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باشگاه  از  خوبي  خبرهاي 
ذوب آهن به گوش نمي رسد و 
به نظر مي رسد مشكالت مالي 
باشگاه هر روز بيشتر مي شود و 
در اين زمينه هيچ كس دست به 
اقدامی جدي نمي زند. اما هفته 

گذشته بازيكنان اين تيم دو روز قهر كردند تا شايد مسئوالن توجهي 
به آنها از خود نشان دهند اما با اين وجود هيچ يك از مشكالت آنها 

برطرف نشد...

ضرب ناگهانی   ممنوعيت 
اليزابت،  و  پارسيان  های  سكه 
از  عدد  هزاران  نگهداری  سود 
به  طال  كوچك  قطعات  اين 
به  را  يا هديه  انداز  عنوان پس 
جيب طالفروشانی می ريزد كه 

اين روزها تمايل چندانی هم برای خريد از خود نشان نمی دهند. خبر 
جعل و تقلب سكه های كوچك هديه فقط به بهای ممنوعيت توليد 

سكه های پارسيان و اليزابت تمام نشد ...

علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
به  اشاره  با  اصفهان  پزشكی 
افزايش 250 درصدی تخت های 
بيمارستان های  يو  سی  سی 
سال های  در  اصفهان  استان 
گذشته گفت: حتی اين افزايش 

پاسخگوی نيازهای استان در برخی مقاطع زمانی نبوده است. مجتبی 
رحيمی در مراسم آغاز به ...

عرضه سکه های پارسیان و الیزابت ممنوع شد!
فروش هزاران پالک هدیه، بازار 

سودجویی را سکه کرد

علي احمدي:
 اگر بگویيم براي پول کار نمي کنيم

دروغ گفته ایم

ورزش    صفحه 7

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
افزایش 250 درصدی تخت های سی سی یو 

پاسخگوی نيازهای استان نبوده است

آيین تندرستي   صفحه 6

اقتصاد   صفحه 3

پروانه اي با يك دنیا امید

آيا لهجه اين جشنواره، اصفهاني مي ماند؟

صفحه  4

صفـحهصفـحه

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي:

با رعایت شئون اسالمی نیازی به تفکیک 
جنسیتی نیست

امام جمعه اصفهان:

تحریم ها
تولید را درگیر نکرده است

صفحه  5

 30 درصد وقت حاجیان ايراني
 به خريد سوغات مي گذرد

زیارت یا تجارت

عمليات اجرايی يكی از بزرگ ترين كارخانه های توليد نان 
صنعتی كشور در زمينی به مساحت 23 هزار متر مربع و با 
سرمايه گذاری ارزی بالغ بر 20 ميليون يورو از سوی گروه 
صنايع غذايی جرعه اصفهان، با حضور معاون اقتصادی 
استان  مسئوالن  از  جمعی  و  جمهور  رئيس  اول  معاون 

اصفهان و شهرستان شاهين شهر آغاز شد. 
اين كارخانه كه ظرفيت توليد 65 نوع نان صنعتی با ظرفيت 
يكصد تن در روز و اشتغالزايی مستقيم 120 نفر و اشتغال 
غير مستقيم حدود چهار هزار نفر را دارد طی 18 ماه آينده 
به بهره برداری خواهد رسيد و گام مهمی در توليد و عرضه 
انواع نان حجيم و نيمه حجيم با كيفيت و ماندگاری باال 

خواهد بود.
يکپارچگی، راه شکوفايی مجموعه های اقتصادی 

استان اصفهان
معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهوري در حاشيه بازيد 
از گروه صنايع غذايی جرعه و آغاز عمليات اجرايی كارخانه 
نان صنعتی سپاس زنده رود در مجاورت اين مجتمع صنايع 
راه شكوفايی مجموعه  اصفهان،  در شاهين شهر  غذايی 
افزود:  و  كرد  عنوان  يكپارچگی  را  استان  اقتصادی  های 
متأسفانه در اصفهان واحدهای جزيره ای زياد داريم درحالی 
كه اين واحدها بايد شبكه شوند و به جای زياد شدن به 

يكديگر بپيوندند. علی آقا محمدی در جمع 
مسئوالن گروه صنايع غذايی جرعه و برخی 
شهرستان  و  اصفهان  استان  مسئوالن  از 
موفقيت  تأكيد كرد:  ميمه  و  شاهين شهر 
های استان اصفهان در عرصه های مختلف 
اقتصادی و توليدی خوب است اما نسبت 
به جايگاهی كه كشور بايد داشته باشد كافی 
نيست، به طوری كه درحال حاضر در بين 
500 شركت برتر دنيا حتی يك شركت از 
 ايران هم ديده نمی شود و در بسياری از

فعاليت های اقتصادی حضور نداريم. 
احیای نان سنتی ايران به عنوان يك 

برند جهانی 
معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهوري 
با تأكيد بر لزوم احيای نان سنتی ايران به 
عنوان يك برند جهانی گفت: نان صنعتی 
نانوايی های  به  از درون كارخانه ها  بايد 
سنتی راه پيدا كند و بعد از اين به تدريج 
فرا استانی و جهانی فكر كند. وی در بخش 
ديگری از سخنانش با بيان اين كه در يك 
مجموعه اقتصادی همچون گروه توليدی 

آرد جرعه بايد چارچوب كار مشخص و همه چيز در كنار 
هم ديده شود خاطرنشان كرد: مدير عامل اين مجموعه بايد 
دوباره راه خود را از نو آغاز كرده و در اين خانواده يك بار 

ديگر چرخه اقتصادی به حركت درآورده شود.
وی با اشاره به قول مساعد مديرعامل گروه صنايع غذايی 
بخش  اين  در  فعال  واحدهای  پيوستگی  برای  جرعه 
خاطرنشان كرد: اين زنجيره كه شروع آن از كارخانجات 
آرد خواهد بود بايد در همه بخش ها ديده شود به طوری كه 
واحدهای صنعتی درون جامعه، واحدهای سنتی را با حفظ 

مالكيت تحت برند خود درآورند.
اصفهان  توليدی  واحدهای  از  داشت:  اظهار  آقامحمدی 
 انتظار می رود به مسايل بزرگ تر نگاه كنند چون اگر همه
مجموعه های اقتصادی اصفهان را هم دور هم جمع كنيم در 

جهان حرفی برای گفتن ندارند.
وی با اشاره به طرح مشكل خشكسالی و محدوديت منابع 
آب در استان اصفهان گفت: با توجه به محدوديت بارندگی 
در كشور و كمبود منابع آبی، بايد به منابع موجود نگاه ملی 

داشت.
معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهوري كه معتقد است 
برای دستيابی به اهداف افق چشم انداز كشور در سال 1404 
بايد خيلی بزرگ تر از آنچه هستيم باشيم می گويد: بايد 
بنيانی را كه اسالم ساخته شكوفا كنيم چرا كه بر روی بنای 

ما بناهای بزرگ تری ساخته خواهد شد.
معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهوري با بيان اين كه 
در همه جای كشور ظرفيت هايی داريم كه 
ماده اوليه آن خدادادی و فرآوری آن به عهده 
ماست گفت: اگر انسان از ابتدا خودش را در 
يك نظام الهی ببيند مسير حركت و تالشش 
بسيار متفاوت تر از كسانی خواهد بود كه 
فكر می كنند همه چيز له يا عليه آن هاست.

آقا محمدي با تأكيد بر اين كه هركاری بايد 
طبق قاعده خودش باشد و بدون نظم ممكن 
است به ظاهر جلو برود اما دوام نمی آورد 
افزود: نمی شود انتظار داشت حوادث سخت 
بر سر راه كسی قرار نگيرد اما اگر بنيان كار 
كسی درست باشد هيچ چيز باعث نابودی 

كار او نمی شود.
وی با توصيه حركت بر مبنای دين و رعايت 
از  گفت:  استان  مسئوالن  به  مردم  حقوق 
فعاالن اقتصادی اصفهان هم می خواهم به 
بزرگ شدن بدون وقفه و خواستن اين مهم 
در كنار يكپارچگی و پيوند با يكديگر برای 
برای  بزرگ  آوردن عظمت های  ارمغان  به 

كشور، منطقه و جهان فكر كنند.
معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهوري 
در پايان اظهار داشت: از آنجا كه معتقد به حكومت جهانی 
امام عصر)عج( هستيم اداره جهان را حق خود می دانيم پس 

بايد جهانی باشيم و برای جهانی شدن تالش كنيم.

مديرعامل گروه صنايع غذايی جرعه هم در حاشيه بازديد 
خبرنگاران از اين مجموعه صنعتی با اشاره به سرانه مصرف 
12 تا 12 و نيم ميليون تن نان در كشور تا پيش از اجرای 
قانون هدفمندی يارانه ها اظهار داشت: با اجرای اين قانون، 
سرانه مصرف نان حدود 25 درصد كاهش يافت و به زير 

ده ميليون تن رسيد.
محمد عصارزادگان سرانه مصرف نان در دنيا را 80 كيلوگرم 
اعالم كرد و افزود: اگر اين سرانه در كشور به 100 كيلوگرم 
برسد با پيش بينی جمعيت 80 ميليون نفری، سرانه مصرف 
ميليون تن كاهش به هشت  پنجم توسعه  برنامه   نان در 

می يابد.
وی با اشاره به سهم 40 درصدی نان صنعتی در سبد مصرفی 
خانوار ايرانی در برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: سرانه 
مصرف نان صنعتی طی اين برنامه بايد به سه ميليون تن 
برسد درحالی كه ظرفيت امروز همه واحدهای نان صنعتی 
اهداف  تحقق  برای  بنابراين  است،  تن  هزار   30 كشور 
برنامه پنجم توسعه بايد حدود 100 كارخانه نان صنعتی در 
 كشور احداث شود. مديرعامل گروه صنايع غذايی جرعه،
نان  كارخانه  احداث  برای  آمده  عمل  به  گذاری  سرمايه 
سپاس زنده رود را 48 ميليارد تومان اعالم و خاطرنشان 
كرد: اين مجموعه عالوه بر فراهم كردن زمينه اشتغال مستقيم 
112 نفر، اشتغالزايی غير مستقيم برای حدود چهار هزار نفر 

را نيز به همراه دارد.
میان  در  نان صنعتی  برای مصرف  فرهنگسازی 

مردم 
وی تغيير و تحول در نانوايی های سنتی كشور را مورد تأكيد 
قرار داد و گفت: تحقق سهم نان صنعتی در برنامه پنجم 
توسعه به سرمايه گذاری بالغ بر پنج هزار ميليارد تومان در 
سطح كشور نياز دارد با اين وجود گام نخست در اين راستا 
فرهنگسازی برای مصرف نان صنعتی در ميان مردم است كه 

رسانه ها نقش مهمی در اين امر دارند.
عصارزادگان با يادآوری تنوع توليد 65 نوع نان در كارخانه 
نان سپاس زنده رود تصريح كرد: نان صنعتی مزايايی از جمله 
نداشتن دور ريز و ماندگاری باال دارد، به عالوه واحد تحقيق 
و آزمايشگاه اين كارخانه به طور مستمر سالمت و كيفيت نان 

توليدی را كنترل می كند.
وی با بيان اين كه شركت توليدی آرد جرعه در سال 58 با 
ظرفيت توليد 50 تن آرد احداث و راه اندازی شد گفت: رشد 
جمعيت و باال رفتن نياز بازارهای مصرف به اين فرآورده 
استراتژيك باعث شد مديريت شركت همسو با برنامه های 
اتخاذ راهبردهای مشخص جهت  به  كالن دولت نسبت 
دستيابی به باالترين ظرفيت توليد به ميزان روزانه 600 تن 
انواع آرد در استان اقدام نمايد. وی كه معتقد است نگهداری 
اين مجموعه از احداث و راه اندازی مشكل تر است تصريح 
كرد: مسئوالن و دولت بايد در اين زمينه همكاری بيشتری با 

بخش خصوصی داشته باشند. 
واحد صنعتي براي ادامه پیشرفت خود به كمك 

مسئوالن نیاز دارد 
مديرعامل اين گروه توليدی با بيان اين كه اين واحد صنعتي 
براي ادامه پيشرفت خود به كمك مسئوالن نياز دارد گفت: 
برای سرمايه گذاران داخلی و  امنيت سرمايه گذاری را  ما 
خارجی به نمايش گذاشته ايم بر اين اساس دولت بايد با 
حمايت خود اجازه ندهد سرمايه گذاری صورت گرفته و 

اشتغال ايجاد شده به هدر رود.
عصارزادگان با بيان اين كه ظرفيت برخي از سيلوها در 
زمان حاضر خالي است، گفت: بروز خشكسالي در سال 
جاري سبب كاهش توليدات و ذخيره  سازي گندم و خالی 
ماندن ظرفيت سيلوها شد. وی اظهار داشت: توليدكنندگان 
هيچ توقعی جز تحقق وعده ها و حمايت های مسئوالن در 
كه سرمايه  تعريف شده ای  مقرارت  و  قوانين  چارچوب 

گذاران را به سمت آن هدايت می كنند ندارند. 
معاون برنامه ريزي استانداري اصفهان نيز در حاشيه اين 
بازديد با ترسيم وضعيت كلی استان گفت: اصفهان با وسعت 
107 هزار كيلومتر مربع، رتبه ششم كشور به لحاظ وسعت  
و با جمعيت حدود چهار و نيم ميليون نفر رتبه سوم كشور 

را از نظر جمعيت دارد.
اصفهان اولین قطب صنعتی كشور 

عليرضا همدانيان با اشاره به استقرار هشت هزار و 500 
واحد در استان اصفهان اظهار داشت: در اصفهان به عنوان 
اولين قطب صنعتی كشور 100 واحد دانشگاهي وجود دارد 
كه 200 هزار دانشجو در اين واحدها مشغول به تحصيل 

هستند.
وی تأكيد كرد: بايد بپذيريم شهر اصفهان همه جای استان 
اصفهان نيست گرچه همه جای اين شهر هم برخوردار نيست 
 ولی وجود خيران و بخش خصوصی يكی از ظرفيت های
 مهم اين استان می باشد كه گروه صنايع غذايی جرعه نمونه ای

از اين توانمندی بخش خصوصی استان است.
از يكی  عنوان  به  آب  كمبود  و  از خشكسالی   همدانيان 
دغدغه های مهم استان اصفهان ياد كرد و افزود: حدود 
سه درصد اراضی قابل كشت كشور در استان اصفهان قرار 
دارد در حالی كه سهم بخش كشاورزی استان از توليدات 
كشاورزی كشور شش درصد است كه خود نشان دهنده 

بهره وری باالی اين بخش در سطح استان می باشد.
وي در پايان خواستار همكاري بخش خصوصي در اتمام 
پروژه هاي نيمه تمام استان شد و گفت: كمبود اعتبار استان 
اصفهان سبب شده برخي از پروژه هاي بزرگ استان مانند 
مصلی و ورزشگاه نقش جهان بعد از گذشت سال ها هنوز به 
بهره برداری نرسد. مصطفي هادي زاده از  شاهين شهر و ميمه 
به عنوان يكی از بزرگ ترين شهرستان های استان اصفهان 
ياد كرد و افزود: اين شهرستان دارای دو بخش، شش شهر 
و چهار دهستان بوده و 93 درصد جمعيت آن شهری و 
هفت درصد جمعيت آن روستايی می باشد. وی به استقرار 
صنايع بزرگی چون پااليشگاه، پتروشيمی و هواپيماسازی 
در شهرستان شاهين شهر و ميمه اشاره و خاطرنشان كرد: از 
مجموع هشت هزار واحد صنعتی مستقر در استان اصفهان، 
حدود دو هزار واحد صنعتی در 9 شهرک، ناحيه و خوشه 

صنعتی اين شهرستان مستقر است. 

سرانه مصرف نان 
صنعتی طی اين برنامه 

بايد به سه میلیون 
تن برسد درحالی كه 
ظرفیت امروز همه 

واحدهای نان صنعتی 
كشور 30 هزار تن 
است، بنابراين برای 
تحقق اهداف برنامه 
پنجم توسعه بايد 

حدود 100 كارخانه 
نان صنعتی در كشور 

احداث شود

با حضور معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور و جمعی از مسئوالن استان اصفهان صورت گرفت:

آغاز عمليات اجرایی یکی از بزرگ ترین کارخانه های توليد نان صنعتی کشور در اصفهان 

جشنواره فيلم كودک و نوجوان پس از كش و قوس های فراوان و نشست های 
تخصصی در اين راستا، نصيب اصفهانی های خون گرم و مهمان نواز شد تا 
شايد بار ديگر استان اصفهان به همه مردم اين كشور عزيز بقبوالند كه لياقت 

اين را دارد كه بتواند جشنواره های بزرگی همچون اين جشنواره را انجام 
دهد. با نزديك شدن به ايام برگزاری جشنواره فيلم كودک و نوجوان، حرف 
و حديث های مختلف پيرامون مكان برگزاری جشنواره زياد و زياد تر شد و 

جواد شمقدری، معاون امور سينمايی وزارت ارشاد گفته بود كه جشنواره 
كودک برگزار می شود ولی برگزاری آن در همدان معلوم نيست. سيد محمد 

حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی نيز ...
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

طرح مخفيانه آمریکا در خليج فارس لو رفت 
آمريكا  از طرح مخفيانه  يك روزنامه غربی در گزارشی 
فروش  و  منطقه  در  ايرانی  ائتالف ضد  يك  ايجاد  برای 
كه  برداشت  پرده  ايران  همسايگان  به  نظامی   تجهيزات 
نشان دهنده تالش های كاخ سفيد برای برهم زدن ثبات و 

امنيت در منطقه است.
باراک  دولت  نوشت:  در گزارشی  ژورنال  استريت  وال   
اوباما رئيس جمهوری آمريكا به طور مخفيانه طرح هايی را 

برای ايجاد يك ائتالف قوی در منطقه خليج فارس عليه ايران و فراهم كردن هزاران 
بمب بتن شكن و ديگر تجهيزات نظامی برای يكی از كشورهای منطقه يعنی امارات 

متحده عربی در دست بررسی دارد.
اين روزنامه نوشت: فروش تجهيزات نظامی به امارات، بازتاب نگرانی دولت اوباما 
درباره گسترش نفوذ ايران در منطقه است و اياالت متحده برای جلوگيری از نفوذ اين 
كشور درصدد تشكيل ائتالفی قوی با شش كشور عضو شورای همكاری خليج فارس 
از جمله عربستان سعودی، بحرين، عمان، قطر، امارات و كويت به عنوان بخشی از 

طرح ايجاد تعادل در قبال ايران است.
وال استريت ژورنال در ادامه اين گزارش می نويسد: آمريكا در پی تقويت سيستم 
موشكی و نظامی خود در منطقه خليج فارس از طريق ايجاد شبكه ای به هم پيوسته از 

متحدانش با هدف مقابله با موشك های كوتاه و ميان برد ايران است.

همان مرد 11 سال پيش هستم 
رياست  براي  خود  تالش  از  دفاع  با  پوتين  والديمير 
مردمي  اعتماد  دولتم  گفت:  روسيه  در  مجدد  جمهوري 
را از دست داده است و من قصد دارم با روي كار آمدن 
احيا  را  اعتماد  اين  مستقيم  دموكراسي  طريق  از  مجدد، 

كنم.
به نوشته روزنامه گاردين، والديمير پوتين، نخست وزير 
روسيه به انتقادهاي مردمي در جمع كارشناسان، خبرنگاران 

و تحليل گران بين المللي در شهر مسكو پاسخ داد.
وي در پاسخ به انتقادهايي از جمله اين كه قدرت در روسيه بسيار متمركز است، 80 
درصد از دستورات ديميتري مدودف، رئيس جمهوري روسيه به طور كامل در مناطق 
اين كشور اجرا نشده است، كسي به ساختار قدرتي كه وي ايجاد كرده، اعتماد نكرده 
است، گفت: من با اين انتقادها موافقم و به هيچ كدام از اين انتقادهايي كه شما وارد 

كرده ايد، خرده نمي گيرم.
وي همچنين وعده  داد هنگامي كه بار ديگر در ماه مارس آينده رئيس جمهوري روسيه 

شود، از طريق آنچه كه دموكراسي مستقيم عنوان كرد، اين اعتماد را احيا كند.
پوتين در ادامه اذعان داشت: هنگامي كه 11 سال پيش براي نخستين بار به عنوان 
رئيس جمهوري روسيه منصوب شدم، آشوب به حدي اين كشور را فرا گرفته بود كه 

تا مرز جنگ داخلي پيش رفتيم ولی من همان مرد 11 سال پيش هستم. 

پرونده جدید شرم آور ارتش آمریکا
موضوع قتل هاي وحشتناک انجام شده توسط يگان شرور 
اپيزود  جديدترين  آمريكا،  ارتش  »استرايكر«  پنجم  تيپ 
شرم آوري است كه ارتش آمريكا با آن مواجه شده است.

تيم كشتار  به  اين تيپ كه  از درجه داران  كالوين گيبس، 
معروف است، روز جمعه به اتهام كشتار غيرنظاميان افغان 
و بريدن انگشتان مقتوالن به عنوان يادگار جنگ به حبس 

ابد محكوم شد.
گيبس ارشدترين عضو اين گروه است كه به اتهام كشتار غيرنظاميان محكوم مي شود. 
داده در  به خرج  دليل سوء عملكردها و خشونت هاي  به  را  تيم كشتار  دادستان ها 
غيرنظاميان  كشتار  به  گروه  اين  اعضاي  گذاشته اند.  نام  كنترل  غيرقابل  افغانستان 
غيرمسلح افغان مشهور شده اند. كساني كه عليه گيبس شهادت دادند وي را از جمله 

سران تشنه به خون اين گروه معرفي كردند.
در سال 2004 عكس هاي شوكه كننده گرفته شده در زندان ابوغريب بغداد منتشر شد 
كه در آن زندانيان عريان عراقي با سگ ترسانده مي شدند و در حالي كه افسار به گردن 

آنها بود، بر روي زمين كشيده مي شدند.
شورش هاي  شد  باعث  عراقي  زندانيان  شكنجه  و  جنسي  سوء استفاده  عكس هاي 
ضدآمريكايي در عراق گسترده شود. همچنين مجامع بين المللي اين رفتار را محكوم 

كردند و باعث ايجاد نفرت جهاني عليه آمريكا شدند.

طبل سوراخ جنگ آمريکا
 بيراهه ای که جمهوریخواهان 

می روند
هرچند دولت آمريكا اعالم كرده كه در انديشه جنگ 
با ايران نيست و همچنان به استفاده از ديپلماسی در 
با اين وجود نامزدهای  اما  برابر تهران اعتقاد دارد، 
جنگ  طبل  بر  همچنان  كشور  اين  جمهوريخواه 
می كوبند غافل از اين كه اين طبل ديرزمانی است 
آژانس  مغرضانه  گزارش  است.  شده  سوراخ   كه 
بين المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای صلح 
آميز ايران چند روز قبل منتشر شد و اين گزارش 
تبديل به عاملی شد تا نامزدهای حزب جمهوريخواه 
برای انتخابات 2012 آمريكا حضور خود در رسانه ها 
را تقويت كرده و در دوستی با رژيم صهيونيستی از 

يكديگر سبقت بگيرند.
چندان  نه  نامزدهای  از  سنتورم  ريك  ميان  اين  در 
آتی  سال  انتخابات  برای  جمهوريخواهان  مطرح 
آمريكا مدعی شد: آمريكا و اسرائيل بايد در انديشه 

حمله هوايی به ايران باشند.
آمريكا از سال 2001 و پس از واقعه 11 سپتامبر وارد 
دو جنگ سنگين در افغانستان و عراق شد، دو جنگی 
كه صرف نظر از تلفات انسانی بيش از چهار تريليون 
رو  از همين  داشت؛  دربر  هزينه  آمريكا  برای  دالر 
واشنگتن در تأمين هزينه های جنگ جديد به طور 

حتم با مشكل جدی روبه رو خواهد شد.
اين نامزد جمهوريخواه كه به نوشته روزنامه واشنگتن 
تايمز از حاميان جدی رژيم صهيونيستی محسوب 
رژيم  از  حمايت  با  تا  می كند  تالش  و  شود  می 
اسرائيل برای خود جايگاهی در انتخابات كسب كند 
در ادامه اظهارت خصمانه خود گفت: اگر ما درباره 

ايران اشتباه كنيم خود را به مخاطره انداخته ايم.
اما اين تنها جمهوريخواهی نيست كه برای افزايش 
محبوبيت خود در ميان صهيونيست ها از لزوم حمله 

به ايران سخن می گويد.
انتخابات  نامزد  ايالت تگزاس و  ريك پری حاكم 
رياست جمهوری آمريكا نيز اعالم كرد: اگر رئيس 
جمهور آمريكا شوم و داليلی درباره دسترسی ايران 
حمله  باشد  داشته  وجود  ای  هسته  تسليحات  به 
تأييد  را  ايران  هسته ای  مراكز  به  اسرائيل   هوايی 

می كنم.
از  ما  افزود:  كرد  می  گفتگو  ان  ان  با سی  كه  وی 
اسرائيل حمايت می كنيم. ما از هر راهی كه بتوانيم 
راه های  شامل  كه  می كنيم  پشتيبانی  اسرائيل  از 
و  محرمانه  عمليات  اقتصادی،  تحريم  ديپلماتيك، 

علنی و حتی اقدام نظامی نيز می شود.
كرد:  تأكيد  اظهارات گستاخانه خود  ادامه  در  پری 
نمی توانيم اجازه بدهيم ايران به تسليحات هسته ای 
مطرح  حالی  در  اظهارات  اين  كند.  پيدا   دسترسی 
می شود كه آژانس بين المللی انرژی هسته ای طی 
ايران  هسته ای  مسأله  درباره  را  گزارشی  هفته  اين 

صادر می كند.
ران پل از اعضای كنگره آمريكا از ايالت تگزاس و 
بار ديگر ضمن مخالفت  نامزد جمهوريخواه  ديگر 
ايران  عليه  نظامی  گزينه  يا  اقتصادی  تحريم های  با 
اعالم كرد كه بهترين روش ممكن برای حل پرونده 
هسته ای اين كشور پيشنهاد دوستی و رفاقت و انجام 

گفتگوهای مستمر است.
اما نكته ای كه بايد از اين افراد پرسيد اين است كه 
آيا آمريكا در موقعيت آغاز جنگ ديگری قرار دارد 

يا خير؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه شرايط موجود 
در آمريكا كه مهم ترين مورد آن بحران بدهی های 
دولت، وضعيت بد اقتصادی و جنبش تسخير است 
به هيچوجه به گونه ای نيست كه كاخ سفيد بخواهد 

وارد جنگ ديگری شود.
خسته  جنگ  از  آمريكا  مردم  كه  آن  ديگر   مورد 
شده اند. اين كشور از سال 2001 و پس از واقعه 
افغانستان و  11 سپتامبر وارد دو جنگ سنگين در 
عراق شد، دو جنگی كه صرف نظر از تلفات انسانی 
بيش از چهار تريليون دالر برای آمريكا هزينه دربر 
هزينه های  تأمين  در  واشنگتن  رو  همين  از  داشت 
جنگ جديد به طور حتم با مشكل جدی روبه رو 

خواهد شد.
كشورهايی  با  ايران  متفاوت  موقعيت  سوم،  مسأله 
همچون افغانستان، عراق و حتی ليبی است. جمهوری 
كشورهای  قدرتمندترين  از  يكی  امروز  اسالمی 
خاورميانه و باثبات ترين كشورهای جهان محسوب 
می شود كه قدرت دفاعی آن بر كسی پوشيده نيست، 
بر همين اساس جنگ با ايران بسيار متفاوت تر از آن 
چيزی خواهد بود كه آمريكا تاكنون در نقاط مختلف 
جهان به راه انداخته و به همين دليل است كه اغلب 
عواقب  به  نسبت  خارجی  كارشناسان  و  مقامات 

جنگ با ايران هشدار می دهند.
مقامات  برخی  كه  هستيم  شاهد  وجود  اين  با 
و  دميده  آمريكايی و صهيونيستی در شيپور جنگ 
اما بررسی شرايط موجود در  بر طبل آن می كوبند 
غرب و سرزمين های صهيونيستی نشان می دهد كه 
اين هياهو يك نوع جنگ روانی است كه هدف از آن 

تسليم كردن جمهوری اسالمی ايران است.
عالوه بر آمريكا، رژيم صهيونيستی هم در موقعيتی 
ايران حمله كند و وضعيت  به  نيست كه بخواهد 
اين  اين رژيم به خوبی گويای  داخلی و خارجی 
كه  گفت  می توان  اساس  همين  بر  است.  واقعيت 
نامزدهای جمهوريخواه آمريكا كه درصدد هستند 
تا در دشمنی با ايران و جلب نظر رژيم صهيونيستی 
از يكديگر پيشی بگيرند در نتيجه گيری های خود 
دچار اشتباه شده اند زيرا درست است كه حمايت 
نامزدی  از  آمريكا(  در  )البی صهيونيست ها  آيپك 
اما  دارد  او  بسيار زيادی در موفقيت  خاص نقش 
رژيم اسرائيل نيز از ميان اين نامزدها به سراغ كسی 
خواهد رفت كه منافع اين رژيم را تأمين می كند 
منافع  تنها  نه  ايران  با  جنگ  فعلی  شرايط  در   و 
تل آويو را تأمين نمی كند بلكه در صورت حمله 
به ايران اولين كسی كه از آن متضرر می شود خود 

صهيونيست ها خواهند بود.

مهر: عضو هيأت رئيسه مجلس شورای اسالمی از كاهش مجدد 
تعداد امضا كنندگان طرح سئوال از رئيس جمهور به 68 نفر خبر 
داد و گفت: اين طرح برای بررسی در صحن علنی مجلس شورای 

اسالمی به 5 امضای ديگر نياز دارد.
حجت االسالم حسين سبحانی نيا با اعالم كاهش مجدد امضاهای 
طرح سئوال از رئيس جمهور به 68 امضا اظهار داشت: كاهش نصاب 
قانونی امضاهای طرح سئوال از رئيس جمهور براساس آيين نامه 
داخلی مجلس شورای اسالمی طرح اين سئوال را از دستور كار 

صحن علنی مجلس شورای اسالمی خارج كرده است.

نماينده مردم نيشابور در مجلس شورای اسالمی با بيان اين كه برای 
طرح اين سئوال در صحن علنی مجلس طراحان نيازمند جمع آوری 
5 امضای ديگر است، تصريح كرد: با وجود رايزنی های هيأت رئيسه 
مجلس با مطهری به عنوان طراح اين سئوال، تاكنون وی از طرح اين 
سئوال در صحن علنی مجلس انصراف نداده است و همچنان پيگير 
بررسی طرح سئوال از رئيس جمهور در صحن علنی مجلس است.

علی مطهری نماينده تهران 5 تيرماه سال جاری طرح سئوال از رئيس 
جمهور را با 100 امضاء تقديم هيأت رئيسه مجلس كرد. مهم ترين 
محورهای اين طرح تخلفات قانونی دولت از جمله عدم اجرای 

قانون مترو و عدم معرفی وزير ورزش در مهلت قانونی و همچنين 
مسائل مربوط به امور فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب 

در كشور بود.
بر اساس قانون آيين نامه داخلی مجلس شورای اسالمی    پس از 
يك هفته ارائه طرح سئوال از رئيس جمهور چنانچه هنوز حداقل 
يك چهارم كل نمايندگان مجلس كه سئوال را امضا كرده اند، از 
سئوال خود منصرف نشده باشند رئيس مجلس موظف است در 
اولين جلسه سئوال آنان را قرائت و به سرعت برای رئيس جمهور 

ارسال كند.

موادي  اصالح  طرح  نگهبان،  شوراي  سخنگوي 
شوراي  مجلس  داخلي  آيين نامه  قانون  از 
و  كرد  عنوان  متعدد  ايرادات  داراي  را  اسالمي 
نيز گفت  انتخابات مجلس  كانديداهاي  مورد  در 
صالحيت  رد  دوگانه  تابعيت  داراي  افراد   كه 

خواهند شد.
خود  شنبه  روز  نشست  در  كدخدايي  عباسعلي 
و غدير،  قربان  اعياد  تبريك  با خبرنگاران ضمن 
قانون  از  موادي  اصالح  طرح  كرد:  تصريح 
به  گذشته  هفته  دو  در  مجلس  داخلي  آيين نامه 
كه  دارد  وجود  احتمال  اين  و  رسيد  ما  دست 
بررسي هاي شورا تا پايان اين هفته به اتمام برسد؛ 
البته ايرادات متعددي دارد كه به دليل قطعي نشدن 

نمي توان همه آن را بيان كرد.
براي  خبرنگاران  اصرار  با  مواجهه  در  وي 
اظهار  مواد  اين  اصالح  ايرادات  مهم ترين  بيان 
است  خصوص  اين  در  ايرادات  از  يكي  كرد: 
نگهبان  شوراي  حقوقدانان  شده  اشاره  كه 
باال  به  ارشد  كارشناسي  مدرک  داراي  بايد 
ايراد  موضوع  اين  به  نسبت  ما  كه   ... و  باشند 
حقوقدانان  به  لطف ها  اين  از  ديگر  تا   گرفتيم 

شورا نكنند.
كرد:  خاطرنشان  نگهبان  شوراي  سخنگوي 
الزام  خصوص  در  ما  ايرادات  از  ديگر  يكي 
سال  هر  در  قضائيه  قوه  رئيس  و  رئيس جمهور 
براي ارائه گزارش به مجلس بود كه اين امر مغاير 
شناخته شد زيرا اين موردي كه در آيين نامه آمده 
بيش از آن چيزي است كه در قانون اساسي آمده 
 است. ما طي يكي دو روز آينده ايرادات را مطرح

 مي كنيم.
نظام  تغيير  موضوع  به  اشاره  با  ديگري  خبرنگار 
ارزيابي  خواستار  پارلماني،  نظام  به  رياستي 
شد  زمينه  اين  در  نگهبان  شوراي  سخنگوي 
معظم  مقام  گفت:  پاسخ  در  كدخدايي  كه 

را  مطالبي  عمومي  سخنراني  يك  در  رهبري 
آينده  در  اگر  كه  كردند  مطرح  كالن  صورت  به 
ممكن  كند،  تغيير  بخواهد  نظام  ساختار  دور 
راستا هيچ  اين  در  اما  انجام شود  تغييراتي  است 
نبوده و اصالح  برنامه رسمي در شوراي نگهبان 

اصل  در  مندرج  تشريفات  نيازمند  اساسي  قانون 
گفتم  كه  همانطور  كه  است  اساسي  قانون   177
تشريفات،  آن  طبق  كند  ايجاب  مصلحت   هرگاه 

انجام مي شود.
خبرنگار ديگري با اشاره به اظهارات دبير شوراي 

انتخاباتي  پاش هاي  و  ريخت  بر  مبني  نگهبان 
شد  شورا  اين  سخنگوي  از  توضيح  خواستار 
قانون  كرد:  خاطرنشان  پاسخ  در  كدخدايي  كه 
انتخابات كامل و جامع نيست و نواقصي در آن 
ديده مي شود. اگر موارد خارج از مصداق تبليغات 

يا فراتر از آن چيزي باشد كه ما در عرف  باشد 
شورا  توجه  مورد  مي شناسيم،  تبليغات  عنوان  به 
مقام خطيب  آقاي جنتي در  قرار خواهد گرفت. 
نماز جمعه و دبير شوراي نگهبان نكات كلي را 

بيان كردند.
بر  مبني  خبرنگاري  سئوال  به  پاسخ  در  وي 
بازنگري در قانون اساسي طبق اظهارات يكي از 
نمايندگان مجلس با تعيين يك كميته اظهار كرد: 
مجلس  نمايندگان  از  يكي  كه  موردي  به  نسبت 
بيان كرده، بنده بي خبر هستم و تا جايي كه اطالع 

دارم چنين چيزي نيست.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سئوال 
كه آيا افراد داراي تابعيت دوگانه تأييد صالحيت 
مي شوند يا خير؟ تصريح كرد: كساني كه تابعيت 
دوگانه دارند طبق قانون نمي توانند پست هايي از 
جمله نمايندگي را عهده دار شوند اما اين كه چه 
شود.  بررسي  بايد  است،  دوگانه  تابعيت  چيزي 
دوگانه  تابعيت  مورد  چند  گذشته  دوره هاي  در 
داشتيم كه خود آنان اعالم كردند و در نهايت رد 

صالحيت شدند.
در اين ميان خبرنگار ديگري سئوال كرد كه اگر 
خود كانديداها اعالم نكنند آيا اين موضوع مورد 
داد:  پاسخ  كدخدايي  كه  نمي گيرد؟  قرار  بررسي 
در فرم هايي كه به آنان ارائه مي شود، مشخصات 
خود از جمله اين مورد را وارد مي كنند اما بررسي  

هم مي شود.
گرين كارت  آيا  كرد  سئوال  ديگري  خبرنگار 
كه سخنگوي  مي شود؟  محسوب  دوگانه  تابعيت 
در  مصاديق  تعيين  داد:  پاسخ  نگهبان  شوراي 
صالحيت ما نيست و در اين موارد وزارت كشور 

و وزارت امور خارجه بايد وارد شوند.
خبرنگاران  به  خطاب  حال  عين  در  كدخدايي 
يا  مي شناسيد  را  كساني  شما  اگر  شد:  يادآور 

متوجه شديد به ما اعالم كنيد. 

سراسری

خبر

نصف النهار

جهان نما 

كدخدايي:  

كانديداهاي داراي تابعيت دوگانه رد صالحيت مي شوند 

سبحانی نیا مطرح كرد:

سئوال از رئيس جمهور 5 امضا کم دارد

نماينده ولی فقيه در استان اصفهان گفت: تحريم ها 
نه تنها توليد را درگير نكرده بلكه در اين مدت 
بوده  توليد همراه  افزايش  با  فوالدمباركه  شركت 

است.
داشت:  اظهار  طباطبايی نژاد  يوسف  سيد  آيت ا... 
آيات واليت و مباهله از جمله آياتی است كه در 
كه  نازل شده  اكرم)ص(  پيامبر  بر  ذی الحجه  ماه 
ائمه اطهار  داللت بر جايگاه و مقام اهل بيت و 

است. 
وی ادامه داد: سادات كه نشان از پيامبر اكرم)ص(، 
اميرمومنان و ائمه و اهل بيت دارند جايگاهی رفيع 

داشته كه وظيفه ای سخت بر عهده آنها است.
اشاره  با  امام جمعه اصفهان  فقيه و  نماينده ولی 
افزود: اگرچه در جامعه  به منشأ سيادت سادات 
مرسوم است كه سادات را يا حسنی و يا حسينی 
می نامند اما سادات هم حسنی هستند و هم حسينی 
چراكه همه به امام باقر)ع( منسوب هستند كه ايشان 
هم نوه دختری امام حسن)ع( و نوه پسری امام 

حسين)ع( هستند.
از  تا در رعايت فضائل  از سادات خواست  وی 
هم پيشی گرفته و بيان داشت: اتصال سادات به 
ائمه و به ويژه پيامبر اكرم)ص( باعث می شود تا 

سادات در تمام مراحل و لحظات عمر خويش از 
كنند و در رعايت عدالت و  پيروی  14 معصوم 

انصاف از هم پيشی بگيرند.
طباطبايی نژاد در ادامه تصريح كرد: پيامبر اكرم)ص( 
بزرگ بزرگان است و سيد الخلق و سادات كه به 
ايشان متصل هستند بايد به دليل همين بزرگواری، 
از خود در برابر ديگران كرنش و بزرگی نشان دهند 

و مردم هم در مقابل بايد به آنها احترام بگذارند.
وی با اشاره به تحريم هايی كه از سوی دشمنان 
است،  شده  تحميل  كشور  اين  بر  اسالمی  ايران 
اضافه كرد: تحريم ها نه تنها توليد را درگير نكرده 
بلكه در اين مدت شركت فوالد مباركه با افزايش 

توليد همراه بوده است. 
از  بارها  ما  كه  اين  بيان  با  اصفهان  جمعه  امام 
سوی استعمارگران شرق و غرب تحريم شده ايم، 
بلكه  نبوده  كارساز  تنها  نه  تحريم ها  اين  گفت: 
روحيه خودباوری را در مردم سخت كوش ايران 
بارور ساخته و ما روز به روز در تمامی عرصه ها 
پيشرفت كرده و  پزشكی  نظامی، علمی و  چون 
سرآمد كشورهای منطقه و جهان شده ايم و بارها 
سياستمداران اين نكته را اعتراف و اين نتيجه جز با 

سخت كوشی همه مردم ايران انجام نمی شد.

امام جمعه اصفهان:

آگهي ابالغتحریم ها، توليد را درگير نکرده است
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد )ص(، نظر به اينکه هیأت بدوي رسیدگي 

به تخلفات اداري كارمندان دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان در خصوص فرد 
مشروحه ذيل كه از كارمندان واحدهاي تابعه به علت غیبت غیرموجه رأي قابل پژوهش اخراج از دستگاه 
متبوع صادر گرديده و به دلیل عدم مراجعه و همچنین مشخص نبودن آدرس محل سکونت، ابالغ رأي مذكور 
به وي مقدور نمي باشد، لذا باستناد تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگي به تخلفات اداري و ماده 73 قانون آئین 
دادرسي مدني، بدينوسیله مراتب به نامبرده ابالغ مي گردد. چنانچه حداكثر ظرف مدت يکماه از تاريخ انتشار 
اين آگهي نسبت به رأي صادره اعتراضي داشته باشد مي تواند نسبت به مفاد آن درخواست تجديدنظر نمايد 

و در غیر اين صورت رأي مورد اشاره پس از مهلت مقرر قابل اجراء خواهد بود.
نام و نام خانوادگي: شیال دهواديان

عنوان: پرستار 
نام پدر: هوشنگ

دکتر محسن مصلحي
مدیر توسعه سازمان و منابع انساني
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
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با  اصفهان  تحقيقات صنعتی  و  استاندارد  مديركل 
بيان اين كه توليد و توزيع سوسيس و كالباس با 
خميرمرغ غير قانونی و ممنوع است، گفت: متخلفان 

مورد پيگرد قانونی قرار می گيرند.
و  استاندارد  كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
 تحقيقات صنعتی استان اصفهان، اصغر صـالح زاده
اظهار داشت: برای تهيه خمير مرغ، مرغ را با پوست 
و استخوان توسط دستگاه له می كنند و تحت فشار 
مايع  حالت  به  گوشت  تا  می دهند  قرار  شديد 

درآيد.

وی اضافه كرد: در اين هنگام مخلوط تحت فشار 
را در معرض يك فيلتر قرار داده تا گوشت مايع 
شده از آن رد شود و به اين ترتيب گوشت به طريق 

مكانيكی از استخوان و پوست جدا می شود.
مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتی اصفهان اظهار 
داشت: اين خمير مرغ منبع مهمی از آلودگی هاست 

و سالمت انسان را به خطر می اندازد.
به  ايران  ملی  اسـتاندارد  دوم  اصالحيه  به  وی 
شـماره 2303 ) در باره سوسيس و كالباس ( كه از 
تاريخ يكم مرداد ماه سال جاری الزم االجرا شده 

استفاده  اساس،  اين  بر  اشاره كرد و گفت:  است، 
بوده  ممنوع  فوق  های  فرآورده  در  مرغ  خمير  از 
و توليد و عرضه اين گونه محصوالت با عناوينی 
مانند سوسيس با 20 درصد خمير مرغ و مانند آن 

مغاير با استاندارد ملی و خالف قانون است.
اداره كل استاندارد  با اشاره به جديت  صالح زاده 
استان اصفهان در برخورد با متخلفين و سودجويان 
افزود: با توليد كنندگانی كه اقدام به توليد و توزيع 
كنند  مرغ  با خمير  های گوشتی  فرآورده  هرگونه 

برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

استاندارد  عالمت  كاربرد  پروانه  وی،  گفته  به 
پلمب  توليدشان  خط  و  لغو  بالفاصله  متخلفين 
می شود و مورد پيگرد قضايی قرار خواهند گرفت.

مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتی اصفهان در 
انجمن  و  كل  اداره  اين  مسئولين  مشترک  جلسه 
صنفی كارفرمايان توليد كننده فرآورده های گوشتی 
استان بر لزوم دقت نظر و اجرای دقيق قوانين و 
گوشتی  های  فرآورده  توليد  حوزه  در  مقـررات 

تاكيد كرد.

مديركل استاندارد و تحقیقات صنعتی اصفهان اعالم كرد:

توليد و توزیع سوسيس و کالباس با خمير مرغ ممنوع شد

اقتصاد

خبر

تمدید مهلت اقساط واحدهای 
صنعتی

ــارت گفت: مهلت پرداخت  وزير صنعت، معدن و تج
ــا كننده  ــه بانك های اعط ــای صنعتی ب ــی واحده بده

تسهيالت انرژی تا آذرماه جاری تمديد شد.
 مهدی غضنفری در نشست با فعاالن اقتصادی چهارمحال 
ــه به ضرورت ارتقای  ــت: با توج و بختياری اظهار داش
ــور به  منظور رقابت با  كيفی محصوالت توليدی در كش
بازار جهانی الزم است تا توليدكنندگان در پروسه توليد 
خود به دو مؤلفه كيفيت و كميت بيش از پيش توجه ويژه 
داشته باشند. وی از اختصاص بسته های حمايتی دولت 
به فعاالن صنعت كشور پس از اجرای قانون هدفمندی 
يارانه ها خبر داد و گفت: از ابتدای اجرای قانون هدفمندی 
يارانه ها تاكنون افزون بر سه بسته حمايتی به واحدهای 
ــور پرداخت شده است كه گامی  توليدی و صنعتی كش
مؤثر در راستای حمايت از صنعت كشور است و تاكنون 
حدود 10 هزار ميليارد ريال در قالب تسهيالت انرژی در 
ــته صنعتی به واحدهای توليدی فعال در گستره  25 رش

كشور اختصاص يافته است.

بيکاری تک رقمی در راه است
ــچ دوره ای در  ــاون اول رئيس جمهور گفت: در هي  مع
كشور نرخ بيكاری كمتر از 10 نبوده اما امسال با تحقق 
ــغل، بی شك نرخ بيكاری در كشور  دو و نيم ميليون ش

تك رقمی می شود.
محمدرضا رحيمی با بيان اين كه در سفر چهارم رويكرد 
ــال  ــتغال داد، افزود: در س ــی جای خود را به اش فرهنگ
گذشته برای ايجاد يك ميليون و 400 هزار فرصت شغلی 
برنامه ريزی شد اما استانداران موفق به ايجاد رقمی بيش 
از اين در كشور شدند و بر همين اساس امسال دو و نيم 
ميليون شغل هدف گيری شد. رحيمی خاطرنشان كرد: 
در هيچ دوره ای در كشور نرخ بيكاری كمتر از 10 نبوده 
ــال با تحقق دو و نيم ميليون شغل، نرخ بيكاری  اما امس
در كشور تك رقمی می شود. وی افزود: در حال حاضر 
نيز نرخ بيكاری در كشور يك رقمی است اما با توجه به 
ــه ميليون ميهمان خارجی در كشور كه  وجود حدود س
جمهوری اسالمی به دليل عدم وجود امنيت در كشورشان 
و حسب وظيفه دينی و شرعی پذيرای آنان است، مانع 

تحقق يك رقمی شدن نرخ بيكاری شده است.

خواب زمستانی معامالت مسکن 
ــدود دو ماه از فصل پاييز  ــت ح  اجاره بها پس از گذش
افزايشی نداشته است و قيمت ها كماكان به همان روال 
ــوند و گرچه بازار اجاره هم اكنون  ــابق تعيين می ش س
ــتأجران به دليل اتمام  رونق زيادی ندارد اما برخی از مس
قراردادشان در اين موقع از سال به دنبال يافتن آپارتمان 
ــتند. البته نزديك شدن به ماه محرم و صفر  مناسب هس
ــكن را كاهش می دهد  به طور حتم رونق معامالت مس
ــرا بخش زيادی از مردم ترجيح می دهند در اين ماه ه  زي
ــند بنابراين به نظر  ــته باش ــد و فروش ملك نداش خري
می رسد تا حدود يك هفته ديگر پرونده اغلب معامالت 

مسكن بسته شود.
 مشاوران امالک در اين باره می گويند كه با فرا رسيدن ماه های
ــتريان كمتری برای خريد و فروش و  محرم و صفر مش
يا اجاره به بنگاه های امالک مراجعه می كنند اما پس از 
ــتری  ــل از عيد نوروز باز هم بازار با رونق بيش آن و قب
همراه می شود اما فصل خريد و فروش و يا اجاره پس از 

ارديبهشت آغاز می شود و تا پايان شهريور ادامه دارد.
 بنابراين در حال حاضر قيمت های اجاره به نسبت ماه های

گذشته تغيير چندانی نداشته است و به همان روال سابق 
معامله می شود.

فراموشي کارت اعتباری کارگران
مهر: با گذشت 20 ماه از مصوبه واگذاری كارت اعتباری 
1/5 ميليون تومانی خريد كارگران در شورايعالی اشتغال، 
تاكنون غير از واگذاری نمادين به 13نفر در ارديبهشت ماه 

امسال؛ هيچگونه اقدام ديگری صورت نگرفته است.
اسفند ماه 88، شورای عالی اشتغال مصوب كرد كه برای 
حمايت از خانوار كارگران و افزايش قدرت خريد آنان، 
همچنين حمايت و تقويت توليدات داخلی و بنگاه های 
كشور طرح واگذاری كارت اعتباری خريد 1/5 ميليون 
تومانی برای كارگران و كارمندان اجرا شود. قرار بود اين 
ــاط بلندمدت و با نرخ سود تسهيالت  كارت ها در اقس
قرض الحسنه به ميزان چهار درصد به ميليون ها كارگر 
ــود. همچنين ايجاد فروشگاه های مشخص  واگذار ش
ــتفاده از اين كارت ها نيز موارد  و فراهم كردن امكان اس
ديگری بوده است كه در همان زمان مطرح و يا پيشنهاد 
شد. با اين حال، طی 20 ماه گذشته از تصويب اين طرح 
فقط گروه هايی از كارمندان وزارتخانه ها و سازمان های 
دولتی توانسته اند از اين امكان برخوردار شوند و هدف 
ــدود 10 ميليون نفری  ــه حمايت از جامعه ح اصلی ك

كارگران بوده است، گم شد.

تمرکز سرشماری 90 بر اشتغال  
ــتغال و  برنا: رئيس مركز آمار ايران تمركز بر موضوع اش
ــماری سال  بيكاری را يكی از ويژگی های ممتاز سرش

90 دانست.
ــتغال و  ــماری بحث اش ــادل آذر افزود: در اين سرش ع
ــطح كلی نرخ بيكاری و جمعيت فعال  بيكاری را از س
به سوی تناسب مقطع تحصيلی و رشته تحصيلی سوق 
داده ايم. وی گفت: در برنامه سرشماری امسال در بحث 
سالمت نيز كارهای خوبی انجام شده تا برنامه ريزی ها 

برای ارتقای اين شاخص مهم در كشور تدوين شود.
ــادل آذر فقرزدايی و مديريت بر اين بخش به ويژه در  ع
روستاها را يكی ديگر از ويژگی های برنامه سرشماری 
سال 90 عنوان و اظهار كرد: سرشماری دارای سه مرحله 
ــامل برنامه ريزی و طراحی، اجرا و مرحله  ــی ش اساس

استخراج و پردازش است.

رئیس سازمان هواشناسی:
باروری ابرها، کمبود آب اصفهان را برطرف نمی کند 

ــه پروژه  ــا بيان اين ك ــور ب ــی كش ــازمان هواشناس رئيس س
بارورسازی ابرها 10تا 15 درصد مشكل كمبود آب را برطرف 
ــتان اصفهان به دليل  ــرای اين طرح در اس ــت: اج می كند،گف
ــالی اخير و بارش های كم جوی، مشكل را برطرف  خشكس

نمی كند.
ــال اخير  ــه س بهرام صناعی افزود: چون اصفهان در دو تا س
ــرايط بحرانی به سر برده است، اين پروژه در اين استان  در ش

جوابگو نيست. وی گفت: پروژه بارورسازی ابرها به همت وزارت نيرو و توسط مركز 
مطالعات بارورسازی ابرها در استان يزد اجرا شد. رئيس سازمان هواشناسی عدم اجرای 
پروژه امكان سنجی بارورسازی ابرها قبل از اجرای اين پروژه را يكی از نقايص آن عنوان 
كرد و گفت: بايد قبل از اجرای اين پروژه، مسايل علمی و امكان سنجی آن به قطعيت 
می رسيد، سپس اجرايی می شد. وی تصريح كرد: سال گذشته با معاونت آب وزارت نيرو 
توافقی مبنی بر امكان سنجی بارورسازی ابرها توسط سازمان هواشناسی صورت گرفت. 
به گفته وی، مناطقی كه اين پروژه به لحاظ اقتصادی و تأمين آب در آن جواب می دهد 

شناسايی و بر اساس بررسی مركز مطالعات بارورسازی ابرها، اين پروژه اجرا می شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داد:
رشد 15 درصدی قيمت کاالهای داخلی

بهار امسال  از  وزيرصنعت، معدن و تجارت كشور گفت: 
برای تمامی گروه های توليدی كه به دليل حذف يارانه ها 
و افزايش قيمت نهاده های توليد، سودشان منفی شد مجوز 

افزايش قيمت محصوالت از پنج تا 15 درصد صادر شد.
به  دولت  هيأت  چهارم  سفر  جريان  در  غضنفری  مهدی 
افزود: درخواست واحدهای  استان چهارمحال و بختياری 
توليدی و صنعتی كه با مشكل مالی توليد مواجه شده اند، 

بررسی و با اصالح قيمت ها، توليد محصوالت با رشد فزاينده نسبت به گذشته در 
كشور صورت می گيرد.

وی افزود: در راستای حمايت از توليدكنندگان تاكنون حدود دو هزار واحد توليدی 
برای دريافت بسته های حمايتی ثبت نام شده اند.

غضنفری اظهار داشت: در شرايطی كه دولت با اعطای بسته های حمايتی و صدور 
است  كرده، الزم  واحدها حمايت  اين  از  واحدهای صنعتی،  قيمت  افزايش  مجوز 
صنعتگران نيز با تالش جهادی همچون سال گذشته، كاالها را براساس هزينه های 

تمام شده با سودی متعارف قيمت گذاری كنند.

وزير اقتصاد:
درآمد سرانه هر ایرانی هفت هزار دالر است

ــاد و دارايی  ــت و وزير امور اقتص ــخنگوی اقتصادی دول س
ــالمی ايران گفت: درآمد سرانه هر ايرانی هفت  جمهوری اس

هزار دالر می باشد.
 سيد شمس الدين حسينی افزود: براساس گزارش های منتشر 
شده اخير جهانی، مجموع درآمد سرانه ايران 473 ميليارد دالر 

اعالم شده است.
به گفته وی، با احتساب اين ميزان و وجود جمعيت 75ميليون 

نفری ايران، درآمد سرانه هر ايرانی هفت هزار دالر برآورد می شود.
وی گفت: اگر اين سرانه برابر با قدرت خريد محسوب شود، درآمد سرانه هر ايرانی به 

12هزار و 500 دالر می رسد.
ــينی درباره اجرای طرح تحول اقتصادی گفت: بيشتر بخش های طرح تحول نظام  حس
ــده و بخش های ديگر اين طرح نيز در دست پيگيری و  ــور اكنون آغاز ش بانكی در كش

انجام است.
وزير امور اقتصاد و دارايی گفت: طرح تحول نظام بانكی در كشور  11محور را برای نظام 

بانكی آسيب شناسی كرده و اين آسيب به سرعت برطرف می شود.

پیشخوان

 ناهید شفیعی

ممنوعيت ناگهانی ضرب سكه های پارسيان و اليزابت، 
سود نگهداری هزاران عدد از اين قطعات كوچك طال به 
عنوان پس انداز يا هديه را به جيب طالفروشانی می ريزد 
كه اين روزها تمايل چندانی هم برای خريد از خود نشان 

نمی دهند.
خبر جعل و تقلب سكه های كوچك هديه فقط به بهای 
ممنوعيت توليد سكه های پارسيان و اليزابت تمام نشد 
بلكه دارندگان اين قطعات كوچك طال كه اغلب برای 
هديه دادن يا پس انداز استفاده می شد را با مشكل بزرگی 

به نام فروش سكه هايشان روبه رو كرده است.
گرچه رئيس اتحاديه كشوری طال و جواهر از جايگزين 
با  پارسيان  های  سكه  جای  به  جديد  های  سكه  شدن 
تأكيد  و  داد  خبر  ضلعی  چند  و  بيضی  جديد  اشكال 
كرد: افرادی كه دارای سكه های پارسيان هستند نگران 
باقی همچنان  ها  اين سكه  ذاتی  ارزش  كه  چرا   نباشند 

 است.
 به گفته محمد كشتی آرای، تغيير الگوی ضرب اين سكه های

كوچك با توقف توليد اشكال گرد به نام های پارسيان 
و اليزابت شروع می شود و وقتی توليد جديد وارد بازار 
می شود به طور اتوماتيك توليدات قديمی از بازار خارج 

می شود.
وزن و عیار سکه های پارسیان درست است

وی به كسانی كه اين سكه ها را در اختيار دارند اطمينان 
داده نگران نباشند چرا كه اين سكه هايی كه در دست مردم 
است به مرور از بازار خارج شده و سپس ذوب شده و 
توليد جديد از آن به دست می آيد، به اين دليل كه پالک های 
پارسيان هميشه ارزش ذاتی خود را حفظ خواهند كرد و 

تنها توليد و فروش آن است كه متوقف شده است.
رئيس اتحاديه طال و جواهر و نايب رئيس مجمع امور 
صنفي اصفهان ريشه دغدغه هايی كه دارندگان سكه های 
كوچك هديه برای فروش دارند را در نحوه اطالع رسانی 
رئيس اتحاديه كشوری طال و جواهر می داند و می گويد: 
اصل موضوع اين است كه توليد پالک های طال به شكل 
پارسيان و اليزابت ممنوع شده نه در اختيار داشتن آنها، به 
عبارت ديگر اين سكه های كوچك و سبك طال همچنان 
آنها وجود  عيار  ارزشمند هستند و كمبودی در وزن و 

ندارد.
به اتحاديه مراجعه كنید

علي زُمردپوش با تأكيد بر اين كه توليد اين نوع مصنوعات 
در كارگاه های طالسازی اصفهان از اين پس با اشكال ديگر 
هندسی و چندگوش انجام می شود گفت: مطالبی هم كه از 
رسانه ها اعالم شده درباره ممنوعيت توليد و ضرب اين 
نوع سكه است نه فروش آن، بنابراين هيچ واحد صنفی 
مجاز نيست به اين بهانه از خريد سكه های پارسيان و 

اليزابت خودداری كند.
وی در پاسخ به اين انتقاد برخی از شهروندان درباره عدم 
تمايل طالفروشان به خريد سكه هايی كه غير قانونی اعالم 
شده نيز گفت: ممكن است اين واحدهای صنفی به دليل 

نداشتن نقدينگی يا موارد ديگر از خريد سرباز زده باشند با 
اين حال دارندگان اين سكه ها می توانند به اتحاديه طال و 
جواهر يا مغازه خود من مراجعه و بدون هيچ گونه مشكلی 
طالی خود را با پول نقد يا جواهرات ديگر تعويض كنند.

اشکال اصلی، گردی سکه ها بود نه تقلب
اين در حالی است كه حجت سلمانی زاده عامل توسعه 
 خوشه طالی اصفهان بر اين باور است كه ضرب اين سكه ها
بيش از آن كه به دليل جعل و تقلب باشد با توجه به شكل 
گرد آنها و تشابه با سكه های بانكی بوده و بر همين اساس 
نيز قرار است از اين پس توليد اين مصنوعات سبك و 
كوچك ادامه يابد اما با اشكال ديگر چهار، شش و هشت 
ضلعی كه شكل پالک طال را تداعی می كند نه سكه بهار 

آزادی.
را  ها  نوع سكه  اين  درباره  ابالغ شده  وی دستورالعمل 
ممنوعيت توليد و عرضه آنها دانست و گفت: دارندگان 
طالهای پارسيان و انواع مشابه آن می توانند هر زمان كه 
اراده كنند مسكوک خود را به فروش برسانند و واحدهای 
صنفی نيز موظفند اين قطعات طال را دريافت و بالفاصله 
ذوب كنند تا از چرخه مصرف خارج و به اشكال ديگر 

توليد شود.
اندازهای  پس  و  دادن  هديه  برای  پارسیان 

كوچك
عامل توسعه خوشه طالی اصفهان دليل اصلی طراحی و 
استقبال از اين نوع سكه را وزن و قيمت كم آن می داند و 
می گويد: اين طراحی بيش از آن كه ابتكار يا ابداع اصفهان 
باشد به تقاضای بازار و مشتريان صورت گرفت و وجود 

تقاضا برای اين نوع مصنوعات بود كه پای چند تقلب 
كوچك را به بازار باز كرد.

بر اين اساس سلمانی زاده يادآور می شود كسانی كه در 
سال های گذشته هزاران قطعه از سكه های سبك وزن 
پارسيان و اليزابت را خريده اند و از آن برای هديه دادن و 
پس انداز استفاده كرده اند، در شرايط كنونی نبايد ناديده 

گرفته شوند.
كار به واحدهای صنفی خاص سپرده شود

اما وی پيشنهاد می كند برای جلوگيری از سودجويی های 
احتمالی، كار جمع آوری سكه های پارسيان در اصفهان به 

چند واحد صنفی منتخب و معتمد سپرده شود و می گويد: 
متأسفانه اين موضوع درست اطالع رسانی و بيان نشد، در 
نتيجه نگرانی ها و ابهاماتی برای مردم به وجود آمده كه الزم 

است برطرف شوند.
حجت سلمانی زاده با اشاره به اين كه تنها سكه مجاز و قابل 
تأييد در بازار ضرب شده بانك مركزی محسوب می شود 
 گفت: برخی افراد هم در اين شرايط با خريد ارزان تر سكه هايی
است  الزم  و  می كنند  اقدام  شده  ممنوع  توليدشان  كه 
نظارت مسئوالن اتحاديه و بازرسی برای جلوگيری از اين 

سودجويی ها افزايش يابد.

گزارش

عرضه سکه های پارسیان و الیزابت ممنوع شد!

فروش هزاران پالک هديه، بازار سودجويی را سکه كرد

 مطالبی كه از
رسانه ها اعالم شده 

درباره ممنوعیت 
تولید و ضرب اين 
نوع سکه است نه 

فروش آن، بنابراين 
هیچ واحد صنفی مجاز 

نیست به اين بهانه 
از خريد سکه های 
پارسیان و الیزابت 

خودداری كند

ــالمی   وزير صنعت، معدن و تجارت جمهوری اس
ايران گفت: فرش های چينی نمی تواند جايگزينی 

برای فرش ايرانی باشد.
مهدی عضنفری در پاسخ به اين سئوال كه فرش های 
ــود، افزود:  چينی با نام فرش ايرانی وارد بازار می ش
ــد جايگاه فرش  ــی هرگز نمی توانن فرش های چين

ايرانی را در جهان بگيرند.
ــر فرش ايرانی در  ــه گفته وی، برای معرفی فراگي ب

بازارهای جهانی و بين المللی، تبليغات فرش ايرانی 
ــطح جهان افزايش می يابد. وی، در خصوص  در س
ــورهای مختلف  ميزان صادرات كاال از ايران به كش
ــال بيش از 20ميليارد  نيز گفت: در هفت ماهه امس

دالر صادرات كاال از كشور صورت گرفته است.
ــال  ــه وی، صادرات كاال در هفت ماهه امس به گفت
ــبت به سال گذشته با رشد مطلوب و خوبی در  نس

كشور همراه بوده است.

غضنفری يادآور شد: هدف گذاری صادرات تا پايان 
امسال 45 ميليارد دالر تعيين شده است كه اين امر 
با تالش همه فعاالن بخش توليد، بازرگانان و تجار 

صورت خواهد گرفت.
ــتبافت  ــس انجمن همگن فرش دس ــن رئي همچني
ــال های اخير به  ــليقه مردم در س اصفهان گفت: س
ــاده فرش دستبافت  ــمت نقشه های خلوت و س س
ــوق پيدا كرده است. حسين عصاچی با اشاره به  س

ــت:  ــاله اش در توليد فرش اظهار داش تجربه 50 س
 نقشه های فرش دستبافت اصفهان و شهرستان های
ــاد ديگر  ــان، نايين و نجف آب ــاخص مانند كاش ش
 پيچيدگی ها و طرح های اسليمی شلوغ و سرچنگ های

قديمی را ندارد.
وی افزود: خريداران از رنگ قرمز و الكی قديمی به 
رنگ های خواب مانند كرم و سفيد روی آورده اند و 
طرح های ساده تری می پسندند زيرا احساس می كنند 

آرامش بيشتری دارد.
وی تأكيد كرد: با وجود تفاوت های ظريف به وجود 
ــه عمده فرش ها سنتی و قديمی  آمده همچنان نقش

هستند.
رئيس انجمن همگن فرش دستبافت اصفهان افزود: 
ــاماندهی نقشه های  ــتان اصفهان در زمينه س در اس
فرش و رشد اين نقشه ها انجمن نقاشان و طراحان 

فرش تشكيل شده است.

بافته های چينی جای فرش ایرانی را نمی گيرد

60 درصد طالفروشان وضع معمولي دارند !
وقتی بخواهید يك پالک كوچك طال برای هديه دادن يا پس انداز خريداری كنید فروشنده به عنوان 
سود و اجرت ساخت سکه فوق مبلغی را دريافت می نمايد كه قاعدتاً نبايد بیشتر از 3000 تومان 
باشد، البته اين سود و مزد ساخت ها در طالفروشی های گوناكون متفاوت است و به همین دلیل 

است كه به گفته رئیس اتحاديه كشوری طال و جواهر، وضع 60 درصد طالفروشان معمولی است.
محمد كشتی آرای از ديد جامعه نسبت به طالفروشان انتقاد كرد و گفت: اين ديد درست نیست و 
بیش از 60 درصد افراد صنف طالفروشان وضعی معمولی دارند، به گونه ای كه نايب رئیس اتحاديه 
با موتور رفت و آمد می كند.  به گفته او طالفروشان تنها صنف و تجاری هستند كه تمام سرمايه شان 
 را در ديد قرار داده اند. شما اگر مقداری پول داشته باشید در بانك می گذاريد و آن را پنهان
می كنید و ما به ازای آن يك كارت اعتباری می گیريد تا كسی از آن سر درنیارد. در حالی كه 

طالفروشان اين طور نیستند و تمام ثروت و دارايی شان در ديد است و برق خوبی هم دارد.
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رانندگان به لغزندگي جاد ه ها توجه کنند
ــرهنگ علي  ــاني پليس، س ــزارش پايگاه اطالع رس به گ
ــتان  ــس راه فرماندهي انتظامي اس ــس پلي ــت رئي نيكبخ
ــروع فصل سرما و  ــت: با توجه به ش اصفهان اظهار داش
ــدگان در حين  ــت رانن ــماني الزم اس ريزش نزوالت آس
ــرعت مطمئنه  بارندگي با توجه به لغزندگي جاده ها با س

رانندگي كنند.
سرهنگ علي نيكبخت افزود: رانندگاني كه در گردنه هاي 

استان حركت مي كنند، حتمًا با دنده سنگين و برابر تابلو هاي منصوبه در راه ها تردد 
ــا وجود لغزنده بودن  ــئول تصريح كرد: ب ــير خود ادامه ده ند. اين مقام مس و به مس
ــد رانندگان فواصل طولي را با خودرويي  ــاعات اوليه بارندگي مي طلب جاده ها در س
كه در حركت است رعايت و در طول مسير به هشدار هاي مأموران پليس راه توجه 
ــته باشند. سرهنگ علي نيكبخت در پايان به كليه رانندگان هشدار داد: در فصل  داش
سرما مي بايست تجهيزات الزم نظير زنجير چرخ، وسايل گرمايشي و ساير تجهيزات 

ايمني را به همراه داشته باشند تا در مواقع ضروري از آن استفاده كنند.

 الدن سلطانی

امروزه  علت هاي مذهبي براي سفر زيارتي كمرنگ شده اند. 
به گونه اي كه سفر به قصد خريد كردن و آوردن سوغاتي 
ــروي  ــود. اين علت تا به آنجا پيش براي فاميل انجام مي ش
ــه: حتي افرادي هم  ــف بايد گفت ك كرده كه با كمال تاس
ــفرهاي زيارتي مي روند، بيشتر اوقات خود را در  كه به س

بازارها سپري مي كنند.
ــتقبال كنندگان گروه گروه با دسته هاي گل وارد سالن  اس
ــداد جمعيت داخل  ــر گروه بر تع ــوند و با ورود ه مي ش
سالن اضافه مي شود، تا آن جا كه چند دقيقه مانده به فرود 
ــوزن  ــالن جايي براي س هواپيما، روي باند فرودگاه، در س
ــت. همه اين التهاب ها، اضطراب ها و تحمل  انداختن نيس
ــختي ها، به ظاهر براي ديدن حاجي است و با ورود هر  س
ــرعت انجام  ــي ها با س حاجي در بين جمعيت، احوالپرس
مي شود و بعد از احوالپرسي ها، مثل اين كه نگاه ها متوجه 
چمدان ها است و دويدن و هل دادن چمدان ها و جلوگيري 

از واژگون شدن آن ها دغدغه اصلي اطرافيان مي شود.
آوردن سوغاتي دغدغه زوار است

وقتي از چندين زائر اماكن زيارتي خارج از كشور مي پرسيم 
كه بزرگ ترين دغدغه آن ها در سفر چه بوده است، قريب 
به اتفاق مي گويند، خريد سوغاتي براي همه و تامين هزينه 
ــتي اين چه رسم دست و  ــوغاتي ها. به راس خريد اين س
ــال نيز پررنگ تر و  ــت كه متاسفانه سال به س پاگيري اس
ــود؟ رسمي كه عالوه بر معذب كردن  آزاردهنده تر مي ش

زائر باعث خروج حجم عظيمي ارز از كشور مي شود؟
ــتري  يكي از مكان هايي كه خريد كردن ايراني ها نمود بيش
ــفرهاي زيارتي و به خصوص سفر حجاج  پيدا مي كند، س
ــت كه ساالنه مقدار قابل توجهي ارز را از كشور خارج  اس
مي كنند و در عوض اجناس به اصطالح بنجل و نامرغوب 
ــه طوري كه بر  ــوغات با خود مي آورند. ب ــي را به س چين
ــته از حجاج ايرانی  ــال گذش ــنجی كه س طبق يك نظرس
ــفر  ــد، 30 درصد وقت مفيد زائران ايرانی در س ــام ش انج
ــود.  ــوغات تلف می ش ــرای بازارگردی و خريد س حج ب
ــط زائران  ــوغات توس ــتردگی بازارگردی و خريد س گس
ــهرهاي مقدس مكه و مدينه به حدی رسيده  ايرانی در ش
ــت كه اغلب فروشنده ها در مغازه های اطراف حرمين،  اس
ــزرگ كاروان های  ــد و چمدان های ب ــی ياد گرفته ان فارس
ــت نما و  ــه های مملو از كاال، انگش ايرانی و ايرانيان با كيس
ــاكنان مكه و مدينه و  ــوژه تمسخر و مضحكه س گاهی س

ــه ميان  ــود. همچنين مقايس ــورها می ش حجاج ديگر كش
ــوغات آورده شده توسط زائران ايراني و غير  اجناس به س
ــن مي كند كه عبارت است از:  ايراني نكته ديگري را روش
ــوغات زائران ايرانی و غير ايرانی نشان داده كه  محتوای س
ــط زائران غيرايرانی از  ــوغات تهيه شده توس مهم ترين س
ــتان به ترتيب آب زمزم،  خرما، جانماز، تسبيح  بازار عربس
ــوغات تهيه شده  ــت اما مهم ترين س و برديمانی بوده اس
توسط زائران ايرانی به ترتيب پارچه، پوشاک، اسباب بازی، 
ــی كاالهايی كه  ــت، يعن ــاعت مچی و دوربين بوده اس س
ــاي  ــب در بازاره ــد و اغل ــی ندارن ــوی خاص ارزش معن
ــايان ذكر است: فروشندگان  ــتند. ش ايران ارزان تر هم هس
ــت خارجی دارند،  ــتر تابعي بازارهای مدينه منوره كه بيش
ــعودی و دالر، پول رايج ايران  ــتان س عالوه بر ريال عربس
را هم می پذيرند؛ فروشندگانی كه اگر از جلوی مغازه آنها 
 عبور كنيد، اين جمله را می شنويد: حاجی ايرانی؛ تخفيف
 

تخفيف.
خريد براساس چشم و هم چشمي

ــيدعلي قاضي عسگر نماينده ولي فقيه  حجت االسالم س
ــازمان حج و زيارت در اين باره مي گويد: گروهي از  در س
زائران براساس چشم و هم چشمي خريد مي كنند، گروهي 
ديگر به بهانه خريد جهيزيه و لوازم خانه خريد مي كنند و 
ــفارش شده است. به همين  ــي هم مي گويند به ما س بخش
ــه بازار داغ  ــال هاي اخير مكه ومدين ــفانه در س دليل متاس
ــده است كه حتي به خدا هم اعتقاد ندارند.  كشورهايي ش
ــفر كرده است از خريد  ــمي نژاد كه به مكه س محمد هاش
سوغاتي در بازارهاي مكه و مدينه به عنوان يك دغدغه ياد 
ــبت  مي كند و مي گويد: وقتي مي بيني كه زائران ايراني نس
ــه ولعي در بازارهاي مكه و  ــورها با چ به زائران ديگر كش
ــوس  ــه خريد مي كنند، هم تعجب مي كني و هم افس مدين

مي خوري.
سعيدي مدير يك كاروان زيارتي با بيش از 20 سال سابقه 
كار مديريتي با بيان اين مطلب كه براي حل اين آسيب بايد 
راهكاري پيدا كرد، مي گويد: اگر فرض كنيم كه زوار خريد 
سوغات را به طور جدي به عنوان يك گزينه مهم در سفر 
ــته باشند، با منطق اقتصادي مي توان  زيارتي مورد نظر داش
ــبت به كم و كيف خريدها قانع كرد. براساس  آن ها را نس
ــدود 500 هزار نفر فقط عازم  ــاالنه ح آمارهاي موجود س
ــتان مي شوند كه اگر هر يك از آن ها فقط 100 هزار  عربس
ــد قريب به 500 ميليارد تومان از پول  تومان هم خريد كن

كشور فقط در عربستان خرج خواهد شد.

زاينده رود
حجت االسالم سيادت امام جمعه بلداجي در خطبه هاي 
نماز جمعه اين شهر با اشاره به مناسبت ها و رويدادهاي هفته 
ــالمي  ــفر پرخير و بركت رئيس جمهوري اس به چهارمين س
ايران و هيأت دولت به استان گفت: خوشبختانه در اين سفرها 
نتايج خوب و مطلوبي به استان و ساير شهرستان هاي تابعه در 
ــه هيأت دولت اعتبارات خوبي  ــت و در جلس پي خواهد داش
ــتان اختصاص خواهد يافت. امام جمعه بلداجي افزود:  به اس
ــاح و بهره برداري  ــاهد افتت ــم در آينده اي نزديك ش اميدواري

طرح هاي عمراني و خدماتي دولت در استان باشيم.
خطيب جمعه بلداجي در بخش ديگري از خطبه ها دهه واليت را 

يادآور شد و با تبريك اين دهه و عيد غديرخم به نمازگزاران از 
مردم خواست از موالي متقيان حضرت علي )ع( پيروي كنند.

امام جمعه بلداجي در ادامه ميالد امام هادي را تبريك گفت و 
فرازهايي از فضايل و مناقب و ابعاد شخصيتي آن امام بزرگوار 
را براي نمازگزاران برشمرد. وي در ادامه عملكرد هفت ماهه 
ــوراي اسالمي شهر بلداجي را مورد اشاره قرار داد و گفت:  ش
ــوراي اسالمي شهر بلداجي بسيار فعال است و در حقيقت  ش
ــكالت مردم شهر  پيگيري هاي خوبي را در خصوص حل مش
بلداجي انجام داده و بعضًا در حال انجام است كه اميدواريم با 
هماهنگي و مساعدت مسئوالن استاني و شهرستاني مشكالت 

مردم شهر و بخش بلداجي هم حل و فصل شود.

ــهر بلداجي در جلسه اي  ــوراي اسالمي ش همچنين رئيس ش
ــت هاي مردمي اين بخش و  ــه مهم ترين مطالبات و درخواس ب
شهر اشاره كرد. به گفته عليرضا رحماني بلداجي اين مطالبات 
ــبكه جمع آوري فاضالب شهر و احداث  عبارتند از: تكميل ش
تصفيه خانه فاضالب شهر بلداجي كه از سال 86 در اين شهر 
ــناي بلداجي، تبديل مجموعه  ــد، تكميل استخر ش عملياتي ش
ــوان كمپينگ  ــاد بلداجي به عن ــگري بزيال و صفي آب گردش
ــايي جاده ارخبه، چهارخطه  ــگري نمونه استان، بازگش گردش
ــيس يك موزه  ــردن محور گندمان- بلداجي- گلوگرد، تأس ك
مردم شناسي در شهر بلداجي، استقالل تأمين اجتماعي بخش 
ــتقالل اداره ثبت و احوال بخش بلداجي، تأسيس  بلداجي، اس

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، ايجاد و راه اندازي 
زايشگاه در بلداجي، كمك و مساعدت به شهرداري بلداجي، 
ــدن ساختمان دادگاه عمومي بخش بلداجي كه در  عملياتي ش
ــهر بلداجي به صورت صد در  ــوراي اسالمي ش اين زمينه ش
ــب  ــت. اهداي زمين مناس صد به تعهدات خود عمل كرده اس
ــهر توسط كشاورزان وخيران و  و مطلوب در بهترين نقطه ش
نمايندگان كشاورزان شهر بلداجي. وي افزود: 50 درصد اين 
ــفرهاي قبلي بوده است.  طرح ها مصوبه هيأت دولت را در س
ــاءاله در سفر دولت به استان مصوبات قبلي  كه اميدواريم انش
ــود و با اجرائي شدن اين طرح ها مشكالت عديده  پيگيري ش

مردم شهر و بخش بلداجي هم حل و فصل گردد.

جامعه
خبر

زاينده رود
فردي كه سال گذشته جان 40نفر از مسافران 
اتوبوس مسافربري در گردنه مال احمد نايين به 
اصفهان را نجات داده بود به عنوان شهروند نمونه 
انتخاب و با اعطاي هديه و تنديس جشنواره از 

وي تقدير به عمل آمد.
عليرضا صنعتي جواني 27ساله است كه سال گذشته 
توانسته بود هنگامي كه راننده اتوبوس مسافربري 
حين رانندگي دچار سكته مغزي مي شود و ترس و 

وحشت تمام وجود مسافران را فرا مي گيرد، در يك 
اقدام سريع اتوبوس را به كنار جاده هدايت كرده و 
باعث نجات جان 40 مسافر داخل اتوبوس شود. 
وي در تشريح جزئيات واقعه گفت: 13 شهريور 
سال89 بود كه من به اتفاق همسرم با يك دستگاه 
اتوبوس مسافربري از مشهد به اصفهان مي آمدم، 
و برحسب اتفاق در صندلي پشت راننده نشسته 
بودم، نزديكي هاي گردنه مالاحمد نايين به اصفهان 
بوديم كه راننده چون شاگردش خوابيده بود از من 

دستمال كاغذي خواست. دستمال كاغذي را كه 
به او دادم نگاهم به پيشاني پراز عرقش افتاد هنوز 
دستمال را از من نگرفته بود كه بي اختيار سرش به 
روي فرمان افتاد و كنترل اتوبوس از دستش خارج 
شد، اتوبوس شروع به لرزيدن كرد و به اين طرف 
و آن طرف مي رفت ناگهان صداي جيغ مسافران 
بلند شد و ترس و وحشت تمام وجودشان را فرا 
گرفت. با ديدن اين صحنه من در يك اقدام سريع 
فرمان را گرفتم و به سمت بيرون از جاده هدايت 

كرده و بعد هم ترمز دستي را كشيدم. خدا را شكر 
كردم كه توانستم جان 40 نفر را كه شايد ممكن 
بود با حادثه خطرناكي مواجه شوند نجات دهم. 
را  پياده شديم موضوع  اتوبوس  از  اين كه  از  بعد 
با شماره110 و 115 به پليس و اورژانس اطالع 
راننده  معاينه  از  اورژانس پس  كارشناسان  داديم. 
اعالم كردند كه وي در همان لحظه كه سرش بر 
اثر سكته مغزي فوت  بر  بوده  افتاده  فرمان  روي 

كرده است.

نيازی به تفکيک جنسيتی نيست
نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: اگر 
شئون اسالمی در مراكز آموزشی و دانشگا ه ها رعايت شود 

ديگر نيازی به تفكيك جنسيتی نيست.
ــد  ــد تقی رهبر نظام با بيان اين كه يكی از داليل مفاس محم
اخالقی، آدم ربايی، تجاوز و طالق مسأله بی حجابی و عفافی 
است، افزود: فرهنگ حجاب و عفاف می تواند آسيب های 
ــرف كند.نماينده مردم اصفهان در مجلس  اجتماعی را برط

شورای اسالمی با اشاره به اين كه پوشش چادر هم ايرانی و هم اسالمی است، تصريح 
ــياری از زنان اشراف ايرانی در زمان  ــويم كه بس كرد: با مطالعه تاريخ ايران متوجه می ش
گذشته از پوشش چادر استفاده می كردند. وی با اشاره به تفكيك جنسيتی در دانشگاه ها 
ــتی در مكانی ضرورت دارد كه احتمال  تاكيد كرد: از نظر علمای دينی ما تفكيك جنس
فساد می رود و اين مسأله در اختيار مديران دانشگاه ها قرار گرفته است. وی با بيان اين كه 
كتاب ماجرای حجاب و عفاف ادعانامه ای برای افرادی است كه شانه از زير بار مسئوليت 

خالی می كنند، گفت: نظرات در اين كتاب ايده يك روحانی و كارشناس دينی است. 

برداشت  از آب زاینده رود باید پيگيري شود
ــهر اصفهان با تاكيد بر مديريت  ــوراي اسالمي ش رئيس ش
ــور  ــتان كل كش ــت آب زاينده رود، از دادس صحيح برداش
خواست تا برداشت هاي غير مجاز از اين رودخانه را پيگيري 

كند تا به مردم و اين كالنشهر لطمه اي وارد نشود.
ــوراي اسالمي  ــه علني ش ــوليها در جلس عباس حاج رس
شهر اصفهان گفت: سخنان رئيس جمهور در چهارمحال 
ــته،  ــاري نارضايتي مردم اصفهان را به همراه داش و بختي

درست است كه خشكي زاينده رود مشكالتي را براي اين رودخانه به وجود آورده 
ــود. وي تصريح كرد: كسي  ــي اجازه برداشت داده ش ــود به هر كس اما دليل نمي ش
ــالمي  ــوراي اس ــي تواند مردم اصفهان را از حق آبه خود محروم كند. رئيس ش نم
ــهر اصفهان با تاكيد بر اين كه اگر خشكي زاينده رود ادامه يابد وضعيت اصفهان  ش
ــهرداري با صرف هزينه باال  ــال آينده بدتر مي شود، خاطرنشان كرد: اكنون ش در س
درختان را زنده نگه داشته است و در صورتي كه روند خشكي ادامه يابد درخت ها 

از بين مي روند.

تلنگر

در جشنواره شهروند نمونه:

پليس اصفهان از ناجي ۴0 مسافر یک اتوبوس تقدیر کرد صد ميليون تومان نذورات 
قربانی جمع آوری شد

معاون مشاركت های مردمی كميته امداد امام خمينی 
)ره( اصفهان گفت: مومنين سخاوتمند اين استان در 
بالغ بر يكصد ميليون تومان  روز عيد سعيد قربان 

نذورات قربانی خود را به كميته امداد اهدا كردند.
امام  امداد  كميته  عمومی  روابط  گزارش  به 
ميليون   60 افزود:  كوهی  سواد  بهرام  خمينی )ره(، 
به  مابقی  و  نقد  وجه  بصورت  مبلغ  اين  از  تومان 
صورت غير نقدی )گوشت نذری( بوده است. وی 
ادامه داد: اين مبلغ نسبت به سال گذشته رشد 50 

درصدی را نشان می دهد.

بانک جامع اطالعات 
شهربازی ها آماده شد

صنعتي  تحقـيقات  و  اسـتاندارد  كل  مدير  ايسنا: 
اطالعات  جامع  بانك  گفت:  اصـفهان  اسـتان 
شهربازی ها و بوستان های بازی در كالنشهر اصفهان 

آماده شد.
سيد اصغر صالح زاده اظهاركرد: با مشاركت بخش 
و  شهربازی ها  اطالعات  جامع  بانك  خصوصی 
با  تا  شده  آماده  اصفهان  در  بازی  بوستان های 
بازی  اماكن، شهربازی ها و وسايل  اين  از  بازرسی 
غير استاندارد از چرخه كار خارج شوند. وی افزود: 
تفريحی  مجموعه  و28  بوستان   245 بازی  ادوات 

استان وارد اين بانك اطالعاتی شده است.

ادامه تعویض پالک 
موتورسيکلت های قدیمی 

با  اصفهان  شهرستان  راهور  پليس  رئيس  فارس: 
اشاره به اين كه زمان تعويض پالک موتورسيكلت به 
پايان رسيده است، گفت: تعويض پالک موتورهای 

قديمی همچنان ادامه دارد.
تعويض پالک  اين كه مهلت  بيان  با  حسين غالمی 
شد،  اعالم  ماه  آبان  پايان  تا  موتورسواران  قديمی 
مسأله  بر  بسيار  اين كه  به  توجه  با  داشت:  اظهار 
اما  شد،  تاكيد  موتورسوار  قديمی  پالک  تعويض 
همچنان تردد موتورهايی با پالک قديمی همچنان 
در سطح شهر مشاهده  شود. وي تصريح كرد: هر 
چند زمان تعويض پالک موتورهای قديمی تمديد 
روال  طبق  می توانند  موتور  صاحبان  اما  نمی شود، 
كنند.  مراجعه  خود  موتور  پالک  تعويض  از  قبل 
وی تاكيد كرد: بر اساس قانون تردد موتور با پالک 
با  پليس می تواند مطابق  تلقی و  قديمی غير مجاز 
قانون برخورد كند. غالمی گفت: هنوز برنامه جديد 
زمان بندی و يا تمديد مجدد تعويض پالک موتور 

اعالم نشده است

دو هزار نام استعالم شد
زبان  فرهنگستان  واژه گزينی  گروه  كارشناس  ايرنا: 
و ادب فارسی گفت: تاكنون نزديك به دو هزار نام 
اسامی،  كارگيری  به  ممنوعيت  قانون  اجرای  برای 
عناوين و اصطالحات بيگانه از فرهنگستان استعالم 

شده است.
علی مهرامی افزود: اين استعالم از سوی دستگاه هايی 
مانند اداره ثبت شركت ها، فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
ثبت احوال و صدا و سيما صورت گرفته است. اين 
كارشناس گفت: از مهم ترين اين كلمات، پرشين و 
از جمله  است:  گفتني  يونانی است.  كه  بود  پرشيا 
نام های تأييد شده می توان به آلما، پری سان، پری 
ديس، ميالن، سلما، كيانا، آژند، سيكا و آيتك اشاره 
كرد. بر اساس اين گزارش برخی از نام های رد شده 
آدرينا،  پاپيون،  فرم،  بادی  لوک،  سامينا،  شامل  نيز 
كات، اسكرين، نوت بوک، كامپوزيت، آروشا، رجينا 

و مسيا است.

 فوت مدیر پژوهشی 
دانشگاه اصفهان در مکه 

دانشگاه  برجسته  استادان  از  رباني  رسول  ايسنا: 
علت  به  دانشگاه  پژوهشی  امور  مدير  و  اصفهان 

سكته مغزي در مراسم حج ابراهيمي درگذشت.
اصفهان  دانشگاه  رئيس  رامشت،  حسين  محمد 
ضمن تأييد اين خبر گفت: رسول رباني از استادان 
فعال و عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان بود كه 
در سن 47 سالگي در مراسم معنوي حج در شهر 
مكه به ديار باقي شتافت. وي با بيان اين كه رباني از 
ستون هاي تدريس در دانشگاه اصفهان بود، افزود: 
وي در طول 20 سال خدمت صادقانه هشت كتاب 
دانشگاهي  جامعه  به  ارزشمند  علمي  مقاله   20 و 
كشور ارائه داد و توانست با همكاری پليس، مركز 

جامعه شناسي و امنيت را در اصفهان تأسيس كند.

اهدا اعضا دو بيمار مرگ 
مغزی به شش نفر

در  مغری  مرگ  بيمار  دو  اعضای  اهدا  ايرنا:   
چهارمحال و بختياری به شش بيمار نيازمند حيات 

دوباره بخشيد.
بيمارستان  در  مغزی  مرگ  بيمار  دو  كبد  و  كليه ها 
كاشانی شهركرد پس از جدا سازی برای پيوند به 
مغزی  مرگ  بيمار  دو  شد.  اهدا  نيازمندان  بيماران 
با نام های ماهتاب رحيمی 39 ساله اهل لردگان به 
اهل  ساله   19 قائدی  همايون  و  قلبی  سكته  علت 
شهركرد به علت ضربه به سر در بيمارستان كاشانی 
جدا سازی و جهت پيوند به شش بيمار نيازمند به 

استان اصفهان و شيراز ارسال شد.

گزارش

امام جمعه شهر بلداجي:

اميدواریم در آینده نزدیک شاهد افتتاح طرح هاي عمراني دو استان باشيم

30 درصد وقت حاجیان ايراني به خريد سوغات مي گذرد

زيارت

تجارت
يا 

گستردگی 
بازارگردی و خريد 

سوغات توسط 
زائران ايرانی در 
شهرهاي مقدس 

مکه و مدينه 
به حدی رسیده 
است كه اغلب 
فروشنده ها در 

مغازه های اطراف 
حرمین، فارسی ياد 

گرفته اند

حوادث

فرصت سوزی حجاج ایرانی
يك جامعه شناس گفت: هم اكنون حجاج ايرانی در سفر معنوی خود به خانه خدا فرصت سوزی های بسیاری را 
انجام می دهند و مشاهده تالش برخی از حاجیان برای خريد اين شائبه را در ذهن ايجاد می كند كه آنها برای 
زيارت آمده اند يا بازار گردی. حسین حاجیان در خصوص ريشه هزينه های اضافی كه حجاج در سفر حج مجبور به 
پرداخت آن هستند، اظهار داشت: هم اكنون حجاج ايرانی در سفر معنوی خود به خانه خدا فرصت سوزی های 
بسیاری را انجام می دهند و هنگام بازگشت از سفر خانه خدا تمام اقوام و بستگان بیشتر از آنکه طالب شنیدن 
سخنان حجاج از سفر معنويشان باشند، منتظر دريافت سوغاتی هستند. وی افزود: پس از بازگشت حجاج از 
كشور عربستان به ايران وقت و پول زيادی صرف برگزاری مراسم ولیمه می شود به گونه ای كه شاهد هستیم 

پرداختن به حاشیه در سفر به خانه خدا بسیار پر رنگ شده است.
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زاينده رود
جشنواره فيلم كودک و نوجوان پس از كش و قوس های 
نصيب  راستا،  اين  در  تخصصی  نشست های  و  فراوان 
اصفهانی های خون گرم و مهمان نواز شد تا شايد بار ديگر 
استان اصفهان به همه مردم اين كشور عزيز بقبوالند كه 
لياقت اين را دارد كه بتواند جشنواره های بزرگی همچون 

اين جشنواره را انجام دهد.
با نزديك شدن به ايام برگزاری جشنواره فيلم كودک و 
مكان  پيرامون  مختلف  حديث های  و  حرف  نوجوان، 
برگزاری جشنواره زياد و زياد تر شد و جواد شمقدری، 
معاون امور سينمايی وزارت ارشاد گفته بود كه جشنواره 
كودک برگزار می شود ولی برگزاری آن در همدان معلوم 

نيست. 
نيز  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزير  محمد حسيني،  سيد 
جشنواره  ميزباني  اولويت  صحبت هايی  طی  اوايل،  آن 
فيلم كودک را با همدان دانست و گفت: ترجيح می دهيم 
اين جشنواره در همدان برگزار شود و با توجه به اين كه 
جشنواره فيلم كودک و نوجوان در چند سال قبل در همدان 
برگزار شد و برآيند كار هم مثبت بود، سعی می كنيم اين 

جشنواره در همدان برگزار شود.
هنوز  دوره،  چهار  و  بيست  گذشت  از  پس  چرا  اين كه 
می توان  كه  است  موضوعی  ندارد،  ثابتی  جای  جشنواره 
روی آن بحث كرد اما به هر حال پس از مذاكرات مسئوالن 
مشخص شد كه اصفهان می تواند به مدت پنج سال ميزبان 
اين جشنواره باشد، تصميمی كه شايد ناراحتی و دلخوری 

برخی از مسئوالن همدانی را نيز در بر داشت. 
میزبانی كه تنها 10 درصد به آن امید بود!!

در ابتدا كه نشست هايی با مسئوالن اين امر برگزار شد، 
گزينه های ديگری نيز برای برگزاری اين جشنواره گمان زنی 
می شد كه مشهد30 درصد، شيراز 20 درصد، كيش20درصد، 
پنج  تبريز  15درصد، اصفهان 10درصد، شهرهای ديگر 
)به  كرج  حتی  و  كرمان  اردبيل،  چون  شهرهايی  درصد 
عنوان مركز استان البرز( يا شهرهای شمالی كشور از ديگر 
گزينه های ميزبانی جشنواره فيلم كودک به حساب آورده 
می شد اما چه كنيم كه قسمت اين بار با استان اصفهان بود كه 

تنها 10 درصد آن را شايسته ميزبانی می ديدند.
استان اصفهان نيز قبل از اين كه جشنواره را به همدان بسپارد، 
چند دوره ميزبانی اين جشنواره را بر عهده داشت اما اين كه 
چه جريان هايی سبب شد تا جشنواره از استان گرفته شود، 

چندان مشخص نيست.
در چند ماهی كه استان اصفهان برای برگزاری اين نشست 
وقت داشت، كارهای خوبی در اين راستا صورت گرفت كه 
در جای خود جالب توجه بود و می توان گفت كه مسئوالن 

باال دست نيز از اين انتخاب خود راضی و خشنود بودند.
طبق برنامه ها در اين راستا، شانزدهم مهر ماه سال جاری، 
آخرين مهلت ارسال آثار به مسابقه فيلمنامه نويسی جشنواره 
فيلم كودک اعالم شد تا آثار خود را به دبيرخانه جشنواره 

ارائه دهند.   
نمايش فیلم های جشنواره كودک در 25 استان

پس از آن، دبير جشنواره اعالم كرد كه در بيست  و  پنجمين 
دوره جشنواره فيلم بين المللی كودک و نوجوان فيلم های 
جشنواره در 25 استان و 250 نقطه محروم كشور به نمايش 
مهم ترين  نوجوان  و  كودک  فيلم  می آيند و جشنواره  در 

جشنواره كشوری و قلب تپنده سينمای نوجوان است. 
شهردار اصفهان نيز در مراسم افتتاحيه دبيرخانه جشنواره 
در موزه هنرهای معاصر اصفهان گفت: با بازگشت دوباره 
جشنواره فيلم كودک و نوجوان به اصفهان، تالش مي كنيم 

اين شهر به پايتختی برای نمايش فيلم كودک مبدل شود. 
مرتضی سقائيان نژاد اظهار داشت: بيست  و پنجمين جشنواره 
جايگاه  اصفهان  در  نوجوان  و  كودک  فيلم  بين المللی 
و موقعيتی مناسب را برای كودكان و نوجوانان ايرانی و 

اصفهانی فراهم می كند.
در اولين نشست هماهنگی برای برگزاری همزمان جشنواره 
حسن  استان ها،  مراكز  در  ونوجوانان  كودكان  فيلم های 
نجاريان گفته بود: برنامه ريزی مسئوالن جشنواره بر اين 
اصل شكل گرفته كه عالوه بر اصفهان، كودكان و نوجوانان 
ساير استان ها هم بتوانند از برنامه های اين رويداد استفاده 
كنند و در شادی  و نشاط جشنواره سهيم باشند. وی ادامه 
داد: با توجه به تمهيداتی كه در نظر گرفته شده از جمله تهيه 
عكس های شهدای دانش آموز و جشن اوليه ای كه در سطح 
مراكز استان ها برگزارخواهد شد، انتظار می رود جشنواره 

امسال به گونه ای پربارتر از سال های قبل باشد.
نجاريان ضمن توضيح ابعاد گسترده جشنواره بيست و پنجم 
فيلم كودک و چگونگی برگزاری آن در استان ها، تصريح 
كرد: برگزاری جشنواره عزمی ملی می خواهد و در صورتی 
كه همكاری و تالش  الزم از سوی مسئوالن استان ها و ستاد 
برگزاری صورت نگيرد،  نبايد انتظار موفقيت اين رويداد را 
در همه بخش ها داشت. به همين دليل بايد به يك تعامل 
دو طرفه برسيم و با انجام هماهنگی های الزم بتوانيم اين 
مسئوليت را با پشتكار و دلگرمی مضاعف به پايان برسانيم.

مسعود احمديان نيز در اين نشست ضمن اشاره به اين كه 
در  كودک  فيلم های  اكران  و  كودكان  برای  نشاط  ايجاد 
استان ها اهداف اصلی جشنواره امسال است، توضيح داد: 
اگر جشنواره فيلم كودک بتواند به دغدغه و خواست مردم 
و مسئوالن استان ها مبدل شود، ما گام مثبت رو به جلويی 

برداشته ايم.
احمديان با اشاره به اين كه برای جشنواره فيلم كودک هفت 
پوستر طراحی شده است ادامه داد: امسال توليدات حوزه 
كودک و نوجوان چشمگير بوده و اميدواريم مجتمع های 
فرهنگی كه در ايام جشنواره بهره برداری خواهند شد در 

طول سال نيز مورد استفاده قرار گيرد. 
افتتاح جشنواره كودک همزمان با عید غدير خم

در ادامه اين جشنواره، فيلم نامه نويسان استقبال گسترده ای 
از جشنواره كردند و هيأت انتخاب و داوری بخش مسابقه 
عكس و ديگر بخش ها نيز مشخص شد و كارها نيز به 
همين منوال ادامه داشت و بزرگانی در عرصه سينما و تئاتر 
نيز در مورد تاثيرات و پيامدهای اين جشنواره برای كودكان 
كه آينده سازان جامعه ما هستند، اظهار نظرهايی كردند و اين 

جشنواره را مثبت ارزيابی كردند.
همچنين تمبر يادبود بيست و پنجمين جشنواره فيلم كودک 
روز جمعه با حضور احمد ميرعاليی، حسن نجاريان و 
جعفر گودرزی رونمايی شد. احمد ميرعاليی، دبير جشنواره 
فيلم كودک در اين مراسم گفت: جشنواره فيلم كودک اولين 
جشنواره رسمی كشور است كه پوستر آن تبديل به تمبر 
می شود و به نوعی با اين حركت نمادين سعی داريم ابتدا 
ياد و خاطره اين رويداد را در فرهنگ ايرانی تثبيت كنيم و 
سپس زمينه عمومی كردن اين رويداد ملی و بين المللی را 
در ميان مخاطبان كشور فراهم كنيم. وی خاطر نشان كرد: 
معتقدم ما عالوه بر سالن های نمايش فيلم، بايد سعی كنيم 
سينما را به خانه مردم بكشانيم و به نوعی فرهنگ فيلم ديدن 
را از طريق اين جشنواره اشاعه دهيم. اميدوارم جشنواره 
بيست و پنجم رويدادی پرمخاطب باشد و آثار به گونه ای 
ارائه شوند تا مخاطبان نه تنها در طول جشنواره بلكه در 
طول سال سينمای كشور را همراهی كنند و اين مسأله قطعًا 

به رونق سينما منجر خواهد شد.
وی افزود: روز افتتاحيه اين جشنواره همزمان با عيد غدير 
خم يكی از اعياد بزرگ شيعيان است كه اين مسأله قطعاً به 
افزايش بركات اين جشنواره كمك خواهد كرد. همچنين 
مراسم  در  )ع(  علی  متقيان حضرت  موالی  حرم  پرچم 
افتتاحيه اين رويداد برافراشته می شود تا جشنواره را بيش از 
پيش متبرک كنيم. در اين راستا قرار است مجموعه ای از آثار 
ارزشمند آستان قدس رضوی نيز برای مخاطبان به نمايش 
درآيد تا جشنواره در حد توان خود از جوهر وجودی و 

چمشه جوشان معرفت ائمه اطهار بهره گيرد.
وی اهدای 50 هزار بسته فرهنگی توسط پنج كاروان از سوی 
جشنواره، انعكاس پيام جشنواره از طريق 42 سفارتخانه به 
كودكان و نوجوانان جهان، تقدير و گرامی داشت ياد و 
خاطره شهدای دانش آموز به ويژه شهيد بهنام محمدی و 
شهيد محمد الدوره نوجوان فلسطينی را از ديگر فعاليت های 

جشنواره بيست و پنجم فيلم كودک برشمرد.
و  جذاب  آثاری  نمايش  شاهد  امسال  افزود:  ميرعاليی 
 تاثيرگذار در هر دو بخش سينمای ايران و بخش بين الملل
نحو  به  نيز  جشنواره  جنبی  فعاليت های  و  بود  خواهيم 
چشمگيری افزايش يافته تا از طريق اين فعاليت ها در كنار 
به  پيام ها و ارزش های اسالمی  انتقال  آثار، زمينه  نمايش 

مخاطبان فراهم شود.
استقبال گسترده كودكان ايرانی از كاروان های 

جشنواره فیلم كودک
كاروان های فرهنگی اعزام شده توسط جشنواره فيلم كودک 

با استقبال خوبی از سوی خانواده های 11 استان كشور رو 
به رو شدند.

بسته  هزار  از70  بيش  خود  سفر  طول  در  كاروان ها  اين 
فرهنگی شامل فيلم و كتاب و ديگر اقالم مرتبط با كودک 
و سينمايش را در بين بچه های مناطق محروم كشور توزيع 
كردند. استقبال از اين كاروان ها به گونه ای بود كه در برخی 
از شهرستان ها نمايندگان جشنواره مجبور شدند حتی بيش 
از بسته های فرهنگی پيش بينی شده، هدايای ديگری به 

كودكان محروم ارائه كنند.
با اين شيوه كه برای اولين بار صورت گرفت  جشنواره 
بسياری از كودكان محروم را از فوايد و ثمرات خود هر 
چند كوچك بهره مند كرد و از اين طريق لبخندی كوچك 
را به عنوان پاداش دريافت كرد و شايد اين تحقق بخشی 
از پيام اصلی جشنواره يعنی ايجاد نشاط و شادابی برای 
كودكان، اميد و تعالی برای نوجوانان و مهربانی و همدلی 

برای خانواده ها بود. 
استقبال از كاروان ها به گونه ای بود كه برخی از كودكان 
مناطق مرزی برای اولين بار لذت تماشای فيلم را بر پرده 
سينما تجربه كردند. بيست و پنجمين جشنواره بين المللی 
فيلم های كودكان و نوجوانان با اين اقدام در گستره ايران 
اسالمی آغاز شد و به لحاظ گستردگی و تعداد مخاطب 

بزرگ ترين دوره خود را تجربه مي كند.
در حال حاضر سطح شهر اصفهان پر است از پروانه ها و 
پوسترهای جشنواره كه حضور اين جشنواره را در سطح 

شهر نمايان تر كرده است.

گفت:  گلپايگان  عمومی  كتابخانه های  اداره  رئيس 
در آستانه هفته كتاب و با 690 عنوان كتاب گويا، 
بخش نابينايان كتابخانه آيت ا... محمدی گلپايگانی 

اين شهرستان به بهره برداری رسيد.
آيت ا...  كتابخانه  داشت:  اظهار  احمدی  عليرضا 
محمدی گلپايگانی با سه هزار متر زيربنا و سه طبقه 
استان  كتابخانه  بزرگ ترين  كتاب  جلد  25هزار  و 
است و دارای بخش های مختلفی همچون كتابخانه 

امام علی )ع(، كودک و نوجوان، مشاهير  ديجيتال 
منابع  نسخ خطی،  منابع چند رسانه ای،  شهرستان، 
مرجع و تخصصی است. رئيس اداره كتابخانه های 
عمومی گلپايگان ادامه داد: به مناسبت هفته كتاب و 
كتاب خوانی 690 عنوان كتاب گويا به بخش نابينايان 
افزوده شد و اين بخش هم مورد استفاده نابينايان 

شهرستان قرار گرفت.
مضامين  بيشتر  گويا  كتاب های  شد:  يادآور  وی 

اجتماعی، فرهنگی و تاريخی دارد. وی تصريح كرد: 
فراهم كردن منابع علمی، كتاب، نشريات و منابع چند 
رسانه ای متناسب با تكنولوژی نوين اطالع رسانی و 
برقراری ارتباط با كتابخانه های عمومی و تخصصی 
اعضا  علمی  سطح  ارتقای  منظور  به  كشور  داخل 
كه  است  عمومی  كتابخانه های  اهداف  ديگر  از 
اميدواريم به اين اهداف دست پيدا كنيم. رئيس اداره 
كتابخانه های عمومی گلپايگان ادامه داد: از 22 تا 29 

آبان ماه هفته كتاب و كتاب خوانی نام گذاری شده 
است و به همين مناسبت در 26 آبان ماه سال جاری 
نخستين همايش تجليل از چهره های ماندگار نهضت 

مطالعه مفيد در شهرستان گلپايگان برگزار می شود. 
وی گفت: در اين همايش از برترين های كتابخانه های 
نمونه،  كتابداران  نمونه،  كتاب خوانان  عمومی، 
مسئوالن كتابخانه ها و فعاالن علوم قرآنی تجليل به 

عمل می آيد.

تحلیل

خبر

طنين در هنرسراي خورشيد 
پيچيد

در  شب  سه  طنين  سنتی  موسيقی  ايمنا:كنسرت 
هنرسرای خورشيد اجرا شد.

اين كنسرت با مقدمه شور و دشتی آغاز شد. سپس 
تصنيف »شب شده« با آهنگ سيروس ساغری، شعر 
جهانبخش پازوكی و تنظيم حميد خليفه سلطانی اجرا 
شد و آخرين بخش قسمت اول كنسرت هم تصنيف 
»كنج دل« بود كه با آهنگ حسن كسايی، شعر پژمان 
بختياری و تنطيم حامد خليفه سلطانی برای مخاطبان 

موسيقی دهه پنجاه، اجرا شد.
بخش دوم اين كنسرت با پيش درآمد ماهور و تصنيف 
نگاه روشنگر آغاز شد و سپس اركستر، شعری از سخای 
 اصفهانی با آهنگ عبدالحسين برازنده را برای مخاطبان

جرا كردند. 
قطعه شور و نشاط، تصنيف ديدار گل و رنگ سه گاه 

پايان بخش اين كنسرت موسيقی سنتی بود.
پيشكسوت چهار  بهشتی، خواننده  استاد هوشنگ   

تصنيف در اين كنسرت اجرا كرد.
فرامرز كالنتری نوازنده  تار، علی نعمت اللهی نوازنده  
خواه  وطن  حامد  سنتور،  نوازنده  قاضی  كيوان  تار، 
نوازنده  عود، رضا شفيعی نوازنده  كمانچه، سعيد ابدالی 
نوازنده  كمانچه، اميرعباس عظيمی نوازنده  نی، عبداله 
فاتحی نوازنده  تمبك و حامد رضوانی نوازنده  دف 
و حميد خليفه سلطانی نوازنده پيانو و رهبر گروه، 

اركستر طنين را تشكيل دادند. 

جشنواره تئاتر تمام شد
با معرفی  استان اصفهان  تئاتر طنز  دومين جشنواره 

نفرات و گروه های برتر به كار خود پايان داد.
در اين مراسم كه با حضور كليه گروه ها و مشتاقان 
تئاتر طنز برگزار شد، به معرفی نفرات و گروه های برتر 
پرداخته شد و از آن ها با لوح و هدايا تجليل و تقدير به 
عمل آمد. در اين دوره از جشنواره استانی كه دومين 
سال خود را سپری مي كرد، هشت اثر در بخش صحنه 
ای، سه اثر در بخش خيابانی و سه اثر در بخش جنبی 

برای نمايش روی صحنه رفتند.

 »سينماحقيقت« برترین هاي 
خود را شناخت

بلند  و  نيمه بلند  كوتاه،  فيلم  بهترين  نامزدهای  برنا: 
ايران:  مستند  فيلم  بين المللی  جشنواره  پنجمين 
سينماحقيقت كه ويژه تهيه كنندگان آثار برگزيده است، 

اعالم شد.
فهرست نامزدهای »بهترين فيلم« جشنواره به تفكيك 
مستندهای كوتاه )كمتر از 30 دقيقه(، نيمه بلند )30 تا 
60دقيقه( و بلند )بيشتر از 60 دقيقه(، به شرح ذيل 

است: 
مستندهای كوتاه: القهوه )مرتضی مطوری(، تامان خاال 
)علی دلكاری(، حماسه تيس )محمدعلی هاشمزهی(، 
عروسی عشاير )حسن قهرمانی(، مهرا )حسن نقاشی(
مستندهای نيمه بلند: روز به ياد ماندنی )ناصر نورانی(، 
اسماعيل  مشتی  گوهری(،  مشتاق  )مازيار  گاندو 
)مهدی زمانپوركياسری(، نامه 26 آبان 59 )مرتضی 

پايه شناس(، هيچ بزرگ )احمد سيدكشميری(
عطارپور(،  )اُرد  خليج فارس  بلند:  مستندهای 
خوش آمديد به موگا )عابدين مهدوی(، نويسنده بودن 
)مصطفی آل احمد(، وقتی ابرها پايين می آيند )معين 

كريم الدينی(، يك آن )رايا نصيری(.

افتتاح نمایشگاه کتاب 
دانشگاهی با تخفيف های ویژه

دانشگاهی  كتاب  نمايشگاه  چهارمين  رئيس  ايمنا: 
و  دانشجويان  برای  نمايشگاه  اين  در  گفت: 
قابل توجهی  استادان و حتی عموم مردم تخفيفات 

ديده شده است.
علی اكبر تورانيان اعالم كرد: مراسم افتتاح اين رويداد 
فرهنگی روز چهارشنبه 25 آبان ماه در محل دائمی 
نمايشگاه های شهرداری تهران، بوستان گفتگو برگزار 
مي شود و اين نمايشگاه تا پايانماه يعنی 30 آبان ادامه 
كسب  جهت  مي توانند  عالقه مندان  داشت.  خواهد 
 WWW.ABUP.IR سايت  به  بيشتر  اطالعات 

مراجعه نمايند.

فرهنگ و هنر

جشنواره فیلم 
كودک اولین 

جشنواره رسمی 
كشور است كه 

پوستر آن تبديل 
به تمبر می شود و 
با اين حركت، ياد 
و خاطره جشنواره 
را تثبیت كرده و 

سپس آن را جهانی 
خواهیم كرد

پروانه اي با يك دنیا امید

 آيا لهجه اين جشنواره
اصفهاني مي ماند؟ 

اصفهان، سکونتگاه دائمي پروانه ها خواهد شد؟
امسال جشنواره فیلم كودک و نوجوان با هزار امید و آروز به شهر گنبدهای فیروزه ای بازگشت، به 
شهری كه برخی آن را زادگاه واقعی اين جشنواره دانسته اند، اما امیدواريم اين پروانه ها كه با لبهايی 
خندان و پر از نشاط به اين شهر كوچ كرده اند، نا امید از شهر ما دل نکنند و مردم با ياری يکديگر كاری 

كنند تا اينجا سکونتگاه دائمی آنها شود.

رئیس اداره كتابخانه های عمومی گلپايگان:

بخش نابينایان کتابخانه آیت ا... محمدی گلپایگانی بهره برداری شد

ابالغ رأي
دادنامه: 652-90/7/30، مرجع رسيدگي: شعبه 16  پرونده: 289/90 ش 16، شماره  8/470 كالسه 
شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد الماسي نشاني: اصفهان- خيابان پروين دوم- طبقه زيرين 
 بانك انصار، خوانده: روح اله صفري اسكندري مجهول المكان، خواسته: مطالبه وجه حواله شماره

03/006040-88/1/20 عهده مؤسسه انصار المجاهدين به مبلغ 2/000/000 به انضمام هزينه دادرسي 
و خسارت تأخير تأديه از سررسيد تا زمان اجرا، با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي 
اعضاي محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور 
رأي مي نمايد. رأي قاضي شورا: در خصوص دعواي جواد الماسي به طرفيت روح اله صفري اسكندري 
به خواسته مطالبه مبلغ 2/000/000 ريال وجه حواله شماره 03/006040-88/1/20 شعبه مركزي استان 
اصفهان خ شمس آبادي جنب باغ جنت عهده مؤسسه انصارالمجاهدين به انضمام مطلق خسارات قانوني، 
با عنايت به بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره كه ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگي و مصون 
ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تكذيب، شورا دعواي مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده، لذا به 
استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني حكم 
بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 2/000/000 ريال بابت اصل خواسته و سي و هشت هزار ريال 
بابت هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست 90/4/21 لغايت تاريخ 
وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران برعهده اجراي 
محترم احكام مي باشد، در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس 
از ابالغ واقعي به خوانده قابل واخواهي در اين شورا و ظرف بيست روز پس از انقضاي مهلت واخواهي 
قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه هاي عمومي حقوقي اصفهان مي باشد. رفيعي- قاضي شعبه 16 حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان

مزايده مال غیر منقول
8/478 براساس پرونده اجرايی كالسه 79/2215/ش/87 الف: ششدانگ قسمتی از يكباب خانه پالک ثبتی 
شماره 32/351 باقيمانده واقع در دست قمشه بخش يك ثبتی شهرضا مورد ثبت صفحه 40 دفتر 358 با 
حدود اربعه: شماالً به طول 15/40 متر درب و ديواريست به كوچه عمومی و شرقاً به طول 30 صدم متر 

خط مستقيم مفروضی است به حريم جوی متروكه و جنوباً به طول 15/40 متر خط مستقيم مفروضی است 
به پالک 32/144 باقی مانده متصرفی متقاضی و غرباً به طول يك متر ديواريست به پالک 32/1512 باقی 
مانده بمساحت ده مترمربع حقوق ارتفاقی ندارد. ب: ششدانگ قسمتی از يكباب خانه پالک ثبتی شماره 
32/144 باقی مانده واقع در دست قمشه بخش يك ثبتی شهرضا مورد ثبت صفحه 43 دفتر 358 با حدود 
اربعه ذيل: شماالً به طول 15/40 متر خط مستقيم مفروضی است به پالک 32/351 ملكی متقاضيان شرقاً به 
طول 10/20 خط مستقيم مفروضی است به حريم جوی متروكه جنوباً به طول 15/90 متر ديواريست به 
ديوار پالک 32/483 غرباً به طول 10/40 متر ديواريست به پالک 32/1511 به مساحت 167/20 مترمربع 
حقوق ارتفاقی ندارد كه به نام حميدرضا شهرام ثبت و سند صادر شده است و به موجب سند رهنی شماره 
168244-85/7/8 دفتر 3 شهرضا از طرف نامبرده در رهن بانك ملی شعبه مركزی شهرضا قرار گرفته كه 
به علت عدم پرداخت بدهی بستانكار تقاضای صدور اجرائيه نموده و پس از ابالغ اجرائيه بنا به درخواست 
بستانكار و باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آيين نامه اصالحی مربوطه پالک مذكور 
مورد ارزيابی قرار گرفته و برابر صورت مجلس تنظيمی توسط مامور اجرا و برگ ارزيابی كارشناس رسمی 
دادگستری بدين شرح توصيف و ارزيابی گرديد. كه ششدانگ پالكهای مذكور در محل به صورت يكباب 
خانه می باشد و دارای عرصه 177/2 مترمربع و اعيانی 144 مترمربع حدود 30 سال ساخت شامل طبقه 
همكف و نيم طبقه مسكونی با ديوارهای آجری و سقف آهن و آجرنمای خارجی اندود سيمانی و سطوح 
داخلی سفيد شده و درب های خارجی پروفيل آهنی و داخلی چوبی می باشد. كف حياط موزاييك و ديوار 
حياط اندود سيمانی – همكف با كف موزاييك دارای هال ورودی – سالن پذيرايی و يك اطاق خواب و 
آشپزخانه كاشی شده تا سقف با كابينت فلزی و كف سراميك – نورگير در پشت آشپزخانه با اندود سيمانی 
– توالت و حمام در همكف كاشی شده و يك دستگاه پله بدون نرده و حفاظ تا نيم طبقه می باشد. نيم طبقه 
بااليی با كف سيمانی دارای سرويس بهداشتی كاشی شده تا سقف – دو اطاق و انباری و يك تراس رو به 
حياط و كمد و دربهای چوبی است. سيستم گرمايشی بخاری گازی و سرويس كولر آبی بوده و مشتركات 
آب و برق و گاز می باشد. به مبلغ پانصد و چهل و پنج ميليون ريال )545/000/000( ارزيابی گرديده است 
و مورد مزايده به مبلغ 273/000 ريال از تاريخ 90/1/29 به مدت يكسال بيمه شده است در جلسه مزايده 
كه از ساعت 9 صبح الی 12 روز سه شنبه مورخ 90/9/22 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشكيل می 
 گردد از طريق مزايده به فروش می رسد. چنانچه روز مزايده با تعطيل پيش بينی نشده ای مواجه گردد 
روز بعد از آن جلسه مزايده تشكيل می گردد. مزايده از مبلغ كارشناسی و هزينه بيمه پانصد و چهل و پنج ميليون 

و دويست و هفتاد و سه هزار ريال )545/273/000( ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادی و به هر كس 
كه خريدار باشد فروخته می شود باقيد به اينكه قسمتی از خانه مورد مزايده از سمت شرق بر روی قسمتی 
از جوی متروكه می باشد كه جزء مورد مزايده نمی باشد و اين اجرا هيچگونه مسئوليتی در مورد قسمت 
مذكور ندارد. طالبين می توانند قبل از تشكيل جلسه از مورد مزايده به آدرس: شهرضا – خيابان شهيد بهشتی 
– فرعی 11- پالک 3 بازديد به عمل آورند. الزم به ذكر است كه كليه هزينه های قانونی اعم از هزينه های 
انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی و ماليات دارايی و عوارض شهرداری و بدهی های مربوطه به حق انشعاب 
و آبونمان، آب و برق و گاز و ساير هزينه های متعلقه بر عهده برنده مزايده می باشد اين آگهی يك نوبت 
 در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان در تاريخ 90/8/22 درج و منتشر می شود. ميرمحمدی – رئيس اداره 

ثبت اسناد و امالک شهرضا 

ابالغ وقت رسیدگي
8/505 در خصوص پرونده كالسه 90-838 خواهان عصمت قاسمي دادخواستي مبني بر مطالبه وجه به 
طرفيت قرض الحسنه اصحاب كهف تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز شنبه مورخ 90/9/26 
ساعت 3/45 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه 
ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 12671 مدير دفتر 

شعبه 20 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

 حصر وراثت
8/520 خانم مهين بنائي داراي شناسنامه شماره 458 به شرح دادخواست به كالسه 90-3821 ح/ 10 از 
اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان غالمرضا توانا بشناسنامه 
16183 در تاريخ 90/7/13 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به يك پسر و 3 دختر و يك عيال به نام هاي ذيل: 1- تورج توانا ش ش 846 پسر متوفي، 2- خاطره 
توانا ش ش 762 دختر متوفي، 3- تينا توانا ش ش 1601 دختر متوفي، 4- ترانه توانا ش ش 103040 
دختر متوفي، 5- مهين بنائي ش ش 458 عيال متوفي و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 

مزبور را يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/ 12696 رئيس شعبه دهم 

حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
8/521 در خصوص پرونده كالسه 90-1456 ش 11 خواهان فرشاد جعفري دادخواستي مبني بر چهل 
ميليون ريال تمام بانضمام هزينه دادرسي و تأخير تأديه چك بانك ملي بلوار رزمندگان به طرفيت عباس 
اخوان شهرويي تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي مورخ 90/9/30 ساعت 9 تعيين گرديده،  با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 
عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 12704 مدير دفتر 

شعبه 11 مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
8/522 آقاي رضا اسفندياري داراي شناسنامه شماره 2637 به شرح دادخواست به كالسه 90-3838 ح/ 10 
از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اسماعيل اسفندياري 
بشناسنامه 25 در تاريخ 90/4/25 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 4 پسر و 5 دختر و يك عيال به نام هاي ذيل: 1- مهدي اسفندياري ش ش 2956 پسر 
متوفي، 2- محمد اسفندياري ش ش 3816 پسر متوفي، 3- رضا اسفندياري ش ش 2637 پسر متوفي، 
4- علي اسفندياري ش ش 1031 پسر متوفي، 5- زهرا اسفندياري ش ش 1178 دختر متوفي، 6- فاطمه 
اسفندياري ش ش 1204 دختر متوفي، 7- معصومه اسفندياري ش ش 438 دختر متوفي، 8- مريم 
اسفندياري ش ش 1165 دختر متوفي، 9- فرشته اسفندياري ش ش 1-34188-127 دختر متوفي، 
10- صغرا اسحقي يزدآبادي ش ش 15 عيال متوفي و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست 
مزبور را يكمرتبه آگهي مينمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/ 12731 رئيس شعبه دهم 

حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان



يكشنبه 22 آبان1390/ 16 ذی الحجه 1432/ شماره 661                      6Sunday 13 November 2011

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی آيین تندرستي
خبر

گزارش

فلفل و ادویه بيماری های 
پوستی را تشدید مي کند

گفت:  پزشكی  علوم  دانشگاه  علمی  هيأت  عضو 
مصرف فلفل و ادويه برخی از بيماری های پوستی از 

جمله اگزما و كهير را تشديد مي كند.
از  برخی  و  آجيل  مصرف  افزود:  داوودی  مسعود 
غذاهای رنگی از جمله گوجه فرنگی و توت فرنگی 
حساسيت  بيماری های  تشديد  در  نيز  آن  امثال  و 
و  اين كه غذاهای چرب  بيان  با  است. وی  موثر  زا 
شيرين به تشديد بيماری های پوستی از جمله آكنه 
و جوش های غرور جوانی نيز كمك مي كند، گفت: 
دارد  بسياری  نقش  تغذيه در سالمت مو و پوست 
جلوگيری  برای  تا  مي شود  توصيه  دليل  همين  به 
از  روز،  طول  در  پوست  به  معمولی  آسيب های  از 
استفاده  مي كند،  زياد  را  بدن  مقاومت  كه  غذاهايی 

شود.
راس  در  كرد:  اضافه  مو  و  پوست  متخصص  اين 
غذاهای مفيد برای پوست و مو، مصرف غذاهايی كه 

حاوی مواد آنتی اكسيدان است، توصيه مي شود.
داوودی اضافه كرد ميوه ها و سبزيجات، حاوی مواد 
كه  مواردی  در  است،  اكسيدان ها  آنتی  از  بسياری 
پوست دچار آسيب مي شود به عنوان مثال در زمان 
حاوی  داروهای  زيادی  مقادير  مصرف  سوختگی، 
آنتی اكسيدان از جمله ويتامين های E و C توصيه 

مي شود.
از غذاها  اين متخصص پوست و مو گفت: برخی 
مثال  عنوان  به  باشد  داشته  مضراتی  است  ممكن 
غذاهای چرب و خيلی شيرين، موجب تشديد برخی 
از بيماری های پوستی كه مشهورترين آن ها، بيماری 

آكنه يا جوش های غرور جوانی است، مي شود.

قدرت بينایی۷0 درصد زنان در 
دوران بارداری پایين مي آید

تازگي  به  اپتومتريست گفت: در تحقيقاتی كه  يك 
انجام داده ايم مشخص شده كه قدرت بينايی 70 تا 
80 درصد زنان در دوران بارداری پايين مي آيد ولی 
در بيش از نيمی از اين موارد بينايی پس از زايمان 

برگشت دارد.
بينايی  خشايار مهدی زاده در مورد تاثير بارداری بر 
زمينه  در  قبل  از  مطالعه ای  داشت:  اظهار  زنان 
بينايی  برای  بارداری  دوران  در  كه  بيماری هايی 
مادران ايجاد می شود انجام شده مانند از دست دادن 
كامل بينايی، ديابت رنيتوپاتی و غيره بوده اما برای 
نخستين بار ميزان قدرت بينايی را در سه ماهه دوم و 
سوم بارداری بررسی كرده ايم كه در بين 110 خانم 
بارداری كه مراجعه كرد 70 تا 80 درصد اين افراد 
بينايشان پايين آمده بود كه البته 30 تا 40 درصد اين 
موارد پس از زايمان ديدشان به حالت اوليه برگشت.

وی افزود: البته بايد زنان باردار بدانند كه ميزان بينايی در 
دوران بارداری پس از زايمان تغيير می كند و به حالت اول 
قبل از بارداری بر می گردد به همين دليل اپتومتريست ها 
نبايد سريع در دوران بارداری نسخه عينك بنويسند چرا 
كه ممكن است پس از زايمان ديد خانم برگردد و فرد از 

اين موضوع اطالع نداشته باشد.
مهدی زاده دليل كاهش بينايی زنان باردار را تغييرات 
هورمونی از قبيل هورمون استروژن و آندروژن عنوان 
كرد و گفت: همچنين زخيم شدن قرنيه و تغييرات 
بينايی  از داليل كاهش  در شبكيه  و خشكی چشم 

هستند.
اين اپتومتريست تصريح كرد: حتی زنانی هستند كه 
دوران  در  اما  می كنند  استفاده  لنز  كانتكت  از  سالها 

بارداری اين لنزها با چشم سازگار نيست.
وی در پاسخ به اين كه آيا راهكار درمانی در اين دوران 
فقط  گفت:  خير  يا  دارد  وجود  تغييرات  اين  برای 
می توان از دو نوع قطره مخصوص كه در بازار وجود 
دارد استفاده كرد ولی باز بايد تحقيقات گسترده تری 
در اين زمينه انجام شود. ولی در نهايت پس از زايمان 

تمام اين تغييرات به حالت اول بر می گردد.

وزارت بهداشت مراکز فروش 
عينک طبي را ساماندهي کند

كه  اين  بيان  با  ايران  اپتومتري  انجمن  سابق  رئيس 
عدم استخدام مسئول فني و فعاليت غيرقانوني برخي 
براي  عوارضي  ايجاد  باعث  عينك  فروش  مراكز 
چشم افراد به علت ساخت اشتباه عينك شده است، 
گفت: توقف درمان تنبلي چشم، انحرافات چشمي و 
عوارض عضالني چشمي از جمله عوارض ساخت 

اشتباه عينك است.
افسانه هراتي زاده افزود: طبق قانون مواد خوراكي و 
آشاميدني و لوازم بهداشتي، ساخت و فروش عينك 
طبي در زمره مشاغل وابسته به پزشكي اعالم شده 
است. طبق راي ديوان عدالت اداري در سال 83 نيز 
ساخت و فروش عينك طبي، صدور و تمديد پروانه، 
خارج از اختيارات وزارت بازرگاني و تنها در حدود 

اختيارات وزارت بهداشت است.
آرايي  با  قانون  اين  كه  اين  با وجود  داد:  ادامه  وي 
محكم تصويب شده بود، وزارت بهداشت به دليل 
تعلل و رها كردن اين موضوع كه مي توانست مراكز 
غيرقانوني را ملزم به استخدام مسئول فني كند، اين 
كار را انجام نداد و اين تعلل به جايي رسيد كه چندي 
زنجان،  در  بازرگاني  وزارت  زيرمجموعه هاي  پيش 

دفاتر كار اپتومتري را پلمپ كردند.
اين اپتومتريست خاطرنشان كرد: در پي ساخت اشتباه 
عينك و يا استفاده از فريم نامناسب به گونه اي كه 
ميدان بينايي را كامل نكند، معضالت بينايي نه تنها 
درمان نمي شوند بلكه بر اين مشكالت اضافه خواهد 

شد.
به  مي توان  مشكالت  اين  جمله  از  داد:  ادامه  وي 
توقف درمان تنبلي چشم، انحرافات چشمي، عوارض 
عضالني چشمي اشاره كرد. ساخت اشتباه عينك در 

كودكان نمود بيشتري دارد.

به  ابتال  سن  گفت:  ديابت  تحقيقات  مركز  رئيس 
ديابت در گذشته بيش از40 سال بود، ولي در حال 
نامناسب و كم تحركي، اين  حاضر به دليل تغذيه 

سن به كمتر از 20 سال رسيده است.
حاجيه شهبازيان، اظهار كرد:  ديابت، بيماري شايعي 
افراد  درصد  تا 90   85 و حدود  است  جامعه  در 

ديابتي، به ديابت نوع 2 مبتال هستند.
وي افزود: در حال حاضر ميزان ابتال به ديابت در 
جامعه به سرعت در حال افزايش است و پيش بيني 
شده ميزان افراد مبتال به اين بيماري در خاورميانه 

تا 15 سال آينده به دو برابر افزايش يابد.
رئيس بخش غدد بيمارستان گلستان خاطرنشان كرد: 
 ميزان ابتال به ديابت در زنان و مردان برابر است، 
با اين وجود در سال هاي گذشته ابتال به ديابت در 
خانم ها اندكي افزايش يافته است. سن ابتال به ديابت 
هم به سرعت در حال كاهش است. در گذشته افراد 
با سن بيش از40 سال به اين بيماري مبتال مي شدند، 
اين در حاليست كه اكنون اين بيماري در افراد كمتر 

از 20 سال هم مشاهده مي شود.
غذايي  مواد  به  دسترسي  افزايش  داد:  ادامه  وي 

پركالري، تغيير نوع تغذيه و همچنين كاهش تحرک 
در جامعه  ديابت  به  ابتال  افزايش  داليل  از جمله 
است. استفاده بيش از حد از مواد غذايي پركالري، 
مانند فست فودها و ماشيني شدن زندگي، شرايط را 

براي ابتال به بيماري ديابت فراهم مي كند.
از  كليوي  بيماري هاي  به  ابتال  گفت :  شهبازيان 
مهم ترين عوارض ديابت است. همچنين تأثير اين 
بيماري بر چشم، دستگاه عصبي و سيستم عروق 
بدن را هم نمي توان ناديده گرفت. افرادي كه ديابت 
به  افراد  ديگر  از  بيشتر  برابر  پنج  تا  چهار  دارند، 

بيماري هاي قلبي مبتال مي شوند.
دانشيار دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور تأكيد 
وزن  اضافه  به  ديابتي  بيماران  درصد   85 كرد: 
را  موردي  مي توان  كمتر  و  هستند  مبتال  چاقي  و 
مشاهده كرد كه به صورت ژنتيكي به ديابت مبتال 

شده باشد.
وي گفت: با ورزش مستمر مي توان خطر ابتال به 
ديابت را به نصف كاهش داد. همچنين تغذيه سالم 
و استفاده از مواد غذايي كم كالري در كاهش ابتال 

به ديابت موثر است.

ــت: مكمل های  ــت گف ــاالن وزارت بهداش رئيس اداره ميانس
ــير و فرآورده های آن نمی شود و مصرف  كلسيم جايگزين ش
ــيم می تواند عوارض زيادی به جای  برخی از قرص های كلس

بگذارد.
ــنواره ملی  ــتين جش ــت خبری نخس ــره عالمه در نشس طاه
ــت برگزار شد، اظهار  ــالمت كه در وزارت بهداش ــير و س ش
ــاالن كه گروه 25 تا 60 سال را  ــت: در برنامه اداره ميانس داش
ــه خود اختصاص  ــه جايگاه خاصی را ب ــرد، تغذي در برمی گي
ــائلی كه مورد پرسش  می دهد و در ارائه خدمات يكی از مس
ــت و رعايت هرم غذايی  قرار می گيرد، وضعيت تغذيه ای اس

بسيار اهميت دارد.
ــيار اهميت  ــت: مصرف لبنيات در ميان اين گروه بس وی گف
دارد و افراد 25 تا 60 سال بايد روزانه 2 تا 3 سهم مواد لبنی 

ــير يا معادل آن  ــهم معادل يك ليوان ش مصرف كنند كه هر س
مواد لبنی ديگر است.

ــاالن وزارت بهداشت گفت: افراد 45 تا 60  رئيس اداره ميانس
ــير كم چرب  ــير كم چرب مصرف كنند و اگر ش ــاله بايد ش س
ــود؛ در  ــد تغذيه مطلوب مورد نظر ما ايجاد نمی ش مهيا نباش
ــش آگاهی مردم بر  ــانه ها نقش زيادی در افزاي اين زمينه رس

عهده دارند.
ــت. برخی افراد  ــير محدود اس ــه اضافه كرد: مصرف ش عالم
ــير مصرف نكنند  تصور غلطی دارند و فكر می كنند كه اگر ش
ــتفاده كنند ولی بايد گفت  ــد از مكمل های غذايی اس می توانن
ــت به دليل اين كه مكمل های  كه اين تصور، تصور غلطی اس
غذايی جايگزين شير نمی شود و مصرف برخی از قرص های 

كلسيم می تواند عوارض زيادی را به جا بگذارد.

ــير و لبنيات از مواد غذايی مفيدی محسوب  وی ادامه داد: ش
 B2 به خصوص B ــار از ويتامين های گروه می شود كه سرش
ــيدهای آمينه ضروری و پروتئين های مفيد  است همچنين اس

را داراست.
ــالمت جمعيت، خانواده  ــيد تقی يمانی، كارشناس دفتر س س
ــت نيز در اين نشست اظهار داشت:  و مدارس وزارت بهداش
ــود و  ــازی ش ــانه ها فرهنگ س مصرف مواد مفيد بايد در رس
ــيار مهمی در افزايش آگاهی مردم بر عهده  رسانه ها نقش بس

دارند.
ــی در حد  ــه از نظر مال ــی ك ــی خانواده هاي ــت: برخ وی گف
متوسطی هستند فرزندانشان از مواد بی ارزش استفاده می كنند 
ــه صرفه جويی مالی  ــور می كنند ك ــا تص ــای آنه و خانواده ه
ــرارزش و با قيمت  ــای خريد مواد غذايی پ ــد و به ج كرده ان

ــتر، مواد غذايی بی ارزش و كم قيمتی را برای فرزندانشان  بيش
تهيه می كنند.

ــناس دفتر سالمت، جمعيت، خانواده و مدارس وزارت  كارش
ــروری را در  ــرد: خانواده ها بايد مواد ض ــت اضافه ك بهداش
ــات يكی از  ــير و لبني ــاری خود قرار دهند ش ــای ج هزينه ه
ــت كه می تواند جايگزين مواد غذايی  مواد غذايی مفيدی اس

بی ارزش شود.
ــت  ــالم از اهميت زيادی برخوردار اس يمانی افزود: تغذيه س
ــالم خواهيم داشت؛  ــالم داشته باشيم بدنی س و اگر تغذيه س
ــياری از افراد سالمند در جامعه دچار سوءتغذيه هستند و  بس
برخی از آنها به دليل يك زمين خوردن ساده استخوان هايشان 
ــكند كه هزينه درمان آن بسيار زياد است و مدت ها آنها  می ش

را درگير می كند. 

اراده ما رابطه مستقيم با ميزان مصرف قند دارد 
ــي در كتاب جديد خود كه به عنوان  دو متخصص آمريكاي
ــده ادعا  يكي از پرفروش ترين كتاب ها در آمريكا معرفي ش
كرده اند كه ميزان اراده ما به طور مستقيم به سطح قند خونمان 

بستگي دارد.
ــناخت دوباره  ــوان »اراده: ش ــن كتاب با عن ــندگان اي نويس
ــان  ــد دارند كه اراده انس ــان« تاكي ــن قدرت انس بزرگ تري
ــر با مصرف قند رابطه  ــا مصرف گلوگز يا به عبارت ديگ ب

مستقيم دارد. اين متخصصان روانشناسي و بيولوژيك در مطالعات اخير خود دريافته اند 
ــد، در اين لحظات ما تصميمات  ــطح گلوگز خون به پايين ترين حد مي رس كه وقتي س
نادرست مي گيريم و در انجام هر كاري با شكست مواجه مي شويم. وقتي قندخون خيلي 
پايين مي آيد، اغلب ما احساس عصبانيت بيشتري مي كنيم و در عوض كنترل مان روي 

رفتارهايمان كمتر مي شود.
به گفته روانپزشكان، بخشي از مغز كه قدرت خويشتن داري را كنترل مي كند، بيشترين 
ذخيره قند در بدن را مصرف مي كند اين امر باعث مي شود كه بدن براي جبران كاهش 
ــكوئيت و  ــالم به خوردن بيس ــيريني پيدا كرده و به جاي غذاهاي س قندخون ولع به ش
شيريني تمايل پيدا كند. به اين ترتيب توجه به يك برنامه غذايي مناسب و به موقع براي 

رساندن قند الزم و سالم به بدن، نكته بسيار مهم و ضروري است.

رويداد

نقرس با کمک سي تي اسکن قابل تشخيص است
پزشكان مركز تخصصي مايوكلينيك در آمريكا اعالم كردند 
كه برخي از موارد بيماري نقرس با كمك سي تي اسكن قابل 

تشخيص هستند.
ــكان مي گويند در مواردي كه آزمايش هاي معمول  اين پزش
براي تشخيص اين بيماري نتيجه نمي دهند، استفاده از نوعي 
ــكن با عنوان »توموگرافي كامپيوتري با  ــتم سي تي اس سيس
انرژي دوگانه« مي تواند به تشخيص نقرس كمك كند و موثر 

واقع شود. تيم بونگارتز، متخصص روماتولوژي در مركز تخصصي مايوكلينيك و سرپرست 
اصلي اين مطالعه مي گويد: سي تي اسكن هاي انرژي دوگانه به تازگي براي شناسايي بلورها 
در بدن طراحي شده اند و اين آزمايش نشان داد كه اين نوع اسكن ها در تشخيص بيماري 
نقرس بسيار دقيق عمل مي كنند. بيماري نقرس عبارت است از شكل گيري بلورهاي اسيد 
ــوند و در نهايت  ــك در داخل يا اطراف مفاصل كه موجب بروز التهاب و درد مي ش اوري
احتمال از كارافتادگي و ناتواني را در بيمار افزايش مي دهد. هر چند اين بيماري در گذشته به 
عنوان بيماري ثروتمندان شناخته مي شد اما در واقع تمام گروه ها و طبقات اجتماعي را مبتال 
مي سازد. به گفته پزشكان، مردان بيشتر در معرض ابتال به نقرس هستند اما احتمال ابتال 
به آن در زنان به ويژه پس از يائسگي افزايش پيدا مي كند. شرح اين مطالعه در نشست 

ساالنه كالج روماتولوژي آمريكا در شيكاگو ارائه شده است.

کودکان را در خانه تنها نگذارید
 

رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت های پزشكی وزارت 
ــكی از مردم خواست با  ــت، درمان و آموزش پزش بهداش
ــرمای هوا و استفاده از وسايل گرمايشی گازی  توجه به س
برای پيشگيری از مسموميت با گاز كودكان را در خانه تنها 

نگذارند. 
ــنايی برای  غالمرضا معصومی افزود: كودكان به دليل ناآش
استفاده از وسايل گازسوز يا ناآگاهی از اصول ايمنی، هنگام 
استفاده از اين وسايل، ممكن است دچار گازگرفتگی شوند.

وی ادامه داد: خوشبختانه تاكنون اتفاق مهمی در زمينه گاز گرفتگی نداشته ايم اما مردم 
بايد ايمنی وسايل گرمايشی گازی به ويژه سوييچ های گاز را بطور منظم كنترل كنند.

رئيس مركز مديريت حوادث وزارت بهداشت خاطرنشان كرد هنگام استفاده از وسايل 
ــد چراكه دراين صورت احتمال مسموميت با گاز  ــوز نبايد محيط خانه بسته باش گازس

افزايش مي يابد.
معصومی با بيان اين كه همچنين بايد از وسايل گرمايشی گاز سوز استاندارد استفاده كرد، 

افزود: تهويه نامناسب وسايل گرمايشی گازی موجب مسموميت با گاز خواهد شد.
وی تاكيد كرد مسموميت با گاز منواكسيد كربن يكی از شايع ترين علل مسموميت ها به 

شمار مي رود كه با رعايت اصول ايمنی مي توان از آن پيشگيری كرد.

از ديدگاه درمانی منابع 
موجود برای پاسخگويی 

به نیازهای درمانی 
جامعه محدود است 
برای استفاده بهینه 
از اين امکانات بايد 

برنامه ريزی های جامعی 
صورت گیرد

رئیس اداره میانساالن وزارت بهداشت:

مکمل  کلسيم جایگزین شير و لبنيات نمی شود

با اشاره به  معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 
افزايش 250 درصدی تخت های سی سی يو بيمارستان های 
استان اصفهان در سال های گذشته گفت: حتی اين افزايش 
نبوده  استان در برخی مقاطع زمانی  نيازهای  پاسخگوی 

است. 
تحقيقاتی  طرح  كار  به  آغاز  مراسم  در  رحيمی  مجتبی 
بررسی ارتباط بين آلودگی هوا و ميزان بستری و مرگ 
ناشی از بيماری های قلبی و عروقی و تنفسی اظهاركرد: از 
ديدگاه درمانی منابع موجود برای پاسخگويی به نيازهای 
اين  از  بهينه  استفاده  برای  است  محدود  جامعه  درمانی 
امكانات بايد برنامه ريزی های جامعی صورت گيرد. وی با 
اشاره به اين كه تغيير بار بيماری ها در مقاطع زمانی مختلف 
موجب ايجاد اختالل در پاسخگويی بخش هايی از نظام 
درمان به نيازهای جامعه می شود، افزود: با استفاده از منابع 
آماری، برنامه ريزی های منظمی به منظور استفاده از منابع و 
امكانات بايد انجام شود تا در زمان بروز اختالالت زيست 
محيطی از جمله آلودگی هوا بخش های درمانی با چالش 

روبه رو نشوند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی اصفهان با بيان اين كه 
اطالعات اوليه آماری بر اساس اقليم و ويژگی های ژنتيكی 

زمينه  در  برنامه ريزی  برای  گذشته  در  اصفهان  استان 
بيماری های قلبی و عروقی وجود نداشته است، ادامه داد: 
اين طرح پژوهشی با اطالعات سودمندی كه در اختيار 
می تواند  می دهد،  قرار  درمانی  و  اجرايی  دستگاه های 
پايه گذار برنامه ريزی های جامع در خصوص بيماری های 

غير واگير به ويژه بيماری های قلبی و عروقی شود.
مردم از ارتباط میان آلودگی هوا و بیماری ها مطلع 

نیستند
رئيس مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان گفت: طرح 
بررسی ارتباط بين آلودگی هوا و ميزان بستری و مرگ 
ناشی از بيماری های قلبی و عروقی و تنفسی شهر اصفهان 
در سال 89 با هدف كمك به سياست گذاری های كالن 

استانی و كشوری انجام می شود.
نضال صراف زادگان در اين مراسم اظهاركرد: هدف اصلی 
اين طرح ارائه اطالعات دقيق آماری از ميزان بستری و 
مرگ بيماری های قلبی و عروقی و ارتباط آن با آلودگی 
هوا به منظور سياست گذاری های استان در بخش های 
اين كه  به  اشاره  با  وی  است.  درمانی  غير  و  درمانی 
سياست گذاران همواره به اطالعات و آمارهای مستند و 
علمی برای برنامه ريزی های كالن نيازمند هستند، افزود: 

طرح های كوچك منابع معتبری برای سياست گذاری های 
است  الزم  و  نيست  كشور  و  استان  سطح  در  كالن 
طرح های بلند مدت نيز با هدف برنامه ريزی های صحيح 
و علمی اجرا شود. رئيس مركز تحقيقات قلب و عروق 
بيان اين كه طرح قلب سالم با هدف كاهش  با  اصفهان 
بيماری های قلبی و عروقی در استان با محوريت اصالح 
ميان  ارتباط  بررسی  اما  شد،  انجام  زندگی  شيوه های 
بيماری های قلبی و عروقی و آلودگی هوا در آن گنجانده 
نشده بود، ادامه داد: در دو سال پايانی طرح قلب سالم با 
توجه به ادامه و افزايش شيوع و بروز بيماری های قلبی و 
عروقی در استان پژوهش هايی با همكاری ستاد مديريت 
بحران و اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان 
در زمينه ارتباط ميان بروز بيماری های قلبی و عروقی و 
انجام گرفت. صراف زادگان  اين مركز  آلودگی هوا در 
دانشگاه  عروق  و  قلب  پژوهشكده  اين كه  به  اشاره  با 
اجرای  از سال 1386 طراحی و  علوم پزشكی اصفهان 
است،  كرده  آغاز  را  هوا  آلودگی  با  مرتبط  مطالعات 
اذعان كرد: طرح بررسی ميزان تأثير مداخالت آموزشی 
و غير آموزشی كاهش آلودگی هوا بر دانش، نگرش و 
دست  در  طرح های  از  اصفهان  شهری  جامعه  عملكرد 

اجرای اين مركز از سال 1388 است. وی با بيان اين كه 
اين طرح نشان می دهد مردم آگاهی الزم در خصوص 
ارتباط ميان آلودگی هوا و بيماری ها ندارند، تصريح كرد: 
و آب ريزش چشم، سردرد،  عالئمی همچون سوزش 
كه  است  عالئمی  نفس های خفيف  تنگی  و  حساسيت 
نيست.  بيماری  و  می شود  ايجاد  آلودگی  با  برخورد  از 
رئيس مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان خاطرنشان 
كرد: مردم تنها از ارتباط بيماری هايی همچون سرطان و 
بيماری های قلبی و عروقی با آلودگی هوا مطلع هستند 
و عمق فاجعه را نمی دانند چراكه از ارتباط بيماری هايی 
همچون بيماری های روانی، ام اس و برخی بيماری های 
روحی با آلودگی هوا آگاه نيستند. صراف زادگان با اشاره 
آموزشی  مداخالت  تأثير  ميزان  بررسی  طرح  اين كه  به 
و غير آموزشی كاهش آلودگی هوا بر دانش، نگرش و 
عملكرد جامعه شهری اصفهان موجب بهبود نگرش و در 
نتيجه عمكردهای سنجيده تر مردم در مواقع آلودگی هوا 
می شود، اضافه كرد: هدف اين طرح تمام افراد جامعه به 
ويژه افراد در معرض خطر است و با همكاری اداره كل 
محيط زيست استان اصفهان و پژوهشكده قلب و عروق 

اصفهان انجام می گيرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

افزايش تخت های سی سی يو 
پاسخگوی نيازهای استان نيست

 رئیس مركز تحقیقات ديابت:

سن ابتال به دیابت به کمتر از 20 سال رسيده است
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وضعیت تمرينات تیم چطور است؟
روز  دو  از  بعد  را  خودمان  تمرينات  سه شنبه  از  ما 
تعطيلي شروع كرديم و در حال حاضر به دنبال افزايش 
آمادگي خودمان هستيم. تيم مصدومان زيادي دارد و 
اما  هستند  مصدوم  دسوزا  و  حدادي فر  حسيني،  االن 
دسوزا  و  حسيني  سيزدهم  هفته  بازي هاي  تا  مطمئنم 
به تمرينات تيم اضافه مي شوند؛ خوشبختانه بازيكنان 
ذوب آهن در تيم ملي وضعيت خوبي دارند و زماني كه 
ملي پوش ها و هوار به جمع ما اضافه شوند، وضعيت 
تيم بهتر مي شود  و مطمئنم با بازگشت آنها همه چيز 

بهتر مي شود.
نمي خواهي كه بگويي مشکالت مالي تأثیري بر 

كار شما نداشته است؟
نه، به هر حال مشكالت مالي بر كار ما تأثير مي گذارد 
هستند  مواجه  مالي  مشكالت  با  تيم ها  همه  اگرچه  و 
اينگونه  از  تاكنون  كه  ذوب آهن  مثل  تيمي  براي  اما 
مسائل در آن وجود نداشته، اتفاقاتي نظير بي پولي هاي 
اخير اندكي عجيب است. من چند سال است كه براي 
ذوب آهن به ميدان مي روم و تاكنون سابقه نداشته كه 
با مشكالت مالي دست و پنجه نرم كند.  اينگونه  تيم 
بحران  دچار  ذوب آهن  كه  شده  باعث  مشكالت  اين 

اين  در  سريعتر  هرچه  تيم  مسئوالن  اميدوارم  و  شود 
زمينه اقدام كنند.

براي  را  باشگاه  مسئوالن  دست  قانون  اما 
هزينه كردن بسته است.

بازيكنان تيم هرچه داشته اند براي ذوب آهن گذاشته اند 
نظر  به  اما  اند  نكرده  كاري  كم  گذشته  ماه هاي  در  و 
مي رسد باشگاه ذوب آهن گريبانگير مشكالت خاصي 
كرده  بحران  وارد  را  ذوب آهن  مشكالت  اين  است. 
بحران  از  گذشته  سال هاي  مثل  ذوب آهن  اميدوارم  و 

بيرون بيايد و نظم به تيم برگردد.
پاس  هم  تیم  بازيکنان  چك هاي  شنیده ايم 

نشده است.
بله، ما بعد از مسابقات جام حذفي چك گرفتيم و تاريخ 
چك هاي ما متعلق به يازدهم آبان بود اما چك هاي ما 
هنوز پاس نشده است. از بس براي بازيكنان ما امروز 
و فردا كرده اند بازيكنان بي اعتماد شده اند و نمي توانند 
اكنون  فوتبال  كنند.  باز  حساب  آنها  حرف هاي  روي 
حساب  بازيكنان  شغل  عنوان  به  و  است  حرفه اي 
اگر  و  كنند  تحمل  نمي توانند  اين  از  بيش  و  مي شود 
بگوييم براي پول كار نمي كنيم دروغ گفته ايم زيرا همه 
براي پول كار مي كنند و اميدوارم مشكالت تيم هرچه 

سريعتر برطرف شود تا بازيكنان با تمركز به كار خود 
ادامه دهند.

تأثیرگذار  بازيکنان  روزه  دو  قهر  نظرت  به 
بود؟

نمي دانم تأثيرگذار است يا نه، چون بار اول نيست كه 

از اين اتفاقات رخ مي دهد. به هر حال ما چه تمرين 
كنيم و چه نكنيم، باشگاه با ما قرارداد دارد و بازيكنان 
و  دادند  انجام  باشگاه  به  نسبت  را  خود  تعهدات  ما 
اميدوارم باشگاه هم به تعهدات خود در اين زمينه عمل 

كند. 

عنوان  كسب  برای  امشب  جهان  مرد  قوی ترين 
قهرمانی جهان به مصاف حريفانش می رود.

آخرين ركوردگيری تيم ملی وزنه برداری كشورمان 
مرد  قوی ترين  قدرت نمايی  با  سنندج  اردوی  در 
جهان و مهار وزنه ای كه تاكنون هيچ وزنه برداری 
در دنيا آن را باالی سر نبرده بود، پايانی شيرين و 
دلنشين داشت. در اين ركوردگيری بهداد سليمی 
سال  بردار  وزنه  بهترين  و  جهان  مرد  قوی ترين 

و  مبهوت  را  سالن  در  حاضران  همه  دنيا   2010
شگفت زده قدرت خود كرد و در عين ناباوری در 
حركت يك ضرب وزنه ارزشمند 217 كيلوگرم را 
بدون كم ترين مشكل باالی سر خود نگه داشت. 
مهار وزنه  با  را  سليمی حركت يك ضرب خود 
بار، وزنه  209 كيلوگرم آغاز كرد و برای دومين 
214 كيلوگرم را كه يك كيلوگرم بيشتر از ركورد 
جهانی حسين رضازاده بود باالی سر برد. اما اوج 

نمايش ستاره بی چون و چرای وزنه برداری ايران 
 217 وزنه  پشت  بار  اولين  برای  كه  بود  زمانی 
كيلوگرم ايستاد. باورش برای خيلی ها سخت بود 
كه بهداد سليمی بتواند اين وزنه با ارزش را هم 
باالی سر ببرد، اما همانند دو حركت اولش، اين بار 
هم به راحتی وزنه را مهار كرد تا حسين رضازاده 
و همه حاضران در سالن به صورت ايستاده و با 
تشويق بی امان خود از اين ملی پوش وزنه برداری 

قدردانی كنند.
سليمی با مهار اين وزنه نشان داد حتی می تواند 
فوق  دسته  ضرب  يك  حركت  جهانی  ركورد 
دهد.  افزايش  كيلوگرم  چهار  ميزان  به  را  سنگين 
او در حركت دوضرب هم نمايش خوبی داشت و 
با مهار وزنه 256 كيلوگرم به ميزان يك كيلوگرم 
نام  به  رضازاده،  حسين  مجموع  ركورد  از  بيشتر 
خود به ثبت رساند. هفتادونهمين دوره رقابت های 
وزنه برداری قهرمانی جهان 2011 پاريس امشب به 
پايان می رسد و در صورتی كه نتايج طبق پيش بينی 
رقم بخورد، از حاال بايد در انتظار روی سكو رفتن 

تيم ايران برای اولين بار در پايان رقابت ها بود.

ورزش
خبر

گپ و گفت

در انتظار شکستن رسمی ركورد جهان 

غول  ها کنار بروند، سليمی وارد می شود

ایران با نصف قوا در مصاف با روسيه
سرمربي تيم ملي فوتسال ايران معتقد است تيم ملي در بازي با 
روسيه با نصف قوا به ميدان خواهد رفت و اين فرصت خوبي 

براي محك بازيكنان جوان است.
علي صانعي درباره بازي هاي دوستانه تيم ملي فوتسال ايران 
با روسيه، تصريح كرد: روسيه يكي از تيم هاي قدرتمند جهان 
است و االن هم با توجه به اين كه بازيكن برزيلي هم جذب 
بازي اين  به  قوا  نصف  با  نيز  ما  است.  شده  قوي تر   كرده 

مي رويم، چون مصطفي نظري، وحيد شمسايي و محمد كشاورز را كه در گيتي پسند هستند 
در اختيار نخواهيم داشت و مسعود دانشور هم چون به تازگي از مصدوميت رها شده در 
تركيب نداريم. همچنين افشين كاظمي كه مشكل خروجي داشت و در برزيل همراه تيم ملي 

نبود، در اختيارمان نيست.
صانعي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به نبود بازيكنان اصلي، آيا بازي با روسيه 
مي تواند مالک خوبي براي مقايسه اين تيم با ايران باشد، اذعان كرد: بازي با روسيه، ديداري 
دوستانه است و گيتي پسند هم ميزبان. گيتي پسند دوست داشت تمام نفراتش را در اختيار 
داشته باشد، ما هم گفتيم اشكال ندارد. به هر حال آن ها هم سهمي دارند و وقتي ميزباني را 

قبول مي كنند، دوست دارند بازي بين المللي انجام دهند.

تمایل شالکه برای مبادله بازیکن با آرسنال
باشگاه شالكه خواهان نقل و انتقال دو طرفه بازيكن با آرسنال 

انگليس است.
به گزارش ديلی ميل، در شرايطی كه اواخر هفته گذشته از 
سوی برخی رسانه های بريتانيايی و آلمانی عنوان شد كه شالكه 
از بوندس ليگا عالقه وافری به جذب آندری آرشاوين بازيكن 
روسی و ناراضی آرسنال دارد، اخبار جديدی در اين ارتباط 
شنيده شد، اخباری كه حكايت از تمايل ژرمن ها برای مبادله و 

دريافت بازيكن دارد.
 براين اساس مديران شالكه كه بر سر جذب بازيكن 30 ساله لندنی ها رقيبی بزرگ همچون 
آنژی ماخاچكاال را در كنار خود می بينند، اميد زيادی دارند تا در ژانويه كه پنجره يك ماهه 
زمستانی برای انتقاالت ميان فصل باز می شود، بتوانند آرشاوين را استخدام كنند و در مقابل 
جفرسون فارفان، گلزن اهل پرو كه او نيز از نيمكت نشينی در تيم آلمانی ناراحت است،  به 
نزد ياران آرسن ونگر بفرستند.  در ارتباط با اين خبر هيچ يك از مقام های توپچی ها هنوز 
واكنشی نشان نداده اند و به نظر مي رسد شايعات مطرح شده به واقعيت نزديك باشد. البته 
موضع مدير باشگاه آرسنال در اين زمينه طي روزهاي گذشته سر و صداي زيادي را در 

مطبوعات انگليس به راه انداخته است.

یورگن گده و ابراهيم زاده با هم مشکلی ندارند
جدايي  خبر  به  واكنش  در  ذوب آهن  باشگاه  مديرعامل 
و  گده  بين  مشكلي  گفت:  ذوب آهن  از  گده  يورگن 
از  نيست  قرار  مربی  اين  و  ندارد  وجود  ابراهيم زاده 

ذوب آهن جدا شود.
شايعاتي  مورد  در  ايمنا  با  گفتگو  در  ابراهيمي  خسرو 
شنيده  ذوب آهن  تيم  از  گده  يورگن  پيرامون جدايي  كه 
مي شود، اظهار داشت: به هيچوجه اين خبر را نشنيده ام 

و خبر جدايي يورگن گده را از شما مي شنوم؛ من با ابراهيم زاده به طور مرتب در 
تماس هستم و او در اين زمينه چيز خاصي به من نگفت.

وي تصريح كرد: ابراهيم زاده با من جلسه داشت و در اين جلسه چيزي در مورد 
جدايي گده از تيم به من نگفت، بنابراين من فكر مي كنم مشكلي بين او و سرمربي 

تيم وجود ندارد.
اين  آيا  كه  اين  و  باشگاه  مالي  مشكالت  مورد  در  ذوب آهن  باشگاه  مديرعامل 
مشكالت حل شده اند يا خير، اضافه كرد: بهتر است در مورد مشكالت مالي باشگاه 
صحبتي نكنم زيرا از صحبت هاي من سوء برداشت مي شود بنابراين تا زمان حل 

مشكالت مالي در اين زمينه حرفي نمي زنم. 

چارچوب

سرمربی جديد تيم فوتبال سپاهان در مراسم 
معارفه خود گفت: عادت ندارم كه برای ماندن 
در تيمی اصرار داشته باشم و زمانی كه ببينم تيم 

نتيجه نمی گيرد، خودم از تيم می روم.
كه  خود  معارفه  مراسم  در  كرانچار  زالتكو 
در هتل كوثر اصفهان برگزار شد، در گفتگو 
با خبرنگاران رسانه های گروهی بيان داشت: 
خيلی خوشحالم كه دوباره به ايران بازگشتم زيرا 
از زمانی كه از پرسپوليس جدا شدم می خواستم 

به ايران بازگردم و باز هم مربيگری كنم.
وی ادامه داد: زمانی كه در پرسپوليس حضور داشتم نتيجه كار 
خيلی خوبی داشتم و از كارم لذت می بردم و بعد از پرسپوليس 
پلی آف  به  كه  نگرو  مونته  ملی  تيم  و  كرواسی  ملی  تيم  در 
رقابت های مقدماتی جام ملت های اروپا راه يافته است مربيگری 
كردم و اكنون به دليل فرهنگ و تاريخ و افتخارات باشگاه سپاهان 
و همچنين عنوان نايب قهرمانی اين تيم در آسيا و اين كه سپاهان 
مدافع عنوان قهرمانی است، بسيار خوشحالم كه در اين باشگاه 
حضور دارم؛ می خواهم با سپاهان يك بار ديگر قدرت خودم را 

نشان بدهم و سپاهان را يك بار ديگر به نتايج مثبتی برسانم.
وی در مورد شناخت خود از تيم سپاهان اظهار داشت: من ليگ 
ايران و همچنين تيم سپاهان را خيلی خوب می شناسم و از طريق 

اينترنت هميشه مسائل فوتبال ايران را دنبال 
پرسپوليس حضور  در  كه  زمانی  در  و  كردم 
داشتم، سپاهان تيمی بود كه هميشه به دنبال 
رسيدن به آنها بوديم ولی در آخر اين سپاهان 
بود كه توانست با شايستگی قهرمان شود. من 
بازی سپاهان و ملوان را مشاهده كردم و بايد 
بگويم اين كه تيمی با دو گل عقب می افتد و 
سپس سه گل به ثمر می رساند و در نهايت با 
نتيجه سه بر دو پيروز می شود نشان از شخصيت 

بزرگ اين تيم دارد.
وی با بيان اين كه در مورد اتفاقات بين بوناچيچ و برخی بازيكنان 
سپاهان مانند پاپی و حاتمی كه اعتقاد داشت در سطح سپاهان 
نيستند اظهار نظری نمی كند بيان داشت: هر مربی فلسفه نهايی 
خودش را برای فوتبال دارد و اين مسائل را هم بايد به خود مربيان 
واگذار كرد البته من اين مسائل را دنبال كردم اما دخالتی نمی كنم. 
در تمريناتی كه شروع كرديم بازيكنان با كيفيت بسيار بااليی 
حضور داشتند. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر نحوه برخورد با 
بازيكن ساالری در باشگاه سپاهان اظهار داشت: جو بسيار خوبی 
در تيم وجود دارد و ما حتی يك لحظه اين احساس كه بازيكن 
بخواهد نقش تعيين كننده ای در تيم داشته باشد را نداشته ايم و در 

كل اجازه بروز چنين اتفاقاتی را در سپاهان نمی دهيم.

معضلی كه فدراسيون دوچرخه سواری ايران 
بعد از دوپينگ چند ملی پوش شاخص اين 
رشته با آن دست به گريبان است؛ دوپينگ 
اين  تكرار  بابت  جايی  تا  مسئوالن  است. 
ملی پوش  به گفته  كه  نگران هستند  مسأله 
اصفهانی اين رشته كيف بازيكنان را هم در 
تكرار  اتفاق  اين  مبادا  تا  می گردند  اردوها 

شود.
تيم  اصفهانی  پوش  ملی  ناطقی  حسين 
از تازگی  به  ايران  سواری  دوچرخه   ملی 

رقابت های جام جهانی پيست در آستانه قزاقستان بازگشته 
به  رسيدن  برای  امتياز  كسب  ميدان  مسابقات،  اين  است. 
المپيك لندن بود و ناطقی با كسب عنوان هشتم ماده اسكرچ 

بهترين نتيجه ايرانی ها را رقم زد.
ناطقی بعد از بازگشت از قزاقستان در ارتباط با اين رقابت ها 
به ايمنا گفت: مسابقات قزاقستان در باالترين سطح مسابقات 
جهانی پيست برگزار شد. سال قبل از المپيك است و دوچرخه 
سواران همه كشورها برای كسب امتيازات حضور در لندن به 
اين مسابقات آمده بودند. من در ماده اسكرچ بهترين نتيجه 
ايرانی را به دست آوردم و هشتم شدم اما همه می دانند كه 

حق من بيشتر از هشتمی بود.

است  سال  سه  داد:  ادامه  باره  اين  در  وی 
ما  ام.  نداده  مسابقه  چوبی  پيست  در  كه 
اين  پيست  و  كنيم  می  تمرين  آزادی  در 
پيست  شرايط  است.  سيمانی  ورزشگاه 
تا آسمان  از زمين  پيست چوبی  سيمانی و 
متفاوت است. مثل اين كه يك فوتباليست 
چمن  زمين  در  و  كند  تمرين  سالن  در 
مسابقه بدهد. من در اين مسابقات فقط روی 
اما  كردم  تنظيم  را  شرايطم  گمان  و  حدس 
خودم  هم  كه  گرفتم  نتيجه ای  حال  اين  با 
فدراسيون  مسئوالن  كه  معضلی  مربيان.  هم  و  راضی هستم 
پوش  ملی  چند  دوپينگ  از  بعد  ايران  سواری  دوچرخه 
دوپينگ هستند  گريبان  به  دست  آن  با  رشته  اين   شاخص 

است.
مسئوالن تا جايی بابت تكرار اين مسأله نگران هستند كه به 
گفته ملی پوش اصفهانی اين رشته كيف بازيكنان را هم در 
اردوها می گردند. ناطقی در اين خصوص گفت: اين روش 
بسيار ابتدايی است و با اين شيوه نمی توان از دوپينگ جلوگيری 
كرد. در يك ماه و نيم گذشته دو بار تست دوپينگ داده ايم و 
به نظر من ادامه دادن اين روش تا رسيدن به دوچرخه سواری 

پاک و سالم بهتر است. 

تريبون

حسين ناطقی: کيف ما را می گردند تا دوپينگ نکنيمکرانچار: نتيجه نگيرم خودم می روم

فوتبال اكنون 
حرفه اي است و به 

عنوان شغل بازيکنان 
حساب مي شود 
و بیش از اين 

نمي توانند تحمل كنند 
و اگر بگويیم براي 
پول كار نمي كنیم 

دروغ گفته ايم

علي احمدي:

اگر بگوييم براي پول كار 
نمي كنيم دروغ گفته ايم

تغيير در زمان برگزاری 
مسابقات واترپلوی آسيا

بار دوم زمان برگزاری رقابت های واترپلوی  برای 
جام باشگاه های آسيا تغيير كرد.

پيش از اين اعالم شده بود كه مسابقات 10 تا 17 
آذرماه به ميزبانی كويت برگزار خواهد شد، اما برای 

بار دوم اين تاريخ تغيير كرد.
بر اساس آخرين اعالم كنفدراسيون شنای آسيا، اين 

رقابت ها قرار است 14 تا 21 آذرماه برگزار شود.
گذشته  فصل  قهرمان  سپاهان  ماهان  فوالد  تيم  دو 
ليگ برتر و هيأت شنای زنجان قهرمان سوپر ليگ 
از  دوره  اين  در  ايران  نمايندگان  عنوان  به  واترپلو 

مسابقات حضور خواهند داشت. 

حضور ۶ تيم در واترپلو 
قطعی شد

شركت شش تيم باشگاهی واترپلو در فصل جديد 
ليگ برتر با پرداخت حق عضويت قطعی شد.

بر اساس اعالم قبلی فدراسيون شنا، 27 آبان فصل 
فنی  كميته  می شود.  آغاز  واترپلو  برتر  ليگ  جديد 
واترپلو با تغيير تاريخ برگزاری مسابقات خواست تا 
فرصتی مجدد به تيم ها برای پرداخت حق عضويت 

بدهد.
شده  تعيين  مهلت  آخرين  ديروز  اساس  اين  بر 
و  عضويت  حق  پرداخت  با  تا  بود  تيم ها  برای 
تضمين شرط استاندارد بودن استخر محل برگزاری 
مسابقات مجوز شركت در فصل جديد ليگ را به 

دست آورند.
تيم های فوالد ماهان سپاهان كه قهرمان دور گذشته 
اصفهان،  شنای  خانه  تيم های  همراه  به  است  ليگ 
هيأت شنای گيالن، نفت و گاز اميديه، نفت و گاز 
شش  رضوی  خراسان  شنای  هيأت  و  گچساران 
را  مسابقات  در  حضور  شرايط  كه  هستند  تيمی 

كسب كرده اند.
ليگ  سوپر  قهرمان  كه  زنجان  شنای  هيأت  تيم 
تيم هيأت شنای خوزستان  به همراه  گذشته است 
دو تيمی هستند كه با ادامه رايزنی ها اميدوارند كه به 

جمع شش تيم افزوده شوند. 

ذوب آهن، مغلوب بزرگ 
هفته اول

شكست  با  بانوان  هندبال  برتر  ليگ  اول  هفته 
ذوب آهن آغاز شد.

در هفته نخست از هفتمين دوره ليگ برتر، شاگردان 
زهرا علوی در ذوب آهن برابر تيم تازه وارد زيتون 
كرمان شكست خوردند. اگر چه به نظر نمی رسيد 
ذوبی ها كار سختی برابر حريف كرمانی خود داشته 
خود  ميزبان  به   19 بر   24 را  ديدار  اين  اما  باشند 
واگذار كردند تا مغلوب بزرگ هفته اول رقابت ها 

لقب بگيرند.
كرمانی ها امسال با جذب ملی پوشان تيم های منحل 
شده سپاهان و پرسپوليس و با جذب يك دروازه بان 

خارجی تركيبی قوی را راهی رقابت ها كرده اند. 

ذوب آهن برد، گيتی پسند 
باخت

هفته دوم ليگ برتر واليبال بانوان باشگاه های كشور 
همراه  اصفهانی ها  برای  باخت  يك  و  برد  يك  با 

بود.
مهم ترين مصاف هفته در اصفهان برگزار شد جايی 
كه گيتی پسند از گاز تهران پذيرايی كرد. شاگردان 
چند  هر  گاز  مدعی  تيم  با  مصاف  در  آرا  راحله 
اما در پايان  رقابت نزديكی را به نمايش گذاشتند 
 سه بر دو نتيجه ای بود كه به سود تيم ميهمان رقم

خورد.
بود.  شيراز  بانوان  ميهمان  دوم  هفته  در  ذوب آهن 
نتيجه سه بر  با  شاگردان شريف زاده در اين ديدار 
يك به پيروزی رسيدند. به جز ست دوم كه نتيجه 
25 بر 17 به سود شيرازی ها رقم خورد، ذوب آهن 
 16 بر   25  ،17 بر   25 نتايج  با  ديگر  سه ست  در 
حاضر حال  در  رسيد.  پيروزی  به   10 بر   25  و 
ذوب آهن، گاز و گيتی پسند رده های اول تا سوم 

جدول رقابت ها را در اختيار دارند. 

»دوپينگ سکنجبين« در 
یک رشته مهم ورزشی!

در يكی از رشته های ورزشی مدال آور ايرانی، مربيان 
از شربت سكنجبين به عنوان يكی از مواد نيرو زای 
مجاز استفاده می كنند. اين موضوع به قدری شايع 
آنقدر  فدراسيون  اين  مسئوالن  و  مربيان  و  است 
دارند  اعتقاد  بخشش  نيرو  اثرات  و  سكنجبين  به 
سنتی شربت  اين  به  شوخی  به  ورزشكاران   كه 

»دوپينگ سكنجبين« می گويند.
ورزشی  فدراسيون  اين  ارشد  مسئوالن  از  يكی 
دوستان  برخی  غيررسمی  كنجكاوی  به  پاسخ  در 
ما  سنتی  طب  كنيد  باور  است:  گفته  خبرنگارش 

می تواند بسيار مفيدتر از علوم جديد تغذيه باشد!
 وی تأكيد كرده كه ما از اين شربت سكنجبين به 
اين  از  نيز  ورزشكاران  و  كنيم  می  استفاده  خوبی 
 كه يك ماده طبيعی به جای ماده شيميايی استفاده

می كنند بسيار راضی هستند.
موز  خوردن  مانند  موضوع  اين  نيست  مشخص 
از  قبل  های  دهه  در  ايران  فوتبال  ملی  تيم  توسط 
انقالب است كه آن را عامل پيروزی خود می دانستند 

يا اين كه به واقع سكنجبين اثرات مفيدی دارد.

خبرهاي خوبي از باشگاه ذوب آهن به گوش نمي رسد و به نظر مي رسد مشکالت مالي باشگاه هر 
روز بیشتر مي شود و در اين زمینه هیچ كس دست به اقدامی جدي نمي زند. اما هفته گذشته 
بازيکنان اين تیم دو روز قهر كردند تا شايد مسئوالن توجهي به آنها از خود نشان دهند اما با اين 

وجود هیچ يك از مشکالت آنها برطرف نشد.
مشکالت مالي تیم ذوب آهن صداي همه بازيکنان را درآورده و در اين میان علي احمدي مدافع 
با علي احمدي  ايمنا  از وضعیت كنوني تیم پرداخته است؛ گفتگوي  انتقاد  به  تیم اصفهاني هم 

مدافع ذوب آهن را مي خوانید:
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