوسه انداخته است که از فرصت های آن چه به 
شکل اخالقی و حتی غیر اخالقی بهره ببریم. اگر صادقانه 
بخواهید در این باره قضاوت کنید، بی شک از این گفتار 
رنجیده نخواهید شد چرا که هر یک از ما در لحظات 
زندگی به نقطه اي مي رسیم که در آن امکان لغزش و خطا 
وجود دارد اما در این میان برخی افراد هستند که به دلیل 
قرار گرفتن در جایگاه و موقعیت خاص شغلی زیر ذره 
بین نگاه مردم هستند به طوری که مثاًل توقع یک جامعه 
از یک قاضی بیشتر از یک فرد عادی است. در چنین 
اخالقی  حوزه  در  پزشک  یک  از  که  توقعی  جامعه اي 
هر  از  که  است  کامل  انسانی  قطع  طور  به  دارد  وجود 
گونه خطای اخالقی به هر شکلی اعم از رفتاری تا مالی 
منزه باشد. اما آیا این مهم در نظام کنونی سالمت اتفاق 
مي افتد؟ حتی ممکن است یک پزشک از دیدگاه علمی و 
فنی به وظیفه خود عمل و حتی بیمار را معالجه کند اما 
عدم مراعات جنبه های اخالقی و انسانی در برخورد با 
بیمار او را از هدف عالی پزشکی دور کند و کوچک ترین 
غفلت، مسامحه و لغزش از موازین اخالقی و وجدانی 
او  اطرافیان  و  بیمار  شخصیت  به  نسبت  بی حرمتی  و 
سبب عدم امنیت خاطر، دل شکستگی، آشفتگی و تکدر 
روحی بیمار و سلب اعتماد او از پزشک معالج شود. در 

چنین شرایطی علم اخالق در حرفه پزشکی، اهمیت و 
نقش اساسی دارد. این علم که بایدها و نبایدهای اخالق 
پزشک را به او گوشزد مي کند و شیوه رفتار با بیماران و 
همکاران را به او مي آموزد، از مهم ترین بخش های علم 
و تعهد پزشکی به شمار مي رود. حقیقت آن است که در 
گذشته، طبیبان افزون برداشتن درجات باالی علمی، از 
مقام و منزلتی روحانی و اخالقی نیز بهره مند بودند. آنها 
در حفظ مبانی و ارزش های اخالقی بسیار مي کوشیدند. 
همچنین آنان هم از جهت علمی و هم از نظر عملی، 
مانند  و  مي رفتند  شمار  به  مردم  برای  شایسته  الگویی 
پاکی  راستی،  نیکی،  به  را  مردم  دینی همواره  پیشوایان 
برخی  وجود  امروز  اما  مي کردند  راهنمایی  نجابت،  و 
بد اخالقی ها در این حوزه تبدیل به چالشی برای نظام 
حتی  که  هستند  مردم  این  که  چرا  است  شده  سالمت 
بیشتر از ناظران شاهد پالن هایی از برخوردهای پزشکان 
مي باشند که نه مي توان چشم بر خطای آنها بست و نه 
مي توان به سادگی امید به تغییر آن داشت. برای بیان برخی 

از این پالن ها چاره اي جز مطرح کردن آن نداریم.
پالن نخست، یکی از بیمارستان های اصفهان 

خانم دکتر » « به عنوان یکی از استادان دانشگاهی در این 
بیمارستان عمل های مربوط به بیماری های زنان و زایمان 
را انجام مي دهد. طبق هماهنگی های به عمل آمده یکی از 
دانشجویان این استاد به دلیل حاملگی ناخواسته به دکتر 
مورد نظر مراجعه و پس از در میان گذاشتن موضوع، با 

راهنمایی های استاد فردی به منزل دانشجو مراجعه و در 
قبال گرفتن مبلغی هنگفت اقدام به تزریق دارو جهت 
وقوع سقط مي کند. اما با گذشت دو روز از این ماجرا 
پزشک اعالم مي کند برای انجام سقط به عمل جراحی 
نیاز است و این بار استاد راهنمایی های الزم را صورت 
مراجعه  نظر  مورد  بیمارستان  به  وی  دانشجوی  و  داده 
کرده و تحت عمل سقط قرار مي گیرد. تمام این کارها با 
هماهنگی های خانم دکتر » « تحت عنوان عمل ضروری 

در پرونده درج مي شود. 
پالن دوم، مطب یک متخصص در آمادگاه 

با منشی  همه مراجعه کنندگان شاهد چانه زنی پیرمرد 
منشی هم  ندارد.  به جایی  راه  التماس ها  مطب هستند. 
توان نگه داشتن حرمت سن و سال مرد را ندارد. پیرمرد 
تقاضا دارد خودش در خصوص هزینه ها با پزشک حرف 
بزند. منشی که از التماس ها حوصله اش سر رفته است، 
ناگهان دفتر تعیین وقت را به روی میز مي کوبد و فریاد 
مي زند »نمی شه آقا که آقای دکتر... عمل کنند و حقشان 
پیرمرد خجل  نیست«  امداد  کمیته  که  اینجا  نگیرند.  را 
مي شود و در زیر نگاه مراجعان از مطب خارج مي شود و 
عده اي هم بی صدا پچ پچ مي کنند که خدا نکند کسی در 

این زمانه کارش به مطب این دکترها بیفتد.
پالن سوم، دفتر مدیریت دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان 
است.  شاهد  یک  اظهارات  اساس  بر  گزارش  این 

تقدیر  امضای  آخر  لحظات  در  پزشکی  علوم  مدیریت 
پزشک،  روز  در  شایسته  پزشکان  و  اساتید  نامه های 
حاضر به امضای تقدیر نامه برخی افراد نمی شود و همه 
مي دانستند دلیل این کار چیزی نبوده جز اخباری مبنی بر 

دریافت زیر میزی.
کنگره  برگزاری  خبری  نشست   ، چهارم  پالن 

اخالق پزشکی در اصفهان 
محمد هادی، دبیر کل دومین کنگره اخالق پزشکی کشور 
و حجت االسالم قدرت ا... مومنی دبیر علمی این برنامه 
که قرار است اسفندماه امسال برگزار شود تالش مي کنند 
سمت و سوی پرسش ها را به سمت برگزاری همایش 
حوزه  امروز  اخالقی های  بد  نوع  از  خبرنگاران  ببرند. 
سالمت مي پرسند از اتا نازی، زیر میزی، بی مباالتی ها 

و عدم تبحر...
بیشترین  تاکید کرد: طی سال 90  این جلسه  هادی در 
دانشگاه  از سوی  میزی  زیر  پدیده  با  برخورد  در  اقدام 
با  وی  است.  پذیرفته  صورت  اصفهان  پزشکی  علوم 
اخالق  در خصوص  اسالمی  مجازات  قوانین  به  اشاره 
پزشکی بر این نکته اذعان دارد که همیشه قانون با اعمال 
انجام  را  بیماران  حق  از  حمایت  قانونی،  مجازات های 
مي دهد و حتی پزشکان هم باید در برابر قانون پاسخگو 
باشند. حجت االسالم مومنی نیز با تاکید بر این که امروز 
جامعه پزشکی بیش از هر چیز نیازمند مباحث اخالق در 
آموزش است تاکید دارد: دانشجویان از همان ابتدای راه 
رشته پزشکی باید مبانی اخالق را بیاموزند و اسطوره های 
اخالق پزشکی را بشناسند و از آنها در این مسیر پیروی 

کنند
پالن آخر: 

پزشکی  جامعه  اکثریت  بین  در  اخالق  هست،  قانون 
حاکم است، اما پرسش این است بیماران و خانواده هایی 
پزشک  یک  تخصص  و  طبابت  و  همراهی  نیازمند  که 
هستند چگونه به فکر شکایت و طرح ادعا بیفتند و از 
همه مهم تر این که در چنین روزهایی که خبری از نظام 
قدرتمند بیمه در کشور نیست و تعرفه های غیر واقعی، 
پزشکان را از حقشان محروم کرده است، چگونه مي توان 
انتظار برقراری نظام سالمت را داشت که از بد اخالقی ها 

در امان مانده باشد؟

آيین تندرستي
خبر ويژه

گزارش

محققان دریافتند:
گروه خونی در طول عمر شما 

تاثیرگذار است
شما  خونی  گروه  دهد  می  نشان  جدید  مطالعات 
چگونه به بهبودیتان پس از عمل جراحی قلب باز 
کمک می کند. به گزارش سالمت نیوز افرادی که 
گروه خونی AB دارند احتمال مرگ کمتری پس از 

جراحی نسبت به گروه خونی B  یا O دارند. 
محققان می گویند افراد با گروه خونی O پس از 
بیشتری  عمل جراحی در معرض خطر خونریزی 
هستند. این یافته ها بر روی بیش از 15 هزار بیمار 

در انجمن بیهوشی آمریکا انجام شده است. 
دلیل این تفاوت در معرض خطر بودن گروه خونی 
افراد مختلف می تواند به دو نوع پروتئین در خون 

با نام های VWF و VIII است، باشد.
گروه  با  بیماران  که  می دهد  نشان  مطالعات  این 
از عمل  کمترین خطر خونریزی پس   AB خونی 
جراحی را دارند. برای تعیین فاکتور خطر در سایر 
گروه های خونی  و افزایش سطح VWF نیاز به 

تحقیقات بیشتری است.

یک متخصص تغذیه:
80 درصد از ایرانیان 

سوء تغذیه دارند
فارس: یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: 
80 درصد از ایرانیان به سوء تغذیه ناشی از رفاه یا 

فقر مبتال هستند.
رژیم  و  تغذیه  متخصص  مظهری  سیدضیاءالدین   
درمانی اظهار داشت: تنها 20 درصد از افراد جامعه 
سوء  به  آنها  از  درصد   80 و  دارند  مناسبی  تغذیه 

تغذیه ناشی از رفاه یا فقر مبتال هستند.
وی گفت: سوء تغذیه ناشی از رفاه به این معناست 
که فرد از یک ماده غذایی بیش از حد نیاز استفاده 
کند و سوء تغذیه ناشی از فقر نیز به این معناست 
که فرد از مواد غذایی مورد نیاز بدن استفاده نکند 
بیماری های  بروز  در  تغذیه  سوء  نوع  دو  هر  که 

متعدد در افراد نقش مهمی را بر عهده دارد.
کرد:  اضافه  درمانی  رژیم  و  تغذیه  متخصص  این 
چاقی به عنوان یک نوع سوء تغذیه تلقی می شود 
بدن خود  نیاز  از حد  بیش  فرد  این حالت  در  که 
برخی مواد غذایی را استفاده می کند؛ چاقی نوعی 
بیماری محسوب می شود که ناشی از بد خوردن یا 

پرخوری است.
تغذیه  سوء  نوع  دو  به  تغذیه  سوء  داد:  ادامه  وی 
انرژی و پروتئینی و سوء تغذیه ناشی از عدم تأمین 
نیازهای بدن تقسیم می شود که متأسفانه امروزه در 
ایران و جهان گسترش یافته است و افراد، تنها شکم 
سیری دارند اما غذاهای مفیدی دریافت نمی کنند و 

سلول های بدن افراد گرسنه است. 
مظهری بیان داشت: بدن انسان نیازمند 50 ریزمغذی 
است که شامل 13 ویتامین، 17 ماده معدنی و 20 
ویتامین های  کمبود  همچنین  است  آمینه  اسید 
مختلف به صورت بیماری های گوناگون در آینده 

خود را نشان می دهد.

یک روزنامه انگلیسي منتشر کرد: 
مردم براي پول، بیشتر از 
سالمت خود نگران مي شوند 

در یک بررسي آماري معلوم شد، تقریبًا یک سوم 
از مردم براي رفاه مالي خود خیلي بیشتر از سالمت 
از  بیشتر  پول،  به  و  مي شوند  نگران  جسمي شان 

سالمت خود اهمیت مي دهند.
این نگراني هاي مالي شامل دغدغه  و نگراني نسبت 
در  شدن  غرق  مالي،  مالقات هاي  و  جلسات  به 
بدهي هاي بیشتر و وام هاي زیاد و یا حتي مشکالت 
مالي مربوط به یک دوست یا عضو خانواده هستند 
که احساس افسردگي عمیق را در انسان دو برابر 

مي کنند.
به نوشته روزنامه میرور، در یک مطالعه جدید در 
انگلیس تحت عنوان »امیدها و ترس ها« معلوم شد 
درجه  در  مردم  براي  جسمي  سالمت  مساله  که 
دوم اهمیت قرار دارد و فقط 23 درصد از شرکت 
کنندگان نسبت به سالمت جسمي خود یا اعضاي 
خانواده شان، نگران هستند و به این موضوع اهمیت 
بالغ  فرد   2023 بررسي  این  در  مي دهند.  بیشتري 

انگلیسي شرکت داشته اند.
رابطه  همین  در  که  دیگري  مطالعه  حال  عین  در 
انجام گرفته معلوم کرده است که حدود شش ماه 
پیش، این آمار به طور کامل برعکس بوده به طوري 
دغدغه  و  نگراني  بزرگترین  سالمت،  موضوع  که 
مردم این کشور بوده و نگراني هاي مالي در ردیف 

دوم قرار داشتند.

متخصصان تغذیه توصیه می کنند در فصل سرما 
بیماری های  و  سرماخوردگی  از  پیشگیری  برای 
شلغم  هفته  در  نوبت  چند  حداقل  تنفسی، 

بخورید.
محسوب  سرطان  ضد  گیاه  مهم ترین  شلغم 
را  سرطان  گسترش  حتی  که  جایی  تا  می شود 
بسیار  دارویی  نیز  پخته  شلغم  می کند.  متوقف 
موثر برای درمان برونشیت است. این ماده غذایی 
سودمند حاوی نشاسته، پروتئین و سلولز است و 
نیروزا  ماده غذایی  به عنوان یک  به همین سبب 

شناخته می شود.
به  که  است  مغذی  و  مقوی  بسیار  گیاهی  شلغم 
دلیل دارا بودن قند گیاهی و امالح مفیدی مانند 
کلسیم و منیزیم، جزو مواد غذایی بسیار با ارزش 

محسوب می شود.
اسید  اسید،  فولیک  از  غنی  منبع  یک  شلغم 

همچنین  و  آ  و  ب  ث،  ویتامین های  پانتوتنیک، 
کلسیم،  فسفر،  شامل  ضروری  معدنی  امالح 

گوگرد، منیزیم و ید، مس است.
»اوری  عنوان  تحت  تغذیه  تخصصی  سایت 
آورده  باره  این  در  مطلب جدیدی  در  نوترینت« 
است: شلغم یکی از پاک کننده ها و مواد خون ساز 
مفید است و کلسیم و منیزیم موجود در آن نقش 
بیماری های  به  ابتال  از  جلوگیری  در  بسزایی 

خطرناک مانند سرطان دارد.
بسیار  است: شلغم  آمده  مطلب همچنین  این  در 
مقوی و اشتها آور است. شلغم سرفه را تسکین 

می دهد و برای معده و روده نیز مقوی است. آب 
شلغم، قند خون را پائین می آورد و قرقره کردن 

آب شلغم پخته برای درمان گلودرد موثر است.
درمان  شلغم  آب  نوشیدن  مزایای  از  دیگر  یکی 
تقویت  به  همچنین  شلغم  است.  جوش صورت 
حافظه کمک می کند و به دلیل دارا بودن مقادیر 
کم  درمان  برای   1 ب  ویتامین  از  قابل توجهی 
پرخاصیت  گیاه  این  است.  مفید  بسیار  خونی 
سودمند  استخوانها  نمو  و  رشد  برای  همچنین 
است و به همین خاطر مصرف آن به زنان باردار 

و شیرده توصیه می شود.

شلغم مهم ترین گیاه ضد سرطان محسوب می شود 
متوقف  را  سرطان  گسترش  حتی  که  جایی  تا 
نیز دارویی بسیار موثر برای  می کند. شلغم پخته 
غذایی سودمند  ماده  این  است.  برونشیت  درمان 
حاوی نشاسته، پروتئین و سلولز است و به همین 
شناخته  نیروزا  غذایی  ماده  یک  عنوان  به  سبب 

می شود.
داشته  یاد  به  نیستید  مبتال  معده  ناراحتی  به  اگر 
باشید که خواص آب شلغم خام بیشتر از شلغم 
پخته است اما به طور کلی آب شلغم، بدن را تمیز 

کرده و مواد سمی را از بدن خارج می سازد. 

نگاهی به برخی بداخالقی های پزشکان در اصفهان

گاهیتعهدهمرنگميبازد

مدیریت علوم 
پزشکی در لحظات 
آخر امضای تقدیر 
نامه های اساتید و 
پزشکان شایسته 
در روز پزشک، 
حاضر به امضای 
تقدیر نامه برخی 
افراد نمی شود و 
همه مي دانستند 

دلیل این کار چیزی 
نبوده جز اخباری 
مبنی بر دریافت 

زیر میزی

اصفهانمیزباندومینکنگرهاخالقپزشكیکشور
دومین کنگره اخالق پزشکی کشور با محوریت موضوع اخالق پزشکی در نظام سالمت سوم تا پنجم اسفندماه از سوی علوم پزشکی اصفهان و با 
حضور صاحب نظران کشوری برگزار می شود.  بر اساس این گزارش محور ویژه این کنگره مبانی اسالمی اخالق پزشکی است و دیگر محورهای 
مورد بحث در این کنگره موضوعات اخالق پزشکی در درمان، اخالق پزشکی و آموزش علوم پزشکی، اخالق پزشکی و پژوهش و نیز اخالق پزشکی 
و بهداشت می باشد. پیش از این نخستین کنگره اخالق پزشکی در تهران برگزار شده است و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان یکی از 
دانشگاه های مادر اسفندماه سال جاری این همایش را با حضور کارشناسان و علما در حالی برگزار می کند که مباحث اخالق حرفه ای پزشک و تیم 
پزشکی، رابطه پزشک و بیمار، روابط مالی بیمار و تیم پزشکی، روابط مالی بین اعضاء تیم پزشکی، اخالق و آغاز حیات ) سقط جنین و...( اخالق 
و پایان حیات )اتانازی، مرگ مغزی و...( اخالق در فن آوری های نوین پزشکی، اخالق و غذا و دارو، اخالق در درمان اعتیاد و اعتیاد در درمان، 
جایگاه اخالق در آموزش علوم پزشکی، جایگاه آموزش اخالق در آموزش های علوم پزشکی، اخالق پزشکی در پژوهش های انسانی و حیوانی، نقش 
کدهای ملی اخالق در پژوهش، اخالق در سیاست گذاری های بهداشتی بخشی از موضوعات مورد نظر متخصصان است. همچنین مهلت ارسال 

مقاله به این کنگره تا تاریخ ۳۰ آذرماه می باشد. 

مزایده
7/423 اجرای احکام شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص 
ــانی خانه  پرونده اجرایی 339/88ج/10 له علیرضا امینی و علیه حجت اله حیدری به نش
اصفهان – فلکه نوبهار – 12 متری گلبهار – کوچه صبا – پالک 4 موضوع فروش ملک 
ــهید اسماعیلی( – کوچه  ــانی خیابان امام خمینی – خیابان مارچین )ش ــکونی به نش مس
ــب بو – جنب منزل آقای مرتضی مزروعی فرزند قدم علی که  ــتان – کوچه گل ش گلس
ــکونی دو طبقه به مساحت  ــناس عبارتند از منزل مس ــاس نظر کارش اوصاف ملک براس
ــن و آجر، روی  ــقف آه ــی به میزان حدود 162/2 مترمربع با س ــع و اعیان 91/2 مترمرب
ــپزخانه اوپن، دارای کاشی کاری  دیوارهای باربر آجری، درب و پنجره پروفیل آهن، آش
ــتراک آب، برق و گاز است. قیمت این ملک مسکونی با  ــرامیک، این خانه دارای اش و س
ــغ 376/000/000 ریال ارزیابی می گردد. ماده  ــعابات به مبل توجه به عرصه و اعیان انش
111 قانون اجرای احکام اعمال گردیده که مصون از طرفین قرار گرفته. مزایده برای روز 
پنجشنبه مورخ 1390/8/26 ساعت 9 تا 10 در ساختمان دادگستری کل اصفهان – طبقه 
3 – اتاق 317 برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از محل 
بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در مزایده را دارند که حداقل 10% بها را بهمراه داشته 
باشند. مزایده از قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس شروع شده و برنده کسی است که 
ــمی – مدیر اجرای احکام شعبه  ــنهاد نماید. م الف: 10472  هاش باالترین قیمت را پیش

10 دادگاه حقوقی اصفهان 

حصر وراثت
ــنامه شماره 23 به شرح دادخواست به کالسه  8/234 خانم خدیجه حمزوي داراي شناس
ــت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح  ــورا درخواس 3414/90 ح/ 10 از این ش
ــخ 90/2/9 اقامتگاه دائمي  ــنامه 11048 در تاری ــادروان فرهاد فرودي بشناس ــه ش داده ک
ــه: مادر به نام  ــت ب ــي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس ــود بدرود زندگ خ
ــریفات  ــادر متوفي و الغیر. اینک با انجام تش ــه حمزوي ش ش 23 م ــل: 1- خدیج ذی
ــي اعتراضي دارد و یا  ــت مزبور را یکمرتبه آگهي مي نماید تا هر کس مقدماتي درخواس
ــر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد  ــد از تاریخ نش وصیتنامه از متوفي نزد او باش
ــوراي حل  ــعبه دهم حقوقي ش ــد. م الف/ 11866 رئیس ش واال گواهي صادر خواهد ش

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
ــتي مبني بر  ــه 31/90 خواهان مهدي فاضلي دادخواس 8/235 در خصوص پرونده کالس
ــیدگي براي روز  ــت. وقت رس ــي به طرفیت محمدجواد یراقي تقدیم نموده اس واخواه
ــاعت 4/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان  ــنبه مورخ 90/10/11 س یکش
ــر تا خوانده قبل از وقت  ــب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتش بودن خوانده حس
ــعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره  ــیدگي به این ش رس
ــت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم  ــخه ثاني دادخواس یک اصفهان مراجعه و نس

ــیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 11983  حضور وقت رس
مدیر دفتر شعبه 15 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
ــه 562/90 خواهان جواد الماسي دادخواستي مبني بر  8/238 در خصوص پرونده کالس
مطالبه به طرفیت سیدعلي میراحمدي تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز شنبه 
مورخ 90/9/19 ساعت 17 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
ــیدگي به این شعبه  ــر تا خوانده قبل از وقت رس تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتش
ــم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و  واقع در خیابان محتش
ــت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي  نسخه ثاني دادخواس
ــعبه 27 حقوقي مجتمع  ــود. مدیر دفتر ش ــده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي ش ابالغ ش

شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
8/245 شماره: 41595-4166/739 آگهي ابالغ اجرائیه کالسه: 739-4166 بدینوسیله به 
ــنامه 3123 از شهرضا متولد 1353 اصفهان-  ــن تیموري فرزند شهریار شماره شناس حس
ــزارش واحد ابالغ نیروي انتظامي  ــه 739-4166 که برابر گ رهنان بدهکار پرونده کالس
ــماره 88/6/15-565173  ــالغ مي گردد که برابر چک ش ــناخته نگردیده اید اب اصفهان ش

ــاورزي شعبه رهنان بین شما و سید عبدالمجید طبائیان مبلغ 9/500/000  عهده بانک کش
بدهکار مي باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشریفات قانوني اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح مي باشد لذا 
ــما ابالغ مي گردد از تاریخ انتشار  ــمي بش ــناد رس طبق ماده 18 آئین نامه اجرائي مفاد اس
ــت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود  ــوب اس این آگهي که تاریخ ابالغ اجرائیه محس
ــر مي گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهي خود  چاپ اصفهان درج و منتش
ــات اجرائي طبق مقررات  ــار آگهي دیگري عملی ــدام و در غیر این صورت بدون انتش اق
ــت اداره اجراي اسناد  ــدي- سرپرس ــد. م الف/ 11940 اس ــما تعقیب خواهد ش علیه ش

رسمي اصفهان

اخطار اجرائي
ــتاي قصرچم منزل  ــهرضا – روس ــاني ش ــه : صفرعلي اله یاري به نش ــوم ل 8/254 محک
ــماره  ــکان، بموجب راي ش ــول الم ــاري مجه ــته مخت ــه: فرش ــوم علی ــخصي، محک  ش
961 – 25 / 12 / 89 حوزه 6 حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان شهرضاکه قطعیت 
ــت . محکوم علیه محکوم است به انتقال سند خودروي پیکان به شماره انتظامي  یافته اس
ــارت دادرسي درحق محکوم له . تاریخ تقدیم دادخواست 10  62383 اصفهان 11 وخس
ــوراي 6   ــي- قاضي ش ــت هزینه حق االجرادرحق صندوق دولت عباس  / 5 / 89 پرداخ

حقوقي شهرضا

توصیه پزشکان برای نیمه دوم سال:

شلغم؛ معجزه گیاهی در فصل سرما!
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زاینده رود
 

در شرایطی که بیش از یک سال است که هیأت قایقرانی 
استان اصفهان نایب رئیس بانوان ندارد، اختالف نظر به 
وجود آمده بین هیأت قایقرانی استان اصفهان و اداره کل 
تربیت بدنی موجب شده تا این هیأت با وجود بازیکنان 
ملی پوش همچنان بدون نایب رئیس بانوان به فعالیت خود 

ادامه دهد.
بعد از انتخاب سلمان قاضی عسگر به عنوان رئیس هیأت 
قایقرانی استان اصفهان، رأی به ادامه فعالیت محبوبه صنعتی 
داده شد اما بعد از گذشت مدتی، صنعتی از مسئولیت خود 

استعفا کرد.

با استعفای صنعتی، هیأت قایقرانی استان اصفهان تا به امروز 
بدون نایب رئیس بانوان به فعالیت خود ادامه می دهد، این 
در حالی است که این هیأت در بخش بانوان تعداد زیادی 
بازیکن ملی پوش دارد اما به دلیل نبود نایب رئیس بانوان، 
مشخص نیست که چه کسی در هیأت مسئولیت نظارت بر 
فعالیت بانوان را برعهده داشته و بانوان قایقران استان باید 
مشکالت خود را از طریق کدام مسئول حل و فصل کنند.

هیأت، فرد پیشنهادی را قبول ندارد
رئیس،  بدون  قایقرانی  هیأت  فعالیت  شدن  ادامه دار  با 
معاونت ورزش بانوان اداره کل تربیت بدنی از مسئوالن 
هیأت خواست تا نسبت به معرفی نایب رئیس اقدام کنند، 
هیأت نیز با تأخیر فردی را به عنوان نایب رئیس بانوان به 

اداره کل معرفی کرد اما وی مورد تأیید قرار نگرفت تا 
کماکان این هیأت نایب رئیس بانوان نداشته باشد.

دبیر هیأت قایقرانی استان اصفهان با اشاره به معرفی نایب 
استان گفت:  بدنی  تربیت  اداره کل  به  پیشنهادی  رئیس 
هیأت قایقرانی شرایط خاص خود را دارد و باید فردی به 
این سمت منصوب شود که امکان فعالیت با هیأت  رئیسه و 

دبیر هیأت را داشته باشد و با آنها هماهنگ باشد.
کل  اداره  بانوان  معاونت  داد:  ادامه  عسگر  قاضی  هادی 
تربیت بدنی فرد پیشنهادی ما را نپذیرفته و فرد دیگری را 
معرفی کرده است، اما هیأت تمایلی برای همکاری با وی 
ندارد و ترجیح می دهد که در انتخاب نایب رئیس بانوان 

استقالل کاری داشته باشد.

ضرب االجل معاونت ورزش بانوان برای انتخاب 
نایب رئیس 

معاون بانوان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان طی یک 
سال و نیم فعالیت خود در این اداره کل، اقدام به ساماندهی 

بخش بانوان هیأت های ورزشی کرده است.
صدیقه کعبی زاده در مورد بحث نداشتن نایب رئیس بانوان 
هیأت قایقرانی استان اصفهان، ضرب االجلی را برای هیأت 
مشخص کرده است تا هر چه سریع تر نسبت به معرفی 

نایب رئیس بانوان اقدام کنند.
وی در این مورد گفت: فردی باید به عنوان نایب رئیس 
شاخص  بودن  دارا  بر  عالوه  که  شود  معرفی  هیأت 
کند،  برقرار  فدراسیون  با  ارتباط خوبی  بتواند  مدیریتی، 
همچنین جامعه قایقرانی استان وی را قبول داشته باشد و 
انعطاف پذیری الزم  را برای عبور از شرایط بحرانی داشته 

باشد نه این که خود به بحران دامن بزند.
بي تفاوتي ملی پوشان نسبت به نایب رئیس

با عدم وجود نایب رئیس بانوان در هیأت قایقرانی استان 
فعالیت های  که  نیست  مشخص  دقیق  طور  به  اصفهان، 
مربوط به حوزه بانوان زیر نظر کدام واحد هیأت انجام 
می شود ولی نکته قابل تأمل اینجاست که بانوان قایقران 
چنین  به  که  سال هاست  ملی پوشان  ویژه  به  اصفهانی 
وضعیتی عادت کرده اند و روال کاری خود را بدون نایب 

رئیس پی می برند.
بهنوش رحمانی یکی از ملی پوشان تیم ملی کانوپولو است 
یافته  این تیم به چهار عنوان قهرمانی آسیا دست  با  که 
است، اما وی مدعی است که حتی خبر دعوت شدن به 
تیم ملی و مسائل مربوط به آن را نه از طریق هیأت بلکه به 
واسطه رسانه ها و مربیان تیم ملی و همبازی هایش مطلع 

می شود.
وی در این  مورد گفت: ما سال هاست عادت کرده ایم که 
مسائل خود را به طور مستقیم از طریق فدراسیون پیگیری 

کنیم و ارتباطی با هیأت نداریم.
این ملی پوش با اظهار بی اطالعی نسبت به وضعیت نایب 
رئیس هیأت افزود: اطالعی از وضعیت هیأت و این که چه 
کسی مسئولیت بانوان را بر عهده دارد ندارم زیرا ارتباطی 
با هیأت وجود ندارد که بخواهیم از این موارد اطالع به 

دست بیاوریم.
رئیس  نایب  صنعتی  که  زمانی  حتی  شود  می  شنیده 
هیأت قایقرانی بود هم زیاد با ملی پوشان و بانوان فعال 
این رشته کاری نداشت و صرف یک عنوان و یک اسم 
الزم  داشت.   حضور  نامش  قایقرانی  هیأت  چارت  در 
است مسئوالن هیأت قایقرانی هر چه سریع تر برای این 
موضوع اقدامی کنند تا بازیکنان و عالقه مندان به فعالیت 
زده دل  و  دلسرد  این  از  بیش  مختلف  های  رشته   در 

نباشند. 

 23 ایران  ملي  تیم  سرمربي  روش  کي  کارلوس 
با  دیدار  براي  ملي  تیم  اردوي جدید  به  بازیکن 

بحرین و اندونزي دعوت کرد.
خسرو والي زاده مدیر رسانه اي تیم ملي اسامي 
اعالم شرح  این  به  را  شده  دعوت   بازیکنان 

کرد:
گردان،  شهاب  رحمتي،  سیدمهدي  بانان:  دروازه 

علیرضا حقیقي.
مدافعان: هادي عقیلي، سیدجالل حسیني، پژمان 
حسین  حیدري،  خسرو  زارع،  مازیار  منتظري، 

ماهیني، مهرداد پوالدي، احسان حاج صفي.
بازیکنان میاني جواد نکونام، علي کریمي، محسن 
جباري،  مجتبي  تیموریان،  آندرانیک  مسلمان، 

پژمان نوري.

مهاجمان: محمدرضا خلعتبري، کریم انصاریفرد، 
رضایي،  غالمرضا  کاظمیان،  جواد  قاضي،  محمد 

میالد میداودي.
باید  شده  دعوت  بازیکنان  افزود:  زاده  والي 
محل  در  را  خود  امروز  صبح   11:30 ساعت 
معرفي  ملي  تیم  فني  کادر  به  المپیک  هتل 
نمایند. تیم ملي فوتبال ایران در مرحله مقدماتي 

آبان   24 و   20 هاي  روز   2014 جهاني  جام 
هاي تیم  با  ترتیب  به  جاکارتا  و  منامه  در   ماه 
خواهد دیدار  اندونزي  و  بحرین   ملي 

داشت.
تیم ملي کشورمان هم اکنون با کسب هفت امتیاز 
از سه بازي در صدر جدول گروه پنج آسیا قرار 

دارد. 

ورزش
يادداشت

جدایی محمود از پروین!
در  پرسپولیس  تیم  مدافع  دو  از شأن  دور  رفتارهای 
بازی با داماش به برکناری محمود خوردبین منجر شد! 
 این عجیب ترین تصمیمی بود که در مخیله هیچکس
نمی گنجید اما گرفته شد تا ماجرای قصور آهنگر بلخ 

بار دیگر به گردن زدن مسگر شوشتری ختم شود!
به کانون  او  نرفتن  به  جدایی خوردبین را خیلی ها 
پیشکسوتان باشگاه ربط می دهند ونقش سلطان را 
در آن پر رنگ می دانند اما جدا از نفی یا تأیید چنین 
دیدگاهی، باید پرسید سرپرست تیم در چنین موضوعی 

چه باید می کرد که نکرد؟
به جای خوردبین سراغ کسانی می رفتند که  کاش 
یکی از این دو مدافع را فصل قبل با وجود اخراج از 
تیم توسط سرمربی، مورد تکریم قرار دادند و باالترین 
پرداخت را به او داشتند. اویی که حاشیه هایش در تمام 
این سال ها تمامی نداشت و ندارد اما با سالم و صلوات 

بازوبند کاپیتانی را هم بر بازو می بست.
باید سرچشمه مشکالت را از آنجا ریشه یابی کرد که 
چرا بازیکن پرحاشیه را این فصل باردیگر برگرداندند یا 
در مورد بازیکن دوم که سر از اردوی رقیب درآورده و 
مدعی بود که پرسپولیسی نیست هم اشتباهی مضاعف 
مرتکب شدند و او را هم تا درجه کاپیتانی باال کشیدند. 
بیالن فنی هر دو قابل بررسی است و »آی بدو بدو«یی 
که این بار محمد غالمی را جانشین فرهاد آبی ها کرده 

بود خود گواهی روشن بر هر ادعایی است.
این  برکناری خوردبین به عنوان یک شخص سوژه 
یادداشت نیست. تسویه حساب های مغرضانه ای که 
می تواند شالوده فوتبال را شخم بزند اصلی ترین دلیلی 
است که ما را وا می دارد تا بپرسیم خوردبین در آن دو 
صحنه چه باید می کرد؟ او یک صدم درصد هم احتمال 
نمی داد که دو بازیکن با تجربه تیمش در حساس ترین 
شرایط یک فصل که تیم در بحران دست و پا می زند 
اینگونه کودکانه رفتار کنند و خود و پرسپولیس را »تیتر« 

نمایند.
برویم که آنهایی  به جای خوردبین سراغ  نبود   بهتر 
می خواستند پرسپولیس» دهه 60« را بسازند؟ دهه ای 
که برای برخی ها یادآور ابهت دو تیم سرخابی است 
و البته شاید عده ای، از آن دوران تنها تک صحنه هایی 
از مجتبی محرمی را به یاد داشته و در اندیشه معماری 
تازه وکپی برداری نو از آن بوده باشند که اگر اینگونه 
است باید به آنها احسنت و آفرین گفت که در رجعت 

به عقب چه توانایی قابل وصفی دارند. 
 این پرسپولیس با جماعتی »متوسط« بیشتر به محفلی 
»دور همی« شباهت دارد که غروب خورشیدش، سایه 
خیلی ها را درازتر از قد واقعی شان نشان می دهد. 
 تیمی که بردش مقابل مس رفسنجان سرمربی و مدیر
راهبری اش را به شعفی غیر قابل باور می رساند و 
حضور تنها سه هزار تماشاگر، آنها را به بیان جمالتی 
عجیب وا می دارد، بی آن که 97هزار سکوی خالی 
برجای مانده از روزهایی که پرسپولیس»پرسپولیس« بود 
را ببینند، باید هم در بازی شاه و وزیر، محمود خوردبین 

را شایسته تنبیه بداند. 
یادی از یک خاطره

آنچه که از بازي استقاللـ  مس سرچشمه در خاطرات 
ماند همین صحنه است، صحنه اي مربوط به درگیري 
دو بازیکن یک تیم براي استقالل هم پیش از این هم 
اتفاق افتاده بود و عکس هایي نیز در این زمینه منتشر 
شده بود اما این یکي با واکنش داور مواجه شد و کارت 
قرمزي که از جیب او بیرون آمد مي توانست برتري 
استقالل را با خطر جدي مواجه کند. این اتفاق پس 
از ماجراي دو بازیکن پرسپولیس به شدت مورد توجه 
رسانه ها قرار گرفت و به نوعي با مسأله روز قبل پیوند 
خورد، ماجرایي که حاال نشان دهنده سقوط اخالقي 
ماست. از این اتفاقات در این چند سال کم نداشته ایم 
و معروف ترین آن به درگیري ناجي بداوي و رحمان 
رضایي دو مدافع تیم ملي ایران برمي گردد که در بازي 
مقابل عمان در جام ملت هاي آسیا 2004 با ضربات 
سیلي یکدیگر را نوازش دادند. نکته جالب این که 
محمد نصرتي که امروز خبرسازترین بازیکن فوتبال 
ایران است در آن مسابقه به دلیل خطاي خطرناک روي 
بازیکن حریف توسط کمیته انضباطي رقابت ها چهار 
بازي محروم شد. این ماجرا نیز گویا از جایي شکل 
گرفته که آندو تیموریان خطاب به مدافعان تیم مي گوید: 
علي سامره تکنیکي و سریع است و ممکن است با 
یک حرکت خط دفاع را جا بگذارد روي یک خط 
نایستید که این تذکر فني با واکنش بسیار تند عمران زاده 
توأم مي شود و او اقدام به فحاشي علیه آندو مي کند. 
لحظاتي بعد آندو خشمگین از این اتفاقات حرف ها 
را پیش مجیدي بازگو مي کند که قهرماني با شنیدن این 
صحبت ها رأي به اخراج او مي دهد در حالي که آندو 
در آن لحظه فقط موضوع را به کاپیتان تیم انتقال مي داده 
است.  این اتفاق خبرساز به احتمال زیاد با برخورد 
انضباطي باشگاه استقالل مواجه خواهد شد، گرچه 
پرویز مظلومي بعد از بازي آنقدر سست در این باره 
اظهارنظر کرد که خیلي ها عقیده داشتند چنین چیزي 

رخ نخواهد داد. 

 محرومیت رضایی و نصرتی
تا اطالع ثانوی

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دو مدافع پرسپولیس را 
تا اطالع ثانوی از فوتبال محروم کرد.

کمیته انضباطی فدراسیون پس از مشاهده فیلم دیدار 
تیم های داماش گیالن و پرسپولیس که در هفتم آبان 
در ورزشگاه عضدی رشت برگزار شد، رأی خود را 
صادر کرد. شیث رضایی و محمد نصرتی بازیکنان تیم 
پرسپولیس به دلیل تخلفات انتسابی تا اطالع ثانوی و با 
صدور قرار دستور موقت از همراهی تیم مربوطه و حضور 
در تمامی مسابقات رسمی و کلیه اماکن ورزشی محروم 
و تعلیق شدند. رأی صادره قطعی و الزم االجراست. 
جلسه رسیدگی متعاقباً تعیین و اعالم خواهد شد. الزم به 
ذکر است این حکم به ستاد رسیدگی تخلفات حرفه ای 
فوتبال ارسال شده و تخلفات دیگر بازیکنان در دست 

بررسی برای صدور حکم الزم است. 

تحلیل

اسامي 23 بازیكن تیم ملي فوتبال اعالم شد

پا قدم مهرشاد برای سپاهان
سومین  صاحب  گذشته  چهارشنبه  صالحی  سید  سیدمهدی 
فرزند خود شد و جالب این که اولین گل خود را در این فصل 

برای سپاهان به فرزندش تقدیم کرد.
چهارشنبه گذشته مهاجم تیم فوتبال سپاهان صاحب سومین 
فرزند خود شد و در اولین بازی خود برای سپاهان پس از 
تولد فرزندش، اولین گل فصلش را به ثمر رساند و این گل را 
به فرزندش تقدیم کرد. وی در این مورد می گوید: چهارشنبه 

گذشته به این خاطر به تهران رفتم و بالفاصله به اصفهان برگشتم و به تمرینات سپاهان 
اضافه شدم؛ بازی با ملوان بازی زیبایی بود و من هم توانستم گلزنی کنم و گلم را تقدیم 

به فرزند جدیدم می کنم.
دو فرزند اول سیدصالحی شش سال دارند و دو قلو هستند و مهراد و ملیراد نام دارند؛ 
همچنین سیدصالحی نام فرزند سوم خود که به تازگی به دنیا آمده را مهرشاد انتخاب کرده 

است.
نکته جالب در بازی سپاهان و ملوان این بود که بازیکنان سپاهان پس از گل هایی که به ثمر 
رساندند به طرز خاصی شادی پس از گل را اجرا کردند و البته آن نوع شادی به خاطر تولد 

فرزند جدید سید صالحی بود. 

باریج اسانس به دنبال رتبه سال قبل 
پیکان  برابر  اسانس کاشان یکشنبه شب  باریج  والیبال  تیم 
از  زاده  تاروردي  حامد  شد.  یک  بر  سه  متحمل شکست 
معدود بازیکنان فصل پیش باریج که امسال هم در کاشان 
بیشتر  تجربه  فقط  را  پیکان  پیروزي  علت  است  مانده 

بازیکنان این تیم مي داند.
تاروردي زاده در ارتباط با بازي با پیکان در هفته چهارم 
لیگ برتر اظهار داشت: هر دو تیم بازي خوبي به نمایش 

گذاشتند. ما جوان بودیم و با انگیزه و پیکاني ها با تجربه. در مجموع پیکان چیزي 
تجربگي خود  کم  به  ما  حقیقت  در  است.  تر  تجربه  با  فقط  و  ندارد  ما  از  بیشتر 

باختیم.
وي ادامه داد: شرایط تیم ما امسال با رفتن سه مهره با تجربه از جمله بهبودي، حسني 
و مصطفي وند بسیار تغییر کرده است. ما نسبت به تیم هاي دیگر لیگ برتر چهار، 
پنج سال میانگین سني کمتري داریم و این مسأله فشار رواني روي بازیکنان براي 

نتیجه گیري را بیشتر مي کند اما این هم به مرور زمان درست مي شود.
تاروردي زاده گفت: والیبال را نمي شود پیش بیني کرد اما فکر مي کنم بتوانیم در 

پایان فصل رتبه اي مشابه با سال پیش کسب کنیم.

 قاضي و جان واریو، نامزدهاي بهترین گل سال
هافبک  جانواریو  فابیو  های  گل  سال،  گل   11 بین  در 
قاضی  محمد  گل  و  ازبکستان  بنیادکار  به  سپاهان  تیم 
 مهاجم ذوب آهن به تیم سامسونگ کره جنوبی نیز دیده

می شود.
 کنفدراسیون فوتبال آسیا امسال بخش جدیدی به بهترین های

سال 2011 فوتبال آسیا اضافه کرده است و کاربران سایت 
انتخاب  را  آسیا  سال  گل  بهترین  توانند  می  سی  اف  ای 

کنند.
11 گل به ثمر رسیده در تورنمنت های رسمی آسیا در سال 2011 توسط کارشناسان 
 »www.the-afc.com«انتخاب شده اند و کاربران می توانند با مراجعه به سایت

بهترین گل سال را انتخاب کنند.
در بین 11 گل سال، گل های فابیو جانورایو هافبک تیم سپاهان به بنیادکار ازبکستان 
و گل محمد قاضی مهاجم ذوب آهن به تیم سامسونگ کره جنوبی نیز دیده می شود. 
مهلت رأی گیری تا 22 نوامبر است. دو تیم فوتبال سپاهان و ذوب آهن در مرحله 
یک چهارم نهایی و در مصاف با حریفانی از السد و سوون سامسونگ خیلی زود از 

دور رقابت ها کنار رفتند. 

چارچوب

رقابت های لیگ برتر فوتبال 
با  کشور  بانوان  ساحلی 
در  هرمزگان  تیم  قهرمانی 
به  اصفهان  استان  تیران  شهر 

پایان رسید.
سومین دوره رقابت های لیگ 
بانوان  ساحلی  فوتبال  برتر 
تیم  هفت  شرکت  با  کشور 
استان های مختلف کشور  از 
تختی  ورزشی  مجموعه  در 
تیران و زیر نظر کمیته فوتبال 

ساحلی کشور و با همکاری هیأت فوتبال استان اصفهان و 
هیأت فوتبال شهرستان تیران و کرون به مدت یک هفته و به 

صورت مجتمع برگزار گردید. 
پایان این مسابقات که به صورت دوره ای برگزار شد،  در 
تیم یگانه امواج هرمزگان موفق به کسب عنوان قهرمانی این 
ها  رقابت  این  میزبان  تیران  تیم  همچنین  گردید.  مسابقات 
یابد و  این مسابقات دست  قهرمانی  نایب  مقام  به  توانست 

نماینده گیالن نیز سوم شد.
تیم آذر باطری ارومیه به دسته اول  این در حالی است که 

مسابقات فوتبال ساحلی بانوان کشور سقوط کرد.

فوتبال  هیأت  اصفهان،  تیران 
باطری  آذر  بوشهر،  رفسنجان، 
سیان  مینا  آرسن  ارومیه، 
گیالن، یگانه امواج بندرعباس 
و چهارمحال و بختیاری هفت 
ها  رقابت  این  در  حاضر  تیم 

بودند.
این  جوایز  اهدای  مراسم 
فضیلت  تاالر  در  مسابقات 
نمایندگان  حضور  با  و  تیران 
هیأت  و  فوتبال  فدراسیون 

فوتبال استان اصفهان برگزار گردید.
در پایان خانم  شهریاری مسئول بخش بانوان کمیته فوتبال 
ساحلی و عضو هیأت ریسه کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون 
مسابقات،  این  برگزاری  نحوه  از  رضایت  ابراز  با  فوتبال 
میزبانی تیران را به عنوان یکی از شهرستان های استان اصفهان 
از  این شهرستان  میزبانی  به  اشاره  با  و  نمود  ارزیابی  مثبت 
 اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در سال های گذشته و
رقابت های لیگ برتر فوتبال ساحلی عنوان نمود: شهرستان 
تیران و کرون در آینده نیز توان میزبانی از مسابقات مختلف 

در فوتبال ساحلی را خواهد داشت. 

 اصفهان
قهرمان دوئیلین شد

کشور  قهرمانی  ووشوی  رقابت های  در  اصفهان  ایمنا: 
بزرگساالن در فرم دوئیلین به عنوان نخست دست یافت.

بزرگساالن،  کشور  قهرمانی  ووشوی  رقابت های  ادامه  در 
آسیایی  رقابت های  در  حضور  برای  ملی  تیم  انتخابی 
هوشی مینه، تیم دوئیلین اصفهان با ترکیب محسن احمدی، 
سکوی  بر  امتیاز   9/65 با  فتحی  ابراهیم  و  مکوندی  نوید 

قهرمانی ایستاد.
و  ذوالفقاری  محسن  حسن زاده،  محسن  دوئیلین  تیم 
دو  تیم  و  شد  دوم   9/08 با  گیالن  از  حیدری  محمدرضا 
امتیاز در جایگاه  با 8/91  باقی  نفره محمود اسدی و احمد 
 سوم قرار گرفت. این رقابت ها در زنجان در حال برگزاری

است. 

منهاي فوتبال

 ارتقاء بدمینتون بازان ایرانپایان پیكار ساحلي بازان کشور در تیران و کرون
در رده بندي جهاني

در آخرین رنکینگ اعالم شده از سوي فدراسیون بین المللي 
بدمینتون، جایگاه بدمینتون بازان ایران ارتقاء یافت.

در رنکینگ اعالم شده در تاریخ27 اکتبر 2011، کاوه مهرابي 
با یک پله صعود در جایگاه 82 جهان ایستاد.

علي شاه حسیني شش پله صعود کرد و رنکینگ 110 را به 
پله سقوط  با یک  خود اختصاص داد و سروش اسکندري 

139 جهان شد.
خاطر  به  طوالني  وقفه  یک  پس  که  خردمندي  محمدرضا 
بازگشته  المللي  بین  مسابقات  به  اکنون  سربازي  مشکالت 
و  کرد  صعود  پله   60 پیاپي  هفته  دومین  در  هم  باز  است 

رنکینگ خود را به 241 رساند. 

با ادامه دار شدن 
فعالیت هیأت قایقرانی 
بدون رئیس، معاونت 
ورزش بانوان اداره 

کل تربیت بدنی 
از مسئوالن هیأت 

خواست تا نسبت به 
معرفی نایب رئیس 
اقدام کنند، هیأت 
نیز با تأخیر فردی 
را به عنوان نایب 

رئیس بانوان به اداره 
کل معرفی کرد اما 

وی مورد تأیید قرار 
نگرفت تا کماکان این 

هیأت نایب رئیس 
بانوان نداشته باشد

هیأت قایقرانی یکسال است که نایب رئیس ندارد

بانوانقایقران،قربانیاختالفاتهیأتوتربیتبدنی



ادبیات جوالنگاه مردان و زنانی است از کلمه، بدون 
هیچ امکان بصری یا محدودیت در تصور، افرادی 
که با چرخش های قلم نویسنده شان از سویی به 
سوی دیگر پرت می شوند. سرنوشت شان زیر و 
رو می شود، می میرند و زنده می شوند و قربانیان 

دست و پا بسته هوس نویسنده شان هستند.
شخصیت های  و  رونده  فرا  شخصیت های 

راکد
ساخته  انتزاعی  های  شخصیت  این  از  بسیاری 
شده بر حسب هوس نویسنده، در همان گفتاری 
یا  رمانی  واسطه  به  نویسنده  که  مانند  می  باقی 
داستان کوتاهی خلق می کند و به پایان می برد. 
اما شخصیت هایی هستند که مرز رمان را پشت 
هجوم  واقعی  امر  ساحت  به  و  گذارند  می   سر 
می آورند. شخصیت هایی هستند که نامشان بدل 
مکتب  حتی  و  المثل  و ضرب  نماد  به  شود  می 
هایی  شخصیت  ابلوموفیسم...(،  کیشوتیسم،  )دن 
که مرز رمان را به راحتی پشت سر می گذارند و 
ویروسی می شوند که شیوع می یابد و گفتارهای 
دیگر را بحرانی می کند، یا به وضعیتی در عالم 
واقعی صراحت مفهومی می بخشند و خود مفهوم 

می شوند.
نویسد  می  خود  تن  با  بي شک  ای  نویسنده  هر 
تن  از  ای  تکه  نوشتن  حین  خود  تن  با  فقط  و 
نویسنده جدا می شود و به واسطه قلم یا صفحه 
متن  در  نویسنده  یابند،  می  راه  بیرون  به  کلید 
رودرویی  و  می بیند  را  خود  تن  دوباره  تجسد 
تکان  نو  از  را  نویسنده  که  است  تجسد  این   با 
می دهد، گویی زهری به جانش می ریزد و بدنش 

را به تکاپو وا می دارد.
سه نوع حرکت برای تن نویسنده

سوژه  تن  تجسد  ادبیات  که  است  چنین  اگر 

نویسنده است، پس شخصیت هر داستان نیز بدنی 
دارد از جنس بدن نویسنده، شخصیت هر داستان 
تجسد یافته و باز آفریده بدن نویسنده است. آنقدر 
ساده لوح نیستیم که مفهوم حرکت نویسنده را به 
جست و خیز تن او تقلیل دهیم. اما محض تفریح 
و تنوع هم که شده، حداقل سه نوع حرکت برای 
بندی  تقسیم  این  بر شمرد  توان  نویسنده می  تن 

بیشتر تفتنی است تا نظری.
معمول  و  آشنا  فیزیکی  حرکت  همان  اول،  نوع 
است. نویسنده ای مکان و موضوعی خاص را برای 
نوشتن بر می گزیند و به سفر می رود. مکان های 
مختلف را می بیند. با آدم های مختلف حرف می 
زند، عین کسی که بخواهد گزارشی تاریخی بنویسد 
یا حقیقت را در باب حادثه ای خاص درک کند. 
نویسندگان بسیاری به طرق مختلف نوشته هایشان 
را مدیون سفرهایشان هستند. مشهورترین آنها شاید 
همینگوی باشد که ماجراجویی هایش را در همه 
جا جهان بدل به حادثه ای ادبی می کرد. نوع دوم 
کسانی اند که بر اثر بخت و اقبال مساعد، سفر به 
سراغشان می آید. این دست آدم ها را امروزه در 
پاریس و لندن و نیویورک می توان یافت. شهرهایی 
از این دست، که مرکز اصلی وقایع فرهنگی جهان 
اند.  اند، گویی بیست و چهار ساعت در حرکت 
همه چیز در تغییر است. آن تغییر مکانی را که سفر 
این دست  آورد، در سکون  ارمغان می  به  برایش 
شهرها هم می تواند تجربه کند، هر چند نه به کیفیت 
 حرکت واقعی. اما نوع دیگر حرکت نویسنده، که 
شایع ترین و پربارترین هم هست، از طریق حرکت 
به کتاب  کتابی  از  او  در عالم متون رخ می دهد. 
از  نخست  نوع  نویسنده  که  رود، چنان  می  دیگر 
آدم  به  آدمی  از  به شهر دیگر می رفت و  شهری 

دیگر.

متون ادبی، متونی برای سر و تن مخاطب
با الهام از ایده های ژیل دلوز در کتاب »فرانسیس 
بیکن« به تقسیم بندی خود سرانه ای در دل متون 
ادبی دست می زنیم. ما متون ادبی را به دو دسته 
تقسیم می کنیم: آنها که برای سر مخاطب نوشته 
نوشته  مخاطب  تن  برای  که  ها  آن  و  اند   شده 

شده اند. ادبیات سر و ادبیات تن.
دسته اول، آن کتاب هایی اند که فقط سر مخاطب 
را هدف قرار می دهند اینها با مغز مخاطبشان سر و 
کار دارند، قدرت تحلیل و یادآوری او را می طلبند و 
بدون آن، هیچ نیستند این دست متون برای مخاطبی 
»فرهیخته«  به  فارسی  زبان  در  که  اند  شده  نوشته 
مشهور است. این ادبیات را ادبیات سر نامیدیم، چون 
طفیلی مغز مخاطبش است و از او طلب معنادار شدن 
می کند. اما دسته دوم را ادبیات تن نامیدیم، به این 
دلیل که خطاب این نوع ادبیات به تن خواننده است. 
در این ادبیات لحظاتی هست که متن با تن تماس 
میانجی تعقل و سواد و  به  آنکه  پیدا می کند. بی 
تفسیر نیازی باشد و همین لحظات است که نظم تن 
را به هم می ریزد. این دست آثار به مخاطبشان حمله 
می کنند، قوی اند و پر زور و به هیچوجه دست 
و پا بسته به انتظار مخاطب نمی نشینند. این دست 
 متون به نوعی در تقابل با مخاطب ساخته و تجهیز 
می شوند، آنقدر توان دارند که برای سرپا ایستادن 

محتاج کمک خواننده شان نباشند. 
ادبیات تن، ادبیاتی زنده و محرک

ادبیات تن همان است که اجازه گریز شخصیت ها 
از متن را می دهد، همان متنی است که مرزهایش 
از کنترل نویسنده خارج اند و در هر لحظه ای هر 
شخصیتی امکان گریز از سیطره او را دارد. ادبیات 
تن، ادبیات خطر کردن است و روی آوردن به امر 
نو، ادبیات شکاف است و از هم گسیختگی، چنین 

نوشتاری است که شخصیتش را به سالح حمله به 
اذهان معتاد خوانندگان مجهز می کند.

هنر داستایوفسکی
برای روشن تر شدن بحث مثالی بزنیم. بی شک 
اندازه فئودور داستایوفسکی  به  هیچ نویسنده ای 
شاید  است.  نکرده  خلق  ماندگار  شخصیت 
داستایوفسکی  این که  درک  برای  منبع  بهترین 
عالی  کتاب  کند،  می  چه  هایش  شخصیت  با 
میخاییل باختین، »مسائل بوطیقای داستایوفسکی« 
که  باختین،  کتاب  سوم  فصل  خالصه  باشد. 

که  است  این  دارد،  نام  داستایوفسکی«  نزد  »ایده 
داستایوفسکی ایده ها را به زندگی شخصیت ها 
گره می زند و در بسط هر ایده ای به تجربه زیسته 
افراد اولویت اول را می بخشد. هنگام حرف زدن 
نام  ناخودآگاه  اغلب  یوفسکی،  داستان  آثار  از 
شخصیت ها را بر زبان می آوریم نه نام نویسنده 
را. چرا چنین است؟ چون داستایوفسکی توانسته 
زیسته  تجربه  به  فردی،  زندگی  به  را  ایده  است 
شخصیت گره بزند و رابطه تفکر و تجربه را بهتر 

از هر فیلسوف دیگری مفهوم پردازی کند. 

نشان می دهند شرکتهای گوگل، فیس  مهر: تحلیل های جدید 
دیگر  از  بزرگ  شرکت های  از  بسیاری  و  مایکروسافت  بوک، 
 قربانیان حمالت سایبری گسترده ای بوده اند که اوایل سال جاری 
برچسب های شناسایی امنیتی شرکت RSA را مورد هجوم خود 
قرار داده بودند. لیستی از 760 سازمانی که مورد هجوم این حمالت 
سایبری قرار گرفته بودند، به تازگی در کنگره آمریکا مطرح شده 
و برایان کربز تحلیل گر امنیت سایبری نیز این لیست را بر روی 
میزان  از  نشانه ها  اولین  لیست  این  منتشر کرده است.  وبالگش 

فراگیری این حمالت است که توانستند RSA را به زانو درآورند.
لیستی که در وبالگ کرب به آنها اشاره شده عالوه بر شرکت های 
منتخب  برتر  شرکت  از 100  پنجم  یک  شده،  شناخته  و  عظیم 
اینتل،   ،IBM آمازون،  دهند.  می  تشکیل  نیز  را  فورچون  مجله 
 یاهو، سیسکو، گوگل، فیس بوک و مایکروسافت از مشهورترین 
شرکت های فناوری حاضر در لیست قربانیان به شمار می روند. 
آژانس های دولتی از قبیل آژانس فضایی اروپا، سازمان خدمات 
عمومی آمریکا، MIT و نورتروپ گرومان پیمانکار امنیتی دولت 
آمریکا نیز در میان لیست قربانیان قرار داشتند. لیست شرکت های 
آلوده از یک سرور آسیب دیده فرماندهی و کنترل به دست آمده 
است، نام ماشینی که هکرها از آن برای هدایت کردن انبوهی از رایانه 

های قربانی که کنترل آنها به دست هکرها افتاده استفاده می کنند.
اسامی پس از آن آشکار شد که محققان شبکه های درگیر مرتبط 
با سروری که به RSA حمله کرده بود را مورد بررسی قرار دادند. 

نکته قابل تامل اینجا است که نام بسیاری از اپراتورهای اینترنتی در 
میان لیست قرار داشت، بیشتر به این خاطر که مشترکان این اپراتورها 
این که خود  به خاطر  نه  بودند،  آلوده وصل شده  های   به شبکه 

شرکت های اپراتور درگیر این حمالت بوده اند.

هزینه جنایت های سایبری
نام شرکت های گوگل و آمازون نیز مانند همین شرکت های اپراتور 
به واسطه فعالیت های شبکه ای که برای کمک به جستجوی اینترنتی 
به کاربران انجام می دهند در میان لیست شرکت های قربانی دیده 

می شود و شرکتی مانند مک کافی نیز که خود در زمینه امنیت 
سایبری فعالیت دارد، به دلیل کشف حمالت سایبری و درگیر کردن 
سیستم های خود برای معکوس کردن عملکرد بدافزاری که منجر 
به این حمالت سایبری شده بود قربانی حمله شده است. هنوز 
مشخص نیست هکرها با چه شدتی موفق به نفوذ درون سیستم 
های این شرکت ها شده اند و حتی بسیاری از این شرکت ها بدون 
آسیب دیدگی از حمالت جان سالم به در برده اند. با این همه 
متخصصان بر این باورند که وسعت باالی این حمله سایبری به این 
معنی است که به هیچوجه نباید این حمله را ساده تصور کرد زیرا 
احتمال تکرار چنین حمالتی بر روی شرکت های بزرگ و مهم 
امنیتی وجود دارد. همچنین گستردگی این حمالت نشان می دهد 
در این دوران، هیچکس نمی تواند از خطر حمالت سایبری در امان 
باشد. سود چنین حمالتی در فروش اطالعات شرکت های بزرگ به 
شرکت های فرعی رقیب و مشتاق به دانستن اسرار داخلی شرکت 
های قربانی است. برای مثال شاید هک کردن دانشگاه MIT در 
حال حاضر برای کسی سودمند نباشد اما در صورتی که این دانشگاه 
در حال انجام مطالعه ای مهم باشد، شرکت های فرعی می توانند با 
مراجعه به هکرها اطالعات محرمانه مرتبط با این پروژه را خریداری 
کنند. بر اساس گزارش سی نت، از این رو است که به این حمالت 
تهدیدهای پایدار پیشرفته می گویند، زیرا برای سال ها به صورت 
خاموش و پنهان رخ می دهند، بدون این که کسی از وجود آنها 

آگاهی داشته باشد. 

حدود 15، 16 سال پیش چو افتاد در محافل هنری که زنی هست 
مکرمه نام، اهل روستایی در مازندران که نقاشی می کند بسان »مارک 

شاگال« و چنین و چنان.
نابغه دنیای هنرش خواندند و چیزی در حد معجزه پنداشتندش. 
نه در نقاشی و نه در جنسیت، شاگال نبود؛ اما زنی بود مثل خیلی 
از مادرها و مادربزرگ های ما؛ یک عمر در درون خویش تنهایی 
کشیده و پیر شده در جامعه نامهربان مردانه. خیلی زود در نوجوانی 
مکرمه را داده بودند به مردی پنجاه و چند ساله که هم سن و سال 

پدر دخترک بود.
مکرمه نُه شکم زایید و بچه هایش را بزرگ کرد. آخر هم بعد از کلی 
آزار و اذیت که از آن مرد دید رها شد به حال خویش. اما چه بهتر؛ 

بعد از چند سال حواسش جمع شد که آدمی است برای خودش.

کلی سختی کشیده بود و حاال تازه در 67 سالگی داشت مرور 
می کرد زندگی خودش را. نقل است که گفته بود سواد نداشتم که 

شاعر شوم، همین است که نقاشی می کنم.
دوره اش به عنوان یک نقاش تمام وقت همان سال آخر عمر بود و 
محل اجرای کارهایش سنگ بود و دیوار خانه و اجاق گاز و کدو 

حلوایی و منبع آب.
تا پیش از آن تنورسازی و مشاطگی کرده بود و عروس های قشنگ 

روستا از زیر دستش بیرون می آمدند. با رنگ و زیبایی بیگانه نبود 
اما دریغ از فرصتی در این همه سال های سخت.

در خبر است که گاوی داشت مونس و همدم که باید هر روز 
اما عین  مسیری طوالنی به چرایش می برد. زن زانو درد داشت 
خیالش نبود و هر روز آن راه دراز را می رفت تا گاو محبوبش 

گرسنه نماند.
بچه ها نگران سالمت مادر بودند و گاو را فروختند. مکرمه بسیار 

اندوهگین شد و این آغازی بود برای نقاشی؛ نقاشی در او بود و این 
ماجرا فقط محرک بود؛ سال ها بود که نقاشی در ذهن و دست های 

مکرمه حضور داشت.
پای آثار مکرمه در سال های بعد حتی به گالری های خارج از کشور 
هم باز شد و در سال 2001 میالدی به عنوان بانوی نقاش سال، از 
دوازدهمین کنفرانس ایران شناسی در دانشگاه دولتی سوئد جایزه 

گرفت.
مکرمه قنبری مشهور به ننه مکرمه و مش مکرمه، اهل ده دریکنده 
در نزدیکی بابل بود. در سال 1307 به دنیا آمد و در دوم آبان 1384 
از دنیا رفت. نقاش بود و ما فقط از 10 سال آخرش خبر داریم. 
خانه اش حاال موزه شده و خودش را هم در حیاط خانه ای که همه 

جایش را پر از رنگ تصویر کرد به خاک سپرده اند.

ماهی سه چشم در آرژانتین
در  اخیر  های  هفته  در  که  خبری  انتشار  از  پس 
اینترنت  در  چشم  یک  کوسه  یک  صید  خصوص 
منتشر شد اکنون رسانه ها اعالم کردند چند ماهیگیر 
که مشغول صید در دریاچه ای واقع در استان کوردوبا 
در آرژانتین بودند یک ماهی سه چشم را شکار کردند. 
مواجه  باالیی  استقبال  با  اینترنت  در  خبر  این  انتشار 
را  بسیاری  نگرانی های  منطقه  مردم  میان  در  اما  شد 

برانگیخت. در حقیقت بسیاری از مفسران معتقدند که علت این بدشکلی به خاطر 
خولیان  دارد.  قرار  دریاچه  این  نزدیکی  در  که  است  امبالس  ای  هسته  نیروگاه 
ازموت، ماهیگیری که این ماهی سه چشم را صید کرده است در مصاحبه با یک 
رادیوی محلی در این خصوص بیان داشت: ما از صید این ماهی بسیار شگفت زده 
شدیم. هوا تاریک بود به همین علت در ابتدا متوجه عجیب بودن آن نشدیم. اما 
 بعد با یک چراغ قوه نور را تامین کردیم و تازه در آنزمان بود که متوجه چشم سوم 

ماهی شدیم.

کپي غیر مجاز مشكل سینماست
ایسنا: دبیر کل ستاد مبارزه با محصوالت غیر مجاز سمعي 
و بصري در نشستي فعالیت هاي انجام شده و برنامه هاي 
این ستاد را تشریح کرد. عباسیان در این نشست که دیروز 
اگر  گفت:  شد،  برگزار  تصویري  رسانه هاي  موسسه  در 
کاالي غیر مجاز، مشتري نداشته باشد ما در این زمینه پیروز 
خواهیم بود. وي تاکید کرد: واژه دزدي هنوز جا نیفتاده 
است و مردم باید مطلع شوند این محصول غیر مجازي 

که به آنها فروخته مي شود یک جور دزدي است. به گفته وي؛ صدا و سیما از جمله 
ارگان هاي تاثیرگذار است که مي تواند در شناخت مردم کمک شایاني کند اما متاسفانه 
هنوز کار جدي نکرده است. عباسیان با تقدیر از رسانه هاي مکتوب براي فعالیت در این 
حوزه، گفت: امیدوارم این رسانه ها روزي را براي مقابله با عرضه و خرید آثار غیر مجاز 
در نظر بگیرند که در آن روز اطالع رساني مشترک بکنند. وي یادآور شد: ما مجموعه اي 
استفتاء از مراجع گرفته ایم که نظرشان را در این خصوص مطرح کردند و همه گفته اند 

کسي اگر چنین کاالیي را بخرد، مدیون صاحب اثر است.

ورود خانم ها ممنوع!
این  مردان  که  است  ای  واژه  ممنوع  ها  خانم  ورود 
جزیره به آن اعتقاد دارند. از سال 1060 تصویب شده 
است که هیچ زنی حق ورود به این جزیره را ندارد و 
منطقه  بودن در  به  ماده مجاز  از حیوانات  حتی برخی 
جزیره  به  زنان  هرگونه عکس  ورود  همچنین  نیستند. 
مجاز نیست. بازدید از آتوس به غیر از اتباع یونان برای 
به 20 مرد  اما  بازدیدکنندگان خارجی هم مجاز است 

به  ورود  باشند.  داشته  سن  سال   18 حداقل  باید  و  است  محدود  روز  یک  در 
آیا  که  باید چک شود  بازدیدکننده  همه  از  اول  دارد.  مختلفی  مراحل  هم  آتوس 
گربه، سگ، طوطی و... ماده همراه نداشته باشد و پلیس هایی که در بسیاری از 
موجودات  و  افراد  جلوی  که  دارند  وظیفه  دارند  جزیره حضور  این  های  تقاطع 
زن نما را بگیرند. برای بازرسی بازدید کننده می بایست تمامی لباس ها خود را 
 درآورد تا از نظر جنسیت بررسی شود که این ممکن است برای برخی از آن ها 

خوشایند نباشد. 

گذر شخصیت ها از دیوار رمان

چرابایدنویسندهمهار
شخصیتهایشرارهاکند؟
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رمزگشایی از رویاها
با  اند  مهر: محققان موسسه ماکس پالنک موفق شده 
افرادی که  از اسکنرهای رایج مغزی رویاهای  استفاده 
خواب آگاهانه را تجربه می کنند بازسازی کرده و حتی 
ضبط کنند. همچنین بیشتر انسان ها تنها بخش کمی از 
خواب های خود را به یاد می آورند، ضعفی که به زودی 
برطرف خواهد شد. دانشمندان پیش بینی می کنند به 
زودی می توان با استفاده از رایانه ها آنچه انسان در رویا 
می بیند را مشاهده کرده و حتی آنها را بر روی ابزاری 
ضبط کرد تا پس از بیداری بتوان به تماشای آنها نشست.

روزهای 16 ساعته در نپتون
مهر: دانشمندان مدتی پس از این که سیاره نپتون اولین 
دور کاملش را از سال 1846 تاکنون در مدار خورشید 
به پایان رساند، طی مطالعه ای طول یک روز کامل را 
در این سیاره دورافتاده گازی محاسبه کردند. بر خالف 
سیاره های سنگی، محاسبه چرخش سیاره های گازی 
برای اخترشناسان مشکلی بزرگ به شمار می رود. عطارد، 
ناهید و مریخ در اصل صخره هایی در گردش هستند اما 
سیاره های گازی بیشتر به مایعی شباهت دارند که به دور 
هسته ای کوچک و سنگی در چرخش هستند. بر اساس 
محاسبات  اریک کارکوشکا از دانشگاه آریزونا، یک روز 

در نپتون 15 ساعت و 57 دقیقه و 59 ثانیه است.

چین اوراق قرضه یورو
 را می خرد

فارس: رئیس صندوق ثبات مالی اروپا تاکید کرد چین به 
احتمال زیاد اوراق قرضه منتشر شده از سوی کشورهای 
اروپایی را خریداری می کند. رئیس صندوق نجات مالی 
اروپا تصریح کرد احتماالً در مالقات با رهبران چین در 
پکن به یک توافق همه جانبه دست نخواهد یافت اما 
انتظار دارد چین به خرید اوراق قرضه مشارکت که از 
رئیس  دهد.  ادامه  شود  می  منتشر  این صندوق  سوی 
صندوق نجات مالی اروپا پس از آن که رهبران حوزه 
یورو به توافق های مهمی در مهار بحران بدهی کشورهای 

اروپایی دست یافتند با رهبران مالی چین مالقات کرد. 

اهمیت سطح تحصیالت
 در ازدواج

ازدواج گفت: سطح  مهر: کارشناس مسائل خانواده و 
یکسان تحصیالت اهمیت بسزایی در ازدواج دارد بنابراین 
باید سعی کنیم در انتخاب خود با شخصی ازدواج کنیم 
که دارای هوش عاطفی و هیجانی یکسانی باشد. سیما 
فردوسی پور با تاکید بر این که در ازدواج باید همسانی 
را در نظر گرفت، افزود: این همسانی از لحاظ اقتصادی، 
بینش فکری و... است و در مرحله بعدی شاخص هایی 
چون اقتصاد، فرهنگ و آداب معاشرت و... را باید در نظر 
گرفت.وی اظهار داشت: ازدواج پیوندی است که بعد از 
آن انسان به نوعی دچار تحول می شود و انتخاب اولیه 

شرط بسیار مهم برای ازدواج است.

تنهایی به اندازه سیگار 
مضر است

داشته  دوستمان  که  کسی  نداشتن  و  تنهایی  احساس 
باشد باعث می شود که دچار اختالالت خواب شویم و 
سرعت پیشرفت اختالل مشاعر وزوال عقل را نیز تشدید 
می کند. متخصصان روانشناسی در شیکاگو تاکید کرده اند 
که تنهایی به اندازه سیگار کشیدن پیامدهای خطرناک و 
مضری برای انسان دارد. گفتني است این متخصصان 
معتقدند که انزوای اجتماعی در طوالنی مدت می تواند به 
اندازه سیگار به بدن آسیب وارد کند. بسیاری از مطالعات 
اجتماعی  ارتباط  که  افرادی  است  داده  نشان  نیز  دیگر 
ضعیف دارند با افزایش خطر ابتال به زوال عقل یا افزایش 

فشارخون مواجه هستند.

قدمت قدیمی ترین 
سكونتگاه بشر

میراث آریا: ویرانه هایی از قدیمی ترین سکونتگاه  بشر با 
قدمتی 14 هزار ساله در جزایر دریای اژه کشف شد!  آثار 
به دست آمده در این جزایر همچون ابزار آالت سنگی 
نسبتاً سالم نشان می دهد که قبایل مختلفی از شکارچیان 
و ماهیگیران در دوره اپیپالوتیک، 12 هزار سال پیش از 
میالد مسیح، در این مناطق زندگی می کرده اند. کشف 
این سکونتگاه  14 هزار ساله، مثال نقضی بود بر فرضیات 
گذشته  که قدیمی ترین حضور بشر در جزایر دریای اژه 
را در جزیره صخره ای یورا در شمال جزیره آلونسیوس و 

متعلق به هشت هزار سال پیش می دانستند.

تهدیدی جدی برای پرندگان
ایسنا: موسسه حفاظت از پرندگان RSPB در انگلیس 
هشدار داد که هواي سرد، تهدیدي جدي براي پرندگان 
با چالش  پیدا کردن غذاي کافي  براي  آنها را  است و 
کردند:  تاکید  موسسه  این  کارشناسان  مي کند.  مواجه 
مي شوند  کوتاه تر  روزها  هرچه  هوا،  سرماي  بر  عالوه 
پرنده ها زمان کافي براي پیدا کردن غذا نخواهند داشت 
و برف و یخبندان نیز دسترسي به غذا را واقعاً براي آنها 
دشوار مي سازد. به گزارش بي بي سي، موسسه RSPB با 
انتشار بیانیه اي در این زمینه به مناسبت روز »غذا دادن به 
پرنده ها« تالش کرده تا توجه مردم را به نیازهاي اصلي 
این جانداران سازگار و مفید براي انسان، به ویژه در فصل 

زمستان معطوف سازد. 

رویداد

گزارش

جهان از نقاشی های زن روستایی مازندرانی شگفت زده شد

موزه مادر بزرگه

حمله سایبری به 76۰شرکت بزرگ جهان

 گوگل و مایكروسافت در میان قربانیان

روزنه


