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معاون  اول رئیس جمهور از 
تصــویب بیش از 170 مصوبه 
برای شتاب بخشیدن  به پیشرفت 
استان چهارمحال و بختیاری خبر 
داد. به گزارش ایرنا، محمدرضا 
رحیمی پس از پـایـان جلسه 

استانی هیأت دولت به میان خبرنگاران آمد و به تشریح مصوبات این 
نشست پرداخت. وی گفت: در بخش فرهنگی 175 میلیارد تومان در 

5 سال به صورت هزینه ای و عمرانی ...
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

ــگیری و رفع   مدیر پیش
ــهرداری  ش شهری  تخلفات 
ــت: روند  ــان بیان داش اصفه
ــهری با همت و  تخلفات ش
پیگیری شهرداری اصفهــان 
ــه  ــت. ب ــش اس ــه کاه رو ب

گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، 
احمدرضا شفیعی در گفتگو با زاینده رود گفت...

     شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

 وزیر صنــایع و معـادن از
ــرداري اولین کارخانه  بهره ب
ــه  خاورمیان ــودرو  خ ورق 
ــتان  ــده در اس ــاه آین ــا م ت
ــال و بختیــاري  چهارمحــ
ــزارش ایرنا   خبر داد. به گـ

علي اکبر محرابیان هنگام بازدید از این کارخانه همراه...
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

 اولويتهاي اشتغال در هر استان 
بايد بومي سازي شود

وزیر بهداشت:
طرح پزشک خانواده 
براي شهرهاي زير 25 هزار نفر اجرا مي شود

وزیر امور خارجه 
 رفتار دوگانه شوراي امنيت را نکوهش کرد

صفحه 2

ــس  ــان در مجل ــردم اصفهــــ ــده م  نمـــاین
گفت: ذوب آهن اصفهان یكي از شرکت هاي بزرگ 
و مادر صدر اصل 44 در گروه دو محسوب مي شود 

که باید 80 درصد آن واگذار شود.
ــل از روابط عمومي  ــارس به نق ــه گزارش ف  ب
ــان، حمیدرضا  ــهامي ذوب آهن اصفه ــرکت س ش
ــر پس از بازدید از خط تولید و طرح توازن  فوالدگ
ــت: با توجه به تولید  ذوب آهن اصفهان اظهار داش
ــتفاده از گازهاي  ــوره بلند و اس ــوالد به روش ک ف
ــتي و تولید برق در نیروگاه هاي این شرکت،  برگش
ــادي و هدفمند کردن  ــول اقتص ــراي طرح تح اج
ــه مثبت و فرصت براي  ــا یك مزیت و نقط یارانه ه
ــرکت در بحث واگذاري سهام آن در بورس  این ش
ــت: ذوب آهن  ــان داش ــاب مي آید. وي بی ــه حس ب
ــرکت  ــع بزرگ و قدیمي ترین ش ــان از صنای اصفه
ــور به حساب مي آید که عالوه بر نقش  فوالدي کش
ــد و توسعه و رفع مشكالت صنایع  تولیدي، در رش
دیگر و همچنین تربیت نیروي انساني متخصص و 
ــش محوري و مهمي را ایفا کرده  مجرب صنایع نق

است.
ــوراي  ــان در مجلس ش ــده مردم اصفه  نماین
اسالمي اجراي کامل طرح توازن و توسعه ظرفیت 
ــك ضرورت براي  ــن به 5 میلیون تن را ی ذوب آه
ذوب آهن دانست و افزود: این طرح وقتي اقتصادي 
ــا و امكانات موجود،  ــد بود که بتوان در فض خواه

تولید فوالد را افزایش داد. 
ــت امالك ذوب آهن در حال  وي گفت: وضعی
ــتگي نیز با  ــدوق بازنشس ــت و صن ــدن اس حل ش
ــال 89 از نظر  ــه مجلس در بودجه س مصوبه اي ک
ــازمان  ــده که زیر نظر س گذراند، تعیین تكلیف ش
ــد و از محل واگذاري  ــن اجتماعي فعالیت کن تأمی
سهام، مطالبات این صندوق پرداخت شود و با این 
ــتگان نگران پرداخت مطالبات خود  الحاق بازنشس

نباشند.

فوالدگر:

80 درصد سهام ذوب آهن 
 در راستاي اصل 44

 واگذار مي شود

جلسه هيأت دولت در شهرکرد
 170 مصوبه داشت 

کاهش روند تخلفات شهری 
به همت و پيگيری شهرداری

کارخانه ورق خودرو 
چهارمحال و بختياري 

ماه آينده بهره برداري مي شود

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق
 مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیمانکار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 
 عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیمانکار دارای 

رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.
برآورد)ریال(تضمین)ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

توسعه شبکه فاضالب دهنو در 89-2-122
76/000/0001/788/474/137جاریمنطقه سه شهر اصفهان

توسعه شبکه فاضالب بابوکان در 89-2-123
38/000/000743/694/099جاریمنطقه سه شهر اصفهان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/4/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/4/13

www.abfa-esfahan.com دریافت اسناد: سایت اینترنتی
شماره تلفن: 0311-6680030

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/4/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/4/13

www.abfa-esfahan.com  دریافت اسناد: سایت اینترنتی
شماره تلفن: 0311-6680030

مناقصه لوله گذاری فاضالب

مناقصه لوله گذاری فاضالب

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

برآورد)ریال(تضمین)ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

توسعه شبکه فاضالب منطقه 89-2-120
23/000/000449/743/715جارییک اصفهان

توسعه شبکه فاضالب اسالم 89-2-121
86/000/0002/128/468/806جاریآباد در منطقه دو اصفهان

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات موردنیاز خود را به شرح 
ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شماره موضوع مناقصهردیف
مناقصه

تاریخ برگزاری 
مبلغ ضمانتنامه ساعت برگزاریمناقصه

)ریال(

1

مناقصه قرائت کنتور و توزیع 
صورتحساب مشترکین عادی 

شهرستانهای شاهین شهر، فالورجان، 
لنجان، برخوار و نطنز

10/00159/000/000 صبح914/8989/04/12

مناقصه برونسپاری خدمات مشترکین 2
10/30117/800/000 صبح915/8989/04/12برق شهرستان کاشان 

1- متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از روز یکشنبه 89/03/30 لغایت 89/04/12 در 
ساعات اداری در قبال فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال واریز شده بحساب جاری سپهر 
صادرات به شماره 0101673314007 بنام شرکت توزیع برق استان اصفهان واریز نمایند و 
مدارک مناقصه را از امور تدارکات این شرکت واقع در اصفهان خیابان شریعتی و یا در تهران 
خ شهید عباسپور )برزیل( نرسیده به میدان ونک دبیرخانه مرکزی شرکت توانیر دریافت و 
پیشنهادات خود را با توجه به مندرجات دفترچه حداکثر تا یک ساعت قبل از ساعت بازگشایی 

به دبیرخانه این شرکت تحویل نمایند.
2- خریدار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

3- هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه های ابرار اقتصادی و زاینده رود 
بعهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد.

4- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-6273011 داخلی 
270 واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.

WWW. 5- اسناد و مدارک کامل این مناقصات در سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
tender.tavanir.org.ir قابل دسترسی می باشد. همچنین آگهی این مناقصات در سایت 
پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس WWW.ites.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق 

استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir قابل دسترسی می باشد.

شرکت توزيع نيروی برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبارها 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شرکت توزیع برق استان اصفهان
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عضو ائتالف دولت قانون به ریاست نوری المالكی نخست وزیر کنونی 
ــی این کشور را به  ــرکت کننده در فرایند سیاس ــت های ش عراق همه فهرس
ــارکت در دولت آینده دعوت کرد. به گزارش فارس، جلیل یعقوبی در  مش
ــبكه خبری العالم اظهار داشت: ما خواستار حكومت یك فرد یا  گفتگو با ش
یك فهرست واحد در عراق نیستیم و همه فهرست هایی که در فرایند سیاسی 

مشارکت دارند را با توجه به حمایت های مردمی از آنها می پذیریم. 
جمعه العطوانی عضو ائتالف ملی عراق هم در گفتگو با العالم تأکید کرد: اعضا 
و رؤسای فهرست ها همگی وارد پارلمان می شوند و رأی خود را درباره نامزدهای 
نخست وزیری، ریاست جمهوری و ریاست پارلمان اعالم می کنند و پس از 

آن نخست وزیر منتخب، مأمور تشكیل دولت می شود. 
ــكل از  ــیون همپیمانی ملی متش العطوانی افزود: باتوجه به اینكه فراکس
نمایندگان پارلمانی ائتالف ملی و ائتالف دولت قانون بزرگترین فراکسیون در 

پارلمان به شمار می آید، انتخاب نخست وزیر بر عهده این فراکسیون خواهد بود.
ائتالف ملی و ائتالف دولت قانون اخیراً فراکسیون همپیمانی ملی را در 
پارلمان تشكیل دادند که با 159نماینده بزرگترین فراکسیون به شمار می رود. 
کارشناسان معتقدند با توجه به افزایش احتمال پیوستن ائتالف کردستان عراق 
و جبهه توافق این کشور به فراکسیون همپیمانی ملی، فهرست العراقیه عراق 
ــتن به دولت آینده در  ــت ایاد عالوی آخرین فرصت را برای پیوس به ریاس

پیش رو دارد.
ــیون پارلمانی عراق از دیگر  ــیعیان به عنوان بزرگترین فراکس ائتالف ش
ــكیل دولت وحدت ملی بدور از  ــته است درباره تش ــیون ها خواس فراکس
سهمیه بندی های سیاسی و طایفه ای، توافق کنند. طبق قانون اساسی عراق، پارلمان 
ــه، یك ماه فرصت دارد رئیس جمهوری را  ــتین جلس پس از برگزاری نخس
ــن امر بیانگر ضرورت افزایش فعالیت ها و گفتگوها برای  معرفی کند که ای

انجام توافق ها است.

ــا اتحادیه ها و احزاب  ــد از ماهها بحث و گفتگو ب ــه بع دولت فرانس
سرانجام الیحه جنجالی افزایش سن اشتغال را با استناد به افزایش متوسط 
ــم اندازی به  ــت و مقابله با بحران با چش ــن جامعه، کاهش بدهی دول س
انتخابات ریاست جمهوری 2012 ارائه کرد. این الیحه یكی از اساسی ترین 
ــارکوزی از زمان تبلیغات انتخابات ریاست  ــت که نیكال س اصالحاتی اس
جمهوری سال 2007 وعده آن را داده بود. بر اساس این الیحه که پیش نویس 
ــه ارائه شد، برای جبران کاهش  ــنبه از سوی وزیر کار فرانس آن، روز چهارش
ــری بودجه سازمان بازنشستگی و در نهایت کسری بودجه کل کشور،  کس
سن نیروی کار برای بهره مندی از مقرری بازنشستگی تا سال 2018 از 60 
سال به 62 سال افزایش می یابد. به موجب این قانون از سال آینده میالدی 
ساالنه 4 ماه به این مدت افزوده خواهد شد.این قانون مقرر می دارد چنانچه 
مدت کارکرد فرد تا سن 62 سالگی کامل نباشد مجبور است برای استفاده 
ــالگی کار کند. این سن براساس قانون  ــتگی تا سن 67 س کامل از بازنشس

فعلی فرانسه 65 سال است.
دولت فرانسه پیش از این در نظر داشت سن بازنشستگی را به 63 سال 
افزایش دهد که با مقاومت اتحادیه ها عماًل ناگزیر شد به 62 سال رضایت 
ــتگرای فرانسه  دهد. تحلیلگران اقتصادی و اجتماعی می گویند دولت راس
ــتگی را  ــال 1995 در خصوص اصالحات در قانون بازنشس ــه تجربه س ک
دارد برای اینكه شاغالن در کارهای سخت ازجمله راه آهن را رو در روی 
ــاغالن مثتثنی و به زمان دیگری موکول  خود قرار ندهد آنان را از دیگر ش
کرده است تا بدین ترتیب با ایجاد اختالف بین این دو قشر جامعه، الیحه 
ــان به اجرای آن احتیاج دارد به پیش ببرد و  ــود را که به ویژه در این زم خ
به نتیجه مطلوب خود هرچند در دو زمان متفاوت برسد. بنا بر آمار منتشر 
ــت با اجرای این الیحه تا سال 2018 مبلغ  ــده دولت فرانسه امیدوار اس ش
19 میلیارد یورو صرفه جویی کند تا بتواند صندوق بازنشستگی را تا سال 
2020 میالدی با 40 تا 45 میلیارد یورو اعتبار به تعادل برساند. به رغم اینكه 
ــه اعالم شده است  ــوی وزیر کار فرانس ــخه نهایی این الیحه از س نس
ــور برای کاستن از واکنش  ــارکوزی رئیس جمهوری این کش نیكال س

سریع افكار عمومی اعالم کرد این الیحه قطعی نیست. 
اگزاویه برتران دبیر کل این حزب می گوید این الیحه هم به احتیاجات 
نظام بازنشستگی و هم به انتظارات مردم فرانسه جواب می دهد. هم اینك 
کسری بودجه سازمان بازنشستگی فرانسه 32 میلیارد یورو اعالم شده است 
ــود در صورت اجرا نشدن این الیحه این رقم تا سال 2018  و گفته می ش
ــواهد نشان می دهد دولت  ــید. ش میالدی به 42 میلیارد یورو خواهد رس
ــوا فیون مجبور است این اصالحات را همانگونه که پیش بینی شده  فرانس
است از سال آینده به اجرا در آورد. چرا که این مهلت تنها زمان برای این 
کار است و هر چه از این زمان بگذرد اثرات آن بر روی انتخابات ریاست 
ــال 2012 به زیان دولت راستگرا بیشتر جلوه گر خواهد شد.  جمهوری س
اعتصابها و تظاهرات گسترده سالهای اخیر نشان داده است که مردم فرانسه 
ــور به دلیل افزایش  ــن اصالحات ندارند، ولی دولت این کش ــی به ای رغبت
ــری بودجه خود از سوی اتحادیه اروپا تحت فشار است و باید بتواند  کس
ــه در بخش های دیگری نیز صرفه جویی  ــرای مقابله با بحران در اتحادی ب
کند و کسری بودجه خود را به اندازه چشمگیری کاهش دهد. در صورتی 
ــوند سارکوزی  که اتحادیه های معترض بتوانند مانع اجرای این الیحه ش
نه تنها دو سال پایانی ریاست جمهوری خود را سخت تر خواهد گذراند 
ــت جمهوری  ــاله دوم ریاس بلكه از بخت او برای پیروزی در دوره پنج س
ــته می شود. قرار است این الیحه در روز 22 تیرماه )13 ژوئیه( در  نیز کاس
ــورای وزیران فرانسه تصویب و در ماه سپتامبر نیز به مجلس این کشور  ش

ارائه شود.

با افشاگري اخیر پسر رهبر لیبي احتمال وجود روابط نامشروع مالي 
ــت وزیر سابق انگلیس و معمر قذافي شدت گرفت. به گزارش  بین نخس
فارس، به نقل از پایگاه خبري – تحلیلي ولترنت، سیف االسالم القذافي 
ــر معمر قذافي رهبر لیبي اوایل ماه جاري میالدي طي مصاحبه اي با  پس
ــابق انگلیس براي  ــت وزیر س روزنامه دیلي میل فاش کرد توني بلر نخس
ــز فعالیت مي کرده به همین خاطر تبدیل  ــرمایه گذاري لیبي نی صندوق س
ــده است. بر اساس این  ــتان معمر قذافي ش به یكي از نزدیك ترین دوس
گزارش، با توجه به قراردادهاي منعقد شده بین لیبي و شرکت هاي نفتي 
ــر رهبر لیبي در مورد توني بلر  ــاگري پس ــل و بریتیش پترولیوم، افش ش
ــؤاالت زیادي را در مورد سیاست هاي وي در زمان فعالیتش به عنوان  س
نخست وزیر انگلیس مطرح مي کند. بنابر این گزارش، سخنگوي بلر با رد 
ــده در مورد ارتباط نخست وزیر سابق انگلیس با رهبر  ادعاهاي مطرح ش
ــرکت هاي سرمایه گذاري  ــت که بلر هیچ رابطه با ش لیبي تأکید کرده اس
ــروه چهارگانه  ــون نماینده ویژه گ ــت. توني بلر هم اکن ــته اس لیبي نداش
خاورمیانه است. این گروه با مشارکت چهار دولت و سازمان بین المللي؛ 
ــت که  ــازمان ملل اس ــیه و س ایاالت متحده امریكا، اتحادیه اروپا، روس
ــرائیل و  ــه منظور میانجي گري در روند صلح در درگیري هاي میان اس ب

فلسطین تشكیل شده  است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با انتقاد 
از رفتارهای دوگانه شورای امنیت، گفت: چگونه است 
این شورا در برابر موضوعی که واقع نشده قطعنامه 
صادر می کند، اما در برابر جنایات رژیم صهیونیستی 
بر انجام برخی تحقیقات اکتفا می کند. به گزارش ایرنا، 
منوچهر متكی در جریان سفر هیأت دولت به استان 
چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگاران افزود: 
رژیم صهیونیستی آشكارا در آب های بین المللی به 
کشتی های کمك رسان به فلسطینی های محاصره 
شده، حمله کرده و امدادرسانان را به قتل می رساند، 
ــورای امنیت اقدام الزم را درباره آن انجام نمی  اما ش
دهد. وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که این 
شورا درباره فعالیت های هسته ای ایران که تاکنون 
ــوی  ــزارش مبنی بر صلح آمیز بودن آن از س 20 گ

ــده است، قطعنامه  آژانس بین المللی اتمی صادر ش
ــران تصریح  ــر امور خارجه ای ــادر می کند. وزی ص
ــورای امنیت با چنین برخوردهایی  کرد: اعضای ش
ــورا بی توجهی کرده و  به حیثیت و جایگاه این ش

ــته جایگاه خود را نزد  ــا این رویكرد بیش از گذش ب
ملت ها و دولت ها از دست می دهد. متكی اظهار 
داشت: همه کسانی که بحث تحریم ایران را مطرح 
می کنند، خوب می دانند که چنین ادبیاتی مربوط به 
ــال قبل بوده و امروز معنا و ارزشی ندارد. بر  40 س
همین اساس کسانی که سردمدار این حرکت بوده اند 
و در رأس آنها امریكا بیشترین ضرر را از این حرکت 
ــد. وزیر امور خارجه ایران گفت: البته ما  خواهند دی
براساس منافع و مصالح ملی کشور گله های خود را به 
کشورهایی که رأی مثبت به این قطعنامه دادند، اعالم 
خواهیم کرد. متكی صدور این قطعنامه را بیشتر برای 
ــان آن و خروج از موضع  ــظ آبرو و حیثیت بانی حف
انفعالی دانست و افزود: چنین اقداماتی هیچ ارزشی 

نزد ملت ایران ندارد.

ــكی  ــت، درمان و آموزش پزش وزیر بهداش
ــك خانواده برای شهرهای  از اجرای طرح پزش
ــزارش ایرنا،  ــر داد. به گ ــر 25 هزار نفر خب زی
ــومین  ــتجردی در جریان س ــه وحید دس مرضی
ــفر هیأت دولت به استان چهارمحال و بختیاری  س
ــك  درگفتگو با خبرنگاران افزود: اجرای طرح پزش
ــیار ارزشمند  ــور نتایج بس ــطح کش خانواده در س

ــته ای به مردم ارائه می شود.  دارد و خدمات شایس
نماینده رئیس جمهور در سفر به شهرستان فارسان 
ــك خانواده برای 50 هزار نفر به  گفت: طرح پزش
ــتان چهارمحال و بختیاری،  صورت پایلوت در اس
ــتان اجرا می شود  ــتان و خوزس ــتان بلوچس سیس
ــور تعمیم داده  ــی نتایج به کل کش  و پس از بررس

می شود. 

دبیرکل شوراي عالي امور ایرانیان خارج از کشور 
ــتفاده از تمام ظرفیت هاي علمي  هدف دولت را اس
ایرانیان سراسر دنیا براي ساخت کشور اعالم کرد. به 
گزارش ایرنا، محمدشریف ملك زاده در جمع رؤساي 
دانشگاه ها و انجمن هاي علمي ایران گفت: شوراي 
ــور که ریاست آن بر  عالي امور ایرانیان خارج از کش
عهده رئیس جمهور است، از لحاظ سیاست گذاري، 
برنامه ریزي، نظارت و هماهنگي، عالي ترین شورایي 
ــت که در خصوص بحث امور ایرانیان خارج از  اس
کشور برنامه ریزي مي کند. وي در تشریح فعالیت 
ــش کارگروه در این شورا  هاي این شورا، گفت: ش
ایجاد شده که براي رفع مشكالت ایرانیان خارج از 
کشور در حوزه هاي مختلف فعالیت مي کنند. ملك 
زاده افزود: این کارگروه ها عبارتند از علمي، آموزشي، 
ــي، حقوقي و  ــانه، اقتصاد و بازرگان ــگ و رس فرهن
ــاوري هاي نوین که  ــولي و علوم و فن قضایي، کنس
ــكالت هموطنان خارج از کشور و  در زمینه حل مش
استفاده از توانایي هاي آنان در جهت رشد و توسعه 
ایران فعالیت مي کنند. وي اظهار داشت: در 30 استان 
کشور نیز شوراي امور ایرانیان خارج از کشور تشكیل 
شده است. دبیرکل شوراي عالي امور ایرانیان خارج 
از کشور تصریح کرد: در تمامي سازمان ها و نهاد هاي 
ذیربط، نماینده تام االختیار از سوي وزیر و یا باالترین 
مقام دستگاه اجرایي براي فعالیت در این شورا انتخاب 
شده است تا در اسرع وقت به امور ایرانیان خارج از 
ــور رسیدگي شود. ملك زاده گفت: ارتباط ما با  کش
ایرانیان در خارج از کشور از طریق سفارتخانه ها و 
کنسولگري هاي ایران در کشور هاي مختلف است اما 

آنان مي توانند بدون واسطه و مستقیم از طریق پایگاه 
ــاني ww.iranianshouse.ir مسائل و  اطالع رس
ــته و براساس کد  ــكالت خود را در میان گذاش مش
ــؤاالت خود را دریافت کنند. وي  پیگیري پاسخ س
ــیدگي به امور  ــبانه روزي رس به راه اندازي مرکز ش
ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و افزود: این مرکز 
با تلفن 2777 قوي ترین مرکزي است که به صورت 
زنده و به روز پاسخگوي سؤاالت ایرانیان خارج از 
کشور است و کارشناسان نهادهاي مختلف 24 ساعته 
پاسخگوي ایرانیان خارج از کشور هستند. ملك زاده 
ــتگاه هایي از جمله سازمان هاي  تصریح کرد: دس
بازنشستگي کشوري، تأمین اجتماعي، نظام وظیفه، 
ــادي وزارت اقتصاد و  ــرمایه گذاري هاي اقتص س
ــور، نیروي انتظامي، اداره کل  دارایي، ثبت احوال کش
گذرنامه، نهاد ریاست جمهوري،  اداره کل کنسولي 
ــه، وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري  وزارت خارج
ــتند که از  داراي نمایندگان ثابت و تام االختیاري هس
سوي آن دستگاه، سازمان  و نهاد در این مرکز مستقر 
ــخ آنها به سؤاالت هموطنان خارج از  هستند و پاس
ــتناد و پیگیري است. وي با اشاره به  کشور قابل اس
اینكه پاسخ ها براي حصول به نتیجه بوده و صرفًا  جنبه 
مشاوره اي ندارد، افزود: این سیستم خدمات رساني به 
تمام وزارتخانه ها و استانداري ها مرتبط شده است و 
بدین ترتیب بوروکراسي اداري به طور کلي حذف 
ــده و سؤاالت ایرانیان مقیم خارج از کشور ظرف  ش
ــخ داده خواهد شد. دبیرکل  ــاعت پاس مدت 72 س
ــوراي عالي امور ایرانیان خارج از کشور با اشاره  ش
به برگزاري دومین همایش بزرگ علمي،  تخصصي و 

فرهنگي ایرانیان خارج از کشور گفت: 11 و 12 مرداد 
ماه سال جاري همایش بزرگ ایرانیان خارج از کشور 

در سالن اجالس سران برگزار خواهد شد.
ملك زاده افزود: با توجه به ظرفیت محدودي که 
ــعي شده تا افراد نخبه و خاص گروه هاي  داریم، س
شغلي برگزیده و به همایش دعوت شوند، هم اکنون 
بیش از دو هزار نفر اعالم آمادگي کرده اند که از این 
ــه را در حوزه کاري  تعداد افرادي که باالترین درج
ــرکت در همایش  ــت آورده اند، براي ش خود به دس
انتخاب مي شوند. وي اضافه کرد: همچنین رؤساي 
ــور در حوزه هاي مختلف  ــي کش انجمن هاي علم
تخصصي به تهران دعوت شده اند تا از مشارکت آنها 
ــاني استفاده کنیم و از تشكل هاي  در امر اطالع رس
ــتفاده خواهیم کرد.  ــي هم در این حوزه اس غیردولت
ملك زاده با اشاره به سخنان رئیس جمهوري اسالمي 
ایران مبني بر پیگیري حق و حقوق تمام ایرانیان در 
ــكلي براي ورود  هر کجاي دنیا، تأکید کرد: هیچ مش
هموطنان به ایران نداریم و تمام ایرانیان مقیم خارج از 
کشور، هرکجاي دنیا که باشند باید حق و حقوقشان 
پیگیري شود. وي خاطرنشان کرد: متأسفانه تبلیغات 
ــمنان با هدف سیاه نمایي  ــیاري از دش دروغین بس
ــت که موفقیت هاي  ــویش اذهان عمومي اس و تش
ــود تا  ــالمي را کمرنگ جلوه داده ش جمهوري اس
هموطنان ما دچار استرس و ناامیدي شوند. مردادماه 
ــال جاري دومین همایش بزرگ ایرانیان خارج از  س
ــور با حضور نخبگان و برگزیدگان حوزه هاي  کش
ــالن اجالس سران کشورهاي  مختلف کاري، در س

اسالمي برگزار خواهد شد.

ــه ویژگی ها و  ــاره ب ــوری با اش رئیس جمه
هزینه های بسیار سنگین برای راه اندازی واحدهای 
صنعتی مانند ذوب آهن، پتروشیمی و خودروسازی 
ــرمایه گذاری در  ــتغال و س گفت: اولویت های اش
ــب با توانمندی های طبیعی  ــتان باید متناس هر اس
ــود. به گزارش ایرنا،  و نیروی انسانی آن تعیین ش
ــتان  ــژاد در جمع مدیران اس ــدی ن ــود احم محم
چهارمحال و بختیاری افزود: دولت اعتبارات خوبی 
ــد از اعتبارات  ــتان اختصاص داده و بای به این اس
ــتغال با تكیه بر امكانات  برای ایجاد زمینه های اش
ــتفاده شود. وی گفت: به عنوان مثال، اگر  بومی اس
ــود و اکثر  ــه هر ایرانی یك دار قالی برپا ش در خان
ــاکنان روستاها دام را حتی در تعداد کم نگه داری  س
کنند، حجم وسیعی از اشتغال در کشور ایجاد می شود 
ــه نیازمندی های مردم را نیز تأمین می کند. رئیس  ک
جمهوری با اشاره به هجوم فرهنگ غربی و استفاده 
از برخی اصطالحات آنان در سخنان به نشانه تجدد 
ــازه دهیم این تفكر و  ــال آنها گفت: نباید اج و امث
تقلید در فعالیت های صنعتی و اجرایی کشور نیز 
به عنوان الگو مطرح شود. احمدی نژاد نقش همه 
ــتان را مانند اجزای تشكیل دهنده یك  مدیران اس
ماشین دانست که برای تحقق یك هدف و در یك 
ــتا فعالیت می کنند. وی خواستار هماهنگی و  راس
تالش بیشتر در ایران و دست اندرکاران دولت در 
ــور برای انجام کارهای مردم شد و  همه جای کش
ــی و تشریفات  به آنها توصیه کرد گرفتار بوروکراس
زائد نشوند. احمدی نژاد، جمهوری اسالمی ایران را 
مقدمه تشكیل حكومت عدل جهانی دانست و گفت: 
زندگی و تنفس در چنین نظامی توفیق بسیار باالیی 
می خواهد و من یقین دارم به جز انبیای اولی العزم، 
بسیاری از انبیای الهی آرزو داشتند در فضای مقدس 
کنونی ایران زندگی می کردند و نقش آفرین بودند. 
ــاس مدیران نظام با افتخار  وی افزود: بر همین اس
ــود را در خدمت  ــردم خدمت کنند و قدر خ به م
ــد و از انجام کارهای جزیی  در چنین نظامی بدانن
ــان  مردم غفلت نكنند. رئیس جمهوری خاطر نش
کرد: انجام کارهای جزیی مردم نباید تحت الشعاع 
ــرد. همچنین محمود  ــر قرار گی ــای بزرگ ت کاره
احمدي نژاد در جریان سومین سفر هیأت دولت به 
چهارمحال و بختیاري در گفتگوي مستقیم با مردم 
این منطقه که از طریق سیماي استان صورت گرفت. 

وي همچنین با برشمردن ویژگي هاي فرهنگ غني 
چهارمحال و بختیاري افزود: چهارمحال و بختیاري 
ــي و زیباترین  ــن مكانهاي تفریح ــتن بهتری با داش
طبیعت،  پایتخت زیبایي هاي طبیعي ایران است. وي 
اضافه کرد: این استان با سابقه فرهنگي از کهن ترین 
مهدهاي تمدن کشور بوده، به طوریكه ویژگي هاي 
ــوم این مرز و  اصیل فرهنگي و ملي در آداب و رس
بوم کاماًل مشهود است. احمدي نژاد تصریح کرد: 
ــوري و تقویت اراده قوي مردم  تعالي روح سلحش
ــتمر فرهنگي دارد. رئیس جمهور از  نیاز به کار مس
ــیما با عنوان رسانه فراگیر نام برد و ادامه  صدا و س
ــت در این زمینه به  ــیما موظف اس ــدا و س داد: ص
خصوص در راستاي شناساندن مفاخر، ویژگي ها 
و برجستگي استانها از طریق ساخت سریال مستند 
و برنامه هاي ویژه اقدام کند. احمدي نژاد در ادامه 
سخنانش از اشتغال با عنوان دغدغه اصلي خانواده 
ــت: دولت براي حل معضل  ها یاد کرد و بیان داش
ــتور کار  بیكاري، اجراي30 طرح صنعتي را در دس
ــتان اجرا مي شود.  ــرعت در اس خود دارد که به س
وي همچنین اختصاص 250 میلیارد تومان براي 15 
هزار هكتار اراضي شیب دار که قابلیت تبدیل به باغ 
شدن دارد را از عمده اقدامات دولت در زمینه ایجاد 
شغل در این استان عنوان کرد. احمدي نژاد یادآور شد: 
ساماندهي اراضي، شبكه هاي آبیاري و کشت هاي گلخانه 
اي به منظور حمایت از بخش کشاورزي و دامداري با 
ــب از دیگر اقدامات دولت  تخصیص بودجه مناس

در این زمینه است. 
ــت در  رئیس جمهور افزود: هرگونه درخواس
ــتان به خصوص  ــوي متقاضیان اس این زمینه از س

کشاورزان از سوي دولت حمایت و تسهیالت الزم 
ــاره به  ــار آنان قرار مي گیرد. وي در ادامه با اش در اختی
ــال و بختیاري افزود:  ــود آب فراوان در چهارمح وج
ــراوان در  ــغلي با وجود آب ف ــاد فرصتهاي ش ایج
ــد در دستور کار  ــتان از طریق احداث چهار س اس
ــتاني قرار مي گیرد و تسهیالت الزم  ــئوالن اس مس
ــوي دولت به این طرح ها اختصاص مي  نیز از س
یابد. وي با اشاره به مصوبات دولت اظهار داشت: 
یكي از مصوبات این سفر تجهیز فرودگاه شهرستان 
شهرکرد و افزایش پروازهاي آن در کوتاه ترین زمان 
ــوي وزارت راه و ترابري و همچنین  ــن از س ممك
ایمن سازي، توسعه راه ها و تكمیل طرحهاي قبلي 
است. احمدي نژاد تصریح کرد: دولت آماده اعطاي 
وام براي نوسازي و بهسازي مسكن روستاییان در 
ــنه 10 میلیون توماني  ــب وام هاي قرض الحس قال
ــرفت رو به رشد  ــت. وي در عین حال از پیش اس
ــاري در تمام عرصه ها  ــتان چهارمحال و بختی اس
ــزود: تاکنون 98 درصد  ــندي کرد و اف اظهار خرس
مصوبات سفر اول و 90 درصد مصوبات سفر دوم 
دولت در استان اجرایي شده است و فضاي مساعد 
براي اجراشدن مصوبات سفر سوم هم وجود دارد. 
ــن درباره قطعنامه اخیر ضد  رئیس جمهور همچنی
ایراني شوراي امنیت سازمان ملل گفت: صدور چنین 
قطعنامه هایي فاقد هرگونه ارزش حقوقي است و 
ــور  تاکنون نیز هیچ تأثیري در روند فعالیتهاي کش

نداشته است. 
ــت که  ــوري اس احمدي نژاد افزود: ایران کش
ــود را بازیافته و با  ــطح بین الملل جایگاه خ در س
امكانات کم هم توانایي مقابله با هرگونه تحریمي را 
ــن اینكه ملت ما حاضر به یك قدم عقب  دارد ضم
نشیني از مواضع هسته اي خود نیست. وي در ادامه 
قانون هدفمند کردن یارانه ها را حرکتي در جهت 
ــور و استفاده بهینه از منابع  فعال کردن اقتصاد کش
انرژي کشور دانست و افزود: اجراي این قانون 20 
ــي در مصرف انرژي و  ــي 30 درصد صرفه جوی ال
عالوه بر آن افزایش رفاه عمومي را به دنبال خواهد 
داشت. به گفته رئیس جمهور، در قالب حمایت از 
ــار آسیب پذیر جامعه اعتباري معادل 2 هزار و  اقش
800 میلیارد تومان براي رفاه حال افراد بي بضاعت 
ــازمان  و معلوالن به عنوان بودجه کمیته امداد و س

بهزیستي در نظر گرفته شده است.

ایران

سراسری
نصف النهار

چه خبر از پایتخت

بعید است که امریكا و اتحادیه اروپا 
ــیه قدردان باشند که منافع  چنان از روس
ــت آتی  ــد و سیاس ــر بگیرن آن را در نظ
ــاس بیانیه  ــود را در مورد ایران بر اس خ
ــیه تنظیم کنند. اگر  وزارت خارجه روس
ــیه و امریكا درمورد  به گفتگوهای روس
ایران و منافع امریكا بازگردیم می بینیم 
واشنگتن در واقع از منافع خود نگذشته 
ــودداری از  ــا با خ ــت. باراك اوبام اس
ــكی  ــاع ضد موش ــامانه دف ــتقرار س اس
ــع به خوبی  ــتان و چك در واق در لهس
ــبه کرده و بدون هیچ  همه چیز را محاس
توافقی با روسیه در مورد ایران پیش از 
ــی را در نظر گرفته  ــائل مال هر چیز مس
ــرخودداری  ــت. ضمنًا صحبت برس اس
کامل از برنامه نیست، بلكه برسر ارتقای 
ــور افزایش  ــاوری آن به منظ ــطح فن س
ــش دادن مناطق  ــداد رادارها و پوش تع
ــامانه های ضد موشكی  ــتری با س بیش
ــت و حاال به جای دو منطقه ای که  اس
روسیه به خوبی آنها را بررسی کرده بود 
به زودی شبكه گسترده ای از تجهیزات 
ضد موشكی سیار در مجاورت نیروهای 
ــتقر  ــور مس ــی این کش ــی و زمین دریای
ــارس و دریای  ــد و خلیج ف خواهد ش
ــتقرار این  ــیاه مناطق کلیدی برای اس س
تجهیزات خواهند بود. اتفاقی نیست که 
دولت امریكا طی گفتگوهای مربوط به 
امضای پیمان جدید تسلیحات تهاجمی 
ــهای اصلی و  ــیه تالش راهبردی با روس
ــر روی جلوگیری از  ــود را ب ــق خ موف
ــرارداد و برنامه  ایجاد ارتباط بین این ق
ــكی متمرکزکرده  ــد موش ــپر دفاع ض س
ــگاه مهمترین و  ــته این پای بود. به نوش
نگران کننده ترین مسأله در حال حاضر 
شباهت بحثهای مربوط به ایران با سیاست 
روسیه در مورد بالكان در انتهای سالهای 
ــت. در  ــالهای 2 هزار اس نود و اوایل س
ــمی  ــیه به طور رس ــان هم روس آن زم
ــه  ــورهای درگیر مناقش ــی کش از تمام
ــن المللی را  ــت قوانین بی بالكان خواس
ــویق به  ــاًل رعایت کنند، آنها را تش کام
ــورای امنیت به  ــرد و در ش ــه ک مصالح
ــا راه جلوگیری  ــا به عنوان تنه تحریمه
ــه  ــا هم ــنج رأی داد، ام ــدید تش از تش
ــب ایجاد تغییرات  اینها در نهایت موج
بزرگی در ساختار بالكان و امنیت اروپا 

ــوی دیگرگفتگوهای مربوط  ــد. از س ش
ــط گروه  ــوزوو که توس ــه وضعیت ک ب
ــود به  ــی تماس انجام می ش ــن الملل بی
ــبیه به گفتگوهای  ــتناکی ش طرز وحش
ــج به عالوه یك در مورد  فعلی گروه پن
ــباهت دارد.  ــته ای ایران ش پرونده هس
ــت درچارچوب گروه پنج بود که  درس
ــل غیرممكن  ــیه با موافقت با اص روس
ــال نود و نه  ــت اوضاع س بودن بازگش
ــود در مورد  ــوزوو از مواضع خ ــه ک ب
ــینی کرد. این اصل  این منطقه عقب نش
ــتقالل  ــداً به عنوان مهمترین دلیل اس بع
استقالل  طرفداران  ــط  توس ــتان  صربس
کوزوو مورد استفاده قرار گرفت. پایگاه 
اینترنتی روسی فرهنگ راهبردی معتقد 
است امروز رهبران روسیه سازمان ملل 
ــتی  و بان کی مون دبیرکل آن را به درس
ــكل  به ناتوانی و بی تمایلی به حل مش
ــكا و اتحادیه اروپا را به  ــوزوو و امری ک
ــودن و یك جانبه گرایی متهم  مغرض ب
می کنند. اما آیا غربی که با سكوت خود 
ــته ای هند و پاکستان  از تسلیحات هس
ــته ای  حمایت می کند و فعالیتهای هس
اسرائیل را مخفی نگه می دارد و در عین 
ــخت  ــال ایران را مورد تحریمهای س ح
قرار می دهد یك جانبه عمل نمی کند؟ 
ــكل بالكان  ــل و فصل مش روند ح
مضر بودن گفتگوها و تصمیم های تاریخ 
گذشته سازمان ملل را ثابت کرده است. 
غرب مدتهاست که از مكانیزمهای خاص 
خود برای تأمین منافع ژئوپلیتیكش بهره 
ــیه به جای  ــفانه روس ــرد. اما متأس می ب
ــی و  ــم همكاریهای نظامی- سیاس تحكی
تجاری- اقتصادی با ایران از جمله در زمینه 
ــیم دریای خزر و طرحهای انرژی  تقس
ــورهای ثالث درحل و  ــارکت کش و مش
ــور و  ــته ای این کش ــكل هس فصل مش
ــرانجام حمایت دقیق از میانجیگری  س
ــتقل و موفق ترکیه و برزیل ترجیح  مس
ــوی امریكا و  ــت دوستی به س داده دس
ــه اروپا دراز کند و حاال باید دید  اتحادی
آیا مسكو پاسخ متقابلی از آنها از جمله 
ــا در زمینه  ــوزوو، قفقاز ی ــورد ک درم
انرژی دریافت می کند؟ تجربه بالكان 
ــش با  ما را مجبور می کند به این پرس

ــخ دهیم. احتیاط پاس
 پایان

ــازمان صنایع و معادن استان تهران اعالم کرد: کمبود نقدینگی و واردات  رئیس س
ــت. به گزارش ایرنا،  ــتان اس ــكل بخش صنعت در این اس بی رویه کاال، مهمترین مش
ــاوجبالغ  ــتان س ــت کارگروه صنعت و معدن شهرس محمدرضا مس فروش در نشس
ــكالتی مانند کمبود نقدینگی و به فروش  ــتان اکنون با مش افزود: صنایع فعال این اس
ــتند. وی  ــباع بودن بازار از کاالهای وارداتی مواجه هس نرفتن اجناس خود به دلیل اش
ــده و این روند  ادامه داد: کاالهای نامرغوب چینی، رقیب کاالهای با کیفیت داخلی ش
منفی نیاز به تدوین برنامه ای دقیق از سوی مسئوالن دارد. مس فروش گفت: صاحبان 
ــتر  صنایع باید با اقدامات مؤثر ضمن جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی خود، بس
ــتری برای مردم فراهم کنند. وی افزود: ارائه خدمات اولیه به مراکز  ــتغال زایی بیش اش
ــی در افزایش فعالیت های  ــئوالن محل ــط مس صنعتی مانند آب، برق، گاز و تلفن توس

تولیدی و صنعتی مؤثر است. 

مرحله نخست پایانه بزرگ گل و 
گیاه ایران در اسالمشهر به بهره برداري 
ــاخت  ــید. به گزارش موج، براي س رس
30 هزار مترمربع زیربناي این مرحله شامل 
ــه گل و بخش هاي  ــالن هاي عرض س
ــه آن، 10 میلیارد تومان  اداري و محوط
هزینه شده است. مـعاون وزیر بازرگاني 
گفت: پایانه گل ایران در مجموع 130 
هزار متر مربع مساحت و 100 هزار متر 
ــاخت آن تا  مربع زیربنا دارد و براي س
ــال آینده 16 میلیارد تومان هزینه  2 س

ــوم این پایانه شامل سردخانه ها،  ــد. افقهي افـزود: براي اجراي مراحل دوم و س خواهد ش
ــات هوایي حمل و نقل گل پیش بیني  ــالن هاي مبادله کاال، بانك ها و گمرکات و امكان س
مـي شـود حـدود 6 میلیارد تومان هزینه شود. عجایبي رئیس اتحادیه فروشندگان گل تهران 
گفت: از 10 میلیارد تومان هزینه ساخت مرحله نخست این پایانه، 8 میلیارد و 300 میلیون 
تومان را چهار هزار سهامدار بخش خصوصي و یك میلیارد و 700 میلیون تومان را دولت 
ــال 83 به 27  ــت. ارزش صادرات گل و گیاه ایران از 2 میلیون دالر در س پرداخت کرده اس
میلیون دالر در سال 88 افزایش یافته است. معاون وزیر بازرگاني گفت: افزون بر پایانه گل 
ــمالي مرکزي و خوزستان براي  ــتان هاي ش و گیاه ایران در تهران، پایانه هاي دیگري در اس
ــاماندهي عرضه مناسب و مقرون به صرفه گل و گیاه در کشور ایجاد خواهد شد. سهم  س
استان تهران از تولید ساالنه 4 میلیون شاخه گل در سراسر کشور، حدود یك و نیم میلیون 
شاخه است. استاندار تهران اعالم کرد: تاکنون 5 هزار پرونده در خصوص تصرف غیرقانونی 
اراضی دولتی در این استان تشكیل شده است. به گزارش ایرنا، مرتضی تمدن در همایش 
نقش جایگاه حقوق در تحقق اهداف سازمانی که در شهرستان شهریار برگزار شد، افزود: از 
این تعداد، یك هزار و 150پرونده مربوط به تصرف های غیرقانونی در بخش مسكن است. 
وی تأکید کرد: باید با برنامه ریزی اصولی و اعمال قانون با متصرفان غیرقانونی اراضی دولتی 

برخورد قاطع صورت گیرد.
استاندار تهران با بیان اینكه مدیران دستگاهها دو وظیفه مهم در قبال دولت و مردم بر 
ــانی مناسب به مردم مهمترین وظیفه دستگاه های اجرایی  عهده دارند، افزود: خدمات رس
است. وی ادامه داد: در عین حال توجه به قانون و مقررات در انجام امور محوله، وظیفه دیگر 

دستگاه های اجرایی است. 
تمدن اظهار داشت: وظیفه ما مسئوالن خدمات دهی مناسب به کشور و مردم است که 
در این راستا باید از نیروهای اجرایی با روحیه خدامحوری و با نشاط در جهت حفظ منافع 
ــور و مردم استفاده کنیم. وی تأکید کرد: راه اندازی واحدهای حقوقی در دستگاه های  کش

اجرایی و اداری در کاهش ضریب خطاهای قانونی تأثیرگذار است.

بزرگترين ضربه به روسيه 
درماجرای تحريم ايران)قسمت دوم(

ائتالف المالکي همه ائتالف ها را به شرکت 
در دولت آينده عراق دعوت کرد

دولت فرانسه اليحه جنجالي افزايش 
زمان براي بازنشستگي را ارائه کرد

با افشاگري پسر قذافي قوت گرفت:
احتمال روابط مالي نامشروع 

توني بلر و معمر قذافي

متکي، رفتار دوگانه شوراي امنيت را نکوهش کرد

طرح پزشک خانواده براي شهرهاي زير 25 هزار نفر اجرا مي شود

هدف دولت استفاده از نخبگان ايراني سراسر دنيا 
براي ساخت کشور است

رئیس جمهور:

 اولويتهاي اشتغال در هر استان بايد بومي سازي شود

جهان نما

وارادات کاال مشکل اصلي صنايع
در استان تهران است

افتتاح مرحله نخست پايانه بزرگ گل ايران 
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حوادث

آسیب اجتمــاعــی
سپهر اوحدی

صفحات گیتی و نظام جهان آفرینش گواه روشنی است که کامیابی هر موجودی وابسته به تالش و 
کوشش او است. تا صدها فعل و انفعال شیمیایی در یك نهال به وجود نیاید هرگز به صورت درختی تنومند 
درنخواهد آمد، هر موجود ذی روحی از روی غریزه و یا فطرت این حقیقت را به دست آورده است که بقاء 
ــت. عدم پیروزی عده ای از جوانان ما عللی دارد یكی از آن  ــش اس ناموس حیات در گرو کار و کوش
علل این است که روح کار کردن و فعالیت در بعضی از آنها کشته شده است. هجوم جوانان به سوی 
ادارات دولتی و شغل های پشت میزی یا مؤسسات دیگر برای تصدی امور اداری افزایش یافته است 

و این گواه روشنی است که عشق به کارهای سنگین و ریختن عرق جبین کمتر شده است.
ــوند زندگی مردان موفق  ــند مصرف کننده ثروت می ش ــه جای اینكه این جوانان مولد ثروت باش ب
گواهی این است که همگی مرد کار و تالش بوده اند و به قول الكساندر هامیلتن نابغه عصر خود: مردم 
ــخص زحمت کشی هستم و نیز  ــتی من از نبوغ خود خبر ندارم فقط می دانم ش می گویند تا نابغه هس
ــت من در سراسر عمر لقمه بدون کار و  ــده ام نتیجه کار اس ــمندان آنچه ش به قول یكی دیگر از دانش
ــرفت تكنولوژی و علم قطعًا نتیجه  ــگفت انگیز و یپش زحمت نخورده ام. باید بدانیم که این صنایع ش
ــالها کار شبانه روزی و بی خوابی در زیرزمین های  ــت میزنشینی نبوده است بلكه گاهی فرجام س پش

نمور بوده است، مخترع رادیو گاهی شب ها روی میز کار خود به خواب می رفت. 
ــبها و روزها در آزمایشگاه کار می کرد و برای  ــون برای تكمیل پاره ای از اختراعات خود ش ادیس
ــان باشد بارها اتفاق می افتاد که  ــتفاده از آن ارزان و آس ــخیر کند که اس آنكه نیروی برق را طوری تس
ــگاه بیرون نمی آمد و چه بسا غذا خوردن را فراموش و به چند نكته نان  ــه روز از آزمایش دو روز یا س
ــتور دانشمند فرانسوی می خوانیم که شعار او در طول زندگی  ــكیده اکتفا می کرد. در زندگی پاس خش
ــهر را نمی شنید و حتی صدای هجوم  ــد که سر و صدای ش ــرگرم کار می ش کار بود و گاهی چنان س
ــاعت می خوابید و  ــبانه روز 5 س قوای مهاجم آلمان را که با توپ پاریس را می کوبیدند!!! ناپلئون در ش
بقیه ساعات را مشغول کار بود، ابن سینا نابغه شرق مردی پرکار و پرمطالعه بود کتابهای متنوع او و حسن 
شهرت وی نشانه تالش و شب بیداری های فراوان او است. کتاب جواهر الكالم نوشته ابن رشد دانمشند 
ــگاه و حوزه مصر آوردند )این کتاب بالغ بر چهل مجلد قطور  ــاتید دانش ــالمی را وقتی به حضور اس اس
است( آنها حیرت زده پرسیدند مگر صاحب این تألیف چند سال دارد زیرا نوشتن این کتاب عظیم در 

فقه اسالمی صد سال وقت می خواهد. 
ــتن  ــت از مطالعه و نوش ــب مرگ فرزند خود نیز دس ــب جواهر الكالم حتی در ش ــوم صاح مرح
ــد.  ــییع فرزند خود حاضر ش ــم تش ــت و تا صبح به درس و بحث پرداخت و صبح در مراس برنداش
ــغلی و  ــد قطعًا پیروزی و موفقیت ش ــتكار باش ــت که اگر کار و تالش و پش ــانه آن اس همه اینها نش
ــت میزی اصرار  ــاغل راحت و پش ــینی و انتخاب مش ــود و نباید به یكجا نش  اعتبار هم حاصل می ش

ورزید. 
ــینی و کارهای مدیریتی داشته و به سمت مشاغل آسان روی بیاورند  ــت میز نش اگر همه قصد پش
ــت درس هایی که دوندگی می طلبد خالی خواهد شد و بازده خوبی  ــتكار و ممارس جامعه از توان پش

برای اقتصاد به ارمغان نمی آورد.
عالم عالیقدر تشیع مرحوم آیت اله بروجردی نقل می کنند که یك شب درباره یكی از مسائل علم 
ــتم و چنان سرگرم مطالعه بودم که رنج بی خوابی را ملتفت نبودم یك  اصول فكر می کردم و می نوش
مرتبه صدای اذان بگوشم رسید و متوجه شدم از سرشب تا صبح مشغول کار روی آن مسأله بوده ام و 
این خود ضرورت کار اصولی و پشتكار و تالش برای ارتزاق روزی از دیدگاه عالمی بزرگ و وارسته 
می رساند. در افسانه های پیشینیان آمده است که در نقاط گوناگون زمین گنج هایی است و در ورودی 

هر گنجی »اژدهایی« است و تا بر آن پیروز نشوی، دسترسی به گنج میسر نخواهد شد. 
ــانه پنداشته اند و گروهی نیز به ظاهر آن اکتفا کرده اند و واقعًا تصور  ــیاری از مردم این را افس بس
ــت در صورتی که  ــت و بر روی آن مار خوابیده اس کرده اند که در زیر زمین گنج ها و دفینه هایی اس
افسانه فوق حقیقتی را در برمی گیرد و آن ذخایر و گنجها ذخایر فكری و طبیعی هستند که در اختیار 
بشر گذارده شده و موهبت هایی است که خداوند بزرگ به ما داده است و آن مارها کنایه از مشكالت 

و تنگناهایی است که باید بشر در راه تحصیل آن متحمل شود.
ــون می گوید: هیچ یك از اختراعات من محصول تصادف نیست، وقتی من معتقد شدم فالن  ادیس

کار نتیجه بخش است خودم را به آن کار وادار می کنم و تجربه روی تجربه تا کامیاب شوم.
ــش و دوندگی است نه پشت یك میز  ــیدم بر اثر کار و کوش نیوتن می گوید: اگر من به جایی رس

فرمان دادن!
ــتادی چه رنج ها برده ام از دیدن  ــت اس میكالنژ هم می گوید: اگر مردم بدانند که برای احراز پس
هنرم شگفت زده نمی شدند و به قول بزرگمهر حكیم باید لب فرو بست و دم نزد و یقین کرد که کلید 

طالیی کامیابی در کار و کوشش دوچندان است. 
ــت، حرارت  ــان دریا بی قرار اس ــدی دارند و روان آنها به س ــیاری از مردان روح بلن ــتی بس راس
ــدی را به ارمغان آورده  ــغل و یا درآم ــه به کار و هدف ورای آنكه برای آنها چه نوع ش ــق و عالق عش
ــت از کار  ــخت زندگی نیز دس ــش و حرکت درمی آورد و حتی در لحظات س ــا را به جنب ــت آنه  اس

نمی کشد. 
ــام »مقدمه بر تاریخ« در  ــمند خود را به ن ــالمی ابن خلدون کتاب بزرگ و ارزش ــورخ بزرگ اس م
تبعیدگاه نوشت و خواجه نصیر الدین طوسی مدتها در قلعه الموت بازداشت بود و کتاب بزرگ خود 
شرح اشارات را در آن زندان نوشت همچنین رابر کرمو شاهكار ادبیات انگلستان را در زندان به وجود 
آورد و همه اینها درسهایی برای ما در جهت کار کردن حالل در هر شرایطی و داشتن پشتكار و عدم 

توجه به آسانی کار است که امروزه فراموش شده و جویندگان کار تنها راحتی را طلب می کنند. 

ــور  ــدت لرزاند، دولت این کش ــدیدی جنوب اندونزی را به ش پس از آنكه صبح دیروز زلزله ش
ــدار داد. به گزارش مانیتورینگ فارس به نقل از  ــور هش ــونامی در این کش ــبت به احتمال وقوع س نس
ــاعات آغازین صبح دیروز جنوب اندونزی را به شدت به لرزه  ــی، زلزله شدیدی در س ــبكه بی بی س  ش

درآورد. 
منابع خبری دولت اندونزی اعالم کرده اند: قدرت این زلزله بیش از 6 درجه در مقیاس ریشتر بوده است 
ــدار دادند. بی بی سی به جزییات بیشتری از این حادثه  ــبت به وقوع سونامی جدید در این منطقه هش و نس
ــان در سواحل این منطقه باعث  ــاره  نكرد و تنها تصریح کرد که امواج خروش و تلفات احتمالی آن اش

وحشت مردم شده است.

ــا مدارك جعلی 800 میلیون  ــش را به نام خود ثبت کرده و ب ــك ارثیه خانوادگی یكی از اقوام ــردی که مل م
ــرای ناحیه 2 تهران مراجعه  ــد. چندی قبل مردی به شعبه هفتم بازپرسی دادس ــتگیر ش تومان فروخته بود، دس
ــاکی در  ــناس خبر داد. ش ــرداری ناش ــت کالهب ــدری اش به دس ــك پ ــدن مل ــه ش ــرد و از فروخت ک
ــه در یكی از  ــر اعضای خانواده ک ــه قبل، من همراه دیگ ــرس گفت: چند هفت ــرا به بازپ ــریح ماج تش
ــوت کرد،  ــال پیش ف ــدرم که چند س ــیم ارثیه پ ــم، برای تقس ــی می کنی ــی زندگ ــورهای اروپای کش
ــه فروش  ــران را ب ــمال غرب ته ــع در ش ــك ملك واق ــم ی ــم گرفتی ــتیم و تصمی ــران بازگش ــه ته  ب

برسانیم. 
ــل وکالت نامه،  ــناس با جع ــی وضعیت ملك اطالع یافتیم فردی  ناش ــس از بررس ــه داد: پ وی ادام
ــكایت  ــت. با ش ــران 800 میلیون تومان فروخته اس ــای ته ــی از دفترخانه ه ــوط را در یك ــك مرب مل
ــران در اینباره آغاز  ــوران آگاهی ته ــكیل و تحقیقات مأم ــده قضایی تش ــرا، پرون ــن مرد در دادس ای
ــس احضار ــه اداره پلی ــایی و او را ب ــك را شناس ــدار مل ــات خری ــه تحقیق ــوران در ادام ــد. مأم  ش

ــد.  کردن
ــنایی  آش از  ــد  بع ــت:  گف ــی  بازجوی در  وی  ــس،  پلی اداره  در  ــك  مل ــدار  خری ــور  ــا حض ب
ــك  ــرده و مل ــه ک ــا او معامل ــرد، ب ــی می ک ــی معرف ــك واقع ــده مال ــود را نماین ــه خ ــردی ک ــا ف ب
ــالع  ــوده، بی اط ــان وی ب ــه وارث ــق ب ــك متعل ــرده و مل ــوت ک ــك ف ــه مال ــن ک ــدم و از ای  را خری

هستم.
ــت آوردند، به چهره  نگاری فروشنده ملك پرداختند  مأموران با اطالعاتی که از مرد خریدار به دس
ــد  ــاکی و دیگر اعضای خانواده اش قرار گرفت، معلوم ش ــنده قالبی در اختیار ش و وقتی تصویر فروش
تصویر متعلق به یكی از اقوام خانواده شاکی است. با به دست آمدن این اطالعات، فروشنده شیاد تحت 
ــتگیر شد. با انتقال مرد شیاد به اداره  ــته دس تعقیب قرار گرفت و در یكی از روزهای پایانی هفته گذش

آگاهی تهران، وی در بازجویی به فروش ملك ارثیه اعتراف کرد.
مرد کالهبردار به پلیس گفت: بعد از فوت مالك واقعی ملك، با اطالع از این که خانواده اش کمتر 

به ایران سفر می کنند، تصمیم گرفتم خانه پدری آنها را تصاحب کرده و با مدارك جعلی بفروشم. 
وی ادامه داد: بنابراین با پرداخت 5 میلیون تومان به یك مرد جاعل، وکالت دروغین برای خود تهیه کرده 

و سند ملك را به نام خود انتقال دادم و پس از چند ماه ملك را با مدارك جعلی 800 میلیون تومان فروختم. 
 

درپي زلزله شدید
دولت اندونزي از احتمال وقوع يک سونامي خبر داد

کالهبرداري 800 ميليوني از مرده

آيا شغل فقط پشت ميزنشينی است؟
آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی 
ــوب اصول اخالقی  ــود که در چارچ اطالق می ش
ــی و جامعه محل فعالیت  ــد عام عمل جمع و قواع
ــگران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منع قانونی  کنش
ــود. به  و یا قبح اخالقی و اجتماعی روبه رو می ش
ــد کج روی های  ــعی دارن همین دلیل، کج روان س
ــود را از دید ناظران قانون، اخالق عمومی و نظم  خ
اجتماعی پنهان کنند، زیرا در غیر این صورت با پیگرد 
قانونی، تكفیر اخالقی و طرد اجتماعی مواجهه می شوند. 
آسیب های اجتماعی پدیده هایی واقعی، متغیر، قانونمند 
ــرل پذیری  ــتند. کنت ــگیری هس و قابل کنترل و پیش
ــیب های اجتماعی شناخت علمی آنها را در هر  آس
جامعه ای برای پاسخ به پرسش های نظری، عملی 
و کاربردی از ایده ها و یافته های علمی تولید شده 
در برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت برای مقابله 
صحیح با آسیب های اجتماعی، درمان و یا پیشگیری 
ــترش و پیدایش آنها را ضروری و پر اهمیت  از گس
می سازد. آسیب اجتماعی از جمله واژه هایی است 
که بسیاری، آن را در مفهومی مترادف با کج روی به 
کار برده اند؛ و تعبیر آسیب شناسی اجتماعی هم بر 
همین اساس، به عنوانی رایج برای مطالعه علمی و 
اجتماعی این پدیده بدل شده است. اما به نظر برخی 
محققان انتخاب این واژه برای کج روی، ریشه در مشابه 
انگاری جامعه با جسم انسان دارد و ناهمسازی های 
موجود در جامعه را، در تعبیری مشابه با ناهمسازی در 
کارکردهای اعضای بدن، آسیب نام نهاده است. این ایده 
همچنین سبب شده است تا به تبع علوم زیستی که در 
میان آنها آسیب شناسی )پاتولوژی( وظیفه ریشه یابی 
ــی را برعهده دارد، در قلمرو جامعه  بیماری های تن
شناسی نیز نام آسیب شناسی اجتماعی بر حوزه مطالعه 
بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی نهاده شود. از 
ــوی دیگر، پیش فرض اساسی این مفهوم، اصالت  س
وضع موجود و اختالل و غیرطبیعی محسوب داشتن 
ــب با آن است، یعنی دیدگاهی محدود  امور نامتناس
ــب با یك نظریه خاص. این محدودیت در  و متناس
جمع با درونمایه ارزش گذارانه آن، سبب شده است 
تا محققان از دو تعبیر آسیب اجتماعی و آسیب شناسی 
اجتماعی روی بگردانند، تا آنجا که کوهن از آن دو با عنوان 
ــوخ« یاد می کند. آسیب های  ــبتاً »منس مفهومی نس
اجتماعی پدیده هایی متنوع، نسبی و متغیر هستند. 
پرخاشگری و جنایت، خودکشی، اعتیاد و قاچاق مواد 
مخدر، جرایم مالی، اقتصادی و سرقت نمونه هایی از 
آسیب های اجتماعی جامعه امروزی ایران هستند که 
ــب زمان و مكان )یعنی، حال  کم و کیف آنها برحس
نسبت به گذشته و در شهرها نسبت به روستاها( تغییر 
می کنند. بنابراین، آنچه امروز در یك جامعه خاص 
ــیب یا کج روی تلقی می شود ممكن است فردا  آس
در همین جامعه و یا همین امروز ولی در جامعه ای 

دیگر آسیب یا کج روی شناخته نشود. 
آسیب شناسی اجتماعی 

آسیب شناسی اجتماعی مطالعه آسیب های وارد 
شده به جامعه و گروه های انسانی است. آسیب شناسی 
ــی اجتماعی و علم  ــاخه ای در روانشناس اجتماعی ش
مطالعه و بررسی ریشه های بی نظمی اجتماعی، درد 
و نابسامانی های آن و شیوه های پیشگیری و درمان 
ــی عبارت است از مطالعه و  آن است. آسیب شناس

شناخت ریشه بی نظمی ها در ارگانیسم. 
ــكی به فرآیند و علت یابی بیماری ها،  در پزش
آسیب شناسی گویند. در مشابهت کالبد انسانی با کالبد 
جامعه )نظریه اندام وارگی( می توان آسیب شناسی 
ــه یابی بی نظمی های  اجتماعی را  »مطالعه و ریش
ــی  ــیب شناس اجتماعی« تعریف کرد. در واقع، آس
ــیب های  ــه ناهنجاری ها و آس ــی، مطالع اجتماع

اجتماعی نظیر بیكاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طالق، 
ولگردی، گدایی و... همراه با علل و شیوه های پیشگیری 
ــرایط بیمارگونه و  و درمان آنها به انضمام مطالعه ش
ــت. به عبارت دیگر آسیب  ــامان اجتماعی اس نابس
ــتگاه اختالل ها،  ــه خاس ــی اجتماعی مطالع شناس
ــامانی های اجتماعی است. اگر  بی نظمی ها و نابس
ــود، کج روی  ــه ای هنجارها مراعات نش در جامع
پدید می آید و رفتار آسیب می بیند. مطالعه علمی 
ــامانی ها و نارسایی ها را در جامعه  اینگونه نابه س
ــیب شناسی اجتماعی می گویند. آسیب  انسانی آس
شناسی اجتماعی در مفهوم متعارف آن عبارت است 
ــناخت ریشه بی نظمی ها در کالبد و  از مطالعه و ش
ــیب های  ــم اجتماعی. به عبارت دیگر آس ارگانیس
ــامانی  ــازمانی ها و نابه س ــی مطالعه بی س اجتماع
هایی است که در بستر اجتماع به دالیل مختلف به 
وجود می آید. این اصطالح ارتباط تنگاتنگی با واژه 
انحرافات اجتماعی دارد به طوری که حتی در بعضی 
موارد این دو واژه به جای یكدیگر به کار می روند. 
در واقع آسیب های اجتماعی محدوده وسیع تری را 
در بر می گیرد و شامل انحرافات اجتماعی نیز می شود. 
آسیب شناسی اجتماعی عبارت است از شناخت 
علمی اختالالت، بی نظمی ها و مشكالت اجتماعی 
ــامانی ها، جرایم و  و موضوع این علم دردها، نابه س
جنایات، فقر، اعتیاد، خودکشی ها، خصومت طبقات 
ــت که براساس مدرك و  و گروههای اجتماعی اس
معیار معین آن را انحراف و یا کج روی خوانده اند. 
آسیب شناسی اجتماعی مفهوم جدیدی است که از 
علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که 
ــیبهای اجتماعی )کج  بین بیماری های عضوی و آس
روی ها( قائل می شوند. واژه آسیب شناسی از دیدگاه 
پزشكی به فرآیند ریشه یابی بیماری ها گفته می شود، 
اما به سبب این که گاهی تشخیص بیماری از سالمتی 
دشوار است، بنابراین جامعه شناسانی که این واژه را 
وام گرفته و از آن آسیب شناسی اجتماعی ساخته اند، 
به سختی قادرند بگویند که در جامعه مرزهای تثبیت 
ــده هنجارهای فرهنگی چگونه است. با این همه  ش
این نكته مسلم است که اگر هنجار پذیرفته شده از 
سوی افراد جامعه نادیده گرفته شود، آنگاه کژرفتاری 
ــكل و  ــان ش به وجود می آید و کردار و رفتار انس
شمایل بیماری به خود می گیرد. آسیب شناسی در 
ــابهت خاصی با آسیب شناسی در  علوم اجتماعی مش

علم پزشكی دارد. همچنان که مطالعه بیماری جسمی 
برای حفظ سالمت جسمی ضروری است، سالمت 
اجتماعی نیز ممكن نیست بدون معرفتی گسترده تر و 
مشخص تر نسبت به بیماری اجتماعی و با اطمینان 
ــی عمومی در پزشكی  ــیب شناس پایدار بماند. آس
ــیاری از بیماری ها ویژگی های  ــوزد که بس می آم
مشترك زیادی دارند و فرآیندهای مرضی گوناگون 
و همچنین بیماری های خاصی برای بحث و بررسی 
وجود دارد. در آسیب شناسی اجتماعی، رابطه متقابل بین 

طبقات نابه هنجار، از مهم ترین واقعیت هاست. 
پاپرز، جنایتكاران را تولیدمثل کننده می داند. به 
نظر او فرزندان جنایتكاران، ناسالم از آب در می آیند 
ــكار هم همین  ــته و بزه ــات معیوب، وابس و طبق
ــترك را دارند. افراط در این امر تا  ویژگی های مش
ــت که ادعا شده اشكال متنوع آسیب های  حدی اس
ــترکی در وضعیت عصبی  اجتماعی زمینه های مش
مرضی افراد دارند. علم پزشكی، بیماری ها را دسته 
بندی کرده و فقط به مطالعه نشانه های بیماری بسنده 
نمی کند، بلكه درصدد یافتن علل اختالالتی است که 

با آن سر و کار دارد. 
اندیشمندان اجتماعی هم با شفافیت فزاینده ای 
ــند که مطالعه صرف نشانه های  به این باور می رس
ــتی های بزرگ نوع  بیماری اجتماعی، یكی از کاس
دوستان و اصالح طلبان بوده است که در زمان های 
گذشته با وجود انگیزه های قوی و تالش های بسیار، 
ــاهدات دقیق و شناخت کامل که  به دلیل فقدان مش
تنها بنیان های کنش عقالنی است، با ناکامی مواجه 
شده اند. این نظریه اجتماعی برای بسیاری از متفكران 
ــفاف و متقاعد کننده شده که فرد را می توان تنها  ش
ــناخت. ضعف ذهنی یا  از طریق روابط متقابل او ش
ــد و خویشتن داری، همگی  ارادی افراد، فقدان رش
ــتند، اما بیماری اجتماعی ای که  اجزای مسأله هس
ــد که بتواند مسأله اجتماعی  ــایع شده باش چنان ش
ــاد کند، به ندرت بدون این یا آن نوع محیط بد،  ایج
یافت می شود و به همین دلیل اندیشمند اجتماعی 
ــی را مطالعه  ــاری اجتماع ــت علل بیم  مجبور اس

کند. 
ــی اجتماعی اگر شناخت دقیقی  ــیب شناس آس
ــای حل  ــول و راه ه ــت ها، اص ــه واقعی ــبت ب نس
مشكالت اجتماعی که به کشف ابزار برطرف کردن 
علل اجتماعی بیماری منتهی می شوند، ارائه نكند، 

کار بی فایده ای خواهد بود. راه هایی که بتوان افراد 
ــوری تقویت کرد  ــف را به لحاظ اجتماعی ط ضعی
ــت کم به عنوان هدفی مطلوب  که در نهایت و دس
پیكری اجتماعی و سرشار از سالمت در اذهان آنها 
ــته باشد که در آن حتی یك موجود زنده  وجود داش
ــود که در جریان عمومی سالمت و قدرت  پیدا نش
جامعه شریك نباشد، مطالعه آسیب های وارد شده 

به جامعه و گروه های انسانی است. 
ــواع  ــوان از ان ــاد و... را می ت ــی، اعتی خودکش
آسیب های اجتماعی تلقی کرد. آسیب اجتماعی به 
وقایع، پدیده ها و فرآیندهایی اطالق می شود که هر 
جامعه مفروض در زمان معین با رجوع به مجموعه 
ارزش های مورد باور خود غیرمنطقی تلقی می کند 
و آنها را مخل نظم جامعه در زمان معین و لحظه های 

مشخص می پندارد و با بار منفی همراه است. 
رویکردهای آسیب شناسی اجتماعی 

رویكرد آسیب شناسی، تفكرات جامعه شناسان 
ــائل اجتماعی سازمان  امریكایی متقدم را درباره مس
ــال های طوالنی، رویكرد  داده و دست کم برای س
ــه در تمثیل  ــت. این رویكرد ریش با نفوذی بوده اس
ــه بیماریها یا  ــی آن ب ــه اصل ــك دارد و توج ارگانی
آسیب های جامعه است. از نظر این رویكرد، مسائل 

اجتماعی تخلف از انتظارات هستند. 
علت آنها ناکامی در جامعه پذیری تلقی شده که 
ابتدا به میراث ژنتیكی و سپس به محیط اجتماعی نسبت 
داده شده است. حاصل چنین ناکامی هایی، فرسایش 
اخالقی و راه حل آن آموزش اخالقی است. آسیب 
شناسان اجتماعی را می توان براساس مرحله زمانی، 

گرایش و سیاست آنها دسته بندی کرد. 
ــوگیری و  ــر در س ــان متقدم ت ــیب شناس آس
ــت، متمایل به محافظه کاری بودند. متأخران  سیاس
ــتند در جهت گیری ها و سیاست های  تمایل داش

خود لیبرال یا رادیكال باشند. 
ــیب شناسان هم به سنتزی از همه  متأخرین آس
ــكل می توان  ــن رویكردها روی آورده اند و مش ای
ــت را در پیش خواهد  گفت این رویكرد کدام جه
ــه حد خواهد  ــوذ آن در آینده تا چ ــت و یا نف  گرف

بود. 
اهداف و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی 

ــناخت آسیب های اجتماعی و  1( مطالعه و ش
علل و انگیزه های پیدایی آنها، زیرا تشخیص درست 
دردها، نخستین شرط چاره جویی و بیش از نیمی از 
درمان است. درد تشخیص ناداده را درمان نتوان کرد. 
ــاختن بدون شناختن، تیری در  بی شك هرگونه س

تاریكی رها کردن است.
2( پیشگیری از وقوع انحرافات اجتماعی و جرم 
ــازی محیط زندگی جمعی  در جامعه به منظور بهس
ــاده  ــگیری همواره س و خانوادگی. از آنجا که پیش
ــت، دارای  تر، علمی تر و کم هزینه تر از درمان اس

اهمیت بسیار است. 
ــا به کارگیری  ــان کج روان اجتماعی ب 3( درم
ــتفاده از شیوه های مناسب  روش های علمی و اس

برای قطع ریشه ها و انگیزه های این کج روی ها.
ــگیری و جلوگیری  ــداوم درمان برای پیش 4( ت
ــی  ــت مجدد انحرافات اجتماعی و بررس از بازگش

شیوه های بازپذیری اجتماعی کج روان.
ــی مطالعه  ــی اجتماع ــیب شناس ــع، آس در واق
ــتگاه اختالل ها، بی نظمی ها و نابه سامانی های  خاس
ــه ای هنجارها مراعات  ــت. اگر در جامع اجتماعی اس
نشوند، کج روی پدید می آید و رفتار آسیب می بیند. 
مطالعه علمی این گونه نابه سامانی ها و ناسازگاری ها 
ــی اجتماعی  ــیب شناس ــانی، آس ــه انس  را در جامع

می گویند.

 نسترن شکوه
ــه در حال  ــت ک کودکان خیابانی مقوله ای اس
حاضر اکثر کشورها به خصوص کشورهای آسیایی 
ــتند که  ــت و اینان کودکانی هس ــر کرده اس را درگی
ــالق، مهاجرت،  ــل مختلفی چون فقر، ط به دالی
ــیوه های تربیتی خانواده، اختالالت جسمی و  ش
ــده اند. اصطالح  ــی و... در خیابان ها رها ش روان
کودك خیابانی برای نخستین بار در سال 1815 به 
وسیله »مای هو« در انگلیس به کار برده شد و بعد 
ــال 1979 در امریكا مصطلح شد و بعدها در  از س

کشورهای دیگر هم رواج یافت. 
ــاس ماده یك پیمان نامه  کودك خیابانی براس
ــود که زیر  حقوق کودك به افرادی اطالق می ش
ــال بوده، در خیابان زندگی و کار می کنند،  18 س
ــی به خانواده  خانواده ای ندارند یا امكان دسترس
ــت  برای آنها وجود ندارد یا خانواده منتظر بازگش
آنان نیست و همچنین کسانی که امكان دسترسی 
به خانواده برایشان وجود دارد و بازگشت آنها نیز 
ــوده و خانواده نیز منتظر  به خانواده امكان پذیر ب

بازگشت آنهاست. 
به گزارش سازمان جهانی حمایت از کودکان 
ــودکان و  ــه 75 درصد ک ــان، نزدیك ب و نوجوان

نوجوانان موجود در خیابان ها، ارتباط و پیوندهای 
ــی خود را حفظ کرده اند. مطابق تعریف  خانوادگ
ــتند که در  ــی کودکانی هس ــودکان خیابان فوق ک
ــا خانواده یا بدون ارتباط با خانواده خود  ارتباط ب
ــتند.  ــغول هس در خیابان ها به زندگی یا کار مش
ــواده بوده و چه  ــه هنوز در ارتباط با خان اینان چ
ــند؛ از طبیعی ترین حقوق  ــع ارتباط کرده باش قط
خود چون امنیت، مسكن، تغذیه، بهداشت، درمان، 
ــورد آزار  ــح و... بی بهره اند و م ــل، تفری تحصی
جسمی، روانی و همچنین سوءاستفاده و استثمار 
ــه دختران عمدتاً در  ــرار می گیرند. به طوری ک ق
ــان از خانه مورد  ــاعت اول خروج ش همان 24 س
ــتفاده قرار گرفته و معموالً در معرض انواع  سوءاس
ــت و... قرار خواهند  ــا از جمله ایدز، هپاتی بیماری ه
ــد  گرفت. در میان بچه های خیابانی به نظر می رس
تعداد پسران بسیار بیشتر از دختران است. این به 
ــت که دختران از بی توجهی در امان  آن معنا نیس

هستند؛ اما وضعیت شان تا حدی متفاوت است.
ــیم بندی کلی به  کودکان خیابانی در یك تقس

دو دسته تقسیم می شوند:
ــانی  ــتر کس 1- کودکان کار؛ این گروه را بیش
تشكیل می دهند که عوامل خانوادگی و اجتماعی 

ــائل  ــش از عوامل که به مس ــه خصوص آن بخ ب
ــود، نظیر فقر خانواده و...  ــتی مربوط می ش معیش
ــت آنها به خیابان بیایند و به نوبه  ــده اس باعث ش
ــی از احتیاجات خانواده که  ــود در تأمین بخش خ
ــت، والدین  ــی و اولیه اس عمدتاً احتیاجات اساس

خود را یاری کنند.
2- کودکان خیابان؛ این گروه را بیشتر کسانی 
ــدد فردی،  ــه دالیل متع ــد که ب ــكیل می دهن تش
ــتی و  ــی و اجتماعی که کمتر جنبه معیش خانوادگ
ــتر جنبه عاطفی دارند مثل خشونت، تبعیض  بیش
ــتفاده قرار گرفتن توسط خانواده،  و مورد سوءاس
خانه را ترك گفته و در خیابان سكنی گزیده اند.

این گروه از کودکان برای محافظت از خویش 
ــكیل می دهند که جای  ــای کوچكی تش گروه ه
ــد و در بین آنها  ــواده را برای آنها پر می کنن خان
ــاد می کند، رهبر  ــتگی و محبت ایج نوعی همبس
ــه فرد قدرتمند و باهوش گروه است  گروه همیش
ــه تبعیت از  ــروه، خود را ملزم ب ــه همه افراد گ ک
ــا همچنین مجبورند برای گذران  او می دانند. آنه
ــیله  ــند که به وس زندگی خود به راه هایی بیندیش
آنها کسب درآمد کنند. به همین دلیل خیلی زود جذب 
گروه هایی می شوند که از آنها و از کارشان سوءاستفاده 

ــد؛ گروه هایی که  ــتثمار می کنن کرده و آنها را اس
ــدر و کاال،  ــون قاچاق مواد مخ ــه هایی چ در زمین
قاچاق اعضای بدن انسان، تكدی گری و... فعالیت 
می کنند یا جذب شغل های کاذبی چون واکسی، 
گل فروشی، سیگارفروشی، آدامس فروشی، فروختن 
ــیدن وزن رهگذران و... در  فال و ادعیه مذهبی، کش
ــافربری  ــر چهارراهها یا داخل پایانه های مس س
ــوند. آنها به شدت توسط مردم تحقیر شده  می ش
و مورد انواع کودك آزاری قرار می گیرند و همین 
ــبی را فراهم می آورد تا حتی  ــتر مناس عوامل بس
کودکانی که جذب گروه های مجرم نشده اند نیز 
کم کم به انواع جرم و بزه چون دزدی، کیف قاپی، 
ــتفاده از  جیب زنی، فروش مواد مخدر، اعتیاد و اس

سالح های سرد روی بیاورند. 
هر چند در ایران آمار دقیقی از این کودکان در 
دست نیست اما مستندات نشان می دهند 80 درصد 
کودکان خیابانی کودکان کار هستند.90 درصد این 
کودکان والدین دارند، 80 درصدشان مهاجرند که 42 
درصد آنها از روستاها و شهرهای دیگر کشور و 38 
درصد از کشورهای دیگر آمده اند و از نظر جنسیت 
 نیز 78 درصد آنها پسر و در سنین 5 تا 18 سالگی قرار 

دارند.

کودک خياباني؛ معضلي که نيازمند توجه ويژه است

1( به همسایه تازه واردتان خوش آمد بگویید. با این کار، او را 
به نوعی خلع سالح کرده اید و حالتی را به وجود آورده اید که او 

می تواند رفتار نادرستش را راحت تر و بدون سوءظن بپذیرد.
ــنا  ــاختمان آش ــازه   وارد با آدم ها و قوانین س ــه عنوان ت 2( ب
ــما وارد ساختمان جدیدی شده اید، به سراغ بزرگ  شوید. اگر ش
ــاختمان یا همان مدیر ساختمان بروید و ضمن معرفی خودتان  س

قوانین ساختمان را از او جویا شوید.
3( نسبت به سروصدایی که ایجاد می کنید، خودتان بیشتر از 
ــت است که چهار دیواری اختیاری  دیگران حساس باشید. درس
ــت که نباید از حوزه این چهار  ــت اما دقیقًا به همین دلیل اس اس
ــود.  ــب اذیت دیگران ش ــرون برود که موج ــواری چیزی بی دی

چیزهایی مثل زباله، سروصدا و...
ــب شروع کنید و به پایان  4( مهمانی ها ی تان را در زمان مناس
برسانید. سروصدا در ساعت 6 صبح همانقدر آزاردهنده است که 
ساعت 2 نصف شب. اگر مهمانی دارید که زمان آن و سروصداهای 
آن قابل کنترل نیست، به همسایه ها اطالع بدهید و با یادداشتی از 
قبل به مشكالت بعدی خاتمه بدهید: »همسایه عزیز! امشب تولد 
تنها پسرم است. پیشاپیش از سروصدایی که احتمال دارد شما را 

اذیت کند، معذرت می خواهم!«
ــاعت و زمان مقرر  5( هر چیزی را که قرض می گیرید در س
ــازه ندهید آن قدر دیر  ــایه تان برگردانید. به هیچ وجه اج به همس
ــد. این موضوع نه  ــما بیای ــدام کنید که خود فرد به در خانه ش اق

ــه حتی می تواند  ــت ک ــایل قرضی اس تنها درباره برگرداندن وس
ــی به  ــد. قبل از اینكه کس ــك معذرت خواهی هم باش ــاره ی درب
ــت کند. خودتان از دیگران  ــما تذکر بدهد و شما را بازخواس ش

معذرت خواهی کنید.
ــان  ــایه ها و خصوصًا به حریم شخصی ش ــه همس ــه هم 6( ب
ــی  ــب آنها چه کس ــرام بگذارید. در مورد اینكه مهمان دیش احت
ــا ندارند کنجكاوی نكنید.  ــت؟ یا آیا آنها فامیلی دارند ی بوده اس
ــید که بافت فرهنگی و اجتماعی همسایه شما ممكن  متوجه باش
ــد. بد نیست هر چند وقت یك  ــت کاماًل با شما متفاوت باش اس
ــایه های تان چای  ــب بدهید و با همس ــاده ای ترتی  بار مهمانی س

بخورید.

۶ توصيه به آنهايی که می خواهند همسايه خوبی باشند
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احمدي نژاد در دیدار با ایثارگران چهارمحال و بختیاري:

ايران امــروز مــوضـوع اول  براي
مستكبــران و عدالتخواهــان دنیاست

در هفتاد و یکمین سفر دولت صورت پذیرفت؛
بازديد وزير جهاد کشاورزي از 4 پروژه آبخيزداري در چهارمحال و بختياري

ــاد و یكمین  ــاورزی در هفت ــر جهاد کش وزی
ــفر دولت به چهارمحال و بختیاری از چهار پروژه  س
ــاورزی در این استان بازدید کرد. به  آبخیزداری و کش
ــل از روابط عمومی  ــهرکرد به نق گزارش فارس از ش
جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، صادق خلیلیان 
ــت اقدام  ــد از پروژه های در دس ــان بازدی در جری
ــاورزی از اجرای همزمان چهار  سازمان جهاد کش
ــتان خبر داد و  ــاورزی در این اس پروژه بزرگ کش
گفت: پروژه تأمین آب و اجرای سیستم تحت فشار 
کشاورزان سوادجان در سطح 2 هزار و 300 هكتار 
با اعتباری افزون بر 240 میلیارد ریال و با پیشرفت 
ــت اجراست.  فیزیكی در حدود 30 درصد در دس
وی افزود: با بهره برداری از این طرح زمینه اشتغال 
یك هزار نفر به طور مستقیم فراهم و برای یك هزار 
و 800 خانوار نیز بهبود معیشت ایجاد می شود. وی 
ــد خاکی بیدکان را یكی دیگر از  پروژه احداث س
پروژه های در دست اقدام سازمان جهاد کشاورزی 

ــد بیدکان با حجم کل مخزن  اعالم کرد و گفت: س
ــازی و  ــون متر مكعب با هدف ذخیره س 9/3 میلی
بهره برداری از منابع آب رودخانه دره سیر هارونی 
و ذخیره سیالب های فصلی رودخانه و انتقال آن به 
حوزه هارونی- وانان برای زیرکشت بردن 2 هزار و 
500 هكتار از اراضی پایین دست این سد از طریق 
ــار اجرا می شود.  ــتم آبیاری تحت فش اجرای سیس
ــار بارانی  خلیلیان ادامه داد: پروژه آبیاری تحت فش

مزرعه حسین آباد شهرکرد با مساحت 312 هكتار و 
با اعتباری افزون بر 8 میلیارد و 200 میلیون ریال نیز 
از دیگر پروژه های در دست اقدام این سازمان است. 
وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: 70 درصد اعتبار 
ــای بالعوض دولتی و  این پروژه از محل کمك ه
ــارکت مردم در  ــهم خودیاری و مش 30 درصد س
حال اجرا ست. وی پیشرفت فیزیكی این پروژه را 
ــد اعالم کرد و گفت: با اجرای این پروژه  85 درص
ــود.  ــت حاصل می ش برای 96 خانوار بهبود معیش
ــروژه گلخانه هیدروپونیك  ــان اضافه کرد: پ خلیلی
ــهر سودجان به مساحت 3  تولید گل رز واقع در ش
هزار مترمربع و با تولید ساالنه 450 هزار گل شاخه 
ــتور کار این سازمان قرار گرفته است.  بریده در دس
وی ادامه داد: کل سرمایه گذاری صورت گرفته در 
این طرح 4 میلیارد و 600 میلیون ریال است که از 
محل تسهیالت بانكی و سهم متقاضی هزینه شده و 
برای شش نفر به طور مستقیم ایجاد شغل می شود.

ــالمي  ــت: امروز ایران اس ــور گف رئیس جمه
موضوع اول و اصلي دنیا هم براي مستكبران و هم 
براي عدالتخواهان و آزادیخواهان  است. به گزارش 
فارس از شهرکرد، محمود احمدي نژاد در دیدار با 
جمعي از ایثارگران و خانواده هاي شهدا، جانبازان 
و آزادگان چهارمحال و بختیاري اظهار داشت: اگر 
ایثارگر نباشد، در عالم اتفاق مثبتي رخ نمي دهد و 
ــان مدیون یك ایثارگري  هر رخداد مثبتي در جه
است. وي تصریح کرد: پیامبر عزیز ما همواره آماده 
ــزا و تحمل  ــنیدن حرف هاي ناس تیر خوردن و ش
سختي ها بودند و ائمه معصومین)ع( نیز اگر آماده 
ــالم و  آن فداکاري هاي عظیم نبودند، از مكتب اس
پیامبر چیزي باقي نمي ماند. احمدي نژاد افزود: یك 
فرزند شجاع و مؤمن نیز محصول ایثار پدر و مادر 
ــختي ها را  ــت، اگر پدر و مادر تحمل رنج و س اس
ــق را در  نكند و ایثار نكرده و زمزمه محبت و عش
گوش فرزند خویش نوازش نكند، فرزند مؤمن و 
صالح باقي نمي ماند. وي تصریح کرد: شهادت اوج 
ــت و جانبازان شهداي باقي هستند.  ایستادگي اس
ــه داد: بدون تردید امروز ملت  رئیس جمهور ادام
ــت و تهاجمات  ایران عزیزترین ملت هاي عالم اس
ــت. به  فراوان علیه این ملت نتیجه همین عزت اس
گفته وي اگر ایران و ملت ایران ضعیف و بي تأثیر 
ــتند اما مي بینیم امروز  بود، در دنیا با ما کاري نداش
ــالمي موضوع اول و اصلي دنیا هم براي  ایران اس
مستكبران و هم براي عدالتخواهان و آزادیخواهان 
ــكننده بت هاي  ــت. وي از ایران به عنوان ش دنیاس
ــراي ملت ها نام  ــعادت ب جهان و باز کننده راه س
ــرد و گفت: امروز نام ایران موجب دلگرمي براي  ب
همه ملت هاست. احمدي نژاد افزود: در کشورهاي 

ــران مواجه  ــا رئیس جمهور ای ــي ب ــون وقت گوناگ
مي شوند، مي گویند ما تمام حوادث و وقایع ایران را 
لحظه به لحظه دنبال مي کنیم، چراکه تنها نقطه امید 
ما ایران است. به گفته احمدي نژاد ایران امروز خار 
چشم مستكبران است و اجازه نمي دهد مستكبران 
ــا منافع ملت ها را ببلعند و این بلعیدن را به کام  دنی

آنها تلخ مي کند.
وي افزود: در مجامع بین المللي فشار مي آورند 
و راي کشورها را با زور، التماس و گدایي مي خرند 
ــه ها به هم  ــور ایران همه نقش ــا ناگهان با حض ام
ــدي نژاد  ــود. احم ــزد و بازي عوض مي ش مي ری
ــزرگ ایران را مانعي  ــان کرد: آنها ملت ب خاطرنش
بزرگ برابر اهداف استكباري و شوم خود مي دانند. 
وي افزود: همین شرور پلیدي که اخیراً دستگیر شد 
و اعترافاتش به زودي پخش  مي شود، مي گوید که 
با مقامات آمریكایي دیدار کرده و آنها مي گفتند که 
هدف ما فقط و فقط ضربه زدن به ایران است و هر 
چه بخواهي مي دهیم فقط یك ضربه به ایران بزنید. 

احمدي نژاد تصریح کرد: ایران یك سد مستحكم در 
برابر مستكبران عالم است و نظام مقدس جمهوري 
ــالمي یك رودخانه عظیم و حیات بخش است  اس
ــت آشغال هایي هم در  که این رودخانه ممكن اس
ــیر خود جریان دارد.  ــیر داشته باشد اما در مس مس
ــوراي  ــومان در ش وي به قطعنامه صادره علیه کش
ــازمان ملل اشاره کرد و افزود: صدور این  امنیت س
ــت بلكه نشانه  قطعنامه ها از روي قدرت آنها نیس
ــت. احمدي نژاد  قدرت و عزتمندي ملت ایران اس
افزود: در برابر قدرت و منطق ملت ایران از منطق 
ــتفاده مي کنند اما امروز به لطف  زورگویي خود اس
ــته و دیگر جایي  ایثارگران این منطق درهم شكس
ــران ندارد. وي ادامه داد: رئیس دولت آمریكا  در ای
ایران را منزوي مي داند اما ظاهراً پشت کوه است و 
ــرش را در برف فرو کرده و نمي داند که منزوي  س

حقیقي خود آنها هستند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: داستان آنها شبیه 
داستان مورچه اي در چاه آب است که فكر مي کند 
دنیا را آب برده است. وي خطاب به رئیس دولت 
آمریكا گفت: ببینید کجاي دنیا شما را قبول دارند، 
حتي مردم کشور خودتان هم شما را قبول ندارند، 
ــكا از حوادثي که در  ــازه دهید مردم آمری فقط اج
دنیا مي گذرد آگاه شوند و بفهمند که در افغانستان 
ــوید.  ــه جنایت هایي را مرتكب مي ش ــراق چ و ع
رئیس جمهور تأکید کرد: ایران امروز موضوع اول 
دنیا و حتي تاریخ است که همه اینها به لطف ایثار 
ــت آمده و آینده هم بسیار روشن  ایثارگران به دس
ــت. وي ادامه داد: آنها هر کشوري که بخواهد  اس
رشد کند، جلویش را سد مي کنند اما به فضل الهي 

این بساط در آینده اي نزدیك برچیده خواهد شد.

ــور از تصویب بیش  ــاون اول رئیس جمه مع
ــتاب بخشیدن به پیشرفت  از 170 مصوبه برای ش
ــتان چهارمحال و بختیاری خبر داد. به گزارش  اس
ــه  ــا، محمدرضا رحیمی پس از پـایـان جلس ایرن
ــان خبرنگاران آمد و به  ــتانی هیأت دولت به می اس
ــت پرداخت. وی  ــن نشس ــریح مصوبات ای تش
ــارد تومان در  ــت: در بخش فرهنگی 175 میلی گف
ــه ای و عمرانی افزون بر  ــال به صورت هزین 5 س
ــاالنه دستگاه های  بودجه های فرهنگی مصوب س
اجرایی استان، برای امور فرهنگی در اختیار شورای 
ــتان قرار خواهد گرفت.  برنامه ریزی و توسعه اس
ــاون اول رئیس جمهور افـزود: این مبلغ بـرای  مع
ارتقاء فرهنگ عمومی، توسعه کمی و کیفی فعالیت 
های فرهنگی با تأکید بر معارف، توسعه و تقویت 
فعـالیت های فرهنگی بانوان، تحكیم خانواده، ترویج 
ــامانـدهی  فرهنگ پـایداری، مقاومت و ایثـار، س
ــعه  ــل و تجهیز و توس ــی، تكمی ــث فرهنگ مواری
زیـرساخت های فرهنگی ورزشی، توسعه و تقویت 
برنامه های فرهنگی و تجهیز مدارس قرآنی هزینه 
ــود. رحیمی از اختصاص 55 میلیارد ریـال  می ش
ــری و احداث موزه  برای برنامه های فرهنگی، هن
های معاصر، 100میلیارد ریال برای توسعه سیمای 
ــیمای استان و راه اندازی دفاتر خبری در  صدا و س

ــتان تا سال 1390، تأمین 70 میلیارد ریال بـرای  اس
ــتان و ساخت اماکن  ــاماندهی گلزار شهدای اس س
فرهنگی در جنب گلزار شهدا خبر داد. معاون اول 
ــتغال هم افـزود: دولت  رئیس جمهور در زمینه اش
ــزار فـرصت  ــت یك میلیون و 100 ه مصمم اس
شغلی در کشور فـراهم و نـرخ بیكاری را تـا پـایان 
ــتان تك رقمی کند. رحیمی  کار دولت دهم در اس
از اختصاص 5 میلیارد ریال تسهیالت بانكی برای 
تكمیل طرح های مصوب اشتغال زا و کمك به چند 
طرح بزرگ صنعتی در استان خبر داد و گفت: دولت 
مصمم است بـرای تكمیل کارخانه سیمان لردگان 
ــش های ارزی و ریالی کمك مالی کند. وی  در بخ
گفت: تأمین اعتبار برای احداث هزار واحد مسكونی 
ــار کم درآمد و تأمین 40  ــهری جدید برای اقش ش
میلیارد ریال اعتبار برای خرید 400 دستگاه جهیزیه 
ــاون اول رئیس جمهور  از دیگر مصوبات بود. مع
گفت: در بخش زیربنـایی و مسكن هـم تصویب 
شد مطالعات ارتقای فـرودگاه شهرکرد پس از اخذ 
مجوزهـای الزم و تسریع و تكمیل احداث راه آهن 
ــتان در  اصفهان - چهارمحال و بختیاری و خوزس
ــود. رحیمی گفت:  ــا 90 انجام ش ــال های 89 ت س
ــازی و  ــارد ریال برای بهس ــاص 150 میلی اختص
ــتـان، 250 میلیارد  ــتایی اس تكمیل راه هـای روس

ــعه ناوگان حمل و نقل شهری و  ریال بـرای تـوس
اصالح معابر شهری، توسعه فضای سبز و کمك به 
زیرساخت های شهر و کمك به دهیاری ها، اختصاص 
100 میلیارد ریال برای خرید ماشین آالت راهداری 
از سال 90 تا 92 از دیگر مصوبات بود. وی گفت: 
گـازرسانی بـه روستاهای بیش از 80 خانوار و مراکز 
ــداری های صنعتی، اختصاص  دامپروری و مـرغ
ــعه بـرق شهری و  150 میلیارد ریـال بـرای تـوس
روستایی، اختصـاص 340 میلیارد ریال برای تكمیل 
ــتایی، اختصاص730  ــانی روس مجتمع های آبرس
ــرای صیانت از  ــهیالت بانكی ب ــارد ریال تس میلی
ــزداری و  ــرح هـای آبخی ــا، اجرای ط ــگل هـ جن
ــتان،  ــزرگ صنعتی در اس ــاز مطالعه 5 طرح ب آغ
اختصاص 17 میلیارد ریـال بـرای آمـوزش مسائل 
زیست محیطی و احداث مراکز حفاظت از محیط 
ــتان از مصوبات بخش کشاورزی،  ــت در اس زیس
ــاون اول رئیس جمهور  ــرژی و صنعت بود. مع ان
گفت: تجهیز و راه انـدازی بخش قلب بیمارستان 
ــرای مبارزه با  ــاص 5 میلیارد ریال ب هاجر، اختص
سوء تغذیه و تأمین اعتبار الزم برای تجهیز بیمارستان 
ــتان و احداث 5 جایگاه امداد جاده ای در  های اس
ــتان از مصوبات بخش بهداشت و درمان استان  اس

چهارمحال و بختیاری بود.

ــهر در سفر سوم  کارخانه بزرگ فوالد فرخش
ــال و بختیاري با  ــتان چهارمح هیأت دولت به اس
ــور و وزیر صنایع  ــور معاون اول رئیس جمه حض
ــید. به گزارش فارس  ــاون به بهره برداري رس و مع
ــهرکرد، محمدرضا رحیمي در مراسم افتتاح  از ش
کارخانه بزرگ فوالد فرخشهر اظهار داشت: فوالد 
فرخشهر در زمیني به مساحت 50 هكتار با ظرفیت 
150 هزار تن تولید ورق قلع اندود در سال، توسط 
ــرمایه گذاري 700 میلیارد  بخش خصوصي و با س
ــاورزي احداث شده  ــارکت بانك کش ریال با مش
است. وي افزود: عمده محصوالت فوالد فرخشهر 
ــته بندي، صنایع  در زمینه صنایع غذایي، صنایع دس
رنگ سازي، صنایع شیمیایي، قوطي اسپري و صنایع 
ــت. معاون اول رئیس جمهور با بیان  الكترونیك اس
ــتغال 350 نفر  اینكه با افتتاح این کارخانه زمینه اش
را به صورت مستقیم فراهم مي کند، افزود: برهمین 
ــاس با بهره برداري از این کارخانه زمینه اشتغال  اس
2 هزار نفر نیز به صورت غیر مستقیم فراهم مي شود. 

ــاون اول رئیس جمهور با تأکید بر ظرفیت ها و  مع
قابلیت هاي این استان گفت: در سال گذشته شاهد 
به بهره برداري رسیدن کارخانه سیمان استان به دست 
رئیس جمهور بوده ایم این در حالي ا ست که امروز 
نیز کارخانه صنعت فوالد فرخشهر به هدف تولید 
ورق اندود به عنوان یك واحد تولیدکننده بي نظیر 
ــد. وي خاطرنشان  در منطقه و خاورمیانه افتتاح ش
ــاهد به  ــي نیز در هفته دولت ش ــرد: با فضل اله ک
بهره برداري رسیدن دو کارخانه بزرگ دیگر در این 
ــتیم. رحیمي ادامه داد: مجموعه کارهاي  استان هس
ــي که پیش از انقالب از زمان قاجاریه و پس  صنعت
از انقالب تا پیش از دولت نهم در این استان انجام 
شده عبارت است از 144 میلیارد تومان اما در دولت 
احمدي نژاد 560 طرح صنعتي به ارزش 850 میلیارد 
ــت. وي تصریح  ــیده اس تومان به بهره برداري رس
ــاس در دولت نهم و دهم تاکنون  کرد: برهمین اس
ــور در  مجموعاً بخش قابل توجهي از صنعت کش

چهارمحال و بختیاري مستقر شده است.

رحیمي با تأکید بر اینكه صنایع فوالد فرخشهر از 
لحاظ کیفیت در در خاورمیانه بي نظیر است، گفت: 
ــي  ما نیز در مجموعه دولت کمك مي کنیم تا بخش
ــا را باز مي کنیم. معاون اول رئیس جمهور  از گره ه
ــكر از تالش هاي وزیر صنایع و معادن،  ضمن تش
ــت که هیچ وزارتخانه اي به  گفت: این در حالي  اس
اندازه این وزارتخانه در کشور گرفتاري هاي متعددي 
ــته است و امیدواریم مسئولیت و هدایت وی  نداش
ــال آینده بتواند یادگاري هایي ماندگاري  در سه س
ــور برجاي  ــژاد در نقاط مختلف کش  از احمدي ن
ــاح صنعت فوالد  ــح کرد: افتت ــذارد. وي تصری بگ
فرخشهر در وضعیت تحریم بسیار قابل تقدیر است 
ــورهاي دنیا نه تنها  چرا که صنعت ما برخالف کش
ــرایط رکورد، مشكلي نداشته است بلكه  در این ش
ــته است و این قابل  صعودي هشت درصدي داش
تمجید است. رحیمي ابراز امیدواري کرد که دولت 
ــفر چهارم هدایاي ارزشمندتري را به  بتواند در س

مردم والیتمدار چهارمحال و بختیاري هدیه کند.

کارخانه بزرگ فوالد فرخشهر افتتاح شد
رحيمي: افتتاح  فوالد فرخشهر در وضعيت تحريم بسيار قبل تقدير است

جلسه هيأت دولت در شهرکرد 170 مصوبه داشت 

ــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان بیان داشت: روند   مدیر پیش
تخلفات شهری با همت و پیگیری شهرداری اصفهان رو به کاهش است.

ــهرداری اصفهان،  ــانه ای روابط عمومی ش ــزارش اداره ارتباطات رس ــه گ ب
احمدرضا شفیعی در گفتگو با زاینده رود گفت: روند تخلفات در این کالن شهر 
به خصوص سد معبر، تكدی گری و ساخت و ساز خالف به دلیل آموزش های 
شهروندی و اجرای صحیح و قاطع قوانین و مقررات از سوی شهرداری اصفهان 
ــت. وی اظهار  ــت آمده اس ــت و نتایج مثبتی در این زمینه به دس رو به کاهش اس
ــت رفع تخلفات شهری شهرداری های  ــت: با بهره گیری از اکیپ های گش داش
مناطق 14 گانه در شبانه روز حجم زیادی از تخلفات شهری رفع می شود. مدیر 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان بیان داشت: آرمان هر شهروند 
ــت که هر فرد می تواند با احساس مسئولیت و  ــتن شهری بدون تخلف اس داش
رعایت تكالیف شهروندی گامی مؤثر جهت تحقق این آرمان بردارد. شفیعی اضافه 
کرد: علی رغم توسعه شهرنشینی و رشد روز افزون ناهنجاری های اجتماعی به 
ــهری، شهرداری اصفهان توانسته است با تالش فراوان تخلفات  ویژه تخلفات ش
ــاند. وی با بیان اینكه در راستای رفع تخلفات شهری  را به کمترین حد خود برس
ــتری انجام پذیرفته است  همكاری های خوبی از طریق نیروی انتظامی و دادگس
ادامه داد: امید است با همكاری سایر نهادها و ارگانهای مسئول شاهد شهری نمونه 

و توسعه یافته باشیم.
وی ابزار قانونی برای رفع تخلفات شهری را کافی ندانست و تصریح کرد: با 
توجه به این که اکثر تحقیقات شهری تجاوز به حقوق شهروندان محسوب می شود 
و امنیت جانی و مالی مردم را به خطر می اندازد الزم است قانون شهرداری ها در 

تمامی بخش ها بازنگری و اصالح شود تا مشكالت موجود رفع شود.

ــاخه های  ــب آب از سرش ــت100میلیون متر مكع ــت: برداش ــر نیرو گف وزی
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــن آب اس ــای تأمی ــه طرحه ــه کارون ب رودخان
ــورای اداری شهرستان  ــد. به گزارش ایرنا، مجید نامجو در ش تخصیص داده ش
ــده رود به  ــب آب از رودخانه زاین ــر مكع ــون مت ــزود: 80 میلی ــگ اف کوهرن
چهارمحال و بختیاری تخصیص داده شد. وی اظهار داشت: این میزان تخصیص 
ــت: عملیات  ــتان صورت می پذیرد. نامجو بیان داش ــط آب منطقه ای اس توس
ــد شهدای بیرگان با اولویت استفاده از نیروهای بومی توسط  اجرایی احدث س
ــه سال،  وزارت نیرو انجام می پذیرد. وی تصریح کرد: حداکثر ظرف مدت س
ــرکت آب منطقه ای اصفهان موضوع پیگیری و اقدام جهت تأمین  از طریق ش
ــكل مردم بیرگان صورت  ــورد نیاز به منظور تملك اراضی و حل مش ــار م  اعتب

می پذیرد.
 وزیر نیرو افزود: با توجه به اقدامات اولیه انجام شده در خصوص احداث 
ــایر مراحل مورد نیاز با جدیت تسریع می یابد. نامجو یادآور شد:  سد لیرو، س
ــای الزم برای نصب دیزل جهت تأمین برق مورد نیاز در بخش بازفت  پیگیریه
ــد. وی گفت: شرکت آب  ــرکت توزیع نیروی برق انجام خواهد ش از طریق ش
ــات مربوط به تعیین حریم  ــه ای چهارمحال و بختیاری و اصفهان مطالع منطق
ــتان کوهرنگ را به انجام رسانده و در گام بعدی  ــتر رودخانه های شهرس و بس
نسبت به مهندسی بستر رودخانه های جاری در سطح شهرستان اقدامات الزم 

انجام می شود.
 نامجو افزود: با توجه به طرح موضوع اجرای شبكه جمع آوری فاضالب 
ــتانی موضوع با همكاری وزارت نیرو  ــفرهای اس ــهر چلگرد در دور دوم س ش
پیگیری و اقدامات الزم برای شروع عملیات اجرایی به عمل می آید. فرماندار 
ــاره به سهم قابل مالحظه این شهرستان در تأمین  ــتان کوهرنگ نیز با اش شهرس
ــتغال و تحت پوشش بودن  ــكالتی همچون اش ــور گفت: موانع و مش آب کش
بسیاری از جمعیت شهرستان از سوی نهادهای حمایتی، فرسایش خاك، فراهم 
ــاختهای گردشگری مسائلی است که در کوهرنگ نیاز به رسیدگی  نبودن زیرس

دارد.

وزیر صنایع و معادن از 
بهره برداري اولین کارخانه 
ــه  ــودرو خاورمیان ورق خ
ــتان  ــده در اس آین ــاه  تا م
ــاري  بختی و  ــال  چهارمح
ــزارش ایرنا  خبر داد. به گ
ــر محرابیان هنگام  علي اکب
ــه  ــن کارخان ــد از ای بازدی
اول  ــاون  مع ــا  ب ــراه  هم
ــوري، میزان  ــس جمه رئی

پیشرفت فیزیكي این طرح صنعتي را باالي 99 درصد اعالم کرد و گفت: طرح 
ــن ورق گالوانیزه  ــاالنه 400 هزار ت ــودروي چهارمحال و بختیاري، س ورق خ
ــرح اولین تجربه پیمانكاران ایراني در  ــت: این ط تولید مي کند. وي اظهار داش
زمینه تولید ورق خودرو است که با پشتوانه دانش داخلي انجام شده و عملیات 

اجرایي آن در دولت نهم آغاز شده است.
ــاره به طرح یك میلیون تني فوالد چهارمحال و بختیاري که  محرابیان با اش
ــت، بیان داشت: بخش  ــازي کشور اس ــت گانه فوالد س یكي از طرح هاي هش
احیاي این طرح بیش از 60 درصد پیشرفت دارد و پیش بیني مي شود در اوایل 

سال 90 به بهره برداري برسد.

ــرو در  ــف وزارت نی ــهاي مختل ــان بخش ــان و متقاضی ــكالت مراجع مش
ــاني وزارت نیرو  ــا حضور معاون تحقیقات و منابع انس ــال و بختیاري، ب چهارمح
ــد. به گزارش ایرنا، متقاضیان و  ــتان رسیدگي ش ــرکت توزیع برق اس در محل ش
ــرکت توزیع برق استان، با ارائه درخواست و تقاضاي کتبي  مراجعه کنندگان به ش
ــكالت خود از سوي معاون وزیر نیرو  ــتار پیگیري مش  و مالقات حضوري خواس

شدند.
 معاون تحقیقات و منابع انساني وزارت نیرو گفت: بیش از 300 مراجعه کننده با 
ارائه درخواست و مالقات حضوري، خواستار پیگیري مشكالت خود در بخشهاي 
ــمي درگفتگو با ایرنا افزود: حدود  ــدند. سیدعبدالحمید ثمره هاش مختلف نیرو ش
ــرق و مابقي پیرامون آب و فاضالب  ــتها درباره توزیع ب 140 مورد از این درخواس

روستایي و شهري و سایر امور مربوط به وزارت نیرو است.
به گفته وي، بیشتر درخواست متقاضیان در استان پیگیري و نتیجه گیري مي شود 
و در صورتي که درخواستي نیاز به ارجاع به وزارت نیرو داشته باشد، به وزارتخانه 
ارجاع مي شود. وي حداکثر زمان پاسخگویي به مشكل متقاضیان را سه هفته عنوان 
ــتان براي پیگیري  کرد و گفت: هماهنگي الزم با مدیران ادارت وزارت نیرو در اس
ــكالت متقاضیان انجام شده است. وي از به نتیجه رسیدن70 درصد مشكالت  مش
متقاضیان وزارت نیرو در سفر استاني دور دوم به استان چهارمحال و بختیاري خبر 
داد و افزود: مابقي درخواستها نیز براي نتیجه گیري داراي مشكل قانوني بودند. معاون 
وزیر نیرو در جریان سومین سفر استاني هیأت دولت به چهارمحال و بختیاري، در 

این منطقه حضور یافته است.

250 میلیون یورو امسال براي نوسازي صنعت نساجي اختصاص یافته است. 
وزیر صنایع و معادن در شهرکرد گفت: نوسازي صنایع موجود و ایجاد طرح هاي 
ــعه اي در صنعت نساجي کشور در اولویت برنامه هاي وزارت صنایع در این  توس
ــت نداریم و از  ــزود: در بخش منابع ریالي نیز محدوی ــت. محرابیان اف بخش اس
ــند، حمایت مي شود. وي در خصوص  ــته باش طرح هایي که توجیه اقتصادي داش
ــور به ویژه  ــتر صنایع کش هدفمند کردن یارانه ها در بخش صنعت نیز گفت: بیش
صنایعي که در دو سه سال اخیر ایجاد شده اند، از لحاظ مصرف انرژي، کم مصرف 

و داراي استانداردهاي الزم هستند.
ــط نیز امكان  ــر مصرف و با مصرف متوس ــزود: براي صنایع پ ــان اف  محرابی
ــدي پیش  ــت محصول تولی ــر بر قیم ــدون تأثی ــاي انرژي ب ــت هزینه ه پرداخ
ــكل صنعتگران استان  ــترین مش ــاره به این که بیش ــت. وي با اش ــده اس بیني ش
ــفر، 150  ــت، تصریح کرد: در این س ــال و بختیاري کمبود نقدینگي اس چهارمح
میلیارد تومان به طرح هاي نیمه تمام صنعتي اختصاص یافت. محرابیان افزود: تمام 
طرح هایي که پیشرفت آنها بیش از 40 درصد است، با این اعتبار تا پایان سال 90 

به طور کامل به بهره برداري مي رسند.

همایش ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری اصفهان در تاریخ 2 و 3 تیرماه توسط 
ــالمی شهر و شهرداری اصفهان و همكاری برخی سازمانها و نهادهای  شورای اس

ذیربط برگزار خواهد شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان و به نقل از 
روابط عمومی حوزه معاونت شهرسازی و معماری، با توجه به نقش ترکیبی ارزش های 
اعتمادی با محیط و تأثیر تعیین کننده آن بر رفتارهای انسان و ضرورت توجه به کیفیت 
سیما و منظر شهری به منظور ایجاد محیطی با هویت و مبتنی بر مفاهیم ریشه ای همایش 
ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری توسط شورای اسالمی شهر و شهرداری اصفهان در 
روزهای 2 و 3 تیرماه سال جاری برگزار می شود. شایان ذکر است این همایش به 
منظور استفاده بهینه از منابع و تأمین سالمت و رفاه جامعه، ساماندهی سیما و منظر 
ــهری و مجتمع های زیستی، احیای فرهنگی معماری و شهرسازی غنی گذشته  ش
ــد، جلوگیری از بروز ناهماهنگی  ــور و به کارگیری روش های مطلوب جدی کش
ــهری و شناخت عوامل مؤثر در  های بصری و کارکردی در فضاها و فعالیتهای ش
شكل گیری وضع موجود برگزار می شود. همچنین در این همایش مقاالت در 4 
محور برنامه ریزی و طراحی، مدیریت شهری، نظارت و کنترل، فرهنگ آموزش و 
عوامل طبیعی و ارزش های هویتی و تاریخی ارائه می شود. گفتنی است در برگزاری 
ــازی، سازمان میراث  ــازمان مسكن و شهرس ــتانداری اصفهان، س این همایش اس
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، دانشگاه هنر، 
دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، جامعه مهندسان 
مشاور استان اصفهان و انجمن صنفی مهندسان معمار استان اصفهان همكاری داشته 
ــگاه هنر و سازمان مسكن و شهرسازی استان اصفهان به ترتیب به عنوان  که دانش

کمیته های علمی و فنی همایش انتخاب شده اند.

ــامل  ــان گفت: 80 درصد جرایم مهم ش ــتان اصفه ــس پلیس آگاهي اس رئی
ــونت، تجاوز به عنف، آدم ربایي، قتل و تجاوز جنسي  ــلحانه، خش ــرقت مس س
ــط مجرمان غیربومي صورت مي گیرد. به گزارش ایسنا،  ــتان اصفهان توس در اس
سرهنگ حسین حسین زاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجرمان براي انجام 
ــل اتومبیل، تهیه و توزیع  ــرقت از داخ ــد از جرایم مانند کیف قاپي، س 70 درص
ــیكلت استفاده مي کنند. وي با بیان اینكه استفاده ناصحیح  مواد مخدر از موتورس
ــت، افزود: 30  ــده اس ــیكلت امروزه به یك چالش در جامعه بدل ش از موتورس
ــیله است. وي  ــیكلت به دلیل بي احتیاطي صاحبان وس ــرقت موتورس درصد س
ــده در روزنامه ها و  ــهروندان در خصوص آگهي هاي منتشر ش ــدار به ش با هش
ــاي پلیس آگاهي 4 نفر  ــت: طي یك عملیات و پیگیري ه ــا بیان داش نیازمندي ه
ــیس  ــورت خانوادگي و از طریق درج آگهي به منظور تأس ــردار که به ص کالهب
ــرکت مبادرت به کالهبرداري از شهروندان مي کردند، دستگیر شدند. وي  دو ش
افزود: در این عملیات مأموران پلیس اقدام به شناسایي و دستگیري کالهبرداراني 
کردند که در استان هاي اصفهان، تهران، فارس، سمنان، یزد، سیستان و بلوچستان 
ــته بودند بیش از 3 میلیارد تومان از هموطنان اخاذي کنند.  ــتان توانس و خوزس
ــاکي در خصوص این پرونده  ــان کرد: تاکنون 44 نفر ش ــین زاده خاطرنش حس
ــایي شده است. رئیس پلیس آگاهي استان اصفهان در خصوص دستگیري  شناس
ــش مأموران نیروي انتظامي، یگان هاي امنیتي و بعضاً به  سارقاني که تحت پوش
عنوان بسیج اقدام به سرقت وجه نقد از شهروندان در استان هاي تهران، اصفهان، 
خراسان رضوي، فارس و خوزستان مي کردند، گفت: مجرماني که داراي سوابق 
متعدد کیفري اند و از چهره هاي شاخص بزهكاري محسوب مي شوند و با کمین 
در حاشیه بانك ها، مجتمع هاي تجاري بزرگ، بازارهاي طال، دفتر اسناد رسمي، 
نمایشگاه هاي اتومبیل و مكان هایي که شهروندان مبالغ قابل توجهي از وجه نقد 
را با خود همراه داشتند در پوشش نیروي انتظامي و با تهیه اتومبیل هاي مدل باال، 
تجهیزات تقلبي و بعضاً اصل چون بي سیم، لباس مأمور انتظامي، اسلحه و کارت 

شناسایي تقلبي اقدام به سرقت از شهروندان مي کردند. 

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان 
اعالم کرد:

کاهش روند تخلفات شهری
به همت و پيگيری شهرداری

برداشت 100 ميليون متر مکعب آب 
از سرشاخه های رودخانه کارون به 
چهارمحال و بختياری اختصاص يافت

کارخانه ورق خودرو چهارمحال و بختياري 
ماه آينده بهره برداري مي شود

معاون وزير نيرو به مشکالت مراجعان 
شرکت توزيع برق چهارمحال و بختياری 

رسيدگي کرد

اختصاص 250 ميليون يورو براي 
نوسازي صنايع نساجي

در راستای  احیای  فرهنگی  معماری و شهرسازی غنی گذشته کشور
همايش ارتقاء کيفی سيما و منظر شهری 

در اصفهان برگزار می شود

رئیس پلیس آگاهي استان اصفهان:
80 درصد جرايم مهم در استان توسط 

مجرمان غيربومي صورت مي گيرد

فرزند  درگذشت  وزیرزاده  حمید  آقای  جناب 
دلبندتان موجب تأسف و تأثر ما شد بدین وسیله 
برای روح آن مرحومه غفران الهی و برای شما و 

خانواده صبر جمیل و اجر عظیم آرزومندیم. 

روزنامه زاینده رود

بازگشت همه به سوی اوست
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علم و صنعت

ــنایی  با هوش  مصنوعی   هدف  از این  مقاله  آش
ــی  و  ــاد دوران  فراصنعت ــمبل  و نم ــوان  س ــه  عن ب
ــات  مؤسس و  ــع   صنای در  آن   ــرد  کارب و  ــش   نق
ــن  موضوع  در  ــور، ای ــت. بدین  منظ ــدی  اس  تولی
ــش  ارائه   ــا دو بخ ــه  و ی ــه  جداگان ــب  دو مقال  قال

می شود.
ــی  مورد مطالعه   ــش  اول هوش  مصنوع  در بخ
ــه  هوش   ــر اینك ــؤاالتی  نظی ــرد و س ــرار می گی ق
ــوش  مصنوعی  و  ــاوت  ه ــت ؟ تف مصنوعی  چیس
ــاخه های   ــت ؟ ش ــانی ( در چیس ــوش  طبیعی  )انس ه
ــد؟ و نهایتاً اجزای  هوش   عمده  هوش  مصنوعی  کدامن
ــش  دوم  ــود. در بخ ــریح  می ش ــی  نیز تش مصنوع
ــات   کاربردهای  هوش  مصنوعی در صنایع  و مؤسس
ــتم های  خبره   ــدی ، به خصوص  در زمینه  سیس تولی
ــه  و تجزیه  و تحلیل  قرار  ــا مورد مطالع  و آدمواره ه

می گیرد.
ــده  بیستم  میالدی  و دوران   دهه های  آغازین  س
ــگرف  صنعتی ، همراه  با تولید خودرو  ــرفت  ش پیش
ــه  جانبه ای در ترابری ، افزایش   بود که  انقالب  هم
ــه  جدید در  ــتاب  جابه جایی  و صدها کار و پیش ش

رشته های بازرگانی  به وجود آورده  است.
به  نظر می رسد سمبل  دوران  فراصنعتی  و نماد 
فرآورده های  بی همتای  قرن  آینده  »هوش  مصنوعی « 
ــی  داغ ترین   ــت . امروزه  موضوع  هوش  مصنوع اس
ــه  و اطالعات   ــان  دانش  رایان بحث  میان  کارشناس
ــت . در  ــمندان  و تصمیم گیرندگان  اس و دیگر دانش
سراسر تاریخ  تا به  امروز انسان از جنبه  تن  و روان ، 
ــت   ــور بحث ها و پژوهش ها بوده  اس ــز و مح مرک
ــه ای  پایین تر، بی جان   ــون  موجودی  با رتب ولی  اکن
ــین  او شود، امری  که   و ساختگی  می خواهد جانش
ــك  می توان  ادعا کرد بیشتر انسان ها با آن   بدون  ش

مخالف هستند.
ــه  هدف های  واالی   هوش  مصنوعی  چنانچه  ب
ــد، جهش  بزرگی  در راه  دستیابی  بشر به   خود برس
ــتر و حتی  ثروت  افزون تر خواهد بود. هم   رفاه  بیش
اکنون  نمونه های  خوب   از هوش  مصنوعی  در دنیای  
ــت . چنین  دستاوردهایی ،  واقعی  ما به  کار افتاده  اس
ــان  توجیه   ــده  را همچن ــع  الزم  در آین ــرف  مناب ص

خواهد کرد.
ــوی  دیگر، منتقدان  هوش  مصنوعی  چنین   از س
ــتدالل  می کنند که  صرف  زمان  و منابع  ارزشمند  اس
ــر از نقص   ــاخت  فراورده ای  که  پ ــر در راه  س دیگ
ــت ،  ــت  اندکی  اس ــتاوردهای  مثب ــتی  و دس و کاس
ــتن  توانمندی ها و  ــه  بدنام  کردن  و زیر پا گذاش مای
ــت. تلخ ترین  انتقادها بر  هوشمندی های  انسان  اس
ــت  که  هوش  مصنوعی ، توهین  آشكار  این  باور اس

به  گوهر طبیعت  و نقش  انسان  است.
هوش  مصنوعی  چیست ؟

از  ــه   ــردن رایان ــوردار ک ــالش  در راه  برخ ت

ــی   ــد جنبه های  هوش ــناخت  و تقلی ــای  ش تواناییه
ــده  است . در سال   ــان  از دهه  50 میالدی  آغاز ش انس
1956 میالدی ، گروهی  از دانشمندان  از جمله  ماروین 
 مینسكی  )از دانشگاه  فنی  ماساچوست (، کلود شان 
ــان  مك کارتی  )از  ــگاه  نامدار بل ( و ج )از آزمایش
دانشگاه  دارت موت( همایشی  در دارت  موت  کانادا 
ــه  به  گفتگو بپردازند.  ــزار کردند تا در این  زمین برگ
ــیار کرسی  ریاضی  دانشگاه  و  جان  مك  کارتی  دانش
ــان  همایش ، عنوان  »هوش  مصنوعی« را بر این   میزب
ــمندان  و  ــت  نهاد. از آن  زمان  تاکنون  میان  دانش نشس
خبرگان  آگاه  همچنان  بحث  در مفهوم  هوش  مصنوعی  

جریان  دارد.
هوش  مصنوعی  را کوششهایی  تعریف  می کنند 
که  در پی  ساختن  نظامهای  رایانه ای  )سخت افزار و 
ــت  که  رفتاری  انسان  وار داشته  باشند.  نرم افزار( اس
ــای  طبیعی ،  ــوان  یادگیری  زبانه ــن  نظامهایی  ت چنی
انجام  وظیفه های  انسانی  به  صورت  آدمواره )ربات ( 

و رقابت  با خبرگی  و توان تصمیم گیری  انسان  را دارند.
یك  سیستم  هوش  مصنوعی  به  راستی  نه  مصنوعی  
و نه  هوشمند است بلكه  دستگاهی  است  هدفگرا که  
ــد. این   ــه  روش  مصنوعی  حل  می کن ــكل  را ب مش
سیستم ها بر پایه  دانش ، تجربه  و الگوهای  استداللی  

انسان به  وجود آمده اند.
ــد کتاب  یا  ــوش  مصنوعی  مانن ــتم های  ه سیس
ــته   ــتند، تا زمانی  که  نوش ــان  هس دیگر آثار فكری  انس
ــوند معلوماتی  در خود ندارند. پس  از آماده شدن  نیز  نش
ــا راه حل  نوینی   ــازند و ی نمی توانند چیزی  تازه  بس
ــمند تنها توانایی های   ابداع  کنند. سیستم های  هوش
ــز نمی توانند  ــد و هرگ ــاال می برن ــان  را ب کارشناس
ــین  آنها شوند. این  سیستم ها فاقد عقل  سلیم    جانش

هستند.
هوش  مصنوعی  و هوش  انسان

ــته  است   ــناخت  هوش  مصنوعی  شایس برای  ش
ــه  خوبی  بدانیم .  ــانی  ب تا تفاوت  آن  را با هوش  انس

مغز انسان  از میلیاردها سلول  یا رشته  عصبی  درست  
ــلول ها به  صورت  پیچیده ای   ــت  و این  س شده  اس
ــازی  مغز انسان   ــتند. شبیه س به  یكدیگر متصل هس
می تواند از طریق  سخت افزار یا نرم  افزار انجام  گیرد. 
ــت  شبیه سازی  مغز،  ــان  داده  اس تحقیقات  اولیه  نش
ــاده  است. برای  مثال ، یك  کرم   کاری  مكانیكی  و س
ــبكه  عصبی  است . یك  حشره  حدود  دارای  چند ش
ــته  عصبی  دارد و مغز انسان  از هزار  یك  میلیون  رش
میلیارد رشته  عصبی  درست  شده است. با تمرکز و 
ــته های عصبی مصنوعی می توان واحد  اتصال رش
ــانی   ــت کرد.  هوش  انس ــوش مصنوعی را درس ه
بسیار پیچیده تر و گسترده تر از سیستم های  رایانه ای 
ــته ای  مانند: استدالل ،  ــت  و توانمندیهای  برجس  اس
ــتن  مفهوم ها  ــه ، آفرینش  و به کار بس رفتار، مقایس

را دارد.
ــان   ــاط می ــاد ارتب ــوان  ایج ــانی  ت ــوش  انس ه
ــازه  را  ــازیهای  ت ــاس  و نمونه  س ــا و قی موضوع ه
ــان  همواره  قانون های  تازه ای  می سازد و  دارد. انس
ــازه  به کار می گیرد.  ــین  را در موارد ت یا قانون  پیش
ــون   ــای  گوناگ ــاد مفهوم ه ــر در ایج ــی  بش توانای
ــای  دیگر ــود، از ویژگی ه ــون  خ ــای  پیرام  در دنی

 است . 
ــون  روابط علت   ــترده ای  همچ مفهوم های  گس
ــاده تری  مانند  ــی ، زمان  و یا مفهوم های  س و معلول
گزینش  وعده های  خوراك  )صبحانه ، ناهار و شام( 
را انسان  ایجاد کرده  است . اندیشیدن  در این  مفهوم ها 
ــمندانه  انسان   ــتن  آنها، ویژه  رفتار هوش و به کاربس
است . هوش  مصنوعی  در پی  ساخت  دستگاههایی  
ــده  )استدالل ،  ــت  که  بتوانند، توانمندهای  یاد ش اس
ــی ( را از خود بروز  ــه  و مفهوم  آفرین  رفتار، مقایس

دهند.
ــته   نتوانس ــده،   ش ــاخته   س ــون   تاکن ــه   آنچ  
ــر چند  ــاند، ه ــن  پایه  برس ــه  ای ــود را ب ــت  خ اس
ــت. نكته   ــودمندی های  فراوانی  به  بار آورده  اس س
ــا مقوله   ــل  رویارویی  ب ــی  از عل ــه ، یك ــر اینك آخ
ــب   ــی  از نامگذاری  نامناس ــوش  مصنوعی ، ناش ه
ــال 1956  ــت. چنانچه  جان  مك کارتی  در س آن  اس
ــرفته «  ــالدی  آن  را چیزی  مانند »برنامه ریزی  پیش می
ــاید جنگ  و جدلی  در پیرامون  آن  رخ    نامیده  بود ش

نمی داد.
شاخه های  هوش  مصنوعی

ــدادی  میدانهای  فرعی   ــی  به  تع هوش  مصنوع
ــتم ها و  ــعی  دارد سیس ــت  و س ــده  اس ــیم  ش تقس
ــور تقلیدی   ــه ط ــد که  ب ــاد کن ــهایی  را ایج روش
ــل   ــدگان  عم ــق  تصمیم گیرن ــوش  و منط ــد ه  مانن

کند.
ــی  عبارتند  ــاخه  اصلی  هوش  مصنوع ــه  ش س
ــا و پردازش  زبان   ــتم های  خبره، آدمواره ه از: سیس

طبیعی .

هوش  مصنوعي  در يک  نگاه هــوش مصنـوعی چیست؟
اشاره

ــتند که  دانش  و روشهای   ــتم های  خبره: سیستم های  خبره ، برنامه های  کامیپوتری  هوشمندی  هس سیس
استنباط و استنتاج  را به کار می گیرند تا مسائلی  را حل  کنند که  برای  حل  آنها به  مهارت  انسانی  نیاز است.

سیستم های  خبره  کاربر را قادر به  مشاوره  با سیستم های  کامپیوتری  در مورد یك  مسأله  و یافتن  دالیل  بروز 
مسأله  و راه حل های  آن  می کند. در این  حالت  ها مجموعه  سخت افزار و نرم افزار تشكیل  دهنده  سیستم  خبره ، 
مانند فرد خبره  اقدام  به  طرح  سؤاالت  مختلف  و دریافت  پاسخ های  کاربر، مراجعه  به  پایگاه  دانش  )تجربیات  
قبلی ( و استفاده  از یك  روش  منطقی  برای  نتیجه گیری  و نهایتاً ارائه  راه حل  می کند. همچنین  سیستم  خبره  قادر 
به  شرح  مراحل  نتیجه گیری  خود تا رسیدن  به  هدف  )چگونگی  نتیجه گیری ( و دلیل  مطرح  شدن  یك  سؤال  
اجرایی )روش  حرکت  تا رسیدن  به  هدف( خواهد بود. سیستم های  خبره  برخالف  سیستم های  اطالعاتی  که  
بر روی  داده ها )Data(  عمل  می کنند، بر دانش  )Knowledge( متمرکز شده  است . همچنین  در یك  فرآیند 
 ) Analogeو مقایسه ای  Symbolic  نمادی ،Digital نتیجه گیری ، قادر به  استفاده  از انواع  مختلف  داده ها )عددی
هستند. یكی  دیگر از مشخصات  این  سیستم ها استفاده  از روشهای  ابتكاری  )Heuristic(  به  جای  روشهای  الگوریتمی  
است. این  توانایی  باعث  قرار گرفتن  محدوده وسیعی  از کاربردها در برد عملیاتی  سیستم های  خبره  می شود. 
فرآیند نتیجه گیری  در سیستم های  خبره  بر روشهای  استقرایی  و قیاسی  پایه گذاری  شده  است . از طرف  دیگر این  
سیستم ها می توانند دالیل  خود در رسیدن  به  یك  نتیجه گیری  خاص  و یا جهت  و مسیر حرکت  خود به  سوی  
ــتم ها در کار در شرایط فقدان  اطالعات  کامل  و یا درجات   ــرح  دهند. با توجه  به  توانایی  این  سیس هدف  را ش
ــؤاالت  مطرح  شده ، سیستم های  خبره  نماد مناسبی  برای  کار در شرایط عدم   ــخ به  س مختلف  اطمینان  در پاس

اطمینان  )Uncertainty( و یا محیطهای  چند وجهی  هستند.
مزایای  سیستم های  خبره

مزایای  سیستم های  خبره  را می توان  به  صورت  زیر دسته بندی  کرد:
1- افزایش قابلیت  دسترسی : تجربیات  بسیاری  از طریق  کامپیوتر در اختیار قرار می گیرد و به  طور ساده تر 

می توان  گفت  یك  سیستم  خبره ، تولید انبوه  تجربیات  است.
2- کاهش  هزینه : هزینه  کسب  تجربه  برای  کاربر به  طور زیادی  کاهش  می یابد.

3- کاهش  خطر: سیستم  خبره  می تواند در محیط هایی  که  ممكن  است  برای  انسان  سخت  و خطرناك  
باشد نیز به کار رود.

4- دایمی بودن : سیستم های  خبره  دایمی و پایدار هستند. به عبارتی  مانند انسان ها نمی میرند و فنا ناپذیرند.
5- تجربیات  چندگانه : یك  سیستم  خبره  می تواند مجموع  تجربیات  وآگاهی های  چندین  فرد خبره  باشد.

6- افزایش  قابلیت  اطمینان : سیستم های  خبره  هیچ  وقت  خسته  و بیمار نمی شوند، اعتصاب  نمی کنند و 
یا علیه  مدیرشان  توطئه  نمی کنند، در صورتی  که  اغلب  در افراد خبره  چنین  حاالتی  پدید می آید.

ــتم  خبره  می تواند مسیر و مراحل  استداللی  منتهی  شده   7- قدرت  تبیین: )Explanation( یك  سیس
ــدم  تمایل  و...(  ــتگی ، ع ــریح  کند. اما افراد خبره  اغلب  اوقات  به دالیل  مختلف  )خس ــه  نتیجه گیری  را تش ب
نمی توانند این  عمل  را در زمانهای  تصمیم گیری  انجام  دهند. این  قابلیت ، اطمینان  شما را در مورد صحیح  بودن  

تصمیم گیری  افزایش  می دهد.
8-پاسخ دهی  سریع : سیستم های  خبره ، سریع  و در اسرع  وقت  جواب  می دهند. 

9- پاسخ دهی  در همه  حاالت : در مواقع  اضطراری  و مورد نیاز، ممكن  است  یك  فرد خبره  به خاطر فشار روحی  
و یا عوامل  دیگر، صحیح  تصمیم گیری  نكند ولی  سیستم  خبره  این  معایب  را ندارد.

10- پایگاه  تجربه : سیستم  خبره  می تواند همانند یك  پایگاه  تجربه  عمل  کند و انبوهی  از تجربیات  را 
در دسترس  قرار دهد.

11- آموزش  کاربر: سیستم  خبره  می تواند همانند یك  خودآموز هوش )Intelligent Tutor(  عمل  کند. 
بدین  صورت  که  مثال هایی  را به  سیستم  خبره  می دهند و روش  استدالل  سیستم  را از آن  می خواهند.

12- سهولت  انتقال  دانش : یكی  از مهمترین  مزایای  سیستم  خبره ، سهولت  انتقال  آن  به  مكان های  جغرافیایی  
گوناگون  است . این  امر برای  توسعه  کشورهایی  که  استطاعت  خرید دانش  متخصصان  را ندارند، مهم  است.

آدمواره ها
کلمه  آدمواره  )ربات( بعد از به  صحنه  آمدن  یك  نمایش  در سال 1920 میالدی  در فرانسه  متداول  و مشهور 
شد. در این  نمایش  که  اثر »کارل  کپك« بود، موجودات  مصنوعی  شبیه  انسان ، وابستگی  شدیدی  نسبت  به  اربابان  

خویش  از خود نشان  می دادند. این  موجودات  مصنوعی  شبیه  انسان  در آن  نمایش ، آدمواره  نام  داشتند.
ــاخه های  مختلف  صنایع  مورد استفاده  هستند، می توان  به  عنوان   در حال  حاضر آدمواره هایی  را که  در ش
»ماشین های  مدرن ، خودکار، قابل  هدایت  و برنامه ریزی « تعریف  کرد. این  آدمواره ها قادر هستند در محل های 
ــده   ــته  ش  متفاوت  خطوط تولید، به  طور خودکار، وظایف  گوناگون  تولیدی  را تحت  یك  برنامه  از پیش  نوش

انجام  دهند. 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
 258/خ کالسه پرونده: 8809980350300970

وقت رسیدگی: 89/5/3 ساعت8 صبح
خواهان: اکبر شكوهیان

خوانده: 1- مجتبی متقی 2- سیدعلی مرتضوی نصیری فرزند سید جالل
خواسته: مطالبه

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم 
ــكان بودن خوانده به  ــده بعلت مجهول الم ــیدگی تعیین ش ارجاع گردیده و وقت رس
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یك نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 

بهمرساند. 4059/ م الف
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
302/خ شماره: 1133 چون تحدید حدود ششدانگ یكباب خانه پالك شماره 21/158 
ــای 2408و 2410 و 2412 و 2414 و 2416 و 2385 فرعی از آن  ــه پالکه ــده ک باقیمان
مجزی شده است واقع در رشكنه بخش یك ثبتی شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقای 
محمدمهدی اباذری شهرضا فرزند غالمرضا و غیره در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینك بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
ــاعت 8 صبح  و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملك مرقوم در روز 89/4/23 س
در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی بكلیه مالكین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده های 
معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به 
این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه 
نماید. ضمناً چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در 

روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد. 193/ م الف
میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

آگهی تحدید حدود اختصاصی
255/ خ شماره: 1133 چون تحدید حدود اختصاصی شش دانگ قطعات زمین مزروعی 
25 قفیزی به شماره 64 فرعی واقع در مزرعه کاسه رود کامو پالك 64 – اصلی بخش 

دوازده کاشان.
که طبق پرونده ثبتی به نام آقای اکبر آقانظری فرزند غالمعلی و غیره.

ــتور  ــت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده بنا به دس در جریان ثبت اس
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملك مرقوم در 
تاریخ 1389/4/21 در ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت 

مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد.
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالكین اخطار می شود که در روز و ساعت 

مقرر در محل حاضر شوند.
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس 
ــد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین  ــی روز پذیرفته خواهد ش تحدیدی تا س
تكلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخد 

و به این اداره تسلیم نماید. 4001/ م الف
نورزو – کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
ــده  پالك شماره  ــدانگ قطعه زمین جاي پي کني ش 300/خ چون تحدید حدود شش
4/2373  واقع در برزوك آباد بخش یك شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي هادي 
صابري نیا فرزند هدایت در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل 
ــتور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده  نیامده اینك بنا به دس
تحدید حدود ملك مرقوم در روز 1389/4/23 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالكین و مجاورین اخطار می گردد که در 

روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض 
می بایست ظرف مدت یكماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم 
دادخواست را از مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید. ضمناً چنانچه روز 
تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام 

خواهد شد. 190/ م الف
میرمحمدی- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا

آگهی ابالغ
299/خ کالسه پرونده: 206/88 ش ح 25

شماره دادنامه: 88/8/30-548
مرجع رسیدگی شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان خانم نازنین شیخ صادقی فرزند مرتضی به نشانی اصفهان خ نظر غربی کوچه 
خداوردی بن بست گلها پشت سوپر سعدی ساختمان نوساز واحد 6

خواندگان: 1- فرشته رحیم زاده 2- حسین تقوی زاده 3- احمد روانمرد همگی مجهول 
المكان 

خواسته: الزام به حضور در دفتر معامالت شرکت عمران اسپادانا
گردشكار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 

به صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورای حل اختالف

در خصوص دعوا خانم نازنین شیخ صادقی فرزند مرتضی بطرفیت خانم فرشته رحیم 
زاده فرزند احمد و حسین تقوی زاده فرزند اکبر وا حمد روانمرد فرزند علی به خواسته 
الزام خواندگان به حضور در دفتر معامالت شرکت عمران اسپادانا وابسته به بنیاد تعاون 
ــماره  ــی از قرارداد 102/03307/ك 1 مورخ 77/3/9 و ش ناجا و انتقال امتیاز حقوق ناش
61248 )هر دو مربوط به یك قرارداد( مقوم به مبلغ سی میلیون ریال به شرح دادخواست 
و ضمائم تقدیمی نظر به اینكه خوانده ردیف سوم به موجب وکالت نامه شماره 104739 
ــناد رسمی شماره 115 تهران و قولنامه عادی  مورخ 83/10/2 تنظیمی در دفتر خانه اس
بدون تاریخ با خوانده ردیف دوم و تفویض وکالت نامه شماره 60038 مورخ 83/10/14 
خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول و تفویض وکالت نامه به شماره 70825 مورخ 
86/9/12 خوانده ردیف اول به خواهان و همچنین بیع نامه عادی مورخ 86/9/10 فیمابین 
وضع نامه فیمابین خواهان و خوانده ردیف سوم شورا با توجه به پاسخ استعالم شماره 
22-206/1815 مورخ 88/3/20 و 22-206/2791 مورخ 88/6/24 شرکت عمران آبشار 
اسپادانا وابسته به تعاون ارتش جمهوری اسالمی ایران و احراز مالكیت خوانده ردیف 
سوم و فروش از ناحیه نامبرده دعوا خواهان وارد دانسته و مستنداً به مواد 10 و 216 و 
219 و 223 قانون مدنی حكم بر الزام خوانده ردیف سوم را به حضور در دفتر معامالت 
شرکت عمران اسپادانا وابسته به بنیاد تعاون ناجا و انتقال امتیاز حقوق ناشی از قرارداد 
ــماره 61248 )هر دو مربوط به یك قرارداد( و  ــورخ 77/3/9 و ش 102/03307 ك 1 م
پرداخت مبلغ 30000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
و در خصوص خواندگان ردیف اول و دوم مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی 
ــت  حكم بر رد دعوی خواهان صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیس
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از بیست روز قابل تجدیدنظر در 

محاکم عمومی اصفهان می باشد.  4090/ م الف
هاشمی- قاضی شورای حل اختالف شعبه 25 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
298/خ کالسه پرونده: 205/88 ش ح 25

شماره دادنامه: 88/8/30-557
مرجع رسیدگی شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان خانم نیروانا شیخ صادقی فرزند مرتضی به نشانی اصفهان خ نظر غربی کوچه 
خداوردی بن بست گلها پشت سوپر سعدی ساختمان نوساز واحد 6

ــب اله آذری همگی مجهول  ــن تابنده 3- حبی خواندگان: 1- مهدی مهدوی 2- حس
المكان 

خواسته: الزام به حضور در دفتر معامالت شرکت عمران اسپادانا
ــورتی اعضای محترم شورا  ــكار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش گردش
ــیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور  ضمن اعالم ختم رس

رأی می نماید.

ابالغ رأی
ــیخ صادقی فرزند مرتضی بطرفیت آقایان مهدی  ــوص دعوای خانم نیروانا ش در خص
مهدوی و حسن تابنده و حبیب اله آذری به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر 
معامالت شرکت عمران اسپادانا وابسته به بنیاد تعاون ناجا و انتقال حقوق ناشی از قرارداد 
102/7812/ ك1 مورخ 77/9/25 و شماره 625570 )هر دو مربوط به یك قرارداد( مقوم 
به مبلغ سی میلیون ریال نظر به اینكه خوانده ردیف سوم به موجب وکالت نامه شماره 
114518- دفتر 5 اصفهان مورخ 79/10/25 و بیع نامه بدون تاریخ حقوق ناشی از قرارداد 
ــت و خوانده  102/7812/ ك1 مورخ 77/9/25 به خوانده ردیف دوم واگذار نموده اس
ــماره 101438 مورخ  ردیف دوم به موجب بیع نامه عادی بدون تاریخ و وکالت نامه ش
82/8/29 دفتر اسناد رسمی شماره 274 تهران حقوق خود را به خوانده ردیف اول واگذار 
نموده و خوانده ردیف اول به موجب تفویض وکالت شماره 60037 مورخ 83/10/14 
ــی از  ــع نامه عادی مورخ 83/10/14 و اقرارنامه مورخ 83/10/14 کلیه حقوق ناش و بی
ــورا با توجه به  ــورخ 77/9/25 به خواهان واگذار نموده ش ــرارداد 102/7812/ ك1 م ق
پاسخ استعالم شماره 22-206/1850 مورخ 88/3/25 و 22-2790/ 206 مورخ 88/6/24 
ــته به تعاون ارتش جمهوری اسالمی ایران و احراز  ــرکت عمران آبشار اسپادانا وابس ش
مالكیت خوانده ردیف سوم و احراز فروش از ناحیه نامبرده دعوا خواهان وارد دانسته و 
مستنداً به مواد 10 و 216 و 219 و 223 قانون مدنی حكم بر الزام خوانده ردیف سوم را 
به حضور در دفتر معامالت شرکت عمران اسپادانا وابسته به بنیاد تعاون ناجا و انتقال امتیاز 
حقوق ناشی از قرارداد 102/7812/ ك 1 مورخ 88/3/25 و پرداخت خسارت دادرسی 
به مبلغ 30000 ریال در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در خصوص خواندگان 
ــی مدنی حكم بر رد دعوی  ــتنداً به ماده 197 قانون آیین دادرس ردیف اول و دوم مس
خواهان صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شورا و پس از بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی اصفهان 

می باشد. 4091/ م الف
هاشمی- قاضی شورای حل اختالف شعبه 25 حقوقی اصفهان

رأی شورا
ــیروس عابدینی  ــوص دعوی مطروحه از ناحیه س ــماره: 88/1016 در خص 296/خ ش
ــاکن اصفهان، خیابان کاوه، بعد از چهارراه جابر، سمت راست قدس)29( بطرفیت  س
سروش پیامی ساکن سپاهان شهر، خوارزمی 3، کوی شاداب، بن بست لطیف، بلوك 47، 
طبقه2 بخواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال بابت یك فقره چك سند عادی و مطالبه 
خسارت تأخیر تأدیه بشرح دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به اینكه با ابالغ اخطاریه 
و اطالع خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروحه 
و مستندات ابرازی از ناحیه خواهان هیچگونه دفاعی بعمل نیاورده و نسبت به مستندات 
ابرازی خواهان هیچگونه ایراد و تكذیبی نیز بعمل نیاورده و منكر اصالت مستند نشده 
و دلیل و مدرکی که داللت بر برائت ذمه خویش داشته باشد اقامه ننموده و مستندات 
ابرازی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده را بمیزان اصل خواسته دارد بنابراین شورا با 
اتفاق نظر مستنداً به مواد 198 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 قانون تجارت 
خوانده را به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چك لغایت اجرای حكم در حق خواهان محكوم می نماید 
و اجرای احكام مكلف است خسارت تأخیر تأدیه را بمیزان مرقوم در حكم از تاریخ قید 
شده احتساب و از خوانده اخذ و بخواهان پرداخت نماید رأی صادره غیابی و ظرف 20 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا است.4141/ م الف
حسام- قاضی شورای حل اختالف 38 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
279/خ کالسه پرونده: 1067/88

مرجع رسیدگی: شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان
خواهان: اعظم ابوطالب پور نشانی: خیابان غرضی، بلوار شكوفه، فاز2، شقایق10، پالك 

201
خوانده: اکبر عبداله و نرگس قاسمی نشانی: مجهول المكان

خواسته: مطالبه
ــورتی اعضای محترم شورا  ــكار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش گردش
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مباردت بصدور رأی 

می نماید:
رأی قاضی شورا

در خصوص دادخواست اعظم طالب پور به طرفیت اکبر عبداله و نرگس قاسمی بخواسته 

مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال و جه سه فقره سفته به شماره های 1- 0838824 ، 2- 
0379584 ، 3- 0354685 عهده بانك به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه 
به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینكه خوانده ردیف دوم با 
ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و خوانده ردیف اول نیز 
دلیل و الیحه ای ارائه ننموده در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تكذیبی 
به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حكایت از اشتغال ذمه خواندگان به خواهان را 
حكایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی حكم به محكومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ــی هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به  ــته و پرداخت س ریال به عنوان اصل خواس
پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 88/12/1 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ شاخص بانك مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره نسبت 
ــعبه  به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش
خواهد بود و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 4119/ م الف
قاضی شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان   

آگهی حصر وراثت
297/خ خانم مرضیه طال اشرفی دارای شناسنامه شماره 46528 به شرح دادخواست به 
ــه 1305/89 ح/ 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  کالس
توضیح داده که شادروان مرتضی طال اشرفی بشناسنامه 318 در تاریخ 85/9/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و 

دو دختر و همسر.
1- حمیدرضا طال اشرفی به ش ش 39088 فرزند متوفی

2- غالمرضا طال اشرفی به ش ش 1376 فرزند متوفی
3- نفیسه طال اشرفی به ش ش 1427 فرزند متوفی

4- مرضیه طال اشرفی به ش ش 46528 فرزند متوفی
5- رضوان منعمیان به ش ش 27916 همسر متوفی و الغیر.

اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت ماهی یكمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یك ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 4115/ م الف
فانیان- رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
260/خ کالسه پرونده: 422 – 89ح26

وقت رسیدگی: شنبه 1389/5/9 ساعت 11/5 صبح
خواهان: خانم صفیه موسوی فرزند غالمرضا

خوانده: آقای علی کاظمی موسوی فرزند ولی ا...
خواسته: اثبات زوجیت

ــتی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26  خواهان دادخواس
ــده به علت مجهول المكان بودن خوانده به  ــیدگی تعیین ش ارجاع گردیده و وقت رس
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یك نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 

بهمرساند. 3761/ م الف
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
 257/خ چون خانم شهال اسماعیلی فرزند قربانعلی شكایتی علیه آقای سیاوش مكوندی 
مبنی بر ترك انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890243 ك104 این دادگاه ثبت، 
وقت رسیدگی برای روز 89/5/30 ساعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینكه متهم مجهول 
المكان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یك نوبت در یكی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می 
آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 

شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
 4063/ م الف

مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
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نقطهعوارض مصرف زياد مكمل امالح نسخه گیاهی
زردچوبه

Curcuma longa       نام علمی

شکالت هرچه تلخ تر بهتر؛ صحيح است؟
نکاتی درباره مصرف غالت در صبحانه

سبزی فوق العاده برای بيماران ديابتی 

کلس��یم: این ماده معدنی که در رشد، 
ــتخوان  و دندان ها  سالمت و استحكام اس
ــه صورت قرص یا  ــت. چنانچه ب مؤثر اس
ــرر و بیش از  ــدار زیاد و مك ــول به مق آمپ
ــتفاده شود، عوارض زیر را به  نیاز بدن اس

دنبال دارد:
ــاد  ــرم، ایج ــای ن ــوب در بافت ه رس
ــنگ های مجاری ادراری، اختالالتی در  س
چشم، ناشنوایی به علت رسوب در گوش، 
ــت، اختالل در جذب آهن، روی و  یبوس
ــن امالح در بدن  ــز و باعث کمبود ای منگن

می  شود.
فسفر: این ماده  معدنی همراه با کلسیم 
ــتخوان  و دندان ها  در رشد و استحكام اس
نقش مهمی دارد. بهترین منبع غذایی فسفر 
ــیم، لبنیات شامل شیر، ماست، پنیر،  و کلس

کشك و بستنی است.
عوارض مصرف زیاد فسفر عبارتند از:

کاهش تراکم استخوان، کاهش تودهی 
ــتگی استخوان ها، اختالل  استخوانی، شكس

در رشد
ــان نقش مهم  ــر در بدن انس آه��ن: این عنص
ــازی مؤثر  ــه عهده دارد و در خون  س و حیاتی ب
ــت. همچنین در تنفس سلولی نقش مهمی به  اس
ــش قدرت ایمنی بدن  ــده دارد و موجب افزای عه
ــری به خصوص در  ــود و در قدرت یادگی می  ش
کودکان مؤثر است. این ماده معدنی مهم و حیاتی 
در موادی از قبیل جگر، دل و قلوه، گوشت قرمز، 
ــود دارد. عالوه  ــرغ و ماهی به مقدار کافی وج م
ــبزی  ها، مغزها  ــع گیاهی مانند س ــر آن در مناب ب
ــت که  ــت. الزم به ذکر اس و حبوبات موجود اس
ــع گیاهی آهن جذب خوبی ندارند، ولی آهن  مناب
ــده و  موجود در منابع حیوانی به خوبی جذب ش

در بدن مورد استفاده قرار می گیرد.
ــالمت و افزایش  ــراد برای حفظ س برخی اف
ــرانه از منابع  ــت در برابر بیماری ها خودس مقاوم
ــا آمپول  ــربت ی ــی آهن از قبیل قرص، ش داروی
ــن کار بدون توصیه  ــتفاده می  کنند. چنانچه ای اس
ــت، بلكه  ــك صورت گیرد نه تنها مفید نیس  پزش
ــان لطمات جدی وارد  ــالمت انس می تواند به س
ــب عوارضی از  ــت موج ــد و حتی ممكن اس کن

قبیل:
ــد، تخریب  ــن در کب ــی آه ــع غیرطبیع تجم
شریان ها، عوارض قلبی- عروقی، تخریب بافت ها 

و عوارض ناگوار دیگری در بدن شود.
ــت برای  روی: این ماده  معدنی که ممكن اس
ــد، در سالمت انسان  ــناخته باش برخی افراد ناش
ــد، بلوغ  اثرات مهمی به عهده دارد. روی در رش
ــت، مو و ناخن مؤثر است.  جنسی، سالمت پوس
ــد از: پروتئین های  ــی روی عبارت ان ــع غذای مناب
ــفید و قرمز، تخم  ــت س حیوانی مانند انواع گوش
ــی روی عبارتند از:  ــع گیاه ــرغ، لبنیات و مناب  م
ــع حیوانی روی  ــالت. مناب ــات، مغزها، غ حبوب

نسبت به منابع گیاهی جذب بهتری دارند.
این ماده  معدنی مفید چنانچه به مقدار زیاد و 
مكرر به صورت منابع دارویی مصرف شود، باعث 
ــتگاه گوارش  بروز اختالالتی از قبیل تحریك دس
ــود. در افراد مبتال به اختالالت  ــتفراغ می ش و اس

کلیوی که دیالیز می شوند، آلودگی مایعات دیالیز 
با این فلز می  تواند موجب مسمومیت و عوارضی 
از قبیل کم  خونی، تب، اختالالت سیستم عصبی 
شود. مصرف منابع دارویی مواد مغذی، به جز در 
موارد ضروری و با توصیه  پزشك یا رژیم  شناس، 
در سایر موارد به  هیچ وجه توصیه نمی  شود؛ زیرا 
ــع دارویی مواد مغذی، دارای عوارض جانبی  مناب
ــتند و چنانچه بی  رویه مصرف شوند، باعث  هس
ــالالت ناگوار و گاه جبران ناپذیری در  ایجاد اخت

انسان می  شوند.
ــت که در حفظ سالمت  ید: ید از امالحی اس
ــیار مهمی به عهده  دارد و کمبود  ــان نقش بس انس
آن عارضه ای به نام گواتر آندمیك ایجاد می  کند. 
ــوخت و ساز مواد انرژی زای بدن نقش  ید در س
ــازی، تولید  ــد، پروتئین  س دارد. همچنین در رش
مثل و تكامل سیستم عصبی نقش مهمی به عهده  
ــد در دوران جنینی به علت تغذیه  دارد. کمبود ی
ــدید آن در برنامه  غذایی  ــود ش ــب و کمب  نامناس
مادران باردار، موجب بروز اختالل در رشد جسمی 
ــه می  تواند تا آخر عمر  ــود ک و ذهنی کودك می ش

گریبان  گیر شخص باشد. 
ــود دارد و از این  ــاك مزروعی وج ید در خ
ــود و انسان  طریق وارد محصوالت گیاهی می  ش
ــود را به این ماده   ــرف مواد گیاهی نیاز خ با مص

معدنی تأمین می  کند. 
ــرف لبنیات )به علت مصرف  همچنین با مص
ــان  ــط دام(، به بدن انس ــاوی ید توس ــان ح گیاه
ــی از منابع  ــد. ماهی و محصوالت دریای می رس
ــتند. ید در مناطق کوهستانی  ــیار غنی ید هس بس
ــی وجود ندارد؛  ــدار کافی در خاك مزروع به مق
ــی و لبنیات، حاوی  ــوالت گیاه ــه محص در نتیج
ــاکنین این مناطق در  ــتند و س مقدار کافی ید نیس
ــی از آن یعنی  ــد و عارضه  ناش ــرض کمبود ی مع
ــد از نمك ید دار  ــرار می گیرند که بای »گواتر« ق
ــتفاده  ــق آمپول های روغنی حاوی ید اس یا تزری
ــرف بی رویه  منابع دارویی ید می  تواند  کنند. مص
ــار آورد؛ برای  ــان به ب زیان های جدی برای انس

مثال باعث بروز گواتر در انسان می شود. 
ــی از کمبود ید  ــن درمان گواتر ناش بنابرای
ــرکاری غده  ــز پ ــم( و نی )هیپوتیروئیدیس
تیروئید )هیپرتیروئیدیسم( باید حتمًا تحت 

نظر پزشك متخصص غدد انجام شود.
ــه منابع  ــاده  معدنی ک فلوئ��ور: این م
اصلی آن آب، ماهی و محصوالت دریایی 
و چای است، در حفظ سالمت و پیشگیری 
از پوسیدگی دندان ها و پوکی استخوان نقش 
ــی به عهده دارد. زیاد ه  روی در مصرف  مهم
فلوئور به صورت دارویی می  تواند عارضه  
ــگ دندان و  ــس« یا »تغییر رن »فلوئوروزی
ــدن آن« و یا »خال خال و خط   قهوه ای ش
ــدن دندان ها« را ایجاد کند. بنابراین  دار ش
ــاده معدنی باید حتمًا تحت  مصرف این م
ــام  ــدال انج ــد اعت ــك و در ح ــر پزش  نظ

شود.
ــت که در  منگنز: منگنز از امالحی اس
ــیاری از آنزیم ها وجود دارد  ساختمان بس
ــد، تولید مثل،  و وظایف مهمی از قبیل رش
شرکت در سوخت و  ساز کربوهیدرات ها 
ــكلت بدن  ــكیل بافت همبند و اس و چربی ها، تش

انسان را به  عهده دارد.
ــبوس  دار،  ــالت س ــی در غ ــاده  معدن ــن م ای
حبوبات، مغزها و چای به مقدار قابل توجه و در 
ــبزی ها و میوه ها به مقدار متوسط وجود دارد.  س
مسمومیت ناشی از استفاده  بی رویه و زیاد از حد 
منابع تزریقی یا دارویی این ماده  معدنی می  تواند 
ــردرد، گیجی و  موجب بروز عوارضی از قبیل س

اختالل در عملكرد کبد شود.
سلنیوم: این ماده معدنی در ساختمان آنزیم ها 
ــان  ــالمت انس ــود دارد و از این طریق در س وج
تأثیر مهمی به عهده  دارد. همچنین سلنیوم اثرات 
ــیدانی داشته و نقش آن در پیشگیری از  آنتی  اکس
ــت. این ماده مغذی در  ــناخته شده اس سرطان ش
ــی و محصوالت دریایی، جگر،  منابعی مانند ماه

کلیه، گوشت و مرغ وجود دارد. 
ــا میزان  ــود در غالت ب ــلنیوم موج مقدار س
ــی در ارتباط  ــاك مزروع ــلنیوم موجود در خ س
ــت. مصرف مكرر و زیاد از حد منابع دارویی  اس
ــی  این عنصر می  تواند موجب اختالالت گوارش
ــتی و ناخن و پوسیدگی  و عصبی، عوارض پوس

دندان شود.
نتیجه  گیری: با توجه به مطالب باال می  توان 
این گونه نتیجه  گیری کرد که برای برخورداری از 
ــادابی، طول عمر و مقاومت در برابر  سالمت، ش
ــه  غذایی کافی،  ــا، برخورداری از برنام بیماری ه
ــت و برای  ــوع الزم و ضروری اس ــادل و متن متع
ــود، از منابع  ــای تغذیه ای خ ــن نیازمندی ه تأمی
ــایر مواد مغذی به  ــی ویتامین ها، امالح و س غذای

مقدار کافی و مناسب استفاده کنید. 
ــع دارویی مواد مغذی، به جز در  مصرف مناب
موارد ضروری و با توصیه  پزشك یا رژیم  شناس، 
در سایر موارد به  هیچ وجه توصیه نمی  شود، زیرا 
ــع دارویی مواد مغذی، دارای عوارض جانبی  مناب
ــتند و چنانچه بی  رویه مصرف شوند، باعث  هس
ــالالت ناگوار و گاه جبران ناپذیری در  ایجاد اخت

انسان می  شوند.

کلیات گیاه شناسی: زردچوبه گیاهی است از 
ــاع حدود یك متر و نیم  خانواده زنجبیل به ارتف

که دارای ساقه متورمی است.
 گلهای زردچوبه به صورت سنبله و به رنگ 
سبز مایل به زرد است. زردچوبه در هندوستان و 

چین و نقاط حاره زمین می روید.
ــاقه،  ــالف در قاعده س ــار برگهای غ  از کن
ــكل  ش ــتوانه ای  اس و  ــك  کوچ ــاخه های  ش
ــود که به صورت مورب  ضخیمی خارج می ش
ــه  ــر یك ایجاد ریش ــه و ه ــرو رفت ــن ف در زمی
ــدی به وجود  ــًا پایه های جدی ــد و مرتب می کنن

 

می آروند.
ــاقه  ــتفاده این گیاه، س ــورد اس ــمت م  قس
ــارج کردن  ــه پس از خ ــت ک ــی آن اس زیرزمین
ــه های آن را جدا  ــرده و ریش ــز ک ــن تمی از زمی
ــد و در آب جوش قرار می دهند و پس  می کنن
ــك  ــز کردن به مدت چند روز آن را خش از تیم
ــتری مایل  می کنند. زردچوبه رنگ زرد یا خاکس
ــوی آن معطر و طعم آن تلخ   به قهوه ای دارد، ب

است.
 ترکیبات شیمیایی: زردچوبه دارای اسانسی 
مرکب از اسیدهای والرینیك، کاپرلیك و فالندون 
است و همچنین دارای سابی نین، سینئول، بورنئول 
و الكل تورمرول و ماده کورکومین است که رنگ 
ــاده کورکومین  ــه به علت همین م  زرد زردچوب

است.
خ��واص دارویی: زردچوبه از نظر طب قدیم 
ایرانی گرم و خشك است و برای استفاده درمانی 
می توان آن را مانند چایی دم و استفاده کرد البته 
ــول آن هم به  جدیداً در بازار کانادا و امریكا کپس

بازار آمده است.
زردچوبه دارای خواص درمانی زیر است:

ــداد صدا را باز می کند و  1( گرفتگی و انس
برای تمیز کردن کبد به کار می رود.

 2( مخلوط یك قاشق غذاخوری زردچوبه و یك 

قاشق انیسون و سرکه برای درمان یرقان مفید است.
ــدان درد آن را در دهان  ــع دن ــرای رف  3( ب

انداخته و بجوید. 
ــت  4( زردچوبه بهترین داروی ضد تورم اس
ــتفاده  ــا و امریكا از آن بدین منظور اس و در اروپ
ــان دم کرده  ــه فنج ــد که می توان از س می کنن
ــه بار  ــول س زردچوبه در روز و یا مقدار 2 کپس

در روز استفاده کرد. 
ــردن زخم ها و رفع درد  ــك ک 5( برای خش
ــك زردچوبه را روی آنها  آنها می توان گرد خش

ریخت. 
ــه کننده خون،  ــكن، تصفی 6(زردچوبه بادش

تب بر، محرك و انرژی زا است.
ــاندن دمل نیز مفید  ــه برای رس  7( زردچوب

است.
 8( خانم هایی که عادت ماهیانه آنها نامنظم 
ــتفاده  ــت برای تنظیم آن باید از زردچوبه اس اس

کنند. 
ــت  9( از زردچوبه برای درمان کمر درد، پش

درد و سینه درد نیز استفاده می شود. 
10( برای درمان اسهال و اسهال خونی حتمًا 

از دم کرده زردچوبه استفاده کنید. 
11( زردچوبه در قدیم برای درمان رماتیسم 

و سل به کار می رفته است.
 12( برای درمان التهاب لثه، زردچوبه را دم 

کرده و آن را قرقره کنید.
ــمندان نشان داده   13( تحقیقات اخیر دانش
است که زردچوبه از سرطان جلوگیری می کند. 
بنابراین حتمًا سعی کنید که در غذاها از زردچوبه 

استفاده کنید.
ــده باید  ــای گفته ش ــا تمام مزای مضرات: ب
ــاده روی در زردچوبه برای  ــه زی ــاره کرد ک اش
ــا لیمو  ــر آن را ب ــی، اگ ــت ول ــر اس ــب مض قل
ــر آن را خنثی  ــرات مض ــتفاده کنید اث ــرش اس  ت

می سازد. 

ــكالت  ــنیده ایم که هر چه ش ــرات ش به ک
ــالمتی انسان مفیدتر است.  تلخ تر باشد برای س
آیا این ادعا حقیقت دارد؟ از گیاه کاکائو دو ماده 
ــو و دیگری چربی  ــی پودر کاکائ می گیرند؛ یك
ــره کاکائو گفته  ــه آن ک ــه اصطالحًا ب ــو ک کاکائ

می شود. 
این دو قسمت، اجزای عمده شكالت هستند. 
ــت. در  ــود دانه کاکائو به طور طبیعی تلخ  اس خ
ــازی آن را با شیر و شكر و  ــكالت  س صنعت ش
موادی مثل عسل مخلوط می کنند تا تلخی آن را 
کاهش دهند. هر چقدر شكالتی تلخ تر و تیره تر 
ــد، یعنی درصد خلوص کاکائو باالتر باشد،  باش
ــت  ــته و گران تر اس ارزش تغذیه ای باالتری داش
ــوی کمتری  ــكالت درصد کاکائ ــدر ش و هرچق
داشته باشد، یعنی سایر مواد مثل انواع روغن ها، 
چربی ها، شكر، شیر و سایر طعم دهنده ها درصد 
ــتری داشته تا هم تلخی کمتری داشته باشند  بیش

و هم قیمت آنها کاهش پیدا  کند. 
ــكالت تیره با غلظت 100 درصد  در کل، ش
ــد هم داریم  ــت اما ما تا 94 درص ــیار کم اس بس
ــی تلخی آن را تحمل نمی کند، ضمن  که هر کس
ــود، ترکیبات  ــكالت تلخ تر می ش اینكه وقتی ش
ــی رود که برخی از افراد با  ــی آن هم باال م کافئین

خوردن آن تپش قلب پیدا می کنند. 
بررسی ها نشان داده شكالت تلخ 75 درصد 
ــته و بهتر  ــرای مصرف کننده داش ــم بهتری ب طع
ــردرد  ــود و موجب تپش قلب و س تحمل می ش

نمی شود. 
ــكالت تلخ  ــالوه، کافئین موجود در ش به ع
ــاط ایجاد کرده  ــادابی و نش ــت که حالت ش اس

ــرف در بچه های  ــی از ممنوعیت های مص و یك
بیش فعال به حساب می آید. ضمنًا شكالت مملو 

از آنتی اکسیدان هاست. 
ــه  ک ــا  فالونوییده ــواده  خان از  ــی  ترکیبات
معروف ترین های آنها کاتشین است که خواصی 
ــودن و جلوگیری از  ــد ضدگرفتگی عروق ب مانن

بروز سرطان را به آن نسبت می دهند. 
ــكالت خوب و تیره  در اصل خواص یك ش
ــن اینكه  ــت. ضم ــزی مثل خواص چای اس چی
چربی هایی که شكالت دارد اگر قسمت تیره آن 
ــد از نوع چربی  تری گلیسیرید است  ــتر باش بیش
ــت، مگر اینكه در  ــمت اشباع آن کمتر اس و قس
ــد که شكالت های  ــایر چربی ها باش ترکیب با س
ــًا خطرات  ــاب می آیند و قطع ــص به حس ناخال

خاص خود را خواهند داشت. 
ــره کاکائو همان  ــب موضوع ک ــمت جال قس
ــط جامد بوده اما  ــت که در دمای محی چربی اس
ــود حل  شده و  به محض اینكه وارد دهان می ش
ــكل مایع درمی آید و لطافت و نرمی و طعم  به ش

شكالت به خاطر این کره است. 
ــت برخی  از آنجایی که کره کاکائو گران اس
ــكالت ارزان تر  ــه می خواهند ش کارخانجاتی ک
ــكر و مواد  ــای دیگر، ش ــد، چربی ه ــد کنن تولی
ــكالت  افزودنی به آن اضافه می کنند که ظاهر ش
ــكالت تلخ مفید نیست  را دارد اما دیگر مانند ش
ــه چاقی و  ــباع زمین ــود چربی های اش زیرا وج
ــیوع  ــای متابولیكی را که این روزها ش بیماری ه
فراوانی پیدا کرده اند، به راحتی افزایش می دهد. 
ــكالت های  پس توصیه ما خوردن متعادل ش

مرغوب است.

ــتند  ــی از افراد اهل خوردن صبحانه هس خیل
ــیر می خورند و در برنامه  اما برای مثال کیك و ش
ــانی از غالت یعنی نان  غذایی صبح آنها هیچ نش

وجود ندارد. 
ــر بگویم نان و غالت،  گروه غالت یا کامل ت
ــرم غذایی قرار  ــه در قاعده ه ــتند ک گروهی هس
ــهم انرژی روزانه مان را از  دارند و ما بیشترین س
ــته و آرد  ــا می گیریم: نان، برنج، ماکارونی رش آنه
ــه، مهم ترین بخش، مصرف  ــورد صبحان و... در م

نان است که منبع غنی انرژی محسوب می شود.
  حذف این منبع غنی غذایی از صبحانه قطعًا 
ــتن و توانایی نداشتن در طول  سبب تمرکز نداش
ــرژی مورد نیاز در طول  ــد، زیرا ان روز خواهد ش
روز فراهم نمی شود. غیر از این، غالت منبع غنی 
ویتامین ها و مواد معدنی است. مهم ترین ویتامین 
موجود در غالت ویتامین های گروه B و E است 
که از میان آن می توان به ویتامین B1 و B3 که در 

غالت سبوس دار وجود دارد اشاره کرد. 
ــالت در وعده  ــت که غ ــر این اس ــه ب توصی
ــًا از غالت  ــود و ترجیح ــده ش ــه گنجان صبحان
ــتفاده کنیم. برخی از افراد به دلیل  ــبوس دار اس س
ــرای صرف  ــان الزم ب ــت صبح ها زم ــود وق کمب
ــه را ندارند و رو به غالت آماده می آورند.  صبحان
در بازار، غالت آماده بسیار یافت می شود و انواع 

آن با طعم های مختلف موجود است.
ــه طرفداران اصلی این غالت کودکان  از جمل

ــتند. اما نباید یك موضوع را فراموش کرد و  هس
ــتفاده از غالت آماده در هر روز هفته  آن اینكه اس
کار صحیحی نیست و می توان آنها را به چند روز 

در هفته محدود کرد. 
زیرا غالت آماده تنها با شیر مصرف می شود، 
در نتیجه فرد نمی تواند از سایر مواد غذایی مانند 
پنیر، گردو یا کره و مربا که در یك صبحانه سالم 
ــوع الزم در  ــتفاده کند و تن ــود، اس مصرف می ش
صبحانه وجود نخواهد داشت. خوشبختانه امروز 
ــیاری  ــده اند که با بس غالت آماده ای وارد بازار ش
مواد مغذی مانند کلسیم و آهن و دیگر ویتامین ها 
ــود اگر روزهایی از  ــده اند. توصیه می ش غنی ش
ــتفاده  ــالت آماده به عنوان صبحانه اس هفته از غ
می شود ترجیحًا از نوع غنی شده خریداری شود 
ــورد نیاز بدن به ویژه  ــه بتوانند تا حدی مواد م ک
ــد. نكته دیگر اینكه در  ــدن کودکان را تأمین کنن ب
ــده و سبوس دار بهترین  کنار غالت آماده غنی ش

گزینه استفاده از شیر است. 
ــیر،  ــامل غالت، ش ــالم ش ــه س ــك صبحان ی
ــود. وقتی از غالت  ــای گیاهی و پنیر می ش مغزه
ــت سهم  ــتفاده می کنیم، ترجیحًا بهتر اس آماده اس
ــیر را هم در آن بگنجانیم تا فراموش نشود، به  ش
ویژه در کودکانی که به سن مدرسه می رسند چون 
ــیر در طی روز کمتر می شود،  تمایل به مصرف ش
بهتر است بسته به ذائقه ترجیحًا  شیر را به غالت 
آماده افزود. توصیه دیگر اینكه بهتر است در کنار 

ــنتی  غذاهای صنعتی و آماده مصرف، غذاهای س
ــنتی  را هم فراموش نكنیم. حلیم نوعی صبحانه س
تهیه شده از گندم سبوس دار است که خود غذای 
ــوب می شود و حداقل باید یك روز  کاملی محس
ــیاری از مواد  ــرف کرد تا بس ــه آن را مص در هفت

مغذی و ویتامین ها به بدن مان برسد. 
در کنار غالت آماده صبحانه دسته دیگری از 
ــناخته  غالت آماده وجود دارد که با نام رژیمی ش
ــت. محصوالت رژیمی روز به روز در  ــده اس ش
حال افزایش است. علت آنكه به آنها رژیمی گفته 
ــبوس در این غالت است. هر  ــود وجود س می ش
ــبوس یعنی فیبر در بدن تنها 2 کیلوکالری  گرم س
ــده از  انرژی تولید می کند و عماًل انرژی تولید ش
آنها بسیار کم بوده و کمتر چاق کننده هستند. غیر 
ــت قند به کار رفته در این  ــبوس ممكن اس از س
ــد که قابل جذب نیست  غالت، قند مصنوعی باش

و در نتیجه سبب افزایش زیاد وزن نمی شود. 
ــت که با هدف الغر شدن  توصیه اول این اس
ــنتی را از وعده های غذایی  خود  هرگز صبحانه س
ــیاری از  ــذف نكنید، چون در این صورت بس ح
ویتامین ها و امالح به بدن نخواهد رسید. راه های 
ــیدن به وزن ایده آل وجود دارد.  ساده تر برای رس
ــالم در  ــوان در کنار مصرف یك صبحانه س می ت
طول هفته یكی دو روز را نیز به مصرف این گونه 
ــك برنامه صحیح  ــاص داد و با ی ــالت اختص غ

غذایی به وزن ایده آل رسید. 

ــاران دیابتی با یك  ــد خون در بیم قن
ــبزی کاهش پیدا می کند، آیا این  نوع س

سبزی را می شناسید؟ 
ــان داد بعد  ــك پژوهش نش ــج ی نتای
ــطح قند خون  ــنبلیله س از مصرف دانه ش
بیماران دیابتی به صورت تأخیری کاهش 

می یابد. 
گیاه شنبلیله، یكی از گیاهان خوراکی 
ــی مؤثری نیز  ــت که جنبه های داروی اس

برای آن قائل شده اند. 
ــواص درمانی که در مورد  یكی از خ
این گیاه گزارش شده، اثر ضد دیابتی آن 

است. 
ــی و ارزیابی  ــا هدف بررس ــه حاضر ب مطالع

ــنبلیله بر کاهش  تأثیر خوراکی عصاره دانه گیاه ش
ــط دکتر  ــهای مبتال به دیابت توس قند خون موش

محمدرضا نیك روش انجام شد. 
ــان داد که  ــای این مطالعه نش یافته ه
ــاره دانه  ــت تجویز عص ــس از هر نوب پ
ــطح قند خون در نمونه های  شنبلیله، س
گروه مورد، نسبت به گروه شاهد کاهش 
ــه نحوی که در  ــمگیری پیدا کرد؛ ب چش
ــم سطح قند خون  روزهای پنجم و شش
ــد؛  گروه مورد به حد طبیعی نزدیك ش
ولی در گروه شاهد از روز اول تا ششم 

سیر صعودی داشت. 
نتایج این مطالعه حاکی از آن است، 
ــطح سرمی قند  کاهش قابل توجه در س
خون می تواند به صورت تأخیری بعد از 

مصرف شنبلیله در موش ها ایجاد شود.

ــل  ــیاری از عوام ــر بس ــراد در براب ــی اف برخ
ــا واکنش  ــبت به آنه ــیب پذیرند و نس محیطی آس
ــامل  ــان می دهند. این عوامل نه تنها ش ــدید نش ش
ــت؛ بلكه ممكن است عوامل  عوامل حساسیت زاس
تحریك کننده ای مانند بوهای تند، دود غلیظ، هوای 

گرم یا هوای سرد را نیز شامل شود. 
ــن  ــی از ای ــا برخ ــودن ب ــه رو ب ــه رو ب اگرچ
ــهرها تا حدودی  ــوا در ش ــل مثل آلودگی ه عوام
ــت که  ــی باید دقت داش ــت ول ــر اس اجتناب ناپذی
ــته این عوامل ایجاد یا تشدید  به صورت خودخواس
ــوند. یكی از این عوامل که در جامعه ما بسیار  نش
ــت؛ عاملی که نه  ــفند اس رواج دارد دود کردن اس
ــدارد، بلكه می تواند  ــالمت ن تنها تأثیر مثبتی بر س
ــرژی را در معرض خطر  ــم و آل ــراد مبتال به آس اف

قرار دهد. 
البته در جوامع و اقوام مختلف، برخی اعتقادات 
ــوم وجود دارند که فاقد جنبه علمی  و آداب و رس
ــط متخصصان تأیید نمی شوند. در  ــتند و توس هس
ــور ما نیز دود کردن اسفند که از سال های دور  کش
جزء رسوم بوده و برای در امان ماندن از چشم زخم 
انجام می گرفته، از همین دسته آداب و سنن است. 
ــأله صرفًا یك خرافه است که  در واقع این مس
باید به صورت علمی و آگاهانه با آن برخورد کرد. 
ــی و میكروب زدایی دود کردن  ــه تصفیه کنندگ جنب
ــود، پایه  ــفند نیز که گاهی از آن صحبت می ش اس
علمی ندارد و توسط متخصصان توصیه نمی شود. 
متأسفانه این موضوع نه تنها در میان عوام، بلكه 
ــانه ها نیز عنوان  ــطوح باالتر و در رس گاهی در س
می شود که جنبه غیرعلمی دارند و دست اندرکاران 
این حوزه ها باید توجه داشته باشند که اگر آموزش 
ــام نمی دهند، الاقل  ــح در این خصوص انج صحی

بدآموزی نیز نكنند. 
ــوختن،  ــفند با ایجاد دود غلیظ در هنگام س اس
ــتعد آلرژی  ــه نایژه های فرد مس ــود ک باعث می ش
ــان دهند و با ایجاد  ــم، به سرعت واکنش   نش و آس
ــم  ــدید عالئم آس ــم و انقباض، موجب تش اسپاس

شوند. 
ــفند در  ــه این نكته که دود کردن اس باتوجه ب
ــم معمول درآمده  میان ایرانیان به  صورت یك رس
ــت، پزشكان باید در این زمینه حساس باشند و  اس
ــول در مورد افراد با عالئم  ــؤاالت معم عالوه بر س
آسم )مثل حضور فرد سیگاری در منزل( این مسأله 
ــفند نیز دود  ــؤال کنند که آیا در منزل اس ــز س را نی

می شود یا نه. 
عالوه بر افرادی که مبتال به آلرژی های تنفسی و 
آسم هستند، افرادی نیز وجود دارند که زمینه ژنتیكی 
آسم دارند و به اصطالح آتوپیك هستند و دود اسفند 
می تواند دستگاه تنفسی این افراد را نیز تحریك کند 
ــم در آنها شود. دود اسفند  و موجب بروز عالئم آس
ــتفاده مكرر حتی در افرادی که زمینه  در صورت اس
ــاس  ــم ندارند نیز می تواند موجب حس ژنتیكی آس

شدن ریه ها و بروز عالئم آسم شود.

ــدید  یك متخصص تغذیه اظهار کرد: عالئق ش
ــانه ای  ــای تغذیه ای در افراد می تواند نش و نابه ج
ــد کم خونی یا  ــمی مانن از وجود بیماری های جس
ــه طوری که  ــد؛ ب ــای روحی روانی باش بیماری ه
ــوردن طعمی خاص  ــر روز و همواره به خ فرد ه
ــور یا ترش تمایل نشان  ــیرین، ش  از جمله مواد ش

می دهد. 
ــتی در گفتگو با خبرنگار  دکتر احمدرضا درس
ــنا واحد علوم پزشكی ایران با بیان این مطلب  ایس
ــانی که ضعف تغذیه ای دارند  خاطرنشان کرد: کس
ــتند به مواد محرك مانند  ــا دچار کم خونی هس و ی
شیرینی و شكالت، عالقه شدیدی نشان می دهند و 

با مصرف آنها احساس نشاط پیدا می کنند. 
ــرف  ــه مص ــان اینك ــن بی ــه ضم وی در ادام
قرص های هورمونی و به هم خوردن سیستم تغذیه 
در افراد منجر به تغییر عالیق یا تشدید آن نسبت به 
ــود، تأکید کرد: مراجعه به  برخی مواد غذایی می ش
ــك  متخصص تغذیه و قرار گرفتن تحت نظر پزش
ــورد با این عالئق افراطی  ــن و اولین راه برخ بهتری

است. 
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران 
ــادات افراطی به  ــه افرادی هم ع ــح کرد: البت تصری
خوردن مواد شور یا ترش دارند که اغلب این افراد 
ــا باال دارند و بنا به  ــارخون بیش از حد پایین ی فش

تجربه با خوردن این مواد احساس بهتری دارند. 
این در حالی است که تنها عده کمی از آنها نیاز 
ــوری یا ترشی برای افزایش یا  واقعی به خوردن ش
ــار خونشان دارند و اغلب آنها به اشتباه  کاهش فش
عادت به خوردن این طعم ها پیدا کرده اند در نتیجه 
ــك نمی کنند بلكه  ــكل خود کم نه تنها به حل مش
ــی را نیز در  ــه ضایعات قلبی عروق ــال ابتال ب احتم

خود افزایش خواهند داد. 
ــاره به اینكه  ــتی در پایان ضمن اش ــر درس دکت
عالقه شدید به مواد شور یا ترش، اغلب نشانه مشكل 
ــت، تأکید کرد: در صورت  جسمی و گاه روانی اس
ــورت با  ــب ترین راه مش وجود چنین عاداتی، مناس

متخصص و بررسی علت زمینه ای است.

اسفند دود نکنيد!

عالقه افراطی به طعمی 
خاص نشانه بيماری است

سالمت
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ورزشی
نگاهی به گروههای پنجم تا هشتم جام جهانی

پیروزی ضعیف برزيل و شكست تحقیرآمیز اسپانیا

اغلب شهرهای آفریقای جنوبی از 
ششمین روز برگزاری بازی های جام 
در این کشور همچنان در سرمای چند 
درجه زیر صفر سر کردند به گونه ای 
ــرودت نه تنها میهمانان بلكه  که این ب
میزبان این جام را نیز غافلگیر کرده است. 
برخی از شهرهای میزبان این جام چون 
کیپ تاون حتی برای نخستین بار پس از 
چند سال ریزش برف را تجربه کردند و 
همین موضوع موجب شد دمای اغلب 
ــهرهای میزبان این جام به شدت از  ش
پنج تا 10 درجه کاهش یابد. از آنجایی 
ــه بازی های این جام نیز عصر  که هم
ــب برگزار می شوند سرمای هوا  و ش
ــرای راحت بیرون  خود مانع بزرگی ب
ــای جنوبی و  ــهروندان آفریق آمدن ش
بیش از 450 هزار میهمانی شده است 
ــای این بازی ها در 10  که برای تماش
استادیوم 9 شهر آفریقای جنوبی به این 
کشور سفر کرده اند. سرما به قدری در 
چند روز اخیر در بسیاری از مناطق این 
کشور شدت یافته است که در اثر آب 
و هوای سرد زمستانی استان های کیپ 
شرقی و غربی به مرکزیت کیپ تاون و 

پورت الیزابت که از جمله سه استادیوم 
ــام را نیز در خود جای داده اند،  این ج
ــش از 600 پنگوئن افریقایی منطقه  بی
تفریحی جزیره برد لند تلف شده اند. 
ــد که آفریقای جنوبی  همگان می دانن
ــش و پارك های  ــه پارك های وح ب
حفاظت شده خود در جهان معروف 
است و یكی از انگیزه های بزرگ سفر 
ــگران و حتی گردشگران  همه گردش
ورزشی به این دور افتاده ترن نقطه در 
منتها الیه قاره آفریقا بازید از این پارك ها 
است، ولی سرمای غافلگیر کننده چند 
ــور موجب شده  روز اخیر در این کش
است رغبت گردشگران برای بازدید از 
این پارك ها به ویژه پارك وحش بزرگ 
ــنال پارك، الین پارك و یا  کروگر نش
پارك کروکودیل ها و دیگر پارك های 
مهم این کشور نیز کم شود. بسیاری از 
ــور  مكان های زیبا و تفریحی این کش
همچون مونته کازیو در ژوهانسبورگ، 
سان سیتی شهر تفریحی و سرگرمی بزرگ 
قاره آفریقا در نزدیكی استادیوم راستنبرگ 
ــه الس وگاس آفریقای جنوبی نیز  که ب
ــت و سامانه های 12 گانه  معروف اس

سابی، همه در مناطق نیمه کوهستانی و 
سرد و حتی صحرای بزرگ کاالهاری 
آفریقای جنوبی در سرمای این ایام قرار 
گرفته اند و امكان بازدید گردشگران از 
آنها نیز کمتر شده است. این در حالی 
است که دولت و ملت آفریقای جنوبی 
ــان این جام صرف نظر  به عنوان میزب
ــی، به درآمدهای  از درآمدهای ورزش
گردشگری این بازهای نیز چشم دوخته 
ــه امیدهای  ــرما غافلگیران بودند که س
ــا را به یك  ــراوان افزایش درآمد آنه ف
یأس تبدیل کرده است. بحران دیگری 
که این سرما برای خود به همراه آورده 
ــرق در این  ــت باال رفتن مصرف ب اس
کشور دارای کمبود برق است چرا که 
همه وسایل گرما زای این کشور برقی 
هستند، زیرا غیر از برق، هیچ سوخت 
فسیلی چون نفت و گاز در این کشور 

یافت نمی شود.
این درحالی است که شرکت برق 
ــكوم( در چند ماه  آفریقای جنوبی )اس
ــود برق مواجه  ــته با بحران کمب گذش
ــد و با باال بردن قیمت برق مصرفی  ش
تا 40 درصد ناچار شد برای تأمین برق 

ــور و به ویژه تأمین برق  مصرفی کش
شب ورزشگاه های جام جهانی دست 
یاری به سوی کشورهای دیگر جامعه 
توسعه جنوبی آفریقا )سادك( دراز کند.
ــه دولت آفریقای جنوبی پیش از  گرچ
ــا وعده داده و اعالم  آغاز بازی ها باره
ــا وارد کردن برق و باال  ــرده بود که ب ک
بردن سیكل تولید برق در این کشور، 
ــردم در ایام برگزاری بازی های جام  م
جهانی با کمبود برق مواجهه نخواهد 
شد ولی به راحتی شاهد بودیم که بخش 
ــبورگ  ــهر ژوهانس بزرگی از کالن ش
ــم افتتاحیه این  در زمان برگزاری مراس
جام برق نداشت تا مردمی که به دلیل 
فقر نتوانستند بلیت های گران قیمت 
بازی های این جام را بخرند آنها را در 

خانه تماشا کنند. 
ــرایط  اما از بد حادثه، تغییرات ش
جوی نیز اینبار موجب شد تا بسیاری از 
گردشگران و به ویژه گردشگران ورزشی 
این کشور که امید می رود، پس از جام 
جهانی به گردشگران عمومی این کشور 
نیز تبدیل شوند خاطره مطلوبی از این 

کشور نداشته باشند.

زاینده رود
ــنبه نتایج چهار گروه اول  سه ش
جام جهانی را مورد بررسی قرار دادیم 
ــده در  و امروز به بازی های انجام ش
گروه های پنجم تا هشتم می پردازیم. 
ــن رقابت ها ابتدا  ــروه پنجم ای در گ
هلند در ورزشگاه ژوهانسبورگ با دو 
ــت داد. گلهای  گل دانمارك را شكس
نارنجی پوشان اروپا توسط آگر مدافع 
ــف که به اشتباه دروازه خود را  حریس
ــاز کرد و در دیگر بازی از این گروه  ب
ــگاه  ژاپن با تك گل هوندا در ورزش
مانگوانگ بر تیم کامرون غلبه کرد، در 
گروه ششم هر دو بازی با تساوی یك 
بر یك به پایان رسید. ایتالیا مدافع عنوان 
ــی برابر پاراگوئه و زالندنو هم  قهرمان
توانست اسلواکی را متوقف کند. برای 
الجوردی پوشان ایتالیایی دروسوی و 
ــرای پاراگوئه موفق به  آنكارس نیز ب

گلزنی شد. تیم اسلواکی یك بر صفر 
تا دقیقه 93 با گل ویتی از حریف جلو 
بود اما رید بازیكن زالندنو نگذاشت 
ــب هر سه امتیاز  تیم اسلواکی با کس
ــروه هفتم  ــرك کند. به گ ــن را ت زمی
می رسیم جایی که تیم پرمهره پرتغال 

مقابل ساحل عاج تن به تساوی بدون 
گل داد و در دیگر بازی این گروه که 
در ورزشگاه ژوهانسبورگ برگزار شد 
تیم برزیل با برتری ضعیف 2 بر یك 
ــمالی به برتری رسید و  مقابل کره ش
گلهای پرافتخارترین تیم جام جهانی 

را مایكون و االنو و تك گل کره ای ها 
را جی جی یونگ نان به ثمر رساندند. 
ــیلی در گروه A رقابتهای جام  تیم ش
ــگاه نلسپرویت به  نوزدهم در ورزش
مصاف تیم ناشناخته هندوراس رفت 
ــیو از سد این  و با تك گل جان لوس
تیم گذشت. در آخرین بازی دور اول 
مرحله مقدماتی تیم قدرتمند پرستاره 
اسپانیا بود که تن به شكست تحقیرآمیز 
ــوئیس در  ــك بر صفر مقابل تیم س ی
ورزشگاه دروبان داد. تك گل بازی را 

فرناندز وارد دروازه حریف کرد. 
ــه که به  ــدار آنچ ــن 16 دی در ای
چشم می خورد از نظر نتیجه گرفتن، 
آسیایی ها به آفریقا برتری دارند و به 
جز دیدار آلمان و استرالیا بازیها نسبت 
ــام جهانی کم  ــای قبل ج به دوره ه
گل تر بوده اند و باید منتظر دیدارهای 

دوم تیم ها بود.

شطرنج قهرماني جوانان آسیا
روز بد نمايندگان ايران

سپاهان یکبار دیگر در شهرآورد 
مغلوب شد

برتری قاطعانه ذوب آهن 
مقابل  سپاهان

پژمان سلطانی
در دور رفت مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال 
ــگاه صفائیه  جوانان ایران تیم ذوب آهن در ورزش
با حساب 4 بر یك میزبان خود سپاهان اصفهان را 
درهم کوبید، پنج دقیقه ابتدایی بازی را سبزجامگان 
اصفهانی هجومی آغاز کردند اما موقعیت آن چنانی 
برای گل نداشتند که در یك ضدحمله دقیقه هشتم 
ــول ظفریان  ــدم نصیب رس ــوپ درون هیجده ق ت
ــد که ضربه ای به سوی دروازه  بازیكن سپاهان ش
شلیك کرد و حسین جلودار گلر ذوب آهن مانع از 

به ثمر رسیدن گل شد.
 پس از این فرصت شاگردان حسن شفیعی توپ 
و میدان را در اختیار گرفتند و در دقیقه 25 محمد الوی از 
جناح چپ سپاهانی ها فرار کرد و با ضربه ای دیدنی 
ــپاهان را برای اولین بار گشود. با این گل  دروازه س
ذوبی ها با روحیه ای مضاعف به بازی ادامه دادند 
ــاس عرضی پیام  ــی دقیقه 34 از پ ــعود بهرام و مس
صادقیان بازیكن ملی پوش تیم میهمان نهایت بهره 
ــرد و ذوب آهن را با دوگل مقابل رقیب دیرینه  را ب
ــوك این دو گل  ــپاهان در ش اش جلو انداخت. س
ــاگردان شفیعی بود و با همین نتیجه پای به نیمه  ش
ــروع نیمه دوم تیم پیروز  ــتند. با ش دوم بازی گذاش
بازی را در یك سوم زمین خود نگه داشته بود و در 
فاصله 40 متری دقیقه 53 ضربه ایستگاهی نصیب 
تیم ذوب آهن شد که علی گودرزی کاپیتان و یكی 
ــان این تیم با ضربه ای استثنایی  دیگر از ملی پوش
توپ را به زیر طاق دروازه سپاهان کوبید و سومین 
ــن به ارمغان آورد.  ــرای هواداران ذوب آه گل را ب
ــاگردان رضایت  ــومین گل ذوب آهن ش پس از س
ــان آمدند و علی امیری دقیقه 62 تفاضل  به خودش
ــاند و یك دقیقه بعد بهمن مالكی  را به دو گل رس
ــپاهان ریخت و در  ــردی را بر پیكره تیم س آب س
ــاب 4 بر یك مغلوب رقیب  نهایت سپاهان با حس

دیرینه اش شد.
حواشی دیدار جوانان سپاهان و ذوب آهن

ــرمربی تیم  ــور منصور ابراهیم زاده س 1( حض
فوتبال ذوب آهن، غالمحسین آقاجان سرمربی تیم 
ــم سلطانی در  کهنه کار تیم ذوب آهن نوین و هاش

ورزشگاه صفائیه قابل توجه بود.
ــاگر هر دو تیم در ورزشگاه  2( 500 نفر تماش

حاضر بودند.
ــه 93 امید خراجی به علت برخورد  3( در دقیق
ــر آسیب دید و او  با بازیكن ذوب آهن از ناحیه س

را با آمبوالنس به بیمارستان انتقال دادند.
ــور ابراهیم زاده با  ــس از پایان بازی منص 4( پ
علی گودرزی کاپیتان جوانان ذوب آهن صحبت کرد و 
به نظر می رسد که او را برای تیم بزرگساالن ذوب آهن 

دعوت کرده است.
ــن ذوب آهن در این  ــیرزادی بازیك 5( رضا ش
ــدار پس از دریافت دو کارت زرد از زمین بازی  دی

اخراج شد.

هفت نماینده شطرنج ایران در مسابقات قهرمانی 
جوانان آسیا در پایان دور دوم این رقابت ها، فقط به 
دو پیروزی دست یافتند و پنج شكست حاصل کار 
شطرنج بازان جوان ایران در این دور از رقابت ها بود. 
پوریا درینی،  محمد حسین شمسی،  وحید فرامرزی،  
استاد فیده میترا حجازی پور،  استاد فیده سارا سادات 
ــا افشار نماینده  ــریعه، هما علوی و نیوش خادم الش
ــتند.  ــطرنج ایران در دو بخش مردان و زنان هس ش
ــطرنج قهرمانی جوانان آسیا با حضور  ــابقات ش مس
127 شطرنج باز در دو بخش مردان و زنان در شهر 

چنای هند آغاز شد. 
ــش  ــا در بخ ــن رقابت ه ــان دور دوم ای در پای
ــدند. در  ــردان، همه نمایندگان مرد ایران بازنده ش م
بخش پسران این دوره از مسابقات 74 شرکت کننده 
ــتاد بین المللی، هشت استاد فیده  ــكل از 12 اس متش
ــور ایران،  ــت کش و 69 درجه دار بین المللی از هش
هند، قراقستان، قرقیزستان، مالزی، فیلیپین، سنگاپور 
ــرکت کننده  ــریالنكا و در بخش دختران 53 ش و س
ــتاد  ــتاد بین المللی بانوان، 12 اس ــكل از دو اس متش
ــت  ــوان و 50 درجه دار بین المللی از هش ــده بان فی
ــزی، فیلیپین،  ــتان، مال ــد، قزاقس ــور ایران، هن کش
ــور دارند. این  ــریالنكا و ویتنام حض ــنگاپور، س س
ــی برگزار  ــه روش سوئیس ــابقات در 9 دور و ب  مس

می شود.
ــا علوی  ــریعه و هم ــادات خادم الش ــارا س  س
نمایندگان ایران در بخش بانوان در مقابل شطرنج بازان 
کشور هند به برتری دست یافتند و میترا حجازی پور 
و نیوشا افشار نیز مقابل شطرنج بازان میزبان باخت 

را پذیرا شدند.

ــرمربی تیم ملی فوتبال انگلستان توپ مورد  س
ــی را بدترین توپ  ــتفاده در رقابتهای جام جهان اس
دنیا نامید. به گزارش مهر، جابوالنی تاکنون انتقادات 
شدیدی را به ویژه از جانب دروازه بانها دریافت کرده 
ــت و تاکنون به دلیل حرکت غیر قابل پیش بینی  اس
ــتباه آشكار رابرت گرین دروازه بان تیم  اش اتهام اش
ــتان نیز بر دوش این توپ گذاشته شده  ملی انگلس

است.
ــا این دیدگاه موافق  ــه نظر می آید کاپلو نیز ب ب
ــت  ــت و می گوید: جابوالنی بدترین توپی اس اس
ــده  ــتفاده ش که تاکنون در یك جام جهانی از آن اس

ــكل  ــوپ برای دروازه بانها غیر ممكن و برای بازیكنان مش ــد: » امكان کنترل این ت ــت. وی می گوی اس
ــرر دروازه بانهای  ــز تأیید کرد: عملكرد این توپ به ض ــتان نی ــت. وین رونی مهاجم تیم ملی انگلس اس
ــتر  ــت. به اعتقاد وی زمانی که بازیكنان به این توپ عادت کنند دروازه بانان بیش حاضر در این رقابتهاس
ــادت می کنیم. می توانم  ــه تدریج داریم به این توپ ع ــد. وی می گوید: ما ب ــكل خواهند ش دچار مش
ــرای مهاجمان زمانی که  ــت، اما وجود آن ب ــی اس ــور کنم که این توپ برای دروازه بانان چه کابوس تص
ــمار می آید. به همین دلیل من فكر می کنم ما هرچه بیشتر به این توپ  ــوت می زنند یك امتیاز به ش ش
ــتری به ثمر  ــت که بتوانند گلهای بیش ــم و این خو گرفتن به نفع هافبكها و مهاجمان اس ــادت می کنی  ع

برسانند.
 کاپلو پیش از آغاز بازی ها نیز به مشكالت این توپ اشاره کرده و تأیید کرده بود: بازیكنان تیمش 
ــه آن عادت دهند. وی می گوید: من به  ــند دروازه بانها را ب ــال تمرین با این توپ بوده و در تالش در ح
ــیار سریع به مقصد می رسد و بازیكنان در کنترل آن مشكل دارند،  ــم خود دیده ام که این توپ بس چش
ــرایطی که برای دروازه بانان وحشتناك تر است زیرا توپ دائم در حال حرکت کردن است. به همین  ش
دلیل تمامی جلسات تمرینی ما با تمرین شوت زدن به سوی دروازه بانها به پایان می رسد تا بازیكنان در 

برابر حرکات غیر طبیعی این توپ آمادگی پیدا کنند.

زاینده رود
ورزشگاه دوربان امروز میزبان دیدار دو تیم هلند و ژاپن خواهد بود. این دیدار از گروه پنجم ساعت 
16 برگزار می شود. هر دو تیم در روز اول بازی های خود با کسب سه امتیاز زمین مسابقه را ترك کردند. 
ــتند در یك بازی یك طرفه تیم دانمارك را با دو گل شكست دهند و  ــاگردان برت فن مارویك توانس ش
ــتند در صدر جدول بایستند.  ــبت به ژاپن که کامرون را با یك گل از پیش روی برداش با تفاضل گل نس
شاگردان اوکادا خیلی بدشان نمی آید که روبن ستاره هلندی ها نیز به این بازی نرسد تا خط دفاعی این 

تیم تمرکز خود را جهت مهار در کویت بگذارد.
 ژاپنی ها هم در میانه میدان بازیكنانی همچون ناکامورا، هوندا و ایناموتو را در اختیار دارند اما نباید 
نماینده اروپا را از پیش تیم برنده میدان دانست، ساعت 18:30 در ورزشگاه روسنبرگ در دومین دیدار 
ــترالیا که در بازی مقابل آلمان یك بازی کاماًل انتقادی را به نمایش  از گروه چهارم تیم زخم خورده اس
گذاشت به دیدار غنایی خواهد رفت که در دیدار قبلی خود دقیقه 85 از روی ضربه پنالتی توسط آساموا 

به برتری یك بر صفر دست یافت.
 پیش بینی این مسابقه چندان ساده نیست، استرالیا وقتی که به جمع آسیایی ها آمد برخالف کره جنوبی و 
ــگاه های آسیا نماینده ای  ــط قاره کهن به نمایش می گذارد و در جام باش ژاپن فوتبال را در حد تیم های متوس
ــروه پنجم  ــگاه پرتوریا از گ ــاعت 23 در ورزش ــب س ــازی آخر امش ــت. در ب ــم نداش ــع 8 تی در جم
ــت  ــاف دانمارك می رود، هر دو تیم در بازی نخس ــت. جایی که کامرون به مص ــدال نقره داغ هاس ج
ــتند می تواند برای  ــدنی معروف هس ــیرهای رام نش ــتاره کامرونی ها که به ش ــد. اتوئو س ــده بودن بازن
ــبز ــده نماینده قاره س ــناخته ش ــوی میدان بندتنو تنها بازیكن ش ــد. در آن س ــی خطرناك باش ــر تیم  ه

است.

کاپلو هم به جمع منتقدان جابوالنی پیوست
اين بدترين توپ دنياست!

مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی
ژاپن برای حداقل امتياز به ميدان می رود

صعود تیم ذوب آهن نوین به لیگ دسته دوم کشور
سعيد جعفری: ذوب آهن نوين را ليگ برتری بدانيد

آشوبي و عماد رضا در آستانه پيوستن 
به تيم فوتبال استقالل

پيشنهاد نجومی رئال به جرارد و رونی

سرمای زمستاني ميهمانان جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي را غافل گير کرد

زاینده رود
ــهر به لیگ دسته دوم باشگاههای  ــهرداری اسالمش ــت تیم ش تیم فوتبال ذوب آهن نوین با شكس
ــور صعود کرد. سعید جعفری مدیر فنی این تیم پیرامون مسابقات دسته سوم کشور به زاینده رود  کش
ــت به مقام  ــد. در مرحله نخس ــرکت 72 تیم در 6 گروه 12 تیمی برگزار ش ــابقات با ش گفت: این مس
ــم پایانی قرار گرفتیم که چهار بازی اول خود را با  ــم و در مرحله دوم در جمع 65 تی ــت یافتی اول دس
ــر گذاشتیم و با 12 امتیاز به لیگ دسته اول فوتبال کشور صعود کردیم و 2 بازی آینده  ــت س اقتدار پش
تشریفاتی خواهد بود. گلهای تیم ما را برابر شهرداری اسالمشهر روح اهلل محمدی و ابوالفضل سارنج 
ــاندند، جعفری ادامه داد: منصور ابراهیم زاده از جمع بازیكنان ذوب آهن نوین خواهان 5  به ثمر رس
ــفاعت، عادل بختیاروند و امیر مردانی  بازیكن به نام های مصطفوی دروازه بان، روح اهلل محمدی، ش
ــم دوم می پیوندند. وی  ــال ذوب آهن به تی ــت و به جای این بازیكنان بعضی از بازیكنان بزرگس اس
ــین آقاجان به عنوان  ــت و افزود: غالمحس مهمترین هدف را آوردن ذوب آهن نوین به لیگ برتر دانس
سرمربی این تیم در سالهای نه چندان دور تیم فوتبال پلی اکریل اصفهان را از لیگ دسته سوم به لیگ 
دسته اول آزادگان رساند و ذوب آهن نوین هم پتانسیل آن را دارد که به لیگ برتر کشور صعود کند. 
ــید کمال حسینی و مرتضی هوشنگی غالمحسین  مدیر فنی ذوب آ هن نوین افزود: در کادر فنی ما س
ــگاه ملت از بازیكنان جدید تست  آقاجان را یاری می کنند و تیم ذوب آهن نوین 15 تیرماه در ورزش

خواهد گرفت. 

مسئول جذب بازیكنان باشگاه استقالل گفت: 
ــوبی  ــته مذاکراتی با فرزاد آش طی چند روز گذش
هافبك فصل گذشته تیم مس و عماد رضا مهاجم 
ــادی با این  ــام داده ام و تا حدود زی ــپاهان انج س
بازیكنان به توافق رسیده ایم. علی نظری جویباری در 
گفتگو با ایرنا اظهار داشت: در چند روز اخیر با بازیكنان 
مورد نظر پرویز مظلومی از جمله فرزاد آشوبی مذاکراتی 
ــتن وی به جمع آبی پوشان  انجام داده ایم و کار پیوس
ــت. وی با تأیید  ــده اس ــا حدود زیادی نهایی ش ت
ــگاه با عماد محمد رضا مهاجم  مذاکرات این باش
ــپاهان نیز یادآور شد: این بازیكن در کربال  تیم س

ــكل خاصی پیش  ــده و در صورتی که مش ــر می برد، اما مذاکراتی با مدیر برنامه های او انجام ش به س
ــری جویباری در خصوص  ــن بازیكن قرارداد امضا خواهیم کرد. نظ ــد تا اواخر هفته جاری با ای نیای
ــتقالل خاطرنشان کرد: خسرو حیدری، وحید طالب لو و مجتبی جباری  حفظ بازیكنان قدیمی تیم اس
از جمله بازیكنان فصل گذشته استقالل هستند که تلفنی با آنها صحبت هایی انجام داده ایم، اما هنوز 
جلسه حضوری با آنها برگزار نكرده ایم. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر احتمال جدایی این بازیكنان 
از تیم استقالل تأکید کرد: با توجه به این که فرصت چندانی برای شروع تمرینات باقی نمانده و زمان 
ــت، بعید می دانم بازیكنان فصل گذشته استقالل از این تیم جدا  ــت رفته اس زیادی پیش از این از دس
ــازی تیم استقالل آغاز می شود و باید  ــد از: شنبه تمرینات آماده س ــوند. نظری جویباری یادآور ش ش
قرارداد تمام بازیكنان مورد نظر قبل از آن با باشگاه به امضا برسد تا سرمربی تیم بدون مشكل خاصی 
ــت: آرش برهانی مهاجم فصل  ــورد نظر خود را اجرا کند. وی در پایان گف ــات و برنامه های م تمرین
گذشته استقالل نیز با حضور در باشگاه قرارداد خود را به مدت دو سال دیگر با ما تمدید کرد تا فصل 

آینده هم در جمع بازیكنان استقالل باقی بماند.

مدیرعامل باشگاه رئال مادرید تالش می کند دو ستاره کلیدی تیم ملی فوتبال انگلیس را به خدمت بگیرد. 
فلورنتینو پرس مدیرعامل باشگاه رئال مادرید از اختصاص 132 میلیون یورو برای خرید وین رونی و استیون 

جرارد خبر داد.
 با پیشنهاد نجومی ارائه شده بعید به نظر می رسد مدیران منچستر یونایتد همچنان به سكوت خود درباره 
رونی ادامه دهند. خوزه مورینیو سرمربی پرتغالی رئال مادرید اصرار دارد پیش از خرید چنین بازیكنانی تكلیف 

خرید مایكون برزیلی و دی ماریا پرتغالی روشن شود. ــور اخالقی و  ــپولیس از منش ــرمربی پرس س
تعیین سقف قرارداد بازیكنان و مربیان انتقاد کرد. 

ــس از تمرین  ــی دایی پ ــارس، عل ــزارش ف به گ
پرسپولیس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ابتدا 
باید اعالم کنم به هیچ عنوان برای دیدن بازی های 
ــام جهانی به آفریقای جنوبی نرفتم و به خاطر  ج
ــی کردم. باید  ــئوالن عذرخواه این غیبتم از مس
ــارج از ایران دنبال  ــخصی ام را در خ کارهای ش
می کردم اما متأسفانه یا خوشبختانه همیشه درباره 
ــد  ــن حرف های ضد و نقضی به گوش می رس م
ــه هنوز هم دلیلش را نفهمیدم. من در این چند  ک
مدت فقط با باشگاه پرسپولیس در ارتباط بودم و 
با هیچ فرد دیگری صحبت نكردم. وی افزود: در 
فصل نقل و انتقاالت همیشه با حبیب کاشانی در 
ارتباط بودم. البته باید بگویم در جریان شروع جام 
جهانی هستم و واقعاً مثل همه حسرت می خورم 
ــما می گویم  ــت. به ش ــه ایران در این جام نیس ک
ــرت خوردن هیچ فایده ای ندارد و ما باید با  حس
مدیریتی مناسب از همین امروز برای جام جهانی 
بعدی برنامه ریزی کنیم. هیچ وقت با حرف زدن و 
حسرت خوردن و ناراحت شدن مسأله ای درست 
ــود و باید به فكر برنامه ریزی باشیم. دایی  نمی ش
ــاره به نتایج خوب تیم های آسیایی در جام  با اش
ــت ندارم درباره تیم ملی  جهانی تأکید کرد: دوس
و بحث ریز فوتبال حرف بزنم. خواهش می کنم 
ــكوت کنم چون اگر  ــازه بدهید که س به من اج
حرف بزنم دوباره حرف و حدیث هایی به وجود 
ــمالی مقابل برزیل  ــد اما واقعاً نتیجه کره ش می آی
ــیا بود. همچنین  ــك نتیجه عالی برای فوتبال آس ی
ــان  ــی و ژاپن خوب کار کردند. این نش کره جنوب
ــطح فوتبال آسیا هر روز پیشرفت  می دهد که س
ــز می توانیم از این  ــد و با برنامه ریزی ما نی می کن
چرخه عقب نمانیم. دایی در جواب این سؤال که 
ــیه ها در فوتبال ما بیشتر از مسائل فنی  چرا حاش
است؟ گفت: متأسفانه هیچ وقت به اصل ورزش 
نپرداختیم و فقط به حاشیه ها توجه کردیم چون 
ــت داریم. همین مورد  ــیه ها را بیشتر دوس حاش
ــده بطن ورزش ما حاشیه باشد. ما فقط  باعث ش
ــائل فردی هستیم و از اصل ورزش  به دنبال مس
دور مانده ایم. مثاًل آقایان می نویسند که من با بكن 
باوئر عكس انداخته ام و عكس من را با او چاپ 
می کنند و یك روز می نویسند که سپ بالتر من 
را به جلسه ای دعوت کرده اما متوجه نمی شویم 
ــت است یا خیر. وی افزود:  که این موضوع درس
ــت اما ما  ــا به دنبال اصل ورزش و فوتبال اس دنی
ــتیم. این  ــه دنبال چاپ مطالب کذب هس فقط ب
ــائل به فوتبال ما ضربه می زند. البته در  جور مس
این موضوع ما ورزشكاران و شما رسانه ها مقصر 
ــت هم حاشیه ها را  ــتیم و همه دست به دس هس
ــتر  ــیه ها بیش زیاد می کنیم چون دیده ایم که حاش

تأثیرگذار هستند تا مسائل دیگر. 
ــؤال بردن منشور اخالقی  دایی در ادامه با زیر س
یادآور شد: من اصاًل چیزی به نام منشور اخالقی 

ــور اخالقی  ــای دنیا ندیدم. این منش ــچ ج در هی
ــی جزء افرادی است  قطعاً مشكل دارد. اگر کس
که منشور اخالقی باید با آن برخورد کند چرا به 
مردم نمی گوئید که همه بفهمند و طرف بتواند از 
خود دفاع کند؟ آقایان مسأله منشور اخالقی را به 
ــبانند و پس از اینكه اسم خاصی  یك نفر می چس
ــؤال می برند که این  ــر س ــد او را زی را نمی آورن
ــت نیست. این مربی تصریح  موضوع اصاًل درس
ــكل از من نوعی است باید آن را به  کرد: اگر مش
خودم اعالم کنند و نه اینكه آن را رسانه ای کنند. 
ــاع می کنم و یا محكوم  ــا من از این موضوع دف ی
می شوم. در فوتبال حرفه ای چیزی به نام منشور 
ــالمی  ــی نداریم. البته ما باید به قوانین اس اخالق
ــه پایبند باشیم و آن را رعایت کنیم اما این  همیش
موضوع نباید خیلی از چیزها را به ورزش دخالت 
دهد. دایی ادامه داد: این را نباید فراموش کنیم که 
برخی از اتفاقات در فوتبال ما باید توسط مقامات 
ــود. ما می توانیم خیلی راحت  باالتر رسیدگی ش
ــور اخالقی به لیگ یك  یك فرد را به خاطر منش
ببریم اما آیا فكرش را کرده اید که اگر طرف دچار 
ــت چرا به لیگ یك برود و  ــور اخالقی اس منش
ــری نكند؟ چه فرقی بین دو  در لیگ برتر مربیگ
ــور اخالقی به رشد  ــطح فوتبال است؟ با منش س
فوتبالی خودمان کمك نمی کنیم و با این حرف ها 
ــال و یا یك  ــا محكوم کردن یك نفر دو س که ب
سال یك نفر را محروم کنیم به سودی نمی رسیم. 
ــد  ــان کرد: اگر فردی محكوم باش دایی خاطرنش
ــه در دادگاه از خود دفاع  ــق داد ک ــد به او ح بای
ــام او را اعالم کند. یا وکیل بگیرد و یا  کند و اته
ــوری دفاع کند اما یكباره تصمیمی  خودش حض
در منشور اخالقی می گیریم که عجیب و غریب 
است. منشور اخالقی هیچ دردی از فوتبال ما دوا 
نمی کند. سرمربی پرسپولیس همچنین در جواب 
این سؤال که نظر شما در خصوص سقف قرارداد 
350 میلیونی و 400 میلیونی بازیكنان چیست، اظهار 
داشت: باید با واقعیت کنار بیاییم. بازیكن ملی با 
ــون تومان در هیچ جای فوتبال ما بازی  350 میلی
ــده پول های  ــن موضوع باعث ش ــد. همی نمی  کن
زیرزمینی و پشت میزی به خاطر مالیات یا سایر 
ــود. موقعی که تصویب می کنیم  ــتر ش موارد بیش
ــتیم  همه باید مالیات بدهند چرا به دنبال این هس

که سقف قرارداد مشخص کنیم؟ تیمی که بودجه 
ــن 2 میلیارد  ــق داد که بازیك ــد به او ح دارد بای
تومانی بخرد. این موضوع باعث پیشرفت فوتبال 
ــود نه پسرفت. متأسفانه ما بلد نیستیم از  ما می ش
فوتبالمان پول در بیاوریم به خاطر همین همیشه 
ــكل می شویم. دایی تأکید  در موفقیت دچار مش
ــرای یك بازیكن  ــای دنیا دیده اید که ب کرد: کج
ــرارداد تعیین کنند.  ــقف ق 300 یا 350 میلیون س
این کار باعث می شود که راه برای خالف کردن 
ــا یك میلیون دالر  ــود. یك بازیكن در دنی باز ش
ــون دالر می گیرد این  ــرد. بازیكنی نیم میلی می گی
ــود بازیكنان را با هم  ــت که بش به خاطر این اس
ــاًل بازیكنان خوب و تاپ در  قابل قیاس کرد. مث
ــا را با بازیكنان  ــت و نباید آنه فوتبال ما زیاد اس
ساده در یك ردیف قرار دهیم. باید بین این افراد 
ــد. متأسفانه باید بگویم در فصل نقل و  فرقی باش
ــقف قرارداد رعایت  انتقاالت دیدم که نه تنها س
ــكالتی نیز به وجود می آورد.  نمی شود بلكه مش
ــپولیس بازی می کند  ــك روز بازیكنی در پرس ی
ــر بازی می کند. ما  ــك روز دیگر در تیم دیگ و ی
ــتیم یارگیری کردیم.  به خاطر مشكالتی که داش
ــت من خارج شدند دلیلش  بازیكنانی که از لیس
این بود که فكر کردم اگر به تیم های دیگر بروند 

فیكس هستند و در تیم من شاید ذخیره باشند.
ــق تاکتیك  ــه همین دلیل طب ــی افزود: ب دای
ــتم یارگیری کردم  ــه ای که در ذهنم داش و برنام
ــته  ــرادران خودم در فصل گذش ــا باز هم از ب ام
ــق بدهند که نقاط  ــكر می کنم. باید به من ح تش
ــال جاری باید  ــف را جبران کنم چون در س ضع
ــخگوی هواداران میلیونی پرسپولیس باشم.  پاس
ــفانه مجبور  ــد این را اعالم کنم که حتی متأس بای
شدم روی برخی از بازیكنان که از لحاظ اخالقی 
بسیار خوب هستند نیز خط قرمز بكشم. وی در 
ــت به پرسپولیس  خصوص بازیكنانی که قرار اس
اضافه شوند یادآور شد:  وقتی به پاریس رفته بودم 
با یك ایرانی که 6 سال است از ایران رفته دیدار 
کردم. او فوتبالیست خوبی است به همین دلیل او 
را دعوت کردم تا در اردوی دورتموند آلمان به ما 
اضافه شود. اگر خواسته های من را برآورده کند با 
ــرارداد می بندم. ما تمرینات خود را با قدرت  او ق
ــازه من 5 بازیكن  ــروز آغاز کردیم و با اج از ام
ــتند. دایی در جواب این سؤال که  مرخصی داش
ــتید  ــتاره های فوتبال ما هس آیا به دنبال جذب س
خاطرنشان کرد: دستم به ستاره ها نمی رسد. سعی 
می کنم نیازهای خود را جبران کنم. نمی شود که 
همیشه صبحانه چلوکباب بخوریم. ما باید صبحانه 
نان و کره و پنیر بخوریم و ناهار دنبال چلوکباب 
باشیم. من طبق نیازهایم بازیكنان را جذب کردم 
ــبت به لیستی که دادم 80 درصد  و تا االن هم نس
ــتم. وی در جواب این سؤال که با چه  موفق هس
سقف پول در فوتبال ما موافق هستید گفت:  ببینید 
حرف هایم را زدم. باید فرقی بین میالن و فیورنتینا 

و یا بیلفید آلمان و بایرن مونیخ باشد. 

دایي:
 منشور اخالقي و سقف قرارداد را قبول ندارم

زاینده رود
ــي و آرژانتین  ــي فوتبال کره جنوب دو تیم مل
ــیتي  ــاکر س ــگاه س ــاعت 16:00 در ورزش از س
ــبورگ برابر یكدیگر صف آرایي کردند.  ژوهانس
ــه از قبل هم  ــدار آرژانتین همانطور ک ــن دی  در ای
ــد کنترل میانه میدان را در دست  پیش بیني مي ش
ــار زیادي روي نماینده قدرتمند آسیا  گرفت و فش
وارد کرد. تداوم این فشار باعث شد چو یونگ پارك 
بازیكن شماره 10 کره در دقیقه 16 با گل به خودي 
دروازه تیم خود را باز کند. گونسالو هیگواین بازیكن 
ــذار آرژانتین در دقیقه 33 گل دوم تیمش را  تاثیرگ
به ثمر رساند. کره جنوبی در وقت اضافه نیمه اول 
توانست به گل برسد اما در نیمه دوم آرژانتین با دو 

گل دیگر کره جنوبی را در هم کوبید.
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قیمت طال )تومان(
30840 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
313100   یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

307100   یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1047   1043  دالر امریکا

1285   1280   یورو

277280  ریال عربستان

284286  درهم امارات

کالم نور
امام علی )ع(:

ــت: در شدت و  ــتش را حمایت نکند دوست نیس ــه مورد دوس ــت اگر در س دوس
گرفتاری او، در غیبت وی و پس از مرگش.

مهم ترين کار فرهنگی توجه به تولید و محتوای فرهنگی  است

حسینی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

قانون منع به کارگيری اسامی بيگانه با همکاری 
اصناف و شرکت های استان اجرا می شود

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

36 °

34 °

20°

13 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

ــن کار در فعالیت های  ــور مهم تری رئیس جمه
ــوای فرهنگی   ــی را توجه به تولید و محت فرهنگ
ــار  ــت و انتظ ــه والی ــاور ب ــت: ب ــت و گف دانس
ــك ملت  ــرای ی ــا را ب ــه خوبی ه ــد هم می توان
ــر، دکتر  ــه گزارش مه ــد. ب ــته باش  به دنبال داش
 محمود احمدی نژاد در کار گروه فرهنگ و هنر استان 
ــاری با تأکید بر اینكه اقدامات  چهارمحال و بختی
ــل تعالی و کمال  ــع را از مقاب ــی باید موان فرهنگ
ــت: مهم ترین  ــار داش ــرف  کند، اظه ــان برط انس
ــان  ــت که انس هدف فعالیت های فرهنگی این اس
ــالم قرار  ــیده و در مرتبه تراز اس ــی رس ــه تعال ب
ــان را به  گیرد، برنامه ریزی های فرهنگی باید انس
ویژگی های برجسته ای مانند یگانه پرستی، والیت 
ــرورزی و کار و تالش  ــار، قانونمندی، مه و انتظ
برساند. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اگر مفهوم 
ــت و انتظار به خوبی تبیین و انتقال پیدا کند،  والی
ــان کامل  ــیدن به انس ــای الزم برای رس ویژگی ه
ایجاد خواهد شد. باور به والیت و انتظار می تواند 
ــته  ــه خوبی ها را برای یك ملت به دنبال داش هم
باشد. وی ضرورت توجه به تحكیم نهاد خانواده 
ــای فرهنگی مورد تأکید قرار داد و  را در فعالیت ه
ــق  ــت: اگر بنیان خانواده بر پایه محبت و عش گف
ــان های صالح تربیت خواهند شد که  ــد، انس باش
ــان های صالح جامعه سالم را به دنبال خواهد  انس
ــه فعالیت های  ــژاد با بیان اینك ــت. احمدی ن داش
فرهنگی با اقدامات عمرانی متفاوت است، اظهار 
ــای فرهنگی باور  ــی در فعالیت ه ــت: اگر کس داش
ــته باشد، محال است بتواند  عمیق به ارزش ها نداش
ارزش و خوبی را منتقل کند، از این رو الزمه انتقال 

ارزش های الهی و انسانی، عشق و محبت است. وی 
تصر یح کرد: مهم ترین کار در فعالیت های فرهنگی 
توجه به تولید و محتوای فرهنگی  است، باید تولیدات 
ــان ها به انسان  فرهنگی موجب رهنمون شدن انس
ــاور و رئیس دفتر رئیس جمهور  ــود. مش کامل ش
نیز در این جلسه با اشاره به رویكرد فرهنگی دور 
سوم سفرهای استانی اظهار داشت: اینكه در دور 
ــوم سفرها فرهنگ در اولویت قرار گرفته است  س
به معنای این نیست که بخش های دیگر از ارزش 
ــتر به بخش  کمتری برخوردارند، بلكه توجه بیش
ــت. وی  ــگ از ضروریات امروز جامعه اس فرهن
ــزود: حوزه فرهنگی در دولت نهم به خصوص  اف
در فعالیت های دینی مانند گسترش مدارس دینی 
ــمگیری داشته  ــاجد پیشرفت چش و توجه به مس

است و اعتباراتی که در جریان دور سوم سفرهای 
ــر اختصاص  ــروه فرهنگ و هن ــتانی در کارگ اس
می یابد برای ایجاد جریان جدید فرهنگی به  لحاظ 
نرم افزاری و سخت افزاری است، تا نیازهای کشور 
در این بخش رفع شود. رئیس دفتر رئیس جمهور 
ــر پایه نظام  ــالمی ب ــا تأکید بر اینكه انقالب اس ب
ــت، خاطرنشان کرد: توجه به  فرهنگی استوار اس
نظام فرهنگی نیازمند برنامه ریزی دقیق است و در 
این زمینه باید نگاه مردمی و انسانی داشته باشیم و 
برای تحقق این امر فرهنگ دینی نقش مؤثری دارد. 
وی همچنین بر ضرورت حرکت مدیریت استانی 
ــكوفا کردن استعدادها و ظرفیت های  به سمت ش
 فرهنگی مردم استان چهارمحال و بختیاری تأکید 

کرد.

مهدی فضیلت
ــی  عملیات و  ــزام  ال ــوص  در خص ــتی  نشس
ــامی، عناوین  ــه کارگیری اس ــدن قانون منع ب ش
ــرکت ها  ــه در تابلوهای ش ــات بیگان و اصطالح
ــته بندی،  ــای صنعتی و بس ــذاری واحده و نامگ
ــر  ــرکل دفت ــی مدی ــا کریم ــور علیرض ــا حض ب
ــه  ــاد، ب ــانی وزارت ارش ــالع رس ــات و اط تبلیغ
ــالمی استان  ــاد اس همت اداره کل فرهنگ و ارش
ــچیان اصفهان برگزار ــان، در مجموعه فرش  اصفه

شد.
 در این نشست شهرزاد نماینده مردم اصفهان 
ــاد  ــینی مدیر کل فرهنگ و ارش در مجلس، حس
ــت اجتماعی  ــی از معاون ــتان، قریش ــالمی اس اس
استانداری، سپهوند نماینده اداره اماکن ناجا و نیز 
 مدیران اصناف شهر و شرکت های تبلیغاتی حضور 

داشتند.
ــالمی  ــاد اس ــینی مدیرکل فرهنگ وارش حس
ــكر از  ــم ضمن تقدیر و تش ــتان در این مراس اس
ــكاری پایدار اصناف در راه اجرای قانون عدم  هم
به کارگیری اسامی بیگانه در خصوص نامگذاری 
ــرکت ها و نام کاالها، گفت:  واحدهای صنفی، ش
ــاد همه مدیران فرهنگی و  اجرای این قانون اعتق
ــورها در تبری  ــور است و همه کش اقتصادی کش
ــور  ــیده اند در کش زبان خود از الفاظ بیگانه کوش
ــود هجوم  ــز هر چه این کار زودتر انجام ش ما نی
ــریعًا  ــی س ــگ و الفاظ بیگانه به زبان فارس فرهن

مسدود خواهد ماند.
ــینی اضافه کرد: با لطف خداوند پس از  حس
ــی، در زمینه  ــب مجلس حرکت های خوب تصوی
ــدم به کارگیری  ــازی زبان و به خصوص ع پاکس
ــا و تذکر به برخی  ــامی بیگانه در نامگذاری ه اس
ــب تابلوها و نامگذاری  ــای صنفی در نص واحده
کاالها انجام پذیرفته است و استان اصفهان نیز در 

این خصوص پیشگام بوده است.
ــح کرد: اگر  ــاد اصفهان تصری ــرکل ارش  مدی
ــود  ــاظ بیگانه گرفته نش ــه کارگیری الف جلوی ب
ــن الفاظ  ــویم که هجوم ای ــی متوجه می ش زمان
ــه دوم قرار داده  ــان مادری را در درج بیگانه، زب
ــت،  ــورهای بی هویت اس و این امر مختص کش
ــینه و چنین عظمت تاریخی  ولی وقتی ملتی پیش
ــتفاده از  ــی و مذهبی دارد، نیازی به اس و فرهنگ
ــت. حسینی با اشاره به  الفاظ بیگانه نخواهد داش

ــیاری از کشورها و اهمیت  نفی زبان التین در بس
ــرزمینها،  دادن مخصوص به زبان اصلی در آن س
تعصب در مورد زبان و فرهنگ را نشانه عرق ملی 
هر شهروندی دانست و هشدار داد: فرهنگ های 
بیگانه قصد بلعیدن فرهنگ ها و زبان های اصیل 
ــی که در طول  ــا زبان های ــا را دارند و چه بس دنی
ــینی اذعان داشت:  ــت، حس ــده اس تاریخ محو ش
ــی که نام  ــذاری خیابان های ــزوم تغییر در نامگ ل
ــوی و برزن ها و نام  ــایر ک خارجی دارند و یا س
ــت های اصلی وزارت ارشاد  شرکت ها از سیاس
در پاسداری از فرهنگ و زبان فارسی است و در 
ــازمان ها، ادارات، شرکت های  این راستا تمام س
 خصوصی و اصناف باید همكاری الزم را مبذول 

دارند.
ــتان انجام این  ــالمی اس ــاد اس  مدیرکل ارش
ــون را ملزم به عزم قاطع اتحادیه های اصناف،  قان
ــهرداری، اداره اماکن و سایر  مجمع امور صنفی ش
ــایه کارشناسی اداره فرهنگ و ارشاد  ارگانها در س

دانست.
وی همچنین، تعامل دوسویه و منطقی اصناف 
ــون از راهكارهای  ــرای قان ــا اج ــرکت ها ب و ش
ــكیل جلسات مشابه و  فرهنگی و تعاملی را با تش
ــیدن به اجماع و رایزنی مناسب را راهگشای  رس
ــت و قرار گرفتن همه افراد  اجرای این طرح دانس
در زیر چتر قانون برای حمایت از فرهنگ و زبان 
ــكیل کارگروه ها و جلسات آتی  فارسی را با تش

الزم دانست.
علیرضا کریمی مدیرکل دفتر تبلیغات و اطالع 
ــم با تبیین و  ــانی وزارت ارشاد در این مراس رس
توضیح قانون منع بكارگیری اسامی و الفاظ بیگانه 
ــرکتها، تعیین مارکهای تجاری و  در نامگذاری ش
ــینه وضع اولیه این قانون را  تابلوهای اصناف پیش
مربوط به سال 75 دانست و وظایف دستگاههای 
ــوری و قضایی  ــف فرهنگی، اجتماعی، کش مختل
ــیر  ــرای این قانون تفس ــی را در رده اج و انتظام
ــازمانهایی از قبیل صداو  ــرد. علیرضا کریمی س ک
ــریات، کانون های آگهی  سیما، روزنامه ها و نش
ــاد اسالمی، شهرداری ها،  و تبلیغات، ادارات ارش
صنایع کشور و وزارتخانه های وابسته را مشمول 
ــكاری در خصوص این قانون و طرح  اجرا و هم
ــرد: در مراحل بعدی  ــه ک ــته و اضاف ــم دانس مته
ــامی و عناوین  ــایی مراکزی که اس ــس از شناس پ

ــران آنها  ــده و به مدی ــا گذارده ش ــه بر آنه بیگان
ــد خود را برطبق  ــود تا نام واح تذکر داده می ش
ــی تغییر دهند و در صورت اصرار  قانون به فارس
hKIH ــن با ــط اداره اماک ــكنی توس بر قانون ش
ــای قانونی  ــمول مجازات ه ــا برخورد و مش  آنه

می شوند.
ــانی وزارت  ــات و اطالع رس ــرکل تبلیغ مدی
ارشاد اجرای این طرح را در راستای حفظ قوت و 
اصالت زبان فارسی به عنوان یكی از ارکان هویت 
ــرای این طرح از  ــت و افزود: اج ملی ایران دانس
ــئوالن دولتی مبنی بر عدم استفاده از  تذکر به مس
ــخنرانی ها و مصاحبه ها آغاز  الفاظ بیگانه در س
ــیما جهت  ــل بعدی به صداو س ــده و در مراح ش
ــده  ــت این امر در برنامه های خود ابالغ ش رعای
ــانه ها نیز ملزم  ــت، همچنین مطبوعات و رس اس
ــد. کریمی تصریح  ــده ان ــه اجرای این قانون ش ب
ــرای قانون در مورد کارخانه  کرد: اکنون طرح اج
ــرکت ها و واحدهای صنفی، در خصوص  ها، ش
ــه روزانه در دید  ــب تابلوها و مارك هایی ک نص
ــت انجام می پذیرد و ابتدا  هزاران نفر از مردم اس
ــپس تذکر ارشادی و  ــات مشورتی و س در جلس
ــه صورت  ــا ب ــض تابلوه ــد تعوی ــه بع در مرحل
ــپ تولیدات  ــدن و پلم ــدود ش اجباری و یا مس
ــته بندی ها با نام های خارجی انجام خواهد   بس

پذیرفت.
ــس اتحادیه هتلداران  علی اصغر رضایت رئی
ــن قانون در  ــتار تجدیدنظر در ای ــان خواس اصفه
ــد که با صنعت گردشگری و  خصوص اماکنی ش

توریسم مرتبط هستند. 
ــهر  ــی نماینده اصناف ش ــن اکبر امام همچنی
ــت:  ــان در گفتگو با زاینده رود اعالم داش اصفه
ــت از  ــی پایبند به اجرای قانون و حراس ما همگ
ــتیم، اما این طرح ابتدا باید در  ــی هس زبان فارس
ــهرهای دیگر  ــپس در ش ــود و س ــران اجرا ش ته
ــت بسیاری  پیگیری کرد. وی همچنین اعالم داش
ــرکت ها که گاهًا خارجی هستند به  از نامهای ش
ــده و هویت  ــناخته ش عنوان یك مارك و برند ش
ــود، بنابراین  ــت و باید حفظ ش ــان آن اس صاحب
ــروع  ــد واحدهایی که در ش ــون بای ــن قان در ای
ــرکتها و  ــرار گیرد و نه ش ــد نظر ق ــتند م کار هس
ــام فعالیت  ــا یك ن ــال ب ــه چندین س ــی ک  اصناف

کرده اند.

ــیمای مرکز  به گزارش روابط عمومی صدا و س
ــم  ــال و بختیاری: وزیر بازرگانی در مراس چهارمح
ــهرکرد گفت: راه اندازی  افتتاح رادیو تجارت در ش
ــی به اطالعات روز در زمینه  رادیو تجارت دسترس

را  واردات  و  ــادرات  ص
ــار بازرگانان قرار  در اختی

می دهد.
مهدی غضنفری ابراز 
امیدواری کرد: با استفاده از 
برنامه های رادیو تجارت 
ــعه بازرگانی  ــه توس زمین
ــتان در تمام بخش ها  اس

فراهم شود.
و  ــدا  ص ــرکل  مدی
چهارمحال  مرکز  سیمای 
ــبكه  و بختیاری گفت: ش

ــریع و  ــانی س رادیویی تجارت به منظور اطالع رس
صحیح در عرصه بازرگانی و تجارت و ارتقای سطح 
ــدن شیوه های  دانش فعاالن این بخش و به روز ش
ــان در صدا و  ــارت برای مخاطب ــن آموزش تج نوی

سیمای مرکز استان به بهره برداری رسید.

ــبكه  عمران حیدری افزود: با راه اندازی این ش
رادیویی صادرکنندگان،  تعاونی های تولید و توزیع 
صنوف، اتحادیه های بازرگانی دانشجویان و اعضای 
هیأت های علمی دانشگاه ها و تمامی فعاالن تجارت 
ــور در جریان آخرین  کش
اطالعات و تحوالت این 

حوزه قرار می گیرند.
ن  ـــا وی خاطـرنش
ــهر شهرکرد  کرد: مردم ش
ــای  برنامه ه ــد  می توانن
تجارت  رادیویی  ــبكه  ش
ــوج اف ام و  را برروی م
ــس 91 مگاهرتز از  فرکان
ساعت 6 صبح تا 17 عصر 

دریافت کنند.
ــم افتتاح رادیو  مراس
تجارت،  با حضور وزیر بازرگانی درصدا و سیمای 

مرکز استان برگزار شد.
ــر بازرگانی همچنین در  مهدی غضنفری، وزی
ــور یافت و با مردم  ــوی زنده تلویزیونی حض گفتگ

استان صحبت کرد.

محمدمهدی بهداروند، خاطرات محسن رضایی، 
فرمانده کل سپاه پاسداران در سال های دفاع مقدس 
ــردار شهید علی هاشمی، فرمانده سری ترین  را از س
ــرارگاه اطالعات جنگـ  نصرتـ  در قالب کتاب  ق
»گمشده من« تدوین کرده است. انتشارات سوره مهر 
این اثر را در دست چاپ دارد. محمدمهدی بهداروند، 
در گفتگو با ایبنا اظهار داشت: برای عملیات خیبر در 
سال های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، میدان نبرد 
از خاك به آب منتقل و منطقه هورالهویزه در جزیره 
مجنون انتخاب شد. منطقه ای که خود عراقی ها هرگز 

به آن توجه نكرده  بودند. 
ــن  ــه داد: محس وی ادام
رضایی، فرمانده کل سپاه 
پاسداران در سال های دفاع 
ــمی را  مقدس، علی هاش
برای شناسایی این منطقه 
عملیات  ــرد.  ک منصوب 
شناسایی هورالهویزه یك 
سال به طول انجامید، در 
ــا مطلعان از  حالی که تنه
این عملیات، امام خمینی 
ــی  رضای ــن  محس )ره(، 

ــال، با حضور  ــمی بودند. پس از یك س و علی هاش
فرماندهان، عملیات خیبر که حاصل فعالیت هاشمی 
ــدی بهداروند درباره  بود، صورت گرفت. محمد مه
چگونگی تدوین کتاب »گمشده من« تصریح کرد: در 
ــال 1381 مصاحبه ای 3 ساعته با محسن رضایی  س
درباره علی هاشمی و با تمرکز بر عملیات های خیبر 
و بدر، انجام شد و از گفتگو با سردار احمد سوداگر 
که بخشی از شناسایی منطقه هورالهویزه را بر عهده داشته 
و اطالعات سردار علی ناصری، از معاونان علی هاشمی، 

در کتاب پنهان زیر باران نیز استفاده شده است. وی 
با اشاره به چگونگی شهادت علی هاشمی گفت: وی 
ــه 2 بالگرد عراقی حمله  ــرارگاه نصرت بوده ک در ق
ــتور عقب نشینی داده  ــدیدی را آغاز می کنند. دس ش
می شود، اما علی هاشمی قبول نكرده و در نیزارهای 
جزیره مجنون مقاومت می کند. از آن پس هیچ خبری 
از وی به دست نیامد. این نویسنده ادامه داد: با تصور 
اسیر بودن سردار هور و برای جلوگیری از شناسایی 
وی توسط ارتش متجاوز صدام، مدت 22 سال نامی 
ــمی برده نشد. تا اینكه رژیم بعث عراق  از علی هاش
سقوط کرد و با جستجوی 
ــص،  تفح ــای  نیروهـ
باقیمانده پیكر این شهید 
شناسایی و اردیبهشت ماه 

89 به خاك سپرده شد. 
بهداروند درباره عنوان 
»گمشده من« برای کتاب 
خاطرات محسن رضایی، 
فرمانده کل سپاه پاسداران 
در سال های دفاع مقدس 
ــی  ــهید عل ــردار ش از س
هاشمی، خاطر نشان کرد: 
این عنوان توسط مرتضی سرهنگی، مدیر دفتر ادبیات 
ــر مقاومت حوزه هنری و از یكی از جمله های  و هن
ــده است.  ــن رضایی در این کتاب انتخاب ش محس
وی در بخشی از خاطراتش گفته است: من به دنبال 
گمشده ای بودم. فهمیدم کسی جز علی هاشمی برای 
ــب نیست. کتاب گمشده  این عملیات ]خیبر[ مناس
من، که از تولیدات دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه 
ــت، به زودی توسط انتشارات سوره مهر  هنری اس

منتشر می شود.

نام پدر: بختیار    متولد: 1344    تاریخ شهادت: 1365/5/2     محل شهادت: محور عملیاتی مهران
فرازهایی از وصیت نامه شهید:

ــت. همه ما تا آخرین قطره خون خود با بعثیون  ــالم و حق علیه باطل اس ... آرزوی من پیروزی اس
کافر و جهانخواران و جنایتكاران اسالم می جنگیم. باید یكی از برادرانم اسلحه مرا به دوش بگیرد و با 
قلبی پاك و روحی باایمان با بعثیون و کفر جهانی نبرد کند. پدر و مادر داغدیده ام، امید من آن است 
که شما هیچ گونه ناراحتی برای من نداشته باشید، چون من امانتی بودم برای شما و خداوند آن امانت 
را از شما پس گرفت و من خیلی خوشبختم که خداوند مرا به حدی رسانید که با قلبی پاك به سوی 

نبرد حق علیه باطل روانه شده و به آن آرزویم که ادامه دادن راه شهیدان بود برسم.

شهيد اسماعيل فضل اللهی

با حضور وزیر بازرگانی 
راه اندازی نخستين مرکز استانی راديو تجارت 

در صدا و سيمای چهارمحال و بختياری

»گمشده من« با خاطراتی از شهيد علي هاشمي مي آيد

روزی بود...

رسانه

عکس روز ) جام جهانی(

ــرآن گفت: طرح  ــبكه رادیویی ق ــر ش مدی
ــرای همه  ــتان ب ــام تابس ــی در ای ــر قرآن فراگی

گروه های سنی اجرا می شود. 
محمد حسین محمد زاده در گفتگو با موج 
ــت: طرح فراگیر  ــا بیان این مطلب اظهار داش ب
قرآنی از سوی شبكه های رادیویی، تلویزیونی 
ــتان)ماه  ــبكه های مجازی در فضای تابس و ش
ــود. ــعبان و رمضان( اجرایی می ش رجب، ش
ــی،  وی افزود: همه فعالیت های قرآنی، آموزش
ــی، ترویجی، هنری و حتی خطاطی در  پژوهش
ــوزه قرآن در این طرح قرار می گیرند. مدیر  ح
ــرد: نتیجه این  ــبكه رادیویی قرآن تصریح ک ش
ــتان جشنواره ملی و قرآنی  طرح در پایان تابس
ــورت یك همایش قرآنی  خواهد بود که به ص

برگزار می شود.
وی خاطرنشان کرد: این طرح با این هدف 
برگزار می شود که چگونه آموزه های قرآنی را 
ــف دینی، اخالقی، امید و  در حوزه های مختل
آگاهی در قالب بحث و گفتگو و سرگرمی قرار 
بگیرد. محمدزاده اظهار داشت: چگونگی ورود 
قرآن در زندگی اجتماعی مردم از دیگر اهداف 

اجرای این طرح به شمار می رود.

طرح فراگير قرآني در 
ايام تابستان اجرا 

مي شود


