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رئیس سازمان صدا و سیما: 
قرار گرفتن در مسیر پیشرفت سریع 
هدف اصلی نامگذاری  سال 89

وزیر امور خارجه:
 گزینه مبادله اورانیوم هنوز روی میز 
قرار دارد

تعطیلی هفت شهربازی فعال 
در اسـتان اصفهــان

آرای  ص��دور  زم��ان  م��دت 
کمیس��یون های ماده صد ش��هرداری 
اصفهان از 3 ماه ب��ه یک روز کاهش 
یافته اس��ت.به گزارش اداره ارتباطات 
رس��انه ای روابط عمومی شهرداری 

اصفهان، مدیر کمیس��یون های ماده صد ش��هرداری اصفهان با اعالم این 
مطلب گزارش��ی از عملکرد ای��ن مدیریت در طی 8 س��ال ارائه و اظهار 

کرد...

شهرستانها

شهرستانها

فرمان��دار شهرس����تان شهرکرد 
گفت: ب��ا مدیران متخلف به ش��دت 
برخ��ورد خواه��د ش��د. به گ��زارش 
فارس، س��عید زمانیان در نشست ویژه 
ش��ورای اداری این شهرستان با تأکید 
بر ض��رورت تالش و همکاری تمامی 

مس��ئوالن اجرایی در راس��تای رفع موانع و مش��کالت فرا روی توس��عه 
شهرستان اظهار داشت: تمام مسئوالن به عنوان سرباز ولی فقیه و خدمتگزار 

مردم باید اجرایی شدن ...

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری 
گفت: تاکنون هزار و 190 قرارداد با متقاضیان سرمایه گذاری 
در شهرک ها و نواحی صنعتی استان منعقد شده است. مهندس 
علی باللی افزود: از این تعداد 609 واحد صنعتی با اش��تغالی 
معادل 12 هزار و 632 نفر به بهره برداری رسیده است. وی با 
بیان اینکه 27شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در استان وجود 
دارد تصریح کرد: در قیاس ملی 3/5 درصد از مس��احت کل 
شهرک ها و نواحی صنعتی کشور، در استان وجود دارد که به 
لحاظ مس��احت یک درصدی استان 3/5 برابر سهم مساحتی 
اس��ت. مهندس باللی به وضعیت اعتبارات شرکت در دولت 
نهم اشاره و خاطرنشان کرد: این اعتبارات 11 برابر اعتبارات 
عمرانی هزینه شده ازبدو تأسیس تا سال 84 بوده و اعتبارات 
ملی و منابع داخل��ی دولت نهم، به ترتیب 2/5 و 2برابرمدت 

مشابه قبل ارزیابی شده است. 
وی ادام��ه داد: وضعیت ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
چهارمح��ال و بختیاری از نظر رتبه کش��وری در زمینه های 
مختل��ف از هفتم ت��ا یازدهم متغیر اس��ت. مهندس باللی به 
تشکیل کارگروه شهرک های صنعتی ستاد دهه فجر انقالب 
اس��المی استان اشاره کرد وگفت: به پیشنهاد شرکت شهرک 
های صنعتی استان و به منظور تبیین دستاوردهای جمهوری 
اس��المی در بخش صنعت دو سال گذش��ته این کارگروه در 
ستاد دهه فجر انقالب اسالمی استان تشکیل و در سال گذشته 
به عنوان کارگروه برتر استانی انتخاب شد. استاندار استان نیز 
در این نشست گفت: با اقتصاد دولتی، ایران ساخته نمی شود 
بنابر این باید همه توان و همت به بخش خصوصی معطوف 
شود زیرا این رویکرد از اهمیت خاصی در دولت خدمتگذار 
برخوردار است. وی تأکید کرد: حل مشکل سرمایه گذار در 
این استان، حل مشکل استاندار است، بنابراین همه مسئوالن 
بخش صنعت باید نسبت به رفع مشکل سرمایه گذاران تالش 
کنند. به گزارش ایسنا، پیش بینی 120 میلیارد ریال اعتبارات 
عمرانی برای س��ال 89 ، انتقال امکانات تا ورودی واحدهای 
تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی، ایجاد مراکز کسب و کار 
و همچنین پیشنهاد ایجاد شهرک تخصصی آب معدنی مشترک 
بین ایران وکشور های عضو D8 سایر موارد مطرح شده از سوی 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان است. 

صفحه 4

انعقاد هزار و 190 قرارداد با 
متقاضیان سرمایه گذاری در 
شهرک ها و نواحی صنعتی 

چهار محال و بختیاری 

 با مدیران متخلف به شدت 
برخورد خواهد شد

 کاهش زمان صدور آرای کمیسیون های 
ماده صد از 3 ماه به یک روز

و  فرهن��گ  اداره  مدی��رکل 
ارشاد اس��المی اصفهان در نشست 
دوس��تانه جمع��ی از هنرمن��دان با 
استاندار و تعدادی از مسئوالن شهر 
گفت: اینگونه نشس��ت ها فرصت 

مغتنمی است برای حل مشکالت این قشر از جامعه و نباید صرفاً نشست 
و برخاست باشد، بدون هیچ گونه تغییر و پیشرفتی در تحقق راهبردهای 
هنرمندان و می بایس��ت فراتر از این باشد.حس��ینی با اشاره به مشکالت 
متعدد بر سر راه افزود: اگر یک گره اصلی باز و طرح کلی حل شود، تمامی 
هنرمندان حتی جامعه و مردم از آن بهره می برند. وی افزود: اگر مدیرکل 

فرهنگ و هنراداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان ...

از نظرات هنرمندان برای حل مشکالت 
استقبال می کنیم
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سراسری

قرارگرفتن در مسیر پیشرفت سریع 
هدف اصلی نامگذاری سال89

متکي: 

گزينه مبادله اورانیوم هنوز روي میز قرار دارد  

پانزدهمین نشست سراسری افق رسانه 
با حضور مدیران و مس��ئوالن رسانه ملی در 
سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، در این نشست 
وظایف رس��انه ملی در نهادین��ه کردن اصل 
همت مضاعف و کار مضاعف و فرهنگ سازی 
برای تحقق آن در جامعه مورد بررس��ی قرار 
گرفت. رئیس س��ازمان صدا و س��یما هدف 
اصل��ی این نامگذاری را قرار گرفتن کش��ور 
در مسیر توسعه و پیشرفت سریع دانست و
 افزود: دور نگه داش��تن جامعه از حواش��ی 
غیرضروری و بعضاً دشمن ساخته و پرداختن 
ب��ه متن و اصل مطالب��ات و نیازهای مردم از 
جمله وظایف مدیران و هنرمندان رسانه ملی 
اس��ت. ضرغامی افزایش خودباوری ملی و 

مقابله با روحیه خودباختگی از طریق معرفی 
افتخارات و دس��تاوردهای علمی و صنعتی 
کشور، ترویج فرهنگ همت و کار در تمامی 
ساختارهای رسانه، رویکرد فرآیند محور به 
جای محصول محور در تولی��دات، اصالح 
نگرش نامطل��وب و ت��الش در جهت رفع 
موانع موجود، هدایت جامعه به سمت کارهای 
مولد و کارآفرین به جای مشاغل واسطه ای و 
کاذب، فرهنگ سازی در برنامه های کودک و 
نوجوان و معرفی الگوها و تجربیات موفق را 
از دیگر وظایف هنرمندان و برنامه سازان رسانه 

ملی ذکر کرد. 
رئیس س��ازمان صدا و س��یما وظیفه اصلی 
مدیران کش��ور در س��ال جدید را بلندنظری 
معقول براساس حداکثر توانمندی های موجود 

در تعیین اهداف، بسیج تمامی ظرفیت ها و 
امکانات برای تحق��ق آن، ایجاد هم گرایی و 
انسجام سازمانی و انگیزه بخشی به کارکنان 
جهت کار بیشتر و متراکم تر دانست. در این 
نشست همچنین برنامه ها و وظایف رسانه 
ملی در خصوص مهمترین مسائل پیش روی 
جامعه از جمله طرح هدفمند کردن یارانه ها، 
مسأله حجاب و عفاف در جامعه، ضرورت 
ترویج گس��ترده تر اندیشه های امام خمینی 
)ره(، سیاس��ت های کلی نظام در حوزه نظام 
اداری، هنجارهای اجتماعی، پاس��خگویی به 
نیازهای دینی جامعه و ضرورت نوآوری در 
این حوزه به ویژه از طریق طرح آرا و نظرات 
شهید آیت اهلل مطهری برای شرکت کنندگان 

تشریح شد.  

منوچهر متک��ی وزی���ر 
امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران گف��ت: گزین��ه معامله 
اورانیوم هن��وز روی میز قرار 

دارد.  
به گ��زارش ایرن��ا به نقل 
و  اطالع�����ات  کل  اداره  از 
مطبوع�ات وزرات امورخارجه، 
متک��ی در مصاحبه با روزنامه 
اس��تاندارد اتری��ش گفت: ما 
برای هم��ه طرف های درگیر 
با مس��أله اتمی ایران مواردی 
را آماده کرده ایم که می تواند 
موجب اعتمادس��ازی شود و 

ملت ایران هم می تواند براس��اس پاسخ آنها 
به اطمینان دست پیدا کند. طبیعت سیاست 
بین المللی امروز چنین اس��ت و این خیابان 

یک طرفه نیست.
مذاکرات جدی��د می تواند با این هدف 
آغاز شود که عملی کردن پیشنهادهای آژانس 

راحت تر انجام شود.
متکی افزود: و من فکر می کنم برای این 

کار راه حل جامعی پیدا شود. همچنین ما به 
دنبال تضمین برای همه طرفها هستیم تا یک 

اعتماد متقابل به وجود آید. 
وی افزود: برای کنترل تأسیس��ات اتمی 
ایران از س��وی آژانس هیچ گونه محدودیتی 

وجود ندارد. 
در این س��ازمان بخش های��ی که برای 
اعضاء تعهدآور نیستند، نمی تواند به ما دیکته 

شود. ما با آقای آمانو توافق کردیم 
که در چارچوب قوانین و مقررات 
حرکت کنیم. البته درباره پروتکل 

الحاقی می توان صحبت کرد. 
ما این ق��رارداد را امضاء کرده 
و مدت ه��ا آن را اج��راء کرده ایم، 
ول��ی وقتی پرون��ده اتم��ی ما به 
شورای امنیت سازمان ملل ارجاع 
ش��د، مجلس ما واکنش نشان داد 
و قانونی را تصویب کرد که دولت 

موظف است از آن پیروی کند. 
متک��ی اف�����زود: امیدواریم 
کشورهای عضو ش��ورای امنیت 
دوباره دچار سیاس��ت دولت قبلی 
امریکا نش��وند، ما نمی توانیم آنها را وادار به 
تغییر عقیده کنیم، ولی می توانیم به آنها انگیزه 
بدهیم تا راه های دیگری پیدا کنند. وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران گفت: نگرانی 
ما درباره گس��ترش س��الح های اتمی نشان 
می ده��د که از حقوق خ��ود در چارچوب 
قرارداد منع گس��ترش سالح های اتمی دفاع 

می کنیم.

   سید حسین زرهانی
برای ما ایرانی ها افغانستان در سالهای 
اخیر معادل جنگ ش��ده ب��ود و آوارگی 
مردمش. از زمان اش��غال افغانستان توسط 
ش��وروی و حرکت مجاهدان افغان علیه 
آن، بارها تصویر افغانستان را در تلویزیون، 
روزنامه ه��ا و بعدها اینترن��ت دیده ایم. 
تصویری پر از خشونت، جنگ و ویرانی. 
حضور برخی شهروندان افغانی در ایران که 
برای یافتن مکانی امن برای زیستن به ایران 
آمده بودند نیز تصویر دیگر ما از افغانستان 
بود. این تصاویر محص��ول دوره ای مهم 
در تاریخ بود که سرنوش��تی شوم را برای 
این مردم رقم زد. اشغال افغانستان توسط 
شوروی، نبرد مجاهدان علیه ارتش سرخ، 
جنگ داخلی میان مجاهدان، برآمدن طالبان 
و ظل��م و س��تم این متحجران ب��ه مردم، 
حضور القاعده و نهایتاً حمله امریکا و ناتو 
به افغانستان و ادامه تروریسم در این کشور، 
چش��م اندازی دهش��تناک برای مردم آن 
به همراه داش��ت. فقر، مواد مخدر، تحجر 
طالبانیس��م همه و همه نتایج این روزگار 
س��خت برای این مردم بود. این ش��رایط 
برای ما مردم ایران از طریق رس��انه ها باز 
تولید می ش��د و شاید این سؤال در ذهن 
ما به وجود آید که این مردم که در محنت 
و بال گرفتارند چه کس��انی هستند؟ برای 
کسانی که به فرهنگ و تمدن پارسی عالقه 
مندند، نام شهرهایی مانند بلخ، هرات و... 
آشنا است. از این منطقه که روزگاری جزو 
خراس��ان بزرگ بوده است، صدها شاعر، 
حکیم و دانشمند پارسی گوی و وابسته به 

تمدن ایران برخاسته است.
دو کشور، یک فرهنگ و یک تمدن:

اگرچ��ه تصویری که عموم ایرانیان از 
افغانستان در ذهن دارند تصویر جامعه ای 
فروپاش��یده اس��ت، اما ای��ن تصویر باید 
به گونه ای اصالح ش��ود که افغانس��تان 

س��رزمینی اس��ت ک��ه در گذش��ته های 
نه چندان دور حداقل بخشهای عمده اش جزو 
فرهن��گ ایرانی بوده و دارای مش��ترکات 
فرهنگ��ی، تمدنی، دین��ی و زبانی با ایران 
است. این منطقه خاس��تگاه بزرگان شعر 
و ادب��ی مانند موالنا ج��الل الدین بلخی، 
خواجه عب��داهلل انصاری، انوری، عنصری 
بلخی، دقیقی بلخی، امیر علی شیر نوایی، 
عبدالرحم��ن جامی، رابع��ه بلخی، ناصر 
خسرو، سنایی غزنوی، ابوعبید عبدالرحمن 
محمد جوزجانی، حمیدی بلخی، حنظله 
بادغیس��ی، ظهیر فاریابی، ش��هید بلخی، 
معروفی بلخ��ی، ابوالمؤید بلخی، ابونصر 
فارابی و... بوده است. از زمان ایجاد کشور 
افغانس��تان به دست احمد ش��اه درانی که 
یکی از س��رداران نادرش��اه افشار بود این 

روابط تداوم داشته است. 
ایران و افغانس��تان از بدو استقالل تاکنون 
روابط و مناسبات پیوسته با یکدیگر داشته اند. 
اما با گذر زمان و تحوالت منطقه ای این 
روابط فراز و نشیب های مختلفی را طی 

کرده است. 
با توجه به جایگاه دو کش��ور ایران و 
افغانس��تان در تحوالت نظام بین الملل و 
وجود همسایگی دو کشور و نیز فرهنگ، 
زبان و تاریخ مشترک؛ تحوالتی که در منطقه 
برای هریک از این دو کش��ور رخ داده، بر 

یکدیگر تأثیرگذار بوده است. 
به همین دلی��ل روابط تهران- کابل در 
طی یک دهه گذش��ته که با نظام استبدادی 
و متحجران��ه طالبان ش��روع و به 8 س��ال 
دوره استقرار نظام جدید در افغانستان ختم 
می شود، بیشتر متأثر از تحوالت بیرونی بوده 
و یا به عبارت دیگر روند دوستی و روابط 
میان این دو کش��ور تأثیر تحوالت سیاسی 
و نظامی بوده اس��ت، که در منطقه توسط 

عوامل خارج از منطقه، رخ داده است...  
                      ادامه دارد ...

آیا واقعاً دوست و برادریم؟) قسمت اول(

رئی��س کل س��ازمان ام��ور مالیاتی با 
تش��ریح عملکرده��ا و برنامه ه��ای این 
س��ازمان، اجرای طرح جامع مالیاتی را که 
از 10 سال پیش در دستور کار قرار داشت، 
مهمتری��ن برنامه امس��ال اعالم ک��رد. به 
گزارش واحد مرکزی خبر؛ علی عسکری 
معاون وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی ابراز 
امی��دواری کرد: طرح جام��ع مالیاتی نیمه 
دوم امس��ال به منظور دس��تیابی به اهداف 
و اس��تقالل کش��ور در تأمین هزینه های 
جاری )رهایی از درآمده��ای نفتی( اجرا 
شود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی پیش 
بینی کرد، تا چهار س��ال آینده نظام جامع 
مالیاتی به طور کامل در کش��ور اجرا شود. 
وی افزود: برای اج��رای این نظام مالیاتی 
همه نرم افزارها و سخت افزارهای سازمان 
امور مالیاتی به روز می ش��ود. عس��کری 
با بی��ان اینکه در بخش مالی��ات بر ارزش 
افزوده 97 درصد اظهارنامه ها به صورت 
الکترونیک و بدون مراجعه به سازمان امور 
مالیاتی ب��ا موفقیت دریافت ش��د، گفت: 
امس��ال اظهارنامه های اش��خاص حقوقی 
در سراس��ر کش��ور به صورت الکترونیک 
دریافت می ش��ود. عسکری افزود: امسال 
ب��رای اش��خاص حقیق��ی اظهارنامه های 
مالیات��ی ب��ه ص��ورت یک ش��کل صادر 

می ش��ود، تا به صورت الکترونیکی قابل 
تنظیم باش��د. وی اظهار داش��ت: در حال 
حاضر اظهارنامه ها به صورت دس��تی پر 
می شود و قابل تبدیل شدن به الکترونیکی 
نیست که بررس��ی و مبادله اطالعات را با 
مش��کل مواجه کرده اس��ت. معاون وزیر 
اقتصاد افزود: از سال آینده تالش می کنیم 
اظهارنامه ه��ای اش��خاص حقیقی هم به 
صورت الکترونیکی دریافت ش��ود. رئیس 
کل س��ازمان امور مالیاتی شناسایی مودیان 
و افراد جدید را که دارای فعالیت اقتصادی 
هس��تند از دیگ��ر برنامه های امس��ال این 
سازمان برشمرد و افزود: همزمان رسیدگی 
به پرونده های معوق و بدهکاران مالیاتی 
با جدیت پیگیری می ش��ود تا منافع ملی 
و عدال��ت مالیات��ی بیش از پی��ش تأمین 
شود. عسکری، گس��ترش و توسعه دامنه 
مش��موالن قانون مالیات بر ارزش افزوده 
را از دیگر برنامه های امسال سازمان امور 
مالیاتی اعالم کرد و اف��زود: گروه اول که 
ش��امل فعاالن بزرگ اقتص��ادی بودند به 
عنوان نخستین گروه مشمول اجرای امور 
مالیات ب��ر ارزش افزوده، ش��دند و گروه 
دوم مش��موالن هم که شامل بند الف ماده 
96 قانون مالیات مس��تقیم هس��تند به این 
گروه پیوس��تند. وی افزود: در مرحله سوم 

نیز گ��روه دیگری از این طیف مش��مول 
اجرای قان��ون مالیات ب��ر ارزش افزوده، 
ش��دند و نیمه دوم امسال نیز گروه چهارم 
که شامل همه اشخاص حقیقی و حقوقی 
گروه های الف و ب هستند، مشمول این 
قانون می ش��وند که با اجرای این مرحله 
ش��مار مودیان مالیات بر ارزش افزوده از 
76 ه��زار مودی کنونی تا پایان امس��ال به 
250 هزار مودی خواهد رس��ید. عسکری 
ایجاد دفاتر خدم��ات مودیان مالیاتی را به 
منظور دسترس��ی بیش��تر مردم به سازمان 
ام��ور مالیاتی از برنامه های این س��ازمان 
اعالم کرد و افزود: بخشی از فعالیت های 
این دفاتر که قابل واگذاری است به بخش 
غیردولتی واگذار خواهد ش��د. رئیس کل 
س��ازمان امور مالیاتی جلوگی��ری از فرار 
مالیات��ی را هم از برنامه های راهبردی این 
سازمان به منظور اجرای عدالت مالیاتی ذکر 
کرد و گفت: علل فرار مالیاتی شناسایی و 
پس از آن راههای فرار مالیاتی بسته خواهد 
شد که برای این منظور اختصاص کدهای 
مالیاتی برای اش��خاص حقیقی و حقوقی 
در نظر گرفته شده است. وی افزود: برای 
اش��خاص حقوقی، کد مالیاتی تخصیص 
یافته است و برای سایر مودیان نیز تا پایان 

امسال تعیین خواهد شد. 

دولت با هدف تس��هیل نح��وه انتقال 
و مأموری��ت کارمن��دان و کارکنان از یک 
دستگاه  اجرایی به دس��تگاهی دیگر و در 
راس��تای تکمیل مصوبات قبل��ی خود به 
منظور تش��ویق کارمندان ب��رای انتقال از 
ته��ران به ش��هرهای کوچ��ک، آئین نامه 
اجرایی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان 

دستگاه های اجرایی را تصویب کرد.    
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالع 
رس��انی دولت، وزیران عضو کمیس��یون 
ام��ور اجتماع��ی و دولت بنا به پیش��نهاد 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

رئیس جمه��ور، آیین نام��ه اجرایی تبصره 
2 م��اده 21 و م��اده 121 قان��ون مدیریت 
خدمات کش��وری را ک��ه مربوط به نحوه 
انتقال و مأموریت کارمندان دس��تگاه های 

اجرایی است، به تصویب رساندند. 
براس��اس تبص��ره 2 م��اده 21 قانون 
مدیری��ت خدمات کش��وری، در مواردی 
که با حفظ مالکی��ت دولت، بهره برداری 
بخش��ی از دس��تگاه ذی  رب��ط ب��ه بخش 
غیردولتی واگذار شود، مأموریت کارمندان 
مرب��وط به بخش غیردولتی مجاز اس��ت. 
همچنین مطابق م��اده 121 این قانون نیز، 

هیأت وزیران مکل��ف به تدوین آئین نامه 
اجرایی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان 
مش��مول این قانون به س��ایر دستگاه های 
اجرای��ی و مرخصی بدون حقوق ش��امل 
نحوه احتس��اب س��وابق خدمت و نحوه 
پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی 

و سایر موارد مربوط شده است. 
براساس آئین نامه اجرایی نحوه انتقال 
و مأموری��ت کارمندان، انتق��ال کارمندان 
دس��تگاه های اجرایی، باید با صدور حکم 
یا ابالغ رس��می از س��وی دس��تگاه مبدأ 

صورت بگیرد.

    رامی��ن منصوریان س��رمایه گذار 
ایرانی این ط��رح در این باره به خبرنگار 
واحد مرکزی خبر در مینس��ک گفت: این 
کارخانه در ف��از اول، در فضایی بیش از 
5000 مترمرب��ع ب��ا هزین��ه ای بالغ بر 8 
میلی��ون دالر احداث ش��ده اس��ت که در 
س��ال اول 12هزار تن مفتول مس��ی و در 

س��ال های بعد 50 هزار تن تولید خواهد 
کرد. 

وی با اش��اره به اینکه مواد اولیه این 
کارخانه از ایران تأمین می شود افزود: با 
افتتاح این طرح حجم مراودات اقتصادی 
دو کشور از یکصد میلیون دالر کنونی در 
س��ال به بیش از 500 میلیون دالر خواهد 

رسید. قرار اس��ت تولیدات این کارخانه 
ع��الوه بر مصرف در ب��ازار بالروس، به 

روسیه و اوکراین نیز صادر شود. 
این کارخانه تنها کارخانه تولید مفتول 
مس��ی در بالروس اس��ت که با س��رمایه 
گ��ذاری صد درص��دی بخش خصوصی 

ایران راه اندازی می شود.

پس از آنکه سفیر انگلیس در یمن از انفجاری انتحاری جان بدر برد، وزارت خارجه 
انگلیس از بس��ته شدن سفارت این کش��ور در صنعا خبر داد و به اتباع خود توصیه کرد، 
س��فر های غیر ضروری به این کشور را کاهش دهند. واحد مرکزی خبر گزارش داد یک 
مس��ئول امنیتی یمن از کشته شدن عامل حمله ای انتحاری خبر داد که کاروان خودروی 
حامل تیموتی تارلوت س��فیر انگلیس در یمن را هدف قرار داده بود، با این حال س��فیر 
انگلیس از این حمله جان سالم بدر برد. سخنگوی وزارت خارجه انگلیس نیز این انفجار 
را تأیید کرد و گفت: انفجاری کنار خودروی س��فیر انگلیس در صنعا صورت گرفت، با 
این حال وی یا هیچ یک از دیگر کارمندان س��فارت انگلیس در صنعا  آس��یب ندیده اند. 
وی گفت: در پی این انفجار س��فارت انگلیس تا اطالع بعدی برای مراجعه عموم تعطیل 
خواه��د بود و ما به همه اتباع انگلیس در یمن توصیه می کنیم که هوش��یار باش��ند و از 

حضور غیر ضروری در این کشور خودداری کنند. 

کمیس��اریای ملی انتخابات سودان اعالم کرد عمر البشیر با پیروزی در انتخابات اخیر 
بار دیگر رئیس جمهور س��ودان و سالواکر میریادیت به ریاست منطقه خودمختار جنوب 
این کشور برگزیده شد. به گزارش ایرنا، ابیل الییر رئیس کمیساریای ملی انتخابات سودان 
در خارطوم به خبرنگاران گفت: البشیر با کسب 68 درصد آراء - حدود 6 میلیون رأی - 
دوباره به عنوان رئیس جمهوری سودان انتخاب شد. یاسر عرمان نامزد جنبش خلق پس 
از البش��یر جایگاه دوم را کس��ب کرد و عبداهلل دنیق نیال نامزد کنگره خلق نیز در ردیف 
س��وم نامزدهای انتخاباتی قرار گرفت. کمیس��اریای ملی انتخابات سودان همچنین اعالم 
کرد که سالواکر رئیس جنبش خلق برای آزادی سودان با کسب 92/9 درصد آراء - بیش 
از 2 میلیون رأی- به ریاس��ت منطقه جنوب س��ودان انتخاب شد و پس از او الم اکول در 
جایگاه دوم قرار دارد. س��الواکر همچنین معاون اول رئیس جمهوری سودان خواهد شد. 
عمرالبشیر پیروزی خود را در این انتخابات، پیروزی همه مردم سودان دانست و گفت: به 
فعالیت هایش برای برگزاری همه پرسی درباره استقالل جنوب در ژانویه 2011 ادامه می 
دهد. انتخابات چند منظوره س��ودان که در ربع قرن گذشته بی سابقه بود از 22 فروردین 
ماه گذشته به مدت 5 روز و با مشارکت بیش از 16 میلیون واجد شرایط رأی دادن برگزار 
ش��د. در این انتخابات عالوه بر رئیس جمهور، اعضای مجلس ملی، فرمانداران ایالتی و 
اعضای ش��وراهای محلی انتخاب ش��دند. 840 ناظر بین الملل��ی و 20 هزار و 278 ناظر 

داخلی بر این انتخابات نظارت داشتند. 

گزارش طبقه بندی ش��ده کاخ س��فید درب��اره تحقق اهداف امریکا در افغانس��تان و 
پاکستان به کنگره امریکا به علت فقدان جزئیات مهم با استقبال سرد نمایندگان امریکایی 
روبه رو ش��د. باراک اوباما ماه س��پتامبر گذش��ته اهداف خود را در افغانستان و پاکستان 
اع��الم کرده و قول داده بود که از این اهداف به عنوان معیاری برای محک پیش��رفت در 
زمینه ه��ای مختلف از مبارزه با طالبان گرفته تا اقدام دولت های افغانس��تان و پاکس��تان 
در مبارزه با فس��اد مالی استفاده کند. هدف دولت امریکا برطرف کردن نگرانیهای کنگره 
درباره اس��تراتژی دولت امریکا در این دو کش��ور اس��ت، با این حال نمایندگان برجسته 
جمهوریخواه در کنگره انتقاد کرده اند که این معیارها بس��یار س��طحی است و نمی تواند 
برای سیاس��ت گذاران مفید باشد. در این گزارش طبقه بندی شده که به ارزیابی پیشرفت 
در تحقق این اهداف می پردازد، کاخ س��فید تصویری پیچیده ترسیم می کند. نمایندگان 
ه��ر دو حزب جمهوریخواه و دموک��رات در کمیته های اصلی کنگره امریکا این گزارش 
را مبهم، فاقد جزئیات و مایه ناامیدی توصیف کردند و خواس��تار توضیحات بیش��تر در 

اینباره شده اند. 
خبرگزاری رویترز از واش��نگتن گزارش داد، اوباما در ماه دسامبر مجوز افزایش سی 
هزار نفری نیروهای امریکا در افغانس��تان را صادر کرد. مسئوالن امریکایی می گویند در 
زمینه های نظامی ممکن اس��ت پیشرفت هایی صورت گرفته باشد با این حال زود است 

بگوییم امریکا در مبارزه با شبه نظامیان در افغانستان به پیروزی دست یافته است. 

به گزارش ش��بکه تلویزیونی بی بی س��ی عربی، آنگال مرکل اعالم کرد آلمان حاضر 
است به یونان کمک کند بحران مالی را پشت سر بگذارد، اما دولت و ملت یونان نیز باید 

همه تالش خود را برای خروج از این بحران به کار گیرند. 
یونان که روز نوزدهم مه آینده باید هشت و نیم میلیارد یورو از سود بدهی های خود 
را پرداخت کند، طرحی سه ساله را برای پشت سر گذاشتن این بحران مالی مطرح کرده 
است که براساس آن شرکای وی در منطقه یورو باید سی میلیارد یورو به این کشور قرض 
بدهند؛ اما این درخواست یونان با مخالفت شدید آلمان روبرو شد و برلین اعالم کرد فقط 

زمانی باید به یونان کمک کرد که بحران مالی این کشور منطقه یورو را تهدید کند. 
آلمان همچنین کمک به یونان را مش��روط به این کرده اس��ت که آتن ثابت کند برنامه 

هایی کارآمد برای صرفه جویی و کاهش کسری بودجه خود دارد. 
مرکل گفت: اگر یونان ش��رایط الزم را برای دریاف��ت کمک فراهم کند آلمان به این 

کشور کمک می کند. و باید در اینباره مذاکره کرد.

والدیمیر پوتین نخس��ت وزیر روس��یه در دیدار با ویکتور یانکوویچ رئیس جمهوری 
اوکراین در کی یف، ایجاد ش��رکت مش��ترک هسته ای متشکل از بخش های هسته ای دو 
کشور را به طرف اوکراینی پیشنهاد کرد. به گزارش ایرنا، پوتین در این دیدار گفت: با ایجاد 
چنین ش��رکت مشترکی، واحدهای ماشین س��ازی و تولید سوخت هسته ای دو کشور در 
زیر مجموعه آن قرار خواهند گرفت. وی افزود: روس��یه برای دسترس��ی شرکای اوکراینی 
به بازار هسته ای خود و نیز همکاری هسته ای با این کشور در کشور ثالث، آمادگی دارد. 
نخس��ت وزیر روسیه همچنین برای اجرای تدریجی و مرحله ای این پیشنهاد هسته ای به 
اوکراین اعالم آمادگی کرده و افزود: در ابتدا می توان از واحدهای چرخه سوخت هسته ای 

شروع کرد. 
اوکراین از معدود جمهوری های ش��وروی س��ابق اس��ت که از توانمندی هس��ته ای 
برخوردار بوده و در حال حاضر در این کش��ور حدود 10 نیروگاه هس��ته ای وجود دارد. 
ویکتور یانکوویچ رئیس جمهوری اوکراین به تازگی اعالم کرد: اوکراین تولید اورانیوم خود 
را افزایش خواهد داد و کارخانه ای برای تولید س��وخت هس��ته ای در این کشور تأسیس 
می کند. وی با بیان اینکه افزایش استخراج اورانیوم و تولید سوخت هسته ای در این کشور 
در برنامه دولت قرار دارد، گفت: هم اینک روسیه 100 درصد بازار هسته ای اوکراین را در 

اختیار دارد و ترتیبی خواهیم داد تا 50 درصد آن را در دست گیریم. 

چه خبر از پایتخت

جهان نماایران نصف النهار

رئیس سازمان مالیاتي: 
طرح جامع مالیاتي، مهمترین اولویت امسال  

تصویب آئین نامه اجرایي نحوه انتقال و مأموریت 
کارمنـــدان دولـــــت  

بهره برداری بزرگ ترین کارخانه تولید 
مفتول مسی ایران در بالروس

سفارت انگلستان در یمن تعطیل شد

عمر البشیر بار دیگر رئیس جمهور سودان شد  

 انتقاد کنگره امریکا به گزارش اوباما 
درباره افغانستان و پاکستان  

تعهد آلمان در قبال ثبات یونان

پیشنهاد پوتین به اوکراین
برای ایجاد شرکت مشترک هسته اي 

رئیس س��ازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ش��هرداری تهران گفت: هر ماه یک ایستگاه 
و تا پایان امس��ال 12 ایس��تگاه آتش نش��انی ایج��اد می کنیم. به گزارش واح��د مرکزی خبر، 
محمدرضا حاجی بیگی به 94 ایستگاه آتش نشانی موجود در شهر تهران اشاره کرد و گفت: شهر 
تهران به 120 ایستگاه نیاز دارد. وی با بیان اینکه پارسال همه تجهیزات الزم برای ایجاد این120 
ایستگاه خریداری شد، افزود: هم اکنون میانگین زمانی رسیدن به محل حادثه و حریق در شهر 
تهران پنج دقیقه است، که می توان با ساخت ایستگاه های جدید و مجهزکردن سیستم GPS تا 
سال90 به زمان چهار دقیقه بین المللی دست پیدا کنیم. حاجی بیگی گفت: هم اکنون120 دستگاه 
خودرو تک کابین و دو کابین نیز خریداری و شاس��ی آنها وارد ش��ده است. رئیس آتش نشانی 
پایتخت پیش بینی کرد، تا اواسط سال آینده این120 خودرو مجهز و وارد ناوگان شود. وی با بیان 
اینکه تا20 سال آینده نیازی به هیچگونه تجهیزات خودرویی سنگین برای اطفای حریق در شهر 
تهران نداریم گفت: به زودی پنج دستگاه خودرو فوماتیک فوق سنگین برای اطفای حریق های 
بزرگ در اطراف تهران به ویژه کارخانه ها وارد کشور می شود تا به پنج خودرو فوماتیک دیگر 
در حاش��یه تهران اضافه ش��ود. حاجی بیگی همچنین درباره اطفای حریق در معابر کم عرض 
و بافت های فرس��وده هم افزود: برای این منظور پارس��ال10 خودرو ایسوز و محور باریک با 
پمپ های قوی خریداری شده است. وی با بیان اینکه تا چند روز دیگر پنج خودرو از این نوع 
نیز به بازار اضافه می شود گفت: برای این منظور تعدادی مأمور آتش نشان موتورسوار به محدوده 
بازار افزوده می شود. رئیس آتش نشانی شهر تهران در خصوص اقدامات سازمان برای نمایشگاه 
کتاب هم گفت: برای این منظور آمادگی کامل داریم و از مدتها پیش نیز استقرار مکان و نیروها 

مشخص است و تالش می شود از آتش نشانان داوطلب هم بهره گرفته شود.

رئیس اداره زراعت جهاد کشاورزی شهرستان ری گفت: بارندگیهای شدید و تگرگ اواخر 
فروردین و اوایل اردیبهش��ت ماه، به مزارع شهرس��تان ری حدود هفت میلیارد ریال خسارت 
وارد کرده اس��ت. منصور یزدی در گفتگو با ایرنا افزود: در بارندگیهای شدید، تگرگ و طوفان 
اواخر فروردین ماه امس��ال، به عمده محصوالت گندم، جو، س��بزی و صیفی در شهرستان ری 
خس��اراتی وارد شد. وی خاطرنشان کرد: طبق گزارشهای رسیده از بخش ها و مراکز خدمات 
جهاد کش��اورزی، تاکنون به یک هزار و 200 هکتار مزارع گندم و سه هزار هکتار جو به میزان 
40 درصد خس��ارت وارد شده است. یزدی ادامه داد: یک هزار هکتار مزارع سبزی به میزان 20 
درص��د، 200 هکت��ار از صیفی جات و 300 هکتار از باغات 30 تا 40 درصد خس��ارت دیده 
است. وی گفت:  بهره برداران هر محصول که تحت پوشش بیمه محصوالت کشاورزی هستند، 
ضمن مراجعه به دفاتر بیمه محصوالت کش��اورزی و ارائه بیمه نامه و اعالم گزارش خسارت، 
پس از بررسی کارشناسان می توانند برای دریافت غرامت خسارت اقدام کنند. سطح زیرکشت 

محصوالت زراعی و باغی در شهرستان ری در مجموع 42 هزار هکتار است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگ��ی تهران بزرگ گفت: وضعیت آلودگی هوای پایتخت 
نگران کننده اس��ت و این موضوع س��بب می شود مس��ئوالن نگاه ویژه ای به حل این معضل 
داش��ته باشند. سرهنگ س��ید هادی هاشمی در گفتگو با ایرنا با اشاره به اینکه تردد خودروها و 
موتورس��یکلت ها در تهران عامل 80 درصد این آلودگی هاس��ت، افزود: این امر سالمت همه 
شهروندان پایتخت را به صورت جدی تهدید می کند. وی تصریح کرد: برای حل این معضل 
باید وزارت صنایع و سازمان حفاظت محیط زیست که نقش اساسی بر عهده دارند، بیشتر مداخله 
کنند و به عنوان سوپاپ اطمینان برای کاهش آلودگی هوای تهران در ارتقای سطح کیفی تولید 
وس��ایل نقلیه، سوخت مصرفی خودروها و ارتقای کیفی گستره و پهنه صنایع در کشور برنامه 
ریزی کنند. هاشمی اظهار داشت: در کنار این دو نهاد، وزارت ارتباطات، علوم و آموزش عالی و 
نفت هم می توانند کمک های مؤثری در زمینه کاهش آالینده های انرژی مصرفی خودروها و 
موتورسیکلت ها داشته باشند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در خصوص نقش و 
جایگاه پلیس در این حوزه تأکید کرد: نقش پلیس محوری است، امروز پلیس با حداقل امکانات 
بیشترین نقش را برای کاهش آلودگی هوا ایفا می کند. هاشمی یادآور شد: پلیس پایتخت با اجرای 
طرح ترافیک، زوج و فرد، کنترل وسایل نقلیه دارای نقص فنی و فاقد معاینه فنی، رسیدگی سریع 
به تصادفات، بازگشایی معابر و محورها و تسهیل در عبور و مرور زمینه ای را ایجاد می کند که 
باعث کاهش مصرف سوخت، استهالک خودروها و تراکم ترافیک می شود. وی خاطرنشان کرد: 
در کنار اجرای این طرح ها و مشارکت وزارت صنایع و سازمان حفاظت محیط زیست به یک 

امنیت پایدار در مسائل زیست محیطی شهر تهران می رسیم.

گشایش یک ایستگاه آتش نشانی 
هر ماه در پایتخت

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ: 
وضعیت آلودگي هواي پایتخت نگران کننده است

بارندگي هاي اخیر هفت میلیارد ریال 
به مزارع ري خسارت وارد کرد

نخست وزیر لبنان با اشاره به جنجال رژیم صهیونیستی در تجهیز حزب اهلل به موشک های 
اسکاد از سوی سوریه، آن را بهانه ای برای توجیه تجاوز جدید این رژیم به لبنان دانست.
ب��ه گزارش ف��ارس، س��عدالحریری در گفتگو ب��ا روزنامه قطری الوط��ن تهدیدات 
اس��رائیل علی��ه لبنان را مردود دانس��ت و تصریح ک��رد: این رژیم برای خ��ود بهانه هایی 
می تراش��د ت��ا بتوان��د حمل��ه ب��ه لبن��ان را در ه��ر زمان��ی ک��ه بخواه��د توجی��ه کند. 
وی در همی��ن راس��تا موض��وع درخواس��ت از ح��زب اهلل ب��رای، رد در اختی��ار 
داش��تن موش��ک های اس��کاد را نف��ی ک��رد و گف��ت: چ��را م��ا بای��د خ��ود را در 
موض��ع اته��ام ق��رار دهیم و چ��را باید به اس��رائیل ح��ق بدهیم ک��ه ما را مته��م کند؟ 
س��عد الحریری پیش از ای��ن در گفتگو با روزنامه ایتالیایی الس��تامبا نیز گفته بود که 
اس��رائیل سعی دارد سناریو عراق پیش از حمله امریکا را علیه لبنان تکرار کند و شایعات 
درباره موشک های اسکاد تنها بهانه ای برای تهدید لبنان است و این ادعاها ساختگی است. 

حریري:
 اسرائیل براي حمله به لبنان بهانه  تراشي مي کند
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جامعه

شیر خشمگین، پسر 13 ساله زنجاني 
را به شدت مجروح کرد

در زنجان پس از پایان نمایش س��یرک در شهرس��تان خدابنده این ش��هر یک قالده شیر با حمله به 
طرف تماشاچیان یک پسر بچه 13 ساله را به شدت مجروح کرد. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس، پس از پایان برنامه سیرک در شهرستان خدابنده زنجان که در 
باشگاه شهید فهمیده برگزار می شد، یک قالده شیر در حال بارگیری در اطاق عقب خودرو ناگهان از 

خودرو خارج و به طرف تماشاگران که در حال خروج از محوطه بودند، حمله ور شد. 
براس��اس این گزارش، در این هنگام مردم وحش��ت زده ش��ده و از ش��دت هیجان به اطراف فرار 
کردند. گفتنی است، در این راستا شیر با حمله به پسر 13 ساله ایی به نام حمید- ص وی را به شدت 

مجروح کرد. 
مأموران اجرایی س��یرک پس��ربچه را از چنگال ش��یر رها کردند. گفتنی است، حمید در بیمارستان 

تحت درمان قرار دارد.

تحلیلی بر وسواس و شیوع آن در خانواده های اصفهانی

    سپهر اوحدیوسواس، میهمان خانه های اصفهان
ــن: تداعی کننده ظلم و س��تم و یا خطری است که شما را تهدید و یا تعقیب می کند و یا  آدم خش
بیانگر ظلمی اس��ت که در روز س��پری شده شما بر شما، روا داشته اند؛ اگر انسان خشن در رویای شما 
زن باش��د، موضوع متفاوت اس��ت و بر عشق قوی به مادر و همس��ر داللت دارد، که مدتی از آنها دور 
بوده اید و یا کدورتی بین ش��ما پدید آمده اس��ت. در خواب خانمها، دیدن مرد خشن می تواند داللت 
بر عش��ق به پدر و یا همس��ر باشد که با مشکلی روبه رو شده است. دیدن آدم خشن بر آشفتگی درون 

شما و نامالیمات روحی نیز داللت دارد.
آرایش کردن: استفاده از لوازم آرایش در خواب، سمبلی بر میل اجتناب ناپذیر شما به بهتر جلوه 

کردن و خود را نشان دادن است. 
در آقایان خواب آرایش کردن، بیانگر آن اس��ت که می خواهند چیزی را از دیگران پنهان کنند و با 
ظاهرکاری قصد فریب دارند و خود نیز از این مس��أله بیم دارند. در هر صورت دیدن آرایش کردن و 

لوازم آن نشان ترس شما از برمال شدن رازها و زشتی هایتان است.
ــگاه: دیدن آرایش��گاه و آرایشگر در نمادشناس��ی مدرن رویا بر تعبیر و میل به عوض شدن  آرایش
داللت دارد. ش��ما ممکن اس��ت در آین��ده نزدیک برخی عقاید، باورها و اف��کار خود را عوض کنید و 

سیاست خود را نسبت به برخی مسائل و دیدگاههایتان نسبت به دنیای اطراف را دگرگون کنید. 
آسانسور: نشان از فراز و نشیب و همسطح نبودن زندگی شما و بروز نامالیمات و نامالطفات در 

آن دارد. ثابت نبودن زندگی، افکار، شغل و... از دالیل دیدن این نماد، در خواب است. 
دیدن آسانسور و سوار بر آن شدن از فراز و فرود، روح و هیجانات جنسی نیز نشأت می گیرد؛ اما 
فرود آمدن با آسانسور به همراه ترس و دلهره، نشان از وجود یک اشتباه در زندگی است که شما را به 
قعر مش��کالت و گرفتاری ها می برد، آن را کشف کرده و رفع کنید، برای زندگی پرفراز و نشیب شما 

چه تعبیری بهتر از آسانسور است! به زندگی خود ثبات دهید!
ــمان: آس��مان نمادی از بلندپروازی، داش��تن آرزو و خیال و آینده نگری است و ابعاد وجودی  آس
انس��ان، توانایی های او و میزان آگاهی اش نسبت به ظرفیت های خود و اجرای آن در زندگی را بروز 

می دهد و به صورت آسمان های صاف و آبی و یا ابری و کبود، در خواب پدیدار می شود. 
آس��مان ابری و کبود برآمده از آرزوها و توانایی هایی اس��ت که شما در انجام آن عاجز بوده اید و 

نتوانسته اید به آن دست یابید. 
آس��مان آب��ی و آفتابی خب��ر از وجود دانش و توانای��ی و خودآگاهی کافی ب��رای نیل به اهداف و 

آرزوهای مانده در ذهن شما دارد. 
ــپزخانه: نیاز به ارضاء نیازهای ذاتی و ضروری باعث می شود که شما خواب آشپزخانه ببینید.  آش
س��اده ترین آن گرسنگی و یا نخوردن غذای دلخواه است. نیاز به ارضاء عواطف به خصوص در مورد 
زنان، از دیگر نشانه شناسی های این نماد است و در مورد مردان نیز نوعی میل شما به انجام نقش های 
زنانه را بروز می دهد؛ مثل وارد ش��دن به دنیای زنان و انجام کارهایی مثل آنها. دیدن آش��پزخانه برای 

زنان می تواند نمادی از تنفر در مورد وظایف زنانه تعبیر شود.
ــپزی: خالقیت و عالقه به بروز آن مهمترین تعبیر برای آشپزی است. کسانی که عالقه به بروز  آش
سلیقه و تغییر و خالقیت دارند، در خواب آشپزی می کنند! این افراد باید استعدادهای خود را شناسایی 
کنند و برعواطف و همس��ویی با طبیعت و پرداختن به کارهای هنری و احساسی بیفزایند، بد نیست از 

همان آشپزی با سلیقه های خاص شروع کنند!

تبخال

حوادث !

   مهدی فضیلت
اگر بخواهیم در ش��روع گفتار، وسواس را یک 
بیماری بدانیم ش��اید تعجب برانگیز باش��د و اکثر 
خوانندگان به خصوص خانم ها، ناراحت ش��وند؛ 
چرا که اکثراً به این عادت دچار هس��تند! اما حقیقتًا 
ه��ر کاری که به صورت ع��ادت درآید و اعتیادآور 
تکرار ش��ود به نوعی بیماری محس��وب می شود؛ 
متأس��فانه در مقایس��ه ب��ه عمل آم��ده، خانم های 
اصفهانی بیش از نقاط دیگر کش��ور در انجام کارها، 
به خصوص امر نظافت وس��واس به خرج می دهند 
و ب��ه همین میزان نیز مصرف آب تصفیه خانگی در 
ش��هر اصفهان با توجه به میزان جمعیت و مساحت 
زیاد اس��ت و این خود چالش��ی برای فراهم آوردن 

آب شرب اصفهان است.
ــواس بیشتری به خرج  چرا اصفهانی ها وس

می دهند!؟
مصرف ب��االی آب در خانواده های اصفهانی و 
وسواس خانم ها به نظافت، زبانزد همگان شده است. 
اگر چه داشتن نظم و ترتیب و نظافت امری مطلوب 
و ضروری اس��ت، اما پرداختن اضافی و وس��واس 
ب��ه خرج دادن در آن عالوه بر اس��راف و نداش��تن 
اصالح در الگوی مصرف، سبب دغدغه های فکری 
و روان��ی و مص��رف هزینه و زمان ب��رای خانم ها 
می ش��ود. در اینکه زنان اصفهان��ی، مادرانی کدبانو 
و منظم هس��تند شکی نیس��ت و این حسن شهرت 
خود در افزایش وس��واس آنها تأثیر دارد. این مسأله 
عالوه بر ریشه های پزشکی و ژنتیک، دارای عوامل 
و علت ه��ای تاریخ��ی و فرهنگی نیز هس��ت. در 
قدیم! فراوانی آب به سبب برکت زاینده رود، وجود 
مادی ها و جوی های ف��راوان در اصفهان، که آثار 
آن باقی اس��ت، مردم شهر، به خصوص خانم ها را 
به شس��تن زیاد وسایل و حیاط های بزرگ خانه ها 
و حتی شس��تن درب خانه ه��ا و محوطه کوچه به 
طور روزانه تش��ویق می کرد، به طوری که مرسوم 
ب��ود خانم های خانه دار روزی دو ب��ار، اتاق ها و 
حی��اط خان��ه را جارو زده و گردگی��ری می کردند 
و ای��ن امر یکبار در طلوع س��پیده دم و یکبار موقع 
غروب، اتفاق افتاده و هربار با آب پاش��ی و شستن 
حیاط و کوچه همراه بود؛ به صورتی که اگر خانمی 
این کار را نمی کرد همسایه ها و بزرگترها احتمال 
می دادن��د امروز بیمار اس��ت! اگر این کار توس��ط 
خان��م خانه انجام نمی ش��د دیگ��ران او را مذمت 
کرده و ناالیق می نامیدند! این وس��واس در جامعه 
مردساالر گذش��ته اصفهان نیز، ریشه تاریخی دارد. 
مردان از دوره صفویه به بعد و به خصوص در دوره 
قاجار وسواس شدیدی بر نظافت خانه، طبخ غذا و 
پخت��ن نان و... به زنان تحمیل می کردند و زنان نیز 
سعی می کردند در شس��تن و سابیدن از هم پیشی 
بگیرند! وجود چاههای آب در اکثر منازل و تربیت 
نس��ل به نسل دختران توس��ط مادرانی که وسواس 
نظافتی داش��تند سبب شده است که اکثر خانم های 
اصفهانی اصیل ب��ه این عادت بپردازند و نه تنها آن 
را عی��ب، بلکه عدم انجام آن را یک نوع بی نظمی و 

نابه هنجاری قلمداد کنند! اما با وجود خشکسالی و 
کوچک شدن خانه ها و خشکیدن چاهها و مادیها، 
هنوز این عادت دامنه گستر در زنان اصفهانی شایع 

است.
نمونه های عینی وسواس در زندگی روزانه

شاید وسواس فقط شامل خانم ها نشود، برخی 
آقای��ان نی��ز عادت دارن��د هر روز ماش��ین خود را 
بشویند یا کفش خود را روزی دو بار واکس بزنند، 
در حال��ی که در خانه را بس��ته اند ب��از از نیمه راه 
برمی گردند تا از بس��ته بودن درب مطمئن ش��وند. 
ب��ه اتوی لباس خود ایراد می گیرند. روبه روی آینه 
ده بار موهای خود را ش��انه می زنند و این وسواس 
بهتر جلوه کردن در پس��ران جوان نیز که ساعتهای 
زی��ادی از وقت خود را در حمام و رو به روی آینه 
و زی��ر سش��وار می گذرانند، دیده می ش��ود. ایراد 
گرفتن مردان از زنان که ریش��ه در وسواس فکری 
آنها دارد بر وس��واس عمل��ی خانم ها می افزاید و 
برخی اوقات این وسواس های فکری به اسم غیرت 
بروز یافته و موجب بدگمانی، س��وءظن و به قولی 
» بدموئی« مردان نس��بت به همس��ر خود می شود، 
ک��ه بس��یار مخرب و خانمان س��وز اس��ت و تا به 
حال س��بب اقداماتی جنون آمیز، بر اثر توهمات و 
وس��واس های فکری ش��ده که افراد را تا مرز قتل 
یا خودکش��ی برده اس��ت. در خانم ها، اما مشاهده 
می کنیم که ش��یر آش��پزخانه دائماً باز است و پس 
از  انجام هر مرحله ای از آش��پزی، خانم ها دست 
خ��ود را می ش��ویند و باز هم می ش��ویند و حتی 
5 بار پش��ت سر هم با مواد ش��وینده، به طوری که 
یکی از پزش��کان متخصص پوست می گفت: اکثر 
مراجع��ان بنده، خانمهای خانه داری هس��تند که بر 
اثر تماس زیاد با آب و مواد ش��وینده دست هایشان 
دچار آس��یب پوستی شده است. برخی افراد عادت 
دارند پس از قضای حاجت کل کاشیها و شیرآالت 
را می شویند و عادت روزی دو بار حمام رفتن هم 
در برخی شهروندان و روزی یکبار استحمام در اکثر 

افراد به وجود آمده است.
وسواس چگونه در افراد، به وجود می آید؟
به تعریف علمی، وسواس نوعی فرآیند فکری، 
احساس��ی و تصاویر ذهنی مزاحم اس��ت، که خود 
را ب��ه صورت اجب��اری در قالب رفت��ار آگاهانه یا 
عملک��رد ذهنی ب��روز می دهد و در ن��وع کلی به 
شکل های وس��واس فکری و عملی بروز می کند. 
اف��راد وسواس��ی دچار اضط��راب، س��ردرگمی و 
گیجی در تصمیم گیری نهایی هس��تند، به اکثر امور 
شک می کنند و تا وس��واس آنها ارضاء نشود آرام 

نمی گیرند!
وسواس ممکن است عوامل ژنتیک و یا تربیتی 
هم داشته باشد و بر کودکان نیز تأثیر می گذارد؛ به 
صورتی که آنها در قالب بروز رفتار پرخاش��گرانه، 
تک��رار کلمات و یا لکنت زبان و لجبازی با دیگران 
آن را تخلیه می کنند، چرا که این وس��واس فکری 
ک��ودکان به صورت عقده ای در وجود آنها ش��کل 
گرفته اس��ت. افراد وسواس��ی اصوالً در کارهایشان 

موفق نیس��تند؛ چرا که دچار تردید و تزلزل اراده و 
کمبود اعتماد به نفس می شوند. عوامل دیگری نیز 
چون فرو بردن خش��م و ی��ا اصطالحاً خودخوری، 
افس��ردگی ها، تغییرات هورمونی بدن و نیز عوامل 
جسمی نظیر، زش��تی ظاهری، ناتوانی بدنی، نقص 
عض��و و عوامل اجتماعی نظیر تربی��ت خانوادگی، 
روابط، آم��وزش و اطرافیان نیز در بروز وس��واس 

نقش دارند.
علت های اصلی وسواسی شدن چیست؟

اصوالً وسواس به صورت ناگهانی بروز می کند 
ول��ی در ادامه اگر کنترل و درمان نش��ود به صورت 
دائم��ی در فرد به صورت ریش��ه دار باقی می ماند. 
نیمی از موارد وس��واس بر اثر حوادث استرس زا و 
مش��کالت خانوادگی نظیر مرگ عزیزان، اختالفات 
شخصی، مشکالت جنس��ی و حتی بارداری شروع 

شده و بعضاً ادامه می یابد.
بس��یاری از افراد از بروز وسواس در خود خبر 
ندارند، ولی دامنه آن کم کم به جایی می رس��د که 
آگاه می ش��وند و خود از آن رنج می برند. در نوع 
وس��واس فکری، ذهن دچار افکار تکراری و منفی 
ش��ده و ذهن این افراد دائماً درگیر ش��ک در انجام 
کارها اس��ت، که به صورت پیامهای مختلف از مغز 
به اندام می رس��د و آنها را مجبور می کند که کاری 

را چند بار انجام دهند.
انواع وسواس در عمل و فکر

ــواس نظافتی: این ام��ر که در مواجهه  1- وس
ب��ا آلودگی اس��ت به ص��ورت شستش��وی دائم و 
تکراری، س��م پاشی و ترس از حش��رات، ترس از 
بیماریها و مصرف نا به جای دارو، اس��تفاده مداوم 
از ماسک، دستکش، دستمال کاغذی و مواد شوینده 
همراه اس��ت و حت��ی در این نوع وس��واس خانم 
هایی وجود دارند که لباس��های شس��ته شده توسط 
ماشین لباسشویی را دوباره با دست می شویند تا به 

اصطالح به دل آنها بنشیند!
ــواس در نظم، کنترل و چک کردن  2- وس
ــداوم کارها: برخی افراد عادت دارند نس��بت به  م
کاری ک��ه انجام دادند ش��ک کرده و دوب��اره آن را 
کنترل و چک کنند. چک کردن قفل ها، ش��یر آب، 
بس��تن مجدد »والوها«، ش��ک کردن به خاموش��ی 
بخاری، اجاق گاز و... از این موارد که وقت زیادی 
از اف��راد ه��در می دهد و در دانش آم��وزان باعث 
تکرار خوانده ها و باز ترس از نفهمیدن و دور باطل 

تکرار مطالب می شود.
ــواس فکری با افکار مزاحم و منفی:  3- وس
شاید شایع ترین علت بی خوابی همین عامل باشد، 
برخی افراد دچار تصاویر ذهنی پایدار و عقاید منفی 
هس��تند، که مدام در ذهن آنها تکرار می شود و آنها 
را آزار می دهد، افسرده می کند، منزوی می سازد و 
یا به افرادی پرخاشگر و جنگ طلب تبدیل می کند 
که دوست دارند به همه چیز دشنام دهند یا اشیاء را 
به اطراف پرت کنند، با سرعت رانندگی کنند و مدام 

به زمین و زمان، بد و بیراه بگویند. 
ــواس بدبینی و تقارن: در این نوع که  4- وس
بروز آن در مردان نیز بس��یار رایج است وسواس به 
دیده ش��دن، خوب جلوه کردن، حساسیت زیاد در 
آرایش صورت و تراشیدن ریش و... است. این نوع 
وس��واس به علل ژنتیکی بروز می کند و در پسران 
نوجوان، دوبرابر دخت��ران تأثیر می گذارد و مقدمه 

انواع دیگری از وسواس می شود.

چرا خانم ها، بیشتر وسواسی می شوند؟
پدی��ده فرو بردن خش��م در خانم ه��ا به دلیل 
ش��رایط فرهنگی و اجتماعی در جامعه مردس��االر 
بیش��تر است. آنها باید احساس��ات خود را در برابر 
مردان کنترل کنند و به همین سبب به وسواس دچار 
می ش��وند. خانم ها بیشتر شکس��ت می خورند و 
شکست هایش��ان را جدی می گیرند و حساس تر 
هس��تند. آنه��ا به گذش��ته ناموفق خ��ود، زیاد فکر 
می کنند و نمی توانند آن را از س��ر بگذرانند و این 

خود از عوامل مؤثر در بروز این عارضه است.
خودخوری در خانم ها، مشکلی دوسویه است 
ک��ه از یک بعد آنه��ا را وادار می کند بهتر از مردان 
به مش��کالت فکر کنند و این خ��ود اضطراب آنها 
را افزایش داده و به نوبه خود اس��ترس زا است. از 
سویی، کمتر به نتیجه معقول با توانایی خود می رسند 
و مس��ائل آنها اکث��راً حل نمی ش��ود. تفاوت های 
احساس��ی خانم ها ب��ا م��ردان و ارزش زیادی که 
برای عش��ق و رابطه خود قائل هستند در برخورد با 
احساس کمتر مردان، آنان را دچار نوعی شکست و 
ناراحتی می کند که یکی از نتایج آن وسواس است. 
این اس��ت که خانم ها بیشتر حسادت و کینه به دل 
می گیرند و عقده های آنها از مردان بیش��تر است. 
وس��واس در آنها به شکل فکری و عملی بر همین 
پایه ها بروز می کند. به خانم ها توصیه می شود به 
فک��ر فرو نروند و از پس تفکرات احساس��ی خود، 
س��ربلند بیرون آیند و سعی کنند با حوادث زندگی 

منطقی و نه احساسی برخورد کنند.
روشهای درمانی وسواس

در صورت بروز وس��واس، درک مسأله توسط 
خ��ود فرد و تذک��ر اطرافیان، اولی��ن گام در درمان 
وس��واس است. پس از درک مس��أله ابتدا باید خود 
فرد، درصدد رفع آن برآید و از بروز حساس��یت و 
تکرار در وس��واس عملی پرهیز کن��د یا به دیگران 
بگوید تا در حین اعمال وسواسی به او تذکر دهند. 
در وسواس های فکری نیز پرهیز از تنهایی، به فکر 
فرو نرفتن، ورزش کردن و کاردرمانی برای خس��ته 
ش��دن و خواب راحت در ش��ب از درمانهای مؤثر 
اس��ت. پرداختن به کارهای هنری، باغبانی، پرورش 
گل و گیاه و داش��تن پرنده و نگه��داری از آن نیز، 
از روش��های درمان وس��واس فکری است. مطالعه 
در مورد مس��ائل مورد عالقه به افراد دچار وسواس 
توصیه می شود؛ اما در وسواس های پیشرفته متأسفانه 
تحقیقات پزشکی نشان می دهد که درمان غیردارویی 
کمتر مؤثر اس��ت؛ با این حال اس��تفاده از مشاوره با 
روانشناس قبل از مصرف دارو، 20 تا 40 درصد موفق 
بوده است، ولی در صورت نتیجه نگرفتن، این نشانه 
قوت می گیرد که ترش��ح یک ماده ش��یمیایی به نام 
»سروتونین« در بدن افزایش یافته و تعادل هورمونی 
بدن را برهم زده است، پس ناچار در این مرحله با نظر 
پزشک مصرف داروهای مهارکننده باز جذب این ماده 
شیمیایی، مثل داروی »فلوکسیتین« و یا »فلوکسامین« و 
»سرتراسین« در مهار بیماری وسواس مؤثر بوده است. 
در صورت جواب ندادن، دو دس��ته داروی دیگر نیز 
در این موارد کاربرد دارد که متأس��فانه عوارض این 
داروها باال بوده و سبب وابستگی می شود. دسته دوم 
داروهای درمانی وس��واس، قرص ه��ای »کلونازپام« 
و »بوسپیرون« و دسته س��وم دارویی شامل داروهای 
آنتی س��ایکوتیک مثل »هالو پیریدول«، »پیموزاید« و 

»رسپیریدون« است.
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افقی:
1- فیلمی با بازی ترانه علیدوس��تی- از آثار 

    مارک تواین
2- از گازهای خورشیدی- صیفی مربایی و 

    خورشی- اعضای بدن
3- آس���������ودگی و آرام��ش- در امانت 
     نم��ی کنن��د- مطلب��ی را در ذهن کس��ی 

    انداختن
4- بگ��ذار- از القاب حض��رت علی)ع( – 

    پذیرفته نشده- آرامی و وقار
5- دودم��ان- از واحدهای ان��دازه گیری- 

    طعنه- تکرار یک حرف
6- بیرق- پرچم- پوشش بدن پستانداران- 

    زیارت کنندگان
7- س��یم- از جنگهای صدر اس��الم- واحد 

    سطح- منقار کوتاه
8- پیامب��ری ک��ه ب��اد در تس��خیر او بود- 

    سجاده
9- باال آمدن آب دریا- پس��وند ش��باهت- 

    اریب- کج- از اسامی خانمها
10- ماده ای که به وس��یله کبد ساخته و از 
       بدن دفع می شود- مادر عرب- پوشاک 

      گشاد و بدون آستین
11- ح��رف انتخاب- جن��گ و نبرد- نر- 

      تلخ
12- تمرکز دوربین- از طوایف ایرانی- زین 

      و برگ اسب- تخم گیاهان نهانزا
13- بار شیرازی- دوزخ- آهنگ نظامی

14- مقام وزیری- ملح- کشوری به پایتختی 
      برن

15- مادر ناصرالدین ش��اه- از آالت ستاره 
       شناسی در قدیم

عمودی:
1- همسر امام حس��ین )ع(- فلزی نقره ای 

     رنگ
2- زهر کشنده- شیر عرب- شهرت

3- از وسایل آرایش خانمها- شب- مقصود 
     و هدف

4- بدخو، تندخو- مخت��رع اتومبیل برقی- 
     پرهیزکاری

5- دریا- شرم، آزرم- آهو- پشته
6- جمع، گ��روه- از الفبای عربی- از توابع 

    شهرکرد
7- محکم و استوار- بهشت- مادر ترک

8- از پرندگان- کشف مادام کوری
9- آتشدان حمام- رانده شده- پسر گیلک

10- وس��یله اندازه گیری پستی و بلندی هر 
      چیزی- مایه حیات- مقام

11- من و ش��ما- دادگاه- میل و اش��تیاق- 
      همخوانی

12- مجلس اعیان- هم آهنگی و سازگاری- 
      مورچه

13- جمع دلیل- عشیره- ترساننده
14- از س��نگهای گرانبها- کن��ار، پهلو- از 

      همسران حضرت رسول )ص(
15- شاعرانه- آتشکده ای است.

در برخ��ورد ب��ا ناس��ازگاری های رفت��اری و 
بیماری ه��ای روانی و آس��یب ها و کج روی های 
اجتماعی، به ویژه گسس��تگی های عاطفی، روانی، 
خانوادگی، خودکش��ی، طالق و وابس��تگی به مواد 
مخدر همه توجه ما باید به س��وی پیشگیری باشد. 
چون شانسی که در پیشگیری وجود دارد هرگز در 
درم��ان وجود ندارد. فراموش نکنیم که پیش��گیری 
گذش��ته از آن که از پش��یمانی بهتر است، از درمان 

آسان تر، ارزان تر و کارآمدتر نیز هست.
هر فرد مش��کل دار گرفتار )ب��رای نمونه یک 
وابس��ته به موادمخدر( پیش از آن که یک وابس��ته 
باش��د، یک فرد آسیب دیده روانی، عصبی، عاطفی 
و ش��خصیتی اس��ت. زمینه مناس��ب در این بحث 
یعنی آسیب دیدگی، در جایی مانند کشور همسایه 
خودمان افغانستان، که دسترسی به مواد هم آسان و 
هم ارزان است، کاماًل مشهود است چرا که تمام افراد 
آن کشور وابسته به مواد نیستند. پرسش این خواهد 
بود: آن گروه که وابس��ته به مواد مخدر نش��ده اند، 
چه ویژگی هایی داشته اند؟ پاسخ این است که: آن 
گروه خود را به چنین ماده ای نیازمند نمی دیدند. در 
مقابل گروهی که تحت شدیدترین مراقبت ها مثاًل 
در زندان به س��ر می برند، به سبب احساس نیاز به 
این گونه مواد در سخت ترین شرایط و با گران ترین 
بهاء در نهایت به آن دست می یابند. پرسش دوم این 
است که: آیا همه آنانی که دوستانی این چنینی دارند، 
به مواد مخدر وابس��ته می شوند؟ یا اینکه آنانی که 
دوست وابسته به مواد مخدری ندارند، هرگز وابسته 

به مواد مخدر نمی شوند؟
اعتیاد یک مرگ اجتماعی، انس��انی، جسمانی 
و شخصیتی اس��ت. آن کس که شخصیت و روانی 
آس��یب دیده و ناتوان دارد، خود، دوست وابسته به 
مواد مخدر را می جوید و آن کس که از شخصیت 
و روانی سالم و توانمند برخوردار است، به دوست 
وابس��ته به مواد مخدر خود به عنوان فردی گرفتار، 
مشکل دار، بیچاره و نگون بخت نگریسته، برای او 
افس��وس می خورد و ب��رای او راه حل می جوید. 
حال ضمن پذیرش این نکته که بهتر است این گونه 
مواد در دس��ترس افراد نباشد، ولی از آن بهتر آن که 
کاری بکنیم تا آنجا که ممکن اس��ت کسی خود را 
نیازمند به اس��تفاده از این گونه مواد احساس نکند؛ 

یعنی به اندازه کافی روحیه خوب، ش��اد و باانرژی 
داش��ته باش��د؛ و آن گاه به این هدف دس��ت پیدا 
می کنیم که درون خانه به نیازهای یاد ش��ده، پاسخ 
داده شده باش��د. این روشن است که امروزه در هر 
جای دنیا هر کسی که استفاده از موادمخدر را آغاز 
می کند، با اطمینان می داند که با آلوده شدن به این 
مشکل، حتماً جان، مال، خانواده، احترام اجتماعی، 
ش��غل و همه داش��ته های مثبت خود را از دس��ت 
خواهد داد و در مقابل به گرفتاری بیشتر، پریشانی 
بیش��تر، بی خانوادگی، بیکاری و بی حیثیتی دچار 
خواهد شد. آنچه که روش��ن است، روان نادرست 
او را ب��ه ای��ن کار وا می دارد، اما روان س��الم او را 
ایمن می س��ازد. پس بکوشیم تا بهداشت روانی را 

گسترش دهیم.
برپایه این دی��دگاه، اعتیاد یک مرگ اجتماعی، 
انسانی، جس��مانی و شخصیتی است. گفتنی است 
که مرده ه��ا دو گونه اند: مرده ه��ای افقی، آنهایی 
که با احترام داخل گور گذاش��ته می شوند و برای 
آنها متأثر می شوند، اشک می ریزند و همه با خود 
می گویند که ای کاش آنها سال های بیشتری زنده 
می بودند و پس از به خاکسپاری، برای آنان با احترام 
سوم، هفتم، چهلم و تا سال های سال مراسم سالگرد 
می گیرند و به یاد از دس��ت دادنش��ان در س��وگ 
می نش��ینند. ولی مرده های عمودی، افرادی بدون 
احترام، بی ارزش و بی حرمت هس��تند، افرادی که 
هر کس با آنها نسبتی داشته یا او را می شناخته، آرزو 
می کند که ای کاش وجود نمی داش��ت. وابسته به 
مواد مخدر، فرد مش��کل داری است که معموالً در 
دوره کودکی و نوجوانی، یعنی حدوداً زیر 15 سال، 
بسیاری از نیازهایش به ویژه نیازهای روانی اش، نه 

تنها برآورده نشده، بلکه سرکوب هم شده است.
بنابرای��ن بزرگتری��ن گرفت��اری او احس��اس 
محرومی��ت، ناکامی و احس��اس کمبود اس��ت که 
در اثر برآورده نش��دن نیازه��ای روانی، اجتماعی و 
معنوی اش دچار کمبود ش��ده و این کمبودها او را 
رنج می دهند. برای پی بردن به این مطلب، پیشنهاد 
می شود که به این موضوع توجه داشته باشیم که ما 
در بین همه طبقات باال، متوس��ط و پایین و در بین 
همه گروه ها و پیشه های اجتماعی، مانند هنرمندان، 
پزشکان، ورزشکاران، بازاریابان، کارگران و... وابسته 

به مواد مخدر داریم و از آن گذشته بین بی سوادها، 
کم سوادها، باسوادها و حتی متخصصان و گاهی فوق 
تخصص ها هم وابسته به مواد مخدر پیدا می شود و 
همین طور بین نوجوانان، میان ساالن و کهن ساالن 
این وابستگی به چشم می خورد. هم بین زنها وابسته 
ب��ه مواد مخدر داری��م و هم بین مردها. هم بین کم 
هوش ه��ا و عقب مانده ها، ه��م بین باهوش ها و 
تیزهوش ها و بین هر نژاد سرخ، سفید، زرد و سیاه 

و در بین هر قوم و ملتی؛ اعم از ش��هروندان جوامع 
پیشرفته اروپایی تا افراد مناطق و کشورهای توسعه 
نیافته افریقایی و در نهایت هم بین مجردان و هم بین 
متأهالن وابس��ته به مواد مخدر وجود دارد. پرسش 
این است که این مشکل چه ویژگی ای دارد که هیچ 
کس را مس��تثنی نمی کند؟ با یک نگاه کاوشگرانه 
در می یابیم که با وج��ود همه تفاوت های فردی، 
قومی، نژادی، فرهنگی، سنی و طبقاتی در میان افراد 
وابسته به مواد مخدر، آنان تنها از یک نظر وضعیت 
همسانی دارند و آن، شخصیت آسیب دیده، افسرده 
و مشکل دار روانی آنهاست، که موجبات پریشانی 
روانی آنان را فراهم کرده اس��ت. آن��ان خود را در 
برابر دشواری ها ناتوان و ورشکسته ارزیابی کرده، 
در درون خود را خوار، زبون، نابود، فنا شده و دارای 
احس��اس باخت ارزیابی می کنند و در نتیجه برای 
تحمل این وضعیت بس��یار ناخوش��ایند و کاهش 

فش��ارهای ناشی از چنین اندیش��ه ای، با آگاهی از 
مشکل آفرینی این مواد، به ماده ای رو می آورند که 
برای لحظه ای هرچند کوتاه، بتوانند از شر فشارهای 
بس��یار آزار دهنده درون ذهنی خود، رهایی یابند و 
لحظه ای احساس آرامش کنند. افراد خوشبخت و 
موفق آنانی هستند که بیشتر مسائل زندگی شان را 
حل کنند، افراد معمولی نیمی از مسائل را حل کنند 
و از حل نیمی دیگر از مس��ائل ناتوان هستند. افراد 
تیره بخت و نگون بخت، آنانی هستند که از حل و 
برداشتن مانع ها و دشواری های سر راه خود ناتوان 
هس��تند. فراموش نکنیم که هدف نهایی همه مردم 
دنیا در نهایت دست یابی به آرامش است. حال هر 
کس��ی به شیوه ای، دنبال آن اس��ت. گروهی از راه 
درس��ت، مانند دانش اندوزی، گروهی دیگر از راه 
عبادت، گروه��ی از راه تهذیب، گروهی از راه کار 
ی��ا افزایش دارایی ها و گروهی ب��ا ورزش و یوگا، 
گروهی با مطالعه و عرفان، گروهی با کارهای هنری 
و... البته گروه هایی هس��تند که مس��یرهای غلط و 
تباه کننده ای برای رسیدن به آرامش انتخاب می کنند، 
مانند استفاده از الکل، مواد مخدر، خوشگذرانی های 
نادرست و... و آنانی که از هیچ راهی امکان دست یابی 
به آرامش را نیابند و خود را در بن بست کامل ببینند، 

دست به خودکشی می زنند.
 برخورداری از ش��خصیت توانا، سالم، سازگار 
و مثبت اندیش، نقش بسیار با ارزشی در پیشگیری 
از احس��اس واماندگ��ی، ل��ه ش��دگی، درماندگی، 
احساس باخت و در نهایت دست زدن به کج روی، 
خودکشی، اعتیاد و رفتارهای جامعه گریز و جامعه 
س��تیز بازی می کند. ش��خصیت ناتوان، منفی نگر، 
منفی اندیش، ناسازگار و مشکل دار نه تنها توان حل 
مش��کالتش را نخواهد داشت، بلکه با کج اندیشی، 
برخورد و واکنش های ناسالم به گره های پیرامون 
خ��ود خواهد اف��زود و عرصه را پیوس��ته بر خود 
تنگ تر خواهد کرد. به این ترتیب گرفتاری هایش 
افزوده می ش��ود و مش��کالتش بیشتر و در نتیجه 
کامیاب��ی هایش کمتر و کمتر ش��ده و به ناکامی ها 
و محرومیت هایش پیوس��ته افزوده تر خواهد شد. 
روشن است که شناخته ترین واکنش ها در برابر ناکامی، 
افسردگی است و باز از شناخته شده ترین واکنش ها در 

برابر افسردگی، اعتیاد و خودکشی است.

شخصیت سالم، کلید خوشبختی
پرورش شخصیت سالم، راهی برای پیشگیری از وابستگی و بزهکاری



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه 1389 / 13جمادی االول 1431                4Wendnesday 28 April 2010

شهرستانها

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( چهارمحال و بختیاری:
هشت هزار حامی و خیر از افراد زیرپوشش 

کمیته امداد چهارمحال و بختیاری 

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

اصفهان

کاشان

اصفهان
مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان اعالم کرد: 

 کاهش زمان صدور آرای کمیسیون های 
ماده صد از 3 ماه به یک روز

 بافت تاریخــی چالشتـــر مرمت 
و مستند سازی می شود 

وظیفه دانشگاه علوم پزشکی
تأمین سالمتی تمام اقشار جامعه

مدیر آب و فاضالب کاشان :
 شهرستان کاشان با احتمال کمبود 

آب آشامیدنی مواجه است 500 میلیون متــرمکعب
 آب پشت سد کارون4 ذخیــره شد

مدت زمان صدور آرای کمیسیون های 
ماده صد شهرداری اصفهان از 3 ماه به یک 

روز کاهش یافته است.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
رواب��ط عمومی ش��هرداری اصفهان، مدیر 
کمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان 
ب��ا اعالم این مطلب گزارش��ی از عملکرد 
این مدیریت در طی 8 س��ال ارائه و اظهار 
ک��رد: این مدیریت س��عی ک��رده آرا را از 
حالت س��نتی خارج و به سیستم رایانه ای 
تبدیل کند تا از هرگونه دخالت فیزیکی و 
مخدوش شدن جلوگیری کند به گونه ای 
که تحول جدی��دی در این مدیریت ایجاد 

کرده است.
غالمعل��ی فی��ض اله��ی با اش��اره به 
الکترونیکی ک��ردن پرونده های ماده صد، 
جه��ت بایگانی اذعان داش��ت: به صورت 
ماهیانه نیز آمار آرای مناطق 14گانه نیز در 

قالب دفترچه ای تهیه می شود.
وی اقدامات مدیریت کمیس��یون های 
ش��هرداری  راس��تای  در  را  ص��د  م��اده 
الکترونیکی دانست و افزود: یکسان کردن 
فرمت ه��ای آرای کمیس��یون های م��اده 
صد در تم��ام مناطق، برگزاری جلس��ات 
هم اندیش��ی اعضای ماده صد برای ایجاد 
وحدت رویه و انس��جام، تعامل با قضات 
دیوان عدال��ت اداری، برپایی کالس های 
آموزشی برای مأموران اجرائیات و معاونان 
شهرسازی برای آشنایی از قوانین ماده صد 
را اص��الح و بازنگ��ری قوانین ماده صد و 
ارائه پیش��نهادات از طریق وزارت کش��ور 
از مهمترین اقدامات کمیس��یون های ماده 
صد ش��هرداری اصفهان در طی چند سال 
اخیر است. مدیر کمیسیون ماده صد تأکید 
ک��رد: از لحاظ حقوقی بای��د پرونده های 
الکترونیکی کمیسیون ماده صد قانونمند و 
حذف رؤیت پرونده ها به صورت فیزیکی 

و دستی در قوانین مربوطه تعریف شود.
وی با اش��اره ب��ه اجرای اس��کن آرای 
کمیس��یون ماده صد در ش��هرداری اصفهان 
اف��زود: آرای کلی��ه پرونده ه��ای منطقه به 
صورت آن الین در اختیار شهردار، معاونین 
و مدی��ران ش��هرداری تهران ق��رار گرفته و 
حجم گس��ترده ای از بایگانی های دستی به 
الکترونیکی تبدیل ش��ده است. همچنین با 
اجرای این طرح از گم شدن و دستکاری در 

پرونده ها جلوگیری شده است.
ص��د  م��اده  کمیس��یون های  مدی��ر 
ش��هرداری اصفهان یادآور ش��د: فرمتهای 

علمکردی کمیس��یون ماده صد به صورت 
جام��ع، کامل و یکس��ان در تم��ام مناطق 

14گانه تهیه شده است.
نشس��ت ه��ای  برگ����زاری  از  وی 
کمیس��یون های م��اده صد کالن ش��هرها 
خبر داد و گفت: در این نشس��ت ها نقطه 
نظ��رات کالن ش��هرها تبادل می ش��ود و 
وحدت رویه در ش��هرهای کش��ور ایجاد 

خواهد شد.
پرونده ه����ای  کدبن����دی  ب��ه  وی 
کمیس��یون های م��اده ص��د کالنش��هرها 
اش��اره و تصری��ح ک��رد: ای��ن ط��رح به 
 منظ��ور جلوگیری از هرگون��ه اجحاف به 
ارب��اب رجوع و صدور رأی صحیح انجام 

شده است.
اله��ی کاهش زمان رس��یدگی،  فیض 
بررسی و صدور آرای کمیسیون های ماده 
صد شهرداری اصفهان از 3ماه به یک روز 
را مهمترین اقدام��ات این مدیریت عنوان 
و اضاف��ه کرد: در ح��ال حاضر رأی های 
پرونده ها به صورت روزانه ش��ده و فقط 
مواردی که نیاز به بازدی��د نماینده مناطق 

باشد 5 تا 7 روز به طول می انجامد.
تکری��م  ط��رح  ب��ر  تأکی��د  ب��ا   وی 
ارب��اب رج��وع بی��ان ک��رد: ب��ر اس��اس 
نظرس��نجی های انجام شده ارباب رجوع 
از برخورد پرسنل کمیسیون های ماده صد 

ابراز رضایت داشته اند.    
پرونده ه��ای  تع��داد  کاه��ش  وی 
کمیس��یون های م��اده ص��د ب��ا توج��ه به 
رش��د جمعیت ش��هر اصفه��ان را از دیگر 
 فعالیت ه��ای ای��ن مدیری��ت برش��مرد و 
گفت: ب��ا توجه ب��ه اینکه ش��هرداری نگاه 
درآمدزایی به کمیسیون های ماده صد نداشته 
پرونده های این کمیس��یون نسبت به دیگر 

کالنشهرها روند نزولی داشته است.
مدی��ر کمیس��یون های م��اده صد از 
فعالیت ه��ای تحقیقات��ی در ای��ن زمین��ه 
خبرداد و اعالم کرد: جای بسی خوشحالی 
اس��ت که اطالع رس��انی در این زمینه در 
مقایس��ه با سال های گذش��ته بیشتر شده 
و ش��هروندان با مس��ائل حقوقی این ماده 

آشنایی دارند.
 وی بی��ان اینک��ه در آرای م��اده صد 
هی��چ کس نم��ی توان��د دخالت ی��ا نفوذ 
داشته باش��د خاطرنش��ان کرد: شهروندان 
باید اطمینان خاطر داش��ته باش��ند که هیچ 
خدش��ه ای به آرای کمیس��یون های ماده 

صد وارد نمی شود. 

همایش ستادهای برگزاری نماز جمعه 
سراس��ر اس��تان اصفهان در دانشگاه علوم 
پزش��کی اصفهان برگزار ش��د. به گزارش 
ایس��نا، ش��اهین ش��یرانی، رئیس دانشگاه 
علوم پزش��کی اصفه��ان در این همایش با 
اش��اره به غافل ماندن انس��ان  نسبت به دو 
نعمت س��المت و امنیت گف��ت: هنگامی 
که فردی دچار بیماری می ش��ود آنگاه قدر 
سالمتی را درک می کند. وی ادامه داد: دو 
نعمت��ی ک��ه کمتر به آن فک��ر می کنیم این 
است که مسلمان و ش��یعه به دنیا آمده ایم 
و بای��د خ��دا را ب��ه خاطر عنای��ت چنین 
نعمت هایی شکر کنیم چرا که در زمانی به 
 دنیا آمده ایم که در نظام والیی و حکومت 
والیت م��داری نف��س می کش��یم. رئیس 
دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان با اشاره 
به تفاوت دانش��گاه علوم پزشکی با سایر 
دانشگاه ها افزود: سایر دانشگاه ها مرزهای 
مشخص داش��ته و تمامی ادارات مربوطه 
درون دانشگاه حضور دارند و این درحالی 
است که مرزهای دانش��گاه علوم پزشکی 
محدود به مرزهای اطراف دانشگاه نیست 
و تمام اس��تان را در ب��ر می گیرد و وظیفه 
قانون��ی آن تأمی��ن س��المتی تمام اقش��ار 
جامعه اس��ت. وی س��ه عامل اصلی مرگ 
و می��ر در کش��ور را بیماری ه��ای قلبی و 

عروقی، تصادفات و س��رطان ها دانست و 
بیان داش��ت: می توان با دقت نظر بیش��تر 
این س��ه عامل را کنترل و پیشگیری کرد. 
شیرانی با تأکید بر اینکه فشار خون کنترل 
نشده موجب افزایش مرگ و میر زودرس 
می ش��ود، ادامه داد: ه��ر فردی که به علت 
فش��ار خون کنترل نش��ده فوت کند 10 تا 
20 س��ال زودتر از موعد سن طبیعی خود 
فوت کرده اس��ت و این در حالی است که 
یک سوم مردم اطالعی از فشار خون خود 
ندارند و یک س��وم دیگر که از فشار خون 
خود اطالع دارند به درستی مراحل درمان 
را طی نمی کنند. وی تصریح کرد: بیش از 
یک پنجم افراد زیر 50 سال مبتال به فشار 
خون کنترل نشده هستند و 50 درصد افراد 
باالی 50 سال نیز فشار خون کنترل نشده 
دارند و این حاکی از آن است که در افراد 
مس��ن از هر دو نفر یک نف��ر مبتال به این 
بیماری اس��ت که این بیم��اری خطرناک 
را می ت��وان با اندازه گیری فش��ار خون با 
فشارسنج کنترل کرد. رئیس دانشگاه علوم 
پزش��کی اصفهان گفت: بیماری هایی مانند 
فش��ار خون کنترل نشده، مرض قند، عدم 
تحرک، سیگار و استرس های روحی عواملی 
 هس��تند که زمینه س��از بیماری های دیگر 

می شوند.

مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب 
کاش��ان گفت: تداوم خشکسالی کاشان را 
با احتم��ال قطعی و کمب��ود آب روبه رو 

خواهد کرد. 
عباس پیراینده اظهار داشت: آماری که 
تا 23 فروردین ماه گذشته از میزان بارندگی 
این شهر وجود دارد، نشانگر این است که 
می��زان بارندگی حداقل 25 درصد کمتر از 
بارش��های میانگین بوده و این مسأله وقوع 
 یک خشکس��الی در این منطقه را ش��دت 

می بخشد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: با وق��وع این 
خشکس���الی، احتم����ال کمب��ود آب در 

 ش��هرهای قمصر، برزک و کاش��ان وجود 
دارد.

وی در ادامه، با اش��اره به اینکه سرانه 
مصرف خانگی آب در کش��ور 252 لیتر و 
در ش��هر کاش��ان 169 لیتر به ازای هر نفر 
در روز اس��ت، بیان کرد: این عدد نش��ان 
می ده��د که م��ردم این منطقه نس��بت به 
کل کش��ور در مص��رف آب صرفه جویی 

می کنند.
 وی گف��ت: مقایس��ه ای��ن ع��دد ب��ا 
اس��تانداردهای دنیا که 90 لیتر به ازای هر 
نفر در روز اس��ت، زیاده روی در مصرف 

آب را نشان می دهد.

فرماندار شهرس��تان شهرکرد گفت: با 
مدیران متخلف به شدت برخورد خواهد 

شد. 
به گزارش فارس، س��عید زمانیان در 
نشست ویژه شورای اداری این شهرستان 
ب��ا تأکید بر ضرورت ت��الش و همکاری 
تمام��ی مس��ئوالن اجرای��ی در راس��تای 
رفع موانع و مش��کالت فرا روی توس��عه 
شهرس��تان اظهار داشت: تمام مسئوالن به 
عنوان س��رباز ولی فقیه و خدمتگزار مردم 
بای��د اجرایی ش��دن منوی��ات مقام معظم 
رهبری را در راس��تای فراهم سازی بستر 
توسعه پایدار کش��ور، بیش از پیش آماده 

کنند. 
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف برخی 
از پیمان��کاران در مس��یر عملیات��ی کردن 
پروژه ه��ای عمرانی گفت: با سرکش��ی به 
پروژه های عمرانی شهرستان به این نتیجه 
رس��یده ایم که برخی از پیمانکاران بسیار 
ضعیف، ناالیق، فاقد تخصص و توان کار 
کردن هستند، اما از آنها استفاده شده است 
که اگر دس��تگاه های مجری ب��ا این افراد 
برخورد نکنند، به ش��دت با آنها برخورد 

خواهیم کرد. 
زمانیان تصریح کرد: تمام این پروژه ها 
از هزین��ه بیت المال، ع��وارض و مالیات 
مردمی احداث می ش��ود و نباید اجازه داد 

که حقوق مردم پایمال شود. 
فرماندار شهرستان ش��هرکرد با تذکر 

ب��ه برخی از مدی��ران و کارشناس��ان زیر 
مجموعه خاطرنش��ان ک��رد: اس��تفاده از 
امکانات دولتی از نظر ش��رعی و حقوقی 
ممنوع اس��ت و نبای��د اجازه اس��تفاده از 
امکانات دولتی را برای اس��تفاده شخصی 
ب��ه مجموعه داد و در ای��ن زمینه نیز باید 

برخورد شود. 
وی بر ضرورت رفع موانع مالقات های 
مردمی با مسئوالن اجرایی شهرستان تأکید 
ک��رد و گف��ت: مالقات عموم��ی باید در 
رأس برنام��ه تمام مدیران ق��رار بگیرد تا 
مردم بتوانند مشکالت خود را به صورت 

حضوری با مدیران مطرح کنند. 
زمانی��ان هدفمن��������د ک������ردن 
و  دانس��ت  عدال��ت  عی��ن  را   یارانه ه��ا 
گفت: این ط��رح به منظور هدفمند کردن 
یارانه ها با هدف توسعه عدالت اجتماعی 
اجرا می شود و قصد بر، برداشتن یارانه ها 

نیست. 
وی با بیان اینکه دولت با صرفه جویی 
در هزینه ه��ا اش��تغالزایی را در دس��تور 
کار خ��ود قرار داده اس��ت، گفت: دولت 
پرداخ��ت نق��دی یارانه ها را به حس��اب 
سرپرس��ت خانوارها واریز می کند تا پس 
از پرداخت قبوض آب، برق و گازرسانی، 

مابقی وجه را دریافت  کند. 
زمانی��ان تصریح کرد: ب��رای موفقیت 
در اج��رای طرح هدفمندکردن یارانه ها به 
وقت و دقت بیش��تر و نیز کار کارشناسی 

بهتر نی��از اس��ت. وی با تأکید ب��ر اینکه 
هدفمند کردن یارانه ه��ا در مدت کوتاه به 
اقتصاد کش��ور شوک وارد می کند، اما اگر 
به طور طوالنی مدت اجرا ش��ود، مطلوب 
اس��ت، افزود: هدفمن��د ک��ردن یارانه ها 
برای اقتصاد کش��ور ضروری است و اگر 
درست عمل نشود، ممکن است ضایعاتی 
را با خود به همراه داش��ته باشد. فرماندار 
شهرستان ش��هرکرد تصریح کرد: اجرایی 
ش��دن اصالح الگوی مص��رف نیاز به کار 
کارشناس��ی و علم��ی بیش��تری دارد که 
اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها 

نیز در همین راستا است. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه اج��رای قانون 
افزای��ش  در  یارانه ه��ا  ک��ردن  هدفمن��د 
درآمد س��رانه اس��تان نیز تأثیرگذار است، 
گف��ت: اگر این طرح اجرایی ش��ود، نرخ 
ت��ورم و بی��کاری در کش��ور کاهش پیدا 

می کند. 
نباید  زمانی��ان اضاف��ه ک��رد: م��ردم 
نگران باش��ند، چرا که قیمت ها به یکباره 
افزایش پی��دا نمی کند و دول��ت نیز تمام 
پیش بینی ه��ای الزم را در ای��ن خصوص 

انجام داده است. 
وی خاطرنش��ان کرد: بر همین اساس 
اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در طول 5 
سال صورت می گیرد. زمانیان گفت: شجاعت 
 احمدی نژاد برای اجرای این طرح ستودنی 

است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفه��ان از آغ��از پای��ش آلودگی ه��ای 
و  داد  خب��ر  ش��هر  کالن  ای��ن   صوت��ی 
گف��ت: این معاونت طرح را در راس��تای 
بررس��ی و پای��ش می��زان آلودگی صوتی 

شهر اصفهان اجرا می کند.
 به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
روابط عمومی شهرداری اصفهان و به نقل 
از رواب��ط عمومی معاون��ت حمل و نقل 
و ترافیک ش��هرداری اصفه��ان، مهندس 
مصطف��ی نوریان با اش��اره ب��ه وضعیت 
آالینده ه��ا در ش��هر، آلودگ��ی صوت��ی 
را از آالینده ه��ای مؤث��ر در ناپای��داری 
 سالمت شهروندان عنوان و اظهار کرد: با 
برنامه ریزی های انجام شده و به صورت 
پایل��وت، وضعی��ت آلودگ��ی صوتی در 

چندین نقطه از ش��هر م��ورد ارزیابی قرار 
خواهد گرفت. 

وی پل ه��ای غی��ر همس��طح مجاور 
جمل��ه  از  را  مس��کونی  مجموعه ه��ای 
پای��ش  و  بررس��ی  م��ورد  مکان ه��ای 
اع��الم و تصریح ک��رد: آلودگ��ی صوتی 
ب��ر اس��اس اطالع��ات مربوط ب��ه حجم 
ترافی��ک، س��رعت و ن��وع خودروها در 
ارتف��اع  و  مش��خصات  و  ش��ب  و  روز 
 ساختمان ها، خیابان ها و پارک ها تعیین 

می شود.
 نوریان اذعان داشت: کاهش آلودگی 
صوتی ب��ه منظور باال بردن س��طح کیفی 
زندگی و ک��م کردن اث��رات این آلودگی 
بر س��المت ش��هروندان در دس��تور کار 
مدیریت ش��هری قرار گرفته اس��ت. وی 

افزود: کارشناسان در بررسی های خود به 
این نتیجه رس��یده اند که حدود استاندارد 
آلودگی صوتی در مناطق شهری به ترتیب 
از ساعت 7 صبح تا 10 شب، 55 دسیبل و 
از ساعت 22 تا 7 صبح 45 دسیبل است.

وی با بی��ان اینک��ه ارزیابی وضعیت 
آلودگی صوت��ی خودروها از جمله موارد 
معاینه فنی خودرو از س��وی کارشناس��ان 
اس��ت، تصریح کرد: آلودگ��ی صوتی در 
ش��هر اصفهان به ویژه در هس��ته مرکزی 
ش��هر و در مجاورت بزرگراه ها باالتر از 
حد استاندارد اس��ت. وی به آثار آلودگی 
صوتی بر زندگی ش��هروندان اش��اره کرد 
و گفت: بر اس��اس بررس��ی ها، آلودگی 
صوت��ی مضراتی از جمله افزایش فش��ار 

خون و استرس را در پی دارد.   

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته بیابان 
زدایی دانشگاه صنعتی اصفهان، گونه جدیدی 
از چمن مقاوم به خش��کی برای استفاده در 

فضای سبز پایدار را معرفی کرد.   
رئیس دانش��کده منابع طبیعی دانشگاه 
 صنعت��ی اصفه��ان ب��ا اع��الم ای��ن خب��ر 
گف��ت: صف��ورا احم��دی در ای��ن طرح 
راهکارهای مؤثر را برای ایجاد و توس��عه 
فضای سبز در حد اس��تانداردهای جهانی 

در ش��رایط بحرانی کمبود آب به ویژه در 
کش��ور ایران ارائه کرده اس��ت. وی با بیان 
اینکه استفاده از گونه های مقاوم به خشکی 
یکی از راهکارهای ارائه ش��ده در راستای 
حفظ آب با بهره گیری از فواید بی ش��مار 

فضای سبز است. 
وی تصری��ح کرد: براس��اس پژوهش 
ص��ورت گرفت��ه، جایگزین��ی گونه های 
تجاری مت��داول با گونه چمن آگروپایرون 

ب��ه دلیل مقاوم��ت باال به خش��کی، کمک 
شایانی در کاهش مصرف آب در فضای سبز 
می کند. عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی 
اصفهان مهمترین دستاوردهای این طرح را 
ارائه راهکارهای مناس��ب برای کاهش آب 
مصرف��ی در فضای س��بز و مناظر ش��هری 
دانس��ت و گفت: اجرای این طرح در استان 
اصفهان و شهرهایی که با مشکل کمبود آب 

روبه رو هستند بسیار اثربخش است.

شهرکرد
خبر نگار زاینده رود

دامپزش��کی  کل  اداره  فن��ی  مع��اون 
چهارمحال و بختیاری گفت: تب برفکی در 
این استان مهار و کانون های بیماری کنترل 
شد. محمد اسدی افزود: با تدابیر اندیشیده 
ش��ده از س��وی مأموران دامپزشکی استان، 
دام های سبک و سنگین که در کانون های 
آل��وده پ��رورش دام قرار داش��تند، در برابر 

بیماری مورد نظر واکس��ینه ش��دند. وی از 
چاپ و توزیع 5 تراکت هشدار دهنده عالئم 
بیماری تب برفکی بین دامداران سطح استان 
خب��ر داد و تصریح کرد: با همکاری نیروی 
انتظامی و فرمانداری های شهرس��تان های 
اس��تان، نق��ل و انتق��ال دام از کانون های 
آلوده جلوگیری می ش��ود. وی از اس��تقرار 
اکیپ های دامپزشکی در گلوگاه های عبور 
عشایر کوچرو به مناطق ییالقی استان خبر 

داد و تصری��ح ک��رد: تم��ام دام هایی که به 
استان وارد می شوند، تحت کنترل مأموران 
دامپزش��کی اس��ت. وی زمان آغ��از تزریق 
واکس��ن تب برفک��ی به طور گس��ترده در 
استان را 6 اردیبهشت سال جاری ذکر کرد 
و گفت: در این طرح، 80 هزار دام سنگین و 
تمام دام های سبک مستقر در کانون های که 
این نوع بیماری مشاهده شده است، واکسینه 

خواهند شد.

شهرکرد
خبر نگار زاینده رود

ابوالقاسم رس��تگار در همایش تجلیل 
از خیری��ن این اس��تان  اظهار داش��ت: اگر 
کارمندان کمیته امداد کاری انجام می دهند 
وظیفه قانونی و انسانی آنهاست اما خیرین 
به دلیل حس انس��ان دوس��تانه خود بدون 
هیچ چشم داش��تی در این عرصه کارهای 
مهم��ی را صورت می دهند که جای تقدیر 
و تش��کر دارد. وی اف��زود: تمامی اعمال 
این اف��راد در جای دیگری ن��زد خداوند 
ثبت می ش��ود و عنایت پروردگار همواره 
مددرسان آنها در تمامی عرصه های زندگی 
اس��ت. رس��تگار با تأکید بر اینکه ارتباط 
خیرین با این اداره بر اصل اعتماد دو طرفه 
است، افزود: کمک های نقدی و غیر نقدی 
مس��تقیم خیرین نش��ان از اعتماد مردم به 
کمیت��ه امداد به عنوان یک نهاد دولتی دارد 
و کمیت��ه امداد این مهم را پاس داش��ته و 

برای آن ارزش بسیاری قائل است. 
مدی��رکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: البته با 
شفاف سازی های بیشتر می توان این اعتماد 

 را روز ب��ه روز افزای��ش داد. وی اضاف��ه 
کرد: سرمایه اجتماعی کمیته امداد، مردم و 
اعتماد آنهاس��ت و امیدواریم با برنامه هایی 
که در س��ال آینده در م��ورد بحث مراکز، 
اش��تغال و مس��کن داریم تعداد خیرین و 

اعتماد آنها را بیشتر کنیم. 
رس��تگار با بیان اینکه عمده سازندگان 
مس��کن از خیرین خارج از استان هستند، 
گفت: در راستای برطرف کردن محرومیت 
و فقر در استان باید در راستای  توانمندسازی 
و نهادینه کردن فرهنگ انفاق و احسان نیز 
زیرساخت ها ایجاد شود تا بتوانیم بیش از 
پیش مسکن و مس��ائل معیشتی نیازمندان 
را برطرف کنی��م. وی به اهمیت و جایگاه 
نیکوکاری و احس��ان در جامعه اشاره کرد 
و گفت: در ارزش، اعتبار و اهمیت احسان 
و نیکوکاری از نظ��ر اجتماعی همین بس 
ک��ه پایه ه��ای اس��توار خانواده ب��ه عنوان 
کوچک ترین و بنیادی ترین حوزه اجتماعی 
و مصداق بر احس��ان نهاده ش��ده است و 
اجتم��اع ب��ا احس��ان و نیکوکاری اس��ت 
 که به اس��تحکام و اس��تقرار واقعی دست  

می یابد. 

سرپرست معاونت حفظ، احیا و ثبت آثار 
تاریخی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری 
چهار محال و بختیاری از ادامه یافتن اقدامات 
مرمتی، استحکام بخش��ی و مستند سازی در 

بافت تاریخی چالشتر خبر داد.
نرج��س زمان��ی در گفتگو با ایس��نا، 
بیان ک��رد: در راس��تای ادام��ه  برنامه های 
گذشته، مرمت و سامان دهی در یک سری 
خانه های قدیمی در بافت چالش��تر و قلعه  
چالشتر انجام می شود. همچنین سامان دهی 
قلعه  سردار اسعد در حال انجام است. وی 
درباره بافت چالش��تر با اشاره به اینکه این 
بافت متراکم نیس��ت، توضی��ح داد: برخی 
خانه های این بافت مانند خانه ریاحی نسب 
و اسحاقی که به طور کلی دوره های قاجار 
تا پهلوی را دربرمی گیرند، مرمت می شوند. 
به عالوه، تعمیر و تعویض برخی سقف ها، 
تعمیر و استحکام بخشی دیوارها و بام های 
خانه ه��ای قدیم��ی در حال انجام اس��ت. 

وی گف��ت: در ای��ن خانه ه��ای قدیم��ی، 
مستند س��ازی نیز انجام می ش��ود تا بافت 
به صورت کامل مستند ش��ود. با شناسایی 
بناهای تاریخی، بافت این آثار روی نقشه 
مش��خص خواهند ش��د. براس��اس همین 
مس��تند نگاری، اقدام��ات مربوط به مرمت 
اضط��راری ب��رای برخ��ی بناه��ا تعیین و 
اولویت ها پیش بینی می شود. زمانی با اشاره 
به اینکه در نوروز گزارشی از تخریب آثار 
تاریخی استان توسط بازدید کننده ها گرفته 
نش��د، اظهار داش��ت: در نوروز، مجموعه 
فرهنگی - تاریخی چالش��تر و قلعه دزک 
ک��ه دربرگیرنده  موزه پوش��اک اس��ت، از 
اس��تان  تاریخی  مراکز   پربازدید کننده ترین 

بودند.
او ی��ادآوری کرد: موزه پوش��اک در قلعه 
دزک دهه  فجر سال گذشته افتتاح شد و شامل 
پوشاک اقوام مختلف چهار محال و بختیاری 

است.

مجری ط��رح س��د کارون4 گفت: از 
ابتدای آبگیری س��د کارون4 تاکنون افزون 
بر 500 میلیون مترمکعب آب پش��ت سد 
ذخیره ش��ده اس��ت. ب��ه گ��زارش روابط 
عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی 
ایران، حس��ین رنجبران افزود: کار آبگیری 
سد کارون4 از 5 فروردین امسال آغاز شده 
است. وی اظهار داشت: واحد اول نیروگاه 
کارون4 در تابس��تان سال 89 فعالیت خود 
را آغاز می کند. رنجبران بیان داشت: پیش 
بینی می ش��ود واحد دوم نیروگاه کارون4 
در آبان س��ال جاری و واحدهای س��وم و 

چهارم آن نیز تا پایان س��ال89 آماده بهره 
برداری ش��ود. وی تصریح کرد: سد 230 
مت��ری کارون4 ک��ه بلندتری��ن س��د بتنی 
دو قوس��ی کش��ور محس��وب می شود با 
ه��دف تنظی��م آب رودخان��ه کارون ب��ه 
می��زان 7/3 میلی��ارد مترمکعب در س��ال 
و نی��روگاه 1000 مگاوات��ی آن ب��ا هدف 
تولی��د انرژی برق آبی ب��ه میزان 2 هزار و 
100 گیگاوات س��اعت ساخته شده است. 
س��د کارون4 در چهارمح��ال و بختیاری 
 ب��ر روی رودخان��ه کارون واق��ع ش��ده

است.

شهرکرد

فرماندار شهرستان شهرکرد:
 با مدیران متخلف به شدت برخورد خواهد شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:
طرح پایش آلودگی صوتی در اصفهان آغاز می شود

تب برفکی دامی در چهارمحال و بختیاری مهار شد

معرفی چمن مقاوم به خشکی، توسط محقق دانشگاه صنعتی

شهرکرد

اصفهان

شهرکرد

اصفهان

مدیرعام��ل س��ازمان 
از  اصفهان  ش��هری  قطار 
ق����رارداد  مب�����ادل��ه 
برق،  تجهی��زات  خری��د 
سیگنالی���نگ و مخابرات 
مت��روی اصفه��ان با یک 

شرکت ایرانی خبر داد. 
زعفرانی  عبدالج��واد 
در گفتگو ب��ا ایرنا ارزش 
ارزی این ق��رارداد را 62 
میلی��ون یورو بی��ان کرد. 
وی درتش��ریح عملک��رد 
این سازمان گفت: تا پایان 

سال 88 میزان پیشرفت فیزیکی مجموعه 
عملی��ات اجرای��ی خ��ط ی��ک درقال��ب 
مطالع��ات، س��اخت تونل و ایس��تگاهها، 
تملیک و جابه جایی تأسیس��ات، خرید و 
نص��ب تجهیزات ثابت، 5/39 درصد بوده 

است. 
عملی��ات  پیش��رفت  درم��ورد  وی 

مختلف گفت: پیش��رفت فیزیکی عملیات 
ساختمانی مترو 55 درصد است. 

زعفرانی علت اصلی تأخیر در احداث 
متروی اصفه��ان را عدم تأمین اعتبار الزم 
و ب��ه هنگام برای خرید تجهیزات ثابت و 

تعیین تکلیف واگن های آن دانست. 
وی اظه��ار داش��ت: در قانون بودجه 

سال جاری برای سازمان 
قطار ش��هری اصفهان در 
میلیارد   5/138 مجم��وع 
میلیون  یکص��د  و  تومان 
دالر اعتبار ارزی پیش بینی 
شده است، که به محض 
اختص����اص آن چرخه 
مترو  اجرای��ی  عملی��ات 
خواهد  تس��ریع  اصفهان 

شد. 
وی اه��م برنامه های 
را  این س��ازمان  امس��ال 
تکمی��ل  ب��رای  ت��الش 
فعالیت های ساختمانی و عملیاتی نمودن 
ق��رارداد خرید تجهیزات ثابت و غیرثابت 
و تعیی��ن تکلیف خری��د واگن های مترو 
بی��ان کرد. عملی��ات اجرایی احداث خط 
ش��مالی،  جنوبی مت��روی اصفهان به طول 
بی��ش از 20 کیلومتر از س��ال 1380 آغاز 

شده است.

قرارداد خريد تجهیزات متروي اصفهان 
مبادله شد

اصفهان اصفهان

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی 
اس��تان اصفه��ان گفت: هفت ش��هر بازی 
فعال در این اس��تان به دلی��ل به کارگیری 
وسایل بازی غیر استاندارد با حکم مقامات 

قضایی تعطیل شد.
سیدغالمحسین حسینی افزود: وسایل 
موجود در ش��هر بازی ه��ا و نیز تله کابین 
ش��هر اصفهان غیراس��تاندارد و غیر ایمن 

است.
وی افزود: با دریاف��ت حکم قضایی، 
روز گذشته ش��هربازی های ملک شهر و 
آبشار اصفهان و شهربازی های شاهین شهر، 
شهرضا، نجف آباد، فوالدشهر و مجموعه 

تفریحی شهر ابریشم تعطیل شد.
وی گفت: ب��ا وجود در نظ��ر گرفتن 
مهل��ت برای اس��تاندارد س��ازی وس��ایل 
شهربازی ها، متولیان این مراکز اهتمام جدی 
به اجرای ضوابط اس��تاندارد نداشته اند و 
تنها در ش��هربازی آبش��ار اصفهان بین 60 
ت��ا 70 درصد ضوابط اس��تاندارد س��ازی، 

اجرا شده است.
حس��ینی افزود: مرگ ی��ک کودک در 
یکی از ش��هربازی های اس��تان در س��ال 
گذش��ته و حادث��ه س��قوط در ش��هربازی 
ش��اهین ش��هر در ن��وروز امس��ال، باعث 
ش��د تا با هماهنگی مدیران ارش��د استان 
و ص��دور حکم قضایی، اج��ازه فعالیت تا 
زمان رفع نواقص و اجرای استانداردها به 

شهربازی های استان داده نشود.
وی در خص��وص تل��ه کابی��ن صفه 

اصفه��ان نیز گف��ت: این تل��ه کابین فاقد 
گواهی تأیید صالحیت از استاندارد است 
و با توجه به س��ابقه بروز برخی حوادث، 
هیچگون��ه تضمین��ی در زمین��ه امنیت و 
سالمت اس��تفاده از آن وجود ندارد.مدیر 
کل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی اس��تان 
اصفهان تصریح کرد: مؤسس��ه اس��تاندارد 
استان برای پلمپ تله کابین صفه نیز وارد 
عمل شده که عوامل این مجموعه با روشی 
غی��ر منطقی مانع از پلمپ آن ش��دند و با 
توجه به اینکه این دستگاه فاقد صالحیت 
برای اس��تفاده است به ش��هروندان توصیه 
می شود از این وسیله استفاده نکنند تا در 

خصوص آن تعیین تکلیف شود.

تعطیلی هفت شهربازي فعال 
در استان اصفهان
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آگهی مزایده
ش��عبه 17 اجرای احکام حقوقی خانواده دادگستری اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده اجرایی 880062 له خانم فاطمه منصوری و علیه آقای عباسعلی شهسواری به 
خواس��ته 312/008/231 بابت اصل خواس��ته و هزینه کارشناسی و نشر آگهی و مبلغ 
15/586/400 ریال حق االجرا دولت جلس��ه مزایده ای به منظور فروش 1( سند فیش 
حج تمتع به شماره 855960-85/10/26 واریزی در بانک ملی شعبه اصفهان به شماره زائر 
463457 که طی شماره 15515/90 – 88/8/21 در بانک مذکور توقیف و حسب نظریه 
کارشناسی به مبلغ 33/000/000 ریال ارزیابی شده و 2( امتیاز حج عمره به شماره فیش 
323986276 نزد بانک ملت جابرانصاری دارای شماره حساب اصلی 1079214126 و 
شماره حساب س��ودی 1078262683 که طی شماره 92155/420 – 88/9/3 نزد بانک 
مذکور توقیف و حسب اعالم بانک 6132562 ریال ارزش داشته و نظریه کارشناسی به 
طرفین ابالغ و مصون از اعتراض می باشد برگزار نماید طالبین می توانند جهت شرکت در 
خرید بتاریخ 1389/2/30 ساعت 10  صبح در دفتر این اجرا اتاق 207 طبقه دوم ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان، خیابان شهید نیکبخت حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی 
ش��روع شده و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 
10درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز و هزینه های 

مربوط منتقل گردد.
 821 / م الف

نیازی - مدیر اجرای احکام شعبه 17 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 1388/12/3

شماره: 881353 د/ 42
کالسه: 881353

نظر به اینکه آقای کورش پناه زاده به اتهام ضرب و جرح عمدی از طرف این شعبه تحت 
تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده است 
بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
حداکثر یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه 42 واقع در مجتمع شماره سه دادسرای اصفهان 
جهت پاسخگویی به اتهام خود حاضر گردد در صورت عدم حضور بعد از مهلت فوق 

اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
18117/ م الف

مدیر دفتر شعبه 42 دادسرای اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/28

شماره: 890009 ک 105
چون مدیریت جهاد کشاورزی اصفهان شکایتی علیه آقای حسین موالیی فرزند نوروزعلی 
مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
890009 ک 105 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/3/9 ساعت 10 صبح تعیین 
شده، نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر میشود و از 
متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 

عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
1168/ م الف

مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1389/1/29
شماره: 74/89 ش 12

درخصوص پرونده کالس��ه 74/89 خواهان رسول خادم القرآن با وکالت مهرداد علوی 
دادخواستی مبنی بر انتقال سند رسمی یکدستگاه خودرو مزدا 1800 به شماره انتظامی 
31931 اراک 11 مقوم به سه میلیون و یکصد ریال به طرفیت حمید صادقی- هوشنگ 
مرادپور تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 89/3/26 ساعت 
11 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
1259/ م الف

مدیر دفتر 12 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
اخطار اجرایی

شماره: 180/88ش 20
بموجب رأی ش��ماره 316 تاریخ 88/5/12 حوزه 20 ش��ورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه آقای بهروز کیانی نام پدر: حیات قلی نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر 
و تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول در حق محکوم له آقای محمد حسین نادری نام 
پدر: عبداله به وکالت حسین حاجی پور نشانی محل اقامت: اصفهان- فلکه ارتش- بلوار 

کشاورز- مقابل سایپا- بهارستان خیابان ایثار خ الوند خ الوند 2 پ 812
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی، 
فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را 
بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد 
در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل 

تحویل خواهد شد.
1238/ م الف

شورای حل اختالف شعبه 20 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 321/88 ش ح/ 31
شماره دادنامه: 1247- 88/12/16

مرجع رسیدگی: شعبه 31 شورای حل اختالف اصفهان
خواهان: صمد آیتی فرزند غالمعلی نشانی: اصفهان- براآن شمالی- روستای اسفینا

وکیل: مهرداد علوی نش��انی: اصفهان- خ شیخ صدوق شمالی- جنب چاپ ندا- دفتر 
وکالت مجتبی داوری

خوانده: مسعود سنجری فرزند محمد نشانی: اصفهان- میدان تره بار سالن 24
خواسته: مطالبه

گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی 

می نماید:
»رأی قاضی شورا«

خواسته خواهان علیه خوانده مطالبه پنجاه میلیون ریال وجه حواله بشماره 88/2/27-22690 
از حساب شماره 501829 قرض الحسنه آقا علی عباس)ع( و هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و خس��ارت تأخیر تأدیه می باشد با توجه به دادخواست تقدیمی از سوی وکیل 
خواهان و اظهارات وی در جلسه دادرسی شورا، فتوکپی مصدق حواله و گواهینامه عدم 
پرداخت پیوست پرونده صادره از سوی خوانده، و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی 
شورا جهت دفاع از دعوی مطروحه و ارائه دلیل بر برائت ذمه خود دعوی ثابت تشخیص 
و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت وجه حواله و سی هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ 88/2/27 تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر می شود. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 

قابل واخواهی در این شورا و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد.

1258/ م الف

شورای حل اختالف شعبه 31 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره پرونده: 66/87 ش ح/ 38

شماره دادنامه: 87/9/13-102
تاریخ رسیدگی: 87/9/13

خواهان: خدیجه لطیفیان فرزند عباس ساکن اصفهان- دروازه شیراز- خیابان هزار جریب 
کوی بهار پالک 35

خوانده: سید مهدی موسوی فرزند سید محمد آدرس: مجهول المکان
خواسته: الزام به انتقال سند موبایل به شماره 0913-128-2938

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته الزام به انتقال به شرح فوق به طرفیت آقای سید 
مهدی موسوی مجهول المکان به شورای حل اختالف تقدیم که پس از ارجاع به این 
شعبه و ثبت به کالسه 66/87 ش ح/ 38 و جری تشریفات قانونی و تحقیقات الزم ختم 

رسیدگی را اعالم و اقدام به صدور رأی می نماید.
رأی شورا

در خصوص دعوای خانم خدیجه لطیفیان به طرفیت سید مهدی موسوی بخواسته الزام به 
انتقال سند امتیاز تلفن موبایل به شماره 2938- 128-0913 با توجه به اینکه خواهان آدرس 
خوانده مجهول المکان اعالم نموده و خوانده با وصف نشر آگهی در روزنامه اصفهان امروز  
در جلسه حضور نیافته و الیحه ای نیز دائر بر رد یا تکذیب دعوی مطروحه تقدیم شورا 
ننموده و از سوی دیگر اداره مخابرات مالک موبایل مورد دعوی را شخصی بنام محمود 
فرنیا فرزند حسین اعالم که با توجه به مراتب فوق مالکیت خوانده نسبت به تلفن متنازع 
فیه محرز و مسلم نمی باشد لذا شورا به استناد بند 4 ماده 84 آئین دادرسی مدنی حکم به 
رد دعوی خواهان صادر و اعالم می دارد رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ 

قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی اصفهان خواهد بود.
1296/ م الف

شورای حل اختالف شماره 38 اصفهان

آگهی ابالغ

شماره دادنامه: 8809970353001821
شماره پرونده: 8709980365801719

شماره بایگانی شعبه: 880936
تاریخ تنظیم: 1388/12/24

شاکی: آقای علی اصغر صالحی به نشانی خ پروین کوچه انقالب کوچه ایراندوست پ 
73 تلفن 5557766

متهم: آقای امید اسماعیلی دشتیان به نشانی فعال مجهول المکان
اتهام: خیانت در امانت

گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به اصدار رأی مینماید.

رأی دادگاه
در خصوص شکایت علی اصغر صالحی علیه امید اسماعیلی دشتیان دائر بر خیانت در 
امانت نسبت به چک شماره 19305 عهده بانک سپه بوستان سعدی با این توضیح که 
شاکی مدعی است چک موصوف را جهت تخلیه منزل به متهم ارائه نموده که دست نوشته 
عادی فیمابین نیز مبین آن است و چک مذکور را هنوز اعاده ننموده که به این لحاظ خیانت 
در امانت شده است نظر به اینکه در مورد اعاده الشه چک در دست نوشته اصلی تعیین 
نگردیده و در فرض تعیین نیز می بایست مطابق مقررات نسبت به مطالبه آن اقدام شود و 
نیز اینکه از سوی متهم چک به بانک ارائه نشده و دلیلی نیز که آن را در غیر مقصدی که از 
سوی طرفین تعیین شده است استفاده شده باشد موجود نیست بنظر دادگاه بزه خیانت در 
امانت اساساً منتفی است لذا مستنداً به اصاله البرائه و اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت 
متهم صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم 

تجدیدنظر استان اصفهان   می باشد.
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 

طبقه 1- اتاق شماره 140
714/ م الف

اسفنانی- رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی شهرستان اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 89/1/22

شماره: 880442 د 34 
در پرونده کالسه 880442 آقای محمد باراباس به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر 
به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه 34 دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان واقع در اول خیابان کهندژ مجتمع شماره 2 حاضر و 
از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده 

می نماید. 794/ م الف
 دادیار شعبه 34 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1389/1/31
شماره: 89- 49 ش/ 15

در خصوص پرونده کالسه 89- 49 ش/ 15 خواهان اصغر برزگر فرزند محمود دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ سه میلیون ریال بابت خسارات وارده به یکدستگاه موتورسیکلت هوندا 
125 مدل 60 بشماره پالک 6525 اصفهان 6 به طرفیت روح اله صفری فرزند غالمرضا 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 89/3/26 ساعت 5 عصر 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی 
جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی وتصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود.
 1214/ م الف

مدیر دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
تاریخ: 88/12/24

شماره: 98/88 ج/ 21
اجرای احکام شعبه 21 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی 
کالسه 98/88 ج/ 21 له خانم فریده باباصفری و علیه آقای محمدعلی عسگری بخواسته 
مطالبه نفقه به مبلغ 51/927/352 ریال بابت کل خواسته و خسارات دیگر و حق االجرای 
دولتی در نظر دارد جلس��ه مزایده ای را برای روز ش��نبه مورخ 89/3/1 ساعت 9 الی 10 
صبح در اجرای احکام دادگاه شعبه 21 حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت ساختمان 
دادگس��تری طبقه اول اتاق 119 برگزار نماید در این خصوص ملک مورد مزایده دارای 
سابقه ثبتی شماره 16/407 بخش 14 اصفهان بوده که براساس نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری عبارت است از 1/27 سهم مشاع از 1/5 سهم مشاع از حیث سهم شش دانگ 
پالک 16/407 با کاربری مسکونی و تجاری عرصه آن پس از کسر زیربنای مغازه 132 
مترمربع به ارزش 792/000/000 ریال و اعیانی آن شامل سه طبقه به صورت زیرزمین- 
همکف و اول و سرپله جمعاً با زیربنای 181 مترمربع با سقف آهنی و آجر اسکلت دیوار 
باربر- نمای داخلی گچ- کف موزائیک- دربهای جلو فلزی- دارای اشتراکات آب و برق 
و گاز جمعاً به مبلغ 171/950/000 ریال یک باب مغازه قدیمی بر خیابان با زیربنای 12 

مترمربع با دیوارهای خش��ت و گل و آجر و سقف تیر چوبی به ارزش 240/000/000 
ریال برآورد می گردد که ارزش کل منزل و مغازه جمعاً 1/203/950/000 ریال برآورد و 
ارزیابی که مقدار 5/693 سانتیمتر آن بصورت مشاع بابت نفقه محکوم له قابل فروش و 
مزایده می باشد و در اجرای ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مأمور به محل اعزام و در 
گزارش خود عنوان نموده که پالک یاد شده در تصرف محکوم علیه و مادرش می باشد 
طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از پالک فوق الذکر بازدید نمایند مزایده 
از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده فرد یا افرادی هستند که باالترین قیمت پیشنهادی 
را ارائه و حداقل 10درصد  وجه نقد آنرا همراه داشته باشند ضمناً کلیه هزینه های مربوط 

در مزایده برعهده برنده خواهد بود.
563/ م الف

مدیر اجرای احکام شعبه 21 حقوقی دادگستری اصفهان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
تاریخ: 88/12/24

شماره: 565/88 ج/ 21
اجرای احکام دادگاه شعبه 21 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایی کالس��ه 565/88 ج/ 21 له خانم سمیرا عبدالهی فرزند عروجعلی و علیه آقای 
محمد آقایاری فرزند جاماسب بخواسته مطالبه مهریه بمبلغ 1/296/130/000 ریال بابت 
کل خواسته و خسارات دیگر و حق االجرای دولتی در نظر دارد جلسه مزایده ای را برای 
روز یکشنبه مورخ 89/3/2 ساعت 9 الی 10 صبح در اجرای احکام دادگاه شعبه 21 حقوقی 
اصفهان واقع در خیابان نیکبخت ساختمان دادگستری طبقه اول اتاق 119 برگزار نماید در 
این خصوص ملک مورد مزایده بدون سابقه قبلی و به استناد )ماده 101( توقیف و براساس 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی مانده است 
عبارت است از یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان زینبیه- روبروی ورزشگاه بهمن- 
کوچه پروین- کوچه رسالت- که منزل مسکونی مورد نظر از ضلع شمالی به کوچه رسالت 
محدود شده در سه طبقه جهت سه واحد مسکونی با استفاده از مصالح ساختمانی متعارف 
بنا شده که آپارتمان موردنظر خواهان در طبقه دوم قرار گرفته که داخل آن سفیدکاری و 
کف موزائیک فرش شده و سرویس آشپزخانه و بهداشتی بدنه کاشی و کف سرامیک 
فرش شده با کابینت ام دی اف و آبگرمکن و انشعاب آب و برق و گاز- مساحت آپارتمان 
70 مترمربع می باشد و فاقد نماکاری است و سند مالک منزل قولنامه ای عادی است و لذا 
با توجه به موقعیت ملک و کیفیت ساختمان و مساحت آپارتمان و در نظر گرفتن جمیع 
جهات ارزش ششدانگ آپارتمان موردنظر به مبلغ 350/000/000 ریال معادل سی و پنج 
میلیون تومان برآورد و ارزیابی و قابل فروش می باشد و در اجرای ماده 111 قانون اجرای 
احکام مدنی مأمور به محل اعزام و در گزارش خود عنوان نموده که طبقه فوقانی پالک فوق 
الذکر در تصرف محکوم له و مادرش می باشد طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ 
مزایده از پالک فوق الذکر بازدید نمایند مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده 
فرد یا افرادی هستند که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه و حداقل 10درصد  وجه نقد آنرا 

همراه داشته باشند ضمناً کلیه هزینه های مربوط در مزایده برعهده برنده خواهد بود.
565/ م الف

مدیر اجرای احکام شعبه 21 حقوقی دادگستری اصفهان

آگهی ابالغ

شماره دادنامه: 8809970350301196
شماره پرونده: 8809980350300810

شماره بایگانی شعبه: 880812
تاریخ تنظیم: 1388/10/17

خواهان ها: 1. آقای حسین اخوان صراف 2. آقای فرزاد صدوقی با وکالت آقای حسین 
قاسمی نژاد و آقای سام قاسمی نژاد همگی به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی 

ساختمان امیر طبقه 4
خوانده: آقای سعید فضائلی به نشانی مجهول المکان

خواسته: الزام به ایفای تعهد )مالی(
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقایان 1- حسین اخوان صراف 2- فرزاد صدوقی با وکالت آقایان 1- 
حسین قاسمی نژاد 2- سام قاسمی نژاد بطرفیت آقای سعید فضائلی مبنی بر الزام خوانده به 
ایفای تعهدات مندرج در توافق نامه مورخ 88/4/4 و مطالبه مطلق خسارات دادرسی با این 
توضیح که وکیل خواهان بشرح صورتجلسه مورخ 88/10/16 درخواست الزام خوانده به 
انجام مفاد بند 8 قرارداد مورخ 1388/4/4 را نموده است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده 
و مستندات ابرازی و با توجه به بند 8 قرار استنادی که در آن ذکر شده »در قبال واگذاری 
سهام به شرح این قرارداد خریدار متعهد می گردد کلیه بدهی های بیمارستان را مطابق سند 
ضمیمه 2 این قرارداد که به امضا طرفین قرارداد و مهر و امضا حسابداری بیمارستان رسیده 
است و جزء الینفک این قرارداد می باشد پرداخت نماید و اینکه خوانده با وصف ابالغ 
در جلسه دادرسی مورخ 88/10/16 این دادگاه حاضر نشده و در قبال خواسته خواهان 
دفاعی بعمل نیاورده و مس��تندات ابرازی را مورد تکذیب قرار نداده است لهذا خواسته 
خواهان ها را مقرون به صحت دانس��ته مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و 
مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 3 
آئین نامه و هزینه سند وکالی دادگستری حکم به الزام خوانده به ایفای تعهدات براساس 
بند 8 قرارداد مورخ 88/4/4 و براساس سند ضمیمه 2 قرارداد که رونوشت آن پیوست 
پرونده است و محکومیت ایشان به پرداخت مبلغ 971000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 
رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در این مرجع 
و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان 

اصفهان می باشد. 715/ م الف
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 

طبقه 3-  اتاق شماره 305
اسماعیلی- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353701486
شماره پرونده: 8709980358200325

شماره بایگانی شعبه: 880589
تاریخ تنظیم: 1388/12/18

شاکی: آقای عباسعلی محمدی تهرانی به نشانی اصفهان خ میر پالک 170 )نماینده حقوقی 
شعب بانک مسکن استان اصفهان: عباسعلی محمدی تهرانی(

متهم: خانم رویا مفیدی کرچگانی فرزند محمد مجهول المکان
اتهام: انجام معامله معارض

گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام خانم رویا مفیدی کرچگانی فرزند محمد مبنی بر انجام معامله معارض 
موضوع ماده 117 قانون ثبت با توجه به ش��کایت بانک مس��کن و ارائه اسناد و مدارک 
مربوط به معامله معارض و عدم حضور و دفاع متهم و سایر شواهد و قرائن بزه وی را 
ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 117 قانون ثبت متهم مذکور را به تحمل سه سال حبس 
محکوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان 

اصفهان می باشد. 704/ م الف 
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 

طبقه 3-  اتاق شماره 343
نم نبات- رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970352701828
شماره پرونده: 8809980365900982

شماره بایگانی شعبه: 880954

تاریخ تنظیم: 1388/12/22
شکات: 

1. گزارش به نشانی 
2. آقای حیدرآقا مرادی به نشانی خ مدرس سرچشمه چهارراه 110 پ 137

متهمین: 
1. آقای عارف مرادی 2. آقای لطفعلی مرادی همگی به نشانی مجهول المکان

اتهام ها: 1. ضرب و جرح عمدی
2. توهین

دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص شکایت آقای حیدرآقا مرادی غریب وند فرزند بختیار علیه آقایان 1- لطفعلی 
مرادی فرزند سبزعلی 2- عارف مرادی فرزند سبزعلی اولی دائر بر ایراد ضرب و جرح 
عمدی و فحاشی و دومی دائر بر معاونت در ایراد ضرب و جرح عمدی دادگاه با توجه به 
جامع محتویات و اوراق پرونده و نظر به اینکه آقای شاکی در دادگاه مورخه 1388/12/19 
حاضر نگردیده و دلیلی نیز جهت اثبات شکایت خویش به دادگاه ارائه ننموده است و دلیلی 
محکمه پسند که مقنع وجدان باشد جهت اثبات بزه منتسب به متهمان در پرونده ملحوظ 
و مشهود نمی باشد علیهذا دادگاه نظر به مراتب و بلحاظ فقد ادله اثباتی الزم و کافی و 
عدم احراز بزه از سوی متهمان مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
و حاکمیت و اقتضاء اصل برائت حکم بر برائت متهمان موصوف الذکر را صادر و اعالم 
می گردد رأی صادره حضوری و نسبت به دیه قطعی و نسبت به توهین و معاونت در 
ایراد ضرب و جرح عمدی ظرف بیست روز پس از ابالغ تجدیدنظر خواهی در محاکم 

تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 

طبقه 3- اتاق شماره 336
795/ م الف

ذبیحی- رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
 

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970352701743
شماره پرونده: 8509980352700321

شماره بایگانی شعبه: 850321
تاریخ تنظیم: 1388/11/29

خواهان: نماینده حقوقی بانک سپه به نشانی خ مطهری سرپرستی بانک سپه
خواندگان: 

1. آقای احمدرضا مشکات به نشانی خ امام خمینی طبقه دوم مسجد شفیعی
2. آقای اکبر شمشیری با وکالت آقای علیرضا کوهپایی القریشی به نشانی اصفهان خ 

سعادت آباد ساختمان هرم ط 5 واحد 14
3. آقای محمدعلی عزتی به نشانی نظر شرقی ساختمان اشکان طبقه 3 پ 3

4. آقای حمیدرضا فرزانه 5. خانم شمس قمشه 6. آقای سعید فرزانه 7. آقای بیژن فرزانه 
همگی به نشانی اتوبان ذوب آهن بلوار شفق مجتمع مسکونی کوه نور بلوک آفتاب واحد 

5 بی شماره 8
8. آقای حسین فرزانه به نشانی مجهول المکان

9. آقای اردشیر امیری به نشانی تهران خ 15 خرداد سه راهی محمودیه پ 44 ط اول
خواسته: درخواست اصالح رای

گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 
به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص تقاضای دادیار محترم شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادگستری اصفهان 
و تقاضای مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری امید مبنی بر صدور رأی اصالحی در 
خصوص میزان رد مال آقای اردشیر امیری دادگاه با عنایت به صدر و ذیل دادنامه شماره 
8609970352700635 مورخه 86/5/22 نظر به اینکه میزان آهن آالت تحویلی به نامبرده 
در صدر دادنامه مذکور به درستی 326 تن اعالم گردیده و در ذیل دادنامه مذکور 200 تن 
قید شده است لذا دادگاه باستناد ماده 309 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی میزان آهن آالت مذکور را از 200 تن به 322 تن اصالح می نماید تسلیم 
رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی اصالحی ممنوع است رأی صادره ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان میباشد.
اصفهان- خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 

طبقه 3- اتاق شماره 336
796/ م الف

محمدعلی شریفیان- رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره پرونده: 87/ 174/ ش ح 31

شماره دادنامه: 87/12/5-67
مرجع رسیدگی: حوزه 31 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: رسول مکارمی نیا فرزند حسین مقیم اصفهان- خ کاوه- جنب داروخانه حکیم 
شفا- مصالح فروشی با وکالت نعمت اهلل نادی پور مقیم اصفهان- خ حکیم نظامی- ابتدای 

خ شریعتی- ساختمان الزهرا- طبقه سوم واحد 109
خواندگان: 1- حمیدرضا حبیبیان 2- محمد حبیبیان 3- علی حبیبیان 4- فاطمه بیگم حسینی 

هر چهار نفر مقیم اصفهان- خ کاوه- خ اشراق- کوی اتحاد- بن بست غدیر پالک 8
خواسته: مطالبه

گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خواندگان تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده حوزه 
بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل 

نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

»رأی شورا«
خواسته خواهان علیه خواندگان مطالبه مبلغ بیست و شش میلیون و یکصد و پنجاه هزار و 
یکصد و پنجاه ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه می باشد. 
اجماالً خواهان اظهار داشته که مورث خواندگان مرحوم محمد صادق حبیبیان مبلغ ده 
میلیون ریال بابت چک شماره 123541-87/2/20 و ده میلیون ریال بابت چک شماره 
123542-87/2/10 و مبلغ ش��ش میلیون و یکصد و پنجاه هزار و یکصد و پنجاه ریال 
بابت فاکتور 85/11/29 به وی بدهکار بوده و خواندگان وراث وی )فرزندان و همسرش( 
می باشند و نامبردگان اقدامی در جهت پرداخت دین مورث خود ننموده اند و استشهادیه 
محلی را در رابطه با انحصار وراث مذکور پیوست پرونده کرده است علیهذا با توجه به 
مراتب و دادخواست تقدیمی از سوی خواهان و اظهارات وی، فتوکپی مستندات مصدق 
)چکها و گواهینامه، عدم پرداخت صادره از س��وی بانکهای محال علیه(، عدم حضور 
خواندگان در جلسه دادرسی جهت دفاع از دعوی مطروحه و ارائه دلیلی بر برائت ذمه 
خود بدون عذر موجه و عدم ارسال الیحه دفاعیه، دعوی در خصوص وجه چکها و هزینه 
دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه را وارد دانسته و مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 248 قانون امور حسبی 
حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت وجه چکها و هزینه دادرسی بمبلغ سی هزار 
ریال و خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 
)87/10/3( به نسبت سهم خود تا تاریخ )اجرای حکم از ماترک متوفی در حق خواهان 
صادر می گردد و در خصوص مطالبه مبلغ شش میلیون و یکصد و پنجاه هزار و یکصد 
و پنجاه ریال بابت فاکتور 85/11/29، نظر به اینکه فاکتور معنونه ممضی به امضا مورث 
خواندگان مرحوم محمد صادق حبیبیان نمی باشد و خواهان، دلیل دیگری بر اثبات دعوی 
مذکور اقامه ننموده فلذا شورا دعوی را در این قسمت وارد و ثابت ندانسته ضمن توجه 
به اصل برائت و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان 
صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شورا بوده و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. 1068/ م الف
قاضی شورای حل اختالف شماره 31 اصفهان
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سالمت

ــی: خاکشیر گیاهی  کلیات گیاه شناس
اس��ت علفی یک س��اله ی��ا دو س��اله که 
ارتفاع س��اقه آن تا یک متر نیز می رس��د. 
پایی��ن گیاه ک��رک دار در حالیکه باالی آن 
بدون کرک اس��ت. تخم این گیاه که همان 
خاکشیر اس��ت ریز و کمی دراز و معموالً 
به دو رن��گ وجود دارد؛ یکی از آنها قرمز 
که دارای طعم کمی تلخ است و دیگری به 

رنگ قرمز تیره است.
ــیمیایی: خاکش��یر دارای  ترکیبات ش
تعدادی اس��ید چرب مانند اسید لینوئیک، 
 اسید لینولنیک، اسید اولئیک،  اسید پالمتیک 
و اسید استئاریک است. ضمنًا در خاکشیر 
اسانس روغن فراری وجود دارد که دارای 

مواد بنزیل و ایزوسیانات است. 
خواص دارویی: خاکش��یر از نظر طب 

قدیم ایران گرم و تر است.
1( التی��ام دهن��ده زخ��م و جراحات 

است.
2( جوش��انده خاکش��یر ب��رای رف��ع 
اسهال های ساده و رفع ترشحات زنانگی 

مفید است.
3( ادرار آور است.

4( تب بر است.
5( برای دفع کرم مفید است.

6( التهاب کلیه را برطرف می کند.
7( سرخک و مخملک را دوا می کند.

8( خاکشیر صدا را باز می کند.
9( ب��رای از بین بردن کهیر و التهابات 

پوستی از خاکشیر استفاده کنید.
10( از گلها و برگه��ای گیاه می توان 

برای رفع بیماری ناش��ی از کمبود ویتامین 
C استفاده کرد.

11( سنگ کلیه را دفع می کند.
12( برای دفع س��نگ کلی��ه می توان 
خارش��تر،  خاکش��یر و ترنجبی��ن را با هم 

مخلوط کرده و صبح ناشتا خورد.
13( ب��رای برطرف کردن جوش��های 
صورت ک��ه به عل��ت خ��وردن چربی و 
شیرینی زیاد ایجاد می شود باید جوشانده 
ی��ک قاش��ق ترنجبی��ن را ب��ا دو قاش��ق 
غذاخوری خاکش��یر مخلوط ک��رده و هر 
روز صبح ناشتا به مدت دو هفته آن را میل 

کنید تا جوشها از بین برود.
ــرات: بعضی از اف��راد هنگامی که  مض
خاکش��یر می خورند ممکن است سردرد 
بگیرند اینگونه اش��خاص باید خاکشیر را 

با کتیرا بخورند.

آپاندیسیت چیس��ت؟ به محض اینکه 
خون، تمامی مایع را از تفاله های غذایی در 
روده جذب می کند، بدن این تفاله ها را از 
خود بیرون می راند. این تفاله ها برای بدن 
ما س��می هستند. اما برخی از باکتری هایی 
ک��ه در روده زندگ��ی می کنن��د، از ای��ن 
تفاله ه��ا تغذیه ک��رده و این مواد را جذب 
و هض��م می کنند و س��پس تکثیر می یابند. 
بس��یاری از پزش��کان معتقدن��د ک��ه این 
باکتری ها، حتی مفید هم هستند. بنابر یک 
نظریه، این باکتری ها در مرحله پایانی عمل 
هضم نقش دارند. همچنی��ن ویتامین های 

مورد نیاز ما را نیز می سازند. 
در واق��ع، باکتری های��ی ک��ه به س��رعت 
تکثیر می ش��وند، بسیار س��می هستند. اما 
باکتری های داخل روده هیچ وقت فرصت 
ندارند که بیش از اندازه تکثیر شوند، زیرا 
تعداد زیادی از ای��ن باکتری ها، بعد از هر 
بار تخلیه، بیرون رانده می شوند. آپاندیس، 
یک نوع لوله کوچک است که یک سر آن 
بسته و سر دیگر آن با روده بزرگ در ارتباط 
اس��ت. در این عضو از بدن، باکتری ها به 
سرعت افزایش می یابند. گاهی اوقات، راه 
بین آپاندیس و روده بزرگ بسته می شود. 
در ای��ن موقع باکتری ها دیگ��ر نمی توانند 
از آن محل خارج ش��وند و تفاله های غذا 
نیز نمی توانند وارد آن شوند. باکتری هایی 
که در آپاندیس زندانی ش��ده اند، شروع به 
تکثیر می کنن��د؛ تا آنجا ک��ه دیگر غذایی 
برای آنها باق��ی نمی ماند. بنابراین به خود 
آپاندی��س حمله می کنند. ای��ن کار باعث 
می ش��ود که درد بسیار ش��دیدی در ناحیه 
س��مت راست و پایین ش��کم، یعنی محل 
آپاندیس، ایجاد ش��ود. هنگامی که در این 

ناحیه به خصوص احس��اس درد می کنیم
، برای اطمینان و تش��خیص آپاندیس��یت 
حتم��ًا باید به پزش��ک مراجع��ه کنیم. اگر 
درد، مربوط به آپاندیس باش��د، باید حتمًا 
ش��خص، مورد عمل جراحی ق��رار گیرد 
و آپاندیس عفونی ش��ده او خارج ش��ود. 
همچنی��ن بای��د مراقب بود ک��ه باکتری ها 
آپاندیس را کاماًل از بین نبرند، زیرا در این 
حالت، باکتری ها به س��ایر نقاط و اعضاء 
ب��دن راه می یابند و ب��ا ایجاد یک عفونت 
کلی در بدن باعث مرگ شخص می شوند. 
خارج ک��ردن آپاندیس، یک عمل جراحی 
بی ضرر اس��ت و بدون ای��ن عضو از بدن 
می توان به راحتی زندگی کرد. هنوز فایده 
این عضو در بدن مشخص نشده است.              
ــرح بیماری: آپاندیسیت؛  عبارت   - ش
اس��ت  از الته��اب  زای��ده  کرم��ی  ش��کل.  
آپاندیس  از اولین  قس��مت  روده  بزرگ  به  
نام  سکوم  منش��اء می گیرد. آپاندیس  هیچ  
کار ش��ناخته  ش��ده ای  ندارد، ول��ی  باعث  
بیماری  می ش��ود. هر س��اله  از هر 500 نفر 
جمعی��ت، ی��ک  نفر دچ��ار آپاندیس��یت  
می ش��ود. عالئم  آپاندیسیت  بس��یار متغیر 
هستند. در مورد هر فردی  که  درد شکمی  
تش��خیص  داده  نش��ده  دارد، آپاندیس��یت  
حتمًا باید مدنظر باشد. این  بیماری  در هر 
س��نی  می تواند رخ  دهد )در مردان  بیش��تر 
از زن��ان (، اما در کودکان  زیر 2 س��ال  نادر 
اس��ت . حداکثر ب��روز بیماری  در س��نین  

24-15 سالگی  است .

- عالئم  شایع :
 1( دردی  ک��ه  از نزدی��ک  ن��اف  ش��روع  
می شود و تدریجًا به  قسمت  تحتانی  شکم  
در س��مت  راس��ت  نقل  مکان  می کند. درد 
کم ک��م  م��داوم  می ش��ود و از حالت  مبهم  
به  ص��ورت  کام��اًل مش��خص  در می آید؛ 
به  طوری  که  مکان  آن  دقیق تر توسط  بیمار 
نش��ان  داده  می شود. درد با حرکت ، تنفس  
عمیق ، سرفه ، عطس��ه ، راه  رفتن ، یا لمس ، 

بدتر می شود.
2( تهوع  و گاهی  استفراغ  

3(یبوست  و ناتوانی  در دفع  گاز 
4( اسهال  »گاهی« 

5( تب  کم  ش��دت ، که  پس  از سایر عالئم  
آغاز می شود. 

6( تش��دید درد ب��ه  هن��گام  لم��س  ناحیه  
تحتانی  ش��کم  در سمت  راس��ت. معموالً 
در نقطه ای  حدود یک  س��وم  مسیر ناف  به  

برجستگی  باالیی  اس��تخوان  لگن . )توجه  
داشته  باش��ید که  این  توصیف  فقط  زمانی  
صدق  می کند که  آپاندیس  در جای  طبیعی  
خود باشد. در بعضی  موارد، نوک  آپاندیس  
در جای  دیگر واقع  ش��ده  اس��ت ، که  این  

باعث  مشکل  شدن  تشخیص  می شود(
7( تورم  شکم  )در مراحل  انتهایی ( 

8( افزایش  تعداد گلبول های سفید خون 
- علل : عفونت  به  دلیل  نامشخص ، معموالً 
لول��ه   باکتری ه��ای  موج��ود در  توس��ط  
گ��وارش . آپاندیس  ممکن  اس��ت  توس��ط  
محتویات  در حال  عبور در لوله  گوارش��ی  
یا یک  رش��ته  بافتی  غیرطبیعی  که  از بیرون  
به  آن  فش��ار وارد می آورد، مس��دود شود. 
زمانیکه  آپاندیس  عفونی  می شود، متورم  و 

ملتهب  شده  و از چرک  پر می شود.
ــاری:  ــده بیم ــدید کنن ــل تش - عوام
ی��ک  بیماری  اخیر، به  خص��وص  آلودگی  
ب��ا کرم های  حلقوی ، یا عفونت  ویروس��ی  

دستگاه  گوارش .
- پیشگیری : هیچ  روش  خاصی  برای  

پیشگیری  وجود ندارد.
- عواقب  مورد انتظار: معموالً با جراحی  
قابل  درمان  اس��ت . اگر درمان  نشود، پاره  

شدن  آپاندیس  مرگبار خواهد بود.
- عوارض  احتمالی 

تش��کیل   آپاندی��س ،  ش��دن   پ��اره    )1 
آبس��ه ، و پریتونیت. این  عوارض  در افراد 

مسن تر بیشتر دیده  می شود.
2( عدم  تش��خیص  درس��ت ، به  علت  کم  

بودن  یا نامعمول  بودن  عالئم ، به  خصوص  
در س��نین  خیل��ی  پایی��ن  ی��ا خیل��ی  باال 

3( تشکیل  آبسه 
- درمان : اصول  کلی  درمان به ش��رح 

زیر است:
1( ام��کان  دارد آزمای��ش  خ��ون  )افزایش  
تعداد گلبول های  س��فید خون ( و آزمایش  
ادرار )ب��رای  رد عفون��ت ادراری ( انج��ام  
ش��وند. عفون��ت  ادراری  ممک��ن  اس��ت  

عالیمی شبیه  آپاندیسیت  داشته  باشد.
2( زمان��ی  ک��ه  تش��خیص  هن��وز قطعی  
نیس��ت ، هر دو س��اعت  درجه  ح��رارت  
بدن  را با دماس��نج  مقع��دی  اندازه گیری  و 

ثبت  کنید.
3( جراح��ی  ب��رای  برداش��تن  آپاندی��س  
)آپاندکتوم��ی (. از آنجای��ی  که  تش��خیص  
آپاندیسیت  مشکل  اس��ت ، اغلب  تا زمانی  
که  تش��خیص  قطعی  داده  نشود، دست  به  

جراحی  زده  نمی شود.
4( اگر آبس��ه  تش��کیل  ش��ود، امکان  دارد 
جراح��ی  به  تعویق  افتد تا زمانی  که  آبس��ه  
تخلیه  شود و فرصت  برای  التیام  آن  باشد.

- داروها
 1( هرگز از داروی  مسهل ، تنقیه ، یا داروی  

ضددرد استفاده  نکنید.
2( داروهای  مسهل  می توانند باعث  پارگی  
آپاندیس  شوند، و داروهای  تخفیف  دهنده  
درد ی��ا ت��ب  نیز باعث  مش��کل تر ش��دن  

تشخیص  می شوند.
3( داروه��ای  ض��ددرد پ��س  از جراحی  

تجویز می شوند.
4( اگ��ر عفون��ت وج��ود داش��ته  باش��د 

آنتی بیوتیک نیز تجویز می شود.
5( ام��کان  دارد نرم کننده های  مدفوع  برای  

جلوگیری  از یبوست  توصیه  شوند.
- فعالیت در زمان ابتال به این بیماری:

1( ت��ا وق��ت  عم��ل  در تخت  ی��ا صندلی  
استراحت  کنید.

2( پ��س  از عمل ، تدریج��ًا فعالیت عادی  
خود را از سر گیرید.

- رژیم  غذایی 
1( تا زمانیکه  آپاندیسیت  تشخیص  داده  نشده  
است،  از خوردن  و آشامیدن  بپرهیزید. وقتی  
که  معده خالی  باش��د، بیهوش��ی  برای  عمل  

جراحی  بسیار بی خطرتر خواهد بود.
 اگر خیلی  تشنه  هستید، دهان  خود را با آب  

بشویید. 
2( پس  از عمل ، ابتدا رژیم  مایعات  و به  تدریج  

رژیم  جامدات  آغاز می شود.
ــک  ــرایطی باید به پزش ــه ش - در چ

مراجعه نمود؟
1( اگر شما یا یکی  از اعضای  خانواده  تان عالئم  

آپاندیست  را دارید.
2( اگر یکی  از موارد زیر قبل  یا پس  از جراحی  

رخ  دهد.
3( تب  مساوی  یا بیش  از 38 درجه  سانتیگراد. 

4( استفراغ  مداوم . 
5( افزایش  درد شکمی 

6( غش
  7( وجود خون در مدفوع  یا محتویات  استفراغ  

شده 
 8( منگی  یا سردرد

شوید
Aniethum graveolens نام علمی

از  اجتماع��ی  ش��ناس  آس��یب  ی��ک 
مص��رف ی��ک میلی������ارد و 98 میلی��ون 
ق��رص اس��تامینوفن کدئین دار در س��ال در 
کش��ور خبر داد و گفت: مصرف خودسرانه 
اس��تامینوفن کدئی��ن و ترامادول زمینه س��از 
اعتیاد است. به گزارش پیمانه، به نقل از مهر، 
دکت��ر مجی��د ابه��ری با بی��ان ای��ن مطلب 
افزود: براس��اس اطالعات ارائه ش��ده توسط 
وزارت بهداش��ت، آمار مصرف اس��تامینوفن 
کدئی��ن به یک میلیارد و 98 میلیون قرص در 
سال در کشور می رسد که این موضوع بسیار 

تکان دهنده است. 
ای��ن محقق و اس��تاد دانش��گاه در ادامه 
تأکید کرد: آمار مصرف قرص استامینوفن از 
یک س��و بیانگر خود درمانی بوده و از سوی 
دیگ��ر اینگونه داروها ب��ا مخفی کردن عالئم 
بیماری و درد باعث طوالنی شدن درمان و یا 
در برخی اوقات باعث درمان اشتباه می شود. 
چندی پیش دکتر شیبانی معاون غذا و داروی 
وزارت بهداشت از قرص استامینوفن کدئین به 
عنوان پرفروش ترین دارو در کش��ور نام برد. 
این متخصص علوم رفتاری با اشاره به اینکه 
مصرف آرام بخش��ها توس��ط بعضی از افراد 
هنگام بی خوابی ی��ا ناراحتی عصبی، الگوی 

رفتاری غلط برای اطرافیان در خصوص اعتیاد 
است، گفت: بعضی از قرصها مانند ترامادول 
از مش��تقات مخدر بوده و ب��دن را در مقابل 
درد مق��اوم ک��رده و فرد مجبور می ش��ود به 
مسکن های قوی تر پناه ببرد. به گفته ابهری 
مصرف خ��واب آورها و قرصهای کدئین دار 
با هر اسمی که باشد حرکتی غلط و غیر قابل 
قبول بوده و باید داروخانه ها به افراد فاقد نسخه 
اینگونه داروها را ندهند؛ زیرا درمان خودسرانه 
سردرد و یا هرگونه درد در بدن با قرص های 
یاد ش��ده توس��ط والدین باعث بدآموزی در 
فرزندان و گرایش آنها به مخدرها می شود. این 
آسیب شناس افزود: اطالع رسانی و آموزش 
در این زمینه ها می تواند از وقوع آس��یبهای 
بعدی جلوگیری کند تا شاید دیگر به اینگونه 

رکوردهای تأسف بار نرسیم.

خوراکی هایی همچون پرتق��ال و آواکادو، 
نقش به سزایی در کاهش استرس ایفا می کنند. 
به گزارش گروه ترجمه »سالمت نیوز«، اگر دچار 
استرس و فشار ناشی از بازی، کار و.... هستید بد 

نیست که کمی از این مواد غذایی را امتحان کنید.
پرتقال: تحقیقات ثابت کرده اس��ت که 
ویتامین c به کاهش اس��ترس و فشار خون و 
کورتیزول کمک مؤثری می کند. این ویتامین 
همچنین باعث ارتقای عملکرد سیستم ایمنی 

می شود.
ــیب زمینی  ــیب زمینی شیرین )س س
هندی(: شیرینی ناشی از این خوراک می تواند 
استرس و فشار عصبی را کاهش دهد. این ماده 
غذایی همچنین سرش��ار از بتاکاروتن و سایر 

ویتامین هایی است که برای بدن مفید است.
ــده: زردآلو سرشار  ــک ش زردآلو خش
از منیزیم اس��ت و کاهنده استرس است و به 
آرامش و استراحت ماهیچه ای کمک می کند.

ــته و گردو: بادام سرش��ار از  ــادام، پس ب
ویتامین B و E اس��ت و برای تقویت سیستم 

ایمنی مفید اس��ت. پس��ته و گردو نیز باعث 
کاهش فشار خون می شوند.

بوقلمون: این م��اده غذایی حاوی آمینو 
اس��یدی به نام ل-تریپتوفان است و در تولید 
س��روتونین نق��ش دارد. س��روتونین نی��ز از 

هورمون های مفید مغز است.
اسفناج: کاهش منیزیم بدن منجر به بروز 
سردردهای میگرنی و بروز احساس خستگی 
می شود. اسفناج سرشار از این عنصر کمیاب 

است و برای بدن مفید است.
ــالمون: این نوع ماهی سرش��ار  ماهی س
از اس��ید چرب امگا 3 اس��ت و مانع از بروز 

بیماری های قلبی می شود.
آواکادو: این میوه نیز سرشار از چربی های 
س��اده اشباع نشده و پتاسیم است و به کاهش 
فش��ار خون کمک می کند. پتاس��یم نقش به 

سزایی در کاهش فشار خون دارد.
ــبزیجات پهن برگ و سبز: بروکلی،  س
کلم برگ و س��بزیجاتی از این دس��ته حاوی 

ویتامین های مفید است.

بعد از تمام کردن یک بش��قاب غذای 
خوشمزه باد گلو از دهان خارج می شود. 
میزبان آن را نشانه خوشمزگی غذای خود 
می  داند و معده ش��ما از دست مقداری گاز 
یا کمی هوای بلع ش��ده خالصی می یابد. 
وقتی چیزی می جوید، یا جرعه ای فرو می دهید، 
ه��وا ب��ه درون دهان رفته و هم��راه با بلع 
وارد م��ری می ش��ود. از اینج��ا دو امکان 
وج��ود دارد: یا هوا وارد معده می ش��ود یا 
در ته مری مانده و سپس مانند حبابی از ته 
یک ظ��رف آب باال آمده و از دهان خارج 
می شود. ممکن است مقداری هوا در معده 
جمع ش��ود و فرد باد گلو نزند، اما اگر هوا 
در مری گیر کرده باش��د احتمال آن بس��یار 
زیاد اس��ت. بلع ه��وا احتماالً ش��ایع ترین 
علت باد گلو اس��ت. آلرژی های غذایی و 
حساس��یت به شیر و نیز کمبود اسید معده 

می توانند باعث این پدیده شوند.
درمان باد گلو: باد گلو مش��کلی برای 
س��المتی ایجاد نمی کند، فقط ممکن است 
نا ب��ه هنگام باش��د، مخصوص��ًا وقتی که 
در می��ان جمع هس��تید. در اینج��ا را ه های 
کنترل آن گفته می شود. کمتر هوا بخورید. 
گرچه دلیلی ب��رای باد گلو بعد از جویدن 
با دهان بس��ته وجود ندارد، اما بهتر اس��ت 
غذا را آهس��ته و با دق��ت بجوید. این کار 
به هض��م نیز کمک کرده و ه��وای کمتری 
فرو می دهید. عصبی نش��وید. بعضی افراد 
هنگام عصبی ش��دن با انگشتانش��ان بازی 
می کنن��د. برخ��ی دیگر هوای زی��ادی بلع 
می کنند، تا گلوی خشک شده را نرم کنند. 
سعی کنید راه دیگری برای رفع عصبانیت 
خود بیابید. مثاًل کمی ورزش یا پیاده روی 
کنید. نوش��ابه گازدار نخورید. نوشابه های 
گازدار خوش��مزه هستند، اما هوای فشرده 
ش��ده در آنها گاهی باعث باد گلو می شود. 
آدام��س نجوی��د. جویدن آدام��س باعث 

تشکیل بزاق بیشتر شده که با بلع آن هوا نیز 
خورده می ش��ود. با لیوان بنوش��ید. نوشیدن 
مایع��ات با نی ی��ا بطری ام��کان مخلوط 
ش��دن هوا را با آنها زی��اد می کند. با لیوان 
ی��ا فنج��ان آب بخوری��د. غذای ه��وادار 
نخوری��د. غذاهایی که بع��د از پخت پف 
می کنند مقداری هوا در خود دارند و امکان 
ب��اد گلو را زیاد می کنند. رژیم غذایی خود 
را کنت��رل کنید. اگ��ر هیچ یک از این کارها 
از باد گلو جلوگی��ری نکند، امکان وجود 
یک آلرژی غذایی یا حساس��یت به ش��یر 
وجود دارد. حذف با دقت برخی غذاها از 
برنامه غذایی به  یافتن علت کمک می کند. 
برخی از ش��ایع ترین آنها عبارتند از ش��یر، 
تخم مرغ، گندم، ذرت، س��ویا، بادام زمینی، 
مرکبات، کوکاکوال و ش��کالت. بسیاری از 
م��ردم آلرژی غذایی دارن��د و وقتی غذای 
آل��رژی زا را کنار می گذارند، مش��کل آنها 
رف��ع می ش��ود. مث��اًل اگر چند روز ش��یر 
نخوری��د، بادگلویتان متوقف می ش��ود. به 
این طریق می توانید مش��کل خود را بیابید. 
فقط از آن مطمئن ش��وید، مثاًل باز هم شیر 
بخورید، اگر دوباره ش��روع شد، باید منبع 
غذای��ی کلس��یم دار دیگری به جای ش��یر 
مصرف کنید. اس��ید معده را آزمایش کنید. 
اگ��ر چند علت برای باد گل��و خود یافتید 
و نتوانس��تید آن را متوقف کنید، از پزشک 
خ��ود بخواهید آزمای��ش هایدلبرگ انجام 
ده��د. این آزمای��ش میزان اس��ید معده را 
اندازه می گیرد. در حالیکه زیادی آن باعث 
زخم معده می شود، کم بودن آن باعث کند 

شدن هضم و باد گلو می شود.
اس��ید معده را ب��اال ببری��د. اگر دچار 
کمبود اس��ید معده هس��تید، باید همراه با 
چند لقمه اول غذای خود اسید وارد معده 
کنید. برای این کار قرص اسید کلریدریک 

را با تجویز پزشک خود مصرف کنید.

سرگیجه، واژه ای اس��ت که برای شرح 
تعداد وسیعی از عالئم طبی به کار می  رود. 
این عالئم ممکن اس��ت ش��امل احس��اس 
تنگی نفس، بی هوش��ی، گیجی و احساس 
کاذب ت��اب خوردن باش��د. س��رگیجه واژه 
خیلی صریحی نیست و گاهی اوقات وقتی 
بیمار، از س��رگیجه شکایت می  کند، پزشک 
باید ب��ا تفحص دقی��ق، منظور بیم��ار را از 
سرگیجه مشخص کند؛ به دلیل اینکه طیف 
وسیعی از عالئم می  توانند به شکل سرگیجه 
بروز کند. از نظر پزشکی اگر فردی احساس 
چرخ��ش یا حرکت خود ی��ا محیط اطراف 
خود را داش��ته باشد، یعنی فرد احساس کند 
که یا خودش می چرخد و یا اشیای اطراف 
در حول محور فرد در حال چرخش اس��ت، 
لفظ س��رگیجه برای فرد، مورد استفاده قرار 

می  گیرد.
گاهی اوقات عالئم خاصی با س��رگیجه 
در تش��ابه اس��ت. ش��رایطی اس��ت که فرد 
ممکن اس��ت ب��ه هنگام برخاس��تن از روی 
زمین، خصوصاً اگر مدت طوالنی ایس��تاده 
یا نشس��ته باش��د، دچار افت فش��ار خون و 
حالت  های مش��ابه گیجی شود که برخی از 
بیماران از حالت تاری دید موقت و گذرا نیز 
شکایت می کنند. اگر این حاالت به صورت 
گذرا و در حد چند ثانیه یا دقیقه باشد، عارضه 
خاصی به حس��اب نمی  آید، اما در صورت 
تکرار این حاالت و طوالنی تر شدن زمان آن 
خصوصاً در افراد با سابقه فشار خون، دیابت، 
بیماری قلبی و عروقی و افراد مسن، نیازمند 

بررسی  های پزشکی و تشخیصی خواهد بود. 
حالت دیگری که در بعضی از افراد مضطرب 
ممکن است با س��رگیجه اشتباه گرفته شود. 
نوعی از اضطراب های حمله ای اس��ت که 
ما به آنها حمله پانی��ک می  گوییم. این نوع 
حمله  ها، دفعتاً اتف��اق می  افتد و معموالً در 
بیمار با حالت اضطراب ش��دید، تپش قلب، 
تعری��ق و گاه��ی اوق��ات احس��اس قریب 
 الوقوع ب��روز مرگ، ب��روز می  کند. معموالً 
در این حالت، حمالت اضطرابی ممکن است 
به صورت بروز سرگیجه، گیجی، منگی سر و 
تهوع همراه باشد. اما گاهی این حالت با عالئم 
واقعی سرگیجه که همان احساس چرخشی 
و حرکت محی��ط در اطراف فرد و یا فرد در 
اطراف خود اس��ت، بروز می  کند. از مسائل 
دیگر که به صورت سرگیجه تظاهر می  کند و 
شیوع نسبتاً باالیی در جامعه دارد، مواردی است 
که افراد از یک بیماری عمومی زمینه  ای رنج 
می  برند. ای��ن افراد وقتی که به مدت طوالنی 
می ایستند و یا در شرایط خاص مثل هوای گرم 
و یا مکان  های شلوغ و پر ازدحام قرار می  گیرند، 
پس از گذشت مدت زمانی احساس سرگیجه 
و افت فش��ار خ��ون به آنها دس��ت می دهد. 
ل��ذا توصی��ه و تأکید می ش��ود به منظور 
شناخت و تشخیص قطعی مشکل خود در هر 
سن و موقعیتی که هستید، با پزشک متخصص 
مشورت کنید. گاهی اوقات بروز حالت هایی 
مش��ابه س��رگیجه در جوانان بی  اهمیت تلقی 
می ش��ود ولی باید در سالمندان مورد بررسی 

دقیق پزشکی قرار گیرد.

س��ن،  دلی��ل  ب��ه  اف��راد  برخ��ی 
ن�����وع پوس�����ت ی��ا داروهای��ی ک��ه 
مص��رف می کنن��د، ب��ه آفتاب س��وختگی 
حساس ترند. از جمله عواملی که حساسیت 
فرد را به آفتاب سوختگی افزایش می دهد، 

شامل موارد زیر است:
-  ن��وزادان و ک��ودکان نس��بت ب��ه 
بزرگس��االن پوس��ت حس��اس تری دارند؛ 
بنابرای��ن در صورتی که بی حف��اظ بمانند 
ش��دید  آفتاب س��وختگی  دچ��ار  بیش��تر 

می شوند.
- افرادی که پوست روشن دارند، بیشتر 
از افراد با پوست تیره  دچار آفتاب سوختگی 
می شوند. البته هر نوع پوستی ممکن است 

دچار آفتاب سوختگی شود.
- برخ��ی داروه������ا، از جمل�����ه 
قرص ه��ای  و  آنتی بیوتیک ه��ا  بعض��ی 
ضد ب��ارداری، باعث افزایش احتمال آفتاب 

سوختگی می شوند.
- اس��تفاده از تخت ه��ای برنزه ک��ردن 
ممکن اس��ت باعث آفتاب س��وختگی های 

خطرناک شود.
- بیرون از خانه بودن در س��اعت اوج 

آفتاب که 10 صبح تا 4 بعد ازظهر اس��ت 
و وج��ود آب یا ماس��ه های بازتاب  دهنده 
ن��ور ممک��ن اس��ت باعث افزای��ش خطر 

آفتاب سوختگی های شدید شود.
تسکین  آفتاب سوختگی 

سوختگی پوس��ت ناشی از ماندن زیاد 
زیر نور آفتاب می تواند بسیار ناراحت کننده 
و دردناک باش��د. برای تسکین دادن پوست 
آفتاب س��وخته ای��ن توصیه ه��ا را ب��ه کار 

ببندید:
- دوش یا وان آب س��رد بگیرید، یا بر 
روی نواحی سوخته کمپرس سرد بگذارید. 
ریختن س��ودا )آب گازدار( درون آب وان 
نیز می تواند به تس��کین آفتاب س��وختگی 

کمک کند.
- پوس��ت تان را با لوس��یون مرطوب 

کنید.
- ژل »آلوئه ورا« را روی پوست بمالید 
تا به سرد شدن پوست و تسکین درد کمک 

کند.
- بزرگساالن می توانند از مسکن هایی 
مانند آسپیرین و ایبوپروفن استفاده کنند. به 

کودکان هرگز نباید آسپیرین داد.

دکت��ر محمدرضا وف��ا در این رابطه می گوی��د: برخی از 
همکاران متخصص ب��ه مراجعان خود توصیه می  کنند که بعد 
از غ��ذا میوه نخورند. اما بنده به ای��ن موضوع اعتقادی ندارم. 
هیچ دلیل علمی و منطقی هم در کتب تغذیه پیدا نمی شود که 

به یک فرد سالم توصیه کند بعد از غذا میوه نخورد.
بخورید:

- با توجه به این مس��أله و روند رو به رش��د اضافه وزن 
و چاق��ی در جامعه و عادت بس��یاری از ما ک��ه بعد از غذا، به 
ویژه در میهمانی  ها، دسرهای چرب و شیرین می خوریم، اگر به جای 
این نوع از دسرها سراغ میوه  ها برویم، نه تنها بد نیست؛ بلکه 

عالی است.
- داس��تان میوه و فیبرها مسأله کاماًل مشخصی است. فرد 
س��المی که هیچ مشکل گوارش��ی ندارد و در حد متعادل میوه 
مص��رف می  کند، نه تنها خوردن می��وه بعد از غذا برای هضم 
غذای او مش��کلی پیش نمی  آورد، بلکه برای دستگاه گوارش 
او نیز مفید بوده و این می  تواند از بروز بسیاری از ناراحتی  ها 
مثل یبوس��ت ک��ه در دراز مدت مهمترین عام��ل خطر ابتال به 

سرطان روده بزرگ است، جلوگیری کند. 
طبق آمار انس��تیتو کانس��ر بیمارس��تان امام خمینی و مرکز 
ثبت س��رطان  های کشور، س��رطان  های کولورکتال )روده ای  
�  مقعدی( در کش��ور ما س��ومین سرطان های ش��ایع  هستند. 
مهمتری��ن دلیل ب��روز آنها را هم نه تنها در کش��ور ما بلکه در 
بس��یاری از کش��ورها، به مصرف کم میوه و س��بزی نس��بت 

می  دهند.

- بر اساس آمار انس��تیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی 
کشور، سرانه مصرف میوه و سبزی در کشور ما بسیار پایین تر 
از توصیه  های جهانی است، بنابراین به تمام کسانی که مشکلی 
ندارند، توصیه می ش��ود در هر شرایطی و هر موقع از روز که 

دلشان می خواهد، میوه و سبزی میل کنند.
نخورید:

- اما کس��ی که به مش��کل گوارش��ی مبتال اس��ت؛ مثاًل به 
التهاب دس��تگاه گوارش، زخم معده یا زخم اثنی  عش��ر دچار 
اس��ت، اساسًا باید رژیم غذایی کم فیبر داشته باشد. بنابراین به 
این دس��ته از افراد توصیه می ش��ود بسیار مراقب باشند؛ چون 
فیبرها حرکت دس��تگاه گوارش را بیشتر کرده و سبب تشدید 
التهاب و آس��یب  هایی می ش��وند که قباًل در دستگاه گوارش 
وجود داشته است؛ برای مثال، زخم ها می  توانند سبب خون  ریزی 

شوند و مشکل پر رنگ تر شود.
- از سوی دیگر، به بیماران یا سالمندانی که مشکل سوء  تغذیه 
دارند و مشکل اصلی  آنها کمبود ریزمغذی، ویتامین و امالح است، 
پیشنهاد می  شود به دلیل سوء تغذیه و کمبود وزن بعد از غذا، میوه 
نخورند؛ چون میوه ها و س��بزی  ها، حرکات دس��تگاه گوارش را 
تس��ریع کرده و مقدار جذب غذا را کمتر می  کنند و احتمال اینکه 
مواد مغذی به بدن این دسته از افراد برسد، پایین  تر خواهد آمد. در 
کل، این گروه، از افراد سالم جدا هستند. در کسانی که سالم  هستند، 
حتی می  ش��ود گفت که مصرف میوه بعد از غذا به دلیل داش��تن 
ویتامین C جذب آهن را هم باال می  برد و می  تواند از این جهت 

هم برایشان بسیار مفید باشد. 

تحقیقات نشان می دهند:  عالوه بر کمیت 
و کیفیت غذای مصرف شده زمان مصرف آن 

نیز در تعیین وزن افراد نقش دارد.
دکتر علیرضا رهب��ر، متخصص تغذیه 
می گوید: افرادی که در ساعت  های نامنظم 
و غیرطبیعی غذا می خورند، دو برابر بیشتر از 
سایر افراد چاق می شوند. بررسی های قبلی 
نشان می دهند؛ ساعت بیولوژیکی انسان ها 
در مش��خص کردن میزان انرژی جذب شده 
از مصرف مواد خوراکی نقش دارد. همچنین 
هورمون  های��ی که در زمان خواب ترش��ح 
می شوند و تغییر دمای بدن در این زمان، بر 
این موضوع تأثیر گذار اس��ت؛ به طوری که 
افرادی که در شیفت های شبانه کار می کنند به 
دلیل خوردن در زمان نامناسب نیز دارای اضافه 
وزن می شوند. تحقیقات نیز نشان می دهند؛ 
موضوع اضافه وزن تنها به میزان کالری دریافتی 
و میزان انرژی آزاد شده ارتباط ندارد، تغذیه در 
زمان مناسب به کند کردن روند چاقی در افراد 
کمک می کند. یک بررسی در موش  ها این 
نظریه را تقویت می کند که زمان غذا خوردن 
بر این که کالری  ها به صورت چربی در بدن 
تجمع  یابند یا سوزانده  شوند،  نیز تأثیر دارد. 
به گزارش خبرگ��زاری رویترز، فرد تورک و 

همکارانش از دانش��گاه نورث  وسترن نشان 
دادن��د موش  هایی که در طول روز، که موقع 
طبیعی خواب آن ها است، تغذیه شدند،  نسبت 
به موش  هایی که در شب تغذیه شده بودند، 
وزن بیش��تری به دست آوردند. جالب است 
بدانید که این نتیجه در حالی به دست آمد، که 
این موش  ها با مقادیر مشابهی از غذا تغذیه شده 
بودند و مقدار تحرک آنها هم مساوی بود. این 
پژوهشگران نوشتند:  با کاری به سادگی تغییر 
دادن زمان تغذیه ممکن اس��ت بتوان به طور 
عمده بر وزن افراد تأثیر گذاشت. موش  هایی 
که با رژیم غذایی پر چربی تنها در زمان درست 
)برای موش  ها در شب( تغذیه شده بودند، به 
طور قابل  توجهی نسبت به موش  هایی که در 
زمان نادرست )برای موش  ها در روز( تغذیه 
شده بودند،  وزن کمتری به دست آورده بودند. 
به گفته این پژوهشگران این یافته  ها ممکن 
است به افرادی که در تالش برای کاهش وزن 
هستند،  کمک کند. به گفته آنها ممکن است 
بتوان با تغییر زمان  بندی وعده  های غذایی و 
غذاهای حاضری، به این هدف دست یافت. 
به این ترتیب که غذای بیشتری در طول روز 
خورد و میزان خوردن تنقالت آخر ش��ب را 

کم کرد.

مصرف میلیاردي قرص استامینوفن در کشور

مواد غذایی کاهنده استرس

سالمندان، سرگیجه  را جدی بگیرند

عوامل افزایش آفتاب سوختگی

آپانديسیت نسخه گیاهی

ضربان

باد گلو نشانه چیست؟

بعد از غذا میوه بخوریم یا نخوریم؟ تأثیر زمان مصرف غذا بر وزن افراد



تنگ  مناطق حفاظت شده  در  مجاز  دامداران  کلیه  اطالع  به  بدینوسیله 
صیاد، سبزکوه، جنگلی هلن، شیدا و قیصری می رساند: بر اساس قانون 
تبصره )1( ماده 44 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع 
از  نحو  هر  به  چرا  پروانه  از  استفاده  حق  )واگذاری  بعدی  اصالحات  با 
طرف صاحب پروانه به دیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی بعنوان 
بابت  عنوان  هر  به  یا  عبور  حق  یا  چرا  علف  حق  با  پروانه  واگذاری 
 استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از 
شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد( و )بند ج ماده 44 الحاقی تصویب 
نامه هیأت وزیران مورخ 82/7/28 مبنی بر جریمه ریالی چرانیدن دام در 
جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری 
کشور تعیین و آگهی شده است، سیصد و بیست هزار }320000{ ریال 
برای هر رأس بز( و )تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت به ازای هر رأس دام 8000 تومان به عنوان جزای نقدی( مغایر 
با قانون می باشد و اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و 
بختیاری از ورود کلیه دامداران فاقد پروانه یا مهر تمدید و مازاد پروانه 

در سال 1389 در مناطق یاد شده جلوگیری بعمل خواهد آورد.
تا فصل چرای دام  مانده  باقی  توانند در زمان  لذا دامداران محترم می 
نسبت به انجام مراحل قانونی پروانه چرای خود از طریق اداره کل منابع 

طبیعی استان اقدام فرمایند.    
سبزعلی کاویانی

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

داود شیوندی
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 

اطالعیه

پژمان غفاری
در آس��تانه دی��دار دو تی��م فوتب��ال ذوب 
آه��ن اصفهان و االتحاد عربس��تان در هفته 
 آخ��ر دور مقدمات��ی لیگ قهرمانان آس��یا، 
منصور ابراهیم زاده س��رمربی سبزجامگان 
اصفهانی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
تیم االتحاد عربستان با توجه به شرایطش در 
جدول برای پیروزی پای به میدان می گذارد. 
ما بازی این تیم با الشباب عربستان را در لیگ 
برتر این کشور آنالیز کردیم و شناخت کافی 
از این تیم داریم. ابراهیم زاده ادامه داد: برای 
اینک��ه در مرحله حذفی در ایران بازی کنیم 
برای پیروزی به میدان می رویم. همان طور 
که در جده هواداران تیم عربستانی را حمایت 
کردند، تماشاگران ذوب آهن در فوالد شهر 
ما را حمایت کنند. وی افزود: با تالش بیشتر 
و با تمرکز باالمی توانیم پیروزی را نصیب تیم 

خود کنیم. وی در مورد آسیب دیدگی محمد 
صلصالی و ش��هاب گردان توضیح داد: من 
خیلی وابسته به ستاره ها هستم. همه تیم من 
س��تاره هستند و ما تاکنون با این ستاره ها تا 
اینجا رسیده ایم. ابراهیم زاده در پایان پیرامون 

بازی با گسترش فوالد تبریز گفت: در بازی با 
این تیم تبریزی، دفاع تیم ما مشکل داشت و 

مقصر یک نفر یا دروازه بان تیم نبود.
ــی آغاز  ــازی را تهاجم ــه: ب ــزو تروس ان

می کنیم.
انزو تروسه در مورد بازی با ذوب آهن گفت: قبل 
از هر چیز باید نتیجه الوحده امارات و بنیادکار را 
داشته باشیم. اگر تیم ازبکی پیروز زمین شود، راهی 
جز تهاجمی بازی کردن در فوالدشهر نداریم. وی 
ادامه داد: هم تی��م ذوب آهن و هم تیم االتحاد 
تیم های قدرتمندی هستند، که قابل پیش بینی 
نیست و باید دید ذوب آهن با چه ترکیبی وارد 
زمین خواهد شد. وی در مورد تیم خودش گفت: 
االتحاد دو بار قهرمان آسیا شده و در دور گذشته 
تا فینال این رقابتها را پیش رفته است. وی افزود: 
 ما در این بازی فقط برای کسب امتیاز به میدان 

می رویم. 

کارشناس فوتبال ایران گفت: تیم ملی فوتبال 
ای��ران در گ��روه بندی جام ملت های آس��یا 
با تیم های متوس��طی هم گروه ش��ده که در 
صورت انجام بازی های خوب با دش��واری 
زی��ادی در این رقابتها مواجه نخواهد ش��د. 
 مس��عود معینی در گفتگ��و با ایرن��ا، افزود: 
گروه بندی جام ملت ها منصفانه انجام شد و 
تیم ما نسبت به بعضی تیم ها در گروه آسان 
تری قرار گرفته است. وی ادامه داد: البته تیم 
مل��ی ایران برای قهرمانی در این مس��ابقات 
نیازمند کادر فنی قدرتمندتری است و قطبی و 
دستیارانش باید برنامه مدونی برای رویارویی 

با حریفان تدوین کنند. وی تصریح کرد: افشین 
قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان قول 
قهرمانی در این رقابتها را داده که به نظر من 
باید دید که او با چه معیاری این س��خنان را 
مطرح کرده است. به تصور من ایشان هنوز 
از تیم خود آن طور که باید و شاید شناخت 
ندارد، پس مطرح کردن این سخنان در شرایط 
کنونی چندان خوش��ایند نیست. معینی در 
خصوص احتمال برخ��ورد تیم های مدعی 
آسیا با تیم دوم خود گروهها در جام ملت های 
آسیا گفت: این موضوع صحت ندارد، تمامی 
تیم ها قوی بوده و با قدرت برای کسب عنوان 

قهرمانی در جام ملت ها حاضر خواهند شد. 
وی در خص��وص اظهار نظر مدیران فوتبال 
 ام��ارات در مورد فوتبال ایران خاطرنش��ان 
کرد: متأسفانه فوتبال ما در این مدت ضعیف 
شده و اماراتی ها با پیشرفتی که داشته اند خود 
را به ما نزدیک ک��رده اند. وی ادامه داد: البته 
امیدوارم بازیکنان در زمین مسابقه ثابت کنند 
که هنوز هم از امارات قوی تر هس��تیم. تیم 
ملی فوتبال ایران در گروه چهارم جام ملتهای 
آسیا که دی ماه سال جاری به میزبانی کشور 
قطر برگزار می ش��ود، با تیم های عراق، کره 

شمالی و امارات هم گروه است.

افش��ین قطبی طی اظهارنظری گفت: ما باید 
آنق��در با اقتدار مرحله مقدماتی جام ملتها را 
آغاز کنیم که هر حریفی را شکس��ت دهیم، 
زیرا باالخره در مراحل باالتر با قدرتهای آسیا 
روبه رو خواهیم ش��د. وی با اش��اره به هم 
گروهی ایران با تیم های عراق، کره ش��مالی 
و امارات افزود: عراق قدرتی و تکنیکی بازی 
می کند پس می تواند سخت ترین حریف 
ما در این مرحله باش��د. سبک بازی امارات 
ه��م، کالس کار عربه��ا را دارد، پس چندان 
خطرناک نیست. از طرفی کره شمالی با وجود 

صعود به جام جهانی تیم خسته ای است. من 
با فوتبال شرق آسیا به طور کامل آشنا هستم 
پس فکر می کنم صعود از این مرحله نیاز به 
کمی هوش دارد و کار چندان سختی نیست. 
او گف��ت: ما می خواهیم صعود کنیم و مهم 
نیست چه حریفانی داریم، اما خوب شد در 
این مرحله با استرالیا و ژاپن هم گروه نشدیم 
زی��را هم س��بک بازی خاص��ی دارند و هم 
گروهشان بسیار سخت است، اما از هم اکنون 
برای رویارویی با آنه��ا برنامه ریزی کردیم، 
زیرا باالخره در مراحل باالتر با آنها روبه رو 

خواهیم شد. سرمربی تیم ملی کشورمان هدف 
ای��ران را صعود به مراحل باالتر جام ملتهای 
آسیا دانس��ت و تصریح کرد: پیش از این به 
خاطر برخی اتفاقاتی که برای من و وضعیت 
تیم ملی افتاد ناراحت ش��ده بودم و حتی در 
مصاحبه مطبوعاتی عنوان کردم که مذاکره با 
دیگر مربیان مرا آزرد، اما از آنجا که از هدف 
خود آگاهی دارم و فرد مقاومی هستم گذشته 
را فرام��وش کردم و برای رس��یدن به هدفم 
تالش می کنم. هدف ما قهرمانی است، پس 

به طور حتم از این مرحله صعود می کنیم.  

پژمان سلطانی
در مجموعه تفریحی ورزش��ی پردیس، 
بزرگترین سالن بولینگ استان اصفهان با 
حضور اسماعیلی معاون سیاسی امنیتی 
اس��تاندار افتتاح ش��د؛ مرتضی احمدی 
مدی��ر این مجموعه در ای��ن باره اظهار 
داشت: مجموعه پردیس به عنوان یکی 
از مکان ه��ای تفریحی ورزش��ی برای 
همه اعضای خانواده تأس��یس شده که 
مساحت آن 2200 متر در دو طبقه، طبقه 
همکف که شامل خانه اسکیت است که 
راه اندازی ش��ده و سرزمین عجایب که 
هنوز راه اندازی نشده، طبقه فوقانی سالن 
بولینگ و کافی شاپ آماده سرویس دهی 
به خانواده های عزیز است، احمدی ادامه 
داد: بولینگ یک ورزش رقابتی س��الم و 
ورزش خانوادگی که مخصوص به یک 
قشر یا سن خاصی نیست. بولینگ باعث 
می شود که نیازهای روحی روانی افراد 
برطرف ش��ده و از معضالت اجتماعی 

جلوگیری شود.
دکتر خدابخش: در اصفهان فرصت های 

طالئی فراوان است
مدیرکل تربی��ت بدنی اس��تان اصفهان 
در مراس��م افتتاح سالن بولینگ پردیس 
گفت: ورزش بولینگ یکی از رشته هایی 
است که خانواده ها با هم می توانند در 
آن شرکت کنند و با ایجاد فضاهای این 
چنینی بولینگ شکل ورزش و قهرمانی 
پیدا کند. باید س��عی شود در این رشته 
سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد. تا 
این رشته برای کش��ور مدال آور باشد. 
خدابخش به حمایت همه جانبه استاندار 
اصفهان اشاره کرد و توضیح داد: از دکتر 
ذاکر اصفهانی و تیم مدیریتی او تش��کر 
می کن��م. با جلس��ه ای که با اس��تاندار 
داشتیم میل به سازندگی، ارتقاء و ایجاد 
فضاه��ای کاری مضاعف در گفتار وی 
و همکاران��ش ب��ه وضوح دیده ش��د. 
وی اضاف��ه ک��رد: پس از 20 س��ال کار 
در تربی��ت بدن��ی و تجرب��ه ای که در 
این زمینه کس��ب کردم، ابراز خشنودی 
می کنم که به اس��تانی آمدم که فضاهای 
مناس��ب و آماده ای ب��رای تجارب من 
دارد ت��ا بتوانم تجربه ه��ای خود را در 
اختیار مردم اس��تان که لیاقتشان بیش از 
اینهاست قرار دهم. خدابخش، اصفهان 
را سرشار از فرصت های طالیی دانست 
و اظهار داشت: با تعامل و همکاری که 

بین تربیت بدنی و استانداری، شهرداری، 
ارتش و باش��گاه ها وج��ود دارد باید با 
ش��ناخت و اس��تراتژی تهاجمی از این 
فرصت ها به نحو احس��ن استفاده کرده 
و ورزش اس��تان را ب��ه پایتخت ورزش 
 کش��ور برس��انیم. خدابخ��ش در پایان 
اف��زود: دکتر س��عیدلو رئیس س��ازمان 
تربیت بدنی کشور فدراسیونهایی را که 
به روزمرگی و به عادات رس��یده بودند، 
ت��کان داد و بعض��ی رؤس��ا را عوض 
و مأموریت را بررس��ی ک��رد تا آنها هم 

بتوانند برای کشور افتخارآفرینی کنند.
در ادام����ه صحبته��ای دکت��ر رش��ید 
فدراسیون  رئیس  اسکندری  خدابخش، 
بولین��گ و کیواس��پرت کش��ور ضمن 
قدردانی از مرتض��ی احمدی، مدیریت 
س��الن بولینگ پردی��س اصفهان گفت: 
این رش��ته می تواند برای کش��ور مدال 
آور باش��د. اما متأسفانه چند سالی است 
موجب بی مهری ق��رار گرفته؛ هر چند 
که ورزشکاران این رشته 68 مدال برای 
کش��ور به ارمغ��ان آوردند. اس��کندری 
افزود: م��ا آمادگی کاملی برای رقابتهای 
گوانجو داریم و قول می دهم با دس��ت 
پ��ر به ایران بازگردیم. هفته گذش��ته در 
مسابقات کش��ور هند، ورزشکاران زیر 
19 سال ما مقام س��وم را کسب کردند. 
وی در پایان خبر خوشحال کننده ای را 
برای ورزشکاران این رشته داد و توضیح 
داد: برای اولین ب��ار از مربیان و داوران 
بین المللی ورزش بولینگ دعوت کردیم 
تا به ایران س��فر کنند و با توجه به فعال 
بودن هیأت بولینگ اس��تان اصفهان این 
میزبانی را به ش��هر گنبدهای فیروزه ای 

سپردیم.
ــگ ورزش  بولین ــماعیلی:  اس ــر  دکت

بانشاط و بی حاشیه ای است
معاون سیاسی و امنیتی استاندار، ورزش 
بولینگ را سالم و بدون حاشیه دانست و 
اظهار داشت: این رشته ورزشی خوب و 
بی حاشیه است که نشاط اجتماعی را در 
ب��ر دارد و امیدوارم این مکان زیبا مأمن 
مطمئنی برای خانواده ها باشد. اسماعیلی 
به تجربه دکتر خدابخش اش��اره کرد و 
گفت: با توجه به سابقه ای که من در امر 
ورزش در دکتر خدابخش سراغ دارم با 
هم��کاری و تعام��ل ب��ا وی می توانیم 
 ورزش اس��تان را ب��ه س��رمنزل اصلی 

برسانیم.

ابراهیم زاده:

 من وابسته به ستاره ها هستم
تقدیر فدراسیون تنیس روی میز از باشگاه 

فرهنگی - ورزشی ذوب آهن

  دو فوتبـــالیست جــوان ذوب آهن 
در اردوی تیم ملــی

سرپرس��ت فدراس��یون تنیس روی میز 
جمهوری اسالمی ایران با ارسال نامه ای خطاب 
به دلیلی مدیرعامل باشگاه فرهنگی - ورزشی 
ذوب آهن، از قهرمانی و نایب قهرمانی تیم های 
تنی��س روی میز آقایان و بانوان ذوب آهن در 
رقابتهای لیگ برتر سال 88 باشگاه های کشور 
تقدیر کرد. وی در این نامه موفقیتهای ارزنده 
رش��ته های مختلف ورزشی باش��گاه ذوب 
 آهن را در سطح بین المللی و ملی که توأم با 

برنامه ریزی و تالش��های بی شائبه مدیریت 
محترم و همکاران مجرب و دلس��وز ایش��ان 
ب��وده را نیز تبریک گفته اس��ت. محمد زارع 
پوراشکذری در پایان اظهار داشته: امید است 
مجموعه باش��گاه ذوب آهن در پرتو عنایات 
حضرت حق و به مدد برنامه ریزی های مدون 
و تداوم تالشهای گذشته با حضور مقتدرانه 
و ارزشمند خود در عرصه رقابتهای ورزشی 

کشور پیروز و سرافراز باشد.

ایم��ان گودرزی و ایم��ان ش��یرازی 
بنا به دعوت فدراسیون فوتبال روز گذشته 
به اردوی تیم ملی پیوس��تند. این دو عضو 
 تیم جوانان باش��گاه فرهنگی - ورزش��ی 
ذوب آهن جهت شرکت در اردوی آمادگی 
تیم ملی جوانان که تا دهم اردیبهشت ماه 

جاری برپا خواهد ب��ود به محل این اردو 
در محل کمپ های تیم ملی در ورزشگاه 
آزادی پیوستند، شایان ذکر است اعضا تیم 
 ذوب آهن هم��واره در رقابته��ای ملی و 
بی��ن المللی  جوانان نقش��ی ش��اخص و 

تعیین کننده داشته اند.

 پیرو انتشار برخی اخبار مبنی بر وجود 
برخ��ی بازیکنان و نام ها در لیس��ت خرید 
سپاهان و با توجه به اینکه نام این بازیکنان 
در چند روز اخیر بس��یار مورد تأکید برخی 
رس��انه ها برای حض��ور در ف��والد مبارکه 
سپاهان در فصل آتی قرار گرفته است، سایت 

باش��گاه اعالم می کرد: هنوز هیچ لیستی از 
سوی کادر فنی برای جذب در سپاهان برای 
فصل آتی به مدیریت باشگاه اعالم نشده و 
نام های مورد نظر که در اخبار و مطبوعات 
می آید گمانه زنی های برخی خبرنگاران و 

روزنامه نگاران محترم است.

علي س��عیدلو معاون رئیس جمهوري 
و رئیس س��ازمان تربیت بدني خواستار آن 
شد تا فدراسیون قایقراني برنامه ریزي هاي 
گسترده اي براي جذب جوانان در این رشته 

انجام دهد.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، وي در بازدید از 
امکانات ورزش��ي مجموعه ورزشي آزادي 
براي رشته قایقراني گفت: قایقراني در ایران 
زیرساخت ها و پتانس��یل هاي باالیي دارد 
و باید با اس��تفاده از دانش و تجربه مربیان 
داخلي و خارجي، زمینه را براي پیش��رفت 
رشته ورزش��ي قایقراني در کش��ور فراهم 
کرد. رئیس س��ازمان تربیت بدني مشخصًا 
از اهالي رشته ورزش��ي قایقراني خواست 
به سمتي حرکت کنند که با کسب مدال ها 
و موفقیت هاي خود س��بب جذب جوانان 

در این رش��ته ورزشي فراهم شود. سعیدلو 
در گفتگو با ورزش��کاران رشته قایقراني از 
نزدیک در جریان مش��کالت و کمبودهاي 
رشته ورزشي قایقراني قرار گرفت، همچنین 
دستور داد، اعتبار الزم براي تهیه قایق هاي 
مناسب براي ورزشکاران رشته قایقراني در 
نظر گرفته ش��ود. ورزش قایقراني در سال 
گذش��ته، 38 مدال طال، 28 مدال نقره و 22 
مدال برنز و کس��ب دو مقام قهرماني، س��ه 
نایب قهرماني و یک مقام س��ومي در آسیا 
و یک مدال طالي مسابقات جهاني را براي 
جمهوري اس��المي ایران ب��ه ارمغان آورد. 
این تعداد مدال در میان رشته هاي ورزشي 
 پس از کش��تي و تکواندو در جایگاه س��وم 
مدال آورترین رش��ته هاي ورزشي سال 88 

قرار گرفت.

دکتر خدابخش:
 بولینگ یک ورزش خانوادگی است

معینی:
 شرایط تیم ملی فوتبال در گروه چهارم جام ملت ها دشوار نیست

افشین قطبی:
جــام ملتها را با اقتدار آغــاز می کنیم

هیچ لیست خریدی از سوی کادر فنی تیم فوتبال 
سپاهان به مدیریت باشگاه اعالم نشده است

سعیدلو: 
 فدراسیون قایقراني، جوانان را جذب این رشته کند

شهرداری زیباشهر به استناد مجوز شماره 3/677/ش مورخه 88/12/4 شورای اسالمی شهر عملیات 
های زیر را با اعتبارات مندرج از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان 
می توانند تا تاریخ 89/2/16 جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری زیباشهر واقع در شهر زیباشهر، 

بلوار امام خمینی )ره(، خیابان شهدای محراب مراجعه فرمایند.
1- تکمیل ساختمان شهرداری با اعتبار: 3/000/000/000 ریال

2- زیرسازی و جدولگذاری خیابان مفتح با اعتبار: 1/500/000/000 ریال
3- تکمیل خانه فرهنگ آدرگان با اعتبار: 900/000/000 ریال

4- تکمیل خانه فرهنگ لنج با اعتبار: 600/000/000 ریال
5- احداث ساختمان زورخانه لنج با اعتبار: 600/000/000 ریال

6- تکمیل زورخانه خولنجان با اعتبار: 200/000/000 ریال
آدرس: اصفهان، زیبا شهر، بلوار امام خمینی )ره(

www.zibashahr.ir           info@zibashahr.ir           0335-5543775-6 :تلفن و نمابر

آگهی مناقصه

فرهاد سلیمی - شهردار زيباشهر

اطالعیه شماره4

اطالعیه شماره4

روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان 

ــتها،  ــیدگی به درخواس به منظور تکریم ارباب رجوع، رس
ــنهادات و گالیه های شما  ــی شکایات، دریافت پیش بررس
ــترکین برق در شهرستانهای تابعه استان اصفهان غیر  مش
ــگی  ــماره تلفن همیش ــان عالوه بر ش ــتان اصفه از شهرس
روابط عمومی 6278682 شما می توانید از طریق سامانه 
ــت  پیام کوتاه 09132266796 تماس حاصل و یا با پس

الکترونیک info@epedc.ir مکاتبه نمایید.
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

25 °

20 °6 °

11 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
28040هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
285000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
276500 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10111014دالر امریکا
13531356یورو

267270ریال عربستان
274.5276درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

    امیدرضا نساج پور
مدیرکل اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی اصفهان 
در نشست دوستانه جمعی از هنرمندان با استاندار و 
تعدادی از مس��ئوالن شهر گفت: اینگونه نشست ها 
فرصت مغتنمی اس��ت برای حل مشکالت این قشر 
از جامعه و نباید صرفاً نشس��ت و برخاس��ت باشد 
بدون هیچ گونه تغییر و پیشرفتی در تحقق راهبردهای 
هنرمندان و می بایس��ت فراتر از این باشد.حسینی با 
اش��اره به مشکالت متعدد بر س��ر راه افزود: اگر یک 
گره اصلی باز و طرح کلی حل شود، تمامی هنرمندان 
حتی جامعه و مردم از آن بهره می برند. وی افزود: اگر 
این نشست ها در سال 89 ادامه پیدا کند و در کنار آن 
طرح های الزم اجرایی و عملی ش��ود، با همکاری با 
اهل فن و هنرمندان هر رش��ته می توان سطح استان 
را در ای��ن زمینه ها به حد لیاقت آن رس��اند. در ادامه 
دکتر اسماعیلی معاون سیاسی استاندار به نشست های 
استاندار با آقای رئیس جمهور و طرح مسائل فرهنگی 

استان اشاره کرد و گفت: 
برخی از نیازهای هنرمندان در س������فر سوم 
برآورده شد که از جمله آن ممنوعیت فروش صنایع 
دس��تی خارجی در اماکن تاریخی استان بود که زمان 
بندی آن در هفته آینده اعالم خواهد ش��د. این طرح 
از مصوبات مهمی بود، که اصفهان را از دیگر شهرها 
متمایز می کند. در این راس��تا که استاندار قول های 
مهمی به هنرمن��دان در به کارگیری دیدگاه های آنها 

برای حل مشکالت موجود داده است.
وی ش��ناخت دقیق آس��یب های موج��ود را از 
مهمتری��ن عوامل حل مش��کالت دانس��ت و افزود: 
بر این اس��اس تغییرات��ی در کارگروه های مربوط به 
حوزه فرهنگ اس��تان اتفاق افتاده و ساختارهای الزم 
برای اصالح روش ها به وجود آمده است که باید از 
بودجه اختصاص داده ش��ده به حوزه فرهنگ نهایت 

استفاده را برای توسعه فرهنگ استان به عمل آورد.
اس��ماعیلی با اشاره به معضل بیمه هنرمندان 50 
تا 60 س��اله گفت: استاندار تأکید بسیار در حل شدن 
این موضوع دارند و من هم در حال پیگیری هستم و 
قرار است آیین نامه ای که توسط آقای حیدری رئیس 

میراث  فرهنگی اس��تان تدوین ش��ده است اجرایی 
شود.

معاون سیاس��ی اس��تاندار در پایان ق��ول داد که 
مش��کالت هنرمندان را در حد وظایفش حل کند و 
از وزارت ارشاد به عنوان متصدی این نشست تشکر 

کرد.
اس��تاندار اصفهان نیز پس از ش��نیدن مشکالت 
تعدادی از هنرمندان گفت: ما در اس��تانداری با روی 
باز نظرات تمامی اقش��ار جامعه به ویژه فرهنگیان و 
هنرمندان را می ش��نویم و از آنها استفاده می کنیم، و 
برای این منظور کارگروه های مختلفی ایجاد شده که 
متأس��فانه هنوز همه افرادی که در این حوزه ها فعال 

هستند را دعوت به همکاری نکرده اند.
ذاکر اصفهانی وظیفه استانداری را نظارت بر امور 
عنوان کرد و افزود: استانداری حلقه اتصال بین امور 
اجرایی با رئیس جمهور و دولت است و امور اجرایی 
در استانداری انجام نمی شود که در این راستا باید نوع 
ارتباط ما به گونه ای باشد تا مدیران و مسئوالن شهر 
از جمله وزارت ارش��اد نیز طرح های اجرایی در این 

زمینه ها را عملی کنند.
وی با اشاره به اینکه استان اصفهان از رتبه بیست 
و دوم کشور از نظر فرهنگی، به رتبه دوم رسیده است 
گفت: ما هر هفته پذیرای حداقل 2 هیأت خارجی به 
استان هستیم که این نشان دهنده ظرفیت های باالی 

استان است.

    سعید مستغاثی
سینمای غرب در دهه 80 هیوال محور شد. آغاز 
دهه 80 س��الهای پایان جنگ س��رد بود و محو شدن 
تدریجی رقیب سنتی، یعنی شوروی سابق و اردوگاه به 
اصطالح کمونیسم؛ و حاال دشمنی دیگر برای استعمار 
و امپریالیسم، سر از سایه هزار ساله اش به درآورده بود. 
از همین رو در فیلم های دهه 80 هالیوود هیوالهای 

متعددی را می بینیم که سر از تخم بیرون می آورند.
نگاهی به وجه غالب سینمای امروز هالیوود

امپریالیسم امریکا پس از عقب نشینی در ویتنام، 
اواخ��ر دهه 70 شکس��ت س��نگینی را در ای��ران و 
نیکاراگوئه تحمل کرد که در تاریخ خود سابقه ای از 
آن نمی یافت. از این رو برای مقابله فرهنگی- هنری 
با پدیده های غول آسایی که هیمنه امپریالیستی اش را 
شکس��ته بودند، رو به هیوالها آورد تا با نمایش آنها، 
مردم امریکا و دیگر سرزمین ها را از مخالفان سلطه 

طلبی اش بترساند. 
در واق��ع به قولی س��ینمای غ��رب در دهه 80 
هیوال محور ش��د. از دایناس��ورهای اس��پیلبرگ در 

پارک ژوراسیک گرفته تا چهارگانه بیگانه و دو گانه 
predator که هیوالهای باس��تان از تخم درمی آیند. 
همه اینها پس از پیروزی انقالب اس��المی آمدند، که 
مستقیماً مدرنیته غرب را هدف قرار داده بود. در واقع 
بعد از سقوط شوروی، سمت دوربین هالیوود، جهان 
اس��الم را نشانه رفت. حاال دیگر ساموئل هانتیگتون 
نبرد نهایی غرب با اسالم را تحت عنوان جنگ مابین 

تمدن ها تئوریزه می کرد. 
جنایتکاران و تروریس��ت هایی ک��ه همواره در 
فیلم های جیمزباند و مت هلم و امثال آن وابس��ته به 
ش��رق بودند، حاال دیگر مسلمان شده بودند و ملیت 
عرب داشتند، در فیلم هایی مانند: دروغ های حقیقی 
جیم��ز کامرون، تصمیم عملی و دلتا ف��ورس و...که 
تروریس��ت های مسلمان قصد دارند با سالح اتمی، 
امریکا را نابود کنند!! یعنی هیوالهای دهه 80 شکل و 

شمایل انسانی می گیرند. 
اما پس از آغاز هزاره جدید، سینمای غرب، زبان 
و لحن بیان دیگری یافته است. در واقع هالیوود آرایش 
دخانی به مفهوم ماورایی و آخرالزمانی گرفته تا ذهن 

بشر را برای انتظار نبرد سهمگین آخرالزمان و یا همان 
آرماگدون آماده کند. در کتب و اسناد منتشره آمده است 
که بنابر اعتقاد صهیونیس��ت ها،  با آغاز هزاره جدید 
و عبور از برج حوت )ماهی( به برج حمل )س��طل(، 
زمان اقدام برای فراهم آوردن زمینه های ظهور مسیح 
موعودش��ان فراهم آمده اس��ت. به عبارت دیگر آنان 
برای��ن باورند ک��ه جهان به آرماگ��دون و آخرالزمان 
موردنظر مس��یحیان و یهودیان صهیونیس��ت بسیار 
نزدیک شده و حاال نوبت عمل فرا رسیده است. اگرچه 
صهیونیس��ت ها، دیرزمانی است که عمل خویش را 
برای روز موعودشان به نام آرماگدون، شروع کرده اند. 
اوانجلیست ها )مسیحیان صهیونیست( براین باورند که 
مسیح )ع( دوباره ظهور می کند و در آخرالزمان جنگ 
و ویرانی بزرگی اتفاق خواهد افتاد و بعد از این ویرانی 
صلح دائمی تا هزار سال یعنی تا قیامت برقرار خواهد 
شد. اوانجیلیست ها اعتقاد دارند پس از اینکه نبرد خیر 
و شر آغاز شد، پیروز نهایی خیر است و شیطان توسط 
مسیح به اسارت کشیده می ش��ود. در این جنگ تنها 

کسانی نجات پیدا می کنند که اوانجیلیست باشند.

    زهره سمیعی
مش��فق کاشانی شاعر و رئیس ش��ورای شعر و 
ترانه وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی و از دوستان 
قدیمی و همشهری سهراب س��پهری در گفتگو با 
ف��ارس، گفت: همان طور که به طور کامل مس��أله 
آش��نایی خودم با س��هراب س��پهری را در جلد اول 
کتاب »خلوت انس« نوشتم، سهراب در ابتدا که وارد 
کاشان شد، آغاز شاعری اش بود. آن وقت برای 5 سال 
تدریس به کاشان آمده بود و ما هیچ اطالعی از شعر 
و شاعری او نداشتیم. خود من شعرهایی را می نوشتم 
که آنها را در سه روزنامه کاشان منتشر می کردم. وی 
افزود: سهراب از خانواده ای بود که همه اجداد آنها از 
دانشمندان زمان خود بودند؛ من جمله مرحوم سپهر 
بزرگ مؤلف نس��خ التواریخ. مش��فق کاشانی عنوان 
داش��ت: به دلیل آش��نایی ای که با خانواده سهراب 
و دایی های او داش��تم از من خواس��تند که او هم در 
آموزش و پرورش آن زمان مشغول شود که سرانجام 
مشغول ش��د. وی با اشاره به توجه سهراب سپهری 
به مقوله ش��اعری از س��نین جوانی گفت: او در کنار 
من به شعرهایی که می ساختم توجه می کرد. مشفق 
کاشانی ادامه داد: روزی سهراب پیش من آمد و یکی 
از شعرهایش را به من داد که بخوانم. دیدم این شعر 
هیچ نقصی از نظر فنی و مضمونی ندارد. متوجه شدم او 
با شعر سر و کار دارد. این شاعر بیان داشت: از آن روز 
سهراب شروع کرد به شعر سرودن و اولین شعری که 
منتش��ر کرد »آرامگاه عشق در کنار چمن« بود که من 
مقدمه ای بر آن نوشتم و در آن مقدمه گفتم که سهراب 
از شاعران موفق آینده خواهد شد. رئیس شورای شعر 
و ترانه اظهار داشت: این را اینجا باید اضافه کنم کسی 
که می خواهد شعر نو بگوید، ناچار باید ادب گذشته 
را خوانده باشد و از آن استفاده کند. نمونه اش زنده یاد 
نیما بود که شاید حدود 40 سال از عمرش را صرف 
شعر کالسیک کرد. مؤلف کتاب دو جلدی »خلوت 
انس« گفت: از ش��اعران کالسیک، سهراب بیشتر با 

اشعار مولوی و سنایی و عطار مأنوس بود. در کاشان 
هم که بودیم بیشتر شعر اینها را می خواند. وی اضافه 
کرد: او در شعرهایش بعد از سفر به کشورهای هند و 
چین هم از بارقه های عرفانی این کشورها الهام گرفت. 
به همین دلیل شعر سهراب را با یک دفعه و دو دفعه 
خواندن نمی شود فهمید. مشفق کاشانی عنوان داشت: 
زمانی که سهراب برای تحصیل به تهران آمد از طریق 
نامه با هم در ارتباط بودیم. حدود 70 تا 80 نامه برایم 
فرس��تاد و در آنها از آشنایی خود با شاعران بزرگ آن 
روزگار مثل شاملو، فروغ و آتشی برایم می نوشت. در 
آن وقت چهره واقعی او ش��عر به شعر مشخص تر و 
درخشنده تر می شد. مشفق کاشانی اوج هنر سهراب 

سپهری را مجموعه »هشت کتاب« دانست که در تهران 
منتش��ر کرد و افزود: در تهران روز به روز بر شهرت 
و محبوبی��ت او افزوده می ش��ود و البته پس از مرگ 
وی توجه جامعه ما و منتقدان به سهراب بیشتر شد. 
خالق کتاب »انوار 15 خرداد« عنوان داش��ت: سهراب 
در نامه هایی که به من نوشته بود صحبت هایی درباره 
شاملو، اخوان، آتشی و فروغ با من کرده بود. تلویحًا 
می خواست به من بگوید، آقای مشفق این شاعران هم 
هستند و اینها وارثان و ادامه دهندگان راه نیما هستند. 

می خواس��ت بگوید، م��ن از الک خودم بیرون بیایم. 
مش��فق کاشانی درباره سرنوشت نامه  هایی که در آن 
ایام از سهراب سپهری دریافت کرده بود، اظهار کرد: 
متأسفانه یکی از همشهری های من این نامه ها را گرفت 
و بعد به امریکا رفت. من خامی کردم نامه ها را به او 
دادم. اگر این نامه ها بود گنجینه با ارزشی بود. وی که 
خاطراتش از سهراب را در کتاب »خلوت انس« آورده 
اس��ت، درباره انگیزه نگارش این کتاب گفت: روزی 
عباس عارفی خوش��نویس معاصر به من زنگ زد و 
گفت آقای مشفق شما که دوست و همشهری سهراب 
بودید، چرا خاطراتش را نمی نویسید؟ این بود که این 
کتاب را نوشتم. خالق کتاب »هفت بند التهاب« ادامه 
داد: توجه به شعر سهراب بعد از انقالب چشمگیر تر 
شد. مشفق کاشانی تصریح کرد: سهراب مقلد کسی 
نیس��ت. ما خیلی از ش��اعران بزرگ را می بینیم که از 
روی دست دیگران شعر نوشتند. ولی سهراب خودش 
هست و آنچه هم که از او مانده در خور توجه است. 
ما افسوس می خوریم که چرا نماند و این قدر زود از 
بین ما رفت. رئیس ش��ورای شعر و ترانه در پاسخ به 
این پرس��ش که چرا برخی از منتقدان، شعر سهراب 
را چشم بستن روی دردهای انسان معاصر می دانند 
و به همین دلیل بر ش��عر او خرده می گیرند، گفت: 
سهراب در خانواده ای پرورش یافت که در درجه اول 
اه��ل علم و دانش بودند. در درج��ه دوم دردی که او 
تحمل کرد مسأله بیماری پدرش بود که در 25 سالگی 
کامالً فلج ش��د و مادرش ناچار ش��د کار کند. آنچه 
س��هراب می دید درد انسان بود و حتی این درد را در 
ش��عر »خیال پدر«، آورده است. دوست و همشهری 
س��هراب سپهری مهمترین خصوصیت این شاعر را 
انعکاس دردهای انسان دانست و بیان داشت: در خیلی 
از اشعارش دردهای خودش هم منعکس است. عالوه 
بر این بارقه های عرفانی هم در شعر وی متجلی است. 
عرفانی که از مولوی و س��نایی و عطار گرفته است. 

آنچه سهراب گفته، زندگی دردمندانه انسان است.

یکی از مشکالت سینمای ایران روشنفکرزدگی 
و به نوعی هنری جلوه دادن برخی آثار اس��ت. اما 
این آثار حتی در صورت اکران از س��وی مخاطب 
پس زده شده و در ارتباط با منتقدان و نخبگان نیز، 
بازخورد مناس��بی پیدا نمی کنند و جش��نواره های 
خارج��ی نیز پذیرای آن ها نیس��تند. در واقع برای 
تأثیرگذاری هرچه بیش��تر سینما به عنوان یکی از 
ابزارهای مهم توس��عه فرهنگی، باید ضمن برنامه 
ریزی و به عبارتی دیگر آینده نگری در این حوزه، 
زمینه کار برای اجرای عملی برنامه ها فراهم شود. 
در س��ال همت مضاع��ف و کار مضاعف باید به 
توس��عه همه جانبه ابع��اد مختلف س��ینما توجه 
کنیم. در واقع تولید انبوه باید با پش��توانه صورت 
گیرد و ش��رایط اکران تولی��دات نیز در نظر گرفته 
ش��ود. گس��ترش تولید متناس��ب با نیازها و شأن 
مخاطب از جمله این راهکارها است. البته در این 

توس��عه باید به جنبه های کیفی نیز توجه داشت و 
طیف های مختلف مخاط��ب را در نظر گرفت. به 
نوعی س��ینما نباید به ش��هر تهران و به بخشی از 
این ش��هر معطوف ش��ود، بلکه باید موضوعات و 
دغدغه ه��ای طبقات مختلف اجتماعی و همچنین 
مخاطبان سراسر ایران اسالمی را در بر گیرد. تنوع 
مضامین و موضوعات، همچنین توجه به ژانرهای 
مختل��ف می تواند از جمل��ه مصادیق این رویکرد 
باش��د. همچنین باید توجه داشت که در این مسیر 
موظف هس��تیم به تعریفی از سینمای استاندارد و 
ارزشی برسیم که بتواند مخاطب را نیز در بر داشته 
باشد، به همین دلیل تجربیات شخصی )که معموالً 
در لوای هنری ارائه می شوند( در واقع باید جایی 
دیگر به جز پرده س��ینما برای ارائه داشته باشند و 
به صورت مح��دود )با توجه به مخاطبان معدود( 
اکران شوند. پس این بخش که شامل هیچ تعریفی 

اعم از تجاری و یا هنری نمی شود، معموالً سینما 
را دچار بحران می کند. بنابراین با تالش مدیریت 
س��ینما در س��ال جاری می توان مانع تولید چنین 
آثاری ش��د. مدیریت سینما می تواند در وهله اول 
حتی به سوژه های ارزشمندی اجازه ساخت دهد 
و ی��ا حمایت کند ک��ه حداقل در گیش��ه بتوانند 
س��رمایه خود را بازگردانند و بخشی از مواد خام 
و تجهیزات س��ینمای کش��ور را هدر ندهند. باید 
ظرفیت های��ی چ��ون نمایش خانگ��ی، نمایش از 
طریق شبکه های تلویزیونی و یا رایت های دیگر 
شناس��ایی و به کار گرفته ش��وند، تا هر محصول 
تولید شده در سینمای کشور با توجه به مختصات 
خود در یکی از این کانال ها و یا در همگی عرضه 
شود. از سوی دیگر در سال همت مضاعف و کار 
مضاعف باید به توس��عه همه جانبه ابعاد مختلف 

سینما توجه کنیم.

کالم نور
امام جواد )ع(:

توانگری مومن، در بی نیازی از مردم است. 

سردار شهید محمدعلی شاهمرادی

روی خط فرهنگ

شایعه کرده بودند احمد منافق است. وقتي بهش مي گفتي، مي خندید. از دفتر امام خواستندش. 
نگران بود. مي گفت: تو این اوضاع کردس��تان، چطوري ول کن��م و برم؟ باالخره رفت. وقتي 

برگشت، از خوشحالي روي پا بند نمي شد. نشاندیمش و گفتیم تعریف کند.
� باورم نمي شد برم خدمت امام. امام پرسیدند احمد، به شما مي گویند منافق هستي؟ گفتم بله، 
این حرف ها رو مي زنن. سرم را انداختم پایین. اما گفتند برگرد و همان جا که بودي، محکم 

بایست. راه مي رفت و مي گفت: از امام تأییدیه گرفتم.

خاطراتی  از حاج احمد متوسلیان

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: پیش بینی می شود امسال حدود 4 میلیون نفر از نمایشگاه کتاب 
دیدن کنند. به گزارش واحد مرکزی خبر، سید محمد حسینی افزود: شرایط الزم برای برپایی نمایشگاه بین 
المللی کتاب امسال فراهم شده است. وی با بیان اینکه 47 نهاد در برگزاری این نمایشگاه همکاری می کنند 
گفت: در نمایشگاه امسال هم نوآوری وجود دارد و هم از تجربیات سال های گذشته برای برگزاری بهتر 
نمایش��گاه استفاده شده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی خاطرنشان کرد: نمایشگاه کتاب امسال 14 

اردیبهشت آغاز به کار خواهد کرد.

آثار ویدیویی دو هنرمند ایرانی؛ س��میرا اس��کندرفر و نازگل انصاری نیا از س��وی موزه »تیت« 
انگلس��تان خریداری شد. به گزارش ایسنا، در حالیکه خرید آثار ویدیویی هنرمندان ایرانی از سوی 
نهادهای هنری داخلی و خارجی تاکنون به ندرت س��ابقه داش��ته اس��ت، گفته می شود، این اقدام از 
س��وی موزه »تیت« برای خرید آثار ویدیویی هنرمندان ایرانی بی س��ابقه است. اما در عین حال این 
اقدام از س��وی یک موزه معتبر بین المللی می تواند گام مؤثری برای ش��روع عرضه و بازاریابی آثار 
ویدیویی هنرمندان ایرانی در س��طح بین المللی باش��د. گفتنی اس��ت؛ موزه »تیت« انگلستان یکی از 
برتری��ن و مهمتری��ن موزه های جهان از س��ال 1897 تا به امروز بوده که در ش��کل گیری مهمترین 
جریانات هنری دوره های مختلف تأثیر بس��زا و مستقیم داش��ته است. موزه »تیت« همواره از چهار 
گالری به نام های »تیت بریتانیا«، »تیت مدرن«، »تیت لیورپول« و »تیت س��نت ایو« تش��کیل ش��ده و 
س��االنه یکی از مهمترین جوایز هنری به نام »جایزه ترنر« را اهدا می کند. به گزارش ایس��نا، س��میرا 
اس��کندرفر متولد س��ال 1359 در تهران اس��ت و همواره در حوزه های نقاش��ی و ویدیو فعال بوده 
و تاکن��ون با برگزاری 11 نمایش��گاه انفرادی و بیش از 40 نمایش��گاه گروهی داخلی و خارجی و 
همچنین نمایش فیلم از پرکارترین هنرمندان جوان ایرانی محس��وب می ش��ود. اس��کندرفر فعالیت 
حرفه ای و نمایشگاهی خود را با نقاشی از سال 1379 شروع کرد و از سال 1383 با ساخت 9 فیلم 
کوتاه و ویدیوآرت پا به عرصه هنر ویدیو گذاشت. نازگل انصاری نیا نیز متولد سال 1358 در تهران 
است و در کنار کار با انواع رسانه ها در اکثر آثار خود بیشتر از رسانه های چاپ، نقاشی، چیدمان و 
فیلم بهره می گیرد؛ در عین حال که این در نهایت ماهیت کار اوس��ت که رس��انه های تشکیل دهنده 
آثار او را مش��خص می کند. انصاری نیا تاکنون در نمایش��گاه های متعدد داخلی و خارجی ش��رکت 
داش��ته و یکی از سه نامزد برتر برنامه مؤسسه »رولکس منتور اند پروتژ آرت« و برنده جایزه هنری 

»آبراژ« سال گذشته است. 

پیش بینی بازدید حدود 4 میلیون نفر
 از نمایشگاه کتاب

خریداری ویدئو آرتهای دو هنرمند ایرانی 
توسط موزه »تیت« 
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استاندار در جمع هنرمندان:

از نظرات هنرمندان برای حل مشکالت استقبال می کنیم

ناگفته هایی درباره سهراب

روشنفکر زدگی در سینمای ایران

سینمای غرب، آرایش آخرالزمانی گرفته است 

* ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب تملک دارائیهای سرمایه ای )سایر منابع به شماره 2164200213006( نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی بنام 

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.

1- محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزارجریب، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، دبیرخانه کمیسیون مناقصات، اتاق 219 یا اتاق 272

2- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 89/2/09

3- مهلت تحویل اس�ناد: از تاریخ 89/2/11 تا پایان وقت اداری روز س�ه ش�نبه مورخ 89/2/21 و زمان بازگش�ایی روز چهارش�نبه مورخ 89/2/22 س�اعت 9 

صبح می باشد.

4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.

5- پیمانکاران واجد شرایط.

الف( کلیه اش�خاص حقیقی و حقوقی واجد ش�رایط و تأیید صالحیت ش�ده توسط معاونت برنامه ریزی اس�تانداری که دارای حداقل پایه و رتبه موردنیاز 

در رش�ته آب بوده و ظرفیت خالی برای ارجاع کار را داش�ته باش�ند. الزم به ذکر اس�ت، داش�تن تأییدیه از معاونت آب و خاک وزارت جهاد کش�اورزی 

برای مشارکت کنندگان در مناقصه شماره 89/06 ردیف 1 و داشتن تأییدیه از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی برای مشارکت کنندگان مناقصه 89/08 

ردیف 3 الزامی می باشد.

ب( داشتن سوابق اجرایی مبنی بر انجام عملیات مرتبط با پروژه های مذکور.

ج( در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آالت موردنیاز.

6- دستگاه نظارت: مدیریت آب و خاک.

7- هزینه آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد.

  آگهی مناقصة عمومی   )نوبت دوم (   
 

        دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان

اداره امور  پیمان ها و قراردادها 

1443/ م الف                  تاریخ انتشار نوبت دوم:89/2/8

موضوع مناقصهردیف
نوع و شماره 

مناقصه
محل اجراء

مبلغ بر آورد
)ریال(

محل تامین 
اعتبار

مبنای برآورد
مبلغ سپرده 

)ریال(
مدت اجراء 

)روز(
نوع سپرده

1

خرید لوله و اتصاالت 

و لوله گذاری آب 

کشاورزی خسروآباد 

میمه

یک مرحله ای 

89/06

شاهین شهر و 

میمه
استانی559/663/716

فهرست بهای 

واحد پایه آبیاری و 

زهکشی سال 88 

قیمت مصوب

7/300/00060*

2

احداث شبکه کانال 

های آبیاری شهرستان 

فالورجان )کانال 

فالورجان(

یک مرحله ای 

89/07
ملی 5/665/747/183فالورجان

فهرست بهای 

واحد پایه آبیاری و 

زهکشی سال 88

23/500/000150*

خرید لوله3
یک مرحله ای 

89/08
*7/850/00030قیمت مصوباستانی665/445/000سمیرم

4

احداث شبکه کانال 

های درجه 3 و 4 

اراضی روستای گیشی

یک مرحله ای 

89/09
ملی13/631/077/186اصفهان

فهرست بهای 

واحد پایه آبیاری و 

زهکشی سال 88

43/800/000365*
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فرهنگ و هنر


