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در آستانه تولد حضرت فاطمه 
معصوم��ه)س( و ب��ا حضور 
مديران ارشد استان، مسئوالن 
نظامي، روحانيون، نمايندگان 
مجل��س ش��وراي اس��امي 
و اس��تادان دانش��گاه، مراسم 

رونمايي از دانشنامه تخت فوالد اصفهان با شركت ميهمان ويژه...
سراسري/ صفحه2

رئیس جمهور: 
شير ايران امروز بيدار شده و موش ها 
ديگرنمي توانند مقابل آن عرض اندام كنند 

امام جمعه اصفهان:
بازاري ها بهتر است با دولت همكاري كنند 

با حضور حداد عادل؛
مراسم رونمايي از دانشنامه 
تخت فوالد اصفهان برگزار شد

مديركل راه و ترابري 
چهارمحال و بختیاري:
راه سازي در 

چهارمحال و بختياري به 
اعتبار بيشتري نياز دارد

مدي��ركل راه و تراب��ري چهارمح��ال و بختياري 
گفت: موقعيت جغرافيايي و وضعيت توپوگرافي 
اي��ن اس��تان به گونه اي اس��ت كه باي��د بودجه 
بيشتري براي احداث، بهسازي و ترميم جاده هاي 

آن صرف شود. 
به گزارش فارس از شهركرد، »علي عليخاني« در 
جريان بازديد از پروژه هاي راه سازي در شهرستان 
اردل اظهار داش��ت: از آغاز عمليات اجرايي اين 
پروژه ها شاهد پيشرفت فيزيكي خوبي هستيم كه 
با توجه به وضعيت توپوگرافي منطقه، پيش��رفت 
 عملي��ات از س��رعت قاب��ل قبول��ي برخ��وردار

است. 
وي با اش��اره به پروژه هاي راه س��ازي در دست 
اقدام اين شهرستان، گفت: روكش آسفالت لشتر، 
چش��مه س��ليمان، هفت تلخه، ش��كرآباد، حمام 
اردل، ده كهنه، دورك قنبري، گوزلك، چهارطاق، 
وس��تگان، آبس��رده، ارجل، تكميل محور شليل، 
گوزل��ك، روكش آس��فالت اردل، ناغان، تكميل 
مح��ور ش��ليل، لن��دي، اح��داث راه اردل و پل 
 دش��تك، از مهم تري��ن اي��ن پروژه ها به ش��مار 

مي رود. 
عليخان��ي تأكيد كرد: با توجه به حجم س��نگين 
ترافيك در محورهاي مواصاتي و شرياني استان 
با بهره ب��رداري از اين طرح ها ت��ا حد زيادي از 
بار ترافيكي اس��تان كاسته مي ش��ود.مديركل راه 
و تراب��ري چهارمحال و بختياري ب��ا بيان اينكه 
بهره ب��رداري از اين طرح ها زمينه س��از توس��عه 
ارتباط��ي و اقتصادي اين اس��تان خواهد ش��د، 
اب��راز اميدواري كرد كه ب��ا احداث چهارخطه ها 
در اس��تان و احداث راه هاي روس��تايي ش��اهد 
توسعه روس��تاها و پيشرفت اقتصادي، اجتماعي 

و فرهنگي استان باشيم.

رئيس ش��ورای اسامی شهر 
اصفهان گفت: اين كانش��هر 
ب��رای توزيع س��هم عوارض 
خود، نياز به قيم ندارد. بنابراين 
الزم است عوارض هرشهری 
به همان شهر تخصيص يابد تا 

بحث های مربوط به حق الناس و مسائل شرعی رعايت شود...
شهرستان/ صفحه4

هفتمين هماي��ش بين المللی 
مهندس��ی صنايع، در دانشگاه 
صنعت��ی اصفهان ب��ا حضور 
اساتيد دانش��گاه، دانشجويان، 
مديران صنايع و كارشناس��ان 
آغ��از به كار ك��رد. به گزارش 

ايرنا، اين همايش به مدت دو روز و با هدف توسعه... 
علم و صنعت/ صفحه5

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:
اصفهان برای توزيع سهم عوارض 

خود، نياز به قيم ندارد

هفتمين همايش بين المللي مهندسي 
صنايع در دانشگاه صنعتي

 اصفهان آغاز شد

استاندار اصفهان در بازديد اختصاصي از غرفه زاينده رود در نمايشگاه مطبوعات: 

زاينده رود روزنامه اي پويا 
و رو به رشد است
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صفحه 2
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:  اي
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 آگهي مناقصه عمومي )نوبت دوم(
 شماره 89/1

الف: مناقصه گزار: بانك ملت
ب: موضوع مناقصه: بانك ملت در نظر دارد از طريق برگزاري مناقصه 
عمومي نسبت به انتخاب پیمانكار يا پیمانكاران جهت انجام امور 6 رده 
شغلي تحصیلدار،پیش خدمت، راننده، كارگر، اطالع رسان و ماشین نويس 

مطابق با تعداد و جزئیات مندرج در اوراق مناقصه اقدام نمايد.
صورت  به  ريال   850/000/000 مبلغ  مناقصه:  در  شركت  سپرده  ج: 
ضمانت نامه بانكي و يا نقداً به حساب جاري جام شماره 72509026/32 
به نام اداره تداركات منطقه اصفهان قابل پرداخت در كلیه شعب بانك 

ملت سراسر كشور.
نامه  معرفي  ارائه  مناقصه:  اسناد  دريافت  جهت  نیاز  مورد  مدارك  د: 
شماره  جام  جاري  حساب  به  ريالي   50/000 مبلغ  واريزي  فیش  و 
سراسر  ملت  بانك  شعب  كلیه  در  پرداخت  قابل   72509026/32

كشور.
خیابان شیخ صدوق   – اصفهان  مناقصه:  اسناد  دريافت  زمان  و  ه: محل 
شمالي – ساختمان مديريت شعب بانك ملت – طبقه پنجم – دبیرخانه دفتر 
مديريت شعب بانك ملت – از تاريخ 89/07/13 لغايت 89/07/24 از 

ساعت 8 صبح لغايت 13:30
شماره تماس: 3870536 – 0311

مديريت شعب بانك ملت استان اصفهان
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سراسری
ايران

رئيس جمهور خودباوري را رمز ماندگاري 
ايران دانست و گفت: در سفر اخير نيويورك، 
به آنها گفتم ايران چون ش��يري اس��ت كه 
مدتي خوابيده بود و موش ها صحنه گردان 
ش��دند، اما در حال حاضر اين ش��ير بيدار 
شده و اين موش ها  ديگر نمي توانند مقابل 
آن عرض اندام كنند، البته ش��ير ما نظامي و 
مادي نيست، بلكه يك شير بزرگ فرهنگي، 
 علم��ي و هنري اس��ت. به گ��زارش ايلنا، 
محم��ود احمدي ن��ژاد در مراس��م افتتاح 
1875 پروژه آموزش��ي طي سخناني اظهار 
داش��ت: جش��ن مهر براي ملت ما و همه 
انس��ان هاي پاك، الهام بخ��ش،  آموزنده و 
گره خوردن انديش��ه ها، دل ها و برپا شدن 
 همت بلند براي س��اختن آينده درخش��ان 
است. رئيس جمهور با بيان اينكه در ايام آغاز 
ماه مهر، يك شور اشتياق و غوغايي در ايران 
برپا مي ش��ود، ادامه داد: اگر كساني اهل دل 
باش��ند و پرده ها از مقابل چشمان آنها كنار 
برود، مشاهده خواهند كرد كه نوري از اين 
خاك به سمت آسمان مي رود. وي تعليم و 
تربيت را هدف نهايي و دليل محبوب  شدن 
پيامبران عنوان كرد وگفت: باز كردن غل و 
زنجير از پاي انس��ان ها و برداشتن موانع از 
مقابل آنها و نشان دادن قله هاي كمال، بهترين 
كار است و كس��اني كه در اين راه خدمت 
مي كنند بهترين مخلوقان خداوند هستند. 
احمدي نژاد ايران را رمز ماندگاري دانست و 
گفت:  ما هيچگاه تعصب كور قومي نداشته 
و نداريم و در تاريخ كش��ورمان هركس كه 
وارد ايران ش��ده در اقيانوس عظيم فرهنگ 
ايراني هضم ش��ده اس��ت. وي خاطرنشان 
كرد: امروز ايران كانوني درخشان است كه 
خداخواهي، عدالت طلبي، عشق و دوستي 
را به دنيا منتشر مي كند. امروز ايران مأموريت 
بزرگ جهاني برعهده دارد و در طول تاريخ 
هم هرگاه ايراني ها فرصت يافته اند در اين 
مس��ير حركت كرده اند. احمدي نژاد، ايران 
را يك انديشه و روح بلند انساني دانست و 
گفت: ايران هميشه ارزش هاي انساني و الهي 
را به سمت خود جذب كرده و آنها را حفظ 
مي كند و تاكنون نيز در پاي آنها جانفشاني 

كرده است. رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه 
هيچ ملتي به اندازه ايران براي حقيقت اسام، 
 توحيد و عدالت جانفشاني نكرده است، ادامه 
داد: خداوند را شاكريم كه ملت ايران، بار ديگر 
روحيه تمدن سازي خود را باز يافته است و 
 امروز اعتماد به نفس ملي و خودباوري در اوج 
است. احمدي نژاد پايه هر حركتي را اعتماد 
 ب��ه نفس و خودب��اوري دانس��ت و اظهار 
داش��ت: خدا را ش��اكريم كه مل��ت ايران 
از باالتري��ن درج��ه اعتم��اد ب��ه نف��س 
مقاب��ل  نقط��ه  در  و  اس��ت  برخ��وردار 
ش��اهديم كه دش��منان ملت اي��ران اعتماد 
 به نفس خود را از دس��ت داده و دستپاچه 
ش��ده اند. وي با بيان اينكه از س��ويي ملت 
آزاديخواه در حال ش��كوفا شدن و از سوي 
ديگر دشمنان بشريت در حال كوتاه شدن 
هس��تند، خاطرنش��ان كرد: زماني كه اعام 
كرديم نظام س��رمايه داري به پايان رسيده 
است كسي نتوانس��ت با آن مخالفت كند، 
چ��را كه حقيقت آنها برما ش��ده و از اين 
موضوع عصباني هس��تند. رئيس جمهور، 
قطعنامه و تحريم را يك جنگ رواني عليه 
ملت ايران دانست و گفت: در حال حاضر 
 جنگ ، جنگ اراده و اقتدار است، نه موقعيت 
تجهيزات. آنها مي خواهند روحيه خودباوري 
و اقت��دار مل��ت اي��ران را در هم بش��كند 
خودب��اوري و اعتمادبه نفس اس��ت كه به 
ملت ايران اقتدار مي ده��د و خود آنها هم 
مي دانند كه كارهاي مادي هيچ اثري براي 
ملت اي��ران نخواهد داش��ت. احمدي نژاد 
با بيان اينكه دوره اس��لحه تمام شده است، 
 به س��فراخير خود نيويورك اش��اره كرد و 
گفت : در آنجا 13 مصاحبه برگزار شد و من 
چندبار به عمد پرسيدم كه چه كسي جرأت 
تجاوز به ايران را دارد. حرف هايي كه آنان 
 مي زنند بغض نس��بت به اي��ران، عدالت و 
يگانه پرستي است و هر چه بيشتر كه تقا 
كرده و فرياد مي زنند سريع تر از بين مي روند، 
چون راهي كه انتخاب كردند به باتاق منجر 
 مي شود، اما مسير ملت ايران مسير نوراني و 
انساني است. وي با بيان اينكه شخصيت هاي 
ب��زرگ جه��ان در ديداره��اي خصوصي 
اع��ام كردند ك��ه تح��ول هاي اي��ران را 
روزان��ه رص��د مي كنن��د، ادام��ه داد: حتي 
م��ردم آمريكا تحول ه��اي اي��ران را پيش 
 از تح��ول هاي دول��ت آمريكا مش��اهده
 مي كنند. وي مسئوليت ملت ايران را خطير 
و بزرگ دانس��ت و گف��ت: تنها نقطه اميد 
ملت ها روي كره زمين، ملت ايران است و 
بارها گفته اند كه حرف هاي ايران حرف هاي 

ماست. 

در ح��ال حاض��ر 7/2 درص��د از جمعيت 
كش��ور ما را سالمندان تشكيل مي دهند كه 
اين ميزان تا س��ال 1400، ده درصد افزايش 
خواهد داشت يعني به ده ميليون نفر سالمند 

در كشور مي رسد. 
به گزارش ايمنا، مدير كل دفتر امور اجتماعي 
اس��تانداري با بيان اي��ن مطلب در همايش 
سامت و سالمندي گفت: مسئوالن كشور 
باي��د براي اين موضوع تدبي��ري را در نظر 
 داش��ته باشند. سي�د حسن قريش�ي اع�ام 
داش����ت:    از ابت��داي دولت نهم تاكنون، 
بيست جلسه شوراي سالمندان در راستاي 
 بررس��ي مس��ائل اين قش��ر انجام ش��ده
 اس��ت. وي بي��ان داش��ت: در خص��وص 
س��المندان،  ه��اي  مش��كل  و  مس��ائل 
هماهنگي هاي بين بخش��ي و فرابخش��ي 
با دس��تگاه هاي مختلف از جمله سازمان 
 بهزيستي و ش��هرداري اصفهان انجام شده 
 است. قريش��ي در ادامه افزود: در اين زمينه 
مي توان به ايجاد هفت ايس��تگاه مش��اوره 

تغذيه، سامت، ورزش، مش��اوره رواني و 
ايستگاه هاي خانواده در باغ غدير از طرف 

شهرداري اشاره نمود. 
 وي به ايجاد وس��ايل حرك��ت درماني در 
پارك ها براي ورزش و تحرك س��المندان 
اش��اره و اذعان داش��ت: تصمي��م داريم با 
همكاري دولت برای بازنشستگان اشتغال 
ايجاد نماييم. مدير كل دفتر امور اجتماعي 
استانداري خاطرنشان شد: ما معتقديم كه بايد 
از نيرو، مهارت و تجربه س��المندان استفاده 
بهينه داشته باشيم و وظايف بهداشتي، كنترل 
دايمي و رايگان را از نظر بهداشتي در دستور 

كار خود قرار دهيم. 
قريش��ي با بيان اين نكته ك��ه ما درآمدهاي 
مكمل و افزايش حقوق را نيز براي اين افراد 
در نظر داريم اظهار نمود: ما همچنين براي 
ايجاد مؤسس��ه در سطوح مختلف توسط 
دولت براي مسكن، سرگرمي هاي سالمندان، 
 تفريح، مشاوره و تغذيه، پيشنهادهايي را ارائه 

داده ايم.

آيين نام��ه مرب��وط جهت اخ��ذ جريمه 
در چارچ��وب قان��ون هدفمن��د كردن 
يارانه ها و بودجه هاي ساليانه به تصويب 
هيأت وزيران مي رس��د. با رأي مجلس، 
واحدهاي صنعتي كه مش��مول مقررات 
استاندارد اجباري تعيين شده در سازمان 
استاندارد نيستند، جريمه خواهند شد. به 
گزارش ايلنا، نمايندگان مجلس در ادامه 
بررس��ي جزئيات طرح اص��اح الگوي 
مص��رف انرژي، مواد ديگ��ري از آن را 
به تصويب رس��اندند. براين اساس كليه 
مصرف كنندگان انرژي با مصرف ساالنه 
سوخت بيش از 5 ميليون مترمكعب گاز 
و يا س��وخت مايع معادل آن و تقاضاي 
ب��رق ق��درت الكتري��ك بي��ش از يك 
مگاوات، موظفند با ايجاد واحد مديريت 

انرژي از طريق صرفه جويي و اس��تفاده 
از بخ��ش دولتي يا خصوصي، نس��بت 
به انج��ام مميزي انرژي و بهينه س��ازي 
مصرف ان��رژي و اج��راي راهكارهاي 
مص��رف  بهينه س��ازي  جه��ت  الزم 
انرژي به منظور دس��تيابي به معيارهاي 
 موض��وع م��اده 14 اي��ن قان��ون اقدام 

كنند. 

  مهدی رفائی
 به مسائل آب اصفهان و چهارمحال و بختیاري با 

ديدي باز وارد شويد
عليرض��ا ذاك��ر اصفهاني )اس��تاندار اصفه��ان( در 
بازدي��د اختصاص��ي از روزنام��ه زاين��ده رود اي��ن 
 روزنام��ه را پوي��ا، زنده و رو به رش��د دانس��ت و از 
 دست اندركاران آن خواست تا به مسائل آب اصفهان و 
چهارمحال و بختياري، با ديدي باز وارد شده و ابهام 
زدايي كنند. وي روزنامه زاينده رود را داراي زمينه اي 
مناسب براي رفع شايعات در خصوص مسائل كم آبي 

و دامن زدن به مشكل هاي آب دانست.
سيد عليرضا حسيني )مديركل ارشاد( نيز در توضيح 
و تش��ريح عملكرد زاينده رود، در حضور استاندار 
اصفهان گفت: دريچه بي طرفانه و منصفانه اي كه 
زاين��ده رود از آن به موضوع ها نگاه مي كند قابل 
تقدير است و مسائلي كه به آن مي پردازد، با استقبال 

روبه رو است. 

 درآستانه تولد حضرت فاطمه معصومه)س( 
و با حضور مديران ارش��د استان، مسئوالن نظامي، 
روحانيون، نمايندگان مجلس ش��وراي اس��امي 
و اس��تادان دانشگاه، مراس��م رونمايي از دانشنامه 
تخت فوالد اصفهان با ش��ركت ميهمان ويژه دكتر 
»غامعلي حدادعادل«، رئيس كميس��يون فرهنگي 
مجلس و مش��اور عالي مقام معظم رهبري،برگزار 
شد. اين مراسم همچون تأليف دانشنامه با همكاري 

و مساعدت شهرداري اصفهان برگزار شد.
ــار ارزش معنوي  ــرزمیني با چه تخت فوالد س

تاريخي است
 زعي��م ح��وزه علمي��ه اصفه��ان، آيت ا... ش��يخ 
حس��ين مظاهري، در پيامي به مناس��بت رونمايي 
از دانش��نامه تخت فوالد اعام نمود: تخت فوالد، 
س��رزميني با چهار ارزش معنوي و تاريخي است. 
نخس��ت آنكه سرزمين سير و سلوك بوده است و 
نقطه اي روش��ن براي پ��رواز روح در دوران هاي 
مختل��ف، دوم آنكه اين س��رزمين همواره ميهمان 
ارواح علما و ش��هدا و عرفا بوده است. سوم آنكه 
قب��ور مؤمنان و مؤمنات جهان تش��يع، در آن واقع 
است و ارزش چهارم آن است كه ميراث فرهنگي 

و تاريخي جهان تشيع محسوب مي شود.
 آي��ت ا... مظاه��ري همچنين با تقدير از دس��ت 
اندركاران تأليف دانش��نامه، تخ��ت فوالد را مدفن 
هزاران نفر از فضا و ش��هدا و نمادي براي هويت 
ديني اصفه��ان در تجلي تاري��خ فرهنگ و تمدن 
دانسته و در اين پيام افزوده است: شهرت مزارستان 
تخت فوالد در جهان اس��ام ب��ي نظير  و گنجينه 
اي از معم��اري تاري��خ و مي��راث ديني و معرفتي 
 ب��راي ملت و تاريخ س��رزمين اي��ران در آن نهفته 

است.
ــنامه تخت فوالد براي حفظ تاريخ معنوي  دانش

اصفهان نگاشته شده است
»اصغ��ر منتظرالقائم« دبير تأليف دانش��نامه تخت 
فوالد، با تش��كر از حمايت ش��هرداري اصفهان و 
مديران فرهيخت��ه آن، افتخار به وجود آمدن كلمه 
 دانش��نامه را از آن اصفهان دانست و آن را به زمان 
 ابوعلي سينا و 12 سال حضور وي در اصفهان منتسب 

كرد. 
وي تخت فوالد را حاصل دوران اس��امي دانست 
و از كشف سنگ قبري مربوط به سال هاي سيصد 
هجري قمري در اين مزارس��تان خبر داد و افزود: 
سه هدف شناخت مشاهير ديني، علمي، فرهنگي 
و ش��ناخت قبور ايش��ان، حفظ هويت فرهنگي و 
تاريخي اصفهان و رساندن پيام تاريخي عرفا، شهدا 
و افراد مدف��ون در اين مزارس��تان، از هدف هاي 
نگارش اين دانش��نامه بوده است كه با تاش چند 
س��اله يك تيم از محققان و استادان بالغ بر سيصد 
نفر در مدخل هاي مختلف، توضيح هايي در مورد 
اماكن، قبور و افراد مدفون در تخت فوالد نگاشته 

شده است.

ــنامه تخت فوالد، كاري سترگ و  نگارش دانش
ــمندان و فرهیختگان اصفهان  ــاودان از دانش ج

است
غامعلي حداد عادل، رئيس كميس��يون فرهنگي 
مجلس شوراي اسامي و مشاور عالي مقام معظم 
رهبري، با اش��اره به سوره »هل اتي« و ذكر مناقب 
ائم��ه اطهار گفت: دانش��نامه تخت ف��والد، كاري 
سترگ و جاودان از دانشمندان و فرهيختگان است. 
وي افزود: زماني انس��ان چيزي نب��وده و در اصل 
وجود انسان چيزي به جز عدم نيست و تنها زماني 
هويت مي يابد كه با حس تاريخي و شعور تاريخي 
هماهنگ شود و فرق انسان و حيوان در تاريخ مند 
بودن انسان است و هرچه حس تاريخي نيرومندتر 
باشد انسان، انس��ان تر مي شود. رئيس كميسيون 
فرهنگي مجلس ش��وراي اس��امي تصريح كرد: 
داش��تن نگاه تاريخي و نگريس��تن با نگاه تاريخي 
همراه با تصورهاي مختلف از ديروز و امروز، سير 
هر ش��يء و تاريخ آن را براي ما مشخص مي كند 
وي افزود: گورس��تان ها باع��ث توجه به ديروز و 
عصر به عصر و نسل به نسل جهان مي شود و هر 
زماني در جايي گورستان باشد، آنجا داراي تاريخ و 
زندگي پويا است. همچنين تنها شهرهاي بزرگ و 
داراي تمدن، گورستان هاي عظيم دارند. حدادعادل 
دانشنامه تخت فوالد را اثري پويا و ماندگار در تاريخ 
و فرهنگ معنويت و دين براي نسل هاي مختلف 
دانست و آن را جزو برترين ميراث تاريخي جهان 
اسام قلمداد كرد. وي تأليف دانشنامه جهان اسام 
در 14 جل��د و 12 هزار صفحه كه تا 50 جلد هم 
قابل افزايش است و از 27 سال پيش توسط رهبر 
معظم انقاب آغاز گرديده را بزرگ ترين دانشنامه 
معاصر و پس از آن، دانش��نامه تخت فوالد را اثري 

جاودان و مهم در تاريخ جهان اسام دانست.

ام��ام جمع��ه اصفه��ان گفت: دولت چند س��ال 
اس��ت كه مش��كل بازاري ها را بررسي مي كند؛ 
بازاري ه��ا به جاي نق زدن بهتر اس��ت با دولت 
هم��كاري كنند تا اي��ن تحول عظي��م اقتصادي 
 انج��ام گيرد و مس��ير توس��عه كش��ور هموارتر 

شود.
به گ�������زارش ف��������ارس از اصفه���ان، 
آيت ... »سيد يوسف طباطبايي نژاد« در خطبه هاي 
نماز جمعه اين هفته اصفهان، با اشاره به سخنان 
ي��ك روحان��ي ش��يعه لندن نش��ين در اهانت به 
نمادهاي مقدس اهل س��نت اظهار داش��ت: اين 
س��خنان تفرقه انگي��ز تنها منجر به خوش��حالي 
دشمنان اسام شده بود كه خوشبختانه با فتواي 
هوش��مندانه رهبري، اين توطئه دش��منان جهان 

اسام نيز خنثي شد. 
امام جمعه اصفهان با اش��اره به تقدير و تش��كر 
علماي اهل س��نت از اين فتوا و اس��تقبال از اين 
فتوا توسط برخي سران كشورهاي عربي تصريح 
ك��رد: عكس العمل هايي كه نس��بت ب��ه اين فتوا 
نشان داده شد بس��يار گسترده بود، به طوري كه 
بعضي از سران كش��ورهاي عربي با نوشتن نامه 
به رهبري، وي را شايس��ته رهبري امت اسامي 

دانستند. 
نماينده ولي فقيه در اس��تان اصفهان، با اشاره به 
هفته نيروي انتظامي افزود: در بين تمام نيروهايي 

كه در خدمت كش��ور هس��تند، ني��روي انتظامي 
بيش��تر از همه زحمت مي كشد چرا كه اين نيرو 

مدام در حال جنگ است. 
وي گف��ت: اگر دش��من ب��ه كش��ور حمله كند 
نيروه��اي مس��لح در براب��ر هج��وم ب��ه دف��اع 
مي پردارند، در حالي كه نيروي انتظامي در گوشه 
و كنار كشور چه در مرزها و چه در داخل كشور 
هميش��ه در حال درگيري با اشرار، قاچاقچيان و 

گروه هاي مختلف است. 
 طباطبايي ن��ژاد ب��ا تبريك ف��رار رس��يدن مياد 
با س��عادت حضرت معصوم��ه )س( گفت: اين 

روز ك��ه روز دخت��ر هم ناميده ش��ده را تبريك 
عرض مي كنيم و اميدواريم خانواده ها دختران را 
طوري تربيت كنند كه الگوي همه آنها حضرت 

معصومه )س( باشد. 
امام جمعه اصفهان با اشاره به تحريم  كشورهاي 
غربي عليه ايران اس��امي تصريح كرد: ما بايد با 
همه مش��كل ها به مقابله بپردازيم و همانطور كه 
در دفاع مق��دس از آن بحران گذش��تيم، از اين 

بحران هم عبور خواهيم كرد. 
نماين��ده ول��ي فقي��ه در اصفه��ان، با اش��اره به 
ط��رح تح��ول اقتص��ادي و مالي��ات ب��ر ارزش 
افزوده گف��ت: تحول هاي اقتص��ادي كه دولت 
برنامه ريزي ك��رده و مجلس و رهبري هم آن را 
 تأييد كرده اند، تنها راه توس��عه اقتصادي كش��ور 

است. 
وي اظه��ار داش��ت: اگر مي خواهيم به توس��عه 
اقتصادي دس��ت يابي��م بايد در اين مس��ير قدم 
بگذاريم و با مشكل هايش هم رو به  رو شويم. 
ام��ام جمعه اصفهان در خصوص مش��كل هايي 
ك��ه در چند هفت��ه اخير در بازار ب��ه وجود آمد 
بيان داش��ت: دولت چند س��ال است كه مشكل 
بازاري ها را بررس��ي مي كند و امروز ديگر وقت 
عم��ل ف��را رس��يده و دولت مصمم اس��ت اين 
 كار عظي��م را انج��ام دهد و كوت��اه هم نخواهد 

آمد. 

رئیس جمهور: 
شير ايران امروز بيدار شده و موش ها 

ديگرنمي توانند مقابل آن عرض اندام كنند 

مدير كل دفتر امور اجتماعي استانداري اعالم داشت:
با همکاری دولت برای بازنشستگان اشتغال 

ايجاد می كنيم

با مصوبه مجلس؛ 
واحدهاي صنعتي كه استاندارد نيستند 

جريمه مي شوند 

جهان نما نصف النهار
با وجود حمايت از فتنه  داخلي؛

انگليس: لندن هيچ تمايلي براي 
دشمني با تهران ندارد

در حالي ك��ه دول��ت انگلي��س در 
جريان حادثه هاي پس از انتخابات 
ايران، نقش مهمي در سازماندهي و 
اغتشاش ها ايفا كرد، وزير خارجه 
اين كشور تأكيد كرد كه انگليس هيچ 
تمايلي براي دشمني با ايران ندارد. 
به گزارش فارس به نقل از روزنامه 
»جروزالم پس��ت«،   صهيونيس��تي 
»ويليام هي��گ« در كنفرانس حزب 

محافظه كار انگليس در شهر »بيرمنگهام« تأكيد كرد كه انگليس هيچ تمايلي براي 
دشمني با ايران ندارد و ايران به عنوان يك كشور پيشتاز در منطقه خاورميانه از 

جايگاهي طبيعي برخوردار است. 
وزير خارجه انگليس در حالي اعام كرده است كه تمايلي براي دشمني با ايران 
ندارد كه دولت انگليس در جريان حادثه هاي پس از انتخابات ايران، نقش مهمي 

در سازماندهي و تحريك اغتشاش ها برعهده داشت. 
تمامي رسانه هاي تحت سلطه انگليس از جمله »بي بي سي« نيز مسئول دامن زدن 
بر اغتشاش هاي داخلي ايران شده بودند به طوري كه سردبير شبكه بي بي سي 
فارس��ي، مرخصي كاركنان خود را در روز عاش��ورا به منظور پوش��ش خبري 
اغتش��اش هاي اين روز لغو كرده بود. هيگ تصريح كرد: دو هفته پيش من با 
وزير امور خارجه ايران ديدار داش��تم و رويكردهاي انگليس در روابط با ايران 

را بيان كردم. 
وي ادامه داد: ما هيچ گونه خصومتي با مردم ايران نداشته و تمايل نداريم كه دشمن 
ايران باشيم. ايران به عنوان يك ملت پيشتاز در خاورميانه از جايگاهي طبيعي 
بهره مند است.  هيگ با وجود اذعان به اين مطلب كه ايران يك كشور پيشتاز در 
منطقه است، اعام كرد: تا زماني كه برنامه هسته اي ايران در مخالفت با جهان و 
بدون هدف هاي صلح آميز ادامه داشته باشد، انگليس به راه خود براي تحميل 

تحريم ها عليه ايران ادامه مي دهد. 
اين ادعاي وزير امور خارجه انگليس در شرايطي بيان شده كه ايران بارها به اثبات 
رسانده است كه برنامه هسته اي صلح آميز دارد و در گزارش هاي آژانس بين المللي 
انرژي اتمي از فعاليت هاي هسته اي ايران، هيچ گونه سندي مرتبط با عدم انحراف 

برنامه هسته اي ايران مشاهده نشده است. 
با وجود آنكه ايران بيانيه 3 جانبه اي را با تركيه و برزيل به امضا درآورد تا در قبال 
دريافت ميله هاي سوختي مورد نياز رآكتور تحقيقاتي تهران، بخشي از اورانيوم 
كم غني ش��ده خود را به خاك تركيه ارس��ال كند، آمريكا پيش نويس قطعنامه 
تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران را به شوراي امنيت فرستاد و به همراه ديگر 
همپيمانان خود كه انگليس نيز شامل آن مي شد، تحريم هاي جديدي عليه ايران 
به تصويب درآوردند.  هيگ در خصوص اين تحريم ها اعام كرد: تحريم ها آغاز 
شده است تا گزنده باشد و ايران نيز اعام كرده است كه وارد مذاكره خواهد شد 
و ما منتظر رهبران ايران هستيم تا اين مذاكره ها را به صورت جدي و با معني 

آغاز كنند. 
وي ادامه داد: ما به همراه فرانس��ه و آلمان انرژي زيادي صرف كرديم تا در ماه 
ژوئيه با تحريم هاي جديد و اضافي اتحاديه اروپا موافقت به عمل آيد و كشورهاي 
ديگر همچون ژاپن، كره و استراليا را ترغيب كرده ايم تا اقدام هاي يكجانبه اي را 
عليه برنامه هسته اي ايران اتخاذ كنند.  وزير امور خارجه انگليس كه كشورش 
همچون آمريكا يكي از دوستان و همپيمانان رژيم صهيونيستي است تأكيد كرد 
كه انگليس با رژيم صهيونيستي در نياز براي مهار ايران و موضوع هسته اي اين 
كش��ور در توافق قرار دارد. انگليس، آمريكا و برخي از همپيمانان اين كش��ور، 
در حالي ايران را به داش��تن برنامه اي غيرصلح آميز متهم كرده اند كه ايران يكي 
از اعضاي پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي است و بازديد از تأسيسات 
هسته اي خود را براي بازرسان آژانس باز گذاشته است، اما رژيم صهيونيستي با 
وجود داشتن زرادخانه هاي هسته اي، حاضر به پيوستن به پيمان »ان پي تي« نيست 
و با اين وجود آمريكا و انگليس و كشورهاي ديگر هيچ گونه تحريمي براي اين 

رژيم در نظر نگرفته اند.

شاهزاده سعودي پس از تجاوز به 
مستخدم خود، وي را به قتل رساند

يك شاهزاده سعودي در هتلي در لندن، پس از تجاوز جنسي به مستخدم 
خود، وي را كشت.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه انگليسي »ديلي ميل«، دادگاه انگليس 
اعام كرد كه »سعود عبدالعزيز بن   ناصر« نوه پادشاه عربستان بعد از يك 
هفته آزار جس��مي و جنس��ي »بندار عبدالعزيز« مستخدم خود، وي را به 

قتل رساند. 
دادگاه همچني��ن اع��ام كرد كه اين ش��اهزاده عربس��تاني بعد از تجاوز 

جنسي به مستخدم خود با مشت به سر وي زده و او را رها كرد. 
بندار عبدالعزيز، مس��تخدم شاهزاده عربستاني بر اثر ضربه مغزي در هتل 

5 ستاره  اي در لندن جان داد. 
ش��اهزاده عربستاني كه 34 سال سن دارد س��عي كرده بود با پاك كردن 
خون ه��ا رد مقتول را از بين ببرد و در تماس با پليس اعام كرده بود كه 

مقتول طي سرقتي كه كرده بود، اين زخم ها را برداشته است.

وزير دفاع ايران به باكو سفر مي كند  
س��ردار »احمد وحي��دي« وزير 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 
جمهوري اس��امي اي��ران، اين 
هفته، براي انجام ديدار رس��مي 
دو روزه از جمهوري آذربايجان 

به باكو سفر مي كند.  
س��فير  بهرام��ي،  محمدباق��ر 
جمهوري اسامي ايران در باكو 
در گفتگ��و با ايرنا، با اش��اره به 
اينكه سفر وزير دفاع كش��ورمان به باكو، با دعوت وزير دفاع جمهوري 
آذربايجان انجام مي گيرد، انجام اين سفر را در توسعه همكاري و روابط 
دوستانه ميان دو كشور بسيار مهم و راهبردي ارزيابي كرد. به گفته وي، 
وزير دفاع جمهوري اس��امي ايران در اين سفر، ضمن انجام ديدارهاي 
دو جانب��ه با ژنرال »صف��ر ابي اف« وزير دفاع جمه��وري آذربايجان، با 
»الهام علي اف« رئيس جمهوري و »ياور جمال اف« وزير صنايع دفاعي 
جمهوري آذربايجان نيز دي��دار و از برخي واحدهاي صنايع نظامي اين 
كش��ور بازديد خواهد كرد. س��فير كشورمان در باكو با اشاره به روند رو 
به رش��د همكاري هاي جمهوري اس��امي ايران و جمهوري آذربايجان 
در همه زمينه هاي سياس��ي، اقتصادي و فرهنگي، ديدار وحيدي از اين 
كش��ور را در توس��عه روابط و همكاري هاي دو كش��ور داراي اهميت 
 دانس��ت. هفته گذش��ته نيز يك هيأت بلند پايه اقتصادي به سرپرس��تي 
»علي آقا محمدي« معاون هماهنگي هاي اقتصادي نهاد رياست جمهوري 
به باكو س��فر كرد ك��ه در جريان آن درخصوص توس��عه همكاري هاي 
 اقتص��ادي و بازرگان��ي ميان دو كش��ور، تبادل نظرهاي گس��ترده اي با 
 مق��ام هاي ارش��د اقتص��ادي و سياس��ي جمه��وري آذربايج��ان انجام 

گرفت.

استاندار اصفهان در بازديد اختصاصي از غرفه زاينده رود در نمايشگاه مطبوعات: 

زاينده رود روزنامه اي پويا و رو به رشد است

با حضور حداد عادل، افتخاري ديگر براي شهرداري اصفهان رقم خورد
مراسم رونمايي از دانشنامه تخت فوالد اصفهان برگزار شد

امام جمعه اصفهان:
بازاري ها بهتر است با دولت همکاري كنند 

 پنجمين جشنواره مطبوعات و نمايندگي 
خبرگزاري هاي استان اصفهان، پس از چهار روز 
همنشيني و هم انديشي اهالي مطبوعات در ميان 
خاطره هاي خوب محو شد و تا سال ديگر اهالي 
مطبوعات را تا فرصتي ديگر براي ابراز وجود در 

اين عرصه در انتظار خواهد گذاشت.
ش��ايد جش��نواره شش��م س��رآغاز بهتري باشد 
 ي��ا طلوع��ي ديگر ب��اره ب��ر افق مش��كل هاي 
روزنامه هاي محلي و نشريه هاي استان اصفهان.

مراسم اختتاميه جشنواره در حالي برگزار شد كه 
استاندار اصفهان در ساعت هاي پاياني از نمايشگاه 

بازديد نمودند و در ساعت هاي پاياني همه اهالي 
مطبوعات نس��بت به اعام نتيجه جش��نواره در 
ترديد بودند و سئوال هايي را در خصوص داوري 

جشنواره مطرح مي كردند.
به هر تقدير روز جمعه در ساعت 4 بعد از ظهر 
ب��ا حضور اهال��ي مطبوعات و اصحاب رس��انه 
مسئوالن محلي و كشوري و معاونت مطبوعات 
و خبرگ��زاري هاي وزارت ارش��اد )قاضي زاده( 
مراسم اختتاميه با معرفي برگزيدگان پايان يافت. 
ش��رح گزارش اختتاميه در شماره آينده به اطاع 

خواهد رسيد.

پايان چهار روز همنشيني مطبوعات
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بر خاف تصور خيلی ها كه فكر می كنند 
عشق يكباره پيدا می شود و هميشه می ماند 
و يا حتی بيشتر می شود؛ واقعيت اين است 
كه عشق ممكن است يك لحظه ايجاد شود، 
اما همانند بذری اس��ت و در صورتی باقی 
می ماند و رشد می كند كه در زمين مناسبی 
جای گيرد، آب و نور كافی به آن برسانيم؛ 
مرتب آفت كشی كنيم و به آن كود بدهيم و 

هميشه به آن رسيدگی نماييم. 
چگونه عشق به مرور كمرنگ می شود يا 

از بین می رود؟ 
ما عاشق ايده آل ها و كمال ها می شويم و 
از نقصان ها می گريزيم. شايد تعجب كنيد 
اگر بدانيد به طور معمول انسان ها در ذهن 
خود عاشق يك موجود كامل و بدون نقص 
می ش��وند و هنگامی كه اين تصوير ذهنی 
را با يك دختر يا يك پسر در اطراف خود 
منطبق می كنند، به آن نام عشق می نهند. پس 
عشق به آن دختر، وقتی رشد می يابد و قلب 
ما را به تپش وا می دارد كه او خود را منطبق 
ب��ا تصوير ذهنی ما ارائه دهد و هنگامی كه 
به مرور او را متفاوت از ذهنيات خود بيينم، 
عشق ما رو به افول می رود. اما اينكه تصوير 
ذهنی ما چگونه بايد در بيرون شكل بگيرد 
و حفظ شود نياز به تخصص و منطق دارد، 
بنابراين عشق ما فوق عقل است، يعنی اينكه 
بايد از مس��ير عقانی و منطقی گذر كند و 
باالتر از تفكر خام ما باشد، نه به عكس. يعنی 
عشق نبايد مادون فكر باشد. عشقی كه مادون 
باشد، و از سطح پايين تری برخوردارست، 

ارزش ندارد تا برايش بميريم . 
پس اگر در زندگی به مرور دريافتيم همسرمان 
از زير بار وظايف و مسئوليت های خود شانه 
خالی می كند، لذت های خود را محور قرار 
می ده��د و هنوز » من« بودن محور فكری 
اوست. اينگونه می شود كه كسالت مزمن 
عش��ق، را به چش��م خواهيم ديد. از ديگر 
آفتهايی كه ما به عشق می رسانيم، می توان 

به موردهای زير اشاره كرد. 
عدم انعطاف پذيری 

عدم انعطاف پذيری نسبت به مسائلی كه در 
زندگی با آن رو به رو هستيم. به فرض اگر 
تعصب روی روش و سليقه های خود داشته 
باشيم و به عاقه ها، سليقه ها و شيوه های 
زندگی همسرمان، انتقاد كنيم يا از آن بدتر، 

اهانت كرده يا مسخره بگيريم. 
كمال گرايی افراطی 

 از آنج��ا ك��ه م��ا در ناخ��ودآگاه عاش��ق 

 »خوبی مطلق«، »مثبت مطلق« و »كمال مطلق« 
ش��ده ايم و معشوق خود را آخر معرفت و 
خوبی ارزيابی كرده ايم، به مرور اين ارزيابی 
خطا، خود را به ما نش��ان می دهد و دچار 
مشكل می سازد. او هرگز نمی تواند انتظارها 
و توقع های ايده آل ما را بر آورده كند. او هم 
يك انسان مثل بقيه انسان هاست و بديهی 
است كه نقاط ضعف زيادی نيز در كنار نقاط 

قوت خود دارد. 
عدم مهارت های زندگی 

مهارت ه��ای كاف��ی جهت رس��يدگی به 
بذر عش��ق را نداريم. مهارت های ارتباطی 
زندگی را كسب نكرده ايم، مقابله با تنش ها 
و مشكل ها را تجربه نكرده ايم، چگونگی 
سازگاری با مسائل زندگی را نياموخته ايم، 
همه و همه موجب ناكارآمدی ما در ايجاد 

عشق و آرامش در زندگی می شود 
ــواده و مرزهای  عدم رعايت حريم خان

زندگی 
به وظايف خ��ود در زندگی آگاهی نداريم 
يا مرزهای مس��ائل زندگی و مشكل های 
خان��واده را رعاي��ت نمی كني��م. به فرض 
مورده��ای مربوط به خان��واده را به بيرون 
منتقل می كنيم. مش��كل ها را به دلسوزان 
خود مثل پدر، مادر، دوس��تان، فاميل، حتی 
همس��ايگان و... در ميان می گذاريم يا در 
حيطه و مرزهای همسرمان دخالت می كنيم 
و به نام عشق و دوست داشتن وی را كنترل 
كرده و در قفس نامريی انتظارهای خودمان، 
او را محبوس و زندانی می كنيم. به عنوان 
مثال به عاقه او، دوس��تان وی، چگونگی 
لباس پوشيدن او، شيوه راه رفتن و حتی طرز 

تفكر و احساسش گير می دهيم و او را در 
تنگنا قرار می دهيم و در نهايت آزادی را از 

او می گيريم. 
مشكل های شخصیتی و انتظارهای غیر 

واقع 
به لحاظ مسائل شخصيتی خود توقع های 
بيجايی، از همس��رمان داريم، ك��ه برآورده 
شدنی نيست و برآورده نمی شود. به فرض 
يك نفر با اختال شخصيت وسواسی، زياد 
نكته س��نجی می كند و معيارهای زيادی 
در ذهن��ش دارد و با ريزبينی بيش ازحدی 
كه به همس��رش نش��ان می دهد، او را در 
چهارچوب خشك و در قالب معيارهايی 
كه تعيي��ن كرده؛ حبس و عرص��ه را بر او 
تنگ می كند. يا كسی كه اختال شخصيت 
پارانوئيدی دارد و بدبين است، با سوء ظن ها 
و بدبينی ها خود و حسادت و توهم توطئه 
هايی ك��ه در ذهن خود، آنه��ا را می بافد، 
همسرش را هميشه در نقش يك دشمن و 

جاسوس می بيند. 
لذت طلبی و خودكامگی 

ما می بايست در چهارچوب خانواده، خود را 
مقيد به بعضی امور كنيم. وقتی كه لذت های 
خ��ود را كه در خارج از خانواده اس��ت به 
ص��ورت افراطی دنبال می كنيم و توجهی 
به خواست و ميل خانواده نداريم، به مرور 
زندگی يك طرفه و بی روح می شود. زن 
و شوهر هر كدام دنبال تمايل های خاصی 
در خارج از خانواده هستند و لذت بردن از 

يكديگر را درك نمی كنند. 
عدم مهارت های ارتباطی 

نمی توانيم ارتباط مؤثری با همس��رمان بر 

ق��رار كنيم، حرف ه��م را نمی فهميم. هر 
 كدام به ظاهر منطقی صحبت می كنيم، ولی 
نمی توانيم يكديگر را قانع كنيم. به احساسات، 
خواسته ها و صحبت های يكديگر نداريم. 
گوش ش��نوا و تحمل ارتباط مؤثر را از هم 
دريغ می كنيم. در رساندن حرف های خود 
ب��ه همديگر آن را تحريف ك��رده يا آنقدر 
مبهم صحبت می كنيم كه ديگری را به خطا 
می اندازيم. در واقع مهارت های ارتباطی را 

نمی دانيم. 
اگر گويند »لحظه ايست روييدن عشق.... «؛ 
پس اين هم ش��ايد درست باشد كه »لحظه 

ايست مردن عشق.« 
ولی عشق عميق تر از آن است كه لحظه ای 
خلق شود يا در لحظه ای بميرد. هم به وجود 
آمدن عشق مستلزم صبر، سختی و زمان بوده 
و هم از بين رفتن آن به علت مسائل مختلفی 
اس��ت كه در طی زمان و به وسيله زوجين 

ايجاد می گردد. 
چيزی كه بيش��تر افراد آن را با هم اش��تباه 

می گيرند؛ »هوس « و » عشق « است. 
هوس: ميلی شديد برای پاسخ آنی به يك 
نياز جسمانی و روانی است كه به خود رنگ 
رمانتيك می گيرد و يك استدالل به ظاهر 
عقان��ی نيز در پی دارد و پ��س از ارضا تا 
زمان نياز بعدی محو می شود. هوس شامل 
آن چيزهايی از وجودتان اس��ت كه ش��ما 
نقش��ی در آن نداش��ته ايد. فقط احساسی 
 هست كه در خود برای برطرف شدن نياز 

می بينيد . 
ولی عشق، دوام دارد و مهارت های زوجين 
به رشد آن كمك می كند. دو طرف با برنامه 
و انرژی آن را رشد داده و تداوم می بخشند 
و از آن نگهداری می كنند و بيشتر از آنكه 
احساسی باشد، متشكل از احساس و منطق 

است. 
آری عشق به نگاهی نمی آيد كه با نگاهی 

برود. 
با رنگ چشمی نمی آيد كه با رنگ چشمی 

برود. 
با قامتی رعنا نم��ی آيد كه با قامتی رعناتر 

برود. 
با عشوه ای نمی آيد كه با غمزه ای برود. 

عش��ق س��نگين و به تدريج می آي��د، با 
 زحم��ت و ت��اش می مان��د و هرگ��ز 
نمی رود. از همه مهمتر اينكه منحصر به فرد 
 می ماند و هيچ كس و هيچ چيز جای آن را

 نمی گيرد.

تهدي�د  ج�اده ای،   تص�ادف 
شماره يك گردشگران

ب���ر اس�������اس 
بنياد  مطالعه ه��ای 
ج��اده ای  ايمن��ی 
بريتاني��ا،  تصادفات 
عام��ل  ج��اده ای،  
مرگ  يك  ش��ماره 
و مير گردش��گران 
در جهان ش��ناخته 

شده است.
به گ��زارش فارس،  اين آمار كه ب��ر چهار دليل عمده 
همچ��ون، جاده ه��ای خطرن��اك، اتومبيل ه��ای غير 
اس��تاندارد، رانندگی  پرخطر و مس��افران دست پاچه 
اس��توار ش��ده حاكی از آن اس��ت كه ش��مار تلفات 

گردشگران با سرعتی زياد در حال افزايش است. 
بر اين اس��اس، طبق گزارش بنياد مؤسسه بين المللی 
اتومبيل ران��ی و كمپين ايمن س��ازی جاده ها،  س��االنه 
نزديك به 25 هزار تلفات جاده ای برای گردش��گران 
در سراس��ر جه��ان رخ می دهد كه اين ميزان تا س��ال 
2020 به 45 هزار مورد و تا س��ال 2030 به 75 هزار 

مورد خواهد رسيد. 
كارشناس��ان اعام كردن��د، خطر تلفات ج��اده ای بر 
جان گردش��گران به مراتب بيشتر از تروريسم، سوانح 
هواپيماي��ی و حتی بيماری های واگيردار اس��ت اما به 
رغم اين دامنه وس��يع خطر هش��دار و آگاهی كمتری 
از س��وی س��ازمان های بي��ن المللی گردش��گری به 
گردش��گران داده شده و مشكل هاي ايمنی جاده ها در 

كشورهای مختلف اطاع داده نمی شوند. 
ديويد وارد، دبيركل س��ازمان بين المللی اتومبيل رانی 
گفت: گردشگران و مس��افران بين المللی هنگام سوار 
ش��دن در هواپيماها خواهان باالترين اس��تانداردهای 
ايمنی در زمان مس��افرت خود هس��تند اما به محض 
ت��رك صندلی های خود، در محيطی كامًا خطرناك و 

بدون حامی رها می شوند. 
وی اف��زود: جاده های ناايمن، رانن��دگان تعليم نديده 
و وس��ايل حم��ل و نقل مس��تعمل كه حت��ی كمربند 
ايمنی هم ندارند،  واقعيت هايی هستند كه در بسياری 
از مقصده��ای پ��ر جمعيت گردش��گری جهان ديده 

می شوند. 
اين گزارش به همين منظور تغييرهای اساسی را برای 
باال بردن ايمنی در س��فرها خواس��تار ش��ده كه از آن 
جمل��ه می توان به ايمن س��ازی و مديريت جاده ها و 
راه ان��دازی پروازهای چارتر ايمن بين المللی نام برد. 
همچنين تمامی آژانس های مس��افرتی موظف ش��دند 
تا تاكس��ی هايی مجهز به كمربند ايمن��ی با رانندگانی 

مجرب را در اختيار مشتريان خود قرار دهند. 

نايب رئيس دوم كميس��يون آموزش 
و تحقيق��ات مجلس پاس��خگويی به 
ني��از جوانان را عامل��ی مؤثر در عدم 
جذب جوان��ان در فرقه های انحرافی 
دانس��ت و گفت: جوان ب��ه اقتضای 
ش��رايط س��نی خود، نيازهاي��ی دارد 
ك��ه اگر بتوانيم نيازه��ای او را تا حد 
امكان برآورده كنيم از احتمال جذبش 
در فرقه های انحرافی بس��يار كاس��ته 
می شود. غامحسين مسعودی ريحان 

در گفتگو با فارس در خصوص نقش 
جوانان در جنگ نرم اظهار داشت: در 
تمام جنگ ها، جوان��ان در خط مقدم 
جبهه واقع شده و نيروی اصلی مقابله 
با دشمن محسوب می شوند در جنگ 
نرم نيز جوانان در خط مقدم حمات 

ناپيدای دشمن هستند. 
وی ادامه داد: اساتيد، مسئوالن و تمام 
افرادی كه با جوانان س��ر و كار دارند 
و بر آنان تأثيرگذار هس��تند در جنگ 
نرم حكم فرمانده را داش��ته و در كنار 
جوانان قرار دارند و آنان را هدايت و 

فرماندهی می كنند. 
نايب رئيس دوم كميس��يون آموزش 
و تحقيق ه��اي مجلس به جنبه فكری 
و اعتق��ادی جنگ نرم اش��اره كرد و 
گف��ت: از آنجا كه جنگ نرم عقيده و 
انديش��ه را مورد تهاجم قرار می دهد 
و در اي��ن موضوع جوانان نيز بيش��تر 
مورد توجه هستند و يك طرف قضيه 
به حس��اب می آيند، بنابراين مديرانی 

كه با جوان��ان كار می كنند بايد افكار 
و انديش��ه جوانان را ش��كل دهند تا 
 جوانان با تسلط كامل وارد ميدان رزم 

شوند. 
وی افزود: چنانچه مديران و اس��اتيد 
كه ب��ه واق��ع فرمانده��ان جنگ نرم 
هستند نتوانند نقش خود را به خوبی 
ايفا ك��رده و ج��وان را در اين ميدان 
مبارزه، ب��ه خوبی مجهز نكنند، جوان 
در مواجه��ه ب��ا دش��من آن طور كه 

شايس��ته و بايسته است وارد اين گود 
نخواهد شد. »مس��عودی ريحان« در 
ادامه اظهار داش��ت: در جنگ سخت، 
جوانی كه آگاهی و توانايی الزم را به 
دس��ت نياورده و تاكتيك و استراتژی 
الزم را نياموخته باش��د بدون ش��ك 
خود را در مع��رض گلوله های مرئی 
دش��من قرار خواهد داد، همچنين در 
جنگ ن��رم وضع به همي��ن صورت 
اس��ت كه جوان با غفلت، در معرض 
 ام��واج نامرئی دش��من ق��رار خواهد 

گرفت. 
وظيف��ه  را  جوان��ان  آم��وزش  وی 
سياس��يون و پيش��اهنگان انديش��ه و 
تفكر دانست و تصريح كرد: ناراستی، 
آمار غيرواقع��ی، فريب، دوگانگی در 
رفتار و گفتار مسئوالن و متوليان امور 
در ج��وان تض��اد و دوگانگ��ی ايجاد 
می كند در نتيجه دشمن خيلی راحت 
می تواند ذهن جوان را اسير كرده و او 

را از پای در آورد.

دث
حوا

آژیر

زیر پوست شهر

رو در رو  چرا عشق ما روز به روز کمرنگ تر می شود

انهدام باند تهيه و توزيع سالح و مهمات 
غيرمجاز در لردگان

محاكمه قاتل »ساناز كوچولو« آغاز شد

925  ميليون گرسنه در كشورهاي مختلف جهان زندگي مي كنند 
نماين��ده دفتر برنام��ه جهانی غذا س��ازمان 
مل��ل متح��د)WFP ( در اي��ران گفت: هم 
اكنون 925 ميليون گرس��نه در كش��ورهای 
مختلف جه��ان زندگی می كنن��د و حدود 
100 ميلي��ون نف��ر در 70 كش��ور دني��ا از 
 برنامه ه��ای حمايت��ی اين دفت��ر برخوردار 

می شوند.
به گزارش ايرنا، »نگار گرامی« در نشس��ت 
خبری ك��ه به مناس��بت روز جهانی غذا در 
دفتر ملل متحد ايران برگزار شد، با يادآوری 
اينكه امروزه مرگ و مير ناش��ی از گرسنگی 
بيش از س��ه بيماری ماالريا، ايدز و سرطان 
اس��ت، افزود: اما متأس��فانه اخب��ار مربوط 
ب��ه اين معضل جهانی بس��يار ك��م و ناچيز 

منعكس می شود. 
وی خاطرنش��ان ك��رد: اخبار مربوط به گرس��نگی هر 
از گاه��ی در صورت وقوع باي��ای طبيعی آن هم در 
س��طحی بين المللی مطرح می ش��ود و كمتر به شكل 

مستقل به اين مشكل پرداخته شده است. 
»گرامی« ادامه داد: بر اساس گزارش دفتر برنامه جهانی 
غذا كشور ايران مش��كلی در زمينه گرسنگی يا كمبود 
م��واد غذايی ن��دارد و كمك های اين دفت��ر در ايران 

بيشتر مربوط به پناهندگان افغانستانی است. 

وی، كاه��ش تعداد گرس��نگان جهان را ب��ه نصف از 
اهداف دفتر برنامه جهانی غذا عنوان كرد و گفت:  اين 
هدف تا س��ال 2015 برای دفتر تعريف شده است، اما 
همه ساله برنامه هايی برای حمايت از گرسنگان جهان 

در كشورهای مختلف برگزار می شود. 
نماين��ده دفت��ر برنامه جهان��ی غذا در اي��ران در مورد 
كمك های اين دفتر به س��يل زدگان پاكس��تانی گفت: 
اين دفتر هميشه پيشگام امداد رسانی غذايی در تمامی 
بايای طبيعی بوده است و هم اكنون نيز 20 ميليون تن 

از مردم سيل زده اين كشور را تحت پوشش دارد. 

وی با يادآوری اينكه برنامه كمك غذايی به 
س��يل زدگان پاكستان تا شش ماه آينده ادامه 
خواهد يافت، گفت: اين كمك ها هم اكنون 
با اس��تفاده از كاميونت و بالگردها در اختيار 

اين آسيب ديدگان قرار می گيرد. 
به گفته گرام��ی، در حال حاضر 200 تن از 
نيروهای دفتر برنامه جهانی غذا در پاكستان 
به كار ام��داد رس��انی در زمينه كمك های 

غذايی به سيل زندگان فعاليت می كنند. 
نماين��ده دفت��ر برنامه جهانی غ��ذا در ايران 
اج��رای  راس��تای  در  گف��ت:  همچني��ن 
برنامه ه��ای حمايت از گرس��نگان در نقاط 
مختلف جه��ان، اين دفتر به مناس��بت روز 
جهانی غذا 24 مهرماه س��الجاری )16 اكتبر 
2010( قرار است كنسرتی توسط گروه موسيقی ناميرا 

در تاالر وحدت برگزار شود. 
»فره��اد هراتی« رهب��ر گروه ناميرا نيز در اين جلس��ه 
گفت: اين كنس��رت ب��ا حضور 60 خواننده كر، س��ه 
نوازنده ميهمان رهبر گروه، با ش��ركت 64 نفر در تاالر 

وحدت تهران برگزار خواهد شد. 
وی ادامه داد: اين كنسرت با عنوان »خورشيد اقيانوس 
آرام« در حالت تركيبی كاس��يك و مدرن اجرا خواهد 

شد.

 زاينده رود
رمضانی«  »محمدرضا  پاسدار  سرهنگ 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی چهارمحال 
و بختياری، در جمع خبرنگاران ضمن اعام 
اي��ن خبر گفت: برابر اخب��ار واصله مبنی بر 
اينكه، يك باند تهيه و توزيع ساح غيرمجاز 
در اين شهرستان فعاليت گسترده ای را آغاز 
كرده اس��ت، موضوع در دستور كار مأموران 

پليس امنيت عمومی شهرستان قرار گرفت.
 س��رهنگ رمضانی در ادامه اف��زود: پس از 
انجام يك س��ری كاره��ای فنی و اطاعاتی دقيق و يك هفته كار پليس��ی ش��بانه 
 روزی، سرانجام موضوع محرز شد و مأموران موفق شدند اعضای باند را شناسايی 
كنند.وی گفت: در ادامه مأموران در يك اقدام ضربتی و منسجم در بازرسی از محل 
اختفای باند و خودروهای پارك ش��ده در منزل يكی از عوامل اصلی اين پرونده، 

موفق به كشف 52 قبضه ساح غيرمجاز و تعداد 25 فشنگ مربوطه شدند. 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختياری همچنين اظهار داش��ت: 
در اين رابطه دو نفر دس��تگير و در اعتراف های خود اظهار داش��تند كه س��اح و 
مهمات را از يكی از اس��تان های همجوار تهيه و جهت توزيع به شهرستان لردگان 
منتقل كرده اند. سرهنگ رمضانی گفت: پس از انجام بازجويی های الزم و تكميل 
پرونده، متهمان به همراه س��اح های كشف شده،  تحويل مقام های قضايی شدند 
و تحقيق های بيش��تر در اين زمينه ادامه دارد. اين مقام انتظامی در پايان با اشاره به 
اينكه وجود و نگهداری س��اح غيرمجاز در هر زمان و مكان اثرهای سوء به دنبال 
دارد از مردم خواس��ت كه هرگونه گ��زارش را در اين زمينه از طريق تلفن 110 به 

پليس اطاع دهند.

جلسه محاكمه زنی كه دختر خردسال »خواهر شوهر« خود را به قتل رسانده 
بود، آغاز ش��د. به گزارش فارس،  16 آذر س��ال گذش��ته، مأموران كانتری 
مش��يريه از طري��ق مركز فوريت های پليس 110 تهران ب��زرگ از وقوع يك حادثه 

دردناك با خبر شدند. 
مأموران با حضور در يك خانه مس��كونی متوجه شدند اين خانه دچار حريق شده 
اس��ت كه با كمك مأموران آتش نش��انی و همچنين اهالی خانه آتش خاموش شده 
 اس��ت. در آن زمان هنرمند،  بازپرس ش��عبه چهارم دادسرای امور جنايی تهران هم 
در محل حادثه حاضر شد و تحقيق ها نشان داد كودك 4 ساله ای به نام »ساناز« در 
آتش س��وزی سوخته است. در تحقيق ها همچنين مشخص شد اين كودك پيش از 
آنكه در آتش س��وخته باش��د بر اثر بسته شدن چسب و فشار بر شريان های حياتی 
گلويش خفه شده  است. با بررسی خانه، محل وقوع حادثه معلوم شد زن دايی اين 
كودك كه زن جوان 24 س��اله  ای است به همراه فرزند 6 ماهه اش توسط قاتان در 
حمام اين خانه محبوس شده  بود. بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنايی تهران 
در روز حادثه پدر و عموی اين كودك را به اتهام قتل عمد دس��تگير كرد اما هيچ 

كدام ارتكاب قتل و به آتش كشيدن اين خانه را نپذيرفتند. 
در هم��ان روز خانواده زن جوانی كه فرزند وی به قتل رس��يده  بود مدعی ش��دند 
پي��ش از اين نيز يك بار عموی اين كودك خانه آنها را به آتش كش��يده اس��ت. با 
به نتيجه رس��يدن تحقيقات،  زن دايی اين كودك، چهار روز بعد از س��وی بازپرس 
هنرمند به اتهام قتل عمد دستگير شد و به ارتكاب قتل ساناز اعتراف كرد. اين زن 
مدعی ش��د با انگيزه انتقام گيری از خانواده همس��رش به دليل آنكه وی را تحقير 
كرده اند ابتدا دهان س��اناز را بس��ته و او را خفه كرده و س��پس با برداشتن بنزين از 

باك موتورسيكلت، وی را به آتش كشيده است. 
س��رانجام پس از انجام تحقيقات تكميلی برای اين فرد قرار مجرميت صادر شد و 
با صدور كيفرخواس��ت، پرونده زن دايی بی رحم به دادگاه آمد و جلس��ه محاكمه 

وی برگزار شد. 

نايب رئيس دوم كميسيون آموزش مجلس: 
برآورده شدن نيازهاي اساسي جوانان مانع 

جذب آنان در فرقه هاي انحرافي مي شود

نتيجه يك تحقيق علمی نش��ان 
می دهد كه تنها 50 درصد شادی 
از طري��ق ژن ه��ای انس��انی منتق��ل 
می ش��ود و بقي��ه آن مرب��وط به نوع 
س��بك زندگی از قبيل انتخاب همسر 

و زندگی كاری يك شخص است.
به گزارش ف��ارس، نتيجه يك تحقيق 
25 س��اله كه بر روی 60 هزار آلمانی 
انجام ش��د نش��ان می دهد كه شادی 
با توجه ب��ه تصميم ه��ای مربوط به 
سبك زندگی انس��ان از قبيل انتخاب 
همسر، شغل و مذهب تعيين می شود. 
 ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری ش��ينهوا، 
»ب��روس هدی« مس��ئول تحقيقات و 
اس��تاديار دانش��گاه ملبورن اس��تراليا 
گفت: شادی بلند مدت در درجه اول 
بستگی به شخصيت و خصوصيت ها 
اخاقی انس��ان دارد. وی با اش��اره به 
اينك��ه تنه��ا 50 درصد از ش��ادی از 

طريق ژن های انسانی منتقل می شود، 
افزود: ش��ادی فقط مربوط به وراثت 
و ژن نيس��ت و بقيه آن مربوط به نوع 
سبك زندگی از قبيل انتخاب همسر و 

زندگی كاری يك شخص است. 
اين تحقيق ها ك��ه نتايج آن در مجله 
»آكادمی ملی عل��وم امريكا« به چاپ 
خواهد رس��يد، بر اساس مطالعه های 
انجم��ن علم��ی اقتص��ادی آلمان كه 
تعدادی از آنها دانش��مندان استراليايی 
هس��تند، ص��ورت گرفته اس��ت. اين 
نتيجه ها از تجزيه و تحليل پاسخ های 
نمونه آماری افراد 16 ساله و باالتر و 
به طور ساليانه از سال 1984 تا 2008 

گرفته شده است. 
اين يافته ها نش��ان می دهد كه ش��ادی 
افراد دارای همس��ر عصب��ی به ميزان 
قاب��ل توجه��ی كمت��ر از اف��رادی با 

همسران با ثبات و عاطفی است. 

برگزاری  ف��ارس،   گ��زارش  به 
مراسم و جش��ن های مختلف و 
پرجمعي��ت در بخش های مختلفی از 
ديوار ب��زرگ چين كه همراه با پخش 
زباله و صدمه و خسارت وارد آوردن 
ب��ر اين بن��ای باس��تانی اس��ت، تنها 
گوش��ه ای از تهديدهاي��ی را ش��امل 
می شوند كه همه روزه ماندگاری اين 
اثر تاريخ��ی را به خظر می اندازند. به 
گفته يكی از نگهبانان بازنشسته ديوار 
بزرگ چين، در ميان سنگ های ديوار 
چين ميخ هايی كلفت يافت می شد كه 
مخصوص چادرهايی بود كه توس��ط 
ق��رار  اس��تفاده  م��ورد  گردش��گران 
می گرفتند. ويليام ليندسی، يك محقق 
بريتانيايی كه نزدي��ك به ربع قرن در 
موضوع حفاظ��ت از دي��وار فعاليت 
می كرده معتقد اس��ت : اج��ازه چادر 
زدن گردشگران در كنار ديوار بزرگ 
 بايد به سادگی »غير قابل قبول«  شود. 
وی افزود: درحال حاضر بيش از يك 
چه��ارم دي��وار بزرگ به ط��ور كامل 
ناپديد شده و باقيمانده آن نيز درحال 
فروپاشی است. يادگاری ها بسياری را 
می ت��وان ب��ه زبان ه��ای انگليس��ی و 

دي��وار  روی س��نگ های  فرانس��وی 
مشاهده كرد. بنايی كه مركز برگزاری 
مس��ابقه های پرش موت��ور و مكانی 
برای فيلمبرداری فيلم های س��ينمايی 
ش��ده اس��ت. اگرچ��ه اق��دام هاي��ی 
همچ��ون تخريب جاي��گاه پاركينگ 
اتومبيل و منع ساخت و ساز تا فاصله 
س��وی  از  ديواره��ا  از  مت��ری   500
مقام های مس��ئول ب��رای حفاظت از 
اين بنا انجام ش��ده، اما باز هم حضور 
و هجوم گسترده گردشگران، همچنان 
خطره��ای خ��ود را در تخري��ب اين 
ك��رده حف��ظ  جهان��ی   مي��راث 

 است.

 انتخاب همس�ر، ش�غل و مذهب از عوامل اصلي 
شادي انسان است

به دليل انبوه جمعيت گردشگران
ديوار بزرگ چين در حال ويراني است

جامعه

 احداث ايستگاه مترو در پارك 
سوار ميدان امام

معاون عمراني شهرداري اصفهان از بهره برداري پايانه 
درون ش��هري يا پارك س��وار مجلسي تا سه ماه ديگر 
خبر داد و اعام كرد: مس��افت پارك س��وار مجلسي 
دو هزار و 500 مترمربع مي باش��د ك��ه در اين پايانه 
پيش بيني احداث ايس��تگاه هاي اتوبوس و مترو شده 

است.

ثب�ت نام مدرس�ه ه�اي قرآن 
آغاز شد

كارش��ناس قرآن و عترت اداره كل آموزش و پرورش 
استان اعام كرد:  ثبت نام مدرسه هاي قرآن در سراسر 

استان آغاز شده است.

ساالنه در اصفهان حداقل 200 
اتوبوس جديد نياز است

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني اصفهان و حومه 
گف��ت: تنها براي حفظ وضعيت موجود، س��االنه بايد 
حداق��ل 200 دس��تگاه اتوبوس جدي��د وارد ناوگان 

شود.

1300 اث�ر از روزنامه نگاران 
غي�ر حرف�ه ای در جش�نواره 

مطبوعات اصفهان
دبير خان��ه مطبوع��ات و خبرنگاران اس��تان اصفهان 
گف��ت: امس��ال ه��زار و 352 اث��ر در هش��ت بخش 
ب��ه دبيرخانه برگزاری هش��تمين نمايش��گاه روزنامه 
 ن��گاران غي��ر حرف��ه ای از سراس��ر كش��ور ارس��ال 

شد.
به گزارش مهر در اصفهان، منصور گلناری در حاشيه 
پنجمي��ن نمايش��گاه مطبوع��ات و خبرگزاری ه��ای 
اس��تان اصفهان و هش��تمين هماي��ش روزنامه نگاران 
غيرحرفه ای سراس��ر كش��ور با بيان اينك��ه برگزاری 
همزم��ان نمايش��گاه حرف��ه ای ها و غي��ر حرفه ای ها 
در كن��ار هم بازتاب ه��ای مثبتی را به دنبال داش��ت، 
اظهاركرد: حض��ور روزنامه نگاران غير حرفه ای باعث 
 جذاب تر شدن جش��نواره مطبوعات اس��تان اصفهان 
شد. وی افزود: امسال هزار و 350 اثر در هشت بخش 
س��رمقاله، وباگ، كتاب، عكس، كاريكاتور، گزارش، 
مصاحب��ه و طن��ز از ح��دود 625 ش��ركت كنن��ده به 
 دبيرخانه ارسال و در قالب 80 غرفه به نمايش گذاشته 

شد. 
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س��ردار كريم نصر، )عضو ش��ورای اسامی شهر اصفهان( 
خطاب به خبرن��گاران گفت: نگاه يك خبرنگار نبايد فقط 
به سمتی باشد كه مسئوالن و نظرهای آن ها را مورد توجه 
قرار دهد. به گزارش ايمنا، سردار كريم نصر، طی بازديدی از 
غرفه ايمنا در پنجمين جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های 
داخلی استان اصفهان، به استقبال پرشورتر مردم و مسئوالن 
از اين نمايشگاه اش��اره كرد و اظهار داشت: انتظار می رود 
كه هر س��ال بيشتر از س��ال قبل با شلوغی نمايشگاه رو به 
رو ش��ويم. عضو شورای اس��امی شهر اصفهان، سه عامل 
تبليغ های شهری، همكاری صدا و سيما و تنوع و نوآوری 
در اجرای برنامه ها توس��ط برگزار كنندگان را در پر رونق 
كردن نمايشگاه مهم دانست و خاطرنشان كرد: اگر نمايشگاه 
مطبوعات را از حالت كليش��ه ای خارج نماييم و به سمت 
بحث های محتوايی و مخاطب س��نجی ببري��م، خواهيم 
توانست برنامه های خود را به خوبی معرفی كنيم.وی با بيان 
اين مطلب كه امروز اصحاب رسانه گزارش عملكرد يكساله 
خود را ارائه می دهند، اعام كرد: مهمترين وظيفه مطبوعات 
و خبرنگاران در حوزه فعاليتی شان توجه به نيازهای مردم و 
رساندن نظرهای آنها به گوش مسئوالن است. عضو شورای 
 اس��امی شهر اصفهان با اش��اره به اين موضوع كه اين هنر 
رسانه هاست كه بتوانند مردم را به نمايشگاه آورده و به معرفی 
خود بپردازند، بيان داش��ت: تفاوت محسوسی را امسال در 
نمايشگاه مطبوعات شاهد هستيم كه نسبت به سال گذشته 
ملموس تر اس��ت اما هنوز برای رسيدن به نقطه ايده آل و 
مطلوب فاصله داريم. وی ادامه داد: نگاه مطبوعات به ش��هر 
بايد به گونه ای باشد كه همه حوزه ها و مشكل هايشان را 
پوشش دهد اما برای رفع نيازهای اساسی مردم بايد در بحث 
مديريت شهری قوی تر عمل نماييم. كريم نصر تأكيد كرد: 
بايد به گونه ای برای جوانان و نوجوانان برنامه ريزی كرد كه 
با گذشتگان و ارزش های خود همراه شده و آن ها را چراغ 
راه خود بنمايند. وی برگزاری نمايش��گاه هشت سال دفاع 
مقدس، هشت سال جهاد خدمت رسانی را در همين راستا 
دانس��ت و گفت: يكی از كارهای مهم مسئوالن، اين است 
كه فعاليت های خود را به مردم معرفی و باعث عاقمندی 
جوانان و نوجوانان كش��ور به ارزش ها و آينده شان گردند. 
سردار نصر به فتنه های دشمنان در طول سال های اخير اشاره 
كرد و افزود: در امر اطاع رسانی بايد آگاهی مردم را در برابر 
امواج ويرانگر دشمنان در رابطه با جمهوری اسامی ايران باال 
برد. عضو شورای اسامی شهر اصفهان اعام كرد: اصحاب 
رس��انه به عنوان افس��ران فرهنگی بايد وارد ميدان مبارزه با 

دشمنان جمهوری اسامی ايران گردند. 

روی میز

شهر من

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:
اصفهان برای توزيع سهم عوارض خود، نیاز به قیم ندارد

روزنامه نگاران غیرحرفه اي عنوان كردند:
بازديد مسئوالن استان از غرفه روزنامه نگاران غيرحرفه اي كمرنگ بود

در چهارمحال و بختیاري: 
پرداخت بيش از 50 ميليارد و 815 ميليون ريال تسهيالت؛ در شهرهاي باالي 25 هزار نفر جمعيت 

رئيس ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان گف��ت: اين 
كانش��هر برای توزيع س��هم عوارض خ��ود، نياز به 
قيم ندارد. بنابراين الزم اس��ت عوارض هرش��هری به 
 همان ش��هر تخصيص يابد تا بحث ه��ای مربوط به 

حق الناس و مسائل شرعی رعايت شود. 
به گزارش ايمنا، مهندس عباس حاج رس��وليها با بيان 
اين مطلب اظهار داش��ت: با وجود اينكه 12 س��ال از 

عمر شورای شهر می گذرد اما دولت همچنان رويكرد 
مشاركت زدايی خود را حفظ كرده اين در حالی است 
كه  عمر نظام مديريت شهری در ورود شوراها به حوزه 
مديريت شهری، اين امكان را ايجاد كرده است تا بتوانيم 
ساختار مالی شهرداری ها را با همكاری دولت با نظم 
جديد انطب��اق دهيم. وی با تأكيد بر اينكه بحث های 
درآمدی و هزينه ای شهرها با مسئوليت مديريت شهرها 

و س��رراس آن با نظارت شورای اسامی شهرها انجام 
شود اذعان داشت: الزم است با توجه به قانون اساسی و 
توصيه های امام راحل اين مهم تحقق شود. وی با اشاره 
به ايجاد منابع درآمدی پايدار در ش��هرها ادامه داد: در 
حال حاضر عوارض ارزش افزوده هر شهر ی مشخص 
نيست چگونه به همان شهر اختصاص می يابد بنابراين 
الزم است اين عوارض از جمله ارزش افزوده و سوخت 

در همان شهر هزينه شود. رئيس شورای اسامی شهر 
اصفهان خاطرنشان كرد: تخصيص عوارض هر شهر به 
همان منطقه در شورای عالی استان ها بررسی و جهت 
عملياتی شدن آن پيگيری خواهد شد. وی تأكيد كرد: 
مديريت واحد ش��هری بر اساس برنامه سوم و چهارم 
مسأله مهمی است كه بايد تا پايان سال 90 اجرايی شود 

تا بسياری از مشكل های شهر ها رفع گردد.

الدن سلطانی  
به نظر بيش��تر روزنامه نگاران غيرحرفه ای مسئوالن استان 
از غرفه ه��ای مربوط ب��ه اين بخش بازديد گس��ترده ای 

نداشتند.
وقتی از سالن ميرداماد كه محل برپايی نمايشگاه مطبوعات 
)بخش حرفه ای( وارد سالن شيخ بهايی كه محل برگزاری 
جش��نواره روزنامه ن��گاران غيرحرفه ای بود وارد ش��دم 
احس��اس آرام��ش خاصی نمودم چرا كه بيش��تر دس��ت 
اندركاران اين روزنامه ها را دانشجويان تشكيل می دادند. 
دانش��جويانی كه بی س��ر و صدا و به دور از جنجال ها و 
رقابت های ناس��الم به نوش��تن واقعيت ها و مشكل های 
فرهنگی ش��هر خود مشغول بودند. به دنبال اين نبودند كه 
رپرت��اژ بگيرند و نمی گفتند آقای فانی بابت گزارش نيم 
صفح��ه ای يا وي��ژه نامه چقدر پول می ده��ی بلكه اصل 
موض��وع را انعكاس می دادند به س��راغ چند نمونه از اين 

نشريه ها رفتيم و باب گفتگو را گشوديم:
راهنمای گردشگری شهرستان سبزوار

 نمايش��گاه بس��يار خس��ته كنن��ده اس��ت ب��ه نظ��ر م��ا 
غيرحرفه ای ها در حاش��يه بودند. انتظار داشتيم مسئوالن 
از اين غرفه ها بازديد گس��ترده ای داش��ته باشند و با آنها 
گفتگو و نشس��ت داشته باشيم. اما اينگونه نبود و بازديدها 

فقط به همان روز افتتاحيه خاصه می شد.
به نظر خبرنگار اين نش��ريه فرهنگی، هر كسی در زندگی 
ي��ك خبرن��گار اس��ت و با يك دي��د زيركانه ب��ه اطراف 

می نگرد.
نشريه علمی- فرهنگی صدا ساينس:

اس��تقبال مردم بس��يار خوب بود اما مس��ئوالن اس��تقبال 
پرش��وری نداشتند. ما براساس تجربه و ابتكار عمل به اين 
جش��نواره آمديم. مش��كل های چندانی نداشتيم. امكانات 
خ��وب بود تنها از نظر اس��كان در روز اول كمی مش��كل 
داش��تيم و دير اس��كان يافتيم حتی غرف��ه را هم دير به ما 

تحويل دادند.
نشريه انديشه سبز

اين نش��ريه در شهرستان خوی چاپ می شود. يك نشريه 
دانشجويی اس��ت. به نظر من روزنامه نگاران غيرحرفه ای 
از حرف��ه ای ها بهتر عمل می كنن��د چرا كه واقعيت ها را 
بهتر انع��كاس می دهند ولی آنچه كه از غرفه حرفه ای ها 
پيداس��ت اين است كه آنها بيشتر به دنبال تبليغ ها و آگهی 
گرفتن هس��تند. به نظر كار خبرن��گاری بايد در كنار حرفه 
اصلی فرد دنبال ش��ود تا دغدغه های مالی مانع پيش��رفت 
نشريات و انعكاس واقعی مطالب گردد. گفتنی است: بيشتر 
روزنامه نگاران غيرحرفه ای معتقد بودند كه كار خبری را 
در كنار ش��غل اصلی خود ادامه دهند به نظر آنها اگر فردی 
بخواهد از راه دريافت خبر به س��ود مالی برسد ديگر نمی 
تواند رسالت واقعی خبری خود را انجام دهد. اين روزنامه 
نگاران در كل از خدمت هايی كه برايش��ان فراهم شده در 

راستای برگزاری اين جشنواره بسيار راضی بودند.

رئيس سازمان مسكن و شهرسازی چهارمحال و بختياری 
گف��ت: تاكنون به ش��ش هزار و 873 نفر برای تس��هيات 
آماده س��ازی طرح مس��كن مهر، 50 ميليارد و 815 ميليون 

ريال تسهيات پرداخت شده است. 
به گ��زارش م��وج، »عل��ی ابراهيم��ی« به معرف��ی هفت 
ه��زار و 947 نف��ر ب��رای درياف��ت تس��هيات س��اخت 
واحدهای مس��كونی ب��ه بانك های عامل اش��اره و تأكيد 
ك��رد: از اي��ن تع��داد به س��ه ه��زار و 551 واح��د، مبلغ 
 234 ميلي��ارد و 995 ميلي��ون ري��ال تس��هيات پرداخت 

شده است. 
وی س��هميه مس��كن مه��ر چهارمح��ال و بختي��اری را 

11ه��زار واح��د دانس��ت و اف��زود: از اين تعداد هش��ت 
ه��زار و 800 واح��د در ش��هرهای ب��االی 25 ه��زار نفر 
 جمعي��ت و بقيه در ش��هرهای زير 25 ه��زار نفر احداث 

می شود. 
ابراهيمی به صدور پروانه س��اخت برای پنج هزار و 567 
واحد و اتمام فونداس��يون هفت هزار و 628 واحد مسكن 
مهر در ش��هرهای ب��االی 25 هزار نفر جمعيت اش��اره و 
تصريح كرد: س��ه ه��زار و551 نفر از متقاضيان س��اخت 
مس��كن قس��ط نخس��ت، دو هزار و 691 نفر قسط دوم و 
816 نفر قس��ط مرحله س��وم وام س��اخت مسكن خود را 

دريافت كرده اند. 

رئي��س س��ازمان مس��كن و شهرس��ازی چهارمح��ال و 
بختياری گفت: از مجموع واحدهای در دس��ت س��اخت 
س��ه ه��زار و 130 واح��د در مرحل��ه اس��كلت، دو هزار 
و 747 واح��د در مرحل��ه س��فت كاری، ه��زار و 120 
 واح��د اتمام س��قف و 317 واحد در مرحل��ه نازك كاری 

قرار دارند. 
كيفي��ت  و  كمي��ت  چگونگ��ی  و  كار  در  كاس��تی  وی 
بي��ان و  قب��ول  غيرقاب��ل  را  مه��ر  طرح ه��ای مس��كن 
خاطرنش��ان كرد: مش��كل بانك ها به طور كامل حل شده 
 و هي��چ گونه محدوديتی برای پرداخت تس��هيات وجود 

ندارد.

شهرستان

 اصحاب رسانه نیازهای مردم را 
فراموش نكنند

سردار كريم نصر: 
نگاه خبرنگاران نبايد فقط 

به سمت مسئوالن باشد

اخبار شهرستانها

امام جمعه نايین:
جرم هاي نايين 1/3 درصد كل جرم هاي استان اصفهان است

در شهرستان شهرضا
احساس ناامني براي عبور قاچاقچيان مواد مخدر

در چهارمحال و بختیاري
 افتتاح پروژه هاي عمراني پليس 

برگزاري گردهمايي بزرگ رزمندگان 
دفاع مقدس درشهرضا

 اقتدار ايران اسالمي 
در سايه واليت فقيه است

 پيشرفت 60 درصدي 
 طرح بزرگ آبرساني به ناغان 

زاينده رود 
س��رهنگ پاس��دار »محمدرض��ا رمضانی« 
انتظام��ی  فرمانده��ی  اجتماع��ی   مع��اون 
ب��ا  گفتگ��و  در  بختي��اری  و   چهارمح��ال 
از  روز  چهارمي��ن  در  گف��ت:   خبرن��گاران 
 هفته ناجا به منظور رفاه حال هم استانی های محترم، 
رانندگ��ی  و  راهنماي��ی  پلي��س  جدي��د   س��اختمان 
مترمرب��ع   1000 مس��احت  ب��ه  بختي��اری  و  چهارمح��ال 
و ميلي��ارد   8 ب��ر  بال��غ  اعتب��ار  ب��ا  و  طبق��ه  دو   در 
خان��ه  و  آزاد  دانش��گاه  حدفاص��ل  در  ري��ال  ميلي��ون   300  
 معل��م ش��هركرد افتت��اح و آم��اده س��رويس ده��ی ب��ه عم��وم مردم 

شد. 
 وی اف��زود: در همي��ن روز و ب��ا حض��ور مس��ئوالن، يك��ی ديگر از 
 پروژه ه��ای عمران��ی پليس ك��ه س��الن اجتماعات س��تاد فرماندهی 
ب��رداری  به����ره  آم�����اده  و  افتت����اح  ني��ز  ب�����ود   انتظام��ی 

گرديد. 
ايش��ان در پاي��ان ادامه داد: اين پروژه در يك طبق��ه و با 600 مترمربع 
 زيربن��ا و با اعتباری بالغ بر 5 ميليارد و 50 ميليون ريال احداث ش��ده 

است.

 زاينده رود 
به منظور تجليل از دالورمردی ها و حماسه 
آفرينی های رزمندگان اسام در دوران دفاع مقدس، 
گردهمايی بزرگ يادگاران دفاع مقدس در شهرضا 

برگزارگرديد. 
اين مراس��م باشكوه و روحانی كه در محل پادگان 
گروه دهم پدافند هوايی بقيه ا... با حضور سردار ملكی جانشين فرماندهی 
سپاه صاحب الزمان )عج(، فرمانده سرافراز جانباز دالور سرتيپ پاسدار كريم 
نصر اصفهانی، امامان جمعه شهرضا، دهاقان، فرماندار شهرضا و جمعی از 

جانبازان و دالوران و يادگاران دوران دفاع مقدس برگزارگرديد. 
در اين مراس��م س��ردار جانباز كريم نصر اصفهانی طی سخنانی با يادآوری 
 خاط��ره جبهه ه��ا و تجلي��ل از رش��ادت های فرمانده��ان ش��هيد مانند: 
حاج همت ها، ردانی پورها، باكری ها و شاهمرادی ها گفت: ما هيچوقت 
س��ختی های دوران دفاع مقدس را از ياد نخواهي��م برد كه در زير بمباران 
دشمن با آن س��اح های مرگبار رزمندگان خم به ابرو نياوردند و در برابر 
تجاوز دشمن ايستادند و بر اثر آن رشادتها اآلن به لطف خداوند در جايگاهی 
قرار گرفته ايم كه امروزه رياست جمهور ما با قدرت به قلب دشمن می رود 
و آنج��ا از ارزش های ما دفاع می كندكه بی ش��ك مانن��د دوران جبهه و 

شب های عمليات، عنايت خداوند متعال با ايشان بود. 

 زاينده رود 
 جانش��ين نمايندگ��ی ول��ی فقيه در س��پاه 
قمر بنی هاشم، محوريت اصلی انقاب اسامی را 
واليت فقيه دانست و اضافه كرد: امروز سربلندی 
واليت فقيه و رهبری انقاب حاصل شده است. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران بسيج استان چهارمحال 
و بختياری، حجت االسام كريم سرافراز در جمع 
بس��يجيان عضور گردان های عشايری استان، اظهار داشت: پيروزی ما در 
جنگ تحميلی ممكن نبود مگر با فداكاری  و رش��ادت جوانان كه با نثار 
خون خود نهال تازه به بار نشس��ته انقاب را آبي��اری كردند. وی افزود: 
ترس دشمنان اسام نيز از همين ايمان، غيرت و شجاعت جوانان است و 
بزرگترين وظيفه ما نيز پيروی از راه شهيدان و زنده  نگه داشتن ياد و خاطره 
اين بزرگواران اس��ت. وی  با اشاره به رهنمودهای ارزشمند امام راحل و 
مقام معظم رهبری در عرصه های مختلف تصريح كرد: امام خمينی)ره( و 
ولی امر مسلمين جهان با رهبری های پيامبرگونه خويش به جهانيان اثبات 
كرد كه با اعتقاد و ايمان می توان دش��منان را شكست داد. حجت االسام 
س��رافراز صبر و استقامت رزمندگان اسام را مثال زدنی توصيف و اضافه 
كرد: صبر و اس��تقامت رزمندگان اسام در مقابل دشمن بعثی باعث خلق 

شگفتی بسياری در جبهه ها می شد. 

 زاينده رود 
ب��ا اجرای 6200 متر ش��بكه انتقال آب از 
چشمه دهنو به مخزن آب ش��هر ناغان از توابع 
استان چهارمحال و بختياری، پيشرفت فيزيكی 

اين طرح مهم به 60 درصد رسيد. 
»حشمت اله هاشمی« مديرعامل شركت آب و 
فاض��اب چهارمحال و بختياری گفت: اي��ن طرح يكی از پروژه های 
مه��م در دس��ت اجرا اس��ت كه عملي��ات اجرايی آن دهه فجر س��ال 
 گذش��ته آغاز ش��د و تاش داريم هر چه س��ريع ت��ر آن را وارد مدار 
بهره برداری قرار دهيم. هاشمی افزود: برای اين طرح تاكنون 10 ميليارد 
 ري��ال هزينه ش��ده و تكميل كامل آن به 10 ميلي��ارد ريال اعتبار ديگر 

نياز دارد. 
وی گفت: با بهره برداری از اين طرح 1700 مش��ترك در قالب 5200 
نفر جمعيت ش��هر ناغان در افق درازمدت از آب آشاميدنی مطلوب و 

گوارا بهره مند می شوند. 
هاش��می در پاس��خ اين س��ئوال كه به طور دقيق اين طرح چه زمانی 
ب��ه بهره ب��رداری می رس��د، گف��ت: در صورت تحق��ق و تخصيص 
 اعتب��ار م��ورد نياز، اي��ن طرح در بهار س��ال آين��ده به به��ره برداری 

خواهد رسيد.

چهار محال و بختياريشهركردشهركرداصفهان

زاينده رود  
ام��ام جمعه نايين گفت: جرم های شهرس��تان نايين 1/3 درصد كل 
جرم های استان اصفهان است. به گزارش فارس از نايين، حجت االسام و 
المسلمين »محمود ميرزابيگی« در ديدار كسبه، بازاريان و اصناف با نيروی 
انتظامی اظهار داشت: در شرع مقدس اسام كسب و كار و هر فعاليتی كه 
ضرری را متوجه جامعه نكند، مطلوب است و دارای اجر، ثواب و پاداش 
دنيوی و اخروی به ش��مار می آيد. وی ادامه داد: كس��ب و كار نيز در كنار 
برق��راری امنيت رونق می يابد و وجود امني��ت برای همه يك ضرورت و 
مهم ترين موضوع در يك جامعه اس��ت. امام جمعه نايين خاطرنشان كرد: 
در حال حاضر می بينيم كه همين امنيت در بسياری از كشورها كه خود را 
مهد تمدن می دانند وجود ندارد و چه قتل ها و غارت هايی در اين كشورها 
صورت می گيرد و حتی در برخی از اين كش��ورها يك زن حتی نمی تواند 
از س��اعت 10 ش��ب به بعد در خيابان ها تردد كن��د. وی تصريح كرد: در 
راس��تای برقراری امنيت بايد بازاريان و نيروی انتظامی با هم تعامل خوب 
و صميمانه ای داش��ته باش��ند و بدانند كه هر دو قشر برای خدمت به مردم 
و رفاه بيش��تر آنان تاش می كنند و هر دو مكمل يكديگرند و در اين راه 
بايد مش��كل های يكديگر را مرتفع س��ازند. ميرزابيگی افزود: خوشبختانه 
نايين يكی از بهترين ش��هرها در زمين��ه تأمين امنيت بوده و اگر حادثه هم 
رخ داده به سرعت با عوامل آن برخورد شده و بيشتر تخلف ها هم توسط 
افراد غيربومی صورت گرفته اس��ت. امام جمعه نايين ادامه داد: در مقابل، 
مطالبه كس��به از نيروی انتظامی، تأمي��ن امنيت، جلوگيری از قاچاق كاال و 
برخورد با فروشندگان غيرمجاز است. فرمانده انتظامی شهرستان نايين در 
ادامه اين جلسه اظهار داشت: برخی قانون و مقررات برای زندگی بشر در 

قالب دين عرضه شده كه همين دين خط قرمز ما در جامعه اسامی است. 
محمدعلی يوس��يليانی ادامه داد: در اين راه، شيطان تمام تاش خود را به 
منظور از بين بردن دين و آبروی انسان ها می كند كه با از بين رفتن اين دو 
چيز امنيت نيز در جامعه از بين خواهد رفت. وی با اش��اره به قرار گرفتن 
نايين در چهارراه مواصاتی كش��ور افزود: جرم های شهرستان نايين 1/6 
درصد كل جرم های اس��تان اصفهان اس��ت كه با توجه به اين كه نايين در 
محور ترانزيتی قاچاق مواد مخدر، كاال و انس��ان قرار دارد درصد بس��يار 
پايينی نس��بت به كل جرم ها است ولی در شهر فرهنگ و هنر انجام حتی 
يك سرقت هم زياد است و تأمين امنيت نياز به تاش شبانه روزی عزيزان 

نيروی انتظامی دارد. 

مردم ما شايس��تگی آن را دارند كه امنيت بسيار مطلوبی برايشان ايجاد شود 
و اين امنيت در گرو همكاری مردم و س��اير ارگان ها و نهادهای ذيربط با 

نيروی انتظامی است. 
س��رهنگ خس��رو احمدی فرماندهی نيروی انتظامی شهرس��تان ش��هرضا 
ط��ی يك نشس��ت خب��ری با خبرن��گاران اعام داش��ت: ني��روی انتظامی 
شهرس��تان با بكارگيری كليه امكانات و پرس��نل به صورت ش��بانه روزی 
ت��اش می كن��د ت��ا در خدمت م��ردم خوب و متدين شهرس��تان باش��د 
و م��ردم مطمئن باش��ند لحظ��ه ای غفل��ت نخواهيم كرد و در اين راس��تا 
 نيروی انتظامی اس��اس كار خودش را بر همكاری مردم با پليس گذاش��ته 

است. 
ما تاش می كنيم مردم و مس��ئوالن را با خود هم��راه كنيم و حمايت آنها 
ضريب امنيت جامعه را از آن چيزی كه هست باالتر می برد مردم ما شايسته 
 هس��تند و شايس��تگی آن را دارند كه امنيت بس��يار مطلوبی برايشان ايجاد 

شود. 
در اين نشس��ت فرماندهی نيروی انتظامی شهرس��تان ش��هرضا به تش��ريح 
اقدام های نيروی انتظامی شهرس��تان در ش��ش ماهه نخس��ت سال جاری 
پرداخت و گفت: در ش��ش ماهه اول امس��ال در گلوگاه ايس��ت و بازرسی 
ش��هيد امامی كه گذرگاه اصلی جنوب به مركز و در ادامه ش��مال كش��ور 
اس��ت و حساس��يت خاصی به اين شهرس��تان داده اقدام ه��ای خوبی در 
جهت امنيت شهرس��تان و اس��تان انجام گرفته اس��ت كه در اين راس��تا در 
بح��ث م��واد مخدر بيش از 3 تن كش��فيات داش��ته ايم و توانس��ته ايم از 

 توزي��ع 3 تن مواد مخدر در شهرس��تان، اس��تان و حتی كش��ور جلوگيری 
كنيم. 

6 از  بي��ش  را  شهرس��تان  اي��ن  در  كاال  قاچ��اق  كش��فيات  ارزش   وی 
  ميلي��ارد توم��ان اع��ام ك��رد و اف��زود: دو براب��ر همين مبلغ ه��م برای 
حام��ان كاالی قاچ��اق جريم��ه در نظ��ر گرفت��ه می ش��ود و در مجموع 
 می تواني��م بگوييم كه حدود 20 ميليارد توم��ان ارزش اين اقدام هايی بود
امام��ی  انتظام��ی درگل��وگاه ايس��ت و بازرس��ی ش��هيد  ني��روی    ك��ه 

انجام داده است.
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علم و صنعت
رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان

عدم هماهنگي اقتصادي، بزرگترين مشكل صنعتگران است
رئي��س خان��ه صنع��ت و مع��دن اس��تان اصفهان گف��ت: ع��دم هماهنگی 
اقتصادی، بزرگترين مش��كل يك صنعتگر اس��ت و انتظار م��ی رود در اين 
 راس��تا، هماهنگی ه��ای الزم ب��ه وجود آيد. ب��ه گزارش م��وج از اصفهان، 
عبدالوهاب س��هل آبادی در حاش��يه برگزاری پنجمين جشنواره مطبوعات 
اصفه��ان، با حض��ور در غرفه خبرگ��زاری موج، ضمن بي��ان مطلب فوق، 
اذعان داش��ت: در حال حاضر، مشكل عمده صنعتگران عدم هماهنگی ميان 
مسئوالن است و انتظار می رود با اجرای هدفمند كردن يارانه ها، مشكل اين 
بخش از صنعت مرتفع ش��ود. وی در ادامه س��خنان خود، عدم وصول مالی 
صنعتگران را از ديگر مش��كل های اين عرصه خواند و اظهار داشت: بخش 
عمده اين مشكل در كارخانه هايی است كه با بخش های دولتی كار می كنند. 
 سهل آبادی با اشاره به اينكه استان اصفهان يك استان صنعتی به شمار می رود، 
تصري��ح كرد: اين اس��تان دارای متخصصان فوق العاده و توانمندی اس��ت 
ك��ه در هر عرصه ك��ه اراده كنند، به موفقيت دس��ت خواهند يافت. رئيس 
 خان��ه صنعت و معدن اس��تان اصفهان با اش��اره به تحريم ه��ای اخير ايران 
ش��مار می رود. وی همچنين از مس��ئوالن تقاضا نمود تا در امر س��رمايه در ادامه داد: اين موضوع فرصت مناس��بی برای س��ازندگان كش��ور و استان به 

گردش، صنعتگران را ياری رس��انند تا در نهايت اي��ن امر برای صنعتگران 
به يك فرصت تبديل ش��ود. س��هل آبادی ادامه داد: تا زمانی كه اين مشكل 
مرتفع نش��ود، رقابتی در ميان صنعتگران به وجود نمی آيد. س��هل آبادی در 
ادامه س��خنان خود، اجرای هدفمند كردن يارانه ها را امری ضروری دانست 
و اظهار داش��ت: اجرای اين امر بايد زودتر از اين انجام می ش��د و در جای 
خود امری شايسته به شمار می رود. وی در اين خصوص به كاهش مصرف 
بنزين در كشور اشاره نمود و ادامه داد: نمی توان گفت در حال حاضر توليد 
بنزين در كش��ور باال آمده، بلكه مصرف كم و به جا ش��ده است و با اجرای 
هدفمند س��ازی يارانه ها، به طور قطع در مصرف برق، آب و... نيز موضوع 
اصاح الگوی مصرف لحاظ می ش��ود. سهل آبادی ادامه داد: در اين عرصه 
بايد صاحبان صنايع و معادن به موقع حركت كنند و در مديريت كارخانه ها 
نيز دقت شود. رئيس خانه صنعت و معدن استان اصفهان خاطرنشان كرد: در 
موض��وع اجرای هدفمند كردن يارانه ها، مردم و صاحبان صنايع نبايد هزينه 
پ��رت برق يا آب را پرداخت كنند و بايد دولت در اين عرصه دقت الزم را 

داشته باشد و از طرف ديگر، صنعتگران هم بايد بهينه مصرف كنند.

هفتمي��ن همايش بين المللی مهندس��ی صنايع، در 
دانشگاه صنعتی اصفهان با حضور اساتيد دانشگاه، 
دانش��جويان، مديران صنايع و كارشناسان آغاز به 

كار كرد. 
ب��ه گزارش ايرنا، اين همايش به مدت دو روز و با 
هدف توس��عه و ترويج مهندسی صنايع در كشور، 
معرفی آخرين دس��تاوردها وتجربه هاي پژوهشی 
و كاربردی در زمينه های مختلف مهندسی صنايع 
و فراهم س��ازی زمينه تبادل اطاعات بين استادان 
دانش��گاه و مديران صنايع و سازمان های اجرايی 
در 18 محور تخصصی برگزار می شود. سرپرست 
دانش��گاه صنعت��ی اصفهان در آيين گش��ايش اين 
همايش گفت:حركت های علمی بسيار خوبی پس 
از انقاب در كشور صورت گرفته كه دستاوردهای 

بسياری را به همراه داشته است. 
»محمداس��ماعيل همدانی گلش��ن« افزود: يكی از عواملی كه كش��ور را در 
مقابل فتنه ها در امان نگه داش��ته، پيش��رفت علمی در حوزه های مختلف 

مانند امنيتی و خودباوری جوانان و پژوهشگران كشور است. 
وی ب��ا تأكيد بر اينكه نبايد در همين نقط��ه توقف كرد، ادامه داد: فتنه های 
منطقه ای در سال های آينده عليه كشور ايران بيشتر خواهد شد و برای حفظ 
اقتدار و امنيت كش��ور الزم است مسير علم و فناوری را با شتاب و سرعت 
بيشتری طی كنيم. همدانی گلشن با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقاب 

در زمين��ه جهاد علمی گف��ت: حركت علمی، 
س��اده و معمولی نيست بلكه يك جهاد است. 
وی از تدوي��ن برنامه اس��تراتژيك دانش��گاه 
صنعت��ی اصفه��ان در راس��تای نقش��ه جامع 
 علمی كش��ور ب��ا افق س��ال 1404 خبر داد و 
اف��زود: در اي��ن برنامه ش��اخص های علم و 
فناوری دانشگاه تدوين شده كه اين يك جهاد 

علمی در دانشگاه صنعتی اصفهان است. 
سرپرست دانش��گاه صنعتی اصفهان، يكی از 
مهمتري��ن اهداف اين برنام��ه را رفع نيازهای 
صنايع كش��ور دانس��ت و تصريح ك��رد: هم 
اكن��ون 630 دانش��جوی مقطع دكت��را در اين 
 دانش��گاه تحصي��ل می كنن��د ك��ه موض��وع 
 پايان نامه های آنها بر اساس تقاضای صنايع كشور 

است. 
دبير هفتمين همايش بين المللی مهندس��ی صنايع نيز در آيين گش��ايش آن 
گفت: اس��تقبال به سمت رشته مهندسی صنايع در كشور زياد است چرا كه 

رشته های مختلف به نحوی با آن مرتبطند. 
»مه��دی بيج��اری« در پاي��ان اف��زود: در دني��ای ام��روز ب��ه جنبه ه��ای 
مديريت��ی اي��ن رش��ته بي��ش از جنب��ه مهندس��ی آن توجه می ش��ود، در 
 حال��ی كه الزم اس��ت فعاالن اين رش��ته با ن��وآوری به توس��عه كاربرد آن 

بپردازند. 

ب��ه گزارش م��وج از 
اصفهان، طی شهريور 
ماه س��ال جاری يك 
ش��ن  بزرگ  مع��دن 
اس��تان  در  ماس��ه  و 
دلي��ل  ب��ه  اصفه��ان 
نامطل��وب  كيفي��ت 
در  نق��ص  و  تولي��د 
شستش��و و عدم دانه 
در  مناس��ب،  بن��دی 
منطقه های  از  يك��ی 
 اطراف اصفهان پلمب 

شد.
4 تولي��د كنن��ده بتن آماده ني��ز كه فاق��د پروانه اس��تاندارد بوده و 
 تولي��د آنه��ا از كيفي��ت بس��يار ن��ازل و نامطلوبی برخ��وردار بود، 
 پلم��ب گردي��د ك��ه بعض��ی از اي��ن واحده��ای تولي��دی، دارای 
تولي��د انبوه ب��وده و درآمد قابل توجهی نيز از مح��ل ارائه بتن فاقد 

كيفيت و پروانه استاندارد حاصل می كردند.
وج��ود  ب��ا  ك��ه  ني��ز  موزايي��ك  كنن��دگان  تولي��د  از  تع��دادی 
ب��رای  آن،  اس��تاندارد  اجب��اری ش��دن  از  ي��ك س��ال  گذش��ت 
 درياف��ت پروان��ه اس��تاندارد مراجع��ه نك��رده بودن��د، ني��ز پلمب 

شدند.

پلمب واحدهاي صنعتي متخلف هفتمين همايش بين المللي مهندسي صنايع در دانشگاه صنعتي اصفهان آغاز شد
در استان اصفهان

اعالم رئیس شركت ملی نفت مالزی با وجود پايان قرارداد:
 عدم انصراف مالزی از سرمايه گذاری 

در بخش نفت و گاز ايران
رئي��س ش��ركت مل��ی نف��ت مال��زی 
)پترون��اس( اع��ام ك��رد: ب��ا وج��ود 
 پاي��ان ق��رارداد اين ش��ركت در منطقه 
پارس جنوبی، تصميمی برای خروج از 
ايران ندارد و كماكان به سرمايه گذاری 
خود در صنايع نف��ت و گاز ايران ادامه 
می دهد. به گزارش ايرنا، »شمس االزهر 
عباس« رئيس ش��ركت پتروناس مالزی 
ب��ا اعام اين مطلب، افزود: در اين برهه 
 از زم��ان، فرصت های مناس��بی برای 

سرمايه گذاری در ايران وجود دارد. رئيس پتروناس در ادامه خاطرنشان كرد: با توجه به 
ظرفيت های موجود به نظر نمی رسد كه در حال حاضر خروج از ايران تصميم درستی 
باشد. وی كه در پاسخ سئوال خبرنگاران مبنی بر اينكه »آيا شركت پتروناس برای دور 
شدن از تحريم های امريكا از طرح های ايران خارج خواهد شد« سخن می گفت، تأكيد 
كرد: قصد خروج از ايران و صرف نظر از سرمايه گذاری در طرح های نفت و گاز ايران 
را نداريم. االزهر عباس در عين حال افزود: به هر حال ما قصد نداريم تا سهم شركت 

ژاپنی استخراج نفت »اينپكس« را در منطقه عظيم نفتی آزادگان ايران در اختيار بگيريم.

با وجود بحران جهانی 
رشد 20 درصدی صادرات محصوالت 

صنعتی ايران 
وزير صنايع و معادن گفت: در چهار سال گذشته صادرات ايران در بخش محصوالت 
صنعتی رش��د س��ه تا چهار برابری را تجربه كرده و در دوران بحران جهانی افزون بر 
20 درصد رشد داشته است. »علی اكبر محرابيان«  در مراسم گشايش دهمين نمايشگاه 
صنعت تهران كه با حضور رئيس جمهوری،  وزير بازرگانی،  جمعی ديگر از وزرا و مقام 
هاي كشور برگزار شد، هدف گذاری رئيس جمهوری برای افزايش صادرات صنعتی 
به 60 ميليارد دالر در چند سال آينده را مورد توجه قرار داد و ابراز اميدواری كرد تا اين 

اهداف به زودی محقق شود. 
ب��ه گزارش ايرنا، وی افزود:  امروزه محور اصلی رش��د اقتصادی يك كش��ور بخش 
صنعت بوده و رشد سرمايه گذاری های اين بخش در سال های اخير بی نظير بوده است. 
 وزير صنايع و معادن رش��د س��رمايه گذاری در سال های اخير را چشمگير ذكر كرد و 
ادامه داد: بخش صنعت بيشترين رشد مصرف انرژی در چهار سال اخير را داشته كه 
نشان دهنده تقاضای روز افزون صنايع به انرژی بيشتر است. به اعتقاد محرابيان،  با توجه 
به اينكه به زودی طرح هدفمندس��ازی اجرا می شود با عملياتی شدن آن بهتر می توان 
 در خدمت توليد و صنعت بود. وزير صنايع و معادن تصريح كرد  در بخش صنعت به 
هر ميزان انرژی مصرف شود به همان نسبت به توليد اضافه خواهد شد. محرابيان سپس 
با بيان اينكه در فناوری و توليد صنعتی، صنعت كمترين وابس��تگی را دارد،  گفت:  از 
مشاركت تمام كشورهای جهان كه مايل به فعاليت با جمهوری اسامی ايران هستند،  
استقبال می كنيم با در نظر گرفتن اين موضوع كه در قالب يك توازن و توجه به منافع 
ملی طرفين باشد. »محرابيان« رشد تقاضای واحدهای صنعتی برای شركت در نمايشگاه 
صنعت در سال جاری را مورد توجه قرار داد و افزود: طبيعی است كه با توجه به رشد 
بخش صنعت و معدن در سال های گذشته، تقاضا برای شركت در نمايشگاه نيز بيشتر 
شود. وزير صنايع و معادن در پايان از حمايت های ويژه رئيس جمهوری، هيأت دولت 

و  مجلس شورای اسامی از بخش صنعت و معدن تقدير كرد.

فقدان سند مالكیت 
نظر به اينكه خانم ش��هربانو دان��ه كار فرزند حيدر با ارائه دو برگ استش��هاد محلی كه 
هويت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالكيت ششدانگ پاك 
32/1679 واقع در بخش يك ثبتی ش��هرضا گرديده كه ششدانگ پاك مذكور ذيل ثبت 
60454 دفتر 372 صفحه 61 بنام حبيب اله عموهادی ثبت و س��ند صادر گرديده سپس 
بموجب س��ند رسمی شماره 118589-86/4/25 دفتر 4 ش��هرضا به خانم شهربانو دانه 
كار انتقال گرديده كه نامبرده ادعا نموده س��ند مالكيت مذكور مفقود و درخواس��ت سند 
مالكيت المثنی نموده است كه طبق ماده 120 آئين نامه اصاحی قانون ثبت مراتب يك 
نوبت آگهی می ش��ود كه هر كس نس��بت به ملك مورد آگهی معامله ای كرده كه در آن 
اشاره ای نشده و يا مدعی وجود سند مالكيت نزد خود می باشد می بايست ظرف مدت 
ده روز پس از انتشار اين آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
س��ند مالكيت يا سند معامله تس��ليم نمايد. و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا 
در صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثنی 
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تس��ليم خواهد كرد. در صورت ارائه س��ند مالكيت 
يا س��ند معامله صورت مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يك 

نسخه آن به متقاضی المثنی واصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود.
ميرمحمدی- رئيس ثبت اسناد و اماك شهرضا

ابالغ وقت رسیدگی
6/400 كاسه پرونده: 89-396 ح ش 35، وقت رسيدگی: دوشنبه 89/9/1 ساعت 4/30 
بعدازظهر. خواهان: ابراهيم نصيری فرزند اكبر به نش��انی: اصفهان- خ كهندژ- س��ه راه 
رهنان نبش فلكه لوازم قنادی كياس��ت كار، خوانده: زهرا طاهری فرزند فامرز، مجهول 

المكان، خواسته: مطالبه.
خواهان دادخواس��تی تسليم ش��وراهای حل اختاف نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 
35 ش��ورای حل اختاف مستقر در خوراس��گان- انتهای خ مسجدعلی- روبروی مركز 
پيام نور ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده 
به درخواس��ت خواهان و دس��تور ش��ورا و به تجويز م 73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در 
يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاريخ نشر اين آگهی ظرف يك 
ماه به دبيرخانه ش��ورا مراجعه و ضمن اعام نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائ��م را درياف��ت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رس��يدگی حضور بهم رس��اند. 
چنانچه بعداً اباغی به وس��يله آگهی الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز 

 

خواهد بود.
م الف/ 9367                    دبيرخانه شعبه 35 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6/401 در خصوص پرونده كاسه 89-713 خواهان مسعود حبيبی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت بخش��ی از سفته شماره 0460706-88/11/30 مبلغ 
يكصد ميليون ريال بانضمام جبران خس��ارات تأخير تأدي��ه و غيره به طرفيت فخرآفاق 
بش��ارت تقديم نموده است، وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 89/8/19 ساعت 
3/15 عص��ر تعيين گرديده، با توج��ه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در 
خيابان محتش��م كاش��انی جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی اباغ 

شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 8326      مدير دفتر شعبه 20 مجتمع شماره يك شورای حل اختاف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6/402 در خصوص پرونده كاسه 89-714 خواهان مسعود حبيبی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت بخشی از سفته شماره 0460706 سررسيد 88/11/30 
بانضمام جبران خس��ارات تأخير تأديه و غيره به طرفيت فخرآفاق بش��ارت تقديم نموده 
اس��ت، وقت رس��يدگی برای روز چهارشنبه مورخ 89/8/19 س��اعت 3/30 عصر تعيين 
گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب 
بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
 نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی اباغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ

می شود.
م الف/8327       مدير دفتر شعبه 20 مجتمع شماره يك شورای حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6/403 كاس��ه: 89-77 ش 23، وقت رس��يدگی: مورخه 89/8/17 ساعت 4/30 عصر، 
خواهان: عباس اميری با وكالت خانم س��ميه نوع پرس��ت، خوانده: محمد مس��ماريان، 
خواسته: مطالبه وجه يك فقره چك به مبلغ 15/500/000 ريال بانضمام مطلق خسارات 
وارده اع��م از خس��ارات تأخي��ر تأديه و هزينه دادرس��ی و حق الوكال��ه وكيل. خواهان 
دادخواستی تسليم شعبه 23 شورای حل اختاف اصفهان نموده است لذا وقت رسيدگی 
تعيين و به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواس��ت خواهان و دس��تور شعبه 
23 ش��ورای حل اختاف و همچنين به تجويز ماده 73 آيين دادرس��ی مدنی مراتب يك 
نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده از تاريخ نش��ر آخرين 
آگهی ظرف مدت يكماه به دفتر ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران 
مجتمع ش��ماره يك ش��وراهای حل اختاف اصفهان مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر اعام شده نيز حاضر 
ش��ود. چنانچه بعداً اباغی به وس��يله آگهی الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود.
م الف/ 9357         خالويی- دبيرخانه شعبه 23 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان
 

آگهی دادنامه
6/404 ش��ماره پرون��ده: 474/89 ش ح/ 31، ش��ماره دادنام��ه:  726-89/7/6، مرج��ع 
رس��يدگی: حوزه 31 ش��ورای حل اختاف اصفهان، خواهان: حميدرضا داروغه فرزند 
علی اصغر با وكالت عباس��علی شبانی مقيم اصفهان- خ شيخ صدوق جنوبی- ساختمان 
برج- طبقه اول- واحد 1، خوانده: وحيد شايسته فرزند احمد مجهول المكان، خواسته: 
مطالبه، گردش��كار: خواهان دادخواستی بخواس��ته فوق بطرفيت خوانده تقديم داشته كه 
پس از ارجاع به اين ش��ورا و ثبت بكاسه فوق و جری تشريفات قانونی در وقت فوق 
العاده حوزه بتصدی امضاءكنندگان زير تش��كيل اس��ت و با توج��ه به محتويات پرونده 
پس از ش��ور و تبادل نظر ختم رس��يدگی را اعام و بش��رح زير مبادرت به صدور رأی 

می نمايد.
رأی شورا

خواسته خواهان بطرفيت خوانده مطالبه بيست و پنج ميليون ريال وجه چهار فقره چك 
بش��ماره های 955841 الی 955844 به انضمام خسارات دادرسی و حق الوكاله وكيل و 
تأخير تأديه و مطلق خس��ارات می باشد. با توجه به دادخواست تقديمی از سوی وكيل 
خواهان و اظهارات و رأی شورا، فتوكپی مصدق دادنامه شماره 116-89/2/1 صادره در 
پرونده كاسه 86-649 ح/ 2 و 1373-86/12/2 در پرونده مذكور كه خوانده صادركننده 
چكه��ا و خواه��ان ضمانت پرداخت آنها را نموده و هر دو نفر محكوم به پرداخت وجه 
چكها و 450/000 ريال بابت هزينه دادرس��ی و ح��ق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چكها لغايت زمان اجرای حكم براساس شاخص 
بان��ك مركزی بنحو تضامن��ی در حق دارنده چكها، جعفر حاتم��ی گرديده اند،  فتوكپی 
مصدق اليحه به ش��ماره 294 و 891 مورخه 89/2/5 ارائه ش��ده در ش��عبه دوم دادگاه 
عموم��ی حقوقی اصفهان كه حاكی از درياف��ت وجه چكها و حق الوكاله و حق االجراء 
و تأخير تأديه توس��ط جعفر حاتمی از خواهان اين پرونده حميدرضا داروغه می باشد، 
عدم حضور خوانده در ش��ورا جهت دفاع از دعوی مطروحه و ارائه دليل بر برائت ذمه 
خود و محتويات پرونده دعوی محمول بر صحت تلقی و مس��تنداً به مواد 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آيين دادرس��ی مدنی و م��اده 970 قانون مدنی حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ بيس��ت و پنج ميليون ريال وجه چكهای متنازع فيه و چهارصد 
و پنجاه هزار ريال هزينه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت تأخير تأديه 
براس��اس شاخص بانك مركزی از تاريخ سررس��يد چكها تا تاريخ 89/2/5 بعنوان اصل 
خواس��ته و همچنين پرداخت هفتاد و چهار هزار ريال خس��ارت دادرسی و حق الوكاله 
وكيل معاضدتی و خس��ارت تأخير تأديه براساس شاخص بانك مركزی از تاريخ تقديم 
دادخواست )89/4/26( تا تاريخ اجرای حكم نسبت به اصل خواسته )محكوم به( دادنامه 
ف��وق الذكر مربوط به اين پرونده در حق خواه��ان صادر و اعام می گردد رأی صادره 
غيابی و ظرف بيست روز از تاريخ اباغ قابل واخواهی در اين شورا و پس از آن ظرف 

بيست روز قابل تجديدنظر در دادگاه عمومی اصفهان می باشد.
م الف/ 9359            رحيمی- قاضی شعبه 31 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان
 

اخطار اجرايی
6/405 ش��ماره: 88-516 ح ش 19 بموج��ب رأی ش��ماره 350 تاري��خ 89/4/6 حوزه 
19 ش��ورای حل اختاف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه خانم 
پروي��ن نامدارپور نش��انی محل اقامت: مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 

دو ميلي��ون تومان در حق محكوم له آقای مجيد صيرعلی نش��انی محل اقامت: اصفهان،  
س��ه راه سيمين، كوچه ش��هيدان زمانی، پاك 12. به اس��تناد ماده 19 آئين نامه اجرائی 
ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محكوم عليه مكلف 
اس��ت: پس از اباغ اين اخطار اجرايی ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا 
ترتيب��ی برای پرداخ��ت محكوم به و يا انجام تعهد ومف��اد رأی بدهد در غير اينصورت 
 پرون��ده جه��ت اقدام قانونی ب��رای اجرای اح��كام دادگاه يا دادگس��تری محل تحويل 

خواهد شد.
م الف/ 9402                               شعبه 19 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

  
اخطار اجرايی

6/406 شماره: 580/88 بموجب رأی شماره 209 تاريخ 89/2/31 حوزه 29 شورای حل 
اختاف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه آقای حسن خدمتگزار 
خوشدل نشانی محل اقامت: مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ چهل ميليون 
ريال اصل خواس��ته و س��ی هزار ريال هزينه دادرسی- خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ 
سررسيد تا تاريخ وصول. مشخصات محكوم له: آقای احمد ميرزائی نشانی محل اقامت: 
ملك ش��هر خ ش��هيد صادقيان كوچه فردوسی پ 8. به استناد ماده 19 آئين نامه اجرائی 
ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محكوم عليه مكلف 
اس��ت: پس از اباغ اين اخطار اجرايی ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا 
ترتيب��ی برای پرداخ��ت محكوم به و يا انجام تعهد ومف��اد رأی بدهد در غير اينصورت 
پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احكام دادگاه يا دادگستری محل تحويل خواهد 

شد.
م الف/ 9425                               شعبه 29 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

ابالغ رأی
6/407 كاسه پرونده اصاحی: 601/89، كاسه پرونده اصلی: 827/88،  شماره دادنامه: 
594/89، مرجع رس��يدگی: ش��عبه 29 ش��ورای حل اختاف اصفهان، خواهان: محسن 
براتيان، نشانی: خ حسين آباد كوچه شهيد براتيان پاك سوم سمت چپ، خوانده: حميد 
خواجه نشانی: مجهول المكان، خواسته: مطالبه، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده 
و اخذ نظريه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسيدگی با استعانت از خداوند 

متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نمايد:
رأی قاضی شورا

در خص��وص دعوی محس��ن براتي��ان به طرفي��ت حميد خواج��ه به خواس��ته مطالبه 
21/880/000 ريال بابت وجه چهار فقره چك بانضمام مطلق خسارات دادرسی، نظر به 
اينكه تاريخ چكهای صادره به شماره های 978074-78/11/30 و 78/10/30-978073 
و 978079-78/9/30 و 97807-78/8/30 صحيح می باش��د كه در رأی اصلی اش��تباهاً  
س��ال مندرج در تاريخ چكها 87 قيد گرديده اس��ت بدين طريق تاريخ چكها اصاح و 
اعام می گردد و تس��ليم رونوش��ت رأی اصلی بدون رأی اصاحی ممنوع است. رأی 
صادره غيابی و بيست روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاكم عمومی حقوقی اصفهان 

است.
م الف/ 9404      شاه محمدی- قاضی شعبه 29 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

اخطار اجرايی
6/408 ش��ماره: 870/88 ش/ 17 ح بموج��ب رأی ش��ماره 289 تاريخ 89/4/28 حوزه 
17 ش��ورای ح��ل اختاف شهرس��تان اصفه��ان كه قطعيت يافته اس��ت محك��وم عليه 
آق��ای عباس��علی محمدطاهر اصفهانی نش��انی مح��ل اقامت: مجهول الم��كان محكوم 
اس��ت ب��ه: پرداخت مبل��غ هفت ميليون ري��ال بابت اص��ل خواس��ته و چهارصد هزار 
ريال هزينه كارشناس��ی و س��ی هزار ريال هزينه دادرسی. مش��خصات محكوم له: آقای 
س��عيد بهروزپور نش��انی محل اقامت: بلوار دانش��گاه- ايستگاه ش��ماره 3 آتش نشانی. 
ماده 34 قانون ش��وراهای حل اخت��اف: چنانچه محكوم عليه، محك��وم به را پرداخت 
نكن��د و اموال��ی از وی به دس��ت نيايد يا تقاضای ذينفع و دس��تور قاضی مراتب جهت 
 اعم��ال قان��ون نحوه اج��راء،  محكوميت های مالی ب��ه اجراء احكام دادگس��تری اعام 

می شود.
م الف/ 9424                                شعبه 17 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

ابالغ رأی
6/409 كاس��ه پرونده: 928/88، شماره دادنامه: 186-89/2/30، مرجع رسيدگی: شعبه 
29 ش��ورای ح��ل اختاف اصفهان، خواهان: حس��ين وحيدی، خوانده: محس��ن نوری 

كوهانی نشانی: مجهول المكان، خواسته: مطالبه مبلغ بيست ميليون ريال بابت وجه يك 
فقره چك به انضمام مطلق خس��ارات دادرسی، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده 
و اخذ نظريه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعام ختم رس��يدگی با استعانت از 

خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نمايد:
رأی قاضی شورا

در خصوص دادخواست حسين وحيدی به طرفيت محسن نوری كوهانی بخواسته مطالبه 
مبلغ بيس��ت ميليون ريال وجه يك فقره چك به شماره 216800-88/2/15 عهده بانك 
سپه به انضمام خسارات دادرسی و تأخير تأديه با توجه به دادخواست تقديمی و ماحظه 
اصول مستندات دعوی و اينكه خوانده با اباغ قانونی وقت و انتظار كافی در جلسه شورا 
حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ايراد و تكذيبی بعمل نياورده 
و مستندات ابرازی نيز حكايت از اشتغال ذمه خواندگان به خواهان را حكايت می كند. 
علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرسی 
مدن��ی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ بيس��ت ميليون ريال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت سی هزار ريال به 
عنوان خس��ارت دادرسی به پرداخت خس��ارت تأخير و تأديه از تاريخ 88/2/15 لغايت 
زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزی در حق خواهان صادر و اعام 
 می گردد. رأی صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در اين ش��عبه 

خواهد بود.
م الف/ 9436                        قاضی شعبه 29 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان
 

فقدان سند مالكیت
نظر به اينكه آقای عبدالحس��ين ملكيان باارائه دو برگ استش��هادمحلی كه هويت و امضا 
ش��هود رسمًا گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالكيت شش سهم مشاع از سی و دو 
سهم ششدانگ يكدرب باغ شماره هفده واقع درفودان 51 اصلی بخش يك ثبتی شهرضا 
ش��ده كه سندمالكيت شش سهم مش��اع از پاك فوق در صفحه 302 دفتر 45 ذيل ثبت 
ش��ماره 6479 به نام نامبرده ثبت وسند صادر شده اينك عبدالحسين ملكيان درخواست 
صدور س��ند المثنی نسبت به شش سهم مش��اع مالكيت خودازپاك فوق رانموده است 
ل��ذا دراجرای ماده 120آئين نامه اصاحی قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهی می ش��ود 
كه هر كس نس��بت به ملك مورد آگهی معامله ای كرده كه درفوق به آن اشاره ای نشده 
ويا مدعی وجود سند مالكيت نزد خود می باشد می بايست ظرف مدت ده روز پس از 
انتش��ار اين آگهی به ثبت محل مراجعه وادعای خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا 
س��ند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسدويا در صورت اعتراض 
اصل س��ند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثنی را طبق مقررات صادر و به 
متقاضی تسليم خواهد كرد. در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس 
مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظيم ويك نس��خه آن به متقاضی المثنی 

واصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود. 
م الف/ 359                               مير محمدی - رئيس ثبت اسناد واماك شهرضا

فقدان سند مالكیت
نظر به اينكه ورثه امراله فرمانی با ارائه دو برگ استشهاديه محلی كه هويت شهود رسمًا 
گواهی ش��ده وباارائه گواهی حصر وراثت و فرم 19 مالياتی مربوطه مدعی مفقود شدن 
سند مالكيت دودانگ مشاع از ششدانگ يكباب خانه تحت شماره 1/1987 واقع دربخش 
يك ثبتی شهرضا گرديده اند كه سند مالكيت چهاردانگ مشاع از ششدانگ پاك مذكور 
ذيل ثبت 8154 صفحه 83 دفتر 83 بنام امراله فرمانی صادرگرديده س��پس دودانگ ازآن 
بموجب سندرسمی 102830 – 7 /68/12 دفتر سه شهرضا به خانم ميترا پاك نژاد اصداق 
شده است اينك ورثه امراله فرمانی ادعا نموده اندكه سند مالكيت دو دانگ پاك مذكور 
مفقودگرديده ودرخواست سند مالكيت المثنی نموده اند كه در اجرای ماده 120آئين نامه 
اصاحی قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهی می ش��ود كه هر كس نسبت به ملك مورد 
 آگهی معامله ای كرده كه در فوق به آن اشاره نشده ويا مدعی وجود سند مالكيت نزد خود 
می باش��د می بايست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار اين آگهی به ثبت محل مراجعه 
و ادعای خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت يا س��ند معامله تسليم نمايد واگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره 
ثبت س��ند مالكيت المثن��ی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تس��ليم خواهد كرد. در 
صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض 
 در دو نس��خه تنظيم ويك نس��خه آن به متقاضی المثنی واصل سند به ارائه دهنده مسترد 

می شود. 
مير محمدی - رئيس ثبت اسناد و اماك شهرضا
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پزشكان نسبت به ديگران نمی توانند 
ش��خصيت واكنشی داش��ته باشند 
و ب��ه عملكرد توده م��ردم همانند 
آنها واكنش نش��ان دهند بلكه بايد 
شخصيت معنوی داشته باشند. يك 
متخصص بيماريهای عفونی گفت: 
برقراری رابطه صحيح پزش��ك با 
بيمار اهمي��ت زيادی دارد و حفظ 
آن مهم و مشكل است. به گزارش  
ايس��نا، دكتر يلدا در سومين كنگره 
بين الملل��ی هپاتيت ته��ران درباره 
رابط��ه اخ��اق و پزش��كی اظهار 
ك��رد: نخس��تين ش��رط ايجاد يك 
رابطه نزديك بودن س��طوح درك 
طرفين به يكديگر اس��ت. اين در 
حالی اس��ت كه در رابطه پزش��ك 
و بيمار پزش��ك بايد بتواند سطح 
درك خ��ود را به بيمار نزديك كند 
و موفق به برقراری ارتباط مؤثری 
با او ش��ود. وی در بخش ديگری 
از صحبت های خ��ود با بيان اينكه 
از معنويت  برخورداری پزش��كان 

ض��روری اس��ت، اظهار داش��ت: 
در گذش��ته پزش��كانی ك��ه واجد 
اين ويژگ��ی بودند حكي��م ناميده 
می شدند. در واقع انديشه درست، 
گفتار و رفتار صحيح از معيارهای 
معرفت اس��ت. وی اف��زود: توده 
م��ردم عاق��ه دارند كه پزش��كان 
مقام��ی برت��ر از ديگ��ران داش��ته 
باش��ند بنابراين از آنان انتظارهايی 
دارن��د. وی تأكيد كرد: پزش��كان 

نس��بت ب��ه ديگ��ران نمی توانن��د 
ش��خصيت واكنشی داش��ته باشند 
و ب��ه عملكرد توده م��ردم همانند 
آنها واكنش نش��ان دهند بلكه بايد 
ش��خصيت معنوی داش��ته باشند. 
يلدا با بيان اينكه برخی پزش��كان 
به سامت روان خود اهميت كافی 
نمی دهند، بيان كرد: اين دس��ته از 
پزش��كان مدام اضط��راب دارند و 
از آينده خود نگران هس��تند و اين 

وضعيت روحی آنان در رابطه شان 
با بيماران تأثير منفی می گذارد. وی 
اضافه كرد: پزش��كان بايد به رفتار 
منشی خود نيز توجه كنند. اين در 
حالی اس��ت كه برخی از منشی ها 
با بيم��اران ب��ا بی ادب��ی برخورد 
می كنند. اي��ن متخصص عفونی با 
اش��اره به روش هايی كه می تواند 
باعث كاهش اضطراب و شاد بودن 
پزشكان شود، خاطرنشان كرد: آنان 
می توانن��د توقع و انتظار خود را از 
ت��وده مردم كاهش دهند. وی ادامه 
داد: بايد به اين نكته توجه كنيم كه 
ما در فاصل��ه تولد تا مرگ زندگی 
می كني��م و در اين دو مقطع س��فر 
می كنيم. در سفر فرد هر چقدر كه 
س��بكبال تر است مهربانی و محبت 
كردن ب��ه ديگ��ران در درجه اول 
باعث ش��ادی فرد می شود بنابراين 
يكی ديگر از راه های شاد زيستن، 
 محب��ت و ش��اد ك��ردن ديگ��ران

است.

اي��ن خوراكی دارای فوايد بس��يار زيادی بوده و 
دارای پروتئين اس��ت. برای اف��رادی كه ورزش 
می كنند و... بادام زمينی يكی از مغز های بس��يار 
پرخاصيت است كه حاوی مقادير زيادی پروتئين 
بوده و يك خوردنی مناس��ب برای افرادی است 
كه در رش��ته بدنس��ازی كار می كنند يا كس��انی 
ك��ه زير وزن طبيعی هس��تند. به گزارش ايس��نا، 
ممكن اس��ت بسياری از مردم از اين مطلب آگاه 
 نباش��ند، اما متخصصان تغذيه تأكيد دارند كه اگر 
 ب��ادام زمين��ی ب��ا پوس��ت و ب��ه ص��ورت كره 
بادام زمينی خام حاوی پوس��ت آن مصرف شود، 
مقدار بيشتری از ريز مغذی ها را دارا خواهد بود و 
بيش از نوع بدون پوست و پاك شده آن خاصيت 
دارد، البت��ه اگ��ر هر ن��وع آن را ترجيح می دهيد 
مصرف كنيد بايد بدانيد كه برای س��امتی بسيار 
مفيد اس��ت. بادام زمينی حاوی مقادير زيادی از 
آنتی اكس��يدان پلی فنول است كه نوع ابتدايی آن 
اسيد پی � كوماريك ناميده می شود. در بادام زمينی 
ب��و داده مقدار اين اس��يد افزاي��ش می يابد و در 

نتيجه محتوای آنتی اكسيدانی آن 22 درصد بيشتر 
می ش��ود، به طوری كه مقدار آنتی اكس��يدان آن 
حتی از توت فرنگی و تمشك هم بيشتر می شود. 
بادام زمينی بی نمك برای عروق و سرخرگ های 
 ش��ما بس��يار مفيد اس��ت. ي��ك چه��ارم فنجان 
بادام زمينی به اندازه يك قاشق غذا خوری روغن 
زيتون حاوی چربی اشباع نشده است. چربی های 

اش��باع نش��ده برای پايين آوردن كلسترول خون 
مفيد هس��تند.بادام زمينی همچنين حاوی مقادير 
قابل توجهی نياسين است كه به ترميم آسيب های 
سلولی و حفاظت در برابر بيماری آلزايمر و ساير 
مشكل های ذهنی مربوط به باال رفتن سن كمك 
می كند. بادام زمينی يكی از منابع غنی از ويتامين 
E است كه آنتی اكس��يدانی قدرتمند بوده و خطر 
ابتا به بيماری های قلبی، عروقی و س��رطانی را 
به ميزان چش��مگيری كاه��ش می دهد. عاوه بر 
اينها، بادام زمينی مقدار زيادی آهن دارد كه برای 
بهبود و اصاح عملك��رد گلبول های قرمز خون 
بس��يار مفيد و ضروری اس��ت. بادام زمينی غنی 
از كلسيم اس��ت كه سامت استخوان ها را بهبود 
می بخش��د. همچنين اين مغز خشكبار سرشار از 
بيوفاونوئيدهاس��ت كه اين مواد به بهبود جريان 
خ��ون در مغز تا 30 درصد كمك می كند بنابراين 
خطر س��كته مغزی را نيز كاهش می دهد. افزودن 
مقدار كم��ی بادام زمين��ی به رژي��م روزانه، 14 

درصد كلسترول بد خون را كاهش می دهد.

ي��ك فوق تخصص تغذيه با تأكيد بر لزوم توجه 
به مص��رف اومگا 3 گفت: اوم��گا 3 موجود در 
 گوش��ت ماهی، برای س��امت قل��ب ضروری 

است. 
دكتر كيومرث دانش��ور گفت: اوم��گا 3 موجود 
در چربی ماهی، عملكرد كبد را به ش��دت تحت 

تأثير قرار می دهد و س��اخت چربی در اين اندام 
را كنترل می كند. وی كبد را اندامی دانس��ت كه 
در موردهاي��ی حتی از مغز هم مهم تر اس��ت و 
گف��ت: كبد فرماندهی ش��يميايی بدن را بر عهده 
دارد. بنابراين مصرف اومگا 3 می تواند در بهبود 
كارايی اين اندام بس��يار مؤثر باشد. )پيشگيری از 

سرطان پروس��تات با امگا3( به گفته وی، اومگا 
3 كاهش ميزان چربی موجود در خون را س��بب 
می ش��ود و با رسيدن خون تصفيه شده به مغز و 
قلب كمك بزرگی به حفظ سامت بدن می كند. 
همچنين اومگا 3 باعث می ش��ود تا س��م زدايی 

بدن با راندمان بسيار باال صورت گيرد.

سالمت

جالب اس��ت بداني��د در زمان های 
قدي��م، خالكوب��ی ن��زد پهلوان��ان 
مرس��وم بود، اما در ح��ال حاضر 
جوانان مش��تريان اصلی خالكوبی 
هس��تند و ب��ا توجه به گس��ترش 
رفتارهای نمايشگرانه، اين اقدامات 
بيشتر جای خود را در بين جوانان 
باز خواهد كرد. اين در حالی است 
كه بيش��تر مراكزی ك��ه خالكوبی 
می كنند، زير زمينی هس��تند و اين 
كار در ش��رايط غي��ر بهداش��تی و 
توس��ط افراد غير متخصص انجام 
می ش��ود. بروز بيماری های عفونی 
مث��ل هپاتيت، كزاز، اي��دز و انواع 
عفونت های پوستی در اثر اين قبيل 
خالكوبی ه��ا بخش��ی از عوارضی 

اس��ت كه می ت��وان نام ب��رد. وزارت بهداش��ت 
همواره نس��بت به عوارض خالكوبی و حتی تاتو 
كه توس��ط افراد غير متخصص و در شرايط غير 
بهداش��تی صورت می گيرد، هش��دار داده است. 
چندی پيش مع��اون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
تهران، از برخورد جدی پليس با مراكز غيرمجاز 
خالكوبی در پايتخت خبر داد. به گفته وی كسانی 
ك��ه در اي��ران خالكوبی می كنن��د صنف خاصی 
ندارند و مخفيانه و زير زمينی كار می كنند و بنابر 
اعام وزارت بهداشت، خالكوبی يا هر نوع اقدام 
مش��ابه آن مثل تاتو در آرايشگاه ها و ديگر اماكن 
در صورتی كه زير نظر پزشك و مورد تأييد وی 
نباشد، جرم است. در صورت اثبات اتهام در اين 
خصوص با نظارت مقام هاي قضايی و هماهنگی 
وزارت بهداشت، نسبت به پلمپ واحد متخلف 

از طريق اداره اماكن عمومی اقدام می شود.
تاتو هم نوعی خالكوبی است: مهندس سيدرضا 
غام��ی، رئيس اداره نظارت بر بهداش��ت اماكن 
عموم��ی و م��واد غذاي��ی وزارت بهداش��ت نيز 
گفت: »انجام خالكوبی با توجه به احتمال انتقال 
بيماری ه��ا، در هيچ آرايش��گاه و مركزی مجاز 
نيس��ت و خاف قانون اس��ت. اق��دام هايي مثل 
خالكوبی يك كار ش��به  درمانی اس��ت و بايد با 
نظارت پزش��ك متخصص انجام ش��ود. تاتو هم 
نوع��ی خالكوبی به حس��اب می آي��د، اما اگر در 
حضور پزشك متخصص صورت بگيرد و نكات 
بهداش��تی آن رعايت ش��ود، مش��كلی ندارد. در 
صورتی كه خالكوبی توسط افرادی صورت گيرد 
كه به اصول بهداش��تی و پزش��كی آگاه نيستند، 
انواع بيماری های عفونی واگيردار و بيماری های 

پوستی از اين طريق منتقل خواهند شد.«
ايدز و هپاتيت؛ مهم تري��ن بيماری های منتقله از 
طريق خالكوبی: ش��ايد تصور كنيد كه خالكوبی 
فقط يك اق��دام زيبايی تزيينی اس��ت كه نياز به 
تخصص خاصی ندارد و با رعايت نكات س��اده 
بهداشتی می توان اين اقدام را به درستی انجام داد. 
دكت��ر مينو محرز، متخصص بيماری های عفونی 
و رئي��س مركز تحقي��ق هاي اي��دز در اين  باره 
توضيح می دهد: »هر وس��يله برنده ای كه با خون 
آغش��ته ش��ود و برای افراد ديگری مورد استفاده 
قرار گيرد، س��بب انتقال بيم��اری و ويروس های 
خطرناك می ش��ود. س��وزنی كه ب��رای خالكوبی 
اس��تفاده می ش��ود، وارد بدن می گردد و با خون 
تماس دارد، بنابراين اگر اصول بهداشتی رعايت 
نشود، تمام بيماری ها و عفونت هايی كه از طريق 
 C و B خون منتقل می شوند مانند ايدز، هپاتيت
به افراد مختلف منتقل خواهند شد. از آنجايی كه 
به طور معم��ول خالكوبی در مراكز زير زمينی و 
غير بهداش��تی صورت می گيرد، اگر سوزن آلوده 
باش��د و در شرايط نامناس��بی اين اقدام صورت 
گيرد، عاوه ب��ر انتقال بيماری ه��ا، عفونت های 
مختلف هم در كمين اف��راد خواهد بود. ماده ای 
كه برای خالكوبی اس��تفاده می شود، در صورتی 
كه در شرايط نامناسب بهداشتی باشد، زمانی كه 
وارد بدن می شود س��بب حساسيت های مختلف 
پوس��تی می ش��ود و عفونت های موضعی ايجاد 
می كند. توصيه می كنم ب��رای انجام خالكوبی يا 
تاتو كه در آرايش��گاه ها زياد انجام می ش��ود، از 
س��وزن های يك بار مصرف اس��تفاده كنيد و بعد 
از استفاده، سوزن را دور بريزيد و رعايت نكات 

بهداشتی را جدی بگيريد.
ــی می كنند  ــرادی كه خالكوب  اف
ــخصیتی دارند؟ افرادی كه  چه ش
روی بدنشان تصاوير خشن يا يك 
نماد خاص خالكوبی ش��ده است 
را ديده ايد. بس��ياری از افرادی كه 
خالكوبی می كنن��د اعتقاد دارند كه 
خالكوب��ی آنها را خاص و منحصر 
به  ف��رد می كن��د، يا اينك��ه عاقه 
خ��ود به يك گروه ي��ا نماد خاص 
را از اي��ن طري��ق نش��ان می دهند. 
دكت��ر باق��ر صاب��ری زفرقن��دی، 
رئيس س��ابق اداره سامت روانی 
اجتماع��ی و پيش��گيری از اعتي��اد 
وزارت بهداش��ت، انگي��زه اف��راد 
ب��رای خالكوبی ك��ردن را اين گونه 
بي��ان می كند: »افرادی كه اعتم��اد به نفس پايينی 
دارند و دوران رش��د نابسامانی را سپری كرده و 
بيشتر تحقير ش��ده اند، برای جبران اين كاستی ها 
و بازيابی اعتماد به  نفس خود به رفتارهايی روی 
 می آورند كه نمايش��ی اس��ت و س��عی می كنند 
اقدام هاي��ی را انجام دهند ك��ه بر خاف عرف 
جامعه است. خالكوبی كردن يكی از اين اقدام ها 
است. دومين دسته افرادی هستند كه دچار اختال 
ش��خصيت ضد اجتماعی يا س��ايكوپات هستند. 
ب��ه عبارت ديگر چنين افرادی تمام تاش ش��ان 
اين اس��ت كه قوانين جامعه را زير پا بگذارند و 
برخاف هنجارهای جامعه حركت كنند. يكی از 
اقدام های شايع در اين افراد خالكوبی عكس های 
 خ��ارج از عرف روی بدنش��ان اس��ت: به اعتقاد 
دكتر زفرقندی بيشتر كسانی كه خالكوبی می كنند 
اختال شخصيت ضداجتماعی دارند. وی گروه 
ديگ��ر از اف��رادی را كه خالكوب��ی می كنند، اين 
گونه توصيف می كند: افرادی هس��تند كه تحت 
تأثير گروه های همس��ان خود قرار می گيرند و به 
 دليل ضعف اعتماد به نفس، تجربه كردن، س��راغ 
اق��دام هاي��ی نظير خالكوب��ی می رون��د. زمانی 
خالكوبی به غلط نش��ان از پهلوان��ی بود، اما در 
ح��ال حاضر، دال بر هيچ چي��زی جز رفتارهای 
ضد اجتماعی نيس��ت و ابت��ا به عوارض جدی 
بهداش��تی نظير اي��دز و هپاتي��ت را در پی دارد. 
ش��خصيت ضد اجتماعی در طول دوران رش��د 
شكل می گيرد و كليت آن به خانواده برمی گردد. 
خانواده هاي��ی كه اعتياد و نابس��امانی اخاقی در 
آنها وجود دارد، ش��خصيت های ضداجتماعی را 

در خود پرورش می دهند.

برخورد جدی با مراکز خالكوبی

كلیات گیاه شناسی: علف هفت بند 
گياهی است يكس��اله و دارای ساقه 
خوابيده كه طول آن به 50 س��انتيمتر 
می رسد. برگ های آن ريز، نوك تيز 
و گله��ای آن ريز و كوچك و برنگ 

صورتی است. 
اين گي��اه در بيش��تر نواحی آس��يا، 
 اروپ��ا و آفريقا و آمري��كا می رويد 
و در مقاب��ل عوامل خارجی بس��يار 
مقاوم اس��ت. به طوری كه حتی اگر 
لگدمال ش��ود باز ه��م از بين نرفته 
است. علف هفت بند در چمنزارها، 
 كن��ار جاده ه��ا، اراضی مت��روك و 
خرابه ه��ا،  منطقه های س��ايه و بين 
تخته سنگ ها می رويد. اين گياه در 

بيشتر نقاط ايران نيز وجود دارد 
ــیمیايی: علف هفت بن��د دريا اس��يد پوگيلونيك، اس��يد اگزاليك،  ــای ش تركیب ه

آرابينوسيد، اسانس، مواد رزينی، مواد قندی و موسياژ می باشد.
خاصیت های دارويی: گياه هفت بند از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است.

 قابض است و برای رفع اسهال و اسهال خونی به كار می رود. 
 در بند آوردن خونريزی مفيد است.
 آسم و برونشيت را درمان می كند. 

 تب را پائين می آورد.
 برای برطرف كردن اگزما بكار می رود. 

 ورم روده بزرگ را برطرف می كند. 
 آنهائی كه به بيماری قند مبتا هس��تند با اس��تفاده از اين گي��اه می توانند قند خون 

خود را كنترل كنند.
 سنگ كليه و مثانه را خارج می سازد. 

 برای رفع دردهای معده مفيد است. 
 برای درمان استسقاء مفيد است. 

 در معالجه ميگرن مؤثر است.
 درد سياتيك و درد كمر را برطرف می كند. 

 نفخ را برطرف كرده و هضم غذا را تسهيل می كند. 
 تاول  و سوختگی را با كمپرس اين گياه معالجه كنيد. 

 برای تسكين دردهای نقرس و رماتيسم از كمپرس اين گياه استفاده كنيد. 
 برای درمان زخم های چركی، گرد اين گياه را روی زخم ها بريزيد.

طرز استفاده: 
ــانده: مقدار 30 گرم گياه خش��ك را در يك ليتر آب جوش ريخته و بمدت 10  جوش
دقيقه بگذاريد بجوش��د سپس آن را صاف كرده با شكر و يا عسل مخلوط كنيد. مقدار 

مصرف اين جوشانده يك فنجان سه بار در روز است.
ضررها: اين گياه محرك سلسله اعصاب بوده و ممكن است استفاده زياد از آن باعث 

تشنج شود.

پخت ب��ادمج��ان به اي��ن سبك 
باعث سرطان می شود!

 آي��ا می داني��د دليل اي��ن موضوع ك��ه گفته می ش��ود بادمج��ان را س��رخ نكنيد در 
چيست؟ 

فص��ل تابس��تان ك��ه به آخ��ر می رس��د، برخی خانم ه��ای با س��ليقه اقدام ب��ه خريد 
حج��م انبوه��ی از بادمجان ك��رده و آن را برای مدت يك س��ال خانواده خود س��رخ 
 و در فري��زر نگه��داری می كنن��د. آي��ا س��رخ كردن بادمج��ان از ارزش تغذي��ه ای آن 

نمی كاهد؟ 
بادمجان گياهی يكساله و به رنگ سياه يا بنفش است كه در ايران طرفداران زيادی داشته 
و از آن در تهيه غذاهای مختلفی چون حليم بادمجان، دلمه بادمجان، يتيمچه و خورش 
بادمجان استفاده می شود. بادمجان در ميان عامه مردم، به عنوان يك سبزی بی خاصيت 
ش��هرت دارد. در حالی كه اين تصور صحيح نيست. اگرچه بادمجان سرخ نشده انرژی 
زي��ادی در مصرف كننده ايجاد نمی كند، ولی ش��امل مواد معدنی زيادی نظير پتاس��يم 
 ،B2 و منيزيم، م��س و ويتامين های
B1 و اس��يد فوليك اس��ت كه برای 
بيم��اران مبتا به ديابت و كس��انی 
ك��ه دچ��ار نق��رس هس��تند، مفيد 
اس��ت و تنوری  ش��ده يا آب پز آن 
 اغلب در رژيم های الغری اس��تفاده 

می شود. 
پتاس��يم و اس��يد فولي��ك بادمجان 
از بروز فش��ار خون و بيماری های 
قلب��ی � عروقی جلوگيری می كند و 
به ش��رطی كه سرخ نشود، به عنوان 
پايين آورنده كلسترول شناخته شده 
است. طبيعت اين سبزی گرم است 
و يكی از كم كالری ترين مواد غذايی 

به شمار می آيد. 
نتيج��ه مطالعه ها نش��ان داده ك��ه، تركيبات فنول��ی بادمجان خاصيت آنتی اكس��يدانی 
 داش��ته و ب��دن را در براب��ر ان��واع عفونت ه��ای باكترياي��ی و ويروس��ی محافظ��ت 

می كند. 
از س��وی ديگر در پوس��ت اين سبزی آنتی اكس��يدانی به نام آنتوسيانين وجود دارد كه 
برای جلوگيری از بروز بيماری های قلبی مفيد اس��ت. از اين رو توصيه می شود، آن را 

با پوست پخته و ميل كنيد. 
ب��ه طور معمول اين س��بزی را به روش آب پز، كبابی و س��رخ ش��ده تهيه می كنند كه 
روش آب پز مناس��ب ترين روش ش��ناخته شده اس��ت. در روش سرخ كردن، حرارت 
باال بيش��تر ويتامين های اين س��بزی را تخريب كرده و اين سبزی به دليل جذب روغن 
زي��اد، كالری مضاعفی را به مصرف كننده رس��انده و می توان��د عامل چاقی و عوارض 

ناشی از آن شود.
در روش كباب��ی يا تن��وری نيز به دليل آن كه بادمجان در حرارت مس��تقيم آتش قرار 
می گيرد، قس��مت عمده ای از ارزش غذايی اين سبزی كاسته و زمينه تشكيل تركيبات 

سرطان زا در آن فراهم می شود. 
بر اين اس��اس اگر می خواهيد بادمجان را كبابی كنيد آن را ابتدا با پوست، تنوری كرده 

و سپس پوست آن را به طور كامل جدا و دور بيندازيد.
چند توصیه: طبق تحقيق های انجام ش��ده، تخم بادمجان برای درمان سرماخوردگی و 
زكام مفيد است. اما به دليل موادی كه در ميان دانه ها يا تخم آن وجود دارد در مبتايان 
ب��ه بيماری های كبدی يا يرقان می تواند ايجاد ناراحتی كند. از مصرف بادمجان كال يا 
نارس اجتناب كنيد. بادمجان نارس دارای ماده ای س��می است كه خوردن آن می تواند 

موجب بروز مسموميت در مصرف كننده شود. 
مصرف بادمجان به همراه س��ير می تواند خاصيت پايين آورندگی كلس��ترول بد خون 
را چند براب��ر كرده و از بروز بيماری های عروقی جلوگيری كند. بهترين نوع بادمجان 

قلمی،  بدون تخم و رسيده آن است. 
بادمجان جنوب كش��ور كه در زمس��تان به بازار می آيد به علت داش��تن گوش��ت زياد 
و نداش��تن تخم، بس��يار مرغوب هس��تند. بنابراين با توجه به آن ك��ه اين محصول به 
 ط��ور تقريب��ی در تمام فصول موجود بوده بهتر اس��ت آن را به ص��ورت تازه مصرف 

كنيد.

علف هفت بند
Polygonum aviculare   نام علمی

نسخه گیاهي

اهميت برقراري رابطه صحيح پزشك با بيمار

اين خوراكی به بمب انرژی معروف است!

اومگا 3 موجود در ماهی و سالمت قلب

بهداشت دست در بيمارستان
تمي��زی  و  بهداش��ت 
دس��ت ها به ط��ور قابل 
ماحظ���ه ای ق���درت 
بيماريزايی دست ها را كم 
ك��رده و به عنوان يكی از 
اولين عواملی كه ريسك 
انتقال ميكروارگانيسم ها 
را به بيماران كاهش داده 
و نيز در سامت پرسنل 
مطالعه های  است.  مؤثر 
پايه بيمارستانی نشان داده 
كه بی توجهی به بهداشت 

دس��ت با پيدايش عفونت و گسترش ميكروب های مقاوم ارتباط داشته و به 
عنوان يك عامل مهم در بروز بيماری ها محسوب می شود. همچنين مطالعه ها 
نشان داده اند كه شيوع عفونت های مرتبط با سامت دست با بهبود وضعيت 
بهداشت دست كاهش پيدا می كند. شستشوی دست ها در موارد زير الزامی 

است:
 قبل و بعد از معاينه هر بيمار

 بعد از تماس با اشياء و آلودگی با خون يا بزاق
 وقتی كه كثيفی دست ها آشكار باشد.

 قبل از پوش��يدن دوباره و بعد از درآوردن دس��تكش هايی كه پاره، بريده يا 
سوراخ شده اند.

 قبل از ترك مطب دندانپزشكی.
پوس��ت س��الم و به خصوص پوست دس��ت مانعی برای ورود ميكروب به 
بدن می باش��د. شستشوی دس��ت ها و روش های ضدعفونی كردن، به طور 
مؤثری توده ميكروبی كم، گذرا و سطحی پوست را بهبود خواهد بخشيد. به 
عبارت ديگر پوست آسيب ديده محلی برای تجمع ميكروب های گرم منفی 
و استافيلوكوك آرثوس خواهد شد كه حتی بهترين شيوه های بهداشت دست 
هم در اين مورد با شكس��ت مواجه خواهد شد. تميزی اوليه و سپس شستن 
با آب و صابون معمولی به عنوان يك راهكار مراقبتی از پوس��ت مورد توجه 
می باشد. اگر پس از شستشو دست ها با الكل تميز شوند تعداد ميكروب ها به 

طور چشمگيری كاهش می يابند.

 ف��وايد م��ولتی ويتامين 
برای سالمت زنان

مص��رف مولتی ويتامين ب��ه زنان كمك می كند از ابتا ب��ه بيماری های قلبی 
پيشگيری كنند. دكتر سوزان روتيانن از مؤسسه كارولينسكا در استكهلم سوئد 
در اين باره گفت: البته مصرف مولتی  ويتامين در زنانی كه دچار بيماری های 
قلبی شده اند تأثير زيادی نخواهد داشت. به طور كلی تحقيق ها نشان می دهد 
زنانی كه مولتی  ويتامين مصرف می كنند در كل سالم تر هستند. آن ها معموالً 
كم تر سيگار می كشند، فعاليت بدنی بيش تری دارند و رژيم غذايی سالم تری را 
انتخاب می كنند. حتی اگر اين موارد را در نظر بگيريم باز هم نمی توان از تأثير 

مستقيم مصرف مولتی ويتامين بر سامت زنان چشم پوشی كنيم. 
نيمی از بزرگساالن امريكايی به طور مرتب مولتی ويتامين مصرف می كنند. در 
كشورهای صنعتی مصرف مولتی ويتامين ها بسيار گسترده است. اگر چه به طور 
كلی بسياری از انسان ها معتقدند مصرف مولتی ويتامين ها از بيماری های قلبی 
پيشگيری می كند، اما هنوز شواهد كافی برای اثبات اين موضوع وجود ندارد. 
برای بررسی رابطه بين مصرف ويتامين و پيشگيری از بيماری های قلبی در زنان 
روتيانن مطالعه ای را روی 31 هزار و 671 زن كه س��ابقه ابتا به بيماری های 
قلبی را نداشند و 2 هزار 262 زن كه به بيماری های قلبی دچار شده بودند انجام 
دادند. اين زنان بين 49 تا 83 سال سن داشتند و به طور تقريبی 60 درصد از 
هر دو گروه از مكمل ها اس��تفاده می كردند. اين تحقيق ها نشان داد زنانی كه 
از مولتی ويتامين و ديگر مكمل ها استفاده می كنند با احتمال 27 درصد كم تر به 

حمله قلبی دچار می شوند. 
اما در زنانی كه دچار بيماری های قلبی هستند ميزان پيشگيری از حمله قلبی بر 
اثر خوردن مكمل ها فقط 14 درصد است. به اين ترتيب می توان گفت زنانی 
كه دچار بيماری های قلبی نشده اند در صورت مصرف مكمل های غذايی با 
احتمال كم تری دچار حمله قلبی می شوند، اما تأثير مكمل ها در زنانی كه سابقه 

بيماری های قلبی دارند بسيار كم تر است.

 توصي��ه هايی ب��رای داشتن 
يك بوفه سالم در مدرسه

بهتر اس��ت از عرضه موادی كه ارزش غذايی ندارند مثل انواع پفك، يخمك، 
نوش��ابه، آدامس، شكات و هر نوع محصول های غذايی بدون بسته بندی و 
يا محصوالتی كه فاقد پروانه ساخت و كد بهداشتی و تاريخ مصرف هستند، 
جلوگيری ش��ود. انواع مواد غذايی كه در بوفه مدرس��ه ها عرضه می شوند 
 نقش بسيار مهمی در حفظ سامت دانش آموزان دارند و مراقبان بهداشت در 
مدرس��ه ها، معلمان و مسئوالن مدرس��ه در زمينه عرضه مواد غذايی در بوفه 
مدرسه بايد فعاالنه برخورد نموده و از عرضه موادی كه ارزش غذايی ندارند 
جلوگيری كنند و ضمن آموزش مس��ئول بوفه، عرضه موادی مثل ساندويچ 
نان و پنير، نان و تخم مرغ )كه به طريق بهداشتی تهيه شده و بسته بندی شده 
است(، شير، بيسكويت، كلوچه و كيك هايی كه كد بهداشتی و پروانه ساخت 
دارند، انواع تنقات سنتی مثل نخودچی و كشمش، خرما، انواع خشكبار، انواع 
ميوه ها مثل سيب، گابی، نارنگی، پرتقال، انواع آب ميوه های بسته بندی شده 
و بهداش��تی و دوغ را تشويق نمايند. حتی آنها می توانند زمينه عرضه غذای 
گرم مثل عدس��ی، خوراك لوبيا و انواع آش ها را در مدرسه فراهم كنند، اين 
تجربه در برخی از مدرس��ه ها اجرا شده و با استقبال دانش آموزان و والدين 

آنها همراه بوده است.

مصرف بی دليل مكمل های غذايی
مضر است

 مص��رف بی دلي��ل يا نا به ج��ای مكمل ه��ا می تواند اثرهای مضر داش��ته 
باشد. به نقل از انجمن علمی تغذيه كودكان ايران، مواد مغذی و ضروری كه در 
بيشتر اين مكمل ها، به صورت تكی قرار داده شده اند، در ميوه ها، سبزی ها، 

حبوبات، ماهی و ساير غذاهای سالم به طور طبيعی وجود دارند. 
براس��اس اين گزارش، در س��ال های اخير، مكمل ه��ای غذايی برای بهبود 
و ارتقای س��امت، تبليغ و توصيه می ش��وند، ول��ی از نظر علمی، واقعيت 
 اين اس��ت كه در ش��رايط معمول، بهترين راه بهبود س��امت و كاهش خطر 
بيم��اری ها، مصرف غذاهای س��الم و متنوع، با اس��تفاده از گروه های متنوع 
غذايی اس��ت. براس��اس اين گزارش، تجويز مكمل های غذايی بايد توسط 
فرد متخصص صورت گيرد. چرا كه مصرف بی دليل يا نا به جای مكمل ها 
می تواند برای س��امتی افراد مضر باش��د. اين گزارش در خصوص مصرف 
مكمل های غذايی توسط ورزشكاران می افزايد: شايد مصرف برخی از اين 
مكمل ها برای ورزش��كاران، به خصوص ورزش��كاران رشته های قدرتی تا 
اندازه ای مؤثر باشد، ولی استفاده نابه جا و زياد اين مكمل ها، دارای عارضه 
 ب��وده و نبايد بدون تجويز پزش��ك، متخصص يا كارش��ناس تغذيه مصرف 

شوند.

مثل آينه
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خلعتبري: 
جام از آن 
ذوب آهن است

بازي برگشت 
و تالش مضاعف

حسيني: 
خود را در فينال 
مي بينم

زاينده رود
 محم��د رض��ا خلعتبری مهاج��م ريز نق��ش و تكنيكی 
ذوب آهن، با ابراز خوش��حالی از نتيجه به دس��ت آمده مقابل 
الهال گفت: بازی خيلی خوب و با كيفيتی از س��وی بازيكنان 
ذوب آه��ن انجام ش��د اله��ال به غي��ر از يك��ی دو صحنه، 
نتوانست فش��اری روی دروازه بياورد و در اين مسابقه حرفی 
 برای گفتن نداش��ت و اس��ير بازی تيم ما ش��ده بود. خلعتبری 
افزود: در عربس��تان نيز برای كسب پيروزی به ميدان می رويم 
و چون آنه��ا از حالت دفاعی برای جب��ران گل خورده خارج 
می ش��وند اين كار را برای ما تا ح��دودی راحت می كند و ما 
 در كشور عربستان موفق خواهيم شد. خلعتبری در پايان اظهار 
داش��ت: زمانی كه گردان ضربه پنالتی را گرفت، روحيه ای دو 
چن��دان به تي��م تزريق كرد و جام ليگ قهرمانان آس��يا و جواز 
حضور در جام باش��گاه های جهان نيز از آن ذوب آهن است. 
وی همچني��ن دليل ناكام ماندن برخی موقعيت های تيمش در 
اين ديدار را بی دقتی و بدشانسی تيمش عنوان كرد و گفت: در 

بازی برگشت در عربستان جبران می كنيم. 

زاينده رود
قاسم حدادی فر بعد از ديدار تيمش مقابل الهال عربستان 
گفت: ما در مقابل الهال فرصت های زيادی برای گلزنی داشتيم 
كه فقط يكی از آن ها تبديل به گل شد و ما ضربه های پايانی 
را به ط��ور مطلوب به توپ نزديم و در بعضی مواقع ش��انس 
ب��ا ذوب آهن يار نبود. وی گف��ت: در طول هفته تمرين های 
خوبی را پش��ت سر گذاش��تيم و كادر فنی روی نقاط قوت و 
ضعف حريف برنامه ريزی كردند. حدادی فر به گل خود اشاره 
كرد و توضيح داد: يك ضربه ايستگاهی بود كه تمركز خود را 
 حفظ كرده و توانس��تم با پای تخصصی ام )پای چپ( دروازه 
حسن اتابی را باز كنم و خوشحالم باعث پيروزی نماينده ايران 
ش��دم و ما تاش خود را برای رسيدن به ديدار نهايی مضاعف 
خواهيم كرد و سعی می كنيم از فرصت هايی كه كسب می كنيم 
نهايت اس��تفاده را ببريم. وی در ادامه شرايط بازی برگشت به 
سود تيم عربی دانست و افزود: تيم ذوب آهن تجربه بازی مقابل 
تيم های بزرگ و ميادين بزرگ را دارد و پيروزی در ورزشگاه 

ملك فهد كار دشواری نيست. 

 زاينده رود
پ��س از برد ش��يرين يك ب��ر صفر ذوب آه��ن مقابل 
 اله��ال عربس��تان، س��يد محم��د حس��ينی مدافع راس��ت 
ذوب آهن درباره اين بازی گفت: هنوز كار تمام نشده و برای 
 رس��يدن به فينال، يك نود دقيقه دس��ت نخورده باقی مانده

است. 
وی ادام��ه داد: كادر فنی، تي��م الهال را به خوبی آناليز كرده 
بودند و برای هر دقيقه بازی برنامه خاصی داشتند و توانستيم 

اين تيم را شكست دهيم. 
حس��ينی به بازی برگشت اش��اره كرد و توضيح داد: الهال 
ب��رای برد پ��ای به مي��دان می گ��ذارد و از حال��ت دفاعی 
خارج می ش��ود و اين می تواند برای گلزنی ما آس��ان باشد 
 و م��ا خود را ه��م اكنون در فينال جام باش��گاه های آس��يا 

می بينيم. 
وی افزود: اگر چه در ب��ازی رفت برنامه های تيم به خوبی 
اجرا نش��د اما در بازی برگشت اجازه نفوذ مهاجمان حريف 

را به محوطه دفاعی تيم نخواهيم داد. 

پيوستن دو بازيكن برزيلي به تيم 
فوتسال گيتي پسند

همراه با گوانجوخبر کوتاه

گفتگو نیمکت

باشگاه صنايع گيتی پسند با دو فوتباليست برزيلی قرارداد امضا 
كرد. صدرنشين كنونی ليگ برتر فوتسال كه عزم خود را برای 
توافق  به  برزيلی  بازيكن  دو  با  است،  كرده  جزم  قهرمانی  كسب 

رسيد.
»ژاناتا برونو س��نجياكو« ملقب به مورنو و »دس��يو الی مايس« ملقب 
به دس��يو بازيكنانی هستند كه ش��ب گذشته قرارداد خود را با باشگاه 

صنايع گيتی پسند به مدت يك سال به ثبت رساندند.
اين بازيكنان از روز دوش��نبه هفته قبل در تمرين های تيم فوتس��ال 
گيتی پسند حاضر بودند. مورنو با 19 سال سن در تيم های باشگاهی 
س��ن پائولی، مالوی و باروئلی در سوپر ليگ و تيم ملی زير 20 سال 
برزيل بازی كرده اس��ت و دس��يوی 23 س��اله در تيم های باشگاهی 
س��ون بنتو، پلن آرت و س��يارا و تيم ملی زير 23 س��ال برزيل سابقه 

بازی دارد.
اين بازيكنان می توانند از هفته آينده تيم گيتی پسند را در رقابت های 

ليگ برتر فوتسال همراهی كنند.
مورن��و: كيفي��ت ب��ازی گيتی پس��ند ب��ا بهتري��ن تيم های 

باشگاهی دنيا برابری می كند
بازيكن برزيلی تيم فوتس��ال صنايع گيتی پسند اصفهان گفت: من در 
بسياری از تيم های بزرگ دنيا بازی كرده ام اما معتقدم كه امكانات و 

كيفيت بازی تيم گيتی پسند با بهترين های دنيا تفاوتی ندارد.
»ژانات��ا برونو س��نجياكو« ملقب به مورنو، پس از عق��د قرارداد خود 
در باش��گاه گيتی پسند اظهار داشت: سال گذش��ته در تيمی بودم كه 
فالكائو بهترين بازيكن دنيا در آن بازی می كرد، اما به نظرم امكاناتی 
كه باش��گاه گيتی پس��ند در اختيار ما قرار گذاش��ته است، با تيم های 

برتر دنيا تفاوتی ندارد.
 وی ب��ا بي��ان اينك��ه ب��ا آمدنش به ايران ش��گفت زده ش��ده اس��ت 
افزود: حقيقت اين است كه پيش از اين تصور وجود چنين باشگاهی 
در ايران را نداشتم، اما با آمدن به ايران و بررسی شرايط موجود، نظرم 
به فوتس��ال ايران تغيير پيدا كرد فوتس��ال ايران در سطح بهترين های 
 دني��ا ق��رار دارد و می تواند حرف ه��ای زيادی برای گفتن داش��ته 
باش��د. مورنو با بيان اينكه فيلم تعدادی از بازی های تيم گيتی پسند 
برابر رقبا را مش��اهده كرده اس��ت، خاطرنشان ساخت: با اضافه شدن 
ما به تيم گيتی پس��ند هيچ ش��كی در قهرمانی اين تيم در رقابت های 
ليگ ايران نخواهيم داش��ت، البته اين بس��تگی به هماهنگی ما و ساير 
بازيكنان نيز دارد. بازيكن تيم گيتی پس��ند اضافه كرد: اين را می دانم 
كه تيم گيتی پس��ند از تماشاگران پرشوری برخوردار است و من نيز 
برای اين هواداران پيامی دارم و آن اين اس��ت كه برای كس��ب عنوان 
قهرمانی از تمام توانمان اس��تفاده خواهي��م كرد تا برای اين هواداران 

پيام آور شادی باشيم. 

در  كشور  بانوان  جوانان  مقدماتي  مرحله  واليبال  هاي  مسابقه 
اصفهان، با قهرماني اصفهان به پايان رسيد، همدان هم دوم شد 

و جواز حضور در دور نهايي را به دست آورد.
اين مس��ابقه ها با رقاب��ت پنج تيم اصفهان، چهارمح��ال و بختياري، 
كرمانش��اه، مركزي و همدان در س��الن 17 ش��هريور ورزشگاه تختي 

اصفهان همراه بود.

اصفهان قهرمان واليبال بانوان 
جوانان كشور

ورزش ايران باز هم به عربستان باخت
ذوب آهن اول به خودش و دوم 

به داور باخت!
ديدارمرحله نيمه نهايی مسابقه های هندبال قهرمانی باشگاههای 
آس��يا را ذوبی ها با نمايش يك ب��ازی پرانتقاد و دور از انتظار به 
تيم هندبال مظهر عربستان سعودی واگذاركردند تا باز هم هندبال ايران 
از رس��يدن به قهرمانی اين رقابت ها پس از برگزاری س��يزده دوره باز 
 بمان��د. ش��اگردان كي��وان صادق��ی ك��ه قب��ل از اي��ن بازی توس��ط 
اصغر دليلی )مديرعامل باش��گاه فرهنگی- ورزش��ی ذوب آهن( شارژ 
روحی و مالی ش��ده بودند؛ با ش��روع بازی خيلی زود قافيه را به تيم 
عربس��تانی باخته و در همان س��ه دقيقه ابتدايی بازی از اين تيم عقب 
افتادند و اين درحالی بود كه اشتباه های فردی نزد بازيكنان تيم هندبال 
ذوب آهن به وفور ديده ش��د. بازی از دقيقه 25 تاپايان نيمه نخس��ت 
پاياپای دنبال ش��د تا اينكه اين تيم مظهرعربس��تان س��عودی بود كه با 
حس��اب 12 بر 9 نيمه نخست را ازآن خود نمود. با شروع نيمه دوم و 
اش��تباه های فاح��ش دو داور قزاقس��تانی ك��ه برای ه��ر دو تيم و به 
خص��وص تيم هندب��ال ذوب آهن مش��هود بود، بازی رن��گ و بوی 
خش��ونت گرفت و اگر احتياط در نزد بازيكنان و كادر فنی دو تيم به 
وجود نمی آمد معلوم نبود سرنوشت اين ديدارحساس و نفس گير به 
كج��ا ختم می گرديد. ب��ازی دو تيم خيلی نزديك ب��ه هم و پرقدرت 
دنبال می ش��د و حتی در چندين مرحله دو تيم به تس��اوی رسيدند و 
اگر كمی دقت و چاش��نی شانس باتيم ايرانی همراه بود شايد اآلن اين 
ذوب آه��ن ايران بود كه در فينال اي��ن رقابت ها حضور می يافت. به 
هر حال اشتباه های فاحش بازيكنان ذوب آهن در اين ديدار كه خيلی 
دور از انتظار و دور از ذهن رقم خورد، باعث شد تا باز هم نمايندگان 
باشگاههای كش��ورمان از رسيدن به فينال و قهرمانی در اين تورنمنت 

سيزده ساله آسيايی محروم بمانند. 

 عرشيا محمدی
 

1. اغراق نكرده ايم اگر بازی روز چهارش��نبه ذوب آهن 
مقابل نماينده عربس��تان را به عن��وان يكی از زيباترين 
و جذاب ترين بازی های تيم اصفهانی در مس��ابقه های 
آس��يايی عنوان كنيم؛ رقابتی كه ذوب آهن در آن مقابل 
الهال كه تيمی پرمهره اما بی برنامه بود به پيروزی رسيد 
و نيمی از راه رسيدن به فينال ليگ قهرمانان آسيا را طی 
كرد؛ مس��ابقه ای كه در آن نماين��ده ايران با از بين بردن 
بس��ياری از موقعيت های خود، تنها به پيروزی يك بر 
صفر اكتفا كرد و نتوانست از ديگر موقعيت های خود كه 

البته كم نبودند استفاده كند.
2. تجرب��ه ثابت كرده كه ابراهي��م زاده مقابل تيم های با 
برنامه، عملكرد مناس��بی از خود نش��ان می دهد و در 
مقابل تيم های قدرتمند ب��ازی قابل قبولی از تيمش به 
نمايش می گذارد؛ بنيادكار ازبكستان و پوهانگ استيلرز 
كره جنوبی در مسابقه های آسيايی و تيم هايی همچون 
اس��تقال، پرسپوليس و فوالد خوزستان در ليگ ايران، 
كه از نظر كار تيمی و تاكتيكی، ش��رايط مناسبی دارند، 
اثبات اين مدعا هستند. در ميان تيم های بابرنامه، عرب ها 
جايگاه چن��دان خوبی  به خود اختصاص نمی دهند و 
همين موجب می شود كه اين تيم ها از نظر سطح فوتبالی 
در جاي��گاه قابل قبولی قرار نگيرن��د. اگر در بازی روز 

چهارشنبه دقت كرده باشيم، چگونگی عملكرد 
بازيكنان الهال نش��ان داد كه تيم عربستانی 

لياقت حضور در فينال ليگ قهرمانان آسيا 
را ن��دارد و بازی بازيكن��ان آن، چيزی 
نيس��ت كه اين تيم را به عنوان قهرمان 
يا نايب قهرمان راهی فينال مسابقه ها 

كند.
3. ذوب آه��ن كه در ح��ال حاضر در 
ايران به عنوان تيمی با برنامه مورد نظر 
كارشناس��ان و منتقدان قرار گرفته، در 
برخی مسابقه ها آنچنان موقعيت های 

خ��ود را از دس��ت می ده��د كه 
حس��رت ه��واداران 

ن  ا نه چن��د
اندك��ش 

ك��ه  (
لبت��ه  ا

در 

مسابقه های آسيايی با رشد چند برابری مواجه شده اند( 
را موجب می ش��ود. برخی اشتباه های فردی بازيكنان 
تيم اصفهانی در مسابقه های مختلف و استرس های اين 
بازيكنان، ممكن است در بازی های آينده برای ذوبی ها 
خطر آفرين باشد و ابراهيم زاده را از رسيدن به فينال ليگ 
قهرمانان آسيا محروم كند. شاگردان منصور ابراهيم زاده 
در اين بازی اشتباه های بسياری مرتكب شدند و در اين 
بين خط دفاعی ذوب آهن روز چندان خوبی را پش��ت 
س��ر نگذاشت. نفوذهای بی مهابای آبی پوشان عربستان 
از جناحين و موقعيت های بس��ياری كه البته بسياری از 
آن ها توس��ط قحطانی ويلهملسون ايجاد می شد، نشان 
داد كه ابراهيم زاده نتوانسته در نيمه نخست بازی آن گونه 
كه شايسته نايب قهرمان دو فصل پياپی ايران است، در 
جناحين از بازيكنانش بازی بگيرد و به نوعی از گرتس 
بلژيكی رودست خورده است. در واقع می توان گفت: 
در روزی كه بازی خط هافبك ذوبی ها و بازيكنان ميانی 
اين تيم اصفهانی در عين عملكرد شايسته آنها، به چشم 
نيامد، مدافعان كناری ذوب آهن، عملكرد خوبی  نداشته 
و اجازه دادند بازيكنان الهال موقعيت های بسياری بر  

روی دروازه شهاب گردان ايجاد كنند.
4. از ابت��دای بازی و با به صدا در آمدن 

سوت آغاز توسط مهد صالح )داور 
مالزيايی(، 

ش��اگردان منصور ابراهيم زاده آنقدر موقعيت از دست 
دادن��د كه وقتی توپ دقيقه 57 قاس��م حدادی فر وارد 
دروازه شد، كسی باور نمی كرد ذوب آهن در اين مسابقه 
پي��روزی را از آن خود كرده اس��ت. ابراهيم زاده كه در 
اين بازی با به كار گرفتن خلعتبری، كاس��ترو، فرهادی 
و قاض��ی كه البته خصوصيات دفاعی قابل توجهی نيز 
دارد، از ابتدای بازی، حمله های بس��ياری روانه دروازه 
الهال كرد و نشان داد كه در كنار خط هجومی الهال 
كه به خاطر حضور يكی دو بازيكن خوب و س��رعتی، 
می تواند خطرساز باشد، خط دفاعی الهال كار را برای 
ذوبی ها آسان می كند و اگر عملكرد مناسب دروازه بان 
تي��م الهال و البته توپ هايی كه اين دروازه بان در خط 
دروازه گرف��ت، نبود؛ ذوبی ها اله��ال را با 3 يا 4 گل 
روان��ه خانه می كردند. به عب��ارت ديگر می توان نتيجه 
گرفت كه ذوب آهن در بازی چهارش��نبه شب در كنار 
نف��وذ از جناحين و اس��تفاده از ضعفی كه در تيم خود 
از آن رن��ج می برد، با كار تيمی از عمق مدافعان الهال 
اس��تفاده می كرد و توس��ط خلعتبری و كاسترو و البته 

قاضی، دروازه الهال را به لرزه در می آورد.
5. صعود به فينال ليگ قهرمانان آس��يا در ش��هر جده، 
می تواند برای نماينده ايران دش��وار باش��د و اگرچه 
ذوب آه��ن ادعای قهرمانی آس��يا را دارد، 
ام��ا اش��تباه هايی نظير اش��تباه های 
ب��ازی رف��ت، می توان��د در بازی 
دو هفت��ه ديگر اين تيم اصفهانی 
 خطرس��از باش��د. باي��د ب��ه اين 
اشتباه ها، سيستم دفاعی و شرايط 
ذوبی ه��ا در خ��ارج از خان��ه و 
عملكرد اي��ن تيم در ورزش��گاه 
»ملك فهد« شهر رياض را اضافه 
كنيم. ذوب آهن دو هفته ديگر در 
ورزشگاه ملك فهد شهر رياض كه 
برای تيم های ايرانی خاطره های 
خوبی به بار ني��اورده، بار ديگر به 
مص��اف نماينده عربس��تان می رود. 
رسيدن به فينال اين مسابقه ها اگرچه 
آسان به نظر می رسد اما اشتباه های 
برخی بازيكنان ذوب آهن، 
ب��رای  می توان��د 
آنها خطرس��از 
باش��د و اين 
را  بازيكنان 
رسيدن  از 
ب��ه فينال 
م  و محر

كند.

ابراهيم زاده با برنامه مقابل تيم عربی بی برنامه

هر دو مربی از یکدیگر  رودست خوردند

 پژمان غفاری
منصور ابراهيم زاده سرمربی تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان، 
پس از برد يك بر صفر مقابل الهال عربستان در دور رفت 
مرحله نيمه نهايی باشگاه های آسيا، در جمع خبرنگاران 
اظهار داش��ت: باور داريم كه می توانيم در مس��ابقه فينال 
اين رقابت ها حضور داش��ته باش��يم. ب��ازی خوبی بود 
فرصت ه��ای زي��ادی را در اين بازی از دس��ت داديم و 
 تنها يكی از اين موقعيت ها تبديل به گل ش��د. سرمربی 
ذوب آهن در مورد بازی برگش��ت و حضور تماشاگران 
الهالی توضيح داد: حضور اين تماشاگران تأثيری در روند 
بازی نخواهد داشت، به دليل اينكه تماشاگری به تركيب 
يازده نفره تيم اضافه نمی شود و هر دو تيم از نظر بازيكن 
به طور تساوی در زمين حاضرند. زمانی كه شهاب گردان 
مقابل پنالتی حريف ايستاد آيا تماشگری به كمك او آمد، 
بلكه اين مصاف تك به تك ب��ود. وی به دريافت كارت 
زرد خلعتبری اشاره و تصريح كرد: زمانی كه محمدرضا 
خلعتبری در آفسايد قرار گرفت به خاطر شلوغی ورزشگاه 
صدای سوت داور را نشنيد و به توپ ضربه زد و به همين 
علت اخطار گرفت. اما اين بازيكن نس��بت به سال های 
 قب��ل كمت��ر كارت درياف��ت می كند. وی خاطرنش��ان 
ك��رد:  اله��ال در خانه حريفان با سيس��تم 1-5-4 بازی 
می كند و ويلهماس��ون و نواف ميلی حركت رو به جلو 
ندارند، اما آنها در كشور خودشان چينش 3-3-4 را انتخاب 
كرده و مربی اين تيم اجازه پيشروی را به اين دو بازيكن 
می دهد. ما با االتحاد 2 بر صفر عقب بوديم كه بازی را به 
تساوی كشانديم و برای برد به عربستان می رويم و هدف 

ما رسيدن به جام باشگاه های جهان است.

كامبوزيا:
 به بانوان  اميدوارتريم

 رئيس فدراسيون ش��طرنج با تأكيد بر شانس مدال آوری 
ملی پوشان اين رشته در بازی های آسيايی، گفت: شانس 
ما در اين زمينه بيشتر از 90 درصد است، البته اگر توانايی 
و كيفي��ت ديدارهای بازيكنانمان در چين به اندازه المپياد 
جهانی باش��د. محمدجعفر كامبوزيا تصريح كرد: مسابقه 
های المپياد جهانی ش��طرنج در سطح به مراتب باالتر از 
بازی های  آسيايی برگزار می  شود با اين حال ورزشكارانمان 
در اين مسابقه ها حضوری مطلوب و معقول داشتند. وی 
افزود: تيم ملی مردان پيش از حضور در مسابقه های المپياد 
جهانی رنكينگ 40 دنيا را داش��ت ام��ا ديدارهای خود را 
بين 30 تيم اول اين مس��ابقه ها دنب��ال كرد. ضمن اينكه 
ديداره��ای ايران در هر دو بخش م��ردان و زنان بر روی 
ميزهای 10 تا 20 برگزار شد كه جزو بهترين ميزها هستند. 
اين كيفيت بازی ش��طرنجبازان  ما را نشان می دهد كه اگر 
برای بازی های آس��يايی هم تكرار شود بی شك منجر به 
مدال آوری می شود. رئيس فدراسيون شطرنج، آمادگی ملی 
پوشان ش��طرنج را برای حضور در بازی های آسيايی باال 
توصيف كرد و ادامه داد: البته برای نتيجه گيری ش��رايط 
روحی هم مهم است. در مجموع احتمال اينكه در گوانجو 
و در هر دو بخش مردان و زنان مدال بگيريم بيشتر از 50 
درصد است. اما اگر با كيفيت المپياد جهانی در بازی های 
آسيايی هم حاضر شوند شانس خود را برای كسب مدال 
به بيش از 90درصد می رس��انند.كامبوزيا يادآور شد: البته 
شانس و احتمال اينكه در بخش بانوان موفق به كسب مدال 
شويم بيشتر از مردان است. شطرنج ايران در بخش مردان، 

در آسيا جايگاهی بين چهارم تا ششم را دارد. 

 س��رمربی الهال عربس��تان پيرامون بازی ب��ا ذوب آهن 
گفت: نزديك شصت دقيقه بازی در اختيار شاگردان ابراهيم 
زاده ب��ود و توپ را به خوبی در زمين به گردش درآوردند 
ام��ا پس از آن، نبض بازی را در دس��ت گرفتيم و فرصت 
هاي��ی )از جمله پنالتی و ضربه ای ك��ه به تيرك عمودی 
برخورد كرد( داشتيم كه متأسفانه به گل تبديل نشدند. اما 
در بازی برگشت با حضور 55 هزار تماشاگر الهالی، ذوب 
آهن را شكس��ت داده و به فينال صعود می كنيم. گرتس 
بلژيكی ادامه داد: از هم اكنون به بازی فينال سام می كنم، 
چون اعتقاد دارم كه در فوتبال آمار چندان مهم نيست و هر 
مسابقه ش��رايط خاص خود را دارد و با تمام احترامی كه 
برای ذوبی ها قائلم در بازی برگش��ت با چهار - پنج گل 
پيروز خواهيم ش��د. با وج��ود اينكه اين تيم از خط ميانی 
قدرتمندی بهره می برد. وی در پايان گفت: توپ جادويی 
و كريستالی ندارم كه نتيجه بازی برگشت را پيش بينی كنم، 

اما مطمئن باشيد ما در فينال حضور خواهيم داشت.

ورزش

پژمان سلطاني

 ارزش پي��روزی ي��ك ب��ر صفر 
ذوب آهن مقابل الهال عربستان 
در دور رف��ت مرحله نيمه نهايی 
جام باشگاه های آس��يا به مراتب 
بي��ش از اي��ن ب��ود كه گل��ی در 
 ورزشگاه فوالدشهر دريافت كند و 
ذوب آهن به ه��دف اصلی خود 
در اين مسابقه يعنی گل نخوردن 
دست يافت. ورزشگاه فوالدشهر 
ممل��و از تماش��اگرانی ب��ود كه با 
پرچم های س��بز و س��فيد برای 
تشويق شاگردان ابراهيم زاده آمده 
بودند. در نيمه اول آنچه كه زياد به 
چشم آمد حركت های سيد احمد 
محمودپور از جناح چپ و ايگور 
كاس��ترو از سمت راست و ارسال 
توپ به روی دروازه عرب ها بود. 
با شروع نيمه دوم ذوب آهن عطش 
گلزنی اش فراوان شد و دقيقه 57 
يك ضربه ايستگاهی از فاصله 25 
متری نصيب شاگردان ابراهيم زاده 
شد، قاسم حدادی فر به زيبايی با 
پ��ای چپ تك گل اين ديدار را به 
ثمر رساند و ورزشگاه منفجر شد 
و تماشاگران با پرچم های سبز و 

سفيد جلوه خاصی را در ورزشگاه 
به تصوير كش��يدند. پ��س از گل 
برتری، الهالی ها برای جبران گل 
تاش كردند اما نتوانستند دروازه 
ش��هاب گردان را باز كنند و حتی 
در يك صحنه ضربه »العبيد نواف« 
به تيرك عم��ودی دروازه نماينده 
ايران برخورد كرد. ب��ا اين نتيجه 
الهال در عربس��تان برای جبران 
گل، سيس��تم خود را از 4-5-1 
ب��ه 3-3-4 تغيير خواهد كرد كه 
 اين فرصتی اس��ت ت��ا بازيكنان 
ذوب آهن از جمل��ه خلعتبری، 
كاس��ترو و حدادی ف��ر بر روی 
دروازه حريف خطرساز شوند، اما 
ذوبی ها نبايد الهال را با الهالی 
كه در اصفهان بازی كرد اش��تباه 
بگيرند چون آنه��ا روی دروازه 
نماينده ايران فشار خواهند آورد 
و بيست دقيقه ابتدايی اگر بتواند 
دروازه خود را بسته نگه دارند، به 
راحتی خود را در فينال خواهند 
ديد و سبزجامگان اصفهانی اين 
پتانس��يل را دارند كه در كش��ور 
عربس��تان روند بازی را به سود 
خود دنب��ال كنند و به فينال جام 

باشگاه های آسيا برسند.

ابراهيم زاده:
 مي توانيم در ژاپن ديدار نهايي

را برگزار كنيم

اريك گرتس:
 توپ جادويي نداريم كه نتيجه

را پيش بيني كنيم

دو مسابقه ديگر تا جام باشگاه هاي جهان 

تغییر سیستم الهالل در عربستان
خدابخش با چهره متفاوت

در دي��دار دو تيم ذوب آه��ن و الهال كه در 
فوالدشهر انجام شد در جايگاه ويژه مسئوالن 
زيادي حضور داشتند، مهدي تاج )نايب رئيس 
فدراس��يون فوتبال(، عزي��ز محمدي )رئيس 
سازمان ليگ كشور( كه قبل از آغاز مسابقه با بازيكنان 
هر دو تيم احوالپرسي كرد، ذاكر اصفهاني)استاندار 
اصفهان(، رشيد خدابخش )مديركل تربيت بدني 
اس��تان اصفهان( كه با چهره اي جديد و با س��ري 

تراشيده در جايگاه نظاره گر مسابقه بود.
شعار ذوبي ها: »خليج فارس ايران« 
نزديك به 12 هزار نفر تماشاگر اصفهاني از نزديك 
در ورزشگاه فوالدشهر شاهد ديدار نماينده ايران 
و الهال عربس��تان بودند كه شعار خليج هميشه 
 ف��ارس را در ورزش��گاه طنين ان��داز كردند و با 
پرچم ها و بنرهايي كه در دس��ت داشتند جلوي 
دوربين هاي تلويزيوني به كشورهاي عربي خليج 
فارس فهماندند كه اين نام از قبل بوده، هست و 

خواهد ماند آنها فرياد مي زدند:
»عرب بايد بدونه           خليج فارس مي مونه«

رجب زاده روي سكوها بود
مهدي رجب زاده، مهاجم شيرازي ذوب آهن كه 
در ديدار قبلي مقابل پوهانگ با كارت قرمز داور 
مواجه ش��د بود، در اين مس��ابقه از روي سكوها 
 ب��ازي را تماش��ا كرد و در بين نيم��ه به رختكن 
ذوب آه��ن رفت تا به بازيكن��ان تيمش روحيه 

تزريق كند. 
AFC همه عليه مسئول ايراني

در جمع افرادي كه از سوي AFC براي برگزاري 
هر چه بهتر اين ديدار بودند دو سه نفر ايراني نيز 
حضور داشتند كه يكي از آنها سلمان سعيدي بود 
كه به علت عدم تجرب��ه در كارش با خبرنگاران 
و عكاس��ان درگير ش��د و به همين دليل بيش��تر 
 AFC اصحاب رس��انه اين را به گوش مسئوالن
و فدراسيون فوتبال ايران رساندند و مصاحبه هاي 
فراواني عليه او با دوربين هاي مختلف تلويزيوني 
انجام دادند. اين مس��ئول جوان كه س��ن او هنوز 
به 25 سال نرسيده به پيشكسوتان اصحاب رسانه 
توهين كرد و ممكن است اين مصاحبه هايي كه 
عليه او شده به نوعي نانش را آجر كند تا ياد بگيرد 
كه چگونه باي��د با بزرگتر از خ��ود رفتار كند و 

جايگاه خود را بداند.
خواب يك خبرنگار تعبير شد

پيش از آغاز بازي يكي از همكارانمان گفت: من 
ديش��ب خواب ديدم كه تيم فوتبال ذوب آهن با 
تك گل قاسم حدادي فر از سد الهال عربستان 
خواه��د گذش��ت و اين خواب درس��ت از آب 
درآمد. جالب اس��ت بداني��د اين خبرنگار قبل از 
اينكه ويلهماسون ضربه پنالتي الهال را به سمت 
دروازه ذوب آه��ن بزند، با كم��ال آرامش تأكيد 
كرد: ش��هاب گردان با دفع اين پنالتي به تيم ملي 

كشورمان راه پيدا مي كند.
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امام حسن مجتبي )ع(:
هر آينه برآوردن حاجت و رفع 
مشكل دوست و برادرم، از 
يك ماه اعتكاف، در مسجد و 
عبادت مستحبّی، نزد من بهتر و 
محبوب تر است.

حسين گيتی

در س��ال هاي اخير س��ريال هايي با موض��وع و دور نمايه 
پزش��كي بخش هاي مختلفي از سياس��ت س��ريال سازي 
تلويزيون بوده كه آنها را از نظر س��اختار مي توان به چهار 
دسته تقسيم كرد. دسته اول سريال هايي هستند كه به زندگي 
مشاهير پزشكي مي پرداختند سريال هايي چون بوعلي سينا 
)كيهان رهگذر( و روزگار قريب )كيانوش عياري( از اين 
دسته اند. دسته دوم سريال هايي اند كه به حضور پزشكان در 
منطقه هاي محروم كشور مي پردازند كه از ميان اين گروه 

سريال »خاله سارا« شاخص است. 
دسته س��وم س��ريال هايي هس��تند كه فعاليت پزشكان و 
پرس��تاران را در جبهه هاي جنگ به تصوير مي كش��ند كه 
عظيم ترين اين س��ريال ها به »س��پيد جامگان« بر مي گردد 
 كه قرار بود توس��ط كارگرداناني چون احمدرضا درويش، 
احمد اميني و عبدالحسين لرزيده ساخته شود كه البته  جز 
يك داس��تان آن به نام »روز ايپرت« هيچ قسمت ديگرش 
ساخته نشد. دسته چهارم كه متداول ترين ساخت اين گونه 
سريال است، سريال هايي هستند كه به فعاليت پزشكان در 
محل كارش��ان مي پردازند. اين گونه آثار به وفور ساخته و 
روي آنتن رفته است. اما از ميان اين نوع سريال هايي چون 
بخش چهار جراحي، پزشكان و چشم به راه را مي توان نام 
برد كه سريال هايي چون حلقه سبز، ساعت شني و اغما را 

هم مي توان به آن افزود. 
مشاهیر پزشكي كشور: سريال هايي كه در اين گروه قرار 
مي گيرند، در اصل به بررس��ي حاالت، روحيات و زندگي 
اين شخصيت و چهره برجسته پزشكي مي پردازند. از اين 

گونه در كش��ور س��ريال هايي چون رامون كاخائي، لويي 
پاستور و كخ، دوبله و پخش شدند كه نمونه هاي ايراني اش 

چون بوعلي سينا و روزگار قريب را برشمرديم. 

ــكان در منطقه های محروم: اين گونه سريال ها به  پزش
س��ختي هاي پزشكي تنها در روستا و يا منطقه اي محروم 
مي پردازد كه در اين سريال ها شاهد آداب و رسوم و داستان 

فرعي اتصال به داستان اصلي هم هستيم. از اين گونه »خاله 
س��ارا« از كشور ما و پزش��ك دهكده از خارج از ايران در 

شمار اين گروه هستند. 
ــكي در جبهه و جنگ: اين گونه سريال ها روايتي از  پزش
روابط اتفاق ها در زمان جنگ تحميلي اند كه پزش��كان و 
پرس��تاران در جبهه ها  خدمت مي كردن��د كه روز ايپريت 
)احمد اميني( شاخص آن است. سفر سرخ ساخته حميد 
فرخ نژاد از اين گونه اس��ت كه هنوز نمايش داده نش��ده 

است. 
ــكان در محیط كار: در چند س��ال گذشته به شكل  پزش
گسترده اي ش��اهد پخش توليدات مختلفي از كشورهاي 
ديگر در تلويزيون كشورمان بوده ايم. اين جنس كار كه در 
فضاي بيمارستان مي گذرد. بيشتر به وقايع حرفه اي پزشكان 
م��ي پردازد. در واقع ما پزش��ك را در فضاي بيمارس��تان 
مي شناختيم با لباس هاي پزشكي و مراجعان و وقايعي كه 

هر يك از آن ها سبب و خلق كننده آن بوده اند. 
تفاوت اين نوع با گروه دوم در اين اس��ت كه تمام وقايع 
و اتفاق ها به پزش��ك ختم مي شود، اما در نوع سوم تمام 
عوامل داستان از پرستاران، پزشكان و مراجعان هر يك از 
خلق وقايع به يك ميزان نقش دارند. در هر قس��مت يا دو 
قسمت شانس بازي و وقايع به هر كدام از شخصيت ها داده 
مي ش��ود و از اين رو قابليت خلق داستان  هاي متفاوت را 
امكان پذير مي سازد. جداي از كارهاي خارجي سريال هاي 
ايراني نيز در چند سال اخير ساخته شده است. سريال هايي 
از جمله بخش چهار جراحي، پزشكان، چشم به راه و در 
سال هاي اخير نيز سريال اغما و حلقه سبز هم در اين گونه 

آثار هستند. 

 با وجود اينكه بسياري از كتاب هاي درس و غير 
درسي با تصاويری از هنرمندان تصويرگر ارائه شده اند؛ 
هنرهاي تجسمي در حوزه هنر تصويري و تصويرسازي 
محجور مانده است. كودكان از روز اول مدرسه چشمان 
خود را به ضيافت تصاوي��ر رنگين برده و با آن عجين 
مي ش��وند. كتاب هاي داس��تاني هم كه ب��راي كودكان 
تدارك ديده ش��ده، سرش��ار از تصاوي��ر زيبا و رنگين 
است. با اين كه اين پديده در جهان نام و آوازه اي دارد. 
در كش��ور ما كمتر به آن توجه نش��ان داده شده است. 
اما با راه اندازي جش��نواره هاي جهان��ي در اين مقوله، 
هنرمن��د تصويرگر ايراني با برنده ش��دن، جايگاه خود 
را نش��ان داده اند. بايد پذيرفت كه همه ما تصويرگر به 
دنيا مي آييم. چون از همان كودكي شروع به خط خطي 
ك��ردن روي در و ديوار مي كنيم و با تجمات كودكانه، 
داستان هايي را تصوير مي كنيم كه شايد هيچ تماشاگري 

نتوان��د آن را درك كند اما از ما كه بپرس��ند داس��تاني 
براي آن س��از مي كنيم. جهان تصوير و تصويرس��ازي 
دنياي پر رمز و راز اس��ت. چون جهانش پر از تخيل و 
داستان سرايي است. تصوير گران بيشتر راويان تصوير 
داستان ها و قصه ها هستند چون به مدد تصاوير واژگان 
بهتر مي توانند مفاهيم داستاني را به خواننده منتقل كنند. 
تصويرگران با نگارش تصاوير به داس��تان ها و روايات 
تجسم عيني بخشيده و تخيل را به حركت در مي آورند. 
در واقع هنر تصويرگري، هنري ذاتي اس��ت و مي توان 
آن را زادگاه تمامي هنرهاي تجس��مي دانس��ت. هنري 
ك��ه مي تواند ه��ر ذهني را به تصوي��ر در آورد و آن را 
با رنگ زيبا جل��وه دهد. ديگر خصلت ه��اي تصاوير، 
تصويرگران، پيام آن اس��ت كه مي توان بدون دست يابي 
ب��ه ش��عار،  خ��ود تصوير بي��ان پيامي باش��د كه هدف 
تصويرگر بوده است. هنر تصويرگري هنري ذاتي بوده 

و مح��ل تاقي هنرهاي نقاش��ي، كاريكاتور و گرافيك 
اس��ت. از نظر زمان شناسي اوايل دهه چهل خورشيدي 
كانون پرورشي فكري كودك و نوجوان، كتاب هايي را 
ترجمه مي ك��رد كه مخصوص كودك و نوجوان بود. با 
اين پديده تصويرس��ازي براي آن كتاب ها آغاز ش��د و 
ك��ودكان رغبت كردند به خاطر تصوير ها هم كه ش��ده 
كتاب را ورق بزنند و بعد بخوانند. تصويرس��ازي چون 
برخي از هنرها از خارج وارد ايران ش��د. با حضور اين 
پديده، تصويرس��ازي با كتاب هاي كودك معنا پيدا كرد. 
اما در روزنامه ها و نش��ريه هاي ديگ��ر، هم به گونه اي 
از تصوي��ر بهره مي گيرن��د. در واق��ع تصويرگري پايه 
و اس��اس هنرهاي تجس��مي اس��ت. تصويرسازي هنر 
س��اختن و پرداختن تصوير اس��ت كه در دنياي واقعي 
ب��ه ش��كلي عيني وجود ندارد و از اي��ن منظر با عكس 
در تفاوت اس��ت. انيماتور در واقع تصويرگر اس��ت و 
پويانمايي )انيميشن( چيزي جز آفريدن تصاوير متحرك 
نيست. هنرمندان تصويرگر كشور ما در يك دهه گذشته 
توانسته اند، با ش��ركت در جشنواره ها رشد هنري خود 
را بروز دهند. يكي از مش��كل هاي هنر تصويرگري در 

كش��ور ما عدم رش��د تصويرگري كشور در شاخه هاي 
ديگر مثل تصويرگري بزرگساالن، تصويرگري تجاري 
و تصويرگري علمي اس��ت. هن��ر تصويرگري يك هنر 
 كارب��ردي اس��ت يعني ب��راي كاركردن خ��اص توليد 
مي ش��ود. با همين تعريف مشخص است كه سفارش 
نقش اساس��ي دارد و اين پديده هنر تصويرگري را كم 
كم تعالي بخش��يده اس��ت. ش��ايد يكي ديگر از مسائل 
پيش رو و تصويرگري، بحث ش��ناخت آن به مثابه يك 
حرفه است. زيرا خيلی ها آن را هنوز حرفه ندانسته اند، 
الاقل در كشور ما اين گونه است. تصويرگران در بازار 
كار هم دچار نقصان هستند، اكنون ساخت يك تصوير 
در روي ي��ك جلد كتاب از چهل تا 90 هزار تومان در 
نوسان اس��ت. در كشور ما كه قانون كپي رايت رعايت 
نمي ش��ود. ناش��ران به راحتي كتاب هاي خارجي را كه 
داراي تصوي��ر هس��تند ترجمه ك��رده و از تصاوير آن 
بهره مي گيرند و نيازي به تصويرگر ندارند! در س��اختار 
فرهنگي كشور ما جشنواره اي براي تصوير گري وجود 
دارد و دو ساالنه اس��ت كه در راه اعتاي تصويرگري 

در ايران نقشي ايفا مي كند.

تلويزيون 

گذري اجمالي به سريال هاي پزشكي ايراني 
راوی: داوود اميريان

موقع آن بود كه بچه ها به خط مقدم بروند 
و از خجالت دشمن نابكار در بيايند. همه 
از خوش��حالي در پوست نمي گنجيدند. 
 جز عباس ريزه كه چون ابر بهاري اش��ك
مي ريخت و مثل كنه چسبيده بود به فرمانده 
كه تو رو جان فك و فاميلت مرا هم ببر، بابا 
درسته كه قدم كوتاهه، اما براي خودم كسي 
هستم. اما فرمانده فقط مي گفت: نه! يكي 
بايد بماند و از چادرها مراقبت كند. بمان بعد 
مي برمت! عباس ريزه گفت: تو اين همه 
آدم من بايد بمونم و سماق بمكم! وقتي ديد 
نمي تواند دل فرمانده را نرم كند مظلومانه 
دست به آسمان بلند كرد و ناليد: اي خدا تو 
يك كاري كن. بابا منم بنده ات هستم! چند 
لحظه اي مناجات كرد. حاال بچه ها ديگر 
دورا دور حواسشان به او بود. عباس ريزه 
يك هو دس��تانش پايين آمد. رفت طرف 
منبع آب و وضو گرفت. همه حتي فرمانده 
تعجب كردند. عباس ريزه وضو گرفت و 
رفت به چادر. دل فرمانده لرزيد. فكر كرد 
كه عباس به طور حتم رفته نماز بخواند و 
راز و نياز كند. وسوسه رهايش نكرد. آرام و 
آراسته با سرقدم هاي بي صدا در حالي كه 
چند تن ديگر هم همراهي اش مي كردند 
به سوي چادر رفت. اما وقتي كناره چادر را 
كنار زده و ديد كه عباس ريزه دراز كشيده 

و خوابيده، غرق حيرت شد. پوتين هايش 
را كند و رفت تو. فرمانده صدايش كرد: هي 
عباس ريزه ... خوابيدي؟ پس واس��ه چي 
وضو گرفتي؟ عباس غلتيد و رو برگرداند 
و با صداي خفه گفت: خواس��تم حالش 
 را بگيرم. فرمانده با چش��ماني گرد ش��ده 
گف��ت: حال كي را؟ عب��اس يك هو مثل 
اس��پندي كه روي آتش افتاده باشد از جا 
جهي��د و نع��ره زد: حال خ��دا را. مگر او 
 حال ما را نگرفته؟! چند ماهه نماز ش��ب 
م��ي خوان��م و دعا مي كنم ك��ه بتوانم تو 
عمليات ش��ركت كنم. ح��اال كه موقعش 
رس��يده حالم را مي گي��رد و جا مي مانم. 
منم تصميم گرفتم وضو بگيرم و بعد بيايم 

بخوابم. يك به يك!
فرمانده چند لحظه با حيرت به عباس نگاه 
كرد. بعد برگشت طرف بچه ها كه به زور 
جلوي خنده ش��ان را گرفته بودند و سرخ 
و سفيد مي شدند. فرمانده زد زير خنده و 
گفت: تو آدم نمي ش��وي. زود باش آماده 
ش��و برويم. عباس شادمان پريد هوا و بعد 
رو به آسمان گفت: خيلي نوكرتم خدا. االن 
كه وقت رفتن��ه. عمري ماند تو خط مقدم 
نماز شكر مي خوانم تا بدهكار نباشم. بين 
 خنده بچه ها، عباس آماده ش��د و به سوي 
ماشين هايي كه آماده حركت بودند دويد و 
فرياد زد: به سامتي خداي مهربان صلوات!

به گزارش ايمنا، اطاع رس��اني چهارمين 
جش��نواره كتاب دين در مساجد اصفهان 
آغاز ش��د. بنا ب��ه اعام رواب��ط عمومي 
اداره كل تبليغات اسامي استان اصفهان، 
كت��اب  پوس��تر »چهارمي��ن جش��نواره  
دي��ن و پژوهش ه��اي برتر« در مس��اجد 
استان اصفهان توزيع ش��د. يداله يوسفي 
)كارشناس امور مساجد اداره كل تبليغات 
اسامي استان اصفهان( با اعام اين خبر، 
اظهار داشت: چهارمين جشنواره  كتاب دين 
و پژوهش ه��اي برتر با موضوع هاي كلي 

»علوم قرآن و حديث«، »تاريخ، فرهنگ و 
تمدن اس��امي«، »فقه و حقوق اسامي«، 
»فلس��فه، كام، عرفان و اخاق اسامي«، 
»دين و علوم اس��امي«، »ادبيات داستاني 
و رم��ان« و »كتاب هاي كودك و نوجوان« 
برگزار مي شود و عاقه مندان می توانند آثار 
خود را به دبير خانه اين جشنواره به نشانی 
تهران، خيابان ولي عصر )عج(، نبش خيابان 
زرتش��ت غربي، سازمان تبليغات اسامي 
)ساختمان شهيد نواب( طبقه اول، معاونت 

پژوهشي و آموزشي ارسال كنند.

به سالمتي خداي مهربان صلوات

در مساجد استان اصفهان:
اطالع رساني جشنواره 

» كتاب دين و پژوهش هاي برتر« آغاز گرديد 
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