
گفتگو با مدیر عامل تعاونی مسکن مهر کارگری ایمانشهر:

هدفمندی یارانه ها
روی نازک کاری تأثیر گذاشته است

آگهی مناقصه دو مرحله ای 
نوبت اول

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهرکرد در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه 

زیر از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید. بدین وسیله از پیمانکاران واجد شرایط 

دعوت می گردد جهت خرید اسناد مناقصه زیر در ساعات اداری از تاریخ چاپ اولین نوبت آگهی 

به مدت 14 روز کاری به دفتر مهندسین مشاور معماری موج نو واقع در تهران – خیابان سئول 

– خیابان شهید باسمی غربی – نبش کوچه مهتاب – پالک 7 مراجعه نمایید.

با برآورد هزینه  تکمیل ساختمان ستاد شبکه بهداشت کوهرنگ واقع در شهرستان کوهرنگ 

5/914/036/249 ریال به مساحت 2047 مترمربع برابر نقشه و مشخصات.

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه برابر 50/000/000 ریال می باشد به سه صورت:

الف – ضمانتنامه بانکی به نفع دانشگاه علوم پزشکی که دارای حداقل سه ماه اعتبار باشد.

ب- چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.

پزشکی  علوم  شعبه  رفاه  بانک  نزد   4582550 شماره  سپرده  حساب  به  نقد  وجه  واریز  ج- 

شهرکرد.

مبلغ  پرداخت   – شرکت  نماینده  نامه  معرفی  ارائه  اسناد:  دریافت  جهت  نیاز  مورد  مدارک 

2/000/000 ریال.

آخرین مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری 1390/10/3.

زمان اولین جلسه مناقصه: ساعت 9 صبح روز شنبه 1390/10/10.

دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

ایام تعطیل  بازگشایی قیمت ها حداکثر 20 روز به استثنای  مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ 

خواهد بود.

 http://iets.mporg.ir نشانی  به  مناقصات  ملی  پایگاه  سایت  به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 

مراجعه نمایید.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی ابالغ 

با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به اطالع نامبرده زیر که پرونده وی به علت 

غیبت در این هیأت تحت رسیدگی می باشد، می رساند ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این 

آگهی به دفتر این هیأت واقع در اصفهان – خیابان هزار جریب – ستاد مرکزی دانشگاه علوم 

 پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان – ساختمان شماره 3- طبقه اول – 

اتاق های 203 یا 206 مراجعه و دفاعیه کتبی خود را به انضمام مدارک الزم به دفتر این 

هیأت تسلیم نمایند، در غیر اینصورت طبق مقررات نسبت به صدور رای اقدام خواهد شد. 

آقای دکتر عباس شریف فرزند رحیم پزشک عمومی 

هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان 

12903/م الف

آگهی مناقصه عمومی شماره های 90-3-334 ، 3-335- 90
و  بهره برداری  بهره برداری منطقه برخوار، مدیریت  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عملیات 
به  مناقصه عمومی  از طریق  اعتبارات جاری  از محل  به شرح ذیل  را  و کرکوند  زیباشهر  منطقه  امور مشترکین  خدمات 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

Zayande Roud - No. 664, November,17,2011 پنج شنبه 26 آبان1390/ 20 ذی الحجه 1432 / شماره 664 / 8 صفحه/ 200 تومان 

اقتصـادی  کمیســون  عضــو 
مجلس، تورم موجود در کشور 
را رو به افزایش پیش بینی کرد و 
گفت: حداقل ۳۰ درصد از تورم 
موجود در جامعه به علت اجرای 
هدفمندکردن  قانون  نادرست 

یارانه هاست. فخرالدین حیدری تصریح کرد: با توجه به تحریم ها و 
فشارهایی که امروز بر کشور ...

بر اساس ماده 7 آئین نامه اجرایي 
قانون جامع کنترل و مبارزه ملي 
حفظ  منظور  به  و  دخانیات  با 
سالمت عمومي به ویژه محافظت 
در مقابل استنشاق تحمیلي دود 
محصوالت دخاني، استعمال این 

مواد در اماکن عمومي ممنوع است که با توجه به خروج قهوه خانه ها از 
شمول این آئین نامه،  استعمال مواد دخاني در ...

پیشكســوت  قنــدي  حسیــن 
روزنامه نگاري، متولد اسفند 1۳۳۰ 
تهران  شده  بزرگ  و  سبزوار  در 
است؛ به گفته خودش 15 یا 16 
سال داشت که براي بیان احساس 
به سرودن یك شعر  کرد  شروع 

درباره زلزله اي که در یكي از روستاهاي خراسان، خرابي زیادي به بار آورد 
و عده زیادي هم در آن کشته شدند ...

با تصویب دولت؛ 
قلیان آزاد شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس :
هدفمندي یارانه ها ناقص است

اقتصاد   صفحه 3

قندي دیگر تیتر نمي زند؛ 
 برای کسی که تیترهایش

یادمان نمی رود

فرهنگ و هنر    صفحه 5

جامعه   صفحه 4

شهردار اصفهان:

با آب برخورد ایالتی نکنید 

صفحه 3

صفـحهصفـحه

طي 7 ماهه اول سال؛

۳۶۵ نفر
در حوادث رانندگی کشته شدند

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان:

100هزار فرصت شغلی اصفهان
 در دست اتباع بیگانه است

صفحه  2

پیام تسلیت رهبر انقالب: 
 شهادت سردار مقدم

 تلخ و اندوهبار بود 
حضرت آیت ا... خامنه ای در پیامی با گرامیداشت 
یاد شهدای سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، 
خاطرنشان  مقدم  سرلشكر حسن  سردار  ویژه  به 
کردند: محصول تالش های این عناصر ممتاز هم 
اکنون در اختیار مردان جهاد است و تربیت شدگان 
آن مجموعه از کفایت الزم برای ادامه آن خط نورانی 

برخوردارند. 
به گزارش مهر، متن پیام به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

حادثه خونین در یكی از مراکز پشتیبانی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی که به شهادت جمعی از عناصر ممتاز 
آنان سردار عالی قدر،  آن سازمان و در پیشاپیش 
دانشمند برجسته و پارسای بی ادعا، سردار حسن 

مقدم انجامید، واقعیتی تلخ و اندوهبار بود.
آن جان بر کفان نستوه با سینه گشاده و عزم راسخ 
دفاع  دوران  در  و  شتافته  پیشباز خطر  به  همواره 
مقدس و پس از آن، هرگز احساس خستگی به خود 
 راه ندادند. شهادت، بی شك برترین آرزوی آنان

بود.
 لیكن فقدان مردان بزرگ در هر کشور و جامعه ای 
برای آن مردم و آن کشور خسارت و تأسف بار است. 
ما همه در غم این عزیزان با خانواده های گرامی آنان 

شریك و همدردیم.
خدا را شكر که محصول تالش های آنان هم اکنون 
در اختیار مردان جهاد است و تربیت شدگان آن 
مجموعه، از کفایت الزم برای ادامه آن خط نورانی 

برخوردارند.
عزیزان من؛ امیدوار به تفضل بی انقطاع حضرت 
حق و با استمداد از ارواح شهیدانتان، تالش و همت 
را دو چندان کنید تا همه بیش از پیش بدانند که 
شهادت برای ما توفیق الهی و مایه برکت و عروج 

برتر است.
تسلیت صمیمانه  خود را به بازماندگان و دوستان و 

همكاران این شهدا تقدیم می دارم. 

نوع موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین مبلغ برآورد )ریال(بودجه

)ریال(

4/016/993/400143/000/000جاریعملیات بهره برداری منطقه برخوار90-3-334

مدیریت بهره برداری و خدمات امور 90-3-335
1/102/652/40055/000/000جاری مشترکین زیباشهر و کرکوند – مبارکه 

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 90/9/12.
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 90/9/13.

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir پایگاه اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
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برای  معتقدند  واشنگتن  آمریكایی  اندیشكده  کارشناسان 
تأثیرگذاری و نفوذ بیشتر در اذهان و قلب های مردم ایران، باید 
تالش بیشتری کرد و تنها راه افزایش بودجه صدای آمریكا و 
ایران بر روی شبكه های آمریكایی  اندازی  پارازیت  با  مبارزه 

است.
کیم اندرو الیوت در پایگاه اینترنتی خود می نویسد: مهدی خلجی، 
طی مراسم »انجمن ملی ایرانیان آمریكا« که در ساختمان لورن 
وایت و در تاریخ 2۳ سپتامبر 2۰11 برگزار شد، سخنان خود را 
این گونه آغاز کرد: تقویت روابط دیپلماتیك کشور آمریكا با 
ایران و مردم این کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. وی 
عضو انجمن واشنگتن در حوزه سیاست های خاور نزدیك است 

و برای دستیابی به این هدف، دو راهكار پیشنهاد داد: افزایش 
بودجه بخش فارسی زبان شبكه خبری صدای آمریكا و افزایش 
میزان رفت و آمدهای افراد بین دو کشور. مورد آخر به واسطه 
آسان تر کردن شرایط مسافرت به آمریكا و تسهیل در دریافت 

ویزای مطالعاتی آمریكا برای ایرانیان، حاصل می شود.
مایكل سینگ، مدیر عامل انجمن واشنگتن در حوزه سیاست های 
خاور نزدیك نیز می گوید: آمریكا باید برای از بین بردن انحصار 
ایران و سوریه، تالش و  اطالعاتی و رسانه ای حكومت های 
کوشش خود را چندین برابر کند که نیازمند عملكردی چندجانبه 
و چند جبهه ای از سوی تشكل های مختلف است. آمریكا باید 
از  دور  به  و  دقیق  درست،  اخباری  و  اطالعات  مخابره  برای 

دیگر  و  اینترنت  ماهواره،  طریق  از  سیاسی  گیری های  موضع 
رسانه ها، تالش خود را بیشتر کند. رسانه های آمریكایی نیز باید 
برای مقابله با اقدامات حكومت های این دو کشور، تالش های 

خود را افزایش دهند. 
مهدی خلجی، عضو ارشد انجمن واشنگتن در حوزه سیاست های 
خاور نزدیك هم می گوید: با وجود این که جمهوری اسالمی 
ایران تعهد قانونی دارد که در برنامه های ارسالی ماهواره های 
دیگر کشورها به این کشور، دخالتی نداشته باشد اما دولت این 
کشور به طور مرتب بر روی برنامه های رادیویی و تلویزیونی 
کشورهای دیگر پارازیت انداخته و قوانین اتحادیه بین المللی 
ارتباطات )ITU( را نقض می کند. این کار دولت ایران، نقض 

مسلم حقوق مردم این کشور برای دریافت و بهره مند شدن از 
اطالعات و نظریات مختلف از طریق رسانه های بین المللی است. 
متأسفانه »اتحادیه بین المللی ارتباطات« برای اجرای قوانین خود 
دارای اختیاراتی محدود است، اما از آنجایی که صدا و سیما 
ایران برای مخابره برنامه های خود به زبان های مختلف و به 
کشورهای دیگر، نیازمند استفاده از ماهواره های »یوتل ست«، 
»هاتبرد« و »نیل ست« است، کنگره آمریكا می تواند )در صورتی 
که ایران در استفاده از این ماهواره ها قوانین بین المللی را زیر پا 
بگذارد و در بهره مندی کشورهای دیگر از خدمات این رسانه ها، 
دخالت کند( با تصویب قانونی، این کشور را از استفاده از تمامی 

این سرویس ها منع کند. 

کارشناسان اندیشکده واشنگتن:
واشنگتن باید بودجه صدای آمریکا و میزان مخابره برنامه های بین المللی به ایران را افزایش دهد

چامسکی:
احساس ناامیدی و ناتوانی در 

مردم آمریکا موج می زند
اندیشمند سیاسی آمریكایی با اشاره به بی سابقه بودن 
باور  این  بر  آمریكا  تاریخ  در  استریت  وال  جنبش 
است که مردم آمریكا امروز دچار احساس ناامیدی، 

ناتوانی و بیچارگی شده اند.
سیاسی  فعال  و  شناس  زبان  استاد  چامسكی،  نوام 
معروف آمریكایی در مراسم اشغال بوستن در تاریخ 
مراسم  این  پرداخت.  سخنرانی  به   2۰11 اکتبر   22
مبارز  و  تاریخ  استاد  زین  هاوارد  یادبود  سالگرد  با 

معروف آمریكایی همزمان بود.
قسمت هایی از سخنرانی وی در ادامه می آید:

سخنرانی در مراسم یادبود هوارد زین در تظاهرات 
احساسات  است.  مشكل  بسیار  بوستن  تسخیر 
در  لزوماً  که  دارد  وجود  انسان  درون  در  متفاوتی 

راستای یكدیگر قرار می گیرند.
قبل از هر چیز، باعث تأسف است که هوارد زین 
دیگر اینجا نیست که در این مراسم تسخیر شرکت 
کند و تا به نحو تقلیدناپذیر خود به این مراسم روح 
ببخشد. جنبش اشغالی چیزی بود که رؤیای زندگی 

او بود.
به وقوع پیوستن این رؤیا بسیار هیجان آور است. این 
رویایی بود که او بسیاری از ارکان اساسی آن را انجام 
واقعیت  به  مراسم  این  در  بودن  اینجا  او  برای  داد. 

پیوست یك رؤیا بود.
ظهور این جنبش بسیار و به شدت هیجان آور است. 
در واقع، این جنبش بسیار تماشایی و بی سابقه است، 
این جنبش چیزی نیست که من بتوانم شبیه آن را به 

خاطر بیاورم.
اگر ارتباطات و سازمان هایی که در این رویدادهای 
و  طوالنی  دوران  در  بتواند  می شود  ایجاد  بی نظیر 
به  سرعت  به  پیروزی ها  که  )چرا  پیش رو  مشكل 
چنگ نمی آیند( پابرجا بمانند، آن وقت این سازمان ها 
و تشكل ها می توانند به یك لحظه تاریخی و مهم در 

تاریخ آمریكا بدل شوند.
این واقعیت که جنبش تسخیر بی سابقه است بسیار 
مهم است. چرا که در دورانی بی سابقه قرار داریم و 
منظورم لحظه حاضر نیست بلكه دورانی است که از 

سال های دهه 1۹7۰ آغاز می شود.
در  مهم  بسیار  چرخشی   ،1۹7۰ دهه  سال های  در 
تاریخ آمریكا اتفاق افتاد. از زمانی که آمریكا و جامعه 
آمریكا متولد شد جامعه  ای در حال توسعه و تحول 
بود، نه فقط همواره در راه های درست بلكه جامعه ای 
در حال تحول بود که باال و پایین داشت، ولی در 
مسیر کلی ترقی به سوی دست یابی به سوی ثروت 
صنعتی شدن و توسعه بود. سال های اولیه یعنی در 
به طور عینی  اوضاع  با وجودی که  اوایل دهه ۳۰ 
بسیار سخت تر از اوضاع امروز می بود ولی روحیه 
حاکم بر مردم بسیار متفاوت بود و مردم احساس 
می کردند که باألخره از آن بحران خارج خواهند شد، 
حتی در میان بیكاران نیز این احساس وجود داشت.

اکنون بسیار با آن زمان تفاوت دارد. حاال یك احساس 
ناامیدی، ناتوانی و گاه یأس و بیچارگی رواج دارد و 
به نظر من این احساس در تاریخ آمریكا بسیار جدید 

است و پایه و اساس عینی و مشخصی دارد.
به  می توانستند  بیكار  کارگران   ،1۹۳۰ سال های  در 
نحو واقع بینانه ای پیش بینی کنند که باألخره کار بار 
دیگر ایجاد و باز خواهد گشت. ولی چنانچه امروز 
شما یك کارگر کارخانه باشید و می دانید که سطح 
و  بحران  دوران  سطح  در  کارخانجات  در  بیكاری 
کسادی بزرگ است، اگر روال برخورد ادامه یابد آن 

وقت آن کارها و مشاغل باز نخواهد گشت.
این تغییر و دگرگونی در سال های دهه 1۹7۰ اتفاق 
افتاد. برای این دگرگونی دالیل بسیاری وجود دارد. 
یكی از دالیل آن که توسط تاریخ دان اقتصاد رابرت 
عوامل  است.  سود  نرخ  سقوط  شده  مطرح  برنر 
دیگری نیز وجود دارند که باعث این دگرگونی عمده 

در اقتصاد کشور ما شدند.
در واقع یك حرکت معكوس در روند صدها ساله 
پیشرفت در مسیر و به سوی صنعتی شدن و توسعه 
ضد  و  زدایی  صنعت  روند  واقع  در  و  شد  ایجاد 

توسعه آغاز شد.
ماوراء  در  ولی  یافت،  ادامه  کارخانه ای  تولید  البته 
بحار. این اقدام بسیار سودآور بود ولی برای نیروی 

کار عاقبت خوبی نداشت.
در  مهمی  بسیار  دگرگونی  چرخش  این  با  همراه 
تولیدی  از شرکت های  داد. شرکت ها  اقتصاد روی 
)تولید چیزهایی که ما نیاز داریم و می توانیم مصرف 
مالی شدن  یافتند.  تغییر  مالی  به شرکت های  کنیم( 

اقتصاد، در واقع، در آن دوران آغاز شد.
بودند.  بانك ها  همان  بانك ها   ،1۹7۰ دهه  از  پیش 
آنها همان کارهایی را می کردند که مكلفند در یك 
آنها وجوه  انجام دهند.  اقتصادی سرمایه داری  نظام 
بالاستفاده موجود را جمع می کردند و به یك کار و 

هدف بالقوه مفید اختصاص می دادند.
بلكه  نداشت،  وجود  مالی  بحران  هیچ  وقت،  آن 
باالترین  بود.  فوق العاده ای  رشد  از  حاکی  دورانی 
و  دهه های 1۹5۰  در  آمریكا  تاریخ  در  رشد  میزان 

1۹6۰ اتفاق افتاد و تا حدی مساوات طلبانه بود. 
 ،1۹6۰ و   1۹5۰ دهه  سال  های  در  که  بگویم  باید 
اقتصاد  به  بعد  دهه  چند  که  شد  ظاهر  پدیده ای 
اینترنت  فن آوری سطح باال معروف شد. کامپیوتر، 
انقالب آی تی بیشتر در سال های دهه 1۹5۰ و  و 
تا  کشید  طول  سالی  بیست  شدند.  اختراع   1۹6۰
بلند شدند  از زمین  اختراعات  این  باألخره  این که 
و کارشان باال گرفت. ولی، در هر حال، در بخش 

دولتی ابداع شدند.
تغییراتی که از نظر اقتصادی در سال های دهه 1۹7۰ 
روی داد، در واقع به ظهور یك دور باطل، انجامید. 
طور  به  ثروت،  تمرکز  و  تراکم  به  تغییرات  این 
مالی منجر شد که  افزاینده ای در دست های بخش 
هرگز به نفع اقتصاد نیست. بلكه به احتمال زیاد به 

اقتصاد و جامعه آسیب هم می رساند.

مهر: معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح 
با بیان این که اسرائیلی ها از حادثه ناگوار انفجار چند روز پیش 
که منجر به شهادت برخی از عزیزان سپاهی شد ابراز خوشحالی 
از  باشند  گریان  و  نگران  می گویم  اسرائیلی ها  به  افزود:  کردند، 

انفجارهایی که در بخش  های مختلف اسرائیل به صدا در می آید. 
سردار جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای 
مسلح در همایش بسیج و اصحاب رسانه که در محل همایش های 
بین المللی صدا و سیما برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
اسرائیلی ها  افزود:  مقدم  تهرانی  حسن  شهید  و  غدیر  شهدای 
موجودات ضعیف و سخیفی هستند چرا که انفجار چند روز پیش 
که منجر به شهادت برخی عزیزان سپاهی شد باعث خوشحالی 

سران رژیم صهیونیستی گردید.
وی در ادامه افزود: در همین جا به اسرائیلی ها می گویم نگران و 
گریان باشند از انفجاراتی که در بخش های مختلف اسرائیل به 

گوش خواهد رسید.
جزایری گفتمان آمریكا را گفتمان سلطه بیان کرد و افزود: این 
گفتمان طی ۳۰ سال اخیر بعد از پیروزی انقالب اسالمی گفتمانی 
بوده که ایران نیز به نوعی آن را پذیرفته است. وی افزود: با نگاهی 
به پدیده های مختلف مانند موضوع هسته ای کشورمان شاهد آن 
هستیم در حالی که آمریكایی ها و دیگران انواع بمب های اتمی را 

در اختیار دارند ایران را به تمكین دعوت می کنند.
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح همچنین 

این  در  آمریكایی ها  واهی  ادعاهای  و  بشر  در خصوص حقوق 
مورد گفت: در حالی که بدترین اقدامات ضد حقوق بشر در مورد 
 مردم آمریكا از سوی دولت این رژیم را شاهد هستیم، آمریكایی ها 

داعیه دار حقوق بشر در دنیا شده اند.
وی همچنین در خصوص موضوع تروریسم گفت: آمریكایی ها 
حامی  خود  که  حالی  در  می کنند  تروریسم  به  متهم  را  ایران 

بزرگ ترین گروه های تروریستی در دنیا هستند.
جزایری در ادامه افزود: گفتمان آمریكایی های آفندی و مبتنی بر 
سلطه بوده، در حالی که دستگاه دیپلماسی ایران پدافندی و گاه 

منفعالنه بوده است.
وی با اشاره به این که جمهوری اسالمی ایران سال هاست شكل 

گرفته و در مسیر پیشرفت حرکت می کند افزود: شاهد آن هستیم 
همزمان با پیشرفت   جمهوری اسالمی ایران دشمنان کشورمان و به 
خصوص آمریكایی ها رو به افول هستند و این مطلب یك شعار 

نیست بلكه یك فرصت طالیی است.
جزایری با بیان این که اقدامات خصمانه آمریكا علیه قدرتی مثل 
جمهوری اسالمی ایران اقدامی است از روی قدرت یا ضعف، 
اقدامات خصمانه عناصر قدرت  این  باید دید در  اظهار داشت: 
وجود دارند یا خیر و یا این که آمریكایی ها برای جلوگیری از 

افتادن و تالش برای ماندن به این اقدامات دست می زنند.
است  آمریكا تالشی  افزود: عربده کشی های هیأت حاکمه  وی 

مذبوحانه برای باقی ماندن در عرصه جهانی. 

سالن  پروژه  بهره برداري  از  اصفهان  شهردار 
اجالس سران در شهریور ماه سال ۹1 خبرداد و 
اصفهان  در  متعهد  غیر  سران  اجالس  چه  گفت: 
در  سالن ها  احداث  نشود،  چه  و  شود  برگزار 

اصفهان ادامه دارد.
سید مرتضی سقائیان نژاد در حاشیه بازدید از روند 
ساخت سالن هاي اجالس در جمع خبرنگاران با 
اشاره به این که در حاشیه همایش سرمایه گذاران 
پیشنهاد  شیراز،  شهر  در  کشور  از  خارج  ایرانی 
احداث مرکز همایش های بین المللی در شهرهاي 
و  اصفهان  همچون  کشور  فرهنگي  و  تاریخي 
شیراز داده شد، اظهار کرد: پس از بررسی موقعیت 
این شهرهاي تاریخي توسط مشاوراني از وزارت 
این  میزبانی  برای  اصفهان  شهرسازي،  و  مسكن 

اجالس انتخاب شد.

وي یادآور شد: بنا به تأکیدات مقام معظم رهبری 
سالن  اسالمی،  جمهوری  نظام  اقتدار  منظور  به 
اجالس سران باید در اصفهان احداث شود و با 
موضوع  و  شهرها  موجود  ظرفیت های  به  توجه 
تمرکز زادیی از پایتخت، احداث چنین سالن هایی 

در تمام کالنشهرهای کشور الزم است.
شهردار اصفهان با اشاره به این که زیرساخت های 
شهری باید برای برگزاری این اجالس در اصفهان 
سازی  آماده  بر  عالوه  کرد:  اضافه  شود،  ایجاد 
زیرساخت های شهری الزم است نیروهای انسانی 

برای میزبانی از سران 16۰ کشور تربیت شود.
سقائیان نژاد تصریح کرد: براساس تفاهم نامه میان 
میلیارد   1۰۰ مبلغ  بایستي  دولت،  و  شهرداری 
تومان توسط دولت به شهرداري اصفهان پرداخت 
موضوع  این  گذشته  سال  در  متأسفانه  اما  شود، 

فراموش شد و تنها 2۰ میلیارد تومان به حساب 
شهرداري واریز شد.

وي با اشاره به این که در بودجه ۹۰ اعتباری برای 
ساخت این سالن ها در نظر گرفته نشد، ادامه داد: 
دولت  نویسی  بودجه  فصل  که  اکنون  امیدواریم 
است برای این پروژه عظیم ملی بودجه ای در نظر 

گرفته شود.
سالن  ساخت  که  این  بیان  با  سقائیان نژاد 
به  منجر  اصفهان  در  المللی  بین  همایش های 
این پروژه  با اجرای  توسعه شهر می شود، گفت: 
در  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  سرمایه های 

اصفهان رشد خواهند کرد.
وی اضافه کرد: برگزاری این اجالس در اصفهان 
جهان  فرهنگی  پایتخت  تثبیت  موجب  تنها  نه 
از  بسیاری  در  رشد  زمینه  بلكه  مي شود،  اسالم 

زمینه هاي گردشگری، اشتغال و جذب سرمایه را 
در اصفهان فراهم خواهد کرد.

مرکز  این  که ساخت  این  بیان  با  اصفهان  شهردار 
گردشگر  و  توریست  جذب  به  منجر  همایش 
فرهنگي  رویدادهاي  آن  دنبال  به  که  مي شود 
بسیاري در اصفهان می باشد، اظهار کرد: با برگزاری 
طور  به  متعهد  غیر  کشورهای  سران  اجالس 
VIP همزمان می بایست به 1۰ هزار نفر از طریق 
سرویس دهی کرد، بنابراین تقویت و ارتقا ناوگان 

حمل ونقل عمومی نیز در اصفهان ضروری است.
توریست  تقویت صنعت  با  کرد:  وی خاطرنشان 
سیاسی،  لحاظ  از  را  کشور  ارتباطات  مي توان 
دیگر  و  داد  توسعه   ... و  اجتماعی  و  فرهنگی 

احتیاجي به درآمدهاي نفتي نداشت.
و  بیست  امیدوارم  کرد:  تصریح  اصفهان  شهردار 

کودک  فیلم های  المللی  بین  جشنواره  ششمین 
همایش هاي  مرکز  در  آینده  سال  نوجوان   و 

بین المللي برگزار شود.
تقاطع  و  بزرگراه  احداث  افزود:  سقائیان نژاد 
شهید  میدان  همت،  و  الوی  شهید  غیرهمسطح 
مسیرهای  از  هكتار   16 مساحت  با  قوچانی 
دسترسی به سالن اجالس است که در حال اجرا 

است.
خشكی  رفع  که  این  بیان  با  اصفهان  شهردار 
زاینده رود با انجام پروژه بهشت آباد هفت سال به 
طول می انجامد، گفت: اصفهانی ها همانند قحطی 
مصر در زمان حضرت یوسف)ع( باید هفت سال 
در سختی باشند تا آب رودخانه به صورت مستمر 

جاری شود.
مسئوالن  از  که  آنچه  طبق  بر  گفت:  سقائیان نژاد 
دیگر  نقل شده، آب در زاینده رود تنها تا ۳۹ روز 
قطع  این مدت  از  بعد  و آب  است  دیگر جاری 
یاد  به  ما  پدران  که  است  در حالی  این  می شود، 

ندارند زاینده رود هیچ گاه خشك شده باشد.
تنظیم  براي  زاینده رود  سد  که  این  بیان  با  وی 
کرد:  اظهار  است،  شده  ایجاد  رودخانه  در  آب 
مستمر  بلكه  نیست  فصلی  رودخانه  زاینده رود 

است که با مدنیت اصفهان عجین شده است.
وی اضافه کرد: با بهره برداری از تونل بهشت آباد 
قرار است یك میلیارد و 75۰ متر مكعب آبی که 
فارس  خلیج  حوزه  به  کارون  رودخانه  طریق  از 

ریخته می شود به فالت مرکزی برگردانده شود.
گذشته  سنوات  در  اگرچه  داد:  ادامه  وی 
خشكسالی هایي در استان بوده ولی رودخانه هیچ 

گاه خشك نبوده است.
رودخانه  کرد:  خاطرنشان  اصفهان   شهردار 
پایین  و  باالدست  صورت  به  نباید  رود  زاینده 
دست مدیریت شود، بلكه مدیریتی واحد و جامع 
بر روی رودخانه باشد تا برداشت های غیر مجاز 

انجام نشود.
شهردار اصفهان با بیان این که نباید با آب به صورت 
ایالتی برخورد شود، تصریح کرد: در باالدست نباید 
به صورت غیر متعارف آب برداشت کنند و اگر قرار 
میلیارد متر  باید سه  این گونه برخورد شود  است 
مكعب آبی که از سمیرم و فریدن به استاني دیگر 

وارد مي شود به این شهر برگردد.
سقائیان نژاد جلوگیری از برداشت های غیر مجاز، 
رعایت حقوق حقابه داران، توسعه نیافتن صنایع 
و صرفه جویی در مصرف آب را امري مهم براي 

آب اصفهان دانست.
نظام در  شهردار اصفهان گفت: حاکم شدن یك 
رودخانه و تشكیل هیأتی توسط استان های فالت 
مرکزی می تواند از خشكی زاینده رود جلوگیری 

کند.

سراسری

شهردار اصفهان:

با آب برخورد ایالتی نکنید 

خبر

نصف النهار

توسط مرکز بین المللي تحقیقات صلح چین صورت گرفت: 

اهدای جایزه صلح به پوتین  
مرکز بین المللي تحقیقات صلح چین جایزه صلح خود را 

به والدیمیر پوتین اعطا کرد. 
مرکز بین المللي تحقیقات صلح چین اعالم کرد: والدیمیر 
حمله  با  مخالفت  خاطر  به  روسیه  وزیر  نخست  پوتین 
ناتو به لیبي جایزه صلح سال جاري را دریافت مي کند. 

تأسیس  نوبل  کمیته جایزه صلح  به  پاسخ  در  مرکز  این 
شده است. در سال گذشته کمیته جایزه صلح نوبل یك 

مخالف دولت چین را به عنوان برنده جایزه خود اعالم کرد. 
در حال حاضر دو مرکز در چین به نام مرکز بین المللي تحقیقات صلح چین و جایزه 

جهاني صلح کنفسیوس به اعطاي جایزه صلح به طور سالیانه مي پردازند. 
به گزارش پایگاه اینترنتي پیس مگزین، هنوز مشخص نیست که پوتین از اعطاي این 
جایزه به خود خبردار شده یا خیر اما سازمان دهندگان مي گویند به سفارت روسیه 

اطالع رساني شده اما پاسخي دریافت نشده است. 
چین و روسیه اعالم کرده بودند حمله ناتو به لیبي یك دخالت نظامي غیرقانوني 

است. 
والدیمیر پوتین اعالم کرده است که در انتخابات ریاست جمهوري 2۰12 روسیه 
مي تواند  روسیه  بود  گفته  شام  ضیافت  یك  در  پیش  روز  چند  و  مي کند  شرکت 
نابود کند. وي همچنین تهدید کرد که روسیه  نیم آمریكا را  ظرف یك ساعت و 

زرادخانه هاي هسته اي خود را گسترش می دهد. 

دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس: 

دمشق نشست اتحادیه عرب را تحریم کرد
با  دمشق در پی مخالفت شورای همكاری خلیج فارس 
اتحادیه  فوق العاده  نشست  برگزاری  برای  درخواستش 
در  بود  قرار  که  را  اتحادیه  این  دیروز  نشست  عرب، 

مغرب برگزار شود، تحریم کرد.
سانا خبرگزاری رسمی سوریه نوشت: سوریه در نشست 
دیروز اتحادیه عرب در شهر رباط، شرکت نكرد. نشستی 
که قرار است در حاشیه آن ترکیه نیز با وزرای خارجه 

عربی نشستی ترتیب دهد و موضوع سوریه در صدر این گفتگوها باشد. 
این  بر تعلیق عضویت دمشق در  اتحادیه عرب مبنی  از تصمیم اخیر  سوریه پس 
رسانه ای  نظامی،  کارشناسان  شامل  عربی  بلندپایه  هیأت  از  استقبال  برای  اتحادیه 
نبیل  اما  کرد  آمادگی  اعالم  کشور  این  در  جاری  اوضاع  بررسی  برای  مدنی  و 
العربی دبیرکل اتحادیه عرب در جمع خبرنگاران اعالم کرد: هیچ گروهی از سوی 
سازمان های عربی حامی غیرنظامیان به سوریه نخواهد رفت، مگر این که ما بتوانیم 
یك توافق واضح و آشكار با دولت سوریه امضا کنیم که در آن حقوق و وظایف 

همه مشخص شده باشد. 
عبداللطیف الزیانی دبیر کل شورای همكاری خلیج فارس طی بیانیه ای اعالم کرد: 
زمان  در  عرب  اتحادیه  سران  نشست  درخواست  فارس  خلیج  همكاری  شورای 
کنونی را بی اثر می بیند.  الزیانی افزود: اتحادیه عرب برای پیگیری بحران سوریه 

دیروز نشستی را در این زمینه در رباط برگزار کرد. 

 دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین: 

شیعیان و اهل تسنن توافق نظر دارند 
  

دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین با تأکید بر وحدت میان شیعیان 
و اهل تسنن در این کشور از تالش نظام حاکم بحرین براي 

ایجاد شكاف میان مسلمانان خبر داد. 
با  الوفاق بحرین در گفتگو  علي سلمان، دبیرکل جمعیت 
روزنامه الیوم السابع، عنوان داشت: نظام حاکم در بحرین براي 
ایجاد شكاف و اختالف میان شیعیان و اهل تسنن در بحرین 

تالش مي کند. 
وي در ادامه افزود: نظام حاکم در این کشور قصد دارد با این اقدامات تالش هاي انقالبي 
مردم را از بین ببرد. ما به عنوان شیعیان بحرین خواهان همزیستي مسالمت آمیز میان شیعیان 

و سني هاي این کشور هستیم. 
سلمان همچنین تأکید کرد: انقالب بحرین با انقالب هاي دیگر کشورهاي عربي تفاوت 
دارد، چراکه ما خواهان براندازي نظام نیستیم، بلكه مي خواهیم پادشاهي مشروطه را در این 
کشور به همراه دموکراسي و مجلسي که تمام اختیارات مربوط به قانون گذاري را دارد، 
محقق کنیم.  وي در ادامه افزود: اگر مخالفان بحریني خواهان تشكیل کشوري مذهبي 
براساس الگوي والیتي باشند، ما خواهیم گفت که این درخواست، درخواستي طایفه اي و 
متعلق به گروه خاصي است، اما درخواست هاي انقالب بحرین مذهبي و طایفه اي نیست، 

بلكه درخواست هایي بشردوستانه است. 
تنها  بلكه  نكرده است،  از شیعیان بحرین حمایت  ایران  تأکید کرد:  سلمان همچنین 

رسانه هاي رسمي ایران حوادث بحرین را مانند مصر و تونس پوشش داده اند. 

جهان نما 

سردار جزایری: 

اسرائیلی ها نگران و گریان انفجارها در بخش های مختلف اسرائیل باشند 
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بضی ها 
می گویندمسکن مهر 

آدم را یاد بلوک شرق 
با آن خانه های ماشینی 
همشکل می اندازد، 
با این حال روی طرح 

مسکن مهر، خیلی زیاد 
کار کارشناسی شده، 

درست است که بعضی 
از اقتصاد دان ها مخالف 
بودند اما کارشناسان 

زیادی آن را تأیید 
کردند

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت: بیش از 
1۰۰هزار فرصت شغلی استان در دست اتباع بیگانه 
است که با خروج افراد فاقد کارت، بسیاری از این 

فرصت های اشتغال به جوانان استان باز می گردد.
محمد مهدی اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر 
آخرین برنامه ریزی های امنیتی استان در مورد خروج 
اتباع بیگانه خارجی به اصفهان به ویژه افاغنه اظهار 
جاذبه های  نیز  و  صنعتی  لحاظ  به  اصفهان  داشت: 
موجود، شهر مهاجرپذیری است و به خاطر همین 

اتباع دارای  تبعه خارجی یكی  خصوصیت دو نوع 
کارت و دیگری اتباع غیرمجاز و فاقد کارت در این 

استان ساکن هستند.
وی با بیان این که افراد فاقد کارت در حال حاضر 
از افراد دارای کارت پیشی گرفته اند، افزود: اصفهان به 
لحاظ موقعیت خاص خود حتی از استان های مرزی 
کشور بعد از تهران بیشترین آمار مهاجرپذیری و نیز 

حضور اتباع بیگانه را دارد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان همچنین در پاسخ 

به سئوالی که چند نفر اتباع بیگانه در اصفهان حضور 
دارند، تصریح کرد: آمار اتباع بیگانه را نمی توان بیان کرد، 
اما در این زمینه شورای امنیت ملی طرح ساماندهی اتباع 

خارجی را مطرح و در دستور کار قرار داده است.
وی ادامه داد: بنا بر این طرح ساماندهی اتباع باید کارت 
گذر نامه و اقامت را برای مدت مشخصی داشته باشند. 
اسماعیلی با تأکید به این که این گذرنامه برای مدت 
حضور این افراد تهیه  شود، ادامه داد: این طرح از سال 
گذشته آغاز شده و امید می رود با فراگیر شدن آن 

مشكالت به مرور کاهش پیدا کند.
وی همچنین با بیان این که در آستانه انتخابات مباحث 
امنیتی جدی تر گرفته  شود، بیان داشت: خروج اتباع 
بیگانه به ویژه افراد غیرمجاز در رأس برنامه ها قرار دارد. 
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان به فرصت های 
شغلی اشغال شده توسط این اتباع خارجی به ویژه افاغنه 
در اصفهان اشاره کرد و گفت: درصد بسیاری از افاغنه 
در اصفهان شاغل و برای کسب درآمد در این شهر 

حضور دارند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان:

100هزار فرصت شغلی اصفهان در دست اتباع بیگانه است

رویای خانه دار شدن از آن رویا های شیرین است که تحقق 
یافتنش یعنی خالصی از کرایه خانه و خانه به دوشی هر 
ساله و گاهی هم قایم شدن از دست صاحب خانه. در 
مدیرعامل  پور  عوض  سعید  با  را  ساج  گفتگوي  ادامه 

تعاوني مسكن مهر کارگري ایمانشهر را  مي خوانید:
چی شد که این شرکت های تعاونی مسکن مهر 

کارگری تشکیل شد؟
شرکت های تعاونی مسكن مهر کارگری از سال 1۳86 
به صورت مردمی تشكیل شد و بر اساس اساسنامه ای 
آغاز کردند و در طرحی  را  فعالیت خودشان  دارند  که 
ملی، دولت زمین را در اختیار این شرکت های تعاونی 
پیمانكاران صالحیت دار که  با  نیز  داد و شرکت ها  قرار 
قرار داد هایشان از طرف خود اداره تعاون ارائه شد قرار داد 
بستند و وارد فاز ساخت و ساز شدند و در واقع هدف 
اصلی مسكن مهر خانه دار کردن اقشار کم درآمد جامعه 

است.
حاال به واقع تمام اقشار کم در آمد جامعه خانه 

دار شدند؟
االن تعداد زیادی از شرکت های تعاونی واحد هایشان را 
تحویل داده اند یا در شرف تحویل دادن هستند. دولت با 

این طرح، کاری کرد که زمین در اختیار مردم قرار گیرد.
خب این زمین چه فایده ای دارد؟

شما برای مسكن، نیاز به  زمین دارید این زمین نیاز به 
نیروی انسانی و مواد و مصالح دارد بنابراین باید این ها را 
داشته باشی تا خانه دار شوی، حاال با توجه به شرایطی که 
بعضی از افراد داشتند دولت آمده و زمین را واگذار کرده، 
در بحث نیروی انسانی و مواد و مصالح به هر واحد 2۰ 
میلیون تومان وام داده و در واقع روی این موضوع به طور 
غیر مستقیم پول شارژ کرده که در حال حاضر قیمت تمام 
شده بعضی از شرکت های تعاونی حدود 1۰ و 11 میلیون 
است و اعضا از هم سال 86 تا االن اقساط را پرداخت 

کرده اند و فشار کم تری را هم متحمل شده اند.
ایمانشهر کجاست؟

نرسیده به فوالد شهر است.
خیلی ها در ایمانشهر خانه ساخته اند؟

آن جا حجم و فضای خوبی برای خانه سازی هست.
فقط فضا نیست، این که در کجا زندگی می کنی 

هم مهم است.
اگر خودتان  بوده اند شما هم  به طور حتم موافق  خب 

زمینی بخرید، جا و مكان را می بینید.
موافق بودن یا از سر اجبار بی خانگی به سراغ 

این خانه ها رفته اند؟
دهند  ادامه  نتوانستند  یا  نبودند  موافق  که  آن هایی  نه 

انصراف دادند.
واحد ها چند متری اند؟

با  طبیعتاً  خوب  ولی  هست  خوابه  دو  مفید،  متر   75
مشاعات مفید و غیر مفید 11۰ متر  در می آید، در سند، 
پارکینگ، انباری و مشاعات هم قید می شود ولی از لحاظ 

فضای مفید همان 75 متر است.
اقساط   پرداخت  در  قاعدتاً  هم  مردم  بعضی 

مسکن مهر ناتوانند دیگر؟
بله بعضی ضعیفند.  

چند درصد در این زمینه مشکل دارید؟
بحث  در  ما  اعضا  درصد   ۳5 تا   ۳۰ بین  می کنم  فكر 

آورده هایشان، تحت فشارند.
فکر می کنم طرح مسکن مهر برای این بوده که مردم 

خانه دار شوند اما این که کجا باشد مهم نیست؟
تمام جوانب و حاشیه ها را در نظر  ما  نه فكر نمی کنم 
گرفته ایم،  االن خود شهر فوالد شهر  سال 48 ساختش 
تصویب شده و پیش از این بیابان بوده االن هم ساخت و 

ساز شده و خیلی ها دارند از آن استفاده می کنند.

حاال چه زمانی واحد هایتان را تحویل می دهید؟
من االن 1۰1 واحد دارم که 45 واحد را تا حدود 2۰ روز 

دیگر تحویل موقت  می دهم.
سود مدیر عاملی شرکت تعاونی مسکن مهر خوب 

است؟
سودی ندارد. این ها یك سری حقوق دارد چون ما که 
کاری انجام نمی دهیم، درآمدی نداریم که سود و ضرر 

داشته باشیم.
پس چه طور بعضی ها اختالس می کنند؟

نمی دانم این را باید از آن هایی که اختالس کرده اند بپرسید 
ولی به نظر من، علتش ضعف کنترل هیأت مدیره است.

تعاونی  شرکت  در  طرح  این  که  است  چه طور 
شما رشد می کند و همین طرح در شهر دیگر به 

هیچوجه رشد ندارد؟
ببینید شرکت های تعاونی در جاهایی که بافت جمعیتی 
محدود دارند به دلیل روابط آسان تر خوب رشد می کند و 

البته به هیأت مدیره هم بستگی دارد. 
پیش  هیأتی  اآلن  مهر  مسکن  شرکت های   کار 

می رود، این طور نیست؟
از  بعضی  البته  هیأتی.  تا  مردمی  بگوییم  است  بهتر  نه، 
شرکت تعاونی ها  در کار ساخت و ساز تخصص ندارند 
و برای همین شرکت های تعاونی از اتحادیه کمك می 
گیرند و اتحادیه هم یك سری کارشناس به آن ها معرفی 

می کند.
خب فکر نمی کنید در همین کار اگر نظام مندی 
وجود داشت از ابتدا و برای تخصص هم استعالم 

می شد کار ها درست تر پیش می رفت؟
من فكر می کنم که اگر مقداری نظارت روی اجرا وجود 

داشته  باشد بهتر است.
پس نظارت روی اجرا وجود ندارد؟

نه، من می گویم نظارت کمی بیشتر باشد بهتر است.
و این نظارت توسط چه کسانی اعمال می شود؟

ما افراد متخصص کم داریم که بخواهند بیایند و نظارت 
کنند، کنترل کنند و رسیدگی نمایند در بحث عمران و 

ساخت و ساز هم طبیعتاً کم تر متخصص داریم.
شما خودتان قبل از این که وارد مسکن مهری ها 

شوید خانه داشتید؟
نه.

اآلن خانه دار شدید؟
بله.

پس واحدتان را تحویل گرفتید؟
نه، من خودم نفر آخرم.

بلوک  یاد  را  آدم  خانه ها  این  بضی ها می گویند 
شرق با آن خانه های ماشینی همشکل می اندازد، 

قبول ندارید؟
نه، من این جور فكر نمی کنم.

خب هیچ بقالی نیست که بگوید ماست من ترش 
است.

نه مطمئن باشید تمام واحد های مسكن مهر به بهترین 
شكل ساخته می شود.

جور  یک  و  شکل  یک  خانه ها  همه  باید  چرا 
باشد؟

خب اگه یك شكل نباشد که زشت تر می شود.
کلی  که  ما  سنتی  معماری  تفاسیر  این  با  پس 

گوناگونی داشته زشت است؟
این دو با هم تفاوت دارند این جا یك بافت چیز قشنگی 

در می آید.
آقای عوض پور فکر نمی کنید این طوری ما داریم 
سیستماتیک  زندگی  یک  به  را  مردم  زندگی 

خشک سوق می دهیم؟
البته  است  این جوری  شرایط   و  فضا  در حال حاضر 
این را بگویم که روی طرح مسكن مهر، خیلی زیاد کار 
کارشناسی شده، درست است که بعضی از اقتصاد دان ها 

مخالف بودند اما کارشناسان زیادی آن را تأیید کردند.
تأثیر  شما  کار  روی  چقدر  یارانه ها  هدفمندی 

گذاشته ؟  
روی نازک کاری ها تأثیر داشته است.  
اآلن مشکل عدیده شما چیست؟

ما االن یك مشكل داریم  و البته یك درخواست و تقاضا هم 
داریم  و آن هم این است که هیأت محترم دولت الیحه ای 
به مجلس بدهند که این بیمه  و مالیات را از قرارداد های ما 

حذف کرده و توسط خود دولت پرداخت شود.
بیمه و مالیات که یک چیز مسلم است می خواهید 

ندهید؟
نه، هر قراردادی 7/۰8 در صد بیمه و 12/75 درصد مالیات 
دارد که اگر معاف شود هر واحد  ۳/5 تا 4 میلیون تومان 
معاف می شود، بنابراین اگر به بیمه و مالیات نگاه ویژه 

داشته باشند کمك بزرگی به اقشار کم در آمد می شود.

اقتصاد

گفتگو

خبر
شالیزارها دیگر شالیزار نیست 

رئیس مؤسسه تحقیقات برنج کشور گفت: تغییر کاربري 
اراضي شالیزاري، مهم ترین چالش موجود در این عرصه 

است.
دکتر عباس شهدي کومله گفت: افزایش جمعیت و نیاز به 
ساخت و ساز باعث شده تا بخشي از شالیزارها در ایران 
و دنیا تغییر کاربري پیدا کنند. وي افزود: الزم است تغییر 
کاربري ها داراي شكل و تعداد معقولي باشد و در این 

راستا در نقشه راه برنج این موارد نیز دیده شده است.
شهدي کومله همچنین با اشاره به این که در حال حاضر 
6۰۰ هزار هكتار از اراضي کشور زیرکشت شالي رفته 
است که باید سعي شود طي سال هاي آینده تغییر کاربري 
در این اراضي در کمترین حد خود نگه داشته شود، 
خاطرنشان کرد: براي اجرایي شدن نقشه راه برنج، زماني 
سه تا چهار ساله پیش بیني شده است و هزینه هاي آن 
نیز توسط هر یك از دستگاه هاي مرتبط با برنج تأمین 

خواهد شد.

هدفمندي یارانه ها ناقص است 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تورم موجود در کشور 
را رو به افزایش پیش بینی کرد و گفت: حداقل ۳۰ درصد 
از تورم موجود در جامعه به علت اجرای نادرست قانون 

هدفمندکردن یارانه هاست.
فخرالدین حیدری تصریح کرد: با توجه به تحریم ها و 
فشارهایی که امروز بر کشور اعمال می شود، اقتصاد ایران 
در شرایط دشواری به  سر می برد. نماینده مردم سقز و بانه 
در مجلس شورای اسالمی افزود: اصلی ترین علت تورم 
موجود در کشور اجرای نادرست قانون هدفمندکردن 
یارانه ها بوده و در این شرایط با افزایش فشار تحریم ها، 

افزایش نرخ تورم امری بدیهی است.
 وی عدم پرداخت سهم بخش تولید و همچنین سهم 
دیگر  علل  را  دولتی  ارگان های  و  اجتماعی  بیمه های 
اجرای نادرست قانون هدفمندکردن یارانه ها برشمرد و 
یادآور شد: زمانی که قانونی ناقص اجرای شود، عواقبی 
هدفمندکردن  قانون  نادرست  اجرای  عواقب  که  دارد 

یارانه ها افزایش تورم بود.

جمعیت ایران مشخص شد
دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسكن از اتمام 
سرشماری خبر داد و اعالم کرد: جمعیت ایران بر اساس 
نتایج مقدماتی سرشماری عمومی نفوس و مسكن 75 

میلیون نفر است.
طه نورالهی از اتمام سرشماری عمومی نفوس و مسكن 
خبرداد و گفت: هم اکنون در حال جمع بندی نتایج 
سرشماری هستیم. دبیر ستاد سرشماری عمومی نفوس 
و مسكن اعالم کرد: طی روزهای 2۳ و 24 آبان ماه از 
خانوارهای غایب توسط مأموران سرشماری مرکز آمار، 
نتایج  اساس  بر  که  این  اعالم  با  سرشماری شد. وی 
مقدماتی و اولیه سرشماری، جمعیت کشورمان حدود 
75 میلیون نفر است، عنوان کرد: نتایج کامل سرشماری 
به زودی از طریق روابط عمومی مرکز آمار اعالم خواهد 
شد. نورالهی اظهار داشت: نتایج آمارگیری و سرشماری 
در تمام استان های کشور جمع آوری شده و در حال 

بارگذاری بر روی سایت مربوط است.

 نرخ صیفی جات
رو به صعود است

اگرچه قیمت انواع میوه در روزهای پایانی ماه دوم پاییز 
بازار به نسبت با ثباتی را تجربه می کند، اما قیمت انواع 
صیفی جات همچنان در نوسان است و بسیاری از انواع 
آن، افزایش 5۰ تا 15۰ تومانی را در هر کیلوگرم تجربه 

می کنند.
امسال هم عالوه بر این که تنوع میوه های زمستانی در بازار 
زیاد است، قیمت ها نیز به جز در برخی اقالم صیفی جات 
که همه ساله به طور طبیعی نوسانات قیمتی را تجربه 
می کند، بازار به نسبت باثباتی دارد و تنها در این میان 
گوجه فرنگی است که ساز مخالف می زند و قیمتی در 
نوسان دارد که البته به گفته رئیس اتحادیه مربوطه، قرار 

است ظرف 2۰ روز آینده این قیمت نیز تعدیل شود. 
گذری بر بازار صیفی جات ظرف روزهای گذشته نشانگر 
این است که هم اکنون قیمت سیب زمینی، کلم سفید، کلم 
قرمز، گوجه فرنگی، کدو حلوایی، کاهو، بادمجان و خیار با 
افزایش 5۰ تا 15۰ تومانی در هر کیلوگرم مواجه بوده است. 

دستمزدها 2 برابر مي شود
و  کارگری  های  زنی  چانه  و  مذاکرات  فصل  آغاز  با 
کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد ۹1 کارگران و 
افزایش سه درصدی نرخ تورم در تابستان امسال؛ احتمال 
تعیین حداقل مزد متفاوت از امسال تا دو برابر افزایش 

دور از انتظار نیست.
 افزایش مزد هر سال میلیون ها مشمول قانون کار و 
این که افراد شاغل در بخش ها و بنگاه های مختلف 
تولیدی و اقتصادی کشور در سال جدید به چه میزان 
افزایش حقوق خواهند داشت، موضوعی نیست که حس 
کنجكاوی کارگران را تحریك نكند. از این رو، همزمان 
با آغاز نشست ها و بررسی های کارگران، کارفرمایان و 
دولت پیرامون این موضع در ماه های پایانی هر سال، 
حداقل دستمزد به یكی از مهم ترین پیگیری ها چه در 
رسانه ها و چه برای خود مشموالن قانون کار تبدیل 

می شود.
که  افزایش حداقل دستمزد  نیز  طی سال های گذشته 
طبق پیش بینی های ماده 41 قانون کار صورت می گیرد 
دستخوش نوسانات و مصوبات مختلفی بوده است به 
نحوی که افزایش ۹ درصدی امسال دستمزد کارگران 
یكی از کم ترین افزایش ها و تجربه ها در سال های گذشته 
بوده است. منتقدان روش محاسبه نرخ تورم بانك مرکزی 
بر این اعتقادند که نرخ های اعالمی این بانك با واقعیت 

معیشت و سبد هزینه های خانوار مطابقت ندارد.

گفتگو با مدیر عامل تعاونی مسکن مهر کارگری ایمانشهر:

هدفمندی یارانه ها روی نازک کاری تأثیر گذاشته است

مدیر تأمین و توزیع آب شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:

سطح آب های زیر زمینی 12 متر پایین تر رفت
 مدیر تأمین و توزیع آب شرکت آب و فاضالب استان با اشاره 
به تأثیر خشكي زاینده رود در افت آب هاي زیرزمیني اصفهان 
گفت: در زمانی که زاینده رود جاري نیست سطح آب هاي 
زیرزمیني هم کاهش مي یابند چراکه در این چندسال اخیر که 
استان اصفهان با پدیده خشكسالي روبه رو شده سطح آب هاي 

زیرزمیني هم حدود 1۰ الي 12 متر افت داشته است.
ناصر اکبري در خصوص وضعیت چاه هاي فلمن مي گوید: 

منبع اصلي تغذیه چاه هاي فلمن بستر رودخانه زاینده رود مي باشد هنگامي که رودخانه 
زاینده رود هم خشك باشد حیات چاه هاي فلمن هم با مخاطراتي مواجه مي شود چراکه 

منابع آنها محدود مي شود.  
به گفته وی، در سال گذشته ظرفیت قابل برداشت از چاه هاي فلمن چهار هزار و 2۰۰ لیتر 
در ثانیه بود این در حالي است که در ابتداي خردادماه سال جاري این رقم به هزار و 8۰۰ لیتر 
در ثانیه کاهش یافته و متأسفانه این روند کاهش ادامه داشت تا این که در پایان شهریورماه 
در نهایت به 6۰۰ لیتر در ثانیه رسید، بنابراین چنین ارقامي بیانگر آن است که برداشت آب از 

چاه هاي فلمن در سال جاري نسبت به سال گذشته حدود 85 درصد کمتر شده است.
اکبري حدود 8۰ درصد آب هاي تولید شده طرح آبرساني اصفهان بزرگ در تابستان گذشته 

را مربوط به تصفیه خانه باباشیخعلي و 2۰ درصد باقي مانده را چاه هاي فلمن دانست.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری خبر داد:

40 مباشر، دست اندرکار  ذخیره میوه شب عید
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: 4۰ مباشر میوه، آماده خرید و ذخیره سازی سیب و 

پرتقال مورد نیاز مردم این استان در ایام نوروز هستند.
رحمان کرمی در نشست شورای اداری این سازمان از معرفی 
مباشران میوه ایام نوروز در چهارمحال و بختیاری خبر داد و 
پرتقال و 8۰۰ تن  این مباشران یك هزار و 2۰۰ تن  گفت: 
سیب مورد نیاز مردم را از استان های اصفهان و زنجان تأمین 

خواهند کرد.
کرمی خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده امسال میوه با کیفیت در بازارچه ها و 
پایگاه های عرضه میوه نوروزی توزیع خواهد شد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری با بیان این که  امسال میوه های نوروزی زودتر از هر سال توزیع 
خواهد شد، گفت: بر اساس تفاهمنامه ای که با تولیدکنندگان داخلی امضا شده ، سیب و 

پرتقال با قیمت تعیین شده در بازار توزیع می شود. 
وی با اشاره به قیمت میوه های عرضه شده در این استان، گفت: قیمت میوه ها در این ایام به 

صورت سراسری تابع قیمت وزارت صنعت، معدن و تجارت در کل کشور است. 
وی خاطرنشان کرد: بازگرداندن تمام عملیات خرده  فروشی به صاحبان اصلی آن و پیگیری 

زیرساخت  ها از جمله راهكارهای مناسب برای تنظیم بازار است.

رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی:

اهداف خصوصی سازی محقق نشد
مردم  نماینده  و  اساسی  قانون   44 اصل  کمیسیون  رئیس 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: واگذاری های بخش 
خصوصی که قسمتی از اهداف اجرای اصل 44 قانون اساسی 

بوده تا پایان سال ۹۳ پایان می یابد.
حمیدرضا فوالدگر در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 
اجرای  با  باید  دولت  افزود:  اصفهان  استان  دستباف  فرش 
باشد و در  اجرا  به  ناظر  اساسی در کشور  قانون  اصل 44 

سیاست گذاری ها نیز جویای نظرات تشكل ها باشد و از جمله سیاست هایی که در حوزه 
فرش می تواند صورت گیرد اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار برای تولیدکننده، 

کارفرما و صادرکننده است.
فوالدگر از پایان واگذاری ها به بخش خصوصی تا پایان سال 1۳۹۳ خبر داد و گفت: 
در نحوه واگذاری ها نیز اهداف محقق نشده اما واگذاری ها از نظر ساختار و حجم 

رضایت کننده است.
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که 
تصویب بهبود فضای کسب و کار این هفته در دستور کار مجلس قرار می گیرد، گفت: 
عمده هدف تعیین شده در این طرح مقررات زدایی، رفع موانع کسب و کار و توسعه 

شورای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی است. 

پیشخوان

اما و اگرهاي بزرگ ترین طرح خانه دار شدن
دولت نهم یکی از کار های شاخص خود را مبحث مسکن مهر قرار داد و هر چند عده ای معتقدند که 
این طرح شکست خورده ولی خیلی ها هم خانه هایشان را تحویل گرفتند. در مجموع آن چه این طرح را 

متمایز می کرد مشارکت مردمی است که این بار به شکلی گسترده نمود پیدا کرده است.
سعید عوض پور مدیر عامل تعاونی مسکن مهر کارگری ایمانشهر، یکی از همان تعاونی هاست که اآلن 
درگیر خانه سازی است و تا چند وقت دیگر نیز اعضای تعاونی اش خانه دار می شوند و می توان گفت 

که به موفقیتی نسبی در این حوزه دست یافته است.
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الدن سلطانی

ایراني  سفره  غذاهاي  روزها  این 
رنگ هاي متفاوتي پیدا کرده اما عطر و بوي غذاهاي 

سنتي ایراني را ندارد.
سفره یكی از مهم ترین ویژگی های فرهنگی ایران است. این 
واژه به هیچ زبان دیگر ترجمه  پذیر نیست، سفره ای که بر 
زمین پهن می شود، نماد خود زمین است. یاد آن روزگار 
بخیر وقتي همه خانواده ها دور سفره مي نشستند تا چشم 
کار مي کرد برنج زعفراني، خورشت قیمه، قورمه سبزي، 
عطرشان  که  دیدیم  مي  را  دیگري  و...غذاهاي  آبگوشت 
اشتهاي هر فردي را باز مي کرد و به بیاني براي خوردن 
 این غذاها همه لحظه شماري مي کردند. مي گفتند: هیچ 

دست پختي، دست پخت ایراني نمي شود.
ورود تغذیه بیگانه در سفره ایراني

در  نوع خود،  دارد که در  قرار  ایرانی چیزهایی  بر سفره 
بین همه فرهنگ ها بیگانه است. یادمان مي آید وقتي به 
خواستگاري دختري مي رفتند این که وي آشپزي  بلد است 
یا نه و این که دست پخت خوبي دارد یا نه جزو سئواالت 
خانواده پسر و حتي خود پسر بود. مي گفتند: دست پختش 
اب و رنگ دارد چون به دست پخت مادرش رفته است.
این جمالت نشانگر آن است که سفره سنتي بسیار نزد 
ایرانیان با اهمیت است. هنوز هم در میهماني  ها وقتي غذاي 
را  نگاه ها  قرار مي گیرد همه  بر سر سفره  کدبانوي خانه 
به خود جلب مي کند. اما چرا همیشه عطر این غذاها در 
فضاي خانه نمي پیچد؟ البته نمي توان از خانم هاي کدبانوي 
ایراني ایراد گرفت چراکه بارها دیده مي شود همان غذاهاي 
خوشمزه سرسفره ها گذاشته مي شود اما برخي اعضاي 
 خانواده به ویژه  بچه ها ترجیح مي دهند از فست فودها 

استفاده کنند.

تغییر  ایراني  ذائقه  چرا 
کرده است؟

چه   ... و  وکالباس  سوسیس  خوردن  مگر 
لذتي دارد؟ جالب اینجاست هر از چندگاهي 
افراد به ویژه جوانان و نوجوانان که هوس 
سراغ  به  مي کنند  را  ایراني  غذاي  خوردن 
رستوران ها و سفره خانه هاي سنتي مي روند 
بلكه  نیستند  بار در جمع خانواده  این  البته 
در جمع دوستان این فضا و غذاي سنتي را 
تجربه مي کنند. برخي مي گویند: این فست 
معمول  طور  به  فرنگي  غذاهاي  و  فودها 

ذائقه ایرانیان در خارج از منزل است اما بررسي ها نشان 
 مي دهد که سفره هاي ایرانیان در منزل رنگ فرنگي پیدا 

کرده است.
به نام سوسیس و کالباس چه مي خوریم؟

سوسیس توسط سومریان در ۳۰۰۰ سال قـبل از مـیـالد 
کهن  فرانسـوی  واژه  از  سوسیس  گـردیــد.  ابـداع 

»saussich« که خود از واژه التـیـن»salsus« به مـعـنی 
کــالباس  اسـت.  آمـده  پـدیـد  شده،  گـرفته  زده  نمك 
)kielbasa( در واقــــع یـك نـوع سـوسیـس لهستانی 
می باشد، که در ایران به تمام سـوسیس های حجیـمـی کـــه 
اغلب به طور سرد مصرف می گردند، اطالق می گردد. یك 
کارشناس بهداشت محیط گفت: با این که سرانه مصرف 
سوسیس و کالباس در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی 

و توسعه یافته بسیار پایین تر است اما نباید از کنار 
مصرف روزانه حدود 1۰ میلیون پرس غذاهایی که 
با این دو محصول آماده می شوند، ساده گذشت. 
محمد جعفرپور افزود: روند طی شده نشان می دهد 
به  که  انتقاداتی  با  یا  کالباس  و  مصرف سوسیس 
دو  این  کامل  و حذف  منع مصرف  معمول  طور 
محصول از سبد غذایی را هدف می گیرند، مواجه 
شده که نتیجه بخش نبوده و یا در بسیاری از موارد 
بی توجهی به مسائل تولید و مصرف را در بر داشته 
است. وي خاطرنشان کرد: بررسی اشكاالتی که در 
تولید این محصوالت وجود دارد می تواند تصمیم 
انتخاب گزینه های مناسب را تسهیل نماید.  برای 
خمیر مرغ یكی از این اشكاالت است، استفاده از 
خمیر مرغ به جهت کیفیت بسیار پایین این ماده 
اولیه نسبت به گوشت تنها در محصوالت معدود 
)بیشتر محصوالت ارزان قیمت با درصد گوشت 
کوچك  کارخانه های  در  و  درصد(   از 5۰  کمتر 
که به نام و شهرت تجاری خود اهمیت چندانی 
نمی دهند انجام می شود. این کارشناس بهداشت 
که  است  این  تلخ  واقعیت  کرد:  تصریح  محیط 
متأسفانه این محصوالت بی کیفیت بخش بزرگی از 
بازار سوسیس و کالباس کشور را تشكیل می دهند. 
تكنولوژی دستگاه استخوان گیر )دستگاه تولید خمیر 
مرغ( بر این اساس است که مرغ را با پوست و استخوان له 
می کنند و تحت فشار شدید قرار می دهند تا این که گوشت 
به فاز مایع درآید. در این هنگام مخلوط تحت فشار را 
در معرض یك فیلتر قرار داده تا گوشت مایع شده از آن 
رد شود و به این ترتیب گوشت را به طریق مكانیكی از 

استخوان و پوست جدا کرده اند.

جامعه
قهوه خانه ها از شمول آئین نامه اجرایي قانون جامع کنترل و خبر

مبارزه با دخانیات خارج شدند 
بر اساس ماده 7 آئین نامه اجرایي قانون جامع کنترل و 
مبارزه ملي با دخانیات و به منظور حفظ سالمت عمومي به 
ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلي دود محصوالت 
ممنوع  عمومي  اماکن  در  مواد  این  استعمال  دخاني، 
 است که با توجه به خروج قهوه خانه ها از شمول این 
آئین نامه،  استعمال مواد دخاني در قهوه خانه ها از این پس 

مجاز خواهد بود. 
وزیران  ایسنا،  درمان«  و  »بهداشت  گزارش سرویس  به 
عضو کمیسیون امور اجتماعي و دولت الكترونیك بنا به 
پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به 

 استناد ماده 18 قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانیات، 
با  ملي  مبارزه  و  کنترل  جامع  قانون  اجرایي  نامه  آئین 

دخانیات را اصالح کرد. 
بر اساس این مصوبه، قهوه خانه ها از شمول آئین نامه 
با دخانیات خارج  مبارزه  قانون جامع کنترل و  اجرایي 

شدند. 
یادآور مي شود که براساس ماده 8 قانون جامع کنترل و 

مبارزه ملي با دخانیات، اماکن عمومي به مكان هایي گفته 
مي شود که مورد استفاده و مراجعه جمعي یا عموم مردم 
است. این اماکن شامل اماکن متبرکه دیني، بیمارستان ها، 
درمانگاه ها، سالن هاي نمایش، سینماها، فضاهاي عمومي 
مهمانخانه ها و مهمانسراها و میهمانپذیرها، خوراک سراها 
)رستوران ها(،  قهوه خانه ها، کارخانجات، گنجینه ها )موزه ها(، 
پایانه هاي مسافربري، فروشگاه هاي بزرگ، اماکن فرهنگي، 

اماکن ورزشي، کتابخانه هاي عمومي، مدارس، دانشگاه ها و 
مراکز آموزشي و پژوهشي، وسایل نقلیه عمومي، مؤسسات 
و سازمان هاي دولتي و عمومي، نهادهاي انقالب اسالمي، 

بانك ها و شهرداري ها و هر نوع مرکز و محل 
جمعي دیگر مي شود که براساس مصوبه 
جدید دولت قهوه خانه ها از این فهرست 

حذف مي شوند. 
اطالع رساني  پایگاه  گزارش  براساس 
دولت، این مصوبه پس از تأیید رئیس 
رحیمي،  محمدرضا  سوي  از  جمهور، 

معاون اول رئیس جمهور براي اجرا ابالغ 
شده است. 

کشف چند آشپزخانه غیربهداشتي در مکه 
ــف چندین  ــه از کش ــه مكرم ــهرداری مك ــئوالن ش مس
ــرای حجاج  ــتی ب ــذای غیر بهداش ــه طبخ غ ــل تهی  مح

خبر دادند.
ــه صورت غیر  ــالف قانون و ب ــپزخانه ها بر خ ــن آش ای
ــدام به  ــت اق ــتن گواهی بهداش ــتی و بدون داش بهداش
ــات طوافه می کردند.  ــت و پز برای حجاج و مؤسس پخ
ــهردار منطقه الشوقیه مكه مكرمه تأکید کرد: شهرداری  ش

ــاره متخلفان را به  ــتورالعمل ها درب ــگیرانه و اجرای قوانین و دس ــام تدابیر پیش تم
ــرزده و  ــاده گفت: در جریان بازدید س ــت. مهاب بن مصطفی عب ــد گرف کار خواه
ــهرداری، مقادیر زیادی غذاهای غیر بهداشتی که به شیوه های  ــان ش ناگهانی بازرس
ــف و ضبط شد و بر این  ــته بندی شده بود، کش ــتی بس ــتاندارد و غیر بهداش غیر اس
اساس، 2۹۰ جعبه حاوی مرغ، روغن، ادویه و آب میوه و بیش از 14۰ بسته سبزی، 
ــت  ــی جات، میوه و آرد، دو هزار کیلو برنج، 6۰۰ کیلوگرم گوش ادویه جات، ترش
ــتاندارد و غیر بهداشتی و ۹5۰ گالون آب زمزم  ــكوک و ۹5 قطعه ظرف غیر اس مش
تقلبی کشف شد. گفتنی است که آشپزخانه های مرکزی زائران ایرانی از مجهزترین 
ــپزخانه های مكه مكرمه بوده که زیر نظر سازمان حج و زیارت و هیأت پزشكی   آش

فعالیت می کنند.

اصفهان، شعبه ای از سازمان ملل می شود
ــهردار اصفهان با بیان این که پروژه سالن سران، شاهرگ  ش
حیاتی اصفهان است، گفت: با برگزاری اجالس غیر متعهدها 
در آبان ماه سال آینده در اصفهان، این شهر شعبه ای از سازمان 

ملل در قلب آسیا می شود.
ــقائیان نژاد در جریان بازدید خبرنگاران از  ــید مرتضی س س
ساخت  پروژه اجالس، اظهار داشت: برگزاری این اجالس 
ــالم،  در اصفهان عالوه بر تثبیت پایتخت فرهنگی جهان اس

جهشی بزرگ را در بسیاری از زمینه ها از جمله گردشگری، اشتغال و جذب سرمایه در 
این کالنشهر در پی دارد. سقائیان نژاد  با اشاره به این که اعتبار و منزلت شهر اصفهان با 
برگزاری کنفرانس های بین المللی در این شهر افزایش می یابد، ادامه داد: با برگزاری اجالس 
غیر متعهدها، اقتصاد شهر دگرگون می شود و گسترش صنعت توریسم، رونق اقتصادی 
و اجتماعی نیز فراهم می شود. وی با بیان این که با احداث این مجموعه سالن ها، اصفهان 
شعبه ای از سازمان ملل در قلب آسیا برای سرویس دهی به 2۰۰ کشور دنیا می شود، افزود: 
ــت و گردشگر می شود و به دنبال آن رویدادهای  این رخداد مهم منجر به جذب توریس
فرهنگی متعددی در اصفهان رخ می دهد. وی بیان داشت: همچنین باید نیروهای انسانی 
برای میزبانی از سران 16۰ کشور تربیت شوند. به گفته شهردار اصفهان، مدیریت شهری 

سعی دارد این طرح عظیم را تا پایان شهریورماه سال آینده به بهره برداری برساند.

۳۶۵ نفر در حوادث رانندگی کشته شدند
زاینده رود

ــكی قانونی طی هفت ماهه اول امسال،  بنابر آمار پزش
ــتان  ــهری اس ــر در حوادث رانندگی معابر درون ش ۳65 نف

اصفهان جان باختند.
ــتان اصفهان ضمن بیان  رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي اس
این مطلب گفت: این تعداد 28 نفر کمتر از مدت مشابه سال 
گذشته بوده است. سرهنگ غالمي افزود: از این۳65  نفر جان 

ــد. وی اذعان داشت:  در واقع میزان  ــهر اصفهان می باش باخته، 165 نفر مربوط به کالنش
تلفات ناشی از حوادث رانندگی درون شهری استان اصفهان در هفت ماهه اول سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7/1 درصد کاهش یافته است. وي درپاسخ به این سئوال 
ــتر تصادفات در کدام خیابان هاي اصفهان رخ داده است، تصریح کرد: خیابان های  که بیش
آتشگاه، زینبیه، جی، پروین، اتوبان شهید چمران، بزرگراه شهید دستجردی و امام خمینی 
بیشترین تصادفات را داشته است.  سرهنگ غالمي خاطرنشان کرد: با توجه به اجرای قانون 
جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی و طرح های انضباط ترافیكی درصدد هستیم روند 
کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی درون شهری را هرچه بیشتر دنبال کنیم. همچنین 
در آینده ای نزدیك و با برنامه ریزی های انجام شده و تعامل و همكاری با معاونت حمل و 

نقل ترافیك شهرداری اصفهان، تصادفات بزرگراهی و شریانی کنترل می شود.

تلنگر

حوادث

غذاهاي سنتي کمتر در سفره ما دیده مي شود

ورود بي رحمانه
فرهنگ فرنگي
به سفره ایراني

با تصویب دولت؛ 

قلیان آزاد شد  طرح جامع ناژوان 
تهیه  مي شود

 5۰ که  این  اعالم  با  ناژوان  ساماندهي  طرح  مدیر 
 درصد طرح جامع ناژوان آماده شده است، تأکید کرد: 
مهم ترین هدف از تهیه طرح جامع ناژوان، حفاظت از 

محیط زیست این منطقه است.
قسمت  گفت:  مطلب  این  بیان  با  ساکتي   غالمرضا 
عمده اي از کاربري منطقه ناژوان کشاورزي و باغات 
است که در طرح جامع ناژوان به حفظ و حراست 

باغات و فضاي سبز تأکید شده است.
وي با بیان این که مسیرهاي ویژه براي عبور دوچرخه 
در این طرح پیش بیني شده است، افزود: حفاظت 
است چرا  نظر  مد  ناژوان در طرح  اطراف  معابر  از 
که اراضي محدوده ناژوان به دلیل دارا بودن پوشش 
از آن، جاذبه بسیار زیادي را  سبز و عبور رودخانه 
فراغت،  اوقات  گذران  زمینه  در  شهروندان  براي 
است.  کرده  فراهم  ورزش  و  روي  پیاده  تفریح، 
ناژوان  محدوده  کرد:  تصریح  ناژوان  طرح  مدیر 
شهر  هواي  آلودگي  کاهش  در  مؤثري  نقش  نیز 
 اصفهان دارد به طوري که ریه تنفسي شهر محسوب 
مي شود، از این رو در طرح جامع ناژوان براساس 
حفاظت از زیست محیط این منطقه تهیه مي شود. 

دانش آموزان زیر پوشش 
طرح سباح قرار گرفتند

وزیر آموزش  و پرورش گفت: سال گذشته بیش از ۹۰ 
درصد دانش  آموزان پایه سوم دوره ابتدایی در طرح 

سباح )آموزش شنا( شرکت کردند.
به نقل از  روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، 
حمیدرضا حاجی بابایی در مراسم گشایش نخستین 
دوره آموزش طناب زنی )طناورز( و دومین دوره طرح 
سباح که در سالن قهرمانی شنای مجموعه ورزشی 
آزادی برگزار شد، افزود: ورزش در آموزش و پرورش، 
ریشه و اساس ورزش همگانی و قهرمانی کشور است 
که با قدرت در حال انجام است. وی با اعالم این که 
شمار معلمان ورزش هم  اکنون از 12 هزار نفر به 27 
باید به سمتی  هزار نفر رسیده است، اظهار داشت: 
حرکت کنیم که این تعداد به 6۰ هزار نفر برسد. وزیر 
آموزش و پرورش گفت: برای نخستین بار در سال 
گذشته 2۰ هزار جلد کتاب راهنمای معلم تربیت بدنی 
چاپ و توزیع شده است. وی افزود: تعداد مدارس 
ورزش از 5۰ مدرسه به 6۰۰ مدرسه در سال جاری 
افزایش یافته و در ۹ رشته ورزشی 25 هزار دانش آموز 

زیر پوشش قرار گرفتند. 

گزارش

پارک بانوان شهرکرد به طور کامل برای استفاده بانوان محصور و 
مناسب سازی نشده است.

ــبز  ــتفاده از فضاهای س پارک بانوان با هدف آرامش زنان در اس
ــود و اداره تمام امور در بوستان  و دیگر فعالیت ها ساخته می ش
ــود. زمین های ورزشی سرپوشیده و  ــط بانوان انجام می ش توس
ــواری، آمفی تئاتر،  ــرباز، سالن همایش ها، پیست دوچرخه س س
ــاده روی، بازارچه های  ــیر پی ــتخر کودکان، مس محل بازی و اس
ــاپ و ... از امكانات پارک های  خوداشتغالی، رستوران، کافی ش
ــت. پارک بانوان با هدف راحتی و آسایش بانوان  بانوان مدرن اس
ساخته می شود و نكته مهم و ضروری هر پارک بانوان این است 

ــط حصار غیر قابل دید محصور شده باشد تا  که این پارک توس
بانوان دغدغه ای برای حفظ شئونات اسالمی خود نداشته باشند. 
اما در این میان ضروری ترین عامل مهم در احداث پارک بانوان 
شهرکرد لحاظ نشده و این امر موجب نارضایتی مادران و دختران 
ــت. حصاری که پارک بانوان شهرکرد را در  ــده اس ــهر ش این ش
برگرفته از دیوارهای پیش ساخته است که مناسب استفاده برای 
ــتن دید از بین  ــت. کوتاه بودن دیواره و داش این پارک نبوده اس
ــكل اصلی حصار پارک بانوان شهرکرد است. ارتفاع  دیوارها مش
دیوارهای این بوستان بسیار کوتاه بوده و این کوتاه بودن دیوارها 
ــود که   ساختمان های دورتا دور پارک که در حال  موجب می ش

ساخت هستند به این محوطه دید داشته باشند.
یكی از بانوان حاضر در این پارک اظهار داشت: این پارک خوب 
است اما مشكلی که دارد این است که بانوان در این پارک امنیت 
ــدارد. این پارک فاقد نگهبان بوده و دیوارهای آن هم هیچگونه  ن
ــتان  ــبز و پارک های اس ــد. مدیر عامل فضای س ــی ندارن حفاظ
ــتای حل مشكالت بوستان بانوان  چهارمحال و بختیاری در راس
بیان داشت: طراحی اصلی دیوارهای این بوستان در فاز دوم این 
ــتان دیده شده و هماهنگی الزم در راستای ایجاد امنیت این  بوس
ــتان با نیروی انتظامی استان صورت گرفته است. حمید فتح  بوس
اللهی عنوان کرد: طراحی فضای سبز این مجموعه خود به عنوان 

ــوب می شود که در سال آینده مشكل  یك حفاظ از داخل محس
حفاظ دیواره این بوستان برطرف می شود. وی با اشاره به این که 
در فاز دوم طراحی شده مجتمع شهر بانو، استخر سرپوشیده ویژه 
ــالن سر پوشیده در نظر گرفته شده است بیان داشت:  بانوان و س
ــت. مدیرعامل  ــرای تكمیل فاز دوم، ۳/5 میلیارد تومان نیاز اس ب
فضای سبز و پارک های شهرکرد یادآور شد: برای این مجتمع یك 
ــاختمان مدیریت در راستای نظارت بیشتر در نظر گرفته شده  س
است. وی عنوان کرد: این مجموعه ورزشی در 8۳ هزار متر مربع 
در نظر گرفته شده و بوستان بانوان در 4۰ هزار متر مربع آماده و 

به بهره برداری رسیده است.

برخي مي گویند: 
این فست فودها 
و غذاهاي فرنگي 

به طور معمول 
ذائقه ایرانیان 

در خارج از منزل 
است اما بررسي ها 
نشان مي دهد که 

سفره هاي ایرانیان 
در منزل رنگ 

فرنگي پیدا کرده 
است

اختالف خانوادگی 
منجر به قتل شد 

زاینده رود
برادري که بر اثر اختالفات خانوادگي اقدام به قتل 
خواهر خود کرده بود توسط کارآگاهان جنایي پلیس 

آگاهي دستگیر شد. 
سرهنگ حسین حسین زاده رئیس پلیس آگاهي استان 
اصفهان اظهار داشت: در پي وقوع یك فقره قتل در 
یكي از مناطق شهر اصفهان، موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار اداره مبارزه با جرایم جنایي پلیس آگاهي 
قرار گرفت. وي افزود: اکیپي از کارآگاهان جنایي پلیس 
آگاهي با هماهنگي بازپرس ویژه قتل به محل وقوع 
اعزام شدند. این مقام مسئول تصریح کرد: جسد متعلق 
به زني جوان بود که با ۳5 ضربه چاقو به نقاط مختلف 
بدن از پاي درآمده بود. رئیس پلیس آگاهي استان با بیان 
این که در تحقیقات اولیه مشخص شد مقتوله با خانواده 
خود داراي اختالفات قبلي بوده گفت: کارآگاهان در 
اولین قدم به تحقیق از خانواده مقتوله پرداختند و در این 
راستا سرنخ هایي از قاتل که کسي جز برادر وي نبود 
به دست آوردند. این مقام انتظامي ادامه داد: با کشف 
سرنخ هاي مذکور اکیپي ویژه از مأموران در عملیاتي 
غافلگیر کننده قاتل را دستگیر و به آگاهي انتقال دادند. 
وي در ادامه افزود: در بازجویي هاي اولیه از متهم، وي 
که هرگونه بزه انتسابي را انكار مي نمود پس از رویارویي 
با اسناد و ادله مستدل به قتل خواهر خود با انگیزه 

اختالفات خانوادگي قبلي اقرار کرد. 

دستگیري شرور سابقه دار 
با لباس زنانه 

شهرستان  انتظامي  فرماندهي  مأموران  تالش   با 
خمیني شهر استان اصفهان یك شرور سابقه دار که با 
ایجاد رعب و وحشت براي مردم نظم و امنیت شهر را 
برهم زده بود، در حالي که قصد داشت با پوشش زنانه 

از دست مأموران فرار کند دستگیر شد. 
سرهنگ حسن یاردوستي فرمانده انتظامي شهرستان 
خمیني شهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در پي 
تماس تلفني شهروندان با مرکز فوریت هاي پلیسي 
11۰ مبني بر ایجاد شرارت، رعب و وحشت و برهم 
زدن نظم و امنیت در یكي از محالت توسط فردي به نام 
قاسم - د، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت 

عمومي این فرماندهي قرار گرفت. 
وي افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد 
که فرد مذکور یكي از افراد شرور شهرستان است که 
چندین فقره سابقه کیفري و مزاحمت براي مردم در 
پرونده وي وجود دارد. این مقام مسئول عنوان داشت: 
شهرستان،  عمومي  امنیت  پلیس  مأموران  بالفاصله 
شناسایي و دستگیري وي را در دستور کار خود قرار 
داده و توانستند با کارهاي ویژه پلیسي، محل اختفاء متهم 
را شناسایي کنند. فرمانده انتظامي شهرستان تصریح کرد: 
مأموران پس از شناسایي مخفیگاه متهم با هماهنگي مقام 
قضایي به محل اعزام و متهم را در حالي که قصد داشت 
با استفاده از چادر زنانه اقدام به فرار از دست مأموران 

کند دستگیر کردند. 

بر اساس شواهد؛

پارک بانوان شهرکرد مناسب سازی نشده است

چگونه ذائقه فرنگي ایرانیان را تغییر دهیم؟
یک کارشناس تغذیه با اشاره به تعریف فست فود اظهار کرد: فست فود غذایی است که بسیار سریع آماده می شود و در دنیای امروز که سرعت و تالش 
حرف اول را می زند سبب شده خانواده ها و به ویژه مادران زمان کم تری را در آشپزخانه بگذارند و به همین دلیل با گرایش به ساندویچ یا پیتزا که ظاهر 
زیبا و خوشمزه ای دارد، سعی می کنند خود را سیر کنند. علی شعبانی تصریح کرد: باید با راه اندازی پر رنگ و مجدد مکان هایی که در آن غذای سنتی تهیه 
می شود با رشد قارچ گونه فست فود مقابله کرد. وی با بیان این که عدم مصرف فست فود نیازمند فرهنگ سازی و اطالع رسانی دارد اظهار کرد: با فرهنگ 

سازی و اطالع رسانی از طریق رادیو و تلویزیون می توان به اقشار مختلفی در سطح جامعه نسبت به اثرات مضر و بد غذاهای آماده هشدار داد.
این کارشناس تأکید کرد: بهتر است جوانان و نوجوانان ارزش واقعی غذاهای خانگی که در نهایت سالمت و پاکیزگی با حفظ ارزش غذایی آماده می شود را 

بدانند و خود را اسیر غذاهای کذایی که با روغن فراوان تهیه می شود نکنند.
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روزنامه نگاري،  پیشكسوت  قندي  حسین 
متولد اسفند 1۳۳۰ در سبزوار و بزرگ شده 
تهران است؛ به گفته خودش 15 یا 16 سال 
کرد  شروع  احساس  بیان  براي  که  داشت 
به سرودن یك شعر درباره زلزله اي که در 
از روستاهاي خراسان، خرابي زیادي  یكي 
 به بار آورد و عده زیادي هم در آن کشته

 شدند. 
براي  وقتي  و  گرفت  دیپلم   1۳4۹ سال 
کرد،  شرکت  دانشگاه  کنكور  در  دوم  بار 
و  انگلیسي  ادبیات  و  زبان  رشته  دو  در 
ارتباطات  علوم  دانشكده  روزنامه نگاري 
را  روزنامه نگاري  و  شد  قبول  اجتماعي 
انتخاب کرد. قبل از دانشگاه در یك گروه 
تحقیقاتي که همان زمان تشكیل شد و قرار 
بود مطالب روزنامه کیهان را از سال شروع 
به   )1۳4۹( سال  تا   )1۳21( روزنامه  این 
صورت کوتاه و خالصه چاپ و منتشر کند، 
کار و خالصه کردن سرمقاله ها  به  مشغول 
گفته  به  که  بود  شده  گذاشته  او  برعهده 
خودش این دوره خیلي به وي کمك کرد؛ 
چرا که در باز شدن ذهنیت روزنامه نگارانه 

و راه افتادن قلمش بسیار مؤثر بود.
 )  1۳51( دوره  آن  اتمام  از  بعد  درست 
نشریه اي  چاپ  به  تصمیم  کیهان  موسسه 
گرفت  اروپا(  و  آمریكا   ( قاره  دو  براي 
گروه  همان  را  هوایي  کیهان  شد  قرار  و 
اولین  سال  همان  بیاورد.  در  تحقیقاتي 
با  عدل  حسین  سردبیري  به  آن  شماره 
همكاري سایر اعضا درآمد و قندي معاون 
سردبیر شد و عالوه بر آن، مسئولیت بخش 
گذاشته او  عهده  به  نیز  نشریه   سیاسي 

 شد. 
خبر،  مثل  حرفه اي اش  نوشته هاي  اولین 
هوایي  کیهان  نشریه  براي  مقاله  و  گزارش 
بود. کار و مسئولیتش در کیهان هوایي ادامه 
داشت تا این که به وي گفته شد مي تواند در 
خود کیهان هم کمك کند. پس از این جریان 
او بعد از ظهرها به تحریریه روزنامه کیهان 
شهرستان ها،  قسمت  در  مدتي  و  مي رفت 
زماني در بخش فرهنگي، بعد اقتصادي و... 
این رویه ادامه داشت تا زمان خدمتش فرا 
رسید ) 1۳54( پس از آن دوباره به کیهان 

برگشت. 
به  خدمت  دوره  اتمام  از  بعد   56 سال 
آمریكا رفت و در رشته مدیریت بین الملل، 
کارشناسي ارشد گرفت و سال 58 به ایران 
سال  تا  هوایي  کیهان  به  البته  و  بازگشت 

 .1۳72
روزنامه هاي  در  ایران  به  بازگشت  از  بعد 
باألخره  و  انتخاب،...  اخبار،  ابرار،  کیهان، 
به  مشغول  مختلفي  سمت هاي  در  جام جم 

کار نویسندگي و ایفاي مسئولیت شد. 
اولین مطلبي که وي نوشته، سرمقاله اي بود 
کیهان  براي  که  هند  و  ایران  روابط  درباره 

هوایي نوشت )1۳51(. 
از جمله آثار قندي به کتاب روزنامه نگاري 
نوین و مقاله نویسي در مطبوعات مي توان 

روزنامه نگاري تخصصي  کرد،  کتاب  اشاره 
تجربه  و  تدریس  سال  چندین  حاصل  هم 
درک  در  مؤثري  گام  که  اوست  حرفه اي 
مطبوعات تخصصي،  از  مقدماتي  و  پایه اي 
براي  ثمربخش  فعالیت  و  انتشار  نحوه 
خصوص  به  و  ارتباطات  دانش پژوهان 

روزنامه نگاران است. 
از  تاریخچه اي  دربرگیرنده  کتاب  این 
ایران،  و  جهان  در  تخصصي  مطبوعات 
شكل،  مطبوعات،  اینگونه  معنایي  گستره 
زمینه  در  موجود  محتواي  و  قالب ها 
روزنامه نگاري و انتشار نشریه است. قندي 
کتاب  این  دو هدف  برآورده شدن  به دنبال 
دانش  ارتقاء  تألیف کرده است، نخست  را 
تخصصي روزنامه نگاران و دوم توجه بیش 
به عنوان  نشریات  اقتصاد  مقوله  به  پیش  از 

یكي از عوامل ماندگاري مطبوعات. 
گزارش  روزنامه نگاري، شش  در  تخیل  اما 
تجربیات  حاصل  هم  سفرنامه  یك  و 
تخیل،  نقش  درباره  قندي است که  حسین 
ذهني  خالقیت  و  پردازانه  داستان  ذهنیت 
در روزنامه نگاري سخن گفته و بر آن است 
تا فنون پرورش خالقیت ذهني و تخیل را 
از  آموزش دهد. همچنین نمونه هایي عیني 
روزنامه نگاري متخیل از مطبوعات جهان و 
شده  درج  کتاب  در  نویسنده  گزارش هاي 

است.
وحدت  عامل  مطبوعات،  ادبیات  مقاالت 
و  علم  روزنامه نگاري،  آموزش  ملي، 
شناخت،  باید  را  تصویر  و  واژه  تجربه؛ 
کاریكاتورهاي  ثانیه ها،  و  مرزها  فراسوي 
عنوان شده قندي  آثار  از جمله   خبري هم 

 است. 
و  اخالق  درباره  روزنامه نگاري  استاد  این 
که  شخصي  است:  معتقد  رسانه اي  رفتار 
خود  مي شود،  روزنامه نگاري  حرفه  وارد 
به خود پایبند اصول و قواعدي مي شود که 
قابل  فرد  براي  کاري  اخالق  آن  اتكاي  به 
تعریف خواهد بود. در شغل روزنامه نگاري 
و مطبوعات افراد باید با اصول کاري آشنا 
این  به  پا  اصول،  آن  پذیرفتن  با  و  باشند 

عرصه بگذارند.
و  روزنامه نگاري  اصول  قندي،  اعتقاد  به 
نگارش سبك هاي مختلف آن از قبیل مقاله 
و گزارش است که رفتار و اخالق رسانه  اي 
مواقع  برخي  در  اما  مي دهد  شكل  را 
مطبوعات و رسانه هایي وجود دارند که این 
عالیق  توسط  مجدد  بازتعریفي  با  را  رفتار 
در  و  مي دهند  تغییر  خود،  خواسته هاي  و 
نهایت شاهد نقض اخالق رسانه اي هستیم 
که به واسطه آن در پاره اي از اوقات حرمت 
افراد نیز زیر سئوال مي رود. او درباره ارتباط 

هم  رسانه  اي  اخالق  و  افراد  حرمت  حفظ 
مي گوید رسانه ها مي توانند با تكیه بر رفتار 
اطالع رساني  و  آگاهي  حوزه  در  حرفه اي 
قدم بگذارند، در حالي که مي توانند با رفتن 
موجب  اصلي  متن  از  دوري  و  حاشیه  به 
از جامعه شوند  بخشي  یا  و  افراد  ناراحتي 
که اصوالً این شیوه فعالیت به دور از اخالق 

حرفه اي کار رسانه است. 
قنـــدي،  نگارش  کننـــدگان  گفتــه  به 
حرمت  با  مستقیم  طور  به  روزنامه نگاري 

به  و حفظ حرمت  هستند  ارتباط  در  افراد 
و  دارد  بستگي  نگارش روزنامه نگاران  نوع 
در این حوزه باید از آگاهي روزنامه نگاران 
روزنامه نگاري  حرفه اي  اصول  به  نسبت 
اصول  با  که  روزنامه نگاري  زیرا  مطلع شد 
آشنا باشد، هیچ گاه خدایي ناکرده شخصي 

را مورد اتهام قرار نمي دهد. 
در  را  قندي  حسین  مهارت  ویژه ترین 
مطالب  براي  مناسب  تیترهاي  انتخاب 

مطبوعاتي مي دانند. 

خرید کتاب به عنوان یكی از مایحتاج زندگی روزمره، 
هنوز برای بسیاری از مردم جا نیفتاده و خیلی ها تصور 
می کنند کار خرید کتاب وظیفه نهادهای مختلف 
فرهنگی است و برای همین، هزینه ای را برای خرید 

کتاب کنار نمی گذارند.
بین عموم مردم جامعه هنوز  این موضوع در  البته 
به طور دقیق جا نیفتاده و خیلی ها فكر می کنند باید 
اختیار  در  و  کند  تهیه  را  وسیله)کتاب(  این  کسی 
خوانندگان قرار دهد. شاید این تصور نادرست به 
دلیل فعالیت کتابخانه های عمومی در جامعه باشد که 
با مبلغ ناچیزی که به عنوان حق عضویت از اعضا 
می گیرند در طول سال به آنها خدمات رایگان در 

بخش کتاب ارائه می دهند، اما اگر قرار باشد همه 
کتابخانه های  طریق  از  مردم  مطالعاتی  نیازهای 
عمومی تأمین شود و دیگر نیازی به خرید کتاب از 
کتابفروشی ها نباشد، آن موقع دیگر نمی توان توقع 
داشت که چرخه نشر در کشور روان بچرخد و کتاب 
هم مانند بقیه کاالی فرهنگی برای خود خریدارانی 

داشته باشد.
نهادهای  برخی  سوی  از  کتاب  خرید  چند  هر 
برای  عمومی  کتابخانه های  نهاد  جمله  از  فرهنگی 
تا  کشور  سراسر  عمومی  کتابخانه های  در  توزیع 
حدودی به عرضه کتاب از سوی ناشران فعال در 
این زمینه کمك می کنند، اما این نوع خریدها تمام 

انتظار ناشران برای عرضه کتاب های چاپ شده شان 
را برآورده نمی کند.

بازار قابل قبول در بخش کتاب، داشتن مشتری های 
بتواند  ناشر  تا  است  مختلف  حوزه های  در  ثابت 
بازار  این  بر حسب تقاضاهای معین و موجود در 
سرمایه گذاری کند و بداند در چه فصلی چه میزان 
و چه نوع مخاطبانی در انتظار کتاب های گوناگون 
است. اگر یك ناشر برآوردی از مشتری های خود 
در فصل های مختلف نداشته باشد و نتواند به آمار 
مشخصی تكیه کند، بی گمان دچار سردرگمی در 
را  آن  منفی  نتیجه  که  آشفته خواهد شد  بازار  این 
می توان در کیفیت پایین کتاب های چاپ شده توسط 

این ناشر و بالتكلیفی این کتاب ها در بازار نا متعادل 
کتاب دید. اکنون این وضعیت با شكل های مختلف 
بر بازار آشفته کتاب در ایران حاکم است و تا زمانی 
که برای این مسأله فكر اساسی نشود، نمی توان انتظار 
پیشرفت در این صنعت را داشت. نتیجه آن رکود در 
کار نشر و متعاقب آن رکود فراگیر در حوزه فرهنگ 
جامعه خواهد بود که این دو مسأله ارتباط تنگاتنگی 
با هم دارند و بدون حل مشكل یكی از آنها، امیدی 
به گشایش در کار دیگری نیست. از سویی این مسأله 
با سرنوشت تك تك افراد جامعه ارتباط دارد که امید 
می رود کارشناسان و مسئوالن مربوط فكر اساسی به 

حال این وضعیت بكنند.

گزارش

خبر

 سینماي ایران
راهي استوني شد 

ایسنا: فیلم هاي »آقا یوسف«، »جدایي نادر از سیمین« 
و »سوگ« از ایران به جشنواره فیلم »شب هاي سیاه« 

استوني دعوت شدند.
برگزارکنندگان پانزدهمین جشنواره فیلم شب هاي سیاه 
استوني، فهرست فیلم هاي حاضر در این رویداد سینمایي 

را با دعوت از سه فیلم ایراني اعالم کرد.
فیلم سوگ ساخته مرتضي فرشباف در بخش رقابتي 
با عنوان اوراسیا حضور خواهد داشت. این فیلم در 
جشنواره بوسان کره جنوبي هم حضور داشت. فیلم آقا 
یوسف ساخته علي رفیعي دیگر نماینده سینماي ایران 
پانوراما جشنواره استوني به روي  است که در بخش 
پرده خواهد رفت. این فیلم با بازي مهدي هاشمي، 
هانیه توسلي، الدن مستوفي، پگاه آهنگراني و صابر ابر 
روایت مي شود. فیلم جدایي نادر از سیمین ساخته اصغر 
فرهادي نیز در بخش منتقدین بین المللي اسكرین نمایش 
خواهد یافت. این فیلم که نماینده ایران در جوایز اسكار 
2۰12 است، برنده جایزه خرس طال بهترین فیلم و دو 
خرس نقره اي بهترین بازیگري جشنواره برلین است که 
با بازي لیال حاتمي، شهاب حسیني، پیمان معادي، ساره 

بیات، سارینا فرهادي و مریال زارعي روایت مي شود. 

فراخوان دومین جایزه 
عکاسی شید منتشر شد

مجموعه  به  شید  عكاسی  جایزه  دومین  فارس:  
عكس های مستند اجتماعی اختصاص دارد.

 دومین دوره جایزه مستقل شید پذیرای مجموعه عكس های
مستند اجتماعی عكاسان خواهد بود و سیاست جایزه 
شید بر این است که این رویداد مستقل، تصویری مستند 
از جامعه ایرانی را به نمایش بگذارد. بنا بر این سیاست در 
 دومین دوره جایزه عكس شید تنها مجموعه عكس هایی
که در داخل ایران عكاسی شده باشند یا به طور مستقیم 
با زندگی ایران و ایرانیان در خارج از کشور در ارتباط 
باشند مورد پذیرش قرار خواهند گرفت. همچنین سایت 
اینترنتی ویژه دومین دوره جایزه شید راه اندازی شده 
است و تمامی فرآیند ثبت نام و پذیرش آثار از طریق 
سایت اینترنتی جشنواره صورت می گیرد.امسال هیأت 
داوران عالوه بر عكاس برگزیده، هفت عكاس جوان و 

با استعداد زیر ۳۰ سال را انتخاب خواهندکرد. 
فراخوان دومین دوره جایزه شید در سایت ویژه این 
 www.sheedaward.com آدرس  به  جشنواره 

منتشر شده است.

 »خانه ای در مه«
در گیالوند کلید خورد

فارس: فیلم تلویزیونی خانه ای در مه به کارگردانی سید 
مجتبی یاسینی در گیالوند جلوی دوربین رفت.

گفت:  فیلم  این  کارگردان  یاسینی  مجتبی  سید 
تصویربرداری فیلم را با ضبط صحنه های خارجی در 
منطقه گیالوند آغاز کردیم. این فیلم دارای تعدد لوکیشن 
مناطق  در  را  فیلم  است. صحنه های  بازیگر  تعدد  و 

مختلف تهران و اطراف آن ضبط خواهیم کرد. 
وی در ادامه به داستان فیلم اشاره کرد و گفت: داستان 
فیلم اجتماعی و جذاب است و درباره دو دوست قدیمی 
است که سرپرستی خواهر و برادری را برعهده می  گیرند. 
طبق برنامه ریزی انجام شده تصویربرداری طی 4۰ جلسه 
و در لوکیشن های مختلف در تهران و اطراف آن انجام 
عالمه،  احمد  تصویربرداری،  روز  اولین  در  می شود. 

مهدی امینی خواه و پندار اکبری جلوی دوربین رفتند. 
مریم  امینی خواه،  مهدی  عالمه،  احمد  فیلم  این  در 
فرحناز  گودرزی،  سودابه  اکبری،  پندار  خدارحمی، 
رستمی، جاسم ویشگاهی، حمیده روزبان، هستی ایوه 
)بازیگر خردسال( به ایفای نقش می پردازند. تعدادی 
از عواملی که در ساخت فیلم همكاری دارند، عبارتند 
از: نویسنده : امیررضا نوری پرتو، کارگردان: سید مجتبی 
یاسینی، مدیرتصویربرداری: مرتضی دانشور، صدابردار: 
مجتبی برهانی زاده، مدیرتولید: محمود صادقی، جانشین 
تولید: سید حسین یعقوبی، دستیار اول کارگردان: کریم 
لباس:  طراح  موالیی،  مریم  برنامه ریز:  مبارکه،  اکبری 
دوست،  جعفر  علی  صحنه:  طراح  اصغری،  فرحناز 

مجری طرح: نگار فیلم. 

 واکنش رژیم صهیونیستی
به شکارچی شنبه

فارس: رادیو اسرائیل نسبت به خبر برنامه شرکت پخش 
جبرائیل برای اکران گسترده فیلم »شكارچی شنبه« در 

دانشگاه ها و حوزه های علمیه واکنش نشان داد.
جمهوری  است:  آورده  خود  خبر  در  اسرائیل  رادیو 
اسالمی ایران که به اقدام نژادپرستانه ضد یهود جدیدی 
دست زده و فیلم سراسر افترا و دروغی را برای بدنام 
کردن اسرائیل تهیه کرده است، اعالم کرد که این فیلم 
را به طور گسترده در دانشگاه های کشور اکران می کند. 
محسن صادقی، مدیرعامل شرکت پخش جبرائیل هم 
در واکنش به این خبر رادیو اسرائیل گفت: در خبری که 
رادیو رژیم صهیونیستی منتشر کرده، چند نكته متناقض 
بیشتر به یك واکنش عصبی  وجود دارد که خبر را 
شبیه می کند. البته این عصبانیت صهیونیست ها قابل 
پیش بینی بود. وی تناقض دیگر در خبر رادیو اسرائیل 
را تالش دولت جمهوری اسالمی ایران برای اکران فیلم 
شكارچی شنبه در دانشگاه ها دانست و گفت: در واقع 
این دانشجویان و طالب هستند که مشتاق به اکران فیلم 
در دانشگاه ها هستند و این موضوع ناشی از درک باالی 
آنان از شرایط فرهنگی کشور است و شرکت جبرائیل 
پاسخ آن ها  درخواست  به  می داند  خود  وظیفه   هم 

 دهد.

فرهنگ و هنر

به گفته قندي، 
 نگارش کنندگان 
روزنامه نگاري به 
طور مستقیم با 
حرمت افراد در 

ارتباط هستند و حفظ 
حرمت به نوع نگارش 

روزنامه نگاران 
بستگي دارد و در این 

حوزه باید از آگاهي 
روزنامه نگاران نسبت 

به اصول حرفه اي 
روزنامه نگاري مطلع 

شد

به مناسبت هفته کتاب و کتابخواني؛

چه کسی باید کتاب بخرد؟

قندي دیگر تیتر نمي زند  

برای کسی که تیترهایش 
یادمان نمی رود

جشنواره کودک برای کودکان نیست
معاون آموزشی انجمن سینمای جوان اصفهان گفت: بیست و 
پنجمین جشنواره کودک و نوجوان درباره کودکان است نه برای 

کودکان.
فخری هدایت در این مورد اظهار داشت: با تمام تالشی که 
هنرمندان فیلمساز در مورد ساخت آثار خود و فرستادن به این 
جشنواره کرده اند، با این حال در برخی از فیلم  های نمایش داده 
شده، شخصیت کودک و نوجوان که موضوع اصلی جشنواره 

کودک و نوجوان است، درست به نمایش در نیامده است.
وی ادامه داد: مهم  ترین موردی که یك فیلمساز باید در ساخت برنامه  های ویژه کودک و 

نوجوان مد نظر قرار دهد، گم نشدن کودک درونی خود است.
معاون آموزشی انجمن سینمای جوان اصفهان با بیان این که پس از پنج سال وقفه، باألخره 
اصفهان میزبان بیست و پنجمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان شد، تصریح کرد: این اتفاق 

سینمایی را باید به  فال نیك گرفت.
وی با اشاره به این که انجمن سینمای جوان اصفهان همواره آماده همكاری با سیر تحوالت 
مهم سینمایی در کشور است، تأکید کرد: از این انجمن سه داور در مورد سه فیلم برتر در هر 
بخش نظرات کارشناسی شده خود را ارائه کرده و پس از تعیین بهترین کارگردان و بهترین 
فیلم نامه  نویس، از طرف انجمن سینمای جوان اصفهان هدایایی به برگزیدگان اهدا می شود. 
هدایت در مورد انتخاب اصفهان به عنوان میزبان بیست و پنجمین جشنواره کودک و نوجوان 
با بیان این که شهرداری اصفهان متولی برگزاری این جشنواره است، تأکید کرد: تا این لحظه 
تمام مراحل برپایی این جشنواره بر مبنای دستورالعمل های صادره و از پیش تعیین شده، 
پیش رفته است. وی در مورد مقوله کودک و نوجوان و نقش فیلم های ویژه این سن گفت: با 
شناخت صحیح از شخصیت کودک و نوجوان و فرهنگ سازی مناسب در ساخت فیلم های 

کودک و نوجوان می توان آموزش های صحیح زندگی را در اختیار این عزیزان قرار داد.

نمایش ۸۷ فیلم در ۹ سالن سینما
  

برنامه های چهارمین روز برگزاری بیست و پنجمین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اعالم شد.

در چهارمین روز برگزاری این رویداد، امروز 87 فیلم در ۹ 
سالن نمایش فیلم شهر اصفهان به روی پرده می  رود.

در سینما قدس یك، فیلم  های صدای پای من، پاریس تا 
پاریس، دوست داشتن را هجی کن، پرواز بادبادک ها، یك 
فراری از بگبو و هم بازی و در سینما قدس دو، فیلم های سالم 

بر فرشتگان، آهوی پیشونی سفید، دختری با کفش های کتانی، مسابقه فیلم  های کوتاه )۹ 
فیلم(، راه نجات، از دید بیننده و پاورچین به نمایش در می آید.

سینما سپاهان میزبان فیلم های مجموعه سه مسابقه پویانمایی سینمای ایران )۹ فیلم (، 
پیشول و میشول و سطل پرنده، پرندگان یاسمن، ایستگاه لهستان، صدای پای من و عقاب 
در قلب من و تاالر هنر میزبان فیلم های سالم بر فرشتگان، آهوی پیشونی سفید، مادر 

پاییزی، سالم بر فرشتگان، باالبان و سوسك و سرباز خواهد بود.
در سالن سینمای کتابخانه مرکزی فیلم های بچه طهران، ماجون، 12 ساعت تا اکران، راه 
خانه، روزهای رنگی، کفش های پاره، خدا جیرجیرک ها را دوست دارد و دوستان خوب 
و در سینما فرشچیان یك فیلم های جاگور و دوستان، خواب نرگس، دوستان خوب، شیر 
تو شیر، سالم بر فرشتگان، باالبان و گلوگاه شیطان و در تاالر خورشید فیلم های قطار 
سریع السیر قطبی، کارستون روی بام ، مجموعه سه پویا نمایی ایران )هشت فیلم(، ایستگاه 

لهستان، ستاره کوپرنیك، فولیماژ و کاغذ خروس نشان به روی پرده می  روند.
فیلم های سینما ساحل نیز عبارتند از : پسر دریا، مرغی در جنگل، پیشول و میشول و سطل 

پرنده، شیر تو شیر، فی تی له و ماه پیشونی، مصائب چارلی.
در سینما سوره نیز فیلم های خواب نرگس، خشت بهشت، شما پلیسید؟، پدری به رنگ 

خورشید، شب نشینی و مسابقه ویدیویی کوتاه )پنج فیلم (به نمایش در می آیند.

نامزدهای جشنواره فیلم کودک معرفی شدند
نامزدهای دریافت پروانه زرین بخش مسابقه آثار ویدیویی و 
پویانمایی بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 

و نوجوانان اعالم شدند.
دو فیلم توریست و خشت بهشت، بیشترین تعداد نامزدی بخش 
مسابقه آثار ویدئویی )بلند، نیمه بلند و کوتاه( و پویا نمایی را از 
آن خود کردند. این دو فیلم به ترتیب در پنج و چهار رشته، نامزد 
شدند. هیأت داوران این بخش شامل سعید توکلیان، تهماسب 

صلح جو، سید مهدی طباطبایی نژاد، مینو فرشچی و سید ناصر هاشم زاده  بعد از بازبینی 
تمام آثار ارسالی به دبیرخانه، نامزدهای بخش های مختلف را به شرح زیر اعالم کردند:

نامزدهای بهترین اثر ویدئویی بلند:  توریست، خشت بهشت، کالس سوم ب.
نامزدهای بهترین کارگردانی ویدئویی بلند: مجید اسماعیلی )خشت بهشت(، فریدون حسن 
پور ) دوستان خوب (، غالمرضا رمضانی )شب نشینی. کالس سوم ب(، احسان عبدی 

پور)توریست(.
نامزدهای بهترین فیلمنامه ویدئویی بلند: محسن جسور )خشت بهشت(، غالمرضا رمضانی 

)شب نشینی(، علی فرزین فرد )کالس سوم ب(، احسان عبدی پور)توریست(.
نامزدهای بهترین کارگردانی ویدئویی نیمه بلند و کوتاه: فاطمه دست مرد )سكوت برکه ها(، 
جالل ساعد پناه )صدای باران(، داریوش غذبانی )ماجرای آن روز(، تیمور قادری )انار، میوه 

بهشت است(، شمیم مستقیمی )روزهای رنگی(.
نامزدهای بهترین بازیگر کودک و نوجوان: محمدعلی آشوب )شب نشینی(، محمد صالح 
پورشیخ علی و سیدمحمد حسینی )توریست(، هلیا خالقی )ماجون(، محمدرضا خوش 
رفتار )دوستان خوب(، سبحان دهقان منشادی و محمد حامد فتوحی )دویدن برای 
پشیمانی(، علی قاسمی )خشت بهشت(، علی منادی )یك اشتباه کوچولو(، مهدی مهاجری 

)خداجیرجیرک ها را دوست دارد(، نیكی نصیریان )یكی بود یكی نبود(.

روي خط جشنواره

  مردي که مثل قند مي نوشت 
سال ها تیتر زد، اما حاال خودش موضوع تیتر این نوشتار تلخ است. امروز همراهان 

دیرینش برآنند تا بگویند: تو را فراموش نمي کنیم.
قندي ما با بیماري تلخ و مشکوک به فراموشي دست و پنجه نرم مي کند و ما دست 

او را هرگز رها نمي کنیم. 
قندي، آن قدر نوشت و تیتر زد تا در فضاي روزنامه نگاري ما رشد کند و ببالد، مثل 
قند مي نوشت و روزنامه نگاري مي کرد. نفس مي کشید و جا براي تنفس روزنامه 
نگاري این مرز و بوم،  مي گشود!  تألیفات ماندگار و کاربردي او در روزنامه نگاري، 
در کنار اثرگذاري اش در بسیاري از روزنامه ها و مجالت،  از کیهان هوایي گرفته تا 
روزنامه هاي ابرار، اخبار، جامعه،  توس، انتخاب و جام جم از او یک روزنامه نگار چند 
 وجهي ساخت. امروز با یاد تمام آن اثرگذاري هاي یگانه،  لبخندها و جدي بودن ها،

تیتر پایان این نوشتار را تقدیم روزنامه نگاران، اصحاب رسانه و دانشگاهي مي کنیم 
تا بدانند به زودي نکوداشتي براي او برگزار خواهیم کرد. 
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مهر: هزینه پیوند 
کلیه یك میلیون تومان گران شد تا 

شرایط بازار سیاه و غیرقانونی خرید و فروش اعضای بدن 
برای دالالن و سودجویان داغ شود.

شیوع باالی بیماری های غیرواگیر همچون دیابت که منجر 
به تخریب کلیه و سایر اعضای بدن می شود، باعث شده 
تا آمار بیماران دیالیزی و نیازمند پیوند کلیه در کشور نیز 
افزایش یابد. این موضوع در کنار آمار پایین اهدای عضو 
از بیماران مرگ مغزی، شرایطی را به وجود آورده تا پیوند 
کلیه از افراد زنده در اولویت قرار داشته باشد، به طوری که 
بیماران نیازمند پیوند کلیه چشم انتظار افرادی هستند که در 

فروش عضو بدن خود انصاف بیشتری دارند.
مصطفی قاسمی رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی 
کشور با اعالم این که هزینه دریافت کلیه از اهدا کننده یك 
میلیون تومان گران تر شده است، گفت: در سال 8۹ تعداد دو 
هزار و 285 پیوند کلیه در کشور انجام شده است که هزار و 6۹۰ 
مورد آن از افراد داوطلب و 5۹5 پیوند هم از بیماران مرگ مغزی 

بوده است.
کلیه  پیوند  برای  دیالیزی  بیماران  تاکنون  افزود:  وی    
می بایست پنج میلیون تومان به اهدا کننده پرداخت می 
کردند که این مبلغ به شش میلیون رسیده است که آن را هم 

خود بیمار باید پرداخت کند.
 قاسمی با اشاره به مبلغ یك میلیون تومان هدیه دولت به 
اهدا کننده کلیه، هزینه پیوند کلیه در روال قانونی را هفت 

میلیون تومان دانست.
 این در حالی است که اغلب قیمت کلیه را اهدا کننده تعیین 
می کند. زیرا با توجه به نیاز بیمار دیالیزی برای پیوند، شرایط 
به گونه ای رقم می خورد که قیمت کلیه سقف نداشته باشد، 
به طوری که اهداکنندگانی هستند که بابت دریافت یك کلیه 

حاضر شده اند یك واحد مسكونی به اهدا کننده بدهند.

بیماران  رشد   
کلیوی در کشور که 
گفته می شود به مرز 
رسیده  درصد   2۰
شده  باعث  است، 
دیالیزی  بیماران  تعداد 
و پیوند کلیه هم افزایش 
بیمارانی  متأسفانه  یابد. 
کلیه  تخریب  دچار  که 
می شوند، بدنشان همیشه 
نمی دهد  جواب  دیالیز  به 
شوند.  پیوند  می بایست  و 
در چنین وضعیتی است که 
تقاضا برای دریافت کلیه باال 
می رود و از سوی دیگر پیوند 
از بیمار مرگ مغزی در کشور 
اندازه ای نیست که بتوان به  به 

تمامی درخواست ها پاسخ داد.
 دکتر محمد عقیقی، رئیس اداره 
پیوند و بیماری های خاص وزارت 

بر  با تأکید  نوبت بهداشت  سه  ساالنه  انجام  ضرورت 
آزمایش کلیه برای افراد باالی ۳۰ سال در کشور، تصریح 
کرد: بهترین راهكار برای جلوگیری از ابتال به بیماری های 
مزمن کلیوی، مراقبت های فعال است. یعنی افراد باالی ۳۰ 
سال که یكی از عوامل خطر مانند دیابت و فشارخون را 
دارند باید سالی یك بار و افرادی که عوامل خطر ندارند باید 

سالی سه بار از بابت ارزیابی عملكرد کلیه آزمایش شوند.
 وی افزود: افرادی که به سن باالی 5۰ سال می رسند حتی 
اگر هیچكدام از این عوارض را هم نداشته باشند باید به 

صرف سن باال، یك بار در سال آزمایش دهند.
 عقیقی درباره عالئم بالینی این بیماری گفت: کم خونی 
و رنگ پریدگی از عالئم بیماری های مزمن کلیوی است 

و کسانی که دچار فشارخون بوده و در اندام های تحتانی 
خود دچار تورم هستند نسبت به ابتال به این بیماری نیز 

مستعد  هستند.
 رئیس اداره پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت، 
دیابت را  از بیماری های مرتبط با نارسایی مزمن کلیوی 
با عوارض  پیچیده  بیماری  افزود: دیابت یك  دانست و 
وسیعی در سطح بدن است که شایعترین عوارض آن بر 

روی کلیه، چشم و قلب است.
وی تصریح کرد: بیماران دیابتی باید به صورت مكرر به 
پزشك مراجعه کرده و از نظر چشمی، کلیوی، قلبی عروقی 

و معاینه اندام ها تحت کنترل قرار بگیرند.
 عقیقی خاطرنشان کرد: افرادی که دیابت نوع یك دارند 
و انسولین استفاده می کنند بعد از پنج سال باید به فكر 
کلیه هایشان باشند. همچنین افرادی که دچار دیابت نوع دو 
هستند بعد از 1۰ سال ممكن است دچار نارسایی کلیوی 
شوند که می توانند با انجام آزمایشات مكرر از بروز این 

بیماری جلوگیری کنند.
افراد جوان  را  اغلب فروشندگان کلیه   در حال حاضر، 
تشكیل می دهند که به دلیل نیاز مالی مجبور می شوند عضو 
حساس بدن خود را به قیمت چند میلیون تومان بفروشند. 
این موضوعی است که در برخی شهرستان های کشور نمود 
بیشتری دارد، به طوری که حسین بیگلری، مدیر انجمن 
خیریه حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه چندی پیش عنوان 
کرده بود که برخی از جوانان بیكار این منطقه برای تأمین 

هزینه های زندگی مبادرت به فروش کلیه خود می کنند.
این در حالی است که سن متقاضیان فروش کلیه اغلب 
بین 2۰ تا ۳۰ سال است و در این بین دختران جوانی هم 

متقاضی فروش کلیه هستند.
البته تعداد اندک متقاضی پیوند کلیه در این قبیل استان ها، 
باعث شده افرادی که قصد فروش کلیه خود را دارند به 
شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران مسافرت کنند و عضو 

حساس بدن خود را در پایتخت به مزایده بگذارند!

آيین تندرستي
خبر ويژه

گزارش

با اهدا عضو دو بیمار؛
 زندگی به ۶ بیمار هدیه شد

در اقدامی خداپسندانه از سوی خانواده های مرحوم 
به  آنها  قائدي و ماهتاب رحیمي، اعضای  همایون 
شش بیمار نیازمند به پیوند عضو هدیه شد و این 

بیماران را به زندگی امیدوار کرد.
مرحوم همایون قائدي 1۹ ساله و ماهتاب رحیمي ۳8 
ساله که در حادثه ای دچار مرگ مغزی شده بودند، 
اقدامی خداپسندانه  در  قانونی  مراحل  از طی  پس 
از سوی خانواده هایشان در مرکز آموزشی درمانی 
الزهرا )س( تحت عمل جراحی برداشت اعضا قرار 
گرفتند و دو کلیه و کبد آنها جهت انجام عمل پیوند 

به شش بیمار نیازمند عضو اهدا شد.
گفتنی است این دومین عمل پیوند کبد انجام گرفته 

در استان اصفهان است.

منصور ریسمانچیان:
چاقی به زیبایی آسیب می زند

بهبود  و  سالمتی  ارتقا  انجمن  رئیس  نایب  ایسنا: 
تغذیه اصفهان گفت: چاقی باعث اختالل هورمونی 
در خانم ها و منجر به اختالالت شدید پوست، مو و 
زیبایی می شود که برخی از آنها غیر قابل برگشت 

است.
منصور ریسمانچیان، اظهار کرد: اختالالت هورمونی 
ناشی از چاقی باعث جوش صورت، رویش موی 
سر،  موی  ریزش  و  شدن  نازک  بدن،  و  صورت 
گفته  »استریا«  آن  به  در طب  که  پوستی  ترک های 
بدن  چین دار  نواحی  در  پوستی  تیرگی  و  می شود 
مانند چین گردن، کشاله ران و..... خواهد شد. در 
به  دستكاری  اثر  در  اگر  جوش ها  جای  میان  این 
لك تبدیل شوند و اگر استریاها از رنگ بنفش و 
صورتی به سفیدی و نقره ای تبدیل شود غیر قابل 

برگشت خواهند بود.
و  صورت  ناخواسته  موهای  مورد  در  افزود:  وی 
هورمونی  درمان  و  وزن  کاهش  با  ابتدا  باید  بدن 
یا  لیزر  با  سپس  و  برد  بین  از  را  آن  ایجاد  علت 
سایر  روش ها آنها را حذف کرد. تیرگی های نواحی 
چین دار بدن نیز که به آنها »آکانتوزیس نیگریكانس« 
گفته می شود با کاهش وزن بهبود خواهد یافت در 
سرطان  و  دیابت  عالمت  ها  این  این صورت  غیر 

سینه قریب الوقوع خواهند بود.
نعمت  دو  زیبایی  و  کرد: سالمتی  خاطرنشان  وی 
خداوند و حق هر انسان است که به سادگی و با 
کاهش مختصر درکالری ورودی و افزایش تحرک 

با یك پیاده روی ساده قابل بازیابی خواهد بود.

برای نخستین بار در کشور؛
تولد نوزاد سالم از مادر مبتال 

به ایدز میسر شد
مهر: رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت، از تولد نوزاد سالم از مادر مبتال به ایدز 

برای نخستین بار در کشور خبر داد.
اظهار  خبر  این  اعالم  با  گویا  محمدمهدی  دکتر 
است   HIV عفونت  به  مبتال  که  خانمی  داشت: 
اگر تحت مراقبت قرار نگیرد و دارو دریافت نكند 
کند  منتقل  فرزندش  به  را  که عفونت  این  احتمال 
خانم هایی  تمامی  دلیل  همین  به  است  زیاد  بسیار 
بر  عالوه  باید  هستند  عفونت  این  به  مبتال  که 
مراقبت های پزشكی ویژه، دارو هم دریافت کنند. 
با دریافت دارو احتمال این که نوزاد آنها مبتال به 

عفونت HIV شود کم است.
ابداع  دنیا  تازگی روش جدیدی در  به  افزود:  وی 
باردار شود  شده که قبل از این که فردی بخواهد 
بررسی  مورد  ای  ویژه  تخصصی  فوق  مراکز  در 
قرار می گیرد و قبل از لقاح تخمك و اسپرم زن و 
مرد اقداماتی روی آن صورت می گیرد که حاوی 
ویروس نباشد و به همین علت جنین آنها به این 

بیماری مبتال نمی شود.
وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس 
بهداشت تصریح کرد: این روش تنها در کشورهای 
با  تازگی  به  که  شد  می  انجام  دنیا   پیشرفته 
هماهنگی هایی که صورت گرفته، پژوهشكده ابن سینا 

امكان انجام این کار را در کشور میسر کرده است.
وی تأکید کرد: بیمار پس از انجام معاینات بالینی و 
تصمیم گیری توسط پزشك متخصص به این مرکز 
ارجاع داده می شود و افراد مبتال به طور شخصی 

نمی توانند به این مرکز مراجعه کنند.

رئیس انجمن جراحان کلیه اصفهان گفت: بیشتر معتادان 
به مواد مخدر تریاک و سیگار به سرطان هاي دستگاه 

ادراري مبتال مي شوند.
این که کنگره  به  اشاره  با  اصغر قلمكاري در نشستي 
علمي  جلسات  روش  به  ارولوژي  دوره اي  میان 
 2۰۰ از  بیش  حضور  با  و   )presentation case(
ارولوژیست از سراسر کشور برگزار مي شود، اظهار کرد: 
در 17 ساعت سخنراني این کنگره، 68 بیمار مبتال به 
سرطان پروستات و بیوپسي پروستات، معرفي مي شوند 
این  درماني  زمینه روش هاي  در  این رشته  پزشكان  و 

بیماران به بحث و تبادل نظر مي پردازند.
با  ارولوژي  دوره اي  میان  کنگره  که  این  بیان  با  وي 
اهداف وحدت صنفي جراحان کلیه و تبادل نظر علمي 
مي شود،  برگزار  دانشگاهي  استادان  و  پزشكان  این 

افزود: پزشكان استان هاي مختلف کشور در 17 جلسه 
 علمي به معرفي بیماران خود با هدف تبادل نظر و بیان 

نكته هاي جدید علمي مي پردازند.
متخصصان  و  مناسب  تجهیزات  وجود  افزود:  قلمكار 
توانا در این رشته امكان هرگونه جراحي را در استان 
اصفهان فراهم کرده است و انجمن ارولوژي اصفهان 
و  است  کشور  پزشكي  گروه هاي  تواناترین  از  یكي 
نیازي به ارجاع بیماران به خارج از استان وجود ندارد.

این متخصص جراحي کلیه و مجاري سیستم ادراري 
گفت: سیگار با 5۰ درصد از سرطان ها رابطه مستقیم 

خطرات  از  جامعه  سازي  آگاه  زمینه  در  باید  و  دارد 
بیشتري  سازي  فرهنگ  جامعه  در  دخانیات  مصرف 

شود.
همچنین معاون رئیس انجمن جراحان کلیه اصفهان نیز 
به افزایش مبتالیان به سرطان مثانه اشاره کرد و گفت: 
سیستم  سنگ هاي  و  پروستات  سرطان  مثانه،  سرطان 

اداري از شایع ترین بیماري هاي دستگاه ادراري است.
محمد هاتف خرمي اظهار کرد: به دلیل شرایط اقلیمي 
ایران، سنگ هاي سیستم ادراري از بیماري هاي به نسبت 

شایع در کشور است.

وي با بیان این که عادت هاي غذایي نادرست و شیوع 
آمار  افزایش  موجب  جوامع  در  دخانیات  مصرف 
سرطان هاي پروستات و مثانه مي شود، افزود: تشخیص 
زودهنگام و ثبت بیشتر سرطان ها در استان اصفهان نباید 

دلیلي بر شیوع سرطان هاي خاصي در استان شود.
 25 از  به روش جدید  ارولوژي  دوره اي  میان  کنگره 
با  آسمان  هتل  محل  در  جاري  سال  ماه  آبان   26 تا 
انجمن  اصفهان،  پزشكي  علوم  دانشگاه  همكاري 
تهران  کلیه  جراحان  انجمن  و  اصفهان  کلیه  حراحان 

برگزار مي شود. 

ژنی که با آن مهربان می شوید 
برخی افراد مهربان و قابل  اعتماد به نظر می رسند،  حتی اگر 
هیچ حرفی نزده باشند و به نظر می رسد که مردم این تفاوت 
ــتی تشخیص می دهند. اگر جز این دسته نیستید،  را به درس

شاید ژن های شما مقصر هستند.
ــتند 2۳  گروه کوگان در مطالعه خود از 116 داوطلب خواس
فیلم بدون صدا را که هر کدام 2۰ ثانیه طول می کشید، تماشا 
ــان می داد که همسرش، داستانی  کنند. هر فیلم، فردی را نش

از یك تجربه شخصی ناراحت کننده را برایش تعریف می کرد و نحوه عكس العمل فرد 
ــده بود. از داوطلبان شرکت کننده در مطالعه  ــتان به تصویر کشیده ش ــبت به این داس نس
ــته شده بود به افرادی که در فیلم ها می دیدند،  از نظر میزان مهربانی و قابل اعتماد  خواس
ــوم به جی.جی ژن گیرنده  ــخه موس بودن،  امتیاز بدهند.  نتیجه جالب بود. افرادی که نس
اکسی توسین را داشتند، در مقایسه با افرادی که نسخه های موسوم به جی.ای یا ای.ای را 
داشتند، مهربان تر به نظر رسیده بودند. اما تفاوت آن ها در چیست؟ افرادی که ژن جی.جی 
دارند، با تفاوت معناداری،  بیشتر از حالت های همدالنه غیرکالمی مانند لبخند زدن یا سر 
تكان دادن استفاده کرده بودند. کوگان انتظار دارد این همان عاملی باشد که روی قضاوت 

بیننده ها تأثیر گذاشته است. 

باید به کچلی تمکین کنید  
 

ــت، عوامل ارثي و ژنتیك را شایع ترین  یك متخصص پوس
علت ریزش موي سر افراد دانست و گفت: با تجویز برخي 
داروهاي خاص مي توان از ریزش موي ناشي از عوامل ارثي 
جلوگیري کرد اما هیچ درمان قطعي براي ریزش موي ارثي 

وجود ندارد. 
دکتر امیرهوشنگ احساني رویش و ریزش تعدادي از موهاي 
ــر را در مدت زمان خاص طبیعي دانست و افزود: به طور  س

طبیعي ۹۰ درصد موي سر افراد در تمام طول عمر در فاز رویش و 1۰ درصد آن در حال 
ــتر از صد تار مو در روز را زنگ خطري براي ریزش مو  ــت.  وي ریزش بیش ریزش اس
ذکر کرد و گفت: افرادي که دچار ریزش هاي ناگهاني مو به میزان بیشتر از صد تار مو در 
روز مي شوند باید به پزشك متخصص مراجعه کنند.  احساني عوامل ژنتیك و هورموني 
را شایع ترین علت ریزش موي سر دانست و اظهار کرد: این نوع ریزش مو از سنین 2۰ 
سالگي به باال شروع مي شود و به طور دقیق مشخص نیست که چرا ریزش موي ناشي از 
عوامل ژنتیك در برخي از افراد در سنین پایین و در برخي در سنین باال اتفاق مي افتد.  وي 
ــي از عوامل ارثي  ادامه داد: مي توان با تجویز برخي داروهاي خاص از ریزش موي ناش

پیشگیري کرد، اما هیچ درمان قطعي براي کنترل این عارضه وجود ندارد. 

ویتامین »ث« دوستی همیشگی است  
ــیدان مهم و ضروري است که با  ویتامین »ث« یك آنتي اکس
جریان خون در بدن حرکت مي کند و اثر شیمیایي مواد مضري 

را که به بافت هاي بدن آسیب مي رسانند، خنثي مي کند. 
ــن را کمتر از مقدار  ــر فردي به مدت یك ماه، این ویتامی اگ
مورد نیاز براي بدن دریافت کند، دچار عوارض جدي مانند 
ــت و آثار خون مردگي در زیر  ــكي پوس خونریزي لثه، خش

پوست مي شود. 
ــود که  ــود چربي در غذا باعث مي ش ــان داده اند که وج ــات جدید نش ــي از مطالع برخ

ویتامین»ث« خاصیت ضد سرطاني خود را از دست بدهد. 
همچنین کمبود امالح و ویتامین ها به ویژه ویتامین »ث« باعث از بین رفتن آب میان بافتي 
پوست و خشك شدن این بافت حیاتي مي شود. به گفته متخصصان پوست، ویتامین »ث« 
یكي از مواد حیاتي براي ساخت پروتئین هاي پوست است و کمبود این ویتامین در بدن 
باعث از هم گسیختگي سلول هاي پوست شده و مشكالتي از قبیل ترک، زخم، شل شدن 

و چین و چروک پوست را ایجاد مي کند. 
از دیگر خواص مفید ویتامین ث مي توان به افزایش استحكام لثه ها و دندان ها، پیشگیري 

از باال رفتن کلسترول خون و ایجاد لخته هاي خوني اشاره کرد.

رویداد

بازار داغ خرید و فروش عضو حیاتی بدن 

در حال حاضر، 
اغلب فروشندگان 
کلیه را افراد جوان 
تشکیل می دهند 
که به دلیل نیاز 
مالی مجبور می 

شوند عضو حساس 
بدن خود را به 

قیمت چند میلیون 
تومان بفروشند

ابالغ 
8/561 در خصوص پرونده کالسه 1462/۹۰ خواهان مینا مصدقیان دادخواستی مبنی بر مطالبه 
ــماره شناسنامه 724 و کدملی ۳۹۳۰۹66425  مهریه به طرفیت رضا عمرائی فرزند اله قلی به ش
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ ۹۰/1۰/5 ساعت 1۰ تعیین گردیده، 
ــر، تا  ــب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس
ــعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران –  ــیدگی به این ش خوانده قبل از وقت رس
مجتمع شماره یك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
ــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 1286۹  ــیدگی ابالغ ش عدم حضور وقت رس

مدیر دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یك شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
ــیدگی: شعبه 45  ــماره دادنامه: 124- ۹۰/7/۳۰. مرجع رس ــه پرونده: ۹61/۹۰. ش 8/57۹ کالس
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: حسنعلی خودسیانی فرزند نوروز علی به نشانی: 
ــتی – انتهای کوچه شادی – منزل آخر.  ــوی – هشت متری بهش ــه موس هفتون – کوچه مدرس
ــته: الزام به  ــانی مجهول المكان. خواس ــاری اردلی فرزند غالمعلی به نش ــده: علیرضا فخ خوان
ــماره انتظامی 11۳74- اصفهان 1۳ مدل 1۳87 و مطالبه  ــتگاه موتورسیكلت به ش انتقال یك دس
ــكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و  ــی. گردش هزینه های دادرس
ــورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به  ــریفات قانونی و اخذ نظریه مش طی تش
ــنعلی  ــورا. در خصوص دعوی حس ــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش ش
ــته الزام به انتقال، نظر به محتویات پرونده،  ــیانی به طرفیت علیرضا فخاری اردلی بخواس خودس
مفاد دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان و اظهارات وی در جلسه دادرسی و با عنایت به اینكه 
خواهان یك دستگاه موتورسیكلت به شماره انتظامی 11۳74- اصفهان 1۳ از خوانده خریداری 
ــیكلت به انضمام کارت سوخت، سند، کارت  و ثمن معامله را پرداخت نموده و ضمنًا موتورس
موتور و بیمه نامه را تحویل گرفته ولیكن خوانده تاکنون از انتقال سند به نام خواهان استنكاف 

ورزیده و با التفات به پاسخ استعالم اخذ شده از پلیس راهور که خوانده را به عنوان مالك اصلی 
موتورسیكلت معرفی نموده و با امعان نظر به اینكه خوانده با وصف ابالغ قانونی از طریق نشر 
ــه دادرسی حاضر نگردیده  ــماره 6۰۳ در جلس آگهی در روزنامه زاینده رود مورخه ۹۰/6/1۳ ش
ــعار دعوی مطروحه  ــز در دفاع از خود ارائه ننموده فلذا نظر به موارد صدر االش ــه ای نی و الیح
خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1۰ و 2۹ و 22۰ قانون مدنی و مواد 515 و 51۹ و 
1۹8 قانون آیین دادرسی مدنی رای به محكومیت خوانده به انتقال سند یكدستگاه موتورسیكلت 
ــی مبلغ  ــماره انتظامی 11۳74 - اصفهان 1۳ مدل 1۳87 و همچنین پرداخت هزینه دادرس به ش
ــر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد  ۳4/۰۰۰ ریال و 15۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه نش
ــت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و  ــت و ظرف مهلت بیس رای صادره غیابی اس
سپس ظرف مدت 2۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

قاضی شورای حل اختالف شعبه 45 حقوقی قضایی اصفهان 

حصر وراثت
8/58۰ آقای ابوالفضل اسدالهی دهقی دارای شناسنامه شماره 54۳ به شرح دادخواست به کالسه 
ــت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که  ــورا درخواس ۳88۰/۹۰ح/1۰ از این ش
ــنامه ۹4 در تاریخ ۹۰/1/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود  ــدالهی دهقی بشناس ــادروان فتح اله اس ش
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و یك عیال و پدر و مادر به 
ــر متوفی 2- مهدی اسدالهی دهقی  ــدالهی دهقی ش ش 54۳ پس نام های ذیل 1- ابوالفضل اس
ش ش 544 پسر متوفی ۳- ثریا توکلی دهقی ش ش 5568 عیال متوفی 4- سلطان توکلی ش 
ــدالهی دهقی ش ش 1۰۳ پدر متوفی والغیر. اینك با انجام  ــن اس ش 75 مادر متوفی 5- حس
ــت مزبور را یكمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و  ــریفات مقدماتی درخواس تش
ــر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد و اال  ــد از تاریخ نش یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش

گواهی صادر خواهد شد. م الف/12۹1۹ شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــماره 252 / 5۰ واقع در اله آباد  ــدانگ یك قطعه ملك پالک ش 8/581 چون تحدید حدود شش
بخش یك ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي احمدرضا عباسپورشهرضا فرزند قربانعلي 
ــت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینك بنابه دستورقسمت  درجریان ثبت اس
ــك مرقوم در روز ــرده تحدید حدود مل ــت و بر طبق تقاضای نامب ــاده 15 قانون ثب ــر از م  اخی
ــروع و بعمل خواهد آمد۰ لذا به موجب این آگهی  ــاعت 8 صبح در محل ش 22/ 1۰ / 1۳۹۰ س
ــاعت مقرر در محل حضور یابند۰  ــن و مجاورین اخطار می گردد که در روز و س ــه مالكی بكلی
ــات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس  اعتراض
تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده 
ــلیم اعتراض خود را به  ــت ظرف مدت یكماه ازتاریخ تس های معترضی ثبت، معترض می بایس
ــت را از مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید  این اداره گواهی تقدیم دادخواس
ــده گردد تحدید حدود در روز بعد از  ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نش
ــد۰ رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا -  سید مهدی میرمحمدی. تاریخ  تعطیل انجام خواهد ش

انتشار  26 / 8 /  ۹۰    روزنامه زاینده رود           

اخطار اجرایی
ــم شورای حل  ــماره 1161 تاریخ ۹۰/6/2۹ حوزه شش ــماره 85۹۰. به موجب رای ش 8/582 ش
ــتان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه 1- سعید فخری نیا فرزند رضا  اختالف شهرس
به نشانی مجهول المكان. 2- عباس فردی حسینی فرزند علی به نشانی اصفهان – میدان قدس 
ــت به خوانده ردیف  ــن حیدری – پالک1۰. محكوم اس ــهید محس – خیابان مصلی – خیابان ش
ــند اتومبیل موصوف به نام محكوم له  ــناد رسمی و انتقال س اول به حضور در یكی از دفاتر اس
ــانی اصفهان – میدان الله – اول اتوبان  جعفر نجارزادگان با وکالت خانم دهقانی ناژوانی به نش
چمران – کوچه امیدیان – پالک 24 و خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ هشتاد و چهار هزار 
ــه قانونی در حق محكوم له.  ــاس تعرف ــی و حق الوکاله وکیل براس ریال به عنوان هزینه دادرس

ــد محكوم علیه مكلف  ــاده ۳4 قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ ش م
ــذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد  ــت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ اس
ــد و در صورتی که  ــر باش ــتیفاء محكوم به از آن میس یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و اس
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
ــلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از  ــمت اجرا تس به قس
ــود که  محكوم علیه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به  انقضاء مهلت مذکور معلوم ش
ــود را معرفی نكرده یا صورت خالف واقع از دارائی خود  ــوده لیكن برای فرار از آن اموال خ ب
ــد، به حبس جنحه ای از  ــر گردیده باش ــمتی از مفاد اجرائیه متعس داده به نحوی که تمام یا قس
ــش ماه محكوم خواهد شد. م الف/ 128۹2 شورای حل اختالف شعبه  ــصت و یك روز تا ش ش

ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

حصر وراثت
ــماره 1۰2 به شرح دادخواست به  ــاورز دستجردی دارای شناسنامه ش 8/58۳ آقای محمود کش
کالسه ۳886/۹۰ح/1۰ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
ــنامه ۳۳۳5 در تاریخ ۹۰/4/6 اقامتگاه دائمی خود  ــادروان رضا کشاورز دستجردی بشناس که ش
ــر و سه دختر و یك  ــه پس ــت به س بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس
عیال به نام های ذیل 1- اصغر کشاورز دستجردی ش ش 14۰ پسر متوفی 2- محمود کشاورز 
ــتجردی ش ش 4۹ پسر متوفی  ــر متوفی ۳- اسمعیل کشاورز دس ــتجردی ش ش 1۰2 پس دس
ــتجردی ش ش 1582۳ دختر متوفی 5- عصمت کشاورز دستجردی  ــاورز دس 4- فردوس کش
ش ش 17۳۳5 دختر متوفی 6- پری کشاورز دستجردی ش ش 148 دختر متوفی 7- عطرگل 
بارونی ش ش 22۰2 عیال متوفی والغیر. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
یكمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
ــد. م الف/12۹28  ــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش ــر آگهی ظرف یك ماه به ش نش

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

رئیس انجمن جراحان کلیه اصفهان:

سیگار با ۵0 درصد از سرطان ها رابطه مستقیم دارد

قیمت کلیه گران شد
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 نجمه کرمي

تب داغ بسكتبال در اصفهان با دیدار تیم هاي بسكتبال 
رقابت هاي  ششم  هفته  در  ماهان  فوالد  و  ذوب آهن 
ذوب آهن  هاي  تیم  رسید.  خواهد  اوج  به  برتر  لیگ 
برتر  لیگ  هاي  رقابت  ششم  هفته  از  فوالدماهان  و 
به   16 ساعت  از  و  ملت  سالن  در  امروز  بسكتبال 

مصاف هم خواهند رفت. 
هاي  جذابیت  مختلف  جهات  از  تیم  دو  هر  دیدار 
خاصي دارد. از یك سو تیم ذوب آهن بعد از مدت ها 
مقابل تیم همشهري خود قرار خواهد گرفت و نخستین 
گیري کناره  از  بعد  را  اصفهان  بسكتبال   شهرآورد 
سوي  از  و  کرد  خواهد  برگزار  لیگ  از  سپاهان  تیم 
تنهایي  به  کوهیان  فرزاد  با  زاده  مصاف صادق  دیگر 

جذابیت بازي را دو چندان مي کند. 
صادق زاده که از نحوه جدایي اش از تیم سابق خود 
وجود  با  و  دارد  زیادي  گالیه هاي  ذوب آهن  یعني 
گذشت زمان هنوز از این موضوع احساس ناراحتي 
مي کند از انگیزه هاي زیادي براي این دیدار برخوردار 

است.
 فرزاد کوهیان هم که طاقتش از حرف هاي حاشیه اي

طرف  آن  و  طرف  این  از  گذشته  چندساله  طي  که 
شنیده تاخت شده فرصت را مهیا مي بیند تا شنیده ها 

را در زمین پاسخ دهد.
در این بین به نظر مي رسد تیم فوالدماهان به جهت 
برنامه ریزي و آمادگي بازیكنان در شرایط آرماني تري 
از  غیر  به  تیم  این  دارد.  قرار  همتاي خود  به  نسبت 
بازي با مهرام  سه دیدار قبلي خود را با برد پشت سر 

گذاشته و با روند رو به رشدي که داشته و انگیزه هاي 
تیم  است.  برخوردار  تري  آماده  شرایط  از  خاص 
به لحاظ آمار در تمامي پنج دیدار  ذوب آهن هم که 
گذشته برنده از میدان خارج شده از لحاظ رواني در 
ماندن  برزخ  در  سو  یك  از  نیست،  آلي  ایده  شرایط 
دیگر  سوي  از  و  برد  مي  سر  به  لیگ  در  نماندن  و 
مطالبات باقیمانده قرارداد بازیكنانش شرایط نه چندان 

مطلوبي را براي آن فراهم کرده است.
این موضوع در دیدار این تیم مقابل پتروشیمي نیز  به 
طور کامل مشهود بود. این دیدار اگر چه با پیروزي 
تیم  از  اثري  اما  یافت  پایان  اصفهاني  سفیدپوشان 

قدرتمند و با انگیزه ذوب آهن مشاهده نمي شد.
اتمام حجت آرن با ذوب آهني ها

است  ذوب آهن  تیم  بازیكنان  جمله  از  داوودي  آرن 
که عالوه بر این که براي فصل جاري ریالي از مبلغ 
قراردادش را دریافت نكرده است 45 درصد قرارداد 
فصل پیش خود را نیز از این باشگاه طلب دارد. وي همین 
 موضوع را دلیل بي انگیزگي و افت بازي هم تیمي هایش
در دیدار با پتروشیمي مي داند و مي گوید: بازیكنان ما 
نتیجه  از روي غیرت و تعصبشان است که  امروز  تا 
ماندگار  شرایط  این  باشید  مطمئن  ولي  اند  گرفته 
نیست و اگر مطالبات بچه ها به زودي پرداخت نشود 
روند پیروزي هاي تیم متوقف خواهد شد و بچه ها از 

لحاظ رواني افت خواهند داشت.
آرن معتقد است: نتایجي که تاکنون ذوب آهن کسب 
کرده است به واسطه ناآماده بودن سایر تیم هاست و با 
 گذشت زمان و هماهنگي بیشتر تیم ها روند پیروزي هاي
تیم متوقف خواهد شد؛ بازیكنان تیم ما چندین ساله 

سایر  هماهنگي  مشكالت  و  کنند  مي  کار  هم  با  که 
تیم ها را ندارند اما با پیوستن بازیكن خارجي به سایر 
تیم ها و گذشت زمان تیم ها قوي تر مي شوند و برد 

آنها به این راحتي ها نیست.
قلمداد حیثیتي  بازي  یك  را  ماهان  با  بازي   وي 
مي کند و مي گوید: شرایط این بازي متفاوت است 
شكل  اصفهان  در  دیگر  تیم  یك  ها  مدت  از  بعد  و 
جاهاي  از  را  بزرگي  و  مختلفي  بازیكنان  و  گرفته 
مختلف جذب کرده است و براي قهرماني مي جنگد 
بازي حیثیتي برنده  ارائه یك  با  ما هم سعي مي کنیم 
اولین شهرآورد باشیم. این را هم باید اضافه کنم که 
بازي  تعصب  از روي  نمي توانند  ما همیشه  بازیكنان 
خواهد ضعیف  را  ما  تیم  مالي  مشكالت  و   کنند 

کرد.
کري خواني به سبک ماهاني

که  فوالدماهان  تیم  کنوني  بازیكن  بیدروسیان  وارتان 
دارد  کارنامه  در  را  آهن  تیم ذوب  در  سابقه حضور 
با جواد داوري و   نه چندان دور همراه  و سال هاي 
با  بابك نظافت، اوشین ساهاکیان و آرن داوودي  و 
سرمربیگري  صادق زاده در این تیم توپ زده است، 
براي  حساسیتي  تیمي هایش  هم  از  بعضي  برخالف 
دربي قائل نیست و مي گوید: بازي با ذوب آهن مثل 
بازي  این  به  خاصي  نگاه  نباید  و  بازي هاست  بقیه 
خود  هدف  عنوان  به  را  قهرماني  که  تیمي  داشت. 
تمامي  در  قدرت  و  آمادگي  با  است  کرده  تعریف 
زمین خارج شود.  از  برنده  تا  مي شود  ظاهر  بازي ها 
بازي زیبا و دور از حاشیه اي را  امیدوارم که   فقط 

شاهد باشیم.

وارتان در مورد وضعیت تیم سابقش مي گوید: این تیم 
 به واسطه حضور چندین ساله در لیگ از پرسابقه ترین
تیم  این  از  انتظارات  و  شود  مي  محسوب  تیم ها 
باهم کار  تیم چندین ساله که  این  بازیكنان  باالست. 
با  مي کنند و همدیگر را خوب مي شناسند. این تیم 
اما همچنان  آمده  پیش  آن  براي  که  وجود مشكالتي 
از مدعیان قهرماني است. ذوب آهن اگر مي خواهد 
در کورس قهرماني قرار بگیرد باید بازي هاي خوبي 
انجام دهد، البته وضعیت تیم ما بهتر از تیم ذوب آهن 

است. 
ذوب آهن باید امسال قهرمان شود

عملكرد  از  که  فوالدماهان  تیم  سرمربي  زاده  صادق 
بازیكنانش در دیدار با دانشگاه آزاد حسابي رضایت 
داشت از بازي با ذوب آهن به عنوان یكي از مهم ترین 
دیدارهاي تیمش در لیگ نام برد و گفت: تیم هاي دانشگاه 
آزاد و ذوب آهن با هم شباهت زیادی دارند. بازیكنان 
کنند مي  کار  کنار هم  که  است  آهن سه سال   ذوب 

و بازیكنان کلیدي این تیم هم از سال 81 در کنار هم 
بازي کردند و بازیكنان جوان این تیم نیز از سال 86 با 
هم هستند و اطمینان مي دهم که تیم ذوب آهن امسال 

قهرمان لیگ مي شود.
بازیكنان این تیم و شخصیتي  وي از هماهنگي میان 
که براي این تیم تعریف شده به عنوان دالیل اصلي 
قهرمان شدن ذوب آهن نام برد و گفت: به اعتقاد من 
این تیم باید امسال قهرمان شود. تیم ما بعد از گذشت 
چند هفته هنوز به شرایط ایده آل در دفاع دست نیافته 
اما سعي مي کنیم با ارائه بازي هاي منطقي در تمامي 

دیدارها در جمع مدعیان قرار بگیریم.

مربی اصفهانی تیم ملی هندبال ایران گفت: سپاهان 
در حالی از جام باشگاه های آسیا حذف شد که دو 
باخت با اختالف یك گل در کارنامه اش به ثبت 
رسید که البته باخت در دقایق پایانی مشكلی است 

که تیم ملی هم به آن دچار است.
علیرضا حبیبی در گفتگو با ایمنا اظهار داشت: شاید 
مهم ترین مشكل سپاهان در اختیار نداشتن بازیكنان 
ملی پوشش پیش از اعزام به این رقابت ها بود. سپاهان 
حدود 4۰ روز که فرصت آمادگی برای حضور در 
این رقابت ها را داشت بدون تعداد زیادی از بازیكنان 

ملی پوش و تأثیرگذارش تمرین کرد که با بازگشت 
تیم ملی از مسابقات انتخابی المپیك فقط 4-5 روز با 
کل بازیكنان تمرین کرد که البته دو بازیكن این تیم 

هم مصدوم بودند.
مربی تیم ملی هندبال ایران با اشاره به تقابلی که بر سر 
استفاده از بازیكنان ملی پوش سپاهان بین این باشگاه 
و تیم ملی ایجاد شد گفت: ماجیك سرمربی سابق تیم 
ملی امسال مربیگری تیم ملی قطر را برعهده دارد و 
 جالب این که این مربی هم اجازه حضور ملی پوشان
را  باشگاه های آسیا  کننده در جام  تیم های شرکت 

نداده است.
اغلب  قطر  که  سئوال  این  به  پاسخ  در  وی 
در  تابعیت خود  به  را  دنیا  مطرح  هندبالیست های 
است  نداشته  مشكلی  بابت  این  از  پس  می آورد، 
بازیكن  دو  سهمیه  می توانست  هم  سپاهان  گفت: 
خارجی اش را استفاده کند همان طور که ذوب آهن 
دو بازیكن خارجی برای حضور در این مسابقات 

جذب کرد اما این کار را نكرد.
 حبیبی به باخت های نزدیك سپاهان در این رقابت ها
اشاره کرد و گفت: سپاهان در دو دیدار با اختالف 

یك گل باخت. در دیدار نخست با المظهر عربستان 
هم در حالی به تساوی رسید که در نیمه اول هفت 

گل پیش بود. البته این مشكل تیم ملی هم هست.
وی در مخالفت با اظهار نظر برخی کارشناسان که 
پیش از حضور ایران در مسابقات انتخابی المپیك 
قائل  المپیك  به  تیم  این  به  رسیدن  برای  شانسی 
نبودند گفت: ما تا یك قدمی المپیك هم رسیدیم. 
اگر باخت مرحله اول به عربستان نبود در نیمه نهایی 
 به کره نمی خوردیم و نتایج به گونه ای دیگر رقم 

می خورد. 

ورزش
خبر

پایان دوران مصدومیت باهران
علی باهران گارد دوی تیم بسكتبال ذوب آهن امروز 

تیمش را برای دیدار با فوالد ماهان همراهی می کند.
علی باهران که به دلیل شكستگی دست، ذوب آهن را از 
ابتدای فصل جدید بسكتبال باشگاه های کشور همراهی 
نكرده است با پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت 
می تواند از امروز تیمش را همراهی کند. با بازگشت 
باهران بی شك ذوب آهن به شرایط بهتری از لحاظ 

هماهنگی خواهد رسید.

دوئل گیتي پسند – منصوري 
پس از تعطیلي چند روزه مسابقات لیگ برتر، هفته 
یازدهم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه هاي کشور 
برگزار  اصفهاني  تیم هاي مدعي  دیدار  با  روز جمعه 

مي شود.
هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه هاي 
کشور روز جمعه با دیدار سنگین تیم منصوري مقابل 

گیتي پسند اصفهان برگزار مي شود.
تیم گیتي پسند که در تعطیالت هشت روزه لیگ برتر 
با  اگرچه در دیدار  بازي کرد  تیم ملي روسیه  مقابل 
منصوري همچنان مصطفي نظري را در اختیار ندارد اما 
با آمادگي نسبي بازیكنان خود به دنبال کسب برتري در 

این دیدار است.
گیتي پسند که در حال حاضر با 28 امتیاز در صدر جدول 
رده بندي لیگ برتر فوتسال کشور قرار دارد نمي خواهد 
با باخت مقابل منصوري قرچك صدر جدول را از 
دست دهد بنابراین با انگیزه به مصاف منصوري مي رود. 
منصوري قرچك هم که با اختالف سه امتیازي نسبت 
به گیتي پسند در جایگاه دوم قرار دارد به دنبال رسیدن به 

صدر جدول و تكرار قهرماني است.
فوالد ماهان هم که در هفته هاي گذشته با کسب دو 
تساوي پیاپي، نتایج خوبي از آن خود کرده به مصاف تیم 
هم امتیاز خود یعني صبا مي رود و با توجه به نتایج اخیر 
خود به هیچوجه نمي خواهد مقابل این تیم به تساوي 

دست یابد.
فیروزصفه، تیم سوم اصفهان نیز در حالي به مصاف 
دبیري تبریز مي رود که دبیري در بازي امروز چیزي 
براي از دست دادن ندارد و بي مهابا به طرف دروازه 
تیم فیروزصفه حمله مي کند بنابراین شاگردان احمد 
باغبانباشي در این دیدار باید با احتیاط و البته براي کسب 

سه امتیاز به میدان بروند. 

 وضعیت حسیني و عشوري
در هاله ابهام

پزشك تیم ذوب آهن گفت: تالش مي کنیم که سید 
محمد حسیني و سینا عشوري را به بازي روز جمعه 
مقابل نفت آبادان برسانیم اما هنوز نمي توانم با قاطعیت 

در مورد وضعیت این دو بازیكن سخن بگویم.
امیرحسین اضافه کرد: قاسم حدادي فر نیز یكي دیگر 
از مصدومان ماست اما مصدومیت فلیپ آلوز دسوزا 
برطرف شده و این بازیكن مشكلي براي بازي کردن 

ندارد.

 احداث سه خانه پارکور
در اصفهان

افشین مالیی اظهار داشت: اگر هر ایستگاه پارکور بتواند 
2۰۰ نفر ورزشكار سازمان یافته را تحت پوشش قرار 
دهد آمادگی این را داریم که سه خانه پارکور دیگر در 

سطح شهر اصفهان احداث کنیم.
وی در پایان اضافه کرد: از رئیس هیأت آمادگی جسمانی 
استان اصفهان تشكر می کنم که در افتتاح این ایستگاه 
جوانان  تا  داد  نشان  خود  از  مستمری  های  پیگیری 
پرنشاط اصفهانی از این مكان برای رشد و توسعه این 

رشته بتوانند استفاده کنند. 

 بانوان ذوب آهن
در دیداری حساس

دیدار حساس با  بانوان  هندبال  برتر  لیگ  دوم   هفته 
ذوب آهن و ثامن الحجج سبزوار پیگیری می شود.

لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه های کشور جمعه با 
برگزاری چهار دیدار وارد هفته دوم می شود. مهم ترین 
 دیدار این هفته در اصفهان بین تیم های ذوب آهن و
ثامن الحجج سبزوار انجام می شود. ذوبی ها که هفته پیش 
در اولین دیدار خود غافلگیرانه به تیمی تازه وارد از کرمان 
باختند این هفته کاری به مراتب سخت تر خواهند داشت. 
ثامن الحجج برای حضور پر قدرت در لیگ سه بازیكن 
از جمهوری آذربایجان به خدمت گرفته است و می تواند 
 حریفی سخت تر از زیتون کرمان برای ذوب آهنی
باشد که به اعتقاد سرمربی اش امسال بازیكنان چندان 

تأثیرگذاری به خدمت نگرفته است. 

مراسم با شکوه غدیر خوانی
همزمان با عید سعید غدیر خم، عید والیت و امامت، 
آیین غدیر خوانی برای نخستین بار در کشور برگزار 

شد.
همزمان با عید سعید غدیر خم، عید امامت و والیت، 
مراسم غدیر خوانی مرشدان و ورزشكاران رشته پهلوانی 
از عالقه مندان و  با حضور جمعی  و زور خانه ای 
شیفتگان امامت و والیت در سالن 17 شهریور اصفهان 
برگزار شد. باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد ماهان سپاهان 
نیز در این مراسم معنوی و ورزشی در راستای حمایت از 
 ورزشكاران رشته های مختلف و همچنین فعالیت های
فرهنگی خود برگزاری این مراسم شكوهمند را که با 
حضور بخش های مختلف ورزش اصفهان برگزار شد 

را مورد حمایت ویژه خود قرار داد. 

توپ و تور

حبیبی: مشکل سپاهان مشکل تیم ملی هم هست

مدیرعامل پیشین باشگاه ذوب آهن در بیانیه ای خطاب 
به بازیكنان معترض این باشگاه که با انوع و اقسام 
مصاحبه های خود سعی در گرفتن مطالبات خود 
دارند و از گفتن هر حرفی ابایی ندارند گفت: هنگام 
توانمندی باشگاه در عرش هستید و دم بر نمی آورید 
که ذوب آهن از خاک بلندتان کرد اما در وقت تنگنای 

مالی، مانند گدایان می غرید که نان شب ندارید.
سعید آذری در بیانیه ای در خصوص مشكالت مالی 
حال حاضر باشگاه ذوب آهن آورده است: تنها گناه 
ذوب آهن برآورده کردن آرزوهای بلندپروازانه شما 
بوده است، شمایی که از وجود خود، به پرورشتان 
پرداخت و اگر امروز در عرصه ورزش اسم و رسمی 

دارید، اگر عضو تیم های ملی این مملكت شده اید، به 
خاطر جان فشانی ذوب آهن و ذوب آهنی هاست.

اگر در جاهای مختلف، اگر در عرصه های ورزشی 
خودی نشان دادید، اگر برای خود در آسیا و ایران 
و تیم های ملی جایگاهی دست و پا کرده اید، البته که 
تالش کرده اید، البته که ممارست کرده اید، البته که 

 ریاضت کشیده اید ولی بی مایه فطیر بود، اگر ذوب آهن
نبود، چرا که در باشگاه های قبلی از این هم بیشتر مایه 
گذاشته بودید. در فجر سپاسی، در استقالل اهواز، در 
ابومسلم، در نساجی قائمشهر، در شموشك نوشهر و 
در دیگر باشگاه ها ولی چرا در ذوب آهن پیشرفت 
کردید؟ آذری در پایان آورده است: چرا سر در گریبان 
خود فرو نمی برید و گذشته خود را مرور نمی کنید؟ 
چرا مانند مردان مرد تحمل نمی کنید؟ آیا کاسه گدایی 
در دست گرفته اید یا این که در تعویض اتومبیل های 
تازه وارد شده با مدل جدید از هم رزمانتان در دیگر 

باشگاه ها عقب مانده اید که چنین گردن فرازی می کنید 
و نوای بی نوایی سر می دهید؟

آری به خود بیایید این گونه بی رحمانه بر ذوب آهن 
نتازید، باشگاهی که به همه ما هویت جدید بخشید 
به من هویت یك مدیر و به شما هویت یك قهرمان، 
هویت یك مربی و هویت یك سرپرست و ... رسم 
انصاف نیست که به وقت توانمندی باشگاه در عرش 
هستید و دم بر نمی آورید که ذوب آهن از خاک 
بلندتان کرد و در وقت تنگنای مالی، چنان می غرید که 

نان شب ندارید مانند گدایان سامره می مانید.

دیدار هر دو تیم 
از جهات مختلف 

جذابیت هاي خاصي 
دارد. از یک سو 

تیم ذوب آهن بعد 
از مدت ها مقابل 

تیم همشهري خود 
قرار خواهد گرفت 
و نخستین شهرآورد 
بسکتبال اصفهان را 
بعد از کناره گیري 

تیم سپاهان از لیگ 
برگزار خواهد کرد و 
از سوي دیگر مصاف 
صادق زاده با فرزاد 
کوهیان به تنهایي 

جذابیت بازي را دو 
چندان مي کند

بیانیه  سعید آذری خطاب به بازیکنان ذوب آهن:

مانند گدایان سامره می مانید

قاضی در ذوب آهن خودخواه تر است
محمد قاضی مهاجم سختكوشی است که چه در فوالد و 
چه در ذوب آهن، آمار گلزنی باالیی نداشته ولی مصداق 
یك »بازیكن در خدمت تیم« است و همین ویژگی است که 

به او کمك کرده در سطح اول فوتبال ایران مطرح شود.
قاضی که این روزها فرصت یافته به ترکیب اصلی تیم ملی 
راه یابد، در بازی دشوار منامه، از وقتی به بازی آمد وزن 
هجومی تیم ملی را باال برد و ضربه سر او بود که به جباری 

فرصت داد تا توپ ریباندی را به یكی از شیرین ترین گل های این سال های تیم 
ملی تبدیل کند. او در بازی با اندونزی هم با از خودگذشتگی کم نظیر در حالی 
که موقعیت گل باالی ۹۰ درصد داشت، با یك پاس عرضی جباری را روبه روی 
دروازه خالی قرار داد. حرکتی که قاضی در جاکارتا انجام داد، در فوتبال ما کمتر 

دیده می شود.
سال هاست که جمله »مهاجم باید کمی خودخواه باشد« به غلط در فوتبال ایران 
ترجمه شده و اغلب مهاجمان درحالی که می توانند یار خودی را در موقعیت بهتری 
قرار دهند، چشم بسته به زیر توپ می کوبند. قاضی در این بازی نشان داده که این 

تعبیر غلط را باور ندارد. 
البته قاضی به تازگی در تیم باشگاهی اش ذوب آهن گاهی خودخواه نشان می دهد 
ولی پاس او به جباری در دیدار تیم ملی برابر اندونزی نمونه یك از خود گذشتگی 

کامل بود. 

بی پول ها به چاه نفت رسیدند
هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه هاي کشور از روز جمعه 
استارت مي خورد و در یكي از دشوارترین دیدارهاي این هفته 

ذوب آهن باید جمعه به مصاف نفت آبادان برود.
ذوب آهن بعد از حذف ناباورانه از لیگ قهرمانان آسیا شرایط 
خوبي ندارد؛ این تیم که در هفته هاي گذشته با مشكالت مالي 
دست و پنجه نرم مي کند به هیچوجه نمي خواهد این بي پولي ها 
در کار فني تیم تاثیر بگذارد اما چه قبول کنیم و چه نه تاثیر 

این مشكالت در عملكرد بازیكنان ذوب آهن طي هفته هاي گذشته به طور کامل مشخص 
است.

ذوب آهن که در هفته دوازدهم مسابقات لیگ برتر مقابل شهرداري تبریز به تساوي صفر بر 
صفر دست یافت، در حالي در یك دیدار خانگي به مصاف نفت آبادان مي رود که منصور 

ابراهیم زاده نمي خواهد مغلوب تفكرات پیرواني شود.
تیم ابراهیم زاده که فصل گذشته در ورزشگاه فوالدشهر شش گل وارد دروازه تیم نفت 

آبادان کرد، در بازي فردا از این حیث انگیزه قابل توجهي خواهد داشت.
ذوبي ها که در این دیدار همچون بازي هاي گذشته خود قاسم حدادي فر را در اختیار 
ندارند، باید با کنترل شرایط بازي، خود را به صدر جدول نزدیك کنند و منتظر وعده هاي 

مسئوالن براي هفته هاي آینده باشند.
دیدار تیم هاي سپاهان و پرسپولیس که حساس ترین دیدار هفته سیزدهم لیگ برتر به شمار 

مي رود نیز روز شنبه در ورزشگاه آزادي تهران برگزار مي شود. 

ذوب آهن هم نمی تواند صعود کند!
بعد از حذف سپاهان از مسابقات هندبال جام باشگاه های 
آسیا، امید هندبال ایران به ذوب آهن است تا در جمع چهار 
تیم برتر این رقابت ها قرار بگیرد. رئیس هیأت هندبال استان 
اصفهان البته معتقد است سپاهان چوب بی برنامگی را خورد 

و ذوب آهن هم حذف می شود.
فرامرز می آبادی اظهار داشت: باید ببینیم چه کاشته ایم و چه 
درو می کنیم. سپاهان و ذوب آهن هر کدام پیش از شروع این 

مسابقات به نوعی با مشكل مواجه بودند. وقتی ذوب آهن تا دو روز مانده به اعزام هنوز 
 نمی داند می تواند در این مسابقات شرکت کند یا نه و سپاهانی که یك ماه پیش از رقابت ها

بازیكنان اصلی خود را ندارد چه انتظاری داریم که بروند و ببرند و صعود کنند.
می آبادی گفت: ما شرایط مطلوب برای تیم های خود ایجاد نكردیم. ذوب آهن با بحران 
مدیریتی و مالی عازم این مسابقات شد و سپاهان هم با بازیكنانی خسته و فرسوده. رئیس 
هیأت هندبال استان اصفهان گفت: حذف سپاهان قابل پیش بینی بود اما پیش بینی بنده 
این است که ذوب آهن هم نمی تواند کاری از پیش ببرد و بعید می دانم که صعود کند. 

هر چند آرزوی قلبی ما حضور نمایندگانمان در بین تیم های برتر این رقابت هاست.
 می آبادی به باخت های سپاهان اشاره کرد و گفت: تعحب می کنم که سپاهان بازی هایی

پایان با شش و هفت گل از حریف پیش بود. این  را واگذار کرد که پیش از سوت 
آن  برای  ای  چاره  باید  و  است  شده  ما  هندبال  مشكل  که  هاست  سوزی   فرصت 

اندیشید.

چارچوب

تب داغ بسکتبال در اصفهان به اوج مي رسد

 کــوه به کــوه نرسید
 ولی

صادق زاده به ذوب آهن 
رسید



از بدو تولد موفق بودم، وگرنه پام به این دنیا نمی رسید. از همون 
اول کم نیاوردم، با ضربه دکتر چنان گریه ای کردم که فهمید جواب 
»های«، »هوی« است. هیچ وقت نگذاشتم هیچ چیز شكستم بدهد، 
پی  در پی شیر می خوردم و به درد دلم توجه نمی کردم! این شد که 
وقتی رفتم مدرسه از همه هم سن و سال های خودم بلندتر بودم و 
همه ازم حساب می بردند. هیچ وقت درس نخوندم، هر وقت نوبت 
من شد که برم پای تخته زنگ می خورد. هر صفحه ای از کتاب را 

که باز می کردم، جواب سئوالی بود که معلمم از من می پرسید.

 این بود که سال سوم، چهارم دبیرستان که بودم، معلمم که من 
را نابغه می دانست منو فرستاد المپیاد ریاضی! تو المپیاد مدال طال 
بردم! آخه ورق من گم شده بود و یكی از ورقه ها بی اسم بود، منم 
گفتم اسممو یادم رفته بنویسم! بدون کنكور وارد دانشگاه شدم 

هنوز یك ترم نگذشته بود که توی راهروی دانشگاه یه دسته عینك 
پیدا کردم، اومدم بشكنمش که خانمی سراسیمه خودش را به من 
رسوند و از این که دسته عینكش رو پیدا کرده بودم حسابی تشكر 
کرد و گفت: نیازی به صاف کردنش نیست زحمت نكشید این شد 

که هر وقت چیزی از زمین برمی داشتم، یهو جلوم سبز می شد و 
از این که گمشده اش را پیدا کرده بودم حسابی تشكر می کرد. 
بعداً توی دانشگاه پیچید: دختر رئیس دانشگاه، عاشق ناجی اش 
شده، تازه فهمیدم که اون دختر کیه و اون ناجی کیه! یك روز که 
برای روز معلم برای یكی از استادام گل برده بودم یكی از بچه ها 
دسته گلم رو از پنجره شوت کرد بیرون، منم سرک کشیدم ببینم 
کجاست که دیدم افتاده تو بغل اون دختره! خالصه این شد ماجرای 

خواستگاری ما و االن هم استاد شمام! کسی سئوالی نداره؟!

محتوای یك ایمیل نشان می دهد همانطور که استیو جابز مدیر 
عامل فقید شرکت اپل پیش بینی کرده بود پایان عمر نرم افزار 

فلش بر روی دستگاه های قابل حمل به سر آمده  است.
برای  ادابی  از شرکت  که  ایمیل  ان، یك  ان  به گزارش سی 
شرکت های همكار ارسال شده این خبر را اعالم کرده  است. 
بود  شده  منتشر   ZDnet سایت  توسط  ابتدا  که  ایمیل  این 
می گوید شرکت ادابی تولید نرم افزار فلش پلیر برای کار بر 
پایان می دهد و برای  روی دستگاه های قابل حمل جدید را 

سازگاری با پروتكل هایی نظیر HTML5 آماده می شود.

نرم افزار  با  ما  آینده  کار  آمده:  همچنین  ایمیل  این  در 
برای  نویسان  برنامه  به  کمك  برروی  بعد  به  این  از  فلش 
متمرکز   Adobe AIR نرم افزار  با  اپلیكیشن   طراحی 

خواهد شد.
به  که  بود  کرده  منتشر  نرم افزاری  ادابی  شرکت   پیشتر 
برنامه نویسان کمك می کرد به جای نوشتن اپلیكیشن ها برای 
اپلیكیشن واحد طراحی  هر کدام از پلتفرم های موبایل، یك 
منتقل  پلتفرم ها  تمام  به  را  ابزار آن  این  از  استفاده  با  کنند و 
ساده  بسیار  را  نویسی  برنامه  کار  نرم افزار  این  گرچه  کنند. 

می کند اما بعضی برنامه نویسان از کاهش سرعت و کارایی 
اپلیكیشن های تولید شده با این نرم افزار شكایت می کنند.

ابزار  محبوب ترین  از  یكی  سال ها  برای  فلش  نرم افزار 
طراحی برنامه نویسان بود. اما در صنعت فن آوری اطالعات 
را  فلش  با  کار  که  مدت هاست  اپل  نظیر  شرکت هایی 
بر روی دستگاه های  اپل معتقد است فلش  متوقف کرده اند. 
به  تبلت ها  و  هوشمند  همراه  تلفن های  نظیر  حمل  قابل 
شدت به  را  دستگاه  باتری  مصرف  و  نمی کند  کار   خوبی 

 افزایش می دهد.

آوریل  اپل  فقید شرکت  بنیانگذار  و  عامل  مدیر  جابز  استیو 
سال گذشته با انتشار بیانیه ای در مورد فلش بزرگ ترین حمله 
انجام داد و آن را فن آوری گذشته اعالم  این نرم افزار را  به 
کرد. اپل استفاده از فلش برروی سیستم عامل iOS را به کلی 

متوقف کرده است.
نظیر  طراحی  پلتفرم های  گسترش  با  اخیر  سال های  در 
جاوااسكریپت، CSS و HTML5 که دارای پشتیبانی ذاتی 
برای کلیپ های ویدئویی نیز هستند، بسیاری از برنامه نویسان 

استفاده از فلش را رها کرده اند.

از  موقتی  لیستی جدید و  بنیاد عجایب هفتگانه جدید 
عجایب هفتگانه طبیعی در جهان را منتشر کرده است 
که جنگل های باران زای آمازون و خلیج هالونگ ویتنام 

از جمله این عجایب هستند. 
جهانی  گیری  رأی  اساس  بر  طبیعی  مكان  هفت  این 
شده اند،  انتخاب  جدید  هفتگانه  عجایب  بنیاد  توسط 
اوایل سال  این رأی گیری در  نهایی  نتایج  این همه  با 
2۰12 اعالم خواهد شد، از این رو لیست منتشر شده 
نهایی  لیست  با  تغییراتی  دارد  احتمال  و  بوده  موقتی 

داشته باشد.
اند  موقتی حذف شده  لیست  این  از  که  مكان هایی  از 
می توان به کوه کلیمانجارو، دریای مرده و گرند کنیون 
)دره بزرگ( اشاره کرد. در مقابل اسامی موقتی عجایب 
هفتگانه  بنیاد عجایب  توسط  در جهان  طبیعی  هفتگانه 
آمازون،  جنگل های  شدند:  اعالم  ترتیب  این  به  جدید 
و  آرژانتین  در  ایگازو  آبشار  ویتنام،  در  هالونگ  خلیج 
کومودو  ملی  پارک  کره جنوبی،  در  ژژو  برزیل، جزیره 
و  فیلیپین  در  پرینسسا  پورتو  رودخانه  اندونزی،  در 

کوهستان تیبل در آفریقای جنوبی.
این رأی گیری توسط بنیاد عجایب هفتگانه جدید که 
سوئیس  زوریخ  در  وبر  برنارد  توسط   2۰۰1 سال  در 
را  افراد  از  زیادی  تعداد  توجه  است،  شده  بنیانگذاری 
به خود جلب کرد و افراد مشهور زیادی از قبیل لیونل 
انتخاب  برای  که  آرژانتینی  مشهور  فوتبالیست  مسی 
برای  داد،  زیادی  تبلیغات  آرژانتین  در  ایگازو  آبشار 
از  به عنوان یكی  از کشور خود  برگزیده شدن بخشی 

عجایب هفتگانه تالش زیادی انجام دادند.
دسامبر  از  که  گیری  رأی  پی  در  منتخب  منطقه  هفت 
انجامیده  طول  به   2۰۰۹ سال  جوالی  تا   2۰۰7 سال 
انتخاب شده اند. در این دوره بیش از یك میلیون رأی 

برای کوچكتر کردن مجموعه 44۰ تایی در 22۰ کشور 
دریافت شده و در نهایت لیست مناطق مورد نظر به 77 

منطقه رسید.
پس از آن 28 منطقه به عنوان فینالیست به لیست نهایی 

راه پیدا کردند و پس از آن هر فردی از طریق ایمیل، 
 28 این  میان  از  توانست  می  تلفنی  تماس  یا  موبایل 

منطقه به یكی رأی بدهد.
دارد  نظر  در  بنیاد  این  دیسكاوری،  گزارش  اساس  بر 

برتر  شهر  هفت  انتخاب  برای  را  جدیدی  گیری  رأی 
از  بنیاد  این  نظر  مورد  شهرهای  و  کند  آغاز  جهان 
معرفی  عالقه مندان  دادن  رأی  برای   2۰12 سال   ژانویه 

خواهند شد. 

با گسترش پلتفرم های طراحی؛

فلش به پایان عمرخود نزدیک می شود  
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شکار یک تپ اختر 
فوق سریع و نورانی 

 
از  استفاده  با  آلمانی  شناسان  ستاره  از  گروهی  مهر: 
تلسكوپ فضایی فرمی ناسا و ردیابی پرتوهای گاما 
موفق شدند اطالعات جدیدی را از ویژگی های یك 
تپ اختر )پالسار( فوق سریع و بسیار نورانی را به 

دست آورند.
 ۳۰21A-J182۳ که  ای  ثانیه  میلی  اختر  تپ  این   
نام دارد در صورت فلكی کماندار در فاصله حدود 
آسمانی  جرم  این  دارد.  قرار  نوری  سال  هزار   27
به  نسبت  و  است  جوان  بسیار  که  این  بر  عالوه 
رصد  تاکنون  که  ثانیه ای  میلی  اخترهای  تپ  سایر 
شده اند میدان مغناطیسی بسیار شدیدتری دارد بسیار 
جرم  این  شناسان  ستاره  می رسد.  نظر  به  نورانی 
اما  کردند  در سال 1۹۹4 رصد  بار  اولین  را  کیهانی 
کشف  را  آن  ویژگی های  تمام  شده اند  موفق   اکنون 

کنند.

اثرات حاملگی بر آسم 
در  شود  باردار  آسم  به  مبتال  خانم  یك  که  زمانی 
بهتر  حاملگی  در طی  او  موارد وضعیت  درصد   ۳۰
می شود، در ۳۰ درصد موارد بدون تغییر می ماند و در 

۳۰ درصد موارد نیز وضعیت بدتر می شود.
دچار  که  خانم هایی  گرفته  انجام  بررسی های  طبق   
به طور معمول  در طی حاملگی  آسم شدید هستند 
آسم  که  حالی  در  می گردند  عالئم  تشدید  دچار 
طی  آسم  است.  همراه  عالئم  شدن  بهتر  با  خفیف 
هفته 24 تا ۳6 حاملگی رو به بدتر شدن می گذارد در 
حالی که 1۰ درصد یا کمتر از زنان حامله طی زایمان 

دچار مشكل می شوند.

در محل کار خود تحرک را 
فراموش نکنید 

را  زمانی  مدت  باید  کارمندان  می گویند:  محققان 
امور  انجام  به  به طور نشسته  که در محل کار خود 
که  چرا  دهند  کاهش  درصد  شصت  به   می پردازند 
فقدان  و  تنش  موجب  کافی  فعالیت  و  تحرکی  بی 

تمرکز آنها می شود.
 محققان توصیه می کنند: کارکنان بخش های اداری و 
دفتری دست کم سی درصد از وقت خود را در محل 
کار به کارهایی بپردازند که به صورت ایستاده امكان 
انجام دادن آنها وجود دارد و ده درصد وقت خود را 

به کارهایی بپردازند که به تحرک نیاز دارد. 

ماده ای برای مسدود کردن 
نورهای سرگردان

محققان ناسا موفق به ابداع نانوماده ای  اَبَرسیاه شده اند 
که می تواند ۹۹/5 درصد از نورهای مزاحم و سرگردان 
تابیده شده در حین رصدهای نجومی را مسدود کرده و 

به دقت تجهیزات رصد بیافزاید.
 در حال حاضر برای جلوگیری از تأثیر مخرب چنین 
جلوی  تا  می شود  استفاده  سیاه  رنگ  از  نورهایی 
گرفته  حساس  ابزارهای  سطح  به  نور  این  رسیدن 
با  که  نوری  از  درصد   ۹۰ تنها  رنگ  این  اما  شود. 
آن برخورد می کند را جذب می کند. مهندسان ناسا 
اکنون فناوری نانویی را ارائه کرده اند که می تواند با 
درصد   ۹۹ از  بیش  حساس  تجهیزات  دادن  پوشش 
فروسرخ  و  فروسرخ  مرئی،  فرابنفش،  پرتوهای  از 
خود  به  می کنند  برخورد  سطح  این  با  که  را   دور 

جذب کند. 

پلنگ ایراني به روسیه مي رود 
اطالعیه اي  در  روسیه  طبیعي  منابع  وزارت   - ایرنا 
مامور  که  روس  کارشناسان  از  گروهي  کرد:  اعالم 
انتقال پلنگ از ایران به روسیه شده اند، در چارچوب 
اینگونه حیوانات، به زودي ماموریت خود را  تبادل 

آغاز مي مي کنند.
 در اطالعیه پایگاه اینترنتي این وزارتخانه آمده است: 
این کارشناسان، محل زنده گیري پلنگ ها در ایران را 
مورد بررسي قرار مي دهند و قرار است این حیوانات 
انتقال به روسیه در مرکز ویژه پارک وحش  از  پس 
منطقه سوچي واقع در ساحل دریاي سیاه نگهداري 

شوند. 
ببر  قالده  سه  با  ایراني  پلنگ  قالده  سه  است  قرار 

سیبري مبادله شود. 

توقف صادرات ایران و 
افزایش قیمت نفت

موسسه  فارس  الملل  بین  اقتصاد  گروه  گزارش  به 
هرگونه  داد  هشدار  آمریكا  استنلی  مورگان  مالی 
توقف عرضه نفت ایران به بازارهای جهانی می تواند 

قیمت نفت را تا حد قابل مالحظه  ای افزایش دهد. 
دادند  هشدار  گزارشی  طی  موسسه  این  تحلیلگران 
نفسه  فی  ایران  نفت  تولید  توقف  موضوع  اگرچه 
مورد توجه نیست اما باید بر ریسك افزایش قیمت 
در  کرد.  تاکید  تنش ها  باالگرفتن  صورت  در  نفت 
جدی  مشكل  ایجاد  افراد  این  عقیده  به  حال  عین 
اثر  و  می رسد  نظر  به  بعید  نفت  جهانی  عرضه  در 
چندان  درازمدت  در  نفت  قیمت  بر  پدیده   این 

نخواهد بود.

خواندنی

داستانک

تصاویر عجایب هفتگانه طبیعی

نقش پر رنگ لیونل مسی در انتخاب یک آبشار 

باهوش ترین فرد تاریخ
ویلیام جیم سایدیس، باهوش ترین فرد تاریخ بود که توانست 
در یك سالگی بنویسد، در پنج سالگی به پنج زبان رایج دنیا 

صحبت کند و در 11 سالگی استاد دانشگاه هاروارد شود.
 سایدیس در سال 18۹8 در آمریكا به دنیا آمد و در سن 46 
سالگی نیز از دنیا رفت. او توانایی خارق العاده ای در یادگیری 
ریاضیات و زبان داشت. اولین بار به  خاطر رشد مغزی زود  
هنگام نامش بر سر زبان ها افتاد و بعدها به  خاطر تمرکز بر روی 

ذهنش به شهرت رسید اما در نهایت خود را از انظار عمومی دور کرد و از ریاضیات هم 
دل زده شد و عقب کشید و با چندین نام مستعار مطلب می نوشت. از دیگر ویژگی های او 
این است که می توانست در 18 ماهگی نیویورک تایمز بخواند و در هشت سالگی به هشت 
زبان صحبت کند. جالب این که بعدها خودش زبان دیگری را به وجود آورد که نامش را 
VENDERGOOD گذاشت. ناگفته نماند، که سایدس رکورد باهوش ترین های دنیا را 
شكسته است. برای نمونه بد نیست بدانید که ضریب هوشی گالیله را 18۰ تخمین می زنند 

و ضریب هوشی بیل گیتس بنیان گذار شرکت نرم افزاری مایكروسافت نیز 16۰ است.

خودرویی برای همه جا 
فارغ  ژانگ«  »یوهان  نام  به  چینی  ساله   21 طراح  یك 
شیهوا  دانشگاه  از  صنعتی  طراحی  رشته  التحصیل 
هر  روی  بر  است  قادر  که  کرده  طراحی  را  خودرویی 

سطحی حرکت کند. 
نام  آکوا«  واگن  »فولكس  که  انگیز  شگفت  خودرو  این 
دارد و در حال حاضر تنها طرح مفهومی آن ارائه شده، 
این  است.  قدرت  پر  فن  با چهار  اسپورت  یك خودرو 

خودرو می تواند با حداکثر سرعت 62 متر بر ساعت در روی جاده، یخ، شن و حتی 
بر روی آب حرکت کند. براساس گزارش دیلی میل، این خودرو از فناوری هایی که 
درحال حاضر در دسترس قرار دارند بهره می گیرد و از یك پیل سوختی هیدروژنی 

برای تامین انرژی دو موتور خود استفاده می کند.
این طراح جوان در این خصوص توضیح داد: هیچ چیز بهتر از سفر با خودرویی 
که بتواند بر روی هر سطحی حرکت کند نیست. امیدوارم که روزی آکوا به یك ابَر 

خودرو واقعی تبدیل شود و در اختیار همه قرار بگیرد.

یک برج هرمی وارونه با ۶۵ طبقه زیر زمین!  
مكزیكی  معماری  گروه  توسط  که   Earthscraper  
BNKR Arquitectura طراحی شده، آسمان خراشی 
زمین  زیر  در  که  می باشد  طبقه  با 65  وارونه  و  مفهومی 

قرار خواهد گرفت. 
ایده طراحی برج معكوس در مرکز شهر مكزیكو پایتخت 
این  برج هاست.  ساخت  قوانین  با  مقابله  برای  مكزیك 
ساختمان در مرکز شهر مكزیكو سیتی ۳۰۰ متر پایین تر 

از سطح دریا ساخته می شود و تیم معماری این برج سعی کرده است از طراحی 
تاریخی مكزیكی در طراحی آن استفاده کند. محققین این طرح، این فضای زندگی 
متفاوت را به دور از مشكالت مرتبط با آلودگی های درون شهری دانسته اند. سطح 
این هرم وارونه، از شیشه ساخته خواهد شد و عالوه بر این که ورود نور طبیعی و 
هوای آزاد به آن میسر است، ساختار درونی این ساختمان در واقع توخالی است 
به طوری که توسط پل هایی که در درون آن قرار می گیرند می توان امتداد و اعماق 

ساختمان را به خوبی مشاهده کرد.

یک، دو، سه

در مقابل اسامی 
موقتی عجایب 

هفتگانه طبیعی در 
جهان توسط بنیاد 

عجایب هفتگانه جدید 
به این ترتیب اعالم 
شدند: جنگل های 

آمازون، خلیج هالونگ 
در ویتنام، آبشار 

ایگازو در آرژانتین و 
برزیل، جزیره ژژو در 
کره جنوبی، پارک ملی 
کومودو در اندونزی، 

رودخانه پورتو 
پرینسسا در فیلیپین 
و کوهستان تیبل در 

آفریقای جنوبی

کسی سئوالی نداره؟! 


