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ليگ  رقابت هاي  هفتم  هفته 
برتر بسكتبال با پيروزي دشوار 
مدعيان اصفهاني بر حريفان به 
پايان رسيد. تيم هاي ذوب آهن 
هفتم  هفته  از  ماهان  فوالد  و 
در  برتر  ليگ  هاي  رقابت 

شهرهاي زنجان و ماهشهر به مصاف حريفان خود رفتند و در پايان و 
در ديدارهايي سخت و نفس گير بر حريفان ...

احمد،  آل  سادات  الدين  جالل 
معروف به جالل آل احمد، فرزند 
در  طالقانی  احمد حسينی  سيد 
محله سيد نصرالدين از محله های 
آمد،  دنيا  به  تهران  قديمی شهر 
وی پسر عموی آيت ا... طالقانی 

بود. دوران کودکی و نوجوانی جالل در نوعی رفاه اشرافی روحانيت 
گذشت. پس از اتمام دوران دبستان...

مجلس  رئيسه  هيأت  عضو 
به  خطاب  رهبری  خبرگان 
گفت:  روحانيون  و  مبلغان 
است  مهلک  سم  ما  برای  اين 
يک  خرج  را  عمامه  آبروی  که 
آن  که  اين  ولو  کنيم  کانديدا 

باشد. آيت ا... سيد احمد خاتمی  انسانی مومن و حزب الهی  کانديدا 
در مراسم اختتاميه دومين گردهمايی ...

امروز، روز تولد جالل است؛
 اسطوره ای

که دیگر تکرار نشد

بازگشت ذوب آهن به صدر
 مصاف ماهان با پترو
با یك لشکر مصدوم

ورزش  صفحه 7

آیت ا... احمد خاتمی:
 روحانیون آبروی عمامه را
خرج یك کاندیدا نکنند

اما و اگرهاي خانه های مجردی؛

در حیاط خلوت كالنشهرها چه مي گذرد؟

صفحه 6 
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

20 سال گوشم حرف های تکراری شنیده 
است، فرهنگ باز هم سامان نیافت

استاندار اصفهان:

ارزیابی عملکرد به معنای اصالح 
روش ها و رفتارها است

صفحه  4

به مخابرات بدبینم 
علی اکبر قاضی زاده درباره پيامک های تبليغی و خبری 
گفت: ماجرای ارسال اين پيامک ها ناشی گری ما در 

مقابل تكنولوژی است.
ارتباطات  استاد  و  کارشناس  قاضی زاده،  علی اکبر 
پيامكی  سامانه های  آسيب های  و  الزامات  درباره 
گفت: بدی پيامک ها در آن است که بدون اين که 
درخواست کنی، برايت ارسال می شوند. شايد روزانه 
ده ها مورد از اين پيام ها را دريافت کنی؛ بدون اين 
که به 99 درصد آن ها احتياج داشته باشی يا در خط 

افكار و سليقه و گرايشات تو باشد.
پيامک ها  اين  ارسال  ماجرای  نظرم  به  افزود:  وی 
ناشی گری ما در مقابل تكنولوژی است. ما در واقع 
ادا در می آوريم. متوجه شده ايم که امكانی هست که 
فيزيكی  فعاليت  با  برای تعداد زيادی،  پيام را  يک 

محدود ارسال کنيم.
خب ما اين موضوع را ياد گرفتيم، اما ندانستيم که 
مخاطب هم بايد با موضوع اهليت داشته باشد. يک 
بار برای من پيامک فالگيری قهوه ارسال شد. من اهل 
اين حرف ها نيستم. چرا بايد چنين پيامكی برای من 

که هيچ ارتباطی با اين مسائل ندارم، ارسال شود.
قاضی زاده گفت: حضراتی که اين کار را می کنند، 
اول بايد مخاطبان را ببينند. حاال يک موضوع مهم 
اين جا وجود دارد که مهم تر از موضوع اول است و 
آن اين است که شماره تلفن ها را از کجا می آورند؟

اين  باشد که  بايد سازمانی و مؤسسه ای  فكر کنم 
شماره ها را در اختيار فرستندگان اين پيامک ها قرار 

دهد. 
در اين زمينه متأسفانه من خيلی به مخابرات بدبين 
هستم و به نظرم در قبال امتياز يا مبلغی، اين شماره  
اختيار  در  را  مردم  امانت های  واقع  در  و  تلفن ها 
استفاده های  هم  آن ها  تا  می دهند  قرار  فرستندگان 

خودشان را ببرند.
اين روزنامه نگار گفت: درباره پيامک های خبری هم 
خبرهای  خواندن  پيامكی  است.  همين طور  وضع 
خبرگزاری ها و رسانه ها، برای يک مطبوعاتی خيلی 
تنبلی به حساب می آيد. ما روزنامه نگارها و مطبوعاتی ها 
خبرمان را با پيامک نمی گيريم. کسی که عالقه مند به 

خبر باشد، آن را از منبعش مطالعه می کند.

در همايش تجليل از خادمان فرهنگ مكتوب در 
شاخه تأليف و ترجمه، لوح سپاس و جايزه ويژه 
هيأت داوران به فرهنگ مظفر و نيما ولی بيگ و 

لوح سپاس به حسن اسماعيلی اهدا شد.
در شاخه روانشناسی بالينی در رشته خانواده لوح 
ترجمه سعيد صادقی،  به  ويژه  و جايزه  سپاس 
نفيسه  و  محمدزاده  محمود  ناجی،  مجتبی 
به  روانی  آسيب شناسی  رشته   در  کريميان،  
يوسف گرجی، در رشته درمان به ايلناز سجاديان 
و در رشته يادگيری لوح سپاس به اصغر نوری 

امام زاده ای  اهدا شد.
جايزه  و  سپاس  لوح  مذهب،  و  دين  شاخه  در 
ويژه در رشته عرفان و اسالم به آيت ا... حسين 
مظاهری، در رشته اخالق اسالمی به مهدی نيكی 
پور، در رشته فلسفه به سيد محمد رضا عرفانی 
و نيز لوح سپاس در رشته مفاهيم قرآنی به برات 

علی حق شناس اهدا شد.
در شاخه آيين ها و آداب مذهبی، لوح سپاس 
در رشته   اصفهانی،  فخار  باقر  به  ويژه  و جايزه 
در  و  زاده  کوچک  مجتبی  به  اسالمی  شعائر 
رشته تاريخ اديان به سلمان قاسمی اهدا شد. در 
شاخه علوم اجتماعی و آموزش، لوح سپاس و 
جايزه ويژه به جواد ياوری، مصطفی شريف و 

لوح سپاس به ترجمه عليرضا شواخی، سيروس 
نشان  نيک  شقايق  و  انصاری  مريم  محمودی، 

اهدا شد.
سازمانی،  مديريت  و  اجتماعی  علوم  شاخه  در 
آقاحسينی،  تقی  به  ويژه  جايزه  و  سپاس  لوح 

قاسم رحيمی و عليرضا زمانی اهدا شد. 
در شاخه زبان و زبانشناسی، لوح سپاس و جايزه 
ويژه به پرويز مصلی نژاد و احمد مالكی و لوح 

سپاس به مصطفی نور بخش اهدا شد.
در شاخه علوم خالص، لوح سپاس و جايزه ويژه 
به عزت کشاورزی و لوح سپاس به هاشم باقری 

اهدا شد.
در شاخه علوم عملی، در رشته فنی و مهندسی 
و  ازهری  مجتبی  به  ويژه  جايزه  و  سپاس  لوح 
و  نژاد  طرقی  محمدرضا  قادری،  مير  رسول 
به  سپاس  لوح  و  آبادی  مصلح  عسگری  حامد 
اهدا رهبررنجی  احمد  و  حبيبی  حسين   محمد 

شد.
 در رشته پزشكی و پيراپزشكی، لوح سپاس و 
جايزه ويژه به شهال نوروزی و ترجمه جهانگير 
در  اهدا شد.  زاده  پريوش شكرچی  و  کريميان 
رشته ارتقاي بهبود تغذيه، لوح سپاس و جايزه 
خراسانی  پروانه  ريسمان چيان،  محمود  به  ويژه 

نور  حميد  به  سپاس  لوح  و  نظری  فاطمه  و 
بخش، محمد فضيلی و فروغ صبا اهدا شد. در 
لوح سپاس و جايزه  دامی،  شاخه کشاورزی و 
ويژه به بهرام شريف نبی و لوح سپاس به سيد 
فخرالسادات  ميبدی،  محمدی  مير  محمد  علی 
ترکش  سعيد  و  استكی  معصومه  موسوی، 

اصفهانی اهدا شد.
جايزه  و  لوح سپاس  معماری،  و  هنر  رشته  در 
ويژه به اسداله علی عسگری رناني، شيما روشن 

ضمير و مرتضی فرهاديان دهكردی اهدا شد.
لوح  فارسی،  شعر  رشته  در  ادبيات  شاخه  در 
سپاس و جايزه ويژه به حسين غاضری، در رشته 
شعر سنتی به احمد مقيمی، در رشته شعر نو به 
مرضيه اميری و لوح سپاس در رشته شعر سپيد 
به مجيد کيميايی پور، در رشته شعرسنتی و نو 
به صديقه مردانی، در رشته شعر آيينی به حجت 
االسالم و المسلمين سيد حشمت اله علوی و در 
رشته ادبيات آيينی به علی آقا محمدی اهدا شد. 
در شاخه خاطره و سفرنامه نويسی، لوح سپاس 
و جايزه ويژه به جانمراد احمدی و سيد عليبنی 

لوحی و لوح سپاس به محمود فوقی اهدا شد.
و  سپاس  لوح  ادبی،  پژوهش  شاخه  در 
اهدا آرانی  پور  قربانی  حسين  به  ويژه   جايزه 

شد.
سيد  به  سپاس  لوح  ادب،  و  فرهنگ  شاخه  در 

احمد علی ضيايی اهدا شد.
و  سپاس  لوح  ادبی،  مسائل  کليات  شاخه  در 

جايزه ويژه به حسين فرخ مهر اهدا شد.
در شاخه تاريخ و جغرافيا، لوح سپاس و جايزه 
ويژه در رشته تاريخ انقالب به اصغر طاهر زاده 
و در رشته تاريخ ايران به سيد جمال موسوی و 
در رشته اصفهان شناسی علی اکبر کجباف اهدا 

شد.
در شاخه ادبيات کودکان، لوح سپاس و جايزه 
ويژه به محبوبه سادات نوابی قوام و لوح سپاس 
به  ويژه  جايزه  و  سپاس  لوح  و  زارع  فريبا  به 
آموزش  شاخه  در  شد.  اهدا  متين  مينا  ترجمه 
مرضيه  به  ويژه  جايزه  و  سپاس  لوح  کودکان، 
گالبگير اصفهانی و لوح سپاس به علی رشيدی 

اهدا شد.
در شاخه تصويرگری کتاب کودک، لوح سپاس 
و جايزه ويژه به محبوبه رنجبران، زهره صادقيان 

و مجيد طرقی اهدا شد.
جايزه  و  سپاس  لوح  کودکان،  برای  شاخه  در 

ويژه به نعمت اله ايزدی اهدا شد.
هيچ  کودکان  شعرهای  شاخه  در  داوران  هيأت 

اثری را قابل تقدير ندانست.
در  ويژه  جايزه  و  سپاس  لوح  توليد،  شاخه  در 
و  روغنی  علی  سيد  به  نگاری  حروف  رشته 
و  امانی  عبدالحميد  به  آرايی  صفحه  رشته  در 
رشته  در  و  نريمانی  محمدعلی  به  سپاس  لوح 
طراحی جلد، لوح سپاس و جايزه ويژه به مهدی 
روشنايی و لوح سپاس به مجتبی مجلسی، حامد 
مغروری، زينب ربانی خواه و محبوبه رنجبران 

اهدا شد.
محسن  به  سپاس  لوح  ويراستاری،  شاخه  در 

سامع و مليحه متغيير اهدا شد.
و جايزه  لوح سپاس  توليد،  مديريت  در شاخه 
ويژه به حجت االسالم سيد محمود نظام الدين 

اهدا شد.
در شاخه ليتوگرافی، لوح سپاس و جايزه ويژه 
به  چاپ  شاخه  در  و  اماميه  درب  غالمرضا  به 
محمد رضا اشفاق و در شاخه صحافی به محمود 
حقوقی اهدا شد.  در شاخه کتابفروشی به سيد 
حسين صمصام شريعت )کتاب فروشي کمند( و 
انتشارات  بهشتيان،  انتشارات  به  نشر  شاخه  در 
دانشگاه صنعتی اصفهان و نقش نوين و در رشته 
ماليی  هاجر  و  طاووسی  راضيه  به   کتابداري 

اهدا شد.

از خادمان فرهنگ مکتوب تجلیل شد
خبر

پاسخگویی به مطالبات 
مردم، بسترساز توسعه 

جامعه است
بر ضرورت  بختياری  و  چهارمحال  استاندار  فارس: 
و  کرد  تأکيد  مردم  به  مسئوالن  شفاف  پاسخگويی 
گفت: پاسخگويی به مطالبات مردم، بستر توسعه و 

پيشرفت جامعه را بيش از پيش فراهم خواهد کرد.
چليته  روستای  مردم  جمع  در  عنابستانی  علی اصغر 
از توابع شهرستان لردگان، اظهار داشت: با توجه به 
شهرستان  در  طبيعی  پتانسيل های  و  امكانات  وجود 
لردگان به واسطه برخورداری از منابع آبی بسيار، ايجاد 
بسترهای اشتغالزايی و فراهم کردن زمينه اشتغال پايدار 

ويژه جوانان اين منطقه بيش از پيش ضرورت دارد.
مهم  ظرفيت های  از  يكی  را  باغات  توسعه  وی 
برهمين  گفت:  و  برشمرد  منطقه  اين  در  اشتغالزايی 
اساس مشكلی برای استفاده و تخصيص آب رودخانه 

خرسان به منظور توسعه باغات وجود ندارد.
عنابستانی ادامه داد: تقويت حرفه زنبورداری در اين 
بسيار و آب و هوای  باغات  به واسطه وجود  منطقه 
اين  اشتغالزايی  ظرفيت های  از  ديگر  يكی  مناسب 
اين حرفه  به فعاالن  منطقه است که برهمين اساس 

تسهيالت 150 ميليون ريالی پرداخت می شود.
دوره های  برگزاری  بختياری  و  چهارمحال  استاندار 
تسهيل  در  مؤثر  گامی  را  حرفه ای  و  فنی  آموزشی 
کرد  اعالم  شهرستان  اين  در  اشتغالزايی  بسترهای 
متوليان  سوی  از  الزم  آموزش های  ارائه  گفت:  و 
فنی و حرفه  ای  فرهنگی و  ميراث  جهاد کشاورزی، 
آموزش  باغات،  توسعه  زنبورداری،  بخش های  در 
هنرهای صنايع دستی و آشنايی با مشاغل خانگی بايد 

در اختيار متقاضيان اين روستا قرار داده شود.
وی با تأکيد بر اين که تمامی اين دوره های آموزشی 
به صورت رايگان برگزار می شود، گفت: با توجه به 
ايجاد اشتغال  به منظور  هماهنگی  های صورت گرفته 
پايدار در اين روستا محدوديتی در پرداخت تسهيالت 

اشتغالزايی وجود ندارد.
تسهيالت،  اين  دريافت  نحوه  به  اشاره  با  عنابستانی 
دريافت  مرکزی  بانک  مصوبه  به  توجه  با  گفت: 
تسهيالت زير 100 ميليون ريال تنها در قبال ارائه يک 

ضامن امكان پذير است.
وی خدمت به مردم را وظيفه تمامی مسئوالن برشمرد 
مردم  به  خدمت  مسئوالن  تمامی  افتخار  گفت:  و 
است که در اين راه نبايد از هيچ کوششی دريغ کنند. 
مردم  به  شفاف  پاسخگويی  ضرورت  بر  عنابستانی 
مردمی  مطالبات  به  پاسخگويی  کرد:  اضافه  و  تأکيد 
روند توسعه و پيشرفت جامعه را بيش از پيش فراهم 

خواهد کرد.
استاندار چهارمحال و بختياری به منظور بررسی مسائل 
منطقه دودرا  به  لردگان  و مشكالت مردم شهرستان 
از توابع شهرستان لردگان سفر و از نزديک با مردم 

روستاهای اين منطقه ديدار کرد.

فرهنگ و هنر   صفحه 5

سراسري    صفحه 2
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معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:  
تالش كردیم كتاب برای بسیاری از مسئوالن مسأله شود 

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: اگر مؤلفان نباشند، اندیشه ای تولید نمی شود.
بهمن دری  در همایش تجلیل از خادمان فرهنگ مکتوب، اظهار کرد: وظیفه ذاتی نظام و دولت، تکریم و تجلیل از خادمان مکتوب است. 

وی با اشاره به این که استقبال از هفته کتاب، نشان از عطش جامعه برای کتاب خوانی داشت، اضافه کرد: در نوزدهمین هفته کتاب تالش کردیم 
کتاب برای بسیاری از مسئوالن مسأله شود. معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: سینمای متعادل و ارزشمند در هر کشوری 
متکی بر کتاب است. دری با اشاره به اهمیت فعالیت پخش کننده های کتاب ادامه داد: تعداد کتابفروشی های ما نسبت به تعداد ناشران کمتر است و 
این نیاز به توجه بیشتری دارد. وی خاطرنشان کرد: استفاده از کتاب در اماکن عمومی از راهکارهای باال بردن ویترین های کتاب در جامعه است.

دری با بیان این که اصالح فرهنگ عمومی در جامعه از طریق کتاب اتفاق می افتد، بیان کرد: صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
آموزش و پرورش سهم زیادی در باال بردن فرهنگ مطالعه دارند. همچنین مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: یکی از 
نیازهای اساسی ما نیاز فرهنگی است که در سطح برنامه ریزی ها، اهمیت الزم به آن داده نشده است. علیرضا حسینی بیان کرد: یکی از مسائلی 
که در حوزه نشر کتاب مطرح می شود، وجود فضاهای الزم برای رساندن کتاب به دست خوانندگان است. وی با اشاره به این که مشکالت 
کتاب فروشی ها، ناشران و چاپخانه ها از جمله معضالت کتاب در استان است، اظهار کرد: این معضالت را می توانیم با حمایت ارگان های مختلف 
دولتی حل کنیم و به سمتی برویم که حوزه کتاب در صدر برنامه ریزی های کالن ما قرار بگیرد. همچنین رئیس انجمن ناشران استان اصفهان 
گفت: در گوشه و کنار شهر اصفهان نویسندگانی هستند که نیاز به حمایت مسئوالن و ناشران دارند. مهدی شریعتی با بیان این که باید به اصفهان 
با دید دیگری نگریسته شود، اضافه کرد: انجمن ناشران توانایی برپایی نمایشگاه های بسیاری را در سطح استان دارد، اما نیاز به حمایت بیشتری 
دارد تا بتواند به صورت مستقل از ناشران و نویسندگان این شهر تجلیل کند. در این جلسه مسائل و مشکالت ناشران اصفهانی در قالب تئاتری 

غیرمنتظره که بازیگرانش از بین جمع حضار در سالن برخاسته و به روی صحنه رفتند، اجرا شد. 
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فرمانده ناحيه مقامت شهرکرد گفت: به  مناسبت گراميداشت 
مقاومت  ناحيه  بسيجيان  از  نفر  هزار  پنج  بسيج  هفته 
نمايش  به  را  بسيج  اقتدار  ماه  آذر  پنجم  روز  در   شهرکرد 

می گذارند.
با  شهرکرد،  بسيجيان  از  تعدادی  جمع  در  مرادی  مهران   
بسيجيان  اين  داشت:  اظهار  بسيج،  مبارک  هفته  گراميداشت 
انسجام  اقتدار،  امام خمينی)ره(  با حضور در مصالی بزرگ 
و آمادگی بسيج برای جانفشانی در راه اهداف واالی انقالب 

اسالمی را به نمايش می گذارند.
وی افزود: در اين روز بسيجيان قهرمان از مقابل کالم ا... مجيد 
و تمثال مبارک حضرت امام خمينی)ره( و فرمانده معظم کل 

قوا حضرت امام خامنه ای، رژه حماسی می روند. 
راحل)ره(،  امام  آرمان های  با  ميثاق  تجديد  داد:  ادامه  مرادی 
بيعت مجدد با رهبر معظم انقالب و پشتيبانی از موج بيداری 
اسالمی در منطقه و حمايت از ملت های مظلوم، از اهداف اين 

برنامه باشكوه است. 
به مناسبت  کرد:  اضافه  شهرکرد  مقاومت  ناحيه  فرمانده 
انسجام  و  آمادگی  ارتقای  و  مبارک  هفته  اين  گراميداشت 
سازمانی بسيج، عالوه بر رژه حماسی بسيجيان در روز پنجم 
پايگاه های  و  حوزه ها  در  برنامه  عنوان   100 از  بيش  آذر، 
اجرا  سامان  و  بن  الران،  بخش  مقاومت شهرستان شهرکرد، 

می شود. 

وی در ادامه با تأکيد بر اين که بسيج از منظر امام راحل)ره( 
است،  ترقی  و  رشد  حال  در  دائم  که  است  طيبه ای  شجره 
گفت: توقف در بستر رسيدن به اهداف عاليه آن امام راحل 
جايی ندارد و بسيج بايد در دفاع از کيان اسالم و انقالب با 
عزت و استواری و قدرت هرچه تمام در مقابل دشمنان و به 

ويژه ايادی شيطان بزرگ پيروزمندانه بايستد. 
هرگاه  افزود:  و  کرد  اشاره  جامعه  در  بسيج  نقش  به  مرادی 
فعاليت بسيج در جامعه گسترده و فعال باشد درخشندگی و 
به خوبی احساس  را می توان  اسالمی  انقالب  بودن  برجسته 

و لمس کرد. 
سال  هشت  دوران  در  بسيج  محوری  نقش  بر  تأکيد  با  وی 

و  ارزشمند  نقش  دوران  اين  در  بسيج  افزود:  مقدس  دفاع 
ارزنده ای را در جبهه های جنگ ايفا کرد و پشتوانه ای محكم، 
استوار و قدرتمند برای ارتش و سپاه بود که با بريدن از همه 
و  ارتش  بين  در  نشاط  و  وجد  ايجاد  باعث  دنيوی  تعلقات 

سپاه می شد. 
عنوان  به  بسيج  که  اين  بيان  با  شهرکرد  ناحيه  سپاه  فرمانده 
يک نيرو و قوه محرک اثرگذار برای سپاه و ارتش به شمار 
وسيع  و  گسترده  فعاليت های  از  ديگر  يكی  افزود:  می رفت، 
با  که  است  دشمن  مخملی  يا  و  نرم  جنگ  با  مبارزه  بسيج، 
بصيرت و بينش کافی به مبارزه با اين تهديد دشمن پرداخته و 

نقش تعيين کننده و مؤثری را در اين زمينه ايفا می کند. 

رینگ هسته ای ایران،
پایان کار آمریکا

آژانس  حكام  شورای  اخير  بی خاصيت  قطعنامه 
صلح آميز  فعاليت های  عليه  اتمی  انرژی  بين المللی 
آمريكا،  فشارهای  وجود  با  که  کشورمان  هسته ای 
حكايت کننده  بود،  پيش بينی ها  از  بی زهرتر  بسيار 
نابودی ابهت پوشالی آمريكا در عرصه بين المللی و 
ناکارآمدی و زنگ زدگی ابزارهای در اختيار آنهاست؛ 
واقعيتی که مصداق آن موفقيت جمهوری اسالمی 
برای تقابل با سناريوی زنجيره ای اخير آمريكا عليه 

کشورمان است.
 با انتشار گزارش مديرکل آژانس بين المللی انرژی 
اتمی، فاز ديگری از سناريوی آمريكايی عليه ايران 
از  که  شد  مطرح  حالی  در  گزارش  اين  شد.  اجرا 
توسط رسانه های  آن  به  مربوط  اخبار  قبل  مدت ها 
وابسته به غرب در حال انتشار بود. نكته ای که خود 
به تنهايی نشان می دهد  غربی ها در تهيه اطالعات اين 
گزارش نقش داشته اند و گزارش تحت فشار آنها به 
مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی تحميل شده 
است. موضوع ديگری که در خصوص اين گزارش 
مهم به نظر می رسد، اين است که در گزارش آژانس 
بين المللی انرژی هسته ای هيچ چيز جديد يا سندی 
که واقعيات مربوط به پرونده هسته ای ايران را تغيير 
دهد، وجود نداشت و همين موضوع باعث اعتراض 
بسياری از کشورها از جمله روسيه و چين شد و 
همين نكته خود عاملی شد که قطعنامه شورای حكام 
عليه ايران که تحت تأثير اين گزارش قرار بود، به 
تصويب برسد، با چكش کاری زياد حاميان جمهوری 
اسالمی ايران همراه شود و زهر اين قطعنامه گرفته 
شود؛ قطعنامه ای که اين بار بر خالف گذشته، پرونده 
فعاليت های صلح آميز هسته ای کشورمان را به شورای 
نشان  که  موضوعی  نفرستاد؛  ملل  سازمان  امنيت 
می دهد دولتمردان آمريكا ديگر قادر به انجام اجماع 
جهانی عليه کشورمان نيستند و آبروريزی بين المللی 
حالی  در  اين  است.  گرفته  را  آنها  گريبان  ديگری 
است که ديپلمات های آمريكايی تمامی تالش ها و 
نظر  با جلب  تا  کار گرفتند  به  را  رايزنی های خود 
روسيه و چين، بتوانند با تصويب قطعنامه ای تند عليه 
تكميل تر  را  ايران  عليه  اقدامات  زنجيره  کشورمان، 

کند. 
بحران پشت بحران 

تمامی اين موارد در حالی يكی پس از ديگری روی 
می دهد که اياالت متحده در کنار بحران های مختلفی 
نرم  پنجه  و  آن دست  با  افغانستان  و  عراق  در  که 
است؛  داخل  در  بزرگ تری  بحران  درگير  می کند، 
بحرانی که جنبش وال استريت نام گرفته و مشروعيت 
نظام سرمايه داری اياالت متحده را نشانه رفته است، 
بنابراين آمريكا به هر حربه ای دست می زند تا کمی 
از شدت اين بحران بكاهد و با تزريق مسكن های 
موقتی، فروپاشی اين نظام را کمی به تأخير بيندازد. 

يكی از اين حربه ها، پيش کشيدن نام ايران و آغاز بازی 
جديدی در زمين جمهوری اسالمی بود که ابتدايش 
اياالت  در  عربستان  سفير  ترور  مضحک  طرح  با 
متحده آغاز شد و با تكميل زنجيره های مختلف آن به 
ماجرای کنونی تصويب قطعنامه عليه ايران در شورای 
است؛  رسيده  اتمی  انرژی  بين المللی  آژانس  حكام 
طرحی که دولتمردان آمريكا گمان می کردند با اجرای 
آن، بخش بزرگی از بار بحران جنبش وال استريت را 
به زمين خواهند گذاشت و نظر افكار عمومی دنيا 
را از نيويورک به سمت تهران معطوف خواهند کرد 
اما پيش بينی های آنها درست از آب درنيامد و همين 
تبديل شد؛  آمريكا  برای  بحرانی جديد  به  موضوع 
بحرانی که می توان نام آن را بحران مشروعيت جهانی 
گذاشت، البته اين موضوع بحرانی ديگر هم به دنبال 
داشت؛ بحرانی که دامن اعضای گروهک منافقين را 
و  فروپاشی  از  جلوگيری  برای  آنها  چراکه  گرفت، 
ارائه اطالعات  ادامه حيات خود در عراق، اقدام به 
سوخته و دست چندم به مقامات امنيتی آمريكا کرده 
بودند و آمريكا نيز با تكيه بر اين اطالعات سوخته 
قصد داشت ايران را تحت فشار قرار دهد اما ثمره 
آن جز رسوايی برای آمريكا نبود، بنابراين در جريان 
اين ماجرا، منافقين نيز بی شک مورد غضب مقامات 

آمريكايی قرار خواهند گرفت. 
نگاهی دقيق به آنچه در طول اين مدت حول محور اين 
سناريو گذشت، نشان دهنده موقعيت ضعيف آمريكا 
ناکارآمدی  اثبات  و  بين المللی  و  داخلی  محيط  در 
ابزارهای در اختيار اين کشور عليه جمهوری اسالمی 
ايران است. نمونه بارز اين موضوع، عدم اجماع و 
انجام رأی  گيری چندين باره بر سر قطعنامه پيشنهادی 
آمريكا در شورای حكام عليه ايران بود. اين در حالی 
است که متن پيش نويس اين قطعنامه چندين مرتبه با 
وجود نارضايتی اياالت متحده، دچار اصالحاتی شد. 
واقعيت اين است که کشورهای مختلف به خوبی 
نيت سياسی آمريكا در اين خصوص را درک کرده اند 
و ديگر حاضر نيستند به بهانه های واهی مطرح شده 
از سوی اياالت متحده، از تجارت و رابطه با يكی 
جهان  کشورهای  استراتژيک ترين  و  مهم ترين  از 

چشم پوشی کنند. 
دنیا چشم انتظار ایران 

حاال کشورهای دنيا به خوبی درک کرده اند که برنامه 
هسته ای ايران، برنامه ای صلح آميز است و زمزمه ها 
در ميان ديپلمات های مستقر در آژانس، حكايت کننده 
در  آژانس  پيشين  گزارش های  به  آنها  بازگشت 
خصوص غيرنظامی بودن برنامه هسته ای و همچنين 
تأکيد مدير کل قبلی آژانس، محمد البرادعی مبنی بر 
بسته شدن پرونده های مربوط به ايران در آژانس، از 

جمله پرونده پارچين است. 
قابل  ميان  اين  نكته ای که در  در مجموع مهم ترين 
هسته ای  رينگ  در  ايران  برتر  دست  است،  ذکر 
است که توانسته آمريكا و غربی ها را با وجود تمام 
ادعاهايشان، در گوشه رينگ اسير کند و همه منتظر 
هستند که با ضربه نهايی، ايران به عنوان پيروز اين 
رينگ معرفی شود؛ ضربه ای که فروپاشی آمريكا را با 

تمامی بحران هايش محقق می کند.

فارس: عضو هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبری 
خطاب به مبلغان و روحانيون گفت: اين برای ما 
يک  را خرج  عمامه  آبروی  که  است  مهلک  سم 
کانديدا کنيم ولو اين که آن کانديدا انسانی مومن 

و حزب الهی باشد.
اختتاميه  مراسم  در  خاتمی  سيد احمد  آيت ا... 
مهارتی  و  آموزشی، تخصصی  دومين گردهمايی 
مجتمع  در  که  کشور  سراسر  مستقر  روحانيون 
به  توصيه هايی  ذکر  با  شد،  برگزار  نور  فرهنگی 
روحانيون مستقر اظهار کرد: در هر منطقه ای که 
از  علمی  و  معنوی  عرصه  در  می کنيد  خدمت 

خودتان غافل نشويد.
وی ادامه داد: خواندن نماز شب، شب زنده داری، 
نماز صبح اول وقت، تالوت قرآن کريم، قرائت 
دعا و... به خدمت روحانيون مستقر نور و معنويت 

می بخشد.
بيان  مردم  برای  که  قيامتی  کرد:  تصريح   خاتمی 
اين  باور  و  باشيم  داشته  باور  نيز  خود  می کنيم 

مسأله در رفتارها نشان می دهد.
دين  تبليغ  گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
فرصت خوبی برای تكميل دروس حوزوی است 
با  را  خودشان  ارتباط  بايد  مستقر  روحانيون  و 

حوزه های علميه حفظ کنند.
عنوان  به  بايد  مستقر  روحانيون  کرد:  تأکيد  وی 
عالم اهل مطالعه در جلسات حاضر شوند چراکه 
سطح فكری مردم روستاها و شهرها ارتقا يافته و 
اگر مبلغان بدون مطالعه در جلسه ای شرکت کنند، 

مردم متوجه می شوند.
 خاتمی بر لزوم توجه به خانواده و فرزندان تأکيد 
 و بيان کرد: خانواده روحانيون مستقر بايد توجيه 
به  انگيزه ای  چه  با  مستقر  روحانيون  که  باشند 

منطقه تبليغی اعزام می شوند.
سياسی  بينش  بايد  مستقر  روحانيون  افزود:  وی 
آنها  خانواده  تا  دهند  ارتقا  را  خودشان  خانواده 
مسائل سياسی کالن و توطئه ها را بدانند تا خدای 
استفاده  ابزار  عنوان  به  آنها  از  توطئه گران  ناکرده 

نكنند.
اين که سلوک مردمی 90 درصد در  بيان  با  وی 

موفقيت روحانيون مستقر تأثير دارد، گفت: خطابه 
و سخنرانی تنها 10 درصد در موفقيت روحانيون 
مستقر تأثير دارد و اگر 90 درصد سلوک مردمی 
تأمين شود 10 درصد خطابه و سخنرانی نيز تأمين 

می شود.
محبوب  روحانی  يک  وقتی  کرد:  تأکيد   خاتمی 
جايگاه  نباشد  خوب  خطابه اش  اگر  شد  القلوب 

خودش را خواهد داشت.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: خود را برای 
بافته نديدن، سوز عشق  مردم ديدن و تافته جدا 
مردم داشتن، شريک شادی و غم مردم بودن و... 

از راه های محبوب شدن روحانيون مستقر است.

دين  تبليغ  الزامات  از  ديگر  يكی  را  تواضع  وی 
دانست و تأکيد کرد: بعضی ها تواضع را به معنای 
تملق تفسير می کنند در صورتی که تواضع، خود 

را مسلمانی مثل ديگر مسلمان ديدن است.
در سلوک  مردمی  که سلوک  اين  بيان  با  خاتمی 
پيامبر اسالم)ص( نهفته است، بيان کرد: روحانيون 
و  باشند  توطئه ها  و  تهمت ها  مراقب  بايد  مستقر 
با فردی  يا شرکت در مجلسی،  اگر آمد و رفت 

آنها را بدنام می کند از اين کارها پرهيز کنند.
وی خطاب به روحانيون مستقر گفت: بايد مراقب 
باشيد که در دعواهای شخصی وارد نشويد؛ اگر 
افتخار  باشد  ضدانقالب  و  انقالب  بين  دعوای 

دو  اگر  اما  باشيم  انقالب  طايفه  در  که  می کنيم 
دعواها  اين  وارد  نبايد  دارند  دعوا  هم  با  طايفه 

شويم.
مبلغان  لغزشگاه های  از  يكی  را  انتخابات  وی 
که  است  اين  است  مهم  آنچه  گفت:  و  دانست 
بايد آب به آسياب نظام بريزيم و تالش کنيم تنور 

انتخابات گرم شود.
سم  ما  برای  اين  افزود:  مدرسين  جامعه  عضو 
مهلک است که آبروی عمامه را خرج يک کانديدا 
و  مومن  انسانی  کانديدا  آن  که  اين  ولو  کنيم 

حزب الهی باشد.
نبايد عمامه را  اين که  بر  تأکيد مجدد  با   خاتمی 

خرج کانديدا کرد، ادامه داد: مبلغان در اظهارنظرها 
و پول گرفتن ها به ويژه در ماه محرم بايد مراقب 
يک  برای  کانديدايی  است  قرار  اگر  و  باشند 
طريق  از  را  کار  اين  کند  هزينه  مذهبی  مراسم 

دست اندرکاران مسجد انجام دهد.
وی با بيان اين که بايد خودمان را در جايگاه دفاع 
از نظام بدانيم، اظهار کرد: امكانات نظام اسالمی 
اهل  مكتب  و  دين  که  می گيرد  قرار  خدمت  در 

بيت)ع( در عمق روستاها گسترش پيدا کند.
وی تصريح کرد: دين در کشور ما غريب بود و 
به دين و مكتب وجود  نسبت  اکنون  عطشی که 

دارد، بی سابقه است.
عضو جامعه مدرسين، ايجاد تحول عظيم در برخی 
نهادها و تربيت قاريان و حافظان قرآن کريم را از 
برکات نظام دينی دانست و تاکيد کرد: اگر نظام 
برکات وجود  اين  نبود  ما حاکم  در کشور  دينی 
نداشت، بنابراين بدترين جفا و ستم بی طرفی در 

برابر اصل نظام است.
خاتمی با بيان اين که مبلغان با افتخار در جايگاه 
دفاع از نظام اسالمی و امر به معروف و نهی از 
حنجره  است  قرار  اگر  کرد:  بيان  هستند،  منكر 
مبلغان  حنجره  بايد  باشد  داشته  وجود  عدالتی 

باشد.
را  مسئولی  هيچ  ستم  و  ظلم  ما  کرد:  تأکيد  وی 
ستم  و  ظلم  با  مرادف  نظام  و  نمی دانيم  توجيه 
و  فقيه  واليت  با  مرادف  بلكه  نيست  مسئوالن 

قانون اساسی است.
وی ادامه داد: هر کسی از مسئوالن که کار خوبی 
او آفرين می گوييم و هر کسی بد  به  انجام دهد 

عمل کند انتقاد سازنده ای به او خواهيم داشت.
اين که حنجره عدالت روحانيون  بيان  با   خاتمی 
مسئولی  اگر  کرد:  تصريح  است،  نظام  طرفدار 
سوم  و  دوم  و  اول  دفعات  در  شد  اشتباه  دچار 
داده شود  تذکر  او  به  به صورت خصوصی  بايد 
و اگر آن شخص باز هم مرتكب اشتباه شد بايد 
چنانچه  و  کرد  برقرار  ارتباط  او  باالتر  مسئول  با 
بايد  شد  اشتباه  دچار  هم  باز  نظر  مورد  مسئول 

تريبونی شود.

سراسری

خبر

نصف النهار

خمیس قذافي زنده است 
قذافي  خميس  کرد:  اعالم  ليبيايي  بلندپايه  مسئول  يک 

هنوز زنده است و در شهر ترهونه به سر مي برد. 
به نقل از پايگاه اينترنتي المحيط، يک مسئول بلند پايه در 
وزارت دفاع ليبي که خواست نامش فاش نشود، گفت: 
که خميس  است  آن  از  حاکي  آمده  دست  به  اطالعات 
قذافي، پسر کوچک معمر قذافي، ديكتاتور مخلوع ليبي 
که پيش تر اعالم شده بود در بمباران ناتو کشته شده، زنده 

است و در شهر ترهونه واقع در 90 کيلومتري جنوب شرق طرابلس توسط انقالبيون 
محاصره شده است و پيش بيني مي شود که ظرف چند ساعت آينده دستگير شود. 
وي افزود: اين اطالعات از البه الي صحبت هاي سيف االسالم قذافي که روز شنبه 

در جنوب ليبي دستيگر شد به دست آمده است. 
در همين حال، محمد هديه، يكي از مسئوالن برجسته ليبي اظهار داشت: نشانه هايي 
وجود دارد که نشان مي دهد خميس قذافي به همراه جمعي از بازماندگان يگان 32 

ارتش که فرماندهي آن به عهده خود اوست در شهر ترهونه به سر مي برد. 
وي افزود: نيروهاي انقالبي و ارتش ملي در حال حاضر از چند منطقه شهر ترهونه 
را در محاصره کامل قرار داده اند اما به دليل صعب العبور بودن اين منطقه، اعزام 

نيرو به اين شهر غير ممكن است. 
اين در حالي است که پيشتر شبكه تلويزيوني الراي سوريه در گزارشي اعالم کرده 
بود که خميس قذافي در 29 اوت در پي درگيري هاي جنوب شرق طرابلس، همراه 

محمد عبداله السنوسي، پسر رئيس اطالعات نظام قذافي کشته شده است. 

دولت موقت مصر استعفا کرد 
شوراي نظامي مصر با استعفاي دولت موقت اين کشور 

موافقت کرد. 
گسترده،  تظاهراتي  در  قبل  روز  سه  از  مصر  مردم 
اداره  واگذاري  و  قدرت  از  نظامي  شوراي  کناره گيري 

کشور به غيرنظاميان را خواستار شده اند. 
ائتالف انقالب 25 ژانويه و جنبش ششم آوريل از مردم 
مصر دعوت کردند تا در تظاهراتي ميليوني روز گذشته، 

بر ضرورت پايان دوران حكومت نظاميان در اين کشور تأکيد کنند. 
در حالي فعاالن در مصر خواستار حضور بيشتر معترضان در تظاهرات با هدف پايان 
دادن به فعاليت شوراي عالي نظامي اين کشور شدند که براساس آمارهاي رسمي 
طي درگيري ها و خشونت هاي اخير مصر که از روز شنبه آغاز شد، دست کم 35 

تن کشته و بيش از 1700 تن ديگر زخمي شدند. 
براساس گزارش خبرگزاري رويترز، حدود 20 هزار تن نيز دوشنبه شب در ميدان 
التحرير گردهم آمدند تا اعتراض خود را به شوراي عالي نظامي مصر اعالم کنند. 
اين  در  حضور  به  را  بيشتري  معترضان  بتوانند  که  اميدوارند  فعاالن  حال  اين  با 

اعتراض ها متقاعد کنند. 
سقوط  خواهان  ما  زدند:  مي  فرياد  التحرير  ميدان  در  تظاهرات  اين  در  معترضان 

مارشال) ژنرال محمد حسين طنطاوي رئيس شوراي عالي نظامي مصر( هستيم. 
شوراي عالي نظامي مصر نيز در بيانيه جديد خود خواستار آرامش در اين کشور 
شد و درخواست برگزاري مذاکرات با گروه هاي سياسي با هدف يافتن راه حل در 

پايان دادن به اين اعتراض ها را نيز مطرح کرد. 

گزارش آژانس درباره ایران، مستند نبود
  

روزنامه نگار برجسته آمريكايی در مقاله ای با عنوان »ايران 
نه  ايران  آژانس درباره  تأکيد کرد که گزارش  و آژانس« 
بلكه هيچ شواهدی که نشان  تنها نكته جديدی نداشت 

دهد برنامه هسته ای ايران تسليحاتی است را دارا نبود.
سيمور هرش در مقاله ای با نام ايران و آژانس بين المللی 
انرژی اتمی در هفته نامه نيويورکر در خصوص گزارش 
آژانس درباره برنامه هسته ای ايران گفت:  من در يک دهه 

نيويورکر گزارش هايی  برای هفته نامه  ايران و بمب هسته ای  گذشته در خصوص 
نوشتم و بر عدم توانايی فرماندهی عمليات ويژه مشترک برای يافتن شواهد قطعی 

برنامه توليد سالح هسته ای در ايران متمرکز شدم.
در  المللی  بين  تحليگران  و  کارشناسان  اظهارات  به  خود  مقاله  ادامه  در  هرش 
خصوص برنامه هسته ای ايران اشاره کرد و نوشت که رابرت کلی يكی از بازرسان 
بازنشسته آژانس و مهندس هسته ای که به مدت 30 سال بر روی برنامه تسليحاتی 
هسته ای کار کرده بود، تصريح کرد: من چيز جديدی در گزارش آژانس بين المللی 

پيدا نكردم.
 در مقاله هرش به نقل از کلی آمده است که گزارش آژانس از يک سری اطالعات 
و  قرار گرفته  آژانس  اختيار  در  اطالعاتی غربی  توسط يک سازمان  که  تهيه شده 

صحت آن قابل اثبات نيست.
بسازيم  اتمی  بمب  مخفيانه  بخواهيم  اگر  داد:  خاتمه  اينگونه  را  اش  مقاله  هرش 
هنوز  ما  کجاست؟  آن  مخفی  تأسيسات  بياوريم؟  بايد  کجا  از  را  آن  اورانيوم 

نتوانسته ايم آن را پيدا کنيم. 

جهان نما 

استاندار اصفهان گفت: ارزيابی عملكرد به معنای اصالح روش ها 
 و رفتارها و نيز تعيين کننده ميزان تحقق اهداف تحول اداری و 

برنامه ريزی و تعيين جايگاه استان است.
شهيد  جشنواره  چهاردهمين  مراسم  در  اصفهانی  ذاکر  عليرضا 
رجايی استان اصفهان با اشاره به افتتاح شبكه ملی اطالعات کشور 
در اصفهان اظهار داشت: اين شبكه ملی از طريق ويدئو کنفرانس 

توسط  رئيس جمهور افتتاح شد.
استاندار اصفهان همچنين به لحاظ بارندگی های اخير ابراز خرسندی 
نمود و تصريح کرد: مشكل آب در اصفهان يک دغدغه ملی بود و 
رئيس جمهور به واسطه بارش های اخير در اصفهان بسيار خشنود 
شد. ذاکر اصفهانی با اشاره به ايجاد نشاط در بدنه عمومی استان به 
واسطه بازگشايی زاينده رود و باران الهی افزود: يكی از مشكالت 

مهم استان موضوع خشكسالی بود که با بارش های امسال اميد 
می رود که به زودی حل شود.

وی در ادامه  به شهادت شهيد رجايی و باهنر و تالش های آنان 
اشاره و اضافه کرد: آنچه امروز در دستاوردهای استان در قالب 
تجليل از کارمندان نمونه  می بينيم حاصل گام هايی است که برای 

ارتقای استان در همان راستا برداشته  می شود.
استاندار اصفهان به آغاز جشنواره شهيد رجايی از سال 77 اشاره 
کرد و گفت: اين برنامه همه ساله  تعدادی از کارمندان نمونه و 
دستگاه های اجرايی و اداری برگزيده استان را مورد تجليل قرار 
 داده است.  وی با تأکيد به اين که معرفی دستگاه های برتر به معنای 
کم کاری ساير دستگاه ها نيست، بيان داشت: در طی جلسات متعدد 

در طول سال ساير دستگاه های فعال نيز معرفی می شوند.

وی با اشاره به اين که ارزيابی عملكرد به معنای اصالح روش ها و 
رفتارها است، افزود: ارزيابی عملكرد همچنين تعيين کننده ميزان 
تحقق اهداف تحول اداری و برنامه ريزی و تعيين جايگاه استان 
است.  استاندار اصفهان ارزيابی عملكرد دستگاه های اجرايی را 
شناسايی نقاط ضعف و قوت اين دستگاه ها  برشمرد و گفت: 
جايگاه استان در بخش های مختلف از اين طريق مشخص و به 

اهداف بلند تعيين شده استان دست پيدا می کنيم.
وی با بيان اين که فاصله اهداف با ارزش های تعيين شده بسيار 
کم است، اظهار داشت: ارزيابی عملكرد در راستای سياست های 
ابالغی و منويات رهبر معظم انقالب و رئيس جمهور است که 
مديران و مسئوالن استان ها را  بر اساس 26 دستور ابالغی تحول 

اداری موظف به برنامه ريزی و ايجاد سياست کالن کرده است.

استانداراصفهان:

ارزیابی عملکرد به معنای اصالح روش ها و رفتارها است

آیت ا... احمد خاتمی:

روحانیون آبروی عمامه را خرج یک كاندیدا نکنند

با برگزاری تجمع بزرگ 5000 نفری به مناسبت هفته بسیج؛

نمایش  انسجام و آمادگی برای جانفشانی در راه اهداف واالی انقالب اسالمی انجام می گیرد
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روز دوشنبه 23 آبان ماه اعالم شد که نمايندگان مجلس 
به طرح يک فوريتي خروج نام پست بانک از فهرست 
سئوال  داده اند.  رأي   44 اصل  مشمول  شرکت هاي 
اينجاست که آيا مي توان شرکتي را که بخشي از سهام آن 
در بورس عرضه شده و سرمايه گذاران با فرض قابليت 
تغيير در ترکيب سهامداري شرکت و کاهش سهم دولت 
در مديريت آن، اقدام به خريد سهم نموده اند، از فهرست 
شرکت هاي مشمول اصل 44 خارج کرد؟ نام پست بانک 
در سال 1389 در فهرست نرخ هاي بورس درج شده و 
عالوه بر تخصيص 25 درصد سهام شرکت فوق به سهام 
از سهام شرکت توسط ساير  عدالت، حدود 10 درصد 

سرمايه گذاران در بورس خريداري شده است.
با اعالم سه دليل در  رئيس کميسيون اصل 44 مجلس 
فهرست  از  بانک  پست  نام  حذف  بودن  قانون  خالف 
واگذاری ها گفت: اين طرح به احتمال 99 درصد نهايی 

نمی شود.
حميدرضا فوالدگر در رابطه با تصويب طرح يک فوريتی 
مجلس در حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری ها که 
با نگرانی سهامداران و افت قيمت سهام آن طی روزهای 

اخير همراه شده، تأکيد کرد اين طرح نهايی نمی شود.
طرح یک فوریتی هم خالف قانون است

وی اظهار داشت: چند ماه پيش هم، چنين موضوعی مطرح 
بود که با اخطار از سوی کميسيون ويژه اصل 44 همراه 
شد اما دو هفته گذشته و در روزی که من هم در مجلس 
حضور نداشتم، طرح فوريتی حذف نام پست بانک به 

تصويب مجلس رسيد.
وی ادامه داد: برخی نمايندگان مجلس معتقدند بررسی 
فوريت چنين مسأله ای خالف سياست ها نبوده و می توان 
آن را مطرح و تصويب کرد تا در مرحله بعد، نهايی شدن 
اين موضوع به رأی گذاشته شود در حالی که بايد در همان 
زمان طرح يک فوريتی، مغايرت با قانون و سياست های 

اصل 44 لحاظ می شد.
سه عامل و مانع در حذف نام پست بانک

بيان اين که سه عامل و مانع در  با  اين نماينده مجلس 
حذف نام پست بانک از فهرست واگذاری ها وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: اول اين که مقام معظم رهبری به صراحت 
اعالم  را  واگذاری  قابل  غير  بيمه های  و  بانک ها  اسامی 

کرده اند که در آن فهرست نام پست بانک وجود ندارد. 
فوالدگر افزود: برخی در شرايطی به اشتباه بحث حاکميتی 
مطرح  را  روستاها  در  آن  دهی  خدمات  و  بانک  پست 
می کنند که طرح شبكه اصلی تجزيه و مبادالت و خدمات 
پستی، هم قانون و هم در سياست های اصل 44 مشخص 
شده و دولت هم اليحه ای برای تشكيل سازمان پست ارائه 
و امور مرتبط هم احصاء شده و قرار است دولت اساسنامه 
آن را بدهد. همچنين برای ادامه فعاليت دفاتر روستايی 
شرکت پست بانک، می توان از طريق تعرفه ها و حمايت ها 

اقدام کرد. 

بانک، خالف سیاست های اصل  نام پست  حذف 
44

وی با بيان اين که مكاتباتی با مجلس صورت گرفته، ادامه 
داد: عالوه بر اين دو موضوع، حدود يكسال است که 25 
درصد سهام پست بانک به سهام عدالت و 13 درصد هم 
نام  امكان حذف  بنابراين  است.  شده  عرضه  بورس  در 
اين  و  ندارد  وجود  واگذاری ها  فهرست  از  بانک  پست 
موضوع خالف قانون و سياست های اصل 44 است. در 
اين ميان شايد امكان اصالح قانون اصل 44 وجود داشته 

است اما سياست های اصل 44 غير قابل تغيير است.
به گفته وی، با اين همه حذف نام اين شرکت پست بانک 
که بايد در کميسيون  اصل 44 و ديگر کميسيون ها مطرح و 
سپس در مجلس به رأی گذاشته شود به احتمال 99 درصد 
رد خواهد شد به فرض تصويب هم، شورای نگهبان آن 

را نخواهد پذيرفت.
توافقی که عملی نشد

وی در برابر اين نكته که پست بانک ماه هاست با چالش های 
مديريتی و عدم برگزاری مجمع ساالنه هم روبه رو است 
توضيح داد: بعد از بروز مشكالتی در مديريت پست بانک، 
جلسه ای با حضور وزرای اقتصاد و ارتباطات برگزار و 
طی توافق مكتوب مقرر شد موضوع تعيين مديرعامل طبق 

قانون و با هماهنگی دو وزارتخانه انجام و به عهده دولت 
گذاشته شود تا کميسيون اصل 44 در اين مورد دخالت 

نكند. 
واگذاری  بود  شده  مقرر  اين  بر  عالوه  افزود:  فوالدگر 

به  خصوصی سازی  سازمان  توسط  بانک  پست  سهام 
سال  در  آن  واگذاری های  عمده  اما  شود  انجام  تدريج 
شده عمل  توافقات  خالف  بر  متأسفانه  ولی  باشد   93 

است.

حدود یكسال است که 
25 درصد سهام پست 
بانک به سهام عدالت 
و 13 درصد هم در 
بورس عرضه شده 

است. بنابراین امكان 
حذف نام پست بانک 

از فهرست واگذاری ها 
وجود ندارد و این 

موضوع خالف قانون و 
 سیاست های

اصل 44 است

استاندار اصفهان گفت: به تازگی در بنگاه های اقتصادی 
که از بانک ها تسهيالت دريافت کرده اند به دليل تغيير 
با مشكالتی مواجه  ارز و يورو در پرداخت ها  نرخ 
شده اند و همين امر مشكالتی را برای بانک های عامل 

و حفظ اشتغال موجود به وجود آورده است.
عليرضا ذاکر اصفهانی در شورای اشتغال استان با بيان 
اين که موضوع اشتغال به نحو مطلوبی در استان در سال 
جاری دنبال نشده است، اظهار داشت: بايد فاصله های 
جلسات پيرامون موضوع اشتغال و راهكارهای ايجاد 

فرصت های شغلی را کمتر کنيم.
وی با اشاره به اين که استان اصفهان در سال جاری 

زمينه ايجاد 186هزار فرصت شغلی را متعهد شده 
احتساب  با  تاکنون  ابتدای سال 90  از  افزود:  است، 
بخش مسكن 88 هزار فرصت شغلی در استان ايجاد 
شده که با توجه به رقم متعهد شده بايد روند کار را 

سرعت بخشيم.
استاندار اصفهان يادآور شد: بر اساس برنامه توسعه پنج 
ساله کشور ما بايد در پايان سال پنجم به رشد هشت 
درصدی ايجاد اشتغال و کاهش هفت درصدی نرخ 

بيكاری دست پيدا کنيم.
وی با اشاره به اين که توجه به سرمايه گذاری بخش 
خصوصی از اولويت های استان است، اضافه کرد: البته 

فعاليت های به نسبت مطلوبی در اين راستا صورت 
گرفته و آمار باالی کلنگ زنی  طرح های مختلف در 
بخش های کشاورزی، دامپروری و صنعت حاکی از 

ايجاد فرصت های شغلی در استان است.
ذاکر اصفهانی ادامه داد: البته به ثمر نشستن بيشتر اين 
طرح ها چند سال زمان نياز دارد که نمی توان آن را جز 

آمار ايجاد اشتغال برای امسال به حساب آورد.
وی با تأکيد بر اين که حفظ اشتغال موجود در استان 
برای ما از اهميت زيادی برخوردار است، بيان داشت: به 
تازگی در بنگاه های اقتصادی که از بانک ها تسهيالت 
در  يورو  و  ارز  نرخ  تغيير  دليل  به  کرده اند  دريافت 

پرداخت ها با مشكالتی مواجه شده اند و همين امر 
اشتغال  بانک های عامل و حفظ  برای  را  مشكالتی 

موجود به وجود آورده است.
ارز  نرخ  مشكل  بايد  شد:  يادآور  اصفهان  استاندار 
صورت  اين  غير  در  که  چرا  شود  حل  سرعت  به 
ورشكستگی بعضی از بنگاه های اقتصادی، آمار اشتغال 
در استان را تا حد زيادی پايين می آورد. وی در ادامه 
با بيان اين که بايد با ارائه مشوق های سرمايه گذاری، 
منابع مالی سرمايه گذاران را جذب کنيم، گفت: بيشتر 
زمين های شهرک های صنعتی دارای نرخ باال و مشابه 
با زمين های اطراف اصفهان هستند و همين موضوع 
دليلی برای سرمايه گذاری باقی نمی گذارد، بنابراين در 
صورت همكاری شرکت شهرک ها و در اختيار قرار 
دادن زمين رايگان در شهرستان ها، موج سرمايه گذاری 

به تمام نقاط استان سرايت می کند.

در راستای تغییر نرخ ارز؛

حفظ اشتغال موجود به خطر افتاده است

اقتصاد

گزارش

خبر
 کارگران، کارت اعتباري

مي گیرند
ايمنا: وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: تا پايان امسال 
برای حدود 100 هزار نفر از کارگران کشور کارت خريد 

اعتباری 15 ميليون ريالی صادر می شود.
عبدالرضا شيخ االسالمی اظهار داشت: طرح کارت های 
خريد اعتباری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ارائه شد اما متأسفانه سيستم بانكی همراهی الزم را با 

اجرای اين مهم نشان نداد. 
با  اکنون  افزود: هم  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزير 
و تعاون  توسعه  کارگران،  رفاه  بانک های   مساعدت 
قرض الحسنه مهر ايران و همچنين صندوق مهر امام 
رضا)ع( اين مهم درحال تحقق است و کارگران با استفاده 
اعتباری که  ريالی کارت های  ميليون  از تسهيالت 15 
کارمزد آن چهار درصد است می توانند اجناس داخلی 
را خريداری کنند. شيخ االسالمی هدف ديگر از اجرای 
چنين طرحی را ارتقا سطح زندگی کارگران عنوان کرد و 
گفت: از طريق کارت های اعتباری سرمايه در گردش نيز 

به جريان می افتد.

آسفالت ها در ایران ضعیف است
مديرکل راه و ترابری استان اصفهان گفت: در دنيا 110 
نوع قير توليد می شود و اين در حالی است که در کشور 

ما تنها دو نوع قير بيشتر توليد نمی شود.
هوشنگ عشايری با اشاره به اين که نخستين  بار مهندسی 
راه و  اداره کل  توسط  اصفهان  در  در سال 80  ارزش 
ترابری در پروژه پل راه آهن صورت گرفت و 50 درصد 
کاهش هزينه را در برداشت، افزود: با توجه به پيشرفت 
تكنولوژی روز دنيا و داشتن جوانان خالق و مبتكر با 
استفاده از نوآوری بايد به توسعه و نگهداری حوزه راه 

کمک کنيم. 
آسفالت  کيفيت  زمينه  در  موجود  ضعف های  به  وی 
جاده ها در کشور اشاره کرد و ادامه داد: در دنيا 110 نوع 
قير توليد می شود و اين در حالی است که در کشور ما تنها 
دو نوع قير بيشتر توليد نمی شود و همين امر با توجه به 
ترافيک باالی جاده ای در سرما و گرما سبب کيفيت پايين 

در روکش آسفالت راه ها شده است. 

 تولید
زنجیره یکپارچه مي خواهد

فارس: رئيس شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان گفت: در 
حال حاضر وظيفه اصلی پارک فناوری از ديد مديريت 
اجرايی، ايجاد زنجيره يكپارچه از تحقيق تا توليد تجلی 

می يابد.
تحليل  عنوان  با  مقاله ای  به  زين الدين  شيخ  محمود 
اثربخشی پارک های علم و فناوری به کمک نتايج فرآيند 
ارزيابی شرکت های دانش بنيان مستقر در پارک های علم و 
فناوری اشاره کرد و اظهار داشت: يكی از شاخص های 
تعيين ميزان موفقيت پارک های علم و فناوری، سنجش 
در  مستقر  بنيان  دانش  شرکت های  عملكرد  وضعيت 
پارک ها است. وی بيان داشت: بهترين شيوه برای تحقق 
اين موضوع، باال بردن مهارت های مورد نياز در مديران 
پارک های فناوری به کمک پياده سازی سيستم های ارزيابی 
عملكرد واقع بينانه و عملياتی در اين حوزه است. رئيس 
شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان تصريح کرد: در حال 
حاضر وظيفه اصلی پارک فناوری از ديد مديريت اجرايی، 
ايجاد زنجيره يكپارچه از تحقيق تا توليد است. وی ادامه 
داد: حذف فاصله بين تبديل ايده های علمی و تحقيقاتی 
به محصوالت و خدمات، هدايت شرکت های دانش بنيان 
مستقر، تأمين نيازهای واقعی و ارائه خدمات با ارزش 
افزوده باال تا مرحله تجاری  سازی، مأموريتی است که 

پارک فناوری حول آن فعاليت دارد. 

شناسایی 291  واحد متخلف
صنفی  واحد  گفت:291  مبارکه  بازرگانی  اداره  رئيس 
متخلف از ابتدای سال جاری تاکنون در اين شهرستان 

شناسايی شده است.
محمدتقی اديبی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار 
هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان مبارکه 
در قالب چهار طرح ويژه شامل طرح های نظارتی نوروز، 
هدفمندسازی يارانه ها، ماه رمضان و زمان بازگشايی 
مدارس به عمل آمده است. وی با بيان اين که تاکنون 
50 مورد جلسه هماهنگی و اجرايی مرتبط با اصناف 
برگزار شد، اظهار داشت: تعداد 206 مورد گزارش و 
شكوائيه مردمی به اداره بازرگانی ارائه شده است. رئيس 
اداره بازرگانی شهرستان مبارکه تعداد تخلفات کشف 
شده در زمينه قاچاق کاال را 50 مورد اعالم کرد و گفت: 
کاالهای قاچاق شامل 967 پاکت انواع سيگار، 60 مورد 
انواع ليتر  هزار  و يک  قاچاق  بهداشتی  آرايشی   لوازم 

فرآورده های نفتی قاچاق است.

 در کشاورزی
 مدیریت یکپارچه وجود ندارد

اتاق  کشاورزي  کميسيون  رئيس  مومنی،  حميدرضا 
به  اشاره  با  اصفهان  استان  معادن  و  صنايع  بازرگاني، 
نهاده هايی همچون کود، سم، حمل و نقل، بسته بندي، 
انرژي و ... که در تعيين قيمت تمام شده محصوالت 
کشاورزی مؤثر است، گفت: قيمت اين نهاده ها با توجه 
به تنوع محصوالت موجب افزايش نهايی محصوالت 
در  جهان  در  که  اين  بيان  با  وی  می شود.  کشاورزي 
خصوص بخش کشاورزی برنامه ريزی های مدونی انجام 
می شود، اظهار کرد: کشورهای توسعه يافته به گونه ای 
برنامه ريزی می کنند که عالوه بر توليد يک محصول به 
اندازه کافی، برنامه های حمايتی را برای ادامه فعاليت بخش 
کشاورزی پيش بينی و برنامه ريزی می کنند، ولی با توجه به 
اين که در کشور اينگونه نيست، قيمت نهايي محصول و 

فرآورده هاي کشاورزي باال می رود.

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس:

طرح حذف پست بانک، نهایی نمی شود

نبود گاز در خور و بیابانك، مانع بزرگ سرمایه گذاری
فرماندار خور و بيابانک گفت: نبود گاز در خور و بيابانک 
مانع بزرگی برای سرمايه گذاری است. حسن فيروزی گفت: 
از ابتدای سال 90 تاکنون بيش از 900 فرصت شغلی در اين 
شهرستان ايجاد شده که 890 شغل برای آقايان و 126 نفر خانم 

مشغول به کار شده اند.
فيروزی در ارتباط با موانع اشتغال در شهرستان خور و بيابانک 
بيان داشت: عدم وجود زيرساخت ها همچون گاز رسانی که 

جزو مصوبات سفرهای اول و دوم رياست جمهوری به اصفهان بوده و مقرر شده در قالب 
خط 11 سراسری اين شبكه گاز به خور و بيابانک کشيده شود اما کار عملياتی صورت 

نگرفته، مانع بزرگی برای سرمايه گذاری محسوب می شود.
وی اظهار داشت: همچنين با توجه به فاصله 420 کيلومتری خور تا شهر اصفهان، سرمايه گذار 
حاضر به سرمايه گذاری نيست، بنابراين بايد از فعاليت هايی که مواد اوليه آن در اين شهرستان 

موجود است استفاده کرد.
فرماندار خور و بيابانک افزود: از مجموع 10هزار نفری که در استان اصفهان در حوزه معدن 

مشغول به کار هستند، يک دهم در شهرستان خور فعال هستند.

ثبت نام بیش از 6 هزار نفر در سامانه اشتغال
فرماندار شهرستان اصفهان گفت: براساس اطالعات وارده در 
سامانه رصد اشتغال کشور، ميزان اشتغال ايجاد شده در شهرستان 
اصفهان تا تاريخ 23 آبانماه جاری شش هزار و 341 نفر بوده 

است.
وی افزود: از 186هزار ايجاد فرصت شغلی در استان اصفهان در 
سال 90، 55 هزار و 73 نفر مربوط به شهر اصفهان است که از 

اين ميزان 47 درصد بايد در بخش مسكن محقق شود.
کفيل بيان کرد: اداره های آموزش و پرورش، ميراث فرهنگی، فرهنگ و ارشاد، پايانه ها و 
حمل و نقل، تربيت بدنی، فنی و حرفه ای، راه و ترابری و کميته امداد امام خمينی )ره( 
به ترتيب ايجاد 106، 900، 710، 425، 228 ،91 و 945 سهميه فرصت شغلی را متعهد 

شده اند.
فرماندار شهرستان اصفهان بيان کرد: امسال تاکنون 970 پرونده مشاغل خانگی تكميل و به 

دستگاه ها اعالم شده است و دو هزار و 282 فقره پرونده نيز در دست بررسی است.
وی اضافه کرد: ميزان اعتبار در نظر گرفته شده برای توسعه مشاغل خانگی 20 هزار ميليون 

ريال پيش بينی شده که بهتر است آن را تا سقف 90 هزار ميليون ريال افزايش دهيم.

ارجاع کاالهاي غیراستاندارد به محاکم قضایی
رئيس سازمان استاندارد استان اصفهان گفت: اگر کاالهای 
باشند  داشته  مشكالتی  استانداردسازی  نظر  از  وارداتی 
داده ارجاع  قضايی  محاکم  به  شناسايی  صورت   در 

می شوند.
اصغر صالح زاده با بيان اين که استانداردسازی کاالهای مورد 
نياز آحاد جامعه برای سازمان استاندارد استان اصفهان حائز 
اهميت است، اظهار داشت: تلفن همراه از جمله اين موارد 

است که برای مثال با توليد گوشی های همراه ايرانی بايد به سوی استانداردسازی آن برای 
عرضه در بازار حرکت کنيم.

وی افزود: در اين راستا مرکز ارتباطات راديويی نظارت ها و استانداردهايی را عملياتی 
کرده است. 

رئيس سازمان استاندارد استان اصفهان با بيان اين که نظارت بر استاندارد کاالهای وارداتی 
نيز از سوی اين سازمان مورد ارزيابی قرار می گيرد، اضافه کرد: اگر کاالهای وارداتی از 
نظر استانداردسازی مشكالتی داشته باشند در صورت شناسايی به محاکم قضايی ارجاع 

داده می شوند. 

پیشخوان

تاریخچه پست بانک
پست بانك ایران پس از تصویب اساسنامه توسط هیأت وزیران از دي ماه سال 1375 فعالیت خود را به طور 
رسمي آغاز کرد و در حال حاضر با دارا بودن صدها شعبه، دفتر و مرکز در سراسر کشور، انواع خدمات بانکي 
و مالي را ارائه مي دهد. در سال 1362، پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه وسیع 
پستی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به هیأت وزیران داده شد. در سال1365، مقدمات تشکیل پست 
مالی تهیه و ارائه شد. در سال1366 پست بانك مالی تأسیس شد و در سال 1374 وظایف پست مالی از 
شرکت جدا شد و شرکت پست بانك به موجب مصوبه مجلس شورای اسالمی تأسیس شد. در سال1375 
تصویب اساسنامه پست بانك توسط هیأت وزیران صورت گرفت و در سال 1378 لحاظ نمودن عاملیت 
بانکی بخش در مستندات قانون برنامه سوم در دستور کار قرار گرفت و در سال 1381 تصویب اصالحیه 
اساسنامه پست بانك با نظر بانك مرکزی نیز انجام شد. تصویب اصالحیه اساسنامه پست بانك توسط 
هیأت دولت و شورای نگهبان در سال1382 بود و باألخره در سال 1385پست بانك به طور رسمی به عنوان 

یازدهمین بانك دولتی با مجوز بانك مرکزی مشغول ادامه خدمات شد.

استاندار چهارمحال و بختياری از برگزاری نمايشگاه 
گز در اين استان خبر داد.

علی اصغر عنابستانی، اظهار داشت: ضرورت دارد 
که گز بلداجی را به عنوان يک برند مستقل به ديگر 

استان ها معرفی کنيم. 
با  نبايد  اين همايش  افزود: در برگزاری  عنابستانی 
اصفهان که استان مادر  توليد گز است احساس رقابت 

ايجاد شود.
وی با بيان اين که در برگزاری اين همايش بايد يک 
تعامل مثبت با اصفهان و اصحاب گز اين استان داشته 

باشيم، گفت: بر اين اساس اين همايش به يک چالش 
در روابط اين دو استان تبديل نخواهد شد.

که  اين  بيان  با  بختياری  و  چهارمحال  استاندار 
با  رقابت  توان  استان  اين  داخلی  توليدکنندگان 
توليدکنندگان گز اصفهان را ندارند، تأکيد کرد: اگر در 
برگزاری اين همايش چالشی در روابط توليدکنندگان 
گز ما با اصفهان ايجاد شود بی شک توليدکنندگان ما 

در رقابت با اصفهانی ها زمين می خورند.
رحمان کرمی، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختياری نيز در اين مورد اظهار داشت: 

ساليانه 40 ميليون تن گز در ايران توليد می شود که از 
اين ميزان 15 هزار تن در چهارمحال و بختياری توليد 

و روانه بازار مصرف می شود.
وی با بيان اين که توليدکنندگان بايد به صادرات نگاه 
توليد ثروت در چرخه اقتصادی داشته باشند، گفت: 
هدف  کشورهای  مردم  مصرفی  فرهنگ  شناخت 
اين  بايد  و  است  دنيا  روز  تجارت  ابزار  مهم ترين 
ضعف در ايران با برنامه های کارآمد در عرصه توليد 

هوشمندانه برمبنای نيازهای مشتريان پوشانده شود.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 

و بختياری با تأکيد بر اين که چهارمحال و بختياری، 
استان  اين  افزود:  است،  پنهان  گنج های  سرزمين 
می تواند عالوه بر بهره برداری از منابع طبيعی خود 
به عنوان يک استان امن و دارای موقعيت جغرافيايی 
مناسب از لحاظ دسترسی به مرزهای خروجی کشور، 
بستر توليد، انبارداری، ترانزيت و بسته بندی بسياری از 

کاالهای کشور قرار بگيرد.
اين  توليدات  نمايشگاه های  برگزاری  ادامه  در  وی 
استان را گامی مؤثر در معرفی کاالهای توليدی استان 
به خارج دانست و گفت: بر اساس تقويم برگزاری 

نمايشگاه ها در چهارمحال و بختياری، در سال جاری 
برگزاری 15 نمايشگاه در اين استان در دستور کار قرار 
گرفته، که از اين تعداد تاکنون 11 نمايشگاه برگزارشده، 
يک نمايشگاه در حال برگزاری و مابقی نيز تا پايان 

سال برگزار خواهد شد.
و  صنعت  انواع  با  آشنايی  کرد:  خاطرنشان  کرمی 
توليدات در سطح کشور، افزايش توان استان در زمينه 
کارآفرينی و آشنايی با ديگر کشورها از مهم ترين داليل 
برگزاری نمايشگاه ها در زمينه های مختلف در اين 

استان است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

نمایشگاه گز در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود
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پرداخت خسارت به زائران عمره
رئيس س��ازمان حج و زيارت ايران از پرداخت 50 هزار 
تومان برای خس��ارت لغو پرواز مستقيم مدينه به زائران 
عم��ره خبر داد و گفت: افرادی ک��ه اين مبلغ را دريافت 
نكرده اند به مدير کاروان خ��ود مراجعه و برای دريافت 

آن اقدام کنند.
علی ليالی در ادامه اظهار داشت: تاکنون تعدادی از زائران 
اين مبلغ را دريافت کرده اند. وی افزود: س��ازمان حج و 

زي��ارت هزينه تمامی زائرانی را که مش��مول دريافت خس��ارت لغو پرواز به مدينه 
منوره بودند، پرداخت کرده است. 

رئيس س��ازمان حج و زيارت در مورد تاخير در پرداخت خسارت به زائران، تاکيد 
ک��رد: عمليات عمره مرداد ماه به اتمام رس��يد، بع��د از آن نيز به دليل برنامه ريزی و 
اجرای عمليات حج تمتع مدتی پرداخت خس��ارت ها به تعويق افتاد اما مدتی است 
اين مس��أله آغاز ش��ده و تاکنون بسياری از زائران عمره خس��ارت خود را دريافت 

کرده اند.
 وی تصريح کرد: تغيير مس��ير پرواز زائران از مدينه به جده ارتباطی با سازمان حج 

نداشت و به دليل آماده نبودن فرودگاه مدينه اين موضوع اتفاق افتاد.

زاینده رود
در  مجردی  خانه های  افزايش  خبر 
پايتخت و ساير کالنشهرها، و نيز آمارهايی 
تا 30 درصدی جوانان  بر زندگی 27  مبنی 
در خانه های مجردی، مطلبی نيست که بتوان 

به سادگی از آن گذشت.
و  ارزش  پيش، خانواده  تا همين چند سال 
اهميت زيادی داشت. پديده فراگير زندگی  
مجردی شايع نبود و کمتر پسری به فكر تنها 
زندگی کردن می افتاد. دختران هم به صورت 
انگشت  شمار و بيشتر برای تحصيل تن به 
اتفاق  بسيار  می دادند.  خانواده  از  جدايی 
می افتاد که تنها به خاطر پذيرش جوانی در 
آن  به  خانواده  همه  ديگر،  شهری  دانشگاه 
مجردی  زندگی  می کردند.  مهاجرت  شهر 
آن قدر غير معمول بود که حتی آن ها طالق 
باز  پدری  خانه  به  ديگر  بار  می گرفتند، 
می گشتند تا زندگی را در کانون خانواده از 

سر گيرند. 
گسترش  به  نسبت  دانشگاه،  استاد  يک 
اپيدميک زندگی جوانان در خانه های مجردی 
هشدار داده است. بر اساس دانسته های اين 
روان شناس، جوانان به صورت دختر و پسر، 
تجمعی از دختران و پسران و يا ترکيبی از 

يكديگر در حال زندگی هستند. 
از  جدا  زندگی  به  گرایش  دالیل 

خانواده 
حسين باهر، مهم ترين علل بروز اين پديده 
جامعه  حد  از  بيش  سخت گيری های  را 
ماهواره های  بازی های  گشاده  خانواده،  و 
خارج از کشور و همچنين تماشای ماهواره 
سبب  که  کرده  عنوان  اينترنتی  فضای  و 
می شود هر انسانی که مستعد جهش است، 
دچار جهش ناهنجار شود و به سمت زندگی 

فرادی و جمعی گرايش پيدا کند.
ديگر  عامل  را  اقتصادی  انگيزه های  وي، 
می داند؛  افرادی  زندگی  به  جوانان  تمايل 
دارای  سوم  نسل  جوانان  بيشتر  که  چرا 
در  مناسب  کار  اما  هستند،  باال  تحصيالت 
جامعه ندارند تا بتوانند تامين معاش داشته و 

به سمت ازدواج گرايش پيدا کنند. 
زندگی مجردی وآسیب  هاي اجتماعي

خصوص  اين  در  نيز  مجلس  نماينده  يک 
در خانه های مجردی  که  زنانی  است:  گفته 
به تنهايی يا با دوستان خود زندگی می کنند، 
دارند  قرار  اعتياد  به  ابتال  خطر  معرض  در 
و اين موضوع باعث شده است که زندگی 

احتمال  مجردی  خانه های  از  برخی  در 
دهد.  افزايش  را  زنان  اجتماعی  آسيب 
تمايل  به  هستند  نيز  افرادی  ميان  اين  در 
نگاهی  مجردی،  زندگی  برای  دختران 
متفاوت دارند. مصطفی اقليما، رئيس انجمن 
علمی مددکاران يكی از اين افراد است که 
افزايش آمار زندگی دختران مجرد را نشانه 
پذيرش طرز تفكری می داند که دختران نيز 

کنند  مانند پسران، مستقل زندگی  می توانند 
خطرناک  چندان  آنها  کردن  زندگی  تنها  و 
هم  جامعه شناسان  نيست.  غيرعادی  و 
اميدوارندکه به وجوه مثبت زندگی مجردی 
فكر شود و جامعه آموزش ببيند تا بداند که 
مجرد زيستن به معنای به فساد کشيده شدن 
نيست، بلكه نوعی از زندگی است که برای 

هر فردی قابل تصور است.

در جستجوی خانه مجردی 
بر اساس اظهارات يكی از مشاوران امالک، 
خانه های  متقاضيان  از  درصد   20 تنها 
در  که  هستند  شهرستانی  پسران  مجردی، 
را  ندارند و 80 درصد ديگر  را  شهر کسی 
پسران همين استان خودمان تشكيل می دهند 
بندهايی که شايد  از قيد و  که برای رهايی 
در زندگی در کنار پدر و مادرهايشان با آن 

مواجه شوند، به زندگی در خانه های مجردی 
پناه می آورند. پسران اصفهانی به طور معمول 
تک نفری يا حداکثر دو نفری اقدام به اجاره 
چند  شهرستانی  پسران  اما  می کنند،  خانه 

نفری يک خانه را اجاره می کنند. 
مشاور امالک ديگری نيز در يكی از بنگاه های 
از  تعدادی  می گويد:  چنين  شهر  جنوب 
دختران و پسران مجرد در اين منطقه از شهر، 
به دور از چشم خانواده های شان خانه هايی 
را اجاره می کنند و برخی ساعات روز را در 
آن می گذرانند. با توجه به قيمت باالی اجاره 
از  تنها  امر  اين  نقاط جنوبی شهر،  خانه در 

عهده قشر خاصی از اجتماع بر می آيد.
را  مجردی  زندگی  کارشناسان  از  بسياری 
غرب  جوامع  در  مدرنيته  گسترش  پيامد 
همچنين  و  کشورها  ساير  به  که  می دانند 
کشور ما تزريق شده است. اين روند به دليل 
محور  خانواده  فرهنگ  با  نداشتن  انطباق 
دارد  دنبال  به  را  بسياری  عوارض  ايرانی، 
بنيان  زوال  به  می توان  آن  مهم ترين  از  که 
خانواده که يكی از مهم ترين ارکان اجتماع 

است، اشاره کرد. 
با توجه به  جامعه شناسان بر اين باورند که 
هشدار کارشناسان مبنی بر افزايش انفجاری 
زندگی مجردی در سال های آينده، مسئوالن 
دولتی بايد هر چه زودتر ستون های جامعه 

را در مقابل اين آسيب مقاوم سازند.
پيامد  مجردی  خانه های  غلط  فرهنگ 
رفاه زدگان در  شكسته شدن هنجارها توسط 
کشور است و بايد جلوی رانت هايی که ايجاد 
رفاه زدگی می کنند، گرفته شود،  به عنوان مثال 
پسر جوانی که نه تحصيالت دارد و نه مشغول 
به کار است اما از طريق خانواده اتومبيل 100 
ميليون تومان به باال در اختيارش قرار می گيرد، 
مسلماً صبح تا بعداز ظهر را می خوابد و پس 
از آن در خيابان های باالشهر به خيابان گردی 
می پردازد؛ اين دسته از افراد هيچ گونه قيد و 
اغلب جوانانی  و  نداشته  زندگی  به  را  بندی 
هستند که به اعتبار اتومبيل يا با روتوش کردن 
را  يكديگر  فيس بوک  در  خود  عكس های 
شكار می کنند. اينگونه می توان برداشت کرد 
که پديده ناهنجار خانه های مجردی در قالب 
عملكرد  نتيجه  بی منطق  خوشگذرانی های 
غلط زمان و مكان است در واقع ما نتوانستيم 
مديريت مناسب بر مكان و زمان داشته باشيم 
با جوان  مولد  به جای جوان  دليل  به همين 

مخرب مواجه می شويم.

جامعه
خبر

احداث 17 پارك سوار 
مع��اون حمل و نقل و ترافيک ش��هرداري اصفهان اعالم 
کرد: بر اس��اس برنام��ه اصفهان 95، 17 پارک س��وار در 

محدوده شهر اصفهان احداث مي شود.
مصطفي نوريان با بيان مطلب فوق گفت: پارک سوار صفه و 
کاوه در اختيار شهروندان قرار گرفته و احداث چهار پارک 
سوار حاشيه اي در دستور کار قرار دارد. وي با بيان اين که به 
منظور احداث پارک سوار 3 الي 4 هزار متر زمين نياز دارد، 

تصريح کرد: شهرداري در حال پيگيري تملک زمين براي احداث پارک سوار در خيابان 
خيام، ميدان جمهوري، ميدان آزادي و انقالب است. 

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري اصفهان با اشاره به بافت تاريخي شهر و معابر 
کم عرض اين ش��هر افزود: بافت تاريخي ش��هر از يک سو و توسعه خودرو در سطح 
اصفهان از سوي ديگر امكان افزايش پارکينگ را با محدوديت روبرو کرده است. نوريان 
اضافه کرد: بر اس��اس برنامه پنج ساله ش��هر نيز 15 هزار فضاي پارک در شهر اصفهان 
ايجاد مي شود. وي با اشاره به توسعه پارک هاي حاشيه اي گفت: متاسفانه برخي تصور 
مي کنند که پارک هاي حاشيه اي و يا پارکينگ ها اختصاصي است و از صبح تا شب ماشين 

خود را پارک مي نمايند.

تجهیزات زمستاني به همراه داشته باشید
زاینده رود

به دنبال بارش برف زودهنگام پاييزي در شهرستان فريدن 
فرمانده انتظامي اين شهرس��تان گفت: اين فرماندهي از تردد 
خودروهاي فاقد تجهيزات زمستاني در محورهاي مواصالتي 

جلوگيري خواهد کرد.
  سرهنگ حسين دشتي افزود: با توجه به شرايط جوي خاص 
جاده ها و يخبندان مناطق کوهستاني حتي المقدور از سفرهاي 

غيرضروري خودداري و در صورت تردد در جاده ها با سرعت کمتري رانندگي کرده و زمان 
بيشتري را براي سفرتان در نظر بگيريد. 

اي��ن مقام مس��ئول گفت: ب��ا توجه به ب��ارش زودهنگام ب��اران و برف زمس��تاني 
مأم��وران پلي��س راه دامن��ه با حضور در گردنه ه��اي برف گير و نق��اط حادثه خيز 
اين شهرس��تان از تردد خودروهاي فاقد تجهيزات زمستاني جلوگيري خواهند کرد. 
س��رهنگ دش��تي بيان داشت: بستن زنجير چرخ با اس��تفاده از الستيک يخ شكن و 
همراه داش��تن لوازم و تجهيزات زمس��تاني براي رانندگان الزامي است و الزم است 
 رانندگان قبل از حرکت ضمن س��وخت گيري کامل جعبه کمک هاي اوليه به همراه 

داشته باشند. 

تلنگر

حوادث

اما و اگرهای خانه های مجردی؛

در حیاط خلوت كالنشهرها چه مي گذرد؟

 الدن سلطانی

انواري  در حاشيه همايش ملي زنان سرپرست خانوار 
تصريح کرد: امروز شاهد آن هستيم که پولهای کالن 
بدون هدف و به نام زنان بی سرپرست هرز می رود و 
هيچ نظارتی نيست چرا که موازی کاری دستگا ه ها و 
نگرش های محدود و عدم وجود برنامه تعريف شده 

برای مهارت آموزی اين زنان وجود ندارد.

وي با تاکيد به اين که همه قوا بايد برای بحران زنان 
بی سرپرست لباس جهادی بپوشند افزود: وضعيت 
زندگی اين زنان شايسته  ايران نيست. وي خاطرنشان 
زنان  چندم   اولويت  در  اقتصادی،  مسايل  کرد: 
سرپرست خانوار است. ما آسيب ها را رصد نكرديم. 
حاشيه هاي شهرها را نديديم. از فسادها چشم پوشی 
کرديم. سرپرست کميته امداد اظهار داشت:  اين همه 
هزينه می شود برای رفع معلول در حالی که علت ها 

بر سر جای خود استوارند. چرا ما نبايد قبح ازدواج 
از  بخشی  تا  بشكنيم  را  بی سرپرست  زنان  مجدد 
مشكالت شان حل شود. چرا حمايت  های حقوقی و 

قضائی کم است. 
 گفتني است: ساالنه بيش از 60 هزار نفر به آمار زنان 
سرپرست خانوار افزوده می شود که در حال حاضر 
اين افراد و خانواده هايشان بيش از سه و نيم ميليون 
نفر هستند. بررسی ها نشان می دهد: رشد خانوارهای 

دارای سرپرست مرد در 10 سال گذشته 38 درصد و 
خانواده های دارای سرپرست زن 58 درصد افزايش 
داشته است. طبق مطالعات از سال 1335 تا 1375، 
تعداد زنان سرپرست خانوار کاهش يافت ولي بر طبق 
آمار،  از سال 75 تا 85 و به خصوص در سال 85 ميزان 
مردان سرپرست خانوار 90 درصد و زنان سرپرست 
خانوار کمتر از 10 درصد بوده است. کاظمي پور، 
پژوهش هاي  و  مطالعات  مرکز  پژوهشي  معاون 
جمعيتي آسيا و اقيانوسيه نيز در اين باره مي گويد: با 
توجه به آمارها، هر چه از سمت غرب به شرق کشور 
حرکت کنيم، تعداد زنان سرپرست خانوار افزايش 
يافته و اين آمار نشان مي دهد که افزايش اين روند 

شايد ريشه فرهنگي و قوميتي داشته باشد.

ثبت6 درصدي طالق
ايمنا: در مهر ماه سال جاری تعداد 12 هزار و 413 طالق 
در کشور به ثبت رسيد که شش درصد از آنها به استان 

اصفهان اختصاص داشت.
مديرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در مهر ماه 
ثبت شده در کشور و  تعداد طالق های  سال جاری 
استان اصفهان به ترتيب 12 هزار و 413 و 738 رويداد 
بوده است که بر اساس اين آمار، شش درصد طالق های 

کشور در استان اصفهان به ثبت رسيده است.
محمود علی پور افزود: در مهر ماه امسال تعداد 78 هزار 
و 645 ازدواج در کشور صورت گرفت که سهم استان 
اصفهان از اين ميزان چهار هزار و 323 مورد بوده است. 

مدرك به شرط آموزش حضوري
زاینده رود

دريافت  شرط  گفت:  وپرورش  آموزش  وزير 
مدرک پيش دانشگاهی آموزش حضوری است.

چندي پيش مطرح شد خانواده های دانش آموزان برای 
پيش دانشگاهی غيرحضوری مبالغي پرداخت کرده اند 
وجود  اين  با  شد.  اعالم  غيرقانونی  موضوع  اين  اما 
خانواده ها اين مبالغ را پس نگرفتند. حاجي بابايي در 
اينباره تصريح کرد: قانون آموزش وپرورش اول مهر 
اعالم شد. اما برخی از آموزشگاه های خاص، واقعيت را 
به دانش آموزان نگفتند و فكر می کردند که يک ماهه کار 
را مانند سابق درست می کنند، در حالی که دانش آموزان 
بايد در مدرسه درس بخوانند. وي درباره بازپس گيری 
مبالغ پرداخت  شده نيز افزود: هم آموزش و پرورش از 
طريق شورای نظارت بر مراکز غيردولتی پيگيری می کند 
دستگاه  به  می توانند  دانش آموزان  خانواده های  هم  و 
قضايی شكايت کنند. وزير آموزش و پرورش از دستور 
رئيس جمهور به معاونت توسعه مديريت و سرمايه 
دانشجوی  استخدام چهار هزار  بررسی  برای  انسانی 
تربيت معلم خبر داد و گفت: منتظريم تا نتيجه نهايی را 

اعالم کنند تا مراحل بعدی کار را انجام دهيم.

 CNG یك جایگاه
برای 46۰ اتوبوس 

فارس: مديرعامل شرکت اتوبوس رانی اصفهان و حومه 
گفت: برای 460 دستگاه اتوبوس گاز سوز در شهر 

اصفهان تنها يک جايگاه CNG وجود دارد.
 460 حاضر  حال  در  اين که  بيان  با  روحانی  عباس 
فعال  اصفهان  شهر  در  سوز  گاز  اتوبوس  دستگاه 
هستند، اظهار داشت: برای اين حجم از اتوبوس گاز 
سوز تنها يک جايگاه عرضه سوخت CNG وجود 
دارد. وی ادامه داد: شهرداری دو زمين در قلعه شور و 
فرزانگان برای احداث جايگاه های CNG به شرکت 
پخش فرآورده های نفتی معرفی کرده تا شرکت آن را 
تجهيز کند، اما تاکنون اقدامی نشده است. مديرعامل 
شرکت اتوبوس رانی اصفهان و حومه يادآور شد: هنوز 
توافق های الزم برای قرارداد بين معاونت حمل و نقل و 
شرکت پخش فرآورده های نفتی صورت نگرفته که اين 
عدم توافق به ضرر مردم و شرکت اتوبوس رانی است.

خواستگار کینه جو به دام افتاد
زاینده رود

رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات استان 
اصفهان از دستگيري خواستگاري کينه جو که با تهيه 
تصاوير خانوادگي و ارسال آن از طريق فضاي مجازي، 
قصد اخاذي و هتک حيثيت خانواده اي را داشت خبر 

داد. 
سرهنگ ستار خسروي با بيان مطلب اظهار داشت: در 
پي شكايت يكي از شهروندان از فرد ناشناسي که قصد 
داشت با تهيه تصاوير خصوصي و خانوادگي و انتشار 
آن از طريق اينترنت از وي اخاذي و باعث آبروريزي و 
هتک حيثيت او و خانواده اش گردد موضوع در دستور 
کار مأموران پليس فتاي اصفهان قرار گرفت. وي افزود: 
با هماهنگي مقام قضايي، متهم در فضاي سايبر شناسايي 
شد. اين مقام مسئول تصريح کرد: مأموران به سرعت 
عمليات  يک  در  و  متهم  مخفيگاه  شناسايي  از  پس 
غافلگيرانه فردي به نام رضا- ط 30 ساله را دستگير و 
در بازرسي از منزل وي تعداد يک دستگاه لپ تاپ و 
يک عدد کيس رايانه که حاوي ادله الكترونيكي بود را 
کشف و ضبط کردند. وي گفت: متهم در مقابل مدارک 
الكترونيكي و تحقيقات تخصصي مأموران پليس فتا 
لب به اعتراف گشود و بيان کرد: چندين سال پيش 
از دختر 22 ساله شاکي خواستگاري کرده که با جواب 
منفي مواجه مي شود. وي در ادامه با صراحت به بزه 
انتسابي اقرار و انگيزه عمل مجرمانه خود را اخاذي و 
انتقامجويي به دليل دريافت پاسخ منفي از خانواده شاکي 

عنوان کرد. 

کشف برنج خارجي قاچاق
زاينده رود

با تالش مأموران فرماندهي انتظامي شهرستان شهرضا 
محموله اي افزون بر 55 تن برنج خارجي قاچاق در 
اين شهرستان زمين گير و توقيف شد. به نقل از مرکز 
اطالع رساني پليس سرهنگ خسرو احمدي فرمانده 
اظهار  مطلب  اين  بيان  با  انتظامي شهرستان شهرضا 
داشت: مأموران مستقر در ايست و بازرسي شهيد امامي 
اين فرماندهي حين کنترل خودروهاي عبوري به يک 
به سمت  از جنوب کشور  که  ولوو  کاميون  دستگاه 
اصفهان در حرکت بود مشكوک و آن را متوقف کردند. 
وي افزود: با توجه به اين که راننده خودرو فاقد هر گونه 
بارنامه و مدارک گمرکي جهت حمل کاالي خود بود 
کاميون با هماهنگي مقام قضايي به پارکينگ منتقل و 
اين مقام مسئول تصريح  بازرسي قرار گرفت.  مورد 
کرد: مأموران در بازرسي از کاميون مقدار 55 تن برنج 

خارجي قاچاق را کشف و ضبط کردند. 

گزارش

رئيس اداره راه و ترابری شهرس��تان کوهرنگ از رفع 12 نقطه 
حادثه ساز در اين شهرستان خبر داد.

رضا س��لطانی در نشس��ت با فرماندار اين شهرستان با هدف 
بررس��ی مش��كالت ارتباطی اين شهرس��تان، اظهار داش��ت: 
اين ط��رح با صرف اعتباری افزون ب��ر 130 ميليون تومان در 
اين شهرس��تان اجرايی شده اس��ت. وی افزود: طی سال های 
مديريت دولت نهم و دهم تنوع و فراوانی برنامه های توس��عه 
راه و راهس��ازی در اين شهرس��تان موجب توسعه محورهای 

ارتباطی اين شهرستان شده است.
س��لطانی در ادامه بر ضرورت رفع نقاط حادثه خيز در راستای 
کاه��ش آمار تصادف در اين شهرس��تان تأکي��د کرد و گفت: 
برهمين اس��اس رفع هش��ت نقطه حادثه خيز در محور دشت 
الله های واژگون، محور سه راهی شهرياری و سه نقطه محور 
نعل اشكنان به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت. رئيس 

اداره راه و تراب��ری شهرس��تان کوهرن��گ همچنين از  نصب 
ي��ک هزار و 800  عالئم راهنماي��ی و رانندگی در محورهای 
ارتباطی اين شهرس��تان خبر داد و گف��ت: اين طرح با صرف 
اعتباری افزون بر يكصد ميليون ريال صورت پذيرفته است. 

وی خاطرنش��ان کرد: ب��ا نصب اين عالئ��م اکثريت محوری 
ورودی و اصلی شهرس��تان دارای عالئم راهنمايی و رانندگی 
ش��ده اس��ت. س��لطانی با بيان اين که هم��واره در کنار اجرا و 
تكميل پروژه های راه س��ازی، ايمن سازی ش��بكه راه های اين 
شهرس��تان نيز مورد توجه بوده است، گفت: با به ثمر نشستن 
اقدام��ات دولت نهم و دهم اکنون چهارمح��ال و بختياری از 

 جمله اس��تان هايی اس��ت که ايمن ترين جاده ه��ا را در اختيار 
دارد. 

فرمان��دار شهرس��تان کوهرنگ ني��ز در ادامه اين نشس��ت بر 
ض��رورت تكميل پ��روژه راه و ترابری اين شهرس��تان تأکيد  
و خاطرنش��ان ک��رد: با توجه ب��ه اين که بخ��ش قابل توجهی 
از جمعيت کش��ور در روس��تاها س��كونت دارن��د، اهتمام به 
توسعه کالبدی و رفع نياز روس��تاها متناسب با ضرورت های 
زندگی امروز و تأمين راه و محيط مناس��ب در روستاها امری 

اجتناب ناپذير است.
س��تار خيری رفع نقاط حادث��ه خيز و تعريض جاده را اقدامی 

ضروری در راستای تامين امنيت مسافران اين محور دانست و 
گفت: بر همين اس��اس استفاده از مصالح و تكنولوژی مناسب 
اس��تحكام و زيرسازی مطلوب و س��رعت در بهره برداری در 

دستور کار قرار گرفت.
فرمان��دار شهرس��تان کوهرنگ ادامه داد: ب��ا تالش دولت نهم 
و ادام��ه دولت دهم و با نگاه ويژه ب��ه مباحث حمل و نقل و 
لزوم ساخت جاده ها برای سرمايه گذاری های صنعتی، کاهش 
س��وانح جاده ای به ويژه دوبانده ک��ردن و احداث بزرگراه در 
تم��ام محوره��ای اصلی و فرعی آغاز ش��د که اين مس��أله با 
جديت پيگيری می ش��ود. وی تصريح کرد: ايجاد راه جديد و 
استاندارد دسترس��ی به عنوان زيرساخت اصلی توسعه، سبب 
افزايش درآمد، رشد رفاه نسبی جامعه و به تبع آن رشد فكری 
و برخ��ورداری کلی جامعه از ثروت ه��ای عمومی و افزايش 

درآمد سرانه ملی نيز می شود.

جامعه شناسان بر 
این باورند که با 
توجه به هشدار 

کارشناسان مبنی بر 
افزایش انفجاری 
زندگی مجردی در 
سال های آینده، 
مسئوالن دولتی 

باید هر چه زودتر 
ستون های جامعه 
را در مقابل این 

آسیب مقاوم سازند

رئیس اداره راه و ترابری کوهرنگ خبر داد:

رفع 12 نقطه حادثه ساز 

سرپرست کمیته امداد امام خمیني )ره(؛

زندگی زنان  سرپرست خانوار شایسته ایران نیست

30درصددختران درخانه هاي مجردي زندگي مي كنند

طبق آخرین آمار سازمان ملی جوانان 3۰ درصد از دختران مجرد در پنج شهر بزرگ کشور در خانه های مجردی زندگی می کنند. بر 
طبق همین گزارش شهر بزرگ تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز پنج شهر بزرگ کشور هستند که دختران مجرد بیشماری به صورت 

مجردی و در خانه های مستقل در آنها زندگی می کنند.
دانشجویان و دختران فارغ التحصیلی که به دنبال کار به شهرهای بزرگ مراجعه کرده اند بیشترین تعداد دختران مجردی را تشکیل می دهند 

که در این شهرها سکنی گزیده اند.
اما موضوع دختران مجردی که در شهرها به تنهایی و در خانه های مستقل زندگی می کنند یکی از مواردی است که باید به صورت اساسی 

مسئوالن این امر بر روی آن نظارت داشته باشند تا کمتر شاهد معضالت این امر باشیم.
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معروف  احمد،  آل  سادات  الدين  جالل 
احمد  سيد  فرزند  احمد،  آل  جالل  به 
نصرالدين  سيد  محله  در  طالقانی  حسينی 
دنيا  به  تهران  شهر  قديمی  محله های  از 
بود.  طالقانی  آيت ا...  پسر عموی  آمد، وی 
نوعی  نوجوانی جالل در  دوران کودکی و 
از  پس  گذشت.  روحانيت  اشرافی  رفاه 
اتمام دوران دبستان، پدر جالل، سيد احمد 
در  خواندن  درس  اجازه  او  به  طالقانی، 
طالب  همواره  که  او  اما  نداد.  را  دبيرستان 
و جويای حقيقت بود به اين سادگی تسليم 

خواست پدر نشد.
در سال های آخر دبيرستان است، که جالل 
با کالم کسروی و شريعت سنگلجی، آشنا 
برای  می شود  مقدمه ای  همين  و  می شود 
پيوستن وی به حزب توده. در سال 1322 
در  و  می شود  تهران  عالی  دانشسرای  وارد 
به تحصيل می پردازد.  فارسی  ادبيات  رشته 
در 1323 به حزب توده پيوست و سه سال 
بعد در انشعابی جنجالی از آن کناره گرفت. 
نخستين مجموعه داستان خود به نام »ديد و 
بازديد« را در همين دوران منتشر کرده بود. 
او که تاثيری گسترده بر جريان روشنفكری 
دوران خود داشت، به جز نوشتن داستان به 
نگارش مقاالت اجتماعی، پژوهش های مردم 
متعددی  ترجمه های  و  سفرنامه ها  شناسی، 
نيز پرداخت. شايد مهم ترين ويژگی ادبی آل 
احمد نثر او بود. نثری فشرده و موجز و در 
عين حال عصبی و پرخاشگر، که نمونه های 
خوب آن را در سفرنامه های او مثل »خسی 
در ميقات« و يا داستان - زندگی نامه »سنگی 

بر گوری« می توان ديد.
نام  به  خود  کتاب  دومين   1326 سال  در 
می کند  چاپ  را  می بريم«  که  رنجی  »از 
در  مبارزاتش  قصه های شكست  که حاوی 

حزب  از  وی  انشعاب  است.  توده  حزب 
توده هم در همين سال اتفاق می افتد. پس 
از اين انشعاب است که برای مدتی به قول 
البته  که  سكوت  به  می شود  ناچار  خودش 
سكوت وی به معنای نپرداختن به سياست 

و بيشتر قلم زدن است.
به  تهران  اتوبوس  در   1327 در  آل احمد 
شيراز با سيمين دانشور، که او نيز دانشجوی 
دانشكده ادبيات داستان نويس و مترجم بود، 

آشنا شد و در 1329 با وی ازدواج کرد.
پدر آل احمد با ازدواج او با دانشور مخالف 
بود و در روز عقد به قم رفت و سال ها به 

خانه آنها پا نگذاشت.
با قضيه ملی شدن نفت و ظهور جبهه ملی 
به  دوباره  جالل  که  است  مصدق  دکتر  و 
و  کميته  می آورد. وی عضو  سياست روی 

يكی  –که  »نيروی سوم«  تبليغات  گرداننده 
از ارکان جبهه ملی بود– می شود. 

از  ديگری  با عده  اسفند 1331،   9 در  وی 
»نيروی سومی ها« بعد از اطالع از محاصره 
به آن جا می رود و  منزل دکتر مصدق فوراً 
او  از  دفاع  به  دکتر مصدق  منزل  مقابل  در 
را  او  جان  قصد  اشرار  می کند؛  سخن رانی 
می کنند و او زخمی می شود. در ارديبهشت 
نيروی  رهبران  با  اختالف  علت  به   1332
سومی ها از آن ها هم کناره می گيرد. دو کار 
و  ژيد  از شوروی«  »بازگشت  ترجمه وی، 
به همين  مربوط  آلوده« سارتر،  »دست های 
مرداد،   28 کودتای  از  پس  است.  سال ها 
که ضربه سنگينی بر پيكر آزادی خواهان و 
مبارزين با استبداد بود، آل احمد نيز دچار 
سال ها  اين  در  گرديد.  شديدی  افسردگی 

وی کتاب خود را تحت عنوان »سرگذشت 
کندوها« به چاپ می رساند.

جالل به يک دوره سكوت می رود و او به 
دور از تمام هياهوهای سياسی سعی به از نو 
شناختن خود می کند. »... فرصتی بود برای 

به جد در خويشتن نگريستن و به جستجوی 
علت آن شكست ها به پيرامون خويش دقيق 
به دور مملكت. و حاصلش  شدن. و سفر 
اورازان، تات نشين های بلوک زهرا و جزيره 
خارک...« که البته »مدير مدرسه« هم مربوط 
به همين سال ها است. وی در سال 1342 
به اتفاق علی اکبر کنی پور برای سفر حج به 

مكه رفت. 
وی در 18 شهريور 1348 در سن چهل و 
درگذشت.  گيالن  اسالم  در  سالگی  شش 
جنازه وی  آل احمد،  نابهنگام  مرگ  از  پس 
به سرعت تشييع و دفن شد که باعث ايجاد 
باوری درباره سر به نيست شدن او توسط 
دانشور  سيمين  وی،  همسر  شد.  ساواک 
ولی  کرده است  تكذيب  را  شايعات  اين 
ساواک  که  است  معتقد  احمد  آل  شمس 
او را به قتل رسانده اند و شرح مفصلی در 
 اين باره در کتاب از چشم برادر بيان کرده

 است.
جالل آل احمد در وصيت نامه خود آورده 
سالن  اولين  اختيار  در  را  او  که جسد  بود 
آنجا  از  قرار دهند ولی  دانشجويان  تشريح 
او  پيكر  نبود،  شرع  مطابق  وی  وصيت  که 
بيمارستان  جنب  فيروزآبادی  مسجد  در 
فيروزآبادی شهر ری به امانت گذاشته شد 
تا بعدها مقبره ای در شأن او ايجاد شود و 

اين کار هيچگاه صورت نگرفت.
ارزيابی  زمين،  نفرين  داستان،  پنج  آثار   
زدگی،  غرب  گوری،  بر  سنگی  شتاب زده، 
نون والقلم، سرگذشت کندوها، زن زيادی، 
تار، در خدمت و خيانت روشنفكران،  سه 
يک  مكالمات،  عزراييل،  واليت  به  سفر 
در  بود،  نيما چشم جالل  چاله،  دو  و  چاه 
خدمتيم، اسرائيل، عامل امپرياليسم از جمله 

ديگر آثار معروف اين مرد بود.
 از جمله سفرنامه های معروف جالل آل احمد
نشين های  تات  ورازان 1333،  به  توان  می 
يتيم  دٌر  زهرا 1337، جزيره خارک،  بلوک 
ميقات  در  خسی   ،1339 فارس  خليج 
چاپ  عزرائيل  واليت  به  سفر   ،1345
و  آمريكا  سفر   ،1369 روس  سفر   ،1363
اشاره اند،  نشده  اروپا که هنوز چاپ   سفر 

کرد.

اصفهان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مديرکل 
گفت: گاهی از خودم بدم می آيد که 20 سال است 
که اين مشكالت را شنيده ام اما هنوز در زمينه فرهنگ 

سامان دهی نشده است.
سيد عليرضا حسينی در همايش تجليل از خادمان 
فرهنگی  مجتمع  در  که  اصفهان  مكتوب  فرهنگ 
نيازهای  اگر  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  فرشچيان 
فرهنگی در حوزه های مختلف جامعه نباشد، جوانان 

و کودکان دچار مشكالتی می شوند.
وی با اشاره به اين که نياز فرهنگی يک نياز اساسی 
است، تاکيد کرد: در نگاه برخی از برنامه ريزان حوزه 

فرهنگ يک حوزه تفننی محسوب می شود و در آن 
حدی که بايد به آن پرداخت، اهميت داده نمی شود. 
مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در ادامه 
اين مطلب افزود: به آن اندازه ايی که حوزه اقتصاد و 
نيازهای ضروری مردم در اصل کار برنامه ريزان قرار 

دارد، به حوزه فرهنگ توجهی نمی شود.
همانند  کالنشهری  در  که  اين  به  اشاره  با  حسينی 
اصفهان نبود نمايشگاهی دائمی و ساالنه يک مشكل 
مشكالت  اين  بررسی  با  بايد  کرد:  تصريح  است، 
مكان  يک  کردن  برپا  برای  را  ويژه ايی  راهكارهای 
دائمی برای نمايشگاه کتاب در استان پيدا کرد. وی 

با ادامه اين مطلب که يكی ديگر از مشكالت استان 
اصفهان در زمينه توزيع کتاب است، اضافه کرد: بايد 
شبكه های تعاملی شديدی در کشور ما ايجاد شود تا 
ناشران کتاب هايشان در انبارها نمانده، و به سر منزل 

مقصود برسد.
مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره 
به صحبت حجت االسالم قرائتی که در هر شهری 
که تعداد کتاب فروشی ها بيشتر از ساندويچ فروشی ها 
باشد، آن شهر فرهنگی است، اظهار داشت: در زمان 
حاضر کتاب فروشی های ما با اجاره دادن مغازه خود 
امرار معاش می کنند، بايد ديد االن در دنيا پيرامون اين 

موضوع چگونه برخورد کرده اند.
وی ادامه داد: با يک نگاه فرهنگی و نه صرف نگاه 
اقتصادی برخی از مشكالتی مانند چاپخانه ها و توزيع 
و انتشارات و مسائل مربوط به مقوله فرهنگی کتاب 

قابل حل شود.
حسينی با اشاره به اين که گاهی از خودم بدم می آيد که 
20 سال است که اين مشكالت را شنيده ام اما هنوز نيز 
به سامان نرسيده است، گفت: برخی از اين مشكالت 
بايد در سطح استان، يا وزراتخانه و برخی در سطح 
مجلس رفع شود و به سمت و سويی که حوزه فرهنگ 

جزو اولويت های کشوری قرار دارد، پيش رود.

نقد فیلم

خبر

 اجرای تئاتر دلنمای
 امام رضا )ع( در تاالر هنر

به همت گروه هنری عرشيان تئاتر دلنمای امام رضا 
)ع( در تاالر هنر به روی صحنه خواهد رفت.

تئاتر دلنمای امام رضا )ع( به نويسندگی و کارگردانی 
عرشيا شفعيون، روايتگر هشت موقعيت زائرين در 

حرم مطهر امام هشتم )ع( می باشد.
اين نمايش که به صورت حرکات فرم و همراه با 
اجرای همخوانی و موسيقی می باشد از يكم  لغايت 
چهارم آذرماه به مدت چهار روز، ساعت 19 در سالن 

اصلی تاالر هنر به اجرا در خواهد آمد.

راه اندازی شبکه تلویزیونی 
بسیج در اصفهان 

گفت:  اصفهان  استان  هنرمندان  بسيج  رئيس  ايرنا: 
شبكه تلويزيونی بسيج در سال جاری در اين استان 

راه اندازی خواهد شد.
استان  در  شبكه  اين  افزود:  جمشيديان  هوشنگ 
اصفهان در هر روز يک ساعت برنامه خواهد داشت. 
وی با بيان اين که بيست و پنجمين و آخرين کانون 
بسيج هنرمندان استان در شهرستان نجف آباد افتتاح 
شد، گفت: بسيج هنرمندان اصفهان فعاليت بسياری 
در زمينه توليد کارهای هنری در دو سال اخير داشته 
است. جمشيديان با اشاره به اين که بسيج هنرمندان 
فعاليت رسمی خود را از سال 86 شروع کرد، افزود: 
از بهمن ماه سال جاری  اولين دانشكده هنر بسيج 
آغاز  در کشور  دانشجو  پذيرش  با  را  فعاليت خود 
خواهد کرد. وی ابراز اميدواری کرد: يكی از دانشكده 

های هنر بسيج در استان اصفهان افتتاح شود.

 تصویربرداری تله فیلم
»تیك تاك« به نیمه رسید

به  تاک«  »تيک  تلويزيونی  فيلم  تصويربرداری 
کارگردانی »سيدمحسن ميرحسينی« به نيمه رسيد.

سيدمحسن  کارگردانی  به  تاک«  »تيک  فيلم  تله 
که  سهرابی زاده  جمشيد  تهيه کنندگی  و  ميرحسينی 
تصويربرداری  با  کليد  خورد  مراغه  در  پيش  هفته 
مكان های  از جمله  مراغه  لوکيشن های مختلف  در 
تاريخی چون شفانوش، رصدخانه اين شهر و... به 
حديث  رادش،  نصراله  شكرابی،  رامبد  رسيد.  نيمه 
پرستو  اسكويی،  رابعه  جعفرزاده،  مينا  فوالدوند، 
صالحی، رونيا حاجی يوسفی، شهال مداحی، افشين 
زعيم،  مجتبی باحشمت، حسام بيگلو، فاطمه سليمانی، 
حسن مالمير، فاطمه شيخی و... در اين تله فيلم بازی 
دارند. تيک تاک قصه عاشق شدن فرشيد است. او با 
شرط و شروط دختر مورد عالقه اش دچار دردسر 

بزرگی می شود.

 لوافی
گمگشته را کلید می زند

فارس: فيلم سينمايی »گمگشته« به کارگردانی رامتين 
لوافی دی ماه کليد می  خورد.

ساخت  درخصوص  سينما  کارگردان  لوافی  رامتين 
فيلم سينمايی »گمگشته« گفت: منتظر دريافت پروانه 
ساخت بوديم که با توجه دريافت پروانه پيش توليد کار 
را آغاز می کنيم. وی افزود: طبق برنامه ريزی تصميم 
به  گمگشته  بزنيم.  کليد  دی ماه  را  گمگشته  داريم 
تهيه کنندگی سيامک پورشريف و موسسه رسانه های 
تصويری و کارگردانی رامتين لوافی پور )اجتماعی( 
پروانه ساخت دريافت کرده است. فيلمنامه اين فيلم 

را »محمدرضا گوهری« نوشته است.

فرهنگ و هنر

جالل آل احمد در 
وصیت نامه خود 

آورده بود که جسد 
او را در اختیار 

اولین سالن تشریح 
دانشجویان قرار 
دهند ولی از آنجا 

که وصیت وی مطابق 
شرع نبود، پیكر او در 

مسجد فیروزآبادی 
جنب بیمارستان 

فیروزآبادی شهر ری 
به امانت گذاشته 

شد تا بعدها مقبره ای 
در شأن او ایجاد شود 

و این کار هیچگاه 
صورت نگرفت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

2۰ سال گوشم حرف های تکراری شنیده است، فرهنگ باز هم سامان نیافت

جایزه جالل آل احمد
جایزه ادبی جالل آل احمد یك جایزه ادبی دولتی است که به  منظور معرفی آثار برگزیده 
ادبیات داستانی در ایران پایه گذاری شده است. این جایزه به نام جالل آل احمد نویسنده 
ایرانی نام گذاری شده است و با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی در سال 1387 
نخستین دوره خود را در سال روز تولد آل احمد آغاز کرد. مؤسسه خانه کتاب قرار 
است در آذر ماه هر سال مقارن با تولد جالل آل احمد جشنواره جایزه ادبی جالل آل 
احمد را برگزار کند. هدف از اهدای جایزه، »ارتقای زبان و ادبیات ملی- دینی« از رهگذر 

بزرگداشت پدید آورندگان آثار برجسته، بدیع و پیشرو است.

امروز، روز تولد جالل است؛

 اسطـوره  ای
كه دیگـر تکرار 

نشـد

مزایده 
8/658 اجرای احكام ش��عبه 13 دادگاه حقوقی اصفهان در اجرای مفاد اجرائيه 
پرونده کالسه 69/90ج/13 له آقای نعمت علی نادری عليه شرکت خانه عمران 
زاينده رود به آدرس زيار – روس��تای برس��يان – جاده هرند – دو کيلومتر بعد 
از روس��تای برس��يان – سمت راست جاده – ش��رکت خانه عمران زاينده رود 
)راه س��ازی( مبن��ی بر مطالبه مبل��غ 18/898/157 ريال بابت اصل خواس��ته و 
مبل��غ 80/000 ريال بابت حق الدرج در روزنام��ه جمعًا به مبلغ 18/978/157 
 ري��ال و مبل��غ 100/000 ري��ال بابت نيم عش��ر دولت��ی در نظر دارد جلس��ه 
مزايده ای روز پنجشنبه مورخ 90/9/17 از ساعت 9 تا 10 صبح واقع در اصفهان 
– خيابان نيكبخت – دادگستری کل – طبقه سوم – اتاق 358 به منظور فروش 
دو جفت الس��تيک پيروزی 24×12، 18 اليه P.R از نوع پارس طاير. با توجه 
 به نوع و س��ايز الستيک ها و در نظر گرفتن قيمت اينگونه الستيک ها در بازار 
 عب��ارت اس��ت از هر جفت مبلغ شش��صد و بيس��ت و پنج ه��زار تومان يعنی
قيمت 4 حلقه الستيک جمعا به مبلغ 12/500/000 ريال ارزيابی گرديده است 
 و نظريه کارشناسی مصون از اعتراض طرفين واقع گرديده است برگزار نمايد. 
طالبي��ن خريد می توانند 5 روز قبل از مزايده به نش��انی ش��رکت خانه عمران 
زاينده رود، داخل انبار ش��رکت مراجع��ه و بازديد و با توديع 10 درصد قيمت 
 پايه کارشناس��ی در جلس��ه مزايده ش��رکت نمايند. پيش��نهاد دهن��ده باالترين

قيم��ت برن��ده مزاي��ده خواهد ب��ود. هزين��ه های اجراي��ی بر عه��ده محكوم 
 علي��ه م��ی باش��د. م ال��ف: 13112 مدي��ر اج��رای اح��كام ش��عبه 13 دادگاه 

حقوقی اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگي
8/659 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 90-874 خواه��ان پروي��ن گ��ودرزي 
 دادخواس��تي مبني بر مطالبه وجه به طرفيت عليرضا رجايي تقديم نموده است. 
 3 س��اعت   90/10/11 م��ورخ  يكش��نبه  روز  ب��راي  رس��يدگي  وق��ت 
عص��ر تعيي��ن گردي��ده، ب��ا توج��ه ب��ه مجه��ول الم��كان ب��ودن خوان��ده 
خوان��ده  ت��ا  منتش��ر  جراي��د  در  مرات��ب  خواه��ان  تقاض��اي   حس��ب 
قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم کاشاني جنب بيمه ايران- 
مجتمع ش��ماره 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 ش��ود. م الف/ 13133 مدير دفتر شعبه 20 حقوقي مجتمع شماره يک 
شوراي حل اختالف اصفهان

 
حصر وراثت

8/660 خانم فاطمه وحيد دس��تجردي داراي شناس��نامه ش��ماره 133 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 3960/90 ح/ 10 از اين شورا درخواست گواهي حصر 
وراث��ت نم��وده و چنين توضي��ح داده که ش��ادروان زهرا ظهيري دس��تجردي 
بشناس��نامه 28 در تاريخ 1382/3/11 اقامت��گاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: ش��ش پسر و دو دختر به شرح 
ذيل: 1- علي وحيد دس��تجردي به ش ش 1666 فرزند متوفي، 2- ابوالقاس��م 
وحي��د دس��تجردي ش ش 43 فرزند متوفي، 3- نعمت اله وحيد دس��تجردي 
ش ش 44 فرزن��د متوف��ي، 4- حس��ين وحي��د دس��تجردي ش ش 3 فرزند 
متوف��ي، 5- محمود وحيد دس��تجردي ش ش 125 فرزن��د متوفي، 6- احمد 
وحي��د دس��تجردي ش ش 67 دختر متوفي، 7- صديقه وحيد دس��تجردي ش 
ش 126 فرزن��د متوف��ي، 8- فاطم��ه وحي��د دس��تجردي ش ش 6133 فرزند 
متوف��ي و الغي��ر. اينک ب��ا انجام تش��ريفات مقدمات��ي درخواس��ت مزبور را 
يكمرتب��ه آگهي مي نمايد تا هر کس��ي اعتراضي دارد و ي��ا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باش��د از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي 
 ص��ادر خواهد ش��د. م الف/ 13177 رئيس ش��عبه دهم حقوقي ش��وراي حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
8/661 در خصوص پرونده کالسه 90-837 خواهان مهدی کريمی دادخواستي 
مبني بر مطالبه به طرفيت محس��ن ش��يريان تقديم نموده است. وقت رسيدگي 
براي مورخ 90/10/3 ساعت 4 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل 
از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م کاش��اني جنب بيمه 
ايران- مجتمع ش��ماره 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 ش��ود. مدير دفتر شعبه 26 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
8/662 در خصوص پرونده کالسه 1523/90 خواهان آقاي محمود حسن خاني 
مطلق دادخواس��تي مبني بر مطالبه وجه به طرفيت آقاي قربانعلي قرباني تقديم 
نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز چهارش��نبه مورخ 90/10/14 ساعت 
8/30 صب��ح تعيين گرديده، ب��ا توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب 
تقاض��اي خواه��ان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي 
به اين ش��عبه واقع در اول خيابان آتش��گاه روبروي پمپ بنزين اول ساختمان 
ش��ماره 2 ش��ورا مراجعه و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. 
در ص��ورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلق��ي و تصميم مقتضي 
 اتخ��اذ مي ش��ود. مدير دفت��ر ش��عبه 14 حقوقي مجتمع ش��ماره دو ش��وراي 

حل اختالف اصفهان
 

مزایده
8/663 شماره: 880608 مدني اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اردستان 
در نظر داردي در اجراي مفاد اجرائيه در پرونده کالسه 900346880608 مدني 
که به موجب آن ورثه مرحوم حس��ين رحمت��ي زاده فرزند مهدي محكومند به 
پرداخت 348/396/947 ريال به عنوان اصل خواس��ته بانضمام هزينه دادرسي 
و خس��ارت تأخي��ر تأديه در ح��ق محكوم له خانم مهناز حاج حس��يني فرزند 
عبدالوهاب و پرداخت 17/419/847 ريال به عنوان هزينه اجرا در حق صندوق 
دول��ت. با توجه ب��ه اينكه محكوم عليه��م طوعًا درصدد اج��راي مفاد اجرائيه 
برنيامده اس��ت فلذا پالک ثبتي به ش��ماره 109 اصلي را به شرح ذيل از طريق 
12 مشاع از 576 سهم  3

2 2 سهم از 
27
22 مزايده به فروش مي رساند: تمامي 

شش��دانگ مزرعه ناقلين به پالک ثبتي 109 اصلي دهس��تان سفلي بخش هفده 
ثبت اصفهان که ش��امل دو قطعه باغ نيمه خش��ک و دو رشته قنات با دبي 2 تا 
 12 3

2  3 ليت��ر در ثانيه و دو باب منزل مس��كوني مي باش��د که ارزش تمامي 
2 م��ورد به مزاي��ده مبلغ 

27
22 ب��ه مبل��غ 62 ميلي��ون تومان مي باش��د. ارزش 

137/777/780 ريال مي باشد متقاضيان خريد مي توانند در روز مزايده در جلسه 
 مزاي��ده حضور يافته و تا پنج روز قبل از تاريخ مزايده ملک را که آگهي ش��ده 
مالحظ��ه نمايند. ملک فوق به ش��خصي واگذار مي گردد که باالترين پيش��نهاد 
را ارائ��ه نماي��د برن��ده مزايده باي��د 10 درصد به��ا را في المجل��س به عنوان 
 س��پرده به قس��مت اجرا تس��ليم نمايد و مابقي ان را ظرف مهل��ت يک ماه از 

تاري��خ مزايده پرداخت نماي��د و در صورتي که مابقي بهاي ام��وال را نپردازد 
 س��پرده او پس از کس��ر هزين��ه مزايده به نف��ع دولت ضبط مي گ��ردد. تاريخ 
مزاي��ده:  پن��ج ش��نبه س��اعت 9 صب��ح، م��كان  مزاي��ده: 1390/9/17 روز 
م  اردس��تان.  شهرس��تان  دادگس��تري  مدن��ي  اح��كام  اج��راي  واح��د 
دادگس��تري مدن��ي  اح��كام  اج��راي  مدي��ر  پ��ور-  فتاري��ان   246  ال��ف/ 

شهرستان اردستان

تغییرات
8/666 شماره: 9400 آگهي تغيير مرکز اصلي شرکت کيميا آزما سالمت انديش به 
شماره 789 و شناسه ملي 10980198272. به استناد صورتجلسه هيئت مديره و 
مجمع عمومي مورخ 1390/8/12 شرکت کيميا آزما سالمت انديش مقرر گرديده 
مرکز اصلي شرکت از اردستان: خ شريعتي، کوچه شفا، ميدان پيرمرتضي، پالک 
40 کدپستي 54831-83819 به تهران: خ فاطمي غربي، خ سين دخت شمالي، 
کوچه شهيد اکبر فتاح الجنان، پالک 2، طبقه 5 جنوبي کدپستي 1411933861 
 تغيير يابد و ماده 4 اساسنامه اصالح گرديد. م الف/ 253 فدائي- رئيس اداره ثبت

اسناد و امالک اردستان

ابالغ
8/667 در خصوص پرونده کالس��ه 1242/90 خواهان افس��انه کيانی با وکالت 
اکرم بهش��تی دادخواستی مبنی بر مطالبه امور معوقه 4 ماه معادل 12/000/000 
ري��ال – مطالبه اجرت المث��ل 6/000/000 ريال – مطالب��ه قبوض آب و برق 
 60/000 ري��ال و تلف��ن 145/000 ري��ال بانضمام مطلق خس��ارات دادرس��ی 
و ح��ق الوکاله وکيل به طرفيت علی مومنی فرزند محمود تقديم نموده اس��ت. 
وقت رس��يدگی برای روز پنجش��نبه مورخ 90/10/8 ساعت 8:30 صبح تعيين 
گردي��ده، ب��ا توجه به مجهول الم��كان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
 مرات��ب در جراي��د منتش��ر، تا خوان��ده قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه 
واقع در خيابان محتش��م کاش��انی – جن��ب بيمه ايران – مجتمع ش��ماره يک 
اصفه��ان مراجع��ه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخ��ذ نمايد. در 
 صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 
می ش��ود. م الف: 13269 مدير دفتر ش��عبه 45 حقوقی ش��ورای حل اختالف 

اصفهان 



6Wednesday 23 November 2011  چهارشنبه 2 آذر1390/ 26 ذی الحجه 1432/ شماره 669                     

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

شهرزاد باباعلی پور 

گذشت   که  ای  هفته  جمعه  يعنی  نوامبر،  چهاردهم 
است  انسولين  کاشف  بانتينگ  فردريک  تولد  سالگرد 
بين المللي  بنياد  همكاري  1991با  سال  در  بار  اولين  و 
)IDF(  و سازمان جهاني بهداشت )WHO(  اين روز 
از  هدف  شد.  نامگذاري  ديابت  جهاني  روز  عنوان  به 
نامگذاري چنين روزي افزايش آگاهي عمومي در ارتباط 
با علل، عوارض، پيشگيري و درمان اين پديده روزافزون 
است. مجمع عمومي سازمان ملل در 20 دسامبر 2006 
با  تصويب قطعنامه برجسته و منحصر به فرد، ديابت را 
يک بيماري مزمن و ناتوان کننده با هزينه هاي هنگفت 
معرفي کرد که خانواده ها، دولت ها و کل جهان با آن 

مواجه است. 
جهاني  روز  تصويب  اعالم  براي  بدانيد  است  خوب 
ديابت  از سوي سازمان ملل و نيز براي تأکيد بر مبارزه 
براي پيشگيري از ديابت، استفاده از يک دايره به عنوان 
نشان »همه با هم براي ديابت«، تصويب  شد.  دايره يک 
نمادِ ساده است که به راحتي مي توان آن را پذيرفت و 

استفاده کرد. 
سالمتي  و  زندگي  نش�انه  دايره،  ها  فرهنگ   ِ تمام  در 

است و معني اين نماد نيز اين است که فشارهاي 
نتيجه مثبت دارد. رنگ  سخت و شديد، 

همه  که  است  آسمان  تجسم  آبي، 
کند  مي  متحد  را  ها  ملت 

ملل  سازمان  پرچم  )رنگ 
نيز آبي است(. دايره آبي 

اتحاد  نشان  ديابت، 
مبارزه  براي  جهاني 

عليه ديابت است.
آن  مهم   نكته 
در  که  است 
حاضر،  حال 
 246 از  بيش 
ميليون نفر در 
مبتال  جهان 
ديابت  به 

و  هستند 

صورت  مناسبي  اقدام  آن،  با  مبارزه  براي  متاسفانه 
افزايش  شاهد  بعد  نسل  دليل،  همين  به  و  نمي گيرد 
عده مبتاليان به ديابت خواهد بود، رقمي بيش از 380 
ميليون نفر! طبق آمارهاي موجود بيش از  70 ميليون نفر 
به ديابت در سه کشور چين، هندوستان  مبتال  افراد  از 
همه گيري  از  نيز  کودکان  کنند.  مي  زندگي  آمريكا  و 
به  ناتوان کننده و مرگبار آن   جهاني ديابت و عوارض 
دور نمانده اند. شيوع ديابت نوع يک با ميزان سه درصد 
در سال در کودکان و نوجوان در حال افزايش است و 
 اين ميزان در کودکان قبل از سن مدرسه به پنج درصد
مي رسد. تخمين زده مي شود که 700 هزار کودک زير 15 
سال در هر سال )200 کودک در هر روز( به ديابت مبتال 
بزرگساالن  بيماري  زماني  که  نيز   2 نوع  ديابت  شوند. 
محسوب مي شد، امروز با ميزان هشداردهنده اي در ميان 

کودکان و نوجوانان در حال گسترش است.
ايران،  ديابت  انجمن  براعالم  بنا  که  حاليست  در  اين 
در هر10 ثانيه در جهان، يک نفر به دليل ديابت فوت 
مي کند و دو نفر نيز به ديابت مبتال مي شوند. هر سال 
 هفت ميليون نفر در جهان به جمعيت ديابتي ها افزوده
مي شود. به طوري که نسل بعدي 350 ميليون نفر ديابتي 
را در خود جاي خواهد داد. به خصوص در قاره آسيا، 
در سال 2025، 80 درصد مبتاليان به ديابت متعلق به 
کشورهايي هستند که وضع اقتصادي متوسط رو به پايين 

دارند.
 رشد فزاينده اين بيماري در ايران به علت روش ناصحيح 
زندگي کنوني و کم تحرکي و ماشيني شدن زندگي، روند 
رو به باال و چشمگيرتري از کشورهاي 
يک  براساس  دارد.  توسعه  درحال 
گذشته  سال های   که  غربالگري 
اين  انجام شده، شيوع  ايران  در 
بيماري در ميان آقايان 21/4 
 3/67 خانمها  در  و  درصد 
درصد نسبت به پنج سال 
پيش، افزايش يک درصد 
را نشان مي دهد. بيشتر 
ديابت  به  ها  ديابتي 
نوع دو مبتال هستند که 
از  نوع  اين  متخصصان 
)همه  اپيدمي  را  ديابت 

گيري( قرن ناميده اند.
برنامه  نخست  دوره 
از  ديابت  از  پيشگيري 
همكاري  با   1383 سال 
مراکز تحقيقاتي در کشور به پايان 

رسيده است.
 در دوره نخست اين برنامه که سه سال طول 
کشيد، آزمايش هاي غربالگري در همه افراد باالي 30 

سال انجام شد. 
داد حدود چهار  نشان  ها  آزمايش  اين  نتايج 
ميليون نفر در کشور دچار اختالل قند 
خون و حدود سه ميليون نفر 
مبتال  ديابت  به  نيز 

هستند.  

50 درصد بيماران دياليزي، مبتال به ديابت مي باشند.
است و  يكسان  دنيا  در همه جاي  تقريبًا   اين وضعيت 
تفاوت چنداني به لحاظ عوارض ناشي از ابتال به ديابت، 

در کشور وجود ندارد.
عمده  علل  جمله  از  توان  مي  را  ديابت  بدانيد  بايد 
سراسر  در  بدن  عضو  قطع  و  کليوي  نارسايي  نابينايي، 
بيماران  درصد   90 از  بيش  که  طوري  دانست،  جهان 
رنج عصبي  و  کليوي  چشمي،  عوارض  از   ديابتي 
علت  ترين  شايع  عنوان  به  ايران  در  ديابت  برند.  مي 

نابينايي محسوب مي شود.
آنچه باید از قند تلخ بدانید 

ديابت يک اختالل در سوخت و ساز )متابوليسم( بدن 
است که در آن يا انسولين به ميزان کافي در بدن وجود 
ندارد و يا انسولين موجود قادر نيست وظيفه خود را به 
درستي انجام دهد و در نتيجه به علت وجود مقاومت در 

برابر آن، قند خون باال مي رود.
انسولين، هورموني است که وظيفه اصلي آن کاهش قند 
خون است. زيرا، باال بودن قند خون در دراز مدت باعث 
بروز عوارض در سيستم قلب و عروق، کليه  ها، چشم و 
سلسله اعصاب مي  گردد.  به طور کلي ديابت به چهار 
گروه ديابت نوع يک، نوع 2، ديابت حاملگي و ديابت به 

علل متفرقه تقسيم  بندي مي  شود:
دیابت نوع یک؛ در ديابت نوع يک که بين 10 تا 15 
درصد موارد ديابت را تشكيل مي  دهد، توليد انسولين 
از پانكراس )لوزاالمعده( به علت از بين رفتن سلول هاي 
سازنده انسولين، متوقف مي  شود به همين خاطر افراد 
انسولين  تشخيص،  بدو  از  ديابت  نوع  اين  به  مبتال 
تامين روزانه  تزريقات  صورت  به  را  بدن  نياز   مورد 

مي کنند.
ديابت نوع يک اغلب در سنين زير 30 سال به وجود 
به طور معمول شروع پر سر  آيد. ديابت نوع يک  مي 
پرادراري،  تشنگي،  چون  عالئمي  با  و  دارد  صدايي  و 
پرنوشي، کاهش وزن، گرسنگي و خستگي شديد تظاهر 

پيدا مي  کند.
افراد  در  بيشتر  که   2 نوع  ديابت  در  2؛  نوع  دیابت 

باالي 30 سال و چاق دي�ده مي  ش�ود و بي�ن 85 ت�ا 
90 درص�د م�وارد ابتال به اين بيماري را شامل مي گردد، 
 انسولين توليد شده از پانكراس به خوبي عمل نمي  کند.
 در واقع يا پانكراس به اندازه کافي انسولين ترشح نمي  کند
و يا اين که انسولين ترشح شده به علت وجود مقاومت 
به انسولين به خصوص در افراد چاق، فاقد کارآيي الزم 

است.
دیابت حاملگي؛ ديابت حاملگي به نوعي از ديابت گفته 
مي  شود که براي اولين بار در طول حاملگي تشخيص 
داده شود. اين نوع ديابت به طور معمول گذرا است و 

بعد از دوران حاملگي بهبود مي  يابد. 
خانم هاي مبتال به ديابت حاملگي بعد در معرض خطر 

ابتال به ديابت نوع 2 هستند.
ديابت متفرقه  علل  از  متفرقه؛  علل  به   دیابت 
مي  توان به جراحي، داروها )مثل کورتيكواستروئيدها(، 
افراد  ابتالي  شانس  کرد.  اشاره  عفونت  و  تغذيه  سوء 
از  بيش  برادر،  و  خواهر  و  والدين  در  ديابت  سابقه  با 
بيم�اري اي�ن  از  خانوادگي  سابقه  که  است   افرادي 

ندارن�د.
زي�را، افزاي�ش اي�ن خط�ر، احتم�االً ب�ه انتقال بعضي از 

ژن هاي عامل بيماري مربوط مي شود.
است، حتي  نشده  پيدا  ديابت  براي  قطعي  درمان  هنوز 
افراد  به  بتا  سلولهاي  پيوند  مثل  جديدي  هاي  روش 
نيز به علت ضرورت مصرف  به ديابت نوع يک  مبتال 
داروي ضد درد پيوند به صورت مادام  العمر و عوارض 
مناسب افراد  اکثريت  براي  آنها  از  ناشي   احتمالي 

نيست.
باعث ديابت،  کنترل  اصل  پنج  رعايت  وجود  اين   با 
مي  شود تا افراد ديابتي بتوانند يک زندگي سالم با افراد 
ديابت  عوارض  پيدايش  از  و  باشند  داشته  ديابتي  غير 
جلوگيري کنند. اين پنج اصل عبارتند از: آموزش، کنترل 
روزانه، تغذيه صحيح، فعاليت جسماني و مصرف منظم 
داروها )قرص يا انسولين( در صورتي که  هر يک از اين 
پايه  ها سست باشد تعادل و در واقع کنترل ديابت بر هم 

خواهد خورد.

آیین تندرستي
خبر

روزان

با معده خود مهربان باشید 
خوددرماني عادت معمول مردم براي درمان مشكالت و 
بيماري هاي معده اي و روده اي و ناراحتي گوارشي مثل 
سوزش، سردل، سنگيني معده، سوء هاضمه، اسهال و 

دردهاي شكمي است. 
مردم تصور مي کنند اگر براي درمان اين دردها معده خود 
را از داروهاي آنتي اسيد و آنتي بيوتيک انباشته کنند، هيچ 
اتفاقي مهمي نمي افتد. برخي افراد حتي سعي مي کنند از 
داروهاي ضد اسهال قوي تر و بدون مشورت با پزشک 

براي درمان اين عالئم و ناراحتي ها استفاده کنند. 
همچنين متخصصان گوارش تاکيد دارند که در شرايط 
اورژانس موارد خاص، استفاده از آنتي اسيد ها، بالمانع 
است اما به هيچوجه درست نيست و مي تواند مشكل 

ساز شود. 
با توجه به مطالب فوق، متخصصان گوارش دو نكته 
مهم را در موارد مواجهه با مشكالت گوارشي توصيه 

مي کنند: 
نخست اين که تشخيص نياز به مصرف آنتي بيوتيک را 
به عهده پزشک بگذاريد و دوم اين که  از عوارض آنتي 

اسيد ها آگاه شويد. 

بعد از غذا پروتئین بخورید
 

براساس نتايج يک مطالعه جديد، مصرف مواد پروتئيني 
و نخوردن شكر کمک مي کند که پس از صرف غذا 
احساس خواب آلودگي نكنيم و وزن مناسب داشته 

باشيم. 
نتايج اين مطالعه که در دانشگاه کمبريج صورت گرفت، 
نشان مي دهد که مصرف مواد پروتئيني و نخوردن شكر 
هورمون هاي ارکسين را وادار مي سازد سيگنال هايي را 
 بفرستند که باعث کم خوابي و سوزاندن انرژي بيشتر 

مي شود. 
هورمون هاي ارکسين در غده هيپوتاالموس تعادل انرژي 
در بدن را تنظيم و باعث مي شود فرد کمتر احساس 
 خواب آلودگي کند و کمبود آن نيز باعث افزايش وزن و 

خواب آلودگي فرد مي شود. 
به گفته »دنيس برداکو« محقق ارشد اين مطالعه، مطالعاتي 
که پيش از اين صورت گرفته نشان مي دهد که مصرف 
گلوکز فعاليت هورمون هاي ارکسين را متوقف مي کند و 

باعث خواب آلودگي پس از صرف غذا مي شود. 
اين محققان دريافتند که مصرف آمينواسيدها مانع از آن 
مي شود که گلوکز فعاليت هورمون هاي ارکسين را مختل 

کند. 
به نقل از روزنامه ايندين اکسپرس، اين مطالعه نشان 
خواب  احساس  آمدن  وجود  به  از  پروتئين  مي دهد 
ايجاد  کربوهيدرات  يا  شكر  مصرف  با  که  آلودگي 

مي شود، جلوگيري مي کند. 

پشت میز نشینی مرگبار است 
پزشكان در يک مطالعه جديد تاکيد کردند افرادي که به 
دليل نوع شغلشان ناچار هستند مدت هاي طوالني پشت 

ميز بنشينند در معرض خطر مرگ زود رس هستند. 
مطالعه روي بيش از 200 هزار مرد و زن در دانشگاه 
سيدني نشان داده است که مردم هرچه مدت بيشتري 
از عمر خود را پشت ميز بنشينند خيلي بيشتر به مرگ 
نزديک مي شوند. اين پزشكان هشدار دادند که حتي 
ساعت ها  مرگبار  اثرات  نمي تواند  هم  کردن  ورزش  
نشستن پشت ميز را جبران کند و براي خنثي  کردن 

عوارض کشنده پشت ميز نشيني کافي نيست. 
به نوشته روزنامه سيدني مورنينگ والد، پروفسور آدريان 
بائومان، از متخصصان دانشكده بهداشت عمومي دانشگاه 
سيدني در اين باره تصريح کرد: افرادي که مشاغل با 
تحرک تر مثل باغداري، ساختمان سازي و يا پرستاري 
از بچه ها را دارند، کمتر با اين خطر مواجه مي شوند و 
به دليل فعاليت  بدني بيشتر، اغلب عمر طوالني تري نيز 

دارند. 
اين متخصصان يادآور شدند: هرچه بيشتر فعاليت  بدني 
داشته باشيد و کمتر بنشينيد، فرشته مرگ از شما دورتر 

مي شود. 
پروفسور بائومان تشريح کرد: اتفاقاتي که در اثر زياد 
نشستن رخ مي دهد اين است که هر چه بيشتر مي نشينيد، 
هر وعده غذايي که مي خوريد به قند تبديل مي شود و 
در نتيجه قند خونتان به طور دائم افزايش مي يابد. اگر 
فعاليت بدني داشته باشيد قند خون جذب عضالت و 
کبد مي شود اما اگر بي تحرک باشيد قند در جريان خون 
باقي مي ماند و در نتيجه قند خونتان در سطح بااليي نگه 

داشته مي شود. 

مراقب سینوزیت باشید 
يک فوق تخصص چشم، سينوزيت را مشكل شايع 
فصل سرما دانست که مي تواند چشم ها را نيز درگير 
کند و گفت: بروز اين مشكل با تورم شديد پلک ها، 
 اختالل در حرکت چشم، قرمزي و نيز درد چشم همراه

 است. 
محمد طاهر رجبي سينوزيت را مشكل شايع فصول 
سرد سال دانست و گفت: در صورتي که سينوزيت، 
سينوس هاي مجاور چشم و قسمت داخلي را درگير 
نمايد عفونت ناشي از سينوس مي تواند وارد چشم شده 

و عوارض شديدي ايجاد کند. 
اين فوق تخصص جراحي ترميمي چشم، همچنين 
بيماراني  زمينه  در  تحقيقاتي  طرح هاي  درمان  درباره 
با  ويژه  به  که  چشم  و  پلک ها  سوختگي  دچار  که 
اسيد دچار سوختگي شده اند، گفت: اين افراد نيازمند 
بيش  بايد  کم  دست  که  هستند  بسياري  درمان هاي 
که  بگيرند  قرار  تحت عمل جراحي  بايد  بار  از 10 
 درصد بااليي از اين بيماران نيز ديد اوليه را به دست

 نمي آورند. 
براي  قبلي  روش هاي  متاسفانه  گفت:  پايان  در  وي 
اين بيماران نتايج خوبي نداشته و هنوز هم بيماراني 
هستند که سال ها قبل دچار عارضه شده و هم اکنون 
درمان جراحي  با  آن  از  بخش هايي  بازسازي   براي 

مي شوند. 

در فصل زمستان با سرد تر شدن هوا بي شک بدن 
شما به مراقبت و رسيدگي بيشتري نياز دارد. 

در اين مطلب که به تازگي در پايگاه اينترنتي ايووري 
کپس به چاپ رسيده، هفت نكته مهم و موثر مطرح 
شده که به شما کمک خواهند کرد تا خود را در 
برابر مشكالت سخت و احتماالً آزار دهنده مرتبط با 

فصل سرد زمستان مصون نگه داريد. 
در اين مطلب تاکيد شده است: 

که  صورت  و  پوست  پاک کننده هاي  از  حتماً   �1
حاوي کرم هستند، استفاده کنيد. اين پاک کننده ها که 
براي پاک کردن آرايش و پوست صورت از آن ها  

استفاده مي کنيد اگر فاقد کرم باشند رطوبت پوست 
را در فصل سرما از بين مي برند و مشكالت پوستي 

از قبيل خشكي پوست را تشديد مي کنند. 
2� در طول روز پوست خود را مرطوب نگه داريد. 
براي اين کار مي توانيد از ماسک هاي مرطوب کننده 
صورت استفاده کنيد. همچنين سعي کنيد حتي قبل 
از اين که از حمام خارج شديد بالفاصله پس از 
از  شستيد،  صابون  و  آب  با  را  خود  بدن  که  اين 
 لوسين هاي بدن براي مرطوب کردن پوست استفاده

 کنيد. 
3� هرچند حمام آب داغ در فصل زمستان بيشتر 

خوردگي  ترک  و  خشكي  کار  اين  اما  مي چسبد، 
پوست را تشديد مي کند. بنابراين توصيه مي کنيم به 
جاي آب داغ با آب ولرم حمام کنيد و پس از دوش 
گرفتن، بالفاصله بدن خود را با حوله خشک کنيد. 

4� از مصرف محصوالت پوست و مو که حاوي 
الكل زياد هستند، پرهيز کنيد. الكل وقتي تبخير شود 
احساس خنكي و تازگي ايجاد مي کند اما در عوض 
رطوبت را از بين مي برد. بنابراين از محصوالت فاقد 

الكل استفاده نماييد. 
5� در مورد مو ها نيز اگر موهاي خشک و شكننده 
داريد بايد بدانيد که بويژه در فصل سرما، استفاده از 

سشوار براي خشک  کردن موها، اوضاع را بدتر 
مي کند. بنابراين حتما ابتدا موها را با حوله خوب 

خشک کنيد.
6� يكي از بزرگ ترين معضالت در فصل سرما، 
خشک  شدن و ترک خوردن لب ها است. در 
 SPF اين مواقع از روغن هاي چرب  کننده لب با
حداقل 15 استفاده نماييد که ترجيحاً حاوي مواد 

ضد خشكي و ترميم کنندگي باشند. 
7� در طول فصل زمستان، دست ها، پاها، زانوها 
دارند.  مراقبت  به  نياز  نيز  شما  آرنج هاي  و 
طبيعي  روغن هاي  با  مي شود  توصيه  بنابراين 
مثل روغن درخت چاي، روغن مينرال )امالح 
را چرب  قسمت ها  اين  گليسيرين  يا  معدني( 
نگه داريد. براي مثال دست ها و پاها را قبل از 
خواب مرطوب کنيد و بعد با پوشيدن دستكش 

و جوراب، رطوبت آن ها را حفظ نماييد. 

آنچه ساکنان مناطق سردسیر باید بدانند 

در زمستان سالم بمانیم 

 جزئیات فارسي نویسی نسخه پزشکان
در راه است

وزير بهداش��ت گفت: اقدامات اوليه ب��راي اجراي طرح 
فارس��ی نويسی نسخه های پزش��كی در وزارت بهداشت 
انجام ش��ده اس��ت و طي هفته جاري جزئي��ات آن اعالم 

مي شود.
مرضيه وحيد دس��تجردي با اش��اره به آخري��ن اقدامات 
وزارت بهداش��ت درباره طرح فارسي نويسي نسخه هاي 
پزشكي، گفت: در اين راستا، حدود 50 هزار کلمه ترجمه 

شده در زمينه اصطالحات پزشكي و تخصصي در اختيار مردم قرار مي گيرد.
وي افزود: اين تحقيقات در دو گروه فناوري اطالعات و آزمايشگاه ها به طور مشترک 

انجام شده است که نتيجه ارائه شده در اين باره نيز بسيار عالي بود.
وزير بهداش��ت گفت: در مرحله اول قرار است فارسي نويسي نسخه هاي پزشكي در 
آزمايش ها اعمال شود تا مردم بتوانند آزمايش هايي را که پزشكان براي آنها مي نويسند، 

بخوانند.
ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��اني دولت، دس��تجردي در ادامه گف��ت: اقدامات اوليه 
ب��راي اج��راي اين ط��رح هم اکنون در وزارت بهداش��ت انجام ش��ده اس��ت و اين 
هفته از طريق س��ايت وب��دا جزئيات آن را اعالم مي کنيم که م��ردم چگونه مي توانند 
 آزمايش هاي خود را با عالمت هاي اختصاري خوانده و توصيف علمي آنها را داش��ته

باشند.

 مصرف نوشابه هاي شیرین
براي زنان خطرناك است

کارشناسان بهداشت عمومي در دانشگاه اوکالهاما تاکيد کردند: 
نوشيدن نوشابه هاي شيرين دو نوبت يا بيشتر در روز نه تنها 
موجب چاقي و ديابت مي شود بلكه در عين حال خطر بروز 

بيماري هاي قلبي را به ويژه در زنان تشديد مي کند.
اين کارشناسان گروهي از زنان مسن و ميانسال را که در روز 
دو نوبت يا بيشتر از نوشابه هاي قندي مثل سودا و آب طعم 
دار با شكر افزودني مصرف مي کردند با گروهي ديگر که کمتر 

از اين نوشابه ها استفاده مي کردند، مقايسه کردند.
نتايج بررسي ها نشان داد: زنان در گروه اول نه تنها با مشكل افزايش اندازه دورکمر و اختالل 
در ميزان قندخون ناشتا مواجه شده بودند بلكه همچنين مقدار چربي مضر تري گليسيريد 

در خون آنها خيلي بيشتر بود.
به گزارش روزنامه واشنگتن پست، کريستينا شاي، سرپرست اين آزمايشات در مرکز علوم 
بهداشتي دانشگاه اوکالهاما تصريح کرد: افزايش سطح تري گليسيريد نشانه بارزي از بروز 

بيماري قلبي است.
اين آزمايشات با حضور 4166 زن بزرگسال در گروه هاي سني 45 تا 84 سال و از نژادهاي 

آمريكايي - آفريقايي تبار، قفقازي، آمريكايي - چيني تبار و اسپانيايي بودند.
 اين ش��رکت کنن��دگان در آغاز مطالعه هيچ س��ابقه ابتال به بيماري ه��اي قلبي- عروقي 

نداشتند.

 ضریب هوشی افراد
با سایز دور کمر آن ها مرتبط است!

پژوهشگران دريافتند: سايز کمر بيشتر مردانی که دارای ضريب 
هوشی پايين هستند در 40 سالگی نامتناسب است. 

نتايج يک پژوهش جديد نش��ان مي دهد ک��ه افراد با ضريب 
هوشي کم نسبت به افراد باهوش با افزايش وزن در سال هاي 
آينده زندگي خود و عالوه بر آن خطر بيماري هاي قلبي روبه رو 
 IQ هستند. همچنين معلوم ش��د که مردان سوئدي که داراي
پايين در س��ن 18 سالگي بودند، داراي نسبت باالتر دور کمر 

به مفصل ران در مقايسه با افراد باهوش تر هستند. بر اساس مطالعات پيشين مشخص شده 
بود: افرادي که اندامي به شكل سيب دارند، يعني داراي اضافه وزن در ناحيه مياني بدن خود 
هستند، در معرض خطر باالي ابتال به بيماري هاي قلبي نسبت به افراد ديگر هستند. نويسنده 
پژوهش، »جورجي لپرت« استاد مرکز باليني تحقيقات دانشگاه »اوپساال« در سوئد مي گويد: 
استراتژي هاي موجود که هدفشان متوقف کردن فراگيري چاقي است، بايد تمرکز و اهداف 

خود را بيشتر روي گروه هاي پرخطر از جمله افراد با ضريب هوشي پايين منعطف کنند. 
پژوهش��گران در اين بررس��ي به اندازه گيري و بررسي نسبت دور کمر به دور مفصل ران 
حدود 34 هزار و 400 فرد که در دهه 40 سالگي قرار داشتند پرداختند که از اين تعداد حدود 
پنج هزار و 400 نفر در سن 18 سالگي تست IQ شان ثبت شده بود. اين بررسي نشان داد 
افرادي که داراي ضريب هوشي پايين بودند در سن 40 سالگي نسبت دور کمر به مفصل 

رانشان در مقايسه با افراد باهوش بزرگتر است.

رویداد

دیابت یک 
اختالل در 

سوخت و ساز  
بدن است 
که در آن یا 
انسولین به 
میزان کافي 

در بدن وجود 
ندارد و یا 

انسولین موجود 
قادر نیست 

وظیفه خود را 
به درستي انجام 
دهد و در نتیجه 
به علت وجود 
مقاومت در 

برابر آن، قند 
 خون باال
مي رود

140 هزار اصفهانی مبتال به دیابت هستند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اعالم این که حدود 14۰ هزار اصفهانی معادل هفت درصد 
از افراد باالی 3۰ سال این استان به بیماری دیابت مبتال هستند که این وضعیت را نگران کننده توصیف کرد. 
کمال حیدری با بیان این که 1۰۰ مرکز خیریه بهداشتی - درمانی در استان اصفهان وجود دارد، گفت: 27 مرکز 
سالمت در شهر اصفهان برای خدمات رسانی در حال فعالیت هستند که از این تعداد 1۰ مرکز دولتی و 17 مرکز 
خصوصی است. حیدری با بیان این که به زودی تعداد این مراکز به 4۰ مرکز افزایش خواهد یافت، افزود: در این 
مراکز با تشکیل تیم سالمت حدود 4۰۰ نفر نیروی انسانی که در دوره های بهداشتی درمانی آموزش دیده اند، 
به مردم خدمت رسانی می کنند. مدیر گروه مبارزه با بیماری های استان اصفهان نیز با اعالم این که  افراد چاق 
بیشتر به ظاهر خود حساسیت نشان می دهند و به مسائل پشت پرده چاقی بی توجه اند، در همایش یك روزه 
آموزش و پیشگیری، اتحادی جهانی در مقابله با دیابت که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با حضور جمعی 
از بیماران مبتال به دیابت برگزار شد، اظهار داشت: در طرح غربالگری بیماری دیابت در شهر اصفهان 18۰ هزار 
نفر مورد آزمایش قرار گرفتند که متاسفانه در غربالگیری ها  با آزمایش هایی که بر روی مراجعه کنندگان انجام 
شد کمتر بیماری را می توانستیم پیدا کنیم که به نوعی به بیماری دیابت مبتال نباشد. رضا فدایی  با بیان این که 
چاقی و اضافه وزن از دیگر عوامل بروز بیماری های غیرواگیر شناخته شده است، ادامه داد: گرایش به غذاهای 

آماده و کنسروی از جمله دالیل مهم بروز بیماری دیابت در بین افراد مبتال به این بیماری بوده است.

در انتظار فاجعه ای برای سالمت مردم 

دیابت بر اصفهان  سایه انداخته است
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زاینده رود
هفته هفتم رقابت هاي ليگ برتر بسكتبال با پيروزي 

دشوار مدعيان اصفهاني بر حريفان به پايان رسيد.
هفتم  هفته  از  ماهان  فوالد  و  ذوب آهن  هاي   تيم 
رقابت هاي ليگ برتر در شهرهاي زنجان و ماهشهر به 
مصاف حريفان خود رفتند و در پايان و در ديدارهايي 

سخت و نفس گير بر حريفان غلبه کردند.
ماهاني ها که براي جبران شكست هفته قبل در شهرآورد 
از  امتيازات  جبران  براي  زيادي  انگيزه هاي  از  اصفهان 
دست رفته، به دنبال امتياز اين ديدار بودند به مصاف 

تيم بحران زده صنايع پتروشيمي رفتند.
با  دوم  و  اول  کوارترهاي  در  ماهاني ها  ديدار  اين  در 
نتايج 14 بر10 و 14 بر 11 بازي پاياپايي را به نمايش 
گذاشتند. در کوارتر سوم نيز بازيكنان ماهان محو بازي 
ياران رمضان شده بودند تا جايي که هر دو تيم در امتياز 

15 با هم برابر شدند.
وارتان  از  استفاده  با  زاده  کوارتر چهارم صادق  در  اما 
بيدروسيان نتيجه را به سود خود تغيير داد و ماهان اين 
کوارتر را با حساب 21 بر 11 برد تا در نهايت با نتيجه 

64 بر 47 برنده از زمين خارج شود. 
ماهان در شرايطي به اين برد ارزشمند دست يافت که 
رشاد اندرسون و محمد حسن زاده را به دليل بيماري 
گوارشي به طور کامل در اختيار نداشت و تنها دقايقي 
کوتاه از حضور آنها در زمين بهره برد. همچنين بابک 
نظافت و مجيد قاسم زاده به واسطه مصدوميت از ناحيه 

مچ پا کارايي هميشگي را براي تيمشان نداشتند.
جواد داوري  از ماهان و ورانس اسالوکو از تيم صنايع 

پتروشيمي به ترتيب با 17 و 18 امتياز بهترين بازيكن 
اين ديدار بودند.

از  بعد  ماهان  فوالد  تيم  سرمربي  زاده،  صادق  محسن 
پيروزي تيمش گفت: بازي سخت و نفس گيري بود. 
تيم مقابل سه گيم پا به پاي تيم ما پيش آمد و تنها 
تالش هاي ما در گيم آخر نتيجه را به سود ما تغيير 
دست  در  را  بازي  سوم  کوارتر  اواسط  از  ما  و  داد 

گرفتيم.
وي معتقد است تيمش در موقعيت حساس و خاصي 
سوي  از  که  فشاري  و  جوسالن  است:  کرده  بازي 
وارد  ما  تيم  بازيكنان  به  پتروشيمي  تيم   هواداران 
مي شد به واقع وحشتناک بود. آنها خيلي خوب تيمشان 
را حمايت کردند و تيم ما تحت تأثير فشار رواني دچار 

تزلزل شده بود.
ذوب آهن، هماهنگي همیشگي را نداشت

تيم  با  در مصاف  اصفهان  نماينده  ديگر  تيم ذوب آهن 
را خوب  اول  کوارتر  بر سالن  زنجان و هيجان حاکم 
شروع نكرد اما رفته رفته به انضباط و هماهنگي تيمي 
با تيم  رسيد و از کوارتر دوم به بعد اختالف خود را 

شهرداري زنجان افزايش داد و توانست نيمه اول را 
با نتيجه 40 بر 25 پيروز به رختكن برود. سفيد 
باهران  علي  ديدار  اين  در  که  اصفهاني  پوشان 

اختيار  در  مصدوميت  دليل  به  را  اکبري  محمدرضا  و 
نداشتند از شرايط ايده آلي برخوردار نبودند، هر چند 
بازي خوب اوشين ساهاکيان و آرن داوودي و بازيكنان 

جوان، غيبت آنان را تا حد زيادي پوشش داده بود.
ذوب آهني ها با ارائه يک بازي منطقي کنترل بازي را 

و  گرفتند  در دست 
به  زنجان  در  توانستند 
پيروزي 70 بر 54 برسند. 
ذوب آهني ها  نتيجه  اين  با 

دوباره به صدر رسيدند.
مورد  در  ذوب آهن  تيم  سرمربي 
و  اکبري  غيبت  گفت:  ديدار  اين 
بازي  ريتم  ديدار  اين  در  باهران 
هميشگي تيم ما را به هم زده بود اما در نيمه دوم اين خأل 
به خوبي جبران شد. تيم ما از کوارتر دوم به بعد سوار بر 
بازي شد و اختالف خود را با حريف افزايش داد، هر چند 
تيم ما نسبت به بازي هفته قبل خود هماهنگ و پرقدرت 

ظاهر نشد.

در  همچنين  کوهيان  فرزاد 
صحبت هاي خود به تشويق تماشاگران زنجاني از 

تماشاگران  تشويق  گفت:  و  کرد  اشاره  شهرشان  تيم 
شهرداري زنجان در طول 40 دقيقه واقعًا بي نظير بود. 
تصور  اما  داريم  خوبي  تماشاگران  اصفهان  در  هم  ما 
انرژي  با  و  پرشور  هواداران  چنين  زنجان  در  که  اين 
و متعصبي وجود دارد براي ما غير ممكن بود و ما را 

غافلگير کرد.

آسيا،  باشگاه های  جام  هندبال  مسابقات  پايان  با 
قرارداد سرمربی مصری سپاهان هم به پايان رسيد. 
هر چند سپاهانی ها مايلند احمد بالل در رقابت های 
ليگ برتر هم هدايت تيم هندبال سپاهان را بر عهده 
داشته باشد اما بالل که در روزهای بحرانی مصر 
نگران خانواده اش است پاسخ سپاهان را به بعد 
از سفر به کشورش و ديدار با خانواده اش موکول 

کرده است.
احمد محمد حمدی بالل پيش از سفر سپاهان به 
مدينه منوره از رقابت های باشگاه های آسيا گفت: 

تا  بوديم  آمده  ما  اما  برگزار شد.  مسابقات خوبی 
نتيجه ای بسيار بهتر از آنچه کسب شد، بگيريم. 
عدم  زد  رقم  را  ما  ناکامی  که  چيزی  متاسفانه 
هماهنگی ملی پوشانی بود که با تيم تمرين نداشتند.

بالل گروه سپاهان را گروه مرگ دانست و گفت: 
برترين تيم های آسيا، تيم هايی که سابقه قهرمانی 
و نايب قهرمانی داشتند با سپاهان هم گروه بودند. 
همين که فينال اين رقابت ها با حضور دو تيم از 

گروه ما برگزار شد شاهد اين موضوع است.
سرمربی تيم هندبال سپاهان بيشتر از همه دلخور 

برنامه ريزی های نادرست هندبال ايران است. وی در 
اين خصوص بيان داشت: بايد بگويم برنامه های تيم 
ملی به سپاهان ضربه زد. البته اين را بايد اضافه کنم 
که اين برنامه ريزی فقط سپاهان را دچار مشكل 
کرد. در همه تيم ها حداکثر سه ملی پوش حضور 
دارند اما ترکيب تيم ملی هندبال ايران از بازيكنان 
در  بازيكن  و حضور 12  می شد  تشكيل  سپاهان 
تيم ملی کم نيست. ذوب آهن فقط يک ملی پوش 

داشت و با مشكلی که ما داشتيم روبه رو نبود.
آسيا،  باشگاه های  جام  هندبال  مسابقات  پايان  با 

قرارداد سرمربی مصری سپاهان هم به پايان رسيد. 
روزهای  در  که  بالل  مايلند  ها  سپاهانی  هر چند 
پاسخ  است  خانواده اش  نگران  مصر  بحرانی 
با   سپاهان را به بعد از سفر به کشورش و ديدار 
خانواده اش موکول کرده است. بالل در اين ارتباط 
بگيرم.  تصميم  نمی توانم  حاضر  حال  در  گفت: 
اوضاع مصر چند روزی است که بحرانی شده و 
بايد به ديدار خانواده ام بروم. مانع اصلی برای ماندن 
اين مشكل حل شود  اگر  اما  من خانواده ام است 

مايلم که با سپاهان بمانم. 

ورزش
خبر

اصفهان، میزبان هیأت های 
والیبال کشور  

هيأت واليبال استان اصفهان طی دو روز ميزبان نواب 
رؤسای هيأت های واليبال 23 استان کشور خواهد شد.

اکرم ابن يمين نايب رئيس هيأت واليبال استان اصفهان 
با اعالم اين خبر گفت: اين جلسه با هدف برنامه ريزی 
در خصوی مسابقات داخلی کشور در سال 91، ارزيابی 
عملكرد استان ها در سال 90، بررسی برنامه آموزشی 
تنظيم  بر حسب  سال 91  ورزشی  تقويم  بررسی  و 

برنامه های آموزشی و مسابقات است.
گفتنی است: برگزاری جلسه نواب ر ؤسای هيأت های 
واليبال سراسر کشور از تاريخ دو الی چهار آذرماه سال 
جاری در سالن همايش های اداره راه و ترابری استان 
اصفهان با حضور مديران اداره ورزش و جوانان استان 

اصفهان خواهد بود. 

اریکسون، پرسپولیسی شد 
اسون گوران اريكسون طبق گزارش سان انگلستان آماده 
است تا هدايت تيم فوتبال پرسپوليس را برعهده بگيرد. 
مربی سوئدی 63 ساله در نظر دارد هدايت تيم فوتبال 
پرسپوليس تهران که اوضاع نابسامانی دارد را برعهده 

بگيرد.
باشگاهی  تيم های  به حال هدايت  تا  اريكسون 
است.  داشته  اختيار  در  را  بسياری  ملی  و 
يک  پيشنهاد  پرسپوليس  باشگاه  مقامات 
ميليون پوندی به سرمربی پيشين تيم ملی 
انگلستان ارائه کرده اند. منابع خبری از سفر 
اريكسون به دبی خبر داده اند. قرار است 
محمد رويانيان، مديرعامل پرسپوليس و 
اريكسون در امارات با يكديگر مالقات 
کنند و در خصوص شرايط حضور وی 
بنشينند. رويانيان  به گفتگو  تيم  اين  در 
به  پرسپوليس  که  بود  اين گفته  از  پيش 
راستا  همين  در  و  دارد  نياز  بزرگ  مربی 

گفتگوهايی با اريكسون صورت گرفته است.
سان دوران سختی را برای اريكسون در ايران پيش بينی 
کرده است. نوشيدن مشروبات الكلی در ايران ممنوع 
است و زنان آنگونه که نانسی دلوليو، نامزد 
پيشين اريكسون لباس می پوشيد ظاهر 
نمی شوند. اريكسون تا به حال در 
شش کشور مربيگری کرده است. 
وی در دو باشگاه سوئدی، بنفيكا 
از پرتغال، رم، فيورنتينا، سامپدوريا 
و التزيو از ايتاليا، من سيتی و ناتس 
کانتی و تيم های ملی انگلستان، مكزيک 

و ساحل عاج مربيگری کرده است.

دویدن برای ریاست دو 
شدت گرفت 

ثبت نام از نامزدهای احراز پست رياست فدراسيون 
دووميدانی در حالی پيگيری می شود که وزارت ورزش 
و جوانان قصد دارد افشين داوری را به عنوان سرپرست 

اين فدراسيون منصوب کند. 
در بين گزينه  های مطرح وزارت ورزش و جوانان برای 
از  داوری  افشين  از  فدراسيون دووميدانی  سرپرستی 
اهالی رشته ورزشی دووميدانی و مديرکل فعلی ورزش 
برده می شود و حتی  نام  و جوانان خراسان رضوی 
شنيده ها حكايت از اين دارد که حكم داوری طی چند 

روز آينده به طور رسمی صادر خواهد شد.
داوری، متولد سال 1341 و دارای مدرک کارشناسی 
ملی  تيم  است. وی هشت سال عضو  بدنی  تربيت 
بين المللی  مربيگری  مدرک  و  بوده  ايران  دووميدانی 
دارد. صحبت از تغيير سرپرست فدراسيون دووميدانی 
در حالی به ميان آمده است که ثبت نام از نامزدهای 
رياست فدراسيون دووميدانی برای شرکت در انتخابات 

تا سوم آذرماه ادامه دارد. 

ثمره دوپینگ، هولناك بود 
گذشت  از  پس  الجزاير  فوتبال  ملی  تيم  عضو  يک 
سال ها از رويداد جام های جهانی 1982 و 1986 اسپانيا 
و مكزيک فاش کرد که دوپينگ بازيكنان اين تيم در 
آن زمان باعث به وجود آمدن کودکان ناقص الخلقه در 

خانواده های آن ها شد.
محمد کاجی سعيد اظهار داشت: سال ها  از حضور 
اسپانيا  الجزاير در دو  جام جهانی 1982 و 1986  
و مكزيک می گذرد. در آن دو جام چهره درخشانی 
داشتيم، اين امر البته به خاطر دست زدن برخی اعضا 
تيم به مواد ممنوعه انرژی زا )دوپينگ( بود که متأسفانه 

عواقب بدی داشت.
اين چهره 53 ساله افزود: بايد در اين زمينه اکنون تحقيق 
کامل شود، زيرا پس از دست زدن به دوپينگ در آن 
دو جام جهانی اعضا تيم الجزاير صاحب هفت فرزند 
ناقص الخلقه شدند. اين اظهارات که شوک عجيبی را 
بر فوتبال الجزاير وارد کرده در حالی عنوان شد که اين 
بازيكن در حال حاضر صاحب سه دختر معلول است. 

حجت اله خطیب: 
در جریان بدهي هاي 
فدراسیون نیستم 

براي  تنها  کشتي گفت:  فدراسيون  سرپرست جديد 
کمک آمده ام و قصد هيچ گونه تغييري ندارم. 

حجت اله خطيب گفت: قانون را وزارتخانه بايد اعمال 
کند که آن هم تعيين رؤساي فدراسيون هاست. هفت، 
هشت فدراسيون از جمله کشتي شامل اين تغييرات 
شدند و وقتي قانوني مصوب است، وزارتخانه ناچار به 
انجام آن است. وي در مورد بدهي هاي فدراسيون کشتي 
نيز اظهار کرد: در جريان بدهي هاي فدراسيون نيستم 
و بايد در رابطه با مسائل مختلف بررسي هاي الزم را 

صورت دهيم.

توپ و تور

سرمربی تیم هندبال سپاهان:

اوضاع مصر بحرانی است؛ باید به دیدار خانواده ام بروم

غیبت اکبري و 
باهران در این 

دیدار ریتم بازي 
 همیشگي 

ذوب آهنی ها را به 
هم زده بود اما در 
نیمه دوم این خأل 
به خوبي جبران شد

زانوی رستمی نیازی به جراحی ندارد
پزشكان متخصص پس از بررسی عكس های MRI زانوی دو 
مدال آور ارزنده وزنه برداری کشورمان در رقابت های جهانی 

فرانسه عنوان کردند نيازی به جراحی نيست.
در حالی که گفته می شد کيانوش رستمی و سجاد انوشيروانی 
بايد زانوی آسيب ديده خود را پس از مسابقات جهانی پاريس 
به تيغ جراحان بسپارند، اما پزشكان متخصص پس از بررسی 
عكس های MRI زانوی اين دو قهرمان ارزنده وزنه برداری 

کشورمان عنوان کردند نيازی به جراحی نيست.
سجاد انوشيروانی که برای مداوای زانوی خود نزد دکتر جبل عاملی رفته بود، درباره 
 آخرين وضعيت خود گفت: خوشبختانه مينيسک و رباط زانوی من مشكلی ندارد و اين
 آسيب ديدگی به دليل ساييدگی در قسمت های خارجی مفاصل زانوست که به گفته دکتر 

از طريق تزريق و انجام دوره های فيزيوتراپی بهبود خواهد يافت.
کيانوش رستمی نيز که برای مداوای زانوی خود به مطب دکتر رازی رفته بود، در اين باره 
اظهار داشت: عكس MRI زانوی من نشان داد که برای حضور در المپيک نيازی به جراحی 
نيست. البته شايد من نظر چند متخصص خارجی را هم در اين باره جويا شوم تا برای 
حضور در المپيک با بهترين آمادگی و بدون کوچک ترين مصدوميت بتوانم در خدمت تيم 

ملی وزنه برداری کشورم باشم. 

تبدیل والیبال ایران به یکي از قدرت هاي دنیا 
سرمربي سابق تيم ملي واليبال ايران گفت: وقتي توانايي شكست 
قهرمان اروپا را داريم بايد انتظار بيشتري از تيم ملي داشته باشيم 
تبديل شده  دنيا  از قدرت هاي  به يكي  ايران  واليبال  چرا که 

است. 
مصطفي کارخانه اظهار کرد: آمدن خوليو والسكو به واليبال 
ايران در گرفتن اين نتايج مثبت بي تأثير نبوده است. والسكو از 
اعتبارش استفاده کرده و اعتبار جديدي به واليبال ايران در عرصه 

جهاني داده است. 
وي در خصوص بازي مقابل صربستان گفت: از لحاظ گروهي خوب بوديم و توانستيم با 

برنامه، قهرمان اروپا را شكست دهيم. 
مربي سابق تيم ملي واليبال جوانان ايران ادامه داد: بازيكنان ما در اين بازي بعد از گيم اول و 
دوم فكر کردند بازي را برده اند و همين عامل باعث شد که بازي را رها کنند که نتيجه  آن 
باخت در گيم هاي سوم و چهارم بود.  کارخانه در خصوص ويژگي بازيكنان ايراني گفت: 
متأسفانه ايراد بازيكنان ما اين است که در بازي هاي مهم مثل همين بازي مقابل صربستان پس 

از برد در دو گيم فكر مي کنند که بازي تمام شده است و بازي را رها مي کنند. 
 کارخانه در پايان گفت: مربي مثل والسكو بايد همه نكات را به بازيكنان منتقل کند که

 100 درصد توانايي انجام اين کار را دارد. 

افتتاح سالن وزنه برداری اصفهان تا بهمن ماه
سالن  افتتاح  از  اصفهان  استان  برداری  وزنه  هيات  رئيس 
اختصاصی وزنه برداری اين استان به مناسبت دهه فجر در 

بهمن ماه سال جاری خبرداد. 
مرتضی سيف زاده رئيس هيأت وزنه برداری استان اصفهان 
در اين باره اظهار داشت: عمليات تكميلی سالن اختصاصی 
وزنه برداری استان اصفهان مراحل پايانی خود را طی می کند 

و در بهمن ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.
وی افزود: نصب صندلی ها و وصل انشعاب گاز تنها اقدامات باقی مانده برای تكميل 
سالن اختصاصی وزنه برداری است و اين اقدامات تا پايان ماه جاری انجام خواهد شد.

با اشاره به اين که سالن اختصاصی وزنه برداری استان اصفهان در سطح  سيف زاده 
کشور و خاورميانه بی نظير است، تصريح کرد: سالن تمرينی دارای هفت دستگاه تخت 
است که به گفته رضازاده رئيس فدراسيون وزنه برداری در سطح خاورميانه چنين سالنی 

وجود ندارد. 
کرد و  اعالم  نفر  هزار  را چهار  اصفهان  برداری  وزنه  اختصاصی  گنجايش سالن  وی 
افزود: معاون ورزشی وزير ورزش و جوانان در سفر اخير به اصفهان قول داد تا برای 
نصب صندلی های اين سالن مبلغ 500 ميليون ريال از سوی وزارت ورزش و جوانان 

کمک شود. 

چارچوب

بازگشت ذوب آهن به صدر

پیروزی ماهان در برابر پترو 
با یک لشکر مصدوم

سرپرست فدراسيون کاراته درخصوص کسب 
عنوان به تيم های ايرانی حاضر در رقابت های 
جام باشگاه های جهان به آنها وعده داد. سرپرست 
فدراسيون کاراته گفت: در صورتی که هر يک 
از نمايندگان کاراته ايران بر روی سكوهای اول 
تا سوم دومين دوره مسابقات جام باشگاه های 
جهان قرار بگيرند، فدراسيون نه تنها آن تيم را 
از پرداخت وروديه ليگ سال 91 معاف می کند، 
بلكه بخشی از هزينه های اعزام به سومين دوره 

اين رقابت ها را هم تقبل خواهد کرد.
محمدصادق فرجی در جلسه هماهنگی تيم های 
شرکت کننده در جام باشگاه های جهان، اظهار 
داشت: کاراته ايران آنقدر پتانسيل کمی و کيفی 
دارد که در هر رويداد و تورنمنتی که حضور پيدا 

می کند، موفق عمل کند.
وی با اشاره به اين که شرکت در جام باشگاه های 
جهان و حضور موفق در آن باعث افزايش انگيزه 
کاراته می شود،  ليگ های  تيم های حاضر در 
خاطرنشان کرد: در تقويت تيم های ملی در تمامی 
باشگاه ها نقش کليدی و مؤثری دارند.   رده ها، 
منظم  برگزاری  فدراسيون  برای  ترديد  بی 
رقابت های باشگاهی و حضور تيم های ليگی در 

رويدادهای بين المللی بسيار حائز اهميت است.
شايان ذکر است که دومين دوره پيكارهای جام 
باشگاه های جهان 6 و 7 آذر ماه در استانبول ترکيه 
برگزار می شود و تيم های فوالد مبارکه سپاهان، 
مناطق نفت خيز جنوب و گلساران رشت به 
نمايندگی از کاراته کشورمان در اين رقابت ها 
حضور دارند. البته تيم فوالد سال گذشته نيز در 
اين مسابقات حاضر شد و نتيجه قابل توجهی به 

دست نياورد. 

وعده جالب سرپرست فدراسیون کاراته؛

تیم های اول تا سوم جهان، ورودی نمی پردازند
فوتسال  برتر  ليگ  مسابقات  دوازدهم  هفته 
باشگاه هاي کشور از امروز با ديدار گيتي پسند و 

علم و ادب مشهد استارت مي خورد.
جدول  صدرنشين  اکنون  هم   اگرچه  گيتي پسند 
رده بندي ليگ برتر است اما اين صدرنشيني به لطف 
تفاضل گل بهتر نسبت به منصوري بوده و اگر در 
مسابقه اين هفته خود مقابل علم و ادب امتياز از 
دست دهد، صدرنشيني اين تيم به خطر می افتد؛ 
از سوي ديگر منصوري هم با پيروزي هفته گذشته 
خود مقابل گيتي پسند صدرنشين، انگيزه بسياري 
امتياز در بازي اين هفته خود دارد،  براي کسب 
بنابراين ديدار امروز گيتي پسند مقابل علم و ادب در 

تعيين صدرنشين ليگ نقش به سزايي دارد.
فوالد ماهان، ديگر تيم اصفهاني که تساوي هاي 
پياپي اين تيم در سه هفته اخير، حوصله هوادارانش 
را سر برده در حالي فردا به مصاف گسترش فوالد 
تبريز مي رود که تيم تبريزي طي سال هاي گذشته 
همواره يكي از تيم هاي مدعي بوده و ديدار فوالد 
سنگين  ديدار  يک  بدون شک  و حفاري  ماهان 

خواهد بود. 
به هر حال پس از بازی تيم های فوالد سپاهان و 
فوالد خوزستان در ليگ برتر، داربی فوالدی های 

فوتسال در اصفهان باعث خواهد شد نام فوالد 
بارها و بارها در طی چند روز آينده شنيده و گفته 

شود.
فيروزصفه، تيم جوان اصفهان هم فردا با شرکت 
احمد  شاگردان  مي کند؛  بازي  حفاري  ملي 
امتياز کسب  تنها 12  باغبانباشي که از 11 بازي 
کرده اند، نمي خواهند مقابل شرکت ملي حفاري 
امتياز از دست دهند چراکه در اين صورت ديگر 
نمي توانند به صعود به جمع پنج تيم اول جدول 

رده بندي ليگ برتر اميدي داشته باشند. 

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال؛

از در و دیوار، فوالد می ریزد
هزینه های ذوب آهن افزایش می یابد

 احتمال تبعید ذوب آهن 
به  گروه های شرق آسیا

قهرمانان  ليگ  جديد  بندی  سهميه  سيستم  اساس  بر 
سه  به  گروهی  مرحله  در  ايران  مستقيم  سهميه  آسيا، 
مرحله  از  بايد  آهن  ذوب  و  است  يافته  کاهش   تيم 

پلی اف وارد مسابقات شود.
و  ها  سهميه  تعداد  و  جديد  سيستم  هنوز  که  اگرچه 
نحوه برگزاری مسابقات به صورت دقيق اعالم نشده 
گروه های  در  آهن  ذوب  که  دارد  احتمال  اما  است، 

شرق آسيا قرار گيرد.
فصل گذشته تيم العين که نماينده امارات در پلی اف 
ها  تيم  تعداد  بين  تعادل  به خاطر  بود،  قهرمانان  ليگ 
در دو گروه شرق و غرب آسيا، در پلی اف به مصاف 
کشی  قرعه  در  نهايت  در  و  رفت  اندونزی  نماينده 
های  گروه  از  يكی  در  نيز  مسابقات  گروهی  مرحله 
اين احتمال در مسابقات اين  شرق آسيا قرار گرفت. 
غرب  از  که  تيمی  و  داشت  خواهد  وجود  هم  فصل 
کار سختی  گيرد،  می  قرار  شرق  های  گروه  در  آسيا 
ژاپن، چين و کره جنوبی و  تيم های  با  برای رقابت 
آن که مسافت طوالنی  استراليا خواهد داشت، ضمن 
و  بود  خواهد  ساز  مشكل  نيز  آسيا  در  کشورها  بين 
باشگاه  به  نيز  را  دو چندانی  مالی  فشار  آن  بر  عالوه 

ذوب آهن تحميل خواهد نمود. 



که  کرد  تماشا  را  پدربزرگش   پسرک 
نامه ای می نوشت.

باالخره پرسيد :
- ماجرای کارهای خودمان را می نويسيد ؟ 

درباره من می نويسيد؟
و  کشيد  دست  نوشتن  از   پدربزرگش 

لبخند زنان به نوه اش گفت:
مهم  اما  نويسم  می  تو  درباره  درسته   -
آن  با  که  است  مدادی  هايم  نوشته  از   تر 

می نويسم. 

اين  مانند  بزرگ شدی  وقتی  می خواهم 
مداد شوی.

پسرک با تعجب به مداد نگاه کرد و چيز 
خاصی در آن نديد.

- اما اين هم مثل بقيه مدادهايی است که 
ديده ام.

- بستگی داره چطور به آن نگاه کنی. در 
به  اگر  که  است  خاصيت  پنج  مداد  اين 
دستشان بياوری، تا آخر عمرت با آرامش 

زندگی می کنی.

صفت اول:
نبايد  اما  کنی  بزرگ  کارهای  توانی  می 
هرگز فراموش کنی که دستی وجود دارد 

که حرکت تو را هدايت می کند .
اسم اين دست خداست.

اش  ارده  مسير  در  را  تو  بايد  هميشه  او 

حرکت دهد.
صفت دوم:

گاهی بايد از آنچه می نويسی دست بكشی 
و از مداد تراش استفاده کنی. اين باعث می 
کار،  آخر  اما  بكشد  رنج  مداد کمی  شود 

نوکش تيزتر می شود.

پس بدان که بايد رنج هايی را تحمل کنی 
انسان  شود  می  باعث  رنج  اين  که  چرا 

بهتری شوی.
صفت سوم:

پاک  برای  دهد  می  اجازه  هميشه  مداد 
استفاده  کن  پاک  از  اشتباه  يک  کردن 

کنيم.
بدان که تصحيح يک کار خطا، کار بدی 
نيست. در واقع برای اين که خودت را 

در مسير درست نگهداری مهم است.

صفت چهارم:
چوب يا شكل خارجی مداد مهم نيست ، 

زغالی اهميت دارد که داخل چوب است.
پس هميشه مراقب درونت باش چه خبر 

است.
صفت پنجم: 

هميشه اثری از خود به جا می گذارد. بدان 
 هر کار در زندگی ات می کنی ردی به جا 
می گذارد و سعی کن نسبت به هر کاری که 
می کنی هوشيار باشی و بدانی چه می کنی. 

يک نوجوان 12 ساله که به استيو جابز مينياتوری معروف شده 
شرکتی را راه اندازی کرده است که برای دستگاه های آی- فن 

و آی- پد برنامه های جانبی توسعه مي دهد.
بيل هيولت، يكی از دو بنيانگذار شرکت اچ. پی سال ها قبل به 
مدت 20 دقيقه تلفنی با يک نوجوان 12 ساله ناشناس به نام 

استيو جابز درباره الكترونيک حرف زد.
من  هيولت گفت: سالم.  بيل  به  تلفنی، جابز  مكالمه  اين  در 
درس  دبيرستان  در  و  دارم  سن  سال   12 هستم.  جابز  استيو 
مي خواستم  بسازم،  شمار  فرکانس  يک  مي خواهم  مي خوانم. 

بدانم شما قطعات اضافی نداريد که در اختيار من بگذاريد؟
نياز را در اختيار جابز  HP قطعات مورد  بيل هيولت، مدير 
گذاشت و در تابستان او را برای کار در خط مونتاژ شرکتش 

استخدام کرد.
چهره  يک  اپل  بنيانگذار  از  بعد،  سال ها  اوليه  تالش  همين 

الهام بين، اسطوره و جادوگر ساخت که جلوتر از زمان خود 
حرکت مي کرد.

اکنون به نظر مي رسد که پس از درگذشت جابز، نسخه مينياتوری 
استيو جابز به بازار فناوری اطالعات راه يافته است.

 12 نوجوان  يک  جابز  استيو  مينی  يا  مينياتوری  جابز  استيو 
را  شرکتی  است  مدتی  که  است  سوارز  توماس  نام  به  ساله 
پد  آی-  و  فن  آی-  دستگاه های  برای  که  کرده  اندازی  راه 

برنامه های جانبی مي سازد.
از  بوده است. وی  توماس  الهام  منبع  بزرگ ترين  استيو جابز 

زمانی که وارد پيش دبستانی شد با مفهوم رايانه آشنا شد و 
امروز که دانش آموز مقطع راهنمايی است اين شرکت کوچک 
نرم افزاری به نام Carrott-corp را راه اندازی کرده است.

همچنين وی تاکنون در شرکت کوچک خود دو برنامه جانبی 
اما اکنون به اين مسأله فكر مي کند که  را توسعه داده است، 
بدون ترک بخش برنامه های جانبی وارد عرصه توليد سخت 

افزار نيز بشود.
 Objective وی در اين خصوص گفت: مي خواهم به کار با
C ادامه دهم اما اکنون قصد دارم سخت افزارهايی را هم برای 

بازار  يک  امكان  بخش،  اين  در  بسازم.  فن  آی-  و  پد  آی- 
بزرگ را پيش رو مي بينم.

آينده  در  اين که  برای  چيز  هيچ  توماس  در  مي رسد  نظر  به 
طوری  به  نيست  کم  شود  تبديل  واقعی  جابز  استيو  يک  به 
اين نوجوان 12 ساله در  انگيز  که عالوه بر استعداد شگفت 
وی  در  نيز  واقعی  رئيس  يک  روح  همچنين  نويسی،  برنامه 
از  بيچ  وجود دارد. به طوری که توماس در کنفرانس منهتن 
نرم افزارهای خود به همان شيوه ای رونمايی کرد که پيش از 

اين خاص جادوگر اپل بود.
و  بر روی گوش خود يک هدفن گذاشته  که  وی در حالی 
دست  در  يادداشت  دفترچه  همانند  را  پد  آی-  و  فن  آی- 
گرفته بود در اين مراسم رونمايی گفت: فكر مي کنم که پسر 
جالبی هستم. اما مطمئنًا عجيب نيستم. دوستانم فكر مي کنند 

من چالش انگيزم.

طال هميشه جذاب بوده است 
مختلف  دوره های  در  حتی  و 
افراد برای يافتن طال، جان خود 
گاهی  اند.  داده  دست  از  نيز  را 
اوقات ما با اشيايی روبرو می شويم 

انگيز  هيجان  بسيار  که 
هستند اين هيجان بيشتر 
با  شما  وقتی  می شود 
ساخته  طال  از  که  وسايلی 
در  شويد.  رو  روبه  اند  شده 
اين مطلب به چند نمونه از عجيب ترين 

اين موارد مي پردازيم:
قرص های طال:

شده ايم  بيمار  حال  به  تا  ما  همه 
به  را  خود  سالمت  کپسول  و  قرص  مصرف  با  و 
توبياس  نام  به  ثروتمند  فرد  يک  اما  آورده ايم.  دست 
را  طاليی  قرص های  طعم  تا  گرفت  تصميم  ونگ 
عيار   24 طالی  با  کپسول  چند  او  سفارش  به   بچشد. 

درست شد.
تابوت طالیی:

انسان ها به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارند و برای آن 
همه کار می کنند. اما انگار عده ای به دنبال تجمالت برای 
سفر آخرت خود هستند. اين تابوت تمامًا از طال ساخته 

شده است و مجهز به يک تلفن هراه نيز می باشد.
دستشویی طالیی:

به  را  خود  مسير  جهانگردان  از  زيادی  تعداد  ساله  هر 
دستشويی  اين  از  تا  می کنند  عوض  کنگ  هنگ  سوی 

ساخته شده از طالی 24 عيار ديدن کنند.
کباب پز طال:

خصوص  به  است  بخش  لذت  بسيار  خوردن  کباب 
اگر اين کباب در کباب پزی از جنس طال ساخته شده 

باشد.

ماساژوری از طال:
اين ماساژور که از جنس طالی 18 عيار ساخته شده 
است می تواند خستگی بدن شما را پس از يک روز 

سخت رفع کند.
ماسكی از طال:

اين  در  دارد.  بسياری  طرفداران  ژاپن  در  ماسک  اين 
ماسک از يک اليه بسيار نازک طالی 
24 عيار استفاده شده است. به 
ماسک  اين  سازندگان،  گفته 
چروک های  و  چين  برای 
مفيد  پوست  روی  بر  موجود 

است.
سوشی طالیی:

است  ژاپنی  غذايی  سوشی 
خام  ماهی  آن  اصلی  ماده  که 

از طال درست می باشد. فكر نكنيد  اين سوشی ها  که 
پيچيده  طال  جنس  از  روبان هايی  با  تنها  آنها  شده اند، 

شده اند.
کتانی های طالیی:

را  کتانی ها  اين  خوب،  طراحان  از  يكی  کورتنی  کن 

طراحی کرده است. در ساخت اين 
استفاده  عيار   24 طالی  از  کتانی ها 

شده است.
دسرهای طالیی:

به  دسر  مواد اين  از  و  است  مرغ  تخم  يک  شكل 
بسيار لوکس مانند: طال و خاويار ساخته شده است و 
همين طور اين گران بودن به خاطر وجود دو الماس 2 
قيراطی در باالی آن است. دسر اصلی از يک نوع طالی 
خوراکی و با اضافه کردن بهترين محصوالت از سراسر 

جهان ساخته شده است.
کوله پشتی طال:

از وسايل  کوله پشتی يكی 
مورد نياز دانش آموزان است. اين کوله پشتی که 
به نظر استاندارد هم نمی رسد از طالی 24 عيار درست 

شده و ارزشی معادل سه ميليون تومان دارد.
بستنی با روکش طال:

قرار  که  می شود  نقل  محافل  در  خبری  است  مدتی 
به  با روکش طال  بستنی  ميالد  برج  در رستوران  است 
از  گذشته  شود.  سرو  تومان  هزار   400 حدود  قيمت 
اين  نهايت  در  آيا  که  قضيه  اين  با  مرتبط  جنجال های 
نوع بستنی به کام پولدارها و آقازاده ها خواهد نشست يا 
خير، چگونگی سرو بستنی طاليی نيز خواندنی است. 
به طوری که گل رخسار مسئول رستوران گردان برج 
اين  در  30 سوت طالی خوراکی  گرم  دو  گفته  ميالد 
بستنی استفاده می شود و با توجه به اين که قيمت طال 
اين  البته  است.  شده  گران تر  نيز  بستنی  اين  رفته  باال 
می شود  توليد  آلمان  کشور  در  فقط  خوراکی  طالی 
از  بايد بخشی  اين که  بايد وارد کشور شود، ضمن  که 
ظروف اين بستنی را نيز از خارج کشور وارد کنيم. وی 
درباره طالی خوراکی می گويد اين طال به صورت پودر 
و برگه است و در کشور از هر دوی آن استفاده خواهيم 
کرد. مسئول رستوران گردان برج ميالد با بيان اين که در 
ساير کشورها از پودر طال استفاده می شده است، گفت 
اما ايران دومين کشور است که از برگه طال برای توليد 

بستنی استفاده می کند.
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رنگ ظرف بر طعم غذا 
تاثیرگذار است 

اگر مي خواهيد که از خوردن دسر توت فرنگي بيشتر 
لذت ببريد بجاي تزئين کردن آن با انواع ميوه ها، دسر را 

داخل ظرف سفيد رنگي سرو کنيد. 
محققان انگليسي و اسپانيايي در مطالعه اي دريافتند که 

رنگ ظرف غذا مي تواند بر طعم غذا تاثير بگذارد. 
در اين مطالعه محققان، دسر توت فرنگي را در دو ظرف 
سفيد و سياه رنگ براي 53 داوطلب سرو کردند تا تاثير 
رنگ ظرف مواد خوراکي را بر طعم و کيفيت آن ارزيابي 

کنند. 
به نقل از روزنامه ايندين اکسپرس، محققان پس از انجام 
اين بررسي دريافتند افرادي که در ظرف سفيد اين دسر را 
سرو مي نمايند نه تنها طعم آن را بيشتر دوست داشتند بلكه 

آن را خوشمزه تر و شيرين تر احساس کردند. 

ملکه انگلیس رقیب نوبل شد
رقابت يک ميليون پوندي مهندسی »ملكه اليزابت« برای 

ابتكارات فناورانه در لندن آغاز شد.
اين رقابت توسط آکادمي سلطنتي مهندسي اداره داير 
شده که به پذيرش مهندسان از سراسر جهان پرداخته و با 
اعطاي جوايز يک ميليون دالري براي تحقيقات علمي به 

نوعي با جايزه نوبل رقابت مي کند.
11 شرکت براي تشويق نوآوري و اعطاي پاداش به ابزار 
موفق علمي در حل معضالت فراگير جهاني مانند تغييرات 

آب وهوايي به تامين مالي اين رقابت پرداخته اند.
 BG، BP، اين شرکت ها شامل بي اي اي سيستمز، گروه
GlaxoSmithKline، JLR، شبكه برق انگلستان، شل، 
زيمنس، خدمات مشاوره تاتا و فوالد اروپاي تاتا هستند.

براي  يكبار  سال  دو  هر   2013 سال  از  جايزه  اين 
پيشرفت هاي برجسته در مهندسي که سود قابل توجهي 

براي بشريت به ارمغان بياورند، اعطا خواهد شد.
ديويد کامرون، نخست وزير اين کشور نيز اظهار اميدواري 
کرده که اين رقابت منجر به احياي مهندسي در انگليس 

شود. 

بیل گیتس دادگاهی شد  
بيل گيتس در دفاع از مايكروسافت به عنوان شاهد در 
دادگاه حاضر شد و به اتهامات وارده از سوی شرکت ناول 

به خاطر نرم افزار WordPerfect پاسخ داد. 
به  بنيانگذار مايكروسافت به عنوان شاهد  بيل گيتس، 
تا به يک  دادگاه فدرال در سالت ليک سيتی می رود 
رفتار تک قطبی گرايی که 17 سال قبل در مقابل شرکت 
ناول رخ داده است پاسخ دهد. در حقيقت شرکت ناول، 
بزرگ ترين سازنده نرم افزار در دنيا را متهم کرده است 
که نرم افزار وورد مايكروسافت در نيمه دهه 90 منجر به 
 WordPerfect نابودی يكی از محصوالت ناول به نام

شده است.
ناول در سال 2004 از مايكروسافت شكايت کرد که در 
يک رقابت ناجوانمردانه در دهه 90 در بازار برنامه های 
پردازشگر کلمات، غول نرم افزاری دنيا مانع پيشرفت 
برنامه WordPerfect شده است. در ماه می، دادگاه 
به  دوباره  را  پرونده  اين  ريچموند  در  آمريكا  استيناف 

جريان انداخت.
گويا در سال 1994 نرم افزار شرکت ناول 50 درصد از 
بازار به ارزش 1/2 ميليارد دالر را در دست داشت اما 
ناگهان 96 درصد از اين رقم به دليل کاهش 40 درصدی 
برنامه  از  شرکت  اين  عايدی  و  يافت  کاهش  تقاضا 

WordPerfec تنها به 170 ميليون دالر رسيد.
شرکت ناول که در ايالت يوتاه واقع شده است، عامل اين 
سقوط ناگهانی را رفتار تک قطبی گرانه مايكروسافت در 
Word عرضه بسته نرم افزاری آفيس و به ويژه برنامه

دانست.
آفيس را در  آنزمان بسته  مايكروسافت در  درحقيقت، 
ترکيب با سيستم عامل ويندوز ارائه کرد و همين مسأله 
موجب شد که فروش آفيس در بازار به شدت افزايش 
يابد. به طوری که تا سال 1998 دو سيستم عامل ويندوز 
95 و ويندوز 98 بر روی حدود 90 درصد از رايانه های 

شخصی نصب بود.

ایمیل ها را در چشمتان 
چك کنید! 

جلوي  در  را  تصاوير  که  تماسي  لنزهاي  جديد  نسل 
چشم انسان طرح ريزي مي کنند پس از انجام موفقيت آميز 
واقعيت  به  ديگر  گام  يک  حيوانات  روي  بر  آزمايش 

نزديک شد. 
ايراني  استاد  پرويز،  امير  بابک  توسط  که  فناوري  اين 
دپارتمان مهندسي الكترونيک دانشگاه واشنگتن در سياتل 
رايانه عمل  نمايشگر  مثابه صفحه  به  طرح ريزي شده 
کرده و امكان دسترسي به صفحات اينترنت، چک کردن 
نامه هاي الكترونيكي و انجام بازي هاي رايانه اي را از طريق 

چشم فراهم مي کند. 
امير پرويز که به دليل ابداع اين روش و مجموعه تحقيقات 
 Technology معتبر  علمي  مجله  سوي  از  ديگرش 
Review دانشگاه MIT به عنوان يكي از 35 مخترع 
جوان سال 2007 انتخاب شده تاکنون توانسته لنزهايي 
توليد کند که با اجزاي ريزي مانند يک نور ال اي دي، يک 
آنتن براي دريافت قدرت و اطالعات از طريق يک ارتباط 

بي سيم و يک مدار الكترونيكي القا شده اند. 
اين لنزها در چشم يک خرگوش قرار گرفته و نور بدون 
ايجاد هيچ مشكلي براي سالمت حيوان به چشم وي وارد 

مي شد. 
اين مخترع جوان ايراني پيش بيني کرده که روزي انسان 
خواهد توانست تمام اطالعات الزمه را در لنز خود جمع 

کند. 

خواندنی

داستانک

وقتی محصول از مواد اولیه جذاب تر است

چه مي كنند
این میلیاردرها

رونمایي از مغز انیشتین در موزه! 
نزديک،  آينده اي  در  است  قرار  فيالدلفيا  »موتر«  موزه 
اساليدهاي حاوي برشهاي نازکي از مغز انيشتين را به 
نمايش بگذارد که براي دهه ها، نزد يک نوروپاتولوژيست 

نگهداري مي شد. 
گفتنی است »لوسي رورکه آدامز« از بيمارستان کودکان 
 46 حاوي  جعبه اي   ،1970 دهه  اواسط  در  فيالدلفيا 
اساليد از همسر يک فيزيكدان فقيد دريافت کرد که به 

آماده سازي نمونه هاي مغزي کمک کرد. 
»توماس اشتولتز هاروي«، پزشک بيمارستان پرينستون، ساعاتي پس از مرگ انيشتين 
در سال 1955، بر روي پيكر وي کالبد شكافي انجام داده بود. وي البته بدون اجازه 
خانواده اين دانشمند مشهور به حفظ مغز او پرداخته و سپس آن را براي مطالعه به 

صدها نمونه بر روي اساليدهاي ميكروسكوپي تقسيم کرد. 
اين موضوع و سفر عجيب مغز انيشتين، در کتاب »سفر آقاي آلبرت« نوشته »مايكل 

پاترنيتي« به طور دقيق شرح داده شده است. 
هاروي و ديگر محققان، چيز عجيبي در اندازه مغز انيشتين پيدا نكرده، اما شواهدي 
برخوردار  انتظار  از  بيشتر  گليال  سلول هاي  سهم  از  وي  مغز  که  دارد  وجود 
مهمي  نقش  نورونها  بين  ارتباط  از  حفاظت  در  گليال  سلول هاي  است.   بوده 

ايفا مي کنند. 
»رورکه آدامز« که پژوهش وي بر تفاوت هاي سلول هاي مغزي در سنين مختلف 
تمرکز دارد، اظهار کرده که مغز انيشتين در زير ميكروسكوپ بسيار جوان به نظر 

رسيده و هيچ کدام از تغييرات مرتبط با پيري را نشان نداده است. 

سیمان ضد اشعه ایکس در کشور ساخته شد 
قابليت  با  سيماني  ساخت  به  موفق  کشور  محققان 
راديواکتيو  پرتوهاي  و   X اشعه  برابر  در  نفوذناپذيري 

شدند. 
سيزدهمين  برگزيده  و  جوان  مبتكر  گنجي زاده،  علي 
جشنواره خوارزمي افزود: با توجه به استفاده روزافزون 
صنعتي،  امور  در  ايكس  پرتو  و  راديواکتيو  پرتوهاي  از 
اثرات  و  عوارض  از  پيشگيري  لزوم  نظامي،  و  پزشكي 

قابليت  با  سيمان  نيست.  پوشيده  کسي  بر  عين سودمندي  در  پرتوها  اين  مخرب 
نفوذناپذيري نسبت به آب و اشعه ايكس X و پرتوهاي راديواکتيو مي تواند راهكار 

مناسبي جهت استفاده ايمن و بي خطر از اين پرتوها باشد. 
گنجي زاده افزود: مواد تشكيل دهنده اين ماده به وفور در بازار داخلي يافت مي شود 
و کارگاه ها و کارخانجات متعددي در داخل کشور به توليد و ساخت انبوه مواد 
اوليه مورد نياز اين سيمان مشغول هستند که اين موجب عدم وابستگي به خارج و 

نيز جلوگيري از خروج ارز از کشور مي شود. 
اين دانش آموز موفق با بيان اين  که اين سيمان عالوه بر کاربردهاي پزشكي و صنعتي، 
کاربرد نظامي نيز دارد، گفت: اين سيمان با دارا بودن دو قابليت نفوذناپذيري نسبت 
مستعد  معمولي،  سيمان  برابر   20 فشاري  مقاومت  نيز  و  راديواکتيو  پرتوهاي  به 

ساخت پناهگاه ها و سنگرهاي دفاعي است. 
و  دانش آموزي  هزار طرح   24 از  بيش  بين  از  گنجي زاده  علي  است طرح  گفتنی 
دانشجويي موفق به کسب رتبه دوم  در سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي شده 

است. 

کودکان از بابا نوئل »آی- پد« می خواهند 
يک موسسه تحقيقاتی بازار با ارائه فهرستی از محصوالت 
فناورانه ای که کودکان آمريكايی انتظار دارند آنها را در شب 
کريسمس هديه بگيرند نشان داد که امسال در خورجين 

بابا نوئل بيش از هر چيز »آی- پد« پيدا می شود. 
فرارسيدن  با  گذشته  سال های  همانند  نيلسون  موسسه   
محصوالت  از  فهرستی  کريسمس  خريدهای  فصل 
عالقه  آمريكايی  کودکان  که  است  کرده  تهيه  فناوری ای 

دارند در شب کريسمس هديه بگيرند.
در حقيقت، با نزديک شدن به کريسمس بازار لوازم الكترونيكی مصرفی هر روز 
تبلت ها،  بوک ها،  نوت  هوشمند،  همراه  های  تلفن  ديگر  امروز  می شود.  گرم تر 
پخش کننده های MP3 و ساير دستگاه های الكترونيكی در ميان هدايای دوستان و 

خويشاوندان قرار گرفته است.
موسسه نيلسون در اين تحقيق که ويژه کريسمس 2011 انجام شده نشان داد که 
44 درصد از کودکان آمريكايی بين سنين 6 تا 12 سال آرزو دارند برای جشن های 

پايان سال يک دستگاه تبلت آی- پد هديه بگيرند.
اين درحالی است که نتايج تحقيقاتی که اين موسسه برای کريسمس 2010 انجام 
داشتن يک  رويای  تا 12 سال   6 کودکان  از  که 31 درصد  می داد  نشان  بود  داده 

آی- پد را داشته اند.
در رتبه دوم اين طبقه بندی، پخش کننده آی- پاد لمسی با سطح عالقه مندی 30 
درصد از کودکان قرار گرفت. درحالی که آی- فن آرزوی 27 درصد از کودکان زير 

12 سال است در سكوی سوم ايستاد. 

یک، دو، سه

گاهی اوقات ما 
با اشیایی روبرو 

می شویم که بسیار 
هیجان انگیز هستند 

این هیجان بیشتر 
می شود وقتی شما 
با وسایلی که از طال 

ساخته شده اند روبه 
رو شوید

پیرمــــرد و پسر 

در دنیای مجازی هیچ چیز غیرممكن نیست 

استیو جابز دوباره متولد شد 


