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يک روان شناس توهم و هذيان را 
از عمده ترين عالئم بيماري رواني 
اسكيزوفرني عنوان كرد و گفت: 
اجتماعي،  كناره گيري  نوع  هر 
تنهايي  به  عالقه  و  افسردگي 
عالمت  يک  مي تواند  افراد،  در 

هشدار دهنده باشد. علي جعفري اسكيزوفرني يا شيزوفرني را نوعي 
اختالل روان پريشي دانست و گفت: ...

تصويربرداری مجموعه تلويزيونی 
پشت كوه های بلند با عنوان قبلی 
كارگردانی  به  پادشاهی  اوسنه 
تهيه كنندگی  و  احمدجو  امراله 
رضا جودی چندی پيش به پايان 
رسيده و مراحل فنی آن كماكان 

ادامه دارد تا برای پخش از شبكه سه سيما آماده شود. درباره زمان پخش 
اين مجموعه هنوز ...

پاسخ  درباره  سلطانيه  علي اصغر 
ايران به اعالم آمادگي آژانس براي 
ايران  به  بازرسان  از  تيمي  اعزام 
گفت: با توجه به اين كه ايران پيش 
از نشست شوراي حكام از معاون 
مديركل آژانس براي گفتگو درباره 

ابهامات آژانس دعوت كرده بود و اين دعوت از سوي مديركل آژانس رد 
شد، نياز است اين درخواست بار ديگر ...

اوسنه پادشاهي، پشت كوه هاي بلند رفت
 مرادبيك در نسخه جديد

روزي روزگاري شيرخان است

محروميت ها در بروز اسكيزوفرني موثر است 
 هر نوع اختالل رواني غيرمعمول

در رفتار نوجوانان را جدی بگيريد 

آيین تندرستي  صفحه 6

هيچ مواد يا فعاليت هسته اي در پارچين وجود ندارد 
 سفر تيم بازرسان آژانس به ايران
 پس از بررسي اعالم مي شود 

سراسري    صفحه 2

فرهنگ و هنر   صفحه 5

در بيانيه  كميسيون صنعت و معدن  تأكيد شد:

افت تولید و بیکاری، نتیجه واردات بی رویه است

صفحه 7

صفـحهصفـحه

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

 اختالل درجایگاه های گاز
با هماهنگی رفع مي شود

نماينده مردم فالورجان در مجلس شوراي اسالمي:

 متأسفانه وجدان كاري
 در كشور كم است

صفحه  3

در پاسداري از حریم 
انتخابات، عزم راسخ داریم 
پيشگيري از هرگونه خدشه در وحدت عمومي و 
 تقويت هرچه بيشتر انسجام ملي، رويكرد تخطي ناپذير
وزارت كشور و ستاد انتخابات كشور در عمل به 

وظايف قانوني است. 
سيد صولت مرتضوي معاون سياسي وزير كشور 
رؤساي  با  همراه  كشور  انتخابات  ستاد  رئيس  و 
كميته هاي شش گانه ستاد انتخابات كشور با حضور 
در دفتر وزير كشور، گزارشي از مجموعه اقدامات 
اين ستاد در راستاي برگزاري انتخابات ارائه كردند. 

وزير كشور با بررسي دقيق و موشكافانه اين گزارش ها 
و اطالع از آخرين وضعيت تفصيلي اجرايي انتخابات 

توصيه ها و دستورات الزم را صادر كرد. 
مصطفي محمد نجار در اين نشست كه ساعت هاي 
متمادي به طول انجاميد، با ابراز رضايت از پيشرفت 
امور مقدماتي و اجرايي انتخابات مجلس نهم مطابق با 
برنامه زمانبندي تدوين شده ، از مديران ستاد انتخابات 
زمان شدن  نزديک  يادآوري  با  وي  كرد.   تقدير 
ثبت نام داوطلبين نمايندگي مجلس شوراي اسالمي، 
بر ضرورت توجه به همه ظرافت ها و ظرفيت هاي 

قانوني موجود در اين عرصه تأكيد كرد. 
وزير كشور ايجاد بستر مناسب براي اعالم نامزدي 
و ثبت نام قانوني همه كساني كه حضور در مجلس 
را مفيد به حال كشور و ملت مي دانند، را وظيفه 
قانوني وزارت كشور و ستاد انتخابات دانست و در 
عين حال بر قطعي بودن رعايت مقررات و ضوابط 
و شرايط قانوني تأكيد كرد. نجار با اشاره به بيانات 
از  پيشگيري  در خصوص  اسالمي  انقالب  رهبر 
موفقيت دشمن در تبديل فرصت ها به تهديد و 
ضرورت تقويت ثبات و نشاط جامعه در انتخابات 
نهمين دوره مجلس شوراي اسالمي، از عزم راسخ 
همه دست اندركاران به خصوص در وزارت كشور 
براي پاسداري از حريم انتخابات اين دوره مجلس 
شوراي اسالمي ، خبر داد. بنا به گزارش پايگاه اطالع 
مداري، قانون  وزير كشور  وزارت كشور،   رساني 
امانت داري، مشاركت حداكثري و صيانت از حقوق 
و رأي مردم را شعار اصلي وزارت كشور در انتخابات 

مجلس نهم اعالم كرد. 

با  اسالمی  شورای  مجلس  داخلی  امنيت  كميته  رئيس  مهر: 
اشاره به اين كه ايران روند رو به رشد و نظام سلطه روند رو 
به افولی را در پيش گرفته است، گفت: احساس می كنم به 
فينال درگيری با نظام سلطه رسيده ايم و آمريكا در مصاف با 

جمهوری اسالمی در منطقه شكست فاحشی خورده است. 
پرويز سروری با اشاره به اين كه كشورمان روند رو به رشد 
و نظام سلطه روند رو به افولی را در پيش گرفته است، اظهار 
سلطه نظام  با  گيری  در  فينال  به  كنم  می  احساس   داشت: 
رسيده ايم و آمريكا در مصاف با جمهوری اسالمی در منطقه 

شكست فاحشی خورده است.
عضو كميسيون امنيت ملی با بيان اين كه كشورهای عليه ما 
امروز له ما شدند و كشورهايی كه با آمريكا بودند عليه آمريكا 
شده اند گفت: شاهد آن هستيم در منطقه وحدت و انسجام 
روز به روز بيشتر شده و در حال تشكيل يک اتحاديه بزرگ 
اسالمی به منظور ظرفيت سازی برای امت اسالمی هستيم كه 

مويد پيروزی حق بر باطل در منطقه است.
سروری همچنين به جنبش وال استريت به عنوان يک پديده 
نوظهور در آمريكا اشاره و تصريح كرد: اين نوع اعتراضات 
در آمريكا تا به حال سابقه نداشته است. به نظر می رسد دليل 
اين اعتراضات ديگر صنفی نيست و يک اعتراض عميق ضد 

نظام سلطه است.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات در آمريكای جنوبی اظهار 
انتخابات برگزار می شود  داشت: وقتی در آمريكای جنوبی 
نتيجه آن عليه آمريكا و به نوعی همراهی با شعارهای انقالب 

اسالمی است.
عضو كميسيون امنيت ملی همچنين با بيان اين كه آمريكا و 
اروپا دچار بحران اقتصادی و اسرائيل نيز منزوی شده است، 
قرار  تصوری  قابل  غير  و  ناهنجار  شرايط  در  آمريكا  گفت: 
حال  در  سنگر  به  سنگر  اسالمی  انقالب  طرفی  از  و  گرفته 

پيشروی است.
دنبال  به  ها  آمريكايی  است  طبيعی  افزود:  ادامه  در  سروری 
اين هستند تا وحدت امت اسالمی را به تفرقه تبديل كرده  
به  ببرند.  بين  از  را  آمده  اين طريق ظرفيت های پيش  از  تا 
روز  هر  بايد  اسالمی  بيداری  معتقديم  كه  است  دليل  همين 
 توسعه پيدا كند و نقش جمهوری اسالمی به عنوان يک كشور

الهام بخش در موضوع بيداری اسالمی بسيار مهم است.
حضور جامعتين در جبهه متحد، ظرفيت های جديدی 

به وجود آورده است
عضو كميسيون امنيت ملی با اشاره به اين كه وحدت نه يک 
وحدت  گفت:  است  قطعی  واجب  يک  بلكه  ضروری  امر 

استمرار  و  اسالمی  جمهوری  پيشروی  استمرار  معنی  به 
 افول آمريكايی ها در منطقه و جهان است، به همين خاطر

وحدت شكنی ضربه به انقالب و دستاوردهای آن است.
قائم مقام جمعيت رهپويان همچنين در پاسخ به سئوالی در 
خصوص اين كه با توجه به حضور شما در گروه 6+5 در 
مجلس هشتم چه تفاوتی ميان اين گروه و 8+7  است؟ گفت: 
هستند.  نزديک  هم  به  خيلی  سازوكار  نظر  از  گروه  دو  اين 
متحد  جبهه  در  مشخص  صورت  به  جامعتين  حضور  اما 
اصولگرايان ظرفيت های جديدی توليد كرده است كه فكر 

می كنيم با الحاق ديگر اضالع اصولگرا كه هنوز به جبهه متحد 
نپيوستند، شاهد انسجام و وحدت بيشتری ميان اصولگرايان 

باشيم.
سروری در پايان با بيان اين كه در عرصه بين المللی در گردنه 
بسيار حساسی قرار داريم اظهار داشت: آمريكايی ها دل بسته 
اند كه ما نتوانيم از اين گردنه عبور كنيم و آنها برای بازگشت 
اند، دوخته  چشم  ما  انتخابات  به  خود  طاليی  دوران   به 
عبور  گردنه  اين  از  توانيم  می  وحدت  با  فقط  ما   بنابراين 

كنيم.

رئيس كميته امنيت داخلی مجلس شورای اسالمی: 

ايران به فينال رويارويی با نظام سلطه 
رسيده است

خبر
در ادامه رزمايش ثامن الحجج )ع(؛ 

تجهيزات مدرن جنگ 
الكترونيك پدافند هوایي 

كشور با موفقيت آزمایش شد 
ايسنا: در ادامه  رزمايش ثامن الحجج )ع( جديدترين 
تجهيزات  و  بومي  غيرفعال  كشف  سامانه هاي 
طيف هاي  در  شده  ساخته  بومي  الكترونيک  جنگ 
قرار آزمايش  مورد  موفقيت  با  فركانسي   مختلف 

گرفت. 
بهره گيري رزمندگان پدافندي از آخرين روش ها و 
تكنيک هاي نوين و ابتكاري و استقرار مؤثر يگان ها 
و  كشور  شرقي  گستره  در  كمين گاهي  تجهيزات  و 
از  مرحله  اين  ويژگي هاي  ديگر  از  نفوذي  معابر 

رزمايش بود. 
از  بهره گيري  با  سريع  واكنش  يگان هاي  همچنين 
سامانه هاي  و  الكترونيک  جنگ  مدرن  تجهيزات 
انجام  موشكي ضمن  و  توپخانه اي  بومي  و  تركيبي 
اختالالت  با  مقابله  در  به موقع  و  مؤثر  اقدامات 
راداري و ارتباطي دشمن، سامانه هاي هدايت اهداف 

پرنده دشمن را اخالل نمودند. 
سرهنگ سپهري سخنگوي رزمايش از استقرار بيش 
از هزار نفر از نيروهاي ديده باني بصري و مسلح در 
مناطق عمومي و عملياتي رزمايش خبر داد و گفت: 
در اين مرحله از رزمايش برقراري ارتباط به منظور 
اعالم وضعيت و ارسال گزارش در دستور كار همه 

ديده بان ها قرار گرفت. 
انتقال  و  ارتباطي  تجهيزات  اين كه  بيان  با  سپهري 
اطالعات ديده بان هاي بصير تحت فرماندهي قرارگاه 
مورد  موفقيت  با  )ص(  خاتم االنبياء  هوايي  پدافند 
آزمايش قرار گرفت افزود: در اين مرحله مراكز كنترل 
)ص( خاتم االنبياء  هوايي  پدافند  قرارگاه   منطقه اي 

آن،  سريع  پردازش  و  اطالعات  اين  دريافت  با 
نيز  ديده بان ها  و  كرده  اتخاذ  را  الزم  تصميمات 
را  خود  الكترواپتيكي  و  ارتباطي  مدرن  سامانه هاي 
مورد ارزيابي عملياتي قرار دادند، ضمن آن كه امنيت 
مورد  نظامي  كارشناسان  توسط  نيز  اطالعات  تبادل 

بررسي قرار گرفت. 
شبكه  به  نياز  عدم  و  ارتباطي  استقالل  براي 
ديده بان هاي  بين  ارتباط  برقراري  و  كشور  ارتباطي 
يكپارچه  شبكه  و  كشور  سراسر  در  مستقر  بصري 
تعريف شده ارتباط  نوع  ده  قريب   پدافندي كشور، 

است.
با توجه به اهميت ارتباطات امن و سريع در اطالع 
به  ديده بان ها  كشور،  مختلف  مناطق  وضعيت  از 
مجهز  الكترواپتيكي  و  ارتباطي  نوين  تجهيزات 
نحوه   در  عمده  تغييراتي  ايجاد  ضمن  كه  شده اند 
به  گزارش ها  انتقال  سرعت  اطالعات،  ارسال 
يافته چشمگيري  افزايش  هوايي  پدافند   شبكه 

است. 

از دولت  گفت:  اردل  شهرستان   فرماندار 
 سرمايه گذاراني كه در اين شهرستان سرمايه گذاري

مي كنند حمايت مي كند.
فيروز خسروي ضمن تقدير و تشكر از استقبال 
پرشور مردم واليتمدار استان از رئيس جمهور 
و هيأت دولت افزود: رئيس جمهور در متن و 
 حاشيه سخنراني خود در شهرستان اردل قول هاي
 مساعــدي به مــردم شهرستــان دادنــد كه
مي تواند بستر مناسبي براي توسعه شهرستان به 

وجود آورد.
وي با بيان اين كه مردم شهرستان اردل قدرت 
سرمايه گذاري ندارند تصريح كرد: هرچند بند 
كه  است  كرده  مكلف  را  دولت   ،44 اصل  ج 
و كشاورزي   در بخش هاي صنعت، خدمات 
بخش  به  و  باشد  نداشته  گذاري  سرمايه 
 خصوصي واگذار كند اما دولت آمادگي دارد از
سرمايه گذاراني كه در شهرستان اردل سرمايه گذاري 
 مي كنند حمايت كنند، به طوري كه دولت در امر

سرمايه گذاري با سرمايه گذاران مشاركت داشته 
و به آنان يارانه پرداخت خواهد كرد كه بستر 
سطح  در  گذاران  سرمايه  براي حضور  خوبي 

شهرستان اردل است.
ديگر  از  را  آباد  بهشت  سد  احداث  خسروي 
و  دانست  اردل  شهرستان  مردم  هاي  خواسته 
اظهار داشت: طبق بيانات احمدي نژاد با حفظ 
حقوق چهارمحال و بختياري، انتقال آب براي 
مصرف استان هاي متقاضي در دستور كار قرار 

خواهد گرفت.
به گفته وي، احداث جاده محور اردل- دوپالن 
استان مجوز  به  كه در سفر دوم هيأت دولت 
كميسيون ماده 32 گرفته بود، تاكنون اعتباري به 
آن اختصاص نيافته است كه رئيس جمهور در 
سفر به شهرستان تأكيد كرد پيش از اتمام سال 
جاري يا اوايل سال بعد با تأمين اعتبار مورد نياز،  

عمليات اجرايي جاده شروع شود.
فرماندار شهرستان اردل خاطر نشان كرد: توسعه 

و تكميل دانشگاه پيام نور شهرستان، ايجاد يک 
به  رساني  گاز  و  شهرداري  به  كمک  با  پارك 
تمامي روستاهاي شهرستان تاپايان سال 91 از 
ديگر قول هاي رئيس جمهور به مردم شهرستان 

اردل بود.
از  برخي  نشدن  اجرايي  به  اشاره  با  خسروي 
مصوبات شهرستان اردل در دورهاي قبل سفر 
هيأت دولت به استان تصريح كرد: مسير قانوني 
براي اجراي برخي از مصوبات شهرستان نظير 
فاضالب شهر اردل كه در سفرهای قبلی هيأت 
دولت به استان تصويب شده بود، فراهم نشد كه 
در دور چهارم سفرهای هيأت دولت، احمدي 
نژاد در جلسه هيأت دولت دستور داد كه مجوز 
توسط معاونت راهبردي رئيس جمهور صادر و 

عمليات اجرايي شروع شود.
وي ادامه داد: رئيس جمهور همچنين قول تأمين 
اعتبار براي شروع عمليات شهرك صنعتي آب 

را نيز به مردم شهرستان اردل داد.

از عربی  دول  روزها  اين  كه   درحالی 
 همكاری های دو يا چند جانبه با ايران سخن سرايی
كويتی  جاسوسان  بازداشت  اما  كنند  می 
ادعاهای  آبادان  مرزی  شهر  در  و  ايران  در 
را خيرخواه  چندان  نه  همسايگان   اين 

رد كرد.
آخرين جزئيات از نحوه دستگيری و وضعيت 
آبادان  در  بازداشت شده  جاسوس  دو  كنونی 
منتشر آبادان  نماينده  با  فارس  گفتگوی   در 

شد.
آبادان  مردم  نماينده  دهدشتی  حسين  سيد 
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
اگرچه  گفت:  كويتی  جاسوس  دو  بازداشت 
كويتی ها مدعی اند كه اين دو جاسوس مجوز 
فعاليت رسانه ای داشته اند، اما نيروهای امنيتی 
كشورمان آنها را با تجهيزات كامل جاسوسی 

دستگير كرده اند.
وی در اين زمينه افزود: ابهاماتی در عملكرد 

اين دو جاسوس وجود دارد و هنوز اهداف 
اين جاسوس ها مشخص نشده و موضوع در 

دست بررسی است.
كرد:  تصريح  مجلس  در  آبادان  مردم  نماينده 
البته كويت هم موضعی به غير از تكذيب اين 
انتظار می رود كه  اما  موضوع نخواهد گرفت 
كشورهای همسايه رابطه منطقی و روشنی با 

كشورهای دوست و برادر داشته باشند.
كه  جاسوس ها  اين  كرد:  اضافه  دهدشتی 
دو  تا  بودند،  شده  دستگير  آبادان  در  اخيراً 
بنده  ولی  بودند  شهر  اين  در  گذشته  روز 
 اطالع  ندارم كه درحال حاضر به كجا منتقل

شده اند.
با  جاسوس ها  اين  كرد:  تأكيد  پايان  در  وی 
هركس  و  شده اند  دستگير  جاسوسی  وسايل 
بازداشت  شود،  ديده  شهر  در  وسايل  اين  با 
خواهد شد چه رسد به اين كه تبعه خارجی 

هم باشد.

فرماندار شهرستان اردل:
دولت از سرمايه گذاري در شهرستان اردل حمايت مي كند

نماينده مردم آبادان:
جاسوس ها در آبادان به دام افتادند 
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رئيس جهاد دانشگاهي از ارائه و تصويب دو طرح تحقيقاتي 
و  دارويي«  گياهان  هكتاري   100 مزرعه  »تأسيس  اشتغالزا 
»ايجاد مركز فوق تخصصي درمان ناباروري جهاد دانشگاهي 
واحد چهار محال و بختياري« در چهارمين سفر هيأت دولت 
به استان چهارمحال و بختياري در شوراي عالي اشتغال خبر 

داد. 
محمد حسين يادگاري اظهاركرد: در جلسه اي با معاون اول 

اجراي طرح هاي  توانايي  بر  مبني  پيشنهاداتي  رئيس جمهور 
اشتغال زا در استان هاي كشور از سوي جهاد دانشگاهي مطرح 
و قرار شد تا جهاد دانشگاهي نيز در سفرهاي هيأت دولت به 
استان هايي كه داراي شوراي عالي اشتغال هستند شركت كند 

تا به ارائه طرح ها و پيشنهادات اشتغال زا بپردازد. 
دولت  استاني  سفر  چهارمين  طي  اساس  اين  بر  افزود:  وي 
در  دولت  هيأت  جلسه  در  بختياري  و  چهارمحال  استان  به 

شهركرد، دو طرح تأسيس مزرعه 100 هكتاري گياهان دارويي 
و ايجاد مركز فوق تخصصي درمان ناباروري جهاد دانشگاهي 
ارائه  از سوي جهاد دانشگاهي  واحد چهارمحال و بختياري 
و تصويب شد كه رئيس جمهور تأكيد ويژه اي بر حمايت از 
طرح ايجاد مركز فوق تخصصي درمان ناباروري به استانداري 

چهارمحال و بختياري داشت. 
ديگر  مانند  طرح  دو  اين  كه  اين  بيان  با  پايان  در  يادگاري 

مي شود،  پيگيري  استاندار  سوي  از  دولت  هيأت  مصوبات 
بختياري  چهارمحال  استاندار  كه  آنجا  از  كرد:  خاطرنشان 
تاكنون نيز حمايت هاي مناسبي از طرح هاي جهاد دانشگاهي 
به ويژه در زمينه گياهان دارويي داشته است، درصدد هستيم 
كه با پيگيري موضوع از سوي جهاد دانشگاهي واحد استان 
چهار محال و بختياري و استانداري هر چه زودتر بتوانيم اين 

طرح ها را در استان به اجرا برسانيم. 

رئيس جهاد دانشگاهي واحد چهار محال و بختياري: 

دو طرح اشتغالزاي پيشنهادي در سفر دولت تصويب شد

5 دليل كه اسرائيل و آمريکا 
را از حمله به ايران 

منصرف می كند
مشخص،  و  ايده آل  وضعيتی  وجود  عدم  فارس: 
سالح  به  دستيابی  از  ايران  بازداشتن  در  ناتوانی 
هسته ای، پرداخت هزينه های سنگين از سوی آمريكا، 
مشروعيت و محبوبيت ايران در خاورميانه و درگيری 
آمريكا در صورت حمله اسرائيل، داليلی است كه 
اسرائيل و آمريكا را بر آن می دارد حمله بازدارنده به 

ايران را بيشتر مورد تأمل قرار دهند.
قلم »هارورن  به  پالسی« در گزارشی  »فارين  نشريه 
ديويد ميلر« نوشت: به نظر می رسد با انتشار گزارش 
برنامه  خصوص  در  اتمی  انرژی  بين المللی  آژانس 
هسته ای ايران، بار ديگر گمانه زنی ها در رسانه ها و 
محافل سياسی آغاز شده است: آيا حمله اسرائيل به 

پشتيبانی آمريكا در راه است؟
در اينجا به ذكر پنج دليل عمده می پردازيم كه می توان 
آن ها را داليل تأمل اسرائيلی ها برای حمله به تأسيسات 

هسته ای ايران به شمار آورد.
1- هيچ وضعيت نهايی ايده آلی وجود ندارد: حمله 
به پايگاه های هسته ای ايران همانند هرس كردن چمن 
به  دائمی موفق  به صورت  است. چنانچه حمله ای 
از كار انداختن ظرفيت ايران برای توليد و ساخت 
سالح های كشتار جمعی نشود چمن ها بار ديگر رشد 
خواهد كرد و هيچ حمله ای يا حتی مجموعه ای از 

حمالت نمی تواند اين كار را انجام دهد.
و  تسليحاتش   وفور  ايران،  قدرتمند  پايگاه های 
توجهی  قابل  موانع  پايگاه هايش  مخفی  مكان های 
را بر سر راه يک حمله موفق قرار می دهد. حتی با 
ناتمامی  )حمله  سناريو  بهترين حالت  وقوع  فرض 
كه برنامه هسته ای ايران را به مدت 2 الی 3 هفته به 
تعويق بياندازد( ايرانی ها بار ديگر اين هدف خود را 
با چنان حس نياز و مشروعيتی دنبال می كنند كه تنها 
از سوی  از مورد حمله قرار گرفتن  ناشی  می تواند 
يک قدرت بيرونی باشد. بنابراين دفاع از خود، دليل 
اصلی سازماندهی برنامه هسته ای ايران خواهد بود و 
در سراسر خاورميانه و حتی در جامعه بين الملل نيز به 

شدت طنين انداز خواهد بود.
2- هيچ كشوری نمی تواند ايران را از دستيابی به سالح 
هسته ای باز دارد: البته به جز خودش. حقيقت اين است 
كه هند، پاكستان، كره شمالی و حتی اسرائيل همگی به 
صورت مخفيانه سالح هسته ای توليد كرده اند. عراق 

و سوريه نيز در اين مسير قرار دارند.
گرفتن  مثل  هسته ای  سالح  از  ايران  كردن  محروم 
اسباب بازی از كودك نيست؛ بلكه به معنای تغيير 
محاسبات و انگيزه های ملی كشوری است كه در طول 
تاريخ خود را ملت بزرگی می پنداشته است. هرچند 
دور از انتظار بود اما ايران تبديل به يک دموكراسی شد 
كه تصوير و جاه طلبی های اوليه اش هنوز می توانست 
به  دسترسی  پی  در  كه  دهد  به سمتی سوق  را  آن 
قابليت های هسته ای باشد. منع ايران از دسترسی به 
سلسله  كه  است  آن  معنای  به  هسته ای  سالح های 
كند؛  تغيير  اساسی  صورت  به  تهران  در  حكومت 
ترتيب دادن يک حمله نظامی از سوی اسرائيل ممكن 
است نتيجه ای خالف اين داشته باشد و مشروعيت 
آن فعاليت ها را بيش از پيش كند، به ويژه اگر تلفات 

غيرنظامی نيز در پی داشته باشد. 
3- آمريكا هزينه های بسياری را بايد بپردازد: هنگامی 
كه كشورها اقداماتی را انجام می دهند كه خطرها و 
ناامنی های بسياری را در پی دارد؛ بايد به دو سئوال 
پاسخ داد: اول اين كه آيا اين كار انجام شدنی است؟ 
دوم اين كه هزينه آن چقدر خواهد بود؟ مواجه بودن 
اسرائيل با تهديدهای جهانی می تواند منجر به آن شود 
كه هزينه ها را برای ديگران به ويژه آمريكا كم اهميت 
جلوه دهد. روی هم رفته، برای آمريكايی ها كه صدها 
مايل آن طرف تر زندگی می كنند، ساده تر خواهد بود 
فرض كنند كه ايران، به دليل احتمال نابودی اش به 
دست اسرائيل يا آمريكا، يک بازيگر منطقی بوده و 
هرگز از سالح هسته ای عليه اسرائيل استفاده نخواهد 
انتقام  خطر  كه  دارند  اصرار  اسرائيلی ها  البته  كرد. 
گرفتن، عامل بازدارنده موجهی نبوده و در وهله اول 

منافع خود را مد نظر خواهند داشت.
 40 حدود  )كه  را  هرمز  تنگه  بتوانند  ايرانيان  اگر 
حتی  می كنند(  عبور  آن  از  نفتی  كشتی های  درصد 
به طور موقت مسدود كنند، قيمت نفت به سرعت 
دستخوش افزايش ناگهانی خواهد شد كه اين مسأله 
بيش از پيش به بازارهای جهانی خسارت وارد كرده 
و آنها را تضعيف می كند و آسيب فوق العاده ای را به 
اقتصاد ضعيف در آمريكا وارد خواهد آورد.  بهبود 
4- حمله اسرائيل برای ايران در خاورميانه محبوبيت 
و مشروعيت به دنبال خواهد داشت: دولت جورج 
بوش برای منع اسرائيل از واكنش در برابر حمالت 
موشک های »اسكاد« عراق در طول جنگ خليج فارس 
در سال 1991 تالش بسياری را متحمل شد. منطق آن 
نيز قانع كننده بود: عراق از قطعنامه های شورای امنيت 
سازمان ملل و جامعه بين الملل سرپيچی می كرد و يک 
ائتالف بين المللی متشكل از 34 كشور تشكيل يافت 
تا منافع جهانی را متذكر شود. آخرين نكته الزم اين 
بود كه صدام حسين حمله اش به كويت را تبديل به 
درگيری بين عرب و اسرائيل كند. در مورد ايران نيز 

مسأله تا حدودی به همين شكل است.
5- اگر اسرائيل حمله كند، آمريكا الزاماً درگير خواهد 
بود: حمله اسرائيل به هيچوجه بدون گرفتاری های 
آمريكا سر  منافع  عليه  نظامی  عمده و يک واكنش 
نخواهدگرفت. به طور قطع، تصور تهران اين خواهد 
آمريكا صورت  با هماهنگی  اسرائيل  بود كه حمله 
ايران،  احتمالی  واكنش های  جمله  از  است.  گرفته 
تالش برای مسدود ساختن حركت كشتی ها در تنگه 
سفارت ها  عليه  نيابتی اش  عوامل  حمالت  و  هرمز 
اين  تمامی  بود.  آمريكا خواهد  نظامی  تأسيسات  و 
نگرانی ها با اشراف به اين مسأله مطرح شده اند كه 
دستيابی ايران به يک سالح هسته ای مشكل بزرگی 
بين الملل محسوب  و جامعه  اسرائيل  آمريكا،  برای 

می شود. حتی ممكن است مسير بازی را تغيير دهد.

علي اصغر سلطانيه درباره پاسخ ايران به اعالم آمادگي 
آژانس براي اعزام تيمي از بازرسان به ايران گفت: با 
توجه به اين كه ايران پيش از نشست شوراي حكام 
از معاون مديركل آژانس براي گفتگو درباره ابهامات 
سوي  از  دعوت  اين  و  بود  كرده  دعوت  آژانس 
مديركل آژانس رد شد، نياز است اين درخواست 

بار ديگر بررسي شود. 
آژانس  در  ايران  دائم  نماينده  اصغر سلطانيه،  علي 
تصويب  پروژه هاي  درباره  اتمي  انرژي  بين المللي 
شده در كميته هاي همكاري فني آژانس بين المللي 
انرژي اتمي گفت: خوشبختانه با وجود فشار آمريكا 
و اتحاديه اروپا با تمامي پروژه هاي فني پيشنهادي 
ايران در كميته همكاري هاي فني آژانس موافقت شد 
و اين پروژه ها در نشست شوراي حكام به تصويب 
رسيد.  وی تعداد اين پروژه ها را هشت پروژه اصلي 
درباره كاربردهاي مختلف انرژي هسته اي در زمينه 
اتمي  نيروگاه  و  هسته اي  ايمني  پزشكي،  صنعت، 

بوشهر عنوان كرد. 
سلطانيه خاطرنشان كرد: در سال هاي گذشته آمريكا 
تالش كرده است كه كميته همكاري هاي فني آژانس 
را به ابزاري سياسي در جهت منافع خود تبديل كند 
كه اين مسأله با اعتراض كشورهاي عضو از جمله 
كشورهاي عضو گروه 77 مواجه شده است و اين 
كشورها هرگونه برخورد سياسي در اين كميته را 
كه به برهم زدن فضاي تخصصي، فني و علمي آن 

آسيب رساند، رد مي كنند. 
نماينده دائم كشورمان در آژانس بين المللي انرژي 
اتمي در پاسخ به اين سئوال كه ايران درباره اعزام 
تيمي از بازرسان آژانس به سرپرستي هرمن ناكارتس 
)معاون مديركل آژانس( به تهران چه تصميمي اتخاذ 
خواهد كرد؟ اظهار كرد: ايران پيش از نشست نوامبر 
شوراي حكام در نامه اي از معاون مديركل و هيأتي 
از بازرسان براي تشكيل جلسه و گفتگو در رابطه با 
سئواالت و ابهامات آژانس دعوت كرد كه به تهران 
سفر كنند اما اين موضوع با مخالفت مديركل آژانس 
مواجه شد و آمانو اعالم كرد كه اين سفر بعد از 

نشست شوراي حكام انجام شود. 
سلطانيه ادامه داد: با توجه به اين كه دعوت ايران از 
تيم بازرسان آژانس به پيش از نشست اخير فصلي 
شوراي حكام باز مي گردد از اين رو اعالم آمادگي 
مديركل براي اعزام تيم بازرسان آژانس بايد مورد 
بررسي مجدد از سوي ايران قرار گيرد كه پس از 

بررسي نتيجه اعالم خواهد شد. 
اين  به  پاسخ  در  وين  در  كشورمان  ديپلمات  اين 
كه چرا آژانس درباره موضوع بازرسي ها از سايت 
پارچين يک بار ديگر اظهار نظر و سئوال كرده است 

در حالي كه موضوع پارچين در چارچوب مداليته 
از سوي  آژانس  ايران و  ميان  حل و فصل مسائل 
بين المللي بسته  نهاد تخصصي  اين  مديركل وقت 
در  در سخنراني  كه  همان طور  گفت:  است؟  شده 
 2004 سال  در  گفتم  حكام  شوراي  اخير  نشست 
بازديد صورت  بار  دو  پارچين  از سايت  و 2005 
گرفت و بازرسان آژانس به اختيار خود و با توجه به 
اطالعاتي كه دريافت كرده بودند از چند نقطه در اين 

سايت بازديد كردند. 
وی با استناد به گزارش محمد البرادعي )مديركل 
وقت آژانس( خاطرنشان كرد: بازرسان در آن مقطع 
از چهار نقطه در سايت پارچين بازديد كردند كه 
يكي از آن چهار نقطه )مخزن انفجاري( همان محلي 
است كه در حال حاضر مديركل آژانس در گزارش 
خود درباره ايران به آن اشاره كرده است و مشخص 
شد كه مديركل اشتباه بزرگي را انجام داده است چرا 
بررسي هاي  و  بازرسي ها  از  پس  موضوع  اين  كه 
صورت گرفته بر روي آن عمال از سوي آژانس بسته 

شد و به طور رسمي اين موضوع اعالم شد. 

وي خاطرنشان كرد: با توجه به اين كه اين مسأله 
در گزارش هاي پيشين آژانس به صراحت بيان شده 
مديركل  گزارش  در ضميمه  مندرج  مطالب  است 
يا  و  هسته اي  مواد  هيچ  و  است  بي اساس  آژانس 

فعاليت هسته اي در اين منطقه وجود ندارد. 
سلطانيه در ادامه به نقل قولي از اولي هاينونن )معاون 
محمد البرادعي در امور پادمان ها( در زمان بازديد از 
سايت پارچين اشاره كرد و گفت: هاينونن در پايان 
روز دوم بازرسي از ايران اعالم كرد كه پارچين به 
تاريخ پيوسته و موضوع بسته شده است و اين مسأله 
به اطالع همه اعضا در شوراي حكام رسيده است. 

نماينده دائم ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي 
در پاسخ به بيانيه نماينده آمريكا در نشست شوراي 
حكام مبني بر اين كه وقت آن رسيده كه ايران بيدار 
شود و با واقعيت روبه رو شود، گفت: مردم ايران 
30 سال پيش از خواب بيدار شدند و آمريكا را از 
ايران خارج كرده و به دخالت ها و حضور فيزيكي 
ايران  مردم  دادند.  پايان  هميشه  براي  كشور  اين 
بيدار هستند و برايشان مسجل است كه نمي توانند 

به كشورهاي غربي متكي باشند. از اين رو است كه 
آن ها با وجود تحريم ها موفق شدند در زمينه انرژي 
هسته اي دستاوردهاي بي سابقه اي را به دست آورند 
بيدار شود و  از خواب  بايد  اين آمريكاست كه  و 
با واقعيت ايران كه امروز كشوري داراي تكنولوژي 

صلح آميز هسته اي است مواجه شود. 
تمامي  به  متعهد  كشوري  ايران  گفت:  سلطانيه 
قدرتي  هيچ  و  است  بين المللي اش  مسئوليت هاي 

نمي تواند جلوي آن را بگيرد. 
)آلمان،  اروپايي  كشور  سه  بيانيه  به  همچنين  وی 
فرانسه و انگليس( اشاره كرد و گفت: با توجه به 
سابقه مذاكراتي اين سه كشور و رفتاري كه آن ها دور 
از تعهداتشان نسبت به ايران داشتند بايد بگويم كه 
رفتار اين كشورها در ارتباط با ايران نقطه تاريكي در 
پيشينه اين سه كشور است كه در اذهان مردم ايران 

جاي گرفته است. 
نماينده كشورمان در آژانس بين المللي انرژي اتمي 
نوع  بايد  اروپايي  كشور  سه  اين  كرد:  خاطرنشان 

تعامل و رويكردشان را نسبت به ايران تغيير دهند. 

سلطانيه با اشاره به عبارات تهديدآميز در بيانيه سه 
و  مخرب  عبارات  اين  كرد:  تأكيد  اروپايي  كشور 

غيرسازنده است. 
وي گفت: آن ها نبايد در تعامل با ايران از زبان روز 
استفاده كنند در صورتي كه مؤدبانه و متمدنانه با ايران 
سخن بگويند ايران هم تالش خواهد كرد تا از خود 
انعطاف  نشان دهد. زبان چماق و هويج و يا مذاكره و 
تحريم همزمان نشأت گرفته از تفكر استعماري است 

كه مورد قبول ما نيست. 
به  پاسخ  در  همچنين  آژانس  در  ايران  نماينده 
بررسي  اسالمي،  شوراي  مجلس  كه  پرسش  اين 
تجديدنظر در تعامل ايران با آژانس را دستور كار 
قرار داده است، نظر شما چيست؟ اظهار كرد: مجلس 
شوراي اسالمي نهادي مستقل است و بنده در اين 

باره نمي توانم اظهارنظر كنم. 
وی همچنين خاطرنشان كرد: جمهوري اسالمي ايران 
بازرسي هاي  ان پي تي،  به  متعهد  عنوان كشوري  به 
معمول در چارچوب توافق نامه پادمان جامع را ادامه 

مي دهد. 

سراسری

خبر

نصف النهار

ايتاليا به ماريو مونتی رأی اعتماد داد 
مهر: دولت جديد ايتاليا به رهبری ماريو مونتی از مجلس 

عوام اين كشور هم رای اعتماد گرفت. 
به نقل از شينهوا، اكثريت نمايندگان مجلس عوام ايتاليا 
به كابينه معرفی شده از سوی ماريو مونتی از كميسرهای 
سابق اتحاديه اروپا و نخست وزير جديد اين كشور رأی 

اعتماد دادند.
از  متشكل  شود  می  گفته  كه  مونتی  ماريو  دولت 

تكنوكرات ها است توانست از مجلس سنای اين كشور رأی اعتماد بگيرد. مجلس 
ايتاليا با 281 رأی موافق در برابر 25 رأی مخالف از كابينه جديد حمايت  سنای 

كردند.
ماريو مونتی كه تحت فشارهای بسيار برای بهبود اوضاع اقتصادی ايتاليا قرار دارد، 
در يک سخنرانی در پارلمان با دادن وعده هايی همچون مبارزه با فرار از پرداخت 
ماليات، اجرای طرح های اشتغال زايی و اصالح نظام بازنشستگی از مردم خواست 

تا طرح رياضت اقتصادی را با هدف نجات ايتاليا از خطر ورشكستگی بپذيرند.
كابينه جديد  تاجران  و  بانكداران  دانشگاه،  استادان  كارشناسان،  كه  می شود  گفته 
ماريو مونتی را تشكيل می دهند، اما مردم ايتاليا با آمدن به خيابان ها اعتراض خود 
را به بحران اقتصادی كشورشان ابراز داشته و اعالم كردند: بسياری از وزرای كابينه 
جديد در بخش های اقتصادی فعاليت كرده و می توان از كابينه ماريو مونتی به عنوان 

دولت بانكداران ياد كرد.

پيشنهاد بی شرمانه به قذافی 
براساس اسناد فاش شده جديد مشخص شد در حالی كه 
خشونت و آشوب در ليبی به اوج خود رسيده بود و اين 
كشور در حال وارد شدن به جنگ داخلی بود، چند مقام 
آمريكايی به دنبال سوءاستفاده از اين شرايط و دستيابی 

به درآمد كالن بودند.
اين  می دهد  نشان  طرابلس  در  شده  اسناد جديد كشف 
چهار مقام آمريكايی از جمله يک عامل سابق سيا، يک 

كارشناس تروريسم، يک قانونگذار از كانزاس سيتی و يک عضو سابق كميته ملی 
جمهوری خواهان به معمر قذافی ديكتاتور سابق ليبی پيشنهاد داده بودند كه آنها را 

به عنوان مشاور استخدام كند.
اين افراد خواهان ده ميليون دالر برای شروع مذاكرات با قذافی بودند.

به گزارش روزنامه نيويورك تايمز، در نامه ای كه اين گروه به قذافی نوشته اند آمده 
است: مبلغ درخواستی تنها انگيزه ای برای وكال و مشاوران جهت كمک به قذافی 

است.
در اين نامه سه صفحه ای كه در تاريخ هفده آوريل نوشته شد، اين گروه به عنوان گروه 
اقدام آمريكا كه در صدد است تالش كند گوی سبقت را از شورشيان ليبی در ميدان نبرد 

سياسی بربايد و حمايت دولت آمريكا از قذافی را جلب كند، معرفی شد.
در اين نامه مشاوران قول دادند كه ميلياردها دالر از دارايی های مسكوت شده ليبی 

را آزاد كنند و تالش نمايند تا سازمان ملل قطعنامه هايی به نفع ليبی صادر كند. 

 آمريکا بايد حقوق بشر را رعايت كند
  

فارس: نخست وزير روسيه به مقامات  آمريكايی گوشزد كرد 
كه پليس اين كشور هم بايد در برخورد با معترضان، حقوق 
بشر را رعايت كرده و در اين خصوص فرقی بين آمريكا، 

روسيه، سوريه و فرانسه وجود ندارد.
پوتين  والديمير  »اينترفكس«،  خبرگزاری  از  نقل   به 
نخست وزير روسيه اعالم كرد كه پليس نيويورك نبايد در 
هنگام مقابله با اعتراض كنندگان جنبش »اشغال وال استريت« 

از اقدامات خشونت آميزی عليه مردم آمريكا استفاده كند. 
پوتين در كنفرانس مطبوعاتی در پايان مذاكرات خود با فرانسوا فيون نخست وزير 
فرانسه در مسكو گفت: همه كشورهای جهان، هم فرانسه، هم سوريه، هم روسيه و 
هم آمريكا بايد ضوابط بين المللی و حقوق بشر را رعايت كنند و اين مسأله منحصر 
كه  است  حالی  در  اين  كرد:  تأكيد  روسيه  وزير  نخست  نيست.  كشور خاصی  به 
اخبار رسيده از اياالت متحده حاكی از آن است كه پليس نيويورك فعاالنه در صدد 
برهم زدن و سركوب تظاهركنندگان معترض آمريكايی است. ولی من اميدوارم كه 
در جريان اين اقدامات توان نظامی و شدت عمل خشونت آميز از سوی نيروهای 

انتظامی عليه مردم اين كشور صورت نگيرد و حقوق مردم آمريكا رعايت شود. 
پوتين در عين حال يادآور شد: بنابراين ما شاهد هستيم كه اين تنها روسيه نيست كه با 
اين مشكالت )رعايت حقوق بشر( مواجه بوده و اين تنها دولت روسيه نيست كه بايد 
در شرايط خاص از اقدامات خشونت آميز عليه مردم استفاده نكند و هيچ ضرب و شتمی 

عليه تظاهرات كنندگان به كار گرفته نشود. 

جهان نما 

فارس: آمريكا كه نزديک به هشت تريليون دالر را 
از سالح های  مراقبت  و  نگهداری  ساخت،  صرف 
از كل هزينه های  هسته ای كرده، حدود 60 درصد 
خود  به  را  هسته ای  سالح های  روی  شده  صرف 
برابر  با50  برابر  رقم  اين  كه  است  داده  اختصاص 

بودجه سازمان ملل است.
هسته ای  عصر  در  صلح  بنياد  مدير  كريگر  ديويد 
آمريكا، در گزارشی به تشريح هزينه های سالح های 
اتمی آمريكا پرداخت. در اين گزارش عنوان شده 
است هزينه سالح های هسته ای آمريكا از سال 1940 

تاكنون نزديک به هشت تريليون دالر بوده است. 

هزينه های سالح های هسته ای آمريكا
سالح های هسته ای به داليل بسياری، پرهزينه اند. 
با كره زمين،  با ديگر ملل،  ما  اين سالح ها رابطه 
نيمه  در  دهند.  می  تغيير  را  خودمان  با  و  آينده  با 
دهه 1990، گروهی از محققان مؤسسه بروكلينگز، 
هسته ای  سالح های  مخارج  زمينه  در   مطالعه ای 
در آمريكا انجام دادند. آنها دريافتند كه آمريكا بين 
سال های 1940 تا 1996 مبلغ 5/8 تريليون دالر را ) 
بر اساس دالرهای ثابت در 1996( صرف سالح های 
به   2005 سال  در  مبلغ  اين  است.  كرده  هسته ای 
)براساس  دالر  تريليون   7/5 رسمی  غير  صورت 

سال های  بين  برای   ،)2005 سال  ثابت  دالرهای 
1940 تا 2005 اعالم شد. امروزه اين رقم نزديک 
به هشت تريليون دالر است و اين رقم تنها مختص 

آمريكا است.
در حال حاضر 9 كشور با مجموع بيش از 20 هزار 
سالح هسته ای وجود دارند كه ساالنه 105 ميليارد 
دالر روی تسليحات هسته ای و نگهداری آنها صرف 
می كنند. اين رقم در دهه بعدی به بيش از يک تريليون 
اين كار  برای  دالر خواهد رسيد. رقمی كه آمريكا 

صرف می كند، معادل 60 درصد از اين رقم است. 
ساالنه  صرف  كه  است  زده  تخمين  جهانی  بانک 

40 تا 60 ميليارد دالر تا سال 2015، می تواند برای 
دستيابی به  هشت هدف ذكر شده در اهداف توسعه 
هزاره سازمان ملل، برای ريشه كن كردن فقر كافی 

باشد.
سالح های هسته ای و احترام به قانون

و  توليد  باالی  هزينه  جز  به  هسته ای،  های  سالح 
ارتقاء، از طرق ديگری نيز بر سرنوشت و هزينه های 
انسان ها مؤثرند. اين سالح ها، احترام آمريكايی ها 
نسبت به قانون را تضعيف كرده اند. چگونه ممكن 
است كشوری احترامش به قانون را حفظ كند و در 

عين حال دائماً ديگران را به قتل عام تهديد كند؟ 

گزارش مدير بنياد صلح در عصر هسته ای آمريكا:

بودجه سالح های هسته ای آمريکا 50 برابر بودجه سازمان ملل است

هيچ مواد يا فعاليت هسته اي در پارچين وجود ندارد 

سفر تیم بازرسان آژانس به ایران پس از بررسي اعالم مي شود 
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ايجاد زمينه مناسب 
براي واردات با هدف 
مقابله با تورم داخلي 
باعث افزايش بيكاري 
و كاهش توليد ملي 

مي شود. به ويژه آن كه 
پايين بودن نرخ ارز، 
زمينه واردات كاالي 
چيني ارزان قيمت را 
فراهم ساخته و توليد 

كشور را با بحران 
روبه رو ساخته است

تجهيزات و ماشين آالت از ملزومات اصلی و اوليه توليد 
هر محصولی می باشد كه به دليل عمر باال و يا عدم 
امكان استفاده از خدمات جانبی برای بهبود بهره وری 
توليد صددرصدی  امكان  عدم  موجب  ماشين آالت 
كارخانه های كشور می شود. همچنين مصرف آب، برق، 
گاز در فرآيندها و تأسيسات كارخانه ها، نقش مهمی در 
قيمت تمام شده محصول به ويژه با اجرای هدفمندی 
يارانه ها دارد و اين در شرايطی است كه در فرآيندهای 
مورد استفاده كارخانه ها و كارگاه ها به مصرف انرژی 

توجه الزم به عمل نمی آيد.
نماينده مردم فالورجان در مجلس شوراي اسالمي، 
در  شده  تمام  قيمت  افزايش  داليل  خصوص  در 
كشور گفت: فرسوده بودن ماشين آالت شركت ها 
نهايي  قيمت  افزايش  از داليل  يكي  كارخانجات  و 
محصوالت در كشور است، به طوری كه برخي از 
 كارخانجات، قدمتي سي و چند ساله دارند و ماشين آالت
آنها به روز نيست و به همين دليل هدر رفت انرژي در 

آنها زياد است.

حجت االسالم و المسلمين موسوي الرگاني خاطر 
نشان كرد: زماني كه مصرف انرژي در كارخانجات باال 
باشد هزينه سنگيني را بر دوش توليد كننده وارد مي كند. 
همچنين در كشورهايي كه ماشين آالت آنها به روز شده 
و از تكنولوژي هاي جديد استفاده مي كنند نياز كمتري 
به استفاده از نيروي انساني دارند و نيروي انساني كمتر 

موجب كاهش هزينه هاي توليد مي شود.
وي ادامه داد: وقتي هزينه هاي توليد كمتر شود قيمت 
از  برخي  در  اگرچه  مي يابد.  كاهش  نيز  شده  تمام 

كشورها نيز به تعداد نيروي كار ما در كارخانجات و 
صنايع استفاده مي كنند، اما وجدان كاري باال در آنها 
كشور  در  ولي  مي شود،  وري  بهره  افزايش  موجب 
متأسفانه وجدان كاري به اندازه كافی وجود ندارد و 
مقداري كم كاري مي شود و اين كم كاري ها هزينه 

توليد را افزايش مي دهد.
نماينده مردم فالورجان در مجلس شوراي اسالمي 
استفاده  و  توليد  آالت  ماشين  نبودن  روز  به  افزود: 
نكردن از تكنولوژي هاي جديد باعث افزايش دور ريز 
توليدات مي شود، يعني توليد در كشور وجود دارد، اما 
دور ريز اين توليدات هزينه را افزايش مي دهد، بنابراين 
دقت در كيفيت توليد در كاهش قيمت تمام شده بسيار 

مؤثر است. 

نماينده مردم فالورجان در مجلس شوراي اسالمي:

متأسفانه وجدان كاري در كشور كم است

زاينده رود

رئيس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان 
ارز  نرخ  شدن  متعادل  را  ملی  توليد  افزايش  شرط 
تمام  قيمت  درصد   30 كه  حالی  در  گفت:  و  دانست 
شده توليد و صنعت به ارز و 70 درصد به تورم داخلي 
وابسته است نمی توان انتظار داشت در ميدان رقابت با 

كاالهای چينی پيروز شويم.
مصطفي رناسي در بيانيه اي كه اين كميسيون با عنوان 
تأثير افزايش نرخ ارز در بخش هاي مختلف اقتصادي 
بيشتر تصميم گيران  توجه  كرده خواستار  منتشر  كشور 

كشور به تعيين نرخ ارز واقعي شد. 
افت توليد و بيكاری، نتيجه واردات بی رويه

اقتصاد  متغيرهاي  مهم ترين  از  را  ارز  نرخ  تعيين  وي 
كالن دانست و گفت: تغيير نرخ ارز به طور گسترده در 
تأثيرگذار  بخش توليد و صادرات و همچنين واردات 

است. 
رناسی اين عامل را معيار سنجيدن رقابت پذيري يک 
و  كرد  عنوان  المللي  بين  رقابتي  بازارهاي  در  كشور 
ارز  نرخ  تعيين  با  كشور  هر  صادرات  تقويت  گفت: 
قرار  بازنگري  مورد  مؤلفه  اين  بايد  و  مي شود  ممكن 

گيرد.
وي افزايش واردات برای مقابله با تورم را عامل كاهش 
گفت:  و  دانست  كشور  در  بيكاري  افزايش  و  توليد 
با  مقابله  هدف  با  واردات  براي  مناسب  زمينه  ايجاد 
تورم داخلي باعث افزايش بيكاري و كاهش توليد ملي 
ايران  اقتصاد  براي  تهديد كاالهاي چيني  مي شود. وي 
زمينه  ارز،  نرخ  بودن  پايين  و گفت:  دانست  را جدي 
و  ساخته  فراهم  را  قيمت  ارزان  چيني  كاالي  واردات 

توليد كشور را با بحران روبه رو ساخته است. 
تورم  به  كاال  شده  تمام  قيمت  درصد   70

بستگی دارد
عضو هيأت نمايندگان اتاق اصفهان برخالف ديدگاهي 
كه افزايش نرخ ارز را باعث افزايش قيمت تمام شده 
توليد داخلي می داند گفت: 30 درصد قيمت تمام شده 
تورم  به  درصد   70 و  ارز  به  كشور  صنعت  و  توليد 

داخلي وابسته است.
شدن  متعادل  از  ناشي  را  ملي  توليد  افزايش  رناسي 
داخلي  توليد  كه  زماني  گفت:  و  دانست  ارز  قيمت 
به  نسبت  و  شود  صرفه  به  مقرون  كننده  توليد  براي 
عرصه  در  مي تواند  شود،  توانمند  چيني  كننده  توليد 
افزود:  وي  دهد.  افزايش  را  خود  توليد  المللي  بين 
و  است  منسجم  برنامه  يک  نيازمند  ارز  نرخ  افزايش 
باشد  داشته  اقتصاد  به  صدماتي  است  ممكن  ابتدا  در 

از شرايط سخت  برنامه مي توان شاهد گذر  ولي طبق 
كشور اقتصاد  براي  مطلوب  شرايط  به  رسيدن   و 
نگاه يک سويه  نبايد  ارز  نرخ  به  كرد:  تأكيد  بود. وي 
از ديدگاه هاي مختلف آن را بررسي  بايد  بلكه  داشت 
كرد و اين بيانيه نيز نتيجه ديدگاه كارشناسان موافق و 

مخالف افزايش نرخ ارز است.
همچنين خسرو كسائيان رئيس اتاق بازرگاني اصفهان 
تأكيد  مشتري  رضايت  و  كيفيت  نوآوري،  سمينار  در 
كرد: اتاق اصفهان در راستاي اهداف آموزشي خود به 
و  هدفمند  آموزشي  سمينارهاي  كه  دارد  تالش  اعضا 
تأثيرگذار برگزار كند و سمينارهاي مورد نياز اعضا از 
طريق نظرسنجي حاصل و پس از برنامه ريزي برگزار 

مي شود. 
رضايت  و  كيفيت  و  نوآوري  شرط  به  موفقيت 

مشتري
جذب  سبب  را  كيفيت  با  و  نوآور  خدمات  ارائه  وي 
مشتري دانست و گفت: نوآوري و كيفيت و رضايت 
مشتري سه ضلع مثلث است كه منجر به موفقيت هر 
بنگاه اقتصادي مي شود. وي توجه به نوآوري و كيفيت 
بازار دانست و گفت:  اقتصادي را الزمه  بنگاه های  در 
براي ماندگاري در بازار هر بنگاه بايد به ايجاد روحيه 
خالق در كاركنان و توجه به كيفيت كاال توجه جدي 

كند.
هفتم  دوره  نمايندگان  هيات  داد:  ادامه  كسائيان 
سطح  در  نمايندگان  هيأت  قوي ترين  از  يكي  اتاق 
در  بزرگي  فعاليت هاي  منشأ  مي تواند  و  است  كشور 
اعضاي  بين  همكاري  وي  باشد.  استان  اقتصاد  بخش 
بخش  تقويت  در  مهم  عاملي  را  نمايندگان  هيأت 
فعاليت  تمرين  گفت:  و  دانست  اقتصاد  خصوصي 
نيازي  اقتصاد،  خصوصي  بخش  در  گروهي  و  تيمي 
احساس ديگر  زمان  هر  از  بيش  امروز  كه   است 

 مي شود.
نيز  بازاريابي  مترجم  تهراني، مدرس و  بلوريان  محمد 
هر  در  يادگيري  فضاي  شد:  يادآور  همايش  اين  در 
سازمان بايد ايجاد شود تا نوآوري و كيفيت به صورت 
فرهنگ ايجاد شود. وي ايجاد فرهنگ يادگيري و ايجاد 
بخش تحقيق و توسعه را نياز امروز هر سازمان دانست 
و  كاال  توليد  باعث  سازمان  هر  در  نوآوري  گفت:  و 
خدمات مورد نياز بازار روز جهان مي شود و اين مهم 
نيازمند آموزش مستمر و مداوم پرسنل و كاركنان در 

بخش هاي مختلف است. 
مشتريان به دنبال ارزش هاي جديدكاال 

وي ايجاد ارزش براي هر كاال را باعث جذب مشتري 
برشمرد و گفت: مشتريان به دنبال ارزش هاي جديدي 

براي كاال و خدمات هستند و اين موضوع مي تواند از 
سوي توليد كنندگان مورد توجه قرار گيرد. وي تصريح 
مبتني  تنها  و  است  ارزشي  اقتصاد  امروز،  اقتصاد  كرد: 
بر داد و ستد صرف نيست و بايد بر ارزش هاي كاال و 

خدمات خود افزود تا مشتري جذب آن شود.

 بلوريان اضافه كرد: هر زمان صفات و ويژگي كاال و 
خدمات مورد انتظار مشتري بود باعث ايجاد رضايت 
براي آن مي شود و هر زمان صفات و ويژگي كاال مورد 
انتظار مشتري نبود باعث نارضايتي مي شود و آينده كاال 

و خدمات را به خطر مي اندازد.

اقتصاد

گزارش

خبر

65 درصد ايرانی ها راضی اند
ايسنا: رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: يكي از 
علل نارضايتي ها اين است كه به مردم وعده هاي زياد 

داده ايم و انتظارشان زياد است.
در  پورمحمدي  مصطفي  المسلمين  و  حجت االسالم 
همايش ارتقاي سالمت نظام اداري، اظهار كرد: گاهي 
گفته مي شود مسئوالن كار نكردند و همه چيز را به هم 
ريختند.اين حرف زياد درست نيست. اين كه كشور به 
اينجا رسيد و اين همه خدمات داده مي شود و مردم 
انگيزه دارند، نشان مي دهد اين حرف درست نيست.وی 
افزود: به تازگی از مردم يک نظرسنجي به عمل آمد مبني 
بر اين كه آيا از زندگي راضي هستند يا خير؟ 65 درصد 
اعالم رضايت كردند، 23 درصد نظر متوسط دادند و در 
مقابل 12 درصد هم گفتند از زندگي ناراضي هستيم. 
مؤسسه اي كه اين نظرسنجي را انجام داد دقيق است، 
اما من مي خواهم بگويم اين كه تعداد زيادي از مردم از 
زندگي راضي هستند نشان مي دهد كه مديران تا حدي 
كار خود را خوب انجام داده اند. نبايد از اين نكته غفلت 
شود. جالب اين كه در اين نظرسنجي از مردم سئوال 
مي شود كه نظر شما راجع به گراني چيست كه به طور 

مفصل گله مي كنند. گله سر جاي خودش است. 

اعتبار سنجي قبلي از وام 
بانک مركزی اطالعات چک های برگشتی را آماده ورود 
به سامانه كرده است به شكلی كه اين گونه سوابق ثبت 
و در صدور تأييديه مورد نظر قرار خواهد گرفت. مدير 
بانک را  بانكی،  اعتبار سنجی مشتريان  عامل مؤسسه 
موظف به گرفتن تأييديه اعتبارسنجی برای اعطای وام 

به مشتريان دانست.
 جليلی در برنامه گفتگوی ويژه خبری شبكه دوم سيما، 
اعتبارسنجی را مرتبط با نوع بانک و خود مشتری دانست 
و گفت: در استاندارد جهانی، 35 درصد اعتبار به سوابق 
افراد از جمله چگونگی پرداخت تسهيالت گرفته شده 
توجه  قابل  بخش  افزود:  وی  شود.  می  مربوط  قبلی 
مشكالت نظام بانكی ناشی از خالء  اطالعاتی است كه 
برطرف كردن آن كار يک يا دو سال نيست بلكه پنج تا 
هفت سال زمان برای شكل گيری و عملياتی شدن نظام 
اطالعاتی زمان نياز هست. جليلی تصريح كرد: ما از ابتدای 
88 اين كار را آغاز كرديم و اكنون منابع اطالعاتی برای 
15 هزار نفر داريم كه 95 درصد تسهيالت گيرندگان را 
در بر می گيرد، روزانه هم 12 هزار استعالم از اين سامانه 

برای اعتبار سنجی انجام می شود.

بيکاران حقوق مي گيرند
خبرآنالين: رئيس كميسيون اجتماعی مجلس گفت: طرح 
بيمه بيكاری متقاضيان كار در اولويت طرح در صحن 
علنی مجلس است و منابع پرداخت مقرری از محل منابع 

قرض الحسنه بانک ها در نظر گرفته شده است.
هادی مقدسی  با بيان اين كه طرح بيمه بيكاری متقاضيان 
اظهار  رسيده  تصويب  به  اجتماعی  كميسيون  در  كار 
داشت: اين طرح در انتظار مطرح شدن در صحن علنی 

مجلس است.
مقدسی تأكيد كرد: منابع ديگر نيز برای آن در نظر گرفته 
شده و نظر نهايی را نمايندگان در صحن مجلس خواهند 
داد و مهم اين است كه پيش بينی منابع مغاير با اصل 
75 قانون اساسی نبوده و باعث كاهش درآمدهای دولت 
نشود. مقدسی تصريح كرد: طبق اين طرح كمک هزينه 
200 هزار تومان برای افراد مجرد در ماه و 250 هزار 
تومان برای افراد متأهل حداكثر تا دو سال در نظر گرفته 
شده و در صورتی كه در اين دو سال فرد متقاضی مشغول 
به كار نشد نشان می دهد كه اين فرد قصد پيداكردن شغل 
ندارد و كل پول دريافتی از ضامن فرد كسر خواهد شد.

 انشعاب برق، 800 هزار تومان
فارس: معاون هماهنگی توزيع شركت توانير با بيان اين 
كه 10 درصد از شبكه برق كشور بيش از 20 سال عمر 
دارد گفت: هزينه نصب انشعاب برق برای توانير 800 
هزار تومان تمام می شود ولی فروش آن به مشتركين به 

طور متوسط 190 هزار تومان است.
غالمرضا خوش خلق افزود: ثابت بودن هزينه نصب 
انشعاب برق از سال 83 تاكنون موجب شده تا هزينه ای 
دريافت انشعاب  يک  نصب  برای  توانير  شركت   كه 
می كند چهار برابر بيشتر از مبلغ فروش آن به هر مشترك 
در كل كشور باشد. وی اضافه كرد: قبل از اين كه شركت 
های برق در سراسر كشور با مشكل نقدينگی مواجه شوند 
 انشعاب حتی به صورت تلفنی هم واگذار می شد اين
در حالی است كه اين نابرابری هزينه ها با فروش انشعاب 

موجب تأخير در نصب انشعاب برق شده است. 

بازار خودرو
شبه انحصاري است 

مهر: معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر 
سوی  از  مصرف كنندگان  حقوق  رعايت  ضرورت 
توليدكنندگان خودرو در كشور گفت: بازار خودروی 

ايران هم اكنون شبه انحصاری است.
محمدحسن نكويی مهر گفت: جلسات خودرو از اين پس 
به صورت مستمر برگزار خواهد شد و مباحث مدنظر 
آيين نامه های  و  با ضوابط جديد  آن،  در  خودروسازان 
وزير  اجابت خواهد شد.معاون  كميته خودرو،  جديد 
صنعت، معدن و تجارت افزود: اعتقاد ما بر اين است 
كه بازار خودرو نيز همچون ساير كاالها نياز به مراقبت 
دارد، اين در حالی است كه با توجه به اين كه تعداد 
توليدكنندگان خودرو در كشور محدودتر از ساير كاالها 
است، بنابراين بازار شبه انحصاری در اين بخش وجود 
دارد. وی تصريح كرد: اعتقاد ما بر اين است كه بايد دقت 
بيشتری بر روی بحث های مدنظر خودروسازان و بازار 
اين كاال وجود داشته باشد و بر اين اساس بايد حقوق 

مصرف كننده نيز رعايت شود.

در بيانيه  كميسيون صنعت و معدن  تأكيد شد:

افت تولید و بیکاری
نتیجه واردات بی رویه است

چاه هاي بدون پروانه حفاري بسته شد
آب هاي  مديريت  برای  گفت:  نطنز  كشاورزي  جهاد  مدير 
زيرزميني در نطنز چاه هاي بدون پروانه حفاري بسته شد و 
ساعات برداشت آب از چاه هاي با پروانه حفاري به وسيله 
انجام  شارژ شده  كارت هاي  و  كنترل هوشمند  دستگاه هاي 

مي شود.
عبدالرضا مهدي بادي با بيان اين كه شهرستان نطنز داراي 12 
اين ميزان   اظهار كرد:  اراضي زير كشت است،  هزار هكتار 

 چهار هزار و500 هكتار اراضي باغي و هفت هزار و 500 هكتار اراضي زراعي را شامل
مي شود.

وي با بيان اين كه عمده محصوالت كشاورزي باغي شهرستان نظنز انار، گالبي، پسته، بادام 
و سيب درختي است، افزود: گندم، جو، صيفي جات و ذرت دانه اي و علوفه اي از مهم ترين 

محصوالت نطنز است كه در زمين هاي زراعي كشت مي شود.
وي با بيان اين كه در بخش بادرود در حدود يک هزار و 600 هكتار باغ انار و يكصد و 50 
هكتار باغ پسته وجود دارد، خاطرنشان كرد: عدم استفاده از تمام سموم شيميايي از مهم ترين 

خصوصيات انار بادرود است.

پيك های موتوری بيمه ندارند
رئيس اتحاديه دفاتر وانت تلفنی و پيک موتوری اصفهان گفت: 
به دليل عدم پرداخت سوبسيد از طرف دولت به تأمين اجتماعی، 

قانون بيمه پيک های موتوری به اجرا در نيامده است.
عليرضا شاه سياه اظهار كرد: امروزه با گسترش اين شغل به ويژه 
در ميان جوانان، احساس به تأمين آينده در اين افراد به طور 
جدی تری مطرح است. رئيس اتحاديه دفاتر وانت تلفنی و پيک 
موتوری اصفهان با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با سازمان 

 كل تامين اجتماعی كشور افزود: سازمان تأمين اجتماعی به دليل عدم دريافت سوبسيد
 30 درصد از دولت، قانون بيمه رانندگان پيک موتوری را به اجرا در نياورده است. شاه سياه با بيان 
 خطرات باالی جانی و نقص عضو در افراد موتور سوار از رايزنی اين اتحاديه با شركت های

 بيمه در جهت بيمه حوادث پيک موتوری خبر داد.
وی اضافه كرد: امروزه كار پيک موتوری فقط وصول چک نيست و اين افراد در زمينه 
خريد منازل)اعم از مايحتاج، دارو و...( و گاه در مواردی نجات جان افراد تصادفی در 
گوشه خيابان ها اقدامات مؤثری انجام داده كه باعث كاهش آلودگی هوا، ترافيک و اتالف 

وقت مردم شده اند.

خوراك دام، جايگزين يارانه شير 
معاون بهبود توليدات دامی جهاد كشاورزی استان چهارمحال و 

بختياری از جايگزينی خوراك دام به جای يارانه شير خبرداد.
برزو هيبتيان با بيان اين كه يارانه شير در سه بخش خريد 
تيليسه، اصالح سيستم گرمايشی و خود اجرايی گاوداری 
هزينه می شود، گفت: به اين منظور صد ميليارد تومان اعتبار در 
اختيار صندوق توسعه بخش كشاورزی قرار داده شده كه اين 
تسهيالت با سود چهار درصد در اختيار اتحاديه شركت های 

تعاونی كشاورزی و دامداری ايران قرارمی گيرد.
وی با بيان اين كه درحال حاضر روزانه 45 تن شير يارانه ای در استان چهارمحال و 
بختياری توزيع می شود، گفت: سرانه مصرف ساالنه شير در جهان بيش از 160 كيلو گرم 
است و اين در حالی است كه اين سرانه در كشور و استان بيش از 40 كيلوگرم كمتر از 

متوسط جهانی است.
هيبتيان همچنين اظهار داشت: برای ساماندهی دامداری های روستايی و نژاد دام، دو 
ميليارد و 300 ميليون تومان تسهيالت كم بهره شش ساله با سود چهار درصد اختصاص 

داده شده است.

پيشخوان

توجه به شکایات مشتریان، راه خروج صنایع از رکود 
وي ايجاد بخش مديريت شكايات مشتريان در سازمان هاي پيشرو را مهم ترين عامل موفقيت آن 
برشمرد و گفت: توجه به شكايات مشتريان و رفع آن باعث حضور فعال در بازار و جذب مشتريان 
جديد مي شود و از ركود خود جلوگيري مي كند. وي خالقيت را فرآيند به كارگيري توانايي ذهني براي 
ايجاد و خلق كاال و خدمات جديد تعريف كرد و گفت: يافتن راه حل و شيوه هاي جديد براي هر سازمان 

از دريچه خالقيت ايجاد مي شود و هر سازمان براي ماندگاري در بازار رقابت به خالقيت نياز دارد.
عبدالوهاب سهل آبادي نايب رئيس اتاق بازرگاني اصفهان در اين جلسه گفت: تغيير در ساختار 
اتاق مي تواند تحولي در فرآيند هاي روزمره اتاق ايجاد كند. وي از تحول در ساختار كميسيون و 
تشكل هاي اتاق خبر داد و گفت: كميسيون ها و تشكل هاي اتاق با فعاليت هدفمند و برنامه ريزي شده 
 مي توانند منشأ تأثيرگذاري در اتخاذ سياست هاي اقتصادي اتاق و ارائه ديدگاه كارشناسي شده به

تصميم سازان اقتصادي باشد.

 معاون عمرانی شهردار شهركرد گفت: جمع آوری 
آب های سطحی در شهر شهركرد نيازمند 11 ميليارد 

تومان اعتبار است.
داود مومنی اظهار داشت: طرح دفع آب های سطحی 
شهركرد با حضور كارشناسان خبره بررسی و هزينه 
اجرای اين طرح مبلغ 11 ميليارد تومان برآورد شده 

است.
وی با بيان اين كه شهرداری شهركرد از منابع محدودی 
برخوردار است، گفت: اعتبارات عمرانی شهرداری 

جوابگوی اجرای اين طرح نيست.
محله های  در  به ويژه  سطحی  آب های  دفع  مومنی 
قديمی شهركرد را از نيازهای اساسی مردم شهركرد 
عنوان كرد و افزود: بايد منابع اعتباری اين طرح از 
محلی غير از اعتبارات عمرانی شهرداری شهركرد 

تأمين شود.
معاون عمرانی شهردار شهركرد در ادامه از اجرای 28 
طرح عمرانی در اين شهر خبر داد و گفت: از 623 
ميليارد ريال بودجه مصوب امسال شهرداری شهركرد، 

77 درصد آن كه افزون بر 479 ميليارد و 329 ميليون 
در  عمرانی  طرح های  اجرای  به منظور  است  ريال 

شهركرد هزينه می شود.
وی با اشاره به طرح های در دست اجرای شهرداری، 
انتهای پل مسير فارابی، احداث پل  گفت: احداث 
هوايی ترمينال سامان، تكميل معابر و پياده رو سازی 
اصالح  پهنه،  برم  اراضی  و  شهركرد  غرب  ناحيه 
ايستگاه  احداث  و  شهر  سطح  ترافيكی  گره های 
آتش نشانی منظريه از جمله طرح های در دست اجرای 

اين شهرداری است.
مومنی افزود: تكميل گلزار شهدای گمنام، آرامستان 
جديد شهر، تكميل بوستان های بزرگمهر، آبی جنگلی، 
شهريار، بانوان، فيض، تهليجان شمالی و ملت شهركرد 
از ديگر اين طرح ها است كه به زودی اجرايی خواهد 
شد. معاون عمرانی شهردار شهركرد در ادامه با تأكيد بر 
ضرورت افزايش نقش مشاركتی مردم در مسير توسعه 
اين شهر از مشاركت به عنوان كليدی ترين مفهوم 
رايج در فرآيند توسعه شهری نام برد و گفت: اگرچه 
عوامل فراوانی در توسعه شهری موثرند ولی آنچه 
تمامی كارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند، نقش بی بديل 
مشاركت مردم است كه به عنوان يک تجربه موفق در 
اغلب كشورهای دنيا توانسته است نتايج بسيار مطلوبی 

را در توسعه شهری به همراه داشته باشد.
وی افزود: طی چند دهه اخير بسياری از كشورهای 
كمتر توسعه يافته يا به تعبيری جهان سوم با تكيه بر 
مشاركت بخش خصوصی در تمامی زمينه ها توانسته اند 
مسير توسعه خود را به سرعت پيموده و امروزه به 

كشورهای پيشرفته و توسعه يافته تبديل شوند. 
انقالب  پرتو  در  كه  جهانی  كرد:  تصريح  مومنی 
الكترونيک و ارتباطات به دهكده ای كوچک و در 
دسترس همگان بدل شده است، تنها در پرتو مشاركت 
تمامی گروه ها و جوامع تنگناهای آينده بشريت را 
پشت سر می گذارد و گروه هايی كه نتوانند خود را با 
شرايط دائماً دگرگون شونده منطبق سازند به توده های 

نامربوط بدل می شوند.

در شهركرد؛

جمع آوری آب های سطحی، 11 ميليارد تومان هزينه دارد
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مرگ تازه داماد
ــتعمال  ــر اس ــتانه ازدواج براث ــهرضايی در آس ــوان ش  ج
ــد و قبل از  ــت قلبی ش قرص های روانگردان دچار ايس

رسيدن به بيمارستان جان خود را از دست داد.
ــتان  ــرو احمدی فرمانده انتظامی شهرس ــرهنگ خس س
ــت: در پی گزارش  ــهرضا با اعالم اين خبر اظهار داش ش
ــتان های شهرضا مبنی بر  مركز اورژانس يكی از بيمارس
ــتعمال مواد مخدر روان  ــاله براثر اس فوت جوانی 25 س

ــتور كار ماموران كالنتری 11 اين فرماندهی قرار گرفت. وی  گردان موضوع در دس
افزود: در تحقيقات صورت گرفته و بنا به اظهارات مادر اين جوان، فرزند وی پس 
از مصرف قرص های روانگردان دچار ايست قلبی شده و متاسفانه قبل از رسيدن به 
بيمارستان جان خود را از دست داده است. فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا افزود: 
اين جوان در آستانه تهيه و تدارك ملزومات جشن ازدواج و عروسی خود بوده كه 

بر اثر بالی خانمان سوز اعتياد، مراسم عروسی خود را به عزا تبديل كرد.
ــرد: فقدان آموزش  ــان ك ــف از وقوع چنين اتفاقاتی خاطرنش احمدی با اظهار تاس
ــائل و  ــوی والدين به فرزندان و ناتوانی آنها در حل مس ــارت های زندگی از س مه
ــكالت روزمره، قشر وسيعی از جامعه جوان كشور را به اين بالی خانمان سوز  مش

مبتال كرده است.

 الدن سلطانی
مشاهده فيلم هاي كودكانه عالوه بر فراهم نمودن زمينه 
راه  بهترين  مي تواند  فكر   وگشايش  درست  انديشيدن 

آموزش الگوهاي صحيح تربيتي باشد.
در روزهايي كه گذشت، اصفهان ميزبان جشنواره فيلم 
كودك و نوجوان بود جشنواره اي كه بچه ها ميزبان آن 
منتخب  فيلم هاي  نمايش  مكان هاي  وارد  وقتي   بودند. 
فضا  در  را  ناپذيري  وصف  هيجان  و  شور  شديم  مي 

احساس مي كرديم. 
فيلم روي زندگي بچه ها تأثير مي گذارد:

ابتدايي  دوم  دركالس  كه  اي  ساله  هشت  دختر  مريم 
تحصيل مي كند، مي گفت: فيلم را خيلي دوست دارم 
چون نكات خوبي را از فيلم ها ياد مي گيرم، مي آموزم 

كه چه كاري انجام دهم و از چه كاري بپرهيزم. 
لذت  وقتي  آن  بيشتر  ها  فيلم  ديدن  گفت  مي   وي 
بخش تر است كه به همراه پدر و مادرم به سينما بيايم يا 

اين كه حتي پاي تلويزيون آنها مرا همراهي كنند.
راهنمايي  اول  سال  در  كه  اي  ساله   12 پسر  سينا، 
 تحصيل مي كند، گفت: وقتي در صحنه هاي فيلم غرق 
 مي شوم خود را جاي شخصيت هاي اصلي و مثبت فيلم 
اين تفكر همراه من است  تا مدت ها  بينم و حتي  مي 
خوشبختانه  دارد.  تاثير  هم  ام  زندگي  روي  تقريبًا  و 
نمايش  به  ها  بچه  براي  ايران  در  كه  هايي  فيلم  بيشتر 
به  نزديک  و  دارند  زيادي  مثبت  نكات  آيند،  مي   در 

واقعيت هستند.
جالب اينجا است كه اين پسر 12 ساله هم تاثير استقبال 
پدر و مادر براي همراهي با فرزندان جهت تماشاي فيلم 

و تئاتر ار بسيار مثبت ارزيابي مي كند.
اين همراهي وقتي بيشتر به چشم مي آيد كه به كودكاني 

برخورد مي كنيم كه پدر و مادر در كنارشان نيستند. 
والدين چه قدر به فرزندان توجه مي كنند؟

اصفهان  زينبيه  منطقه  بر  گذري  گذشته،  روز  چند  در 
انداختم، نوجواني نظرم را جلب كرد، محمد 13 ساله در 
يک مغازه مكانيكي كار مي كرد، با خود گفتم اين روزها 
كه همه بچه ها سرگرم ديدن فيلم و شادي هستند، آيا او 

نيز به اين چيزها فكر مي كند.
نزديک رفتم و از وي پرسيدم: فيلم دوست داري؟ گفت: 
بله. گفتم مي داني در اين روزها در  اصفهان چه خبر 
است؟ گفت: نه. گفتم مي داني جشنواره يعني چه؟ باز 

پاسخش منفي بود. 
از  يكي  در  نيز  مادرش  و  بود  كرده  فوت  محمد  پدر 
روستاهاي اطراف اصفهان زندگي مي كند. وي مي گفت 

كه براي كار به اينجا آمده است.
البته اين سردي و بي محبتي فقط براي كودكاني نيست 
اين  يا هر دو محرومند.  پدر و  يا  مادر و  نعمت  از  كه 
موضوع براي كودكاني كه حتي اين نعمت را هم دارند 
ولي والدين آنقدر در كار و زندگيشان غرق هستند كه 

هم،  ندارند  فرزندانشان  اوقات  و  روحيات  به  توجهي 
تعريف مي شود.

پاي  نشستن  را  ها  بچه  رفاه و شادي  والدين،  نوع  اين 
ها  كارتون  تماشاي  و  اي  يارانه  هاي  بازي  و  كامپيوتر 
و فيلم هاي ماهواره اي مي دانند غافل از اين كه بچه ها 

جزو مهمي از زندگيشان هستند.
تعريف اهالي سينما و تلويزيون از دنياي بچه ها

جشنواره  مهمان  زيادي  كارگردانان  و  بازيگران  امسال 
اصفهان بودند. در يكي از روزهاي برگزاري جشنواره، 
گفتگو  ايران،  سينماي  بازيگر  نيا،  شريفي  محمدرضا  با 

مي كرديم. 
نشاط  و  شور  هستند،  ها  بچه  كه  جايي  مي گفت:  وي 
بچه ها  براي  را  كاري  تئاتر وقتي  و  اهالي سينما   دارد، 
مي سازند، در يک دوره زماني خود را بچه فرض مي 

كنند و حتي با اين تفكر زندگي مي كنند.
در واقع بچه ها در هر جايي كه باشند، شيريني و لطافت 
را با خود به همراه مي آورند و كار براي اين قشر براي 

ما بسيار شيرين است.

توجه  نيز  تلويزيون  پيش  گيتي خامنه، مجري 28 سال 
سني  گروه  به  ها  فيلم  سازندگان  و  كاران  اندر  دست 
افزود:  و  كرد  ارزيابي  مهم  بسيار  را  نوجوان  و  كودك 
اغلب  چراكه  است  حساسي  بسيار  سن  سن،  اين 
شكل  زماني  بازده  اين  در  ها  شخصيت  و   روحيات 

مي گيرد.
وي تصريح كرد: طي گفتگويي كه با مسئوالن داشتيم، 
اصفهان  در  كودكان  مخصوص  سينمايي  شد  مقرر 

و  ها  بچه  مكاني،  چنين  وجود  چراكه  شود،  راه اندازي 
و  فراغت  اوقات  براي گذراندن مطلوب  را  ها  خانواده 
ديدن فيلم هاي متناسب با سن كودك و نوجوان بسيار 
راغب مي كند، والدين نيز بايد به اين نكته توجه داشته 
باشند كه وقتي بچه ها را براي ديدن فيلم هاي متناسب با 
سنشان تشويق و حتي خودشان نيز سوژه فيلم را تعقيب 
مي كنند، سبب مي شود كه فرزندان فكر كنند بزرگ ترها 

به آنها توجه مي كنند.

جامعه
خبر

50 ميليارد دولت پرداخت نشده است
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: با گذشت هشت 
ــوی دولت به شهرداری  ــال 90 هيچ مبلغی از س ماه از س
ــده و مشكالتی را برای ناوگان حمل و  اصفهان واريز نش

نقل به وجود آورده است.
ــان اين كه در مجلس مصوب  عليرضا نصر اصفهانی با بي
ــان از محل درآمد حاصل از  ــده بود كه 50 ميليارد توم ش
ــهرداری  ــدی يارانه ها به عنوان كمک دولت به ش هدفمن

اصفهان تخصيص يابد و اين رقم در بودجه 90 شهرداری ديده شده بود. وی افزود: 
ــت خاصی برخوردار  ــا مباحث حمل و نقل عمومی از اهمي ــدی يارانه ه در هدفمن
ــی از درآمدهای اجرای اين طرح بايد متوجه حمل و نقل باشد  است بنابراين بخش
اما تاكنون رقم حمايتی دولت در اين بخش پرداخت نشده، از اين رو از نمايندگان 

مجلس تقاضای پيگيری موضوع را داريم. 
ــهر اصفهان با تاكيد بر اين كه توزيع اتوبوس های واحد در  عضو شورای اسالمی ش
ــت: در بعضی موارد اين طور  ــهر بايد به صورت عادالنه باشد، اظهار داش ــطح ش س
ــهر از اتوبوس های بهتری نسبت به  ــد كه محل های متمدن و باالی ش به نظر می رس
مناطق پايين شهر برخوردار هستند كه بهتر است در صورت قصور عادالنه برخورد 

شود.

 CO افزايش 9 درصدي مسموميت با گاز
زاينده رود

ــال جاری در استان اصفهان، 61 نفر بر  از ابتدای س
ــدند كه اين ميزان در  ــموم ش ــاق گاز CO مس اثر استنش
ــال قبل 9 درصد افزايش يافته  ــه با مدت مشابه س مقايس

است.
از ابتدای سال جاری تاكنون، استنشاق گاز منو كسيد كربن 
 در استان اصفهان 61 مصدوم شامل 55 مسموم و شش فوتی 

ــه با مدت مشابه سال قبل، 9 درصد افزايش  ــته كه اين آمار در مقايس بر جای گذاش
ــته است. همچنين از ابتدای مهر ماه سال جاری در استان اصفهان تعداد 22 نفر  داش
بر اثر استنشاق گاز منو كسيد كربن مسموم شدند كه 18 نفر از آنها توسط واحدهای 
ــتان ها منتقل شدند و چهار نفر از آنها كه  ــتانی به بيمارس امداد اورژانس پيش بيمارس
ــاس اين گزارش  ــت دادند. بر اس از اعضای يک خانواده بودند جان خود را از دس
ــكی استان اصفهان در ارتباط با حوادث  تعداد ماموريت های مراكز فوريت های پزش
ــتان های اصفهان، سميرم ،  ــيد كربن از ابتدای پاييز در شهرس ــموميت با منو كس مس
لنجان و خمينی شهر به ترتيب پنج، يک، دو و يک مورد بوده است كه تكنسين های 
ــب با 13 مصدوم، چهار  ــتانی در اين تعداد ماموريت به ترتي ــس پيش بيمارس اورژان
فوتی، دو و سه مصدوم مواجه شدند و مصدومان را به بيمارستان ها منتقل كردند. 

تلنگر

تاثير همراهي والدين در تماشاي فيلم با كودكان

لذتي که والدین به من هدیه مي کنند

به  اشاره  با  رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان 
اين كه هفته گذشته به دليل اختالل در جايگاه های 
گاز ناوگان اتوبوسرانی با مشكل مواجه شده بود، 
شهری،  مديريت  بين  است  الزم  كرد:  تصريح 
مديريت استان و شركت گاز هماهنگی های الزم 

ايجاد شود تا اين وضعيت دوباره ايجاد نشود.
عباس حاج رسوليها در نطق پيش از دستور جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: 
و  يارانه ها  هدفمندی  قانون  اجرای  به  باتوجه 
افزايش 30درصدی مسافران حمل و نقل عمومی 
الزم است حمايت های ويژه اي از سوی دولت به 
اسالمی  رئيس شورای  اتوبوسرانی شود.  ناوگان 

شهر اصفهان در خصوص بيمه رانندگان اتوبوس 
افزود: با توجه به اين كه شركت های اتوبوس زيان 
رانندگان  بيمه  درصد   23 سهم  دولت  است  ده 
اتوبوس را پرداخت مي كرد اما چند سالی است 
به  اتوبوسرانی  بدهی  و  نشد  پرداخت  اين سهم 
تامين اجتماعی افزايش يافت بنابراين بايد برای 
انديشيده  تمهيداتی  ناوگان  اين  بالتكليفی  رفع 

شود. حاج رسوليها در بخش ديگر سخنان خود 
با تاكيد بر اصالح يكی از بندهای نرخ سرويس 
نرخ  بندهای  از  يكی  كرد:  خاطرنشان  مدارس 
درصدی   20 افزايش  بر  مبنی  مدارس  سرويس 
نرخ در روزهای پنج شنبه است كه بايد اصالحاتی 
از  يكی  اين  كرد:  اضافه  وی  گيرد.  صورت 
ويژگی های شوراست كه مصوبات را نيز پيگيری 

در  و  نمايد  بررسی  را  آن  ضعف  نقاط  و  كند 
صورت لزوم آن را اصالح نمايد. رئيس شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به مصوبه مجلس در 
خصوص رايگان شدن پاركينگ های كنار خيابان 
خاطرنشان كرد: اين مصوبه بستگی به مقتضيات 
هر شهری دارد بنابراين از نمايندگان مي خواهيم 

در آن تجديد نظر نمايند.

خيابان شيخ طوسی شرقی 
ساماندهی ترافيکی مي شود

به  توجه  با  كرد:  اعالم  اصفهان   10 منطقه  شهردار 
نابسامانی ترافيكی در خيابان شيخ طوسی شرقی از 
جمله نبود جانپناه گذر عابرين پياده در محور و تراكم 
حجم تردد وسائط نقليه، اين منطقه اقدام به تهيه طرحی 
آسايش  و  امنيت  راستای  در  خيابان  اين  پيشنهادی 

شهروندان كرد.
به نقل از روابط عمومی منطقه 10، بهمن احمدی با 
اعالم اين مطلب افزود: پس از طی مراحل قانونی و 
بررسی كارشناسی، طرح ارسالی مورد تأييد و تصويب 
معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری اصفهان قرار 

گرفت و جهت اجراء به منطقه ابالغ گرديد. 
وی به آثار و نتايج اجرای اين طرح اشاره كرد و بيان 
داشت: ايجاد جانپناه ميانی و كاهش عرض عبور برای 
ايمن سازی گذر عابرين پياده، جلوگيری از مانور و 
انحراف به چپ خودرو ها و راكبين موتورسيكلت و 
كاناليزه نمودن شعاع گردش خودروها از خيابان به 
داخل كوچه های پر تردد و بلعكس از آثار و بركات 
اجرايی  هزينه  احمدی  مي باشد.  پروژه  اين  اجرای 
ساماندهی ترافيكی خيابان شيخ طوسی را 200ميليون 
ريال اعالم و اضافه كرد: اميد است اين طرح در نيمه 

دوم آبان ماه به اتمام برسد.

ردحقوق مادام العمر مديران 
با  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  سخنگوی  فارس: 
انتقاد از تصويب قانون حقوق مادام العمر برای مديران 
سياسی گفت: مردم به اين قانون معترض هستند و از 

شورای نگهبان تقاضا داريم اين قانون را رد كند.
حقوق  قانون  تصويب  از  انتقاد  قربانی  ابوالفضل 
مادام العمر برای مديران سياسی اظهار داشت: اين قانون 
در حالی به تصويب رسيد كه پيش از آن اطالع رسانی 
به عموم مردم يا ساير مديران نشد و نگرانی هايی را 

برای مردم ايجاد كرده است.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان تصريح كرد: 
مگر يک مدير در هر رده ای در زمان مديريت خود 
حقوقش را دريافت نكرده كه پس از فراغت از كار 
مستحق دريافت حقوق تا پايان عمر خود است و اين 
قوانين با نظام جمهوری اسالمی كه برخواسته از دين 
مبين اسالم است، سنخيت ندارد. وی ادامه داد: آيا با 
اجرای قانون حقوق مادام العمر برای مديران سياسی 
كشور طبقه اشرافی در ميان اين قشر جامعه به وجود 
نمی آيد؟ آن هم در زمانی كه كارگران كشور ميزان 
دريافتيشان بسيار كمتر از نياز روزانه آنها است و جالب 
به  زمانی  در  مديران  مادام العمر  قانون حقوق  اين كه 
تصويب می رسد كه هنوز جراحت حاصل از اختالس 

سه هزار ميليارد تومانی التيام نيافته است. 
در  اصفهان  استان  نمايندگان  به  خطاب  ربانی 
نمايندگان  از  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
ماندن  مسكوت  به  نسبت  می رود  انتظار  اصفهان 
كنند. اقدام  قانون  اين  شده  خارج  دستور  از  و 

افزايش مراجعات نزاع
زاينده رود

نشان  كشور  قانونی  پزشكی  سازمان   آمار 
مي دهد كه استان اصفهان در خصوص مراجعات به 

منظور نزاع در رتبه سوم قرار دارد. 
مدير كل پزشكی قانونی استان اصفهان گفت: در شش 
ماهه نخست سالجاري 24 هزار و 562 نفر به خاطر 
نزاع به مراكز پزشكی قانونی استان اصفهان مراجعه 
مراجعه  اين  از  مورد   364 و  هزار   17 كه  كرده اند 
كنندگان مرد و هفت هزار و 198 مورد زن بوده اند. 
ستاره  تصريح كرد: مراجعات نزاع استان اصفهان در 
شش ماهه نخست سال جاری هشت درصد افزايش 
داشته كه بيشترين مراجعات نزاع در  در ماه های مرداد 

وتير بوده است.
 وي درباره تفكيک آماري دوماه مذكور خاطرنشان 
كرد: مراكز پزشكی قانونی استان در مرداد و تير به 
ترتيب با چهار هزار و 536 نفر و چهار هزار و 474 
نفر مراجعه كننده نزاع داشتند. مدير كل پزشكی قانونی 
استان با اشاره به اين كه در شش ماهه نخست سال 
گذشته تعداد مراجعه كنندگان نزاع استان اصفهان 24 
هزار و 358 نفر بوده اذعان داشت: تعداد كل مراجعات 
نزاع در استان در سال گذشته 42 هزار و 491 نفر ثبت 

شده است.

دستگير ی دانشجوی خالفکار 
رئيس پليس فتاي استان اصفهان از دستگيري دانشجويي 
كه با دسترسي به عكس هاي شخصي استادش قصد 

اخاذي داشت، خبرداد. 
از  يكي  شكايت  پي  در  گفت:  خسروي  سرهنگ 
استادان دانشگاه اصفهان مبني بر اين كه مدتي است فرد 
ناشناسي از طريق ارسال ايميل، وي را تهديد به انتشار 
تصاوير شخصي و خانوادگي در محيط اينترنت مي كند 
تحقيقات تخصصي كارآگاهان و كارشناسان اين پليس 
آغاز شد.  وي افزود: ماموران در اولين گام تحقيقات 
خود محتواي صندوق پست الكترونيكي شاكي را به 
صورت فني و تخصصي مورد بررسي قرار گرفت كه 
فرد مجرم پس بررسي هاي متعدد توسط كارشناسان 

فني پليس فتا شناسايي و دستگير شد. 
رئيس پليس فتاي استان اصفهان با بيان اين كه متهم در 
اعترافات خود عنوان كرد كه وي يكي از دانشجويان 
اين استاد بوده گفت: متهم در يكي از جلسات درس 
انتقال نرم افزار به استاد، هارد اكسترنال وي  به بهانه 
را گرفته و در همان حين حدود 9 گيگابايت عكس 
شخصي و خانوادگي استاد را به سرقت برده و براي 

اخاذي از شاكي استفاده كرده است. 
خسروي در پايان به كاربران توصيه كرد در سيستم هاي 
اينترنت اطالعات خصوصي خود را قرار  متصل به 
نداده و همچنين بدون نظارت خود به افراد ديگر اجازه 
نصب تجهيزات جانبي را بر روي سيستم خود ندهد. 

گزارش

شهردار شهركرد گفت: خطوط اتوبوسرانی شهر شهركرد به بخش 
خصوصی واگذار می شود.

نوراله غالميان اظهار داشت: با اختصاص هفت دستگاه اتوبوس 
ــهری در مسير خط حافظ شمالی شهركرد اين مسير به بخش  ش
ــتگاه  ــد. وی افزود: در حال حاضر 53 دس خصوصی واگذار ش
ــده  ــهرداری به بخش خصوصی واگذار ش ــوی ش اتوبوس از س
است كه اين تعداد دستگاه اتوبوس در 10 خط شهری مشغول به 

جابه جايی شهروندان هستند.
غالميان ارائه خدمات بهينه به شهروندان و كاهش زمان سرويس 
ــمرد و  ــهريان را از مهم ترين داليل اين امر برش ــه همش دهی ب

ــت، فعاليتی كه به بخش  ــه به خوبی ثابت كرده اس گفت: تجرب
خصوصی واگذار شود بسيار كارآمدتر و خدمات با كيفيت بهتری 
به شهروندان ارائه خواهد شد. شهردار شهركرد با تأكيد بر اين كه 
رويكرد شركت واحد اتوبوسرانی و شهرداری شهركرد به سوی 
خصوصی سازی خواهد بود، گفت: درست است كه رويكردمان 
به سمت خصوصی سازی است اما اين مهم باعث نمی شود كه از 

كيفيت خدمات ارائه شده به شهروندان غافل بمانيم.
ــركت خصوصی كه خواهان  ــه طور قطع هر ش ــه داد: ب وی ادام
ــد، بايد ابزارهای الزم را در اختيار داشته  ورود در اين بخش باش
باشد چرا كه ورود شركت های خصوصی بايد ارتقای كيفيت را 

به همراه داشته باشد. غالميان با بيان اين كه ارائه بهينه خدمات به 
ــهرداری شهركرد است، گفت: اين  شهروندان رويكرد اصلی ش
مهم باعث شده كه سطح انتظار شهروندان باال رود به طوری كه 
شهروندان امروز سوار اتوبوس هايی می شوند كه دارای خدمات 
ــت، اما اين از سياست های مديريت  بيشتر و كيفيت باالتری اس
ــهری است تا شهروندان را با حقوق شهروندی شان آشنا كرده  ش
ــهری و رفاهی را جزو مطالبات بحق خود  و دريافت خدمات ش
بدانند. شهردار شهركرد در ادامه با اشاره به اعتبارات تملک دارايی 
ــال جاری، گفت: در سال  جاری از  ــرمايه ای شهرداری در س و س
ــرمايه ای اين استان افزون بر  محل اعتبارات تملک دارايی ها و س

هشت ميليارد ريال اعتبار به منظور تكميل طرح های عمرانی به اين 
شهرداری اختصاص يافت. وی افزود: تاكنون افزون بر 50 درصد 
از اين ميزان اعتبارات به شهرداری اختصاص يافته است كه اين 
اعتبارات برای تكميل و بهره برداری از 17 طرح عمرانی در دست 
ــاره به طرح های در دست  ــد.غالميان با اش اجرا هزينه خواهد ش
اجرای شهرداری، گفت: احداث پل انتهای مسير فارابی، احداث 
ــازی ناحيه  ــامان، تكميل معابر و پياده رو س پل هوايی ترمينال س
غرب شهركرد و اراضی برم پهنه، اصالح گره های ترافيكی سطح 
شهر و احداث ايستگاه آتش نشانی منظريه از جمله طرح های در 

دست اجرای اين شهرداری است.

جايي كه بچه ها 
هستند، شور و 

نشاط دارد، اهالي 
سينما و تئاتر وقتي 

 كاري را براي 
بچه ها مي سازند، 
در يك دوره زماني 
خود را بچه فرض 
مي كنند و حتي با 
اين تفكر زندگي 

مي كنند

شهردار شهركرد:

خطوط اتوبوسرانی شهركرد به بخش خصوصی واگذار می شود

کودکان و نوجوانان به دنبال هویت هستند

س��يد مرتضی سقائيان نژاد، ش��هردار اصفهان از افتتاح دبيرخانه بيس��ت و ششمين جشنواره فيلم 
كودك و نوجوان در راستاي توجه ويژه به كودكان در اين كالنشهر خبر داد و گفت: از هم اكنون برای 

برگزاری جشنواره سال آينده برنامه ريزی می شود.
وي گفت: كودكان و نوجوانان به دنبال هويت هستند و اصفهان با اين پشتوانه فرهنگی، ادبی و دينی 

می تواند در شناساندن هويت و فرهنگ اسالمی – ايرانی به آنان تأثيرگذار باشد.
س��قائيان نژاد خاطرنش��ان كرد: بعد از ماه محرم س��ه س��ينمای ش��هر يعنی سالن س��وره، تاالر هنر و 

فرهنگسرای خورشيد فيلم كودك را پيگيری می كنند.

رئيس شورای اسالمی شهر اصفهان:

اختالل درجايگاه های گاز با هماهنگی رفع مي شود
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پشت  تلويزيونی  مجموعه  تصويربرداری 
كوه های بلند با عنوان قبلی اوسنه پادشاهی 
به كارگردانی امراله احمدجو و تهيه كنندگی 
رضا جودی چندی پيش به پايان رسيده و 
برای  تا  دارد  ادامه  كماكان  آن  فنی  مراحل 
پخش از شبكه سه سيما آماده شود. درباره 
زمان پخش اين مجموعه هنوز تاريخ قطعی 
برخی  در  احمدجو  است؛  نشده  اعالم 
كار  مختلف  مراحل  كرده  اعالم  رسانه ها 
بعضی  و  دارد  ادامه  امسال  پايان  تا  سريال 
رسانه ها خبر می دهند كه اين سريال از 20 
آذر پس از ايام سوگواری عاشورای حسينی 

پخش خواهد شد.
نكته های فرا متنی قابل توجهی باعث شده 
تا اين سريال طنز تاريخی كنجكاوی برانگيز 
و خبرساز شود. اولين نكته بازگشت امراله 
سال ها  كه  است  تلويزيون  به  احمدجو 
از  به عنوان يكی  را  پيش روزی روزگاری 
بهترين سريال های تاريخ تلويزيون نوشته و 
كارگردانی كرده است. مشتاقان و عالقه مندان 
آن مجموعه خيلی كنجكاوند تا كار تازه او 

را در قالبی جديد ببينند و قضاوت كنند. 
طنز  سريال  اولين  احمدجو  تازه  سريال 
هست.  هم  تاريخی  ژانر  در  شبانه   روتين 
تا زمزمه  باعث شده  همين عنوان كلی هم 
شباهت  و مقايسه بين اين مجموعه و سريال 
قهوه تلخ )مهران مديری( سر زبان ها بيفتد. 
تلويزيون  از  بود  قرار  ابتدا  هم  تلخ  قهوه 
پخش شود و می توانست عنوان اولين طنز 
مهران  نام  به  را  تلويزيون  تاريخی  شبانه 
مديری ثبت كند. با پخش سريال مديری در 
كوه های  پشت  خانگی، حاال  نمايش  شبكه 
بلند به عنوان رقيب قهوه تلخ مطرح خواهد 
طرح  در  شباهت هايی  اين،  بر  عالوه  شد. 
يک  ماجراهای  كه  هست  سريال  دو  كلی 
و  شخصيت ها  با  خيالی  پادشاهی  درباره 
مهم ترين  كاريكاتوری  و  عجيب  درباريان 

اين شباهت هاست. 
بيگ  حسام  داستان  بلند  كوه های  پشت 
شخصيت محبوب سريال روزی روزگاری 
)با بازی محمود پاك نيت( است كه سال ها 
و  شده  پادشاه  سام شاه  جديد  نام  با  بعد 
همراه كاروانی برای خوشگذرانی به سمت 
اصفهان می آيد. كاروان او را همسرش ملک 
خاتون و دو فرزندش وليعهد و شادختر و به 
عالوه تلخک دربار قشونساالر، مير غضب 
دسته  جارچيها،  درباريان،  درشت  و  ريز  و 
چند شخصيت  و  دربار  آشپزخانه  موزيک، 
ديگر همراهی می كنند. عالوه بر اين تشابه 
طرح داستانی، عكس هايی هم كه از سريال 
احمدجو منتشر شده، حال و هوای قهوه تلخ 

را تداعی می كند. با اين حال برای نتيجه گيری 
منتظر  بايد  زمينه  اين  در  قضاوت  و  نهايی 

پخش پشت كوه های بلند بمانيم.
از نكات حاشيه ای جذاب و كنجكاو كننده 
ديگر اين كه در يكی از قصه های اين سريال 
به سريال روزی روزگاری  اشاره مستقيمی 
شده و شخصيت هاي جذاب سريال روزي 
خاله  بسيم بيگ،  حسام بيگ،  مثل  روزگاري 
و مرادبيگ در سريال تازه احمدجو دوباره 
ديده خواهند شد. به اين بهانه قرار است ياد 
)بازيگر  شكيبايی  زنده ياد خسرو  خاطره  و 
نقش مرادبيگ در »روزی روزگاری«( زنده 
شود و از ژاله علو )بازيگر نقش خاله( هم 

در اين بخش ياد شده است.
عليرضا شجاع نوری نقش خسرو شكيبايی 
كرده  اجرا  و  بازسازی  شيرخان  نام  با  را 
اين  كارگردان  احمدجو،  امراله  است. 
اين  كه  اين  با توضيح  سريال در گفتگويی 
بلند  كوه های  پشت  در سريال  شخصيت ها 
در موقعيت هاي تازه اي حضور دارند، گفت: 
اين سريال هر شب  است  قرار  كه  آنجا  از 
ما طنزهاي  از شبكه سه سيما پخش شود، 

بلند گذاشته ايم.  بيشتري در پشت كوه های 
عالوه بر اين نوع شخصيت پردازي آدم هاي 

سريال هم خاص خواهد بود.
وي درباره شخصيت هايي كه در كار جديد 
اين  در  گفت:  داشت  خواهند  حضور  هم 
ادامه  در  شخصيت ها  از  بعضي  سريال 
شخصيت هاي سريال روزي روزگاري خلق 
شده اند، شخصيت حسام بيگ سريال روزي 
ديده  سام شاه  نقش  در  اينجا  روزگاري، 
خواهد شد و بسيم بيگ با بازي محمد فيلي 
هنرنمايي  تلخک  نقش  در  سريال  اين  در 
براي  همچنان  هم  را  خاله  نقش  مي كند، 
ژاله علو نوشته بودم كه به دليل كهولت سن 
به  و  باشيم  خدمتشان  در  نتوانستيم  ايشان 
جاي ايشان مهتاج نجومي ايفاگر نقش خاله 

خواهد بود.
را  مجموعه  از  قسمت  هشت  مجموع  در 
ساختيم،  روزگاري«  »روزي  سريال  شبيه 
در  قسمت ها  اين  لوكيشن هاي  اغلب  حتي 
روزگاري«  »روزي  اصلي  لوكيشن  همان 

تصويربرداري شده است.
بنا به اين گزارش، دو شخصيت جذاب هم 

از سريال »تفنگ سرپر« همين كارگردان به 
كدخداي  يكي  كه  شده  اضافه  سريال  اين 
و  مسروري(   بهروز  بازي  )با  باد  كولي 
ديگري صفرعلي )با بازي فردوس كاوياني(  

است. 
آتش  آمد،  نامشان  كه  بازيگراني  جز  به 
ارجمند،  انوشيروان  بزرگي،  پرويز  تقي پور، 
مهوش  سوراني،  فريدون  اكليلي،  حسن 
صبركن، سپيده مظاهري، راحيل گلكار، پري 
هاي  نقش  در  هم  كالني  آسيه  و  كرباليي 

مختلف ظاهر شده اند.
شبكه  سريال  و  فيلم  گروه  در  سريال  اين 
آماده  جودي  رضا  تهيه كنندگي  به  سه 
ماني  سريال  اين  ساخت  در  مي شود. 
)مدير  سهامي  آبتين  )آهنگساز(،  جعفرزاده 
)طراح  نوروزي  محسن  تصويربرداري(، 
)طراح  روناسي  احسان  لباس(،  و  صحنه 
چهره پردازي(، حسين حجازي )صدابردار(، 
عمادي  حكيم  و  )تدوين(  جودي  مهدي 

)عكاس( همكاري مي كنند. 

به رغم دعوت مسئوالن در جشنواره    شاپور قريب 
كارگردان  اين  همسر  نرفت.  اصفهان  كودك  فيلم 
سينما در روزهای اول كه به جشنواره فيلم كودك 
و نوجوان در اصفهان دعوت شده بودند، گفت: چند 
روز پيش ميرعاليي مجدد تماس گرفتند و گفتند هر 
جوري كه هست شرايط حضور شاپور را به اتفاق 
من و پسرم در اصفهان فراهم مي كنند، اما من دوست 
ندارم شاپور قريب را با اين وضعيت كه تنها يک 
پوست و استخوان شده است به اصفهان ببرم. وي 

خطاب به مديرعامل بنياد سينمايي فارابي ادامه داد: 
من از ميرعاليي گاليه كردم كه شما به عيادت شاپور 
آمديد و حتي تشک لرزاني كه خودتان وعده داديد 
را هم فراهم نكرديد. وقتي من مغزم آسايش ندارد و 
مدام نگراني فردا را دارم، چطور مي توانم به اصفهان 
بيايم و بهتر نيست اين همه خرجي كه براي نمايش 

انجام مي دهيد را صرف آسايش خود شاپور بكنيد.
همسر شاپور قريب ادامه داد: باز هم مي خواهند يک 
تكه كاغذ به او بدهند چيزي كه دوچمدان پر در 

خانه است اما آيا اين ها نان و آب مي شود؟ متاسفانه 
از وقتي چشم در محيط هنري باز كردم وضعيت 
پدرم )خاني فيلم بردار قديمي( و همسرم را ديدم، از 
سينمايي كه آدم هايش چنين سرنوشتي دارند، متنفر 

هستم.
اظهار كرد:  به وضعيت شاپور قريب  اشاره  با  وي 
حواس پرتي اش بيشتر شده و گاهي مواقع حتي من 
و پسرم را نمي شناسد و بيشتر مواقع خواب است. 
متاسفانه مقابل چشمانم مانند شمع در حال آب شدن 

است و كاري  هم نمي توانيم بكنيم و تنها بايد ناظر 
باشيم. اين وضعيت را نمي توانم پيش خودم حالجي 

كنم اما مي دانم هيچ كار خدا بي حكمت نيست. 
همسر شاپور قريب خاطرنشان كرد: ممكن است با 
اين حرف هاي من همين 180 هزار تومان ماهيانه اي 
را هم كه مي دهند قطع كنند، اما من به خود مسئوالن 
پيگر هم گفتم آيا خود شما با اين پول سه روز را 
مي توانيد بگذرانيد كه من بايد يک ماه صرف خورد 

و خوراك، قبض ها و هزينه پزشک كنم؟!

قاب كوچك

خبر

تنبورنوازان در هنرسرای 
خورشيد می نوازند

گروه  دو  تنبور  و  شمس  عرفانی  موسيقی  كنسرت 
تنبورنوازان روح افزا به سرپرستی علی اصغر رحيمی 

در هنرسرای خورشيد برگزار مي گردد.
كنسرت موسيقی گروه تنبورنوازان روح افزا با حضور 
علی اصغر رحيمی سرپرست گروه و نوازنده تنبور، 
نی، محمد  مرتهب:  كافی: تكخوان، حسين  عليرضا 
افشارپور: دف و تنبک، ذبيح اله وحيد: كمانچه آلتو، 
علی  تنبور،  سنمار:  اميرحسين  عود،  مهرپور:  ميثاق 
بهرامی: تنبور، نويد كوهی: تنبور تا فردا )30 آبان ماه 

1390( از ساعت 20 برگزار مي شود.

  شهركرد، در جشنواره
عفاف و حجاب درخشيد

ايرنا: مريم آل مومن، عكاس جوان شهركردی موفق 
به كسب رتبه دوم جشنواره عكس عفاف و حجاب 

در تهران شد.
چهارمحال  عكاسان  خانه  عضو  جوان  عكاس  اين 
وبختياری، با ارائه يک عكس از زنان محجب هنگام 
حضور در اماكن مذهبی موفق به كسب نظر آرا داوران 
شد. ابراهيم نوروزی، حسين فاطمی، حيدر رضايی، 
مرتضی فرج آبادی و محمودرضا اميری داوران بخش 
عكس دومين جشنواره بين المللی توليدات رسانه اي  
عفاف و حجاب بودند.تعداد كل آثار رسيده به دبيرخانه 
جشنواره 1057 اثر در سه بخش اصلی و ويژه و بخش 
دانشجويی بود كه از اين تعداد 796 اثر از 240 عكاس 
در بخش اصلی و 496 اثر از 140 عكاس در بخش 
ويژه با موضوع حجاب در ميان اقوام و121 اثر از 78 
عكاس دانشجو بودند. مريم آل مومن پيش از اين نيز در 
ماه گذشته در جشنواره عكس رضوی موفق به كسب 

رتبه برتر شد.

جورج كلونی استيو جابز مي شود
جورج كلونی، بازيگر برنده اسكار در حال رايزنی با 
كمپانی سونی است تا در صورت توافق در نقش استيو 

جابز ايفای نقش كند.
كمپانی سونی از مدت ها پيش امتياز مربوط به ساخت 
فيلم درباره زندگينامه »استيو جابز« را كسب كرده و 
در حال جستجوی بازيگر مناسب برای نقش رئيس 
سابق كمپانی اپل است كه چند ماهی بيشتر از مرگش 
نمی گذرد. اين كمپانی هم اكنون جورج كلونی50 ساله و 
نوح وايل را به عنوان دو گزينه مطرح برای اين نقش در 

نظر دارد و هم اكنون در حال رايزنی با اين دو است. 
كلونی و وايل پيش از اين در سريال ای آر در كنار هم 
نقش پزشک را بازی می كردند كه اين سريال توانست 
برنده 23 جايزه امی شود. پروژه سينمايی استيو جابز، 
داستان زندگی رئيس كمپانی اپل است كه چند ماه 
پيش بر اثر ابتال به سرطان پانكراس در سن 56 سالگی 
درگذشت. اين فيلم قرار است اوايل سال آينده كليد 

بخورد.

سعادت آباد عضو باشگاه 
ميلياردی ها شد

فارس: فروش فيلم سينمايی »سعادت آباد« به كارگردانی 
مازيار ميری در هفته ششم نمايش در سالن سينماهای 
تهران و شهرستان ها از مرز يک ميليارد تومان گذشت و 

اين فيلم به باشگاه ميلياردی ها پيوست.
فروش فيلم سينمايی »سعادت آباد« در 18 سالن سينما 
در تهران به فروش 810 ميليون تومان دست يافت 
همچنين فروش فيلم در شهرستان ها به فروش 280 
ميليون تومان )بدون احتساب پنج شنبه و جمعه( نايل 
تهران  نمايش  فيلم جمعه در سالن های  اين  گرديد. 
توانست به فروش 29 ميليون تومانی دست يابد و به 

باشگاه ميلياردی ها پيوست.
»پرتقال خونی« ديگر فيلم موسسه پخش فيلميران در 
چهارمين هفته نمايش خود با در اختيار داشتن 22 سالن 
سينما توانست به فروش 310 ميليون تومان در تهران 
دست يابد. »پرتقال خونی« در شهرستان ها پس از آغاز 
نمايش تهران، اكران شد و تاكنون به فروش 70 ميليون 

تومان دست يافته است.  
فيلم سينمايی »اخالقتو خوب كن« )مسعود اطيابی(، 
حيوان  »اسب  و  صباغ زاده(  )مهدی  آتش«  و  »خاك 
نجيبی است« )عبدالرضا كاهانی( پس از ايام سوگواری 
ابا عبداله الحسين با فاصله يک هفته توسط موسسه 

پخش فيلميران به نمايش درخواهد آمد.

 جمشيد هاشم پور به ديدن
يا نديدن پيوست

»ديدن  سينمايی  فيلم  در  هاشم پور  جمشيد  فارس: 
ايفای نقش  به كارگردانی »حميد بهمنی«  يا نديدن« 

می كند.
 فيلم سينمايی ديدن يا نديدن به كارگردانی حميد بهمنی 

اول آذرماه كليد می خورد.
از  تعدادی  كه  فيلم  اين  در  گزارش،  اين  اساس  بر 
بازيگران ايرانی و لبنانی ايفای نقش می كنند، جمشيد 
هاشم پور - كه در فيلم قبلی بهمنی )گلوگاه شيطان( با 

او همكاری كرده بود - بازی می كند. 
ديدن يا نديدن به حضور آمريكا در عراق می پردازد 
و كارگردانی آن را حميد بهمنی و تهيه كنندگی آن را 
محمد قهرمانی مديرعامل موسسه شهيد آوينی برعهده 

دارد.
دو فيلم اخير بهمنی )آن مرد آمد و گلوگاه شيطان( هنوز 

اكران عمومی نشده اند.

فرهنگ و هنر

از نكات حاشيه ای 
جذاب و كنجكاو 

كننده ديگر اين كه 
در يكی از قصه های 
اين سريال اشاره 

مستقيمی به سريال 
روزی روزگاری شده 

و شخصيت هاي 
جذاب سريال 
روزي روزگاري 
مثل حسام بيگ، 

بسيم بيگ، خاله و 
مرادبيگ در سريال 
تازه احمدجو دوباره 
ديده خواهند شد 

گاليه همسر شاپور قريب به بهانه دعوت به جشنواره كودك 

بهتر نيست خرج اين نمايش را صرف آسايش شاپور بکنيد؟

اوسنه پادشاهي، پشت كوه هاي بلند رفت

مرادبیك در نسخه جدید روزي روزگاري شیرخان است 

احمدجو از آغاز تا کنون
امراله احمدجو كار خود را با ساخت فيلم های كوتاه آغاز كرد.

او تحصيالتش را در رشته فيلم برداری در مدرسه عالی تلويزيون به پايان برد و 
اولين اثر سينمايی وی شاخه های بيد )۱۳۶7( نام داشت.

از آن پس امراله احمدجو راهي جام جم شد تا سريال هاي ماندگاري همچون روزي 
روزگاري و تفنگ سرپر از جمله آن هاست.

او اين روزها سريال تلويزيوني اوسنه پادشاهي را در مراحل توليد دارد كه گفته 
مي شود ادامه اي بر سريال موفق روزي روزگاري است.

اوسنه پادشاهي در شهرستان باغ بهادران اصفهان فيلم برداي مي شود.

دفتر جشنواره فيلم كودك در اصفهان تاسيس شد 
اختتاميه  مراسم  برگزاري  از  پس  گفت:  اصفهان  شهردار 
جشنواره فيلم كودك، به طور رسمي دفتر اين جشنواره در 

اصفهان تاسيس شد.
شهر  اسالمي  شوراي  جلسه  در  سقائيان نژاد  مرتضي  سيد 
برگزاري جشنواره  پيش بحث  اظهاركرد: 45 روز  اصفهان 
فيلم كودك و نوجوان در اصفهان مطرح شد كه كمي دير بود، 
اما براي برگزاري مطلوب اين جشنواره فعاليت هاي فرهنگي 

اين چند  به خوبي توجيه شدند و در ظرف  خوبي صورت گرفت و مسئوالن شهر 
سال كمتر اصفهان شاهد برگزاري چنين همايش هاي باشكوهي بوده است. وي افزود: 
پس از برگزاري مراسم اختتاميه جشنواره، به طور رسمي دفتر جشنواره را در اصفهان 
تاسيس كرديم كه از هم اكنون براي برپايي بهتر جشنواره كودك و نوجوان در سال آينده 
برنامه ريزي شود تا مشكالت امسال تكرار نشود. شهردار اصفهان با اشاره به اين كه سالن 
مراسم اختتاميه پاسخگوی استقبال مردم نبود، گفت: جمعيت زيادي به دليل كمبود جا 
در پشت سالن مانده بودند كه جاي تاسف دارد و با توجه به امكانات شهر اصفهان بايد 

بهترين مكان به اينگونه مراسم اختصاص يابد تا شأن اين شهر تاريخي حفظ شود.

اصفهان ميزبان سالگرد ادواردو آنيلي است
يازدهمين سالگرد شهادت ادواردو آنيلي فردا )30 آبان( در 
سالن همايش های هالل احمر استان اصفهان برگزار می شود.

اين مراسم با سخنرانی خانم جووآنا ملو دروتسو، رئيس مركز 
توحيد در تورنتو ايتاليا؛ قديری ابيانه دوست شهيد آنيلی و 
سفير اسبق ايران در مكزيک و استراليا؛ مقدم عضو انجمن 
جمال  و  آنيلی  شهيد  دوستان  از  و  ايتاليا  التحصيالن  فارغ 
طاهری موسس و مدير انجمن اسالمی شهيد ادواردو همراه 

خواهد بود.
رونمايی شهيد  آن  برای  شده  خوانده  فارسی  آهنگ  اولين  از  مراسم  اين   در 

می شود.
شهيد ادواردو آنيلی)مهدی( پسر سوپر ميلياردر ايتاليايی جووانی آنيلی بود كه پس از 
آشنايی با قرآن و اسالم مسلمان و بعدها شيعه شد. او پس از تحمل سختی های زياد و 
در سانسور شديد خبری؛ در سال 2000 مظلومانه به شهادت رسيد. شهيد آنيلی در نماز 
جمعه تهران سال 60 حضور يافته و در جلسه ای به ديدار امام خمينی )ره( رفته بود كه 

امام پيشانی او را مي بوسند.

»راه طوالني خانه« تمام مي شود 
سريال »راه طوالني خانه« بخش هاي پاياني تصويربرداري را 

مي گذراند. 
تاكنون حدود 95 درصد از تصويربرداري اين سريال به پايان 
رسيده است.  »راه طوالني خانه« كه روز هاي پاياني تصوير 
برداري را پشت سر مي  گذارد، با ثبت تصاويري در لوكيشن هاي 

خارجي، ظرف روزهاي آينده به كار خود پايان مي دهد. 
»راه طوالني خانه« قرار بود ماه رمضان امسال از شبكه اول سيما 

به روي آنتن برود كه در نهايت، پخش آن به تعويق افتاد. 
رضا كيانيان ، افسانه بايگان،  شهرزاد كمال زاده،  خاطره حاتمي ، صادق هاتفي ، پرويز 
بيژن  امير صادقي و  اميد روحاني ، خسرو  پيام دهكردي ، مريم كاوياني ،  پورحسيني ، 
بنفشه خواه از جمله بازيگران مجموعه تلويزيونی »راه طوالني خانه« به كارگرداني رضا 

كريمي و تهيه كنندگي محمد رضا تخت كشيان هستند. 
عليرضا مسعودي و مصطفي زندي فيلمنامه راه طوالني خانه را نوشته اند. اين سريال كه 
فروردين امسال كليد خورد،  درباره پدري است كه به خاطر خانواده اش حاضر مي شود 

يک تصادف را در ازاي دريافت مبلغي پول برعهده گيرد. 

روي خط جشنواره

از  وبختياری  چهارمحال  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل 
 ساماندهی تعزيه خوانان اين استان برای برگزاری آيين های

سوگواری ماه محرم و صفر خبر داد.
حسين گنجی در گردهمايی بزرگ تعزيه خوانان استان 
گروه های  ساماندهی  افزود:  بختياری  و  چهارمحال 
تعزيه در شورای فرهنگ عمومی استان به صورت 
جدی در حال پيگيری است و اميد می رود به زودی 

اين تالش ها به نتيجه برسد.

تقويت  راستای  در  گام  مهم ترين  را  آموزش  وی 
گروه های تعزيه خوانی اين استان برشمرد و گفت: با 
تشكيل شورای تعزيه خوانان و كميته های زيرمجموعه 
آن در مركز و ساير شهرستان ها در راستای آموزش اين 

گروه ها اقدامات خوبی صورت خواهد گرفت.
وی گفت: برگزاری گردهمايی ها، جلسات و نشست ها، 
برپايی سوگواره ها و اشكواره ها، شناسنامه دار كردن 
گروه ها و صدور مجوز از مهم ترين برنامه ها و اقدامات 

اين اداره كل در راستای تقويت و گسترش فعاليت های 
تعزيه خوانی است.

در  موجود  آداب  رعايت  ضرورت  بر  گنجی 
تعزيه خوانی از سوی شبيه خوانان تاكيد كرد و گفت: 
حفظ اتحاد و همبستگی، رعايت حرمت بزرگترها، 
اصالح نسخ و متون، توجه به اقامه نماز اول وقت، 
احيا امر به معروف و نهی از منكر و رعايت كليه 
اصول و قواعد حاكم بر تعزيه خوانی از جمله مواردی 

ويژه ای  توجه  آن  به  تعزيه خوانان  بايد  كه   است 
داشته باشند.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: برپا 
داشتن مراسم سوگواری امام حسين)ع( آيين بسيار 
بزرگی است و افرادی كه در اين حوزه فعاليت می كنند 

از درجه بااليی از معنويت برخوردارند.
وی افزود: احيا امر به معروف و نهی از منكر مهم ترين 
كه  است  تعزيه خوانی  مراسم های  برپايی  از  هدف 
شبيه خوانان با عمل به اين مهم می توانند گام موثر و 

مهمی در استمرار نهضت حسينی بردارند.
گنجی از تعزيه با عنوان حركت خودجوش مردمی ياد 

كرد و گفت: هر حركت خودجوش مردمی برای آن 
كه بتواند در مسير راستين و اصيل خود قرار بگيرد بايد 
سازماندهی شود و تالش ما در استان نيز ساماندهی و 

سازماندهی به گروه های تعزيه است.
وی تصريح كرد: احيا امر به معروف و نهی از منكر و 
بسط و گسترش فرهنگ حسينی مهم ترين كار ويژه و 

دستاورد تعزيه خوانی است.
همزمان با دهه نخست ماه محرم الحرام آيين های 
تعزيه خوانی از سوی 114گروه تعزيه در چهارمحال 
و بختياری در سوگواره سيد و ساالر شهيدان شركت 

خواهند كرد.

تعزيه خوانان چهارمحال وبختياری ساماندهی مي شوند 
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يک روان شناس توهم و هذيان را از عمده ترين عالئم 
بيماري رواني اسكيزوفرني عنوان كرد و گفت: هر نوع 
كناره گيري اجتماعي، افسردگي و عالقه به تنهايي در افراد، 

مي تواند يک عالمت هشدار دهنده باشد. 
نوعي  را  شيزوفرني  يا  اسكيزوفرني  جعفري  علي 
اختالل روان پريشي دانست و گفت: فرد مبتال به توهم 
در اين بيماري، به طور معمول صداهايي را مي شنود، 
صحنه هايي را مي بيند، چيزي هايي را لمس و يا بوهايي 
را استشمام مي كند كه سايرين قادر به درك آن نيستند.  
وي درباره عالمت هذيان در اسكيزوفرني ها، گفت: در 
اين حالت فرد به باورهاي غيرمنطقي دچار مي شود و 
را درست مي پندارد.  باورها  اين  افراد،  برخالف ساير 
احساس سوء قصد به جان او از جانب ديگران، يكي از 

اين افكار منفي و توهمات است. 
اين كارشناس ارشد روان شناسي، عالئم بيماري اسكيزوفرني 

را مزمن و طوالني دانست و تصريح كرد: اين عالئم بر 
عملكرد فرد در زندگي روزمره اش تأثير گذاشته و مي تواند 

اعمال وي را در هر حوزه از زندگي اش مختل كند. 
بيشتر  همانند  را  شيزوفرني  يا  اسكيزوفرني  جعفري 
گفت:  و  كرد  عنوان  چند عاملي  روانپريشي  اختالالت 
اين  به  ابتال  در  مهمي  فاكتورهاي  وراثت،  و  ژنتيک 

بيماري هستند. 
وي وجود عوامل محيطي مانند محروميت هاي اجتماعي و 
اقتصادي را در كنار استعداد ژنتيكي در بروز اسكيزوفرني 
موثر ارزيابي كرد و ادامه داد: عواملي نظير ضربه ها و تروماي 
و  عفونت ها  بارداري،  دوران  عفونت هاي  زايمان،  زمان 
مشكالت ايمني دوران كودكي مي تواند استعداد ژنتيكي 

فرد را در راستاي ابتال به اين بيماري تقويت كند. 
اين روان شناس شايع ترين سنين ابتال به شيزوفرني را اواخر 
نوجواني و شروع جواني دانست و گفت: اين بيماري در 

تمام طبقات اجتماعي و اقتصادي جامعه مشاهده مي شود. 
اما گاهي در سطح مالي و فرهنگي پايين تر به دليل برخي 

محروميت ها شيوع بيشتري دارد. 
وي طول دوره درمان در اسكيزوفرني ها را بسته به زمان 
مراجعه در هر مرحله از بيماري، متفاوت عنوان كرد و 
افزود: در صورت تشخيص اين بيماري، درمان دارويي 
آغاز و در طول درمان دارويي از رفتار درماني، شناخت 

درماني و كار درماني نيز بهره گرفته مي شود. 
با تاكيد بر اين كه فرد اسكيزوفرني محكوم به  جعفري 
اختالل كاركرد تا پايان عمر نيست، گفت: پزشک با آغاز 
درمان به مرور ضمن بهبود فرد، ميزان داروها را كاهش 

داده و در مواردي داروها را نيز حذف مي كند. 
اين كارشناس ارشد روان شناسي با اشاره به اين كه اين 
روانپزشک  به  ديرهنگام  مراجعه  و  بوده  مزمن  بيماري 
احتمال بهبودي را كاهش مي دهد، توصيه كرد: به محض 

مشاهده هر گونه اختالل رواني غيرمعمول در رفتارهاي 
نوجوانان، وي بايد به روانپزشک مراجعه كند. 

وي با يادآوري اين كه اين گونه اختالالت مزمن روان پريشانه، 
حدود كمتر از يک درصد كل اختالالت روانپزشكي را 
در بر مي گيرد، گفت: گاهي در صورت وجود اين گونه 
اختالالت در يک فرد، به دليل انگ اجتماعي موجود در 
خصوص چنين بيماري هايي، خود فرد يا خانواده وي از 

مراجعه به پزشک خودداري مي كنند. 
وي خاطرنشان كرد: از آنجايي كه بيماران اسكيزوفرني، 
و  خانواده  فرد،  بر  سنگيني  اجتماعي  و  اقتصادي  بار 
بيماران  اين  از  حمايت  با  مي كنند  تحميل  جامعه 
مي توان به بهبودي و بازگشت آنها به خانواده و جامعه 
مي دهد  نشان  علمي  مستندات  همچنين  كرد.  كمک 
پرخاشگري در اسكيزوفرني ها بسيار نادر بوده و بيشتر 

از افراد عادي نيست. 

دريايي  غذاهاي  مصرف  نروژي ها،  عادت هاي خوب  از  يكي 
دريايي  غذاهاي  است.  ليمو  با  سالمون  ماهي  به  خصوص 
از  تنها  نه  كه  هستند  امگا3  از  مملو  ماهي ها  به خصوص  و 
باعث  بلكه  مي كنند  پيشگيري  عروقي  ـ  قلبي  بيماري هاي 
آرامش اعصاب مي شوند و مشكل هاي رواني را كه در دنياي 

امروزي شايع هستند، بهبود مي بخشند.
در ضمن، ماهي ها منبع خوب پروتئين نيز محسوب مي شوند 
و الزم است حداقل دو وعده در هفته به جاي ساير گوشت ها، 
بر  ارجحيتي  سالمون  ماهي  البته  شود.  مصرف  ماهي  گوشت 
ساير ماهي ها ندارد گرچه ميزان امگا3 ماهي ها متفاوت است 
البته  و  بوده  خوب  باشد،  كه  نوعي  هر  از  كلي  به طور  اما 
در  ليموترش عادت خوب ديگري است كه  با  ماهي  خوردن 

بهتري  نه تنها طعم  ليمو  زيرا  دارد  ايراني ها هم وجود  ما  ميان 
به  آن  در  موجود   C ويتامين  بلكه  مي دهد  ماهي  گوشت  به 
از  نيز كمک مي كند. يكي ديگر  جذب آهن موجود در ماهي 
عادت هاي نروژي ها مصرف گوشت قرمز همراه با سس سويا 
و سيب زميني كبابي است. به هر حال توصيه مي شود تا جاي 

ممكن گوشت قرمز كمتري مصرف كنيم. 
زيرا بررسي هاي اخير نشان داده اند كه افراط در خوردن گوشت 
قرمز خطر ابتال به برخي سرطان ها را در زنان و مردان افزايش 

مصرف  گفت  بايد  كبابي  سيب زميني  مورد  در  اما  مي دهد 
اين كه گفته  نان است.  مانند مصرف  با غذا  سيب زميني همراه 
مي شود برنج كمتري بخوريم به اين دليل نيست كه خود برنج 
موجب  آن  به  شده  افزوده  روغن  واقع،  در  است  چاق كننده 
صدق  هم  سيب زميني  مورد  در  موضوع  اين  مي شود.  چاقي 
شكل  به  آن  مصرف  در  نروژي ها  خوب  عادت  البته  مي كند. 

كبابي است كه كالري كمتري به بدن مي رساند. 
به عالوه، چون روغن به كار رفته در سس سويا مايع است از 

سس هاي ديگر كه بخشي از روغنشان جامد است، بهتر خواهد 
بود. زيرا روغن هاي جامد، ايزومر ترانس بااليي دارند كه خطر 
ابتال به بيماري هاي قلبي ـ عروقي را باال مي برند اما سس سويا 
اين مشكل را پيش نمي آورد. البته بايد توجه داشت سس سويا 
نمک زيادي دارد بنابراين گوشت قرمز يا سيب زميني بايد بدون 
نمک طبخ شوند تا باعث افزايش فشارخون نشوند. نروژي ها ه 
مراه با غذا نان خاصي هم مي خورند كه با كره يا كره بادام زميني 

مزه دار شده است. 
كره بادام زميني گياهي و از ساير كره هاي گياهي كه از روغن 
نيمه جامد تهيه شده اند، بهتر است. روغن هاي نيمه جامد حاوي 
مانند  بادام زميني طبيعي است و  اما كره  ايزومر ترانس هستند 

مارگارين صنعتي نيست. 

آيین تندرستي
خبر

گزارش

ديابت در هر 8 ثانيه 
يك نفر را مي كشد 

فدراسيون بين المللي ديابت در گزارش جديدي اعالم 
كرد: بيماري ديابت در هر هشت ثانيه، جان يک نفر را 

در جهان مي گيرد. 
اين فدراسيون با ارائه آمار جديدي در زمينه تلفات و 
قربانيان اين بيماري در دنيا اعالم كرد: در حال حاضر 
حدود 366 ميليون نفر در جهان به ديابت مبتال هستند و 
از اين تعداد 4/6 ميليون نفر در هر سال بر اثر اين بيماري 

جان خود را از دست مي دهند. 
همچنين در اين بيانيه آمده است كه هزينه مراقبت و 
درمان بيماران ديابتي بسيار قابل توجه بوده و بار مالي 
هنگفتي را بر دوش دولت ها و نظام هاي بهداشتي جهان 
تحميل مي كند.  به گفته كارشناسان اين بيماري بدون 
هيچ تبعيضي تمام افراد را در هر گروه سني و هر طبقه 

اجتماعي به لحاظ مالي، گرفتار مي كند. 

مکمل هاي بروكلي
 را فراموش كنيد 

متخصصان آمريكايي عقيده دارند كه تالش در جهت 
از  استفاده  با  بروكلي  كلم  مزاياي  از  مند شدن  بهره 

مكمل ها بيهوده است. 
اميلي هو از دانشگاه دولتي اورگان اعتقاد دارد براي 
خانواده  و  بروكلي  نظير  غذايي  مواد  مزاياي   جذب 
كلم ها مانند گل كلم يا كلم بروسل بايد از خود اين 

سبزي ها مصرف كرد نه از مكمل ها. 
اسيد  مانند  ويتامينها  از  برخي  وي مي گويد: هرچند 
فوليک كه براي زنان باردار تجويز مي شود از طريق 
مكمل بهتر جذب مي شود تا از طريق غذا، اما در برخي 
ديگر از مواد غذايي مانند كلم بروكلي بايد خود اين 
سبزي و موادغذايي را مصرف كرد، زيرا ريزمغذي هاي 
آن از طريق مكمل جذب نمي شوند.  هو مي افزايد: 
يک آنزيم ضروري به نام myrosinase در بسياري از 
مكمل ها وجود ندارد، آنزيمي كه در جذب مواد مغذي 
تاثير بسيار دارد. همچنين بر اساس نتايج اين بررسي 
بهتر است براي به دست آوردن اين آنزيم كلم بروكلي 

را 2 تا 3 دقيقه بپزيم و يا آنكه آن را بخار پز كنيم. 

 C كمبود ويتامين
براي قلب مضر است 

نتايج يک آزمايش جديد پزشكي نشان داد: بيماراني كه 
با كمبود ويتامين C مواجه هستند، 2/4 برابر بيشتر در 

معرض خطر ابتال به امراض قلبي قرار دارند. 
كمبود ويتامين C در بدن با افزايش سطح نوعي پروتئين 
موسوم به hsCRP مرتبط است. اين پروتئين خطر 

التهاب و بيماري قلبي را افزايش مي دهد. 
اين آزمايش از سوي متخصصان دانشگاه اولسان در كره 

جنوبي انجام گرفته است. 
متخصصان دانشگاه اولسان با اشاره به نتايج مطالعات 
خود دريافتند: در اين مطالعه افرادي كه با كمبود ويتامين 
C و افزايش پروتئين hsCRP مواجه بودند، دو برابر 
بيشتر با خطر مرگ ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي 

روبرو شدند. 
به نوشته روزنامه ساندي تايمز، ايون كيونگ سونگ، 
استاديار پرستاري در كالج پزشكي دانشگاه اولسان كه 
سرپرستي اين گروه را برعهده داشت نيز مي گويد: ما 
متوجه شديم مصرف مقدار كافي ويتامين C موجب 

افزايش طول عمر بيماران قلبي مي شود. 

متاسفانه در برخي از خانواده ها، مادر و دختر يا پدر 
و پسر، برادرها يا خواهرها، از جوراب هاي مشترك 
استفاده مي كنند و نمي دانند با اين كار، چه خطرهاي 

پوستي جدي آنها را تهديد خواهدكرد.
بعضي از بيماري هاي پوستي مانند قارچ هاي پوستي، 
ويروس هاي  زگيل،  بيماري  عامل  ويروس هاي 
پوستي  ضايعه  )نوعي  ملوسكوم  بيماري  عامل 
شبيه به زگيل( و عامل بيماري زرد زخم مي توانند 
ديگري  فرد  پوست  به  فردي  پوست  از  راحتي  به 
منتقل شوند، بنابراين بايد براي پيشگيري از ابتال به 

اينگونه بيماري هاي پوستي، حتماً هركسي جوراب  
در  حتي  و  باشد  داشته  را  خودش  به  مخصوص 
نپوشد.  را  ديگران  جوراب  هم  اضطراري  شرايط 
از اهميت  از طرف ديگر، بهداشت جوراب ها هم 
بااليي برخوردار است. جوراب هاي كثيف و آلوده 
عفونت هاي  به  ابتال  باعث  سادگي  به  مي توانند 

شوند.  انگشتان  بين  و  پا  كف  ناحيه  در  پوستي 
بنابراين شستن روزانه جوراب ها و پوشيدن آنها به 
صورت كاماًل خشک به همه افراد پيشنهاد مي شود.

يكي از نگراني هاي برخي از والدين براي پوشاندن 
تاثير  خود،  كودكان  و  نوزادان  پاي  به  جوراب 
بهتر  جوراب هاست.  از  پا  ظاهر  و  شكل  گرفتن 

پوست  از  محافظت  براي  جوراب ها  بدانيد  است 
كوچک ترين  نمي توانند  و  شده اند  طراحي  ما  پاي 
تاثيري بر شكل گيري پاها داشته باشند. تنگ بودن 
جوراب ها يا سفت بودن كش آنها مي تواند باعث 
آزار پوست پاي بچه ها و حتي ما بزرگ ترها شود. 
پوشيدن  از  بچه ها  امتناع  از  جلوگيري  براي  پس 
سال،  سردتر  روزهاي  در  خصوص  به  جوراب 
تا  بخريد  پاهايشان  اندازه  به  جورابي  است  بهتر 
سرما  و  محيطي  عوامل  برابر  در  پاها  پوست   از 

محافظت شود.

از آنجايي 
كه بيماران 

اسكيزوفرني، بار 
اقتصادي و اجتماعي 

سنگيني بر فرد، 
خانواده و جامعه 
تحميل مي كنند 
با حمايت از اين 

بيماران مي توان به 
بهبودي و بازگشت 
آنها به خانواده و 
جامعه كمك كرد

توصيه متخصص پوست و مو 

جوراب مشترك مطلقًا ممنوع! 

ژنتيك و محروميت هاي اجتماعي و 
اقتصادي در بروز اسكيزوفرني موثر است 

اختالل رواني 
غیرمعمول در 

رفتار نوجوانان را 
جدی بگیرید

نظر متخصص تغذيه و رژيم درماني

ليمو، ماهي را باخاصيت تر مي كند

ابالغ وقت رسيدگي 
8/592 در خصوص پرونده كالسه 845/90 خواهان سونيا اسودي دادخواستي مبني بر مطالبه وجه به 
طرفيت قرض الحسنه اصحاب كهف به مديريت عبداله رجايي فر تقديم نموده است. وقت رسيدگي 
براي روز سه شنبه مورخ 90/9/29 ساعت 3 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه 
واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم 
مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 12902 مدير دفتر شعبه 20 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
ــعبه اول دادگاه عمومي حقوقي خميني شهر در پرونده مطروحه كالسه 900644  8/624 از دفتر ش
ــده  ــرو ناطقي فرزند رضا خوانده پرونده فوق الذكر كه مجهول المكان اعالم ش ج 1 به آقاي خس
ــهر منظريه زيتون 1 واحد  ــرو ساكن خميني ش ــت و خواهان آن خانم هانيه ناطقي فرزند خس اس
ــد اخطار مي نمايد كه براي روز  ــيدگي مي باش ــد و در جريان رس ــته: صدور حكم رش 8، بخواس
ــعبه اول محاكم عمومي حقوقي خميني  ــاعت 11/30 در دادگاه ش ــنبه مورخ 90/9/30 س چهارش
ــد مقرر به دفتر  ــات ردي داريد بصورت كتبي قبل از موع ــد و يا چنانچه جه ــهر مراجعه نماي ش
ــال داريد. واال تصميم مقتضي اتخاذ و دادگاه غياباً رأي صادر خواهد نمود و  مربوطه اعالم و ارس
ــت و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه نمايد.  ــخه ثاني و برگ دادخواس جهت دريافت نس
ــالب در امور مدني يک  ــي دادگاه هاي عمومي و انق ــاده 73 قانون آئين دادرس ــي وفق م ــن آگه اي
ــعبه اول دادگاه عمومي  ــود. مدير دفتر ش ــار درج مي ش ــت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش  نوب

حقوقي خميني شهر

ابالغ رأي
8/625 كالسه پرونده: 89-939 ش ح/ 25، شماره دادنامه: 646-90/7/30، مرجع رسيدگي: شعبه 
25 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: امراله زحمتكش نشاني: اصفهان سه راه سيمين كوچه 
مالكي بن بست مريم پالك 73، خوانده: ناصر قندشكن نشاني: اصفهان، خ اميركبير تعميرگاه 2002، 
ــكار: با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم  ــته: مطالبه، گردش خواس
ــرح آتي مبادرت بصدور رأي  ــورا ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال بش ش
ــورا: در خصوص دادخواست امراله زحمتكش به طرفيت ناصر قندشكن  مي نمايد. رأي قاضي ش
بخواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال وجه يک فقره سفته به شماره 713657-89/9/23 به انضمام 
ــت تقديمي و مالحظه اصول مستندات  ــي و تأخير تأديه با توجه به دادخواس ــارات دادرس خس
ــده و در  ــورا حاضر نش ــه ش دعوي و اينكه خوانده با ابالغ قانوني وقت و انتظار كافي در جلس
ــتندات ابرازي نيز  ــتندات ابرازي خواهان ايراد و تكذيبي به عمل نياورده و مس قبال دعوي و مس
 حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت مي كند علي هذا ضمن ثابت دانستن دعوي 
ــواد 315، 310، 309، 307، 349  ــي مدني و م ــواد 198،  519، 522 قانون آئين دادرس ــتناد م به اس
ــون ريال به عنوان اصل  ــه محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميلي ــون تجارت حكم ب قان
ــي به پرداخت خسارت تأخير و  ــارت دادرس ــته و پرداخت 130/000 ريال به عنوان خس خواس
ــاخص  ــت 89/10/6 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ ش تأديه از تاريخ تقديم دادخواس
ــادره غيابي و ظرف 20 روز پس  ــق خواهان صادر و اعالم مي گردد. رأي ص ــک مركزي در ح بان
ــته بلحاظ عدم  ــد بود. و در خصوص تأمين خواس ــعبه خواه ــالغ قابل واخواهي در اين ش از اب
 پرداخت خسارت احتمالي قرار رد تأمين صادر فرماييد. م الف/ 12939 شعبه 25 حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
8/626 كالسه پرونده: 89-938 ش ح/ 25، شماره دادنامه: 647-90/7/30، مرجع رسيدگي: شعبه 25 
شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: امراله زحمتكش نشاني: اصفهان سه راه سيمين كوچه مالكي 
پالك 73 بن بست مريم، خوانده: ناصر قندشكن مجهول المكان، خواسته: مطالبه، گردشكار: با عنايت 
به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت 
از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد. رأي قاضي شورا: در خصوص دادخواست 
امراله زحمتكش به طرفيت ناصر قندشكن بخواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال وجه يک فقره 
سفته به شماره 713656-89/9/23 به انضمام خسارات دادرسي و تأخير تأديه با توجه به دادخواست 
ــتندات دعوي و اينكه خوانده با ابالغ قانوني وقت و انتظار كافي در  تقديمي و مالحظه اصول مس
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ايراد و تكذيبي به عمل نياورده 
و مستندات ابرازي نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت مي كند علي هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوي به استناد مواد 198،  519، 522 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 315، 310، 309، 
307، 349 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت 130/000 ريال به عنوان خسارت دادرسي به پرداخت خسارت تأخير و تأديه از 
تاريخ تقديم دادخواست 89/10/6 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانک مركزي 
در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي 
در اين شعبه خواهد بود. و در خصوص تأمين خواسته بلحاظ عدم پرداخت خسارت احتمالي قرار رد 

تأمين صادر فرماييد. م الف/ 12940 شعبه 25 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
ــه پرونده: 89-940 ش ح/ 25، شماره دادنامه: 648-90/7/30، مرجع رسيدگي: شعبه  8/627 كالس
25 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: امراله زحمتكش نشاني: اصفهان سه راه سيمين كوچه 
مالكي پالك 73 بن بست مريم، خوانده: ناصر قندشكن مجهول المكان، خواسته: مطالبه، گردشكار: با 
عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگي با 
استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد. رأي قاضي شورا: در خصوص 
دادخواست امراله زحمتكش به طرفيت ناصر قندشكن بخواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال وجه 
يک فقره سفته به شماره 713655-89/9/23 به انضمام خسارات دادرسي و تأخير تأديه با توجه به 
دادخواست تقديمي و مالحظه اصول مستندات دعوي و اينكه خوانده با ابالغ قانوني وقت و انتظار 
كافي در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان ايراد و تكذيبي به 
عمل نياورده و مستندات ابرازي نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت مي كند علي 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوي به استناد مواد 198،  519، 522 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 315، 
310، 309، 307، 349 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت 130/000 ريال به عنوان خسارت دادرسي به پرداخت خسارت 
تأخير و تأديه از تاريخ تقديم دادخواست 89/10/6 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مركزي در حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهي در اين شعبه خواهد بود. و در خصوص تأمين خواسته بلحاظ عدم پرداخت خسارت 

احتمالي قرار رد صادر فرماييد. م الف/ 12938 شعبه 25 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
ــماره دادنامه: 1259، مرجع رسيدگي: شعبه 11 شوراي حل  ــه پرونده: 90-1160، ش 8/628 كالس
اختالف اصفهان،  خواهان: مجتبي مؤذن چهارسوقي، نشاني: اصفهان خ توحيد مياني كوچه شهيد 
اميري بن بست كيميا پالك 101 طبقه دوم، خواندگان: 1- نادر سهرابي مجهول المكان، 2- جعفر 
رزاق زاده نشاني: اصفهان خ مشتاق خ مهرآباد كوچه ششم غربي پالك 9 طبقه همكف،  خواسته: مطالبه 

مبلغ 36/000/000 ريال به نحو تضامني به ترتيب صادركننده ظهرنويس به انضمام هزينه دادرسي و 
تأخير تأديه از زمان صدور چک الي اجراي حكم، با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي 
اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي قاضي شورا: 
در خصوص دعوي آقاي مجتبي مؤذن چهارسوقي به طرفيت آقايان 1- نادر سهرابي، 2- جعفر رزاق 
زاده به خواسته مطالبه مبلغ 36/000/000 ريال وجه چک به شماره 467813-90/6/10 به عهده بانک 
كشاورزي شعبه دستگرد امامزاده به انضمام مطلق خسارت قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات 
ــتغال ذمه  ــوي بانک محال عليه كه ظهور در اش در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از س
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اين كه خوانده علي رغم نشر قانوني آگهي 
در جلسه حضور ندارند و هيچ گونه دفاعيات مستند و محكمه پسندي در مقام اعتراض نسبت به 
دعوي خواهان از خود اقامه و ابراز ننموده لذا دعوي خواهان،  بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519  و 522 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ 36/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 30000 ريال بابت هزينه دادرسي و 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني و خسارت تأخير در تأديه از تاريخ سررسيد )90/6/10( تا تاريخ 
وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مركزي برعهده اجراي احكام مي باشد در 
حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي 
در همين مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم عمومي حقوقي اصفهان 

مي باشد. م الف/ 13020 شعبه 11 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ
8/630 در خصوص پرونده كالسه 90-378 ش ح/ 28 خواهان جواد الماسي دادخواستي مبني بر 
مطالبه به طرفيت محمد روح اللهي تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز چهارشنبه مورخ 
90/9/30 ساعت 5/30 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم 
كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. 

مدير دفتر شعبه 28 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرايي
ــماره 444 تاريخ 90/5/30 حوزه 26 شوراي  ــماره: 90-313 ش ح/ 26 به موجب رأي ش 8/632 ش
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه محمدرضا خالقي مجهول المكان 
محكوم است به: پرداخت مبلغ 25/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 30/000 ريال بابت هزينه 
ــيد چک 88/8/30 تا زمان اجراي دادنامه در حق  ــي و خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررس دادرس
ــروش بعد از آل  ــاني محل اقامت: اصفهان- خ س محكوم له مهدي كريمي نام پدر: نعمت اله نش
ــن. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم  ــد عابر پياده مغازه آلومينيوم آري خجن
ــت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي  ــد محكوم عليه مكلف اس عليه ابالغ ش
ــتيفاء محكوم به از آن  ــد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس ــراي پرداخت محكوم به بده ب
ــه نداند بايد ظرف مهلت مزبور  ــود را قادر به اجراي مفاد اجرائي ــد و در صورتي كه خ ــر باش ميس
ــدارد صريحاً اعالم نمايد.  ــليم كند و اگر مالي ن ــمت اجرا تس صورت جامع دارائي خود را به قس
ــود كه محكوم عليه قادر به اجراي  ــال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم ش ــه س هرگاه ظرف س
ــود را معرفي نكرده يا صورت  ــراي فرار از آن اموال خ ــت محكوم به بوده ليكن ب ــم و پرداخ حك
ــر گرديده باشد  ــمتي از مفاد اجرائيه متعس خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا قس
 به حبس جنحه اي از شصت و يک روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. شعبه 26 حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرايي
8/633 شماره: 535/90 به موجب رأي شماره 910 تاريخ 90/5/30 حوزه 13 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه اميرهوشنگ معظم پور نام پدر: حسن شغل: 
آزاد مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 15/500/000 ريال بابت اصل خواسته و 38/000 
ريال بابت هزينه دادرسي و 50/000 ريال بابت هزينه نشر آگهي و خسارت تأخير در تأديه از تاريخ 
سررسيد )چک هاي مذكور( )88/11/25( و )88/12/12( تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمي از سوي بانک مركزي برعهده اجراي احكام مي باشد در حق خواهان مهدي كريمي نام پدر: 
نعمت اله شغل: آزاد نشاني محل اقامت: اصفهان- خ سروش- بعد از آل خجند- جنب عابر پياده- 
مغازه آلومينيوم آرين. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم 
عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به 
بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا 

تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. شعبه 13 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
8/634 شماره: 536/90 به موجب رأي شماره 936 تاريخ 90/5/30 حوزه 13 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه محمدحسين صرامي نام پدر: رجبعلي، شغل: 
آزاد مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 40/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 36/000 
ريال بابت هزينه دادرسي و 50/000 ريال بابت هزينه نشر آگهي و خسارت تأخير در تأديه از تاريخ 
سررسيد )چک( 90/2/8 تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مركزي 
برعهده اجراي احكام مي باشد در حق خواهان مهدي كريمي نام پدر: نعمت اله شغل: آزاد نشاني محل 
اقامت: اصفهان- خ سروش بعد از ال خجند جنب عابر پياده آلمينيوم آرين. ماده 34 قانون اجراي 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا 

اعالم نمايد. شعبه 13 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

مزايده
8/635 اجراي احكام شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده كالسه 
295/90 ج/ 10 له خانم خاتون اديبي و عليه رقيه رفيعي، ابوالفضل زماني، مريم زماني و زينب زماني به 
نشاني خيابان هزارجريب، خيابان شهيد خسروپور، كوي آزادگان، خيابان سهند، كوچه بنفشه، پالك 72 
مبني بر فروش شش دانگ پالك ثبتي 15261/207 كه به شرح زير ارزيابي شده را در تاريخ 90/9/13 از 
ساعت 9 تا 10 صبح در محل اجراي شعبه 10 واقع در اتاق 317 طبقه سوم دادگستري نيكبخت برگزار 
نمايد. جهت فروش شش دانگ پالك فوق كه به صورت مسكوني و در مالكيت خواهان و خوانده 
مي باشد و غيرقابل افراز مي باشد و كارشناس رسمي دادگستري قيمت كل آن را معادل 2/800/000/000 
ريال تعيين نموده كه مصون از اعتراض طرفين قرار گرفت. طالبين خريد مي توانند 5 روز قبل از تاريخ 
مزايده از محل بازديد نمايند. كساني حق شركت در مزايده را دارند كه حداقل 10 درصد بها را به صورت 
نقدي بهمراه داشته باشند. مزايده از قيمت ارزيابي شده توسط كارشناس شروع شده و برنده كسي است 
كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد. اوصاف ومشخصات ملک طبق نظر كارشناس: ملک مسكوني واقع 
است در خيابان هزارجريب،  خيابان شهيد خسروپور، كوي آزادگان،  خيابان سهند،  كوچه بنفشه، پالك 
72 به مساحت 207/92 مترمربع و اعياني شامل 60- و دو طبقه روي آن جمعا به مساحت 432 مترمربع 

و قدمت 13 سال مي باشد. م الف/ 13056 مدير اجراي احكام شعبه 10 دادگاه حقوقي اصفهان
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زاينده رود
در آخرين بازی از ديدارهای هفته سيزدهم 
رقابت های ليگ برتر فوتبال، دو تيم پرسپوليس 
و سپاهان در ورزشگاه آزادی به مصاف هم 
رفتند كه در پايان هر دو تيم به نتيجه بدون گل 

رضايت دادند.
تيم سپاهان با هدايت كرانچار، آماده مصاف با 
ياران سرخپوش شده بود و بازی خوبی را از 
خود به نمايش گذاشت و پرسپوليسی ها برای 
رهايی از ناكامی های خود طی چند سال اخير 
مقابل اين تيم از انگيزه های زيادی برخوردار 
بودند و بازی قابل قبولی را از خود به نمايش 
گذاشتند.دو رقيب ديرينه در حالی به مصاف 
هم می رفتند كه نياز مبرمی به هر سه امتياز اين 
ديدار داشتند؛ سپاهان با توجه به نتايج تيم های 
باال دست خود در جدول رده بندی كه يا مساوی 
كرده بودند يا شكست خورده بودند؛ از انگيزه 
زيادی برای پيروزی برخوردار بود تا با پيروزی 
برابر پرسپوليس به رده چهارم جدول رده بندی 
صعود كند و جای تراكتورسازی، تيم امير قلعه 
نوعی را بگيرد؛ پرسپوليس هم با حميد استيلی 
به دنبال سومين برد پياپی خود بود تا هم خيال 
حميد استيلی بابت بقا در پرسپوليس راحت 
شود و هم با سه امتيازی كه به دست می آورد 
تا رده ششم صعود كند. نيمه اول ديدار با بازی 
هجومی هر دو تيم آغاز شد كه البته گلی به 
ثمر نرسيد اما می توان ضربه خطرناك كاظميان 
از درون محوطه شش قدم سپاهان كه به تيرك 
دروازه برخورد كرد را مهم ترين اتفاق ديدار در 
30 دقيقه آغارين مسابقه دانست. در 15 دقيقه 
پايانی نيمه اول نيز شاهد بازی آرامی بوديم 
و دو تيم فشار زيادی روی دروازه يكديگر 

نداشتند تا نيمه اول با نتيجه تساوی بدون گل 
به پايان برسد.

دو  گريخته  و  جسته  حمالت  با  دوم  نيمه 
تيم آغاز شد و در 15 دقيقه ابتدايی تنها يک 
موقعيت خطرناك توسط كريمی روی دروازه 
سپاهان ايجاد شد كه آن هم ثمری نداشت؛ 
در ادامه بازی و با تعويض های هر دو تيم، 
اين پرسپوليس بود كه عملكرد بهتری نسبت 
به سپاهان داشت اما در 20 دقيقه پايانی و با 
بود  اين سپاهان  پرسپوليس،  نفره شدن   10
كه حمالت بيشتری روی دروازه پرسپوليس 
داشت ولی اين حمالت نيز ثمری نداشت 
تا تساوی بدون گل نتيجه نهايی اين مسابقه 

باشد. 
دليل خستگی  به  تيم  دو  هر  ديدار  اين  در 
بازيكنان ملی پوش خود از توان بدنی بااليی 
از  استفاده  با  سپاهان  تيم  نبودند.  برخوردار 
مدافعان سر زن خود جناحين دل خوش كرده 
بود و كرانچار بعد از اخراج هادی نوروزی با  
فرستادن محرم نويدكيا به زمين نفوذ به عمق 
دفاع تيم پرسپوليس را در دستور كار بازيكنان 
خود قرار داد كه خط دفاعی پرسپوليس مانع از 

نتيجه بخش بودن اين تاكتيک شد.
در حاشيه

پرسپوليس در  بازي سپاهان و  - گزارشگر 
يكي از صحنه ها هنگامي كه تصوير رحمان 
احمدي دروازه بان سپاهان از تلويزيون پخش 
مي شد با اشاره به اتفاقاتي كه باعث حذف 
كه  كرد  عنوان  بود،  شده  آسيا  از   سپاهان 
رحمان احــمدي سپاهان را به خــاك سياه 

نشاند!
- نزديک به 300 هوادار سپاهان در ورزشگاه 

از  را  بازي  و  داشتند  حضور  تهران  آزادي 
نزديک تماشا مي كنند؛ اين هواداران پيش از 
آغاز بازي عليه شيث رضايي، محمد نصرتي 

و حميد استيلي شعار دادند.
 - جواد كاظميان كه در اين مسابقه رو در روي 
تيم سابقش به ميدان مي رفت، انگيزه بسياري 
داشت البته او روي يكي از صحنه ها از پاس 
هادي نوروزي استفاده نكرد و ضربه اي را كه 
مي توانست وارد دروازه رحمان احمدي شود، 

به ديرك افقي دروازه زد. - سپاهان در اين بازي 
با تركيب هجومي تري نسبت به بازي هاي قبلي 
خود به ميدان رفته بود و بازيكنان اين تيم از 
هماهنگي مطلوب تري نسبت به قبل برخوردار 
بودند. - در نبود برخي بازيكنان پرسپوليس در 
اين بازي، محمد دوتال در تركيب اصلي تيم 

پرسپوليس قرار گرفته بود. 
دليل  به  كرانچار  دستيار  مرزبان  عليرضا   -
از   64 دقيقه  در  مسابقه،  داور  به  اعتراض 

نيمكت سپاهان اخراج شد.
- هادي نوروزي كه كارت زرد اول را از فغاني 
داور مسابقه گرفته بود، به اين كارت زرد داور 
اعتراض كرد و به اعتراضات خود ادامه داد تا 
داور مسابقه در دقيقه 78 بازي با كارت زرد 

دوم، او را از بازي اخراج كند. 
زرد  كارت  دريافت  از  پس  نوروزي 
نمي خواست زمين چمن ورزشگاه را ترك 

كند و همچنان به اعتراض خود ادامه داد.

تيم فوتبال ذوب آهن پس از شكست خانگی برابر 
صنعت نفت آبادان در هفته سيزدهم ليگ برتر به 
رده هشتم جدول رده بندی سقوط كرد و حتی امكان 
سقوط اين تيم تا رده نهم نيز در پايان هفته سيزدهم 

وجود دارد.
اما نكته قابل تأمل اين كه رتبه هشتم ذوب آهن در 
پايان هفته سيزدهم بدترين رتبه اين تيم در اين هفته 
طي چهار دوره اخير ليگ برتر يعنی دوره هشتم، نهم، 

دهم و يازدهم بوده و شروع ضعيف اين تيم را در 
آغاز ليگ برتر نشان می دهد.

در واقع ذوب آهن پس از 18 آبان سال 86 كه در 
با  را  چهاردهم  رتبه  سيزدهم  هفته  در  هفتم  ليگ 
جورجويچ تجربه كرد، تاكنون كه چهار سال از آن 
پايين تر  جايگاهي  سيزدهم  هفته  در  می گذرد  روز 
از چهارمی را تجربه نكرده بود؛ ذوب آهن در هفته 
سيزدهم ليگ هشتم رتبه دوم، در هفته سيزدهم ليگ 

نهم رتبه چهارم و در هفته سيزدهم ليگ دهم رتبه 
نخست را در اختيار داشت و رتبه هشتمی اين تيم در 
هفته سيزدهم ليگ امسال، بدترين رتبه ذوب آهن طي 

چهار دوره اخير ليگ برتر در هفته سيزدهم است.
ذوب آهن همچنين دو مرتبه ديگر در هفته سيزدهم، 
در ليگ هاي ششم و دوم در رتبه هشتم جدول قرار 
گرفته و جالب اين كه رتبه هشتمی برای اين تيم در 
هفته سيزدهم پس از رتبه چهاردهمی اين تيم در 

هفته سيزدهم ليگ هفتم، بدترين رتبه اين تيم در تمام 
ادوار ليگ برتر است.

اين در حالي است كه ذوبی ها در سه فصل گذشته 
جوالن  سوم جدول  تا  اول  هاي  جايگاه  در  بارها 
هفته  در  اول  رتبه  در  سابقه حضور  و   مي داده اند 
سيزدهم ليگ سوم و ليگ دهم را دارند. آنها همچنين 
در هفته سيزدهم ليگ چهارم و ليگ هشتم، رتبه دوم 

را در اختيار داشته اند.

ورزش
خبر

ماهان- صبا و بازهم تساوی
زاينده رود

سپاهان تيم های فوالد ماهان و صبای قم در هفته يازدهم 
رقابت های ليگ برتر باشگاه های كشور به تساوی چهار 

بر چهار دست يافتند.
فوالد ماهان در روزی كه در سالن حيدريان شهر قم و با 
حضور تماشاگران اين تيم روز سختی را پيش رو داشت 

با تساوی به كار خود پايان داد.
گل های اين ديدار برای فوالد ماهان توسط كافه، جواد 
اصغری مقدم و حسين طيبی)دو گل( به ثمر رسيد. فوالد 
ماهان با اين تساوی 25 امتيازی شد و همچنان يكی از 

بخت های مسلم قهرمانی محسوب می گردد. 

هديه فيروز صفه به دبيری 
تبريز

زاينده رود
تيم های فوتسال فيروز صفه و دبيری تبريز در هفته 
يازدهم رقابت های ليگ برتر فوتسال در سالن پيروزی 
اصفهان به مصاف هم رفتند كه در پايان اين مسابقه تيم 
فيروز صفه با بازيكنان سرشناس خود مقابل دبيری تبريز 
با تساوی دو بر دو متوقف شد. دبيری تبريز در حالی كه 
در ده بازی قبلی خود هيچ امتيازی به دست نياورده بود 
در مقابل فيروز صفه سنت شكنی كرد و يک امتياز از اين 
بازی بيرون از خانه به دست آورد تا در ادامه رقابت ها با 

اميدواری بيشتری به ميدان برود. 

اصفهانی ها طاليی نشدند
زاينده رود

در آغاز رقابت های ووشوی قهرمانی بانوان كشور در 
بخش تالو، اصفهان صاحب سه مدال شد. مسابقات 
ووشوی قهرمانی كشور بزرگساالن بانوان، انتخابی تيم 
ملی برای حضور در مسابقات آسيايی هوشی مينه ويتنام 
با حضور 33 تيم از سراسر استان های كشور و با حضور 
53 تالو كار و 179 سانداكار و در مجموع 232 ووشوكار 
در سالن امام خمينی)ره( و به ميزبانی استان كرمانشاه 
آغاز شده است. در روز نخست اين رقابت ها اصفهان 

صاحب يک مدال نقره و دو برنز در بخش تالو شد. 

پيروزی ماهان و شکست 
خانه شناگران در اولين گام

زاينده رود
فصل جديد رقابت های ليگ برتر واترپلو باشگاه های 
كشور با پيروزی فوالد ماهان مدافع عنوان قهرمانی آغاز 

شد.
بيست و يكمين دوره مسابقات ليگ برتر باشگاه های 

كشور با شركت هشت تيم آغاز شد.
در اصفهان، فوالد ماهان سپاهان )قهرمان فصل گذشته 
اين رقابت ها( در ديداری نزديک و نفس گير موفق شد 
تيم هيأت شنای گيالن را با نتيجه پنج بر سه شكست 
دهد و فصل جديد رقابت های ليگ واترپلو را با پيروزی 

آغاز كند.
در اهواز، ديدار نزديک و پاياپای تيم های هيأت شنای 
خوزستان و هيأت شنای خراسان به تساوی پرگل 9 بر 
9 انجاميد تا دو تيم به تقسيم امتيازات رضايت دهند. در 
زنجان، تيم واترپلو هيات شنای اين شهر نيز موفق شد 
در ديداری يک طرفه و برتر تيم خانه شناگران اصفهان 
را با نتيجه 16 بر دو شكست دهد تا فصل را با يک برد 

پرگل و روحيه بخش آغاز كند. 

مهرام، صدر را از ذوب آهن 
گرفت

ذوب آهن هر چند داربی بسكتبال اصفهان را برد 
اما صدر جدول را به مهرام واگذار كرد.

هفته ششم ليگ برتر بسكتبال باشگاه های كشور 
 روز پنجشنبه با برگزاری شش ديدار پيگيری شد.
ذوب آهن هر چند در داربی اصفهان توانست فوالد 
اين  امتيازی كه در  اما 75  ماهان را شكست دهد 
بازی به ماهان داد در مقابل 81 امتياز كسب شده، 
به  تا  داد  كاهش  مهرام  به  نسبت  را  گلش  معدل 
طور موقت صدر جدول را به قهرمان فصل پيش 
شكست  دومين  ثبت  با  ماهان  فوالد  كند.  واگذار 
در كارنامه اش هشت امتيازی شد و در همان رده 

پنجم باقی ماند. 

سپاهان، صدرنشين ماند
زاينده رود

تيم كاراته سپاهان با شكست دانشگاه آزاد جايگاه 
باشگاه هاي  ليگ  سوپر  جدول  صدر  در  را  خود 

كشور استحكام بخشيد.
روز  كاراته  سوپرليگ  رقابت های  برگشت  دور 
مهاجر  سالن  در  ديدار  هشت  انجام  با  جمعه  
مباركه  فوالد  تيم  آن  طی  و  شد  پيگيری  اصفهان 
سپاهان، ميزبان بازی ها با شكست دادن تيم دانشگاه 

به صدرنشينی خود تداوم بخشيد.
پس  حالی  در  كاراته  ليگ  سوپر  برگشت  دور 
در  سپاهان  كه  شد  دنبال  ماهه  يک  ای  وقفه  از 
يعنی  دوم جدول  تيم  موفق شد  نزديک  مبارزه ای 
دانشگاه آزاد را با نتيجه 16 به 12 شكست دهد تا 

با 30 امتياز همچنان صدرنشين باقی بماند.
در اين ديدار مهم ترين اتفاق بازگشت نادر جودت، 
دارنده سه مدال طالی آسيا به تركيب تيم سپاهان 
رفت  دور  مصدوميت  دليل  به  كه  جودت  بود. 
مسابقات سوپر ليگ كاراته را از دست داده بود در 
مبارزه با مهدی سلطانی، ملی پوش برنزی دانشگاه 
آزاد در مسابقات قهرمانی آسيا به برتری چهار بر 

صفر دست پيدا كرد.
هم  ياری  ميالد  مقابل  زيگساری  حامد  تساوی 
فوالدمباركه  تيم های  ديدار  مهم  حوادث  ديگر  از 

سپاهان و دانشگاه آزاد بود. 

گزارش

جايگاه هشتمی رده بندی ليگ

ذوب آهن 5 سالی می شد با اين نتايج بيگانه بود

سپاهان با توجه 
به نتايج تيم های 
باال دست خود در 
جدول رده بندی 

كه يا مساوی كرده 
بودند يا شكست 
خورده بودند؛ از 

انگيزه زيادی برای 
پيروزی برخوردار 

بود تا با پيروزی برابر 
پرسپوليس به رده 

چهارم جدول 
رده بندی صعود كند 
و جای تراكتورسازی، 
تيم امير قلعه نوعی 

را بگيرد

10 سال تشويق كردند، 10 دقيقه توهين
بابک نظافت يكی از بازيكنانی بود كه در داربی بسكتبال 
اصفهان بارها مورد لطف هواداران ذوب آهن قرار گرفت! 
نظافت گفت: همه توهين ها را می گذارم به پای پنج قهرمانی 

و 10 سالی كه من را تشويق كردند.
تيم  دو  آهن گفت:  برابر ذوب  بازی  با  ارتباط  در  نظافت 
بازی عالی و با كيفيتی را به نمايش گذاشتند. هم ما خوب 
بوديم و هم ذوب آهن و همه تماشاگران بازی زيبايی را 

از دو تيم شاهد بودند.
نظافت در اين بازی بارها مورد هجمه توهين های هواداران ذوب آهن قرار گرفت، 
وی در اين ارتباط گفت: من 10 سال برای ذوب آهن بازی كردم و در پنج قهرمانی 
اين تيم سهم داشتم. مهم نيست. توهين ها را می گذارم به پای ناراحتی هواداران. 

10 سال من را تشويق كردند و 10 دقيقه هم توهين كنند، مهم نيست.
رشته  شايسته  فرهنگی  وضعيت  اين  داد:  ادامه  ماهان  فوالد  بسكتبال  تيم  بازيكن 
به  اخالقی ها  بی  اين  پای  كه  است  سالی  چند  نيست.  بسكتبال  مثل  دانشگاهی 
كنند رعايت  را  ادب  بايد  كه  جايی  در  تماشاگران  و  است  شده  باز  هم   بسكتبال 
نمی كنند. هر چند اين اتفاق خاص برای شخص من مهم نيست اما بايد برای اين 

بی اخالقی ها كاری كرد.

تمركز ماهان به هم ريخت
برخي  گفت:  اصفهان  ماهان  فوالد  فوتسال  تيم  سرمربي 
وارد  قم  صباي  با  ما  تيم  ديدار  جريان  در  تماشاگرنماها 

زمين مسابقه شده و تمركز بازيكنان تيم را به هم ريختند.
قم،  صباي  مقابل  تيمش  تساوي  از  پس  افضلي  حسين 
در  گفت:  بازي  اين  در  ماهان  بازيكنان  عملكرد  پيرامون 
نيمه  بازيكنانم راضی هستم چراكه ما  مجموع از عملكرد 

اول را خوب شروع كرديم اما بد به پايان رسانديم.
وي در مورد نيمه دوم بازي ادامه داد: در نيمه دوم، بازی به طور كامل در اختيار 
عالقه مندان  توجه  مورد  ماهان  فوالد  برنامه  با  و  خوب  بازی  و  بود  ماهان  فوالد 
اما  به فوتسال قرار گرفت؛ تيم ما موقعيت های بسياری برای گلزنی خلق می كند 
ضربات آخر را خوب نمی زند. سرمربي فوالد ماهان تصريح كرد: بايد بگويم در 
حال حاضر اين مسأله نقطه ضعف اصلي تيم فوالد ماهان است كه در اين هفته روی 

آن كار می كنيم تا ديگر با مشكالتي نظير اين مواجه نشويم.
در  كرد:  اضافه  قم  حيدريان  شهيد  ورزشگاه  در  شده  ايجاد  حواشی  مورد  در  وي 
ابتدا بايد عنوان كنم كه شهر مقدس قم يكی از شهرهای فوتسال خيز ايران است 
اعتقاد من وجود برخی به  اما  ارائه كرده است  ايران خدمات بزرگی  به فوتسال   و 
تماشاگر نماها در بين تماشاگران فهيم صبا، برازنده فرهنگ و شخصيت آنها نيست.

خارجی های ماهان فعالً نمی رسند
اين كه هنوز  با  ماهان گفت:  تيم واترپلوی فوالد  سرمربی 
به اوج آمادگی نرسيده ايم اما موفق شديم تيمی را شكست 

بدهيم كه سابقه قهرمانی در آسيا را دارد.
يكی  گيالن  شنای  هيأت  داشت:  اظهار  انگيز  شب  حميد 
از تيم های ريشه دار واترپلوی ايران است. چندين بازيكن 
مطرح واترپلو را به تيم های ملی معرفی كرده است و در 
تركيب اين فصل خود سه نفر از بهترين ملی پوشان ايران را 

در اختيار دارد. همچنين اين تيم سابقه قهرمانی در آسيا را نيز در كارنامه دارد. با اين 
حال و با توجه به اين كه ميانگين سنی بازيكنان ما نسبت به سال پيش شش سال 
كاهش پيدا كرده است و در تركيب خود بازيكنان جوان داريم اما عملكرد خوبی 
برابر اين تيم داشتيم و موفق به پيروزی در اولين هفته رقابت ها شديم. وی ادامه داد: 
ما هنوز تمرينات فشرده برای رسيدن به اوج آمادگی را در دستور كار نداريم. اوج 
تمرينات ما برای رسيدن به آمادگی ايده آل در نزديكی اعزام به مسابقات باشگاه های 

آسيا خواهد بود.
وی افزود: ما هم مدتی است در حال رايزنی برای جذب دو بازيكن خارجی هستيم. از 
بين گزينه های صرب، مجار و مونته نگرويی دو بازيكن را جذب خواهيم كرد كه البته به 

دليل مشكالت اخذ ويزا ممكن است تا پيش از اعزام، آنها را در اختيار نداشته باشيم. 

چارچوب

 رحمان احمدی سپاهان را به خاك سياه نشاند!

تك به تك با حسرت!

زاينده رود

بانوان كوهنورد اصفهاني با حمايت شركت پرشيا 
نقش جهان موفق به فتح قله مرآپيک يكي از قلل 
مرتفع رشته كوه هاي هيماليا با ارتفاع 6 هزار و 645 

متري شدند.
بانوان  صعود  هوايي  و  آب  شرايط  به  توجه  با 
مدال  معادل  آن  دستاورد  كه  قله  اين  به  كوهنورد 
نظر  به  دسترس  از  دور  كمي  است  آسيايي  برنز 
 مي رسد اما با وجود همه سختي ها و مسائل غير قابل

پيش بيني آنان راهي كشور نپال شدند.
به گفته يكي از اعضاي اين گروه، سرماخوردگي سه 
نفر از اعضا شرايط سختي را براي گروه كوهنوردي 

پرشيا رقم زده بود اما اراده و توانايي بانوان و اصرار 
آنان براي انجام اين صعود عظيم، باعث شد مسائلي 
از اين دست آنان را از ادامه راه و رسيدن به هدف 

منصرف نكند. 
در موفقيت  اين  خبر  گذشته  روزهاي   طي 
رسانه هاي ديجيتال و مكتوب بازتاب وسيعي پيدا 
كرد و هر يک به نوعي به اين اتفاق بزرگ كه توسطه 
ايراني به دست آمد پرداختند. در اين ميان  بانوان 
انتشار  و پرداختن به خاطرات اين گروه قبل و بعد 
از صعود خالي از جذابيت نخواهد بود كه خواندن 
اين  خاطرات را كه توسط يكي از اعضاي گروه 
براي سرويس ورزش زاينده رود ارسال شده است 

به شما توصيه مي كنيم.

اين گروه كه شامل پريوش حسني نايب رئيس هيأت 
كوهنوردي استان اصفهان، الهه اديب، مژگان حسن 
پور، شيما احمدی، شهين آقايی، نرگس طاروردی، 
و  سرپرست  آقائي  رضا  همراه  به  سامی  خديجه 
فرهاد نصر مسئول فني بود، 27 مهرماه طي مراسمي 

در بيمارستان الزهرا)س( راهي نپال شدند.
در خاطرات يكي از اعضاي گروه آمده است: 27 
كاتماندو  از قطر راهي  به قطر و  تهران  از  مهرماه 

پايتخت كشور نپال شديم. 
دو روز برای خريد لوازم در اين شهر مانديم و روز 
سوم با هواپيمای كوچكی كه 14 سرنشين داشت 
راهي منطقه اي كه قله مرآپيک در آن قرار داشت 

شديم. 
هم چون  آن  كوهنوردان  از  غير  به  كه  هواپيمايي 
مجبور هستند هيچ استفاده ای  از آن نمی شود. زيرا 
هر لحظه امكان برخورد هواپيما به كوه وجود دارد و  
پرواز با اين هواپيماي كوچک و ترسناك به شكلي 
بود كه بعد از رسيدن، همه اعضاي گروه با حالت 

تهوع و سرگيجه از آن پياده شدند.
سوم آبانماه عزم خود را براي شروع صعود جزم 
كرديم و به اتفاق كليه اعضا و سه نفر راهنما و يک 
آشپز و تعدادي شرپا )كسانی كه كوله بار را حمل 
می كنند( چهار ساعت جنگل پيمايي كرديم تا خود 
را به كمپ برسانيم. مناظر اطراف چشم هر بيننده اي 
را به خود خيره مي كرد هنگامي كه به كمپ رسيديم 

چادرها برپا شده بود و اهالي  منطقه به گرمي و با 
كيک و بيسكويتي كه براي ما فراهم كرده بودند به 

استقبال ما آمدند.
روز دوم شرايط سخت تري انتظار ما را مي كشيد؛ 
ارتفاع 4800  تا  حدود 9ساعت كوه پيمايي كرديم 
متر باال رفته بوديم اما به دليل بارش شديد برف در 
گردنه زترا و سرماي شديد هوا به ارتفاع 3500 متر 
بازگشتيم. سرماي استخوان سوزي بود و اعضا گروه 

شب سختي را به صبح رساندند.
صبح روز بعد از مسير جنگل به ارتفاع 3200 رفتيم 
و شب را در همان مكان سپري كرديم. از قضا تولد 
يكي از اعضا گروه بود. بچه ها براي خودشان جشن 
كوچكي تدارك ديدند. مردم آن منطقه هم وقتي از 
اين موضوع با خبر شدند با رقص و آواز محلي شب 

خاطره انگيزي را براي ما رقم زدند.
بعد از آن، روزانه چهار يا پنج ساعت كوهپيمايي 
داشتيم. سرماي سنگين و طاقت فرسای منطقه باعث 
پيدا  شديد  سرماخوردگي  ها  بچه  از  نفر  سه  شد 
كنند. زماني كه به ارتفاع 5000 متري رسيديم رضا 
آقائي سرپرست تيم به دليل سرماخوردگي شديد 
به صورت اورژانسي به پايين كوه فرستاده شد و 
آقا و همراهان  اتفاق يک  به  ار خانم ها  نفر  هفت 
منطقه  اين  در  منطقه سخت شديم.  راهي  كمكي 
ساله  هزار  يخي  ديوارهاي  و  عميق  هاي  يخچال 
وجود داشت. اعضاي تيم با كفش هاي سه پوش و 

 گرامپون راهي »های كمپ« شدند. تمامي گروه ها
در بين راه يک شب را در كمپ مي ماندند و تنها 
تا  كه تصميم گرفت مسير دو روزه  بود  ما  گروه 

كمپ را در هشت ساعت طي كند.
سرماي هوا فشار زيادي را به افراد وارد كرده بود 
با  تيم  به كمپ همراهان كمكي  مانده  متر   100 .
شربت هاي گرم به استقبال ما آمدند. با تاريک شدن 
هوا هر چهار نفر در چادرهاي دو نفره با يک پوش  
نيمه  به صورت  كيسه خواب  در  كفش هايمان  از 
نشسته تا ساعت 12 استراحت كرديم. ساعت 12 
برپا زده و ساعت يک حركت به سمت قله آغاز شد. 
سرماي هوا به قدري بود كه آب جوش به محض 
ريخته شدن در ظرف يخ مي زد. باطري دوربين به 
همين خاطر خالي شده بود. با نگه داشتن باطری در 
زير لباس راهنمای گروه آن را گرم كرديم و پايين 
تر از مكانی كه قرار داشتيم و در آن جا هوا هم  به 

نسبت بهتر شده بود چندتايی عكس گرفتيم.
همان روز ساعت 12 از »های كمپ« به طرف كمپ 
خارا حركت كرديم و روز بعد مسيرهای دو روزه را 
در يک روز طی كرديم تا كل صعود بيشتر از 16 روز 
به طول نيانجامد اما چون چند روز زودتر از موعد به 
شهر بازگشتيم و تالش ها  برای تغيير زمان بليط های 
برگشت بی اثر ماند محبور شديم چند روز باقی 
مانده را به بازديد از معابد و مراسم های مخصوص 

مردم نپال بپردازيم. 

خاطرات صعود بانوان كوهنورد پرشيا به قله مرآپيك هيماليا



او دزدی ماهر بود و با چند نفر از دوستانش باند سرقت تشكيل 
داده بودند. روزی با هم نشسته بودند و گپ می زدند. در حين 
صحبت هاشان گفتند: چرا ما هميشه با فقرا و آدم های معمولی 
بيرون  چنگشان  از  را  آنها  اليموت  قوت  و  داريم  كار  و  سر 
بار خود را به خزانه سلطان بزنيم كه تا  اين  بيائيد  می آوريم؟! 
آخر عمر برايمان بس باشد. آنها تمامی راه ها و احتماالت ممكن 
را بررسی كردند، اين كار مدتی فكر و ذكر آنها را مشغول كرده 
بود، تا سرانجام بهترين راه ممكن را پيدا كردند و خود را به 
خزانه رسانيدند. خزانه مملو از پول و جواهرات قيمتی بود. آنها 
تا می توانستند از انواع و اقسام طالجات و عتيقه جات در كوله 
بار خود گذاشتند تا ببرند. در اين هنگام چشم سر كرده باند به 
شی درخشنده و سفيدی افتاد، گمان كرد گوهر شب چراغ است، 
به سر زبان زد،  امتحان  برای  برداشت و  را  نزديكش رفت آن 

معلوم شد نمک است! بسيار ناراحت و عصبانی شد و از شدت 
خشم و غضب دستش را بر پيشانی زد به طوری كه رفقايش 
متوجه او شدند و گفتند: چه شد؟ چه حادثه ای اتفاق افتاد؟ او 
كه آثار خشم و ناراحتی در چهره اش پيدا بود گفت: افسوس 
كه تمام زحمتهای چندين روزه ما به هدر رفت و ما نمک گير 
سلطان شديم، من ندانسته نمكش را چشيدم، ديگر نمی شود 
مال و دارايی پادشاه را برد، از مردانگی و مروت به دور است كه 
ما نمک كسی را بخوريم و نمكدان او را هم بشكنيم. آنها در آن 
دل سكوت سهمگين شب، بدون اين كه كسی بويی ببرد دست 
خالی به خانه هاشان بازگشتند. صبح كه شد و چشم نگهبانان به 

درهای باز خزانه افتاد تازه متوجه شدند كه شب خبرهايی بوده 
است، سراسيمه خود را به جواهرات سلطنتی رسانيدند، ديدند 
سر جايشان نيستند، اما در آنجا بسته هايی به چشم می خورد، 
آنها را كه باز كردند ديدند جواهرات در ميان بسته ها می باشد، 
است.  نبرده  را  خزانه  دزد  كه  ديدند  كردند  كه  دقيق  بررسی 
باالخره خبر به گوش سلطان رسيد و خود او آمد و از نزديک 
صحنه را مشاهده كرد، آنقدر اين كار برايش عجيب و شگفت 
آور بود كه انگشتش را به دندان گرفته و با خود می گفت: عجب 
! برای دزدی آمده و با آنكه می توانسته همه چيز را ببرد ولی 

چيزی نبرده است؟ آخر مگر می شود؟ چرا؟

به خزانه  كرد: هر كس شب گذشته  اعالم  در همان روز شاه 
مايلم  بسيار  بيايد، من  نزد من  او می تواند  امان است  آمده در 
ببينم و بشناسم. اين اعالميه سلطان به گوش  از نزديک او را 
سركرده دزدها رسيد، دوستانش را جمع كرد و نزد سلطان آمده 
تعجب  با  نمی كرد  باور  كه  سلطان  كردند،  معرفی  را  خود  و 
پرسيد: چرا آمدی دزدی و با اين كه می توانستی همه چيز را 

ببری ولی چيزی را نبردی؟
گفت: چون نمک شما را چشيدم و نمک گير شدم و بعد جريان 

را مفصل برای سلطان گفت.
كه  او شد  بزرگواری  و  كرم  شيفته  و  عاشق  قدری  به  سلطان 
جای  تو،  مثل  شناسی  نمک  انسان  جای  است  حيف  گفت: 
ديگری باشد، تو بايد در دستگاه حكومت من كار مهمی را بر 

عهده بگيری و حكم خزانه داری را برای او صادر كرد.

در پي انباشته شدن شبكه هاي اينترنتي از برخي ادعاهاي پوچ 
جهان  پايان  مسبب  وقايع  رخداد  خصوص  در  غيرعلمي  و 
مطرح  خرافات  رد  با  ناسا  كارشناس  يک   ،2012 سال  در 
منجر  كه  را  مرگبار  خورشيدي  توفان  هرگونه  رخداد  شده، 
فيزيكي  لحاظ  از  شود  آن  موجودات  و  زمين  سوختن  به 

غيرممكن دانست.
ناسا  گودارد  فضايي  پرواز  مركز  هليوفيزيكدان  يانگ،  الكس 
تاكيد كرد: نيازي به هيچ گونه نگراني در مورد خورشيد طي 
چند ميليارد سال آينده وجود نداشته و در سال 2012 نيز قطعًا 

اتفاقي رخ نخواهد داد.
طريق  از  و  علوم  و  فناوري ها  تمام  توسط  افزود:  يانگ 
مي كنند،  نظارت  را  ستاره  اين  ساعته   24 كه  فضاپيماهايي 
و  كرده ايم  كسب  اطالعات  خورشيد  مورد  در  كافي  حد  به 
منتشر  مي شود  ادعا  كه  خورشيدي  ابرتوفان  چنين  مي دانيم 

نشده و زمين را از بين نخواهد برد.
چيز  تابستان،  در  آفتاب سوختگي  مقداري  جز  گفت:  وي 
ديگري براي نگراني در مورد خورشيد وجود ندارد. به طور 
توفان  يک  ايجاد  براي  الزم  انرژي  ميزان  از  خورشيد  ساده 
كشنده از فاصله حدود 150 ميليون كيلومتري براي تخريب 

زمين برخوردار نيست.
اگر چه در حال حاضر جرقه هاي خورشيدي و تخليه جرم تاج 
خورشيدي بر روي سطح اين ستاره در حال افزايش هستند، اما 
اين به دليل چرخه عادي خورشيد است. در واقع هر فرد باالي 11 

سال حداقل در يكي از اين چرخه ها زندگي كرده است.
به گفته يانگ، اين افزايش چرخه خورشيدي كه حدود سال 
با  توجهي  قابل  تفاوت  هيچ  مي رسد،  خود  اوج  به   2014

دوره هاي قبلي يا بعدي آن نخواهد داشت.
توفان هاي خورشيدي در اندازه ها و قدرت هاي متفاوت وجود 
داشته و طي 10 هزار سال اخير هيچ گزارشي از تاثير مخرب 

آن بر جو زمين ثبت نشده است.
جرقه خورشيدي در حقيقت تخليه الكترون ها، يون ها و اتم ها 
جرقه  يک  انفجاري  حرارت  است.  فضا  به  تاج خورشيد  از 

بپيمايد  زمين  به  سرد  فضاي  ميان  از  را  خود  راه  نمي تواند 
اين  از  آن  پرانرژي  ذرات  و  الكترومغناطيسي  تابش هاي  اما 
قابليت برخوردارند. اين مسأله ممكن است جو فوقاني زمين 

را دگرگون كرده و اختالالتي در انتقال عالئم ايجاد كند.
بادهاي  از  عظيم  انفجار  يک  خورشيدي  تاج  جرم  تخليه 
ميدان هاي  و  ايزوتوپي  سبک  پالسماهاي  ديگر  خورشيدي، 
مغناطيسي است كه در بدترين حالت اين بادها ممكن است 
منجر به جرياناتي شود كه در ترانسفورماتورهاي شبكه برق 

اختالل ايجاد كرده و منجر به قطع برق شوند.
اگر چه دانشمندان به ارتباط بين اين دو پديده اعتقاد دارند، اما 

هنوز هيچ گواه علمي براي آن ارائه نشده است.
در خارج از جو زمين، موانع سخت تر ميدان هاي مغناطيسي نيز 
وجود دارند كه تا فضاي عميق كشيده شده و بيشتر تابش هاي 

مضر خورشيدي را منحرف مي كنند. 

ديدگاه های  بيان  با  گيم سنترال  مجله  منتقدان  از  يكی 
خود درباره بازی های جنگی و تيراندازی امسال، ايجاد 

سربازهای مجازی در بازی ها را مورد انتقاد قرار داد.
 به گزارش فارس، روزنامه مترو به نقل از يک منتقد 
بازی های ويدئويی می نويسد: طبق اظهارات اين منتقد، 
اعتراض او نه بر سر طرح بازی ها، بلكه بر سر اصول 
اخالقی يا در حقيقت بر سر عدم رعايت اصول اخالقی 

است. 
آو  كال   كه  می آورم  خاطر  به  را  زمانی  می افزايد:  وی 
به  كه  كردم  بازی  دوستانم  از  يكی  منزل  در  را  ديوتي 
نظير  تخيلی  بازی های  و  نبود  هيجان انگيز  اصاًل  نظرم 
هالو را ترجيح می دادم. آنچه اصاًل درباره كال  آو ديوتی 
تصور  بود.  آن  در  تخيل  وجود  عدم  نداشتم  دوست 
تخيالت  از  سرشار  بايد  ويدئويی  بازی های  می كنم 
بازی ها  اما كم كم مسائل ديگری درباره  باشند.  خالص 

باعث نگرانی من شدند. 
وی اظهار می دارد:  پس از كسب موفقيت هايی از سوی 
ويدئويی  بازی های  توليد  هم عصر،  نظامی  تيراندازان 
درباره  بازی هايی  افزايش گذاشت:  به  جنگ محور رو 

تيراندازان ماهر و امثال آنها.
 در آن هنگام بود كه متوجه شدم آنچه تا اين حد باعث 
ناراحتی ام می شود اين است كه اين بازی ها موافق جنگ 
هستند. آنها با تجليل از جنگ در اين بازی ها، موافقت 
جنگ  در  شركت  به  را  مردم  و  می كنند  ابراز  را  خود 

حقيقی تشويق می كنند. 
تمام و  با يک صلح طلب  را  او  نبايد  وی می افزايد كه 
كمال اشتباه گرفت، بلكه معتقد است جنگ در برخی 

در  و  هميشه  شيطان  است.  گريزناپذير  امری  موارد 
باشد.  عادالنه  وقتی شرايط  دارد، حتی  همه جا حضور 
می كشند  رنج  هميشه  بيگناه  انسان های  جنگی  هر  در 

و می ميرند.
شما می گوييد اين ها فقط بازی هستند. هالو هم درباره 

جنگ است. اما ويژگی های علمی-تخيلی اين بازی آن را 
از ديگر بازی ها مستثنی می كند. اگرچه در دنيای واقعی 
اما  بوده  كم نظير  كشتار جمعی  همراه  به  شرايط جنگ 
بی نظير نبوده است. فيلم های بسياری نيز درباره جنگ 
موافق جنگ  آنها  از  تعداد  واقعًا چه  اما  توليد شده اند. 

هستند؟ آنچه برای من روشن است اين است كه اين 
بازی ها موافق جنگند. به خاطر داشته باشيد، اين جمله 
طناب حفظ تعادل كال  آو ديوتی: بلک  آپس است: »در 
درون همه ما سربازی وجود دارد.« اين واقعًا شرم آور 
كه  نكنيم  فراموش  را  همچنين  مردم  جمله  اين  است. 
چه تعداد از طرفداران كال  آو ديوتی از اقليت ها هستند 
ميدان جنگ  البته  می كند.  تشويق  ارتش  به  پيوستن  به 
می تواند محل رخداد شجاعت های بسياری باشد اما كار 
اصلی يک سرباز اين است كه دشمنان كشورش را از 

ميان بردارد، آن هم با استفاده از صالح های كشنده. 
 هر ساله ميليون ها نفر در جنگ ها كشته می شوند. در 
چنين شرايطی توليد هرگونه محصولی كه به نظر برسد 
و  هيجان انگيز  رويدادی  را  جنگ  كه  است  آن  پی  در 
است.  اخالق  خالف  امری  دهد،  جلوه  سرگرم كننده 
وي تصريح می كند: از نقدهايی كه درباره اين بازی ها 
خوانده ام برمی آيد كه سياست های ناخوشايندی در پس 
پرده نهفته است؛ و می توانم با اطمينان بگويم كه حتی 
آثاری از احساسات ضد جنگ در آن ها مشاهده نمی شود؛ 
و از آنجايی كه اين بازی ها دنيای واقعی هم عصر خود 
كه  باشند  قدر ضدجنگ  بايد همان  ترسيم می كنند،  را 
ضد  ال كوايت آن دوسترن فرانت  يا  رايان  سرباز  نجات 
اما در حال حاضر چنين نيست. وجود  جنگ بوده اند. 

اين بازی ها اهانت به نوع بشر است. 
وی می افزايد كه هرگز اين بازی ها را خريداری نكرده 
است و در آينده نيز هرگز اين كار را نمی كند. حتی آنها 
را در خانه خود بازی نكرده است و به فرزندان خود نيز 

چنين اجازه ای نخواهد داد. 

آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 12 °6 ° 6 °5 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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آلودگی نفتی در خليج فارس
عبدالرضا  ايران،  زيست  محيط  گزارش  به  فارس: 
با  برخورد  مسئوليت  خصوص  در  كرباسي 
داشت:  اظهار  فارس  خليج  در  نفتي  آلودگي هاي 
نفتي  آلودگي  با  مقابله  متولي  سازمان محيط زيست 
نيست و طبق قانون اين وظيفه به عهده سازمان بنادر 
و دريانوردي است. كرباسي در پاسخ به اين پرسش 
آلودگي  از  كننده اي  نگران  موارد  حال  به  تا  آيا  كه 
نفتي در خليج فارس داشته ايم، گفت: آلودگي نفتي 
هميشه در خليج فارس وجود داشته است و با توجه 
به حجم باالي تردد نفتكش ها در اين منطقه به همراه 
فاضالب هاي  ورود  و  استخراج  و  اكتشاف  عمليات 
حاوي مواد نفتي، هميشه اين نگراني وجود دارد كه 

شرايط به آستانه بحراني برسد.

از عوارض استعمال 
دخانيات...

با  ملی  مبارزه  و  كنترل  كشوری  ستاد  دبيرخانه 
مردانه،  الگوی  با  مو  ريزش  كرد:  اعالم  دخانيات 
تغيير حالت چهره به حالت اخمو، خشن و با چين 
و چروك فراوان از جمله اثرات سمی مصرف مواد 
دخانی بر پوست انسان به شمار می رود. به گزارش 
وجود  پزشكی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
چهار هزار ماده سمی و 80 ماده سرطان زا در سيگار، 
عالوه بر تشديد بيماری های قلبی و عروقی، عوارض 
فراوانی برای پوست، مو و ناخن دارد. براساس اين 
گزارش، انواع محصوالت دخانی شامل سيگار، پيپ 
و قليان اثرات منفی شديدی بر پوست، مو و ناخن 
دارد و موجب تيرگی، چين وچروك و پيری زودرس 

پوست می شود.

زمين ميزبان بارش شهابی 
اسدی شد

دنباله دار  بقايای  نزديكی  از  زمين  گذشته  پنجشنبه 
شدت  با  اسدی  شهاب باران  و  گذشت  تمپل-تاتل 
نه چندان قابل توجه 10 تا 20 شهاب در ساعت )در 
كرد.  نورباران  را  شبانگاهی  آسمان  ايده آل(  شرايط 
هر 33 سال يک بار كه خود دنباله دار تمپل-تاتل به 
به اوج  نزديكی زمين می رسد، بارش شهابی اسدی 
می رسد و نرخ شهاب ها به چندهزار عدد در ساعت 
 1377  /  1998 سال های  در  آن ها  آخرين  می رسد. 
تعداد شهاب های مشاهده  بود كه   1380 / تا 2001 
شده در سال 1378 به بيش از هفت هزار شهاب در 
نيز  تاريخ  در  ثبت شده  نرخ  بيشترين  رسيد.  ساعت 
برفراز   1833 سال  در  كه  بوده  در ساعت  120هزار 

آمريكای شمالی اتفاق افتاد.

طالی خارجی قاچاق در بازار
مهر: معاون پيشگيری و هماهنگی ستاد مركزی مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز با تاكيد بر اين كه طالی خارجی 
گفت:  است،  قاچاق  شود،  می  مشاهده  بازار  در  كه 
از ورود غيرقانونی طالی خارجی ممانعت می شود. 
كشور  به  طال  واردات  داشت:  بيان  ابويی  مهدی 
 قانونی نيست و طالهای خارجی كه در بازار مشاهده 
است.  وارد كشور شده  قاچاق  به صورت  می شود 
معاون پيشگيری و هماهنگی ستاد مركزی مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز با تاكيد بر اين كه طالی خارجی 
موجود در بازار از مبادی غير رسمی وارد كشور شده 

است، افزود: اين طالها قاچاق محسوب می شود.

كشف چاقوي 6 هزار ساله
 در تپه ابهر

و  ابهر  فرهنگي  ميراث  اداره  رئيس  آريا:  ميراث 
خرمدره گفت:طي كاوش هاي باستان شناسي در قلعه 
تپه ابهر چاقويي با قدمت شش هزار سال كشف شد. 
از سايت هاي  ابهر يكي  تپه  قلعه  افزود:  آبيان  داوود 
باستان شناسي مهم است كه در بافت شهري ابهر قرار 
دارد، اين قلعه تپه در متون قديمي به دوره هخامنشيان 
نسبت داده شده است. وي در ادامه با اشاره به اين 
كه كاوش هاي باستان شناسي در اين تپه از تابستان 
آغاز شده است تصريح كرد: در خياباني كه  امسال 
از باالي اين تپه مي گذشت، آثار ارزشمندي از دوره 
به سده چهارم  آثار  اين  مفرغ كشف شد كه قدمت 

قبل از ميالد مي رسيد.

راه اندازی سرويس 
پيام كوتاه صوتی

در  بار  اولين  برای  صوتی  كوتاه  پيام  سرويس  مهر: 
دوازدهمين نمايشگاه بين المللی صنايع مخابراتی و 
اطالع رسانی راه اندازی شد. همچنين برای استفاده 
از سرويس SMS صوتی يک تلفن گويا در اختيار 
ظرف  تا  گرفت  خواهد  قرار  همراه  تلفن  مشتركان 
مدت 60 ثانيه، پيام صوتی خود را به ساير مشتركان 
متنوعی  های  روش  به  اپراتورها  ساير  و  ايرانسل 
تلفن  زنگ  و  ای  رسانه  چند  پيام  كوتاه،  پيام  چون 
ارسال كنند. اين سرويس ايرانسل، امكان پاسخ دادن 
پيامک  همان  ارسال  يا  و  دريافتی  صوتی  پيامک  به 
صوتی برای مشتركان ديگر و نيز امكان دسترسی به 
صندوق پيامک صوتی از ساير خطوط و تلفن ثابت 

را نيز برای مشتركان فراهم كرده است.

خواندنی

داستانك

منتقد بازی های ويديويی:

بازی های رایانه ای جنگی، جنگ ها را توجیه می کنند

هشتمين دوساالنه ملي نگارگري برگزار مي شود
هشتمين دوساالنه ملي نگارگري ايران در موسسه فرهنگي 
هنري صبا و موزه هنرهاي معاصر اصفهان برگزار مي شود. 
هشتمين  در  گفت:  دوساالنه  اجرايي  دبير  قائمي،  احسان 
دوساالنه ملي نگارگري 1146 اثر از 522 هنرمند به دبيرخانه 
رسيد كه هيات انتخاب پس از دو مرحله ارزيابي آثار 275 اثر 
را براي ارائه در نمايشگاه دوساالنه انتخاب كرد. قائمي افزود: 
آثار بخش رقابتي دوساالنه نگارگري در رشته هاي تذهيب، 

گل و مرغ، تشعير، طراحي نگارگري، مشق، نقاشي ايراني و نقاشي زير روغني از پنجم 
آذرماه در موزه هنرهاي معاصر اصفهان به نمايش درمي آيد. دبير اجرايي هشتمين دوساالنه 
ملي نگارگري ايران نمايش آثار هنرمندان پيشكسوت را از برنامه هاي ديگر دوساالنه خواند 
و گفت: در كنار بخش رقابتي، 34 اثر از هنرمندان پيشكسوت نگارگري از روز سه شنبه 
اول آذر ماه در موسسه فرهنگي، هنري صبا به نمايش گذاشته مي شود. هشتمين دوساالنه 
ملي نگارگري ايران با گشايش نمايشگاه آثار هنرمندان پيشكسوت نگارگري ساعت 16 

روز سه شنبهـ  اول آذر ماهـ  در موسسه فرهنگيـ  هنري صبا آغاز مي شود. 

تاثيرات جالب رنگ قرمز بر روی انسان
محققان دانشگاه روچستر در تحقيقات خود نشان دادند كه 
وقتی فردی رنگ قرمز را می بيند واكنش های سريع تر و 
قويتری از خود بروز می دهد اما اين اثر زمان كوتاهی را طی 
می كند اين واكنش سريع و قدرت باال، همان چيزی است كه 

برای مثال، وزنه برداران به آن نياز دارند.
 اين محققان در اين خصوص توضيح دادند: قرمز واكنش های 
فيزيكی ما را افزايش می دهد چراكه همان طور كه می دانيم 

 قرمز عالمت خطر است. انسان ها زمانی كه خشمگين و يا آماده حمله هستند قرمز
 می شوند. همچنين مردم می فهمند كه قرمز شدن صورت ديگران به چه معنی است. در 
اين بررسی، واكنش های گروهی از دانشجويان در آزمايشات مختلف اندازه گيری شد. 
برای مثال، در يكی از اين آزمايشات، دانشجويان زمانی كه روی صفحه نمايشگر واژه 
فشار كه به يكی از رنگ های قرمز، آبی و يا خاكستری نوشته می شد را می خوانند بايد با 
تمام قوا يک دستگيره را فشار می دادند. در تمام موارد، زمانی كه اين واژه به رنگ قرمز 

نوشته شده بود تا حد قابل توجهی نيروی وارده به دستگيره بيشتر می شد.

فرمول مخفی كوكاكوال لو رفت
داستان های  سال  ده ها  طی  اما  است  نوشابه  يک  كوكاكوال 
زيادی در مورد فرمول مخفی اين نوشيدنی محبوب وجود 

داشته است. 
شركت  اين  انحصاری  فناوری  خطی  چند  فرمول  همين 
محسوب می شده و حاال يک برنامه راديويی، ادعا كرده كه 
دستور تهيه نوشابه كوكاكوال كه 125 سال در اعماق شركت 
محبوس بوده است را يافته است.   داستان اين فرمول شگفت 

انگيز از آنجا شروع می شود كه جان پمبرتون در زمان جنگ های داخلی آمريكا، اين فرمول 
را كشف كرد و دستورش را در كتابی كه دستور تهيه داروهای پزشكی هم در آن بود 
نوشت، كتابی كه نسل به نسل، دست به دست می شد.   عكسی از اين دستور اسرار آميز در 
مجله آتالنتا به تاريخ 18 فوريه سال 1979 ميالدی چاپ گشته بود اما در آن زمان كسی به 
اين تصوير و مقاله توجهی نكرده بود. حاال اين برنامه راديويی موفق به كشف آن شده و 
پس از تحقيقات انجام شده متوجه شدند كه اين   همان دستور اصلی كوكاكوال است. البته 

در اين فرمول فناوری پيچيده ای مانند معماری های چند نانومتری پيدا نمی كنيد!

يك، دو، سه

دزد جـــوانمـــرد

با رد خرافات عنوان شده؛  

هيچ خبری در سال 2012 نيست 

هر ساله ميليون ها 
نفر در جنگ ها 

كشته می شوند. در 
چنين شرايطی توليد 
هرگونه محصولی كه 
به نظر برسد در پی 
آن است كه جنگ را 

رويدادی هيجان انگيز 
و سرگرم كننده جلوه 

دهد، امری خالف 
اخالق است


