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فرمانده کل سپاه: 
سپاه به  سرعت در حال واگذاري 
امنيت جنوب شرق به مردم است

رهبر معظم انقالب اسالمي: 
روح اعتماد به خدا و نيروي خود هميشه 
مي تواند  شگفتي بيافريند

مديرعامل شرکت برق منطقه اي اصفهان:

 توليــدكنندگان بــرق 
افزايش راندمان را مدنظر بگيرند

شهرستانها

شهرستانها

شهرستانها

شش��مین نمایش��گاه اس��تانی 
رس��انه های دیجیت��ال، در اس��تان 
اصفه��ان آغ��ار ب��ه کار ک��رد. این 
نمایشگاه با حضور علی امیراحمدی 
مش��اور وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد 

اسالمی، مهندس عیسی زارع پور رئیس مرکز توسعه فناوری اطالعات و 
رسانه های دیجیتال و حسینی مدیرکل مرکز ارشاد اسالمی استان اصفهان 
در باغ موزه هنرهای زیبای اصفهان افتتاح ش��د. براساس این گزارش، در 

نمایشگاه مذکور تسهیالت ویژه ای ...

مدیرعام��ل ش��رکت توزی��ع 
ب��رق چهارمحال و بختی��اری از 
تبدی��ل 7 ه��زار کنتور فرس��وده 
ب��ه جدی��د در ص��ورت تأمی��ن 
در س��ال ج��اری خب��ر  اعتب��ار 

داد. حمامیان در گفتگو با ایس��نا افزود: 10 درصد ش��بکه برق اس��تان 
 فرس��وده است که در صورت تأمین اعتبار به ش��بکه نو تبدیل خواهد 
ش��د. وی با بی��ان اینکه باید در تمام تعرفه ه��ا الگوی صحیح مصرف 

رعایت شود، تصریح کرد ...

استاندار چهارمحال و بختیاري گفت: تمهیدات الزم براي 
انجام دور سوم سفرهاي استاني رئیس جمهوري و هیأت دولت 
به این استان اندیشیده شده است. علي اصغر عنابستاني افزود: 
جلسات کارشناسي س��فر رئیس جمهوري و هیأت دولت در 
اس��تان برگزار شده و هفته جاري نشست با وزرا نیز در تهران 
برگزار مي ش��ود. به گفته وي، در جلسات کارشناسي استاني 
براي سفر رئیس جمهوري و هیأت دولت، مسئوالن استان برنامه 
ها و فعالیت هاي خود را ارائه کرده اند و برخي از این برنامه ها 
نیز مورد بازنگري قرار گرفته است. وي تصریح کرد: سفرهاي 
اس��تاني رئیس جمهوري و هیأت دولت از مهمترین ابتکارات 
دولت نهم و دهم است که مسئوالن کشوري از نزدیک با مردم 
گفتگو و مطالبات مردم را پیگیري مي کنند. به گزارش ایرنا، در 
دو سفر گذشته رئیس جمهوري و هیأت دولت به چهارمحال 
و بختیاري بیش از 190 مصوبه براي آباداني و توسعه استان به 
تصویب رسید. اضافه می شود استاندار چهارمحال و بختیاري 
در همایش رونمایی از تمبر یادبود سردار شهید زال یوسف پور 
در سخناني اظهار داشت: فتح افتخارآفرین خرمشهر و آزادسازي 
این شهر موجب عصبانیت و دستپاچگي شدید دنیاي استکبار و 
عامل آنها در منطقه یعني صدام شد. علي اصغر عنابستاني تصریح 
کرد: سوم خرداد یادآور همه خوبي ها و رشادت هاي رزمندگان 
غیور و فداکار اسالم از صدر اسالم تا انقالب شکوهمند اسالمي 
و فرصت خوبي براي تجلیل از مقام ش��امخ شهداي پاك این 

استان در عملیات آزادسازي خرمشهر قهرمان است. 
وي افزود: پس از کمرنگ ش��دن فتنه هاي بزرگ سال 60، 
رزمندگان اسالم موفقیت هاي بزرگي را در عملیات هاي ثامن االئمه 
و فتح المبین به دست آوردند و در مجموع با شرایط آن روز تصور 
امکان آزادسازي خرمشهر مشکل بود، اما با عنایات خداوند متعال 
و همت رزمندگان اسالم این مهم عملي شد و همه هیمنه استکبار 
را درهم فروریخت. عنابستاني تصریح کرد: فتح خرمشهر حاصل 
ایمان، اخالص و پایمردي مردان و زناني است که با سالح ایمان 
و اخالص تا پاي جان مقاومت کرده و همچون صخره اي سخت 
در برابر تهاجم دشمن سراپا مسلح ایستادگي کردند. وي تنها راه 
رهایي از سلطه  استکبار را پایداري دانست و گفت: برهمین اساس 
مقاومت و خودباوري براي رسیدن به پیشرفت و توسعه پایدار 
در همه عرصه هاي امنیتي،  اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي منجر به 

بروز و ظهور پي درپي پیروزي خواهد شد.

صفحه 4

فراهم شدن مقدمات 
سفر سوم رئيس جمهوري 

به چهارمحال و بختياري

 50 درصد تخفيف ويژه 
خريداران رسانه هــاي ديجيتال

تبديل ۷ هزار کنتور فرسوده به جديد

اس��تفاده  اس��تاندار اصفه��ان 
از ظرفیته��ای مختل��ف علم��ی و 
سرمایه گذاری ایرانیان مقیم دیگر 
کش��ورهای جهان را برای توسعه 
همه جانبه اس��تان خواس��تار شد. 

به گزارش ایرنا، علیرضا ذاکراصفهانی در نشس��ت ش��ورای عالی امور 
ایرانیان خارج کش��ور در اصفهان گف��ت: جمعیت ایرانیان مقیم خارج 
در زمینه ه��ای مختلف صاحب تخصص هس��تند و باید از ظرفیتهای 
آنان برای توسعه استان استفاده شود و این مهم تنها به سرمایه گذاری 

اقتصادی محدود ...

استاندار اصفهان خواهان بهره گيري 
از توانمندي ايرانيان مقيم خارج شد

 WSBI پست بانک با عضــويت در سازمــان جهـانی
)مؤسسه جهانی بانکهــای پس انداز( و شبکه سوئیفت 
يکی از فعالترين بانکهای ارائه کننده خدمات ارزی در 

کشور می باشد.
روابط عمومی پست بانک استان اصفهان

 صرفه جوئی در مصرف برق، يعنی استفاده 
صحیح و بهینه نه چشم پوشی از نیازهای ضروری

مشترک گرامی:

پرداخت سود علی الحساب بصورت روزشمار/ حداقل سپرده گذاری 1 میلیون ریال
قابل انتقال به اعضای درجه یک خانواده/ تسهیالت با نرخ حداکثر 13 درصد

سپرده سرمايه گذاری کوتاه مدت مهر 2

روابط عمومی شرکت توزيع نيروی برق استان چهارمحال و بختياری

استان چهارمحال و بختیاری

آگهی فروش عمومی )نوبت اول(
شماره 89/20

 شرکت عمــران شهر جديد بهــارستان در نظر دارد دو قطعه زمین با 
کاربری ورزشی واقع در فاز 1 شهر بهارستان را به فروش برساند. 

متقاضیان واجد شرايط می توانند برای کسب اطالعات بیشتر تا تاريخ 
89/3/16 به دفتر مرکزی شرکت واقع در شهر بهارستان خیابان الفت 
شرقی – خیابان امیرکبیر مراجعه و با با شماره تلفن 96 – 6803090 

تماس حاصل نمايند.

)هزينه درج آگهی به عهده برنده می باشد(
دفتر فروش شرکت عمران شهر جديد بهارستان
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سراسری

سرلشکر جعفري در همايش امنیت جنوب شرق کشور:
سپاه به  سرعت در حال واگذاري امنيت جنوب شرق به مردم است

سلطانیه: 
اجراي كامل بيانيه تهران تنها راه رضايت همه طرف هاست

رهبر معظم انقالب اسالمي:

روح اعتماد به خدا و نيروي خود هميشه 
مي تواند شگفتي بيافريند

فرمانده کل س��پاه با تأکید بر اینکه سپاه 
به س��رعت در حال واگذاری امنیت به مردم 
منطقه است، خاطرنشان کرد: این موضوع با 
محوریت قبایل و عشایر بومی منطقه جنوب 
ش��رق کش��ور صورت می گیرد. به گزارش 
فارس، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری 
فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی 
در همایش سراس��ری جغرافیا، توسعه، دفاع 
و امنیت در جنوب شرق کشور که در محل 
وزارت کشور برگزاری شد با بیان اینکه سپاه 
پاسداران در دو مقطع زمانی مسئولیت امنیت 
در منطقه جنوب شرق کشور را برعهده داشته 
اس��ت، اظهار داشت: اولین مقطع حدفاصل 
س��ال های 72 تا 74 بود که البته در آن زمان 
حیطه مسئولیت و مقطع زمانی محدودی در 
اختیار سپاه پاس��داران قرار داشت. جعفری 
افزود: س��پاه وظیفه مقابله با گروه های شرور 
و ض��د انقالب را در اختیار داش��ت که این 
امر مس��تلزم برخورد نظامی با مقوله ناامنی 
در جنوب ش��رق بود. چرا که ناامنی در این 
منطقه به طور خاصی گس��ترش یافته بود و 
برخورد ریش��ه ای و اساس��ی با این گروه ها 
نشده بود و این اقدام سپاه موجب خلع سالح 
گروهک های شرور و ضد انقالب شد. وی 
خاطرنش��ان کرد:  پس از واگذاری مسئولیت 
س��پاه، از آنجایی که برخورد ریشه ای با این 
مقوله صورت نگرفته بود، ناامنی مجدداً توسعه 
یافت و وضعیت نگران کننده ای را پدید آورد. 
فرمانده کل سپاه تصریح کرد: به همین دلیل 
مجدداً از سال 87 مسئولیت برخورد و مبارزه 
با اش��رار و ایجاد امنیت در جنوب شرق بر 
عهده س��پاه قرار گرفت که اینبار محدودیت 
زمانی در کار نبود و دولت از سپاه می خواست 

تا با مقوله ناامنی برخوردی ریش��ه ای و همه 
جانب��ه، برای برقراری توس��عه امنیت پایدار 
صورت گیرد. جعفری افزود: س��پاه درصدد 
بود تا زمینه رش��د مسائل فرهنگی، سیاسی، 
اقتص��ادی و اجتماع��ی را در منطقه جنوب 
شرق فراهم کند و همین دلیل باعث شد سپاه 
با یک مطالعه اولی��ه و با یک نگاه جدید به 
مقوله امنیت در جنوب شرق بپردازد. عضو 
شورای  عالی امنیت ملی کشور نگاه سپاه به 
مقول��ه امنیت در جنوب ش��رق را یک نگاه 
عمیق و مبنایی براساس اصول انقالب و نظام 
دانست و گفت:  بحث امنیت در هر کشوری 
متناسب با فرهنگ، اعتقادات و در چارچوب 
نظام همان کشور تعریف می شود. جعفری 
تصریح کرد: ما ابت��دا باید دیدگاه و رویکرد 
خود را نسبت به مقوله امنیت در کل کشور به 
ویژه در جنوب شرق بازنگری کنیم و بر روی 
اصول و چارچ��وب اصلی امنیت در منطقه 
تأکید داشته باشیم. وی با اشاره به شکل گیری 
انقالب اسالمی به عنوان یک اتفاق بزرگ در 
کش��ور اظهار داشت: ما باید بدانیم که هدف 
انقالب چه بود. وی افزود: آنچه از امام راحل 
یاد گرفتیم راهی بود که هدف از آن تشکیل 
حکومت اسالمی در جهت هدایت، رشد و 
کمال جامعه است و این یعنی اینکه انسان ها و 
مردم هدف اصلی ما هستند. فرمانده کل سپاه 
ادامه داد: بس��یاری از کشورها امنیت را برای 
حفظ حکومت خود تعریف می کنند اما در 
نظام جمهوری اسالمی امنیت عالوه بر حفظ 
نظام برای زندگی مردم نیز یک موضوع بسیار 
مهم محسوب می شود و ما به مقوله امنیت در 
رابطه با هدف حکومت یعنی رشد و هدایت 
جامع��ه نگاه می کنیم. وی رفاه، معیش��ت و 

موضوعات فرهنگی و اعتقادی را الزمه ایجاد 
امنیت دانس��ت و افزود: تمامی این موارد به 
همدیگر گره خورده اس��ت و بدون توجه به 
این موضوع��ات نمی توان یک امنیت پایدار 
را برقرار کرد. جعف��ری با بیان اینکه ما باید 
تهدیدات و فرصت ها را در منطقه شناسایی 
کنیم، خاطرنشان کرد: برخی از این تهدیدات 
زمینه داخلی و برخی نیز زمینه خارجی دارند 
و هدف دشمن برای بهره برداری از زمینه ها 
و بسترهای ناامنی در منطقه فرصت مناسبی 
برای آنها فراهم کرده تا به توس��عه ناامنی و 
ناکارآمد نش��ان دادن نظام و نیز جدایی مردم 
از حکومت بپردازند. جعفری حل مشکالت 
اقتصادی و معیشتی مردم جنوب شرق کشور 
را از مهمترین کارها دانست و افزود: بدون این 
کار نمی توان به دنبال امنیت پایدار در منطقه 
بود. فرمانده کل سپاه اسالمیت و ایرانیت را 
دو موضوع مهم در ایج��اد وحدت در میان 
اقوام دانس��ت و گف��ت: برخی تعصب ها و 
تنگ نظری ها موجب ع��دم موفقیت در این 
وحدت می ش��ود اما دیدیم که رهبر انقالب 
سال گذشته در کردستان صحبت های بسیار 
مهمی در این زمینه فرمودند که برای خیلی ها 
خوشایند نبود. جعفری با تأکید بر اینکه سپاه 
به س��رعت در حال واگذاری امنیت به مردم 
منطقه است، خاطرنشان کرد: این موضوع با 
محوریت قبایل و عشایر بومی منطقه جنوب 
شرق کشور صورت می گیرد. جعفری باور 
مردم منطقه نس��بت به اهداف نظام را عمیق 
توصیف کرد و افزود: ما باید در عمل نش��ان 
دهی��م که ه��دف اصلی انق��الب عدالت و 
رسیدگی به محرومان است تا این موضوع را 

مردم از عمق جان خود باور کنند. 

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی 
اتم��ی اعالم کرد: اج��رای کامل بیانیه تهران 
رضایت همه طرف ها از جمله کش��ورهای 
غربی را تأمین می کند. به گزارش فارس، علی 
اصغر سلطانیه با اشاره به اقدام ایران در ارسال 
نامه  موافقت خود با محتوای بیانیه تهران، در 
گفتگو با ش��بکه خبری العال��م، این بیانیه را 
گامی بسیار مثبت توصیف و ابراز امیدواری 
کرد که جامعه بین الملل در این خصوص از 
تالش های تهران حمایت کند. سلطانیه افزود: 
از آنجا که بیانیه تهران بسیاری از کشورها از 
جمله چین و روسیه را قانع کرده است، انتظار 
می رود به طور کامل اجرا ش��ود و اجرای آن 
همه طرف ها از جمله کشورهای غربی را که 
ب��ه آن با نگاه تردید می نگرند، قانع و راضی 
کن��د. نماینده ای��ران در آژان��س از قدردانی 
دبیرکل سازمان ملل از ایران خبر داد و افزود: 

یوکیا آمانو هنگام تحویل نامه رس��می ایران 
درباره بیانیه تهران از این گام مثبت جمهوری 
اسالمی ایران استقبال و قدردانی کرد. سلطانیه 
گفت: آمانو تأکید کرده است تمام تالش خود 
را به کار خواهد بس��ت تا کشورهای دیگر 
را در اس��رع وقت از مفاد این نامه مطلع کند 
و تحوالت مربوط به این مس��أله را به اطالع 
اعضای آژانس برساند. نماینده ایران در آژانس 
تأکید ک��رد: با ارائه این نام��ه به آژانس همه 
بهانه های واه��ی دولت امریکا در خصوص 

برنامه هسته ای ایران بر باد رفت. 
وی درعین ح��ال، تالش ایران، ترکیه و 
برزیل برای فراهم کردن زمینه همکاری دیگر 
کشورها و ایران را فرصتی طالیی برای آنها 
دانست تا در سیاست های قبلی خود بازنگری 
کرده و درچارچوب قوانین آژانس بین المللی 
انرژی اتمی کار کنند. سلطانیه تصریح کرد: 

ای��ران همانطور ک��ه تعهد کرده، ب��ه مبادله 
سوخت هسته ای در خاك ترکیه پایبند است 
و اینک توپ در زمین غرب و مش��خصاً در 
زمین آژانس بین المللی انرژی اتمی اس��ت. 
وزیران خارجه س��ه کش��ور ایران، برزیل و 
ترکیه دوشنبه هفته گذشته )27 اردیبهشت/17 
می( در تهران در حضور محمود احمدی نژاد 
و لوال داسیلوا رؤسای جمهور ایران و برزیل 
و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه 
بیانیه ای را برای تبادل سوخت هسته ای رآکتور 
تحقیقاتی تهران امضا کردند که به بیانیه تهران 
شهرت یافت. نامه رسمی ایران در خصوص 
بیانیه تهران مطابق بند ششم آن روز دوشنبه 
توسط نفر دوم نمایندگی جمهوری اسالمی 
ایران در آژانس به همراه نمایندگان کشورهای 
برزیل و ترکیه به یوکیو آمانو مدیرکل ژاپنی 

این آژانس تحویل شد.

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای فرمانده 
معظم کل قوا در مراس��م دانش آموختگی 
دانشگاه افس��ری و تربیت پاسداری امام 
حس��ین)ع( تصریح کردن��د: روح اعتماد 
ب��ه خدا و نیروی خود همیش��ه می تواند 
همانند فتح خرمش��هر ش��گفتی بیافریند. 
همزم��ان با س��وم خرداد س��الروز آزادی 
آموختگ��ی  دان��ش  مراس��م  خرمش��هر، 
دانش��جویان دانش��گاه افس��ری و تربیت 
پاس��داری امام حس��ین )ع(، ب��ا حضور 
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی برگزار شد. رهبر انقالب 
اس��المی در این دیدار از یگانهای حاضر 

در میدان سان دیدند.
رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المی در 
این مراس��م با گرامیداش��ت سوم خرداد 
س��الروز فتح خرمش��هر، این روز را یک 
روز فرام��وش نش��دنی در تاریخ انقالب 
و تاریخ کش��ور خواندند و تأکید کردند: 
عام��ل اصل��ی آن حادثه ب��زرگ و درس 
آم��وز، روح اعتماد به خدا و نیروی خود 
بود که وجود این عامل همیشه می تواند، 

همانند فتح خرمشهر شگفتی بیافریند. 
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به کالم 
امام خمینی)ره( مبنی بر اینکه خرمش��هر 
را خ��دا آزاد ک��رد، افزودند: این س��خن 
ام��ام)ره(، دقیق تری��ن و حکیمانه ترین 
سخنی است که درباره این موضوع گفته 
شده است زیرا در عملیات بیت المقدس 
و آزادی خرمشهر، قدرت خداوند متعال 
در دلها، ع��زم پوالدین و ق��درت ابتکار 
رزمندگان اس��الم تجل��ی یافت. حضرت 
آی��ت اهلل خامنه ای و فرمان��ده کل قوا با 
تجلیل از ایمان، ایثار، فداکاری و دالوری 
رزمندگان اسالم در عملیات بیت المقدس 
به ویژه س��ردار ش��جاع، آزاده و فداکار، 
حاج احمد متوسلیان، خاطر نشان کردند: 
در طول یک م��اه عملیات بیت المقدس، 
نش��انه های اعجاب انگیز فداکاری موج 
می زد و فتح خرمشهر قله این افتخارات 
اس��ت. ایش��ان جوان��ان را ب��ه مطالع��ه 
گوشه هایی از این عملیات افتخار آفرین 

که به رش��ته تحریر درآمده است، توصیه 
کردن��د و افزودند: عملیات بیت المقدس 
و فتح خرمشهر نه تنها یک ضربه عظیم بر 
پیکر ارتش بعثی بود بلکه ضربه اساس��ی 
ب��ر پیکره  نظام اس��تکبار جهان��ی بود که 
در پش��ت سر ماش��ین جنگی صدام قرار 
گرفت��ه بودن��د. فرمانده کل ق��وا با تأکید 
بر اینک��ه عملیات بیت المق��دس و فتح 
خرمش��هر، عرصه ناتوانی قدرتهای مادی 
در مقابل ایمان، معنویت و فداکاری بود، 
خاط��ر نش��ان کردن��د: امروز نی��ز همان 
کس��انی در مقابل ملت ای��ران قرار گرفته 
اند، ک��ه در آن زم��ان پش��تیبان و حامی 
دش��من ملت ای��ران بودن��د و همانند آن 
زمان توان رویارویی با مجموعه انس��انی 
متک��ی بر ایمان، ع��زم،  همت و فداکاری 

را ندارند. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای افزودند: 
دشمنان ملت ایران سعی دارند با تبلیغات 
خ��ود،  حقایق را وارونه جل��وه دهند، در 
حالیکه خود آنها عام��ل ناامنی و جنایت 
در بیشتر مناطق دنیا به ویژه در افغانستان، 
پاکستان، عراق و فلسطین اشغالی هستند. 
ایش��ان تأکید کردند: دشمنان ملت ایران،  
همانگونه که در سال 61 شکست خوردند 

امروز هم قطعًا شکست خواهند خورد. 
رهبر انقالب اسالمی،  نظام جمهوری 
اسالمی ایران را بر خالف سایر نظامهای 

سیاس��ی، دارای پیام دانس��تند و افزودند: 
پیام نظام اسالمی، همان ارزشها، انسانیت 
و نجات ملتها از چنگ قدرتهای سلطه طلب 
اس��ت و ملتهای جهان اکنون تشنه چنین 

پیامی هستند. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای،  این پیام 
را عام��ل اصلی رویاروی��ی جهانخواران 
ب��ا ملت ایران برش��مردند و خاطرنش��ان 
کردند: 31 سال اس��ت که این رویارویی 
در اشکال مختلف از جمله حمله نظامی،  
تهاجم سیاسی، محاصره اقتصادی و انواع 
تهدیدها ادامه داش��ته است اما ایستادگی 
ملت ایران باعث ش��ده که شجره طیبه و 
بنای مس��تحکم نظام اسالمی روز به روز 
س��رافرازتر و ریش��ه دارتر شود. ایشان با 
تأکید بر اینکه اکنون رویارویی دشمنان با 
ملت ایران در کمال ناامیدی انجام می شود، 
افزودند: امروز هم محاس��بات دش��منان،  
محاسبات غلطی اس��ت زیرا ایستادگی و 
قدرت معنوی ملت ایران به ویژه جوانان 
مؤمن و با همت کشور، موجب دلگرمی،  
بیداری و امید ملتهای دیگر ش��ده است.
فرمان��ده کل قوا دانش��جویان دانش��گاه 
امام حس��ین )ع( و س��ایر مراکز عل��می 
نیروهای مس��لح را به بهره گیری بیش از 
پیش از فرصت و استعداد جوانی توصیه و 
خاطرنشان کردند: استفاده مناسب و بهینه 

از این فرصت ها بزرگترین شکر است.

نگرانی از ايران 
مس��ائلی که موجب سرد شدن آتش 
عشق سابق میان واش��نگتن و تل آویوو 
ش��ده برای مس��کو نیز به چالشی قابل 
مالحظه مبدل ش��ده است. موضع گیری 
رهبران روس��یه نس��بت به خاورمیانه به 
مواضع اوباما ش��باهت دارد. کرملین نیز 
س��عی دارد با همه در این منطقه دوست 
ش��ود و در مواردی نی��ز موفق به عملی 
ک��ردن این راهبرد ش��ده اس��ت. اکنون 
ش��رایط موجود منطقه نیز در راس��تای 

اهداف روسیه است. 
به عنوان مثال، کاماًل روش��ن است 
ک��ه بهبود روابط امری��کا و ایران به نفع 
روسیه نیس��ت. چرا که در این صورت 
ای��ران هیچ مانع��ی نخواهد داش��ت تا 
صادر کنن��ده اصلی گاز طبیع��ی به اروپا 
ش��ود. اما سیاس��ت بوش جهت جذب 
ایران شکست خورد و در آینده نزدیک 
به این سیاس��ت برگش��تی نخواهد بود 
چرا که پس از انتخابات س��ال گذش��ته 
ریاست جمهوری در ایران اظهارات ضد 
 امریکایی و روند توسعه برنامه هسته ای 
در این کشور افزایش یافته است. از این 
رو مسکو نباید به طور جدی نگران این 
نکته باش��د که روابط میان واش��نگتن و 

تهران ناگهان رو به عادی شدن رود. 
افزون ب��ر این، مواضع روس��یه در 
این منطقه نس��بت به مواضعی که اتحاد 
ش��وروی داش��ت، به مراتب ضعیف تر 
است. اتحاد شوروی با اغلب کشورهای 
عربی دوس��تی می کرد و ایران زمان شاه 
ب��ه عنوان متح��د امریکا دش��من اتحاد 

ش��وروی بود. امروزه روس��یه ب��ا ایران 
دوس��تی می کن��د. احتم��االً قراردادهای 
مربوط به تأسیس��ات هس��ته ای بوشهر 
ارزش آن را برای مسکو دارد که نگرانی 
غرب نس��بت به برنامه هسته ای ایران را 
مورد توجه قرار ندهد. اما در هر صورت 
روسیه باید بفهمد که تبدیل ایران به یک 
قدرت هس��ته ای و رهب��ر منطقه تا چه 
حدی با منافع آن همخوان خواهد بود. 

حال سؤال اینجاس��ت که در آینده، 
ای��ران برای روس��یه چه نوع کش��وری 
خواه��د ب��ود؟ در ژانویه س��ال جاری 
محمود احمدی نژاد به مس��کو پیشنهاد 
کرد بابت اش��غال ای��ران در زمان جنگ 
جهانی دوم غرامت بپردازد. اگر از منظر 
مطبوع��ات ایران قض��اوت کنیم در این 
ص��ورت معل��وم نخواهد ب��ود که برای 
ایران روس��یه دش��من بزرگتر اس��ت یا 
امریکا. در صورت تسلط این طرز تفکر، 
هر نوع محاسبات مربوط به اینکه توسعه 
آینده همکاری با ایران در امور اقتصادی 
و از جمله در زمینه هس��ته ای چه چیزی 
نصیب روس��یه می کند، بی فایده خواهد 
ب��ود. در ضمن در مورد وضعیت دریای 
خ��زر، ای��ران و روس��یه دو رقی��ب هم 
محسوب می ش��وند. در مسکو ترجیح 
بر آن اس��ت که در باره اینکه در رابطه با 
ایران مسائل و مشکالت عدیده ای وجود 
دارد، اصاًل صحبتی به میان نیاید، اما در 
حقیقت چنین مسأله ای وجود دارد. این 
مسائل به طور جانبی بر روابط روسیه با 

سایر کشورها اثر می گذارد.  
                          ادامه دارد...

با رسیدن آلودگی نفتی خلیج مکزیک به سواحل جنوبی امریکا، خشم مردم و مقامات ایالتی 
این مناطق از ش��رکت بریتیش پترولیوم و دولت فدرال رو به افزایش اس��ت. به گزارش ش��بکه 
تلویزیونی بی بی سی، بریتیش پترولیوم تصریح کرده است: نهایت تالش خود را برای متوقف 
کردن نشت نفت که پنج هفته است ادامه دارد می کند. اما این حرف برای مردم و مقامات محلی که 
شاهد آلوده شدن مناطق ساحلی خود هستند قانع کننده نبوده است. مردم ایالت لوئیزیانا در گراند 

ایلند به شدت برای محافظت از محیط زیست خود در تالش هستند. 
دولت امریکا این نشت نفت را به نوعی تجاوز تشبیه کرده است که هدف آن غصب سرزمین 
امریکا است. با رسیدن آلودگی نفتی به سواحل جنوبی امریکا و تاالب ها شک و تردید به کارایی 
شیوه های اتخاذ شده برای مقابله با این آلودگی بزرگ نفتی و اینکه چه کسی باید مسئولیت این 
کار را بر عهده داشته باشد رو به افزایش است. در همین حال نارضایتی و خشم مردم و مقامات 
از ش��رکت بریتیش پترولیوم رو به افزایش است. دو نفر از اعضای هیأتی که دولت امریکا برای 
بررسی حادثه تشکیل داده است گروهی از سناتورها را برای مشاهده آلودگی های نفتی به مناطق 
آسیب دیده بردند و گفتند دولت در حاشیه ننشسته است، بلکه به بریتیش پترولیوم دستور داده 
اس��ت اقدام کند. کن ساالزار، وزیر کشور امریکا گفت: بر اساس قانون، بریتیش پترولیوم طرف 

مسئول در این حادثه است. 
این شرکت مسئولیت دارد چاه نفتی را که نفت از آن نشت می کند مسدود کند و هزینه های 
مقابله و جبران خس��ارات را بدون محدودیت بر عهده گیرد. س��ناتور دی��ک دوربین، از حزب 
دموکرات امریکا نیز گفت: بریتیش پترولیوم کاسه صبر ما را لبریز کرده است. بهانه دیگر بس است. 
شما )بریتیش پترولیوم( مسئول این خرابی هستید و باید جلوی آسیب را بگیرید و آلودگی را پاك 

کنید. شما مسئول این کار هستید. 
بابی جیندال، فرماندار لوئیزیانا از آسیب هایی که این آلودگی نفتی به این ایالت وارد کرده بسیار 
خشمگین است و مقصر را فقط شرکت بریتیش پترولیوم نمی داند و معتقد است دولت فدرال نیز 

به سرعت واکنش نشان نداده است. 
برخی نیز معتقدند باراك اوباما، رئیس جمهور امریکا، بیش از حد به بریتیش پترولیوم اعتماد 
کرده اس��ت. دونا برازایل، استراتژیس��ت حزب دموکرات در گفتگوی تلویزیونی گفت: یکی از 
انتقادهای من از این دولت این است که به اندازه کافی قاطعیت نشان نداده است. دولت فقط منتظر 

است که بریتیش پترولیوم طرح بعدی خود را برای مهار نشت نفت اعالم کند.   

ب��ه گ��زارش واحد مرک��زی خبر، پاتریس��یا اسپینوس��ا در دیدار منوچه��ر متکی در 
مکزیکوس��یتی، با اش��اره به وجود ظرفیتهای بالقوه فراوان میان دو کش��ور جهت افزایش 
حج��م مبادالت و همکاریه��ای اقتصادی دوجانبه و چندجانبه، بر ضرورت شناس��ایی و 
ش��کوفا کردن ای��ن ظرفیتهای نهفته تأکید کردند. وی در این دی��دار با بیان اینکه ایران و 
مکزیک دو کشور و دوملت دارای تاریخ و فرهنگ کهن هستند تأکید کرد: ضروری است 
ظرفیتهای همکاری دو کش��ور برای گسترش و تحکیم مناسبات کشف و شناسایی شود. 
وی با تش��ریح زمینه ها، امکانات و فرصتهای اقتصادی کش��ورش بر عالقمندی مکزیک 
ب��رای تقویت همکاریه��ای اقتصادی و افزایش حجم مبادالت دو کش��ور در حوزه های 
مختل��ف تأکی��د کرد. وزیر امورخارج��ه مکزیک با تأکید بر اینکه کش��ورش، همواره در 
سیاس��ت خارجی از سیاستهای مس��تقل پیروی می کند مواضع کشورش درباره جنایات 
رژیم صهیونیستی در غزه و مخالفت با حمله به عراق را به عنوان مصادیقی از این رویکرد 
برش��مرد. اسپینوس��ا با تأکید بر اینکه بیانیه س��ه جانبه تهران درباره مبادله سوخت گامی 
بس��یار مهم و ارزشمند اس��ت که باید مورد توجه قرار گیرد ضرورت استفاده از راههای 
دیپلماتیک و گفتگو درباره مس��أله هسته ای در چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی 
را خاطرنش��ان کرد. وی بر عالقه مکزیک به اس��تمرار و افزایش رایزنیهای بین دو کشور 

تأکید کرد و خواستار اطالعات بیشتری از جزئیات بیانیه تهران شد.

نیکاًل سارکوزی، رئیس جمهور 
فرانس��ه در تماس تلفن��ی با رجب 
طیب اردوغان، نخس��ت وزیر ترکیه 
گفت: بیانیه تهران گام بس��یار مهمی 
اس��ت که جامعه بین المللی باید از 

شما متشکر باشد.  
به گ��زارش ایرن��ا، اردوغان در 
ارتباط با بیانیه تهران و ارس��ال نامه 
ای��ران به آژانس بی��ن المللی انرژی 

اتم��ی تلفنی با رئیس جمهور فرانس��ه به عنوان عضو دائم ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 
و گ��روه وین گفتگو کرد. اردوغان در این تماس تلفنی گفت: ترکیه انتظار دارد فرانس��ه 
به عنوان عضو ش��ورای امنیت س��ازمان ملل و عضو گروه وین از اجرایی شدن توافقات 

حاصل شده در بیانیه تهران حمایت کند. 
وی ب��ا اعالم اینکه ایران امروز از طریق کانالهای رس��می نامه خود را به آژانس بین 
المللی انرژی اتمی تس��لیم کرد، گفت: ش��انس موفقیت بیانیه ته��ران فقط منوط به عمل 
ایران به این بیانیه نیس��ت، بلکه گروه 1+5 باید با دقت و عزم راس��خ گامهای الزم را در 

این زمینه بردارد. 
سازکوزی هم در این تماس تلفنی گفت: گامی که ترکیه به همراه برزیل برداشت، گام 
بس��یار مثبتی اس��ت که جامعه بین المللی باید در این خصوص از شما تشکر کند و ایران 
باید از ادامه غنی س��ازی 20 درصدی اورانیوم منصرف شود و ما به هر صورت اقدامات 

شما را بسیار مهم ارزیابی می کنیم و به تماس با یکدیگر ادامه می دهیم. 
اردوغان همچنین با پادشاه عربستان در خصوص برنامه هسته ای ایران و بیانیه تهران 
گفتگ��و کرد. نخس��ت وزیر ترکیه گفته اس��ت، برای تبیین بیانیه ته��ران و جلب حمایت 
رهب��ران جهان از ای��ن بیانیه ضمن تماس تلنفی با آنها، نامه های��ی نیز خطاب به رهبران 

کشورهای مهم جهان ارسال خواهد کرد. 

شهروندان اسپانیایی به رغم داشتن عقیده مثبت نسبت به کشور همسایه خود پرتغال، 
کمتر از ش��هروندان پرتغالی مایل به اتحاد و ادغام احتمالی دو کش��ور هستند. به گزارش 
ایرنا به نقل از نتایج نظرسنجی ساالنه مرکز تحلیل های اجتماعی دانشگاه ساالمانکا، کمتر 
از 50 درصد اسپانیایی ها از ائتالف اسپانیا و پرتغال حمایت می کنند. بر اساس نتایج این 
نظرسنجی، حداکثر نمره کسب شده در مورد ائتالف بین اسپانیا و پرتغال 74/4 درصد از 
10 نمره بوده اس��ت. گزینه بهره مندی کامل شهروندان اسپانیایی مقیم پرتغال و بالعکس 
از حقوق سیاسی 21/6 درصد نمره از حداکثر 10 را کسب کرده است. به رغم همسایگی 
اس��پانیا و پرتغال، کش��ورهایی مثل آلمان و فرانسه در این زمینه از محبوبیت بیشتری نزد 
ش��هروندان اسپانیایی برخوردارند درحالیکه ش��هروندان پرتغالی عقیده ای کاماًل متفاوت 
با اس��پانیایی ها دارن��د. 80 درصد از پرتغالی ها اس��پانیا را به عنوان بهترین همس��ایه و 
بهترین مکان برای اقامت تلقی می کنند. ش��هروندان اس��پانیایی عالقه کمتری نس��بت به 
مس��ائل داخلی پرتغال نش��ان می دهند، اما در عین حال معتقدند ک��ه پرتغالی ها افرادی 
مسئولیت پذیر، وطن دوست، با محبت و کوشا هستند. این در حالی است که عالقه ملی 
و س��طح فرهنگی و طرز فکر باز موجود در اس��پانیا بیشترین جذابیت را برای پرتغالی ها 
دارد. از نظر ش��هروندان اس��پانیایی و پرتغالی وضعیت ارتباطات زمینی و راه آهن، آبها و 
رودخانه های مرزی میان دو کش��ور امور مشکل زایی در این زمینه نیستند، بلکه استفاده 
بزهکاران و یا تروریست ها از س��رزمین های یکدیگر به عنوان پناهگاه برای شهروندان 
اس��پانیا و پرتغال مسأله نگران کننده ای به شمار می آید که از سال 2009 میالدی تاکنون 
این روند رو به افزایش بوده است. براساس نتایج این نظر سنجی 1/39 درصد پرتغالی ها 
و 5/50 درصد از اس��پانیایی ها از اس��تفاده بزهکاران و تروریست ها از خاك کشورهای 

یکدیگر ابراز نگرانی و ناخرسندی کرده اند.

جهان نماايران نصف النهار

افزايش خشم امريکايي ها 
از بريتيش پتروليوم و دولت فدرال

وزير امورخارجه مکزيک
بيانيه سه جانبه تهران گامی مهم و ارزشمند است

سارکوزي در تماس با اردوغان: 
بيانيه تهران گام بسيار مهمي است 

پرتغالي ها بيش از اسپانيايي ها 
مايل به ادغام احتمالي دو کشور هستند

مدیرکل راه و ترابری اس��تان تهران گفت: س��االنه حدود یک میلیون تن آسفالت به 
منظور بهس��ازی راه ها در ش��بکه راه های این اس��تان ریخته می ش��ود. 

احمد صدیقی در گفتگو با مهر افزود: ریختن این میزان آس��فالت در شبکه راه های 
اس��تان تهران باعث می ش��ود فعالیتهای مربوط به تس��هیل تردد پیشرفت بیشتری داشته 
باش��د که این امر در نهایت به نفع مسافرانی است که از شبکه راه ها اس��تفاده می کنند. 

وی در خصوص جاده طالقان نیز بیان کرد: احداث این جاده یک زیرس��اخت مهم 
گردشگری است که تکمیل آن کمک می کند تا گردشگران بیشتری بتوانند در این منطقه 

حضور داش��ته باش��ند و از جاذبه های طبیعی و تاریخی طالقان دیدن کنند. 
صدیقی ادامه داد: احداث جاده طالقان در شهرس��تان س��اوجبالغ حدود 30 درصد 

پیش��رفت فیزیکی دارد. 
این جاده به طول 31 کیلومتر س��اخته می ش��ود و امیدواریم که کار احداث آن در 
اس��رع وقت به اتمام برس��د تا آن را  به صورت کامل افتتاح کنیم و در اختیار ساکنان و 

توریس��تها قرار دهیم. 
وی بیان کرد: البته افتتاح این جاده هم به نفع گردشگران است و هم موجب تسهیل 
در عبور و مرور ساکنان منطقه طالقان می شود که این امر اهمیت پروژه یادشده را بیش 

از پیش آش��کار می کند. 
صدیق��ی اضافه کرد: البته در این خصوص به احداث تونل نیز نیاز اس��ت که انجام 
این امر ممکن اس��ت به پیمانکار مربوطه واگذار ش��ود و راه و ترابری در این خصوص 

نظارت داش��ته باش��د تا امور به بهترین نحو انجام ش��ود. 
وی خاطرنش��ان کرد: امیدواریم پروژه یادش��ده سه س��اله به اتمام برسد و در اسرع 
وقت در خدمت تردد مس��افران و گردش��گران منطقه توریستی طالقان قرار گیرد تا آنها 

بتوانند این مس��افت را در زمان کمتر و با س��هولت بیش��تری طی کنند. 
صدیق��ی اضافه ک��رد: در روزهای تعطیل 120 هزار گردش��گر از منطقه توریس��تی 
طالق��ان دیدن می کنن��د که این امر از اهمیت و جاذبه های گردش��گری منطقه حکایت 

می کن��د. 
وی یادآور ش��د: منطقه طالقان جاذبه های گردشگری فراوانی دارد فقط کافی است 
زمینه ه��ای الزم برای افزایش حضور گردش��گران در این منطقه و زیرس��اختهای الزم 

فراهم ش��ود.

فرماندار شهرستان شهریار گفت: تنها 10 کمپ مجاز در شهرستان شهریار شناسایی 
شده و با صدور مجوزهای قانونی فعالیت می کنند. 

احمد ربیع زاده در گفتگو با مهر با اشاره به نظارتهای صورت گرفته بر کمپهای ترك 
اعتیاد در شهرستان ش��هریار افزود: 90 درصد کمپهای ترك اعتیاد در شهریار ساماندهی 
ش��دند ک��ه با این اقدام در حال حاض��ر تنها 10 کمپ اجازه قانونی ب��رای ادامه فعالیت 

دارند. 
وی با رد این موضوع که شهرستان شهریار منبع کمپهای غیرمجاز ترك اعتیاد است، 
عن��وان کرد: کمپهای اعتیاد ش��هریار تحت نظ��ارت جدی حوزه ه��ای ذیربط از جمله 

بهزیستی، بهداشت و درمان، نیروی انتظامی و فرمانداری قرار دارند. 
این مس��ئول در عین حال به رش��د قارچ گونه کمپهای غیرمجاز ترك اعتیاد با توجه 
به منافع مالی آنها اذعان داش��ت و خاطرنش��ان کرد: این مراکز با توجه به نوع کاری که 
انجام می دهند فاقد هویت ویژه و خاص هستند که این امر باعث می شود گروهی از منفعت طلبان 
که غیرقانونی بودن فعالیتشان نیز محرز شده است به طور مخفی محل دیگری را به این 

امر اختصاص دهند. 
ربیع زاده تأکید کرد: این اقدام برای این قش��ر به عنوان یک جرم تلقی می شود و از 
سوی مس��ئوالن نیز به شدت پیگیری می شود. این در حالی است که ممکن است زمان 
شناس��ایی این مراکز به دلیل پراکنده بودن محل اس��تقرار کمپهای جدید غیرقانونی کمی 

طوالنی شود. 
فرماندار شهرس��تان کرج از شناس��ایی 20 کمپ غیرمجاز ترك اعتیاد در شهرس��تان 

شهریار خبر داد. 
ربیع زاده با اش��اره به ارائه روش��های غیراصولی ارائه شده در کمپهای غیرمجاز ترك 
اعتیاد، تعطیلی و پلمپ کردن این مراکز را از جمله برنامه های مهم دستگاه های ذیربط 

از جمله بهزیستی، اداره بهداشت و فرمانداری ذکر کرد. 
وی ب��ر نظارت بیش از پیش بر مراکز ترك اعتی��اد تأکید کرد و گفت: این مراکز در 
صورت س��اماندهی و بهره وری مناس��ب، نقش به سزایی در کاهش جمعیت مبتالیان به 

اعتیاد در سطح شهرستان دارند.  
وی توزی��ع 150 ه��زار لوح آموزش��ی برای س��اکنان ش��هریار را از برنامه های این 
شهرس��تان برای جلوگیری از آس��یبهای اجتماعی عنوان کرد و افزود: این اقدام با هدف 

ایجاد احساس امنیت عمومی صورت می گیرد.

ساالنه يک ميليون تن آسفالت در شبکه راه های 
استان تهران ريخته می شود

چه خبر از پايتخت

تنها 10 کمپ ترک اعتياد مجاز در شهريار 
مجوز فعاليت قانونی دارد

ناخرســــــندی در روابــــــط 
واشنگتن- تل آويوو )قسمت سوم(  
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جامعه

پايان سرقت سريالي درختچه هاي تزئيني در اصفهان

درگيري بر سر دود اگزوز با قتل به پايان رسيد

ب��ا ت��الش و جدیت واحدهای گش��ت فرماندهی انتظامی شهرس��تان اصفهان، س��ارقان س��ریالی 
درختچه های تزئینی پارك های ش��هر دستگیر ش��دند. به گزارش موج به نقل از روابط عمومی پایگاه 
اطالع رسانی پلیس، سرهنگ محسن عقیلی فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان این مطلب اظهار 
داش��ت: در پی کسب خبری مبنی بر وقوع سرقت سریالی درختچه های تزئینی متعلق به شهرداری در 
س��اعات پایانی شب از پارك ها و فضاهای سبز شهر، موضوع در دستور کار مأموران کالنتری 14 این 

فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: در این خصوص اکیپ های نامحسوس در سطح شهر تشکیل شد که در ساعات پایانی 
ش��ب به گش��ت زنی در محل های موردنظر می پرداختند. این مقام مسئول اظهار داشت: سرانجام در 
یکی از گشت زنی ها، مأموران به یک دستگاه خودروی کامیونت حامل درختچه های تزئینی برخورد 
کرده و سریعًا به آن دستور توقف می دهند که خودروی مربوطه به ایست مأموران توجه نکرده و اقدام 
به فرار می کند که مأموران پس از س��ه س��اعت تعقیب و گریز در ش��هر، خودرو را متوقف و س��ه نفر 

سرنشین آن را دستگیر می کنند.
عقیلی گفت: در بازرس��ی از این خودرو، تعداد 26 درختچه تزئینی کش��ف و ضبط شده که تمامی 
آنها به نماینده شهرداری اصفهان تحویل شد. وی عنوان داشت: متهمان در بازجویی های صورت گرفته 
انگیزه سرقت خود را کسب درآمد از راه فروش این درختچه ها بیان کرده و تصور می کردند که کسی 

متوجه این گونه سرقت ها نخواهد شد.
سرهنگ عقیلی در پایان خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان به همراه پرونده 

جهت سیر مراحل قانونی خود تحویل مراجع قضایی شدند. 
عقیلی در پایان افزود: در این راس��تا پرونده تش��کیل و متهم به نام »حس��ین- م« 28 ساله به مراجع 
قضایی معرفی شد و تالش برای دستگیری سایر افراد ادامه دارد و درختچه های تزئینی هم به پارك ها 

بازگشتند.

مردی که در درگیری بر سر دود اگزوز،  یک مغازه دار را به قتل رسانده بود، با اعالم رضایت اولیای 
 دم از قص��اص نج��ات یافت. به گزارش فارس، عصر 10 خرداد 84، مأم��وران کالنتری تهران پارس از 
وقوع یک فقره نزاع جمعی در فلکه چهارم تهران پارس باخبر شدند. مأموران با حضور در محل حادثه 
متوجه شدند مردی به نام »محمود« بر اثر اصابت چوب به سرش به شدت مجروح شده و به بیمارستان 
منتقل شده است. ضارب این حادثه فردی به نام »قاسم« بود که بعد از درگیری از صحنه جرم متواری 
ش��د و محمود نیز 10 روز بعد در بیمارس��تان دچار مرگ مغزی ش��د و در نهایت فوت کرد. 2 سال از 
وقوع قتل گذش��ته بود و هیچ س��رنخی از قاسم به دست نیامده بود تا اینکه با اعالم رضایت خانواده از 
درخواس��ت قصاص قاتل، وی خود را به پلیس معرفی کرد. بعد از اعتراف متهم به ارتکاب قتل،  قرار 
مجرمیت وی از س��وی دادس��رای جنایی تهران صادر و پرونده برای رس��یدگی به دادگاه کیفری استان 
تهران ارجاع شد. چند روز پیش، جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران 
به ریاس��ت قاضی نوراهلل عزیزمحمدی برگزار شد. ذبیح زاده، نماینده دادستان با توجه به اعالم رضایت 
خانواده مقتول،  خواستار مجازات متهم از جنبه عمومی جرم شد. در ادامه جلسه، متهم در جایگاه قرار 
گرفت و با بیان اینکه قصد کش��تن محمود را نداش��ته است، گفت: در حال پارك کردن خودروی خود 
در مقابل مغازه مقتول بودم که وی به آلودگی خودروی من اعتراض کرد و بین ما درگیری شروع شد. 
وی ادامه داد: وقتی درگیری ما باال گرفت،  او یک مشت به صورت من کوبید و من هم یک چوب را به 
س��وی او پرتاب کردم که به س��رش برخورد کرد و او نقش بر زمین شد. متهم در پاسخ به سؤال قاضی 
که چرا 2 سال بعد از قتل و به محض اعالم رضایت اولیای دم خودت را معرفی کردی؟ گفت: به شدت 
از کاری که کردم، ترسیده بودم و به همین علت فرار کردم. بعد از اظهارات متهم، قاضی عزیزمحمدی 
و مستش��اران دادگاه وارد ش��ور شدند و با توجه به اعالم گذش��ت اولیای دم، متهم را به 10 سال حبس 

تعلیقی با احتساب ایام بازداشت، محکوم کردند.

گفتگوی زاينده رود با مشاور استاندار و رئیس اداره روابط عمومی استانداری حسن آمهدی 

   سپهر اوحدیتعامل دو سويه روابط عمومی ها و رسانه ها، راهگشای مشکالت و تنگناهای موجود
اتاق باال: اتاق روی پش��ت بام و یا زیر ش��یروانی بر روان و ذهن افراد داللت دارد و اتاقهای پایین 
خانه بر اندام بدن داللت می کنند. دیدن اتاق باال نش��انی از فش��ار ذهنی ش��ما از حوادث گذشته است 
و اتاق های پایین خانه خاطرات ش��ما از کارهای خوب و بدی که با اندام خود نظیر پاها و دس��ت و 
زبان و... انجام داده اید. تمیز کردن اتاق نیز دلیل بر پاالیش افکار و اعمال نادرس��ت گذش��ته است که 

آنها را جبران می کنید.
اپرا: نوعی نمایش همراه با آوازخوانی با صدای کشیده است. آنچه را که بر صحنه نمایش می بینید 
و یا در اپرا آن را می شنوید، داستان زندگی حال و یا آینده شماست که با کمی دقت در آن می توانید 
به اصالح امور مربوط به خود بپردازید. اگر از نمایش و اپرا چیزی نفهمیدید و یا به یاد نیاوردید، داللت 

بر نقش بازی کردن و فریب کاری عده ای برای شما و یا خود شما بر علیه افراد دیگر دارد.
ــب: نماد قدرت، ش��جاعت، چاالکی و س��رعت اس��ت. از نمادهای مثبت در خواب محسوب  اس
می ش��ود، به خصوص اگر دارای رنگی س��فید باش��د. بیننده آن با تحرك و س��رعت به هدفهای خود 
می رسد و قدرت الزم را به دست می آورد. اما اگر از اسب در خواب به زمین خورد، نشان از وجود 
اشتباهی در زندگی دارد که کنترل امور را از دست او خارج می کند و آسوده تاختن با اسب نیز سمبل 

کنترل قدرت و اراده در مسیر رسیدن به اهداف مورد نظر در زندگی است.
اثاث خانه: دیدن اسباب و لوازم معمول خانه در رویا به وضعیت زندگی شخصی شما در بیداری 
داللت می کند. به طور مثال دیدن مبل و صندلی داللت بر راحت طلبی و تنبلی شما دارد و دیدن رادیو 
و تلویزیون نمادی بر پرحرفی ش��ما و یا رسیدن خبری تازه دارد. دیدن تختخواب نیز آرامش روزهای 
آتی شما را نوید بخش است و دیدن یخچال و اجاق گاز، بر وسع مالی یعنی مرفه بودن و یا تنگ دست 

بودن شما در زمان حال و یا آینده خبر می دهد.
اشعه ايکس: دیدن اشعه ایکس و یا نشانه آن و یا دیدن هر نوع دستگاهی که با اشعه کار می کند، 
مثل دس��تگاه رادیولوژی، س��ونوگرافی و... نمادی از درونگرایی شما است. و دیدن آن در خواب برمال 
شدن رازهای شما و آنچه را که پنهان کرده اید خبر می دهد. چرا که این اشعه از پوشش ها می گذرد 

و درون را کشف می کند!
ــلحه: سمبل پرخاش��گری، زورگویی، سلب آسایش اس��ت. بروز مردانگی و غیرت را همراه با  اس
ترس نش��ان می دهد. اگر اسلحه ای به طرف شما نش��انه رفته بود از پرخاشگری و هیبت یک مرد در 
ام��ان نخواهید بود و خط��ر بروز رفتار نامتعارفی از طرف یک مرد برای ش��ما وجود دارد و اگردیدید 
خود اس��لحه حمل می کنید، ش��ما از چیزی ترس و واهمه داشته و یا عقده، کینه و قصد انتقامی را در 

دل دارید.
ــتخر: اگر از آب و ش��نا کردن می ترسید، دیدن اس��تخر یادآوری خاطرات ناخشنود در ضمیر  اس
ناخودآگاه ش��ما است و اگر در آب استخر خود را تمیز می کردید و مشکلی نیز نداشتید، امورات شما 
بر وفق مراد خواهد بود. اگر آب استخر زیاد کدر بود و یا در حال غرق شدن بودید، دچار نامالیمات 

روحی و یا مشکل رفتاری هستید که باید رفع شود.

تبخال

حوادث !

امس��ال نیز رواب��ط عمومی و روز اطالع رس��انی 
و ارتباطات را پش��ت س��ر گذاشتیم، س��مینارها و 
جشنواره هایی برگزار شد. اما باز هم کارنامه عملکردی 
روابط عمومی ادارات ارائه نشد و برنامه ها اکثراً شکل 
گردهمایی داش��ت، از این رو ب��ا عالیترین مقام روابط 
عمومی استان نشستی داش��تیم تا به بررسی مسائل و 
چالشهای روابط عمومی ها بپردازیم رئیس اداره روابط 
عمومی اس��تانداری اصفهان و مشاور استاندار، حسن 

آمهدی پذیرای ما و پاسخگوی سئواالت ما شد.
ــه ارتباطات چه  ــده رود: امروز در زمین زاين

تغییراتی ايجاد شده است؟
در عصر حاضر با توس��عه و پیشرفت بخش های 
مختلف علمی و ظهور فن آوری های جدید فرصتی 
فراهم ش��ده که بتوان در بخش ارتباطات گامهای مؤثر 
و بلندی برداش��ت و در روند ارتباطات تحولی نوین و 
شگرف ایجاد کرد. روابط عمومی الکترونیک به عنوان 
وسیله ای برای خدمت رسانی سریع تر و گسترده تر به 
مردم محس��وب می شود و هر قدر دامنه استفاده مردم 
و س��ازمانهای دولتی و حت��ی بخش خصوصی از این 
تکنولوژی های جدید ارتباطی فراگیرتر شود، گامهای 
بلندتری برای دستیابی به رشد و توسعه در ایران اسالمی 

برداشته خواهد شد.
ــا  عمومی ه ــط  رواب ــف  وظاي رود:  ــده  زاين

چیست؟
یکی از وظایف مه��م و حیاتی روابط عمومی ها 
ایج��اد ت��وازن و تع��ادل در محیط کار اس��ت. روابط 
عمومی ه��ا می توانند ب��ا ایفای نقش اط��الع یابی و 
اطالع رس��انی و بهره گی��ری از اطالعات و یافته ها از 
بسته شدن سیس��تم جلوگیری کرده و با رونق دادن به 
جریان اطالع رسانی صحیح افکار عمومی را در جریان 

اقدامات، فعالیت ها و دستاوردهای سازمان قرار دهند.
نظارت و هدایت ورود و خروج اطالعات از دیگر 
وظایف مهم روابط عمومی است که در این رابطه این 
ارکان بایستی ساز و کاری ایجاد کند تا ورود و خروج 
اطالعات به سازمان قاعده مند باشد و در جهت تسهیل 
جریان اطالع رسانی فعالیت کند، داشتن دانش، تجربه و 
مهارت در زمینه روابط عمومی ابزار پیشرفت و حرکت 

رو به جلوی روابط عمومی اس��ت که با اتکاء به آنها و 
بهره مندی از امکانات و سیستم های نوین الکترونیکی 
و حرکت در جهت ایج��اد روابط عمومی الکترونیک 
می توانند در معرفی سازمانها و عملکرد آنها مؤثر باشد. 
می توان گفت: روابط عمومی درگاه اطالع رسانی سازمان 
است؛ یک روابط عمومی خالق و باتجربه می تواند با 
مجموعه اقدامات و فعالیتهای کوتاه مدت، میان مدت 
و دراز مدت در معرفی مسیر سازمانها و اغناء به افکار 

مؤثر  عمومی 
باش��د. امروز 
روابط عمومی 
به عنوان رابط 
و پل ارتباطی 
ب��ا  س��ازمان 
و  مخاطب��ان 
ها  نه  س��ا ر
عمل می کند 
واق��ع،  در  و 
روابط عمومی 
ی��ک وظیفه  

برجس���ته مدیریتی است که هدف آن کمک به حل 
مسائل یک سازمان اس��ت. امروزه با گسترش جوامع 
و بهره مندی از فناوری های برتر، مس��أله ارتباطات از 
اهمیت روزافزونی برخوردار شده و سازمانها، مؤسسات 
و نهاده��ای دولتی بین المللی نیاز به برقراری ارتباط با 
مخاطبان در سراسر دنیا را بیش از پیش احساس می کنند. 
با پیچیده تر شدن سازمان ها و فناوری های ارتباطی نیاز 
به ساماندهی این فرایند بیش از پیش احساس می شود 
و نقش جدی��د روابط عمومی ها از دل این پیچیدگی 

هاست که پیدا می شود.
رواب��ط عموم��ی مبتنی بر ف��ن آوری اطالعات و 
ارتباطات نیاز ضروری هر سازمان است و این نهاد باید 
در مسیر س��رعت انتقال اطالعات، پرشتاب باشد و با 
ایجاد توازن و تعادل در محیط کار می تواند با اطالع یابی 
و اطالع رس��انی، افکار عمومی را در جریان اقدامات، 

فعالیتها و دستاوردهای سازمان قرار دهد.
امروزه روابط عمومی به عنوان رابط و پل ارتباطی 

سازمان با مخاطبان و رسانه ها عمل می کند و در واقع 
روابط مؤثر، یک وظیفه برجسته مدیریتی است که هدف 
آن کمک به حل مسائل یک سازمان و گروههای اجتماعی 
مرتبط به آن است و رسیدن به این هدف زمانی ممکن 
است که روابط عمومی اطالعات مناسبی از لحاظ کمی 
و کیفی در اختیار مدیران جامعه و گروههای اجتماعی 
ق��رار دهد و تالش کند تا حجم اطالعات و کیفیت آن 
بدون دس��تکاری و به صورت شفاف و واقعی باشد تا 
فهمی که هر 
یک از طرفین 
دیگ��ری  از 
دس��ت  ب��ه 
می آورد یک 
واقعی  فه��م 
این  باشد. در 
صورت است 
رواب��ط  ک��ه 
عمومی نقش 
حس�����اس 
در  را  خ��ود 
تحقق اهداف موردنظر ایفاء کرده است و امروز روابط 
عمومی نه به عنوان یک سامانه فرعی تشریفاتی و حتی 
اجرایی بلکه به عنوان یک سامانه مشورتی، مدیریتی و 
عنصر اصلی در سیاستگذاری و هدایت سازمانها جایگاه 
ویژه ای دارند و مسئوالن و کارشناسان روابط عمومی 
ادارات و س��ازمانها بای��د به عل��وم روز و جدیدترین 
ابزارهای اطالع رسانی و تئوریهای روابط عمومی واقف 
و آگاه باشند و در عین حال برنامه ها و وظایف خود را 
با رویکردی جدید به جامعه عرضه کنند. همچنین تعامل 
دوسویه روابط عمومی یک اداره یا سازمان با اصحاب 
رسانه کلید موفقیت و راهگشای بسیاری از مشکالت و 

تنگناهای موجود در این مسیر است.
با گسترش دنیای ارتباطات مجازی به نظر می رسد 
که حجم کار روابط عمومی ها نیز افزایش یافته که آنها 
نیز باید متناسب با رشد فناوری های نوین کار کنند و 
با اس��تفاده بیشتر از این فناوریها در حداقل زمان اخبار 
و تصاویر مربوطه را منتشر سازند. همچنین با سهولت 

ایجاد ارتباطات مجازی حجم درخواس��ت و مراجعه 
مردمی دوچندان خواهد شد که نیاز به کار مضاعف و 

خدمت عالی تر دارد.
بس��یاری از روابط عمومی ها، وقت خ��ود را در 
انجام تبلیغات محیطی و امور خدماتی مثل چاپ بنر و... 
می گذرانند که این امور باید به شرکت های خدماتی 
و تبلیغات��ی س��پرده و تنها بر آن نظارت ش��ود. روابط 
عمومی ها باید به سمتی حرکت کنند که فرصت کافی 
برای برنامه های هدفدار داشته باشند و اهداف سازمان 
و رفع نیازهای مردم��ی را در اولویت کارها قرار دهند 
و بتوانند موجبات اعتماد و رضایت مردم را فراهم کنند.
توانمند بودن رواب��ط عمومی ها و قرار گرفتن به 
عنوان بازوی توانمند مدیران بس��تگی به کیفیت کار و 
توانمندی خالقیت مدیران روابط عمومی دارد که به طبع 
آن اگر کاری جدی و اساسی انجام دهند مورد حمایت و 

مشاوره مدیران ارشد قرار خواهند گرفت.
ــط عمومی ها را  ــرد رواب ــده رود: عملک زاين

چگونه ارزيابی می کنید؟
توانمندی های رواب��ط عمومی در بخش هایی از 
ادارات اس��تان کافی نیست و باید نیروهای این ادارات 
بر ظرفیت ها، توانمندی ها و آموزش خود بیفزایند و 
تخصص و فعالیت جدی و اصولی را سرلوحه کار خود 

قرار دهند.
ــف روابط  ــن نقطه ضع ــده رود: مهمتري زاين

عمومی ها از نظر شما چیست؟
از مهمتری��ن نق��اط ضعف رواب��ط عمومی ها 
عدم اس��تفاده از نیروهای متخص��ص و باتجربه و 
عدم وجود برنامه مشخص و هدفدار کاری است، 
در اس��تان باید روابط عمومی برنامه محور ش��کل 
گی��رد که نیازمند حرکت ج��دی روابط عمومی ها 
و مدی��ران ادارات اس��ت. حرکت، بدون داش��تن 
برنامه های پژوهش��ی و مدرن برای پیشبرد اهداف 
سازمان موجب سردرگمی برخی روابط عمومی ها 
و پرداخت��ن آنها ب��ه کارهای پیش پا افت��اده نظیر 
تبلیغ��ات محیط��ی و یا تنها ارس��ال خبر و در نوع 
تخصصی تر انج��ام فعالیت های ج��اری و بعضًا 

نظرسنجی معمولی می شود.

سن مسئولیت کیفری اطفال را باید یکی از چالش 
برانگیزترین مباحث حقوقی مربوط به حقوق کودك 
در ایران دانس��ت، این امر بدان دلیل است که از یک 
سو با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی بر 
قوانی��ن موضوعه و تبعیت قانونگزار ایرانی از نظریه 
مش��هور فقهای ش��یعه در تدوین و تصویب قوانین 
موضوعه، تعیین س��ن خاصی به عنوان س��ن بلوغ 
شرعی، مبنای شناسایی مسئولیت کیفری برای اطفال 
بزهکار ش��ده است و از سوی دیگر به واسطه الحاق 
ایران به کنوانسیونها و میثاقهای مختلف بین المللی و 
لزوم ع��دم تعارض قوانین داخلی با مقررات مندرج 
در این کنوانسیونها، میثاق ها و تعریف خاصی که از 
کودك در این مراجع به عمل آمده است و همچنین 
تعارض قوانی��ن و مقررات داخلی ب��ا مقررات این 
میثاقها و کنوانسیونها، انتقاداتی بر نظام کیفری ایران 
در این زمینه وارد شده و انگشت اتهام نقض حقوق 
بشر را نیز در این خصوص متوجه ایران کرده است. 
بدین واس��طه ضروری است که در مقام بررسی سن 
مسئولیت کیفری و مبانی آن در حقوق داخلی، ایران 
به بررسی تطبیقی این موضوع با اسناد بین المللی و 
ضرورت رعایت یا عدم رعایت آن در حقوق داخلی 
کش��ور مطالعاتی صورت گیرد. این مقاله کوش��ش 
می کند تا به بررس��ی تطبیقی سن مسئولیت کیفری 
اطف��ال در حقوق داخلی ایران و اس��ناد بین المللی 
پرداخته و با بررس��ی مبانی هر یک از آنها نسبت به 
اخذ نتیجه و ارائه پیشنهاداتی در این زمینه اقدام کند.

کودک کیست؟ 
شاید ارائه تعریفی از کودك، ساده و غیر غامض 
به نظر آید، لیکن در قالب مباحث حقوقی و با در نظر 
گرفتن قواعد ش��رعی و قوانین داخلی و بین المللی 
ارائه تعریفی از کودك مشکل خواهد بود. در حقوق 
داخلی ایران و مستنبط از قوانین و مقررات موجود، 
طفولیت نقطه مقابل بلوغ است و طفل در مقابل بالغ 
ق��رار می گیرد. به عبارتی دیگر در حقوق ایران افراد 
انس��انی به لحاظ س��نی به دو دسته کلی طفل و بالغ 
تقسیم می شوند و یا صغیر هستند یا کبیر. تبصره یک 
م��اده 49 قانون مجازات اس��المی و تبصره یک ماده 
219 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری منظور از طفل را کس��ی دانسته که به 
حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. مالحظه می شود که 
در ه��ر دو تبصره مواد مذکور طفل به معنی صغیر و 
در مقابل بالغ قرار گرفته است. تبصره یک ماده 1210 
قانون مدنی مقرر می دارد: »سن بلوغ در پسر 15 سال 
تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.« که 
در محاسبه آن به سال شمسی سن بلوغ پسر 14 سال 
و 7 ماه و در خصوص دختر 8 س��ال و 9 ماه خواهد 
بود بنابراین نه در قانون مجازات و نه در قانون مدنی، 
طفل تعریف واحدی ندارد و تعریف طفل برحسب 
جنس��یت او تفاوت پیدا می کند. اما نکته قابل توجه 
آن اس��ت که آیا هر فرد بالغی بزرگسال نیز هست یا 
خیر؟ و به عبارتی دیگر آیا بلوغ مساوی با بزرگسالی 
اس��ت؟ همچنین آی��ا میان طفل و ک��ودك به لحاظ 
منطقی رابطه تساوی برقرار است یا عموم و خصوص 
مطلق؟ اگر بلوغ مس��اوی با بزرگسالی باشد در این 
صورت رسیدن به س��ن بلوغ مساوی است با ورود 
به بزرگسالی و همچنین اگر بین طفل و کودك رابطه 
تساوی برقرار در این صورت کودك هر فرد انسانی 
ذکور زیر 15 س��ال تمام قمری و هر فرد اناث زیر 9 
س��ال تمام قمری است که پس از رسیدن به این سن 
دیگر کودك محسوب نشده و بزرگسال خواهد بود. 
لیکن چنانچه بلوغ مساوی با بزرگسالی نباشد و بین 

کودك و طفل رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار 
باشد در این صورت باید گفت هر طفلی کودك است 
لیکن برخی کودکان طفل هستند و برخی کودکان طفل 
نیستند. که در این صورت با توجه به تعریفی که در 
قوانین داخلی ایران از طفل ارائه شده، باید گفت طفل 
هر فرد انس��انی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده 
باش��د لیکن این امر به معنی خاتمه دوران کودکی و 
ورود به بزرگسالی نیست. نگاهی دقیق تر به دو مقوله 
مذکور مؤید آن خواهد بود که در حقوق ایران، طفل 
و کودك را نمی توان یکس��ان فرض کرد و تعریف 
واحدی از آن ارائه داد؛ چرا که طفل فردی است که به 
حد بلوغ شرعی نرسیده ولی کودك فردی است که 
به رشد عقلی و دماغی دست نیافته است به عبارتی 
دیگر کودکی ضرورتاً به معنی عدم وصول به س��ن 
بلوغ نیست بلکه کودکی به معنی عدم وصول به سن 
رش��د و تکمیل قوای عقلی است از این رو همچنان 
که طفولیت نقطه مقابل بلوغ است کودکی نیز نقطه 
مقابل بزرگسالی اس��ت که مقنن ایرانی نیز در عمل 
چنین تفکیکی را با تعیین آستانه های سنی مختلف 
برای برخورداری از حقوق و تکالیف اجتماعی مورد 
پذیرش قرار داده است. اگر چنین تفکیکی میان طفل 
و کودك مورد پذیرش واقع شود، این امر بدان معنی 
خواهد بود که طفل و کودك با یکدیگر متفاوت بوده 
و به لحاظ حقوقی نیز نمی توانند یکسان تلقی شوند. 
در قوانین و مقررات داخلی ایران، تعریفی از کودك به 
عمل نیامده و مقنن صرفاً به تعریف طفل بسنده کرده 
است و بدون ارائه تعریفی از کودك، به نظر هر دو را 
یکسان انگاشته است. این در حالی است که به لحاظ 
قوانین و مقررات داخلی ایران و قواعد شرعی، طفل 
فردی صغیر و غیر مکلف است که دوران طفولیت او 
با تولد آغاز می شود و با رسیدن به سن بلوغ که از آن 
به سن تکلیف نیز تعبیر می شود خاتمه می یابد، اما 
این امر به معنی بلوغ فکری و خاتمه دوران کودکی 
نیست زیرا خاتمه دوران کودکی مستلزم رسیدن فرد 

به رشد عقلی و کامل شدن قوای دفاعی او است.
بر همین منوال رس��یدن به س��ن تکلیف عبادی 
که مساوی با بلوغ ش��رعی است مالزمه ای با بلوغ 
فکری و اجتماعی ندارد و بدین واس��طه باید گفت 
که قوانین و مق��ررات داخلی ایران در زمینه تعریف 
کودك س��اکت است و باید در این زمینه به مقررات 
بین المللی مراجعه کرد. ماده یک کنوانسیون حقوق 
ک��ودك در تعریف کودك گفته اس��ت: »از نظر این 
کنوانسیون منظور از کودك افراد انسانی زیر 18 سال 
است...« که صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش این 
تعریف در حقوق داخلی باید گفت که هر فرد انسانی 
زیر 18 س��ال اعم از اینکه بالغ باش��د یا خیر، کودك 
محسوب شده و پس از رسیدن به سن 18 سال تمام 
که مساوی با تکمیل قوای عقلی فرد است بزرگسال 
محسوب می شود. از نظر حقوقی نیز کودك به فردی 
اطالق می ش��ود که از نظر س��نی به رشد جسمی و 
روحی الزم برای زندگی اجتماعی نرسیده و از رشد 

عقلی و فکری الزم نیز برخوردار نباشد.
ــوق داخلی  ــئولیت کیفری در حق ــن مس س

ايران و فقه امامیه 
اصوالً رس��یدن به س��ن خاص��ی و خاتمه آن و 
متعاقباً برخورداری از حقوق یا تکالیفی که به لحاظ 

اجتماعی بر ذمه فرد مستقر است مستلزم مشاهدات 
تجربی و علمی است که ثابت کند فرد به اندازه ای از 
رشد عقلی یا دماغی دست یافته که می تواند مخاطب 
امر و نهی قانونگذار و طرف حق و تکلیف قرار گیرد. 
در حقوق ایران قوانی��ن و مقررات موضوعه در این 
زمینه بسیار مختلف است و مقنن برای امور مختلف 
آستانه های سنی متفاوتی تعیین کرده است. به عنوان 
مثال ماده 2 قان��ون خدمت وظیفه عمومی )مصوب 
1363/7/29( اع��زام افراد ذکور به خدمت س��ربازی 
را منوط به داش��تن 18 س��ال سن و ورود به سن 19 
س��الگی دانس��ته اس��ت و یا در بند 2 ماده 27 قانون 
اصالحی انتخابات )مصوب 1379/9/25(، سن الزم 
برای شرکت در انتخابات 15 سال تعیین شده است 
و یا در آیین نامه راهنمایی و رانندگی داشتن حداقل 
18 سال سن برای اخذ گواهینامه رانندگی شرط شده 

است.
بنابراین مالحظه می شود که برای برخورداری 
از حق��وق یا تکالیف قانونی، آس��تانه های س��نی 
متفاوتی توسط قانونگذار در نظر گرفته شده است. 
در حقوق ایران س��ن مس��ئولیت کیفری به موجب 
قان��ون مج��ازات عمومی )مص��وب 1304( از 12 
س��الگی آغاز و به 18 س��الگی ختم می ش��ود. به 
موجب م��اده 34 قانون مذکور ب��رای اطفال کمتر 
از 12 س��ال محکومی��ت جزایی میس��ر نبود؛ چرا 
که، از نظر این قانون اطفال زیر 12 س��ال غیر ممیز 
تلقی ش��ده و از نظر کیفری فاقد مسئولیت کیفری 
محس��وب می ش��دند؛ اما، پس از رس��یدن به 12 
س��الگی تا خاتمه 15 س��الگی، به موجب قسمت 
اخیر ماده فوق الذکر، در صورتی که مرتکب جرمی 
می ش��دند، باید به واس��طه ممیز بودن با التزام به 
تأدیب، تربیت و مواظبت در حسن اخالق آنها، به 
اولیای خود تسلیم می شدند. ماده 36 این قانون نیز 
سن 15 تا 18 را به عنوان یکی دیگر از مراحل سن 
مس��ئولیت کیفری مورد توجه قرار داده بود. قانون 
مجازات عمومی )مصوب خ��رداد ماه 1352( نیز، 
همین روند را در خصوص س��ن مسئولیت کیفری 
افراد در سنین مختلف، یعنی تا 12 سال، 12 تا 15 
س��ال و 15 تا 18 س��ال در نظر گرف��ت و بنابراین 
برحس��ب این قانون اطفال تا قبل از رسیدن به سن 
12 س��الگی مطلقاً فاقد مسئولیت کیفری محسوب 
شده و پس از آن تا سن 18 سالگی از رژیم کیفری 
خاص اطفال و نوجوانان برخوردار می شدند. پس 
از انقالب اس��المی ایران در س��ال 1977، مقنن با 
الهام از مقررات شرع مقدس اسالم و باالخص فقه 
امامیه و با فسخ قوانین سابق، سن مسئولیت کیفری 
را معادل بلوغ ش��رعی دانست. به موجب ماده 49 
قانون مجازات اسالمی، »اطفال در صورت ارتکاب 
جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند...« که در تبصره 
آن مقن��ن با تعریف طفل او را فردی می داند که به 
حد بلوغ شرعی نرس��یده باشد. در قانون مجازات 
اس��المی، حد بلوغ ش��رعی تعیین نشده که ناگزیر 
در این خصوص باید به مقررات قانون مدنی مراجعه 
کرد. همچنانکه گفته شد تعیین سن مذکور به عنوان 
س��ن مسئولیت کیفری مقتبس از فقه امامیه است. از 
نظر فقهی و حسب نظر مشهور فقهای امامیه نیز، سن 
مسئولیت کیفری برای پسران 15 سال تمام قمری و 

برای دختران 9 سال تمام قمری است. با این حال 
باید توجه داش��ت که تعیین سن مسئولیت کیفری 
به کیفیت مذکور نیز مطلقًا باعث عدم مس��ئولیت 
کیفری اطفال نشده و مقنن در مواردی حتی برای 
کودك غیر بالغ نی��ز مجازاتهایی را در نظر گرفته 
اس��ت که در این خصوص می توان به ماده 147 
قانون مجازات اس��المی یا ماده های 112 و 113 
همین قانون اشاره کرد که بدین ترتیب باید گفت 
که عدم مس��ئولیت کیفری اطفال تا رسیدن به سن 
بلوغ شرعی نیز امری مطلق نیست و در مواردی از 
آن عدول ش��ده است و بنابراین در حقوق داخلی 
ایران نمی توان با تعیین س��ن خاص��ی که تا قبل 
از آن طف��ل مطلق��ًا از تعقیب و مج��ازات مصون 
بوده و مس��ئولیت کیفری نداشته باشد آستانه سنی 
مشخصی برای سن مس��ئولیت کیفری تعیین کرد 
و تعیین س��ن 9 یا 15 س��ال تمام قمری به عنوان 
سن مسئولیت کیفری دختران و پسران امری نسبی 
اس��ت. این در حالی است که در سایر امور اصوالً 
رس��یدن به رشد عقلی که آس��تانه آن 18 سالگی 
است شرط برخورداری از حقوق کامل اجتماعی 
اس��ت. به عنوان مثال ماده 57 قانون ثبت اسناد و 
امالك، داشتن سن رش��د را برای انجام معامالت 
به عنوان حداقل س��ن تعیین کرده اس��ت یا قانون 
اس��تخدام کشوری، شرط اس��تخدام را داشتن 18 
سال تمام دانسته است که این همه بیانگر آن است 
که برای طرف حق و تکلیف واقع ش��دن، داشتن 
رش��د عقلی و دماغی نیز شرط است و به عبارتی 
دیگر بلوغ صرفًا شرط الزم برخورداری از حقوق 
اجتماعی و تکالیف قانونی اس��ت نه ش��رط کافی 
و نمی توان صرف بلوغ جنس��ی را دلیل بر رش��د 

عقلی و دماغی افراد نیز دانست. 
بر همی��ن منوال اس��ت که برخ��ی از فقهای 
معاص��ر مانند آیت اهلل موس��وی بجنوردی بر این 
عقیده ان��د ک��ه در ام��ور کیفری عالوه ب��ر بلوغ، 
رسیدن به سن رشد نیز ضروری است و این رشد 
برای دختر و پسر همان رسیدن به سن 18 سالگی 
است. از این رو باید گفت که میان بلوغ جنسی و 
رشد عقلی و دماغی رابطه ای وجود ندارد و نمی 
توان بلوغ جسمی را مساوی با بلوغ عقلی و رشد 

دماغی دانست. 
الیحه تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و نوجوانان 
که در آذر ماه س��ال 1382 تقدیم مجلس شورای 
اسالمی شده اس��ت و تاکنون به تصویب مجلس 
نرس��یده، افراد زیر 18 س��ال را مس��تحق تخفیف 
در مجازات دانس��ته و از اعدام و سایر مجازاتهای 
س��نگین تا ح��دودی مع��اف کرده اس��ت که در 
صورت تصویب نهایی این الیحه، می توان شاهد 
گام مثبتی در زمینه مس��ئولیت کیفری کودکان در 

حقوق ایران بود. 
ب��ا این ح��ال نباید از نظر نیز دور داش��ت که 
قانونگذار در تعیین سنی باالتر از سن بلوغ شرعی 
به عنوان س��ن مسئولیت کیفری با موانع شرعی و 
باالخص ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد بود، 
هر چند این امر با استدالل شرعی و حقوقی قابل 
حل اس��ت چرا که حدود الهی و ش��رعی، قطعی 
و الزم االجرا و الیتغیر اس��ت اما س��ن مسئولیت 
کیفری امری وجوبی و الیتغیر محسوب نمی شود 
تا امکان تغییر آن وجود نداش��ته باش��د و اقدام به 
موقع مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند در 

این زمینه بسیار راهگشا باشد.
                                      ادامه دارد...
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اواکرامدلگرتیپ
مدرانیراخاسون
اتباجادتممشی
نشینومراههدجس
تهبیرهرگنلی
یراوسماولدبل
درلادومربدزی
لابتکسبهدنیامن

اردناروتارو
میسدسیاتلاصا
برکوسامبنار
نیسننارادرسلد
یوخنهرناکراب
وریهاوخاویکدی
نتاربنیدرابلیل

سن مسئوليت كيفری اطفال در حقوق ايران 
و تطبيق با اسناد بين المللی ) قسمت اول(



شهرستانها
اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

اصفهان

کاشان

اصفهان
با محوريت شهر اصفهان

نهضت شهروندی در کشور به راه افتاد

جاده شهرکرد- بازفت در محور ارتباطي 
خوزستان بازگشايي شد

شيشه هاي تضعيف کننده شدت نور ساخته شد

براي نخستین بار در اصفهان؛
انجمن حمايت از بيماران کبدي و هپاتيتي 

افتتــاح شد

 کسب رتبه سوم اختراعات مرکز 
رشد واحدهاي فناوري دانشگاه شهرکرد

 بايد ازحضور زنان در اجتماع بدون توجه 
به جنسيت حمايت شود

معيشت 916 هزار خانوار
 در کشور وابسته به مراتع است

ش��هروندی  فرهن��گ  کمیت��ه  دبی��ر 
 ش��هرداری اصفهان، از اجرای طرح بزرگ 
»نهضت شهروندی« با محوریت شهرداری 
اصفهان در بین ش��هرهای مختلف کشور 
خب��ر داد. ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی 
کمیت��ه فرهن��گ ش��هروندی ش��هرداری 
اصفهان، مهن��دس مهدی بقای��ی با اعالم 
این خب��ر گفت: در طرح مذک��ور، هیأتی 
متش��کل از کارشناس��ان کمیت��ه فرهن��گ 
شهروندی ش��هرداری اصفهان، به دعوت 
شهرداری های مختلف کشور، ضمن سفر 
به این ش��هرها، مس��ئوالن و مدیران امور 
ش��هری آنها را با اص��ول و مبانی فرهنگ 
ش��هروندی و اقدامات جدی��د و کم نظیر 
ش��هرداری اصفه��ان در ای��ن زمینه آش��نا 
خواهند ساخت. وی افزود: در اجرای این 
طرح، همچنین از برخی معاونان و مدیران 
امور شهری شهرداری های کشور دعوت 
می شود به شهر تاریخی اصفهان سفر کرده 
و عالوه بر هم اندیش��ی و تبادل اطالعات 
فرهنگی، از فعالیتها و تبلیغات ش��هروندی 
صورت گرفته در ش��هر اصفه��ان بازدید 
کنن��د. بقایی تصریح ک��رد: کمیته فرهنگ 
ش��هروندی ش��هرداری اصفهان به عنوان 
متولی اصلی تحقق فرهنگ ش��هروندی در 
جامعه ش��هری اصفهان، در دو س��ال اخیر 
به ویژه در س��ال 1388 فعالیتهای متنوع و 
اثرگذاری را در قالب آموزشهای فراگیر و 
نظام مند به منصه ظهور گذاشت که حاصل 
آن، دس��تاوردهای فرهنگ��ی بی ش��ماری 
همچون افزایش س��ه براب��ری میزان جمع 
آوری مواد بازیافتی و کاهش 50 درصدی 

تعداد متکدیان در شهر اصفهان بود.
 وی ادام��ه داد: انتش��ار بی��ش از 51 
جل��د کت��اب ب��ا تی��راژ 20 ه��زار عدد و 
توزی��ع رای��گان آن در بی��ن ش��هروندان، 
تهی��ه و توزیع چندین ب��ازی، نرم افزار و 
انیمیشن جذاب آموزشی، طراحی و نصب 
جدیدترین بیلبورده��ا و بنرهای تبلیغاتی 
ارس��ال 2 میلی��ون پیامک ش��هروندی به 
بیش از 150 هزار مش��ترك سامانه پیامک 
ش��هروندی، تهیه و توزی��ع اقالم فرهنگی 
اعم از بروشور، پازل کارت و جورچین و 
برگزاری ده ها جشنواره، همایش، کارگاه 
آموزش��ی، تئاترهای صحنه ای و خیابانی 
و نمایشگاه های س��یار و ثابت که همگی 
در قالب موضوعات ش��هروندی به انجام 

رس��یده است، موجب ش��د کمیته فرهنگ 
ش��هروندی ش��هرداری اصفهان، به عنوان 
دبیرخانه فرهنگ شهروندی در میان کالن 
شهرهای کشور انتخاب شده و سایر کالن 
ش��هرهای ای��ران، آن را به عن��وان الگو و 
طالیه دار تحقق فرهنگ ش��هری در ایران 

اسالمی به شمار آورند.
ش��هروندی  فرهن��گ  کمیت��ه  دبی��ر 
ش��هرداری اصفهان خاطرنشان کرد: کسب 
این عنوان افتخارآمی��ز و همچنین بازتاب 
مستمر فعالیتهای شهروندی کم نظیری که 
در ش��هر اصفهان صورت گرفته است، در 
رس��انه ها و جراید کشور سبب شد، سایر 
ش��هرداری های کش��ور ضم��ن برقراری 
تماس های تلفن��ی و مکتوب از دبیرخانه 
کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان 
درخواس��ت کنند در قالب نشستهایی چند 
ساعته، تجربیات و محصوالت خود را در 
زمین��ه فرهنگ ش��هروندی در اختیار آنها 
قرار دهد. وی گفت: تعدد و اس��تمرار این 
درخواس��تها موجب ش��د، به ابتکار کمیته 
اصفهان،  ش��هرداری  ش��هروندی  فرهنگ 
طرحی ب��ا عن��وان نهضت ش��هروندی با 
 محوریت ش��هرداری اصفهان در کش��ور 
راه اندازی شده و در قالب آن دستاوردهای 
شهر اصفهان در حوزه فرهنگ شهروندی 
طی س��فرهایی در اختیار س��ایر شهرهای 

کشور قرار گیرد.
 ب��ه گفت��ه بقای��ی ش��هرهای قزوین، 
ک��رج، ی��زد، تف��ت، مهردش��ت و ابرکوه 
از س��ایر اس��تانهای کش��ور و ش��هرهای 
گلپای��گان، گوگد و خوانس��ار از اس��تان 
اصفه��ان مجموعه ش��هرهایی هس��تند که 
تاکنون نشس��تهایی با آنها برگزار ش��ده و 
 در ط��رح نهضت ش��هروندی مش��ارکت 

کرده اند.
همچنین کالن شهرهای تهران، شیراز 
و مش��هد و شهرهای کاش��ان و قمصر از 
اس��تان اصفهان، دیگر ش��هرهایی هستند 
که نهضت ش��هروندی در هفته های آتی، 

نشستهایی را با آنها برگزار خواهد کرد.
آموختن راهکارها و مبانی الزم جهت 
تحقق فرهنگ شهروندی، اتخاذ ایده های 
جدی��د و خالقانه در این زمینه و برقراری 
تعام��الت گس��ترده تر ش��هروندی می��ان 
ش��هرداری های کشور از مهمترین اهداف 

طرح بزرگ نهضت شهروندی است.

یک مخترع اصفهانی موفق به س��اخت 
شیش��ه های تضعی��ف  کنن��ده ش��دت نور 
ش��د. مخترع اصفهانی شیش��ه های تضعیف 
 کننده ش��دت نور در گفتگو با فارس اظهار 
داشت: در دنیای امروز تکامل بشر به حدی 
رسیده که توانس��ته با اتکا به نیروی یزدان و 
پشتکار خویش به اهداف خود دست یابد و 
هر آنچه را که می خواسته در حد قدرتش به 
دست آورد. میثم صادقی با اشاره به اینکه ایده 
س��اخت شیشه تضعیف کننده نور در هنگام 
رانندگی، افزود: حین رانندگی در شب، نور 
چراغ ب��االی خودروی مقابل وس��عت دید 
رانندگان را کم و حتی منجر به آس��یب هایی 
جدی می کند و همین امر موجب س��اخت 
این نوع شیشه شد. مخترع جوان اصفهانی با 
بیان اینکه برای س��اخت این شیشه هزینه ای 
افزون بر 5 میلیون تومان صرف ش��ده است، 
اظهار داشت: این شیش��ه دارای مواد جاذب 
نور بوده و از شیش��ه های معمولی س��اخته 
ش��ده اس��ت، در واقع در ساخت این شیشه 
مواد خاصی به کار رفته که در عین شفافیت 
از ایج��اد نورهای مض��ر جلوگیری می کند. 
وی در مورد قابلیت های این شیش��ه گفت: 
ش��فافیت بس��یار باال، ایجاد رن��گ ثابت در 
 آنها و عدم تغیی��ر رنگ در مقابل تابش نور، 

تضعیف کننده شدت نور از تمام طول موج ها 
مطابق با آخرین استانداردهای شیشه اتومبیل و 
 UV معیارهای علمی و پزشکی از طول موج
ت��ا طول موج بلند IR از مزایای این شیش��ه 
است. صادقی با اشاره به اینکه این شیشه قادر 
است در هنگام شب، نور اتومبیل های روبه رو 
را دریافت و از ش��دت ن��ور حاصله بکاهد، 
تصریح کرد: شیشه ساخته شده قادر است با 
ایجاد حرارت در سطح شیشه بدون استفاده 
از المنت های خطی حرارت��ی گرمای مورد 
نیاز را در زمستان تأمین کند. وی با بیان اینکه 
این شیشه قادر است در هزینه ها صرفه جویی 
کرده و اس��تفاده از این شیش��ه در اتومبیل به 
میزان زیادی از هزینه ه��ای اضافی برای گرم 
 ک��ردن داخل خودرو جلوگیری می  کند، ادامه 
داد: برای ساخت و طراحی چنین شیشه ای باید 
به اطالعات شیمی، فیزیک و ریاضیات مجهز 
بوده تا بتوانیم اطالع��ات را با هم تطبیق داده 
و برای س��اخت شیشه تضعیف کننده نور به 
کار ببریم به همین دلیل زمان زیادی را صرف 
جمع آوری اطالعات در زمینه این س��ه رشته 
کرده تا موفق شدیم این شیشه را طراحی کنیم. 
صادقی اضافه کرد: تیم ما برای س��اخت این 
شیش��ه فعالیت خود را آغاز کرد و بعد از دو 

سال موفق به ساخت این شیشه شدیم.

مؤس��س انجمن حمای��ت از بیم��اران 
کبدی و هپاتیتی گفت: برای نخس��تین بار در 
اصفهان انجمن حمای��ت از این بیماران با نام 
امید ب��ه بهره برداری رس��ید. حمید کالنتری 
در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: این انجمن 
 C و B به منظور حمای��ت از بیماران هپاتیتی
بی بضاعتی که به س��یروز یا سرطان کبد مبتال 
می شوند، تش��کیل شده اس��ت. وی با اشاره 
به اینکه این انجمن زمینه های مناس��ب برای 
همکاری بین گروه های علمی و صنایع دارویی 
ایج��اد می کند، بیان داش��ت: ایجاد زمینه های 
پژوهشی برای پیش��برد اهداف درمانی، تهیه 
پروتکل های تش��خیصی و درمانی با توجه به 
وضعیت فرهنگ، اجتماعی و اقتصادی بیمار از 
دیگر اهداف ایجاد این انجمن است. مؤسس 
انجمن حمایت از بیم��اران کبدی و هپاتیتی 
خاطرنش��ان کرد: انجام طرح های تحقیقاتی 
 و اج��رای پایان نام��ه کارورزی تخصص��ی و 
ف��وق تخصصی، ایجاد بخش بس��تری برای 
بیماران کبدی و هپاتیتی به منظور بهبود کیفی 
و کم��ی خدمات پزش��کی و اطالع رس��انی 
 ب��روز علم��ی و خب��ری از طری��ق س��ایت
 www.ohs.mui.ic.ir  از اقدامات پیش بینی 

شده در انجمن مذکور است. وی با اظهار اینکه 
نزدیک به 700 پرونده الکترونیکی از بیماران 
هپاتیتی B و C در اصفهان تشکیل شده است، 
ادامه داد: با تشکیل انجمن حمایت از بیماران 
کبدی و هپاتیتی بخش پیوند کلیه این بیماران 
راه اندازی می شود. کالنتری با بیان اینکه بیشتر 
معتادان تزریقی به بیماری هپاتیت دچار می شوند 
و به همین سبب میزان بروز این بیماری در قشر 
مردها بیش از زنان است، تصریح کرد: تنها یک 
سوم از زنان و دو سوم مردان به بیماری هپاتیت 
مزمن B و C مبتال می شوند. وی با اعالم اینکه 
10 تا 20 درصد از جمعیت بیماران هپاتیتی در 
صورت درمان نشدن یا تشخیص دیر هنگام 
مبتال به سیروز یا سرطان کبد می شوند، افزود: 
50 تا 60 درص��د از بیماران هپاتیت C و 20 
تا30 درصد بیماران هپاتیتB  به سرطان کبد 
مبتال می ش��وند. مؤس��س انجمن حمایت از 
بیماران کبدی و هپاتیتی با بیان اینکه امکانات 
پیشگیری برای بیماران هپاتیت C وجود ندارد، 
ادامه داد: تنها قادر به درمان این بیماران هستیم. 
وی گفت: هفته ای چهار نفر به جمعیت بیماران 
هپاتیتی اضافه می شوند که اغلب در رنج سنی 

20 تا 60 سال هستند.

استاندار اصفهان استفاده از ظرفیتهای 
مختلف علمی و س��رمایه گذاری ایرانیان 
مقی��م دیگر کش��ورهای جه��ان را برای 
 توس��عه هم��ه جانب��ه اس��تان خواس��تار 

شد.
 به گزارش ایرنا، علیرضا ذاکراصفهانی 
در نشست شورای عالی امور ایرانیان خارج 
کشور در اصفهان گفت: جمعیت ایرانیان 
مقیم خارج در زمینه های مختلف صاحب 
تخصص هس��تند و باید از ظرفیتهای آنان 
برای توسعه استان استفاده شود و این مهم 
تنها به س��رمایه گذاری اقتصادی محدود 
نمی شود. وی تالش دستگاه های مختلف 
اس��تان برای رفع موانع پیش روی تعامل 
ایرانیان مقیم خارج با اس��تان را خواستار 

ش��د و تأکید کرد: برخی مشکالت ناشی 
از دیوانس��االری زای��د و ناکارآمد باعث 
می شود انگیزه هموطنانی که در خارج به 
سر می برند و عالقه مند به سرمایه گذاری 
و ارائه خدمات به کش��ور هستند، کاهش 
پیدا کند. ذاکراصفهانی افزود: تشکل های 

علمی و دانش��گاهی کش��ور می توانند با 
دعوت از متخصص��ان ایرانی مقیم خارج 
بس��تر را برای اس��تفاده از خدمات علمی 
این متخصصان فراهم س��ازند و مدیریت 
استان نیز در این زمینه حمایت های الزم 

را به عمل می آورد.
 وی گفت: قابلیت ها و ظرفیت های 
اس��تان اصفه��ان ش��رایط مناس��بی برای 
اس��تفاده از س��رمایه گ��ذاری علم��ی و 
اقتص��ادی ایرانی��ان مقی��م خ��ارج فراهم 
آورده و تم��ام دس��تگاه های اس��تان نیز 
بای��د ت��الش کنن��د با تس��هیل ش��رایط، 
انگی��زه ایرانیان مقیم خ��ارج برای تعامل 
 در زمینه ه��ای مختلف با اس��تان افزایش 

یابد.

مع��اون ام��ور عمران��ی اس��تانداری 
اصفهان از افزایش 39 درصدی اعتبارات 
 عمرانی این اس��تان در س��ال جاری خبر 

داد. 
به گزارش ایرنا، س��ید جم��ال الدین 
 صمصام شریعت در گفتگو با خبرنگاران، 
افزود: اعتبارات عمرانی س��ال جاری این 
اس��تان به ج��ز تبصره ه��ا و بودجه های 
مل��ی 2 هزار و 220 میلیارد ریال اس��ت. 

وی اب��راز امی��دواری ک��رد: ب��ا توجه به 
افزایش بودجه و نامگذاری امس��ال به نام 
س��ال همت مضاع��ف و کار مضاعف از 
س��وی رهبر معظم انقالب ش��اهد اجرای 
طرح ه��ای بیش��تری در اس��تان اصفهان 
باش��یم. صمص��ام ش��ریعت خاطرنش��ان 
ک��رد: هر هفته پنج طرح هادی روس��تای 
 استان اصفهان در اس��تانداری به تصویب 

می رسد.

ب��ه گفته وی، با تصویب این طرح ها 
بنیاد مس��کن انق��الب اس��المی عملیات 
اجرایی طرح های هادی را در روستاهای 
استان آغاز می کند. وی شمار روستاهای 
اس��تان اصفهان را 3 هزار و 500 روس��تا 
ذک��ر کرد و گف��ت: 700 روس��تا در این 
اس��تان دارای دهی��اری اس��ت ک��ه طرح 
 ه��ادی ح��دود 40 درصد آن تهیه ش��ده 

است. 

ششمین نمایش��گاه استانی رسانه های 
دیجیت��ال، در اس��تان اصفه��ان آغ��ار به 
کار کرد. این نمایش��گاه ب��ا حضور علی 
امیراحم��دی مش��اور وزی��ر فرهن��گ و 
ارشاد اس��المی، مهندس عیسی زارع پور 
رئیس مرکز توس��عه فناوری اطالعات و 
رس��انه های دیجتال و حس��ینی مدیرکل 
مرکز ارشاد اسالمی استان اصفهان در باغ 
موزه هنرهای زیبای اصفهان افتتاح ش��د. 
براساس این گزارش، در نمایشگاه مذکور 
تس��هیالت ویژه ای جهت بازدیدکنندگان 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت ک��ه می توان 
ب��ه ارائه بن ه��ای تخفی��ف 30 درصدی 
توسط مسئوالن نمایشگاه به مردم و الزام 
فروش��ندگان به لحاظ ک��ردن حداقل 20 
درصد تخفیف اش��اره کرد که در مجموع 
50 درص��د تخفیف را ب��ه بازدیدکنندگان 
از نمایش��گاه نوید می دهد. به گفته ابوذر 
خیاطی، مدیر واحد برگزاری نمایشگاه های 
استانی مرکز توس��عه فناوری اطالعات و 
رسانه ای دیجیتال، بیش از 5000 نرم افزار 
با موضوع��ات گوناگون در 100 غرفه در 
باغ موزه هنرهای زیبای اصفهان به نمایش 
عموم درآمده است. عالقه مندان می توانند 
ت��ا نهم خرداد ماه از س��اعت 14 تا 22 از 

این نمایشگاه بازدید کنند.
در همین راستا مدیر اجرایی نخستین 
نمایش��گاه رس��انه های دیجیت��ال اس��تان 
به جایگاه وی��ژه رس��انه های دیجیتال به 
عن��وان یک اب��زار اطالعاتی در س��رعت 
بخش��ی ب��ه ارتباط��ات اجتماعی اش��اره 
کرد و افزود: رش��د روزافزون استفاده از 
رس��انه های دیجیتال، حاک��ی از ضرورت 
تدوین راه های اس��تفاده بهینه از این ابزار 
توس��ط مسئوالن اس��ت. محمد گیوی در 

خص��وص اه��داف برگزاری نمایش��گاه 
رس��انه های دیجیت��ال در اس��تان اظه��ار 
داش��ت: از آنجا که امروز دشمن در زمینه 
تهاجم فرهنگی، فضای س��ایبری را نشانه 
گرفته، وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
در راس��تای انج��ام رس��الت و مأموریت 
خود مصمم به ورود به عرصه رسانه های 
دیجیتال ش��د. مدی��ر اجرایی نمایش��گاه 
 رسانه های دیجیتال استان اصفهان با اشاره 
به برنامه ریزی وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی برای برگزاری نمایشگاه رسانه های 
دیجیتال در تمام اس��تان های کشور گفت: 
در این نمایش��گاه ها تالش می شود افکار 
عمومی با ترفندها و روزنه هایی که دشمن 
از آن برای هجمه فرهنگی استفاده می کند، 
آشنا شود. همچنین فرهنگ سازی استفاده 
از تجهی��زات و ابزاره��ای اینترنت��ی، نرم 
افزارها و حوزه های سایبری مفید و اطالع 
رسانی از آس��یب های این حوزه در میان 
مردم از دیگر اهداف برگزاری نمایش��گاه 

است.
وی ادامه داد: با وجود این که برگزاری 
نمایش��گاه رس��انه های دیجیتال در استان 
اصفهان جزء برنامه های اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اس��المی استان در سال 89 نبود، 
اما برگزاری این نمایشگاه با پیگیری های 
ج��دول  در  کل  اداره  گرفت��ه   ص��ورت 
برنامه ری��زی مرکز توس��عه فناوری های 
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
قرار گرفت و نخستین نمایشگاه رسانه های 
دیجیتال اس��تان اصفهان تشکیل شد. وی 
فعالیت رس��انه های دیجیتال در کشور را 
مفهوم کام��اًل جدیدی دانس��ت و افزود: 
با حرکت دنیا به س��مت رش��د و توسعه 
رس��انه های دیجیتال، ح��وزه فعالیت این 

رسانه در کشور ما نیز به مرور مانند انواع 
رسانه های دیداری و شنیداری گسترده تر 
خواهد شد. محمد گیوی با بیان اینکه در 
ش��رایط مختلف به وجود آمده در کشور 
تأثیرگذاری سایت های اینترنتی محسوس 
بوده، تصریح کرد: دشمن برای استفاده از 
این ابزار به نفع خود سرمایه گذاری کرده 
اس��ت؛ بر این اس��اس ما ه��م باید از این 
ابزار به نحو مطلوب، منطقی و درست در 
جهت بس��ط و گسترش ارزش های دینی 
خود اس��تفاده کنیم. به گفته مدیر اجرایی 
نخس��تین نمایشگاه رس��انه های دیجیتال 
اس��تان اصفهان، تا رس��یدن ب��ه قله های 
آرمان��ی اس��تفاده اب��زاری از رس��انه های 
دیجیت��ال فاصله زیادی وجود دارد؛ با این 
وجود جوانان مس��تعد و عالقه مند کشور 
روز به روز توفیقات چش��مگیری در این 
زمینه به دست می آورند. گیوی تأکید کرد: 
مس��ئوالن باید دانش، ابت��کار و خالقیت 
خود را برای جهت دهی به افکار عمومی 
در جهت اس��تفاده مناس��ب از رسانه های 
دیجیت��ال ب��ه کار بندن��د. وی ظهور کپی 
رایت را یکی از مشکالت فضای دیجیتال 
در کشور برشمرد و گفت: در کنار تالش 
و برنامه ریزی مس��ئوالن ب��رای تصویب 
قانون در این زمینه، اخیراً قانونی در دست 
تصویب اس��ت که براس��اس آن کلیه نرم 
افزارهای تولید داخ��ل در حوزه فرهنگ 
و هن��ر و بازی های رایان��ه ای باید دارای 
مجوز مرکز توس��عه فن��اوری اطالعات و 
رس��انه های دیجیت��ال وزارت فرهن��گ و 
ارش��اد باشند و بعد از گذشت مدت مقرر 
قانونی، کلیه ن��رم افزاهای فاقد هولوگرام 
 مزب��ور ح��ق توزی��ع و پخ��ش نخواهند 

داشت.

تاکس��ی��رانی  س���ازم����ان   رئی��س 
چهارمح��ال و بختی��اری از افزای��ش 10 
درصدی کرایه تاکس��ی در س��طح اس��تان 

خبر داد. 
صفرزاده در گفتگو با ایسنا در خصوص 
افزایش کرایه تاکسی افزود: افزایش کرایه 
پروس��ه خاصی دارد ک��ه در فاصله زمانی 
چند ماهه برنامه ریزی و توس��ط استاندار 
و ش��ورای شهر تصویب و عددی مصوب 
می ش��ود که بعد از تأیید فرماندار اجرایی 
می ش��ود. وی تصریح ک��رد: رانندگان نیز 
جزوی از جامعه هس��تند بنابراین با توجه 
به افزایش حقوق دیگر افراد جامعه و تورم 
باید دس��تمزد آنان نیز افزایش یابد چرا که 

تنه��ا راه تأمین معاش زندگی آنان اس��ت، 
هر چند هزینه نگهداری تاکس��ی و مسائل 

جانبی نیز وجود دارد. 
صف��رزاده ادام��ه داد: اش��تباهی که در 
عامه مردم وجود دارد این است که تصور 
می کنن��د باید چهارراه به چه��ارراه کرایه 
پرداخت ش��ود این در حالی است که هر 

کورس 500 متر است. 
وی ادام��ه داد: به دلیل نداش��تن پول 
خ��رد کافی ک��ه موجب تنش بین مس��افر 
و رانن��ده می ش��د، روی ه��ر کورس 25 
توم��ان اضاف��ه ش��ده یعنی ک��ورس اول 
 125 و کورس ه��ای بعد 75 تومان گرفته 

می شود.

مع��اون راه��داری اداره راه و تراب��ری 
چهارمحال و بختیاری گفت: جاده شهرکرد، 
اردل، بازف��ت در محور ارتباطی خوزس��تان 
 ب��ر روی خودروه��ای عبوری بازگش��ایی

 شد. 
علی علیخانی در گفتگو ب��ا ایرنا افزود: 
در پی آس��یب دیدگی پل افس��رآباد در این 
محور ارتباطی، تردد وسایل نقلیه سنگین از 

محور شهرکرد- فارس��ان- شهریاری - شاه 
منصوری و وس��ایل نقلیه سبک از کنار گذر 
موقت انجام می ش��د. وی گفت: مرمت پل 
افسرآباد که به علت فرسودگی و افزایش تردد 
خودرو از شهرکرد به خوزستان آسیب دیده 
 بود، با حدود 100 میلیون ریال انجام شد. وی
 افزود: هم اکنون تردد در این جاده ارتباطی از 

سر گرفته شده است.

فن��اوری  واحده��ای  رش��د  مرک��ز 
دانشگاه ش��هرکرد، رتبه س��وم اختراعات 
را کس��ب کرد. رئیس دانش��گاه ش��هرکرد 
در گفتگو با باش��گاه خبرنگاران با اش��اره 
به کس��ب رتبه س��وم اختراعات جشنواره 
 ملی دانش��جویان مخترع و مبتکر بسیجی 
گفت: ش��رکت آریاموتور زاگرس با طرح 
ساخت موتورهای اس��ترلینگ و بازده باال 
موفق به کس��ب این رتبه ش��د. اس��ماعیل 

اس��دی اف��زود: کاربرد موتور اس��ترلینگ 
در م��وارد بحرانی نظی��ر زیردریایی ها و 
س��فینه های پیشرفته اس��ت و به صورت 
گس��ترده در نیروگاه ه��ای تولی��د برق با 
اس��تفاده از نیروهای ن��و و تکنولوژی باال 
کار می کن��د. وی اظه��ار داش��ت: محمد 
علیدوس��تی و مه��دی اخوت، ب��ه عنوان 
مخترعان بسیجی استان از بین 470 مخترع 

موفق به کسب رتبه سوم شدند.

مش��اور س��ازمان ملی جوانان در امور 
زنان گفت: بایس��تی حضور پرش��ور زنان 
در عرصه ه��ای مختلف ب��دون توجه به 
جنس��یت مورد حمایت ق��رار گیرد. فروغ 
نیلچ��ی زاده در گردهمایی زن��ان ایثارگر 

چهارمحال و بختیاری افزود: زمینه سازی 
حض��ور بانش��اط زن��ان در فعالیت های 
اجتماع��ی یک��ی از ب��رکات و افتخارات 
نظام اس��المی اس��ت. وی گفت: زنان در 
هم��ه عرصه ه��ا از جنگ گرفت��ه تا دیگر 
موفقیت ه��ای علمی و اقتصادی کش��ور، 
نقش برجس��ته و پررنگی داشته اند. رئیس 
گروه پژوهش دختران و زنان سازمان ملی 
جوانان همچنین با تمجید از نقش همسران 
جانبازان و ایثارگران گفت: زنان ایثارگر و 
خانواده ش��هدا و ایثارگران در زمان حاضر 
مسئولیت سنگینی در زمینه ترویج و اشاعه 
فرهنگ عفاف وحجاب، ایثار و شهادت به 

عهده دارند.

مسئول پیگیری و تشکیل انجمن های 
صنف��ی مرت��ع داران کش��ور گف��ت: امور 
اقتص��ادی 916 هزار خانوار در کش��ور به 
مراتع وابس��ته اس��ت در حالی که ظرفیت 
مراتع کشور برای رفع نیاز دامی 160 هزار 

خانوار نفر مناسب است.
علی بدیع نیا در گفتگو با ایرنا با اشاره 
ب��ه پیامدهای وج��ود دام م��ازاد در مراتع 
اف��زود: دام مازاد بر ظرفی��ت منابع طبیعی 
و عرصه ه��ای مرتعی باید ب��ه حد تعادل 

برسد.
وی با بیان اینکه پوش��ش عرصه های 
مرتع��ی موج��ب جلوگیری از فرس��ایش 
خاك، حفظ ذخایر مرتعی، جذب بارش��ها 
و تقویت منابع آبی می ش��ود، خاطرنشان 
کرد: بای��د ضرورت اجرای ط��رح تعادل 

 بین دام و مرت��ع بیش از پیش مورد توجه 
برنامه ریزان قرار گیرد.

بدی��ع نیا، س��طح مراتع کش��ور را 86 
میلی��ون هکتار ذک��ر کرد و گف��ت: مراتع 
کشور در مجموع از نظر تراکم شامل 6/3 
میلیون هکت��ار مراتع متراک��م، 26  میلیون 
هکتار نیمه متراکم و 56 میلیون هکتار کم  

تراکم از نظر پوشش گیاهی است.
وی افزود: ای��ران با وجود 14 اقلیم و 
8 هزار گونه گیاهی از نظر تنوع زیستی و 
پوشش گیاهی و جانوری جزو پنج کشور 

برتر جهان است.
بدیع نیا گفت: از این پتانسیل به خوبی 
اس��تفاده نمی ش��ود و برای رفع مشکل و 
برنامه ری��زی در این بخش مهم به اجرای 

یک طرح آمایشی جامع نیاز است.

شهرکرد

شهرکرد

 استاندار اصفهان خواهان بهره گيري
از توانمنــدي ايرانيـــان مقيم خـــارج شد

50 درصد تخفيف ويژه خريداران رسانه هاي ديجيتال

اعتبارات عمراني استان اصفهان 39 درصد افزايش يافت

اصفهان

اصفهان

اصفهان

مدیرعام��ل ش��رکت ب��رق منطقه ای 
اصفهان گف��ت: تولیدکنندگان داخلی باید 
افزای��ش راندم��ان در س��اخت تجهیزات 
مورد نیاز این صنعت را مدنظر قرار دهند. 
به گزارش فارس، هوشنگ فالحتیان بیان 
داشت: توسعه ساخت تجهیزات در داخل 
کشور در س��ه دهه اخیر روند قابل قبولی 
را طی کرده اس��ت. وی اف��زود: در حال 
حاضر 100 درصد از تجهیزات و نیازهای 
صنعت برق در داخل کشور تأمین می شود 
که عمده ترین دلیل آن همکاری مثبت بین 
صنعتگ��ران و دولتم��ردان فعال در بخش 
صنعت برق بوده است. مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای اصفهان با بیان اینکه در سه 
دهه اخیر در توسعه ظرفیت پیمانکاری و 
همکاری دانش��گاه و صنعت فعالیت های 
 خوب��ی ص��ورت گرفت��ه اس��ت، ادام��ه 
داد: ای��ن همکاری ه��ا در ای��ن بخش به 
گونه ای بوده ک��ه در توزیع و انتقال 100 
درصد تجهیزات در س��اخت نیروگاه ها از 
طریق تولیدات داخلی تأمین ش��ده است. 
وی تصری��ح ک��رد: کش��ور در س��اخت 
نیروگاه ه��ا در ح��ال حاض��ر در مرحل��ه 
خودکفایی قرار دارد و کشور در شرایطی 
ق��رار گرفته که ش��اهد افزایش روزافزون 
انتظ��ارات م��ردم در ای��ن بخش اس��ت. 
فالحتی��ان با بی��ان اینکه ب��رآورده کردن 
انتظارات مردم به ویژه در بخش خدمات 
جز با افزایش کیفیت در این بخش فراهم 

نیس��ت، تصریح کرد: تنها چالش کش��ور 
در صنعت برق مس��أله قیمت تمام شده و 
کیفیت تجهیزات است. وی اظهار داشت: 
افزایش کیفیت تجهیزات ساخت داخل با 
توجه به انتظ��ارات مردم باید مورد توجه 
تولیدکنندگان داخل��ی این تجهیزات قرار 
گیرد. مدیرعامل ش��رکت ب��رق منطقه ای 
اضاف��ه کرد: افزایش ارتباط با دانش��گاه و 
برق��راری تعامل ب��ا کارخانجات خارجی 
در کش��ورهای توس��عه یافت��ه از جمل��ه 
راهکاره��ای افزایش کیفیت در س��اخت 
تجهی��زات داخلی در صنعت برق اس��ت. 
وی با بیان اینکه یکی از مسائل مهمی که 
در صنعت برق باید مورد توجه صنعتگران 
این بخش قرار گی��رد افزایش راندمان در 

این بخش است، افزود: راندمان در جایی 
افزای��ش می یاب��د ک��ه مس��ائل در حوزه 
انتقال، تولید و توزیع موش��کافی ش��ود. 
فالحتی��ان اظه��ار داش��ت: تولیدکنندگان 
باید به مصرف انرژی تجهیزاتی که تولید 
می کنند توجه بیشتری داشته باشند تا طبق 
اس��تانداردهایی ک��ه وزارت نیرو در حال 
تدوین آنها و ابالغ به دستگاه های ذی ربط 

است، باشند.
وی اضافه کرد: نیروگاه های کشور زمانی 
به ش��رایط مطلوب می رس��ند که به سمت 
CHP ش��دن به پیش رون��د و نیروگاه هایی 
داش��ته باش��یم که با توجه به اج��رای قانون 
هدفمند کردن یارانه ها راندمان بیشتری را نیز 

به همراه داشته باشند..

 مديرعامل شرکت برق منطقه اي اصفهان:

 توليدكنندگان برق 
افــزايش راندمان را مدنظر بگيرند

اصفهان

ب��رق  توزی��ع  ش��رکت  مدیرعام��ل 
چهارمح��ال و بختی��اری از تبدیل 7 هزار 
کنتور فرس��وده به جدید در صورت تأمین 
اعتبار در س��ال جاری خب��ر داد. حمامیان 
در گفتگو با ایس��نا افزود: 10 درصد شبکه 
برق اس��تان فرسوده اس��ت که در صورت 
 تأمین اعتبار به ش��بکه ن��و تبدیل خواهد 

شد.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه بای��د در تم��ام 
تعرفه ها الگوی صحی��ح مصرف رعایت 
ش��ود تصریح کرد: یک پنج��م تولید برق 
توسط نیروگاه برق آبی تأمین می شود که 
با توجه به کمبود بارش، تولید کاهش یافته 
بنابراین کسری تولید برق باید به صورت 
کاه��ش مصرف جب��ران ش��ود. حمامیان 
خاطرنش��ان ک��رد: اح��داث نیروگاه های 
پراکن��ده از برنامه ه��ای ج��دی ش��رکت 

توزی��ع برق ب��رای جبران کس��ری تولید 
برق اس��ت. ب��ه گفته مدیرعامل ش��رکت 
توزیع برق اس��تان، س��د و نیروگاه کارون 
4، 1000 م��گاوات تولید ب��رق دارد که با 
وارد ش��دن به شبکه سراسری می توان از 
آن اس��تفاده کرد. وی اظهار داشت: تاکنون 
بی��ش از 4 هزار و 600 کنتور فرس��وده به 
کنت��ور جدید تبدیل ش��ده که در صورت 
تأمین اعتبار در س��فر سوم هیأت دولت 7 
 هزار کنتور نیز در سال 89 تجدید خواهد

 شد.
 حمامیان تصریح کرد: چنانچه وسایل 
برقی شهروندان در اثر اتفاقاتی که شرکت 
توزی��ع برق مکلف اس��ت، دچار آس��یب 
ش��وند هماهنگ��ی الزم جه��ت پرداخت 
 خس��ارت از طرف ش��رکت انجام خواهد

 شد.

تبديل ۷ هزار کنتور فرسوده به جديد

 افــزايش 10 درصدی کــرايه تاکسی 
در سطح استان چهــارمحال و بختياری

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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شهرستانها



اخطار اجرایی
تاریخ: 89/2/29
شماره: 724/88

بموجب رأی ش��ماره 1041 تاریخ 88/11/29 حوزه 38 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه آقای احسان حبیب الهیان نصیری فرزند اصغر 
شغل آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ سه میلیون و 
دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
سند )88/7/5( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له آقای محمدعلی قاسمی طالخونچه 
فرزند علی شغل آزاد نشانی محل اقامت: سپاهان شهر، بلوار غدیر، مجتمع عقیق یک. به 
استناد ماده 19 آئین نامه اجرایی 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.   2988 / م الف
شورای حل اختالف شعبه 38 حقوقی اصفهان

برگ اجرائیه
تاریخ: 89/2/21

کالسه پرونده اجرائی: 322/88/ ح 15
به موجب دادنامه غیابی شماره 1149 مورخ 88/10/30 دادگاه عمومی حقوقی شعبه 15 که 
قطعیت یافته است محکوم علیه امیر شصت واری فرزند داریوش نشانی: مجهول المکان 
محکوم است به انتقال سند رسمی اتومبیل در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام محکوم له و 
پرداخت مبلغ نهصد و هفتاد و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له مسعود هادی با وکالت نیلوفر سنمار نشانی: 

اصفهان، خیابان مشتاق دوم، کوچه هوایی، مجتمع ایلیا، واحد اول غربی محکوم می گردد
اجرای حکم در منوط به رعایت تبصره 2 ماده 306 می باشد

)اتومبیل یکدستگاه مزدا مدل 85 به شماره انتظامی 695/11 ص74(
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 

بشرح ذیل اقدام نماید:
1 - ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد.

2 - یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3 - یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و در صورتیکه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را 
به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از 
انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع از دارائی خود 
داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه ای از 

شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به، مالی 

معرفی کند.
عالوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه 

درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.  2947/ م الف
شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اخطار اجرایی
تاریخ: 89/3/3

شماره: 1044/88 ش ح 14
بموجب رأی ش��ماره 1306 تاریخ 88/12/26 حوزه 14 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه آقای سیاوش خیری فر فرزند احمد نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت یک 
فقره چک به شماره 88/4/11 / 793473 عهده بانک سپه و مبلغ 30/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 88/4/11 لغایت اجرای حکم در حق 
محکوم له آقای نوراله زنده بان فرزند اسداله نشانی محل اقامت: اصفهان، شاهین شهر، کوی 
سازمان مهدیه )سایت سابق(، محور 10، پالك 196. به استناد ماده 19 آئین نامه اجرایی 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.   2963 / م الف
شورای حل اختالف شعبه 14 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8909970350600073
شماره پرونده: 8809980350600191

شماره بایگانی شعبه: 880192
تاریخ تنظیم: 1389/01/29

خواهان: صندوق مهر امام رضا استان اصفهان با وکالت خانم زهرا شبانی به نشانی زرین شهر 
خ شهید مدنی جنب قرض الحسنه بنی هاشم دفتر وکالت حمید سلیمیان

خواندگان: 1. آقای علی سهی جزی به نشانی اصفهان خ مدرس جنب بانک ملی ك ش 
اعراض پ 3

2. آقای غالمعلی محمدی به نشانی اصفهان شاهین شهر خ عالمه طباطبایی فرعی دوم 
پ 6

3. آقای اسماعیل قاسمی گشنیزگانی به نشانی اصفهان میدان امام جنب اداره آگاهی بن بست 
شهید نادعلی پ 8 همگی فعالً مجهول المکان

خواسته: مطالبه طلب
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می 

نماید.
رأی دادگاه

در خصوص دعوای خانم زهرا ش��بانی به وکالت از صندوق قرض الحسنه مهر الرضا 
استان اصفهان به طرفیت آقایان 1- علی سهی جزی فرزند حسنعلی 2- اسماعیل قاسمی 
گشنیزگانی فرزند نجف 3- غالمعلی محمدی فرزند اکبر به خواسته مطالبه اصل وام و 
کارمزد متعلقه به مبلغ 10/449000 ریال و مطالبه خسارات تأخیر تأدیه برابر ماده 6 قرارداد 
از قرار ماهیانه سه میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی، از توجه به 
دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و با توجه به تصویر مصدق قرارداد پرداخت تسهیالت 
مالی برای خوداشتغالی به خوانده ردیف اول و تضمین پرداخت از ناحیه دیگر خواندگان و 
با عنایت به ماده 6 قرارداد یاد شده از جهت تعیین خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت از قرار 
ماهیانه سه میلیون و پانصد هزار ریال و ماده پنج قرارداد موصوف از جهت حال شدن دین 
پس از ده روز از تاریخ هر یک از اقساط و ماده 4 قرارداد از جهت تاریخ اولین قسط 79/4/15 
و ماده 7 قرارداد از جهت تضمین پرداخت اصل و کلیه مطالبات خواهان از ضامنین و با 
عنایت به اینکه نسبت به دعوای مطروحه دفاعی بعمل نیامده است دادگاه دعوای مطروحه 
را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به ماده و 1 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 
قانون مدنی رأی بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 10/449000 ریال بابت 
خواسته اول و پرداخت سالیانه مبلغ سه و نیم میلیون ریال خسارت تأخیر در پرداخت از 
79/6/15 لغایت صدور دادنامه و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید اجرای احکام مکلف است مابه التفاوت هزینه 
دادرسی را در زمان اجرای دادنامه از محکوم به برداشت و به حساب خزانه واریز نماید. 
رأی صادره غیابی و ازتاریخ ابالغ ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه 

است. 2953/ م الف
محمد محمدی- رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

تاریخ: 89/2/30
شماره: 881953 ح/ 18

کالسه پرونده: 881953 ح/ 18
وقت رسیدگی: 1389/4/30- ساعت 10 صبح

خواهان: سمانه نصراصفهانی
خوانده: محمدرضا دارانی

خواسته: گواهی عدم امکان سازش )طالق(
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 18 ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 

در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی 
ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه 
بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 

2944/ م الف
مدیر دفتر شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8909970353500217
شماره پرونده: 8809980358300249

شماره بایگانی شعبه: 880889
تاریخ تنظیم: 89/02/25

تجدیدنظرخواه: آقای مهدی فخری نیان به نشانی آدرس جدید: اصفهان- خ پروین- خ 24 
متری دوم- مقابل خ زرین کوب- دفتر مصالح ساختمانی مهدی فخری نیان

تجدیدنظرخواندگان: 1. آقای سعید بهرامی به نشانی اصفهان- نورباران- عالمه امینی- باغ 
غدیر- ك ش سلمان فارسی

2. آقای منصور گنجعلی 3. آقای داوود بهرامی 4. آقای حسین عظیمی همگی به نشانی فعال 
ساکن زندان مرکزی اصفهان

5. آقای مسعود رحیمی 6. آقای اسداله صادقی همگی به نشانی فعال مجهول المکان
خواسته: تجدیدنظرخواهی

گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح زیل مبادرت 
به صدور قرار می نماید.

قرار دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی مهدی فخری نیان فرزند شکراهلل نسبت به دادنامه شماره 
01535-88-88/11/3 صادره از این دادگاه که متضمن محکومیت متهمین منصور گنجعلی- 
داوود بهرامی- سعید بهرامی- حسین عظیمی- اسداهلل صادقی و مسعود رحیمی هر یک 
به تحمل دو سال حبس تعزیری و چهل ضربه شالق و رد اموال مسروقه به مالباختگان 
بعلت ارتکاب بزه شرکت در سرقتهای متعدد تعزیری و همچنین محکومیت متهمین 
منصور گنجعلی و داوود بهرامی هر یک به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی 
در حق دولت بعلت ارتکاب بزه تمرد در مقابل مأمورین انتظامی میباشد، نظر به اینکه به 
تجدیدنظرخواه به عنوان احد از شاکیان مالباخته اخطار گردیده است تا کلیه جهات و دالیل 
اعتراض خود را کتباً ارائه نماید و نامبرده در این ارتباط اقدامی بعمل نیاورده است لذا مستنداً 
به ماده 245 قانون آئین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی وی صادر و اعالم می 
گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز 

استان است. 2957/ م الف
عبدالمجید کلیشادی- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواست: 8910460351300005
شماره پرونده: 8909980351300263

شماره بایگانی شعبه: 890263
تاریخ تنظیم: 89/03/01

خواهان هما مهریار فرزند محمدعلی دادخواستی به طرفیت خوانده علی حسینی تواشکی 
به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت 
رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 355 ارجاع و به کالسه پرونده 8909980351300263 ثبت گردیده و وقت 
رسیدگی آن 89/04/16 و ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. 
2946/ م الف

شعبه سیزدهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان

 آگهی ابالغ
کالسه: 8709980351801847

بایگانی: 1942/87 ح/ 18
دادنامه: 88/8/17-8809970351801436

مرجع رسیدگی: شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
خواهان: خانم زهره نصیری با وکالت آقای سید امین ثباتیان و خانم آوات گرمیانی همگی به 

نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ساختمان وکال طبقه 4 واحد 11
خوانده: آقای داود اسعد سامانی مجهول المکان

خواسته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می 

نماید.
رأی دادگاه

در خصوص دعوی خانم زهره نصیری فرزند علی با وکالت آقای سید امین ثباتیان و خانم 
آوات گرمیانی بطرفیت آقای داود اسعد سامانی فرزند اسداهلل بخواسته صدور گواهی عدم 
امکان سازش، با عنایت به محتویات پرونده و نظر به رونوشت مصدق سند نکاحیه بشماره 
5570-78/10/2 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 137 حوزه ثبت اصفهان علقه زوجیت به 
عقد نکاح دایم فیمابین محرز است از طرفی سعی و تالش دادگاه و داوران جهت اصالح 
ذات البین و ترغیب بر ادامه زندگی مشترك مؤثر در مقام واقع نشده است و زوجه مصر به 
طالق است وکیل خواهان اعالم نموده که خوانده مدت دو سال است که موکله را رها و 
زندگی مشترك را ترك نموده است و موکل هیچ گونه اطالعی از وی ندارد لذا به استناد بند 
یک تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی و بند 8 از شروط ضمن العقد تقاضای صدور 
گواهی عدم امکان سازش را نموده است دادگاه از توجه به اظهارات وکالی زوجه و عدم 
دفاع از ناحیه خوانده و همچنین مؤدای گواهی گواهان به این نتیجه می رسد که زوج مدت 
قریب به دو سال است که زندگی مشترك را ترك نموده و از بند 8 از شروط ضمن العقد 
تخلف نموده است لذا دادگاه به استناد مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی و ماده 8 قانون 
حمایت خانواده و ماده 4 قانون ازدواج گواهی عدم امکان سازش صادر و به خواهان اجازه 
می دهد با استفاده از وکالت حاصله از طریق تحقق شرط 8 از شروط ضمن العقد به یکی 
ازدفاتر رسمی ثبت طالق مراجعه و با انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید و دفاتر و اسناد 
مربوطه را اصالتاً و به وکالت از زوج امضاء نماید رعایت شرایط صحت اجرای طالق از 
جمله مراعات مفاد مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنی حسب مورد برعهده 
مجری صیغه خواهد بود حضانت فرزند مشترك بنام ساینا 6 ساله با مادر است و پدر می 
تواند در هر پانزده روز یک نوبت از ساعت 8 صبح روز جمعه الی 8 عصر همان روز با 
فرزندش مالقات داشته باشد زوجه در این پرونده هیچ گونه ادعای مالی علیه زوج مطرح 
ننموده لذا دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد و حقوق مالی زوجه به قوت خود باقی است 
مدت اعتبار گواهی سه ماه از تاریخ ابالغ است رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و س��پس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است.  

2945/ م الف
محمد زارعی- دادرس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به سیدعلی حسین محمدی فرزند 

اسد
تاریخ: 89/2/26

شماره: 88-1873
کالسه پرونده: 1873-88 ح 26

وقت رسیدگی: 89/4/21 ساعت 11 صبح
خواهان: خانم سمیه قاسمیان فرزند منصور با وکالت خانم مریم گنجوی

خوانده: سیدعلی حسین محمدی فرزند اسد مجهول المکان
خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.2940/ م الف
رحمانی- مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی اصفهان
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علم و صنعت

 G mail هم��ان طوری که می دانید س��رویس
در مرحله بتا اس��ت و تقریبًا زم��ان زیادی از ارائه 
آن توس��ط شرکت س��ازنده اش گوگل، نمی گذرد. 
اما در همین مدت کوتاه توانس��ته است محبوبیت 
فراوان��ی را در بی��ن کارب��ران به دس��ت آورد. از 
جمله ای��ن امتیازات می توان به کاربر پس��ند بودن 

)ک��ه اصطالحًا ب��ه آن User Friendly نیز گفته 
می شود(، سرعت باالی بارگذاری صفحات و ارائه 
فضای نسبتًا زیاد )نزدیک 7 گیگابایت( اشاره کرد. 
نکته دیگر این است که G mail در صفحات خود 
از قرار دادن فایل های گرافیکی س��نگین خودداری 
کرده که این کار کمک ش��ایانی به س��اده نمودن و 

س��رعت بخش��یدن به عملیات آن کرده است. در 
ایران به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت برای اکثر 
کارب��ران، چک کردن ایمیل از طریق وب س��ایت 
بس��یاری از وقت ها، کاری وقت گیر و طاقت فرسا 
است. امروزه گوگل تنها شرکتی است که سرویس 
POP3 را ب��ه ص��ورت کام��اًل رای��گان در اختیار 
 Yahoo ،کاربران خود قرار داده است، قبل از این
نیز POP3 را برای کارب��ران خود ارائه کرده بود، 

اما نه در سرویس رایگان خود.
البته ترفندها و نرم افزارهایی برای چک کردن 
از طریق س��رویس معمولی تحت وب وجود دارد 
که معموالً در بسیاری از مواقع وقت گیر هستند. در 
 POP3 این مقاله تصمیم بر آن گرفتیم تا سرویس
G mail و ش��یوه چک کردن آن توس��ط نرم افزار 
Outlook Express را توضی��ح دهیم. با وجود 
این س��رویس، شما س��رعت زیادی برای ارسال و 
همچنی��ن دریاف��ت نامه ه��ا از G mail خود را 

خواهید داشت. 
البت��ه نرم افزارهای مدیری��ت ایمیل دیگری نیز 
مانن��د Eudora،Mozilla Thunderbird هم 
 Microsoft وج��ود دارند ک��ه تفاوت زیادی ب��ا
نظ��ر  از   Outlook Express ی��ا   Outlook

 Outlook تنظیم��ات ندارن��د. اما از آنجایی ک��ه
Express در هن��گام نص��ب وین��دوز، ب��ه طور 
خ��ودکار، نص��ب می ش��ود و اکثر کارب��ران به آن 
دسترس��ی دارند و با محیط آن آشنا هستند، ترجیح 
 G دادیم که از این نرم افزار برای گرفتن ایمیل های

mail استفاده کنیم.
POP3 تنظیم دريافت ايمیل

الزم نیس��ت متذکر ش��ویم که ش��ما باید یک 
Account از G mail داشته باشید!!

استفاده از POP3 بسیار راحت است و شما با 
کمی دقت و انجام دادن چند کار کوتاه می توانید به 

سادگی از این سرویس استفاده کنید.
G mail تنظیم در

 G در  Account خ��ود  ب��ه  از ورود  بع��د 
mail در صفح��ه اصلی باالی س��مت راس��ت بر 
روی Settings کلیک کنید، تا مطابق ش��کل یک 
پنج��ره Mail Settings نمایش داده ش��ود و از 
آنجا سربرگ Forwarding and POP انتخاب 
کنی��د. در قس��متDownload POP3 گزین��ه 
تی��ک زده و  Enable POP for all mail را 
از پایی��ن صفحه گزینه Save changes را کلیک 

کنید.

برنامه ه��ای مخ��رب در ش��بکه های بی س��یم 
عمومی و سرویس های اینترنتی ارزان قیمت یافت 
می شوند، که علت آن هم تمایل روزافزون دارندگان 
تلفن های همراه به استفاده از اینترنت است. با رشد 
بدافزاره��ا در س��ال 2009، میلیون ه��ا تلفن همراه 
هوشمند به طور روزانه در معرض تهدیدات امنیتی 
مختل��ف قرار دارند. به گزارش ایلنا، کسپرس��کی، 
شرکت پیشرو در ارائه راه حل های امنیت اطالعات 
در کنفران��س تلفن ه��ای همراه که در بارس��لونای 
اس��پانیا برگزار ش��د، اعالم کرد: خسارات فراوانی 
در اثر فعالیت های بدافزارها به دارندگان تلفن های 

همراه وارد می شود. نخستین تروجانی که از طریق 
SMS ارتب��اط راه دور مهاج��م که ب��ا تلفن  همراه 
برقرار می ش��ود، طلیعه ورود چنی��ن بدافزارهایی 
ب��ه تلفن ه��ای همراه هوش��مند ب��ود. الکس��اندر 
گوستف، سرپرست تیم تحقیق و تحلیل آزمایشگاه 
کسپرس��کی و یک��ی از متخصص��ان بدافزاره��ای 
موبایل معتقد اس��ت: این قبیل تروجان ها با ارسال 
SMS ب��ه س��رورهای راه دور می توانند اطالعاتی 
را تبادل کنند. حال اگر ش��ما تنها پیش ش��ماره را 
مسدود کنید، درست است که برنامه از کار می افتد 
اما با تغییر پیش ش��ماره در سرور، بدافزار می تواند 

مجدداً فعالیت خود را از سر بگیرد. وی می افزاید: 
این قبیل برنامه های مخرب در ش��بکه های بی سیم 
عموم��ی و س��رویس های اینترنت��ی ارزان قیم��ت 
یافت می ش��وند، که علت آن هم تمایل روزافزون 
دارن��دگان تلفن های همراه به اس��تفاده از اینترنت 
است. بنابر یافته های گوستف، ممکن است بدافزار 
قباًل روی تلفن نصب شده باشد و از طریق دریافت 
یک SMS فعال و به س��رور راه دور مرتبط شود. 
از آنجایی که گوناگونی هایی در سیس��تم عامل های 
موبایل ه��ا وج��ود دارد، حمالت��ی ک��ه روی آنها 
سازماندهی می شود، شباهت کمی به حمالت روی 
سیستم عامل پی س��ی ها دارد. البته به همین لحاظ 
هم پیش بینی اینکه نویسندگان ویروس ها به کدام 

س��کوی کاری موبایلی روی خواهند آورد، چندان 
ساده نیست. آزمایشگاه کسپرسکی با رجوع به سال 
2009 اشاره می کند که نخستین بدافزار مربوط به 
گوش��ی های آی فون با نام Ike در این سال نوشته 
ش��د و در همین زمان هم اولین جاس��وس افزاری 
ک��ه تلفن ه��ای آندروی��د را هدف ق��رار می داد، 
نوشته ش��د. ضمن آنکه نخستین بدافزار مربوط به 
تلفن های همراه مبتنی بر س��یمبیان هم در این سال 
شناسایی شد. بررس��ی های گوستف نشان می دهد 
که 39 خان��واده از بدافزارها و 257 گونه جدید از 
بدافزارها در س��ال 2009 شناسایی شده اند، که در 
مقایس��ه با 30 خانواده و 143 گونه در سال 2008 

رشد را نشان می دهد.

ماوس ژله ای
شرکت الجیتک که تولید کننده تجهیزات جانبی 
حرفه ای اس��ت، با این موس که با ن��ام Jelfin به 
CES آورده، نش��ان داد ک��ه توپ ه��ای گ��رد هم 

می توانند موس شوند.
این توپ ژل��ه ای برخالف ماوس های موجود 
در ب��ازار، دارای هی��چ قوس و انحنای��ی برای قرار 
گرفتن در دس��ت نیس��ت. برعکس کمی تپل است 
و به نظر می رس��د که اضافه وزن داشته باشد. حس 
متفاوتی که در زمان اس��تفاده از این ماوس به ش��ما 
دس��ت می دهد، در زمان کلیک کردن اس��ت. تک 
کلیک، احساس��ی مانند فش��ردن یک دکمه ژله ای 
اس��ت و اگر دکمه ژله ای را محکم تر فشار دهیم، 
دوب��ار کلیک کرده ای��م. این ماوس آنقدر ش��یطان 

اس��ت که طراحان از ساخت آن به صورت بی سیم 
منصرف شده و ترجیح داده اند آن را به نزدیکترین 
پورت USB گرفتار کنند. مشخص نیست الجیتک 
چه زمانی قصد عرضه این ماوس را دارد، اما قیمت 

احتمالی آن 35 دالر اعالم شده است.
کنترل حرکت ماوس از طريق تنفس:

ش��رکت Zyxio با در دس��ت داشتن فن آوری 
جدیدی به ن��ام sensawaft روش جدیدی برای 
حرکت م��کان نما بر روی کامپیوتر پیش��نهاد کرده 

است.
با کمک فناوری جدید، این امکان وجود دارد که 
مسیر حرکت مکان نما را از طریق مسیر تنفس دم و 
بازدم کنترل کرد. شاید این کار به نظر ساده بیاید اما 
در عمل برای یاد گرفتن به کمی تمرین نیاز دارد. در 

این روش در واقع با فوت کردن به چپ و راس��ت 
ماوس را کنترل یا کلیک می کنید! 
ماوسی که با پا کار می کند

علیرغم پیش��رفت نمایشگرهای لمسی، آیا تا به 
حال فکر کرده اید کس��انی که نمی توانند از دس��تان 
خود اس��تفاده کنند،  چه طور بای��د از این فناوری ها 
بهره مند ش��وند؟ ماوس پایی می تواند این مشکل را 
برطرف کن��د. با روی آوردن دنیا به نمایش��گرهای 
لمس��ی،  ماوس های کوچولو کم کم دارند فراموش 
می ش��وند. اما به ای��ن ترتیب، تکلیف کس��انی که 
می خواهند از این فناوری های روز استفاده کنند،  اما 
حتی توان استفاده از دستانشان را ندارند چه می شود. 
ش��اید اولین چیزی که به ذهن برس��د این باشد که 
آن را در فاصل��ه ای به بلندی پاهایش��ان قرار بدهند 
تا بتوانند از پاها برای لمس صفحه استفاده کنند، اما 
در این ص��ورت هم باید از یک دوربین برای دیدن 

صفحه در آن فاصله استفاده کنند، اما برای این دسته 
از کاربران پیش��نهاد بهتری هم وج��ود دارد، ماوس 
پایی. به گزارش وایرد، ماوس  جدید پایی یک ابزار 
کنترل رایانه است که توسط انگشتان پا کار می کند.

 ای��ن م��اوس پایی در واق��ع ای��ده طراحی به 
نام »لویی یی« بوده و به ش��کل قس��مت انگش��تی 
سندل های انگشتی ساخته شده است. کاربر می تواند 
ماوس پایی را بین انگشت شست پا و انگشت دوم 
قرار بدهد و با حرکت دادن ماوس پایی روی زمین، 
نش��انگر م��اوس را جا به جا کند، بدی��ن ترتیب این 

انگشتان پا هستند که کلیک می کنند. 
احتماالً فکر می کنید کنترل نشانگر و کلیک کردن 
در یک جای دقیق با پا خیلی دش��وار است. اما باید 
بگویم که اش��تباه می کنید. انگشتان پا هم می توانند 
خیلی فرز باش��ند،  مخصوصاً اگر کسی برای کار با 

آنها تمرین کرده باشد.

G mail خود را آفالين چک كنيد!

 https ب��ا http مهمتری��ن تف��اوت میان
امنیت و حفظ اطالعات مربوط به شماست.

 Hyper Text مخف��ف ش��ده HTTP 
Transport Protocol اس��ت ک��ه به زبان 
ساده یک پروتکل )یک زبان( جهت رد و بدل 

اطالعات میان سرور و کاربر است.
لغت S اس��ت که تفاوت میان HTTP و 
HTTPS را ایج��اد می کن��د. لغت S مخفف 

کلمه Secure به معنی امن است.
در موق��ع ورود به وب س��ایت ها، به طور 

معمول عبارت //:http در جلوی آدرس س��ایت ظاهر می ش��ود. این بدین معناست که شما در حال 
بررسی سایت با استفاده از زبان معمول غیر امن هستید.

به زبان دیگر یعنی ممکن اس��ت ش��خص سومی )در اینجا شخص هر چیزی معنی می دهد، مانند 
برنامه کامپیوتری – هکر-...( در حال ثبت اطالعات ارس��ال رد و بدل ش��ده شما با وب سایتی که در 

آن حضور دارید، باشد.
در صورت پر کردن فرمی در وب سایت، شخصی ممکن است به اطالعات وارد شده بوسیله شما 
دسترس��ی پیدا کند. به این دلیل اس��ت که هرگز نباید اطالعات کارت های اعتباری اینترنتی خود را از 

پروتکل //:http در سایت وارد کنید.
اما در صورت شروع شدن نام وب سایت با //:https، این بدین معناست که کامپیوتر شما در حال 

رد و بدل کردن اطالعات سایت با زبانی است که شخص دیگری قادر به استفاده از آن نیست.
چند نکته قابل تأمل:

1- در //:https اطالعات ابتدا به کد تبدیل ش��ده و به س��رور ارس��ال می شود. سپس این کد در 
سرور رمزگشایی شده و به زبان قابل فهم بر می گردد. این کار مقداری زمان بر بوده و بنابراین سرعت 

//:https از سرعت //:http کمتر است.
2- تعدادی از شرکت های امنیتی مانند Verisign و Goddady این سرویس را ارائه می دهند، 

که جهت تبدیل اطالعات سروری که شما به آن متصل شده اید به این سرورها مراجعه می کند.
3- بعد از وارد ش��دن با پروتکل //:https، اطالعاتی در رابطه با امنیت اعمال ش��ده در سایت و 

گروه ارائه دهنده این امنیت نمایش داده می شود. 
ای��ن اطالعات معموالً )در اکثر مرورگرها( به صورت قفلی در پایین صفحه موجود بوده و بعد از 

کلیک بر روی آن این اطالعات را مشاهده خواهید کرد.
4- در هنگام ورود به این سایت ها حتمًا به اطالعات امنیتی توجه کنید. ممکن است امنیت در کار 

نبوده و همه اینها با برنامه نویسی ساده ای برای شما نمایش داده شود.
5- جهت داشتن //:https هزینه ای ماهانه باید پرداخت کرد که براساس سرعت آن )128kb  یا 
265kb  یا...( متفاوت اس��ت. هر چه سرعت بیشتر باشد، صاحب سرور باید هزینه بیشتری پرداخت 

کند.
6- پروت��کل //:https معموالً برای بانک ها، ایجاد حس��اب کاربری و ورودکاربری به پورتال ها، 
س��رویس دهنده ها، پیغام الکترونیکی...، خرید اینترنتی و فروش��گاه های اینترنتی، ورود به صفحات با 

اطالعات سری و مهم استفاده می شود.
7- سود اصلی HTTPS جلوگیری از Sniff کردن اطالعات است. یعنی برای مقابله با دزدهای 

اطالعاتی که در مسیر قرار می گیرند. 
به طور مثال شما هر اطالعاتی را که در حالت عادی از HTTP انتقال بدهید، یک سازمان واسطه 

قادر است چه با مجوز و یا بدون مجوز از اطالعات استفاده کند.
8- سرور میزبان باید یک Public Key ثبت کند که هزینه ای هم نخواهد داشت. اما اثبات اینکه 

آیا خود میزبان کسی که ادعا می کند است یا نه، هزینه بر است. 
ای��ن کار به وس��یله Verisign و غیره انجام می ش��ود. بدین معنی که با پرداخ��ت هزینه به این 
س��رویس دهنده، کاربران مطمئن می ش��وند که این سرور همان فرد یا سازمانی است که خواهان وارد 

کردن اطالعات خود هستند.

تفاوت http با https در امنيت اطالعات

اشاره

با sms هم ويروسی می شويد

ماوس هــــای آينــــده
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سالمت

ــی: ذرت که به  ــاه شناس ــات گی کلی
فارس��ی بالل نیز نامیده می ش��ود، گیاهی 
اس��ت یکس��اله و دارای یک پایه ساقه ای 
راس��ت ک��ه ارتفاع آن تا 4 متر می رس��د. 
ذرت گیاه بومی امریکای مرکزی و مکزیک 
است و از آنجا به نقاط دیگر دنیا راه یافته 
است. برگهای ذرت متناوب و دراز است. 
گله��ای ن��ر ذرت  به صورت خوش��ه ای 
بوده که مرکب از س��نبل های قرمز روشن 
است. گلهای ماده آن از 2 تا 4 گل تشکیل 
ش��ده در کنار برگ ه��ای ذرت قرار دارد. 
غش��ایی که روی بالل را می پوشاند سبز 
رنگ و مانند برگ اس��ت. دانه های کروی 
شکل ذرت در اطراف محور مرکزی بالل 
ق��رار گرفته اند. این دانه ها به رنگ زرد یا 

قهوه ای است.
ــیمیايی: رنگ زرد ذرت  ترکیبات ش
مربوط به موادی به ن��ام زئین)Zeine( و 
زیازانتی��ن )Zeaxanthine ( اس��ت. در 
100 گ��رم دانه ذرت خام مواد زیر موجود 
اس��ت: انرژی، آب، پروتئین، چربی، مواد 
نشاسته ای، کلسیم، سدیم، پتاسیم، فسفر، 
آه��ن، ویتامین آ، ویتامی��ن ب 1، ویتامین 
ب 2، ویتامین ب 3 و ارس��نیک. همچنین 
کاکل ذرت دارای م��واد معدنی مختلف و 
امالح پتاس��یم و کلسیم است. کاکل ذرت 
دارای مقدار زیادی پتاسیم است و به علت 
وجود این م��اده معدنی، کاکل ذرت ادرار 

آور است. 
خواص داروئی:

ذرت دارای ارزش غذای��ی فراوان��ی 
اس��ت اما ب��ه علت نداش��تن گلوتن )ماده 
چس��ب گندم( قابلیت تهیه ن��ان را ندارد. 
بنابراین برای تهیه ن��ان ذرت باید آن را با 
سایر غالت مخلوط کرد. ذرت از نظر طب 

قدیم ایران سرد و خشک است.
1- پم��اد ذرت خش��ک کنن��ده زخم ه��ا 

است.
2- ذرت غ��ذای خوب��ی برای پیش��گیری 

سرطان است.
3- استفاده مداوم از ذرت از کرم خوردگی 

دندان جلوگیری می کند.
4- روغن ذرت کلس��ترول خون را پایین 

می آورد.
5- روغ��ن ذرت ب��رای درم��ان اگزم��ا و 

بیماریهای پوستی مفید است.
ــی کاکل ذرت: کاکل  ــواص درمان خ

ذرت را قبل از رس��یدن کام��ل میوه یعنی 
قبل از پژمرده شدن می چینند و به سرعت 

خشک می کنند. 
کاکل ذرت بعد از خش��ک شدن رنگ 
قهوه ای پیدا می کند. برای درس��ت کردن 
دم ک��رده کاکل ذرت،  مقدار 30 گرم از آن 
را در یک لیتر آب جوش ریخته و به مدت 

پنج دقیقه دم می کنند.
1- دم کرده کاکل ذرت ادرار آور اس��ت و 

آرام کننده دستگاه ادراری است.
2- درد و ناراحتی های دستگاه ادراری را 

تسکین می دهد.
3- س��نگ مثانه،  التهاب،  ورم مثانه و درد 

مثانه را از بین می برد.
4- کاکل ذرت به طور کلی دستگاه ادراری 

را تمیز می کند.
به غیر از کاکل ذرت از برگ و ریش��ه 
و س��اقه بالل نیز اس��تفاده طب��ی به عمل 

می آید.
1- جوش��انده ساقه وسط بالل، خونریزی 

بینی را بند می آورد.
2- ب��رای دفع س��نگ مثانه از جوش��انده 

برگهای بالل استفاده کنید.
3- جوش��انده ریش��ه ذرت برای سوزش 

مجاری ادراری مفید است.
4- جوشانده وسط بالل درد شکم و معده 

را از بین می برد.
5- در قدی��م ب��رای معالج��ه س��وزاك از 

جوشانده ساقه بالل استفاده می کردند.
مضرات: مضرات خاصی برای آن بیان 

نشده است.

ــیم: این ماده معدنی که در رشد،  کلس
سالمت و استحکام اس��تخوان  و دندان ها 
مؤثر اس��ت؛ چنانچه ب��ه صورت قرص یا 
آمپ��ول به مق��دار زیاد و مک��رر و بیش از 
نیاز بدن اس��تفاده شود، عوارض زیر را به 

دنبال دارد:
رس��وب در بافت ه��ای ن��رم، ایج��اد 
س��نگ های مجاری ادراری، اختالالتی در 
چشم، ناشنوایی به علت رسوب در گوش، 
یبوس��ت، اختالل در جذب آهن، روی و 
منگن��ز و باعث کمبود ای��ن امالح در بدن 

می  شود.
فسفر: این ماده معدنی همراه با کلسیم 
در رشد و استحکام اس��تخوان و دندان ها 
نقش مهمی دارد. بهترین منبع غذایی فسفر 
و کلس��یم، لبنیات شامل شیر، ماست، پنیر، 
کش��ک و بستنی اس��ت. عوارض مصرف 

زیاد فسفر عبارتند از:
کاهش تراکم استخوان، کاهش تودهی 
اختالل  استخوان ها،  استخوانی، شکستگی 

در رشد
آهن: این عنصر در بدن انس��ان نقش 
مه��م و حیات��ی به عه��ده دارد و در خون 
 س��ازی مؤثر اس��ت. همچنی��ن در تنفس 
س��لولی نق��ش مهمی ب��ه عه��ده دارد و 
موجب افزایش قدرت ایمنی بدن می  شود 
و در ق��درت یادگی��ری ب��ه خصوص در 
کودکان مؤثر اس��ت. این ماده  معدنی مهم 
و حیات��ی در موادی از قبی��ل جگر، دل و 
قلوه، گوش��ت قرمز، مرغ و ماهی به مقدار 
کاف��ی وجود دارد. عالوه ب��ر آن در منابع 
گیاهی مانند س��بزی  ها، مغزها و حبوبات 
موجود اس��ت.الزم به ذکر است که منابع 
گیاهی آهن جذب خوبی ندارند، ولی آهن 
موجود در مناب��ع حیوانی به خوبی جذب 
شده و در بدن مورد استفاده قرار می گیرد. 
برخی افراد برای حفظ س��المت و افزایش 
مقاومت در برابر بیماری ها خودس��رانه از 
منابع دارویی آهن از قبیل قرص، ش��ربت 
یا آمپول استفاده می  کنند. چنانچه این کار 
بدون توصیه پزش��ک صورت گیرد نه تنها 
مفید نیس��ت، بلکه می تواند به س��المت 
انس��ان لطمات ج��دی وارد کن��د و حتی 
ممکن اس��ت موجب عوارض��ی از قبیل: 
تجم��ع غیرطبیعی آهن در کب��د، تخریب 
شریان ها، عوارض قلبی- عروقی، تخریب 
بافت ه��ا و عوارض ناگوار دیگری در بدن 

شود.
روی: این ماده  معدنی که ممکن است 
برای برخی افراد ناشناخته باشد، در سالمت 
انسان اثرات مهمی به عهده دارد. روی در 
رش��د، بلوغ جنسی، س��المت پوست، مو 
و ناخ��ن مؤثر اس��ت. مناب��ع غذایی روی 
عبارتند از: پروتئین های حیوانی مانند انواع 
گوش��ت س��فید و قرمز، تخم  مرغ، لبنیات 
و مناب��ع گیاهی روی عبارتند از: حبوبات، 
مغزها، غالت. منابع حیوانی روی نسبت به 
منابع گیاهی جذب بهتری دارند. این ماده  
معدنی مفید چنانچه به مقدار زیاد و مکرر 
به ص��ورت منابع دارویی مصرف ش��ود، 
باعث ب��روز اختالالت��ی از قبیل تحریک 
دس��تگاه گوارش و اس��تفراغ می شود. در 
افراد مبتال به اخت��الالت کلیوی که دیالیز 
می شوند، آلودگی مایعات دیالیز با این فلز 
می  تواند موجب مسمومیت و عوارضی از 

قبیل ک��م  خونی، تب، اختالالت سیس��تم 
عصبی ش��ود. مصرف مناب��ع دارویی مواد 
مغ��ذی، به ج��ز در موارد ض��روری و با 
توصیه  پزش��ک یا رژیم  ش��ناس، در سایر 
موارد به  هیچ وجه توصیه نمی  ش��ود؛ زیرا 
مناب��ع دارویی مواد مغذی، دارای عوارض 
جانبی هس��تند و چنانچه بی  رویه مصرف 
شوند، باعث ایجاد اختالالت ناگوار و گاه 

جبران ناپذیری در انسان می  شوند.
يد: ید از امالحی اس��ت که در حفظ 
س��المت انسان نقش بسیار مهمی به عهده  
دارد و کمب��ود آن عارض��ه ای به نام گواتر 
آندمیک ایج��اد می  کند. ید در س��وخت 
و س��از مواد انرژی زای ب��دن نقش دارد. 
همچنین در رش��د، پروتئین  سازی، تولید 
مثل و تکامل سیس��تم عصبی نقش مهمی 
به عه��ده  دارد. کمبود ید در دوران جنینی 
به علت تغذیه نامناسب و کمبود شدید آن 
در برنامه غذای��ی مادران ب��اردار، موجب 
ب��روز اختالل در رش��د جس��می و ذهنی 
کودك می ش��ود که می  تواند تا آخر عمر 
گریبان  گیر ش��خص باش��د. ی��د در خاك 
مزروعی وج��ود دارد و از این طریق وارد 
محصوالت گیاهی می  ش��ود و انس��ان با 
مصرف مواد گیاهی نیاز خود را به این ماده  
معدنی تأمین می  کند. همچنین با مصرف 
لبنی��ات )به علت مص��رف گیاهان حاوی 
ید توس��ط دام(، به بدن انس��ان می رسد. 
ماهی و محصوالت دریایی از منابع بسیار 
غنی ید هس��تند. ید در مناطق کوهس��تانی 
ب��ه مقدار کافی در خ��اك مزروعی وجود 
ن��دارد؛ در نتیج��ه محص��والت گیاهی و 
لبنی��ات، حاوی مقدار کافی ید نیس��تند و 
س��اکنین این مناطق در معرض کمبود ید 
و عارضه  ناش��ی از آن یعن��ی »گواتر« قرار 
می گیرن��د که باید از نمک ید دار یا تزریق 
آمپول های روغنی حاوی ید استفاده کنند. 
مصرف بی رویه  منابع دارویی ید می  تواند 
زیان های جدی برای انس��ان ب��ه بار آورد 
ب��رای مثال باع��ث بروز گواتر در انس��ان 
می ش��ود. بنابراین درمان گواتر ناش��ی از 
کمبود ید )هیپوتیروئیدیسم( و نیز پرکاری 
غده تیروئید )هیپرتیروئیدیس��م( باید حتمًا 
تحت نظر پزش��ک متخص��ص غدد انجام 

شود.
ــور: این م��اده  معدنی ک��ه منابع  فلوئ
محص��والت  و  ماه��ی  آب،  آن  اصل��ی 
دریایی و چای اس��ت، در حفظ س��المت 
و پیشگیری از پوسیدگی دندان ها و پوکی 
اس��تخوان نقش مهمی به عهده دارد. زیاد ه  
روی در مصرف فلوئور به صورت دارویی 

می  تواند عارضه  »فلوئوروزیس« یا »تغییر 
رنگ دندان و قهوه ای شدن آن« و یا »خال 
خ��ال و خط  دار ش��دن دندان ها« را ایجاد 
کند. بنابراین مصرف این ماده  معدنی باید 
حتمًا تحت نظر پزش��ک و در حد اعتدال 

انجام شود.
منگنز: منگنز از امالحی اس��ت که در 
ساختمان بس��یاری از آنزیم ها وجود دارد 
و وظایف مهمی از قبیل رش��د، تولید مثل، 
شرکت در سوخت و  ساز کربوهیدرات ها 
و چربی ها، تشکیل بافت همبند و اسکلت 
بدن انسان را به  عهده دارد. این ماده  معدنی 
در غالت س��بوس  دار، حبوب��ات، مغزها و 
چ��ای به مقدار قابل توجه و در س��بزی ها 
و میوه ه��ا به مقدار متوس��ط وج��ود دارد. 
مسمومیت ناشی از استفاده  بی رویه و زیاد 
از ح��د منابع تزریقی ی��ا دارویی این ماده  
معدنی می  تواند موجب بروز عوارضی از 
قبیل سردرد، گیجی و اختالل در عملکرد 

کبد شود.
سلنیوم: این ماده  معدنی در ساختمان 
آنزیم ه��ا وج��ود دارد و از ای��ن طریق در 
سالمت انس��ان تأثیر مهمی به عهده  دارد. 
همچنی��ن س��لنیوم اثرات آنتی  اکس��یدانی 
داش��ته و نقش آن در پیشگیری از سرطان 
ش��ناخته ش��ده اس��ت. این ماده  مغذی در 
منابعی مانن��د ماهی و محصوالت دریایی، 
جگر، کلیه، گوش��ت و م��رغ وجود دارد. 
مقدار س��لنیوم موج��ود در غالت با میزان 
س��لنیوم موج��ود در خ��اك مزروعی در 
ارتباط اس��ت. مصرف مکرر و زیاد از حد 
مناب��ع دارویی این عنصر می  تواند موجب 
اختالالت گوارش��ی و عصب��ی، عوارض 

پوستی و ناخن و پوسیدگی دندان شود.
ــه  گیری: با توجه ب��ه مطالب باال  نتیج
می  ت��وان این گونه نتیجه  گیری کرد که برای 
برخورداری از س��المت، شادابی، طول عمر 
و مقاومت در براب��ر بیماری ها، برخورداری 
از برنام��ه غذایی کافی، متعادل و متنوع الزم 
و ضروری است و برای تأمین نیازمندی های 
تغذیه ای خود، از مناب��ع غذایی ویتامین ها، 
امالح و س��ایر مواد مغذی به مقدار کافی و 

مناسب استفاده کنید. 
مص��رف منابع دارویی م��واد مغذی، به 
ج��ز در موارد ضروری و با توصیه  پزش��ک 
یا رژیم  ش��ناس، در سایر موارد به  هیچ وجه 
توصیه نمی  ش��ود؛ زیرا مناب��ع دارویی مواد 
مغ��ذی، دارای ع��وارض جانبی هس��تند و 
چنانچه بی  رویه مصرف شوند، باعث ایجاد 
اختالالت ناگوار و گاه جب��ران ناپذیری در 

انسان می  شوند. 

ذرت
Zea mays نام علمی

تأثیر بابونه به عنوان یک ابزار مقابله با 
اس��ترس و کاهش دهنده تنش ها از سال ها 
پیش شناخته شده است. اما اینبار محققان 
تالش کرده اند که حقیقت پشت این تأثیر 
شگفت انگیز و توصیه مادر بزرگهایمان را 

کشف کنند. 
در ی��ک ارزیابی علمی با حضور هزار 
عضو هیأت علمی،  محققان اولین آزمایش 
کنترل شده را روی تأثیر بابونه برای درمان 
اختالل اضطراب عمومی یا GAD انجام 

دادند. 
این مطالعه در مجله »سایکوفارماکولوژی 
بالینی« منتشر ش��ده است و نشان می دهد 
که درمان با عصاره بابونه برای کاهش این 

نوع اضطراب در س��طح متوسط تا خفیف 
مؤثر و مفید است. 

در ای��ن تحقیق، بیم��اران مبتال به نوع 
متوسط تا خفیف اضطراب عمومی تحت 
آزمایش قرار گرفتند. ب��ه این افراد در دو 

گروه مختلف بابونه و شبه دارو دادند. 
بررسی ها نشان داد: گروهی که بابونه 
مص��رف کرده بودن��د، ش��اهد تغییر قابل 
توجه��ی در ش��دت ای��ن ن��وع اضطراب 

بودند. 
این محقق��ان نتیجه گی��ری کردند که 
بابون��ه خاصیت ض��د اضطراب��ی در این 
بیماران دارد و برای افرادی که طب سنتی 

را ترجیح می دهند، گزینه مناسبی است.

دانشمندان چربی ای را کشف کرده اند 
که با بروز بیماری سل ارتباط دارد. در یک 
پیشرفت مهم که احتماالً راه را برای کشف 
روش��های جدید جهت درمان بیماری سل 
هموار خواهد کرد، دانشمندان یک »سرنخ 
چربی« را شناسایی کرده اند که در پیشرفت 

این بیماری تأثیر دارد. 
می ش��وند  موجب  ک��ه  فاکتورهای��ی 
بیماری خطرناك سل به یک عفونت فعال 
تبدیل شود از مدتها پیش برای دانشمندان 

ناشناخته و مورد سؤال بوده اند. 
هم اکنون گروهی از محققان دانشگاه 
کورنل در امریکا دریافته اند که باکتری های 
مولد بیماری س��ل س��بب فعال شدن یک 
متابولیس��م چربی در بدن میزبان می شوند 

که باعث پیشرفت بیماری می شود. 
ای��ن تحقیق نش��ان می ده��د: باکتری 
»مایکوباکتریوم توبرکولوس��یس« موس��وم 
به باکتری س��ل قادر اس��ت ماکروفاژها را 

تحریک کند. 
ماکروفاژها سلولهای ایمنی هستند که 

باکتری آنها را آلوده می کند. 
در اثر این تحریک ماکروفاژ ها قطرات 
چربی را جم��ع آوری ک��رده و آنها را به 

سلولهای کف مانند تبدیل می کنند. 
این انتقاالت س��لولی می تواند س��بب 
دوباره فعال ش��دن عفونت س��ل از حالت 

غیرفعال و خفه شود. 
ب��ه دنب��ال عفون��ت اولی��ه حاصل از 
میکروب س��ل، س��لولهای ایمنی آلوده در 
ب��دن می توان��د در ریه ها ب��ا همدیگر در 
یک توده س��لولی تجمع کنند که توس��ط 
یک دس��ته رش��ته ای احاطه می شوند. این 
توده شامل ساختاری موسوم به »توبرکل« 

است. 
به لح��اظ فیزیکی، از تخریب ش��دن 
باکتری ه��ا توس��ط س��لولهای ایمنی بدن 

میزبان محافظت می کند. 

ای��ن ش��رایط ب��ه توده های آل��وده به 
باکتری س��ل امکان می ده��د که در درون 
بدن میزبان در طول دوره کمون یا نهفتگی 
تا چندین س��ال باقی بمانند در حالیکه در 
تمام این مدت هیچ عالئمی از بیماری در 

فرد ظاهر نمی شود. 
به گفته دانشمندان این عفونت دستگاه 
تنفس��ی فقط در درصد کمی از افراد آلوده 
به باکتری س��ل دوباره فعال می شود که در 
اثر پیش��رفت، بافت های ری��ه را تخریب 

می کند. 
در حال حاضر اطالعات بسیار اندکی 
درباره دالیل دقیق فعال ش��دن مجدد این 
باکتری در بدن انس��ان در اختیار محققان 
اس��ت و نقش های وابس��ته میزبان و این 
میکروب بیماری زا در حد کمی مشخص 
بنابراین یافته جدی��د، می تواند  ش��ده اند. 
سرنخ مفیدی برای کسب اطالعات بیشتر 

در مورد عملکرد این باکتری باشد.

بابونه براي مقابله با استرس مفيد است

کشف سرنخ جديدي که با پيشرفت بيماري سل در ارتباط است

عوارض مصرف زياد مکمل امالح نسخه گیاهی

محققان اروپای��ی می گویند داروهای 
کنترل فش��ار خون می تواند در پیشگیری 

از گسترش سرطان سینه مفید باشد. 
به گ��زارش س��المت نی��وز، گروهی 
از محقق��ان آلمان��ی و بریتانیای��ی در یک 
کنفرانس در اس��پانیا اعالم کردند، مبتالیان 
به سرطان سینه که برای کنترل فشار خون 
خ��ود از داروه��ای موس��وم به بت��ا بالکر 
اس��تفاده می کنند از س��ایر مبتالیان به این 

بیماری بیشتر عمر می کنند.

 به گفته محققان امکان دارد، این دسته 
از داروها مانع فعالیت هورمون هایی شود 
که در گس��ترش سلول های س��رطانی به 

سایر قسمت های بدن مؤثر هستند. 
نتیجه تحقیقات دانشگاه های ناتینگهام 
در بریتانی��ا و ویت��ن در آلمان در کنفرانس 
اروپایی س��رطان سینه در ش��هر بارسلونا 

ارائه شد. 
این محقق��ان می گویند ب��رای قطعی 
ش��دن به کارگیری بتا بالکره��ا در درمان 
مبتالیان به س��رطان س��ینه ب��ه تحقیقات 

بیشتری نیاز است. 
پزش����کان می گوین���د گس���ترش 
س��لول های سرطانی از سینه به سایر نقاط 

بدن ام��کان درمان را س��خت تر می کند. 
مکانیسم گس��ترش سلول های سرطانی از 
عضو درگیر به س��ایر نقاط بدن، متاس��تاز، 

هنوز کاماًل مشخص نشده است. 
تحقیقات پیش��ین نش��ان داده بود که 
هورمون ه��ای مرب��وط ب��ه اس��ترس در 
گسترش سلول های سرطانی و تسریع در 

تکثیر و رشد آنها نقش دارد. 
محقق��ان دانش��گاه های ناتینگه��ام و 
ویت��ن در تحقیق��ات خود نش��ان داده اند 
ک��ه داروه��ای بتا بالک��ر ب��ا گیرنده های 
مخصوص هورمون های استرس بر روی 
سطح سلول های سرطان سینه پیوند برقرار 
می کنند و مان��ع از پیوند این هورمون ها 
با س��لول های س��رطانی می ش��وند. این 
محقق��ان در مطالعات خ��ود بر 466 بیمار 

مبتال به سرطان سینه تحقیق کردند. 
اعضای گروه نخس��ت این بیماران به 
فش��ار خون باال مبتال بودند و از داروهای 

بتا بالکر استفاده می کردند. 
گروه دوم از بیماران مبتال به فشارخون 
تشکیل شده بود ولی این افراد از داروهای 
دیگر اس��تفاده می کردن��د. اعضای گروه 

سوم به فشار خون مبتال نبودند. 
میزان متاس��تاز در چهل و س��ه نفری 
که در گروه نخس��ت قرار داشتند کمتر از 
اعضای دو گروه دیگر بود و احتمال درمان 
و زنده ماندن این افراد 71 درصد بیشتر از 

دیگران گزارش شد. 
دکت��ر دس پو که سرپرس��تی محققان 
دانشگاه ناتینگهام را برعهده داشت، ضمن 
ابراز رضایت از نتیجه تحقیقات خود گفت 
ب��ه انجام مطالعات بیش��تری در این رابطه 
نیاز است. مگ مک آرتور از فعاالن مبارزه 
با سرطان س��ینه در بریتانیا ضمن تأکید به 
نیاز تحقیق بیش��تر، از این تحقیق به عنوان 

یک قدم مهم نام برد.

داروی فشارخون می تواند برای سرطان 
سينه مفيد باشد

اداره سرطان وزارت بهداشت،  رئیس 
چاق��ي و افزای��ش وزن را از عوامل خطر 
س��رطان ها عنوان کرد و با اش��اره به نقش 
تغذی��ه در ب��روز س��رطان ها نس��بت ب��ه 
مصرف مایع��ات داغ و غذاهاي نامطمئن 
هش��دار داد. وی چاق��ي و افزای��ش وزن 
را از دیگر عوامل خطر س��رطان ها عنوان 
کرد و گفت:  اف��راد چاق و داراي افزایش 
وزن در معرض خطر بسیاري از سرطان ها 
از جمل��ه کول��ون، کلی��ه، اندومت��ر رحم، 
 تخمدان، پانکراس و حتي س��رطان معده 
ق��رار دارند. وي تأکید ک��رد: جلوگیري از 
چاقي نه تنها مبارزه با سرطان، بلکه مبارزه 
ب��ا بس��یاري از بیماري ه��اي غیرواگیر از 
جمله بیماري هاي قلبي - عروقي، فش��ار 
خ��ون، بیماري هاي مفصلي و س��کته هاي 
مغ��زي اس��ت.دکتر رمضاني تغذی��ه را از 
دیگ��ر عوامل خطر س��رطان ها عنوان کرد 
و گفت:  تغذیه نیز ارتب��اط زیادي با بروز 
س��رطان ها دارد. ب��ه عنوان مث��ال مصرف 
چاي داغ س��رطان زاس��ت؛ این در حالي 
است که در بس��یاري از استان هاي کشور 
فرهنگ مصرف چاي داغ جا افتاده اس��ت. 
بر این اساس فرهنگسازي در جهت پرهیز 
از مص��رف چاغ داغ ضروري اس��ت. وي 
با بی��ان این که س��رطان هاي مري و معده 
ب��ا مصرف مایعات داغ در ارتباطند، گفت: 
س��رطان مري در جمعیت م��ردان و زنان 
کشور، جزو سرطان هاي شایع است. دکتر 
رمضاني وج��ود نیتریت در مواد غذایي را 

نیز س��رطان زا عنوان ک��رد و گفت: وجود 
نیتریت در آب و همچنین اس��تفاده از آن 
به عنوان ماده نگهدارن��ده در مواد غذایي 
سرطان زاس��ت. برنج دودي و ماهي دودي 
نیز غذاهاي ایمني نیس��تند و ثابت شده که 
با بس��یاري از س��رطان ها ارتباط دارند. به 
گفت��ه وي، بس��یاري از عفونت ه��ا نیز در 
کش��ورهاي مختلف با س��رطان ها مرتبط 
هستند؛ به عنوان مثال هپاتیت B با سرطان 
کبد ارتباط مس��تقیم دارد که خوش��بختانه 
راه مب��ارزه با س��رطان کبد از چند س��ال 
گذش��ته با واکسیناس��یون در کش��ور آغاز 
شده اس��ت. ویروس پاپیلوم انساني نیز با 
س��رطان دهانه رحم ارتباط مس��تقیم دارد 
و در برخ��ي کتاب ها بی��ش از 90 درصد 
عامل سرطان گردنه رحم را همین ویروس 

عنوان مي کنند.

پی��اده  روی در خیابان ها و پیاده  روها 
ب��رای حفظ س��المت، فوق  العاده اس��ت. 
باال رفت��ن از پله  ها نیز همین  طور. مربیان 
ورزش��ی، متخصصان قلب و زن��ان خانه  
دار مدت ه��ا اس��ت راز پله  ها را کش��ف 
کرده  ان��د. بس��یاری از مربی��ان فوتبال از 
بازیکنان  خ��ود می  خواهند که برای حفظ 
تناس��ب اندام  شان از پله  های استادیوم  ها 
باال بروند  و سایر ورزشکاران حرفه  ای نیز 
از پلکان  های درون سالن  های ورزشی به 

همین منظور استفاده می  کنند. 
در روزهای��ی که تس��ت ورزش قلب، 
متداول نشده بود، پزشکان به همراه بیماران 
 ش��ان از پله  ها باال می  رفتن��د تا وضعیت 
قلبی-  ری��وی آنها را ارزیاب��ی کنند. حتی 
ام��روزه متخصصان قلب ب��ه بیماران قلبی 
می  گویند در صورتی که بتوانند یک نفس 
س��ه طبقه را از پله ها ب��اال بروند، توانایی 
آمیزش جنس��ی را دارند و جراحان ممکن 
اس��ت در بیمارانی ک��ه بتوانند 5 تا 6 طبقه 
را از پله ها باال روند، اجازه عمل جراحی 
روی ریه را بدهند. چه چیزی است که باال 

رفتن از پله ها را این  قدر مفید می کند؟ 
پژوهش��گران در کان��ادا برای پاس��خ 
ب��ه ای��ن س��ؤال، 17 داوطلب مرد س��الم 
را ک��ه س��ن  ش��ان ب��ه  ط��ور میانگین 64 
س��ال بود، هنگام پی��اده  روی، بلند کردن 
 وزن��ه ی��ا ب��اال رفت��ن از پله  ه��ا در نظر 

گرفتند. 
باال رفتن از پله  ها بیشتر از همه بدن را 

فع��ال می  کرد، باال رفتن از پله ها دو برابر 
پیاده  روی سریع در سطح هموار بدن را به 
کار می  انداخت، 50 درصد س��خت تر از 
پیاده  روی در س��رباالیی یا بلند کردن وزنه 
ب��ود و اوج فعالیت جس��می  در باال رفتن 
از پله  ها س��ریع   تر از پیاده  روی به دست 

می آمد.
از آن جای��ی ک��ه باال رفت��ن از پله  ها 
توانای��ی بدنی زی��ادی را طل��ب می کند،  
تنه��ا افراد ج��وان با وضعیت قلبی س��الم 
بای��د تالش کنند که پله  های طوالنی را به 

سرعت باال بروند. 
اما برای بقیه باال رفتن از پله  به صورت 
تدریجی و مداوم کافی خواهد بود. ابتدا با 
ب��اال رفتن از 2 یا 3 طبقه پله ش��روع کنید 
و بع��د با بهب��ود توانایی بدنی  ت��ان تعداد 

طبقه  ها را افزایش دهید. 
در ه��ر زمانی ک��ه می  توانید از پله  ها 
باال روید؛ اگر راه درازی تا رسیدن به طبقه 
مورد نظر دارید؛ می  توانید بخشی از راه را 
از پله  ها باال بروید و بعد س��وار آسانسور 
ش��وید. برای حفظ تعادل و ایمنی از نرده 
کن��ار پله ها )ب��ه خصوص هن��گام پایین  
رفت��ن( اس��تفاده کنید و س��عی نکنید بعد 
از خ��وردن غذایی س��نگین و هنگامی که 
 احساس بیماری دارید،  از پله ها باال روید. 
حتی در باال رفتن از پله  ها با س��رعت کم، 
نس��بت به پیاده  روی س��ریع روی س��طح 
غیرش��یب دار، 2 تا 3 برابر بیش��تر کالری 

خواهید سوزاند.

مصرف چاي داغ و برنج دودي ممنوع!

باال رفتن از پله  ها؛ صعود به سمت سالمت

نقطه

مطالعات جدید نش��ان می دهد که 
مصرف زیاد س��بزی ها )ک��ه منابع غنی 
از فیبره��ا، آنتی اکس��یدان ها و منیزیم 
هستند( می توانند خطر پیشرفت بیماری 
دیابت ن��وع 2 را، چیزی در  حدود 30 

درصد کاهش دهند. 
از س��وی دیگر، برطب��ق مطالعه ای 
ک��ه بر روی 64 ه��زار و 191 زن چینی 
میانس��ال انجام ش��د، مش��خص شد که 
افزایش مصرف میوه ها، هیچ اثر مفیدی 

بر روی این بیماری ندارد. 
ای��ن مقال��ه ک��ه توس��ط »راکوئل 
اپیدمیول��وژی  مرک��ز  از  ویل��گاس« 
وندربیلت نوش��ته شده است، اطالعات 
متفاوتی را درباره رابطه مصرف میوه ها 
و س��بزی ها ب��ا بیماری دیاب��ت نوع 2 

جمع آوری می کند. 
در این مطالعه، دیده شد که دریافت 
بیش��تر س��بزیجات غنی از فیب��ر، آنتی 
اکس��یدان ها و منیزیم با نمایه )اندیس( 
گلیس��می پایین، با کاهش خطر بیماری 

دیابت نوع 2 در ارتباط است. 
ای��ن مقاله که با هم��کاری محققین 
انس��تیتو س��رطان ش��انگهای و مرک��ز 
تحقیق��ات و درمان دیابت در ناش��ویل 
ص��ورت گرف��ت، زنانی با گروه س��نی 
بین 70 - 40 سال را مورد ارزیابی قرار 
داد. با اس��تفاده از یک پرسشنامه بسامد 
غذایی مش��خص ش��د میانگی��ن مقدار 
میوه و س��بزی که آنها در طول یک روز 
مص��رف می کردند، ب��ه ترتیب حدود 

239/4 و 236 گرم بود. 
مقدار دریافت مواد غذایی یکبار در 
ابت��دای آزمایش تخمین زده ش��د و بار 
دیگ��ر حدود 4 س��ال و 6 م��اه بعد این 

ارزیابی تکرار شد. 
به منظ��ور مطالعه بهت��ر و دقیق تر، 
سبزیجات به 5 گروه )برگ سبزها، برگ 
زرده��ا، گوجه فرنگی، پی��از و غیره( و 
میوه ها به 3 گروه )مرکبات، هندوانه و 

غیره( دسته بندی شدند. 
مصرف بیشتر س��بزیجات )به طور 
میانگی��ن حدود 428 گ��رم در روز( در 
مقایس��ه با مص��رف کمت��ر آن )به طور 
میانگی��ن در ح��دود 121/5 گ��رم در 
روز( موجب کاهش خطر پیشرفت این 

بیماری در حدود 28 درصد شد. 
در این تحقیق، وزن یک فنجان گل 
کلم پخته حدود 50 گرم و یک س��یب 
متوس��ط حدود 140 گرم در نظر گرفته 

شد. 

از سوی دیگر، ارتباطی بین مصرف 
انواع میوه ها و ی��ا حتی نوع خاصی از 
آنها ب��ا کاهش خطر پیش��رفت بیماری 

دیابت نوع 2 دیده نشد. 
که:  می دهن��د  توضی��ح  محققی��ن 
مکانیس��م چگونگی تأثیر سبزیجات بر 
می��زان جذب قند خ��ون )گلوکز( هنوز 
به طور کامل مش��خص نش��ده است اما 
ممکن اس��ت ای��ن اثر به دلی��ل وجود 
مقادیر باالی آنتی اکس��یدان ها، فیبرها، 
منیزیم و ی��ا نمایه )اندیس( گلیس��می 

پایین در سبزیجات باشد. 
این مقاله، مقاالت قبلی را که ارتباط 
 C و E س��ودمند بین دریاف��ت ویتامین
و بیماری دیابت ن��وع 2 را مطرح کرده 
بودند، تأیید کرد؛ چ��را که ارتباط مفید 
 ،E  ویتامین ،C بین مص��رف ویتامی��ن
کاروتن و فیبر ب��ا بیماری دیابت نوع 2 
گزارش ش��د اما این سودمندی در مورد 

منیزیم واضح و مشخص نبود. 
با توج��ه به این مطال��ب، می توان 
فهمی��د که اثر مفید مصرف س��بزیجات 
بر روی کاهش خطر پیش��رفت بیماری 
دیاب��ت ن��وع 2، فق��ط به دلی��ل وجود 
آنتی اکس��یدان ها، ویتامین ها، منیزیم یا 

فیبرها نیست. 
در سبزیجات، ترکیبات دیگری مانند: 
فیتات ها، لیگنان ها و ایزوفالون ها نیز 
یافت می ش��وند که می توانن��د اثرات 
فزاین��ده و ی��ا همکاری کنن��ده بر روی 
کاهش خطر دیابت نوع 2 داشته باشند. 
البته این مطالعه دارای محدودیت هایی 
نیز بود که مهمترین آنها پرسشنامه بسامد 
غذایی )زی��را ممکن ب��ود در یادآوری 
مقادی��ری که مص��رف می کردند دچار 
اش��تباه ش��وند( و افرادی که رژیم های 
خ��ود را تغییر داده بودن��د )زیرا دیابت 
پنه��ان در آنها تبدیل ب��ه دیابت نوع 2 

شده( بود. 
ع��الوه ب��ر م��وارد ذکر ش��ده، این 
مطالع��ه تنها بر روی زن��ان چینی انجام 
ش��ده بود که موجب می ش��د، نتوانند 
نتایج این تحقیق را به دیگر جمعیت ها 

عمومیت بخشند. 
ب��ا اینک��ه ای��ن مقاله موجب ش��د 
ت��ا ش��واهد مرب��وط ب��ه ارتب��اط مفید 
بی��ن دریاف��ت س��بزیجات و کاه��ش 
خط��ر پیش��رفت بیم��اری دیاب��ت نوع 
2 مس��تحکم تر از قب��ل ش��ود، ول��ی 
چگونگ��ی این رابطه ها ب��ه طور کامل 

مشخص نشد.

سبزي ها خطر ديابت را کاهش مي دهند
 اما ميوه ها خير



حسین شمس:

 هــدف مــا حضور در فينال جام جهـانی 
2012 است

ابراهیم زاده که پیش��نهاد مالی  منصور 
بسیار خوبی از باشگاه مس کرمان دریافت 
کرده بود، به این تیم کرمانی پاسخ منفی داد 
و س��ه روز پیش با اصغر دلیلی مدیرعامل 
باش��گاه ذوب آهن به تواف��ق برای تمدید 
قرارداد دس��ت یافت. منصور ابراهیم زاده 
س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان به 
دور از هیاهو ب��رای تمدید قرارداد با این 

باش��گاه اصفهانی به توافقات اولیه دست 
یافته اس��ت. این در حالی اس��ت که خبر 
توافق نهایی ذوب آهن با ابراهیم زاده هنوز 
رسانه ای نشده ولی سرمربی موفق ذوبی ها 
تالش های خود را ب��رای جذب بازیکنان 
جدید و تمدید قرارداد س��تاره های کلیدی 
تیم��ش را آغ��از ک��رده و در ای��ن زمینه 

رایزنی هایی نیز داشته است.

پژمان سلطانی
تیم فوتسال کش��ورمان در مسابقات 
آسیایی ازبکستان توانس��ت در دو بازی 
را  اس��ترالیا  و  تاجیکس��تان  تیم ه��ای 
شکس��ت دهد. حسین ش��مس پیرامون 
ب��ازی اول گفت: ب��ا اینکه م��ا 19 بر 2 
تاجیکس��تان را شکس��ت دادیم اما تعداد 
زی��ادی گل را از دس��ت دادیم و بعضی 
از بازیکنان ما در حد و اندازه خودش��ان 
ظاه��ر نش��دند که م��ن با آنه��ا برخورد 
ش��دیدی انجام دادم و به آنها گفتم مردم 
ایران اج��ازه نمی دهند یک نفر به عنوان 
نماینده ایران در یک تورنمنت ش��رکت 
و بی خیال بازی کند. ش��مس  ادامه داد: 
هدف م��ا حضور در فین��ال جام جهانی 
 2012 است و این بردها نباید ما را گمراه 
کند. این قولی است که من به مردم ایران 
داده ام پس نباید از اشتباهات به سادگی 

گذشت.
 وی به بازی با اس��ترالیا اشاره کرد و 
توضیح داد: اس��ترالیا تیم خوبی بود آنها 
در بازی اول تیم کویت را با حساب 4 بر 
2 شکست دادند و شانس دوم شدن آنها 

در گروه ما زیاد است. 
کش��ورمان  فوتس��ال  تیم  س��رمربی 

اضاف��ه کرد: ما پنجم دنیا هس��تیم و باید 
با گلهای فراوان از س��د حریفان در آسیا 
گذشت تا مردم ایران را شاد کنیم. شمس 
تیم ه��ای ازبکس��تان، تایلن��د و ژاپن را 
رقیبان اصلی تیم ایران دانس��ت و اظهار 
داشت: این س��ه تیم می توانند به همراه 
 ای��ران به جم��ع چه��ار تیم پایان��ی راه 
یابند. س��طح بازی های این تیم ها باالتر 
از سطح آسیا اس��ت؛ اما ما به عنوان تیم 
پنجم دنی��ا نباید از این تیم ها بترس��یم. 
وی در پای��ان افزود: میزبان��ی ازبکی ها 
روزهای اول از نظر تغذیه نامطلوب بود، 
اما ب��ا تذکراتی که عباس ترابیان داد بهتر 

شده است. 
از نظر س��الن ها، س��النی که ما بازی 
می کنی��م مطلوب اس��ت اما س��النی که 
گروه دیگر در آن بازی می کند وضعیت 

مطلوبی ندارد.
دهمین دوره لیگ برتر فوتبال 4 مرداد 
آغاز می ش��ود.  هیأت رئیسه سازمان لیگ 
تصویب کرد فصل نقل و انتقاالت تیم های 
لیگ برتری از روز سه شنبه 4 خرداد ماه آغاز 
شده و تا پایان وقت اداری روز 28 تیرماه 
 ادام��ه پیدا کند.  طبق اعالم س��ازمان لیگ
16تیرماه مراسم قرعه کشی لیگ برتر دهم 

برگزار خواهد ش��د و ش��روع مس��ابقات 
ب��ا  والدت  ب��ا  همزم��ان  م��رداد   4 روز 
س��عادت امام زم��ان )عج( خواه��د بود. 
براین اس��اس هر ق��رارداد داخلی که بین 
بازیکن��ان و باش��گاه های پی��ش از ای��ن 
 تاریخ امضا ش��ده باش��د تخلف محسوب 

می شود.

جدایی میالد زنیدپ��ور از تیم راه آهن 
قطع��ی ش��ده و بازیکنانی نظیر مس��عود 
ابراهیم کریمی  همامی، رضا نورمحمدی، 
و حسین پاش��ایی نیز با پیشنهادات خوب 
تیم های متمول لیگ برتر مواجه ش��ده اند. 
باش��گاه راه آهن بعد از لیگ برتر روزهای 
آرام��ی را س��پری می کن��د ولی ب��ه نظر 
می رس��د این تیم ریش��ه دار و قدیمی طی 
روزه��ای آتی با تمدید ق��رارداد بازیکنان 
 کلیدی و جذب بازیکنان جدید خبرس��از 

شود.
انصاری فرد مدیرعامل   محمدحس��ن 
باش��گاه راه آهن، در سه سال گذشته موفق 
به حفظ این تی��م در رقابت های لیگ برتر 
شده و راهیابی راه آهن به فینال جام حذفی 

به موفقیت نسبی نیز دست یافته، همچون 
سال های گذشته در اندیشه استفاده از مربیان 
 جوان است و در همین راستا اعالم کرده که 
مهدی تارتار فصل آینده نیز س��رمربی این 

تیم خواهد بود.
 از باش��گاه راه آه��ن خب��ر می رس��د 
مدیرعامل شرکت راه آهن نسبت به تقویت 
تیم و حمایت مالی چراغ س��بز نشان داده 
و در همین راس��تا قصد دارد طی روزهای 
آتی نس��بت ب��ه تمدید ق��رارداد بازیکنان 
کلیدی و ج��ذب بازیکنان جدید اقدامات 
ج��دی را انجام ده��د. مه��دی تارتار نیز 
لیست بازیکنان موردنیاز خود را بر حسب 
اولویت در پس��ت های مختلف ارائه کرده 

است. 

رئیس س��ازمان لیگ فدراسیون فوتبال 
از تعیین س��قف دس��تمزد و مدت قرارداد 
ب��رای بازیکنان تیم های لی��گ برتری خبر 
داد. عزی��ز محم��دی اظه��ار داش��ت: در 
گذش��ته مدت قرارداد بازیکنان حداقل 6 
ماه و حداکثر 3 سال بود. اما هیأت رئیسه 
س��ازمان لیگ قصد دارد ای��ن مدت را به 
 حداق��ل 2 س��ال و حداکثر 4 س��ال تغییر 

دهد.
 ب��ه این ترتی��ب بازیکن��ان می توانند 
حداقل قراردادی 2 س��اله با باش��گاه لیگ 

برت��ری امض��ا کنند. رئیس س��ازمان لیگ 
فدراسیون فوتبال تأکید کرد: برای دستمزد 
بازیکن��ان قصد داریم س��قف تعیین کنیم 
و یک میزان حداکثر ب��رای بازیکنان لیگ 
برتری مصوب شود. مدت و مبلغ قرارداد 
بازیکن��ان لی��گ برتری  در هیأت رئیس��ه 
مطرح ش��د اما هن��وز به تصوی��ب نهایی 
اس��ت.عزیز محمدی، محمدرضا  نرسیده 
س��اکت، کریم مالحی،  غالمرضا بهروان و 
علی کاظمی اعضای هیأت رئیسه سازمان 

لیگ را تشکیل می دهند.

مدافع تی��م فوتب��ال ذوب آهن گفت: 
از دو تی��م ک��ره ای و ژاپن��ی ب��رای فصل 
آین��ده پیش��نهاد دارم. فرش��ید طالب��ی در 
گفتگ��و با ف��ارس درب��اره وضعیت خود 
برای فص��ل آینده اظهار داش��ت: اولویت 
 م��ن برای فصل آین��ده ذوب  آهن خواهد 

بود. 
ق��راردادم ب��ا این تی��م برای امس��ال 
مشروط اس��ت و اگر قرار باشد به فوتبالم 
در ای��ران ادامه دهم در ص��ورت توافق با 
ذوب آهن در این تیم می مانم. وی افزود: 

گذش��ته خودم را فراموش نمی کنم. ذوب 
آهن س��کوی پرتاب من ب��ود و به خاطر 
موفقی��ت در این تیم ب��وده که از تیم های 
اروپایی و آس��یای ش��رقی پیش��نهاد دارم. 
طالبی با بیان اینک��ه فیلم بازی های خود 
را ب��رای دو تی��م اروپای��ی ارس��ال کرده 
ام، درب��اره پیش��نهاد از تیم های آس��یای 
ش��رقی گفت: از دو تیم ک��ره ای و ژاپنی 
پیشنهاد دارم که پیشنهاد تیم ژاپنی مناسب 
 اس��ت و ب��ه زودی بای��د تصمی��م گیری 

کنم.

سرپرس��ت باشگاه پرس��پولیس سقف 
مبلغی که این باش��گاه برای عقد قرارداد با 
بازیکنان در فصل نقل و انتقاالت می پردازد 
را، 400 میلی��ون توم��ان عن��وان ک��رد. به 
 گزارش مهر، باش��گاه پرسپولیس در فصل 
نق��ل و انتقاالت ب��رای انعقاد ق��رارداد با 
بازیکن��ان چه��ار م��ورد را مدنظ��ر قرار 
می دهد. براس��اس تصمیم حبیب کاشانی 
س��قف قرارداد بازیکنان ممتاز و ملی 400 
میلی��ون تومان خواهد ب��ود و به بازیکنان 
درج��ه یک��ی که در کارنامه ش��ان س��ابقه 
بازی ملی نیز باش��د تا 300 میلیون تومان 

پرداخت خواهد ش��د. باشگاه پرسپولیس 
برای بازیکنان درجه 2 نیز تا س��قف 200 
میلیون توم��ان می پردازد و این رقم برای 
بازیکن��ان درجه 3 به یکصد میلیون تومان 

کاهش پیدا می کند.
 از باش��گاه پرسپولیس خبر می رسد، 
این باش��گاه مذاکرات رضایت بخش��ی با 
محمد ن��وری، بازیکن فصل گذش��ته تیم 
صبای ق��م و غالمرضا رضای��ی، بازیکن 
فصل گذش��ته تیم فوالد خوزس��تان داشته 
اما هنوز با این بازیکنان قراردادی به امضا 

نرسیده است.

مارکو ماترات��زی مدافع اینت��ر بعد از 
حرکت ش��گفت انگی��زش در پایان داربی 
میالن که با ماسک برلوسکنی شادی کرد، 
در ب��ازی فینال لیگ قهرمان��ان، یک برگ 

تازه رو کرد. 
ماتریک��س در هن��گام توزی��ع جوایز 
تی ش��رت س��فیدی پوش��ید که روی آن 
نقش��ی از خودش ب��ه همراه ج��ام اروپا 
 قرار داش��ت و زیر آن درشت نوشته شده 

 »Rivolete anche questa?« ب��ود: 
معن��ی این عبارت دقیقًا این جمله اس��ت: 

اینم می خوای؟! 
ظاه��راً ماترات��زی ب��ا انتخ��اب ای��ن 
جمله خواس��ته به یوونتوس��ی ها واکنش 
نش��ان بدهد که در دادخواس��تی از داگاه 
خواس��ته اند ج��ام س��ال 2006 را به این 
باش��گاه پس بدهند...به هرحال ماتریکس 

است دیگر!

تی شرت عجيب و غريب ماتراتزی عليه يووه!

ملی پوش تیم ملی پینگ پنگ ایران که 
به دلیل مشکل در کارت پایان خدمت خود 
موفق به خروج از کش��ور برای حضور در 
جام جهانی 2010 مس��کو نشده بود، راهی 
روسیه شد. به گزارش ایرنا، واحد مالمیری با 
رایزنی مسئوالن فدراسیون پینگ پنگ ایران 
با مسئوالن دست اندرکار این امر، موفق شد 
تهران را برای پیوس��تن به جمع ملی پوشان 

کش��ورمان ترك کن��د. در ادام��ه پیکارهای 
مس��ابقات جام جهانی پین��گ پنگ، چهار 
داور ایرانی به قض��اوت پرداختند. رضایی 
و چوپان نژاد دی��دار تیم های چین و ایتالیا 
در دس��ته اول جهانی را قض��اوت کردند و 
خلوص��ی و لیموچی داوری دی��دار پرو و 
 س��ریالنکا را در دس��ته دوم جهان برعهده 

داشتند.

حریفان ایران در دور برگش��ت انتخابی 
لی��گ جهان��ی واترپل��و در منطقه آس��یا و 
اقیانوسیه معرفی ش��دند. به گزارش فارس، 
تیم ملی واترپل��وی ایران در اولین روز دور 
برگشت انتخابی لیگ جهانی در منطقه آسیا 
و اقیانوسیه به مصاف چین، میزبان این دوره، 

خواهد رفت. در ادامه، این تیم پنجشنبه هفته 
جاری مقابل قزاقس��تان، جمعه برابر ژاپن، 
ش��نبه مقابل استرالیا و یکش��نبه رودرروی 
نیوزیلند قرار خواهد گرفت.  ایران دور رفت 
این مسابقات را بدون نتیجه و قبول شکست 

مقابل 5 تیم حریف به پایان برد.

مسئول کمیته موتورس��واری فدراسیون 
اتومبیلرانی گفت: تور استقامتی موتورسواری 
تهران به خرمش��هر از لحاظ طی مسافت در 
تاریخ ایران رکورددار ش��د. مهران همتیان در 
گفتگو ب��ا ایرنا، تصریح کرد: موتورس��واران 
مس��افتی در ح��دود 1300 کیلومت��ر را از 
تهران تا خرمش��هر طی کرده اند که در تاریخ 
موتورسواری ایران بی سابقه بوده است. وی 
ادامه داد: ورزشکاران 24 ساعت با موتورهای 
سنگین 250 سی سی به باال این مسیر را طی 
کردند که نشان از استقامتی بودن این تور بود. 
همتیان اضافه کرد: خوشبختانه در طول مسیر 
حادث��ه ای پیش نیامد و این ت��ور پیام ترویج 
صحیح راندن را نیز نش��ان داد. وی هدف از 
برگزاری این تور را افزایش توان موتورسواران 

کش��ور برای حضور در مسابقات استقامتی 
برشمرد و گفت:  در این رقابت نمادین عالوه 
بر افزایش توان ورزشکاران، تجدید میثاقی نیز 
با شهدای جنگ تحمیلی صورت گرفت تا یاد 
و خاطره این دلیر مردان زنده نگه داشته شود. 
همتیان افزود: در طول مسیر هشت موتورسوار 
از اصفه��ان، چهار موتورس��وار از قم، س��ه 
موتورسوار از شیراز و پنج موتورسوار از اهواز 
به این کاروان پیوستند. به گفته همتیان در حال 
حاضر مشغول رایزنی با شرکت راه آهن اهواز 
هس��تیم تا موتورها را با قطار به تهران ارسال 
کنیم. یادآور می شود که این تور حرکت خود 
را یکش��نبه دوم خرداد به مناسبت آزادسازی 
خرمشهر از پیست مجموعه ورزشی آزادی به 

سوی شهر خرمشهر آغاز کرد.

فرش��اد علی��زاده فرنگ��ی کار وزن 74 
کیلوگرم تیم ملی کشورمان، همچنان به دلیل 
مش��کل مصدومیت قدیم��ی از ناحیه کمر، 
قادر به حضور در اردوی تیم ملی نیس��ت. 
به گ��زارش ایرنا به نق��ل از روابط عمومی 
فدراسیون کشتی، فرشاد علیزاده دارنده  مدال 
برنز مسابقات جهانی 2009 دانمارك، قبل از 
پایان اردوی قبلی ب��ا اجازه مربیان تیم ملی 
برای مداوا از اردوی تیم ملی خارج شد. البته 
زمانی که تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات 
قهرمانی آس��یا در دهلی نو حضور داش��ت، 
علیزاده نیز در تهران زیرنظر پزشکان به انجام 
تمرینات فیزیوتراپی می پرداخت تا ش��اید 

بتواند در اردوی بعدی به جمع ملی پوش��ان 
بپیوندد. البته وی بالفاصله پس از بازگشت تیم 
ملی از مسابقات قهرمانی آسیا به اردوی آماده 
سازی دعوت شد، اما مشکل آسیب دیدگی 
او به رغم انجام اقدامات درمانی، بهبود نیافت 
و ب��از هم باعث محرومیت او از اردوی تیم 
ملی ش��د. گویا قرار است علیزاده ظرف دو 
روز آینده خود را ب��ه کادر فنی معرفی کند 
تا مربیان تیم ملی در جریان آخرین وضعیت 
درمان��ی و بهبود این فرنگی  کار قرار گیرند. 
گفتنی اس��ت فرنگی کاران حاضر در اردوی 
تی��م ملی از صبح امروز ب��ه انجام تمرینات 

هوازی، کششی و دومیدانی پرداختند.

پژمان غفاری
تیم پرس��پولیس در مجم��وع دو دیدار 
رفت و برگشت توانست تیم گسترش فوالد 
تبریز را با نتیجه 4 بر یک شکس��ت دهد و 
قهرمان بیس��ت و سومین دوره جام حذفی 
کشور ش��ود. ش��اگردان دایی که در تبریز 
با یک گل بر گس��ترش ف��والد غلبه کردند 
در دیدار برگش��ت در حضور یکصد هزار 
نفر تماشاگر ش��اگردان فرهاد کاظمی را با 
شکست 3 بر یک بدرقه کردند. گلهای تیم 
میزبان را تیاگو دقیقه 31 از روی نقطه پنالتی، 
علی عسگر دقیقه 34 و محسن خلیلی دقیقه 
77 به ثمر رساندند و تک گل تبریزی ها را 
رس��ول خطیبی مهاجم کهنه کار و باتجربه 
ای��ن تیم دقیقه 73 از روی نقطه پنالتی وارد 
دروازه حریف کرد. دقیقه 13 این مس��ابقه 
حامد ریاحی گلر اصلی گس��ترش فوالد به 
عل��ت مصدومیت جای خ��ود را به محمد 
ترکمن دروازه بان ذخیره این تیم داد که این 
دروازه بان هم به علت اینکه توپ را بیرون 
از محوطه با دست لمس کرد در دقیقه 55 با 
کارت قرمز داور مواجه شد که تیم میهمان 
مجبور شد میثم آرین بازیکن خود را درون 
چارچ��وب قرار دهد. علی دایی س��رمربی 
تیم پیروزی پس از کس��ب عنوان قهرمانی 

در جم��ع خبرنگاران گفت: خدا را ش��کر 
می کنم که این عنوان را به دس��ت آوردیم 
از کادر فنی، بازیکنان و عوامل ممنون هستم 
که از من حمایت کردند وی در مورد بازی 
با گس��ترش فوالد اظهار داشت: در بازی با 
ش��اگردان فرهاد کاظمی مس��تحق پیروزی 
بودیم. ما به تمام حریفان چه حریفان لیگ 
برت��ری چه لیگ یکی احت��رام می گذاریم 
در تبریز بازی س��ختی را داشتیم که با یک 
گل پی��روز ش��دیم و به نوعی ما در ش��هر 
حریف کار را تمام کردیم. دایی ادامه داد: با 
اخراج گلر آنها بچه های ما فکر می کردند 
از ه��ر جای��ی که به توپ ضرب��ه می زنند 
دروازه تبریزی ها باز می ش��ود. س��رمربی 
تیم پیروزی در پایان اف��زود: ما اکنون باید 
اس��تارت را برای قهرمانی در آسیا بزنیم و 
در فصل آینده تیم ما برای قهرمانی در س��ه 
 جبهه با حریفان باید دست و پنجه نرم کند. 
فرهاد کاظمی سرمربی تبریزی ها نیز پیرامون 
این دیدار تأکید کرد: تیم ما به غیر از اخراج 
محمد ترکمن گلرمان، ضعف های تاکتیکی 
فراوانی داشت. بضاعت تیمی ما همین بود 
و 8 بازیکن ما برای اولین بار در ورزش��گاه 
آزادی ب��ازی کردند و تجربه کافی در فینال 

را نداشتند.

تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان 
روز  13 خ��رداد ماه برای حضور در رقابت های 
ج��ام جایزه بزرگ فی��ال راهی تفلیس خواهند 
ش��د. به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی 
 فدراس��یون کش��تی، تیم ه��ای کش��تی آزاد و 
فرنگی کشورمان در اولین تورنمنت بین المللی 
پی��ش از حضور در رقابت های جهانی 2010  
مس��کو در رقابت ه��ای جایزه ب��زرگ فیال 
درتفلیس گرجستان شرکت می کنند. البته آزاد 
و فرنگی کاران ملی پوش کشورمان روز 13 
خردادماه جاری به صورت همزمان با یکدیگر 
برای حض��ور در این رقابت ها راهی تفلیس 
می ش��وند و روز  19  خردادماه به کشور باز 
می گردند. در همین راستا مرحله جدید اردوی 
تیم ملی کشتی آزاد که از روز   26  اردیبهشت 
ماه آغاز شده پیش از حضور در گرجستان پایان 
می پذیرد، ضمن اینکه در حال حاضر تمرینات 

آزادکاران در محل خانه کشتی تهران در حال 
برگزاری است و کادر فنی، تمرینات ویژه ای 
را برای 8  کش��تی گیر اعزامی به رقابت های 
جای��زه ب��زرگ تفلیس درنظر گرفته اس��ت. 
همچنین کادر فنی تیم ملی اعالم کرد: فردین 
معصومی به دلیل مصدومیت در حال حاضر 
همراه با س��ایر اردونشینان تمرین نمی کند به 
احتمال فراوان راهی رقابت های جایزه بزرگ 
تفلیس می شود. گفتنی است تمرینات تیم ملی 
پیش از حضور در تفلیس گرجستان تعطیل 
می شود و مرحله جدید اردو برای شرکت در 
مرحله نهایی رقابت های جام جایزه بزرگ فیال 
یادواره حیدر علی یف در آذربایجان، بالفاصله 
پس از بازگش��ت از تفلیس آغاز خواهد شد. 
رقابت های کشتی جایزه بزرگ فیال روزهای 
14 تا 17 خردادماه در شهر تفلیس گرجستان 

برگزار خواهد شد.

 توافق بدون سروصدای ابراهيم زاده 
با ذوب آهن

آغاز فصل نقل و انتقاالت

سکوت راه آهن در هياهو نقل و انتقاالت

   تعيين سقف دستمزد و مدت قرارداد 
برای بازيکنان ليگ برتری

طالبی:
 از ژاپن و کره جنوبی پيشنهاد دارم

سقف قرارداد پرسپولیسی ها اعالم شد
400 ميليون برای بازيکنان ممتاز و ملی

جام جهانی پینگ پنگ 
 مالميری به جمع ملی پوشان اضافه شد

حريفان ايران در دور برگشت مشخص شدند

تور استقامتي موتورسواري تهران به خرمشهر 
از لحاظ مسافتي رکورددار شد

 دارنده مــدال برنز جهــان 
اردوي تيم ملي را از دست داد

  آزاد و فــرنگی کاران ملــی پوش 
راهی گرجستان می شوند

پیروزی قهرمان جام حذفی کشور شد
علی دايی: هدف ما قهرمانی در آسيا است

محمود ياوری رکورددار مربيگری در ليگ برتر
با نگاهی دقیق به آمار مربیان حاضر در ادوار مختلف لیگ برتر، محمود ياوری با 71 سال سن، مسن ترين و همچنین 
رکورددار مربی حال حاضر لیگ برتر است. به گزارش فارس، آگاهی از آمار و اسامی 10 مربی دارای بیشترين سابقه 

مربیگری در تاريخ لیگ به شرح زير است:

  محمود ياوری )427 بازی(
یاوری 71 س��اله از فصل 52 لیگ تخت جمش��ید به عنوان مربی تیم 
ذوب آه��ن کار خود را ش��روع کرد و با هدایت 10 تی��م در لیگ رکورد 
جالبی دارد. وی در تیم های ذوب آهن، س��پاهان، سپاس��ی، برق ش��یراز، 
ابومسلم، تراکتور س��ازی، پاس، استقالل اهواز، راه آهن و شاهین بوشهر 
در لی��گ مربیگری کرده و طی 427 بازی موفق به کس��ب 123 برد، 166 
مس��اوی و 138 باخت شده است. مجموع امتیازات یاوری 535 است که 
میانگین 1/25 امتیاز برای هر بازی را نش��ان می دهد. یاوری همچنین در 

29 درصد بازی های خود به پیروزی رسیده است.

  حسن حبیبی )204 بازی(
س��رمربی س��ابق پ��اس ک��ه دو مق��ام قهرمانی ب��رای این تیم کس��ب کرده اس��ت، در 
تیم ه��ای آرارات، اس��تقالل اه��واز و ب��رق ش��یراز نی��ز مربیگ��ری ک��رده اس��ت. وی در 
204 ب��ازی 95 ب��رد، 67 مس��اوی و 42 باخ��ت کس��ب ک��رده اس��ت و در مجم��وع نی��ز 
352 امتی��از در کارنام��ه مربیگ��ری وی ثب��ت ش��ده اس��ت. حبیبی ب��ه ط��ور میانگین در 
 ه��ر ب��ازی 1/7 امتی��از کس��ب ک��رده اس��ت و در 47 درص��د بازی ه��ا نیز پیروز ش��ده 

است.
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  بهمن صالح نیا )325 بازی(
رک��وردار  نیا  صال��ح 
مربیگری در یک تیم است 
و 273 ب��ار هدای��ت تیم 
مل��وان را در لیگ بر عهده 
داشته است. وی همچنین 
در تی��م چ��وکا تالش نیز 
مربیگ��ری ک��رده اس��ت. 
عملکرد صالح نیا کس��ب 

113 برد، 105 مس��اوی و 107 باخت بوده و در مجموع 
441 امتیاز کس��ب کرده اس��ت. میانگین امتیاز این مربی 
کهنه کار در لیگ 1/3 امتیاز در هر بازی اس��ت و در 35 

درصد بازی هایش نیز به پیروزی دست یافته است.

  غالمحسین پیروانی)307 بازی(
رکورددار مربیگری در 
لیگ برتر است که در236 
بازی متوالی روی نیمکت 
تیم سپاسی شیراز نشست. 
وی قبل از این هدایت تیم 
ب��رق را بر عهده داش��ت. 
پیروانی در این تعداد بازی 
86 پیروزی و 114 تساوی 

کس��ب کرده و در 107 بازی نیز شکست خورده است. 
در مجموع 372 امتیاز کس��ب کرده که میانگین امتیازی 
این مربی در هر بازی عدد 2/1 اس��ت. پیروانی در لیگ 

برتر 289 امتیاز به دست آورده است.

  فرهاد کاظمی )237 بازی(
کاظم��ی ک�ه در فصل 
81 موفق شد س��پاهان را 
به عنوان قهرمانی برساند. 
تیم ه���ای  تاکن����ون در 
بهمن، پی��کان، پاس، صبا، 
س��پاهان، ابومسلم و مس 
نی��ز مربیگری ک��رده و در 
به  تاکن��ون موفق  مجموع 

کس��ب89 برد،72 تساوی و 76 باخت شده است و 339 
امتیاز کس��ب کرده است. میانگین امتیازی وی 4/1 است 
و در 38 درص��د بازی ها نیز با پی��روزی میدان را ترك 

کرده است.

  علی پروين )220 بازی(
مرب��ی  پرافتخارتری��ن 
تاریخ لیگ با کس��ب 3 مقام 
ب��ازی   220 در  قهرمان��ی 
هدایت پرسپولیس را در لیگ 
آزادگان و برتر بر عهده داشته 
اس��ت و در این بازیها 115 
برد، 75 تساوی و 30 باخت 
در کارنامه مربیگری وی ثبت 

شده است. وی در هر بازی موفق به کسب 1/9 امتیاز شده که 
یک رکورد در تاریخ لیگ به شمار می رود. وی همچنین 52 
درصد بازی ها را با پیروزی پشت سر گذاشته است که از این 

نظر نیز رکوردش منحصر به فرد است.

  فیروز کريمی )321 بازی(
فیروز کریمی تنها رقیب 
ی��اوری در کس��ب رک��ورد 
مربیگری در لیگ است. وی 
تاکنون در 9 تیم پاس، بهمن، 
اس��تقالل، راه آهن، استقالل 
اهواز، ابومسلم، تراکتور سازی، 
پلی اکری��ل و صبا مربیگری 
کرده اس��ت و در 321 بازی 
موفق به کس��ب 113 برد، 122 مس��اوی و 86 شکست شده 
است. میانگین عملکرد کریمی در هر بازی لیگ کسب 43/1 
امتیاز است و 35 درصد بازی هایش را با پیروزی به پایان برده 

است. کریمی فعالً در لیگ دسته اول مربیگری می کند.

  بیژن ذوالفقار نسب )278 بازی(
ذوالفق����ارنس��ب در 
ش��ه����رداری  تیم ه��ای 
تبری��ز، اس��تقالل، پ��اس، 
س��ایپا، پیکان، برق شیراز، 
ذوب آهن و پ��گاه گیالن 
مربیگ��ری کرده اس��ت و 
در مجم��وع 93 برد، 106 
مس��اوی و 79 باخ��ت در 
کارنامه وی ثبت ش��ده است. مجموع امتیازات وی 385 
و میانگین 4/1 امتیاز در هر بازی اس��ت. ذوالفقار نسب 
 33 درص��د بازی های خود را با پی��روزی به پایان برده

است.

    ناصر حجازی)234 بازی(
حج��ازی اولین ب��ار در 
لیگ 73 هدایت س��پاهان را 
بر عهده گرفت و پس از آن 
در تیم های ماش��ین سازی، 
اس��تقالل تهران، ذوب آهن، 
اس��تقالل اهواز و اس��تقالل 
رشت مربیگری کرده است. 
حجازی در 234 بازی موفق 
به کسب 84 برد و 67 مساوی شده و در 83 بازی نیز شکست 
را تجربه کرده است. میانگین امتیازگیری این مربی در هر بازی 
لی��گ 1/3 اس��ت و در 36 درصد بازی ها نیز پی��روزی از آن 

حجازی بوده است. 

    منصور پورحیدری)219 بازی(
در  مربیگری  رک��وردار 
استقالل فقط یک بازی کمتر 
از پروی��ن در لیگ مربیگری 
کرده است. وی در تیم های 
استقالل تهران، استقالل اهواز، 
سپاسی و نفت آبادان حضور 
داشته است و در مجموع 93 
برد، 71 تساوی و 55 باخت 
به دست آورده است. رکورد امتیازی وی نیز 6/1 است که پس 
از علی پروین و حس��ن حبیبی سومین میانگین امتیازی برتر 
تاریخ لیگ اس��ت. وی در 42 درصد بازی ها نیز پیروز ش��ده 

است که از این حیث نیز در رتبه سوم قرار می گیرد. 

 ش��هردار اصفه��ان ب��ه عن��وان عضو 
جدید هیأت مدیره باش��گاه سپاهان انتخاب 
ش��د. به گزارش ف��ارس، در جلس��ه اخیر 
 هیأت مدیره باش��گاه س��پاهان سید مرتضی 
س��قائیان نژاد عضو جدید این هیأت مدیره 
معرفی ش��د. با توجه به بازنشستگی حمید 

احم��دی دارانی از ش��رکت ف��والد مبارکه 
اصفهان، سید مرتضی سقائیان نژاد به عنوان 
عضو جدید هیأت مدیره جایگزین احمدی 
ش��د. در این جلس��ه ضمن معرفی سقائیان 
نژاد به عنوان عضو جدید از زحمات حمید 

احمدی تقدیر و تجلیل شد.

شهردار اصفهان عضو جديد هيأت مديره 
باشگاه سپاهان شد
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پست الکترونیک :

انجم��ن فرهنگ��ی ناش��ران کت��اب کودك و 
نوج��وان قصد دارد مرداد ماه امس��ال در یکی از 
چهار ش��هر همدان، س��نندج، اردبیل ی��ا ارومیه، 
نمایش��گاه تخصصی کت��اب ک��ودك و نوجوان 
برگ��زار کن��د که پ��س از بررس��ی جوانب الزم، 
گزین��ه نهای��ی اع��الم خواهد ش��د. تعام��ل این 
انجمن با معاون��ت امور فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی س��بب برپایی نمایشگاه های 
تخصصی کتاب در کش��ور شده است. به گزارش 
خبرگزاری کتاب ایران انجمن فرهنگی ناش��ران 
کت��اب کودك و نوجوان برنامه ریزی برای برپایی 
6 نمایش��گاه تخصصی کتاب ک��ودك و نوجوان 

را در س��ال ج��اری آغاز کرده و این چهار ش��هر 
نامزد برپایی نخس��تین نمایش��گاه امسال هستند. 

ای��ن انجمن با همکاری معاونت فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المی این نمایشگاه ها را برپا 
خواهد کرد. بهمن س��ال گذشته دومین نمایشگاه 
تخصصی کتاب کودك و نوجوان پس از 14 سال 
وقفه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان 
برگزار شد. انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودك 
و نوج��وان فعالیت خود را در س��ال 1369 با 13 
عضو آغاز کرد و اکنون 58 ناشر کودك و نوجوان 
در آن عضویت دارند. برگزاری جش��نواره کتاب 
برتر از دیگر فعالیت های انجمن فرهنگی ناشران 
کتاب کودك و نوجوان اس��ت که چهارمین دوره 

آن پاییز سال قبل برگزار شد.

گزارش وضعیت تولید س��ینمای ایران تا خرداد ماه س��ال 89، توسط واحد پشتیبانی تولید بنیاد 
س��ینمایی فارابی اعالم ش��د. به گزارش ایسنا، روابط عمومی بنیاد س��ینمایی فارابی، واحد پشتیبانی 
تولی��د این بنیاد اع��الم کرد؛ تا اول خرداد ماه جاری 15 فیلم آماده نمایش اکران نش��ده، 8 فیلم در 
مرحله صداگذاری، 9 فیلم در مرحله تدوین، 16 فیلم در مرحله فیلمبرداری و 101 فیلم در مرحله 

پیش تولید قرار دارند.
 بر پایه این گزارش، فیلم های از ما بهتران )مهرداد فرید(، در چشم باد )مسعود جعفری جوزانی(، 
زندگی با چشمان بسته )رسول صدرعاملی(، سه درجه تب )حمیدرضا صالحمند(، به سوی آفتاب )فریال 
بهزاد(، بعد از ظهر سگی سگی )مصطفی کیایی(، یه جیب پر پول )قدرت ا... صلح میرزایی (، ازدواج 
در وقت اضافه )سعید سهیلی(، عروسک )تکخال( ساخته ابراهیم وحیدزاده، نزدیک تر از آشنا )رضا 
سرکانیان(، قصه پریا )فریدون جیرانی(، سفید و سیاه )قاسم جعفری(، پرنده باز )عطا ا... سلیمانیان(، 
 دردس��ر ب��زرگ )مه��دی گلس��تانه( و دلق��ک ماه��ی )عب��اس مرادی��ان( آم��اده نمای��ش اک��ران 

نشد ه اند. 
در مرحل��ه صداگ��ذاری نی��ز فیلم های بس��تنی یخی )دام��اد خجالتی( س��اخته آرش معیریان، 
س��ن پترزبورگ )بهروز افخمی(، بخش��کی شانس )کاظم راس��ت گفتار(، برف روی شیروانی داغ 
)محمدهادی کریمی(، راند هفتم )روش��ن خاموش روش��ن( س��اخته حمیدرضا چارکچیان، دوباره 
پرواز کن )محمدعلی طالبی (، سه نفر روی یک خط )خسرو ملکان( و پایان دوم )یعقوب غفاری( 

هستند. 
فیلم ه��ای راه آب��ی ابریش��م )محمد ب��زرگ نیا(، س��هم م��ن از زندگی )حجت الهه س��یفی(، 
بی��داری )ف��رزاد مؤتم��ن(، پیت��زا مخلوط )حس��ین قاس��می جام��ی(، در انتظار معجزه )رس��ول 
صدرعاملی(، مرگ کس��ب و کار من اس��ت )امیر حسین ثقفی(، پرنس��یب )تهمینه میالنی(، سیزده 
 و پنجاه و نه )س��امان س��الور( و مصائب چارلی )علیرضا س��عادت نیا( نیز در مرحله تدوین قرار 

دارند.
 فیلم ه��ای مرحله فیلمبرداری نیز عبارتند از: قفس طالیی )محمد زرین دس��ت(، ورود آقایان 
ممنوع )رامبد جوان(، س��نجاقک های برکه س��بز )علی قوی تن(، الالیی )منیژه حکمت(، ساقیات 
باحاالت )فرش قرمز( س��اخته محس��ن دامادی، نوروز پرماجرا )دیو و دلبر( )وحید نیکخواه آزاد(، 
ته��ران 1500 )بهرام عظیمی(، روز رس��تاخیز )احمدرضا درویش (، کنس��رت روی آب )جهانگیر 
جهانگی��ری(، زم��ان معکوس )انورا بل��وچ(، روانخانه )عباس خواجوند(، دنیای پرامید )هوش��نگ 
دروی��ش پور(، آقا یوس��ف )عل��ی رفیعی(، هرچه خدا بخواه��د )پرویز ش��هبازی(، پرتقال خونی 
)س��یروس الوند( و چگونه میلیاردر ش��دم )علی عبدالعلی زاده(. بر پایه این گزارش 101 فیلم در 
 مرحله پیش از تولید به سر می برند که از این میان 10 پروژه بیش از 50 درصد مرحله پیش تولید را 

گذرانده اند.

کالم نور
حضرت زهرا )س(:

خداوند اطاعت و پیروی از ما اهل بیت )ع( را سبب برقراری نظم اجتماعی در امت اسالمی، و 
امامت و رهبری ما را عامل وحدت و در امان ماندن از تفرقه ها قرار داده است.

سردار شهيد محمدعلی شاهمرادی

صدایم کرد و آرام گفت: امشب برو کانال فاضالبو مین گذاری کن.
پرسیدم: اونجا چرا، حاجی؟

چیزی نگفت. مثل گیج ها نگاهش کردم. باالخره گفت: من خودم سه شبانه روز اونجا 
رو چک کرد م، از اونجا می آن.

یادم نیس��ت. یکی � دوش��ب بعد بود، صدای انفجار شنیدم. صبح رفتم سر زدم. خون 
روی دیوارها شتک زده بود. جنازه ها را برده بودند.

خاطراتی  از حاج احمد متوسليان

صنعت س��ینمای چین با تولید افسانه جادو به 
بحث درباره یکی از تابوهای جامعه چین می پردازد 
ک��ه تا قبل از این هنرمندان س��ینمای این کش��ور 
ج��رأت بحث درب��اره آن را نداش��تند. به گزارش 
فارس، این فیلم قصه زندگی یک خانواده جوان را 
مورد بررسی قرار می دهد که به بیماری ایدز مبتال 
ش��ده و در حال مبارزه با آن هستند. تحلیل گران 
س��ینمایی عقیده دارند تولید افسانه جادو به معنی 
آن اس��ت که دولت مردان چینی قصد دارند بحث 
درباره این بیماری را در سطح عمومی شروع کنند. 
ژانگ زی بی مطرح ترین بازیگر س��ینمای چین و 
هنگ کنگ در این فیلم در نقش اصلی ظاهر خواهد 
شد. آرون کووك  بازیگر هنگ کنگی نقش مقابل او 
را ب��ازی می کند. ای��ن دو در قصه فیلم نقش زوج 

جوانی را بازی می کنند که در کمال ناباوری متوجه 
می شوند به بیماری ایدز دچار شده اند.

آنها در ابتدا این موض��وع را از اطرافیان خود 
مخفی می کنند، ولی پس از مدتی تصمیم به مقابله 
ب��ا آن می گیرند و به جنبش مب��ارزه علیه بیماری 
ایدز می پیوندند. کارگردانی فیلم را گو چانگوی به 
عهده دارد که آن را براساس فیلمنامه ای از خودش 
می س��ازد. ژانگ زی ب��ی در رابطه ب��ا کار تازه اش 
می گوید: بازی در افسانه جادو را به دو دلیل قبول 
کردم. اول این که دوس��ت داش��تم با چانگوی در 
یک فیلم س��ینمایی همکاری کن��م و دوم به دلیل 
قصه فیلم. این قصه انس��انی به بحث درباره یکی 
از موضوعاتی می پردازد که الزم است در جامعه ما 
هم مطرح شود. برای مقابله با این بیماری اول باید 

آن را شناخت و سپس راه های درست برای مبارزه 
با آن را آموخت. این بازیگر در سال 1999 با درام 
اجتماعی و دهقانی راه خانه ساخته ژانگ ییمو به 
تماش��اگران چینی و بین المللی معرفی شد. او پس 
از آن در فیلم های مطرحی مثل ببر خیزان، اژدهای 
پنهان، سلحش��ور، قهرمان و خانه خنجرهای پران 
ب��ازی کرد. آخرین فیلم س��ینمایی وی روی پرده 
سینماها تأس��یس یک جمهوری بود که سال قبل 
به مناسبت شصتمین سال تأسیس جمهوری خلق 
چین س��اخته ش��د. این فیلم که از سوی گروهی 
از منتق��دان س��ینمایی لقب یک فیلم سفارش��ی و 
تبلیغاتی را گرفت، با فروشی باالی 60 میلیون دالر 
لقب پرفروش ترین فیلم چینی س��ال را از آن خود 

کرد.

محص��والت  جدید ت��ری��ن  از   ش����رك  4 
دری��م ورکز انیمیش��ن )پارامونت( ب��ا در اختیار  
داش��تن 4 هزار و 359 سالن نمایش و فروش  71 
 میلیون دالری همه  کارشناس��ان سینمایی را ناامید 

کرد.
 ب��ه گزارش ایس��نا، ای��ن فیلم ک��ه در قالب 
سه بعدی در معرض تماشای مخاطبان قرار گرفته 
اس��ت در بی��ش از 2 هزار و 551 س��الن نمایش 
 ب��ه روی پ��رده رفته اس��ت. اکران ش��رك  4، از 
 21 می ) 31 اردیبهش��ت( آغاز شد. نسخه جدید 
ش��رك محصول کمپانی فیلمسازی دریم ورکز و 
شرکت پارامونت، نخس��تین نمایش جهانی خود 
را  21 آوری��ل ) 28 فروردین( در جش��نواره فیلم 

تریبکا تجربه کرده اس��ت. نس��خه چهارم شرك 
با نام ش��رك برای همیش��ه ب��ه کارگردانی مایک 
میش��ل در قالب س��ه بعدی س��اخته ش��ده است. 
فیلم نامه جدیدترین نس��خه ش��رك توسط جاش 
کلوزنر به نگارش درآمده است. ماجراهای سری 
چهارم ش��رك در زمانی رخ می دهند که ش��رك 
تصمیم می گیرد به مرداب برگشته و ادامه زندگی 
خانوادگی اش را در آن جا ادامه دهد. مایک مایرز، 
کامرون دیاز، ادی مورف��ی و آنتونیو باندراس از 
جمل��ه صداپیش��گان اصلی این پروژه س��ینمایی 
هس��تند.  ت��ام ک��روز در ش��رك  4 در نقش یک 

شخصیت منفی صحبت کرد. 
داستان شرك  4، این اثر مهیج در ادامه حوادث 

سه قس��مت قبلی و با همان شخصیت های سابق 
ساخته شده اس��ت. مجموعه انیمیشن های شرك 
درآمد بسیار باالیی برای دریم ورکز داشته است، 
شرك  3 با فروش  320 میلیونی در امریکا و  400 
میلیون در سطح بین المللی سوددهی داشته است. 
این فیلم هم اکنون در سینماهای آمریکای شمالی 
و کش��ورهایی چ��ون فیلیپین، روس��یه،  اکراین، 
س��نگاپور، کانادا، تایوان، قزاقستان در حال اکران 
است. بنابر اعالم ورایتی »مرد آهنی  2« با حضور 
بازیگرانی چون »رابرت داونی جونیور« و »گوئینت 
بالت��رو« و با  26 میلیون دالر فروش در پایان هفته 
 گذش��ته فروش کلی خود را به  251 میلیون دالر 

رساند.

شرک 4 با ۷1 ميليون دالر فروش همه را نااميد کرد

گو چانگوي، با » افسانه جادو« قصه ممنوعه چيني را مي سازد

همدان، سنندج، اردبیل يا ارومیه
 گزينه های ميزباني نخستين نمايشگاه تخصصي

كتاب كــودک و نوجــوان

 انتشار گزارش وضعيت توليد سينماي ايران
 تا خرداد ماه

کاريکاتورعکس روز

نگین نقیه امیدرضا نساج پور

فرهنگ و هنر

30 سال از حماسه پرشکوه فتح شهر خون و قیام 
»خرمش��هر« می گذرد و جانفشانی ها و غیرتمندی 
زنان و مردان ایرانی بارها در فیلم ها و مجموعه های 
تلویزیون��ی متع��ددی به تصویر درآم��ده که به رغم 
کثرت این آثار، طی این سالها تنها بخش کوچکی از 
رش��ادت و مقاومت غیور مردان و شیرزنان کشور را 
ش��اهد بوده ایم. در دهه 60 تنها س��ه اثر با محوریت 
خرمشهر تولید شد. نخستین فیلمی که به طور مستقیم 
ماجرای فتح خرمشهر در آن به تصویر درآمده، مستند 
»پل آزادی« به کارگردانی مهدی مدنی است و داستان 
ساختن پلی بر روی رود کارون را مطرح می کرد و با 
نمایش تالش و از خود گذشتگی عده ای از مهندسین 
کشور، قصه به فتح خرمشهر پیوند می خورد. ازجمله 
پیشگامان سینمای ایران در به تصویر درآوردن سقوط 
و فتح خرمشهر زنده یاد رسول مالقلی پور است که به 
فاصله ای کوتاه پس از وقوع این حماسه)سال 1364( 
و در حالی که امکانات محدودی در اختیار داشت و 
ش��هر کماکان در معرض حمالت دشمن بود موفق 
ش��د فیلم سینمایی »بلمی به سوی ساحل« را جلوی 
دوربین ببرد. فیلمی خوش ساخت و جذاب که تالش 
گروهی از رزمندگان را برای راهیابی به خرمشهر بود 
و مصائب و مش��کالت پیش روی آنان را به تصویر 
می کش��ید. آن هم در شرایطی که شهر سقوط کرده 
و دش��من تا دندان مسلح شده اس��ت. به رغم تمام 
مشکالت، عملیات شناسایی پایگاه های دشمن پس 
از اقامت چند روزه گروه در شهر، با موفقیت انجام و 
مرتضی فرمانده گردان، در انتهای ماجرا پیکر همرزمان 
ش��هیدش را با بلم به س��وی دیگر رود کارون منتقل 
می کند. »بلمی به سوی س��احل« با چشمداشتی به 
فضای سیاسی آن سالها، تصویری نمادین و رئالیستی 

از تالش رزمندگانی بود که به کمک مردم شهر آمده 
بودن��د. مالقلی پور در نظر داش��ت یکبار دیگر و از 
منظری تازه به وقایع فتح خرمش��هر بپردازد که اجل 
مهلت ن��داد و این وظیفه را مجتب��ی راعی به دوش 
کشید و ساخت فیلم » عصر روز دهم« را به سرانجام 
رس��اند.»حریم مهرورزی« دومین فیلمی است که به 
وقایع خرمش��هر می پردازد. قصه این س��اخته ناصر 
غالمرضایی که در س��ال 1365 تولید شده، برخالف 
فیلم مالقلی پور، به حاش��یه جنگ مربوط می شود. 
حریم مهرورزی تصویرگر زندگ��ی صبریه بیوه زن 
جوانی است که با از دست دادن همسرش در جنگ، 
همراه دیگر مهاجران به اقامتگاهی در تهران پناه آورده 
و با مش��کالتی رو به رو می ش��ود. آشنایی او با یک 
راننده تاکس��ی به خواستگاری و س��پس ازدواج آنها 
در روز س��وم خردادماه منجر می شود که این اتفاق 
همزمان با آزادسازی خرمشهر است. این فیلم به رغم 
سعی سازندگانش اثر قابل توجهی محسوب نمی شود 
و س��اختار ضعیفی دارد. برخالف ده��ه 60، در دهه 
70 عالوه بر افزایش کمیت تولیداتی که محل وقوع 
ماجرایش��ان خرمشهر بود به لحاظ کیفیت نیز با آثار 

شاخص تری مواجه هستیم.
احمدرضا درویش فیلمس��از شناخته شده دفاع 
مقدس با الهام از وقایع آن سالها سه فیلم در خرمشهر 
ساخته که هر س��ه، آثار ویژه ای در سینمای ایران به 
شمار می روند. در فیلم » کیمیا«، خرمشهر محل وقوع 
حوادث جنگی قصه اس��ت و درویش داستان رضا و 
همسر باردارش را در زمانی که شهر و بیمارستان ها 
زیر بمباران قرار دارند به تصویر کشیده است. او سه 
سال بعد فیلم » سرزمین خورشید« را کلید می زند که 
باز هم محل وقوع حوادث آن خرمشهر است. داستان 

محاصره شدن یک بیمارستان توسط دشمن و مقاومت 
پزشکان، پرسنل بیمارستان و مجروحان با استفاده از 
غنایم به دس��ت آمده که طی ماجراهایی با سرنوشت 
متفاوتی مواجه می ش��وند. درویش پس از یک دهه 
فیلم » دوئل« را با بودجه ای کالن و حضور پرشمار 
ستاره ها می س��ازد که در آن نگاهی کاماًل متمایز به 
مقوله جنگ و سوءاستفاده برخی افراد از موقعیت ها 
دارد.یکی دیگر از فیلمسازان کشورمان که به حماسه 
جنوب ایران توجه داش��ته، حسن برزیده است. او با 
کارگردان��ی فیلم » دکل« لحظات��ی از حصر آبادان و 
مقاومت مردم خطه خرمشهر را به تصویر کشیده است. 
در فیلم »دکل« همراهی خواهر قهرمان قصه در مبارزه 
علیه دشمن روایت می شود و به جز دو بازیگر اصلی، 

سایر بازیگران نامهای آشنایی ندارند. فیلم دکل از جمله 
ش��اخص ترین آثار دفاع مق��دس در زمینه مقاومت 
شهری محسوب شده و ضمن کسب جوایز متعدد، 
بارها از تلویزیون پخش شده است. خرمشهر در دهه 
80 بیش از گذشته مدنظر قرار می گیرد و فیلمسازان با 
استفاده از مستندات و مدارك تالش می کنند کارهای 
بهتری در مورد سالهای حماسه بسازند. همانطور که 
اش��اره ش��د معروف ترین و البته پرهزینه ترین فیلم 
تاریخ سینمای دفاع مقدس فیلم دوئل به کارگردانی 
احمدرضا درویش است. فیلمی که از یک سو شهید 
جهان آرا و همرزمانش می کوش��ند در برابر دشمن 
مقاومت کرده و آنها را از خاك مملکت بیرون کنند و 
در سوی دیگر افرادی چون زینال با همدستی عده ای 

که خ��ود را مأمور دولت معرف��ی می کنند، با حربه 
قرار دادن وجود اس��نادی محرمان��ه و امنیتی در یک 
گاوصندوق که در یک قطار باری قرار دارد، درصدد 
فریب رزمندگان برمی آیند تا مال اندوزی کنند. دومین 
 فیلم ش��اخص این دهه، » روز س��وم« روایت موفق 
محمدحس��ین لطیفی از سقوط خرمشهر و مقاومت 
مردمی این شهر اس��ت. داستان غیرتمندی خواهر و 
برادری جنوبی به نامهای سمیره و رضا با نقش آفرینی 
باران کوثری و پوریا پورسرخ که طی حادثه ای سمیره 
در حلقه محاصره دشمن گرفتار و توسط برادرش در 
چاله ای استتار شده در حیاط خانه پنهان می شود، اما 
وقوع حوادثی منجر به رویارویی س��میره با سربازان 
عراقی و به هالکت رس��اندن آنه��ا و مواجهه وی با 
خواس��تگار عراقی اش می ش��ود. خواستگاری که 
پیش از جنگ، معلم بوده و اکنون فرماندهی نیروهای 
متخاصم را برعهده دارد. روز سوم به لحاظ ساختار و 
فروش در سینمای ایران عملکردی موفقیت آمیز داشته 
و بارها از تلویزیون پخش شده است.فیلم دیگری که 
با محوریت خرمشهر تولید شده، اثر جواد اردکانی با 
نام » به کبودی یاس« است که سال گذشته اکران شد. 
به کبودی یاس داستان شهید برونسی، عملیات بدر و 
حماس��ه مقاومت شهری از منظری متفاوت بود. این 
فیلم فاقد هنرپیش��ه مطرح با اکران در فصل زمستان 
توان مقاومت در برابر کمدی های سخیف را نداشت 
و خیلی زود از گردونه رقابت خارج شد و کمتر دیده 
ش��د. تازه ترین فیلم حماس��ی با مرکزیت خرمشهر 
فیلم خوش س��اخت و جذاب »کودك و فرش��ته« به 
کارگردانی مسعود نقاش زاده است که در این فیلم هم 
به غیر از س��کانس ابتدایی، بازیگران نام آشنا حضور 
ندارند. فیلم داس��تان خواهر و برادری کوچک است 

که با ش��روع حمله دشمن به ش��هر خانواده خود را 
از دس��ت می دهند و تنها می مانن��د، اما همدیگر را 
گم می کنند. خواهر که بزرگتر اس��ت درصدد یافتن 
ب��رادر کوچکتر برمی آید و کمی بعد هر دو به یاری 
رزمندگان می پردازند، اما عاقبت زمانی آن دو در کنار 
هم قرار می گیرند که برادر کوچک به شهادت رسیده 
است. فیلم اشاره مستقیمی به وقایع فتح خرمشهر و 
 نق��ش کودکان در این رابطه دارد.» عصر روز دهم« و 
»شب واقعه« تولیدات سینمای ایران در سال گذشته 
نیز وقایع خرمش��هر را محور قصه شان قرار داده اند. 
عص��ر روز دهم به کارگردان��ی مجتبی راعی با بازی 
چن��د بازیگر مطرح س��ینما به آخرین س��اعت های 
مقاومت مردم خرمشهر در مقابل تجاوز دشمن بعثی 
می پردازد و داستان شب واقعه به کارگردانی شهرام 
اس��دی به وقوع حوادثی پس از چهلمین روز جنگ 
تحمیلی می پردازد و رش��ادت یک اوراقی فروش به 
نام دریا قلی س��ورانی می پردازد که به طور اتفاقی از 
حرکت ماشین جنگی دشمن به سمت شهر مطلع شده 
اس��ت. فیلمی با بازی درخور توجه حمید فرخ نژاد 
که با استقبال ش��ایانی در جشنواره فیلم فجر مواجه 
ش��د و هنوز به اکران عمومی درنیامده اس��ت. آثاری 
که تاکنون از حماس��ه های جنوب کشورمان ساخته 
ش��ده اند اگرچ��ه متفاوت و اغلب خوش س��اخت 
بوده اند اما به نظر نمی رسد گویای جوانب تالشهای 
مردمی و رزمندگان در بیرون راندن دشمن از این آب 
و خ��اك بوده اند و ج��ا دارد از زوایای دیگر و بیش 
از این به خرمش��هر و آنچه بر آن رفت توجه ش��ود 
که انتظار دوری نیست و تصمیم برای ساخت آثاری 
 متفاوت براس��اس رمان مع��روف »دا« مبین این نکته 

است.

حماسه خرمشهر در آينه سينما


