
شد جهــان پرشور و غوغــا
 صفحــــه گیتی مصفــــا 

بیت احمــدطـــور سینـــا 
پانهـــاد زهـــرا به دنیــا

والدت ام ابیها، سرور زنان دو عالم، 
بانو فاطمه زهرا)س( بر عاشقان آن 

حضرت مبارک باد

والدت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن بر 
 همسران و مادران شهداء و همسران جانبازان

و آزادگان گرامی باد.

روابط عمومی شهرداری اصفهان

 والدت حضرت زهرا )س( 
بر عموم شیعیان جهان تهنیت باد

 روابط عمومی سازمان بنیاد شهید 
و امور ایثارگران استان اصفهان

 روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای اصفهان

میالد اختر برج نشین عصمت، سجاده نشین 
دریای عشق، صاحب شجره طوبی، مژده دل 

 مصطفی و تولد فرزند عزیزش 
حضرت امام خمینی )ره( مبارک باد

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت اصفهان

شرکت پاالیش نفت اصفهان
)سهامی عام(
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دبیر شورای عالی امنیت ملی:
 سیستم رواني رژیم صهیونیستي
 مختل شده است 

رئیس جمهور: 
 رژیم صهیونیستي در تدارک حمله گسترده 
به غزه است

 جنایت دریایی نشانه 
درماندگی و سراسیمگی رژیم غاصب است

شهرستانها

شهرستانها

شهرستانها

معاون حم��ل و نقل و ترافیک 
اح��داث  از  اصفه��ان  ش��هرداری 
پارک س��وار به عن��وان پایانه های 
درون ش��هری در فرایبورگ، دارک، 
جمهوری و شهید شاهمرادی جهت 

تبادل سفر و جابه جایی مسافران همچنین بهبود ترافیک و روانسازی عبور 
و مرور در س��طح ش��بکه معابر ش��هر خبر داد. به گزارش اداره ارتباطات 
رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری اصفهان و به نقل از روابط عمومی 

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری...

معاون هماهنگی و امور مجلس 
و  چهارمح��ال  بازرگان��ی  وزارت 
بختیاری گفت: حمای��ت از تولید و 
تولیدکنن��دگان داخل��ی از مهمترین 
برنامه های امس��ال ای��ن وزارتخانه 

 اس��ت. ناصر عاش��وری در آیین تودیع و معارفه رئیس س��ازمان بازرگانی 
چهارمحال و بختیاری افزود...

عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان با انتقاد از پراکنده 
ش��دن بوي ش��دید فاضالب در فضاي ش��هر اصفهان به 
ویژه در ش��ب گفت: مردم به ش��دت از این وضعیت رنج 
مي برند و باید در اس��رع وقت این مشکل برطرف شود. به 
گزارش فارس و به نقل از روابط عمومي ش��وراي اسالمي 
ش��هر اصفهان، علیرضا نصراصفهاني مشکالت موجود در 
محدوده شهرداري منطقه 9 در غرب اصفهان را برشمرد و 
یکي از مهم ترین آنها را عدم اجراي خیابان قدس بیان کرد 
و گفت: برخالف تالش هاي مطلوب مس��ئوالن شهرداري 
این منطقه پروژه خیابان س��ازي خیاب��ان قدس هنوز اجرا 

نشده و مشکالت مردم این محدوده الینحل مانده است 
وي با انتقاد از عدم اجراي پروژه خیابان سازي خیابان 
قدس، اج��راي این طرح با اعتبارات ش��هرداري منطقه 9 
را غیرممک��ن بیان کرد و افزود: ب��ا توجه به هزینه برآورد 
ش��ده براي احداث خیابان قدس، اگر اعتبارات ویژه براي 
ای��ن خیابان پیش بیني نش��ود احداث آن س��ال ها به طول 
مي انجام��د. عضو کمیس��یون فرهنگي اجتماعي ش��وراي 
اسالمي ش��هر اصفهان با بیان اینکه شهرداري منطقه 9 در 
غرب این شهر، تولید ارزشمندي به نام اکسیژن را به عهده 
دارد، گفت: حفظ منطقه ناژوان با 1200 هکتار فضاي سبز 
به عنوان ریه اصفهان یکي از مهم ترین وظایف مس��ئوالن 
اس��ت که باید مورد توج��ه قرار گیرد. وي ب��ا بیان اینکه 
مدیریت اس��تان باید هزینه حفظ و نگهداري منطقه ناژوان 
ک��ه در ح��ال حاضر به عهده ش��هرداري منطقه 9 اصفهان 
اس��ت را بپردازد، افزود: این قابل توجه و تأمل اس��ت که 
اگر ریه تنفس��ي در غرب ش��هر اصفهان ایجاد کردیم باید 
این افتخار را با اقداماتي صحه بگذاریم و اجازه ندهیم حق 
و حق��وق این منطقه تضییع ش��ود. نصراصفهاني در بخش 
دیگري از سخنان خود به بازدید جمعي از اعضاي شوراي 
اسالمي شهر و مسئوالن شهرداري از کانون اصالح تربیت 
اصفهان اش��اره کرد و لزوم توجه مدیریت ش��هري به این 
کانون را مورد تأکید قرار داد و بررس��ي و آسیب شناس��ي 
علت ارتکاب به جرم و زنداني ش��دن جوانان زیر 18 سال 
توس��ط معاونت فرهنگي اجتماعي ش��هرداري اصفهان را 

ضروري دانست ... 
                                          ادامه در صفحه 4

صفحه 2

عضو شوراي شهر اصفهان:
 حفظ منطقه ناژوان 

از مهم ترین وظایف مسئوالن

 چهــارپارک سوار، در اصفهــان 
راه اندازی می شود

حمایت از تولید داخلي، مهمترین برنامه 
سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری

س��تاد بزرگداش��ت ارتح��ال 
و  خمین��ی)ره(  ام��ام  حض��رت 
کمیته تبلیغات و مراس��م شورای 
استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
مختل��ف  برنامه ه��ای   اصفه��ان 

سال روز ارتحال امام خمینی)ره( و قیام پانزده خرداد را اعالم کرد.
 دبی��ر ای��ن س��تاد در گفتگو ب��ا خبرن��گار زاین��ده رود از حضور 
نائب رئیس مجلس، حجت االس��الم ابوترابی و سخنرانی وی در روز 
پنجشنبه 89/3/13 پس از نماز مغرب و عشا در خیمه حسینی گلستان 

شهدا همراه با دعای کمیل خبر داد...

برنامه های ستاد بزرگداشت 
ارتحال حضرت امام)ره( در استان اصفهان
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سراسری

جلیلي: 
سيستم رواني رژيم صهيونيستي مختل شده است 

احمدي نژاد 
رژيم صهيونيستي در تدارک حمله گسترده به غزه است

نماینده رهبر معظم انقالب و دبیر شورای 
عالی امنیت ملی در تماس تلفنی با شیخ محمد 
بن جاسم  بن جبر آل ثانی، نخست وزیر و وزیر 
خارجه قطر درباره آخرین تحوالت مربوط به 
تهاجم رژیم صهیونیس��تی به کش��تی حامل 
کمک های انسان دوستانه به مردم غزه گفتگو 

و رایزنی کرد. 
به گزارش ایرنا، س��عید جلیلی با اشاره 
به اینکه این جنایت نش��انگر عجز و ناتوانی 
رژیم صهیونیستی و نشانه اخالل در سیستم 
روانی این رژیم است، تأکید کرد: این جنایت 

وحشیانه ماهیت رژیم صهیونیستی را بیش از 
پیش نمایان س��اخته و بر ماهیت تروریستی 
این رژیم، دزدی و راهزنی دریایی هم افزوده 
است. جلیلی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان 
کش��ورهای منطقه و نیز کشورهای اسالمی 
برای مقابله مؤثر، گس��ترده و مستمر با رژیم 
صهیونیستی تصریح کرد: دشمن صهیونیستی 
باید هزینه این جنایت خود را بپردازد و حداقل 
این هزینه پایان بخش��یدن به محاصره مردم 
مظلوم غزه است. نخست وزیر و وزیر خارجه 
قطر نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تشریح 

اقدامات انجام گرفته و برنامه های آتی دولت 
قطر برای مقابله با این جنایت صهیونیست ها 
تصریح کرد: هرگونه اقدام کشورهای منطقه 
و اسالمی باید فراتر از موضع گیری و صدور 
بیانی��ه بوده و باید اقدام��ات عملی برای رفع 
محاصره غزه در دستور کار باشد. شیخ محمد 
بن جاسم بن جبر آل ثانی ابراز امیدواری کرد 
تا به منظور س��ازماندهی به طیفی از اقدامات 
عملی برای پایان بخش��یدن به محاصره غزه 
طی چن��د روز آینده برای رایزنی با مقام های 

جمهوری اسالمی ایران به تهران سفر کند.

رئیس جمهور با بیان اینکه فلسفه وجودی 
رژیم صهیونیس��تی جنگ، توطئ��ه، تهاجم، 
تهدید، فش��ار به مردم و ترور است، خبر داد 
که این رژیم در تدارک حمله گسترده به غزه 
اس��ت. به گزارش ایرنا، محمود احمدی نژاد 
که در اجتماع مردم ایالم س��خن می گفت، 
تصریح کرد: رژیم صهیونیس��تی ب��رای آدم 
کش��ی، ترور و تجاوز ایجاد شده است و به 
گمان خودش��ان برای جبران شکست های 
گذش��ته، پ��س از جنایت حمله ب��ه کاروان 
آزادی، در تدارک حمله گسترده به غزه است. 
احمدی نژاد به رژیم صهیونیستی هشدار داد 
در صورتی که به غزه حمله کند،  ملت های 
منطقه ریشه های این رژیم را برخواهند کند.  
وی با بیان اینکه بیش از پنج میلیون فلسطینی 
نس��ل به نس��ل آواره ان��د و در آرزوی دیدن 
وطن و سرزمین مادری حسرت می خورند، 
افزود: رژیم صهیونیستی تاکنون، پنج جنگ 
سنگین و خانمانسوز به راه انداخته و هزاران 
نف��ر را ترور و ده ها هزار نف��ر از زنان، مردان 
و کودکان فلسطینی را به اسارت گرفته و در 
زندان های اهریمنی حبس کرده است. رئیس 
شورای عالی امنیت ملی با اشاره به راه اندازی 
کاروان آزادی غزه گفت: مردمی از 40 کشور 
به س��توه آمدند، عواطف انسانی، شرافت و 
آزادگی آنان جریحه دار ش��د و داوطلبانه و به 
طور خودجوش مواد غذایی و دارویی در چند 
کش��تی آماده کردند و با پرچم صلح و آزادی 
و برادری به س��مت غزه حرکت کردند. وی 
ادام��ه داد: آدمکش ه��ا و جالدهای حرفه ای 
صهیونیسم به جای اینکه از این کاروان استقبال 
کنند و به دلیل سه سال محاصره ناجوانمردانه 
و وحشیانه شرمنده شوند و راه را باز کنند تا 
کمک های غذایی مردم دنیا به مردم مظلوم غزه 
برسد، با هلیکوپتر، هواپیما و موشک و گلوله 
به مردم بی دفاع و بی سالحی حمله می کنند و 

عده زیادی را می کشند.
احمدی نژاد با بیان اینکه وقایعی که امروز 
در غزه و فلسطین می گذرد شرم آور است، 
اظهار داشت: امروز هیچ انس��ان آزاده ای در 
دنیا نیست که از شنیدن مسائل غزه و جنایات 
صهیونیست ها سراسیمه نشود و خون او به 
جوش نیاید، امروز هر انسان با اراده ای تالش 
می کند که قدمی علیه جنایتکاران صهیونیستی 
بردارد. وی با بی��ان این که ضدیت با قانون، 

حقوق بش��ر و جنایت جنگی آش��کار تر از 
این نمی ش��ود، اظهار داشت: ما انتظار داریم 
همه کس��انی که جایگاه دارند نظر خود را به 
صراحت درباره این حادثه سنگین و توهین 
بزرگ به بشریت اعالم کنند. احمدی نژاد با 
بیان اینکه دولت امریکا موضع بسیار ضعیف 
و جانبدارانه اتخاذ کرده است، افزود: امریکا به 
جای محکوم کردن جنایت، مواضع دو پهلو 
و س��ه پهلو اتخاذ کرده اس��ت و تالش کرده 
از موضع گیری فرار کن��د. وی با بیان اینکه 
برخی کشورهای اروپایی مواضع خوبی اتخاذ 
کرده اند،گفت: برخی شخصیت های انقالبی 
مواض��ع خوبی در این بین اتخ��اذ کرده اند، 
امروز این مواضع باید به یکدیگر گره بخورد 
و جبهه جهانی علیه تجاوز، قانون ش��کنی، 
تروریست و تعدی به حقوق ملت ها تشکیل 
دهند. رئیس جمهور این حوادث را نتیجه دور 
ش��دن دل ها از حضرت زه��را )س( ارزیابی 
کرد و گف��ت: اگر مردم جهان حضرت زهرا 
را بشناسند، گرد وجود نورانی او حلقه خواهند 
زد و همه مشکالت عالم، غم ها و غصه ها از 
جامعه بشری برطرف خواهد شد. وی با تأکید 
بر اینکه آنان که حضرت زهرا را نش��ناخته و 
دل در گروی او ندارند چقدر خس��ارت دیده 
و زیانکارند، افزود: مشکل جامعه بشری این 
است که از اسوه ای مانند حضرت زهرا )س( 
فاصله گرفته اس��ت و مهر او را در دل ندارد. 
وی با بیان اینکه حضرت فاطمه )س( پناهگاه 
امامان است، خاطرنشان کرد: امامان که واسطه 
فیض خدا هس��تند در هجمه های سنگین به 
او پن��اه می برند و او پناهگاه آنان اس��ت. وی 
حضرت زه��را )س( را مرجع و مرکز پیوند 
نبوت و امامت خواند و گفت: او نخس��تین 
پاس��دار نبوت، والیت، جانباز و شهید در راه 
امامت و والیت است. او کوثر است که وقتی 

خدا او را به پیامبر خود هدیه کرد از او خواست 
نماز شکر به جای آورد و قربانی کند و خدای 
متعال را س��تایش کند. احمدی نژاد ادامه داد: 
حضرت زهرا )س( نور اس��ت در همه عالم 

می درخشد و همه انوار عالم از نور اوست. 
احمدی نژاد با اش��اره ب��ه اینکه در ایران 
تبعیت از زن��ان جایگاه باالی��ی دارد، افزود: 
مردترین مردها کسی است که با تمام وجود 
به همسر، دختر و مادر خود احترام گذارد، زیرا 
این شیوه و سیره پیامبر)ص( است. وی با تأکید 
بر اینکه هرجا زنان محترم و با کرامت باشند، 
فرزندان شجاع، با محبت و انسان های برجسته 
تربیت می کنند، ادامه داد: در جامعه ای که زنان 
تحقیر شوند و تحت فشار باشند، آن جامعه به 

پیشرفت و کمال انسانی دست نمی یابد.
احمدی نژاد خاطر نشان کرد: در جوامع 
غربی شخصیت زنان را له کرده اند که در پی 
ای��ن کار، کل جامعه آنها در حال له ش��دن و 
نابودی اس��ت. وی تصریح کرد: غربی ها به 
خاطر اینکه احترام، کرامت و نقش حقیقی زن 
را حفظ نکرده اند، امروز در آستانه سقوط به 
دره های بی اخالقی هستند. رئیس جمهور با 
بیان اینکه امروز دختران ایران صادق، عفیف  
و  مؤمن ترین زنان جهان هستند، تأکید کرد: 
هرجا زنان و مادران قربانی ش��وند، جامعه و 
نسل های آینده قربانی می شوند و جای آنها 

سنگدلی و بی اخالقی حاکم می شود.
وی با تأکید بر اینکه جنایت های امروز 
بش��ریت محصول کنار گذاش��تن دختران، 
همس��ران و مادران در جامعه جهانی است، 
گفت: نجات امروز بش��ریت در احیاء نقش 
زنان است و به لطف خدا ایرانیان و ایالمیان 
الگو و پیشتاز زنان عالم هستند. احمدی نژاد 
با تبریک تولد حضرت زه��را )س( افزود: 
حضرت زه��را )س( مظهر و منبع عش��ق 
و محبت به خدا اس��ت. رئی��س جهمور با 
تأکی��د بر اینکه عظمت حضرت زهرا )س( 
را کسی جز پیامبر )ص(، حضرت علی )ع( 
و فرزندانش��ان قادر نیستند بیان کنند، اظهار 
داش��ت: چطور می توانیم از کسی صحبت 
کنی��م که پ��اره تن پیامبر اس��ت و مقصد و 
مقصود آفرینش اس��ت. رئی��س جمهور در 
ادامه از دس��ت ها و اندیش��ه های نامحرمی 
پرده برداش��ت که مانع به س��رانجام رسیدن 

طرح های اشتغالزای دولت شدند. 

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اس��المی در پیامی، 
حمله جنایتکارانه و قس��اوت آمیز 
کاروان  ب��ه  صهیونیس��تی  رژی��م 
دریایی امدادی و بشردوس��تانه را، 
حمله به افکار عمومی و وجدانهای 
بشری از سراسر جهان خواندند و 
تأکید کردند: امروز فلسطین دیگر 
ن��ه مس��أله عربی و حت��ی نه فقط 
اسالمی، بلکه مسأله حقوق بشری 
جهان معاصر اس��ت و حامیان این 
رژیم س��فاک و گس��تاخ ب��ه ویژه 
امریکا، انگلیس و فرانسه جداً باید 

پاسخگو باشند. 
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حمل��ه جنایتکارانه و قس��اوت آمیز رژیم 
صهیونیس��ت به کاروان دریای��ی امدادی 
و بشردوس��تانه، حلقه دیگ��ری از زنجیره  
جنایتهای بزرگی اس��ت ک��ه آن حکومت 
شریر و خبیث، هفتمین دهه  حیات ننگین 
خود را با آن انباش��ته است. این نمونه ای  
است از رفتار گستاخانه و بی رحمانه ای که 
مسلمانان در این منطقه و به خصوص در 
س��رزمین مظلوم فلسطین دهها سال است 
که با آن دس��ت و پنجه نرم می کنند. این 
بار این کاروان، اسالمی یا عربی نبود، بلکه 
افکار عمومی و وجدانهای بشری از سراسر 
جه��ان را نمایندگی می ک��رد. این حمله 
جنایت بار باید برای همه مدلل کرده باشد 
که صهیونیزم، چهره جدید و خشن تری از 
فاش��یزم است که این بار از سوی دولتهای 
مدعی آزادی و حقوق بشر و بیش از همه 
دول��ت ایاالت متحده امری��کا، حمایت و 
کمک می شود. امریکا و انگلیس،  فرانسه 

و دیگر دولتهای اروپایی که از این جانیان 
بالفط��ره، حمایت سیاس��ی و رس��انه ای، 
نظامی و اقتصادی کرده و همواره پشت سر 
فاجعه آفرینی های آنان ایستاده اند، جداً باید 
پاسخگو باشند. وجدانهای بیدار در سراسر 
جهان باید جداً بیندیشند که بشریت امروز 
با چه پدیده  خطرناکی در منطقه  حس��اس 
خاورمیانه روبه رو است؟ چه رژیم سفاک 
با گستاخ و دیوانه ای امروز بر کشور غصب 
شده  فلسطین و مردم مظلوم و داغدیده  آن 
تحکم می کند؛ سه سال محاصره  غذایی، 
داروی��ی و حیاتی یک و نی��م میلیون زن، 
مرد و کودک در غزه، به چه معنی اس��ت؛ 
کشتار، حبس و شکنجه  روزانه  جوانان در 
غزه و ساحل غربی چگونه قابل فهم است. 
فلس��طین، دیگر نه مسأله ای عربی و حتی 
نه فقط مسأله ای اس��المی، بلکه مهمترین 
مسأله  حقوق بش��ری جهان معاصر است. 
کار نمادین و درخشان اعزام کاروان دریایی 
به غزه، باید در دهها ش��کل و شیوه  دیگر 
بارها و بارها تکرار شود. حکومت سفاک 
صهیونیس��ت و حامیان آن به ویژه امریکا 
و انگلیس باید قدرت شکست ناپذیر عزم 
و بی��داری وج��دان عمومی جه��ان را در 

براب��ر خ��ود ببینند و ح��س کنند. 
دولتهای عربی در معرض آزمونی 
دشوار قرار گرفته اند. ملتهای بیدار 
عرب از آنان اقدامی قاطع و جازم 
مطالبه می کنند. کنفرانس اسالمی 
و اتحادی��ه  ع��رب نباید ب��ه کمتر 
از برداش��تن کامل محاص��ره  غزه 
و توق��ف کامل دس��ت اندازی به 
خانه ها و سرزمینهای فلسطینی در 
کرانه  غربی و محاکمه  جنایتکارانی 
چ��ون نتانیاهو و ایهود باراک، قانع 
ش��وند. ملت مجاهد فلس��طین و 
م��ردم و دول��ت مردمی غ��زه نیز 
بدانن��د که دش��من خبی��ث آن��ان اکنون 
از همیش��ه ضعیف ت��ر و آس��یب پذیرتر 
اس��ت. جنای��ت دریایی روز دوش��نبه نه 
نش��انه  قدرت، ک��ه نش��ان درماندگی و 
سراس��یمگی رژیم غاصب اس��ت. سنت 
اله��ی بر این جاری ش��ده که س��تمگران 
در اواخر دوران ننگ آلود خود، به دس��ت 
خویش، سرنوش��ت محتوم فن��ا و زوال 
خ��ود را نزدیک تر کنند. حمله به لبنان و 
س��پس حمله به غزه در سالهای پیش، از 
جمله  همین اقدامه��ای دیوانه وار بود که 
تروریس��تهای اریکه نشین صهیونیست را 
به دره  سقوط نهایی نزدیک تر کرد. حمله 
ب��ه کاروان امدادی بین الملل��ی در آبهای 
مدیترانه نیز اقدام ابلهانه  دیگری از همان 
قبیل است. برادران و خواهران فلسطینی! 
به خداون��د حکیم و قدی��ر اعتماد کنید، 
قدرت خود را باور کنید و بر آن بیفزایید 
و به پیروزی نهایی یقین داش��ته باشید و 
 َ ُ َمْن یَنُْصُرُه إِنهَّ اهللهَّ بدانید که: َو لَیَنُْصَرنهَّ اهللهَّ

لََقِویٌّ َعِزیٌز.
سیدعلی خامنه  ای
11 خرداد 1389

ای��ران اص��رار دارد ک��ه امری��کا به 
معاهده منع گس��ترش انرژی هس��ته ای 
پای بند باش��د، در حالی ک��ه این امریکا 
بود که ای��ن معاهده را به وجود آورد و 
ایران را تحت فش��ار ق��رار داد تا آن را 

امضاء کند. 
ام��ا دولت امریکا که در حال حاضر 
درگی��ر جنگ و تجاوز در س��ه کش��ور 
اس��ت و نیروه��ای اش��غالگرش را در 
ش��ماری از کشورها به کار گرفته است، 
اصرار دارد ایران - که مهاجم و اشغالگر 
هیچ کش��وری نیست - در مورد توانایی 
اس��تفاده از انرژی هسته ای، قابل اعتماد 
نیس��ت، زیرا این توانایی ممکن اس��ت 
در آینده ب��ه توانایی تولید س��الح های 
هسته ای منجر شود؛ مانند اسرائیل، هند 
و پاکستان و همه آنهایی که معاهده منع 
گسترش سالح های هس��ته ای را امضاء 
نک��رده اند، کش��ورهایی ک��ه برخالف 
ایران هرگز اجازه بازرسی را به مأموران 
آژان��س بین الملل��ی ان��رژی هس��ته ای 
نمی  دهند، در حالی که ایران سال هاست 
ک��ه اجازه بازرس��ی آژان��س بین المللی 

انرژی هسته ای را می دهد. 
در راستای تعهد به معاهده، در تاریخ 
21 س��پتامبر ایران ب��ه آژانس بین المللی 
انرژی هس��ته ای اعالم کرد: تأسیس��ات 

هسته ای دیگری می  سازد. 
نخست وزیر انگلیس گوردون براون 
افشاگری ایران را با یک »سناریوی اغفال 
کننده« خدشه دار کرده و اعالم نمود »ما 

اجازه ادامه این موضوع را نمی دهیم.«
موض��وع چیس��ت؟ چرا گ��وردون 

ب��راون فکر می  کن��د که آشکارس��ازی 
جمه��وری اس��المی ای��ران ب��ه آژانس 
بی��ن الملل��ی ان��رژی هس��ته ای، یک 

فریبکاری است. 
آیا نخس��ت وزیر انگلی��س فهمیده 
اس��ت ک��ه ای��ران ادعای س��اخت یک 
نیروگاه را کرده، اما حقیقت چیز دیگری 
است و ایران با چنین ادعایی می  خواهد 

دنیا را فریب دهد؟ 
س��بک مغزی باالت��ر از ای��ن وجود 
ن��دارد که از ده��ان اوباما بی��رون پرید 
ک��ه »اورولیان« با مغلطه گفته اس��ت که 
»دولت ای��ران هم اکنون بای��د اعمال و 
نی��ات صلح آمیز خود را نش��ان دهد، یا 
پاسخگویی خودش را طبق استانداردهای 
بین المللی  ی��ا قوانی����ن  بین الملل����ی 

حفظ کند.« 
این عدم تجانس فشاری را به ذهن وارد 

می  سازد. 
اوباما با آنکه سربازانش درگیر جنگ 
در عراق، افغانس��تان و پاکستان هستند 
ادعا می  کند که در مواجهه با هر ملتی که 
حفظ مقاصد صلح آمیز یا پاس��خگویی 
به اس��تانداردها و قوانی��ن بین المللی را 
نش��ان دهد، به طور صلح آمیز برخورد 

می  کند. 
و  متح��ده  ای��االت  دول��ت  البت��ه 
دستنش��اندگان کش��ورهای ناتو و سران 
ارتش اس��رائیل به حفظ پاسخگویی به 
قوانین بین المللی نیاز دارند و براس��اس 
دولت های��ی  چنی��ن  قوانی��ن،  همی��ن 

جنایتکاران جنگی هستند ...
                          ادامه دارد...

صدها تن از مردم مالزی با تجمع در مقابل س��فارت امریکا در کواالالمپور، پایتخت 
این کش��ور جنایت اخیر رژیم اس��رائیل در حمله به کشتی های امدادرسان به مردم تحت 
محاصره غزه را محکوم کرده و خشم و انزجار خود را نسبت به این اقدام اعالم کردند. 
تجمع کنندگان با در دست داشتن پالکاردهایی حمایت امریکا از رژیم صهیونیستی را 
محکوم کرده و خواستار محاکمه سران رژیم اسرائیل شدند. این گزارش حاکی است، در 
دست نوشته های تظاهرکنندگان مالزیایی اسرائیل مساوی با نازیسم معرفی شده و آزادی 

فلسطین به عنوان یک آرمان اسالمی و جهانی مورد تأکید قرار گرفته بود. 
همچنین مردم امریکا در واشنگتن نیز در اعتراض به عمل وحشیانه رژیم صهیونیستی 

در مقابل سفارت این کشور تجمع کردند. 

یک پایگاه اینترنتی کرد زبان عراق از اعالم آمادگی دولت این کش��ور برای پرداخت 
300 میلی��ون دالر به عنوان غرامت جنگی به ش��رکت های هوایی کویت خبر داد. پایگاه 
اینترنتی هاوالتی به نقل از یک مقام کویتی که به نامش اش��اره نکرده، آورده است: دولت 
ع��راق اعالم کرده ب��ا پرداخت این مبلغ پرونده مربوط ب��ه غرامت جنگی خطوط هوایی 
کویت باید بسته شود. منبع یاد شده به نقل از مقام کویتی ادامه می دهد: مسئوالن کویت 
با پیشنهاد دولت عراق مخالفت کرده و میزان واقعی خسارت را یک میلیارد و 200 میلیون 

دالر اعالم کرده اند. 
هاوالتی می افزاید: دولت ع��راق در حال حاضر برای خودداری از پرداخت غرامت 
جنگ��ی خط��وط هوایی، همه دارایی های خ��ود را در این حوزه با ه��دف جلوگیری از 
خواس��ته مقامات کویتی نابود ش��ده اعالم کرده و به همین دلی��ل خطوط هوایی خود را 
تعطیل کرده است. این منبع همچنین نوشته است: تا زمانی که خطوط هوایی عراق منحل 

شده باشد مسأله پرداخت خسارت به کویت مسکوت می ماند.

بیس��ت و پنجمین نشست مشترک اقتصادی فرانس��ه - آفریقا که با حضور 38 تن از 
س��ران کشورهای این قاره و نیکاًل سارکوزی در ش��هر نیس در جنوب فرانسه آغاز شده 

است بازبینی و توسعه روابط را پیگیری می کند.  
به گزارش ایرنا، در این نشس��ت که به ریاست مش��ترک رئیسان جمهوری فرانسه و 
مصر گش��ایش یافت شمار زیادی از رؤسای ش��رکت های فرانسوی و آفریقایی حضور 

دارند. 
نشس��ت نیس نخستین اجالس فرانس��ه- آفریقا در دوران ریاس��ت جمهوری نیکاًل 
سارکوزی است که با هدف بازبینی روابط اقتصادی پاریس و کشورهای آفریقایی به ویژه 

مستعمرات سابق فرانسه تشکیل می شود. 
همچنی��ن برای نخس��تین بار در کن��ار نماین��دگان دولتی، نمایندگان ش��رکت ها و 
س��ازمانهای غیردولتی برای یک هفته در این اجالس حضور دارند. این نشست که پشت 
درهای بس��ته برگزار می شود به س��ه موضوع جایگاه آفریقا در حاکمیت جهانی، تقویت 

صلح و امنیت و مسائل آب و هوایی و توسعه خواهد پرداخت. 
در نشس��ت نیس، کشورهای زیمبابوه و ماداگاس��کار غایب هستند و از سوی رئیس 
جمهوری س��ودان نیز رئیس جمهوری س��احل عاج شرکت یافته است. فرانسه که از نظر 
اقتصاد وضعیت نامطلوبی را س��پری می کند بخش اعظمی از مواد اولیه موردنیاز خود را 

از کشورهای مستعمره سابق خود وارد می کند. 
این کش��ور 50 سال پس از استقالل مس��تعمرات سابق خود در آفریقا همچنان سعی 
می کند نقش ژاندارمی خود در این کش��ورها را حفظ کند. هرچند گفته می ش��ود رئیس 

جمهوری فرانسه درصدد است تا این نگاه را تغییر دهد. 
فرانسه بیش از 50 درصد از اورانیوم موردنیاز رآکتورهای اتمی خود را از نیجر وارد 
می کند که به دلیل قیمت پایین در قرارداد قبلی، پاریس مجبور شد چندین ماه برای نهایی 

کردن قرارداد تازه در این زمینه تالش کند. 
این قراردادهای جدید نیز مخالفت های زیادی را از س��وی مردم، گروهها و به ویژه 
قبایلی که این معادن اورانیوم در س��رزمین آنها قرار دارد به دنبال داش��ته است. فرانسه در 
نظر دارد با تأکید بر مس��ائل اقتصادی، نشس��ت های مشترک زیادی را برای شرکت های 
فرانسوی تدارک ببیند و سهم این شرکت ها در بازار کشورهای آفریقایی به ویژه انگلیسی 

زبان را افزایش دهد. 
فرانسه در دو سال گذشته همچنین کوشیده بود در قالب کنفرانس مدیترانه با ریاست 
مش��ترک با مصر کشورهای حاشیه این دریا را با رژیم صهیونیستی بر سر یک میز بنشاند 
و از این راه نقش سیاس��ی و اقتصادی پررنگی را برای اس��رائیل در این منطقه به ویژه در 
قلمرو مس��تعمرات سابق خود فراهم کند. این تالشها تاکنون به دلیل مخالفت کشورهای 

اسالمی این منطقه با شکست روبه رو شده است. 

همزمان با رجزخوانی های باراک اوباما در زمینه اعمال تحریم های جدید علیه ایران، 
کالین پاول تصریح کرد: مس��لم است که اعمال تحریم های تکراری و طوالنی نمی تواند 

ملت باهوش ایران را از اهداف خویش منصرف سازد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی آنتی وار، وزیر س��ابق خارجه امریکا با تأکید بر این 
مطل��ب که با تک��رار ترجیع بندهای تکراری و طوالنی نمی ت��وان ایران را به صرف نظر 
کردن از برنامه صلح آمیز هس��ته ای اش واداش��ت، افزود:  به اعتقاد من، با اعمال تحریم 

نمی توان ایران را تحت فشار گذاشت. 
وی تصریح کرد:   ایرانیان، افراد باهوشی هستند. هزاران سال است که در عرصه های 
مختلف در حال داد و ستد و تعامل با جهان هستند و موانع متعددی را پشت سر گذاشته اند. 
امریکا از چند ماه پیش در تالش اس��ت تا به انحای مختلف، سایر اعضای شورای امنیت 

سازمان ملل را برای اعمال دور جدید تحریم ها علیه ایران با خود همراه کند. 

در پی بحثهای پیش آمده درباره جنگ افغانستان، هورست کهلر رئیس جمهور آلمان 
از س��مت خود اس��تعفا کرد. به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، هورست کهلر به 
عنوان نخس��تین رئیس جمهور در تاریخ آلمان از س��مت خود کناره گیری کرد. دلیل این 
اقدام بحثهای پیش آمده در محافل سیاس��ی این کش��ور درباره جنگ افغانستان و تصمیم 

وی در این زمینه عنوان شده است. 
وی طی س��خنان در برلین ضم��ن اعالم کناره گیری خود خاطرنش��ان کرد در اعزام 
نظامیان کش��ورش به افغانس��تان که مغایر با قانون اساسی است، مسائل اقتصادی را مورد 

توجه قرار داده است. 
به گفته کهلر، چنین اقدامی سبب بی اعتبار شدن باالترین مقام اجرایی کشور می شود. 
وی در عین حال از مطلع بودن ینس بورزن، رئیس ایالت برمن از این تصمیم خبر داد. 

بورزن از حزب سوس��یال دمک��رات آلمان تا انتخاب فردی جدید، کفالت ریاس��ت 
جمهوری این کشور را به عهده خواهد داشت. کناره گیری کهلر در اوج بحران یورو در 
اتحادیه اروپا سبب می شود دولت آنگال مرکل که از بازیگران اصلی برای حل این بحران 

است، با مشکالت جدی روبه رو شود. 
کهلر 67 س��اله، نامزد احزاب دولت ائتالفی بود که در س��ال 2004 برای نخستین بار 
ریاست جمهوری آلمان را به عهده گرفت و در سال گذشته نیز برای 5 سال دیگر به این 
سمت انتخاب شد. گفته می شود که وی به دلیل مسائل اقتصادی اجازه مأموریت نظامیان 
آلمانی در خارج از کشور را صادر کرده و با این اقدام خود بحثهای فراوانی را در محافل 

سیاسی این کشور به راه انداخته است. 

جهان نماایران نصف النهار

اعتراضات جهانی به جنایات اسرائیل

عراق آماده پرداخت 300 میلیون دالر غرامت 
جنگي به کویت

نشست فرانسه- آفریقا 
بازبیني روابط را پیگیري مي کند 

وزیر سابق خارجه امریکا:
هوش سرشار ایراني ها مانع

از تأثیرتحریم هاي امریکا است

استعفای رئیس جمهور آلمان به سبب 
تصمیم گیری درباره افغانستان

سرپرس��ت دانشکده علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی و درمانی کرج گفت: سه 
بیمارستان دولتی این شهرستان برای ارائه خدمات به زائران حرم مطهر حضرت امام )ره( 

در ایام ارتحال آماده شده است. 
رامتین حدیقی، در گفتگو با ایرنا افزود: بیمارستان های شهید مدنی، شهید رجایی و 
ش��ریعتی به صورت تمام وقت از 11 تا 16 خرداد ماه جاری خدمات ویژه برای زائران 

خواهند داشت. 
وی گفت: براس��اس طرح ویژه نظارتی مرکز بهداش��ت کرج، تمام مکان های طبخ 
غذا برای زائران و ایس��تگاه های صلواتی به صورت مس��تمر توس��ط مأموران بهداشت 

کنترل می شود. 
حدیقی افزود: براس��اس هماهنگی های به عمل آمده با دس��تگاه های اجرایی، مقرر 

شد زائران حرم مطهر از خدمات بیمه ای نیز برخوردار شوند. 
وی اضافه کرد: برای ارائه خدمات بهداش��تی به زائران پیاده رو به حرم مطهر نیز در 
محورهای ارتباطی مرتبط به شهرس��تان کرج تیم های پزش��کی و بهداشتی مستقر شده 

است. 

مدیرکل تأمین اجتماعی منطقه غرب استان تهران گفت: حقوق مستمری بگیران بیمه 
تأمین اجتماعی در سایر شعب بانکی غرب استان تهران پرداخت می شود. 

به گزارش فارس، مرتضی سالمی اظهار داشت: حقوق مستمری بگیران در بانک هایی 
نظیر ملی، تجارت، ملت، سپه و کشاورزی پرداخت می شود. 

وی افزود: پیش از این، حقوق افراد تنها در 10 ش��عبه بانک رفاه پرداخت می شد که 
این امر س��بب معطلی مستمری بگیران در صف های طوالنی و طی مسافت های طوالنی 

به دلیل پراکندگی این شعب شده بود. 
وی ادامه داد: مس��تمری بگیران پس از مراجعه به شعب تأمین اجتماعی منطقه غرب 
استان تهران و درج شماره حساب می توانند از ماه آینده حقوق خود را از بانک موردنظر 

دریافت کنند. 
سالمی گفت: بازنشستگان می توانند با افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت از سود مانده 

حساب خود نیز استفاده کنند. 
وی اضافه کرد: بهره مندی از سود مانده حساب، کاهش تردد در رفت و آمد شهری 
و حذف طرح پرداخت براساس حروف الفبا از مزایای پرداخت حقوق مستمری بگیران 

در سایر شعب بانکی به شمار می رود.

مح����ور  بهس���ازی 
در  چال��وس  ک��رج- 
دستور کار اداره کل راه و 
ترابری تهران قرار گرفت. 
معاون  موالیی  محمود 
راهس��ازی اداره کل راه و 
ترابری استان تهران گفت: 
مح��ور ک��رج- چال��وس 
ع��الوه ب��ر اینک��ه ی��ک 
بسیار مهم  ترانزیتی  محور 
توریستی-  محوری  است، 
نیز محسوب  گردش��گری 

می ش��ود. وجود جاذبه های گردشگری منحصر به فرد طبیعی هر ساله به ویژه ایام بهار 
و تابستان مسافران زیادی را روانه این مسیر می کند. 

وی با تصریح این مطلب که جاده چالوس چهارمین جاده زیبا و گردش��گری جهان 
محسوب می ش��ود، وجود ترافیک، به خصوص در فصول بهار و تابستان در این محور 
را اجتناب ناپذیر خواند. موالیی با اعالم این خبر که در س��ال 89 اداره کل راه و ترابری 
اس��تان تهران برنامه های وسیع و گسترده ای را برای تعمیر، مرمت و بهسازی این مسیر 
با هزینه ای بالغ بر 300 میلیارد ریال در دس��تور کار خود دارد، گفت: حضور راهداران 
و راهس��ازان در ای��ن محور در چه��ار روز ابتدایی هفته به منظ��ور عملیات راهداری و 
راهس��ازی باعث محدودیت های ترافیکی خواهد شد، بنابراین از کاربران جاده چالوس 
همکاری و تحمل بیشتر را خواستاریم تا این اداره کل بتواند در اسرع وقت سطح سواره 

رو مناسب و ایمنی برای مسیر مذکور مهیا کند.

آمادگی سه بیمارستان در کرج براي 
ارائه خدمات به زائران حرم مطهر امام

چه خبر از پایتخت

در شعب بانکي غرب استان تهران؛
حقوق مستمري بگیران پرداخت مي شود

300 میلیارد ریال، هزینه پروژه هاي 
در دست اجراي محور کرج- چالوس

چه کسي قانون شکن است؟
ایران یا ایاالت متحده )قسمت اول(  

جنایت دریایی نشانه 
درماندگی و سراسیمگی رژیم غاصب است
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جامعه

 دو گمشده در ارتفــاعـــات نائین 
توسط هالل احمرنجات یافتند

دو گمش��ده روس��تایی در کوه پرویز نائین توسط تیم کوهنوردی جمعیت هالل احمر شهرستانهای 
نائین و اصفهان نجات یافتند. به گزارش ایرنا از هالل احمر، عملیات جس��تجو در پی دریافت گزارش 
نیمه ش��ب نهم خردادماه جاری مبنی بر مفقود ش��دن دو نفر از اهالی روستای نائین هندچوئیه در کوه 
پرویز توس��ط تیم امداد و نجات جمعیت هالل احمر این شهرس��تان آغاز ش��د. پس از رس��یدن گروه 
نج��ات به منطقه و ارزیابی اولیه و تش��خیص صعب العبور بودن مس��یر ک��وه، از تیم کوهنوردی مرکز 
اس��تان اصفهان نیز درخواس��ت کمک شد. عملیات نجات افراد گمشده در ساعت چهار صبح آغاز شد 
و این افراد در ساعت 10 صبح پیدا شدند. این دو روستایی بر روی دیواره ای با شیب منفی در داخل 
جان پناهی کوچک )تنگه تاریگون(حبس ش��ده بودند و جان آنها در معرض خطر قرار داشت. این دو 
گمشده با حمایت روانی و انجام توصیه های الزم از این محل خارج و به قله کوه مزبور منتقل شدند. 
نجات یافتگان تحت حمایت گروه کوهنوردی مرکز استان اصفهان پس از 12 ساعت پیاده روی به دامنه 
کوه پرویز منتقل و تحویل خانواده هایش��ان ش��دند. کوه پرویز با ارتفاع دوهزار و 70 متر با الیه های 

سنگالخی ریزشی در 40 کیلومتری جنوب شهر نائین و 180 کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد. 

آرزوی های امام خمینی برای بانوان چه بود؟
   سپهر اوحدی

ــباب بازی: میل بازگشت به کودکی و یا توجه زیاد به کودکان خود، باعث دیدن خواب اسباب  اس
بازی ها می ش��ود که به صورت کلی نمادی مثبت است. اگر مرد هستید و در خواب با عروسک بازی 
می کنید، نش��ان از بارور نشدن ویژگی های زنانه شما است و احتیاج شما به جنس مخالف و اگر زنی 
با اس��باب بازی های پسرانه بازی کند، مبین بارور نشدن خصوصیات مردانه در اوست و عالقه ای که 

به جنس مخالف داشته ولی در آن موفق نشده است.
ابزار آالت: دیدن آچار و پیچ گوشتی و سایر ابزارآالت فنی نمادی بر انجام مرتب و منظم کارها در 
زندگی است و دیدن آنها در خواب به شرطی که شغل شما فنی نباشد، این اندیشه را به ما القاء می کند 
که افس��ار زندگی و نظم و قانون از دس��ت ما رها شده و کنترلی بر زندگی خود نداریم. پس باید به هر 
ش��کل ممکن به زندگی س��ر و س��امان داده و قانون و نظم را بر آن حاکم کنیم. دیدن در بازکن )برای 

نوشابه یا کنسرو( داللت بر گشایش کار و رفع حاجت و برآمدن عطش عواطف است.
اداره: به شرطی که کارمند اداره نباشید، دیدن آن در خواب، نشان سازندگی و رفع و رجوع کارهای 
شما در روزهای آتی می باشد. اگر در اداره نظم برقرار بود، کارهای شما به خوبی پیش می رود و اگر 
بی نظمی بود، نشان از آشفتگی در اتاق کار و گرفتاری شغلی شما دارد و یا بر تفکر منفی شما به کار 

و شغل فعلی تان داللت می کند.
اردوگاه: نشان از بی قراری، بی سامانی و حرکت برای رسیدن به هدف است. اردوگاه، سمبلی از 
مراحل مختلف زندگی دنیوی و اخروی اس��ت و دیدن آن در خواب نش��ان از شروع مرحله ای جدید 
در زندگی ش��ما دارد. اگر با دوس��تی به اردو و اردوگاهی در خواب رفتید، طول دوستی شما با آن فرد 

کم و زمان جدایی احتماالً فراخواهد رسید.
ــتر: گروهی از نوازندگان را گویند و نمادی از فعالیت گروهی اس��ت و به شما می گوید اگر  ارکس
در کارهای گروهی شرکت کنید موفق تر خواهید بود. پس با افرادی که هم هدف هستید، همراه شوید 
و از مش��ورت دیگران بهره گیرید، اگر ارکس��تر در رویای شما با هم هماهنگ بود، شما هم در زندگی 
روش موفقی را دنبال می کنید و اگر ساز آنها ناهماهنگ بود، از گروه و یا افرادی که با هم کار می کنید 

فاصله بگیرید که موفق نخواهید بود.
اره: نش��انی از تحلیل رفتن، س��ائیده ش��دن، خرد شدن و جدا شدن اس��ت. ممکن است باورهای 
مطلوب شما در حال تحلیل رفتن و فراموشی باشد و شاید یک عادت و سنت نیکو را رها کرده باشید. 
به هر حال س��مبل اره نمادی منفی اس��ت که بر جدایی، زیر پا گذاش��تن ارزش ها و نیز لکه دار شدن 

آبرو و غرور انسان حکایت دارد.
اژدها: نماد قدرت فرابش��ری و زایش اس��ت. تولد فرزند و امیال جنس��ی در دیدن نماد اژدها در 
خواب نقش دارد. اگر در مورد مس��ائل فوق مش��کلی دارید، این خواب نویدبخش حل مس��ائل است. 
تعبیر دیگر آن محبت یافتن، محبت کردن و محبت دیدن است و محبت نمادی برای تجلی قدرت های 

واالی انسانی در راه خیر است.
اسب شاخدار: شاید بیشتر در کتابهای قصه و فیلمها آمده باشد. اما دیدن آن پیامی از دوران کودکی 
اس��ت که ممکن است در آن دوران با شما بدرفتاری، س��وء استفاده و... صورت گرفته باشد و سمبلی 
برای رویاهای نرس��یده و کودکی پر از فراز و نش��یب برای شما و یا کس��ی که سوار بر اسب شاخدار 

است می باشد.

تبخال

حوادث !

مهدی فضیلت 
بزرگ اندیش��مند و معمار انق��الب حضرت امام 
خمینی )ره( همواره در بیانات خود از حضور زنان در 
عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی و نقشی که آنها 
در اعتالی انقالب و در صحنه های مختلف آن داشتند 
دفاع می فرمودند. امام مؤثرترین فرد در رسیدن ایرانیان 
ب��ه ارزش ها بود چرا که او نیز در دامان زنی ش��ریف 
و ب��زرگ پرورش یافت��ه بود زنی که یقین��اً از کودکی 
کفرس��تیزی و مبارزه با اس��تبداد را به او آموخته بود و 
استقامت همچون کوه را به او یاد داده بود و همین باعث 
ش��د تا امام زنان را نیز دوشادوش مردان در انقالب به 
حرکت درآورد بیندازد و بر مجاهدت و فعالیت انقالبی 

آنها ارج نهد.
در اندیشه امام خمینی)ره( زن مربی جامعه است و 
میزانی برای تربیت و پیدایش مرد . زن سالم از دامن پاک 
و سالم زنان پرهیزگار است زن تنها موجودی است که 
با دامن پاک خود می تواند به جامعه برکت دهد و تمام 

جوامع را دگرگون سازد. 
دیرزمانی در ایران زنان جز در زیرپرده های تعصب 
بی جا وجود نداشتند و امام خمینی)ره( بود که زنان را 
از ورطه تحقیر و توهین نجات داده و به سرمنزل آزادی 

خواهی و رهایی از بی بند و باری کشاند.
از دیدگاه امام خمینی)ره( زنان در عصر پهلوی بیش 
از مردان از حقوق اجتماعی محروم بودند و مورد آزار 
و اذیت قرار می گرفتند و ش��أن زن تا مرز یک کاالی 

تجاری سقوط کرده بود.
ام��ام از ابتدا به زنان قول حض��ور در عرصه های 
اجتماعی داد و گفت: زن نباید خانه نش��ین باشد و ما 
با درس خواندن و حتی کارک��ردن زنان در ادارات نیز 

مخالف نیس��تیم، زن و مرد در ای��ن کار با هم برابرند. 
همچنین امام به دادن حق رأی به زنان اذعان کرد: زنان 
حق دارند در سرنوش��ت خود ش��ریک باشند و حتمًا 
باید در عرصه های اجتماعی و سیاسی حضور به هم 
رسانند. امام تأکید داشت: هر زن با وضعیت کشورش، 
کاستی ها، دارایی ها، پیشرفت ها و عقب ماندگی های 
آن آشنا شود و در صدد حل مشکالت و یا الاقل دادن 
راهکار مناسب برآید. این بینش صحیح امام راه را برای 
خودشناسی بانوان باز کرد تا تالش خود را برای رسیدن 

به آرمان های امام راحل به کار گیرند.
از دیگ��ر آرمان های امام حض��ور زنان در عرصه  
توسعه و سازندگی بود و فرمودند: هیچ کس از مردان 

و زن��ان نباید و نمی تواند در مورد حضور بانوان فعال 
جامعه اسالمی در عرصه های سازندگی و توسعه تردید 
کند. امام معنای آزادی زنان را اساساً تعریف و تبین کرد و 
زنان شیردل و متعهد و غیور نیز به ساختن ایران اسالمی 
در عرصه های فرهنگ و علم و هنر پرداختند و هم در 
صنعت و تعامل در سازندگی ملی تالش کردند. امروز 
زنان در جمهوری اسالمی همراه مردان در عرصه های 
اجتماعی حضور دارند و این معنای آزادی زنان اس��ت 
نه آنچه در مصداق بی بند و باری و فساد در زمان شاه 
گفته می ش��د که چیزی جز حبس و اختناق روحی و 

جسمی زنان نبود.
زنان برخاستند و خشت های پیشرفت را با بستن 

چادرها به کمر به دست مردان دادند تا دیوارهای آزادی 
و اعتبار از نو ساخته شود و در این زمینه از هیچ کوششی 
فروگذار نکردند، از کشاورزی و دامداری گرفته تا تالش 
در عرصه صنعت، اقتص��اد و امور اداری و مدیریتی از 
صنایع دس��تی و قالی بافی گرفته تا عالی ترین مشاغل 
مهندس��ی، زنان همواره در همه امور ش��رکت داشتند. 
تالش فرهنگی زنان نیز یکی دیگر از خواسته های امام 
بود اینکه زنان در حفظ حجاب، امر به معروف و نهی 
از منکر، عفاف و عفت همواره الگوی دیگر ملت ها و 
مسلمان باشند و تالش در این عرصه فرهنگی به معنای 
حیات اجتماعی جامعه تلقی می شد که سهم به سزایی 

در پرورش جامعه ای پاک و به دور از مفسده بود.
فرهنگی ک��ه ناجوانمردانه مورد هجوم قرار گرفته 
بود فعالیت مستمر زنان و مردان را می طلبید و این نیز 
از آرزوهای امام راحل بود. امام خواستار تداوم حضور 
زنان در عرصه های استقامت، نظامی و آمادگی دفاعی 
بود چنانچه در جنگ تحمیلی نیز زنان در پشت جبهه به 
صورت فراگیر و پشتیبانی مادی و معنوی از رزمندگان 
و هم در عرصه آموزش دفاعی نقش سازنده و ماندگار 

داشتند.
یکی دیگر از مس��ائل مهمی که ام��ام به آن توجه 
خاصی مبذول داشتند مسأله تحصیل بانوان بود، امام به 
بحث تحصیل زنان در همه زمینه ها  توجه داشتند. امام 
می خواس��ت زنان همانند الگوی کامل خود حضرت 
زه��را)س( در تمام امور کش��ور نقش فع��ال و ارزنده 
داشته باشند. او آرزومند تمام افتخارات و ارزش ها برای 
 زن مس��لمان بود. امید که روحش قرین رحمت الهی 

باشد. 
 )سخنان امام برگرفته از صحیفه نور(     

راهنمای تصميم گيری 
درست

تصمیم��ات ما زندگی ما را ش��کل می دهند. آیا 
باید کارم را عوض کنم؟، کجا باید زندگی کنم؟، پولم 
 را چطور س��رمایه گذاری کنم؟ تصمیم گیری یکی از 
اصل��ی تری��ن مهارت ها در زندگی اس��ت و همه ما 
می توانیم در آن پیشرفت کنیم. در این مقاله، رویکردی 
بسیار س��اده و سیس��تماتیک برای اتخاذ تصمیمات 

درست تر و هوشیارانه تر به شما معرفی می کنیم.
ــم گیری:  ــود برای تصمی ــن مدل موج بهتری
این رویکرد بهترین مدل تصمیم گیری موجود است 
که به ش��ما کمک می کند هر دو جنبه عینی و ذهنی 
موقعیت را ببینید و از همه وقایع، نقطه نظرات، باورها 
و توصیه ها استفاده کرده و بهترین تصمیم ممکن را 
بگیرید. 5 عنصر اصلی این رویکرد به این قرار است: 
- مشکل یابی؛ - اهداف؛ - گزینه ها؛ - نتایج؛ - سبک 

سنگین کردن
سبک سنگین کردن ها: در این روش هر یک 
از 5 عنصر باال باید جداگانه بررسی شود و از آنها برای 
روش��ن کردن و مرتب کردن افکارتان اس��تفاده کنید. 

اجازه بدهید نگاهی به هریک از این عناصر بیندازیم:
1. مشکل یابی: پشت هر تصمیمی که می گیرید، 
سعی دارید که مشکلی را حل کنید. طریقه عنوان کردن 
مشکلتان، چارچوب تصمیم شما را مشخص می کند 
و جایگزی��ن هایی ک��ه در نظر می گیری��د و طریقه 
ارزیاب��ی آنها را تعیین می کن��د. مطرح کردن صحیح 
مشکل اهمیت بسیار زیادی دارد، چون روی کلیه افکار 
بعدی شما اثر می گذارد. با این وجود بسیاری از ما این 
مرحله را کاًل نادیده می گیریم. عنوان کردن مشکالت 
کار ساده ای اس��ت. هرچه مشکل بهتر تعریف شود 

حل کردن آن ساده تر خواهد شد. در این زمینه مثالی 
می آوریم: فردی عالقه زیادی به کار کردن در شرکتی 
داشت که آنجا اس��تخدام بود اما از رئیس آنجا متنفر 
بود. مش��کل این فرد این بود که استعفا بدهد یا آنجا 
بمان��د. به جای اینکه بین ای��ن دو مورد انتخاب کند، 
مشکلش را طور دیگری تعریف کرد که چطور شغلش 
را حفظ کند اما از ش��ر رئیسش هم خالص شود. او  
بیوگرافی رئیسش را برای جاهای دیگر فرستاد و برای 
ش��غلهای باالتر برای او وقت مصاحبه گرفت. به این 
ترتی��ب رئیس او به جای دیگ��ری رفت و آن فرد در 
همان ش��رکت ماند و به مقام قبلی رئیس خود ارتقاء 
یافت. می بینید که تعریف هوشیارانه مشکالت نیاز به 
فکر کردن دقیق دارد. برای تعریف دوباره مش��کالت 

می توانید از تکنیک های مختلف استفاده کنید.
2. اهداف: وقتی تعریف بهتری از مش��کل خود 
به دس��ت آوردید وقتش اس��ت مش��خص کنید که 
می خواهید با تصمیمتان چه کاری را انجام دهید. این 
قدم را نیز اکثر ما اشتباه برمی داریم، به نظرمان اهدافمان 
کاماًل مشخص و واضح هستند و نیازی به بیان دوباره 
ندارند. اهداف عناصری هستند که تصمیم ما را هدایت 
می کنند. مشخص کردن آنها درک ما را از مشکل بهتر 
می کن��د و انتظاراتی را ب��رای راه حل های ممکن به 
وجود می آورد. همچنین به شما کمک می کند وقتی 
می خواهید مشکلتان را برای بقیه توضیح دهید آنها را 
بهتر بیان کنید. پس بنشینید و اهدافتان را تا حد ممکن 
به صورت شفاف لیست کنید. چرا می خواهید شغلتان 
را عوض کنید؟ آیا به خاطر رئیس��تان اس��ت؟ شاید 
می خواهید ساعت کار شما کمتر شود؟ این دالیل را 
کاماًل واضح بنویسید. اگر اهداف شما به طور طبیعی 
به ذهن نیامد، پش��ت هم از خودتان بپرس��ید چرا؟ با 
این روش می توانید از دیدگاه های مختلف به اهداف 

خود نگاه کنید.
3. گزینه ها: حاال که مش��کلتان کاماًل مشخص 

ش��د و اهدافتان را هم تعیین کردید، وقتش است که 
گزینه های موجود را ارزیابی کنید و تصمیم بگیرید، 
درست است؟ اما نه به این سرعت. اول باید گزینه ها 
و انتخاب هایی برای خود ایجاد کنید، آنها را گسترش 
بدهید و امکانات موجود را بررس��ی کنید. دقت کنید 
که به هیچ وجه نباید این مرحله را نادیده بگیرید. در 
واقع پیدا کردن انتخاب های بیشتر و بهتر خیلی بهتر از 
آن است که مجبور باشید بین دو گزینه انتخاب کنید. 
هیچوقت نباید اولین گزینه ای که به ذهنتان می رسد 
را انتخاب و یا حتی به دو گزینه هم نباید بسنده کنید. 
برای خلق گزینه های جدید باید هرکدام از اهدافتان 
را در نظر بگیرید و بپرس��ید: چطور؟ یادتان باشد که 

گزینه ها باید تا می توانید زیاد باشد.
ــج: حاال وقت آن رس��یده ک��ه باالخره  4. نتای
مزای��ا و فواید هرکدام از گزینه ها را ارزیابی کنید. 
اولی��ن روش انجام این کار این اس��ت که نتایجی 
که هرکدام در بر خواهند داش��ت را ارزیابی کنید. 
هر کدام از گزینه ها را به طور جداگانه برداش��ته و 
نتایج��ی که انتخاب آن گزینه برای ش��ما به همراه 
دارد را زی��ر آن یادداش��ت کنید. ب��ا اینکار تصمیم 
شما خیلی واضحتر و شفاف تر می شود. متأسفانه 
گفتن ای��ن موضوع خیلی س��اده تر از انجام دادن 
آن اس��ت. پی��ش بینی نتایج به ط��ور کامل و دقیق 
کار بس��یار دشواری است، چون هیچکس از  آینده 
خبر ندارد. پس حواستان باشد که این مرحله را به 
ش��وخی نگیرید. تا جایی که می توانید واقع بینانه 
نتایج را بررسی کنید و از هر ابزاری که در دسترس 
شما است برای این منظور استفاده کرده تا آینده ای 
ش��فاف تر برای هر گزینه ترس��یم کنید. می توانید 
با افراد باتجربه مش��ورت کنی��د و از آنها اطالعات 
بگیری��د. همچنین به این فکر نکنی��د که باید یک 
گزینه را انتخاب کنید، در بررس��ی هر گزینه تصور 
کنید که آن گزینه انتخاب شده شماست و ببینید که 

چه احساسی در مورد آن دارید.
ــنگین کردن: اگر تا اینجا بدون  5. سبک و س
اینکه به راه حلی دس��ت پیدا کنید پیش آمده باشید، 
این معنی را می دهد که تصمیم ش��ما بسیار  سخت 
است. همچنین می تواند به این دلیل باشد که اهداف 
متناقضی هم دارید و باید به طور جدی بین آنها سبک 
و سنگین کنید. همانطور که ممکن است از قبل انتظار 
داشته باشید، اینکار به هیچ وجه آسان نباشد. انتخاب 
بین اهداف بی ربط، مثل این می ماند که س��یب را با 
پرتقال مقایس��ه کنید. با این استثنا که برحسب تعداد 
اهدافت��ان، مثل این می ماند که س��یب را با پرتقال و 
فیل و پودر ماشین لباسشویی بخواهید مقایسه کنید. 
پس قبل از هر چیز خوب اس��ت که اهداف خود را 
دوباره بررسی کرده و سعی کنید با تکیه بر اطالعاتی 
که تا اینجا جمع کرده اید، به طریقی آنها را س��اده تر 
کنید. اگر باز هم کافی نبود و تصمیم برایتان مشخص 
نش��ده بود و نتوانس��تید با سبک سنگین کردن ذهنی 
به تصمیم خود برس��ید، به یک رویکرد سیستماتیک 
برای این س��بک س��نگین کردن نیاز دارید. در چنین 
رویکردهایی ش��ما نتایج را از هم جدا می کنید و به 
جای مقایس��ه هر گزینه با بقیه، هرک��دام را جداگانه 

غرض یابی می کنید.
 حرف آخر: این فرایند تصمیم گیری ش��اید به 
نظرتان پ��رکار بیاید، اما بعد از اینک��ه چند بار از آن 
استفاده کردید متوجه می شوید که اگر با نظم و دقت 
هر مرحله را طی کنید، چندان وقت گیر نخواهد شد. 
یکی از ویژگی های جالب این روش این اس��ت که 
هرک��دام از 5 عنصر به روش��ن ک��ردن مراحل دیگر 
کمک می کند. وقتی نتایج را بررسی می کنید ممکن 
است به یک هدف جدید برسید یا با سبک و سنگین 
کردن آنها ممکن است مجبور شوید که مشکل خود 
را دوباره تعریف کنید. این یعنی باید مدام بین مراحل، 

باال و پایین بروید.
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افقی:
1- شهری در استان گلستان- گوهرها

 2- سرزنشگر- خرمن ماه- رشته کوه عظیمی 
          در روسیه

3- بی اسم و نشان- فرومایه- کمک
 4- زادگاه نیما- تکان خوردن- اندوه- معشوقه 

          رامین
 5- چاه کهنه- ناتوان از حل مشکل می شود- 

          عاقل، فهمیده
 6- صافی یا پاالیه- امر به نوش��تن- اصل هر 

          چیز
7- درجه بندی شده- سور- بخش تیز چاقو

 8- آرزوی ب��زرگ- گیج و سرگش��ته- غذای 
          بسته بندی شده

 9- گاز تنفس��ی- این نیمکت گاهی مبل می 
           شود- سرگرد قدیم

 10- پس��وند ش��باهت- مژده- پخش صوت 
            جیبی و قابل حمل

 11- سبزی س��االد- برادر دروغی کمبوجیه- 
            اندک

 12- ش��یره درون گل- سپاس��گزار- عالمت 
            مصدر جعلی- صدا، نغمه

 13- مأمور نظم و قانون- پنبه زن- همان مادر 
           است

14- جنگ- پاندول ساعت- نردبان
 15- پی در پی و پش��ت س��ر هم- جانوری با 

            پوزه ای باریک و زبان چسبناک دراز.
15 – طی کردن – چاشنی کاهو.

عمودی:
 1- پوش��ش روی چ��رخ اتومبی��ل- کتابی از 

           سامرست موام نویسنده لبه تیغ 
 2- ش��رف و عفت- تشبیه ش��ده به مروارید- 

          مردن در اثر حادثه
3- بصیرت- پایه گذار حساب آنالیز- کشاورز

 4- اندازه گرمی یا س��ردی- دختر مازندرانی- 
          توان- مخفی

5- باشکوه- مالمت و سرزنش- واحد دارویی
 6- گاه از نهاد برآید- س��وگ و عزا- پیش��گاه 

          اتاق
 7- پارچه دریایی!- دانا و هوشمند- از واژه های 

          پرسشی
 8- مهمان��ی ازدواج- قربان��گاه خان��ه خدا- 

          تحسین فرنگی
 9- س��تاره مع��روف- ش��هری در هن��د- فلز 

          مرتجع
 10- زیردس��ت- لقب امام علی النقی )ع(- در 

            مدرسه فراوان است
11- مکان- بی دین- پایتخت اکوادور

 12- اما- گرداگرد لب و دهان- پدر ش��عر نو- 
           مخفف الی آخر

13- پایتخت کانادا- زبان تازی- شعله آتش
 14- بیماری سگی- ش��رف و ناموس- تغییر 

            نظامی حکومت
 15- طب��ق قان��ون اساس��ی پ��س از رهبری 
              بزرگترین مقام رس��می کش��ور اس��ت- 

             دستگاهی در موسیقی سنتی خودمان.

ش��اید موضوع این مقاله به نظر کمی نا آش��نا 
باشد، اما از اهمیت بس��یار زیادی برخوردار بوده و 
کارفرمایان برای آن ارزش بی شائبه ای قائل هستند. 
متأس��فانه افرادی هم پیدا می ش��وند که از ارزش و 
اهمی��ت یک کارمند خوب بی خبر هس��تند و نمی 
دانند که چنین اشخاصی تا چه اندازه نادر و کمیاب 

هستند.
آزادی در سایه امنیت شغلی 

یکی از مقوله های ارزش��مند، در حیطه کاری، 
امنیت شغلی است. این امر هم برای تأمین کارمندان 
و هم برای زنده نگه داشتن حس وظیفه شناسی آنها 
از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ اما از سوی 
دیگر گاهی اوقات اتفاق می افتد که این امر مهم در 
نظر کارفرما جایگاه ویژه خود را از دست می دهد. 
در این مواقع چه کاری می ت��وان انجام داد؟ دو راه 
مختلف وجود دارد: یا کار خودتان را خراب کنید؛ یا 
به انجام وظیفه ابهام آمیز آن هم در حیطه محدود کاری 
خود اکتفا کنید. برای اجرای روش دوم به عنوان مثال 
می توانید از موارد پیش پا افتاده زیر شروع کنید: برای 
نرم افزارهای ش��خصی خود که در شرکت استفاده 
می کنید، رمز عبور بگذارید؛ سیستم شلوغی طراحی 
کنید که فقط خودتان از آن سر در می آورید؛ و ارتباط 
با مشتریان را به طور اخص خودتان دنبال کنید؛ البته 
باید در عین حال همواره در نظر داشته باشید که تمام 
حقه های ذکر ش��ده، تنها برای مدت زمان کوتاهی 
قادر به اعمال قدرت هس��تند و پس از سپری شدن 
زمان معینی، مجبور می ش��وید که تمام رشته های 
خودتان را با دس��ت خودتان تبدیل به پنبه کنید! اما 
اگ��ر روش دوم را انتخاب کنی��د، خیلی بهتر از این 
است که از همان ابتدا تمام کارها را در جهت عکس 
 انجام دهید. اگر به جایی رسیدید که کارفرما به شما
گفت: دیگر نیازی به س��مت شغلی شما در شرکت 
نیست، و یا با اینکه شما به خوبی از عهده همه کارها بر 
می آیید اما به دلیل مسائل مالی مجبور به خداحافظی 
از شما هستیم، آن وقت است که می توانید مراعات 
هیچ چیز را نکنید و به سیم آخر بزنید. کارفرمایی که 
ارزش یک کارمند ممتاز را نمی داند، همان بهتر که 
اطرافش را یک سری کارگران متملق و چاپلوس پر 
کنند. اگر شما جزء آن دسته از کارمندهای متمایز و 
منحصر به فرد هستید، اعتماد به نفس داشته باشید و 

مطمئن باشید که ارزشتان خیلی بیشتر از این هاست 
و قطعاً می توانید ش��غل بهتر در شرکت معتبر تری 
پیدا کنید. از سوی دیگر همواره باید به این نکته هم 
توجه داشته باشید که با روند رو به رشد تکنولوژی 
در قرن اخیر، این امکان وجود دارد که توانایی های 
شما پس از گذشت چند سال منسوخ شوند. باید فرد 
پویایی باشید. پیشنهاد  می شود که بهتر است مطالب 
جدی��د را ب��رای خودتان در یک پرونده ش��خصی 
کالسه بندی کنید. در کارها به دیگران کمک کنید تا 
آنها نیز مشارکت خود را در کارهای شما اعالم کنند. 
شاید با خود تصور کنید که اگر تمام زیر و بم های 
کارتان را به همقطارانتان آموزش دهید، این احتمال 
پیش آید که شما را از کار بی کار کنند. در همین جا 
باید به شما توصیه کنم که نمی بایست ارزش خود 
را دس��ت کم بگیرید. هیچگاه تصور نکنید که شما 
را به خاطر اطالعاتتان اخراج نمی کنند، افراد بسیار 
زیادی هس��تند که می توانند کارها را خیلی بهتر از 
ش��ما انجام دهند، همیشه به این قضیه فکر کنید که 
دلیل اخراج نش��دنتان، در ارزش و اعتبار شخصیتان 
 نهفته اس��ت. اگر تم��ام کارهایتان را ب��ر روی یک 
برنامه ریزی مشخص انجام دهید، روزی فرا می رسد 
که رؤس��ای باال مقام از راه می رسند و تنها کسی را 
که شایسته ترفیع رتبه می بینند، شما هستید. بر طبق 
آمارهای اخیر، به نظر می رس��د که مردم کشورهای 
پیشرفته، با شکست های شغلی بسیار زیادی مواجه 
ش��ده اند که اگر ما به شخصه بخواهیم خودمان را 
جای آنها بگذاریم، متوجه خواهیم ش��د که این امر 
تا چه حد متأثر کننده خواهد بود. شاید بر طبق این 
آمارهای خیره کنن��ده، انجام کارهایی که من در باال 
به آنها اشاره کردم، کمی خجالت آور باشد؛ یا اصاًل 
به طور کلی موقعیت اف��راد را به خطر بیندازد. البته 
باید در نظر داشت که برخی از کشورها مانند آلمان 
و فرانسه قوانین صریحی به منظور منع اخراج های 
بی دلیل طرح کرده اند. اما متأسفانه وضعیت اجرایی 
این قوانین در حاله ای از ابهام به س��ر می برد. نرخ 
بیکاری در این دو کشور 10 درصد است؛ یعنی دقیقًا 
دو برابر میزان ب��ی کاری در امریکا. بنابراین به این 

نتیجه می رس��یم که امنیت شغلی در گرو حقه ها و 
قانون گذاری های افراطی برای عدم اخراج نیست، 
بلکه در ایجاد فضایی سرشار از اعتماد و امنیت برای 

شخصیت، ارزش، و کارآیی افراد خالصه می شود.
پیروی از قوانین 

یکی دیگ��ر از جنبه های ی��ک کارمند خوب، 
پیروی از قوانین از پیش تعیین ش��ده شرکت است. 
اگر قوانین شرکت با عقاید شما همخوانی نداشتند، یا 
می توانید خیلی مؤدبانه و رسمی با آنها برخورد کنید 
و یا از آنها دنباله روی کرده ولی در عین حال دنبال 
کار دیگری هم بگردید. سعی کنید هیچگاه آشکارا، 
قوانین شرکت را زیر پا نگذارید، چرا که با انجام این 
کار، خود را در دردسر بزرگی می اندازید. محیط کار 
شما، فقط مکانی نیست که به واسطه آن امرار معاش 
می کنید، بلکه یک محیط کاماًل اجتماعی اس��ت که 
دارای اصول بنیادین خاص خود است. مسأله دیگری 
که در این مواقع اهمیت پیدا می کند چای است. بله؛ 
چای. اگر همکارانتان به صرف چای عالقه دارند و 
تمام مدت مشغول نوشیدن چای هستند، چه اشکالی 
دارد که زمانیکه به س��راغ ظ��رف چای می روید و 
می بیند خالی اس��ت، آنرا پر کرده و برای همه چای 
درس��ت کنید. مطمئن باشید که همقطارانتان از شما 

ممنون خواهند شد.
نامرتب نباشید 

میز خود را همیش��ه تمیز و مرتب نگاه دارید و 
روی آن وس��ایلی را قرار دهید که در ذهنتان معانی 
خاص��ی را تداعی می کنند. می توانید عکس��ی از 
خانواده و یا دوستان خود را بر روی میزتان بگذارید. 
البت��ه آنقدر عکس نگذارید که میزتان تبدیل به یک 
آلبوم خانوادگی ش��ود. اگر روی میز کارتان تمیز و 
مرتب باش��د، نش��ان می دهید که خودتان نیز فرد 
سازمان یافته و منظمی هستید. دفتر کار و یا میزتان 
یک بیلبورد تمام نما از ش��خصیت شغلیتان است و 
به طور کامل نش��ان می دهد که چرا کارفرما شما را 
ب��رای انجام چنین کاری اس��تخدام نموده و به طور 
ماهیانه به شما دستمزد می دهد. رفتار و انضباط شما 
باید ارزش شما را در نظر کارفرما افزایش دهد. لوح 

تقدیر، نشان افتخار و گواهینامه های مختلف نیز در 
این زمینه کمک شایان ذکری به شمار می روند!

زود بیایید و زود بروید 
عادات س��اعتی ش��ما نیز می تواند از شما یک 
کارمند نمونه بسازند. سعی کنید همیشه سر و وضع 
مرتبی داش��ته باشید، در زمان مقرر وارد دفتر بشوید 
و در موقع معین نیز آنجا را ترک نمایید. بهتر اس��ت 

صبح ها خودتان را پر انرژی نشان دهید. 
عده ای تصور می کنند اگر تا دیر وقت بایستند 
و کار کنن��د، بازده باالتری خواهند داش��ت. اعتقاد 
ما این اس��ت که همان 8 س��اعت کار مفید درطول 
روز کاف��ی اس��ت؛ می توانید بقیه اوق��ات خود را 
ص��رف خانواده کنید. در هر صورت حق انتخاب با 
شماست. به هر حال هر یک از گزینه های ذکر شده 
 را که انتخاب می کنید، سعی کنید در کارهای خود 
وقت ش��ناس و ثابت قدم ظاهر ش��وید. اگر از شما 
بپرس��ند که صبح زود آم��دن را انتخاب می کنید یا 
بعد از ظه��ر تا دیر وقت ماندن، کدامیک را انتخاب 
می کنید؟ اگر صبح زود بیایید همه متوجه می شوند؛ 
اما اگر بعد از ظهرها تا ساعت 7 شب هم مشغول به 
کار باشید، کسی متوجه نمی شود، چون آنجا نیستند 
که شما را ببینند! از سوی دیگر صبح زود آمدن این 
مزیت را هم داراست که نشان می دهد شما جلوتر از 
برنامه هستید، اما تا دیر وقت ماندن، نشان دهنده این 
مطلب است که از برنامه عقب هستید؛ بنابراین صبح 
زود آمدن به منزله جلوگیری از آتش سوزی است، اما 
اگر تا دیروقت در دفتر بمانید، نشان دهنده این است 
که با تمام تالش خ��ود قصد اتفای حریق را دارید. 
و... نهایتاً باید به یک نکته کاماًل واضح اشاره کوتاهی 
داشته باشم: اگر می خواهید یک کارمند نمونه باشید، 
باید یک انسان نمونه باشید. خصوصیاتی نظیر: صبر 
و شکیبایی، دقت، ادب، تواضع و حس اعتماد را در 
خود پرورش دهید. ش��رکت های بزرگ و معتبر به 
خوبی می دانند که چنین ارزش هایی را نمی توان در 
هیچ دانشکده یا مدرسه ای آموزش دید، بلکه پیش از 
آنکه مشغول به کار شوید، باید این خصوصیات را در 
درون خود بارور سازید. این مشخصه ها را در کمتر 
کسی می توان پیدا کرد و درست همان معیار هایی 
هس��تند که به راحتی می توانند از شما یک کارمند 

ممتاز بسازند. 

آيا شما کارمند نمونه هستيد يا نه؟



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
چهارشنبه 12 خرداد ماه 1389 / 19جمادی الثانی 1431                4Wendnesday 2 June 2010

شهرستانها

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

بروجن

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان
رئیس اتاق بازرگانی و صنعت و معدن اصفهان

میز بازرگانی اصفهان و چین برگزار می شود

شکار پرنده در زیستگاههاي طبیعي 
چهارمحال و بختیاري ممنوع است

نرخ باسوادي استان اصفهان 
به استاندارد جهاني نزدیک شد 

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان اعالم کرد:
انتقال خودروهای مسافربری شخصی 

غیر مجاز به پارکینگ

رئیس جدید سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان: 
عالوه بر همفکري معتقد به همدلي 

در این سازمان هستم

رئیس سازمان بازرگاني چهارمحال و بختیاري:
رشد تجارت در چهارمحال و بختیاري 

متناسب با ظرفیت ها نیست

در تابستان سال جاري؛
60 پایگاه ثابت اوقات فراغت 
در بروجن راه اندازي مي شود

   زاینده رود
اس��المیان در گفتگو با زاینده رود گفت:
میز بازرگانی و تجاری اصفهان و چین در اتاق 
بازرگانی اصفهان تشکیل می شود. وی افزود: 
کشور چین در همه زمینه های اقتصادی دارای 
وزن و قدرت در جهان اس��ت. رابطه ایران و 
چین در عرصه های مختلف پیشرفت زیادی 
کرده است و نیز سهم اول تا سوم چین در اکثر 
عرصه های اقتصادی در جهان و گشایش های 
جدید در عرصه ریاست جمهوری آقای احمدی 
نژاد، باعث شده است تا اشتیاق استان اصفهان 
نیز برای تعامل اقتصادی با چین دوچندان شود؛ 
چرا که اگر در زمینه زیرساخت ها، تکنولوژی 
و کاالهای س��رمایه ای با چین کار شود بسیار 
مثبت بوده چون ما به تکنولوژی و سهم بازار 

چین در منطقه نیاز داری��م. کاالهای چینی و 
تکنولوژی آن بسیار ارزان تر از سایر کشورها 
است و توصیه من به کارآفرینان و فعاالن عرصه 
اقتصاد، تعامل اقتصادی با چین است. اصفهان 
نیز به عنوان دومین ش��هر اقتصادی و صنعتی 
ایران قطعاً باید با همکاری اتاق بازرگانی ایران 
و چین، می��ز بازرگانی و تج��اری اصفهان و 
چین در اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل شود. 
وی گف��ت: در عرصه های مختلف اقتصادی 
همچنان با چین کار خواهیم کرد و با برگزاری 
نمایشگاههای مش��ترک هماهنگی ویزایی و 
پاس��پورتی در معرفی توانمندیهای اقتصادی 
اصفه��ان در تعامل با چین کوش��ش خواهیم 
کرد و فعالیت میز بازرگانی اصفهان و چین را 

افزایش خواهیم داد.

مدی��رکل نهضت س��واد آموزی اس��تان 
اصفهان گفت: نرخ باس��وادی در این اس��تان 
96 درصد اس��ت که این رقم تنها یک درصد 
کمتر از استاندارد جهانی است. به گزارش ایرنا، 
اسماعیل خاشعی، در جلسه ش��ورای اداری 
شهرستان آران و بیدگل با اشاره به اینکه نرخ 
جهانی باس��وادی 97 درصد است، افزود: در 
اس��تان اصفهان یک درصد تا رسیدن به نرخ 
جهانی فاصله داریم که پیش بینی می شود تا 
سال 91 استان به باس��وادی کامل برسد. وی 
اظهار داش��ت: س��ه درصد باقیمانده هم افراد 
آموزش ناپذیر معلوالن جس��می، حرکتی و 
ذهنی و ناتوانان هس��تند. وی، اق��دام امام در 
صدور فرمان تشکیل نهضت سوادآموزی در 
دی م��اه س��ال 58 را انقالب فرهنگی بزرگی 
دانست که توانس��ت با نهضتی فراگیر مسأله 
باس��وادی در کشور را بهبود و توسعه بخشد. 
وی اف��زود: با این اقدام اکنون ای��ران از زمره 
کشورهای با آمار باالی بی سوادی خارج و به 
کشورهای توسعه یافته رسیده است. خاشعی 

به انجام مرحله نخست باس��وادی در کشور 
اش��اره کرد و افزود: مرحله دوم، آموزش��های 
پس از باس��وادی در حوزه مهارتهای زندگی 
است که این مرحله برای خردساالن، میانساالن 
و کهنس��االن شروع شده و در حال اجراست. 
به گفته وی، رده میانس��االن از س��نین 15 تا 
50 س��ال هس��تند که تالش برای این قشر و 
همکاری مسئوالن الزم است، زیرا هرچه رشد 
فناوری ارتقاء یابد، توسعه یافتگی نیز نهادینه 
می ش��ود. وی افزود: در مرحله دوم یادگیری 
انواع آموزش��های کامپیوتر، مهارتهای فنی و 
حرفه ای و مهارتهای زندگی، پدافند غیرعامل، 
ام��داد و نجات با کمک آموزش و پرورش و 
مراکز فنی و حرفه ای آموزش داده می شود. 
مدیرکل نهضت س��واد آم��وزی اصفهان، به 
جشن شکرگزاری باسوادی در هفت شهرستان 
استان اشاره کرد و افزود: این جشن هفتم دی 
ماه س��ال جاری همزمان با سالروز تأسیس 
نهضت سواد آموزی در شهرستانهای کاشان 

و آران و بیدگل هم برگزار می شود.

طی هماهنگی های انجام شده فی مابین 
سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان و نیروی 
انتظامی با مس��افربرهای ش��خصی غیرمجاز 
که اقدام به جابه جایی مسافر می کنند اظهار 
داشت: در حال حاضر برخورد با مسافربرهای 
شخصی از سوی سازمان تاکسیرانی صورت 
می گیرد اما بر اس��اس توافقات انجام شده با 
نی��روی انتظامی تا یک ماه آین��ده به صورت 

جدی از این معضل جلوگیری می شود.
علیرضا تاجمیر ریاحی یک��ی از اهداف 
اساسی طرح ساماندهی مسافربرهای شخصی 
را ارتقاء امنی��ت اجتماعی و روانی در جامعه 
بیان کرد و نیز ایجاد اش��تغال، توس��عه حمل 
و نق��ل عمومی، مدیریت مصرف س��وخت، 
یکپارچه س��ازی و هماهنگی ناوگان حمل و 
نقل شهری دانست و تصریح کرد: مسافربرهای 
ش��خصی با صالحیت ساماندهی شده و این 
ط��رح در مرحله نهایی اس��ت، به طوری که 
حدود 4 هزار مس��افربر شخصی ساماندهی 
شده اس��ت.وی افزود: هر خودرویی که اقدام 
به مسافرکشی می کند باید مجوز داشته باشد 

در غیر ای��ن صورت ای��ن کار خالف قانون 
اس��ت. وی با بیان اینکه بیش از 9 هزار و 500 
دستگاه تاکسی در سطح شهر اصفهان مشغول 
به س��رویس دهی است اذعان داشت: با توجه 
به ساماندهی مسافربرهای شخصی برنامه ای 
در خصوص افزایش تعداد تاکسی نداریم و در 
این خصوص مشکلی نیست. تاجمیر ریاحی 
نوسازی و تبدیل به احسن تاکسی های اصفهان 
را از اولویت های این س��ازمان در سال جاری 
دانست و افزود: در بحث حمل و نقل مسافر، 
تاکس��ی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده که 
طبق برنامه 10 ساله حل و نقل کشور مقرر شد 
تا پایان سال 1390، 25 درصد از سهم سفرهای 
ش��هری در کالن شهرها توس��ط خودروهای 
تاکس��ی صورت پذیرد و این درحالی اس��ت 
که این س��ازمان با استفاده از امکانات موجود 
و برنامه ریزی های جامع و کاربردی در حال 
حاضر 27/6 درصد از سفرهای روزانه شهری 
را انجام می دهد که نس��بت ب��ه برنامه ریزی 
دولت محترم تا پایان س��ال 1390، 2/5 درصد 

موفق تر عمل کرده است. 

رئیس جدید سازمان آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت:  عالوه بر همفکری معتقد 
به همدلی در سازمان آموزش و پرورش استان 
اصفهان هستم. به گزارش فارس از اصفهان، 
سید مجید عاملیان در مراسم تودیع و معارفه 
رئیس��ان آموزش و پرورش استان اصفهان که 
با حضور قائم مق��ام وزیر آموزش و پرورش 
برگزار ش��د، بیان داشت:  جابه جایی هایی که 
در س��ازمان آموزش و پرورش اس��تان اتفاق 
می افت��د ی��ک جابه جای��ی در درون خانواده 
براساس مقتضیات و شرایط زمانی است. وی 
با بیان اینکه کلید مشکالت آموزش و پرورش 
استان به دست مدیران مدارس است، ادامه داد: 
براساس فرمایشات مقام معظم رهبری مدیران 
باید عظمت و بزرگی کار خود را بشناسند تا 
عامل حرکت و کار مضاعف فراهم شود. رئیس 
سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: 
در صورتی که این معرفت در مدیران حاصل 
شود آن چیزی که به عنوان مشکل در آموزش 
و پرورش به آن نگاه ش��ده رفع می شود. وی 
اظهار داشت: ایجاد فرهنگ تالش و همت در 
نونهاالن و ایجاد الگوهای مناسب برای تالش 
مضاعف در عرصه آموزش از جمله برنامه های 
جدی��د در بخش مدیریت آموزش و پرورش 
استان است. عاملیان با بیان اینکه در ادامه کار 
همکارانی را برای خدمت در این بخش به کار 
می گیریم که عالوه بر دارا بودن اصول ارزشی 
مسلم، دارای سه شرط اصلی نیز باشند، افزود: 
صداقت، دلسوزی و ایجاد ارتباط و تعامالت 

عاطفی با دانش آموزان از مؤلفه های مدیریت 
آموزش و پرورش برای به کارگیری نیروهای 
خ��ود اس��ت. وی تصری��ح ک��رد:  معتقد به 
همفکری هستم و در مرتبه باالتر از همفکری 
به ایجاد و وجود همدلی در مجموعه آموزش 
و پرورش اعتقاد دارم. رئیس سازمان آموزش 
و پرورش اس��تان اصفهان ادامه داد: سیاست 
نخست ما اجرای برنامه های وزرات آموزش 
و پرورش و حفظ و ارتقای کرامت و منزلت 
معلم است. وی اظهار داشت:  با توجه به اینکه 
اگر کمر معلم خم شود کمر فرهنگ یک ملت 
خم می ش��ود ومعلمان باید در صدر قرار داده 

شوند. 
عاملیان با بیان اینکه تعامل بین دستگاه های 
اس��تان با این س��ازمان باید با حفظ استقالل 
آموزش و پرورش رش��د یابد، ادامه داد: باید 
به رش��د اعتقادات براساس اصول و تفکرات 
عقلی بپردازیم و در این راستا قرآن را به عرصه 
مسائل تربیتی وارد کنیم. وی بیان داشت: استان 
اصفهان باید در آموزش رتبه نخس��ت کشور 
را داشته باشد و در این زمینه پیچ و خم هایی 
که برای رفع برخی از مش��کالت وجود دارد، 

روان سازی شود. 
رئیس س��ازمان آموزش و پرورش استان 
اصفهان اضافه کرد: ساماندهی سیستم اطالعاتی 
و آماری در آموزش و پرورش استان به منظور 
ایجاد برنامه ریزی صحیح در این س��ازمان و 
برنامه  محوری شدن، از اصول کاری مدیریت 

جدید در این سازمان است.

نریمانی طی بخش��نامه ای ب��ه دفاتر 
کارگزاری صدور پروانه س��اختمان اعالم 
ک��رد: انج��ام هرگونه خدمات مهندس��ی 
شامل تهیه نقشه و طراحی معماری، سازه، 
تأسیسات مکانیکی و الکتریکی و نیز تهیه 
طرح تفکی��ک اراض��ی و همچنین انجام 
هرگونه نظارت معماری، سازه، تأسیسات 
مکانیکی و الکتریکی و یا توصیه و معرفی 
به دفاتر خدمات مهندس��ی و یا مهندسان 
خاص، توس��ط دفاتر کارگ��زاری صدور 
پروانه ساختمان ممنوع و غیر مجاز است 

و تخلف محسوب می ش��ود. وی اضافه 
کرد: این بخشنامه به شهرداری های مناطق 
14 گانه و سازمان نظام مهندسی نیز اعالم 
و ارسال شده اس��ت. وی گفت: در حال 
حاضر40 دفتر کارگزاری صدور پروانه در 
سطح مناطق 14 گانه شهر اصفهان دارای 
مجوز هستند که مراحل کارگزاری صدور 
پروانه ساختمان از جمله ثبت درخواست 
و تش��کیل پرونده، بازدید از محل، تنظیم 
گزارش و تهیه فرم امکان س��نجی و سایر 
مراح��ل مربوطه را بر عهده دارند.نریمانی 

با تأکید بر تسریع روانسازی روند صدور 
پروانه، ارتقاء س��طح کیف��ی و رقابت در 
سطح دفاتر کارگزاری صدور پروانه یادآور 
ش��د: هدف نهایی شهرداری، رضایتمندی 
حداکثری مردم، سالمت کار و بهبود امور 
اس��ت و در نظر داریم در س��ال جدید با 
همت و تالش مضاع��ف، خدمات دفاتر 
کارگزاری را از لحاظ کیفیت و مطلوبیت 
به حداکثر رسانده و ضمن رفع نواقص و 
کمبودها، رضایتمندی بیشتر مردم، حاصل 

شود. 

    زاینده رود
س��تاد بزرگداش��ت ارتح��ال حضرت 
امام خمینی)ره( و کمیته تبلیغات و مراسم 
ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
اصفه��ان برنامه ه��ای مختلف س��ال روز 
ارتحال امام خمینی)ره( و قیام پانزده خرداد 

را اعالم کرد.
دبیر این س��تاد در گفتگ��و با خبرنگار 
زاینده رود از حضور نائب رئیس مجلس، 
حجت االسالم ابوترابی و سخنرانی وی در 
روز پنجشنبه 89/3/13 پس از نماز مغرب 
و عش��ا در خیمه حسینی گلس��تان شهدا 
هم��راه با دعای کمیل خبر داد. وی س��ایر 
برنامه های این س��تاد در استان اصفهان در 
س��ال روز ارتحال امام امت را به شرح زیر 

اعالم کرد:
- اع��زام کاروان دومیدان��ی ام��دادی 
عاشقان حسینی به مرقد مطهر امام در روز 

سه شنبه از گلستان شهدا. 
- اعزام کاروان عاشقان حسینی، زائران 
خمینی به مرقد مطهر امام در تاریخ پنجشنبه 
89/3/13 ساعت 23 از گلستان شهدا پس 
از برگزاری مراس��م دعا و سخنرانی نائب 

رئیس مجلس.
- مراس��م پرفیض دعای ندبه در صبح 

روز جمع��ه 89/3/14 در کلیه مس��اجد و 
حسنیه های استان.

- مراسم گرامی داش��ت یاد و خاطره 
امام خمینی)ره( و ش��هدای 15 خرداد، در 

روز جمعه در میعادگاه های نمازجمعه.
- مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام 
)ره( و تجلیل از شهدای 15 خرداد، در روز 
جمع��ه پس از نماز مغرب و عش��ا در 21 

مسجد شاخص شهر اصفهان.
- مراسم تجلیل از شهدای 15 خرداد، 
صبح شنبه 89/3/15 در سالن همایش صدا 

و سیمای اصفهان.
- مراس��م بیس��ت و یکمین س��الگرد 
ارتحال حضرت امام خمینی و شهدای 15 
خرداد ک��ه در روزهای 14 و 15 خردادماه 

در کلیه شهرستانها برگزار می شود.
همچنین دکتر اسماعیلی معاون سیاسی 
امنیتی استانداری اصفهان از اعزام و اعالم 
آمادگ��ی بیش از 70 ه��زار نفر زائر جهت 
ش��رکت در کاروان های عاشقان حسینی، 
زائران خمینی خبر داد که در روز جمعه در 
نماز جمعه تهران نیز شرکت خواهند کرد.  

مع��اون هماهنگ��ی و ام��ور مجلس 
وزارت بازرگان��ی چهارمحال و بختیاری 
گفت: حمایت از تولی��د و تولیدکنندگان 
داخلی از مهمترین برنامه های امسال این 

وزارتخانه است. 
ناص��ر عاش��وری در آیی��ن تودی��ع 
بازرگان��ی  س��ازمان  رئی��س  معارف��ه  و 
چهارمح��ال و بختی��اری اف��زود: برنام��ه 
مدیریت بر واردات کش��ور در راس��تای 
حمایت از تولید داخلی در کش��ور شروع 

شده است. 
وی اضاف��ه کرد: موفقی��ت این طرح 
نی��از ب��ه هماهنگ��ی و همکاری بیش��تر 
تولیدکنندگان، مص��رف کنندگان و عموم 
مردم دارد. به گفته وی، وزارت بازرگانی 
مس��ئولیت تنظیم ب��ازار و توزی��ع کاال و 
توسعه صادرات را برعهده دارد و در واقع 
ای��ن وازرتخان��ه متولی تأمی��ن و هدایت 
تولیدات داخل��ی در بخش های مختلف 

محس��وب می ش��ود. وی افزود: با توجه 
به مش��کالت تولید در بخشهای مختلف 
به خصوص کشاورزی و صنعت، جمعی 
از وزارتخانه ها متولی این امر هس��تند که 
برای توجه بیشتر به این امر باید برنامه ریزی 
و همکاری بین بخشی را انجام دهند. وی 
با اش��اره به لزوم رونق فضای کسب وکار 
وتولید در کشور گفت: با توجه به اجرای 
قانون هدفمندکردن یارانه ها باید با برنامه ریزی، 
زمین��ه کاهش قیم��ت برای تولی��د کننده 
فراهم شود تا ازاین طریق بتوان رقابت را 
افزایش داد. عاش��وری به ظرفیت و منابع 
چهارمحال وبختیاری برای توس��عه اشاره 
کرد و گفت:  برای توس��عه هرچه بیش��تر 
این اس��تان باید با جذب س��رمایه گذاری 

بیش از پیش برنامه ریزی کرد. 
رئی��س س��ابق بازرگان��ی چهارمحال 
و بختی��اری نی��ز گف��ت: به دلی��ل وجود 
قابلیته��ای مناس��ب در اس��تان با حمایت 

دولت نهم و دهم، بخش بازرگانی، تولید 
و ص��ادرات این منطقه رون��ق مطلوبی به 
خود گرفته است. حس��ن طاهری افزود: 
در این اس��تان در راستای اجرای اصل 44 
قانون اساس��ی با رویکرد توجه به بخش 
خصوص��ی دراین زمین��ه گامهای مؤثری 

برداشته شده است. 
وی گفت: براس��اس پیش بینی برنامه 
چهارم توس��عه ت��ا پایان ای��ن برنامه باید 
میزان صادرات اس��تان به 42 میلیون دالر 
می رس��ید که این می��زان تا پایان س��ال 
گذش��ته به 80 میلیون دالر رسید. به گفته 
وی، در ح��ال حاضر در اس��تان هش��ت 
مجمع ام��ور صنف��ی، 250 اتحادیه و 25 
هزار واحد صنفی فعال اس��ت. به گزارش 
ایرن��ا، در ای��ن آیی��ن از زحمات حس��ن 
طاهری رئیس سابق بازرگانی استان تقدیر 
و اسماعیل کاویانی به عنوان رئیس جدید 

این سازمان معرفی شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفه��ان از احداث پارک س��وار به عنوان 
پایانه ه��ای درون ش��هری در فرایبورگ، 
دارک، جمهوری و شهید شاهمرادی جهت 
تبادل سفر و جابه جایی مسافران همچنین 
بهبود ترافیک و روانسازی عبور و مرور در 
سطح شبکه معابر شهر خبر داد. به گزارش 
اداره ارتباط��ات رس��انه ای روابط عمومی 
ش��هرداری اصفه��ان و به نق��ل از روابط 
عموم��ی معاونت حمل و نق��ل و ترافیک 
مهن��دس مصطفی  اصفه��ان،  ش��هرداری 
نوریان با اش��اره به این مطلب اظهار کرد: 
احداث پایانه های درون ش��هری در سطح 
ش��بکه معابر اصفهان از ضروریات زندگی 

شهری است. 
وی به راه اندازی پایانه آبش��ار جهت 
س��اماندهی ترافیک ش��بکه معابر جنوب 
ش��رق زاین��ده رود اف��زود: ای��ن پایانه با 
س��رویس دهی روزان��ه بالغ ب��ر 20 هزار 

مسافر شهرهای شرقی استان نقش مؤثری 
در مدیریت سفرهای شهری ایفا می کند. 

وی ب��ا تأکید ب��ر لزوم امنی��ت و رفاه 
ب��ه عنوان مهم تری��ن ارکان مورد تقاضای 
ش��هروندان اعالم ک��رد: با اح��داث پایانه 
آبش��ار عالوه بر افزایش امنیت مس��افران 
تسهیالت رفاهی بیشتری ایجاد خواهد شد 
و با نظارت و مدیریت حمل و نقل عمومی 

رضایت خاطر شهروندان فراهم می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان ع��دم وجود توفقگاه و پایانه های 
درون ش��هری را موج��ب اش��غال بخش 
وسیعی از س��طح معابر توسط اتوبوس ها 
و وس��ایل حمل و نقل عمومی دانس��ت و 
اذعان داشت: اصطحکاک ترافیک عبوری 
با وسایل نقلیه پارک شده در حاشیه معابر 
عالوه بر ایج��اد ترافیک ه��ای منطقه ای 
موجب نابه س��امانی و اختالل در س��طح 
ش��بکه معابر شهری می ش��ود که با توجه 

به تدابیر اتخاذ ش��ده احداث پارک س��وار 
پایانه ه��ای درون ش��هری می توان��د  و 
عالوه بر افزایش کیفیت س��رویس دهی به 
مس��افران مشکالت مذکور را کاهش دهد.
وی احداث پایانه های درون شهری برای 
اصفه��ان را از برنامه های معاونت حمل و 
نقل و ترافیک اعالم کرد و گفت: در آینده 
نزدیک چهارپایانه و پارک س��وار دیگر با 
هدف ارتقاء تسهیالت حمل و نقل عمومی 

احداث خواهد شد.
نوریان احداث پایانه دارک، فرایبورگ، 
از  را  ش��اهمرادی  ش��هید  و  جمه��وری 
پایانه ه��ای درون  اولویت ه��ای احداث 
شهری اعالم کرد و اظهار داشت: مدیریت 
شهری ترافیک ش��هرداری اصفهان ضمن 
توج��ه و اهتمام جدی به توس��عه حمل و 
نقل عمومی نیازمند همکاری و مش��ارکت 
تمامی نهادها و سازمانهای مرتبط با حمل 

و نقل عمومی است.

مدیرکل طرح و برنامه سازمان امور عشایر 
گفت:  212 هزار خانوار عشایری با در اختیار 
داش��تن 23 میلی��ون رأس دام، 20 درصد از 
پروتئین مصرفی کشور را تولید و روانه بازار 
می کنند. نقی ترابی در همایش مسئوالن طرح 
و برنامه امور عشایر استانهای عشایری کشور 
در ش��هرکرد افزود: دولت دهم با همت تمام 
درصدد رفع مشکالت امور عشایر و ساماندهی 
زندگی این قشر آسیب پذیر جامعه است. وی 
افزایش اعتبارات ملی عش��ایر از 70 میلیارد 
در س��ال گذشته به 260 میلیارد ریال در سال 
جاری را نمونه ای از توجه دولت به عش��ایر 

عن��وان کرد و گفت: انتظار می رود دولت 20 
درصد از اعتبارات منظور ش��ده برای پدیده 
خشکسالی مناطق محروم روستایی کشور را 

نیز به امور عشایر اختصاص دهد. 
وی گفت: ایجاد تحول اقتصادی، فرهنگی، 
آموزش��ی و ایجاد زمینه اش��تغال متناسب در 
جامعه عشایر، هماهنگی و همکاری همه جانبه 

دستگاه های اجرایی را می طلبد. 
به گ��زارش ایرن��ا، 60 نفر از مس��ئوالن 
طرح و برنامه ادارات امور عش��ایر 25 استان 
عش��ایر نشین کشور در این همایش دو روزه 

حضور دارند.

مدی��رکل حفاظ��ت محی��ط زیس��ت 
چهارمح��ال و بختیاری گفت: ش��کار در 
فص��ل زادآوری پرن��دگان مهاجر و بومی 
در زیس��تگاههای طبیعی این خطه ممنوع 
است. داوود ش��یوندی افزود: اکیپ های 
حفاظ��ت از پرندگان زادآور در س��واحل 
تاالب ه��ا و برکه ه��ای س��طح اس��تان 
مس��تقر و با شکارچیان متخلف و سودجو 
برخ��ورد قانون��ی خواهن��د ک��رد. وی از 
زیست 35 درصد از انواع پرندگان کشور 
در زیس��تگاههای چهارمح��ال و بختیاری 

خب��ر داد و تصریح کرد: اواخر بهار، فصل 
زادآوری اغل��ب پرندگان اس��ت که برای 
حفظ نس��ل پرندگان نادر، همکاری مردم 
نیاز است. وی همچنین از وجود 41 گونه 
پرنده در زیس��تگاههای این استان خبر داد 
و افزود: وج��ود یک هزار و 500 کیلومتر 
مس��افت رودخانه و بی��ش از یک هزار و 
200 دهنه چش��مه فع��ال و چندین تاالب 
مط��رح و بی��ش از 300 هکت��ار پوش��ش 
جنگلی، زیستگاه مناسبی را برای پرندگان 

در این استان ایجاد کرده است.

اس��ماعیل کاویانی در گفتگو با فارس، 
بر ضرورت تعام��ل و همکاری بخش های 
مختلف اقتصادی این اس��تان به و یژه بخش 
خصوصی، اصناف و ات��اق بازرگانی برای 
کمک به رشد و توسعه این استان تأکید کرد 
و اظهار داشت: س��ازمان بازرگانی یکی از 
حلقه های اقتصادی است که با اتصال به سایر 
حلقه ها می تواند به صورت مؤثر و کارآمد 
ایفای نقش کند. کاویانی بر ضرورت نقش 
تبلیغات و فعالیت های فرهنگی در راستای 
توس��عه بخش اقتصادی این اس��تان تأکید 
کرد و گفت: بای��د توانایی ها و بخش های 
مستعد اقتصادی اس��تان را از طریق رسانه 
ملی، مطبوعات و خبرگزاری های مس��تقر 
در س��طح اس��تان، به آحاد مختلف جامعه 
بشناس��انیم تا اهداف توسعه بر اساس سند 
چشم انداز توس��عه اقتصادی استان بیش از 

پیش محقق شود. 
رئیس س��ازمان بازرگانی چهارمحال و 
بختی��اری به مدیریت صحی��ح و جامع در 
سطح سازمان بازرگانی اشاره کرد و افزود: 
سیس��تم نگری و جامع نگری در س��ازمان 
بازرگانی همواره وجود داشته که بر همین 

اس��اس تالش خود را در همین راستا قرار 
خواهیم داد. 

وی ادامه داد: رشد تجارت در این استان 
ب��ا توجه به امکانات و ظرفیت های بس��یار 
خوب موجود متناسب با ظرفیت ها نیست. 
کاویانی تصریح کرد: برای دس��ت یافتن به 
توس��عه و رش��د اقتصادی باال نیاز به عزم 
جدی در اجرای راهبرد توسعه صادرات و 

جایگزینی آن در واردات داریم. 
کاویانی تصریح کرد: دستیابی به چنین 
اهداف��ی نیاز به همکاری و دقت بیش��تری 
دارد ت��ا محص��والت تولی��دی کش��ور به 

بازارهای بین المللی عرضه شود. 
وی از بهبود و ارتقای وضع معیش��تی 
پرسنل و کارکنان س��ازمان بازرگانی استان 
خبر داد و گفت: باتوجه به برنامه ریزی های 
ص��ورت گرفته از ت��الش تم��ام کارکنان 
و پرس��نل زحمتک��ش بازرگان��ی به طور 
شایس��ته تجلی��ل و قدردانی خواهد ش��د. 
وی خاطرنشان کرد: باید با ارتقای جایگاه 
سازمان بازرگانی استان، به عنوان وسیله ای 
برای پیشبرد اهداف ملی، حافظ خون شهدا 

باشیم.

فرمان��دار بروجن گف��ت: کالس های 
اوقات فراغت دانش آموزان این شهرستان 
در تابستان سال جاری در بیش از 60 پایگاه 
ثابت برگزار می ش��ود. به گزارش فارس، 
فتاح کرمی در نشست ستاد اوقات فراغت 
دانش آموزان این شهرس��تان اظهار داشت: 
به منظور برگزاری کالس های طرح اوقات 
فراغ��ت دانش آموزان در تابس��تان س��ال 
جاری تاکنون 60 پایگاه ثابت در شهرها و 
روستاهای این شهرستان آماده سازی شده 
اس��ت. وی افزود: در سال گذشته بیش از 
5 ه��زار دانش آموز در بخش های گندمان، 
بلداج��ی و بخش مرک��زی در کالس های 
اوقات فراغت ش��رکت کردند. کرمی ادامه 
داد: پیش بینی می ش��ود در سال جاری این 

تع��داد به بیش از 7 هزار نفر افزایش یابد. 
وی با بیان اینک��ه بیش از 100 مربی، کار 
آموزش��ی ای��ن دانش آم��وزان را برعهده 
دارن��د، گفت: کالس ه��ای اوقات فراغت 
دانش آموزان از اوایل تیرماه در 20 رشته در 
زمینه های فرهنگی، هنری، ورزشی، علمی 
و مهارت های فنی برگزار می شود. فرماندار 
شهرستان بروجن رویکرد ستاد غنی سازی 
اوق��ات فراغت شهرس��تان را تخصصی تر 
کردن برنامه ها برای جامعه هدف دانس��ت 
و گفت: به منظور ایجاد انگیزه بیش��تر در 
مخاطب��ان، برنامه های غنی س��ازی اوقات 
فراغ��ت جوانان و نوجوان��ان باید با نگاه 
تخصصی ت��ر و رویکرده��ای خالقان��ه و 

علمی همراه شود.

شهرکرد

شهرکرد

ممنوعیت انجام هرگونه خدمات مهندسی 
از سوی دفاتر کارگزاری صدور پروانه ساختمان

برنامه های ستاد بزرگداشت 
ارتحال حضرت امام)ره( در استان اصفهان

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:
چهارپارک سوار در اصفهان راه اندازی می شود

حمایت از تولید داخلي، مهمترین برنامه 
سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری

اصفهان

اصفهان

اصفهان

ادامه از صفحه اول
خدم��������ات  و  ت�الش ه��ا  وي 
مدیری��ت کانون اصالح و تربیت و زندان 
مرکزي اصفهان براي نگهداري از زندانیان 
زیر 18 س��ال را قابل تقدیر دانس��ت و از 
مسئوالن شهرداري خواست خدمات الزم 

را به این مرکز ارائه کنند. 
عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان با 
انتقاد از پراکنده شدن بوي شدید فاضالب 
در فضاي ش��هر اصفهان به ویژه در شب، 
این وضعیت را براي مردم غیرقابل تحمل 
دانس��ت و گف��ت: م��ردم ش��دیداً از این 

وضعی��ت رن��ج مي برند و باید در اس��رع 
وقت این مشکل برطرف شود. 

وي وجود تصفیه خانه و حوضچه هاي 
فاض��الب در کن��ار ش��هر را غیراصولي 
و غیربهداش��تي بی��ان کرد و از مس��ئوالن 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اقدامات 
الزم و عاج��ل را ب��راي از بین بردن بوي 
فاضالب و اصالح و انتقال مجموعه هاي 
جمع آوري فاضالب به بیرون از ش��هر را 

خواستار شد.
نصراصفهان��ي ب��ه فرارس��یدن فصل 
تابس��تان و تعطیلي مدارس اش��اره کرد و 

اس��تفاده از فضاه��اي بیرون��ي واحدهاي 
آموزش��ي را یک��ي از مناب��ع و امکان��ات 
مطل��وب براي پرک��ردن اوق��ات فراغت 
جوان��ان و نوجوان��ان دانس��ت و گفت: 
مسئوالن ش��هرداري و آموزش و پرورش 
مي توانند با برنامه ریزي اصولي، همکاري 
و مدیریت صحیح با نورپردازي فضاهاي 
بیروني م��دارس، به ویژه در ش��ب و در 
هواي خنک بستر را براي گذراندن اوقات 
فراغت جوانان و نوجوانان فراهم کرده و 
نوجوانان از ای��ن امکانات و فرصت ها به 

نحو مطلوب استفاده کنند. 

ب��ه مناس��بت روز زن نمایش��گاهی از 
توانمندی های صنعتگران زن در حوزه صنایع 
دس��تی در قلعه چالش��تر از توابع شهرستان 
شهرکرد برگزار می شود. به گزارش فارس، 
فیروزه هیبتیان معاون صنایع دستی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران با 
اعالم این خبر اظهار داش��ت: این نمایشگاه 
13 خردادماه در 11 رش��ته صنایع دستی از 
قبیل گلیم بافی، س��رمه دوزی، البسه محلی، 
سفالگری، قلمکاری، قلم زنی، مشبک، منبت، 
معرق و خاتم برگزار می شود. وی افزود: در 
این نمایشگاه کارگاه های تولید صنایع دستی 
به صورت زن��ده و عرضه و فروش صنایع 
دس��تی و برنامه ه��ای جانبی برپا می ش��ود. 
هیبتیان معرفی توانمندی زنان در صنایع دستی 
را از مهم ترین اهداف برپایی این نمایش��گاه 
برش��مرد و گفت: حمایت از صنعتگران زن 
در رش��ته های صنایع دس��تی، تشویق مردم 

برای خرید کاالهای صنایع دس��تی در سبد 
مصرف��ی خانوار، اطالع رس��انی و کاربردی 
کردن رشته های صنایع دستی از دیگر اهداف 
برپایی این نمایش��گاه اس��ت. معاون صنایع 
دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنای��ع دس��تی چهارمح��ال و بختیاری 
تصریح کرد: بازدید عموم عالقه مندان از این 
نمایشگاه در قلعه چالشتر برای عموم مردم 

رایگان است. 
وی تصریح کرد: زنانی در جامعه موفق 
هس��تند که ضمن پایبند بودن به اعتقادات و 
باورهای دینی و آداب و رسوم در فعالیت های 
اجتماعی و اقتصادی نیز حضوری فعال داشته 
باشند. هیبتیان افزود: با توجه به اینکه بانوان 
اس��تان هنوز جایگاه خود را در فعالیت های 
اجتماع��ی و اقتصادی به ط��ور مطلوب به 
دست نیاورده اند تالش می شود با شناسایی 
این توانمندی ها و تقویت آنها زمینه فعالیت 

هرچه بیشتر بانوان فراهم شود.

نمایشگاه توانمندي زنان صنعتگر
در قلعه چالشتر شهرکرد برپا مي شود

20 درصد از پروتئین مصرفي کشور 
را عشایر تولید و روانه بازار مي کنند
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علم و صنعت

  W i M A X
یک روش بی سیم 
فوق العاده سودمند 
و انقالبی در زمینه 
تمامی  دسترس��ی 
کارب��ران )در ه��ر 
سطحی( به اینترنت 
اس��ت. این ن��ام از 
حروف اول کلمات 
 Worldwide
 I n t e r o
 Perability for
 Microwave

Access گرفت��ه ش��ده و همانگونه که از ن��ام آن پیدا 
است، راه حلی برای دسترسی به اینترنت از طریق امواج 
مایکروویو است. طراحان و مهندسان این روش بر آن 
هستند تا در آینده ای نزدیک، دسترسی بی حد و مرز 
به اینترنت را برای تمامی کاربران تا حد دسترس��ی به 
تلفن همراه آسان کنند و همانگونه که اکنون در اغلب 
کشورهای جهان، داش��تن و استفاده از یک تلفن قابل 
حمل، به پدیده ای معمولی بدل شده است، دسترسی 
آسان و نامحدود به مکان به اینترنت، برای همگان حاصل 
شود. این فناوری در آینده بسیار نزدیک، اینترنت را در 
کنار شبکه مخابراتی قرار خواهد داد و چنان انقالبی را 
در این زمینه به وجود خواهد آورد که روشن کردن اکثر 
کامپیوترهای قابل حمل، خانگی و یا خاص، مساوی با 
 IEEE اتصال آنها به اینترنت باشد. این استاندارد از طرف

معتبر شناخته شده 
و ک��د 802.16 از 
طرف این سازمان 
ب��ه آن اختصاص 

یافته است.
  WiMAX
در حالت ایده آل 
اجازه می دهد که 
پهن��ای باندی در 
  70Mbps حدود
و  کارب��ران  میان 
نقط��ه مرکزی به 
اشتراکی  صورت 
استفاده ش��ود. استانداردهای دسترس��ی به اینترنت و 
شبکه نشان می دهد که چنین پهنای باندی برای حدود 
60 ش��رکت که همزمان نیاز به یک ارتباط T1 معادل 
544Mbps/1 داش��ته باشند کافی خواهد بود. کیفیت 
و س��رعتی که WiMAX به مش��تری ارائه می کند 
باعث ش��ده است تا این تکنولوژی برای استفاده در 
س��رویس هایی مانندVoIP، کنفرانسهای ویدئویی، 
برقراری ش��بکه های خصوص��ی و... به طور همزمان 

کاربرد داشته باشد 
 WiMAX طرز کار

WiMAX  از نظر اس��تفاده از امواج مایکروویو 
برای دسترسی مس��تقیم کاربران به اینترنت، تا حدود 
زیادی شبیه وای فای است، با این تفاوت که سرعت آن 
بسیار باالتر و برد آن به طور چشمگیری وسیع تر است 

به طوری که سرعت آن را می توان با خطوط پرسرعت 
با پهنای باند وسیع نظیر T3 و DSL مقایسه کرد و برد 
امواج آن را با تلفن همراه. از نظر فراگیری شبکه نیز با 
هیچ کدام از مقیاس های شناخته شده شبکه قابل مقایسه 
نیس��ت و حتی از مقیاس MAN که برای شبکه های 
ش��هری به کار م��ی رود و در حال حاضر بزرگ ترین 
مقیاس شبکه های یکپارچه است هم به مراتب وسیع تر 
اس��ت. این سیستم از دو بخش کلی تشکیل می شود: 
اول برج که بیشترین شباهت را به برج های مخابراتی 
دارد و قادر است تا شعاع 8 هزار کیلومتر مربع را تحت 
پوشش خود بگیرد. دوم گیرنده شامل آنتن گیرنده امواج 
مایکروویو که می تواند برحس��ب موقعیت گیرنده از 
یک قطعه کوچک گیرن��ده WiFi در یک لپ تاپ تا 
گیرنده فرستنده داخلی در یک اداره متفاوت باشد. برج 
WiMAX می تواند به طور مس��تقیم و با یک پهنای 
باند باال مثالً خطT3  با اینترنت در ارتباط باشد و امواج 
را ب��ه کاربران و یا برج بعدی انتق��ال دهد. با توجه به 
گس��تره باالی هر برج )8 هزار کیلومتر مربع( با ایجاد 
برج های متعدد در انتهای محدوده تحت پوشش یک 
برج دیگر، می توان محدوده قابل توجهی را مش��ابه با 
سیستم تلفن همراه غیر ماهواره ای - تحت پوشش قرار 
داد. کاربرانی که هم اکنون از سیستم WiFi برای اتصال 
به اینترنت استفاده می کنند، به خاطر تشابه استفاده از 
سیگنال ها، احتماالً می توانند از WiMAX نیز استفاده 
کنند هرچند که تجهیزات دریافت امواج WiMAX در 

حال حاضر متفاوت با وای فای است.
چرا WiMAX ؟

دسترسی به »اینترنت بی سیم« هم اکنون از طریق 
تکنولوژی وای فای میسر است و ممکن است این سؤال 
به نظر برسد که چه لزومی به ابداع یک تکنولوژی دیگر 

در این زمینه است. آیا اگر فقط مشکل برخی از اشکاالت 
سیستم وای فای است، نمی توان با بهسازی این سیستم 
به همان چیزی که WiMAX مدعی آن است دست 
یافت؟ نگاهی به تفاوت های WiMAX و وای فای 
نشان می دهد که به رغم تشابه این دو روش در استفاده 
از امواج مایکروویو برای تأمین دسترسی اینترنت برای 
کاربران، WiMAX  و وای فای دو سیستم جداگانه 
هس��تند. وای فای اتصال بی س��یم را با بردی کوتاه، 
حداکثر در حد محوطه یک فرودگاه، نمایشگاه یا کافی 
شاپ )نهایتاً در سطح 65 کیلومتر مربع( برقرار می سازد. 
در حالی که در WiMAX صحبت از اتصال بی سیم 
دس��ت کم در حد یک شهرکوچک است )چیزی در 
حدود هشت هزار کیلومتر مربع(. گذشته از این حداکثر 
س��رعتی که تکنولوژی وای فای برای کاربران فراهم 
می کند، س��رعت دانلود پنج مگابایت در ثانیه است و 
 WiMAX این در حالی است که کاربران تکنولوژی
با س��رعت شگفت انگیز 50 تا 100 مگابایت خواهند 
توانست داده ها را از اینترنت دانلود کنند )به این ترتیب 
امکان تماش��ای یک فیلم با کیفیت باال از اینترنت که 
س��رعتی حداقل برابر با 10 مگابایت در ثانیه نیاز دارد 
برای کاربری که در حال حرکت با یک لپ تاپ است 

به راحتی ممکن خواهد بود(. 
تف��اوت عمده دیگر WiMAX با وای فای و 
نیز روش های دسترس��ی با پهن��ای باند باال، ارزان 
بودن آن اس��ت که هرچند تا رس��یدن به این مؤلفه 
به ش��دت مهم راه زیادی مانده اس��ت ولی یکی از 
اهداف طراحان آن اس��ت. »ارزان ب��ودن« یا حتی 
»زیاد گران نبودن« چیزی است که برآورده شدن آن 
 WiMAX می تواند تم��ام تکنولوژی های رقیب

را از میدان به در کند.

هنگامی که موتور یک هواپیمای معمولی روش��ن 
می ش��ود، عالوه ب��ر ایجاد صدای زیاد، مق��دار زیادی 
گازهای حاصل از احتراق نیز آزاد می ش��وند که برای 
محیط زیس��ت زیانبار هس��تند. دانش��مندان به دنبال 

موتورهای سبز برای هواپیماها هستند...  
نگران��ی از آلودگی محیط زیس��ت و گرم ش��دن 
ک��ره زمین و البت��ه محدودی��ت و گران��ی روزافزون 
س��وخت های فسیلی، سازندگان هواپیما را نیز به فکر 
طراحی پیشرانه های جایگزین انداخته است. آنان قصد 
طراحی هواپیماهایی را دارند که با موتورهای برقی کار 
می کنند و برق مورد نیاز خود را از یک باتری اکسیژن- 
هیدروژنی )نوعی باتری که از واکنش شیمیایی اکسیژن 

و هیدروژن برق تولید می کند( می گیرند.
این طرح تا چه حد واقع بینانه است؟

مرکز تحقیقات هوا - فضای آلمان مدتی است که 
در مورد این موتورها تحقیق می کند. تاکنون پروژه های 
فراوانی آغاز ش��ده و در نیمه راه رها شده اند. این مرکز 
اخیراً یک هواپیمای بدون موتور را تغییر داده و موتور 
اکس��یژن- هیدروژنی روی آن نصب کرده اس��ت. این 
هواپیما، بر خالف مدل های قبلی، نه تنها قادر اس��ت با 

موتور جدید پرواز کند، بلکه نیروی الزم برای برخاستن 
و نشستن را نیز همین موتور تأمین می کند. مشکل ترین 
مرحله در س��اخت این هواپیم��ا تعبیه موتور و مخزن 
هیدروژن بود. روند کار به این ترتیب است: دو محفظه 
آیرودینامیک در زیر بال های هواپیما، همانند دو موتور 
نص��ب می ش��وند. در یک محفظه، مخ��زن هیدروژن 
قرار می گیرد. برای تولید برق از هیدروژن، به یک موتور 
اکس��یژن- هیدروژنی نیاز است. این موتور در محفظه 
دیگر، در سوی دیگر هواپیما نصب می شود. این موتور 
بس��یار س��بک )حدود 60 کیلوگرم( اس��ت و حدود 
25 کیلووات )حدود 5/33 اسب بخار( توان حداکثری و 
20 کیلووات )حدود 8/26 اسب بخار( نیروی دائم تولید 
می کند. این نیرو برابر توان تولیدی موتور یک خودروی 
کوچک است. این فن آوری یک مشکل دیگر هم دارد 
و آن این که با خالی ش��دن منبع هیدروژن، وزن محفظه 
کاهش می یابد و تعادل وزنی هواپیما به هم می خورد. 
این عامل س��بب تمایل هواپیما به یک سمت و خارج 
 شدنش از مس��یر می ش��ود. تفاوت وزن محفظه های 
چپ و راس��ت به حدود 20 تا 25 کیلوگرم می رس��د. 
این تفاوت، هواپیما را اندکی از مسیر خارج می کند که 

می توان با هدایت پرنده به جهت مخالف، آن  را جبران 
کرد. مؤسسه طراحی هواپیمای دانشگاه اشتوتگارت آلمان، 
طرح مش��ابهی را دنبال می کن��د؛ هواپیمایی دو نفره با 
موتور اکس��یژن- هیدروژنی، با این تفاوت که طراحان 
ای��ن هواپیما، به جای تجهی��ز هواپیماهای معمولی به 
موتوره��ای برقی، پرنده خود را بر اس��اس موتورهای 
اکسیژن- هیدروژنی طراحی می کنند. در این مؤسسه، 
موت��ور در عقب هواپیما نصب می ش��ود. ترکیبی که 
طراحان، آن را پیشتر در هواپیماهای خورشیدی )موتور 
الکتریکی و باتری های خورشیدی( خود نیز آزموده اند. 
این نوع طراحی، به اعتقاد محققان دانشگاه اشتوتگارت، 

کارایی ملخ را باال می برد و در کل سبک تر است.
هواپیماهای الکتریکی چه قدر کارایی دارند؟

پرسش مهمی که ذهن محققان را به خود مشغول 
کرده این اس��ت که آیا می توان موتورهای الکتریکی با 
باتری های اکسیژن- هیدروژنی را جایگزین موتورهای 

جت با سوخت کروزین کرد؟
فن آوری یادشده محدود به هواپیماهای سبک در 
حد تک سرنش��ین، دو، س��ه و در آینده شش یا هشت 
 سرنشین است و قطعاً کاربردی در هواپیماهای بزرگ 
نخواهند داش��ت. ایده استفاده از موتورهای الکتریکی 
با باتری اکس��یژن - هیدروژنی در یک جت غول پیکر 

مسافربری، حتی از نظر فیزیکی هم با پرسش های جدی 
روبه رو اس��ت. از این فناوری اما می توان در تأمین برق 
هواپیما در زمان پرواز استفاده کرد. این کار چند حسن 
دارد. نخست اینکه از انرژی الکتریکی بهره می بریم، دوم 
اینکه خروجی موتورهای اکس��یژن- هیدروژنی، آب 
است که می توان از آن در تأمین آب مورد نیاز هواپیما در 
طول پرواز استفاده کرد. بدین ترتیب نیاز به حمل آب 
زیاد نیست، امری که وزن و در نتیجه مصرف سوخت 
را کاهش می دهد. س��وم اینکه خروج��ی موتورهای
 اکسیژن - هیدروژنی، هوایی مرطوب و بسیار کم اکسیژن 
اس��ت. هدایت این ه��وا به منبع کروزین )س��وخت 
هواپیما( خطر اش��تعال پذیری س��وخت در باک را به 
طرز چشمگیری کاهش می دهد. عالوه بر این می توان 
از موتورهای یادش��ده به عنوان منبع برق اضطراری در 
هواپیما اس��تفاده کرد. مؤسس��ه تحقیقات هوا فضای 
آلمان، طرحهای مش��ترکی نیز با شرکت ایرباس انجام 
می دهد. به گفته یکی از دس��ت اندرکاران این پروژه ها، 
هدف، نه تولید هواپیماهای ورزشی یا بدون موتور، بلکه 
ساخت پرنده هایی است که استفاده مؤثرتری از سوخت 
می کنند و با محیط زیس��ت سازگارترند. یک راه مؤثر 
برای رسیدن به این هدف، می تواند تأمین برق پرواز از 

موتورهای اکسیژن- هیدروژنی باشد.

 ) WiMAX( همه چیز درباره وایمکس

 چه از شمال به جنوب برویم 
یا از جنوب به شمال. اما چرخش 
زمین را ح��س نمی کنی��م و تنها 
طل��وع و غروب خورش��ید را به 

عنوان نتیجه نظاره گر هستیم. 
چرخش زمین تنها یک نمونه 
اس��ت از تم��ام اتفاقات��ی که هر 
روز در اطرافم��ان می افت��د و ما 
را بی آنک��ه بخواهیم با خودش��ان 
هم��راه می کنن��د. مقاومتی در کار 
نیست، چون در این بازی ما هیچ 

انتخاب دیگری نداریم. 
تبلیغ����ات و آگهی ه�����ای 
رنگارنگ و مختلف هم درس��ت 
همین منوال را در پیش می گیرند 
و در واقع به این علت اس��ت که 
خواس��ته یا ناخواسته ما را تحت  

تأثیر خودشان قرار می دهند. 
ب��ه ای��ن ترتیب در همین جنگ های تبلیغاتی اس��ت که ش��رکتی به ش��هرت رس��یده و به س��ود 
سرش��اری دس��ت پیدا می کند و در مقابل ش��رکتی دیگر از گردونه رقابت خارج می ش��ود و رکود را 

تجربه می کند. 
در این میان شرکت های بزرگ فعال در عرصه تکنولوژی هم با چنین جنگ  هایی رو به رو هستند. 
در واقع اگر بخواهیم دقیق تر در این مورد قضاوت کنیم بهتر اس��ت بگوییم که این ش��رکت ها به دلیل 
نوع فعالیتشان که آنها را با تکنولوژی روز همراه می کند و البته به علت حجم محصوالت جدیدی که 
در هر س��ال یا حتی هر ماه روانه بازار می کنند، ش��اید بیشتر از شرکت های دیگر با چالش های عرصه 
تبلیغات درگیر هس��تند. به همین دلیل این شرکت ها هر روز روش تازه ای را برای معرفی محصوالت 

و خدمات خود انتخاب کرده و به کار می گیرند. 
http://www. غول ه��ای دنیا هم در این زمینه فعالیت های زیادی را انجام می دهند و س��ایت
businessinsider.com به معرفی آمارهای مختلفی می پردازد که یکی از این آمارها که هفته پیش 
اعالم ش��د مربوط به مقایس��ه هزینه های تبلیغات سال گذشته بعضی شرکتهای بزرگ بود. دو شرکت 
AT&T و Verizon که حاکمیت بازار مخابراتی امریکا را در دس��ت دارند،  شرکت Verizon در 
گزارش خود اعالم کرد که تا پایان  فصل گذشته در مجموع92/8 میلیون مشترک مخابراتی در امریکا 
داش��ته و این در حالی بوده اس��ت که در این مدت تعداد مشترکان شرکت AT&T به 87 میلیون نفر 

رسیده است. 
با این وجود، ش��رکت AT&T در فصل نخس��ت س��ال جاری میالدی 2/5 میلی��ارد دالر درآمد 
کس��ب کرد و در مقاب��ل مجموع درآمد Verizon طی مدت یاد ش��ده به 400 میلیون دالر رس��ید. 
همانطور که می بینید رتبه اول متعلق به ش��رکت مایکروس��افت است که در سال گذشته میالدی 518 
میلیون دالر برای تبلیغات خود خرج کرده اس��ت و رتبه دوم متعلق به اپل با 249 میلیون دالر اس��ت 
اما جالب ترین آنها گوگل است چون این طور که به نظر می رسد به قدری کار این سایت مفید بوده 

که نیاز چندانی به تبلیغ نداشته است. 
امسال Yahoo  هشتاد میلیون تومان در تبلیغات خود خرج خواهد کرد و احتماالً نام آن را بیشتر 
خواهید ش��نید. همانطور که  می بینید Yahoo بیست برابر آنچه که AOL برای تبلیغات خود خرج 

کرده در سال 2009 هزینه تبلیغات کرده است. 
ای��ن تبلیغات ش��امل تبلیغات رادیویی، تلویزیون و... بوده اس��ت. در می��ان کمپانی های اینترنتی 
Yahoo ب��ا 45 میلی��ون دالر دومین کمپانی در زمینه پرداخت هزینه تبلیغات بوده اس��ت و EBay  با 
89 میلیون رتبه اول را داش��ته. به گفته س��ایت مذکور دلیل هزینه تبلیغاتی پایین گوگل عدم استفاده از 

تبلیغات در رادیو و تلویزیون است.

مایکروسافت اول شد
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خوانده: سیداله توفیقی نسب مجهول المکان
با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

دع��وی خواهان آقای علیرضا اس��کندری پور فرزند فرام��رز بطرفیت خوانده 
آقای س��یداله توفیقی نسب بخواس��ته مطالبه مبلغ چهارمیلیون ریال وجه چک 
ش��ماره 035810 – 88/4/31 عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خس��ارات 
قانون��ی – ب��ا توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواه��ان و گواهی عدم 
پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ 
نش��ر آگهی روزنامه زاینده رود مورخ 88/12/10 در جلس��ه رسیدگی حاضر 
نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این ش��عبه ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت است لذا 
به اس��تناد م��واد 310 و 313 قانون تج��ارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارمیلیون ریال 
بابت اصل خواس��ته و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه می باشد.
 3276 / م الف

شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  

آگهی حصر وراثت 
105/ خ آقای اکبر توکلی حسین آبادی دارای شناسنامه شماره 22497 به شرح 
دادخواس��ت به کالسه 1024/89 ح/10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حبیبه رضوی حس��ین آبادی  
بشناس��نامه 259 در تاریخ 88/11/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و چهار دختر 
1 – اکبر توکلی حسین آبادی به ش ش 22497 فرزند متوفی

2 – عصمت توکلی حسین آبادی به ش ش 425 فرزند متوفی
3 – صدیقه توکلی حسین آبادی به ش ش 17072 فرزند متوفی
4 – اشرف توکلی حسین آبادی به ش ش 17073 فرزند متوفی

5 – عزت توکلی حسین آبادی به ش ش 1016 فرزند متوفی و الغیر 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

3279/م الف
رئیس شعبه دهم حقوقی شواری حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
127/خ شماره درخواست: 8910460350100001

شماره بایگانی شعبه: 881238
خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه دادخواس��تی به طرفیت خوانده کیخس��رو و 
آذردخت احمدی و صفا قهفرخی و عالءالدین مالزاده هوالس��و و لیال صادق 
سهی و ایراندخت مهرجویان به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان که جهت رسیدگی به ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان، خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان، طبقه3، اتاق ش��ماره 332 ارجاع و به کالسه 
پرونده 8809980350101238 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 89/4/14 و 
ساعت 11 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 

خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگه��ی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 3215/ م الف

سلیمانی - شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی احضار متهم و ابالغ وقت رسیدگی
128/خ حس��ب محتویات پرونده کالسه 881978 ک113 و 890282 ک113 
در اج��رای ماده 115 و 180 آیین دادرس��ی کیفری و ماده 73 آیین دادرس��ی 
مدنی وقت رسیدگی تاریخ 89/4/20 ساعت 8 صبح به آقای اسماعیل زاهدی 
مجهول المکان ابالغ می شود که در خصوص شکایت و دعوی آقای قربانعلی 
مهرابی نژاد مبنی بر خیانت در امانت و مطالبه خس��ارت به میزان 3/100/000 
در شعبه 113 جزایی حاضر شوید. مقتضی است قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در بهارستان، جنب شرکت عمران، مجتمع قضایی بهارستان مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
3216/ م الف

مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
129/ خ شماره دادنامه: 8909970353600077

شماره پرونده: 8809980358000871
شماره بایگانی شعبه: 881184

ش��اکی: آقای سعید کندری به نشانی اصفهان- خ پروین- خ معراج- خ عباس 
آباد- پ 155

متهم: آقای شکیب اخوت به نشانی- مجهول المکان
اتهام: کالهبرداری

گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت بصدور رأی 
مینماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای ش��کیب اخ��وت فرزند محمد مجهول المکان مبنی بر 
کالهبرداری موضوع ش��کایت آقای سعید کندری با این بیان که ایشان شرکتی 
تأس��یس نموده بود برای پذیرش دانشجو در کانادا و مدارک دانشجویان را می 
گرفت و برای آنها در دانشگاه کانادا پذیرش اخذ می نمود که مبلغ دومیلیون و 
صد و شصت هزار تومان از من گرفت پس از مدتی ناپدید شد و هیچ خبری 
از او ندارم دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ش��کایت ش��اکی و عدم دفاع 
مؤثر از س��وی متهم باستناد ماده یک قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتشاء 
و اخت��الس و کالهبرداری متهم را به یکس��ال حبس تعزیری و پرداخت وجه 
به ش��اکی و به همین میزان ب��ه جزای نقدی در حق صن��دوق دولت محکوم 
می ش��ود. رأی ص��ادره غیابی و ظ��رف ده روز پس از اب��الغ قابل واخواهی 
 و 20 روز پ��س از آن قاب��ل تجدیدنظر در محاکم محت��رم تجدیدنظر اصفهان 

می باشد.
3217/ م الف

مؤمنی- رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

آگهی احضار
131/خ چ��ون آقای داریوش چیت س��از فرزند کرمعلی ش��کایتی علیه آقای 
1- احم��د فاطمی 2- حس��ین فاطم��ی 3- محمد فرهادی مبن��ی بر ضرب و 
جرح عمدی با چاقو مطرح نموده که پرونده به کالس��ه 880051 این دادیاری 
ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د حسب ماده 115 
قان��ون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یک��ی از روزنامه های کثیر 
االنتش��ار طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف 
مدت یکماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگویی به اتهام خود به این مرجع 
 مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادس��را تصمی��م مقتضی اتخاذ خواهد

نمود. 
3185/م الف

شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی مزایده
140/خ اجرای احکام ش��عبه 18 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری اصفهان در 
خصوص پرونده کالس��ه 260/88 ح/ الف 18 له مریم فرهادی زاد علیه آقای 
س��یدمهدی عقیلی زمانی به آدرس خیابان امام خمینی جنب بانک س��په کوی 
عدالت مجتم��ع لوتوس طبقه 2 واحد 4 بخواس��ته 220/129/810 ریال اصل 
خواس��ته، هزینه اتحادیه، کارشناسی، حق الوکاله وکیل و آگهی مزایده و مبلغ 
512/650 ری��ال بابت حق االجرای دولت که به اصل خواس��ته اضافه گردیده 
اس��ت در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در مورخه 89/3/29 روز شنبه از ساعت 
9 ال��ی 10 صبح به منظور ف��روش معادل 20/216 حبه مش��اع از 72 حبه )به 
ارزش 220/129/810 ریال( از ش��ش دانگ آپارتم��ان توقیفی تحت مالکیت 
محکوم علیه از پالک 16678 و 16671 و 28/16664 که براس��اس اس��تعالم 
سازمان ثبت دارای دو جلد سند سه دانگی بنام محکوم علیه تحت شماره های 
205361 و 205363 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان می باشد که مطابق نظریه 
هیئت سه نفره کارشناسی ارزش ششدانگ به مبلغ 784/000/000 ریال برآورد 
ش��ده و همچنین طبق ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مامور با مراجعه به 
محل اعالم نموده محل در تصرف محکوم علیه می باش��د در محل این اجرای 
احکام طبقه 2 اتاق 217 در دادگس��تری مرکزی اصفهان واقع در خیابان شهید 
نیکبخ��ت برگزار نماید لذا طالبین خرید میتوانند 5 روز قبل از مزایده از ملک 
توقیفی مورد مزایده به آدرس فوق الذکر بازدید بعمل آورند و برنده کسی می 
باش��د که پیشنهاد دهنده باالترین قیمت بوده و حداقل ده درصد مبلغ تصویبی 
را فی المجلس به حس��اب س��پرده دادگس��تری واریز و هزینه های مربوطه را 

متقبل شود.
اوصاف ملک براساس نظریه کارشناسی

یکدس��تگاه آپارتم��ان دوخوابه و به مس��احت 98 مترمرب��ع بانضمام انباری و 
پارکینگ با اسکلت بتنی با سقف تیرچه بلوک، دیوارهای آجری با گچ و رنگ، 
 ،MDF سرویس بهداشتی با س��رامیک و کاشی، آشپزخانه با کاشی و کابینت
سیس��تم پکیج، نمای خارجی س��نگ و آجر با پنجره های فلزی و انش��عابات 
برق و گاز و آسانس��ور می باشد که پس از بررسی های الزم و شرایط موجود 
بازار براس��اس هر مترمربع آپارتمان هش��ت میلیون ریال و نظریه کارشناس��ی 
 ارزش شش��دانگ آپارتمان را ب��ه مبلغ 784/000/000 ری��ال ارزیابی گردیده 

است.
3306/ م الف

باقرزاده- مدیراجرای احکام شعبه 18 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
142/خ کالسه: 8609980351500306 ح15
دادنامه: 8809970351500397 – 89/4/31

مرجع رسیدگی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
خواهان: مؤسس��ه مالی و اعتباری س��ینا با وکالت آق��ای روح اله محمدی به 

نشانی: شیخ صدوق شمالی، ساختمان وکالء – دفتر آقای صرام 
خواندگان: 1- سید کریم مؤمنی حبیب آبادی فرزند سیدعلی به نشانی: شاهین 

شهر، هواپیماسازی هسا
 2- س��ید مجتبی دیباجی فروش��انی فرزند سید حسین به نشانی: شاهین شهر، 

هواپیماسازی هسا
3- آقای سعید اسدزاده اصفهانی فرزند امید به نشانی: مجهول المکان

خواسته: مطالبه
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت 

به صدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه

دعوی مؤسسه مالی و اعتباری سینا با وکالت آقای روح اله محمدی به طرفیت 
آقایان س��ید کریم مؤمنی حبیب آبادی و سیدمجتبی دیباجی فروشانی و سعید 
اس��دزاده محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون 

ریال و خسارات دادرسی به استناد چک 897763 هست که خوانده ردیف اول 
ص��ادر نموده و دیگر خواندگان با امضاء ظه��ر آن پرداخت وجه آنرا ضمانت 
نموده اند خواهان متعاقبًا اعالم نموده که مبلغ دومیلیون و پانصد و سه هزار و 
چهارصد و چهل و هشت ریال دیگر بابت سایر اقساط وام طلب دارد و مابقی 
مبالغ را وصول نموده اس��ت علیهذا نظر به اینک��ه چک مذکور بابت ضمانت 
پرداخت اقس��اط وام آقای سعید اسدزاده تحویل خواهان گردیده و خواندگان 
دلیلی که حاکی از پرداخت همه اقس��اط وام باشد ارائه ننموده اند و استحقاق 
خواهان در مطالبه همه اقس��اط وام محرز است دعوی خواهان ثابت تشخیص 
و مستنداً به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان متضامنًا به پرداخت 
مبلغ دومیلیون و پانصد و س��ه هزار و چهارصد و چهل و هش��ت ریال بابت 
اصل خواس��ته و مبلغ سی و نه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق 
الوکال��ه وکیل طب��ق تعرفه قانون در حق خواهان محک��وم می گردد. در زمان 
اجرای حکم خسارت تأخیر تأدیه مبلغ فوق وفق جدول شاخص اعداد تورمی 
بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول 
ش��اخص اعداد تورمی بانک مرکزی محاس��به و از محک��وم علیه وصول و به 
محکوم له ایصال خواهد ش��د. در خصوص دع��وی خواهان در مطالبه مابقی 
مبالغ نظر به اینکه سایر اقساط وام در مواعد پرداخت از حقوق خوانده ردیف 
اول کس��ر گردیده رأی ب��ه رد دعوی خواهان صادر و اع��الم می گردد. رأی 

صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی است.
3298/ م الف

سراج - رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

آگهی ابالغ
143/خ شماره دادنامه: 8809970353101609

شماره پرونده: 8809980358300341
شماره بایگانی شعبه: 880744

شاکی: شرکت مالی اعتباری سینا با وکالت آقای محمود آذربایجانی به نشانی: 
اصفهان، ابتدای خیابان ش��ریف واقفی، جنب بانک تجارت، س��اختمان بهمن، 

طبقه اول
متهم: آقای احمد انتظار به نشانی: مجهول المکان

اتهام: کالهبرداری
دادگاه ب��ا بررس��ی محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به ش��رح ذیل 

مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خص��وص اتهام احمد انتظ��ار فرزند محمود مبنی بر انتق��ال مال غیر پیرو 
کیفرخواس��ت صادره از سوی دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان و شکایت 
محمود آذربایجانی به وکالت از طرف شرکت مالی و اعتباری سینا )بانک سینا( 
توضی��ح اینکه محتویات پرونده حکایت از ای��ن دارد که متهم یک باب منزل 
مس��کونی خود واقع در اصفهان، خیابان مشتاق دوم، نرسیده به پل شهرستان، 
کوچه نس��یم به مس��احت 144/60 مترمربع را در تاریخ 1371/9/19 به فردی 
ب��ه نام اصغر نائین��ی فروخته و مجدداً همین ملک را در س��ال 1382 به بانک 
سینا فروخته اس��ت و در قبال آن مبلغ 263/450/000 ریال دریافت نموده که 
با توجه به اینکه متهم دیگر مالکیتی نسبت به این ملک نداشته لذا وکیل شاکی 
اقدام به طرح ش��کایت انتقال مال غیر نموده اس��ت دادگاه با عنایت به مراتب 
فوق و با توجه به تحقیقات انجام ش��ده و رونوش��ت قرارداد فروش ملک از 
س��وی متهم به آقای اصغر کاظمی و بانک س��ینا و نظر به اینکه متهم علی رغم 
احضار از طریق انتشار آگهی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال 
اتهام انتسابی بعمل نیاورده و با در نظر گرفتن سایر شواهد و قرائن اتهام متهم 
را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال 
غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری 
مته��م را به تحمل دو س��ال حب��س تعزیری و پرداخت مبل��غ 263/450/000 
ری��ال جزای نق��دی و رد همین مبلغ در حق ش��اکی محکوم م��ی نماید رأی 
 ص��ادره غیاب��ی و ظرف ده روز  پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در همین دادگاه 

می باشد.
 3297 / م الف
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سالمت

کلیات گیاه شناسی: 
چای کوهی ب��ه مقدار 
و  امری��کا  در  زی��اد 
می یاید  پرورش  اروپا 
و معم��والً ب��ه صورت 
مزارع  میان  در  خودرو 
گن��دم و ذرت یاف��ت 
می ش��ود. چای کوهی 
در اروپا و امریکا به نام 
سنت جونز شهرت دارد و 
مدتی اس��ت که بسیار 
معروف ش��ده و تقریبًا 
برای هر بیماری به کار  
م��ی رود. روغن چای 

کوهی  برای مدت س��ه قرن در انگلس��تان تنها داروی زخم ها بوده است. چای کوهی در 
ای��ران در دامنه کوههای البرز،  کرج،  چال��وس و مازندران و نقاط غرب ایران به حد زیاد 
می روی��د. در اروپا نانوایی ها این گیاه را خوب می شناس��ند زی��را نان را بهتر و خوش 
طعم می کند. گلهای چای کوهی به رنگ سفید یا زرد است که در باالی ساقه به صورت 
مجتمع به چش��م می خورد. این گلها کمی معطر و دارای بوی مخصوصی هس��تند. میوه 

چای کوهی به شکل کپسول است.
ــیمیایی: مهمترین ماده ش��یمیایی چ��ای کوهی، هاپیری��ن و همچنین  ــات ش ترکیب
م��اده قرمز رنگی به نام هایپریس��ین اس��ت. چای کوه��ی همچنین دارای تانن و اس��ید 

نیکوتی نیک است.
ــی: از نظ��ر ط��ب قدی��م ای��ران، ای��ن گیاه گرم و خش��ک اس��ت.  ــواص داروئ  خ
م��اده قرمز رنگی ک��ه در برگهای چای کوهی وجود دارد و با فش��ار دادن برگ ها از آن 
اس��تخراج می ش��ود، برای التیام زخم ها و درمان سوختگی ها به کار می رود. برای تهیه 
جوش��انده و یا دم کرده این گیاه باید حدود یک قاش��ق چای خوری برگ و گل خش��ک 
گیاه را در دو فنجان آب جوش ریخته و آن را آنقدر بجوشانید تا یک فنجان باقی بماند، 

سپس آن را مصرف کنید. خواص دیگر آن عبارت است از:
1( ضد کرم معده و روده اس��ت. 2( ادرار آور و قاعده آور است. 3( گرفتگی صدا را 
باز می کند و خلط آور است. 4( برای درمان مرض کزاز به کار می رود. 5( اگر برگ آن 
را ب��ه صورت پودر درآورده و روی زخم های عمیق و متعفن بپاش��ید زخم ها را درمان 
می کند. 6( درمان کننده اس��هال و اس��هال خونی است. 7( برای درد دنبالچه بهترین دارو 
اس��ت. 8( اگر مش��کوک به خونریزی مغزی هس��تید و یا احتمال خونریزی مغزی وجود 
دارد، حتم��ًا از این دارو اس��تفاده کنید. 9( ضعف جنس��ی را درم��ان می کند. 10( درمان 
کننده بیماری مننژیت اس��ت. 11( برای درمان فلج به کار می رود. 12( س��یاه سرفه را از 
بین می برد. 13( درد پش��ت و گردن و خش��کی گردن را درم��ان می کند. 14( برای کم 
خونی مفید است. 15( چای کوهی اشتها را باز می کند. بنابراین می توان آن را به بچه ها 
و افراد مس��ن که اش��تها ندارند داد. 16( ضد افسردگی است. 17( درمان کننده بی خوابی 
است. 18( در درمان سرماخوردگی معجزه می کند. 19( برای درمان تب و اثر نیش سمی 

حشرات به کار می رود.
با تحقیقات جدیدی که دانشمندان روی این گیاه معجزه آسا انجام داده اند، دریافته اند 
که چای کوهی می تواند ویروس��ها را از بی��ن ببرد و حتی روی ویروس بیماری ایدز نیز 
اثر دارد. مدتی است که بیماران مبتال به ایدز از این گیاه استفاده می کنند که سیستم دفاعی 
بدن آنها را تقویت کرده و بیماری را تخفیف می دهد. دانش��مندان مدتی اس��ت که روی 
اثر چای کوهی بر روی س��رطان خون تحقیقات دامنه داری را شروع کرده اند و به نتایج 
درخش��انی دس��ت یافته اند. همانطورکه قبل گفته ش��د این دارو اثر بسیار خوبی بر روی 
افس��ردگی دارد؛ حاالت افس��ردگی را از بین برده، بی خوابی را مداوا می کند و اعتماد به 

نفس بیماران را افزایش می دهد.
مضرات: کس��انی که از قرص ضد بارداری، داروهای آس��م و ضد س��رماخوردگی و 

حساسیت استفاده می کنند نمی توانند چای کوهی مصرف کنند. 

ای��ن ام��کان وج��ود دارد 
فرد بدون داشتن هیچ عالئمی 
سال های س��ال مبتال به فشار 
خون باال )هیپرتانسیون( باشد. 
فشار خون باالی کنترل نشده، 
خطر ابتال به بیماری های جدی 
مانند س��کته و حمله قلبی را 
افزایش می دهد. فش��ار خون 
با میزان خونی که توسط قلب 
پمپ می شود و مقدار مقاومت 
ایجاد ش��ده در براب��ر جریان 
خون توسط شریان ها تعریف 
می ش��ود. هرچه میزان خون 
بیشتری توسط قلب پمپ شود 
و هرچه ش��ریان ها باریک تر 
و تنگ تر باش��ند فش��ار خون 

باالتر خواهد بود. معموالً فشار خون باال بعد 
از سال های طوالنی زندگی ایجاد می شود و 
تقریباً همه به آن مبتال خواهند شد. خوشبختانه 
فشار خون باال را می توان به آسانی تشخیص 
داد و بع��د از اینک��ه فرد متوجه ش��د دچار 
فشارخون باال است، می تواند با پزشک خود 
جهت کنترل آن همکاری کند. گرچه همه افراد 

برای زنده ماندن نیاز به فشار خون دارند.
عالئم: بیشتر افراد مبتال به فشار خون باال 
حتی زمانی که فشارسنج، میزان خطرناکی را 
نشان می دهد، هیچ نوع عالئم و یا نشانه ای از 
این بیماری ندارند. گرچه تعداد کمی از افراد 
مبتال به فشار خون باال دچار سردرد، سرگیجه 
و یا مقدار کمی خون دماغ می ش��وند ولیکن 
این عالئم تا زمانی که فشار خون باال به سطح 
پیش��رفته و یا حتی تهدید کننده نرسد، ظاهر 

نمی شوند.
ــک مراجعه  ــه زمانی باید به پزش چ
کرد؟ خیلی از افراد تصور می کنند تا زمانی 
که دچار عالئم فشار خون باال نشده اند نیازی 
به پزشک جهت چک کردن فشار خون، ندارند. 
توصیه آن است که بعد از سن 20 سالگی فشار 
خون شما باید هر دو سال یک بار اندازه گیری 
ش��ود. در صورتی که قبالً مبتال به فشار خون 
باال و یا س��ایر فاکتورهای خطر بیماری قلب 
و عروق بوده اید، به دفعات بیشتری از اندازه 
گیری نیاز دارید. فشار خون کودکان 3 سال به 
باال نیز معموالً به عنوان قسمتی از بررسی های 
ساالنه اندازه گیری می شود. چنان چه نگران 
میزان فشار خون خود هستید، می توانید جهت 
چک کردن آن به مراکز بهداش��تی موجود در 
سطح شهر مراجعه و یا از دستگاه های موجود 
در مراکز مختلف ش��هری استفاده کنید، ولی 
معموالً این دس��تگاه ها دقیق عمل نمی کنند 
و ممکن اس��ت نتایج دقیقی را به شما نشان 

ندهند.
علل: دو نوع فشار خون باال وجود دارد: 

1- فشار خون اولیه: در 90 تا 95 درصد 
از بزرگس��االن مبتال به فشار خون باال، علت 
مش��خصی وجود ندارد. این نوع فشار خون 
را فش��ار خون اولی��ه می نامند که به صورت 

تدریجی بعد از چندین سال به وجود می آید.
ــار خون ثانویه: 5 تا 10 درصد  2- فش
بقیه موارد فش��ار خون باال، تحت ش��رایط و 

عللی از جمله:
مشکالت کلیوی، تومور غده فوق کلیه، 
نقص مادرزادی قلب، داروهای خاصی مانند 
داروهای جلوگی��ری از ب��ارداری، داروهای 
ضد احتقان، داروهای مسکنی که به صورت 
آزاد فروخته می ش��وند و برخ��ی داروهای 
تجویزی دیگ��ر، داروه��ای غیرقانونی مانند 

کوکائین و آمفتامین به وجود می آید.
این نوع از فش��ار خون باال را فشار خون 
ثانویه می نامند که ناگهانی ایجاد می ش��ود و 
نس��بت به نوع اولیه، فشار خون شدیدتری را 
سبب می شود. ش��رایط گوناگون و مصرف 
داروه��ای مختل��ف می توانن��د منته��ی به 

فشار خون باال شوند.
فاکتورهای خطر بسیار زیادی برای فشار 
خون باال وجود دارد. برخی از آن ها را ش��ما 
نمی توانید کنترل کنید. فاکتورهای خطر این 

بیماری عبارت هستند از:
 سن: خطر فشار خون باال با افزایش سن 
ارتباط مس��تقیم دارد. در اوایل میانسالی فشار 
خون باال در مردان معمول اس��ت. در زنان نیز 

این بیماری بعد از یائسگی معمول می شود.
 نژاد: فش��ار خون باال در س��یاه پوستان 
رایج تر است و در سنین پایین تری از سفید 
پوستان گسترش می یابد. عوارض جدی فشار 
خون باال نیز مانند سکته و حمله قلبی در سیاه 

پوستان معمول تر است.
 سابقه خانوادگی: فشار خون باال بیشتر 
در اعضاء یک خانواده و به صورت خانوادگی 

نمایان می شود.
دیگر عوامل خطر فشار خون باال که قابل 

کنترل هستند، عبارتند از:
 چاقی یا اضافه وزن: هرچه شما بیشتر 
دچار اضافه وزن باشید، به خون بیشتری برای 
رس��اندن اکسیژن و مواد مغذی به بافت های 
ب��دن نی��از دارید و هنگامی ک��ه حجم خون 
گردشی در رگ های ش��ما افزایش می یابد 
فشار وارده بر دیواره های عروقی نیز افزایش 

پیدا می کند.
اف��رادی  تحرک:  ــدم  ع
که تحرک ندارند ضربان قلب 
بیش��تری دارند. هرچه ضربان 
قلب بیش��تر باشد یعنی در هر 
انقباض، قلب س��خت تر کار 
می کند و فش��ار ق��وی تری 
بر ش��ریان ها اعمال می شود. 
کمبود فعالیت بدنی خطر چاقی 
و اضاف��ه وزن را نی��ز افزایش 

می دهد.
ــتعمال دخانیات: نه   اس
تنها استعمال دخانیات بالفاصله 
پ��س از مصرف ب��ه صورت 
موقتی فشار خون را باال می برد 
بلکه مواد شیمیایی موجود در 
دخانیات به سطوح دیواره شریانی آسیب وارد 
می کنند و منجر به باریک شدن شریان ها و 

افزایش فشار خون می شوند.
ــا:  ــراوان در غذاه ــدیم( ف  نمک)س
مصرف زیاد سدیم باعث نگهداری مایعات در 
بدن می شود که منجر به افزایش فشار خون 

می شود.
 پتاسیم کم در غذاها: پتاسیم به حفظ 
تعادل سدیم در سلول های بدن کمک می کند. 
چنان چه پتاسیم کافی دریافت نکنید، سدیم 

باالیی در خون انباشته می شود.
 :D ــن ویتامین ــیار پایی  مصرف بس
مصرف ک��م ویتامی��ن D در رژی��م غذایی 
می تواند منتهی به فشار خون باال شود. ویتامین 
D در تولید آنزیمی توسط کلیه که فشار خون 

را تحت تأثیر قرار می دهد نقش دارد.
 مصرف الکل: نوشیدن الکل به صورت 
مداوم به قلب آسیب می رساند. مصرف گاه به گاه 
ال��کل نیز به ص��ورت موقتی فش��ار خون را 
افزایش می دهد چرا که منجر به ترشح هورمن 
هایی می شود که جریان خون و ضربان قلب 

را افزایش می دهد.
 استرس: سطح باالی استرس می تواند 
ب��ه صورت ناگهانی و موقتی فش��ار خون را 
افزایش دهد. چنان چه سعی دارید با پرخوری، 
مصرف الکل و یا استعمال دخانیات بر استرس 
خود غلبه کنید، تنها مشکالت خود را با فشار 

خون باال افزایش خواهید داد.
ــرایط خاص: برخی  ــا و ش  بیماری ه
شرایط مزمن نیز خطر فشار خون باال را افزایش 
می دهد مانند کلسترول باال، دیابت، بیماری 
کلیه و تنگی نفس هنگام خواب. گاهی اوقات 
بارداری نیز می تواند منجر به فشار خون باال 
شود. اگر چه فشار خون باال در بین بزرگساالن 
رایج اس��ت، ولی ک��ودکان نی��ز در معرض 
این بیماری ق��رار دارن��د. در برخی کودکان 
فش��ار خون باال نیز به دلیل مش��کالتی مانند 
بیماری قلبی و یا بیماری های کلیوی به وجود 
می آید. همچنین شیوه زندگی غلط مانند رژیم 
غذایی ناس��الم و عدم فعالیت بدنی منجر به 

فشار خون باال در کودکان می شود.

چاي کوهي
Hypericum perfratum هر بار که پلک می زنید، چشم با اشک شسته می شود. چشم در اثر درد عفونت سینوس، دود، نام علمی

باد، افتادن مژه در چشم، لنز یا کار زیاد با کامپیوتر دچار آبریزش می شود. خوردن چیزهای تند، 
ترش و افتادن چیزی روی پا نیز ایجاد اشک ریزش می کند. زیادی اشک بخشی از بازتاب دستگاه 
عصبی به وارد آمدن ضربه به بدن است. اگر زبانتان را بسوزانید یا پایتان را زخم کنید، اشک هم 
به  عنوان بخشی از پاسخ درد به آسیب، جاری می شود. تحقیقاتی هم درباره امکان تسریع التیام با 
اشک ریزش انجام شده است. اشک ریزش زیاد همراه با قرمزی و خارش، عالمت آلرژی است. 
مثاًل اگر به موی گربه حساس��یت دارید و وارد اتاقی ش��وید که موی گربه در آنجا وجود دارد، 
چشم ها شروع به آبریزش شدید می کنند. این بخشی از واکنش بدن به آزاد شدن مواد شیمیایی در 
بدن به نام هیستامین است که توسط آلرژی زاها تحریک می شود. کمبود اشک هم باعث آبریزش 
شدید می شود. وقتی ترشح طبیعی اشک در اثر تغییرات سالمندی کاهش می یابد، سطح چشم 
می س��وزد و خراش بر می دارد و چش��م با آبریزش شدید به آن جواب می دهد. گرفتاری  دیگر 
سالمندی، شل شدن پوست و پلک پایین است که باعث دور شدن مجرای تخلیه اشک از کره 
چش��م می شود. بدون این مجرای تخلیه طبیعی، اشک بر روی گونه ها جاری می شود. بیماری 
لوپوس هم، یک گرفتاری دردناک پوستی است، که باعث افتادگی پلک پایین و سررفتن اشک 
می ش��ود. وارد آمدن ضربه به چش��م یا عفونت پلک هم بافت چشم را ملتهب کرده و مجرای 

تخلیه اشک را می بندد.
درمان آبریزش چشم: داروی ضدحساسیت و اشک مصنوعی مصرف کنید. اگر آلرژی 
باعث آبریزش چشم شده است، خوردن یک داروی ضد حساسیت آن را بند می آورد. این یک 
داروی خش��ک کننده ترشحات است و ممکن است دچار خشکی چشم شوید. پس، هر چند 
ساعت یک بار اشک مصنوعی در چشم بریزید. عینک کناره   دار بزنید. عینک هایی که دو طرف آنها 
بسته باشد عبور جریان هوا بر روی چشم را کاهش می  دهند. به  جای لنز عینک بزنید. گرد و غبار 
هوا می توانند به زیر لنزهای چشمی رفته و چشم را بخراشند. در روزهای مه، دود و پر از گرده 
هم لنز نزنید؛ چون این تحریک کننده ها چشم را قرمز و آبریزش را تشدید می کنند. اگر این کارها 
آبریزش را درمان نکند، احتماالً دچار گرفتاری  جدی تری شده اید. بافت ها عفونی و ملتهب شده، 
مجرای تخلیه اشک را مسدود می کنند. پزشک برای درمان آن آنتی بیوتیک مناسب تجویز می کند 

و اگر این کار نیز مؤثر واقع نشود، با یک عمل جراحی ساده آن را باز می کند.

دکتر محمدرضا زاهدپور انارکی اظهار داشت: حساسیت فصلی، بیماری نسبتاً شایعی 
است که با تغییر فصول به خصوص در فصل بهار با عطسه و آبریزش بینی همراه است. وی 
افزود: بیماری آلرژیک معموالً ارثی است ولی در صورت تماس مکرر فرد با آالینده های 
شیمیایی و محیطی نیز بروز می کند. وی با اشاره به اینکه، حساسیت فصلی معموالً با آسم 
همراه است و شدت بیشتری دارد، تصریح کرد: با اجتناب از مواد حساسیت زا این بیماری 
قابل کنترل است. ولی عوامل محیطی نظیر گرده افشانی گل ها در فصل بهار، قارچ و کپک 
در پاییز غیرقابل پیشگیری است و حساسیت فرد را شدیدتر می کند. وی گفت: با استفاده 
از هوای تصفیه ش��ده، باز نکردن در و پنجره، عدم نگهداری از حیوانات خانگی و پاک 
کردن محیط خانه از حشرات موذی می توان حساسیت فصلی را تا حد زیادی کنترل کرد. 
وی ادامه داد: در بعضی مواقع، حساسیت فصلی به خودی خود درمان می شود. ولی در 
صورت عدم کنترل و اجتناب از عوامل تشدید کننده و درمان به موقع، این بیماری پیشروی 
و باعث پلیپ بینی در افراد می شود. وی اظهار داشت: به منظور پیشگیری از حساسیت 
فصلی، افرادی که سابقه فامیل درجه یک مبتال به آسم و بیماری های آلرژیک دارند، باید 
از مواد آالینده و حساسیت زا اجتناب و به طور مرتب به پزشک متخصص مراجعه کنند. 
وی اضافه کرد: گرد و غبار کولر نیز باعث تش��دید حساسیت فصلی می شود و باید هر 
سال پوشال آن عوض و هنگام استفاده نیم ساعت زودتر پمپ آب آن زده شود تا عوامل 
حساسیت زا از بین بروند. وی خاطرنشان کرد: مواد و شوینده های شیمیایی، عطر، ادکلن، 
اسپری های حشره کش، اسپری های خوشبو کننده هوا، حیوانات خانگی، نگهداری گل و 
گیاه در منزل، خاک، حشرات و الشه سوسک از جمله مواد حساسیت زا هستند که افراد 

آلرژیک باید از آن دوری کنند.

برای اولین بار، 193 هیأت نمایندگی از همه کشورهای عضو سازمان بهداشت 
جهانی برای مقابله در برابر مضراتی که اس��تفاده از الکل دارد و منجر به آس��یب به 

ساختار جامعه و خانواده می شود گرد هم أمدند. 
به گزارش س��المت نیوز، براساس برآورد سال 2004 هر سال، استفاده از الکل 
ج��ان 2/5 میلی��ون نفر را می گی��رد که در این بین 320 هزار نف��ر جوان بین 15 و 
29 س��ال س��ن دارند و در بین 8 عامل خطر عمده برای مرگ و میر در سطح جهان 

استفاده از الکل مسئول تقریبًا 4 درصد از همه مرگ و میرها در جهان است. 
ع��الوه بر ای��ن قطعنامه، اس��تراتژی جهانی در همکاری نزدیک با کش��ورهای 
عض��و نمونه کارهایی از قبیل سیاس��ت و مداخالت برای پیاده س��ازی در س��طح 
ملی با هدف کاهش اس��تفاده از الکل در سراس��ر جهان را فراهم می کند. ده هدف 
توصیه شده برای گزینه های سیاست عبارتند از پاسخ های خدمات بهداشتی، اقدام 
جامعه، سیاس��ت های قیمت گذاری و کاهش تأثیر بهداشت عمومی از تولید الکل 

غیرقانونی و غیررسمی. 
نوش��یدن الکل بسیار مضر اس��ت و  همچنین عامل خطرات عمده و  غیرقابل 
اجتناب برای بیماری های غیرمس��ری، بیماری های خاص قلب و عروق، س��یروز 

کبدی و سرطان های مختلف است. 
همچنین با بیماری های عفونی مختلف مانند ایدز و سل و نیز ایجاد تصادفات، 
خشونت و خودکشی همراه است. استراتژی کاهش استفاده مضر از الکل به عنوان 
بخش��ی جدایی ناپذیر از کار برای توس��عه جهانی و در تصمیمات سرمایه گذاری 

مرتبط گنجانده شده است.

یک متخصص بیماری های پوست و مو با بیان اینکه لیزر برای درمان لک های صورت 
آخرین گزینه درمانی است، گفت: بهتر است، لک های پوستی صورت با دارو درمان شوند. 
دکتر سیما رسایی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: استفاده از لیزر برای درمان مشکالت پوستی 
س��ودمند اس��ت اما نباید فراموش کرد که در استفاده از لیزر باید به مسائلی توجه شود تا 
پوست به عوارضی دچار نشود. وی افزود: به عنوان مثال افرادی با پوست سبزه تیره و یا 
پوست روشن که برای درمان لک ناشی از حاملگی از لیزر استفاده می کنند، ممکن است 
دچار عوارض پس از لیزر ش��وند. رس��ایی با بیان اینکه لیزر انواع گوناگونی دارد، گفت: 
لیزر CO2 که معموالً برای درمان آکنه، چین و چروک صورت و افتادگی پوست به کار 
می رود در صورتی که با مراقبت های خاص انجام نش��ود عوارضی به همراه دارد. عضو 
هیأت علمی دانش��گاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خاطرنشان کرد: در زمان استفاده 
از لیزر الیه ای از پوس��ت برداشته می شود که اسکار و جای زخم آن باقی می ماند و زخم 
بعد از دو هفته التیام می یابد. در زمان بهبودی زخم ناشی از لیزر اگر مراقبت های ویژه ای 
مانند استفاده از کرم ضدآفتاب انجام نشود، ممکن است لک های قهوه ای رنگ در پوست 
ایجاد شود. این متخصص بیماری های پوست و مو ادامه داد: همچنین انتخاب صحیح نوع 
درمان از سوی پزشک برای انجام لیزر بسیار مهم است. برخی بیماری های پوستی مانند لک 
صورت با دارو، درمان می شوند و لیزر آخرین درمان برای این نوع بیماری ها است. رسایی 
با تأکید بر ضرورت استفاده از کرم ضدآفتاب پس از استفاده از لیزر گفت: همچنین باید 
در فصل تابستان تردد در زیر نور مستقیم خورشید کاهش یابد. وی افزود: لیزر های عمیق 
پوستی سبب ایجاد حالت سوختگی و گوشت اضافی می شود. هرچند این عارضه کمتر 
مشاهده می شود اما باید به آن توجه شود. این متخصص بیماری های پوست و مو تصریح کرد: 
با توجه به این  که واکنش پوست افراد نسبت به لیزر متفاوت است، بهتر است برای درمان لک 
صورت ابتدا به صورت آزمایشی از لیزر بر روی پوست بیمار استفاده شود و اگر موفقیت آمیز 

بود و لک کم رنگ شد به صورت وسیع از لیزر در مورد آن بیماری خاص استفاده شود.

شیر و لبنیات از 4 هزار سال قبل از میالد به 
عنوان غذایی مهم شناخته شده بودند. نقش های 
روی س��نگ غارهایی که انسان های اولیه در 
آن زندگی می کردند، مراحل آماده س��ازی و 
مصرف شیر و لبنیات را به تصویر درآورده اند. 
در کتاب های مقدس نیز به مؤمنان وعده باغ 
هایی که نهرهای ش��یر در آن روان است، داده 
شده که نشان دهنده اهمیت شیر برای مردم آن 
زمان است. امروزه اهمیت مصرف کافی شیر 
به خوبی ثابت ش��ده است. در هرم راهنمای 
غذایی که راهنمایی برای حفظ سالمت تغذیه 
اس��ت، لبنیات به عنوان  یکی از 5 گروه مهم 
غذایی آمده که مص��رف روزانه 2 تا 3 واحد 
از آن توصیه شده اس��ت. آکادمی کودکان در 
امریکا نیز مص��رف 5 واحد لبنیات در روز را 
برای نوجوانان ضروری دانسته است. لبنیات 
تأمی��ن کننده بخ��ش مهمی از م��واد مغذی 
ضروری برای همه گروه های سنی هستند و 
مصرف این گروه غذایی از کودکی تا سالمندی 
توصیه شده است. تنوع لبنیات به منظور تأمین 
ذائقه و افزایش مص��رف آن در حال افزایش 
اس��ت. لبنیاتی با درصد چرب��ی متفاوت، کم 
الکتوز یا بدون الکتوز، غنی ش��ده و... امروزه 
در دسترس هستند. اگر چه تنوعی از شیرهای 
طعم دار مثل شیر توت فرنگی، شیر عسل، شیر 
قهوه، ش��یر خرما و... در دسترس هستند، اما 
شیر کاکائو هنوز مطلوب ترین شیر است که 
در این مقاله در مورد آن صحبت خواهد شد. 
ش��یر کاکائو شیری است که به آن شکالت یا 
کاکائو و شیرین کننده اضافه شده است. کاکائو 
محصولی اس��ت که از 600 سال قبل از میالد 
مسیح مصرف می شده و امروزه به دلیل اثرات 
آنتی اکس��یدانی مورد توجه قرار گرفته است. 
کاکائو غنی از زیر گروه هایی از فالوونوئیدها 
اس��ت که به عنوان فالونول نامیده می شوند 
و خاصی��ت آنتی اکس��یدانی دارند. خاصیت 
آنتی اکسیدانی کاکائو عمدتاً ناشی از ترکیباتی 
مثل اپی کاتچین، کاتچین و پروسیانیدین است. 
کاکائو فعالیت تنظیمی بر ترشح میانجی گرهای 
التهابی از ماکروفاژها و دیگر لوکوسیت ها در 
خارج بدن نشان داده و مصرف طوالنی مدت 
آن در موش ها موجب بهبود عملکرد ایمنی 
روده ای و سیس��تماتیک شده است، بنابراین 
گفته می شود که کاکائو بر سلول های ایمنی 
اثر تنظیمی دارد. کاکائوی غنی از فالوونوئید، 
موجب بهبود عملکرد اندوتلیال می ش��ود و 
خطر بیماری های قلب��ی- عروقی را کاهش 

می دهد. اثرات مفید کاکائو بر بهبود مقاومت 
انس��ولین و بنابراین کنترل قند خون در حال 
بررسی اس��ت. کاکائو احتماالً از طریق فعال 
سازی اکس��ید نیتریک، اثرات آنتی اکسیدانی 
و ضدالتهابی ایجاد می کند که موجب کاهش 
فشار خون و بهبود عملکرد عروق و پالکت ها 
می شود و بدین وس��یله خطر بیماری های 
قلبی- عروق��ی را کاه��ش می دهد. کاهش 
خط��ر بیماری های قلب��ی- عروقی، ممکن 
اس��ت از طریق ممانعت از تجمع پالکت ها 
و اکسیداسیون LDL نیز اعمال شود. مصرف 
شکالت با ش��ادی و لذت مرتبط بوده است. 
این ماده در متابولیسم سروتونین، دوپامین و 
اندورفین که در ایجاد شادی و آرامش دخیل 
هستند، مش��ارکت می کند. استفاده از کاکائو 
به عنوان آرامبخش و ضد افس��ردگی تحت 
بررس��ی اس��ت و در گذش��ته به عنوان دارو 
کاربرد داش��ته اس��ت. البته باید توجه داشت 
که همه این اثرات به کاکائوی خالص نسبت 
داده ش��ده، اما از آن جایی که فالوونوئیدهای 
کاکائو طعم تلخی دارند، هنگام استفاده از آن 
در صنایع غذایی فرآیندهایی انجام می ش��ود 
که ممکن است موجب کاهش فالوونوئیدها 
و بنابراین اثرات مفید کاکائو شوند. به عالوه 
غذاه��ای حاوی کاکائو معموالً حاوی مقادیر 
باالیی شکر و چربی هستند و در نتیجه کالری 
باالیی دارند که هر سه مورد ممکن است برای 
سالمتی برخی مضر باشد. شیر کاکائو حاوی 
مقادیری از کاکائو است که ممکن است اثرات 
گزارش ش��ده برای کاکائو را به همراه داشته 
باشد. مشابه شیرهای بدون طعم، شیرکاکائو 
نیز ارزش تغذیه ای عالی دارد به طوری که 8 
انس آن که معادل یک لیوان است تأمین کننده
 35 درصد از 800 میلی گرم کلس��یم توصیه 

شده برای کودکان 4 تا 8 ساله است. محتوای 
مواد مغذی ش��یر کاکائ��وی کامل، کم چرب 
و بدون چربی، مش��ابه انواع ش��یرهای بدون 
طعم اس��ت، جز اینکه محتوای کربوهیدرات 
و کالری آن باالتر اس��ت، زیرا برای طعم بهتر 
به آن ساکاروز یا سایر شیرین کننده ها اضافه 

می شود. 
ب��ه طور کلی هر لیوان ش��یر کاکائو حدود 
60 کیلو کالری بیشتر از انواع بدون طعم خود 
انرژی دارد، بنابراین هر لیوان ش��یر کاکائوی 
کم چ��رب 158 کیلو کالری، 2 درصد چربی 
179 کیلو کالری و ش��یرکاکائوی کامل 208 
کیلوکالری انرژی تأمین می کند. ش��یرکاکائو 
نوشیدنی با ارزش و مطلوب کودکان است. در 
یک تحقیق مشخص شد که 91 درصد کودکان 
8 تا 13 ساله شیر کاکائو را دوست دارند و 57 
درصد کودکان ش��یر کاکائو را به ش��یر سفید 
ترجیح می دهند. مصرف شیر کاکائو به عنوان 
بخشی از برنامه تغذیه در مدرسه، از هدر دادن 
شیر توسط کودکان جلوگیری می کند. از آن 
جایی که کودکان شیرکاکائو را دوست دارند، 
سرو آن در مدارس، مصرف لبنیات را افزایش 
می دهد و از دور ریختن شیر توسط کودکان 
می کاهد. مصرف شیرهای طعم دار در کودکان 
موجب می شود که دریافت کلسیم و پروتئین 
افزایش یابد، زیرا شیر جایگزین نوشیدنی های 
دیگر مثل نوشابه های گازدار می شود. برخی 
از والدین نگران افزایش خطر پوسیدگی دندان 
در کودکان، به دنبال مصرف شیر کاکائو هستند، 
اما باید یادآور شد که خطر پوسیدگی دندان در 
کودکان مصرف کننده شیرکاکائو به دلیل چربی، 
کلسیم و فسفر شیر، کمتر از کودکانی است که 
میان وعده هایی مثل چیپس و کلوچه مصرف 
می کنند. کودکی دوره ای است که باید کلسیم 
کافی مصرف شود تا استخوان ها به حداکثر 
چگالی خود برسند. افزایش چگالی استخوان، 
مهم ترین راه پیش گیری از پوکی استخوان در 
سالمندی است. از آن جایی که شیرکاکائو برای 
کودکان مطلوب تر است، به نظر می رسد با 
افزایش مصرف آن، می توان دریافت کلسیم را 
در کودکان به خوبی ارتقاء داد. البته باید توجه 
داشت که ش��یر کاکائو حاوی مقادیر باالتری 
از انرژی است و ش��یرکاکائوهای موجود در 
کشور ما اغلب از نوع پرچرب هستند، بنابراین 
توصیه می شود دریافت شیر در بزرگسالی از 
انواع دیگر شیر و یا شیرکاکائوهای تهیه شده 

در منزل باشد.

یک متخصص تغذیه گفت: با توجه به اینکه س��رانه مصرف ش��یر در کش��ور در حد 
ناچیز اس��ت پنیر به عنوان یک ماده لبنی متراکم می تواند تا حد زیادی کلس��یم موردنیاز 
بدن را تأمین کند. دکتر تیرنگ نیستانی اظهار داشت: در جهان واقعی و مبنای اولیه تغذیه 
چیزی به معنای خوب یا بد مطلق وجود ندارد و هر ماده غذایی حتی به مقدار اندک نیز 

برای بدن الزم و ضروری است و نمی توان آن  را از برنامه غذایی حذف کرد. 
وی افزود: به منظور حفظ سالمت بدن باید تنوع و تعادل بین مواد غذایی رعایت شود 
تا نیاز بدن به مواد مختلف از جمله امالح، ویتامین ها و مواد مغذی برطرف و تأمین شود. 
وی با اش��اره به فواید پنیر، حذف این ماده غذایی را از س��فره صبحانه نادرس��ت دانست 
و تصری��ح کرد: پروتئین پنیر مرغوب و ترکیب اس��ید آمینه ه��ای آن نیاز بدن را برطرف 

می سازد و منبع مناسبی برای تأمین پروتئین محسوب می شود. 
وی ادامه داد: از نظر فرهنگ ایرانی، پنیر خاصیت سیرکنندگی باالیی دارد و دست کم 
تا 3 ساعت پس از صبحانه فرد احساس سیری می کند ولی به دلیل مقدار چربی و سدیم 
باال نباید بیش��تر از 30 گرم در روز مصرف ش��ود. در پنیرهای کهنه اسید آمینه طی فرایند 
تخمیر به آمینه فعال تبدیل می ش��ود که خوردن آن می تواند س��المت شخص را به خطر 

اندازد. ولی امروزه چنین مشکلی وجود ندارد. 
وی تصریح کرد: پنیر بهترین صبحانه برای افراد دارای اضافه وزن است و حذف این 
ماده غذایی از سفره صبحانه و جایگزین کردن غالت و ریز مغزها به دلیل دریافت انرژی 
و کالری باال عاقالنه و به صالح نیس��ت. وی افزود: البته بسیاری از مردم با حذف پنیر به 
خوردن کره، خامه و سرش��یر همراه مربا روی می آورند که به دلیل چربی و انرژی باالتر 

باعث چاقی و افزایش فشار خون می شوند. 
افزایش وزن و میزان چربی خون از عوامل اصلی و افزایش دهنده س��کته قلبی است 
و یک صبحانه نامتعادل و غیر اصولی می تواند خطرس��از باش��د. حتی با داش��تن س��ابقه 
بیماری های قلبی فرد می تواند با یک رژیم غذایی مناس��ب و تصحیح ش��یوه زندگی، پنیر 

مصرف کند. 
وی در ادامه گفت: همواره در کش��ور به دلیل شیوه نادرست زندگی و مصرف اندک 
ش��یر با مش��کل میزان تراکم استخوان و پوکی اس��تخوان مواجه بوده و هستیم و با توجه 
ب��ه اینک��ه لبنیات جزء گ��روه اصلی مواد غذایی هس��تند حذف یک��ی از محصوالت آن 
نادرست و میزان کلسیم دریافتی بدن را کاهش می دهد. وی اضافه کرد: با توجه به اینکه 
کمبود ویتامین A  مهمترین عامل غیرعفونی کوری و نابینایی در دنیا محس��وب می شود، 

محصوالت لبنی به ویژه پنیر می تواند بخش اعظم این ویتامین در بدن را تأمین کند.

نتایج یک تحقیق جدید نش��ان داده اس��ت که رانندگی زی��اد و افراطی، خطر ابتال به 
س��رطان پوست را افزایش می دهد. متخصصان با بررسی گروه 1050 نفری از بیماران در 
س��نت لوئیس که به س��رطان پوست در ناحیه صورت مبتال ش��ده بودند،  دریافتند که این 
س��رطان معموالً در س��مت چپ صورت یعنی س��متی که صورت در کنار پنجره خودرو 
در حی��ن رانندگی ق��رار می گیرد، بروز می کند. محققان می گوین��د؛ عالوه بر این، یافته ها 
نش��ان می دهد که این فاکتور در مردان بیش��تر وجود دارد. س��ایت اینترنتی الیوس��اینس 
به نقل از دکتر اس��کوت فوس��کو رئیس پوس��ت شناسی در دانش��کده پزشکی دانشگاه 
س��نت لوئیس آورده اس��ت: رانندگان باید نسبت به میزان تماس با نور خورشید به هنگام 
نشس��تن پش��ت فرمان، هوشیار باش��ند. محققان تأکید دارند که انجام اقدامات ایمنی مثل 
اس��تفاده از دس��تکش و عینک مناسب و نیز اس��تفاده صحیح از ضد آفتاب ها می تواند در 
پیشگیری از بروز سرطان پوست به ویژه در افرادی که شغل رانندگی دارند، مفید باشد.

آبریزش چشم نشانه چیست؟

الشه سوسک و حشرات موذی 
حساسیت زا هستند

کاهش استفاده از الکل 
بهداشت و درمان جوامع را بهبود می بخشد

سوختگي و ایجاد گوشت اضافه از 
عوارض لیزر هاي عمیق پوستي است

شیــر کاکائو خــوب یا بــد؟

فشار خون باال؛ عالئم، علل و عوامل خطر نسخه گیاهی

حذف پنیر از سفره صبحانه عاقالنه نیست

رانندگي زیاد خطر ابتال به سرطان پوست 
را تشدید مي کند

نقطه

ضربان
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ورزش

آینده مبهم تیم هاي بازیکن ساز فوتبال ایران 
پس از سقوط از لیگ برتر

تیم ه��اي فوتبال مقاومت سپاس��ي و 
ابومسلم مش��هد در پایان نهمین دوره لیگ 
برتر فوتبال به دسته اول سقوط کردند تا آینده 
این تیم هاي بازیکن ساز و معتبر کشور براي 
بازگشت به لیگ در هاله اي از ابهام قرار بگیرد. 
یک��ي از تلخ ترین حوادث لیگ نهم فوتبال 
سقوط تیم هاي ابومسلم خراسان و مقاومت 
سپاسي شیراز بود که در فاصله یک فصل به 
سرنوشت هم شهري هاي خود یعني پیام و 
برق مبتال شدند و به دسته اول سقوط کردند. 
دو تیم س��ازنده مقاومت سپاسي و ابومسلم 
خراسان در سالیان اخیر خاستگاه بسیاري از 
بازیکنان سرشناس و بزرگ بودند و سقوط 
آنها به دسته پایین تر مي تواند به نوعي معرفي 
بازیکنان بزرگ به فوتبال کشور را تحت تأثیر 
قرار دهد. لیگ نهم که از منظر داوري مباحث 
بسیار زیادي را بر جاي گذاشت، سرانجام با 
قهرماني و نائب قهرماني سپاهان و ذوب آهن 
به پایان رسید و در انتهاي جدول هم مقاومت 
شیراز، استقالل اهواز و ابومسلم خراسان به 
دسته پایین تر سقوط کردند. به همین خاطر 
نگاهي گذرا و کلي بر اتفاقات و حواشي 9 
تیم انتهایي جدول و همچنین دالیل سقوط 
تیم هاي استقالل اهواز، ابومسلم و مقاومت 

خواهیم داشت:
ــتقالل اهواز؛ آفتي به نام تغییرات   اس

پي در پي مربیان
تیم فوتبال اس��تقالل اه��واز در انتهاي 
مس��ابقات نهمین دوره لی��گ برتر به عنوان 
هجدهم دس��ت یافت تا در کنار ابومس��لم 
اولین تیم هایي باشند که به دسته اول سقوط 
مي کنند. سقوط استقالل اهواز که از لحاظ 
آم��اري بدترین عملکرد را در میان تیم هاي 
لیگ برتري ها دارد چند هفته پیش از پایان 
مس��ابقات مسجل شده بود. ش��اید یکي از 
مهمترین دالیل س��قوط اس��تقالل اهواز به 
لیگ دس��ته اول را بتوان انتخاب نامناس��ب 
سرمربي این تیم در ابتداي فصل و پس از آن 
تغییرات مدام در کادر فني ذکر کرد. استقالل 
اه��واز لیگ نهم را با حضور خداداد عزیزي 
در راس کادر فني شروع کرد، اما با گذشت 
چند هفته و کسب نتایج نامناسب در لیگ، 
خداداد از حضور در اهواز منصرف ش��د و 
مسئوالن باشگاه استقالل اهواز به این نتیجه 
رسیدند تا با عبدالمجید باقري نیا لیگ را ادامه 
دهند. هر چند باقري نیا توانست ظرف چند 
 هفته تیم را دگرگون کند و با کس��ب نتایج 
خیره کننده استقالل اهواز را به جمع باالنشینان 
ج��دول بیاورد، اما دیري نپایید که این نتایج 
خیره کننده جاي خود را مجدداً با شکست 
 و ناکامي ع��وض کرد تا پس از اس��تعفاي 
باقري نی��ا بار دیگر بحث حض��ور خداداد 
عزیزي و مهدي هاش��مي نسب در این تیم 
به گوش برس��د. به رغم این که خداداد قرار 
بود این بار هم در نقش ناجي استقالل اهواز 
ظاهر شود، اما وي پس از چند روز حضور 
در اه��واز، مجدداً عطاي کار در این تیم را به 
لقایش بخشید و در حالي که استقالل اهواز 
وضعیت نامناسبي در جدول داشت بار دیگر 
این تیم را ترک کرد و به دیار خود بازگشت. 
استقالل اهواز با 60 گل خورده و 18 شکست 
بدتری��ن آمار را در لیگ نهم از خود بر جاي 
گذاش��ت تا با 30 امتیاز به دسته اول سقوط 
کند و فوالد خوزس��تان دیگ��ر نماینده این 
شهر را در لیگ تنها بگذارد. استقالل اهواز از 
مجموع 34 بازي خود تنها هفت پیروزي به 
دست آورد و در برابر 18 شکست خود، به 9 

تساوي در مقابل حریفانش دست یافت.
ــان؛ قرباني ادعاهاي  ــلم خراس ابومس

مالکان و مدیران
اگر تغییرات پي در پي مربیان را یکي از 
عوامل اصلي س��قوط استقالل اهواز بدانیم، 
بدون ش��ک ب��ي ثباتي و جن��گ در عرصه 
مدیریت باشگاه ابومسلم خراسان را مي توان 
دلیل عمده سقوط ابومسلم به لیگ دسته اول 

دانس��ت. هر چند مس��ئوالن وقت ابومسلم 
خراس��ان پیش از ش��روع فصل با انتخاب 
ناصر پورمهدي به عنوان سرمربي گام خود 
را براي نهمین دوره لیگ لرزان برداشتند، اما 
مشکالت این تیم زماني بیشتر بروز کرد که 
براي باشگاه با سابقه اي هم چون ابومسلم در 
عرض کمتر از چند هفته مدعیان زیادي براي 

مالکیت آن پیدا شد.
ادعاي مالکیت ابومس��لم که با گذشت 
چند هفته شدت گرفت، سرانجام با وساطت 
استاندار خراسان رضوي و مسئوالن تربیت 
بدني این استان به ظاهر ختم به خیر شد و در 
نهایت این تیم به مهدي زمان واگذار شد. این 
در حالي است که واگذاري باشگاه به مهدي 
زمان به قیمت از دست رفتن فرصت ها بود و 
ابومسلم در آن روزها نیز براي جدا شدن خود 
از انتهاي جدول دست و پا مي زد. برکناري 
ناصر پورمهدي از س��رمربیگري ابومسلم و 
همچنین حضور و کناره گیري پرویز مظلومي 

در این تیم هم نتوانست مانع سقوط بهترین 
تیم شهرستاني دو فصل پیش لیگ برتر شود. 
تیم ابومسلم مشهد در لیگ نهم قرباني ادعاي 
مالکیت تعدادي از افراد و همچنین بي مهري 
مسئوالن ش��د تا به سرنوشت پیام خراسان 
در فصل پیش دچار ش��ود. در هر حال تیم 
ابومس��لم با کس��ب تنها هفت پیروزي، 11 
مس��اوي و 16 شکس��ت، آمار ضعیفي را از 
خود بر جاي گذاشت تا با 32 امتیاز، خود را 

جزو تیم هاي سقوط کرده ببیند.
مقاومت سپاسي شیراز؛ سقوط باشگاه 

بازیکن ساز فوتبال کشور

بدون ش��ک تلخ ترین ب��ازي لیگ نهم 
در هفته پایاني و در ورزش��گاه اکباتان رقم 
خورد. جایي که بازیکنان مقاومت سپاس��ي 
ب��راي بقا در لیگ برتر در مقابل تیم راه آهن 
 تنها به یک پیروزي احتیاج داشتند، اما تمام 
توپ ه��اي آنها با دفاع مح��ض راه آهن از 
دست رفت تا در پایان بازي سقوط به دسته 
پایین تر فوتبال کشور هدیه آنها به مسئوالن 
مقاومت سپاسي باشد. دقایقي پس از به صدا 
در آمدن س��وت پایان این مس��ابقه بود که 
اشک بازیکنان و مسئوالن مقاومت سپاسي 
س��رازیر شد و تماش��اگران شیرازي حاضر 
 در ورزشگاه از مسئوالن باشگاه و همچنین 
غالمحسین پیرواني س��رمربي تیم امید که 
براي تماش��اي بازي در ورزش��گاه اکباتان 
حضور داشت، انتقاد کردند. مقاومت سپاسي 
در نهمین دوره لیگ برتر، کار خود را بدون 
غالمحس��ین پیرواني،  یار و یاور همیشگي 
خود و با س��رمربیگري داوود مهابادي آغاز 
کرد. این تیم بدون ش��ک شگفتي ساز هفته 
ه��اي آغازین لی��گ بود و توانس��ت حتي 
صدرنشین این مسابقات لقب بگیرد. با این 
حال افت عملکرد مقاومت سپاسي پیش از 
انتهاي نیم فصل اول مسابقات آغاز شد و این 
تیم جایگاه خود را در میان باالنشینان جدول 
به تدریج از دست داد. وضعیت نا به سامان 
مقاومت در نتیجه گیري تا آن آنجا پیش رفت 
که مسئوالن این تیم با نزدیک شدن به انتهاي 
فصل تصمیم به تغییر س��رمربي خود یعني 
داوود مهابادي گرفتند و از آن به بعد محمد 
احمدزاده که پیش از این س��ابقه حضور در 
ش��یراز را هم داشت، سرمربي مقاومت شد. 
احمدزاده نه تنها نتوانس��ت در تیم مقاومت 
باعث ایجاد شوک مثبت شود، بلکه روند رو 
به نزول این تیم ادامه یافت تا س��رانجام در 
هفته پایاني مهر سقوط بر پیشاني تیم مقاومت 
نقش ببندد. مقاومت سپاسي که در چند سال 
اخیر و با حضور غالمحسین پیرواني بازیکنان 
بزرگي را به فوتبال کشور معرفي کرده است، 
ه��م اینک باید در لیگ دس��ته اول به میدان 
برود. مقاومت سپاس��ي در لی��گ نهم تنها 
هشت پیروزي به دس��ت آورد، 13 تساوي 
کسب کرد و در 13 بازي برابر حریفانش تن 
به شکست داد تا با تفاضل گل منفي 11 و 37 
امتیاز در مکان شانزدهم قرار گرفته و سومین 

تیم سقوط کننده لقب بگیرد.
ــهرري؛ تیم خوش شانس  راه آهن ش

لیگ برتر
تیم فوتبال راه آهن با توجه به ش��رایط 
ج��دول رده بن��دي که تا آخری��ن هفته در 
معرض س��قوط قرار داش��ت با کسب یک 
تس��اوي در خانه توانس��ت خود را در لیگ 
برتر حفظ کند. این تیم که با 9 پیروزي، 11 
تس��اوي و 14 شکست نهمین دوره لیگ را 
به اتمام رس��اند، کار خود را در آغاز فصل با 
حضور ارني برندتس سرمربي هلندي آغاز 
کرد و روزهاي پر فراز و نشیبي را با این مربي 
پشت سر گذاشت. هر چند پیروزي راه آهن 
برابر اس��تقالل در نیم فصل اول باعث شد 
تا برکناري برندتس به حالت تعلیق در آید، 
 اما سرانجام با ش��روع نیم فصل دوم و ادامه 
ناکامي ها، عباس انص��اري فرد مدیر عامل 
باش��گاه، تصمیم به برکناري برندتس از تیم 
گرفت و مهدي تارتار که مربي - بازیکن این 

تیم بود را به عنوان سرمربي انتخاب کرد.
انتخاب تارتار به عنوان سرمربي راه آهن 
هم نتوانست این تیم را آنطور که باید و شاید 

به کسب نتایج ثابت و مناسب امیدوار کند.
 ب��ا تمام این احوال مدیر عامل باش��گاه 
راه آهن حمایت خود را تا آخرین دیدار لیگ 
از سرمربي جوانش به عمل آورد تا سرانجام 
ش��اگردان مهدي تارتار با کسب تساوي در 
دیدار پایاني لیگ از بقا در لیگ شادمان شوند. 
با توجه به صحبت هاي مدیر عامل باشگاه 
راه آهن، این تیم فصل آینده نیز در شهرري 
باقي خواهد ماند و مهدي تارتار هم به عنوان 

سرمربي آن را هدایت خواهد کرد.
ــاهین بوشهر؛ سربلند از حضور در  ش

لیگ برتر
تیم فوتبال ش��اهین بوش��هر که فصل 
گذشته از دسته اول به لیگ برتر صعود کرده 
بود، توانس��ت در روز آخر بازي های لیگ، 

جایگاه سیزدهم را براي خود برگزیند تا در 
اولی��ن تجربه حضورش در لیگ برتر موفق 
و سربلند باشد. شاهین بوشهر که با حضور 
مجی��د کللي فر مربي بوم��ي خود عملکرد 
خوبي را در ش��روع فصل نداش��ت، پس از 
انتخ��اب محمود یاوري توانس��ت تیم را تا 
اندازه زی��ادي از حالت رکود خارج کرده و 
رقابتش را براي جدا ش��دن از انتهاي جدول 
آغاز کند. این رقابت تا هفته س��ي و س��وم 
لیگ برتر ادامه داش��ت و ش��اهین با کسب 
تساوي برابر مقاومت در این هفته توانست 
ب��ه هدف خود که همانا ماندن در لیگ برتر 
بود دس��ت یابد. هر چند شاهین از 34 بازي 
خود تنها 9 پیروزي به دس��ت آورد و با 12 
تساوي و 13 شکست به کار خود پایان داد، 
با این حال م��ي توان این آمار را براي تیمي 
که اولین حض��ورش را در لیگ برتر تجربه 
مي کرد مناسب دانس��ت. شاهین بوشهر با 
کسب 39 امتیاز باالتر از تیم هاي ابومسلم، 
استقالل اهواز، مقاومت سپاسي، راه آهن و 

پاس همدان ایستاد.
ــگاه دوازدهم  ــوان بندرانزلي؛ جای مل

براي قوي سپید
تی��م فوتبال مل��وان بندرانزلي کار خود 
را همانند فصل گذش��ته ب��ا حضور محمد 
احم��دزاده در رأس کادر فني آغاز کرد، اما 
پ��س از آنکه علي دایي به عنوان س��رمربي 
تیم پرسپولیس انتخاب شد، شایعات زیادي 
پیرامون او و حضورش در پرسپولیس مطرح 
شد. اختالف احمدزاده با مدیر عامل باشگاه 
ملوان در آن زمان و جدایي وي به دلیل این 
اختالفات به ش��ایعات حضور احمدزاده در 
کنار دایي دامن زد، اما پس از آن که سرمربي 
پرس��پولیس کار خود را با حس��ین عبدي 
ادامه داد، بحث حضور س��رمربي ملوان در 
پرسپولیس به عنوان مربي به فراموشي سپرده 
ش��د. ملوان پس از جدایي احمدزاده از این 
تیم، نتایج مناس��ب حال مدیران را کس��ب 
کرد تا قوي س��پید لیگ برتر فوتبال همانند 
سالهاي گذش��ته و به دور از انتظارات زیاد 
در رده دوازدهم لیگ برتر آرام بگیرد. ملوان 
در مجموع همانند س��الهاي گذشته حاشیه 
خاصي را در لیگ نهم نداش��ت و توانست 
با 10 پیروزي در مقابل 13 شکس��ت و 11 

تساوي و با 41 امتیاز به کار خود پایان دهد.
پیکان؛ بدون بنزین در نیم فصل دوم 

لیگ برتر
تی��م فوتبال پیکان از تی��م هایي بود که 
با هدایت حمید درخش��ان ای��ن فصل را با 
نتایج مناسب آغاز کرد و تا چند هفته رقابت 
سنگیني را در باالي جدول به همراه مقاومت 
و اس��تقالل داشت. با این حال همانطور که 
سرمربي این تیم بارها هشدار داده بود، نبود 
امکانات و در اختیار نداشتن بازیکنان مناسب 
در اواس��ط فصل عرصه را بر کادر فني این 
تیم تنگ تر کرد تا پیکان در نیم فصل دوم با 
از دست دادن جایگاه خود در صدر جدول، 
افت خود را آغ��از کرد. فاصله کم امتیازات 
پیکان که روزي براي صدرنشیني در جدول 
به میدان مي رفت، با تیم هاي انتهاي جدول 
نشان از ضعف مفرط این تیم در بازي هاي 
برگشت لیگ داشت. در هر حال تیم پیکان 
با 41 امتیاز فصل نهم را به پایان برد و این در 
حالي است که 9 پیروزي، 14 تساوي و 11 

شکست در کارنامه خود بر جاي گذاشت.
فوالد خوزستان؛ با آقاي خاص ایران 

در لیگ ماند
تیم فوتبال فوالد خوزس��تان این فصل 
لیگ برتر را با حضور لوکا بوناچیچ آغاز کرد 
ت��ا بتواند در جمع چهار تیم اول جدول رده 
 بندي قرار بگیرد، اما کسب چند شکست در 
ب��ازي ه��اي آغازین لی��گ برت��ر و تداوم 
بدشانس��ي هاي لوکا باعث شد تا مسئوالن 
فوالد خوزس��تان به فکر برکناري او باشند. 
مسئوالن باش��گاه فوالد خوزستان در اولین 

گام خود به س��راغ مجید جاللي س��رمربي 
س��ابق خود رفته و با وي ب��راي حضور در 
فوالد و حف��ظ این تیم در لیگ برتر مذاکره 
و به توافق رسیدند. هر چند این تیم در زمان 
حضور مجید جاللي آق��اي خاص فوتبال 
ایران در انتهاي جدول رده بندي قرار داشت، 
اما تدابیر این سرمربي و برنامه هایش در این 
تیم جواب داد و جاللي توانس��ت در فاصله 
یک هفته مانده به پایان بازي هاي لیگ برتر 
خیال خ��ود را از بابت بق��ا در لیگ راحت 
کند. فوالد خوزستان با قبول 10 شکست از 
حریفان و همچنین 15 تساوي و 9 پیروزي 
در مجموع 42 امتیاز کسب کرد و در جایگاه 
دهم جدول قرار گرفت. مدیران باشگاه فوالد 
پس از پایان بازي هاي لیگ مجدداً در اولین 
فرصت قرارداد خود را با مجید جاللي تمدید 
کردند تا این مربي بتواند تیمش را براي فصل 
آینده بسته و با توجه به برنامه هایش در جمع 

باالنشینان جدول قرار بگیرد.

جاناتان دوس سانتوس، ستاره جوان تیم 
فوتبال بارس��لونا، از ترکیب 23 نفره تیم ملی 
مکزیک ب��رای حضور در رقاب��ت های جام 
جهانی کنار ماند. به گزارش مهر، این بازیکن 
20 س��اله سپتامبر گذشته نخستین بازی خود 
را ب��رای تیم ملی مکزیک به انجام رس��اند و 
در پی��روزی 5 بر یک مقابل گامبیا در دیداری 

دوستانه به طور کامل در زمین حضور داشت اما 
خاویر آگویره، سرمربی مکزیک نام او را از این 
تیم خط زد. این در حالی است که در خصوص 
جیووانی دوس سانتوس، برادر این بازیکن که 
 در گاالتاس��رای زیر نظر فران��ک ریکارد کار
می کند، اخبار خوبی به گوش می رسد و این 

بازیکن به تیم ملی دعوت شده است.

کمت��ر از 2 هفت��ه دیگ��ر رقابت های 
جام جهانی 2010 آغاز می ش��ود و تمامی 
ورزش های دنیا قطع��اً تحت تأثیر فوتبال 
قرار خواهند گرف��ت. همانطور که از چند 
 روز پیش ش��اهد این هس��تیم ک��ه اخبار 
جام جهانی در س��ایت های خبری بزرگ 
دنیا نیز سهم ویژه ای را به خود اختصاص 
داده اند. اما در یادداش��ت امروز که مرتبط 
ب��ا این رقابت ها اس��ت نگاه��ی خواهیم 
داشت به برترین گل زنان تاریخ برگزاری 
رقابت های جام جهانی، جایی که رونالدو 
برزیلی رکوردار زننده بیشترین گل است. 
رونال��دو برزیلی چهار س��ال پیش در جام 
 جهان��ی آلمان توانس��ت رک��ورد 14 گل 
گ��رد مولر آلمانی را شکس��ته و با 15 گل 
در ص��در ج��دول برترین گلزن��ان تاریخ 
این رقابت ها بایس��تد. س��تاره س��ابق تیم 
ملی برزیل که در س��ه جام جهانی 1998، 
2002 و 2006 ب��ازی کرد، در ترکیب این 
تیم برای جام جهانی 1994 امریکا هم قرار 
داش��ت، اما هرگز فرصت بازی پیدا نکرد. 
او گلزنی در جام جهانی را با پیروزی 3 بر 
صفر مقاب��ل مراکش در جام جهانی 1998 
ش��روع کرد و آخرین بار برابر غنا در جام 
جهان��ی 2006 گل زد. رونالدو که در جام 
جهانی 2002 به هم��راه برزیل به قهرمانی 
رس��ید و در مجم��وع 62 گل در 97 بازی 
ملی به نام خود ثبت کرده اس��ت. او بعد از 
بازی در تیم های مطرحی چون آیندهوون، 
 بارس��لونا، اینترمی��الن، رئ��ال مادری��د و 

آث میالن به دلیل حاش��یه های بس��یاری 
ک��ه به وجود آورد و آس��یب دیدگی های 
مکرر، اکنون به کش��ورش بازگشته و برای 
کورینتیان��س توپ می زند. پ��س از ارائه 
اطالعات��ی در خصوص برترین گلزن حال 
حاضر جام جهانی، نوبت به دیگر مسائلی 
می رس��د که ش��اید برای عالقه مندان به 
فوتب��ال جال��ب باش��د. بر اس��اس قوانین 
فدراس��یون بین المللی فوتبال، وزن توپ 
مسابقات در شروع بازی نباید از 410 گرم 
کمتر و از 450 گرم سنگین تر باشد. محیط 
آن هم باید بین 68 تا 70 س��انتی متر باشد. 
اگر ای��ن توپ در حین ب��ازی بترکد یا به 
هر نحوی معیوب ش��ود، مس��ابقه متوقف 
شده و با انداختن توپ جایگزین در همان 
جایی که توپ اول آس��یب دی��ده، مجدداً 
ب��ازی آغاز خواهد ش��د. ژوس��ت فونتین 
بازیکن افس��انه ای فوتبال فرانسه در جام 
جهانی 1958 توانس��ت به رکورد 13 گل 
برسد. فرانس��ه در این رقابت ها به عنوان 
سومی دست یافت و برزیل قهرمان شد. از 
شاهکارهای وی در این رقابت ها می توان 
به ه��ت تریک مقاب��ل پاراگوئ��ه، گلهای 
دیدنی که به یوگس��الوی و ایرلند شمالی 
زد و چه��ار گلی که در جریان برتری 6 بر 
3 فرانس��ه برابر آلمان به ثمر رساند، اشاره 
کرد. فونتین 76 ساله در مراکش متولد شد، 
اما با بازی در تیم های نیس و استادو رمس 
بود که به اوج رسید و به عنوان یک مهاجم 
صاحب نام مطرح ش��د. او در اولین بازی 
خود برای تیم ملی فرانس��ه در سال 1953 
ه��ت تریک ک��رد و قبل از اینک��ه به دلیل 
آس��یب دیدگی مجبور به خداحافظی زود 
هنگام از فوتبال ش��ود، توانست 30 گل در 
21 بازی ملی خود ثبت کند. فونتین سپس 
به حرفه مربیگری روی آورد و برای مدتی 
هدایت تیم های ملی فرانس��ه و همچنین 
مراک��ش را بر عهده گرفت. او مدتی را هم 
در سمت مربیگری تیم های پاریسن ژرمن 

و تولوس سپری کرد.

خوزه مورینی��و، س��رمربي جدید تیم 
رئ��ال مادرید درمراس��م معارفه خود اعالم 
کرد: کسب مقام قهرماني باشگاه هاي اروپا 
مهمترین هدفش در رئ��ال مادرید خواهد 
بود. مورینیو گفت: فتح جام باش��گاه هاي 
اروپا مهمترین هدف م��ن در رئال مادرید 
اس��ت. به گزارش ایرنا، وی با ابراز عالقه 
ش��دید خود به مربیگري در باش��گاه رئال 
مادری��د اظهار داش��ت: از اخ��راج مانوئل 
پلگریني س��رمربي رئال مادرید خوشحال 
نیس��ت، اما تمام مربیان بای��د خود را براي 
چنین روزي آم��اده کنند. مورینیو همچنین 
درخصوص بازیکنان کنون��ي رئال مادرید 
گفت: من به بازیکن��ان رئال مادرید اعتماد 
دارم و آنه��ا نی��ز از م��ن به عن��وان مربي 
رئ��ال مادری��د مطمئ��ن هس��تند. وي در 
م��ورد اهمیت نق��ض کریس��تیانو رونالدو 
 مهاج��م پرتغالي تیم رئ��ال مادرید تصریح 
ک��رد: رونال��دو بازیکن بزرگي اس��ت، اما 
در ی��ک تی��م کار گروهي اهمی��ت دارد و 
بازیک��ن به رغم اهمیت نق��ش فردي باید 
درخدمت تیم باش��د. وي در مورد عوامل 
مؤث��ر در موفقیت ه��اي آتي خود گفت: با 
توجه به سوابق حضور در تیم هاي چلسي 
و اینترمیالن براي کس��ب موفقیت در رئال 

مادرید به سه تا پنج س��ال وقت نیاز دارد. 
وي در پاس��خ به پرسش��ي در مورد رقابت 
تیم رئال مادرید با تیم بارس��لون در اللیگا 
)لیگ برترباش��گاه ه��اي فوتبال اس��پانیا( 
اظهار داشت: بارسلون در جام باشگاه هاي 
اروپ��ا براي م��ن یک رقیب بزرگ اس��ت، 
اما هیچگونه خصومتي با باش��گاه بارسلون 
نداش��ته و ضد بارس��ا نیس��تم و هدف من 
تنها س��اختن تیم رئال مادرید اس��ت. وي 
در پاس��خ به اینکه چرا باشگاه رئال مادرید 
جه��ت تقویت خ��ود بازیکنان اس��پانیایي 
 را به ج��اي بازیکنان خارج��ي به خدمت 
نمي گیرد، اظهار داش��ت: هویت باشگاه با 
هویت بازیکنان آن مش��خص نمي ش��ود، 
بلکه نام باش��گاه مشخص کننده هویت آن 
باشگاه اس��ت. مورینیو با اشاره به اینکه به 
عنوان بهترین مربي در ایتالیا شناخته شده، 
ابراز امیدواري کرد: در اسپانیا نیز به عنوان 
برتری��ن مرب��ي انتخاب ش��ود. وي ضمن 
 رد برخ��ي انتقادات وارده ب��ه وي مبني بر
 حاش��یه س��ازي براي تیم هاي رقیب، ادعا 
کرد: مربي سختکوش و پرکاری است و براي 
کسب پیروزي و موفقیت به حاشیه سازي 
و تحریک احساسات تیم هاي حریف نمی 
پردازد. وي همچنین در مورد آینده حضور 
رائول گونزالس در تیم رئال مادرید، اعالم 
کرد: در مجموعه ورزش��ي رئال مادرید در 
والده بباس، با رائول به صورت خصوصي 
در این مورد گفتگو کرده است. وي ضمن 
خودداري از موضوع مذاکراتش با گونزالس 
تأکی��د کرد: گفتگوي بی��ن مربي و بازیکن 
نباید به مطبوعات کشیده شود. وی تصریح 
کرد: در مورد مذاکراتش با رائول گونزالس 
هنوز با مقامات باش��گاه رئال مادرید تبادل 

نظر نکرده است.

 بازیکن جوان بارسلونا در جام جهانی 
غایب است

از وزن توپ تا برترین گلزن تاریخ جام جهاني!

 برتــری شطــرنج بــاز ایران 
مقابل قهرمان اسبق اروپا

استفاده غیرمجاز از بازیکن در مسابقات 
جام رسانه ها

محمدیان: 
 از بي تفاوتي ها و نامالیمات کشتي 

خسته شده ام

 باش��گاه پرس��پولیس از درخ��واس��ت
500 میلیون تومانی باشگاه سایپا برای صدور 
رضایت نامه مهاجم ملی پوش این تیم خبر داد. 
به گزارش مهر، باشگاه پرسپولیس طی مکاتباتی 
 رس��می تمایل خود برای ب��ه خدمت گرفتن 
کریم انصاری فرد را به اطالع باش��گاه س��ایپا 
رس��اند. اما از آنجا ک��ه این بازیکن یک فصل 
دیگر با باشگاه س��ایپا قرارداد دارد، سایپایی ها 
مبلغ  500 میلیون تومان جهت صدور رضایتنامه 
وی از باشگاه پرسپولیس طلب کرده اند. باشگاه 
پرسپولیس با اشاره به این خبر اعالم کرده است: 
با توجه به تعیین میزان س��قف ق��رارداد 350 
میلیون تومانی سازمان لیگ، برای تیم های حاضر 
در دهمین دوره رقابت های لیگ برتر، پرداخت 
چنین رقمی از سوی هر باشگاهی جای بحث 
به وج��ود خواهد آورد، مگ��ر اینکه مدیریت 

باش��گاه س��ایپا در مورد رقم م��ورد نظر خود 
تجدید نظر اساسی کند. با این حال مذاکرات 
باشگاه پرسپولیس جهت به خدمت گرفتن کریم 
انصاری فرد با باشگاه سایپا همچنان ادامه دارد 
و طرفین به دنبال راه حل مناسبی برای تحقق 

بخشیدن به این مسأله هستند.

تیم ملي ایران با کسب عنوان قهرماني در 
جام ملت هاي آسیا در تاشکند به مکان چهارم 
برترین تیم هاي فوتس��ال جهان بازگشت. 
 به گزارش ایرنا، کمیته فوتس��ال فدراسیون 
بین المللي فوتبال )فیفا( اس��امي تیم هاي 
برت��ر فوتس��ال جه��ان در ماه م��ي 2010 
می��الدي را اعالم کرد که تی��م ایران با یک 
پل��ه صعود بعد از 18 م��اه در مکان چهارم 
جهان قرار گرف��ت. در این رده بندي، تیم 
مل��ي تایلند که با شکس��ت از تیم چین از 
راهیاب��ي به جمع چهار تیم برتر آس��یا باز 
مان��د، با یک پل��ه س��قوط در رده یازدهم 

ایس��تاد. تی��م ه��اي ژاپ��ن، ازبکس��تان و 
 چین نیز ب��ا یک پله صعود ب��ه ترتیب در 
م��کان هاي چهاردهم، ش��انزدهم و س��ي 
و پنج��م قرار گرفتند. اس��امي 10 تیم برتر 

فوتسال جهان به شرح زیر است :
1- برزیل با 1988 امتیاز، 2-  اس��پانیا 
ب��ا 1946 امتیاز، 3- ایتالیا ب��ا 1757 امتیاز،  
4-  ای��ران ب��ا 1655 امتیاز،  5- روس��یه با 
1646 امتی��از، 6- پرتغال ب��ا 1604 امتیاز، 
7- آرژانتین با 1488 امتیاز،  8- اوکراین با 
1463 امتیاز، 9- صربس��تان با 1432 امتیاز، 

10- پاراگوئه با 1354 امتیاز

پژمان سلطانی
فرش��اد بهادرانی بازیکن اصفهانی فصل 
گذشته ابومس��لم که سابقه بازی در تیم های 
اصفهانی ذوب آهن و س��پاهان را در کارنامه 
خود دارد به زاینده رود گفت: قراردادم با تیم 
ابومسلم مشهد تمام شده و از بعضی تیم های 
لیگ برتری پیشنهاد دارم که باید آنها را مورد 
بررس��ی قرار دهم، بهادران��ی ادامه داد: خیلی 
دوس��ت دارم در یک��ی از تیم های اصفهانی 
در فصل آینده بازی کنم و اگر به من پیشنهاد 
بدهند دوست دارم که در اصفهان بمانم. وی 
پیرامون تسویه حساب با باشگاه ابومسلم اظهار 
داش��ت: فقط 45 درص��د از کل قراردادمان را 
داده ان��د، مدیران قبل��ی 20 درصد پرداخت 
کردن��د وقتی زمان مدیرعامل ش��د او هم 25 

درصد از کل ق��رار داد را به بازیکنان تیم داد 
و هن��وز 55 درصد باقی مانده قرارداد را به ما 
ن��داده اند. وی در پایان افزود: وضعیت فعلی 
خودم از نظر آمادگی در سطح باالیی است. ما 
تمام تالش خود را برای بقا ابومسلم در لیگ 
برتر انجام دادیم اما با مدیریت ضعیف که در 
این باش��گاه موج می زد و بی نظمی هایی که 
در تیم به وجود آمد موجب ش��د تیم به لیگ 
 دس��ته اول کشور س��قوط کند. وی تصریح 
کرد: مردم مشهد از بازیکنان غیربومی از جمله 
من رضایت کامل داش��تند چون با جان و دل 
برای ابومسلم بازی کردیم و در هفته های اخیر 
تیم فوق العاده خ��وب بازی کرد و حتی تیم 
پرسپولیس را شکست دادیم و سپاهان قهرمان 

لیگ برتر را با تساوی متوقف کردیم. 

محمدی��ان، دارن��ده 2 م���دال نق��ره 
 کش��تي المپیک در گفتگو با فارس اظهار 
داش��ت: از همه چیز کشتي خسته شده  ام، 
از بي تفاوتي ها، نامالیمات، اذیت شدن ها 
و ترجی��ح مي دهم در ای��ن محیط حضور 
نداشته باشم. احساس مي کنم هر چه بیشتر 
در این فضا مي ماندم قداست قهرماني هایم 
از بی��ن مي رفت. من هی��چ گاه خودم را به 
پول نفروختم در حالي که مي توانس��تم با 
تیم داري و اس��تفاده از اسپانسرها شرایط 
خوب��ي را براي خ��ود فراهم کن��م. نائب  
قهرم��ان جهان در س��ال 1989 س��وئیس 
تأکید کرد: قصد توهین به کسي را ندارم؛ 
ام��ا چون به س��الم زندگي ک��ردن عادت 

ک��رده ام، نمي توانم پ��ول زیرمیزي بگیرم. 
من هرگز این طور زندگي نکرده ام و اکنون 
با فش��ار خانواده ام براي فاصله گرفتن از 
فضای��ي که از نظر روح��ي آزارم مي دهد 
روبه رو هس��تم. دینم را تا امروز نس��بت 
به کش��تي ادا کرده  و در ح��د توانم براي 
مملکت��م مای��ه گذاش��ته ام با ای��ن وجود 
هن��وز هم خودم را مدی��ون مردم مي دانم. 
 مرب��ي س��ابق تیم مل��ي آزاد خاطرنش��ان 
س��اخت: دوس��ت ندارم وارد باندبازي ها 
ش��وم و به عنوان مربي هم با فدراس��یون 
همکاري نمي کنم. فعاًل مشغول تدریس و 
تحصیل هس��تم و مي خواهم درسم را در 

مقطع دکترا ادامه دهم.

مس��ابقات  در  ای��ران  ب��از   ش��طرنج  
بین المللی شطرنج اس��تاد بزرگی مشهد، 
قهرمان اسبق بزرگساالن اروپا را شکست 
داد. پوریا درینی ک��ه تاکنون هیچ عنوانی 
کس��ب نک��رده اس��ت در دور پنجم این 
مسابقات مقابل قهرمان اسبق ب�زرگساالن 
اروپ�ا اس��تاد ب�زرگ س��رگی تیویاکف از 
هلند به پیروزی رسید. در پایان دور پنجم 
مسابقات استاد بزرگی مشهد، الشن مرادی 
ابدی به تنهایی صدرنشین است و استادان 

ب���زرگ م�رتض��ی محج��وب از ایران و 
آرم�ان پاشیکیان از ارمنستان در مکان های 
دوم و سوم قرار دارند. در این مسابقه 12 
ش��طرنج  ب�از متشکل از 7 اس��تاد بزرگ، 
2 اس��تاد بین المللی و 2 اس��تاد فیده از 5 
کش��ور دنیا از ششم تا سیزدهم خرداد در 
11 دور رقاب��ت می کنند .ب�رای این دوره 
از مس��ابقات 6 هزار و 500 دالر جایزه در 
نظر گرفته شده است که به افراد برتر تعلق 

خواهد گرفت.

پژمان غفاری
دومین دوره مسابقات فوتسال جام رسانه 
ها روز دوش��نبه با 4 دیدار آغاز شد و ازگروه 
A این رقابتها تیم صدا و سیما با حساب چهار 
بر یک از سد باشگاه خبرنگاران جوان گذشت 
و در دیگر بازی این گروه تیم زاینده رود که در 
ترکیب خود از خبرنگاران و عکاسان ورزشی 
استفاده کرده بود در مقابل اصفهان زیبا که از دو 
سه بازیکن غیرمجاز بهره برد قرار گرفت و در 
نهایت روزنامه زاینده رود با نتیجه 5 بر 2 نتیجه را 
واگذار کرد، در دیگر گروه دو تیم اصفهان امروز 
و نس��ل فردا به تساوی صفر بر صفر رضایت 
دادن��د و در آخرین دی��دار تیم تربیت بدنی با 
حس��اب 8 بر 4 در برابر خبرگزاری اسپادانا به 
پیروزی رس��ید. این مسابقات فردا پنجشنبه با 
چهار دیدار دیگر دنبال خواهد شد و در دیدار 
نخست اصفهان امروز تیم اسپادانا را پیش روی 
دارد. تربیت بدنی به مصاف نسل فردا می رود، 
اصفهان زیبا به مصاف باشگاه خبرنگاران جوان 
می رود و در بازی آخر روز دوم صدا و سیما با 

تیم زاینده رود رقابت می کند.
جام  ــال  فوتس ــابقات  مس ــی  حواش

رسانه ها
1- حضور حسین چرخابی سرمربی اسبق 
تیم فوتبال سپاهان، هاشم سلطانی بازیکن سابق 
تیم های ذوب آهن و استقالل تهران در سالن 

پیروزی قابل توجه بود.
2- تی��م زاینده رود به بازیکنان غیرمجاز 

تیم اصفهان زیبا اعتراض داشت.
3- سرپرست تیم های اصفهان امروز و 
نس��ل فردا در مورد تیم تربیت بدنی اعتراض 
زیادی داشتند به دلیل اینکه در جلسه قبل از 
بازیها مقرر ش��ده بود تیم ها از خبرنگاران و 

عکاسان استفاده کنند.
4- نور سالن پیروزی کم بود و مسئوالن 

سالن باید فکری برای این موضوع بکنند.
5- اسامی تیم زاینده رود عبارتند از: عزیز 
مش��فقی فرد، امیر عطابخش، امین کریمیان، 
مهرداد امیدوار، محسن طالبی، حمید شایسته 

فرد، امیدرضا نساج پور و پژمان سلطانی.

 درخواست 500 میلیون تومانی سایپا 
برای صدور رضایت نامه انصاری فرد

 ایران به مکان چهارم برترین 
تیم هاي فوتسال جهان بازگشت

مورینیو: 
 فتح جام باشگاه هاي اروپا 

مهمترین هدف من در رئال مادرید است

فرشاد بهادرانی:
 دوست دارم در اصفهان توپ بزنم 

تی��م ملی تیراندازی به اهداف پروازی 
ایران ب��رای برپای��ی اردو و ش��رکت در 
مس��ابقات جام جهانی، راهی ایتالیا ش��د. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، مس��ابقات 
جام جهان��ی تیراندازی به اهداف پروازی 
17تا 26 خرداد در ش��هر لونات��وی ایتالیا 
برگ��زار می ش��ود که 11 تیران��داز ایرانی 
به این مس��ابقات اعزام می شوند. مسعود 

عزیزی��ان، امیر چاووش��ی، ادریس ش��اه 
حسینی، مسلم میرمحمدی، حسین ضیایی، 
میرامینی،  نیکخ��و، س��یدمجتبی  نریم��ان 
ن��ادر س��یرانی، س��پیده س��یرانی، نرگس 
رنجبرساری و معصومه عامری تیراندازانی 
هس��تند که در بخش تراپ آقایان و بانوان 
 و تراپ دوبل مردان، با رقبای خود مسابقه 

می دهند.

تیراندازان ایران راهی ایتالیا شدند
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ــر والیت، مادر امامت  میالد دخت نبوت، همس
بر تمام شیعیان جهان مبارک باد

روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان

روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

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

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
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آب و هوای امروز
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33 °

30 °11 °

16 °
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حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
30010هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
303000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
298000  یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10401043دالر امریکا
12821285یورو

278280ریال عربستان
282285درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

در نمایش��گاه عک��س ام��ام آفت��اب ک��ه با 
ای��ران در گال��ری  آژان��س عک��س  هم��کاری 
ش��ماره ی��ک فرهنگس��رای نی��اوران گش��ایش 
 یافته اس��ت،  متفاوت تری��ن عکس ها از حضرت 
امام خمینی )ره( به نمایش گذاشته شده است. به 
گزارش فارس، در این نمایش��گاه تعداد 87 قطعه 
عک��س بر مبنای س��ال های عمر پ��ر فضیلت آن 
حضرت در معرض دید عموم قرار گرفته اس��ت. 
نمایش��گاه امام آفتاب به مناس��بت تقارن زاد روز 
تولد قمری با سالروز شمسی رحلت امام خمینی 
)ره( در فرهنگس��رای نیاوران برپا شده است. این 
عکس ه��ا از متفاوت ترین عکس ه��ای بنیانگذار 

جمهوری اس��المی از دوران نوجوانی تا ارتحال 
و نیز زمان اقامت در نجف، کویت، فرانس��ه و...

را ش��امل می ش��ود. عکس های به نمایش درآمده 
منتخب ه��زاران عکس از آرش��یوهای گوناگون 
اس��ت که توس��ط عکاس��ان مطرح از جمله علی 
کاوه، محمود کالری، واه��اک وارطانیان، محمد 
اس��د نقش��بندی، محمد جعفری، عزیزاهلل نعیمی 
و... گرفته شده است. در این عکس ها سعی شده 
ابعاد مختلف ش��خصیتی امام به ویژه گوشه هایی 
از س��اده زیستی، معنویت و عشق از زوایای نگاه 
عکاس��ان مد نظر قرار گیرد. نمایشگاه عکس امام 
آفتاب تا تاریخ 15 خرداد ماه از ساعت 10 تا 19 
)روزهای تعطیل 14 تا 19( درگالری شماره یک 

فرهنگسرای نیاوران تهران برپاست.

مدی��رکل کتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان گفت: تا پایان برنامه چهارم توس��عه کش��ور به 
حد مطلوب و ایده آلی در زمینه فضای کتابخانه ای در اس��تان اصفهان رس��یده ایم. غالمرضا یاوری 
در گفتگو با فارس به هش��ت مح��وری که مقام معظم رهبری برای هم��ت مضاعف، کار مضاعف 
بیان کرد، اش��اره کرد و اظهار داشت: محور ششم از این هشت محور، ارتقای کتابخوانی و افزایش 

معلومات عمومی است. 
وی اف��زود: مبح��ث کتابخانه اگر چه به یک اداره مربوط ش��ده، اما همه در عرصه کتابخوانی و 
گس��ترش این فرهنگ نقش دارند و نقش مردم مؤثرتر است. مدیر کل کتابخانه های عمومی استان 
اصفهان بیان داشت: هدف نهادهای کتابخانه های عمومی واگذاری امور کتابخانه ها به مردم است و 
دول��ت به عنوان ناظر عال��ی بر اداره آنها نظارت و برنامه های راهبردی را تدوین کند. وی گفت: بر 
اس��اس برنامه چهارم توس��عه برای هر 100 نفر دو مترمربع فضای کتابخانه ای باید ایجاد شود که تا 

پایان سال گذشته استان اصفهان به این رقم دست یافت.
 یاوری از مش��ارکت ش��هرداری ها، س��ازمان ها و نهاد ها در زمینه کتابخانه ها خبرداد و افزود: 
ش��هرداری های نج��ف آباد، خوراس��گان، درچ��ه و کهریزس��نگ، اداره کل اوق��اف و امورخیریه، 
حوزه ه��ای علمیه، مه��د قرآن کری��م و انجمن های خیریه که ب��ه صورت مردم��ی و خیرین اداره 
می ش��ود از جمله س��ازمان ها و نهادهایی هس��تند که واگذاری کتابخانه داش��ته اند. وی خاطرنشان 
ک��رد: در تروی��ج فرهن��گ کتابخوان��ی طرح های��ی در کتابخانه ه��ای عمومی اس��تان اصفهان اجرا 
 می ش��ود که تعدادی از آنها به مناس��بت فرارس��یدن فصل تابس��تان و اوقات فراغت دانش آموزان 

است.

مس��ئول دبیرخانه کانون مساجد استان چهارمحال و بختیاری از برپایی نمایشگاه حجاب، راهی 
روشن در این دبیرخانه خبر داد. حجت االسالم مراد یوسفی با بیان این مطلب گفت: این نمایشگاه 
با موضوع عفاف و حجاب و به مناس��بت هفته زن در اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی برپا شده 

است.
وی افزود: در این نمایش��گاه که به همت دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مس��اجد استان 
برگزار ش��ده است 70 قطعه پوستر با موضوع فمینیس��م و مسائل زنان و جایگاه زن در خانواده در 

معرض دید عالقه مندان قرار گرفته است.
وی هدف از برپایی این نمایش��گاه را تبیین ریش��ه ای مباحث زن در دنیای معاصر، ترس��یم و 

تثبیت جایگاه زن در خانواده و اقناع فکری مخاطبان عنوان کرد.
حجت االسالم یوسفی تصریح کرد: عفاف و حجاب مهم ترین عامل مصون ماندن زنان از گزند 

تبلیغات معارض با احکام دین مبین اسالم است. 

برپایی نمایشگاه حجاب راهی روشن، در شهرکرد

کالم نور
امام صادق )ع( فرمودند:

همانا نفرت انگیزترین مخلوق خدا بنده ای است که مردم از شر زبان او پرهیز می کنند.

سردار شهید محمدعلی شاهمرادی
نام پدر: علی حسین              متولد: 1344               تاریخ شهادت: 1361/1/12

فرازهایی از وصیت نامه شهید:
... بدانید که با آگاهی کامل و اس��تواری همانند کوه و باصفایی همانند اذان س��حر و با 
خروش��هایی همانند موج دریا، در یک دستم قرآن و در دست دیگرم سالح و اهلل اکبر 
گوی��ان به طرف بعثیان از حق بی خبر، می روم و از ش��ما انتظار دارم گوش به فرمان 
امام باش��ید و امام را تنها نگذارید. احکام اس��الم را انجام داده و خدا را راضی کنید. با 
ش��ایعه پراکنی مبارزه و از شیوع آن جلوگیری کنید. قرآن را تالوت کنید چرا که روح 

خسته و فرسوده انسان را توان می بخشد.

شهید حسین افشاری

حامد حقی
54 تابل��و از عکس های احمد توکلی از اروپا 
و آسیا تا آفریقا و امریکا در گالری های خانه هنر 

به  تماشا درآمدند.
این هفته دیواره��ای خانه هنر را عکس های 
رنگی و س��یاه  و س��فیدی دربرگرفت که موضوع 
ندارند، اما حاصل س��فر 15 ساله احمد توکلی به 
22 کش��ور جهان اس��ت. بیننده در این نمایشگاه 
تنها عکس را نمی بیند بلکه با نگاه عکاس شریک 
می ش��ود خودش می گوید به میهمان��ی دنیا رفته 

است.
این هنرمند عکاس و فیلم ساز، برای هر عکس 
شناسنامه ای نگاشته و در قابی جداگانه با تصاویر 

همراه کرده اس��ت. در این میان عالوه بر توضیح 
مش��خصات منطقه ای، جغرافیایی، فرهنگ، آداب 
و رس��وم مردم، معماری و... ش��عر های سهراب 
س��پهری بخش زیادی از شناس��نامه ها را ش��امل 
 ش��ده و شناس��نامه برخی از آثار نیز شعر حافظ 

است.
»چیزه��ا دی��دم در روی زمی��ن...« عن��وان 
نمایشگاه است؛ به تعبیری شاید بتوان گفت دیدن 
عکس های این نمایشگاه، سفر یک ساعته ای دور 

دنیا باشد.
توکل��ی در بروش��ور تبلیغاتی نمایش��گاهش 
گفته: خ��ودم را هیچ گاه ع��کاس معرفی نکردم، 
ای��ن دفترچه خاطرات من اس��ت. مجموعه ای از 

خیل��ی چیزها و از خیلی جاه��ا. من عکاس این  
عکس ها هستم؛ عکاس��ی کردم و تصمیم گرفتم 
ب��ه مخاطب بگوی��م ببیند ک��ه من چ��ه دیده ام؛ 
 چه حس��ی داش��تم، کجا بودم، چ��ه اتفاقی افتاد 

و....
توکلی تحصیالتش را در رش��ته فیلم س��ازی 
و کارگردانی به  س��رانجام رس��انده و کارگردانی 
بی��ش از صده��ا برنام��ه تلویزیون��ی و فیل��م از 
هنرمندان نامی  جهان، عکاس��ی صنعتی و... را در 
شناس��نامه  کاری خود دارد. تدریس، کارگردانی، 
فیلم نامه نویس��ی، تدوین و عکاسی در کشورهای 
 مختلف جهانی در کارنامه  حرفهایی او ثبت شده 

است.

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی و مسئول 
کمیته فرهنگی، تبلیغی س��تاد ارتح��ال امام )ره( 
چهارمحال و بختی��اری از اجرای 52 ویژه برنامه 
فرهنگی و هنری همزمان با ارتحال ملکوتی امام 

خمینی)ره( در این استان خبر داد.
به گزارش روابط عموم��ی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اس��المی اس��تان چهارمحال و بختیاری 
داری��وش رضوان��ی گف��ت: هم��ه تالش س��تاد 
بزرگداش��ت بیس��ت و یکمین س��الگرد ارتحال 
ملکوتی امام )ره( بر حضور پرش��ور مردم در این 

برنامه ها است.
وی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ب��ا همکاری س��پاه قمر بن��ی هاش��م)ع(، میراث 
فرهنگی و گردش��گری اس��تان نسبت به تهیه 12 

هزار بس��ته فرهنگی، آموزشی واحد و توزیع بین 
اقشار مختلف مردم اقدام خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطرنشان 
کرد: برگزاری مسابقه خورش��ید والیت، مسابقه 
وصیت نامه سیاس��ی- عبادی ام��ام)ره(، برگزاری 
120 نشست روشنگری و بصیرت افزایی، مسابقه 
وبالگ نویسی با موضوع امام خمینی )ره( و برپایی 
نمایش��گاه کتاب و فروش آثار امام خمینی )ره( در 
دانش��گاه ها از دیگ��ر برنامه های ای��ن کمیته در 
ایام سوگواری رحلت رهبر کبیر انقالب اسالمی 

است.
رضوانی نصب پ��الکارد ویژه ارتحال امام بر 
سردر کانون های فرهنگی و هنری مساجد، تهیه 
4 هزار لوح فش��رده از س��خنرانی های امام )ره( 

و توزی��ع بین مردم، برگزاری مس��ابقه نامه ای به 
امام)ره( و تهیه و توزیع 10 هزار پوس��تر رحلت 
امام )ره( در سطح اس��تان را از دیگر برنامه های 

این کمیته برشمرد.
دبیرخ��ان��ه کانون ه��ای فرهنگ��ی و هنری 
مس��اجد، س��پاه قمر بنی هاش��م)ع(، آموزش و 
پ��رورش، س��ازمان تبلیغ��ات اس��المی، میراث 
فرهنگ��ی و گردش��گری، دانش��گاه ه��ا، کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، صدا و سیما، 
بس��یج هنرمندان، حفظ آثار و نش��ر ارزش های 
دفاع مقدس و شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
اعضای کمیته فرهنگی- تبلیغی ستاد بزرگداشت 
بیس��ت و یکمین س��الگرد ارتح��ال ملکوتی امام 

خمینی)ره( در استان هستند.

» نمـــایشگاه عکس احمـــد توکلی «
»چیـــزهــــا دیـــدم در روی زمین...«

 اجــرای 52 ویژه برنامه فرهنگی ارتحــال امــام 
در چهــارمحــال و بختیاری

نمایش متفاوت ترین عکس هاي امام خمیني )ره( در نیاوران

مدیرکل کتابخانه هاي عمومي استان اصفهان:
فضاي کتابخانه اي اصفهان به حد ایده آل رسیده است

فرهنگ و هنر

ــماره  ــایر منابع به ش ــرمایه ای )س ــاب تملک دارای س * ضمانت نامه بانکی یا واریز به حس
ــازمان جهاد ــاورزی بنام س ــاد کش ــعبه جه ــاورزی ش ــک کش ــزد بان  2164200213006( ن

کشاورزی استان اصفهان.
1 – محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزار جریب، سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان، 

دبیرخانه کمیسیون مناقصات، اتاق 219 یا اتاق 272
ــت اداری روز  ــان وق ــت اول تا پای ــی نوب ــر آگه ــخ نش ــناد: از تاری ــت اس ــت دریاف  2 – مهل

یکشنبه مورخ 89/3/16
ــنبه  ــت اداری روز پنجش ــان وق ــا پای ــخ 89/3/17 ت ــناد: از تاری ــل اس ــت تحوی  3 – مهل

مورخ 89/3/27 و زمان بازگشایی روز یکشنبه مورخ 89/3/30 ساعت 9 صبح می باشد.
4 – محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان

5 – داشتن سوابق اجرایی مبنی بر انجام عملیات مرتبط با پروژه های مذکور
6 – در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز

7 – دستگاه نظارت: مدیریت آب و خاک
8 – هزینه آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

تاریخ انتشار نوبت دوم 89/3/12

نوع و شماره موضوع مناقصهردیف
محل تأمین مبلغ برآورد )ریال(محل اجرامناقصه

مبلغ سپرده مبنای برآورداعتبار
)ریال(

مدت اجرا 
نوع واجدین شرایط)روز(

سپرده

1
بازسازی و 

مرمت قنات 
فاویان

یک مرحله ای 
ملی790/881/800گلپایگان89/19

فهرست واحد پایه 
ساخت و ترمیم 
قنات سال 88

8/500/00030

اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید 
صالحیت شده دارای حداقل پایه 
و رتبه مورد نیاز در رشته آب یا 

کاوشهای زمینی

*

2
بازسازی و 

مرمت قنات 
یحیی آباد

یک مرحله ای 
ملی802/762/000کاشان89/20

فهرست واحد پایه 
ساخت و ترمیم 
قنات سال 88

8/600/00030

اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید 
صالحیت شده دارای حداقل پایه 
و رتبه مورد نیاز در رشته آب یا 

کاوشهای زمینی

*

3
بازسازی و 

مرمت قنات 
مشهد کاوه

یک مرحله ای 
ملی750/476/190چادگان89/21

فهرست بهای 
واحد پایه آبیاری و 
زهکشی سال 88

8/300/00030

اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید 
صالحیت شده دارای حداقل پایه 
و رتبه مورد نیاز در رشته آب یا 

کاوشهای زمینی

*

4
بازسازی و 

مرمت قنات 
شیر بچه

یک مرحله ای 
ملی784/669/500نجف آباد89/22

فهرست واحد پایه 
ساخت و ترمیم 
قنات سال 88

8/500/00030

اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید 
صالحیت شده دارای حداقل پایه 
و رتبه مورد نیاز در رشته آب یا 

کاوشهای زمینی

*

5
احداث استخر 

مجتمع گلخانه ای 
خمینی شهر

یک مرحله ای 
استانی1/198/444/330خمینی شهر88/23

فهرست بهای 
واحد پایه آبیاری و 
زهکشی سال 88

10/100/00030
اشخاص حقیقی و حقوقی دارای 
حداقل پایه و رتبه مورد نیاز در 

رشته آب
 *

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(

3341 م الفاداره امور پیمان ها و قراردادها 

  از چند وسیله برقی پرمصرف مانند اتو، لباسشوئی، 
جارو، مایکروفر، پلوپز، سماور برقی و ... همزمان استفاده نکنید.

مشترک گرامی:

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

برادر گرامی جناب آقای اسماعیل کاویانی
ــازمان  ــی را بعنوان رئیس س ــن انتخاب جنابعال حس
بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری صمیمانه تبریک 

عرض می نمائیم.

 ذوالفقار رفیعی – بهمن رفیعی – حسن رحمانی
خیراله قهرمان و جمعی از بسیجیان شهر کیان.


