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کارفرمایان  انجم��ن  دبیر 
صنایع نساجی استان اصفهان 
گفت: در صورتی که واردات 
بی��ش از ان��دازه در صنع��ت 
نساجی ادامه یابد، این صنعت 
به نابودی کش��یده می ش��ود. 

مظف��ر چلمغانی در گفتگو با فارس در اصفهان با اش��اره به اینکه در 
جلسه ای که با حضور...

 شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

در حال��ی که در س��طح 
شهر اصفهان 13 هزار فضای 
پارک ب��رای خودروهای این 
کالن شهر از سوی شهرداری 
فراهم شده، اما فقط 10 درصد 
این نیاز مرتفع ش��ده است. به 

گ��زارش م��وج، مدیر مطالعات و برنامه ریزی ح��وزه حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان با ...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری گفت: 
طرح ایجاد زیرس��اخت های 
تله کابین زردکوه 80 میلیارد 
ری��ال اعتب��ار می خواهد که 

این طرح برای بررس��ی، تصویب و تأمین اعتبار الزم به س��ومین 
جلسه استانی دولت ارائه می شود...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

رهبر معظم انقالب: 
 نمي توان تکليفي را برعهده دولت گذاشت
 ولي اعتبار الزم آن را تصويب نکرد

 اصفهـان، ظرفیت استقـرار 
برخی از سازمان های پایتخت را دارد

رئیس جمهور
هفت پيشنهاد به اجالس سران سيکا ارائه داد

صفحه 4

فرماندار شهرکرد گفت: طرح  پاک سازي مناطق 
آلوده به مواد مخدر این شهرستان هر دو ماه یک بار 
با همکاري نیروي انتظامي اجرا مي شود. به گزارش 
فارس، س��عید زمانیان در نشس��ت کمیته مبارزه با 
م��واد مخدر این شهرس��تان بر ض��رورت مقابله با 
اعتیاد تأکید کرد و اظهار داش��ت: در بحث مقابله با 
خرید و فروش مواد مخدر به هیچ وجه نباید کوتاه 
آمد و تس��امح به خرج داد و با تمام عوامل و حتي 
حامیانش��ان برخورد ش��دید کرد. وي با بیان اینکه 
جامعه باید مصرف کننده م��واد مخدر را یک بیمار 
قلمداد کرده و درصدد درمان آن باش��د، گفت:  این 
وظیفه دستگاه هایي نظیر بهزیستي است، اما دستگاه 
قضا و نی��روي انتظامي در ش��رایط کنوني موظف 
است به حدي از شدت با عوامل تهیه و توزیع مواد 
مخدر برخورد کند که حتي کسي جرأت حمایت از 
آنها و آزادسازي آنها با وثیقه را نداشته باشد. زمانیان 
به فعالیت هاي نیروي انتظامي در راستاي پیشگیري 
و مب��ارزه با مواد مخدر اش��اره کرد و افزود: نیروي 
انتظامي در س��ال هاي اخیر به خوبي توانسته است 
محل هاي آلوده را شناس��ایي کرده و با به کارگیري 
افراد مس��ئولیت شناس ش��بکه هاي عامالن تهیه و 
پخش مواد مخدر را کشف و متالشي کند. فرماندار 
شهرستان شهرکرد به مهم ترین مصوبات این نشست 
اشاره کرد و گفت: اجراي طرح هاي پاک سازي هر 
دو ماه یک بار در نقاط مختلف شهرستان و مناطق 
آلوده توسط نیروي انتظامي، تدوین برنامه زمانبندي 
شده آموزش در مدارس با همکاري نیروي انتظامي 
و ادارات آموزش و پرورش شهرس��تان، همکاري 
بخشداران تابع شهرستان شهرکرد با نیروي انتظامي 
در راس��تاي شناسایي نقاط آلوده و پاکسازي آن در 

سطح بخش از مهم ترین این مصوبات است.
وي ادام��ه داد: با توجه به اینکه در فصل بهار و 
تابستان شهروندان و گردشگران از پارک ها و اماکن 
تفریحي و گردشگري موجود در سطح شهرستان ها 

استفاده مي کنند...
ادامه در صفحه4

هر2 ماه يك بار صورت مي گیرد؛

 اجراي طرح  پاكسازي مناطق
آلوده به مواد مخدر شهركرد

واردات بيش از اندازه، صنعت نساجي 
را به نابودي مي كشاند

فقط 10 درصد خودروهاي اصفهان 
فضاي پارک دارند

تله كابين زردكوه 80 ميليارد ريال 
اعتبار مي خواهد

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری 
در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی واگذار 

نمايد: 
1- بازسازی و تعمیرات جايگاه شرکتی

2- بازسازی و تعمیرات ساختمان ستاد منطقه
کسب  جهت  شود  می  دعوت  واجدالشرايط  پیمانکاران  از  لذا 
اطالعات بیشتر و دريافت مدارک و اوراق مناقصه پس از درج 
آدرس  به  منطقه  مهندسی  خدمات  واحد  به  آگهی  دوم  نوبت 
شهرکرد کیلومتر 5 جاده شهرکرد- اصفهان شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی مراجعه نمايند و همچنین متن آگهی مناقصه 

را در سايت مالحظه فرمايند.

آگهی مناقصه دو مرحله ای )نوبت اول(

 شايان ذکر است که هزينه چاپ آگهی مناقصه 
به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

WWW.CHAHARMAHAL.NIOPDC.IR

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران منطقه 
چهارمحال و بختياری

شماره مناقصه 

89-2-97

تضمین )ريال(شرح   

تصفیه خانه فاضالب جنوب واقع در اصفهان، خیابان آبشار دوم، روبروی کشتارگاه کارخانه لوله سازی قائم 
واقع در خیابان قائمیه

28/821/000

چاههای فلمن واقع در خیابان آتشگاه، روبروی کوه آتشگاه انبار چشمه توتی واقع در میدان دفاع مقدس 

تصفیه خانه آب بابا شیخعلی واقع در 55 کیلومتری جاده اصفهان- شهرکرد، روبروی روستای بابا شیخعلی
45/076/000

28/702/000تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر

52/829/000حفظ و نگهداری فضای سبز اداره مرکزی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد حفظ و نگهداری فضای سبز 
مناطق ذکر شده در جدول ذيل را مطابق با شرايط و مشخصات مندرج در سند مناقصه از محل اعتبارات 

جاری از طريق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد.

آگهی مناقصه دو مرحله ای

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه: 89/4/2
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح يکشنبه 89/4/6

 www.abfa– esfahan.com دريافت اسناد: سايت اينترنتی
شماره تلفن: 6680030 - 0311

م الف/ 3723

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در نظر دارد از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای 15 دستگاه 
اتوکالو بی خطرساز پسماندهای پزشکی را از شرکت های واجد شرايط خريداری نمايد.

موضوع مناقصه: خريد 15 دستگاه اتوکالو بی خطرساز پسماندهای پزشکی
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 300/000/000 ريال 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واريزی يا ضمانتنامه معتبر بانکی
مدت اعتبار تضمین: 6 ماه

تاريخ توزيع اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1389/3/25 لغايت روز يکشنبه مورخ 1389/4/6
محل توزيع اسناد مناقصه: اداره تجهیزات پزشکی مديريت خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واقع در میدان آزادی، خیابان هزار 

جريب، ستاد مرکزی دانشگاه، ساختمان شماره 3، طبقه همکف
آخرين مهلت ارسال اسناد مناقصه از طريق پست پیشتاز: روز چهارشنبه مورخ 1389/4/16 به آدرس: اصفهان، میدان آزادی، خیابان هزار 
جريب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، ستاد مرکزی، ساختمان شماره يك – دبیرخانه مرکزی کدپستی: 

81746 – 73461
زمان و محل بازگشايی پیشنهادهای ارسال شده: روز چهارشنبه ساعت 15 مورخ 1389/4/23 در دفتر جلسات کمیسیون مناقصات دانشگاه واقع 

در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ساختمان شماره 3، طبقه همکف
به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهايی که بعد از پايان مهلت مقرر ارسال شود )مورخ 1389/4/16( ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ سپرده را فقط به صورت فیش واريزی يا ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمايد، لذا به پیشنهادهای فاقد سپرده، فیش 
بانکی مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چك شخصی يا بین بانکی و نظاير آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ساير اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گرديده است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اصفهان، میدان آزادی، خیابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ستاد مرکزی، ساختمان شماره 3، 

طبقه همکف – اداره تجهیزات پزشکی مديريت خدمات پشتیبانی مراجعه و يا با شماره تلفن 7923098 – 6692590 تماس حاصل فرمايید.
متقاضیان می توانند اين آگهی را در سايت اينترنتی مديريت خدمات پشتیبانی دانشگاه مشاهده نمايند.

  w.w.w.afa.mui.ac.ir/khadamat

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
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رهبر معظم انقالب اسالمی خطاب به نمایندگان 
مجلس فرمودند: نمی توان تکلیفی را برعهده دولت 
گذاش��ت ولی اعتب��ار الزم آن را تصویب نکرد. این 
مس��أله موجب مشکالت می ش��ود یا اینکه دولت 
الیحه ای را با توجه به امکان��ات و مقدورات خود 
ب��ه مجلس ارائه دهد ول��ی در مجلس تصرفاتی در 
الیحه ایجاد شود که مصوبه به کلی متفاوت با الیحه 
دولت ش��ود. به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس، هیأت 
رئیس��ه و نمایندگان مجلس شورای اسالمی ضمن 
ارائه تحلیل جامعی از شرایط حساس و در حال تغییر 
بین المللی و ش��رایط داخلی به خصوص انسجام و 
هوش��یاری ملت ایران و دلبستگی کم نظیر مردم به 
آرمان ها و خط امام )ره(، از حضور بس��یار گسترده 
و کم سابقه مردم در مراسم سالگرد ارتحال امام )ره( 
تشکر کردند. ایشان تأکید کردند: باید آرمانگرایی در 
کنار واقع بینی، همکاری صمیمانه دولت و مجلس 
و بررس��ی های کارشناسانه و دقیق در کمیسیون ها، 
در دس��تور کار مجلس شورای اسالمی قرار گیرد تا 
حرکت رو به جلو کش��ور با شتاب روزافزونی ادامه 
یاب��د. رهبر انقالب اس��المی در ابتدا ب��ا قدردانی از 
زحمات رئیس و نمایندگان مجلس و نقش آفرینی 
بسیار خوب مجلس شورای اسالمی در مسائل مهم 
بین المللی و داخلی، شرایط کنونی در عرصه جهانی 
را بسیار حساس و منحصر به فرد خواندند و افزودند: 
ش��رایط کنونی در عرصه بین المللی، در سرنوشت 
نس��ل های آینده و انقالب و کشور تأثیرگذار است، 
بنابراین رصد دقیق و شناخت صحیح این شرایط و 
حضور فعال و هوش��یارانه در تحوالتی که در حال 
وقوع است، می تواند زمینه ساز جایگاه مستحکم تر و 
نزدیک تر به اهداف و آرمانها باشد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اشاره به تحوالت منطقه خاورمیانه به ویژه 
تحوالت بی سابقه در موضوع فلسطین، خاطرنشان 
کردند: همه این موارد نشانه یک تحول و جابه جایی 
در منطقه است و در سطح دنیا نیز در خصوص جایگاه 
امریکا و برخی کشورهای اروپایی و میزان تأثیرگذاری 
آنها، تغییرات بزرگی در حال وقوع است. ایشان وجود 
شرایطی مشابه شرایط کنونی را در سی سال گذشته، 
نادر دانستند و تأکید کردند: الزمه نقش آفرینی صحیح 
و تأثیرگذار در این برهه حساس، انسجام و اقتدار الزم 
در داخل و همکاری نزدیک و تنگاتنگ دستگاههای 
مختلف است. رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: 
اگر با این دید، به مسائل کشور نگریسته شود، شاید 
بسیاری از مسائل و موضع گیریهایی که اکنون مورد 
توجه است، کم قدر و کم اهمیت جلوه کنند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای همچنین در تبیین شرایط داخلی، به 
حضور کم سابقه و کم نظیر مردم در مراسم بیست 
و یکمین س��الگرد ارتحال امام خمینی )ره( اشاره 
کردند و افزودند: خوش��بختانه هوشیاری و عملکرد 
مردم برخالف انتظار مخالفان و دشمنان نظام اسالمی 
بوده و مردم حقاً و انصافاً حالت بسیار خوبی از خود 
به نمایش گذاشته اند و نشان دادند که عمیقاً به امام 

و آرمانهای ایشان عالقه مند 
هستند.

ایشان با اشاره به حضور 
میلیونی و چندین ساعته مردم 
در مراسم سالگرد ارتحال امام 
)ره( که در زیر آفتاب و هوای 
گرم انجام شد، تأکید کردند: 
من الزم می دانم صمیمانه از 
این همه وفاداری ملت عزیز 
ایران تش��کر و قدردانی کنم. 
رهبر انقالب اسالمی افزودند: 
امام خمینی )ره( مظهر انقالب 
و دین و آرمانهایی اس��ت که 
مردم را به س��وی آنها دعوت 
و هدایت کرد و منادی توانایی 
این ملت برای پیمودن مدارج 

کمال بود. بنابراین چنین حضوری از طرف مردم در 
مراسم سالگرد ارتحال، آن هم بعد از گذشت 21 سال، 
به معنای احترام ملت به آرمانهای امام بزرگوار است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: ملت ایران، 
ملتی با نش��اط، با ایمان، معتقد به اسالم، خودباور و 
متوکل بر خداوند متعال است و چنین ملتی هیچگاه 
در مس��یر حرکت به سوی کمال و سعادت متوقف 
نخواهد شد. ایشان نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
را نمایندگان چنین ملتی خواندند و افزودند: نمایش 
م��ردم را در عرصه حضور عاطفی، عقالنی و پیوند 
با امام )ره( همه دیدند و س��ال گذشته نیز در عرصه 
انتخابات، همه ش��اهد حضور 40 میلیونی بودند که 
همه اینها معنادار اس��ت و مس��ئولیت ما را به عنوان 
خدمتگزاران مردم، دو چندان می کند. رهبر انقالب 
اس��المی خاطرنش��ان کردند: این مس��ئولیت فقط 
مختص این دنیا نیست بلکه خداوند متعال نیز از ما 
درخصوص نحوه عمل به وظایف سؤال خواهد کرد 
و باید پاسخگوی آن دنیا نیز باشیم. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای ترکیب مجلس شورای اسالمی را با وجود 
اختالف سالئق سیاسی؛ ترکیبی شاداب، مؤمن، انقالبی، 
دارای احساس مسئولیت و آشنا به مسائل دانستند و 
افزودند: نمایندگان مجلس در وظیفه قانونگذاری خود 
باید همواره دو ویژگی آرمانگرایی و واقع بینی را مد 
نظر داش��ته باشند و راه رسیدن به آرمانها را مطابق با 
واقعیات ترسیم کنند. ایشان همکاری صمیمانه دولت 
و مجلس را یکی از نکات الزم و ضروری برشمردند 
و تأکید کردند: این همکاری باید تحقق یابد و اینکه 
هریک از دو طرف بگویند، ما همه کارها و وظایف 
را انج��ام داده ایم و طرف مقابل باید جلو بیاید، قابل 
قبول نیس��ت. رهبر انقالب اسالمی افزودند: حدود 
و وظایف مجلس و دولت در قانون مش��خص شده 
اس��ت، اگرچه برخی از این حدود در قانون مبهم و 
غیرمشخص است که باید برطرف شوند اما نیاز امروز 
کش��ور همکاری دولت و مجلس اس��ت. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: نباید در دولت 
هیچگون��ه انگیزه نافرمانی از مجلس به وجود آید و 
در مجلس نیز نباید مطلقاً انگیزه معطل کردن دولت 

وجود داشته باشد. ایشان افزودند: این سخن که دولت 
باید به قانون عمل کند، سخن درستی است اما از آن 
طرف قانونگذار باید نقش و شرایط مدیران اجرایی 
را نیز در نظر بگیرد، زیرا دولت، عنصر وس��ط میدان 
است و کار او باید تسهیل شود. رهبر انقالب اسالمی 
با تأکید بر اینکه میان اجرا و طراحی اجرا فاصله زیادی 
وجود دارد، خاطرنشان کردند: در کنار این موضوع که 
دولت باید به قانون عمل کند، مجلس هم باید کاری 
کند که دولت بتواند به قانون عمل کند. حضرت آیت 
اهلل خامنه ای در تبیین این موضوع افزودند: به عنوان 
مثال نمی توان تکلیفی را برعهده دولت گذاشت ولی 
اعتبار الزم آن را تصویب نکرد، این مس��أله موجب 
مش��کالت می ش��ود یا اینکه دولت الیحه ای را با 
توجه به امکان��ات و مقدورات خود به مجلس ارائه 
دهد ولی در مجلس تصرفاتی در الیحه ایجاد ش��ود 
که مصوبه به کل��ی متفاوت با الیحه دولت ش��ود. 
ایشان همکاری صمیمانه دولت و مجلس را وظیفه 
بسیار مهم و فراتر از جهت گیریها و خطوط سیاسی 
دانستند و خاطرنشان کردند: این موضوع مربوط به 
مس��ائل انقالب و کشور است و همکاری دو طرف 
باید براساس چنین نگاهی باشد. رهبر انقالب اسالمی 
همچنین با اشاره به جایگاه و اهمیت کمیسیونها در 
تصمیم گیریهای مجل��س افزودند: حضور منظم و 
مستمر و بررسی کارشناس��انه در کمیسیونها بسیار 
ضروری اس��ت زیرا در چنی��ن صورتی، موافقتها و 

مخالفتها، همراه با حجت خواهد بود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به شأن و 
اهمیت نظارتی مجلس، لزوم تدوین ساز و کار نظارتی 
برای مجلس و عملکرد نمایندگان را ضروری دانسته 
و در خصوص بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس 
شورای اسالمی نیز، خاطرنشان کردند: برنامه پنجم 
بسیار مهم است و در بررسی آن باید به گونه ای عمل 
شود که مصوبه مجلس اصالح و تکمیل الیحه دولت 
باش��د نه تبدیل آن به یک چیز دیگر. ایشان در پایان 
نمایندگان مجلس را به قدرشناسی فرصت و نعمت 
بزرگ نمایندگی مردم و خدمتگزاری به آنان توصیه 

کردند.

ايران
رهبر معظم انقالب اسالمي خطاب به نمايندگان مجلس:

 نمي توان تکلیفي را برعهده دولت گذاشت 
ولي اعتبار الزم آن را تصویب نکرد

چه خبر از پايتخت

نصف النهار

     محمود رئیسی
تقابل و افتراق یهودیت و مس��یحیت 
در هم��ه تاریخ وجود داش��ته و در دوران 
حکوم��ت عثمان��ی، ورود یهودی��ان ب��ه 
بانکداری در دوران امپراتوری عثمانی زمینه 
تشکیل اتحادیه ها و فراکیسون های مشترکی 
از یهودیان و مسیحیان دارای تفکر یهودی 
را رق��م زد و در نهایت جریان مس��یحیت 
صهیونیستی پا گرفت. ایده جنگ های پاک 
از نظر صهیونیس��ت برای برپایی مملکت 
داوودی در آخرالزمان، کشته شدن دو سوم 
جمعیت یهودیان دنیا و کشتن 400 میلیون 
مسلمان بوده و تنها راه بازگشت مسیح)ع( 
برای آغاز حکومت یک هزار ساله در معبد 
سلیمان را، کشته شدن این تعداد از مسلمانان 
و یهودی��ان می دانند، ام��ا در پرونده جدید 
»جنگ های غافلگیرانه« کش��ته شدن همه 
مخالفان صهیونیست از هر نژاد و مسلکی 
مورد نظر اس��ت و حمله به کشتی کاروان 
صلح نیز بخشی از عملیات لگد خاموش 
از مجموعه جنگ های غافلگیرانه اس��ت. 
س��رزمین قدس از س��ال   1948 میالدی با 
بیانیه »بن گورین« به مدت 60  س��ال است 
که در اسارت صهیونیس��ت قرار دارد و با 
آغاز این اس��ارت در ابتدا   700هزار نفر از 
ساکنان شهرهای فسلطین از سرزمین خود 
رانده ش��دند و بعد حدود 4 /5 میلیون نفر 
نیز آواره سرزمین های دیگر شدند. یهودیان 
صهیونیست با راه اندازی اتاق های جنگ در 
اسرائیل و حمایت های امریکا و غرب، برای 
تحقق این نظریه محاصره مردم بی دفاع غزه 
را ادامه می دهند. رژیم نامشروع صهیونیزم 
اسرائیل و مسیحت صهیونیزم برای تحقق 
آرمانهای خود، هشت جنگ با نام جنگهای 
مقدس را در لبنان، س��وریه، ایران )پارس(، 
ع��راق )بابل( و روس��یه پی��ش بینی کرده 
ان��د. نبرد جن��گ   33روزه مقاومت حزب 
اهلل لبن��ان و نبرد 22روزه غزه در راس��تای 
جنگ های کالسیک اسرائیل بود و پس از 
شکست در این دو جنگ نابرابر در مقابل 
جنبش مقاومت اسالمی، ایده پایان جنگ 
پاک و آغاز جنگ ه��ای غافلگیرانه را رو 
کرده اند. اینک فلسطین در آستانه گسستی 
در جنس و نوع انس��انی ق��رار دارد، یعنی 
نوعی از بش��ر درصدد اس��ت نوع دیگری 
را نابود کند و جهان انس��انی تنها نظاره گر 
این صحنه اس��ت. ریشه فجایع فلسطین، 
حرکتهای مذبوحانه  و نژادپرستانه ای است 
که دامنه و عمقی پرسابقه دارد و مشخصه 
آن به گونه ای است که گروهی از انسان ها 
یعنی فلسطینیان به خاطر وجودشان، از دید 
گروهی کینه ورز محکوم به نابودی شده اند. 
نوعی از بشر به نام صهیونیست می خواهد 
نوعی دیگر از بشر یعنی مردم فلسطین را 
از می��ان بردارد و بی توجه ب��ه این که آنان 

چگونه زیست می کنند، چه ملیتی دارند و 
در چه سن و س��الی قرار دارند. جنبه دوم 
فجایع مشابه آن در فلسطین، خبر از گسست 
موجودیت نوع بشر می دهد و منظور از این 
گسست بشری، ش��کاف در جنس انسان 
اس��ت به گونه ای که صهیونیستها به مثابه 
نوعی از انواع بشر می خواهند نوع دیگر را 
که ساکنان فلسطین هستند را به طور کامل 
از پهن��ه روزگار حذف کنن��د. همان گونه 
که تاریخی نوعی از س��رزمین ها را به دلیل 
تغییر ماهیت جغرافیایی حذف کرده است 
این گسس��ت از یک کینه توزی معمول و 
مرسوم در تاریخ بشر برنخاسته است، بلکه 
برخاسته از مجموعه ای از آموزه های دینی 
و پیش داوری ها درباره فلسطینیان، فکرها 
و طرح های نژادپرس��تانه صهیونیست ها، 
حس��ادت ها، دژخیمی ها، جاه طلبی ها و 
حرص چنگ انداختن بر فرهنگ قربانیان 
س��رزمین فلسطین اس��ت. جامعه نظامی 
اس��رائیل به ویژه رهبران فکری و سیاسی 
آن ب��ر این عقیده اند که فلس��طینیان نباید 
زنده بمانند چون زنده ماندشان زنده ماندن 
ذهن هایی اس��ت که به یاد می آورند تاریخ 
و گذش��ته فلس��طین چگونه بوده و به یاد 
می آورند که حادثه ها و گذشته های جنبش 
سیاس��ی و فکری صهیونیسم در فلسطین 
چگون��ه رقم خورده اس��ت. اینک بیش از 
سه سال از محاصره غزه می گذرد و جهان 
شاهد واکنش های گوناگون در این زمینه 
بوده و امروزه اعتراضات بین المللی به این 
محاصره نشان می دهد که بیداری ملتهای 
جهان نسبت به حرکات مذبوحانه اسرائیل 
فرارسیده است. حمله به ناوگان آزادی که 
ش��امل پنج کشتی با 750 نفر از بیش از 40 
کشور دنیا بود یک اجماع جهانی علیه اسرائیل 
را رقم زد و فریاد بیدادخواهی فلسطینیان که 
امام خمینی )ره( نوید آن را داده بود، اینک 
به گوش جهانیان رسیده است. این حمله از 
سوی کماندوهای اسرائیل در حالی به کشتی 
صلح صورت گرفته که بر اس��اس قوانین 
حقوق بین المللی حریم دریایی کشورها 12 
مایلی از ساحل هر کشور به عنوان حاکمیت 
سرزمینی شناخته می شود و از 12مایل به 
ب��اال دریا به عنوان آبهای آزاد و بین المللی 
محسوب می شود و رفت و آمد و تردد در 
آنها برای همه کش��ورها مجاز است. رژیم 
تجاوزگر اسرائیل بدون رعایت این قانون 
ب��ا عبور از حریم 12 مایل��ی به فاصله 91 
مایل��ی دریا یعنی آبهای آزاد تجاوز کرده و 
اقدام به قل��ع و قمع کودکان و زنان حاوی 
پیام آزادی کرد و افرادی را به عنوان گروگان 
دستگیر کرد که از لحاظ بین المللی این یک 
جرم آشکار اس��ت و این عمل اشغالگران 
اسرائیلی با خشم جهانی همراه شده است.                                                      
پايان 

کارش��ناس مس��ئول جایگاههای س��وخت گاز طبیعی فرمانداری کرج گفت: این 
شهرس��تان به عنوان پایلوت کش��وری طرح جمع آوری بخ��ارات بنزین باک خودرو 

انتخاب شده است.  
سید ولی اهلل رئیسی در گفتگو با ایرنا افزود: اجرای این طرح از سال گذشته آغاز 
ش��ده و تاکنون از 80 درصد پیش��رفت برخوردار بوده است. وی ادامه داد: در اجرای 
طرح جمع آوری بخارات بنزین باک خودروها، بخارات بنزین تبدیل به فرآورده های 
سوختی نظیر بنزین می شود که این امر صرفه جویی در سوخت را نیز به همراه دارد. 
رئیس��ی گفت: تجهیز نفت کش های منطقه غرب اس��تان تهران به سیستم جمع آوری 
بخارات بنزین از دیگر موارد قابل توجه در اجرای طرح مذکور بوده است. وی افزود: 
در این راس��تا 29 دستگاه نفت کش در این منطقه به سیستم یادشده مجهز شده است. 
رئیس��ی اظهار داش���ت: با اجرای طرح یاد ش��ده، مش��کل بوی نامطبوع بنزین که در 
بسیاری از جایگاهها برای شهروندان آزار دهنده بود نیز برطرف شده است. وی اضافه 
کرد: اکنون جمع آوری بخارات بنزین به فرآورده برای نخستین بار در انبار نفت شهید 

دولتی کرج در جاده مالرد در دست اجرا است. 

مدیر س��امانه نظارت همگانی 1888 ش��هرداری منطقه 20 گف��ت: تاکنون بیش از 
یک هزار نفر از ش��هروندان منطقه به  عنوان ناظران افتخاری جذب شده اند که نشان از 

استقبال گسترده شهروندان از این طرح دارد. 
حمیدرضا قلیچ خانی در گفتگو با فارس گفت: عملکرد این منطقه در ارزیابی سال 
88 مرکز نظارت همگانی ش��هرداری تهران خوب ارزیابی ش��ده است که جذب بیش 
از ی��ک هزار نفر از ش��هروندان به  عنوان ناظر افتخاری از ش��اخصه های این موفقیت 

بوده است. 
مدیر س��امانه نظارت همگانی 1888 ش��هرداری منطق��ه 20 در ادامه کاهش میزان 
انتقاد و ش��کایت از عملکرد شهرداری، ارتقای سطح کیفی رسیدگی به پیام ها، افزایش 
میزان تقدیر و تش��کر شهروندان و کاهش برخی مصادیق گالیه مندی را از جمله نقاط 

قوت عملکرد این سامانه در سال 88 ذکر کرد. 
وی در ادامه در ارتباط با نحوه جذب ناظران افتخاری خاطرنشان کرد: شهروندان 
می توانند طی تماس با این س��امانه از طریق شماره تلفن 1888 از شرایط عضویت آن 
مطلع ش��وند تا به عنوان یک شهروند مس��ئول با نگاهی تیزبین زوایای مختلف شهر را 
مورد بررس��ی خاص قرار دهند و مس��ئوالن را از کاس��تی ها و درخواست های شهری 

مطلع کنند. 
قلیچ خانی در ادامه با اشاره به نقش مهم حمایتی شهردار منطقه 20 در موفقیت این 
دفتر تصریح کرد: این سامانه همچنین با بهره گیری از ابزارهای نوین ارتباطی مسئولیت 
پیگیری و رس��یدگی به نظرات شهروندان را در قالب انتقاد، پیشنهاد، شکایت و تقدیر 
از عملکرد کارکنان منطقه را بر عهده گرفت تا شهروندان این منطقه بتوانند خواسته ها 
و انتظارات به حق خود را از مدیریت شهری مطرح کرده و از این طریق امکان پیگیری 

و رسیدگی دقیق، سریع و شفاف برای آنان فراهم شود. 

نماینده ویژه امریکا در افغانس��تان و پاکستان، پیوستن طالبان به روند 
مذاکرات آشتی افغانستان را به پذیرفتن خطوط قرمز تعیین شده از سوی 

امریکا مشروط کرد. 
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی مانس��ترز اند کریتیک��س، ریچارد 
هولبروک، در رابطه با نشس��ت گروه بین المللی حمایت از افغانس��تان و 
پاکس��تان متشکل از نمایندگان بیش از 30 کش��ور،  سازمان ملل، اتحادیه 
اروپا و س��ازمان پیمان آتالنتیک شمالی)ناتو( که در مادرید اسپانیا برگزار 
ش��د، ب��ه خبرنگاران گف��ت: دولت امری��کا تنها در صورتی از پیوس��تن 
شورش��یان طالبان به روند وفاق ملی افغانستان اس��تقبال می کند که آنها 
با ش��رایط خاص از جمله قطع هر گونه رابطه ب��ا گروه القاعده موافقت 
کنند و خطوط قرمز تعیین ش��ده از س��وی ناتو،  اتحادیه اروپا و س��ازمان 

ملل را بپذیرند. 
ب��ه گفته وی، عالوه بر قطع هرگونه رابطه با القاعده، احترام به قانون 
اساس��ی و مصالحه با دولت افغانس��تان، از دیگر خطوط قرمز مورد نظر 

ماست. 
هولبروک ضمن امتناع از توضیح درباره زمان خروج نیروهای نظامی 
امری��کا از افغانس��تان، گفت: به محض واگذاری مس��ئولیت ایجاد امنیت 
به نیروهای افغان، نیروهای آمریکایی به کش��ور فراخوانده خواهند ش��د. 
اسپانیا به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا، نشست اخیر گروه بین المللی 
حمایت از افغانس��تان و پاکس��تان را به عهده داشت که برای اولین بار در 

سال 2009 برگزار شد. 
در همایش آش��تی افغانس��تان که اخیراً در کابل برگزار شد، از طالبان 

خواسته شد تا با دولت وارد تعامل و گفتگو شوند. 
عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانس��تان که در نشس��ت مادرید حضور 
داش��ت، گفت: انتظار می رود تعدادی از این شورش��یان از این پیش��نهاد 
استقبال کنند و احتماالً خواستار اطمینان و گرفتن تضمین در زمینه تحت 
پیگ��رد قرار نگرفتن از س��وی نیروی بین المللی تأمین امنیت افغانس��تان 

تحت امر ناتو می شوند. 

یک نظرسنجی نشان می دهد معضل بیکاری عمده ترین نگرانی مردم اروپا 
است و در بین اروپاییان، مردم آلمان و اسپانیا بیشتر از سایر کشورهای این منطقه 

نگران این معضل هستند.  
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه از برلین، طبق نتیجه یک نظرسنجی توسط 
مؤسسه آلمانی جی اف کی صورت گرفته، نشان می دهد نگرانی درمورد بیکاری 
عمده ترین نگرانی در هش��ت کشور از یازده کش��ور اروپایی است که در این 
نظرسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق این گزارش، دوسوم آلمانی های 
ش��رکت کننده دراین نظرسنجی گفتند بیکاری فوری ترین مسأله ای است که 
باید در این کش��ور رفع شود و 47 درصد اسپانیایی های شرکت کننده در این 
نظرسنجی نیز همین عقیده را داشتند. کمترین نگرانی در مورد بیکاری در کشور 
هلند بوده است که تنها 8 درصد پاسخ دهندگان در این مورد ابراز نگرانی کرده 
اند. ریموند ویلندنر، معاون مؤسس��ه مذکور گفت: در مجموع،  مردم خصوصًا 
آلمانی ها بیش از گذش��ته نگران هستند و نکته قابل توجه این است که میزان 
نگرانی ها به ش��دت افزایش یافته اس��ت. ویلدنر افزود:  در حقیقت، من چنین 
افزایش ش��دید نگرانی ها را دست کم طی 20 سال گذشته به سختی به خاطر 
دارم. به طور میانگین، طبق گفته شرکت کنندگان آلمانی در این نظرسنجی، نگرانی 
آنان درمورد 2/3 درصد مسائل بیش از سایر مردمی است که در کشورهای دیگر 
مورد نظرسنجی قرار گرفته اند. مسائل دیگری که ذهن آنان را به خود مشغول 
کرده اس��ت مواردی چون ثبات اقتصادی، تورم، مراقبت های پزشکی، حقوق 

بازنشستگی و تحصیالت است. 
با این حال، یافته ها حاکی از این اس��ت که مردم آلمان نباید بیش از دیگر 
کش��ورهای اروپایی درمورد بیکاری نگران باش��ند. طبق تازه ترین یافته های 
یورواستات، میزان بیکاری در ماه آوریل)فروردین(  در 27 کشور عضو اتحادیه 
اروپا 7/9 درصد بوده اس��ت که کش��ور آلمان با میزان 7/1 درصد، پایین تر از 
این میانگین قرار داش��ت. اما با توجه به این یافته ها،  نگرانی مردم اسپانیا قابل 
توجیه به نظر می رسد، به طوری که در ماه آوریل از هرپنج اسپانیایی یک نفر 

بیکار)4/19درصد( بوده است. 
مؤسس��ه جی اف کی اعالم کرد در این نظرس��نجی 13 هزار و 200 نفر از 
یازده کش��ور اروپایی که بین ماه های فوریه )بهمن(  تا مارس)اسفند( صورت 

گرفت،   شرکت داشتند.        

حزب سوسیال دموکرات آلمان از برنامه های ریاضت اقتصادی دولت 
این کش��ور به ش��دت انتقاد کرد. به گ��زارش فارس به نق��ل از روزنامه 
آلمانی دی ولت، کارستن شنایدر سخنگوی فراکسیون سوسیال دموکرات 
در پارلم��ان آلمان در امور اقتصادی گف��ت: این برنامه ها باعث تضعیف 
اجتماع می شود و به مشکل در سیاست های اقتصادی منجر خواهد شد. 
حزب سوس��یال دموکرات که اصلی ترین ح��زب مخالف ائتالف حاکم 
در آلمان اس��ت، ضمن انتقاد ش��دید از طرح مورد نظر، این برنامه را از 
لحاظ اقتصادی بی معنی توصیف کرد. قرار اس��ت تا س��ال 2016 حدود 
51 میلیارد یورو در هزینه ها صرفه جویی شود و در این راستان مبلغ 11 

میلیارد یورو از هزینه های سال جاری کاهش خواهد یافت. 
آن��گال مرکل صدراعظم آلم��ان نیز در توجی��ه برنامه های مورد نظر 
اع��الم کرد: دولت آلمان دیگر نمی تواند به این ش��یوه هزینه ها را تأمین 
کند. گوئیدو وس��تروله، وزیر خارجه آلمان نیز افزود: اکنون زمانی است 
که ما باید در هزینه ها صرفه جویی کنیم. برنامه های کارل تئودور تس��و 
گوتنب��رگ، وزیر دفاع آلمان مبنی بر صرف��ه جویی در هزینه های ارتش 

آلمان نیز مخالفت هایی را به دنبال داشته است.

سخنگوی رس��می جنبش مقاومت اسالمی فلسطین)حماس( از موافقت 
مشروط این جنبش با نظارت اتحادیه اروپا بر سواحل غزه با هدف رفع محاصره 
ای��ن منطقه خبر داد. به گزارش مهر، فوزی برهوم در گفتگو با روزنامه القدس 
العربی چاپ لندن اظهار داشت: حماس آمادگی دارد تا پیشنهاد اخیر اروپا مبنی 
بر اس��تقرار ناظران اروپایی در سواحل غزه برای بازگشایی گذرگاه دریایی این 
منطقه را بررس��ی کند. وی خاطرنش��ان کرد: حماس مانع حضور نیروهای 
بین المللی نخواهد شد مشروط بر اینکه اسرائیل در این زمینه دخالتی نداشته 
باشد و حاکمیت فلسطین بر آبهای خود نقض نشود. برهوم با بیان این مطلب 
افزود: ایجاد یک بندر دریایی ویژه و به دور از هرگونه دخالت اسرائیل، حق ملت 
فلسطین است.خاطرنشان می شود، میگل آنخل موراتینوس وزیر امور خارجه 
اس��پانیا چند روز پیش از طرح خود برای رفع محاص��ره غزه خبر داده بود. به 
موجب این طرح هیأت های اروپایی بر گذرگاه های مشترک رژیم صهیونیستی 
و مصر نظارت خواهند کرد و نیروهای دریایی اروپا در س��واحل غزه مس��تقر 
خواهند شد تا از این طریق بندر غزه بازگشایی شود. این طرح توسط اتحادیه 

اروپا بررسی و سپس در اختیار کمیته چهارجانبه قرار داده خواهد شد.

سالخي صلح روي عرشه آزادي)قسمت سوم(

كرج به عنوان پايلوت طرح جمع آوري 
بخارات بنزين باک خودرو انتخاب شد 

مدير سامانه نظارت همگاني 1888 شهرداري منطقه 20 
استقبال گسترده از طرح ناظران افتخاري

پذيرش مشروع طالبان در مذاكرات 
آتشی افغانستان 

بيکاري عمده ترين نگراني مردم اروپا

مخالفت حزب مخالف آلمان 
با برنامه هاي اقتصادي دولت

برهوم خبر داد:
موافقت مشروط حماس با نظارت 

اروپا بر سواحل غزه

جهان نما

رئیس جمهوری اسالمی ایران هفت پیشنهاد مهم 
به نشست سران تعامل و تدابیر برقراری اعتماد در آسیا 
)سیکا( ارائه کرد. به گزارش ایرنا، در اجالس دو روزه 
سران سیکا که به ریاست عبداهلل گل رئیس جمهوری 
ترکیه برگزار شده، عالوه بر رئیس جمهوری ایران، 
والدیمیر پوتین نخست وزیر روسیه، الهام علی اف، 
حامد کرزای و نورسلطان نظربایف رؤسای جمهوری 
آذربایجان، افغانستان و قزاقستان، حمود عباس رئیس 
تشکیالت خودگردان فلسطین و مسئوالنی از دیگر 
کشورهای عضو حضور دارند. دکتر محمود احمدی 
نژاد در این اجالس تصریح کرد: ایران همچنان پایبندی 
خود را به مفاد بیانیه تهران اعالم داشته و امیدوار است 
گ��روه وین از این فرصت تاریخی اس��تفاده و تعهد 
خ��ود را به رعایت حقوق ملتها از جمله ملت ایران 
و تعامل س��ازنده اعالم کند. با افتخار اعالم می کنم 
که ما تعلقی به فرهنگ یادشده نداریم. ملتهای دیگر 
نیز به چنین اندیشه و فلسفه ای تعلق ندارند. فرهنگ 
ملتهای ما مبتنی بر خداپرستی، عدالت، پاکی و عشق 

به انسانهاست که هزاران سال با آن زندگی کرده اند.
ما امروز نیازمند مبانی و س��اختار جدیدی برای 

تنظیم تعامالت جهانی هستیم.
اندیشه و فلسفه الهی که اخالق و انسانیت را در 
متن خود دارد بهترین مبنای فرهنگ، اقتصاد، سیاست 
و روابط بین المللی است. براین اساس عدالت، حفظ 
کرامت انس��انی، برادری، محبت و احترام به حقوق 
دیگران مبنای تعامالت و مناس��بات قرار می گیرد و 
دلیلی برای بی عدالتی، تبعیض، تجاوز، جنگ، ناامنی 
و فقر باقی نمی ماند و این نشست با حضور جمعی 
از کشورهای بزرگ صاحبان تمدن و فرهنگ انسانی 
قدرتمند و صاحب تأثیر با استفاده از امکانات گسترده 
سیاس��ی فرهنگی و اقتصادی اعضا می تواند نقش 
مهمی در تغییر و وضع موجود به نفع ملتها و به نفع 

امنیت و صلح و پایدار ایفا کند.
برهمی��ن اس��اس و با توجه به آنچه گفته ش��د 

پیشنهاد می گردد:
1- با اتکاء بر نقاط مش��ترک و متعالی فرهنگی 
که در حقیقت اندیش��ه دل و رفتار ملتها و دولتها را 
به یکدیگر پیوند می زند و با تأکید بر ارزشهای الهی 
و انس��انی می توانیم زمینه های همگرایی و برادری 
و همکاری را بیش از گذش��ته فراه��م آوریم. بدین 
منظور پیشنهاد می شود گروهی از نخبگان و وزرای 
فرهنگ نسبت به تدوین منشور دوستی و برادری با 
نگاه جهانی اقدام کنند تا پایه تعامالت و روابط بین 

کشورها باشد.

2- با توجه به معایب و کاستی های بزرگ موجود 
در نظام اقتصادی بین الملل، تقویت همگرایی سازنده 
و عادالن��ه در تعامالت اقتص��ادی و مالی ضرورت 
مضاعف یافته است. انجام معامالت با ارزهای رایج 
کش��ورها یا باسبدی از ارزهای معتبر و یا به صورت 

پایاپای می تواند به عنوان گام اول عملیاتی شود.
پیش��نهاد می ش��ود گروهی از وزرای اقتصادی 
و بانکهای مرکزی با برگزاری جلس��ات مش��ترک 
راهکارهای مناس��ب و اجرایی آن را تدوین و اعالم 

کنند.
3- هرچند در نشست اخیر بازنگری ان.پی.تی در 
سازمان ملل کشورهای دارای سالح هسته ای موظف 
به خلع سالح شدند اما در برابر تعیین مهلت زمانی 
و تضمین مشخص برای خلع سالح مقاومت کردند. 
پیش��نهاد می گردد راهکارهای خلع سالح اتمی در 
نشس��ت جمعی از وزرای خارجه و یا وزرای انرژی 

مورد بررسی قرار گیرد.
محو سالحهای هسته ای، از بین بردن اصلی ترین 
تهدید جهان و گسترش انرژی هسته ای، بزرگترین 
خدمت به اقتصاد کش��ورها و کمک به حفاظت از 

محیط زیست و رفع آلودگی از آب و هواست.
تحقق هدف »انرژی صلح آمیز برای همه، سالح 
اتمی برای هیچ کس« در سایه همکاری جمعی قابل 

حصول است.
4- بیانیه تهران الگوی مناس��بی برای دسترسی 
همه کشورهای عضو ان.پی.تی به انرژی صلح آمیز 
هس��ته ای را ارائه می کند. تهران همچنان پایبندی 
خود را به مفاد بیانیه اعالم داشته و امیدوار است گروه 
وین از این فرصت تاریخی اس��تفاده و تعهد خود را 
به رعایت حقوق ملتها از جمله ملت ایران و تعامل 
سازنده اعالم کند. ضمن تقدیر مجدد از ابتکار عمل 
دولتهای ترکیه و برزیل اعالم می دارد سه دولت در 
کنار سایر دولتهای مستقل و دوست، کار را تا تأمین 
حقوق همه ملتها در اس��تفاده از ان��رژی صلح آمیز 
هس��ته ای ادامه خواهند داد و دست همه دوستان را 

در این راه می فشارند.
5- ساختار رویکردی مبتنی بر عدالت تغییر یابد. 
کش��ورهای عضو سیکا می توانند در تحقق این امر 
پیشقدم باشند. پیشنهاد می شود این موضوع در دستور 

کار باقی بماند و به طور مستمر پیگیری شود.
6- امروز بر همه روش��ن ش��ده است که شبکه 
صهیونیس��م بین المللی از عوامل اصلی بی عدالتی 
تبعیض باج خواهی و جنگ و تجاوز در جهان است. 
رژیم صهیونیستی از کانونهای اصلی این شبکه است 

که تحت حمایت دولتهای امریکا و انگلیس اس��ت. 
تا زمانی که اقدامات خودسرانه و ضد انسانی شبکه 
مزبور در جهان کنترل نش��ود دنی��ا روی آرامش را 

نخواهد دید.
واضح است که رژیم صهیونیستی به تنهایی نمی تواند 
در این حد گسترده جنگ افروزی کند و از هرگونه 
تعقیب بین المللی نیز مصون باش��د. صریحاً اعالم 
می کنم که حامیان رژیم صهیونیستی در جنایات این 

رژیم شریک هستند و باید پاسخگو باشند.
جمه��وری اس��المی ایران برای حل مش��کل 
دیرینه و تأسف بار فلسطین اشغالی پیشنهادی کاماًل 
دموکراتی��ک و منطبق بر منش��ور ملل متحد یعنی 
برگزاری رفراندوم با حضور همه فلس��طینی های 
بومی اعم از مس��لمانان مسیحی و یهودی را اعالم 
داشته و بر این باور است که این انسانی ترین، کم 

هزینه ترین و کوتاه ترین راه حل است.
7- حرکت کاروان صلح و آزادی یک حرکت 
انسانی و عمیق برای کمک به مردم مظلوم غزه بود 
که س��ه سال اس��ت در خانه خود تحت محاصره 
و هج��وم وحش��یانه نظامی هس��تند. ضمن اعالم 
همبس��تگی با مردم غزه و محکوم کردن محاصره 
غزه و حمله غیر انس��انی به کاروان های کمکهای 
بشردوس��تانه پیش��نهاد می کند ک��ه اوالً در بیانیه 
نهای��ی ضمن محکوم س��اختن اقدام ضد بش��ری 
رژیم صهیونیس��تی در حمله ب��ه کاروان آزادی بر 
پایان یافتن محاصره غ��زه تأکید و حرکت کاروان 
کمکهای داوطلبانه از همه کشورهای عضو به سوی 

غزه مورد حمایت قرار گیرد. 
ثانیاً پیگیری تالش مش��ترک برای شکس��تن 
محاصره ظالمانه غزه به نحود مؤثری در دس��تور 

کار قرار گیرد.
ما مطمئن هس��تیم که وضع موجود به زودی 
تغیی��ر خواهد کرد و جنگ و ناامنی جای خودرا 

به صلح و ثبات خواهد داد. 
تالش در این مسیر حرکت در جهت تحقق 
آینده درخش��ان بشری اس��ت. آینده ای که همه 

انبیا بدان وعده داده اند.
دنیای سرشار از صلح و دوستی و رفاه تحت 
هدایت موعود امام مصلح کل و انس��ان کامل که 
عاش��ق انسانهاست امروز بر همه ما الزم است تا 
با تالش��ی مؤثر در برپای��ی آن حیات طیبه نقش 
آفرینی کنیم. با تشکر از حضار از خداوند بزرگ 
می خواهم که تالش همکاران در توس��عه صلح، 

برادری و امنیت کاماًل موفق باشد.

رئیس جمهور هفت پیشنهاد به اجالس سران سیکا ارائه داد
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حوادث

آنچه که امروزه با عنوان شهر الکترونیکی از آن یاد 
می شود به لحاظ برخورداری از ویژگی های ایده آل و 
منحصر به فرد، ممکن است در شرایط واقعی تا حدی 
آرمانی به نظر برسد. از این رو منطقی تر آن است که در 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات به جای سخن گفتن 
از شهر الکترونیکی، به آرمان شهر الکترونیکی بیندیشیم 
و کوشش کنیم ویژگی های آرمانی را به تدریج با تکامل 
بخشیدن به شهرهای الکترونیکی کنونی، محقق سازیم. 
مجموعه تالش هایی که در حوزه گسترش کاربردهای 
شهری فناوری اطالعات طی دو دهه اخیر صورت گرفته 
است، با وجود آن که از سرعت و پیوستگی شایسته ای 
برخودار نبوده، اما به دلیل همگرایی با مبانی جوامع دانش 
بنیان، می تواند نویدبخش ایجاد یک ایتوپیا یا آرمان شهر 
الکترونیکی در آینده ای نه چندان دور باشد. امید به آرمان 
ش��هری الکترونیکی که در آن استانداردهای شهرهای 
الکترونیکی رعایت شده باشد و شهروندان با آسودگی 
و اطمینان خاطر، بخش قابل توجهی از تعامالت روزانه 
خود را با بهره گیری از بسترهای ارتباطی الکترونیکی 
انجام دهند و به ش��کل چشمگیری در زمان، هزینه و 
ان��رژی خود صرفه جویی کنن��د، می تواند انگیزه ای 
قدرتمند برای تحرک بخش��یدن به کوشش های آینده 
باشد. بدیهی است آرمان شهر الکترونیکی نیز مانند هر 
پدیده دانش بنیان دیگری ویژگی های خاص خود را 
دارد و مهمترین ویژگی آن فرهنگ شهروندی به شیوه 
الکترونیک است. حضور در محیط سایبر و مشارکت 
در فعالیت های انفرادی و جمعی متعارف در شهرهای 
الکترونیکی، فرهنگی را به همراه دارد که ش��هروندان 
برای برخورداری از حقوق شهروندی ملزم به رعایت 
آن هستند. مباحثی مانند مراعات حریم خصوصی افراد 
در محیط س��ایبر، حقوق تألیفی و انتش��اراتی و دیگر 
مقررات و قوانینی که همگی برای حفظ حقوق فردی 
و اجتماعی افراد تنظیم شده اند، در چنین شهری معنا و 
مفهوم می یابد و اعتب��ار و روایی آن تا اندازه زیادی به 
رعایت آن توس��ط خود شهروندان بستگی دارد. آنچه 
که یک آرمان ش��هر الکترونیکی را نسبت به شهرهای 
الکترونیکی متعارف و ع��ادی که تاکنون ایجاد و 
راه اندازی شده اند متمایز می سازد، تنها ابعاد فرهنگی 
آن نیست، بلکه ابعاد کاربردی و فنی آن نیز است. هر قدر 
زیرساخت های ارتباطی یک شهر الکترونیکی از توسعه 
و کیفیت بهتری برخوردار باش��ند، امکان به کارگیری 
آنها از س��وی ش��هروندان نیز به همان می��زان افزایش 

یافت.  خواه��د 
این یعنی تکامل 
یافتگ���ی ارتباط 
اما  الکترونیکی. 
ش��هر  آرمان  در 
این  الکترونیکی 
یافتگی  تکام��ل 
در منتهای درجه 
خود ق��رار دارد. 
از آنجای��ی ک��ه 
ام��روزه اینترنت 
به عنوان مهمترین 
بستر ارتباطی در 
جه��ان معاص��ر 
اس��ت و  مطرح 
کوش���ش های 
در  گس��ترده ای 
به  سراسر جهان 
توس��عه  منظور 
تمام��ی  در  آن 
حتی  و  مناط��ق 
دوردس�ت ترین 
نقاط هر کش��ور 
ص��ورت گرفته 
اس��ت، تمرک��ز 
ب��ر این رس��انه 
بهبود  ارتباطی و 

ش��اخص های توسعه آن نظیر افزایش ضریب نفوذ و 
پهنای باند وسیع تر، دیگر نه به عنوان یک توصیه بلکه 
به عنوان ضرورتی انکارناپذیر مطرح است. بدین ترتیب 
تکامل اینترنت و روندهای توس��عه آن در آرمان شهر 
الکترونیکی مورد توجه است. یک آرمان شهر الکترونیکی 
می تواند در بر دارنده اهداف گوناگونی باشد؛ از گسترش 
کاربردهای ش��هری فناوری اطالع��ات گرفته تا ایجاد 
فرصتهای برابر برای تمامی شهروندان در برخورداری از 
مزایای شهروندی و مشارکت در یک جامعه اطالعاتی. 
امروزه هر شهروند الکترونیکی در جامعه اطالعاتی نقش 
و جایگاه منحصر به فرد خود را دارد و در صورت ایفای 
مناسب این نقش می تواند سهم قابل توجهی در توسعه 
و پیشرفت دیگر شهروندان و در نهایت جامعه و کشور 
خود داشته باشد. روشن است ایفای نقش شهروندی و 

در همان حال 
برخورداری از 
حقوق مربوط 
به آن، پیش از 
هر چیز نیازمند 
اطالع رسانی و 
آگاهی بخشی 
اس��ت که این 
امر نیز به مدد 
رس��انه های 
ت��ی  عا طال ا
پذیر  ام��کان 
 . س�����ت ا
س��ازمان ها 
نهاده���ای  و 
ک��ه  ش��هری 
پیوسته به ارائه 
خدمات شهری 
می پردازن��د، 
می توانن��د به 
گهواره  عنوان 
پیدای������ش 
آرم��ان ش��هر 
الکترونیکی به 

شمار آیند. 
از آنجایی 
ک��ه ارائ�����ه 
خدمات الکترونیکی در این سازمان ها و نهادها به امری 
عادی و متعارف مبدل شده است، دیگر تردیدی پیرامون 
ل��زوم یا ضرورت ارائه خدمات به ش��یوه الکترونیکی 
وجود ندارد و تمرکز کنونی این سازمان ها به بهبود و 

ارتقای این خدمات معطوف شده است. 
نق��ش مجام��ع علم��ی و دانش��گاهی ب��ه لحاظ 
برخ��ورداری از دانش و تخصص کافی برای همیاری 
در ای��ن عرصه درخور توجه اس��ت و ای��ن بنیادهای 
علمی می توانند کمک های مؤثری را به ارتقای کیفیت 
خدمات الکترونیکی ارائه کنند. آرمان شهر الکترونیکی 
محصول هم��کاری و هم افزایی توان س��ازمان های 
دانش بنیان گوناگون در یک جامعه است و نمی تواند 
تنها به س��اختارهای ارتباطی و اطالعاتی متکی باشد. 
گس��ترش خدمات ش��هری تنها یکی از دستاوردهای 

ایجاد آرمان شهر الکترونیکی است و دانش ضمنی که 
بر اثر مشارکت در واکنش های جاری در چنین شهری 
تولید می شود، خود از ارزش شایان توجهی برخوردار 
است. این دانش ضمنی سبب ارتقای سطح شهروندی 
می شود و هر شهروند به طور خودکار با بهره گیری از 
فنون و مهارت های ارتباطی می تواند متناسب با افزایش 
میزان فعالیت الکترونیکی خود، از مزایا و حقوق بیشتری 
نیز برخوردار شود که این امر به پدیده دیگری موسوم به 
رقابت الکترونیکی منجر خواهد شد. رقابت الکترونیکی 
در یک آرمان ش��هر الکترونیکی از یک سو زمینه بروز 
یافتن استعدادهای نهفته را فراهم می سازد و از سوی 
دیگر تکامل تدریجی شهر و شهروندان را در پی دارد. 
همین رقابت در بعدی دیگر س��بب تولید دارایی های 
الکترونیکی می ش��ود. امروزه آث��ار الکترونیکی که در 
قالب نرم افزار، کتاب های الکترونیکی و حتی مقاالت 
تولید می شوند، در صورت داشتن ویژگی های الزم به 
عنوان سرمایه های الکترونیکی یک جامعه در نظر گرفته 
می شوند. توجه به این عامل کلیدی در ارتقای جایگاه 
شهروندان الکترونیکی می تواند زمینه ساز آفرینش آثار 
فاخر و منحصر به فرد باشد و در نهایت جامعه و شهری 
را ب��ه وجود آورد که پی��ش از هر چیز به لحاظ میزان 
دارایی و ثروت الکترونیکی تولید شده در آن، برای دیگر 

جوامع و شهرهای الکترونیکی حائز اهمیت باشد. 
ایجاد یک آرمان شهر الکترونیکی نیازمند طی شدن 
یک فرایند تکاملی اس��ت و بدیهی است که هر فرایند 
تکاملی می تواند وقت گیر باشد، از این رو بردباری و 
ش��کیبایی برای رسیدن به هدف نهایی یکی از شروط 
گریز ناپذیر خواهد بود. پرسش اصلی در این میان این 
است که با بهره گیری از چه عوامل یا عناصری می توان 
مدت زم��ان الزم را تا حد امکان کوتاه تر کرد و ایجاد 

آرمان شهر الکترونیکی را تسریع کرد. 
اگر چه این پرس��ش ذهن برخی از اندیش��مندان 
فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را به خود 
مشغول کرده است، اما می توان پذیرفت که گسترش 
کاربردی فناوری اطالعات به عنوان پایه ای ترین عامل 
در نیل به هدف یاد ش��ده همچنان به قوت خود باقی 
است. آرمان شهر الکترونیکی در نهایت تقویت کننده 
مجموعه ای از کارکردهای ارتباطی خواهد بود و بر این 
اس��اس بهتر است تمرکز بر کاربردها به عنوان یکی از 
محورهای اصلی در اندیشه پیرامون این موضوع در نظر 

گرفته شود.

شهـــر الکترونیکـــی
 علی وشمه

ظاهراً مخابرات به ضرب المثل های ایرانی س��خت پایدار است چرا که بسیار پیش می آید زمانی 
که می خواهی از طریق تلفن همراه با کسی تماس بگیری، بار اول بوق اشغال را می شنویم، بار  دوم 
با عبارت »مش��ترک مورد نظر شما در دسترس نیست« روبه رو می شویم و بار سوم پس از چند بوق، 
ارتباط برقرار می ش��ود. در اینجا اس��ت که این ضرب المثل قدیمی تداعی می شود: »تا سه نشه بازی 

نشه!« 
ام��ا چه خوب بود که مخابرات در هنگام محاس��به نرخ مکالمات مش��ترکان ب��ه بعضی از ضرب 

المثل های ایرانی توجه نشان می داد. 
مثاًل اگر تنها یک بار در صدور قبض تلفن همراه ضرب المثل »ش��تر دیدی ندیدی« را مبنای کار 

قرار می داد چقدر موجبات خوشحالی مشترکان را فراهم می آورد!

قاتلی که به حکم شعبه 106 دادگاه جزایی اصفهان و تأیید شعبه 23 دیوان عالی کشور به قصاص 
نفس محکوم شده بود، با عفو اولیای دم از دار مجازات نجات یافت. 

رئیس روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان به خبرنگار ایرنا گفت: »فرود- ق« در سال 82، 
»هوشنگ – الف« را در یک مناقشه با ضربات چاقو به قتل رسانده بود. 

علی شایگان افزود: قاتل پس از ارتکاب جرم، ابتدا به بندرعباس و سپس به شیراز متواری شده بود 
اما با پی بردن به بیهودگی فرار، خود را تسلیم قانون کرد و به گناه و جرمش اعتراف کرد. 

وی با اشاره به محکومیت قاتل در مرجع قضایی گفت: با این حال، وساطت ریش سفیدان خانواده 
قات��ل و مقتول مؤثر واقع ش��د و روح گذش��ت، برتری خ��ود را بر انتقام نش��ان داد و فرد قاتل از دار 

مجازات رهایی یافت.

پلیس آگاهی کرمانشاه با تالش شبانه روزی موفق شد پس از گذشت 16 سال سه متهم به قتل را 
در شهر قزوین دستگیر کند. 

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی پلیس، س��رهنگ امیدی رئیس پلیس آگاهی اس��تان کرمانش��اه در 
خصوص این پرونده قتل که 16 س��ال قبل روی داد بیان داش��ت: در پی نزاع دسته جمعی مسلحانه در 
زمستان سال 1373 در روستای باالگبر از توابع بخش درود فرامان کرمانشاه که بین دو طایفه به وقوع 

پیوست، منجر به قتل دو تن و مصدومیت یک نفر با سالح جنگی شد. 
رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه اضافه کرد: به دنبال آن، در تابستان سال 1374 فرد دیگری به 

نام »عزیز- ب« عموی یکی از مقتوالن با اسلحه جنگی به قتل رسید. 
س��رهنگ امیدی تصریح کرد: پس از وقوع قتل زمس��تان 73 و به دنبال آن در سال 74 اکیپ های 
ویژه ای تش��کیل و تحقیقات وس��یعی را در منطقه جهت شناسایی عامل یا عامالن موضوع در دستور 

کار قرار دادند و دستگیری سه نفر مظنون در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
وی گفت: تالش مأموران برای دستگیری متهمان متواری بی نتیجه ماند. 

بدین ترتیب، از طریق دادگستری کرمانشاه دو نفر از آنها غیابًا محکوم به قصاص نفس و متهم سوم 
نیز به اتهام ایراد جرح عمدی با سالح به حبس و پرداخت نصف دیه کامل محکوم شد. 

این مقام انتظامی یادآور شد: با توجه به حساسیت پرونده و صدور احکام غیابی توسط دادگستری، 
با تالش شبانه روزی و اقدامات اطالعاتی، مخفیگاه متهمان که با مشخصات جعلی در شهرستان قزوین 

به سر می بردند شناسایی شد. 
رئیس پلیس آگاهی اس��تان کرمانش��اه در پایان تصریح کرد: طی عملیاتی هر س��ه متهم دستگیر و 

تحویل مراجع قضایی شدند.

زنی که پس از ارتباط با مرد همس��ایه و نامرادی هایش تنها راه انتقام خود را به قتل رس��اندن پسر 
دو سال و نیمه اش عنوان کرد، با تالش پلیس آگاهی یزد دستگیر شد. 

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی پلیس، س��رهنگ زینلی رئیس پلیس آگاهی استان یزد در توضیح 
جزییات این خبر گفت: خردادماه س��ال 87 با کشف جسد پسربچه دو و نیم ساله ای در اطراف شهر، 
مأموران مبارزه با جرائم جنایی آگاهی به همراه بازپرس ویژه قتل و پزش��کی قانونی در محل کش��ف 

جسد حاضر شدند. 
در بررس��ی انجام ش��ده هیچگونه آثاری از ضرب و شتم بر روی جسد مشاهده نشد و با توجه به 
خیس بودن البس��ه طفل احتمال می رفت که طفل در محل دیگری در آب غرق ش��ده و به این محل 

منتقل شده است. 
سرهنگ زینلی ادامه داد: در بررسی های اولیه مشخص شد پدر طفل بنگاه دار است و با اشخاص 
مختلفی اختالف دارد. تا اینکه پلیس متوجه ش��د پدر این کودک خردس��ال با زن همسایه به نام فاطمه 

ارتباط دارد. 
با تحقیق از زن همسایه، نامبرده اظهار داشت: 15 سال است ما با هم در ارتباط هستیم. 7 سال است 
که مرا مرتب کتک می زند و یک مرتبه جلوی دختر و مادرم نیز مرا به باد کتک گرفت، آنها که شاهد 

کتک کاری ما بودند برای دفاع از من اعتراض کردند ولی او آنها را نیز کتک زد. 
فاطمه ادامه داد: رفتارهای این مرد آزارم می داد. هر روز کینه ام بیشتر و بیشتر می شد تا اینکه با 
دیدن کودک خردس��الش در کوچه که در حال بازی کردن بود خون جلوی چش��مانم را گرفت و فقط 
و فقط به فکر انتقام افتادم، حتی نگاه های معصومانه طفل دوس��اله نیز مرا از تصمیم شیطانیم منصرف 
نکرد. در فکر این بودم که چگونه کودکش را به داخل منزلم بیاورم تا کسی متوجه نشود، در نتیجه با 

دادن شکالتی او را به داخل خانه کشیدم. 
کودک که با دیدن شکالت به دنبالم می دوید و خواهان شکالت دیگری شد. او را به داخل حمام 

کشیدم و در داخل وان خفه اش کردم. 
فاطمه ادامه داد: با پسرم به بهانه اینکه می خواهم آشغالهای داخل منزل را بیرون ببرم جسد کودک 

را داخل گونی گذاشتم و با موتورسیکلت پسرم او را به خرابه ای بردیم و در آنجا رها کردیم. 
رئیس پلیس آگاهی اس��تان یزد خاطرنش��ان کرد: در این راستا متهم به همراه پسرش دستگیر و به 

مرجع قضائی معرفی شدند.
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251حل جدول شماره

مالکیت فکری، مالکیت و سلطه قانونی است که 
به موجب آن صاحب اثر می تواند از منافع و ش��کل 
خاصی از فعالیت یا اندیش��ه ابراز ش��ده خود به طور 
انحصاری استفاده کند. مالکیت فکری، همان طور که 
از اس��م آن برمی آید، زائیده فکر بش��ر است و داللت 
دارد بر خالقیت های فکری از قبیل آثار ادبی و هنری، 
اختراعات، طرح های صنعتی، عالئم و نام های استفاده 
شده در تجارت و بازرگانی و غیره. مالکیت فکری را 
می توان زائیده تمدن جدید بش��ریت دانست. حقوق 
مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از 
حقوق ناشی از آفرینش ها و خالقیت های فکری در 
زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری که از راه دانش، 
هنر یا ابتکار آفریننده پدید می آید. هدف از حمایت این 
حقوق، تشویق، ترغیب و گرایش به ایجاد آفرینش های 
فکری و آزادس��ازی دسترسی به آنها با هدف توسعه 
اقتص��ادی، اجتماعی، فرهنگی و بهبود زندگی بش��ر 

است.
شکل های اصلی مالکیت معنوی 

اش��کال مهمی از حق مالکیت معنوی که به ثبت 
رسیده است، عبارتند از: حقوق مؤلف، عالئم تجاری 
و اس��رار تجاری. به دلیل اینکه مالکیت های معنوی 
دارای بسیاری از خصوصیت های دارایی های واقعی 
)فیزیکی( و شخصی هس��تند، حقوق مربوط به آنها 
اج��ازه می دهد که مالکیت های معنوی به عنوان یک 
دارایی تلقی ش��ود که می تواند خرید و فروش شود، 
گواهینام��ه یا مج��وز دریافت کند و ی��ا حتی بدون 
هی��چ هزینه ای پخش ش��ود. قوانین مالکیت فکری، 
مالکان، مبتکران و خالقان اثر را قادر می س��ازد که از 
دارایی هایشان در برابر استفاده غیرمجاز محافظت کنند.

حق مؤلف 

ح��ق انحص��اری واژه ای قانونی ب��رای حقوق 
اقتصادی داده شده به خالقان آثار ادبی و کارهای هنری 
شامل حق تولید کار، نس��خه برداری، اجرا و نمایش 
آنها در مأل عام اس��ت. در حقیقت حق مؤلف اصوالً 
از موس��یقی فیلم ها، رمان ها، اش��عار، آثار معماری و 
س��ایر کارهای عرضه ش��ده که ارزش فرهنگی دارند 
حمایت می کند. همانطوری که هنرمندان و مخترعان 
روش های جدیدی برای بیان نظراتشان به کار می برند، 
این مقوله گسترش پیدا کرده و شامل آنها هم می شود. 
در حال حاضر برنامه های کامپیوتری و ضبط صدا هم 
تحت حفاظت قرار گرفته اند. منشاء خلق اثر )که مورد 
حمایت حق مؤلف است( تفکر و جریان سیال ذهن 
و روح است و این جریان در بستر تاریخ اندیشه های 
بشری به صورت تولید و باز تولید آثار فکری و هنری 
نمود یافته و در این مسیر اندیشمندان و هنرمندان هر 
یک به سهم خود از آثار پیشین خود بهره گرفته و چیزی 
ب��ر آن افزوده و اثری جدید به وجود آورده اند. از این 
رو خلق اثر با اس��تفاده از آثار دیگران عجین و همراه 
بوده و هست. مهمتر آنکه اساساً اثر برای استفاده دیگران 
پدید می آید )خواندن، دیدن، شنیدن و به دیگران باز 
گفتن( و اگر عنصر اس��تفاده را از فرایند تاریخی خلق 
اثر حذف کنیم، شاید آثار پدید آمده چنین نمی بود که 
هست. در علم حقوق جهت مقابله با بروز بی عدالتی 
و بی انصافی نظریه استفاده منصفانه مطرح شده است. 
استفاده منصفانه حق استفاده منطقی از اثر بدون اجازه 
از پدید آورنده آن اس��ت. براس��اس کنوانس��یون برن 

کش��ورهای عضو می توانند برای اهداف آموزش این 
استثنا را قبول کنند. بنابراین براساس تشخیص مصالح 
اکثریت مردم در نس��خه برداری یا بازتولید مواد برای 
اهداف معینی مثل مطالعه و پژوهش، نقد و بررس��ی، 
گزارش خبرها، صورت جلسه دادگاه ها و فراهم آوری 
آگهی های قانونی استثناء استفاده منصفانه برای تجاوز به 
حقوق مؤلف قابل پذیرش است و این باید در محیط 
اینترنت نیز قابل اجرا باشد که توسط سازمان جهانی 
مالکیت فکری تصدیق شده است. همچنین حق مؤلف 
از سایر فرم های مالکیت فکری ماندگارتر بوده است. 
بر اساس توافق نامه بین المللی سال 1886 کنوانسیون 
برن که کشورهای امضاء کننده، فعالیت های حق مؤلف 
یکدیگر را تشخیص می دهند، طول مدت اجرای قانون 
حق مؤلف یک اثر برای تمام طول حیات نویسنده آن به 

عالوه 50 سال اجباری شده است. 
بنابر کنوانس��یون برن کارهای ادبی، هنری و سایر 
کارهای صالحیت دار بالفاصله بعد از به وجود آمدن 
توسط حق مؤلف حمایت می شوند. هیچ ثبت رسمی 
برای حمایت از آنها در کشورهای عضو پیمان مورد نیاز 
نیست. به هر جهت پیمان برن اجازه مشروط شدن حق 
مؤل��ف را، به کارهایی که در فرم ثابتی به وجود آمده، 
می دهد. بیشتر کشورها نیز مراکز ملی حق مؤلف دارند 
که سیستم حق مؤلف آنها را اجرا می کند. برای مثال در 
ایاالت متحده قانون اساس��ی به اعضای مجلس سنا و 
نمایندگان قدرت وضع قوانین تاًسیس یک سیستم حق 
مؤلف را می دهد و این سیستم توسط دفتر حق مؤلف 

کتابخانه کنگره، مدیریت می شود.
ثبت اختراعات 

مردم ممکن است بگویند که ثبت اختراعات یک 
قرارداد بین جامعه به عنوان یک کل و افراد مخترع )جزء( 
است. براساس شرایط این قرارداد اجتماعی، به مخترعان 
یک حق انحصاری برای جلوگیری از ساخت، استفاده 
و فروش اختراع ثبت ش��ده ش��ان در یک دوره زمانی 
ثابت داده می شود ) در اغلب کشورها این زمان بیش از 
20 سال است ( که در ازای آن آشکار ساختن جزییات 
اختراع توسط مخترعان برای عموم الزم است. بسیاری 
از محصوالت بدون حمایت ثبت انحصاری اختراعات 
هرگز به وجود نمی آمد، مخصوصاً محصوالتی که نیاز 
به سرمایه گذاری های کالن دارند و درصورت فروش 

می تواند به آسانی توسط رقبا همانند سازی شود.
اسرار تجاری 

هر نوع اطالعاتی که در یک عملیات تجاری مورد 
استفاده قرار می گیرد و آنقدر ارزشمند است که بتواند یک 
امتیاز واقعی و بالقوه اقتصادی ایجاد کند، یک سر تجاری 
محسوب می شود. مثال هایی از اسرار تجاری می تواند 
ش��امل فرمول یک محصول مانند فرم��ول کوکاکوال، 
مجموعه اطالعاتی که برای یک تجارت مزیت رقابتی 
فراهم می کند، مانند بانک اطالعاتی مشتریان و همچنین 
استراتژی های تبلیغاتی و فرآیندهای توزیع و پخش باشد. 
در هر حال توجه به حقوق معنوی و مادی یک آفرینش 
ادبی و هنری موضوعی است که از مدت ها پیش مورد 
توجه قرار گرفته و س��ابقه قانونگذاری در این زمینه به 
س��ال 1886 بر می گردد. با این حال مباحث مربوط به 
این حوزه در حال حاضر جزء داغ ترین مباحثی است 
که حقوقدانان و انجمن های نویسندگان با آن دست و 

پنجه نرم می کنند.

آیا تا به حال اموال خود را نزد شخصی به امانت 
گذاشته اید؟ و از کرده خود پشیمانید یا اگر الزم باشد 

دوباره این کار را انجام می دهید؟ 
اگر جنسی را به شخص مورد اطمینانی بدهید تا 
آن را بفروشد و پولش را به شما برگرداند و شخص 
پ��س از ف��روش جنس، در قیم��ت آن تصرف کند، 
آیا جرمی محقق می ش��ود؟ یا اینکه شرکتی بخشی 
از درآمد خود را صرف تبلیغات به نفع ش��رکت در 
خارج از کش��ور اختصاص دهد و متصدیان شرکت 
مبال��غ مذکور را به نفع خ��ود تصاحب کنند یا اینکه 
رؤسای شرکت مبالغی از صندوق به عنوان مساعده 
و قرض دریافت کرده و به هیچ وجه قصد اس��ترداد 
آن را نداشته باشند، یا اینکه متصدیان شرکت قروض 
ش��خصی خود را از حساب شرکت بپردازند، به نظر 
شما کدامیک از موارد مصداق جرم خیانت در امانت 
است؟ در همه موارد جرم خیانت در امانت صورت 
گرفته است. خیانت در امانت مانند جرائمی چون قتل، 
سرقت و کالهبرداری از گذشته های دور وجود داشته 
و احادیث و دس��تورات زیادی از بزرگان دین درباره 
امانتداری نقل شده اس��ت. خداوند در آیه 37  سوره 
انفال مردم را به رساندن امانت ها به صاحبان آنها امر 
فرموده است. درخصوص جرم خیانت در امانت ماده 
674 قانون مجازات اسالمی مقرر داشته است: هرگاه 
اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و 
چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره، امانت، رهن 
یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی 
داده ش��ده و بنا بر این بوده اس��ت که اشیای مذکور 
مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که 
آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکان یا متصرفیان 
آنها استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کند، به حبس از 

6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم 

ــتعمال  کردن: مصرف کردن یا استفاده کردن  اس

از مال مورد امانت جرم اس��ت. برای مثال ش��خصی 
خودروی خود را به دوس��تش امان��ت می دهد تا در 
پارکینگ منزلش از آن نگهداری کند، ولی دوست وی 

از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می کند. 
تصاحب:  ش��خص به جای انج��ام وظیفه اش 
رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن 
خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان 

کنند او مالک مال است.
اتالف: تلف یا نابود کردن مال مورد امانت یکی 
دیگر از گونه های خیانت در امانت است. از بین بردن 
مال مورد امانت به شکل های گوناگون متصور است.

حقوق جزا در یک تقسیم بندی کلی به دو رشته 
جزای عمومی و اختصاصی تقسیم می شود. حقوق 
جزای اختصاصی نیز معموالً در 3 بخش مورد بررسی 

قرار می گیرد:
الف( جرائم علیه اشخاص 

ب( جرائم علیه اموال و مالکیت 
ج( جرائم علیه آسایش و امنیت عمومی 

جرائم علیه اموال و مالکیت )مورد ب(  نیز خود 
شامل چهار نوع جرم می شود که عبارتند از: سرقت، 
صدور چک غیرقابل پرداخت، کالهبرداری و خیانت 
در امان��ت. در جرم خیانت در امان��ت وجود رابطه 
حقوقی امانی اهمیت ویژه ای دارد که موارد آن به قرار 

زیر است:
1- موضوع جرم باید عینی مال یا وسیله تحصیل 

مال باشد.
2- مال سپرده شده باید متعلق به غیر باشد. برای 
تحقق جرم خیانت در امانت، مال امانی باید از سوی 

مالک یا متصرف قانونی به امینی سپرده شود  به عبارت 
دیگر رابطه حقوقی امانی می��ان امانت گذار و خائن 

برقرار شده باشد.
3- مال باید به طریق قانونی، مشروط بر استرداد یا 

به مصرف معینی رسانیدن، سپرده شده باشد.
4- وج��ود رابط��ه علیت میان فع��ل مرتکب و 

ضرر.
5( حصول نتیجه مجرمانه: ضرر مالک یا متصرف 

قانونی 
شرايط سپردن مال امانی 

برای تحقق جرم خیانت در امانت، مال امانی باید 
از سوی مالک یا متصرف قانونی به امینی سپرده شود، 
به عبارت دیگر رابطه حقوقی امانی میان امانت گذار 
و خائن برقرار ش��ده باشد، یعنی اگر خائن برخالف 
رضایت مال��ک، مال را تصاحب کرده باش��د، جرم 
تحقق یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه خیانت 
در امانت. همچنین سپردن مال باید از راه های قانونی 
صورت گرفته باش��د؛ پس اگر سارق مال مسروقه را 
نزد دیگری به امانت گذارد و امینی به جای بازگرداندن 
مال آن را به ضرر س��ارق به صاح��ب اصلی کاال یا 
دولت بدهد یا از آن به نفع خود استفاده کند، مرتکب 

جرم خیانت در امانت نشده است.
مسأله ای که در اینجا ممکن است مطرح شود آن 
است که اگر دو نفر به طور شراکتی مالک مال مشاعی 
باشند و یکی از  آنها مال به امانت داده شده را،  به نفع 
خود تصاحب کند قابل تعقیب است؟ پاسخ این است 
که فرض کنید برخی یک قطعه زمینی را به طور مشاع 
شریک هستند و تمام شرکاء مال را به امانت به یک نفر 

از میان خودش��ان می سپارند، ولی او آن مال را به نفع 
خود تصاحب کرده و می فروش��د یا به اجاره واگذار 

می کند، در این بحث 2 نظر وجود دارد:
1- برخی علمای حقوق اعتقاد دارند که در اینجا 
جرمی محقق نمی ش��ود، زیرا هر جزء از مال مش��اع 

متعلق به تمامی شرکاء از جمله همین شریک است.
2- برخی هم اعتقاد دارند که این شخص مالک 
تمام مال نبوده و اقدامات او فقط به اندازه س��همش 
صحیح اس��ت و اقدام او نس��بت ب��ه دیگران عملی 

مجرمانه محسوب می شود.
ــرقت و  ــت در امانت با س ــز خیان ــه تماي وج

کالهبرداری 
وج��ه تمای��ز خیان��ت در امان��ت با س��رقت و 
کالهبرداری این است که در دزدی مرتکب مال غیر را 
به طور مخفی می رباید در کالهبرداری متهم با توسل 
به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می آورد. در 
صورت��ی که در جرم خیانت در امان��ت زیان دیده از 
جرم با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم 

می گذارد.
نقش قانون مدنی در جرم خیانت در امانت 

م��واد 607، 608، 609 و 610 تح��ت عن��وان 
ودیعه و رابطه بین مودع و مس��تودع به این موضوع 

پرداخته اند.
م��اده 607 قان��ون مدن��ی می گوی��د: ودیعه 
عقدی اس��ت که به موجب آن یک نفر مال خود 
را به دیگری می س��پارد ب��رای آنکه آن را به طور 
مجانی ن��گاه دارد. ودیعه گذار،  مودع و ودیعه گیر 
را مس��تودع یا امین گویند. در ودیعه طرفین باید 
اهلیت )عاقل و بالغ(  برای معامله داش��ته باشند و 
اگر کسی مالی را از شخص دیگر که برای معامله 
اهلیت ندارد، به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را 
به ولی او رد کند و اگر در دست او ناقص یا تلف 

شود ضامن است.  

مالکيت معنوی و صنعت بشر

به چشمان خود  اعتماد نکنید
بررسی جرم خيانت در امانت
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 گرد و خاک المپهای روشنائی را به طور مرتب 
و منظم تمیز کنید.

با توجه به نزول رحمت الهی و وجود پوشش گیاهی مناسب در عرصه های 
اينکه علوفه های  جنگل و مرتعی استان چهارمحال و بختیاری و نظر به 
مرتعی يکساله در حال خشك شدن می باشند، جرقه ای می تواند جنگل 
ها و مراتع را به کام آتش بکشاند و در صورتی که آتش سوزی همراه با 
باد صورت گیرد سريعًا گسترش يافته و خطرات تلخ و خسارات  وزش 
جبران ناپذيری را به بار خواهد آورد، لذا به اطالع عموم مردم شريف، بويژه 
مالکین، زارعین، عشاير، چوپانان، شکارچیان، گردشگران و بهره برداران 
برافروخته  باعث  که  اعمالی  گونه  هر  از  که  رساند  می  طبیعی  منابع  از 
شدن آتش در جنگل ها و مراتع می گردد اکیداً خودداری فرمايند. در 
ضمن آتش زدن نباتات )جاکلور( در مزارع و باغات بدون اجازه و نظارت 
مأمورين )منابع طبیعی( طبق ماده 45 قانون حفاظت سازمان جنگل ها و 
مراتع کشور ممنوع است و در صورتی که در نتیجه بی مباالتی حريق ايجاد 
شود مرتکب به حبس از دو ماه تا يك سال محکوم خواهد شد. همچنین 
به رانندگان، مسافران و گردشگران و عابران توصیه می گردد که قبل 
از پرتاب نمودن ته سیگار وکبريت افروخته خود به اطراف جاده ها آن 
را کاماًل خاموش نمايند، بديهی است هر گونه انتقال اخبار و پیشگیری از 
حريق با تلفن رايگان 09696 امداد منابع طبیعی و آبخیزداری را می توان 

به ستاد خبری يگان حفاظت استان گزارش نمود.

 سبزعلی كاويانی- سرپرست اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری 
استان چهارمحال و بختياری

اطالعیه پیشگیری از حریق در عرصه های 
جنگلی و مرتعی استان چهارمحال و بختیاری

شهرستان ها
اصفهان شهرکرد

شهرکرد

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

اصفهان، ظرفیت استقرار برخي 
از سازمان هاي پایتخت را دارد

معاون سیاس��ی و امنیتی اس��تانداری اصفهان 
گفت: استان اصفهان آمادگی الزم را برای استقرار 
برخی از س��ازمان های پایتخت دارد و گزینه ای 
مناس��ب برای انتقال برخی دستگاه های اجرایی 

است. 
محمد مهدی اس��ماعیلی در گفتگ��و با ایرنا 
اف��زود: آمادگ��ی اس��تان ب��رای اس��تقرار برخی 
دستگاهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به دولت 

اعالم شده است. 
وی با اش��اره به ظرفیتهای مختلف اجتماعی، 
فرهنگ��ی و اقتصادی اس��تان گفت: ب��ا توجه به 
اینکه اس��تان اصفهان جانشین استان تهران است 

مسئوالن باید با تدابیر بیشتری 
مشکالت ترافیکی این شهر را 
حل کنند و طرح مسکن مهر 
را توس��عه دهند. وی یادآور 
ش��د: باف��ت ش��هر اصفهان 
ظرفیت جدیدی ندارد و باید 
به  معکوس  مهاج��رت  برای 
این استان از مناطق حاشیه ای 
و پیرامون اس��تفاده ش��ود و 
تالش می ش��ود تا در جهت 
اهداف نظام این مسئولیت به 

خوبی انجام شود.   

دبیر انجمن کارفرمایان صنایع نس��اجی استان 
اصفهان گفت: در صورتی که واردات بیش از اندازه 
در صنعت نساجی ادامه یابد، این صنعت به نابودی 
کشیده می شود. مظفر چلمغانی در گفتگو با فارس 
در اصفهان با اشاره به اینکه در جلسه ای که با حضور 
استاندار اصفهان برگزار شد، خواستار اندیشیده شدن 
تمهیداتی برای برون رفت صنعت نس��اجی اس��تان 
اصفهان از مش��کالت ش��ده ایم، اظهار داش��ت: در 
صورتی که تمهیدات��ی برای تأمین انرژی مورد نیاز 
صنعت نس��اجی در نظر گرفته نش��ود، با مشکل و 

بحرانی مضاعف در این صنعت مواجه می شویم.
وی با بیان اینکه انرژی و تأمین آن، شاهرگ اصلی 
صنایع به حساب می آید بیان داشت: در صورتی که 
قیمت ان��رژی افزایش یابد و نقش تأثیرگذار انرژی 
در صنای��ع و به ویژه صنعت نس��اجی مورد توجه 
قرار نگیرد، موجبات نابودی صنعت نساجی فراهم 
می شود. دبیر انجمن کارفرمایان صنایع نساجی استان 

اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر واردات بیش از 
اندازه، تنها دلیل بروز وضعیت نابه هنجار در صنعت 
نساجی کشور به شمار می رود. وی با اشاره به اینکه 
از اواخر سال گذشته تا پایان فروردین ماه سال جاری 
از واردات بیش از اندازه محصوالت صنعت نساجی 
به کشور تا حدی جلوگیری شد، افزود: بسیاری از 
مشکالت صنعت نساجی با این حمایت مسئوالن 
و جلوگیری از واردات بی رویه رفع شد. چلمغانی 
ادامه داد: البته باید در نظر داشت که هیچ مشکلی به 
غیر از واردات بیش از اندازه، صنعت نساجی کشور 
را تهدید نمی کن��د و در صورتی که از این واردات 
جلوگیری به عمل آید، مشکالت رفع می شود و این 
صنعت جانی دوب��اره می گیرد. وی با بیان اینکه در 
حال حاضر صنعت نساجی هیچ جایگاهی در میان 
دیگر صنایع کشور ندارد، گفت: عدم وجود حمایت 
مسئوالن و همچنین س��وء مدیریت در سطح کالن 
صنعت نساجی، از مهم ترین دالیل بروز مشکالت 

است. دبیر انجمن کارفرمایان صنایع نساجی استان 
اصفهان با اش��اره به اینکه در صورت جلوگیری از 
واردات بی رویه و فراهم آوردن بازاری برای فروش 
محصوالت از سوی دولت، گام های مثبتی در زمینه 
حمایت از فعاالن بخش نس��اجی برداشته می شود، 
اظهار داشت: ارائه امکانات به سرمایه گذاران و فعاالن 
صنعت نس��اجی سبب رونق و رش��د این صنعت 
می ش��ود. وی تأکید کرد: ب��رای ایجاد یک فرصت 
شغلی در صنعت فوالد، به 200 تا 250 میلیون تومان 
س��رمایه گذاری نیاز است در صورتی که ایجاد یک 
فرصت شغلی در صنعت نساجی، تنها به 20 میلیون 

تومان سرمایه گذاری نیاز دارد. 
چلمغان��ی تصریح کرد: در حالی که اس��تاندار 
اصفهان قول اجرایی کردن 80 هزار فرصت شغلی 
در اس��تان اصفهان را داده است، به راحتی می توان 
نیمی از این فرصت های شغلی را در صنعت نساجی 

ایجاد کرد.

ادامه از صفحه اول 
مقرر ش��د نیروی انتظامی گشت های مستمر 
در مناطق مزبور داش��ته و نس��بت به جمع آوری 
معت��ادان و افراد خاط��ی اقدام کنن��د. زمانیان از 
تش��کیل کمیته های تخصصی شورای هماهنگی 
مب��ارزه با مواد مخدر شهرس��تان خب��ر داد وی 
در ادام��ه اف��زود: کمیت��ه درم��ان، بازپ��روری و 
حرفه آم��وزی ب��ا مس��ئولیت مرک��ز بهداش��ت 
شهرس��تان ش��هرکرد با عضویت مرکز بهداشت، 
اداره کل زندان ها، بهزیس��تی و س��ازمان آموزش 

فنی و حرفه ای و کمیته فرهنگی و پیش��گیری با 
مسئولیت اداره بهزیستی شهرستان و با عضویت 
آم��وزش و پرورش مناط��ق و نواحی، فرهنگ و 
ارشاد، مرکز بهداشت، نیروی انتظامی، سپاه ناحیه، 
صدا و س��یما، اداره کل زندان ها، تربیت بدنی و 
س��ازمان تبلیغات تشکیل خواهد ش��د. فرماندار 
شهرس��تان شهرکرد با اشاره به اینکه افزایش آمار 
اعتیاد در کش��ور و پایین آمدن سن اعتیاد به ویژه 
در نوجوانان و جوان��ان و عوارض و عواقب آن 
افزود: این مس��أله منجر به از هم پاش��یدن بنیان 

خانواده ها و جامعه می شود که ضرورت توجه به 
نقش ارگان ها و مراکز درگیر با نسل جوان جامعه 
را بی��ش از پیش نمایان می س��ازد. زمانیان با بیان 
اینکه بررسی  محققان و جامعه شناسان نشان داده 
اس��ت که کاهش میزان دسترس��ی به مواد مخدر 
می تواند سبب کاهش سوء مصرف این مواد شود، 
افزود: با اتخاذ راهبردهای کاهش تقاضا می توان 
محیط خطر را تبدیل به محیط های حمایتی کرد 
که دو نهاد خانه و مدسه از ارکان اساسی کاهش 

تقاضا برای مصرف مواد مخدر هستند.

محققان پژوهشکده بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی 
اصفهان موفق به تولید بیواتانول سوختی از ترکیبات 
لیگنوسلولزی شدند که می تواند جایگزین ترکیبات 
نفتی ش��ود. به گزارش ف��ارس، در این روش اتانول 
مورد نیاز از ترکیبات لیگنوسلولزی مانند کاه برنج و 
باگاس نیشکر تولید می شود. مدیر گروه بیوتکنولوژی 
صنعتی پژوهش��کده بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی 
اصفهان با بیان اینکه بیواتانول به عنوان مهم ترین منبع 
س��وختی تجدیدپذیر، در سال های اخیر مورد توجه 
قرار گرفته است، بیان داشت: در شرایطی که آلودگی 
هوا، افزایش دم��ای کره زمین و آینده بازار ترکیبات 
نفتی موضوع مورد توجه کش��ورهای پیشرفته قرار 
گرفته، کشورهای پیشرفته صنعتی به تولید بیواتانول 
روی آورده اند. وی افزود: به علت تجدیدپذیر بودن، 

غیرخوراکی بودن، قیمت بسیار پایین و در دسترس 
بودن در حجم بسیار باال، مواد لیگنوسلولزی به عنوان 
ماده اولیه مناس��بی برای تولید اتانول در دنیا در نظر 
گرفته ش��ده است. کیخسرو کریمی با اشاره به منابع 
دستیابی به بیواتانول تصریح کرد: کاه برنج منبع بسیار 
گسترده ای برای تولید اتانول است که مصرف خاصی 
نداش��ته و بیشتر در مزارع س��وزانده شده و موجب 
آلودگ��ی هوا می ش��ود که برخ��الف پیچیدگی های 
فرآیندی، توجه خاصی در دنیا به ویژه کش��ورهای 
پیش��رفته به این فرآینده��ا و ارائه راه حل هایی برای 
غلبه بر مشکالت آنها شده است. استادیار دانشکده 
مهندسی شیمی خاطرنشان کرد: میزان سرمایه گذاری 
اولیه برای راه اندازی واحد بیواتانول باالتر از واحدهای 
اتانول معمولی اس��ت، اما به دلیل اینکه سوخت سبز 

محس��وب می شود، ارزان و فراوان است و می تواند 
بهتری��ن جایگزین برای س��وخت های خ��ودرو بر 
پایه ه��ای نفتی باش��د. وی اظهار داش��ت: موضوع 
تولی��د اتانول از ترکیبات لیگنوس��لولزی از مباحث 
روز بیوتکنولوژی صنعت��ی دنیا بوده و تحقیقات در 
آن از مباحث داغ علمی در این زمینه اس��ت. کریمی 
با اش��اره به اینکه تحقیقات روی این پروژه از س��ال 
1380 در دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی 
اصفهان آغاز شده است و تاکنون دستاوردهای علمی 
و صنعتی زیادی در پی داشته تصریح کرد: انتشار 15 
مقاله معتبر در مجالت معتبر ISI و بیش از 30 مقاله 
در کنفرانس های بین المللی و نوآوری هایی در زمینه 
بهبود تولید صنعتی، بخشی از نتایج تحقیقات ارزنده 

محققان دانشگاه صنعتی اصفهان بوده است.

در حالی که در س��طح ش��هر اصفه��ان 13 هزار 
فضای پارک برای خودروهای این کالن شهر از سوی 
ش��هرداری فراهم ش��ده، اما فقط 10 درصد این نیاز 
مرتفع ش��ده است. به گزارش موج، مدیر مطالعات و 
برنامه ریزی حوزه حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری 
اصفه��ان با بیان این مطلب اع��الم کرد: بحث فضا و 
تعداد پارکینگ در س��طح شهر اصفهان بحث مهمی 
است که ش��هرداری در نظر دارد با مدیریت تقاضای 

سفر این معضل را مرتفع کند. مهندس قدرت افتخاری 
با بیان اینکه در سطح ش��هر اصفهان 13 هزار فضای 
پارک در قالب پارکینگ های عمومی وجود دارد، اذعان 
داش��ت: این تعداد فضای پارک فقط 10 درصد پارک 
خودروهای این کالن ش��هر را پاس��خگو است. وی 
بر حذف پارک در حاش��یه خیابان ها تأکید و تصریح 
کرد: این طرحی اس��ت که بخشی از معضالت پیش 
روی ترافیک مدیریت شهری را حل و فصل می کند. 

بنابراین  باید با مدیریت سفر و کاهش سفرها از طریق 
خودروهای شخصی، این طرح را محقق کرد. افتخاری 
بر جلب مشارکت های شهروندی در توسعه و گسترش 
پارکینگ ها و توقفگاه های عمومی تأکید و اضافه کرد: 
طی سه سال گذش��ته تاکنون، ظرفیت پارکینگ های 
عمومی افزایش یافته و مدیریت ش��هری در نظر دارد 
با جلب سرمایه گذاری، اجرای پارکینگ های مکانیزه 

را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

دبیر انجمن کارفرمايان صنايع نساجي اصفهان:
واردات بیش از اندازه صنعت نساجي را به نابودي مي كشاند

سوخت بیولوژيکي جايگزين تركیبات نفتي ساخته شد

فقط 10 درصد خودروهاي اصفهان فضاي پارک دارند

رئیس س��ازمان مسکن وشهرس��ازی چهارمحال و بختیاری از آماده سازی 
285هکتار زمین برای س��اخت مسکن مهر در هشت شهر این استان خبر داد.   
عل��ی ابراهیمی در گفتگو با ایرنا افزود: این زمین ها در ش��هرهای ش��هرکرد، 
بروجن، لردگان، فارس��ان، فرخش��هر، بن، س��امان و هفش��جان برای ساخت 

15هزار و254 واحد مسکونی آماده شده است. 
وی همچنین از صدور پروانه س��اخت برای بیش از 4 هزار و 550 واحد 
مس��کونی خبرداد و خاطرنشان کرد: پروژه های مسکن مهر با مراحل پیشرفت 

فیزیکی مختلف در شهرهای استان درحال اجراست. 
ابراهیم��ی با اش��اره به فعالیت بیش از 90 تعاونی مس��کن مهر در اس��تان 
چهارمح��ال وبختیاری گفت: روند اجرای طرح مس��کن مهر در س��ال جاری 

شتاب مطلوبی به خود گرفته است. 
وی ادامه داد: مس��کن مهر باعث کاهش قیمت زمین و مسکن شده است. 
رئیس س��ازمان مسکن وشهرس��ازی چهارمحال وبختیاری افزود: طرح مسکن 
مهر هزینه زمین را به عنوان یکی از اقالم هزینه بر مسکن، از سبد هزینه مردم 
خارج کرد و باعث ش��د مردم فاقد مسکن با سرمایه اندک درقالب گروه های 

کوچک سه تا پنج نفره و تعاونی های مسکن صاحب سرپناه شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: طرح ایجاد زیرس��اخت های تله کابین زردکوه 80 میلی��ارد ریال اعتبار 
می خواهد که این طرح برای بررس��ی، تصویب و تأمین اعتبار الزم به س��ومین 
جلسه استانی دولت ارائه می شود. مژگان ریاحی در گفتگو با فارس از تدوین 
بس��ته پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این استان 
به منظور طرح در سومین جلسه استانی هیأت دولت در چهارمحال و بختیاری 
خبر داد و اظهار داشت: بر همین اساس آغاز مطالعات احداث، تکمیل و تجهیز 
10 بازارچه و کارگاه  تولیدی صنایع دس��تی، پایگاه و موزه های اس��تان با پیش 
بینی اعتباری افزون بر 100 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی تدوین 
و برای بررسی و تصویب به جلسه سوم استانی دولت ارائه می شود. وی افزود: 
مطالعه و احداث زیرساخت های محورهای گردشگری و کمپینگ های استان به 
تعداد 16 مورد با اعتباری افزون بر 60 میلیارد ریال از محل اعتبارات اس��تانی 
و مل��ی، انجام مطالعات، تهیه و تدوین اطلس میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری و تدوین در قالب پروژه GIS و آموزش مستندس��ازی و تهیه 
فیلم های داس��تانی و مس��تند در زمینه هنرهای سنتی از دیگر طرح های تدوین 
ش��ده به منظور ارائه به سومین نشست هیأت دولت در استان است. وی ادامه 
داد: تصویب مناطق نمونه گردش��گری در مناطق مختلفی از جمله چما، س��د 
کوهرنگ، سد نصیرآباد از توابع شهرستان کوهرنگ، چشمه برم لردگان و مال 
خلیفه از توابع شهرس��تان لردگان به منظور ارائه به سومین جلسه هیأت دولت 
تدوین شده است. ریاحی ادامه داد: بر همین اساس پیشنهاد می شود شهرستان 
کوهرنگ به عنوان شهرس��تان نمونه گردش��گری، شهر س��امان به عنوان شهر 
نمونه گردش��گری و روس��تاهای معدن و دوپالن به عنوان روس��تاهای هدف 
گردش��گری در دولت بررس��ی ش��ود. ریاحی بر ضرورت معرفی جاذبه ها و 
پتانسیل های فرهنگی، گردشگری، تاریخی و مذهبی استان تأکید کرد و گفت: 
معرفی جاذبه های اس��تان به منظور ترویج فرهنگ گردش��گری و بازاریابی از 
طریق رسانه های ملی با برگزاری و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی 
از جمله برگزاری جش��نواره ملی ش��کوفه های بادام، جشنواره بین المللی شهر 
برف��ی و جش��نواره گز با اعتباری افزون بر 20 میلی��ارد ریال از محل اعتبارات 
ملی و اس��تانی موجب جذب گردش��گران بیشتر به اس��تان می شود. مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری حفاظت، 
مرمت و احیای آثار، بناها و محوطه های تاریخی اس��تان را از دیگر برنامه های 
فراروی این سازمان برشمرد و گفت: در صورت تصویب این طرح در نشست 
هیأت دولت این طرح با اعتباری افزون بر 400 میلیارد ریال از محل اعتبارات 
ملی اجرایی می ش��ود. وی ادامه داد: تأمین تسهیالت یارانه ای برای تأسیسات 
گردش��گری، صنایع دستی و بافت های تاریخی با اعتباری بیش از 300 میلیارد 
ریال از محل اعتبارات ملی و اس��تانی با مش��ارکت ش��هرداری و بنیاد مسکن، 
واگ��ذاری زمین معوض از محل اراضی موجود در اختیار س��ازمان مس��کن و 
شهرس��ازی و اداره کل مناب��ع طبیع��ی و همچنین از محل اراضی مازاد س��ایر 
دس��تگاه های دولتی ب��رای تملک بناها و محوطه های تاریخی و یا آزادس��ازی 
حریم آنها با نظارت اس��تانداری از دیگر برنامه های تدوین شده است. ریاحی 
بر ضرورت ایجاد مرکز تحقیقات و مقطع کارشناس��ی ارش��د اکوتوریس��م در 
دانش��گاه دولتی ش��هرکرد تأکید ک��رد و گفت: ایجاد رش��ته های مزیت دار در 
دانشگاه های استان موجب اش��تغالزایی صنایع دستی در مراکز فنی و حرفه ای 
و پویایی صنعت صنایع دس��تی و گردشگری در این استان می شود. وی اضافه 
کرد: بر همین اس��اس این طرح با مشارکت وزارت علوم و تحقیقات از محل 

اعتبارات ملی بررسی و پیگیری می شود. 

مدیرکل مدیریت بحران اس��تان اصفهان گفت: پهنه های خطرپذیر در 23 
شهرستان این استان شناسایی می شود. 

به گزارش ایرنا، منصور شیشه فروش در همایش مدیریت جامع منابع آب 
در دانش��گاه صنعتی اصفهان افزود: قراردادی در این زمینه بین اس��تانداری و 

دانشگاه صنعتی اصفهان منعقد شده است. 
وی اظه��ار داش��ت: اثرات حوادث طبیعی با اج��رای طرح جامع مدیریت 
بح��ران و شناس��ایی پهنه های خطرپذیر اس��تان کاهش می یابد و ش��هرها و 
روس��تاها ایمن سازی می ش��وند. شیش��ه فروش، ارزش این قرارداد را چهار 
میلیارد ریال و زمان اجرای آن را دو سال اعالم کرد و گفت: این طرح با ارائه 

نقشه هایی در محیط GIS اجرا می شود. 
وی حجم منابع س��طحی و زیرزمینی آب استان را هفت میلیارد مترمکعب 
اع��الم ک��رد و افزود: تنها راهکار مقابله با خشکس��الی در این اس��تان با اقلیم 
خش��ک و نیمه خش��ک، انتقال آب خ��ارج از حوزه و مص��رف بهینه از منابع 

موجود است. 
مدیرکل مدیری��ت بحران اصفهان با بیان اینکه حدود 80 درصد منابع آب 
استان در بخش کش��اورزی مصرف می شود، تصریح کرد: برای صرفه جویی 
در مصرف آب، س��ال گذش��ته 18 هزار هکتار از اراضی کش��اورزی استان به 
س��امانه آبیاری تحت فشار مجهز ش��د. وی افزود: متوسط بارندگی کشور در 
دهه گذش��ته 15 درصد و روان آبهای سطحی 40 درصد کاهش یافته است که 

این زنگ خطری جدی برای مدیریت منابع آب به شمار می رود. 
مدیرکل مدیریت بحران اصفهان به پایان زمان حق آبه کشاورزان در شرق 
استان اشاره کرد و گفت: با این وجود در جلسه ستاد مدیریت خشکسالی مقرر 
ش��د برای تأمین آب شرب، کش��اورزی، نیروگاه ها و حفظ حیات رودخانه، 
آب با دبی کمتری در رودخانه زاینده رود جاری باش��د و توزیع آب براساس 

سالهای خشک صورت گیرد. 

285 هکتارزمين براي مسکن مهر 
در شهرهاي چهارمحال و بختياري آماده شد  

 مديرکل میراث فرهنگي چهارمحال و بختیاري:
تله كابين زردكوه 80 ميليارد ريال 

اعتبار مي خواهد

پهنه خطرپذير 23 شهرستان اصفهان 
شناسايي مي شود
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چرم جنس��ی اس��ت که از دباغی پوس��ت خام 
جانوران، به  ویژه گاو به  دس��ت می آید. فرایند دباغی، 
پوست فسادپذیر را به یک ماده طبیعی پایدار، دایمی 
و انعطاف پذی��ر ب��رای کاربرده��ای گوناگون تبدیل 
می کند. چرم در تلفیق با چوب، پایه فناوری باستانیان 
را ش��کل می داده است. صنعت چرم و صنعت خز با 
ه��م متفاوت اند. این تفاوت از اهمیت مواد خام مورد 
 استفاده در هر کدام پیداست. مواد خام مورد استفاده در 
صنعت چ��رم، محصوالت فرعی صنعت گوش��ت 
هستند؛ در حالی که گوشت ارزش بیش تری از پوست 
دارد. م��واد خامی ک��ه در صنعت خز ب��ه کار گرفته 
می شوند، ارزش بیش تری از گوشت دارند و به همین 
خاطر گوش��ت به عنوان ی��ک محصول جانبی تلقی 
می شود. تاکسیدرمی اجازه  استفاده از پوست حیوانات 
را به انس��ان می دهد، البته مهم تر از پوست شان، سر و 
بخشی از پشت آن هاست. پوست ها و پوست های خام 

در ساخت چسب و ژالتین هم کاربرد دارند. 
انواع چرم 

تعدادی راه وجود دارد که در نتیجه آنها، پوس��ت 
جانور ب��ه یک ماده انعطاف پذیر و محکم به نام چرم 
تبدیل می شود. چرم گیاهی از تانن )به معنای دباغی( 
و سایر عناصری که در سبزیجات، پوست درخت و 
مانند اینها یافت می شوند، تهیه می شود. این نوع چرم، 
انعطاف پذیر بوده و رنگ آن قهوه ای ا س��ت که میزان 
رنگش به ترکیب شیمیایی و رنگ پوست بازمی گردد. 
چرم گیاهی در آب پایدار نیس��ت؛ بی رنگ می شود و 
اگر پس از خیس شدن، خشکش کنید، چروک گشته و 
از انعطاف پذیری و نرمی اش کاسته خواهد شد. در آب 
گرم، شدت چروک شدنش بیش تر است و تقریباً شبیه 
ژالتین می شود. عالوه بر اینکه سفت شده و احتماالً 
شکننده هم می گردد. چرم جوشانده نمونه ای است از 
چرمی که با قرار گرفتن در آب داغ، ش��ناور ش��ده و 
سفت می شود. این اتفاق در موم جوشانده و مواد شبیه 
هم رخ می دهد. در تاریخ گهگاه پس از عمل س��فت 
کردنش، از آن در زره ها و هم چنین در اتصال کتاب ها 
هم استفاده می شده است. این نوع چرم، تنها نوع چرم 
است که در حکاکی و قالب گیری چرم می تواند مناسب 

باشد. 
- چرم کرومی که در 1858 اختراع شد، از کرومیوم 

سولفات و دیگر نمک های کرومیوم دباغی می شود. 
- چرم آلدهیدی با استفاده از ترکیبات گلوتارآلدهید 

یا اکسازولیدین دباغی می شود. 
- چ��رم ترکیبی به کمک بس��پارهای آروماتیک 
مثل گونه هایی از نووالک و نرادول س��اخته و دباغی 

می شود. 
- چ��رم آلومی که با نمک آلومینیوم در ترکیب با 
چسبنده های گوناگون و منابع پروتئینی مانند فلوئور، 

زرده  تخم مرغ و غیره دباغی می شود. 
- پوس��ته خام ب��ا ایجاد تراش های ن��ازک روی 
پوست، شناور ساختنش در لیمو و کشیدنش در موقعی 

که خشک شده است درست می شود. 
کاربرد چرم

چرم، کاربردهای مختلفی دارد. اما استفاده از چرم 
در ساخت کاپشن، کیف و کفش بیشتر است.

- پوش��اک مانند شلوار، کراوات، دستکش، کت، 
کاپشن و کفش

- وسایل جانبی مانند کیف، جاکلیدی
صنعت چرم سازی

یکی از اش��یایی که بس��یاری از نیازهای اساسی 
انسان را در روزگاران بسیار دور تأمین می کرد، پوست 
حیوانات بود که انس��انهای اولیه به منظ��ور برآوردن 
نیازهای غذایی خود آنها را شکار می کردند و از پوست 
آنها به روشهای گوناگون برای تهیه پاپوش، سپر، زره 
چرمی، کاله رزمی چرمی، تی��ردان چرمی، چکمه و 

غیره استفاده می کردند. امروزه با وجود گذشت قرنها 
هنوز پوس��ت حیوانات در نقش یکی از مواد اساسی 
برای تهیه لباس، پوشاک و وسایل دیگر و نیز جنبه های 
 تزئین��ی ارزش اقتص��ادی و صنعتی خ��ود را حفظ 
کرده است. امروزه چرم سازی، به صورت یک صنعت 
بزرگ درآمده اس��ت. مراحل تهیه چ��رم در زیر آمده 

است. 
آماده سازی پوست

قب��ل از دباغی بای��د عملیات آماده س��ازی را به 
منظور حذف اضافات باقیمانده بر روی پوست )مانند 
چربیهای اضافی، پشم و غیره ( انجام داد که خود شامل 

چند مرحله به شرح زیر است: 
خشك کردن و نمك زدن

پوس��تها را پس از جدا ک��ردن از بدن حیوانات با 
خش��ک کردن و یا نمک زدن برای دباغی نگهداری 
می کنند. این عمل با اس��تفاده از نمک خش��ک، آب 
 نم��ک یا خواباندن در محلول نم��ک انجام می گیرد. 
خش��ک کردن نیز در آفتاب یا به وسیله جریان هوای 

گرم انجام می شود. 
حذف اضافات

قسمت اضافی روی پوست، مانند گوش، دم، سم 
و گوشتهای اضافی که ضمن کندن پوست بر روی آن 
باقی می ماند و از نظر چرم سازی ارزشی ندارد، پیش از 

هر عمل باید از پوست جدا شود. 
خیساندن

ب��ه منظور حل ک��ردن و از بین بردن م��واد زائد 
حل ش��دنی موجود روی پوست، آن را در آب خیس 
می کنند تا بدین وسیله هم مواد زائد در آب حل شوند 
و هم الیاف پوست آب جذب کرده، به شکل طبیعی 

خود درآید. 
لش زدايی

پوستها معموالً با مقداری چربی و گوشتهای اضافی 
 همراه هس��تند که باید حذف شوند. به وسیله ماشین 
لش زدایی که از دو غلتک، یکی فلزی و ش��یاردار و 

دیگری الستیکی تشکیل شده انجام می پذیرد. 
مو زدايی و آهك  زنی چرم

پس از لش زدایی باید پش��م یا مو و پروتئین های 
غیر الیافی را از س��طح پوست زدود. برای این منظور 
پوس��ت را در محلول آب آهک قرار می دهند و به آن 
سولفید سدیم می افزایند. هر مولکول سولفید سدیم به 
وسیله یک مولکول آب هیدرولیز شده، یک مولکول 
سولفید هیدروژن سدیم ایجاد می کند که کندن پشم و 

مو را تسریع می کند. 
حذف ساير زوايد

در این مرحله، غده های پوستی بافتهای رنگی مو 
و مواد آهکی باقی مانده به وس��یله ماشینهای ویژه از 

بین می رود. 
حذف آهك

آهک باقیمانده پس از مرحله قبل، باید کامالً گرفته 
ش��ود و گرنه چرم حاصل شکننده شده، در سطح آن 
ترکهایی ایجاد می ش��ود که از رنگ آمیزی درست و 
دقیق آن جلوگیری می ش��ود. این عمل به وسیله مواد 
ش��یمیایی مانند نمکهای آمونیوم، بی سولفیت سدیم، 

اسید سولفوریک و... انجام می گیرد. 
قلیايی کردن به وسیله خیساندن در مواد شیمیايی

پس از عمیلیات آهک گیری پوس��ت را در یک 
حمام قلیایی که حاوی نمکهای آمونیوم اس��ت، قرار 
می دهند که عالوه بر عمل آهک گیری، اثر آنزیمها را 
افزایش داده و خواص مطلوبی از جمله لطافت، قابلیت 
انعطاف پذیر و صاف شدن چرم به وجود می آورد. در 
این مرحله الیاف و بافتهای پوست منبسط شده سطح 
رویی پوست تمیز و باقی مانده پروتئین ها منجمد و از 

روی پوست پاک می شود. 
گرفتن چربی پوست

چون بعضی از پوس��تها مانند پوس��ت گوسفند، 
خوک و س��گ دارای چربی اس��ت، بایستی پیش از 
عملیات دباغی چربی ها حذف شوند. برای این منظور 
چربی را به وسیله هیدروکسید سدیم به صابون تبدیل 

کرده، بعد آن  را با آب می شویند. 
اسیدی کردن پوست

در این مرحله، پوس��ت را در محلول اسیدی که 
حاوی نمک اس��ت، قرار می دهند. در این عمل نمک 

به  علت خاصیت تراوش کنندگی که دارد، مانع تورم 
الیاف شده، جذب پوس��ت نمی شود. در صورتی که 
محلول اسید در الیاف پوست تا حد اشباع نفوذ کرده و 
با این عمل الیاف پوست صاف شده و پوست حالت 

نیم دباغی شده به خود می گیرد. 
برش زدن و تراش دادن چرم

پس از مرحله آب گیری از چرم دباغی ش��ده، آن  
را به وس��یله ماشین برش می دهند تا به هر ضخامتی 
که الزم باش��د در آید. پ��س از مرحله آبگیری و برش 
زدن، چرم را از ناحیه گوش��تی به وس��یله ماشینهای 
غلطکی به ضخامت های موردنیاز،  می تراشند. بعضی 
از چرمهای دباغی ش��ده با مواد دباغی گیاهی را قبل 
از تراش��یدن باید پاک و تمیز کرد تا ناحیه گوش��تی 
چرم پاک شود. پرداخت کردن یا سمباده زدن عبارت 
اس��ت از پاک کردن و همگن کردن چرم و همچنین 
 تراشیدن قسمتهای آس��یب دیده که به وسیله ماشین 

صورت می گیرد. 
رنگ آمیزی چرم

م��واد رنگی که از آنها ب��رای رنگ آمیزی چرمها 
استفاده می شود، دو دسته اند:

-  مواد رنگی معدنی غی��ر محلول در آب مانند 
اکسید روی، کرومات سرب و غیره که قدرت پوشش 

زیادی دارند. 
- مواد رنگی آلی محل��ول در آب مانند رنگهای 
آنیلی، آنیونی و مواد رنگی نیتروژن دار، دی فنیل آهن 
و غیره. این رنگها را بر اس��اس نفوذ در الیاف چرم به 
سه دسته کاتیونی، آنیونی و مواد رنگی غیر قابل حل در 
آب تقسیم می کنند. برای جلوگیری از سفت و سخت 
شدن چرم پس از رنگ آمیزی، باید به آن روغن زد تا 
بدین طریق خواص مطلوب زیر در آن ایجاد ش��ود: 
نرم و قابل انعطاف ش��دن، کاه��ش دادن میزان نفوذ 
گرما، مقاوم ش��دن در برابر آب، ایجاد قدرت کششی 

و افزایش طول. 
انواع چرمها و بهینه سازی آنها

انواع چربی به کار رفته
- روغن گیاهی و یا روغن حیوانی

- مواد چربی مانند واکس��ها، روغنهای معدنی و 
پارافین

- مواد چربی مصنوعی مثل هیدروکربنهای کلردار
براق کننده ها

پ��س از چرب ک��ردن چرم، نرم کردن، خش��ک 
کردن و پرداخت کردن آن، به منظور خوش نما کردن 
و افزایش دوام چرم آن را به روش��های مختلف براق 

می کنند. براق کننده های مهم عبارتند از:
- م��واد براق کننده رزینی که عمدت��اً از الکهای 

شیشه ای تهیه می شود. 
- مواد براق کننده پروتئین��ی که معموالً از الک، 
نرم کننده، عوامل پوششی و پر کننده منافذ، مواد حفظ 

کننده، مواد ثابت کننده و مواد رنگی تشکیل شده اند. 
- مواد براق کننده نیترو س��لولز که ش��امل الک، 
حالل، مواد رنگی نیترو سلولز، مواد الستیکی و مواد 

رقیق کننده است. 
انواع چرمهای رويه

ــی: از پوس��ت گاو به دست  - چرم کرم باکس
می آید و بس��یار نرم و لطیف است و دارای رخ صاف 

بوده و عالئم طبیعی رخ آن به خوبی نمایان است. 
- چرم کرم باکسی چاپی: چرمی است که رویه 
آن به طور مصنوعی منقوش ش��ده است. این چرم از 
نامرغوب ترین پوستهای گاو که رویه آن معیوب باشد 

به دست می آید. 
- چرم دال باکسی: چرمی است که زیاد چرب 

شده و رخ آن منقوش است. 
- چرم ضد آب: چرم گاوی است که زیاد چرب 

شده رخ آن مات و دارای عالئم طبیعی است. 

اولین گوشی تلفن لمسی ايران 
مدیر فروش شرکت تولید کننده گوشی ایرانی طاها 
گفت: حدود 3500 دس��تگاه گوش��ی t-phone2 به 
عنوان اولین پاکت پی س��ی ایرانی در بازار ایران عرضه 
شده است. وی همچنین اضافه کرد: این گوشی مورد 
استقبال کشورهایی چون آذربایجان و چهار کشور عربی 
نیز قرار گرفته است. مجید رمضانی مدیر فروش شرکت 
ابرا تهران در گفتگو با مهر با اشاره به عرضه گوشی ایرانی 
t-phone2 برای اولین بار در نمایش��گاه سبیت آلمان 
گفت: این گوشی تماماً تولید ایران است و نمونه های آن 
در دیگر کشورها موجود نیست به همین دلیل این نوع 
گوشی مورد استقبال کشورهای عربی و مسلمان قرار 
گرفته است. وی با تأکید بر اینکه کارخانه تولید این نوع 
گوش��ی در شیراز قرار دارد به امکانات و قابلیتهای این 
گوشی همچون پشتیبانی از سیستم عامل ویندوز 6/5، 
صفحه نمایش لمسی 2/8 اینچی، ارتقاء حافظه داخلی 
تا 16 گیگابایت، وای فای، GPS و دوربین عکاسی و 
فیلمبرداری پنج مگاپیکسلی اشاره کرد. رمضانی گفت: 
این پاکت پی سی ایرانی با گارانتی رسمی ابرا تهران به 
بهای 320 هزار تومان در بازار تلفن همراه به عنوان گوشی 
اسالمی شیعی بر پایه ویندوز موبایل به فروش می رود. 
 وی ادامه داد: این پاکت پی سی که با نام طاها نیز شناخته 
می شود دارای امکاناتی داخلی چون شتاب سنج داخلی 
و قبله نما است. تعدادی نرم افزار قرآنی و احادیث نیز 
به صورت فارسی در این گوشی قرار گرفته است. تلفن 
همراه هوشمند tPhone2 در نمایشگاه سبیت 2010 
از محصوالتی است که توجه بازدیدکنندگان را به خود 

جلب کرد. 
ــا از تلفن همراه  ــارم امريکايی ه ــك چه ي

برای خواندن خبر استفاده می کنند 
نتایج یک بررسی نش��ان داد 55 درصد از کاربران 
تلفن همراه امریکایی از گوشی هایشان برای خواندن 
اخبار و وقایع جدید استفاده می کنند. به گزارش ایسنا، 
براس��اس نتایج بررسی مرکز پژوهشی پیو، 26 درصد 
امریکایی ها اخبار را در تلفن همراه دریافت می کنند و 
اگرچه اطالعات قابل مقایسه دو یا سه سال گذشته وجود 
ندارد اما شواهد حاکی از تغییر در عادت ها در یافته های 
این بررسی مشاهده می شود که طبق آنها، دارندگان تلفن 

همراه جوان تر بیش تر احتمال دارد که در تلفن همراه 
خبرها را بخوانند. ح��دود 43 درصد از افراد پایین 50 
سال نیز در مقایسه با 15 درصد از پاسخ دهندگان مسن تر، 
اظهار کرده اند که از طریق تلفنش��ان به اخبار دسترسی 
می یابند. همچنین هواشناسی به عنوان پراهمیت ترین 
موضوع خبری باقی مانده که کاربران تلفن همراه به دنبال 
آن هستند. از 37 درصد از دارندگان تلفن همراهی که از 
اینترنت در تلفن استفاده می کنند 72 درصد گزارش های 
وضعیت هوا را بررسی می کنند و به  دنبال آن وقایع اخیر 
با 68 درصد دومین موضوع خبری مورد توجه این دسته 
از افراد اس��ت. بررس��ی پیو از عادت های خبری نشان 
می دهد که مردم به استفاده از یک ابزار رسانه ای متکی 
نبوده و 60 درصد مردم از هر دوی منابع آفالین و آنالین 
خبر می گیرند و 46 درصد در یک روز معمولی از چهار 
تا شش نوع مختلف رسانه استفاده می کنند. اینترنت نیز 
کمک کرده تا اخبار بیش تر به شکل یک تجربه اجتماعی 
دربیایند به طوری که بیش از 80 درصد از پاسخ دهندگان 
از لینک های ایمیل شده خبر دریافت می کنند. این نتایج 
 بر پایه پرس��ش تلفنی از دو ه��زار و 259 نفر باالتر از
 18 سال بین 28 ماه دسامبر تا 19 ماه ژانویه انجام گرفت 

و حاشیه خطای آن 3/2 درصد بود. 
تحوالت صنعت موبايل 

در کمتر از سه سال آینده میزان فروش موبایل هاي 
هوش��مند از فروش کامپیوترهاي شخصي هم باالتر 
مي رود و کارب��ران دیگر اطالعات مختلف مورد نیاز 
زندگ��ي روزمره ش��ان مانند اطالعات پزش��کي را از 

گوشي هاي موبایل خود مي خواهند. 
ای��ن جم��الت را مدیرعامل موتور جس��تجوي 
پر طرفدار Google در مراسم افتتاحیه کنگره جهاني 
موبایل 2010 گفت. در واقع به همین دلیل هم هست 
که صنعت طراحي و تولید این محصوالت در سال هاي 
اخیر رشد چشمگیري را تجربه کرده و تحوالت زیادي 
را پشت س��ر گذاشته اس��ت. حاال دیگر گوشي هاي 
موبایل آنقدر محبوب شده اند که اخبار مختلف مربوط 
 به آنها مي تواند ب��ه رویدادي مهم در بازارهاي جهاني 
تبدیل ش��ده و حت��ي بازار کش��ورهاي کوچک و در 
حال توسعه را هم تحت تأثیر قرار دهد. با این همه اما 
مهم ترین رویداد دنیاي موبایل در سال هاي اخیر مربوط 
به کنگره جهاني موبایل است که به صورت یه رویداد 
س��االنه در شهر بارسلون اس��پانیا برگزار مي شود. این 

رویداد حاال دیگر با رونق گرفتن بازار موبایل جهاني، 
به عرصه اي رقابتي و مهم براي شرکت هاي تولید کننده 

و فعال در این حوزه تبدیل شده است. 
ــوئدی رکورد دار استفاده از  ــالمندان س س

تلفن همراه 
نتایج یک بررس��ي نش��ان داد تقریب��اً تمامي افراد 
مسن تر از 65 سال در سوئد در مقایسه با همتایان خود 
در سه کش��ور اروپایي و امریکا از تلفن همراه استفاده 
مي کنند. به گزارش ایسنا، براساس نتایج بررسي انتشار 
یافته در کنگره جهاني موبایل در بارس��لون اسپانیا، در 
مقایس��ه با 91 درصد از سالمندان سوئدي که از تلفن 
همراه اس��تفاده مي کنن��د تنها 41 درصد از س��المندان 
فرانسوي این فن آوري را به کار گرفته اند. طبق گزارش 
 مؤسس��ه پژوهش��ي Synovate که از دو ه��زار فرد 
باالي 65 س��ال در پنج کش��ور تحقیق کرده، حدود 77 
درصد از انگلیس��ي ها، 74 درص��د از آمریکایي ها و 72 
درصد از آلماني ها تلفن همراه دارند. این تحقیق به سفارش 
شرکت انگلیسي Doro انجام گرفته که تلفن هاي همراه 
با ویژگي هاي ساده تر و کلیدهاي بزرگ تر براي شهروندان 
سالمند مي سازد. به طور متوسط 56 درصد از مستمري 
بگیران، خودشان تلفن همراه خود را انتخاب مي کنند و 
اگرچه عده کمتري از سالمندان در فرانسه تلفن همراه 
دارند اما 73 درصد آنان گوشي خود را انتخاب مي کنند. 
سالمندان فرانسوي که تلفن همراه دارند بیش تر از دیگران 
از دستگاه خود استفاده مي کنند، به طوري که 96 درصد 
آن ها در مقایس��ه با 85 درصد در امریکا، 81 درصد در 
سوئد و 73 درصد در انگلیس و آلمان، در طي چند ماه از 

تلفن خود براي انجام مکالمه استفاده کرده اند. 
تلفن همراه برای سگ های خانگی 

ش��رکت Communications On4 تلف��ن 
همراه مخصوصي را براي سگ هاي خانگي تولید کرده 
اس��ت. دستگاه مذکور این امکان را دراختیار صاحبان 
حیوانات قرار مي دهد تا با مشخص کردن یک حیطه 
 جغرافیایي براي حی��وان هر گاه که حیوان از حیطه و 
محدوده مشخص ش��ده خارج شد، از خروج آن آگاه 
ش��وند. تلفن مذکور که PetsCell ن��ام دارد پیش از 
 آنک��ه در اختیار عموم مردم قرار گیرد در بس��یاري از 
ش��رکت هاي آمری��کاي ش��مالي در معرض نمایش 
قرار داده شده اس��ت. با بهره برداري از ماژول ردیاب 
A-GPS که در گوش��ي PetsCell تعبیه ش��ده و از 

جانب بسیاری از شرکت هاي مخابراتي درجه یک و 
درجه دو جهان تأیید شده است، شرکت مذکور تمامي 
 PetsCell قطعات دس��تگاه مذکور را مونتاژ کرده و
در ح��ال حاضر آماده اس��ت تا در مرحله نهایي تولید 
تجاري قرار گی��رد. کامرون راب مدیر اجرایي و یکي 
از مؤسسین Petsmobility, در همین خصوص مي 
گوید: تمامي گروه همکاران ما بسیار خوشحال هستند 
که محصول منحصر به ف��رد مذکور به مرحله نهایي 
تولید رسیده است. به گفته راب: محصول جدید، اولین 
سیستم ردیابي دقیق GPS در جهان و همچنین سیستم 
 ردیابي مکالمات تلفني را در اختیار صاحب حیوان قرار 
مي دهد. وي در ادامه همچنین افزود: صنعت مخابرات 
 مدتها منتظر ی��ک راه کار مؤثر براي ردیابي حیوانات 
گم ش��ده بود و اکنون فکر مي کن��م PetsCell این 
راه��کار را در اختیار ما قرار م��ي دهد. وي در ادامه در 
خصوص قابلیت هاي منحصر به فرد این دستگاه افزود: 
توانایي صحبت کردن مستقیم با کسي که حیوان شما را 
پیدا مي کند احساس رضایت بخشي را به شما خواهد 
داد. دس��تگاه PETsCELL ی��ک دس��تگاه ضد آب 
 برخوردار از وضعیت 2 حالته مکالمه است و از قابلیت 
موقعیت یابي جهاني نیز برخوردار اس��ت و مي تواند 
از طریق یک دستگاه کامپیوتر اداري و یا یک دستگاه 
دستي، وضعیت و موقعیت حیوان را در اختیار کاربران 
قرار دهد و عالوه بر آن با سرویس هاي هشدار دهنده و 

اعالم کننده اي موبایل نیز تکمیل مي شود. 
ــالمت جنین را می توان از طريق پیامك  س

پی گیری کرد 
براساس یک طرح جدید در امریکا که به صورت 
آزمایشی اجرا شده اس��ت، مادران می توانند از طریق 
پیامک از سالمت جنین خود باخبر شوند. در گزارش 
اخیر رس��انه های امریکا آمده اس��ت که با اس��تفاده از 
برنام��ه ای با نام پیامک برای ک��ودک، مادر می تواند از 
س��المت جنین و مراقبت های دوران بارداری بهره مند 
شود، این برنامه کامالً مجانی است. همچنین بسیاری 
از کارخانجات و مؤسسات نظیر جانسون اند جانسون 
این برنامه را از نظر مالی حمایت می کنند. براساس این 
برنامه که به احتم��ال زیاد 90 درصد زنان را در امریکا 
تحت پوشش قرار می دهد، زنان باردار پس از مراجعه به 
پزشک می توانند از طریق پیامک به صورت دوره ای از 

سالمت جنین خود آگاه شوند. 

علم و صنعت

چــرم و مصنوعــات چــرمي
 ایران با پیش��ینه ای چند هزار س��اله، یکي از قدیمي ترین تولیدکنندگان چرم جهان محس��وب مي شود. آثار باستاني 
به یادگار مانده نشان مي دهد که ایرانیان حدود 1500 سال قبل از میالد براي تهیه لباس، کفش و جنگ افزار از چرم 
 استفاده مي کردند. با وجود این  پیشینه کهن اما رشد این صنعت در ایران چندان با پیشرفت های تکنولوژیک روز همگام 
نبوده است. در سال هاي اخیر نیز با وجود پیشرفت هایي که در این صنعت حاصل شده است به نظر مي رسد که فعاالن 
این حوزه هنوز با چالش هایي براي توسعه این صنعت روبه رو هستند. هادي رضازاده یکي از فعاالن صنعت چرم، 
مي گوید: مسائل ناشي از پرورش و نگهداري سنتي دام، گسترش امراض دامي و پوستي، روش هاي سنتي استحصال 
پوست، بي توجهي به نگهداري و حمل ونقل صحیح پوست و فقر شدید تکنولوژی از جمله مشکالت صنعت چرم 
کشور است. وي معتقد است: نبود تسهیالت مناسب براي نوسازي و تکمیل خطوط تولید، کمبود نقدینگي و مشکالت 
فراوان مالي واحدها، فقدان حمایت جدي از صادرات، قاچاق و واردات کاالي مش��ابه از جمله دیگر مش��کالتي 
 اس��ت که توجه مس��ئولین ذي ربط را مي طلبد. با توجه به قدمت این صنعت در ایران، فعاالن آن با تنگناهاي زیادي 
دست به گریبانند، مشکالتي که زمینه رکود تدریجي این صنعت را باعث شده است. کیفیت نامناسب محصوالت 
چرمي یکي از تنگناهاي مهم دخیل در رکود این صنعت است نادر حیدري یکي از تولیدکنندگان کیف و کفش در 
این باره، مي گوید: سیستم صنعت چرم و پوست کشور سنتي است و با وجود پیشرفت در صنایع مختلف از جمله این 
صنعت در جهان ولي هنوز هم فناوري هاي نوین این بخش وارد کشورمان نشده است. به اعتقاد او کشتار سنتي دام 
به علت ضایعات باال، کیفیت پوست و چرم ایراني را تا حد زیادي کاهش داده و موجب کاهش توان رقابت پذیري 
تولیدات این صنعت در مقایسه با انواع محصوالت مشابه سایر کشورها شده است. با توجه به این امر حساسیت کاري 
در به  دست آوردن پوست دام ها باید بسیار زیاد باشد به طوري که در صورت کوچک ترین خراش، پوست دام قابل 
استفاده نیست و در کشتار سنتي نیز به دلیل عدم دقت کافي در کشتار دام، اغلب پوست به دست آمده خراش برداشته 
و به هدر مي رود. علیرضا هدایتي از دیگر تولیدکنندگان کفش نیز، مي  گوید: افزایش قیمت مواد اولیه و ورود بسیاري 
از کاالها و اجناس چیني موجب رکود در این صنعت شده و به دلیل مشکالت صنعت چرم بسیاري از کارخانجات از 
گردونه رقابت خارج شدند. هدایتي معتقد است: به دنبال تداوم واردات بي رویه کاالهاي چیني بسیاري از کارخانجات 
چرم محصوالت نیم ساخته خود را به کشورهاي اروپایي صادر مي کنند و هرچه چرم گران تر مي شود، کیفیت آن به  
خاطر کمبود نقدینگي و در نتیجه مشکالت تأمین مواد اولیه به  شدت کاهش مي یابد. بسیاري از تولیدکنندگان کفش 
به  دلیل گران شدن چرم و مواد اولیه آن و افزایش واردات کفش هاي چیني، تولید خود را کاهش داده و برخي از این 
شرکت ها براي فرار از ورشکستگي، به وارد کردن کفش چیني مبادرت می کنند که این یک ضعف و معضل است. 
وی می گوید: مسائلي مانند افزایش قیمت به دلیل گران شدن برخي از مواد اولیه از جمله پوست خام و کمبود برخي 
دیگر از این مواد مانند زاج، مازوج و همچنین افزایش حقوق کارگران، مالیات، عوارض و بیمه منجر به افزایش هزینه 
تولید می شود. وي دیگر دالیل گراني این محصوالت را وجود واسطه ها و دالالن مي داند و مي گوید: در سال هاي 
اخیر افراد غیرحرفه اي و دالل محصوالتي با کیفیت پایین تولید و روانه بازار کردند که همین امر موجب گراني بیشتر 
این محصوالت شده است. به گفته یکي دیگر از فعاالن این حوزه دست اندرکاران و تولیدکنندگان صنعت کیف و 
کفش و چرم کشور چشم امیدشان به حمایت مسئوالن است و باید با عزم جدی از ورود غیر قانونی یا قاچاق اجناس 
بدون کیفیت به کشور جلوگیری شود و فعاالن این بخش موردحمایت قرار گیرند. از سوی دیگرخریداران معتقدند، 
نبود تنوع الزم و بازارسنجي مناسب برخی تولیدات در دامن زدن به تنگناهاي این صنعت نقش دارد و تنوع کفش هاي 
تولیدي بعد از گذشت چند سال همچنان ثابت مانده است در حالي که مردم به خصوص در خرید کفش، به تنوع 
طرح و رنگ اهمیت فراواني مي دهند و حاضر به خرید مدل هاي قدیمي نیستند. شهال رضایي یکي از این شهروندان 
است که معتقد است: یکي از عللي که موجب شده عده زیادي از مردم به سراغ کفش هاي چیني بروند، تنوع طرح ها 
و رنگ هاي آنها است. رفتار مصرف کنندگان ایراني نسبت به حدود 10سال پیش، تغییرات زیادي داشته در آن زمان 
خریداران کفش، اغلب به دوام کفش توجه مي کردند و حاضر بودند یک جفت کفش با کیفیت تهیه کنند و آن را 
چند سال مورد استفاده قرار دهند. ولي هم اکنون بیشتر مشتریان، تنوع و زیبایي کفش را به عنوان شرط اصلي انتخاب 
خود در نظر مي گیرند و با وجود این که بسیاري از کفش هاي وارداتی چند ماه بیشتر دوام ندارند، اقدام به خرید این 
نوع کفش مي کنند. علي لشکري، عضو هیأت  مدیره جامعه مدیران و متخصصان کفش ایران در این باره، مي گوید: 
برندسازي راه نجات صنعت چرم است زیرا با راه  اندازي برند عرصه فعالیت از غیرحرفه اي ها گرفته مي شود. متأسفانه 
در حال حاضر صنعت کفش کشور درگیر فروش مدت دار شده و رکود صنعت کفش در سال جاري توأم با کاهش 
قیمت است و در چنین شرایطي به دلیل عدم تأمین انتظارات مصرف کننده، خرید هم کمتر خواهد شد. وي گفت: 
براساس اعالم سازمان تجارت جهاني در سال 2006، ایران حدود 89 میلیون دالر صادرات کفش داشته در حالی که 

این رقم در دنیا 64 میلیارد دالر بوده است. 
 لش��کري با اشاره به آخرین وضعیت صادرات کشور، مي گوید: میزان صادرات کفش کشور در سال گذشته حدود
 76 میلیون دالر بود که این میزان در مقایس��ه با س��ال قبلش حدود 34 درصد رش��د داشت. به گفته او در فروردین 
سال جاري 2/4 میلیون دالر صادرات در این بخش صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه پارسال از رشد 44 درصدي 
برخوردار است. یکی از مشکالت عمده صنعت چرم ایران، نبود ماشین آالت و تکنولوژی های پیشرفته است. این در 
حالی است که در حال حاضر، ماشین  آالت صنعت چرم بسیار گران است و ورود آن به کشور نیز با مشکالت عدیده 
مواجه است. اولین کارخانه چرم سازی ایران در سال 1312 در همدان و دومین کارخانه در سال 1314 در تبریز تأسیس 
شد. با وجود این که ایران قدیمی  ترین و در واقع نخستین تولیدکننده چرم جهان با قدمت چند هزار ساله است اما در 
سال های اخیر سهم ناچیزی را از تجارت آن داشته است. به هر حال به نظر می رسد صنعتی با این قدمت در کشور 
نیازمند عزم ملی و اراده مس��ئوالن برای رونق و ش��کوفایی است چرا که با هدف گذاری های دولت مبنی بر توسعه 
صادرات غیرنفتی به عنوان موتور محرک اقتصاد چنین صنایعی می توانند بال های پرواز ایران به سوی هدف برترین 
کشور منطقه در افق 1400 باشد. صنعت چرم نیازمند حمایت و توجه خاص دولت است که امید می رود به زودی با 

سیاستگذاری صحیح در این زمینه، بتوان به این صنعت رونق ویژه ای بخشید. 

ب��ا اینکه مدت کمی از عرض��ه آی پد اپل به بازار می 
گذرد، اما این دستگاه پرزرق و برق که حتی از آن با عنوان 
یک آیف��ون بزرگ تر یاد می کنن��د، خیلی ها را غافلگیر 
 کرد و نش��ان داد این همه سر و صدا بی دلیل نبوده است. 
آی پد در یک کالم دستگاه فوق العاده برای تماشای تصاویر 
HD اس��ت و از آن بهتر، خواندن کتاب الکترونیکی روی 
صفحه نمایش آن زیر نور آفتاب است که از آسانی دست 
کمی از مطالعه یک کتاب چاپی ندارد. آمار فروش آی پد، 
گواهی بر این مدعاس��ت. تبلت اپل که فعالً تنها در بازار 
امریکا به فروش می رسد، در روز نخست عرضه، 700 هزار 
دس��تگاه فروخته است. این در حالی است که خوش بین 
ترین کارشناسان فروش 200 تا 300 هزار دستگاه آی پد در 
روزهای نخست فروش را تخمین زده بودند. در این گزارش 

به 10 ویژگی مهم و قابل توجه آی پد نگاهی می اندازیم.
 سريع و برق آسا:

نقدهای اولیه از آی پد، همه بر این نکته اتفاق نظر دارند 
که تبلت اپل به طرز شگفت آوری سریع است. کارشناسان 
می گویند که همه چیز روی آی پد مثل برق سریع است؛ 
برنامه ها در یک چش��م به هم زدن بارگذاری می شوند و 
گش��ت و گذار در وب، از آیفون روان تر و پرس��رعت تر 

است.
 سنگین تر از پیش بینی ها:

750 گ��رم برای یک تبل��ت، وزن پایینی اس��ت، به 
خصوص وقتی آن را با وزن مک بوک ایر یک کیلو و 750 
گرمی مقایس��ه می کنید که آن هم در رده نوت بوک های 
بسیار سبک قرار دارد. اما وقتی اولین بار آی پد را به دست 
بگیرید، احساس می کنید این دستگاه نسبت به حجمش باید 
سبک تر از اینها از کار در می آمد. شما نگران منقبض شدن 
عضالت دست خود نباشید، اما بعد از یک ساعت مطالعه 
کتاب الکترونیکی روی آی پد بای��د آن را زمین بگذارید. 
کاهش وزن آی پد یکی از ویژگی هایی است که در مدل 
بعدی، اپل خواهد توانست با تکیه بر آن، بازار این محصول 

را داغ نگاه دارد.
 کیندل بهتر از آی پد:

آی پد از نظر تنوع رنگ و جلوه گرافیکی و ورق زدن 
صفحات کتاب های الکترونیکی، یک سر و گردن باالتر از 
کیندل آمازون اس��ت. با وجود این مزیت کیندل و جوهر 
الکترونیکی سیاه و سفیدش در این است که خود متن به 
خوبی روی نمایشگر خودنمایی می کند، اما رنگ ها در آی 
پد زیر نور خورش��ید رنگ می بازند و شفافیت خود را از 
دست می دهند، که این یک امتیاز منفی برای آی پد به عنوان 

یک کتابخوان الکترونیکی به حساب می آید.
 کیبورد غیرمعمول:

تایپ کردن روی آی پد تجربه کامالً متفاوت و نویی 
است. کیبورد  مجازی آی پد نه شبیه کیبورد گوشی های 

لمسی است و هیچ تشابهی با کیبوردهای فیزیکی بزرگ 
ندارد. کار کردن با این کیبورد قلق خاص خود را دارد، که 
زود دست تان می آید. آی پد هم به کمک شما می شتابد 
و غلط های تایپی را به طور خودکار اصالح می کند.  مدل 
های مختلفی برای تایپ کردن روی آی پد وجود دارد؛ آی 
پد را روی میز بگذارید )که به خاطر سطح صافش( نامطلوب 
است آن را روی دو پا قرار دهید. با یک دست نگه دارید و با 
دست دیگر تایپ کنید، یا یک کیبورد 80 دالری مخصوص 

آی پد بخرید.
 يو اس بی، بی، يو اس بی:

آی پ��د ظاهراً با کابل یو اس بی ش��ارژ نمی ش��ود و 
 فقط با آداپتور مخصوص خود قابل شارژ است. البته گفته 
می شود آی پد پس از هر بار شارژ کامل بیش از 10 ساعت 

کار می کند.
 تجربه ويديوئی بی نظیر:

اگر از خریداران خوش ش��انس آی پد باشید، احتماالً 
 اولین کاری که پس از بیرون آوردن دس��تگاه از بسته بندی 
می کنید، تماشای یک تصویر ویدیوئی است. اگر یک بار 
روی آی پد فیلم ببینید، دیگر دور کامپیوتر و تلویزیون و یا هر 

وسیله دیگری از این قبیل را خط می کشید.
 بازتاب نور محیط:

 دیدن تصاوی��ر ویدیوئی روی آی پد، یکی از بهترین 
قسمت های کار با این تبلت است، اما باید با انعکاس تصاویر 
روی نمایشگر آن بسازید. انعکاس نور محیط هنگام ایمیل 
زدن و مرور در وب زیاد دس��ت و پاگیر نیست، اما هنگام 
تماشای فیلم و به خصوص در صحنه های تاریک، چشم 

را می زند.
 مکان يابی با وای فای:

مدل ابتدایی آی پد فاقد GPS است و فقط از وای فای 
پشتیبانی می کند.

اما مدل وای فای آی پد، به خوبی تمام اتصاالت بی سیم 
دور و اطراف شما را شناسایی می کند و از همین طریق قادر 
است موقعیت شما را شناسایی کند و نزدیک ترین سرویس 

ها مانند رستوران ها یا پمپ بنزین ها را به شما معرفی کند.
 تماس با آی پد:

اپل قول داده بود که تمام برنامه های آیفون، در آی پد 
هم اجرا خواهد ش��د، اما قضیه در مورد اسکایپ فرق می 
 کند، به طوری که بسیاری از مصرف کنندگان از پشتیبانی 
آی پد از این نرم افزار تماس اینترنتی رایگان، نامطمئن بودند. 
اما اسکایپ روی آی پد کار می کند و کیفیت صدای آن با 

آیفون مو نمی زند.
 آی پد بزرگ و آيفون کوچك:

وقتی یکی دو ساعت آی پد دست تان بگیرید و به اندازه 
اش عادت کنید، آیفون دیگر به چشم تان بسیار کوچک به 

نظر می رسد.

به كارگيري چرم در زندگي انسان سابقه ديرينه اي دارد 

آی پد اپل، همه را غافلگير كرد

اشاره

نکته هايی از تلفن همراه
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ضربانگفتگویی در رابطه با پرمویی یا هیرسوتیسمنسخه گیاهی

نقطه

شاه پسند وحشي
verbena Officinallis      نام علمی

طب سوزنی چگونه درد را تسکين می  دهد؟

بيماري خوني گلبول هاي داسي شکل 
روي عملکرد ذهن تأثير نامطلوب دارد

بيماريهاي ارثي هم قابل پيشگيري هستند

براي رهايي از بيماري، به بيماران نگاه كنيد

برای از بین بردن موهای زائد به راهکارهای 
مختلف��ی روی می آورن��د، اما به س��بب ترش��ح 
هورمون یا جریان داش��تن بیماری، پس از مدت 
کوتاهی دوباره رشد موهای زائد آغاز می شود و 

از زیر پوست بیرون می آید. 
موهای زائد از جمله عوامل ناراحت کننده ای 
اس��ت که در بعضی از زنان به س��بب اختالالت 
هورمون��ی یا بیماری ها یا عوارض دارویی ایجاد 
می ش��ود و به زیبایی پوست فرد لطمه می زند و 
در واقع پوس��ت بدن و صورت فرد را از ش��کل 
زنانه خ��ارج می کند. در اینجا به چند س��ؤال و 
ج��واب از یکی از متخصصان پوس��ت و زیبایی 

درباره پرمویی اشاره می کنیم:
ــی به وجود  ــت و به چه علت ــی چیس پرموي

می آيد؟ 
رش��د غیرطبیعی موهای ب��دن در خانم ها به 
ش��کل مردان��ه را پرمویی ی��ا در اصطالح علمی 
هیرسوتیسم می گویند. گاهی در قسمت هایی از 
بدن خانم ها )صورت، پایین شکم، دست و پاها، 
وسط سینه و اطراف سینه ها، ناحیه کمر و قسمت 
باالی پش��ت فرد(، که باید موهای کرکی و نرم و 
کم رنگ وجود داشته باشد، موهای ضخیم و تیره 

دیده می شود. 
در مردان این قس��مت ها پس از بلوغ، پر از 
مو )با موه��ای زبر( دیده می ش��ود و برای آنان 
اش��کالی ایجاد نمی کند؛ ول��ی همین نواحی اگر 
در زنان دچار زبری یا تیرگی و ضخامت قطر مو 
ش��ود، غیرطبیعی جلوه می کند و موجب نگرانی 
آنها فراهم می ش��ود، که البته در این گونه موارد، 
با بررس��ی وضعیت داخلی و هورمونی بدن فرد، 
عل��ت پرمویی را می توان پیدا کرد و آن را درمان 

کرد. 
ــر و اندام خود  ــه طور کلی هر فرد در س ب
ــته باشد؟ و  چه مقدار و چه تعداد مو بايد داش
آيا تعداد مو در زنان و مردان متفاوت است؟ 
ف��رد بالغ ح��دود 5 میلیون فولیک��ول مو دارد که 
یک میلیون آن در س��ر و گ��ردن قرار دارد و بقیه 
فولیکول ها در کل اندام پخش ش��ده اند و با باال 

رفتن سن تعداد آنها کاهش می یابد. 
ش��ما به طور قطع اف��رادی را دیده اید که در 
جوانی بس��یار پرمو بوده اند، ولی با پا گذاشتن به 
سنین میانسالی و سالخوردگی دچار ریزش موی 

سر و بدن می شوند. 
تراکم مو در 20 تا 30 سالگی حدود 615 عدد 

در هر سانتی متر است. 

در س��ن ک��ه  حال��ی  در 
 90 تا80 سالگی این تعداد به 
435 عدد کاهش پیدا می کند. 
فولیکول های مو در زن و مرد 
یکس��ان است، ولی نوع، رنگ 

و ضخامت آن تفاوت دارد. 
اگر فرد دچ��ار بیماری یا 
ش��ود،  هورمونی  اخت��الالت 
موه��ای ب��دن وی به ش��کل 
طبیعی رش��د نمی کن��د و به 
ج��ای اینک��ه کرک��ی و نرم و 
روش��ن باش��د، تیره و ضخیم 

می شود.
و  ــی  پرموي ــروز  ب ــبب  س ــی  عوامل ــه  چ

هیرسوتیسم در زنان می شود؟ 
هورمون ه��ا )ب��ه وی��ژه هورم��ون مردان��ه 
تستوس��ترون( باعث افزایش رش��د موهای بدن 
می شود و بر رش��د موهای کرکی خانم ها تأثیر 

می گذارد و ضخامت آنها را بیشتر می کند. 
برعکس آن، هورمون زنانه )استروژن( سبب 
نازک تر و کم رنگ تر شدن موهای بدن می شود 

و رشد آن را آهسته تر و کندتر می کند. 
البته س��ایر هورمون ها )تیروئی��د، هیپوفیز و 
پروژس��ترون و... ( هم ک��م و بیش بر این جریان 
اثر می گذارند و هر یک از آنها اختالالتی در اندام 

زنانه )به ویژه رشد موها( به وجود می آورند.
ــبب ايجاد اين  ــه عوامل غیرهورمونی س چ

هورمون می شود؟ 
افزای��ش حرارت پوس��ت به س��بب التهاب 
یا گرم بودن محیط س��بب س��ریع تر شدن رشد 
موها می ش��ود، برای مثال در فصل تابستان موها 
س��ریع تر رش��د می کنند. عالوه ب��ر آن، برخی 
از بیماری ه��ا مانند انس��فالیت و ضربه مغزی و 
مصرف بعضی از داروها نیز به رش��د موها کمک 

می کند. 
س��امانه ب��دن خانم ها به گونه ای اس��ت که 

تعداد کمی هورمون مردانه هم می سازد. 
در بدن برخی، سطح هورمون مردانه افزایش 
می یابد و غیرطبیعی عمل می کند که به آن موارد 

پرمویی می گوییم. 
ف��رد مبت��ال به هیرسوتیس��م باید به پزش��ک 
متخصص پوس��ت یا غدد ی��ا زنان مراجعه کند و 
تحت معاینه و آزمایش های خون و سونوگرافی 
ق��رار گیرد تا مش��خص ش��ود که آیا او مش��کل 
تخمدان��ی و فوق کلی��وی یا مش��کل محیطی و 

فامیلی دارد یا خیر؟
ــا هورمون  ــدن بعضی از خانم ه چرا در ب

مردانه به شکل غیرطبیعی ترشح می شود؟ 
این مشکل ممکن است منشأ تخمدانی یا غدد 
فوق کلیوی یا حتی عامل محیطی داش��ته باش��د. 
البته در برخی، سطح هورمون های مردانه افزایش 
پیدا نمی کند، بلکه فعالیت آنزیمی را در پوس��ت 
افزایش می دهد که تستوسترون را فعال می کند. 
این بی توازنی آنزیمی عامل پرمویی می ش��ود و 
هیرسوتیسم بدون باال بودن هورمون های مردانه 

مشاهده می شود. 
در کم کاری تیروئید و چاقی هم، ماده ای که 
هورمون تستوس��ترون را به خود جذب می کند 
کاهش می یابد و س��طح تستوسترون آزاد و فعال 

در خون باال می رود و باعث پرمویی می شود.
ــکل دچار شد، چه  ــی به اين مش اگر کس

طور بايد آن را برطرف کند؟ 
البت��ه به س��بب تفاوت در نح��وه ابتال به این 

مشکل ابتدا باید علت را پیدا کنیم. 
فرد هیرس��وت بای��د به پزش��ک متخصص 
پوست یا غدد یا زنان مراجعه کند و تحت معاینه 
و آزمایش های خون و س��ونوگرافی قرار گیرد تا 
مشخص شود که آیا او مشکل تخمدانی و فوق کلیوی 
یا مش��کل محیطی و فامیل��ی دارد یا خیر؛ و پس 
از آن، مطاب��ق با علت بیماری، داروهایی برای او 

تجویز خواهد شد.
ــك از علل نامبرده  ــکان دارد که هیچ ي ام
ــی او دچار  ــود ول ــاهده نش ــده، در فرد مش ش

پرمويی باشد؟ 
بله، در صورتی که علت را پیدا نکنیم پرمویی 
را ایدیوپاتیک می گوییم که برحس��ب ش��دت یا 

ضعف آن، داروهای خاصی تجویز می شود.

خیلی مهم است که هنگام مراجعه به پزشک، 
توصیف��ی دقیق و درس��ت از دردی که از آن رنج 
می  بری��م، به پزش��ک ارائه دهیم. فهرس��ت زیر 
هش��ت نکته اس��ت که می توانید ب��ا کمک آنها 

توصیف واضح  تری از درد خود داشته باشید:
محل درد: به  طور دقیق کجای بدن شما درد 
می کن��د؟ آیا می توانید محل درد را با انگش��ت 
مش��خص کنید؟ آیا درد در ناحیه مفصل است یا 

اطراف آن؟
انتشار درد: آیا درد از محل آن به نقاط دیگر 
منتشر و به اصطالح پرتاب می  شود؟ در این باره 

باید تا حد امکان دقیق توضیح دهید.
ــوع درد: در بی��ان نوع درد بای��د این طور  ن
ف��رض کنید که اگر ف��ردی تا به حال واژه درد را 
نش��نیده باش��د و نداند که معنی آن چیست، درد 

خود را چگونه برای او توضیح می  دهید؟
ــدت درد: متخصص��ان امور پزش��کی به   ش
ط��ور معمول ب��رای تعیین ش��دت درد، از بیمار 
می خواهند تا درد خود را از1 تا 10 درجه  بندی 
کن��د. البته برداش��ت های گوناگون��ی از درد نوع
 10 وجود دارد. برداش��ت من از 10، دردی است 
که فرد ترجی��ح بدهد به جای تحمل درد، بمیرد. 
البت��ه در این  ب��اره، باید هم به زم��ان حال و هم 
هنگامی که درد شروع شده و همچنین شدیدترین 

و ضعیف ترین حالت درد اشاره کنید.
ــان و طول مدت درد: آیا ش��دت و نوع  زم
درد در اوقات متفاوت روز یا شب فرق می کند؟ 

هر بار چقدر طول می کشد؟
ــروع درد: آیا درد ش��ما دقیقًا از یک زمان  ش
به خصوص و ناگهانی ش��روع ش��د و یا به طور 
تدریجی احساس درد کرده اید؟ آیا اتفاق خاصی 
را به یاد می  آورید که درد ش��ما پس از آن شروع 
شده باشد؟ آسیب دیدگی، حرکت بدنی غیر متعارف، 
نیش حشره و یا حتی استفاده از دارو یا مکمل های 
غذایی، ویتامین یا داروهای گیاهی از این دس��ته 

اتفاقات هستند.
ــديد و تخفیف درد: فعالیت های بدنی به  تش
ط��ور معمول وضعی��ت درد را بدتر می کنند، اما 
دانس��تن اینکه چه حرکات ی��ا حالت های خاص 
قرار گرفتن بدن، درد را تشدید می  کنند و مهم تر 
از آن دانستن اینکه چه حرکات و حالت هایی آن 
را تس��کین می بخش��ند و یا حداقل به شدت آن 
کمک نمی  کنند، می  تواند بس��یار مفید باشد. در 
این باره می توانید این مس��ائل را در نظر بگیرید: 
آیا با هر حرکت مفصل، درد تش��دید می  ش��ود؟ 
)چه ش��ما آن را حرکت دهی��د و چه دیگری( و 
یا فقط وقتی ش��ما برای حرکت مفصل از ماهیچه 
 هایتان کمک می گیرید، درد بیش��تر می  ش��ود؟ 

آی��ا با هر تماس یا فش��ار آوردن روی محل درد، 
احساس درد بیش��تری می کنید؟ آیا مالیدن محل 
درد، آن را بهت��ر می  کن��د؟ تا به ح��ال چه کاری 
ب��رای درد خ��ود کرده اید؟ آیا تأثیری هم داش��ته 
اس��ت؟ اگر جواب مثبت اس��ت، تأثیر آن چقدر 
باقی می  ماند؟ آیا چیز دیگری هس��ت که درد را 

تقویت یا تضعیف کند؟
عالئم جانبی: آیا به تازگی تب داشته اید؟ آیا 
احساس لرز داشته اید و یا ناگهان عرق کرده اید، آیا 
احساس ضعف مفرط یا هر گونه ضعفی کرده اید؟ 
آی��ا جوش یا کهیر زده اید؟ آیا مبتال به اس��هال یا 
یبوس��ت ش��ده اید؟ آیا متوجه خون در مدفوع یا 
ادرار خود شده اید؟ هنگام دفع ادرار احساس درد 
یا ه��ر عارضه غیر طبیعی دیگ��ری می کنید؟ آیا 
تنفس ش��ما دچار مشکل نشده است؟ تپش قلب 
ندارید؟ احساس سرگیجه نمی  کنید؟ در صورت 
وجود هر کدام از این عالئم باید توضیح دهید که 
چه زمانی ظاهر می  ش��وند، آیا وجود و بروز آنها 
به طور دقیق هنگام درد اس��ت؟ البته ممکن است 
تش��خیص اینکه کدام یک از ای��ن جزییات مهم 
هس��تند، برای شما دشوار باش��د. پس ما به شما 
پیش��نهاد می  کنیم هیچ م��وردی را نادیده نگیرید 
و تش��خیص اهمیت یا بی  رب��ط بودن جزییات و 

عالئم گوناگون را به پزشک بسپارید.

در ی��ک تحقیق جدی��د تأکید ش��د که برای 
افزایش میزان اثربخش��ی داروه��ای آنتی بیوتیک 
و دیگ��ر ترکیبات ضد میکروبی، حتمًا مقدار دوز 
این داروها باید متناس��ب با وزن بیمار تنظیم شده 
و تجویز شود. دو پژوهشگر اصلی این تحقیق به 
نام های ماتیو فاالگاس دوروس کاراگورگوپولوس 
متخصص انس��تیتو علوم بیوپزش��کی آلفا در این 
باره تأکی��د کردند که برای بیش��تر ترکیبات ضد 
میکروب��ی پرمصرف، تجوی��ز دوز دارو در افراد 
بال��غ مطابق با اندازه بدن محاس��به نمی ش��ود. به 

گفت��ه محققان برای نمونه، توده اس��تخوانی بدن 
یک بیمار مرد مبتال به ذات الریه اکتس��ابی با وزن 
90 کیلوگ��رم و قد یک متر و ن��ود، دو برابر یک 
بیم��ار زن با وزن 56 کیلوگرم و قد یک متر و 50 
س��انتی متر اس��ت، حتی با وجود آن که شاخص 
ت��وده بدن هر دو بیمار یکس��ان بوده و هر دو در 
محدوده وزنی سالم باشند. با وجود این بر اساس 
دس��تورالعمل های درمانی فعلی، هر دو بیمار دوز 
یکس��انی از آنتی بیوتیک ه��ا را مصرف می کنند. 
نویس��ندگان این پژوه��ش خاطرنش��ان می کنند 

ک��ه تنظی��م دوز ترکیبات ضد میکروب��ی و آنتی 
بیوتیک ه��ا در افراد بالغ متناس��ب با خصوصیات 
فیزیکی هر بیمار در رس��یدن به حداکثر اثربخشی 
و ایمنی درمان ضد میکروبی بس��یار حائز اهمیت 
اس��ت. به ع��الوه به نظر می رس��د ک��ه امروزه 
با توج��ه به افزای��ش تعداد بیماران��ی که عوامل 
خطرس��از مختلفی ب��رای ابتال ب��ه عفونت دارند 
یا مکانیس��م های ایمونول��وژی مختلف آنها برای 
پاسخ گویی به عفونت، توجه به این نکته بیش از 

همیشه اهمیت پیدا کرده است.

رئیس مرکز تحقیقات پوس��ت و سالک اظهار 
کرد: اس��تفاده از لیزر نس��بت به روش های مشابه 
مانن��د الکترولی��ز، اپیالس��یون و تی��غ، بهترین و 
س��ریع ترین نتیجه را در رفع موهای زاید داش��ته 
و اثر طوالنی مدت ت��ری در بهبود و از بین بردن 
ای��ن موها دارد. دکتر محم��د علی نیلفروش زاده 
در گفتگو با ایس��نا، ضمن بیان مطلب فوق گفت: 
موهای زاید یا ناخواس��ته یکی از مشکالت شایع 
زیبایی در هر دو جنس اس��ت، البته رویش ریش 
و س��بیل در مردان امری طبیعی و مطلوب اس��ت 
اما در زنان، رش��د موهای ص��ورت و بدن امری 
ناخواس��ته و رنج آور اس��ت. وی افزود: با ورود 
لی��زر به بازار علی رغم گران ب��ودن ولی به دلیل 
کاهش تعداد جلس��ات درمان و مؤثر بودن در از 
بی��ن بردن طوالنی مدت یا دائم موهای زاید، این 

روش بس��یار مناسب بوده است. دانشیار دانشگاه 
علوم پزش��کی ته��ران تصری��ح ک��رد: لیزرهای 
موجود که مج��وز FDA را ب��رای انجام درمان 
دریافت کرده اند، بیش��ترین صدم��ه را به پیاز مو 
وارد می کند بدون اینکه بافت سالم اطراف دچار 
تغیی��رات چندان��ی ش��وند و دارای مزیت های��ی 
چ��ون درد کمتر، کاهش عوارض��ی چون کک یا 
اس��کار، بدون محدودیت برای هر قسمت از بدن 
و س��رعت عمل بیش��تر اس��ت و حتی مردان نیز 
می توانند از آن استفاده کنند. وی همچنین یادآور 
ش��د: گیرنده اصلی نور لیزر از بین برنده موهای 
زاید سلول های زنده و دارای رنگدانه مو هستند، 
بنابرای��ن موهای��ی که در مرحله آخر رش��د قرار 
دارند و ح��اوی رنگدانه کافی هس��تند، نور لیزر 
را جذب کرده و قسمت سازنده مو دچار اختالل 

شده از بین می رود. از طرف دیگر، لیزر در مرحله 
رش��د اثر می کند. موهای بدن از نظر مرحله رشد 
یکسان نیس��تند، به همین علت ممکن است یک 
بار لیزر کافی نباشد و از 2 تا 5 جلسه و حتی در 
برخی نژادها جلسات بیشتری الزم باشد. وی در 
پایان اف��زود: احتمال تأثیر مس��ائلی از قبیل نژاد، 
س��ن، وزن و وضعیت هورمونی و حتی مصرف 
برخ��ی داروه��ا روی نتایج درمان وج��ود دارد. 
بنابراین انجام لیزر موهای زاید باید حتمًا توس��ط 
متخصصان پوس��ت انجام گیرد ک��ه آگاهی کامل 
نس��بت به ساختمان و رش��د مو، عوامل طبیعی و 
غیرطبیعی تأثیرگذار بر موهای نقاط مختلف بدن 
و آگاه��ی به فیزیک لیزر و نحوه اس��تفاده و نوع 
دستگاه لیزر التهاب پارامتری های درمانی مناسب 

را داشته باشد.

ــی: ش��اه پسند وحشی از  کلیات گیاه شناس
گیاهانی اس��ت که در روم قدیم مورد پرس��تش و 
تقدی��س مردم بود و از آن ب��رای تبرک خانه ها و 
معابر اس��تفاده می کردند. چ��ون دارای خاصیت 
ضد خونریزی اس��ت گفته می شود که آن را روی 
زخم های مس��یح ریختند و خونریزی قطع شد و 
روی این اصل در قدیم به آن گیاه صلیب می گفتند. 
این گیاه در نواحی جنوب آس��یا، آفریقا و اروپا در 
حاش��یه جاده ها و دشت ها و مزارع می روید. در 
ایران در مناطق شمال و اطراف تهران، فارس، شیراز 
و نواحی جنوب می روید. قس��مت مورد استفاده 
این گیاه برگها و س��ر شاخه های سبز آن است. در 
اثر مالش دادن بوی مطبوعی در تمام قسمت های 
این گیاه منتش��ر می شود ولی طعم آن گس و تلخ 

است. 
  ترکیبات شیمیايی: شاه پسند وحشی دارای 
مواد شیمیایی مختلفی نظیر تانن،  موسیالژ، ساپونین، 

وربی نالین، بتاکاروتن و ماده ای تلخ است. 
 خواص داروئی: ش��اه پس��ند وحشی از نظر 

طب قدیم ایران سرد و خشک است: 
1( قابض و ضد تشنج است. 

2( ب��رای از بین ب��ردن آب آوردگی بدن مفید 
است و بدین منظور باید آن را با مالس چغندر خورد. 

3( برای تقویت قلب مفید است.  
4( خون را تمیز و تصفیه می کند. 

5( عرق آور است. 
6( مقدار شیر را در مادران شیرده زیاد می کند.

7( کرم معده را کشته و از بین می برد. 
8( خلط آور است. 

9( برای برطرف کردن سرماخوردگی مفید است. 
10( کمیود ویتامین C را درمان می کند.

11( برای درمان ناراحتی های پوستی مفید است. 
12( بیماری زردی  را برطرف می کند. 
13( برای رفع خونریزی لثه مفید است. 

14( سنگ کلیه و مثانه را خارج می سازد.
استفاده خارجی: 

1- برای ورم مخاط دهان و گلو، جوشانده آن 
را غرغره کنید.

2- کمپرس آن را روی ضرب دیدگی بگذارید.  

3- زخم و بریدگیها را با ضماد آن درمان کنید. 
4- برای رفع خس��تگی پ��س از کار روزانه از 
حمام شاه پسند اس��تفاده کنید بدین منظور مقدار 
200 گ��رم برگهای گی��اه را در 2 لیتر آب ریخته و 
حرارت دهید تا به جوش آید سپس آنرا روی چراغ 
برداشته و بگذارید مدت 15 دقیقه دم بکشد بعد آن 
را صاف کرده و در وان حمام بریزید و برای مدت 
20 دقیقه در آن دراز بکش��ید تا خستگی عضالت 

برطرف شود. 
 طرز استفاده: 

ــرده: یک قاش��ق چایخ��وری برگهای  دم ک
خش��ک شده این گیاه را در یک فنجان آب جوش 
ریخته و برای مدت 10 دقیقه دم کنید سپس صاف 
کرده و به مقدار یک فنجان سه بار در روز بنوشید. 
جوشانده: مقدار 40-50 گرم برگهای خشک 
ش��ده این گیاه را در یک لیتر آب جوش ریخته و 
بگذارید به مدت 5 دقیقه به آرامی بجوشد، سپس 

آن را صاف کنید. 
ــانس: قوی تر از تنطوره است و از برخی  اس
داروخانه ها می توان خریداری کرد. مقدار مصرف 

آن یک تا دو قطره در یک لیوان آب است. 
مضرات: خ��وردن زیاد این گیاه ضربان قلب 
را کم می کند و باع��ث تحریک روده ها  و رحم 
می شود. بنابراین کسانی که ناراحتی قلبی دارند و یا 
خانم های حامله باید در خوردن آن احتیاط کنند. 

دانشمندان در یک بررسی جدید دریافته  اند 
که طب س��وزنی با تحریک کردن یک مس��کن 
و ض��د درد طبیعی در ب��دن، تأثیرات مفید خود 
را اعمال می کند. به گزارش ایس��نا، این مسکن 
طبیعی در بدن بعد از انجام طب سوزنی، عروق 
را باز کرده و باعث می ش��ود که خون بیش��تری 
در آن ها جریان پیدا کند. به گفته محققان کشف 
م��اده ش��یمیایی آدنوزی��ن به عنوان ی��ک عامل 
اصل��ی می  تواند این طب س��نتی چین��ی را در 
راستای کاهش و شفای دردها حتی مؤثرتر کند. 
دانش��مندان در آزمایش روی موش ها توانستند 
تأثیر شفابخش سوزن های ظریف معجزه  گر را 
ک��ه در این روش مورد اس��تفاده قرار می گیرند 
تا س��ه برابر افزایش دهند. دکتر مایکن ندرگارد 

دانش��مند علوم اعصاب در دانش��گاه روچس��تر 
نیویورک در این تحقیق خاطرنشان کرد: طب سوزنی 
حدود 4000 هزار سال است که در نقاط خاصی 
از دنیا به عنوان یک روش درمانی پزشکی اصلی 
مورد اس��تفاده ق��رار می  گیرد، ام��ا از آن جا که 
هنوز به خوبی شناخته نش��ده است، بسیاری از 
م��ردم برای بهره  مندی از آن دچار تردید ش��ده 
و س��راغ آن نمی  روند. وی افزود: در این تحقیق 
ما اطالعاتی درباره یک مکانیسم فیزیکی ارائه کرده  ایم 
ک��ه از طریق آن، طب س��وزنی می تواند درد را 
در ب��دن کاهش دهد. این محقق��ان دریافتند که 
آدنوزین یک مس��کن طبیعی است که در هنگام 
طب سوزنی در بدن آزاد می  شود و اولین مسیر 

اثرگذاری طب سوزنی در کاهش درد است.

محقق��ان در ی��ک پژوهش جدی��د دریافتند 
که بیماری گلبول داس��ی ش��کل که نوعی اختالل 
خونی اس��ت، روی عملکرد مغز بیماران بالغ تأثیر 
نامطلوب دارد. این پژوهش نش��ان داد: مبتالیان به 
این اختالل خونی در انجام تس��ت های حافظه ای، 
عملک��رد ضعی��ف و نامطلوب��ی دارن��د. در این 
تحقیق از س��وی انس��تیتو قلب، ریه و خون و نیز 
انستیتوهای ملی سالمت، دانشمندان عملکردهای 
ذهنی 149 بیمار بالغ مبتال به اختالل خونی سلول 
داس��ی ش��کل را مورد آزمایش قرار دادند که بین 
19 تا 55 سال داشتند و آنها را با 47 شرکت کننده 

س��الم در همان گروه سنی و سطح تحصیالتی از 
یک جمعیت مش��ابه مورد مقایسه قرار دارند. تمام 
شرکت کنندگان، امریکایی های آفریقایی تبار بودند. 
محققان دریافتند: تمام شرکت کنندگان که مبتال به 
این اختالل خونی بودند در انجام تست ذهنی مثل 
توان هوشی، حافظه کوتاه مدت، سرعت پردازش 
و توجه نسبت به شرکت کنندگان سالم، امتیازات 
پایین تری گرفتند. این پژوهش نشان می دهد برخی 
از مبتالیان به این بیماری خونی به مشکالت ذهنی 
از قبیل دشواری و سازماندهی افکار، تصمیم گیری 

و یا یادگیری دچار بودند.

دانشمندان در یک پژوهش جدید نشان دادند 
که حت��ی بیماریهای وراثتی هم قابل پیش��گیری 
هس��تند. این دانش��مندان می گوین��د می توان از 
انتق��ال بیماریهای خطرن��اک و جدی موروثی از 
والدین به کودکان جلوگیری کرد. بر اساس این 
گ��زارش، گروهی از محققان پزش��کی انگلیس 
نش��ان داده اند که می ت��وان ژن ه��ای معیوب را 
بالفاصله پس از بارورس��ازی ریشه کن کرد و به 
این ترتیب مانع از تولد نوزادی شد که بیماریهای 

خطرناک پدر و مادر خود را به ارث برده است. 
ای��ن گروه از محققان، اطالع��ات ژنتیکی مهمی 
را از یک س��لول تخم با میتوکندری آسیب دیده 
خارج ک��رده و آنها را دوباره درون یک س��لول 
تخم س��الم جاس��ازی کردند. بر اساس آمارهای 
پزش��کی، حدود یک کودک از هر 6500 تولد با 
میتوکندری ه��ای معیوب و ناقص به دنیا می آیند 
که می تواند س��بب ضعف ماهیچه ای، نابینایی و 

نارسایی عضوی در آنها شود.

محقق��ان می گوین��د اگر می خواهید از ش��ر 
س��رماخوردگی و آنفلوآن��زا خالص ش��وید به 

کسانی که بیمار هستند، نگاه کنید. 
مارک ش��الر روانپزشک دانش��گاه بیریتیش 
کلمبیا در کانادا و دستیاران وی در مطالعات خود 
به این فرضیه رس��یده اند که مشاهده سرنخ های 
حاک��ی از بیم��اری در دیگران، واکنش سیس��تم 
ایمن��ی را در بدن افراد تش��دید می کن��د. برای 
آزمایش این فرضیه، دانش��مندان از گروهی افراد 
خواستند که 10 دقیقه تصاویر اسالید از چندین 
بیم��ار مبتال به آبله مرغان یا در حالت عطس��ه و 
سرفه را تماشا کنند. از گروه دیگری نیز خواسته شد 
به تصاویر افرادی در حال چرخاندن اس��لحه در 
دس��ت نگاه کنند. بررسی ها نشان داد: کسانی که 
تصاویر افراد اس��لحه به دس��ت را دیده بودند، 

بیش��تر دچار استرس و پریش��انی شده بودند اما 
با بررس��ی نمونه های خونی اف��راد قبل و بعد از 
تماش��ای اس��الیدها معلوم ش��د که واکنش های 
بدن در این دو خصلت بس��یار متفاوت هس��تند. 
محققان نمونه های خونی این افراد را در معرض 
یک عفونت باکتریایی قرار دادند و س��پس مقدار 
ی��ک ماده ایمنی را که از گلبولهای س��فید خون 
ترشح می شود اندازه گیری کردند. آنها دریافتند: 
افرادی که به تصاوی��ر بیماران نگاه کرده بودند، 
مقدار تولید این ماده ایمنی در بدنش��ان افزایش 

پیدا می کرد. 
محققان در ح��ال حاضر هیچ ایده ای درباره 
علت وقوع این واکنش در بدن ندارند، اما تأکید 
دارند که این واکنش یک مکانیسم نجات بخش 

است.

پوس��ته  پوس��ته ش��دن پوس��ت، به ویژه در 
قس��مت  های مرکزی صورت، ابروها و پوس��ت 
س��ر، خارش گه گاهی این مناطق و قرمز ش��دن 
آنه��ا از عالمت  هایی اس��ت که ب��رای بعضی از 
آقایان آشنا اس��ت. این وضعیت گاهی اوقات در 
مح��ل  هایی از صورت که ریش در می  آید ایجاد 
می  ش��ود و ظاهر نازیبای آن آزاردهنده است؛ به 
خصوص که بیشترین شدت این بثورات پوستی با 
نام درماتیت شوره ای یا سبورئیک، در سنین 18 تا 
40 سالگی است و آقایان جوان معموالً با این عالئم 
درگیر هستند. ایجاد شوره سر، زودرس  ترین عالمت 
این درماتیت و ش��ایع  ترین عالمت آن است که 
موجب قرمزی و پوسته  دار شدن نواحی گوناگون 
س��ر ش��ده و در نواحی پیش��انی از حد موها نیز 
فراتر می  رود. گاهی هم در موارد مزمن می  تواند 
موجب ریزش موها شود. البته این ریزش، موقتی 
اس��ت و موها دوباره رش��د خواهند کرد. حدود 
1 ت��ا 5 درصد جمعیت دنیا گرفتار این مش��کل 
پوستی هس��تند و با اینکه این مشکل در نوزادان 
و بزرگساالن وجود دارد اما در تمام مراحل سنی 
ش��یوع این ضایعات در آقایان بیش��تر از خانم  ها 
است. این ضایعات قرمز در نواحی چرب بدن که 
غدد سباسه فراوانی دارد، ایجاد می  شود و با اینکه 
به نظر می  رسد دسته  ای از قارچ  ها در به وجود 
آمدن  آن دخیل  هستند اما علت این مشکل هنوز 
نامشخص است. امکان دارد بر اثر استرس یا انواع 
بیماری  ها دوباره عود کند. با اینکه عالئم معموالً با 
مراجعه به پزشک قابل کنترل است ولی عودکننده 
بوده و درمان قاطعی ن��دارد. بنابراین درمان  های 

نگهدارنده و تکراری را باید 
ادامه دهید و گاهی ممکن است این درمان  ها تا 
سال ها الزم باشند. اگر به آکنه شدید )جوش  های 
غرور جوانی( مبتال باش��ید، امکان دارد درماتیت 
سبوره با شدت بیشتری در شما به وجود آید. این 
مشکل در شرایطی چون کاهش ایمنی بدن )مانند 
ابتال به اچ  آی  وی یا تحت شیمی  درمانی( تشدید 
می  ش��ود و در مواردی چون سوء تغذیه، صرع، 

چاقی و الکلسیم نیز بدتر می  شود.

ناخن پا بدش��انس ترین اندام بدن است. اصاًل 
توجهی به آن نمی ش��ود. در حالی که پول بس��یار 
زیادی صرف زیبائی ناخن های دس��ت می ش��ود، 
ع��وض ک��ردن گاه گاه جوراب ه��ا ب��رای ناخن پا 
یک جشن اس��ت. اما گاهی نیز این ناخن ها تالفی 
بی توجه��ی به آنه��ا را در می آورن��د. مثاًل ناخن ها 
گاهی در گوش��ت انگشتان فرو می روند. چه سرپا 
کار کنید و چه نشس��ته، در گوش��ت رفتن ناخن پا 
ناتوان  کننده است.سیاه شدن ناخن هم از علل دیگر 

درد ناخن پا است. 
درمان درد ناخن پا

دانس��تن اینکه ناخن در گوشت فرو رفته است 
کافی نیس��ت. باید درد آن را تسکین داد و ناراحتی 
را برط��رف کرد. ناخ��ن را نرم کنید. گذاش��تن پا 
در یک ظرف آب گرم و دو قاش��ق نمک اپس��وم 
)س��ولفات منیزیم( به م��دت 15 تا 20 دقیقه ناخن 
و پوس��ت را نرم می کند. می  توان از محلول آب و 
بتادین هم اس��تفاده کرد )اگر مبت��ال به بیماری قند 
نیستید(. وقتی ناخن  نرم شد، دست هایتان را خوب 
بش��ویید و پوست را از روی ناخن کنار بزنید. اگر 
این کار دردناک است از پزشک کمک بگیرید. بعد 
از جدا کردن ناخن و پوس��ت، قطعه کوچکی پنبه 
تمی��ز بین آنه��ا بگذارید تا ظرف چن��د روز ناخن 
رش��د طبیعی خود را بکند و پوست التیام یابد. اول 
چس��ب زخمی را نزدیک محل در گوشت  رفتگی 
ناخن گذاش��ته و بعد پوست را از ناخن جدا کنید. 
چس��ب را طوری روی آنه��ا بپیچید تا ناخن دیگر 
نتواند در پوست دوباره فرو رود. آزاد کردن پوست 
از ناخن به هر طریق گرفتاری را رفع می کند. سپس 
کم��ی مایع بی حس کننده موضعی به آن بزنید. هر 
روز چس��ب را عوض کنی��د تا زخم التی��ام یابد. 
ناخن را کوتاه کنید. کوتاه کردن با احتیاط ناخن با 
ناخن گیر، راه  دیگری برای جلوگیری از فرو رفتن 
بیش��تر ناخن در گوشت است. پا را خوب بشویید 
و با گذاش��تن یخ بر روی ناحیه آزاده به  مدت چند 
دقیقه آن را بی حس کنید. حاال با احتیاط ناخن  در 
گوش��ت رفته را کوتاه کنید. با محلول بتادین آنجا 
را تمیز کنید. تا س��ه روز بع��د روزی یک بار پا را 
در محل��ول آب گرم و نمک اپس��وم بگذارید. اگر 
دوباره ناخن در گوشت فرو رفت یا انگشت قرمز 
و متورم شد، به پزشک اطالع دهید. از ناخن گیر پا 
استفاده کنید. برای جلوگیری از عود دوباره، ناخن 
پا را درس��ت کوتاه کنید. به جای ناخن گیر کوچک 
گردب��ر، ناخن گیر مخصوص پا ب��ه کار ببرید. این 
ناخن گیر پهن تر اس��ت و امکان صاف بریدن ناخن 
را امکان پذی��ر می کند. از قیچ��ی کوچک گرد هم 
اس��تفاده نکنید. ناخن را صاف بگیرید. سعی کنید 
ناخن پا را صاف کوتاه کنید. این کار از در گوشت 
رفتن ناخن جلوگیری می کند. اگر ناخن غیرعادی 
داری��د، گوش��ه های آن را بگیرید. کفش مناس��ب 
بپوشید. پوشیدن کفش تنگ امکان در گوشت رفتن 
ناخن را بیش��تر می کند. باید فضای کافی برای آزاد 

بودن پا در کفش وجود داشته باشد.  

برای توصیف درد به پزشکتان بگويید...

تجويز دوز آنتي  بیوتیك متناسب با وزن بیمار، 
اثربخشي دارو را افزايش مي دهد

لیزر، مؤثرترين روش براي رفع موهاي زائد است

درماتيت شوره ای 
عودكننده است

درد ناخن پا نشانه چيست؟
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ذوب آهن برای رقابت های آسیایی مهیا می شود
تمرین��ات  تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان براي 
حضور قدرتمند در رقابت هاي لیگ برتر، از امروز 
آغاز می ش��ود. به گزارش ف��ارس، ذوب آهن که 
عالوه بر مسابقات باش��گاهي، رقابت هاي مرحله 
 ی��ک چهارم پایان��ي لی��گ قهرمانان آس��یا را نیز 
پیش رو دارد، تمرینات خود را از روز چهارش��نبه 
در اصفه��ان آغاز مي کند. این در حالي اس��ت که 
هنوز تکلیف کادر فني این تیم مش��خص نیست و 
منصور ابراهیم زاده س��رمربي سبزپوشان اصفهاني 
در لیگ هاي هش��تم و نهم که براي فصل آینده نیز 
گزینه نخس��ت ذوب آهن به ش��مار مي رود، هنوز 
قرارداد خود را با این تیم در هیأت فوتبال اس��تان 
اصفهان ثبت نکرده است. ذوب آهن برخالف تیم 
س��پاهان، هنوز در فصل نق��ل و انتقاالت فعالیت 
خاصي از خود نش��ان نداده است. حسن اشجاري 
و مصطف��ي صالحي ن��ژاد دو بازیکني هس��تند که 
جدای��ي آنها از جمع تیم اصفهاني قطعي ش��ده و 
محس��ن مسلمان نیز مجبور اس��ت براي گذراندن 
دوره خدمت سربازي این تیم را ترک کند.از طرف 
دیگر، سیدجالل رافخایي تنها بازیکني است که با 

ذوبي ها قرارداد داخلي امضا کرده است. 
همچنی��ن کنفدراس��یون فوتبال آس��یا زمان 
برگ��زاری دیداره��ای مرحله یک چه��ارم نهایی 
لیگ قهرمانان باش��گاههای آسیا را اعالم کرد که 
بر اساس آن ذوب آهن اصفهان 24شهریور ماه به 

مصاف تیم پوهانگ اس��تیلرز کره جنوبی می رود. 
براساس اعالم س��ایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
دیدارهای رفت این مرحله روز چهارش��نبه   24 
ش��هریورماه )15 س��پتامبر( و دیدارهای برگشت 
روز چهارشنبه 31 شهریور )22  سپتامبر( برگزار 
می ش��ود. دیداره��ای رف��ت مرحله نیم��ه نهایی 
 ای��ن مس��ابقات نیز روزهای س��ه ش��نبه 13 مهر 
)5  اکتب��ر( و چهارش��نبه 14 مه��ر )6 اکتب��ر( و 
 دیدارهای برگش��ت روز چهارش��نبه 28 مهرماه 
)20  اکتب��ر( برگ��زار می ش��ود. همچنی��ن دیدار 
نهایی این مس��ابقات نیز روز ش��نبه  22  آبانماه 
 ) 13  نوامب��ر( در توکی��و پایتخ��ت ژاپن برگزار 

می شود.
برنامه و زمان برگزاری دیدارهای مرحله یک 

چهارم نهایی به شرح زیر است:
ديدارهای رفت ) 24  شهريورماه(:

الهالل عربستان با الغرافه قطر ورزشگاه ملک 
فهد ریاض، ساعت 20:35 

ذوب آه��ن ایران ب��ا پوهانگ اس��تیلرز کره 
جنوبی ورزش��گاه فوالدش��هر اصفهان، س��اعت  

 18:30
هیون��دای موت��ورز ک��ره جنوبی با الش��باب 
عربس��تان ورزش��گاه جیون جو دیونگو ساعت، 

19:00به وقت محلی
س��یونگنام ایلهوا چونما کره جنوبی با سوون 
سامس��ونگ پل��و وینگز ک��ره جنوبی ورزش��گاه 

تانچون سیونگنام، ساعت 19:30 به وقت محلی
ديدارهای برگشت )31 شهريور(:

الغراف��ه قطر با الهالل عربس��تان ورزش��گاه 
الغرافه دوحه، ساعت18:30 

پوهانگ اس��تیلرز کره جنوب��ی با ذوب آهن 
ای��ران ورزش��گاه پوهان��گ اس��تیلیارد پوهانگ، 

ساعت19:30 
الشباب عربستان با چونبوک هیوندای موتورز 
کره جنوبی ورزش��گاه ملک فهد ریاض، ساعت  

 18:30
س��وون سامس��ونگ پلو وینگز کره جنوبی با 
س��یونگنام ایله��وا چونما کره جنوبی ورزش��گاه 

سوون شهر سوون، ساعت19:30 

رئیس هیأت والیبال اس��تان اصفهان از س��مت 
خود کناره گیري کرد. محمدصادق پشنگ در گفتگو 
با فارس، با تأیید این خبر اظهار داش��ت: در آخرین 
جلسه اي که با رشید خدابخش، مدیرکل تربیت بدني 
استان اصفهان برگزار شد، با وي در ارتباط با جدایي از 
هیأت والیبال به توافق رسیدم و حتي جانشین من نیز 
در این جلسه مشخص شد. وي افزود: این جدایي نه 
با قهر است و نه با دلخوري؛ چرا که من طي دو سال 
گذشته تمامي توان خود را به منظور پیشرفت والیبال 
اصفهان به کار گرفتم و رسانه ها نیز خود مي توانند در 
مورد عملکردم قضاوت کنند، امیدوارم این جدایي 
سرمنشاء رشد و توسعه بیشتر والیبال اصفهان شود. 
وي از ذک��ر نام رئیس جدید هیأت والیبال اس��تان 
اصفهان خودداري کرد. رئیس هیأت والیبال اس��تان 
اصفهان خاطرنشان کرد: تنها وظیفه اي که در اساسنامه 
هیأت هاي استان ها ذکر نشده، تیم داري در لیگ برتر 
است، اما رسانه ها پیاپي از ما درخواست تیم داري در 
لیگ برتر را مي کردند که خالف قانون بود، اما با این 
وجود ما تالش خود را در این زمینه به کار بس��تیم 

و به زودي هواداران والیبال استان اصفهان خبرهاي 
خوشي مي شنوند. پشنگ با اشاره به حضور احتمالي 
دو تی��م از اس��تان اصفهان در فص��ل آتي لیگ برتر 
والیبال، افزود: باریج اسانس از لیگ دسته اول به لیگ 
برتر صعود کرده و آن طور که از ش��واهد پیداست، 
یک تیم دیگر نیز توسط رئیس جدید هیأت والیبال 
روانه این مس��ابقات مي شود. رئیس مستعفي هیأت 
والیبال استان از احتمال بازگشت به عرصه مربیگري 
خبر داد و افزود: تمامي والیبال دوس��تان مي دانند که 
شغل اصلي من مربیگري بوده و تنها به عشق والیبال 
اصفهان ریاس��ت هیأت را پذیرفتم؛ امیدوارم در این 
مدت توانسته باشم بخشي از مشکالت والیبال استان 
را برطرف کنم. بر اساس این گزارش، والیبال اصفهان 
س��ال ها است که با مشکالت فراواني دست و پنجه 
نرم مي کن��د و تغییرات مدیریتي نی��ز مانع افزایش 
این مشکالت نشده اس��ت. دو سال پیش انتخابات 
ریاست هیأت والیبال اس��تان اصفهان برگزار شد و 
محمد صادق پشنگ که از مربیان باسابقه والیبال ایران 
به ش��مار مي آید و سابقه هدایت تیم هاي ملي ایران 

و حتي عراق را در کارنامه دارد به صندلي ریاس��ت 
این هیأت تکیه زد و برطرف کردن مشکالت والیبال 
اصفهان را در صدر فعالیت هاي خود قرار داد، اما به 
نظر مي رسد با بي خانمان شدن این هیأت و در اختیار 
نداشتن سالن تمریني کار رئیس آینده هیأت والیبال 

همچنان سخت باشد.
اما با این وجود تمامي مشکالتي که پیش روي 
هیأت والیبال استان اصفهان قرار دارد، این هیأت موفق 
ش��ده در دو سال گذش��ته به مقام هاي قابل توجهي 
دست یابد.تیم امیدهاي اصفهان سال گذشته موفق 
ش��د پس از چند س��ال به مقام قهرماني رقابت هاي 
کشور دست یابد که در نوع خود اتفاق قابل توجهي 
به ش��مار مي آید. اینکه تیم��ي از اصفهان با حضور 
تیم  هاي قدرتمندي از اس��تان هاي گیالن، گلستان و 
حتي تهران به این مقام دست پیدا مي کند اتفاقي است 
که باید آن را به فال نیک گرفت.در بخش بانوان نیز 
اصفهاني ه��ا 70 درصد از اعزام هاي اردوي تیم ملي 
کشور را تشکیل داده  و توانستند بیشتر اعضاي تیم 

ملي را به خود اختصاص دهند.

صدا و سيما مدعی اول قهرمانی
پژمان غفاری

مرحله مقدماتی مسابقات فوتس��ال جام رسانه ها به 
پایان رسید و از گروه اول تیم های صدا و سیما و باشگاه 
خبرنگاران جوان به مرحله نیمه نهایی راه یافتند و در گروه 
دوم تیم های خبرگزاری اسپادانا و نسل فردا به مرحله بعدی 
رسیدند روز آخر مرحله مقدماتی صدا و سیما که دو بازی 
قبلی را با پیروزی پشت سر گذاشتند با حساب 7 بر 2 از 
س��د اصفهان زیبا گذش��ت و به عنوان صدرنشین به دور 
 بعدی صعود کرد در بازی دو تیم باشگاه خبرنگاران جوان و
 زاینده رود تیم مطبوعاتی سومین شکست خود را با نتیجه 
7 بر 3 پذیرا شد و فقط چشم به بررسی اعتراضات بازیکنان 
غیرمجاز حریفان دوخته است و در آخرین دیدار در یک 
بازی جذاب و دیدنی تیم نسل فردا که از دو بازی قبلی خود 
فقط یک امتیاز کسب کرده بود به مصاف خبرگزاری اسپادانا 
رفت و بازی 2 بر صفر باخته را 3 بر2 از آن خود کرد که در 
پنج دقیقه پایانی از نظر بدنی تحلیل رفتند و بازی برده را با 
شکست 4 بر 3 عوض کردند در این دیدار فریور موسوی 
و مسعود افشاری از ستارگان تیم نسل فردا بودند و از تیم 
خبرگزاری اسپادانا باید به بازی خوب کامران شیرزادی و 

حمید جمالی اشاره کرد.
حواشی مسابقات در روز سوم مرحله مقدماتی 

1 – حس��ین چرخابی مربی سابق سپاهان، مصطفی 
صالحی نژاد بازیکن سابق ذوب آهن که هم اکنون با استقالل 
قرارداد داخلی بسته است و هاشم سلطانی بازیکن اسبق ذوب 

آهن و استقالل تهران در سالن پیروزی حضور داشتند.
2 – طی جلسه ای قرار است که سرپرستان تیم هایی که 
به تیم های مقابل اعتراض دارند، اعتراض آنها مورد بررسی 
قرار گیرد و اگر این موارد به دقت انجام شود ممکن است تیم 
زاینده رود در مرحله نیمه نهایی به جای باشگاه  خبرنگاران 
جوان به میدان برود گفته می شود تیم های باشگاه خبرنگاران 
جوان و اصفهان زیبا از چندین بازیکن غیر رس��انه ای در 
ترکیب خود استفاده کردند که طبق قانون این تیم ها باید 3 بر 

صفر بازنده به حساب آیند.
3 – از گ��روه دوم نیز تیم تربیت بدنی برای احترام به 
بازیکنانش در مرحله مقدماتی به میدان رفتند اما نتایج آنها در 
جدول محسوب نشد و تیم های خبرگزاری اسپادانا و نسل 

فردا به مرحله بعد راه یافتند.
4 – تیم زاینده رود در بازی مقابل باشگاه خبرنگاران 

جوان تنها با پنج بازیکن در این مسابقه شرکت کرد.
5 – دیدارهای نیمه نهایی فردا )پنجش��نبه( در سالن 
پیروزی برگزار می شود بازی اول ساعت 17 بعد از ظهر و 

بازی دوم در ساعت 17:45 انجام خواهد شد.
6 – عزیز مشفقی گلر تیم زاینده رود با واکنشهای مثال 
زدنی مانع از این شد که تیم حریف بیش از 7 گل به ثمر 

رساند.
7 – تیم صدا و سیما در مسابقات جام رسانه ها خیلی 
با قدرت ظاهر شد در این بین سید جواد موسوی گلر این 
تیم هم نمایش خوبی درون دروازه این تیم از خود نش��ان 
داد و بارها در چارچوب دروازه با واکنشهایی که در مهار و 
دفع توپ داشت در کنار دیگر یاران خود موجبات صعود 

مقتدرانه را از گروه اول فراهم کردند.

پلیس آفریقاي جنوبي روز دوش��نبه، 10 هوادار 
آش��وبگر آرژانتیني را دس��تگیر و به بوینس آیرس 
بازگردان��د. ب��ه گ��زارش خبرگزاري فرانس��ه، این 
ه��واداران ب��ا همکاري پلی��س آرژانتین شناس��ایي 
و در ف��رودگاه ژوهانس��بورگ آفریق��اي جنوب��ي 
دس��تگیر ش��دند. پلیس آفریقاي جنوبي اعالم کرده 
 اس��ت که از ورود هواداران آشوبگر آرژانتین که به 
باراس براواس مش��هور هستند، جلوگیري مي کند. 
بر اساس این گزارش، هشت نفر از نیروهاي رسمي 
پلیس فدرال آرژانتین در ژوهانسبورگ و پرتوریا که 
دیداره��اي تیم ملي آرژانتین در جام جهاني برگزار 

خواهد شد، مستقر شده اند. این افراد قصد دارند تا با همکاري نیروهاي امنیتي آفریقاي جنوبي مانع از 
ورود هواداران متعصب و جنجالي آرژانتین ش��وند. تیم ملي فوتبال آرژانتین در گروه دوم رقابت هاي 

جام جهاني با تیم هاي ملي یونان، نیجریه و کره جنوبي همگروه است.

10 هوادار آرژانتين از آفريقاي جنوبي اخراج شدند

درخشش برزيلی ها در بازی تداركاتی 

خوليو سزار هم به جمع مصدومان پيوست

آگهی ابالغ
165/خ شماره دادنامه: 8909970354300070

شماره پرونده: 8809980358500753
شماره بایگانی شعبه: 880752

شکات: 
1. آقای محمد مفتخریان به نش��انی اصفهان خ هاتف کوی خواجه اعلم بن بست 

شقایق پ 75
2. خانم سعیده شجاعی به نشانی بهارستان خ الفت خ جنت پ 710

3. خانم انوش��ه زرگرخرازی به نشانی خ اردیبهشت شمالی بن بست شهید یزدی 
نیا پور پالک 51

4. آقای مرتضی نوارچیان به نش��انی اصفهان خ عس��کریه خ گلس��تان بن بست 
سنبل پالک 37

5. آقای نوروز مخلوقیان به نش��انی خ مدرس کوچه ش��هید سفیددش��تی کوچه 
پهلوان نژاد پالک 2

6. آقای عبداله ش��فیعی نیکابادی به نشانی خ پروین پل سرهنگ ابتدای خ پروین 
بطرف جی کوچه شریعتی بن بست میخک پ 231

7. خانم مهوش مس��ائلی به نشانی اصفهان آبشار اول روبروی خانه هنرمندان بن 
بست رضوان مجتمع نگین زاینده رود پ 403

8. آقای حس��ن افتخاری علی آبادی به نشانی اصفهان خ پروین مجتمع مسکونی 
مالصدرا بهار 6/ پالک 103

9. خان��م مرضی��ه چگونیان با وکالت خانم لیلی عطای��ی و خانم معصومه عطایی 
همگی به نش��انی خ ش��یخ صدوق شمالی مجتمع س��رو طبقه دوم واحد 7/ دفتر 

وکالت احمدرضا یدالهی
10. خانم ملیحه فرح بوشهری به نشانی خ جی کوچه زیالبی بن بست زرین پ 

46 طبقه سوم
11. خانم منیژه مختاری سده به نشانی اصفهان خ وحید کوچه مسجد ائمه اطهار 

کوچه شهید منتظری کوچه شهید آزمون بن بست سامان پالک 84
12. خانم مینا س��عادت به نشانی اصفهان خ آپادانا دوم کوچه شهید اکبر السادات 

مجتمع مسکونی آناهیتا طبقه دوم واحد 4
13. آقای محمدرضا زمانی به نش��انی خ مسجد سید کوی علی قلی آقا بن بست 

میرزایحیی )بنفشه( مجتمع راین همکف 
14. آقای غالمعلی خدامی به نش��انی اصفهان ش��هرک شهید محمد منتظری/ 24 

بلوک/ بلوک 9/ آپارتمان 2
15. خانم فریبا منصوری به نش��انی اصفهان میدان جمهوری کوچه بانک مس��کن 

کوچه گلبرگ بن بست آیت اله گلپایگانی پ 26
16. خانم شراره گنجعلی به نشانی اصفهان خ بزرگمهر خ بی سیم چهارراه چهارم 

بابک جنوبی پالک 82 کدپستی 8157816411
17. آقای مس��عود سوفسطایی به نشانی اصفهان خ کاشانی چهار راه وفایی کوچه 

شهید ولی اله شفیعی بن بست مروارید پ 57
18. آق��ای رض��ا بهرامی پور به نش��انی تهران خ ولی عصر می��دان منیریه کوچه 

فردوس کوچه بلندیان کاشی پ 99 جنوبی/ 22 شمالی
19. خانم مریم فدایی آش��یانه به نشانی اصفهان خ کاشانی شمالی خ جامی کوچه 

عباس شهبازی مجتمع بهار واحد 5
متهمین: 

1. آقای افش��ین غالمی به نش��انی رهنان میدان ش��اهد خیابان شهیدان عاملی بن 
بست 15

2. آقای ابراهیم سوسنی به نشانی مجهول المکان
اتهام: سرقت مستوجب تعزیر

گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در این پرونده آقایان 1- افش��ین غالمی فرزند محمدصالح 2- ابراهیم سوس��نی 
متهمند به مش��ارکت در ارتکاب چندین فقره س��رقت از داخل خودرو شکات و 
کیف قاپی به شرح زیر: 1- ربودن و سرقت کیف دستی خانم مریم فدایی آشیانه 
فرزند مرتضی از داخل خودرو ایش��ان که ح��اوی مبلغ دو میلیون ریال وجه نقد 
و اس��ناد و مدارک شخصی ش��امل دو دسته چک، یک برگ چک، یک عدد مهر، 

کارت شناس��ایی عضویت هیأت علمی و گواهینامه رانندگی و چند دس��ته کلید 
2- ربودن و س��رقت کیف دس��تی آقای محمدرضا زمانی فرزند عباس از داخل 
خودرو شخصی ایشان که حاوی مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد و اسناد و مدارک 
ش��خصی ایشان ش��امل دو عدد کارت هوشمند س��وخت، یک عدد عابر بانک و 
مدارک خودرو ش��امل: کارت خودرو، بیمه نامه و گواهی نامه، کارت شناس��ایی 
بس��یج و جبهه، 15 عدد عکس ش��خصی، 2 دفترچه تلفن 3- ربودن و س��رقت 
کیف دس��تی خانم مینا س��عادت فرزند پرویز از داخل خودرو شخصی ایشان که 
حاوی مبلغ دو میلیون ریال وجه نقد، یک عدد گوش��ی تلفن همراه از نوع سونی 
اریکس��ون مدل w580 و اسناد و مدارک شخصی شامل گواهینامه رانندگی، بیمه 
نامه اتومبیل و وس��ایل ش��خصی 4- ربودن و سرقت کیف دس��تی آقای مسعود 
سوفسطایی فرزند فریدون از داخل خودرو شخصی ایشان حاوی مبلغ یک میلیون 
ریال وجه نقد، دو میلیون ریال تراول، گوشی تلفن همراه از نوع نوکیا مدل 6070، 
اس��ناد و مدارک شخصی وی شامل )دفترچه بیمه همسرش( 5- ربودن و سرقت 
کیف دس��تی آقای مرتضی نوارچیان فرزند حسن از داخل خودرو شخصی ایشان 
حاوی مدارک شخصی شامل )کارت سوخت، سری کامل کوپن جدید و باقیمانده 
های س��ری قبل، عکس، گذرنامه، کارت شناسایی بیمه و گواهینامه( 6- ربودن و 
س��رقت کیف دستی خانم انوش��ه زرگر خرازی فرزند اصغر )کیف قاپی( حاوی 
یک میلیون و دویس��ت هزار ریال وجه نقد، یک عدد گوش��ی تلفن همراه سونی 
اریکسون، یک عدد سمعک درون گوشی و مدارک شخصی و گواهینامه و کارت 
ملی 7- ربودن و س��رقت کیف دس��تی آقای رضا بهرامی پور فرزند محمد حنیفه 
و کیف دس��تی که ح��اوی مبلغ پنج میلیون ریال وجه نقد، گوش��ی موبایل نوکیا 
6300، مدارک شخصی همسر و فرزند )4 عدد دفترچه بیمه، کارت ملی همسر و 
دخترش( 8- ربودن و س��رقت کیف دستی متعلق به آقای نوروز مخلوقیان فرزند 
محمدحس��ین که حاوی هفتاد الی هش��تاد هزار ریال وجه نقد، اسناد و مدارک و 
کارت مل��ی، گواهینام��ه، بیمه نامه خودرو، دو عدد عابربانک و کارت س��وخت، 
کارت شناسایی ذوب آهن 9- ربودن و سرقت کیف دستی آقای غالمعلی خدامی 
فرزند ابوالقاس��م )کیف قاپی( که حاوی مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد، مدارک 
ش��خصی حاوی دس��ته چک، دفترچه حس��اب پس انداز، کوپن ارزاق عمومی و 
مدارک خودرو )برگ گارانتی خودرو س��مند( 10- س��رقت و ربودن کیف دستی 
خانم فریبا منصوری فرزند اس��ماعیل از داخل خودرو ش��خصی ایشان که حاوی 
یک میلیون ریال وجه نقد، یک عدد گوش��ی موبایل سامسونگ D510 و مدارک 
شخصی شامل )کارت نظام پزش��کی، گواهینامه، بیمه نامه، دسته چک و دفترچه 
بانک( بوده 11- ربودن و س��رقت کیف دستی خانم سعیده شجاعی فرزند اسداله 
از داخل خودرو شخصی ایشان که حاوی مبلغ ششصد هزار ریال وجه نقد، اسناد 
و مدارک ش��امل دو عدد کارت س��وخت خودرو، عابر بانک، گواهی نامه، کارت 
ملی و دو عدد کارت اس��تخر بوده 12- ربودن و س��رقت کیف دس��تی از خانم 
مرضیه چگونیان فرزند محمد با وکالت خانم ها معصومه و لیلی عطایی از داخل 
خودرو ایشان که حاوی مبلغ هشت میلیون ریال وجه نقد، یک عددگوشی موبایل 
سامسونگ D900، اسناد و مدارک شامل )کارت سوخت خودرو و دو عدد عابر 
بانک( 13- سرقت و ربودن کیف دستی خانم مهوش مسائلی فرزند محمدرضا از 
داخل خودرو ایشان که حاوی مبلغ حدود شش میلیون و یکصد هزار ریال وجه 
نقد، یک فقره چک بین بانکی به مبلغ س��ی و چهار میلیون ریال، اسناد و مدارک 
ش��امل )دو عدد دفترچه حس��اب پس انداز، کارت ماشین، بیمه نامه خودرو، مهر 
نظام پزشکی و دسته کلید( 14- سرقت و ربودن کیف دستی خانم شراره گنجعلی 
فرزند عبدالغدیر از داخل خودرو ش��خصی ایش��ان که حاوی مبلغ یک میلیون و 
پانصد هزار ریال وجه نقد و مدارک شخصی شامل )گواهینامه، کارت و شناسنامه 
خ��ودرو و بیمه نامه بوده( 15- س��رقت و ربودن کیف دس��تی خانم ملیحه فرح 
بوش��هری فرزند رستم از داخل خودرو شخصی ایشان که حاوی مبلغ دو میلیون 
و پانص��د هزار ریال وجه نقد، مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال تراول چک، 
دو عدد پالک الیزابت، دو فقره چک بانک ملی و س��په، یک عدد دس��ته چک و 
یک عدد عابربانک 16- سرقت کیف دستی آقای محمد مفتخریان فرزند مرتضی 
حاوی مبلغ چهارمیلیون و هفتصد هزار ریال وجه نقد 17- سرقت و ربودن کیف 
دس��تی خانم منیژه مختاری نژاد فرزند حس��ین از داخل خودرو ایشان که حاوی 
مبل��غ یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال وجه نقد، انگش��تر و گردنبند طال، 
مدارک ش��خصی شامل )دو سری کوپن سه و چهارنفره، کارت سوخت خودرو، 
کارت ملی، کارت ماش��ین، گواهینامه، بیمه نامه، س��ه جل��د کتاب دعا و تعدادی 

عکس خانوادگی( 18- س��رقت و ربودن کیف دستی آقای حسن افتخاری فرزند 
مرتضی از داخل خودرو ایشان که مبلغ دو میلیون ریال وجه نقد، مدارک شخصی 
ش��امل دو عدد کارت س��وخت، کارت اتومبیل، گواهینامه رانندگی، کارت ملی، 
بیمه نامه اتومبیل و دفترچه حقوق 19- سرقت و ربودن یک عدد شلوار از داخل 
خودرو شخصی آقای عبداهلل شفیعی نیک آبادی که حاوی چهار فقره چک بانکی 
و مدارک شخصی شامل یک عدد گواهینامه و کارت ملی بوده. که اتهام نامبردگان 
با توجه به شرح شکایت شکات، گزارش مرجع انتظامی، اقرار صریح و مقرون به 
واقع احد از متهمین به نام افش��ین غالمی در مرجع انتظامی و در مرحله دادس��را، 
تحقیقات انجام ش��ده، کش��ف و ضبط برخی از اموال و اش��یاء و اسناد مسروقه                                   
و س��ایر محتویات پرونده محرز و مسلم اس��ت لذا دادگاه مستنداً به مادتین 656 
و 657 قانون مجازات اس��المی و با رعایت ماده 42 و 47 هر کدام از متهمین یاد 
شده را به تحمل سه سال حبس با کسر ایام بازداشت قبلی متهم ردیف اول آقای 
افش��ین غالمی و تحمل شصت ضربه شالق تعزیری و رد اموال و وجوه و اشیاء 
مس��روقه در حق مالباختگان که اعالم رضایت ننموده اند یا اموال، وجوه و اشیاء 
مسروقه به آنها مسترد نگردیده محکوم می نماید و در خصوص استرداد اسناد و 
مدارک ش��خصی غیرقابل اس��ترداد، دادگاه مواجه با تکلیفی نبوده و موجبی برای 
اظهارنظر نمی باشد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی و س��پس با انقضای بیست روز از تاریخ مذکور قابل تجدیدنظرخواهی 

در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 
3527/ م الف

بدیحی- رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار
166/خ چون آقای حس��ین بابایی فرزند یداله شکایتی علیه آقای علی جهانبخش 
مبنی بر مزاحمت تلفنی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890278 این دادگاه 
ثبت، وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه  89/05/20 ساعت 9/30 صبح تعیین 
ش��ده، نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع 
و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
3533/ م الف

جزینی- مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
169/خ شماره دادنامه: 8909970352900164

شماره پرونده: 8809980358301167
شماره بایگانی شعبه: 881291

ش��اکی: آقای علیرضا رستمیان به نشانی: اصفهان، خیابان چمران، بلوار بعثت، بن 
بست علوی، پالک 95 جنوبی

متهم: آقای کامران موسوی به نشانی مجهول المکان 
اتهام ها: 1- جعل 2- استفاده از سند مجعول

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

رأی دادگاه
در خص��وص اته��ام آقای کامران موس��وی فرزند حس��ن فعاًل مجه��ول المکان 
دائ��ر ب��ر اس��تفاده از دو فقره ای��ران چک دو میلی��ون ریالی مجعول به ش��ماره 
193019/635742/53 در مردادماه 1387 موضوع شکایت آقایان علیرضا رستمیان 
فرزن��د عباس )موبایل ف��روش( و محمد صادق مهرابی فرزن��د محمدرضا )میوه 
فروش(، از توجه به مفاد کیفرخواس��ت ص��ادره و محتویات پرونده و تحقیقات 
ب��ه عمل آمده و گزارش��ات مأمورین انتظامی و نظریه ش��ماره 1/2/6363 مورخ 
87/6/21 دای��ره حقوقی بانک صادرات اصفه��ان مبنی بر جعلی بودن ایران چک 
های ارائه شده از ناحیه شکات با درج مشخصات متهم در ظهر آن و سایر قرائن و 
امارات مضبوط در پرونده از جمله متواری بودن متهم و عدم حضور وی در هیچ 
یک از مراحل دادرسی با وصف احضار قانونی و نشر آگهی، ارتکاب بزه انتسابی 
از ناحیه مش��ارالیه محرز و مس��لم بوده دادگاه باس��تناد ماده 525 قانون مجازات 

اس��المی نامبرده را به تحمل پنج سال حبس محکوم می نماید. رأی صادره غیابی 
و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیس��ت 
روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می 

باشد. 3528/ م الف
حاجی زاده – رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
176/خ شماره دادنامه: 8909970354500215

شماره پرونده: 8709980359500793
شماره بایگانی شعبه: 880995

ش��اکی: آقای قاسمعلی کریمی به نشانی: خیابان کاوه، کوچه ژاله، ک ولیعصر، بن 
بست صمدی، پالک 17

متهمین: 1- آقای مسعود س��لطانی به نشانی: اصفهان، خیابان کهندژ، جاوان باال، 
کوی شهید عابدی، پالک 8

2- آقای هوشنگ سرداری 3- آقای علیمراد براتی مجهول المکان 
اتهام: کالهبرد اری

گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیر 
مبادرت به اصدار رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص شکایت آقای قاسمعلی کریمی فرزند شاه ولی علیه آقایان 1- مسعود 
س��لطانی فرزند مرتضی 2- علی مراد براتی و 3- هوشنگ سرداری )دو نفر اخیر 
بدون مش��خصات دیگر( دائر بر مش��ارکت در کالهبرداری از طریق فروش سکه 
تقلب��ی به میزان پان��زده میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان، با توجه به محتویات 
پرونده، تحقیقات بعمل آمده، اظهارات گواهان، اقرار ضمنی متهم ردیف اول، عدم 
حضور و دفاع مؤثر از ناحیه متهمان دیگر و سایر قرائن امارات موجود در پرونده 
اتهام متهمین را بش��رح فوق محرز تشخیص و به اس��تناد ماده 1 از قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتش��اء و اختالس و کالهبرداری هر یک از متهمین مذکور را 
به تحمل یکس��ال حبس و پرداخت مبلغ فوق بعنوان رد مال )بطور تس��اوی( در 
حق شاکی و هر یک را بپرداخت همین مبلغ بعنوان جزای نقدی در حق صندوق 
دول��ت محکوم می نماید. رأی صادره غیاب��ی و ظرف ده روز پس از تاریخ ابالغ 

قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد. 
3535/ م الف

رستم پور – رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
177/خ  شماره دادنامه: 8909970353000151

شماره پرونده: 8809980358301241
شماره بایگانی شعبه: 881248

ش��اکی: آقای مهدی پرورش به نش��انی: خیابان طوقچی، خیاب��ان معراج، کوچه 
باشگاه، پالک 32 – تلفن: 5594931

متهم: آقای مجید فتحی به نشانی: شهرکرد )مجهول المکان(
اتهام: سرقت مستوجب تعزیر

گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی 
می نماید.

رأی دادگاه
در خص��وص اتهام مجید فتحی گیش��گیانی فرزند اردش��یر دائر بر س��رقت یک 
دس��تگاه آبگرمک��ن دیوار بوتان و درب آلومینیومی و دو بس��ته کاش��ی از توجه 
به کیفرخواس��ت تنظیمی از س��وی دادس��را و اینکه متهم علیرغم ابالغ در جلسه 
دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی بعمل نیاورده و نیز سایر قرائن و امارات موجود 
در پرونده از جمله کشف کیف حاوی مدارک متعلق به متهم بزهکاری وی بنظر 
دادگاه محرز و مس��لم اس��ت دادگاه مس��تنداً به مواد 656 – 667 قانون مجازات 
اس��المی حکم به محکومیت وی به تحمل دو س��ال حبس تعزیری و 74 ضربه 
ش��الق صادر مینماید رأی صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و س��پس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم 

تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.3531/ م الف
اسفنانی – رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 رئیس هیأت والیبال اصفهان استعفا داد

خولیو سزار دروازه بان اول برزیل بازی دوستانه این 
تیم مقابل تانزانیا را به دلیل آسیب دیدگی از دست داد.

  به گزارش س��اکرنت، س��زار ب��ا این مصدومیت 
نمی تواند تیم ملی کشورش را در دیدار دوستانه مقابل 
تانزانیا همراهی کند و این در حالی اس��ت که آخرین 
باری که این دروازه بان نتوانسته بود برای برزیل بازی 
کند به ژوئن 2008 و بازی مقابل ونزوئال بازمی گردد. 
با این حس��اب نوار دیدارهای ملی س��زار پس از 26 
بازی قطع می شود. کنفدراسیون فوتبال برزیل در بیانیه 
ای اعالم کرد س��زار تیم ملی کش��ورش را در رقابت 
 های ج��ام جهانی همراهی می کند ام��ا درون دروازه 

 نمی ایس��تد. در غیاب س��زار، اورلیو گومز دروازه بان تاتنهام و یا دونی از رم درون دروازه خواهند ایس��تاد. 
دروازه بان ملی پوش اینتر در دیدار هفته گذشته برزیل مقابل زیمباوه که با برتری 3 بر صفر طالیی پوشان به 
پایان رسید دچار مصدومیت شد. برزیل در گروه G رقابت های جام جهانی 2010 با تیم های پرتغال، ساحل 

عاج و کره شمالی همگروه است.

 به گزارش ش��بکه تلویزیونی بی بی س��ی، تیم ملی فوتبال برزیل در راه آمادگی برای حضور در 
رقابتهای جام جهانی دو هزار و ده آفریقای جنوبی در دیداری پر گل پنج بر یک از سد تانزانیا گذشت. 
درخشش روبینیو و کاکا برای برزیلی ها امیدوار کننده بود. در این دیدار روبینیو و رامیرز ستاره بنفیکا 
هر کدام دو گل به ثمر رساندند. در این دیدار روبینیو در دقایق ده و سی و سه، کاکا در دقیقه هفتاد و 
شش و رامیرز در دقایق پنجاه و سه و نود زننده گلهای برزیل در برابر تانزانیا بودند و تنها گل تانزانیا 
را عزیز در دقیقه هش��تاد و شش��م بازی به ثمر رساند. روبینیو که پس از نارضایتی در باشگاه منچستر 
س��یتی نیمه دوم فصل گذشته را با تیم سانتوز در کشورش سپری کرد، در دقیقه دهم گل اول بازی را 
به ثمر رس��اند و دقیقه 33 یک گل دیگر نیز بر آن افزود. رامیرز س��تاره بنفیکا هشت دقیقه پس از آغاز 
نیمه دوم نتیحه را س��ه بر صفر کرد و کاکا بازی س��از رئال مادرید در دقیقه 76 زننده گل چهارم شد. 
رامیرز در وقت تلف شده دروازه حریف را برای پنجمین بار دروازه حریف را گشود. چهار دقیقه به 
پایان بازی، تیم میزبان که در رده بندی فیفا در مکان یکصد و هش��تم قرار دارد یک گل تس��لی بخش 
به ثمر رس��اند. برزیلی ها که هفته قبل س��ه بر صفر بر زیمبابوه غلبه کرده بودند، با پیروزی پرگل در 
مقابل تانزانیا در آخرین دیدار تدارکاتی بر س��طح آمادگی باالی خود صحه گذاش��ت. برزیل در گروه 
هفت جام جهانی در کنار کره ش��مالی، ساحل عاج و پرتغال قرار دارد. برزیل در نخستین دیدار خود 

در چارچوب رقابتهای جام جهانی به مصاف کره شمالی می رود.
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347774   

فکس : 0381-3336021

نشانی : اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 
اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

قیمت طال )تومان(
30520 هر گرم طالی 18 عیار

140640هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
306000   یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

302000  یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخريدارز

1055 1050دالر امریکا

10041010 دالر کانادا

12541260 یورو

15221530پوند انگلستان

280282 ریال عربستان

35903640دینار کویت

286288درهم امارات

کالم نور
امام جعفر صادق )ع(:

کسی که نیکوکاری اش او را شادمان کند و بدی اش وی را بد حال گرداند چنین 
کسی مومن است.

معاون اداره کل ارشاد اسالمي چهارمحال و بختیاري:

 نقــد از درون بهتـرین شیــوه 
براي رشــد تولیـدات هنــري است

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

33 °

30 °

15°

10 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

مع��اون فرهنگي و هن��ري اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اس��المي چهارمحال و بختیاري گفت: نقد 
از درون بهترین ش��یوه براي رشد تولیدات هنري 
است. به گزارش فارس از شهرکرد، افشین امیریان 
در دومین نشست انجمن هنرهاي نمایشي استان 
گف��ت: نیل به اهداف موردنظر ب��دون بهره گیري 
از تجربیات پیش��ین امکان پذیر نیست. وي نقد از 
درون را بهترین ش��یوه براي رش��د کمي و کیفي 
تولیدات هنري دانس��ت و افزود: بررسي، تجزیه 
و تحلیل جش��نواره هاي قبل، فض��اي موجود در 

اس��تان و اس��تفاده از کارشناس��ان از عوامل مؤثر 
در دس��تیابي به اهداف هنر تئاتر در اس��تان است. 
امیریان با بیان اینکه منتقد همواره پل میان هنرمند 
و مخاطب اس��ت، گفت: برهمین اساس می توان 
ب��ا پرداختن به الیه های مختلف یک اثر، کش��ف 
و شرح نش��انه ها، مخاطب را به شناخت بهتر اثر 
برس��اند. وي ادامه داد: یک منتقد عالوه بر اینکه 
در نق��د اث��ر، گروه اج��را کنن��ده را متوجه نقاط 
ضعف و قوت کار می کند، به تماشاگر هم کمک 
می کند تا به درک درس��ت و بهتری از اثر برس��د. 

معاون فرهنگي و هنري اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي چهارمحال و بختیاري، نخستین قدم برای 
نوشتن یک نقد را صداقت و دوری از مالحظات 
معمول دانس��ت و افزود: منتقد باید بدون غرض 
و حب و بغض، تنها به نقد اثر بپردازد. امیریان به 
برگزاري چهارمین جشنواره تئاتر استاني ققنوس 
اش��اره کرد و گفت: این جش��نواره با محوریت و 
موضوع ایثار، مقاومت و شهادت همزمان با هفته 
گرامیداشت هشت سال دفاع مقدس در شهرستان 

فارسان برگزار مي شود.

حامد حقی 
ریچارد براتیگان نویس��نده ای بزرگی در جهان 
است.کتاب های او همچنان جزو پرفروش ها و قابل 
بحث ترین ژانر پس��ت مدرنیزم در جهان است. چه 
کسی حدس می زد، جوان آس و پاسی که یک روز 
با سنگ، شیشه پاسگاهی را شکست و به تشخیص 
پزشکان، به دلیل ابتال به جنون در بیمارستان حبس  
ش��د و مورد ش��وک درمان��ی قرار گرف��ت، جنون 
بزرگتری داش��ت که به عقل پزش��کان نرسیده بود، 
جنون نوش��تن؟!  نوشتن به س��بک براتیگان، نابغه  
داس��تان نویس��ی تجربی دنیا آمیزه ای از تش��بیه و 
استعاره که در هیچ سبک و سیاقی نمی گنجد، مگر 

نثر شخصی ریچارد براتیگان! 
ویژگی نثر براتیگان، نه در ساختار موزون شعری 
آن اس��ت نه درصناعات لفظی و زبانی آن و اگرچه 
دو عامل یاد ش��ده را نیز درخود دارد ولی بیشتر از 
معم��اری بکر و عجیب و غری��ب ذهنی و عاطفی 
نویس��نده نقش برداشته  اس��ت. بازی کردن با بلیط 
اتوبوس و فقط برای انتقال حس تحرک به خواننده 
)یک تمهی��د بکر براتیگانی( محو ش��دن تدریجی 
اتوب��وس در س��فر زم��ان، پس از حمل مس��افران 
پی��ری که بی حرکت و با اندوه فراوان  به تنها جوان 
سرنشین اتوبوس خیره شده اند، )با کمترین کلمات 
ممکن  برای القای احس��اس پیری( فقط یک نمونه 
درخشان از نثر براتیگانی است که در داستان اتوبوس 

پیر به وقوع پیوسته است.    
در داستان قهوه از این مجموعه، وقتی پسرک با 
دوستش به هم می زند ) از بین رفتن صمیمیتی که 
قبل تر با خ��وردن یک فنجان قهوه بین آن دو ایجاد 
شده است( و بعد از پشیمانی برای تجدید مودت به 
منزل دخترک می رود و با سردی از طرف او مواجه 

می شود، قهوه چنین توصیف می شود، شیشه قهوه 
فوری، فنجان خالی و قاش��ق، همه مثل غسل میت 
روی میز چیده ش��ده بود، وسائل الزم برای درست 

کردن یک فنجان قهوه! 
در داس��تان روح بچه ه��ای تاکوم��ا نی��ز همه 
ویژگی های ذکر ش��ده باال حض��ور دارند، به اضافه 
معصویت کودکانه ای که به شکلی باژگونه درتخیل 
بچه های تاکوما از جنگ تجلی یافته اس��ت و بازی 
ذهن��ی کودکانه  آنها را به ی��ک بازی مرگبار واقعی 

تبدیل کرده است:
»یه بمب بیشتر برامون نمونده، اما نباید بذاریم 
ناو همواپیمابر قس��ر دربره. باید بم��ب رو بندازیم 
توی دودکش، به گوشم. متشکرم خلبان، باید خیلی 

شانس بیاریم. به گوشم. تمام.«
بع��د خواهرم به م��ن گفت: »فک��ر می کنی از 
پس اش برآی؟« و من گفت��م: »معلومه. کالهت رو 

سفت بچسب.«  
بازتاب ش��رطی از راه بازی با زبان نیز موضوع 
یک��ی دیگر از داس��تان های این مجموعه اس��ت، 

س��الخانه سویفت در داس��تان تاریخ کامل آلمان و 
ژاپن، جایی که گلوی خوک ها را می برند و صدای 
جیغ مانند خوک ها چون اپرایی در محل دفن زباله 

به گوش می رسد:
»ح��اال خوک ها جی��غ نمی کش��یدند، صدای 
س��کوت می گفت که حتماً یکی از دس��تگاه ها از 

کار افتاده است.«
در داس��تان می خواس��تم تو را ب��رای یک نفر 
توصیف کنم، ش��باهت یک دختر به برق رسانی در 
یک روس��تا تشبیه شده اس��ت، که مثل یک خدای 
یونانی به دهقانان نازل ش��ده اس��ت ت��ا از ظلمت 

زندگی برای همیشه رهایی یابند! 
در قص��ه ی��ک روز بع��داز ظهر س��ال 1939، 
دختر بچه چهارس��اله گرسنه ای، لحاف نرم را روی 
 س��ر خودش م��ی کش��د و از پدرش درخواس��ت 
 می کند تا قصه رفتن توی یک تکه سنگ را برایش 

بگوید:
» بعد بابایی چهاردس��ت و پا رفت توی سنگ 
نشس��ت و از اون جا آسمون آبی و گلهای وحشی 

رونگاه کرد ...« 
» چند تا سنگ کوچک برداشت و برد توی سنگ 
بزرگ. بعد سنگ های کوچک، اجاق و اسباب اثاثیه 

شدند و بعد بابایی با گل های وحشی غذا پخت.«
 دخت��رک هیچ وقت از ش��نیدن این قصه س��یر 
نمی ش��ود، سی چهل باری آن را شنیده است و باز 

همیشه می خواهد بشنود!  
داس��تان ه��ای دیگر ای��ن مجموع��ه و نیز اثر 
درخشان دیگر براتیگان، صید قزل آال در امریکا، پر 
از بازیگوش��ی های زبانی و تکنیکی بکر اوست، که 
همگی دال بر یک نشانه انکار ناپذیر است، این نابغه 

ادبیان معاصر جهان است.

كانادا استوديوي 20 ميليون دالري مي سازد 

شهيد عزيزاهلل شهبازی

مجموعه حماسه شهيد عبدالرزاق زارعان چاپ شد
ريچارد براتيگان همچنان در ادبيات جهان مورد توجه است!

روزی بود...

روی خط فرهنگ

کش��ور کانادا خود را آماده س��اخت یک مجموعه چند بخشي سینمایي مي کند که قرار است در شهر تورنتو 
احداث شود. این استودیوي فیلم سازي با هزینه اي 20 میلیون دالري ساخته خواهد شد. به گزارش فارس، این 
استودیوي جدید فیلم سازي فعالیت هاي خود را در تمام زمینه هاي فیلم سازي از مرحله پیش تولید تا دوران 
پس از تولید انجام خواهد داد. شرکت کاموف کراپ که در شهر تورنتو مستقر است، این استودیوي فیلم سازي 
را با همکاري دو شرکت دیگر کوچک فیلمسازي احداث خواهد کرد. استودیوي جدید در یک مساحت 338 
هزار متري ساخته مي شود و شامل قابلیت هاي فني و تکنیکي سینمایي و تلویزیوني خواهد بود. پیش بیني مي شود 
استودیوي تازه تأسیس فعالیت هاي رسمي خود را اوایل سال جدید میالدي آغاز کند. منتقدان سینمایي مي گویند 
این استودیو در فعالیت هاي هنري خود از الگوي استودیوي پاین وود انگلستان پیروي خواهد کرد. این استودیو 
شامل بخش هاي صدا، تدوین و موسیقي مي شود و بخش مهمي از آن به عنوان لوکیشن مورد استفاده محصوالت 
داخلي و خارجي قرار خواهد گرفت. به گفته مسئوالن این استودیو، امکانات سه بعدي هم در اختیار هنرمندان 
 صنعت س��ینما قرار خواهد گرفت. پل برانفمن یکي از مدیران این اس��تودیو مي گوید: ما تمام امکانات جدید
 فیلم سازي را در این استودیو در معرض دید هنرمندان کشور قرار خواهیم داد. به کمک این امکانات دیگر نیازي 
نیست که هنرمندان محصوالت سینمایي به سراغ استودیوهاي دیگر بروند. تمام قابلیت هاي یک فیلم سینمایي 
در استودیوهاي ما موجود است. صنعت سینماي کانادا از مدت ها قبل، در جستجوي خلق امکاناتي است که به 
کمک آنها بتواند رونق تازه اي به محصوالت خود بدهد. لوکیشن هاي متنوع این کشور تا به حال عنوان مکان 
اصلي فیلمبرداري بسیاري از محصوالت صنعت سینماي امریکا بوده است. صنعت سینماي کانادا در پي آن است 

که هنرمندان قاره اروپا را نیز جذب لوکیشن هاي مختلف خود کند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اصفهان به همت معاونت ادبیات این 
اداره کل از سری کتب »فاتحان خرمشهر« مجموعه حماسه شهید عبدالرزاق زارعان منتشر شد. این اثر ارزنده که در 
قطع پالتویی و 67 صفحه توسط انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس چاپ شده است، با زبان ساده و 
قلم شیوای حسینعلی محمدی روایت می شود. حسینعلی محمدی در این کتاب با بیانی داستانی به سیر زندگی شهید 
عبدالرزاق زارعان که فرمانده مهندسی رزمی لشکر 14 امام حسین )ع( و از فاتحان بنام حماسه خرمشهر است پرداخته 
و سعی بر آن دارد که با معرفی الگویی آسمانی به نسل جوان، خدمت شایانی به ترویج فرهنگ پایداری کند. در این اثر 
ارزنده با مجموعه خاطراتی مواجه می شویم که از زبان همرزمان شهید تعریف می شود و از دشواری های کار بچه های 

مهندسی رزمی و تأثیر به سزای موفقیت های آنها در تقویت روحیه سایر رزمنده ها صحبت به میان می آید:
»سپیده سر نزده بود که اولین لودر و ناصر منصوری به یک خاکریز بزرگ با ارتفاع پنج شش متری رسیدند که پشت 
آن جاده آسفالت بود. نمی دانستند اینجا کجاست؛ یعنی باور نمی کردند به جاده اهواز- خرمشهر رسیده باشند. از 
سه طرف به آنها تیراندازی می شد. هر کس به آنجا می رسید، روی جاده آسفالت سجده می کرد«. شایان ذکر است 
که اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اصفهان با چاپ کتبی تحت عنوان »فاتحان خرمشهر« به 
زندگی فرماندهان و دلیرمردان اصفهانی که در عملیات بیت المقدس حضور قابل توجهی داشتند پرداخته و در همین 

راستا تا به حال شش اثر منتشر کرده است.

شهید عزیزاهلل شهبازی فرزند عزت اهلل در سال 1333 در خانواده ای متدین و مؤمن به دنیا آمد. بعد از انقالب 
با تالش و کوشش در جبهه صنعت و اقتصاد کشور، در کارخانه ذوب آهن اصفهان مشغول به فعالیت شد که در 
عملیات هواپیمای رژیم بعثی عراق در جریان بمب باران در تاریخ 1366/6/10 به درجه رفیع شهادت رسید. در 
زمانی که کشور عزیزمان ایران در محاصره اقتصادی و صنعتی بود او همانند صدها شهید دیگر، جان شیرین خود را 

در مبارزه اقتصادی و صنعتی با دشمن در طبق اخالص نهاد و بدرجه شهادت رسید یاد و خاطرش گرامی باد.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت اول)شماره 800/5240(

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اصفهان در نظر دارد انجام خدمات تأمین نیروی انسانی امور 
مناقصه  طريق  از  را  مکانیزه خود  دستگاههای  پشتیبانی  و  نگهداشت  مکانیزه،  های  راهبری سیستم 

عمومی به شرکتهای واجد شرايط واگذار نمايد.
الف( شرايط شرکتهای متقاضی

1- داشتن شخصیت حقوقی
2- داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه

انجام کار موضوع  توانايی فنی و مالی کافی  جهت  امکانات و تخصص الزم،  3- داشتن تجهیزات، 
مناقصه.

4- ارائه تأيیديه از سازمان انفورماتیك.
متقاضیان می توانند به مدت 10 روز پس از درج آگهی فراخوان نوبت دوم به آدرس اصفهان- چهارباغ 

باال- چهار راه نظر- جنب پمپ بنزين جهت دريافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها مراجعه نمايند.
شايان ذکر است مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه 32/000/000 ريال )تکرار به حروف سی و دو 

میلیون ريال تمام( می باشد. ضمنًا هزينه درج آگهی از برنده مناقصه دريافت می گردد.
HTTP://ISFAHAN.NIOPDC.IR

آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت اول
)شماره 800/5241(
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شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اصفهان در نظر دارد امور مربوط به جايگاه شرکتی شماره 1 ناحیه 
نائین شامل عملیات خريد و عرضه فرآورده های نفتی - تعمیرات جزئی – نگهداشت تأسیسات و تجهیزات 
نظافت و فضای سبز را به صورت حجمی با شرايط ذيل از  بهداشت محیط زيست –  خدمات ايمنی –   –

طريق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرايط واگذار نمايد.
الف( محل انجام کار

جايگاه شرکتی شماره 1 نائین
ب( شرايط شرکتهای متقاضی 

1 – داشتن شخصیت حقوقی
2 – داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه

3 – داشتن تجهیزات، امکانات و تخصص الزم، توانايی فنی و مالی کافی جهت انجام کار موضوع مناقصه
4 – ارائه تأيیديه صالحیت کار از وزارت کار و امور اجتماعی

متقاضیان می توانند بمدت 10 روز پس از درج آگهی فراخوان نوبت دوم جهت دريافت اسناد مناقصه به 
آدرس اصفهان، چهارباغ باال، چهار راه نظر، جنب پمپ بنزين – واحد امور قراردادها مراجعه نمايند.

شايان ذکر است مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه 14/000/000 ريال )تکرار به حروف مبلغ چهارده 
میلیون ريال تمام( می باشد. ضمنًا هزينه درج آگهی از برنده مناقصه دريافت می گردد.

HTTP://ISFAHAN.NIOPDC.IR
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