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و  تماس  مانع  آپارتمان نشيني 
ارتباط كودك با افراد همسن و 
سال است و اين از لحاظ روحيه 
براي  بزرگي  زيان  اجتماعي 
كودك است. آپارتمان نشيني از 
مسائل جديد نشأت گرفته و از 

دنياي صنعت است كه در ابتداي كار براي طبقه فقير تهيه شده بود و 
گاهي مشرف به باغ و فضاي سبز و ...

نام محسن  برای خيلی ها  شايد 
دامادی با سريال تلويزيونی »شيخ 
از  پس  وي  باشد.  آشنا  بهايی« 
فيلم سينمايی  پروژه شيخ بهايی 
كارگردانی  را  ارنست«  »خانواده 
كرد. اين چراها يادِ مطلبی را زنده 

كرد، از كسی كه سال های طوالنی همه جای دنيا بوده، جز ايران؛ و چندی 
پيش برگشته بوده و بقوِل خودش، احساس می كرده همه چيز، حتی 

كوچک ترين چيزها برايش ديدنی و ...

است  پزشکی  سند  يک  نسخه 
پزشکی  علوم  اوليه  اصول  از  و 
و  فارسی  بحث  می كند  تبعيت 
انگليسی نوشته شدن نسخه، فرع 
بر موضوع است در شرايطی فعلی 
نسخه نويسی  در  ايرادهايی  نيز 

وجود دارد كه بهتر بود در ابتدا تاكيد بر رفع آنها قرار می گرفت. عضو 
هيأت مديره انجمن داروسازان ايران ...

چرا اسم يك فيلم ايراني اين است
ارنست، چرا برای ایران؟

آپارتمان نشيني ،ارتباط اجتماعي را محدود كرده است
 حيات فراموش شده كودكان

در قوطي كبریت ها
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 فارسی نویسی نسخه ها
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 بچه ها مواظب باشيد
 اینجا مدرسه است 

مدارس  تجهيز  و  توسعه  نوسازی،  سازمان  رئيس 
نفتی  بخاری های  از  برخی  اين كه  تأييد  با  كشور 
 مدارس كه در گزارش تصويری برخی خبرگزاری ها
آمده غيراستاندارد بوده است گفت: ظرف امروز و 
و  می شود  مدارس رسيدگی  اين  به وضعيت  فردا 

مشکل آنها را حل می كنيم. 
اين ادعاها هر سال در حالی رسانه ای می شود كه 
فصل مدارس در ايران با برف و سرما گره خورده 
است و يکی از مواردی كه در آموزش و پرورش 
سيستم های  سازی  ايمن  بحث  شود  می  مطرح 
 گرمايشی مدارس و رسيدگی به وضعيت بخاری های
حوادث  بروز  موجب  كه  است  غيراستانداردی 
تاكنون  ناگواری در مدارس می شود، حوادثی كه 
منجر به فوت چند دانش آموز و معلم در روستای 
سفيالن استان كهگيلويه و بويراحمد و سوختگی و 
آسيب شديد دانش آموزان درود زن شيراز و موارد 

ديگر شد.
بعد از بروز اين حوادث ناگوار، آموزش و پرورش 
استانداردسازی  صرف  را  بيشتری  اعتبار  ساله  هر 
سيستم های گرمايشی مدارس می كند و بخشنامه های 
متعددی مبنی بر ممنوعيت استفاده از بخاری های 
غيراستاندارد به مدارس ابالغ می شود ولی با همه 
اينها هستند پدران و مادرانی كه در مناطق محروم 

فرزندانشان را با نگرانی بدرقه می كنند.
در سمت ديگر اين معادله تکراری، رئيس سازمان 
نوسازی مدارس و وزير آموزش و پرورش هر بار 
جمع آوری بخاری های غيراستاندارد را نويد می دهند و 
مديران استانی وجود آن را به شدت تکذيب می كنند اما 
شواهد نشان می دهد كه با اين وجود باز هم مدارسی 
غيراستاندارد  نفتی  بخاری های  آن  در  كه  هستند 
می سوزد و از چشم مسئوالن پنهان مانده است. با اين 
حال تا پيش از سرد شدن هوا در مناطق مختلف استان، 
بهتر است تصميم گيران آموزش و پرورشی و مديران 
استانی قبل از تيتر شدن در صفحات نشريات محلی به 
دليل سوختگی يا خفگی دانش آموزان يا كادر آموزشی 

دست به كار شوند. 

با كاروان عشق  تا  قافله داران يکی يکی مي آيند 
همراه شوند؛ هر چند كه قافله حسين هر سال مي آيد 
و مي رود اما دلهره بودن يا نبودن، رسيدن يا نرسيدن 

سهم من و تو است.
قافله حسين در راه است و اگر خوب به در و ديوار 
شهر نظاره كنی حال و هوای محرم را حس خواهی 
كرد. دل ها عاشقانه انتظار رسيدن به محرم را دارند 
چرا كه ما چه باشيم و چه نباشيم محرم مي آيد و 
مي رود و چه عجيب است اين موضوع كه »يک 
روز حسين دنبال اين بود كه دل هايی را با خود 
 همراه كند و امروز هزاران هزار دل، بی تابانه دنبال

حسين اند.
عزاداری  قافله  گذشته  سال  همچون  نيز  امسال 
حسين در شهر اصفهان با »قافله عشق« همراه شد تا 

با آمادگی بهتری به استقبال ماه محرم برود 
و اينجا نمايشگاه قافله عشق است.... 

نمايشگاهی كه برپا شده تا هيأت های مذهبی شهر 
سيد  عزاداری  مراسمات  برپايی  برای  را  اصفهان 
 و ساالر شهيدان تغذيه فرهنگی كند. از كتاب و

سی دی گرفته تا لباس مشکی، شال، پرچم، بيرق، 
تجهيزات صوتی و تصويری، بنر و هر آنچه كه نياز 
است تا يک مراسم عزاداری در ماه محرم برپا شود 
اينجا ديده مي شود و هيأت هاي مذهبی شهر با توجه 
به عملکرد و براساس رتبه خود مي توانند اين اقالم 

را خريداری كنند. 
مركز تحقيقات رايانه ای حوزه علميه اصفهان، مركز 
انتشارات ثامن االئمه، مركز فرهنگی قدسيان، مؤسسه 
آگهی  كانون  ستاری،  تبليغات  و  طراحی  چاپ، 
و تبليغات مرتاش، گلدوزی فالحی و غرفه های 
الکترونيکی يراقی، اورجينال و سفير الکترونيک از 
غرفه های برپا شده در اين نمايشگاه مي باشند. به 
سراغ برخی غرفه داران مي رويم و از كم و كيف 

نمايشگاه جويا مي شويم. 
مسئول غرفه قدسيان مي گويد: استقبال از سی دی 
كم بوده اما از پيراهن مشکی زياد. وی در مورد 

برپايی نمايشگاه معتقد است: اگر چه كار با ارزشی 
است اما به نظر مي رسد بايد تبليغات بيشتری در 
مسئوالن  از  او  مي شد.  امر  اين  برای  شهر  سطح 
برپايی نمايشگاه تشکر كرد و ادامه داد: اميدوارم در 
سال های آتی شاهد برپايی باشکوه تر اين نمايشگاه 

در شهر مذهبی و واليتمدار اصفهان باشيم. 
كتاب سرای سالم هم كه اقدام به برپايی غرفه ای در 
اين نمايشگاه كرده است، با حجم فراوانی از كتب 
مذهبی به استقبال بازديد كنندگان رفته است اما به 
گفته مسئول اين غرفه با بی مهری فراوانی از سوی 

مخاطبين مواجه شده است. 
او علت را پايين بودن سرانه مطالعه در كشور و گران 
بودن كتاب ها عنوان مي كند. اما در اين ميان شور و 
اشتياق هيأت هاي اصفهان برای بهره گيری از اين 

سفره پهن شده در شهرشان بيشتر است.
عده ای روبه روی غرفه تجهيزات الکترونيکی جمع 
شده و بر سر قيمت ها به توافق نرسيده اند، عده ای 
هم در حال انتخاب كردن بنر هستند و از قضا دست 
روی كد هر بنری كه مي گذارند با اين پاسخ مواجه 
مي شوند كه »شرمنده تمام شده است«. جمع ديگری 
هم منتظر اتمام كار گلدوزی پرچم خريداری شده 
خود هستند. به هر حال بوی اسپند وقتی با اين شور 
و شوق همراه مي شود صحنه ای از خيابان های شهر 
در روز تاسوعا و عاشورا را برايت متصور مي كند. 
تصويری كه از كودكی همراهت بوده و آرزو مي كنی 

هر سال شاهد اين همه اشتياق باشی. 
يکی از پيرغالمان امام حسين كه متوجه تهيه گزارش 
مي شود، داوطلبانه خواستار صحبت با ما مي شود و 
با اعالم افتخار نوكری اهل بيت مي گويد: در اين 
جا تمام نيازهای هيأتمان برآورده شده است و من 
از همه مسئوالن برگزار كننده اين نمايشگاه تشکر 

مي كنم. 
او كه خود را از هيأت الرضاء اصفهان معرفی كرده، 
معتقد است: برپايی اين مکان كار هيأت هاي مذهبی 
را راحت تر كرده و به ما امکان تهيه كليه لوازم مورد 

نياز را از يک مکان مشخص داده است. 
احمدی از هيأت المهدی اصفهان هم با بيان اين كه 
سال گذشته حركت رو به رشد تری را در نمايشگاه 
تجربه كرد، مي گويد: انتظار داشتيم امسال توسعه 

بيشتری را در نمايشگاه شاهد باشيم. 
 او اضافه مي كند: به هرحال اين نمايشگاه گوشه ای
ظاهر  در  شايد  كه  است  بسياری  عده  تالش  از 
متوجه حضور فيزيکی آنها نشوی اما همين قدر كه 
دلگرمی ها و پشتيبانی های مادی و معنوی شان بدرقه 

اين امر بوده برايمان كافی است. 
به  اقدام  محرم  ماه  آستانه  در  اصفهان  شهرداری 

قافله  »نمايشگاه  عنوان  با  نمايشگاهی  برگزاری 
عشق« كرده و از هيأت هاي مذهبی شهر برای تجهيز 

و آمادگی فرهنگی دعوت به عمل آورده است. 
االسالم  حجت  نمايشگاه  اجرايی  مدير  را  اين 
مهروی پور مي گويد و ادامه مي دهد: اين نمايشگاه 
برای دومين سال متوالی در شهر اصفهان برگزار و 
خدمات فرهنگی خود را به بيش از هزار هيأت ارائه 
نموده است. مهروی پور با اشاره به استقبال بی نظير 
هيأت هاي مذهبی اصفهان از اين نمايشگاه مي گويد: 
شواهد گويای رشد ۳۰ درصدی تعداد مراجعين و 

بازديدكنندگان از نمايشگاه قافله عشق است. 

مهروی پور تاكيد مي كند: با عنايات ويژه مجموعه 
در  را  ای  عمده  تغيير  امسال  اصفهان،  شهرداری 
خصوص اعتبارات تخصيص يافته به هيأت هاي 

مذهبی داشتيم. 
به  يافته  اختصاص  بن های  كه  اين  بيان  با  وی 
هيأت هاي مذهبی برای تجهيز فرهنگی بسته به رتبه 
و درجه آن هيأت ها متغير است، اضافه مي كند: به 
همت مديران شهرداری و شورای شهر اصفهان، 
افزايش ۲۵ درصدی  رتبه دوم و سوم  در  امسال 
اعتبار و در رتبه اول رشد ۳۵ درصدی را شاهد 

بوده ايم.

گزارشی از برپايی دومين نمايشگاه تجهيز فرهنگی هيأت هاي مذهبی در اصفهان؛

هزاران هزار قافله عشق، بی تاب رسيدن به محرم اند

خبر

خفاش معروف ورزشگاه
كار دست مسئوالن داد 

 دو سه سال پيش وقتی قرار بود به صورت كنايه آميز
جهان  نقش  وضعيت  مورد  در  مطلبی  طنزآلود  و 
پايان  از  پيش  آن  بازسازی  از شروع  نگارش شود، 
ساخت آن ياد می كردند، حال آن كه گويا اين كنايه 
پيوسته  به وقوع  آميز در مورد نقش جهان  تمسخر 

است.
گودال نقش جهان اين روزها و در بي توجهي محض 
رسانه ها خوشحال از خبري است كه شايد بتوان آن 
خبرنگاران  ديگر  خنده دار  سوژه هاي  از  يکي  به  را 
تبديل كرد؛ خبري كه شايد كم و بيش انتظارش را 
داشتيم اما جرأت بر زبان آوردن آن را نه؛ نقش جهاني 
عدم  بارندگي ها،  دليل  به  نشده،  ساخته  هنوز  كه 
و  شده  فرسوده  نگهداري  در  بي توجهي  و  استفاده 
گرفته قرار  مسئوالن  كار  دستور  در  آن   بازسازي 

است.
بايد گفت آنقدر در ساخت نقش جهان اين دست 
و آن دست كردند كه فاز نخست ورزشگاه، همان 
حذفي  جام  فينال  بازي  جنجالي  اتفاقات  كه  فازي 
بين قلعه نوعي و يکي از مربيان سپاهان در آن روي 
داد، همان فازي كه خفاش آن با دوربين ۹۰ معروف 
شد، اين روزها فرسوده شده و كار بازسازي آن آغاز 

شده است.
برنامه ۹۰ و هنگامي  از  استاندار اصفهان پس  گويا 
شبکه از  را  نقش جهان  ورزشگاه  خفاش   كه 
تومان  ميليون   ۱۰۰ و  ميليارد  يک  كرد،  مشاهده   ۳
براي بازسازي فاز اول اين ورزشگاه اختصاص داد 
 و كار بازسازي اين فاز در روزهاي گذشته آغاز شده

است.
ورزشگاه  نخست  فاز  حالي  در  اين كه  جالب 
بهره برداري  تا  ورزشگاه  اين  كه  مي شود  بازسازي 
فعاليت هاي  و  دارد  احتياج  توجهي  قابل  زمان  به 
 عمراني براي انجام اين مسأله هنوز حتي آغاز نشده

است.
مهندسي  فني  اداره  رئيس  محموديه،  حسين 
اين  تأييد  با  اصفهان  استان  بدني  تربيت  اداره كل 
خبر مي گويد: فاز يک وزشگاه بزرگ به دليل عدم 
استفاده و در برخي موارد به دليل استفاده مستهلک 
شده و استاندار اصفهان مبلغي را از اعتبارات نفت 
اختصاص ورزشگاه  نخست  فاز  بازسازي   براي 

داد.
كه  پرسيديم  سئوال  كار  اين  مبلغ  مورد  در  او  از 
ميليارد و ۱۰۰  مبلغ يک  محموديه تصريح مي كند: 
ورزشگاه  اول  فاز  بازسازي  براي  تومان  ميليون 
چند  آن  اجرايي  عمليات  و  كرده  پيدا  اختصاص 
هفته پيش آغاز شده است؛ بايد بگويم اگرچه شايد 
اما  باشد  اندك  اول  فاز  بازسازي  براي  اعتبار  اين 
چمن  زمين  بازسازي  همچون  اصلي  اولويت هاي 

ورزشگاه را شامل مي شود.

فرهنگ و هنر   صفحه 5

آیین تندرستي    صفحه 6
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بيمارستان ثابت شهدای جامعه پزشکی به مناسبت 
گراميداشت هفته بسيج در شهركرد برپا شد.

رئيس سازمان بسيج جامعه پزشکی چهارمحال و 
بختياری در اين مراسم، اظهار داشت: بيمارستان 
ثابت شهدای جامعه پزشکی در محل بيمارستان 

آيت ا... كاشانی و هاجر شهركرد به مدت چهار 
روز برپا شده است. حسن اسحاقی با اشاره به 
تخصصی  زمينه های  در  رايگان  ويزيت  اين كه 
گوش و حلق و بينی، چشم، جراحی، ارتوپدی 
و زنان در اين بيمارستان انجام می پذيرد، گفت: 

جراحی  كانديد  به عنوان  بيمار   ۲۰۰ اكنون  هم 
شده اند.  پذيرش  و  شناسايی  بيمارستان  اين  در 
بتوانيم در جامعه  اگر  كرد:  اسحاقي خاطرنشان 
در  را  آن  و  كنيم  استفاده  بسيج  فرهنگ  از 
به  بي شک  كنيم  جاری  و  ساری  زمينه ها  همه 

 توفيقات بسيار بااليی در جامعه دست خواهيم
يافت. 

به گفته وی، ترويج فرهنگ بسيجی بسياری از 
و  جامعه  در  را  بالندگی  و  رشد  فراروی  موانع 
كشور برطرف كرده و سبب رشد فوق العاده در 

تمام زمينه ها در كشور می شود. 
رئيس سازمان بسيج جامعه پزشکی چهارمحال و 
بختياری  به ويژگی های بسيج و فرهنگ بسيجی 
است،  آرمان خواه  بسيج  گفت:  و  كرد  اشاره 
هدفمندانه تالش می كند و هدف آن نيز كسب 

مکان  و  زمان  به  محدود  كه  خداست  رضايت 
چهارچوب  كرد:  تصريح  وی  نيست.  خاصی 
اعتقادی بسيج نشأت گرفته از تفکری است كه 
بيش از همه متعهد به حقيقت و نه مصلحت هاست.  
اسحاقی با تأكيد بر ضرورت تکريم و تقدير از 
زحمات بسيجيان در طول تاريخ ۳۲ ساله انقالب 
اسالمی، افزود: زحمات و جان فشانی های بسيج 
نبايد در طول تاريخ ناديده گرفته شود، چرا كه 
دستاوردهای بسيج جلوه ايثار و فداكاری است و 
در تمام عرصه ها بايد ارزش های آنها حفظ شود. 

به مناسبت گراميداشت هفته بسيج؛

بيمارستان ثابت شهدای پزشكی در شهركرد برپا شد

به مناسبت ورود نانو به صنعت سنگ ساختمانی اصفهان؛ 

 نانوتكنولوژي، پایتخت صنعت سنگ ایران را
نجات مي دهد
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گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  اصولگرايان  فراكسيون  عضو 
كميته ويژه پيگيری طرح سئوال از رئيس جمهور تشکيل شد.

برگزاری  با  اخير  روزهای  در  داشت:  اظهار  حيدری  نوراله   
از  سئوال  طرح  خواهان  نمايندگان  ميان  مشترك  جلسه ای 
ثمر  به  و  نتيجه  به  برای  الزم  هماهنگی های  رئيس جمهور، 

رساندن اين طرح انجام شد. 
وی افزود: يکی از تصميمات اين جلسه تشکيل كميته ای ويژه 

برای پيگيری طرح سئوال از رئيس جمهور بود.
حيدری با اشاره به داليل مطروحه اين نمايندگان برای طرح 
پايبندی  عدم  قانون گريزی،  گفت:  جمهور،  رئيس  از  سئوال 
و  استانی  سفرهای  در  شده  تصويب  مصوبات  و  وعده ها  به 

حمايت از افرادی با سابقه نه چندان درخشان از جمله مشايی 
از عمده ترين داليل طرح سئوال از رئيس جمهور است.

نماينده مردم اردل، كيار، كوهرنگ و فارسان در مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان كرد: اين داليل نه تنها برای سئوال از شخص 
رئيس جمهور بلکه برای استيضاح رئيس جمهور كشور نيز كافی 
و منطقی است. وی با بيان اين كه فرايند سئوال از رئيس جمهور 
مناسب نيست، گفت: بايد اقدامات الزم برای فراهم شدن تغيير 

شرايط سئوال از رئيس جمهور انجام شود.
حيدری علت نامناسب توصيف كردن اين شرايط را سياسی 
شدن طرح آن دانست و گفت: در حال حاضر شرايط طرح 
سئوال از رئيس جمهور صبغه سياسی و حس انتقام جويانه و 
با اصول و  مغاير  امر  اين  به خود گرفته است كه  كينه ورزی 

آرمان های نظام و انقالب است.
وی تاكيد كرد: گرچه منظور طراحان سئوال از رئيس جمهور 

اين شرايط فعلی نبوده ولی متأسفانه اين فرايند در حال طی 
كردن مسيری منحرف است كه بايد ساز و كار چگونگی تغيير 
كيار  فارسان،  اردل،  مردم  نماينده  شود.  بررسی  شرايط  اين 
به شرايط و  اشاره  با  و كوهرنگ در مجلس شورای اسالمی 
ضوابط تدوين شده به  منظور طرح سئوال از رئيس جمهور، 
امضای   7۲ نيازمند  رئيس جمهور  از  سئوال  طرح  گفت: 

نمايندگان ملت است.
تعداد  رئيس جمهور،  از  سئوال  طرح  ابتدای  در  افزود:  وی 
امضای وكالی ملت به ۱۰۰ امضا رسيد كه در ادامه برخی از 
اين نمايندگان به بهانه های مختلف امضای خود را پس گرفتند 

كه اين حق قانونی نمايندگان است. 

آمريكا و سدی به نام ايران؛
 آزمودن راهكاری اشتباه در 

برابر ملتی مقاوم 
روز دوشنبه آمريکا و به دنبال آن متحدانش با آگاهی 
از  ايران، دور جديدی  بر  نتيجه بودن فشارها  از بی 
تحريم ها را اعمال كردند و به اين ترتيب اين پرسش به 
وجود آمد كه سرانجام كدام راهکار، اوباما را به سرمنزل 

مقصود خواهد رساند. 
آژانس  انتشار گزارش جديد  دنبال  به  اين تحريم ها 
بين المللی انرژی اتمی درباره فعاليت های هسته ای 
صلح آميز ايران اعمال شد و اين در حالی است كه 
در سال های گذشته اين نکته به خوبی بر آمريکا و 
متحدانش ثابت شده كه فشارهای وارد شده بر ايران 

بی تأثير است.
 اعمال تحريم بر ايران يک پروژه شکست خورده است، 
زيرا انتشار مرتب گزارش های رسانه های غربی در اين 
خصوص و دور زدن تحريم ها از سوی شركت های 
غربی به ويژه آمريکايی برای داد و ستد با جمهوری 
اسالمی و برخورد دوگانه آمريکا با اين تحريم ها نشان 
می دهد كه راهکار تحريم نمی تواند اياالت متحده را در 
برابر ايران به مقصد برساند.  اما مقامات غربی معتقدند 
آمريکا در برابر ايران دو راهکار ديگر نيز دارد و اين 

راهکارها تشويق و تنبيه هستند.  
بايدن معاون رئيس  جمهوری   در همين رابطه جو 
آمريکا، اعالم كرد: در صورتی كه اسرائيل به تأسيسات 
نخواهد شد.  مانعش  آمريکا  كند،  ايران حمله  اتمی 
پس از آن هيالری كلينتون، وزير امور خارجه  آمريکا، 
موفقيت مذاكره  بدون پيش  شرط با ايران را زير سئوال 
برد. وی حتی از چتر دفاعی متحدان آمريکا در منطقه 
سخن گفت، به طوری كه رژيم صهيونيستی تصور كرد 
كه شايد آمريکا به اين نتيجه رسيده كه ايران به زودی به 

بمب اتمی دست خواهد يافت.
 چندی پيش نيز اين خبر منتشر شد كه در صورتی كه 
مذاكره با ايران تا ماه سپتامبر به نتيجه نرسد تحريم هايی 
در زمينه  انرژی و سوخت به ايران تحميل خواهد شد.

 پس از آن منابع نظامی آمريکا در واشنگتن گفتند كه 
يک بمب ۱۳ تنی جديد را كه قابليت تخريب اهداف 
برداری  بهره   آماده   موعد  از  پيش  دارد  را  زيرزمينی 
كاران  نومحافظه  اعتقاد  به  كه  خبری  كرد،   خواهند 
می  تواند نوعی آمادگی ارتش آمريکا برای حمله  احتمالی 

عليه تأسيسات زيرزمين هسته  ای ايران تلقی شود.
 اوباما چه می خواهد؟

و  ايران  تحوالت  سير  اخير  سال  يک   در 
جبهه گيری های آمريکا و برخی كشورهای اروپايی 
و همچنين رژيم صهيونيستی در قبال آن، نومحافظه  
كاران آمريکا را خشنود كرده است، اما با وجود همه  
تناقضات موجود ميان جمهوری خواهان، دموكرات ها و 
نومحافظه كاران، عوامل مختلف دست به دست هم دادند 

و راهبرد جديد آمريکا در برابر ايران تکوين يافت.
در همين رابطه دنيس راس مشاور وزارت امور خارجه  
آمريکا در امور خاورميانه كه به تازگی از سمت خود 
استعفا داده، در كتابی كه تازه به انتشار رسيده راهبرد 
جديدی را مطرح كرده كه با وجود انتقادهای متعدد 
دولت  رسمی  برنامه    به  اكنون  كه  می  رسد  نظر  به 
 آمريکا بدل شده است. شواهدی وجود دارد كه نشان 
می دهد ميان مقامات آمريکايی درباره نحوه رفتار با 
ايران اختالف عقيده وجود دارد. اما با اين حال به نظر 
می رسد سرسختی ايران و ايستادگی جمهوری اسالمی 
در حق مسلم خود سبب سردرگمی اوباما شده، زيرا 
مقامات كاخ سفيد هراز چند گاهی اظهارات متفاوتی را 

درباره نحوه برخورد با تهران ايراد می كنند. 
راس در اين كتاب می گويد: آمريکا بايد سياست مذاكره  
بدون پيش  شرط با ايران را همزمان با افزايش فشار بر 
اين كشور در پيش بگيرد. اين فشار می  تواند از فشار 

سياسی تا تهديد به حمله  نظامی را شامل شود.
در  كه  تهديدهايی  جديد،  برداشت  اين  اساس  بر   
زمستان گذشته بر ايران اعمال شد به معنای شکست 
سياست نزديک شدن به ايران نيست، بلکه گامی منطقی 

است در مسير حل و فصل اختالفات با ايران.
  راس می  گويد: ايران بايد دريابد كه با ادامه  برنامه  

هسته ای  خود بهای سنگينی پرداخت خواهد كرد.
 در راهبرد راس، دست كشيدن از غنی  سازی اورانيوم 
برای ايران به معنای از دست رفتن اعتبار است. بنابراين 
بايد به ايران اجازه داد تا تحت نظارت شديد بين المللی 
اورانيوم را غنی كند.  بر پايه  راهبرد راس، بايد اروپايی ها 
را قانع كرد كه تحريم های شديدتری عليه ايران در نظر 
بگيرند، به خصوص در حوزه  انرژی كه ايران بسيار در 

 آن آسيب  پذير است.
ايرانی ها روشن كرد كه  بايد برای   راس می نويسد: 
بمب، امنيت آنها را باال نخواهد برد. هيالری كلينتون، 
وزير امور خارجه  آمريکا،  می گويد: تهديد اتمی را تنها 
وقتی می  توان خنثی كرد كه با تهديدی متقابل پاسخ 

داده شد.
 در اين كتاب همچنين آمده است: آمريکا اجازه نخواهد 
داد كه ايران در همسايگانش رعب و وحشت ايجاد 
كرده و دامنه  قدرتش را توسعه دهد. به گفته  او، وقتی 
ايران می   بيند كه همسايگانش سالح های بيشتری از 
خارج دريافت می  كنند، توانايی بيشتری در مبارزه با 
تروريسم دارند، از سيستم دفاع موشکی و از موقعيتی 
برخوردارند كه موشک های ايران را با ضد موشک  پاسخ 
گويند، بايد از خود بپرسد كه فعاليت های هسته ای چه 

چيزی برای آنها آورده است؟
 شواهدی وجود دارد كه نشان می دهد ميان مقامات 
آمريکايی درباره چگونگی رفتار با ايران اختالف عقيده 
وجود دارد به نحوی كه راس، كلينتون و همفکران آنها 
معتقدند تركيبی از تحريم، تهديد و تشويق می  تواند 
موفقيت  آميز باشد، اما گروه ديگر كه از زمان بوش 
در دولت آمريکا حضور دارند معتقدند تنها با شدت 
عمل می توان جلوی پيشرفت ايران را گرفت، اما با اين 
حال به نظر می رسد سرسختی و ايستادگی جمهوری 
اسالمی بر حق مسلم خود سبب سردرگمی اوباما شده، 
اظهارات  از چند گاهی  مقامات كاخ سفيد هر  زيرا 
متفاوتی را درباره چگونگی برخورد خود با تهران ايراد 

می كنند. 

رئيس جمهور گفت: اگر كسي عاشق انسان ها باشد 
راضي نمي شود كه يک نفر در دنيا گرسنه بخوابد 
و  بيايد  كسي  دماغ  از  خون  كه  نيست  راضي  و 
حتي راضي نيست كه به يک مورچه صدمه بزند. 
همايش  در  سخناني  طي  احمدي نژاد  محمود 
ايران اظهار  بزرگ فرصت هاي سرمايه گذاري در 
ويژه  به  و  تاريخ  طول  در  اقتصاد  موضوع  كرد: 
بشري  جامعه  موضوعات  مهم ترين  از  امروزه 
است به گونه اي كه آحاد بشريت با اين موضوع 
اين نشست ها  در  طبيعي  به طور  دارند،  سروكار 
سرمايه گذاري،  زمينه هاي  پيرامون  گفتگوهايي 
مقررات  و  قوانين  سرمايه گذاري،  امنيت 
سرمايه گذاري است، اما صحبت من در خصوص 

رابطه  اقتصاد و انسان است. 
احمدي نژاد با اشاره به رابطه  اقتصاد و انسان تصريح 
كرد: اگر تعريف درستي از انسان ارائه شود، رابطه  
همه  پديده ها با انسان قابل تعريف خواهد بود. انسان 
موجودي كمال طلب، سعادت جو و آزادي طلب است 
و هدف از همه  فعاليت هاي او در اين دنيا رسيدن به 
سعادت است و مي توان گفت كه همه  انسان ها به 

دنبال آزادي هستند. 
بيان اين كه انسان به دنبال جاودانگي است  با  وي 
افزود: در طول تاريخ همه  انسان ها به دنبال كمال، 
جاودانگي و سعادت بوده اند و اين آرمان هاي بشري 

در سايه  عدالت، عشق و محبت خواهد بود. 
احمدي نژاد تصريح كرد: عدالت شرط اول و پايه 
انسانيت  اصل  است،  انساني  حقيقت  شکوفايي 
مي شود  محقق  عدالت  حاكميت  سايه   در  انسان 
عامل  مهم ترين  و  بهترين  زيباترين،  عدالت   و 
تنظيم كننده روابط انسان ها و ملت هاست. عدالت، 
فراهم  همه  براي  را  سعادت  و  كمال  فرصت 
در  يعني فرصت ها  در حقيقت عدالت  و  مي كند 

اختيار همه قرار گيرد. 
و  نامحدود  استعدادهاي  خداوند  داد:  ادامه  وي 
شگرفي در انسان به امانت گذاشته است و شرط 
اول براي شکوفايي و رشد اين استعدادها بر پايه 
سود  همه  عدالت  حاكميت  در  و  است  عدالت 

خواهند برد. 
مورد  را  جهان  شرايط  و  وضعيت  رئيس جمهور 
ميليارد  هفت  حدود  از  گفت:  و  داد  قرار  اشاره 
جمعيت جهان بيش از سه ميليارد در فقر به سر 
مي برند، اگر عدالت باشد فقري نخواهد بود و همه 
در فعاليت هاي سازنده اقتصادي مشاركت مي كنند 
سازنده   فعاليت هاي  وارد  همه  كه  هنگامي  و 

اقتصادي شده اند همه سود بيشتري مي برند، حتي 
ثروت ها  چپاول  و  تبعيض  اعمال  با  كه  آن هايي 

تصور مي كنند كه سود بيشتري خواهند برد. 
احمدي نژاد، امنيت پايدار اقتصادي را مورد اشاره 
اقتصادي  پايدار  امنيت  كرد:  تصريح  و  داد  قرار 
فقط و فقط در سايه  عدالت اتفاق مي افتد. اگر به 
مقدمات جنگ اول و دوم نگاه كنيم خواهيم يافت 
به  تمايل  تبعيض و  كه ريشه  اصلي آن جنگ ها، 

عبور از مرزهاي عدالت بود. 
حاكميت  سايه   در  آزادي  اين كه  بيان  با  وي 
عدالت محقق مي شود ادامه داد: برخي لشکركشي 
مي كنند و كشوري را تصرف مي كنند؛ برخي حتي 
لشکركشي نمي كنند و در سايه  مناسبات ناعادالنه 
حق انسان بودن و پيشرفت را از ملت ها مي گيرند. 
كسي كه به نان شب محتاج است چگونه مي تواند 

در  اقتصادي  و  سياسي  مناسبات  اگر  باشد.  آزاد 
معنايي  آزادي  باشد  ناعادالنه  و  يکسويه  جهان 

ندارد. 
خود  سخنان  از  ديگري  بخش  در  احمدي نژاد 
گفت: اگر عنصر محبت را از انسان بگيريم چيزي 
كه  انسان هايي  نمي ماند.  باقي  انسان  انسانيت  از 
ظاهر  است  خالي  ديگران  به  محبت  از  دلشان 
انساني دارند و حتي در برخي مواقع كساني پيدا 
مي شوند كه آن قدر دلشان از محبت خالي مي شود 
و  پايين تر  نيز  درنده  از حيوانات  آن ها  كه درجه 

پست تر مي شود. 
اصلي  عوامل  اين كه  بيان  با  دهم  دولت  رئيس 
برپايي جنگ هاي اول و دوم در اروپا حداكثر ۱۰۰ 
نفر بوده اند افزود: ۱۰۰ نفر به خاطر زياده خواهي 
و ميل به برتري و چپاول سرزمين ديگران بيش 

از 7۰ ميليون انسان را كشتند. كدام مقطع تاريخي 
را سراغ داريد كه ظرف ۱۰ سال، ۱۰۰ گرگ، 7۰ 

ميليون گوسفند را كشته باشند؟ 
قليلي  اخير عده  رئيس جمهور گفت: در ده سال 
مشکالت  حل  براي  جهاني  قدرت  مراكز  در 
اقتصادي خود و تسلط در منابع خاورميانه،  جنگ 
راه انداختند و عراق و افغانستان را اشغال كردند. 
مجروح  و  كشته  را  انسان  ميليون  يک  از  بيش 
اگر  آواره شدند.  نيز  انسان  ميليون  پنج  و  كردند 
كه  نمي شود  راضي  باشد  انسان ها  عاشق  كسي 
يک نفر در دنيا گرسنه بخوابد و راضي نيست كه 
بيايد و حتي به يک مورچه  از دماغ كسي  خون 
غارت  براي  مي شوند  راضي  چطور  بزند  صدمه 
و  كرده  لشکركشي  گونه  اين  خاورميانه   نفت 
قتل عام كنند. همه اين ها به اين دليل است كه دل 

آن ها از محبت تهي است. 
احمدي نژاد تصريح كرد:  اگر روابط بر اساس محبت 
باشد همه سود مي برند و ضرر معنايي ندارد. اگر 
روابط ميان انسان ها بر مبناي فعاليت هاي اجتماعي 
آن ها محبت باشد، همه  رقابت ها و مسابقه ها تبديل 
همه  مي شود.  زيبايي ها  و  خوبي ها  در  رقابت  به 
خاطر  به  تاريخ  طول  در  بشري  جامعه   مشکالت 
فقدان عدالت و خالي شدن قلب ها از محبت بوده 
است. درجهاني كه همه جا محبت و عدالت باشد 

همه سود خواهند برد. 
خود  سخنان  از  ديگري  بخش  در  احمدي نژاد 
تنظيم  براي  اقتصادي يک فرصت  فعاليت  گفت: 
روابط ميان ملت ها و فرصتي براي سعادت و كمال 
حقيقي است و در حقيقت فعاليت اقتصادي بايد 
در خدمت انسان و انسانيت انسان باشد. فعاليت 

اقتصادي بايد فداي انسانيت انسان ها شود. 
رئيس دولت دهم ادامه داد: اگر از هر كسي حتي 
كشتند  را  انسان  ميليون   7۰ كه  جنايتکاراني  آن 
مي گويند  هستيد  چيزي  چه  دنبال  به  كه  بپرسند 
كمال و سعادت. راه رسيدن به سعادت، خدمت 
به جامعه و تالش براي سعادت ديگران است، اگر 
هفت ميليارد جمعيت دنيا به فکر خودشان باشند 
چه اتفاقي خواهد افتاد؟ اگر عدالت و محبت را 
ديگري  سعادت  فکر  به  كسي  و  بگذاريم  كنار 
نباشد جهنمي در كره زمين ايجاد مي شود كه همه 
و  مي سوزند  دارند  اين كه  كما  سوخت.  خواهند 

امروز جهان نيازمند يک نظم جديد است. 
مبتني  نظم  افزود: مشخص شد كه  رئيس جمهور 
بر تبعيض و كينه ورزي، سعادت جامعه بشري را 
در  جديد  نظم  يک  نيازمند  ما  نياورد.  ارمغان  به 
مناسبات سياسي، فرهنگي و اقتصادي هستيم. ما 
خدمت  در  عدالت  بر  مبتني  جديد  نظم  نيازمند 
انسان ها هستيم تا كرامت، آزادي و سعادت همه  
آمد.  نظم خواهد  اين  و  كند  تضمين  را  انسان ها 
اين وعده خداست كه با حركت انسان هاي صالح،  

عدالت و عشق بر جهان حاكم خواهد شد. 
امروز ملت و كشور  پايان گفت:  احمدي نژاد در 
ايران با استعدادهاي ويژه و استثنايي آماده است 
مأموريت  اين  در  محبت  و  عدالت  اساس  بر  تا 
بزرگ پيشرفت ملت ها مشاركت كند و دست همه 
عدالت،  بشريت،  به  خدمت  براي  كه  را  كساني 
محبت و فعاليت سازنده  اقتصادي تالش مي كنند 
يکديگر  كمک  با  بياييد  مي فشاريم.  گرمي  به 

جهاني زيباتر و انساني تر بسازيم. 

سراسری

خبر

نصف النهار

پاكستان از ثبات افغانستان حمایت مي كند 
مشاور امنيت ملي انگليس با تقدير از نقش پاكستان در 
جنگ با ترور گفت: ثبات اقتصادي براي اقدام مؤثر عليه 

اقدامات تروريستي الزم است. 
به نوشته روزنامه داون پاكستان، سر پيتر ويکتز، مشاور 
پنج  حضور  با  هيأتي  قالب  در  كه  انگليس  ملي  امنيت 
مقام انگليسي وارد اسالم آباد شده است، از يوسف رضا 
براي  تا  كرد  درخواست  پاكستان  وزير  نخست  گيالني، 

ارتقاي مذاكرات استراتژيک ميان دو كشور نشست هايي را برگزار كند. 
اين مقام انگليسي خاطرنشان ساخت: لندن به همکاري هاي خود با اسالم آباد در 
زمينه هاي مختلف ادامه خواهد داد و شراكت استراتژيک پيشرفته را مطرح مي كند. 
سفر اين هيأت انگليسي بخشي از برنامه مذاكره استراتژيک پيشرفته ميان دو كشور 
است. ديگر موارد اين شراكت استراتژيک، شامل همکاري در مبارزه با تروريسم، 
مالي، همکاري هاي  اقتصادي و  ثبات  برقراري  بازرگاني،  و  تجاري  ارتقاي روابط 
رباني  اين نشست همچنين حنا  پاكستان مي باشد. در  به توسعه  فرهنگي و كمک 
ارتش  پاكستان، ژنرال اشفق پرويز كياني، رئيس ستاد مشترك  كهر، وزير خارجه 
پاكستان، ژنرال احمد شجاع پاشا، رئيس ارتش پاكستان و سلمان بشير، مشاور وزير 

خارجه پاكستان حضور داشتند. 
با ديويد كامرون، نخست  نخست وزير پاكستان در اين ديدار به تعامل دو جانبه 

وزير انگليس تأكيد كرده و از اقدامات دولت وي قدرداني كرد. 
عالوه بر مشاور امنيت ملي انگليس، ژنرال سر ديويد ريچاردز، رئيس ستاد دفاعي 
انگليس، سر جان ساورز، رئيس سرويس اطالعات خارجي ارتش انگليس، مارك 
سدويل سفير انگليس در اسالم آباد و آدام تامسون، نماينده ويژه انگليس در امور 

پاكستان و افغانستان حضور داشتند. 

برلوسكني سراغ عشق واقعی رفت 
تهيه  دنياي موسيقي، خوانندگي و  به  برلوسکني  سيلويو 

سي دي روي آورده است! 
گيري  كناره  قدرت  از  پيش  روز  چند  كه  برلوسکني 
كرد به دنياي تهيه سي دي هاي موزيک و آمادگي براي 

خوانندگي روي آورده است. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، به تازگی سي دي جديدي 
با حضور برلوسکني به بازار موزيک ارائه شده است كه 

نام آن عشق واقعي است. 
آلبوم جديد برلوسکني با همکاري گيتاريست ها و خواننده معروف ايتاليايي، ماريانو 
آپيچال، تهيه شده است. برلوسکني در اين سي دي جديد در يک كشتي شناور در 
متن  نويسنده  عنوان  به  آلبوم  اين  قطعه  تمام ۱۱  در  او  داده مي شود؛  نمايش  دريا 

آهنگ مطرح است. 
در همين حال برلوسکني خود را براي شركت در دادگاه هايي كه قرار است براي 

رسيدگي به اتهاماتش تشکيل شود، آماده مي كند. 
وي سه شنبه در دادگاهي در ميالن به دليل فروش غيرمجاز حق فيلم هاي تلويزيوني 
محاكمه شد، وكيل برلوسکني نيز به تازگی اعالم كرد كه موكلش تاكنون سه بار در 

دادگاه حضور يافته است. 
همچنين قرار است به زودی دادگاهي در خصوص پرونده فساد اخالقي برلوسکني 

و رابطه اش با كريمه المقروح )روبي(، فاحشه مراكشي تشکيل شود. 
شركت  از  استفاده  سوء  با  كه  است  متهم  ايتاليا  رسانه اي  سزار  اين،  بر  عالوه 
رسانه ای اش حدود 47۰ ميليون يورو اختالس كرده  است.  گفتنی است در مجموع 
قرار است ۱۰ دادگاه براي رسيدگي به اتهامات برلوسکني تشکيل شود؛ او در زمان 

نخست وزيري اش تشکيل دادگاه را چندين مرتبه به تعويق انداخت. 

از معترضان مصري حمایت مي كنم 
  

داشت:  اظهار  شوروي  جماهير  اتحاد  رهبر  آخرين 
اعتراض هاي چند روز اخير مصر نقش بسيار حياتي در روند 

سياسي آينده اين كشور دارد. 
ميخائيل گورباچف آخرين رهبر اتحاد جماهير شوروي در 
مصاحبه با خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت: من از معترضان 

مصري حمايت مي كنم. 
گورباچف كه برنده جايزه صلح نوبل است، هم اكنون 8۰ 

سال دارد. 
همزمان با چهارمين روز اعتراض ها در قاهره ميان معترضان و نيروهاي امنيتي، ميخائيل 
گورباچف اظهار داشت: معترضان مصري پس از انقالب به دموكراسي دلخواه خود 

نرسيده اند و اين اعتراض ها طبيعي است. 
قدرت  مسند  از  ژنرال ها  زدن  كنار  براي  دوم  انقالب  خواستار  مصر  در  معترضان 
هستند؛ ژنرال هايي كه نتوانسته اند در كشور ثبات ايجاد كنند، اقتصاد را بهبود بخشند و 
دموكراسي را ارتقا دهند.  گورباچف خاطرنشان كرد: رهبران در جهان عرب هم اكنون با 
درخواست هاي فزاينده براي ايجاد دموكراسي مواجه اند زيرا مدت زمان طوالني بر مسند 

قدرت تکيه زده و شرايطي را ايجاد كرده بودند كه صداي مردم شنيده نمي شد. 
وي با اشاره به عدم وجود يک راه حل در منطقه ادامه داد: من معتقدم تنها يک مدل در 
تمامي كشورهاي منطقه عملياتي نمي شود زيرا هر كشور داراي تاريخ، فرهنگ و تجربه 

خاص خود است كه نمي توان آن را انکار كرد. 
رهبر سابق اتحاد جماهير شوروي همچنين در مورد شرايط روسيه اظهار داشت: اين 
تالش والديمير پوتين براي رسيدن به سمت رياست جمهوري در انتخابات سال ۲۰۱۲ 
اصول دموكراتيک را نقض مي كند.  گورباچف گفت: پارلمان، دادگستري و دادگاه هاي 

روسيه هم اكنون نهادهاي دموكراتيک واقعي نيستند.  

جهان نما 

قاطع  برخورد  از  حمايت  با  بيانيه ای  در  مجلس  نماينده   ۲۰۱
قوه قضائيه با مفاسد اقتصادی، اعالم كردند: دير نيست كه مردم 
با  همت محسنی اژه ای طعم شيرين اجرای بی اغماض عدالت را 

بچشند.
۲۰۱ نماينده مجلس شورای اسالمی طی بيانيه ای از قوه قضائيه 

برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی حمايت كردند.
در بخشی از اين بيانيه كه محمد دهقان عضو هيأت رئيسه مجلس 
آن را قرائت كرد، آمده است: افشای پرونده عظيم اخير مفاسد 
اقتصادی هشدار تکان دهنده ای برای نظام بود و قوه قضائيه بايد 

برای خشکاندن ريشه های اين مفاسد اقدام كند.

اين بيانيه می افزايد: قوه قضائيه كه در اين مرحله حساس ترين 
وظيفه را به عهده دارد، تاكنون چنان حركت كرده است كه اميد 
تبديل اين تهديد به فرصتی برای پاك سازی كل نظام از چنين 
پلشتی هايی قوت گرفته است و دير نيست كه مردم شريف ايران 
با همت محسنی اژه ای طمع شيرين اجرای بی اغماض عدالت را 

بچشند.
اين نمايندگان در ادامه بيانيه خود آورده اند: به همين دليل دست ها 
كشف  از  تا  برآمده اند  مانع تراشی  درصدد  آلوده  حلقوم های  و 
عمق گسترده اين غده سرطانی جلوگيری كنند، اين سنگ اندازی 
ضدالهی و ضدمردمی از طريق زد و بند های پشت پرده، فشار های 

رسانه ای  و تهديد های پياپی نسبت به مسئوالن پرونده، سازماندهی 
می شود.

در اين بيانيه تأكيد شده است: اين حركات نشانه اضطراب و نگرانی 
در برخی اشخاص و محافل است، كسانی كه خود می دانند تا چه 

حد مستقيم و غيرمستقيم در اين فساد عظيم درگير بوده اند.
در بيانيه مذكور آمده است: ما نمايندگان ملت در كنار رهبر قاطع و 
بصير در پشتيبانی از قوه قضائيه به ويژه رئيس محترم آن و دادستان 
كل كشور ذره ای كوتاهی نخواهيم كرد تا آنان بتوانند پرونده را تا 
درونی ترين اليه ها با گسترده ترين سطوح بررسی كنند و مجرمان 

را هر كسی كه باشند، قاطعانه به مجازات برسانند.

نمايندگان مردم:

مجلس از برخورد قوه قضائيه با مفاسد اقتصادی حمایت كرد 

رئيس جمهور: 

دست تالشگران اقتصادي را به گرمي مي فشاريم 

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شورای اسالمی خبر داد:

تشكيل كميته ویژه پيگيری طرح سئوال از رئيس جمهور
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زاينده رود

های  كارخانه  توليدات  به  تکنولوژي  نانو  شدن  اضافه 
 ۹۰ از  برنامه  نخستين  ايران،  سنگ  صنعت  پايتخت 
راهکاری است كه براي نجات اين صنعت چراغ خاموش 

از ركود و ورشکستگي در دستور كار قرار گرفت. 
صنعت سنگ با چراغ خاموش 

در  اصفهان  استان  سنگ  صنعت  صنفی  انجمن  رئيس 
به  نانو  تکنولوژی  ورود  مناسبت  به  كه  خبري  نشست 
صنعت سنگ ساختمانی برگزار شد يادآور شد: در گذشته 
به صنعت سنگ كشور هيچ گونه توجه علمی نمی شد تا 
جايي كه توليد سنگ در داخل و صادرات آن به خارج از 

كشور به صورت چراغ خاموش جلو می رفت.
حسين امير يوسفی با اشاره به تالش هايي كه در چند 
كشور  سطح  در  سنگ  وضعيت  بهبود  براي  اخير  سال 
اقدامات  عرصه  اين  در  تاكنون  گفت:  گرفته  صورت 

مؤثری به انجام رسيده است.
وی با اشاره به تنوع سنگ در سطح كشور تصريح كرد: 
سنگ در سطح كشور انواع مختلفی دارد اما متأسفانه در 
گذشته به طور غير علمی توليد می شد و به همين دليل 
جامعه مهندسان نيز آنچنان در اين عرصه وارد نمی شدند 

و از آن استفاده نمي كردند.
امير يوسفی از تدوين چشم انداز بيست ساله برای سنگ 
خبر داد وگفت: چشم انداز بيست ساله سنگ در سطح 
كشور تدوين و به دولت ارائه شده است كه انتظار می رود 
اين چشم انداز مورد قبول قرار گيرد تا در نهايت صنعت 

سنگ كشور به آن جايگاهی كه بايد برسد.
رئيس انجمن صنفی صنعت سنگ استان اصفهان با اشاره 
تدوين نود برنامه برای صنعت سنگ يادآور شد: ورود 

فناوری نانو به اين صنعت يکی از اين برنامه هاست.
از دنيا عقب نيستيم

احمد منشي استاد دانشکده مواد دانشگاه صنعتي اصفهان 
ميليونيوم يک  اندازه  به  ذراتي  يا  كريستال ها  را   نانو 
ابعاد بسيار بسيار  اين ذرات  ميلي متر دانست و گفت: 
ريزي نزديک به اتم دارند و تحقيقات نانو تکنولوژي از 
اواخر قرن بيستم ميالدي در دانشگاه هاي مختلف جهان 

آغاز شد.
وي سياست دولت براي حمايت از اين فناوري جديد 
را موجب رونق تحقيقات در دانشگاه هاي كشور عنوان 
كرد و گفت: حمايت هاي مالي دولت از پايان نامه ها و 
تحقيقات دانشجويي در زمينه نانو تکنولوژي باعث شد 
اين علم در دانشگاه هاي ايران گسترش يابد و بر خالف 

بين المللي  دستاوردهاي  با  سال  سي  ديگر،  رشته هاي 
اختالف نداشته باشيم. 

در  ايراني  مقاالت  توجه  قابل  سهم  به  اشاره  با  منشي 
ژورنال هاي خارجي به ويژه ISL گفت: اين آمار نشان 
مي دهد در فناوري نانو از جهان عقب نيستيم، در شهرك 
تحقيقاتي اصفهان نيز تحقيقات در اين زمينه آغاز شده و 
يکي از بخش هاي آن مطالعات استفاده از نانو تکنولوژي 

در مصالح ساختماني از جمله سنگ است.
فرهاد معاجزی مدير عامل شركت اجرای اين پروژه نيز 
يادآور شد: برای نخستين بار در سطح كشور فناوری نانو 
بر روی سنگ طبيعی اعمال و اين موضوع كمک شايانی 

به اين صنعت می كند.
كاهش مصرف انرژی در فصول گرم و سرد

وی با اشاره به اين كه بر اساس تحقيقات انجام شده، اين 
فناوری تاكنون در سطح دنيا نيز اجرايی نشده ادامه داد: 
در گذشته فناوری نانو در عرصه های مختلف ساختمانی 

از قبيل شيشه، چوب، فوالد و بتن استفاده می شد و تنها 
اين امر در سنگ ساختمانی عملياتی نشده بود كه پس از 

تحقيق، اين امر نيز محقق شد.
اين فعال صنعت سنگ ادامه داد: از سه سال پيش فعاليت 
نهايت به صورت صد  امروز در  اين عرصه آغاز و  در 

درصد اين تکنولوژی بومی شد.

مدير عامل شركت متين سنگ گستره اسپادانا افزود: ورود 
اين فناوری به صنعت سنگ مزايای بسياری دارد از جمله 
می توان گفت قابليت جذب آب در سنگ را به حداقل 
كه روزنه های  اين  به سبب  ديگر  از سوی  و  می رساند 
سنگ را می پوشاند باعث می شود تا شاهد كاهش مصرف 

انرژی در فصول گرم و سرد سال باشيم.
در گذشته به صنعت 
سنگ كشور هيچ گونه 
توجه علمی نمی شد تا 
جايي كه توليد سنگ 
در داخل و صادرات 

آن به خارج از كشور به 
صورت چراغ خاموش 

جلو می رفت

از حدود ۹۰۰ فروشنده رسمی كفش در استان اصفهان 
۲۰۰ نفر دست دوز كفش هستند.

رئيس اتحاديه صنف كفاشان شهرستان اصفهان با اعالم 
اين مطلب گفت: همه 6۰۰ توليد كننده كفش اين 

شهرستان بيمه هستند.
محمد نايب پور جلوگيری از قاچاق كفش های خارجی 
نمايشگاه  نخستين  برگزاری  اهداف  از  را  چينی  و 
تخصصی كفش و صنايع وابسته در اصفهان عنوان و 
ابراز اميدواری كرد كه اين نمايشگاه نقش مهمی در 

احيای صنعت كفش در آينده خواهد داشت.
وی اضافه كرد: شناسنامه دار كردن كفش ها در دستور 
كار مسئوالن مربوطه است و برگزاری اين نمايشگاه ما 

را در رسيدن به هدف ياری می دهد.

اصفهان  استان  كفش های  داشت:  اظهار  پور  نايب 
با وجود كيفيت خوب و مطلوب، هيچ سهمی در 

صادرات كفش كشور ندارد.
بايد به اين صنعت بها داد

نايب رئيس اتحاديه كفاشان اصفهان نيز با بيان اين كه 
توليدكنندگان برجسته و قابلی در اين شهر وجود دارند، 
گفت: توليد كنندگان كفش، توان واقعی خود را در 

فضاهايی مانند نمايشگاه به نمايش می گذارند.
اكبر زاهدی اظهار داشت: اصفهان هنرهای فراوانی در 

صنعت كفش دارد كه بايد به آن بها داده شود.
وی با اشاره به اين كه تشکيل خوشه های صنفی به 
برگزاری  مانند  گروهی  های  حركت  انجام  منظور 
نمايشگاه ها است، افزود: با افزايش توان صنفی اين 

بخش از طريق فعاليت خوشه های كفش اصفهان، 
برگزاری نمايشگاه ها نيز تقويت و توسعه می يابد و در 

نتيجه توليدات با كيفيت تری نيز عرضه خواهد شد.
نايب رئيس اتحاديه كفاشان اصفهان، استانداردسازی 
محصوالت و نظارت بيشتر را از ديگر اهداف تشکيل 
خوشه ها دانست و گفت: خوشه توليد، لوازم كفش و 

توزيع ادغام شده اند.
وی با اعالم اين كه بهترين كفش های ايران در اصفهان 
توليد می شود، خاطرنشان كرد: هم اكنون توليدكنندگان 
تنها در حدود ۳۵ درصد از نياز كفش اصفهان را تأمين 
می كنند و توليدات وارداتی مابقی نياز استان را پاسخگو 

است.
زاهدی تأكيد كرد: اصفهان در زمينه كفش به نوعی 

سرآمد ايران است و اكنون نيز از طريق اين نمايشگاه بار 
ديگر توان خود را به اثبات خواهد رساند.

 وی تورم بی سابقه، افزايش هزينه های بيمه، هزينه های
اين صنف  فعلی  از مشکالت  را  انرژی  و  كارگری 
عنوان و اضافه كرد: همه اين موارد بر كيفيت توليدات 

تأثيرگذار است.
وی گفت: توليدكننده قادر به فروش محصوالت خود 
های دريافت چک  با  و  نيست  روز  به   به صورت 
بلند مدت يا نگهداری اجناس خود در بازار، طی چند 

سال از نظر اقتصادی بسيار افت خواهد كرد.
لزوم  صنف،  اين  در  صادرات  ضعف  به  زاهدی 
حمايت از توليدكننده، استفاده از تکنولوژی روز و 
كشورهای  گفت:  و  كرد  اشاره  ها  سليقه  شناسايی 
ايران هستند  برای كفش  مناسبی  بازارهای  همسايه 
كشور  صادراتی  بستر  كه  است  درحالی  اين  و 
وجود آن  برای  هم  خاصی  متولی  و  نيست   مهيا 

 ندارد.

اقتصاد

گزارش

خبر
افزایش آب سد زاینده رود

موج: حجم آب موجود در مخزن سد زاينده رود اصفهان 
از ابتداي سال آبي جاري تاكنون در مقايسه با مدت مشابه 

سال آبي گذشته ۲۹ درصد افزايش يافته است.
حجم آب موجود در مخزن سد زاينده رود در استان 
به ۳۱8  تاكنون  جاري  سال  مهرماه  ابتداي  از  اصفهان 
ميليون مترمکعب رسيد كه در مقايسه با زمان مشابه سال 
آبي گذشته كه ۲46 ميليون مترمکعب بوده، با ۲۹ درصد 

افزايش مواجه شده است.
بر اساس اين گزارش، حجم آب ورودي به مخزن سد 
زاينده رود از ابتداي سال آبي جاري تاكنون در حالي به 
۵۰ ميليون مترمکعب رسيد كه در مدت مشابه سال آبي 
گذشته، اين مقدار 47 ميليون و ۵۰۰ هزار مترمکعب بوده 

است.
بر اين اساس، حجم آب ورودي به سد زاينده رود پنج 
درصد افزايش يافته است. هم اكنون ۲۲ درصد از مخزن 
سد زاينده رود در استان اصفهان از آب پر شده و 78 

درصد از ظرفيت اين سد خالي گزارش شده است.
سدهاي زاينده رود، گلپايگان، حنا و خميران سدهاي 

تأمين كننده آب مورد نياز در استان اصفهان است.

دالر تک نرخی و تعدیل ارز
مهر: رئيس كل بانک مركزی ايران از تصويب تعديل نرخ 
ارز و تک نرخی شدن آن بر اساس مصوبه جلسه شورای 

پول و اعتبار خبر داد.
شورای پول و اعتبار در آخرين جلسه خود كه با حضور 
اعضا در بانک مركزی برگزار شد، در مورد تعديل نرخ ارز 

)دالر( و تک نرخی شدن آن تصميم گيری كرد.
براين اساس شورای پول و اعتبار برای تأمين ارز مورد نياز 
توليد و صادرات و كنترل واردات، براساس درخواست 
بانک مركزی، تعديل نرخ ارز و چگونگی حركت به 

سمت تک نرخی كردن نرخ ارز را به تصويب رساند.
محمود بهمنی در اين خصوص گفته است: شورای پول 
و اعتبار گزارش بانک مركزی در مورد بازار ارز را استماع 
كرد و براين اساس خط مشی بانک مركزی يعنی حركت 
به سمت تک نرخی شدن ارز و تعديل نرخ ارز در بازار 

را تصويب كرد.

 واریز 95 درصد یارانه ها
به حساب مردم

فارس: داوود دانش جعفری وزير سابق اقتصاد با انتقاد از 
عدم اختصاص سهم يارانه توليد و هشدار نسبت به بروز 
مشکالت در سال های آتی گفت: طرحی كه با چندين 
هزار نفر ساعت كارشناسی به سهميه های ۵۰ و ۳۰ و ۲۰ 
درصد برای مردم و بخش توليد و دولت رسيد، نبايد يک 

شبه به ۹۵ و ۵ و صفر درصد تبديل می گشت.
داوود دانش جعفری، گفت: وقتی توليد فراموش شود، 

سرمايه گذاری و اشتغال نيز تعطيل خواهد شد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت افزود: پيشتر نهادهای 
مربوطه قيمت های حامل های انرژی را در سطح پايين نگه 
می داشتند تا دولت بتواند در بخش توليد به تعادل برسد، 
ولی در طرح هدفمندی بايد حامل ها افزايش می يافتند؛ 
البته ذكر اين نکته ضروری است كه قيمت حامل های 
انرژی در كشور ما، هيچ همخوانی خاصی با هم نداشتند؛ 
به فرض قيمت بنزين و گازوئيل كه در دنيا از اختالف 
پنج درصد برخوردار است، در كشور ما دارای اختالف 
بسياری بود و برای همين، هنگامی كه طرح اجرا شد، 
بخش گازوئيل سوز حمل و نقل كشور، ما دچار مشکالت 

بيشتری شد.
دانش جعفری اظهار داشت: اين پرسش مطرح شد كه 
چرا بايد به بنگاه های توليدی كمک كرد؟ در پاسخ بايد 
گفت: چون هزينه ها باال می رود، توليدكنندگان نمی توانند 
توليد گذشته را داشته باشند؛ بنابراين، بايد به آنها در قالب 
كمک بالعوض و يا وام تسهيالت داد تا بتوانند از اين 
مرحله گذار بگذرند، چون در صورت ارائه ندادن اين 
تسهيالت، در عمل توجيهی برای ادامه فعاليت برخی از 
توليدكنندگان نيست، زيرا راندمان در توليد، نشان دهنده 

همه موارد خواهد بود.

 فصل برداشت
به كام كشاورزان تلخ می شود

مهر: سناريوی واردات مركبات با انگيزه استفاده از ارز 
دولتی از سوی افراد سودجو در حالی رقم خورد كه 
پاداش  و  محصول  برداشت  برای  را  خود  كشاورزان 

زحمات يکساله آماده می كنند.
دار  برق  و  زرق  های  ميوه  انواع  قرق  در  كشور  بازار 
وارداتی قرار دارد. هر چند كه كشور ما از تنوع و وفور 
ميوه ها برخوردار است، اما سيل انواع ميوه از كشورهای 
مختلف همچنان بی هيچ توجيه قانع كننده ای در سکوت 
مسئوالن وزارت جهاد كشاورزی ادامه دارد. تأمين ميوه 
بازار و ايجاد تعادل به منظور جلوگيری از افزايش قيمت 
يکی از انگيزه های ورود بی حساب وكتاب انواع ميوه های 
خارجی است، اين در حالی است كه باغداران و مسئوالن 
از افزايش برداشت محصوالت كشاورزی در اين فصل 

خبر می دهند.
 در حالی كه كشاورزان و باغداران خود را برای برداشت 
برخی محصوالت  و گرفتن مزد تالششان آماده می كنند، 
ورود كانتينرهايی از انواع ميوه و مركبات به كشور شادی 

آنها را از بين می برد.
فصل برداشت مركبات در استان های شمال و جنوب 
كشور آغاز شده است. بررسی های صورت گرفته نشان 
می دهد امسال برداشت مركبات در وضعيت خوبی قرار 
دارد اما ورود مركبات در اين موقع از سال با چه انگيزه ای 

صورت گرفته است؟
مدير عامل اتحاديه باغداران شمال با اشاره به  تالش 
كشاورزان گفت: آيا فراموش كرده ايم كه كشاورزان برای 
رسيدن محصول چه ميزان سختی می كشند؟ مگر نه اين 
كه مدعی حمايت و تقويت كشاورزی هستند پس چرا در 

اين فصل شاهد چنين اقدامی هستيم؟

به مناسبت ورود نانو به صنعت سنگ ساختمانی اصفهان؛ 

نانوتكنولوژي، پايتخت صنعت سنگ ايران را نجات مي دهد

توليد 40 درصد فرش جهان در ایران
با توجه به شهرت جهاني فرش دستباف ايران و تحريم های 
ايجاد شده، هم اكنون 4۰ درصد از صادرات فرش جهان در 

ايران توليد می شود.
مدير آموزش مركز ملی فرش ايران با اعالم اين خبر در حاشيه  
برگزاری نمايشگاه فرش كاشان گفت: با برنامه ريزی های انجام 
شده هر نوع آموزش مرتبط با فرش از سال آينده در سراسر 

كشور تقاضا محور می شود.
 علی ملکی جو اظهار داشت: از پنج سال گذشته تاكنون مهم ترين بخش آموزش  به بافی 

فرش است تا كيفيت بافت فرش برای صادرات بهتر شود.
وی، رنگرزی، طراحی فرش، ناظران فنی فرش و بازاريابی در صادرات فرش را از ديگر 

برنامه های آموزش در مركز ملی فرش ايران ذكركرد.
ملکی جو، بدون اشاره به ميزان اعتبارات مركز ملی فرش ايران به بخش آموزش تصريح 
كرد: با وجودی كه آموزش همواره سرمايه گذاری است، بودجه آموزش اين مركز بسيار 

ناچيز است.
مدير آموزش ملی فرش ايران، يادآور شد: اين مركز برای علمی كردن و به روز كردن آموزش 
فرش در كشور در نامه ای به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری برای بازنگری در دروس 

دانشگاهی مرتبط با فرش اعالم آمادگی كرده است.
دومين نمايشگاه بين المللی فرش كاشان با هدف حفظ جايگاه فرش كاشان و معرفی 

توانمندی های فرش های دستباف و ماشينی در كاشان برپاست.
۵۰ شركت فرش ماشينی و ۲۰ شركت توليد كننده فرش دستباف از شهرهای اصفهان، تهران، 
كاشان، يزد و سمنان در اين نمايشگاه فرش های خود را به مدت پنج روز در معرض ديد 

عموم می گذارند.

خشكسالی با یک ترسالی برطرف نخواهد شد
مديركل هواشناسی اصفهان به بارندگی اخير اشاره كرد و گفت: 
با يک ترسالی  استان  اين  وضعيت خشکسالی چندين ساله 

برطرف نخواهد شد.
 مهرداد قطره سامانی افزود: اگر چه از نظر هواشناسی با بارندگی 
های اخير خشکسالی در اصفهان مشاهده نمی شود ولی از نظر 

كشاورزی در استان اصفهان خشکسالی وجود دارد.
به گفته وی، ميانگين حسابی بارندگی در سال زراعی جديد يعنی 

از آغاز مهرماه سال جاری در استان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ برابر افزايش 
داشته و نسبت به ميانگين بلند مدت دوره مشابه در حدود دو برابر شده است.

وی با بيان اين كه ميزان بارش باران در شهر اصفهان تاكنون 78/۱ ميليمتر بوده كه در مدت 
 مشابه سال قبل تنها سه ميليمتر بوده است ابراز اميدواری كرد: از اواسط دی ماه بارندگی های

فصل زمستان شروع شود و عمده بارش در بهمن ماه خواهد بود.
به صورت برف  مناطق سردسير و كوهستانی  بارش ها در  انتظار می رود   وی گفت: 

باشد.
قطره سامانی درباره ميزان بارندگی در استان چهارمحال و بختياری به عنوان باالدست 
رودخانه زاينده رود نيز گفت: ميزان بارش در سال زراعی جاری در اين استان بسيار خوب 

و پر بار بوده است.
به گفته وی، در شهركرد در سال زراعی امسال ۱۱6 ميليمتر بارش باران رخ داده است در 

حالی كه در مدت مشابه سال قبل اين رقم تنها ۱۲ ميليمتر بوده است.
وی افزود: در ايستگاه كوهرنگ و لردگان استان چهارمحال و بختياری نيز از اول مهرماه 
تاكنون به ترتيب ۳76 و ۱66 ميليمتر باران باريده كه در مدت مشابه سال قبل تنها 44 و 

۱۰ ميليمتر بوده است.

مسئوالن فقط شنونده های خوبی هستند
 عضو هيأت مديره خانه صنعت و معدن استان اصفهان گفت: 
مسئوالن استانی و كشوری تنها شنونده های خوبی هستند و 

فقط با ما همدردی می كنند.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت و معدن استان اصفهان، 
و  استانی  مسئوالن  با  ما  داشت:  اظهار  بركتين  محمدرضا 
كشوری ارتباط خوبی داريم اما آنها تنها شنونده های خوبی 

هستند و فقط با ما همدردی می كنند.
وی ادامه داد: ما بايد برای رفع مشکالتمان راهی بيابيم و مسئوالن نيز آنچه می دانند را انجام 

بدهند تا حداقل با هم در يک مسير قرار بگيريم.
عضو هيأت مديره خانه صنعت و معدن استان اصفهان افزود: اين تغيير مسير كه برای 
توليد و ارتقای صنعت كشورمان بسيار مؤثر است نياز به تغيير نگرش در ساختار فکری 

تمامی صنعتگران دارد.
وی با بيان اين كه چند راه برای اين تغيير در صنعتگران وجود دارد، اضافه كرد: با توجه 
به رتبه كشورمان در فضای كسب و كار جهان، ما به اين تغييرات مؤثر نيازمنديم و  به 

كارگيری اين راه ها ما را به جايگاه واقعی می رساند.
بركتين يکی از اين راه ها را استفاده از متخصصان زبده در فرآيند توليد، توزيع و تجارت 
بيان كرد و گفت: اطالع از بازارسنجی ها و نيازهای روز جامعه بايد به دست متخصصان 

صورت بپذيرد چرا كه كار من به عنوان توليدكننده تنها بررسی و توليد با كيفيت است.
وی با بيان اين كه خانه صنعت و معدن به عنوان بازوی بخش دولتی و خصوصی می تواند 
در مسير آشنايی صنعتگران با متخصصان گام مؤثری را بردارد، اضافه كرد: برگزاری اين 
گونه جلسات با حضور صنعتگران و متخصصان با محوريت بررسی مسائل روز استان و 

كشور كمک شايانی به توليدكنندگان می كند.

پيشخوان

ماندگاری و زيبايی، دستاورد نانو
 استاد دانشكده مواد دانشگاه صنعتي اصفهان جلوگيري از نفوذ آب به درون سنگ هاي ساختماني را مزیت 
به كارگيري نانو در این صنعت دانست و گفت: این خاصيت از گسستگي و ترك خوردگي سنگ به دليل 
اختالف دما یا یخ زدگي جلوگيري مي كند و به این ترتيب عمر سنگ ها بيشتر، زیبایي و جذابيتشان تا 
سال ها حفظ  و شستشوي سطح آنها آسانتر مي شود. احمد منشي عمر مفيد دوام این تكنولوژي در درون 
سنگ را پنج سال اعالم كرد و گفت: پس از این مدت اثر نانو در سنگ كمتر مي شود كه با اسپري كردن 

قابل بازسازي است. 

از  استان  كشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  مدير 
توليد ساالنه پنج ميليون و 6۰۰ هزار گل شاخه 
بختياری  و  چهارمحال  های  گلخانه  در  بريده 

خبرداد.
حسين برزگر با اعالم اين خبر، سطح زير كشت 

گلخانه های زينتی در استان را ۵۰ هزار متر مربع 
به  افزود:  و  دانست  گلخانه  واحد   ۱۱ قالب  در 
طور متوسط ۱۱۰ شاخه گل رز در هر مترمربع 

گلخانه های استان توليد می شود.
وی ادامه داد: در استان چهارمحال و بختياری گل 

رز در ۱۵ رنگ و گل آلسترومريا در ۲۲ رنگ در 
گلخانه ها كشت می شود.

برزگر گفت: اختالف ارتفاع از سطح دريا سبب 
 شده تا غنچه انواع گل های توليدی استان درشت تر،
طول ساقه بلند تر و عطر و اسانس بهتری داشته 

باشد.
وی تصريح كرد: شيوه های نوين كشت گلخانه 
زيرسازه های مدرن باعث صرفه جويی اقتصادی 
شده  بختياری  و  چهارمحال  در  رز  گل  توليد 

است.

جهاد  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
كشاورزی استان، از هر سالن گلخانه گل زينتی 
استان به طور متوسط ۳۵۰ تا 4۰۰ هزار شاخه گل 
 توليد و روانه بازارهای تهران، همدان و اصفهان 

می شود.

مدير باغبانی سازمان جهاد كشاورزی استان خبر داد:

توليد ساالنه پنج ميليون گل در چهارمحال و بختياری

رئيس اتحاديه صنف كفاشان:

صنعت كفش دوزی اصفهان 200 توليدكننده دارد
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پرداخت مطالبه معوقه بازنشستگان
رئيس س��ازمان بازنشستگی اس��تان اصفهان گفت: پرداخت 
معوقه يک س��اله 4۵هزار بازنشسته اس��تان از آذر ماه جاری 

پرداخت می شود.
شهروز عبادی با اشاره به اين كه ثبت نام بازنشستگان نخبه از 
طريق سايت بازنشستگان انجام و اين افراد رده بندی شده اند، 
افزود: تجليل از بازنشستگان سبب افزايش انگيزه و ترغيب به 

فعاليت و حضور موثر در جامعه در آنها می شود.
وي با اشاره به اين كه بيش از 8۰ هزار نفر بازنشسته در استان داريم، در مورد آخرين وضعيت 
بازنشستگان استان اظهار داشت: يکس��ری از بازنشستگان مطالبه معوقه از سال 86 تا 87 
به مدت يک س��ال دارند كه از آذرماه سال جاری اين معوقه به صورت اقساطی پرداخت 
می شود. عبادی به مصوبه سال 87 هيأت وزيران و مطالبات به صورت پرداخت سهام اشاره 
كرد و گفت: به درخواست بازنشستگان كه سهام به درد آن ها نمی خورد، به صورت نقدی 
پرداخت می شود و اقدامی كه سازمان در اين زمينه انجام داد اين بود كه سهام بازنشستگان كه 
دومين سهام بورس بازار است را گرفته و به صورت نقدی به بازنشستگان پرداخت می كند. 
وي خدمات سازمان بازنشستگی بيمه تکميلی در راستای رفع مشکل درمان، وام ضروری 
به مبلغ يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، اختصاص ۵۰ حج مفرده را از جمله اقدامات ديگر 

سازمان بازنشستگی استان اصفهان عنوان كرد.

 الدن سلطانی

ارتباط كودك  و  تماس  مانع  آپارتمان نشيني 
با افراد همسن و سال است و اين از لحاظ 
كودك  براي  بزرگي  زيان  اجتماعي  روحيه 

است.
آپارتمان نشيني از مسائل جديد نشأت گرفته 
كار  ابتداي  در  دنياي صنعت است كه  از  و 
براي طبقه فقير تهيه شده بود و گاهي مشرف 
به باغ و فضاي سبز و مشتركي بود و كودكان 
در آن فضا به بازي و جست و خيز مشغول 
و  شد  عوض  وضع  اين  بعدها  مي شدند. 
ضرورت  يک  عنوان  به  نشيني  آپارتمان 

گسترش يافت.
يا  آپارتمان  در  زندگي  به  تدريج  به  مردم 
به  و  گرفتند  خو  ها  كبريت  قوطي  همان 
خويشتن  براي  خود  سليقه  و  ذوق  تناسب 
در  آنچه  ولي  ساختند  مسکني  محل  و  دنيا 
مسأله  شده  فراموش  نسبت  به  ارتباط  اين 
بود.  محدود  محيط  اين  در  كودك  حيات 
فضاي  و  كوچک تر  تدريج  به  ساختمان ها 
شد  حذف  ضرورت  به  مشترك  و  سرسبز 
خيز  و  جست  براي  محلي  ديگر  تقريباً  و 

كودكان، بازي و سرگرمي آنها وجود ندارد.
كودك و زندگي در آپارتمان

آپارتمان  ساكنان  كه  داده اند  نشان  بررسي ها 
مراجعه  پزشک  به  بيشتر  خانم ها،  ويژه  به 
جنبه  در  بيماري شان  احساس  و  مي كنند 
جسمي و روحي بيشتر از ديگران است و به 

انزوا و گوشه گيري بيشتر روي مي آورند.
از  بيش  خردسال  كودكان  آپارتمان ها،  در 
ساير افراد خانواده در خانه مي مانند. در حالي 
فضايي وسيع تر  به  نياز  براي رشد خود  كه 
دارند. در ضمن بچه ها به تدريج كه بزرگ تر 
و  دارند  جداگانه اي  اتاق  به  نياز  مي شوند 
تالش  و  فعاليت  براي  محيطي  به  طرفي  از 

احتياج دارند.
حال مسأله اين است كه زندگي در آپارتمان 
تأثير مي گذارد؟  در رشد كودك  تا چه حد 
اين كه مسائل محدود ديگري هم در  ضمن 
اين ارتباط بايد مورد توجه قرار گيرد و هم 
در  ساكن  افراد  كه  شود  توجه  نکته  اين  به 
يا  و يک  مادر  و  پدر  در حد  آپارتمان  يک 

دو فرزند است.
حوادث زندگي آپارتمان نشيني:

از مسائل مهم و قابل ذكر در اين نوع زندگي 
به  است.  غيرمترقبه  حوادث  وقوع  پيدايش 

عنوان مثال سنين ۱8 ماهگي تا چهار سالگي 
دوران فزوني تحرك كودكان است و اين امر 
خود از علل و عوامل وقوع حوادث مي باشد. 
از  كودك  سقوط  وقايع  اين  شديدترين  از 
پله هاست كه اغلب در مواردي اتفاق مي افتد 
بچه ها  و  فعاليتند  و  كار  سرگرم  والدين  كه 
نوع حوادث در  اين  راه مي افتند.  تنهايي  به 
كشورهاي اروپايي هم به وفور اتفاق مي افتد. 
حادثه  انگليس  كشور  در  مثال  عنوان  به 
سقوط كودكان از پنجره بالکن رقم درشتي 

را به خود اختصاص داده است.

بهداشت و سالمت كودك:
زندگي  آپارتمان ها  در  كه  كودكاني  اغلب 
به  باال  طبقات  در  خصوص  به  و  مي كنند 
سر مي برند از بيماري هاي مربوط به مجاري 
رنج  نفس  تنگي  و  سرماخوردگي  تنفسي، 
مي برند. و البته تشخيص اين امر كه آيا چنين 
مسأله اي فقط به ارتفاع آپارتمان مربوط است 
دخيل  ديگري  عوامل  و  مسائل  اين كه  يا 

هستند به نسبت دشوار است.
از سويي كودك نيازمند آن است كه در بيرون 
از محيط خانه بازي و جست و خيز كند و 

مراقبت  و  نظارت  تحت  بايد  كار  اين  البته 
اين است  نکته مهم  باشد.  والدين و مربيان 
خود  ساالن  و  همسن  با  بايد  كودكان  كه 
استدالل  البته  باشند.  ارتباط  و  معاشرت  در 
از  خارج  محيط  در  كه  است  اين  والدين 
وجود  شد  و  آمد  و  ترافيک  آپارتمان خطر 
خطر  و  صدمه  دچار  است  ممکن  و  دارد 
استدالل  اين  به  پاسخ  در  بايد  ولي  شوند 
گفت: براي تقويت روحيه اجتماعي كودكان 
بايد معاشرت و ارتباط باشد ولي تحت نظر 

والدين صورت گيرد. 

آپارتمان نشيني و رشد فكري:
محيط محدود و فضاي بسته زمينه را براي 
عبارت  به  و  مي كند  فراهم  انديشي  محدود 
ديگر سبب بسته بودن فکر و انديشه كودك 
مي شود. تحقيقي در انگليس نشان داده است 
كه رشد فکري و جسمي كودك به موازات 

نوع مسکن پيشرفت دارد.
اين جنبه ها صورت  به  با توجه  اين تحقيق 
گرفته است كه خانواده در كدام يک از اين 
نوع ساختمان ها سکونت دارند، خانه جداگانه 
و مستقل، خانه اي در طبقه همکف، آپارتمان 
همچنين  و...  باالتر  يا  دوم  طبقه  اول،  طبقه 
چه  از  متشکل  خانواده  كه  شد  بررسي 
اعضايي و چه تيمي هستند. حاصل بررسي ها 
به اين امر منجر شد كه همه اين مسائل حتي 
سن والدين، عده برادران و خواهران، مالک 
يا مستأجر بودن، منطقه محل سکونت، تراكم 
جمعيت و... با رشد كودكان به ويژه در جنبه 

فکري تأثيري فوق العاده دارد.

جامعه
خبر

پرواز حجاج اصفهان تأخير دارد
معاون سازمان حج و زيارت استان اصفهان گفت: پرواز حجاج 
اصفهانی با توجه به وضعيت جوی با تأخير روبه رو است، اما 
بار حجاج در فرودگاه تاكنون بدون مش��کل تحويل و تخليه 

شده است.
علی زاهدی با اشاره به اين كه تا كنون هشت پرواز حجاج از 
عربستان به فرودگاه شهيد بهشتی اصفهان نشسته است، اظهار 
داشت: بازگشت حجاج در فرودگاه شهيد بهشتی اصفهان بدون 

كم ترين مشکلی در حال انجام است. وی افزود: به منظور تکريم ارباب رجوع امسال ۱۰ نفر 
در فرودگاه اصفهان مستقر شده اند كه بار حجاج به ويژه حجاج مسن را جابه جا می كنند. 
معاون سازمان حج و زيارت استان اصفهان تصريح كرد: ۹هزار و ۹۳۰ زائر خانه خدا از استان 
اصفهان اعزام شدند كه ۵44 نفر آنها از استان چهارمحال و بختياری هستند. وی به وضعيت 
هوای اصفهان اشاره كرد و گفت: برخی مشکالت جوی سبب شد كه پرواز حجاج اصفهانی 
به جای فرودگاه شهيد بهشتی در فرودگاه مهر آباد تهران فرود آيد. زاهدی اضافه كرد: در كل 
پرواز حجاج به  اصفهان با تأخير همراه است، اما تمامی اقدامات در اين زمينه برای انتقال 
حجاج در فرودگاه پيش بينی شده است. وی با بيان اين كه ۱7 پرواز ديگر تا روز هشت آذر 
ماه به اصفهان باز می گردد، بيان داشت: هر زائر حق حمل سه ساك را دارد كه با تمهيدات 

پيش بينی شده بار حجاج بدون مشکل تحويل و تخليه  شود.

راز قتل در بيابان برمال شد
زاينده رود

س��رهنگ محمد پرتوي فرمانده انتظامي شهرستان نجف آباد 
اظهار داش��ت: در پي تماس تلفني يکي از شهروندان با مركز 
پليس ۱۱۰ مبني بر كش��ف جسد مردي در بيابان هاي اطراف 
شهر كه بر اثر اصابت گلوله به قتل رسيده، مأموران و كارآگاهان 
اداره جنايي پليسي آگاهي اين فرماندهي بر سر صحنه حاضر 
شدند. وي افزود: در ابتدا مشخص شد جسد متعلق به فردي به 
نام غالم- ز مي باشد كه به وسيله سالح كمري به قتل رسيده و 

آثار كبودي بر بدن وي نشان داد كه قبل از قتل نيز مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. گفتني 
است با بررسي هاي بيشتر سرنخ هايي در خصوص ارتباط فردي به نام مهرزاد- الف با همسر 
مقتول به دست آمد. فرمانده انتظامي نجف آباد عنوان داشت: همسر مقتول پس از اين كه 
متوجه ش��د مأموران از ارتباط اين دو باخبر شده اند به ارتکاب قتل همسرش با همدستي 
مهرزاد اعتراف كرد و اظهار داشت: به دليل اختالف شديدي كه با همسرم داشتم با همدستي 
مهرزاد به بهانه خريد از سمت فوالدشهر به سمت نجف آباد آمديم و در يک لحظه و با طرح 
و نقشه قبلي همسرم را از خودرو بيرون آورده و پس از ايراد ضرب و شتم به وسيله سالح 
كمري وي را به قتل رساندم. سرهنگ پرتوي تصريح كرد: با اعترافات همسر مقتول مأموران 
پليس آگاهي به سرعت مهرزاد را دستگير كه وي نيز با ديدن مدارك و شواهد پليس اعتراف 

كرد كه با طرح و نقشه قبلي مقتول را با همکاري همسرش به قتل رسانده است.

تلنگر

حوادث

زاينده رود
سردار اسماعيل احمدی مقدم در همايش روسای 
پولشويی،  گفت:  اكو  عضو  كشورهای  پليس 
ريشه  تروريست ها  تغذيه  و  يافته  سازمان  جرائم 
باعث  ماده  اين  اين كه  دارد. ضمن  مواد مخدر  در 
تهديد سالمت، افزايش مرگ و مير و كاهش سواد 

مي شود.
وي گسترش تروريسم، مواد مخدر و جرائم سازمان 

منطقه  در  بيگانگان  مهم حضور  دستاورد  را  يافته 
عنوان و خاطرنشان كرد: يکی از نيات بيگانگان ايجاد 
تفرقه در منطقه است و آنها سياست پير استعمار 
را دنبال مي كنند بنابراين كشورهای منطقه بايد به 
صورت مشترك امنيت خود را برقرار كنند. احمدی 
مقدم گفت: هم اكنون شاهد روند فزاينده توليد و 
توزيع مواد مخدر در افغانستان هستيم. قبل از حضور 
اشغالگران ساالنه ۲۰۰ تن ترياك در افغانستان توليد 

مي شد كه اين ميزان به هشت هزار تن رسيد. وی 
به وضعيت ترانزيت مواد مخدر اشاره كرد و تصريح 
كرد: در چند سال گذشته بنابر آمارهای موجود ورود 
مواد مخدر به ايران 6۲ درصد بود كه بخشی از آن در 

بازارهای داخلی مصرف و بقيه ترانزيت مي شد. 
امروز اين ميزان به كمتر از نصف رسيده است و 
اميدواريم طی سال های آينده كاهش بيشتری يابد. 
را  مخدر  مواد  باندهای  انتظامی،  نيروی  فرمانده 

تحت حمايت سرويس های اطالعاتی غرب دانست 
و افزود: با توجه به روند كاهش كشت خشخاش 
 در افغانستان شاهد شهادت رئيس پليس مبارزه با 
صحت  امر  اين  كه  بوديم  افغانستان  مخدر  مواد 
باندهای  از  اطالعاتی غرب  حمايت سرويس های 

مواد مخدر را تاييد مي كند. 
سردار احمدي مقدم افزود: شبکه های اجتماعی در 
برخی مواقع توانسته اند دولت ها را ساقط كنند. در 
كشور ما نيز همين حادثه در جريان انتخابات رخ داد 
كه خوشبختانه افراد معاند موفق به اين كار نشدند. 
وي در خاتمه با اشاره به استفاده از اينترنت برای 
انجام ترور تاكيد كرد: در برخی مواقع شاهد انجام 

چند ترور در كشور از طريق اينترنت بوديم.

آزادسازي خيابان روضات 
ايمنا: شهردار منطقه يک اصفهان با اشاره به آزاد سازي 
كه  كرد:  تصريح  روضات  صاحب  خيابان  تدريجي 
۲۵4 ميليارد ريال براي آزاد سازي اين خيابان برآورد 
شده است. محمد رضا آقا باباگليان با بيان مطلب فوق 
 گفت: احداث خيابان صاحب روضات حدفاصل خيابان
 آيت ا... كاشانی و اتوبان شهيد خرازی به منظور احياي 
بيمارستان  ترافيکي  مشکالت  رفع  و  فرسوده  بافت 
كاشاني در دست اجراست. شهردار منطقه يک اصفهان 
طول خيابان را 8۵۰ متر عنوان كرد و افزود: ۱۲۳ واحد 
مسکوني و تجاري در اين محدوده قرار دارد كه تاكنون 
هشت مورد آن آزاد سازي شده است. آقا باباگليان با بيان 
اين كه هر هفته جلسات معوض براي توافق با مالکان 
برگزار مي شود، خاطرنشان كرد: تاكنون ۱۱ ميليارد ريال 

براي آزاد سازي اين خيابان هزينه شده است.

شناسایي كودكان استثنایی 
بازمانده از تحصيل 

معاون آموزش ابتدايی وزير آموزش و پرورش از زير 
پوشش قرار گرفتن كودكان استثنايی در طرح شناسايی 

كودكان بازمانده از تحصيل خبر داد.
از روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش  نقل  به 
استثنايی كشور، فاطمه قربان گفت: شناسايی كودكان 
بازمانده از تحصيل به عنوان يکی از برنامه های معاونت 
آموزش ابتدايی در برنامه پنجم توسعه شامل كودكان 

استثنايی نيز مي شود. 
وی با بيان اين كه بخشی از كودكان بازمانده از تحصيل، 
كودكان با نيازهای ويژه هستند، افزود: وجود برنامه های 
منعطف و قوی در امر شناسايی كودكان استثنايی در 
دستور كار معاونت آموزش ابتدايی قرار دارد. معاون 
وزير آموزش و پرورش ادامه داد: تفاهم نامه اي  برای 
سازمان  و  ابتدايی  آموزش  معاونت  بيشتر  همکاری 
است  تهيه  دست  در  استثنايی  پرورش  و  آموزش 
كه همه به جذب كمی كودكان الزم التعليم و هم به 
 كيفيت بخشی اهداف معاونت آموزش ابتدايی كمک

مي كند. 

 روزانه
 ۱00 خودرو جریمه مي شوند

زاينده رود
رئيس پليس راهور فرماندهي انتظامي استان اصفهان 
گفت: از زمان اجرايي شدن جريمه ورود به محدوده 
طرح زوج و فرد در شهر اصفهان، روزانه ۱۰۰ دستگاه 
اتومبيل متخلف به علت ورود به اين محدوده ها اعمال 
قانون مي شوند. سرهنگ حسين غالمي با بيان اين 
مطلب اظهار داشت: حدود يک ماه است كه از سوي 
وزارت كشور بحث جريمه خودروهاي متخلفي كه  
بدون در نظرگرفتن شماره پالك خود وارد محدوده 
طرح و زوج فرد مي شوند به تصويب رسيد و جريمه 
۱۳ هزار توماني به صورت رسمي براي اين خودروها 
در محدوده هاي طرح ترافيکي سطح شهراصفهان اعمال 
مي شود. رئيس پليس راهور فرماندهي انتظامي استان 
اصفهان خواستار همکاري بيشتر رانندگان با پليس در 
اجراي طرح زوج و فرد خودروها شد و بيان داشت: 
رانندگان بايد بدانند كه تأكيد پليس راهور براي اجراي 
جدي طرح فقط به خاطر كاهش بار ترافيک در محدوده 
 مركزي شهر در جهت آسايش آنان و كاهش آلودگي

هوا است. 

 انحراف اتوبوس از مسير
 ۱2 مجروح برجای گذاشت

انحراف اتوبوس از مسير در اتوبان اميركبير و در محور 
نطنز به كاشان ۱۲ مجروع بر جای گذاشت.

مسئول مركز مديريت حوادث و فوريت های پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی كاشان گفت:   حوالی ساعت 7 
صبح )اول آذرماه سال جاري( در اتوبان اميركبير محور 
كاشان - نطنز يک دستگاه اتوبوس مسافربری كه از 
شيراز عازم تهران بود از مسير خود منحرف و ۱۲نفر از 
سرنشينان اين اتوبوس مصدوم شدند كه توسط نيروهای 
امدادی ۱۱۵ كاشان به بيمارستان انتقال يافتند.  ابوالفضل 
شجاعی، افزود:  تعداد ۱۲ نفر از مصدومين اين حادثه به 
بيمارستان شهيد بهشتی كاشان منتقل شده اند كه حال 

بيشتر آنها رضايت بخش اعالم شده است. 
همچنين كارشناس پليس راه آزاد اتوبان اميركبير دليل 
انحراف اتوبوس از مسير خود را لغزندگی جاده، مه آلود 

بودن و عدم ديد كافی راننده اتوبوس اعالم كرد.

 كشف بيش از
 5 هزار قلم لوازم آرایشي

زاينده رود
در  شهرضا  شهرستان  انتظامي  فرماندهي  مأموران 
بازرسي از يک دستگاه كاميون بيش از پنج هزار قلم 
ادكلن خارجي قاچاق را كشف و ضبط كردند. سرهنگ 
خسرو احمدي با بيان اين مطلب اظهار داشت: مأموران 
ايست و بازرسي شهيد امامي اين شهرستان حين كنترل 
خودروهاي عبوري به يک دستگاه كاميون ولوو مشکوك 
و آن را متوقف كردند. وي افزود: در بازرسي از اين 
كاميون، بيش از پنج هزار قلم ادكلن خارجي قاچاق كه به 
طرز ماهرانه اي در بار چاي جاسازي كرده بود را كشف 
و ضبط كردند. اين مقام مسئول تصريح كرد: راننده 
كاميون به نام كامران- پ ۳۵ ساله كه قصد انتقال اين 
مقدار كاالي قاچاق را از جنوب كشور به تهران داشته 
با هوشياري مأموران ايست و بازرسي متوقف مي شود. 
سرهنگ خسرو احمدي در پايان خاطرنشان كرد: متهم 
به همراه پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع 

قضايي شد.

گزارش

مسئول بسيج دانشجويی س��پاه قمربنی هاشم)ع( گفت: بسيج 
س��ازندگی استان توانايی اعزام ۱۰۰ هزار نفر دانشجويان را به 

مناطق محروم استان را دارد.
فري��دون طاه��ری در هماي��ش ش��کوه هجرت در دانش��گاه 
شهركرد، با تبريک سالروز تاسيس بسيج مستضعفين به فرمان 
حضرت امام خمينی)ره(، اظهار داشت: حضور دانشجويان در 
عرصه س��ازندگی، محروميت زدايی و توسعه كشور، حس ما 

می توانيم را در آنها شکوفا می كند.
وی با بيان اين كه بسيج سازندگی يعنی عزم و اراده ملی برای 

س��ازندگی كشور، گفت: بسيج س��ازندگی جايگاهی است كه 
جوانان می توانند به بخش عظيمی از نيازهايش��ان پاسخ دهند. 
طاهری افزود: امس��ال با حمايت مسئوالن استان يک هزار نفر 
از دانش��جويان در قال��ب ۳۵ گروه جهادی ب��ه مناطق محروم 

استان اعزام شدند.
مسئول بس��يج دانشجويی سپاه قمربنی هاش��م)ع( خاطرنشان 
كرد: اين دانشجويان طی سه ماه فعاليت با ۳۵ هزار نفر روز در 
عرصه های فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، دامپزشکی و عمرانی 

به انجام فعاليت در مناطق محروم پرداختند.

طاه��ری خاطرنش��ان ك��رد: گروه های جهادی خاص بس��يج 
نيس��ت و هر گروه كه معتقد به انقالب اس��المی باشد و قصد 
خدمت رس��انی به مردم محروم و س��ازندگی كش��ور را دارد، 

می تواند در اين گروه ها شركت كند.
وی خواس��تار توجه بيشتر مس��ئوالن به مناطق محروم استان 
شد و گفت: دانش��جويان به عنوان فرهيختگان جامعه واسطه 
بي��ن مردم و مس��ئوالن هس��تند و با بيان مطالب��ات آنها پيگير 

خواسته های به حق مردم از مسئوالن هستند. 
مس��ئول بسيج دانش��جويی س��پاه قمر بنی هاش��م)ع( حضور 

بس��يج در صحنه ه��ای مختلف انقالب اس��المی در طول اين 
س��ه دهه را برای دوس��تان اميدبخش و برای دشمنان موجب 
ي��اس و نااميدی دانس��ت و گفت: پيدايش بس��يج و حضور 
بس��يجيان در ميدان ه��ا و عرصه های گوناگ��ون نياز انقالب و 
نظام هم��واره منجر به رن��گ باختن اميد و آرزوی دش��منان 
و ب��ه رغ��م تبليغات س��ياه و جن��گ روانی مخالف��ان و مايه 
 اعتم��اد، اطمينان و آرامش مردم نجيب و مؤمن كش��ور ش��ده

است.
 وی با اش��اره به كاركردهای مختلف بس��يج، از خداپرس��تی، 
واليت مح��وری، بصي��رت و آگاه��ی و دشمن شناس��ی را از 
مهم ترين ويژگی های بسيجيان برشمرد و افزود: لشکر مخلص 
خدا هر تهديدی كه از هر كجای جهان، كشور را نشانه بگيرد 

در نطفه خفه می كند.

در آپارتمان ها، 
كودكان خردسال 

بيش از ساير افراد 
خانواده در خانه 

مي مانند. در حالي كه 
براي رشد خود نياز 
به فضايي وسيع تر 
دارند. در ضمن 

بچه ها به تدريج كه 
بزرگ تر مي شوند نياز 

به اتاق جداگانه اي 
دارند و از طرفي به 
محيطي براي فعاليت 
و تالش احتياج دارند

در چهارمحال و بختياری؛

۱00 هزار نفر روز دانشجو به مناطق محروم اعزام می شود

فرمانده نيروی انتظامی؛

تغذیه تروریست ها ریشه در مواد مخدر دارد 

 بايد امكان ارتباط كودك با محيط خارج فراهم شود
عوامل بسياري در روحيه كودك اثر دارد و باید مورد توجه والدین آپارتمان نشين باشد. طبقه اجتماعي، تعداد عائله، درآمد بيشتر، 
ميزان رضایت مادر یا پدر از كودك، متاركه و جدایي و طالق، داشتن شغل و یا بيكاري والدین در روحيه كودك مؤثر است ولي موثرتر 
از همه این است كه طفل باید به هر حال از محيط آپارتمان بيرون بياید و در محيط آزاد و گسترده تري زندگي كند. اگر جبر زندگي 
والدین را وادار به زندگي در آپارتمان كرده است آنها باید در ساعاتي از روز كودك را با خود به بيرون بياورند و در محيطي وسيع تر 

قرار دهند تا امكان ارتباط كودك با محيط خارج فراهم شود.

آپارتمان نشيني ارتباط اجتماعي را محدود كرده است؛

حيات فراموش شده كودكان در قوطي كبريت ها
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سريال  با  دامادی  محسن  نام  خيلی ها  برای  شايد 
پروژه  از  باشد. وي پس  آشنا  بهايی«  تلويزيونی »شيخ 
شيخ بهايی فيلم سينمايی »خانواده ارنست« را كارگردانی 

كرد.
اين چراها يادِ مطلبی را زنده كرد، از كسی كه سال های 
طوالنی همه جای دنيا بوده، جز ايران؛ و چندی پيش 
همه  می كرده  احساس  خودش،  بقوِل  و  بوده  برگشته 
چيز، حتی كوچک ترين چيزها برايش ديدنی و جذاب 
ايرانيان  اغلب  است،  انگيز  گفت، حيرت  است...  بوده 
است  ايران  اينجا  می  گويند:  طعنه  به  درباره خودشان 
می  خواهی  كلک  و  دوز  است،  باز  ايرانی حقه  ديگر، 
ايرانی، جنِس ايرانی آشغال...و همه اين عباراِت نفرت 

انگيز، از زبان يک ايرانی!
می گفت:  پيمايی،  كوه  بود  رفته  دور  گذشته  ياد  به  او 

كلبه ها  كرده،  تغيير  راه ها  بود،  شده  عوض  كوهستان 
چون  چيزهايی  ولی  داده،  شکل  تغيير  خانه ها  قهوه  و 
می تواند  تنها  او  قول  به  كه  چيزهايی  بود.  گذشته 
برچسِب ايرانی داشته باشد. جايی چند خانواده غريبه 
كنار هم اتراق كرده بودند، يکی ترانه ای دم گرفته و به 
كه  بودند و چنان  كرده  ديگران همراهی  زمانی،  اندك 
شده  دوست  می شناسند  را  همديگر  سال هاست  انگار 
بيايد.  پيش  ايران  در  می تواند  فقط  كه  اتفاقی  بودند. 
پياله ای عدسی  قهوه خانه كوهستان،  به  بوده  رفته  بعد 
و  نان  دنيا،  جای  هيچ  می گفت  تازه...  ناِن  و  املت  با 

خوراكی اين چنين خوشمزه نخورده! 
با  می فروخته،  گل  كه  ديده  را  خانمی   برگشت،  در 
خانم  به  وقار...  با  رفتاری  و  تميز  ولی  ارزان،  لباسی 
گفته، به كالس شما نمي  آيد گل بفروشيد و زن پاسخ 

نمی خواهم  و  بي كس شده ام  نمي  دانم،  را  داده، كالس 
زن  پاسِخ  به  برگشت  راه  در  او  و  بخورم  ناكسی  ناِن 
اتومبيلی خراب شده و رانندگاِن  فکر می كرده كه ديد 
و  می آيند  باال  كالس  ميليونی  صد  چند  اتومبيل های 
وانت  و  پرايد  رانندگاِن  و  ندارند  توجهی  و  می گذرند 
كه  كرده اند  او كمک  به  دل  و  با جان  و  ايستاده  باری 

بوده...  مانده  آنها  رانندگان  كالس  در  خودش،  بقوِل 
زمين  به  داروخانه  پيچ  نسخه  داروخانه،  بود  رفته  بعد 
نسخه  و  پرسيده  را  علت  می گفته،  بيراه  و  بد  زمان  و 
پيچ گفته: پيش پای شما كسی آمد و به دروغ خود را 
بيمار و ندار جا زد و با حقه بازی خواست از عاطفه من 
سوء استفاده كند... می  گفت شايد تحت تاثير حکميانه 
گويی آن خانم گل فروش بودم كه گفتم البد از عاطفه 
ديگران عاطفه  از  گرفته  ياد  كه  شده،  استفاده  سوء   او 

ماجرا،  پر  روزی  در  سرانجام  و  كند...  استفاده  سوء 
نزديک هتل، از فروشگاهی خريد كرده، پولش كم بوده 
و آنچه خريده بود پس داده، ولی فروشنده با اصرار آنها 
را برگردانده و گفته هر وقت از اين طرف رد شديد، 
برايم بياوريد. می  گفت در هيچ جای دنيا، اين چنين به 

غريبه آيا اعتماد نمی كنند؟ 
كوچولوی  ذهنی  دنيای  در  چيزهايی  ما  از  بعضی 
از  ناشی  كه  می كنيم،  درست  خودمان  عليه  خودمان، 
عينکی است كه به چشم زده ايم. بيماری، عارضه است، 
از ذات نيست. می  آيد و می  رود. كمی خودمان را بهتر 
باشيم.  مهربان تر  خودمان  ميهن  و  خودمان  با  و  ببينيم 
فيلم خانواده ارنست می  خواهد همين را بگويد. در عين 
حال، بي كس است ولی ناكس نيست، و از عاطفه كسی 
سوء استفاده نمی كند، ولی ما را به ياد عاطفه هايمان، به 
ياد تاريخ، تمدن، فرهنگ، ادب، بزرگی و احترام ايران 

و ايرانيان می اندازد.
محسن  كارگردانی  به  ارنست«  »خانواده  سينمايی  فيلم 
دامادی كه از حضور امين زندگانی و الله اسکندری در 
پاييزی  اكران  برنامه  در  برد،  می  اصلی سود  نقش های 

سينماها قرار گرفته است.
مشکالت  گفت:  فيلم  اين  مورد  در  كارگردان  اين 
تاثيرگذار است و معضالت  اجتماعي بر روي فرهنگ 
اجتماعي همواره آسيب هايي را به عرصه فرهنگ وارد 

كرده است.
قصه  داد:  توضيح  سينمايي  اثر  اين  ريتم  درباره  وي 
ريتم  از  تا  شد  موجب  ارنست  خانواده  فيلم  فضاي  و 
كندتري در اين اثر سينمايي استفاده كنيم و ريتم تند در 
اين فيلم موجب مي شد پيام هاي مورد نظر به درستي 

براي مخاطبان بيان نشود.
را  فيلم  قطع مي توانستيم  بطور  به هر حال  افزود:  وي 
بهتر از اين بسازيم، اما متاسفانه بايد بگويم بودجه اين 
بوديم روزي ۱۲ ساعت  مجبور  و  بود  كم  فيلم خيلي 

كار كنيم.

بازيگر پيشکسوت تئاتر و سينما با تاكيد بر رعايت 
احترام هنرمندان به يکديگر گفت: كسی كه در عرصه 
هنر فعاليت دارد بايد در بيان مطالب برخی نکات را 

رعايت كند.
جمشيد مشايخی در مراسم برگزاری دومين همايش 
بين المللی فرش در كاشان در گفتگو با خبرنگاران اين 
مطلب را در مورد سخنان اخير فرج اله سلحشور بيان 

كرد.
وی اظهار داشت: اين كارگردان، با صحبت ها و اتهاماتی 
عليه بازيگران زن به تمام بانوان و مادران اين سرزمين 

توهين كرده است.
مشايخی افزود: بر اساس دستورات دين مبين اسالم هر 
كس بايد برای سخنی كه مي گويد شاهد داشته باشد 
اما آيا سلحشور برای گفته های خود مدرك يا شاهدی 

دارد؟
از  پس  سلحشور  خواهی  معذرت  به  اشاره  با  وی 
صحبت هايش گفت: معذرت خواهی سلحشور حکم 

جمع كردن آب ريخته را دارد.
اين بازيگر پيشکسوت سانسور را بزرگ ترين معضل 
فيلم های تلويويزنی و سينما دانست و گفت: سانسور 

مانند آن است كه با بستن دست و پای هنرمند، بخواهيم 
او حركت كند.

وی، در بخش ديگری از اين مصاحبه گفت: يک طرح 
نمايش تئاتر از خودم دارم كه در صورت پيدا شدن 
تهيه كننده، به زودی آن را در روی صحنه اجرا خواهم 

كرد.
مشايخی در مورد ايفای نقش كمال الملک گفت: اين 
نقش، نقش منتخب خودم در تمام دوران بازيگری در 

تئاتر و سينما است.
وی تاكيد كرد: مرحوم علی حاتمی پيش از ساخت 

فيلم كمال الملک طرح ۱۰ فيلم را برايم تعريف كرد 
پيشنهاد او  به  الملک را  فيلم كمال   كه من ساخت 

كردم.
وی گفت: پيش از ساخت فيلم سينمايی كمال الملک 
نزد شاگردان اين هنرمند پرآوازه رفته و از آن ها اجازه 

ايفای نقش خواستم.
فرش  المللی  بين  نمايشگاه  دومين  است  گفتني 
كاشان با هدف حفظ جايگاه فرش كاشان و معرفی 
توانمندی های فرش های دستباف و ماشينی، عصر روز 

سه شنبه در كاشان آغاز به كار كرد.

نقد فيلم

خبر

دومين مسابقه قرآنی 
نمایش های كوتاه در اصفهان

صدای مركز اصفهان دومين مسابقه قرآنی نمايش های 
كوتاه را با محوريت آيه 4۵ سوره عنکبوت برگزار 

می كند. 
اين مسابقه با هدف ترويج فرهنگ و هنر مبتنی بر 
مفاهيم و ارزش های واالی قرآن كريم و با بهره گيری 
از زبان ادبيات و هنرهای نمايشی با همکاری اداره كل 
صدای استان ها معاونت امور استان ها برگزار می شود. 
با اشاره به ضرورت توجه به توليد نمايشنامه های پنج 
دقيقه ای با مفاهيم مرتبط با آيه 4۵ سوره عنکبوت، 
مركز  صدای  نمايشی  سازان  برنامه  و  هنرمندان 
می توانند آثار نمايشی خود را تا روز شنبه اول دی ماه 
امسال ارسال كنند. بر اين اساس هر مركز می تواند 
سه اثر كوتاه را به صورت فايل صوتی در دو لوح 
فشرده به همراه متن نمايشنامه به دبيرخانه برگزاری 
صدا و   – پل خواجو   – اصفهان  نشانی  به  مسابقه 
 )8۱۵۳6-۳۳۱۱۱ )كدپستی  اصفهان  مركز  سيمای 

معاونت صدای مركز ارسال نمايند. 

اهدای جایزه هيأت داوران به 
صدا و سيمای مركز اصفهان 

با كسب جايزه ويژه  صدا و سيمای مركز اصفهان 
و  كودك  فيلم  بين المللی  جشنواره  داوران  هيأت 
نوجوان برگ زرين ديگری بر افتخارات خود افزود. 
بر اين اساس اين مركز با ارسال دو اثر پويانمايی با 
نام های مهمان ماه و كوچولو لو از سری مجموعه 
انيميشن های هزار و يک داستان به كارگردانی خانم 
ريحانه كاوش و تهيه كنندگی علی رئيسی در بخش 
پويانمايی جشنواره كودك و نوجوان حضور يافت. 
مهمان  پويانمايی،  اثر  ميان هشت  در  راستا  اين  در 
اثر  بهترين  جايزه  دريافت  نامزد  لو  كوچولو  و  ماه 
پويانمايی و كارگردانی شد و با دو اثر ايرانی ديگر با 
آثار خارجی در بخش پويانمايی بين الملل به رقابت 
پرداخت كه در نهايت كارگردان اين دو اثر توانست 
خود  به  را  داوران  هيأت  ويژه  جايزه  موفقيت  با 

اختصاص دهد.

كسب جایزه ویژه اجالس 
پيرغالمان حسينی 

پير غالمان شبکه اصفهان جايزه ويژه نهمين اجالس 
بين المللی پيرغالمان حسينی را به خود اختصاص داد. 
پير غالمان حسينی عنوان ويژه برنامه مستند راديويی 
است كه به تهيه كنندگی خانم آزاده رجبی توانست 
جزو ده اثر برتر معرفی و جايزه ويژه جشنواره را به 
خود اختصاص دهد. گفتنی است در نهمين اجالس 
بين المللی پير غالمان حسينی كه در همدان برگزار 
شد صدای مركز اصفهان با دو اثر به تهيه كنندگی 
آزاده رجبی و روح اله رفيعی در بخش مستندسازی 
راديويی ويژه پيرغالمان شركت نمود كه از ميان ۵۲ 
اثر راه يافته به بخش داوری مستند پيرغالمان حسينی 
به تهيه كنندگی آزاده رجبی شايسته دريافت جايزه 

ويژه شناخته شد.

پيشگامان نور
 

پيشگامان نور مستندی گزارشی است كه در قالب 
۲۰ برنامه ۱۵ دقيقه ای در سيمای مركز اصفهان توليد 

می شود. 
تصويربرداری  مرحله  در  اكنون  هم  كه  برنامه  اين 
پيشکسوت  به معرفی شخصيت های  به سر می برد 
رژيم  بر  اسالمی  انقالب  پيروزی  در  تأثيرگذار  و 
المسلمين  و  االسالم  حجت  می پردازد.  ستمشاهی 
سيد ابوالحسن بدری از روحانيون و استادان مبارز 
علوم  دانشگاه  استادان  از  اسفندياری  ابراهيم  و 
پزشکی اصفهان در رشته آناتومی پزشکی از جمله 
اين شخصيت ها هستند كه نقش مهمی در پيروزی 
ابراهيم  كننده:  تهيه  داشته اند.  اصفهان  در  انقالب 

مرادی. كارگردان: علی اصالنی.

راه ابریشم در شبكه اصفهان
در نشستی رئيس راديو ملی چين از پيشنهاد مديركل 
صدا و سيمای مركز اصفهان برای ساخت مجموعه 

مستند راه ابريشم استقبال كرد.
در اين نشست مديركل صدا و سيمای مركز اصفهان 
فرهنگ مردم ايران را فرهنگی غنی برشمرد و آن را 

تلفيقی از ايرانی و اسالمی بوده است.
كلباسی با بيان اين كه با وجود تحريم ها ملت ايران 
هيچگاه قد خم نکردند افزود: مردم ما اين تحريم های 
تبديل  فرصت  به  خداوند  به  توكل  با  را  ناعادالنه 
آمريکا  اقتصادی  پيشرفت های علمی و  با  كردند و 
و همدستانش را نگران كردند. وی گفت: اميدواريم 
طريق  از  مجازی  صورت  به  امروزه  ابريشم  جاده 
توليدات مشترك راديو و تلويزيون بين چين و ايران 

دوباره بازسازی شود.
رئيس راديو ملی چين نيز با ابراز خرسندی از ديدار از 
اصفهان گفت: ايران كشوری امن و مردمش با فرهنگ 

و دارای تمدن غنی و دوستدار بشريت هستند.
 وانگ گی يو با بيان اين كه در كشورش پيشرفت در 
همه زمينه ها سرلوحه همه كارهاست گفت: چينی ها 
می دانند فرهنگ اصيلشان را بايد حفظ كنند و رسانه 

در اين ميان نقش مهمی ايفا مي كند.
وی با اشاره به اين كه از اين همه پيشرفت های ايران 
در زمينه های مختلف شوكه شدم اظهار داشت: معلوم 
است كه تحريم برای مردم ايران بی معنی است و از 

تحرك و تالش مردم بسيار لذت بردم.

فرهنگ و هنر

 بعضی از ما چيزهايی 
در دنيای ذهنی 

كوچولوی خودمان، 
عليه خودمان درست 

می كنيم، كه ناشی 
از عينكی است كه 
به چشم زده ايم. 

بيماری، عارضه است، 
از ذات نيست. 

می  آيد و می  رود. 
كمی خودمان را بهتر 
ببينيم و با خودمان 

و ميهن خودمان 
مهربان تر باشيم

جمشيد مشايخی:

سلحشور به تمام مادران این سرزمين توهين كرده است

تيتر
داستان »خانواده ارنست« درباره دختری به نام ماریا است كه بعد از مدت ها به ایران بازگشته و مسافرتی به اصفهان 
را تجربه می كند. ایفای نقش این دختر برعهده الله اسكندری است. امين زندگانی هم در این فيلم ایفاگر نقش 

یک راننده تاكسی است.
بازیگران این فيلم الله اسكندری، امين زندگانی، مرضيه خوش تراش، پوراندخت مهيمن، مهدی طهرانی، جهانبخش 

سلطانی و جمشيد مشایخی هستند.

صدا و سيمای اصفهان سنگ تمام گذاشت
صدا و سيماي مركز اصفهان در پوشش رسانه اي بيست و 
پنجمين جشنواره بين المللي فيلم های كودكان و نوجوانان 
چهار هزار و 8۹۰ دقيقه برنامه راديويی، تلويزيونی و خبری 
كرده  پخش  بين المللی  و  ملی  استانی،  گستره  در  و  توليد 

است.
كلباسی مديركل صدا و سيماي مر كز اصفهان با اعالم اين 
مطلب افزود: حوزه معاونت سيما در طول برگزاري جشنواره 

برای مخاطبان شبکه  توليد و  تلويزيوني  برنامه  توانست ۱۵۳۰ دقيقه  پنجم  بيست و 
اصفهان پخش كند. 

وی ادامه داد: اين حوزه بيش از ۲46۰ دقيقه ارتباط مستقيم با شبکه های ملی و فراملی 
با حضور هنرمندان و بازيگران برنامه هاي جمعه به جمعه، فتيله، ململ، قلقلی و مجريان 

برنامه هاي كودك دهه 6۰  داشته است.
كلباسي همچنين به فعاليت 6۵۰ دقيقه ای حوزه صداي اين مركز در جشنواره بيست 
پروانه ها هر روز  پرواز  برنامه زنده  اشاره كرد و گفت:  نوجوانان  پنجم كودكان و  و 
به صورت زنده به مدت ۱6۰ دقيقه در طول برگزاری جشنواره  از تاالر فرشچيان و 

همچنين 4۰۰ دقيقه برنامه و گزارش در برنامه هاي راديويي تهيه و پخش شده است.
وی ادامه داد: در بخش ارتباط مستقيم، راديوی اصفهان روزانه ۳۰ دقيقه برنامه اي با 
عنوان پرانتز باز پخش شد  كه مورد استقبال مخاطبان راديويي در سطح كشور قرار 

گرفته است.

جشنواره كودك داریم اما فيلم كودك نداریم
يک بازيگرسينما، تئاتر و تلويزيون گفت: در مورد سينماي 
كودك و نوجوان بايد بگويم كه متاسفم، ما اصاًل توليدي 
بيندازيم.  راه  را  جشنواره اش  كه  نداريم  زمينه  اين  در 
نبودنش از  بهتر  جشنواره  هر  بودن  من  بنظر   هرچند 

است. 
بهروز بقايي درمورد اين كه آيا توانسته ايم در حوزه كودك و 
نوجوان  كار خاصي انجام دهيم اظهار داشت: فکر مي ك��نم 

كه خي��ر. ما يک مق�دار كم ك�اري كرده ايم و ضعي�ف بوده اي�م.
ما  وقتي  و  ندارد  غلط  كه  است  نانوشته  امالي  مانند  اين  افزود:  ادامه  در  وي 
اشکالي  البته  و  دارد  وجود  هم  اشتباه  امکان  اين كه  يعني  مي كنيم  كار  و  هستيم 
كار مردم  و  مملکت  اين  براي  و  باشيم  آگاه  كه  است  اين  مهم  و  ندارد   هم 

 كنيم.
برنامه هاي خوبي  توانسته  تلويزيون  آيا  اين كه  كارگردان سيب خنده در خصوص 
براي كودكان تهيه كند و اين كه در اين زمينه كم كاري شده است يا خير، خاطرنشان 
همانند  برنامه سازي ها  اين  است.  نکرده  كاري  تلويزيون  كه  گفت  نمي توان  كرد: 

پروسه هاي اجتماعي يک پروسه طوالني مدت است. 
نتيجه  به  و  بدهد  داشت خيلي سريع جواب  انتظار  نمي توان  يعني  داد:  ادامه  وي 
برسد. كار در حوزه كودك و نوجوان نياز به آموزش و كار مداوم دارد و به نظر من 

۱۵ تا ۲۰ سال زمان مي خواهد تا ثمربخش باشد. 

سينما ابزار مهم آموزش است 
گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سينمايی  معاون 
كشور  هنرمندان  تالش  حاصل  جشنواره  اين  برگزاری 
از  من  و  است  جشنواره  مختلف  بخش های  مسئوالن  و 

تالش های اين عزيزان قدردانی مي كنم.
جواد شمقدری افزود: امروز عصر بيداری ملت هاست و 
اين دوران را مي توان  آغازگر يک تحول بزرگ جهانی 
را  بخشی  اميد  انداز  آينده چشم  سال   ۳۰ در  و  دانست 

برای مردم جهان و به ويژه مسلمانان متصور شد.
بايد  ما  و  است  گذشته  از  سخت تر  كودكان  قبال  در  شرايط  اين  در  ما  وظيفه 
دفاع  انقالب و  ارزش های  تا حافظ  كنيم  تربيت  به گونه اي شايسته  را  اين نسل 
قرار تاثير  تحت  خود  جهانی  پيام های  با  را  مخاطبان  ديگر  و  باشند   مقدس 

 دهند.
سينما به عنوان يکی از مهم ترين ابزارهای آموزش مي تواند دستمايه پرورش كودكان 
و نوجوانان قرار گيرد و اين مسأله وظيفه هنرمندان و سينماگران كشور را بيش 
 از پيش سنگين تر مي كند. چون روشنگری وظيفه هنرمندان و نخبگان هر جامعه

است.
انديشه ها  تقابل  و  تعامل  برخورد،  جهان  مي توان  را  آينده  جهان  داد:  ادامه  وی 
دانست و انديشه اي كه ماندگار خواهد بود كه بتواند مخاطبان طيف های مختلف و 

كشورهای گوناگون را تحت تاثير قرار دهد. 

روي خط جشنواره

مدير حوزه علميه بازفت گفت: بسيج همان گونه 
كه در طول جنگ هشت ساله نقشی محوری در 
دفاع از مرزهای كشور ايفا كرد، در حال حاضر 
تهديدات  خنثی سازی  در  تأثيرگذاری  نقش  نيز 

دشمن دارد.
بسيجيان،  همايش  در  نکويی  قباد  حجت االسالم 
فرماندهان بسيج و ائمه جماعات در بازفت  اظهار 
بسيجيان در هشت سال  داشت: دالورمردی های 
دفاع مقدس زينت بخش تاريخ افتخارات ايرانيان 

مسلمان است. 
حماسه آفرينی های  و  رشادت ها  افزود:  وی 

مردمی  بسيج  قالب  در  بوم  و  مرز  اين  فرزندان 
هرگز فراموش شدنی نيست. 

نکويی ادامه داد: هيچ زبان و قلمی نمی تواند از 
خود گذشتگی فرزندان روح اله)ره( را بنگارد و 
جوانان  پاك  احساسات  نمی تواند  دوربينی  هيچ 

بسيج را به تصوير بکشد. 
مدير حوزه علميه بازفت به برجستگی  ها و ويژگی  
ترين  مهم   از  گفت:  و  كرد  اشاره  بسيجيان   های 
ويژگی  های بسيج اسالمی  بودن و مردمی بودن 
طول  در  كه  طوری  به  است،  مقدس  نهاد  اين 
هشت سال دفاع مقدس، شاهد حضور همه جانبه 

بسيجيان از تمام اقشار جامعه در عرصه های نبرد 
حق عليه باطل بوديم. 

تدوين  در  راحل)ره(  امام  درايت  داد:  ادامه  وی 
و  ارتش  از  پشتيبانی  برای  استراتژيک  نهاد  اين 
نظام  مشروعيت  و  وجاهت  تا  شد  موجب  سپاه 
شرق  مزدوران  برابر  در  ايران  اسالمی  جمهوری 
و  ثابت  همگان  بر  نابرابر  نبرد  يک  در  غرب  و 

روشن شود. 
نکويی با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبری 
دوران ها،  همه  در  بسيج  كارآمدی  خصوص  در 
افزود: بسيج همان گونه كه در طول هشت سال 

دفاع مقدس توانست با فداكاری و جانفشانی  های 
مرزهای  از  دفاع  در  محوری  نقشی  خود،  بسيار 
كشور ايفا كند، در حال حاضر نيز كه با تهديدات 
تأثيرگذاری  نقش  بايد  هستيم  مواجه  دشمن  نرم 

در خنثی سازی اين تهديدات ايفا  كند. 
ضرورت  بر  تأكيد  با  بازفت  علميه  مديرحوزه 
راستای  در  بسيجيان  بينش  و  آگاهی  ارتقای 
شناخت راه  های نفوذ دشمن به مرزهای فرهنگ 
و باورهای مذهبی ملت ايران اظهار داشت: وظيفه 
بسيج در اين برهه حساس از تاريخ بعد از انقالب 
با وجود هجمه  های عظيم تبليغاتی ايادی شيطان 

بزرگ بر ضد نظام دشوارتر از دوران هشت سال 
دفاع مقدس است. 

به  دنيا  اين  در  انسان ها  همه  داد:  ادامه  وی 
كه  كنيم  باور  بايد  اما  می گردند،  آرامش  دنبال 
دست به  خدا  به  ايمان  سايه  در  تنها   آرامش، 

می آيد.
با  می توانند  بسيجی  جوانان  كرد:  تصريح  وی 
باال بردن بينش سياسی و عقيدتی خود به عنوان 
رهروان راه شهدا و حافظ ارزش های مقدس نظام 
در راستای تنوير افکار عمومی جامعه نقش موثر 

و بارزی را ايفا كنند.

مدير حوزه علميه بازفت:

بسيج نيرویی كارآمد برای تمام دوران هاست

چرا اسم يك فيلم ايراني اين است

ارنست، چرا برای ايران؟
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نسخه يک سند پزشکی است و از اصول اوليه علوم 
پزشکی تبعيت می كند بحث فارسی و انگليسی نوشته 
شدن نسخه، فرع بر موضوع است، در شرايط فعلی نيز 
ايرادهايی در نسخه نويسی وجود دارد كه بهتر بود در 

ابتدا تاكيد بر رفع آنها قرار می گرفت. 
عضو هيأت مديره انجمن داروسازان ايران معتقد است: 
بهتر است پروژه فارسی نويسی نسخه های پزشکی به 
صورت پايلوت در مناطقی انجام گيرد تا با توجه به 

نتايج آن در مورد فراگيری آن تصميم گيری شود. 
فارسی نويسی  پروژه  مورد  در  جنيدی،  شهاب الدين 
كه  كاری  هر  گفت:  آزمايش ها  و  پزشکی  نسخه های 
تغيير  و  جا به جايی  موسوم،  روش های  در  بخواهد 

ايجاد كند، موافقان و مخالفانی دارد.
وي افزود: نسخه دستورهای پزشکی، درخواست های 
آزمايشگاهی و حتی گاهی درخواست راديولوژی به 
زبان التين با عاليم اختصاری خود فن پزشکی و با 
واژه های يونانی كه ريشه قديم پزشکی است، نوشته 
می شود و تغيير زبان اين نسخه ها در وهله نخست و 
در ذهن هر فرد اين سئوال را ايجاد می كند كه اين كار 

چه عواقبی دارد.
انجمن  عمومی  روابط  مدير  جنيدی،  شهاب الدين 
دارو سازان ايران با تاكيد بر اين كه الزم است اين كار 
انجمن ها  و  ها  دانشکده  به كمک  نخست  مرحله  در 

ابتدا به صورت پايلوت انجام گيرد، گفت: اگر هدف 
را  دارو  خودسرانه  مصرف  كه  است  اين  كار  اين 
اين روش خيلی كارآمد به نظر می رسد   كاهش دهد 

 نباشد.
وی تاكيد كرد: با اطالعاتی كه نسبت به برخی داروها 
تيم  توسط  هم  آن  از  بخشی  دارد،  وجود  جامعه  در 
پزشکی و كادر درمان به مردم داده شده، واضح شدن 

دستورات پزشکی ممکن است مسايلی ايجاد كند.
كه  شنيده  يا  خوانده  جايی  در  فردی  زد:  مثال  وي 
تجويز  سرطان  پيشرفت  از  جلوگيری  برای  دارويی 
می شود در حالی كه همان دارو ممکن است كه برای 
بيماری های مزمن و غير سرطانی هم استفاده شود. فرد 
با  در چنين شرايطی  نسخه ها  فارسی نويسی  دنبال  به 
ديدن نام يک داروی ضد سرطان دچار نگرانی و ترس 
می شود بايد مشخص شود كه با ضربه های روحی اين 

چنينی برای بيماران چه بايد كرد.
وی همچنين گفت: به نظر نمی رسد با فارسی نويسی 
بتوانيم خطرات و قصورات پزشکی را كم  نسخه ها 

كنيم.
بيمه اي  غير  نسخه  در  پزشکان  برخی  گفت:  وی 
بيماران حتي يادشان می رود كه اسم بيمار را بنويسند، 
نويسنده  آدرس،  جنس،  سن،  اسم،  كه  صورتی  در 
 ... و  فرد  ای  زمينه  بيماری های  تاريخ،  وزن،  نسخه، 

بايد به طور اصولی در نسخه ها نوشته شود. اين فعال 
نمی رسد  نظر  به  كه  اظهارنظر كرد  داروسازی  عرصه 

فارسی نويسی نسخه های پزشکی، مشکلی را از عرصه 
دارو و درمان كشور رفع كند. 

آیین تندرستي
خبر

روزان

كار در خانه منجر به فرسودگی 
شغلی می شود  

اگر فکر می كنيد در خانه كار كردن خيلی دلپذير است، 
دوباره فکر كنيد. بسياری از افرادی كه در خانه كار 
می كنند،  دچار تعارض،  فرسودگی و خستگی شغلی 
می شوند و بازدهی كاری و سالمت روانشان خدشه دار 
می شود. بسياری از افرادی كه مجبورند هر روز صبح 
سر كار بروند و تا بعد از ظهر دست كم بيرون از خانه 
بمانند، آرزوی ماندن در خانه و فرستادن كار از خانه 
را در دل دارند و تصورشان اين است كه از خانه كار 
كردن يعنی با لباس خانه،  راحت روی مبل بنشينی و 
يک ليوان چای در دست بگيری و با خيال آسوده كار 
كنی. اما محققين می گويند در اغلب موارد، اين تصور، 

خيالی بيش نيست. 
به گزارش ديسکاوری، كار كردن از خانه نه تنها می تواند 
آن قدر دلچسب نباشد، بلکه می تواند باعث فرسودگی 
شغلی و خستگی مفرط شود،  به خصوص اگر نتوان 
بين انتظارات خانوادگی و شغلی تعادل مناسبی برقرار 

كرد. 
تيموتی گلدن كه در اين زمينه مطالعه كرده، معتقد است 
كه كار كردن در خانه،  تنها به معنای كار در ساعات 
معمول كاری نيست، بلکه اغلب به شب ها و تعطيالت 
آخر هفته هم كشيده می شود. در نهايت،  كار از راه دور 
می تواند افراد را در موقعيتی قرار دهد كه زمان های 

شخصی شان با كار پر شود. 
گلدن در مطالعه خود از ۳۱6 نفر كه برای يک شركت 
كامپيوتری بزرگ كار می كردند خواست نظر خود را 
در مورد جمالت خاصی بيان كنند. مانند:  به خاطر 
فشارهای كاری،  گاهی وقتی در خانه هستم، استرسم 
به حدی زياد است كه نمی توانم كارهايی را انجام دهم 
كه از آن ها لذت می برم. و چون من اغلب به خاطر 
مسئوليت های خانواده تحت فشارم، تمركز كردن روی 

كارم برايم سخت است.
اغلب شركت كنندگان در اين مطالعه مرد بودند و 88 
درصد آن ها دارای فرزند هستند. وی همچنين ميزان 

خستگی شغلی افراد را هم مورد سنجش قرار داد. 
گلدن به اين نتيجه رسيد كه افرادی كه زمان بيشتری كار 
می كنند و تعارض های بيشتری بين كار و خانواده دارند،  
مقادير باالتری از خستگی شغلی را هم ابراز می نمايند. 
مطالعات قبلی نشان داده اند كه اين قبيل تعارضات، از 
نظر جسمانی و هيجانی به فرد آسيب می زند و از اين 
طريق، روی توانايی های فرد برای مقابله با فشارهای 
احساس  افراد  نتيجه  در  می گذارد.  تاثير  احساسی 
فرسودگی می كنند و نمی توانند كار خود را به خوبی 
انجام دهند. حتی در چنين شرايطی افراد بيشتر اعالم 

می كنند كه بيمار شده اند. 
به گفته گلدن، كسانی كه در خانه كار می كنند و در خانه 
دائم وظايف خانوادگی شان به آن ها گوشزد می شود را 
بايد به افرادی كه با كار در خانه دچار مشکل می شوند، 

 اضافه كرد. 
گلدن بر اين باور است كه مديران بايد به برنامه های كار 
از راه دور نگاه دقيق تری داشته باشند و مطمئن شوند 
كه محيطی كه كاركنانشان در آن قرار می گيرند،  از نظر 
روانی و عاطفی به آن ها آسيب نمی زند و در نتيجه،  
كيفيت كارشان پايين نمی آيد. البته اگر همه موارد در نظر 
گرفته شود و به خوبی برنامه ريزی شده باشد، كار كردن 

در خانه می تواند گزينه بسيار خوب و مفيدی باشد. 
در مجموع، بهترين حالت برای بهره بردن از اين منافع 
اين است كه افراد بتوانند فضايی مخصوص به كار 
داشته باشند كه در آن احساس راحتی كنند، فضايی كه 

بتوانند خانواده و كار را از هم جدا نگه دارند. 

تعليم و تربيت توسعه 
سرمایه انسانی 

و  چهارمحال  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئيس  مشاور 
بختياری در امور بانوان و خانواده گفت: كارگاه آموزشی 
نقش تعليم و تربيت والدين در توسعه سرمايه انسانی 

نهم آذرماه جاری در شهركرد برگزار می شود.
 شهال شهرجردی اظهار داشت: اين كارگاه آموزشی 

ويژه همکاران شاغل در دانشگاه برگزار می شود.
وی با تأكيد بر اين كه امروزه نقش و اهميت نيروی 
انسانی در فرآيند توسعه جامعه به عنوان مهم  ترين 
عامل مشخص شده است، گفت: شکی نيست كه عامل 
انسانی مهم  ترين بخش تحول و توسعه جوامع است. 

شهرجردی ادامه داد: سرمايه انسانی عبارت از مجموعه 
دانش و مهارت های جمع شده در نيروی انسانی يک 
انسانی  بوده و سرمايه  يا سازمان  محدوده سرزمينی 
يک  انسانی  نيروهای  روی  سرمايه گذاری  مستلزم 

مجموعه به منظور باال بردن باز دهی آنهاست.

معاون پيشگيری بهزيستی استان اصفهان گفت: سن 
تنبلی چشم زير شش سالگی  طاليی برای درمان 

است.
كشوری  برنامه  اجرای  به  اشاره  با  فرشاد  مرضيه 
پيشگيری از تنبلی چشم به عنوان يکی از مهم ترين 
از  بعد  داشت:  اظهار  بهزيستی  سازمان  برنامه های 
اجرای آزمايشی برنامه پيشگيری از تنبلی چشم در 
مهدها و آمادگی های شهر بندرعباس، اين برنامه در 

سال ۱۳7۵ در شهرستان اصفهان اجرا شد.
وی ضمن ارائه آمار طرح آمبليوپی در سال گذشته 
افزود: در سال ۱۳8۹ تعداد دو هزار و 6۲۳ مركز و 
پايگاه سنجش بينايی در سراسر استان اصفهان كار 
معاينه بينايی ۱۳۳هزار و 4۵۲ كودك را انجام دادند.

بيان  با  اصفهان  استان  بهزيستی  پيشگيری  معاون 
اين كه از اين تعداد ۱۵هزار و 6۳۰ كودك مشکوك 

شناسايی شد، گفت: تعداد سه هزار و ۳۹4 كودك 
بيمار تشخيص داده شد و تحت درمان قرار گرفتند.

فرشاد بيان داشت: تنبلی چشم نوعی اختالل بينايی 
است كه اگر به موقع تشخيص داده شود قابل درمان 
است، اما اگر درمان به تاخير بيفتد احتمال كم بينايی 
و نابينايی از ناحيه يک چشم يا هر دو چشم وجود 

دارد. 
معاون امور پيشگيری بهزيستی استان اصفهان ادامه 
گاهی  و  طرفه  يک  ديد  كاهش  تنبلی چشم  داد: 
دوطرفه است كه حتی با اصالح عيب انکساری و 

رفع مشکالت ساختمانی چشم برطرف نشده و ادامه 
می يابد. 

فرشاد با اشاره به اين كه در حال حاضر برنامه سنجش 
بينايی در مهدهای كودك و پايگاه های سنجش بينايی 
برای  كرد: سن طاليی  تاكيد  است،  اجرا  در حال 

درمان تنبلی چشم را زير شش سالگی است. 
وی با بيان اين كه همه كودكان تا سن شش سال سه 
بار بايد مورد سنجش بينايی قرار گيرند، يادآور شد: 
معموالً تا ۱۲ سالگی نيز درمان امکان پذير است اما 
مدت درمان طوالنی تر است و پس از ۱۲ سالگی 

درمان تاثير زيادی بر بينايی نمی گذارد.
وی اظهار داشت: نکته مهم در درمان تنبلی چشم اين 
است كه هر چه سن كودك كمتر باشد شانس درمان 
نيز كوتاه تر می شود و  بيشتر است و مدت درمان 
هرچه درمان چشم تنبل بيشتر به عقب بيفتد احتمال 

به دست آوردن بينايی كامل نيز كمتر می شود.
گفتنی است طرح غربالگری تنبلی چشم كودكان سه 
تا شش ساله از ابتدای آذر ماه امسال به مدت يک 
ماه در مهدهای كودك سراسر استان اصفهان اجرا 

می شود. 

بيمارستان هاي هيأت امنایي از پدیده زیرميزي 
جلوگيري مي كنند 

وزير بهداشت از اقدامات انجام شده براي هيات امنايي شدن 
يکصد بيمارستان در كشور خبر داد و گفت: با هيات امنايي 
شدن بيمارستان ها ضمن ارائه خدمات درماني با كيفيت باال 

از پديده زيرميزي در اين مراكز نيز جلوگيري مي شود. 
مرضيه وحيد دستجردي گفت: بيمارستان هاي هيات امنايي 
مراكز درماني هس��تند كه اعضاي هيات علمي، كاركنان و 
پرستاران در آن به صورت تمام وقت مشغول ارائه خدمات 

درماني به مردم هستند. 
وي در ادامه با بيان اين كه بيمارس��تان هاي هيات امنايي با تعرفه  K ۳/6 اداره مي شوند، 
تصريح كرد: اعتبار اين تعرفه از طريق دولت پرداخت مي شود و با توجه به افزايش سطح 

خدمات و كيفيت آن سهم مردم در پرداخت ها افزايش نمي يابد. 
وحيد دستجردي همچنين با تاكيد بر حضور ۲4 ساعته پزشکان متخصص و پرستاران در 
بيمارستان هاي هيات امنايي گفت: تمام بخش هاي آزمايشگاهي و تشخيص در اين نوع 
بيمارستان ها فعال است و مردم مي توانند در همه زمان ها و در سه شيفت به اين مراكز 
مراجعه كنند.  وي ادامه داد: تمام فعاليت هاي درماني در بيمارس��تان هاي هيات امنايي 

توسط استادان انجام مي شود و دانشجويان در آن هيچ نقشي ندارند. 
وزير بهداشت در ادامه با اشاره به اين كه در حال حاضر در سراسر كشور هيچ بيمارستان 
هيات امنايي وجود ندارد، اظهار كرد: تعرفه k ۳/6 در هيچ مركز درماني اعمال نمي شود 
و تعرفه هاي فعلي تنها K ۱ اس��ت.  وزير بهداشت در پايان گفت: بيمارستان هاي هيات 
امناي��ي با فراهم كردن خدمات درماني با كيفيت بدون اين كه هزينه هاي گزافي به مردم 

تحميل كنند از بروز پديده زير ميزي جلوگيري مي كنند. 

هيأت های مذهبی از ظروف بهداشتی 
استفاده كنند

رئيس كميس��يون فرهنگی و اجتماعی ش��ورای اسالمی 
شهر اصفهان با تاكيد بر برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم 
عزاداری سيد الشهدا، امام حسين )ع( به ويژه در تاسوعا و 
عاشورای حسينی، مردم، مسئوالن هيات ها و برگزاركنندگان 
مراس��م عزاداری را به رعايت موارد بهداشتی و ايمنی، از 
 جمله استفاده از ظروف سالم در تهيه و توزيع غذاهای نذر 

دعوت كرد.
س��ردار كري��م نصر با اش��اره به زي��ان آور بودن ظرف ه��ای پالس��تيکی كه برای 
توزي��ع غذاه��ای تکيه ه��ا و هيات ه��ا اس��تفاده می ش��ود، گف��ت: از تم��ام اي��ن 
هيات ه��ا دع��وت می كني��م كه در ط��ول اج��رای برنامه های خ��ود از اين ظرف ها 
 اس��تفاده نک��رده و ب��ه ج��ای آن از ظروف های جايگزي��ن در توزيع غذا اس��تفاده 

كنند. 
وی ب��ا بيان اين كه ايجاد داربس��ت ها برای راه اندازی تکايا نبايد به گونه ای باش��د 
ك��ه ب��رای مردم ايجاد مزاحمت و س��د معبر كند، افزود: با توج��ه به اين كه همه از 
ش��هروندان متدين و عاش��ق اهل بيت عصمت و طهارت)ع( انتظار داريم حركات 
خود در عزاداری ها را به س��مت و س��وی رضايت حضرت اباعبداله الحس��ين)ع( 
س��وق داده و اعمالی را انجام دهند كه مورد س��فارش و توجه علما و بزرگان بوده 
اس��ت چرا كه ما بايد تالش كنيم مراس��م عزاداری اباعبداله )ع( با ش��کوه هر چه 
تمام برگزار ش��ود، در مقابل بايد به اين نکته نيز توجه داش��ته باشيم كه به گونه ای 
 عمل كنيم تا مس��ائل شهری و ش��هروندی نظير ترافيک و تردد خودروها با اختالل 

همراه نشود.

30 درصد خانم ها با مصرف مسكن
 دچار بيماری كليوی می شوند 

پايه گذار دياليز در ايران گفت: بيش از ۳۰ درصد از خانم ها 
با مص��رف داروهای مس��کن دچار بيماری ه��ای كليوی 
می ش��وند كه يک��ی از مهم ترين عوامل نارس��ايی كليه را 

مصرف اين داروها تشکيل می دهد. 
بهروز برومند در حاش��يه س��يزدهمين كنگ��ره بين المللی 
نفرول��وژی، دياليز و پيوند كليه در جمع خبرنگاران افزود: 
مهم ترين عامل نارسايی كليه مصرف مسکن چه داروهای 

داخلی و خارجی از جمله ايبوپروفن، ديکلوفناك و داروهای ديگر است كه می تواند 
به بيماری های كليوی در افراد منجر شود. 

اين فوق تخصص پيوند كليه با اش��اره به اين كه داروهای درمان نارسايی كليه هزينه 
زي��ادی بر بيم��اران تحميل می كند، خاطر نش��ان كرد با اين همه عل��م هنوز قادر به 

بازگرداندن اين افراد به زندگی عادی نشده است. 
برومند خاطرنشان كرد پيشگيری مهم ترين و موثرترين كاری است كه می توان كرد تا 

عالوه بر كاهش هزينه های اين حوزه، از مشکالت دياليز و پيوند جلوگيری شود. 
برومند يادآور شد عالوه بر داروها، مصرف بی رويه برخی ويتامين ها از جمله ويتامين 

دی از عواملی است كه می تواند كليه را از بين ببرد. 
وی گف��ت: مصرف هندوان��ه ادرار را زي��اد می كند و باعث افزاي��ش حجم خون و 
اس��يد اوريک می ش��ود و در نهايت ايجاد فشار خون خواهد ش��د كه به كليه آسيب 

می رساند.  
سيزدهمين كنگره بين المللی نفرولوژی، دياليز و پيوند كليه از ۳۰ آبان سال جاری تا 4 

آذر ماه در يزد در حال برگزاری است. 

رويداد

عضو هيأت مديره انجمن داروسازان ايران: 

فارسی نويسی نسخه ها
مشكلي را حل نمي كند 

اخطار اجرايي
8/6۳۱ شماره: ۹۰-7۳8 ش/ ۵، به موجب رأي شماره ۱۰۲۲ تاريخ ۹۰/6/۱۹ حوزه مركزي 
ش��وراي حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محک��وم عليه محمدرضا 
غفاري بس��نياني نام پدر: كريم ش��غل: آزاد مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت اصل خواس��ته و ۱۹4/۰۰۰ ريال بابت هزينه دادرس��ي و خسارت 
تأخير تأديه از تاريخ سررس��يد 8۹/6/۱۵ لغايت تاريخ وصول و محاس��به آن براس��اس نرخ 
اعالمي از سوي بانک مركزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق محکوم له ستار احمدي 
نام پدر: غفار، ش��غل: فرهنگي، نشاني محل اقامت: بلوار كشاورز- كوي آزادگان- بن بست 
پاگنبد- پالك 4۲- كدپستي 6488۱-8۱77۹. ماده ۳4 قانون اجراي احکام: همين كه اجرائيه 
به محکوم عليه ابالغ ش��د محکوم عليه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگ��ذارد ي��ا ترتيبي براي پرداخت محک��وم به بدهد يا مالي معرفي كن��د كه اجراي حکم و 
اس��تيفاء محکوم به از آن ميس��ر باش��د و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه 
نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر 
مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم 
شود كه محکوم عليه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده ليکن براي فرار از آن 
ام��وال خ��ود را معرفي نکرده يا صورت خالف واق��ع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام 
يا قس��متي از مفاد اجرائيه متعس��ر گرديده باش��د به حبس جنحه اي از شصت و يک روز تا 
ش��ش ماه محکوم خواهد شد. م الف/ ۱۳۰۳۳ ش��عبه پنجم حقوقي مجتمع مركزي شوراي 

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرائيه
۹/۱۰۲ شماره: ۹۰-۹۲8 به موجب رأي شماره 88۰ تاريخ 8۹/۱۰/۲8 حوزه ۱7 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محکوم عليهم ۱– محبوبه غضنفري نشاني 

محل اقامت: اصفهان- خ جي ك ذاكري س��مت چپ بن بست مجموعه مسکوني امام زمان 
پالك ۵۳ طبقه دوم، ۲- اكبر غضنفري مجهول المکان محکوم هس��تند به: پرداخت متضامنًا 
مبلغ چهل ميليون ريال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ يک ميليون و چهارصد و چهل 
ه��زار ري��ال بابت حق الوكاله در مرحله بدوي و حق الوكال��ه وكيل در مرحله تجديدنظر و 
مرحله اجراي حکم كه محاس��به آن به عهده اجراي احکام مي باش��د و پرداخت مبلغ س��ي 
هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي و پرداخت خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد لغايت 
زمان وصول.  مش��خصات محکوم له: عزت جوهري با وكالت آقاي حس��ين حاجي پور به 
نشاني اصفهان كردآباد فلکه كردآباد دبستان مطهري. ماده ۳4 قانون اجراي احکام: همين كه 
اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حکم و 
استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي 

ندارد صريحًا اعالم نمايد. م الف/ ۱۳۲67 شعبه ۱7 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
۹/۱۰۳ كالسه پرونده: ۹۰-74۰، شماره دادنامه: ۱4۲۲-۹۰/8/۳۰ريال، مرجع رسيدگي: شعبه 
۱۲ ش��وراي حل اختالف اصفهان، خواهان: ش��هريار صفائي اناركي نشاني: كوي اميريه- خ 
پنج��م- پارك ۲- پالك 4۲، خوان��دگان: ۱- ناصر فاتحي مجهول الم��کان، ۲- بدرالملوك 
فراهاني نش��اني: اصفهان خ ارديبهش��ت ك زيبا آخرين بن بس��ت پ ۳۹، خواسته: الزام به 
انتقال، خس��ارت دادرس��ي، تأمين خواسته، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و 
ثبت آن به كالس��ه فوق و طي تش��ريفات قانوني و اخذ نظريه مش��ورتي اعضا، قاضي شورا 
ختم رس��يدگي را اعالم و به ش��رح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي قاضي شورا: 
در خصوص دادخواس��ت خواهان بطرفيت خواندگان بخواس��ته الزام به انتقال رسمي سند 

اتومبيل ش��ماره ۱۳- ايران ۱86 ن 6۵ به انضمام جميع خسارات دادرسي،  نظر به محتويات 
پرون��ده و اظهارات خواهان و خوانده رديف دوم، با توج��ه به اينکه رابطه حقوقي فيمابين 
خواندگان احراز نمي گردد دعوا بشرح مطروحه قابل استماع نيست. مستنداً به ماده ۲ قانون 
آيين دادرس��ي مدني قرار رد دعوا صادر مي ش��ود. رأي صادره ظرف بيس��ت روز از تاريخ 
ابالغ قابل تجديدنظر در دادگاه عمومي اصفهان مي باش��د. م الف/ ۱۳۲87 شعبه ۱۲ حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
۹/۱۲6 در خصوص پرونده كالسه 67۳/۹۰ خواهان صندوق قرض الحسنه حضرت محمد 
)ص( دادخواس��تي مبني بر مطالبه به طرفيت كاوس حس��ن زاده و زه��را ذوالفقاري تقديم 
نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي مورخ ۹۰/۱۰/۲۰ ساعت ۱۵:۳۰ تعيين گرديده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان آتشگاه- روبروي پمپ بنزين- ساختمان 
شماره ۲ مجتمع شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ 

مي شود. مدير دفتر شعبه ۲7 مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
۹/۱۲7 در خصوص پرونده كالسه 886/۹۰ خواهان صغري علي بيگي دادخواستي مبني بر 
مطالبه به طرفيت مؤسس��ه مالي اصحاب كهف ب��ه مديريت عليرضا رجايي فر تقديم نموده 
است. وقت رسيدگي براي روز يکشنبه مورخ ۹۰/۱۰/۱۱ ساعت ۳:۱۵ عصر تعيين گرديده، 
با توجه به مجهول المکان 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 كاشاني جنب بيمه 

ايران- مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. 
در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. م 
الف/ ۱۳۳4۵ مدير دفتر شعبه ۲۰ حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رأي

۹/۱۲8 كالسه پرونده: 6۲۰/۹۰، ش��ماره دادنامه: 8۱۱-۹۰/8/۲۳، مرجع رسيدگي: شعبه ۲۰ 
حقوقي ش��وراي حل اختالف اصفه��ان، خواهان: اكبر كارگر س��يچاني، آدرس: اصفهان خ 
ارتش، كوچه س��جاديه يک، پالك 4۰، خوانده: حس��ين مجيدي مجهول المکان، با عنايت 
به محتويات پرونده و نظريه مش��ورتي اعضا ش��ورا ختم رس��يدگي را اعالم و به شرح آتي 
مبادرت به صدور رأي مي نمايد.  رأي قاضي شورا: دعوي اكبر كارگر سيچاني فرزند محمد 
بطرفيت حس��ين مجيدي فرزند حيدر بخواس��ته مطالبه مبلغ پنج��اه ميليون ريال وجه چک 
ش��ماره ۵۱۰/7۵84۹۱ عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خس��ارات قانوني- با توجه به 
بقاي اصول مس��تندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از س��وي بانک محال 
عليه كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و 
اينکه دفاع خوانده مبني بر بالوجه/ بالدليل تلقي مي گردد، بر شورا ثابت است لذا به استناد 
م��واد ۳۱۰ و ۳۱۳ قان��ون تجارت و ۱۹8 و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئين دادرس��ي مدني حکم بر 
محکومي��ت خوانده به پرداخ��ت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و چهل هزار 
ريال بابت هزينه دادرس��ي و همچنين خس��ارت تأخير و تأديه از تاريخ سررس��يد تا تاريخ 
وصول كه محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمي از س��وي بانک مركزي برعهده اجراي احکام 
مي باشد در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف ۲۰ روز پس از 
 ابالغ قابل واخواهي در ش��وراي حل اختالف اصفهان خواهد بود. شعبه ۲۰ حقوقي شوراي

حل اختالف اصفهان

معاون پيشگيری بهزيستی استان اصفهان:

سن طالیی درمان تنبلی  چشم زیر 6 سالگی است

 بهتر است پروژه 
فارسی نويسی 

نسخه های پزشكی 
به صورت پايلوت 
در مناطقی انجام 
گيرد تا با توجه 
به نتايج آن در 

مورد فراگيری آن 
تصميم گيری شود
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زاينده رود
واژه لُمپن برای آنها كه اهل فوتبالند بسيار آشنا و با معناست. به 
خصوص فوتبال ما كه از رأس گرفته تا پايين ترين سطحش، وضع 

نامطلوبی دارد. 
لمپنيزم در لغتنامه دهخدا عقيده بر جهالت و نادانی معنی شده 

است. 
اين معنی دليل اصلی كاربرد واژه لمپن و لمپنيزم در ادبيات فوتبال و 
در كل فرهنگ ما شده است، چه وقتی كسی بی دليل بد حرف مي زند 
و با بی ادبی به ديگران توهين مي كند، مي گويند يارو »لمپنه«. اين طرز 

رفتا تنها در بيان نبوده و بعضی ها در نوشتن نيز لمپن هستند.
نوشتن با ادبيات سخيف و زشت و استفاده از عبارات ناشايست و 
بد و بيراه گفتن كه خود نوعی توهين به مخاطب تلقی مي شود، چند 
سالی است كه در رسانه مکتوب ايران جا باز كرده و فرهنگ غلطی 

را برای جامعه ترسيم كرده است.
 حاال اين رويداد نا خوشايند در پايتخت فرهنگی ايران توسط يکی 
از روزنامه های محلی به بدترين شکل ممکن اتفاق افتاده و اهالی 
خبر را كه بعضاً ملقب به طاليه دار بودن در ادب و فرهنگ هستند 

را آزرده خاطر كرده است.
درست در ميانه هفته و با آغاز اولين روز از آخرين ماه فصل پاييز، 
تيتر »آقای سرمربی! كالس مالس رو بی خيال« چشم مخاطبان اين 
روزنامه محلی را به خود معطوف كرد، تيتری كه بيانگر يک مطلب 

غير ادبی بود.
نويسنده كه خود را كاوه مصلحی معرفی كرده بود به حالجی رفتار 
منصور ابراهيم زاده سرمربی تيم فوتبال ذوب آهن پرداخته و با 
بدترين ادبيات ممکن، اقدام به تخريب شخصيت اين مربی كه به 

تازگی به عنوان مربی اخالق ليگ برتر معرفی شده كرده بود.
بی اطالعی و عدم تسلط نويسنده بر شرايط تيم ذوب آهن و سرمربی 
اين تيم در نوع نگارش به طور كامل مشهود است و مخاطب را به 
اين تفکر سوق مي دهد كه به احتمال زياد نگارنده از برخی مزاياهای 
اين باشگاه )يا به قول اين نوع نويسنده ها لفت و ليس( كه پيش از 
اين دريافت مي كرده محروم شده و حاال برای خالی كردن حرص 

دلش دست به قلم شده است.
از طرف ديگر همانطور كه اهالی رسانه مکتوب مي دانند استفاده از 
اين ادبيات در شرايطی ممکن است كه يا پشت نگارنده به جايی 
گرم بوده و يا اين كه خود از اركان اصلی نشريه باشد، چرا كه چنين 
مطلب سخيفی تنها در شرايطی مورد جرح و تعديل دبير تحريريه 

قرار نمی گيرد كه اصلی ترين ركن روزنامه آن را نگاشته باشد.
در غير اين صورت نه تنها دبير تحريريه، بلکه سردبير هم اجازه 
چاپ چنين الفاظی در صفحه روزنامه كه بار فرهنگ جامعه بر 

دوشش سنگيني مي كند را نمی دهد.
مجموعه هزار دستان با شعبان استخوانی اش كه تصوير كاملی از رفتار 
چاله ميدانی را در ذهن همه حک كرده، باعث شده با گذشت سال ها 
از پخش اين سريال، مردم با ديدن هر رفتار زشتی بگويند: »انگار 

اينجا چاله ميدونه« يا »يارو اينجا را با چاله ميدون اشتباه گرفته«.
حاال ما نيز با ديدن تيتر و مطلب اين نشريه به چنين حسی رسيديم 
و به خود گفتيم نويسنده به احتمال زياد دوره خبرنگاری را در »چاله 

ميدون« گذرانده كه نوشته »كالس مالس«، »جل و پالس« و ...
گويا نگارنده به خاطر محروميت از برخی مزايا به نگاشتن اين مطلب 
دست برده و برای اين ادعا داليل كافی داريم كه در ادامه مي خوانيد.

 ۱- نويسنده مطلب مذكور از باخت های متوالی ذوب آهن سخن 
گفته در حالی كه ذوب آهن در ليگ برتر فوتبال باخت متوالی 
نداشته و بعد از برد صبا در هفته دهم يکی در ميان تن به تساوی 

و باخت داده است.
۲- نگارنده نوشته كه اميدواريم باخت های متوالی تيم با دير رسيدن 
جيره و مواجب مرتبط نشود كه هزار و يک راه درست و حسابی 
برای رفع و رجوع اين مشکل وجود دارد )نقل به مضمون( جهت 
تنوير افکار نويسنده و ديگر مخاطبان عرض مي كنيم كه تا امروز 
كه نشست های استانداری و اداره كل تربيت بدنی و مديران ارشد 

كارخانه برای حل بحران مالی باشگاه ذوب آهن بی نتيجه مانده، اگر 
شما پيشنهاد كارآمدی داريد لطفاً بيان كنيد شايد گره كار به دست 
شما باز شود. هزار و يک راه هم پيشکش ما و باشگاه ذوب آهن به 

دو سه مورد راضی هستيم.
۳- نگارنده اعالم كرده سال گذشته هم اين مشکالت در ذوب بوده، 
ولی آقای سرمربی روانشناس اين مشکالت را حل مي كرده و چرا 

امسال قادر به انجام اين كار نيست )نقل به مضمون(.
خدمت اين نويسنده بزرگ ورزشی عرض مي كنيم كی و كجا فصل 
قبل ذوب آهن با مشکل مالی دست و پنجه نرم مي كرد و مجبور به 
حذف بسياری از تيم های ورزشی اش شد. در ضمن، سال گذشته 
تيم فوتبال ذوب آهن از كارشناسی كه مدرك روانشناسی داشت 

بهره مي برد.
4- نويسنده ناشناخته! با تصور تأثيرگذاری بالمنازع قلمش، دست 
به نوشتن زده و رفتن منصور ابراهيم زاده را به جابلقا و جابلسا 
پيشگويی كرده و به خيال خود برنامه رفتن او را طراحی كرده كه 
اگر چند صباحی ديگر ابراهيم زاده از ذوب آهن جدا شد باد به 
غبغب بيندازد و بگويد اين تأثير قلم و برنامه ريزی من بوده است؛ 

زهي خيال باطل.
به اين نگارنده محترم عرض مي كنيم اگر در تصور شما شانزدهمين 
مربی برتر دنيا بايد به جابلقا و جابلسا برود امسال استيلی؛ دايی و 
اصغر شرفی كه شهروند آمريکاست كجا بايد بروند و مربيگری 
كنند. راستی شما كه چنين ادبيات سخيفی داريد در كدام نشريه به 

غير از نشريه خودتان بايد قلم بزنيد البد لوموند!
آقای نگارنده كه باد غبغب آقای منصور ابراهيم زاده را ديده اي  و 
تصور مي كنيد او از شانه های امثال شما باال رفته تا به اينجا رسيده بيا 
تا بدهيم همتايان بی ادعايتان دست نوازشی بر شانه های رنجورتان 
بکشند و تسلی دهند شما را و در ادامه اطالعات مختصری خدمتتان 
عرض كنند تا در مطلب بعدی با حفظ آرامش و داشتن آگاهی دست 

به قلم ببريد، پياده شو با هم برويم.

تيم سپاهان در هفته چهاردهم رقابت های فوتبال 
باشگاه های برتر كشور روز گذشته در ورزشگاه 
بر  دو  نتيجه  با  را  فوالدخوزستان  تيم  فوالدشهر 

صفر بدرقه كرد.
در  پرسپوليس  مقابل  تساوي  از  پس  سپاهاني ها 
به  داشتند  قرار  نسبتًا خوبي  شرايط  در  كه  حالي 
مصاف تيم فوالد رفتند؛ تيمي كه در اين بازی 6 
بازيکن مصدوم داشت و در غياب رضا نوروزي، 
به مصاف سپاهان  تيمش  آقاي گل فصل گذشته 

آمده بود.
سپاهان در نيمه نخست با توجه به خاطره شکست 
از فوالد خوزستان در مسابقات جام حذفي عملکرد 
خوبي از خود به نمايش گذاشت و با ضربه هاي 
جمشيديان  احمد  و  عمادرضا  جانواريو،   فابيو 

علی  درخشش  اما  بود  گل  به  رسيدن  صدد  در 
دروازه  نداد  اجازه  فوالد  تيم  دروازه بان  سليمی 
اگر  البته  شود؛  باز  نيمه  اين  در  خوزستان  فوالد 
دروازه بان  با  صالحي  سيد  تک  به  تک  موقعيت 
فوالد در اين نيمه تبديل به گل مي شد، شايد در 

پايان بازي نتيجه چيز ديگري بود.
از  كاري  نتوانستند  نيمه  اين  در  عماًل  فوالدي ها 
اهوازي خوش شانس  تيم  بازيکنان  و  ببرند  پيش 
نکردند  دريافت  گلي  نخست  نيمه  در  كه  بودند 

گل  بدون  تساوي  نتيجه  با  بازي  نخست  نيمه  و 
به پايان رسيد.

سپاهان در نيمه دوم بازي نيز شروع نسبتًا خوبي 
داشت اما فوالدي ها كه مي خواستند از اين ديدار 
خارج از خانه حداكثر امتياز را كسب كنند، فشار 
بر روي دروازه سپاهان را افزايش داده و در صدد 
رسيدن به گل بودند؛ درخشش   سليمي، دروازه بان 
فوالد ادامه داشت اما در دقيقه 6۹ بازي سپاهاني ها 
آنقدر روي دروازه فوالد فشار وارد كردند تا گل 

آن  از  بعد  ها  سپاهاني  برسد.  ثمر  به  تيم  برتری 
تا  به گل دوم رسيدند  يانوش  تعويض طاليي  با 
با حضور در جمع چهار تيم نخست جدول رده 

بندي، براي استقالل خط و نشان بکشند. 
نقطه  از   6۹ دقيقه  در  جمشيديان  احمد  ارسال 
كرنر در محوطه جريمه با شوت سيد مهدي سيد 
ناقص  دفع  با  شوت  اين  كه  بود  همراه  صالحي 
اما  آمد  فرود  صالحي  سيد  سر  روي  بر  سليمي، 
دروازه بان  دفع  با  هم  باز  سيدصالحي  سر  ضربه 

فوالد خوزستان همراه شد تا با برگشت اين توپ 
عماد محمدرضا در محوطه جريمه صاحب توپ 
شود و با يک ضربه محکم توپ را در كنج دروازه 
را  تيمش  ترتيب  بدين  و  دهد  جای  ها  سپاهانی 

يک بر صفر از حريف ديرينه خود پيش اندازد.
گل دوم سپاهنی ها نيز از روی يک كار تركيبی 
ميلوراد  بيگ زاده  هاشم  پاس  گرفت؛  شکل  زيبا 
يانوش، مهاجم تازه نفس سپاهان را صاحب توپ 
كرد و يانوش با حركت در محوطه جريمه فوالد 
و جا گذاشتن يکي از مدافعان فوالد شوت زيبايي 
تيمش  دوم  گل  كه  كرد  سليمی  دروازه  راهی  را 

را رقم زد. 
رده  در  ثانوی  اطالع  تا  برد  اين  با  سپاهان  تيم 

چهارم جدول رده بندی قرار گرفت.

ورزش
توپ و تور

واليبال ایران جهانی شد 
اصغر قلندری 

اغراق نيست اگر ادعا  كنيم واليبال ايران از مرز آسيا 
گذشته و جهانی شده است. شکست تيم صربستان، 
قهرمان مسابقات جام اروپا كه صاحب عنوان پنجمی 
در رنکينگ جهانی است؛ توسط دالور مردان واليبال 
جمهوری اسالمی ايران، بهترين و گوياترين دليل بارز 

اين ادعا است.
در ساعت ۵:4۰ دقيقه روز سه شنبه اول آذرماه سال 
۹۰، تيم ملی واليبال كشورمان در سومين مسابقه جهانی 
خود خالق بزرگ ترين شگفتی مسابقات جام جهانی 
۲۰۱۱ ژاپن شد. در اين ديدار ماراتن گونه كه پنج گيم 
به طول انجاميد؛ غيور مردان ملی پوش واليبال ايران 
بدون هراس از نام بلند آوازه حريف در سايه اعتماد 
به نفس و تکنيک باالی خود و تفکرات سرمربی با 
 دانش و كاردان خارجی تيم »خوليو والسکو« كه با 
جوانان  به  اعتماد  و  مؤثر  و  موقع  به  های  تعويض 
كم تجربه اما پر انگيزه ای مثل پوريا فياضی جوان پر 
خروش و جنگنده موفق شدند تيم صربستان، قهرمان 
اروپا را سه بر دو شکست داده و با دو پيروزی و يک 
باخت و كسب پنج امتياز از سه بازی مقدماتی به مرحله 
بعدی راه پيدا كنند. صادقانه بايد اذعان كنيم كه پيروزی 
سه بر يک مقابل تيم ژاپن )ميزبان مسابقات( در روز 
نخست كه از سوی هزاران تماشاگر پر شور و متعصب 
ژاپنی حمايت می شد و غلبه بر تيم صربستان، افتخار 
بزرگی را برای واليبال كشورمان رقم زد. اما اين حقيقت 
را هم بايد بپذيريم كه هنوز هم ضعف های زيادی در 
بين بازيکنان تيم ملی ديده می شود تا ما را از واليبال 
پيشرفته جهان امروز دور سازد! اگر قدری واقع بينانه به 
نحوه بازی های انجام شده در روزهای گذشته نگاهی 
گذرا داشته باشيم و اگر بخواهيم صادقانه قضاوت كرده 
و حقايق را كتمان نکنيم بايد به صراحت بگوييم چنانچه 
در صدد رفع نقاط ضعف تيم مثل گرفتن توپ های 
اول و برگشتی از دفاع مهاجم، پوشش پشت مدافعان 
سرويس ها،  زدن  به  و  نباشيم  دفاع  سر  توپ های   و 
بی توجه باشيم و اهميت الزم را ندهيم به طور حتم در 
مصاف با حريفان بعدی يعنی آرژانتين، آمريکا، برزيل 
و روسيه و مصر دچار مشکل شده و بازنده محض 
با  ديدار  در  اشاره شد  كه  بود. ضعف هايی  خواهيم 
تيم های قدرتمند كوبا و صربستان به طور كامل آشکار 
بود. ضعف هايی كه طی سال های اخير همچون گذشته 

دامنگير تيم های ملی ما بوده است.
با اين حال از حق نگذريم كه واليبال ايران رشد محسوسی 
داشته و جوانان دست پرورده ايوان بوگانيکف روسی 
در اين سال ها خوش درخشيده و شايستگی های خود 
را در عرصه  پيکارهای آسيايی و بين قاره ای به اثبات 
رسانده اند كه حضور مقتدرانه در جام جهانی ۲۰۱۱ 
ژاپن گويای بارز اين واقعيت انکارناپذير است. چرا 
 كه در گذشته و در طول تاريخ چهل و شش ساله 
جام جهانی كه يازدهمين دوره بازی های خود را سپری 
می كند، تيم ملی واليبال ايران تنها دو بار در سال های 
۱۹۹۱ و ۲۰۰۹ موفق گرديد در مسابقات بين قاره ای 
كه مشابه جام جهانی است حضور داشته كه بار اول به 
خاطر انصراف تيم چين، جايگزين شد و در مرتبه دوم 
تنها به دليل روابطه حسنه و ديپلماسی حاج محمدرضا 
يزدانی خرم با رئيس وقت كنفدراسيون آسيا اين توفيق 
را يافت تا به عنوان نايب قهرمان آسيا به مسابقات جام 
جهانی تركيه راه پيدا كند. شايان ذكر اين كه تيم ايران 
در آن سال به تيم های كوبا، آلمان و كره جنوبی با نتايج 
مشابه سه بر صفر باخت و تيم الجزاير را سه بر دو 

شکست داد و از ادامه مسابقات بازماند.
قابل ذكر است كه جام جهانی از سال ۱۹6۵ شکل 
گرفته و هر چهار سال يک بار به فاصله يکسال مانده به 
بازی های المپيک در كشورهای ميزبان مسابقات برگزار 
می شود و از منزلت و مرتبه با ارزشی برخوردار است. 
جام جهانی در ابتدا با 8 تيم و سپس با حضور ۱۲ تيم 

برگزار شده است. 
ديدارهای بعدی  

چهارم آذرماه ايران با آرژانتين ديدار می كند. پنجم آذرماه 
استراحت دارد. در ششم آذرماه ايران با آمريکا روبه رو 
خواهد شد. در هفتم آذرماه به مصاف تيم مصر خواهد 
شتافت. در هشتم آذرماه با تيم چين ديدار می كند و 
در روزهای نهم و دهم استراحت دارد. سپس در روز 
روبه رو  برزيل  تيم  با  توكيو  شهر  در  آذرماه  يازدهم 
می شود و تيم روسيه را در روز دوازدهم و در نهايت 

تيم آرژانتين را در روز سيزدهم ديدار می كند. 

ذوب آهن- گسترش فوالد؛
 فينال تمام ایرانی 

با صعود تيم های گسترش فوالد تبريز و ذوب آهن 
اصفهان به مرحله نهايی، فينال مسابقات واليبال نشسته 

قهرمانی آسيا رنگ ايرانی گرفت.
اين  نهايی  نيمه  تبريز در مرحله  تيم گسترش فوالد 
رقابت ها نماينده كشور چين را با نتيجه سه بر صفر 
شکست داد و به فينال صعود كرد. در ديگر مسابقه اين 
مرحله نيز ذوب آهن اصفهان نماينده كشور سريالنکا 
را سه بر صفر از پيش رو برداشت و حريف گسترش 
فوالد شد. براساس برنامه اعالم شده فينال مسابقات 
واليبال نشسته قهرمانی باشگاه های آسيای سال ۲۰۱۱ 
ساعت ۱6 روز جمعه به وقت محلی در پکن پايتخت 
چين برگزاری مي شود. تيم واليبال نشسته بانوان فوالد 
ماهان نيز در ادامه رقابت های قهرمانی آسيا مقابل نماينده 
چين شکست خورد. از آنجا كه تيم چين سال هاست 
در واليبال نشسته بانوان قهرمان المپيک و جهان است، 
پيش بينی مي شود كه تيم فوالد ماهان سپاهان اگر به 
فينال رقابت ها برسد در مقابل بانوان چين كار دشواری 
داشته باشد. با انجام اين ديدار دور مقدماتی رقابت های 
بانوان واليبال نشسته پايان يافت. تيم بانوان ايران روز 
جمعه بايد بار ديگر به مصاف تيم ژاپن برود. اين تيم 
در مقدماتی اين دوره از رقابت ها از تيم واليبال نشسته 

بانوان ايران شکست خورده است.
بازی دو تيم بانوان واليبال نشسته ايران و ژاپن روز جمعه 

ساعت ۱۰ و نيم صبح به وقت پکن آغاز مي شود.

يادداشت

سپاهان 2-فوالد صفر

فوالد، همچنان آرزو به دل ماند

فشار مدیران بر سر باغبانباشی!
سرمربي تيم فيروزصفه اصفهان گفت: بايد بگويم فيروزصفه در 
ديدارهاي خارج از خانه به نسبت ديدارهاي داخلي بهتر نتيجه 
مي گيرد زيرا تيم ما در اصفهان از سوي مديريت براي نتيجه گيري 

زير فشار است.
احمد باغبانباشي در مورد بازي اين هفته تيمش مقابل حفاري 
خوزستان اظهار داشت: بي شک بازي سختي در پيش داريم اما 
بايد در اين مسابقه با پيروزي از زمين بيرون بياييم تا استرس 

بازيکنان تيم اندكي تخليه شده و وضعيت ما بهبود پيدا كند.
وي در مورد بازي هفته گذشته تيمش مقابل راه ساري با انتقاد از داوري ديدار گفت:  تيم ما 
هفته گذشته مقابل راه ساري نتيجه خوبي كسب نکرد و داوري در اين نتيجه بسيار تأثيرگذار 
بود؛ بايد بگويم داوران مسابقه هفته گذشته ما در حد قضاوت اين ديدار نبودند زيرا من 
سال هاست كه در فوتسال حضور دارم اما در طول اين سال ها داوران اين بازي را حتي يک 
بار نديده بودم. سرمربي تيم فيروزصفه اصفهان تصريح كرد: بايد بگويم تيم ما در خارج از 
خانه بهتر از اصفهان نتيجه مي گيرد و مشکالت ما در اصفهان بيشتر است زيرا در اصفهان 
از سوي مديريت و افکار عمومي تحت فشار هستيم. وي اضافه كرد: اگر در بازي امروز 

امتيازات را ازآن خود كنيم، شرايط رواني تيم بهتر مي شود. 

افضلی هيچ ترسي از بركناری اش ندارد
سرمربي تيم فوتسال فوالد ماهان در مورد اين كه آيا با ادامه 
روند كنوني در فوالد ماهان، ترسي از بركناري ندارد، گفت: 
من سه سال با فوالد ماهان قرارداد دارم و حتي اگر نتيجه 

نگيريم، هيچ ترسي از بركناري ام از اين تيم ندارم.
مقابل  تيمش  هفته  اين  بازي  مورد  در  افضلي  حسين 
گسترش فوالد تبريز مي گويد: همه بازي ها براي ما حکم فينال 
را دارند و بازيکنان ما براي كسب سه امتياز در اين بازي به 

ميدان مي روند؛ امسال سطح مسابقات ليگ بسيار باال رفته و اين مسابقات به حدي برگزار 
مي شود كه هيچ كس نمي تواند بگويد در يک بازي برنده است يا بازنده.

در  كه  اين هستيم  دنبال  به  پياپي  تساوي  هفته  از سه  باألخره پس  داد:  ادامه  وي 
بيفزاييم زيرا فوالد  ضربات آخر خود دقت كافي داشته و بر تعداد گل هاي خود 
ماهان در هفته هاي گذشته در ضربات آخر بي دقت بوده اما از اين بازي بار ديگر 

براي رسيدن به صدرنشيني استارت مي زند. 
افضلي با بيان اين كه شرايط فوالد ماهان اينگونه باقي نمي ماند، گفت: توان بازيکنان 
فوالد ماهان باالست و اگر تيمي مقابل ما ضد فوتبال بازي نکند، مي توانيم پيروزي 

را ازآن خود كنيم. 

فوتبال ایران با 3 پله سقوط در رده 45 جهان
فوتبال ايران در جديد ترين رده بندی فدراسيون جهانی فيفا 

با سقوط سه پله ای مواجه شد.
در فهرستی كه يکشنبه از سوی سايت فيفا انتشار يافت، تيم 
ملی ايران كه تحت رهبری كارلوس كی روش مجوز صعود 
به دور بعدی مقدماتی جام جهانی ۲۰۱4 برزيل را دريافت 
كرد، با 6۱6 امتياز و سه پله سقوط، در رده چهارم آسيا و 

4۵ جهان ايستاد.
ايران در رده بندی قبلی با 6۲6 امتياز در مکان 4۲ جهان قرار داشت.

در قاره آسيا تيم های ژاپن، استراليا و كره جنوبی همچنان در رده های اول تا سوم 
به خود اختصاص  را  دنيا، عناوين ۱۹، ۲۲ و ۳۲  تيم های  هستند و در جمع همه 

داده اند.
در رده بندی كلی، تيم اسپانيا همچنان در صدر بهترين های دنيا قرار دارد. ماتادورها 
با ۱۵64 امتياز اكنون به عنوان بهترين تيم جهان در ماه گذشته شناخته مي شوند. در 

اين فهرست هلند و آلمان با ۱۳6۵ و ۱۳4۵ امتياز دوم و سوم هستند.
آرژانتين، رده های  پرتغال، كرواسی،  ايتاليا و  برزيل،  انگليس،  اروگوئه،  تيم های  اما 

چهارم تا دهم جدول را به خود اختصاص داده اند.

چارچوب

پيشگويی نويسنده ناشناس! 

رفتن ابراهيم زاده به جابلقا و جابلسا به زودی 

زاينده رود
دوران بازنشستگی را بايد از شيرين ترين دوران حيات 
ناميد كه می توان تجربه های پيشين را به كار بست و در جايی 
پيشرفت  وقف  را  خود  خرد  و  خود  ديگر  نوعی  به  و  ديگر 

ايران كرد.
بازنشستگی را بايد عمر دوم ناميد همان طور كه سعدی شيرازی 
مي فرمايد: مرد خردمند هنرپيشه را عمر دو بايست در اين روزگار 

/ تا به يکی تجربه اندوختن با ديگری تجربه آرد به كار.
****

اداره  و  است  بازنشستگان  تکريم  و  خانواده  روز  آذر،  اول 
ميزبان  منظور در هتل آسمان  به همين  كل ورزش و جوانان 

موسپيدهای اداره ورزش بود.
ورزش  امروز  متوليان  دعوت  با  دور  سال های  ورزشی های   
خاطرات  و  تازه  ديدارها  هم  تا  شدند  جمع  هم  دور  استان 
گذشته نه چندان دور زنده شود و هم فرصتی باشد تا به پاس 

۳۰ سال تالش برای رساندن جامعه به سالمتی تجليل شوند.
با تأخير شروع شد. تالوت قرآن  به رسم هميشگی، مراسم   
خدابخش  ايران.  اسالمی  جمهوری  مقدس  سرود  و  كريم 

ديدنی  ميهمانی  اين  سخنران  تنها  جوانان  و  ورزش  مديركل 
است. 

خدابخش صحبت های خود را اينگونه شروع كرد: امروز دور 
هم هستيم تا يادمان باشد خدمت ديگران را از ياد نبريم. فرقی 
در  اند،  بوده  كجا  و  اند  داشته  عنوانی  و  پست  كند چه  نمی 

يادهای ما مي مانند.
اگر امروز ورزش اصفهان پر افتخار است، اگر ورزش اصفهان 
ناجی جوانان و اسباب سالمتی مردم است، اگر ورزش امروز 
مبنای نظم و تفکر اجتماعی است، بگذريم اگر بداخالقی هايی 
شما  تالش  حاصل  است،  طبيعی  كه  مي بينيم  ورزش  در  هم 
عزيزان است. جامعه ورزش جامعه مقدسی است و اميدواريم 

حاصل عمر ما رضايت خداوند باشد.
هستند.  ويژه  ميهمانان  استان  ورزش  دور  سال های  مديران 
شيران  و  منتقمی  افشارزاده،  شده،  دعوت  مديران  بين   از 

غايب اند.
خدابخش گفت: افشارزاده جلسه اجرايی داشت و البته شايد 
اشتباه  از ما بود كه برای حضور او دير اقدام كرديم. منتقمی 
به تازگي مدير كل ورزش و جوانان البرز شده است و او هم 

سالم رساند، اما شيران را نتوانستيم برای حضور در اين مراسم 
متقاعد كنيم. كدورتی است كه شايد اگر بود رفع مي شد. 

مراسم ويژه تجليل آغاز مي شود. سيد احمد طبائيان مدير ششم 
و  دعوت خدابخش  به  كه  است  مديری  اولين  استان  ورزش 
معاونانش دعوت مي شود. طبائيان چند كلمه ای هم با ميهمانان 
در  بايد  روز  اين  بود.  من  برای  خوبی  روز  مي كند:  صحبت 
برگزار شود.  مراسم  اين  و هر سال  اصفهان شاخص  ورزش 
در  آنها  تجربيات  از  بايد  كه  هستند  ای  گنجينه  بازنشستگان 

ورزش اصفهان استفاده شود.
عليرضا رحيمی هفتمين مدير ورزش استان با عنوان سکاندار 
به روی سن دعوت مي شود و مي گويد: وظيفه خود  سپاهان 
تالش  مراسم  اين  برگزاری  برای  كه  كسانی  همه  از  مي دانم 
برای  سال ها  كه  كسانی  از  قدردانی ها  اين  كنم.  تشکر  كردند 

سالمت جامعه و كشور زحمت كشيده اند بايد مستدام باشد.
مهرزاد خليليان، مدير هشتم ورزش اصفهان صحبت كوتاهش 
را با يک بيت شعر شروع كرد: جا برای من گنجشک زياد است 
از  بعد  به درختان خيابان خود عادت كردم، خوشحالم  ولی/ 
سال ها دوستانم را ديدم، مي دانم برگزاری هر سال اين مراسم 

سخت است اما شيرين است.
عباس خزائی، به جز ورزش استان اصفهان، سال ها فدراسيون 
تنيس و ورزش های رزمی را هم مديريت كرده است. خزائی 
توفيق  امروز  تا  يازده سالگی  از  ميهمانان يک توصيه كرد:  به 
روز   ۱7 فقط  طول خدمتم  در  و  كنم  ورزش  روزانه  داشته ام 
مرخصی رفته ام. برای سالمتی به طور حتم ورزش را به همراه 

خود داشته باشيد.
بهمن البرزی آخرين مديری است كه تقدير مي شود. البرزی از 
بستر بيماری به اين ميهمانی آمده و ميهمانان با يک صلوات 

سالمتی او را از خداوند خواستار مي شوند. 
سپاسگزارم.  استان  ورزش  متوليان  ابتکار  از  مي گويد:  البرزی 
بدانيد كه يک لحظه در اين ۳۰ سال را بيهوده نگذرانده ام و از 
يک لحظه اين سال ها پشيمان نيستم و خدمت را برای خود 

افتخار مي دانم. البرزی صحبتش را اين طور پايان داد:
بر  هيچ  برای  هيچ  ای  هيچ/  همه  دنيا  اهل  و  هيچ  همه  دنيا 

هيچ مپيچ
دانی كه پس از عمر چه ماند باقی/ مهر است و محبت است 

و باقی همه هيچ.

زمانه، قرعه نوعی مي زند به نام شما

ميهمانی مو سپيدهای ورزش اصفهان در آسمان

ابراهيم زاده: جواب گزافه گويی ها را فعاًل نمی دهم

منصور ابراهيم زاده از سال گذشته تصميم گرفت كه به دليل دور ماندن تيمش از حواشی و مصاحبه هایی كه گاه 
از سوی بازیكنان و یا كادر فنی تيم فوتبال ذوب آهن در روزنامه های مختلف به چاپ می رسيد، تنها با سایت باشگاه 

ذوب آهن گفتگو كند و خبرنگاران از طریق سایت با او و یارانش در ارتباط باشند.
این تصميم با استقبال خوبی از سوی خبرنگاران روبه رو نشد تا این كه برای فصل جاری ابراهيم زاده برای این كه نشان 
دهد در تصميمش خيلی جدی است در دیدار با نفت آبادان به صراحت اعالم كرد كه از این پس مصاحبه تلفنی نخواهد 

داشت و تنها با خبرنگاران به صورت حضوری گفتگو خواهد كرد. 
ابراهيم زاده در توضيح این تصميم و این كه گفته می شود این حركت نوعی ژست و كالس كاری است و برای فرار از 
شكست های متوالی است گفت: عملكرد تيم ما در طی این چهارده هفته گویای همه چيز هست. ما در این مدت هفت 
تساوی، چهار برد و سه باخت را كسب كردیم شما بگویيد شكست های متوالی ما كجا بوده است، باخت های ما هم در 

برابر نفت و تراكتور و استقالل بوده كه در شرایط بد مالی و روحی با ما بازی داشتند.
وی تصریح كرد: ترجيح می دهم در فرصت مناسب جواب تمام این گزافه گویی ها را بدهم.



دومين كنگره بزرگداشت ۳۰۳  شهيد گرانقدر 
با  همزمان  مباركه  فوالد  و  اصفهان  آهن  ذوب 
آغاز هفته بسيج، با حضور نماينده ولي فقيه در 
استان و امام جمعه اصفهان، استاندار اصفهان و 
جماعات  و  جمعه  ائمه  و  مسئوالن  از  جمعي 
استان و شهرستان لنجان و خانواده معظم شهدا 

در ورزشگاه بزرگ فوالدشهر برگزار شد. 
گرانقدر  يادبود شهدای  تمبر  از  كنگره  اين  در 
ذوب آهن اصفهان و فوالد مباركه و همچنين 
كتاب تجلی حماسه و ايثار كه به فرهنگ ايثار 
و شهادت در اين دو مجتمع صنعتی پرداخته، 
با حضور مقامات حاضر و تعدادی از خانواده 
به  يابود  لوح  همچنين  شد.  رونمايی  شهدا 
خانواده ۱۰ شهيد گرانقدر ذوب آهن و فوالد 

مباركه اهدا گرديد. 
وظيفه ما نگهباني از آرمان ها و ارزش هاي 

شهداست
در ادامه نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه 
اصفهان با اشاره به آيات قرآن كريم در خصوص 
مقام و منزلت شهدا گفت: خداوند در قرآن كريم 
چراكه  نکنيد  خطاب  مرده  را  شهيدان  فرموده 

زندگي آنها را نمي توانيد درك كنيد.
اظهار  ادامه  در  ا... سيد يوسف طباطبايی  آيت 
داشت: از منظر قرآن زندگي انسان ها داراي دو 
بعد حيواني و انساني است براين اساس كساني 
كه زندگي آنها تنها بعد حيواني دارد مرده اند و 
كساني كه مانند شهدا به بعد انساني زندگي خود 

نيز پرداخته اند هيچ گاه نمي ميرند.
حيواني  بعد  كرد :  تصريح  اصفهان  جمعه  امام 
مربوط به اميال نفساني و نيازهاي مادي و بعد 
انساني مربوط به حركت به سوي خدا و ترغيب 

ديگران براي حركت به سوي خدا مي باشد.
وی با بيان اين كه امروز شاهديم كه شهدا چه 
باني حركت  آن  از  از شهادت و چه پس  قبل 
افزود:  هستند  خدا  سمت  به  ديگر  انسان هاي 
بهترين جلوه اين امر نيز در سوگواري اباعبدا...
الحسين)ع( ديده مي شود كه دل هاي همگان به 

سوي خدا ترغيب مي گردد.
نماينده ولي فقيه در استان با اشاره به آياتی از 
سوره  اين  مطابق  گفت:  والعصر  مباركه  سوره 
همه انسان ها در خسران هستند مگر كساني كه 
ايمان آورده، عمل صالح انجام مي دهند و ديگران 

را به اين امر ترغيب مي نمايند.
اظهار  سخنانش  پايان  در  طباطبايی  ا...  آيت 
داشت: شهدا به دليل اين خصلت مهم همواره 
داريم  وظيفه  ما  نيز  اكنون  هم  و  هستند  زنده 

آرمان ها و ارزش هاي آنها را نگهباني كنيم.
تفاوت  خواهي  عدالت  و  گرايي  اسالم 
انقالب ما با ساير انقالب هاي قرن بيستم 

است
استاندار اصفهان نيز در دومين كنگره بزرگداشت 
فوالد  و  اصفهان  آهن  ذوب  گرانقدر  شهدای 
برگزاري  اندركاران  دست  از  تقدير  با  مباركه 
اين كنگره، گفت: ضرورت برگزاري اين كنگره، 
كه  است  شهادت  و  ايثار  فرهنگ  پاسداشت 
اسالمي  فرهنگ  در  عميقي  تاريخي  ريشه هاي 
شکوهمند  انقالب  مانند  وقايعي  به  و  دارد  ما 
اسالمي ايران و در اصل به نهضت عاشورا باز 

مي گردد.
عليرضا ذاكر اصفهانی به تبيين ويژگي هاي انقالب 
اسالمي ايران پرداخت و گفت: اين تحول مهم 
در شرايطي رخ داد كه جهان زير سلطه نظام دو 
قطبي، در ارزش هاي مادي گرايانه غرق شده بود 
در واقع تفاوت انقالب ما با ساير انقالب هاي 
قرن بيستم در اسالم گرايي و عدالت خواهي آن 
است. اين انقالب به فرهنگ عظيمي باز مي گردد 
باقي  تا استکبار  كه از صدر اسالم آغاز شد و 

است، همچنان اين راه مقدس ادامه دارد.

در  اسالمي  بيداري  تشريح  به  ادامه  در  وی 
مشکل  افزود:  و  پرداخت  منطقه  كشورهاي 
مستکبران با تحوالت اخير كشور اسالمي نيز به 
اسالم گرايي اين حركت ها باز مي گردد و حتي 
تحريم هاي بين المللي و فشار عليه ايران به اين 
دليل است كه مي خواهند مارا از فرهنگ ايثار و 

شهادت دور كنند.
استاندار اصفهان در پايان سخنانش تأكيد 
كرد: در شرايط كنوني وظيفه ما تنها حفظ 
نيروهاي انقالبي نيست بلکه بايد با بهره 
گيري از آرمان هاي شهدا، افرادي كه در 
دايره نظام نيستند را نيز جذب و به تداوم 

و استمرار انقالب كمک كنيم.
و  ارزش ها  وجود  تمام  با  بايد 

آرمان هاي شهدا را حفظ كنيم
دكتر براتي مديرعامل ذوب آهن اصفهان 
تبريک  اين كنگره ضمن  از  در بخشي 
به مناسبت فرارسيدن هفته بسيج گفت: 
من يک بسيجي هستم و در اين هفته 
احساس تولد دوباره مي كنم چراكه اين 
روزها يادآور  تاسيس بسيج در روزهاي 
مقدس  دفاع  دوران  و  انقالب  آغازين 

مي باشد. 
عنوان  به  طيبه  شجره  اين  افزود:  وي 
امروز موجب  )ره(  امام خميني  يادگار 
به  و  براي كشور شده  بسياري  بركات 
دست پرتوان رهبر تقويت گرديده است 

تا فرهنگ آن توسط ملت ايران به جهان اسالم 
انتقال يابد.

مديرعامل ذوب آهن اصفهان با استناد به آيات 
تنها  و  هستند  زنده  شهيدان  گفت:  كريم  قرآن 
نزد  و  رفته  معنوي  حيات  به  مادي  حيات  از 
پروردگار خود مي باشند و در اين ميان وظيفه ما 
كه روزي در كنار آنها بوديم و از قافله آنها جا 
مانديم اين است كه بايد با تمام وجود ارزش ها 
تصريح  وي  كنيم.  حفظ  را  آنها  آرمان هاي  و 

كرد: خوشبختانه جهان اسالم با الگو گرفتن از 
شاهد  اكنون  هم  شهادت  و  ايثار  فرهنگ  اين 
حركت هاي بسيجي گونه است و ملت ايران در 
شرايط فعلي مسئوليت سنگيني در جهان اسالم 

دارند.
دكتر براتي به ضرورت توجه به وصاياي شهدا 

اشاره كرد و گفت: اگر به وصاياي شهدا و نظرات 
آنها مراجعه كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه امروز 
مي بايست يکپارچه از مقام معظم رهبري پيروي 
نموده و مجري منويات ايشان باشيم. مديرعامل 
امسال  انقالب  فرزانه  رهبر  افزود:  آهن  ذوب 
را سال جهاد اقتصادي ناميد بنابراين وظيفه ما 
در بخش صنعت و به ويژه در ذوب آهن اين 
است كه توليد را در اين شركت افزايش داده و با 
افزايش توليد و قطع وابستگي به خارج در جهت 

ايجاد اشتغال و شکوفايي اقتصادي جهاد نمائيم. 
وي توجه به مسأله اشتغال را در شرايط كنوني 
بسيار ضروري توصيف كرد و افزود پوالدمردان 
پرتالش ذوب آهن اصفهان عزم خود را جزم 
كرده اند كه با وجود محدوديت ها و تحريم هاي 
مختلف، طرح توازن را در سال جاري به پايان 
رسانند و توليد ساالنه ذوب آهن را از دو ميليون 
و ۲۰۰ هزار تن به سه ميليون و ۲۰۰ هزار تن 

افزايش دهند.
بعدی  توسعه  طرح  افزود:  براتي   دكتر 
ذوب آهن با عنوان طرح شهيد كاظمي، توليد 
ساالنه اين كارخانه را به پنج ميليون و ۲۰۰ هزار 
تن مي رساند كه اقدامات اوليه اين طرح صورت 
گرفته و در حال برگزاري مناقصه مي باشد. اين 
طرح هفت تا هشت هزار فرصت شغلي مستقيم 

ايجاد مي كنند.

وي به شرايط توليد فوالد مباركه نيز اشاره كرد و 
گفت: اين شركت هم اكنون ساالنه بيش از پنج 
ميليون تن توليد دارد كه با اجراي طرح هاي توسعه 
به يازده ميليون تن افزايش مي يابد. اين اقدامات 
موجب مي گردد مجموعه صنعت فوالد اصفهان در 
جهت افزايش توليد، ايجاد اشتغال و تامين نيازهاي 
كشور گام بردارد و در آينده نزديک خود كفايي در 

بخش فوالد را تحقق بخشد.
مديرعامل ذوب آهن به نقش ذوب آهن اصفهان 

در دفاع مقدس نيز اشاره كرد و گفت: اين مجتمع 
عظيم صنعتي نه تنها يکي از مراكز تامين نيروي 
و  فني  لحاظ  به  بلکه  بود  مقدس  دفاع  انساني 
تامين نيروهاي متخصص جهت ساخت قطعات 
و تجهيزات مورد نياز نقش موثري در آن دوران  
ايفا كرد. دكتر براتي، بسيج ذوب آهن را بسيار 
آمادگي  داراي  و  تجربه  با  نشاط،  با  پرقدرت، 
آيت  از  پايان سخنان خود  دانست و در  كافي 
ا... طباطبايي و ذاكر اصفهاني به دليل حمايت از 

صنايع استان تشکر و قدرداني نمود.
شهيدان مانند مشعل های سوزانی هستند 
جامعه  شبستان  ولی  می سوزند  خود  كه 

خويش را نور و حرارت می بخشند
مسئول  رهبر  المسلمين  و  االسالم  حجت 
هماهنگی تبليغات اسالمی ذوب آهن نيز طی 
سخنانی ضمن تبريک هفته بسيج به تفسير واژه 

شهيد پرداخت و گفت: بهترين تعريف 
براي مقام و منزلت شهدا نخست خود 
اعمال  بر  گواه  يعنی  است  شهيد  واژه 
ديگران و وجه ديگر به معنای شهود حق 
است كه مخصوص اوليای خداوند می 

باشد. 
ارزش های  و  اسالم  حيات  افزود:  وی 
واالی انسانی رهين فداكاری و جانفشانی 
دارند  وظيفه  ديگران  و  است  شهيدان 
آرمان آن انسان های واال و جانباخته را ارج نهند 
و نگذارند ايده و هدف ارزشمند ايشان فراموش 

شود و همگی رهرو راه آنان باشند.
متن پيام مرجع عاليقدر

حضرت آيت ا... العظمي مظاهري
به دومين كنگره بزرگداشت 303 شهيد 

ذوب آهن اصفهان و فوالد مباركه
مقرب  بندگان  به  الهي  خاص  عطيه  شهادت، 
بندگان  متعال است.  پاكيزه سرشت خداوند  و 

خالص شده اي كه از تمام تعلقات مادي خود را 
رها ساخته اند و از اسارت تمنيات و آرزوهاي 
دنيايي آزاد گشته اند. بدين سبب، شهادت نه فنا 
و اتمام كار آنها عين بقاء و آغاز حيات طيبه اي 
فرموده  عطا  آنان  به  مهربان  خداوند  كه  است 
است. »و التقولوا لمن يقتل في سبيل اله اموات 
بل احياء و لکن ال تشعرون« و چنانچه تصريح 
مفهوم  اين  درك  و  فهم  است  مباركه  آيه  اين 
متعالي و رسيدن به عمق حقيقت آن، مقدور هر 

كسي نيست.
زبان و بيان ما عاجز است كه واقعيت شهادت 
چنانچه  را  آن  روحاني  و  قدوسي  عظمت  و 
درك  و  دريافت  اما  نمايد،  ترسيم  هست  كه 
خطير  مسئوليت  و  اصلي  وظيفه  شهيد،  پيام 
بازماندگان از اين قافله ملکوتي است. آنان كه 
با فوز عظيم شهادت رفتند و به وصال و قرب 
پيمان  و  برعهد  يافتند،  دست  سبحان  خداوند 
خويش وفا كردند و آنان كه از اين فوز الهي باز 
مانده اند، به گفته قرآن كريم بايد در انتظار بمانند 
و عهد و پيمان خود را به هيچ عنوان تغيير ندهند 
تا در زمره مومنان صادق باشند: »فمنهم من قضي 
نخبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديال ليجزي 

اله الصادقين بصدقهم.«
االسالم  صدر  از  واالمقام  عزيز  شهيدان  اگر 
امروز، جان هاي  به  تا  از صدر بشريت  بلکه  و 
مطهر مبارك خود را بر سر حراست و صيانت 
اگر  و  گذارده اند  انسانيت  متعالي  آرمان هاي  از 
گردد  تضمين  انسان  طيبه  تا حيات  رفتند  آنان 
با رهايي از سلطه هواي نفس و قيد  و آدميان 
دشمنان بشريت زندگي كنند و اگر آنان رفتند 
تا دين و ايمان و عبوديت و عدالت در جامعه 
انساني، سرپا بماند، پس امروز وظيفه سنگين ما و 
شما، حفظ و پاسداري از همين آرمان هاي بزرگ 
و حيات بخش و انسان ساز است. اگر براي احياء 
و رشد اين ارزش هاي عميق الهي و انساني تالش 
و  اولياء  انبياء،  خدا،  نزد  در  كرديم  كوشش  و 
شهداي عزيز روسفيديم و اگر از اين ارزش هاي 
متعالي روگردان شديم و چرب و شيرين دنيا و 

مطامع آن ما را به سمت خود كشانيد و شيطان 
و دنيا و هواي نفس ما را فريفته خود ساختند در 
مقابل شهيدان و اولياء مطهرين آنان هيچ عذري 
نخواهيم داشت. فراموش نکنيم كه به گفته بلند 
امير مومنان و موالي متقيان: »اليقيم امراله سبحانه 
اال من ال يصانع و اليضارع و اليتبع المطامع«: 
دين و فرمان خداوند را برپا ندارد جز آن كس كه 
در بيان و اجراي حق مدارا نکند و اهل سازش 
و  درون  برابر شيطان  در  كاري و خوار گشتن 
برون نباشد و پيرو آرزوهاي باطل نشود و در پي 

طمع ها و حرص هاي مادي نتازد.
از خداوند تعالي توفيق التزام به اين بيان نوراني و 
درك پيام شهيدان را مسالت مي كنيم و براي همه 
آهن  به خصوص شهداي ذوب  عزيز  شهداي 
اصفهان و فوالد ، علو درجات روحاني و براي 
خاندان معظم آنان سعادت و توفيق روزافزون 

خواستاريم.
حسين المظاهري

آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 8 °10 ° -2 °-4 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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امام حسين)ع(: 
از نشانه های خوش نامی 
و نيك بختی، همنشينی با 
خردمندان است.

صاحب امتياز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشين مديرمسئول : 

بهمن زين الدين
چاپ : 

رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-6284167-8  

فكس : 0311-6284166 
نشانی : 

اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 
119، واحد3

با حضورامام جمعه  اصفهان و خانواده معظم شهدا:

كنگره بزرگداشت شهدای ذوب آهن اصفهان و فوالد مباركه برگزار شد

از منظر قرآن زندگي انسان ها داراي دو بعد 
حيواني و انساني است براين اساس كساني 

كه زندگي آنها تنها بعد حيواني دارد مرده اند و 
كساني كه مانند شهدا به بعد انساني زندگي خود 

نيز پرداخته اند هيچ گاه نمي ميرند

شهادت، عطيه خاص الهي به بندگان مقرب و 
پاكيزه سرشت خداوند متعال است. بندگان 

خالص شده اي كه از تمام تعلقات مادي خود را رها 
ساخته اند و از اسارت تمنيات و آرزوهاي دنيايي 

آزاد گشته اند


