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بهــره برداری کارخــانه 
ــهرکرد به عنوان  ــیمـان ش س
ــفرهای  ــی از مصوبات س یک
ــتان  ــتانی دولت نهم به اس  اس
چهارمحال و بختیاری سبب 
ــر رفع بخش  ــد تا عالوه ب ش

ــیمان، محصول این کارخانه از یک استان  زیادی از نیاز داخلی به س
محروم به بازارهای جهانی صادر شود...

  شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

معـاون فرهنگی اجتماعی 
ــالم  ــان اع ــهرداری اصفه  ش
ــت تا پایان سال  کرد: امید اس
89 بخشی از طرح پارک ویژه 
ــی حرکتی آماده  معلولین ذهن
شود و حداقل فاز یک طرح به 

مرحله بهره برداری برسد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط 
عمومی شهرداری اصفهان، حبیب اله تحویل پور ...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

ــال  زمانی دورتر در ده س
ــازه بحث آلودگی هوا  پیش ت
در کالن شهرها محور گفتگو 
قرار گرفته بود. در آن ایام هنوز 
شهر اصفهان، هوای پاک تری 
نسبت به بقیه شهرها داشت و 

این از برکت وجود باغ و بوستانها و فضاهای سبز متعدد در شهر و نیز 
کمتر بودن کارخانجات و تولید اتومبیل ها بود، اما متأسفانه از 6 سال 

پیش به این طرف آلودگی هوای اصفهان...
جامعه / ادامه در  صفحه 3

رئیس جمهور: 
 پايان مــرداد مــاه زمــان مــذاکــره

حذف تخفيف سهم بيمه كارفرمايان 
با حركت دولت، تناقض دارد

وزیر امورخارجه:
 نامه های ايران برای اعضای شورای امنیت 
فرستاده شد

صفحه 4

تجهیز سه بیمارستان 
چهارمحال و بختیاري 
به سیستم امحاي زباله

سیمان شهــرکــرد 
در بازارهــاي جهــاني

ما نمی خواهیم اولین هوای آلوده 
را در کشور داشته باشیم

افتتاح فاز يک پارک ويژه کودکان 
معلــول ذهنی- حــرکتی

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری 
در جلسه کـارگــروه تخصصی سالمت و امنیت 
غذایی این استــان بر لــزوم نظارت بهداشتی بر 
واحدهــای عــرضه مواد غذایی تأکید کرد و از 
تجهیز سه بیمارستان استان به سیستم امحای زباله 

خبر داد.
به گـــزارش موج، مـراد کاظمی امر نظارت 
بر فـرایند تولید و عـــرضه مـــواد غذایی را مهم 
دانست و افـــزود: کارگاه هــای تولیدی مــواد 
غذایی و شیرینی جات باید از نظارت مستمری 
 برخوردار باشند. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
چهارمحال و بختیاری در این نشست با اشاره به 
لزوم امحای زباله هـای بیمارستانی در استان افزود: 
در سال جاری 3 دستگاه امحای زباله به مبلغ چهار 
میلیارد و 500 میلیون ریال در بیمـــارستان هــای 

استان راه اندازی می شوند. 
رضا ایمــانی با اشاره به تأکیـد وزیر بهداشت 
بر امحــای اصولی زباله هــای بیمــارستانی در 
کشور، یک دستگاه تا ابتدای نیمه دوم امسال در 
بیمارستان آیت اهلل کاشانی شهرکرد و 2 دستگاه 
دیگر تا پایان سال جاری در دیگر بیمارستان های 
استان راه اندازی می شوند. دبیر کارگروه سالمت 
و امنیت غذایی چهارمحال و بختیاری شیوع وبا 
حتی  امسال  افزود:  و  کرد  تکذیب  را  استان  در 
یک مورد بیماری وبا در این استان مشاهده نشده 
تابستان و  به شروع فصل  اشاره  با  ایمانی  است. 
آغاز مسافرت های مردم بر لزوم افزایش نظارت 
سالم  آب  تأمین  بر  مسئول  نهادهای  همکاری  و 
شهـــروندان و جلـوگیری از شیوع بیماری های 

ناشی از مصرف آب تأکید کرد. 
در این نشست، مطالعـه راهـکار تأمین اعتبـار 
راه اندازی کوره الشه سوزی دام در مجتمع های 
زباله های  امحای  سیستم  جامع  طرح  دامداری، 
ایجاد تصفیه خانه پروژه  بیمارستانی و مطالعات 
انتقال آب کــوهـــرنگ به شهــرکرد مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.

اداره کل امور مالیاتی استان در نظر دارد امور پشتیبانی خود )تعداد 12 نفر( 
را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط و دارای رتبه بندی که 
مجری طرح طبقه بندی مشاغل بوده و مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی 
می باشند واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت می گردد 
تا با مراجعه به حسابداری اداره کل امور مالیاتی ضمن تکمیل اسناد مناقصه 
و آشنایی الزم با آنالیز و میزان حجم کاری پیشنهاد خود را با رعایت شرایط 

ذیل ارائه نمایند:
1 – ارائه گواهی الزم از اداره کل کار و امور اجتماعی استان در رابطه با تعیین 

صالحیت و رتبه بندی شرکتها.
2 – ارائه اساسنامه ثبت شرکت.

3 – اعالم آدرس دقیق دفتر شرکت با ذکر شماره تلفن ثابت و همراه.
شرکت متعهد می گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت   – 4

مصوب دیماه 1370 نمی باشد.
5 – اعالم برآورد مبلغ قرارداد با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات قانون کار.

6 – به تقاضاهایی که مدارک آنها ناقص و یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

7 – اعضاء کمیسیون مناقصه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشند.
8 – در صورتی که برنده مناقصه از انعقاد قرارداد انصراف نماید مبلغ ضمانت 
نامه وی به نفع خزانه دولت ضبط و با نفر بعدی در صورت واجد شرایط بودن 

قرارداد منعقد خواهد شد.
9 – برنده مناقصه بایستی 10درصدکل قرارداد ضمانت بانکی ارائه نمایند.

10 – برنده مناقصه به منظور عقد قرارداد بایستی نسبت به اخذ تسویه حساب 
کارگران از شرکت طرف قرارداد قبلی اقدام و یک نسخه آن را به این اداره 

کل ارائه نماید.
11 – با توجه به انجام کار بصورت حجمی مرخصی کارگران در آنالیز محاسبه 

نمیگردد و کارگر موظف است از مرخصی خود استفاده نماید.

12 – کسورات قانونی از قبیل بیمه و مالیات و سپرده حسن انجام کار به عهده 
شرکت می باشد.

13 – سوابق کار، حسن شهرت نیز مالک عمل در کمیسیون مناقصه خواهد 
بود.

14 – شرکت طرف قرارداد موظف است یک نفر نماینده دائم جهت هماهنگی 
و انجام امور مربوطه به اداره کل معرفی نماید.

تضمین شرکـت در منــاقصـــه: مبلغ تضمین شرکـت در مناقصــه   – 15
20/000/000 )بیست میلیون( ریال می باشد.

16 – مدارک الزم در پاکت الف:
16-1 – ضمانت نامه بانکی

16-2- آدرس دقیق شرکت و شماره تلفن ثابت و همراه مدیرعامل
16-3- اساسنامه و آگهی ثبت شرکت 

16-4- گواهی از اداره کل کار و امور اجتماعی
17 – مدارک الزم در پاکت ب:
17-1- مبلغ پیشنهادی مناقصه

18 – پس از الک و مهر نمودن پاکت الف و ب دو پاکت را در یک پاکت قرار 
داده و الک و مهر نمایید و حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی به 

سرکار خانم حسین زاده رئیس حسابداری اداره کل ارائه نمایند.
19 – شرکت مکلف است طبق آنالیز ارائه شده حقوق و مزایای کارگران را 
پرداخت و همراه با مدارک مثبته پرداخت کسورات از قبیل بیمه و مالیات را 

ارائه نماید.
20 – شرکت باید توانایی پرداخت یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را داشته 

باشد.

شرايط شركت در مناقصه اداره كل امور مالياتی استان چهارمحال و بختياری

کیومرث قاسمپور
 معاونت پشتیبانی اداره کل امور مالیاتی     

م الف: 23/678/13
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کارشناس مسائل اقتصادی شبکه فرانس 24 گفت: یک میلیارد دالر برای 
لبخند ظاهری سران گروه بیست در کانادا هزینه شد. به گزارش واحد مرکزی 
خبر به نقل از فرانس 24، این کارشناس درباره هزینه حدود یک میلیارد دالری 
ــی یادگاری با  ــت در کانادا برای انداختن عکس ــت گروه بیس برگزاری نشس
لبخندهای ظاهری گفت: نشست گروه بیست در کانادا نشستی بسیار پرهزینه 
ــلم است این است که پس از نشست های لندن و  اما بی نتیجه بود. آنچه مس
پیتسبورگ، در تورنتو گفتگوها بر این پایه بود که هر کشور به دنبال کار خود 
برود. نشست های لندن و پیتسبورگ در بدترین لحظات بحران اقتصادی جهانی 
و در فضایی پرتنش برگزار شد. در لندن نگرانی از این وجود داشت که مبادا 
نظام مالی جهانی سقوط کند و در پیتسبورگ از این می ترسیدند که مبادا بیشتر 
در رکود اقتصادی فر بروند. در آن زمان کشورهای حاضر در نشست از خود 
همبستگی نشان دادند و اعالم کردند باید مشکالت بحران مالی جهانی حل و 
فصل شود و باید کار گروهی انجام شود و برای خروج از این بحران مقرراتی 
مشترک در پیش گرفته شود و در آن نشست ها از هماهنگی سخن گفته می شد. 
به عنوان مثال درباره وضع مالیات بر روی بانکها فقط فرانسه و انگلیس و آلمان 
قرار است این مالیات را اخذ کنند اما این کشورها برای حفظ ظاهر اعالم کردند 
که در این زمینه پیشقراول هستند. درباره رشد اقتصادی، برخی از کشورها قرار 
شد کسری بودجه شان را تا سال 2013 به نصف کاهش دهند اما در این بین 
ژاپن استثنا به شمار می رود. چین نیز در حالی از کانادا رفت که هیچ امتیازی 
ندارد و موفق شد از هرگونه تعهد الزام آور درباره ارزشگذاری مجدد یوآن فرار 
کند و در نهایت می توان گفت اروپا در برابر چین و امریکا در نشست تورنتو 
منزوی شد. به این ترتیب گروه بیست بیش از پیش از ماهیت خود تهی شده 
است و حتی برخی ها می گویند این گروه مرده است و آنچه می توان گفت 
این است که گروه بیست فقط توانسته است از وقوع بدترین اتفاق ممانعت کند 
اما اکنون که نوبت به مرحله بازسازی و استقرار نظام اقتصادی جدید جهانی 
رسیده است، امر مشکل تر شده است و کشورها به دنبال منافع اقتصادی خاص 
خودشان می روند و می توان گفت که مدیریت اقتصادی جهان به این زودی ها 

محقق نخواهد شد.

ــت وزیر  خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از رجب طیب اردوغان نخس
این کشور اعالم کرد ترکیه حریم هوایی خود را بر روی هواپیماهای اسرائیلی 
ــت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از آنکارا، اردوغان که آناتولی  بس
سخنانش را نقل می کرد در کانادا به خبرنگاران گفت: ترکیه ممنوعیت استفاده 
هواپیماهای اسرائیلی از حریم هوایی خود را در پی یورش کماندوهای رژیم 
 صهیونیستی به کاروان کمک های انسان دوستانه به مردم غزه در 31 ماه مه 
)10خرداد(، اعمال کرده است. آناتولی هیچ توضیح بیشتری در اینباره نداده 
و به زمان اجرای این تصمیم ترکیه اشاره ای نکرده است. ترکیه پیش از این  
ــت به کشتی های کمک رسان که در  در واکنش به حمله نظامیان صهیونیس
ــته شدند، سفیر خود  جریان آن 8 تبعه ترکیه و یک امریکایی ترک تبار کش
ــترک را لغو کرد و از  ــور فراخواند، رزمایش های مش در تل آویو را به کش
تصمیم به کاهش سطح مناسبات تجاری و نظامی با رژیم صهیونیستی خبر 
ــروط  داد. آنکارا تغییر راهبرد کنونی خود را به پوزش خواهی تل آویو مش

کرده است.

اولین انتخابات آزاد ریاست جمهوری در گینه با حضور گسترده مردم برگزار 
شد. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی یورونیوز، مردم 
گینه در اولین انتخابات آزاد ریاست جمهوری در کشورشان حضور گسترده ای 
در پای صندوق های رأی داشتند. پس از نیم قرن، 4 میلیون و 200 هزار تن از 
مردم گینه واجد شرایط رأی دادن بودند که رئیس جمهور خود را از بین چندین 
نامزد که همگی از غیر نظامیان بودند انتخاب کنند. مسئول یکی از حوزه های 
رأی گیری در گینه معتقد است این انتخابات به خوبی برگزار شد. وی گفت: 
در این انتخابات حادثه مهمی رخ نداد و ما مشکلی نداشتیم. قرار است نتایج 
قطعی این انتخابات تا یک هفته آینده اعالم شود. در صورتی که هیچ نامزدی 
در دور اول آرای الزم برای پیروزی را به دست نیاورد، دور دوم انتخابات روز 
هجدهم ژوئیه برگزار خواهد شد. در بین نامزدها، سه نفر شانس بیشتری برای 
پیروزی در این انتخابات دارند که شانس آلفا کنده بیشتر از دیگران است. وی از 
زمان استقالل گینه مخالف همه دولت های حاکم بر این کشور بوده است. دو 
نخست وزیر سابق نیز احتمال پیروزی شان در این انتخابات وجود دارد. سیدیا 
توری بین 1996 تا 1999 نخست وزیر گینه بوده است. جانشین وی نیز دیگر 

نامزد دارای شانس پیروزی است.

ــت: امریکا و غرب نگرانند که  روزنامه امریکایی لس آنجلس تایمز نوش
چین از تحریمهای جدید علیه ایران تبعیت نکند و خالء سرمایه گذاری حاصل 
از این تحریمها در ایران را فرصتی مغتنم برای توسعه مناسبات تجاری اش با 
ــی با این اظهار نظر  ایران در نظر آورد. به گزارش ایرنا، این روزنامه در گزارش
که چین تحریم ها علیه ایران را رعایت نخواهد کرد، افزود: مقامات امریکایی 
نگرانند چین که چندان مایل به تحریم های جدید علیه ایران نبود و تشنه انرژی 
ــطح مناسبات تجاری و  ــت، نه تنها این تحریم ها را رعایت نکند بلکه س اس
سرمایه گذاری اش را در ایران افزایش بخشد. لس آنجلس تایمز در ادامه مطلب 
خود آورده است: ارزیابی امریکایی ها بر این است که چین مخفیانه و از طریق 
واسطه هایش در خلیج فارس، به ایران بنزین و سایر فرآورده های نفتی بفروشد 
و سرمایه گذاریهایش در بخش نفت و گاز ایران را توسعه بخشد. هر اندازه چین 
روابط خود را با ایران گسترش بخشد، این به ضرر شرکتهای غربی تمام می شود 
ــطه تحریم ها از امتیاز معامالت تجاری با ایران محروم می شوند.  که به واس
روزنامه یادشده به نقل از برمن نماینده جمهوریخواه و رئیس کمیته امور خارجی 
مجلس نمایندگان امریکا و از بانیان اصلی تحریم های امریکا علیه ایران، نوشت: 
خاکریزهای عقب جبهه چین در مقابل ایران، موجب شده است که این کشور 
جای سرمایه گذاران غربی را در ایران بگیرد و این موضوع حقیقتاً مایه نگرانی 
عمیق است. شکایتهایی هم از متحدان امریکا که از تحریم ها تبعیت کرده اند 
رسیده است دال بر اینکه چین همه خالء های تجاری ایجاده شده در ایران را پر 
خواهد کرد. لس آنجلس تایمز همچنین نوشت: مارک هیبس از مؤسسه وقفی 
صلح بین الملل کارنگی می گوید: چین پرونده ای طویل در عدم همکاری با 
سازوکارهای تحریم های بین المللی دارد. در تحریم های یک جانبه اعالم شده 
امریکا به نظر می رسد همکاری سستی از سوی کشورها انجام پذیرد. روزنامه 
ــطح روابط تجاری ایران با چین سال گذشته با  ــت: س امریکایی در پایان نوش
افزایشی چشمگیر به رقم 36 و نیم میلیارد دالر رسید که از سطح روابط تجاری 

اتحادیه اروپا با ایران فزون تر بود.

ــرای گفتگو  ــرایط تهران ب رئیس جمهور ش
ــه گزارش ایرنا،  ــروه 1 + 5 را اعالم کرد. ب با گ
ــری با  ــت خب ــژاد در نشس ــدی ن ــود احم محم
ــی تصریح کرد به  ــانه های داخلی و خارج رس
ــرف مقابل و تنبیه آنها تاریخ  دلیل بی اخالقی ط
ــان مرداد ماه  ــب می افتد و پای ــرات به عق مذاک
ــود. احمدی نژاد یکی  ــان مذاکرات خواهد ب زم
ــت  ــرایط گفتگو با گروه 1 + 5 را این دانس از ش
ــوص بمب رژیم  ــان را در خص ــا نظرش که آنه
ــس جمهور دومین  ــتی اعالم کنند. رئی صهیونیس
شرط را این دانست اعالم کنند آیا از مقررات ان 

ــک معاهده بین المللی تبعیت  پی تی به عنوان ی
ــوم برای  ــرط س ــد یا نه. احمدی نژاد ش می کنن
گروه1 + 5 را این امر ذکر کرد که آنها منظورشان 
ــتی یا  را از گفتگو بیان کنند که آیا به دنبال دوس
ــتند. رئیس جمهور خاطرنشان  دشمنی با ما هس
ــه اعضای گروه 1  ــو با طرف مقابل ب کرد گفتگ
ــود. احمدی نژاد با یادآوری  + 5 محدود نمی ش
ــوالت چند ماه اخیر مربوط به موضوع تبادل  تح
ــوخت و درخواست رسمی امریکا از برزیل و  س
ــن زمینه، گفت:  ــه برای میانجی گری در ای ترکی
ــه ترکیه و  ــت ک ــی که امریکا اصرار داش درحال

ــد که طرف ایرانی حاضر  برزیل اینگونه القا کنن
به گفتگو نیست، پس از نشست سه جانبه تهران 
ــا ادعاهای آنها مبنی  ــدند که ب با چیزی مواجه ش
بر عدم تمایل تهران برای مذاکره تناقض داشت. 
وی افزود: بیانیه تهران براساس درخواست اوباما 
از ترکیه و برزیل تنظیم شد و بخشی از مذاکرات 
ــانی به رسم بداخالقی ها، به  قرار گرفت. اما کس
ــتقبال از بیانیه تهران، به سمت قطعنامه  جای اس
ــت  ــت کردند و بعد هم بالفاصله درخواس حرک
گفتگو کردند. احمدی نژاد ادامه داد: ما هم امروز 
ــرایط  می گوییم که با 1+5 گفتگو می کنیم اما ش

عوض شده است. 
ــو بر پایه منطق  احمدی نژاد همچنین گفتگ
ــرای گفتگو  ــول الزم ب ــر اص ــح را از دیگ صحی
دانست و افزود: آنها باید به صراحت اعالم کنند 
ــا می خواهند با منطق گفتگو کنند یا اینکه  که آی
می خواهند تابع منطق زور باشند. وی ادامه داد: 
ــق صحیح گفتگو کنند، یک  اگر بخواهند با منط
ــر بخواهند با  ــا آنها گفتگو می کنیم و اگ جور ب
ــت کنند، یک جور دیگر با آنها  منطق زور صحب
گفتگو خواهیم کرد. رئیس جمهور تصریح کرد: 
ــرات خود را به  ــو با ما اوالً باید نظ طرف گفتگ
ــع انجام گفتگو  ــفاف اعالم کند. این مان طور ش
ــم می کند.  ــکل گفتگو را تنظی ــت بلکه ش نیس
ــر بحث، بحث  ــزود: ضمنًا دیگ ــدی نژاد اف احم
ــت بلکه دیگر کشورها هم در  گفتگو با 1+5 نیس

آن شرکت خواهند کرد.

ــالمی ایران  ــر امورخارجه جمهوری اس وزی
ــورای  اعالم کرد: نامه های تهران برای اعضای ش
امنیت فرستاده شده و ظرف همین روزها به دست 
آنها خواهد رسید. به گزارش ایرنا، منوچهر متکی 
خاطرنشان کرد: کلیت این نامه ها در آینده نزدیک 
ــت پس از صدور  ــر خواهد شد. گفتنی اس منتش
ــران اعالم کرد به  ــد ایرانی 1929، ته قطعنامه ض
اعضای شورای امنیت نامه خواهد نوشت. رئیس 
دستگاه دیپلماسی ایران همچنین اعالم کرد تهران 
به سؤاالت گروه وین پاسخ خواهد داد و پاسخ ها 
ــت تهیه است. متکی یادآور شد پیش از آن  در دس
ــش های گروه  ــورهای ترکیه و برزیل به پرس کش
وین پاسخ داده اند. وزیرخارجه همچنین گفت: در 
ــخ ایران به نامه خانم اشتون مسئول  خصوص پاس
سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از نهایی شدن، 
اطالع رسانی می شود. متکی در پاسخ به این سؤال 
که آیا احتمال آن وجود دارد که گروه 1+5 شرایط 
ــرایط،  ــران برای گفتگو را رد کند، گفت: این ش ای
ــت که آنها رد کنند. وزیر خارجه در  شرایطی نیس
ــؤال که آیا این آخرین فرصت به  ــخ به این س پاس
غرب است؟ گفت: در دیپلماسی راه بسته نیست و 
فرصت ها را ایجاد می کنیم. از وزیر امور خارجه 
ــا و اقدامات ایران برای  درباره اثرگذاری تحریم ه
مقابله با آن سؤال شد که متکی پاسخ داد: تحریم ها 
هرگاه توانسته باشد پیوست روانی خود را به کار 
بیندازد، موفق خواهد بود وگرنه هیچگاه اثرگذاری 
ــه از راه اندازی  ــدارد. وزیر امور خارجه در ادام ن
ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم ها 
ــتاد  ــور خبر داد و گفت: این س ــار آن در کش و  آث
ــته با اتخاذ تدابیر هوشمندانه  ــال گذش در پنج س
ــادی 180 میلیاد دالری  ــت تعامالت اقتص توانس
ایران را ساماندهی کند. متکی با بیان اینکه کشور به 
تجربیات قابل توجهی برای مقابل با این تحریم ها 
ــت یافته است، افزود: نماینده یکی از کشورها  دس
ــده بود، به ایران  که با برخی تهدیدات رو به رو ش
ــد ایران چطور با  ــد و خواهان این بود که بدان آم
این تحریم ها مقابله می کند و امروز کارشناسان ما 
نحوه برخورد با تحریم ها و بی اثر کردن آن را به 
آنان منتقل می کنند. وزیر امور خارجه تأکید کرد 
ــرای کاهش حداقلی آثار  ــران از همه امکانات ب ای

تحریم ها استفاده کرد. وزیر امور خارجه جمهوری 
ــت بودن اظهار  ــالمی ایران با یادآوری نادرس اس
ــهرام امیری در  ــی امریکا از وضعیت ش بی اطالع
گذشته، مشخص شدن حضور این دانشمند ایرانی 
ــور را دم خروسی برای امریکا توصیف  در آن کش
کرد. منوچهر متکی درباره آخرین وضعیت شهرام 
ــهرام امیری زائر ایرانی که  امیری، گفت: درباره ش
در عربستان ربوده شد، پیگیری های خود را نزد دو 
کشور عربستان سعودی و ایاالت متحده امریکا از 
ــازمان ملل و  طریق دفتر حافظ منافع و دبیرکل س
ــر مراجع مرتبط به موضوع انجام دادیم. وزیر  دیگ
ــاره به  ــالمی ایران با اش امورخارجه جمهوری اس
ــورهای  برخی تحرکات و موضع گیری های کش
منطقه در رابطه با کشورمان، اظهار داشت: رویکرد 
اصلی ما در منطقه مبتنی بر همگرایی و صمیمیت 
است. منوچهر متکی در ادامه تأکید کرد: این بدان 
معنا نیست که ما هیچ حرفی را بدون پاسخ و هیچ 
ــم. وی تصریح  ــی را بدون پیگیری بگذاری حرکت
ــمت و سوی اصلی روابط ما با کشورهای  کرد: س
 منطقه همگرایی و تعمیق مناسبات و خنثی سازی 
ــت که دیگران انجام می دهند. وزیر  فتنه هایی اس
ــؤالی در  ــخ به س ــورمان در پاس امور خارجه کش
ــان کرد:  ــوص روابط ایران و مصر، خاطرنش خص
ــالمی و مهم  ــور بزرگ اس ــران و مصر دو کش ای
ــتند. دو ملت ایران و مصر خویشاوندی های  هس
ــی فراوانی  دینی، فکری و حتی فرهنگی و سیاس
دارند و ما مصر را به عنوان یک ظرفیت تأثیرگذار 

می بینیم. 
متکی افزود: مصر در بحث خاورمیانه عاری از 
تسلیحات هسته ای در شمال آفریقا به عنوان یک 
مجموعه اثرگذار مدنظر است و در حال حاضر این 
کشور ریاست جنبش عدم تعهد را برعهده دارد و 
ما به همراه این کشور و کوبا تروییکای این جنبش 
ــتیم و طراحی ها و برنامه های آن را برعهده  هس
ــم. وزیر امور خارجه گفت: در روابط با مصر  داری
ــت ها در  ــبت به برخی از رویکرد ها و سیاس نس
گذشته و تحوالت کنونی نقد داشته و حرف های 
خود را هم بیان کرده ایم و این طبیعت یک دنیای 
ــورها مشترکات  ــت که کش آزاد و دموکراتیک اس
خود را در آن بررسی کرده و با هم گفتگو و بحث 

می کنند. متکی در ادامه با اشاره به تحوالت داخلی 
مصر، خاطرنشان کرد: امیدواریم تحوالت داخلی 
مصر و انتخاباتی که پیش روی دارد به ساماندهی 
ــد.  ــاس اراده مردم مصر برس ــب خود براس مناس
وزیر امور خارجه با بیان اینکه رسانه های ایرانی، 
ــیار باالیی برای حضور در محیط بین  ظرفیت بس
ــت: امروز مخاطبان بسیار  المللی دارند، اظهار داش
ــا باید روند فعلی  ــادی در دنیا وجود دارد و م زی
ــورها را  ــه مقاالت و تحلیل های دیگر کش ترجم
ــورهای دیگر  ــوس کرده و کاری کنیم تا کش معک
از مقاالت و تحلیل های رسانه های ایرانی ترجمه 
 کنند. وی در پاسخ به سؤال دیگــری در رابطه با 
ــورای امنیت  ــای ش ــازی در قطعنامه ه ــه س روی
سازمان ملل علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای 
کشورمان، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگر معلوم 
ــتفاده ابزاری می شود.  ــده که از قطعنامه ها اس ش
ــبیه صحنه سیاسی کنونی  وزیر امور خارجه با تش
ــال در آفریقای  ــا صحنه جام جهانی فوتب جهان ب
جنوبی، خاطرنشان کرد: نظام های سیاسی جدید 
در حال ظهور است و اتفاقاً جام جهانی امسال یک 
ــی در حال  نوع قرابتی با آنچه که در صحنه سیاس
ــت، پیدا کرده. هر سه بانی اصلی  اتفاق افتادن اس
قطعنامه 1929- امریکا، انگلیس و فرانسه- از جام 
ــده اند و برخی دیگر از  ــی فوتبال حذف ش جهان

رأی دهندگان هم اصاًل به آن مرحله نرسیده اند.
ــخ به سؤال دیگری  وزیر امور خارجه در پاس
ــه با ترکیب اعضای جدید برای مذاکرات  در رابط
ــته ای ایران تأکید کرد ما معتقدیم گروه 5+1  هس
ــود و  ــد از این حلقه تنگ و محدود خارج ش بای
ــری را حداقل در نوع نگاه و رویکرد  نوعی فراگی
داشته باشد. حداقل در نوع نگاه و رویکرد کشورها 
بحث مشترکات و دغدغه هایی است که در جهان 
وجود دارد. منوچهر متکی با بیان اینکه مشترکات و 
دغدغه های مشترکی در میان کشورها وجود دارد، 
ــان کرد: آن گفتمان، یک گفتمان اساسی  خاطرنش
است که برای مسائل جهانی باید به آن توجه کرد. 
ــورهایی به  ــزود: در رابطه با اینکه چه کش وی اف
ــوند، در حال رایزنی  ترکیب گروه 1+5 اضافه ش
هستیم و ان شاء اهلل در زمانی که این بحث اجرایی 

شود، اطالع می دهیم.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
ــت  گفت: امنیت، دیگر مقوله ای محلی یا ملی نیس
بلکه ابعاد منطقه ای، جهانی و پیچیده یافته است. به 
ــردار سرتیپ پاسدار  گزارش واحد مرکزی خبر، س
اسماعیل احمدی مقدم در نخستین نشست رؤسای 
اینترپل کشورهای عضو اکو افزود: تسلط هرکشور 
ــترک و  ــعه امنیت مش ــکالت امنیتی با توس بر مش
ــازنده در سطوح منطقه ای و بین  همکاری های س
المللی محقق می شود. وی تروریسم، مواد مخدر، 
ــایبری و  مهاجرت غیرقانونی، تهدیدات فضای س
پول شویی را از مواردی برشمرد که ابعاد ناامنی آن 
جهانی و برای مقابله با آن همکاری منطقه ای و بین 
المللی ضروری است. سردار احمدی مقدم گفت: 
در کنار همکاری های اقتصادی اکو، همکاری های 
ــازمان اکوپل ضرورتی اجتناب  امنیتی و تشکیل س
ناپذیر است. وی افزود: جمهوری اسالمی ایران از 
ــکالت امنیتی رنج می برد و حل این مشکالت  مش
ــورهای همجوار میسر نیست.  بدون همکاری کش
فرمانده نیروی انتظامی اضافه کرد: ریگی تروریست 
ــد، از  ــتگیر و اخیراً مجازات ش که چندی قبل دس
نمونه هایی است که در کشورهای همسایه پایگاه 
داشت و اقدامات تروریستی خود را در شرق کشور 
انجام می داد. سردار احمدی مقدم با بیان اینکه این 
ــال بیش از 150 نفر از  ــت در طول پنج س تروریس
شهروندان ما را به شهادت رساند، گفت: دستگیری 
ــر  ــت بدون همکاری منطقه ای میس این تروریس

ــاره به اینکه ایران  ــردار احمدی مقدم با اش نبود. س
ــوان بزرگترین تولید  ــتان به عن در مجاورت افغانس
کننده مواد مخدر قرار دارد، افزود: حل مشکل مواد 
ــکاری منطقه ای و بین المللی  مخدر نیز بدون هم
امکان پذیر نیست. وی گفت: ایران در مبارزه با مواد 
ــال گذشته، سه هزار و 700 شهید  مخدر در 30 س
ــادی و معنوی زیادی متحمل  ــه های م داده و هزین
ــت. فرمانده نیروی انتظامی در عین حال  ــده اس ش
گفت: مقابله با توزیع و انتقال مواد مخدر قطعاً بدون 
همکاری افغانستان و کشورهای همسایه امکان پذیر 
نیست. سردار احمدی مقدم افزود: ایران برای مقابله 
ــداد مرزها  ــا این پدیده گام های بلندی را در انس ب
ــامل احداث دیوار، سیم خاردار، کانال و تقویت  ش
یگان های مرزی برداشته است. وی اضافه کرد: بنابر 
اعالم دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل 
)UNODC(، ایران یک سوم مواد مخدری را که 

ــور می شود، کشف و مصادره می کند که  وارد کش
این رکوردی بین المللی است. سردار احمدی مقدم 
گفت: ایران سال گذشته 1000 تن معادل تریاک در 
داخل و مرزهای کشور کشف کرد که عالمت سؤال 
ــزود: اکوپل به عنوان  ــت. وی اف و خطر بزرگی اس
ــازمان همکاری پلیس ها در منطقه اکو می تواند  س
ــا این جرایم  ــالوده همکاری نزدیک در مقابله ب ش
ــردار احمدی مقدم با بیان  را برای ما فراهم کند. س
اینکه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد 
دهنده تشکیل اکوپل است، آمادگی این نیرو را برای 
بسترسازی این همکاری اعالم کرد. وی با اشاره به 
اینکه ابعاد متعددی برای همکاری و تعامل در حوزه 
پلیس وجود دارد، همکاری ترافیکی، مرزی، کشف 
علمی جرایم، مبارزه با مواد مخدر و دیگر تهدیدات 
امنیتی منطقه ای را زمینه های مناسبی برای همکاری 
ــی همکاری های  ــمرد. فرمانده نیروی انتظام برش
آموزشی، تبادل استاد و دانشجو و برگزاری کارگاه 
های آموزشی مشترک برای هم افزایی اقدامات را نیز 

از زمینه های همکاری اکوپل بیان کرد.
سردار احمدی مقدم افزود: ایجاد بانک اطالعاتی 
مشترک برای تعقیب باندهای منطقه ای و بین المللی 
و همکاری اطالعاتی و عملیاتی از زمینه هایی است 
ــتور کار این اجالس قرار گیرد.  که می تواند در دس
ــت ها و ایجاد  وی اضافه کرد: با برگزاری این نشس
اکوپل، باید پیشگیری، پیش بینی و مقابله با جرایم 

مبنای همکاری ها باشد.

ایران

سراسری
نصف النهار

چه خبر از پایتخت

ــاره به  ــه غربی با اش ــک هفته نام ی
ــه در  ــد امریکا و فرانس ــرد جدی رویک
ــدن به روسیه به واکاوی این  نزدیک ش
نرمش کشورهای غربی در برابر دشمن 
ــه گزارش  ــت. ب ــود پرداخ ــی خ قدیم
ــد:  ــم در این تحلیل می نویس مهر، تای
ــورهای غربی  ــته، کش در دو دهه گذش
ــیه نداشته و  ــبت به روس دید خوبی نس
ــور به  ــمن به این کش به عنوان یک دش
ــت نگاه می کردند،  جا مانده از کمونیس
ــاوت پیدا کرده  ــا این قضیه اکنون تف ام
ــیه  ــت به روس ــده مثب ــا دی ــرب ب  و غ

می نگرد.
ــاراک اوباما رئیس جمهور امریکا   ب
در کاخ سفید در نهایت دوستی از همتای 
روسی خود استقبال کرد و درست کمتر 
ــارکوزی  از یک هفته قبل از آن نیکاًل س
ــه رفتار مشابهی را  رئیس جمهور فرانس
ــدودف از خود  ــدار با دیمیتری م در دی
ــی نسبت به  ــان داد و حال اگر کس نش
ــکاری با  ــدن روحیه هم ــا ش حکمفرم
ــیه در غرب تردید دارد می تواند  روس
ــماری که مشغول داد و  از تاجران بی ش
ستد با مسکو هستند در این زمینه سؤال 
ــاره به کنفرانس  کند. تایم در ادامه با اش
خبری مشترک اوباما و مدودف در کاخ 
سفید می نویسد: اوباما در این کنفراس 
ــد همکاری های  ــدودف گفت بای به م
ــه ای باالتر  ــه مرتب ــیه ب امریکا و روس
ــون  همچ ــود  موج ــای  همکاری ه از 
ــتارت یک  ــای پیمان جایگزین اس  امض

برسد.
ــه همتای  ــور امریکا ب ــس جمه رئی
ــال پس از  ــود گفته بود: 20 س روس خ
پایان جنگ سرد، روابط امریکا و روسیه 
ــر از همکاری های  ــزی فرات ــد چی بای
ــالح  س ــرل  کنت ــای  پیمانه و  ــی   امنیت

باشد.
ــه امریکا  ــفر مدودف ب  آنچه در س
ــم آمد حضور پرتالش تجار در  به چش
اطراف وی بود و در این میان نباید نیاز 
ــیه به سرمایه گذاری های خارجی  روس
ــاس آمار رسمی  را نادیده گرفت. براس
کرملین، روسیه برای آنکه بتواند به توان 
ــد باید یک  ــوری برس اتحاد جماهیر ش
ــاختهای  ــون دالر در بخش زیرس تریلی
ــت  ــد و این رقمی اس ــود هزینه کن خ
ــادر به تأمین آن  ــیه به تنهایی ق که روس
نیست و در این میان اگر روسیه بپذیرد 
ــت آنگاه  که نیازمند تجارت با غرب اس
ــرمایه گذارهای امریکا، روانه روسیه  س
می شوند. البته فرانسه در این امر پیشی 
گرفته و سارکوزی در سفر خود به مسکو 
برای شرکت در اجالس جهانی اقتصاد 
به همراه تعدادی از بازرگانان فرانسوی 
ــیه رفت و در نهایت 25 قرارداد  به روس

ــارد و 100 میلیون دالر  ــه ارزش 6 میلی  ب
ــکو و پاریس به امضا رسید. بر  میان مس
ــخیص  ــاس، کرملین نیز تش ــن اس همی
ــدن به  داده که غرب نیازمند نزدیک ش
ــکو و حساب کردن روی روسیه در  مس
ــبات جهانی است و وعده اوباما به  مناس
مدودف در رابطه به مساعدت واشنگتن 
ــازمان  ــتن به س ــکو برای پیوس ــه مس ب
تجارت جهانی نیز در همین راستا انجام 

شد.
 این امر نشان می دهد امریکا نیازمند 
ــت و البته در این بین،  ــیه اس بازار روس
ــئولیت پذیر بودن  امریکا باید روی مس
 روسیه در قبال قوانین بین الملل نیز توجه 

کند. 
ــه  ــد: فرانس تایم در ادامه می نویس
برای متقاعد کردن روسیه برای همکاری 
از ضرورت مشارکت مسکو در تدوین 
قوانین جدید بین المللی و وضع قوانین 
جدید گمرکی با مشارکت روسیه سخن 
ــه در اجالس جی 20 در  گفت امری ک
کانادا با مخالفت سایر کشورها روبه رو 
ــاس این گزارش، دلیل دیگر  شد. براس
فرانسه برای افزایش مناسبات با روسیه 
ــت که رقیب این کشور در اروپا  آن اس
یعنی آلمان حجم مبادالت بسیار باالیی 
ــیه دارد و پاریس تالش می کند  با روس
ــیه باز  ــود را در بازار روس ــای خ تا ج
ــاس، حجم مبادالت  ــد. بر همین اس کن
ــال  ــیه و آلمان در س تجاری میان روس
ــارد و 800  ــالدی 53 میلی ــته می گذش
ــت  میلیون دالر بوده و این در حالی اس
ــه با روسیه در  که حجم مبادالت فرانس
ــط 17 میلیارد دالر بوده   همین دوره فق

است. 
ــاس گومارت  ــن رابطه توم در همی
ــه  ــیه- فرانس ــائل روس ــناس مس کارش
ــل پاریس  ــه روابط بین المل در مؤسس
ــمنی  دش ــان  می ــن  ای در  ــد:  می گوی
ــیه با توجه به اینکه  ــارکوزی با روس س
رقیب فرانسه یعنی آلمان در حال تبدیل 
ــریک سیاسی و  ــدن به بزرگترین ش ش
ــت جای خود را به  ــیه اس تجاری روس

دوستی داده است. 
این کارشناس مسائل روسیه- فرانسه 
معتقد است: اما دلیل دیگری که غرب و 
ــه را وادار کرده به سوی  به ویژه فرانس
ــت که  ــوند این اس ــل ش ــیه متمای روس
ــرق آلمان  پاریس از رویکرد نگاه به ش
ــن رو تصور  ــت و از همی ــت اس ناراح
ــتی با روسیه آخرین اقدامی  نکنید دوس
ــوی اوباما، سارکوزی و  ــت که از س اس
یا سایر رهبران غربی در این مورد دیده 
ــم اکنون  ــود و بر همین اصل ه می ش
ــیاری از پایتختهای اروپایی به  جاده بس

مسکو ختم می شود.

ــع  ــت مناب ــرکت مــدیری ش
ــون  ــش 4 میلی ــران از کاه آب ای
ــدهاي  ــي حجم آب س مترمکعب
ــته  ــک هفته گذش ــران طي ی ته
خبر داد. به گزارش موج، ذخیره 
ــدهاي تهران از هفته پیش  آب س
ــه 897 میلیون  ــون از 901 ب تاکن
ــت. حجم  ــیده اس مترمکعب رس
آب موجود سدهاي الر، طالقان، 
ــرج و لتیان هم اکنون به  ماملو، ک
ــادل 169، 413، 31،  ــب مع ترتی
ــر مکعب  ــون مت 206 و 78 میلی

ــدهاي تهران در سال آبي جاري،  ــت. با وجود بهبود نسبي وضعیت ذخیره آب س اس
ــط مشترکان  ــئوالن آب وزارت نیرو بر لزوم صرفه جویي و مصرف بهینه آب توس مس

بخش هاي مختلف تأکید کرده اند.

ــهردار کرج تشکیل استان البرز را منشأ تحوالت گسترده عنوان کرد. به گزارش  ش
فارس به نقل از روابط عمومي شهرداري کرج، سیدعلي آقازاده تشکیل این استان در 
ــترده  ــأ خیر، برکت و تحوالت عظیم و گس ــال همت مضاعف کار مضاعف را منش س
ــت: با عنایت به توجه ویژه مقام معظم رهبري و  ــت و اظهار داش در این منطقه دانس
ــان نشان دهنده ظرفیت ها و قابلیت هاي  نامگذاري کرج به ایران کوچک از طرف ایش
ــروز با تالش و  ــان مي دهد و ام ــژه به این منطقه را نش ــرج و لزوم توجه وی ــهر ک ش
مساعدت هاي هیأت دولت و نمایندگان مجلس شوراي اسالمي و باالخص نمایندگان 
ــوراي اسالمي شاهد تحقق این مهم که از خواسته هاي برحق  مردم کرج در مجلس ش

شهروندان است، هستیم.
ــتان البرز به مرکزیت  ــکیل اس ــهردار کرج در ادامه اظهار امیدواري کرد: با تش  ش
ــئوالن و تالش این عزیزان و اختصاص اعتبارات  کرج و همچنین با همدلي مردم، مس
ــیده و تقدیم مردم منطقه  ــترده و مهمي در کرج به بهره برداري رس  الزم پروژه هاي گس

شود.

تایم تحلیل کرد:
داليل نرمش اوباما و سارکوزی در برابر 

کرملین؛ تغییر نگاه غرب به روسیه

فرانس24:
 اجالس گروه بیست، بسیار پرهزينه 

اما بی نتیجه 

ترکیه از بستن حريم هوايي خود 
بر روي هواپیماهاي

 رژيم صهیونیستي خبر داد

اولین انتخابات آزاد 
رياست جمهوری در گینه

روزنامه امریکایي:
چین تحريم ها علیه ايران را رعايت 

نخواهد کرد

نامه های ایران برای اعضای شورای امنیت فرستاده شد

احمدی مقدم: 
امنیت، مقــوله ای فــراملـی است

شروط ایران براي مذاکره با گروه1 + 5 

 پايان مــردادمــاه زمــان مــذاكــره

جهان نما

از هفته پیش تاکنون
حجم آب سدهاي تهران 4 میلیون مترمكعب 

کاهش يافت

شهردار کرج:
تشكیل استان البرز منشأ تحوالت

 گسترده است
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تبخال

حوادث

بخت آزمایی: دیدن بخت آزمایی و موارد مشابه آن در خواب داللت بر اعتماد شما به موفقیت های 
ــابه آن شامل بازیهایی می شود که از آنها به بخت آزمایی تعبیر شود  مالی در زندگی تان دارد. موارد مش
و پیروزی در آن عمل نشان دهنده صحیح بودن روش اقتصادی شما و خشنودی شما از نتیجه معامالت 

اقتصادی است.
ــه و احساس شما در خواب است که  بدن: دیدن بدن در خواب از نمادها و منابع اصلی رویا، اندیش
ــد نشانگر اصیل بودن اندیشه و احساس و درستی  ــود، اگر بدن پوشیده باش به صورت بدن ظاهر می ش
ــد برمال شدن رازهای شما و یا بی صداقتی های شما را به  ــما در زندگی دارد. اگر عریان باش عملکرد ش

همراه خواهد داشت. دیدن هر یک از اندام های بدن نیز تعابیری جداگانه دارد.
بذر: هر بذری نشانه ظرفیت رشد و نمو است، شاید به تازگی دست به انجام کاری زده اید و منتظر 
نتیجه آن هستید، بذر گندم نماد پویایی، تداوم، حاصلخیزی و زندگی بابرکت است. اگر خود را در حال 
ــت که نیاز به سازندگی و رشد دارید و باید از امکانات موجود برای  ــتن بذر دیدید به معنای آن اس کاش

شکوفایی بهره ببرید.
برادر و خواهر: دیدن برادر و خواهر در خواب حس رقابت را بیان می کند، اگر خواب برادر بزرگتر 
را ببینید، یعنی با او رقابت دارید و تقریباً پذیرفته اید که او برتر است و باید به حرفش گوش داد! اما دیدن 
خواهر یا برادر کوچکتر به رسیدن شما به برتری های رقابتی در زندگی و پیروزی در آنها داللت می کند 

و برادر و خواهر بزرگتر را در خواب دیدن بر شکست، ناکامی و کم آوردن در کارها صحه می گذارد.
برج: برج که از نمادهای معماری جدید است داللت بر عظمت و عزم شما در انجام کارها و یا رو به 
رو شدن با مشکلی بزرگ دارد و دیدن برج های قدیمی و کهنه که جزء آثار تاریخی هستند بر ناپایداری 
شخصیتی شما تعبیر می شود ولی اگر برج، برج کبوترخانه باشد بیانگر آن است که به یکی از رویاهای 
ــد، تعبیر مثبت بر پیدایش رفتار صحیح  ــت خواهید یافت و اگر برج قدیمی اما زیبا و تمیز باش خود دس

در شخصیت شما دارد.
برف: دیدن برف در خواب را باید با توجه به نگرش شما نسبت به زمستان، برف و سرما تعبیر کرد 
ــتان خوشتان می آید برای شما آن خواب خوش یمن است ولی اگر برف  ــما از برف و زمس یعنی اگر ش
را نماد سردی زمستان و رخوت می دانید، نماد منفی در زندگی شماست و تعبیر خوبی برای شما ندارد، 

همچنین دیدن باریدن برف در فصل زمستان هیچ تعبیری ندارد.
ــبز، نشانه شکوفایی و رسیدن به امیدهای تازه در زندگی است، دیدن برگ زرد  برگ: دیدن برگ س
ــت، دیدن برگهای رنگارنگ نیز دلیلی بر وجود  در خواب بیانگر ناامیدی در افکار و وضع روحی شماس
ــت. دیدن برگ به صورت جوانه در خواب نمادی از  ــما به دیگران اس ــادت از جانب ش دورویی و حس

تولد انسان است.
بستنی: خوردن بستنی در خواب، یادآور خاطرات فشار روحی و روانی از زمان کودکی است و این 
ــالی عقده هایی و رنج هایی را به همراه دارید، اگر به  ــن می کند که شما از زمان خردس ــأله را روش مس

شخصی بستنی تعارف کنید )در خواب( آن فرد یکی از مصوبان رنج شما در کودکی بوده است.

ــان  ــر انس ــف یک محموله حاوی 60 س پلیس فرودگاه آرکانزاس در ایاالت متحده امریکا از کش
ــئوالن  ــنا، جرالد کمپر ـ یکی از مس ــافربری خبر داد. به گزارش ایس از داخل یکی از هواپیماهای مس
ــته مأموران  فرودگاه آرکانزاس ـ در مصاحبه ای با روزنامه های محلی این ایالت، تأکید کرد: روز گذش
ــده بود، به  ــته بزرگ و حجیم را به دلیل این که نام مالک بر روی آن حک نش فرودگاه ایالتی یک بس
ــرها  ــد تا این س ــت به مبدأ منتقل کردند، اما کنجکاوی مأموران فرودگاه باعث ش محل کاالهای برگش
ــت که در نهایت با جستجوهای فراوان  ــانه های امریکا، همچنین آمده اس ــوند. در گزارش رس یافت ش
مشخص شد که این محموله عجیب را یکی از مؤسسات تحقیقاتی که در زمینه  مغز و اعصاب فعالیت 
می کند، سفارش داده بود. با این حال، رئیس این مؤسسه به دلیل سهل انگاری در مورد اطالعات روی 
ــک پرونده جنایی و  ــت به ی ــد؛ چرا که این موضوع می توانس ــه به پرداخت جریمه محکوم ش محمول

جنجال برانگیز بدل شود.

ــاند و او  ــگ،  دختر جوانی را به خانه خود کش ــیاد به بهانه در اختیار قرار دادن داروی ویژه س مرد ش
ــرای جنایی تهران مراجعه کرد و مدعی  را مورد آزار و اذیت قرار داد. چندی پیش دختر جوانی به دادس
شد که مرد جوانی او را مورد آزار و اذیت قرار داده است. دختر جوان گفت: مدتی قبل یک قالده سگ 
ــنا با این نوع  فانتزی خریده بودم و آن را با خود به خیابان می بردم. روزی یک مرد جوان که خود را آش
ــگ ها معرفی می کرد از من خواست با او به خانه اش بروم تا دارویی برای بهداشت سگ به من بدهد.  س
وی ادامه داد: با او همراه شدم و به خانه اش رفتم ولی بعد از ورود به خانه، او با تهدید مرا مورد آزار و 
اذیت قرار داد. مسئوالن دادسرای جنایی بعد از شنیدن اظهارات دختر جوان، دستور انجام تحقیقات الزم 
و شناسایی مرد مظنون را صادر کردند که مدتی بعد وی دستگیر و بعد از مواجهه حضوری با شاکی لب 

به اعتراف گشود.

ــی به ملک خود، در یکی از اتاق ها با مشاهده جسد دختری  صاحب یک خانه متروکه هنگام سرکش
ــی 110 گزارش کرد. ــده بود، موضوع را به مرکز فوریت های پلیس ــقفی آویزان ش که با طناب از پنکه س
دقایقی پس از این تماس، مأموران با عزیمت به محل متوجه شدند هنوز عالئم حیاتی در جسم دختر 18 ساله 
ــتان انتقال دادند و این دختر به  وجود دارد که بالفاصله عوامل اورژانس با حضور در محل، وی را به بیمارس
طرز معجزه آسایی از مرگ حتمی نجات یافت. رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی افزود: پس از معالجه 
این دختر پرونده ای در این ارتباط تشکیل و تحقیق از وی4 روز پس از بی هوشی آغاز شد. وی در شرح 
شکایت خود گفت: چندی پیش با جوانی که مرتب سر راهم قرار می گرفت، آشنا شدم. او با بیان این که 
ــر آینده اش را به خانواده اش  قصد ازدواج دارد، مرا فریب داد و یک روز به بهانه این که قصد دارد همس
نشان دهد، مرا به خانه متروکه کشاند و پس از آزار و اذیت و سرقت طالهایم مرا با طناب به پنکه سقفی 
ــتان هستم. قاسمی افزود: پس از اظهارات  ــدم در بیمارس آویزان کرد و زمانی به هوش آمدم که متوجه ش
ــد جوانی که  ــخص ش ــتور کار مأموران قرار گرفت و مش دختر جوان، موضوع به صورت ویژه در دس
مرتکب این جرم شده، یک متهم سابقه دار است که پیش از این به اتهام ضرب و جرح با چاقو و سرقت 
موتورسیکلت دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده است. رئیس اداره اجتماعی آگاهی کشور اضافه کرد: 
پس از تحقیقات گسترده، متهم در یکی از استان های کشور دستگیر شد و پس از انتقال به پلیس آگاهی، 

به جرم خود اعتراف کرد. 

شارلوت گارساید دوست دارد مانند دیگر هم سن و سال های خود با عروسک ها و اسباب بازی هایش بازی 
کند. اما این دختر 2 ساله فقط 55 سانتی متر قد دارد و از بسیاری از اسبا ب بازی های خود کوچک تر است. این 
کودک کوچک که در یکی از روستاهای انگلستان زندگی می کند مبتال به نوع بسیار نادری از بیماری کوتولگی 
است که فقط 100 نفر در سراسر جهان به آن دچار هستند. قد او در این سن فقط نصف اندازه طبیعی است 
و پزشکان به خانواده او گفته اند که شاید این کودک دیگر هرگز بیش  از این رشد نکند. زندگی شارلوت حتی 
موضوع یک برنامه مستند هم شده است و قرار است در برنامه مردم شگفت انگیز به نمایش دربیاید. اما ینومن 
ــیار نادری دچار شده است و حتی شاید  ــاله این کودک در این باره گفت: دختر ما به بیماری بس مادر 28 س
تنها فردی در جهان باشد که این نوع ناهنجاری را به این شکل خاص دارد. با وجود آن که او اکنون نزدیک به 
2 سال سن دارد، اما وزنش تقریباً برابر با یک نوزاد تازه متولد شده است. پدر و مادر این کودک در زمان تولد 
فرزندشان متوجه هیچ چیز غیر عادی نشدند و فکر می کردند کودک آنها مانند بقیه بچه ها زندگی خواهد کرد. 
مادر او در این باره گفت: ما فقط می دانستیم که او بسیار کوچک است. لباس های او بیش تر شبیه لباس های 
عروسک های کوچک بود. اما بعد از مدتی پزشکان به ما اعالم کردند که شارلوت دچار شرایط بسیار جدی 
شده است که هنوز دلیل آن مشخص نیست. بعدها پزشکان متوجه شدند شارلوت دچار یک بیماری ژنتیکی 
نادر است. به همین دلیل او نمی توانست غذا بخورد و آن را هضم کند و پزشکان مجبور شدند از طریق یک 
لوله شکمی شیر را وارد بدن او کنند. مادر او در ادامه گفت: چند سال گذشته بسیار برای ما سخت بوده است. 
شارلوت هر سه ماه یک بار به دلیل دچار شدن به یک مشکل نیاز به درمان پیدا می کرد. اما از آن مهم تر شیوه 
ــوند من بسیار ناراحت می شوم. به جای آن من  برخورد دیگران با ما بود. زمانی که دیگران به ما خیره می ش
ترجیح می دادم مردم پیش ما بیایند و در مورد مشکل شارلوت از ما سؤال بپرسند. شارلوت در حال حاضر قادر 
است چهار دست و پا روی زمین راه برود. اگرچه تا زمانی که یک عمل جراحی روی تاندون های آشیل او 
صورت نگیرد، او قادر به راه رفتن نخواهد بود. او اکنون 2 روز در هفته به یک شیرخوارگاه خصوصی می رود 

و ما امیدواریم بتوانیم او را به مدرسه هم بفرستیم. 

کشف 60 سر انسان از داخل يک هواپیما در امريكا!

سگ فانتزی دختری را به مخفیگاه 
مرد شیطان صفت کشاند

 بازگشت دختر جوان از دنیای مردگان

کوچک ترين دختر جهان

نمادشناسی مدرن خواب و رويا

مهدی فضیلت
زمانی دورتر در ده سال پیش تازه بحث آلودگی هوا 
در کالن شهرها محور گفتگو قرار گرفته بود. در آن ایام 
هنوز شهر اصفهان، هوای پاکتری نسبت به بقیه شهرها 
داشت و این از برکت وجود باغ و بوستانها و فضاهای 
ــهر و نیز کمتر بودن کارخانجات و  ــبز متعدد در ش س
تولید اتومبیل ها بود، اما متأسفانه از 6 سال پیش به این 
طرف آلودگی هوای اصفهان گسترش یافته و کم کم در 
سالهای اخیر، اصفهان صدر جدول آلودگی هوا را از آن 
ــت! و این در حالی است که اگر فضای  خود کرده اس
سبز اصفهان و زاینده رود وجود نداشت آلودگی هوای 
ــدار می گذشت! در  اصفهان زودتر از اینها از مرز هش
ادامه نوشتار به بررسی عوامل آلوده کننده هوا در شهر 

اصفهان می پردازیم.
مه دود فتوشیمیایی در شهر اصفهان: این پدیده 
که بیش از 70 سال از کشف آن می گذرد تشکیل الیه 
ازن در سطوح پایین تر است به طوری که میزان ازن که 
ــت در شهر اصفهان  در هوای پاک تنها چند درصد اس
ــی از عملکرد  ــمی ناش ــر اثر ورود انواع گازهای س ب
کارخانجات، عبور و مرور وسایل نقلیه و... از این میزان 
تجاوز کرده و باعث به وجود آمدن الیه ازن در مکانی 
ــت و ارتفاع کم شده است. این فرآیند که بر اثر  نادرس
تابش نور خورشید به دهها نوع ماده شیمیایی موجود در 
هوا به وجود می آید باعث می شود که توده های هوای 
سالم کمتر حرکت کنند واز رقیق شدن هوا جلوگیری 

شود. 
ــهری: افزایش  افزایش اتومبیل ها و ترافیک ش
ــهولت  ــتر مردم و س ــد اتومبیل ها برای رفاه بیش تولی
دستیابی اقساطی به وسایل نقلیه از یک سو و استاندارد 
نبودن اتومبیل ها از نظر میزان تولید آالینده ها و عدم 
رعایت فرهنگی صحیح در خصوص استفاده از وسایل 
ــه به ایجاد ترافیک های عظیم در خیابان ها منجر  نقلی
ــت. هر چه تردد روان تر باشد قطعاً ایست  ــده اس ش
ــتری به  اتومبیل ها و حرکت کند آنها که آلودگی بیش
ــد، هوای گرم اصفهان  همراه دارد را منجر نخواهد ش
حدود 8 ماه از سال نیز به آلودگی هوا و ایجاد واکنشهای 
شیمیایی گازهای موجود در هوا دامن می زند. استفاده 
ــتاندارد و گازسوز  ــین، اس از اتومبیل های تک سرنش
نبودن ناوگان اتوبوس های شهری و ورود کامیون های 
سنگین به داخل و استقرار در حواشی شهر نیز از دیگر 

عوامل آلودگی هوا و افزایش آن در اصفهان است.
ــتانداردهای  ــوب و نبود اس بنزین های نامرغ
ــوخت در اتومبیل ها: هنوز در سطح شهر اصفهان  س
ــم می خورد و  ــیاری به چش اتومبیل های قدیمی بس
ــئوالن جایگاه های سوخت و  به گفته بسیاری از مس
ــده در جایگاه های  ــان انرژی، بنزین ارائه ش کارشناس
ــبی برخوردار  اصفهان از فرمول بندی و کیفیت مناس
نیست به طوری که آالیندگی آن بسیار باال بوده و حتی 
برای موتور اتومبیل ها هم مشکالتی را در پی خواهد 
داشت، در این راستا استفاده از بنزین سوپر به شهروندانی 
که توانایی خرید آن را دارند توصیه می شوند، همچنین 

استفاده از مبدلهای مخصوص کاتالیزوری که در سیستم 
اگزوز قرار داده می شود راهی برای کاهش آلودگی هوا 

توسط خودروهای شهری است.
گازهای گلخانه ای در فضای شهر اصفهان: از 
کل نور خورشید تنها 50 درصد آن به زمین می رسد که 
20 درصد آن توسط الیه ازن و اشعه فرابنفش و نیز گاز 
CO2 و H2O یعنی ذرات آب موجود در هوا جذب 
ــعه های خورشد نیز توسط  ــود، 30 درصد اش می ش
انعکاس نور را سبب می شوند و برگشت نور منعکس 
ــده توسط ذرات معلق در هوا به سطح زمین باعث  ش
گرمی هوا می شود. گرمای هوا خود نقش مؤثری در 
ایجاد آلودگی هوا و فرآیندهای شیمیایی در ترکیب با 
ــدن سطح  گازهای معلق دارد، گازهایی که در گرم ش
زمین بر اثر تحقیقات ایستگاههای هواشناسی اصفهان 
نقش داشته اند، آب و بخار آب، دی اکسید کربن، متان 
و ازت هستند یکی از دالیل وجود شبهای بسیار سرد 
ــیار گرم در برخی نواحی اصفهان عدم  و روزهای بس
ــت. همچنین  ــار آب در جو این مناطق اس وجود بخ
ــیاه، نفت، سوخت کوره ای و زغال  سوزاندن نفت س
سنگ و به کار نگرفتن سیستم های فیلتری و غبارگیر 
ــز از عوامل به وجود  ــر کارخانجات اصفهان نی در اکث

آمدن گازهای گلخانه ای است.
ــرکت های تولیدی: در بافت  کارخانجات و ش
ــهر اصفهان به طور فراگیر و در برخی نقاط  حومه ش
داخلی شهر نیز به صورت موردی کارخانجات و شرکت 
هایی وجود دارند که متأسفانه خود را به سیستم های 
استاندارد و حذف آالینده ها مجهز نکرده اند. کوه های 
ــای آالینده این  ــان و وزش بادها، دوده اطراف اصفه
ــتگاه های  ــی از کارکرد دس ــز و ذرات غبار ناش مراک
صنعتی تولیدکننده مصالح ساختمانی، سنگ، سیمان و... 

را به داخل شهر می آورد. یکی از خروجی های مضر 
این کارخانجات CO2 است که متأسفانه به کار نگرفتن 
ــیلیکات به اوج خود رسیده  ــتم دفعی کلسیم س سیس
است، تصاعد گاز متان از کارخانجات و مراکز تولیدی 
ــق واکنش با رادیکالهای  صنعتی که به راحتی از طری
ــت نیز در کنار دفن  ــیل قابل کنترل اس آزاد هیدروکس
غیربهداشتی زباله ها که در واکنش با هوا تولید گاز متان 
می کند از دیگر چالش های صنایع اصفهان است. به 
طور کلی اگر صنایع اصفهان که این شهر را دومین شهر 
صنعتی کشور کرده اند و نقش مهمی در آلودگی نظیر 
کلروفلوئور کربنها، دی اکسید نیتروژن و سایر گازهای 
گلخانه ای جلوگیری کنند و سوخت های کارخانه ای 
بزرگ جهانی و دهها شهرک بزرگ تولیدی صنعتی از 
ــان را در بر گرفته اند و  تمام جهات جغرافیایی اصفه
ــواری از دود و گازهای گلخانه ای  ــهر را در دی این ش

محصور کرده اند.
کم آبی و نبود فضای سبز در حواشی شهر

زاینده رود از دیرباز نقش مهمی در پاکیزگی هوای 
ــت چرا که توزیع آب در شاهرگهای  ــهر داشته اس ش
کوچک شهر یعنی جوی ها و مادیها، طراوت، سرسبزی 
و نشاط خاصی را به شهر می بخشیده است متأسفانه 
ــود آب در جوی های  ــای اخیر و عدم وج بی آبی ه
خیابان های شهر، باعث خشکی باغ ها و بوستانها و در 

نهایت عدم تولید مؤثر هوای پاک شده است.
اگر چه اصفهان در داخل شهر فضای سبز خوبی 
دارد ولی این فضای سبز با توجه به گسترش صنایع در 
خارج از شهر و حومه آن باید تا شعاع چندین کیلومتری 
در حواشی جاده ها سبب بیابان زدایی و انتشار تولید 
هوای پاک در اطراف شهر شود که متأسفانه بی آبی راه 

را بر دستیابی به این مهم بسته است.

ــیدی از نتایج بعدی آلودگی هوا  باران های اس
در اصفهان

ــی هوا گفتیم  ــه در مورد آلودگ ــفانه آنچه ک متأس
ــط وسایل نقلیه و  ــموم توس و تولید انواع گازها و س
کارخانجات و معلق ماندن دی اکسید کربن، دی اکسید 
گوگرد، دی اکسید ازت و واکنش آنها با اکسیژن و بخار 
ــید نیتریک و اسید گوگرد و  آب آنها را به صورت اس
اسید سولفوریک درمی آورد که این ذرات و اسیدهای 
پراکنده پس از طی مسافتی با سرد شدن هوا به صورت 
ــیدی و یا مه تجلی یافته و به زمین می بارد،  باران اس
PH این بارانها بیش از 5 بوده و به همراه خود سیاهیها 
و آالینده های فراوانی را با رنگ تیره بر زمین می آورد، 
ــه خصوص در فصول غیربارندگی در اصفهان بارها  ب
ــوده ایم که اثر  ــای مقطعی ب ــاهد بارش این بارانه ش
ــمی به  نامطلوبی در باروری خاک و نیز ورود مواد س
داخل زمین دارند و تجربه ثابت کرده که موجب نابودی 
درختان و کاهش مقاومت آنها در برابر سرما می شوند، 
همچنین باران اسیدی باعث از بین رفتن بناهای قدیمی 
و آثار تاریخی شده و بخصوص در ساختمانهایی که از 
سنگ مرمر یا آهک ساخته شده باشند اثرات نامطلوبی 

بر جای می گذارد.
در جمع بندی عوامل آلودگی هوای اصفهان آنچه 
ــت نقش نهادهای صنعتی و قانونمند شدن  مسلم اس
استفاده از سیستم های پاک الزم است و در مرحله بعد 
شهرداری نقش اساسی در افزایش فضای سبز، کنترل 
ترافیک و ایجاد ایستگاه های سنجش هوای پاک دارد. 
ــایل نقلیه آالینده و  ارگانهای انتظامی نیز در کنترل وس
نیز همکاری با سازمان محیط زیست و وزارت صنایع 
نقش مهم در برخورد با صنایع غیراستاندارد و آالینده 
ــتاندارد و تحقیقات صنعتی نیز باید بر  دارند. اداره اس
انجام تحقیقات وسیع در مورد انواع کاالهای گازسوز، 
ماشین ها و دستگاه ها و... تالش کرده و دستگاههای 
ــف را از گردونه  ــایی و موارد متخل ــده را شناس آالین
استاندارد خارج کند، در حالی که هنوز 7 هزار خودروی 
فرسوده به گفته ریاست سازمان محیط زیست استان در 
شهر تردد می کنند، پلیس راهور باید در این مسیر چاره 
 CNG ــوخت ــی کند و افزایش جایگاه های س جوی
ــکالت موجود است باید هر چه  در اصفهان که از مش

سریعتر پیگیری شود.
هزینه 150 میلیارد تومان توسط شرکت ذوب آهن 
ــرای کاهش آالیندگی کافی  ــه اصفهان ب و فوالدمبارک
ــرکت ها در این مسیر باید همگام و  نیست و همه ش
ــیار  ــوند و در کنار آن نقش خود مردم بس همکالم ش
ــت زیرا هر فردی می تواند  مهمتر از مجموعه ها اس
مدیر و یا سفیری برای پاکی هوا در مجموعه خود باشد. 
در زندگی خصوصی ما در همین خانه ها وسایل گرمازا 
و غیراستاندارد زیادی وجود دارد که باید از رده خارج 
شود، همین سوزاندن زباله ها و آتش روشن کردن در 
ــت آیا  ــز تفریحی و تفرجگاهها امری طبیعی اس مراک
سبب آلودگی هوا نمی شود. هر شهروندی برای پاکی 

هوای شهر باید از خود شروع کند.

برای رسیدن به موفقیت های شغلی چهار کلید 
ــما را به شخص با ارزش  وجود دارد که می تواند ش
تری تبدیل کرده و توانایی های شما را مؤثرتر عرضه 

کند. این چهار کلید عبارتند از:
ــت از توانایی شما در   1- تخصص: عبارت اس
به کار بستن استعدادتان آن هم در قسمتی حیاتی که 
برای کمپانی شما یا مشتریان تان ارزشمند است. انتخاب 
این قسمت که در چه زمینه ای تخصص داشته باشید 
در موفقیت بلند مدت شما بسیار تعیین کننده است. شما 

در چه زمینه ای تخصص و مهارت دارید؟
ــت از اینکه چگونه برتری  2- تمایز: عبارت اس
ــه که تخصص دارید یا  ــود را در یک یا چند زمین خ
کارایی شما بهتر است نشان دهید. توانایی شما در متمایز 
کردن خود براساس کیفیت کار باال بسیار مهم و کانون 

فعالیت شغلی شماست. همانطور که یک سازمان باید 
حداقل در یک زمینه برتری داشته باشد تا رونق الزم را 
پیدا کند، شما هم به عنوان یک فرد باید حداقل در یک 
زمینه کاری برتر باشید. اگر از کارفرما یا کارمندان شما 
درباره شما بپرسند: »برتری او در چه زمینه ای است؟« 
ــما خواهند داد؟ در کدام  آنها چه جوابی در مورد ش
قسمت کار شما برجسته هستید؟ چه کاری را بهتر از 
هر کسی انجام می دهید؟ چه کاری را اگر شما انجام 
دهید سود زیادی نصیب سازمان شما می شود. اگر 
تاکنون در حرفه خود یک زمینه را مشخص نکرده اید 
تا در آن بهترین باشید، باید زودتر اقدام کنید. به توانایی 
خود و احتیاجات سازمان و مشتریان خود توجه داشته 
باشید. چگونه باید باشد؟ چگونه می توانست باشد؟ 
نقشه شما برای تبدیل شدن به فردی برجسته در حرفه 

خود چیست؟ و چگونه میزان برتری خود را چه از 
ــش و چه از نظر مهارت در یک زمینه کاری  نظر دان
ــتاندارد شما را  اندازه می گیرید؟ این اندازه گیری اس
ــن بودن در یک  ــان می دهد. بهتری برای کارآیی نش
زمینه مهم از شغل و حرفه شما بیشتر از هر چیزی به 

پیشرفت شما کمک می کند.
3- تقسیم بندی: عبارت است از توانایی شما در 
مشخص کردن افراد و سازمان هایی که سود بیشتری 
برای شما دارند. نحوه کار بدین صورت است که شما 
ــتریان خود را مشخص  به طور واضح مهم ترین مش
ــرای جلب رضایت این گروه خاص از  می کنید و ب
مشتریان تصمیم گیری می کنید. اغلب شما می توانید 
خط مشی شغلی خود را با توجه به نیاز مشتریان مهم 

برای ساختن آینده تغییر دهید.

ــما در  ــت از توانایی ش 4- تمرکز: عبارت اس
تمرکز ذهنی بر روی خدماتی که برای آن شخص یا 

سازمان اهمیت دارد.
ــتراتژی )تخصص، تمایز،  نتیجه: این چهار اس
ــی حیاتی برای  ــیم بندی و تمرکز( نقطه کانون تقس
ــت آوردهای فوق العاده در سازمان و  رسیدن به دس
ــت. از خود بپرسید: کدام مهارت است  حرفه شماس
که اگر آن را در خود تقویت کنید بیشترین اثر مثبت 
را در حرفه شما به جا می گذارد؟ پاسخی که به این 
سؤال می دهید را به عنوان یک هدف بنویسید و برای 
آن یک ضرب االجل تعیین کنید. برای خود طرح و 
ــه داشته باشید و برای رسیدن به هدف پرتالش  نقش
باشید تا بر آن نائل شوید. این ها کلید واقعی رسیدن 

به موفقیت شغلی است.

تحلیل زاینده رود بر آلودگی هوای اصفهان

ما نمی خواهيم اولين هوای آلوده را در كشور داشته باشيم

ــت سال پیش، در چنین روزهایی بود که در میانه بازی های   بیس
فوتبال جام جهانی و ایام مفرح آغاز تابستان، اعیاد محلی و خانواده هایی 
که پیوند زناشویی بسته بودند، زمین؛ زندگی را به لرزه نشاند تا بازهم به 
یاد آوریم، چه سهمگین ما را به خود می کشاند! همیشه زمین ما را به 
ــوی خود کشانده است - چه نیوتن قاعده اش را کشف می کرد و  س
چه نمی کرد- و گاه چه فراموشی سنگینی سایه می افکند بر این هستی 
پر از فراموشی که در میانه خود زندگی، زنده بودن به تمام معنا فراموش 

می شود و باز!...
و این همان بود که بیست سال پیش در خاک ما - خاکی بر گسل 
هایی همه سو پراکنده - رخ داد و با مرگ نزدیک به 40 هزار نفر ، باز به 

خاطر آوردیم زمین چه سخت ما را به خود می کشاند.
ــتاهای خفته از بازی  ــهرها و روس ــبی که ش زلزله رودبار؛ در ش
کودکانه، شادی مراسم های اعیاد اول تابستان و برکت زمین، به بامداد 
مرگ رسید و مرگ در فضای گیالن و زنجان سایه گسترد با قدرت 7/3 در 
مقیاس ریشتر از سوی زمین - که سخت ما را به خود می کشاند- و تنها 
در عرض چند ثانیه در وسعت دو هزار و 100 کیلومتر مربع؛ 27 شهر، 

1871 روستا و نزدیک به 40 هزار نفر برای همیشه رفتند.
ایران کشوری لرزه خیز است چرا که بر روی یکی از دو کمربند 
بزرگ لرزه خیزی جهان موسوم به »آلپا« قرار دارد و هرازگاهی زمین 

لرزه های بزرگی در آن به وقوع می پیوندد.
ــال 1340 تاکنون زمین لرزه های مختلف و ویران کننده ای  از س
ــور را با خسارات و تلفات سنگینی روبه رو کرده  مناطق مختلف کش
است که آخرین زلزله، زمین لرزه 5 دی ماه سال 82 شهرستان بم بود.

ــها، که  ــتر اقیانوس ــمندان گفته اند که دلیل این پدیده در بس دانش
ــمت قاره های آسیا و اروپا را  ــانه های حرکت شبه قاره هند به س نش
ــت. قاره هند از 30 میلیون سال گذشته با  ــکار می سازد، نهفته اس آش
سرعتی معادل 10 سانتی متر در سال به سمت قاره های اروپا و آسیا 
حرکت کرده است و در زمان حاضر این سرعت به پنج سانتی متر در 
سال کاهش پیدا کرده است. اما زلزله چیست که اینگونه هر چند سال 

یک بار در تمام وجود ما تلنگر مرگ را به صدا در می آورد؟

زلزله به فعل و انفعاالت زمین و حرکت الیه های درونی زمین و 
تجمع انرژی در راستای شکستگی هایی که روی پوسته زمین وجود 
دارد گفته می شود. شکستگی های پوسته زمین در زمین شناسی گسل 
نام دارد و تجمع انرژی در راستای همین گسل ها اتفاق می افتد. پس از 
اینکه انرژی از آستانه یا حد تحمل انرژی در این الیه بیشتر شود، زلزله 
روی می دهد یعنی انرژی رها شده و در سطح زمین منتشر می شود. 
این انرژی آزاد شده پس از انتشار به ساختمان ها برخورد می کند و اگر 

ساختمانها توان تحمل این انرژی را نداشته باشند، تخریب می شوند.
مشکل اساسی بشر این است که پیش بینی زلزله امکان پذیر نیست. 
دانشمندان فقط می دانند زلزله بر اثر اصطکاک بین صفحات تکتونیک 
ــد، اما نمی توانند زمان وقوع آن را پیش بینی کنند. در این  رخ می ده
زمینه تالش فراوانی شده است که زلزله را از روی عالئمی مثل تغییر 
میدان مغناطیسی زمین یا بروز رفتار غیرعادی در حیوانات پیش بینی 
کنند، اما این قاعده در مورد همه زلزله ها صدق نمی کند و مبنای علمی 
ــتای  ندارد. هنوز علم قادر به اندازه گیری میزان تجمع انرژی در راس
ــت و از طرفی هم نمی تواند میزان تحمل انرژی الیه ها  ــل نیس گس
ــدازه گیری کند. بنابراین چون قادر به اندازه گیری این دو پارامتر  را ان
نیست نمی شود تعیین کرد که چه وقت میزان انرژی ذخیره شده بیش 
از مقاومت الیه های زمین می شود، پس زمان وقوع زلزله قابل پیش بینی 
نیست. حتی اگر علم هم زمانی پیشرفت کند که زمان وقوع زلزله را پیش 
بینی کند، باز هم بشر قادر به جلوگیری از وقوع آن نخواهد بود و تنها راه 
ــگیری چیزی جز مقاوم سازی و ایمن سازی  پیشگیری است و پیش

خانه ها نیست.
دوازده زلزله بزرگ در ایران و شمار کشته شدگان طی آنها از ابتدای 

دهه 40 عبارت است از:
سپتامبر 1962 )شهریور / مهر 1341( 11 هزار تن کشته و 200 روستا 

در غرب تهران ویران شد.
اوت 1968 )مرداد / شهریور 1347( حدود 10 هزار تن در استان 

خراسان جان سپردند.
ــت 1351( 5 هزار و 44 تن در  آوریل 1972  )فروردین / اردیبهش

جنوب کشور کشته شدند.
ــت 1356( حدود 900 تن در  آوریل 1977 )فروردین / اردیبهش

منطقه اصفهان جان باختند.
سپتامبر 1978 )شهریور / مهر 1357( 25 هزار تن در شرق ایران 

کشته شدند.
ــرقی ایران  ــمال ش نوامبر 1979 )آبان / آذر 1358( 600 تن در ش

جان سپردند.
ــتان  ــن 1981 )خرداد / تیر 1360(، یک هزار و 28 تن در اس ژوئ

کرمان کشته شدند.
ــتان  ــه 1981 )تیر/ مرداد 1360( یک هزار و 300 تن در اس ژوئی

کرمان جان باختند.
ــهر  ــرداد 1369( حدود 40 هزار تن در ش ــن 1990 )31 / خ ژوئ

رودبار در شمال کشور در اثر سنگین ترین زمین لرزه کشته شدند.
ــفند 1375( حدود یک هزار و 100 تن در  فوریه 1997 )10 / اس
اردبیل کشته شدند بزرگی آن زمین لرزه، 5/5 درجه در مقیاس ریشتر 

بود.
مه 1997 )20 /اردیبهشت 1375( یک هزار و 613 تن در بیرجند 

بر اثر زمین لرزه با بزرگی 1/7 درجه در مقیاس ریشتر جان باختند.
ــر بر اثر  ــزار نف ــش از 40 ه ــامبر 2003 )5 دی 1382( بی 26 دس

زمین لرزه بم، با بزرگی 6/6 ریشتر مرگ را پذیرا شدند.
به گفته کارشناسان امور شهری مقاوم سازی ساختمانها و تقویت 
ــازی و احداث بنا در شهرها و  ــازه های ساختمانی در امور شهرس س
استفاده مناسب از تحقیقات در حوزه زمین شناسی و اقلیمی از جمله 
مؤلفه های بسیار مهمی است که در کاهش خسارت و تلفات زمین لرزه هایی 

از این دست می تواند نقش مهمی داشته باشد.
کارشناسان فن معتقدند در صورتی که هزینه های گزاف امدادرسانی 
و جبران خسارتهای مادی و معنوی حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله 
ــازی و  ــازی و ایجاد تغییرات بنیادی در حوزه شهرس ــیر بازس در مس
تمهیدات الزم برای پیشگیری از حوادث غیر مترقبه قرار گیرد، نتایج به 

مراتب بهتری از گذشته دارد.

زمین چــه سـخت مــا را به خــود می کشــاند!

4 کلیــد مــوفقیت در شغــل
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مدیرعامل صندوق مهر امام رضا )ع( استان 
ــع داخلی  ــدن مناب ــت: با افزوده ش اصفهان گف
ــتغال زایی صندوق مهر  ــارات اش ــدوق، اعتب صن
ــتان اصفهان امسال به دو برابر  امام رضا )ع( اس
ــید جالل قریشی در گفتگو با  افزایش می یابد. س
ــت: در مدت زمان  ــارس در اصفهان بیان داش ف
ــان دریافت  ــام متقاضی ــده برای ثبت ن تعیین ش
ــهیالت از صندوق مهر امام رضا)ع(، حدود  تس
ــتان اصفهان از طریق  ــزار و 100 نفر در اس 7 ه
ــت نام کرده اند. وی ادامه  ــایت این صندوق ثب س
داد: بالفاصله پس از ثبت نام متقاضیان در سایت 
صندوق مهر استان، بررسی های اولیه برای تأیید 
صالحیت افراد ثبت نامی برای دریافت تسهیالت 
ــد که این بررسی ها ظرف مدت یک ماه  آغاز ش
ــدوق مهر امام  ــد. مدیرعامل صن به پایان می رس
ــس از احراز صالحیت  ــا)ع( با بیان اینکه پ رض
ــراد متقاضی، مصاحبه تلفنی و حضوری برای  اف
ــتر در مراحل بعدی انجام  دریافت اطالعات بیش
ــد نهایی صالحیت  ــود، افزود: پس از تأیی می ش
متقاضیان برای دریافت تسهیالت تکمیل پرونده 
ــی به صندوق و  ــرایط برای معرف افراد واجد ش
ــهیالت صورت می گیرد. وی اظهار  دریافت تس

ــال برای دریافت  ــت: تعداد افرادی که امس داش
ــتغال زایی در صندوق مهر رضا)ع(  تسهیالت اش
ــر میزان اعتبارت  ــتان ثبت نام کرده اند دو براب اس
ــتان اصفهان بوده است.  اختصاص یافته برای اس
ــاس برنامه ریزی های  قریشی تصریح کرد: براس
ــه  ــهیالت در س ــال جاری این تس ــت در س دول
ــاغل خویش  فرمایی  ــاغل خانگی، مش بخش مش
ــاغل کارفرمایی یا  ــتغالی و مش یا همان خوداش
ــود.  همان کارآفرینی به متقاضیان پرداخت می ش
وی گفت: میزان این تسهیالت در بخش مشاغل 
ــهیالت  ــقف 5 میلیون تومان، تس ــی تا س خانگ
ــقف 15 میلیون تومان  ــتغالی تا س بخش خوداش
و وام پرداختی به متقاضیان در بخش کارآفرینی 
ــت. مدیرعامل  ــقف 100 میلیون تومان اس تا س
ــان با بیان  ــتان اصفه ــدوق مهر رضا)ع( اس صن
ــد حداقل  ــه کارآفرینی که بتوان ــه مجموع اینک
برای هفت نفر اشتغال زایی داشته باشد می تواند 
ــی کارآفرینی  ــون تومان ــهیالت 100 میلی از تس
ــت: با این  ــار داش ــتفاده کند، اظه ــدوق اس صن
ــی می تواند به ازای  ــد هر مجموعه کارآفرین رون
ــه در مجموعه به کار می گیرد،  هر نیروی کار ک
ــهیالت دریافت کند. وی  ــون تومان تس 15 میلی

ــهیالت از  ــت اعطای تس افزود: در مرحله نخس
ــوی صندوق با اعتباری که دولت به استان ها  س
ــتان اصفهان در  ــهم اس ــت س اختصاص داده اس
ــور حدود 30 میلیارد تومان  ــتان های کش بین اس
ــی با بیان اینکه این  ــت. قریش ــده اس برآورد ش
ــاط  ــهیالت در مراحل بعدی با دریافت اقس تس
ــش می یابد، ادامه  ــدگان وام افزای  از دریافت کنن
ــورت گرفته با  ــای ص ــاس پیش بینی ه داد: براس
ــزان کل اعتبارات صندوق  ــن روند می اجرای ای
مهر امام رضا)ع( استان در سال جاری به دو برابر 
ــان افزایش می یابد.  یعنی معادل 60 میلیارد توم
ــاه صندوق مهر امام  ــامانه پیام کوت وی گفت: س
ــماره 10000088 در این مدت برای  ــا با ش رض
ــام و همچنین  ــت اطالعات و نحوه ثبت ن دریاف
ــرای دریافت  ــرایط ب ــی ش ــی از چگونگ آگاه
ــهیالت از صندوق، در کل کشور راه اندازی  تس
شده است. مدیرعامل صندوق مهر امام رضا)ع( 
ــال گذشته میزان  ــتان اصفهان ادامه داد: در س اس
ــتان  ــتغال اس ــهیالت در بخش اش پرداخت تس
ــه با اعطای این  ــدود 30 میلیارد تومان بود ک ح
میزان اعتبار به 4 هزار و 100 نفر در سال گذشته 

زمینه اشتغال 4 هزار و 300 نفر فراهم شد.

ــورای اصناف اصفهان گفت: اقدام  رئیس ش
ــی در حذف تخفیف 20  ــازمان تأمین اجتماع س
ــهم بیمه کارفرمایان با حرکت دولت  درصدی س
ــان و کارگران بخش  ــتیبانی از کارآفرین برای پش
ــت. عباسعلی بصیرت در  اصناف در تناقض اس
ــدام اخیر برخی  ــاره به اق ــو با فارس با اش گفتگ
ــازمان تأمین اجتماعی برای حذف  ــعب س از ش
ــه کارفرمایان از  ــهم بیم تخفیف 20 درصدی س
ــن میزان تخفیف  ــت: ای چند ماه اخیر، بیان داش
ــی خود به  ــهم پرداخت ــان در س ــرای کارفرمای ب
ــازمان تأمین اجتماعی پس از انقالب اسالمی  س
و در اوایل سال های دهه 60 از سوی دولت 30 
ــاس این  ــد. وی ادامه داد: براس درصد تعیین ش
ــر کارگاه  ــقف پنج نفر در ه ــرح دولت، تا س ط
ــاغل فنی، حق بیمه کارفرما برای  تولیدی در مش
پرداخت به صندوق تأمین اجتماعی در هر شهر 
ــتان  ــورای اصناف اس ــد بود. رئیس ش 30 درص
ــن 30 درصد حدود  ــا بیان اینکه از ای اصفهان ب
ــر، هفت درصد  ــه بیکاری کارگ ــه درصد بیم س
ــهم کارگر و حدود 20 درصد سهم پرداختی  س
از سوی کارفرما بوده است، افزود: سهمی که در 
ابتدا 30 درصد تعیین شده بود در سال های اخیر 
ــه 20 درصد کاهش یافت و این روند نزولی تا  ب
ــهم  جایی ادامه یافت که در ماه های اخیر این س
20 درصدی نیز از سوی سازمان تأمین اجتماعی 
ــت:  ــد. وی اظهار داش ــور کامل حذف ش به ط
ــی با اعتراض  ــازمان تأمین اجتماع این اقدام س
ــتان اصفهان روبه رو  اتحادیه ها و کارفرمایان اس
ــازمان تأمین اجتماعی  ــده است، اما تاکنون س ش

پاسخ مشخصی به اصناف نداده است.

ــازمان  ــت: با این اقدام س بصیرت بیان داش
ــه تعداد  ــای اخیر ب ــی، در ماه ه ــن اجتماع تأمی
ــان افزوده  ــتان اصفه ــکاران بخش اصناف اس بی
ــته در  ــت به طوری که در دو ماه گذش ــده اس ش
ــداد پرونده های  ــل، تع ــال های قب ــه با س مقایس
ــیون سازش به حدود پنج برابر  ارسالی به کمیس
افزایش یافته است. رئیس شورای اصناف استان 
ــازمان تأمین اجتماعی  ــان تصریح کرد: س اصفه
باید با در نظر گرفتن مصوبه مجلس در حمایت 
ــرای تخفیف 20  ــان، طرح دولت ب از کارفرمای
درصدی سهم بیمه کارفرمایان را دوباره اجرایی 
ــازمان تأمین اجتماعی  ــد. وی با بیان اینکه س کن
ــمی علت این اقدام  به صورت تلویحی و نه رس
ــت، ادامه  را طلب خود از دولت عنوان کرده اس

ــازمان تأمین اجتماعی  داد: اگر برای این اقدام س
ــیده است، این مصوبه  مصوبه ای به تصویب رس
باید به شورای اصناف اطالع داده شود. بصیرت 
اضافه کرد: اصناف خواستار سرعت بخشیدن در 
ــتند که  اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هس
ــس از اجرای این طرح با اختصاص 50 درصد  پ
ــدی که از این  ــه دولت، 30 درص ــا ب از یارانه ه
ــود باید سهمی  بخش به تولید بازگردانده می ش
ــه تولید در عرصه اصناف اختصاص داده  از آن ب
ــهم اصناف کشور در تولید  ــود. وی افزود: س ش
ــت که در صورت  ــص ملی 30 درصد اس ناخال
ــی در برابر  ــازمان تأمین اجتماع ــه اقدام س ادام
کارفرمایان اصناف با افزایش نرخ بیکاری، سهم 

این بخش در تولید کاهش می یابد.

ــهرداری اصفهان  معاون فرهنگی اجتماعی ش
ــال 89 بخشی از  ــت تا پایان س اعالم کرد: امید اس
طرح پارک ویژه معلوالن ذهنی حرکتی آماده شود و 
حداقل فاز یک طرح به مرحله بهره برداری برسد.

ــانه ای روابط  ــزارش اداره ارتباطات رس به گ
ــهرداری اصفهان، حبیب اله تحویل پور  عمومی ش
ــارک ویژه کودکان عقب  ــان این که احداث پ با بی
مانده ذهنی حرکتی مورد توجه مقام معظم رهبری 
ــورای اسالمی شهر اصفهان بوده است گفت:  و ش
ــارک باید دارای امکانات و تجهیزات خاص  این پ
ــب را برای معلوالن ذهنی  ــرایط مناس ــد تا ش باش
ــاره به این که مکان  ــی ایجاد کند. وی با اش حرکت
ــت  یابی طرح پارک ویژه معلوالن انجام گرفته اس
افزود: از پل غدیر تا پل شهرستان محدوده ای است 
ــرای احداث پارک معلوالن در نظر  که اختصاصاً ب

گرفته شده است.
ــهرداری اصفهان  معاون فرهنگی اجتماعی ش
منظور از انتخاب این منطقه برای احداث پارک را 
ــر از جامعه در حاشیه زاینده رود و  حضور این قش

فضای سبز دانست و تأکید کرد: امید است که این 
طرح در دیگر نقاط شهر هم اجرا شود و طرح های 

وسیع تر از این انجام پذیرد.
ــه محدوده  ــه این ک ــاره ب ــل پور با اش تحوی
عطشاران در منطقه 10 اصفهان مکان دیگری است 
ــهرداری منطقه معرفی شده تصریح  که از طرف ش
کرد: این محدوده محل دوم جانمایی پارک مذکور 
ــت که پارک جانبازان و معلوالن در آن احداث  اس
خواهد شد. وی اظهار داشت: جانبازان و معلوالن 
ــگاه ویژه هم دارد و با واگذاری زمین  نیاز به ورزش
ــاعدت در صدور پروانه به هیأت جانبازان و  و مس
ــتان طرح در حال ساخت و اجرا است  معلوالن اس
که البته متصدی اجرای آن خود هیأت ورزش های 

جانبازان است.
ــهرداری اصفهان  معاون فرهنگی اجتماعی ش
اضافه کرد: اجرای طرح هایی همانند جزیره بازی، 
کتابخانه های فعال و... که سرویس دهی مناسب به 
کودکان انجام می دهند قطعاً ضروری و در دستور 

کار مدیران شهری و استانی قرار دارد.

تحویل پور با اعتقاد بر این که طرح های ویژه 
ــرایط خاص باید به صورت مشترک  کودکان با ش
انجام گیرد خاطرنشان کرد: بخش هایی از این گونه 
طرح ها توسط انجمن های حمایتی انجام می شود 
و ما موظف به توانمندسازی انجمن های حمایتی 
ــهرداری از طریق مدیریت  ــع ش ــتیم و در واق هس

اجتماعی این کار را انجام می دهد.
ــت در محل ویژه  ــت: الزم اس وی اظهار داش
کودکان عقب مانده ذهنی برنامه های خاصی در نظر 
گرفته شود و این امر نیاز به مشاوران و متخصصان 
بهزیستی و بخش های مربوط به سازمان فرهنگی 
ــه ارگان های فعال در اجرای این  تفریحی از جمل

گونه طرح ها است.
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان با 
تأکید بر اینکه هزینه این طرح را شهرداری به تنهایی 
ــده گفت: هزینه های این طرح از مرحله  متقبل ش
طراحی تا بهره برداری برعهده خود شهرداری است 
و هیچ گونه بودجه دولتی یا بودجه سایر نهادها در 

این طرح هزینه نشده است.

مدیرعامل صندوق مهر امام رضا )ع( اصفهان خبر داد:
افزایش دو برابري اعتبارات اشتغال زایي صندوق مهر امام رضاي اصفهان

تا پایان سال محقق می شود:
افتتاح فاز یک پارک ویژه کودکان معلول ذهنی حرکتی

رئیس شوراي اصناف اصفهان:

حذف تخفيف سهم بيمه كارفرمايان با حركت دولت تناقض دارد
ــهر اصفهان از مبدأ  ــماندهای عادی ش ــال 90 بیش از 95 درصد پس تا پایان س
جداسازی می شود. این درحالی است که این شهر با جمع آوری مواد بازیافتی مقام 

نخستین شهر کشور را در رابطه با مدیریت پسماند به خود اختصاص داده است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، مدیرعامل 
سازمان بازیافت شهرداری اصفهان با اعالم این مطلب اظهار کرد: تا سال 90 تمام کالن 
شهرهایی که جمعیت باالی یک میلیون نفر دارند باید تفکیک زباله از مبدأ را عملیاتی 
کنند. در این راستا برنامه ریزی هایی از سوی این سازمان انجام شده که تا پایان سال 
ــماندهای عادی شهر اصفهان از مبدأ جداسازی می شود.  90، بیش از 95 درصد پس
تیمور باجول با بیان اینکه روزانه 300 تن مواد بازیافتی در اصفهان جمع آوری می شود 
تصریح کرد: اصفهان با جمع آوری روزانه 300 تن مواد بازیافتی از زباله های شهری، 
رتبه نخست را در میان کالن شهرهای کشور به خود اختصاص داده است. وی اضافه 
کرد: تولید 30 هزار تن کود به صورت ساالنه در کارخانه کود کمپوست در یکی از 
مجهزترین آزمایشگاه های کشور و در شرایط بسیار مطلوبی تولید می شود. باجول با 
اشاره به اینکه ناوگان جمع آوری پسماند خشک در اصفهان تا پایان سال جاری توسعه 
می یابد، ادامه داد: حداقل تا پایان مردادماه سال جاری 20 دستگاه خودرو مخصوص 
جمع آوری پسماند خشک به این ناوگان اضافه خواهد شد تا خدمات دهی بهتری در 
این زمینه صورت گیرد. وی اضافه کرد: ایستگاه های جمع آوری پسماند خشک در 

سطح مناطق 14 گانه شهر از 18 به 24 ایستگاه افزایش می یابد.

ــاه در محل  ــت 16 مرداد م ــای نانو از 13 لغای ــگاه فناوری ه ــتین نمایش نخس
نمایشگاه های استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار می شود. به گزارش واحد 
رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه که با حضور 
گسترده سازمان ها، مؤسسات و مراکز مربوط به فناوری نانو برپا می شود، حمایت 
ــازی جهت حضور شرکت های داخلی در  از تولیدات مبتنی بر فناوری نانو، بسترس
عرصه های بین الملل، ارائه آخرین دستاوردهای علمی، تحقیقاتی و صنعتی این حوزه، 
فرهنگ سازی و ارتقای دانش عمومی افراد در این زمینه را در فهرست اهداف خود 
دارد.  نمایشگاه مذکور در بخش های علمی- تحقیقاتی، آزمایشگاه ها و تجهیزات، 
تولیدات صنعتی، محصوالت نانو و فعالیت های دانشجویی و دانشگاهی برپا می شود 
و برای این امر از کارشناسان و متخصصان امر دعوت به عمل آورده است. نخستین 
ــی و  ــگاه فناوری های نانو تالش دارد از طریق برگزاری کارگاه های آموزش نمایش
ــت های تخصصی با موضوع بررسی چالش ها و فرصت های پیش روی این  نشس
ــبی را  ــاوری و ظرفیت های موجود در جهت ارتقای جایگاه کنونی، زمینه مناس فن
برای هم اندیشی و تعامل فراهم کند. این نمایشگاه در راستای هدف فرهنگ سازی 
عمومی، ارتقای سطح دانش عامه و ایجاد شناخت از این فناوری روز، روز جمعه 15 
مرداد ماه را به بازدید عمومی از این نمایشگاه اختصاص داده است.همچنین از طریق 
هماهنگی های به عمل آمده با وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و 

پرورش زمینه بازدید دانشجویان و دانش آموزان از این رویداد فراهم خواهد شد. 

ــته های تشویقی GPRS موسوم به  ــرکت ارتباطات سیار ایران با عرضه بس ش
بسته های رویایی همراه اول، امکان استفاده نامحدود از بستر GPRS )اینترنت تلفن 
همراه( را برای مشترکان خود فراهم کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات 
ــته های مشترکان خود و در جهت  ــتان اصفهان همراه اول به منظور تأمین خواس اس
افزایش رضایتمندی آنان اقدام به ارائه بسته های رویایی سرویس اینترنت همراه اول 
با کاهش هزینه های اتصال به اینترنت و برای اولین بار استفاده نامحدود از اینترنت از 
طریق کانال های فعال سازی آسان و متنوع کرده است. براساس این گزارش مشترکان 
ــازی این سرویس می توانند با استفاده از یکی از دو روش  همراه اول جهت فعال س
پرتال و یا پیامک از بسته های رویایی اینترنت همراه استفاده کنند. جهت فعال سازی 
پیامکی مشترکان باید یک پیامک بدون متن به شماره 8080 ارسال کنند و جهت فعال 
سازی اینترنتی، پس از ورود به پرتال همراه اول به نشانی WWW. Mci.ir و ثبت 
شماره تلفن و انتخاب نوع بسته پیشنهادی، پیامکی دریافت خواهند کرد که در صورت 
ارسال یک پیامک بدون متن به شماره مذکور استفاده از بسته ثبت نام شده تأیید خواهد 
شد. براساس این گزارش خدمات GPRS همراه اول در چهار بسته رویایی ارائه شده 
است که در تمامی آنها حجم دانلود نامحدود است. بسته اول 24 ساعته و به قیمت 10 
هزار ریال، بسته دوم هفت روزه و به قیمت 50 هزار ریال، بسته سوم یک ماهه و به 
قیمت 100 هزار ریال و بسته چهارم یک ماهه از ساعت 23 لغایت 8 صبح و به قیمت 
30 هزار ریال در نظر گرفته شده است. بنابراین گزارش، اعتبار بسته به دوره بعد انتقال 
نمی یابد و بعد از غیرفعال شدن بسته ها )اتمام مدت زمان بسته های خریداری شده( 
سرویس اینترنت همراه اول فعال بوده و با تعرفه های جاری )زمان Peak از 8 صبح 
الی 23 معادل 8 ریال و زمان Off Peak از ساعت 23 الی 8 صبح و روزهای تعطیل 
رسمی معادل 2 ریال( محاسبه می شود. براساس این طرح در هر زمان فقط می توان از 
یک بسته استفاده کرد و درخواست فعال سازی بسته جدید موجب لغو بسته جاری و 
پرداخت هزینه مجدد می شود. در سیم کارت های اعتباری با خرید هر بسته، مبلغ بسته 
از اعتبار مشترک کسر می شود و در سیم کارت های دایمی با خرید هر بسته، مبلغ بسته 
در صورتحساب همان دوره منظور می شود. الزم به ذکر است در حال حاضر مناطق 
تحت پوشش GPRS همراه اول محدود به کلیه شهرهای استان های تهران، گیالن و 

مازندران و مراکز استانها و مناطق آزاد تجاری است.

ــهرداری اصفهان گفت: در  ــازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ش مدیرعامل س
ــتانداردهای ملی در کارت بلیت  حال حاضر جدیدترین فناوری ها در چارچوب اس
الکترونیکی )کارت هوشمند حمل و نقل( لحاظ شده است. به گزارش اداره ارتباطات 
ــهرداری اصفهان، مهندس همایون یزدان پناه با اشاره به  ــانه ای روابط عمومی ش رس
ــافرت های درون شهری به تشریح مشخصات فنی کارت  مدیریت ساماندهی مس
هوشمند حمل و نقل درون شهری پرداخت و گفت: از آنجایی که کارت هوشمند 
الکترونیکی کرایه با عنوان کارت بلیت الکترونیکی از نوع بدون تماس است، مسافران 
اتوبوس با نشان دادن کارت هوشمند الکترونیکی پرداخت کرایه سفر به کارت خوان 
ــده در ورودی اتوبوس به صورت الکترونیکی مبلغ بلیت از پول مجدد در  نصب ش
کارت کسر می شود، درست مثل اینکه فردی بلیت داده است. وی افزود: در نیمه دوم 
ــال جاری تمام بلیت های کاغذی با اجرای طرح کارت بلیت الکترونیکی حذف  س
خواهد شد. وی با بیان اینکه در مراحل بعدی این کارت قابلیت برای استفاده در مترو، 
تاکسی و دیگر وسایل حمل و نقل را دارد اذعان داشت: این کارت ها قابلیت شارژ 
را دارد و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد. یزدان پناه اظهار داشت: این کارت ها 
مثل اسکناس و یا کیف پول است که باید از آنها مراقبت شود، البته پیمانکار در حال 
ــتم است که چنانچه اشخاصی مایل باشند  مطالعه جهت پیش بینی امکانی در سیس
ــخصات خود را در کارت ثبت کنند و یا امکان ردیابی و از کار انداختن کارت  مش

خود را داشته باشند.

بهــره برداری کارخانه سیمان 
شهرکرد به عنوان یکی از مصوبات 
 سفرهای استانی دولت نهم به استان 
چهارمحال و بختیاری سبب شد 
ــع بخش زیادی از  تا عالوه بر رف
نیاز داخلی به سیمان، محصول این 
ــتان محروم به  کارخانه از یک اس
بازارهای جهانی صادر شود. تأمین 
ــرای طرحهای  ــیمان برای اج س
ــال و  ــتان چهارمح ــی اس عمران
بختیاری یکی از مشکالت این استان قبل از ساخت کارخانه سیمان شهرکرد بود، به 
طوری که عالوه بر محدودیت سهمیه، حمل سیمان از دیگر استان ها ساالنه هزینه 
ــی افزوده بود. به گزارش  ــی را بر اجرای طرح های بخش خصوصی و دولت گزاف
ــتان  ــای عمرانی برای جبران محرومیت های اس ــرورت اجرای طرح ه  ایرنا، ض
ــفر استانی هیأت دولت به استان  ــت. در اولین س چهارمحال و بختیاری الزامی اس
چهارمحال و بختیاری بهره برداری از ساخت کارخانه سیمان شهرکرد که تا آن زمان 
حرکتی الک پشتی داشت، به عنوان یک اولویت و پیش نیاز اجرای دیگر طرح های 
ــفر استانی دولت و اختصاص  عمرانی مورد تصویب قرارگرفت. با این مصوبه س
اعتبار، روند اجرای این طرح پس از مدت کوتاهی شتاب مطلوبی گرفت. به گفته 
مسئوالن، با بهره برداری از طرح سیمان شهرکرد، روند اجرای طرح های عمرانی 
ــد کارون 4 به عنوان بلندترین سد بتونی  کوچک و بزرگ از جمله طرح بزرگ س
کشور شتاب گرفت، به طوری که رکورد بتن ریزی در این سد شکسته شد. رئیس 
ــاره به دستاوردهای ساخت  ــازمان صنایع و معادن چهارمحال و بختیاری با اش س
ــهرکرد در دولت نهم گفت: 60 درصد پیشرفت فیزیکی  سریع کارخانه سیمان ش
ــد. رحمان کرمی افزود: این طرح  ــیمان شهرکرد در این دولت محقق ش صنایع س
بزرگ با استفاده از مصوبه هیأت دولت و تأمین اعتبار از محل تسهیالت بنگاه های 
زودبازده خرداد 87 همزمان با سفر دوم هیأت دولت به این استان به عنوان مهمترین 
پیامد اقتصادی و عمرانی سفر اول با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. 
وی ادامه داد : برای ساخت و تجهیز صنایع سیمان شهرکرد بیش از یک هزار و 350 
میلیارد ریال سرمایه گذاری شد که 750 میلیارد ریال آن در دولت نهم هزینه شد. 
کرمی اشتغالزایی مستقیم این کارخانه را 350 تن و اشتغالزایی غیرمستقیم آن را، یک 
هزار و 500 تن اعالم کرد و گفت: بهره برداری از کارخانه سیمان شهرکرد توسعه 
صنایع جنبی مرتبط با سیمان، تأمین سیمان مورد نیاز استان و استان های همجوار 
و تسریع در ساخت سدهای بزرگ در دست احداث در منطقه از جمله سد کارون 
چهار را بیش از پیش فراهم کرد. رئیس سازمان صنایع و معادن استان چهارمحال و 
بختیاری تصریح کرد: سال گذشته، در این کارخانه یک میلیون و 25 هزار تن سیمان 
ــور صادر شد. مدیرعامل شرکت  ــد که 214 هزار تن آن به خارج از کش تولید ش
سیمان شهرکرد گفت: این کارخانه به عنوان حاصل تالش به ثمرنشسته دولت نهم 
ــت و محصوالت سیمان آن با کیفیت باال  ــور اس یکی از کارخانه های مهم در کش
ــید باقر امینی  ــود. س در تیپ های یک با رده مقاومت 425، 525، 2، 5 تولید می ش
افزود: در سه ماهه اول امسال 54 هزار و 326 تن سیمان از این کارخانه به خارج 

از کشور صادر شده است.
ــهرکرد با ظرفیت یک  ــیمان ش وی افزود: عملیات اجرایی فاز دوم کارخانه س
میلیون تن با اعتباری بالغ بر 800 میلیارد ریال و اشتغالزایی 500 نفر امسال آغاز و تا 
سه سال دیگر به اتمام خواهد رسید. امینی ادامه داد: دولت نهم برای تکمیل و بهره 
برداری از این طرح که زمینه توسعه عمرانی استان و دیگر استان های همجوار را 
فراهم کرده، کمک شایانی کرده است و امروز نیز ارزآوری این کارخانه با صادرات 

محصول آن پشتوانه ای برای افزایش درآمد ملی است.

طرح نشاط و تعالي حوزه مقاومت حضرت آسیه)س( میهه با حضور فرمانده 
ــارس، محمدعلي مرادي،  ــد. به گزارش ف ــپاه کوهرنگ آغاز ش ناحیه مقاومت س
فرمانده سپاه ناحیه کوهرنگ در مراسم افتتاحیه طرح نشاط و تعالي حوزه مقاومت 
ــیه)س( میهه از توابع شهرستان کوهرنگ اظهار داشت: بسیجیان در  حضرت آس
مراحل مختلف انقالب حضوري پررنگ داشتند و نقش کلیدي خود را به شکل 
ــرکت در طرح تعالي  ــد. وي افزود: جوانان و نوجوانان با ش ــوب انجام دادن مطل
ــي، اجتماعي و فرهنگي افزایش  ــاي خود را در زمینه هاي مختلف علم توانایي ه
ــده توسط سپاه و بسیج، رده هاي  مي دهند. مرادي ادامه داد: با برنامه ریزي انجام ش
مقاومت بسیج بستري مناسب براي غني سازي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان 
است و جمع کثیري از جوانان با حضور در این کالس ها ضمن غني سازي اوقات 
ــد و بالندگي و ارتقاي سطح علمي خویش گام هاي مؤثري  فراغت خود، در رش
برمي دارند. فرمانده سپاه ناحیه کوهرنگ با بیان اینکه در طرح نشاط و تعالي حوزه 
مقاومت آسیه بیش از 70 نفر از بسیجیان شرکت کردند، گفت: این افراد طي مدت 
دو ماه در کالس هاي مختلف علمي، فرهنگي، ورزشي، اعتقادي و قرآني حضور 
پیدا مي کنند. وي گفت: همزمان با سالروز وفات عقیله بني هاشم، طرح نشاط و 
ــرا در چلگرد، حضرت رقیه)س( دهنو  ــي پایگاه هاي مقاومت خواهران الزه تعال
ــد و افزون بر 200 نفر از خواهران پایگاه هاي  ــت زرین آغاز ش و بنت الهدي دش
ــرکت کردند. مرادي با تأکید بر اینکه جامعه  ــاط و تعالي ش ــده در طرح نش یادش
ــالمي براي مدیریت اوقات فراغت جوانان و ایجاد شور و نشاط و خودباوري   اس
ــرد که این طرح ایجاد  ــان باید با جدیت تالش کند، گفت: نباید تصور ک ــن آن بی
ــت، چرا که اهداف واالي ذکر شده در  ــتان اس ــغله براي جوانان در ایام تابس مش
طرح هاي نشاط و تعالي براي ایجاد آمادگي در جوانان براي حضور در عرصه هاي 
مختلف اجتماعي است. وي ادامه داد: شرایط جامعه ما به گونه اي  است که دشمنان 
ملت در برهه هاي متفاوت تاریخ انقالب براي تقابل با نظام از ابزار متفاوتي استفاده 

کرده اند که هر از چندگاهي این ابزار تغییر مي کند. 

ــرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری در  ــترکان ش محمدی معاون مش
ــترکان تا دو برابر الگوی  ــی ضمن اعالم این مطلب افزود 34 درصد از مش گزارش
ــد. وی با اعالم  ــش از دو برابر الگو مصرف دارن ــترکان بی مصرف و 4 درصد مش
اینکه میزان الگوی مصرف در شهرهای استان 24 مترمکعب در فصل تابستان و 20 
مترمکعب در بقیه فصول سال است، گفت در حال حاضر از مجموع 158 حلقه چاه 
ــتان 128 حلقه آنها فعال و در مدار هستند که مجموعًا  ــهر اس آب موجود در 26 ش
1944 لیتر در ثانیه آب استحصال می شود و آب شرب موردنیاز 145 هزار مشترک 
ــاالنه 32 میلیون مترمکعب آب بین  را تأمین می کند. وی افزود: به طور میانگین س
مشترکان توزیع می شود که این رقم ساالنه 6/4 درصد رشد دارد. مهندس محمدی 
ــترک گفت: به طور متوسط ماهیانه هر  در خصوص میانگین هزینه آب بها هر مش
مشترک مبلغ 17 هزار ریال بابت آب بها و آبونمان به شرکت پرداخت می کنند و 
16 هزار مشترک معادل 12 درصد از کل مشترکان به دلیل مصرف زیر 7 مترمکعب 

از پرداخت آب بها معاف می شوند.
ــده هر مترمکعب آب در  ــدی در پایان این گزارش گفت: قیمت تمام ش محم
استان 4000 ریال است که به طور میانگین 400 ریال از مشترکان دریافت می شود و 

شرکت بابت هر مترمکعب آب در استان 3900 ریال زیان می دهد.

تا پایان سال 90:
جداسازی 95 درصد پسماندهای عادی 

شهــر اصفهـان از مبدأ 

فناوري هاي نانو در قالب نمايشگاه 
به اصفهان مي آيند 

بسته های اینترنت همراه اول
فرصتی رويايی برای حضور 

در دنیای مجازی

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات شهرداری اصفهان خبر داد:
به کارگیری جديدترين فناوری های 

استاندارد ملی در کارت بلیت الكترونیكی

62 درصد از مشترکان آب شهری 
چهــارمحــال و بختیاری الگوی مصرف 

را رعــايت می کنند

سیمان شهرکرد در بازارهاي جهاني

  با حضور فرمانده سپاه ناحیه کوهرنگ؛
طرح نشاط و تعالي در شهرستان 

کوهرنگ آغاز شد

اصفهان

ــازمان مسکن و  به گزارش روابط عمومی س
ــتان چهارمحال و بختیاری، علی  ــازی اس شهرس
ــب گفت: روند  ــان این مطل ــی ضمن بی ابراهیم
ــازی بافتهای فرسوده در سطح استان  احیا و نوس
ــرکت  ــارکت مردم، بخش خصوصی و ش با مش
عمران و مسکن ساخته خواهد شد و با استقبال 

مردم روبه رو است.
ــکن و شهرسازی استان  ــازمان مس رئیس س
ــاحت کل بافت های  چهارمحال و بختیاری مس
ــالم کرد و  ــتان را 1050 هکتار اع ــوده اس فرس
افزود: از ابتدای اجرای طرح نوسازی و بهسازی 
ــتان، تاکنون  ــهر اس ــوده 27 ش بافت های فرس
ــهر در کمیسیون ماده  طرح تعیین محدوده 16 ش
ــورای  ــازی و ش ــروه معماری و شهرس  5 کارگ

برنامه ریزی استان به تصویب رسیده است.
ــهیالت  ــی در خصوص اعطای تس ابراهیم
ــوده گفت: مردم  ــان در بافتهای فرس ــه متقاضی ب

ــوب دارند  ــوده مص ــه بافت فرس ــهرهایی ک ش
می توانند جهت نوسازی و احیای بافت فرسوده 
در شهر خود از تسهیالت و حمایت های دولت 

طبق ضوابط استفاده کنند.
در  ــریع  تس ــرای  ب ــت  دول ــزود:  افــ  وی 
ــازی بافت فرسوده برای  ــاخت و ساز و بهس س
ــد تخفیف در  ــاخت 50 درص ــدور پروانه س ص
ــت. وی پرداخت تسهیالت 200  نظر گرفته اس
تا 250 میلیون ریالی بدون نیاز به سپرده گذاری 
ــکونی را  ــود 12 درصد برای هر واحد مس با س
ــاخت و ساز از محل خط  از دیگر تسهیالت س
ــوده اعالم  ــر در بافت فرس ــکن مه  اعتباری مس

کرد.
ــتان برای احیا و نوسازی  ابراهیمی سهم اس
ــاری را 300 واحد  ــال ج ــوده در س بافت فرس
ــکن مهر  ــط اعتباری مس ــکونی از محل خ مس
ــالم کرد و ــارد ریال اع ــهیالت 60 میلی ــا تس  ب

افزود: تاکنون به 80 درصد از متقاضیان تسهیالت 
پرداخت شده است.

ــکن و شهرسازی استان  ــازمان مس رئیس س
چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: استقبال مردم 
در شهرهای استان خوب است و ممکن است در 

آینده با کمبود تسهیالت روبه رو شویم.
ــاالی  ــهــــرهــای ب ــوص ش  وی در خصـ
 25 هزار نفر که طرح مصوب بافت فرسوده دارند 
گفت: با ارائه سند ویا سند جایگزین و در شهرهای 
زیر 25 هزار نفر با ضمانت یک نفر کارمند متقاضیان 

می توانند از تسهیالت استفاده کنند.
ــود عمده بافت فرسوده  ــان می ش خاطرنش
ــده در شهرکرد  ــایی ش ــکونی شناس مناطق مس
ــش گانه  ــتانهای ش ــتان و مراکز شهرس مرکز اس
استان است و در سال گذشته برای 1200 واحد 
ــهرداریها پروانه ساختمانی صادر  مسکونی از ش

شده است.   

استقبال مردم از روند احیای بافت فرسوده 
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علم و صنعت

صنعت و معدن راهی به سوی توسعه 
اشاره

ــاس مصوبه شورای  روز دهم تیر ماه بر اس
ــی، روز صنعت و معدن  ــالب فرهنگ عالی انق
ــت. اختصاص این روز فرصت  نامیده شده اس
ــت که به مهم ترین موتور محرکه  ــبی اس مناس
ــدن نگاهی  ــش صنعت و مع ــاد یعنی بخ اقتص
ــود چرا که این بخش به عنوان  ــمندانه ش اندیش
ــدار در افزایش تولید  ــتغال پای ــل مولد اش عام
ــزایی  ــرانه نقش به س ناخالص ملی و در آمد س
ــپس  ــا اوج گیری و س ــال 1357 ب دارد. در س
ــالمی معدن کاری و توسعه  پیروزی انقالب اس
صنایع نیز مانند سایر فعالیتهای تولیدی به لحاظ 
ــور دچار رکود  تغییر و تحوالت بنیادی در کش

شد. بعد از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی، بر اساس اصول 44 و 45 قانون اساسی، 
ــالمی طی مصوبه ای از صدور اجازه بهره  ــورای انقالب اس برای جلوگیری از اتالف ذخائر معدنی، ش
ــد  ــرداری جدید و یا تمدید مدت پروانه های قبلی ممانعت کرد و وزارت صنایع و معادن موظف ش ب
ــالمی بهره برداری از  ــورای انقالب اس که قانون جدید معادن را تدوین کند. در تاریخ 1359/1/27 ش
معادن توسط شرکتها و مؤسسات دولتی را بالمانع اعالم کرد و متعاقب این امر طی ماده واحده ای که 
ــور موظف شد که ستادی به نام ستاد بهره  ــورای انقالب اسالمی رسید دادستان کل کش به تصویب ش
ــتاد در مراکز استانها و شهرستانها نیز  ــکیل دهد. این س ــور را تش برداری و حفظ و مراقبت معادن کش
ــاس آیین نامه های مربوطه وضعیت معادن را مورد بررسی  ــکیل شد و کلیه ستادهای مذکور بر اس تش
ــتاد مرکزی اقدام می کردند. یکی از اعضای اصلی در  ــبت به تعیین بهره بردار با تأیید س قرار داده و نس
ستاد بهره برداری و حفظ و مراقبت معادن کشور در مرکز استان ها و شهرستان ها، جهاد سازندگی بود. 
جهادگران به لحاظ ضرورتی که احساس کردند فعالیت گسترده ای را در زمینه معادن آغاز کردند. در 
شرایط سیاسی - اجتماعی خاص که در سال های اولیه بعد از پیروزی انقالب در کشور وجود داشت 
ــت در جهت ایجاد  ــته به چپ و راس ــیع گروهک های ضد انقالب وابس و خصوصًا فعالیت های وس
ــرق و غرب، جهادگران بر اساس  ــتکبار ش رکود در امور اقتصادی و همچنین تحریم های اقتصادی اس
ــکالت  ــتند علی رغم همه کمبودها و مش ــب وظیفه ای که بر خود واجب می دانس اعتقادات و بر حس
ــدند و در این راه  ــور ش ــه راه اندازی و فعال کردن حدوداً بیش از 150 معدن مختلف در کش ــق ب موف
ــهید نیز تقدیم کردند. حضور جهادسازندگی  ــوار و پر تالطم با تالشی فراموش نشدنی چندین ش دش
در معادن  و توسعه صنایع همراه با بهره گیری از نیروی انسانی باعث کمک های اقتصادی و فرهنگی 
ــبی جهت کارگران فراهم شد  ــد و امکانات رفاه نس ــتاییان همجوار مناطق معدنی و صنعتی ش به روس
ــدن رهایی یافتند و در این میان جهادگران انقالب اسالمی در  ــیاری از آنها از سال ها، استثمار ش و بس
فعالیت های معدنی و صنعتی نیز نظیر سایر امور با ایثار و از خودگذشتگی خدمت کردند. ایران با در 
اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین سایر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، در صورت 
ــرفت های عمده صنعتی  ــزی صحیح و دراز مدت؛ قدرت و امکان کافی جهت حصول پیش ــه ری برنام
ــعه صنعت در زمینه های گوناگون  ــتخراج معادن و معدنکاری و توس و نیل به خودکفایی را دارد. اس
ــته اند مردم ایران از اولین کسانی  ــور ما متداول بوده و بعضی از مورخان نوش صنعتی از دیر باز در کش
ــیاری از حفاری های عظیم که در بیشتر معادن  ــتخراج و ذوب کرده اند. آثار بس بوده اند که مس را اس
ایران و به خصوص معادن سرب و مس دیده می شود و همچنین باقیمانده ظروف و وسایل فلزی نیز 
ــترده معدنی و صنعتی هستند. افزایش درآمدها و رشد بهره وری در بخش های  مؤید فعالیت های گس
ــدن بانک ها، بیمه، بورس و آموزش و همچنین گسترش  ــد تقاضا و فعال تر ش مختلف و همچنین رش
ــعه صنعتی و بهره  ــام مدیریتی و حتی احترام به قانون، همه و همه از پیامدهای توس ــا، ارتقا نظ بازاره
ــت. امروزه تقریبًا در کلیه زمینه های صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، دارویی،  برداری بهینه از معادن اس
ــتی، مواد معدنی و کانی های اقتصادی به عنوان مواد اولیه و یا مواد خام و  دفاعی، الکترونیکی، بهداش
ــعه صنایع نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند و در مجموع یکی از ارکان اصلی در اقتصاد  همچنین توس
ــوند. بدیهی است که اینگونه ثروت های خدادادی و سرمایه های ارزشمند  هر کشور محسوب می ش
ــتفاده قرار گیرند که ضمن حفظ حقوق نسل های آینده با روش های اصولی و  باید به نحوی مورد اس

صحیح حداکثر منافع حاصل شود.

صدها ماشین با سوخت هیدروژنی در جاده های 
ــرای آن رو به  ــت ب ــا حرکت می کنند و درخواس دنی
ــوخت و  ــدروژن به عنوان منبع س ــت. هی افزایش اس
ــره زمین یافت  ــری که در ک ــترین عنص انرژی– بیش
ــود– آغاز به حرکت از مباحث علمی تخیلی و  می ش
تحقیقات پایه به دنیای کارگاه ها، فرودگاه ها، برج های 
تلفن همراه و بزرگراه ها کرده است. هیدروژن با قابلیت 
ترین منابع انرژی تجدید شونده است – یک سوخت 
جهانی که می تواند در یک وسیله نقلیه بسوزد و یا در 
سیستم سلول سوخت ساختمان و منازل، مجتمع های 
تولید برق و هر چیز دیگری که برق مصرف می کنند، 
تلفیق شود. کارآیی سوخت هیدروژن، هنگامی که در 
یک موتور می سوزد، 30 درصد بیشتر از سوخت بنزین 
ــوخت برای تولید نیرو در یک  ــت. وقتی سلول س اس
وسیله نقلیه به کار می رود، سلول سوخت 200-100 در 
صد بیش از بنزین کارآیی دارد. موتورهایی که با سوخت 
ــید متصاعد  هیدروژن کار می کنند، گاز کربن دو اکس
ــلول های  نمی کنند و آب پاکیزه تنها تولید جانبی س
ــوخت، هیدروژن به  ــوختی است. در یک سلول س س
ــت.  ــد یک حامل انرژی اس ــوخت باش جای آنکه س
ــت که انرژی  ــتمی اس حامل انرژی یک ماده و یا سیس
ــتفاده از یک مکان به مکانی دیگر  را به شکل قابل اس
حرکت می دهد. برق، یکی از بهترین حامل های انرژی 
شناخته شده است که انرژی ذخیره شده در زغال سنگ، 
اورانیم و دیگر منابع را به نیروگاه ها منتقل می کند و از 
ــده به منازل و واحدهای فعالیتی  آنجا نیروی تبدیل ش
ــرفاس، رئیس سازمان ملی  انتقال می یابد. پاتریک س
هیدروژن به America.gov گفت: هیدروژن توانایی 
بخش بسیار عالی ای برای فن آوری های انرژی تجدید 
ــن آوری های  ــت. این ماده می تواند با ف ــونده اس ش
سوخت فسیلی، هسته ای، اتانول و مواد حیاتی، که تمامًا 
سوخت های جایگزین به شمار می آیند، کار کند و به 
خوبی در فن آوری وسایل نقلیه ترکیبی و با باطری ها 
و سیستم برقی به کار گرفته شود. سلول های سوخت 
می توانند به عنوان مثال، برای ترکیب طبیعت متناوب 
ــید به کار روند و  نیروی انرژی حاصل از باد و خورش

طول عمر متوسط باطری ماشین های برقی را افزایش 
دهند.

چالش و پیشرفت
ــره زمین یافت  ــراوان در ک ــدروژن به میزان ف هی
ــود ولی فقط به شکل ترکیبی با دیگر عناصر –  می ش
دو اتم هیدروژن با یک اتم اکسیژن ترکیب می شود و 
آب تشکیل می هد )H2O( و هیدروژن در ترکیب با 
کربن )هیدروکربن( ترکیباتی مانند متان، ذغال سنگ و 
ــر جهان  نفت را به وجود می آورد. محققان در سرتاس
در حال بررسی موانع فن آوری استفاده از این انرژی و 
دیگر انرژی ها هستند. جورج سوردراپ، محقق دولتی 
و از مقامات وزارت انرژی ایاالت متحده می گوید: سه 
چالش عمده در مسیر تولید هیدروژن وجود دارد. اول 
آنکه چگونه هیدروژنی با هزینه 3 - 2 دالر برای تولید 
ــود؛ مورد دوم  هیدروژن معادل هر گالن بنزین تولید ش
ذخیره سازی آن است. چگونه میزان کافی هیدروژن در 
داخل وسیله نقلیه نگهداری کنیم که بتواند به صورت 
ــل )483 کیلومتر( حرکت کند و  اقتصادی تا 300 مای
سوم درمورد سلول های سوخت است، که چگونه آنها 
را به سطحی برسانیم تا به لحاظ هزینه، قابل رقابت با 
موتورهای بنزینی و قابل دوام باشد. هیدروژن می تواند 
به صورت شیمیایی از سوخت فسیلی هیدروکربن و یا 
ــری منابع تجدید شونده تولید شود. اما برق  از یک س
حاصل از هیدروژن سوخت فسیلی قابل تجدید نیست 
 ،NREL و گازهای مضر گلخانه ای تولید می کند. در
تمرکز فعالیت گروه هیدروژن بر تولید آن از منابع انرژی 
ــره هیدروژن،  ــونده و نحوه انتقال آن، ذخی تجدید ش
ــوخت و فن آوری معتبر )سیستم های  سلول های س
اقتصادی آزمایش(، ایمنی، استانداردها و دستورالعمل 
ها، و تجزیه و تحلیل ها هستند. برای مثال، در روندی 
ــرق از آب به منظور  ــز )عبور جریان ب به نام الکترولی
ــتن و جدا کردن اتم های هیدروژن و اکسیژن از  شکس
یکدیگر(، محققان NREL در حال کار بر روی تولید 
هیدروژن از آب با استفاده از نور خورشید، مواد حیاتی، 
باد و منابع زنده مانند جلبک ها و باکتری ها هستند. انبار 
نمودن هیدروژن از مهمترین موانع تجاری شدن است 
و NREL یکی از سه مراکز برجسته است که بر روی 
مسائل مرتبط با این موضوع، با استفاده از نگرش های 

متفاوت کار می کند. 
در جاده

ــی در جاده  ــوخت هیدروژن ــین با س صدها ماش
ــتند و حداقل سه  ــر دنیا در حال حرکت هس در سرس
کارخانه BMW، هوندا و جنرال موتورز اولین وسیله 
نقلیه با سوخت هیدروژنی خود را به بازار عرضه کرده 
ــایل نقلیه، ماشین های با سوخت  ــازندگان وس اند. س
هیدروژنی را، برای آزمایش بیشتر در ضمن رانندگی، در 
اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند. ماشین ها دارای 
ــلول سوختی  ــتند و یا با س موتورهای هیدروژنی هس
حرکت می کنند. بنا بر اطالعات DOE، هزینه سلول 

ــا از 275 دالر در هر کیلووات  ــوختی در اتومبیل ه س
ــه 95 دالر در هر کیلووات  ــال 2002 ب ــاعت در س س
ساعت در سال 2008 کاهش یافته و پیش بینی می شود 
ــال 2009 تقلیل یابد. هدف رسیدن به  تا 60 دالر در س
ــال 2015 است. سرفاس بیان داشت که  30 دالر در س
هزینه برآورد شده برای یک موتور بنزینی در حدود 50 
ــاعت است. ماشین هیدروژن7  دالر در هر کیلووات س
از شرکت BMW، اولین ماشین تولید شده با کیفیت 
ــوخت هیدروژنی در دنیا است و شرکت هوندا  و با س
ــین های کالریتی FCX سدان با  در این تابستان ماش
سلول سوخت هیدروژنی خود را به تعداد معدودی از 
ــه ساله  رانندگان در کالیفرنیای جنوبی – به صورت س
ــتگاه های  ــه 600 دالر – در منطقه ای که ایس و ماهیان
عرضه سوخت هیدروژن فعالند و تسهیالت تعمیر و 
ــوان اجاره واگذار  ــین وجود دارد، به عن نگهداری ماش
ــورها، برنامه ملی نمایش  ــد. در بعضی از کش کرده ان
ــته به DOE، که  ــوخت هیدروژن وابس ــی س آموزش
داری 70 ماشین هیدروژنی است، یک برنامه مشارکتی 
ــت که برای آزمایش، نمایش و  بین دولت و صنایع اس
ــین های با سلول سوخت هیدروژنی  تأیید کردن ماش
ــوخت است. سرفاس اظهار  و ایستگاه های عرضه س
داشت: بسیاری از کشورها از جمله ایاالت متحده، کانادا 
ــیا و اروپا دارای برنامه های قوی  و کشورهایی در آس
برای تولید ماشین های با سوخت هیدروژن هستند. وی 
افزود: وزارت انرژی، سازندگان ماشین و سازمان ملی 
هیدروژن می گویند مصرف کنندگان باید منتظر باشند 
که ماشین هایی هیدروژنی را در نمایشگاه اتومبیل سال 
2020 ببینند، هرچند حداقل چندین تولید کننده ماشین 
می گویند ماشین های با سوخت هیدروژنی آنان برای 
ــت های  ــال 2012 آماده خواهد بود. درخواس اوایل س
موجود و رو به رشد برای سلول های سوختی که هم 
ــی از بازارها با قیمت های ارزان عرضه  اکنون در برخ
ــود، برای استفاده در نیروی پشتیبانی اضطراری  می ش
ــهیالت اضطراری،  ــرای برج های تلفن همراه و تس ب
باالبرها و یا کامیون های مخصوص حمل مواد، تمامی 
وسایل نقلیه فرودگاه ها و سیستم های تزریق هیدروژن 
برای کامیون ها وجود دارد که می تواند 10 درصد هزینه 
سوخت را صرفه جویی کند. امروزه گاز هیدروژن برای 
استفاده در موتورهای احتراقی و وسایل نقلیه الکتریکی 
باتری دار مورد بررسی قرار گرفته است. هیدروژن در 
دما و فشار طبیعی، یک گاز است و به این علت، انتقال 
و ذخیره آن از سوخت های مایع دیگر، دشوارتر است. 
سامانه  هایی که برای ذخیره هیدروژن توسعه یافته اند، 
ــدروژن مایع و پیوند  ــرده، هی عبارتند از: هیدروژن فش
شیمیایی میان هیدروژن و یک ماده ذخیره )برای مثال، 
ــامانه حمل و  هیدرید فلزات(. با این که تاکنون هیچ س
نقل و توزیع مناسبی برای هیدروژن وجود نداشته، اما 
توانایی تولید این سوخت از مجموعه متنوعی از منابع و 
خصوصیت پاک سوز بودن آن، هیدروژن را به سوخت 

جانشین مناسبی تبدیل کرده است.گاز هیدروژن می تواند 
هم از منابع اولیه تجدید پذیر و هم از منابع تجدید ناپذیر 
تولید شود. امروزه تولید گاز هیدروژن از منابع تجدید 
پذیر به سرعت مراحل توسعه و رشد خود را می پیماید. 
این در حالی است که تولید گاز هیدروژن از منابع تجدید 
ــیلی به علت محدود بودن این  ناپذیر به ویژه منابع فس
منابع روز به روز کاهش می یابد. گاز هیدروژن در اثر 
واکنش های تخمیری میکروارگانیسم های زنده، به ویژه 
ــود.  باکتری ها و مخمر ها روی بیوماس، تولید می ش
ــت که از موادی  بیوماس از منابع اولیه تجدید پذیر اس
مانند علوفه، ضایعات گیاهان و فضوالت حیوانات به 
دست می آید. در روند تولید گاز هیدروژن، باکتری های 
بی هوازی با استفاده از پدیده تخمیر، مواد آلی و آب را 
به گاز هیدروژن تبدیل می کنند. برای تولید هیدروژن 
به وسیله باکتری ها دو نوع تخمیر وجود دارد: یک نوع 
تخمیر نوری است که در آن به منبع نور نیاز است و نوع 
ــت که نیازی به نور ندارد.  دیگر، تخمیر در تاریکی اس
در این واکنش ها منابع کربنی زیادی استفاده می شود 
ــوند. در طبیعت  ــی از بیوماس تأمین می ش ــه همگ ک
میکروارگانیسم های بی هوازی در غیاب اکسیژن و با 
استفاده از پدیده تخمیر، گاز هیدروژن تولید می کنند، ولی 
مقدار این گاز از نظر کمی پایین است و از نظر اقتصادی 
برای مصارف صنعتی و خانگی و... قابل توجیه نیست؛ 
از این رو باید با استفاده از روش هایی، بازده تولید گاز 
هیدروژن را افزایش داد. یکی از روش هایی که می توان 
بازده تولید گاز هیدروژن را باال برد، تغییرات ژنتیک در 
ــتفاده از روش های مهندسی  ژنوم این باکتری ها با اس
ــت. روش دیگر، استفاده از  ژنتیک و بیوتکنولوژی اس
ترکیبی از باکتری های هوازی و بی هوازی در کنار هم 
ــت. در این روش چون باکتری های بی هوازی در  اس
فرآیند تخمیر تولید اسید های آلی می کنند، رفته رفته 
محیط واکنش اسیدی می شود و PH پایین می آید؛ از 
این رو تولید هیدروژن کاهش می یابد. ولی هنگامی که 
باکتری های هوازی در محیط باشند، از اسید های آلی 
استفاده و آنها از محیط خارج می کنند؛ در نتیجه راندمان 

تولید گاز هیدروژن باال می رود.

استفاده از سوخت هيدروژن در وسايل نقليه و توليد برق افزايش می يابد

آگهی تحدید حدود اختصاصی   
ــن مزروعی معروف باغ  ــدانگ قطعه زمی ــون تحدید حدود شش 121/ت/4 چ
ــماره پالک 354 فرعی از 51 اصلی واقع در رهن جزء بخش 9 حوزه  بیابان ش
ــخودی در جریان ثبت  ــام خانم نصرت محمدپور فس ــتان نطنز بن  ثبتی شهرس
ــتی تجدید گردد  ــک در آگهی قبلی بایس ــت عدم حضور مال ــد به عل می باش
ــتور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید  اینکه به موجب دس
حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/5/4 در محل شروع و به عمل 
ــه مالکین و مجاورین و صاحبان  ــد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلی خواه
ــن آگهی در محل  ــاعت و روز مقرر در ای ــی گردد که در س ــالک اخطار م ام
حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
ــون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد   قان

شد.
 م الف/ 292                            شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

تحدید حدود اختصاصی 
ــده پالک  ــدانگ یک قطعه زمین مثني ش ــون تحدید حدود شش 104/ ت/4 چ
ــع در ابنیه بخش  ــمتي از پالک 1/3775 بوده واق ــماره 1/7091 که قباًل قس ش
ــددکاري منتظران  ــده ثبتی بنام آقاي انجمن م ــهرضا که طبق پرون یک ثبتي ش
ــرکتهاي  ــماره 89 ثبت ش ــده به ش ــهرضا ثبت ش حضرت ولي عصر )عج ( ش
ــت به علت عدم حضور  ــهرضا در جریان ثبت اس ــناد وامالک ش اداره ثبت اس
ــمت اخیراز ماده 15 قانون  ــتور قس متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دس
ــدود ملک مرقوم در روز 1389/5/4  ــت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید ح ثب
ــروع و بعمل خواهدآمد0 لذا به موجب این آگهی  ــاعت 8 صبح در محل ش س
ــاعت مقرر در محل  بکلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و س
حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
ــد و طبق  از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش
ــره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض   تبص
ــلیم اعتراض خود را به این اداره  ــت ظرف مدت یکماه از تاریخ تس می بایس
گواهی تقدیم دادخواست رااز مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه 
نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید 

حدود در روز بعداز تعطیل انجام خواهد شد.
م الف/ 207                     میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

تحدید حدود اختصاصی  
ــده  پالک  ــدانگ قطعه زمین پي کني ش 106/ ت/ 4 چون تحدید حدود شش
ــهرضا که طبق پرونده  ــماره 2/12818 واقع در فضل آباد بخش یک ثبتي ش ش
ــت به علت عدم  ــوري فرزند نجیم در جریان ثبت اس ثبتی بنام آقاي کمرعاش
ــمت اخیر از ماده  ــتور قس ــور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دس حض
ــدود ملک مرقوم در روز  ــت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید ح ــون ثب 15 قان
ــاعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب  1389/5/4 س
ــاعت  ــن اخطارمی گردد که در روز و س ــی بکلیه مالکین و مجاوری ــن آگه ای
ــان امالک مطابق  ــد. اعتراضات مجاورین و صاحب ــرر در محل حضور یابن مق
ــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته  م
ــف پرونده های  ــاده واحده قانون تعیین تکلی ــد و طبق تبصره 2 م ــد ش خواه
معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
ــت را ازمرجع ذیصالح قضایی  ــن اداره گواهی تقدیم دادخواس ــود را به ای خ
ــد مواجه با تعطیلی  ــه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدی ــذ و به این اداره ارائ اخ
ــل انجام خواهد ــدود در روز بعد از تعطی ــردد تحدید ح ــده گ  پیش بینی نش

شد.
 م الف/ 208                    میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

آگهی ابالغ
139/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970354100285

شماره پرونده: 8809980365801526
شماره بایگانی شعبه: 881263

ــانی خ کاوه ک تربیت معلم ک  ــو فرزند اکبر به نش ــاکی: خانم مریم نکوج ش

گلستان بن شهسوار پ 238 طبقه دوم- منزل نکوجو
متهم: آقای علی حسین زاده فرزند موسی به نشانی متواری

اتهام ها: 1. افتراء 2. ترک انفاق 3. توهین
ــرح زیر مبادرت به  ــی محتویات پرونده به ش ــکار: دادگاه پس از بررس گردش

صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

ــی دایر بر ترک انفاق و  ــن زاده فرزند موس در خصوص اتهام آقای علی حس
افترا و توهین موضوع شکایت خانم مریم نکوجو فرزند اکبر دادگاه با بررسی 
اوراق و محتویات پرونده و با توجه به کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای 
ــکایت شاکی خصوصی، اظهارات مأخوذه شهود  عمومی و انقالب اصفهان ش
ــرا عدم حضور متهم در مرحله دادسرا و در جلسه دادگاه جهت دفاع  در دادس
ــود در پرونده بزهکاری  ــواهد موج ــایر قرائن و ش از خویش و با توجه به س
ــتنداً به مواد 608- 642 و 697 قانون  ــخیص مس ــلم تش متهم را محرز و مس
ــالق تعزیری  ــالمی رأی بر محکومیت متهم به تحمل 50 ضربه ش مجازات اس
ــری بابت بزه ترک انفاق و تحمل  ــت بزه توهین و تحمل 5 ماه حبس تعزی باب
ــادر و اعالم می گردد رأی صادره  ــت ماه حبس تعزیری بابت بزه افترا ص هش
ــعبه  ــالغ قابل واخواهی در همین ش ــدت ده روز پس از اب ــی و ظرف م  غیاب

می باشد.
م الف/ 4593      نوروزی- رئیس شعبه 115دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
142/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970369600306

شماره پرونده: 8809980358300309
شماره بایگانی شعبه: 890241

ــانی اصفهان خ امام خمینی  ــید محمود صفوی به نش تجدیدنظرخواه: آقای س
میدان دانشگاه صنعتی- شهرک بختیاردشت- مجتمع پردیس 2 طبقه همکف

تجدیدنظرخواندگان: 1. آقای مجید آزاد به نشانی مجهول المکان
2. آقای رضا مومنی به نشانی اصفهان بران شمالی روستای تیمیارت ک شهید 

سلیمانی پ 194 )زندان مرکزی اصفهان( 
ــته: دادنامه 8801376-88/11/18 شعبه 114- دادگاه عمومی  تجدیدنظرخواس

جزایی اصفهان
ــی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی  ــکار: دادگاه با بررس گردش
ــاء رأی  ــرح ذیل مبادرت به انش ــتعانت از خداوند متعال به ش را اعالم و با اس

می نماید.
رأی دادگاه

ــماره  ــبت به دادنامه ش ــید محمود صفوی نس ــوص اعتراض آقای س در خص
ــعبه 114 دادگاه عمومی جزایی اصفهان که براساس  8801376- 88/11/18 ش
ــرقت احشام به تعداد 27 رأس در  ــرت در س آن آقای مجید آزاد دائر بر مباش
ــال حبس تعزیری و 74 ضربه شالق تعزیری و رد عین  ــب به تحمل سه س ش
ــت و آقای رضا  ــده اس یا مثل یا قیمت تعداد فوق به صورت غیابی محکوم ش
ــه تحمل 6 ماه حبس  ــرقت فوق الذکر ب ــی نیز بابت اتهام معاونت در س مؤمن
ــده است  ــالق تعزیری به صورت حضوری محکوم ش تعزیری و یک ضربه ش
ــاکی دائر بر سرقت مازاد بر 27 رأس گوسفند به لحاظ  ــکایت ش و در مورد ش
عدم کفایت ادله حکم برائت متهمین صادر شده است اعتراض نسبت به متهم 
ردیف دوم وارد نیست زیرا اقرار صریح نامبرده به سرقت و کشف گوسفندان 
ــخاص ثالث و اعتراف خریداران به فروش آن توسط متهمین  ــروقه نزد اش مس
ــاکی دلیل یا  ــارالیهما را دارد واز طرفی ش ــاب بزه معنونه به مش داللت بر انتس
ــفند ارائه ننموده است تخفیف  ــرقت بیش از 27 رأس گوس مدرکی دائر بر س
ــتنداً به بند الف ماده  ــت لذا مس در مجازات نیز از اختیارات قانونی دادگاه اس
ــن رد اعتراض دادنامه معترض  ــی در امور کیفری ضم 257 قانون آئین دادرس
ــبت به  ــمت نتیجتًا تأیید می گردد لیکن در مورد اعتراض نس ــه در این قس عن
محکوم آقای مجید آزاد با توجه به اینکه مشارالیه غیابًا محکوم گردیده است و 
رسیدگی فعلی این دادگاه موجب از بین رفتن حق واخواهی نامبرده می گردد 
ــد. رأی صادره قطعی  ــذا دادگاه در این مورد فعاًل مواجه با تکلیف نمی باش ل

 

است. 
م الف/ 4560                         آقالر- دادگاه تجدید نظر شعبه 14 اصفهان

آگهی ابالغ 
144/ت/4 شماره 1021-87 آگهی ابالغ تبادل لوایح به تجدید نظر خواندگان 

1- سینا روحانی فرزند عطاءاله2- توران حکیمی فرزند حبیب اله 
ــهر جدید بهارستان نسبت به  ــرکت عمران ش با توجه به تجدید نظرخواهی ش
ــعبه اول حقوقی دادگستری اصفهان  دادنامه 1322 1021-87  88/11/4 در ش
ــار  بموجب این ابالغ چنانچه دفاعی دارید ظرف مهلت 10 روز از تاریخ انتش
ــن دادگاه ارائه نمایید تا پس از مهلت مذکور پرونده به دادگاه  ــی کتبا به ای آگه
ــال گردد. نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در پرونده مضبوط  تجدید نظر ارس

است تا با مراجعه به این شعبه دریافت نمایید.
م الف/ 4558              مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
145/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970353600176

شماره پرونده: 8809980364601367
شماره بایگانی شعبه: 881220

ــاکی: خانم زهرا میرلوحی به نشانی خ آتشگاه بهاران چی کوهانستان جنب  ش
ــاهی بن بست سادات کدپستی 76131- ــجد سیدعلی کوی شهیدان بابا ش مس

81867
متهم: آقای مهدی کبیری مجهول المکان

اتهام: ترک انفاق 
ــرح زیر مبادرت به  ــی محتویات پرونده به ش ــکار: دادگاه پس از بررس گردش

صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

ــر ترک انفاق  ــری مجهول المکان مبنی ب ــام آقای مهدی کبی ــوص اته در خص
ــات پرونده و  ــا توجه به محتوی ــرا میرلوحی ب ــرش خانم زه ــبت به همس نس
ــان که حدود یک  ــاکیه با این بی ــکایت ش ــوی متهم و ش عدم دفاع مؤثر از س
ــی از او ندارم  ــرم منزل را ترک نموده و هیچ خبر و اطالع ــت همس ــال اس س
ــتناد ماده 642 ق. م. ا  ــت دادگاه باس و نفقه ای نیز تاکنون پرداخت نکرده اس
ــته وی را به 4 ماه حبس تعزیری محکوم  ــابی را به متهم محرز دانس جرم انتس
ــالغ قابل واخواهی  ــرف ده روز پس از اب ــد. رأی صادره غیابی و ظ ــی نمای م
ــرم تجدیدنظر اصفهان  ــل تجدیدنظر در محاکم محت ــس از آن قاب  و 20 روز پ

می باشد.
م الف/ 4557         مؤمنی- رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار
ــماره 890434 نظر به اینکه آقای مجید صادقی برزانی به اتهام  146/ ت/ 4  ش
ــی و هفتم تحت تعقیب است و  ــعبه س عدم ثبت واقعه ازدواج از طرف این ش
ــت  ــطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اس ابالغ احضاریه به واس
ــیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده  بدین وس
ابالغ تا ظرف حداکثر یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه سی و هفتم دادسرای 
اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خود حاضر، در صورت عدم حضور بعد از 

مهلت فوق اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
 م الف/ 4562                     شعبه 37 دادیاری مجتمع شماره سه اصفهان

آگهی ابالغ
ــه اینکه آقای محمد غمگین فرزند  ــماره 890416 ب 17 نظر ب 147/ ت/ 4 ش
ــین تقیان  ــکایت حس ــب ش ــی همراه حس ــرقت گوش علی محمد به اتهام س
ــت و ابالغ احضاریه  ــی تحت تعقیب اس فرزند عبدالعلی از طرف این بازپرس
ــیله  ــت بدین وس ــوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اس ــطه معل به واس
ــی و انقالب در  ــی دادگاههای عموم ــرای ماده 115 قانون آئین دادرس در اج
ــار  ــرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتش ــور کیفری مراتب به نامب ام
ــعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع پنج اصفهان واقع  آگهی در ش
درخیابان قائمیه کوچه فضیلت جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود 
 در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی بعمل 

خواهد آمد.
م الف/ 4565          مدیر دفتر شعبه 17 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب اصفهان

 آگهی احضار
ــده 890019 ک 113 در اجرای ماده 115  ــب محتویات پرون 148/ ت/ 4 حس
و 180 آئین دادرسی کیفری وقت رسیدگی تاریخ 89/5/17 ساعت 9 صبح به 
ــاالر مجهول المکان ابالغ می شود که در خصوص شکایت  آقای مرتضی پاس
ــدی جهت دفاع در  ــما دایر بر ایراد ضرب عم ــن محمدیان علیه ش آقای حس
مورد اتهام وارده به شعبه دادگاه عمومی جزائی 113 حاضر شوید بدیهی است 
ــس از پایان مدت مقرر و عدم حضور در دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد  پ

شد. 
م الف/ 4563               مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه عمومی جزائی اصفهان
 

آگهی احضار
ــده 890014 ک 113 در اجرای ماده 115  ــب محتویات پرون 149/ ت/ 4 حس
و 180 آئین دادرسی کیفری وقت رسیدگی تاریخ 89/5/17 ساعت 8 صبح به 
آقای محسن کالنترزاده مجهول المکان ابالغ می شود که در خصوص شکایت 
ــما دایر بر جعل سند رسمی و استفاده از آن  ــتان اصفهان علیه ش بانک ملت اس
ــعبه دادگاه عمومی جزائی 113 حاضر  ــاع در مورد اتهام وارده به ش جهت دف
ــت پس از پایان مدت مقرر و عدم حضور در دادگاه تصمیم  ــوید بدیهی اس ش

قانونی اتخاذ خواهد شد.
 م الف/ 4564             مدیر دفتر شعبه 113 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

 
تحدید حدود اختصاصی 

ــماره 861 /  ــدانگ یکباب خانه پالک ش ــون تحدید حدود شش 154/ت/4 چ
ــده ثبتی بنام آقاي  ــهرضا که طبق پرون ــالم آباد بخش یک ش 176 واقع در اس
ــت به علت عدم حضور  ــار آقایي و غیره فرزند اله یار درجریان ثبت اس بختی
ــمت اخیر از ماده 15 قانون  ــتور قس متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دس
ــدود ملک مرقوم در روز 1389/5/4  ــت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید ح ثب
ــه موجب این  ــد آمد0 لذا ب ــروع و بعمل خواه ــح در محل ش ــاعت 8 صب س
ــاعت مقرر  ــن و مجاورین اخطارمی گردد که در روز و س ــی بکلیه مالکی آگه
ــالک مطابق ماده  ــد0 اعتراضات مجاورین و صاحبان ام ــل حضور یابن در مح
ــا 30 روز پذیرفته  ــم صورتمجلس تحدیدی ت ــت از تاریخ تنظی ــون ثب 20 قان
ــف پرونده های  ــاده واحده قانون تعیین تکلی ــد و طبق تبصره 2 م ــد ش خواه
معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
ــت را ازمرجع ذیصالح قضایی  ــن اداره گواهی تقدیم دادخواس ــود را به ای خ
ــد مواجه با تعطیلی  ــه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدی ــذ و به این اداره ارائ اخ
ــل انجام خواهد  ــدود در روز بعد از تعطی ــردد تحدید ح ــده گ  پیش بینی نش

شد.
 م الف/ 222                   میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

 
تحدید  حدود اختصاصی   

ــماره 33/991 واقع  ــدرب باغ پالک ش ــدانگ یک ــد حدود شش 342/ خ تحدی
ــروزي از 33/505  که طبق پرونده  ــهرضا مف ــه  بخش یک ثبتی ش در مهرقوی
ــعلي قدیري شاهرضاوغیره فرزند محمدابراهیم در جریان  ثبتی بنام آقای عباس
ــاده 148 اصالحي قانون  ــک طبق تبصره 5 و 4 م ــت بعمل نیامده این ثبت اس
ــدود ملک مرقوم در روز 1389/5/4  ــت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید ح ثب
ــروع و بعمل خواهدآمد. لذا به موجب این آگهی  ــاعت 8 صبح در محل ش س
ــاعت مقرر در  ــردد که در روز و س ــن و مجاورین اخطار می گ ــه مالکی بکلی
ــالک مطابق ماده  ــن و صاحبان ام ــات مجاوری ــور یابند0 اعتراض ــل حض مح
ــا 30 روز پذیرفته  ــم صورتمجلس تحدیدی ت ــت از تاریخ تنظی ــون ثب 20 قان
ــف پرونده های  ــاده واحده قانون تعیین تکلی ــد و طبق تبصره 2 م ــد ش خواه
معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
ــت را از مرجع ذیصالح قضایی  ــن اداره گواهی تقدیم دادخواس ــود را به ای خ
ــد مواجه با تعطیلی  ــه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدی ــذ و به این اداره ارائ اخ
ــل انجام خواهد ــدود در روز بعد از تعطی ــردد تحدید ح ــده گ  پیش بینی نش

شد. 
م الف/ 203                   میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 
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نقطهچرا استخوان ها پوک می شوند؟ نسخه گیاهی

ضربان

هل
 Elettaria cardamomum      نام علمی

ادرار خونی نشانه چیست؟

مــرگ ناشی از ايست قلبــی
به همسايگان مربوط می شود!

کمربندهای الغری باعث کاهش وزن
و از بین رفتن چربی نمی شوند

نکاتی درباره خطوط دور چشم و لب

ــتخوان های خلل و  ــه معنی اس ــتئوپروز ب اس
ــت که باعث ضعیف و شکننده شدن  فرج دار اس
ــار  ــا حدی که یک فش ــود، ت ــتخوان ها می ش اس
ــدن یا سرفه کردن می تواند به  کوچک مثل خم ش
شکستگی منجر شود. در بیشتر موارد، سطوح پایین 
کلسیم و دیگر مواد معدنی موجود در استخوان ها 
باعث ضعیف شدن آنها می شود. یکی از عوارض 
ــتگی است که بیشتر در  عمومی استئوپروز شکس
ــر رخ می دهد. اگرچه  ــتون فقرات، لگن و کم س
ــاری در خانم ها در نظر  ــتر به عنوان یک بیم بیش
گرفته شده است، اما می تواند مردان را نیز درگیر 
ــتئوپروز  کند و صرف نظر از آنهایی که مبتال به اس
ــیاری از مردم چگالی استخوانی پایینی  هستند، بس
ــتئوپروز  ــز در معرض خطر اس ــه آنها نی ــد ک دارن
ــتند. باید بدانید که هیچ گاه برای پیشگیری یا  هس
کنترل استئوپروز خیلی دیر و یا خیلی زود نیست. 
شما می توانید برای داشتن استخوان هایی محکم و 

سالم در طول زندگی، اقداماتی به عمل آورید.
عالئم: معموالً شما در مراحل اولیه آسیب های 
استخوانی، درد یا عالمت دیگری نخواهید داشت. 
ــتئوپروز  ــتخوان ها در اثر اس ــی که اس ــا هنگام ام
ــت عالئمی شامل  ــوند، ممکن اس ضعیف می ش

موارد زیر بروز کند:
- درد پشت؛ به علت شکستگی یا فروریختگی 

مهره ها که می تواند بسیار شدید باشد.
- کوتاهی قد به مرور زمان

- خمیدگی یا قوز
ــن یا دیگر  ــا، کمر، لگ ــتگی مهره ه - شکس

استخوان ها
ــی دانند که حقیقتًا  ــمندان هنوز نم علل: دانش
علت بروز استئوپروز و یا پوکی استخوان چیست، 
اما آن چه مشخص است آن است که در این حالت 
فرآیند نرمال بازساخت استخوان از بین می رود و 

یا کند می شود.
ــما به طور پیوسته در حال  ــتخوان های ش اس
ــاخته شده  ــتخوانی نو س ــتند، بافت اس تغییر هس
ــد، این فرآیند  ــای قدیمی فرو می ریزن و بافت ه
ــود. زمانی که شما جوان  ــاخت نامیده می ش بازس
هستید سرعت ساخت استخوان از تجزیه آن بیشتر 
ــتخوانی افزایش می یابد.  ــت بنابراین تراکم اس اس
ــترین تراکم  ــالگی شما به بیش ــن 30 س حدود س
ــید. بعد از آن، بازساخت  ــتخوانی خود می رس اس
استخوانی ادامه خواهد داشت اما سرعت از دست 

دادن کمی بیشتر از ساخت آن است.
احتمال بروز استئوپروز وابسته به این است که 
شما در دوره اوج تراکم استخوان، سنین 20 تا 30 
ــالگی، چه مقدار توده استخوانی به دست آورده  س
و بعد از آن با چه سرعتی از دست بدهید. هر چه 
ــتخوانی شما باالتر باشد، در واقع  ذخیره تراکم اس
ــته و احتمال بروز استئوپروز  ــتری داش ذخیره بیش

کمتر خواهد بود.
ــتخوان ها به سایز و چگالی آنها  استحکام اس
بستگی دارد، بخشی از چگالی استخوانی وابسته به 
ــیم، فسفر و مقدار دیگر مواد معدنی در  میزان کلس
استخوان ها است. زمانی که مقدار مواد معدنی در 
استخوان ها کمتر از حد طبیعی باشد، آنها استحکام 
کمتری دارند و در نهایت ساختار محافظتی داخلی 

خود را از دست خواهند داد.
ــطح هورمون ها نیز  ــری مانند س ــوارد دیگ م
ــفانه  ــتند. متأس ــتخوانی اثرگذار هس بر چگالی اس
ــگی  ــتروژن در یائس ــان زمانی که میزان اس در زن
ــتر  ــتخوانی بیش ــش می یابد، تجزیه بافت اس کاه
ــود. در مردان نیز سطوح پایین تستوسترون  می ش

ــی می تواند باعث از دست  و هورمون های جنس
دهی بافت استخوان شود.

عوامل خطر: برخی از عواملی که احتمال بروز 
استئوپروز را افزایش می دهند قابل تغییر اما برخی 

دیگر غیر قابل تغییر هستند.
ــد آنها را تغییر  عوامل خطری که می توانی

دهید:
ــگی  ــیم: کمبود همیش - دریافت پایین کلس
کلسیم یک نقش اصلی در پیشرفت استئوپروز دارد. 
دریافت پایین کلسیم در کاهش چگالی استخوان، 
ــتخوانی و  ــت اس ــت دادن زودرس باف در از دس

افزایش خطر شکستگی نقش دارد.
ــی تنباکو در  ــش اصل ــو: نق ــرف تنباک - مص
استئوپروز به طور واضح روشن نیست، اما محققان 
ــتند که مصرف تنباکو با ضعیف شدن  مطمئن هس

استخوان ها ارتباط دارد.
- اختالالت غذا خوردن: زنان و مردان دچار 
ــا در معرض خطر  ــی یا بولیمی ــتهایی عصب بی اش

چگالی استخوانی پایین هستند.
- زندگی بی تحرک: افرادی که زمان زیادی 
ــبت به  ــته می گذرانند نس را بدون تحرک و نشس
افرادی که تحرک بیشتری دارند، بیشتر در معرض 
ــتند. هر نوع فعالیت ورزشی  خطر استئوپروز هس
ــتخوان ها مفید است، به ویژه  تحمل وزن برای اس
ــدن، پریدن،  ــد که پیاده روی، دوی به نظر می رس
ــاختن  ــی و کار با وزنه برای س ــای بدن نرمش ه

استخوان های سالم مفید هستند.
ــکل خطر بروز  ــکل: مصرف ال ــرف ال - مص
استئوپروز را افزایش می دهد، زیرا الکل می تواند 
در توانایی بدن برای جذب کلسیم تداخل ایجاد کند.

- مصرف فراوان قهوه و چای: کافئین موجود 
در این مواد غذایی در جذب کلسیم اختالل ایجاد 

می کند.
- مصرف غذاهای حاوی نمک فراوان.

- مصرف فراوان نوشابه های گازدار
ــتروئیدی:  ــرف داروهای کورتیکواس - مص
مصرف طوالنی مدت داروهای کورتیکواستروئیدی 
مثل پردنیزون، کورتیزون، پردنیزولون و دگزامتازون 
ــانند. این داروها از  ــتخوان ها آسیب می رس به اس
درمان های متداول بیماری های مزمنی مثل آسم، 
آرتریت روماتوئید و لوپوس هستند و ممکن است 
ــرای کاهش خطر  ــرف آنها را ب ــما نتوانید مص ش
استئوپروز قطع کنید. چنان چه مجبور هستید برای 
ــتروئیدها استفاده کنید، پزشک  دوره طوالنی از اس
ــتخوانی تان را چک کرده و  ــما باید چگالی اس ش
داروهای دیگری برای جلوگیری از زیان استخوان 

توصیه کند.
ــدت داروهای  ــرف طوالنی م ــن مص همچنی
ــینه،  ــرطان س ــار کننده آروماتاز برای درمان س مه
داروهای ضدافسردگی که مهارکننده های انتخابی 
ــوند، داروی  ــده می ش ــروتونین )SSRIs( نامی س
درمان سرطان مانند متوترکسات، برخی داروهای 
ــید  ــی، داروهای بلوکه کننده اس ــد حمله عصب ض
ــوند  که مهارکننده های پمپ پروتون نامیده می ش
ــاوی آلومینیوم  ــده ح ــید مع ــای ضد اس و داروه
ــتئوپروز در ارتباط  ــر اس ــا افزایش خط ــی ب  همگ

هستند.
فاکتورهای خطری که نمی توانید تغییر دهید:

- جنسیت: شکستگی های ناشی از استئوپروز 
در زنان 2 برابر مردان است.

ــن: با افزایش سن خطر ابتال به  - افزایش س
استئوپروز افزایش می یابد.

- نژاد: نژاد آسیایی یا سفیدپوستان در معرض 
خطر باالی استئوپروز هستند.

ــه والدین یا  ــی: چنان چ ــابقه خانوادگ - س
ــتئوپروز دارید باید  ــرادری مبتال به اس خواهر و ب
بدانید که شما در معرض خطر هستید، به ویژه اگر 

سابقه خانوادگی شکستگی نیز داشته باشید.
ــایز اسکلت: زنان و مردان الغر )با نمایه  - س
توده بدنی 19 و کمتر( یا اسکلت بدنی کوچک در 
معرض خطر هستند، زیرا احتماالً تراکم استخوانی 
کمتری برای بهره بری از آن در سنین باالتر دارند.

- هورمون تیروئید: هورمون تیروئید خیلی باال 
ــت دهی بافت استخوان  نیز می تواند باعث از دس
ــم با فعالیت بیش از  ــود. این حالت می تواند ه ش
ــم( و هم با دریافت  ــد تیروئید )هیپرتیروئیدیس ح
باالی هورمون تیروئید در درمان کم کاری تیروئید 

)هیپوتیروئیدیسم( رخ دهد.
- یائسگی و یا قاعدگی در خانم ها: در این 
ــتروژن بروز استئوپروز  ــطح اس موارد با کاهش س

تشدید می شود.
ــکی و فرآیند هایی که  ــای پزش وضعیت ه
سالمت استخوان را تحت تأثیر قرار می دهند: 
جراحی های معده )گاستروکتومی( و جراحی های 
ــی بدن در جذب  ــش وزن می تواند بر توانای کاه
ــرایطی مانند  ــد. بنابراین ش ــذار باش ــیم اثرگ کلس
بیماری های کرون، سلیاک، هیپرپاراتیروئیدیسم و 
ــینگ )یک اختالل نادر که در آن غده  بیماری کوش
فوق کلیه هورمون های کورتیکواستروئیدی بیش 
ــد( نیز می توانند چنین  از حد نرمال تولید می کن

شرایطی ایجاد کنند.
دکتر حمیدرضا فرشچی

کلیات گیاه شناس��ی: هل گیاهی است که در 
ــتان  مناطق حاره و گرم می روید. وطن آن هندوس
ــل دنیا از  ــد مصرف ه ــدود 80 درص ــت و ح اس
ــود. این گیاه پایا و علفی  ــتان صادر می ش هندوس
است که ریزوم آن ساقه های هوائی مانند برگ بهم 
پیچیده گاهی تا ارتفاع 4 متر خارج می شود. یک 
ــاقه گل دهنده از قاعده ساقه های هوائی  یا دو س
خارج می شود که دارای گل های کوچک به رنگ 
ــفید یا سبز روشن است. میوه هل بیضی شکل،  س
ــن به طول  ــبز روش مانند قلب و به رنگ زرد یا س
1-2 سانتیمتر است. دانه های معطر و مطبوعی به 
رنگ قهوه ای مایل به قرمز در آن وجود دارد که به 
ــبو کردن مشروبات و غذاها  مصرف ادویه و خوش

کمک می کند.
ترکیبات ش��یمیایی: هل دارای اسانس فرار و 
ــت. ضمناً این گیاه  معطری در حدود 4 درصد اس

دارای مواد رزینی و چربی نیز هست.
خواص داروئ��ی: هل از نظر طب قدیم ایران 

گرم و خشک است.
ــت بنابراین  ــکل قلب اس ــون هل به ش 1- چ

تقویت کننده قلب است.
2- بادشکن بوده و گاز معده و روده را خارج 

می سازد.
3- تقویت کننده بدن است.

4- ادرار آور است.
5( قاعده آور است.

6- مقوی سیستم هضم است. 
7- باعث هضم غذا می شود. 

8- زخم های دهان را برطرف می کند؛ بدین 
منظور دم کرده هل را در دهان مضمضه کنید.

9- خوشبو کننده دهان است. 

ــکین گوش درد، گرد هل را در  10- برای تس
گوش بریزید.

11- برای برطرف کردن دل به هم خوردگی و      
تهوع،  از دم کرده هل استفاده کنید. 

12- اشتها آور است.
13 تب را پایین می آورد. 

14 معالج سرماخوردگی است. 
15- برای تسکین درد رماتیسم مفید است.

16- ترشی معده را برطرف می کند. 
17- ضد مسمومیت است.

18- برای رفع بیماریهای چشم مفید است.
طرز استفاده: 

ــرم هل کوبیده را در یک لیتر آب  مقدار 30 گ
ــدت 10 دقیقه دم  ــه و بگذارید به م جوش ریخت
بکشد سپس صاف کرده و بنوشید. هل را همچنین 

می توان به چایی اضافه کرد.
مضرات: 

مقدار مصرف زیاد هل برای روده ها مضر است. 
برای رفع این اشکال آن را باید با کتیرا خورد.

ــدن اولین  ــدارد. با دی ــون و چرا ن جای چ
ــک  ــود خون در ادرار باید نزد پزش عالمت وج
ــت،  ــده اس ــد. تا زمانی که رد آن ثابت نش بروی
ــی را عالمت وجود تومور بدانید. این  ادرار خون
ــت. البته اغلب مواقع توموری  عالمت مهمی اس
در کار نیست. ورزش های شدید مثل دو ماراتون 
ــود. همچنین  ــون ادراری ش ــد باعث خ می توان
آسیب دیدن کلیه در اثر ضربه یا حادثه رانندگی 
باعث خونی شدن ادرار می شود. در برخی افراد 
که بدنشان فاقد آنزیم های خاصی است، خوردن 
چغندر باعث رنگی شدن ادرار می شود که ممکن 

است با خون اشتباه شود.
ــل فنل فتالئین موجود در  ــی داروها، مث  برخ
مسهل ها، ممکن است ادرار را رنگ خونی بدهد. 
ــودداری زیاد از دفع ادرار در مثانه پر به   مدت  خ
ــیاهرگ های کوچکی را پاره  طوالنی می تواند س
ــأله مهمی  ــی کند. این مس ــرده و ادرار را خون ک
ــت، ولی به هر حال باید نزد پزشک بروید.  نیس
ــنگ کلیه، گرفتاری های پروستات و  عفونت، س
بیماری های کلیه هم ممکن است ادرار را خونی 

کنند.
ــورت رگه ها  ــه  ص ــت ب ــون ممکن اس  خ
ــود  ــر ش ــک در ادرار ظاه ــای کوچ ــا لخته ه ی
ــه رنگ  ــد و ب ــگ ده ــر رن ــام ادرار تغیی ــا تم ی
ــدیدتر قرمز تیره  ــوارد ش ــن و در م ــز روش  قرم

درآید.
ــید  ــته باش درمان ادرار خونی: انتظار نداش

ــک بروید و او فقط نسخه ای برایتان  که نزد پزش
بنویسد. از بین بردن خون در ادرار کافی نیست. 
ــخیص درست داده شود. یا الاقل امکان  باید تش
ــک متخصص  ــود. نزد پزش ــود تومور رد ش وج
ــما را  ــک خانوادگی ش کلیه بروید. احتماالً پزش
ــص بیماری های کلیه و مجاری ادرار  نزد متخص
ــتد، چون تشخیص نهایی با اوست. مگر  می فرس
ــه یا عفونت  ــابقه التهاب مثان ــه فردی با س اینک
ــید. مشخصات آن را به  خاطر  مجرای ادرار باش
ــش از رفتن به  ــورت امکان، پی ــپارید. در ص بس
ــروع تغییر  ــک، رنگ دقیق ادرار و زمان ش پزش
ــت کنید. با این کار پزشک را  رنگ آن را یادداش

در تشخیص یاری می دهید. 
ــانه وجود  ــت نش رنگ قرمز تیره ممکن اس
ــر تمام ادرار  ــد. اگ ــت یا بیماری کلیه باش عفون
ــاری در کلیه  ــت، گرفت ــه رنگ قرمز خونی اس ب
ــت. اگر ابتدای ادرار خونی است، در  یا مثانه اس
ــزراه و در زنان  ــتات یا می مردان گرفتاری پروس
گرفتاری میزراه در کار است. وجود لخته یا رگه 
ــانه  ــان طبیعی ادرار می تواند نش خونی در جری
ــتگاه ادرار یا  ــزی در مجرای فوقانی دس خونری
ــوید. منتظر انجام  ــد. آماده معاینه ش در مثانه باش
ــش و معاینات مختلف، از کلیه تا  تعدادی آزمای
ــک باشید تا علت  ــط پزش خروجی میزراه، توس
خونریزی را بیابد. آزمایش ها شامل کشت ادرار، 
ــس و درون بینی مثانه  ــرداری یا پرتو ایک  عکس ب

است.

در مطالعه ای که به تازگی توسط پژوهشگران 
ــده است  ــان داده ش ــده، نش امریکایی انجام ش
ــت قلبی به میزان آگاهی  ــی از ایس که مرگ ناش
ــایگان بیمار در انجام اقدامات اولیه احیای  همس
قلبی - عروقی و چگونگی دسترسی به اورژانس 
ــگران نشان  ــتگی دارد. این پژوهش ــکی بس پزش
ــون در ایالت  ــام فانت ــهری به ن ــد که در ش دادن
ــی  آتالنتای ایاالت متحده امریکا میزان مرگ ناش
ــمت های دیگر این  ــی 3 برابر قس ــت قلب از ایس

ایالت است، زیرا ساکنان این ناحیه نمی دانند در 
ــماره ای تماس  برخورد با چنین مواردی با چه ش
بگیرند و همچنین از انجام اقدامات اولیه احیای 
ــی و اورژانس  ــرایط بحران قلبی - عروقی در ش
ــگران معتقدند چنین  ــن پژوهش ــد. ای بی اطالع ان
ــایر ایاالت امریکا هم انجام  مطالعه ای باید در س
ــود تا بتوان در مورد آموزش نحوه برخورد با  ش
ــاکنان مناطق  ــال به حمله قلبی به س بیماران مبت

مختلف برنامه ریزی کرد.

ــن ادعا که  ــص تغذیه گفت: ای ــک متخص ی
ــتن چربی ها  ــی باعث شکس کمربندهای لرزش
می شود به هیچ عنوان صحت ندارد و راهی برای 
دفع یا جذب چربی شکسته شده از طریق ادرار، 
مدفوع، روده و تعریق وجود ندارد. دکتر تیرنگ 
نیستانی اظهار داشت: به طور کلی انباشت چربی 
در بدن به دلیل توازن انرژی در بدن رخ می دهد 
ــت آمده  ــه مقدار کالری به دس ــی ک و در صورت
ــوزاندن ماده غذایی در بدن بر پایه فعالیت  از س
ــوده چربی  ــازاد آن به ت ــد، م ــتر باش روزانه بیش
ــود. وی افزود:  ــره می ش ــل و در بدن ذخی تبدی
ــت روزانه و  ــا افزایش فعالی ــوده چربی تنها ب  ت
برهم خوردن تعادل انرژی و افزایش سوخت و 
ساز بدن، به مرور زمان کاهش و از بین می رود. 
ــه کمربندهای  ــاره ب ــن متخصص تغذیه با اش ای
الغری موجود در بازار تصریح کرد: کمربندهای 
الغری موجود در بازار  به دو صورت تکانه های 
ــکم با ادعای  الکتریکی و لرزش موضعی دور ش
ــتن و دفع چربی ها وجود دارند. وی ادامه  شکس
ــه دلیل  ــری، ب ــای الغ ــته اول کمربنده داد: دس

ــب تقویت ماهیچه ها  الکتریکی موج تکانه های 
ــتن و از بین بردن  ــوند و تأثیری در شکس می ش
ــا ندارند، تقویت عضله به معنای کاهش  چربی ه
بافت چربی نیست و برای از بین بردن این بافت 
ــش و رژیم غذایی  ــت روزانه را افزای باید فعالی
ــتانی  ــزان دریافت کالری را کاهش داد. نیس و می
ــی  ــته دوم کمربندهای الغری لرزش ــت: دس گف
ــا تأثیری ندارند  ــی نیز در کاهش چربی ه موضع
ــوازن منفی انرژی نیاز  ــرای این کار تنها به ت و ب
ــت چربی زیادی  ــرادی که باف ــت البته در اف اس
ــبت  دارند و جریان خون در این بافت کم و نس
به کاهش وزن مقاوم است لرزش این کمربندها 
می تواند به تسریع جریان خون کمک کند و فرد 
ــب و داشتن فعالیت  با رعایت رژیم غذایی مناس
ــب می تواندکاهش وزن داشته باشد.  بدنی مناس
این متخصص تغذیه اظهار داشت: این کمربندها 
ــت باعث تقویت و  ــکی ممکن اس از لحاظ پزش
ــود ولی  افزایش جریان خون در بافت چربی ش
تاکنون مطالعه ای مبنی بر تأثیر این کمربندها بر 

الغری نشده است. 

ــت دور چشم افراد مختلف، متفاوت  نوع پوس
ــواع گوناگونی  ــم نیز ان ــت. کرم های زیر چش اس
دارند، بنابراین بهتر است کرم ها با تجویز پزشک 
ــانی متخصص  ــوند. دکتر فرانک احس مصرف ش
ــت و مو می گوید: تیرگی دور چشم در نژاد  پوس
ایرانی شایع است. دور چشم برخی از افراد خشک 
است. چروک های این ناحیه از صورت در بعضی 
ــت؛ به گونه ای که دو خط  ــخاص هم ارثی اس اش
ــم آنها دیده می  شود که به این  عمیق در زیر چش
خطوط »خط دنیس« می  گویند. برخی چین های 
ــم نیز ظریف هستند اما بعضی چروک ها  زیر چش
که چین های »پنجه کالغی« یا »پا کالغی« خوانده 
ــدن به طور  ــم با خندی ــوند در اطراف چش می ش
ــوند و از انقباض عضالت دور  عمیق ایجاد می  ش
ــم ناشی می  شوند. کسانی که زیاد در معرض  چش
نور آفتاب هستند و مجبور هستند چشم  های خود 
را تنگ کنند از عضالت این ناحیه بیش تر استفاده 

ــم آن ها  ــد و چین  های پا کالغی کنار چش می  کنن
ــود. مجتبی امیری عضو هیأت علمی  ایجاد می  ش
ــکی بقیه اهلل)عج( می گوید:  ــگاه علوم پزش دانش
ــد طبیعی  ــت مانند هر ارگان زنده دارای رش پوس
ــن عامل طبیعی در ایجاد چین  است و افزایش س

و چروک در پوست است. 
ــی افراد به دلیل حالت  های روانی از یک  برخ
ــتفاده می  کنند و در  عضله در صورت، بیش تر اس
ــم  ها، چین  این گونه افراد چین  هایی در کنار چش
خنده یا روی پیشانی و چین اخم به وجود می  آید. 
ــن و چروک،  ــت ایجاد چی ــتن از عل آگاهی داش
ــتفاده از عینک  های آفتابی و کرم ضد آفتاب از  اس
بروز چین و چروک در پوست جلوگیری می  کند. 
کرم زیر چشم باید با نوع پوست همخوانی داشته 

باشد. 
راه  های کاهش گودی دور چشم:

ــاد مایعات بر کاهش گودی دور  - مصرف زی

چشم مؤثر است.
ــم اثر  ــم خونی بر گودی دور چش ــواع ک - ان

می گذارد.
ــی با نمره  ــه عینک های ذره  بین ــرادی ک - اف
ــتفاده  ــاال می  زنند و یا مدت طوالنی از رایانه اس ب
ــی بخوابند و  ــه اندازه کاف ــت ب می  کنند، الزم اس

مایعات و سبزیجات مصرف کنند.
ــواع مختلفی دارند.  ــم ان - کرم های دور چش
ــن کننده، اسیدهای  برخی از آنها حاوی مواد روش
ــوه و انواع ویتامین ها برای از بین بردن  خفیف می
ــکالت مختلف زیر چشم هستند. البته اگر زیر  مش
ــم فردی چروک های پنجه کالغی به وجود  چش
ــد، کرم های دور چشم خیلی نمی  تواند  آمده باش
مؤثر باشد بنابراین بهتر است این شخص بوتاکس 
ــود که عضله دور چشم  کند. این کار باعث می  ش
به طور موقت فلج شود و هنگام خندیدن منقبض 

نشود.

ــما دهانی خوشبو می بخشد  انبه بوی بد دهان را از بین می برد و به ش
و همین طور باعث شادابی پوست شما می شود. مرتضی صفوی متخصص 
تغذیه گفت: میوه انبه دهان را خوشبو و رنگ چهره را باز می کند، همچنین 
تقویت کننده دستگاه گوارش است. وی گفت: میوه انبه دارای اسیدسیتریک 
ــت. هسته آن بسیار چرب و حاوی نشاسته باالیی است که دهان  و تانن اس
را خوشبو و رنگ چهره را باز می کند. وی افزود: مصرف انبه تقویت کننده 
ــت  و همچنین عطش را رفع می کند،  ــتگاه گوارش اس ــم ، روح و دس جس
ــت. صفوی گفت: انبه یکی از  ادرار آور، ملین و برای تقویت معده مفید اس
منابع غنی ویتامین A است. همچنین دارای مقادیر کافی ویتامین C، ویتامین 
B، پتاسیم، کلسیم و آهن است. ویتامین A در تقویت بینایی چشم و حفظ 
ــالمتی دندان ها، پوست، استخوان، غشاهای مخاطی و بافت های نرم بدن  س
نقش مهمی دارد. وی اضافه کرد: نصف میوه انبه متوسط معادل یک واحد 
ــت و 70 کالری انرژی دارد. طعم انبه رسیده و تازه شبیه مخلوطی  میوه اس
ــت و بسیار آبدار و خوشمزه است. صفوی گفت:  از طعم هلو و آناناس اس
مصرف انبه برای چاق شدن افراد الغر مفید است. مربا و ترشی انبه نیز برای 

تقویت معده مفید است. 

ــده امریکا در  ــاالت متح ــی.ال.ای از ای ــگاه یو.س ــگران دانش پژوهش
ــکی در سطح کشور خود انجام  ــکده دندانپزش مطالعه ای که روی 58 دانش
ــکان در مورد اختالالت خواب و شناسایی  دادند، نشان دادند که دندانپزش
ــن تحقیق، به  ــاس نتایج حاصل از ای ــد. بر اس ــی نمی بینن ــوزش کاف آن آم
ــته دندانپزشکی تنها 2/9 ساعت  ــط در طول دوران تحصیل رش طور متوس
ــه تدریس  ــود ک ــواب اختصاص داده می ش ــس اختالالت خ ــرای تدری ب
ــی صورت  ــخص علم ــع مش ــف از روی مناب ــکده های مختل  آن در دانش

نمی گیرد. 
ــتند و  ــالالت خواب مبتال هس ــی به اخت ــون امریکای ــدود 18 میلی ح
ــایی آن نیاز  ــق می افتد، زیرا شناس ــاری معموالً به تعوی ــخیص این بیم تش
ــر افراد معموالً برای  ــم دوره ای دارد. با توجه به اینکه اکث ــه معاینات منظ ب
ــکان مراجعه می کنند، بنابراین  ــرل دوره ای دندان های خود به دندانپزش کنت
ــاری را در  ــه می توانند این بیم ــتند ک ــن افرادی هس ــکان بهتری دندانپزش
ــنهاد کردند بهتر است  ــگران پیش ــایی کنند. این پژوهش بیماران خود شناس
ــکی به این مبحث توجه بیشتری  ــی دانشجویان دندانپزش  در برنامه آموزش

شود.

ــه عصبی. می  دانید  ــه نوروژنیک یعنی مثان مثان
ــتم عصبی خودکار در بدن، مثانه و مجاری  که سیس
ــد و این اعصاب در  ــب  دهی می کن ادراری را عص
ــاس نیاز به دفع ادرار  ــاس پر شدن مثانه، احس احس
ــاید  و کمک به تخلیه ادرار نقش اصلی دارند؛ اما ش
ــاری دیابت می تواند  ــد که به مرور زمان، بیم ندانی
روی سیستم عصبی خودکار تأثیر بگذارد و کار این 
ــه وجود آمدن  ــتم را مختل کند. در اوایل با ب سیس
ــاس می  کند  ــتم، فرد احس اختالل در کار این سیس
ــت  ادرار کمتری دارد، یعنی با اینکه مثانه  اش پر اس
 چون این حس او کمتر شده برای تخلیه ادرار دیرتر 

می  رود. 
کم  کم با پیشرفت اختالل در کار اعصاب، تخلیه 
مثانه هم دچار مشکل می شود، یعنی عضالت مثانه 
ــوند و ادرار را خالی  به خوبی نمی  توانند منقبض ش
ــه باقی  ــداری از ادرار در مثان ــه مق ــد، در نتیج کنن
می ماند. باقی  مانده ادرار در مثانه به افزایش احتمال 
عفونت ادراری منجر می  شود. دیابت با مختل کردن 
کار اعصاب مثانه باعث می شود تخلیه ادرار مختل 
ــری در مثانه بماند و  ــود و به تدریج ادرار زیادت ش
ــد. فرد دیابتی در این حالت  حجم مثانه افزایش یاب
دچار بی  اختیاری ادرار می شود چون مثانه پر شده 
به  صورت سرریز ادرار را نشت می  دهد بدون آنکه 
فرد احساس کند مثانه  اش پر است و یا برای تخلیه 

ادرار مراجعه کند.
 برای پیشگیری از مختل شدن سیستم عصبی این 
منطقه توصیه می شود افراد دیابتی قند خون  خود را 
تحت کنترل دقیق بگیرند. اگر شما از نظر فشارخون، 
ــش چربی  های خون و قند کنترل های الزم را  افزای
ــید، انتظار نداریم عوارض جدی روی  ــته باش داش
ــمت اعصاب خودکار ایجاد  ــتم ادراری و قس سیس
ــودکار مثانه خراب  ــتم عصبی خ ــود. وقتی سیس ش
ــت می  دهد و  ــالمت خود را از دس ــود، مثانه س ش
عماًل ماهیچه آن قدرت انقباضی را برای تخلیه ادرار 
ندارد، حتی وقتی پر شده و منبسط می شود به دلیل 
ــدن را به مغز  ــی اعصاب آن منطقه، پیام پر ش خراب
ــرای تخلیه مثانه مراجعه  ــما ب مخابره نمی  کند و ش
ــویی می  روید، در حالی  نمی  کنید و کمتر به دستش
ــت و بی  اختیار ادرار می  کنید.  ــما پر اس که مثانه  ش
ــز در این حالت افزایش  ــال عفونت ادراری نی احتم
ــای ادراری، چه عفونت  می  یابد و انواع عفونت ه
ــوی در فرد  ــه های کلی ــه کلیه و چه آبس ــه، چ مثان
ــود. در مراحل اولیه ای که فرد دیابتی با  دیده می ش
اختالل سیستم عصبی مثانه مواجه است با یک  سری 
ــه او کمک   می  کنند؛  ــا و برنامه خاص ب آموزش ه
برای مثال می  گویند هر 3 یا 4 ساعت یک بار حتی 
ــاس ادرار ندارید، به دستشویی بروید و با  اگر احس
تحریک قسمت  های تحتانی شکم، مثانه را وادار به 

تخلیه کنید. 
ــم می  دهند تا  ــری دارو ه ــه این افراد یک  س ب
ــه  اش را تقویت کند. دقت  انقباضات عضالنی مثان
ــکل، حتی به جایی می  رسیم  ــرفت مش کنید با پیش
ــونداژ  ــدارد و بیمار با س ــاًل کارایی ن ــه مثانه عم ک
ــد ادرارش  ــاعت یک بار بای ــاوب هر 4 تا 6 س متن
ــکل و  ــگیری از این مش را تخلیه کند. بنابراین پیش
ــان  ترین روش ــرل قند خون منطقی  ترین و آس  کنت

است.

ــک پژوهش جدید به  ــان امریکایی در ی محقق
ارتباط بین آلودگی هوا و اختالل تنفسی خواب پی 
ــناخته شده بروز بیماری های  برده  اند که عامل ش
ــکده  ــنا، محققان دانش ــت. به گزارش ایس قلبی اس
ــرای این  ــاروارد ب ــگاه ه ــت عمومی دانش بهداش
ــه بیش از 6 هزار  ــات از اطالعات مربوط ب تحقیق
ــا 1998  ــال  های 1995 ت ــن س ــرکت کننده بی ش
ــتفاده کرده  اند. آمارها نشان می  دهد 17 درصد  اس
ــاالن امریکایی به اختالل تنفسی خواب  از بزرگس

مبتال هستند. 
ــان ذرات آالینده موجود در هوا  به گفته محقق
می  توانند از طریق اثرگذاری روی سیستم اعصاب 
ــد. به گزارش  ــواب تأثیر بگذارن ــزی روی خ مرک
ــم  های  ــگاه اینترنتی یو پی آی، یکی از مکانیس پای
ــواب می  تواند با  ــفتگی خ خواب نامطلوب و آش
ــته باشد.  ــت ارتباط داش میزان آلودگی محیط زیس
بر اساس این گزارش، آلودگی هوا تهدیدی جدی 
ــالمتی انسان  ها است و نقش عمده  ای در  برای س
ــاق  ــروز انواع بیماری های خطرناک دارد. استنش ب
ــاه برای  ــیار کوت ــی به مدت بس ــوای آلوده حت ه
ــات اخیر  ــت. در تحقیق ــان مضر اس ــالمتی انس س
همچنین نشان داده شده است آلودگی هوا موجب 
تغییرات ژنتیکی در بدن انسان می  شود که به نوبه 
ــرطان و  خود منجر به بروز بیماری  هایی از قبیل س
ــایر امراض خطرناک می شوند. در واقع آلودگی  س
هوا روی مولکول وراثتی دی ان آ، تأثیر می  گذارد 
ــر از اثرات مخرب  ــن تحقیق جدید یکی دیگ و ای
آلودگی هوا بر روی زندگی بشر را نشان می  دهد.

مثانه نوروژنیک
به چه معنــا است؟

ارتباط آلودگی هوا 
با مشكالت خواب

سالمت

میوه ای که بوی بد دهان 
را از بین می برد

دندانپزشكان بايد اختالالت خواب 
را شناسايی کنند
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ورزشی

تیم ملی فوتبال ایران در اردوی تدارکاتی خود 
ــوی ایتالیا می رود.  ــش به مصاف تیم التزی در اتری
ــیون فوتبال  ــه روابط بین الملل فدراس رئیس کمیت
ــم ملی فوتبال ایران در  ــو با ایرنا گفت: تی در گفتگ
ــه دیدار دوستانه  اردوی آمادگی خود در اتریش س
ــاس ترابیان   ــت. عب ــتور کار قرار داده اس را در دس
ــان فوتبال ایران در روزهای 23 و  افزود: ملی پوش
26 تیرماه جاری برابر تیم های ستاره سرخ بلگراد 
ــت مجارستان قرار  ــتان و ام.تی.کی بخارس صربس
ــی فوتبال ایران  ــه داد: تیم مل ــد. وی ادام می گیرن
ــر تیر ماه جاری نیز به مصاف تیم صاحب نام  اواخ
ــان مورد  ــرایط فنی ملی پوش التزیو می روند تا ش
ــرار بگیرد. ترابیان به اعتراض  ارزیابی دقیق تری ق
ــگاه ها مبنی بر کاهش اردوی آمادگی تیم ملی  باش
اشاره کرد و گفت: در همین رابطه، اردوی این تیم 
دو روز زودتر خاتمه می یابد تا ملی پوشان بتوانند 
ــریع تر به تیم های باشگاهی خود ملحق شوند.  س
سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال 
ــگام تیم ملی  ــت زودهن ــرد: بازگش ــان ک خاطرنش
ــتانه این  ــد تا قرارداد بازی دوس به تهران باعث ش
ــپانیا لغو شود تا ملی پوشان  تیم برابر والنسیای اس
ــت بدهند. گفتنی  ــت یک بازی مهم را از دس فرص
ــال ایران در  ــی تیم ملی فوتب ــت، اردوی آمادگ اس
ــای 20 تا 31 تیرماه جاری در اتریش برگزار  روزه

می شود.

بحران مالی در نوزدهمین دوره رقابت های فوتبال 
ــی 2010 آفریقای جنوبی کم کم تأثیرگذار  جام جهان
ــتری از این بحران  ــورهایی که تأثیر بیش ــد و کش  ش
ــده بود در همان مرحله گروهی از  ــان ش دامن گیرش
ــدند. به گزارش ایرنا، حذف  دور رقابت ها حذف ش
بیش از نیمی از تیم های اروپایی حاضر در این دوره 
ــا در مرحله گروهی، این فکر را در اذهان  از رقابت ه
ــی تمامی بخش های  ــکل می دهد که بحران مال  ش
قاره اروپا را تحت تأثیر قرار داده و فوتبال این قاره نیز 
از آن مستنثی نبوده است. هفت تیم از 13 نماینده قاره 
اروپا در جام جهانی به دلیل تأثیر گرفتن از بحران مالی، 
در مرحله گروهی از دور رقابت ها حذف شدند. این 
درحالی است که از هشت نماینده قاره امریکا تنها یک 
نماینده حذف شد. حذف تنها یک تیم از قاره امریکا 
در مرحله گروهی، نشان از رشد اقتصادی این قاره در 
ــه با قاره اروپا دارد. براساس اطالعات حاصله،  مقایس
ــه گروهی این دوره از  تیم های اروپایی که در مرحل
ــدند رشد اقتصادی شان بین منفی 2 و  جام حذف ش
ــده و رشد اقتصادی تیم های راه یافته  2 پیش بینی ش
ــلواکی 1/3 پیش بینی شده  به دور بعدی به غیر از اس
است. در این اطالعات رشد اقتصادی کشور اسلواکی 
ــام 2010 راه یافته 4/1  که به دور دوم رقابت های ج
تخمین زده شده است. اما در قاره امریکا که از هشت 
ــور هندوراس  نماینده اش در مرحله گروهی تنها کش
حذف شد، رشد اقتصادی در مقایسه با دیگر تیم های 
راه یافته به دور بعدی کمتر بوده و 2 درصد پیش بینی 
ــده و رشد اقتصادی دیگر کشورها بین 3/1 تا 5/5  ش
پیش بینی شده است. اقتصاددانان رشد اقتصادی برزیل 
ــیلی 4/7، مکزیک  را 5/5، پاراگوئه 5/3، اروگوئه و ش
ــن 3/2 و امریکا 3/1 پیش بینی کرده اند.  4/2، آرژانتی
موفقیت قاره امریکا در جام 2010 در مقایسه با اروپا، 

نشان از ارتباط مستقیم فوتبال با اقتصاد دارد.

ــت: ای کاش  ــتقالل گف ــم فوتبال اس مربی تی
ــاق می افتاد تا برخی  ــرات دو هفته زودتر اتف تغیی
ــت نمی دادیم. محمود فکری  از بازیکنان را از دس
ــو با فارس، در خصوص تغییر و تحوالت  در گفتگ
ــرای فصل جدید  ــه این تیم ب رخ داده در مجموع
ــرات دو هفته جلوتر  ــت: ای کاش تغیی اظهار داش
ــأله این بود  اتفاق می افتاد و حداقل مزیت این مس
ــت  ــتیم را از دس که ما بازیکنانی که در اختیار داش
ــم. وی ادامه داد: حضور فتح اهلل زاده کمک  نمی دادی
ــد ما فصل نقل  ــتقالل می کند، هر چن خوبی به اس
ــروع کردیم اما  ــات را دیر ش ــاالت و تمرین و انتق
ــم انداز خوبی را برای استقالل در فصل جدید  چش
ــتقالل در خصوص  ــم. مربی تیم اس تصور می کنی
ــده در مورد پیروز  ــیه ای به وجود آم اتفاقات حاش
قربانی و امیرحسین صادقی گفت: با توجه به اینکه 
ــتیم روزنامه ها و مطبوعات را  در اردوی کردان هس
نخوانده ام اما در خصوص صحبت های این دو نفر 
چیزهایی شنیده ام. بازیکنان باید احترام یکدیگر را 
ــت و  ــد چون دوران فوتبال زودگذر اس حفظ کنن
بعدها صحبت علیه یکدیگر باعث پشیمانی خواهد 
شد. فکری در خصوص آخرین وضعیت بازیکنان 
استقالل گفت: تمامی بازیکنان در شرایط خوبی به 
ــده تیم ما کامل تر  ــر می برند و طی چند روز آین س
ــیدصالحی،  ــه غیر از مصدومیت س ــد. ب خواهد ش
ــکوری، مشکلی نداریم و بقیه  روانخواه و هادی ش

بازیکنان در سالمت کامل به سر می برند.

شاهین خیری به خانه اش برگشت

مارادونا: 
هیچ تیمی به اندازه ما اليق قهرمانی نیست

نخست وزیر انگلیس:
شكست را به ما تحمیل کردند

 تیم ملی فوتبال ايران
به مصاف التزيو می رود

اثرات بحران مالي در جام 
جهاني 2010

فکري:
 اي کاش تغییرات استقالل 

زودتر انجام مي شد
   پژمان غفاری

ــته تیم فوتبال سپاهان اصفهان  هافبک فصل گذش
ــم اصفهانی  ــاله به دیگر تی ــراردادی دو س ــا عقد ق  ب
ــا نظر  ــری که ب ــاهین خی ــت. ش ــن پیوس  ذوب آه
امیر قلعه نویی در فصل قبل  از ذوب آهن به سپاهان 
ــت فروش قرار  نقل مکان کرد در این فصل در فهرس
گرفت و همراه این تیم به اردوی ترکیه نرفت. از این 
رو منصور ابراهیم زاده سرمربی سبزجامگان اصفهانی 
ــط میانی را جذب کرد و  ــن بازیکن جنگنده در خ ای
ــال دوری از این تیم به خانه اش  خیری پس از یکس

ــتقالل تهران و مس کرمان را  ــیدن پیراهن فجر سپاسی شیراز، اس ــابقه پوش ــت. این بازیکن، س برگش
ــت  ــم فوتبال ذوب آهن در چادگان حضور دارد، گفتنی اس ــری هم اکنون در اردوی تی ــز دارد. خی  نی
ــاله به عضویت ذوب آهن  ــهر ری با قراردادی دوس ــد نورمحمدی بازیکن فصل قبل راه آهن ش مجی

درآمد. برادر کوچک این بازیکن هم در این فصل در تیم پرسپولیس تهران توپ خواهد زد.

ــحالی از پیروزی  ــو مارادونا با ابراز خوش دیه گ
مقابل مکزیک تیمش را شایسته صعود به مرحله بعد 
ــت. دیه گو مارادونا  و حضور در مراحل باالتر دانس
ــت: از این که به  ــت خبری بعد از بازی گف در نشس
ــیدیم خیلی خوشحالم. فکر می کنم هیچ  حقمان رس
ــدازه آرژانتین لیاقت قهرمانی ندارد.  تیم دیگری به ان
یک بار دیگر نشان دادیم تا چه اندازه از حریفان بهتر 
ــتیم. برای مکزیکی ها متأسفم آنها لیاقت حضور  هس
ــانس  ــتند اما بدش ــت تیم پایانی را داش در جمع هش
بودند که در این مرحله با ما روبه رو شدند. سرمربی 

ــرایط بازی گفت: بازی خوبی بود البته اتفاق های عجیبی هم در آن رخ داد. دو تیم  آرژانتین درباره ش
ــتیم که باید از چه قسمتی به حریف ضربه بزنیم و همین کار  ــناخت خوبی داشتند. می دانس از هم ش
ــت خطری  ــم. فکر می کنم تیم ما در طول 90 دقیقه تیم برتر میدان بود و مکزیک نتوانس ــم کردی را ه
ــاد کند. مارادونا با تقدیر از تالش و جنگندگی بازیکنانش گفت: به تمام بازیکنان  ــا ایج روی دروازه م

تبریک می گویم. 
ــجاعانه در زمین جنگیدند و جا برای هیچ حرف و حدیثی باقی نگذاشتند. با وجود این که  آنها ش
ــتیم توپ را در زمین به گردش درآوریم و  ــتیم اما به راحتی می توانس حریف قدرتمندی پیش رو داش
ــته است. آرژانتین  ــبت به چندماه گذش از فوتبال لذت ببریم این یکی از مهم ترین تغییرات در تیم نس
با پیروزی مقابل مکزیک راهی مرحله یک چهارم نهایی شد و در این مرحله 12 تیرماه در کیپ تاون 
به مصاف آلمان می رود. دیدار آلمان و آرژانتین در مرحله یک چهارم نهایی یادآور دیدار این دو تیم 
ــت. ژرمن ها امیدوارند بار دیگر خاطره  ــن مرحله از رقابت های جام جهانی 2006 آلمان اس در همی
ــویی مقابل آرژانتینی ها در اندیشه انتقام از این حریف  ــته را تکرار کنند و از س ــال گذش خوش 4 س

دیرینه هستند.

تیم فوتبال جوانان ذوب آهن به فینال رسید

نظافتچي هاي هتل به تیم انگلیس دستبرد زدند

بارسلونا، نارنجي یا کاتالونیایي
آغاز جنگ رسمي کرايف با روسل

 ستاره آرژانتیني نخستین انتخاب مورينیو
براي رئــال مــادريد

   پژمان سلطانی
در دور برگشت مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جوانان کشور، تیم سپاهان اصفهان در ورزشگاه 
ــاب2 بر یک بر میزبانش ذوب آهن غلبه کرد. اما به دلیل باخت این تیم در دیدار  ــهر با حس فوالدش
ــبزجامگان اصفهانی بودند که به فینال این رقابت ها راه یافتند و هفته  رفت با نتیجه 4 بر یک، این س
آینده در تهران باید به مصاف تیم استقالل اهوازی بروند که در دو مسابقه رفت و برگشت همشهری 
ــت. فدراسیون فوتبال هنوز زمان و مکان این مسابقه را اعالم نکرده  خود فوالد را از پیش روی برداش

است.

ــتبرد زدند.  نظافتچي هاي هتل محل اقامت تیم ملي انگلیس در جام جهاني به بازیکنان این تیم دس
به گزارش فارس و به نقل از خبرگزاري آسوشیتد پرس، نظافتچي هاي هتل تمام لباس ها و مدال هاي 
ــي یکي از سخنگویان پلیس  ــرقت بردند. جونیور متس اهدایي فیفا به همراه 750 دالر پول نقد را به س
ــرقت تا روز شنبه گزارش نشده بود، ظاهراً دزدان دوست  در این زمینه به خبرنگاران گفت: موضوع س
داشتند یادگاري از بازیکنان تیم ملي انگلیس داشته باشند. وي تأکید کرد: این مشکل حل شده است و 
تمامي اشیا سرقتي پس داده شد. یک دادگاه در آفریقاي جنوبي نیز 5 کارگر این هتل را که در سرقت 
دست داشتند به سه سال زندان و پرداخت 800 دالر جریمه محکوم کرد. پلیس نام بازیکناني را که از 
ــت اعالم نکرد. انگلیس در مرحله یک هشتم نهایي جام جهاني مقابل آلمان 4 بر  ــرقت شده اس آنها س

یک شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

رئیس افتخاري باشگاه بارسلونا گفت: روسل به تماس تلفني من پاسخ نمي دهد. به گزارش فارس 
ــل تماس  ــان کرایف تصریح کرد: این روزها بارها با تلفن همراه روس ــپانیا، یوه ــه نقل از مارکا اس و ب
داشته ام و حتي یک بار از طریق یکي از نزدیکان او متوجه شدم که وي عمداً به تلفن من پاسخ نمي دهد. 
وي افزود: نیازي به توجه روسل ندارم، من رئیس افتخاري بارسلونا هستم و این افتخار بزرگ را مردم 
ــم حتي یک ثانیه  نیز در  ــتند که من نباش ــل، بنابراین هرگاه مردم خواس به من داده اند نه الپورتا یا روس
بارسلونا نخواهم ماند اما این براي روسل بد است. به نظر مي رسد جنگ تمام عیاري میان باند هلندي 
ــت و اظهارات قابل پیش بیني اخیر کرایف آغازگر این  ــل در راه اس کرایف و باند تمام کاتالونیایي روس

جنگ محسوب مي شود.

ــگاه رئال مادرید تأیید کرد که آنگل دي ماریا بازیکن با نبوغ تیم ملي فوتبال آرژانتین نخستین  باش
انتخاب خوزه مورینیو به عنوان سرمربي جدید این باشگاه اسپانیایي براي امضاء قرار داد با رئال است. 
این بازیکن 22 ساله در ازاي یک قرار داد شش ساله از باشگاه بنفیکا در پرتغال به رئال انتقال خواهد 
یافت. در بیانیه باشگاه اسپانیایي آمده است: رئال مادرید و بنفیکا براي انتقال آنگل دي ماریا وارد مذاکره 
ــاله امضاء خواهد کرد. هنوز جزییات این انتقال مشخص  ــش س ــده اند. این بازیکن یک قرار داد ش ش

نیست ولي مطبوعات اسپانیا مبلغ این قرار داد را 25 میلیون یورو اعالم کرده اند.
دي ماریا، یک گوش چپ با نبوغ بنفیکا فصل گذشته پس از کمک به این باشگاه براي کسب عنوان 
قهرماني در لیگ و جام حذفي پرتغال به عنوان مرد سال فوتبال این کشور انتخاب شد. وي بازي خود 
را در باشگاه روزاریو سنترال آغاز کرد و سپس در تابستان 2007 از آرژانتین به پرتغال رفت. دي ماریا 

اکنون به همراه تیم ملي فوتبال آرژانتین در جام جهاني آفریقاي جنوبي حضور دارد.

ــور مقابل آلمان گفت: پیروزی را از ما  ــت تیم فوتبال این کش ــت وزیر انگلیس پس از شکس نخس
ــت وزیر انگلیس که برای  ــه ما تحمیل کردند. دیوید کامرون نخس ــت غیر واقعی را ب گرفتند و شکس
ــت تیم فوتبال این کشور  ــر می برد؛ پس از شکس ــرکت در اجالس گروه 20 در تورنتو کانادا به س ش
ــت و ما را بازنده  ــه هیچ عنوان حقیقی نیس ــت آمده در این دیدار ب ــان گفت: نتیجه به دس ــل آلم  مقاب

کردند.
ــان دریکی از ــراه آنگال مرکل صدراعظم آلم ــالس گروه 20 به هم ــزاری اج ــیه برگ   وی در حاش
ــالن های محل اقامت خود؛ این دیدار را از تلویزیون مشاهده کرد. آنگال مرکل صدراعظم آلمان نیز  س
پس از این دیدار با ابراز خوشحالی از پیروزی تیم کشورش اذعان کرد که یکی از گل های تیم انگلیس 
در این دیدار به دلیل اشتباه داور مسابقه به حساب نیامد. وی در عین حال تصریح کرد: آلمان شایسته 

پیروزی در این دیدار بود.

 زاینده رود
ــه، آفریقای  ــروه اول: فرانس گ

جنوبی، مکزیک و اروگوئه
تیم اول: اروگوئه

تا قبل از آغاز رقابت ها با وجود 
ــب قهرمان جام  ــه نای تیم های فرانس
هیجدهم و آفریقای جنوبی به عنوان 
ــی اعتقاد داشت که  میزبان کمتر کس
ــم به مرحله حذفی صعود کند  این تی
ــاگردان تا بارس با دو برد مقابل  اما ش
ــک و یک  ــای جنوبی و مکزی آفریق
ــوی ها به این  ــاوی مقابل فرانس تس

مرحله رسیدند.
ــی: یازده  ــور در جام جهان حض
دوره )17 برد، 11 مساوی، 15 باخت، 
ــتم  ــل از یک هش ــا قب 69 گل زده ]ت

نهایی[، 56 گل خورده(.
ــورالن در این مرحله با  دینگو ف
ــای جنوبی  ــل آفریق زدن 2 گل مقاب

بهترین گلزن اروگوئه ای ها بود.
ــخ: هکتور  ــن گلزن تاری بهتری

اسکارونه با 25 گل زده.
تیم دوم: مکزیک

این تیم هم مثل اروگوئه شانسی 
برای صعود از طرف کارشناسان قائل 
ــا در اولین دیدار  نبود اما مکزیکی ه
ــی 2010 آفریقای جنوبی،  جام جهان
میزبان این رقابت ها را در برابر چشمان 
بیش از 90 هزار تماشاگر آفریقایی این 
تیم با تساوی یک بر یک متوقف کرده 
و در دومین مسابقه با 2 گل فرانسه را 
از پیش روی برداشتند و در دیدار سوم 
یک بر صفر بازی را به تیم اول گروه 
واگذار کردند و با 4 امتیاز پای به این 
مرحله گذاشتند. شاگردان خاویر آگیره 

دست به کار بزرگی زدند.
ــی: چهار  ــور در جام جهان حض
دوره )12 برد، 13 تساوی، 23 باخت، 

51 گل زده، 84 گل خورده(
یارد  ــخ:  ــزن تاری ــن گل بهتری

بورگتی با 46 گل زده.
گروه دوم: آرژانتین، کره جنوبی، 

یونان و نیجریه
تیم اول: آرژانتین

مارادونا سرمربی تیم به سختی این 
ــابقات جام جهانی آورد  تیم را به مس
ــو  و با دعوت نکردن زانتی و کامبیاس
از اینتر ایتالیا خیلی ها فکر می کردند 
که سازمان خط دفاعی آرژانتین دچار 
ــد و در  ــود اما اینگونه نش ضعف ش
ــا یک گل مقابل  مرحله مقدماتی تنه
ــی در ثانیه های پایانی نیمه  کره جنوب
اول دریافت کرد. شاگردان مارادونا با 
اقتدار و سه برد متوالی مقابل نیجریه، 
کره جنوبی و یونان به مرحله حذفی 
ــان،  ــون اکثر کارشناس ــد و اکن آمدن
ــت قهرمانی  آرژانتین را مدعی نخس
ــن جام می دانند، تیم های دیگر  در ای
 مایل نیستند تا قبل از فینال با این تیم 

روبه رو شوند.
ــی: پانزده  ــور در جام جهان حض
دوره )36 برد، 13 تساوی، 19 باخت، 

120 گل زده، 74 گل خورده(
ــه مقدماتی با  هیگواین در مرحل
ــل کره جنوبی بهترین  زدن 3 گل مقاب

گلزن این مرحله بود.
ــخ: گابریل  ــن گلزن تاری بهتری

عمر باتیستوتا با 56 گل زده.
تیم دوم: کره جنوبی 

با بودن تیم های یونان و نیجریه، 
ــاگردان جونگ موی را  کارشناسان ش
ــتند اما  زنگ تفریح این گروه می دانس
ــان دادند با برنامه ریزی  کره ای ها نش
خاصی پای به کشور آفریقای جنوبی 
ــن گام یونان که  ــتند و در اولی گذاش
ــا را در  ــای اروپ ــی جام ملته قهرمان
کارنامه داشت با 2 گل مغلوب کرده، 
به آرژانتین 4 بر یک باخت و در بازی 
ــوم در یک دیدار حساس و دیدنی  س
مقابل نیجریه به تساوی 2 بر 2 رسیدند 

و با 4 امتیاز به مرحله بعد راه یافتند.
ــام جهانی: 8 دوره  حضور در ج
)5 برد، 8 تساوی، 14 باخت، 27 گل 

زده، 58 گل خورده(
ــو با زدن 2 گل در  لی جونگ س
ــزن کره ای ها  این مرحله بهترین گل

لقب گرفت.
ــخ: چابوم  ــزن تاری بهترین گل

کئون با 55 گل زده.

ــس، امریکا،  ــوم: انگلی گروه س
الجزایر و اسلونی

تیم اول: امریکا 

ــرار گرفت  ــکا در گروهی ق امری
که شانس صعودش به مرحله بعد به 
ــت محرز بود.اما این  عنوان تیم نخس
تیم با فوتبال شناوری که از خود نشان 
داد با زدن گل بیشتر نسبت به تیم دوم 
جدول )انگلیس( راهی مرحله حذفی 
ــری باب بردلی  ــد. امریکا با مربیگ ش
ــاوی یک بر یک  برابر انگلیس به تس
ــلونی با تساوی 2  ــید و مقابل اس رس
ــف و در دیدار با الجزایر با  بر 2 متوق
یک گل پیروز شد و با 5 امتیاز و گل 
زده بیشتر، حضور در مرحله حذفی را 

کسب کرد.
ــام جهانی: 9 دوره  حضور در ج
)7 برد، 5 تساوی، 16 باخت، 31 گل 

زده، 55 گل خورده(
ــخ: الندان  ــزن تاری بهترین گل

داناوان با 43 گل زده.
تیم دوم: انگلیس

ــت که در  ــس اگر می دانس انگلی
ــی برایش  ــه اتفاق ــه حذفی چ مرحل
ــود را برای  ــالش خ ــد ت رخ می ده
ــرد  می ک ــدان  چن دو  ــینی  صدرنش
شاگردان کاپلو در دیدار نخست خود 
ــاوی و  در جام نوزدهم با امریکا مس
در مقابل الجزایر با یک بازی انتقادی 
ــد که مطبوعات  بدون گل متوقف ش
ــای  ــان را دلقک ه ــی بازیکن انگلیس
کیپ تاون خطاب کردند تا این لقب 
باعث شود که حداقل مقابل اسلونی با 

پیروزی زمین مسابقه را ترک کنند.
حضور در جام جهانی: 13 دوره 
ــاوی، 13 باخت، 76  )26 برد، 19 تس

گل زده، 48 گل خورده(
ــربابی  بهترین گلزن تاریخ: س

چارلتون با 49 گل زده.
ــان،  ــا، آلم ــارم: غن ــروه چه گ

صربستان و استرالیا
تیم اول: آلمان

ــو در بازی  ــم ل ــاگردان یواخی ش
نخست دور مقدماتی جام نوزدهم پر 
گل ترین بازی را به نمایش گذاشتند و 
در مقابل استرالیا با 4 گل پیروز شدند 
ــدار دوم با یک گل مغلوب  اما در دی
ــده و غنا را با یک گل  ــتان ش صربس
شکست دادند و با 6 امتیاز صدرنشین 
ــدند. آلمان ها می توانستند با یک  ش
ــوان تیم دوم  ــاوی برابر غنا به عن تس
پای به مرحله حذفی بگذارند اما آنها 
تشخیص دادند که در مرحله حذفی با 

انگلیسی ها دست و پنجه نرم کنند.
حضور در جام جهانی: 17 دوره 
)57 برد، 19 تساوی، 19 باخت، 195 

گل زده، 115 گل خورده(
بهترین گلزن تاریخ: گرد مولر با 

68 گل زده.
تیم دوم: غنا

ــود که از  ــم آفریقایی ب ــا تی تنه
ــت آن هم با  ــه مقدماتی باال رف مرحل
ــترالیا و صربستان.  وجود تیم های اس
شاگردان میلرووان رایوواچ یوگسالو 
در این مرحله دو گل به ثمر رساندند. 
دو گل که از روی نقطه پنالتی توسط 
آسامواجیان زده شد. در بازی نخست 
ــتان را با یک گل از پیش روی  صربس
برداشت و برابر استرالیا به تساوی یک 
بر یک رسید و در بازی با ژرمن ها با 
یک گل مغلوب شد تا با چهار امتیاز به 

مرحله حذفی صعود کنند.
ــام جهانی: 2 دوره  حضور در ج
)3 برد، یک مساوی، 3 باخت، 6 گل 

زده، 8 گل خورده(
بهترین گلزن تاریخ: عابدی پله 

با 33 گل زده.
ــد، دانمارک،  ــروه پنجم: هلن گ

ژاپن، کامرون
تیم اول: هلند

از ابتدا مشخص بود که هلندی ها 

ــوان تیم اول از این گروه صعود  به عن
ــم دیگر برای  ــه تی خواهند کرد و س
ــت و پنجه نرم  ــی با هم باید دس دوم
ــاگردان فن مارویک همانند  کنند. ش
ــه پیروزی  ــب س آرژانتینی ها با کس
ــتند و جالب  پای به این مرحله گذاش
اینجاست که خط دفاعی آنها نیز یک 
ــتن  ــت کردند. هلند با داش گل دریاف
ــم به  ــتاره ای همچون روبن چش س
ــل باالتر این جام دوخته و برای  مراح

آنها دور از دسترس نخواهد بود.
ــام جهانی: 9 دوره  حضور در ج
ــاوی، 10 باخت، 64  )19 برد، 10 تس

گل زده، 37 گل خورده(
ــخ: پاتریک  بهترین گلزن تاری

کالیورت با 40 گل زده.
تیم دوم: ژاپن

این تیم همانند کره جنوبی فاصله 
ــیایی هر سال  خود را از تیم های آس
بیشتر می کند. شاگردان تاکاشی اوکادا 
ــه جز هلند با صالبت  در این گروه ب
تیم های کامرون و دانمارک را از پیش 
روی داشتند تا اینکه فعل خواستن در 
اردوی ژاپنی ها جوانه زد و توانستند به 
مرحله باالتر راه یابند. سامورایی ها در 
ــیرهای رام نشدنی کامرون  دیدار با ش
به پیروزی یک بر صفر دست یافتند، 
با همین نتیجه مغلوب هلند شدند و 
ــذاب و به یادماندنی با  در دیداری ج
ــاب 3 بر یک تیم دانمارک را در  حس
هم کوبیدند و با 6 امتیاز به همراه هلند 

به مرحله حذفی رسیدند.
ــی: چهار  ــور در جام جهان حض
دوره )4 برد، 2 تساوی، 7 باخت، 12 

گل زده، 16 گل خورده(
بهترین گلزن تاریخ: کانیشیگه 

کاماموتو با 75 گل زده.
پاراگوئه،  ایتالیا،  ــم:  گروه شش

نیوزیلند، اسلواکی
تیم اول: پاراگوئه

ــود که برای  ــا از آغاز پیدا ب ایتالی
ــن نکرده  ــب خود را زی قهرمانی اس
ــد که  ــی باورش می ش اما کمتر کس
ــا و قهرمان  ــان اروپ ــوردی پوش الج
ــین جام جهانی از گروه خود باال  پیش
ــد. اما این اتفاق صورت گرفت و  نیای
تیم پاراگوئه همراه اسلواکی به مرحله 
ــاگردان جرادو  ــی راه یافت. ش حذف
ــاوی مقابل ایتالیا و  ــو با دو تس مارتین
ــرد دو بر صفر برابر  نیوزیلند و یک ب
اسلواکی جواز حضور در این مرحله 
را کسب کردند. در این راه بازیکنانی 
همچون انریکه ورا، کریستین ریبروس 
در  ــده ای  عم ــهم  س ــکارس  آل و 
موفقیت های این تیم در دور مقدماتی 
داشتند و آنها با کسب 5 امتیاز صعود 
ــتم نهایی  ــود را به مرحله یک هش خ

جشن گرفتند.
ــام جهانی: 8 دوره  حضور در ج
ــاوی، 9 باخت، 30 گل  )7 برد، 9 تس

زده، 37 گل خورده(
ــخ: خوزه  تاری ــزن  بهترین گل

ساتور نینو کاردوسو با 25 گل زده.
تیم دوم: اسلواکی

ــه مرحله راه  ــای ایتالیایی ها ب ج
ــس با  ــاگردان والدمیروی ــد. ش یافتن
ــاوی کردند. به پاراگوئه  نیوزیلند مس
ــد و در بازی مقابل  دو بر صفر باختن
ــاگردان لیپی با نتیجه 3 بر 2 پیروز  ش
ــه مرحله دوم  ــدند تا با 4  امتیاز ب ش
ــیدن برای  ــند. به این مرحله رس برس
اسلواکی عنوان خوبی در جام نوزدهم 

خواهد بود.
ــی: 9 دوره  حضور درجام جهان
)12 برد، 6 تساوی، 15 باخت، 48 گل 

زده، 50 گل خورده(
بهترین گلزن تاریخ: ژیالرد نمچ 

با 22 گل زده.
ــل، پرتغال،  ــم: برزی گروه هفت

ساحل عاج، کره شمالی
تیم اول: برزیل

برخالف گروههای دیگر پیش بینی 
کارشناسان درست از آب درآمد و این 
تیم همراه پرتغال از گروه خود صعود 
کردند. شاگردان دونگا مقابل تیم های 
ــاحل عاج و کره شمالی با پیروزی  س
ــرک و در مقابل  ــابقه را ت ــن مس زمی
پرتغال تن به تساوی بدون گل دادند و 
با 7 امتیاز صدرنشین شدند. برزیل در 

این جام شخصیت قهرمانی را با وجود 
تیم های آلمان و آرژانتین ندارد.

فابیانو برای برزیلی ها در مرحله 
ــت دو گل وارد دروازه حریفان  نخس

کرد.
حضور در جام جهانی: در تمامی 
ــاوی، 14  ــرد، 15 تس ــا )66 ب دوره ه
باخت، 206 گل زده، 87 گل خورده(

بهترین گلزن تاریخ: پله با 77 گل 
زده.

تیم دوم: پرتغال
ــن پیروزی را  ــن تیم پرگل تری ای
در مرحله مقدماتی کسب و توانست 
کره شمالی معروف به طوفان زرد آسیا 
ــا دو تیم دیگر به  ــم بکوبد و ب را دره
تساوی برسد. شاگردان لوکاس کرش 
با بازیکنان مستعد و تکنیکی توانستند 
ــل  ــه ماقب ــور در مرحل ــوز حض  مج
ــت آورند.  یک چهارم نهایی را به دس
تیاگو با دو گل زده مقابل کره شمالی 
بهترین گلزن پرتغالی ها در مرحله اول 

بود.
حضور در جام جهانی: پنج دوره 
)12 برد، 3 مساوی، 7 باخت، 39 گل 

زده، 22 گل خورده(
بهترین گلزن تاریخ: پدرو پائولتا 

با 47 گل زده.
ــیلی، اسپانیا،  ــتم: ش گروه هش

سوئیس و هندوراس
تیم اول: اسپانیا

ــرای صعود به دور  کار این تیم ب
ــد و  ــیده ش آخر مرحله مقدماتی کش
ــیلی شکست را پذیرفته  اگر مقابل ش
بود سوئیس به عنوان تیم دوم صعود 
ــکه در  ــاگردان دل بوس می کرد اما ش
ــت رو  ــیلی را با شکس بازی آخر ش
ــدر جدول تکیه  ــه رو کرده و به ص ب
زدند. اسپانیایی ها در مسابقه نخست 
ــوئیس شدند و  با یک گل مغلوب س
ــدوراس را با پیروزی  بازی مقابل هن
ــت سر گذاشتند. یاران  2 بر صفر پش
ــم به جام قهرمانی دارند و  ژاوی چش
از هیچ تالشی برای رسیدن به این مهم 
دست نمی کشند. دیوید ویا می تواند 
عصای دست دل بوسکه برای رسیدن 

به مراحل باالتر باشد.
ــیزده  ــوردر جام جهانی: س حض
دوره )24 برد، 12 مساوی، 16 باخت، 

84 گل زده، 59 گل خورده(
ــخ: رائول  ــزن تاری ــن گل بهتری

گونزالس با 44 گل زده.
تیم دوم: شیلی

ــاگردان مارچلو بیلسا با صعود  ش
ــتند روزهای  از این مرحله قصد داش
طالیی دهه 60 را تکرار کنند. شیلی، 
ــوئیس را با یک گل  ــدوراس و س هن
ــته و در بازی با  ــش روی برداش از پی
شاگردان دل بوسکه دو بر یک مغلوب 
ــیو و گونزالس از  ــان لوس ــدند. ج ش
بازیکنان تأثیرگذار تیم شیلی در مرحله 
نخست بودند. این تیم با 6 امتیاز و با 
تفاضل گل کمتر نسبت به تیم نخست 

در رده دوم این گروه تکیه زد.
ــت  حضور در جام جهانی: هش
دوره )9 برد، 6 تساوی، 13 باخت، 34 

گل زده و 42 گل خورده(
ــخ: مارچلو  ــزن تاری ــن گل بهتری

ساالس با 37 گل زده.
گفتنی است آمارها قبل از مرحله 

یک هشتم نهایی جام نوزدهم است.
باالترین افتخارات این تیم ها

ــال های  اروگوئه: قهرمانی در س
1930 و 1950

مکزیک: مرحله یک چهارم نهایی 
در سال های 1970 و 1986

ــال های  آرژانتین: قهرمانی در س
1978 و 1986

کره جنوبی: مقام چهارم در سال 
2002

امریکا: سومی در سال 1930
انگلیس: قهرمانی در سال 1966

ــال های  ــان: قهرمانی در س آلم
1954، 1974 و 1990

هلند: نایب قهرمانی در سال های 
1974 و 1978

ــتم نهایی  ژاپن: مرحله یک هش
سال 2002

پاراگوئه: مرحله یک هشتم نهایی 
در سالهای 1986، 1998 و 2002

ــی در  ــب قهرمان ــلواکی: نای اس
ــوان  ــا عن ــالهای 1934 و 1962 ب س

چکسلواکی
ــال های  ــل: قهرمانی در س برزی

.2002 1994 ،1958 ،1962 ،1970
پرتغال: مقام سوم در سال 1966
اسپانیا: مقام چهارم در سال 1950
شیلی: مقام سوم در سال 1962

جام جهانی فوتبال 2010 آفریقای جنوبی 

نگاهی به 16 تيم راه يافته به مرحله يک هشتم نهايی
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عکس روز )تاالب انزلی(

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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-7866817-9   
فکس : 0311-7866099

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

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
وب سایت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیک:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
31140هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
318000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

309000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10471052  دالر امریکا

1292  1287  یورو

279282 ریال عربستان

284287 درهم امارات

کالم نور
پیامبر اکرم )ص(:

هر کس از شما در خوردن قسم جدی تر است، به جهنم نزدیکتر است.

نامزدهای »جایزه ادبی طهران« مشخص شدند

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

39 °

36 °

 19 °

12 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

ــالی به دبیرخانه  »جایزه  داوری اولیه آثار ارس
ادبی طهران« ویژه خرداد 1389 انجام شد و هفت 
ــت این جایزه معرفی  ــاعر به عنوان نامزد دریاف ش
ــل از پایگاه خبری  ــزارش ایبنا به نق ــدند. به گ ش
ــاس محمدی دبیر  ــتان تهران، عب حوزه هنری اس
ــعر آرش  ــی طهران گفت: در بخش ش جایزه ادب
ــت(، مریم حقیقت )از جهرم(،  پورعلیزاده )از رش
ــم صرافان  ــران(، قاس ــریف زاده )از ته ــعید ش س
ــا  ــیدمهدی طیار)از کرج(، پریس )از اصفهان(، س
ــی)از آبادان(  ــیراز( و ناصر ندیم مرتضوی)از ش

نامزدهای دریافت جایزه ادبی طهران ویژه خرداد 
ــتند. داوری نهایی برای انتخاب شاعر ماه این  هس
ــت و برگزیدگان آن سه شنبه  جایزه آغاز شده اس

)15 تیر( معرفی می شوند.
ــرکت در »جایزه ادبی  ــرای ش ــدان ب  عالقمن
ــت  ــران« می توانند آثار خود را حداکثر تا بیس طه
ــزه، واقع  ــه دبیرخانه این جای ــتم هر ماه ب و هش
ــر،  خیابان  ــهید احمد قصی ــران،  خیابان ش در ته
info@ ــماره 3 یا پست الکترونیک دوازدهم، ش

tehranmah.ir ارسال کنند.

ــعر و ادب اصفهان گفت: شعر  رئیس دفتر ش
و ادب اصفهان در حال حاضر از جایگاه ویژه ای 
ــیرانی متخلص به  ــل اهلل ش ــت. فض برخوردار اس
»سخا« امروز در گفتگو با فارس در اصفهان اظهار 
ــهر اصفهان بیش از  ــت: در حال حاضر در ش داش
ــای مختلف در حال  ــن ادبی در مکان ه 20 انجم
ــعرخوانی به نقد  ــتند که عالوه بر ش فعالیت هس

شعر نیز می پردازند.
ــاعر  ــه حضور بیش از 70 ش ــاره ب وی با اش
ــرد: حضور این  ــان تصریح ک ــته در اصفه برجس

ــهر مسئوالن را  ــته در یک ش ــاعر برجس تعداد ش
ــبت به  ــت که توجه ویژه ای نس ــته اس بر آن داش
ــته باشند.شیرانی خاطرنشان  انجمن های ادبی داش
ــتر انجمن های ادبی استان زیر نظر اداره  کرد: بیش
ــالمی فعالیت می کنند اما در  ــاد اس فرهنگ و ارش
این میان تعدادی انجمن نیز ظهور پیدا کرده اند که 
وابسته به هیچ ارگانی نیستند و مسئوالن فرهنگی 
ــتان پیگیر ساماندهی این انجمن ها هستند. وی  اس
ــهر، تنها تعداد  ــاعران برجسته ش افزود: از بین ش
محدودی توانایی نقد شعر را دارند اما باید توجه 

داشت که در بحث نقد شعر مالک مشخصی برای 
ــد یا عدم تأیید یک منتقد وجود ندارد. رئیس  تأیی
ــعر و ادب اصفهان اظهار داشت: شاعران  دفتر ش
ــردم دارای جایگاه  ــوده و در میان م ــان مردم ب زب
ــتند و امروزه نسبت به گذشته بیشتر  ویژه ای هس

مورد توجه قرار گرفته اند.
ــای ادبی محیطی  ــزود: محیط انجمن ه وی اف
ــالم و آرام برای جوانان است که بتوانند  کاماًل س
ــو و تبادل نظر  ــال آرامش به بحث، گفتگ در کم

بپردازند.

زاینده رود 
این آثار در فستیوال بین الملی آتن به 
نمایش در آمده و متعلق به مینو ایران  پور 
ــت که در دو پارت  و آقای تیموری اس
ــماره  ــه ای در گالری ش 18 و 14  دقیق
شش موزه هنرهای معاصر اجرا می شود. 
ویدئو آرت گونه ای از هنرهای تجسمی 
است که بر پایه تصاویر متحرک و گاهًا 

ــود. ویدئو آرت فیلم نیست و نباید آن را  ــیقی تنظیم و خلق می ش حضور موس
ــان دانست. این رشته هنری ــینمای تجربی یا مستندسازی تلویزیونی همس  با س
تفاوت های آشکاری با هنر فیلمسازی سینمایی و یا تلویزیونی دارد. در ویدئو آرت 
بازیگر به خدمت گرفته نمی شود. دیالوگ حضور ندارد؛ طرح نقشه ای ثابت به نام 
فیلمنامه در ویدئو آرت بی معناست و به طور کلی قوانین رایج در عرصه فیلمسازی 

که به تولید اثری سرگرم کننده می انجامد در ویدئو آرت رنگ می بازد.

حامد حقی 
ــین ابراهیمی  ــته دکتر غالمحس ــخن نوش ــاحت س ــفه و س کتاب فلس
ــر شده است.  ــارات هرمس منتش ــوی انتش ــت که به  تازگی از س دینانی اس
ــتی می پردازد و این  ــتی با زبان هس ــش هس ــنده این اثر به بیان پرس نویس
ــت. دینانی در کتاب  ــتی اس ــاحت سخن هس ــتردگی س کتاب بیانگر  گس
ــکار کند و اهمیت جایگاه  ــفه و سخن را آش ــد رابطه فلس تازه اش می کوش
ــخنان«  ــتا به درک »س ــان دهد. در این راس ــه را نش ــخن در عالم اندیش س
ــا آنان اعتقاد  ــینی ب ــته به معنای هم صحبتی و هم نش ــوفان قرون گذش  فیلس

دارد.
ــامل مقدمه و دو بخش »منطق گفتار« و  »زبان و زمان«  ــتار ش  این نوش
ــت و به موضوعاتی نظیر زبان زیر ساخت و اصول بنیادین سخن، نقش  اس
عقل و خردگرایی در پیدایش علم نحو، واضعان الفاظ واضعان شرایع، زبان 
ــخن نبود  ــت و  اگر س چیزی فراتر از صرف و نحو و مجموعه واژگان اس

جهان هرگز آشکار نمی گشت، می پردازد.

مستند هلي ها نواهاي خرمن کوبي ایل بختیاري 
را در جهان بین معرفي مي کند.

به گزارش روابط عمومي صدا و سیماي مرکز 
ــتند هلي ها شیوه سنتي  چهارمحال و بختیاري: مس
ــل بختیاري و خرمن کوبي با  دروکردن گندم در ای
ــن خوانده  ــي که در این حی ــان و آوازهای  چهارپای

مي شود را به تصویر مي کشد.
ــتند 20 دقیقه اي تالش مي شود با  در این مس
نگاهي موشکافانه موضوعات خلق هر آوا بازسازي 
ــتوانه تحقیق و بررسي هاي دقیق در محل  و به پش
ریشه یابي شوند. این آواها و نواها بیان کننده حاالت 
و احساسات خاصي است که قدرت تأثیرگذاري آنها 
ــاي عامیانه و محلي با صدایي  ــه از زمزمه ه برگرفت
ــین و دوست داشتني و عجین شده با فرهنگ  دلنش

منطقه اي است.
تهیه کننده و نویسنده: الهه صلح جو / کارگردان 
ــردار: وحید  ــر: فریدون نجفي / تصویرب و تدوینگ

حسین زاده / صدابردار: سعید بهرامي. 

ــتان  برنامه رادیویي جاده جواني ویژه فصل تابس
ــبکه استاني صداي مرکز  همه روزه به روي آنتن ش

چهارمحال و بختیاري قرار مي گیرد.
ــیماي مرکز  به گزارش روابط عمومي صدا و س
چهارمحال و بختیاري: در این برنامه مسائل مرتبط با 
گروه سني جوان بررسي و تالش مي شود با شناخت 
و ترویج هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي منطقه و سلیقه 
و نیازهاي جوانان به تحقق اهدافي از جمله حفظ و 
تقویت ارزش ها و باورهاي دیني- ملي، شناسایي و 
شکوفایي استعدادهاي جوانان استان، ترغیب این قشر 
از اجتماع به کارآفریني و خودباوري و پاسخگویي به 

نیازهاي فکري و فرهنگي آنان پرداخته شود.
بخش هاي متنوع و شاد با انتخاب عناوین جوان 

پسند و با مشارکت خود جوانان و موضوعاتي مانند 
ــوان و خودباوري، تحرک و پویایي،  کار و تالش،  ج
علم و دانش و جوان و سفر در این برنامه براي جوانان 

هم استاني تهیه و پخش مي شود.
برنامه جوان صداي مرکز همه روزه از ساعت 17 
به مدت یک ساعت با محورهاي امید، آگاهي، اخالق، 
رفتارهاي اجتماعي، اندیشه هاي حضرت امام خمیني 
)ره(،  امام زمان )عج( میهمان مخاطبان جوان رادیوي 

استان است.
عوامل برنامه

ــمیه عالیي،  ــه کننده: لیال بابایي، گوینده: س تهی
ــگر: آرزو باللي،  ــمي، گزارش ــدي هاش ــد مه  محم

نویسنده: اسماعیل طادي.

نام پدر: ذوالفقار    متولد: 1348/1/16      تاریخ شهادت: 1365/6/11     محل شهادت: جزیره مجنون
فرازهایی از زندگی نامه شهید:

شهید احمدرضا مهرابیان در تاریخ 1348/1/16 در خانواده ای مذهبی و متدین در روستای چلیچه به دنیا 
آمد. تحصیالت خود را در همان روستا سپری کرد و بعد از تحصیالت به جبهه های حق علیه باطل اعزام شد. 
تا اینکه سرانجام در تاریخ 1365/6/11 در جزیره مجنون به درجه رفیع شهادت نائل شد و پیکر مطهرش بعد از 

گذشت چند سال به زادگاهش انتقال و به خاک سپرده شد.

شهید احمدرضا مهرابیان

خرمن کوبي در هلي ها 

راديو براي جوانان برنامه دارد

روزی بود...

رسانه

نمایش ویدئو آرت در موزه 
هنرهــای معــاصر اصفهان

فلسفه و ساحت سخن نوشته 
دکتر غالمحسین دیناني

رئیس دفتر شعر و ادب اصفهان:

جــايگــاه شعــر و ادب اصفهــان 
قــابل تحسين است

داشتن آرامش در فصل گرما، مستلزم استفاده 
بهینه برق می باشد.

شهرداری ورنامخواست در نظر دارد باستناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به 
فروش خودروهای ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.

1 – پراید صبا GTX مدل 1378 )مبلغ پایه 34/000/000 ریال(
2 – لودر هپکو HWL65 مدل 1388 )مبلغ 730/000/000 ریال(

3 – مینی لودر – سیستم 781 تیپ STD مدل 1387 )مبلغ پایه 160/000/000 
ریال(

آگهی مــزايده )نوبت اول(

عبداله کیانی- شهردار ورنامخواست

متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر و دریافت برگه شرایط شرکت در مزایده 
تا پایان وقت اداری 89/4/20 به شهرداری مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج 

آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

شماره م الف/ 4612


