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استان  بهزیستی  مدیرکل 
اصفه��ان گفت: قانون س��هم 
3 درص��دی اس��تخدام ها در 
بخش دولتی ب��رای معلوالن 
در اصفهان رنگ باخته است. 
به گزارش فارس از اصفهان، 

محمود محمدزاده در جلسه شورای اداری استان اصفهان با بیان اینکه 
طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی 3 درصد از سهم استخدام ها در 

سازمان های دولتی ویژه معلوالن است، گفت: متأسفانه تاکنون...
  شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

رئیس ستاد اقامه نماز استان 
اصفهان و مش��اور استاندار در 
امر نماز گفت: نخستین مرکز 
مشاوره نماز کشور در اصفهان 
راه اندازی شد. رضا جدیدی در 
گفتگو با فارس در اردستان با 

بیان اینکه ترویج و نهادینه شدن فرهنگ نماز از خانواده آغاز می شود، 
اظهار داشت: نخستین مرکز مشاوره نماز کشور ...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

مدیرکل هواشناسی استان 
اصفهان گفت: بررسی آماری 
نشان می دهد که حداکثر دما 
در تیرماه 89 در استان نسبت 
به مق��دار بلندم��دت در اکثر 
نقاط اس��تان افزایش یافته به 

طوری که دامنه افزایش بین نیم تا دو درجه بوده است...
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

رهبر معظم انقالب: 
تحقق حیات طیبه در پرتو انس با قرآن 

استاندار چهارمحال و بختیاري:

متخلفـان افــزايش قيمت مسکن 
جــريمــه شوند 
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مبارک باد

صفحه 4

استاندار اصفهان:
مسئوالن اصفهان به دنبال 

حل مشكل آب استان 
در سطح دولت هستند

قانون 3 درصد استخدام براي 
معلوالن در اصفهان اجرا نمي شود 

دماي هوا اصفهان نسبت
به متوسط بلندمدت 

نیم تا دو درجه بیشتر شده است  

راه اندازي نخستین مركز مشاوره 
نماز كشور در اصفهان 

اس��تاندار اصفه��ان گف��ت: در ح��ال حاضر 
مس��ئوالن اس��تان اصفهان از راه های قانونی و در 
س��طح دول��ت به دنب��ال حل مش��کل آب در این 
استان هستند. به گزارش فارس از اصفهان، علیرضا 
ذاکراصفهانی در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان با 
اش��اره به در اولویت بودن دو موضوع اش��تغال و 
 تولید در برنامه های دولت طی س��ال جاری، اظهار 
داشت: بخش خصوصی در راستای اهداف دولت 
در زمینه خصوصی س��ازی گام های بس��یار خوبی 
در اس��تان اصفهان برداش��ته اس��ت. وی ادامه داد: 
هم اکنون در استان اصفهان با توجه به ظرفیت های 
بسیار باال برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف 
فاصل��ه ای بین حاکمیت و بخش خصوصی وجود 
ندارد. اس��تاندار اصفهان بیان داش��ت: استانداری 
اصفهان در راستای حمایت ویژه از سرمایه گذاران 
بخ��ش خصوص��ی ش��رایط خوب��ی را از لح��اظ 
 امنیتی در اس��تان به وجود آورده است. وی اظهار 
داش��ت: تمرکز استانداری در سال جاری به واسطه 
رویکرد دولت روی دو مسأله مهم اشتغال، فرهنگ 
و هنر است. ذاکراصفهانی افزود: به منظور حمایت 
ویژه از سرمایه گذاران در استان اصفهان برای حضور 
مؤثرتر در بخش خصوصی س��تاد سرمایه گذاری و 

اشتغال در استانداری تشکیل شده است.
اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه اس��تان اصفهان 
سه سال گذشته را در خشکسالی پیاپی به سر برده 
است، افزود: مس��أله آب در استان اصفهان حدود 
هشت ماه پیش با مدیریت مدیران استانی مدیریت 
شد و در حال حاضر استان در برخورداری از آب 

دارای مزیت نسبی است. 
وی گف��ت: جری��ان ان��دک آب در رودخانه 
زاینده رود با توجه به وجود خشکس��الی در استان 
تنها برای نشاط اجتماعی مردم در فصل گردشگری 

بوده است که...
نیادامه در صفحه4

زیی
س: ت

عک



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
شنبه 26 تیر 1389 / 5 شعبان 1431                 2Saturday 17 July 2010  

دولت سیلویو برلوسکنی 
نخست وزیر ایتالیا پنج شنبه 
درباره طرح ریاضت اقتصادی 
بیس��ت و چه��ار میلی��ارد و 
نهصد میلی��ون یورویی خود 
از مجلس س��نای این کشور 
رأی اعتماد گرفت. این طرح 
ریاضت اقتصادی قرار است 
اکن��ون تا پایان م��اه ژوئیه به 
ص��ورت قطع��ی در مجلس 
نمایندگان به تصویب برسد. 
دولت ایتالیا در مجلس س��نا درباره این ط��رح ریاضتی، صد و هفتاد رأی 
موافق به دس��ت آورد، 136 س��ناتور نیز به این طرح ریاضت رأی مخالف 
دادند. هدف از توس��ل به رأی اعتماد در مجلس س��نا که برلوسکنی آن را 
اقدامی ش��جاعانه توصیف کرده است به دست آوردن تصویب سریع این 
الیحه با پیش��گیری از بررسی حدود 1700 اصالحیه آن و تقویت صفوف 
در درون اکثریت راس��ت گرای حاکم بر ایتالیا است. دولت ایتالیا همچنین 
به رأی اعتماد مجلس نمایندگان متوسل خواهد شد. این درحالی است که 
محبوبیت برلوسکنی کاهش یافته اس��ت. اکثریت پارلمانی حاکم بر ایتالیا 
در واقع با اختالفاتی مواجه اس��ت و از استعفای شمار زیادی از وزیران به 

شدت آسیب دیده است.
 آخرین استعفا مربوط به نیکوال کاسانتینو وزیر مشاور در امور اقتصادی 
و دارایی اس��ت که علیه او به سبب همدستی با مافیا حکم بازداشت صادر 

شده است.
 به گزارش خبرگزاری فرانس��ه از میالن، در ماه های گذشته، دو وزیر 
دیگ��ر دولت پس از مداخله در پرونده های فس��اد مجبور ش��دند از مقام 
خود کناره گیری کنند. موریزیو گاس��پاری رئیس گروه سناتورهای حزب 
اکثری��ت آزادی مردم از تصویب این ط��رح ریاضت اقتصادی تجلیل کرد 
و گف��ت: این طرح موجب می ش��ود که از اقدام��ات دالل بازی داخلی و 
بحران های خارجی جلوگیری شود. مخالفان چپ گرای دولت برلوسکنی 
نی��ز این قانون را ناعادالنه خواندن��د که به گفته آنا فینوچیارو رئیس گروه 
س��ناتورهای حزب دمکرات، چشم اندازهای رش��د و توسعه را از کشور 
می گی��رد. این طرح ریاضت اقتصادی ک��ه اواخر مه برای اطمینان دادن به 
بازارها و سالم سازی امور مالی عمومی به تصویب دولت رسید سال های 
2011 و 2012 را در بر می گیرد. این طرح ریاضت تعلیق سه ساله حقوق 
کارکنان، کاهش ده درصدی بودجه های وزارتخانه ها، کاهش شدید انتقال 
 ام��ور مالی به مناطق و همچنین تقویت مبارزه با فرار مالیاتی را پیش بینی 

می کند.  

ی��ک عض����و کمیت���ه 
مرک��زی جنب��ش فت��ح ب��ا 
بی��ان اینک��ه ش��رط مذاکره 
مستقیم با رژیم صهیونیستی 
توقف شهرک س��ازی اس��ت 
اع��الم ک��رد: ب��ا توج��ه به 
سیاس��ت های نخس��ت وزیر 
امر  این  رژیم صهیونیس��تی، 
بعید است. به گزارش فارس، 
محم��د دح��الن در گفتگو 
با خبرگزاری فلس��طینی معا 

هرگونه شایعه درباره موافقت جنبش فتح با اجرای مذاکره مستقیم با تل آویو 
را رد کرد. عضو کمیته مرکزی جنبش فتح با بیان این امر، تأکید کرد تا زمانی 
که شهرک سازی رژیم صهیونیستی ادامه دارد، مذاکرات غیرمستقیم به مستقیم 
تبدیل نمی شود. دحالن با اشاره به سیاست های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد: با توجه به نشانه هایی که نتانیاهو درباره روند 
صلح و مذاکرات از خود نشان می دهد و آن را رد می کند، انتقال به مذاکرات 
مستقیم بعید است. این مسئول جنبش فتح تصریح کرد: مذاکره در سایه تداوم 
شهرک سازی در خدمت منافع ملت فلسطین نیست و رهبران فلسطینی باید از 

همه ابزارها و وسائل برای پیشبرد روند صلح استفاده کنند.

نخس��تین  کره ش��مالی 
دیدار خ��ود را ب��ا مقامات 
به  ملل  س��ازمان  فرماندهی 
رهب��ری امریکا پس از غرق 
ش��دن ناوجنگی کره جنوبی 
برگ��زار ک��رد. ب��ه گزارش 
فارس به نقل از خبرگزاری 
فرانس��ه، ارتش کره ش��مالی 
دور  نخس��تین  پنجش��نب��ه 
مذاکرات خود را با مقامات 
فرم���اندهی سازمان ملل به 

رهب��ری امریکا پس از غرق ش��دن ناوجنگی کره جنوب��ی برگزار کرد. 
س��خنگوی فرماندهی سازمان ملل اعالم کرد: طرفین در روستای مرزی 
پانمونجوم ب��ه  مدت 90 دقیقه دیدار کردند. فرماندهی س��ازمان ملل از 
زم��ان جنگ دو کره در س��ال های 1950 تا 1953 پش��تیبانی ارتش کره 

جنوبی را برعهده داشته است. 
جزئیات مذاکرات بین کره شمالی و مقامات فرماندهی سازمان ملل 
به رهبری امریکا هنوز در دس��ترس نیس��ت. تنش ها در ش��به جزیره کره 
پ��س از اینکه نتایج تحقیقات گ��روه تفحص چندملیتی در تاریخ 20 ماه 
مه )حدود 2 هفته پیش( رس��مًا اعالم شد، به شدت افزایش یافته است. 
تیم تحقیقاتی در خصوص موضوع غرق شدن ناو جنگی کره جنوبی که 
ش��امل کارشناسان کره جنوبی، آمریکا، استرالیا، انگلیس و سوئد می شد، 
چندی پیش به این نتیجه رس��یدند که شواهد چشمگیری موجود است 
 که نش��ان می دهد ناو جنگی س��ئول توس��ط اژدر کره شمالی غرق شده

است. 
براساس این گزارش، کره ش��مالی هرگونه مشارکت در غرق شدن 
ناو چئونان را رد کرده است و اعالم کرده است که تهدیدهای کره جنوبی 
را بدون پاسخ نخواهد گذاشت. در حال حاضر فرضیه هایی نیز در رابطه 
با نقش امریکا در غرق ش��دن ناوجنگی کره جنوبی مطرح است. بسیاری 
از تحلیلگران مس��ائل ش��به جزیره کره معتقدند که امریکا برای رس��یدن 
به اهداف خود در منطقه آس��یا- اقیانوسیه ناوجنگی کره جنوبی را غرق 

کرده است.

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهب��ر معظم 
 انق��الب اس��المی، در دی��دار اس��اتید، داوران و 
ش��رکت کنن��دگان در بیس��ت و هفتمی��ن دوره 
مس��ابقات بین المللی قرآن کری��م، که همزمان با 
میالد پربرکت امام حسین علیه السالم در حسینیه 
ام��ام خمینی)ره( برگزار ش��د، قرآن را ریس��مان 
مستحکم الهی دانستند و خاطرنشان کردند: قرآن 
حیات طیبه را وعده داده است و این حیات طیبه 
همان زندگی همراه با عزت، امنیت، رفاه، استقالل، 

علم، پیشرفت، اخالق، حلم 
و گذشت است که در پرتو 
ان��س با قرآن و چنگ زدن 
به این ریسمان الهی، محقق 
می شود. آغاز این دیدار و 
محفل نورانی، تالوت آیات 
توس��ط  قرآن  بخش  روح 
اساتید و نفرات اول رشته 
قرائت و حفظ این دوره از 
مسابقات بین المللی قرآن 
اسالمی  انقالب  رهبر  بود. 
در این دیدار، انس با قرآن 
را زمینه س��از نفوذ معارف 
و حقایق قرآن��ی در دل و 
جان مس��لمانان دانستند و 
افزودند: س��الهای متمادی 
ت��الش ش��د بین ق��رآن و 
مع��ارف قرآن��ی و دلهای 
ایجاد  فاصله  اسالمی  امت 
شود تا جایی که در برخی 

کشورهای اسالمی، فصل جهاد را به خاطر رعایت 
دشمنان اسالم از تعالیم اسالمی و مدارس حذف 
کردند. ایشان در تش��ریح حیات طیبه وعده داده 
ش��ده از س��وی قرآن کریم خاطرنشان کردند: در 
ای��ن حیات طیبه، زندگی فردی و اجتماعی، روح 
و جس��م انس��ان، دنیا و آخ��رت، همزمان وجود 
 دارد. حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در همین زمینه 
افزودند: در حی��ات طیبه قرآنی همچنین، آرامش 

روح��ی، س��کینه و اطمین��ان، س��عادت و عزت 
اجتماعی، اس��تقالل و آزادی عمومی تأمین شده 
اس��ت که مقدمه الزم برای رسیدن به این حیات 
طیبه، برگزاری جلسات و مسابقات قرآنی و تربیت 
حفاظ و قراء است. رهبر انقالب اسالمی با توصیه 
به جوانان برای تفهم و تدبر در قرآن و حفظ آیات 
نورانی آن خاطر نش��ان کردند: با هر بار نشس��ت 
و برخاس��ت با قرآن یک پرده از جهالت برداشته 
می شود و چشمه ای از نورانیت گشایش می یابد. 

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای تش��ویق ک��ودکان و 
نوجوانان به حفظ قرآن را با ارزش توصیف کردند 
و درباره اهمیت حفظ قرآن تصریح کردند: حفظ 
قرآن این فرصت را به حافظ می دهد تا با تکرار، 
ق��درت تدبر در آیات را پیدا کند ضمن آنکه باید 
قدر نعمت حفظ قرآن را بداند و اجازه ندهد این 
نعمت الهی از دس��ت برود. ایشان خواندن از اول 
تا آخر قرآن را، امری ضروری برای درک معارف 

قرآنی و آش��نایی ذهن با این معارف دانس��تند و 
افزودند: اساتید و معلمان تفسیر هم با بیان بطون و 
معارف قرآنی و رفع مشکالت فهم آیات، معارف 
و حقایق قرآن را به دل مشتاقان سرازیر می کنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با مقایسه حرکت قرآنی 
ایران قبل و بعد از انقالب خاطرنش��ان کردند: در 
31 سال اخیر، این حرکت عظیم و رو به جلو، به 
وجود آمده اس��ت و انبوه جوانان مشتاق، به جمع 
حافظان، قاریان و متبحران قرآن پیوسته اند. رهبر 
انقالب اسالمی افزودند: در 
پرتو توجه ب��ه قرآن، توان 
ایران در  تأثیرگذاری ملت 
جهان بیش��تر ش��ده و این 
با احس��اس قدرت،  ملت 
در مقابل دش��منان ایستاده 
است. در ابتدای این دیدار 
حجت االسالم و المسلمین 
محمدی نماینده ولی فقیه 
و سرپرست سازمان اوقاف 
و امور خیریه گزارش��ی از 
برگزاری بیست و هفتمین 
دوره مسابقات بین المللی 
قرآن کری��م در تهران بیان 
ک��رد و گفت: در این دوره 
ق��اری   95 مس��ابقات  از 
کش��ور   60 از  حاف��ظ  و 
جهان ب��ه رقابت پرداختند 
و 14 اس��تاد بین المللی و 
ایران��ی داوری مس��ابقات 
را برعهده داش��تند. حجت االس��الم و المسلمین 
محمدی افزود: برگزاری همایش تجلیل از بانوان 
فعال در عرصه قرآن��ی، همایش مقاالت قرآنی با 
س��ه محور قرآن و اهل بیت، ق��رآن و بصیرت و 
قرآن و علوم انسانی، جشنواره کتاب سال قصص 
قرآنی و برگزاری نمایشگاه و محصوالت قرآنی از 
جمله برنامه هایی بود که در حاش��یه این دوره از 

مسابقات برگزار شد. 

سراسری

چه خبر از پایتخت

برخی روس��یه را برن��ده این جریان 
می دانند. طبق این رویکرد عملیات تبادل 
جاسوسان در واقع نوعی باج دادن امریکا 
به روسیه است. بر این اساس امریکا به  دلیل 
نیاز به همکاری بیش��تر مسکو در عرصه 
بین المللی نظیر موضوع هسته ای ایران و 
تحوالت افغانستان حاضر به امتیازدهی به 
روسیه ش��ده است. این در حالی است که 
برخی همچون الکساندر نکراسف مشاور 
س��ابق کاخ کرملین نظر دیگری دارد. وی 
در ای��ن باره به بی بی س��ی گفت: به نظر 
می رس��د که آمریکایی ها بی��ش از همه از 
این مبادله س��ود بردند زیرا آنها تعدادی از 
جاسوسان سابق خود و یکی از دانشمندان 
برجس��ته را تحویل می گیرند در حالی که 
روس ها تع��دادی را تحویل می گیرند که 
در امریکا چندان ارزشمند نبودند. اما ورای 
این پاسخ های کلیشه ای، می توان به نظر 
سومی هم رسید و آن اینکه به نظر می رسد 
برنده اصلی این جریان روابط دوجانبه دو 
کشور است که اتفاقاً این روزها، روزهای 
بهاری آن است. انتشار خبر دستگیری این 
افراد، این گمان را ایجاد کرد که این مسأله 
روابط رو به نزدیکی روسیه و امریکا را با 
چالش روبه رو کند. اما این مبادله نش��ان 
داد س��طح روابط روسیه و امریکا امروز به 
سطحی از اشتراک منافع رسیده که اجازه 
نمی دهند مسائلی از این دست به عاملی 
بحران ساز در روابط دو کشور تبدیل شود. 
شاید کمتر کسی فکر می کرد که روابط دو 
کش��ور پس از بحران اوستیای جنوبی در 
تابستان 1387 و متعاقب آن تعلیق روابط 
روسیه با ناتو، اتحادیه اروپا و امریکا و مانور 
گسترده ناتو در دریای سیاه، به زودی بهبود 
یاب��د. اما پیروزی باراک اوباما در انتخابات 
ریاست جمهوری امریکا ورق را برگرداند. 
وی که در جریان رقابت های انتخاباتی نیز 
هم��واره بر ضرورت همکاری با روس��یه 
تأکید می کرد، پس از اینکه به قدرت رسید 
با در دست گرفتن ابتکار عمل تالش بسیار 
زی��ادی در جلب نظر مقام های کرملین و 
نزدیکی با آنها انجام داد. تالش هایی که با 
استقبال مسکو روبه رو شد. طی یک سال 
و نیم اخیر دیدارها و توافق های مهمی میان 
رهبران دو کشور انجام شده است. در این 
مدت تنها رؤس��ای جمهوری دو کش��ور 
هفت بار با یکدیگر دیدار کرده اند. امضای 
پیمان کاهش تسلیحات هسته ای موسوم 
به اس��تارت 2، حمایت امریکا از پیوستن 
روسیه به سازمان تجارت جهانی، صرفنظر 
کردن امریکا از طرح قبلی استقرار سیستم 
دفاع موشکی در چک و لهستان، نزدیکی 
دیدگاه دو کشور در موضوعاتی همچون 
برنامه هسته ای ایران، تحوالت افغانستان 
 و نیز آس��یای مرک��زی و قفق��از همگی 
نشان دهنده کاهش تنش در روابط و نزدیکی 
دیدگاه و منافع دو کش��ور طی یک سال و 
نیم اخیر اس��ت. پس از سفر اول هیالری 
کلینتون وزیر امور خارجه امریکا به روسیه 
که نقطه عطفی در روابط مسکو و واشنگتن 
شد، دو کشور اقدام به تشکیل کمیته های 
کاری برای ارتقای روابط دوجانبه کردند که 
پیشنهادات ارائه شده از سوی این کمیته ها 
بیانگر افق جدیدی از همکاری دو کشور 
در سال های آینده است. پیشنهادات ارائه 
شده به امریکا بدین ترتیب بود: امریکا نباید 
برای عضویت روسیه در سازمان تجارت 
جهانی مانع تراش��ی کن��د و باید موافقت 
خود را برای ورود روس��یه به این سازمان 
اعالم کند، موضوعی که روس��یه 16 سال 
به دنبال آن است. امریکا نباید از وضعیت 
حقوق بش��ر در روسیه انتقاد کند و اگر به 
این امر اقدام کند، نباید با هیاهو همراه باشد. 
امریکا باید نفوذ سنتی روسیه را در حوزه 
شوروی به رسمیت بشناسد. امریکا نباید در 
کوتاه مدت اصراری بر عضویت اوکراین 
و گرجستان در ناتو داشته باشد و بایستی 
تالش کند، روس��یه را به یکی از شرکای 
خود، در مسأله هسته ای ایران، تبدیل کند. 
امریکا باید در مسأله استقرار بخشی از سپر 
دفاع موشکی خود، در شرق اروپا تجدید 
نظر کرده و روسیه را در سیستم امنیت اروپا 
سهیم کند. پیشنهادات ارائه شده به روسیه 
نیز بدین صورت بود: حمایت همه جانبه، 
از تالش ه��ای ای��االت متح��ده و ناتو در 
افغانس��تان، بدون مداخله مستقیم نظامی. 
طراحی خط واحد نس��بت به ایران، ارائه 
بسته  واحد عوامل تشویق کننده سیاسی و 

اقتصادی و احتماالً تحریم ها )بدون تجاوز 
نظامی که اقدامی بی معنی و خطرناک است( 
و جلب بیشتر چین به این سیاست. حمایت 
از تالش ه��ای امریکا ب��رای حل وفصل 
بحران هس��ته  ای کره شمالی، پشتیبانی از 
اقدامات ایاالت متحده در عراق و پاکستان، 
نزدیکی مواضع در زمینه بحران خاورمیانه، 
امتناع از احیای حوزه نفوذ تاریخی خود با 
توس��ل به زور )غیر از آبخازی و اوستیای 
جنوبی(. فعال کردن همکاری با تروریسم 
بین الملل و جلو گیری از اعمال تروریسم 
هسته  ای. کمک به ایاالت متحده در زمینه 
جلب چین، به نظم بین الملل اقتصادی و 
سیاسی و مساعدت به این که چین عضو 
س��ازنده باشگاه جدید رهبران جهان باقی 
بمان��د. همان طور که مالحظه می ش��ود 
مس��کو و واشنگتن توانس��ته اند با درک 
متقابل منافع، زمینه های جدید همکاری 
و اش��تراک منافع را پیدا کنند و روابط دو 
کشور را در برهه جدید، بر این مبنا استوار 
سازند. در حقیقت دو عامل نیازهای ملی 
و تحول نگرش س��بب شده، تا دو کشور 
به سمت آغاز و گسترش همکاری جدید 
دوجانبه ق��دم بردارند. در ای��ن میان، نیاز 
امریکا به همکاری روسیه، در طیف وسیعی 
از مسائل امنیتی و سیاسی از کره شمالی تا 
افغانستان و ایران و موضوعاتی نظیر کنترل 
تسلیحات استراتژیک و مبارزه با تروریسم، 
و در مقابل، نیاز روسیه، به فناور ی های نوین 
و ع��دم ورود، ب��ه دوره ای از رقابت  های 
نظامی در پرتو مسائلی نظیر گسترش ناتو 
و سپر موشکی، در اروپای شرقی که فشار 
آن باعث وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی در 
روسیه خواهد ش��د، دو طرف را به سوی 
هم��کاری و کاهش هزینه ها، حرکت داده 
اس��ت. نگرش جدید رهبران دو کش��ور 
)اوباما و مدودیف( نیز توانس��ته اس��ت از 
بار امنیتی حاکم بر نگاه  های متقابل بکاهد. 
در واقع، نیاز اقتصادی روسیه و نیاز امنیتی 
امریکا به صورت مکمل، گسترش همکاری 
دو کش��ور را دامن زده است. وزارت امور 
خارجه روسیه، پس از مبادله جاسوسان با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد که این معاوضه 
نشان از عزم رهبران دو کشور، برای ارتقای 
روابط و شکس��ت مخالف��ان این جریان 

است. 
4- مبادله جاسوسان در معنای وسیع تر، 
خبر از عصر جدیدی در روابط بین الملل 
و به ویژه روابط بین قدرت ها می دهد که 
ماهیت اصلی آن، هم��کاری قدرت های 
 بزرگ ب��ا یکدیگر، در مدیریت مس��ائل 
بین المللی است.  اگر دهه اول قرن بیست 
و یکم را که همزمان با به قدرت رس��یدن 
نومحافظه کاران در امریکا بود، دهه واگرایی 
قدرت ه��ای بزرگ از یکدیگر و اقدامات 
یکجانبه امری��کا در فضای بی��ن المللی 
بدانی��م، دهه دوم این قرن را که مصادف با 
به قدرت رسیدن دموکرات های لیبرال در 
امریکا شده اس��ت، باید دهه همگرایی و 
همکاری قدرت های بزرگ بدانیم. تجربه 
دهه اول نشان داد که یکجانبه گرایی امریکا 
و بی توجهی به منافع قدرت های بزرگ 
دیگ��ر، از جمله روس��یه و اروپ��ا، نه تنها 
نتوانسته منافع ایاالت متحده را تأمین کند، 
بلکه رفته رفته قدرت و توان این کش��ور 
را در مدیریت بحران های جهانی کاهش 
داد. از این رو رهبران کنونی امریکا با درک 
جدیدی از فضای بین المللی و نیازهای این 
کشور، به این نتیجه رسیده اند که ناچارند 
برای حفظ قدرت خود، قدرت های دیگر 
را بیشتر وارد عرصه همکاری با خود کنند 
و بدین صورت، بخش��ی از وظایفی را که 
تا پیش از آن تنها بر دوش خود داشتند، با 
دیگران سهیم کنند. وجود مسائلی از جمله: 
بحران مالی جهانی، گسترش تروریسم و 
خطر قدرت یافتن کشورهای مستقلی که 
می توانند منافع قدرت ه��ای بزرگ را به 
چالش بگیرند، باعث ش��ده، قدرت های 
بزرگ بیش��تر به همکاری و همگرایی با 
یکدیگر بیندیشند، تا به نزاع و چالش. شاید 
اگر جنجال اخیر جاسوسی، در دهه قبل رخ 
می داد، بحران گسترده ای، میان روسیه و 
امریکا شکل می گرفت، اما امروز اگر این 
جنجال به مبادله جاسوس��ان می انجامد، 
خود نشانه روشنی است، بر تغییر معادالت 
میان قدرت های بزرگ: همگرایی به جای 

واگرایی.
پایان

فرماندار ری از نهایی ش��دن س��فر رئیس جمهور و هیأت دولت به این شهرستان 
خبر داد. جعفر فرجی در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: س��فر هیأت دولت به ری در 

ماه مبارک رمضان نهایی شد.  
فرماندار شهرستان ری گفت: این سفر نخستین سفر هیأت دولت به یک شهرستان 
و تش��کیل جلس��ه و پیگیری طرح ها و پروژه های آن شهرستان است. فرجی این سفر 
را جهش��ی در تاریخ ری برش��مرد و تصریح کرد: با تصمیماتی که در این سفر گرفته 
می شود و اعتباراتی که اختصاص پیدا می کند، ری در زمینه های مختلف از 20 تا 100 

سال جهش را به دنبال دارد.

 تبادل جاسوسان و عصر همگرايي قدرت ها 
)قسمت دوم(

برلوسكني حمايت سناي ايتالیا 
را درباره طرح رياضت اقتصادي 

به دست آورد  

فتح: 
مذاكره در سايه تداوم شهرک سازي 

به نفع ملت فلسطین نیست 

 نخستین مذاكره كره شمالي 
با مقامات سازمان ملل برگزار شد 

فرماندار ري : 
سفر رئیس جمهور به ري نهايي شد

جهان نما نصف النهار

تحقق حيات طيبه در پرتو انس با قرآن 

پ��س از ثب��ت س��ؤاالت تعداد زی��ادی از 
هموطنان، درخصوص فرم اطالعات اقتصادی 
خانوار در پایگاه اطالع رس��انی دولت، رئیس 
مرکز آمار ایران، در گفتگویی مش��روح، به این 

سؤاالت پاسخ داد.
 به گ��زارش واحد مرکزی خبر، عادل آذر 
در گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطالع رسانی 
دول��ت، درباره افرادی که به ه��ر دلیل تاکنون 
فرم اطالعات اقتصادی خانوار را پر نکرده اند، 
گفت: اف��رادی که نه در نوبت س��ال 87 و نه 
در نوب��ت س��ال 89 فرم اطالع��ات اقتصادی، 
خان��وار را تکمیل نکرده اند، دو گروه هس��تند 
اول خانوارهایی که جدید تش��کیل شده اند و 
به تازگی ازدواج کرده اند یا آنهایی که تمایل به 

تکمیل فرم نداشته  اند. 
اصالحات مهم اطالعات خانوارها شامل 

تولد، مرگ، ازدواج و طالق در مرکز آمار
رئیس مرکز آمار ای��ران، درباره زوج های 
جوانی که تشکیل خانواده داده و اطالعات خود 
را ثبت نکرده اند، گفت: اطالعات خانواده های 
تازه تش��کیل شده به صورت خودکار در مرکز 
آمار ایران، به ثبت خواهد رس��ید و زوج های 
جوان، نیازی به تکمیل فرم اطالعات اقتصادی 

خانوار ندارند.
عادل آذر افزود: از ابتدای تیرماه، اصالحات 
اطالعات خانوارها، شامل: تولد، مرگ، ازدواج 
و ط��الق، در حال ثب��ت در مرکز آم��ار ایران 

است. 
وی همچنی��ن اظه��ار داش��ت: براس��اس 
برآوردها، پس از فراخوان اول، یعنی از س��ال 
87 تاکن��ون، حدود یک میلی��ون و 780 مورد 
ازدواج، دو میلیون و650 هزار مورد تولد، 780 
هزار م��ورد فوت و 254 هزار مورد طالق، در 
سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد کشور، 
به ثبت رسیده است که اطالعات مورد نیاز، در 

اختیار مرکز آمار ایران قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در مرکز آمار ایران، اطالعات 
مربوط به تولد و مرگ به طور خودکار به روز 
شده است و همچنین به روز رسانی اطالعات 
مربوط به ازدواج و طالق، از اول تیر آغاز شده 

و تاکنون نیز ادامه دارد.
ــون ثبت نام  ــه تاکن ــف افرادی ک تکلی

نکرده  اند، بعداً مشخص می  شود
رئیس مرکز آم��ار ایران درخصوص گروه 
دوم، یعنی: کس��انی که به هر دلیل تاکنون ثبت 
نام نکرده اند و شامل افراد گروه اول نمی شوند 
نیز اظهار داش��ت: مرکز آمار ای��ران دو بار در 
طول سال های 87 و 89 فراخوان داده تا افرادی 
که ثبت نام نکرده اند، نس��بت به نام نویس��ی و 
تکمی��ل فرم اطالعات اقتص��ادی خانوار خود 
اقدام کنند اما عده ای تاکنون ثبت نام نکرده اند.

ع��ادل آذر، با بیان اینکه ف��رض ما بر این 
است که آنها تمایلی برای پر کردن فرم ندارند، 
اف��زود: البته براس��اس اطالعات م��ا در مرکز 
آمار ایران، ح��دود 90 درصد از خانوارها فرم 
اطالعات اقتصادی را تکمیل کرده اند و تنها 10 
درصد باقی مانده اند که بیش��تر این افراد جزو 
کس��انی بوده اند که بنابر تمایل خود اطالعات 

خانوار را ارائه نکرده اند.

وی تصریح کرد: اگ��ر خانوارهایی وجود 
دارند که بن��ا به هر دلیلی، ثبت ن��ام نکرده اند 
و هم اکنون خواه��ان ارائه اطالعات اقتصادی 
خانواره��ای خ��ود هس��تند، در صورت��ی که 
کارگروه ط��رح تحول اقتصادی، ب��ه ما اجازه 
بده��د، می توانیم پ��س از جم��ع  آوری همه 
اطالع��ات و اصالح آنها و در فرصت مقتضی، 
ب��رای این اف��راد هم امکان ثبت ن��ام را فراهم 

کنیم.
رئی��س مرکز آم��ار ایران، از ثب��ت نام 18 
میلیون و 500 هزار خانوار که حدود 67 میلیون 

و600 هزار نفر را شامل می شوند، خبر داد.
نگران کد رهگیری و رمز عبور نباشید 

رئیس مرکز آمار ایران در پاس��خ به سؤال 
عده ای از هموطنان که از گم کردن یا فراموشی 
کد رهگی��ری یا رمز عبور خ��ود ابراز نگرانی 
ک��رده بودند گف��ت: افرادی که ک��د رهگیری 
ی��ا رمز عبور خود را گم کرده ان��د، ابداً نگران 
نباشند، زیرا در حال حاضر نیازی به رمز عبور 

و کد رهگیری نیست.
عادل آذر، ادامه داد: هم اکنون در س��ایت 
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، براساس شماره 
مل��ی افراد، اقدامات مربوط ب��ه دریافت یارانه 
نقدی آنها انجام می ش��ود و فعاًل نیازی به رمز 

عبور و کد رهگیری نیست.
ــماره  ــکالت مربوط به عدم ثبت ش مش

ملی حل می  شود
رئی��س مرکز آمار ای��ران، همچنین درباره 
مش��کالتی که در هنگام ثبت ش��ماره ملی، در 
سامانه وزارت رفاه برای برخی از افراد وجود 
دارد، گف��ت: ما تم��ام اطالع��ات خانوارها را 
براساس مش��خصات شناس��نامه ای و هویتی، 
ب��ه وزارت رف��اه ارائه کرده ایم ک��ه 98 درصد 
اطالعات، توسط ثبت احوال کشور تأیید شده 
و چیزی حدود 2 درصد از اطالعات مربوط به 

شماره ملی، دچار مشکل شده است.
وی با بیان اینکه این اش��کاالت مربوط به 
خود افراد اس��ت که اطالعات خود را اش��تباه 
وارد سامانه، مرکز آمار و یا فرم های اطالعات 
اقتص��ادی خان��وار کرده ان��د، اظهار داش��ت: 
مش��خصات این اف��راد، در س��امانه مرکز آمار 
ایران وجود دارد، این افراد مطمئن باشند، بعد 
از جم��ع آوری اطالعات مرب��وط به فراخوان 
وزارت رفاه، از راه ه��ای مختلف با این افراد 
ارتباط برقرار می ش��ود و مش��کل آنها برطرف 
خواهد ش��د، لذا از ای��ن بابت نیز هیچ نگرانی 

وجود ندارد.
افراد نیازی به مراجعه سایت مرکز آمار 

ندارند
رئیس مرک��ز آمار ای��ران، درب��اره برخی 
اختالالت یا اش��کاالتی هم که در س��ایت این 
مرکز وجود دارد، گفت: در حال حاضر نیازی 
ب��ه مراجعه افراد به س��ایت مرکز آم��ار ایران، 

برای اصالح اطالعات یا وارد کردن اطالعات 
جدید وجود ندارد زیرا هم اکنون زمان اصالح 
اطالعات اقتصادی خانوارها، نیست و در آینده 
اگر قرار بر این بود، به طور یقین اطالع رسانی 

خواهیم کرد.
مالک پرداخت یارانه ها، در مرحله اول 

اطالعات شناسنامه ای است
ع��ادل آذر در پاس��خ به این س��ؤال که در 
مرحله اول اجرای قان��ون هدفمندی یارانه ها، 
پرداخت یاران��ه، بر چه اساس��ی خواهد بود، 
اظهار داشت: در نوبت اول، پرداخت یارانه ها، 
صرف��اً م��الک پرداخت ها اطالع��ات فردی و 
شناسنامه ای افراد اس��ت و نیازی به اطالعات 

اقتصادی خانوارها نیست.
وی اف��زود: در مرحله بعدی که اطالعات 
اقتصادی خانوارها مالک پرداخت یارانه ها قرار 
می گیرد، سامانه ای به مردم ارائه می شود که از 
طریق آن بتوانند هرگونه اصالحاتی که از نظر 
اقتصادی مانند: شغل، تعداد افراد تحت تکفل، 
محل س��کونت و غیره، در خانواده های آنها به 
وجود آمده است را به مرکز آمار اطالع دهند.

راستی آزمایی اطالعات اقتصادی خانوارها 
در مرحله دوم انجام می شود

رئیس مرکز آمار ای��ران در بخش دیگری 
از گفتگوی خود، به راس��تی آزمایی اطالعات 
 اقتص��ادی خانواره��ا اش��اره ک��رد و اظه��ار 
داشت: از س��ال 87 تاکنون، تغییرات زیادی از 
نظ��ر اقتصادی و معیش��تی، در خانوارها اتفاق 
افتاده اس��ت به همین دلیل مرحله دوم راستی 
آزمای��ی اطالع��ات اقتص��ادی خانوارها را که 
چیزی حدود 6 تا 9 ماه آینده خواهد بود، اجرا 
می کنیم که در آن زمان، افراد می توانند هرگونه 
تغییراتی که از نظر اقتصادی یا محل س��کونت 

آنها، اتفاق افتاده است را اصالح کنند. 
عادل آذر تأکید ک��رد: در حال حاضر تنها 
اطالع��ات مربوط ب��ه تولد، م��رگ، ازدواج و 
طالق مهم اس��ت که ما در حال به روز رسانی 
این اطالعات هستیم و اصالحات احتمالی در 
بقی��ه موارد که به آن اطالعات نیاز اس��ت، در 

فرصت های بعدی انجام خواهد شد.
خوشه بندی ها، منتفی شده است 

درب��اره  ای��ران  آم��ار  مرک��ز   رئی��س 
خوشه بندی ها هم گفت: به طور کلی با دستور 
رئیس جمهور، خوشه بندی ها منتفی شده است 
و چیزی به عنوان خوش��ه بندی وجود ندارد، 

بنابراین مردم نباید نگران این قضیه باشند.
عادل آذر در پایان خاطرنشان کرد: همچنان 
از اف��رادی ک��ه تمکن مالی دارن��د و نیازی به 
دریاف��ت یارانه ها ندارند، تقاض��ا می کنیم اگر 
قب��اًل ثبت ن��ام کرده اند، انص��راف دهند و آن 
10 درص��دی هم که اصاًل ثب��ت نام نکرده اند، 
اصراری به ثبت نام نداشته باشند، تا ما بتوانیم 
ب��ه افرادی ک��ه نیازمند واقع��ی دریافت یارانه 

نقدی هستند، کمک کنیم.
وی یادآورش��د: البته افرادی هم که به هر 
دلی��ل هنوز ثبت نام نکرده ان��د و تمایل دارند، 
فرم اطالعات اقتصادی خانوار را تکمیل کنند، 
مطمئن باش��ند، در زمان مناسبی سیستم سامانه 
مرکز آمار ایران، فعال خواهد ش��د و اطالعات 
آنه��ا را اخ��ذ خواهد کرد لذا ب��ار دیگر تأکید 
می کنی��م که مردم عزیز، هیچ دغدغه ای در این 

خصوص نداشته باشند. 

  پاسخ به ابهامات درباره فرم اطالعات اقتصادی خانوار 

ایران
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دوران��ی که امام س��جاد)ع( در آن زندگی می ک��رد، همه ارزش های دینی دس��تخوش تحریف و 
 تغییر امویان قرار گرفته بود و احکام اس��المی بازیچه دست افرادی چون ابن زیاد، حجاج و عبدالملک 
بن مروان بود. حجاج عبدالملک را مهم تر و برتر از رس��ول خدا)ص( می ش��مرد و برخالف نصوص 
دینی ازمس��لمانان جزیه می گرفت و با اندک تهمت و افترایی مردم را به دس��ت جالدان می سپرد. در 
سایه چنین حکومتی آشکار بود که تربیت دینی مردم تا چه اندازه تنزل پیدا کرده و ارزش های جاهلی 
چگونه احیا شده است؛ به طوری که دو خطر بزرگ جامعه اسالمی را تهدید می کرد: 1- فرهنگ های 

متنوع بیگانه، 2- خطر تجمل پرستی.
 از این رو الزم بود در زمینه علمی کاری انجام ش��ود تا مس��لمانان به اصالت فکری و ش��خصیت 
قانون گذاری ویژه خود که از کتاب و س��نت در اس��الم الهام می گیرد، واقف شوند. در اینجا ضرورت 
یک حرکت اجتهادی )اطالع رسانی قوی( به نظر می رسید تا در چهارچوب تعالیم اسالمی، افق فکری 
مس��لمانان گس��ترش یابد و بذر اجتهاد و تالش از برای یافتن راه حق در دل آنها افش��انده شود و این 
کاری بود که امام سجاد)ع( بدان دست یافت. خطر دوم ناشی از پیشامد امواج رفاه و آسایش در جامعه 
اس��المی بود که عشق سوزانی را که از ارزش های اخالقی و پیوندهای روحی در مسلمانان پدید آمده 

بود را خاموش می کرد.
امام علی بن الحسین)ع( این خطر را احساس کرد و فهمید که جامعه دچار انحراف شده و روحیه 
رفاه طلبی و فس��اد سیاس��ی و اخالقی و اجتماعی آن را در محاصره قرار داده و از نظر سیاس��ی هیچ 
روزنه ای برای تنفس وجود ندارد، بنابراین امام س��جاد)ع( توانس��ت از دعا برای بیان بخشی از عقاید 
خ��ود اس��تفاده کند و بار دیگر تحرکی در جامعه برای توجه به معرف��ت و عبادت و بندگی ایجاد کند. 
امام)ع( در این س��نگر قدرت بس شگرف تصویرهای روش��نی از جامعه اسالمی و وظیفه مسلمانان را 
در برابر کفرگویان معین می کند و مبارزه آنان را با منکرات مطرح می سازد. دعای او نشان دهنده این 
مطالب است که در هر حال ولو اینکه همه امکانات مبارزه از یک نفر گرفته شود و به فرض اینکه تنها 
هم باش��د، باز هم مس��ئولیت تالش و کوشش از او سلب نمی شود و باید از دعا به عنوان حربه مبارزه 

در راه حق استفاده شود.
انجیل اهل بیت)ع(

صحیفه سجادیه از گنجینه های ارزشمند دعاهای امامان)ع( است که در بردارنده برخی از دعاهای 
حضرت سجاد)ع( است.

صحیفه س��جادیه کانونی از معارف بلند الهی در ابواب مختلف اس��ت و در یک ارزیابی واقع بینانه 
می توان آن را ابزار رس��ای فرهنگی برای مقابله با هجوم فرهنگی دانست که خلفای ناشایست باب آن 
را گشوده بودند. بی تردید اگر این حرکت ارزشمند فرهنگی در کنار گستره فرهنگی دیگر امامان نبود، 
این مهاجمان فرهنگی اثری از اسالم ناب محمدی)ص( باقی نمی گذاردند. اهل دانش اذعان دارند که 
کتاب صحیفه س��جادیه از نظر جایگاه ارزش��ی سومین کتابی است که در صدر اسالم پس از قرآن کریم 
و نهج البالغه پدید آمده و مانند نس��یم صبا در اطراف و اکناف عالم منتش��ر ش��ده و از این رو مردم آن 
را مورد اهتمام و توجه قرار داده اند. سراس��ر این کتاب پر از حقایقی اس��ت که خداوند سبحان هنگام 
خلوت آن را بر زبان آن حضرت)ع( روان س��اخته اس��ت و هر کتاب دیگری که در این فن تنظیم یافته 

از این کتاب بهره و نصیبی برده است. 
به طوری که دیگر دانش��مندان کت��ب ادعیه خود را بر مبنای دعاهای این صحیفه به رش��ته تحریر 
درآورده اند. دعاهای صحیفه عالوه بر حسن بالغت و کمال فصاحت بر عالی ترین مضامین و عبارات 
و علوم الهی مش��تمل اس��ت. زیبایی، شکوه و قدرت روحی که در تعبیرات روح پرور آن به کار رفته و 
طرق مختلفی که در اوقات گوناگون در مقام فروتنی و توس��ل در پیشگاه الهی و درود و ثنا بر خداوند 
انتخاب شده، خود باالترین شاهد و دلیل است بر اینکه صدور آن از مقام امام معصوم)ع( قطعی است 
و احدی دس��ت رد و انکار بر آن ننهاده و نام آن ش��هره آفاق اس��ت و فروغش بر اکناف جهان گسترده 
تا آنجا که هرگز ش��ک و تردید در آن راه ندارد و گوهری اس��ت از معدن علوم امام سجاد)ع(. بنابراین 
ب��ه خاطر جایگاه واالیش بزرگان علم و ادب س��ه ن��ام بر آن گذارده اند که گوی��ای جایگاه رفیع این 
کتاب عظیم الش��أن اس��ت: 1- اخت القرآن 2- انجیل اهل بیت)ع( 3- زب��ور آل محمد)ص(. صحیفه 
س��جادیه هر چند سراس��ر دعا و نیایش اس��ت و تمام مطالب آن به عنوان راز و نیاز انسان با پروردگار 
خویش ارائه ش��ده، ولی تأمل و تحقیق در گس��تره مفاهیم و معارف آن به وضوح نش��ان می دهد که 
دعاهای آن فراتر از مناجات های فردی و راز و نیازهایی اس��ت که یک انس��ان در خلوت تنهایی خود 
و در بح��ران مش��کالت زندگی، با خدای خویش دارد. مناجات ه��ای صحیفه در حقیقت نجوای علم 
و اخالق و عقیده وسیاس��ت اس��ت با روح موحدان و مناجاتیانی که در محراب عبادت و میدان جهاد 
و صحنه مبارزه با ش��یطان های درونی و برونی حضور دارند. امام س��جاد)ع( از محراب نیایش مکتبی 
سرش��ار از آموزش و پرورش پدید آورد و با بهترین خصلت ها، ارزنده ترین اندیش��ه ها را با لطافت 
وعطر مناجات درهم آمیخته و شیفتگان جمال حق را تا جایگاه شناخت حقایق اوج داده است. صحیفه 
مدرسه ای است که معلم آن امام چهارم)ع( است و این معلم است که با این کتاب جهانیان را در تمام 
اعصار درس می دهد و هر کس را در حد توان و قدرتش و به اندازه تکلیف و استعدادش به مقامی که 
باید برس��د می رس��اند. صحیفه دریای پرخروش فیض الهی است که لؤلؤ و مرجانش از شمار بیرون و 
اش��یای پرقیمتش از حد شمارش خارج است. صحیفه آفتاب پر حرارت الهی است که از مشرق وجود 
 حضرت زین العابدین)ع( برای تربیت وجود انس��ان ها طلوع کرده و تا ابد از فروغ بخشی باز نخواهد

ماند.
هدایت و استراتژی در ارتباطات

تبلیغ و رساندن پیام وحی به ژرفای جان انسان ها و استراتژی در ارتباطات از آشکارترین وظایف 
هر امام و پیش��وای الهی اس��ت. امام سجاد)ع( همان مس��ئولیتی را دارا بود که امیرالمؤمنین)ع( برعهده 
داش��ت. رس��الت ها و وظایف امامان در اصل و بنیان با هم برابر اس��ت ولی شرایط و مقتضیات زمان 
و نیازهای مردم هر عصر متفاوت اس��ت. تفاوت ش��رایط و مقتضیات نمی تواند اصول را جابه جا کند 
 و آنها را از ارزش و اعتبار س��اقط کند، ولی می باید ش��یوه ها و روش ه��ا را تغییر داد. به عنوان مثال 
علی بن ابی طالب)ع( وظیفه داشت تا با ظلم و انحراف مبارزه کند و خالفت به حق خویش را به مردم 
بشناس��اند و رهبری امت اسالمی را به س��وی نظام عقیدتی، سیاسی واخالقی اسالم ناب برعهده گیرد 
و همین رس��الت ها را حس��ن بن علی)ع( و حسین بن علی)ع( نیز برعهده داشتند در حالی که واقعیت 
اس��ناد و مدارک تاریخ نش��ان می دهد که هر یک از این امامان روش ویژه ای را در ایفای رس��الت و 
مس��ئولیت یگانه خود اتخاذ کردند. این در حالی اس��ت که عقیده و پیام و هدف آنها کمترین تمایزی با 
یکدیگر نداش��ته است. تاریخ نش��ان می دهد که شیعیان در عصر امامت امام سجاد)ع( با جراحت های 
س��نگینی که از روزگار غصب خالفت و جنگ صفی��ن و نهروان و جمل و روزگار حاکمیت معاویه و 
یزید و نیز شهادت حسین بن علی)ع( و یارانش بر روح خویش احساس می کردند، مجالی برای نبردی 
دوباره با دس��تگاه اموی نداشتند. فشارهای روزافزون دستگاه خالفت و نافرجامی قیام های توابین بذر 

یأس و ناامیدی را در روح ها پراکنده بود. 
در چنین ش��رایطی امام س��جاد)ع( اجازه نداش��ت که به طور رس��می و علنی مانن��د امام باقر)ع( 
 و ام��ام ص��ادق)ع( ب��ه تعلی��م و آموزش پی��روان خود بپ��ردازد و ن��ه امکان آن را داش��ت ت��ا مانند 
علی ابن ابی طالب)ع( قوایی را علیه دستگاه اموی گردآورد. این دو مشکل در میدان فرهنگ و سیاست 
و جامعه می توانس��ت برای مدتی طوالنی اندیش��ه و معارف شیعی را مورد غفلت قرار دهد تا آن را به 

بن بست رسیده، معرفی کند.
هنر رهبری در هدایت و تبلیغ جامعه اقتضا می کرد که اس��تراتژی امام سجاد)ع( در ارتباطات باید 
عالی ترین نوع باش��د بنابراین روش مبارزه صحیح را انتخاب کرد و آن تش��کیل و احداث مرکز اطالع 
رس��انی جهانی الهی بود که بتواند از کانال آن چهره انقالب کربال وپیام اس��الم الهی را به تصویر بکشد 
و گفتار امام)ع( در آن فریادی اس��ت به همه تاریخ که در هر ش��رایط و با هر شکل و هر امکانی که در 
اختیار هس��ت، حرف حق را باید زد و نهضت و انقالب را باید پاس��داری کرد و در هیچ ش��رایطی این 

مسئولیت سلب نخواهد شد.

عص��ر حاضر را می توان تلفیق��ی از ارتباطات 
واطالعات دانس��ت، عصری که بش��ر در آن بیش 
از گذش��ته خ��ود را نیازمن��د به داش��تن اطالعات 
اطالع��ات  کس��ب  ب��رای  ارتب��اط  برق��راری   و 
م��ورد نی��از می داند. ام��روزه با در اختیار داش��تن 
فن��اوری اطالعاتی و ارتباطی مختلف و پیش��رفته، 
امکان برقراری سریع ارتباط وتبادل سریع اطالعات 
بیش از پیش میس��ر شده است، افراد در هرکجا که 
باشند می توانند آخرین اطالعات مورد نیاز خود را 
در هر زمینه ای دریافت کنند، اما بی شک بیشترین 
تأثی��ر پدید آمدن فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بر 
محیط های آموزش��ی بوده اس��ت. کاربرد فناوری 
اطالعات و ارتباطات در آموزش س��بب شده است 
تا محیط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا 
کند. این امر سبب می شود تا ارتباطات میان افراد به 
منظور آموزش وگسترش دانش به گونه ای فزاینده 
از طریق رایانه امکان پذیر شود، با ظهور و گسترش 
اینترن��ت، امروز در جهان ارتباطات، تلفن به عنوان 
یک وس��یله ارتباط شخصی بیشترین مورد استفاده 
 را دارا اس��ت، فکر متحرک )س��یار( کردن تلفن و 
 به کارگی��ری آن در مکان ه��ای مختلف به منظور 
بهره گیری بیشتر از این وسیله از دهه 1960 میالدی 
در کشورهای اسکاندیناوی شکل گرفت و در سال 
1975 از س��وی این کش��ورها با سیستم آنالوگ به 
بازار عرضه ش��د. نس��ل اول تلفن ه��ای همراه در 
س��ال 1979 برای استفاده تجاری در امریکا و ژاپن 
به کار گرفته ش��د. بهره برداری از اولین فاز ش��بکه 
تلفن همراه کشور در مردادماه سال 1373 در تهران 
ب��ا اس��تفاده از 176 فرس��تنده و ب��ا ظرفیت 9200 
ش��ماره آغاز شد که به س��رعت به تعداد مشترکان 
آن افزوده شد، هرچند که همزمان با افزایش تعداد 
مشترکان، کیفیت آن افزایش نیافته و در بسیاری از 
مواقع نارضایتی مردم از ضعف ارتباطی این وسیله 

ارتباطی مشهود است.
نقش های اجتماعی موبایل

موبایل و ایجاد احساس امنیت 
امروزه بیش��تر از گذش��ته افراد به موبایل برای 
ارتباطات خود وابس��ته ش��ده اند، والدین به عنوان 
ابزاری ب��رای کنترل رفتار فرزندان به آن می نگرند 
و از س��وی دیگر موبایل به فرزندان قدرت تفکر و 
احساس امنیت بیشتری می دهد، نتایج تحقیق انجام 
ش��ده توسط انس��تیتوی تحقیقات راهبرد اجتماعی 
بریتانیا حاکی از آن اس��ت که ب��ا وجود نگرانی از 
جرائم مربوط به موبایل، والدین می گویند جوانان 
با موبایل از امنیت بیش��تری برخوردارند، طبق این 
تحقیق معموالً والدین هنگامی که فرزندانشان وارد 
دبیرس��تان می ش��وند برای آنه��ا موبایل می خرند 
تا بتوانند بر آنها نظارت داش��ته باش��ند یا در موقع 

ضروری بتوانند با آنها تماس بگیرند.
زمانی بود که همراه داش��تن یک اسپری اشک 
آور یا وس��یله ای دفاعی س��بب می شد تا زنان در 
برخی نقاط پرخطر شهرهای بزرگ احساس امنیت 
بیش��تری کنند اما اکنون موبایل جای این وس��ایل 
دفاعی را گرفته اس��ت. البته تحقیقات حاکی از آن 
اس��ت که این احس��اس امنیت در شهرهای شلوغ 
گاهی می تواند احساس��ی کاذب باشد زیرا آنها را 
در معرض خطری بالقوه ق��رار می دهد. یک دلیل 
منطقی و خوب برای استفاده از تلفن همراه می تواند 
برای نوجوانان یک فاکتور مثبت نیز محسوب شود 
چرا که باعث می ش��ود که این افراد دوستان را در 
کنار خود حس کنند و همچنین احساس کنند که از 

جانب آنان حمایت می شوند.
موبایل و احساس استقالل 

داش��تن موبایل احساس اس��تقالل را درجوانان 
افزای��ش می دهد و برای برنام��ه ریزی برنامه های 
آتی آن��ان به همراه والدین و دوس��تان کاربرد دارد، 
 در عمل جوانان از موبایل به عنوان وس��یله ای برای 
چانه زنی با والدین برای دیر به خانه بازگشتن استفاده 
می کنند، وقتی فرزندی صاحب موبایل می شود به 
این معناس��ت که والدی��ن او می خواهند که در این 

زمینه از انعطاف بیشتری برخوردار باشند.
موبایل و استرس )فشار روانی( 

دکت��ر دیوید ش��فیلد روانش��ناس از دانش��گاه 
اس��تافورد ش��ایر با مطالعه 106 نفری که از موبایل 
اس��تفاده می کنند، دریافته است که 16 درصد آنها 
مش��کالت رفتاری دارند که این مشکالت رفتاری 
در پی اعتیاد به استفاده از موبایل سبب ساز خواهد 
ش��د، وی در تحقیق دیگری ک��ه در یک کنفرانس 
علم��ی ارائه ش��د دریافت که فش��ارخون در میان 
کس��انی که به طور دائم از تلفن همراه استفاده نمی 
کنند کمتر اس��ت، همچنین میزان فشار خون افراد 
پس از استفاده از موبایل کمتر از زمان مکالمه تلفنی 
 بوده اس��ت. پژوهش��گران با مطالعه ب��ر روی 106 
دانش آموز دریافته اند که 16 درصد آنها پس از آغاز 
تماس تلفنی نمی توانند سرجای خود بمانند و دائم 
این طرف وآن طرف می روند و یا همه حواسشان 
معطوف به مکالمه تلفنی می شود. با وجود اهمیت 
موبایل در زندگی روزمره تحقیقات نشان دهنده آن 
اس��ت که اس��تفاده بیش از حد از موبایل می تواند 
استرس زا باشد و برخی از مردم به طرزی بی رویه 
از آن اس��تفاده می کنند و این امر زندگی شخصی 

آنها را تحت تأثیر قرار داده است. 
اعتیاد به موبایل 

نوجوانان��ی ک��ه در ط��ول روز برای س��اعات 
طوالنی از تلفن های همراه استفاده می کنند و وقت 
خود را با صحبت کردن با آن و یا ارسال پیام کوتاه 
صرف می کنند، احتماالً با اختالالت روانی مواجه 
خواهند شد و دچار اعتیاد به موبایل می شوند، این 
اعتیاد در نتیجه تغییرات اجتماعی طی دهه گذشته، 
پدیدار شده است. براساس تحقیقات انجام شده در 
اسپانیا که بر جوانان 18 تا 25 ساله صورت پذیرفته 
است، مشخص شد عمده ترین تفاوت موجود میان 
ای��ن اعتی��اد و اعتیاد به الکل و یا م��واد مخدر این 
اس��ت که تلفن همراه ظاهراً هی��چ تأثیر مخربی بر 
روی ساختار فیزیکی اشخاص ندارد و تنها تأثیرات 

روانی آنها اس��ت که برج��ای می ماند و از آنجا که 
این اعتیاد هیچگونه عالئم و نش��انه فیزیکی ندارد 
بنابراین اختالالتی که به وجود می آورند مش��هود 
نیست. براساس تحقیقات انجام شده مشخص شد 
ک��ه حدود 40 درصد از جوانان از تلفن های همراه 
خود بیش از 4 س��اعت در روز اس��تفاده می کنند 
و اکث��ر آنان نیز تأکید کرده اند که چندین س��اعت 
را در روز ص��رف کارک��ردن با امکان��ات مختلف 
تلفن های همراه خود می کنند. بسیاری از این افراد 
حتی در مواردی که تماس��ی را از دس��ت می دهند 
و یا پیام های ارس��الی آنان پاسخی را در برنداشته 
باشد، بسیار غمگین و ناراحت می شوند. معتادان به 
تلفن همراه فعالیت ها و کارهای بسیار مهمی )نظیر 
اش��تغال و تحصیل( را نادیده می گیرند و حتی از 
دوس��تان نزدیک و اعضای خانواده خود نیز فاصله 
می گیرند و هنگامی که تلفن همراه با آنان نباش��د 

مدام به تلفن همراه خود فکر می کنند.
 ب��ه گ��زارش تالیا نی��وز، بیش��تر معت��ادان به 
تلفن همراه مردمی هستند که دارای اعتماد به نفس 
کمی بوده و در برقراری روابط اجتماعی با دیگران 
مش��کل دارند و به همین خاطر احس��اس می کنند 
ک��ه همواره باید از این طری��ق با دیگران در ارتباط 
و در تماس باشند، خاموش بودن تلفن همراه برای 
این افراد نگرانی و تش��ویش ایجاد کرده و باعث به 
وجود آمدن اختالالتی در وضعیت خواب این افراد 
می ش��ود، در بعضی مواقع مش��اهده شده است که 
این افراد به لرزه افتاده و با مش��کل سوءهاضمه نیز 
مواجه می شوند. به طور کلی سوء استفاده از موبایل 
می تواند تأثیر مخربی را بر ش��کل گیری س��اختار 

شخصیتی و روحی نوجوانان برجای گذارد.
پیام کوتاه  

SMS = short message serrice
گاه جوام��ع از نیاز به س��مت تولی��د می روند 
و گاه از تولید به س��مت نیاز، در جوامع پیش��رفته 
از نیاز به س��مت تولید حرکت می ش��ود به عنوان 
مثال مردم در ارتباطات به سرویس��ی تحت عنوان 
پی��ام کوتاه نی��از دارند و در نتیجه پژوهش��گران و 
مخترعان این س��رویس را تولید می کنند. در یکی 
از بح��ث برانگیزترین و در عین حال طنزآمیزترین 
 رخداده��ای مرتب��ط با س��وانح خیابان��ی در لندن، 
قلم��داد  اصل��ی  متهم��ان  موبای��ل  و  اس   اس ام 
ش��ده اند. در خیابان تنگ و باریک بریک لین واقع 
در ش��رق لندن، رستورانهای آس��یایی بسیاری واقع 
ش��ده است، این خیابان از س��ویی به دلیل نزدیکی 
ب��ه مناطق تج��اری مرکز لن��دن و از س��وی دیگر 
رستورانهای آس��یایی یکی از خیابانهای پر رفت و 
آمد شرق لندن محسوب می شود اما هر روز در این 
خیابان موارد بس��یاری از جراحت و صدمات بدنی 
که گاه منجر به حضور پلیس و آمبوالنس می ش��د 
رخ می داد. علت این س��وانح، فرستادن اس ام اس 
در ط��ی راه رفتن در این پیاده روی آکنده از تابلوی 
تجاری و راهنمایی اس��ت که س��بب اصابت سر به 
میله های آنها و مجروح ش��دن عابران می شود. در 
ی��ک ماه آمار مصدومان در این خیابان آن چنان باال 
رف��ت که به عنوان پرحادثه ترین خیابان لندن مورد 
توجه رس��انه ها قرار گرفت، شهردار این منطقه به 
تلویزیون بی بی س��ی لندن گفت: به دلیل پرداخت 
هزینه س��نگین حضور آمبوالنس و س��رویس های 
اورژان��س در این خیابان تصمیم به چاره اندیش��ی 
گرفته است. چاره اندیشی موردنظر چیزی نبود جز 
پوش��اندن همه میله ها، تیرهای چراغ برق و موانع 
فل��زی پیاده رو با الیه ای از بالش��تک که از اصابت 
سر کس��انی که در حین پیاده روی در حال نوشتن 
و فرس��تادن پیام های کوتاه هس��تند به این میله ها 
جلوگیری به عمل آی��د. در یک مطالعه اخیر از هر 
ده بریتانیای��ی یک نفر در هنگام نوش��تن پیامک در 
پیاده رو دچار س��انحه و جراحت ش��ده است. دو 
س��وم افراد مورد مصاحبه در این تحقیق در هنگام 
نوش��تن پیامک با دیگران یا تی��ر چراغ برق تصادم 
ک��رده اند. در همین حال ایده ظاه��راً ابلهانه ایجاد 
خط عابر پیاده ویژه ای برای کسانی که می خواهند 
در هن��گام پی��اده روی اس ام اس بفرس��تند نی��ز 

طرف��داران بیش��تری یافته اس��ت. در ای��ن تحقیق 
مش��خص شده است که در سال گذشته بیش از 68 
هزار نفر در بریتانیا در هنگام ارس��ال پیامک دچار 
س��انحه شده اند که این س��وانح منجر به جراحت 
هایی از زخم های کوچک تا شکس��تگی جمجمه 
شده است. روزنامه های بریتانیا به طنز نام این نوع 
س��انحه جدید را س��وانح راه رفتن و پیام فرستادن 
گ��ذارده اند. معموالً ارتباطی مؤثر اس��ت که در آن 
بیشترین پیام با کمترین نماد انتقال یابد و پیامی مهم 
است که اطالعات بیشتری داشته باشد و اطالعاتی 
مهم هستند که غیرقابل پیش بینی باشند. اما آنچه ما 
در زمین��ه ارتباط پیامکی داریم بعضاً حرف تازه ای 
نیست بلکه بیشتر یادآوری دانسته های قبلی است. 
بخشی از محبوبیت پیام های کوتاه برای نوجوانان 
از آنجا ناش��ی می ش��ود که آنها به موبایل خود به 
عنوان بخش��ی از هویت خود می نگرند که وسیله 
ش��خصی و خصوصی اس��ت که ب��ه جوانان برای 
تحرک و برقراری ارتباط همزمان، احساس استقالل 

می دهد.
از جمله دالیل گسترش پیام کوتاه در ارتباطات 

اجتماعی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
تسهیل در برقراری ارتباط

پیام ه��ای کوت��اه وقتی م��ورد اس��تفاده قرار 
می گیرند که صحبت کردن سخت به نظر می رسد 
مث��اًل وقتی نوجوانان نم��ی خواهند تلفنی صحبت 
کنن��د. از آنجا که ما مردمی هس��تیم ک��ه در ارتباط 
چهره به چهره خیلی صریح نیس��تیم به دالیل شرم 
اجتماعی، رودربایستی، شرم حضور، معموالً سعی 
می کنیم با جواب های کلی و دو پهلو طرف مقابل 
را مدت��ی منتظر بگذاریم ولی چ��ون در پیام کوتاه، 
ارتباط با واس��طه است و ش��رم و حیای اجتماعی 
کمت��ری وجود دارد، در نتیجه احس��اس امنیت در 
افراد بیشتر می ش��ود و راحت تر می توانند حرف 
دلش��ان را از این طریق بگویند و این پدیده، ارتباط 

را راحت تر می کند.
 نیاز روحی جامعه به تفریح و تفنن

طن��ز و فکاهی، نق��ش مهمی در ایج��اد تمدد 
اعص��اب و روان، به ویژه در خ��الل امور روزمره 
دارد. sms ب��ه خاطر ایجاد زنگ تفریحی کوتاه در 
بین کارهای روزانه، طرفداران فراوانی دارد. فرستادن 
لطیفه بیشترین کاربرد پیام کوتاه در ایران است. در 
طنز، عمده ترین دغدغه های اجتماعی، محدودیتها 
و ی��ا تابوه��ای موجود در جامعه ب��ا بیانی لطیف و 
ظریف مورد نقد قرار می گیرد. به عبارتی دیگر، طنز 
این اجازه را به افراد می دهد که به صورت کم و بیش 
صریح، از وضع سیاسی- اجتماعی کشور انتقاد کنند. 
نقد اجتماعی ب��ا زبانی کنایی، طنزآلود و ظریف که 
بخشی از سنت شفاهی مردم ایران را تشکیل می دهد 
و ریش��ه در فرهنگ و ادبیات ای��ران زمین دارد در 
SMS تبلور یافته و به صورت گس��ترده به اقشار و 
گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی انتقال می یابد. 
براساس آمار منتشر شده توسط وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، در حدود 50 درصد SMSها در 
ایران، س��رگرمی و لطیفه است، به عبارت دیگر، از 
بین 40 میلیون SMS روزانه، حدود 20 میلیون آنها 

به طنز، لطیفه و نکته گویی اختصاص یافته است.
البته بر طبق نظرسنجیهای مشارکتی انجام شده 
اخیر از طبقات و اقشار مختلف، درصد SMSهای 
طن��ز از 50 درصد به 30 ت��ا 35 درصد کاهش یافته 
و این روند نزولی همچن��ان ادامه دارد و SMS، به 

کارکردهای واقعی خود نزدیکتر شده است.
 SMS کارکردهای
کارکرد پیام رسانی 

 SMS پیام رس��انی، همان کارکرد اولیه و ذاتی
اس��ت که در همه جای دنیا یکس��ان است و از آن، 
به سرویس پیام کوتاه یاد می شود. تفاوت SMS، با 
مکالمه تلفنی در آن است که؛ اولی به نحو نوشتاری 
است و در موقعیتهای بسیاری که امکان مکالمه تلفنی 
وجود ندارد به خوبی نقش آن را نمایندگی می کند. 
این کارکرد، از آن رو در ایران مورد اقبال اس��ت که 
در بسیاری از مواقع،  خصوصاً در ساعات کاری روز، 
شبکه مخابراتی کشور از ارائه ارتباط تلفن با موبایل 

ناتوان اس��ت و به اصطالح خط ده��ی به موبایل، با 
مشکل رو به  رو است. 

ایجاد ارتباط انسانی 
زندگی در دورانی که عصر مدرنیسم و صنعت 
ن��ام گرفت��ه و در اجتماعی ک��ه دوران گذار خود را 
می پیماید، آثاری دارد که یکی از آنها قربانی ش��دن 
روابط انس��انی اس��ت. ایران و به ویژه تهران، که در 
حال حاضر در چنین ش��رایطی ق��رار دارد، نیازمند 
یافتن جایگزینهایی برای ش��یوه های سنتی تر روابط 
انس��انی اس��ت. پیامهای کوتاه، بخش��ی از این بار 
اخالقی را به دوش می کش��ند. چه بس��یار پیام های 
کوتاه که موجب شکل گرفتن رابطه ای تازه میان دو 

نفر می شوند.
ایجاد تفنن و سرگرمی و تولید انبوه طنز 

مش��کالت بس��یار جاری باعث ش��ده است تا 
جامعه به لحاظ روحی سخت نیازمند تفریح و تفنن 
باشد. از آنجا که رس��انه های عمومی، به خوبی این 
نی��از جامعه را برآورده نمی کنن��د، SMS، به عنوان 
رس��انه ای جایگزین یا مکمل، در تک��رار هر روزه 
خود، کارکردی س��خت ش��ادی آفرین پیدا کرده اند. 
ایجاد تفنن و سرگرمی، نیازمند انبوهی از فکاهیهای 
جدید است. پیام های کوتاه، به ویژه با دستمایه قرار 
دادن امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،  عرفی و... هر 

روز نو می شود. 
کارکرد تبلیغاتی 

ای��ن کارکرد بیش��تر مورد اس��تفاده کارخانه ها، 
 بانکه��ا، برخ��ی ادارات و مراک��ز دولتی، س��ازمان 
صدا و س��یما و برخ��ی مراکز دینی ق��رار می گیرد، 
که جهت تبلیغ کاالها، ی��ا خدمات خود از آن بهره 
می برن��د. گرچه همواره بهره ب��رداری از پیام کوتاه، 
بحثهای حقوقی بی شماری، مبنی بر تجاوز به حریم 
خصوصی افراد به همراه داش��ته است، نکته جالب 
توجه آنکه؛ به رغم اعالم ش��رکت ارتباطات س��یار 
برای جلوگیری از فرستادن این گونه SMSها برای 
کس��انی که مایل به دریافت آن نباشند، در طول یک 
سال گذش��ته، تنها 3561 نفر، از بالغ بر 5 میلیون و 
800 هزار مش��تر ک، درخواس��ت عدم دریافت این 

گونه پیام ها را داده اند. 
ایجاد شبکه های اجتماعی مجازی 

ش��بکه های اجتماعی، بافتهای جامعه است که 
به وس��یله تاره��ای نامریی ارتباط��ات اجتماعی، به 
 ،SMS هم تنیده ش��ده. یک��ی از کارکرده��ای مهم
آن اس��ت که با برقراری ارتب��اط با دیگران، موجب 
تقوی��ت یک ش��بکه اجتماعی و یا ایجاد ش��بکه ای 
جدید می ش��ود. البته، ش��بکه تازه تأس��یس، ممکن 
اس��ت ناپایدار و کم دوام، یا پایا و با دوام باش��د. در 
 ح��ال حاضر، بس��یاری از اف��راد در اتاقهای گفتگو 
)Chat - Rooms( و یا وبالگها، ش��ماره موبایل 
خود را ب��ه دیگران می دهند و از آنان درخواس��ت 
می کنند که SMSهای جدید را برایش��ان بفرستند. 
همان طور که، مراجعه کنندگان و یادداشت نویس��ان 
یک وبالگ، یا اتاق گفتگو، گاه یک شبکه اجتماعی 
را تش��کیل می دهن��د، مبادل��ه کنن��دگان SMS نیز 
می توانند یک ش��بکه اجتماعی مجازی ایجاد کنند. 
ش��بکه اجتماعی، بس��ته به موضوع ارتب��اط اعضا، 
می تواند سیاسی، اجتماعی، مذهبی، ادبی و... باشد. با 
تشکیل این شبکه ها، می توان کارکردهای خاصی را 
نیز از آنها انتظار داشت. این شبکه ها، دارای ظرفیتی 
باال است و قادر است پیامی را در زمانی بسیار کوتاه، 
در سرتاسر کشور و در میان الیه های مختلف مردم 

پخش کند.
ساخت پذیرشها، یا وجهه نظر 

عملک��رد س��ریع و فراگی��ر SMS، که حاصل 
کارکرد رسانه ای و ایجاد شبکه اجتماعی آن است، به 
کارکرد دیگری منجر می شود که ساخت پذیرش یا 
وجهه نظر است. در شرایط سلب اعتماد از رسانه های 
رس��می، بهترین موقعیت برای رسانه های جایگزین 
پی��ش می آید که با اس��تفاده از ظرفیته��ای خود به 
س��اخت دیدگاه عمومی در مورد مس��ائل گوناگون 
بپردازن��د. SMS در این کارکرد، رس��انه ای مردمی 
است که محتوایش،  از پذیرش قابل قبولی برخوردار 

است.
هر پدیده ای به همان نس��بتی که کارکرد مثبت 
دارد می تواند کارکرد منفی هم داش��ته باش��د، یکی 
از ویژگی های پی��ام کوتاه موجز و مختصر بودنش 
اس��ت. پیام کوتاه پیامی است که بیشترین معنا را در 
کمترین کلمات منتقل می کند. دقیقاً شبیه کاری که 
تلگراف در گذش��ته انجام می داد. یکی از اشکاالت 
عمده در پیام کوتاه این است که ما در نوشتن دچار 
اطناب می شویم و سرویس پیام کوتاه این ظرفیت را 
ندارد از طرفی نمادهایی که توسط پیام کوتاه ارسال 
می ش��ود به همان اندازه ای که فرس��تنده بر آن بار 
معنایی می گذارد، گیرنده قادر به دریافت آن نیست 
و نتیجه آن هم به وجود آمدن س��وءتفاهم به همان 

علت گزیده گویی است. 
گسترش ادبیات ویژه 

SMS، گونه ای ادبیات ویژه را در ایران گسترش 
داده اس��ت، قواعد کالمی را شکسته و وارد حوزه 
دیگری از کالم شده است که در مواردی هم، تنشها 
و تعارضات فرهنگی پدید می آورد و آن هم زمانی 
است که تابوهای جامعه به سخره کشیده می شود یا 
پیامهای زشت و جدایی افکنانه قومی، نژادی، زبانی 
و جنس��یتی مبادله می ش��ود. یکی از ویژگیهای این 
سیس��تم نوین ارتباطی در ایران، زبان خاصی است 
 SMS به کار م��ی رود. بحث از زبان SMS ک��ه در
را از دو منظر نوش��تاری و ادبی می توان مورد توجه 
قرار داد: به لحاظ نوش��تاری، SMSها به سه طریق 
انگلیسی، فنگلیشی و فارس��ی فرستاده می شود. از 
آنجا که فناوری SMS، براساس زبان انگلیسی تعبیه 
شده، طبعاً، به کارگیری آن با این زبان بدون هرگونه 
مش��کلی است. اما، از آن رو که گروهی از ایرانیان، 
آمادگ��ی ارتباط به وس��یله این زب��ان را ندارند، از 
روش های دیگری استفاده کرده اند. مانند استفاده از 
حروف انگلیسی برای واژگان یا کلمات فارسی که 

به آن اصطالحاً، فنگلیشی یا پینگلیشی می  گویند.

نقش تلفن همــراه در ارتباطات اجتمــاعی
 به مناسبت فرا رسیدن پنجم شعبان سالروز والدت امام سجاد علیه السالم

امام ساجد

سرخط
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شهرکردشهرکرد

اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اري گف��ت: 
دس��تگاههاي نظارتي ذیربط ب��ا متخلفان افزایش 
قیمت در بخش مس��کن این استان برخورد کنند. 
ب��ه گزارش م��وج، علي اصغر عنابس��تاني با بیان 
اینکه قیمت مس��کن در اس��تان باالتر از متوسط 
کش��وري اس��ت، اظهار داش��ت: برخ��ي از افراد 
س��ودجو با ایجاد یک جو رواني که در تابس��تان 
تقاضا براي مس��کن زیاد است، اقدام به باال بردن 
قیمتها در این بخش مي کنند. عنابس��تاني با اشاره 
به اینکه در تابستان عرضه و تقاضا تغییر نمي کند، 
اف��زود: در این فصل نه از تعداد خانه ها کاس��ته 
 مي ش��ود نه بر مس��تأجران افزوده مي شود فقط 
جابه جایي ها نسبت به قبل بیشتر مي شود. وي با 

تأکید بر اینکه نباید در بخش مسکن افزایش قیمت 
وجود داشته باشد، گفت: اتحادیه ها و صنف هاي 

بخش مس��کن باید با احساس مسئولیت و دقت 
بیشتري از تخلفات این بخش جلوگیري کنند. وي 
گفت: متأسفانه افزایش قیمت در تمامي اقالم مورد 
احتیاج مردم در چهارمحال و بختیاري نس��بت به 
دیگر اس��تانهاي کشور بیش��تر است به طوري که 
در اردیبهشت س��ال جاري تورم این استان باالتر 
از دیگر نقاط کش��ور بود. وي اظهار داش��ت: این 
در حالي اس��ت که درآمد سرانه این استان نسبت 
به درآمد س��رانه کشور بسیار پایین تر است و این 
مسأله فشار اقتصادي زیادي به مردم وارد مي کند. 
اس��تاندار چهارمحال و بختیاري گفت: کمیته اي 
متشکل از تعزیرات حکومتي، بازرسي و بازرگاني 

براي رسیدگي به این امر تشکیل شده است.

مدیرکل هواشناس��ی اس��تان اصفه��ان گفت: 
بررس��ی آماری نش��ان می دهد که حداکثر دما در 
تیرماه 89 در اس��تان نس��بت به مق��دار بلندمدت 
در اکث��ر نقاط اس��تان افزایش یافت��ه به طوری که 
 دامن��ه افزایش بین نی��م تا دو درجه بوده اس��ت. 
مهرداد قطره سامانی در گفتگو با ایرنا افزود: نکته 
قابل توجه در تابستان امسال در مقایسه با سالهای 
پیش، استمرار و تقویت این الگوی تابستانه از اوایل 
تیرم��اه 89 تا به حال ب��وده که موجب افزایش اثر 
این الگو و گرمای حاصل آن بر قسمتهای مرکزی 
اس��تان اصفهان شده است. وی افزود: همه ساله با 
شروع فصل تابستان و استقرار الگوهای تابستانی 
که ش��امل یک مرکز پر ارتفاع جنب حاره ای در 
الیه میانی جو اس��ت، کمربندی مس��تحکم مانع 
نفوذ سامانه های جوی بر روی کشور به ویژه در 
قسمتهای مرکزی می شود و از طرفی روی سطح 
زمین یک مرکز کم فشار حرارتی شکل می گیرد 
ک��ه مانند یک موت��ور گرما عمل ک��رده، موجب 
گرمایش در سطح زمین می ش��ود. قطره سامانی 
تصریح کرد: همچنین با توجه به تشکیل الگوهای 
سینوپتیکی طی س��ه ماه آینده انتظار می رود دما 

در اکثر نقاط اس��تان در حد نرمال و کمی بیش��تر 
از نرمال باشد که کماکان در قسمت های مرکزی 
و غرب اس��تان این افزایش دما محسوس خواهد 
بود. وی گفت: بررس��ی آماری نشان می دهد که 
حداکث��ر دما در خرداد ماه 89 در اس��تان نس��بت 
ب��ه مقدار بلندم��دت در اکثر نقاط اس��تان کاهش 
یافته، به طوری که بیش��ترین کاهش با سه درجه 
مربوط به زرین ش��هر بوده و دراکثر نقاط اس��تان 
کاهش بین یک تا س��ه درجه حادث ش��ده اما در 
خرداد ماه 89 نس��بت به 88 در تمام نقاط اس��تان 

دمای هوا افزایش داش��ته اس��ت. وی اضافه کرد: 
بیشترین افزایش مربوط به خوانسار و گلپایگان با 
حدود پنج درجه افزایش و در قس��متهای مرکزی 
 اس��تان این افزایش حدود دو درجه بوده اس��ت. 
قطره س��امانی اظهار داشت: همانطور ک��ه انتظار 
می رفت و به اطالع عموم رسید دما در اکثر نقاط 
اس��تان از روز دوشنبه تا چهارش��نبه بین دوتاسه 
درجه کاهش یافت و بررسی نقشه های هواشناسی 
کماکان اس��تقرار الگوهای تابستانه را طی دو هفته 
آینده نش��ان می دهد. مدیرکل هواشناس��ی استان 
درباره وضعیت هوای اس��تان طی هفته های آتی 
گفت: انتظ��ار می رود طی هفته آینده حداکثر دما 
در قس��متهای مرکزی بین 38 تا 40، در قسمتهای 
ش��رقی بین 38 تا 42 و در مناطق غربی استان بین 

32 تا 35 درجه سانتیگراد در نوسان باشد. 
قطره س��امانی افزود: همچنی��ن در هفته اول 
مرداد ماه در اکثر نقاط استان شاهد کاهش دما بین 
یک تا سه درجه خواهیم بود اما انتظار افزایش دما 
کماکان طی دو م��اه آینده می رود ولی پیش بینی 
می شود که ماندگاری دما به صورت مستمر ادامه 

پیدا نکند. 

رئیس کمیس��یون آمار و اطالعات ش��وراي 
اصناف کش��ور گفت: پرداخت مالیات به عنوان 
ی��ک راهکار و اه��رم قانوني، مانع رش��د تورم 
در جامعه اس��ت. عباس��علي بصیرت در گفتگو 
ب��ا ایرنا اف��زود: کنت��رل و کاهش ت��ورم به نفع 
تولی��د، اقتصاد و مردم به عن��وان مصرف کننده 
اس��ت. رئیس کمیسیون آمار و اطالعات شوراي 
اصناف اف��زود: مالیاتي که مردم م��ي پردازند با 
حساب و کتاب دقیق، در مسیر کارهاي عمراني، 
هزین��ه هاي جاري بهداش��ت و درمان، آموزش 
و پ��رورش، نیروهاي مس��لح و پرداخت حقوق 

ارگانهاي در خدمت مردم هزینه مي ش��ود. وي 
خاطرنشان کرد: اقتصاد مملکت ما در حال رونق 
اس��ت و اصناف باید با پرداخ��ت مالیات به این 
بخش، رونق بیش��تري ببخش��ند. بصیرت افزود: 
باید هر روز بیش��تر از قبل و حتي در تمام طول 
 س��ال و نه تنه��ا در یک مقطع 10 ت��ا 20 روزه، 
فرهنگ س��ازي و اطالع رس��اني ش��ود تا عموم 
م��ردم بدانند این مالیاتها به چه ش��کل و در چه 
جاهایي هزینه مي شود. وي اطالع از شیوه هزینه 
کردن مالیاتها را حق مردم دانست و گفت: در این 
ص��ورت مردم آگاهانه ب��ه پرداخت مالیات خود 

اقدام مي کنند. بصیرت تأکی��د کرد: مردم انتظار 
دارند که با پرداخت مالیات، ارائه تس��هیالت هر 
روز به نحو بهتر و بیش��تري انجام ش��ود. رئیس 
مجمع امور صنفي اصفهان افزود: نفت، منبع تمام 
شدني و سرمایه اي گرانقیمت است که به فرموده 
رهبر معظم انق��الب و رئیس جمهور باید هزینه 

آن صرف زیرساختهاي صنعت کشور شود. 
وي تصریح کرد: با فراهم کردن زیرساختهاي 
صنعت کش��ور مي توان در آینده امیدوار بود که 
با تمام شدن منبع عظیم نفت، صنعت جایگزیني 

وجود خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان 
اصفهان گفت: بس��یاری از پروژه های پیمانکاری 
ب��ه کارفرمای��ی بخش دولتی س��ال ها ب��ه طول 
می انجام��د که قیمت های قرارداد نخس��تین را از 
معنا می ان��دازد. به گزارش ف��ارس از اصفهان به 
نقل از روابط عمومی ات��اق بازرگانی و صنایع و 
معادن اس��تان اصفهان، محمود اسالمیان در آیین 
افتتاحیه مرکز داوری اتاق بازرگانی اصفهان اظهار 
داشت: با جدی تر شدن بحث تحریم ها، اختالفات 
ش��رکت های ایرانی با ش��رکت های خارجی نیز 
بیشتر می شود و برای رسیدگی به این اختالفات، 
دفت��ر داوری ات��اق نق��ش با اهمیت��ی را بر عهده 
می گیرد. وی به اختالفات شرکت های پیمانکاری 
با ش��رکت های دولتی اشاره کرد و افزود: بسیاری 
از پروژه های پیمانکاری به کارفرمایی بخش دولتی 
س��ال ها به طول می انجامد که قیمت های قرارداد 
نخس��تین را از معنا می اندازد اما به س��بب دولتی 
بودن ش��رکت ها، مدیران ب��رای تجدید قرارداد با 
محذوراتی دس��ت به گریبانند و این سبب سکون 
اقتصادی می شود اما با رأی این دفتر که حکم یک 
سند برای دیوان محاس��بات دارد، می توان دست 
مدیران دولتی و واحدهای اقتصادی در اس��تان را 
بازتر و روند پروژه ها را تس��ریع کرد. اس��المیان 

همچنین اضافه ک��رد: این دفتر می تواند از اتالف 
انرژی، فرس��ایش روح و روان و کشتن وقت در 
اختالفات مالی و حقوقی جلوگیری کند. دبیرکل 
مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز در این مراسم 
گفت: برای حکمیت در دعاوی حقوقی دو روش 
وجود دارد یا آنکه طرفین به دادگاه بروند یا آنکه 
به داوری بیایند، رأی دادگاه الزم االجراست و در 
نظام داوری نیز رأی داور باید اجرا شده و یا ابطال 
شود. محسن محبی اظهار داشت: از زمان تصویب 
اساس��نامه مرک��ز داوری از بی��ش از 300 رأی 
صادر ش��ده، تنها پنج رأی با شکایت محکوم در 
دادگس��تری ابطال شده و آن  هم به سبب اختالف 
تفسیری بوده که در برخی مواد قانونی میان داوران 

مرکز و قضات دادگستری وجود داشته است. 
وی اف��زود: بزرگ ترین نه��اد داوری تجاری 
جهان در پاریس مستقر است و تنها مرکز داوری 
اتاق ایران اس��ت که مصوبه قانونی مجلس کشور 
را نیز پشتوانه خود دارد. دبیرکل مرکز داوری اتاق 
بازرگانی ایران تصریح کرد: هم اکنون در فرانس��ه 
بیش از 80 نهاد رسمی داوری و در ایاالت متحده 
بی��ش از 120 نه��اد داوری در اختالفات تجاری 
وجود دارند اما مرکز داوری اتاق ایران نخس��تین 
نهادی در کش��ور محس��وب می ش��ود که مفهوم 

 )institutional arbitration( داوری سازمانی
را وارد نظام حقوقی ایران کرده است. به گفته وی 
پیش تر نیز ش��یوه داوری همواره در حقوق ایران 
وجود داش��ته اس��ت که به صورت ریش سفیدی 
 و ی��ا ب��ه اصطالح حقوق��ی به ص��ورت موردی
)ad hoc arbitration( و براس��اس رضای��ت 
طرفین یا با مراجعه به دادگاه انجام می شده و شکل 
متدیک و س��ازمانی آن توس��ط مرکز داوری اتاق 
ایران پا به نظام حقوقی ایران گذاشته است. مرکز 
داوری اتاق ایران که به این ترتیب دفتر آن در اتاق 
اصفهان نیز گشایش یافت، صالحیت رسیدگی به 
دعاوی تجاری بین بازرگانان ایرانی و خارجی را 
نیز دارد و با توجه به الحاق ایران به کنوانس��یون 
نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی در 
1958، آرای مرکز داوری اتاق در همه کشورهای 
عضو کنوانسیون قابل اجرا است. عالوه بر داوری 
در دعاوی، ای��ن مرکز خدمات جنبی حقوقی نیز 
ارائ��ه می دهد ضم��ن آنکه دامن��ه داوری های آن 
ب��ه داوری های تجاری محدود نیس��ت و در عین 
حال مختص به اعضای اتاق بازرگانی و دارندگان 
کارت های بازرگانی هم نیست و قابلیت رسیدگی 
به اختالف هر دو شخصی که صالحیت مرکز را 

بپذیرند را نیز دارد. 

معاون امور عمرانی اس��تانداری اصفهان، از اجرایی ش��دن طرح آبرسانی به 
ف��الت مرکزی ایران در آین��ده نزدیک خبر داد. به گزارش ایرن��ا به نقل از دفتر 
معاونت عمرانی اس��تانداری اصفهان، سید جمال الدین صمصام شریعت افزود: 
این تصمیم در جلس��ه یکش��نبه این هفته هیأت وزیران گرفته ش��د. وی اظهار 
داش��ت: براس��اس موافقت نامه هیأت وزیران، وزارت نیرو )شرکت سهامی آب 
منطقه ای اصفهان( مجاز است به منظور تکمیل مطالعات و اجرای انتقال آب به 
فالت مرکزی ایران)طرح بهش��ت آباد( در سال 89 مبلغ 380 میلیارد ریال اوراق 
مش��ارکت به فروش برس��اند. وی گفت: این تصمیم، نشانه عزم جدی دولت در 
اجرایی شدن این پروژه مهم است. طرح آبرسانی به فالت مرکزی ایران، مصوب 
 س��ه سفر اس��تانی هیأت دولت به اصفهان اس��ت و با اجرای آن عالوه بر استان 

چهارمحال و بختیاری به استانهای اصفهان، یزد و کرمان نیز آبرسانی می شود.

رئیس ستاد اقامه نماز استان 
اصفهان و مش��اور استاندار در 
امر نماز گفت: نخستین مرکز 
مشاوره نماز کشور در اصفهان 
راه اندازی شد. رضا جدیدی در 
گفتگو با فارس در اردس��تان با 
بی��ان اینکه تروی��ج و نهادینه 
ش��دن فرهنگ نماز از خانواده 
آغاز می ش��ود، اظهار داش��ت: 
نخس��تین مرکز مش��اوره نماز 
کشور در ستاد اقامه نماز استان 

اصفهان راه اندازی ش��د که در این مرکز مشکالت خانوادگی در زمینه نماز بررسی 
می شود. وی بودجه ترویج و تبلیغ نماز استان اصفهان در سال جاری را 72 میلیون 
تومان با افزایش 28 درصدی نس��بت به سال قبل اعالم کرد و افزود: این اعتبارات 
برای ترویج و تبلیغ نماز در سطح استان هزینه می شود. رئیس ستاد اقامه نماز استان 
اصفهان فعالیت ستاد اقامه نماز را احداث نمازخانه در مدارس و نمازخانه های بین 
راه��ی و ترویج و تبلیغ نماز ذکر کرد و گفت: اح��داث 600 نمازخانه در مدارس 
اس��تان مصوب ش��ده که تاکنون 200 نمازخانه در مدارس استان احداث و امسال 
به بهره برداری می رسد. جدیدی در ادامه به وجود 7 هزار واحد آموزشی در قالب 
5 هزار س��اختمان و کمبود روحانی برای اقامه نماز در مدارس اس��تان اش��اره و 
 تصریح کرد: در استان یک هزار و 650 روحانی، برگزاری نماز جماعت در مدارس 
را ب��ر عهده دارند و در بقیه مدارس از کادر فرهنگی ش��اغل در مدارس اس��تفاده 
می ش��ود. وی به وجود چهار محور اصفهان، ش��یراز، یزد، ته��ران، اهواز و کمبود 
نمازخانه بین راهی در این محورها اشاره کرد و بیان داشت: حدود 50 نمازخانه بین 
راهی جنب پمپ بنزین در س��طح استان و 24 نمازخانه در مجتمع های بین راهی 

احداث شده و 12 نمازخانه دیگر نیز در مجتمع های بین راهی احداث می شود. 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان گفت: دارایی های شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در سال گذشته در مقایسه با سال 1387، 
33 درصد رشد داشته است. به گزارش فارس، رسول محققیان در جلسه مجمع 
عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با اشاره به اینکه برنامه های 
استراتژیک این شرکت در راستای اهداف سند چشم انداز 1404 کل کشور تدوین 
شده است، اظهار داشت: این برنامه ها در قالب سه برنامه پنج ساله تدوین شده اند. 
وی ادامه داد: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با اجرایی کردن این 
برنامه ها، تبدیل ش��دن به یکی از الگوهای اقتصاد اس��المی جهان را هدف قرار 
داده است. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان بیان داشت: 
برنامه اس��تراتژیک این ش��رکت در سه قالب ش��ناخت و ارزیابی وضع موجود، 
چشم انداز موجود و راهکارهای دستیابی به نظام برنامه ای مطلوب، تدوین شده 
است. وی تصریح کرد: در سال 1388، 44 عنوان نمایشگاهی در محل برگزاری 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار شد که در این بازه زمانی یک میلیون 
و 368 هزار نفر از نمایشگاه های مختلف بازدید کردند. محققیان ادامه داد: در سال 
گذشته 2 میلیون و 736 هزار نفر ساعت زمان مفید در نمایشگاه اصفهان صرف 
ش��د. وی با بیان اینکه نمایش��گاه های سال گذشته اس��تان اصفهان در فضایی به 
وسعت 220 هزار و 764 متر مربع برگزار شده است، ادامه داد: در سال گذشته 17 
عنوان نمایشگاه بین المللی، چهار عنوان نمایشگاه خارجی و 27 عنوان نمایشگاه 
داخلی از س��وی این نمایش��گاه برگزار شد. مدیرعامل ش��رکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان تصریح کرد: درآمدهای عملیاتی شرکت در سال گذشته 
بیش از 33 میلیارد ریال بوده است که نسبت به دوره مالی سال 87، از 8 درصد 
رش��د خالص برخوردار بوده اس��ت. وی با بیان اینکه برای نخستین بار طی 30 
سال گذشته یک هیأت 13 نفره تجاری کلمبیایی به دعوت شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان به کشور سفر کردند، افزود: سود عملیاتی این شرکت در 
سال 1388 معادل 5 میلیارد و 616 میلیون و 557 هزار ریال بوده است. محققیان 
اظهار داش��ت: دارایی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با احتساب 
استهالک در سال گذشته 321 میلیارد و 917 میلیون و 650 هزار برآورد شد که 
نس��بت به سال 1387 از رشد 33 درصدی برخوردار بود. وی ادامه داد: با جلسه  
مجمع فوق العاده این ش��رکت در مهرماه س��ال گذشته، اعضای مجمع با افزایش 
175 میلیارد ریالی ش��رکت در س��ال 1388 موافقت کردند. مدیرعامل ش��رکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان اضافه کرد: در سال 1388 برای نخستین 
بار خالءهای موجود در صنعت نمایشگاهی کشور از سوی این شرکت بررسی 

شد و این شرکت عناوین نخستین نمایشگاهی را کسب کرد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسالمی گفت: جانبازان عالی ترین 
تابلوی ایثار و فداکاری هستند. 

ن��وراهلل حیدری در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: جانب��ازان غیور ما همراه 
شهیدان با رشادت های وافر و خستگی ناپذیر خود مسیری روشن و ماندگار برای 
بش��ریت به ارمغان آوردند. وی افزود: از زمان رش��ادت ها و دلیری های حضرت 
ابوالفضل )ع( تا جانبازان انقالب اسالمی گرچه سال ها و قرن ها گذشته است اما 
هدف، نیت و تالش آنان در راس��تای برقراری حکومت عدل و انقالب محمدی 
این فاصله را شکس��ته و تنها نام و هدفش��ان را جاودانه کرده اس��ت. حیدری از 
جانبازان به عنوان از جان گذش��تگان و جان برکف��ان در راه رضای پروردگار نام 
برد و گفت: بر همین اس��اس جانبازان در مس��یر مبارزه با جور و س��تم زمان از 
هی��چ گونه نیرو و قدرتی هراس ندارند و با تم��ام وجود خویش در راه اعتالی 
اس��الم و انقالب گام برمی دارند. وی اقتدار، عظمت، هیمنه و آسایش ملت ایران 
را مدیون جانبازان و ش��هدای انقالب اس��المی دانست و افزود: بر همین اساس 
گرچه جانبازان با خدای خویش معامله کرده اند اما اقشار مختلف جامعه موظف 
به تکریم و پاسداش��ت روز جانباز هستند. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه جانبازان عالی ترین تابلوی ایثار و فداکاری محسوب 
می ش��وند، گف��ت: صحنه دفاع مقدس ما مش��حون از ایثار و از خودگذش��تگی 
جانبازان بوده و یاد و خاطره آنان در راستای احیای ارزش هایی از قبیل فداکاری 
 و ایث��ار، اخ��الص و تقوا در اقش��ار جامعه تأثیرات ش��گرفی به ج��ای خواهد 

گذاشت. 
حی��دری ادامه داد: جانب��ازان به عنوان الگوهای ممت��از و ارزنده برای آحاد 
مل��ت ایران به عنوان بازمانده های هش��ت س��ال دفاع مق��دس، الگوهای بارز و 
موفق هس��تند که بهره گی��ری از اعمال و رفتار حمیده و پس��ندیده آنان تأثیرات 
چش��مگیری را در راس��تای برگزیدن مس��یر اصول��ی و صحی��ح در زندگی به 
جای دارد. وی جانبازان را اس��طوره های صبر و اس��تقامت در برابر جور و ستم 
دش��منان انقالب اس��المی نام برد و افزود: بر همین اس��اس جانبازان سمبلی از 
 رشادت ها و دلیری و یادگاران هشت سال دفاع مقدس در مقابل دشمن محسوب 

می شوند. 
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: مسیر و هدفی 
که شهدا و جانبازان انقالب پیمودند و در راستای آن جان یا عضوی از بدن خود 
را فدا کردند، خود به عنوان یک مکتب تلقی می شود و این مکتب خود فراتر از 
مکتب های فلس��فی اس��ت که در زندگی دنیوی ما انسان ها وجود دارد، بر همین 
اساس آحاد اقشار جامعه موظفند که قدر این سرمایه  های عظیم را بدانند و آنان 

را همواره مورد تکریم و تجلیل قرار دهند. 

ادامه از صفحه یک
ای����ن موض��وع ب���رای 
استانداری اصفهان در ماه های 
گذش��ته به یک مسأله حیاتی 
تبدیل شده بود. ذاکراصفهانی 
با بیان اینک��ه در حال حاضر 
آب ش��رب ب��رای بس��یاری 
از شهرس��تان ه���ای اس��تان 
تأمین شده اس��ت، ادامه داد: 
هم اکن���ون فق��ط برخ��ی از 
روستاهای کاش��ان با استفاده 

از تانکر آب رس��انی  می شوند و در این بین مشکل جیره بندی آب در شهرستان 
نایین نیز برطرف ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: به دلیل بروز خشکسالی در سال 
گذش��ته و خسارت کشاورزان، کش��اورزان ش��رق اصفهان زیر پوشش کمیته 
امداد ق��رار گرفته اند. اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه در مورد مش��کل آب در 
اس��تان اصفهان تاکن��ون برنامه های مطلوبی برای دراز مدت اندیش��یده ش��ده 
اس��ت، گفت: به دلیل برخی از حساسیت ها در این بخش تاکنون خبرهای این 
برنامه ها به بیرون منعکس نش��ده اس��ت. وی اضافه کرد: پروژه بهش��ت آباد از 
جمله پروژه هایی اس��ت که دولت ده��م و به ویژه رئیس جمهور برای اجرایی 
ش��دن آن از پیش��نهادات اس��تانی اس��تقبال خوبی داشته اس��ت. ذاکراصفهانی 
اف��زود: با اجرایی ش��دن این پروژه یک میلی��ارد و 100 میلیون متر مکعب آب 
ب��ه فالت مرکزی منتقل می ش��ود. وی با بیان اینکه برای انتقال بخش��ی از این 
آب به اس��تان اصفهان چالش هایی وجود داش��ت، تصریح کرد: این التهاب که 
ب��رای جلوگیری از ورود آب به اس��تان اصفهان به وج��ود آمده بود، از طریق 
رایزنی با اس��تان های دیگر برطرف ش��د. اس��تاندار اصفهان اظهار داش��ت: در 
دور س��وم س��فر رئیس جمهور به چهارمحال و بختیاری پیش��نهادی در مورد 
پروژه های آب رس��انی از س��وی این استان مطرح ش��د که در صورت موافقت 
 هیأت دولت با آن، مش��کالت امنیتی بس��یاری برای اس��تان اصفهان به وجود 

می آمد. 
وی ادام��ه داد: انتقال مدیریت تونل اول، دوم و س��وم کوهرنگ به اس��تان 
چهارمحال و بختیاری از جمله این پیشنهادات بود که رئیس جمهور با اجرایی 
ش��دن آنها مخالفت کرد. ذاکر اصفهانی با بیان اینکه اجرایی شدن پروژه انتقال 
آب ب��ه ف��الت مرکزی یا همان طرح بهش��ت آباد نه تنها برای اس��تان اصفهان 
بلکه برای اس��تان چهارمحال و بختیاری نیز سودمند است، گفت: دلیلی وجود 
ندارد تا این حجم آب که می تواند مش��کل کم آبی بس��یاری از استان ها را رفع 
کن��د ب��ه رودخان��ه کارون و پس از آن ب��ه خلیج فارس بری��زد. وی افزود: در 
روزهای گذش��ته بسته ای از س��وی دولت برای اس��تانداری ارسال شده است 
ک��ه در آن برای اجرای پروژه های آب رس��انی اس��تان اصفه��ان از جمله طرح 
بهش��ت آباد به وزارت نیرو اجازه فروش 380 میلی��ارد ریال اوراق قرضه داده 
ش��ده اس��ت. اس��تاندار اصفهان اظهار داش��ت: در حال حاضر مسئوالن استان 
 اصفه��ان از راه ه��ای قانون��ی و در س��طح دولت ب��ه دنبال ح��ل موضوع آب 

هستند.
اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه عالوه بر پروژه های آب رس��انی، پروژه های 
عمرانی دیگری نیز در استان اصفهان در حال اجرایی شدن هستند، افزود: پروژه 
خط محور گذر ش��رقی اصفهان که فاصله عبور و مرور را یک و نیم س��اعت 
کاهش می دهد از جمله این طرح ها اس��ت. ذاکر اصفهانی با بیان اینکه اس��تان 
در گذشته در اجرای پروژه ورزشگاه نقش جهان با مشکل روبه رو بود، تصریح 
کرد: دول��ت 7 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ای��ن طرح اختصاص داده که 
حدود 6 میلیارد تومان آن بابت بدهی به فوالد مبارکه و پیمانکار در نظر گرفته 
ش��ده است. وی اظهار داشت: استانداری اصفهان درخواست کمک 30 میلیارد 
تومانی برای تکمیل این طرح را به دولت ارائه داد که دولت با اصل این پیشنهاد 
موافقت کرده اس��ت، اما میزان دقیق اعتبار آن در حال حاضر مشخص نیست. 
اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه با داشتن ظرفیت های باال در حوزه های مختلف 
در اس��تان هنوز از تمام این ظرفیت ها اس��تفاده نکرده ای��م، ادامه داد: دو پروژه 
بسیار کالن برای استان اصفهان در نظر گرفته شده است، اما در حال حاضر به 
دلیل خطر دشمنان نمی توانیم جزئیات بیشتری از آنها را اعالم کنیم. وی افزود: 
 با اجرایی شدن این دو طرح بر ظرفیت های استان اصفهان بیش از پیش اضافه 

می شود.
ذاکراصفهان��ی تصریح ک��رد: نباید بی��ش از این به مس��أله ای که در مورد 
جا به جایی ش��رکت نمایشگاه های بین المللی اس��تان اصفهان مطرح شده است 
دامن زده ش��ود چرا که این موضوع مشکل بسیار پیچیده ای نیست. وی گفت: 
نمایش��گاه بین المللی استان باید شایس��تگی اصفهان را داشته باشد به گونه ای 
که در آینده بتوانیم ش��رکت نمایشگاه کش��ور را در این استان راه اندازی کنیم. 
اس��تاندار اصفهان اضافه کرد: با حسن نیت شهرداری اصفهان مسأله جابه جایی 
 ش��رکت نمایش��گاه های بین الملل��ی اصفه��ان با یک جلس��ه گفتگ��و برطرف 

می شود.

معاون عمراني استانداري اصفهان:
طرح آبرساني به فالت مركزي ايران به 

زودي اجرايي مي شود  

نماینده اردل در مجلس: 
جانبــازان عــالي ترين تابلــوي 

ايثار و فــداكاري هستند

رئیس ستاد اقامه نماز استان اصفهان خبر داد:
راه اندازي نخستین مركز مشاوره نماز 

كشور در اصفهان 

مدیر عامل نمایشگاه بین المللي اصفهان خبر داد:
رشد 33 درصدي دارايي شركت 
نمايشگاه هاي بین المللي اصفهان

متخلفان افزايش قيمت مسکن جريمه شوند 

دمــاي هوای اصفهان نسبت به متوسط بلندمـدت 
نيم تا دو درجــه بيشتر شده است  

رئیس کمیسیون آمار شوراي اصناف 
پرداخت ماليات مانع رشد تورم درجامعه است  

رئیس اتاق بازرگاني استان اصفهان:
بسياري از پروژه هاي پيمانكاري به كارفرمايي بخش دولتي 

سال ها به طول مي انجامد

مدی��رکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان 
گفت: قانون سهم 3 درصدی استخدام ها 
در بخ��ش دولت��ی ب��رای معل��والن در 
اصفهان رن��گ باخته اس��ت. به گزارش 
ف��ارس از اصفه��ان، محم��ود محمدزاده 
در جلسه ش��ورای اداری استان اصفهان 
با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس شورای 
اس��المی 3 درصد از س��هم اس��تخدام ها 
در س��ازمان های دولت��ی وی��ژه معلوالن 
اس��ت، گف��ت: متأس��فانه تاکن��ون ای��ن 
 قان��ون در اس��تان اصفهان عملی نش��ده

است.
 وی با بیان اینکه س��ازمان بهزیستی 
خدمات گوناگونی را به افراد زیرمجموعه 
خ��ود ارائ��ه می دهد، اف��زود: س��ازمان 

بهزیس��تی در حال حاضر پس از گذشت 
حدود 30 س��ال از آغاز به کار خود، 53 
نوع خدمت را به افراد تحت پوشش خود 

ارائه می دهد. 
وی ادامه داد: سازمان بهزیستی استان 
اصفهان در 23 شهرستان این استان فعال 
است که در سطح استان اصفهان یک هزار 
و 400 کارمن��د ب��ه ط��ور مس��تقیم در 
بخش های مرتبط با این س��ازمان فعالیت 

می کنند. 
مدیرکل بهزیستی اس��تان اصفهان با 
بی��ان اینکه در حال حاض��ر یک هزار و 
700 مرکز فعال بهزیستی در سطح استان 
به افراد تحت پوش��ش خدمات رس��انی 
می کنن��د، افزود: از این تع��داد مرکز تنها 

100 مرکز دولتی هستند. 
وی اظهار داش��ت: یک ه��زار و 200 
نفر از ک��ودکان بی سرپرس��ت، معلوالن 
و زن��ان سرپرس��ت خان��وار از خدمات 
 ای��ن اداره در اس��تان اصفه��ان اس��تفاده 

می کنند. 
محم��دزاده بی��ان داش��ت: از حدود 
200 ه����زار نف�����ر معلول در اس��تان 
اصفه��ان، تنه��ا 5 ه��زار نف��ر از آنان از 
دریاف��ت  خدم��ات  اس��تان   بهزیس��تی 

می کنند. 
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان  در 
جلس��ه ش��ورای اداری تصریح کرد: در 
حال حاضر 11 هزار نفر معلول دانش��جو 
در مقاط��ع مختلف تحصیلی در اس��تان 

اصفهان مشغول به فعالیت هستند که برای 
 اش��تغال این افراد باید تدبیری اندیشیده 

شود. 
وی با بی��ان اینکه اصفه��ان هنگامی 
زیبا می ش��ود ک��ه یک معل��ول بتواند به 
راحتی در ش��هر به تردد بپ��ردازد، افزود: 
ب��ا توجه به اینکه 200 هزار معلول و 45 
هزار جانب��از در اصفهان زندگی می کنند 
شهرسازی برای معلوالن در شهر اصفهان 

اولویت دارد. 
محم�����دزاده  مدی��رکل بهزیس��تی 
استان اصفهان تصریح کرد: رتبه طالق در 
اس��تان اصفهان از جایگاه چهارم در سال 
 1386 در سال گذشته به رتبه نهم کاهش 

یافت. 

 مدیرکل بهزیستي استان اصفهان: 

قانون 3 درصد 
استخدام براي 
معلوالن در اصفهان 
اجرا نمي شود 

اصفهان
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آگهی مزایده
309/ خ اجرای احکام ش��عبه 19 حقوقی اصفهان در خصوص پرونده کالس��ه 
89/88 ل��ه خان��م ش��هرزاد کاویانیان بابایی با خواس��ته مطالبه مهری��ه به میزان 
1/536/699/287 ریال و هزینه کارشناس��ی و نش��ر آگهی و مبلغ 12/081/033 
ریال بابت حق االجرای دولتی علیه آقای حمید زمانی فرزند محمدرضا س��اکن 
خیابان سپهس��االر طیب اصفهانی کوچه کلیش��ادی پ 92 در نظر دارد جلس��ه 
مزایده ای در مورخه 89/5/17 از ساعت 9 الی 10 صبح به منظور فروش منزل 
مس��کونی با پالک ثبتی 15191/2811 بخش پنج ثبت اصفهان برگزار نماید. لذا 
طالبین خرید می توانند مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده نس��بت به بازدید از 
محل به نش��انی خیابان مبارزان بن بست عبودیت پالک 30 اقدام نمایند. طالبین 
خرید می بایست در روز مزایده حداقل 10 درصد از قیمت کارشناسی را همراه 
داشته باشند و برنده مزایده شخصی است که باالترین قیمت از نظریه کارشناسی 

را پیشنهاد دهد.
مشخصات ملک

ملک موصوف یکباب منزل مسکونی به مساحت عرصه 122 مترمربع که مقدار 
16 س��هم مشاع از 132 سهم شش دانگ پالک فوق از طرف مالک به شهرداری 
منطقه چهار انتقال گردیده اس��ت. اعیانی موجود بر عرصه این خانه در دو طبقه 
با زیرزمین به مس��احت تقریبی 148 مترمربع که به ص��ورت دیوارهای باربر و 
س��قف تیرآهن و بش��نه داخلی گچ و رنگ و کف فرشها موزاییک و سیمانی و 
دربهای بیرونی چوبی قدیمی و راه پله و درب های بیرونی طبقه اول پروفیلی و 
در طبقه همکف اتاق ضلع غربی مشرف به حیاط از دیوار ضلع غربی حیاط نیز 
آجر آن برداشته شده خانه دارای برق تکفاز و کنتور آب و فاضالب و کنتور گاز 
بوده و حیاط خانه موزاییک فرش و دیوارهای آن آجری و آش��پزخانه با کابینت 
فلزی و آبگرمکن مخزنی و کاش��ی مختصر در آش��پزخانه آن است. با توجه به 
مراتب فوق ومقدار س��هم آقای حمید زمانی که 116 س��هم از 132 سهم شش 
دانگ می باشد قیمت پالک فوق طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
 1/036/969/697 ریال برآورد گردیده اس��ت. ضمناً پالک فوق خالی از س��کنه 

می باشد.
م الف/ 4379             مدیر اجرای احکام شعبه 19 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی مزایده مال غیر منقول
156/ت/4 بر اس��اس پرونده  اجرائی کالس��ه 641 / 19 ر 88 تمامت ششدانگ 
یکب��اب خانه به  ش��ماره پالک ثبتی 117/31واقع درس��پهرآباد بخش یک ثبتی 
شهرضا به مساحت  219متر مربع مورد ثبت صفحات322،325  دفتر249امالک 
با حدود اربعه ذیل:شماالً به طول 12متردرودیواریست به خیابان 8 متری شرقاً به 
طول 25متردیواربه دیوارخانه 117/32 جنوباً به طول 11/95متردیواربه دیوارخانه 
117/47 غرباً به طول 25/20متردیواربه دیوارخانه 117/30حقوق ارتفاقی نداردبه 
نام یداله خانی)نسبت به چهاردانگ مشاع( وکلثوم نقنه)نسبت به دودانگ مشاع(  
ثبت و سند صادر شده است وبه موجب سند رهنی شماره 84847 – 7 / 9 / 86 
دفتر74مبارکه از طرف نامبردگان در رهن بانک اقتصاد نوین ش��عبه مبارکه قرار 
گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بس��تانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و 
پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 
اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرار 
گرفته وبرابر صورت مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا وبرگ ارزیابی کارشناس 
رس��می دادگستری بدین شرح توصیف وارزیابی گردید.مورد بازدید به صورت 
س��اختمانی اس��ت با 299مترمربع عرصه و238مترمربع اعیان��ی که با دیوارهای 
باربرآجری ونمای کوچه آجرسه سانتی  ، پنجره های آن فلزی  وسقف تیرآهن 
وآجر ودارای اشتراکات آب وبرق وگازمی باشد به مبلغ چهارصدوهشتادمیلیون 
ریال)480000000( ریال ارزیابی گردیده اس��ت در جلس��ه مزایده که ازساعت 
9 صبح الی 12 روزیکش��نبه مورخ 89/5/31در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا 
تش��کیل میگردد.از طریق مزایده به فروش میرسد .چنانچه روز مزایده با تعطیل 
پیش بینی نش��ده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلس��ه مزایده تشکیل میگردد.
مزای��ده ازمبلغ کارشناس��ی چهارصدوهش��تادمیلیون ریال)480,000,000(ریال 
شروع وبه باالتربن قیمت پیشنهادی به هر کس که خریدار باشد فروخته میشود 
طالبین میتوانند قبل از تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: شهرضا بلوارشهید 
همت س��پهرآباد کوی پیروزی پالک 31 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر است 
که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های انتقال س��ند در دفاتر اسناد رسمی 
ومالیات وعوارض ش��هرداری وبدهی  های مربوطه به حق انش��عاب وآبونمان 
،آب و برق وگازوس��ایر هزین��ه های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباش��د این 
آگه��ی یکنوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفه��ان در تاریخ 89/4/26 درج 

ومنتشر میشود.
م الف/ 223                میر محمدی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا

آگهی مزایده
196/ ت/ 4 اجرای احکام ش��عبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در 
خصوص کالسه اجرائی 22/89 خواهان آقای علیرضا بیگی و خواندگان آقایان 
غالمرضا و جواد بیگی و خانم ها مژگان و پروانه و افسانه بیگی بخواسته دستور 
فروش شش��دانگ پالک ثبتی 4473/4 بخش 2 ثبت اصفهان جلس��ه مزایده ای 
بتاری��خ 89/5/10 س��اعت 8:30 صبح به منظور فروش ش��ش دانگ پالک ثبتی 
مذکور با مش��خصات مشروح طبق نظریه کارش��ناس رسمی دادگستری برگزار 
نماید محل برگزاری جلس��ه مزایده دادگستری کل اصفهان طبقه سوم اتاق 306 
می باش��د. محل ملک واقع است در اصفهان خیابان مسجد سید خیابان آیت اله 
بیدآبادی در فاصله بین بس��ت های یک و س��ه، به موجب مندرجات فتوکپی از 
یک جلد س��ند مالکیت ارائه شده ش��ش دانگ آن بنام یک باب خانه در صفحه 
469 دفت��ر 76 ام��الک بخش 2 ثب��ت اصفهان زیر ش��ماره 7600 ثبت و صادر 
گردیده و پالک ثبتی آن 4473/4 می باش��د و محدوده و س��ایر مشخصات ثبتی 
آن مطابق مندرجات س��ند مالکیت و پرونده ثبتی است و مساحت عرصه آن با 
محاس��به میانگین ابعاد سند مالکیت حدود 140/13 و پس از عقب نشینی طبق 
نقشه هوایی و گزارش شهرداری با توجه به محاسبه ابعاد حدود 115/6 مترمربع 
خواهد بود مورد ارزیابی بصورت یکباب خانه قدیمی س��از بوده که س��اختمان 
های آن در ش��مال و جنوب احداث گردیده ولی غیرقابل س��کونت می باشد و 
دارای اشتراکات شامل انشعابات اب و فاضالب و گاز نیز می باشد که با توجه 
به موقعیت محل، قواره، ابعاد و س��ایر مش��خصات پالک قیمت کل آن جمعا به 
مبلغ یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون ریال )1/280/000/000 ریال( توسط 
کارش��ناس رس��می دادگس��تری برآورد و ارزیابی گردیده است و قیمت مقدار 
17حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ آن به مبلغ 304/762/000 ریال محاسبه  1

میگردد. ضمن اینکه طبق پاس��خ استعالم ثبتی مقدار مالکیت خواهان و خوانده 7
17 حبه مشاع و خواندگان دوم و سوم و چهارم هر یک  1

7 اول هر یک معادل 
8 حبه مشاع و خوانده پنجم معادل یک دانگ مشاع گواهی گردیده  4

7 معادل 
اس��ت. طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده از موارد مزایده در محل 
فوق بازدید نمایند. مزایده از مبلغ کارشناس��ی ش��ده شروع و برنده کسی است 
که ده درصد مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده بصورت نقدی همراه داشته و 

باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
م الف/4947                 مدیر اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   8909970354200437 دادنام��ه:  ش��ماره   4 ت/   /212
8709980364700913 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 880477 ش��اکی: آقای محمد 
جاللی به نش��انی اصفهان س��ه راه س��یمین کوی ولیعصر منطقه F خ ش��یدای 
اصفهانی فرعی 11 پ 461 متهمین: 1. آقای محسن علی خانی به نشانی متواری 
2. آقای بهروز میرزائی به نش��انی شهرکرد بخش کیار شهر گهرو خ اصلی کوی 
دانش آموز پ 132، 3. آقای مهدی چمن آرا به نش��انی اصفهان خ کاوه خ 15 
خرداد ک اس��المی یک بن بس��ت کیانی پ 54 اتهام: شرکت در ایراد ضرب و 
جرح عمدی گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم 

و به شرح زیر مبادرت به اصدار رأی مینماید:
رأی دادگاه

در خص��وص اتهام آقایان به��روز میرزایی فرزند عباس قل��ی درجه دار نیروی 
انتظامی و محسن علیخانی فرزند سهراب و مهدی چمن آرا فرزند غالمرضا هر 
دو س��رباز سابق نیروی انتظامی هر س��ه به اتهام شرکت در ایراد ضرب و جرح 
عمدی موضوع شکایت آقای محمد جاللی، از توجه به جامع اوراق و محتویات 

پرونده و شکوائیه شاکی، دستگیری وی توسط متهمین و متعاقباً بازداشت وی و 
درگیری لفظی وی با متهمین که اظهارات متهم ردیف اول در صفحه 17 پرونده 
حاک��ی از آن اس��ت همچنین ب��ا عنایت به گواهی صادره از پزش��کی قانونی و 
اظهارات صریح و مقرون به واقع گواه به نام مهرداد علیزاده در صفحه 18 پرونده 
که همگی داللت بر وقوع و ارتکاب بزه توس��ط متهمین دارد، دادگاه بزهکاری 
متهمین را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 484 و تبصره 2 ماده 269 قانون 
مجازات اسالمی و با رعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای 
دول��ت هر یک از متهمین را به پرداخت دو میلی��ون ریال جزای نقدی در حق 
صندوق دولت بابت جنبه عمومی بزه و پرداخت چهار و نیم دینار بابت سه فقره 
کبودی در خلف ران چپ و راست و سه دینار بابت سیاه شدگی سطح داخلی 
ران چپ در حق ش��اکی محکومی مینماید. رأی صادره نسبت به متهمین ردیف 
دوم و سوم غیابی و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی در این شعبه و نسبت به 
متهم ردیف اول حضوری و ظرف مهلت بیس��ت روز قابل اعتراض در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
م الف/ 4946 وطن خواهان اصفهانی- دادرس شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی 

اصفهان

آگهی ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   8909970354200364 دادنام��ه:  ش��ماره   4 ت/   /213
8809980358501005 شماره بایگانی شعبه: 881042 شکات: 1. آقای علیرضا 
اس��دی به نشانی خ حکیم نظامی ک شکوفه پ 5 ، 2. آقای امین خورشیدی به 
نشانی خ حکیم شفایی اول ک داراب ک انقا پ 22 ، 3. آقای جواد مسعودیان به 
نشانی خ نشاط ک هاشم بیک پ 113 طبقه دوم 4. آقای اصغر داوود الحسینی 
به نش��انی خ حمزه جنوبی ک 22 شهید کاله مال غربی مجتمع مسکونی سروز 
5. آقای رامتین ش��یوانیا به نش��انی خ چهارباغ باال ک ش��هید اسکندر سرکوب 
پ 54 ، 6. آق��ای محمدجواد س��راج زاده به نش��انی خ گل��زار ک نهر علیرضا 
خان پ 10 ، 7. آقای ولی اهلل طاهری به نش��انی خ ارباب ک ش��هید فتحی ک 
ب��اغ اناری پ 40 طبق��ه اول 8. آقای محمود بزرگی به نش��انی خ بزرگمهر خ 
سپهبد قرنی نبش چهارراه آل زیار مجتمع ارم پ 93 طبقه اول سمت راست 9. 
آقای علیرضا امامی به نش��انی خ نشاط ک رکن الملک بن بست مهدی شریفی 
مجتمع گلها واحد 2 ،10. آقای محسن جعفری به نشانی خ بعثت ک بهار 41- 
کوچه الله- بن بس��ت صفا پ 29 ط اول منزل مجید نوایی 11. آقای گرس��یوز 
 تاج الدینی به نش��انی خ مس��جد سید ک ماس��ت بندزاده پ 27 ساختمان 110
 12. آق��ای احم��د اکب��ری به نش��انی خ جی خ ت��االر ک ابوعلی س��ینا پ 1،

13. آقای غالمرضا داداش زاده به نشانی رشت منظریه خ ابوذر شمالی ساختمان 
ابوذر پ 22 طبقه دوم 14. آقای خلیل معزی به نش��انی خانه اصفهان ک نس��یم 
ک 22 بهمن پ 7 ، 15. آقای علی اکبر معروف به نشانی سه راه سیمین ک فرح 
انگیز پ 205 ، 16. آقای حسن حمیدی پور به نشانی خ شهید خرازی نرسیده 
به خیابان کهندژ ک پرورش شماره 74 دنبال جوی آب پ 54 ،17. آقای فضل 
اله قانع به نشانی خ جی اتوبان آقابابایی اطشاران بن بست مژگان پ 6 ،18. آقای 
امیر رش��یدی به نشانی خ گلستان مجتمع گلس��تان فاز 3 غربی طبقه 5 ک 355 
)یاپ 355( ،19. آقای علی اکبر شریف آرا به نشانی خ کاشانی جنوبی مقابل خ 
میرداماد ک جوزدان پ 5 ،20. آقای مهدی جعفری به نشانی خ جی خ تاالر ک 
شهید طالبی پ 37 ،21. آقای محمدرضا عالم به نشانی اصفهان خ آزادی شماره 
54 ،22. آقای حیدرعلی احمدی به نش��انی میدان قدس ک مولوی ک 110 ک 
مردانی پ 14 ،23. آقای فرزین احمدی به نش��انی خ مرداویج خ جابر نبش خ 
اول پ 117 طبقه س��وم ،24. آقای مرتضی هاش��م زاده به نشانی خ ابن سینا بن 
بس��ت باغ نواب پ 227 ،25. آقای جلیل رحیم زاده به نش��انی خ فردوسی خ 
شهید موحدیان خ اسفندیار بیک پ 12 طبقه اول ،26. آقای محمود مرتضوی به 
نشانی خ مالصدرا جنوبی ک شاهد پ 3 طبقه 4 متهمین: 1. آقای امیر پیرستانی 
به نش��انی مجهول المکان 2. آقای محسن ایزدی به نشانی خ احمدآباد خ گلزار 
کوی مهران بن بس��ت رئیس��ی پ 26 فعاًل زندان مرکزی اصفهان اتهام ها: 1- 
مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر 2. کیف زنی و جیب بری گردشکار: دادگاه 
پس از بررس��ی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص کیفرخواس��ت صادره علیه آقایان 1- محسن ایزدی فرزند رضا 27 
ساله و دارای س��ابقه کیفری و 2- امیر پیرستانی فعاًل متواری به اتهام مشارکت 
در هجده فقره س��رقت به طریق کیف قاپی و اته��ام دیگر متهم ردیف اول دائر 
بر مباش��رت در هشت فقره سرقت به طریق کیف قاپی موضوع شکایت شکات 
منعکس در قرار مجرمیت، از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده، گزارشات 
مرجع انتظامی، صورتجلسات مواجهه حضوری، اقاریر صریح و مقرون به وقاع 
متهم ردیف اول در تمامی مراحل رسیدگی خصوصاً در جلسه مورخ 88/12/16 
دادگاه، و با توجه به تحقیقات مکفی انجام یافته توسط دادسرای محترم عمومی 
و انق��الب اصفهان و ب��ا لحاظ متواری بودن متهم ردیف دوم و س��ایر قرائن و 
امارات موجود، مجرمیت متهمان را محرز و مسلم دانسته مستنداً به مواد 42، 47، 
657 قانون مجازات اسالمی هر یک از متهمین موصوف را به تحمل چهار سال 
حبس تعزیری و 74 ضربه ش��الق به لحاظ جنبه عمومی بزه محکوم می نماید. 
و در خصوص جنبه خصوصی بزه هر یک از متهمان را مشترکاً به پرداخت دو 
میلیون و دویس��ت هزار تومان وجه نقد و رد یک دفترچه حس��اب و یک فقره 
چ��ک به مبلغ نود میلیون ریال در حق آق��ای فضل اله قانع و مبلغ یازده میلیون 
ریال وجه نقد در حق آقای گرس��یوز تاج الدینی و مبلغ پانصد هزار تومان وجه 
نقد در حق آقای مهدی جعفری فشارکی و مبلغ دوازده هزار تومان وجه نقد و 
مدارک در حق آقای جواد مس��عودیان و سه فقره دسته چک و مبلغ سیصدهزار 
تومان وجه نقد و مدارک شخصی و کارت سوخت در حق آقای مرتضی هاشم 
زاده و مبلغ یکصد و هش��تاد هزار تومان وجه نقد، س��وئیچ ماشین و کلید منزل 
و مدارک خودرو ش��خصی در حق آق��ای علی اکبر معروف و مبلغ پانصد هزار 
ریال وجه نقد و مدارک شناس��ائی در حق آقای محمود مرتضوی و یکدس��تگاه 
گوشی موبایل و مبلغ سیصدهزار تومان وجه نقد و مدارک شخصی در حق آقای 
محمود بزرگی و مبلغ سیصد هزار تومان وجه نقد و مدارک شخصی و دو عدد 
کارت عابر بانک و مدارک بانکی در حق آقای علی اکبر شریف، مدارک و چهار 
فقره دسته چک و مبلغ پانصدهزار تومان وجه نقد در حق آقای ولی اهلل طاهری 
و مدارک شناس��ایی در حق آقای احمد اکبری جبلی و مدارک و دو عدد کارت 
عابر بانک و مبلغ یکصد هزار تومان وجه نقد و یک شارژ موبایل و یک عینک 
در حق آقای غالمرضا داداش زاده غضبه و مدارک، یک دس��تگاه تلفن همراه و 
مبلغ چهل هزار تومان در حق آقای امین خورشیدی و مدارک مالکیت، مدارک 
ش��خصی و مدارک قضائی متعلق به آقای حیدرعلی احمدی و مبلغ یک میلیون 
و هشتصد هزار تومان وجه نقد به انضمام مدارک در حق آقای سید جلیل رحیم 
زاده و مبل��غ چهارصد هزار تومان وجه نقد و یک دس��ته چک و یک دس��تگاه 
گوشی موبایل نوکیا در حق آقای فرزین احمدی و مبلغ حدود دو میلیون تومان 
وجه نقد در حق آقای س��ید محسن جعفری و وجه نقد، مدارک، چک و کارت 
عابر بانک در حق علیرضا اسدی و متهم ردیف اول را به رد یک دستگاه گوشی 
موبایل و مبلغ پنجاه هزار ریال وجه نقد در حق آقای علیرضا امامی و مبلغ چهل 
و پنج هزار تومان وجه نقد و دو عدد س��که بهار آزادی و یک ربع س��که و دو 
عدد س��که پارسیان در حق آقای خلیل معزی و مدارک شناسایی و مبلغ یکصد 
و پنجاه هزار تومان وجه نقد در حق آقای رامتین شیوانیا و مقادیری طال و یک 
فقره دس��ته چک و مدارک شناسائی در حق آقای محمدجواد سراج زاده و یک 
فقره دسته چک، مدارک مالکیت، مبلغ 6 میلیون ریال وجه نقد و حدود 2 میلیون 
تومان چک حامل در حق آقای امیر رش��یدی و مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان 
وجه نقد و چند قطعه عکس خانوادگی و مدارک شناس��ائی خودرو شخصی در 
حق آقای س��یداصغر داوود الحس��ینی محکوم می نمای��د. در خصوص مدارک 
ش��خصی و سایر اس��نادی که اصل آن نیس��ت و امکان اخذ المثنی وجود دارد 
شکات به اخذ آن ارشاد می گردند و در خصوص شکایت آقای علیرضا اسدی 
با توجه به اعالم رضایت قطعی وی در جلسه دادگاه مستنداً به بند 2 ماده 6 قانون 
آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب متهمین صادر و اعالم می گردد. رأی 
صادره نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی 
و نسبت به سایر متهمین حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
م الف/4937 وطن خواهان اصفهانی- دادرس شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
248/ ت/ 4 نظر به اینکه آقای مجید ش��فیعی به اتهام خیانت در امانت حسب 
شکایت آقای حمید بیک محمدی فرزند محمد از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 880882/ د 27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم 
نب��ودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اج��رای ماده 115 قانون 
آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انق��الب در امور کیفری مراتب به نامبرده 
اب��الغ ت��ا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه دادیاری دادس��رای 
عمومی اصفهان جهت پاس��خگوئی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت 
 عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

شد.
م الف/ 5063                       دادیاری شعبه 27 دادسرای عمومی اصفهان

آگهی ابالغ
249/ ت/ 4 نظر به اینکه آقای ابراهیم محمدی به اتهام ضرب و جرح عمدی 
حسب شکایت آقای رضا و جهانبخش احمدی از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 890202 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن 
مح��ل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دادیاری دادسرای عمومی اصفهان 
جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از 

یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
م الف/ 5062                        دادیاری شعبه 27 دادسرای عمومی اصفهان

آگهی تبادل لوایح
250/ت/4 خانم حمیده قهرمانی به طرفیت خس��رو کریمی نس��بت به دادنامه 
8900163-89/2/15 صادره از ش��عبه 19 دادگاه تجدیدنظر در پرونده کالسه 
890035 ت 19 تقاض��ای فرجام خواهی نموده لذا با توجه به مجهول المکان 
ب��ودن فرج��ام خوانده مراتب ی��ک نوبت در یکی از جرای��د محلی آگهی می 
ش��ود تا فرجام خوانده ظرف مدت بیست روز با مراجعه به دفتر دادگاه ضمن 
 اع��الم آدرس و دریافت دادخواس��ت و ضمائم نس��بت به تب��ادل لوایح اقدام 

نماید.
م الف/ 5061                    مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر اصفهان

آگهی انتقالی
252/ ت/ 4 آگهی انتقالی شرکت دژبد صنعت شرق سهامی خاص

ب��ه موجب نامه ش��ماره 1419 مورخ 1389/02/04 و به موجب صورتجلس��ه 
مجم��ع عمومی ف��وق العاده م��ورخ 1389/01/31 مرکز اصلی ش��رکت دژبد 
صنعت ش��رق سهامی خاص به ش��ماره ثبت 646 واحد ثبتی مبارکه به نشانی 
استان اصفهان- اصفهان- میدان امام حسین )دروازه دولت(- ارگ جهان نما- 
فاز 4 طبقه 4- واحد 11 انتقال یافت و در این اداره تحت ش��ماره 40732 به 
ثبت رسیده و در تاریخ 1389/03/17 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 

و جهت اطالع عموم آگهی می گردد.
م الف/ 5042/7     آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت
313/ ت/ 4 آقای محمد دهقانیان فرزند غالمرضا باس��تناد دو برگ استش��هاد 
محلی که هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی ش��ده مدعی اس��ت که سند 
مالکیت ش��ش دانگ قطعه زمی��ن مزروعی پالک ش��ماره 1695-33 واقع در 
نطن��ز بخش 9 ک��ه در صفحه 165 دفت��ر 124 امالک ذیل ثب��ت 15248 بنام 
محم��د دهقانیان فرزن��د غالمرضا ثبت و صادر و تس��لیم گردیده و نحوه گم 
ش��دن یا از بین رفتن در اثر اس��باب کش��ی از بین رفته است چون درخواست 
ص��دور المثنی س��ند مالکیت نامبرده را نموده طب��ق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آئی��ن نام��ه قانون ثب��ت مراتب آگهی میش��ود که هر ک��س مدعی انجام 
معامل��ه )غی��ر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن یا وجود س��ند 
مالکی��ت مزبور نزد خود باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهی ت��ا ده روز به این 
اداره مراجع��ه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و س��ند 
معامله تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند یا ارائه کننده مسترد 
گ��ردد:  اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرس��د یا در ص��ورت اعتراض اصل 
 س��ند ارائه نش��ود المثنی س��ند مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد 

شد.
م الف/ 310                          شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

آگهی تحدید حدود اختصاصی
317/ ت/ 4 چون تحدید حدود شش��دانگ جای��گاه فروش نفت و قطعه 
زمین وصل به آن در کوی پائین بمساحت تقریبی 1220 مترمربع شماره3970 
فرعی از ش��ماره 35 اصلی واقع در ازان بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی 
بن��ام امین جباری فرزند علیمحمد در جریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور 
متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز ش��نبه مورخ 89/5/16 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود 
در روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( 
روز پذیرفت��ه خواهد ش��د و طب��ق تبصره 2 ماده واحده قان��ون تعیین تکلیف 
پرون��ده های معترضی ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به 
این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
                                             نوروز- رئیس ثبت اسناد و امالک میمه

 
آگهی تأسیس

253/ت/ 4 ش��ماره: 1241/ ث 103/ 89آگهی تأسیس شرکت مهندسی جهان 
بهره ور سپاهان سهامی خاص.شرکت فوق در تاریخ 1389/03/27 تحت شماره 
40843 و شناسه ملی 10260585381 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1389/03/27 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن 
به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده 
رود آگهی می شود.1- موضوع شرکت:انجام کلیه فعالیتهای خدمات مهندسی از 
قبیل سیستمهای مدیریت در همه زمینه ها، انجام فعالیت های مهندسی صنایع، 
برنام��ه ریزی- طراحی واحدهای صنعتی، اخذ تس��هیالت دولتی و خصوصی 
تحقق اهداف ش��رکت، ش��رکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی، 
مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی، اخذ نمایندگی از 
ش��رکتهای دولتی و خصوصی- انجام خدمات عمومی صنعتی از قبیل نظافت 
صنعتی، تأمین نیروی انس��انی موقت صنایع، بهره برداری از واحدهای صنعتی 
و س��ایر خدمات مهندسی مرتبط با مهندسی صنایع.2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود.3- مرکز اصلی ش��رکت:1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر 
اصفهان سه راه سیمین- شهرک ولی عصر- محله C- پالک 355، 4- سرمایه 
شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد 
یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط مؤسس��ین طی 
گواهی بانکی ش��ماره 819 مورخ 1389/03/06 نزد بانک صادرات شعبه شهید 
حس��ن بنیانیان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام 
می باش��د.5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای عبدالغفار محمدی خشوئی به 
س��مت رئیس هیئ��ت مدیره.2-5- خانم پریدخت فراقی زاده به س��مت نائب 
رئیس هیئت مدیره.3-5- آقای فرس��اد محمدی خشوئی به سمت عضو هیئت 
مدیره.4-5- آقای فرس��اد محمدی خش��وئی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 
س��ال انتخاب گردیدن��د.6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و 
تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا و با مهر شرکت 
معتبر اس��ت.7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره 
می باش��د.8- بازرس اصلی و عل��ی البدل:1-8- آقای غری��ب علی صادقیان 
 ب��ه عنوان بازرس اصل��ی.2-8- خانم مینا صادقیان خش��وئی به عنوان بازرس 

علی البدل.
م الف/ 5042/6    آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تأسیس
254/ت/ 4 شماره: 1245/ ث 103/ 89

آگهی تأسیس شرکت مهندسی مدار طراح سپاهان سهامی خاص. شرکت فوق 
در تاریخ 1389/03/27 تحت شماره 40845 و شناسه ملی 10260585417 در 
این اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/03/27 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر 
تکمی��ل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عموم در 

روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

انجام کلی��ه فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و واردات- خرید و فروش- 
تولی��د تهیه و توزیع کلیه کاالهای برق و الکترونیک- ش��رکت در مناقصات و 
مزای��دات خصوصی و دولتی- انجام امور خدماتی از قبیل طراحی- نظارت و 

اجرا در زمینه مدارات الکترویکی و الکترونیکی.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان خاقانی- کوچه بوعلی- پالک 8.

4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 10/000 
ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط 
مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 32103 مورخ 1389/02/21 نزد بانک ملی 
ش��عبه اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام 

می باشد.
5- اولین مدیران شرکت: 

1-5- خانم فخرالزمان تفنگسازی به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- آقای حسن معتمد رضوانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- آقای مجید معتمد رضوانی به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- آقای مجید معتمد رضوانی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب 

گردیدند.
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای 

یک نفر از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آقای سید امین جعفری محمدی به عنوان بازرس اصلی.

2-8- آقای محمدعلی رستگار به عنوان بازرس علی البدل.
م الف/ 5042/5

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تأسیس
255/ت/ 4 شماره: 1276/ ث 103/ 89

آگهی تأس��یس ش��رکت فن��ی مهندس��ی الکترو اخت��ر صفه س��هامی خاص.
ش��رکت فوق در تاری��خ 1389/03/30 تحت ش��ماره 40871 و شناس��ه ملی 
10260585650 در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاری��خ 1389/03/30 از 
لح��اظ امض��اء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر 
 جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی 

می شود.
1- موضوع ش��رکت:انجام فعالیتهای بازرگانی- اخذ تسهیالت از بانکها صرفًا 
جهت موضوع ش��رکت با انجام پ��روژه های برق- الکترونی��ک- کنترل ابزار 
دقیق- کامپیوتر- طراحی و س��اخت و مونتاژ ماش��ین آالت صنعتی و سیستم 
های گرمایش��ی و سرمایشی و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت 
مرتبط باش��د- ش��رکت در مناقصات و مزایدات- اخذ و اعطای نمایندگی.2- 
مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.3- مرکز اصلی شرکت:3-1- 
استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان شهدای نو خواجو- کوچه جلوانی- فرعی 
اول- پالک 36 ،4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد 
س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 350/000 
ریال توس��ط مؤسسین طی گواهی بانکی ش��ماره 78 مورخ 1389/03/09 نزد 
بانک ملی ش��عبه چهارباغ خواجو پرداخت گردیده اس��ت و الباقی سرمایه در 
تعه��د صاحبان س��هام می باش��د.5- اولین مدیران ش��رکت:1-5- آقای حامد 
اش��رفی حبیب آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره.2-5- آقای مهدی نجفی به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره.3-5- آقای مهدی بهزاد به سمت عضو هیئت 
مدی��ره.4-5- آقای حامد اش��رفی حبیب آبادی به س��مت مدیرعامل به مدت 
2 س��ال انتخاب گردیدن��د.6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی 
و تعهدآور ش��رکت با امضای آقای حامد اش��رفی حبیب آبادی )رئیس هیأت 
مدیره ومدیرعامل( و با مهر شرکت معتبر است.7- اختیارات مدیرعامل: مجری 
مصوبات هیأت مدیره می باشد.8- بازرس اصلی و علی البدل:1-8- آقای محمد 
 توکلی به عنوان بازرس اصلی.2-8- آقای صابر عزیز پوریان به عنوان بازرس 

علی البدل.
م الف/ 5042/4 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی انتقالی
256/ ت/ 4 شماره: 28/ الف 103/ 89

  آگهی انتقالی ش��رکت چیداک بس��پار س��هامی خاص به موجب نامه شماره 
123112943 م��ورخ 1387/05/31 و به موجب صورتجلس��ه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1387/05/17 مرکز اصلی ش��رکت چیداک بس��پار س��هامی 
خاص به ش��ماره ثبت 3961 واحد ثبتی ش��هرکرد به نش��انی استان اصفهان- 
اصفهان- مردآویج- خیابان شیخ کلینی- پالک 128- طبقه دوم انتقال یافت و 
در این اداره تحت ش��ماره 40841 به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/03/27 از 
لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
م الف/ 5042/3       آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
348/ ت/ 4 چ��ون تحدی��د ح��دود شش��دانگ یکب��اب خانه پالک ش��ماره 
2/9536 واق��ع در فض��ل آب��اد بخش یک ش��هرضا که طبق پرون��ده ثبتی بنام 
خان��م ماه صن��م قرقاني فرزن��د ابراهیم درجریان ثبت اس��ت ب��ه علت عدم 
حض��ور متقاض��ی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دس��تور قس��مت اخیرازماده 
15 قان��ون ثب��ت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید ح��دود ملک مرقوم در روز 
1389/5/18 س��اعت 8 صبح درمحل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب 
ای��ن آگه��ی بکلیه مالکین و مجاوری��ن اخطارمی گردد که در روز و س��اعت 
مقرر در مح��ل حضور یابن��د. اعتراضات مجاورین وصاحب��ان امالک مطابق 
م��اده 20 قانون ثبت ازتاری��خ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواه��د ش��د و طبق تبصره 2 م��اده واحده قانون تعیین تکلی��ف پرونده های 
معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را ازمرجع ذیصالح قضایی اخذ 
و به این اداره ارائه نماید. ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی 

نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد. 
م الف/ 270                     میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
ت��ح349/ت/4 دید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین محصور پالک ش��ماره 
3/4561 واقع در موغان بخش یک ثبتی شهرضا که طبق پرونده ثبتي بنام آقاي 
غالمرضا ملجائي فرزند حس��ین در جریان ثبت اس��ت بعمل نیامده اینک طبق 
تبصره 5 و 4 م��اده 148 اصالحي قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز 1389/5/18 ساعت 8 صبح درمحل شروع و بعمل 
خواه��د آمد. لذا به موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد 
که درروز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین وصاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
ه��ای معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم 
اعت��راض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را از مرجع ذیصالح 
قضای��ی اخذ و به ای��ن اداره ارائه نماید. ضمنًا چنانچ��ه روز تحدید مواجه با 
 تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد

شد. 
م الف/ 271                     میرمحمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 
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تغیی��رات پوس��تی در بزرگس��االن بس��تگی به 
وراثت و عوام��ل محیطی دارد، ضایعات مختلفی در 
این سن در پوس��ت دیده می شوند مانند بروز غدد 
چربی که به علت ش��اخی ش��دن بافت چربی است، 
پیدا ش��دن آکنه های ش��اخی و سیس��تهای چربی و 
باالخره منگوله های پوستی ممکن است به تنهایی یا 
مش��ترکاً ظاهر شوند. بعضی از تغییرات پوستی مانند 
پیدا شدن لکه های قهوه ای که در بزرگساالن اتفاق 
می افت��د موقتی و زودگذر اس��ت در صورتی که به 
علت بارداری و خوردن قرصهای ضد بارداری، یا در 
اثر اش��کال و تغییر در ترشح هورمون هاست که در 
ساختار پوست، تغییراتی ایجاد می کنند. این لکه ها 
بعد از زایم��ان، با قطع قرصهای ض��د بارداری و یا 
درمان اختالل ترش��ح هورمونها ناپدید می شوند. در 
این سن کم کم عالئم چروکیدگی پوست خودنمایی 
می کند، بعضی از مش��خصات مردان��ه در زنها بروز 
می کند مانند پیدا ش��دن موهای بلن��د و پراکنده در 
ناحی��ه چانه و زیر چانه، همچنی��ن بروز میخچه در 
انگش��تان پا در این سن بیش��تر به چشم می خورد. 
برای پیش��گیری از ای��ن عوارض پوس��تی توجه به 
رعایت اصول بهداش��تی اهمی��ت خاصی دارد. مانند 
اس��تحمام روزان��ه، توجه به رژی��م غذایی صحیح و 
مناس��ب سن، اجتناب از پوش��یدن لباسهایی با الیاف 
مصنوعی، پیشگیری از خس��تگی جسمی و روحی، 
پرداخت��ن به ورزش و تفریح در هوای پاک و دور از 
آلودگی های ش��هر و اجتناب از پوشیدن کفش های 
تن��گ و نوک باریک. افراد بزرگس��ال باید در هنگام 
حمام کردن، پوس��ت بدن خود را مورد بررسی قرار 
دهند و چنانچه تغییرات غیر طبیعی در آن مش��اهده 
کردند هر چه زودتر با پزش��ک مش��ورت کنند تا از 
بروز هر اتفاق ناگواری پیش��گیری شود. عمده ترین 
صدمات پوستی که از سن جوانی تا بزرگسالی ممکن 
است بروز کند، التهاب پوست به علت مصرف مواد 
آرایشی است که یکی از رایج ترین آنها التهاب لب ها 
است؛ مواد رنگی روژلب دارای ائوزین است که لبها 
را نس��بت به نور خورشید حساس کرده و در نتیجه 
متورم و ملتهب می کند.پس بهتر است خانم ها از به 
کار بردن مواد آرایش��ی خودداری کنند و یا قبل از به 

کار بردن، از یک کرم محافظ استفاده کنند.

محققان دریافتند آپاندی��س که زائده اي کوچک 
در پائین شکم اس��ت در انسانهاي اولیه نقش هاضم 
داش��ته اس��ت. به گزارش س��المت نیوز ب��ه نقل از 
 پای��گاه خبري هلث دي؛ امروزه آپاندیس را زائده اي 
مي دانند که تنها زماني آن را مورد توجه قرار مي دهند 
که عود کند اما دانش��مندان مدعي اند کاربردي براي 
آپاندیس یافته اند. این گ��زارش مي افزاید: آپاندیس 
به عن��وان مکانیزمي ب��راي کمک ب��ه افزایش حجم 
 باکتري هایي مي کند که در هضم نقش دارند. یادآور 
مي شود: دانشمندان معتقدند وجود آپاندیس ضروري 
اس��ت زیرا بیماریهاي خاصي از جمله اسهال خوني 
آمیبي به تدریج باکتریهاي مفید را از بین برده و باعث 

اختالالت گوارشي و هضم مي شود.

پژوهشگران استرالیایی دریافتند افرادی که دارای 
ژن عامل بروز بیماری دیابت نوع 2 هس��تند بیش از 
سایر افراد دچار اضافه وزن و چاقی می شوند. محققان 
مؤسسه تحقیقات پزشکی گاروان در سیدنی به منظور 
دستیابی به این نتایج از دو گروه شرکت کننده استفاده 
کردند. گروه اول افرادی بودند که در تاریخ خانوادگی 
خود افراد مبتال به دیابت نوع 2 داش��تند و گروه دوم 
دارای ژن عامل بروز این بیماری نبودند. برای افراد هر 
دو گروه به مدت حدود یک ماه رژیم غذایی محتوی 
هزار و 250 کالری تجویز ش��د. نتایج این بررس��یها 
نشان داد افرادی که دارای سابقه دیابت فامیلی بودند 
3/4 کیلوگرم اضافه وزن داشتند. درحالی که در افراد 
گروه بدون سابقه خانوادگی بیماری دیابت نوع 2 به 
طور متوس��ط 2/2 کیلوگرم اضافه وزن به ثبت رسید. 
 International Business گ��زارش  براس��اس 
Times، نتای��ج این تحقیقات نش��ان داد که افراد با 
س��ابقه خانوادگی دیابت، پس از گذشت سه روز از 
اضافه وزن خود یک مقاومت انسولین را نشان دادند.
مقاومت انسولین به شرایطی گفته می شود که در آن 
س��لولهای بدن نسبت به هورمون انسولین حساسیت 

کمتری نشان می دهند.

بهداشت پوست بزرگساالن

نقش آپانديس در هضم غذا

ژن عامل ديابت نوع 2 
موجب چاقی می شود

کلیات گیاه شناسی: یونجه گیاهی است علفی 
و چند س��اله که ارتفاع آن تا یک متر می رس��د. 
برگهای آن دارای س��ه برگچه اس��ت. برگچه ها 
نوک تیز، سبز رنگ و بیضی شکل است. گلهای 
یونجه به ش��کل سبز و به رنگ بنفش تیره یا آبی 
روشن است. میوه یونجه مانند صدف بوده و دانه 
داخل میوه مانند لوبیا ولی کوچکتر از آن اس��ت. 
یونجه ریش��ه ای بسیار عمیق دارد و ریشه آن تا 
س��ه متر به داخل زمین نف��وذ می کند و بنابراین 
منبع ویتامین ها و مواد معدنی اس��ت که از خاک 
می گیرد. یونجه از زمانهای بسیار قدیم در ایران 
کشت می شده است و در حدود پنج قرن قبل از 
میالد مس��یح از ایران به یونان برده شد و در قرن 
هفت��م بعد از میالد ب��ه اروپا راه یافت. یونجه در 
ایران در مناطق مرکزی و جنوبی به مقدار بس��یار 
زیاد کش��ت می ش��ود. زنبور عس��ل گل یونجه 
را دوس��ت دارد و از آن ش��هد زیادی به دس��ت 
م��ی آورد و تبدیل به عس��ل می کن��د. پرورش 
این گی��اه در قدیم برای تهی��ه علوفه چهارپایان 
بوده ولی در حال حاضر به علت دارا بودن مواد 

مغذی به مصرف غذایی نیز می رسد. 
ــیمیایی: یونج��ه سرش��ار از  ــات ش ترکیب
ویتامین های A،C،E،K و همچنین دارای آمیالز 
است که آنزیم مخصوص هضم مواد نشاسته ای 
نیز هست. آنزیم های بس��یاری در یونجه یافت 
می ش��ود به عنوان مثال می توان از امولس��ین، 

 اینورتاز و پکتیاز نام برد. 
یونجه دارای حدود 20 درصد پروتئین است. 
پروتئین های موجود در یونجه عبارتند از:  لیزین، 
 آرژنین، هیستیدین، آدنین، فنیل آالنین،  آسپاراژین 
و سیس��تین. یونجه دارای اس��ید فس��فریک نیز 
هس��ت. یونجه همچنی��ن دارای منیزیوم، آهن و 
مقدار جزئی ارسنیک و س��یلیس است. بنابراین 
یونجه از نظر مواد غذایی بس��یار قوی اس��ت و 

غذای خوبی برای انسان و حیوانات است. 
ــی: یونجه از نظ��ر طب قدیم  خواص داروئ
ایران گرم است. البته تازه آن گرم و تر و خشک 

شده آن گرم و خشک است 
1- یونجه از نظر اینکه دارای بسیاری از مواد 
معدنی است شیره آن برای بچه هایی که در حال 
رش��د هستند و اس��تخوان بندی محکمی ندارند 
بسیار مفید اس��ت. حتی امروزه پودر این گیاه را 

در داروخانه ها می فروش��ند که آن را می توان 
برای بچه های شیرخوار مصرف کرد. 

برای تهیه ش��یره یونجه باید مقدار 300 گرم 
یونجه را در یک لیتر آب ریخت و آن را جوشانید 
ت��ا مقدار آب آن به نصف تقلیل یابد. س��پس آن 
را صاف کرده و مقدار کمی عس��ل به آن اضافه 
کرده که به صورت شربت درآید. مقدار مصرف 
برای اطفال 200 گرم در روز است و برای اطفال 
ش��یرخوار حدود 50 گرم اس��ت که می توان به 
شیر آنها اضافه کرد. اشخاص بزرگسال هم برای 
باال بردن انرژی می توانند از این ش��یره استفاده 

کنند. 
2- یونج��ه را به صورت تازه و یا جوانه آنها 
را با س��االد میل کنید. جوانه یونجه را به صورت 
بس��ته بندی ش��ده می توانید از س��وپر مارکتها 

خریداری کنید. 
3- ملین است.

4- دو براب��ر اس��فناج آه��ن دارد بنابرای��ن 
خونس��از است و برای کس��انی که به کم خونی 

مبتال هستند مفید است. 
5- به علت دارا بودن آهن برای درمان بیمای 

راشیتیسم به کار می رود. 
6- ع��وارض کمبود ویتامی��ن ث با خوردن 

یونجه از بین می رود.
7- یونجه تازه در بس��یاری از کشورها مانند 
چی��ن، روس��یه و امریکا به مقدار زی��اد به جای 

اسفناج مصرف می شود.
8- یونجه را در داروخانه ها و فروشگاههای 
گیاه��ان داروی��ی ی��ا برخ��ی از داروخانه ها به 
 ص��ورت پ��ودر، کپس��ول و ق��رص ب��ه فروش 
می رس��انند. مقدار مصرف آن سه قرص در روز 

است.
9- ب��ا هم��ه مزایایی ک��ه یونج��ه دارد، در 
خوردن تازه آن نباید زیاده روی کرد زیرا بس��یار 
نفاخ اس��ت و حتی حیواناتی که ب��ه مقدار زیاد 
از آن می خورند به علت گاز زیاد ممکن اس��ت 

تلف شوند. 
10- ضماد پخته یونج��ه را اگر روزی چند 
بار روی اعضایی که رعش��ه دارند بگذارید آنها 

را شفا می دهد.
11- دم کرده یونجه درمان اسهال است.

12- برای نرم کردن س��ینه و تس��کین سرفه 
روزی 2-3 فنج��ان دم ک��رده تخ��م یونج��ه را 

مصرف کنید.
13- برای درمان لقوه و رعشه تخم یونجه را 
در روغن زیتون بریزید و مدت یک هفته جلوی 
آفتاب بگذارید، سپس آن را صاف کنید و روزی 
چن��د قاش��ق از آن را بخوری��د و همچنین روی 

اعضایی که رعشه دارند بمالید. 
14- یونجه ح��اوی مقدار زی��ادی ویتامین 
اس��ت. کوبیده آن زخم را به سرعت التیام داده و 

از خونریزی جلوگیری می کند. 
مضرات: مضرات خاصی برای آن بیان نشده 

است. 

يونجه

ب��رای همه م��ا کما بی��ش اتفاق 
افتاده که تنها یکی دو ساعت پس از 
صرف ناهار باز هم میل به غذا داریم 
و می خواهیم دوباره غذا بخوریم. در 
واقع ما گرسنه نیستیم، چون ساعتی 
قب��ل غ��ذای مفصلی خ��ورده ایم و 
معده پیغام گرسنگی صادر نمی کند؛ 
بلکه این روان ما است که خوردن را 
دوست دارد و عادت کرده بی رویه ما 
را با خوردن خوشحال کند. شاید یکی 
از اساس��ی ترین تفاوت های افرادی 
که اندامی متناس��ب دارن��د، با افراد 
چاق همین باشد که آنها می توانند به 
اصطالح جلوی خودش��ان را بگیرند 
و بی رویه غذا نخورند، ولی چاق ها 
نمی توانند اما آیا این توانایی ذاتی و 
خدادادی است؟ آیا از اول مقدر بوده 
که چاق ها چاق باش��ند و پُرخوری 
کنند؟ آیا یک فرد چاق هم می تواند 
صاحب اراده شود و جلوی بی رویه 
غذا خوردنش را بگیرد؟ پاس��خ این 
اس��ت که بله، البته ک��ه چاق ها هم 
می توانند اراده شان را تقویت کنند؛ 
ولی برای موفقیت باید راه های غلبه 
بر میل به غذا خوردن را بدانند. برخی 
افراد چاق وقتی ح��رف از این جور 
غذا خوردن پیش می آید، می گویند 
ما هی��چ وقت س��یر نمی ش��ویم و 
همیشه گرس��نه ایم؛ ولی غلبه بر این 
گرسنگی دائمی! امکان پذیر است و 
اگر راه آن را بدانند و زحمت بکشند. 
قطع��اً موف��ق خواهند ش��د و زمانی 
گرسنه می شوند که معده شان دستور 
می دهد. در اینجا چند راه مؤثر برای 
سرکوب کردن حس گرسنگی مضر 

را می خوانید:
کمتر بخورید، همیشه بخورید 

بهت��ر اس��ت در ط��ی روز تع��داد 
دفعات غذا خوردن ت��ان را افزایش 
دهید، ولی ه��ر بار حجم اندکی غذا 
بخورید. ش��اید بپرس��ید این روش 
چگون��ه می توان��د به ش��ما کمک 
کن��د؟ بعضی ها فک��ر می کنند اگر 
در فاصله وعده ه��ای اصلی چیزی 
نخورند و فقط صبحانه، ناهار و شام 
بخورند، کار درستی کرده اند و چاق 
نمی شوند؛ ولی آنها از یک موضوع 
غافل هس��تند و آن س��طح قند خون 
اس��ت. وقتی فاصله بی��ن دو وعده 
غذا خ��وردن زیاد باش��د، قند خون 
اف��ت خواهد کرد و ای��ن امر میل به 
غ��ذا خوردن را افزای��ش می دهد و 
باع��ث می ش��ود در وع��ده غذایی 
بعدی حس��ابی پرخوری کنید و چه 
بسا غذاهای ناسالم بخورید، ولی اگر 
هر سه تا پنج س��اعت غذا بخورید، 
این ولع ش��دید به غذا خوردن ایجاد 
نخواهد شد. سطح قند خون بیش از 
آن چه فکر می کنید روی س��المت 

تأثیر می گذارد. جالب اس��ت بدانید 
که این عامل در اراده شما برای مهار 
می��ل نادرس��ت به غذا خ��وردن هم 
دخال��ت دارد. آزمای��ش هایی که بر 
روی افراد مختلف و توانایی آنها در 
انجام کارها و کنترل خویشتن انجام 
شده نش��ان داد که وقتی افراد غذای 
کاف��ی نخورده اند، س��طح قند خون 
آنها پایین اس��ت و در نتیجه بیش از 
زمان��ی که غذای کافی خ��ورده اند، 
اش��تباه می کنند و در انجام تمرینات 

شکست می خورند.
پس سعی کنید میان وعده هایی 
بخورید که در آنه��ا غذاهای حاوی 
کربوهیدرات های پیچیده و پروتئین 
و قدری چربی س��الم وجود داش��ته 
باش��د. ماست کم چرب، توت، بادام 
یا س��یب، میان وعده های مناس��بی 

هستند.
از دست مخالف کمک بخواهید

اگر راس��ت دس��ت هس��تید، با 
دس��ت چپ غذا بخورید و اگر همه 
کارهای خود را با دست چپ انجام 
می دهید، چنگال را با دست راست 
برداری��د. غذا خوردن ب��ا چنگال و 
یا دس��تی ک��ه چندان ب��ه آن عادت 
ندارید موجب می شود که آهسته تر 
غ��ذا بخورید و به ای��ن ترتیب روی 
غ��ذا خ��وردن تمرکز کنی��د. این دو 
عامل، یعنی آهس��ته غ��ذا خوردن و 
تمرک��ز روی غ��ذا، از عوام��ل مؤثر 
در کاهش وزن هس��تند. پژوهش ها 
نش��ان داده اند که مداوم��ت در این 
روش اراده را ه��م تقویت می کند؛ 
زی��را غذا خ��وردن با دس��تی که از 
دست دیگر ضعیف تر است و کمتر 
روی آن تسلط دارید، قدری سخت 
اس��ت و برای موفقیت در انجام آن 
باید ت��الش کنید و حوصله به خرج 
دهید. در مطالعه ای به افراد گفته شد 
که مدتی از دس��ت چپ برای انجام 

کنند)همگی  اس��تفاده  کارهای خود 
راست دس��ت بودند(؛ مثاًل با دست 
چپ مسواک بزنند، غذا بخورند یا با 
موس کامپیوتر کار کنند. پس از مدتی 
از آنها تست های کنترل خویشتن به 
عمل آمد و در کمال تعجب مالحظه 
ش��د که نمرات این افراد در مقایسه 
با گروه کنترل)ک��ه این کار را نکرده 
بودند(، بیش��تر اس��ت. دق��ت کنید 
که میزان پیش��رفت ش��ما در تقویت 
اراده ب��رای غلبه بر حس گرس��نگی 
کاذب، به پش��تکار شما در انجام این 
تمرین)غذا خوردن با دست مخالف( 
بس��تگی دارد، مثاًل اگر س��عی کنید 
همیش��ه غذای خود را به این روش 
بخوری��د، زودتر از زمانی که به طور 
تفریحی ای��ن کار را انجام می دهید 

نتیجه خواهید گرفت.
مرتب خود را وزن کنید

اگر ب��ه ط��ور هفتگ��ی در یک 
روز معی��ن خ��ود را وزن کنید، بهتر 
می توانی��د تغییرات ب��ه وجود آمده 
را مش��اهده کنید و اگ��ر وزن اضافه 
کرده باش��ید، زودتر متوجه خواهید 
 شد. در پژوهشی که محققان دانشگاه 
مینه سوتا روی 1800 نفر انجام دادند، 
معلوم ش��د، 40 درصد از کسانی که 
در برنامه کاهش وزن موفق بودند، به 
طور هفتگی یا روزان��ه خود را وزن 
می کردند و کسانی که به طور هفتگی 
خ��ود را وزن می کردند کاهش وزن 
بیشتری داشتند. البته در این بین توجه 

به چند نکته ضروری است؛
اول ای��ن که مراقب باش��ید این 
وزن ک��ردن به یک رفتار وسواس��ی 
تبدیل نش��ود؛ یعنی این طور نش��ود 
که ش��ما در روز چندین بار خود را 
 وزن کنید و مرتب تحت فشار عصبی 
غیر معقول باشید یا بسیاری از غذاها 
را به خاطر ترس از چاق شدن حذف 
کنید. دیگر این که اگر گاهی اوقات 

ارقام روی وزنه مطابق میل شما نبود، 
دلسرد و افس��رده نشوید و دست از 
تالش و کوش��ش ب��ر ندارید. توجه 
داشته باشید زمان وزن کردن، لباسی 
که به ت��ن دارید و مقدار مایعاتی که 
مص��رف کرده اید، همگی روی وزن 
ش��ما تأثیر می گذارند. برای این که 
راحت تر بتوانید وزن خود را کاهش 
دهید، ه��دف کاه��ش وزن خود را 
به چند هدف کوتاه مدت س��اده تر 
تقس��یم کنید؛ مثاًل کاه��ش وزن 15 
کیلوگرم��ی را به 5 کاهش وزن س��ه 

کیلوگرمی تقسیم کنید.
ــود  ــود را بهب ــالمت روان خ س

ببخشید
تجربه نشان داده حدود 75 درصد 
از کس��انی که به خوردن احساس��ی 
روی می آورند و می گویند همیشه 
گرس��نه اند، کس��انی هس��تند که به 
درجاتی از افسردگی مبتال هستند. در 
واقع، این افراد وقتی دچار اضطراب 
یا افس��ردگی می ش��وند، به خوردن 
روی می آورن��د و س��عی می کنند 
با خوردن، خود را تس��کین دهند و 
تس��کین هم می یابند! ولی متأسفانه 
این درمان کاماًل موقتی اس��ت و فرد 
ناچار است بار دیگر برای بهبود خلق 
خ��ود غذا بخورد ک��ه در اکثر مواقع 
این غذاها، غذاهای س��المی نیستند. 
در ضمن، افرادی که دارای درجاتی 
از افس��ردگی هس��تند، کمتر توان نه 
گفتن به این خواهش کاذب را دارند 
و نمی توانند در مقابل میل نادرست 
خ��ود به غذا مقاوم��ت کنند. پس به 
الگ��وی خ��وردن بی رویه تان دقت 
کنید. اگر دیدید که هر وقت عصبی 
و افسرده می شوید به سمت یخچال 
می روید، بهتر اس��ت با پزش��ک و 
روان ش��ناس مش��ورت کنید و اگر 
مبتال به افس��ردگی شده اید، اقدام به 

درمان مناسب کنید.

استئوپروز به معنی استخوان های 
متخلخل و فرج دار اس��ت که باعث 
ضعیف و شکننده شدن استخوان ها 
می شود، تا حدی که یک فشارکوچک 
مثل خم شدن یا سرفه کردن می تواند 
به شکس��تگی منجرش��ود. در بیشتر 
موارد، س��طوح پایین کلسیم و دیگر 
مواد معدنی موجود در اس��تخوان ها 
باعث ضعیف ش��دن آنها می ش��ود. 
یکی از عوارض عمومی اس��تئوپروز 
 شکس��تگی اس��ت ک��ه بیش��تر در 
س��تون فق��رات، لگ��ن و کم��ر رخ 
می دهد. اگرچه بیش��تر به عنوان یک 
بیماری در خانم ها در نظر گرفته شده 
است، اما می تواند مردان را نیز درگیر 
کند و ص��رف نظر از آنهایی که مبتال 
به استئوپروز هستند، بسیاری از مردم 
چگالی استخوانی پایینی دارند که آنها 
نیز در معرض خطر استئوپروز هستند. 
باید بدانید که هیچگاه برای پیشگیری 
یا کنترل اس��تئوپروز خیل��ی دیر و یا 
خیلی زود نیس��ت. ش��ما می توانید 
برای داشتن اس��تخوان هایی محکم 
و س��الم در طول زندگی، اقداماتی به 

عمل آورید.
عالئم

معم��والً ش��ما در مراح��ل اولیه 
آسیب های استخوانی، درد یا عالمت 
دیگری نخواهید داشت. اما هنگامی که 
استخوان ها در اثر استئوپروز ضعیف 
می شوند، ممکن است عالئمی شامل 

موارد زیر بروز کند:
درد پش��ت؛ به علت شکستگی 
ی��ا فروریختگی مهره ها که می تواند 

بسیار شدید باشد.
کوتاهی قد به مرور زمان

خمیدگی یا قوز
شکستگی مهره ها، کمر، لگن یا 

دیگر استخوان ها
علل

دانش��مندان هنوز نم��ی دانند که 

حقیقتاً علت بروز استئوپروز یا پوکی 
استخوان چیست، اما آنچه مشخص 
اس��ت آن اس��ت که در ای��ن حالت 
فرآیند نرمال بازس��اخت اس��تخوان 
از بین م��ی رود و یا کند می ش��ود. 
اس��تخوان های ش��ما به طور پیوسته 
در حال تغییر هستند، بافت استخوانی 
نو ساخته ش��ده و بافت های قدیمی 
فرو می ریزند)باز جذب(، این فرآیند 
بازساخت نامیده می شود. زمانی که 
ش��ما جوان هستید س��رعت ساخت 
اس��تخوان از تجزیه آن بیش��تر است 
افزایش  اس��تخوانی  تراک��م  بنابراین 
می یابد. حدود س��ن 30 سالگی شما 
به بیش��ترین تراکم اس��تخوانی خود 
می رس��ید. بع��د از آن، بازس��اخت 
اس��تخوانی ادامه خواهد داش��ت اما 
س��رعت از دس��ت دادن کمی بیشتر 
از س��اخت آن اس��ت.احتمال ب��روز 
استئوپروز وابسته به این است که شما 
در دوره اوج تراکم اس��تخوان، سنین 
20 تا 30 س��الگی، چه مق��دار توده 
اس��تخوانی به دس��ت آورده و بعد از 
آن با چه سرعتی از دست بدهید. هر 
چه ذخیره تراکم استخوانی شما باالتر 
باشد، در واقع ذخیره بیشتری داشته و 
احتمال بروز استئوپروز کمتر خواهد 
بود. اس��تحکام اس��تخوان ها به سایز 
و چگالی آنها بس��تگی دارد، بخشی 
ازچگالی اس��تخوانی وابسته به میزان 
کلسیم، فسفر و مقدار دیگر مواد معدنی 
در استخوان ها است. زمانی که مقدار 
مواد معدنی در اس��تخوان ها کمتر از 
حد طبیعی باشد، آنها استحکام کمتری 
دارند و در نهایت س��اختار محافظتی 
داخلی خود را از دس��ت خواهند داد. 
موارد دیگری مانند سطح هورمون ها 
نیز بر چگال��ی اس��تخوانی اثر گذار 
هس��تند. متأس��فانه در زنان زمانی که 
میزان اس��تروژن در یائس��گی کاهش 
می یابد، تجزیه بافت استخوانی بیشتر 

می ش��ود. در مردان نیز سطوح پایین 
تستوس��ترون و هورمون های جنسی 
می تواند باعث از دس��ت دهی بافت 

استخوان شود.
عوامل خطر

برخی از عواملی که احتمال بروز 
اس��تئوپروز را افزایش می دهند قابل 
تغییر ام��ا برخی دیگر غیر قابل تغییر 

هستند.
ــه می توانید  ــل خطری ک عوام

آنها را تغییر دهید
دریافت پایین کلسیم

کمبود همیش��گی کلس��یم یک 
نقش اصلی در پیش��رفت استئوپروز 
دارد. دریافت پایین کلسیم در کاهش 
چگالی اس��تخوان، در از دست دادن 
زودرس بافت اس��تخوانی و افزایش 

خطر شکستگی نقش دارد.
مصرف تنباکو

نقش اصلی تنباکو در استئوپروز 
ب��ه طور واضح روش��ن نیس��ت، اما 
محققان مطمئن هس��تند که مصرف 
تنباکو با ضعیف ش��دن استخوان ها 

ارتباط دارد.
اختالالت غذا خوردن

زنان و مردان دچار بی اش��تهایی 
عصبی ی��ا بولیمی��ا در معرض خطر 

چگالی استخوانی پایین هستند.
زندگی بی تحرک

افرادی که زم��ان زیادی را بدون 
تحرک و نشسته می گذرانند نسبت به 
افرادی که تحرک بیشتری دارند، بیشتر 
در معرض خطر استئوپروز هستند. هر 
نوع فعالیت ورزشی تحمل وزن برای 
اس��تخوان ها مفید اس��ت، به ویژه به 
نظر می رس��د که پیاده روی، دویدن، 
پریدن، نرمش های بدنی و کار با وزنه 
برای ساختن استخوان های سالم مفید 

هستند.
مصرف الکل

ب��روز  خط��ر  ال��کل  مص��رف 

اس��تئوپروز را افزایش می دهد، زیرا 
الکل می توان��د در توانایی بدن برای 

جذب کلسیم تداخل کند.
مصرف فراوان قهوه و چای

کافئی��ن موج��ود در ای��ن مواد 
غذایی در جذب کلسیم اختالل ایجاد 

می کند.
مص��رف غذاهای ح��اوی نمک 

فراوان
مص��رف ف��راوان نوش��ابه های 

گازدار
داروه��������ای  مص������رف 

کورتیکواستروئیدی
مصرف طوالن��ی مدت داروهای 
کورتیکواس��تروئیدی مثل پردنیزون، 
کورتیزون، پردنیزولون و دگزامتازون 
به اس��تخوان ها آس��یب می رسانند. 
این داروه��ا از درمان ه��ای متداول 
بیماری های مزمنی مثل آسم، آرتریت 
روماتوئید و لوپوس هستند و ممکن 
است شما نتوانید مصرف آنها را برای 
کاه��ش خطر اس��تئوپروز قطع کنید. 
چنانچه مجبور هس��تید ب��رای دوره 
طوالنی از استروئید ها استفاده کنید، 
پزشک شما باید چگالی استخوانی تان 
را چک کرده و داروهای دیگری برای 
جلوگیری از زیان اس��تخوان توصیه 

کند.
درمان های دیگر

مصرف طوالن��ی مدت داروهای 
مه��ار کنن��ده آروماتاز ب��رای درمان 
سرطان سینه داروهای ضد افسردگی 
که مهارکننده های انتخابی سروتونین 
)SSRIs ( نامیده می ش��وند، داروی 
درمان س��رطان مانند متوترکس��ات، 
برخی داروهای ض��د حمله عصبی، 
داروه��ای بلوک��ه کنن��ده اس��ید که 
مهارکننده های پم��پ پروتون نامیده 
می شوند و داروهای ضد اسید معده 
ح��اوی آلومینیوم همگی ب��ا افزایش 

خطر استئوپروز در ارتباط هستند.

اگر همیشه گرسنه هستید ...

روش هاي غلبه بر غذا خوردن بي رويه

چرا استخوان های مان پوک می شوند؟

نسخه گیاهینسخه گیاهی

سالمت

نتایج یک تحقیق جدید نش��ان داده است که اس��ترس می تواند سبب ریزش موی شدید و جدی 
در زنان ش��ود. این تحقیق توس��ط پژوهشگران یک شرکت مهم انگلیس��ی انجام شده که تولید کننده 
مکمل های ویتامینی اس��ت. این تحقیق نش��ان داد که یک س��وم از زنان در گروه سنی 25 سال دچار 
ریزش مو می شوند. محققان می گویند؛ عامل اصلی این ریزش مو، الگوی زندگی مدرن، استرس زا و 
فقدان رژیم غذایی و تغذیه مناسب است. به گفته متخصصان؛ در این پژوهش و بسیاری از مطالعات 
دیگر، رابطه بدیهی و آش��کاری بین رژیم غذایی فقیر و نامطلوب و داش��تن پوست و موی ضعیف و 
بیمارگونه وجود دارد. محققان هشدار می دهند که این ضعف با امتناع از غذا خوردن به ویژه به دلیل 

ترس از چاقی تشدید می شود. 
به گزارش ایس��نا، برای حفظ س��المت موها فقط اس��تفاده از مواد موضعی مهم نیست، بلکه نوع 
رژیم غذایی در این زمینه نقش بس��یار مؤثرتری ایفا می کند. پس نباید فقط به ش��امپو و س��ایر مواد 
آرایش��ی و بهداش��تی توجه کرد، بلکه حفظ پاکیزگی مو و تغذیه مناسب آن نیز امری ضروری است. 
موی هر فرد ماهیانه س��ه تا س��ه و نیم سانتیمتر رشد می کند و اس��اس موی جدید، پوست و یا رشد 
ناخن ها منوط به نوع تغذیه اس��ت. اگر تغذیه شما سالم باشد، سلول های سالم و قوی تری در سراسر 
بدن تولید خواهد ش��د. رژیم غذایی سرش��ار از پروتئین و آهن می تواند کیفیت مو را به طور بارزی 
تحت تأثیر قرار دهد. البته برخی کارشناسان می گویند؛ مکمل هایی نیز با تبلیغ پرپشت کردن مو وارد 
بازار شده، ولی نتیجه عکس دارد. اگرچه ممکن است بعضی از این مکمل ها واقعًا نتیجه بخش باشد، 

اما چه بهتر که با کمک تغذیه صحیح به هدف خود برسیم.
همچنین در موارد نادری مالحظه شده که مصرف بیش از اندازه مکمل ویتامین A منجر به ریزش 
مو شده است. تحقیقات نشان می دهد که مصرف برخی مواد برای حفظ سالمت موها ضروری است. 

این مواد عبارتند از:
ماهی آزاد: این غذای دریایی سرشار از اسید چرب امگا 3، پروتئین، ویتامین B12 و آهن است. 
اسید چرب امگا 3 برای سالمت پوست سر مفید و ضروری است و کمبود آن موجب خشکی پوست 

سر و ریزش مو می شود. 
ــبزیجات سبز تیره: اس��فناج، بروکلی و برگ چغندر سرشار از ویتامین A و C هستند که بدن  س
به منظور ساختن چربی پوست به آنها نیاز دارد و سالمت مو را تضمین می کنند. به عالوه سبزیجات 

سبز تیره سرشار از آهن و کلسیم هستند. 
لوبیا، عدس، نخود: این مواد نه تنها سرش��ار از پروتئین هس��تند، بلکه آهن، روی و بیوتین نیز در 

آنها یافت می شود که تمامی این مواد برای سالمت مو مفیدند. 
آجیل یا مغزهای گیاهی: این دس��ته از مواد غذایی برای پرپش��ت شدن و درخشندگی موها الزم 
هس��تند. این مواد سرش��ار از سلنیوم هس��تند که برای سالمت پوست س��ر مفید است. به عالوه مغز 
گردو حاوی اس��ید آلفا لینولنیک )نوعی اس��ید چرب امگا 3( اس��ت که حالت مو را بهبود می بخشد. 
آجیل همچنین سرش��ار از روی است. گفته می ش��ود که کمبود روی در رژیم غذایی منجر به ریزش 

مو می شود. 
ــت مرغ و بوقلمون: این مواد سرش��ار از پروتئین هستند که سالمت موها را تضمین می کند.  گوش
کمبود پروتئین موجب ش��کنندگی و کم پش��تی مو می شود و کمبود شدید آن نتیجه ای جز ریزش مو 

و تغییر رنگ آن ندارد. این مواد همچنین حاوی آهن هستند. 
تخم مرغ: سرش��ار از پروتئین اس��ت. همچنین بیوتین و ویتامین B12 نیز به مقدار فراوان در آن 

یافت می شود. 
غالت سبوس دار: این مواد سرشار از آهن، روی و ویتامین های گروه B هستند، همچنین انرژی 

را ارتقاء می بخشند. 
 لبنیات کم چرب: این دسته از مواد به خصوص ماست و شیرکم چرب سرشار از کلسیم هستند 

که ماده معدنی حیاتی برای رشد مو است. 
هویج: هویج بهترین منبع ویتامین A اس��ت که برای س��المت پوست س��ر و قدرت بینایی مفید 

است. 
متخصصان می گویند؛ مخلوطی از مواد غذایی ذکر ش��ده در رژیم غذایی روزانه به حفظ سالمت 

و زیبایی موها کمک می کند.

استرس و فقـــر غذايي عـــوامل اصلي 
ريزش مو در زنان
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ورزشی

 زاینده رود 
اولین جش��نواره ش��نای طرح اس��تعدادیابی 
دختران استان اصفهان زیرنظر هیأت شنای استان 
برگزار خواهد شد. این رقابتها قرار است در اواخر 
ش��هریورماه )27 لغای��ت 31 ( در 3 رده س��نی 6 
ت��ا 7 س��ال و 8 تا 9 س��ال و 10 تا 11 س��ال در 

 سه رشته کرال سینه، کرال پشت و قورباغه انجام 
شود. 

هدف از این مس��ابقات استعدادیابی براساس 
تکنیک ها و رکوردهای ثبت شده است. 

نفرات اول تا سوم هر رشته به تیم های باالتر 
ارتقاء پیدا می کند.

زاینده رود
کنفران��س خب��ری مجم��ع عموم��ی و کنگره 
س��الیانه اتحادیه جهان��ی انجمنه��ای کونگ فو با 
حض��ور دکتر رش��ید خدابخش مدی��ر کل تربیت 
 بدنی اس��تان اصفهان و مع��اون وی علیرضا غیور، 
عل��ی منتظ��ری رئی��س فدراس��یون کون��گ فوی 
جمهوری اس��المی ایران و ش��یرزاد رئیس هیأت 
کونگ فوی استان اصفهان در تاالر افتخارات اداره 
کل تربیت بدنی استان برگزار شد. رشید خدابخش 
در جم��ع خبرنگاران گفت: ای��ن کنگره می تواند 
اهداف متعددی را به دنبال داش��ته باش��د. اس��تان 
اصفهان ضمن رس��یدن این فدراسیون به اهدافش، 
2 هدف را پیگیری می کند: 1- هدف ملی ورزش 
در این رویداد مدنظر بود و دوم هدف اس��تانی، از 
نظر ورزش ملی جریان بسیار مطلوبی را فدراسیون 
ب��ه مدیریت علی منتظری انج��ام داده و آن این که 
رش��ته کونگ فو که ریشه اش در تاریخ ایران نهفته 
اس��ت و قباًل یک ادعا بودکه با س��ند به عنوان یک 
ورزش هفت هزار س��اله ایرانی معرفی ش��ود و در 
ورزش��های رزمی جهان به رس��میت شناخته شود. 
وی ادام��ه داد: امروزه در س��طح جهان 14 رش��ته 
رزم��ی داریم و امیدوار هس��تیم پانزدهمین رش��ته 
به نام ایران ثبت ش��ود که این توفیق بس��یار بزرگ 
و عظیم��ی برای کش��ور و فدراس��یون خواهد بود 
خدابخش به میهمانان این کنگره اشاره کرد و اظهار 
داش��ت: ما حداقل 45 نفر میهم��ان خارجی داریم 
که آنه��ا جایگاه ارزنده ای در ورزش کشورش��ان 
دارن��د و 7 نفر دبیر یا رئی��س کمیته المپیک هم به 
اصفهان س��فر خواهند کرد که حضورشان و دیدن 
این کنگره باعث ترویج فرهنگ اصفهان می ش��ود. 
وی اضاف��ه کرد: انگیزه دیگر ما این بود که ورزش 
استان را در جهان ورزش توسعه دهیم تا به عنوان 
پایتخت ورزش��ی ایران لقب گی��رد. در این زمینه 
مسئوالن استان کمک فراوانی صورت دادند تا این 
رویداد در اس��تان به خوبی برگزار ش��ود. مدیرکل 
تربیت بدنی استان پیرامون جایگاه ورزشهای رزمی 
توضی��ح داد: م��ا دو طرح را در نظ��ر گرفتیم اولی 
ط��رح آماری و دوم ط��رح اولویت بدنی هیأت ها 
که ترکیب این دو طرح جایگاه هیأت های استان و 
موقعیت هیأت های شهرستان ها را نسبت به استان 
نش��ان می دهد. در طرح اولویت بندی هیأت ها از 
نظ��ر مرغوبیت قهرمانی، ش��انس کس��ب مدال را 
در المپیک، آس��یایی و جهان��ی، از نظر تعدد مدال 
و تاریخ مدال های کس��ب ش��ده قبلی که جایگاه 
ورزش های رزمی را در گروههای یک، 2 و 3 قرار 
می دهد و از نظر طرح آماری مشخص خواهد شد 
که هر شهرس��تانی در رش��ته های مختلف در چه 
جایگاهی قرار دارد. در غالب سند راهبردی اکنون 
در فاز یک قرار داریم که در حال اتمام است یعنی، 
چشم انداز شعار و ارزشهای خود را نگاشتیم و در 
حال تبیین خط مش��ی خود هستیم. بعد از فاز اول 
به س��مت تجزیه و تحلیل محیط ورزش��ی از نظر 
نق��اط ضع��ف و قوت می رویم و در پایان س��عی 
بر این داریم در 5 س��ال آینده به اهداف کالن مان 

دست پیدا کنیم.
ــو به توآی تغییر نام  علی منتظری: کونگ ف

پیدا می کند
در ادام��ه صحبتهای خدابخ��ش، علی منتظری 
تأکید کرد: به دلیل اینکه خدابخش مدیری دورنگر 
و نگاهش نگاهی باز و گسترده است این کنگره را 
به اصفهان آوردیم که کمک خواهد کرد دیگران این 
اهداف را بهتر و راحت تر ببینند. رئیس فدراسیون 
کون��گ فو افزود: ما به این رس��یدیم ک��ه ایران با 
تاریخی چند هزار س��اله آیا نباید در جهان ورزش 
جایگاهی داشته باشد؟ اکثر کشورها ورزش تاریخ 
آن مملکت را صادر می کند تاریخ ژاپن به وس��یله 
کارات��ه، چین با ووش��و و کره جنوب��ی با تکواندو 
که خیلی ارزش��مند اس��ت. ما دارای تاریخ غنی و 
ثروتمندی هس��تیم که باید از آن اس��تفاده  کرده و 
ب��ا گامهایی که برمی داریم فرهنگ کش��ورمان  را 
به جهانیان نش��ان دهی��م و آن را صادر کنیم. ایران 
همانند اقیانوس��ی است که هر چه بخواهیم در این 
اقیانوس وجود دارد و کافی اس��ت شنا کنیم و نیاز 

به غواصی طوالنی مدت نداریم. 
منتظری برای ثبت این رشته ورزشی گفت: ما 
با نام کونگ فو نمی توانیم وارد شویم به دلیل اینکه 
سازمانی با این نام عضو شده و ما آن را به )توآی( 
تغییر می دهیم یعنی توبیای و س��عی بر این داریم 
قدمه��ای اولیه را محک��م برداریم. این یک دعوت 
است برای انسان های روی زمین برای پیوستن به 
جنبش المپیک و ابراز امیدواری کرد و توضیح داد: 
ما در تالش��یم که نام ایران اسالمی را نسبت به قبل 
سربلندتر کنیم و برای ثبت این رشته نیاز به تأییدیه 
25 کشور خواهیم داشت که این ورزش در کشور 
فعالیت دارد و از کشورهای مهم افرادی را دعوت 
به همکاری می کنیم ک��ه از نزدیک تاریخ ایران را 

نظاره گر باشند. 
 ش��رایط این ورزش با ورزشهای دیگر تفاوت 
دارد. به دلیل اینکه ما این رش��ته را باید صادر کنیم 
و نمی توان جای��گاه ایران را در جهان تخمین زد. 
منتظ��ری در پایان افزود: گام، گام مؤثری اس��ت و 

مطمئن هستم که موفق خواهیم شد.
ــتان: هیأت ما  ــگ فو اس ــس هیأت کون رئی

هیأتی با برنامه است
در ای��ن کنفرانس خبری ش��یرزاد رئیس هیأت 
کون��گ فوی اس��تان گفت: در 21 شهرس��تانی که 
در اس��تان وج��ود دارد ما دارای هی��أت کونگ فو 
هس��تیم. به عالوه در 34 بخ��ش. وی ادامه داد: در 
مجم��وع م��ا 10321 کونگ فو  کار بیمه ش��ده در 
س��طح اس��تان داریم که 2500 نفر در بخش بانوان 
در حال فعالیت هستند که سه نفر از آنها عضو تیم 
ملی ایران هستند شیرزاد هیأت کونگ فو استان را 
 با برنامه دانست و تأکید کرد: ما هیأتی دارای برنامه 

هستیم.

دکتر خدابخش:
 امیدوارم فدراسیون 

كونگ فو به اهدافش برسد

 جشنواره شنای طرح استعداديابی دختران
 استان اصفهان

هفته اول نخستین داربی اصفهان
هفته پنجم دومین شهرآورد اصفهان

رقابتهای جام جهانی با 36 دوربین تصويربرداری شد

پژمان غفاری
رقابتهای لیگ برتر فوتسال کشور با شرکت 14 
تیم از تاریخ چهاردهم مرداد ماه آغاز خواهد شد. 
فصل پیش اصفهان دو نماینده شایسته فوالدماهان 
سپاهان و فیروز صفه اصفهان را در این مسابقات 
داش��ت که فوالد ماهان به قهرمانی رسید و فیروز 
صفه به رده هفتمی بسنده کرد. با اضافه شدن تیم 
فوتسال گیتی پس��ند که سهمیه صدرای شیراز را 
خریداری کرده ش��هر گنبدهای فیروزه ای در این 
فصل سه تیم فوتسال لیگ برتری خواهد داشت. 
طبق برنامه اعالم ش��ده از س��وی کمیته برگزاری 
مس��ابقات در هفته نخس��ت، دو تیم فوالد ماهان 
و فیروز صفه به مصاف هم خواهند رفت. س��ال 
گذشته نیز در بازی نخست این دو تیم مقابل هم 
صف آرایی کردند و قبل از بازی برگش��ت برخی 
از مطبوعات و رسانه های غیراصفهانی انگ تبانی 
را به این دیدار زدند که خوش��بختانه بازیکنان هر 
دو تیم به خص��وص فیروز صفه برای پیروزی از 
جان و دل مایه گذاش��تند، اما ق��درت ماهانی ها 
قابل مقایس��ه ب��ا آنها نبود و ش��اگردان حس��ین 
افضلی مربی س��ابق فوالد ماهان زمین مسابقه را 
با پیروزی ت��رک کردند اما با تغییر کادر مدیریتی 
فوالد ماهان و رفتن علی طاهری به باش��گاه گیتی 
پس��ند، در این سه تیم تغییراتی در نفرات و کادر 
فنی ایجاد ش��د که این مسابقات را امسال جذاب 
و دیدن��ی خواهد کرد. گفتنی اس��ت دیدار فوالد 
ماهان با گیتی پسند در هفته پنجم برگزار خواهد 
شد که این مسابقه از چند جهت دارای اهمیت و 
دیدنی خواهد بود. علی طاهری مدیرعامل سابق 
 باشگاه فرهنگی- ورزش��ی فوالد ماهان به همراه 
حسین افضلی به کادر مدیریتی باشگاه گیتی پسند 
و کادر فنی تیم فوتسال این باشگاه نقل مکان کرده، 
رض��ا ناصری گلر اول س��ابق تیم ملی با مصطفی 
نظری دروازه بان حال حاضر تیم ملی رقابت این 
دو زیبا خواهد بود. بازیکنان تیم فوتس��ال فوالد 
ماه��ان عبارتن��د از: رضا ناص��ری، حمید ابراری 
نیا، حس��ین حس��ینی، فرهاد فخیم، محمد هاشم 
زاده، حس��ین س��لطانی، احمد باغبانباشی، مجید 
رئیس��ی، وحید شمس��ایی، جواد اصغری مقدم، 

محمد طاهری، حس��ین طیبی، علی اصغر حسن 
زاده، مصطفی طیبی، محسن زارعی، میثم صالحی، 
جالل مصور، س��عید افشاری، حسین دوستدار و 
 کادر فنی این تیم احمد شمس به عنوان سرپرست، 
س��ید مهدی ابطحی )س��رمربی(، وحید شمسایی 
)مربی- بازیکن(، جاس��م س��فیدپر )پزش��کیار( 
و مس��عود زارعی��ن تدارکات این تیم محس��وب 
می شوند. بازیکنان تیم گیتی پسند مصطفی نظری، 
محم��د وزیرزاده، محمدرضا زحمتکش، جاس��م 
سلطانی، مسعود دانشور، ابراهیم مسعودی، سجاد 
بندی س��عدی، افش��ین کاظمی و بهروز جعفری 
هستند و امین کوهیان )سرپرست(، حسین افضلی 
)س��رمربی(، دکترنیکبخ��ت )پزش��ک( و محمد 
مرادی )تدارکات( انجام فعالیت می کنند. در تیم 
فی��روز صفه بازیکنانی همچون س��پهر محمدی، 
میثم حجتی، محمد نکوئی، حمزه پایی، حس��ین 
عظیمی، مهرداد جابری، فرش��اد ش��ارقی، حسن 
لوالکی، ق��درت بهادری، محم��د زارعی و علی 
آذرپ��رور دیده می ش��وند و در کادر فنی علیرضا 
افضل��ی )س��رمربی(، امیر اس��دی)مربی(، عرفان 
کیخسروی)سرپرست(، امیر داودی )تدارکات( و 
مرتضی کریمی به عنوان پزش��ک تیم فیروز صفه 
محسوب می شوند. با حضور این سه تیم فوتسال 
اصفهان در لیگ برتر بدون ش��ک شهر گنبدهای 
فی��روزه ای قطب اول ایران و حتی آس��یا خواهد 
بود و تیم فوتس��ال فوالد ماهان پتانسیل قهرمانی 

در جام باشگاه های آسیا را دارد.

پژمان سلطانی
مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای 
جنوب��ی با قهرمانی اس��پانیا پای��ان پذیرفت. این 
بازیها ب��رای بینن��دگان میلیاردی خ��ود رنگ و 
جل��وه خاصی داش��ت. در این ج��ام از برترین 
تکنولوژی تصویربرداری اس��تفاده شد و به هیچ 
وجه قابل قیاس با ادوار گذشته جام جهانی نبود. 
رقابت ه��ا با 36 دوربی��ن تصویربرداری و دهها 
دوربین دیگر نیز ورزش��کاران را از محل اقامت 
آنها تا محل بازی ها پوشش دادند. به این ترتیب 
بخش��ی وجود نداشت که از دوربین و رسانه ها 
پنهان بماند، دوربینهایی که در جام نوزدهم مورد 
اس��تفاده ق��رار گرفت با کیفی��ت HE تصویرها 
را ضب��ط و پخش می کرد ک��ه باالترین کیفیت 
تصویر را ارائه داد و مس��لمًا تماشای یک فوتبال 
را در س��طح مس��ابقات جام جهانی برای فوتبال 
دوس��تان لذت بخش کرد. عالوه ب��ر اینکه فیفا 
با یک ش��رکت تولیدات وس��ایل تصویربرداری 
ق��رارداد امضا کرد که چند مس��ابقه از رقابتهای 
جام جهانی را عالوه ب��ر رقابت های پایانی این 
جام را به ش��کل س��ه بعدی برای بینندگان ارائه 
داد. البته فیلم س��ه بعدی این بازیها پس از اتمام 
دیداره��ا ارائه خواهد ش��د و به نظر می رس��د 
این نوع تصویرب��رداری در آینده ای نزدیک در 
مس��ابقات معتبر اروپائی جایگاه ویژه ای خواهد 
داش��ت، ح��اال باید دید چه م��دت طول خواهد 
کش��ید که تصویربرداری سه بعدی به کشورمان 
برای مس��ابقات لیگ برتر فوتبال آید؟ ربع قرن، 

نیم قرن یا یک قرن دیگر!

سند جامع فوتبال باعث پیشرفت خواهد شد
درخش��ش تیم ه��ای فوتب��ال ک��ره جنوب��ی 
 در ای��ن دوره رقابت ه��ای ج��ام جهان��ی 2010 
آفریقای جنوبی و ارائه فوتبال زیبا و منظمی که این 
دو تیم به نمایش گذاش��تند بار دیگر زنگ خطر را 
برای فوتبال ایران به صدا درآورد که واقع بین باشیم 
و به گذش��ته نگاه نکنیم که فوتبال ما در آسیا مقام 
و منزلتی داش��ته، بی گمان کره جنوبی و ژاپن چه 
از لح��اظ برنامه ریزی و چه از نظ��ر نوع امکانات 
و فوتب��ال خود را از آس��یا ج��دا کرده اند و فاصله 
گرفته اند فاصله ای که چند س��ال قبل با ش��روع 
لیگ برتر این کش��ورها آغاز شد، درست زمانی که 
فوتبال ما دس��تخوش اختالفات باشگاه های سرخ 
آبی بودند، البته پیگیری سند جامع فوتبال ایران برای 
پیشرفت این صنعت در آسیا کاری بود که پیشنهاد 
آن را مهدی تاج نائب رئیس فدراسیون فوتبال ارائه 
داد تا ایران در فوتبال قاره کهن آقایی کند. این سند 
جامع تالش مضاع��ف را می طلبد ب��رای اجرای 
این س��ند چهارمرحله 5 س��اله وجود دارد یکی از 
موضوعات، حل شدن مشکالت مالی برای باشگاه 
هاست به دلیل اینکه در سند جامع، فوتبال صنعت 
است و باشگاه ها برای هر چه قدرتمند نشان دادن 
خود باید خصوصی ش��وند تا آنها ب��ه درآمدزایی 
برسند تا به طور مس��تقل پیگیر فعالیت های خود 
ش��وند بعضی از کارشناسان معتقد هستند که سند 
جامع فوتبال ایران باعث پیش��رفت فوتبال کش��ور 
خواهد ش��د اما نواقصی نی��ز دارد و به مرور زمان 
 معایب و محاس��ن س��ند جامع فوتبال مش��خص 

می شود.

جام جهانی کم کم فروکش می کند و 
جام نوزدهم به آلبوم خاطرات بی بدیل 
جام جهانی می پیون��دد... آمار و ارقام 
ارائه شده ازسوی فیفا درطول یک ماه 
برگزاری این مس��ابقات به شرح زیر 

است:
18449 داوطلب که مس��ن ترین 
آنها 80 ساله است با کمک به برگزاری 
مسابقات نقش مهمی در موفقیت جام 

نوزدهم ایفا کردند. 
669  تعداد پاسهایی است که ژاوی 
هرناندز بازی ساز تیم ملی اسپانیا برای 
هم تیمی های خود ارسال کرده است. 

ای��ن تع��داد 104 عدد بیش��تر از 
نزدی��ک ترین رقیب اوس��ت. ژاوی با 
42 سانتری که درطول مسابقات ارسال 
کرده رتبه دوم را پس از دیگو فورالن با 

50 سانتر دارد. 
 261 خط��ا در جام نوزدهم انجام 
شد که در مقایس��ه با 346 خطایی که 
بازیکنان در ج��ام جهانی 2006 آلمان 
مرتکب ش��دند کاهش چشمگیری را 
نشان می دهد.  نتیجه آنکه اخراجی های 
جام نوزدهم هم نس��بت به چهار سال 
پیش کاهش یافته و داوران فقط 17 بار 

ازکارت قرمز استفاده کردند.
 145گل در آفریق��ای جنوب��ی به 
ثبت رس��ید. این رق��م کمترین تعداد 
 گل از زمان��ی اس��ت ک��ه دیدارهای 
جام جهانی به 64 مسابقه افزایش یافت. 
 جام جهانی 1998 فرانسه 171 گل، 2002 
ژاپن-ک��ره جنوبی 161 و 2006 آلمان 

147 گل به همراه داشت. 
 117 زمانی اس��ت ک��ه آندریاس 
اینیس��تا دیرهنگام تری��ن گل فینال را 
درتاریخ جام جهانی مقابل هلند به ثمر 

رساند.
39  س��ال و 330 روز سن دیوید 
جیمز مسن ترین بازیکن حاضر در جام 
نوزدهم و کریس��تین ارکسن هم با 18 

سال و 120 روز سن جوانترین بازیکن 
جام بود.

ب��ه  انف��رادی رو   31 حرک��ت 
جلو س��رخیو رام��وس از تی��م ملی 
زن  دریب��ل  پرکارتری��ن  را   اس��پانیا 
 جام نوزدهم معرفی می کند.   پودولسکی  با 
 27 حرک��ت، اینیس��تا 26، داوید ویا و 
لیونل مسی با 25 حرکت رتبه های بعد 

را به خود اختصاص داده اند.
22گل در ورزش��گاه کی��پ تاون 
به ثمر رس��ید و از نظر تعداد بیشترین 
در میان ورزش��گاهای محل برگزاری 
مسابقات جام جهانی است. ورزشگاه 
ساکر سیتی ژوهانسبورگ با 20 گل رتبه 

دوم را دارد. 
کیس��وکه  خطاه��ای  19تع��داد 
هوندای ژاپنی در جام نوزدهم اس��ت. 
ب��ا این تعداد خطا هوندا س��ر دس��ته 
 خط��اکاران این ج��ام لق��ب گرفت. 
سرخیو راموس اسپانیایی و فان بومل 
هلندی با 17 خطا رتبه دوم را به خود 

اختصاص داده اند.
14 جمع تعداد گل های میروسالو 
کلوزه با احتس��اب جام نوزدهم است. 
کلوزه در کنار هم وطن پر آوازه سالهای 
دور آلمان گرد مولر تنها یک گل کمتر 
از رکورددار جام جهانی یعنی رونالدوی 

برزیلی به ثمر رسانده اند.
 14کارت زرد و قرم��ز در ب��ازی 
پ��ر افت و خیز فینال جام نوزدهم بین 
اسپانیا و هلند به بازیکنان دو تیم نشان 
داده شد. این تعداد دوبرابر پراخطار ترین 
دیدار فینال جام جهانی میان آرژانتین و 

آلمان غربی در سال 1986 است. 
12گل توسط بازیکنان عضو باشگاه 
بایرن مونیخ در آفریقای جنوبی به ثمر 
رس��ید. با این تعداد گل غ��ول باواریا 
بهترین نماین��دگان را درجام نوزدهم 
داشت. بازیکنان شاغل دراینترمیالن با 
9 گل و آتلتیکو مادرید با 8 گل جایگاه 

بعدی را به خود اختصاص داده اند. در 
رده بندی نهایی بازیکنان شاغل در لیگ 
سراسری اسپانیا با 29 گل، بوندسلیگا 
21، س��ری A ایتالی��ا 16 و لیگ برتر 
انگلستان با 12 گل به ترتیب بیشترین 
گل را در جام جهانی آفریقای جنوبی 

وارد دروازه حریفان کردند.
9  ساعت و 19 دقیقه مدت زمانی 
است که سوئیس��ی ها دروازه خود را 
بسته نگه داشتند و رکورد 550 دقیقه ای 

ایتالیا را شکستند.
8  تیم تاکنون موفق به کسب عنوان 
قهرمانی درجام جهانی شده اند. خشم 
س��رخ علی رغم آنکه دیدار اول خود 
را با شکست پشت سر گذاشت اولین 
تیم از اروپا است که جام قهرمانی را در 

خارج از این قاره بر روی سر برد.
6  بار حضور درجامهای جهانی در 
مقام سرمربی رکوردی است که کارلوس 
آلبرتو پریرا برای خود به ثبت رسانیده 
است. پریرا برزیلی تاکنون 5 تیم را به 
جام جهانی رهنمون کرده که دراین میان 
دو بار هدایت تیم ملی برزیل را بر عهده 
داشته است و در سال 1994 با این تیم 
قهرمان جام شد. کویت 1982، امارات 
متحده عربی1990، برزیل1994و2006، 
عربس��تان س��عودی1998 و آفریقای 
جنوبی 2010 ب��ا رهبری پریرا به جام 

جهانی راه یافتند.
6 تی��م اروپای��ی در جمع 16 تیم 
مرحله حذفی جام جهانی 2010 جای 
داش��تند، اما تنها سه تیم به یک چهارم 
نهایی راه یافتند. با این همه علی رغم 
حضور5 تیم از آمریکای جنوبی در یک 
چهارم نهایی، فینال جام نوزدهم فینالی 

کامالً اروپایی بود.
3  میلی��ون و 180 هزار نفر برای 
تماشای 64 مسابقه جام جهانی 2010 
آفریقای جنوبی به ورزشگاه آمدند. این 
رقم اندکی کمت��ر از 3,59 میلیون نفر 

تماشاگر جام جهانی 1994 آمریکا بود.
3 بازیک��ن: داوی��د وی��ا، آندرس 
اینیستا و کارلوس پویول تمام گلهای 
اس��پانیا، قهرمان جام نوزدهم،را به ثمر 
رساندند. هیچ تیمی تاکنون با کمتر از 
چهار گلزن متفاوت موفق به کس��ب 
عنوان قهرمانی نشده است. درعین حال 
اسپانیا با به ثمر رساندن 8 گل کمترین 
تعداد گل را درمیان فاتحان جام جهانی 

به ثمر رسانده است.
3 ب��رادر در یک تی��م هم از دیگر 
بدایع ج��ام نوزدهم بود. جری، جانی، 
و ویلسن پاالسیوس سه برادری بودند 
که با حضور درفهرس��ت 23 نفره تیم 

هوندوراس تاریخ ساز شدند. 
3  پ��اس گل��ی که توس��ط کاکا، 
توماس مولر، باس��تین شوان اشتایگر، 
درک کویت و اوزیل دراین مس��ابقات 
ارسال شد این تیم پنج نفره را در زمره 

بهترین بازی سازهای جام قرار داد.
2  تیم حاض��ر در فینال جامهای 
گذشته نتوانستند ازمرحله تیمی صعود 
کنند. مشابه این اتفاق تنها درجام جهانی 
1966 رخ داده ب��ود که چکس��لواکی 
نتوانست از مرحله انتخابی جام جهانی 
صعود کن��د و برزیل هم دربرابر اولین 

مانع تسلیم شد.
2تساوی و یک شکست بدترین 
نمایش تیم ملی ایتالیا درتاریخ حضور 
این تیم درجامهای جهانی بود. تیم ملی 
ایتالیا ت��ا این زمان هیچ جامی را بدون 

پیروزی ترک نکرده بود.
از  ثانی����ه  و39  2دقیق����ه 
 ش��روع بازی زم��ان به ثمر رس��یدن 
 سریع ترین گل تاریخ جام جهانی توسط 
توماس مولر آلمان��ی دربرابر آرژانتین 

است.
 1 تی��م ج��ام جهان��ی را ب��دون 
 پذی��رش شکس����ت ت���رک کرد:

 نیوزیلند  

اسپانیایي  باش��گاه هاي  مقامات 
تالش مي کنند در فرصت پیش آمده 
پس از جام جهاني، س��تارگان مورد 

نظر خود را خریداري کنند.
به گزارش ف��ارس و به نقل از 
م��ارکا، آغاز رس��مي فص��ل نقل و 
انتقاالت تابستاني در اسپانیا زندگي 
بس��یاري از بخش ه��اي این جامعه 
فوتب��ال زده را تح��ت تأثی��ر خود 
قرار داده اس��ت. فعال شدن دالالن 
رس��مي و غیر رسمي، خون تازه اي 

وارد رگ هاي ب��ازار بورس مادرید 
مي کند.  

بیش از 850 شرکت رسمي زیر 
نظر وزارت کش��ور اسپانیا و تحت 
لیس��انس فیفا، در نق��ل و انتقاالت 
بازیک��ن این کش��ور فعالیت دارند. 
جابه جایي پول بین این همه خزانه 
کوچک و بزرگ، رون��ق اقتصادي 

بي نظیري به این کش��ور مي بخشد. 
هر انتقالي مالی��ات خاص خودش 
را دارد؛ ه��م براي دولت، هم براي 
بخش خصوص��ي و البته مردم.  دو 
باشگاه بارسلونا و رئال مادرید مثل 
همیش��ه در رأس توجه��ات ق��رار 
دارند؛ اما تجربه نش��ان داده که در 
این میان، برخي باش��گاه هاي گمنام 
بي س��ر و صدا پول هاي کالني را 
جابه جا کرده و راحت تر از سایرین 

دست به فرار مالیاتي مي زنند. 
بارسلونا 

ت��ا اینج��اي کار تنها ق��رارداد 
رس��مي اعالم و ثبت ش��ده، داوید 
ویا اس��ت که از والنسیا راهي بارسا 

شده است.  
بارسلونا به طرز ناامید کننده اي 
ب��ه دنبال جذب سس��ک فابرگاس 
اس��ت و ب��راي این منظور دس��ت 
به دامن ش��وخي پویول و پیکه در 
مراسم جش��ن قهرماني نیز شد؛ اما 
آرس��نال هنوز چراغ سبزي در این 

مورد نشان نداده است.  
قرار است قرارداد دانیل آلوس 
ق��رارداد  همچنین  ش��ود.  تمدی��د 
گواردیوال نه براي 3 سال، بلکه براي 
یک س��ال دیگر اضافه بر دو س��ال 
قبلي تمدید ش��د. بارسا نیم نگاهي 
هم ب��ه ماتا، دیگر مهاج��م توانمند 
والنس��یا دارد.  در فهرست فروش 

نام هایي چون توره، چیگرینس��کي 
و هانري حضور داش��تند که هر 3 

رفتند. 
رفتني  نی��ز  مکزیکي  مارک��س 
اس��ت. نام زالت��ان ابراهیموویچ در 
فهرست فروش قطعي جا داده شده 

است. 
رئال مادرید 

فلورنتین��و پرس پ��س از عقد 
قرارداد با خوزه مورینیو س��رمربي 
پرتغال��ي، در یک��ي از موفق تری��ن 
خرید ه��اي خ��ود، کانال��س را از 
راسینگ س��انتاندر و دي ماریا را از 

بنفیکا پرتغال جذب کرد. 
قرار است رئال، مسعود اوزیل و 
خدیرا را از آلمان به خدمت بگیرد. 
مذاک��ره با اش��لي کول و اس��تیون 
ج��رارد ادام��ه دارد.  بعی��د به نظر 
مي رس��د رئال در جذب مایکون یا 
اینترمیالن  بالوتلي موفق عمل کند. 
فهرس��ت فروش خود را بس��ته و 

خیال ادامه مذاکره هم ندارد. 
رائ��ول و گوتي ه��م از مادرید 
رفتند و دیارا نیز به زودي به فروش 

خواهد رسید. 
اوساسونا 

باش��گاه اوساس��ونا یک خرید 
خیل���ي خ���وب داش����ت و آن، 

آسپیلیکوئتا بود. 
ای��ن بازیک��ن در قال��ب ی��ک 

بازیکن آزاد راهي پامپلونا شد و در 
فصل آینده مي توان��د در لباس این 

تیم پر هوادار بدرخشد. 
 از دو ن��ام ایران��ي اوساس��ونا 
هیچ خبري نیس��ت. این بي خبري 
یعن��ي اینک��ه در کان��ال رس��انه و 
مسیر رسمي فوتبال اسپانیا حرکت 
نمي کنن��د و دالل ای��ن دو بازیکن 
اس��ت که برایشان تصمیم مي گیرد 
و ب��ه زودي تکلی��ف انتقال این دو 
نیز روشن خواهد شد؛ اما در سایت 

رسمي باشگاه یا سایت هاي خبري 
معتبر اسپانیایي کوچکترین اشاره اي 

به این دو نمي شود.
در تنه��ا خبر منتش��ر ش��ده در 
م��ورد نکونام، یک روزنامه بس��یار 
 کم تیراژ که در مترو پامپلونا منتشر 
ب��ه  ج��واد  انتق��ال  از  مي ش��ود، 

پاناتینایکوس نوشت. 

فوتب��ال ایران با س��ه پله س��قوط ب��ه رتبه 64 
 جهان رس��ید و اسپانیا قهرمان جام جهانی رتبه اول 
رده بندی فیفا را از برزیل گرفت. به گزارش فارس 
تا قبل از جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، فوتبال 
جه��ان فارغ از هیاهوی جام نوزده��م برزیل را در 
صدر جدول رده بندی نگاه داش��ته بود و تیم هایی 
چون اسپانیا، پرتغال، هلند، ایتالیا، آلمان، آرژانتین و 
انگلیس رتبه های دوم تا هشتم را اشغال کرده بودند. 
امری��کا که حض��وری قابل قبول در ج��ام نوزدهم 
داش��ت در رتبه چهاردهم قرار گرفته بود و فرانسه 
که حضوری کم رنگ و ناامید کننده داشت در رتبه 
نهم رؤیت می ش��د. آفریقای جنوبی با 7 پله صعود 
خود در رده بندی قبلی امید زیادی به کارشناسان فیفا 
داشت تا اوضاع بهتری پس از میزبانی جام نوزدهم 

داشته باشد.
 از 20 تی��م حاضر در باالی ج��دول رده بندی 
قبلی فیفا تنها روسیه، کرواسی و مصر در جام جهانی 
حضور نداشتند. در رده بندی تازه فیفا که امروز اعالم 

شد، اسپانیا با 1883 امتیاز در صدر جدول ایستاده و 
هلند با 1659 امتیاز در رتبه دوم قرار دارد. برزیل با 
دو پله سقوط به رتبه سوم تن داده و آلمان، آرژانتین، 
اروگوئه، انگلیس، پرتغال، مصر و شیلی دیگر رتبه ها 
را ب��ه ترتیب تا رده دهم به خود اختصاص داده اند. 
سقوط 6 پله ای ایتالیا تا رتبه یازدهم، صعود 6 پله ای 
سوئیس تا رتبه هجدهم، سقوط 12 پله ای فرانسه تا 
رتبه 21، صعود 13 پله ای ژاپن تا رتبه 32 و سقوط 
21 پله ای کامرون تا رتبه 40 رده بندی فیفا از دیگر 

نکات قابل توجه است. 
کره جنوبی نیز با سه پله صعود به رتبه 44 جهان 
 رسیده اس��ت. نیوزیلند یکی از تیم های راه یافته به 
جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی با 24 پله صعود به 
رتبه 54 جهان رسیده است. فوتبال ایران که از راهیابی 
 به جام نوزدهم محروم بود با 3 پله س��قوط به رتبه 
64 جهان تنزل پیدا کرده است. در قاره آسیا، استرالیا، 
 ژاپن، کره جنوبی، ایران و عربستان رتبه های اول تا پنجم 

را به خود اختصاص داده اند.

مهاج��م فصل گذش��ته تیمهای 
استقالل تهران و االمارات امارات با 
عقد قراردادی یکس��اله به عضویت 

تیم سپاهان اصفهان درآمد. 
به گزارش مهر، این مهاجم 36 
س��اله که س��ابقه ب��ازی در تیم های 
تهران،  اس��تقالل  مش��هد،  ابومسلم 
النصر و االمارات ام��ارات را دارد، 
با نظر و درخواست امیر قلعه نویی 

به عضوی��ت تیم س��پاهان اصفهان 
درآمد. 

عنایت��ی ق��راردادی یکس��اله با 
باشگاه سپاهان به امضا رساند.

 رض��ا عنایت��ی در گفتگ��و ب��ا 
مه��ر، ضمن تأیید خب��ر انتقال خود 
به باش��گاه س��پاهان اصفه��ان ابراز 
امی��دواری ک��رد با ای��ن تیم ضمن 
دس��تیابی ب��ه عناوی��ن داخل��ی در 

مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نیز 
به افتخاراتی تازه دست یابد. 

تا به ام��روز بازیکنانی چون 
حیدری،  جانواریو، خسرو  فابیو 
محمدرض��ا رج��ب زاده، رض��ا 
ناصحی، هاش��م بیک زاده، امید 
ابراهیمی، جواد کاظمیان و میلوراد 
 یان��وش را به خدم��ت درآورده

 است. 

 نگاهي کلي به بازار نقل و انتقاالت اسپانیا
اوزيل و خديرا در راه مادريد، فابرگاس پشت در نيوكمپ

در تازه ترین رده بندي فیفا
اسپانیا اول شد، ايران شصت  و چهارم

رضا عنايتی با قراردادی يكساله به تيم فوتبال سپاهان اصفهان پيوست 

جوش و خروش جام جهانی 2010 آفريقای جنوبی 
از نگاه اعداد 
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315000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

302000یک سکه بهار آزادی طرح جدید
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کالم نور
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همه خوبی ها را در بریدن طمع از آنچه در دست مردم است دیدم.

در قالب هفته فرهنگي ایران؛
فيلم هاي كوتاه ايراني در اكسپوي شانگهاي به نمايش درآمدند

جايزه پابلو نرودا به نويسنده پرويي رسيد

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

39 °

36 °

21 °

15 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

 فیلم ه��اي کوت��اه ایران��ي ب��ه هم��ت کمیته 
فرهنگ، هن��ر و دفاع مقدس پاوی��ون جمهوري 
اسالمي در اکسپوي شانگهاي به نمایش درآمدند. 
به گ��زارش فارس به نقل از روابط عمومي کمیته 
فرهنگ، هن��ر و دفاع مقدس پاوی��ون جمهوري 
اسالمي مستقر در بنیاد رودکي، فیلم مستند »قصه 
ایران« در کنار منتخب��ي از فیلم هاي یک دقیقه اي 
با موضوع »اص��الح الگوي مص��رف« و منتخب 
فیلم هاي کوتاه س��اخته شده توس��ط کارگردانان 
جوان در هفته فرهنگي جمهوري اس��المي ایران 
به نمایش درآمد که مورد استقبال بازدید کنندگان 
کوش��ک جمهوري اس��المي ایران در اکس��پوي 
2010 ش��انگهاي قرار گرفت. انتخ��اب این آثار 
توس��ط این کمیته و در راس��تاي معرفي فرهنگ 

ایراني و اسالمي کشورمان در ذیل شعار اکسپوي 
امسال که »شهر بهتر - زندگي بهتر« انتخاب شده 
صورت گرفته است. فیلم »قصه ایران« که نگاهي 
مس��تند و تحلیلي به انقالب اسالمي ایران دارد، با 
به تصویر کشیدن مسائلي چون اوضاع ایران پیش 
از انق��الب، مبارزات مردم با رژیم ش��اه، پیروزي 
انقالب، حوادث س��الهاي اول انقالب، تروریسم 
منافقان و گروه هاي معاند، جنگ تحمیلي و دفاع 
مق��دس، حمایت هاي غرب از ص��دام، جنایات 
 ش��یمیایي رژی��م بع��ث علیه م��ردم ب��ي دفاع و 
پیامد هاي آن تاکنون و شرایط اجتماعي و سیاسي 
ایران و پیش��رفت هاي علمي، اقتصادي، پزشکي 
و... کش��ورمان پس از جن��گ تاکنون به زبان هاي 
 انگلیس��ي و چیني س��عي در معرف��ي صحیح این 

مرز و بوم به جهانیان دارد. 
ای��ن فیل��م محصول س��ازمان بنیاد ش��هید و 
امور ایثارگران اس��ت و کارگردان��ي آن بر عهده 

محمدرضا نوایي لواساني بوده است. 
همچنی��ن منتخب��ي از آث��ار برتر جش��نواره 
فیلم هاي یک دقیق��ه اي با موضوع اصالح الگوي 
مصرف که در خرداد ماه امس��ال توس��ط مؤسسه 
رس��انه هاي تصویري برگزار ش��ده بود به نمایش 
درآم��د. ع��الوه بر ای��ن 5 فیلم کوتاه ب��ا عناوین 
»نور مقدس«، »کش��تي ن��وح«، »تولد یک گلوله«، 
»لحظه هاي مان��دگار« و »از بهش��تي که مي آییم« 
از تولی��دات انجم��ن س��ینماي جوانان ای��ران با 
موضوعات فرهنگي به ویژه فرهنگ دفاع مقدس 

در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد. 

در سالگرد درگذشت پابلو نرودا شاعر بزرگ 
ش��یلیایي و همزمان با برگزاري یادواره او، مراسم 
اهداي جایزه پابلو نرودا در قصر مونداي ش��یلي 
برگزار شد. به گزارش ایبنا به نقل از سایت خبري 
اینفورمادور مکزیک، نویس��نده پروی��ي »آنتونیو 
سیس��نروس« که به عنوان برن��ده این دوره جایزه 
پابلو نرودا انتخاب ش��ده، دیپل��م افتخار، مدال و 
چک 30 هزار دالري جایزه آمریکاي التین ش��عر 
پابلو نرودا را از دس��تان رئیس جمهور سباس��تین 
پینیرا دریافت کرد. این جایزه در حالي اعطا ش��د 

که پابلو نرودا در صورت ادامه حیات، اکنون 160 
س��اله مي بود. »سیس��نروس« با هم نظري اعضاي 
»رایزن��ي مل��ي فرهنگي و هنري« که به ریاس��ت 
»لوسیانو کروس-کک وزیر« فرهنگ تشکیل شده 
بود به عنوان چهره برتر ادبي س��ال انتخاب ش��د. 
نوشته هاي آنتونیو سراسر کنایه و طعنه آمیز است. 
برنده امس��ال جایزه یکي از ش��اعران مطرح پرو 
و منطقه اس��ت و بی��ش از 30 اثر در پرونده خود 
دارد که به زبان هاي انگلیسي، فرانسوي، آلماني، 
هلن��دي و مجاري ترجمه ش��ده اند. سیس��نروس 

همچنی��ن »جایزه روابط ملي آمریکا 2000« را که 
از سوي »س��ازمان ایالت آمریکا« اهدا مي شود در 

کارنامه اش دارد. 
این جایزه که به یاد ش��اعر برنده نوبل »پابلو 
نرودا« اهدا مي شود، از سال 2004 توسط »رایزني 
ملي فرهنگي و هن��ري« و »بنیاد پابلو نرودا« و به 
منظ��ور برگزی��دن آثاري در حمای��ت و کمک به 
ارتباطات فرهنگي و هن��ري آمریکاي التین اعطا 
مي شود. این شاعر بزرگ شیلیایي در سپتامبر سال 

1973 از دنیا رفت.

ایران رتبه نخس��ت رش��ته های حفظ و قرائت 
بیس��ت و هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن 

کریم تهران را کسب کرد. 
مس��عود نی����ک دس��تی و عل�����ی رجب��ی 
و  قرائ��ت  ه��ای  رش��ته  در  ای��ران  نماین��دگان 
 حف��ظ بودن��د ک��ه مق��ام ه��ای اول را به دس��ت

آوردند. 
همچنین براس��اس رأی هیأت داوران در رشته 
قرائت علی عبداهلل داود محمد از تانزانیا و در رشته 
حفظ مهدی محمد خلی��ل از عراق مقام دوم را به 

دست آوردند. 
بیس��ت و هفتمین دوره مس��ابقات بین المللی 
قرآن که با ش��رکت نمایندگان 60 کشور جهان در 
تهران آغاز ش��د با اعالم اس��امی افراد برتر به کار 

خود پایان داد.

یک فیلمساز در خصوص برگزاری جشنواره 
»س��ینما حقیق��ت« در اصفه��ان گف��ت: مدیران 
فرهنگ��ی کش��ور روند بس��یار خوب��ی را در پی 
گرفته اند و این جابه جایی، مطمئنًا انگیزه زیادی 
برای فیلمس��ازان شهرس��تانی ایج��اد می کند. به 
گزارش فارس ب��ه نقل از پایگاه خبری- تحلیلی 
»سینما تجربی«، به دنبال تصمیم مدیران فرهنگی 
در راس��تای اج��رای سیاس��ت تمرکززدای��ی و 
 عدالت محوری دولت دهم در کش��ور، جشنواره 
بی��ن المللی »س��ینما حقیقت« امس��ال در ش��هر 
اصفهان برگزار خواهد ش��د که ای��ن تصمیم، با 
 واکنش مثبت و اس��تقبال مستندسازان شهرستانی 
روبه رو شده است. »قدرت باقری« از مستندسازان 
ایالمی کشورمان ضمن ابراز رضایت از برگزاری 
جشنواره سینما حقیقت در اصفهان گفت: حرکت 
جش��نواره از تهران به اصفهان عالی اس��ت. وی 
افزود: به عالوه این امر زمینه ای می شود تا ما با 
قابلیت های آن ش��هر و فیلمسازانی که در دیگر 
شهرها فعالیت دارند، آشنا شویم و به این ترتیب، 
 فصل جدیدی در س��ینمای مستند کشور گشوده 

شود. 
»جمشید مجددی« از دیگر مستندسازان کشور 
نیز در این خصوص گفت: این که جش��نواره در 
کدام نقطه کش��ور برگزار شود مهم نیست، آنچه 
اهمیت دارد کیفیت جش��نواره اس��ت. وقتی یک 
جش��نواره باکیفیت برگزار ش��ود هنرمندان را از 
ه��ر کجای ایران به خود ج��ذب خواهد کرد. او 
افزود: این جشنواره معموالً با جنبه های آموزشی 
زیادی همراه اس��ت که از ای��ن جهت برگزاری 

ورک ش��اپ ها و توجه م��ردم و حضور پررنگ 
در سینما، از جمله مزیت هایی است که در تهران 
وجود دارد. متأس��فانه بخش بندی جش��نواره به 
موضوع��ات خاص که در فراخوان عنوان ش��ده 
اس��ت خوب نب��وده و دس��ت فیلمس��ازانی که 
تولیداتی جدا از این بخش ها داشته اند، می بندد. 

»بهزاد رسول زاده« دیگر مستندساز کشورمان 
که در حال حاضر مش��غول کارگردانی مستندی 
درباره زندگی امام خمینی )ره( است، نگاه مثبتی 
به این امر داش��ته و معتقد اس��ت: مسلمًا تمرکز 
فعالیت های فرهنگی مانند برگزاری جش��نواره از 
تهران باید جدا ش��ده و به شهرستان های مختلف 

منتقل شود.
برگ��زاری جش��نواره در ش��هرهای تاریخی 
مانند اصفهان بس��یار مناسب اس��ت و علی رغم 
مش��کالتی ک��ه در پی��ش دارد، حرک��ت خوبی 
اس��ت و تبعات خوبی در آینده خواهد داش��ت. 
او در پاس��خ به این س��ؤال ک��ه چطور در جهت 
ارتقای جشنواره در شهرستان ها می توان گام های 
مؤثرتری برداش��ت، گفت: مسلمًا دوستانی که در 
این سال ها متصدی برگزاری جشنواره بوده اند به 
مهارت های برگزاری جش��نواره آشنا هستند. این 
دوستان باید با مسئوالن استانی بیشترین همکاری 
و نظارت را داش��ته باش��ند تا کیفیت جش��نواره 
در اس��تان های دیگ��ر نیز حفظ ش��ود. برگزاری 
برنامه ه��ای استان شناس��ی، تأمی��ن بودجه برای 
س��اخت فیلم درباره آن اس��تان از کارهایی است 
 که مسئوالن همگام با جش��نواره می توانند انجام 

دهند. 
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فرازهایی از وصیت نامه شهید:
... از خداون��د می خواه��م که ای��ن لیاقت را به من عط��ا کند تا با جبهه رفتن خ��ود، بتوانم دین 
 خ��ود را نس��بت به خون ش��هیدان ادا کنم و به امیدی می روم که ش��هید ش��وم و لیاق��ت آن را پیدا 

کنم. 
مبادا اس��لحه من بر زمین بماند و امید اس��ت که اس��لحه ام را بر دوش گیرید و به پیش بروید و 

نگذارید خون من بر روی زمین بخشکد و امید است که سنگرم خالی نماند.

شهید محمد يارمختاری

انتقال جشنواره به اصفهان به فیلمسازان شهرستاني 
انگیزه مي دهد 

روزی بود...

مقام اول ايران در مسابقات بين المللی قرآن 

ــهر طرحی نو در عرصه ی رسانه های  ــتودیو صدای ش معاون صدای مرکز اصفهان با تأکید بر این که اس
ــت بیان داشت:صدای شهر استان اصفهان با توجه به شرح وظایف خود و تأمین نیازهای اطالعاتی  ــتانی اس اس
ــبز وغیره به خوبی توانسته  ــهری، اطالعات عمومی، ترافیک، فضای س مردم در زمینه های مختلف از جمله ش
ــبکه رادیویی استان را به خود جلب کند.  به گزارش اداره ارتباطات  ــت تعداد قابل توجهی از مخاطبان ش اس
رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، سید حمید هاتف الحسینی در آستانه یکساله شدن استودیو »صدای 
ــترش نیاز افراد به کسب اطالعات، به روز شدن جامعه جهانی و همچنین افزون  ــهر« گفت: با توجه به گس ش
شدن سرعت رسانه ها، اختصاص بخش معینی از کنداکتور برنامه های صدای مرکز اصفهان به اطالع رسانی 
شهروندی و وجود پل ارتباطی بین مردم و مسووالن بیش از بیش مورد نیاز بود از این رو استودیو صدای شهر 
ــهرداری اصفهان تأسیس گردید. وی با بیان این که مجموعه برنامه های صدای شهر بر اساس  با همکاری ش
اهداف و سیاست های تدوین شده ای حرکت می کند اضافه کرد:برخی از اهداف و سیاست ها بر محورهای 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، هنر، دانش، مباحث ورزشی، خانواده، جوان و نوجوان، دفاع مقدس و قرآن تدوین 
شده که محتوای این برنامه ها، خط ارتباطی خود را با اهداف و سیاست های صدا و سیما و شهرداری تطبیق 

داده و به شهروندان اطالع رسانی می کند.
وی با اشاره به این که آموزش فرهنگ شهروندی،احیای هویت شهری و محلی، دینی، ملی،انقالبی،ارتقاءفرهنگ 
تفریح و افزایش نشاط،بهبود سالمت فردی و اجتماعی شهروندان با تأکید بر ورزش همگانی و بهداشت روانی 
بخشی از اهداف صدای شهر است افزود:آشنایی شهروندان با پیدایش و تاریخچه شهر اصفهان، اماکن تاریخی 
شهر اصفهان، مشاهیر و شخصیت ها و نخبگان شهر، آداب و رسوم،ضرب المثل ها و گویش های شهراز دیگر 

اهداف تأسیس صدای شهر به شمار می روند.
ــهر در طول عمر یک ساله خود به خوبی  ــبختانه صدای ش معاون صدای مرکز اصفهان تصریح کرد:خوش
توانسته مخاطبان زیادی را به خود اختصاص دهد به گونه ای که با 75 درصد شنونده و 47 درصد رضایت،رقم 
قابل توجهی از میزان رضایتمندی در میان برنامه های موجود در کنداکتور صدای اصفهان را به خود اختصاص 

داده است.
هاتف الحسینی خاطر نشان کرد: مخاطبان رادیو اصفهان به خوبی با صدای شهر آشنا بوده و نیاز های شهری 

خود مانند اطالعات ترافیک، زمان پروژه های عمرانی شهرداری را از این طریق تأمین می کنند.
وی با اشاره به این که استودیو صدای شهر از طریق امواج رادیو اصفهان موج»اف ام«ردیف 91/1مگاهرتز 
ــت:صدای شهر در دو حوزه اطالع رسانی  و موج»ای ام«ردیف 837کیلوهرتز به روی آنتن می رود اظهار داش
و فرهنگ شهروندی روزانه 24پیام تولید و پخش می کند و در این راستا مردم اصفهان با موضوعات فرهنگ 
شهروندی اعم از ارتباط انسانی، فرهنگ شهرنشینی، ترافیک و حمل و نقل شهری، حفظ محیط زیست و فضای 

سبز، بازیافت، اخالق شهروندی آشنا خواهند شد.
معاون صدای مرکز اصفهان با بیان این که صدای شهر در دستیابی به اهداف خود کامالً موفق بوده است 
ادامه داد: این موفقیت عالوه بر سیاست های به هنگام مدیریت شهری،مرهون جایگاه تخصصی رادیو در جامعه 
و اعتباری که این رسانه بین مردم دارد و هنرمندی عوامل برنامه ساز صدای مرکز اصفهان است که با اتخاذ 
ــب،بهترین شیوه برنامه سازی و اطالع رسانی اقدام به تولید و تهیه برنامه های صدای شهر کرده  تدابیر مناس

است.
هاتف الحسینی اظهار داشت:مسئوالن رادیو صدای شهر بر آن هستند تا در آینده ای نه چندان دور با آسیب 
شناسی برنامه های آن واحد در جهت رفع نقاط ضعف و قوت آن اقدام کرده و برنامه های صدای شهر را از 

نظر کمی و کیفی ارتقاء بخشند.
صدای شهر تریبونی برای ارتقای فرهنگ شهروندی است

استودیوی صدای شهر، الگوی مناسبی برای تعامل میان رسانه و مدیریت شهری می باشد. تأسیس استودیوی 
صدای شهر در یکسال گذشته، تالش برای برقراری یک پل ارتباطی میان شهروندان و مسووالن شهری بوده و 
ارتقای فرهنگ شهروندی و ایجاد تریبونی برای رساندن خواسته های به حق شهروندان به مسووالن و انعکاس 
عملکرد مدیران شهری برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان، از مهم ترین فعالیت های استودیوی صدای شهر 
ــهرداری اصفهان، مدیر روابط عمومی شهرداری  ــت. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی ش اس
اصفهان در آستانه یکساله شدن استودیو »صدای شهر« گفت:یکی از وظایف شبکه های محلی اطالع رسانی و 
یکی از سازمان هایی که می تواند اطالعات خوبی را در اختیار شهروندان قرار دهد، شهرداری است. در این راستا 
مدیریت شهری اصفهان  با پیگیری مستمر و با هماهنگی صداو سیمای مرکز اصفهان  تفاهم نامه ای را منعقد 
نمودند  و در سال گذشته استودیو صدای شهر با حضور معاون امور مجلس و استانهای صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران وجمعی از مدیران استانی وشهری به بهره برداری رسید تا  در زمینه های مختلف اجتماعی، حقوق 

شهروندی، زیبایی شناسی شهر اصفهان اطالع رسانی کند.

مهندس اصغر آذربایجانی درباره ی وظایف »صدای شهر« افزود: تالش می کنیم تا به عنوان پل ارتباطی بین 
شهرداری ومردم اصفهان  عمل کنیم. بنابراین آسیب شناسی مشکالت شهر اصفهان  در این استودیو انجام و به 

اطالع شنوندگان می رسد. 
وی با بیان این که  استودیوصدای شهر راهی برای تعامل بیشتر مردم و مسووالن است و می تواند گام های 
مؤثری برای دلگرمی بیشتر مردم و حل مسائل و مشکالت آنها بردارد اظهار کرد: امید است استودیوی صدای 
شهر، در ادامه مسیر خود موفق تر عمل کند. وی با اشاره به این که مدیریت روابط عمومی شهرداری اصفهان 
سعی دارد با ایجاد زیرساخت هایی رسانه ای  ارتباط مستمر  ودوسویه بین شهروندان فراهم کند اذعان داشت: 
ــاوره  ــایبر خبرگزاری ایمنا، مش این حوزه  با ایجاد فضای ارتباطی در بخش مکتوب روزنامه اصفهان زیبا، س
درخصوص سئواالت شهروندان به صورت آنالین و انتقال نظرات با پل ارتباطی 137با رویکرد جدید و افتتاح 
ــهروندان و دریافت نقطه نظرات و ارائه  ــهر در سال 88 و گام جدید در ارتباط پیوسته با ش ــتودیو رادیو ش اس
خدمات در حوزه ارتقاء فرهنگ شهروندی تحولی عظیم در حوزه فضای ار تباطی شهرداری ایجاد کرده است. 
ــتودیوی صدای شهر را به عنوان یک رسانه فراگیر برشمرد وادامه  ــهرداری اصفهان اس مدیر روابط عمومی ش
داد:یکی از عمده ترین دغدغه های مدیرتی شهری پاسخ دادن فوری به نیازها وخواسته های شهروندان است 
که این امر عالوه بر ایجاد حس مشارکت واقعی برای شهروندان نوعی مسوولیت پذیری نیز به شمار می آید 

که استودیو صدای شهر از این ظرفیت برخوردار است.
وی ارتقا سطح فرهنگ شهروندی را از وظایف مهم استودیو صدای شهر دانست وافزود: یکی از بحث های 
اساسی که به آن می پردازیم، تحقق کامل حقوق شهروندی است ودراین زمینه تالش می کنیم تا با فرهنگ سازی 
به عنوان مهمترین هدف و رشد فرهنگ شهروندمداری، آموزش مبانی و ضرورتهای شهرنشینی را که از دیگر 
اهداف مهم راه اندازی استودیو »صدای شهر« می باشد تحقق دهیم که خوشبختانه در طی این یکسال صدای 

شهر توانسته مخاطبان زیادی را به خود جلب کند.
آذربایجانی  درباره  مدت زمان اختصاص یافته برای پخش برنامه از »صدای شهر« گفت: در حال حاضر مدت 

زمان برای پخش برنامه از صدای شهر 2 ساعت در روز در قالب سه باکس در صبح وبعد ازظهر می باشد.
ــال 74  اظهار کرد: پیش از این کاری شبیه »استودیو شهر« در  ــاره به راه اندازی رادیو پیام درس وی بااش
قالب استودیویی که رادیو پیام از طریق آن اطالعات ترافیکی را به اطالع شهروندان می رساند، انجام شده بود 

ودر حال حاضر استودیو صدای شهر پتانسیل توسعه یافته از رادیو پیام است.
وی تأکید کرد: از وظایف اصلی استودیو صدای شهر  اطالع رسانی مشکالت مردم به مسووالن است و ارائه 
نقطه نظرات وراهکارهای مناسب شهروندان به مدیران شهری جهت ایجاد تعامل دوسویه به منظور دستیابی به 
شهرداری شیشه ای می باشد. مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان برنامه سازی و فعالیت این استودیو در طی 
یکسال فعالیت خود مثبت ارزیابی وتصریح کرد: گفت: کیفیت برنامه سازی این استودیو مورد تأکید مجریان 
وتهیه کنندگان صدای شهر بوده به طوری که نقاط ضعف وقوت برنامه ها بررسی می شود همچنین هفته ای 

یکبار اتاق فکر برای برنامه ریزی و آسیب شناسی صدای شهر برگزار می شود.
ــتودیوی صدای شهر را در یک سال گذشته اجرای حدود 818  برنامه،گفتگو با 400  وی فعالیت های اس
میهمان و حضور بیش از 17 نفر در هرشیفت کاری   عنوان و اضافه کرد: با توجه به همکاری وتعامل معاونت 
ــا تجربه صدای مرکز اصفهان  ــگران و مجریان مجرب و ب ــهرداری، گزارش صدا و مدیریت روابط عمومی ش
ــده از سوی شهروندان از  ــهر فعالیت می کنند. وی با بیان این که نکات به روز ارائه ش ــتودیو صدای ش در اس
ــته بندی از صدای شهر در قالب گزارش بررسی می شود اذعان  ــامانه 137 پس از  جمع آوری و دس طریق س
داشت:صدای شهر در طول این یکسال توانسته جای خود را در بین شهروندان اصفهانی  باز کند و ما هم سعی 
کرده ایم از این فرصت حداکثر استفاده را ببریم تا مشکالت مناطق به خصوص محله های محروم از طریق این 

رادیو منعکس کنیم  چراکه صدای شهر ویترین شهرداری نیست  واین رادیو، رادیوی صدای اصفهان  است. 
ــبکه رادیویی بی تناسب هم نیست  آذربایجانی با بیان این مطلب که  موقعیت جغرافیایی با اهداف این ش
اظهارداشت:استودیو صدای شهر  در  نقاط پرتردد این شهر  ودر مجموعه رسانه ای شهرداری یعنی در کنار 
روزنامه اصفهان زیبا،خبرگزاری ایمنا و مرکز کنترل وترافیک قرار گرفته تا به شکل عملی تر، مصداق شعار خود 

یعنی صدای اصفهان  باشد. 
وی از شهروندان خواست صدای شهر را زبان خود بدانند  چرا که این رسانه سعی دارد یک پل ارتباطی 
میان شهروندان و مسووالن شهری باشد همچنینا رتقای فرهنگ شهروندی در پایتخت فرهنگ وتمدن ایران 
اسالمی  و ایجاد تریبونی برای رساندن خواسته های به حق شهروندان به مسووالن و انعکاس عملکرد مدیران 
شهری برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان، از مهم ترین فعالیت های استودیوی صدای شهر است. گفتنی است؛ 
ــهر« روی موج  AM و  FM وردیف 837و91/1کیلوهرتز و مگاهرتز  از رادیو اصفهان  قابل  که »صدای ش

دریافت است.

صدای شهر یک ساله شد

صدای شهر طرحی نو در عرصه رسانه های استانی است


