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اس��تاندار اصفهان گفت: 
س��امت مردم براي مديريت 
اس��تان دردرج��ه اول اهميت 
ق��رار دارد و ب��راي تأمين آن 
از تم��ام طرح ه��اي کاهنده 
آاليندگ��ي مانند ط��رح بهبود 

فرايند پااليشگاه اصفهان حمايت مي شود. عليرضا ذاکر اصفهاني در 
جريان بازديد از پااليشگاه اصفهان ...

 شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

اردويي  س��ازمان  مسئول 
راهيان نور و گردشگري بسيج 
کش��ورگفت: برنامه ريزي الزم 
براي اعزام 9 ميليون نفر در طول 
س��ال به مناطق و يادمان هاي 
دفاع مقدس آغاز ش��ده است.  

 به گزارش ايرنا، س��ردار  يعقوب س��ليم��اني  در جمع مسئوالن سپاه 
قمر بني هاشم )ع( با بيان اينکه امسال تاکنون ...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

در س��الروز 22 خ��رداد 
و  ش��عور  ش��ور،  حماس��ه 
بصريت سياس��ي ملت ايران 
قرار داريم. حماس��ه اي که 
طي آن بي��ش از 85 درصد 
از واج��دان ش��رايط به پاي 

صن��دوق ه��اي رأی آمدند و با انتخاب نام��زد خويش رأي آري 
به نظام اس��امي دادند، اگر چه حوادث پس از انتخابات شيريني 
حضور گسترده در انتخابات را به کام مردم تلخ کرد اما هيچ کس 

نبايد فراموش کند که 22 خرداد حماسه اي...
جامعه / ادامه در  صفحه 3

رئیس مجلس شورای اسالمی: 
 در حـوادث پس از انتخـابات 
عده اي هدف را گم کردند 

 نمايش فرهنگ و هنر اصفهــان 
در الجــزيره

وزیر امور خارجه:
صادرکنندگان قطعنامه به حيثيت شوراي امنيت 
خدشه وارد کردند

صفحه 4

 مديرکل دفتر هماهنگي امور اقتصادي 
 اس��تانداري چهارمح��ال و بختي��اري 
ب��ا اش��اره ب��ه حض��ور اس��تان در 
در  س��رم��ايه  ائتاف  هم���اي��ش 
 اي��ران ب��ه ميزبان��ي ش��يراز گفت: 
چهارمحال و بختياري در نمايشگاه 
اين همايش 46 طرح سرمايه گذاري 

را به نمايش گذاشت.
 عل��ي ش��هريارپور اف��زود: ب��ا 
حض��ور اس��تان در اي��ن هماي��ش 
ظرفيت ها و پتانس��يل هاي سرمايه 
 گ��ذاري چهارمح��ال و بختياري در 
بخش هاي صنعت، گردشگري، آب، 
ان��رژي، کش��اورزي و بازرگاني به 
ط��ور مطلوبي معرفي و زمينه جذب 
س��رمايه گذاران داخل��ي و خارجي 

فراهم شد.
 وي تأکي���د ک�����رد: در پاي��ان 
اي��ن نم��ايش��گاه و هم����اي��ش، 
 ب��راي انج��ام س��رمايه گ��ذاري در 
چهارمحال و بختي��اري مذاکراتي با 

سرمايه گذاران انجام شد. 

 چهارمحال و بختياري
 46 طرح در نمايشگاه 

 همايش » ائتالف سرمايه 
در ايران« ارائه کرد

 حمايت مديريت استان اصفهان 
از طرح هاي کاهش آاليندگي 

  9 ميليون نفر بازديد کننده به مناطق 
عملياتي دفاع مقدس اعزام مي شوند  

قــدرت ايران پس از 22 خــرداد

موضوع: واگذاری پروژه ذیل با فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت

موضوع: اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب
مناقصات )شماره 102-2-89 الی 89-2-104(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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 رئيس مجلس ش��ورای اس��امی در سخنانی 
در گردهماي��ی ائمه جماعات اس��تان تهران به بيان 
 مش��خصات اف��راد صاح��ب تحلي��ل پرداخت و 
گفت: اگر کس��ی صاحب تحليل شود، در بادهای 
موس��می سياس��ی، راه خود را گم نمی کند و يا با 
تغيير بعضی اطاعات و تغييرات تاکتيکی، مش��ی 
خود را تغيير نمی دهد. علی الريجانی افزود: اوايل 
پيروزی انقاب اسامی، خبرنگار مشهوری از امام 
مصاحبه ای گرفت و بعد با حضور اين خبرنگار در 
غرب ميزگردی برپا کردند و از خبرنگار پرس��يدند 
ايشان را چگونه ديدی که او پاسخ داد امام روحانی 
و رهبری قوی است. وی گفت: در اين ميزگرد که 
يک اس��ام ش��ناس هم حضور داشت از خبرنگار 
پرس��يدند رهبر ايران اطاعاتش را از کجا می آورد 
که او پاس��خ داد عده ای از شاگردان ايشان از جمله 
آقايان مطهری، بهش��تی و خامنه ای کانال ارتباطی 
و اطاعاتی رهبر ايران هستند. الريجانی افزود: هر 
چند اين افراد نقش مهمی داش��تند اما برداشت من 
اين اس��ت که رهبر انقاب ما عارف، فيلس��وف و 
صاحب تحليل بودند بنابراين اطاعات خرد خيلی 
تأثير نداشت. رئيس مجلس شورای اسامی با طرح 
اين پرسش که با پاسخ گفتن به چه سؤاالتی، انسان 
صاحب تحليل می ش��ود گفت: پاسخ به سؤاالتی 
 مانند اينک��ه در چه موقعيتی ق��رار داريم؟ به کجا 
می خواهي��م برويم؟ امکان��ات و ظرفيت هايمان 
چيست؟ موانع چيست، از چه مسيری بايد حرکت 
کرد که به هزينه کمتر و توفيق بيش��تر منجر ش��ود 
و اينک��ه چه تاکتيکی بايد انتخاب کرد تا هدف گم 
نشود. الريجانی افزود: در حوادث پس از انتخابات 
نزاع هايی وجود داش��ت که بايد ح��د خودش را 
می داش��ت اما عده ای هدف را گم کردند و از اين 
طريق به کش��ور ضربه زدند. وی گفت: در مواقعی 
که انتخاب تاکتيک مشکل است و نظرهای متفاوتی 
وجود دارد، هميش��ه بايد به رهبری رجوع کرد اين 
در حالی است که برخی فکر می کنند آن قدر بر فهم 
خودشان تسلط دارند که برای رهبری سؤال ايجاد 
می کنند. الريجانی افزود: جايگاه امامت و رهبری 

اين اس��ت که اگر کس��ی مسير مش��خصی نيافت، 
دس��تش را بگيرد و به او کمک کند. رئيس مجلس 
شورای اسامی تحليل را مسأله ای شخصی بيان کرد 
و گفت: نمی توانند بگويند ما آقا را قبول داريم اما 
تبعيت نکنند و به چنين فردی نمی توان گفت بصير. 
الريجانی افزود: در مس��ائل دينی نيز چنين است و 
شناخت واقعی اس��ام اين است که به متون دينی 
ورود کنيم؛ ائمه اطهار )ع( دست ما را می گيرند که 
بصير شويم و اين فرق می کند با اينکه فقط بگوييم 
من اسام و ائمه را قبول دارم.  الريجانی با بيان اينکه 
اين موضوع برای کسانی که شأن راهبری مردم را بر 
عهده دارند، مصداق شديدتری دارد افزود: کسی که 
بگويد من انقاب اسامی را قبول دارم اين در حد 
يک فرد عادی اس��ت؛ کسی که عده ای به رفتار و 
گفتار او می نگرند بايد در اين مسير تاش کند و اين 
تاش بايد به طور مستمر انجام شود. رئيس مجلس 
شورای اسامی، سنگ اندازی در موضوع هسته ای 
کش��ورمان را به خاطر اهميت اين فناوری دانست 
و گفت: ممکن اس��ت در مقاطع��ی دچار زحمت 
 ش��ويم، اما با توجه به دس��تاوردی ک��ه برای آينده 
می آورد و دستاورد سنگينی است، می ارزد روی آن 

کار کنيم. علی الريجانی در ادامه سخنان خود در 
گردهمايی ائمه جماعات اس��تان تهران با تشريح 
موقعيت کنونی کشورمان در عرصه های مختلف 
افزود: از نظر فناوری و پيشرفت های مهم، مسير 
خيلی خوبی را طی کرده ايم و از يک وضع نسبتًا 
وابس��ته جدی به شرايطی رس��يده ايم که قدرت 
ايس��تادن روی پای خود را داريم. وی گفت: در 
اينباره ارزيابی کلی من از ش��رايط سی سال اين 
اس��ت که اين راهبری، راهبری کامًا دقيقی بوده 
اس��ت الريجانی ب��ا بيان اينک��ه امريکايی ها در 
حمله به عراق و افغانستان و لشکرکشی به منطقه 
موفق نب��وده اند افزود: يکی از عوامل اصلی اين 
عدم موفقيت، حضور قدرتمند جمهوری اسامی 
ايران در منطقه اس��ت و اينکه کارشناس��ان آنها 
اي��ران را چالش اصلی امريکا در منطقه می دانند 
درست است. وی مخالفت با ظلم و ستمگری را 
سياست اصلی جمهوری اسامی ايران دانست و 
گفت: در قضيه عراق، لبنان، افغانستان و فلسطين 
به خاطر مسئوليتی که انقاب اسامی بر دوش ما 
گذاش��ته است راهبرد درستی اتخاذ کرديم و اين 

باعث شد امريکايی ها موفق نشوند.  

ایران
الریجاني: 

در حوادث پس از انتخابات عده اي هدف را گم کردند 

چه خبر از پایتخت

نصف النهار

در نوامبر 2٠٠8، از هر س��ه امريکايی 
 ک��ه در س��ن رأی دادن بودن��د دو نفر در 
رأی گيری شرکت کردند )89/٧ درصد رأی 
دهندگان(. آنها شخصيتی متفاوت را به کاخ 
سفيد فرستادند که پيروزی اش به خودی 
خود نشانه ای از تغييرات آينده بود: »من از 
تبار سياستمداران ديگر نيستم، سابقه حرفه 
من در ول گشتن در راهروهای واشنگتن 
خاصه نمی ش��ود.« درس��ت ب��ه همين 
دليل بود که او توانست جوانان، سياهان، 
امريکايی های التين تبار و بخشی از رأی 
 دهندگان نااميد سفيد )4٣ درصد( را بسيج 
کند. با درصد آرايی بيش از آنچه ريگان در 
زمان انتخابش در سال ١98٠ به دست آورد 
)52/9 درصد در مقابل 5٠/٧ درصد(، اوباما 
می توانست ادعا کند که نوعی »نمايندگی« 
مردمی به وی داده ش��ده است. امری که 
البته هيچ بحثی در آن نيس��ت. شکس��ت 
جمهوری خواهان همه جانبه است. فلسفه 
ليبرال شان، که با ايجاز و آموزگارانه توسط 
اوباما چنين خاصه می شود: »بيشتر دادن 
ب��ه آنهايی که بي��ش از ديگ��ران دارند و 
پاسداری از اينکه دارايی های شان بيش از 
هميشه بدرخشد«، ديگر پشيزی نمی ارزد 
و دمکرات ها اکثريتی مطلق در مجلس و 
سنا دارند. اوباما سه ماه پيش از انتخابش، 
پيش بينی کرده بود: »بيشترين خطر برای 
ما دس��ت يازي��دن به هم��ان روش های 
سياسی و با همان بازيگران است و انتظار 
آنکه به نتايج ديگری برسيم.  در شرايطی 
اي��ن چنينی، تاريخ به م��ا می آموزد که از 
واشنگتن نيست که تغييرات برمی خيزد، 
بلکه وقتی تغييرات به واشنگتن راه می يابند 
که مردم امريکا به پا خيزند و خواستار آن 
باش��ند.« بدين ترتيب مبارزه مردم عادی 
می بايد سياستمداران سنگين وزن محافظه 
کار واشنگتن، النه رسمی البی های کشور، 
را از جايشان تکان می داد.  يکسال بعد در 
حالی که ديگر در هيچ کجا جنبش مردمی 
به چش��م نمی خورد، تنها منظره موجود 
پروژه هايی اس��ت مس��دود ش��ده، تغيير 

محتوی داده و يا دست و پا شکسته توسط 
همان روش های سياسی و همان بازيگران. 
با اين همه با نگرش به اعضای کابينه اوباما، 

تغييرات آنچنان هم چشمگير نيستند.
 در مقاب��ل وزي��ر کاری نزدي��ک به 
س��نديکاها، خان��م هيلدا س��وليس، که 
گسست با سياس��ت های پيشين را وعده 
داده، خان��م هياری کلينت��ون وزير امور 
خارجه ق��رار دارد که سياس��ت هايش با 
گذش��ته فرق چندانی نکرده است و هم 
چنين وزير دفاعی چون رابرت گيتس که 
از دولت بوش به ارث رس��يده و يا وزير 
اقتص��اد، آقای تيموتی گيتن��ر که بيش از 
آن به وال اس��تريت وابسته است تا بتواند 
)و ي��ا بخواه��د( آن را اصاح کند؛ و هم 
چنين مش��اور اقتص��ادی رئيس جمهور 
آقای الرنس سامرز که طراح سياست های 
مقررات زداي��ی مالی ای بوده که کش��ور 

امريکا را به مرز فلج شدن کشاند. 
 ام��ا در م��ورد ترکي��ب »متن��وع« 
هم��کاران وی نيز بايد ياد آور ش��د که 
بيست و دو مورد از سی و پنج انتصاب 
نخس��تين آقای اوباما از مي��ان دارندگان 
مدرک از دانشگاه های نخبه پرور امريکا 
و يا از کالج های ممتاز انگلستان صورت 
گرفته اس��ت. از همان آغاز قرن بيستم، 
توهم��ی تکنوکراتيک درباره دمکرات ها 
 وجود داشته است: درباره کاردانی شان، 
واق��ع بينی، دولتم��داری با اس��تفاده از 
بهترين ها، برتری شان و تخصصی که بايد 
اراده اش را به محيط سياسی ای تحميل 
کند که ظن هميشگی فريبکاری در مورد 
آن وج��ود دارد. فلس��فه ای از اين نوع، 
که به ش��يوه ای متناقض، رئيس جمهور 
امريکا به دليل فعاليت های گذش��ته اش 
می تواند خود را به آن بچسباند )به شرط 
آنک��ه او را با يک مبارز حق��وق افريقا 
- امريکايی ها عوض��ی نگيريم(، تجهيز 
توده ها را »پوپوليسم« می شمارد و به آن 

بدبين است...
ادامه دارد

رئيس سازمان جهادکشاورزي استان تهران از بهره برداري ١4١ طرح کشاورزي با ميزان 
س��رمايه گذاري 44٣ ميليارد ريال در هفته جهاد کشاورزي خبر داد. به گزارش موج، سيد 
محمد موس��وي با اشاره به اينکه حدود ٧٠ درصد طرحها در زمينه بهره برداري صحيح از 
منابع آب و خاک اس��ت، گفت: با اجرا و بهره ب��رداري از اين طرح ها در زمينه دام، صنايع 
تبديلي و تکميلي، باغباني و ديگر بخش هاي وابسته، اشتغال ٣ هزار نفر تثبيت و براي 8١4 
نفر نيز شغل جديد ايجاد مي شود. وي توسعه طرح آبياري تحت فشار را مهمترين اولويت 
س��ازمان جهادکشاورزي استان تهران دانس��ت و افزود: در سال گذشته براي حدود ٣ هزار 
هکتار از اراضي باغي آبياري تحت فشار و قطره اي اجرا، ٣4٠ کيلومتر شبکه انتقال آب ايجاد 
و 58 رش��ته قنات نيز احيا شد. رئيس سازمان جهادکشاورزي استان تهران گفت: تجهيز و 
نوسازي ١4٠٠ هکتار از اراضي زراعي و باغي از ديگر اقدامات اين سازمان است. موسوي 
همچنين از افتتاح اداره کل جهاد کشاورزي شهرستانهاي مارد و شهر قدس در هفته جهاد 
کش��اورزي خبر داد و افزود: با افتتاح اين مراکز، تعداد ادارات کل استان تهران از ١٣ به ١5 
اداره کل جهاد کشاورزي افزايش مي يابد. وي بر کاهش مصرف کودهاي شيميايي و سموم 
تأکي��د کرد و گفت: با بهره گيري از دانش کش��اورزي، بيش از ١8 ه��زار هکتار از اراضي 
کش��اورزي استان تهران به منظور توليد محصول س��الم به صورت بيولوژيک افت زدايي 
شد. رئيس سازمان جهادکشاورزي استان تهران، کنترل بيولوژيک آفات در بيش از 96 هزار 
هکتار اراضي کشاورزي را از ديگر اقدامات براي کاهش مصرف کودهاي شيميايي و سموم 
دانست. موسوي سطح اراضي کشاورزي استان را بيش از ١٧ درصد اراضي کشاورزي کشور 
دانس��ت و گفت: در اين اراضي، 5/6 درصد از کل ١٠٠ ميليون تن محصوالت کش��اورزي 
توليد مي شود و در توليد ١٠ محصول نيز رتبه اول را دارد. وي افزود: سال گذشته 855 هزار 
تن شير، 84 هزار و 4٠٠ تن گوشت قرمز، ١١8 هزار تن گوشت مرغ، 9٣٣ تن عسل، ١6٧ 
ميليون قطعه جوجه يک روزه در استان تهران توليد شد و اين استان در زمينه توليد تخم مرغ 
با 2١6 هزار و ٧٠٠ تن، رتبه نخس��ت کشور را دارد. رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان 
تهران گفت: سال گذشته ٣ هزار و 686 تن ماهيان سردابي و گرم آبي، حدود ١١ ميليون قطعه 
بچه ماهي و حدود 9 ميليون قطعه نيز انواع ماهيان زينتي در استان تهران توليد شده است. 
موسوي افزود: امسال 456 هزار تن گندم و جو، يک ميليون و 9٠٠ هزار تن ذرت علوفه اي، 
١8٣ هزار تن يونجه، 55٠٠ تن پنبه، 95 هزار تن گياس، ٣ هزار تن توت فرنگي و 22 هزار 
تن ديگر محصوالت توليد شده است. وي توليد ١/5 ميليارد شاخه گل و ١5٠ هزار تن انواع 
سبزي و صيفي گلخانه اي را از ديگر توانمندي هاي کشاورزي استان تهران دانست. رئيس 
سازمان جهادکشاورزي استان تهران از توسعه بيمه کشاورزي خبر داد و گفت: امسال 4٣ نوع 

محصول با پوشش بيمه اي ١5 هزار و 5٧٧ کشاورز انجام شده است.
موسوي درباره وسعت مساحت اراضي بيمه شده افزود: امسال 6٠ هزار و ١٠٣ هکتار 
اراضي باغي، 4 ميليون و 49٣ هزار واحد مرغداري، 9٧ ميليون قطعه طيور و ١٠ هزار و ٧6٠ 

مترمربع از حوضچه هاي پرورش ماهي تحت پوشش بيمه اي قرار دارد.
وي از افزايش پرداخت خسارت به کشاورزان بيمه شده خبر داد و گفت: تاکنون 455 
هزار ميليارد ريال خس��ارت به کش��اورزان پرداخت شده و پوشش بيمه 6٧ درصد توسعه 
يافته است. رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان تهران بر انتقال دانش در مزارع کشاورزي 
تأکيد کرد و افزود: هم اکنون ٣٧ هزار کارشناس ترويج و آموزش در استان تهران به صورت 

مستقيم براي انتقال دانش فني روز و يافته هاي علمي با کشاورز ارتباط دارند.
موسوي با بيان اينکه استان تهران 2٠ درصد جمعيت کشور را دارد، گفت: استان تهران 6 
درصد توليد کشاورزي کشور را دارد که براي تأمين نياز کشور، اين ميزان بايد تا 2٠ درصد 
افزايش يابد. وي محدوديت منابع آب را مهمترين عامل پايين بودن ميزان توليد محصوالت 
کشاورزي دانست و افزود: از دو و نيم ميليارد مترمکعب آب مصرفي استان، 64 درصد آن 
در اختيار کش��اورزي اس��ت و از ميزان کل منابع موجود، حدود 6٠ درصد هدر مي رود که 
مي توان با اجراي روش هاي تصفيه، اين ميزان آب را براي توسعه و افزايش عملکرد توليد 
در اختيار کش��اورزي قرار داد. رئيس سازمان جهادکش��اورزي استان تهران گفت: براساس 
برنامه ريزي هاي انجام شده با اجراي طرح هاي نوين آبياري مي توان بازدهي مصرف آب را 
در بخش کشاورزي از 4٣ به 48 درصد رساند. موسوي بر توسعه مکانيزاسيون تأکيد کرد و 
افزود: با کاهش يکپارچه سازي اراضي خرد و توسعه تجهيزات و ماشين آالت کشاورزي، 
مهمترين عامل براي کاهش هزينه هاي توليد و رقابت با محصوالت وارداتي و حضور در 
 بازارهاي جهاني اس��ت. وي از تدوين اس��تاندارد براي ١٠ محصول کش��اورزي خبر داد و 
گفت: با همکاري سازمان استاندارد و با اندازه گيري ميزان سامت محصوالت اين استانداردها 
به زودي تدوين و اعام مي شود. رئيس سازمان جهادکشاورزي استان تهران از تشکيل هشت 
اتاق فکر و کارگروه تخصصي براي برنامه ريزي توسعه در بخش هاي مختلف کشاورزي 
خبر داد و افزود: در اين اتاق هاي فکر، برنامه هاي راهبردي در زمينه توسعه شيات، طيور، 

باغباني، گياهان دارويي، گلخانه و صنايع تبديلي و تکميلي تدوين مي شود. 

نخس��ت وزير روس��يه مؤثر بودن معامله خريد ناو ميسترال از فرانسه 
را منوط به انتقال فناوري دانس��ت. به گزارش فارس، والديمير پوتين در 
آستانه سفر به پاريس در گفتگو با خبرگزاري فرانسه درباره ناو فرانسوي 
ميس��ترال اعام کرد: »خريد ناو جنگي ميس��ترال از فرانس��ه جز با انتقال 
فناوري براي مس��کو مفيد نخواهد بود.« وي اف��زود: »اين معامله تنها در 
صورتي براي ما ارزش��مند و مفيد خواهد بود که با انتقال فناوري همراه 
باش��د.« اظهارات نخست وزير روسيه در حالي صورت گرفت که شماري 
از کشورهاي همسايه مسکو از جمله گرجستان بابت فروش ناو فرانسوي 

ميسترال به روسيه نگرانند.
 رئيس جمه��ور گرجس��تان در گفتگ��و با نيکا س��ارکوزي همتاي 
فرانس��وي خ��ود نگراني کش��ورش را از اقدام فرانس��ه در ف��روش ناو 
جنگ��ي ميس��ترال به روس��يه اعام کرد. چش��م انداز ف��روش ناو جنگي 
ميس��ترال به روس��يه، نگراني  جماهير شوروي س��ابق نظير گرجستان و 
کشورهاي حوزه بالت و همچنين نمايندگان پارلمان آمريکا را برانگيخته 
اس��ت. ناو جنگي ميس��ترال اين قابلي��ت را دارد که نيروه��اي نظامي را 
ب��ه صحن��ه عمليات ها منتقل کند و ع��اوه بر اين مي توان��د بالگرد ها را 
ني��ز در خ��ود ج��اي داده و از جايي به جاي ديگر انتق��ال دهد. روس ها 
 خواس��تار آن هس��تند که اين کش��تي در ش��رايط جوي س��رد عملياتي 

باشد.
 مس��کو در پي جنگ با گرجس��تان نياز به در اختيار داش��تن کش��تي 

حمل کننده بالگرد را حس کرد.

پايگاه اينترنتي ولترنت طي گزارشي از اختصاص بودجه 9/8 ميليارد 
دالري در دول��ت اوباما براي مداخله پنهاني در امور ٧5 کش��ور مختلف 
دنيا خبر داد. به گزارش فارس، به نقل از پايگاه خبري - تحليلي ولترنت 
در حالي که کش��تارهاي هدف گيري شده يا اعدام  زندانيان بدون محاکمه 
آن ها در دوران بوش انتقادات فراواني را برانگيخته بود، افزايش اين گونه 
اعدام ها در دولت اوباما واکنش برخي رس��انه ها را در پي داش��ته و حتي 
آنها تأکيد کرده اند که کش��تارهاي هدف گيري ش��ده تبدي��ل به ابزار اول 

مداخله جويي هاي امريکا شده است. 
براساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، کاخ سفيد 9/8 ميليارد دالر 
ب��راي عمليات هاي ويژه س��ال 2٠١١ اختصاص داده اس��ت. ولترنت در 
اينباره مي نويس��د: قرار اس��ت تا با رهبري درياس��االر اريک اولسون در 
س��ال جاري عمليات هاي مداخله جويي  س��ري در ٧5 کشور جهان اجرا 
ش��ود. ولترنت مي افزايد: گزارش��گر ويژه ش��وراي حقوق بش��ر سازمان 
مل��ل در گزارش س��االنه خود در رابط��ه با اعدام هاي ب��دون محاکمه و 
کشتارهاي انجام ش��ده توسط هواپيماهاي بدون سرنش��ين امريکا تأکيد 
کرده اس��ت که اياالت متحده بيش��ترين اعدام هاي ب��دون محاکمه را در 
دني��ا به خود اختصاص داده و اين در حالي اس��ت که اغلب رس��انه هاي 
غربي نيز از پوشش اين اعدام ها خودداري مي کنند. اين گزارش همچنين 
تأکيد مي کند که رس��انه ها تنها وقتي به انعکاس اعدام هاي بدون محاکمه 
 مي پردازند که واش��نگتن ادعا مي کند افراد کش��ته شده از رهبران القاعده 

بوده اند.

مال��زي به دنبال جلب حمايت هاي بين المللي براي فراخواندن مصر 
به بازگشايي دائمي مرز رفح است تا از اين طريق کمک هاي بشردوستانه 
براي مردم فلس��طين ارس��ال ش��ود. به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري 
مال��زي )برناما(، عنيفه امان وزير امور خارجه مالزي ابراز اطمينان کرد که 
ساير کشورهاي جهان نيز به طور يکصدا خواستار چنين اقدامي از سوي 
مصر هستند. وي افزود: براي هماهنگي هاي الزم در اين ارتباط با همتاي 
مصري خود و نيز وزراي امور خارجه کش��ورهايي همچون اردن تماس 

برقرار خواهد کرد.
 وزير امورخارجه مالزي تأکيد کرد: کش��ورهاي مسلمان و آزاديخواه 
جهان بايس��تي به طور يکصدا خواس��تار بازگشايي دايمي مرز رفح شوند 
و مال��زي ب��ه تنهايي نخواهد توانس��ت در اين زمين��ه کاري از پيش برد. 
عنيفه امان خصوصًا بر نقش بسيار مهم کشورهاي عضو سازمان کنفرانس 

اسامي در اين ارتباط تأکيد کرد.

خبرگ����زاري رويترز به 
نقل از ايناس��يو لوال دا سيلوا 
رئيس جمهوري برزيل اعام 
ک��رد: اعم��ال تحري��م هاي 
شوراي امنيت س��ازمان ملل 
 عليه ايران به دليل فعاليت هاي 
هس��ته اي تهران، يک اشتباه 
اس��ت. وي اف��زود: ق��درت 
ه��اي عضو ش��وراي امنيت 
س��ازمان ملل با اعم��ال دور 
جديد تحري��م ها عليه ايران، 

يک فرصت تاريخي را از دس��ت دادند. رئيس جمهوري برزيل هنگام ديدار 
از منطقه شمال شرقي کش��ورش طي اظهاراتي افزود: اين فرصت يک زمان 
مناس��ب براي تمايل ايران به مذاکره بود و کس��اني که مايل به مذاکره نبودند 
آنهاي��ي بودند که فکر مي کنند اعمال زور همه چيز را حل خواهد کرد. وي 
گفت: فکر مي کنم اتخاذ اين تصميم يک اش��تباه ب��ود. برزيل و ترکيه از رد 
معامله سوخت هسته اي با ايران از سوي غرب خشمگين هستند و مي گويند 
اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران با تصويب قطعنامه شوراي امنيت سازمان 
ملل، لزومي نداش��ت. داسيلوا گفت: فکر مي کنم شوراي امنيت سازمان ملل 
يک ش��انس تاريخي را براي گفتگوهاي آرام درباره برنامه هسته اي ايران از 
دس��ت داد. همچنين نخست وزير ترکيه در نخستين واکنش به قطعنامه ضد 
ايراني ش��وراي امنيت اعام کرد: آنکارا همچنان به بيانيه تهران پاي بند بوده 
و به اعتقاد ما درست ترين راه براي حل مسأله هسته اي ايران روش سياسي 
اس��ت. نخست وزيري ترکيه در نخستين واکنش خود به قطعنامه ضد ايراني 
شوراي امنيت س��ازمان ملل اعام کرد: باوجود تصويب اين قطعنامه، ترکيه 
همچنان به امضاي خود در بيانيه تهران صادق اس��ت. منابع نخس��ت وزيري 
ترکيه به تلويزيون دولتي و خبرگزاري ملي )آناتولي( اين کشور گفتند: ترکيه 
با دادن رأي منفي به قطعنامه عليه ايران در ش��وراي امنيت نش��ان داد که پاي 
حرف خود ايستاده است. نخست وزيري ترکيه افزود: ترکيه از آغاز خواهان 
حل مسأله هسته اي ايران از طريق سياسي و گفتگو بود و هم اکنون نيز عقيده 
 دارد که باوجود تصويب قطعنامه هنوز راه سياس��ي براي حل اين مس��أله باز 

است.

آيا اياالت متحده اصالح پذير است؟)قسمت دوم(

141 طرح کشاورزي در هفته جهاد کشاورزي 
در استان تهران به بهره برداري مي رسد 

پوتين خواستار انتقال فناوري 
در معامله ناو فرانسوي ميسترال شد

ولترنت فاش کرد:
بودجه 9/8 ميليارد دالري اوباما 

براي مداخله در امور 75 کشور دنيا

 مالزي به دنبال جلب حمايت 
 بين المللي براي بازگشايي 

دائمي مرز رفح

رئيس جمهوري برزيل اعمال تحريم ها 
عليه ايران را يک اشتباه توصيف کرد

جهان نما

وزير خارجه کشورمان که در جمع خبرنگاران 
سخن می گفت با اش��اره به قطعنامه صادره شده 
عليه ايران گفت: صادرکنندگان قطعنامه به حيثيت 
و اعتب��ار ش��وراي امنيت خدش��ه وارد کردند. به 
گزارش ف��ارس، منوچهر متکي وزير امورخارجه 
کشورمان گفت: ملت ايران اهل ديالوگ و گفتگو 
است و همواره صلح طلب بوده است. وزير خارجه 
با بيان اينکه ايران هيچگاه به هيچ کشوري حمله 
نکرده خاطرنشان کرد: ايران تنها کشور منطقه است 
که مستعمره و استعمارگر نبوده است. متکي نقش 
مهم زنان در ايران پس از انقاب را مورد اش��اره 
قرار داد و گفت: بيش از 6٠ درصد از دانشجويان 
دانشگاه هاي ايران را زنان تشکيل مي دهند. وي به 
حضور زنان در بخش هاي مختلف جامعه ايران از 
جمله در مجل��س، وزارتخانه ها و غيره پرداخت. 
وزي��ر خارجه کش��ورمان در ادامه س��خنان خود 
نقش جمهوري اسامي در حل بحران هاي منطقه 
از جمله تاجيکس��تان، بحران داخلي لبنان و ... را 
مورد اشاره قرار داد و بر حل بحران هاي منطقه  از 
طريق راه حل هاي منطقه اي تأکيد کرد. وي با اشاره 
به لشکرکشي بوش به افغانستان بعد از ١١ سپتامبر 
با ٣ هدف بازگشت ثبات، مقابله با افراط گرايي و 
تروريسم و همچنين مبارزه با قاچاق و توليد مواد 
مخدر اظهار داش��ت: زماني که نيروهاي خارجي 
و از جمله امريکايي ها به افغانس��تان لشکرکش��ي 
کردند توليد مواد مخدر در اين کشور ٣٠٠ تن بود 
که اين رقم بود بعد از 8 سال به 9 هزار تن افزايش 
يافت. متکي با بيان اينکه پيش از اين لشکرکشي، 
بي ثبات��ي تنه��ا بخش هاي��ي از افغانس��تان را در 
برگرفته بود، گفت: اين درحالي اس��ت که اکنون 
هيچ مکاني در افغانس��تان حتي کابل پايتخت آن 

باثبات و امن نيس��ت. وزير خارجه به شعار ديگر 
بوش در لشکرکش��ي به افغانستان يعني مقابله با 
افراط گرايي و تروريسم اشاره کرد و افزود: 8 سال 
پيش زماني از طالبان س��خن گفته مي شد، طالبان 
افغانس��تان به ذهن متبادر مي شد اما امروز حتي از 
طالبان پاکس��تان نيز س��خن به ميان مي آيد. وي با 
بيان اينکه برخي کشورهاي اروپايي عنوان مي کند 
که اگر افراط گرايي و تروريسم خارج از مرزهاي 
آنها باشد مشکلي نيست يادآور شد، آنها فراموش 
کرده اند که تروريسم و افراط گرايي مرز جغرافيايي 
نمي شناسد. وي در ادامه به بدقولي هاي کشورهاي 
غربي در عمل به تعهداتشان به جمهوري اسامي 
علي رغم امضاي قراردادهاي متعدد اش��اره کرد و 
گفت: امريکايي ها قبل از انقاب سوخت رآکتور 
تحقيقات��ي ته��ران را در اختيار ما ق��رار مي دادند 
اما بع��د از انق��اب آن را متوق��ف کردند. وزير 
خارجه کشورمان به درخواس��ت ايران به آژانس 
بين المللي انرژي اتمي که در آن از آژانس خواسته 
شده س��وخت مورد نياز رآکتور تحقيقاتي تهران 

را تأمين کند، اش��اره ک��رد و گفت: 85٠ هزار نفر 
نيازمند داروهاي توليدي اين رآکتور هستند. متکي 
تحوالت پس از درخواست ايران با آژانس را مورد 
اشاره قرار داد و گفت: متأسفانه طرف هاي مقابل به 
سمت تقابل پيش رفتند و اقدام به صدور قطعنامه 
کردند و اين در حالي بود که مبادله سوخت پايه و 
اساس خوبي براي همکاري هاي آينده بود. وي با 
اشاره به رأي منفي برزيل و ترکيه و همچنين رأي 
ممتنع لبنان ب��ه قطعنامه اي که عليه ايران تصويب 
شد، گفت: بر اساس اطاعات واصله شنيده ام که 
دول��ت لبنان اعام کرده تا 24 س��اعت آينده رأي 
خود به قطعنامه را به رأي منفي تغيير خواهد داد. 
متکي گفت: صادرکنندگان اين قطعنامه به حيثيت 
و اعتبار ش��وراي امنيت خدشه وارد کردند. وزير 
خارجه به سفر خود به ازبکستان به منظور شرکت 
در نشس��ت سران س��ازمان ش��انگهاي نيز اشاره 
ک��رد. وزير خارجه ماقات ه��اي خود با مقامات 
ايرلند را نيز مورد اش��اره قرار داد و گفت: ايران و 
ايرلند روابط تاريخي خوبي داشتند و ما مي توانيم 
همکاري ه��ا را در زمينه هاي مختلف گس��ترده تر 
کنيم. ايران در صدد گسترش روابط با کشورهاي 
مختلف اروپايي هستيم. وي در پاسخ به پرسشي 
در خصوص بحران خاورميانه اظهار داشت: از 6٠ 
سال پيش تاکنون حدود ١٣٠ قطعنامه، بيانيه، نقشه 
راه و ... براي حل اين مش��کل مطرح شد، اما حل 
نشد. متکي بر شناس��ايي ريشه هاي واقعي بحران 
خاورميان��ه تأکيد ک��رد. وزير خارجه کش��ورمان 
در ادام��ه در پاس��خ به س��ؤالي در مورد وضعيت 
حقوق بش��ر در ايران تصريح کرد: حقوق بش��ر 
 نبايد به عنوان ابزاري سياس��ي مورد استفاده قرار 

گيرد. 

س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه با اش��اره به 
ص��دور قطعنام��ه ١929 و پيش��نهاد اتحاديه اروپا 
ب��راي ادامه مذاکرات با ايران، تأکيد کرد: جمهوري 
اس��امي اي��ران رويکردهاي دوگان��ه اي که را که 
کشورهاي غربي مطرح مي کننند، رويکرد درستي 
نمي داند. کاترين اش��تون، مس��ئول روابط خارجي 
اتحادي��ه اروپا بافاصله پ��س از تصويب قطعنامه 
ضد ايراني درشوراي امنيت سازمان ملل، با صدور 
بيانيه اي اعام کرد: تصويب و اعمال اين تحريم ها 
پايان راه يا پايان بازي نيس��ت، بلکه بخشي از يک 
رويکرد دوگانه است ولي ما اميدواريم اين تصميم 
 موجب مذاکره شود. اشتون در بيانيه خود گفتگو با 
مذاکره کننده ارشد هسته اي ايران را در سريع ترين 
زمان ممکن، پيشنهاد کرد. رامين مهمانپرست در اين 
خصوص در گفتگو با ايرنا افزود: ملت ايران معتقد 
اس��ت اين گونه رويکردها و سياست هاي دوگانه 
کارآم��دي نخواهد داش��ت. وي تصريح کرد: براي 
اينکه حقوق ملت ها محترم شمرده شود، بهترين راه 
پرهيز از اقدامات تبعيض آميز و رفع بي عدالتي ها 

در عرصه جامعه بين المللي است.
س��خنگوي وزارت ام��ور خارجه با اش��اره به 
چهارمين قطعنامه ضدايراني شوراي امنيت سازمان 
ملل، صدور چنين قطعنامه هايي را اقدامي اش��تباه 
و غيرقانوني دانس��ت و گفت: اي��ن گونه اقدامات 

غيرقانوني و اش��تباه که ه��دف از آن جلوگيري از 
دسترسي ملت ايران به پيشرفت و فناوري هاي نوين 
جهان از جمله فناوري صلح آميز هسته ای است، نه 
تنها رويکردي س��ازنده و کارآمد براي حل مسائل 
موجود نخواهد بود، بلکه زمينه هاي حل بحران هاي 

موجود را نيز از بين خواهد برد. 
مهمانپرس��ت همچنين در خص��وص مواضع 
کش��ورهايي که به قطعنام��ه راي مخالف يا ممتنع 
دادند، گفت: از مواض��ع برزيل و ترکيه با قطعنامه 
ضدايراني مخالفت کردن��د و همچنين از لبنان که 
 از همراهي با اين قطعنامه خودداري کرد، قدرداني 
مي کنيم. وي مخالفت و همراهي نکردن اين کشورها 
با قطعنامه جديد شوراي امنيت سازمان ملل را نشانه 

ايجاد يک تحول جديد در صحنه بين المللي دانست 
و گفت: کشورهاي مستقل و مهم مثل ايران، ترکيه و 
برزيل و برخي کشورهاي ديگر زمينه ايجاد فضاي 
جدي��دي را در عرصه بين الملل فراهم کرده اند که 
 اين رويه بر اس��اس محترم ش��مرده ش��دن حقوق 
ملت ها و رويکردهاي عادالنه جايگزين وضعيت 

کنوني جامعه بين المللي خواهد شد. 
سخنگوي وزارت امور خارجه تأکيد کرد: بايد از 
اين رويکرد حمايت و استقبال شود و با مشارکت و 
همکاري کشورهاي مستقل در اين مسير، زمينه هاي 
رفاه و سعادت بشر فراهم شود. چهارمين قطعنامه 
ضدايراني شوراي امنيت سازمان ملل با اعمال فشار 
برخي اعضاي دائم اين ش��ورا با ١2 رأي موافق، دو 
رأي مخال��ف )برزيل و ترکي��ه( و يک رأي ممتنع 
)لبن��ان( در حالي به تصويب رس��يد که جمهوري 
اسامي ايران حدود سه هفته پيش با امضاي بيانيه 
سه جانبه با ترکيه و برزيل، شرايط ممتازي را براي 
حل موضوع تبادل س��وخت و گشودن راهي براي 
حل تمام مسائل مربوط به موضوع هسته اي ايجاد 
کرد. ترکي��ه و برزيل ضمن محکوم کردن قطعنامه 
اخير شوراي امنيت عليه ايران و تأکيد بر اينکه اعمال 
زور نم��ي تواند همه چيز را حل کند، اعام کردند  
همچنان مصمم به ادام��ه تاش هاي خود براي به 

نتيجه رسيدن بيانيه تهران هستند. 

متکي: 
صادركنندگان قطعنامه به حيثيت شوراي امنيت خدشه وارد كردند

مهمانپرست: 
رويکرد دوگانه غرب را صحيح نمي دانيم  
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سیبل

حوادث

نگاهی به پدي��ده اجتماعی اوقات فراغت رها 
ش��دن ميليون ها ج��وان و نوج��وان از تحصيل و 
مدرس��ه در پايان هر سال تحصيلی، طرح موضوع 
کهن��ه ای را به دنب��ال می آورد که هم��واره بر آن 
تأکي��د ش��ده و انتقاده��ای فراوانی را ني��ز متوجه 
خود کرده اس��ت. اين موضوع ک��ه از آن به عنوان 
غنی س��ازی اوقات فراغت ياد می شود، امروزه به 
تکراری از برنامه ها و سياس��تگذاری هايی تبديل 
ش��ده که نه تنها نتوانس��تند در راس��تای رس��الت 
اصلی خوي��ش، يعنی پربار ک��ردن اوقات فراغت 
ب��ه جای پر کردن آن حرک��ت کنند، بلکه همچنان 
 با کم��ی و کاس��تی های خود دس��ت و پنجه نرم 

می کنند.
 اوقات فراغت ه��ر چند نتيجه انتخاب آزادانه 
افراد از بين فرصتهای زندگی است و فرد می تواند 
هن��گام رهاي��ی از الزامات کار روزانه و براس��اس 
تمايات شخصی اش، ش��يوه ارزان آن را انتخاب 
کن��د، اما چنانچه فاقد اصول و برنامه مفيد باش��د، 
پيامده��ای زيانباری را برای جامعه و افراد به دنبال 
خواهد داش��ت و به جای آن که زمانی برای تجربه 
اندوزی و ارتقای مهارتهای ش��خصی و اجتماعی 
باش��د به فرصتی ب��رای وقت کش��ی، تفريح های 

بی هدف و... تبديل می شود.
 اوقات فراغت يک تربيت غيررسمی است که 
می تواند تأثير بيشتری از آموزش و تربيت رسمی 
بر جای بگ��ذارد. چنين موقعيتی در ش��کل جامع 
و اصول��ی خود، اين تواناي��ی را دارد که جوانان و 
نوجوان��ان را برای ورود ب��ه عرصه های گوناگون 
زندگ��ی، تجربه، کار گروه��ی و مهارت آموزی و 
ترسيم آينده ای روشن و اميدبخش ياری برساند و 
با فعاليتهای مثبت و ثمربخش خود زمينه های رشد 
شخصيت و چگونگی پاسخگويی و ايفای وظايف 
ش��غلی، اجتماعی و خانوادگ��ی را نيز فراهم آورد. 
کارشناسان مسائل اجتماعی معتقدند فراغت بارور، 
اراده فرد را برای ادامه يک زندگی همراه با موفقيت 
تقوي��ت می کند و نش��اط روح��ی و روانی کمک 
بزرگی در کنترل و پيش��گيری جوانان و نوجوانان 
از کجروی ها، آس��يب ها و انحراف��ات اجتماعی 
محسوب می شود. از سوی ديگر، بسترسازی های 
مناس��ب برای گ��ذران فراغت، زمينه ه��ای بروز 
خاقيت ه��ا را نيز در فرد ب��ارور می کند و ظهور 
کاره��ای خاقانه، ابتکارات و کش��فيات تجربی و 
علمی و هنری را به دنبال دارد. براس��اس ش��واهد 
تاريخ��ی نيز بس��ياری از رويدادهای علمی، هنری 
 و اکتش��افی در اوق��ات فراغ��ت ب��ه مرحله ظهور 

رسيده اند. 
تحقيقات متعدد نش��ان داده که افراد در جوانی 
و نوجوان��ی ب��ه زمينه های آموزش��ی برنامه های 
اوق��ات فراغ��ت توج��ه بيش��تری دارن��د و اي��ن 
مس��أله خود موجب خودش��کوفايی در آنها شده، 
باعث می ش��ود ارزش��های اجتماع��ی، فرهنگی و 
مهارت های فردی و اجتماعی به س��هولت در آنها 
نهادينه ش��ود. با اين حال، آنچه از شواهد امروزی 
 و ش��رايط زندگ��ی جوانان و نوجوان��ان جامعه بر
می آيد، ش��رط صحيح اس��تفاده از اوقات فراغت 
و تأثير بيش��تر آن، برنامه ري��زی صحيح و اصولی 
متناس��ب با نياز ميليون ها جوان و نوجوان ايرانی 
اس��ت که بخشی از تابستان های تعطيل خود را به 
شرکت در اين برنامه اختصاص می دهند، در حالی 
که از نگاه انتقادی بسياری از کارشناسان اجتماعی 
و فرهنگی، اسباب و لوازم سرگرمی در برنامه های 
اوقات فراغت براس��اس ش��ناخت دقي��ق و عميق 

طراح��ی نش��ده اند و از اين رو با فرارس��يدن ايام 
فراغت جوانان دچار سردرگمی و تضاد می شوند. 
اي��ن مس��أله در جامعه م��ا از آن رو قابل بررس��ی 
اس��ت که بس��ياری از امکانات تفريحی )در شکل 
محدود خود( تنها برای اس��تفاده قش��ر خاصی از 
جامعه طراحی و در نظر گرفته می شوند و معموالً 
قشرهای متوسط و ضعيف جامعه که تعداد بيشتری 
فرزن��د دارند، به دليل فقر معيش��تی يا ناهماهنگی 
درآمد خانواده با درآمد و تورم، قادر به اس��تفاده از 

اين برنامه ها نيستند.
برنامه ها به روز نیست

 گذران اوقات فراغت در ايران، به رغم سرمايه 
گذاری های ميليونی سازمان ها و نهادهای مختلف 
شيوه کهنه ای دارد و متنوع و به روز نيستند، چون 
هن��وز در فرهنگ جامعه، مبانی نظری درس��تی در 
تعريف لغوی اوقات فراغت به وجود نيامده است 
و از س��وی ديگر حکايت محدود بودن بودجه ها 

همچنان ادامه دارد. 
در اين ميان رشد فناوری های اطاعاتی استقبال 
گسترده مردم را از فراغت مجازی که با استفاده از 
امکانات موجود در دنيای رايانه و اينترنت به وجود 
آمده به دنبال داش��ته اس��ت، به ط��وری که امروزه 
ديگ��ر نمی توان برنام��ه ريزی های اوقات فراغت 
را به شکل سنتی و شيوه های متداول گذشته ادامه 
داد. مجيد پيروزی کارشناس برنامه ريزی آموزشی 
در اينب��اره می گويد: همواره در نتيجه فش��ارهای 
اقتص��ادی موجود در خان��واده ه��ا، فعاليت های 
فراغتی محدود می شوند. به همين دليل بسياری از 
خانواده ها به فراغت های غيرفعال، يعنی اس��تفاده 
از رس��انه هايی چون رادي��و، تلويزيون و اينترنت 
 روی آورده ان��د. وی ادام��ه می ده��د: هزينه کم، 
صرف��ه جويی در زمان، امکان انتخاب و تنوع قابل 
توجه از بهترين ويژگی های جاذب دنيای مجازی 
در گذران اوقات فراغت است. يک کاربر در فضای 
مج��ازی می تواند با مراجعه به يک س��ايت )مثًا 
يونسکو( با استفاده از تورهای گردشگری مجازی به 

ديدار جاذبه های جهان برود و به بخش عمده ای از 
 مراکز معتبر آموزشی و پژوهشی هم دسترس داشته 

باشد.
 اين در حالی اس��ت ک��ه مجموعه اقدامات ما 
برای اوق��ات فراغت همچنان به ش��کل برگزاری 
نهضت ه��ای تابس��تانی و کاس های آموزش��ی 
بدون حداقل خاقي��ت ادامه دارد. در حال حاضر 
سياستگذاری برای گذران اوقات فراغت همسو با 
نيازهای واقعی جامعه رش��د نکرده و برنامه ريزی 
در اي��ن ح��وزه ک��ه از بهتري��ن زيرمجموعه های 
فرهنگی ش��هری چون بس��ياری ديگر از مس��ائل، 
 از دس��تاوردهای جدي��د ام��روزی عق��ب مان��ده 

است.
 آنچه در اينجا مطرح می ش��ود اين اس��ت که 
مي��زان موفقيت برنامه ه��ای غنی س��ازی اوقات 
فراغت جوانان و نوجوانان و فعاليت سازمان ها و 
نهاده��ای مختلف برای پر کردن اوقات فراغت در 

سالهای گذشته چه نتايجی داشته است؟ 
متأس��فانه  می گوي��د:  اينب��اره  در  پي��روزی 
مطالع��ه ای در اينب��اره ص��ورت نگرفته اس��ت و 
هي��چ مطالعه جامعی درب��اره نتاي��ج فعاليت های 
س��ازمان ها، دس��تگاه ها و نهادهای مس��ئول غنی 
س��ازی اوقات فراغت در دس��ترس نيست و آنچه 
معموالً اعام می شود تنها گزارش عملکرد و ارائه 
کمی فعاليت های آنهاست. نبی اهلل احمدی، رئيس 
س��ازمان دانش آموزی نيز با اش��اره به اين که غنی 
سازی اوقات فراغت از دغدغه های اصلی بسياری 
از نهادهاس��ت، در اين خصوص می گويد: امروزه 
نهاده��ای مختلف��ی در زمينه غنی س��ازی اوقات 
فراغت فعاليت دارند، اما مش��کل اساسی اين است 
که هماهنگی الزم مي��ان اين نهادها وجود ندارد و 
م��ا از کار و فعاليت يکديگر اطاع چندانی نداريم، 
در حال��ی که مهمترين مؤلفه ب��رای فراغت بارور، 
ايجاد هماهنگی و همس��ويی بين نهادهای درگير با 

اين موضوع است. 
وی با اش��اره ب��ه اينکه بودجه مناس��بی برای 

اوقات فراغ��ت در اختيار نهادها ق��رار نمی گيرد، 
می گويد: سازمان دانش آموزی در راستای اهداف 
خود توانس��ت بودجه خ��ود را از ١٠ ميليارد ريال 
)يک ميليارد تومان( در سال 84 به 5٠ ميليارد ريال 

)5 ميليارد تومان( در سال جاری برساند. 
هر چند اين افزايش می تواند چشمگير باشد، 
اما هنوز ب��رای جامعه بزرگ دان��ش آموزی کافی 
نيس��ت. به گفت��ه متوليان امر آم��وزش و پرورش، 
ظرفيت س��ازی برای روزانه ٣ ميليون نفر در سال 
گذش��ته و روزانه 5 ميليون نفر در تابستان امسال، 
پاس��خگوی اوقات فراغت دانش آموزان نيست و 
نيازمند يک عزم عمومی برای برپاس��ازی و تأمين 
نيازه��ای فراغتی در جامعه اس��ت. اي��ن در حالی 
اس��ت که آموزش و پرورش ني��ز به عنوان يکی از 
متوليان فرهنگی به دليل آن که 9٠ درصد بودجه در 
اختيارش، صرف مس��ائل آموزشی و پشتيبانی شده 
و فق��ط می تواند بخش اندک��ی را به فعاليت های 
پرورش��ی اختصاص دهد، به تنهايی توان پرکردن 
اوق��ات فراغت تم��ام دانش آم��وزان را ندارد. 8٠ 
درص��د دانش آم��وزان برنامه ندارند ب��ا آن که در 
س��ال های اخير نهادهای مختلف تاش کرده اند 
به نحو مؤثری در برنامه ريزی های اوقات فراغت 
وارد ش��وند اما با وجود اختصاص بودجه تا 25٠ 
ميليارد ريال در س��ال گذش��ته هن��وز بيش از 8٠ 
درصد دانش آموزان برنامه ای برای اوقات فراغت 
خود ندارند و با وج��ود 4٠ متولی اوقات فراغت، 
از مي��ان حدود ١5 ميليون دانش آموز کش��ور تنها 
١٠ درصد تحت پوشش برنامه های اوقات فراغت 

بوده و مابقی رها هستند.
 محمدتقی فخريان، دبيرکل اتحاديه انجمن های 
اسامی دانش آموزان در اينباره می گويد: با وجود 
تشکيل ستاد س��اماندهی اوقات فراغت در سازمان 
ملی جوانان و به دليل ناهماهنگی هايی که در بحث 
غنی س��ازی فراغت با آن روبه رو هستيم، در سال 
گذش��ته از ميان دانش آموزان دبيرس��تانی تنها 25 
درص��د اوقات فراغت آنها پر ش��د. وی می افزايد: 
رويکرد امس��ال دولت به مسأله اوقات فراغت يک 
رويکرد جهش��ی است و با توجه به اعتبارهای داده 
ش��ده اميدوار هستيم تفاوت هايی را در نحوه اجرا، 
کيفيت و کميت برنامه های اوقات فراغت ش��اهد 
باش��يم. دبيرکل اتحاديه اس��امی دان��ش آموزان با 
تأکيد بر اينکه بيش��ترين آسيب ناشی از کم توجهی 
به غنی س��ازی اوقات فراغت متوجه دانش آموزان 
دبيرستانی است، می گويد: امروز برنامه های اوقات 
فراغت بيش��تر متوجه مقاطع ابتداي��ی و راهنمايی 
است؛ در حالی که دانش آموزان دبيرستانی به دليل 
ويژگی های خاص سنی شان به توجه بيشتری نياز 
دارند و انرژی نهادها در برنامه های اوقات فراغت 

بايد متوجه اين مقطع باشد.
 وی با اش��اره ب��ه فعاليت های س��ازمان ملی 
جوانان گفت: س��ازمان مل��ی جوانان به عنوان يک 
دس��تگاه س��تادی اس��ت و نمی توانيم کار اجرايی 
از آن مطالب��ه کنيم اما رويک��رد نظارتی و حمايتی 
ب��ر فعاليت های اوق��ات فراغت بيش��تری از آنها 
انتظار می رود. به ياد داش��ته باشيم امروزه برپايی 
برنامه ه��ای اوقات فراغت در فض��ا و چارچوب 
بس��ته مکانها و کاس��ها ديگ��ر از حوصله جوانان 

خارج است.
  اين اف��راد که در دلپذيرترين و پرنش��اط ترين 
دوران زندگ��ی ق��رار دارن��د، بي��ش از آن ک��ه به 
برنامه ه��ای بی ش��مار ني��از داش��ته باش��ند، ب��ه 
برنامه های متنوع، کاربردی و علمی همراه با تنوع 
نيازمند هستند تا خميازه های کشدار تابستان های 
تعطيل آنها به ق��اه قاه خنده، دويدن در فضای باز، 
جس��تن و کاويدن بدل ش��ود. آنها را در اين مسير 

ياری کنيم.

 پديده اجتمــاعـی
 اوقــات فــراغت

توصیه هاي غیر معمول براي اوقات فراغت 
١- از پر کردن اوقات فراغت پرهيز شود.

2- از برنامه ريزي يک سويه و تحميلي اوقات فراغت خودداري شود.
٣- از جه��ت دادن و الق��ا ک��ردن چگونگي تأمين اوق��ات فراغت بدون توجه ب��ه نيازهاي فردي 

خودداري شود.
4- به جاي پر کردن اوقات فراغت، به غني کردن محيط زندگي و محرک هاي آموزشي و تربيتي 

پرداخته شود.
5- به جاي القا کردن و جهت دادن، بايد راهبرد توسعه بخشي به انديشه و رغبت مدنظر باشد.

6- خوديابي، خودسازي و خودشکوفايي به منزله اهداف ذاتي اوقات فراغت محسوب شود.
٧- زمينه ايجاد خلوت با خود، راز و نياز با خالق هس��تي و فرصت بازانديش��ي، محاسبه و مراقبه 

وجودي در اوقات فراغت فراهم شود.
8- به جاي پر کردن ظرف فراغت بايد به توس��عه ظرف فراغت اقدام کرد تا هر فرد در گس��تره 

نيازها، ارزش ها و دغدغه هايي که دارد به فعاليت بپردازد.

با هوشياري مأموران فرماندهي انتظامي شهرستان مبارکه استان اصفهان طي بازرسي از سه دستگاه 
خودرو، بيش از ١١٠ کيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياک کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامي شهرستان 
مبارکه گفت: مأموران پليس مبارکه حين کنترل خودروهاي عبوري به س��ه دس��تگاه خودروي سبک و 
سنگين مشکوک شدند و پس از متوقف کردن آنها ١١٠ کيلو و ٣2٠ گرم مواد مخدر از نوع ترياک را 
کشف و ضبط کردند. غامرضا شمس اظهار داشت: رانندگان اين خودروها به اتهام قاچاق مواد مخدر 

دستگير شده و پس از تشکيل پرونده براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.

فرمانده انتظامي شهرس��تان فريدن گفت: با تاش مأموران اين شهرس��تان طي بازرسي وسايل بار 
مس��افر يک دس��تگاه اتوبوس، بيش از 2 هزار آمپول غيرمجاز کش��ف و ضبط ش��د. ناصر شيعه اظهار 
داشت: مأموران ايست و بازرسي شهيد ساالري فرماندهي انتظامي شهرستان فريدن استان اصفهان، در 
زمان کنترل خودروهاي عبوري در محور اصفهان � اليگودرز به مس��افر يک دس��تگاه اتوبوس ولوو به 
نام »م.ي« مشکوک شده و در بازرسي از وسايل بار اين مسافر 2 هزار و 5٠٠ آمپول غيرمجاز کشف و 
ضبط کردند. وي افزود: متهم پس از دس��تگيري، در تحقيقات صورت گرفته عنوان داشت که آمپول ها 
را از افراد دالل خريداري کرده تا آنها را با قيمت بااليي به فروش برس��اند. فرمانده انتظامي شهرس��تان 
فريدن استان اصفهان گفت: پس از تشکيل پرونده، متهم و موارد کشف شده براي سير مراحل قانوني 

و تحقيقات تکميلي به مبادي ذي صاح معرفي شد.

مرد ميانس��الي که خود را دکتر معرفي مي کرد به جاي خريد خانه از صاحبخانه سرقت مي کرد. به 
گزارش فارس،  اسفند ماه سال گذشته زن ميانسالي طي شکايتي مدعي شد از طريق آگهي براي فروش 
منزل اقدام کرده بودم که در روز حادثه يک مرد حدود 55 س��اله پس از تماس و صحبت هاي معمول 
اوليه و اخذ آدرس به منزل ما آمد و با نش��ان دادن کارت شناس��ايي خودش را دکتر امين معرفي کرد و 
ب��ه عنوان خريدار ملک از آپارتمان بازديد کرد. وي ادام��ه داد: درباره قيمت نيز مذاکراتي انجام داديم 
چون همس��رم يک بيماري قديمي داش��ت در حين بازديد اين خريدار، همس��رم از بيماري اش با وي 
حرف ها به ميان آورد و دکتر با خوش رويي هرچه تمام به وي پاس��خ مي داد. وي افزود: دکتر امين که 
در کيف خود وس��ايل پزشکي براي معاينه داشت در يک اطاق ديگر همسرم را معاينه کرد. اين معاينه 
کمي طوالني ش��د و دکتر با گفتن اينکه داروي خاصي را از يک داروخانه براي همس��رم در نظر دارد 
براي گرفتن اين دارو از خانه ما خارج شد. تأخير او ابتدا باعث نگراني ما شد و وقتي وي پس از چند 
ساعت بازنگشت ما شک کرديم و در بررسي از وسايل منزل فهميديم بالغ بر 6 ميليون تومان طاجات، 

پول نقد و تراول به سرقت رفته است.
با ارس��ال پرونده به دادس��را، به دس��تور بازپرس پرونده جهت رس��يدگي تخصصي به کارآگاهان 
پليس آگاهي تهران بزرگ ارجاع شد. کارآگاهان در ابتدا با چهره نگاري از متهم اقدامات خود را براي 
شناس��ائي و دستگيري متهم آغاز کردند. چند پرونده مش��ابه ديگر هم به اين پرونده اضافه شد. اوايل 
خرداد امسال يکي از شاکيان با مراجعه به افسر پرونده گفت: امروز انگشتر سرقتي ام را که ارزش مادي 
زيادي ندارد اما جزء اموال س��رقتي بوده به طور کامًا اتفاقي در يک طافروش��ي در بازار تهران ديدم. 
با احضار صاحب طافروش��ي وي ابتدا موضوع را انکار و در ادامه گفت: انگش��تر را از يک مش��تري 
شناخته شده خريده و در نهايت با توجه به سرقتي بودن انگشتر اعام کرد از يک نفر که خود را دکتر 
امي��ن معرفي مي کرد خريداری کرده اس��ت. در ادامه پيگيري ها و تح��ت نظر قرار دادن برخي محل ها 
توس��ط تيم ويژه اي از کارآگاهان، خرداد امس��ال متهم در س��اختماني که به عنوان مخفيگاه اجاره و به 
تنهايي در اين محل زندگي مي کرد، شناس��ائي و دس��تگير شد.در بازرسي از مخفيگاه متهم، کارت هاي 
ويزي��ت با اس��امي دکتر امين، دکتر محمد علي امين، دکتر امي��ن الرعايا، کارت ملي افراد مختلف، فرم 
آگهي اس��تخدام و تجهيزات پزش��کي از جمله فشارسنج ديجيتالي و غيره کشف شد. با انتقال اين فرد 
به پايگاه آگاهي هويت واقعي وي به نام قهرمان 54 س��اله شناس��ائي شد. با توجه به اينکه مالباختگان 
در مواجه��ه حضوري وي را شناس��ائي کردند وي ضمن اعتراف به س��رقت از اين افراد تحت عنوان 
خريدار ملک يا آپارتمان آنان، گفت: با اين ش��يوه س��رقت هاي بس��يار زيادي از ش��هروندان در نقاط 
مختلف تهران انجام داده ام که از دادن آدرس بس��ياري از اين س��رقت ها عاجز هس��تم. وي ادامه داد: 
وقتي به عنوان خريدار وارد اين منازل مي ش��دم و براي جلب اعتماد ابتدا کارت شناس��ائي را به آنها 
ارائه مي کردم بدون کوچکترين بررس��ي، خيلي س��ريع به من اعتماد مي کردند و مشکات شخصي و 
وضعيت مريضي خودش��ان را با من در ميان مي گذاش��تند. سرهنگ عباس��علي محمديان رئيس پليس 
آگاهي تهران بزرگ گفت: با توجه به اعترافات متهم مبني بر اينکه از افراد بس��يار زيادي به اين ش��يوه 
سرقت کرده اما تاکنون تعداد مالباختگان کمتر از تعداد اعترافات متهم است، بازپرس پرونده با انتشار 
تصوير بدون پوش��ش متهم در جرايد براي شناسايي وي توسط مالباختگان و مراجعه به مرجع قضائي 
يا پليس آگاهي موافقت کرده اس��ت. وي ادامه داد: از همه ش��هرونداني که به هر نحوي توس��ط اين 
فرد مورد س��رقت يا کاهبرداري واقع ش��ده و تاکنون اقدام به شکايت نکرده اند براي پيگيري موضوع 
 به پايگاه هش��تم پليس آگاهي تهران بزرگ يا ش��عبه سوم بازپرسي دادس��راي ناحيه ١١ تهران مراجعه 

کنند.

فرمانده نيروي انتظامي اس��تان تهران گفت: در راستاي اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، پليس 
طي خردادماه جاري، ١١5 نفر از اراذل و اوباش تهران را دستگير کرده است. به گزارش فارس، سردار 
عليرضا اکبرش��اهي بيان داش��ت: چهارمين مرحله از اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در شهرستان 
کرج انجام ش��د که اجراي اين طرح يکي از مطالبات مردمي و از درخواس��ت هاي ش��هروندان تلقي 

مي شود.
با اين طرح در شهرستان کرج ٣١ نفر از اراذل و اوباش دستگير شدند. وي افزود: پليس موفق شده 
اس��ت که در شهرستان هاي استان تهران و با حمايت هاي مردمي مراحل مختلف طرح امنيت اجتماعي 
را به اجرا بگذارد.اين مسئول اظهار داشت: از ابتداي سال تاکنون چهار مرحله از طرح امنيت اجتماعي 
اجرا ش��ده اس��ت که دو مرحله از اين طرح مربوط به جمع آوري اراذل و اوباش بوده است. وی تأکيد 
کرد: تمام افراد دس��تگير ش��ده در طرح امروز نامي بوده و داراي س��وابق متعددي هستند. وي سوابق 
اين افراد را شامل فروش مواد مخدر، سرقت، رذالت و ايجاد رعب و وحشت در محات عنوان کرد. 
فرمانده نيروي انتظامي اس��تان تهران افزود: از ابتداي خرداد ماه س��ال جاري تاکنون در س��طح استان 
تهران نيز ١١5 نفر از اراذل و اوباش نامي در اس��تان تهران دس��تگير ش��دند. وی خاطرنشان کرد: يکي 
از افراد دس��تگير ش��ده، با خانواده اي تماس گرفته و درخواست هاي بي مورد داشته که از وي شکايت 
شد و خوشبختانه اين فرد دستگير شد. وي ادامه داد: از افراد دستگير شده مقاديری مشروبات الکلي، 
شمش��ير، قمه، چاقو، مواد مخدر، ريسور، گوشي تلفن همراه و يک دستگاه خودرو که از آن به منظور 
زورگيري استفاده مي شد، کشف و ضبط شد. وی ادامه داد: طرح امنيت اجتماعي تعطيل شدني نيست 
و اي��ن طرح همچنان ادامه دارد. اکبرش��اهي افزود: با توجه به برنامه ريزي هاي انجام ش��ده برخورد با 
مزاحم��ان خياباني و توزيع کنندگان موادمخدر را در دس��تور کار خود ق��رار داده ايم. به گفته فرمانده 
انتظامي اس��تان تهران از ٣١ نفر اراذل و اوباش دس��تگير شده در طرح ارتقاي امنيت اجتماعي 2١ نفر 

داراي سوابق قبلي هستند.

 اگر مي خواهيد اوقات فراغتــتان 
تلف نشود، بخوانيد 

 کشف بيش از 110 کيلوگرم مواد مخدر در مبارکه

کشف بيش از 2 هزار آمپول غيرمجاز در فريدن

 دکتــر قالبي به جــاي خريد خــانه 
از صاحبخــانه سرقت مي کــرد

در راستاي اجراي طرح ارتقاي امنیت اجتماعي؛
دستگيری 115 اوباش معروف پايتخت 

در سالروز 22 خرداد حماسه شور و شعور و 
بصريت سياسي ملت ايران قرار داريم. حماسه اي 
ک��ه طي آن بيش از 85 درصد از واجدان ش��رايط 
به پ��اي صندوق ه��اي رأی آمدند و ب��ا انتخاب 
نامزد خوي��ش رأي آري به نظام اس��امي دادند. 
اگر چه حوادث پس از انتخابات ش��يريني حضور 
گس��ترده در انتخاب��ات را به کام م��ردم تلخ کرد 
 ام��ا هيچ ک��س نبايد فراموش کند ک��ه 22 خرداد 
حماسه اي غرور آفرين است. در حالي که صاحب 
نظ��ران سياس��ي در غرب ه��ر روز ش��ايعه عدم 
مقبوليت و ناکارآمدي سياسي و بحران مشروعيت 
در اي��ران را تکرار مي کنن��د حضور 85 درصدي 
م��ردم پاي صندوق هاي رأي در آغاز دهه چهارم 
خ��ط بطاني بر خزعبات آنان کش��يد. انتخابات 
22 خرداد نش��ان داد که ظرفيت هاي سياس��ي در 
ايران بس��يار باالست و اين ظرفيت ها توانايي آن 
را دارد ت��ا 85 درصد از واجدين ش��رايط را پاي 
صندوق ها بکش��اند. امروز بسياري سعي دارند تا 
حقيق��ت بزرگ و افتخارآميز 22 خرداد را در هاله 
ابهام ق��رار دهند و به تدريج مايه فراموش��ي اين 
دستاورد بزرگ را فراهم آورند. اما بايد دانست که 
انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در ايران 
با تمام حواشي آن برگ زريني در دفتر افتخارات 

نظام اسامي است.
 ام��ا در بازخوان��ي جريان��ات انتخابات الزم 
اس��ت تا ب��ه نکته اي اش��اره ک��رد و آن گفتمان 
حاکم بر رقابت سياسي در دهمين دوره انتخابات 
رياس��ت جمهوري بود. گفتمان اصلي در دهمين 
انتخابات رياست جمهوري گفتمان امام و انقاب 
بود. در واقع احزاب و جريانات سياس��ي شعار ها 
و رفتاره��اي خويش را بر طبق آرمان هاي امام و 
انقاب استوار ساخته بودند. همه نامزدها تابلوي 
انقاب اس��امي را ب��اال برده بودن��د و زير بيرق 
آرمان هاي امام راحل سينه مي زدند. اين موضوع 
از دوجنب��ه قابل اهميت اس��ت. از س��ويي بدين 
معناست که نخبگان سياسي جامعه به آرمان هاي 
انقاب توجه دارند و راه پيشرفت و توسعه را تنها 

در اس��ام ناب محمدي )ص( کنکاش مي کنند. 
از س��وي ديگر بايد دانست احزاب زماني بر يک 
شعار سياسي تمرکز مي کنند که اين شعار بتوانند 
ب��ا کس��ب آراي مردم آن��ان را بر کرس��ي قدرت 
بنشاند. در واقع در آغازين سالهاي دهه چهارم از 
انقاب اسامي ايران مشخص شد که اصلي ترين 
نياز ملت ايران تحقق آرمان هاي انقاب اس��امي 
است. مردم در سي سال پس از انقاب اسامي نه 
تنه��ا از آرمان هاي اوليه انقاب فاصله نگرفته اند 
بلکه به ش��دت در پي احزاب و گروهايي هستند 
که علم انقاب را بلند کرده اند. اين موضوع خود 
ثابت مي کند که ش��کاف نس��ل ها آنگونه هم که 
عده اي مط��رح مي کنند صورت نگرفته اس��ت. 
امروز نس��ل هاي دوم و س��وم ني��ز در پي تحقق 
آرمان هاي امام و انقاب هس��تند. اگرچه پس از 
انتخاب��ات برخ��ي از اين آرمان ه��ا عدول کردند 
ام��ا به هر حال اين موضوع نش��ان داد که گفتمان 
انقاب اسامي پس از سي سال طراوت و تازگي 
خويش را داراس��ت و مي تواند س��يل عظيمي از 
م��ردم را پاي صندوق ه��اي رأي بياورد. حضور 
حداکثری مردم نش��ان داد آنها چقدر برای نظام و 
حکومت قانونی خود در کشور اساميشان اهميت 
قائلن��د و انتخابات را به عن��وان راهکاری قانونی 
ب��رای اعمال نظرات خود قب��ول دارند. اما پس از 
انتخابات 22 خرداد عده اي با اس��م رمز تقلب به 
تم��ام آرمان ها و هويت خويش پش��ت پا زدند و 
دوش��ادوش معاندان عليه انقاب اسامي شمشير 
زدند. شايد در بدايت امر حوادث پس از انتخابات 
دهم نش��انه اي از ضعف باشد اما در حقيقت پس 
از اي��ن حوادث نظام انقاب اس��امي يک گام به 
پي��ش رفت. نظام اس��امي ش��ايد در جريان فتنه 
هزين��ه پرداخ��ت اما هي��چ گاه صدم��ه نديد. در 
ع��وض ملت ايران با پي��روزي در امتحان الهي از 
اين مقطع حساس به سامت عبور کرد. به عقيده 
بس��ياري از صاحب نظران ايران پس از انتخابات 
22 خرداد جايگاه بس��يار مستحکم تري نسبت به 
قبل پيدا کرده اس��ت. طي حوادث انتخابات تمام 

امکانات غرب بسيج شد تا نظام اسامي را ريشه 
کن کند اما نه تنها نتوانستند در اين راه به موفقيت 
دست پيدا کنند بلکه شکستي سنگين و مفتضحانه 
را پذيرفتند. امروز ش��اخک هاي اصلي فتنه گران 
و مزدوران ش��ناخته ش��ده اند و از س��وي ديگر 
مردم نيز توانستند جريان موسوم به اصاحات را 
بدون نقاب تماش��ا کنند. در اين ميان بيگانگان و 
دشمنانی که سی سال برای بر زمين زدن اين نظام 
انتظ��ار کش��يده و دندان تيز ک��رده بودند بر آتش 
اين بيراهه دامن زدند خوش نش��ينان خارج نشين 
که همگی تا زمانی که نظام با خواس��ته های آنها 
مواف��ق بود در زير لوای آن س��ينه می زدند امروز 
که جريان کش��ور با خواست آنها هماهنگ نبود و 
در واق��ع جريان فکری مردم با خ��ط فکری آنها 
سازگار نبود علم مخالفت برداشتند و شعار تقلب 
سر دادند آنها که به پشتوانه دشمنان خارجی ملت 
ايران به ميدان اين تبليغات پوچ آمده بودند بارها 
با درايت و هوش��ياری رهبر معظم انقاب و مردم 

هميشه بيدار ايران پوزه بر خاک ماليدند.
ايران پس از حماسه 22 خرداد بسيار مقتدرتر 
ش��ده اس��ت. اگرچه تمام��ي معان��دان داخلي و 
خارجي عليه انقاب و آرمان هاي امام راحل قيام 
کردند و س��عي داش��تند تا وجهه نظام اسامي را 
س��ياه جلوه دهند اما مردم ب��ا حضور خويش در 
راهپيمايي 9 دي و 22 بهمن نش��ان دادند که روي 
آرمان هاي امام و انقاب همچنان ايستاده اند و با 
وجود فضاي غبارآلود فتنه توانايي تشخيص حق 
از باطل را دارا هس��تند. اگرچه حوادث انتخابات 
موجب ش��د تا رس��انه هاي غربي م��اه ها به ياوه 
گويي عليه نظام بپردازند اما در عوض مش��خص 
ش��د که عده اي در لفافه سعي دارند تا بنيان هاي 
انقاب را متزلزل س��ازند. اگرچه تني از بسيجيان 
در خياب��ان ه��اي تهران به خاک و خون کش��يده 
ش��دند اما جوشش اين خون هاي مطهر به جريان 
عظيمي در سرتاسر کشور مبدل شد که نفاق را به 
مح��اق برد. در نهايت و به عنوان جمع بندي بايد 
گف��ت انتخابات دهمين دوره رياس��ت جمهوري 

ب��رگ زريني از حض��ور همراه ب��ا بصيرت مردم 
 در عرصه هاي سياس��ي و جانفش��اني آنان براي 
ارزش هاي انقاب اس��ت. حماس��ه 22 خرداد و 
حوادث پ��س از آن به خوبي هويدا س��اخت که 
با گذش��ت بيش از س��ه دهه از پي��روزي انقاب 
اس��امي نه تنها نمي توان آرم��ان هاي انقاب را 
به موزه فرس��تاد بلکه اين آرمان ها بايد سرلوحه 
کاري دولت ها، احزاب و جريانات سياس��ي قرار 
گيرد. اين حق مردم اس��ت که حاکمان به خواسته 
آن��ان توجه کنند. انتخابات دهم و حوادث پس از 
آن نش��ان داد که مردم ايران يکپارچه پش��ت سر 
ولي خويش آماده شهادت هستند. مي توان گفت 
مردم و نظام اسامي با عبور از فتنه سبز گامي بلند 
در تثبيت حکومت اس��امي برداشتند. آنان امروز 
بيش از هر زمان ديگری در همه عرصه ها حضور 
دارن��د چرا که در اين زمان بيش از هر موقع ديگر 
م��ی دانند که حضور آنها نظام اس��ام را در همه 

جهان سربلندتر از هميشه کرده است.
تنظیم برای زاینده رود

راضیه امیریان

قــدرت ايران پس از 22 خــرداد
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نمايش فرهنگ و هنر اصفهــان در الجزيره
  س��فيان ميموني دعوت نامه رس��مي وزير 
فرهنگ کش��ور الجزاير براي حضور اس��تاندار 
اصفهان در جشنواره فرهنگي هنري اصفهان در 
شهر الجزيره را تسليم دکتر ذاکر اصفهاني نمود. 
به گ��زارش  موج از اصفهان، س��فير الجزاير در 
اي��ران در ديدار با اس��تاندار اصفهان ضمن ارائه 
دعوت نامه رس��مي وزير فرهنگ کشور الجزاير 
به دکتر ذاکر اصفهاني گفت: بي صبرانه چشم به 
راه هي��أت عالي رتبه اصفهان در اين جش��نواره 

خواهيم بود. 
وي گفت: همکاري اس��تان اصفهان و شهر 
الجزي��ره مي تواند فرصتي مناس��ب ب��راي ارائه 
غن��اي فرهنگ��ي، تاريخي و انس��اني اصفهان به 

مردم الجزاير باشد.
 وي برگ��زاري اين رويداد فرهنگي و هنري 
را فرصتي مناسب براي ارائه تصويري خوب از 
ايران براي رس��انه هاي غربي که تا به امروز در 
حال تصويرس��ازي نامطل��وب از ايران در افکار 
عموم��ي بوده اند دانس��ت و گف��ت: ارتباط دو 
جانبه بي��ن دو کش��ور فقط محدود به مس��ائل 
سياس��ي و اقتص��ادي نيس��ت بلک��ه ارتباطات 
 عال��ي و درخ��ور توجه��ي در ح��ال برق��راري 

است.
 وي ب��ا اش��اره به اجاس س��ران گروه ١5 
در تهران گفت: نش��ان بارز ارتباطات دو کشور 
حضور رئيس جمهور الجزاي��ر در ايران بود که 
باعث گرديد ايران و الجزاير مذاکرات گس��ترده 
و عميق��ي را ب��ا حضور رؤس��اي جمهور خود 
انجام دهند. سفير الجزاير در ايران افزود: رئيس 
جمهور الجزاير در س��فر خود ب��ه ايران به وي 

گفته است من براي شرکت در اجاس گروه ١5 
به ايران نيامده ام بلکه من براي حضور در ايران 
ب��ه اين اجاس آمده ام و قطع��ًا اگر اين رويداد 
در کش��ور ديگري به غير از ايران برگزار مي شد 
به اين اجاس نمي رفتم. وي گفت: ما معتقديم 
مي بايس��ت از ارتباطات سياس��ي براي تحرک 
بخشيدن به مسائل اقتصادي بهره جست. سفيان 
ميموني با اش��اره به پتانسيلهاي بالقوه دو کشور 
در زمينه مسائل اقتصادي گفت: تجار و بازرگانان 
دو کشور از ظرفيت هاي يکديگر براي برقراري 
ارتباط بيشتر آگاهي ندارند که مي بايست در اين 
راه بيش��تر تاش ش��ود. وي به استاندار اصفهان 
قول داد تا تجار ايراني را براي س��رمايه گذاري 
در اي��ران و به خصوص در اصفهان تش��ويق و 
ترغيب نمايد. وي گف��ت: اراده ايران و الجزاير 
تا پايان س��ال جاري،برگزاري دو کمسيون عالي 
بين دو کش��ور با حضور نخس��ت وزير الجزاير 
و مع��اون اول رئيس جمهور ايران اس��ت و در 
اين رهگذر مي بايس��ت ارتباط��ات فرهنگي را 

نيز پاي��ه گذاري کنيم. ميمون��ي در اين ديدار با 
اش��اره به مس��ائل جهاني گفت: استکبار جهاني 
نمي تواند استقال، آزادگي و اقتدار کشورهايي 
همچون ايران و الجزاير را بپذيرد و کش��ورهايي 
که تحت س��لطه و س��يطره نظام استکبار جهاني 
نيس��تند محکوم به تحمل مشکات متعددي در 

عرصه جهاني هستند.
 س��فير الجزاير دليل مخالفت غرب با ايران 
 را پيش��رفت علمي و فرهنگي ايران دانس��ت و 
گفت: ايران با انقاب اس��امي خ��ود به عنوان 
تهديدي براي غرب تلقي مي ش��ود. وي افزود: 
کشورهايي که در گذشته موتور استبداد استکبار 
ب��وده اند ام��روز قدرت غرب و اس��تکبار را در 
هم شکس��ته ان��د. س��فير الجزاير کش��ور خود 
را جزء کش��ورهايي ک��ه مورد ت��اراج و غارت 
ترورسيم استکبار قرار داشته اند دانست و گفت: 
کشورهاي مسلمان در حال حاضر کانون تحريم 
هاي استکبار قرار دارند و کشور غاصبي همچون 
 اس��رائيل م��ورد حمايت بي قيد و ش��رط غرب 

است.
 س��فيان ميموني با اش��اره ب��ه جنايت رژيم 
صهيونيس��تي در حمله به کش��تي امدادرس��اني 
به م��ردم غ��زه گفت: ب��ا وج��ود وضعيت بين 
المللي و حوادث اخير، دنيا نس��بت به گذش��ته 
بيش��تر با روحيه تجاوز گري اسرائيل آشنا شده 
 اس��ت و در حال حاض��ر در اروپ��ا اعتراضات
گس��ترده اي در حال ش��کل گيري است.گفتني 
است جشنواره فرهنگي هنري اصفهان 2٣ تيرماه 
 س��ال جاري در ش��هر الجزيره برگ��زار خواهد 

شد.

زاینده رود
سمينار نقش اقتصادی، اجتماعی تبليغات به 
همت ات��اق بازرگانی و صنايع و معادن اصفهان 
نوزده خردادماه در سالن همايش های بين المللی 

اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
در اين سمينار مهندس خياميان نائب رئيس 
کميس��يون انرژی اتاق بازرگانی کش��ور و عضو 
هيأت رئيس��ه اتاق بازرگان��ی اصفهان، تجارت 
الکتروني��ک و به وجود آمدن ش��يوه های نوين 
انفورماتيک را باع��ث دگرگونی عرصه تبليغات 
دانس��ت، وی بحث مش��تری م��داری در رفتار 

تج��اری را از مهمتري��ن بحث ه��ای موجود و 
مهم در انجام تبليغات تجاری دانس��ت. خياميان 
فعالي��ت های آموزش��ی ات��اق بازرگان��ی را در 
راس��تای تربيت مديران توانمند در استان مثبت 
ارزيابی کرده و استقبال از سمينارها و کاسهای 
تخصصی آموزش��ی در اين مرکز، توسط مديران 
و مراک��ز صنعت��ی را رو به رش��د توصيف کرد. 
عضو هيأت مدي��ره اتاق بازرگانی رضايت افراد 
ش��رکت کننده در چندين س��مينار قبل��ی را نيز 
مثبت دانس��ت، الزم به ذکر است اتاق بازرگانی 
و صنايع و معادن اس��تان اصفهان در سال جاری 

چندين س��مينار و نشس��ت تخصصی در زمينه 
مس��ائل اساس��ی مديريت تج��اری و اقتصادی 

برگزار کرده است.
 در اي��ن س��مينار دکت����ر محم���د حس��ن 
صراف��ی زاده از اس��اتيد دانش��گاه در خصوص 
اهمي��ت تبليغات و ش��يوه های نوي��ن آن و نيز 
بايدها و نبايدهای اين مس��أله چگونگی تصميم 
برای ش��روع تبليغات، اهميت تبليغات در دنيای 
امروز، س��اختار تبليغات نوين، زير ساخت های 
 تبليغات و... از سرفصل های صحبت صرافی زاده 

بود.

  قائم مقام صندوق بيمه بانک کشاورزي گفت: ٧٠ ميليون رأس دام سبک شامل 
گوسفند و بز در برابر بيماري دامي  تب برفکي بيمه شدند. محمدحسين صفرپورطاهر   
درگفتگ��و با ايرنا اف��زود: طرح پرداخت غرامت به دامداران که دام س��بک آنها براثر 
بيماري تب برفکي تلف شده است، اجرا خواهد شد. وي زمان اجراي طرح بيمه تب 
 برفکي دام هاي سبک را اول خردادماه سال جاري ذکر کرد و گفت: به دامداراني که 
 دام هاي آنها در اثر بيماري تب برفکي تلف شود با احراز و تائيد شبکه دامپزشکي مراکز

استان ها و شهرستان ها غرامت پرداخت خواهد شد.

مسئول سازمان اردويي، راهيان نور و گردشگري بسيج کشورگفت: برنامه ريزي 
الزم براي اعزام 9 ميليون نفر در طول س��ال به مناطق و يادمان هاي دفاع مقدس آغاز 
شده است.  به گزارش ايرنا، سردار  يعقوب سليماني  در جمع مسئوالن سپاه قمر بني 
هاشم )ع( با بيان اينکه امسال تاکنون يک ميليون و 8٣٠ هزار نفر به مناطق عملياتي اعزام 
شده اند، افزود: براي اعزام زائران راهيان نور به جبهه هاي غرب و شمال غرب کشور 
برنامه ريزي الزم انجام شده است. وي گفت: در اعزام راهيان نورپيشتر توجه مسئوالن 
به جبهه هاي جنوب بود و کمتر به جبهه هاي غرب پرداخته شده است، اما امسال براي 
حضور حداکثري زائرين در مناطق عملياتي خوزستان، غرب و شمال غرب برنامه  ريزي 
شده اس��ت. سردار سليماني يادآور شد: کار اعزام زائران به جبهه هاي غرب کشور با 
حضور ١2 هزار نفر از اول ارديبهشت امسال آغاز شده است و اعزام زائران سرزمين هاي 
نور در طول س��ال ادامه دارد و بسترس��ازي الزم براي آن صورت گرفته است. سردار 
 سليماني يادآور شد: يادمان هاي دفاع مقدس امسال در 4 فصل فعال هستند . وي تصريح 
کرد: بخش عمده اي از راويان دفاع مقدس در عمليات ها شرکت داشته اند اين در حالي 
است که در بحث روايتگري بايد جوانان راوي در کنار راويان قديمي آموزش ببينند تا 

در انعکاس رويدادهاي دفاع مقدس پيوستگي وجود داشته باشد. 

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج عشايري چهارمحال و بختياري گفت: مديريت و 
درايت رهبري عامل اصلي ناکامي دش��منان در طرح ري��زي فتنه ها در وقايع پس از 
انتخابات 22 خردادماه سال گذشته بود. به گزارش   فارس از شهرکرد، منوچهر قلي زاده   
در جلسه نهضت روشنگري بسيجيان حوزه مقاومت عشايري صمصامي به وقايع پس 
از 22 خرداد س��ال گذشته اشاره کرد و گفت: دشمن سعي داشت با القاي تقلب در 
انتخابات و ايجاد آشوب، شيريني حضور تاريخي مردم در پاي صندوق هاي رأي را در 
کام آنها تلخ کند و با کشاندن مردم به خيابان ها انقاب مخملي را طراحي و اجرا کند.  
وي درايت و رهبري مدبرانه مقام عظماي واليت را عالم اصلي ناکام ماندن دشمنان 
در دستيابي به اهداف خود دانست و گفت: فتنه هاي پس از انتخابات نه تنها نتوانست 
خللي را به اصل مترقي و تزلزل ناپذير واليت فقيه وارد کند بلکه مديريت حکيمانه و 
مدبرانه رهبر منجر به استحکام پايه هاي واليت فقيه شد.  قلي زاده تصريح کرد: بر همين 
اساس نظام جمهوري اسامي به واسطه رهبري مقتدر و با درايت، از اقتدار شايسته اي 

در سطح بين المللي و جهاني برخوردار است.  

با همکاری کميته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان و معاونت اجتماعی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان بسته فرهنگی مشترکی جهت آموزش مفاهيم 

شهروندی و انتظامی تهيه می شود.
به گزارش رواب��ط عمومی اين کميته دبيرخانه کميته فرهنگ ش��هروندی 
و معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان، در جلسه ای مشترک، 
راهکارها و ش��يوه های الزم جهت توس��عه نظم و بهب��ود روابط اجتماعی در 

جامعه را بررسی کردند.
در اي��ن نشس��ت، مهن��دس بقاي��ی دبي��رکل کميت��ه فرهنگ ش��هروندی 
ش��هرداری اصفهان با بيان اينکه بس��ياری از آموزشهای ش��هروندی همچون 
بس��تن کمربن��د ايمنی، رعايت س��رعت مجاز، پرهيز از بس��تن راس��تگردها، 
صحب��ت نکردن ب��ا تلفن همراه در حي��ن رانندگی و... هم س��و و هم جهت 
ب��ا موضوعات و فعاليت های فرماندهی انتظامی اس��تان اس��ت، گفت: کميته 
فرهن��گ ش��هروندی در ه��ر س��ال، حداقل ي��ک ماه را ب��ه تروي��ج مفاهيم 
ش��هروندی مرتبط با موضوع ترافيک و نظ��م اجتماعی اختصاص می دهد که 
ب��ا تعامل و همکاری بيش��تر ميان اي��ن دبيرخانه و فرماندهی انتظامی اس��تان، 
 فعالي��ت های ص��ورت گرفته در اين خصوص، اثربخش��ی بيش��تری خواهد 

يافت.
وی با اش��اره به اينکه مخاطب محوری آموزش��های شهروندی، کودکان و 
نوجوانان هس��تند افزود: اين دبيرخانه با اس��تفاده از ابزارهای متنوعی همچون 
تبليغات ش��هری، تهيه کتاب، بروشور، بازی های رايانه ای، پويا نمايی، ارسال 
پيامک و... تاش می کند مخاطب خود را از سنين ابتدايی با مباحث شهروندی 
آش��نا کند که در اين زمينه می توان يک بسته فرهنگی مشترک، حاوی مفاهيم 
ش��هروندی و تعاليم قانونی و انتظامی جهت ارائه به کودکان و نوجوانان تهيه 

کرد. 
بقايی تصريح کرد: کميته فرهنگ شهروندی تاکنون بيش از ٣٠ هزار نفر از 
کودکان اصفهانی را به عنوان س��فيران شهروندی، تحت آموزشهای غيرمستقيم 
 خود قرار داده اس��ت ک��ه اين افراد پس از آموختن مفاهي��م قانونی و انتظامی 
می توانند به توس��عه همزمان فرهنگ شهروندی و مفاهيم انتظامی در خانواده 
و اجتماع بپردازند. در اين نشست همچنين معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
اس��تان اصفهان گفت: فرهنگ س��ازی در هر موضوعی به اس��تفاده توأمان از 
ابزارها و رس��انه های مختلف، اعم از صدا و س��يما، تبليغات ش��هری، کتاب، 
ن��رم افزار و... ني��از دارد، بنابراين تاش خواهيم کرد ب��ا برقراری تعامل الزم 
ميان معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان و کميته فرهنگ ش��هروندی 
 از تمام اين ابزارها در جهت توس��عه فرهنگ نظم و امنيت در جامعه اس��تفاده 

کنيم.
اف��زود: تولي��د محص��والت مان��دگار و  س��رهنگ جهانگي��ر کريم��ی 
برگ��زاری جش��نواره ه��ای مش��ارکتی، از جمل��ه محورهای هم��کاری ميان 
معاون��ت اجتماع��ی فرمانده��ی انتظامی اس��تان وکميته فرهنگ ش��هروندی 
ش��هرداری اصفه��ان خواهد ب��ود. وی همچني��ن تأکيد کرد: کميت��ه فرهنگ 
ش��هروندی ش��هرداری اصفهان می تواند در برخ��ی از مراکز انتظامی همچون 
 کانت��ری ه��ا، پ��ادگان ها، پاس��گاه ه��ا و... به آم��وزش مفاهيم ش��هروندی 

بپردازد.

مع��اون برنامه ري��زی و امور اقتصادی س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان 
اصفه��ان گفت: در صورت ارائه تس��هيات يک ه��زار و 2٠٠ ميليارد تومانی، 
٣٠ ه��زار فرصت ش��غلی در بخش کش��اورزی فراهم می ش��ود. ب��ه گزارش 
ف��ارس از اصفه��ان، احم��د در جم��ع خبرن��گاران با اش��اره به فرارس��يدن 
هفته جه��اد کش��اورزی اظهار داش��ت: پروژه ه��ای متع��ددی در بخش های 
 مختل��ف س��ازمان جه��اد کش��اورزی م��ورد بهره ب��رداری و افتت��اح ق��رار

 می گيرد.
 وی با بيان اينکه از تعداد 2٣4 پروژه ای که در هفته جهاد کشاورزی مورد 
بهره برداری قرار می گيرد، ٣١ پروژه در اولويت باالتری قرار دارند، بيان داشت: 
اين پروژه ها جزو موارد شاخص توسعه کشاورزی در استان اصفهان محسوب 
می ش��وند. معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفه��ان تصريح کرد: اين ٣١ پروژه ش��اخص، با اعتب��ار ١٣٣ ميليارد ريال به 
بهره برداری می رس��د. وی با اش��اره به تعداد پروژه های قابل اجرا در اس��تان 
اصفهان طی هفته جهاد کش��اورزی گفت: شهرس��تان های فريدون ش��هر با 2١ 
پروژه، فاورجان با 2٠ پروژه و آران و بيدگل با ١9 پروژه به ترتيب رتبه های 
اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. صفی با بيان اينکه اولويت يک سازمان 
افزايش بهره وری اس��ت، بيان داش��ت: سازمان جهاد کش��اورزی نيز برنامه ای 
 بلند مدت را در اين راس��تا و برای توس��عه و تمهيدات بيش��تر در نظر گرفته 

است.
 وی در ادامه س��خنان خود خاطرنش��ان کرد: ميزان اعتبارات و تسهيات 
برای اش��تغال زايی در بخش کش��اورزی استان، بس��يار مهم و ضروری است. 
معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی س��ازمان جهاد کش��اورزی استان اصفهان 
با اش��اره به اينکه برای اش��تغال زايی ٣٠ هزار نفر در بخش کش��اورزی استان 
توانايی داريم، اظهار داشت: يک هزار و 2٠٠ ميليارد تومان تسهيات برای اين 
طرح مورد نياز اس��ت. وی در پايان سخنان خود تصريح کرد: اين فرصت های 
 ش��غلی بيشتر در صنايع وابسته کش��اورزی و افزايش کشت های متراکم ايجاد 

می شود. 

ب��ه مناس��بت هفت���ه 
جشنواره  کشاورزي  جهاد 
و نم��ايش��گاه آبزي���ان و 
فراورده هاي ش��ياتي در 
 باش��گاه کارگ��ران برگزار 

مي شود.
 ب��ا توجه ب��ه اهميت 
در  آن  نق��ش  و  آبزي��ان 
سامت جامعه و همچنين 
س��ازي  فرهنگ  ضرورت 
مصرف آبزي��ان و آموزش 
زمين����ه  در  همگ���ان��ي 
فراورده  و  آبزي��ان  معرفي 

هاي آن، س��ومين نمايش��گاه آبزيان، فراورده ها و محصوالت ش��ياتي همراه 
با اجراي جش��نواره غذاي آبزيان و نقاش��ي کودکان در س��ال همت مضاعف 
و کار مضاعف به همت س��ازمان ش��يات ايران و مش��ارکت شوراي سياست 
گذاري س��ازمان صدا و س��يما و س��ازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي 
مش��اغل ش��هري ش��هرداري اصفهان همزم��ان با هفت��ه جهاد کش��اورزي از 
تاري��خ 89/٣/2١ لغاي��ت 89/٣/28 در مح��ل مجموعه فرهنگي نمايش��گاهي 
 کارگ��ران واق��ع در چه��ار باغ باال مقاب��ل بيمارس��تان دکتر ش��ريعتي برگزار

 مي شود. 

 70ميليون رأس دام در برابر تب برفکي 
بيمه شدند

  9 ميليون نفر بازديد کننده به مناطق 
عملياتي دفاع مقدس اعزام مي شوند  

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایري چهارمحال و بختیاري:
  مديريت و درايت رهبري 

عامل اصلي شکست فتنه ها بود 

تهيه بسته فرهنگی مشترک برای آموزش 
مفاهيم شهروندی و انتظامی

سمینار نقش اقتصادی، اجتماعی تبلیغات در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد
شيوه های انفورماتيک عامل دگرگونی عرصه تبليغات

در صورت ارائه تسهیالت به بخش کشاورزي؛
30 هزار فرصت شغلي در استان اصفهان 

ايجاد مي شود

 برگزاري سومين جشنواره آبزيان 
و فراوردهاي شيالتي در اصفهان 

اصفهان

استاندار اصفهان گفت: س��امت مردم براي مديريت استان دردرجه اول 
اهميت قرار دارد و براي تأمين آن از تمام طرحهاي کاهنده آاليندگي مانند طرح 
بهبود فرايند پااليشگاه اصفهان حمايت مي شود. عليرضا ذاکر اصفهاني در جريان 
بازديد از پااليش��گاه اصفهان در گفتگو با ايرنا گفت: وضعيت اصفهان از نظر 
آلودگي آب، خاک و هوا در شرايط نامناسبي قرار دارد و بايد از هرگونه افزودن 
بار اضافي آالينده اجتناب شود. وي تصريح کرد: هر طرح ارزشمندي که باعث 
بهبود شرايط و کاهش آاليندگي شود ، بايد مورد حمايت قرار گيرد و از ارائه 
مواردي که در افکار عمومي جامعه التهاب ايجاد کند، اجتناب شود. وي متذکر 
شد: با توجه به قول مديريت پااليشگاه درباره کاهش آاليندگي و بهبود فرايند کار 
با هدف بهينه سازي شبکه و ارتقاء کيفيت محصوالت، نتايج اجراي اين طرح 
متوجه جامعه است. استاندار اصفهان اضافه کرد: در راستاي پيشبرد برنامه هاي 
دولت براي افزايش توليد بنزين و ارتقاء کيفيت محصوالت، مديريت استان از 
ظرفيتهاي قانوني موجود استفاده مي کند. طرح بهبود فرايند پااليشگاه اصفهان 
عاوه بر کاهش ميزان مصرف نفت خام در اين پااليش��گاه، کيفيت و ظرفيت 
افزايش محصوالت با کيفيت مانند بنزين و گازوئيل را در پي دارد و باعث حذف 
توليد مازوت و کاهش چشمگير ميزان گوگرد موجود در توليدات اين شرکت 
مي شود. استاندار اصفهان صنعت نفت را از بخشهايي دانست که همواره هدف 
تحريم ها و فش��ارهاي خارجي عليه ايران بوده و مخالفان جمهوري اسامي 
کوشيده اند تا از اين ناحيه محدوديت هايي را عليه کشورمان اعمال کنند. وی 
افزود: اعمال تحريم هاي مختلف علمي، تکنولوژيک، پولي و اعتباري و در اين 
اواخر تحريم بنزين از ابزارهايي بوده که غرب عليه ايران به کار گرفته است. وي 
صنعت نفت را از صنايع استراتژيک کشور دانست و گفت: براي ايران با توجه 
به تحريم هاي موجود، اهميت اين صنعت مضاعف است و اتخاذ تدابيري جامع 
و مانع که باعث ارتقاي اين صنعت مهم کشور شود، از اهميت بااليي برخوردار 
است. وي پااليشگاه اصفهان را از صنايع مهم فعال در زمينه نفت و گاز کشور 
دانست و گفت: بخش قابل توجهي از صنعت و توليد، تابع فعاليت صنايع نفت 
و گاز است و رفع مشکات مقابل روي اين صنعت با توجه به اثرگذاري آن در 
بخشهاي مختلف اهميت ويژه اي دارد و مديريت استان در اين زمينه آمادگي 
تعامل با دست اندرکاران اين صنعت را دارد. همچنين وي تصريح کرد: در استان 
اصفهان نخبگان و مراکز علمي و دانشگاهي متعددي وجود دارند که مي توانند 
در زمينه کاهش آاليندگي به صنايع راهکارهاي مناسبي ارائه دهند و در اين زمينه 
مديريت اس��تان نيز حمايتهاي الزم را به عمل مي آورد. مديرعامل پااليشگاه 
اصفهان نيز در اين ديدار گفت: شرکت پااليش نفت اصفهان با ظرفيت تصفيه 
روزانه ٣٧5 هزار بشکه نفت خام سهم 22 درصدي از کل توليد فراورده هاي 
نفتي کشور را داراست. سيد مصطفي الهي افزود: در پااليشگاه اصفهان طرح هاي 
متعددي براي کاهش ميزان آاليندگي تعريف شده که طرح بهبود فرايند مهمترين 
طرح دراين زمينه اس��ت که عاوه بر کاهش چشمگير ميزان آاليندگي باعث 
بهبود کيفيت توليدات اين شرکت بر اساس استانداردهاي جهاني مي شود. وي 
ميزان اعتبار پروژه بهبود فرايند پااليشگاه اصفهان را 4 هزار ميليارد تومان اعام 
کرد و افزود: تاکنون حدود يک چهارم اين اعتبار هزينه شده و طرح با 2٠ درصد 
پيشرفت فيزيکي در حال اجراست که بر اساس برنامه پيش بيني شده تا سال 
92 به بهره برداري مي رسد. وي اضافه کرد: با اجراي اين طرح ميزان خوراک 
پااليشگاه کاهش مي يابد اما توليد محصوالت کيفي مانند بنزين از 5/8 ميليون ليتر 
در روز تا ١8 ميليون ليتر در روز افزايش مي يابد. مدير گروه مهندسي طرح هاي 
پااليشگاه اصفهان نيز اظهار داشت: بيش از ٣٠ درصد اعتبار پروژه بهبود فرايند 
پااليشگاه با هدف کاهش آالينده هاي زيست محيطي هزينه مي شود. حسين 
ياوري افزود: با اجراي اين طرح ميزان جداسازي گوگرد فراورده هاي نفتي بيش 
از 6 برابر افزايش مي يابد و از حدود 8٠ تا ١٠٠ تن به حدود 65٠ تن جداسازي 
گوگرد از فرآورده ها مي رسد که باعث توليد محصوالتي با کيفيت باال مي شود. 
در ادامه استاندار اصفهان و هيأت همراه از بخشهاي مختلف پااليشگاه اصفهان و 

پروژه هاي بهبود فرايند اين پااليشگاه بازديد کردند.

 حمايت مديريت استان اصفهان
 از طرح هاي کاهش آاليندگي 
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تلسکوپ های شکستی:
در تلس��کوپ شکس��تی، عدس��ی های شيئی 
معم��والً از دو عدس��ی ب��ا جنس ه��ای متف��اوت 
شيش��ه ای تش��کيل ش��ده اند. اين قبيل عدس��ی، 
آکرومات )عدس��ی س��اده( ناميده می شود. منشور 
شيشه ای می تواند برای س��اخت رنگين کمان از 
نور س��فيد اس��تفاده ش��ود و به اين دليل است که 
شيشه، رنگهای نور را به درجات مختلف منحرف 
می کند. زمانی که کسی تصوير واضح و تيزی )نوک 
دار( را از چي��زی ک��ه به آن می نگ��رد، می خواهد 
داشته باشد، اين تأثير آزار دهنده می شود که به نام 

خطای رنگی شناخته می شود. 
آکرومات برای از بين بردن اين تأثير با استفاده 
از عدس��ی هايی از دو نوع شيش��ه طراحی ش��ده 
اس��ت. يکی از عدسی ها کوژ و جنس آن از شيشه 
گرد است، عدسی ديگر کاو و از جنس ظرف بلور، 
چيزی که اگر مقارن يک عدسی هم شکلش ساخته 
ش��ود، متراکم تر و انحراف ن��ور در آن قوی تر از 
شيش��ه گرد اس��ت. اگرچه، اين انحراف نور بيشتر 
به ط��ور قوی ص��ورت می گيرد ام��ا اختاف در 
چگونگ��ی انحراف نورها با رنگهای مختلف، حتی 
به نس��بت افزايش مقدار زيادی از انحراف، بيشتر 
بيان ش��ده اس��ت. بنابراي��ن، می توان دو عدس��ی 
نزدي��ک به هم، يکی از شيش��ه بل��وری و يکی از 
شيشه گرد ساخته شود که نور را به دو راه مخالف 

انحراف دهند. 
بنابراي��ن اي��ن اخت��اف در انح��راف رنگها، 
اي��ن تأثي��رات را از بي��ن می برد، اما اين عدس��ی 
هن��وز خ��ودش ي��ک کار اساس��ی از انح��راف 
 ن��ور گذرن��ده از مي��ان آن در ي��ک راس��تا را ايفا 

می کند. 
هرچند، به علت رفتار رنگهای مختلف نور در 
شيش��ه، يک قانون س��اده ثابت را دنبال نمی کند، 
اي��ن حذف ک��ردن می تواند تنها ب��ر اين دو رنگ 

تحميل شود. 
اين هنوز يک پيش��رفت بزرگ خارج از ميدان 
عدس��ی اس��ت. اما بعض��ی اوقات يک پيش��رفت 
بزرگتر مطلوب اس��ت و س��پس يک عدس��ی از ٣ 
عدسی شيئی برای تلس��کوپهای کمی بيشتر گران 

قيمت طراحی شد. 
عدسی ش��يئی روی تلس��کوپ، به جای شبيه 
بودن به يک بزرگ کننده معمولی عدسی شيشه ای 
در ش��کل، به طور مس��اوی بر هر دو وجه برآمده 
اس��ت، معموالً يک شکل هالی ش��ده دارد و اين 
قبيل عدس��ی، عدس��ی هالی ناميده می شود. اين 
برای ک��م کردن انح��راف ديگری، ب��ه نام خطای 

کروی انجام شده است. 
انحراف نور با يک عدسی از قانونی رياضی به 
نام قانون های شکس��ت نور )قانون اسنل( پيروی 

می کند و اين ناش��ی از حقيقت نور گذرنده است 
که در شيش��ه آرامتر از آن چ��ه در هوا می پيمايد، 
س��رعت دارد. يک س��طح کروی به طور متناسب 
برای ساخت زمان ساييدن عدسيها آسان است، اما 
اين تنها يک شباهت زياد، به شکلی است که سطح 
آن، مايل به متمرکز کردن پرتوهای وارد آينده به آن 
در تنها يک نقطه در تصوير است. زمانی که خيلی 
از عدس��ی ها ب��رای تثبيت هدف، ب��ا قالب گرفته 
شدن از پاستيک، س��اخته می شوند، اين بدترين 
هزينه برای ساخت قالب ضروری کامل تصوير به 
منظور س��اختن س��طح ايده آلی از انحراف نور در 

تصوير است. 
عدسی های شبيه اين با نام عدسی های کروی 
ناميده می شوند. گاهی حتی از اين قبيل عدسی ها 
از جنس شيش��ه برای منظورهای خاصی س��اخته 

می ش��وند، اما اين قبيل عدسی ها گران هستند و 
بنابراين استفاده عمومی ندارند. اصطاح انحنادار، 
زي��را اين به معن��ای »غيرکروی« اس��ت، گاهی در 
ديگر انواع عدسی ها که ساختن آنها دشوار نيست، 
اس��تفاده می شوند. آنها هنوز س��طح خميده دارند 
چي��زی که داي��ره هايی به جای خم ه��ای پيچيده 
برای س��اختن تصاوير کامل را نياز می شود. برای 
نمونه، ش��ايد عدسی های استوانه ای را که می تواند 
يک خط منتشره بلندتر را بسازد، ديده باشيم، حتی 
در ميان آنها، اين را عريض تر نمی س��ازد. از اين 
قبيل عدس��ی ها می توان ابزاره��ای نوری که يک 
چيز در يک جهت را انجام می دهند و اشيا مختلف 

ديگر ساخت.
ي��ک کارب��رد اين عدس��ی های تغيير ش��کل 
دهنده اس��تفاده برای فش��ردن عرض تصوير روی 

پرده  فيل��م )2/٣5 برابر به همان پهن��ای درازا( در 
ق��اب تصوي��ر متحرک فيل��م طراحی ش��ده برای 
تصوي��ر متحرک اصلی به نس��بت صفحه که ١/٣٣ 
براب��ر، به همان پهنای درازا اس��ت، ش��بيه تصوير 
روی تلويزيون اس��ت. )درواقع از زمان اديس��ون 
تصوي��ر متح��رک اس��تاندارد کمی برای س��اختن 
فيلم های معمولی به نس��بت صفحه ١:١/٣٧ تغيير 
داده ش��د. هر چند فيلمها ١:2/٣5 به نسبت صفحه 
هس��تند، در يک محدوده روی فيلم ضبط شده اند 
ام��ا فيلم همچني��ن چندين آثار ص��دای بزرگ را 
 ب��ه خوبی نگه داش��ت( ديگ��ر کارب��رد آن عينک 

است. 
عدس��ی های عينک معموالً حلقوی هستند و 
نه کروی، به طوری که می تواند برای اشتباه روی 
هم رفته فاصله کانونی در عدس��ی های چش��می 
را تصحي��ح کند. به اس��تثنای اختاف ها در فاصله 
کانون��ی در جهات گوناگ��ون يا ناه��م خوانيهای 

بينايی. 
معم��والً عدس��ی های ش��يئی تلس��کوپ در 
تلسکوپهای شکستی نجومی از ابزار کروی استفاده 

نمی کنند. 
عدس��ی های باريک، خطای کروی کمتری از 
عدس��ی های کلفت دارند. حتی بع��د از تصحيح 
برای رفع انحراف رنگی، دو ابزار شيئی، مختصری 
کلفت تر از يک عدسی شامل تنها يک ابزار ساخته 
اس��ت، باز هم خطای کروی هنوز به طور مس��اعد 
ضعيف اس��ت. درس��ت کردن عملی يک عدس��ی 
هال��ی، آن را به حداقل می رس��اند، زيرا هنگامی 
که روی هم رفته ش��کل عدس��ی، سطح منحنی را 
دنب��ال می کند ت��ا جايی که جري��ان پرتوهای نور 
منحرف می ش��ود به جهت مطلوب جديد، هنگامی 
اس��ت که نگاه داش��تن فضای يکنواخت بين آنها، 
از دس��ت ن��رود. )البته، چرا آن باي��د يک اختاف 
پيچي��ده بس��ازد.( همچني��ن ممکن اس��ت توجه 
بش��ود که انحناها بر عدسی ها در شکل باال، برای 
هدفهای تصويری اغراق ش��ده است. زمانی که در 
جلوی س��طح ش��ديداً کوژ شده باش��د، در فاصله 
کانون کوتاهتر تلسکوپ در قسمت پايين تر شکل 
نش��ان داده ش��ده اس��ت، تراز کردن نوار انحراف 
بين دو س��طح هدايت کننده به س��طح پشتی، کوژ 
ب��ه جای کاو می ش��ود، اما با انحنای س��طح کمتر 
قوی. اين تلس��کوپ س��ومين ابزار را ني��از دارد، 
همچنين س��اخت از فلوئوريت کلس��يم يا از گونه 
خاصی شيش��ه، برای تنظيم کردن بيشتر سراسر آن 
را برای گرايش شيش��ه به منحرف ساختن نور آبی 
 بيشتر قوی از نور زرد و نور زرد بيشتر قوی از نور 

قرمز. 
با دو ابزار، يک عدس��ی آکروماتيک می تواند 
هر دو نور قرمز و آبی به کانون يکس��ان بياورد اما 
ن��ور زرد نيز به جای کانونی ش��دن در يک نقطه، 
به طول معمولی شيش��ه های گرد و بلوری است، 
اس��تفاده می شوند، انحراف بيشتر قوی و زودتر به 

کانون آوردن. اس��تفاده از ٣ ابزار و به طور بيش��تر 
مهم، ابزاری که شيش��ه معمولی نيستند، به ٣ رنگ 
اجازه می دهد تا به کانون يکسانی آورده شوند، اما 
اين نيز زمانی که کانونی شدن رنگها در بين داشتن 
اش��تباه های خيلی کمتر، به خوبی صورت بگيرد، 

منجر می شود. 
اين گونه عدسی ها با توجه به باال، آکروماتيک 
هس��تند. طراحی کردن عدس��ی آکروماتيک بدون 
استفاده از فلوئوريت يا مواد شبيه آن ممکن است. 
پاس��تيک ها، از قبيل آکريليک، نيز با شيشه های 
نوری فرق می کنند، گرچه آنها خيلی زياد نس��بت 

به دما از شيشه حساس هستند. 
همچنين، اينجا اختاف بين شيشه های نوری 
معمول��ی که اج��ازه بدهد به آنها تا برای س��اخت 
آکروماتيک، به خوبی اس��تفاده ش��ود، وجود دارد. 
اچ دنيس تيلور يک ش��یء نوری - بصری در سال 
١895 طراحی کرد چيزی که به فلوئوريت يا پودر 

گرد با هم نياز نداشت. 
زي��را فلوئوري��ت بيش��تر ب��ه طور ق��وی، با 
شيش��ه های معمول��ی فرق می کن��د، هرچند يک 
آکروماتيکی که از فلوئوريت اس��تفاده کند )دوباره 
يا شيش��ه ای که تقريبًا ش��بيه آن باش��د( به داشتن 
سطحی هرچند دارای انحنای قوی، برای به دست 
آوردن فاصله کانونی مشابه، نياز ندارد. ابزار مثبت 
و منفی عدس��ی، نياز رس��يدن کام��ل برای نزديک 
شدن به حذف هر قدرت خارجی ديگری را، انجام 
نم��ی دهد. اين تصميمها انحراف ديگر عدس��ی را 

داراست. 
آکروماتيک اچ دنيس تيلور طراحی ش��د، برای 
اس��تفاده در تلس��کوپ f/١6، فاصله ای که بيشتر 
مردم برای تلس��کوپهای شکستی آکروماتيک نشان 
می دادن��د، چيزی که هن��وز ب��رای تصاوير عالی 
در دس��ترس ق��رار دارد. ٣ اب��زار آکروماتيک - با 
فلوئوريت - مش��ابه اب��زار، از طرف��ی، اجازه داد، 
تلسکوپی ساخته ش��ود که تصاوير گيرا در فاصله 
کانونی f/6 را انتقال خواهد داد و دو ابزار عدسی ها 
که خطای ک��روی را با اس��تفاده از فلوئوريت کم 
می کند مش��ابه ابزار، حتی اگر کسی درباره استفاده 
از اصطاح »آکروماتيک« برای توضيح آن بپرس��د، 

می تواند هنوز شبيه f/9 انجام دهد.
تلسکوپهای نیوتنی:

گون��ه ديگر معمول تلس��کوپ، تلس��کوپهای 
نيوتنی هس��تند که معموالً از ابزار غيرکروی برای 

ساخت آنها استفاده می شود. 
در تلس��کوپ نيوتنی جای عدسی شيئی با آينه 
کاو جايگزين می ش��ود، چيزی که می تواند بزرگ 
کند و از تصاوير در بس��ياری مش��ابه طرز عدسی 

کوژ باشد. 
ي��ک آينه يدکی، آينه تخ��ت کوچک که به نام 
مورب ناميده می ش��ود برای خارج نگهداشتن سر 
شخص استفاده کننده از تلسکوپ از راه ورود نور 
اس��ت. در تلسکوپ نيوتنی، آينه که کار مشاهده را 

انجام می دهد به نام آينه نخست ناميده می شود و 
معموالً به صورت کروی جايگزين نمی شود، اما در 
طی س��ايش برای گرفتن، بر روی شکل سهميگون 
با دقت تنظيم می ش��ود. )بنابراين مرحله ای به نام 

سهموی کردن آينه را تنظيم می کند.(
تلسکوپهای ماکستوف:

نوع ديگر تلسکوپ با نام تلسکوپ ماکستوف 
شناخته می شود. 

اي��ن تلس��کوپ ب��رای اس��تفاده در بعض��ی 
تلس��کوپهای خيلی گران با اندازه نس��بتًا کوچک، 
طراحی ش��ده است. اخيراً بيش��تر هزينه های قابل 
کنت��رل تلس��کوپهايی از اي��ن گون��ه دارد فراه��م 
می ش��ود. اين تلسکوپ شهرت خيلی خوبی برای 

کيفيت نوری خود دارد. 
در اي��ن تلس��کوپ، آينه نخس��ت ب��ا کروی 
جايگزين ش��ده اس��ت. يک ابزار کلفت شيشه ای 
در جلوی تلس��کوپ، با خميدگی مش��ابه بر جلو 
و عق��ب، به عنوان مصحح برای خطای کروی آينه 

رفتار می کند. 
ب��ه ط��ور مخص��وص در مقابل از تلس��کوپ 
ماکس��توف تصوير ش��ده اس��ت. همچني��ن نقطه 
داي��ره ای در مرکز آن وجود دارد که در داخل آينه 

آن پوشانده شده است. 
اي��ن آينه نوری را که معموالً ب��ه کانون آورده 
می شود، کمی فراتر از اين بازتاب می کند و چون 
اين آينه سهمويگون اس��ت، کانونی کردن بازتاب 
نور بازتاب ش��ده در آن تأخي��ر دارد تا اين نور به 
پش��ت تلس��کوپ از ميان س��وراخی در مرکز آينه 

نخست بيرون برود. 
تاش��ی، برای کشيدن ش��کل مقياسی ساخته 
شده است، که بر طراحی حقيقی در دفتر ديميتری 
ماکس��توف بنا شده اس��ت. هرچند فاصله از سطح 
آينه خارجی پشت تلسکوپ تا سطح صاف کانون 

در عدسی چشمی هنوز اغراق می شود.
اين ب��ه خصوص از تلس��کوپ ماکس��توف-
کاسگرين عمومًا شناخته می شود به نام تلسکوپ 
گريگ��وری ماکس��توف، زي��را ج��ان گريگ��وری 
طراحی ای ش��امل نقطه نقره پوش کرد که ابتدا در 

غرب به خوبی شناخته شد. 
بنابراي��ن محبوبيت مردمی اين نوع تلس��کوپ 
بيش��تر اس��ت که اش��ميت کاس��گرين تلسکوپ 
ناميده می ش��ود. در آن، ب��ه جای يک قطعه کلفت 
شيش��ه ای با دو س��طح ک��روی، اصاح ب��ا قطعه 
خيل��ی نازک شيش��ه ای، تخت ب��ر روی يکطرف 
 و ب��ا س��طح غيرک��روی روی طرف ديگر ميس��ر 

می شود. 
آينه برای بازتاب نور ب��ه عقب از ميان انتهای 
تلس��کوپ به جل��و بازگردانده می ش��ود. اينگونه 
تلس��کوپ عمومًا فاصله کانونی f/١٠ با 8 ثانيه )يا 
22٠ ميليمتر( يا دهانه بزرگتر دارد. کسی با 4 ثانيه 
)يا١١٠  ميليمتر( دهانه ش��ايد، کمی فاصله کانونی 

f/١2 داشته باشد.

علم و صنعت

آشنــايی با انــواع تلســکوپ 

آگهی مزایده
226/خ ش��عبه 9 اج��رای احکام کيف��ری در نظر دارد جلس��ه مزايده ای در روز 
يکش��نبه مورخ 89/4/١٣ از ساعت ١٠ تا ١١ صبح در محل اين اجرا )اتاق ٠٣٠( 
طبقه همکف دادگس��تری شهيد نيکبخت در خصوص کاسه 88٠89٣ ش 9 در 
اجرای دس��تور ضبط وجه الکفاله صادره از شعبه 6 اجرای احکام کيفری به مبلغ 
س��ی ميليون ريال جهت فروش اقام ذيل برگزار نمايد طالبين خريد 5 روز قبل 
از جلس��ه مزايده به نش��انی ولی عصر فروش��گاه فرش وليعصر نزد حافظ اموال 
آقای س��عيد کريم زاده از اموال بازديد نمايند و با توديع نقدی ١٠ درصد قيمت 
پايه در جلس��ه مزايده شرکت نمايند پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده 
خواهد بود کفيل عليرضا بانيان به نشانی خيابان وليعصر فروشگاه فرش وليعصر 

و شاکی آقای علی علی محمدی می باشد.
اقام موضوع فروش براساس ارزيابی کارشناس

١- يک تخته فرش دس��تباف خانگی معمولی نقش��ه کاش��ان 4 در ٣ زمينه الکی 
حاشيه س��رمه ای لچک ترنج طرح آبی سلسله س��فيد ١١6٠ مستعمل به ارزش 

6/٠٠٠/٠٠٠ ريال
2- يک تخته فرش دس��تباف خانگی معمولی نقش��ه کاش��ان 4 در ٣ زمينه الکی 
حاش��يه س��رمه ای لچک ترنج تره آبی سلسله س��فيد ده تا صد تايی مستعمل به 

ارزش 4/٠٠٠/٠٠٠ ريال
٣- يک تخته فرش دس��تباف خانگی معمولی 4 در ٣ نقش��ه اردکان زمينه الکی 
حاش��يه و گل وسط سرمه ای سير و طره آبی سير لچک ترنج مستعمل به ارزش 

8/5٠٠/٠٠٠ ريال جمع کل اقام سه گانه فوق ١8/5٠٠/٠٠٠ ريال.
مدیر دفتر شعبه 9 اجرای احکام کیفری اصفهان

آگهی ابالغ وقت
 ١98/خ کاسه پرونده: 89٠285

شاکی: فرشته نوروزی فرزند منوچهر
متهم: مهدی قديری فرزند يوسف

شکايت: ترک انفاق
ش��اکی ش��کايتی تس��ليم دادس��رای عمومی و انقاب نموده که جهت رسيدگی 
به ش��عبه ٣9 دادياری ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين ش��ده بعلت متهم 
مجهول المکان بودن متهم به درخواس��ت ش��اکی و بتجويز ماده ١١5 قانون آئين 
دادرس��ی کيفری مراتب يک نوبت در روزنامه رس��می جمهوری اس��امی ايران 
و يکی از جرايد کثيراالنتش��ار سراس��ری و يا محلی درج می ش��ود و تا متهم از 
تاريخ نش��ر آگهی ظرف يک ماه ب��ه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش��انی 
کام��ل خود در وقت مقرر باال جهت رس��يدگی حضور بهمرس��اند چنانچه بعداً 
 اباغی بوسيله آگهی الزم شود فقط يک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد

 بود.
 ٣8٠5 / م الف

دفتر شعبه 39 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی احضار
 2٠١/خ چون آقای احمد آقائی فرزند عليرضا ش��کايتی عليه آقای بيژن صفری 
مبن��ی بر ارت��کاب فعل حرام مطرح نم��وده که پرونده به کاس��ه 89٠64٣ اين 
دادياری ثبت گرديده. لذا نظر به اينکه متهم مجهول المکان ميباش��د حسب ماده 
١١5 قان��ون آئين دادرس��ی کيف��ری مراتب يک نوبت در يک��ی از روزنامه های 
کثيراالنتش��ار طب��ع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت ب��ه عمل می آيد 
ظرف مدت يکماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگويی به اته��ام خود به اين 
 مرجع مراجعه نمايد در صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. 
٣٧62 / م الف

دادیاری شعبه اول دادسرای عمومی اصفهان
 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
2٠٣/خ آقای باقر مطلبی ش��کايتی عليه آقای مجيد رضايی فرزند جهانگير منبی 
بر خيانت در امانت مطرح نموده که به کاس��ه 89٠299ک١٠٧ اين شعبه ثبت و 
بوقت رسيدگی روز شنبه مورخ 89/5/2 ساعت ١٠ صبح تعيين گرديده است. با 

التفات به مجهول المکان بودن نامبرده و به اس��تناد ماده ١١5 قانون آئين دادرسی 
کيفری مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشار آگهی می گردد تا نامبرده 
فوق در مهلت مقرر در اين شعبه واقع در خيابان شهيد نيکبخت اصفهان حضور 
به هم رس��اند. بديهی است در صورت عدم حضور دادگاه تصميم مقتضی صادر 

خواهد نمود.
٣٧6٠/ م الف

مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
 

آگهی احضار
2٠6/خ چ��ون آقای مهدی علينقيان فرزند حس��ين ش��کايتی عليه آقای ١- علی 
ناز 2- محمد هر دو طهماس��بی مبنی بر ضرب عمدی و فحاش��ی مطرح نموده 
که پرونده آن به کاس��ه 89٠2٧١ ک ١١6 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای 
روز 89/5/١٧ س��اعت 9/٣٠ صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان 
ميباش��د لذا حس��ب ماده ١8٠ قانون آئين دادرس��ی کيفری مراتب يک نوبت در 
يکی از روزنامه های کثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت 
 ع��دم حضور احضاريه اباغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمي��م مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.
٣٧65/ م الف

مدیر دفتر شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

آگهی ابالغ
2٠8/خ شماره دادنامه: 89٠99٧٠٣54٠٠٠254

شماره پرونده: 88٠998٠٣58٣٠١2٣9
شماره بايگانی شعبه: 88١٣٠9

ش��اکی: آقای رحي��م زمانی به نش��انی چريان- کوچه ش��هيد جعف��ری- کوی 
محمدرضا زمانی

متهم: آقای محمدعلی بااليی به نشانی مجهول المکان
اتهام: سرقت مستوجب تعزير

گردشکار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعام و بشرح ذيل 
مبادرت بصدور رأی مينمايد.

رأی دادگاه
در خص��وص اتهام آقای مه��دی علی بابايی دائر بر س��رقت تانکر ١٠٠٠ ليتری 
دادگاه با توجه به محتويات پرونده، کيفرخواس��ت صادره از دادس��رای عمومی 
وانق��اب اصفهان، گزارش مرجع انتظامی، ش��کايت ش��اکی بن��ام رحيم زمانی، 
اظه��ارات مالخر بن��ام محمد رضوان��ی )مالخر فاقد س��وءنيت(، ع��دم حضور 
متهم با وصف اباغ از طريق نش��ر آگهی، عدم ارس��ال اليحه از س��وی وی و با 
عنايت به س��اير قرائن موجود بزه انتس��ابی را به نامبرده محرز دانسته مستنداً به 
ماده 66١ قانون مجازات اس��امی مش��اراليه را به تحمل ن��ود و يک روز حبس 
تعزيری بااحتس��اب ايام بازداشت احتمالی قبل از اجرای حکم و تحمل هفتاد و 
چهار ضربه ش��اق تعزيری که به نحو متع��ارف تعزيری در محل اجرای احکام 
دادگس��تری اصفهان اجراء خواهد ش��د محکوم می نمايد. ضمنًا مال مسروقه در 
مرحله دادس��را تحويل ش��اکی ش��ده اس��ت. رأی صادره غيابی محسوب ظرف 
ده روز پ��س از اب��اغ قابل واخواهی در همين ش��عبه و پ��س از انقضاء مهلت 
 مزب��ور ظرف بيس��ت روز قابل تجديدنظر در محاکم تجديدنظر اس��تان اصفهان 

می باشد.
٣٧66/ م الف

 رئیس شعبه 114 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
 

آگهی ابالغ
2١٠/خ شماره دادنامه: 89٠99٧٠٣54٧٠٠٠86

شماره پرونده: 8٧٠998٠٣58٣٠١٣8٣
شماره بايگانی شعبه: 88٠٠96

ش��اکی: آقای ميثم سرايی با وکالت خانم زينب ملک زاده به نشانی ملک شهر خ 
مفتح ساختمان بلکا دفتر فرامرز آقا حسنی

متهمين: ١. آقای روح اله جهانگيری به نش��انی ملک شهر مفتح ناصر خسرو پ 

24 2. آقای محمد فرجی مجهول المکان
اتهام: عضويت در شرکتهای هرمی به منظور اخال در نظام اقتصادی کشور

گردشکار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم دادرسی را اعام و بشرح ذيل 
مبادرت به صدور رأی می نمايد.

رأی دادگاه
در خص��وص اتهام آقای محم��د فرجی مجهول المکان داير ب��ر اخال در نظام 
اقتصادی کشور از طريق فعاليت در شرکت هرمی موضوع کيفرخواست دادسرای 
عمومی و انقاب اصفهان دادگاه از توجه به شکايت آقای ميثم سرابی و گزارش 
پلي��س فتوکپی و في��ش واريز وجه و نظر به عدم حض��ور و دفاع از ناحيه متهم 
اتهام انتس��ابی را محرز و مس��لم می داند مس��تنداً به ماده واحده الحاق يک بند 
و ي��ک تبصره به قانون مج��ازات اخالگران در نظام اقتصادی کش��ور عاوه بر 
رد مبل��ع ٣9/5٠٠/٠٠٠ ريال در حق ش��اکی خصوصی به تحمل يکس��ال حبس 
تعزيری محکوم می گردد و در خصوص جزای نقدی معادل پورس��انت دريافتی 
با توجه به مشخص نبودن ميزان پورسانت دادگاه مواجه با تکليفی نمی باشد در 
خصوص اته��ام متهم ديگر پرونده روح اله جهانگيری فرزند علی دادگاه نظر به 
انکار صريح متهم در کليه مراحل تحقيق و رسيدگی و فقدان ادله اثباتی اتهامی را 
متوجه وی نمی داند مس��تنداً به ماده ١٧٧ از قانون آيين دادرسی کيفری حکم بر 
برائت متهم موصوف صادر و اعام می گردد. رأی صادره در قسمت محکوميت 
غياب��ی و ظرف مهل��ت ده روز قابل واخواهی در اين ش��عبه و پس از آن ظرف 
مهلت بيس��ت روز به همراه رأی برائت قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه محترم 

تجديدنظر استان اصفهان است.
٣٧68/ م الف

مفیدیان- رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
 

ابالغ
 2١١/خ شماره دادنامه: 89٠99٧٠٣5١6٠٠2٧

شماره پرونده: 88٠998٠٣5١6٠٠669
شماره بايگانی شعبه: 88٠69٣

خواهان: خانم کتايون عباس��ی با وکالت خانم الهام اعظمی به نش��انی: اصفهان، 
خيابان ش��مس آبادی، جنب بيمارس��تان سينا بن نواب، س��اختمان کيان، طبقه ٣ 

-  دفتر وکالت 
خوانده: آقای احمد آقايی به نش��انی: خانه اصفهان خيابان گلس��تان، روبرو خانه 
کامپيوتر، کوی بهاران، پاک 22، آدرس جديد: بهارستان، چهارراه آزادی، خيابان 

طاووس2، پاک 42 مجهول المکان 
خواسته: گواهی عدم امکان سازش

گردش��کار: دادگاه ختم رس��يدگی را اعام و بش��رح زير مبادرت به صدور رأی 
می نمايد.

رأی دادگاه
در خص��وص دعوی خواه��ان خانم الهام اعظمی به وکال��ت معاضدتی از خانم 
کتايون عباس��ی بطرفيت خوانده آقای احمد آقايی به خواسته صدور گواهی عدم 
امکان س��ازش با توجه به متن دادخواس��ت تقديمی خواهان مفاد س��ند رسمی 
نکاحيه اظهارات خواهان در جلسه رسيدگی مؤدای اظهارات گواهان تعرفه شده 
از ناحيه وی عدم ايراد و دفاع از ناحيه خوانده نظريه کتبی داوران ايش��ان، س��اير 
محتويات پرونده و قرائن و امارات دادگاه خواس��ته خواهان را مقرون به صحت 
تلقی و مس��تنداً به ماده ١١٣٠ قانون مدنی و ماده 8 قانون ح.خ.د.م واحده قانون 
اص��اح مقررات مربوط به ط��اق گواهی عدم امکان س��ازش صادر می گردد. 
گواهی صادره تا سه ماه پس از اباغ حکم قطعی دارای اعتبار است. رأی صادره 
غيابی و ظرف 2٠ روز پس از اباغ قابل واخواهی در همين شعبه و سپس ظرف 

بيست روز قابل تجديد نظرخواهی است.
 ٣٧6٧/ م الف

احمدیان – رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی  
 2١2/خ فاطمه صادقی فرزند حبيب اله به نش��انی اصفهان دادخواستی بخواسته 
ط��اق بطرفيت مراد محم��د زکی گودرزی فرزند ميرزا تقديم که به اين ش��عبه 
ارج��اع و به کاس��ه 89٠٣2١ ح/25 ثبت گردي��ده و آدرس خوانده را مجهول 

المکان اعام نموده اس��ت بر اس��اس دادخواس��ت خواهان و حس��ب دس��تور 
دادگاه و ب��ه تجويز ماده ٧٣ قانون آئين دادرس��ی مدنی ي��ک نوبت در روزنامه 
کثيراالنتش��ار چاپ و منتش��ر می گ��ردد و از خوانده دعوت می ش��ود که برای 
روز 89/5/2 س��اعت ١٠:٣٠ صبح جهت رس��يدگی در دادگاه ش��عبه 25 دادگاه 
حقوق��ی اصفهان واقع در خيابان نيکبخ��ت حاضر و در همين فرصت نيز جهت 
دريافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نمايد بديهی 
اس��ت در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده تلقی و دادگاه غيابًا تصميم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. ضمنًا ظرف مهلت بيس��ت روز پس از )اباغ نش��ر،(
 نس��بت به معرف��ی داور واجد الش��رايط داوری از جانب خود ب��ه دادگاه اقدام

نمايند. 
٣٧86 / م الف

مدیر دفتر شعبه 25 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست تجدیدنظر 
 2١٣/خ بان��ک تج��ارت مديريت ش��عب اس��تان اصفهان دادخواس��ت تجديد 
نظرخواهی از دادنامه شماره 88٠99٧٠٣5٠2٠٠5٧4 به طرفيت مهدی نوربخش 
فرزند علی اکبر 2- بهرام عاطف مهر فرزند داوود ٣- س��ميه ثقفی فرزند محمود 
تقديم که به کاسه 8٧٠8١5 ح/2 تجديد نظر ثبت و به لحاظ مجهول المکان بودن 
تجديد نظر خوانده و تقاضای تجديد نظر خواه و به اس��تناد ماده ٧٣ قانون آئين 
دادرس��ی مدنی مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار سراسری 
چ��اپ و منتش��ر و از تجديد نظرخواه دعوت می گ��ردد، ظرف مدت ده روز به 
دفتر دادگاه مراجعه و پس از دريافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم تجديد 
 نظر، اليحه دفاعيه خود را جهت ارس��ال به مرجع تجديد نظر تقديم دفتر دادگاه 

نمايد.
 ٣٧85 / م الف

مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
 2١4/خ کاسه پرونده: 88٠96١ ح/١

وقت رسيدگی: ١٣89/5/24 – ساعت ١٠:٣٠ صبح
خواهان: اصغر عمو سلطانی فروشانی

خوانده: حميد ايرانپور، مصطفی مکی، علی رضايی دينانی 
خواسته: مطالبه وجه دو فقره چک

خواهان دادخواس��تی تس��ليم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��يدگی به 
ش��عبه اول ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين ش��ده بعلت مجهول المکان 
ب��ودن خوان��ده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجوي��ز ماده ٧٣ 
قان��ون آئين دادرس��ی مدنی مراتب يک نوب��ت در يکی از جرايد کثيراالنتش��ار 
محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاريخ نش��ر آخري��ن آگهی ظرف يک ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت 
 و ضمائ��م را درياف��ت نماي��د و در وق��ت مقرر ب��اال جهت رس��يدگی حضور 

بهمرساند.
 ٣٧84/ م الف

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
 2١8/خ چ��ون آقای کريم ابراهيم زاده – س��يد مهدی مهدوی و س��يد حس��ين 
ميرزايی ش��کايتی عليه آقای س��يد کمال حس��ينی مبنی بر کاهبرداری از طريق 
غصب عنوان مطرح نموده که پرونده آن به کاس��ه 89٠28٧ ک١١6 اين دادگاه 
ثبت، وقت رسيدگی برای روز 89/5/١9 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينکه 
متهم مجهول المکان می باش��د، لذا حسب ماده ١8٠ قانون آيين دادرسی کيفری 
مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می 
ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه اباغ شده تلقی و دادگاه تصميم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
 ٣٧٧8/ م الف

مدیر دفتر شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
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مثل آینهبرای مبارزه با نیکوتین آماده شويدنسخه گیاهی

نقطه

باقال
Faba vulgaris   نام علمی

سبزيجات را چگونه خشک کنيم؟

دوغ را در يخچال بگذاريد

سيگار کش��يدن باعث تغييراتی 
در ب��دن و نحوه عملکرد ش��ما می 
ش��ود. تغييرات در بدن شما، در اثر 
اعتياد به نيکوتين اس��ت و تغييرات 
در نح��وه عملک��رد ش��ما، در طول 
زمانی ک��ه س��يگار را می خريد، آن 
 را روش��ن می کني��د و می کش��يد، 
اي���ن  ش�����وند.  م��ی  ايج����اد 
 تغيي�����رات، ع����ادت ش��ما ب��ه 
س��يگار کش��يدن را به وج��ود می 

آورند.
ــرک  ــرای ت ــوری ب ــل ف دالی

سیگار:
 ب��وی بد ده��ان و لک ش��دن 
دندان ها، بوی نامطبوع در لباس، مو 
و پوست، کم شدن توانايی ورزشی، 
سرفه و گلودرد، ضربان سريع قلب 
و افزايش فش��ار خ��ون، خطر دود 
س��يگار موجود در محيط برای بقيه 

افراد و هزينه مالی سيگار کشيدن.
ــدت برای ترک  دالیل بلند م

سیگار:
 وجود مواد ش��يميايی سمی در 
دود سيگار، خطر سرطان ريه و انواع 
ديگر سرطان ها، خطر بيماری قلبی، 
مشکات وخيم تنفس��ی، از دست 
دادن زمان کاری يا سرگرمی به دليل 
بيماری، خطر زخم معده و بازگشت 
اسيد معده، خطر بيماری لثه، چين و 
چروک پوست، خطر آسيب رسيدن 
به جنين در زنان باردار س��يگاری و 

ايجاد الگوی بد برای کودکان.
ــیگار  ــم س ــی توانی ــور م چط

کشیدن را ترک کنیم؟
 اگر نکات زير را رعايت کنيد، 
بيشترين شانس را برای ترک سيگار 

خواهيد داشت:
عزم خود را جزم کنيد. تش��ويق 
و حماي��ت ديگران را کس��ب کنيد. 
نح��وه کنت��رل اس��ترس و مي��ل به 
از  بياموزي��د.  را  کش��يدن  س��يگار 
داروهای کمکی استفاده کنيد و آنها 
را به درس��تی مصرف کنيد. مراقب 
بازگشت اعتياد به سيگار باشيد و به 

کوشش ادامه دهيد.
ــیگار  ــرای ترک س ب ــور  چط

آمادگی پیدا کنیم؟
  از همين لحظه،  يک دوره ی ترک
2 تا 4 هفته ای تعيين کنيد تا بتوانيد 
خ��ود را برای اين کار آم��اده کنيد. 
داليل ش��خصی خود را برای ترک 
بنويسيد و با نگه داشتن فهرستی از 
آن در نزد خود، زمانی که احس��اس 
کرديد ميل به سيگار کشيدن داريد، 
ب��ه آن نگاهی بيندازي��د. برای آنکه 
از عادات س��يگار کشيدن  خود آگاه 
ش��ويد، يادداشت های روزانه از اين 
که چه وقت و  چرا سيگارمی کشيد، 
پيش خودتان نگه داريد. با اس��تفاده 
از اطاع��ات اين دفترچه، ش��ما و 
پزش��ک می تواني��د برنام��ه ای برای 
ح��ل مس��ائلی ک��ه تمايل ش��ما به 
س��يگار را باعث می شوند، طراحی 
کنيد. درست پيش از شروع دوره ی 
ترک، خود را از ش��ر تمام سيگارها، 
کبريت ها، فندک ها و زير س��يگاری 

 ها خاص کنيد.
ــیگار در  ــورد میل به س در م

زمان استرس چه کار کنیم؟ 
ع��ادت  ش��ما  اس��ت  ممک��ن 
      داش��ته باش��يد در اوقات پُر تنش از 
 س��يگار اس��تفاده کنيد. خوشبختانه،
کاه��ش  ب��رای  ه��ای خوب��ی  راه 
اس��ترس بدون اس��تفاده از س��يگار 
وج��ود دارد، از جمل��ه حم��ام آب 
گ��رم، پياده روی و به آرامی و عميق 
نفس کشيدن. به کارهايی فکر کنيد 
که م��ی توانند به ش��ما کمک کنند 
 در براب��ر ميل به س��يگار کش��يدن 
مقاوم��ت کنيد، برای مث��ال چنانچه 
در زم��ان خ��وردن قه��وه، س��يگار 
می کش��يديد، می توانيد به جای آن، 

چای داغ بنوشيد.
ــیگار،  ــرک س ــس از ت ــا پ آی

افزایش وزن پیدا خواهیم کرد؟
بيشتر افراد بعد از ترک سيگار، 

اندکی وزن اضافه م��ی کنند. به ياد 
داش��ته باش��يد که هر افزايش وزنی 
بع��د از ت��رک س��يگار در مقايس��ه 
با خطرات س��يگار کش��يدن، خطر 
چندانی برای س��امتی به حس��اب 
نمی  آيد. رژيم گرفتن در حين ترک 
سيگار، باعث ايجاد استرس در شما 
می ش��ود. ش��ما می توانيد با استفاده 
از ميان  وعده ه��ای غذايی کم چرب 
و س��الم و داش��تن فعاليت بدنی از 

افزايش وزن پيشگيری کنيد.
ــیگار را ترک  ــه س ــی ک زمان

کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
وضعيت جسمی و روحی شما 
در زم��ان ت��رک، به مقدار س��يگار 
کشيدن ش��ما، ميزان اعتياد بدنتان به 
نيکوتين و ميزان آمادگی ش��ما برای 
ترک س��يگار بس��تگی دارد. امکان 
دارد ميل ش��ديد به سيگارکشيدن يا 
احساس گرسنگی بيش از حد داشته 
باشيد، عصبانی ش��ويد و در تمرکز 
حافظه دچار مشکل شويد. در ابتدا 
ممکن اس��ت بيشتر س��رفه کنيد و 
سردرد داشته باش��يد. اين عائم به 
اين خاطر رخ می دهند که  بدن شما 
به نيکوتين عادت کرده اس��ت. اين 
ع��وارض را  عائم ت��رک نيکوتين 
می  گوين��د. اين عائ��م در روزهای 
اول بعد از ترک س��يگار ش��ديدتر 
اس��ت، اما حداکثر در ظرف کمتر از 

يک هفته برطرف می شوند.
از آنجا که ترک س��يگار و ديگر 
انواع دخانيات به دليل اعتياد دوگانه 
فيزيک��ی و روان��ی - اجتماع��ی تا 
حدی سخت می  نمايد، لذا در کنار 
اقدام��ات حمايت��ی و رفتاردرمانی 
در بس��ياری اف��راد، از درمان های 
جانش��ينی نيکوتين به عنوان روش 
تکميلی و آسان  کننده ترک استفاده 
می  شود. تحقيقات و پژوهش های 
متعدد نش��انگر اين مطلب است که 
در م��واردی از ت��رک ک��ه در کنار 
اقدامات حمايتی خانواده و اطرافيان 
از درمان جايگزين��ی نيکوتين بهره 
برده ش��ده، نه تنها ترک موفق  تری 
را شاهد بوده اند بلکه از ميزان عود 
نيز کاس��ته شده اس��ت. بسياری از 
افرادی ک��ه در طول روز به مصرف 
برای  مب��ادرت می  نمايند،  دخانيان 
مص��رف خود صدها دلي��ل و بهانه 
می آورند و س��يگار کش��يدن خود 
را به مسائل حاشيه  ای اطراف خود 
نس��بت می دهند. ولی حقيقت اين 
اس��ت که اين افراد به واسطه اعتياد 
به نيکوتين اس��ت ک��ه قادر به ترک 
کامل و آسان س��يگار و ديگر انواع 

دخانيات نيستند.
ــی  درمان ــن  نیکوتی ــار  آثـــ

جایگزین: 
پژوهش��گران دريافته  اند که در 
موارد به کاربری نيکوتين جايگزين، 
اف��راد س��يگاری ٧ براب��ر احتم��ال 
موفقيت بيشتری در ترک سيگار در 
مقايسه با ديگر افراد دارند. اشخاص 
مناس��ب ب��رای درم��ان جايگزينی 

نيکوتين اين دسته از افراد هستند:
 اشخاصی که حداقل ده عدد 

سيگار در روز مصرف می  کنند.
 اش��خاصی که در اثر مصرف 
نکردن سيگار و ديگر انواع دخانيات 
دچار عائ��م محروميت از نيکوتين 
ب��ه طور ج��دی و غيرقاب��ل تحمل 
می  ش��وند )بروز 4 مورد يا بيش��تر 

از عايم(.
 اش��خاصی ک��ه ب��ه س��يگار 

پُک های عميق می زنند.
 اش��خاصی ک��ه صبح ه��ا به 
مح��ض بر خواس��تن از خ��واب به 
استعمال دخانيات مبادرت می  کنند 

)به خصوص نيم ساعت اول(.
 اشخاصی که در موارد بدون 
مص��رف نيکوتي��ن در گذش��ته ب��ا 

شکست در ترک مواجه شده  اند.
 اش��خاصی که در مکان  هايی 
ک��ه س��يگار کش��يدن در آن ممنوع 

است دچار مشکل می  شوند.
 اش��خاصی که حتی در زمان 
بيم��اری ش��ديد ني��ز به اس��تعمال 

دخانيات مبادرت می  ورزند.
 بهترين سن درمان جايگزين 

نيکوتين 2٠ تا 6٠ سال است.
ــن  جایگزی ــای  درمان هــــ

نیکوتین
آدامس ح��اوی نيکوتين: اولين 
ن��وع درم��ان جايگزين که توس��ط 
س��ازمان غ��ذا و دارو تأيي��د ش��ده 
آدامس نيکوتين اس��ت ک��ه دارای 

ويژگی های زير است:
 در مصرف نوع 2 ميلی  گرمی 
آن، س��طح خونی نيکوتين به کمتر 
از نص��ف حالت کش��يدن س��يگار 

می  رسد.
 دو نوع 2 و 4 ميلی  گرمی در 

بازار موجود است.
ــن نوع  ــی ای ــوارض احتمال ع

آدامس ها: 
مزه تند و بد، التهاب گلو، امکان 
عادت به آن، تهوع، احساس ناراحتی 
در ف��ک و دهان، ايج��اد ناراحتی و 

اختال در معده و روده.
فواید:

 ارزان��ی و آس��انی دسترس��ی، 
امکان اس��تفاده ب��رای اف��رادی که 
مش��غوليت ده��ان بع��د از ترک در 
آنان اهميت دارد، امکان استفاده در 
زمان وسوسه به س��يگار و مصرف 
قابل تغيير و مطابق نياز بيمار در هر 

شرايطی.
معایب:

 امکان نداش��تن مصرف آدامس 
در هم��ه جا و همه ش��رايط و ديد 
عم��وم، امکان وابس��تگی به آدامس 
نيکوتين، تأثير مواد غذايی که محيط 
ب��دن را بر جذب نيکوتين اس��يدی 
می  کنند و  اطاع نداش��تن مصرف 

کننده از تکنيک خاص جويدن.
چسب پوستی حاوی نیکوتین:

 پچ  ه��ای پوس��تی ابداع��ی از 
صنعت داروسازی است که با توليد 
چسب  های پوستی به ياری افرادی 

 که می  خواهند سيگار را ترک نمايند 
آمده اس��ت. با اي��ن روش در افراد 
در حال ت��رک دخاني��ات، احتمال 
موفقيت دو برابر می ش��ود. استفاده 
از چسب های پوس��تی حاوی ماده 
نيکوتي��ن باع��ث می   ش��ود تا يک 
س��طح خونی يک نواخ��ت از ماده 
نيکوتي��ن در بدن فراهم ش��ده و به 
عل��ت يکنواخت بودن اين س��طح، 
احتم��ال اعتياد به آن کمتر اس��ت. 
اي��ن روش جايگزين��ی نيکوتين در 
مردان طرفداران بيش��تری داش��ته و 
زن  ها بسيار س��خت  تر آن را قبول 
کرده و بدن آنها مقاومت بيش تری 
نش��ان می  دهد. کاربرد چس��ب از 
آدامس راحت تر ب��وده و در نتيجه 

اثر بخشی بيشتری انتظار می رود.
ــتفاده از این نوع  ــب اس معای

چسبها: 
ش��ايع  تري��ن عارض��ه جانب��ی 
چس��ب، اختال در خ��واب، ديدن 
روياهای ناهنجار و عوارض پوستی 
آن ب��ه  صورت تحري��ک، قرمزی و 
خارش اس��ت. همچنين ميزان ثابت 
نيکوتين تا ح��دی دخالت مصرف 
کنن��ده را در کم يا زياد کردن مقدار 
گ��ذرا  وسوس��ه های  ص��ورت  در 

محدود می کند.
مزایا:

 استفاده آس��ان و امکان کاربرد 
مناسب آن در مکان های عمومی، با 
مهيا ک��ردن يک غلظت خونی ثابت 
در خ��ون جهت آمادگی بيش��تر در 
برابر عائم ت��رک و نيز خطر کمتر 
اعتي��اد ب��ه نيکوتي��ن جايگزين، از 
است.  نيکوتين  مزيت های چس��ب 
به طور کلی چس��ب در مقايس��ه با 
آدام��س نيکوتي��ن دارای کارب��ری 
آسان تر و اثر بخشی بيش تر است. 
در آدامس ه��ای نيکوتي��ن اثر کم به 
دليل پايين ب��ودن نيکوتين گزارش 
ش��ده، به همين دليل در مواردی که 
حساسيت يا امکان نداشتن مصرف 
برچس��ب وجود دارد و نيز مصرف 
هم  زمان با برچسب برای باال بردن 
مق��دار مصرف و موارد پيش��گيری 
از ع��ود، توصي��ه می  ش��ود از اين 

آدامس ها استفاده شود.
افشانه)اسپری( نیکوتین: 

در س��يگاری های قه��ار بيش��تر 
کاربرد دارد. به دلي��ل امکان اعتياد به 
روش اس��تفاده از اين نوع افشانه  ها، 
استفاده طوالنی مدت و نيز استفاده در 
 افرادی که امکان اعتياد آنان زياد است 
توصيه نمی  ش��ود و در اف��راد عادی 
حداکثر بعد از س��ه م��اه مصرف کم 

شود.
ــتفـــاده از این  ــوارض اس ع

افشانه:
 س��رفه، الته��اب س��ينوس  ها، 
آبري��زش از بينی و دهان و چش��م، 

عطسه.
منع مصرف:

 اين روش در افراد دچار آسم، 
آلرژی يا بيماری های ريوی توصيه 

نمی  شود.
قرص  های مکیدنی نیکوتین:

 ب��ا مصرف اي��ن قرص ها بعد 
از ١5 ت��ا 2٠ دقيق��ه آثار مش��خص 
می  ش��ود، که درمقايس��ه با سيگار 
و افش��انه و چس��ب نيکوتين، فرد 
کاهش اش��تياق به نيکوتين را ديرتر 
ب��ه دس��ت م��ی  آورد. ل��ذا توصيه 
می ش��ود فرد، منتظر ش��روع عائم 
نباشد و آن را به طور منظم استفاده 
کن��د. معموالً تعداد 8 تا ١٠ عدد در 
روز کفاي��ت کرده و به ف��رد تذکر 
داده ش��ود ک��ه قرص را ب��ه آرامی 
مصرف کند تا غلظت مناسبی برای 
او مهيا گردد. ارزانی و در دس��ترس 
بودن اي��ن قرص  ه��ا از مزايای آن 
اس��ت. وليکن اثر بخشی در مقايسه 
 با آدامس و چس��ب و افش��انه کمتر

 است.  
         تنظیم برای زاینده رود
           سپیده نصر اصفهانی  

يک متخص��ص تغذيه گفت: داش��تن برنامه 
متن��وع، س��الم و دربرگيرن��ده چه��ار  غذاي��ی 
گ��روه غذاي��ی، نياز بدن ب��ه ان��واع ويتامين ها و 
ام��اح را برطرف می کند و ب��ه مصرف مکمل ها 
نيازی نيس��ت. دکتر مس��عود کيمياگر در گفتگو 
با خبرنگار س��امانه خبری سامت نيوز در مورد 
مصرف مکمل های ويتامين و اماح بدون دستور 
پزشک اظهار داشت: مصرف مکمل های ويتامين 
و ام��اح بدون تجويز پزش��ک ممنوع اس��ت و 
 می تواند س��امت ش��خص را به ط��ور جدی به 

خطر اندازد.
 وی اف��زود: مکمل های ويتامين و اماح بايد 
توسط پزشک متخصص و براساس کمبود و نياز 
بدن تجويز شود و مصرف خودسر آن باعث عدم 
تع��ادل جذب يا دف��ع ويتامين ها و اماح در بدن 
می شود و ميزان و مدت مصرف اين مکمل ها نيز 

در اف��راد مختلف متفاوت اس��ت. کيمياگر گفت: 
انواع گوشت ها نياز بدن به روی، آهن و ويتامين 
B١2، س��بزيجات و ميوه های ت��ازه ويتامين C  و 
 B، D، غات و حبوب��ات ويتامين های گروه ،A
E و لبنيات ويتامي��ن D و يد را برطرف می کنند. 
وی ادامه داد: ب��ه طور مثال مصرف بدون تجويز 
پزش��ک و  بيش از اندازه آهن، باعث بيماری های 
کبدی، قلبی و ديابت، ويتامين A اختاالت کبدی 
و ويتامي��ن  D نيز بيماری ه��ای قلبی، عروقی و 

ريوی می شود. 
اين متخصص تغذيه اظهار داشت: افراد دارای 
رژيم غذايی هزار کالری و افراد گياهخوار به طور 
حت��م با کمبود بعضی ام��اح و ويتامين ها مواجه 
هس��تند و با مراجعه به پزش��ک و بررسی بيشتر 
می توانن��د نياز خود به ان��واع ويتامين ها و اماح 
را برطرف کنند. کيمياگر با اش��اره به بهترين زمان 

مصرف ميوه ها در روز بيان داش��ت: بهترين زمان 
مص��رف ميوه ها صبح همراه صبحانه، 2 س��اعت 
پس از صرف غذا و ميان وعده های غذايی اس��ت 
تا انواع ويتامين ها و اماح مورد نياز بدن به خوبی 
تأمين و جذب ش��وند. وی با بيان اينکه، مصرف 
زي��اد ميوه باعث چاقی می ش��ود افزود: به منظور 
تأمي��ن ويتامين های مورد ني��از بدن افراد مجاز به 
مصرف حداقل 2 واح��د و حداکثر 6 واحد ميوه 
در طول شبانه روز هستند زيرا مصرف زياد ميوه 
ب��رای معده ممنوعي��ت و به دليل ايج��اد کالری، 
س��بب افزايش وزن و چاقی می شود. وی تصريح 
کرد: تنها خوردن زياد س��بزيجات برای بدن مفيد 
اس��ت ولی مصرف باالی آن باع��ث محدوديت 
و ناراحت��ی معده می ش��ود و به همي��ن دليل بايد 
در مص��رف انواع مواد غذايی تع��ادل و توازن را 

رعايت کنيم.

کلیات گیاه شناسي: باقا گياهي است علفي 
و يک س��اله که ارتفاع آن تا 8٠ سانتيمتر مي رسد. 
 برگه��اي آن متناوب و مرکب اس��ت که داراي بر

گچه هايي به ش��کل تخم مرغ است. گلهاي باقا 
درش��ت و سفيد و داراي لکه هاي سياه و يا بنفش 
اس��ت. ميوه آن که همان باقا است داراي غافي 
پوشيده از کرک به طول تقريباً ١2 سانتيمتر است. 
در هر غاف تعدادي دانه قرار دارد. گل و ش��اخه 

گلدار، ميوه و تخم باقا مصارف طبي دارند.
ترکیبات شیمیایي: در صد گرم دانه باقا سبز 
و خام مواد زير موجود اس��ت: آب، پروتئين، مواد 
چرب، نشاسته، کلسيم، فسفر، آهن، سديم، پتاسيم، 
 ويتامين آ، ويتامي��ن ب ١، ويتامين ب 2، ويتامين 
ب ٣، ويتامين ث و آرس��نيک. ضمن��اً باقا داراي 
ماده اي به نام فيتين است که بسيار مغذي و تقويت 
کننده بدن است. اين ماده کلسيم بدن را تأمين مي 

کند. باقا برای دوران نقاهت غذاي خوبي است.
خواص دارویي: باقا از نظر طب قديم ايران 

سرد و تر است و گل آن گرم است.
١- دم کرده گل باقا ضد تش��نج و ادرار آور 

است.
2- دم کرده گل باقا سنگ کليه را دفع مي کند 

و براي قولنج هاي کليوي مفيد است.
٣- جوشانده باقا براي ورم مثانه مفيد است.

4- جوش��انده باقا اثر خوبي در رفع رماتيسم 
دارد.

 5- از جوش��انده باق��ا براي درم��ان نقرس 
استفاده کنيد.

6- باقا را اگر با آب س��رکه و آب بپزيد و با 
پوست بخوريد اسهال مزمن را درمان مي کند.

 ٧- ب��راي رف��ع گرفتگ��ي ص��دا باق��ا را با 
روغن بادام و قند مخلوط کنيد و بخوريد.

 8- ب��راي رفع کوفتگي و ورم س��ينه، باقا را 
 با س��رکه و نعن��اع بپزيد و ضمادي که به دس��ت

مي آيد را روي ورم و کوفتگي قرار دهيد. 
9- ضماد باقا با ش��نبليله و عس��ل، براي نرم 
کردن دمل و ورم بناگوش و زير چشم مفيد است.

١٠- جوشانده باقا شکم روش هاي مزمن را 
برطرف مي کند.

١١- ضماد باقا جوش و کورک را مي رساند 
و چرک را خارج مي کند.

١2- براي درمان تکرر ادرار از جوشانده ريشه 
باقا استفاده کنيد.

١٣- براي رفع التهاب و درد نوک انگش��تان و 
ناخن بايد يک مش��ت برگ باقا را با نيم ليتر آب 
جوشانيد و بگذاريد کمي سرد شود و انگشتان خود 
را به مدت دو س��اعت در آن قرار دهيد تا التهاب 

برطرف شود.
ــرات: باقا در بعضي از اش��خاص توليد  مض
نفخ و سنگيني سر و معده مي کند. براي جلوگيري 
از اي��ن عوارض بايد ابتدا باقا را پوس��ت کنده و 
بجوش��انيد و آب آن را دور بريزي��د. س��پس ب��ه 
 آن مق��داري آب اضاف��ه کرده و بع��د از پختن با 
روغ��ن ب��ادام و ادويه گرم مانن��د دارچين و فلفل 
بخوريد. مصرف باقاي تازه ممکن اس��ت توليد 
مس��موميت و حساس��يت ش��ديد بکند که گاهي 
موجب مرگ مي ش��ود، بنابراي��ن بايد در خوردن 
باقاي تازه و خام احتياط کنيد. معموالً اشخاصي 
که به باقاي تازه حساس��يت دارند فاقد يک آنزيم 

مخصوص هستند.

 فص��ل تابس��تان وقت مناس��بی اس��ت برای 
خشک کردن سبزيجاتی که ممکن است در فصول 
ديگر به راحتی در دسترس ما نباشند. توصيه های 
زير را ب��رای به دس��ت آوردن نتيجه بهتر، مدنظر 

داشته باشيد:
- در صورتی که قصد داريد ميوه يا سبزيجات 
را خش��ک کنيد، حتماً ميوه و سبزيجات رسيده و 

سالم را انتخاب کنيد.
- جالب است بدانيد سبزيجاتی که به محض 
چيده شدن در صبح زود يا اول شب، فوراً خشک 

می شوند، طعم و بوی بهتری دارند.
 - در صورت��ی ک��ه س��بزيجاتی ک��ه انتخاب 
می کنيد کامًا رسيده نباشند، بعد از خشک شدن 
رنگ و طعم خوبی نخواهند داشت. البته سبزيجات 
خيلی رس��يده هم بعد از خش��ک ش��دن س��فت 

می  شوند و نمی  توان آنها را مصرف کرد.
- برای خشک کردن سبزيجات ابتدا آن ها را 
در تش��تی از آب سرد غوطه  ور کنيد؛ آب سرد به 
حفظ تازگی سبزيجات کمک می  کند. سبزيجات 
خيسانده ش��ده را از روی آب جمع  آوری کرده و 
گل و الی ته  نش��ين ش��ده را دور بريزيد. اين کار 
را برای ٣ تا 4 مرتبه انجام دهيد تا آب س��بزيجات 

کامًا تميز شود. بعد آن ها را آب بکشيد.
- فراموش نکنيد نبايد س��بزيجات برای مدت 
طوالنی در آب خيسانده شوند زيرا به راحتی اماح 

و ويتامين  های خود را از دست می  دهند.
- بعد از شستن اجازه بدهيد سبزيجات خشک 

شوند.
- برحسب نوع آنها، برش الزم را بدهيد.

- حتماً قسمت های کال، کپک  زده يا فيبردار 
س��بزيجات را حين ب��رش زدن ج��دا کنيد چون 

می  توانند عاملی برای رشد باکتری  ها باشند.
- متأسفانه سبزيجات حاوی نوعی از ترکيبات 
ارگانيک هس��تند که به آن آنزي��م می  گويند و به 
همين دليل خيلی س��ريع کپک می  زنند؛ به همين 
دليل اس��ت که سبزيجات تازه سريع تر از ميوه ها 
خراب می  شوند. تنها راه برای متوقف کردن فعاليت 
 اين آنزيم  ها جوش��اندن چند دقيقه ای سبزيجات 
در آب جوش يا بخار آب قبل از خشک کردن است. 
 ب��ه اين طريق بس��ياری از باکتری ها و کپک  ها از 

بين می  روند و در ضمن سبزيجات سريع تر خشک 
شده و رنگ و طعم آنها بهتر حفظ می  شود.

- نکته ديگری که بايد در ذهن داش��ته باشيد 
اينک��ه هر چه س��بزيجات ب��ه قطع��ات ريزتری 
 خرد ش��وند، س��ريع تر خشک می  ش��وند. برای 

خشک کردن سبزيجات ٣ روش وجود دارد:
١( خشک کردن زير نور آفتاب.

2( خشک کردن به روش صنعتی.
٣( خشک کردن در فر.

ــک کردن در فر: برای خش��ک کردن  خش
 س��بزيجات در فر کافی اس��ت درجه ف��ر را روی 
پايين  ترين حرارت تنظيم کنيد و هر نيم ساعت يک 
بار به سبزيجات خود سری زده و آن را، هم بزنيد. 
توصيه ما به ش��ما اين است که سبزيجات خود را 
 روی يک س��ينی مسی اکسيد نش��دنی يکنواخت 
په��ن کنيد و ه��ر چند وق��ت يک بار س��ينی را 
بچرخانيد تا حرارت به طور يکسان به تمامی نقاط 
برسد. برحس��ب نوع سبزی، 4 تا ١2 ساعت زمان 

برای خشک شدن در فر نياز است.
ــی: در مورد  ــک کردن به روش صنعت خش
س��بزيجاتی که به روش صنعتی خشک می  شوند 
الزم است قبل از استفاده شسته شده و در صورت 

نياز به مدت 2 ساعت خيسانده شوند.
ــوای آزاد: در نهايت،  ــک کردن در ه خش
ساده  ترين روش خش��ک کردن سبزيجات که در 
خانه امکان  پذير اس��ت، خش��ک کردن در هوای 
آزاد اس��ت. ترجيحاً بهتر اس��ت سبزيجات را دور 
از نور آفتاب و در محلی دارای س��ايه خشک کرد 
تا رنگ آنها تغيير زيادی نکند. وقتی سبزيجات به 
طور کامل خش��ک ش��د، بايد آن ها را به ظروف 
پاستيکی شيشه  ای دربسته انتقال داد و در محيطی 
خشک، تاريک و خنک نگهداری کرد. مدت زمانی 
که می  توان سبزيجات خشک را نگهداری کرد به 
ميزان خشک ش��دن آنها بستگی دارد. در صورتی 
که سبزيجات خش��ک در معرض نور آفتاب قرار 
بگيرند به سرعت رنگ  ش��ان تغيير کرده و مقدار 
فراوان��ی از ويتامي��ن A و C خ��ود را از دس��ت 
می  دهند. معموالً در صورت خشک کردن صحيح 
و نگهداری مناسب، سبزيجات خشک را می  توان 

برای مدت يک سال استفاده کرد.

دوغ به عنوان يکی از فرآورده های جانبی ماست، يک نوشيدنی ارزشمند است. البد می  دانيد که برای 
تهيه ماست، شير بايد حتماً جوشانده شود. ph  ماست اسيدی است و اسيد الکتيک بااليی دارد و به همين 
دليل، اجازه رشد به خيلی از ميکروب  ها را نمی  دهد. مسأله  ای که با دوغ داريم اين است که دوغ  های سنتی 
از نظر آب و مواد معطر مثل سبزيجات و عرقياتی که به آن اضافه می  شود از نظر بهداشتی مشکوک  هستند و 
موارد متعددی از آلودگی  های ميکروبی در اين نوع از نوشيدنی  ها در آزمايشگاه  ها به اثبات رسيده است. در 
مورد دوغ  های صنعتی نيز اگر وقتی دوغ توليد می  شود، زنجيره حمل و نقل آن، در شرايط سرمايی مناسبی 
باشد، يعنی از کاميون های يخچال  دار با دمای معموالً بين 4 تا 8 درجه سانتی  گراد باالی صفر استفاده شود، 
اغلب مشکل خاصی ايجاد نمی  شود؛ البته به شرطی که در مغازه هم در يخچال نگهداری شود. متأسفانه برخی 
مغازه  داران، دوغ را در بيرون از يخچال می  گذارند. اين مسأله به ويژه در فصل گرما باعث می  شود که هم گاز 
زيادی در دوغ توليد شود و هم مزه  اش بيش از حد ترش  شود و حتی به تلخی بزند. يعنی آنزيم  های تجزيه 
 کننده پروتئين فعال شده و در نهايت مزه نامناسبی ايجاد کنند و تاريخ انقضا سريع  تر از آن چه روی بطری 
نوشته شده است، فرا برسد؛ زيرا تاريخ انقضای درج شده را به شرط نگهداری دوغ در يخچال تخمين زده  اند. 
برخی خانم  های خانه  دار، ماست را خارج از يخچال نگهداری می  کنند تا ترش شود و بعدش، از آن دوغ 
می  گيرند يا به شير نجوشيده ماست می  زنند تا تبديل به دوغ شود. با اينکه ترش شدن ماست به معنی فساد آن 
نيست )زيرا ميزان ترشی آن بستگی به ميزان اسيد الکتيک دارد که خود از بين برنده ميکروب  ها است و حتی 
ماست خوب ماستی است که کمی ترش باشد زيرا جذب کلسيم اش بيشتر است( اما توصيه می  شود خانم  ها 
ماست را در پايين يخچال قرار دهند تا به تدريج ترش شود. به عاوه، اضافه کردن ماست به شير نجوشيده 

هم برای تهيه دوغ اصًا توصيه نمی  شود.

ما چندين نوع س��االد داريم: ساالد الويه، 
س��االد ماکارونی، ساالد اندونزی، ساالد کاهو، 
س��االد س��بزيجات و... اما تعريف درستی که 
متخصص��ان تغذيه برای يک س��االد مغذی و 
مفيد ارائه می دهند اين اس��ت که س��االد مفيد 
به عنوان يک پيش غذا يا همراه غذا، س��االدی 
است که سرشار از سبزيجاتی مثل کاهو، کلم، 
گوجه و خيار باشد، نه سرشار از سيب زمينی، 
تخم مرغ، ماکارونی و س��س... اگر ما بخواهيم 
عن��وان س��االد را روی الويه ي��ا ماکارونی هم 
بگذاريم، بايد به آنها به چشم يک غذای سرد 
نگاه کنيم، نه يک دس��ر يا پيش غذا. بس��ياری 
از افراد گاهی وسوس��ه می ش��وند ک��ه بعد از 
خوردن کام��ل وعده اصلی غذای ش��ان، يک 
بش��قاب هم از س��االدهای حجيم مثل الويه يا 
ماکارونی بخورند که مس��لمًا اي��ن کار باعث 
چاق ش��دن آنها می ش��ود اما خوردن س��االد 
س��بزيجات به همراه اندکی س��س که متشکل 
از 5٠ درصد س��س مايونز و 5٠ درصد ماست 
کم چرب باش��د، نه تنها ب��رای هيچ کس مضر 
نيس��ت، بلک��ه می توان��د بخش��ی از نيازهای 
روزانه ش��ان به انواع ريزمغذی ها را هم تأمين 
کند. فقط حواس تان باش��د که کالری سس و 
روغن زيتونی که روی س��االدتان می ريزيد را 
در ميزان کالری دريافتی روزانه  خود محاس��به 
کني��د تا دچار اضافه درياف��ت کالری و چاقی 
نش��ويد؛ مثًا اگر جيره روزانه ش��ما به عنوان 
يک ف��رد عادی ک��ه در رژيم الغری به س��ر 
نمی برد، 4 تا 5 قاش��ق مرباخ��وری روغن در 
روز است، می توانيد 2 قاشق آن را به صورت 
روغن زيتون روی س��االدتان بريزيد و 2 تا ٣ 
قاشق بعدی را در پخت غذاهای ديگر مصرف 
کني��د، نه اينکه هم آن 2 قاش��ق روغن زيتون 
را روی غ��ذا و س��االدتان بريزيد و هم 4 تا 5 
قاش��ق روغن روزانه تان را استفاده کنيد. نکته 
ديگ��ر در مورد مصرف صحيح س��االدها اين 
اس��ت که ما گاهی به برخی از بيماران توصيه 
می کنيم به جای ش��ام، اندکی ساالد سبزيجات 
با مقداری س��يب زمينی و تخم مرغ ترکيب شده 
بخورند اما هما ن طور که گفتم، س��االدی که با 
مواد نشاس��ته ای و پروتئينی ترکيب می ش��ود، 

جايگزين شام است، نه يک پيش غذا.

- انباره��ای مورد اس��تفاده در محلی س��اخته 
شوند که حشرات و آفات انباری به آن راه نيابند.

- انبارها خنک و خشک باشد و نظافت آنها به 
آسانی صورت گيرد.

- انبار دارای هواکش مناسب باشد و دمای آن 
حداکثر 2٠ درجه سانتی گراد باشد.

- ک��ف انب��ار و ديوارها تا ارتف��اع ١/5 متر از 
جنس قابل شستشو باشد.

- مس��احت انب��ار با حج��م موادی ک��ه انبار 
می شوند مناسب باشد.

- س��قف، دي��وار و کف انبار ص��اف به رنگ 
روشن و بدون درز و ترک خوردگی باشد.

- در و کليه پنجره های بازش��و به توری سيمی 
ضد زنگ مجهز باشد.

- م��واد غذائی با رعايت فاصله 2٠ س��انتيمتر 
از ک��ف و 5٠ س��انتيمتر از ديواره های جانبی انبار 

نگهداری شود.
- س��ردخانه مجهز به ترمومت��ر قابل کنترل و 

درجه برودت استاندارد باشد.
- سردخانه ها مجهز به پالت و قفسه باشند.

- م��واد غذايی خام و پخته درون ظرف دردار، 
جداگانه نگهداری شود.

- کليه يخچال ها و فريزها به طور مرتب برفک 
زدايی و شستشو شوند.

- نظافت و بهداش��ت وس��ايل خنک کننده و 
سردخانه ها رعايت شود.

- کارکن��ان برای ورود به داخل س��ردخانه از 
کفش مخصوص سردخانه استفاده کنند.

- از انباشتن مواد غذايی فاسد و تاريخ گذشته 
در فريزر، سردخانه و انبار اکيداً خودداری شود.

- مواد غذايی حتی االمکان در قطعات کوچکتر 
و يا ب��ا مقداره��ای کمتر در س��ردخانه نگهداری 
 ش��ود به نح��وی ک��ه س��رمای الزم ب��ه عمق آن 

نفوذ کند.

مصرف بيش از اندازه ويتامين ها و امالح برای بدن مشکل ساز است

چه ساالدهايی باعث 
چاقی و کداميک باعث 

الغری می شوند؟ 

بهداشت انبار و سردخانه
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ورزش

تاريخچه توپ فوتبال جام جهانی
قطع��ًا ميلياردها هوادار فوتب��ال با اين جمله 
اووه زيلر، اسطوره فوتبال آلمان که گفته بود: »راز 
فوتبال در توپ آن است« آشنا هستند و موافق و 
مخالف، آن را قبول دارند. فوتبال پرطرفدارترين 
رشته ورزش��ی بر روی کره خاکی است و همين 
امر مس��ابقات ج��ام جهانی فيفا را ب��ه مهم ترين 
رويداد ورزش��ی جهان تبديل کرده است. شرکت 
تولي��د کنن��ده کاالهای ورزش��ی »آدي��داس« از 
ج��ام جهان��ی ١9٧٠ مکزيک تاکنون مس��ئوليت 
تولي��د توپ رس��می اي��ن رقابت ه��ا را برعهده 
داش��ته است اما ش��ايد خيلی از هواداران فوتبال 
ندانن��د که اين توپ چگونه توليد می ش��ود. در 
اولين فينال جام جهانی در س��ال ١9٣٠ به خاطر 
اصرار دو تيم فيناليس��ت به استفاده از توپ های 
مخصوص تيم خ��ود، از دو توپ مختلف در هر 
دو نيمه استفاده ش��د اما از آن به بعد کشور ميزبان 
اجازه يافت که توپ مسابقات را تأمين کند. در آن 
زمان توپ ها عمدتًا از ١2 تکه س��اخته می شدند 
ام��ا در جام جهانی ١954 از ي��ک توپ ١8 تکه 
ای در بازی فينال اس��تفاده ش��د و از آن به بعد تا 
س��ال ١966 انواع ت��وپ ها مورد اس��تفاده قرار 
گرفتند. به تدريج و با توجه به پيش��رفت س��ريع 
فوتبال در چند دهه بعد، کارشناس��ان تاش های 
مس��تمری را برای توليد »توپ ه��ای بی نقص« 
انجام دادند. نخس��تين بار آديداس در سال ١9٧٠ 
يعنی 4٠ س��ال پيش و در ش��هر مکزيکوس��يتی 
ت��وپ جام جهانی را توليد و ب��رای اولين بار آن 
را نامگ��ذاری کرد. توپ »تلس��تار«، توپی چرمی 
مرکب از ٣2 قطعه س��ياه و سفيد بود که به عنوان 
گردترين توپ آن دوره شناخته شد، سپس توپ 

»دورلست« ساخته شد و بعد از آن نوبت به توپ 
»تانگو« رس��يد که در جام جهانی آرژانتين ١9٧8 
مورد استفاده قرار گرفت. اين توپ به عنوان يک 
مدل برای پنج ج��ام جهانی بعد نيز به کار رفت. 
توپ »تانگو اس��پانا« در جام جهانی ١982 عرصه 
ظه��ور توپ هايی از جنس مواد مصنوعی بود که 
گرچه اصوالً از چرم س��اخته می شد اما استفاده 
از ي��ک الي��ه ضد آب پلی يورت��ن، آن را به يک 
محصول واقعی از عص��ر تکنولوژی تبديل کرده 
بود. توپ های »آزتکا«، »اتروس��کو« و »کوئسترا« 
نيز به همين ش��کل ساخته شدند. توپ »تريکالر« 
ج��ام جهان��ی ١998 اولين توپ رنگ��ی بود که 
اس��تفاده ش��د در حالی که توپ های »فيورنووآ« 
و »تيمگيس��ت« که در جريان مس��ابقات 2٠٠2 و 
2٠٠6 مورد اس��تفاده قرار گرفتند، به دليل گردی، 

دقت و مقاومت بيشتری که داشتند، انقابی را در 
اي��ن زمينه به وجود آوردند. نام توپ جام جهانی 
2٠١٠ آفريقای جنوبی جابوالنی به معنای جشن 
به زبان زولو از زبان های رسمی اين کشور است. 
ت��وپ جابوالنی يازدهمين توپ توليدی آديداس 
برای ج��ام جهانی بوده و هر ي��ک از رنگ های 
ي��ازده گان��ه روی آن نماينده يک��ی از بازيکنان 
تي��م اس��ت. طراحی ت��وپ 2 عنصر مه��م مردم 
آفريقای جنوبی را می س��تايد: تنوع و هارمونی. 
جابوالنی مزايای بس��ياری دارد. اين توپ فقط از 
هش��ت تکه ساخته شده است. روی آن شيارهای 
بافتی نعلی ش��کلی حس می ش��ود ک��ه باالترين 
مي��زان کنترل، پروازی محک��م و مهاری کامل را 
در هر ش��رايطی به بازيکن می دهد. توپ رسمی 

ديدار فينال جام جهانی 2٠١٠ قرار است.

س��رمربی تي��م فوتبال پرس��پوليس اس��امی 
بازيکن��ان مازاد اين تيم ب��رای حضور در دهمين 
دوره رقابته��ای ليگ برتر را اعام کرد که در اين 
بين ن��ام عادل کاه کج، اش��پيتيم آرفی و مجتبی 

زارعی نيز ديده می شود.
 به گزارش مهر، تيم فوتبال پرسپوليس که عنوان 
قهرمانی ج��ام حذفی را به خود اختص��اص داده و 
يکی از تيم ه��ای ايرانی حاضر در فصل آينده ليگ 
قهرمانان آسياس��ت در فصل نقل و انتقاالت حضور 
متوسطی داشته است. در اين بين علی دايی و حبيب 
کاش��انی تاش کرده اند بازيکنان مورد نظرشان را 
ب��رای فصل بعد ليگ برتر و ليگ قهرمانان آس��يا 
جذب کنند که تاکنون با اميرحس��ين فش��نگچی، 
محم��د ن��وری و غامرض��ا رضاي��ی ب��ه توافق 

رسيده اند و مذاکره با گزينه های ديگر نيز اعام 
دارد.اما س��رمربی تيم فوتبال پرسپوليس فهرست 
بازيکن��ان م��ازاد سرخپوش��ان را اع��ام کرد که 
در اين فهرس��ت نام بازيکنان��ی چون عادل کاه 
کج، مجتبی زارعی، اش��پيتم آرفی، سعيد حافی، 
ضياالدي��ن ني��ک نف��س، اکبر صغي��ری و مهران 
فرضيات ديده می ش��وند. اين بازيکنان يک سال 
ديگر با پرسپوليس قرارداد دارند که با صاح ديد 

کادر فنی از اين تيم جدا خواهند شد.
ط��ی روزه��ای گذش��ته صحب��ت هاي��ی مبنی 
ب��ر حضور س��يدجال حس��ينی، ايم��ان مبعلی، 
محمدرضا خلعتبری و ... در پرس��پوليس مطرح 
ش��ده بود که هنوز به طور رسمی انتقالی صورت 

نگرفته است.

عجیب ترین نظرخواهی های فوتبالی 
 از وزن مارادونا 

تا جيغ مفسران ورزشی!

بس��ياری از آژانس های نظرخواهی آناين در 
آخرين روزهای پيش از آغاز مسابقات جام جهانی 
آفريق��ای جنوب��ی س��ؤاالت عجيب��ی را از فوتبال 
دوستان می پرسند و برای برندگان جوايزی نيز در نظر 
می گيرند. به گزارش مهر، برخی از مردم دنيا هميشه 
و در هر شرايطی آماده اند تا در مورد هر موضوعی 
حتی عجيب ترين مسائل نظر بدهند و جوايز نفيسی 
دريافت کنند. عادی ترين اين نظرخواهی ها در مورد 
برن��ده جام جهان��ی، يا نتايج هري��ک از ديدارها و 
يا فوتباليس��تی که اولين گل را در مس��ابقات می زند 
اس��ت. اما با جس��تجو در س��ايت ه��ای برخی از
آژان��س های نظرخواهی به خصوص س��ايت های 
انگليس��ی می توان به نظرخواهی های عجيب تری 
نيز دس��ت يافت. برای مثال نظرخواهی هايی چون 
چه کسی اولين ضربه را به تيرک عمودی می زند؟ 
چه کس��ی اولين ضربه را به تي��رک افقی می زند؟ 
چه کسی اولين کارت زرد را دريافت می کند؟ چه 

کسی اولين کارت قرمز را می گيرد؟
نظرخواهی ه��ای عجي��ب ت��ری ني��ز وج��ود 
دارن��د که از آن جمل��ه می توان ب��ه وزن مارادونا 
اش��اره کرد. س��ايت »ال پيبه« که همواره سايز کمر 
مارادون��ا را زي��ر ميکروس��کوپ قرار م��ی دهد از 
فوتبال دوس��تان پرس��يده اس��ت که آيا مارادونا تا 
 پاي��ان ج��ام جهانی چاق تر می ش��ود ي��ا وزن کم 

می کند؟
براس���اس گ����زارش کالچوپ����رو، از ديگ�ر 
نظرخواه��ی هايی ک��ه می توانن��د جوايزی نصيب 
برن��ده بکنند می ت��وان به مدت زمان جيغ مفس��ر 
ورزشی تلويزيون های برزيل و آرژانتين اشاره کرد. 
در حقيقت جيغ اين مفسران که به محض زدن يک 
گل بلند می شود از ديرباز معروف بوده است. يک 
آژانس نظرخواهی 4٠ به يک احتمال داده است که 
در بازی فينال مدت زمان فرياد گل مفسران ورزشی 
تلويزي��ون های امريکای التي��ن کمتر از ١5 ثانيه به 

طول انجامد.

اضطراب ناشی از نزديک شدن به زمان آغاز بازی های جام جهانی 2٠١٠ بر روی بازيکنان به همان 
اندازه است که تماشاگران آن را احساسی می کند. دو گروهی که برای دانستن برنده نهايی کفش طايی 

جام جهانی نيز لحظه شماری می کنند.
در حال��ی که ٧٣6 بازيکن حاضر در اين تورنمنت افس��انه ای تابس��تانی ب��ه آغاز رقابت های جام 
جهانی در ١١ ژوييه 2٠١٠ در ش��هر ژوهانس��بورگ چشم دوخته اند، برخی از آنها در عين حال به نشان 
افتخار آميز شخصی تری چشم دارند. کفش طايی، جايزه ای که در هر دوره از رقابت های جام جهانی 
ب��ه بهترين گلزن ها اهدا می ش��ود تاريخچه ويژه خ��ود را دارد. اما به هر حال برای ديدن اينکه در اين 
دوره چه کس��ی قدم جای پای اولگ س��النکو برنده کفش طای جام جهانی ١994، داور ش��وکر برنده 
س��ال ١998، رونالدو برنده رقابتهای 2٠٠2 و کلوزه برنده جايزه کفش طايی دور پيش��ين رقابت های 
جام جهانی در سال 2٠٠6 خواهد گذاشت، بايد انتظار کشيد و يا از ميان نامزدهای برتر و تواناتر برای 
به خانه بردن اين جايزه يکی را برگزيد. از ليونل مس��ی گرفته تا وين رونی بازيکنان مس��تعدی برای 

کسب اين جايزه وجود دارند:
دیوید ویا: می توان به راحتی گفت وی طی چند فصل گذشته در تيمش والنسيا تنها برای سرگرمی 
گل زده است و در سطح بين المللی نيز وی ٣٧ گل در 5٧ بازی در کارنامه دارد. انتظار می رود اسپانيا 
به همراه او به راحتی از گروه خود صعود کند و احتمال کس��ب کفش طايی توس��ط وی را نيز قوت 

ببخشد.
ــی: فوروارد ريز نقش بارس��لونا طی دو فصل گذشته خوش درخشيده است. با وجود اينکه  لیونل مس
شرايط وی برای بازی های بين المللی به چنين شکلی تفسير نشده است، مسی قصد دارد در آفريقای جنوبی 
خاف اين تصور را به منتقدان خود ثابت کند. شايد تيم ملی آرژانتين سازماندهی چندان خوبی نداشته 

نباشد، اما گل های زيادی را به همراه خود به خانه خواهد برد. 
وین رونی: به عنوان يکی از اصلی ترين گلزنان انگلستان که می تواند تيمش را تا دور نيمه نهايی 
نيز باال بکش��د، از 6٠ بازی بين المللی 25 گل را به نام خود به ثبت رس��انده و قصد دارد گلزنی عالی 
خود در بازی های خانگی را در جام جهانی نيز به نمايش بگذارد. وی در گذش��ته با به ثمر رس��اندن 
چهار گل در جام قهرمانی اروپا در سال 2٠٠4 در سن ١8 سالگی به عنوان يک گلزن قهار، خود را بر 

سر زبان ها انداخته است.
لوییس فابیانو: اصلی ترين مهاجم تيمی که اکثر طرفدارانش انتظار می کشند به مرحله نهايی رقابت های 
جام جهانی راه پيدا کند، فرصت های فراوانی را برای به ثبت رساندن نامش بر روی صفحه امتيازات به دست 
خواهد آورد. رکورد 25 گل در ٣6 بازی رکوردی ترس��ناک اس��ت، اما حض��ور برزيل در گروهی به همراه 

ساحل عاج و پرتغال می تواند تاش های فابيانو را برای کسب کفش طايی خنثی کند.
فرناندو تورس: وی به داليل مش��ابه هم تيمی اش ويا ش��انس به خانه بردن کفش طايی را دارد. 
اما اين مرد ليورپولی در تمرينات آماده سازی برای جام جهانی مصدوم شد و اين مصدوميت می تواند 
گلزنی وی را مختل کند، به ويژه اگر وی در بازی های آس��ان تر گروه H ش��رکت نداشته باشد. اما در 

ليگ برتر وی مهارت فوق العادی ای را در گلزنی به رقبای بزرگ و قوی، از خود نشان داده است.
ــن پریس: وی که در اکثر اردوهای خانگی با مصدوميت مواجه ش��ده اس��ت، بايد برای  ــن ف رابی
حضور در بازی های تابس��تانی به خوبی اس��تراحت کند.  به نظر نمی آيد وی با قدرت نمايی فردی و 

بازی در خط حمله هلندی ها مشکلی برای گلزنی به حريفان داشته باشد.
کریستیانو رونالدو: گرانقيمت ترين فوتباليست جهان مسئوليت زدن ضربات پنالتی و آزاد تيم ملی پرتغال 
را به عهده دارد و اين فرصت مناسبی را برای گلزنی برای رونالدو به وجود خواهد آورد. اما بازی های اخير 

ملی وی گلی در بر نداشته است، شايد رونالدو آنها را برای جام جهانی ذخيره کرده است!
گونزالو هیگواین: يکی از بهترين بازيکنان رئال مادريد در فصل گذشته، توانست رضايت مارادونای 
ايرادگير را به خود جلب کرده و اکنون به نظر می رس��د در کنار مس��ی در خط حمله آرژانتين در آفريقای 
جنوبی حضور داشته باشد. با اينکه وی درخششی چون مسی را ندارد اما فرصت هنرنمايی فراوانی را در 

ميدان خواهد داشت و در عين حال مهاجم هوايی ارزشمندی نيز برای تيمش به شمار خواهد رفت.
سرخیو آگوئرو: هيچکس نمی داند ديه گو مارادونا چگونه می خواهد گزينه های مهاجم تيمش را در 
خط حمله آرايش دهد، اما در صورتی که مهاجم تيم آتلتيکو مادريد فرصت کافی برای حضور در تيم را 

داشته باشد، گل های فراوانی را مشابه گلزنی هايش در فصل گذشته اسپانيا به ثبت خواهد رساند. 
دیدیه دروگبا: جادوگر تيم ملی س��احل عاج، بخت خود را در هر موقعيتی و در تمامی فرصت ها بر 
روی توپ خواهد آزمود زيرا فيل ها در جستجوی صعود از گروه قدرتمندی هستند که شانس حضور در 

آن را يافته اند.

مسی، رونالدو یا رونی
کفش طالی جام جهانی در پای کدام بازيکن

فهرست بازيکنان مازاد پرسپوليس اعالم شد

ابالغ
2١5/خ شماره دادنامه: 89٠99٧٠٣52١٠٠٣٧9

شماره پرونده: 88٠998٠٣52١٠١94٣
شماره بايگانی شعبه: 88١99٧

خواهان: خانم پرس��تو کريمی به نش��انی: اصفهان، خيابان ش��مس آبادی، خيابان 
کواالالمپور، پاک 5٧، زنگ دوم

خوانده: آقای محمدتقی کريمی به نشانی: مجهول المکان 
خواسته: درخواست صدور حکم رشد

گردشکار: دادگاه با عنايت به جامع محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعام و به 
شرح ذيل مبادرت به صدور رأی می نمايد.

رأی دادگاه
در خص��وص تقاضای خواهان خانم پرس��تو کريمی فرزن��د محمدنقی بطرفيت 
خوان��ده آقای محمدتقی کريمی مبنی بر صدور حکم رش��د به ش��رح خواس��ته 
خواهان و ماحظه وضع جس��مانی و ظاهری نيز نحوه کيفيت پاس��خ نامبرده به 
س��ؤاالت دادگاه در خصوص اداره امور زندگی، فرهنگی، مالی و اجتماعی بشرح 
منعکس در صورتجلس��ه دادگاه که متناسب و متعارف بوده و با ماحظه فتوکپی 
شناس��نامه وی بنظر دادگاه خانم پرستو کريمی رش��يد بوده باستناد تبصره 2 ماده 
١2١٠ قانون مدنی رأی به رشيد بودن نامبرده صادر و اعام می گردد رأی صادره 
غياب��ی و ظ��رف 2٠ روز پس از اباغ قابل واخواهی در اي��ن دادگاه و پس از آن 

ظرف 2٠ روز قابل تجديد نظرخواهی می باشد. ٣٧82 / م الف
موسوی – رئیس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2١6/خ شماره بايگانی: 88١586 ک ١١٣

مرجع رسيدگی کننده: شعبه ١١٣ دادگاه عمومی
دادنامه شماره: 89٠99٧٠٣5٣9٠٠١٧5

مورخ: 89/2/22
ش��اکی: رضا صدرارحامی فرزند غامحس��ين با وکالت آق��ای عليرضا حاجيان، 
اصفهان خ وحيد نبش خ حس��ين آباد، مجتمع مسکونی تجاری رز )وحيد( طبقه 
٣، واحد 8 و آقای حسين قاسمی نژاد اصفهان- خ شيخ صدوق شمالی، ساختمان 

امير طبقه 4، واحد 8
مشتکی عنه: ١- بهزاد شرکت فرزند محمدباقر مجهول المکان

2- محس��ن منصوری فرزند نادعلی به نشانی: اصفهان، خ آزادی، کوی نگارستان 
پ 26

اتهام: انتقال مال غير، جعل سند عادی و استفاده از آن
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای بهزاد ش��رکت فرزن��د محمدباقر داير بر انتقال مال غير با 
توجه به ش��کايت آقای رضا صدرارحامی فرزند غامحس��ين، اظهارات گواهان، 
بيع نامه ها و اسناد وکالت رسمی پيوست پرونده که داللت می نمايد متهم زمين 
موضوع ش��کايت را به دو نفر واگذار نموده و لحاظ مفاد کيفرخواست بزهکاری 
متهم محرز اس��ت و دادگاه با اس��تناد به ماده ١ قانون مجازات راجع به انتقال مال 
غير و ماده ١ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختاس و کاهبرداری متهم 
موص��وف را عاوه ب��ر رد مبلغ يک ميليارد و يکصد و پنجاه ميليون ريال در حق 
شاکی به پرداخت همين مبلغ جزای نقدی در حق دولت و تحمل يک سال حبس 
محکوم می نمايد. و در خصوص اتهام آقای محسن منصوری فرزند نادعلی مبنی 
بر جعل سند عادی و استفاده از آن با توجه به اينکه متهم عبارت موضوع شکايت 
شاکی را صرفاً جهت درج شماره چک تضمينی فروشنده به قولنامه الحاق نموده و 
از اين جهت زيانی متوجه شاکی نگرديده، لذا عنصر ضرری بزه جعل و سوءنيت 
متهم محرز نيس��ت و دادگاه با استناد به اصل ٣٧ قانون اساسی و ماده ١٧٧ قانون 
آئين دادرس��ی کيفری رأی بر برائت متهم موصوف صادر و اعام می نمايد. رأی 
ص��ادره غيابی و ظرف م��دت ده روز از تاريخ اباغ قابل واخواهی در اين دادگاه 
و پس از آن تا بيس��ت روز از تاريخ اباغ قابل تجديدنظرخواهی و در قس��مت 
برائ��ت صرفاً قاب��ل تجديدنظر خواهی در دادگاههای تجديدنظر اس��تان اصفهان

 

است.
٣٧8٠/ م الف

طاهری- رئیس دادگاه عمومی جزایی شعبه 113 اصفهان

ابالغ
2١٧/خ شماره دادنامه: 88٠99٧٠٣542٠١694

شماره پرونده: 88٠998٠٣598٠٠٣64
شماره بايگانی شعبه: 88٠8٣6

ش��کات: ١. محمد دهقان به نش��انی خانه اصفهان خ نور بهار ش��مالی بن بست 
نوبهار پ ١82

2. آقای بهروز مرش��دی به نش��انی خ رباط دوم خ شهيد عادل پور ک ندا مجتمع 
کورش واحد ٣

متهمين: ١. آقای مجيد محمد بيگی به نشانی خ رباط دوم بن بست مرادی پ ١٠5 
فعًا زندان مرکزی اصفهان

2. آقای رضا عمامه معروف به رضا نقاب به نشانی متواری است.
اتهامها: ١. توهين 2. ايراد جرح عمدی با چاقو ٣. تهديد با قداره

گردشکار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی اعام و به شرح زير 
مبادرت به اصدار رأی مينمايد.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقايان ١. مجيد محمد بيگی فرزند اس��ماعيل ١8 س��اله اهل و 
س��اکن اصفهان و فاقد س��ابقه کيفری دائر بر ايراد جرح عمدی با چاقو نسبت به 
آقای محمد دهقانی و توهين و تهديد با قداره نسبت به آقای بهروز موسوی و 2. 
رضا عمامه معروف به رضا نقاب که به لحاظ متواری بودن اطاعات بيش��تری از 
وی در دسترس نميباشد دائر بر ايراد جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای محمود 
دهقان��ی دادگاه با عنايت به محتويات پرونده، ش��رح ش��کايت اوليه آقای محمد 
دهقانی و ش��کايت آقای بهروز موسوی، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات شهود 
معرفی ش��ده و مواجهه حضوری متهم رديف اول با آقای دهقانی و شهود تعرفه 
ش��ده و اقرار وی به ايراد جرح با چاقو و اظهارات ايش��ان نسبت به ايراد جرح با 
چاقو توسط متهم رديف دوم و عدم حضور متهم رديف دوم در جلسات رسيدگی 
اين دادگاه و س��اير قرائن و امارات موجود و با رد اظهارات ش��اکی آقای دهقانی 
مبنی بر عدول از گذش��ت بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و متهم رديف اول 
را مس��تنداً به مواد 6٠٣ و 6١9 و تبصره ماده 6١4 و با رعايت بند 2 ماده ٣ قانون 
وص��ول برخی از درآمدهای دول��ت به پرداخت يک ميليون ري��ال جزای نقدی 
بابت توهين و تحمل س��ی ضربه شاق بابت تهديدو همچنين به تحمل چهارماه 
حبس تعزيری بابت جنب��ه عمومی جرح عمدی با چاقو با وصف اعام رضايت 
ش��اکی محکوم می نمايد. و همچنين متهم رديف دوم را مس��تنداً به مواد ٣6٧ و 
48٠ و 48١ تبصره ماده 6١4 قانون مجازات اسامی به پرداخت نيمی از مجموع 
ديات ذيل ش��امل يک درصد ديه کامل بابت بريدگی بخيه ش��ده قدام قفسه سينه 
در موازات جناغ )در حد داميه( و يک درصد ديه کامل بابت بريدگی بخيه ش��ده 
زير بغل )در حد داميه( چپ و يک درصد ديه کامل بابت بريدگی بخيه شده قدام 
بازوی چپ )داميه( و نيم درصد ديه کامل بابت بريدگی سطحی خلف مچ دست 
به جهت جنبه خصوصی جرم و تحمل شش ماه حبس تعزيری بابت جنبه عمومی 
بزه ايراد جرح عمدی با چاقو محکوم می نمايد. رأی صادره نسبت به متهم رديف 
اول حضوری و ظرف بيس��ت روز پس از اباغ قابل تجديدنظر در محاکم محترم 
تجديدنظر اس��تان اصفهان می باشد و نس��بت به متهم رديف دوم غيابی و ظرف 
مدت ده روز پس از اباغ قابل واخواهی در اين شعبه و بيست روز پس از آن قابل 

تجديدنظر در محاکم محترم تجديدنظر استان ميباشد. ٣٧٧9/ م الف
وطن خواهان اصفهانی- دادرس شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
2١9/خ شماره دادنامه: 88٠99٧٠٣545٠١٧65

شماره پرونده: 88٠998٠٣62٧٠٠694
شماره بايگانی شعبه: 88١٠48

شاکی: خانم شهناز قربانی به نشانی خمينی شهر دستگرد قداده جنب مسجد درب 
کرم رنگ ت ٣68١٠٧٣

متهم: آقای مجتبی يارمحمدی به نشانی مجهول المکان
اتهام: ترک انفاق

گردش��کار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم دادرس��ی را اعام و به شرح 
ذيل مبادرت به صدور رأی می نمايد.

رأی دادگاه
در خصوص ش��کايت خانم شهناز قربانی فرزند علی عليه همسرش آقای مجتبی 
يارمحم��دی فرزند حس��ين داير بر ترک انف��اق، با توجه به محتوي��ات پرونده، 
تحقيقات انجام ش��ده، اظهارات اوليای طرفين پرونده و پدر متهم، عدم حضور و 
دفاع مؤثر از ناحيه متهم و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام متهم را به 
شرح فوق محرز تشخيص و مشاراليه را به استناد ماده 642 قانون مجازات اسامی 
به تحمل چهارماه حبس محکوم می نمايد. رأی صادره غيابی اس��ت و ظرف ده 

روز از تاريخ اباغ قابل واخواهی در همين دادگاه می باشد. ٣٧٧٧/ م الف
رستم پور- رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

 
ابالغ

22١/خ شماره دادنامه: 89٠99٧٠٣545٠٠2١9
شماره پرونده: 88٠998٠٣595٠٠٣٧9

شماره بايگانی شعبه: 88١٠8١
ش��اکی: آقای س��يدعلی حجازی با وکالت آقای عليرضا حمزه به نشانی اصفهان 

بلوار وحيد حد فاصل پل وحيد و خيابان باغ درياچه ساختمان امين طبقه اول
متهم: آقای مجيد لقايی مجهول المکان

اتهام ها: ١. جعل 2. خيانت در امانت ٣. استفاده از سند مجعول
گردش��کار: دادگاه ختم رس��يدگی را اعام و به شرح زير مبادرت به صدور رأی 

می نمايد.
رأی دادگاه

در خصوص ش��کايت آقای س��يدعلی حجازی فرزند سيدرضا با وکالت عليرضا 
حمزه عليه آقای مجيد لقايی فرزند حسين داير بر جعل و استفاده از سند مجعول 
و خيانت در امانت، بدين ش��رح که ش��اکی توضيح داده، مش��تکی عنه بازارياب 
کارگاه طاسازی اينجانب بوده و طاها را از کارگاه دريافت می کرده که در بازار 
ب��ه بنکدارهای طا تحويل دهد و در چند مورد با جعل فاکتور بدون تحويل طا 
به بنکداران فاکتور جعلی را تحويل داده است و يا طا را تحويل می گرفته و از 
تحوي��ل آن به کارگاه من خودداری می کرده اس��ت. دادگاه با توجه به محتويات 
پرونده، تحقيقات انجام ش��ده، گزارش مرج��ع انتظامی، اظهارات مطلعين، نظريه 
اداره تشخيص هويت آگاهی، عدم حضور و دفاع مؤثر از ناحيه متهم و ساير قرائن 
و امارات موجود در پرونده اتهامش را بش��رح فوق محرز تشخيص و مشاراليه را 
به اس��تناد مواد 5٣6 و 6٧4 و رعايت ماده 4٧ قانون مجازات اس��امی بپرداخت 
س��ه ميليون ريال جزای نقدی در خصوص جعل و سه ميليون ريال جزای نقدی 
در خصوص استفاده از سند مجعول و تحمل يکسال حبس در خصوص خيانت 
درامانت محکوم می نمايد. رأی صادره غيابی است و ظرف ده روز از تاريخ اباغ 

قابل واخواهی در همين دادگاه می باشد. ٣٧٧6/ م الف
رستم پور- رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

ابالغ
222/خ شماره دادنامه: 89٠99٧٠٣544٠٠١24

شماره پرونده: 88٠998٠٣656٠١٣٧6
شماره بايگانی شعبه: 88١١١٣

شاکی: خانم الهه رحيمی خيرابادی به نشانی اصفهان 4 راه رزمندگان کوی اصفهان 
ويا بلوک اسپادان واحد 9

متهم: آقای عباسعلی رحيمی خيرابادی به نشانی مجهول المکان
اتهام: ترک انفاق

گردش��کار: دادگاه ختم رسيدگی را اعام و بش��رح زير مبادرت بصدور رأی می 
نمايد.

رأی دادگاه
در خصوص ش��کايت خانم اله��ه رحيمی خيرابادی فرزند عباس��علی عليه آقای 
عباس��علی رحيمی خيرابادی داير بر ترک انفاق، موضوع کيفرخواس��ت صادره از 
دادس��رای عمومی و انقاب اصفهان، با توجه ب��ه محتويات و مندرجات پرونده، 
تحقيقات بعمل آمده شهادت شهود و ساير قراين و امارات موجود و منعکس در 
پرونده وقوع و انتساب بزه معنونه به متهم مذکور محرز و مسلم می باشد فلذا به 
استناد ماده 642 قانون مجازات اسامی وی را به تحمل سه ماه و يک روز حبس 

محک��وم و اعام می دارد رأی صادره غيابی و ظرف ده روز از تاريخ واقعی قابل 
واخواهی در اين دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظرخواهی در محاکم محترم تجديدنظر استان اصفهان می باشد. 
٣٧٧5/ م الف

خدابنده- دادرس شعبه 118 دادگاه عمومی )جزائی( اصفهان

ابالغ
 22٣/خ شماره دادنامه: 88٠99٧٠٣52١٠2١٧٣

شماره پرونده: 88٠998٠٣52١٠١٣١6
شماره بايگانی شعبه: 88١٣56

خواهان: آقای منصور زمانيان به نشانی: شهرک کوثر، جنب بسيج حوزه 2٠
خوانده: خانم کبری کيومرثی به نشانی مجهول المکان 

خواسته: الزام به تمکين
گردش��کار: دادگاه ختم رس��يدگی را اعام و بش��رح ذيل مبادرت به صدور رأی 

می نمايد.
رأی دادگاه

خواس��ته خواهان آقای منصور زمانيان فرزند عبدا... بطرفيت خانم کبری کيومرثی 
فرزند محمدکاظم الزام به تمکين می باش��د با توجه به ش��رح خواسته خواهان و 
محتوي��ات پرونده و نظ��ر به اينکه از ناحيه خواهان دليل متقن ش��رعی و قانونی 
که نش��وز زوجه را احراز و اثبات نمايد ارائه نگرديده است عليهذا دادگاه دعوی 
خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطان آن صادر و اعام می نمايد. رأی صادره 
ظرف بيس��ت روز پ��س از اباغ قابل تجديد نظرخواه��ی در محاکم تجديد نظر 

استان اصفهان می باشد. ٣٧8٣/ م الف
موسوی - رئیس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
2٠٧/خ شماره درخواست: 89١٠46٠٣5١٣٠٠٠٠٧

شماره پرونده: 89٠998٠٣5١٣٠٠24٧
شماره بايگانی شعبه: 89٠24٧

خواهان س��يد رحيم نوربخش فرزند يداله دادخواس��تی به طرفيت خوانده محمد 
س��عيدی اصفهانی فرزند و محمد نريمانی فرزند و حامد سعيدی اصفهانی فرزند 
و مهناز عليرضايی فرزند و س��يدعباس محمدی  فرزند و سيد اميرحسين ناظری 
فرزن��د اصغر و محمدمهدی مغروری فرزند به خواس��ته جلب ثالث )مالی منقول 
و غيرمنقول( تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت رسيدگی به 
ش��عبه س��يزدهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هيد نيکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه ٣ 
اتاق شماره ٣55 ارجاع و به کاسه پرونده 89٠998٠٣5١٣٠٠24٧ ثبت گرديده و 
وقت رس��يدگی آن ١٣89/٠6/٠١ ساعت 8:٣٠ تعيين شده است. به علت مجهول 
الم��کان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجويز م��اده ٧٣ قانون آيين 
دادرس��ی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک 
نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را  دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگی حاضر 

گردد. ٣٧69/ م الف
شعبه سیزدهم دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان

احضار
22٠/خ چون آقايان محس��ن زحمتکش و علی قاسمی شکايتی عليه آقای محسن 
مظهری و محمد محمودی مبنی بر سرقت مطرح نموده اند که پرونده آن به کاسه 
89٠2١٧ اين دادگاه ثبت وقت رسيدگی برای روز ١٣89/6/١ ساعت 8:٣٠ صبح 
تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان و متواری ميباشد لذا حسب ماده ١8٠ 
قانون آئين دادرسی کيفری مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثيراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی 
در وقت مقرر حاضر شويد و در صورت عدم حضور احضاريه اباغ شده تلقی و 

دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. ٣٧٧4/ م الف
مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
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عکس روز

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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347774   

فکس : 0381-3336021

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

قیمت طال )تومان(
31190 هر گرم طالی 18 عیار

143720هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
312000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

309500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1058 1054دالر امریکا

10091015 دالر کانادا

12561259 یورو

15151525پوند انگلستان

280284 ریال عربستان

35803630دینار کویت

287289درهم امارات

کالم نور
امام جعفر صادق )ع(:

ــهوت را در دل می کارد و همین  ــگاه ناپاک بپرهیزید که چنین نگاهی تخم ش از ن
برای فتنه صاحب آن دل، بس است.

 هنرمندان اصفهــان با کمبود فضای نمايشی 
روبـه رو هستنـد

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

36 °

33 °

18°

12 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

اس����تاندار اصفه����ان گف��ت: اصفه�ان از 
زيرساخت های مناس��ب نمايش هنر برای معرفی 

بهتر هنرمندان خود برخوردار نيست.
 به گزارش ف��ارس، عليرض��ا ذاکراصفهانی در 
آيين افتتاح س��ينما ياسمن شاهين شهر که با حضور 
شمقدری معاون س��ينمايی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��امی برگزار ش��د، اظهار داش��ت: ع��دم وجود 
زيرساخت های مناسب در اس��تان اصفهان، يکی 
از مش��کات و دغدغه ه��ای اصل��ی هنرمن��دان 
 و مس��ئوالن هن��ری اي��ن اس��تان ب��ه حس��اب 

می آيد. 
وی تصري��ح ک��رد: در ارائ��ه و نماي��ش هنر 
هنرمن��دان اصفهانی با کمبود فضاهای نمايش��ی 
رو ب��ه  رو هس��تيم، ب��ه  طوری که ش��هر اصفهان 
ب��ه عن��وان مرک��ز اس��تان فاق��د ت��االری بزرگ 
ب��رای برگ��زاری آيين ه��ا و برنامه ه��ای مختلف 
فرهنگی و هنری اس��ت که اميدواري��م با اهتمام 
 مس��ئوالن اس��تان و کش��ور اين مه��م تحقق پيدا 

کند.
 اس��تاندار اصفه��ان در ادامه اف��زود: انقاب 
اس��امی ما بر اس��اس هويت ايرانی - اس��امی 
مردم مؤمن و انقابی ش��کل گرفت و بايد به اين 
موضوع توجه کرد که هر موقع از انقاب اسامی 
س��خنی گفته می شود از هويت ايرانی اسامی نيز 

سخن به ميان می آيد.
وی با اشاره به تفاوت های انقاب اسامی اي�ران 
و انقاب ه��ای مدرن در کش��ورهای مختلف جهان 
اف��زود: انق��اب اس��امی برخاس��ته از متن دين 
اس��ت اما انقاب های مدرنيته ب��ر پايه مادی گری 
ش��کل گرفت��ه اس��ت. ذاک��ر اصفهان��ی تصريح 
ک��رد: انقاب اس��امی ايران در ي��ک فضای دو 
قطبی ش��کل گرفت و توانس��ت بس��تر جديدی 
را ب��رای تاريخ جديد بش��ر ايجاد کن��د بر همين 
اس��اس نمی توان گفت جهان از انقاب اس��امی 
اي��ران بی عنايت اس��ت چ��را که ام��روز فضای 
 بين المللی از انقاب اس��امی ايران تأثير پذيرفته 

است.
 وی خاطرنش��ان کرد: انقاب اس��امی ايران 
در عصر بازگش��ت به خويش و در بستری کامًا 
فرهنگی اتفاق افتاد و اين در حالی است که تمام 
انقاب های دنيا بر اس��اس يک تس��ويه حس��اب 

سياسی روی داده است. 
اس��تاندار اصفه��ان، انق��اب چي��ن را نمونه 
کامل���ی از انق�اب ه��ای ق���رار گرفته ب��ر پايه 
تس��ويه حس��اب های سياس��ی خوان��د و اظهار 
داش��ت: انقابی که در ده��ه 6٠ ميادی در چين 

روی داد و ام��روزه از آن به عن��وان يک انقاب 
فرهنگی ياد می ش��ود، چي��زی جز يک واکنش به 

ابتذال سياسی نبوده است. 
وی افزود: انقاب اس��امی ايران بر اس��اس 
اعتق��اد بازگش��ت به خويش��تن و ب��رای احيای 
باورهای ايرانی اس��امی ش��کل گرفت و بر اين 
اساس انقاب ايران را می توان يک انقاب کامًا 

فرهنگی به حساب آورد.
استاندار اصفهان با اش��اره به نقش و جايگاه 
هن��ر در بيان انديش��ه ها و آرمان های انقاب های 
مارکسيس��تی افزود: اب��زار هن��ر در انقاب های 
مارکسيستی به درستی و بر اساس اهداف انقاب 
به خدمت گرفته ش��ده در حالی که روح و کالبد 
اي��ن انقاب ها بر اس��اس مفاهي��م فرهنگی رخ 
ن��داده اس��ت. وی تصريح کرد: هن��ر در انقاب 
اس��امی و بيان انديش��ه های اين انقاب به  طور 
صحيح و کامل به خدمت گرفته نش��ده و بايد در 
 مورد علت ه��ای چنين رويدادی آسيب شناس��ی 

کرد.
 ذاکر  اصفهانی با اش��اره به ظرفيت های باالی 
هنری در اس��تان اصفهان خاطرنش��ان کرد: برای 
دس��تيابی به نقطه مطلوب کارب��رد هنر در فضای 
دينی و هويتی ايرانی بايد تاش��ی مضاعف داشته 
باش��يم. وی سال جاری را سال اش��تغال و اهتمام 
ب��ه فرهنگ و هنر اس��تان عن��وان ک��رد و اظهار 
داشت: بر اس��اس برنامه ريزی های انجام شده در 
اس��تانداری اصفهان تاکنون سند راهبردی فرهنگ 
استان رونمايی شده اس��ت و در آينده ای نزديک 
نيز سند هنری اس��تان اصفهان رونمايی می شود. 
اس��تاندار اصفهان افزود: تدوين اين دو س��ند در 
تاريخ اس��تان اصفهان بی نظير است و نقشه راهی 
 ب��رای اعتای فرهنگ و هنر اين اس��تان را فراهم 

می کند.
 همچنين رئيس حوزه هنری اس��تان اصفهان 
از قول مساعد استاندار اصفهان به منظور احداث 
ارگ هنر اصفهان در زمينی به مساحت 5٠ هکتار 
خبر داد. س��يد مهدی س��يدين نيا با اعام اين خبر 
گفت: اس��تاندار اصفهان نس��بت به احداث ارگ 
هنر اصفهان در زمينی به وس��عت 5٠ هکتار قول 
مساعد داده است و اميدواريم در آينده ای نزديک، 
عمليات احداث آن آغاز ش��ود. وی وظيفه اصلی 
حوزه هنری را توليد آثار هنری براساس ارزش های 
دينی عنوان کرد و اظهار داشت: حوزه هنری نهادی 
وابس��ته به س��ازمان تبليغات اس��امی اس��ت که 
وظيفه توليد آثار هنری براساس ارزش های دينی 
را برعهده دارد. رئيس حوزه هنری استان اصفهان 
اف��زود: تولي��د فيلم و اداره کردن س��ينما از ديگر 
وظايفی اس��ت که بر عهده حوزه هنری گذاش��ته 
ش��ده و حوزه هنری اس��تان اصفه��ان نيز تاکنون 
بازسازی هفت سالن سينما را با موفقيت به انجام 

رسانده است.
 وی با اش��اره به بازسازی سينما بهمن شهرکرد 
توسط حوزه هنری استان اصفهان تصريح کرد: يکی 
از سالن های سينمای بازسازی شده توسط حوزه 
هنری اصفهان، س��ينما بهمن شهرکرد به مساحت 
ي��ک ه��زار و ١٠٠ مترمربع اس��ت ک��ه در حال 
حاضر به عنوان چراغ فرهنگی ش��هرکرد فعاليت 
می کند. وی خاطرنش��ان کرد: وضعيت س��ينما ها 
در ش��هر و اس��تان اصفهان رو به بهبود است، در 
حالی که در س��ال گذشته س��ينما داران اصفهانی 
 بي��ش از 8٠٠ ميلي��ون ريال خس��ارت پرداخت 

کرده اند.
 س��يدين نيا ميانگين استقبال س��ينما دوستان 
اصفهانی را از سينما های زير پوشش حوزه هنری 
اصفه��ان بيش از 25 درصد عن��وان کرد و اظهار 
داشت: ميانگين استقبال تماشاگران در سينما های 
کشور در حال حاضر بين ١5 تا ١٧ درصد است، 
در حالی که س��ينما های زير پوشش حوزه هنری 
اصفه��ان با اس��تقبال 25 درصدی ب��ه اکران فيلم 
می پردازند که اين رقم از متوس��ط کش��وری نيز 
باالتر اس��ت. وی همچنين ب��ه اختصاص زمينی 
به مس��احت ٣ هزار مترمربع توس��ط ش��هرداری 
شاهين ش��هر برای احداث مجموعه فرهنگی اين 
ش��هر اش��اره کرد و افزود: ح��وزه هنری اصفهان 
همچني��ن در آين��ده نزدي��ک عملي��ات احداث 
مجموعه فرهنگی شهرس��تان آران و بيدگل را در 
زمينی به مس��احت 4 ه��زار و 5٠٠ مترمربع آغاز 

می کند.

معرفی کتاب
»آراء و نظريه ها در علوم انسانی«

سردار سپاه اسالم شهيد ايرج بختياری

گالری شماره یک کتابخانه مرکزی
نمايشگاه آثار عکاسی اصفهان، مهدی اعرابی

روزی بود...

زاینده رود
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی        مؤلف: ژولين فروند       ترجمه: علی محمد کاردان

منظور نويس��نده از علوم انس��انی مجموعه ای از معارفی همچون علم اقتصاد، جامعه شناس��ی، جغرافيا، 
قوم شناسی، زبان شناسی، تاريخ، آموزش و پرورش، سياست، باستان شناسی، اسطوره شناسی و غيره است. وی 
با اين اعتقاد که تأثير علوم انسانی و مسائل حاصل از آنها کمتر از مسائل منبعث از علوم طبيعی در وضع فلسفه 
نيس��ت، کوشيده است تا جريان ظهور و تحول نظريه های مربوط به علوم انسانی، خاصه روشهای گوناگون 
پژوهشی در امور انسانی از قرون جديد تاکنون را روشن سازد و مخصوصاً تاش فاسفه و دانشمندان دو قرن 
اخير را در ايجاد علوم انسانی و نيز تأثير فلسفی اين علوم نشان دهد. هگل، مارکس، آگوست کنت، ژان گوستاو 
درويزن، ويلهلم وونت، ياسپرس، ادموند هوسرل، ارنست کاسيرر و هايک از جمله انديشمندانی هستند که در 

اين کتاب به آرای آنان پرداخته شده است. کتاب از روی متن اصلی )فرانسوی( )١9٧٣( ترجمه شده است.

حامد حقی
مهدی اعرابی نمايشگاه عکسی تحت عنوان عکس های اصفهان )سارويه( هفته گذشته در گالری شماره 
يک کتابخانه مرکزی اصفهان به نمايش گذاشت. وی در مورد نمايشگاهش و هدفی که از آن دنبال می کرد 
گفت: در همين مجال، اين نکته را متذکر می شوم که بنده نه عکاس هستم و نه خواهم توانست اين راه را بپيمايم 
ولی داعيه ای که مرا برتافت تا چنين تصاويری را به ديد گذارم، بسته به حرفه نوشتنم، هر از چندگاهی که در 
مکانی تاريخی قدم يا قلم می زدم و شرح آن را با استندات مکتوب يا شفاهی آميخته و می انگاشتم، با خود 
انديشيدم محتويات روزنامه را يک روز پس از چاپ می توان مطلبی سوخته تصور کرد. بر آن شدم تا دوباره 
آرشيو مطالب و تصاويرم را احياء کنم، باشد که چنين رويه ای را دوستان محمود و مفتونم زين پس ادامه دهند. 
حقير کمترين در سالی که گذشت، پيشنهاد به ثبت رساندن چند اثر ارزشمند شهرم را با مستندات مکتوب به 
ميراث فرهنگی ارائه دادم که گويا قرار است هرچه زودتر شماره دار شوند. شمه ای از تصاوير هم درباره همين 
آثار است و اميد که برای نسل بعد حرفی برای گفتن داشته باشيم تا آنان هم ره رهروان پيش گيرند. اين نمايشگاه 
را در ابتدا به دو مرحوم جاودان و عباس نام پيشکش می کنم. يکی عباسی نامی که به حق معماری و هنر او 
برخاف گمنامی نامش جاودانه مانده، ديگری عباس بهشتيان که تعصب او در مورد آثار تاريخی عهد سلف در 
روزگار ما کمتر به چشم می آيد و در نهايت به استاد زنده و پير جاويدان تاريخ ارامنه، لئون ميناسيان که هميشه 
با چهره ای شادمان پذيرای من بوده است. البته بايدگفت: اين نمايشگاه از تمام ابعاد درخور توجه نبود، از نظر 
عکاسی که مشکات فنی در آن بيداد می کرد و از نظر اصفهان شناسی نيز چيز خاصی برای عرضه نداشت. 
تکرار و تقليد در آثار موج می زد و چاپ عکس ها نيز شعور بازديد کننده را زير سؤال می برد. با اميد به ارائه 

آثار بهتر و وسواس بيشتر در انتخاب و نحوه ارائه آثار از سوی اين هنرمند جوان و جويای نام. 

ــهادت:  ــهادت: ١٣65/١٠/2١   محل ش نام پدر: عبدالحميد          متولد: ١٣4١             تاریخ ش
شلمچه عمليات کربای 5

فرازهایی از وصیت نامه شهید:
... امت حزب اهلل، ای امت هميش��ه خداجو، ايثارگر و هميشه در صحنه، از شما عزيزان می خواهم که 
وحدت کلمه را که رمز پيروزی انقاب شکوهمند و کبيرمان است، حفظ کنيد و به پيامهای پيامبرگونه امام 
امت عمل و انجام وظيفه کنيد. از همه انسانهای خداجو و خداپرست می خواهم هميشه و در همه حال در 

نمازهای عبادی و سياسی جمعه و جماعت شرکت فعال و دشمن شکن داشته باشيد.

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

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

عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
الف( شرایط شرکتهای متقاضی

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

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

4- ارائه تأییدیه از سازمان انفورماتیک.
متقاضیان می توانند به مدت 10 روز پس از درج این آگهی به آدرس اصفهان- چهارباغ باال- چهار راه 

نظر- جنب پمپ بنزین جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.
شایان ذکر است مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه 32/000/000 ریال )تکرار به حروف سی و دو 

میلیون ریال تمام( می باشد. ضمنًا هزینه درج آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد.
HTTP://ISFAHAN.NIOPDC.IR

آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت دوم
)شماره 800/5241(

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
م الف/ 3725

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 جایگاه شرکتی شماره 1 ناحیه 
نائین شامل عملیات خرید و عرضه فرآورده های نفتی - تعمیرات جزئی – نگهداشت تأسیسات و تجهیزات 
نظافت و فضای سبز را به صورت حجمی با شرایط ذیل از  بهداشت محیط زیست –  خدمات ایمنی –   –

طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
الف( محل انجام کار

جایگاه شرکتی شماره 1 نائین
ب( شرایط شرکتهای متقاضی 

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

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

متقاضیان می توانند بمدت 10 روز پس از درج این آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس اصفهان، 
چهارباغ باال، چهار راه نظر، جنب پمپ بنزین – واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.

شایان ذکر است مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه 14/000/000 ریال )تکرار به حروف مبلغ چهارده 
میلیون ریال تمام( می باشد. ضمنًا هزینه درج آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد.

HTTP://ISFAHAN.NIOPDC.IR

م الف/ 3724روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

 خاموش کردن چراغهای اضافی هزینه مصرفی 
شما را کاهش می دهد.


