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مع��اون مرکز بهداش��ت 
ش��هرکرد گف��ت: ب��ه منظور 
امدادرسانی بهینه به شهروندان 
در مواقع بروز حوادث طبیعی، 
زلزله فرضی  سناریوی وقوع 
5/5 ریش��تری برای شهرهای 

این شهرس��تان تدوین می ش��ود. به گزارش فارس، محسن آقایی در 
نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ...

  شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

نماین��ده م��ردم اصفهان 
در مجلس ش��وراي اسالمي 
ضمن تأیید مواضع و شروط 
اعالم ش��ده رئی��س جمهور 
کش��ورم�ان در زمین��ه برنامه 
اي گفت:  نمایندگان  هس��ته 

 مجلس و مردم از مواضع دکتر احمدي نژاد در این زمینه حمایت قاطع 
مي کنند ...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

اس��تاندار اصفهان گفت: 
انتقال وزارتخانه ها، نهادها و 
یا هر دستگاه دولتي و کارکنان 
زیر مجموعه آنها از تهران به 
اصفهان،  تبع��ات منفي ندارد. 
عل��ي رض��ا ذاک��ر اصفهاني 

در گفتگو ایرنا اظهار داش��ت: ابراز نظره��اي منفي در این مورد غیر 
کارشناسي اس��ت و فقط در اذهان مردم تشویش ایجاد مي کند. وي 

تصریح کرد: طرح انتقال دستگاههاي دولتي ...
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

وزیر آموزش و پرورش:
آغاز تحول بنیادین در آموزش و پرورش

شوراهــا ظرفيت اجـراي قانون 
هدفمند كردن يارانه ها را دارند

نامه متکی 
به کشورهای عضو شورای امنیت

صفحه 4

اشتغال بخش صنعت 
درچهار محال و بختیاری 

دوبرابر مي شود

سناریوي وقوع زلزله فرضي براي 
شهرستانهاي شهرکرد تدوین مي شود

انتقال دستگاههاي دولتي 
به اصفهان تبعات منفي ندارد

 مجلس و ملت از موضع هسته اي 
رئیس جمهور حمایت مي کنند

اس��ت�اندار چه��ارمح��ال و بختیاری 
گف��ت: با به����ره ب��رداری از طرح های 
صنعتی در دس��ت اجرا، تا 3 س��ال آینده 
فرصت های شغلی بخش صنعت در این 

استان به دوبرابر خواهد رسید. 
به گزارش ایرنا، علی اصغر عنابستانی 
در مراسم افتتاح همزمان 15 طرح صنعتی 
و معدنی چهارمحال و بختیاری افزود: در 
صورت تأمین 32 میلیارد ریال اعتبار مورد 
نیاز، بهره برداری از 666 طرح در دس��ت 
اجرا با اشتغالزایی 21 هزار فرصت شغلی 

در این استان آغاز می شود.
 وی اظهار داش��ت: این استان نسبت 
 به اه��داف برنام���ه چه�ارم توس��عه در 
س��رمایه گ��ذاری صنع��ت 400 درصد، 
اشتغال 120 درصد و در بخش صادرات 

125 درصد پیشرفت داشته است. 
عنابس��تانی اظه��ار داش��ت: اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری در طول فعالیت 
دولت ه��ای نهم و ده��م از لحاظ تعداد 
پروژه 75 درصد، س��رمایه گ��ذاری 730 
درصد و در زمینه اش��تغال قریب به 100 
درصد نسبت به دولت های قبل پیشرفت 

داشته است. 
در این مراسم 15 طرح صنعتی و معدنی 
به ارزش 143 میلیارد ریال و اشتغال زایی 
مستقیم 243 نفر در چهارمحال و بختیاری 

به بهره برداری رسید.

ــتان اصفهان كه براي بازدید از خط تولید و حضور در  ــانه هاي مختلف اس ــتانه روز صنعت و معدن و در جمع بیش از 60 نفر از خبرنگاران رس دكتر براتي مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در آس
كنفرانس مطبوعاتي ذوب آهن در این كارخانه حضور پیدا كردند گفت: ذوب آهن اصفهان از ابتداي عمر خود تاكنون به صنعت به ویژه صنعت فوالد كشور خدمات بسیاري ارائه داده است. اجراي 
چندین طرح توسعه در ذوب آهن طي سالهاي گذشته، ایجاد صنایع فوالدي در كشور از جمله فوالد خراسان، كمك فني، تخصصي به شکل گیري برخي صنایع فوالدي حتي فوالد مباركه و همچنین 
صنایع مرتبط به صنعت فوالد و غیره نشان دهنده اهمیت نقش ذوب آهن و نیروي انساني توانمند این كارخانه در صنعت كشور است. در این كنفرانس خبري كه مهندس خسروي راد معاون بهره 
برداري ذوب آهن نیز حضور داشت، دكتر براتي مدیر عامل شركت به خدمات ذوب آهن در دوران دفاع مقدس از جمله پشتیباني فني و مهندسي در جنگ تحمیلي اشاره كرد و گفت: این مجتمع 
عظیم صنعتي گام هاي مؤثري در خودكفایي و بومي سازي صنعت فوالد كشور نیز برداشته است كه با جدیت به سمت خودكفایي كامل حركت مي كند. وي سپس به تشریح طرح توازن و افزایش 
ظرفیت تولید ساالنه این كارخانه به 3/6 میلیون تن و همچنین طرح شهید كاظمي براي دست یابي ذوب آهن به تولید 5 میلیون تن پرداخت و گفت: هم اكنون ذوب آهن بیش از 17 هزار شاغل 

دارد كه با اجراي طرح هاي توسعه به نسبت افزایش تولید، شاهد رشد اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم و كمك به توسعه اقتصادي استان و كشور نیز خو اهیم بود.
ذوب آهن امسال وارد بورس مي شود

ــدن این اقدامات، امسال شاهد حضور ذوب آهن در بورس خو  ــهام ذوب آهن در بورس گفت: با توجه به نهایي ش ــاره به انجام اقدامات الزم براي عرضه س مدیر عامل ذوب آهن اصفهان با اش
 اهیم بود و امیدواریم با خصوصي شدن ذوب آهن شاهد سرعت در پیشرفت این مجموعه صنعتي باشیم. خودباوری وتوان فني متخصصان و كارشناسان كشور در تعمیرات اساسي قدیمي ترین كوره 
كشور دكتر براتي در ادامه به پروژه مهم ذوب آهن در تعمیرات اساسي كوره شماره یك كه قدیمي ترین كوره كشور است و هزینه 32 میلیارد توماني آن، پرداخت و گفت: انجام این پروژه كه با راه 
اندازي كوره شماره 3 همزمان شد، نشان دهنده رشد توان فني متخصصان و كارشناسان كشور در صنعت فوالد است.وي افزود: در این تعمیرات اساسي كه براي اولین بار در كشور صورت گرفت، 
كوره قدیمي ذوب آهن تحول اساسي پیدا كرد از جمله اینکه به لحاظ شرایط زیست محیطي با استانداردهاي بین المللي تطبیق داده شد و با برخورداري از سیستم هاي مدرن اتوماسیون، كاهش 
هزینه تولید و رشد 10 درصدي تولید براي این كوره رقم زده شد. ذوب آهن در شرایط رقابتي آزاد، سودآورترین صنعت فوالد كشور است مدیر عامل ذوب آهن در خصوص شرایط اقتصادي این 
شركت گفت: سودآوري صنایع فوالدي تا حدود بسیار زیادي ناشي از تحوالت بازار فوالد بین المللي و داخلي است بر این اساس ذوب آهن در سال 87 سود خوبي به دست آورد كه این امر در 
سال 88 محقق نشد. در این بین آزاد سازي بهاي انرژي و حذف یارانه ها با عث مي شود ذوب آهن در یك شرایط رقابتي آزاد به سود خوبي دست پیدا كند چرا كه با توجه به استفاده ذوب آهن 
از زغال سنگ و كك به عنوان انرژي، حذف یارانه هاي انرژي بر این شركت تأثیر چنداني نخواهد داشت. دكتر براتي سپس به دو چالش عمده اقتصادي ذوب آهن اشاره كرد و گفت: ذوب آهن از 
حدود ده سال قبل هزار میلیارد تومان جهت طرح توازن هزینه كرده كه به دالیل مختلف استفاده از این سرمایه گذاري فراهم نشده است و طبیعتاً با بهره برداري از این پروژه، شاهد بهبود چشمگیر 
شرایط اقتصادي ذوب آهن خواهیم بود. از طرف دیگر این شركت هم اكنون ماهانه 20 تا 25 میلیارد تومان جهت صندوق بازنشستگي فوالد پرداخت مي كند كه خوشبختانه با مساعدت مسئوالن 
در مجلس شوراي اسالمي و دولت، شرایط الحاق این صندوق به سازمان تأمین اجتماعي فراهم شده است و مصوبه آن نیز به زودي عملیاتي مي شود. با اجراي این مصوبه شاهد تحول چشمگیر در 

شرایط اقتصادي ذوب آهن خواهیم بود.
پیش بیني استقبال از سهام ذوب آهن در بورس

مدیر عامل ذوب آهن در بخشي از سخنان خود استقبال از سهام ذوب آهن در بورس را بسیار محتمل دانست و گفت: با توجه به روش مناسب و مقرون به صرفه تولید فوالد در ذوب آهن كه 
روش مورد استفاده در 70 درصد كارخانه هاي فوالدي دنیا است و با حل مشکل صندوق بازنشستگي و بهره برداري از طرح توازن، ذوب آهن به یك واحد بي نظیر در صنعت فوالد تبدیل مي شود. 

ضمن اینکه با حذف یارانه هاي انرژي و در فضاي رقابتي آزاد شاهد سودآوري چشمگیر این شركت و در نتیجه استقبال از سهام آن در بورس پس از انجام فرایند خصوصي سازي خواهیم بود.
شرایط مساعد زیست محیطي ذوب آهن اصفهان

مدیر عامل ذوب آهن تمدید گواهینامه زیست محیطي ایزو 14000 ذوب آهن را نشان دهنده تحت كنترل بودن كامل شرایط زیست محیطي این شركت دانست و افزود: ذوب آهن بالغ بر 100 
میلیارد تومان جهت پروژه هاي زیست محیطي هزینه كرده كه امسال این پروژه ها تکمیل مي شوند. دكتر براتي با اشاره به تأثیر زیست محیطي فعالیت صنایع بر خاك، آب و هوا گفت: با آزمایش 
هاي صورت گرفته و طبق گزارش ممیزهاي خارجي، ذوب آهن هیچ گونه تأثیر نگران كننده اي بر خاك ندارد و به این لحاظ سرآمد صنایع كشور است. در مورد آب نیز، دهها نمونه گرفته شده 
نشانگر رعایت كامل شرایط زیست محیطي است. در این خصوص ذوب آهن پروژه هاي سنگیني براي بازیابي آب اجرا كرده است. در مورد هوا براي رفع مشکالت موجود خوشبختانه بزرگترین 

پروژه زیست محیطي با هزینه اي سنگین در فوالدسازي انجام شد و پروژه هاي مختلف دیگر نیز در دست اجرا است.
براي تولید ریل منتظر راه آهن نیستیم

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در خصوص اقدامات این شركت براي تولید كاالي استراتژیك ریل و توافق صورت گرفته در این زمینه با راه آهن گفت: براساس این توافق ریل U33 تولید و 
اولین محموله آن به راه آهن تحویل داده شد. اما با توجه به این كه استاندارد مورد نظر راه آهن، ریل UIC60 است، ذوب آهن تعهد كرد كه دریك فرصت 18 ماهه شرایط تولید این نوع ریل را 
فراهم سازد و خوشبختانه این پروژه به سرعت پیش رفته و توافق مالي با پیمانکار صورت گرفته است. دكتر براتي با اشاره به عدم انجام اقدامات مالي الزم از سوي راه آهن طبق توافق مذكور گفت: 
براي تولید ریل منتظر راه آهن نیستیم و در كنار طرح توسعه 5 میلیون تني ذوب آهن، خط تولید جداگانه اي جهت ریل UIC60 در نظر داریم تا امکان تولید ریل در سرعت هاي مختلف فراهم 

شود و همچنین قابلیت تأمین نیازهاي منطقه را نیز خواهیم داشت.

در مصاحبه مطبوعاتي مدیر عامل ذوب آهن مطرح شد:

ذوب آهن در شرايط رقابتي آزاد، سودآورترين واحد فوالدي است
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وزی��ر ام��ور خارج��ه 
روسیه تأکید کرد: محاصره 
نوار غزه باید هر چه سریع تر 
برداش��ته و رفت  و آمد آزاد 
به این منطقه از س��ر گرفته 
ش��ود تا حادث��ه حمله به 
»ناوگان آزادی« تکرار نشود. 
ب��ه گزارش ف��ارس به نقل 
از خبرگ��زاری اینترفکس، 
س��رگئی الوروف، وزی��ر 
امورخارجه روسیه خواستار 

از سرگرفته شدن اجرای توافقات صورت گرفته در خصوص رفت وآمد 
آزاد مربوط به س��ال 2005 در نوار غزه شد. به عقیده الوروف، برداشتن 
این گام باید نخستین اقدام سریعی باشد که در راستای رفع محاصره نوار 

غزه صورت می گیرد.
وزیر امور خارجه روسیه گفت: به عنوان نخستین و مهمترین اقدام در 
راه برداشته شدن محاصره از نوار غزه الزم است تا فوراً اجرای توافقات 
صورت گرفته در خصوص رفت و آمد آزاد مربوط به سال 2005 در نوار 
غزه از سر گرفته شود. سرگئی الوروف همچنین تأکید کرد: این اقدامات 
بای��د در کوتاهتری��ن زمان ممکن ص��ورت بگیرد، در غی��ر این صورت 
 ام��کان تکرار حادثه ای نظیر حمله به ن��اوگان آزادی وجود دارد. نظامیان 
رژیم صهیونیس��تی در 30 ماه مه گذشته به شش کشتی حامل کمک های 
انس��ان دوس��تانه برای مردم غزه حمله کردند که در پی این حادثه 9 نفر 

کشته و ده ها نفر زخمی شدند که اکثر آنها از اتباع ترکیه بودند.

در پی بازداش��ت یک گروه جاس��وس روس��ی در آمری��کا، وزارت 
خارجه ایاالت متحده در راس��تای تالش برای جلوگیری از ایجاد تنشی 
جدید در روابط واش��نگتن- مس��کو گفت: کش��ورش برنام��ه ای برای 
اخ��راج دیپلماتهای روس��ی ندارد. به گزارش مهر ب��ه نقل از خبرگزاری 
ش��ینهوا، در پی بازداشت یک گروه جاسوس روس��ی در امریکا، فیلیپ 
کراول��ی س��خنگوی وزارت خارجه ای��االت متحده در راس��تای تالش 
 برای جلوگیری از ایجاد مناقش��ه ای جدید در روابط واش��نگتن- مسکو 
گفت: کش��ورش برنامه ای برای اخراج دیپلمات های روسی ندارد. این 
موضع وزارت خارجه امریکا در حالی بیان می شود که وزیر امورخارجه 
روس��یه در پی بازداشت چند تبعه این کش��ور در ایاالت متحده به اتهام 
جاسوسی گفت: افراد بازداشت شده تنها تبعه دولت روسیه هستند و هیچ 

اقدامی را علیه منافع دولت امریکا انجام نداده اند.
ی��ک هفت��ه قبل، چند روز پس از دیدار س��ران امریکا و روس��یه در 
واش��نگتن، وزارت دادگس��تری ای��االت متحده از بازداش��ت گروهی از 
جاسوسان روسی خبر داد و همین موضوع می تواند به عنوان مناقشه ای 
جدید در روابط واشنگتن- مسکو تلقی شود. 5 نفر از 11 فرد مظنون به 
جاسوسی در دادگاه نیویورک حاضر شدند و قرار است که دیگر مظنونان 
برای محاکمه در دادگاههای ویرجینیا و ماس��اچوت حاضر ش��وند؛ افراد 
مظنون به جاسوسی، جعل هویت، پولشویی و مخفی کردن دوربین های 

فیلم در اتاق های هتل متهم شدند.   

دفت��ر بودجه امریکا پیش بینی کرده اس��ت در مدت ده تا پانزده س��ال 
آین��ده، میزان بدهی امریکا به صددرصد تولید ناخالص داخلی این کش��ور 
برسد. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، 
استیو مور اقتصاددان امریکایی با هشدار درباره اینکه تا ده سال دیگر، امریکا 
در وض��ع بحران اقتصادی یونان قرار خواهد گرفت، گفت: آنچه خطرناک 
و نگران کننده اس��ت این است که سازمان مذکور پیش بینی کرده است در 
10 تا 15 سال آینده، میزان بدهی امریکا به صددرصد تولید ناخالص داخلی 
این کشور برسد، این وضع به معنای آن است که امریکا در شرایطی همانند 
یونان، اسپانیا یا ایتالیا قرار خواهد گرفت. این اقتصاددان امریکایی در ادامه 
افزود: این وضع بس��یار هراس آور اس��ت نمی توان اجازه داد این وضعیت 
ادامه پیدا کند در چنین ش��رایطی، دولت باراک اوباما رئیس جمهور امریکا، 
سیاستهایی را در پیش می گیرد که اشتباه است. بزرگ شدن دولت از جمله 
این اقدامات اش��تباه است و کسری بودجه امریکا سبب افزایش بدهی های 

کشور می شود.

س��لیم���ان   میش��ل 
رئی��س جمه��وری لبنان 
درباره امکان وقوع مجدد 
ترورها در لبنان هش��دار 
داد و گفت: اجازه تکرار 
ترورها را نخواهیم داد و 
اگر این پدی��ده در لبنان 
از س��ر گرفته شود، همه 
بدانن��د که ب��ه طور قطع 
ای��ن ام��ر کار اس��رائیل 
ایرنا،  به گزارش  اس��ت. 

میش��ل سلیمان در گفتگو با خبرنگاران در کاخ ریاست جمهوری درباره 
 برخ��ورد بین اهالی چند روس��تا در جن��وب لبنان با نیروه��ای یونیفیل 
گفت: این حوادث ناشی از نبود هماهنگی بود، یونیفیل نباید وارد مناطق 

مسکونی می شد.
در نشس��ت اخیر هیأت دولت لبنان تأکید ش��د: ض��رورت دارد که 
نیروهای پاس��دار صلح س��ازمان ملل یونیفیل در جنوب لبنان در انجام 
مأموریت های خود با ارتش لبنان هماهنگی الزم را به عمل آورد. گفتنی 
اس��ت، نیروهای یونیفیل در رزمایش ه��ا و تمرین های نظامی خود در 
روزه��ای اخیر بدون هماهنگی و حضور ارت��ش لبنان اقدام به ورود به 
محله هایی مس��کونی در جنوب لبنان کرد که با عکس العمل مردم این 

مناطق روبه رو شد.
رئی��س جمهوری لبن��ان در ادامه اظه��ارات خود ضم��ن مخالفت 
با اس��کان دائم فلس��طینی ها در لبنان، بر حق بازگش��ت فلسطینی ها به 
وطنش��ان تأکید کرد. سلیمان گفت: اگر ابتکار صلح عربی اجرایی نشود 
منطق��ه روی صل��ح را نخواهد دید. وی در پایان تأکید کرد: جاسوس��ی 
علیه کش��ور موضوع��ی غیر قابل قبول و نقض قطعنامه 1701 ش��ورای 
امنیت اس��ت و اگر حکم اعدام در حق مزدوران صادر ش��ود حاضر به 

امضای آن هستم.

وزیر آم��وزش و پرورش گفت: تحول بنیادین 
در این وزارتخانه آغاز شده است. به گزارش واحد 
مرکزی خبر، حمیدرضا حاجی بابایی در نخس��تین 
گردهمایی معاونان پژوهشی، برنامه ریزی و نیروی 
انس��انی ادارات آم��وزش و پرورش ب��ا بیان اینکه 
هیچ کاری وجود ندارد که قبول کنم انجام نش��دنی 
است، افزود: تحول بنیادین نوع نگاه به کار، آموزش 
پرورش و مسئولیت هاس��ت. وی گفت: کارهایی 
که در آم��وزش و پرورش انجام می ش��ود رفاهی 
نیس��ت بلکه کارهایی برای تحول بنیادین اس��ت. 
حاجی بابایی با اش��اره به اینکه ای��ن تحول در 25 
 مؤلفه همزمان در حال برنامه ریزی و انجام اس��ت 
گف��ت: معاون��ت پژوه��ش و برنامه ری��زی یکی 
از مؤلفه ه��ای اصلی اس��ت که اقدام ه��ای اولیه 
 ب��رای ایج��اد تح��ول در آن آغ��از ش��ده اس��ت. 
وزیر آم��وزش و پرورش افزود: مع��اون و مدیران 
پژوهش��ی و برنامه ریزی ای��ن وزارتخانه باید باور 
کنند می توانند هر مس��ئولیتی را ب��ه راحتی انجام 
دهن��د و ما آمده ایم در آموزش و پرورش کارهایی 
انجام دهیم که همه ببینند این کارها انجام ش��دنی 
 است. حاجی بابایی تصریح کرد: مدیران پژوهشی و 
برنامه ریزی باید با بررسی وضعیت موجود به ما بگویند 
مشکالت ما در کجاست؟ و وزارتخانه چه کارهایی 
باید انج��ام دهد؟ و چه برنامه ای برای ما دارند؟ وی 
با بیان اینکه تالش برای برقراری عدالت آموزش��ی 
ضروری اس��ت، تأکید کرد: در آم��وزش و پرورش 

برای ما مهم کار کردن اس��ت و اهمیت هر فردی به 
اندازه کاری است که انجام می دهد. وزیر آموزش و 
پرورش گفت: تحول بنیادین در آموزش و پرورش 
تحولی است که بتواند تفکر، اندیشه و خالقیت را در 
این وزارتخانه محور کند و از بی برنامگی ها و هر 

مسأله ای که آن را دچار مشکل می سازد دور کند.
حاجی بابایی بزرگترین مشکل آموزش و پرورش 
را مدیریت دانست و با تأکید بر ایجاد مدیریت یکپارچه 
با حق مش��ارکت جمع��ی در آم��وزش و پرورش، 
افزود: کس��انی که کارهای تحقیقاتی انجام می دهند 
 باید ش��بانه روز را فقط ب��ه این کار اختصاص دهند. 

وزیر آموزش و پرورش افزود: مسئولیت ما در آموزش 
و پرورش بس��یار سنگین اس��ت و باید کارها در آن 
تعریف ش��ود و هر فرد با نگه داش��تن حرمت ها به 
وظایف خود درست عمل کند. حاجی بابایی همچنین 
گفت: باید نگاه های دیگران به آموزش و پرورش تغییر 
کند و درجامعه همه بدانند اگر کسی معلم است به او 
توجه ویژه می ش��ود و معلم باید دلگرم باشد و خود 

را بپذیرد.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه گفت: هم اکنون 
فرس��تادن معلم به روس��تاها کافی نیست و به جایی 

رسیده ایم که باید کمیت را به کیفیت تبدیل کنیم.

وزیر ام��ور خارجه جمهوری اس��المی ایران 
در نامه ه��ای جداگانه ای ب��ه وزرای امور خارجه 
کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد 
ضمن انتقاد شدید از بانیان قطعنامه 1929، همراهی 
سایر کشورها در شورای امنیت با این قطعنامه را مایه 
تأسف خواند. به گزارش  واحد مرکزی خبر، متکی 
در نامه های خود ب��ه وزرای امور خارجه برزیل و 
ترکیه به نمایندگی از طرف دولت و ملت جمهوری 
اس��المی ایران از درایت و منطق دولت و مردم این 
دو کش��ور به خاطر ایس��تادگی در مقابل فشارهای 
سیاسی چند کشور خاص و رأی منفی به قطعنامه 
قدردان��ی کرده اس��ت. وزیر امور خارج��ه در این 
نامه ها دیدگاههای اصولی جمهوری اسالمی ایران 

را در خصوص قطعنامه 1929 اعالم کرده اس��ت. 
وی اقدام عجوالنه و اصرار امریکا و چند همپیمانش 
را برای صدور قطعنامه ای غیرعادالنه و غیرقانونی 
از جانب ش��ورای امنیت س��ازمان ملل علیه ملت 
ب��زرگ ایران را مورد انتقاد قرار داده و تصریح کرده 
است: در حالیکه با صدور بیانیه تهران فضای مثبت 
و سازنده ای ایجاد ش��ده و راه را برای همکاری و 
آغاز یک دوره جدید از اعتماد متقابل گش��وده بود، 
اقدام غیرمنطقی شورای امنیت تنها نشان دهنده عدم 
تمای��ل واقعی طرفهای مقابل برای گفتگو و تعامل 
اس��ت. وزیر امور خارجه در بخش دیگری از این 
نامه ها افزوده اس��ت: ش��ورای امنیت سازمان ملل 
که وظیفه اش رس��یدگی به مسائل فوری همچون 

حمله وحشیانه نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی به 
کاروان های بشردوستانه است برخالف انتظار جامعه 
بین المللی موضوعی را در دستور کار خود قرار داده 
که هیچ فوریتی نداشته و هیچ تهدیدی برای صلح 
و امنیت بین المللی نیست. منوچهر متکی با تأکید 
بر صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای کشورمان و 
اعالم اینکه سالح های هسته ای هیچ جایگاهی در 
سیاستهای امنیتی و دفاعی ایران ندارد، اضافه کرده 
است: تصویب چنین قطعنامه هایی از دیدگاه ملت 
بزرگ ایران نه تنها خللی در برنامه کاماًل صلح آمیز 
ایران وارد نمی کند، بلکه عزم کشورمان را در ادامه 
راه فعلی برای توس��عه فناوری هسته ای صلح آمیز 

راسخ تر خواهد کرد.

رئیس سازمان اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی 
گفت: طبق قان��ون جدید، همه کااله��ای وارداتی 
صنعتی م��ورد ارزیابی و نظارت کارشناس��ان این 
س��ازمان قرار می گیرد. به گ��زارش واحد مرکزی 
خبر، نظام الدین برزگری در مصاحبه با شبکه خبر 
 به اس��تاندارد اجب��اری برخی کاالها اش��اره کرد و 
افزود: تاکنون630 قلم کاالی مش��مول اس��تاندارد 
 اجباری داش��تیم و اینها را در مبادی رسمی کنترل 
می کردیم اما بر کل کاالهای وارداتی نظارت نداشتیم 
که طبق ماده 3 قانون جدیدی که نمایندگان مجلس 
هم��راه با ط��رح ارتقای کیفیت خ��ودرو تصویب 

کردند و برای اجرا ابالغ ش��ده است، موظفیم همه 
کاالهای وارداتی صنعتی را تحت کنترل قرار دهیم. 
وی اضاف��ه کرد: ما از چن��د ماه قبل که موضوع در 
مجلس مطرح ب��ود، راهکارهای الزم را پیش بینی 
کردی��م و هماهنگ��ی ه��ای الزم با دس��تگاه های 
مربوط از جمله وزارت بازرگانی، گمرک و سازمان 
توسعه تجارت صورت گرفته است. رئیس سازمان 
استاندارد و تحقیقات صنعتی گفت: با فرایندی که 
برای کنترل کاالهای صنعتی وارداتی طراحی ش��ده 
در سال های آینده نباید شاهد حضور کاالهای کم 
کیفیت در بازارهای کش��ور باشیم. برزگری شمار 

استانداردهای تدوین شده را در حال حاضر، 7800 
مورد اعالم کرد و افزود: از نظر تدوین استانداردها 
 نسبت به شش سال گذشته، به رشد 113 درصدی 
رس��یده ایم. وی با اشاره به اینکه افزایش استاندارد 
کااله��ا، افزایش تولید کاالهای صنعت��ی را در پی 
دارد، گف��ت: هم اکنون برخ��ی کاالهای صنعتی ما 
به کش��ورهای اروپایی و امریکایی صادر می شود. 
معاون وزیر صنایع و معادن همچنین به خودکفایی 
کشور در تولید س��یمان، فوالد، آلومینیوم و برخی 
صنایع بزرگ دیگر اشاره کرد و افزود: ما هم اکنون 

صادر کننده سیمان و فوالد هستیم.

مع��اون رئیس جمه��وري و رئیس س��ازمان 
کارگی��ري  ب��ه  از  زیس��ت  محی��ط   حفاظ��ت 
تکنولوژي هاي جدید براي مهار اولین گرد و غبار 

در روزهاي آینده در کشور خبر داد. 
به گزارش ایرن��ا، محمدجواد محمدي زاده در 
جمع خبرن��گاران افزود: با توجه به مذاکراتي که با 
برخي کشورها داشته ایم درصدد هستیم براي مهار 
گ��رد و غبار از تکنولوژي نوین اس��تفاده کنیم. وي 
ادامه داد در واقع غیر از طرح درازمدتي که 5 س��ال 
براي تثبیت شن هاي روان زمان نیاز است، استفاده 
از فناوري جدید همچون بارور کردن ابرها و یونیزه 
 کردن را در دس��ت کار داریم. وي با اشاره به اینکه 
مي توان در س��طوح مختلف ه��وا اختالف درجه 
ح��رارت ایجاد و از پایداري ه��وا جلوگیري کرد، 
اف��زود: در اولین گرد و غبار روزهاي آینده اگر این 

تکنولوژي پاسخ دهد نتیجه خوبي حاصل خواهد 
شد. محمدي زاده در پاسخ به سؤالي مبني بر اینکه 
عراقي ها در خصوص گرد و غبار هیچ اقدامي انجام 
نداده اند، آیا مفاد قرارداد س��ال گذش��ته با مقامات 
محیط زیس��ت عراق اجرا شده است؟ گفت: عراق 
هیچ کاري انجام نداده است اما قرار است 100 نفر را 
براي آموزش به ایران بفرستند که منتظریم نیروهاي 
خود را زودتر اعزام کنند. رئیس س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت با بیان اینکه آموزش در ایران انجام 
مي ش��ود و کار طراحي را ما انجام مي دهیم، اظهار 
داشت: عراقي ها گفته اند به محض استقرار دولت 
جدید اولین قرارداد را به مبلغ 45 میلیون دالر با ما 
خواهند بست و اکنون منتظریم این اقدام انجام شود. 
محمدي زاده اضافه کرد: امیدواریم مس��أله محیط 
زیس��ت در مجلس ش��وراي اس��المي مورد توجه 

جدي قرار گیرد تا بتوان در جهت تقویت و صیانت 
از محیط زیست اقدام کرد. وي پدیده گرد و غبار را 
مهمترین چالش محیط زیستي در حال حاضر ذکر و 
تصریح کرد: با اینکه منشأ این پدیده در داخل کشور 
نیست اما مورد اهتمام جدي سازمان محیط زیست 
و همچنین وزارت خارجه است تا بتوان مشارکت و 

همکاري کشورهاي همسایه را جلب کرد.
رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست با بیان 
اینکه کشورهاي منطقه نیز در استفاده از تکنولوژي 
جهت کنترل گرد و غب��ار و تأمین منابع مورد نیاز 
به اجماع رس��یده اند، افزود: س��ازمان ملل متقاعد 
شده تا بخش��ي از هزینه را براي کشورهاي فقیر و 
یا کش��ورهایي که به دلیل ناامني همچون عراق در 
برخي کانون هاي بحراني کاري انجام نمي ش��ود، 

تأمین کند.

ایران

سراسری
نصف النهار

چه خبر از پایتخت

تردیدی نیست که رژیم صهیونیستی پس 
از صدام در عراق به دنبال نقش آفرینی است 
اما با توجه به مخالفت های مردمی و شرایط 
نامساعد با موانع متعددی مواجه است که 
انتقال نفت از عراق به سرزمین های اشغالی 
برای��ش رویایی بیش نیس��ت. به گزارش 
فارس، پایگاه خبری روزنامه »آوینه« که در 
کردستان منتش��ر می شود، هفته گذشته در 
خبری نوشت: فالح مصطفی، مسئول روابط 
خارجی منطقه  کردستان عراق، در گفتگو با 
کلیفورد مایو، روزنامه نگار امریکایی روزنامه  
نیویورک تایمز گفت: ما با رژیم صهیونیستی 
هیچ مشکلی نداریم. این روزنامه  کردی که 
در شهر سلیمانیه  منتشر می شود، در شماره  
اخیر خود، اظهارات جنجالی این مقام ارشد 
کرد عراقی را منتش��ر کرده و به نقل از وی 
مدعی ش��ده است: کردس��تان عراق، هیچ 
مش��کلی با اسرائیل ندارد.گفته می شود که 
حدود 100 هزار کرد س��اکن سرزمین های 
اشغالی هستند و در منطقه اقلیم نیز نیروهای 
جاسوس��ی و امنیتی رژیم صهیونیستی به 
راحتی رفت وآمد می کنند. این اظهارات در 
حالی مطرح می شود که در روزهای اخیر، 
نه تنها مسلمانان بلکه در همه نقاط جهان، 
اعتراض های شدیدی به رژیم صهیونیستی 
به سبب حمله ناجوانمردانه اش به کاروان 
حامل کمک های انسانی به غزه موسوم به 
»کاروان آزادی« شده و بیان چنین سخنانی، 
آن هم از سوی مقام بلندپایه منطقه ای � که 
اکثریت جمعیت آن را مس��لمانان تشکیل 
می دهند � بس��یار تأس��فبار اس��ت. رژیم 
صهیونیستی از جمله طرف هایی است که 
علی رغ��م عدم مش��ارکت  عینی در حمله 
نظامی امریکا به  عراق، چه در تقویت انگیزه 
دولت امریکا به منظور اقدام نظامی علیه این 
کش��ور و چه در تحوالت داخلی عراق در 
دوره پس از ص��دام فعاالنه نقش ایفا کرده 
اس��ت، در مورد کم و کی��ف تأثیرگذاری 
این رژیم بر تحوالت اخیر اظهارنظری های 
متفاوتی شده است، علی رغم اینکه هیچ کس 
در م��ورد نقش آفرینی صهیونیس��ت ها در 
عراق تردیدی ندارد، اما برخی تحلیلگران 
این نقش را بسیار پررنگ تر از تصور رایج 
عموم تلقی می کنند، برای مثال آنتونی زینی 
فرمانده سابق ارتش امریکا در این زمینه طی 
اظهاراتی در شبکه امریکایی CBS چنین 
می گوی��د: بدترین رازی که در واش��نگتن 
وجود  دارد این اس��ت که نو محافظه کاران، 
جنگ علیه عراق را برای خدمت به اسرائیل 
ب��ه راه انداخته اند. اگرچه چنین س��خنانی 
اغراق آمیز ب��ه نظر می رس��ند، اما حداقل 
گویای نقش نسبتاً پررنگ صهیونیست ها در 
تحوالت جدید عراق است. اظهارات این 
مقام کرد عراقی باعث ش��د که فرصت را 
غنیمت شمرده و به منظور درک بهتر این 
موضوع به بررس��ی تفصیلی حضور رژیم 

صهیونیستی در شمال عراق بپردازیم:
ــراق پس از  ــتی و ع رژیم صهیونیس

صدام
ب��ه دنبال س��قوط رژیم بعث��ی عراق، 
تحرکات آش��کار و پنهان صهیونیست ها 
در عراق آغاز ش��د. مقامات تل آویو سعی 
داشتند با تمام توان تحوالت عراق پس از 
صدام را در راس��تای منافع این رژیم سوق 
دهن��د، اما با این ح��ال، در عمل تحوالت 
مزبور آنچنان که باب طبع آنها باشد، پیش 
نرفته و موانع دست  و پاگیری برسر راه آنها 

قرار گرفته است.
ــم  ــش روی رژی ــای پیـ فرصت هـ

صهیونیستی در عراق جدید
ب��ه ط��ور کلی س��قوط رژی��م بعث 
ش��رایط امنیتی منطقه را اندکی در راستای 
خواسته های رژیم صهیونیستی سوق داد. 
به ویژه در ماه های اولیه پیروزی اشغالگران، 
چنی��ن تغییراتی نمود بیش��تری داش��ت، 
عمده ترین فرصت های ناش��ی از ش��رایط 

جدید عراق را می توان چنین برشمرد:
1- برجسته تر شدن نقش امریکا و 

انگلیس در ترتیبات امنیتی منطقه
در میان کشورهای منطقه آتالنتیک این 
دو کشور به ویژه امریکا نزدیک ترین پیوند 
را با رژیم صهیونیس��تی دارند. تل آویو نیز 

طبیعی اس��ت که از پررنگ تر شدن حضور 
ای��ن قدرت ها در منطقه اس��تقبال کند. از 
آنجا که کش��ورهای قاره ای عضو اتحادیه 
اروپا در مقایس��ه با امریکا و انگلستان، از 
خواس��ته های اعراب در برابر اسرائیلی ها 
بیشتر حمایت می کنند، رژیم صهیونیستی 
نیز عمدتاً با دخالت چنین کشورهایی در 
مناقشه اعراب – اس��رائیل موافق نیست، 
امریکایی ها از ایده خاورمیانه جدید که طبق 
آن یک منطقه گرایی اقتصادی با محوریت 
رژیم صهیونیستی شکل خواهد گرفت و 
ب��ه تدریج با تقویت جای��گاه این رژیم به 
افول چالش های ضدصهیونیس��تی منجر 
خواهد شد، حمایت کرده و درحال حاضر 
نیز به انحاء مختلف آن را پیگیری می کنند. 
طرح خاورمیانه بزرگ امریکایی ها ازجمله 
طرح هایی بود که با تعریف عراق به عنوان 
سکوی گسترش سکوالریزم و تساهل در 
منطقه همسو با ایده خاورمیانه جدید مورد 
نظر رژیم صهیونیستی ترسیم شده بود که 

نتیجه چندانی در بر نداشت.
ــتراتژیك  2- تضعیف موقعیت اس

ایران و سوریه
با سقوط یک حکومت ضدصهیونیستی 
و جایگزینی یک حکومت مسالمت جوی 
تح��ت نفوذ امریکا و انگلس��تان ش��رایط 
استراتژیکی منطقه تا حدودی طبق خواسته 
رژیم صهیونیس��تی تغییر ک��رد، چرا که با 
تسهیل ش��رایط حضور عوامل اسرائیل در 
عراق همراه با حضور اش��غالگران، تسلط 
صهیونیست ها بر کانون های ضدصهیونیسم 
در منطقه بیشتر می شود. در چنین موقعیتی 
در صورتی ک��ه س��ناریوی حمله نظامی 
علیه س��وریه یا ایران مطرح باشد، اسرائیل 
و امریکا با محدودیت های کمتری مواجه 
خواهن��د ش��د و از ط��رف دیگ��ر به  نظر 
می رس��د با توجه به نگاه مالیم تر شیعیان 
عراق به مس��أله صهیونیس��م و نیز قدرت 
یافتن کردهای متمایل به اسرائیل، در مورد 
آینده بازیگری عراق در منطقه نمی توان با 

قاطعیت نظر داد.
3- تسهیل شرایط دسترسی رژیم 

صهیونیستی به نفت خاورمیانه
ع��راق از نفت خیزترین کش��ورهای 
منطقه است و طبیعتاً با تسهیل شرایط نفوذ 
اس��رائیل در این کش��ور و امن شدن مسیر 
 ارتباطی این رژی��م با خلیج فارس قابلیت 
تل آویو برای تأمی��ن نیازهای انرژی خود 
بیش��تر می ش��ود. یکی از ترفندهای اخیر 
ای��ن رژی��م برای رس��یدن ب��ه این هدف 
حمایت فعاالن��ه از کردهای عراق به ویژه 
کردهایی اس��ت ک��ه درپی فراهم س��ازی 
زمینه های اس��تقالل کردستان هستند. البته 
تح��رکات عوامل اس��رائیل در کردس��تان  
عراق صرفاً به خاطر نفت نیست، اما متغیر 
نفت تأثیر چش��مگیری دارد، چرا که یک 
دولت مس��تقل کرد در عراق آرزوی دیرینه 
رژیم صهیونیس��تی برای احداث خط لو له 
نف��ت از موصل به حیف��ا به  مرحله تحقق 
 عینی نزدیک تر می ش��ود. طب��ق اظهارت 
جوزف پارتیسکی وزیر تأسیسات زیربنایی 
ملی رژیم صهیونیستی در روزنامه   هاآرتص 
درمارس 2004 چنین خط لوله ای می تواند 
ضمن تنوع بخشی به منا بع انرژی اسرائیل، 
وابستگی این کش��ور به نفت گران قیمت 
روسیه را کمتر کند. از آنجا که این خط لوله 
از خاک دولت ضعیف ومنفعل اردن خواهد 
گذشت، مش��کل امنیتی چندا نی برای این 
رژیم ایجاد نخواهد کرد.البته نباید فراموش 
کرد که در دهه 1940 انگلیسی ها زمانی  که 
قیومیت بخش های گسترده ای از منطقه را در 
دست داشتند، پروژه خط لوله فوق الذکر را 
که نفت شمال عراق را از طریق بندر حیفا به 
مدیترا نه منتقل می کرد، از خاک سوریه اجرا 
کردند، اما در سال 1948 همزمان با تشکیل 
رژیم نامشروع صهیونیستی این خط بسته 
شد. حال در ش��رایط جدید امکان اجرای 
مجدد این طرح از طر یق خاک اردن فراهم 
شده اس��ت. اگر چه چنین پروژه ای هزینه 
نسبتاً زیادی خواهد داشت، اما دستاوردهای 

آن نیز چشمگیر خواهد بود. 
ادامه دارد...

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران گفت: امسال 15بیمارستان صحرایی در این 
استان احداث خواهد شد. محمدرضا محمودی در حاشیه همایش مدیریت سوانح و بحران 
کالن شهرهای کشور در گفتگو با ایرنا افزود: عالوه براین بیمارستانها، دو بالگرد نیز برای 
امدادرس��انی به موقع به حادثه دیدگان خریداری می ش��ود. به گفته وی، برای احداث این 
بیمارستانها و خرید بالگردها، یک هزار میلیارد ریال اعتبار به مدیریت بحران استان تهران 

اختصاص یافته است.
محمودی تصریح کرد: در بین حوادث طبیعی، زلزله از جمله حوادثی به شمار می رود 
که تمام شهرستان های استان تهران را درگیر خواهد کرد. وی گفت: به دلیل موقعیت ویژه 
جغرافیایی و آب و هوایی که در استان تهران وجود دارد، بیش از سایر استانها احتمال بروز 
این حادثه طبیعی وجود دارد. محمودی اظهار داشت: در این راستا مدیریت بحران استانداری 
تهران درصدد تجهیز تمام سازمانها به امکانات اداری بیشتر و توسعه بیمارستانهای صحرایی 
اس��ت. وی رانش زمین و سیل را از دیگر حوادث طبیعی برشمرد که احتمال بروز آنها در 

استان تهران بیشتر از سایر استانها است. 

حرکت خزنده رژیم صهیونیستي براي 
انتقال نفت عراق به سرزمین هاي اشغالي 

)قسمت اول(

الوروف:
محاصره غزه باید هر چه سریع تر 

برداشته شود

وزارت خارجه امریکا:
 برنامــه ای برای اخــراج 
دیپلماتهای روسی نداریم

دفتر بودجه امریکا: 
امریکا تا 10 سال آینده در وضع بحرانی

میشل سلیمان نسبت به آغاز دور 
جدید ترورها در لبنان هشدار داد

آغـاز تحول بنيادين در آمـوزش و پرورش

نامه متکی به کشورهای عضو شورای امنیت

کاالهــای وارداتی صنعتی کنترل می شود

در روزهاي آینده؛
براي مهار گرد و غبار از تکنولوژي نوين استفاده مي شود

جهان نما

15 بیمارستان صحرایي در استان تهران 
احداث مي شود

فرمان��ده نیروی انتظامی با بی��ان اینکه اجرای قان��ون جدید جرایم 
رانندگی باعث کاهش تصادفات می ش��ود و گفت: قانون رس��یدگی به 
تخلفات رانندگی، مدرن و کارآمد اس��ت و بازدارندگی خواهد داش��ت. 
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، سردار سرتیپ اسماعیل احمدی 
مقدم در حاشیه نخستین گردهمایی سراسری استادان دانشگاهی همکار 
با ناجا در جمع خبرنگاران، درب��اره افزایش 8 درصدی تلفات رانندگی 
امسال در مقایسه با سال گذشته گفت: باید آمارهای اردیبهشت و خرداد 
نیز بررس��ی ش��ود تا در این باره صحبت کنیم. وی افزود:  افزایش تعداد 
رانندگان و تولید خودرو در کشور و همچنین افزایش سفر، رابطه مستقیم 
با تلفات رانندگی دارد. سردار احمدی مقدم با بیان اینکه اقدامات صرف 
پلیسی برای کاهش تلفات رانندگی دیگر پاسخگو نیست و این ظرفیت 
پر شده است؛ گفت: ایمنی و استاندارد خودروها نیز در این بخش نقش 
مهمی دارد. وی اف��زود: در حال حاضر برخی از خودروهای وارداتی به 
ازای هر 10 هزار تصادف؛ یک کشته دارند و خودروی نیز وجود دارد که 
شش کشته می دهد. فرمانده نیروی انتظامی مراقبت  های الکترونیکی برای 
کنترل جاده  ها و رانندگان را از دیگر عوامل مهم برای کاهش تصادفات 
و تلف��ات اعالم کرد و اف��زود: اصالح جاده  ها و ارتقای فرهنگ ترافیک 
نیز در این موضوع مهم محسوب می شود که در قانون مورد توجه قرار 
گرفته است و مجموع این عوامل می تواند در کاهش کشته  ها و تصادفات 

نقش داشته باشد. 

امسال یک میلیون و 286 هزار داوطلب آزمون سراسری در 420 
حوزه امتحانی شرکت می کنند که این رقم در مقایسه با سال گذشته 

حدود 36 هزار نفر افزایش یافته است.
 هر س��ال 400 ت��ا 450 هزار داوطلب جدید در آزمون ش��رکت 
می کنند درحالی که ظرفیت دانش��گاهها 750 هزار دانش��جو است. 
آزمون سراسری امس��ال با ضریب حفاظتی کامل همچون سال های 

گذشته انجام شد.
 این آزمون امس��ال نخس��تین بار به صورت شخصی ساز انجام 
ش��د. با این اقدام احتمال سوءاس��تفاده از س��ؤاالت وج��ود ندارد و 
دفترچه و پاس��خنامه به صورت یک بس��ته به اس��م داوطلب به وی 
ارائه ش��د. تغییرات کنکور امس��ال بیشتر در ش��یوه برگزاری کنکور 
 ایجاد ش��ده ب��ود و این آزم��ون هیچ تفاوتی با س��ال های گذش��ته 

نداشت.
 85 درص��د امتی��ازات داوطلب��ان، از س��ؤاالت آزمون کس��ب 
م��ی ش��ود و 15 درص��د ه��م از س��وابق تحصیلی اس��ت. این 15 
درص��د س��ابقه هم فقط از نمره های س��ال س��وم متوس��طه منظور 
 خواهد شد. س��همیه بندی امسال هم مانند س��ال های گذشته انجام 

شد.
اعالم نتایج کنکور سراسری اواسط مرداد، نتایج اولیه اعالم و بعد 

از انتخاب رشته، اواسط شهریور نتیجه قطعی اعالم می شود.

تلفات خودروهای داخلی 6 برابر 
خودروهای وارداتی

آزمون ورودی دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی ایران برگزار شد
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سیبل

حوادث

سپهر اوحدی 
این ستون را از ابتدا به نام سیبل نگاشتیم البد پرسیدید که چرا؟ سیبل ما معنای به هدف زدن، تالش برای 
موفق شدن را می دهد از یک تا ده به هر شماره ای بزنیم مهم نیست مهم آن است که حتماً بزنیم و سعی 
کنیم که به وس��ط بزنیم. بازی دارت و س��یبل و نام سیبل! از آن جهت مهم است که خالصه قوانین درست 
زندگی کردن را در خود دارد ش��اید به نوعی از آن یک بازی خش��ن تعبیر شده اما دارت ما قرار نیست جز 

هدفهای خوب، انسانی و پاک چیز دیگری را نشانه رود. 
بازی دارت و سیبل اهداف و قوانینی دارد که اگر سر خط ما در زندگی شوند بی شک مشکلی نخواهیم 
داشت به واقع دارت ها و سیبل به ما درس زندگی می دهند و می توانند استادی در به هدف زدن و کشف 
رازهای موفقیت برای ما باش��ند چرا که در بازی س��یبل و دارت، داشتن یک همبازی شوقی را در ما ایجاد 
می کند و بازی را لذت بخش می کند و در زندگی نیز داشتن یک شریک خوب زندگی، همسری مهربان 
و یا رفیقی شفیق و مشاوری دانا و همراه ما را در رسیدن به هدف یاری می رساند تنها بازی کردن و تنها 

زندگی کردن انسان را به پوچی و ناامیدی و بی اعتمادی می رساند.
شرط بندی و شانس در این بازی نقشی ندارد 

تکیه بر شانس و اعتقاد به برنده و بازنده بودن از بزرگترین خطاها در زندگی است و اگر شرط بندی 
وجود داشته باشد یعنی دائم چیزی را از دست بدهی و یا به دست آوری لذت بازی کم و استرس آن زیاد 
می شود، درست مثل زندگی که کارهایمان را برای لذت و رضای خدا انجام می دهیم تا به آرامش برسیم 

نه برای پاداش آنی و زودگذر.
همیشه ركورد خود را ثبت و ضبط می كنیم

در بازی حس پیشرفت و بهتر شدن حرف اول را می زند پس باید رکوردهای خود را بنویسیم تا آنها را 
بهبود بخشیم حس پیشرفت به انسان شوق می دهد و در زندگی نیز اگر کاستی ها، آرزوها و اهداف خود 

را ثبت کنیم و میزان رسیدن به آنها را هر روز چک کنیم بهتر موفق می شویم.
تعداد بازی كردن ما محدود است

در بازی دارت و س��یبل هر بازی زمانی دارد و در چند دور خالصه می ش��ود نیرو و توان باید تقسیم 
ش��ود تا نتایج خوبی بگیریم و این درست مدیریت زمان در زندگی و برنامه ریزی برای استفاده صحیح از 

وقت ها است.
تعداد دارت ما هم محدود است

ه��ر بازی بنا بر ن��وع خود تعداد دارت محدودی را دراختیار ما می گ��ذارد مثاًل 5 یا 10 فرصت برای 

 

پرتاب باید دقت کنیم تا اشتباه نزنیم دارت ها نماد فرصت ها و دریچه های محدودی در زندگی است که ما 
با استفاده صحیح و به جا و مغتنم شمردن آنها می توانیم نهایت سود و پیشرفت را از آنها ببریم و یا برعکس 
یکی پس از دیگری از دست بدهیم. ما هر روز فرصت های پیشرفتی داریم و در عمر هم فرصت های کوتاه 

و اندک پس باید آنها را قدر نهاده و به ثمر برسانیم.
سیبل نه دور باشد نه نزدیك

در این بازی اگر سیبل را دور نصب کنیم دارت های ما قبل از رسیدن به آن از رمق افتاده و در بین راه 
منحرف می شوند و اگر سیبل خیلی هم نزدیک باشد دیگر باز لطفی ندارد و زدن به هدف آسان می شود و 

دیگر هدفی وجود ندارد. افق دید ما نیز در زندگی نسبت به اهداف باید متناسب باشد.
هدف ها نه خیلی دور و دراز و ایده آل و نه خیلی س��طحی باش��ند هر چند برای شروع باید از اهداف 
نزدیکتر و کوچکتر استفاده کرد و کم کم افق دید را وسعت داد. اگر اهداف ما دور باشند هر چه تالش کنیم 

و خیز برداریم به هدف نمی رسیم پس سعی کنیم اولین سنگ را از جلوی پای رسیدن به هدف برداریم!
روش های فراوانی برای به هدف زدن وجود دارد

برای پرتاب کردن سیبل هدفهای مختلف و راه و روش های زیادی برای نوع پرتاب، شتاب گرفتن آن و 
نحوه قرار گرفتن آن در دست وجود دارد دهها روش برای ایجاد فشار و پرتاب و نوع گرفتن و سمت هدف 
گرفتن وجود دارد و مهم آن است که توانایی ما در کدام روش برای زدن به هدف بیشتر است که همان را 
انتخاب کنیم باید سعی کنیم در زندگی با آرامش بهترین راه و روش برای رسیدن به هدف را انتخاب کنیم 
روشی که با امکانات و استعداد ما جور درآید و سختی کار و رنج راه و تمسخر دیگران مهم نیست. روشی 

که انتخاب می کنیم و به موقعیت می رسیم مهم است!
آنقدر تمرین می كنیم تا همیشه برنده باشیم

در بازی دارت و سیبل و هر بازی دیگری تمرین و ممارست و در زندگی نیز پشتکار و تالش حرف 
اول را می زند. باید نسبت به برنده شدن اطمینان داشته باشیم و ایمان قلبی حاصل کنیم که همیشه و اساسًا 
راهی جز پیروزی در برابر س��ختی ها و رس��یدن به موفقیت وجود ندارد و اگر این مهم ملکه ذهن ما شود 

همیشه برنده، خوشحال و با اعتماد به نفس هستیم.
بعد از هر پرتابی امتیاز ها را به خاطر بسپاریم

لذت بازی دارت و سیبل رقابت است باید امتیاز خود و حریف را بدانیم و نتیجه را در ذهن خود مرور 
کنیم بدانیم این پرتاب سرنوشت ساز باید چند امتیازی باشد و درست در زندگی نیز روی کارهایمان و برنامه 
ریزی های مدیریتی بر آن تمرکز داشته باشیم از یک اشتباه ناامید نشویم همانگونه که از یک پرتاب خطا نباید 
روحیه خود را ببازیم و زیباتر آن است که ما بعد از هر پرتابی نتیجه کار خود را فوراً می بینیم و لذت آن را 

می بریم مثل هر کار خیری که در دنیا و در آخرت اثر مثبت آن در زندگی و روح انسان ظاهر می شود.
حواسمان به مركز سیبل باشد

ما وقتی برنده می شویم که بیشترین امتیاز را کسب کنیم پس باید توجه و تمرکز ما بر مرکز دوایر سیبل 
باشد. همچنین در زندگی باید مهمترین اهداف مدنظر گرفته شود و تمرکز جلب رسیدن به آن شود و نیروی 
فکری و کاری ما در راه دیگری هدر نشود. اگر تمرکز به هدف نداشته و راه اصلی را در زندگی گم کنیم 

دچار سردرگمی و اشتباه می شویم.
نهایت نیرو را صرف كنیم

اگر دارت ها را آهسته پرتاب کنیم اگر به هدف هم بخورد از سیبل رها می شود و اگر زیاد محکم پرتاب 
کنیم در سیبل فرو نخواهد رفت! پس باید نهایت نیرو را متناسب با هدفی که داریم صرف کنیم و این توازن 

همیشه رعایت شود. داشتن انرژی همراه با راهکار و برنامه راهی برای موفقیت در زندگی است.
شرایط بازی و حریف را سخت انتخاب كنیم

باید هر چه در بازی زبده تر می شویم حریف و شرایط سخت تری را انتظار بکشیم و در زندگی نیز 
پس از کارآزموده ش��دن باید اهداف بزرگ تر و بلندتری را انتخاب کنیم تا از نهایت ظرفیت خدادادی در 

وجود خود استفاده کنیم.      

شرور تحت تعقیب مراجع قضایی که موجب سلب آسایش شهروندان شده بود با حضور به موقع 
مأموران کالنتری 28 فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان دستگیر شد.

س��رهنگ محس��ن عقیلی فرمانده انتظامی شهرستان با اعالم این مطلب اظهار داشت: در پی کسب 
خبری مبنی بر یک مورد نزاع با س��الح س��رد و سلب آسایش از شهروندان س��ریعًا مأموران کالنتری

 

28 این فرماندهی به محل اعزام شدند.
وی افزود: به محض حضور مأموران در محل افراد ش��رور متواری می ش��وند ولی س��رکرده آنها 
 که از افراد س��ابقه دار و تحت تعقیب مراجع قضایی بود با س��الح س��رد به س��مت مأموران حمله ور
 می شود و مأموران نیز با رعایت قانون به کارگیری سالح به سمت وی تیراندازی می کنند که از ناحیه 

پا مجروح و سپس دستگیر می شود.
این مقام مسئول گفت: شرور تیرخورده به نام »مجتبی- ر« از اراذل و اوباش شاخص بوده و دارای 

سوابق کیفری متعدد در زمینه قداره کشی، ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن نظم عمومی است.
س��رهنگ عقیلی در پایان خاطرنش��ان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهم جهت مداوا به 

بیمارستان اعزام تا پس از درمان تحویل مراجع قضایی شود.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف 538 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه طی سه ماهه ابتدای 
سال جاری خبر داد.

سرهنگ محسن عقیلی با بیان این خبر اظهار داشت: با اجرای طرح های شبانه روزی و استفاده از 
سیستم های پیشرفته طی سه ماهه ابتدای سال جاری تعداد 538 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه کشف و 
به مالباختگان آنها تحویل شد. وی افزود: تعداد 203 دستگاه از وسایل نقلیه مسروقه کشف شده مربوط 
به خودرو و 335 دستگاه دیگر نیز مربوط به موتورسیکلت بود. این مقام مسئول گفت: در جریان این 

کشفیات تعدادی سارق دستگیر و به همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.
رئیس پلیس مرکز اس��تان از ش��هروندانی که وس��ایل نقلیه آنها طی سه ماهه ابتدای سال جاری در 
محدوده ش��هر اصفهان به سرقت رفته است خواست تا به منظور اطالع از کشف وسایل مسروقه خود 
به نزدیک ترین کالنتری محل خود مراجعه کنند. س��رهنگ عقیلی در پایان خاطرنش��ان کرد: همچنین 
طی این مدت تعداد 207 دس��تگاه وسیله نقلیه تحت تعقیب مراجع قضایی و تعداد 35 دستگاه وسیله 

نقلیه با اصالت مخدوش نیز کشف و توقیف شده است.

دستگیری شرور تحت تعقیب در اصفهان

طی 3 ماه ابتدای سال جاری: 
کشف 538 دستگاه وسیله نقلیه مسروقه در اصفهان

مل��ت پرصالب��ت ای��ران، پ��س از پی��روزی 
انق��الب، همواره به دلیل اس��تقامت و ایس��تادگی 
خود در مقابل اس��تکبار جهانی، هدف کینه توزی 
 ش��دید و م��داوم امریکا بوده اس��ت. از جمله این 
کینه توزی ها، جنایت بی س��ابقه و ددمنش��ی ناو 
وینس��نس ایاالت متحده امریکا در آب های خلیج 
فارس بود که وحش��یانه، هواپیمای مس��افربری و 
غیرنظامی ایرباس ایران را هدف دو موش��ک قرار 
داد و همه مس��افران و ش��انزده خدم��ه هواپیما را 
به ش��هادت رس��اند. بی گم��ان ترور 290 انسان 
بی گناه در آس��م��ان کشورمان، هیچگاه از حافظه 

تاریخ محو نخواهد شد.
شنود شیطانی

صبح��گاه دوازده��م تیرماه س��ال 1367 بود. 
هواپیم��ای مس��افربری ایرباس، متعل��ق به خطوط 
هواپیمای��ی جمه��وری اس��المی ای��ران، هم چون 
پرنده ای س��بک بال در حال اوج گرفتن بود؛ اوج 
گرفتنی شایس��ته عظمت و اقتدار ملت ایران. همان 
وقت، بر روی آب های نیلگون خلیج فارس، سایه 
متج��اوزی به صورت یک رزم ن��او جنگی، نمایان 

شد.
 ات��اق فرماندهی این ناو را زمزمه هایی ش��وم 
و ش��یطانی در برگرفت��ه بود. ناگه��ان در حالی که 
تصوی��ر هواپیمای ایران��ی بر روی صفح��ه رادار 
رزم ن��او بود، متجاوزان بدون اخطار قبلی، تیرهای 
زهرآگی��ن خود را به س��وی این پرنده س��بک بال 
و مس��افران مظلوم��ش روان��ه کردن��د و هواپیما 
 در ی��ک لحظ��ه در آتش فتنه س��وخت و تکه تکه 

شد.
پرنده به آشیان نرسید

در س��اعت ده و ده دقیقه بام��داد تیرماه 1367 
در هواپیم��ای ایرباس، پرواز ش��ماره 655 خلبان 
 ب��رای آخری��ن بار خط��اب ب��ه 274 مس��افر آن 
می گوید: »با س��الم به رهبر کبیر انقالب اس��المی 
و درود بی ک��ران به روان پاک ش��هدای اس��الم و 
آرزوی س��المت ش��ما مس��افران عزی��ز، از طرف 
هواپیمایی جمهوری اس��المی ایران ورود ش��ما را 
ب��ه هواپیمای ایرباس خوش آمد می گوییم« و این 
گونه بود که خلبان ش��هید این هواپیما، دقایقی قبل 
از ش��هادت، ورود مس��افران را خوش آمد گفت و 
برایش��ان آرزو کرد که به سالمت به مقصد برسند؛ 
غافل از این که آمریکای به اصطالح حامی حقوق 
بشر، در کمین انجام جنایتی هولناک است. پس از 
لحظات��ی، پیکرهای پاک مردان و زنان و کودکان و 
حتی نوزادان بی گناه، به جای رسیدن به آشیانه ای 

گرم، در اعماق آبهایی سرد جای گرفتند.
كادر پرواز

خلبان ش��هید محسن رضاییان، 38 سال داشت 
و پس از س��ال ها خدمت، آخرین پرواز خویش را 
تیرماه س��ال 67 انجام داد؛ پروازی که به شهادتش 
انجامی��د. وی آموزش دیده امری��کا و از نظر فنی 
و تخصص��ی بس��یار کارآزم��وده و مج��رب بود. 
ش��هیدان کامران تیموری )کم��ک خلبان( و محمد 
رضا امینی )مهندس پرواز(، ش��هید رضاییان را در 
این پ��رواز همراهی می کردند. اینان در ش��رایطی 
ش��ربت شهادت نوشیدند که هیچ اخطاری و پیامی 
از رزم ن��او امریکایی دریافت نک��رده بودند و تنها 
هفت دقیقه از پروازش��ان گذش��ته بود، که برفراز 
 دریای سرزمین خود، هدف رزم ناو امریکایی قرار 

گرفتند. 

كادر سقوط 
ناخ��دا ویل راج��رز فرمان��ده ناو وینس��نس، 
پ��س از انجام خیانت هولن��اک حمله به هواپیمای 
ایرباس ایران گفت: »س��نگینی این ب��ار را تا پایان 
عمر به دوش خواهم کش��ید«. این نش��ان می دهد 
ابعاد فاجع��ه آن قدر عمیق و وحش��تناک بوده که 
 حت��ی بر دوش این انس��ان جنایتکار نیز س��نگینی 

می کرد.
با این وجود و به رغ��م این که فاجعه ایرباس 
مهم ترین مورد نقض حق��وق بین الملل هوایی و 
قواعد اساس��ی تضمین امنیت و سالمت هواپیمایی 
بین المللی کشوری به شمار می رود، دولت مردان 
امری��کا به فرمانده این رزم ناو نش��ان لیاقت دادند. 
اگرچه ویل راجرز ماش��ه را چکاند و نشان لیاقت 
گرفت، اما خود او روانه تیمارستان شد؛ همان گونه 
که خلبان آمریکایی که بر س��ر هیروشیما بمب اتم 
فرو ریخته بود، سال ها پیش روانه تیمارستان شده 

بود.
دروغ بزرگ

مقامات امریکایی بالفاصله پس از وقوع فاجعه 
س��قوط ایرباس ای��ران، اعالم کردند ی��ک فروند 
هواپیم��ای نظام��ی اف � 14 ای��ران را مورد هدف 

قرار داده اند.
آنها پس از روش��ن شدن هویت هواپیما، آن را 
یک اش��تباه خواندند و گفتند: این یک اشتباه بود؛ 
چون پروازش��ماره 655 ایران، بی��رون از راه های 
هواپیماهای غیرنظام��ی حرکت می کرد و هواپیما 
با حالت خصمانه مس��تقیم به س��مت ناو می آمده 
و عالئم الکترونیک هم وجود یک فروند ش��کاری 
اف � 14 را نش��ان م��ی داده و ای��ن کار م��ا، یک 
دفاع بوده اس��ت. اما حقیقت آن اس��ت که قطعات 
متالش��ی ش��ده هواپیما و اجس��اد پاک مس��افران، 
نش��ان داد ک��ه هواپیما در مس��یر هوایی خویش و 
در آسمان س��رزمین خویش حرکت می کرد، دوم 
آن که هواپیم��ا در حال اوج گیری بود، نه حرکت 
مستقیم به سمت رزم ناو، آخر این که، این رزم ناو 
با سیستم های پیشرفته الکترونیک، تمام مکالمات 
خلب��ان ب��ا برج مراقب��ت را در اختیار داش��ته و از 

غیرنظام��ی بودن آن کاماًل مطلع بوده اس��ت؛ حتی 
اگر این سیستم های پیش��رفته نمی بود، تشخیص 
هواپیم��ای نظامی از غیرنظامی، با توجه به ش��کل 
و س��رعت حرکت وس��طح و جهت پرواز، کاماًل

 

امکان پذیر است.
افشاگری مسئوالن نظام

مس��ئوالن نظام جمهوری اسالمی ایران، در رد 
اش��تباه بودن انه��دام هواپیمای مس��افری ایران، به 
تبیین حقایق پرداختند. فرمانده نیروی هوایی ایران 
اعالم کرد: »حمله ن��او دریایی امریکا به هواپیمای 
مس��افری ایران، عمدی بوده اس��ت. ]این[ اولین و 
 آخری��ن پرواز نب��وده که هواپیما از ی��ک فرودگاه 
بین المللی بلند ش��ده تا در داالن هوایی بین المللی 
پ��رواز کند. بیمه گذاران بین المللی نیز منطقه تنگه 
هرمز و بندرعباس را غیر جنگی می دانند و اظهار 
می دارند الش��ه هواپیم��ا نیز ک��ه در داخل داالن 
پروازی بوده، در آب های متعلق به ایران س��قوط 
کرده اس��ت«. یک مقام مسئول نیز اعالم کرد: »قبل 
از این فاجعه ه��م، امریکایی ها ناامنی های هوایی 
و تجاوزات��ی را به کرات داش��ته اند ک��ه همه آنها 
ب��ه مجامع بین المللی گزارش ش��ده بود، ولی این 

مجامع، واکنش مناسبی نشان ندادند«.
تبعیض بین المللی

ملت مس��لمان ایران پس از انقالب شکوهمند 
خود و به ویژه پس از تسخیر النه جاسوسی امریکا، 
همواره آماج کینه توزی های امریکای جهان خوار 

بوده است.
فاجع��ه هوای��ی س��قوط هواپیم��ای ایرب��اس 
ایران توس��ط ن��او امریکایی، موردی مش��خص از 
رویاروی��ی مس��تقیم امریکا بر ضد ایران اس��المی 
به ش��مار می آی��د. در این میان، س��کوت بزدالنه 
 و س��وگیری ه��ای جانب دارانه س��ازمان ه��ای 
بین المللی، پیوسته موجب گستاخی و جسور شدن 
امریکا شده اس��ت تا آنجا که آشکارا در آب هایی 
که متعلق به آنها نیست، هواپیمای غیرنظامی را که 
در مسیر خویش و در حریم آسمان کشورش پرواز 
می کرده، هدف قرار می دهد و پس از آن، به جای 
عذرخواهی و پذیرفتن مس��ئولیت این جنایت، به 

فرمانده جنایتکار آن مدال شجاعت می دهد؛ مدالی 
که به منزله تمس��خر درک و ش��عور جامعه جهانی 
و بی حرمتی آش��کار به وجدان بش��ری محسوب 

می شود.
امریکا روح دوگانگی

دولت جنایت پیش��ه امریکا، همیش��ه در قبال 
ح��وادث و فجایع، برخوردی دوگانه و مزورانه در 
پی��ش گرفته و می گیرد. هی��چ کس نحوه برخورد 
امریکا با سرنگون ساختن هواپیمای مسافربری کره 
جنوبی توسط روس ها، در شهریور سال 1362 را 

فراموش نکرده است. 
در آن ماج��را، ای��ن هواپیما با 269 سرنش��ین 
از مس��یر عادی خود منحرف ش��د و 500 کیلومتر 
داخل خاک شوروی رفت که توسط سیستم دفاعی 
موش��کی روس ها س��رنگون ش��د. به دنبال وقوع 
این حادثه، کاخ س��فید موضع بسیار شدیدی اتخاذ 
ک��رد و از آن، ب��ه عنوان یک جنای��ت و یک عمل 
ش��نیع ضد انس��انی یاد کرد و دس��ت کم شش ماه 
هیاهوی تبلیغاتی وس��یعی برضد شوروی سابق به 
راه انداخ��ت؛ در حالی که خود، از آن س��وی کره 
زمین آمد و هواپیمایی را که به قلمرو هیچ کشوری 
وارد نش��ده و در آب های بی��ن المللی به حرکت 
 خ��ود ادامه م��ی داد، م��ورد هدف ق��رار داد و به 
 هیچ وجه مسئولیت این عمل ننگین را هم برعهده 

نگرفت.
غرامت

بحث پرداخت غرامت ب��ه بازماندگان قربانیان 
حادث��ه، از نخس��تین روزهای وقوع آن از س��وی 
جمهوری اس��المی ایران مطرح بود. سرانجام یکی 
از اعض��ای هی��أت نمایندگی امری��کا در اجالس 
ش��ورای »ایکائو« که س��ازمانی تخصصی و وابسته 
به سازمان ملل و سازمان هواپیمایی کشوری است، 
 اظهار داش��ت که امری��کا خود را مس��ئول حادثه 
نمی داند، اما حاضر اس��ت به عنوان کمک انسانی، 
مبلغی ب��ه بازماندگان حادثه و نه ب��ه دولت ایران، 
بپ��ردازد. ازاین رو، دولت امری��کا مبلغ 55 میلیون 
دالر ب��رای خانواده ه��ای قربانیان و نی��ز مبلغ 40 
میلیون دالر برای غرامت ناشی از سقوط هواپیمای 
مس��افربری پرداخت و به ای��ن ترتیب، ضمن ختم 
 غائله، از زیربار مس��ئولیت این حادثه ش��انه خالی 

کرد.
پرونده های مفتوح

پس از وقوع حادثه دلخراش هواپیمای ایرباس 
ایران، دولت جمهوری اسالمی ایران از راه شکایت 
به مجام��ع مختلف، س��عی در احقاق حق خویش 
داش��ت که با اعمال نفوذ امریکا در مراجع جهانی، 
در نهایت، این کش��ور تنها ب��ه پرداخت غرامت به 
بازماندگان قربانیان محکوم ش��د. سؤال اینجاست 
که آیا صرف پرداخت چنین غرامتی، جبران کننده 
تمامی آثار زیان بار مادی و معنوی وارده به حیثیت 
حقوقی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از یک 
س��و، و التیام بخش عواطف جریحه دار شده ملت 
ایران از سوی دیگر بود؟ آنچه پیداست، این است 
ک��ه گرچه از نظ��ر مجامع بین الملل��ی این پرونده 
بسته شده، اما بی شک پرونده این جنایت هولناک، 
هرگ��ز در دادگاه وجدان انس��ان های آزاده جهان 
بسته نشده و نمی شود و بی گمان این پرونده نزد 
آزادگان جهان، همیش��ه گشوده خواهد ماند؛ همان 
گونه که دیگر پرونده های جنایت امریکا همیش��ه 

باز خواهد بود.

ترور در آسمان،  سقوط هواپيمای ايران توسط ناو امريکايی 

زاینده رود
نیره اخوان نماینده اصفهان در مجلس: صدا و سیما باید 

نقش كلیدی در فرهنگ سازی حجاب ایفاء كند
بهترین  اخوان:  خانم 
می توان��د  ک��ه  راه��ی 
ب��دون تن��ش و صحیح 
حجاب  و  عف��اف  طرح 
همراهی  کن��د  اج��را  را 
ب��ه  دس��تگاهها  هم��ه 
ص��ورت هماهنگ برای 
اس��ت،  ط��رح  اج��رای 
همه دس��تگاهها از جمله 
رس��انه های تصویری و 
صداو س��یما که بهترین راه آگاهی بخشی عمومی است باید در 
برنامه های خود در راه فرهنگ س��ازی صحیح عفاف و حجاب 
تالش کنند، س��اخت فیلم های کوتاه و پخش تیزرهای مناسب 
از صدا و س��یما روش مناس��بی اس��ت، س��اخت انیمیشن ها و 
برنامه های س��ینمایی می تواند تأثیر عمیقی ب��ر اذهان عمومی 
داشته باشد، صدا و سیما در کنار برنامه های سیاسی، فرهنگی و 
اقتصادی خود باید در خصوص عفاف و حجاب نیز برنامه داشته 
باش��د، بدحجابی عاملی است که دش��من از آن برای برخورد با 
فرهنگ دینی ما بهره می برد و در این راستا افرادی را آلت دست 
خود کرده اس��ت تا این فرهنگ غلط را ترویج کنند، اما مهم این 
است که اجرای این طرح را از یک دستگاه متوقع نباشیم و همه 

دستگاهها در اجرای آن تالش کنند. 
خانم اخوان اضافه کرد: 26 دستگاه در شورای عالی انقالب 
فرهنگی وج��ود دارد که تنها نیروی انتظام��ی در این کار ورود 
کرده اس��ت در حالی که باید همه دس��تگاهها وارد شوند و عزم 
عموم��ی در اجرای این طرح به وجود آوردند و اگر خانم هایی 
که در ادارات و شرکت ها حضور دارند حجاب را رعایت کنند 
و ب��ه دختران خود بیاموزند، وضعیت حج��اب در خیابان ها را 

می توان سامان داد.
فوالدگر: طرح نمایندگان مجلس تشکیل یك نهاد برای 

حجاب و امر به معروف و نهی از منکر است
فوالدگر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی: شورای 
امر به معروف و نهی از منکر در مجلس ش��ورای اسالمی پیگیر 
اجرای این طرح بوده است و قرار بر این بود که طرحی از طرف 
دولت به مجلس ارائه شود. که ارائه طرح یکسال طول کشیده و 

بر این اساس خود نمایندگان وارد صحنه شدند و طرح عفاف و 
حجاب را تدوین کردند، نمایندگان طرحی برای تشکیل نهادی 
مس��تقل ب��رای امر به مع��روف و نهی از منکر داده اند و ش��اید 
این س��ؤال مطرح باش��د 
ک��ه مگر این ام��ر وظیفه 
نیس��ت؟  مس��لمانی  هر 
ام��ا علت آن این اس��ت 
ک��ه در نظ��ام جمهوری 
اسالمی و حکومت دینی 
بای��د نه��ادی ب��رای این 
امر وجود داش��ته باشد و 
از نظر وظیف��ه حکومتی 
امر عف��اف و حجاب را 
نیز مدیریت و س��اماندهی کن��د و همانگونه که برای اقامه نماز، 
ستادی وجود دارد برای سایر ضروریات دین نیز وظیفه حکومتی 
 و تش��کیالت سازمانی وجود دارد که این امر در مجلس پیگیری 

می شود.
فوالدگ��ر افزود: ط��رح عفاف و حج��اب، در فوریت ها به 
تصویب رس��یده و در حال بررس��ی در کمیسیون های مجلس 
اس��ت ولی فعاًل چیزی به عنوان قانون درباره آن وجود ندارد و 
مس��ائل در قالب مفاهیم و نظراتی اس��ت که در حال بررسی و 

تصویب است.
 فوالدگر تصریح کرد: داش��تن جامعه ای با فرهنگ حجاب 
کار فرهنگی و تداوم اجرای مفاهیم آن در گذشته را الزم داشت 
ولی کارهای انجام ش��ده کافی نبوده و مت��وازن با ناهنجاری ها 
و معض��الت جامعه نبوده اس��ت و در بح��ث عفاف و حجاب، 
 منک��رات، مفاس��د و مواد مخدر در جامعه مش��کالتی داریم که 
نمی توان منکر آنها ش��د و برای بهبود این امور باید مس��ئوالن 
اجرای��ی کش��ور و نهاده��ای درون حاکمیت��ی ورود کنن��د و با 
برنامه های کارشناسی و فرهنگ محور و استفاده کمتر از نیروی 
قهریه این امور و مش��کالت را فیصله دهن��د، مهندس فوالدگر 
انجام کاره��ای فرهنگی و در کنار آن کارهای س��لبی و نهی از 
منک��ری را راهکار حل مس��أله بدحجابی دانس��ت. وی محیط 
بومی و مذهبی اصفهان را نس��بت به سایر شهرها از نظر حجاب 
مناسب تر ارزیابی کرده و کارهای فرهنگی عمیق در اصفهان را 
راهگش��ای حل مشکالت حجاب دانس��ت تا الزم به استفاده از 

زور برای اجرای این طرح نباشد.
دکت��ر اس��ماعیلی کمیته عف��اف و حجاب اس��تان، ناظر بر 

عملکرد دس��تگاههای در خصوص عفاف و حجاب است. دکتر 
محمد مهدی اس��ماعیلی معاون سیاسی امنیتی استاندار و رئیس 
کمیته عفاف و حجاب اس��تان در این خص��وص به زاینده رود 
گفت: فرض اول در این 
این اس��ت که  خصوص 
شهر اصفهان وضع بهتری 
از نظر حج��اب و عفاف 
در کشور نسبت به سایر 
ناهنجاری  شهرها دارد و 
در رفتار برخی افراد، در 
زمینه حجاب قابل ارشاد 

است. 
جو عمومی استان به 
دلیل بافت مذهبی خوی و ش��بکه گس��ترده دینی مذهبی استان، 
بافت قوی و نگهدارنده در امر حجاب است، نکته دوم این است 
که مس��ئوالن استان نیز دغدغه های عمومی کشور در خصوص 
عفاف و حجاب را دارند و جامعه دینی و فرهنگ دینی ما اقتضا 
می کند که سیمای ش��هر، تصویر حجاب و عفاف باشد و حتی 

یک مورد بدحجابی مورد قبول نیست. 
در مورد نحوه عملکرد برای برقراری حجاب، هم دولت این 
عزم را دارد و هم مسئوالن استان چاره جوی حل مسائل هستند 
و ابهامات باعث شده که دولت را مقصر عدم اجرای طرح بدانند 

که این قابل قبول نیست.
 اس��ماعیلی تصریح کرد: دکتر احمدی ن��ژاد، نماد برقراری 
حی��اء و عفت اجتماع��ی و گفتار و راه امام در جامعه اس��ت و 
دول��ت انقالب��ی و مکتبی حافظ دس��تاوردهای انقالب اس��ت 
و دول��ت معتقد ب��ه صیانت ازحقوق ش��هروندی و نیز برقراری 
حجاب اس��المی به طور کامل در کش��ور است و از کمیته های 
اجرایی حقوق ش��هروندی، یکی کمیته عفاف و حجاب اس��ت 
که کمیته امور بانوان اس��تانداری به ش��دت در حال تالش برای 

اجرای این طرح است. 
رئیس کمیته عفاف و حجاب اس��تان اف��زود: نظارت دقیق بر 
اجرای دس��تورات ش��ورای عالی فرهنگ��ی در ادارات و نهادهای 
مختلف از وظایف ما در استانداری است که به دقت انجام می شود 
و راهکارهای فرهنگی در مرحله اول انجام پذیرفته و شیوه ارشادی 
و نهی از منکری اجرا می ش��ود. ولی با آن دس��ته معدود از افرادی 
که به صورت عالمانه و برای مخدوش کردن فرهنگ ملی و مذهبی 

ترویج بدحجابی می کنند برخورد جدی می شود.

اجــرای طـرح عفــاف و حجاب در گفتگو با سه مقام مسئول در استان اصفهــان

چرا سیبل؟
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رئیس شورای شهر اصفهان گفت: شوراهای 
اس��المی ش��هر ظرفیت های باالیی برای اجرای 
دو قان��ون مؤثر هدفمند ک��ردن یارانه ها و انتقال 
وزارتخانه ها از ته��ران دارند. به گزارش فارس، 
عباس حاج رسولیها در ششمین اجالس مشورتی 
رؤس��ای ش��وراهای اس��المی مراکز استان های 
کش��ور، اظهار داش��ت: دو مقوله هدفمند کردن 
یارانه ها و انتقال وزارتخانه ها از تهران به س��ایر 
ش��هرها، با اس��تفاده از ظرفیت باالی شوراها در 
قال��ب واگ��ذاری 23 وظیفه و تحق��ق مدیریت 
واح��د ش��هری امکان پذیر اس��ت. وی تقویت 
ش��وراهای اس��المی را ب��رای مدیری��ت امروز 
کشور ضروری دانست و تصریح کرد: مسئوالن 
کش��وری و نمایندگان مجلس باید به تمام ابعاد 
فعالیت ه��ای ش��وراها به��ا دهند تا ب��ا توجه به 
ظرفیت های این تش��کل ها، مس��ائل و مشکالت 
شهرها و مردم رفع شود. رئیس شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان با بیان اینکه تحقق مدیریت واحد 
ش��هری به نفع دول��ت و مردم اس��ت، افزود: با 
توزی��ع اختیارات دولتی در قالب مدیریت واحد 
شهری و تعدیل سازمان ها، از حجم وزارتخانه ها 
 کاس��ته ش��ده و ش��اهد کوچک س��ازی دولت 

هستیم.
 وی ب��ا اش��اره به اینک��ه ش��وراها از زمان 
تش��کیل، مس��ائل و مش��کالت روز را ح��ل و 

بررس��ی کرده و دغدغه ای ب��رای دولت از هیچ 
لحاظی ایجاد نکرده اند، خاطرنشان کرد: فعالیت 
در سیس��تم ش��وراها قاب��ل مقایس��ه ب��ا کار در 
سیس��تم های دولتی نیست و کوچک شدن دولت 
طبق اصل 44 قانون اساس��ی یک تکلیف قانونی 
است. حاج رس��ولیها گفت: تصدی امور صنعتی 
تولیدی و فعالیت های اقتصادی دولت طبق اصل 
44 بای��د به بخش عموم��ی و خصوصی واگذار 
ش��ود و بر این اس��اس، امور خدماتی در اختیار 
ش��وراها و ام��ور اقتصادی و صنعت��ی به بخش 
خصوص��ی محول می ش��ود. وی با بی��ان اینکه 

تجدید نظر در بحث انتخاب شهرداران شهرهای 
بزرگ توس��ط مردم امری ضروری است، اظهار 
داشت: این طرح با انتخاب شهردار توسط وزیر 
کش��ور تفاوتی ن��دارد، اما با تضعیف ش��وراها 
مشکالت جدیدی برای ش��هرها ایجاد می شود. 
وی دو مقول��ه هدفمند ک��ردن یارانه ها و انتقال 
وزاتخانه ها از تهران به سایر شهرها را از مباحث 
مهم در س��طح کش��ور بیان کرد و افزود: اجرای 
این دو مبحث با استفاده از ظرفیت باالی شوراها 
در قالب واگ��ذاری 23 وظیفه و تحقق مدیریت 

واحد شهری امکان پذیر است.

اس��تاندار اصفهان گفت: انتقال وزارتخانه ها، 
نهاده��ا و یا هر دس��تگاه دولت��ی و کارکنان زیر 
مجموعه آنها از ته��ران به اصفهان،  تبعات منفی 
ندارد. علی رضا ذاکر اصفهانی در گفتگو با ایرنا 
اظهار داش��ت: ابراز نظرهای منفی در این مورد 
غیر کارشناس��ی اس��ت و فقط در اذه��ان مردم 

تشویش ایجاد می کند. 
وی تصری��ح کرد: طرح انتقال دس��تگاههای 
دولت��ی و کارمن��دان آنها به اس��تان ها یک گام 
بزرگ برای تمرکززدایی محس��وب می شود که 
همیشه موردنظر فرهیختگان و دلسوختگان نظام 

بوده است.
اس��تاندار اصفهان گفت: تاکن��ون انتقال دو 
معاونت س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری کش��ور به همراه کارکنان آنها به 

اصفهان مس��جل ش��ده اس��ت. وی افزود: محل 
اس��تقرار این نهادها و حدود 150 نفر از کارکنان 
آنها در ش��هر اصفهان تعیین شده و به زودی در 

این شهر مستقر خواهند شد.
اس��تاندار اصفهان گفت: با ورود دو معاونت 

میراث فرهنگ��ی به اصفهان، جه��ش خوبی در 
جه��ت حفظ و ترمیم ابنی��ه تاریخی با اصالت و 
مورد توجه سازمان یونسکو در اصفهان صورت 
خواه��د گرف��ت. وی اضافه کرد: با گس��ترش 
فعالیت ای��ن معاونت ها زمینه ق��رار گرفتن 30 
هزار نفر در چرخه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 
و فعال ش��دن و توس��عه دو هزار کارگاه صنایع 
دس��تی و24 صنع��ت مختل��ف منت��ج از صنایع 
 دستی ش��ناخته شده در اس��تان اصفهان تقویت 

می شود. 
ذاکراصفهان��ی عواید مطل��وب دیگر انتقال 
بخ��ش هایی از دولت به اصفهان را برش��مرد و 
گفت: فرصت های خوبی در زمینه حمل و نقل، 
اش��تغال، اس��کان و خدمات نصیب شهروندان 

اصفهانی خواهد شد.

نماین��ده م��ردم اصفهان 
در مجلس ش��وراي اسالمي 
ضم��ن تأیی����د مواض��ع و 
ش��روط اعالم ش��ده رئیس 
جمهور کش��ورمان در زمینه 
برنام�ه هس��ته اي گف���ت: 
 نماین��دگان مجل��س و مردم 
از مواض��ع احم��دي نژاد در 
 ای��ن زمین��ه حمای��ت قاطع 

مي کنند.
حجت االسالم والمسلمین محمدتقي رهبر افزود: مواضع رئیس جمهوري 
در قب��ال بیگان��گان و زیاده خواهي هاي آنان بحق و درس��ت اس��ت. رئیس 
مجمع نمایندگان روحاني مجلس تأکید کرد: رژیم غاصب اس��رائیل باید تعداد 
بمبهاي خود را اعالم کند و کش��ورهاي گروه 1+ 5 نیز باید ش��فاف عمل کنند 
 چ��را که آنه��ا حرف از مذاکره مي زنند اما در عمل علی��ه ایران قطعنامه صادر
مي کنند. وي اظهار داش��ت: مواضع ضد و نقیض کشورهاي زورگو باعث شد 
تا ایران گفتگوها را به تأخیر بیندازد. عضو کمیس��یون فرهنگي مجلس یادآور 
ش��د: سیاس��ت و حرف امام این بود که اگر در قبال بیگانگان یک قدم کوتاه 
بیاییم،  آنها 10 قدم جلو مي آیند ، از این رو ما باید این سیاس��ت امام راحل را 
سرمش��ق و الگ��وي خود قرار دهیم و محکم مقاب��ل بیگانگان و زیاده خواهي 

آنان بایستیم. 
وي ب��ا بیان اینکه تصوی��ب قطعنامه تحریم علیه ای��ران،  بیش از آن که به 
 جمهوري اس��المي آس��یب برس��اند،  بیش��تر غربي ها را متضرر خواهد کرد،

افزود:  در س��ه دهه گذش��ته، ایران همواره در حال تحریم بود اما نتیجه آن شد 
که در بس��یاري از مس��ائل از جمله در زمینه هاي علمي و فناوري، نانو، انرژي 

هسته اي،  صنایع و هوا و فضا  خودکفا شویم.

رئیس شوراي شهر اصفهان:

شوراها ظرفيت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را دارند
معاون دفتر آمار و اطالعات اس��تانداری اصفهان گفت: برای اجرای قانون 
هدفمندکردن یارانه ها، سرپرس��تان خانوار در اس��تان اصفهان از 15 تیرماه به 
مدت یک هفته ش��ماره حساب خود را اعالم کنند. حسن صدقی در گفتگو با 
ایرنا افزود:  سرپرس��تان خانوار در استان از 15 تیرماه می توانند شماره حساب 
 و ش��ماره مل��ی خود را در پای��گاه اینترنت��ی refahi.ir ثبت کنن��د. وی بیان 
داش��ت:  تغیی��رات مربوط ب��ه خانوارهای اس��تان اصفهان نی��ز از طریق بانک 

اطالعاتی و سازمان ثبت و احوال انجام خواهد شد. 
 صدق��ی تأکی��د کرد:   برخ��ی از فرمه��ای مربوطه در اس��تان ب��ا تغییراتی 
روب��ه رو ش��ده و نیازمند اصالحات اس��ت که ای��ن کار نی��ز از طریق بانک 
 اطالعاتی و س��ازمان ثبت و احوال انجام می شود و نیازی به مراجعه خانوارها 

نیست.
صدق��ی گف��ت:90 درصد از مجم��وع 3/1 میلیون خانوار در اس��تان، فرم 
اطالعات اقتصادی خانوارها را پر کرده بودند و در مرحله دوم در اردیبهش��ت 
 و خردادم��اه س��الجاری نیز ح��دود 80 هزار خان��وار دیگر اقدام ب��ه این کار

کردند.

هفته آینده 20 طرح تفریحی و خدماتی در پارک ناژوان با هزینه ای بالغ بر 
15 میلیارد ریال در اختیار شهروندان و گردشگران قرار می گیرد.

به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، 
معاون مالی اداری ش��هرداری اصفهان و رئیس کمیته عالی ناژوان با اعالم این 
خبر به تشریح طرح های آماده بهره برداری در پارک طبیعی ناژوان پرداخت و 
گفت: مجموعه فرهنگی تفریحی - ورزشی بانوان با مساحت 27 هزار مترمربع 
و هزین��ه ای بالغ بر 4 میلیارد و 500 میلیون ریال در قالب فضاهای ورزش��ی 
والیبال، بس��کتبال و ورزش ساحلی و باند دوچرخه سواری و حرکت درمانی 
از طرح های ش��اخص ناژوان به شمار می آید که به زودی به صورت رسمی 

افتتاح خواهد شد.
مرتضی حس��ام نژاد احداث س��ه پل عابرپیاده جهت اتصال جنوب به شمال 
رودخانه را با هزینه 4 میلیارد ریال از دیگر پروژه های خدماتی در ناژوان برشمرد 
و اعالم کرد: پیاده روس��ازی و احداث س��رویس های بهداش��تی در محدوده باغ 
پرن��دگان، احداث آبنماهای متعدد حدفاصل پارک میرزا کوچک خان، س��اخت 
نمازخان��ه باغ پرندگان، ترمیم و لکه گیری آس��فالت معاب��ر محدوده ناژوان و 
بررسی و بهبود وضعیت سازه باغ پرندگان توسط مهندسان مشاور از مهمترین 

طرح هایی است که آماده بهره برداری است.
وی با اش��اره به پروژه های روش��نایی و تقویت انش��عاب برق در ناژوان 
تصریح کرد: روش��نایی پل عاب��ر پیاده پرندگان و همچنی��ن نصب حدود 20 
پروژکتور با هزینه ای بالغ بر 500 میلیون ریال از طرح هایی است که در جهت 

ایجاد محیطی امن و شاداب برای شهروندان به اجرا درآمده است.
رئیس کمیته عالی ناژوان از توسعه باغ پرندگان، طراحی احداث نمایشگاه 
تاکس��یدرمی و پارک آبی ک��ودکان در پارک طبیعی ناژوان خب��ر داد و اذعان 
داش��ت: این طرح های تفریحی در حال طراحی اس��ت و امید است به زودی 

عملیات اجرایی این پروژه ها آغاز شود.
وی به احداث تله س��یژ در ناژوان اش��اره و اعالم کرد: مسیر این پروژه به 
طول حدود 2 هزار متر جهت نقشه برداری از مسیر و طراحی به مشاوره مورد 
نظر واگذار ش��ده و با مشارکت شرکت سرمایه گذاری سامان گستر در مرحله 
انعقاد قرارداد اس��ت. وی اضافه کرد: س��اماندهی و احی��ای نهرهای ناژوان به 

خصوص در محدوده جالالن در مرحله انتخاب پیمانکار است.
حس��ام نژاد حفاظت گس��ترش بهبود و ارتقاء فضای سبز باز و نگهداری 
ویژگی ه��ای طبیعی مناب��ع و ثروت های فرهنگی منطقه ن��اژوان از مهمترین 
سیاس��ت های ش��هرداری در این منطقه دانس��ت و تأکید کرد: بر این اس��اس 
تم��ام اقدامات عمران��ی در ناژوان با ه��دف جلوگی��ری از تخریب وضعیت 
 طبیع��ی آن و ب��ا ایج��اد کمتری��ن تغیی��رات و در جه��ت آش��تی ب��ا طبعیت 

است.
همچنین ش��هردار اصفهان گفت: برای اراضی ناژوان کاربری کش��اورزی 
تعریف شده بنابراین شهرداری با فعالیت های نظارتی سعی دارد این منطقه که 

به عنوان ریه شهر به شمار می رود را حفظ و حراست کند. 
ش��هردار اصفهان از س��اخت آکواری��وم ماهی های آب ش��ور در ناژوان 
به منظور ایجاد تفرجگاهی ش��اداب و متنوع برای گردش��گران و ش��هروندان 
خبر داد و گفت: در مورد احداث دسترس��ی ش��مال پ��ارک طبیعی ناژوان در 
 کمیته ویژه ای این موضوع از س��وی کارشناس��ان با دقت نظر بررسی خواهد

شد.
وی هم��کاری مردم را بهترین راهکار اساس��ی برای حف��ظ منطقه ناژوان 
دانس��ت و تأکید کرد: توس��عه پایدار مس��تلزم همکاری مردم اس��ت و بدون 
طرح های کارشناس��ی و کم��ک و همکاری مردم، ش��هرداری نیز در کارهای 

خود موفق نخواهد شد.

رئیس س��ازمان مسکن و شهرسازی اصفهان گفت: با شروع کار بهسازی 
و بازس��ازی بافت فرسوده نائین، آمار صدور پروانه در محدوده بافت فرسوده 
حدود 18 تا 20 برابر ش��ده اس��ت. به گزارش فارس، محمود محمودزاده در 
بازدید از بافت فرس��وده ش��هر نائین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این 
س��فر از اقدامات انجام شده توسط شرکت بازسازی و بهسازی بافت فرسوده 
ش��هر نائین که مشارکتی بین دولت، شهرداری و میراث فرهنگی است بازدید 
به عمل آمد. وی ادامه داد: اقدامات بسیار مثبتی در زمینه احیای بافت قدیمی شهر 
نائین که به دالیل مختلف، خالی از سکنه شده بود و از فرسودگی رنج می برد، 
 انجام شده است. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: براساس آمار در طول دو سال گذشته که این شرکت کار خود را در سطح 
ش��هر آغاز کرده، آمار صدور پروانه در محدوده بافت فرسوده حدود 18 تا 20 
برابر ش��ده است. وی افزود: همچنین اقدامات ویژه و خاصی در زمینه احیای 
بافت فرس��وده نائین صورت گرفته که در پنج مح��ور برنامه ریزی و طراحی 
شده و آماده اقدامات آتی است. محمودزاده تصریح کرد: این اقدامات در حال 
حاضر در دو محور فعالیت شروع شده است و اعتباری چند میلیارد با مشارکت 
شرکت های خصوصی سطح شهرستان و نیز سهم آورده دولت از طرف شرکت 
مسکن سازان و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران وابسته به وزارت مسکن 
و شهرسازی هزینه شده است. وی با اشاره به احداث یک مجتمع اقامتی زیبا 
در سطح بافت فرسوده نائین گفت: به همین منظور احداث یک مجتمع اقامتی 
نیز در این بافت با اعتباری افزون بر 11میلیارد ریال آغاز ش��ده که برای ادامه 
احداث، نیاز به 4 میلیارد ریال دیگر اعتبار دارد و با تس��هیالتی که به زودی به 
پروژه تزریق می شود امیدواریم تا اواخر سال جاری به بهره برداری رسیده و در 
نوروز 90 ش��اهد خدمت رسانی این مجتمع به مسافران نوروزی باشیم. رئیس 
سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان گفت: از موارد دیگری که در بافت 
فرسوده نائین قابل صحبت است می توان به بهسازی و کارهای ویژه ای که در 

زمینه تأسیسات شهری نائین صورت گرفته اشاره کرد. 

نماین��ده ولی فقیه و امام جمعه بندرعباس گفت: پ��روژه احیای میدان امام 
عل��ی)ع( تجلی س��از و تبلور هویت و جلوه های مراک��ز تاریخی و مذهبی به 
خصوص مسجد تاریخی جامع است. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط 
عمومی شهرداری اصفهان آیت اله غالمعلی نعیم آبادی از اعضای مجلس خبرگان 
رهبری در بازدید از پروژه احیای میدان امام علی)ع( از دست اندرکاران این طرح 
به خصوص از عوامل شهرداری اصفهان تشکر کرد و افزود: جسارت شهرداری 
در اجرای این طرح ملی و فراملی قابل تحسین است و بازسازی و احیاء چنین 
مجموعه ای از مفاخر هنر معماری ایران اسالمی و بیانگر بافت سیاسی اجتماعی 
جامعه اس��المی اس��ت. وی تصریح کرد: اجرای طرح بزرگ احیای میدان امام 
علی)ع( نش��ان از عزم راسخ مدیران ش��هری برای تبدیل اصفهان به یک کالن 
شهر ایده آل و مدرن است. وی اذعان داشت: مجموع میدان امام علی)ع( اصفهان 
 از عناصر مهمی از جمله مس��جد جامع، مدرس��ه و منار علی تش��کیل شده که 
مجموعه ای منسجم و همخوان از عملکردهای اداری - حکومتی، فرهنگی – 
مذهبی و اقتصادی - اجتماعی است. وی اجرای طرح میدان امام علی)ع( را عالوه 
بر احیای بافت تاریخی و فرسوده باعث روانسازی ترافیک در هسته مرکزی شهر 
دانست و افزود: پیشرفت این پروژه با همت شهرداری اصفهان چشمگیر است و 

امید است هر چه سریعتر به بهره برداری برسد.

معاون مرکز بهداشت شهرکرد گفت: به منظور امدادرسانی بهینه به شهروندان در 
مواقع بروز حوادث طبیعی، سناریوی وقوع زلزله فرضی 5/5 ریشتری برای شهرهای 
این شهرس��تان تدوین می ش��ود. به گزارش فارس، محسن آقایی در نشست شورای 
هماهنگی مدیریت بحران شهرستان شهرکرد اظهار داشت: سناریوی پیش فرضی زلزله 
با مقیاس 5/5 ریشتری در رابطه با شهر هفشجان در دست تهیه است. وی افزود: در این 
طرح جزییات شهر هفشجان شامل ادارات، مدارس، کتابخانه ها، درمانگاه ها، نهادهای 
دولتی، مساجد، درصد جمعیت شاغل، دانش آموز، دانشجو در راستای مدیریت بحران 
و شناسایی درصد، مکان و جمعیت آسیب پذیر بررسی و احصا شده تا بتوان خدمات 
پیشگیرانه را در مقابله با حوادث احتمالی به بهترین نحو ارائه داد. آقایی ارائه این سناریو 
را برای بررس��ی قابلیت ها، تمرین های مدیریتی، هماهنگی بین بخشی در خصوص 
برخورد با بحران در سایر شهرستان ها نیز کاربردی دانست و گفت: برهمین اساس الزم 
اس��ت تا مسئوالن در ارائه آمار و اطالعات به مرکز بهداشت دقت کامل داشته باشند 
و آمار را براساس واقعیت ارائه دهند تا شناسنامه کامل هر شهرستان  تهیه و جمعیت 

آسیب پذیر آن به منظور ارائه خدمات امدادی مشخص شود.

فرماندار ش��هرکرد گفت: ناشنوایان ش��هرکرد با مراجعه به صندوق مهر امام 
رضا تسهیالت اشتغالزایی به میزان 150 میلیون ریال دریافت می کنند. به گزارش 
فارس، س��عید زمانیان در نشس��تی با هیأت ناش��نوایان این شهرستان با تأکید بر 
ضروت بسترس��ازی اشتغال ناشنوایان اظهار داش��ت: برهمین اساس ناشنوایانی 
که از س��طح تحصیالت باالتر از فوق دیپلم برخوردار هس��تند، می توانند از س��ه 
درصد س��همیه اش��تغال ویژه ناش��نوایان در ادارات اس��تفاده کنند. وی افزود: با 
بررسی ردیف های اس��تخدامی ادارات و سایر ارگان های دولتی از افراد توانمند 
و تحصیل کرده ناشنوا استفاده می ش��ود. زمانیان بر ضرورت شناسایی ناشنوایان 
دارای تخصص های فنی  و حرفه ای تأکید کرد و گفت: افراد بی تخصص نیز باید 
شناس��ایی و ب��ه مراکز فنی  و حرفه ای معرفی تا مهارت ه��ای الزم را فرا بگیرند. 
فرماندار شهرستان شهرکرد خاطرنشان کرد: ناشنوایان دارای تخصص و مشموالن 
فراگی��ری آموزش های فنی و حرفه ای می توانند ب��ا مراجعه به صندوق مهر امام 
رضا از تسهیالت اش��تغالزایی و تسهیالت بنگاه های زودبازده استفاده کنند. وی 
 س��قف وام برای این افراد را 150 میلیون ریال به ازای هر نفر اعالم کرد و بیان 
داش��ت: در صورتی که ناش��نوایان به صورت گروهی تش��کیل تعاونی بدهند و 
یا قصد راه اندازی طرح های کالن را داش��ته باش��ند تا س��قف یک میلیارد تومان 
تسهیالت دریافت خواهند کرد. زمانیان به سفر سوم هیأت دولت به استان اشاره 
کرد و عنوان داش��ت: براس��اس مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور به استان 
ناشنوایانی که قصد راه اندازی کار داشته باشند، در بحث تعاونی ها مشکلی وجود 
ندارد. وی بر ضرورت روان س��ازی مشکالت فراروی ناشنوایان تأکید و تصریح 
کرد: هر کسی که به صورت فردی بخواهد کاری را انجام دهد به هیچ نتیجه ای 
نمی رس��د. زمانیان تعامل افزون تر هیأت  ناش��نوایان را خواستار شد و گفت: در 
صورت وجود اختالف هیچ مش��کلی حل نمی شود برهمین اساس الزم است تا 
مسئوالن هیأت ناشنوایان با عامالن اختالف صحبت و امر به معروف شوند و اگر 

مورد پذیرش واقع نشد، در چارچوب قانون با عامالن اختالف برخورد شود. 

شهروندان اصفهاني، شماره حساب 
خود را براي واریز یارانه اعالم کنند

مرتضی حسام نژاد:
 بهره برداری از 20 طرح تفریحی 

و خدماتی در تفرجگاه ناژوان 

به منظور امدادرساني بهینه؛
سناریوي وقوع زلزله فرضي براي 
شهرستانهاي شهرکرد تدوین مي شود

فرماندار شهركرد خبر داد:
پرداخت تسهیالت اشتغالزایي 150 میلیون 

ریالي ویژه ناشنوایان

استاندار اصفهان:
انتقال دستگاههاي دولتي به اصفهان تبعات منفي ندارد

نماینده اصفهان:
 مجلس و ملت از موضع هسته اي 

رئیس جمهور حمایت مي کنند

1 – اطالعات مناقصه:
 دستگاه مناقصه گزار: شركت انتقال گاز – منطقه دو عملیات انتقال گاز

 موضوع مناقصه: اجرای آسفالت محوطه منازل و جاده ارتباطی تأسیسات تقویت فشار گاز 
دوراهان 1 و2

 محل اخذ اسناد مناقصه: اصفهان، كیلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد- اداره مركزی منطقه 
دو عملیات انتقال گاز – واحد امور پیمانها- تلفن/نمابر: 6281413 – 0311

 مدت اجراء پروژه: 2 ماه شمسی
 مبلغ تضمین شركت در مناقصه: 10/000/000 ریال

 مهلت جهت ارائه مدارك و اعالم آمادگی: حداكثر 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
 تاریخ دریافت و عودت پاكات مناقصه: در اسناد ذكر گردیده است.

 پیمانکار بایستی توانایی ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات، ضمانتنامه شركت در مناقصه و 
ضمانتنامه پیش پرداخت، مطابق با اسناد مناقصه را دارا باشد.

 محل، زمان، تاریخ گشایش پاكات، مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه عیناً در اسناد مناقصه 
ذكر شده است.

 محل تحویل پاكات مناقصه: منطقه دو عملیات انتقال گاز به نشانی فوق
 فرایند مناقصه: یك مرحله ای – ارزیابی ساده

هزینه اسناد مناقصه بعهده برنده خواهد بود.
2 – شرایط متقاضیان 

 ارائه اصل و یا تصویر برابر اصل گواهینامه صالحیت معتبر حداقل رتبه 5 راه و ترابری )حمل و 
نقل( از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی جهت دریافت اسناد الزامی است.

 ارائه كد اقتصادی و كد شناسه ملی الزامی است.

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

WWW. SHANA. IR
WWW. NIGC-NIGTC. IR
WWW. NIGC-DIST2. IR

آگهی مناقصه عمومی
شماره 87390007 )نوبت دوم(

ضمناً آگهی فوق در سایتهای ذیل نیز قابل مشاهده می باشد.

م الف: 4670

تاریخ انتشار نوبت اول: 89/4/10                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 89/4/12

شرکت انتقال گاز ایران 
منطقه دو عملیات انتقال گاز

احیاي بافت فرسوده نائین صدور 
پروانه ساخت را 20 برابر کرده است

پروژه میدان امام علی)ع(؛ 
تجلی ساز جلوه های مراکز 

تاریخی و مذهبی



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
5                شنبه 12 تیر 1389 / 20 رجب 1431                        Sturday 3 July 2010علم و صنعت

خورشید سرانجام به پایان سوخت هسته ای اش 
می رسد و حدود 4/5 میلیارد سال دیگر می میرد. البته 
داستان مرگ خورشید از یک سری وقایع تشکیل شده 
اس��ت که ابتدا خورشید را به غول سرخ، سپس به ریز 
نقش س��فید، و در نهایت به یک ستاره ریز نقش سیاه 
تبدیل می کند. این فرآیند 3/5 میلیارد س��ال دیگر آغاز 
می ش��ود؛ وقتی که هلیم در هسته خورشید شروع به 
همجوش��ی و تولید کربن می کند و خورش��ید شروع 
به انبس��اط می کند. پیش بینی وضع آب و هوای زمین 
در آن زمان داغ، درخش��ان و مه آلود خواهد بود؛ زمانی 
که خورشید همچون غولی در آسمان بزرگ و بزرگتر 
می شود. زمانی که خورشید دو سوم  آسمان را پوشانده، 
دمای چند هزار درجه ای روی زمین مدت هاست که 
جو و اقیانوس هایش را تبخیر کرده است. سرانجام، الیه 
خارجی خورشید، عطارد، زهره، زمین و حتی مریخ را 
در کام خود فرو  می برد و با جذب حرارت از مرکزش 
3000 بار درخشان تر می شود. در این زمان خورشید 
به یک ستاره غول پیکر تبدیل شده است. وقتی هلیم به 
پایان برسد هسته کربن – اکسیژن هم غیر فعال می شود 
و مرگ غول سرخ آغاز میشود. البته هسته، دو سوم جرم 
س��تاره را در بر دارد، هنوز داغ اس��ت و اطرافش را دو 
پوسته از مواد اصلی خورشید، یعنی هیدروژن و هلیم 
دس��ت نخورده، فرا گرفته اس��ت. حاصل فعالیت این 
پوسته ها حرکت تپ وار )pulsation( سطح خورشید 
است که هر تپ حدود یک سال طول می کشد. وقتی 
سطح با هر تپ منبسط و خشک می شود هیدروژن و 
هلیم را به صورت بادی که با سرعت حدود  16 کیلومتر 
در ثانی��ه می وزد، در فضا منتش��ر می کند. این فرآیند 
چندین هزار سال طول می کشد تا هر دو پوسته در فضا 
پراکنده شوند و هسته کربن – اکسیژن چگال خورشید 
بی حفاظ و عریان باقی بماند. پوسته های فوران شده 
سحابی سیاره نمای در حال انبساطی را شکل می دهند. 
در طی 20 هزار س��ال بعد دمای سطحی هسته عریان 
شده از 11 هزار درجه به حدود 25 هزار درجه افزایش 

می یابد. البته، اندازه اش خیلی بزرگتر از زمین نخواهد 
بود. پرتو فرابنفش تابش شده از هسته عریان، که سریع تر 
از گازهای سحابی حرکت میکند، به سحابی میرسد و آن 
را همچون حباب فلورسنت روشن می کند. در همین 
حال، بادی پر سرعت با جرم بسیار کم اما مقدار زیادی 
انرژی با س��رعت حدود 1500 کیلومتر در ثانیه وزیدن 
می گیرد. این باد هم به شدت با سحابی تصادف می کند 
و ابرهای درخش��ان متعددی را ش��کل می دهد که با 
رنگ های قرمز، س��بز و آبی که حاصل حرارت دیدن 
گازهای هیدروژن، اکسیژن و هلیم هستند می درخشند. 
در این زمان اندازه س��حابی به هزار برابر اندازه منظومه 
شمسی ما رسیده است. این نمایش آسمانی شکل ها و 
رنگهای معرکه فقط حدود 10 هزار سال ادامه می یابد. 
در سالهای بعد، بیرون ریزی گاز و انرژی از ستاره غول 
سرخ متوقف می شود و فقط هسته داغ باقی می ماند. 
 این هس��ته، که در این مرحله س��تاره ریز نقش سفید
نامیده می شود، به تدریج سرد و سرانجام محو و تبدیل 
به کره ای تاریک و مرده از مواد می شود که ستاره ریز 
نقش سیاه نامیده می شود. این مرحله آخر سرد شدن آن 
قدر طوالنی است که هنوز عمر عالم به جایی نرسیده 
است که ریز نقش سیاهی زده شده باشد. اما تصاویری که 
تلسکوپ فضایی هابل گرفته نشان می دهد که کهکشان 
راه شیری پر از ریز نقش سفید و ستاره های غول سرخ 
است. اما سرنوشتی کامالً متفاوت در انتظار ستاره هایی 
است که جرمشان بیش از 6 برابر جرم خورشید است. 
فرآیند مرگ آنها مشابه به ستاره مادر است، یعنی آنها در 
انفج��ار ابرنو اختر ناگهان می میرند. تنها تفاوت در آن 
چیزی اس��ت که از ستاره مرده بر جای می ماند. هسته 
ستاره هایی با جرم 6 تا 12 برابر جرم خورشید، پس از 
پرتاب بیشتر مواد الیه خارجی جوشان به فضا، به ستاره 
نوترونی تبدیل می شود. ستاره نوترونی جسمی بسیار 
چگال و بسیار کوچک – با قطر چند کیلومتر – است 
که از بسته های بسیار به هم فشرده نوترون تشکیل شده 
اس��ت و هر قاش��ق چایخوری از آن صدها میلیون تن 
 وزن دارد. این ستاره خیلی سریع به دور خود می چرخد
- حدود یک تا 10 بار در هر ثانیه -  چون قانون بقای 
ان��دازه حرکت زاویه ای آن را مل��زم می کند که اندازه 
حرکت زاویه ای ستاره اصلی را حفظ کند. پس، چون 

قطر به ش��دت کاهش یافته، سرعت گردشی ستاره به 
ش��دت افزایش می یابد؛ درست مثل اسکیت بازی که 
هرچه دست های بازش را به بدنش نزدیک تر می کند 
سریعتر دور خودش می چرخد. چرخش سریع ستاره 
نوترونی به همراه میدان مغناطیسی قوی اش آن را به یک 
ژنراتور قدرتمند الکتریکی تبدیل می کند که همچون 
تیرکمانی قادر اس��ت ذرات ریز اتمی را تا انرژی های 
چند میلیون ولت شتاب دهد و با سرعت تقریباً نصف 
سرعت نور در فضا پراکنده کند. وقتی این باد به گازهای 
 س��حابی اطراف می وزد الکترون ه��ا و پوزیترون ها 
)پاد م��اده الکترون( به دور خطوط میدان مغناطیس��ی 
می پیچند و انرژی از خود ساطع می کنند که شکل های 
درخشان و متغیری از نور در مرکز سحابی می سازند. 
این نور س��پس گاز و غبار س��ازنده سحابی، که در آن 
زمان تا چند س��ال نوری گسترده  شده است، را روشن 

می کند.
جالب است بدانید که بر خالف ستاره ای عادی، مواد 
خارج شده از ستاره نوترونی در همه جهت ها در فضا 
پراکنده نمی شوند و در عوض، همگی در دو پرتو تابش 
الکترومغناطیس متمرکزند که به طور مداوم از قطب های 

ستاره ساطع می شوند و قسمتی هم به صورت بادی از 
استوای تپ اختر می وزد. این خروجی انرژی همان است 
که ستاره نوترونی را درخشان نگه می دارد که به تدریج 
انرژی چرخشی اش را کاهش می دهد و در بازه زمینی 
حدود هزاران سال چرخش ستاره را کند می کند. اگر زمین 
اتفاقی در امتداد تابش یکی از این دو پرتو باشد می توانیم 
ستاره نوترونی را به صورت نقطه نورانی دائمی در آسمان 
 آشکار کنیم، در غیر این صورت نمی توانیم مگر اینکه میدان 
مغناطیس��ی اش با محور چرخشش هم خط نباشد. در 
این صورت دو پرتو دائم تابش الکترومغناطیس مسیری 
دایره ای را در آس��مان طی می کنند )درست مثل چراغ 
فانوس دریایی(. اگر پرتو تابش در مسیر خط دید ما قرار 
بگیرد می توانیم آن را همچون تابشی کوتاه اما سروقت در 
طول موج رادیویی، مرئی و پرتو ایکس آشکار کنیم. این 
جرم ستاره تپ اختر )pulsar( نامیده می شود. بسامد 
این تپ ها آنقدر منظم است که وقتی تپ اخترها در سال 
1967 کشف شدند اخترشناسان تصور کردند این عالئم 
را موجودات هوشمند فرازمینی ساخته و فرستاده اند و 
تپ اخترها را LGM، مخفف آدم کوچولوهای س��بز 

رنگ نامیدند.

ایس��تگاههای فضایی به دور زمین می چرخند و 
ب��رای هفته ها یا ماهها محل کار و زندگی فضانوردان 
هستند ایستگاه فضایی تمام نیازهای خدمه را برآورده 
می کند تا به هنگام انجام آزمایش زنده و سالم بمانند 
باله های خورش��یدی بزرگ برق تولید و دیواره ها و 
سپرهای مخصوص دما را مطلوب و خدمه را از تشعشع 
و قطعات س��رگردان فضایی مصون نگه می دارند بار 
اندازه ها به سفینه های تدارکاتی ارسالی از زمین امکان 
می دهند که محموله شان را تخلیه کنند. اولین ایستگاه 
فضایی جهان )سالیوت( یک در سال 1971 پرتاب شد 
این اولین ایستگاه از 7 ایستگاهی بود که اتحاد جماهیر 

شوروی سابق در مدار زمین مستقر کرد و کیهان نوردان 
سفینه سایوز به استثنای سالیوت 2 در همگی آنها ساکن 
شدند با گذشت زمان طول اقامت آنها از چند هفته به 
6 ماه افزایش یافت سالیوت 6 و 7 یک بار انداز اضافه 
داش��تند تا کیهان نوردان بتوانند با خدمه دیدار کنند و 
سفینه تدارکاتی پروگرس بتواند آذوقه بیشتری از زمین 
بیاورد. اولین ایستگاه فضایی امریکا به نام اسکای الب 
در 14 مه 1973 پرتاب ش��د دقایقی بعد از پرتاب سپر 
ضد شهابواره و یکی از باله های خورشیدی آن بر اثر 
فش��ار هوا کنده شد خدمه اولیه اسکای الب خسارت 
وارده را ب��ه گونه ای تعمیر نمودند که این ایس��تگاه 
فضایی قابل س��کونت شد. در سال بعد سه خدمه هر 
ک��دام به م��دت 28 59 و 84 روز در آن اقامت کردند. 

اس��کای الب در سال 1979 به زمین سقوط کرد اکثر 
بخش��های آن به هنگام ورود به جو منهدم شدند ولی 
برخی از قطعاتش در استرالیا افتادند، خوشبختانه کسی 
در این سقوط آسیب ندید. ساخت یک ایستگاه فضایی 
بین المللی با مشارکت امریکا، روسیه، کانادا و ژاپن از 
سال 1997 شروع شده است این ایستگاه موسوم به آلفا 
ظرف مدت 5 سال در فضا مونتاژ می شود این عملیات 
با پرتاب یک مرکز کنترل ساخت روسیه آغاز شده است 
ایس��تگاه آلفا عالوه بر کاربردهای علمی و تحقیقاتی 
توقفگاهی برای مسافرت فضایی به مریخ خواهد بود. 
قبل از پیدایش ایستگاه های فضایی سفینه های سایوز 
 فقط در مدار زمین می چرخیدند اولین سایوز، سایوز
1 در س��وم آوری��ل 1967 پرتاب ش��د. یک مالقات 

فضایی میان آن و س��ایوز 2 ترتیب داده شد ولی برای 
سایوز یک مش��کالت فنی پیش آمد و پرتاب سایوز 
2 لغو ش��د. در خالل بازگشت به جو زمین، بندهای 
چتر سایوز یک درهم گره خوردند. در نتیجه این سفینه 
به زمین اصابت کرد و والدیمیر کوماروف فضانورد را 
کشت. سفینه های فضایی سایوز کیهان نوردان روس را 
به فضا می برند و برمی گردانند سه خدمه آن در بخش 
میانی سفینه که سپر حرارتی دارد مسافرت می کنند زیرا 
به هنگام بازگشت به جو زمین باید دمای زیادی تحمل 
کنند در قسمت جلو واحد مداری حامل غذا و آذوقه 
اس��ت واحد تجهیزات در عقب حاوی موتور اصلی 
موتورهای موشکی بازگشت و تجهیزات مخابراتی و 

کنترل است.

  سرنوشت خورشيد

ايستگاههای فضايی

سوخــت سبــز!!
اشاره

هنگامی که موتور یک هواپیمای معمولی روشن می شود، عالوه بر ایجاد صدای زیاد، مقدار زیادی 
گازهای حاصل از احتراق نیز آزاد می ش��وند که برای محیط زیست زیانبار هستند. دانشمندان به دنبال 
موتورهای س��بز برای هواپیماها هس��تند. نگرانی از آلودگی محیط زیست و گرم شدن کره زمین و البته 
محدودیت و گرانی روزافزون سوخت های فسیلی، سازندگان هواپیما را نیز به فکر طراحی پیشرانه های 
جایگزین انداخته اس��ت. آنان قصد طراحی هواپیماهایی را دارند که با موتورهای برقی کار می کنند و 
برق مورد نیاز خود را از یک باتری اکس��یژن- هیدروژنی )نوعی باتری که از واکنش شیمیایی اکسیژن 

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

مرک��ز تحقیقات هوا - فضای آلمان مدتی اس��ت که در مورد ای��ن موتورها تحقیق می کند. تاکنون 
پروژه های فراوانی آغاز ش��ده و در نیمه راه رها ش��ده اند. این مرکز اخیراً یک هواپیمای بدون موتور را 
تغییر داده و موتور اکس��یژن- هیدروژنی روی آن نصب کرده اس��ت. این هواپیما، برخالف مدل های 
قبلی، نه تنها قادر اس��ت با موتور جدید پرواز کند، بلکه نیروی الزم برای برخاس��تن و نشس��تن را نیز 

همین موتور تأمین می کند.
مش��کل ترین مرحله در س��اخت این هواپیما تعبیه موتور و مخزن هیدروژن بود. روند کار به این 
ترتیب اس��ت: دو محفظه آیرودینامیک در زیر بال های هواپیما، همانند دو موتور نصب می ش��وند. در 
ی��ک محفظه، مخزن هی��دروژن قرار می گیرد. ب��رای تولید برق از هیدروژن، به یک موتور اکس��یژن- 
هیدروژنی نیاز اس��ت. این موتور در محفظه دیگر، در س��وی دیگر هواپیما نصب می ش��ود. این موتور 
بسیار سبک )حدود 60 کیلوگرم( است، حدود 25 کیلووات )حدود 33/5 اسب بخار( توان حداکثری 
و 20 کیلووات )حدود 8/26 اس��ب بخار( نیروی دائم تولید می کند. این نیرو برابر توان تولیدی موتور 
یک خودروی کوچک اس��ت. این فن آوری یک مش��کل دیگر هم دارد و آن این که با خالی ش��دن منبع 
هیدروژن، وزن محفظه کاهش می یابد و تعادل وزنی هواپیما به هم می خورد. این عامل س��بب تمایل 
هواپیما به یک سمت و خارج شدنش از مسیر می شود. تفاوت وزن محفظه های چپ و راست به حدود 
20 تا 25 کیلوگرم می رس��د. این تفاوت، هواپیما را اندکی از مسیر خارج می کند که می توان با هدایت 

پرنده به جهت مخالف، آن  را جبران کرد.
مؤسسه طراحی هواپیمای دانشگاه اشتوتگارت آلمان، طرح مشابهی را دنبال می کند؛ هواپیمایی دو 
نفره با موتور اکس��یژن - هیدروژنی، با این تفاوت که طراحان این هواپیما، به جای تجهیز هواپیماهای 
معمولی به موتورهای برقی، پرنده خود را براساس موتورهای اکسیژن- هیدروژنی طراحی می کنند. در 
این مؤسس��ه، موتور در عقب هواپیما نصب می ش��ود. ترکیبی که طراحان، آن  را پیشتر در هواپیماهای 
خورش��یدی )موتور الکتریکی و باتری های خورشیدی( خود نیز آزموده اند. این نوع طراحی، به اعتقاد 

محققان دانشگاه اشتوتگارت، کارایی ملخ را باال می برد و در کل سبک تر است.
هواپیماهای الکتریکی چه قدر كارایی دارند؟ 

پرس��ش مهم��ی که ذهن محققان را به خود مش��غول کرده این اس��ت که آیا می ت��وان موتورهای 
الکتریکی با باتری های اکسیژن- هیدروژنی را جایگزین موتورهای جت با سوخت کروزین کرد؟

فن آوری یادش��ده محدود به هواپیماهای س��بک در حد تک سرنش��ین، دو، سه و در آینده شش یا 
هشت  سرنشین است و قطعًا کاربردی در هواپیماهای بزرگ نخواهند داشت. ایده استفاده از موتورهای 
الکتریکی با باتری اکس��یژن- هیدروژنی در یک جت غول پیکر مس��افربری، حتی از نظر فیزیکی هم با 

پرسش های جدی روبه رو است.
از این فناوری می توان در تأمین برق هواپیما در زمان پرواز استفاده کرد. این کار چند حسن دارد. 
نخست اینکه از انرژی الکتریکی بهره می بریم، دوم اینکه خروجی موتورهای اکسیژن- هیدروژنی، آب 
است که می توان از آن در تأمین آب مورد نیاز هواپیما در طول پرواز استفاده کرد. بدین ترتیب نیاز به 
حمل آب زیاد نیست، امری که وزن و در نتیجه مصرف سوخت را کاهش می دهد. سوم اینکه خروجی 
موتورهای اکس��یژن- هیدروژنی، هوایی مرطوب و بس��یار کم  اکسیژن اس��ت. هدایت این هوا به منبع 
کروزین )س��وخت هواپیما( خطر اشتعال پذیری سوخت در باک را به طرز چشمگیری کاهش می دهد. 

عالوه بر این می توان از موتورهای یادشده به عنوان منبع برق اضطراری در هواپیما استفاده کرد.
مؤسس��ه تحقیقات هوا- فضای آلمان، طرح های مشترکی نیز با ش��رکت ایرباس انجام می دهد. به 
گفته یکی از دس��ت اندرکاران این پروژه ها، هدف، نه تولید هواپیماهای ورزش��ی یا بدون موتور، بلکه 
ساخت پرنده هایی است که استفاده مؤثرتری از سوخت می کنند و با محیط زیست سازگارترند. یک راه 

مؤثر برای رسیدن به این هدف، می تواند تأمین برق پرواز از موتورهای اکسیژن- هیدروژنی باشد.

آگهی مزایده
174/خ اجرای احکام ش��عبه 19 دادگستری اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرون��ده کالس��ه 377/88 ح ج/ 19 خان��م مریم پیرچه با وکال��ت آقای مجید 
مه��دوی علی��ه خانم نصرت آخانی فرزند علی به نش��انی مجه��ول المکان به 
خواس��ته مطالبه مهریه به میزان 414 قطعه س��که بهار آزادی به انضمام به مبلغ 
242/813/428 ریال جلس��ه مزایده ای در تاریخ 89/5/9 از س��اعت 9 الی 10 
صبح به منظور فروش پالک ثبتی 2139 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان به نشانی 
خ میرداماد کوچه 13 زیر بازارچه شاطرباش��ی بن بس��ت ابوذر س��مت راست 
طبق��ه اول برگزار نماید. طالبی��ن خرید 5 روز قبل از مزای��ده از محل بازدید 
نمایند. کسانی حق شرکت در جلسه مزایده را دارند که در روز مزایده حداقل 
10 درصد از مبلغ کارشناسی را همراه داشته باشند و برنده مزایده کسی خواهد 

بود که باالترین قیمت را از قیمت کارشناسی اعالم نمایند.
مشخصات ملک

ملک مذکور دارای عرصه به مس��احت 78 مترمرب��ع و اعیانی موجود بر روی 
عرصه این خانه به صورت یک اتاق و سرویس بهداشتی و حدودی از آن واقع 
در زیرزمین و طبقه همکف بصورت دو باب اتاق و س��النها و آشپزخانه اپن و 
س��رویس حمام و دستشوئی و توالت بوده است که مساحت کل ساختمان دو 
طبق��ه همکف و زیرزمین به مقدار 70 مترمربع و با نوع س��اخت از دیوارهای 
آج��ری و س��قف آهن و آجر و تیرچه و بش��نه اتاق زیرزمین و سرویس��های 
بهداشتی کاشی و سرامیک و کف اتاق سنگ و یک ظرفشوئی با کابینت فلزی 
مربوط به آن در گوش��ه اتاق با دربهای آلومینیومی می باش��د و قس��مت طبقه 
همکف با کف س��رامیک در س��الن و آشپزخانه و س��رویس بهداشتی و کف 
موزائی��ک و موکت در دو باب اتاق خواب با بش��نه گچ و رنگ و آش��پزخانه 
ب��ا درب و پنجره های پروفیلی فلزی شیش��ه دار و دربه��ای داخلی چوبی و 
گرمای��ش بخاری گازی و س��رمایش کولر ابی دارای حیاط س��ازی کوچک با 
موزائیک و نما س��نگی و راه پله ها سنگ و دارای انشعابات آب و فاضالب و 
برق و گاز ش��هری می باشد که بنابر نظر کارشناسی رسمی دادگستری ارزش 
شش��دانگ آن جمعًا به مبلغ 551/000/000 ریال برآورد گردیده اس��ت ملک 

مزبور در تصرف خواهان مریم پیرچه می باشد.
م الف/ 3536 ادیبی- مدیر اجرای احکام شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
119/ ت/ 4 کالسه پرونده: 881062 ح/ 24

وقت رسیدگی: 89/5/30 -10 صبح
خواهان ها: حسین- س��یدمرتضی- سیدعلی- حسن- صدیقه- زهرا- فروغ- 

نیره- اعظم- زینت السادات همگی آصالح فرزندان عباس 
خواندگان: زه��ره- زهرا- اقدس- محترم- محس��ن- مجید- احمد- محمود 
همگی یراقی و غالمحسین- غالمعلی- غالمرضا- محمدرضا- فاطمه- زهرا- 

صدیقه- زهره همگی قنادیان ورثه عباس قنادیان
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاهه��ای عمومی نموده که جهت رس��یدگی 
به ش��عبه 24 حقوق��ی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده 
بعل��ت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه 
و بتجوی��ز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب ی��ک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی 
ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 

حضور بهمرساند.
م الف/ 4441               مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
 133/ت/4 چون آقای ش��اهپور رئیس��ی فرزند علی شکایتی علیه آقای عبدا... 
ب��االزاده مبنی بر ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
890401 ک105 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/6/3 ساعت 9 
صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباش��د  لذا حس��ب ماده 
180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوب��ت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می 

آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در ص��ورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

م الف/ 4579              مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
155/ت/4 تحدید حدود شش��دانگ یکباب خانه پالک شماره 5/228 واقع در 
اس��فه ساالر بخش یک ثبتی ش��هرضا که به انضمام ششدانگ پالک 7550 /1 
جمعًا تش��کیل یکباب خانه را داده است بنام آقاي عیسي جهانگیري جانبازلو 
فرزند رس��تم در جریان ثبت اس��ت بعمل نیامده اینک طبق تبصره 5 و 4 ماده 
148 اصالح��ي قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز 1389/5/6 س��اعت 8 صبح در محل ش��روع وبعمل خواهدآمد. لذابه 
موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که در روز و ساعت 
مق��رر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
ش��د و طبق تبص��ره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلی��ف پرونده های معترضی 
ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خود را به 
این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را ازمرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این 
اداره ارائ��ه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نش��ده 

گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد.
م الف/ 219                     میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

آگهی اخطار اجرایی
162/ت/4 ش��ماره: 542/88 بموجب رأی ش��ماره 109 تاریخ 89/1/31 حوزه 
31 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
آقای رضا رفاهت فرزند مرتضی نش��انی محل اقامت: مجهول المکان محکوم 
اس��ت به: پرداخت وجه چک شماره 645306-87/3/17 به مبلغ سیزده میلیون 
ریال و سی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص 
بانک مرکزی جهوری اس��المی از تاریخ سررس��ید چک تا تاریخ اجرای حکم 
در ح��ق خواهان آقای عبدالرضا طاهری فرزند غالمرضا نش��انی محل اقامت: 

اصفهان، خیابان قائمیه، کوچه ماه، کوچه حسینی، پالک آخر. 
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف اس��ت: پس از ابالغ این اخطار اجرایی 
ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
و یا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی 

برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
م الف/ 4684                    شورای حل اختالف شعبه 31 حقوقی اصفهان

آگهی اخطار اجرایی
163/ت/4 ش��ماره: 946/88 بموجب رأی ش��ماره 58 تاریخ 89/1/30 حوزه 
19 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت. محکوم 
علیه آقای مهدی دهقان نش��انی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: 
پرداخت هفده میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای محسن خیرخواه نشانی محل 

محل اقامت: اصفهان، خیابان حسین آباد، کوچه شهیدان ذاکر، پالک 492. 
به اس��تناد م��اده 19 آئین نام��ه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه 
اقتص��ادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف اس��ت: پ��س از ابالغ این 
اخط��ار اجرایی ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگ��ذارد و یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده 
 جه��ت اق��دام قانونی برای اجرای اح��کام دادگاه یا دادگس��تری محل تحویل 

خواهد شد.
م الف/ 4710                  شورای حل اختالف شعبه 19 حقوقی اصفهان

ابالغ 
164/ت/4 آگهی ابالغ وقت رسیدگی به تاریخ 89/5/17 و ساعت 5:15 تعیین 
و مقرر ش��د. آقای مرتضی ارش��ادی فرزند محمدحسن خوانده پرونده کالسه 
89/263 مطروحه از طرف منصور سلیمانی فرزند عباس حسب دستور ریاست 

ش��عبه 26 ش��ورای حل اختالف یک مرتب��ه در روزنامه نش��ر و آگهی گردد. 
ضمن��ًا خوانده می تواند به این ش��ورا مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و 
 ضمائم را دریافت و در جلس��ه دادرسی ش��رکت و یا مبادرت به تقدیم الیحه 

نمایند.
م الف/ 4703                    شورای حل اختالف شعبه 26 حقوقی اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت
165/ت/4 ورثه خانم صدیقه ریسه فرزند یداله باستناد دو برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضاء ش��ود رس��مًا گواهی شده مدعی اس��ت که سند مالکیت 2 
دانگ مش��اع از ش��ش دانگ قطعه زمین پالک ش��ماره 76/506 واقع در ریسه 
بخش 9 که در صفحه 507 دفتر 62 امالک ذیل ثبت 8733 بنام صدیقه ریس��ه 
فرزند یداله ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی به او انتقال 
قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نش��ده نحوه گم ش��دن یا از بین رفتن 
در اثر اس��باب کش��ی از بین رفته است چون درخواس��ت صدور المثنی سند 
مالکی��ت نامبرده را نموده طب��ق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انج��ام معامله )غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر ش��ده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاری��خ انتش��ار این آگهی ت��ا ده روز به این اداره مراجع��ه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و س��ند معامله تس��لیم نماید تا مراتب 

صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کنند مسترد گردد:
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرس��د یا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه 

نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد شد.
م الف/ 299                            شادمان - رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

آگهی اخطار اجرایی
167/ ت/ 4 ش��ماره: 88- 1341 ش 33 بموج��ب رأی ش��ماره 1687 تاریخ 
88/12/26 حوزه 33 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 
اس��ت. محکوم علیه آقای اسماعیل حسنی نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
حق الوکاله وکیل طبقه تعرفه و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
خس��ارت تأخیر تأدی��ه از زمان تقدیم دادخواس��ت )88/11/4( لغایت اجرای 
حکم در حق محکوم له آقای غالم محمد کریمی با وکالت آقای البرز اس��دی 
نش��انی محل اقامت: اصفهان- س��ه راه حکیم نظامی- مقاب��ل بانک صادرات 

ساختمان 121 طبقه دوم.
به اس��تناد م��اده 19 آئین نام��ه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه 
اقتص��ادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف اس��ت: پ��س از ابالغ این 
اخط��ار اجرایی ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگ��ذارد و یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده 
 جه��ت اق��دام قانونی برای اجرای اح��کام دادگاه یا دادگس��تری محل تحویل

خواهد شد.
م الف/ 4627                    شورای حل اختالف شعبه 33 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
169/ ت/ 4  در خص��وص پرون��ده کالس��ه 89- 441، 22 خواه��ان ش��هناز 
س��ازنده دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفی��ت بهنام رئیس��ی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگی ب��رای روز ش��نبه م��ورخ 89/5/16 س��اعت 4 عصر 
تعیی��ن گردی��ده، با توج��ه به مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواه��ان مراتب در جراید منتش��ر، ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاش��انی جن��ب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره 
یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در 
 صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
م الف/ 4760 مدیر دفتر شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
170/ ت/ 4 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 89-6 خواه��ان محس��ن صانعی 

دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه چهار میلیون ریال- تأمین خواسته به طرفیت 
رس��ول رس��تمی تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخ 
89/5/24 س��اعت 16 عص��ر تعیین گردیده، با توجه ب��ه مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع 
ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
 در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
م الف/ 4784 مدیر دفتر شعبه 37 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

171/ ت/ 4 در خص��وص پرونده کالس��ه 89-153 خواه��ان رحیم جعفری 
دادخواس��تی مبن��ی بر حکم توقی��ف خودرو پرای��د به ش��ماره انتظامی 13-
513 ط 96 ب��ه طرفی��ت علی اکبر یوس��فی فرزن��د علی اصغ��ر تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه مورخ 89/5/24 س��اعت 4 عصر 
تعیی��ن گردی��ده، با توج��ه به مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواه��ان مراتب در جراید منتش��ر، ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاش��انی جن��ب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره 
یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در 
 صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
م الف/ 4785                                مدیر دفتر 37 شورای حل اختالف اصفهان

 
آگهی ابالغ

172/ ت/ 4 شماره دادنامه: 8909970352700268
شماره پرونده: 8709980358101013

شماره بایگانی شعبه: 880307
ش��اکی: آقای ش��رکت بهی فالحی با وکالت آقای احمد چمریز ش��یرازی به 
نش��انی خ محتشم کاشانی جنب رستوران اباالفضل و آقای حسین قاسمی نژاد 

به نشانی اصفهان شیخ صدوق شمالی ساختمان امیر ط 4 واحد 8
متهم: آقای سیدعلی طاهری )سید علی حسینی( فرزند رضا مجهول المکان

اتهام: کالهبرداری
گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی 

می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص اعالم ش��کایت شرکت بهی با مدیرعاملی آقای علیمحمد فالحی 
سیچانی و وکالت آقایان 1- حسین قاسمی نژاد فرزند عباس 2- احمد چم ریز 
ش��یرازی فرزند فرهنگ علیه آقای سیدعلی طاهری )سید علی حسینی( فرزند 
سید رضا دائر بر کالهبرداری از شرکت شاکی به مبلغ و میزان 4/748/114/358 
ریال وفق نظریه کارش��ناس پیوس��تی دادگاه با توجه و بررسی مجموع اوراق 
پرونده، تحقیقات انجام ش��ده، ش��کایت ش��اکی و وکالء وی، نحوه اظهارات 
مطلعین و ش��هود تعرفه ش��ده در پرونده و تحقیقات معموله ونامه کمیته امداد 
امام ره اس��تان لرستان مندرج در صفحه 64 پرونده و نظریه کارشناس پیوستی 
و س��ایر مدارک ارائه ش��ده از س��وی شاکی و س��ایر قرائن و امارات منعکس 
در پرون��ده و بش��رح قرار مجرمیت و کیفرخواس��ت و ع��دم حضور متهم در 
جلس��ه دادگاه با ابالغ قانونی به وی و در نهایت عدم دفاع مؤثر از خویش در 
مجموع اتهام انتس��ابی را ثابت و محرز دانس��ته مستنداً به مواد 2-16 از قانون 
مجازات اسالمی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس 
و کالهبرداری متهم موصوف الذکر را عالوه بر رد اصل مال به صاحبش )مبلغ 
یاد ش��ده مورد کارشناسی شده( به تحمل هفت سال حبس و پرداخت جزای 
نقدی معادل مالی که اخذ نموده است بعنوان جزای نقدی )مبلغ یاد شده فوق( 
در ح��ق صندوق دولت محکوم م��ی نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز پس 
از اب��الغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز اس��تان )اصفهان( 

می باشد.
م الف/ 4736 ذبیحی- رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
شنبه 12 تیر 1389 / 20 رجب 1431                 6Sturday 3 July 2010  

به منــاسبت 13 تیــر، روز ملــی مبــارزه با بیماریهــای مشترك انســان و دام

اهميت بيمــار ی هــای مشترک در كشور مــا 
چنــدان شنــاخته شده نيست

سیر 
Allium sativum  نام علمی

محیط زندگی مشترک با حیوانات، بیماری های 
مش��ترکی را رق��م می زن��د ک��ه از آنها ب��ا عنوان 
»بیماری های مشترک بین انسان و دام« نام می برند. 
در این میان بیماری های نو پدیدی نیز وجود دارند 
ک��ه مداخله انس��ان ها در طبیعت، گاه ب��ه آن دامن 
می زن��د. برخی از آنها می توانن��د چنان فاجعه بار 

باشند که تلفاتی نظیر جنگ بر جای گذارند.
این بیماری ها از طریق حیوانات و مواد غذایی 
و محصوالت جانبی به دست آمده از آنها )گوشت، 
پوست، پشم و...( ممکن است به انسان منتقل شوند. 
13 تیرم��اه به عن��وان روز ملی مه��ار بیماری های 
مش��ترک انس��ان و حیوان نام گذاری شده است. اما 
متأس��فانه اهمیت بیماری های مشترک در کشور ما 
چندان شناخته شده نیست. از آنجایی که پیشگیری 
مهم ترین گام در مهار بیماری به شمار می آید و این 
امر به سرویس های دامپزشکی ارتباط دارد، در این 
زمینه گفتگویی با  یک کارش��ناس انجام شده است. 
وی در این گفتگو تأکید می کند وجود دامپزشک در 
مراکز تولید مواد غذایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
اس��ت. دکتر آل داوود در عین حال یادآور می شود، 

در تماس با حیوانات حتماً باید احتیاط کرد.
ــترك  ــد مش ــای جدی ــا ورود بیماری ه - ب
ــزای مرغی، آیا  ــل آنفلوآن ــان و دام مث ــن انس بی
بیماری های قدیمی تحت كنترل درآمده است؟ 
بیماری ه��ای قدیم��ی همچنان وج��ود دارند و نه 
تنها ریش��ه کن نش��ده، بلکه بعضی از آنها افزایش 
یافته اند! مثاًل س��ل و تب مالت )بروسلوز( افزایش 
نش��ان می دهد البته برخی این افزایش آماری را به 
پیشرفت های تشخیصی نس��بت می دهند که الزم 
است بدانیم همراه با پیشرفت های تشخیصی، در امر 

درمان نیز راه کارهای نوینی کشف شده است.
ــت؟ ع��دم توانایی  ــل این اتفاق چیس - دلی
در اطالع رس��انی مش��کل بزرگی است. اما مطلب 
دیگر با همان میزان اهمیت، مش��کلی اس��ت که در 
زمینه تحقیقات وجود دارد و معموالً بودجه بس��یار 
کمی را به این امر اختصاص می دهند. در ضمن، کار 

عملی و سیستماتیک انجام نمی شود. 
ــان و  ــترك بین انس ــا بیماری های مش - آی

حیوان قابل پیشگیری اند؟  
به طور کلی دامپزشکی از نظر بحث بهداشتی به 

دو قسمت کلی تقسیم می شود:
- بهداش��ت بیماری هایی که مستقیماً از حیوان 

منتقل می شوند.
- بهداشت محصوالت حیوانی.

هم��ان طور که می دانیم برخ��ی از حیوانات با 
انسان ارتباط مس��تقیم دارند، به خصوص در سطح 
شهرها که بسیاری از آنها حیوانات خانگی به شمار 
می آیند )سگ، گربه، موش، پرنده های مختلف و...( 
که می توان گفت: قادر به انتقال بسیاری از بیماری ها 
هس��تند و در واقع وظیفه دامپزش��ک ها کنترل این 
بیماری هاس��ت. البته می��زان بیماری های منتقله از 
حیوان به انسان، بسیار کمتر از بیماری های انسان به 
انسان است و 100 درصد آنها قابل پیشگیری است.

ــه بیماری های  ــد را می توان ب ــن درص - ای
ــم داد؟ بله، در م��ورد برخی از  ــم تعمی جدید ه
بیماری ها که به آنها بیماری های نو پدید می گویند 
مث��ل جنون گاوی، تب کریمه کنگ��و و... نیز چنین 
موضوعی صادق است. اگر این بیماری ها به انسان 
منتقل شوند و فرد نسبت به آنها ایمنی نداشته باشد، 
می تواند کش��نده و غیر قابل پیشگیری باشد. بحث 
ریش��ه کنی، یکی از راه های بس��یار مهم و منحصر 

به فرد در زمینه بیماری ها بوده که مستلزم مدیریت 
خاصی است. مثاًل زمانی که در انگلیس جنون گاوی 
مطرح شد، دولت گاوهای بیمار را گران تر می خرید 
و این باعث شد که دامداران نه تنها تمایل به فروش 
داشته باش��ند، حتی برای این کار از یکدیگر پیشی 
بگیرند. ولی در ایران برای ریشه کنی، هزینه خسارتی 
که دولت متحمل می شود، بسیار پایین است، بنابراین 
دامدار س��عی می کند که از عالمت گذاری ش��دن 
دام خ��ود جلوگیری کند ت��ا آن را به قیمت باالتری 

بفروشد.
- ایدز را هم می توانیم از بیماری های منتقله 
ــان به شمار آوریم؟ بله! با توجه  از حیوان به انس
به منشأ یابی جدیدی که توسط محققان انجام شده 
است و منشأ آن را در گوریل ها تشخیص داده اند، 

می توان چنین گفت.
ــتقیم، آیا  ــه جز مواد غذایی و ارتباط مس - ب
ــم می توانند  ــدی از حیوانات ه محصوالت تولی
بیماری را منتقل كنند؟ بله، برخی از بیماری ها از 
طریق محصوالت به دس��ت آمده از حیوانات قابل 
انتقال هستند. مثاًل برخی از لوازم آرایشی - بهداشتی 
که در تهیه آنها از چربی های حیوانی و... اس��تفاده 

می شود، می توانند منشأ این انتقال باشند.
- اقدامات پیشگیرانه باید قبل یا بعد از تولید 
محصوالت انجام شود؟ معاینات هم قبل از کشتار 
و هم بعد از کش��تار اهمیت دارن��د و باید تدابیری 
اندیشیده ش��ود که خطر کاهش یابد. اینجاست که 
لزوم وجود یک دامپزشک در صنایع غذایی مشخص 
می ش��ود. مثاًل برای کارخانه سوس��یس، کالباس یا 
محصوالت لبنی باید دامپزش��ک هم داش��ته باشند، 
چرا که اطالعات مهندس��ان صنایع غذایی در زمینه 

بیماری ها کم است.
ــن دقت صورت  ــه واردات هم ای - در زمین
می گیرد؟ باید این کار انجام ش��ود، اما این مشکل 
وجود دارد که برخی اوقات به دلیل ارزان بودن یک 
س��ری مواد، قصور در تأییدات بهداش��تی صورت 

می گیرد.
در رابطه با صادرات هم تبعیض وجود دارد. مثاًل 
تن ماهی در داخل کشور با مجوز وزارت بهداشت 
تولید می شود، ولی همین محصول وقتی می خواهد 

صادر شود، باید مجوز دامپزشکی داشته باشد.
- بهتر است اندكی هم به بیماری ها بپردازیم، 

به عنوان اولین مورد به تب مالت اشاره كنید!

تب مالت در واقع یک بیماری باکتریایی است که 
برخی از سویه های بروسال آن را تولید می کنند و به 
آن بروسلوز هم می گویند، در واقع یکی از استثنائات 
بیماری های مشترک هم هست، چون انتقال انسان به 
انسان ندارد و اختصاصاً باید از دام )گوسفند، گاو و 
سگ( منتقل شود که بیشتر از طریق خوراکی است، 
مثل نوش��یدن ش��یرخام گاو یا آبی که توسط سگ، 

آلوده شده باشد.
ــور؟ آیا این  ــوالت لبنی چط ــایر محص - س
بیماری را منتقل می كنند؟ چون سایر محصوالت 
لبنی فرآیند می شوند و تحت حرارت قرار می گیرند، 
مشکلی ندارد. اگر حیوانی دچار تب مالت باشد در 
پی درمان آن نیس��تند، زیرا درمانی طوالنی مدت و 
پرهزینه دارد، بلکه حیوان را عالمت گذاری می کنند 
و به کش��تارگاه می فرس��تند و در واقع روش های 

ریشه کنی را اعمال می کنند.
- عالئم بیماری تب مالت چیست؟ در حیوان 
عالمتی ندارد و در انسان، دردهای مفصلی را باعث 
می شود. معموالً درمان آنتی بیوتیکی و چند دارویی 
دارد و طول درمان زیاد اس��ت و برخی از عوارض 
مث��ل ناراحتی های مفصل و س��تون مهره ها به جا 

خواهد ماند.
ــرارت از  ــن بیماری با ح ــا میکروب ای - آی
بین می رود؟ بله، اگر میکروب تب مالت در ش��یر 
باشد و بجوشانند از بین می رود. معموالً مهم ترین 
 باکتری سل است که آن هم در دمای 80 - 70 درجه 

سانتی گراد به مدت 20 دقیقه از بین می رود.
- در رابطه با بیماری توكسوپالسموز توضیح 
دهید. توکسوپالس��ما، تک یاخته ای اس��ت که از 
طری��ق مدفوع انتقال می یابد و این بیماری نام گربه 
را یدک می کشد، اما عامل بیماری می تواند هم در 
گربه آلوده شده و هم در گوشت گاو و گوسفندی که 

علوفه آلوده خورده اند وجود داشته باشد. 
روش انتق��ال هم از طریق مدف��وع 3 روز مانده 
گربه اس��ت. در اینجا الزم اس��ت بدانید که احتمال 
انتقال توکسوپالسموز از کباب و همبرگری که خوب 
پخته نش��ده اند، بیش��تر از مدفوع 3 روز مانده گربه 
است! اگر میکروب در3 ماهه اول بارداری وارد بدن 
فرد باردار شود، باعث سقط می شود که البته به سطح 
ایمنی افراد هم بستگی دارد و چون اکثر دام هایی که 
کشته می شوند، آلوده هستند، باید در زمینه مصرف 

گوشت بسیار احتیاط کرد.

امروز دومین روز فصل تابس��تان است. حاال 
گرمای هوا روز به روز بیشتر می شود، ما هم باید 

برای حفظ تندرستی خود تدابیری بیندیشیم.
ــی از گرمای هوا: ب��ا افزایش  ــکالت ناش مش
دم��ای ه��وای محی��ط، احتمال بروز مش��کالتی 
نظی��ر گرمازدگی، کم  آبی بدن و آفتاب  زدگی نیز 
افزایش می  یابد. پس مهم است که بدانیم چگونه 
در این روزها و ماه  های گرم س��ال، س��الم مانده 
و احتم��ال بروز بیماری  های مرتبط با گرما را نیز 
کاه��ش دهیم. به همین منظ��ور نکاتی کلی برای 

حفاظت در برابر گرما و آفتاب ارائه می  شود:
- در ه��وای گرم، مقدار زیادی آب س��الم و 
تمیز بنوش��ید تا از بروز کم  آب��ی بدن جلوگیری 
ش��ود. وقتی که هوای محیط گرم باشد، بدن ما به 
ش��دت عرق کرده و در نتیجه به مایعات بیشتری 
نیاز دارد. دقت کنید، حتی مواقعی که تشنه نیستید 
آب کافی و سالم بنوشید. این کار می  تواند آب از 

دست رفته بدن را جبران کند.
- از نوش��یدن مایعات حاوی کافئین یا گازدار 
خودداری کنید. این نوع نوشیدنی  ها باعث بی  آبی 

بیشتر بدن شما ش��ده و موجب حس خستگی و 
فرسودگی می  شوند. اگر ترک عادت نوشیدن این 
مایعات برای ش��ما سخت اس��ت، سعی کنید که 

مقدار مصرف آنها را کاهش دهید.
- وعده  های غذایی را س��بک انتخاب کنید. 
وعده  هایی که س��الم و مقوی ب��وده و به راحتی 
هضم ش��وند. ب��ه همی��ن دلیل تابس��تان فرصتی 
ف��وق  العاده ب��رای خوردن مقدار زی��ادی میوه و 
س��بزیجات تازه و ساالد اس��ت. تا حد امکان از 
مصرف غذاهای س��نگین، ادویه  دار یا نشاسته  ای 
که می  تواند باعث احس��اس خستگی و کسالت 

شما شود، خودداری کنید.
- گنجاندن مواد غذایی سرش��ار از بتاکاروتن 
به رژیم غذایی در تابستان مؤثر خواهد بود. مواد 
غذایی  ای که حاوی بتاکاروتن هستند مانند هویج، 
گوجه  فرنگی، زردآلو و س��یب  زمینی شیرین می  
توانند به محافظت از پوست در برابر آسیب  های 

ناشی از نور آفتاب کمک کنند.
- همیش��ه از ک��رم  های ضد آفتاب اس��تفاده 
کنید، حتی اگ��ر قصد ندارید به مدت طوالنی در 

محیط  های باز بمانید. اس��تفاده از کرم ضد آفتاب 
می  تواند از بروز آفتاب  س��وختگی  های دردناک، 
ایجاد آسیب  های پوستی، چین و چروک و حتی 
سرطان پوست جلوگیری کند. دقت داشته باشید 
ک��ه ضد آفتابی مناس��ب انتخاب کنی��د که طیف 
گس��ترده  ای را تحت پوش��ش قرار دهد. به این 
معنی که ضد آفتاب باید بتواند پوست را در برابر 
اشعه  های مضر UVA و UVB محافظت کند.

- در زمان انتخاب لباس  های تابستانی، عینک 
آفتابی و کاله را نیز فراموش نکنید. عینک آفتابی 
مناسبی برای جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب به 
چشم انتخاب کنید. همچنین کالهی مناسب برای 
حفاظ��ت در برابر نور آفتاب تا س��ایه  ای دایمی 
برای ش��ما ایجاد کند. لباس  های با رنگ روشن، 
سبک و راحت بپوشید. لباس  های روشن، گرمای 
آفت��اب را منعکس ک��رده در حالی که رنگ تیره، 
آن را جذب خواهد کرد و موجب گرمای بیش��تر 
شما خواهد شد. امیدواریم با رعایت همین نکات 
س��اده بتوانیم کمی راحت  تر و با س��المت فصل 

گرما را پشت سر بگذاریم.

ــی: س��یر گیاهی اس��ت    كلیات گیاه شناس
علفی و دائمی که ساقه آن تا ارتفاع 40 سانتیمتر نیز 
می رسد. قسمت زیرزمینی آن متورم و مرکب از 5 
تا 12 قطعه و محصور در غشاهای نازک و ظریف 
به رنگ خاکستری مایل به سفید است. برگهای آن 
باریک و نواری ش��کل به رنگ سبز تیره و گلهای 
آن کوچک و صورتی رنگ که به صورت یک چتر 
در انتهای ساقه ظاهر می شود. سیر و پیاز رابطه ای 
نزدی��ک با هم دارند که ش��اید به دلیل بوی بد آنها 
است. نام سیر در کتاب مقدس آمده است و در مصر 
قدیم برای مومیایی م��ردگان و خوش طعم کردن 
غذاها به کار می رفته است. هومر شاعر باستان در 
نوشته های خود از آن یاد کرده است. مردم در اروپا 
و اسپانیا از قبل از میالد مسیح آن را می شناختند و 
از آن اس��تفاده می کردند. بق��راط پدر علم طب در 
نوشته های خود از خواص آن یاد کرده و یکی دیگر 
از دانشمندان قدیم 61 خاصیت مختلف برای سیر 

قائل شده است. دو نوع سیر وجود دارد:
1- س��یر امریکایی که به ن��ام Greole نامیده 
می ش��ود. این نوع سیر دارای پوست سفید بوده و 

از انواع دیگر قوی تر است.
2- س��یر تاهیتی که از بقیه درشت تر است و 

گاهی قطر آن به 8 سانتیمتر می رسد.
ــیمیایی: س��یر دارای ترکیبات  ــات ش تركیب
گوگردی اس��ت ک��ه خاصیت ضدعفون��ی کننده، 
میکروب کش��ی و جرم کشی به این گیاه می دهد. 
سیر همچنین دارای موادی به نام آلیسین، آلیساتین 
اس��ت که میکروب های حصبه و پاراتیفوئید را از 
بین می برد. در 100 گرم سیر خام این مواد موجود 
است: آب، انرژی، مواد نشاسته ای، چربی، کلسیم، 
فسفر، پتاسیم، آهن، سدیم، ویتامین آ، ویتامین ب 1، 

ویتامین ب 2 و ویتامین ث.           
خواص داروئی: س��یر از نظر طب قدیم ایران 
گرم و خشک اس��ت. اسانس سیر که در اثر تقطیر 
س��یر با بخار آب حاصل می ش��ود مرکب از مواد 
سولفوره بوده و مایعی است به رنگ قرمز نارنجی 

که برای تغییر طعم غذا مصرف می شود.
1- سیر بادشکن و ضد عفونی کننده است.

2- خوردن س��یر مصونیت ب��دن را در مقابل 
بیماریها افزایش می دهد.
3- کرم کش است.

4- محرک و تقویت کننده بدن است.
5- داروی سرماخوردگی و زکام است.

6- اثر خوبی در معالجه سل دارد. 
7- خون را رقیق می کند. 

8- اثر خوبی در تنگی نفس دارد.
9- خوردن مداوم سیر رعشه را از بین می برد.

10- چون گرم و خشک است رطوبت معده را 
از بین می برد و دردهای مفاصل را خوب می کند.

11- درمان کننده دردهای مفاصل، سیاتیک و 
نقرس است.

12- برای افراد سرد مزاج بسیار مفید است. 
13- آنهای��ی که قطره قطره ادرار می کنند باید 

حتماً سیر بخورند تا بیماری آنها درمان شود. 
14- زخم ه��ای ری��ه و درد مع��ده را از بین 

می برد.
15- س��نگ های کلی��ه را شکس��ته و خارج 

می کند. 
16- س��یر را با زیره بپزید، برای تقویت دندان 

مفید است. 
17- مالیدن س��یر پخته به دندان، درد دندان را 

تسکین می دهد. 
18- س��یر را بسوزانید و با عسل مخلوط کنید 
و ضمادی از آن درس��ت کنید این ضماد برای رفع 

خون مردگی زیر پلک چشم مفید است. 
19- برای رفع آب آوردن انساج مفید است. 

20- برای از بین بردن میخچه کف پا از ضماد 
سیر استفاده کنید.

21- جهت رفع دردهای رماتیمس��ی و عصبی 
ضماد سیر بسیار مؤثر است. 

22- جهت ضد عفونی کردن دس��تگاه تنفسی 
در هنگام بیماری های مربوطه از شربت سیر استفاده 

کنید. 
ــرز تهیه: مقدار 100 گرم سیر را با 200 گرم  ط
آب و 200 گرم ش��کر یا قند مخلوط کرده و آن را 
بجوشانید تا له شود. مقدار مصرف برای این منظور 

سه قاشق سوپخوری در روز است.
23- سیر ضد انعقاد و لخته شدن خون است.

24- در شوروی سیر به نام پنی سیلین معروف 
اس��ت و معموالً هنگامی که آنفلوانزا ش��یوع دارد 
مص��رف آن باال م��ی رود در چند س��ال پیش که 
آنفلوانزا شیوع پیدا کرد مردم شوروی 500 تن سیر 

مصرف کردند.
25- خوردن س��یر سلولهای سرطانی را از بین 

می برد. 
26- یکی از دانشمندان امریکایی که در دانشگاه 
فلوری��دا روی مرض ای��دز تحققی می کند معتقد 

است که سیر روی مرض ایدز اثر مثبت دارد. 
27- مصرف سیر مقدار کلسترول خون را پایین 
می آورد. مق��در LDH را کاهش می دهد. مقدار 
مصرف سیر برای این منظور 30 گرم در روز است. 
جالب است که با مصرف سیر در چند ماه اول مقدار 
کلسترول ممکن اس��ت باال رود و این بدین علت 
اس��ت که کلس��ترول از داخل نسوج خارج شده و 
داخل خون می ش��ود که از آنجا دفع شود. بعد از 
اینکه کلس��ترول به حالت نرمال رس��ید باید برای 

نگهداری آن روزی نصف سیر خام مصرف کرد.
مضرات: سیر با آنکه خواص بسیاری دارد باید 
به حد اعتدال مصرف ش��ود زیرا استفاده زیاد از آن 
در بعضی اشخاص موجب سردرد، ضعف چشم و  
عوارض بواسیر می شود. سیر برای آنهایی که اسهال 
دارند مضر است. آنهایی که معده ضعیف دارند و به 
طور کلی سیستم هاضمه آنها ضعیف است نباید در 
خوردن س��یر افراط کنند. کسانی که یبوست دارند 
نباید س��یر بخورند و برای رفع مضرات آن سیر را 
باید با آب و نمک پخته و کمی به آن روغن بادام یا 
کره اضافه کنید تا مضر نباشد. اشخاصی که دارای 
فشار خون پایین هستند نباید سیر بخورند و همین 
طور کس��انی که آلرژی دارند نباید از سیر استفاده 

کنند.

در شماره قبل این ستون، در رابطه با ضرورت 
بهداش��ت در محی��ط کار، هدفه��ا، اهمیت بهبود 
ایمنی و بهداش��ت این محی��ط، مزایا و خطرهای 
احتمالی ناش��ی از کار صحبت کردیم. در اینجا به 

ادامه بحث می پردازیم:
عوامل مؤثر بر سوانح شغلی: 

ــازمان: میزان س��وانح برحس��ب  كیفیت س
نوع صنایع متفاوت اس��ت. ب��رای مثال در صنایع 
 س��اختمانی و تولی��دی نس��بت ب��ه مؤسس��ات 
خدماتی - بازرگانی سوانح بیشتری روی می دهد. 
در س��ازمانهای ب��زرگ و کوچک نیز نس��بت به 
سازمانهای متوسط س��وانح کمتری رخ می دهد. 
علت این امر ش��اید وجود سرپرس��تانی باشد که 
در س��ازمانهای کوچک بهتر می توانند مشکالت 
ایمنی را کش��ف ک��رده و از ب��روز آن جلوگیری 
کنند. همین طور س��ازمانهای بزرگ که نسبت به 
سازمانهای متوسط منابع بیشتری دارند، می توانند 
افراد متخصصی را اس��تخدام کنند که تمام تالش 
و وقت خود را برای جلوگیری از سوانح و بهبود 

ایمنی صرف می کنند.   
ــتراتژیهای ایمنی و بهداشت كار:  اجرای اس
ب��رای ب��اال بردن بهداش��ت کار نی��روی کار یک 
س��ازمان، نخس��ت باید خاس��تگاه عوامل زیانبار 
شناسایی شده و سپس استراتژیهایی برای بهسازی 
آنها تدوین شود. کامیابی در این استراتژیها را باید 
با مقایس��ه درصدهای ایمنی و بهداشت در پیش 
و پ��س از اجرای هر یک تعیی��ن کرد. تنها از این 
طریق است که س��ازمانها می توانند از اثربخشی 

آنچه انجام می دهند آگاهی یابند.   
ــتراتژیهای بهسازی ایمنی و بهداشت در  اس
ــط فیزیکی كار: برخ��ورداری و بهره گیری  محی
از س��وابق هم در مورد س��وانح و ه��م در زمینه 
بیماریه��ای محی��ط فیزیک��ی کار اقدامی اس��ت 
مت��داول. ای��ن س��وابق را می توان ب��رای تعیین 
وضعیت مؤسسه از لحاظ تعداد سوانح و بیماریها 
به کار گرفت و آن را مبنایی قرارداد برای مقایسه 

و ارزیابی س��ایر استراتژیهای بهسازی محیط کار. 
فراین��د گ��ردآوری چنین آمار و ارقام��ی ما را از 
مشکالت ایمنی و بهداشت آگاه می کند. بنابراین، 
می توان آن را به عنوان راهبردی برای بهس��ازی 
محیط کار و همچنین راهی برای تعیین اثربخشی 

سایر استراتژیها در نظر گرفت.   
ــتراتژیهای بهسازی ایمنی و بهداشت در   اس
محیط اجتماعی - روانی كار : فنون بسیاری وجود 
دارند که برای بهس��ازی محیط اجتماعی- روانی 
کار مورد اس��تفاده قرار می گیرند. فنون بهسازی 
کیفیت زندگی کاری ش��امل مدیریت بر ش��غل، 
طرح ریزی ش��غل، گروهه��ای پرورش کیفیت و 

بازسازی سازمانی است.   
ــار عصبی( :  ــترس )فش فنون مدیریت بر اس
از آنج��ا که کمک به کم ش��دن اس��ترس یکی از 
راهبردهای مهم در راستای بهداشت سازمانهاست، 
در این قس��مت به ط��ور مختصر به این مس��أله 
می پردازیم. برنامه های مدیریت بر استرس)فشار 

عصبی( به دو دسته تقسیم می شود:  
برنامه های مدیریت بر فشار عصبی سازمانی: 
برای کاهش فشار عصبی شیوه هایی وجود دارد 
که سازمانها باید آن را به کار برند؛ از جمله ارجاع 
تدریجی وظایف و افزودن یک یا دو وظیفه پس 
از ه��ر دوره آموزش��ی، تش��کیل گروههای کار، 
ارائه خط مش��ی های جدید و روش��ن در مورد 
کارهایی که دچار ابهام هستند و ارائه برنامه های 
 مش��اوره برای کارکن��ان که دچار فش��ار عصبی 

هستند.   
برنامه های مدیریت بر فشار عصبی فردی: 
برنامه هایی که برای برخورد با فشار عصبی فردی 

می توان به کار گرفت عبارتند از:
1- رژیم غذایی مناسب

2- ورزش مرتب
3- هدایت بهداشت جسمی

4- تشکیل گروههای اجتماعی مفید.   
                                      رضا  دشتگرد

سالمت

مطالعات نش��ان داده است شیوع س��رطان روده 
بزرگ در جمعیت هایی که میزان زیادی کلس��یم در 
رژی��م روزانه مصرف م��ی کنند )مثل س��وئدی ها( 
 کمتر اس��ت. کلس��یم در روده ها از س��رطانی شدن 
سلول ها جلوگیری می کند و جذب دوباره اسیدهای 
صف��راوی را کاه��ش می دهد. مص��رف غذاهای 
 ح��اوی آنتی اکس��یدان، از بروز س��رطان ممانعت 
می کند. بتا کاروتن )که رنگ زرد هویج ناش��ی از 
آن است(، ویتامینC )در سبزی ها و میوه های تازه 
فراوان است( و ویتامینE )در روغن های گیاهی و 
برگ های سبز و دانه ها( موجود است که مانع بروز 
س��رطان، خصوصاً سرطان روده می شوند. کسانی 
که رژیم آنها مملو ازس��بزیجات، ساالدهای تازه و 
روغن زیتون اس��ت، مطمئن باشند که خیلی کمتر 

احتمال دارد به سرطان مبتال شوند.
آنتی اكسیدان ها چگونه عمل می كنند؟
1- از سلول های روده محافظت می کنند.

2- مواد س��رطان زای تولید شده در بدن را از 
بین می برند.

 3-  تکثیر س��لول ه��ای س��رطانی را کاهش 
می دهند.

بتاكاروتن: یک ضد س��رطان قوی اس��ت که 
توصیه می ش��ود 15 تا 25 میلی گرم از آن در روز 
مصرف شود. مواد غذایی حاوی بتاکاروتن در سیب 
زمینی شیرین، هویج، طالبی، گرمک، کدو تنبل، انواع 
کدو، اسفناج، کلم، انبه، فندق و گریپ فروت قرمز 
وجود دارد. سعی کنید روزی یک  یا دو عدد هویج 
و یک عدد کدو در س��االدتان ریز کنید و گاهی به 

جای کاهو، ساالد اسفناج تهیه کنید.
ویتامینC: برای مقابله با بروز س��رطان عالی 
است. ویتامینC، تولید نیتروزآمین را که یک ماده 
سرطان زا اس��ت، کاهش می دهد. این ماده در اثر 
مصرف زیاد محصوالت گوش��تی مثل سوسیس و 
کالب��اس به مقدار زیاد وارد بدن می ش��ود. کیوی، 
پرتقال تازه، نارنگ��ی، خربزه، گریپ فروت، لیمو، 
 Cتوت فرنگی و طالبی از میوه های دارای ویتامین
زیاد هستند و از سبزیجات کلم بروکلی، فلفل سبز، 

کلم پیچ و گوجه فرنگی، ویتامینC زیادی دارند.
ویتامینE: مانندC، ضد سرطان است و مصرف 
کم آن به همراه کمبود س��لنیم، بروز سرطان را در 
زنان 10 برابر می کند و این آمار تکان دهنده است 
و الزام مصرف آن را مطرح می کند. روزانه 200 تا 
400 واحد از این ماده باید مصرف ش��ود. بهترین 
منبع غذایی آن روغن جوان��ه گندم، روغن ذرت، 
روغن س��ویا، روغن زیتون، لوبیا سبز، نخود تازه،  
آرد گن��دم کامل، کره طبیعی و جگر اس��ت. برای 
دریافت ویتامینE؛ کره برای کودکان و سبزیجات و 

جگر برای بزرگساالن توصیه می شود. 
اگر از قرص ویتامینE استفاده می کنید حتمًا 
دقت کنید که نام آن d آلفاتوکوفرول باشد که منشاء 

گیاهی دارد.

چربی ذخیره شده در شکم یکی از مقاوم  ترین و 
در عین حال هشدار دهنده  ترین نوع چربی هاست. 
افزایش دور کمر آقایان بیش از 102 سانتی متر و در 
خانم ها بیشتر از 89 سانتی متر منجر به افزایش خطر 
ابتال به دیابت و بیماری های عروق قلب می ش��ود 
)سندرم متابولیک( و به هرحال از لحاظ زیبایی هم 
یکی از دغدغه های افراد محس��وب می ش��ود. پس 
برای رهایی از آن لطفاً به نکات زیر توجه بفرمایید:

1- چربی ش��کم؛ چربی  ذخیره ای بدن است، 
بنابرای��ن مقاوم ترین چربی در برابر رژیم الغری و 
ورزش اس��ت. برای درک بهتر این موضوع به این 
مثال توجه کنید: اگر شخصی مبتال به سرطان را در 
مراحل آخر زندگی او دیده باشید، می بینید که تمام 
چرب��ی های بدن او از بین رفته اس��ت، ولی چربی 
شکم او همچنان وجود دارد. پس باید خیلی پشتکار 

داشته باشید و با تالش زیاد منتظر نتیجه بمانید.
2� تنه��ا راه درمان چربی ش��کم، رژیم غذایی 
اصولی و ورزش است. فقط و فقط با این دو روش 
است که چربی ازبین می رود، پس روش های دیگر 

فقط به این دو کمک می کنند.
3� ماساژ موضعی چربی های شکم، اگر همراه 
با رژیم و تحرک اصولی باشد، منجر به کاهش بیشتر 

چربی در این منطقه می شود.
4� به غیر از چربی  ش��کمی، یکی از بزرگ ترین 
مش��کالت این منطقه که منجر به اختالل در زیبایی 
می شود، از دست رفتن قوام عضالت شکم است که 
منجر به جلو آمدگی ش��دید شکم، حتی با کوچک 

ترین نفخ گوارشی می شود. 
علت شل شدن عضالت این است که  فعالیت 
ه��ای روزمره هیچ کدام عضالت ش��کم را در گیر 
نمی کنند، به خصوص در خانم ها معموالً عضالت 
شل تر هس��تند و در جریان حاملگی و زایمان این 
عضالت دچار کشیدگی و حتی بریدگی)در سزارین( 
می ش��وند، بنابراین قوام این عضالت شدیداً کاهش 
می یابد. پس اگر به دنبال خوش فرم ش��دن شکم 
هس��تید، حتماً با ورزش هایی که بر روی عضالت 
شکم تمرکز دارند، عضالت شکم را تقویت کنید، 
ولی باید بدانید ورزش مخصوص شکم به تنهایی 
 و ب��دون رعایت رژی��م غذای��ی و ورزش هوازی
)مثاًل پیاده روی( ممکن است روی چربی شکم اثری 
نداش��ته باش��د. اگر همراه با رژیم غذایی و ورزش 
هوازی عضالت شکم را تقویت نکنید، ممکن است 
اصاًل از ظاهر ش��کم رضایت نداش��ته باشید، چون 
 به هر حال عضله ش��ل و بدون قوام، به س��مت جلو 
می آید یا پایین می افتد و ظاهر شکم را زشت می کند. 
در نهایت باز هم تأکید می ش��ود که حوصله داشته 
باشید، منتظر نتیجه سریع نباشید، پشتکار داشته باشید 

و عجله نکنید.

نقش آنتی اکسیدان ها در 
پیش گیری از سرطان

بزرگی شکم و درمان آن

نقطه نسخه گیاهی

مثل آینه
ایمنی و بهداشت کاردر سازمانها)قسمت دوم(

حفظ سالمت در فصــل گــرما

به رغ��م ایجاد مش��کال ت بهداش��تی و بیماری ها، 
بررس��ی آمارهای موجود حاکی از آن است که نگهداری 
از سگ های خانگی در ایران افزایش یافته است. یکی از 
کارشناسان مبارزه با هاری و از مجریان طرح جامع کنترل 
هاری در سازمان دامپزشکی به مهر گفت: در ایران ساالنه 
برای بیش از 400 هزار س��گ واکسن تزریق می شود که 
اغلب این ها س��گ های گله و نگهبان هس��تند و از سال 
75 به دنبال اجرای طرح کنترل هاری تحت مراقبت قرار 
گرفته اند. محمد نیکخواه افزود: با توجه به آمارهای اعالم 
شده میزان نگهداری از حیوانات خانگی در ایران روند رو 
به افزایشی داشته است. این کارشناس خاطرنشان کرد: از 
تعداد حیوانات صاحبدار، فقط 4 تا 5 هزار آن گربه است و 
بیشتر افراد به نگهداری سگ مبادرت می ورزند.کسانی که 
در خانه سگ نگهداری می کنند، بیشتر آلوده به میکروب 
هستند. هر چند از دیدگاه نیکخواه، آمار دقیقی به تفکیک 
سال در خصوص حیوانات خانگی وجود ندارد، اما بررسی 

میزان واکسن های تزریق شده از زمان اجرای طرح جامع 
مبارزه با هاری در سال 75 گویای این نکته است که این 
آمار در سال های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است، به 
گونه ای که می  توان گفت نسبت به دهه 70 حدود دو برابر 
شده است. کارشناسان همواره نسبت به انتقال بیماری های 

حیوانات به انسان هشدار داده اند.
نگهداری از سگ  انتشار میکروب ها را تشدید 

می كند 
متخصصان بهداشت هش��دار داده اند کسانی که در 
خانه سگ نگهداری می کنند، بیش��تر آلوده به میکروب 
هستند. پژوهشگران اعالم کردند: افرادی که از سگ های 
خانگی نگهداری می کنند به دلیل اینکه اغلب پس از تماس 
با حیوان، دست های خود را نمی شویند یا ممکن است این 
حیوان به اتاق صاحب خود نیز راه پیدا کند، در بیشتر موارد 
میکروب های سگ، به افراد خانواده منتقل شده و احتمال 

انتشار میکروب بین آنها نیز بیشتر می شود. 

سگ نگه ندارید 
تا مریض نشوید
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سرپرست فدراس��یون وزنه برداری کش��ورمان از 
حضور تیم های منتخب ایران در رقابتهای قهرمانی جام 
باشگاه های آسیا ممانعت به عمل آورد. به گزارش ایرنا 
به نقل از روابط عمومی فدراس��یون وزنه برداری، این 
در حالی است که طی روز های اخیر و در آستانه  اعزام 
چهار تیم باشگاهی ایران به رقابت های آسیایی شایعاتی 
مبنی بر دوپینگ تعدادی از این وزنه برداران مطرح شده 
بود. حسین رضازاده این تصمیم را به دنبال نمونه های 
مش��کوک به دوپینگ 13 نفر از وزنه برداران چهار تیم 
اعزامی به رقابتهای جام باش��گاه های آسیا اتخاذ کرد و 
آن را گامی جدی در راه پاکس��ازی این رش��ته خواند. 
به گفته سرپرست فدراس��یون وزنه برداری کشورمان، 
شعار و هدف اصلی فدراسیون، پاکسازی و سالم سازی 
وزنه برداری است. در همین راستا، کمیته ملی مبارزه با 
دوپینگ به پیش��نهاد رضازاده، از 47 وزنه بردار اعزامی 
به رقابت های جهانی جوانان در بلغارستان و همچنین 
پیکارهای جام باشگاه های آسیا در اردن تست دوپینگ 
گرفت تا آن دس��ته از ورزش��کارانی که به س��المت 
جسمانی خود اهمیتی نمی دهند، شانسی برای حضور 
در میادین داخلی و بین المللی نداش��ته باشند. رضازاده 
معتقد است انجام تست از این تعداد وزنه بردار، برای 
نخستین  بار در تاریخ فدراسیون وزنه برداری ایران اتفاق 
افتاده که به پیشنهاد مسئوالن فدراسیون، از 47 ورزشکار 
تیم های باشگاهی نمونه گیری  شده است. وی در تأیید 
این مطلب گفت: همان موقع که این پیشنهاد را به کمیته 
ملی مبارزه با دوپینگ ارائه کردیم، این احتمال را می دادیم 
که با توجه به تعدد نمونه گیری ها، دوپینگ تعدادی از این 
ورزشکاران مثبت باشد، اما با جدیت روی خواسته  خود 
پافشاری کردیم چون بر این باوریم که برای پاکسازی 
این رشته راهی جز این وجود ندارد. وی گفت: به واقع 
اگر دوپینگ ورزش��کاران ما در جریان مسابقات جام 
باشگاه های آسیا مثبت اعالم می شد، لطمه جبران ناپذیری 
به بدنه ورزش کش��ور وارد می آمد، از این رو متخلفان 
باید در خصوص رفتار خود پاس��خگوی فدراس��یون 
وزنه برداری باشند. در ضمن عالوه بر محرومیت هایی 
که فدراس��یون جهانی وزنه برداری برای ورزش��کاران 
دوپینگی در نظر خواهد گرفت، فدراسیون وزنه برداری 
ایران نیز جریمه های سنگینی برای متخلفان این رشته 
در کشورمان اعمال خواهد کرد. سرپرست فدراسیون 
وزنه برداری در ادامه با اش��اره به عزم راسخ فدراسیون 
در مبارزه با پدیده ش��وم دوپینگ، خاطرنشان کرد: در 
 ای��ن برهه از زمان، برای ما بیش��تر از آنکه رکوردهای 
وزنه برداران مهم باشد، پاک بودن آنها اهمیت دارد و در 
جلسه ای که با مدیران تیم های باشگاهی داشتیم به آنها 
گفتم فدراس��یون با جدیت در بحث مبارزه با دوپینگ 
عمل خواهد کرد که خوشبختانه آنها نیز با ما هم عقیده 
بودند و حمایتش��ان را از برخورد سخت فدراسیون با 
آن دسته از ورزش��کارانی که نسبت به مقوله دوپینگ 
با بی مسئولیتی رفتار می کنند، اعالم کردند. رضازاده با 
تأکید بر اینکه برای پاکسازی وزنه برداری، ممکن است 
بهای سنگینی بپردازیم، گفت: در نشستی که در حاشیه 
مسابقات جهانی جوانان جهان در بلغارستان با رئیس 
فدراس��یون جهانی وزنه برداری داشتم، تاماش آیان به 
درستی اش��اره کرد که تکرار دوپینگ، تراژدی بزرگی 
برای وزنه برداری ایران به همراه خواهد داشت.وی ادامه 
داد: واقعیت هم همین است و از این رو ما به طور جدی 
با پدیده شوم دوپینگ مبارزه خواهیم کرد، چرا که در غیر 
این  صورت با محرومیت همیشگی مواجه می شویم. به 
همین خاطر حتی اگر قرار باشد از اعتبارم هزینه کنم، تا 
روز آخری که در فدراسیون وزنه برداری مسئولیت دارم، 
با قدرت و جدیت برای پاکسازی و سالمتی این رشته 
ایستادگی خواهم کرد. رضازاده در خاتمه از تمام اهالی 
وزنه برداری و مسئوالن ورزش خواست تا در این مسیر 

دشوار، یار و یاور مسئوالن فدراسیون باشند.

 زاینده رود
 در فص��ل گذش��ته حس��ین افضل��ی ب��ه ج��ای 
علی افضلی س��کان هدایت تیم فوتسال فوالد ماهان را 
برعه��ده گرفت و این تیم را عالوه بر قهرمان لیگ برتر 
فوتسال ایران به قهرمانی جام باشگاه های آسیا نیز رساند. 
پس از تغییر و تحوالت در مدیریت باش��گاه فرهنگی 
ورزشی فوالد ماهان، فیروز ریخته گران مدیرعامل جدید 
این باشگاه به حس��ین افضلی اعتقادی نداشت و سید 
مهدی ابطحی سرمربی سال قبل شهید منصوری قرچک 
را جایگزین وی کرد، حسین افضلی در این فصل عهده 
دار هدایت تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان خواهد بود. 
وی درمورد این تیم گفت: نزدیک به ده روز اس��ت که 
تمرینات را شروع کرده ایم و روزانه دو جلسه تمرینات 
بدنس��ازی و کار با توپ را در دستور کار قرار داده ایم. 
افضلی ادامه داد: بازیکنان گیتی پس��ند همگی از لحاظ 
اخالقی و جوانمردی الگو هستند و جو بسیار خوبی در 
تیم حکمفرماست و همگی با انگیزه خاصی سر تمرینات 
حاضر می شوند تا خود را برای رقابت های امسال آماده 
کنند. سرمربی گیتی پسند اظهار داشت: سه تیم اصفهانی 
فوالد ماهان، فیروز صفه و گیتی پسند این فصل در لیگ 
برتر حضور دارند و کارشناسان احتمال فراوانی می دهند 
که رقابت فشرده ای بین این سه تیم باشد با این وجود 
به هیچ وجه به دنبال حاشیه نخواهیم بود و فقط به یک 
رقابت سالم فکر می کنیم. وی در پایان تأکید کرد: گیتی 
پس��ند فقط هدفش از تیمداری پیشرفت ورزش استان 

است و برای انتقام گرفتن تیم داری نمی کند.

بارسا و اینتر در پی جذب مهاجم توانمند آلمان

4 مرداد، آغاز لیگ برتر

منع وزنه برداران ایران 
از حضور در رقابتهای 

باشگاه های آسیا

حسین افضلی:
 جو خوبی در تیم ما 

زاینده رود حکمفرما است
تیم فوتبال پرس��پولیس ته��ران اردوی پیش از آغاز 
فصل لیگ برتر را بر خالف تیم های دیگر لیگ برتری 
که در کشور ترکیه برپا می کنند در شهر دورتموند آلمان 
برپا کردند و تمرینات این تیم صبح و بعدازظهر زیر نظر 
کادر فنی انجام می ش��ود علی دایی قصد دارد در آلمان 
یکی دو بازیکن را به لیست تیم فوتبال پرسپولیس اضافه 
کند پس از اینکه محسن خلیلی نتوانست با سرخپوشان 
تهرانی به توافق برس��د و به تیم فوتبال تراکتورس��ازی 
نق��ل مکان کرد. دایی دنبال جایگزینی برای این بازیکن 
می گردد و به احتمال فراوان به دنبال وحید هاش��یمان 

مهاجم بوخوم آلمان است. این بازیکن ابراز تمایل کرده که به جمع سرخپوشان پایتخت اضافه شود، هاشمینان 
زمانی با بازی های خوبی که برای تیم های آلمانی به نمایش می گذاشت لقب هلیکوپتر را از سوی مطبوعات 
و هواداران به خود گرفت اما این بازیکن شرط جدی برای پرسپولیسی ها گذاشته و گفته مبلغ کل قراردادم 

را نقدی می خواهم و شاید این شرایط مانع از پرسپولیسی شدن این بازیکن شود.

هلیکوپتر در تمرین پرسپولیس 

كامراني فر: 
در مــرحله یك چهــارم نهــایي 

بهتر از گــذشته قضــاوت خواهم کــرد

دو گــزینه قطعي مــادرید 
جــرارد و کول در راه رئال مــادرید

کمک داور ایرانی حاضر در جام جهانی با اشاره به 
حضورش در مرحله یک چهارم نهایی گفت: اگر به من 
فرصت دهند بهتر از دیدارهای قبل قضاوت خواهم کرد. 
حسن کامرانی فر در گفتگو با فارس، درباره حضورش 
در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی اظهار داشت: به 
عنوان کمک داور اول در یکی از دیدارهای مرحله یک 
چهارم نهایی انتخاب شده ام. قباًل احتمال می دادم شاید 
در یک بازی به عنوان کمک داور ذخیره حضور داش��ته 
باشم که خوش��بختانه به عنوان کمک داور اول انتخاب 
شدم. وی ادامه داد: خوشحالم به عنوان کمک داور اول 
انتخاب شدم، اما هنوز از سوی کمیته داوران فیفا اعالم 
نشده قضاوت کدام دیدار به تیم داوری ما خواهد رسید و مشخص نیست چه زمانی اعالم می شود. کامرانی فر 
درباره شرایطش در آفریقای جنوبی گفت: شرایط خوبی دارم و تمام امکانات مهیا است. در دو دیدار اول به 
نظر خودم و بسیاری از کارشناسان قضاوت خوبی داشتم. جام جهانی تجربه بسیار خوبی است. اگر به من 
بازی هم برای قضاوت نرسیده بود همین حضور در جام جهانی تجربه خوبی بود. وی در پاسخ به این سؤال 
که از زمان حضور در جام جهانی شرایط برای او چه فرقی کرده و چه میزان با جو حاکم بر جام جهانی آشنا 
شده است، عنوان کرد: اینجا شرایط خیلی فرق می کند. بعد از اینکه تیم داوری ما انتخاب شد حدود 4 ماه 
است که با هم کار می کنیم و قبل از آن تجربه حضور در مسابقات بزرگ را نداشتیم. کامرانی فر افزود: شرایط 
طوری شده که از نظر اعتماد به نفس و وضعیت روحی و روانی خیلی بهتر شده ام و فکر می کنم اگر به من 
قضاوت دهند خیلی بهتر از دیدارهای قبل قضاوت خواهم کرد. وی درباره شانس حضور داوران ایرانی در 
رقابت های جام جهانی تصریح کرد: مطمئنم در دوره های بعد می توانیم در رقابت ها تیم کامل داوری از ایران 
داشته باشیم. برای من بسیار سخت است با داورانی که هموطن من نیستند قضاوت کنم. اگر تیم کامل داوری 
از ایران بود قضاوت راحت تر می شد و عملکرد بهتری داشتیم و داوران ایرانی این توان را دارند که در باالترین 

سطح جهان قضاوت کنند.

دو بازیک��ن کلی��دی تیم ملی فوتبال انگلیس از طریق وکالی خود س��رگرم مذاکره با رئال مادرید 
هس��تند. به گزارش فارس و به نقل از مارکا، اس��تیون جرارد از لیورپول و اشلی کول از چلسی مدنظر 
باشگاه رئال مادرید هستند. پیش از این خورخه والدانو نائب رئیس باشگاه رئال مادرید تأکید کرده بود  
بیش از دو خرید دیگر نخواهد داش��ت و اکنون نام این دو گزینه به صورت رس��می فاش شده است. 
رئال مادرید که دی ماریا را رسمًا خریداری کرده از خرید مایکون برزیلی نیز اطمینان کامل دارد. اشلی 
کول و استیون جرارد نیز دو گزینه نهایی رئال مادرید هستند که مشتری دیگری نداشته و بعید به نظر 
می رسد برابر پیشنهاد نجومی مادرید وقت را تلف کنند. 24 میلیون یورو در انتظار جرارد است و برای 

خرید اشلی کول نیز 43 میلیون یورو کنار گذاشته شده است.

دو وکیل اول باشگاه بارسلونا و اینترمیالن برای دیدار و مذاکره با مسعود اوزیل پشت درهای بسته 
کمپ تیم ملی آلمان مانده اند. رقابت بر س��ر خرید مس��عود اوزیل از وردربرمن و مولر از بایرن مونیخ 
بین دو باشگاه بارسلونا و اینترمیالن باال گرفته و روسل مدیرعامل بارسا و دالل بزرگ فوتبال اروپا در 
تماس تلفنی از رئیس فدراسیون فوتبال آلمان خواسته تا اجازه دهد وکیل بارسلونا برای 15 دقیقه دیگر 
با اوزیل در کمپ تمرین تیم ملی دیدار داشته باشد. یواخیم لو اجازه دیدار با اوزیل را صادر نمی کند و 

از اوزیل و مولر خواسته تا تمام افکارشان را متمرکز کرده و فقط به تیم ملی آلمان بیندیشند.

رئی��س س��ازمان لیگ برت��ر از آغاز لیگ دهم در 4 م��رداد خبر داد و گفت: هی��چ عاملی آغاز این 
رقابتها را به تأخیر نمی اندازد. عزیز محمدی افزود: برای مس��ابقات امسال برنامه هایی داریم که از آن 
جمله می توان به یکس��ان س��ازی توپ های مسابقات اشاره کرد. وی گفت: تمام تالش مان را برای 
اس��تاندارد سازی لیگ برتر و کمتر ش��دن فاصله ها با آیین نامه ها و اساسنامه های AFC و کمیته 

لیگ حرفه ای آسیا انجام داده ایم اما همچنان با ایده آل ها فاصله داریم.

پژمان سلطانی
دو تیم دیگر مرحله نیمه نهایی 
رقابت ه��ای فوتب��ال ج��ام جهانی 
ام��روز  جنوب��ی  آفریق��ای   2010
مش��خص می ش��ود. طب��ق برنامه 
س��اعت 18:30 در ورزش��گاه کیپ 
تاون تی��م آلمان رودرروی آرژانتین 
ق��رار خواهد گرفت. تی��م آرژانتین 
ه��م با ارائه بازی های درخش��ان و 
به دور از هر حاش��یه ای در س��طح 
جه��ان طرف��داران زی��ادی به خود 
ج��ذب ک��رده و حت��ی ایرانی ها و 
آنهای��ی که ب��ه نوعی ب��ه رنگ آبی 
آل��رژی دارن��د نیز بازی ه��ای این 
تیم را دنب��ال می کنن��د. هموطنان 
ایرانی در اتوبوسهای شرکت واحد 
تاکسی و هر وسیله نقلیه از از پیر و 
ج��وان پیرامون جام جهانی صحبت 
به میان می آورند و ش��اگردان آقای 
خاص جام نوزده��م )مارادونا( را، 
مدعی نخست قهرمانی جام جهانی 
2010 ب��ا وجود تیم ه��ای برزیل، 
اس��پانیا و هلند و همی��ن تیم آلمان 
می دانند. فوتبال دوس��تان ایرانی به 
مرات��ب درک و فهم ش��ان باال رفته 
و وقتی فوتبال ایران و حتی ورزش 
کشور را پر از حاشیه می بینند هیچ 

شانس��ی برای ورزش کش��ور قائل 
نیس��تند. لیگ برتر فوتبال در فصل 
گذشته سرش��ار از حاشیه های ریز 
و درش��ت بود. بازیکنان و مربیانی 
اخالقی  منش��ور  ش��دند،  منشوری 
یعنی چه؟ جالب اینجاست بازیکنی 
مثل حنیف عمران زاده که در فصل 
قبل از پاس همدان به تیم اس��تقالل 
تهران نقل مکان کرد منش��وری بود 
و بیش از 10 بازی نتوانس��ت برای 
آبی پوش��ان به میدان ب��رود و پس 
از آن تبرئه ش��د. ب��ه همین راحتی! 
فیروزکریمی و فرهاد کاظمی مربیان 
معروفی بودند ک��ه در لیگ برتر از 
نظر اخالقی مش��کل داشتند اما در 
لی��گ دس��ته اول پاک پ��اک بودند. 
بنیانگ��ذار منش��ور اخالق��ی عزیز 
محم��دی رئی��س س��ازمان لیگ از 
کیسه خود باز هم حرفهای مختلفی 
درخواهد آورد، پس از آن تیم هایی 
بودند که با کمبود مالی دست و پنجه 
ن��رم می کردند که در نهایت با لیگ 
ابومسلم  برتر وداع گفتند. تیم های 
مشهد و اس��تقالل اهواز دو باشگاه 
خصوصی بودند که سریال های به 
یاد ماندنی در اذهان باقی گذاشتند. 
بعض��ی از بازیکنان اهوازی با وانت 

سر تمرین می رفتند و ابومسلم هم 
قاس��می مدیرعامل وقت، مایل بود 
جان تیگان��ا را ب��ه رأس کادر فنی 
اضاف��ه کند که در نهای��ت به گزینه 
ناص��ر پورمهدی رس��ید. این مربی 
جوان اوائل خوب نتیجه گرفت اما 
مشکالت مالی باعث شد پورمهدی 
ای��ن تی��م را به جای��گاه اصلی اش 
نرس��اند. بحث س��وم حاشیه های 
فوتبال اشتباهات داوری که به وفور 
دیده شد و بعضی ها هم بحث تبانی 
در فوتبال ایران را پیش کش��یدند و 
اکث��ر مربیان و بازیکنان این را تأیید 

کردند. 
ببخش��ید از ج��ام جهانی خیلی 
دور ش��دیم و از آفریق��ای جنوبی 
به ایران سفر کردیم. آرژانتین تیمی 
اس��ت که با دو س��ه پ��اس به روی 
دروازه حریف هج��وم خواهد برد. 
آنه��ا در پی��کان نوک حمل��ه خود 
بازیکن��ی به ن��ام هیگوای��ن دارند 
ک��ه چارچ��وب دروازه را خ��وب 
می شناس��د و برای هر خط دفاعی 
مشکل ساز خواهد بود. در آن سوی 
میدان هم کلوزه گلزنی شش دانگ 
به حساب می آید و در ضدحمالت 
آرژانتینی ها، باید مواظب حرکتهای 

پ��ا به توپ کلوزه، پودو، لس��کی و 
مولر باشند که در چهار بازی 9 گل 
به ثمر رساندند. میانگین بیش از دو 
گل در هر بازی. همچنین شاگردان 
مارادون��ا ه��م 10 گل وارد دروازه 
حریفان ک��رده ان��د. )میانگین 2/5 
در هر بازی( هش��ت پایی در کشور 
آلمان پیش بین��ی کرده که ژرمن ها 
از س��د تی��م آقای خ��اص خواهند 
گذش��ت. بای��د به این هش��ت پای 
عزیز گفت شبها زود به رختخواب 
برو شاید این بار پیشگویی ات غلط 
از آب در آی��د. گفتن��ی اس��ت این 
موجود ب��ازی دوم تیم آلمان مقابل 
صربستان را صحیح پیش بینی کرده 
بود و منجر ب��ه باخت یک بر صفر 
آلمانه��ا در برابر صربس��تان ش��ده 
بود. هر چقدر س��عی کردم که یکی 
دیگر از حاش��یه های فوتبال ایران 
را فاکتور بگیرم نتوانس��تم و آن هم 
دوپینگ بود که یک فوتبالیس��ت که 
محروم شد و یک بازیکن فوتبال با 
حروف رم��زی )ح.ک( که همگان 
این شخص را ش��ناختند و به طور 
عجیب��ی ای��ن آق��ای )ح.ک( تبرئه 
ش��د و ماجرای آن ناخن نامریی در 

آزمایش.

پژمان غفاری
در آخرین دیدار مرحله یک چهارم 
نهایی در ورزش��گاه ژوهانس��بورگ 
س��اعت 23 تیم فوتبال اس��پانیا مقابل 
پاراگوئه صف آرایی خواهد کرد. تیم 
پاراگوئه از چاش��نی شانس و ضربات 
پنالتی به این مرحله رسید و نمی تواند 
در بازی امش��ب حریف سختی برای 
شاگردان دل بوسکه باشد هر چند که 
این مربی عنوان کرد این تیم را دست 
کم نخواهد گرفت و با تمام ستاره های 
خود پای به این دیدار خواهد گذاشت. 
ستارگانی که هر کدام برای نابود کردن 
دف��اع حری��ف کافی اس��ت از داوید 

ویا گرفته ت��ا ژاوی، راموس، فرناندو 
تورس و غیره، هر تیمی حتی اس��پانیا 
در بعض��ی از خط��وط دارای ضعف 

است و در خط دفاعی جایی که پویول 
ت��وپ می زند این آس��یب پذیری به 
وضوح در بازی با پرتغال دیده ش��د و 

در پش��ت محوطه جریمه خط دفاعی 
این تیم اجازه شوت زنی را به حریف 
می دهند و این آسیب پذیری در بازی 
با پاراگوئه ش��اید معلوم نشود به دلیل 
اینکه شاگردان دل بوسکه در خط میانی 
 و حمله اجازه بازی س��ازی و حرکت 
رو به جلو از نماینده قاره امریکا را سلب 
خواهند کرد. اما در مرحله نیمه نهایی 
اگر با آرژانتین روبه رو شود باید فکری 
برای ترمیم خ��ط دفاعی تیمش انجام 
دهد. تیم اسپانیا تیم نیمه دوم است و در 
نیمه دوم بهتر نتیجه می گیرد و این برمی 
گردد به آنالیز تیم حریف از سوی مربیان 

اسپانیا و در رأس آنها دل بوسکه.

موسیقی همواره جایگاه ویژه ای 
در قلب آفریقایی ها داش��ته اس��ت 
و آنه��ا در موقعیت ه��ای مختل��ف 
چون جشن، داستان س��رایی و بیان 
احساساتش��ان از موس��یقی استفاده 
کرده اند. به گ��زارش ایرنا و به نقل 
از پایگاه اطالع رسانی فیفا، موسیقی 
همچنی��ن در ج��ام جهان��ی 2010 
آفریقای جنوبی نیز جایگاه ویژه ای 
را ب��ه خ��ود اختص��اص داد. آهنگ 
»شوش��ولوزا« که ب��رای چندین دهه 
قلب ش��هروندان آفریقای جنوبی را 
تسخیر کرده است در جام جهانی نیز 
طنین انداز ش��د و حتی بانگ آن نیز 
از بان��گ ووووزالها هم فراتر رفت. 
آهنگی که بانگ مورد عالقه ساکنان 
آفریق��ای جنوبی اس��ت، هیچ بعید 
نیس��ت که در این تورنمنت دس��ت 

مای��ه ای باش��د ب��رای جهانگردانی 
که به کش��ور آفریقای جنوبی آمدند 
و با ش��نیدن آن هنگام بازگش��ت به 
موطنشان از آن برای ساخت آهنگی 
مشابه استفاده کنند. از آنجایی که در 
ادوار گذش��ته مردم همواره از گفتن 
عقای��د و اظهارنظره��ای خ��ود منع 
می ش��دند به همی��ن خاطر فرصتی 
ب��رای موس��یقی فراهم می ش��د تا 
از طری��ق آن داس��تان و ح��رف دل 
آدمیان به زبان آورده ش��ود. از همین 
رو آهنگ های بس��یاری در کش��ور 
آفریق��ای جنوب��ی وج��ود دارند که 
س��ابقه و پیش��ینه تاریخی این ملت 
مفهومی برای آهنگ ها ش��ده است. 
ریشه آهنگ شوش��ولوزا احتماالً به 
معادن آفریقای جنوبی باز می گردد، 
جای��ی که کارگ��ران مهاج��ر آن را 

س��اخته بودند تا با خوان��دن آن در 
راه بازگشت به خانه روحیه بگیرند. 
هرچند هنوز معلوم نیست که ریشه 
این آهنگ به کدام قس��مت از کشور 
آفریقای جنوبی تعلق دارد، ولی اکثر 
متن آن به زبان ایس��ی زولو نوش��ته 
ش��ده اس��ت که یکی از یازده زبان 
رس��می رای��ج در آفریق��ای جنوبی 
اس��ت. در یک ترجمه آزاد از عنوان 
این آهن��گ می توان نام آن را »پیش 
به س��وی« گذاشت و ش��اید هم به 
همین خاطر باشد که کارگران مهاجر 
این آهنگ را اغلب هنگامی که پس 
از ی��ک روز کار به س��وی خانه باز 
براساس  می خواندند.  می گش��تند، 
ای��ن گ��زارش، پ��س از بازی های 
جهانی راگبی س��ال 1995 به عنوان 
اولین رویداد ورزش��ی برگزار شده 

در آفریق��ای جنوبی پ��س از دوران 
آپارتای��د بود که آهنگ شوش��ولوزا 
برای اولین بار ب��ه مخاطبان جهانی 
معرفی ش��د. بعدها در سال 1996 و 
در جریان مس��ابقات جام ملت های 
آفریقا که آفریقای جنوبی به طور غیر 
قابل باوری قهرمان ش��د، شوشولوزا 
در محاف��ل فوتب��ال و راگبی نیز گل 
کرد و پس از آن نیز کریکت که یکی 
از ورزش های بسیار مشهور کشور 
آفریقای جنوبی اس��ت شاهد سروده 
شدن این آهنگ بود. اکنون نیز آهنگ 
شوش��ولوزا نه تنها برای ن��ام گذاری 
بسیاری از چیزها از جمله نام کشتی ها، 
قطارها و غیره اس��تفاده می شود بلکه 
این آهنگ همانند سرود ملی آفریقای 
جنوبی و سمبل دیگری از اتحاد آنها 
در محافل مختلف خوانده می شود.

رئی��س فدراس��یون فوتب��ال در 
واکنش ب��ه اعتراض باش��گاه ها به 
تقویم لیگ برت��ر و اردوی تیم ملی 
در اتری��ش گفت: آنچ��ه به صالح 

فوتبال است انجام می دهیم. 
به گزارش مهر، علی کفاش��یان 
ضمن بی��ان مطلب فوق به قضاوت 
حس��ن کامران��ی فر در مس��ابقات 
فوتبال ج��ام جهانی اش��اره کرد و 
افزود: فدراس��یون جهانی فوتبال از 
ابت��دای آغاز بازیهای ج��ام جهانی 
عملک��رد داوران را م��ورد ارزیابی 

قرار داد.
 خوش��بختانه عملک��رد خوب 
کامرانی ف��ر وتیم داوری وی باعث 
ش��د تا فدراسیون جهانی برای ادامه 
داوری از ای��ن کادر در مراحل باقی 
مانده اس��تفاده کند. که این انتخاب 
از اعتم��اد به نفس باالی کامرانی فر 
نش��أت گرفته و این ام��ر افتخاری 
ب��رای ایران وجامعه داوری اس��ت. 
وی درخصوص دیدارهای تدارکاتی 

تی��م امید و ع��دم هماهنگی برخی 
باش��گاه ها گفت: با تش��کیل کمیته 
فنی که نمایندگان باش��گاه ها در آن 
عضویت دارند، س��عی خواهیم کرد 

تا بهترین امکانات را فراهم کنیم. 
وقتی برنامه ای اعالم می ش��ود 
از باش��گاه ها انتظار داری��م تا اگر 
اعتراضی به برنامه اعالم شده دارند 
به فدراسیون اعالم کنند نه اینکه دو 
روز مانده به آغاز اردوهای تیم های 
ملی، مخالفت خ��ود را اعالم کنند. 
آنچه که به صالح فوتبال است باید 
انجام شود. نظرات را مورد بررسی 
قرار می دهیم و تصمیم نهایی را که 
مرتب��ط باروند مثب��ت فوتبال ایران 
و تیم ه��ای مل��ی اس��ت، خواهیم 
گرف��ت. وی در خص��وص تداخل 
بازیکن��ان تیم های مل��ی گفت: به 
عن��وان مث��ال اگر بازیکن��ی در تیم 
ملی بزرگساالن و امید حضورداشته 
باش��د، برنامه های تیم را نگاه کرده 
و اولویت برای آن تیمی اس��ت که 

مسابقه یا اردوی مهمی را در دستور 
تمرینی دارند.

اعت��راض  خص��وص  در  وی 
باش��گاه ها به اردوی اتریش گفت: 
زمانی که برنامه تدارکاتی اتریش را 
اعالم کردیم هیچ باشگاهی اعتراض 
نداش��ت، اما زمانی ک��ه نزدیک به 
اعزام تیم ها می ش��ود، باش��گاه ها 
یادش��ان می افتد ک��ه باید اعتراض 
کنند. این عمل باش��گاه ها درست 

نیست. 
از قطب��ی خواس��ته ای��م تا یک 
بازنگری در برنامه های خود داشته 
باش��د و اگر قرار بر این شد تا اردو 
در زم��ان مقرر برگزار ش��ود بدون 
ش��ک ای��ن اردو برپا خواهد ش��د. 
کفاش��یان در خصوص عدم حضور 
برخی تیم ها در جام والیت گفت: 
این یک تورنمنت اس��تانی است که  
باش��گاه های برت��ر تهران��ی در آن 
حض��ور دارند و اگر  تیمی انصراف 
بدهد ض��رر می کند و با ش��رکت 

نکردن تیم ها این فدراسیون نیست 
که ضرر می کند بلکه تیم ها هستند 
که ض��رر می کنند. چرا که این نوع 
مسابقات، به نوعی دیدار تدارکاتی 
محس��وب می  شود که تیم ها خود 
را برای رقابتهای لیگ آماده می کنند. 
می خواهیم تا این تورنمنت استانی 
را درح��د بین المللی برگزار کنیم و 
در آینده از تیم های خوب خارجی 

نیز دعوت کنیم. 
رئیس فدراسیون فوتبال در پایان 
در خصوص شرکت نکردن تیم ملی 
بانوان در مسابقات گوانگجو گفت: 
از ابتدا هم ق��رار نبود تا این تیم در 
گوانگجو حضور داش��ته باشد. چرا 
که بار فنی تیم در حد این مسابقات 
نبود. هر چند ک��ه نگاه ما نتیجه ای 
نیس��ت و بیش��تر در صدد باال بردن 
دانش و تجربه بازیکنان هس��تیم اما 
حضور در ای��ن دوره از پیکارها از 
ابتدا هم در دستور کاری بانوان قرار 

نداشت.

ژرمن ها مقابل تيم آقای خاص جام جهانی 

اسپانیــا شايــد حــريف آرژانتین بـاشد

آوازي کــه ملتي را متحــد کــرده است

كفاشیان در واكنش به باشگاه ها:

آنچــه به صالح فوتبــال است انجــام می دهیم
در بی��ن تیم های باش��گاهی، بارس��لونای 
اسپانیا با 10 بازیکن بیشترین سهم را در مرحله 
یک چهارم نهایی دارد و پس از این تیم  بایرن 
مونیخ آلمان با 9 بازیکن و رئال مادرید اس��پانیا  

با  8 بازیکن در رده های بعدی قرار دارند. 
ــگاه ها در یك چهارم نهایی  ــهم باش س

جام جهانی    
ــلونا: 10 بازیکن که 8 نفر آن در تیم  بارس

اسپانیا هستند
ــرن مونیخ: 9 بازیکن ک��ه 6 نفر آن در  بای

تیم آلمان هستند
ــال مادرید: 8 بازیک��ن که 6 نفر آن در  رئ

تیم اسپانیا هستند 
اینتر میالن: 7 بازیکن

لیورپول: 6 بازیکن
بنفیکا: 5 بازیکن

تعداد بازیکنان حاضر در یك چهارم به 
ترتیب لیگ ها    

1- آلمان
2- اسپانیا
3- ایتالیا

بوندسلیگا با 37 بازیکن در صدر قرار دارد. 
اللیگای اس��پانیا با 34 بازیکن و س��ری آ ایتالیا 
ب��ا 25 بازیکن در رده های بع��دی قرار دارند. 
برخ��الف حذف تیم ملی انگلی��س،  لیگ برتر 

این کش��ور همچنان 19 بازیکن در مرحله یک 
چهارم نهایی دارد.

ــر بومی در یك  ــا و بازیکنان غی لیگ ه
چهارم   

آلمان: 37 با 14 غیر آلمانی.
اسپانیا: 34 با بیست غیر اسپانیایی.

هلند: 13 با 4 غیر هلندی.
آرژانتین: 10 با چهار غیر آرژانتینی.

برزیل: با 5 بازیکن
پاراگوئه: با 4 بازیکن

غنا: با 3 بازیکن
اروگوئه: با 2 بازیکن 
در سطح قاره ای   

اروپا در مرحله یک چهارم نهایی، از هشت 
تیم صعود کنن��ده، 3 نماینده و آمریکای التین 
4 نماین��ده دارد. ای��ن در حالی اس��ت که 80 
درصد از 184 بازیک��ن حاضر در این مرحله، 

در لیگ های اروپایی توپ می زنند.
تعداد بازیکنان در لیگ های مختلف به 

تفکیك   
اروپا: 148 بازیکن

امریکای التین: 27 بازیکن 
آفریقا: 4 بازیکن

مکزیك )كونکاكاف(: 4 بازیکن
آسیا: یک بازیکن 

بارسلونا و بوندسلیگا بیشترین 
سهم را در یك چهارم دارند
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اولین بازي رايانه اي آنالين ايراني رو نمايي شد

از نفس افتــاده گــدار پنجــاه ساله شد
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حداقل

حداقل
 اولی��ن ب��ازی رایان��ه ای آنالین ایران��ی با نام 
آس��مان دژ با حضور سازندگان و عوامل تولید آن 
در محل بنیاد بازی های رایانه ای رونمایی شد. به 
گ��زارش ایرنا، مدیر بنیاد مل��ی بازی های رایانه ای 
در مراس��م رونمایی از بازی رایانه ای آس��مان دژ 
اظهار داشت: امروزه بازی های آنالین از طرفداران 
انبوه��ی در دنیا برخوردارند به  طوری که 70 هزار 
 نفر ب��ازی ترآوین را در س��ال انج��ام می دهند از 
ای��ن رو باید به این نوع بازی ها که در دنیا طرفدار 
دارد توج��ه کرد. بهروز مینایی با اش��اره به وجود 
نزدی��ک ب��ه 10 میلیون نف��ر بازیگ��ر بازی های 
رایانه ه��ای در ایران افزود: تعداد اندکی از این 10 
میلیون نفر، بازی ساز هستند و تالش ما بر این اصل 
استوار شده که قشر جوان را از بازیگری بازی های 
یارانه ای به بازی سازی س��وق دهیم. وی در مورد 
موضوع بازی آس��مان دژ توضیح داد: داستان این 
بازی، زندگی 800 س��ال آینده را ترس��یم کرده که 
در آن دیگر منظومه شمس��ی جایگاه قبلی خود را 
ندارد و مردم درصدد استقرار و زندگی دیگری در 
منظومه جدید هس��تند و داستان این بازی به نوعی 
یادآور آیه های 8 و 9 سوره جن قرآن کریم است. 
به اعتقاد مینایی، بازی آس��مان دژ که تس��ت های 

متعددی ب��ر روی آن صورت گرفت��ه، از گرافیک 
بسیار باالیی برخوردار است و می تواند حرف های 
زیادی برای گفتن در ایران و جهان داش��ته باش��د 
که دس��ت اندرکاران این بازی امید بسیاری دارند 
که ج��ای بازی خارجی ترآوی��ن را بگیرد. مینایی 
 با اش��اره به مش��کل کپی رایت در ای��ران تصریح 
کرد: همین مشکل در کشور چین نیز وجود داشت 
ام��ا آنها با یک کار اصولی این مش��کل را برطرف 
کردن��د و درحال حاضر خود یک��ی از بزرگترین 
سازندگان بازی در دنیا هستند. به گفته وی تا سال 
2012 رشد 17 درصدی  در زمینه بازی های آنالین 

رایانه ای به وقوع خواهد پیوست.
 مینایی مدیر بنیاد ملی بازی های رایانه ای درباره 
ساخت بازی  از روی فیلم های سینمایی گفت: دراین 
م��ورد با معاونت س��ینمایی صحبت هایی صورت 
گرفته اس��ت و درباره س��اخت ب��ازی فیلم ملک 
سلیمان نیز به نتایجی رسیده ایم و قصد داریم تا در 
صورت امکان فیلم هایی که به صورت ویژه ساخته 
می ش��ود همراه با آن بازی آن نیز ساخته شود که 
در این زمینه بازی قلب سیمرغ همزمان با انیمیشن 
قلب سیمرغ درحال س��اخت است. مینایی درباره 
ساخت بازی رایانه ای فیلم به رنگ اغوان و ال نیز 

گفت: پیشنهادی برای ساخت بازی های این دو اثر 
س��ینمایی نیز ارائه شده است. در ادامه این نشست 
فرزاد ملک آرا مدیر طرح آسمان دژ گفت: این بازی 
100 درصد ایرانی است و معتقدیم می تواند جایگاه 
ما را دردنیا دراین زمینه ارتقا دهد همچنین اینگونه 
آثار می تواند منبع ارز آوری خوبی برای کش��ورمان 
باش��د. وی خاطرنشان کرد: ما باید بازار ایران را به 
واس��طه رقابت سالم از تولیدکنندگان خارجی پس 
بگیریم و در این زمینه با ساخت بازی های خوب 
جایگاه مناس��بی به دست آوریم. مدیر پروژه بازی 
یارانه ای آس��مان دژ یادآور ش��د: از آذر 88 تست 
این بازی را آغاز کردیم و با جذب س��ه هزار کاربر 
در مدت هفت ماه بدون وقفه سرویس دهی داشتیم 
و از یکم تیرماه س��رور اصلی پ��روژه آغاز به کار 
کرد و قول می دهم برای س��ال آینده جزء 10 بازی 
آنالین جهان باش��د چرا که ما سعی کردیم ضمن 
استفاده از شاخصه های ایرانی، اما بازی صرفاً برای 
بچه های ایرانی نباش��د و هم��ه ملیت ها بتوانند از 
آن اس��تفاده کنند. وی یادآور ش��د: همچنین برای 
اولین بار روشندالن هم می توانند مخاطب این بازی 
باش��ند و بازی به نوعی طراحی شده که افراد نابینا 

هم توانایی استفاده از آن را داشته باشند.

حامد حقی
 »از نف��س افت��اده« س��اخته ب��ه ی��اد ماندن��ي 
»ژان ل��وک گدار« یکي از س��ه موتور محرک موج 
نوي سینماي فرانسه بود، که امروز پنجاهمین سال 
خود را جشن می گیرد. این فیلم به همراه »چهارصد 
ضربه« س��اخته »فرانسوا تروفو« و »هیروشیما عشق 
من« اثر »آلن رنه« این جریان فکري سینمایي را که به 
اشتباه توسط برخي از منتقدان نوعي سبک سینمایي 
قلمداد شده است را به حرکت انداختند. این جریان، 
فرم و س��اختار را از هالیوود وام گرفت و ایده هاي 
فرانسوي را که از نگاه نو و بي پرده هنرمندان سالهاي 
بعد از جنگ برخاس��ته بود در خود تلفیق کرد. آنها 
فرم را گرفتند و تفکرات مدرنیته خود را با آن ادغام 
کردند، چنین بود که موج نو شکل گرفت و تا سالها 
به حرکت خود ادامه داد. اس��تفاده از مدیوم شات و 
کلوزآپهاي مناس��ب و به جا اما ب��ه وفور، نورهاي 
غیرمتمرکز و کنتراست متوسط که بیشتر در آثار سیاه  
و سفید این دوره مشهود است و نمایش فراوان بافت 
شهري، اجتماعي و فرهنگي پاریس شاید عاملي بود 
که این حرکت را نوعي سبک بدانند. گدار کلیشه ها 
را به کناري مي گذارد و بر آنها خط قرمزي مي کشد، 
فیلمهاي او در ژانر به خصوصي قرار نمي گیرند. به 
عنوان مث��ال در از نفس افتاده نمي توان به صراحت 

 گف��ت که با یک اثر درام، تراژدي و یا گانگس��تري 
روبه رو هستیم. این البته از خصوصیات یک اثر مدرن 
و یا حتي پست مدرن است. اگر رجعت به مؤلفه هاي 
کالس��یک و یا سبکهاي رایج قبل از مدرنیته در هنر 
را از خصوصی��ات پست مدرنیس��م بدانیم، مي توان 
گف��ت »از نفس افتاده« فیلمي پس��ت مدرن اس��ت. 
کاراکترهاي گدار در این فیلم از تراش ش��خصیتي 
بارزي برخودارن��د، آنها خصیصه هایي دارند که در 
یاد مي ماند، براي مثال حرکت انگش��ت میش��ل )با 
بازي ژان پل بلموندو( روي لبهایش از خصیصه هاي 
اوس��ت تا جایي که هر گاه ببینیم کسي این حرکت 
را انجام دهد اش��اره مي کنیم به میشل، از نفس افتاده 

و ژان ل��وک گدار. میمیک هاي پاتریش��ا نش��ان از 
دق��ت فیلمس��از در پرداخت ش��خصیت او دارد و 
باعث مي ش��ود که همواره او را غیر قابل پیش بیني 
و ش��اید دور از دسترس ببینیم. دوربین روي دست 
در فضاسازي و شناخت و درک کاراکتر به ما کمک 
مي کند، همین تکنیک باعث مي ش��ود که در افکار 
منقلب، تکه پاره شده و گاهي آنارشیستي میشل غوطه 
بخوریم. پالنهایي که در ارتباط با میشل هستند این 
ویژگي را دارند و دوربین همچون کاش��ف روانکاو 
در نگاه ما نشسته است به گونه اي که حضور آن را 
حس نمي کنیم و خود را به دس��ت فیلم مي سپاریم. 
چنانچه اشاره ش��د، دوربین در فیلمهاي گدار و به 
خص��وص از نفس افتاده نقش ی��ک راوي محض 
را بازي نمي کند، او یک چش��م کنجکاو در فضاي 
ملتهب اطراف شخصیتهاي فیلم است. همان چشمي 
که با شیطنت از خیابانهاي سنگفرشي پاریس بدون 
ارادت ما و آدمهاي فیلم وارد خلوت آنها مي ش��ود؛ 
نماهاي بس��ته مانند دوربین مخفي هستند. تصویر 
متحرک و گاهي غامض و روش��نگر عمل مي کند. 
فیلم ب��ه طور کلي روایتي تند و ش��کاک از اوضاع 
اجتماعي و فرهنگي روزش اس��ت. دنیایي که گام 
به س��وي تجدد گذاشته است و همه چیز را در این 

جریان سریع همچون سیل با خود مي برد. 

بر اس��اس طرح جدی��دی که قرار اس��ت از 
س��وی اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی 
و ش��ورای صنف��ی نمایش اجرا ش��ود، فیلم های 
اکران ش��ده در جشنواره فیلم فجر و آثار فرهنگی 
اجتماعی در اولویت اکران قرار گرفتند و قرار شد 
تا از این پس فیلم های کمدی  با هم اکران نشوند. 
به گزارش فارس، یکی از اولویت های طرح جدید 
اکران در س��ینماها، اکران فیلم هایی اس��ت که در 
جش��نواره فجر شرکت می کنند و در اولویت  دوم 
فیلم هایی است که با مضمون فرهنگی و اجتماعی 
ساخته می شوند. به گفته سخنگوی شورای صنفی 
نمایش فیلم های کمدی نیز در اولویت اکران قرار 
دارند اما با ش��رایط خاص اکران می شوند به این 
معنی که محدودیتی برای اکران این فیلم ها وجود 
ندارد اما نباید همزم��ان چند فیلم کمدی در یک 
بازه زمانی با هم اکران ش��وند. علی سرتیپی اظهار 
داش��ت: هنوز در خصوص جزئیات این طرح به 
نتیجه کلی نرس��یده ایم و تنها براساس توضیحاتی 
که آقای س��جاد پور درخصوص ای��ن طرح ارائه 
دادن��د از آن مطلع ش��دیم و پ��س از ارائه آن به 
ش��ورای صنفی جلسات کارشناسانه خود را آغاز 

خواهیم کرد. به نظر می رس��د اج��رای این طرح 
بتوان��د س��از و کار اکران فیلم ه��ای ایرانی را در 
ادامه س��ال 89 به گونه ای رقم بزند که از اکران به  
یکباره فیلم های طنزآمیز و گیشه ای در فصل های 
مختلف س��ال کاسته شود. همچنین با اجرای این 
طرح می توان نس��بت به پخش مناس��ب فیلم های 

سینمایی در ژانرهای مختلف امیدوار بود. روشی 
ک��ه قطعًا ب��ا ایجاد تن��وع و ت��داوم آن در اکران 
می تواند به استقبال مردم از سینما و فروش فیلم ها 

کمک کند.
 ب��ه زودی جدول اکران به اطالع تهیه کنندگان 

و کارگردانان خواهد رسید.

برنامه رادیویی جاده جوانی ویژه فصل تابستان 
همه روزه به روی آنتن ش��بکه استانی صدای مرکز 

چهارمحال و بختیاری قرار می گیرد.
به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز 
چهارمحال و بختیاری: در این برنامه مسائل مرتبط 
با گروه س��نی جوان بررس��ی و تالش می شود با 
ش��ناخت و ترویج هنجارهای فرهنگی و اجتماعی 
منطقه و سلیقه و نیازهای جوانان به تحقق اهدافی 
 از جمل��ه حفظ و تقوی��ت ارزش ه��ا و باورهای 
دینی- ملی، شناس��ایی و ش��کوفایی استعدادهای 
جوان��ان اس��تان، ترغیب ای��ن قش��ر از اجتماع به 
کارآفرینی و خودباوری و پاس��خگویی به نیازهای 

فکری و فرهنگی آنان پرداخته شود.

 بخش های متنوع و ش��اد ب��ا انتخاب عناوین 
جوان پسند و با مشارکت خود جوانان و موضوعاتی 
مانند ج��وان و خودباوری، تحرک و پویایی،  کار و 
تالش، علم و دانش و جوان و س��فر در این برنامه 
برای جوانان تهیه و پخش می ش��ود. برنامه جوان 
صدای مرکز همه روزه از س��اعت 17 به مدت یک 
ساعت با محورهای امید، آگاهی، اخالق، رفتارهای 
اجتماعی، اندیش��ه های حضرت امام خمینی )ره(،  
امام زم��ان )عج( میهمان مخاطبان ج��وان رادیوی 

استان است.
عوامل برنامه: تهی��ه کننده: لیال بابایی، گوینده: 
سمیه عالیی، محمد مهدی هاشمی، گزارشگر: آرزو 

باللی، نویسنده: اسماعیل طادی.

تاریخ و فرهنگ استان چهارمحال و بختیاري 
در مستند بر فراز بام به تصویر کشیده مي شود.

ب��ه گ��زارش روابط عمومي صدا و س��یماي 
مرک��ز چهارمحال و بختیاري: در مس��تند بر فراز 
بام ش��ش قلعه تاریخي اس��تان )چالش��تر، بارده، 
س��ردار اس��عد، دزک، سورک و ش��مس آباد( از 
نظر قدمت و جایگاه تاریخي، ش��ش جاذبه بکر 
و ناشناخته طبیعي و تاریخ و سرگذشت بزرگان، 
س��رداران و کاخ قلعه و عمارت هاي تاریخي و 
جاذبه هاي فرهنگي اس��تان بررسي و به نمایش 

گذاشته مي شود. 
در این مستند تالش مي شود توجه مخاطبان 
در سراس��ر کش��ور ب��ه ویژگي ه��اي خاص و 

 ممت��از اس��تان که در توس��عه اقتص��ادي، جذب 
س��رمایه گذار و گردشگر و پیشرفت منطقه مؤثر 
است، جلب شود. بر فراز بام براي گروه مخاطبان 
فراگیر و جهاني تهیه و تولید مي ش��ود و با کالم 
متن و زیرنویس به زبان هاي انگلیس��ي، فرانسه 
و عربي قابلیت پخش از ش��بکه ه��اي خارج از 

کشور را نیز دارد.
 در مس��تند ب��ر ف��راز ب��ام عالوه ب��ر معرفي 
جاذب��ه هاي تاریخي، فرهنگ��ي و طبیعي اطراف 
 قلعه ها، داس��تان ه��اي تاریخي نیز ش��رح داده 
مي ش��ود تا ب��ا ایج��اد جذابی��ت و درک عمیق 
فرهنگ و وس��عت جاذبه ها مخاطب براي سفر 

به این مناطق ترغیب شود.

 موج زن��ده رود برنام��ه عصرگاهي صداي 
مرک��ز چهارمحال و بختیاري با رویکرد پرداختن 

به مسائل اجتماعي- فرهنگي استان است.
ب��ه گ��زارش روابط عمومي صدا و س��یماي 
مرک��ز چهارمح��ال و بختی��اري: ای��ن برنامه به 
منظور فرهنگ س��ازي و تقوی��ت فرهنگ بومي، 
با بهره گیري از موس��یقي و گویش هاي مختلف 
اس��تان و با طرح موضوعات اجتماعي- فرهنگي 
تولی��د و پخش مي ش��ود. در  موج زنده رود در 

خصوص مس��ائل و مش��کالت اجتماعي تحقیق 
 و براس��اس فرهن��گ بومي منطقه برنامه س��ازي 

مي شود.
موج زنده رود با س��اختار ترکیبي- نمایشي 
و بخش هاي گزارش��ي، مصاحب��ه، نمایش، خبر 
دات کام، محله ما، گنج��ه، یک فنجان چاي داغ 
و کارشناسي به جز روزهاي تعطیل همه روزه از 
ساعت 18 و 30 دقیقه به مدت دو ساعت میهمان 

شنوندگان رادیو استان است.

برنامه ریحانه ویژه دختران جوان در سیماي 
 مرک��ز چهارمح��ال و بختی��اري تولی��د و پخش 

مي شود.
ب��ه گ��زارش روابط عمومي صدا و س��یماي 
مرکز چهارمحال و بختیاري: این برنامه با رویکرد 
اجتماعی و به منظور ایجاد لحظاتی ش��اد، مفرح 
و آموزنده؛ متناسب با س��لیقه دختران تهیه و در 
شبکه جهان بین پخش می ش��ود. برنامه ریحانه 
در روس��تاهاي اس��تان نی��ز با حض��ور دختران 
روس��تایي و مش��ارکت مج��ري در فعالیت هاي 
آن��ان مانن��د قالي بافت��ن و کار در خانه و مزرعه 

اجرا و ضبط مي ش��ود. یک بغل س��تاره، کارگاه 
آموزش��ي با حضور کارشناس و حضور دختران 
جوان و بحث و تبادل نظر در خصوص موضوع 
برنامه از بخش هاي برنامه ریحانه است. ریحانه 
 تالش مي کند با موسیقي هاي جذاب و متنوع و 
وله هاي مناس��ب،  فضاي شاد و مفرح جواني را 

براي دختران به تصویر بکشد.
عوام��ل برنامه:تهیه کنن��ده و کارگردان: لیال 
همت��ي/ نویس��نده و مجري: س��میه مل��ک پور/ 
تصویربردار: وحید حکمت پناه/ صدابردار: سید 

عباس حسیني/ تدوینگر: هدي احمدپور

نام پدر: مراد     متولد: 1347/3/4      تاریخ شهادت: 1366/12/23  محل شهادت: شاخ شمیران
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فرازهایی از زندگی نامه شهید:
شهید بخت آفرید مختاری در تاریخ 1347/3/4 در خانواده ای مذهبی و متدین در روستای چلیچه 
به دنیا آمد. دوران کودکی خود را در همان روس��تا پش��ت سر گذاشت. سپس بعد از اتمام تحصیالت 
خود به جبهه اعزام شد. تا اینکه در تاریخ 1366/12/23 در شاخ شمیران در درگیری مستقیم با دشمن 

به شهادت رسید.

شهید بخت آفرید مختاری

رادیو براي جوانان برنامه دارد

چهارمحال و بختیاري، برفراز بام ایران

عصرها تنظیم رادیو شهرکرد روي
موج زنده رود 

 ریحانه همراه دختران

روزی بود...

رسانه

  از این پس فیلم هاي كمدي  با هم اكران نمي شوند؛

فيلم هاي جشنواره فجر و آثار فرهنگي اجتماعي
در اولويت اكران قرار گرفتند

مس��ئول انجمن سینمای جوانان کاشان از 
راهیابی ش��ش فیلم کوتاه از فیلمس��ازان این 
شهرس��تان به بخش مسابقه نخستین جشنواره 

ملی فیلم جوان ایرانی خبر داد. 
رض��ا بهمن��ی در گفتگ��و با ایرن��ا افزود: 
رنگ شب و س��کانس پرواز ساخته مصطفی 
 بهمنی و طلوع اثر نصیبه وفقی مجرد از جمله 
فیلم هایی اس��ت که با موضوع پویانمایی در 

این جشنواره حضور یافته است. 
وی افزود: دو فیلم کوتاه داس��تانی شامل 
در آیینه اث��ر علیرضا ناصری منفرد و گلی اثر 
علی ش��اهیده نی��ز به این جش��نواره راه یافته 

است.
 وی خاطرنش��ان کرد: زن- رنگ- عروسی، 
س��اخته علی ش��اهیده نی��ز تنها فیلم مس��تند 
هنرمن��دان انجمن س��ینمایی این شهرس��تان 
اس��ت ک��ه در ای��ن جش��نواره ارائ��ه ش��ده 
اس��ت. نخس��تین جش��نواره ملی فیلم جوان 
 ایران��ی تیرم��اه امس��ال در ته��ران برگ��زار 

می شود.

شش اثر از
 فیلمسازان کاشاني 
به جشنواره ملي فیلم 
جوان ایراني راه یافت


