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»س��ید مصطفی اله��ی« مدیر 
عامل ش��رکت پاالیش نفت 
اصفه��ان در جم��ع 100 نفر 
مهن��دس ش��یمی ج��وان و 
جدید االستخدام این شرکت، 
از استخدام 100 نفر مهندس 

دیگر »غیر رشته ش��یمی« خبر داد. وی با بیان اینکه استخدام های 
شرکت از سوی وزارت نفت پیگیری می گردید...

شهرستان/ صفحه 4

اطالعیه وزارت کشور به مناسبت ماه مبارک رمضان
اصناف از ارائه خدماتی که تظاهر به 
روزه خواری می شود، خودداری کنند

کشف بیش از 1700 قطعه
 تجهيزات ماهواره در اصفهان

رئیس بنیاد ايران شناسي:
100 مرکز زيارتي - مذهبي 
در چهارمحال و بختياري 

شناسايي شد

مدير عامل شرکت پااليش نفت اصفهان: 
در آينده نزديك حدود 100 نفر 
مهندس جوان استخدام مي نماييم

رئیس بنیاد ایران شناس��ي چهارمحال و بختیاري، از 
شناس��ایي 100 مرکز زیارتي � مذهبي و جمع آوري 
 اطالع��ات 40 مرک��ز از ای��ن م��کان ها، خب��ر داد. 
»عباس قنبري« در گفتگو با ایسنا، با اشاره به این که: 
مردم استان در سه اقلیم: عشایري، شهري و روستایي 
زندگ��ي مي کنند، بیان کرد: تالش ک��رده ایم در این 
بخش ها، امامزاده ها، مکان هاي مذهبي، پاکان و افراد 
قابل احترام مانند: ش��یخ و پیر را شناسایي کنیم. البته 
برخي از آن ها ش��جره نامه دارند و آداب و رس��ومي 
نیز در کنار آن ها اجرا مي ش��ود. وي افزود: در مرحله  
نخس��ت، این آثار را در هر شهرس��تان، شناسایي و 
سپس اولویت بندي کردیم و اطالعات شفاهي مردم، 
هی��أت امنا و کس��اني را که به نوع��ي در آن مکان ها 
نقش داشتند، جمع آوري کردیم. اکنون نیز، این طرح 
در تمام شهرس��تان ها به طور هم زمان دنبال مي شود؛ 
 تاکن��ون 100 مرکز شناس��ایي و اطالع��ات حدود 
 40 مرکز، به درصد کامل جمع آوري ش��ده اس��ت.

قنب��ري ادام��ه داد: برنامه  دیگري ک��ه اجرا مي کنیم، 
شناسایي مساجد دیرینه با قدمت بیش تر از 70 سال 
است. این طرح، بناهایي را هم که تخریب شده، ولي 
بنیان آن ها سالم باقي مانده است، در بر مي گیرد. وي با 
بیان این که قدیمي ترین مسجدي که تاکنون شناسایي 
ش��ده، مسجد »اتابکان شهرکرد« متعلق به قرن هفتم 
هجري قمري اس��ت، اظهار کرد: عالوه بر مس��اجد 
جامع تمام مناطق شهري و روستایي، مساجد یا مکان 
هایي  که ویژگي  معم��اري خاصي دارند نیز در این 
 برنامه گنجانده مي ش��وند. قنبري افزود: یکي از این 
مکان ها، مصالي امام خمیني )ره( در شهرکرد است 
که با وجود قدمت 20 ساله، بزرگترین گنبد خاورمیانه 
را دارد. هم چنین اتاق ه��ا، گچ بري ها و مقرنس هاي 
زیباي این مصلي، از دیگر ویژگي هاي خاص آن است. 
عالوه بر این ها، مس��اجد و حسینیه هایي که در زمان 
دفاع مقدس؛ کانون خدمات مردمي یا محل نگهداري 

شهدا بوده است، در این برنامه قرار مي گیرد.

تم��ام خط��وط اتوبوس��رانی 
مب��ارک  م��اه  در  اصفه��ان 
رمض��ان به ویژه در س��اعات 
افطار تقویت می ش��وند و به 
شهروندان سرویس می دهند. 
ایمن��ا، مدیرعامل  به گزارش 

شرکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان و حومه با تأکید بر این مطلب 
افزود: عالوه براین، خطوط اتوبوسرانی منتهی... 

شهرستان/ صفحه 4

تی��م مل��ی ای��ران ارمنس��تان 
رده  در  و  داد  شکس���ت   را 
 65 رنکین��گ فیفا تکی��ه زد.
بازی های هفت��ه چهارم؛ یک 
روز به تعویق افتاد و از جمعه، 
به امشب موکول شد. تیم های:

اس��تقالل تهران، اس��تیل آذین و س��پاهان اصفهان، فقط 48 ساعت 
ملی پوشان خود را در اختیار داشتند؛ شاید از هماهنگی... 

ورزش/ صفحه 7

مصـاف دو اصفهـاني خـوش نام

تقويت خطوط اصلي اتوبوسراني 
اصفهان در ماه رمضان 

تاريخ و محلهاي فروش اسناد مناقصه: از 89/5/23 لغايت 89/6/3 با ارائه معرفینامه به آدرس: اصفهان 
چهارباغ باال، شرکت برق منطقه اي اصفهان، شرکت مهندسین دانشمند تلفن: 0311-6251777

مبلغ خريد اسناد مناقصه: 500/000 ريال واريز شده به حساب سیباي0103189597005 بانك ملي 
شعبه چهارباغ باال اصفهان به نام شرکت مهندسین دانشمند

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي در وجه شرکت برق منطقه اي اصفهان با مبالغ 
فوق 

مهلت تحويل پاکات مناقصه: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه 89/6/15
محل تحويل پاکات مناقصه: اصفهان – خیابان چهارباغ باال – دبیر خانه شرکت برق منطقه اي اصفهان

زمان و محل بازگشايي پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 89/6/15 – سالن کمیسیون 
معامالت ساختمان معاونت مالي و پشتیباني شرکت برق منطقه اي اصفهان

شرايط مناقصه:
1- هر پیشنهاد دهنده مي تواند در يك يا دو گروه شرکت نمايد.

2- به پیشنهاد هايي که فاقد سپرده يا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان مقرر، چك 
شخصي و نظاير آن و پیشنهاد هايي که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
3- ساير اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمناً مي توانید اين آگهي را در سايتهاي اينترنتي زير مشاهده کنید.
                 www.erec.co.ir     http://iets.mporg.ir      www.tavanir.org.ir

آيا مي دانيد عمر المپ کم مصرف 8 برابر المپهاي معمولي است؟

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 890/1004 )نوبت اول(
شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

اعتبارشرايط و الزامات مناقصهمبلغ تضمینموضوع مناقصهشماره مناقصه 

 890/1004

گروه الف: تسطیح زمین، تأمین مصالح 
و ديوار کشي پستهاي 63/20 کیلوولت 

آتشگاه، رباط، کاشان 7

 214/000/000
ريال 

رتبه 5 ساختمان از معاونت برنامه ريزي 
و نظارت راهبردي رياست جمهوري

- داشتن ظرفیت خالي و سابقه انجام 
گواهي حسن  ارائه  با  مشابه  کار  سه 

سابقه 

عمراني

گروه ب: تسطیح زمین، تأمین ديوار پیش 
ساخته و ديوار کشي پستهاي 63/20 
کیلوولت جالل آباد و مورچه خورت

 199/000/000
ريال 

غیر 
عمراني

روابط عمومي شرکت برق منطقه اي اصفهان
م الف/ 6822

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان خبرداد:

خروج پادگان ها از شهر اصفهان
صفحه 2
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در حالی که جریان های سیاسی عراق 
این روزها بیشترین قوای خود را برای 
تش��کیل دولت جدید، حول یارگیری 
و ایجاد آرایش جدید سیاس��ی متمرکز 
ک��رده و همچن��ان نیروهای خ��ود را 
صرف حذف رقیب می کنند، سلس��له 
انفجارهای تروریستی در بغداد و دیگر 
اس��تان های این کش��ور، زنگ خطر را 
برای سیاس��تمداران به ص��دا در آورده 

است. 
اگرچ��ه در جری��ان عملی��ات مختلف 
پاکس��ازی دو س��ال گذش��ته در عراق 
و کشته ش��دن بس��یاری از فرماندهان 
القاعده، این گروه تروریستی آسیب های 
جدی دید، اما به دلیل ساختار شبکه ای 
و حمایت های مالی گسترده، از سوی 
برخی کشورهای عرب منطقه، همچنان 
از قدرت کافی برای ضربه زدن به ارتش 
و دولت جوان عراق برخوردار اس��ت. 
کارشناسان سیاسی و امنیتی در عراق به 
این موضوع اذعان دارند. کارشناسان و 
ناظران مس��ائل عراق معتقدند: افزایش 
جرم و رویدادهای تروریستی با تأخیر 
پن��ج ماهه در تش��کیل دول��ت جدید 
عراق بی ربط نیس��ت و ادامه وضعیت 
بالتکلیف��ی در ع��راق، می تواند خالء 
بزرگتری را در حوزه امنیتی ایجاد کند؛ 
چیزی که کاب��وس جنگ های قومی و 
مذهبی سال های 2005 تا 2008 را بار 
دیگ��ر در ذهن ها زنده می کند. بحران 
تفاهم در عرصه سیاس��ت عراق، عالوه 
بر خالء امنیتی، میدان بازی را نیز برای 
دولت ه��ا و قدرت ه��ای خارجی در 
این کش��ور باز کرده اس��ت. به نوشته 
روزنامه عراقی الصباح، »علی العالق«، 
دبیر کابینه عراق برخی کش��ورها را به 
دخالت در امور ع��راق از طریق اعمال 
فشار به برخی طرف های سیاسی متهم 
کرد. وی از کش��ورهای سوریه، ترکیه، 
امری��کا، انگلیس، عربس��تان، کویت و 
برخی کش��ورهای حوزه خلیج فارس 
نام برده که بنا به ادعای وی، به اش��کال 
مختلف در امور عراق دخالت می کنند 
و از مه��م ترین علل ب��ه تعویق افتادن 

تشکیل دولت نیز به شمار می روند.
در روزهای اخیر گ��زارش هایی مبنی 
برمخالفت عربستان با تعیین سفیر خود 
در این کش��ور تا زمان تش��کیل کابینه 
به ریاس��ت ش��خصی به غیر از نوری 
المالکی منتش��ر ش��د که ای��ن موضوع 
خش��م محافل سیاسی عراق را به دنبال 
داشته است. طرف امریکایی نیز آنگونه 
که روزنامه سعودی الوطن فاش ساخته، 
طرف های عراقی را ترغیب کرده است 
که با یک ائتالف سه جانبه میان دولت 
قانون، فهرس��ت العراقیه و فراکس��یون 
کرده��ا، به مج��ادالت پنج ماه��ه پایان 
داده و دولت را تشکیل دهند. براساس 
این پیشنهاد، پس��ت نخست وزیری به 
»نوری المالکی«، ریاس��ت جمهوری به 
»ج��الل طالبانی«، پارلمان به فهرس��ت 
العراقیه و ریاست شورای سیاسی امنیت 
ملی پ��س از افزایش دامنه اختیارات به 
»ایاد عالوی« رهبر این فهرست تحویل 
داده خواهد شد. هادی العامری، رئیس 
س��ازمان بدر و از اعضای مؤثر ائتالف 
مل��ی عراق، ای��ن موض��وع را مداخله 
مستقیم واشنگتن در امور داخلی عراق 
دانسته و خواستار توقف این مداخالت 

شده است.
آس��یب دیگری که از تأخیر در تشکیل 
دولت، روند سیاس��ی ع��راق را تهدید 
می کن��د؛ موضوع راهکارهایی اس��ت 
که ریش��ه در همین مداخالت خارجی 
دارد. از جمله اینکه براس��اس بند هفتم 
منشور ملل متحد، مسئله تشکیل دولت، 
به ش��ورای امنیت س��ازمان ملل محول 
ش��ود. برخی نی��ز زمزم��ه از بین بردن 
اعتبار قانونی دولت فعلی را مطرح کرده 
و حتی گروه هایی از برگزاری انتخابات 
مجدد پارلمانی در عراق سخن گفتند. در 
شرایطی که ادامه ناکامی سیاستمداران، 
نگرانی های عمیقی را در جامعه بحران 
زده عراق، دامن زده اس��ت؛ رایزنی ها 
و گفتگوه��ا میان س��ران احزاب اصلی 
در بغداد و اربیل طی یک هفته گذش��ته 
ادامه یافت. به طوری که نوری المالکی 
نخس��ت وزیر ع��راق و رهب��ر ائتالف 
دولت قانون به اربی��ل رفت، جایی که 
مس��عود بارزانی از مخالف��ان مؤثر وی 
در ط��ول چهارس��ال گذش��ته، برایش 
فرش قرمز په��ن کرد. مالکی و بارزانی 
نتایج گفتگوهای خود را مثبت ارزیابی 
کرده و بر مبنای آن، از تش��کیل دولت 
در آینده ای نزدیک خبر دادند. مسعود 
بارزان��ی، به دنبال این دیدار پر س��ر و 
صدا در ش��مال عراق، از »عمار حکیم« 
رهبر ائتالف ملی عراق نیز، برای سفر به 
اربیل دعوت کرد. منابع خبری در اربیل 
گفته اند ک��ه دعوت مس��عود از عمار 
حکی��م در ادامه تالش ه��ای وی برای 
نزدیک کردن دو ائت��الف دولت قانون 
و ملی عراق اس��ت. البت��ه در پی دیدار 
مالکی از اربی��ل برخی منابع نزدیک به 
مس��عود بارزان��ی گفته بودند ک��ه او با 
ائتالفی میان احزاب کرد و دولت قانون 
برای ایجاد یک فراکس��یون بزرگتر در 
پارلمان این کشور موافقت نکرده است. 
اگرچه این موضوع در بغداد واکنش در 
پی نداشته است. بعد از مالقات مسعود 
و نوری المالکی در اربیل، از دس��تیابی 
به یک نقش��ه راه از س��وی این دو در 
اربی��ل خبرهای��ی داده ش��د، به طوری 
 ک��ه رس��انه های منطقه ای ب��ه نقل از 
»عب��اس البیات��ی« نماین��ده پارلمان و 
نزدیک به ائتالف دولت قانون به رهبری 
مالکی، گفت: مالکی و بارزانی در اربیل 
 نقشه سیاسی تش��کیل دولت را نهایی 

کرده اند.
نقش��ه ای که به گفته این فعال سیاسی 
عراق��ی، مناص��ب اصلی ه��رم قدرت 
را مش��خص کرده اس��ت. با این حال، 
بیش��تر به نظر می رس��د که مسعود به 
دنبال ب��ازی در نقش یک میانجی میان 
ائتالف ه��ای دولت قانون و ملی عراق 
است تا به نوعی، ائتالف سنتی شیعیان 
و کرده��ا را از خطر از هم پاش��یدگی 
نج��ات دهد. ب��ه هرحال، در ش��رایط 
حاضر، کشور عراق مرحله حساسی را 
به دلیل خروج نظامیان امریکایی پشت 
سر می گذارد و خالء دولت می تواند 
عواق��ب ناگوار سیاس��ی، اجتماعی، به 
وی��ژه بحران��ی امنیتی را به م��ردم این 
کش��ور تحمیل کند. حتی استیون النزا 
سخنگوی نیروهای امنیتی در عراق نیز 
امیدوار است؛ بعد از ماه مبارک رمضان 
دول��ت جدید عراق، ق��درت را در این 

کشور  به دست بگیرد.

 بحران تشکيل دولت؛ زنگ خطري براي 
سياستمداران  عراقي

ايراننصف النهار

وزارت کش��ور طی اطالعی��ه ای خطاب به تمامی 
صنوف آورده اس��ت: تمامی صنوف الزم اس��ت 
همچون گذشته، ضمن بزرگداشت شعائر اسالمی 

از ارائ��ه هر گون��ه خدماتی که 
موجب تظاه��ر به روزه خواری 
ش��ود، خ��ودداری نماین��د. به 
گزارش فارس به نقل از روابط 
عمومی وزارت کشور، متن این 

اطالعیه به شرح زیر می باشد:
ماه پربرکت و عرفانی رمضان، 
تحفه ای بس گرانقدر از بارگاه 
دوس��ت  حض��رت  کبریای��ی 
اس��ت ک��ه ب��ار دیگ��ر حلول 
ش��کوهمندش، دل های مشتاق 
عاب��دان  و  دار  روزه  مؤمن��ان 
س��حرگاهان را بشارت وصال، 
می دهد. فرصت مغتنمی است 
تا فرارس��یدن این ماه ش��ریف را به ملت مسلمان 
ای��ران، که همواره ب��ا ایمان و تدین پرش��ورش، 

تقرب به رحمت واسعه الهی را اصلی ترین هدفش 
می داند، تهنیت و شادباش بگوییم. وزارت کشور با 
آرزوی قبولی طاعات و عبادات هموطنان عزیزی 
که در این ماه با روزه داری و گشودن سفره اطعام 
و برپای��ی مجالس مذهبی؛ به تعظیم ش��عائر دینی 

اقدام می نمایند، اعالم می نماید:
1- از مس��افران عزیز، بیماران و س��ایر افرادی که 
معذوریت شرعی دارند خواسته می شود با امساک 
خود در انظار عمومی؛ حرمت این ماه را نگه داشته 

و مؤمنان روزه دار را همراهی کنند.
2- تمام��ی صنوف الزم اس��ت همچون گذش��ته 
ضمن بزرگداشت شعائر اسالمی از ارائه هر گونه 
خدماتی که موجب تظاهر به روزه خواری ش��ود، 
خودداری نمایند و خدمات به مس��افران و افراد را 
که بنا به حکم ش��رعی قادر به گرفتن نیستند، دور 

از انظار انجام دهند.

الیحه حمای��ت از خانواده که 
کلیات آن حدود 2 سال پیش 
به تصویب نمایندگان رس��یده 
است در دس��تور کار هفتگی 
مجلس قرار گرفت. به گزارش 
ایرنا، نمایندگان مجلس بعد از 
3 هفته تعطیالت، بررسی 14 
ط��رح و الیحه را در دس��تور 
کار خود دارند. ادامه رسیدگی 
به گزارش کمیس��یون قضایی 
 و حقوق��ی در م��ورد الیح��ه 
پی��ش ف��روش س��اختمان و 
ش��وراها  کمیس��یون  گزارش 
در مورد ط��رح اصالح قانون 
تعاریف و ضوابط تقس��یمات 
س��ال  مص��وب  کش��وری 
1362، که از ش��ورای نگهبان 

اعاده ش��ده اس��ت از جمله طرح ه��ا و لوایحی 
هس��تند که در دس��تور کار هفتگی مجلس قرار 
دارن��د. همچنی��ن بررس��ی گزارش کمیس��یون 
 اقتصادی در مورد الیح��ه ایجاد یک منطقه آزاد 
تجاری- صنعتی و پان��زده منطقه ویژه اقتصادی 
که از س��وی ش��ورای نگهبان اعاده شده است و 
گزارش کمیس��یون قضای��ی و حقوقی در مورد 
ط��رح الح��اق یک تبصره ب��ه م��اده 946 قانون 
مدنی مصوب س��ال 1387 و گزارش کمیسیون 
آم��وزش و تحقیق��ات در م��ورد الیحه حمایت 
از ش��رکت های دان��ش بنیان و تجاری س��ازی 

نوآوری ه��ای اختراعات نیز در دس��تور هفتگی 
مجلس قرار دارد.

گ��زارش کمیس��یون کش��اورزی، آب و مناب��ع 
طبیع��ی در مورد الیح��ه چگونگی حفاظت دریا 
و رودخانه ه��ای مرزی از آلودگی به مواد نفتی، 
گزارش کمیس��یون شوراها و امور داخلی کشور 
در م��ورد ط��رح الحاق ی��ک تبصره ب��ه قانون، 
راجع به منع توقیف ام��وال منقول و غیر منقول 
شهرداری ها مصوب س��ال 1361 نیز در صحن 

مجلس بررسی خواهد شد.
همچنین گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی 
کش��ور در مورد الیحه اصالح م��وادی از قانون 

تشکیالت، وظایف و انتخابات 
ش��وراهای اس��المی کشور و 
انتخ��اب ش��هرداران مصوب 
سال 1375، گزارش کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی 
در مورد الیح��ه موافقت نامه 
هم��کاری و هماهنگی امنیتی 
بین جمهوری اس��المی ایران 
و عمان و گزارش کمیس��یون 
عم��ران در مورد طرح اصالح 
م��اده 8 قانون س��اماندهی و 
حمای��ت از تولی��د و عرضه 
مس��کن مصوب س��ال 1387 
نیز در دس��تور هفتگی مجلس 

قرار دارد. 
نماین��دگان مجل��س همچنین 
ط��رح  بررس��ی  ب��ر  ع��الوه 
تفس��یر اجرای ماده 35 قانون اص��الح موادی از 
 قانون برنامه چهارم و اجرای سیاس��ت های کلی 
اصل 44 قانون اساسی مصوب سال1386؛ گزارش 
کمیس��یون اقتصادی در مورد الیحه الحاق جزایر 
هندورابی و فارو کوچک و بزرگ به محدوده منطقه 
آزاد کیش و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد 
الیحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی س��هند مراغه،  
 آستارا و سهالن را نیز بررسی خواهند کرد. بعد از
3 هفته تعطیلی، نمایندگان مجلس از یک ش��نبه، 
 بررس��ی طرح ها و لوایح را در صحن علنی آغاز 

می کنند.

دانشجویان بورس داخل کشور و دانشگاه محل 
تحصیل، تس��هیالت وی��ژه دریاف��ت می کنند. 
مع��اون اداره کل بورس وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری در حاشیه نشست معاونان دانشجویی 
فرهنگی دانش��گاه های کش��ور در اردبیل گفت: 
ای��ن تس��هیالت به دانش��جویانی که امس��ال به 
عن��وان ب��ورس داخل کش��ور در مقط��ع دکترا 
پذیرفته می ش��وند در رش��ته فنی و مهندس��ی 
مبل��غ 40 میلی��ون تومان، علوم پای��ه 35 میلیون 
 تومان و در علوم انس��انی30 میلیون تومان تعلق 

می گیرد.
 »بلوچی« افزود: از این مبلغ 20 درصد به حساب 
دانشجو و بقیه به گروه و دانشگاه محل تحصیل 
تعلق می گیرد. وی گفت: هم اکنون هزار و 866 
نفر دانشجوی بورس در داخل کشور در 5 گروه 
علمی فنی و مهندس��ی، علوم پایه، علوم انسانی، 

کش��اورزی و هنر مش��غول تحصیل هس��تند که 
امس��ال حدود 2 هزار دانشجو به این آمار افزوده 
خواهد شد. معاون اداره کل بورس وزارت علوم، 

تس��هیالت  درباره  همچنی��ن 
بورس  دانشجویان  به  اعطایی 
خ��ارج کش��ور نی��ز گف��ت: 
ب��ورس مقط��ع  دانش��جویان 
دکترا ب��رای اینک��ه دوباره به 
کشور باز گردند پس از پایان 
تحصی��الت به عن��وان عضو 
داخل  دانش��گاه  علمی  هیأت 
کش��ور پذیرفت��ه می ش��وند. 
هم اکنون دانش��جویان بورس 
خ��ارج کش��ور در 5 گ��روه 
تحصی��ل  مش��غول  علم��ی 
اف��زود:  ب�لوچ��ی  هس��تن�د. 

امس��ال 200 نفر دانش��جوی بورس جدید عازم 
 کش��ورهای ترکیه، چین، روسیه، ژاپن و استرالیا 

می شوند.

سخنگوی شورای اسالمی شهر 
اصفه��ان اعالم ک��رد: مقدمات 
ط��رح خ��روج پادگان ه��ا به 
س��وی  از  ش��هر«  از  »خ��ارج 
مس��ئوالن مربوطه انجام ش��ده 
اس��ت.  ب��ه گ��زارش ایمن��ا، 
»ابوالفضل قربانی« با اعالم این 
مطل��ب افزود: بخش اعظمی از 
اراض��ی مناطق جنوب  ش��هر 
اصفهان در تصرف پادگان های 
نظامی اس��ت و ای��ن زمین ها 
ذخیره آینده این شهر محسوب 
می ش��ود، اما با این وجود، باید 
خ��روج پادگان ها از این مناطق 
ب��ا تعامل انجام ش��ود تا نتیجه 
منطقی در برداشته باشد. وی با 
اش��اره به این که  طرح خروج 
پادگان ه��ا از ش��هرها در برنامه 
چه��ارم توس��عه و در ردی��ف 
بودجه های این برنامه پیش بینی 
شده است اظهارداشت: شورای 
شهر ومجموعه مدیریت شهری 

توانایی طرح خ��روج پادگان ها را ن��دارد واین 
طرح برعهده س��تاد کل نیروهای مس��لح ودولت 
می باش��د. وی تصری��ح کرد: تاکن��ون مقدمات 
اولیه اج��رای طرح خروج پادگان ه��ا به خارج 

از ش��هر از سوی ارگان های مربوطه  انجام شده 
است. سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با 
بیان این که: مدیریت ش��هری با تعامل با ارتش، 
طرح های ش��هری را به اجرا در می آورد اذعان 
داش��ت: در ای��ن خصوص هیچ مش��کلی وجود 

ندارد و پروژه های شهر با تعامل وهمکاری اجرا 
می شود. وی درباره خروج دانشگاهها به خارج 
از شهر گفت: دانش��گاه ها عالوه بر پشتوانه های 
علمی، سبب توسعه منطقی در شهرها می شوند 

و خروج این مراکز از شهرها غیرمنطقی است.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان خبرداد:

خروج پادگان ها  از شهر  اصفهان

اطالعیه وزارت کشور به مناسبت ماه مبارک رمضان
اصناف از ارائه خدماتی که تظاهر به روزه خواری می شود، خودداری کنند

تسهيالت ويژه براي دانشجويان بورس داخلي و بومي

بررسي اليحه حمايت از خانواده در دستور کار هفتگي مجلس قرار گرفت

جهان نما

امريکا حمايت از مخالفان ايران را 
افزايش دهد

 ی��ک روزنامه امریکای��ی، در مقاله ای به دولت امریکا پیش��نهاد می کند: 
به  جای مذاکره با جمهوری اسالمی ایران، حمایت خود را از جریان های 
مخال��ف در داخ��ل و خارج از ای��ران افزایش دهد. ب��ه گزارش فارس، 
روزنام��ه »وال اس��تریت ژورن��ال« در مقاله ای با اش��اره ب��ه ناکارآمدی 
 تحریم ه��ای اقتص��ادی علی��ه ای��ران نوش��ت: یک م��اه پ��س از اینکه 
»باراک اوباما« رئیس جمهور امریکا، قانون تحریم های جدید علیه ایران، 
را به امضا رس��اند، صدور بنزین به ای��ران با کاهش قابل توجهی مواجه 
ش��د. براساس این گزارش، با این وجود به نظر می رسد امریکا همچنان 
در تحت فشار قرار دادن ایران برای متوقف کردن فعالیت های هسته ای 

این کشور دچار مشکل جدی است.
در گزارش��ی که به تازگی توسط یکی از اندیشکده های امریکایی منتشر 
ش��ده است، به 18 شرکت معتبر از کش��ورهای مختلف، از قبیل: آلمان، 
روس��یه، چین و ترکیه، اش��اره ش��ده که با وجود تحریم های تصویب 
ش��ده، )توسط امریکا( به روابط تجاری خود با ایران ادامه می دهند. این 
گ��زارش ادامه داد: امریکا و اروپا باید عالوه بر برخورد با ش��رکت های 
متخلف، از جنبش های حامی دموکراسی در ایران، حمایت کنند. مخالفان 
در ای��ران، نی��از مبرم به اس��تفاده از تکنولوژی و امکان��ات ارتباطی امن 
 مانند: تلفن های ماهواره ای، و س��رویس های اش��تراک ماهواره ای دارند. 
هیالری کلینتون، اوایل س��ال جاری در سخنرانی خود از اهمیت آزادی 
اینترنت��ی صحبت کرد ولی مناب��ع آگاه از ناکارآمدی تالش های وزارت 
امور خارجه امریکا برای اعمال کاهش محدودیت در صادرات تجهیزات 
ارتباطی و اینترنتی برای افرادی که در ایران به آن نیاز دارند خبر داده اند. 
این روزنامه امریکایی ادامه داد: یکی از راه های دیگر امریکا برای مقابله 
با ایران این است: »اوباما« با افراد و گروه های مخالف با ایران که خارج 
از این کش��ور فعالیت می کنند در کاخ س��فید دیدار کند تا از این طریق 
ایران را تحت فشار قرار دهد. وال استریت ژورنال افزود: اما خطری که 
در ش��رایط کنونی وجود دارد این اس��ت که عدم موفقیت دولت امریکا 
در تحت فش��ار قرار دادن ایران از طریق اعمال تحریم ها باعث شود که 
دول��ت امریکا بخواه��د برخی تحریم ها را به ازای مذاک��رات بی فایده با 
ایران کنار بگذارد. »فیلیپ کرولی« سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا 

اعالم کرد: تمایالتی برای مذاکراه با ایران وجود دارد.

»االنباء« از موج جديد ترورها 
در لبنان خبر داد

ی��ک روزنامه کویتی به 
نق��ل از دیپلمات ه��ای 
اروپایی پیش بینی کرد: با 
توجه به دستگیری شمار 
زی��ادی از جاسوس��ان 
صهیونیس�ت در )لبنان( 
احتمال بازگش��ت موج 
جدی��د تروره��ا به این 
به  کش��ور وجود دارد. 
گزارش فارس، روزنامه 
نوش��ت:  االنباء  کویتی 
اروپایی  دیپلمات ه��ای 
به صورت محرمانه هش��دار دادند با توجه به گزارش های تحریک آمیز 
درباره جن��گ اطالعاتی در عرصه لبنان، احتمال بازگش��تن موج جدید 
ترورها علیه ش��خصیت های برجس��ته و دارای مس��ئولیت های حساس، 
وج��ود دارد. این روزنامه به نقل از منابعی در یکی از کش��ورهای عربی 
هم نوشت: هشدارهای جدی به طرف های لبنانی داده شده است و اعالم 
ش��ده که لبنان ممکن است با موج دوم ترورهای حساس، در چارچوب 
س��ناریویی ویژه، روبرو شود تا اوضاع این کشور؛ آشفته و بر لبه پرتگاه 
باقی بماند. در 14فوریه سال 2005 )25بهمن 1383(، بر اثر وقوع انفجار 
در یکی از خیابان  های اصلی بیروت، »رفیق حریری« نخس��ت وزیر فقید 
لبنان و 20 تن از همراهان وی کشته شدند، تا این ترور سرآغاز تغییرات 
اساس��ی در این کشور ش��ود. ترور رفیق حریری، نقطه مهمی در تاریخ 

معاصر لبنان شد.
این ترور پایانی بر آرامش نس��بی 14س��اله ای بود که لبنان پس از پایان 
جنگ داخلی، در آن قرار داشت؛ حادثه ای که سرنوشت و  آینده لبنان را 
دس��تخوش آش��وب و بلوا کرد. با ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق 
لبنان، ثبات، امنیت و وحدت این کش��ور، ضربه س��ختی خورد و در این 
میان، عالوه بر دولت های غربی، سوء استفاده برخی گروه های داخلی از 
آن به بحران و پیچیده  تر ش��دن اوضاع در این کشور منجر شد. ترور دو 
تن از روزنامه نگاران لبنانی به نام های: »س��میر قصیر« و »جورج حاوی« 
و کش��ته ش��دن »جبران توینی« نماینده پارلمان و سردبیر روزنامه النهار 
و نی��ز ترور »پیر جمیل« وزیر صنایع س��ابق لبن��ان و فرزند امین جمیل، 
رئیس جمهور س��ابق لبنان پس از ت��رور رفیق الحریری صورت گرفت. 
پس از شکس��ت صهیونیس��ت ها در جنگ 33 روزه علیه مقاومت لبنان، 
رژیم صهیونیستی، به ترور شخصیت های تأثیرگذار حزب ا... روی آورد 
و فرمانده ارش��د نظامی حزب ا... را در س��وریه ترور کرد. »عماد مغنیه« 
معروف به »حاج رض��وان« از فرماندهان بلندپایه نظامی حزب ا... لبنان، 
23 بهمن ماه )12 فوریه 2008( در انفجار خودروی بمب گذاری ش��ده 

در دمشق پایتخت سوریه، ترور و به شهادت رسید.

وزير کشور هند: 
مدرکي مبني بر حمايت چين از 
شورشيان مائوئيست، پيدا نشد

وزی��ر  »چیداماب��ارام« 
کشور هند، اعالم کرد: 
مدارکی که نش��ان دهد 
شورش��یان  از  چی��ن، 
هن��د  در  مائوئیس��ت، 
پیدا  کن��د  می  حمایت 
نشده است. به گزارش 
هندوس��تان  روزنام��ه 
تایمز: وزیر کشور هند 
همچنی��ن گف��ت هیچ 
مدرکی پیدا نش��ده که 
نیروهای  نش��ان ده��د 

ضد دولتی هند و یا حتی نیروهای بین المللی، از مائوئیست ها حمایت 
می کنند. وی گفت: چین و دیگر کش��ورهای دوس��ت »هند« برای این 
کش��ور قابل احترام هستند. اما اگر گزارش ها درباره حمایت کشورهای 
خارج��ی از مائوئیس��ت ه��ا تأیید ش��ود، آن��گاه هند واکنش ش��دیدی 
 نش��ان خواهد داد. همین منبع خبری می افزاید: شورش��یان مائوئیس��ت 
هزینه های خود را اساس��ًا از طریق سرقت بانک ها و باج گیری  و تهیه 
کرد. و س��الح های مورد نی��از خود را نی��ز از راه مرزهای بنگالدش و 

میانمار، قاچاق می کنند.

هشدار سازمان ملل از وقوع 
فاجعه انسانی در پاکستان

سازمان ملل با هدف کمک به 40 میلیون پاکستانی سیل زده، در تالش است تا برای تأمین 
یک دوره کمک رسانی سه ماهه، حدود 500 میلیون دالر، جمع آوری کند. مقام های سازمان 
ملل، در نشستی در مقر این سازمان در نیویورک، فاجعه سیل اخیر در پاکستان را فراتر از 
سونامی در اقیانوس هند و یا زلزله هائیتی خواندند. مرگ هزار و 600 پاکستانی در جریان 
 این س��یل مرگبار تأیید شده اس��ت. جان هولمز، هماهنگ کننده کمک های اضطراری و 
انسان دوستانه و معاون دبیرکل سازمان ملل گفت: ما وظیفه عظیمی را پیش روی خود داریم 
چرا که باید هر آنچه را که مورد نیاز است، در کوتاهترین زمان ممکن به دست مردم پاکستان 
برسانیم. وی افزود: شمار تلفات با توجه به وسعت و وخامت این بالی طبیعی کم است ولی 
شمار کسانی که تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته اند، بسیار زیاد است و اکنون نخستین 
تالش سازمان ملل تأمین حداقل نیازها، برای زنده نگهداشتن هزاران سیل زده است. هولمز 
گفت: اگر ما به فوریت اقدام نکنیم، امکان دارد شمار بسیار بیشتری از مردم، به دلیل ابتال به 
بیمارهای گوناگون و کمبود مواد غذایی تلف شوند. معاون دبیرکل سازمان ملل اظهار داشت: 
بیش از 150 میلیون دالر از مبلغ درخواستی برای تأمین چادر، سرپناه های پالستیکی و دیگر 

اقالم ضروری برای امداد رسانی تأمین شده است.
اس��حاق آل حبیب معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل نیز، در این نشست تصریح 
کرد: مردم و دولت ایران در کنار مردم و دولت پاکستان هستند و چون همیشه، آماده اند به 
آنان کمک کنند. وی در همین ارتباط، از همکاری نزدیک سازمان هالل احمر با نهادهای 
امداد رسان پاکستان برای ارسال دارو، ملزومات پزشکی و دیگر حمایت های انسان دوستانه، 
خبر داد. سازمان ملل گفته است: تداوم بارندگی ها، اوضاع در پاکستان را، در روزهای آتی، 

وخیم تر خواهد کرد.
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 »حم��اس« نام اختص��اري »حرک��ه المقاومه 
 االس��المیه« ب��وده که ی��ک جنب��ش مقاومت 
مردمي � ملي اس��ت که تالش مي کند؛ زمینه 
را براي آزادي و رهایي ملت فلس��طین از ظلم 
و جور و همچنین آزاد سازي سرزمین غصب 
شده و مقابله با طرح صهیونیستي برخوردار از 
حمایت هاي نیروهاي استکباري فراهم آورد. 
این س��ازمان هم اکن��ون اکثریت کرس��ی های 
مجل��س قانون گ��ذاری حکوم��ت خودگردان 
فلس��طین را در اختیار دارد. حماس از تابستان 
2007 می��الدی، کنترل نوار غزه را در دس��ت 
دارد. هرچن��د در کران��ه باخت��ری رود اردن، 
تمام��ی اعضای این گروه، از تمام پس��ت های 
اجرای��ی اخ��راج و فعالیت ه��ای نظامیان آن، 

غیرقانونی اعالم شده است.
 جنب��ش حماس یک جنبش جهادي به معناي 

فراگیر کلمه و بخشي از فرآیند نهضت اسالمي 
مي باش��د که معتقد است؛  این نهضت، بهترین 
راه آزاد س��ازي فلس��طین، از رود تا دریاست. 
حماس یک جنبش مردمي است، و به تعبیري 
عملي؛ جریان گسترده مردمي که ریشه در آحاد 
مردم فلسطین و امت اس��المي دارد. حماس، 
عقای��د و مباني اس��المي را، اصلي ثابت براي 
هر تالش علیه دش��من مي داند. دشمني که بر 
پایه اعتقاد، پرچمدار دشمني با همه حرکت ها 
و طرح هاي بیدارگري اس��ت. جنبش حماس 
همه آناني را که ب��ه اصول جنبش معتقد بوده 
و آم��اده پذیرش پیامدهاي درگیري و مقابله با 
طرح صهیونیس��م باشد، در صفوف خود جاي 

مي دهد.
آرم جنبش: عکسي از گنبد الصخره در وسط 
آرم که نقش��ه کوچکي از فلسطین نیز بر باالي 

آن قرار دارد به چش��م مي خورد. پرچم هاي 
قوسي شکل فلس��طین نیز گنبد را در برگرفته 
اند و به گونه اي رس��م ش��ده اند که انگار آن 
را در آغوش گرفته اند بر پرچم سمت راست، 
عبارت »ال اله اال اهلل« و بر پرچم س��مت چپ، 
عبارت »محمد رس��ول اهلل« نوشته شده است. 
در قس��مت زیرین گنبد، عکس دو شمشیر به 
شکل ضربدر جاي دارد و چارچوب زیرین قبه 
را تش��کیل مي دهند. کلمه فلسطین در بخش 
زیرین تقاطع دو شمش��یر حک شده و عبارت 
»حرکه المقاومه االسالمیه � حماس«، )جنبش 
مقاومت اس��المي فلس��طین � حماس ( نیز در 
قس��مت زیرین آرم و بر روي نواري نوش��ته 
شده است. که عکس مس��جد و عبارت ال اله 
اال اهلل و محمد رس��ول اهلل سمبلي از اسالمیت 
مس��أله فلس��طین بوده و ژرفاي اعتقادي آن را 
نش��ان مي ده��د. در حالیکه خود نقش��ه مبین 
موض��ع اصولي و ثابت جنبش حماس در قبال 
درگیري موجود با صهیونیست ها بوده و اینکه 
ه��دف نهایي این درگیري؛ همانا آزاد س��ازي 
کل فلس��طین با مرزهاي مش��خص شده و نیز 
بیانگر مخالفت جنبش با محدودس��ازي آرمان 
فلس��طین در محدوده س��رزمین هاي اشغالي 
1948 م��ي باش��د. و به همراه دو شمش��یر که 
همیش��ه در اندیشه عربي نشانگر توان و پاکي 
است. جنبش حماس درگیر با اشغالگر است، 
اشغالگري که به هیچ یک از ارزش هاي انساني 
پایبند نیست و توان خود را بدون هیچ انحراف 

و انعطافي، متوجه دشمني اش مي کند.
شكل گیري و توسعه: گرچه جنبش مقاومت 
اسالمي »حماس« بیانیه اعالم موجودیت خود 
را در 15 دس��امبر 1987 م منتش��ر س��اخت؛ 
 ول��ي ریش��ه هاي ش��کل گی��ري جنب��ش به 
دهه هاي چهل این قرن )میالدي( باز مي گردد. 
ب��ه عبارت دیگر؛ حماس، امتدادي از جماعت 
»اخوان المس��لمین« به ش��مار مي رود. اخوان 
المس��لمین پیش از اع��الم موجودیت جنبش، 
از اس��امي دیگري براي بیان مواضع سیاس��ي 
خوی��ش در قبال مس��أله فلس��طین از جمله: 
»المرابطون علي ارض االسرا« و »جنبش مبارز 

اسالمي« و.. استفاده کرده بود.
ــران: جمه��وری اس��المی ایران  ــت اي حماي
ای��ن گ��روه را به رس��میت ش��ناخته، علنًا از 

آن جانب��داری و حمای��ت معن��وی می کند و 
کمک ه��ای مالی فراوان��ی را به این گروه اهدا 
کرده  است. در پی درگیری های گسترده ژوئن 
2007، که میان گروه شبه نظامی حماس و گروه 
رقیب آن »فتح« در س��رزمین های فلس��طینی؛ 
رخ داد و در پی به دست گیری قدرت در نوار 
غزه، توس��ط گروه حماس و عملکردهای این 
گ��روه در حمله به پایگاه ه��ا و رهبران جنبش 
فت��ح در س��رزمین ه��ای فلس��طینی؛ مقامات 
امنی��ت فلس��طینی از جناح فت��ح و همچنین 
برخی کش��ورهای عرب��ی منطق��ه خاورمیانه، 
حکوم��ت ای��ران را متهم به نقش داش��تن در 
»آموزش نظامی ش��به نظامی��ان حماس در به 
دست گرفتن کنترل نوار غزه و همچنین کمک 
ه��ای مالی« به این گروه معرفی کردند. این در 
حالی اس��ت که منوچهر متک��ی، وزیر خارجه 

جمهوری اس��المی در مصاحب��ه ای مطبوعاتی 
در قط��ر، ای��ن اتهام��ات را رد ک��رد و مدعی 
ش��د که؛ ایران تنها از گروه حماس، »حمایت 
معنوی« می کند. با وجود تکذیب دولت ایران، 
یک مقام حماس در گفتگ��و با روزنامه تایمز 
لندن آموزش ش��به نظامیان حم��اس در ایران 
و توس��ط س��پاه پاس��داران را تأیید کرد. وی 
گفت:300 ت��ن از نیروهای حماس، برای طی 
 دوره ه��ای آموزش��ی، مخفیانه به ای��ران اعزام 

شده اند.
ب��ه گفته وی، از آغاز درگیری ها تاکنون، هفت 
گروه برای طی دوره های ش��ش ماهه به ایران 
اعزام ش��ده اند. این فرمانده ارشد گفت: ایران 
م��ادر ما ب��وده و به ما اطالع��ات و تجهیزات 
نظام��ی داده و ب��ه لحاظ مال��ی از ما حمایت 

می کند.

برنامه های اجتماع مح��ور فرآیندهای خدماتی، 
رفاهی و ارتقایی است که طی آنها مسئولیت هایی 
ب��ه افراد، خانواده و جامعه انتقال داده و یا واگذار 
می ش��ود. در این الگو، از سازمان های موجود در 
جامعه اس��تفاده شده و وظایفی ساده به نیروهای 
کمکی ی��ا داوطلبان محول می ش��ود. جامعه در 
برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه ها دخالت داده 
می ش��ود و از همه منابع بالفعل و بالقوه موجود 
در جامعه در جهت تعمیم و افزایش مهارت های 
مناسب، استفاده می گردد. مهم ترین خصوصیت 
روش ه��ای اجتم��اع مح��ور ای��ن اس��ت ک��ه 
ضروری ترین کمک ها به س��ادگی و با استفاده از 
منابع موجود، در اختیار تعداد بیشتری از اشخاص 
نیازمند قرار گیرد. اجرای طرح های اجتماع محور 
بیش از هر چیز متکی به ش��رایط بومی و محلی 
است. یکی از زمینه های اصلی کاربرد طرح های 
اجتم��اع محور، کاهش آس��یب های اجتماعی و 
اعتیاد است. به همین دلیل نیز سازمان بهزیستی 
با توجه به الگوهای موفق در سایر کشورها، طرح 
رویکرد اجتماع محور را در فعالیت های پیشگیری 
از اعتی��اد خود، مبنا قرار داد و در راس��تای آن به 
جل��ب نظر دیگر ارگان ها )آم��وزش و پرورش( 
و درگیر کردن س��ازمان های ذیرب��ط  پرداخت. 
ب��ا توجه به اجرای گس��ترده این طرح در مناطق 
مختلف کشور، بر آن شدیم با »مهرداد احترامی«، 
مدیرکل دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی 
در این خصوص به گفتگو نشسته و با اهداف و 

دستاوردهای این طرح بیشتر آشنا شویم. 
دکت��ر احترام��ی قب��ل از هر چی��ز از چگونگی 
ش��کل گیری رویکرد جدید دفتر پیش��گیری از 
اعتیاد س��ازمان بهزیستی بگویید و اینکه چگونه 
این طرح شکل گرفت؟ حدود  10 سال پیش که 
به  بحث پیشگیری پرداختیم کار عمده ما با عنوان: 
»برنامه جامع پیشگیری از اعتیاد در استان ها« جزو 
برنامه های اصلی سازمان قرار گرفت و از طرف 
بهزیستی کشور به استان ها ابالغ شد. هدف از این 
کار حساس سازی جامعه بود. هر چند که آن زمان 
ارزیابی مشخصی وجود نداشت که بدانیم تا چه 
حد در این زمینه موفق ش��دیم. اما آنچه مهم به 
نظر می آمد حساس س��ازی مسئولین و مردم بود. 
بعدها نتایج ارزیابی که در دفتر پیشگیری صورت 
گرفت نش��ان داد ما باید به این موضوع همچون 
یک مس��أله اجتماعی بپردازی��م، بنابراین متوجه 
شدیم بایستی افراد جامعه را دخالت داد، از همین 
رو، برنامه پیشگیری اجتماع محور را طراحی و در 

دستور کار قرار دادیم. 
ــارکت و دخالت افراد جامعه در موضوع   مش

پیشگیری چگونه صورت می گیرد؟
این دخالت یکی در س��طح جامعه و دیگری در 
سطح محله ای شکل می گیرد. در حال حاضر این 
بحث مطرح است که آیا می توانیم در کشورمان 
برنامه های��ی در س��طح محله انج��ام بدهیم، آیا  
مردم آن محله، که ش��امل اولیاء و دانش آموزان، 
نمازگزاران و اعضای شورای محله هستند، اعتیاد 
را یک مشکل اجتماعی تلقی می کنند؟ اگر نه، چرا 
و اگر آری چگونه، و به چه شیوه هایی حاضرند 

در حل این مشکل کمک و همیاری کنند؟ رویکرد 
اجتماع محور چنین هدفی را دنبال می کند.

 چرا رويكرد اجتماع محور؟
به عنوان وظیفه ذاتی مان بایس��تی به پیشگیری از 
اعتیاد می پرداختیم و این مهم پس از سال ها اتفاق 
افتاده که بدان اش��اره شد، به طور مشخص بعد 
از آنکه کاهش تقاضا ب��ه عنوان یک هدف مهم 
در کنار کاهش عرضه مطرح گردید، تأکید ما بر 
کاهش تقاضا از پیشگیری اولیه تا بازتوانی بود تا 

بتوانیم به سطح پیشگیری ارتقایی دست یابیم.
ــتاوردهای اجرايی اين طرح در چند ساله  دس

اخیر در استان های مختلف چه بوده است؟
نبود سرمایه اجتماعی یک مشکل اساسی در کشور 
است و در درجه اول اجرای چنین طرح هایی به 
تحکم و تقویت این سرمایه کمک می کند، دوم در 
این رویکرد اشخاص ذینفع با یکدیگر به تعامل 
می نش��ینند تا در مورد مش��کل خاصی تصمیم 
بگیرند. ب��دون آنکه از خارج تصمیمات خاصی 
به آنان تحمیل ش��ود. مثل ارتقاء سالمت روان و 

ارتقای اجتماعی.
ــرح مبتنی بر تعاريف  ــد اين ط به نظر می رس

متفاوتی از سالمت روانی است؟
همین طور اس��ت. این طرح منطبق بر س��المت 
 روان��ی و اجتماعی اس��ت، تعریف س��المت از
40-30 س��ال پی��ش وجود داش��ت، ام��ا امروز 
می بینیم که س��ازمان بهداش��ت جهانی تعریف 
جدیدی ارائه کرده مبنی بر اینکه س��المت روان 
عبارت است از: آسایش هیجانی و رفاه اجتماعی 
برای هر فرد )WHO1999( به گونه ای که فرد 
بتواند به توانایی های خود پی ببرد، با فش��ارهای 
روانی متعارف زندگی مدارا کند و با بهره  وری و 
ب��ه گونه ای مثمر ثمر کار کند و نهایتاً  در اجتماع 
ی��ا محله ای که در آن زندگی می کند نقش��ی ایفا 

نماید.
براس��اس این تعریف ما نیز به بررسی وضعیت 
جامعه خ��ود پرداختیم، از ای��ن منظر که در چه 
سطحی از آمادگی برای مداخله در امور اجتماع 
قرار گرفته و مداخل��ه ما در محله بر مبنای  چه 

اصولی می تواند مؤثر واقع شود.
به ذينفعان جامعه اشاره کرديد مزايای مداخله 

اين گروه از جامعه را چگونه می بینید؟
وجود حمایت بیش��تر از این برنامه به مردم این 
انگیزه را می دهد که این برنامه متعلق به خودشان 

است.
حمایت همه جانب��ه از انجام این ط��رح، الزمه 
درگیرکردن تمام افراد جامعه می باش��د. از طرفی 
به دلیل اینکه سرمایه های زمانی، مکانی و ذهنی 
موجود در اجتماع کوچک، وارد ماجرا می ش��ود 
هزینه کمت��ری را به دولت تحمیل می کند. برای 
مثال: زمانی که به نوجوان 15ساله ای که در محله 
م��ن زندگی می کند بگویم »س��یگار نکش« و با 
ایجاد یک فضای اعتماد و دوس��تانه، دالیل آن را 
برایش ذکر کنم، دیگر الزم نیست به او بروشور 

بدهم تا به مضرات سیگار پی ببرد.
ــن طـرح  ــد بــا ايــ ــما می خواهی ــی ش يعن
ــئولیت پذيری فـرد در جامعه را به عنوان  مس

ــار  معیـ ــن  اصلی تريـ
مطرح کنید؟

احساس مسئولیت پذیری  
بیش��تر هم در فرد و هم 
در اجتماع الزم و ملزوم 
یکدیگرند. به این شکل 
که چون »من« به عنوان 
یک عض��و از آن محله 
در برنام��ه دخالت دارم، 
پ��س در اج��رای آن نیز 
نقش خواهم داشت و از 
آنجایی که مدعی محلی 
وج��ود دارد مجموع��ه 
افرادی که در آن دخالت 
دارن��د خواه  ناخ��واه به 
ای��ن برنام��ه متعه��د و 
مقید می شوند و این امر 
موجب توسعه اجتماعی 
می ش��ود چ��را ک��ه در 

توسعه اجتماعی عدم پذیرش مسئولیت اجتماعی 
یکی از موانع اصلی است.

مثاًل وقتی ما در ترافیک هستیم دیگران را مقصر 
این بی نظمی می دانیم اما وقتی خود از چراغ قرمز 
رد می ش��ویم و یا در زمان عبور از خیابان از خط 
عابر پیاده  رد نمی ش��ویم، توجهی به مس��ئولیت 

اجتماعی خود نداریم.
چه راهی برای گسترش فرهنگ پیشگیری از 

آسیب های اجتماعی وجود دارد؟
ایجاد اتمسفر پیش��گیرانه در 3 سطح پیشگیری 
می تواند به این فرآیند کمک کند. وقتی افرادی که 
در طرح جامعه محوری فعالیت می کنند، در ضمن 
فعالیت پی به منافع و یا درستی و غلطی این برنامه 
می برند و به عبارت دیگر اش��تغال ذهنی، آنها را 
وارد چرخه مشارکت می کند. اما روان درمانگری 
ک��ه مراجعه کننده اش را ت��ا آخر عمر به کلینیک 
خود برای درمان می کشاند، به مراجعش فرصت 

نمی دهد تا وی به مهارت حل مسئله برسد.
نتیجه فرآیند پیش��گیرانه، به وجود آمدن فضایی 
اس��ت که اگر در گذش��ته رفت��ار خاصی مورد 
تمس��خر قرار می گرفت، حال دیگ��ر این اتفاق 
نمی افتد. مثاًل اگر من به این نتیجه برس��م که در 
محله ام آشغالی روی زمین ریخته ام. آن را بردارم 
و در سطل آشغال بریزم، دیگر به من نمی گویند: 
تو مگر آشغال جمع کنی! برعکس خواهند گفت: 
چ��ه کار خوبی و یا کس��ی که آش��غال از پنجره 
خودروی خود به بیرون پرت می کند، به طور یقین 

تذکر می شنود. 
بنابراین، می بینید که در این طرح ما به دنبال منافع 
و همکاری با یکدیگریم، به ویژه اگر از آن درک 

متقابلی داشته باشیم.
افراد جامعه وقتی در کاری به صورت مشارکتی، 
هم��کاری و تصمیم گی��ری می کنند، احس��اس 
مالکیت نس��بت به آنچه انجام می دهند خواهند 
داشت. درست مثل وقتی که ما با اهل خانواده و 
فامیل به پیک نیک می رویم و هریک کاری انجام 

می  دهیم.

به نظر می رسد که در اين رويكرد مردم بايد 
تغییرات را از خود شروع کنند، آيا اين مشكل 

نیست؟ 
مس��لماً خیلی س��خت اس��ت که م��ا برخی از 
رفتارهایمان را تغییر بدهیم، اول به خاطر فش��ار 
بیرونی که بر ما تحمیل شده است. مثاًل به ما گفته 
می شود: مواظب خودت باش! تعبیر آن این است 
که دیگران دشمن  تو هستند. این نوع تفکر ناشی 
از نبود سرمایه اجتماعی است، حال آنکه رویکرد 
اجتماع محور است که بازی »برنده – بازنده« را 

عنوان می کند.
در نگاه »برنده- بازن��ده« ما مورد هجوم افکاری 
قرار می گیریم مثل جمالتی که بیان ش��د. یعنی 
اعمال و رفت��اری غیردوس��تانه و خودمحورانه 
در جای��ی که همه دوس��ت داری��م در کنار هم 
 زندگی کنیم و عالقه به همنوع، درونی می شود. 
به عبارتی، همه افراد در یک فرآیند درونی کردن 
ارزش های اجتماعی مورد پذیرش قرار می گیرند. 
فرآیند درونی س��ازی نیاز، کم��ک و همکاری با 

همنوع، مراحلی دارد:
مرحله اول انطباق به خاطر فش��ار جمعی است، 
مرحل��ه دوم توجه به دیگران ب��رای رفتاری که 
درس��ت است و مرحله س��وم اینکه مزایای این 
رفتار را خودم��ان درک کنیم و چهارم اینکه این 

رفتار درونی شود.
اين طرح چه مزيت های ديگری دارد؟

نخست اینکه برای رفتارهای ضداجتماعی ایجاد 
نا امنی می کند. به عبارت دیگر با توجه به نظارت 
عمومی و جو پیشگیرانه هر چیزی که اجتماع را 
م��ورد تهاجم قرار بدهد، طرد می ش��ود. مثاًلً در 
پارک به کس��ی می گویند درخ��ت را تکان نده، 

خشک می شود. 
چ��را که ما آن درخت را از آن خود می دانیم و یا 
پیرمرد و پیرزنی که از پنجره خانه به کوچه نگاه 
می کنند؛ با نوعی نظ��ارت در محل امکان دزدی 
کمتر خواهد شد، البته مشروط بر عدم تعرض به 
حریم خصوصی افراد. از سوی دیگر،  بر همین 
روال رفتارهای نا به هنجار آدم ها نیز تغییر می کند 

و بنابرای��ن تغییر رفت��ار ضداجتماعی نیز کمتر 
می شود و اینجاست که هنجارهای اجتماعی نیز 
درونی می شود و به حفظ و سالمت جامعه کمک 

می کند.
ــتن اطالعات محلی و مشارکت،  در واقع داش
ــن همان اتفاقی  ــكالت. آيا اي موجب حل مش

است که در اين طرح شكل می گیرد؟
روان شناسان معتقدند، وقتی مردم می بینند اتفاق 
بدی برای کس��ی افتاده و به وی کمک نمی کنند، 
یعن��ی مردم به مرحل��ه »پدیده گ��ذر بی تفاوت« 
رس��یده اند و با ادامه چنی��ن وضعیتی این پدیده 
پررنگ می شود تا جایی که مردم کاماًل بی تفاوت 
می شوند. حال آنکه مزیت این طرح در باالرفتن 
سطح اطالعات محلی و حل مشکالت به واسطه 

کمک خود مردم است.
ــهرهای  ــتان ها و ش آيا اين طرح در مراکز اس
بزرگی مثل تهران و اصفهان و مشهد و... قابل 

اجراست؟
نتایج پژوهش��ی که وزارت ارشاد در دهه 70 به 
صورت استانی در 30 جلد انجام داد و نیز تحقیقی 
که دکتر منوچهر محسنی برای مردم تهران انجام 
داده، نش��ان می دهد که دالیلی ب��رای اینکه چرا 
گروه��ی از مردم حس خوب��ی از جامعه ندارند، 
 وج��ود دارد و جالب توجه اینکه این احس��اس 
ع��دم رضایت در بین کس��انی ک��ه تحصیالت 
 و ی��ا ث��روت باالی��ی دارند، بیش��تر به چش��م 

می خورد. 
به نظر می رس��د که وقتی جامعه به سمت مدرن 
ش��دن پیش می رود، روابط انسانی رنگ می بازد 
البته، به تحقیق و پژوهش  های بیش��تری در این 
زمینه نیاز است، مردم به آموزش نیاز دارند تا در 
رویارویی  با کسانی که دچار مشکالت اجتماعی 

مثل اعتیاد و... می شوند زودتر به راه حل برسند. 
به این ترتیب به نظر می رسد سالمت اجتماعی به 
صورت بسیار جدی نیازمند اجرای اجتماع  محور 
در کشور است. راه اندازی و موفقیت این برنامه ها 
موجب می شود تا دیگر سازمان ها و ارگان ها نیز 

از آن حمایت نمایند.

حساس کردن جامعه در برابر آسيب ها   

کارهاي کوچك و اثرات بزرگ

کشف بيش از 1700 قطعه تجهيزات 
ماهواره در اصفهان

در پ��ي شناس��ایي یک نف��ر توزیع کنن��ده تجهیزات ماهواره توس��ط 
مأم��وران پلی��س امنی��ت عمومي اس��تان اصفه��ان؛ تعداد ی��ک هزار 
 و 700 قطع��ه، از ای��ن تجهی��زات در مخفی��گاه وي کش��ف و ضبط 

شد.
 »س��رهنگ میرعباس صوفي وند« رئیس پلیس امنیت عمومي اس��تان 
اصفهان اظهار داش��ت:  در پي کس��ب خبري مبني ب��ر اینکه، فردي به 
ن��ام »مه��رداد- ج« اقدام به توزیع تجهیزات ماهواره در س��طح ش��هر 
مي کن��د؛ موضوع در دس��تور کار مأموران پلیس امنی��ت اخالقي این 
ی��گان ق��رار گرفت. وي اف��زود:  با انج��ام تحقیق��ات الزم و اقدامات 
ص��ورت گرفت��ه، مش��خص گردی��د نامب��رده در یک��ي از محله هاي 
حاش��یه ش��هر اقدام ب��ه توزیع تجهی��زات ماهواره مي کن��د. این مقام 
مس��ئول، گف��ت: پ��س از اطمینان از موض��وع؛ مأموران ب��ا هماهنگي 
مق��ام قضای��ي به محل اع��زام و در بازرس��ي مخفیگاه این ش��خص، 
 تع��داد یک ه��زار و 700 قطع��ه تجهیزات ماهواره را کش��ف و ضبط 

کردند.
رئیس پلیس امنیت عمومي اس��تان تصریح کرد:  در این خصوص متهم 
و فرد دیگري به نام »جالل- ع« که با وي مرتبط بوده اس��ت دس��تگیر 

شدند.
س��رهنگ صوف��ي وند خاطرنش��ان ک��رد: متهمان دس��تگیر ش��ده به 
 هم��راه پرون��ده جهت س��یر مراحل قانون��ي تحویل مراج��ع قضایي 

گردیدند.

 مرضیه محب رسول
امروز روز س��وم ماه مبارک رمضان اس��ت. امروز چطور پیش رفتین؟ 
حس خوبي که دفعه قبل گفتم سراغتون اومده؟ قصد قربت که یادتون 
نرفت؟ تو این نوشته مي خوام در مورد نماز شب صحبت کنم تا حاال 
چند بار نصف ش��ب ها ک��ه بي خوابي به س��رتون زده یا به هر علتي 
بدخواب ش��دین، نماز ش��ب خوندین؟ اصاًل تا حاال به نیت نماز شب 
از خ��واب بیدار ش��دین؟ تا حاال اون یازده رکع��ت معروف رو به جا 
آوردین؟ البته حتمًا بین ش��ما هس��تن کساني که با حال و هواي خوب 
اون، انس دارن. خوش به حال ش��ماهایي که احساس خوب عبودیت 
درگاهش رو اینجوري حس کردین. خیلي از ماها فکر مي کنیم خوندن 
نماز ش��ب کار سختیه، خوب هر کاري س��ختیه خودش رو داره و دل 
کندن از خواب شب؛ شاید جزو سخت ترین کارها باشه. مي دونین که 

خواب جزو ابزارهاي اساسي شیطان براي اغفال بندگان خداست.
اما خوب بعضي ها خیلي راحت یا اولش با س��ختي با این مشکل کنار 
م��ي ی��ان و به فیض این عبادت مي رس��ن خیلي وقتا م��ا مي تونیم از 
فرصت هایي که به واس��طه یه زمان خاص پیش میاد اس��تفاده بیشتري 
ببریم. مثاًل همین شب هایي که براي خوردن سحري ماه مبارک رمضان 
از خواب بیدار مي ش��یم )ابتدا روي س��خنم با اونایي که از خوابشون 
یه نیم ساعتي مي زنن تا سحري بخورن نه اونایي که خواب رو به هر 
چیز، حتي س��حري ترجیح میدن( مي تونیم توي این ش��ب ها خوندن 
نماز شب رو تمرین کنیم. اگه یک ربع زودتر بیدار بشیم مي تونیم. اگه 
شده دو رکعت به نیت نماز شب به جا بیاریم. نماز شب هر چقدر که 
به وقت نماز صبح نزدیک تر باشه فضلیت اون بیشتره. خدا اونقدر راه 
و فضلیت براي نماز ش��ب قرار داده که آدم متحیر مي ش��ه. اینکه خدا 
گفته حتي اگه مؤم��ن قصد کند مي تونه توي رختخواب و به صورت 
نشس��ته یا خوابیده بدون وضو نماز ش��ب بخونه و ی��ه دنیا فضلیت و 
ثواب براي این نماز پربرکت نصیبش بش��ه خیلي ارزش��منده. و چقدر 
خوب��ه آدم خودش��و عادت بده از جووني از ای��ن دریاي بیکران نور و 
لطف الهي س��یراب بش��ه. گاهي وقتا براي اینکه درج��ه ایمان آدم باال 
بره و معنویت در روح انس��ان رس��وخ کنه الزم نیس��ت کارهاي خیلي 
سخت و عبادت هاي طوالني انجام بشه، همین کارهاي ساده، نمازهاي 
دورکعتي یا مناجات هاي کوتاه مي تونه راهي به س��وي ملکوت  باشه 
به همین راحتي مي تونیم آسموني بشیم. مي تونیم باال بریم و این کار 
یک ش��رط بزرگ داره و اون اینکه قصد قربت و رضاي حق، اولین و 
آخرین نیتمون باش��ه. عبادت اگه تنها براي خدا باش��ه مي تونه خیلي 
چیزهاي مادي ومعنوي دیگه اي رو به دنبال داش��ته باش��ه. گاهي وقتا 
توجه به نیت و عمل آدم خیلي مهمتر از خود عمل است هر چند اون 
عمل پر رنگ و پرطمطراق باش��ه. این ماه رمضان مي تونه آغاز خیلي 
از کارهاي نویي باش��ه که ما مي تونیم انجام بدیم مثل نماز ش��ب، مثل 
نی��ت، مثل انجام عمل هاي کوچکي ک��ه تأثیرات بزرگ داره، مثل یک 
 نیت خدایي یه قصد قربت براي تمام کارهایي که از صبح تا شب انجام 

مي شه.
ب��ه هر ح��ال اگه حالي دس��ت داد و توفیقي بود که نماز ش��ب به جا 
 بیاری��ن براي همه دعا کنین، یادمون باش��ه نیت ما اث��رش از عملمون 

بیشتره.

جامعه

حوادث

بسم اهلل الرحمن الرحیم
هَن َو التَّنبیَه اللّهمَّ ارُزقنی فیِه الّذّ

فاَهٍة َوالتَّمويِه َو باِعدنی فیِه ِمَن السَّ
واجَعل لی نصیباً ِمن ُکلِّ َخیٍر تُنِزُل فیِه بُِجوِدَک يا اَجَوَد االَجَوديَن.

خدای��ا در این روز مرا هوش و بیداری در کار اطاعتت نصیب فرما و از 
س��فاهت وجهالت وکارهای باطل دور گردان و از هر چیزی که در این 
روز نازل می فرمایی مرا نصیب بخش به حق جود وکرمت ای بخشنده 

ترین بخشندگان.
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مدیر  الهی«  »سید مصطفی 
پاالی��ش  عام��ل ش��رکت 
نف��ت اصفه��ان در جم��ع 
100 نف��ر مهندس ش��یمی 
جوان و جدید االس��تخدام 
این ش��رکت از استخ��دام 
 100 نف��ر مهن��دس دیگر 
»غیر رشته شیمی« خبر داد.
وی ب����ا بی��ان اینک�����ه 
از  شرکت  اس��تخدام های 
سوی وزارت نفت پیگیری 
می گردید، گفت: با توجه 
ب��ه اینکه ش��رکت پاالیش 
نفت اصفهان در سال های 
اخیر ب��ه بخش خصوصی 
واگذار شده، برای اولین بار 
و به طور مس��تقیم مبادرت 
به اس��تخدام 100 مهندس 

شیمی نموده است.
وی خطاب به کارکنان جدید االستخدام، با اشاره 
به اینکه قفل شکستن نادانی ها، سئوال است گفت: 
زمان بس��یار زود می گذرد، باید از فرصت های 
پیش رو استفاده کنید و با سئوال کردن از مسئولین، 
به اطالعات خود بیفزایید. »منصور خادمی« رئیس 
آموزش و برنامه ریزی منابع انس��انی شرکت نیز 
گفت: کارکنان جدی��د یک ماه به صورت تئوری 
آموزش می بیند، بعد 4 م��اه به صورت عملیاتی 
در واحدهای مختلف ش��رکت، دوره آموزشی را 

می گذرانن��د و پس از آن نیز ب��ار دیگر به مدت 
یک ماه، آموزش تئوری پیش��رفته خواهند داشت 
و در نهایت ب��ا گذراندن این دوره ها وارد حیطه 
کاری می شوند. »علی اکبر میرقادری« رئیس بهره 
برداری شرکت نیز طی سخناني گفت: این شرکت 
در تمام دوران فعالیت، با تالش کارکنان متعهد و 
مؤمن خود، روزهای موفقی را پشت سر گذاشته 
که امید است کارکنان جدید با بهره گیری از دانش 
خود و کس��ب تجارب از پیشکوس��تان شرکت، 

فرصت های شغلی را دریابند.

»س��ید رضا فت��اح« رئیس 
امور اداری نیز با اش��اره به 
اینکه، مسئولیت به افرادی 
 مح����ول خواهد ش��د که 
پر تالش تر هستند گفت: 
در 2 س��ال آین��ده حدود 
300 نف��ر از افراد با تجربه 
خواهند  بازنشسته  شرکت 
ش��د. بنابرای��ن از کارکنان 
جدی��د، انتظار م��ی رود با 
تالش مضاعف و کس��ب 
دانش و علم، خود را برای 
آماده  پذی��ری  مس��ئولیت 

نمایند.
»عل��ی دهقانی��ان« رئی��س 
خدم��ات فن��ی مهندس��ی 
تأکی��د  ب��ا  نی��ز  ش��رکت 
ب��ا  جوان��ان  اینک��ه،   ب��ر 
جهت دهی در ش��یوه کار، 
آینده خود را به خوبی رقم بزنند به کارکنان جدید 
االستخدام توصیه نمود: در انتخاب همکار مؤمن 
و پر تالش کوش��ا باشید چرا که همنشینی با افراد 

مؤمن، رشد انسان را قطعی می نماید. 
»س��ید احمد دزفولی« رئیس HSE ش��رکت نیز، 
رعایت الزام��ات HSE را جزو وظایف کارکنان 
 HSE  اع��الم کرد و گف��ت: عدم رعای��ت قوانیر
ضمن آسیب رساندن به فرد، مجازات های قانونی 

در پی دارد.

 مع��اون عمران��ي ش��هرداري اصفه��ان از آغاز
روز ش��مار زمان بهره برداري از زیرگذر پروژه 
احیاي میدان امام علي به مناسبت عید سعید فطر 
خب��ر داد. به گزارش م��وج از اصفهان، »علیرضا 
قاري ق��رآن« با بیان مطلب فوق اظهار داش��ت: 
فق��ط دو درصد از اتمام فاز یک این طرح عظیم 
شهري باقي مانده و مدیریت شهري در نظردارد 
زیرگ��ذر میدان ام��ام علي را به عن��وان یکي از 
بهترین و زیباترین پروژه هاي ش��هري در اختیار 

شهروندان قرار دهد. 
 وي گف��ت: ب��ا نصب تابل��و روز ش��مار، زمان
بهره برداري از این پروژه به مردم اعالم مي شود 
و ش��هروندان به مناس��بت عید سعید فطر شاهد 
به��ره برداري از این طرح ش��هري خواهند بود. 
قاري ق��رآن اجراي پ��روژه احیاي می��دان امام 
عل��ي را به عنوان یک��ي از مهمتری�ن پروژه هاي 
فراملي ش��هرداري اصفهان برشمرد و افزود: این 

پ��روژه یک��ي از بهتری���ن و زیباترین طرح هاي 
ش��هري خواهد بود و بر همین اس��اس مدیریت 
شهري س��عي دارد به مناس��بت عید سعید فطر، 
 زیرگذر میدان امام علي را به طور کامل از لحاظ 
زیبا س��ازي از جمله احداث آبنما، کف س��ازي 
و پی��اده روس��ازي ب��ه اصفهاني ه��ا تقدیم کند. 
معاون عمراني ش��هرداري اصفهان با اش��اره به 
اجراي طرح هاي زیباسازي نماي زیرگذر میدان 
امام علي ب��ا رعایت مباح��ث میراثي، مذهبي و 
نقوش زیب��اي ایراني تصریح کرد: احداث پایانه  
درون ش��هري همزمان با بهره ب��رداري فاز اول 
طرح احی��اي میدان امام عل��ي، در این محور با 
هدف ارتقاي تس��هیالت حمل و نقل عمومي به 
مناسبت عید سعید فطر در اختیار شهروندان قرار 

مي گیرد. 
وي با بیان این که مدیریت ش��هري در سه نوبت 
کاري، زیرگذر طرح احی��اي میدان امام علي را 

در یک س��ال و چهار م��اه؛ زودتر از موعد مقرر 
به بهره برداري مي رس��اند، اذعان داشت: تاکنون 
ای��ن پروژه با برنامه ری��زي دقیق و رعایت تمام 
ساز و کارها، بیش از 98درصد پیشرفت فیزیکي 
داش��ته و فقط 2 درصد فعالیت هاي عمراني این 
زیرگذر باقي مانده است. قاري قرآن با تأکید بر 
این  که فعالیت هاي عمراني چهار مس��یر: هاتف، 
عبدالرزاق، ولي عصر و مجلس��ي، به مناس��بت 
عید س��عید فطر به اتمام مي رس��د، تصریح کرد: 
مدیریت ش��هري، برنامه ریزي دقیق طرح احیاي 
می��دان امام علي را از لحاظ س��رعت و مباحث 
اقتص��ادي و اجتماعي بررس��ي ک��رده تا هر چه 

سریعتر این طرح به پایان برسد.
 وي همچنی��ن گفت: اح��داث زیرگ��ذر میدان
امام علي، نش��انگر آن اس��ت که چگونه مي توان 
بافت فرس��وده شهر را احیا و نوسازي کرد و آن 

را به بهترین محور ترددي تبدیل نمود.

آم��وزش س��ازمان   م���دیر 
ش��هرداری  نش��انی  آت��ش 
ک��رد:  اع��الم  اصفه��ان 
دوره های آموزش��ی 3 روزه 
جهت آموزش آتش نش��انی 
در ش��هر اصفه��ان برگ��زار 
می ش��ود. به گ��زارش ایمنا، 
»علی اکبر نعمت الهی« هدف 
از برگ��زاری ای��ن دوره ه��ا 
را ارتق��ای س��طح فرهن��گ 
ایمن��ی، عموم اف��راد جامعه 

در س��طوح مختلف سنی و نیز آشنایی ش��رکت کنندگان با دوره های آموزش 
ایمن��ی و مقابله با حوادث مختلف و چگونگی انتخاب عکس العمل مناس��ب 
در برخورد با این حوادث عنوان کرد و افزود: ترویج فرهنگ ایمنی در س��طح 
جامعه با توجه به اینکه مردم بهترین مبلغ می باش��ند؛ برای به حداقل رسانیدن 
خس��ارت جانی و مالی در حوادث مختلف، امری اجتناب ناپذیر اس��ت. وی 
 ادام��ه داد: در این دوره های 3 روزه دروس تکنولوژی حریق، اطفای حریق با 
خاموش کننده آتش نش��انی، آش��نایی با لوله های پمپ، دستگاههای تنفسی، 
ان��واع گره ها، دس��تگاههای نجات، کارتر و اس��پرایدر، بالش��تک های بادی، 
کمک های اولیه پزش��کی آموزش داده می ش��ود. مدیر آموزش سازمان آتش 
نش��انی ش��هرداری اصفهان تصریح کرد: داوطلبان پس ازگذراندن دوره های 

آموزشی کد اختصاصی آتش نشانی دریافت می نمایند.
»نعمت الهی« با بیان این که به رانندگان اتوبوس درون ش��هری، برون شهری، 
تاکس��ی و آژانس ها آموزش های الزم جهت مقابله با حوادث داده می ش��ود 
خاطرنشان کرد: در طول هفته از تمامی مقاطع سنی، از مهد کودک تا دانشگاه، 
آموزش آتش نش��انی داده می شود. وی اظهار داش��ت: عالقمندان می توانند 

جهت ثبت نام با شماره تلفن های 6 الی2647620 تماس حاصل نمایند.

فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: برای اجرای طرح »پزشک خانواده« در استان، 
بای��د ضمن توجه ویژه به اصل 44 قانون اساس��ی ابتدا سیس��تم بیمه ای کش��ور 
یکسان س��ازی ش��ود. به گزارش فارس از شهرکرد، »س��عید زمانیان«، تأکید کرد: 
سیستم بهداشت و درمان نیز باید آموزش های کامل را در این زمینه ببینند تا مردم 

دچار مشکل نشوند و طرح با روند مطلوبی اجرا شود.
وی، بر ضرورت فرهنگ س��ازی در راستای اجرای این طرح تأکید کرد و گفت: 
در این زمینه، باید فرهنگ سازی و اطالع رسانی روشن و شفاف، از طریق رسانه ها 
و تریبون نماز جمعه به مردم انجام ش��ود. فرماندار شهرستان شهرکرد با اشاره به 
اینکه: برای آغاز این طرح در کش��ور سه استان: خوزستان، سیستان و بلوچستان 
و چه��ار محال و بختیاری، تعیین ش��ده اند، گفت: در مرحل��ه اول، این طرح در 
چهارمحال و بختیاری، دو نقطه ش��هری ب��ا جمعیت کمتر از 50 هزار نفر تحت 
پوش��ش این طرح قرار می گیرند. وی خاطر نش��ان کرد: از شهرهای تعیین شده 
در اس��تان دو ش��هر »هفشجان« و »فرخش��هر« در حوزه شهرستان شهرکرد، قرار 
دارد و در مراحل بعدی، این طرح در س��ایر ش��هرهای زیر 50 هزار نفر نیز اجرا 
می ش��ود. زمانیان افزود: در این طرح به ازای هر 2 هزار و 500 نفر، یک پزش��ک 
فعالیت می کند و برای هر شخص پرونده سالمت تحت نظر پزشک معینی تشکیل 

می شود. 
وی بیان داشت: الزم است نگرش ها نسبت به پزشک خانواده تغییر کند همچنین 
باید طرح پزش��ک خانواده هر چه سریع تر اجرا شود. زمانیان با بیان اینکه تالش 
بسیار زیادی در تمام شهرها و روستاهای شهرستان شهرکرد برای بهبود خدمات 
بهداشتی در حال انجام است، گفت: به هر میزان که به مردم ارائه خدمت کنیم باز 
هم کم است و باید برای افزایش خدمات به مردم تالش بیشتری داشته باشیم و 
از مردم نیز می خواهیم که همکاری الزم را با مراکز بهداشت و خانه های بهداشت 
 داش��ته باشند. فرماندار شهرستان شهرکرد با اشاره به نقاط قوت این طرح گفت: 
با اجرای این طرح از هدر رفت هزینه های هنگفت و بی مورد، در زمینه بهداشت و 
پزشکی و مراجعه های بی مورد به متخصصان و مصرف بی رویه داروها جلوگیری 
می ش��ود که به نوبه خود تحولی بسیار بزرگ در عرصه بهداشت و درمان است. 
وی خاطر نش��ان کرد: امید است این طرح به زودی در سراسر استان اجرا شود، 
چرا که می توان با اس��تفاده از این طرح با کمترین هزینه بهترین خدمات درمانی 

را به افراد ارائه داد.

 ق����اچ��اق ک�����اال در 
چهار مح��ال و بختیاري؛ 
یافت.  کاهش  19 درصد 
مدی��رکل گمرک اس��تان 
بختیاري  و  چهارمح��ال 
م��اه  چه��ار  در  گف��ت: 
گذشته، بیش از 6 میلیارد 
و 300 میلیون ریال کاالي 
قاچ��اق، در گم��رک این 
اس��تان شناس��ایي ش��د. 
موس��ي محم��دي گنجه 
افزود: بیش��تر این کاالها، 
لباس و لوازم آرایش��ي بود. وي، گفت: امس��ال 40 فقره پرونده قاچاق کاال، در 
گمرک اس��تان تش��کیل و به مراجع قضایي چهار محال و بختیاري فرستاده شده 
اس��ت. محمدي گنجه، همچنین ارزش کاال هاي صادراتي، از گمرک اس��تان در 
چهار ماه گذشته را بیش از 37 میلیارد دالر برآورد کرد و گفت: این میزان کاالي 
صادر شده، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از نظر ارزش 12 درصد افزایش 

یافت.
مدی��رکل گمرک چهارمحال و بختیاري، افزود: س��یمان، ف��رش، موکت، لباس، 
ظروف چیني بهداشتي، مخزن گاز، پرندگان تزئیني و مصالح ساختماني، از جمله 
این کاالها است که به کشورهاي: حوزه خلیج فارس، عراق، آسیاي میانه، اروپا و 
آمریکا صادر شد. همچنین در چهار ماه گذشته 2 هزار و 420 مسافر از فرودگاه 

شهرکرد به کشورهاي حوزه خلیج فارس، سفر کرده اند.

مدير آموزش سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان خبر داد:
برگزاری دوره های آموزشی آتش نشان 

داوطلب در اصفهان

روز شمار زمان بهره برداري از زيرگذر پروژه احياي ميدان امام علي، آغاز شد

مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني اصفهان و حومه اعالم کرد:
تقويت خطوط اصلي اتوبوسراني اصفهان در ماه رمضان 

کاهش 19 درصدي قاچاق کاال 
در چهارمحال و بختياري

به  منظور اجراي مطلوب طرح پزشك خانواده؛
بايد سيستم بيمه اي کشور 

يکسان سازي شود

مدير عامل شرکت پااليش نفت اصفهان: 

در آينده نزديك حدود 100 نفر مهندس جوان 
استخدام مي نماييم

تم��ام خطوط اتوبوس��رانی اصفهان در ماه 
مب��ارک رمضان به ویژه در س��اعات افطار 
تقویت می شوند و به شهروندان سرویس 
می دهن��د. به گ��زارش ایمن��ا، مدیرعامل 
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
ب��ا تأکید بر این مطلب افزود: عالوه براین، 
خطوط اتوبوسرانی منتهی به گلستان شهدا  
و مس��اجد نیز تقویت ش��ده تا شهروندان 
راحت ت��ر بتوانن��د در ماه رمض��ان، برای 
برگ��زاری مراس��م ویژه در ای��ن مکان ها 
حضور یابند. »سید عباس روحانی« با اعالم 
این که؛ اتوبوسرانی در شب های قدر نیز به 
ش��هروندان  خدمات ویژه ای ارائه خواهد 

داد اذعان داش��ت: شهروندان برای تردد  به اماکن 
مذهب��ی و مکان های متبرکه دغدغه ای نخواهند 
داشت. وی  با اش��اره به برنامه ریزی های انجام 

شده در ایام جمعه ماه مبارک رمضان تصریح کرد: 
ناوگان اتوبوسرانی نمازگزاران روزه دار را به محل 
برگ��زاری نماز جمعه جابه ج��ا خواهد کرد. وی 
از تقویت واحدهای  گش��ت نظارتی و کنترلی بر 

عملکرد خطوط اتوبوسرانی خبرداد و اعالم 
کرد: در هر گشت  40 نفر نظارت و کنترل 
عملکرد خط��وط اتوبوس��رانی را برعهده 
اتوبوس��رانی  دارن��د. مدیرعامل ش��رکت 
اصفهان اضافه کرد: واحد امداد اتوبوسرانی 
نی��ز تقوی��ت ش��ده و ه��ر گون��ه خرابی 
اتوبوس ها را در ای��ن ایام برطرفي کند تا 
شهروندان  در ماه مبارک رمضان با مشکل 
رفت و آمد مواجه نباشند. همچنین ناوگان 
اتوبوسرانی اصفهان  آمادگی ویژه ای برای 
خدمات رس��انی به نمازگ��زاران عید فطر 
خواه��د داش��ت. وی به آغ��از  نظافت و 
ضدعفونی  ناوگان اتوبوسرانی به مناسبت 
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اشاره و خاطرنشان 
کرد: این مهم، تا سال تحصیلی جدید ادامه خواهد 

داشت.

فالورجان پتانسيل جذب گردشگران 
فراواني را دارد

نماینده مردم فالورجان در مجلس ش��وراي اسالمي، گفت: این شهرستان براي 
جذب گردش��گران پتانسیل فراواني دارد.حجت االسالم والمسلمین »سید ناصر 
موسوي« در گفتگو با ایرنا افزود: مردم اصفهان در زماني که هنوز پارک نداشتند 
 ب��راي تفریح در روزهاي تعطیل به حاش��یه زاین��ده رود در محدوده فالورجان 
م��ي آمدن��د. وي با بیان اینکه 20 کیلومتر حاش��یه زاین��ده رود در محدوده این 
شهرستان قرار دارد، اظهارداشت: این منطقه به دلیل خشکسالي هاي اخیر و نبود 
مدیریت و اختصاص نیافتن بودجه براي ساماندهي بیشه ها و حاشیه رودخانه به 
یک مخروبه با درختان خش��کیده تبدیل شده است. وي مصوبات دور اول سفر 
رئیس جمهور به شهرستان فالورجان را یادآور شد و گفت: قرار است دو منطقه 
نمونه گردشگري به جهت چشم انداز مناسب، در حاشیه زاینده رود ایجاد شود. 
وي ادامه داد: این امر هنوز محقق نش��ده و این شهرستان همچنان نیازمند توجه 
ویژه دولتمردان و مس��ئولین استان اصفهان اس��ت. حجت االسالم و المسلمین 
موس��وي گفت: اگر خشکس��الي یکس��ال دیگر ادامه پیدا کن��د رودخانه زاینده 
 رود در فالورجان به طور کامل با نخاله هایي که در بس��تر و حاش��یه آن ریخته 
مي ش��ود، محو خواهد شد. وي خاطرنش��ان کرد: به سود جویاني که زمین در 
حاش��یه این رودخانه تصرف کرده و باغ و ویال هاي خود را بنا کرده اند؛ اجازه 
داده مي ش��ود ت��ا پایه ویالهاي خود را در بس��تر زاینده رود اح��داث کنند اما 
به کش��اورزان که فاصله 400 متري با رودخانه دارند اجازه احداث س��اختمان 
موتورخانه براي چاه را نمي دهند. بخش��دار بخش پیربکران نیز با بیان اینکه دو 
سوي رودخانه زاینده رود از دیر باز داراي اراضي بسیار حاصلخیزي بوده است، 
گفت: وفور آب کمک کرده تا مزارع، بیشه ها و باغ ها با حاصلخیزي باال ایجاد 
ش��ود. »قاسم محمدي« در گفتگو با ایرنا، افزود: شهرستان فالورجان با توجه به 
جاذبه هاي طبیعي و درختان موجود در حاشیه رودخانه زاینده رود از جاذبه هاي 
بالقوه اي برخوردار است. وي با اشاره به اینکه حاشیه اطراف رودخانه از لحاظ 
بهداشتي و زیبایي ساماندهي نشده است، گفت: براي ساماندهي حاشیه رودخانه 
با مخالفت هاي سازمان آب منطقه اي مواجه هستیم که به گفته آنها در حریم و 

بستر این سازمان قرار دارد و نباید هیچ گونه ساماندهي انجام شود. 

مزايده مال غيرمنقول
5/293 شماره:  8858 براساس پرونده اجرایي کالسه 19/2251/ق/88 
تمامت شش��دانگ یکبابخانه پالک ثبتي شماره 2/9546 واقع در فضل 
آب��اد بخش یک ثبتي ش��هرضا به مس��احت 222 مترمرب��ع مورد ثبت 
صفحه 178 دفتر 329 با حدود اربعه ذیل: ش��ماالً به طول هفت متر و 
سي و پنج سانتیمتر در و دیواریست به خیابان 12 متري شرقًا به طول 
30/30 در و دیواریس��ت به پالک 2/3667 جنوب��ًا به طول 7/40 متر 
دیواریست به زمین ش��ماره 2/3668 غربًا به طول 30 متر دیواریست 
اش��تراکي به خانه شماره 2/9545 حقوق ارتفاقي ندارد به نام مرتضي 
قنبریان ثبت و س��ند صادر شده اس��ت و به موجب سند رهني شماره 
82/9/18-1792 دفتر 145 ش��هرضا از طرف نامب��رده در رهن بانک 
س��په ش��عبه انقالب ش��هرضا قرار گرفت��ه و به علت ع��دم پرداخت 
بده��ي بس��تانکار تقاض��اي ص��دور اجرائیه نم��وده و پ��س از ابالغ 
اجرائیه به درخواس��ت بانک بس��تانکار باس��تناد قان��ون اصالح ماده 
34 اصالح��ي قان��ون ثب��ت و آئی��ن نام��ه اصالحي مربوط��ه پالک 
مذک��ور م��ورد ارزیابي قرار گرفت��ه و برابر ص��ورت مجلس تنظیمي 
توس��ط مأمور اجرا و برگ ارزیابي کارش��ناس رس��مي دادگس��تري 
بدی��ن ش��رح توصی��ف و ارزیاب��ي گردی��د. مل��ک م��ورد بازدی��د
 داراي عرص��ه ب��ه مس��احت 222 مترمرب��ع و اعیاني ی��ک طبقه به 
انضمام زیرزمین انباري و اتاق در س��رپله جمیعًا به مس��احت حدود 
195 مترمربع با س��اخت دیوارهاي آجري و س��تون فلزي در وس��ط 
و س��قف تیرچه بلوک و بدنه داخلي با اندود گچ س��فید و کف فرش 

موزایی��ک و درب و پنج��ره بیروني فلزي و دربه��اي داخلي چوبي و 
نماي بیروني آجرکاري با بندکش��ي و کف فرش حیاط موزاییک بوده 
آش��پزخانه اوپن با کابینت فلزي و حمام و س��رویس بهداشتي با بدنه 
کاش��ي و کف سرامیک مي باشد. داراي اش��تراکات آب و برق و گاز 
مي باش��د به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال )750/000/000( ریال 
ارزیاب��ي گردیده اس��ت در جلس��ه مزایده که از س��اعت 9 صبح الي 
12 روز دوش��نبه مورخ 89/6/22 در ش��عبه اجراي ثبت اسناد شهرضا 
تش��کیل میگ��ردد. از طری��ق مزای��ده به ف��روش مي رس��د. چنانچه
روز مزای��ده ب��ا تعطیل پی��ش بیني نش��ده اي مواجه گ��ردد روز بعد 
از آن جلس��ه مزای��ده تش��کیل میگ��ردد. مزای��ده از مبل��غ هفتصد و 
پنج��اه میلی��ون ری��ال )750/000/000( ریال ش��روع و ب��ه باالترین 
قیم��ت پیش��نهادي به هر کس ک��ه خریدار باش��د فروخته میش��ود. 
طالبی��ن میتوانن��د قبل از تش��کیل جلس��ه از مورد مزایده ب��ه آدرس:  
ش��هرضا خیابان پاس��داران فرعي 36 پالک 26 بازدید به عمل آورند. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه کلیه هزینه ه��اي قانوني اع��م از هزینه هاي 
انتقال س��ند در دفاتر اس��ناد رس��مي و مالیات و عوارض شهرداري و 
بده��ي ه��اي مربوطه به حق انش��عاب و آبونم��ان، آب و برق و گاز 
و س��ایر هزینه هاي متعلق��ه برعهده برنده مزایده میباش��د. این آگهي 
 یکنوب��ت در روزنام��ه زاینده رود در تاریخ 89/5/23 چاپ و منتش��ر 

میشود.
م الف/ 322

میرمحمدي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد )ص(، نظر به  اينكه توسط  هیأت
 بدوي رسیدگي به تخلفات اداري کارمندان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان 
اصفهان در خصوص فرد مشروحه ذيل که از کارمندان واحدهاي تابعه بعلت غیبت غیر موجه رأي 
 قابل پژوهش صادر گرديده و بدلیل عدم مراجعه و همچنین مشخص نبودن آدرس محل سكونت، ابالغ
رأي مذکور به وي مقدور نمي باشد، لذا باستناد تبصره 2 ماده 4 قانون رسیدگي به تخلفات اداري و ماده 
73 قانون آئین دادرسي مدني، بدينوسیله به نامبرده ابالغ مي گردد چنانچه حداکثر ظرف مدت يكماه از 
تاريخ انتشار اين آگهي نسبت به رأي صادره اعتراضي داشته باشد مي تواند نسبت به مفاد آن درخواست 

تجديدنظر نمايد و در غیر اين صورت رأي مورد اشاره پس از مهلت مقرر قابل اجرا خواهد بود.
نام و نام خانوادگي: حمید کريمي

عنوان: دندانپزشك    نام پدر: نوراله

آگهي ابالغ

مديريت توسعه سازمان و منابع انساني
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

م الف/6851
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علم و صنعت

»3D« مخفف کلمه 3Dimensial، به معنای یک شیء 
س��ه بعدی است. چیزی که عرض، ارتفاع و طول )عمق( 
داشته باشد. محیط فیزیکی اطراف ما، یک محیط سه بعدی 
اس��ت. در واق��ع ما هر روز در یک محیط س��ه بعدی در 
حرکت هستیم. اما مغز انسان چطور قادر به درک محیط 
س��ه بعدی اطراف خود می باشد؟ همان طور که می دانیم، 
چشم های هر انسان در حدود 6 و 5 سانتیمتر از یکدیگر 
فاصله دارن��د، بنابراین به محیط اطراف از دو زاویه افق، 
کمی متفاوت نگاه می کنند.همانطور که ما به اطراف نگاه 
می کنیم، ش��بکیه هر چش��م تصویری دوبعدی از محیط 
اط��راف ضبط و برای مغز ارس��ال می کن��د. مغز این دو 
تصوی��ر دوبعدی را طی فرآین��دی در هم ادغام و محیط 
اطراف را به شکل سه بعدی درک می کند. بنابراین: انسان 
دارای قابلیت تش��خیص عمق می ش��ود. قابلیتی که به ما 
اجازه می دهد اجس��ام دور را از اجسام نزدیک تشخیص 
دهی��م و به راحت��ی، درباره فواصل اش��یا قضاوت کنیم. 
انس��ان به دلیل داشتن قابلیت دوربین دو چشمی، محیط 

اطراف خود را سه بعدی می بیند.
اما جالب اس��ت بدانی��د: افرادی که فق��ط از ناحیه یک 
چش��م بینا هستند نیز می توانند محیط اطراف را به شکل 
س��ه بعدی درک کنند! همان طور که می دانیم یک تصویر 
دوبعدی، دارای عرض و ارتفاع است و از نظر فنی عمق 
ندارد. بنابراین در این تصویر، همه چیز با یک فاصله، از 
نگاه بیننده به نظر می رسد. اما بیننده به طور ناخودآگاه و 
با استفاده از تکنیک های سه بعدی مغز، تصویر را به شکل 
س��ه بعدی درک می کند. مهم تری��ن تکنیک هایی که مغز 
انسان برای درک محیط اطراف خود به شکل سه بعدی از 

آنها استفاده می کند، عبارت است از:
چشم انداز برجسته

قابلیتی اس��ت که به دو چش��م اجازه می دهد، تصاویری 
جداگان��ه ب��ا زوای��ای افق متف��اوت تهیه کنن��د. در این 
تصاویر، اش��یای نزدیک بس��یار جدا و متمایز از اش��یای 

دور می باشند.
سازش با محیط

همان طور که ش��ما بر جس��می دور ی��ا نزدیک متمرکز 
می ش��وید، چش��م ش��ما به ش��کل فیزیکی، لنز خود را 
جابه جا کرده و آن را بر حسب فاصله ای که بر آن متمرکز 

شده اید، تغییر می دهد.
اختالف منظر

ب��ا توجه به این قابلیت چش��م، هنگامی که انس��ان س��ر 
خود را از س��متی به سمت دیگر حرکت می دهد، به نظر 
می رسد، که اش��یای نزدیک بیشتر از اشیای دور حرکت 

می کنند و جابه جا می شوند.
آشنايی با حجم اشیا

اگر ش��ما اندازه تقریبی شئی را بدانید، از روی بزرگ به 
نظر رس��یدن و کوچک به نظر رس��یدن آن، می توانید به 
طور تقریبی، فاصله آن ش��ئی را تا خودتان حدس بزنید. 
به طور مثال: اگر بین دو جسم که می دانید اندازه یکسانی 
دارن��د، یکی بزرگ تر و دیگ��ری کوچک تر به نظر بیاید، 
می توانید حدس بزنید که شئی بزرگ تر به شما نزدیک تر 

است.
چشم انداز هوايی 

از آنجا که نور به طور اتفاقی توسط هوا پراکنده می شود، 
اش��یای دور، کنتراست کمتری نس��بت به اشیای نزدیک 
دارند. اش��یای دور همچنین کمتر اشباع شده از رنگ به 
نظ��ر می آین��د و دارای پس زمینه کم رنگی هس��تند، که 
معموالً آبی می باش��د. هنرمندان بسیاری تالش کردند با 
اس��تفاده از ای��ن قابلیت های مغز »بعد« و برجس��تگی را 

وارد دنیای »تخت« هنر کنند. مجسمه س��ازی نمونه بارز 
این تالش اس��ت. با اختراع فن عکاس��ی، در اواسط قرن 
هجدهم، این ایده به س��رعت شکل گرفت که با تقلید از 
چش��م انسان، اگر دو عکس از یک موضوع واحد، با دو 
زاویه افق متفاوت گرفته ش��ود و به آنها به ش��کلی نگاه 
ش��ود که چش��م چپ فقط عکس س��مت چپ و چشم 
راست تنها عکس سمت راست را ببیند، تصویر به دست 
آمده در مغز، برجس��ته خواهد ش��د! این ایده به سرعت 
گس��ترش یافت و از آن در س��اخت فیلم های سه بعدی 

استفاده شد.
فیلم سه بعدی

یک فیلم سه بعدی فیلم متحرکی است، که عمق تصویر به 
آن اضافه شده است. با اقتباس از عکاسی، در ساخت این 
نوع فیلم از نوعی دوربین تصویربرداری متحرک استفاده 
می ش��ود که تصاویر را از دو دی��دگاه ثبت می کند. برای 
نمایش این نوع فیلم، از نوعی س��خت افزار و عینک های 
خاص اس��تفاده می شود که درک عمق تصویر را افزایش 
می دهند. یک فیلم س��ه بعدی با روش های مختلفی تولید 
می ش��ود. در ه��ر روش، از نوع��ی عینک خ��اص برای 
تماشای فیلم استفاده می شود. در سیستم های جدید تولید 
فیلم های س��ه بعدی، برای تماشای فیلم، نیازی به استفاده 
از عینک نیس��ت. رایج ترین شیوه های تولید و پخش یک 

فیلم سه بعدی عبارت است از:
فرآيند

فرآیند اس��تفاده از عینک های سبز.قرمز یا آبی.قرمز برای 
تماشای فیلم. این روش متداول ترین روش ارائه تصاویر 
س��ه بعدی سینمایی اس��ت که در آن از عینک برجسته نما 
برای دیدن تصاویر برجس��ته متحرک استفاده می شود. در 
ای��ن فرآیند، ب��ا اضافه کردن ن��ور و از طریق فیلتر کردن 
رنگ ها، دو تصویر ضبط ش��ده تنظیم می ش��وند. س��پس 
این دو تصویر با رنگ های مکمل مش��ابه، بر کاغذ سفید 
چاپ می ش��وند. عینک های مجهز به فیلت��ر رنگی، فیلتر 
ش��دن رنگ های تصاویر را لغو می کنند و با اضافه کردن 
رنگ ه��ای مکمل به رنگ های موج��ود، تصاویر را عمق 

می بخشند.
سیستم متمرکزکننده نور

در این روش برای ارائه یک تصویر متحرک برجسته، دو 
تصویر ضبط شده بر روی یک کاغذ ثبت می شوند؛ اما از 
دو فیلت��ر مجزا که برای متمرک��ز کردن نور در نظر گرفته 
شده اند، عبور می کنند. بیننده برای دیدن تصویر، از عینکی 
اس��تفاده می کند که مجهز به دو فیلتر متمرکز کننده نور به 
صورت مجزاست. در این فرآیند، یک تصویر واحد از دو 
زاویه افق متفاوت، به هر دو چش��م نمایش داده می شود؛ 
اما از آنجا که هر یک از فیلترهای این عینک، فقط نوری 
را که در قطب مش��ابه متمرکز شده اس��ت از خود عبور 

می دهد، هر چشم یک تصویر متفاوت می بیند.
روش گرفتگی

یک شاتر مکانیکی، نور یک چشم را در حالی که تصویر 

مربوط به چش��م دیگر که در حال پخش می باش��د، قطع 
می کند. بین تصاویر مربوط به چشم راست و چشم چپ 
در حرکت اس��ت و شاتر را با توجه به تصاویر موجود بر 
روی پرده باز و بس��ته می کند. برای تماشای فیلم هایی که 
 LCD با این روش پخش می ش��وند، بای��د از عینک های
shutter اس��تفاده کرد. شیش��ه های ای��ن عینک حاوی 
نوعی کریستال مایع اس��ت که نور را از طریق هماهنگی 
ب��ا تصاویر روی صحنه، به ص��ورت متوالی قطع و وصل 

می کند.
فناوری تداخل فیلتر

در ای��ن روش از عینک هایی اس��تفاده می ش��ود که طول 
موج های خاصی از رنگ های قرمز، آبی و س��بز را برای 
چش��م راست، و طول موج های دیگری از همین رنگ ها 
را برای چشم چپ به طور مجزا، فیلتر می کند. فیلتر این 
طول موج های خاص برای هر چش��م، ب��ه بیننده اجازه 

می دهد که تصویر متحرک را به صورت برجسته ببیند.
خلق تصاوير برجسته متحرک

چشم انسان در نور کم، پردازش کندتری دارد. با اقتباس 
از ای��ن پدیده، چش��م، تصاویر برجس��ته متحرک خلق 

می کند.
تفكیك طیفی 

برای تماش��ای فیلم هایی که به این شیوه پخش می شوند، 
از نوعی عینک اس��تفاده می ش��ود که شیشه های مجهز به 
فیلم هولوگرافی دارد. وجود این فیلم در این شیش��ه ها، 
باعث ایجاد اثر یک منش��ور می ش��ود که نور را تفکیک 
می کند. در تفکیک طیف های نور، اشیا با طیف نور قرمز، 
جلوتر و اش��یا با طیف نور آبی، دورتر دیده می شوند و 

به این شکل، تصاویر عمق پیدا می کنند.
اسكنر سه بعدی

اس��کنر سه بعدی دس��تگاهی اس��ت که برای  جمع آوری 
اطالعات درباره یک شئی و عوامل ظاهری آن به تجزیه 
و تحلی��ل دنیای واقعی آن و محی��ط اطرافش می پردازد. 
این اطالعات  جمع آوری ش��ده برای س��اخت مدل های 
سه بعدی و برای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی، 
قابل استفاده می باشند. هدف یک اسکنر سه بعدی، معموالً 
ایجاد یک ابر نقطه ای از نمونه های هندسی در سطح یک 
ش��ئی می باشد. از این نقاط می توان برای پیش بینی شکل 

ظاهری شئی مورد نظر استفاده کرد.
 اگ��ر اطالعات مرب��وط به رنگ در هر ی��ک از نقطه ها، 
 جمع آوری ش��ده باش��د، حتی رنگ ش��ئی مورد نظر نیز 
تعیین خواهد ش��د. این نوع از اسکنر ها شباهت بسیاری 
به دوربین دارند. و مانند دوربین حوزه دید آنها مخروطی 
ش��کل است و درس��ت مانند دوربین قادر به  جمع آوری 
اطالعات، از س��طوح غیر پنهان و قابل مشاهده، هستند. 
اما بر خالف دوربین، یک اس��کنر س��ه بعدی، از راه دور 
به  جمع آوری اطالعات درباره ش��ئی موردنظر می پردازد. 
»تصویر« تولید شده توس��ط یک اسکنر سه بعدی در هر 
نقطه از تصویر، فاصله اس��کنر تا س��طح ش��ئی را تعیین 
می کند. در اکثر مواقع یک اس��کن، به تنهایی مدل کاملی 
از ش��ی ارائه نمی دهد. برای به دس��ت آوردن اطالعات 
کاف��ی در مورد همه جوانب یک ش��ئی، به اس��کن های 
چندگانه از جهات مختلف نیاز اس��ت. این اس��کن ها به 
یک سیس��تم مرجع مشترک فرس��تاده و برای ایجاد یک 
مدل کامل در هم ادغام می ش��وند. اس��کنر های سه بعدی 
به دو دس��ته »در تماس« و »بدون تماس« با شئی، تقسیم 
می ش��وند. اسکنرهایی که بدون تماس با شئی مورد نظر، 
 ب��ه تهیه تصوی��ر می پردازند خود به دو »دس��ته فعال« و 

»غیر فعال« تقسیم می شوند.

به منظور استفاده در عملیات های نظامی؛چگـــونه سه بعــدي می بينيم؟
روبات نمايش دهنده نقطه پيدايش مين 

در اصفهان ساخته شد
عض��و گ��روه روباتی��ک 
طاهر  استاد  پژوهشسرای 
روبات  گف��ت:  ش��هرضا 
س��اخته شده توسط گروه 
طاهر،  اس��تاد  پژوهش��ی 
نقط��ه پیدای��ش می��ن را 
نمایش می دهد. محمدرضا 
با  گفتگ��و  در  صهبای��ی، 
ف��ارس در اصفهان با بیان 
اینکه در ح��ال حاضر در 
حال آماده سازی روبات ها 
برای حضور در مسابقات 
روب�اتی��ک خ��وارزم��ی 

هس��تیم، بیان داش��ت: این دس��ته از رقابت ها، در چند لیگ مین یاب، انسان نما، 
میکروموس و مین یاب دس��تی، برگزار می شود که شرکت کنندگان در دو بخش 
دانش آموزی و دانش��جویی به رقابت می پردازند. وی با اش��اره به اینکه بهترین 
کاربرد روبات های مین یاب، برای فعالیت های نظامی و جنگی اس��ت، افزود: در 
ح��ال حاضر روبات های مین یاب، فقط برای ش��رکت در مس��ابقات و با توجه 
به قوانین مس��ابقات س��اخته می ش��وند. وی تصریح کرد: روبات های مین یاب 
س��اخته ش��ده با »کاربرد نظامی« برای حرکت در محیط خاکی و زمینی تدارک 
دیده می ش��وند، اما روبات های مین یابی که برای حضور در مس��ابقات س��اخته 
 می ش��ود فقط برای حرکت در پیست مس��ابقه »از جنس MDF«، ساخته شده

است.
 وی در ادامه با بیان اینکه: این گروه برای ش��رکت در مسابقات روبات مین یاب 
خودکار آماده می ش��ود، اظهار داشت: این روبات قادر است منطقه را شناسایی و 
ویژگی های جغرافیایی و مختصات منطقه را، بررسی و در نهایت آنها را مخابره 
کند. صهبایی، در مورد ویژگی های این روبات بیان داشت: این روبات قادر است 
360 درج��ه در جای خود بچرخد و با برخورداری از هش��ت موتور، می تواند 
در تمام زمین ها حرکت کند و این در ش��رایطی اس��ت که از یک چرخ معمولی 
برای حرکت آن اس��تفاده ش��ده اس��ت. وی در مورد ویژگی های منحصر به فرد 
روبات مین یاب گفت: تهیه نقشه ویژه این روبات از ویژگی های آن است. عضو 
گروه روباتیک پژوهشس��رای استاد طاهر ش��هرضا ادامه داد: در واقع این روبات 
قادر است نقطه  پیدا شدن مین را شناسایی و آن را به صورت یک پیام به شبکه 

بی سیم اطالع دهد.

تبديل »آی پادتاچ«، به گوشی تلفن همراه
  یک کمپانی خارجی، ابزاری را معرفی کرده اس��ت که به وس��یله آن، می توان 
»آی پاد تاچ اپل« را به یک گوش��ی تلفن هم��راه، تبدیل کرد. به گزارش دیوایس، 
"Apple Peel نوع��ی آداپتور اس��ت که یک تراش��ه پهن بان��د Infenon دارد. 
با اس��تفاده از این آداپتور در کنار یک س��یم کارت معمولی می توان، از آی پادتاچ، 
گوش��ی تلفن همراهی س��اخت، که عالوه بر مکالمه صوتی، امکاناتی همچون: 
پیام رسانی متنی را، برای کاربران فراهم کند. این وسیله 250 دالری، به عنوان یک 
باط��ری 800 میلی آمپری، ذخیره هم عمل می کند و عالوه بر 120 س��اعت زمان 
اس��تندبای، مکالمه ای مداوم، به مدت 4 ساعت و نیم را، برای کاربر »آی پاد تاچ« 

امکان پذیر سازد.

اجرای طرح يك شارژر، برای تمامی 
تلفن های همراه  

از س��ال آین��ده، تمام��ی 
گوش��ی های تلفن همراه 
جدی��دی که قرار اس��ت 
وارد ب��ازار ش��وند، دارای 
یک شارژر مشترک جهانی 
خواهن��د بود. کمیس��یون 
اتحادیه اروپ��ا اعالم کرد: 
طرح ی��ک ش��ارژر برای 
تمامی تلفن ه��ای همراه، 
نخس��ت، در ق��اره اروپ��ا 
اجرا شده و س��پس دامنه 
قاره ه��ای  دیگ��ر  در  آن 
جهان گسترده خواهد شد. 
گزارش ها، حاکی اس��ت: 
سال گذشته کمیس��یون اتحادیه اروپا،  قرارداد مش��ترکی با تمامی شرکت های 
سازنده تلفن همراه )در جهان( برای استفاده از یک شارژر مشترک، برای تمامی 
گوش��ی های نسل جدید، امضا کرد. گفتنی اس��ت؛ این شارژر مشترک که پیش 
از این، در کنگره بین المللی تلفن همراه، در بارس��لونا رونمایی شد، یک شارژر 
بی س��یمی است که توسط شرکت Powermat س��اخته شده و از سال آینده، 

مورد استفاده تمامی کاربران نسل جدید تلفن های همراه، قرار خواهد گرفت.

خوش رقصی نوکيا، برای دولت هند
دارد  قص��د  نوکی��ا    
ب��رای خدمات )ای میل 
Push( خود، از قوانین 
دولت هند پیروی کند، 
حت��ی اگر دول��ت این 
امنیت  قوانین  کش��ور، 
و ش��نود را س��خت تر 
ب�زرگ ت�ری��ن  کن���د. 
همراه  تلف��ن  س��ازنده 
 جه��ان، اع��الم ک��رده: 
ب���ه حف���ظ حری���م 
کارب��ران،  خصوص��ی 
هم زم��ان ب��ا عم��ل به 
برای  قانونی،  الزام��ات 

پاسخ به درخواست های مقامات دولتی، برای اجرای قانون، متعهد است.خدمات 
ای میل و پیام فوری نوکیا، سال گذشته به شکل آزمایشی در هند راه اندازی شد؛ 
این شرکت اعالم کرده: آماده است در جواب تقاضای مقامات دولتی، برای تأمین 
امنیت مساعدت کند و در حال نصب زیرساخت الزم است.دولت هند، متقاضی 
دسترس��ی بیش تر سازمان های امنیتی این کش��ور، به ارتباطات آنالین و بی سیم 
بوده و معتقد اس��ت: تروریست ها و دولت های دش��من به طور روزافزون از این 

فن آوری ها، برای هماهنگ کردن فعالیت هایشان استفاده می کنند. 
ش��رکت کانادای��ی Research In Motion رقیب نوکیا، هم اکنون از س��وی 
دولت های بسیاری، از جمله هند، برای فراهم کردن امکان کنترل اطالعات ارسال 
ش��ده، برروی دس��تگاه های بلک بری، تحت فشار قرار گرفته و با تهدید به قطع 
خدمات ای میل، مس��نجر و دسترسی به اینترنت خود، در امارات متحده عربی و 

عربستان سعودی، روبه رو شده است.

اشاره

ني
زئی

س: ت
عك

به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان انجام شد:
عرضه  رايگان نرم افزار قرآن، برای نابينايان

ب��ه مناس��بت حلول ماه مب��ارک رمض��ان، دبیرخانه 
ش��ورایعالی اطالع رس��انی، نس��خه رایگان نرم افزار 
»قرآن برای نابینایان« را عرضه کرد. به گزارش ایسنا، 
دکتر بهروز مینایی - معاون فنی دبیرخانه شورایعالی 
اطالع رس��انی - با اع��الم این مطلب، ای��ن نرم افزار 
گوی��ا را مخت��ص نابینایان دانس��ت و گفت: هدف 
اساسی این نرم افزار، برآوردن خواسته های مقدماتی 
نابینای��ان از قرآن، با اس��تفاده از رایانه و با توجه به 
محدودیت ه��ای این عزیزان اس��ت. وی افزود: این 
نرم افزار، فقط با کپی برروی دس��تگاه و بدون نیاز به 
نصب، قابل اس��تفاده برروی دستگاه هایی، با سیستم 
 عام��ل xp و ویس��تا و ویندوز 7 اس��ت و نرم افزار 
با توجه به قابلیت گویا بودن، این امکان را برای نابینایان ایجاد می کند، که از طریق صفحه کلید، از نرم افزار استفاده 
کنند. وی افزود: تک تک قس��مت های نرم افزار، به گونه ای طراحی ش��ده است، که با حرکت کاربر برروی صفحه 
مانیت��ور، از طریق صفحه کلید، منو ها به صورت گویا برای کاربر بیان می ش��ود. ضم��ن اینکه تمام عملیات مورد 
نیاز از طریق کلیدهای میانبر، تعریف شده است. مینایی، از جمله امکانات این نرم افزار را ترجمه فارسی و امکان 
جس��تجو بر اساس: کلمه، ریشه، عبارت و جستجوی موضوعی ذکر کرد و گفت: در بخش جستجوی موضوعی، 
15 باب تعریف شده است که هر کدام دارای فصل ها و سپس عناوین متفاوت است. همچنین، کاربر امکان انتخاب 
آیه، س��وره، جزء، حزب و صفحه را نیز دارد. وی گفت: از جمله خصوصیات این نرم افزار، امکان تنظیم س��رعت 
بیان اطالعات است. چراکه نابینایان، نسبت به سایر افراد قدرت باالیی، در دریافت و درک اطالعات صوتی دارند 
و در مواردی، این نیاز ایجاب می کند: س��رعت ارائه اطالعات بیش تر از حالت عادی باش��د. در ادامه تصریح کرد: 
عالقمندان برای دریافت این نرم افزار، می توانند با دفتر معاونت فنی دبیرخانه با شماره های: 6-88322203 تماس 

حاصل نمایند.

چگونگی به وجود 
آمدن »هوش« در 
مغز انسان

دانش��گاه آکس��فورد با هزینه ای 15 میلیون پوندی مرکز 
تحقیقات��ی جدیدی را ب��ه نام مرکز تحقیق��ات مدارهای 
عصبی و رفتاری، راه اندازی کرده اس��ت تا دانش��مندان 
در این مرکز بتوانند پاس��خی برای منش��أ هوشمندی در 

مغز انسان بیابند.
به گ��زارش مهر، از نظر پروفس��ور گرو میس��نبک مدیر 
مرک��ز تحقیقات��ی جدی��د آکس��فورد، درک چگونگ��ی 
تعام��ل دس��ته ای از س��لولهای عصب��ی، ب��رای ایج��اد 
رفتاره��ای هوش��مندانه، یک��ی از بزرگترین مش��کالت 
 و ناش��ن���اخته ه�����ا در زیس��ت شناس��ی محسوب 
می ش��ود. اگر ق��ادر به دی��دن ارتب��اط نورونها باش��یم، 
 متوجه س��اختار و عملکرد مدارهای مغ��زی نیز خواهیم 

شد. 
همچنین اگر امکان کنترل خاموش و روشن شدن نورونها 
از راه دور وجود داشته باشد، می توان فهمید سیگنالهای 
نورونه��ا چگونه: حرکات، احساس��ات و خاطرات ما را 

تحت کنترل خود دارند.
آخری��ن تکنیک های ژنتیکی و تکنولوژی عکس��برداری 
در عل��م عصب ش��ناختی، در حال آغاز اس��ت تا امکان 
تحقیق��ات بیش��تر را در ای��ن زمینه فراه��م آورد و مرکز 
تحقیقاتی جدید آکس��فورد نیز یکی از پیش��تازان در این 

زمینه تحقیقاتی خواهد بود. 
در این مرکز در حدود 60 محقق با پشتیبانی مالی مناسب 

به انجام تحقیقات عصب شناختی مشغول خواهند بود.
براساس اطالعیه ای که دانش��گاه آکسفورد منتشر کرده، 
مطالع��ات این مرکز جدید بر روی جانورانی مانند مگس 
میوه، زبرافیش، موشها و تمامی مدلهای حیوانی جدیدی که 
 با تندرستی و سالمت انسان در ارتباط باشند، متمرکز خواهد 

بود.
مطالعات جدیدی که در این مؤسس��ه توس��ط »میسنبک« 
انجام می گیرد نشان دهنده نوع تحقیقاتی است که در این 
مرکز تحقیقاتی انجام خواهد شد وی در ارائه و استفاده از 

شیوه ای متحول کننده که می تواند با استفاده از تابشهای 
نور، س��لولهای عصبی وی��ژه ای در مغز مگس میوه را به 
منظ��ور فعال س��ازی نوعی کنت��رل از راه دور فعال کند، 

پیشقدم بوده است.
در این ش��یوه برای س��اخت گروه کوچکی از نورونهای 
حس��اس به نور، از مهندسی ژنتیک اس��تفاده شده است 
س��پس پرتوهای لیزری اعصاب را تحری��ک می کنند تا 
س��یگنالهای الکتریک��ی را از خ��ود تابش دهن��د و رفتار 
متعاقب حش��ره، می تواند عملکرد مدار مغزی کنترل از 

راه دور را تعیین کند.
براساس گزارش��ی از ایندین اکسپرس، »میسنبک« معتقد 
اس��ت: بخش فوق العاده چنین ش��یوه ای، این است که 
دانش��مندان دیگر مانند گذشته تنها ناظرانی منفعل نیستند 
و ح��ال می توانند به صورت مس��تقیم بر روی مدارهای 
 عصب��ی تأثی��ر گذاش��ته و اطالعات بیش��تری به دس��ت 

آورند.

حمله ارتش امريكا به قانون »مور«
سريع ترين ابر رايانه جهان، ساخته می شود

ارتش امریکا در نظر دارد: با غلبه بر محدودیت های 
»قانون م��ور« رایانه ای با قدرت عملیاتی محاس��به 
ی��ک کوئینتیلی��ون )1000000000000000000 به 
ت��وان دو ( در ثانیه، طراحی و تولید کند. به گزارش 
مهر، آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی یا 
»دارپا« اولین کمک هزینه های خود را، به ش��رکت 
هایی که س��اخت این فوق ابر رایانه »اگزا فالپی« را 
به عهده گرفته اند، اهدا کرده است. یک اگزا فالپ، 
برابر یک میلیون تریلیون، محاس��به در ثانیه اس��ت.
چنین ابررایانه ای، در برابر برترین ابررایانه جهان که 
فقط قدرت پردازش هزار تریلیون محاسبه در ثانیه را 
دارد، بسیار قدرتمند است. دارپا، اعالم کرده: انتظار 

دارد نمونه اولیه این ابررایانه تا سال 2018 ارائه شود. دارپا، گفته: پروژه تحقیقاتی این مرکز، برای تحلیل دریایی 
از اطالعات مورد نیاز ارتش این کشور، آغاز شده است.

 ای��ن پروژه با نام اختصاری UHPC در تالش خواهد بود، س��خت اف��زاری را تولید کند که بر محدودیت های 
حال حاضر رویکرد تکامل رایانه ها غلبه کند. این رویکرد، به واس��طه »قانون مور« توصیف می ش��ود، قانونی که 
می گوید: تعداد ترانزیس��تورهایی که می توانند، بر روی یک قطعه س��یلیکونی قرار بگیرند، هر 18 تا 24 ماه، دو 
برابر خواهد ش��د، که چنین س��رعت باالیی، در افزوده شدن تعداد ترانزیس��تورها، محدودیت های فیزیکی را به 
وجود می آورند، که به تدریج، قانون مور را به پایان خواهد رساند. برای غلبه بر این محدودیت، باید تراشه هایی 
طراحی و س��اخته ش��وند، که میزان مصرف انرژی آنها، در هر محاس��به، به اندازه قابل توجهی کم و پایین باش��د. 
هدف نهایی این پروژه بازخلق محاسبات رایانه ای است. بر اساس گزارش بی بی سی، شرکت های بزرگی مانند: 
 اینت��ل، Nvidia، MIT و البراتوار ملی س��اندیا از حمایت مالی دارپا، برای خلق این ابررایانه اس��تفاده خواهند

کرد.
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مقررات بهداشتی آبدارخانه ها
موظف  آبدارخان��ه  کارکن��ان 
هس��تند کارت بهداشتی معتبر 

داشته باشند.
روپ��وش کارکن��ان آبدارخانه 
باید به رنگ روشن و همراه با 

رعایت نظافت فردی باشد.
هر یک از کارکنان آبدارخانه، 
باید حوله و صابون اختصاصی 

داشته باشند.
وج��ود کمد لب��اس، برای هر 
ی��ک از کارکنان ای��ن محل، 

الزامی است.
استعمال دخانیات، در آبدارخانه ممنوع می باشد.

وجود جعبه کمک های اولیه، با تمام وسایل و لوازم مربوطه، در آبدارخانه، الزامی 
می باشد.

وجود کپسول اطفاء حریق و ارائه آموزش کافی به پرسنل مربوطه جهت استفاده 
از آن، در آبدارخانه، ضروری است.

سیستم فاضالب بایستی بهداشتی باشد.
کف آبدارخانه باید بدون فرو رفتگی و دارای شیب مناسب، باشد.

درب و پنجره ها، سالم و مجهز به توری سیمی ضد زنگ باشد.
سقف ها بدون شکاف و تمیز باشد.

شیرهای برداشت آب، باید سالم و بدون نقص باشد.
س��اختمان دیوار، از جنس مقاوم، قابل نظافت، به رنگ روشن و بدون شکاف و 

ترک باشد.
قفسه نگهداری ظرف ها، باید تمیز و قابل نظافت بوده و فاصله کف آن از زمین، 

حداقل 20 سانتیمتر باشد.
دارای سیستم روشنایی کافی و بدون نقص باشد.

آبدارخانه بایستی دارای وسیله »تهویه هوای« مناسب و کافی باشد.

فرماندار لنجان:

برنج لنجان؛ فاقد هرگونه بيماری است
لنجان  شهرس��تان  فرمان��دار 
گفت: کارشناسان مرکز مغز و 
اعصاب دانشگاه علوم پزشکی 
اصفه��ان تأکید کرده اند: برنج 
لنجان فاق��د هرگونه بیماری 
اس��ت. به گ��زارش فارس از 
اصفهان، عل��ی کریم زاده در 
جش��ن تجلیل از خبرنگاران 
اشاره  با  رس��انه های گروهی 
به ل��زوم همدلی و هماهنگی 
بین رس��انه ها و دولت اظهار 
داشت: خبرنگاران رسانه های 
گروهی باید در کنار اطالع رسانی و تبیین و تحلیل اخبار، پرسشگر و ناظر بوده 
و از اطالع رس��انی پیرامون مشکالت مردم هیچ هراس��ی نداشته باشند. وی با 
بیان اینکه از انتقادات خبرنگاران رس��انه های گروهی استقبال می کنیم، تصریح 
کرد: خبرنگاران؛ ابزارهای بس��یاری برای حل مشکالت جامعه در دست دارند 
و باید نظارت ویژه ای بر مس��ئوالن و عملکرد آنها داش��ته و از انتقاد نسبت به 

مسئوالن ترسی نداشته باشند.
فرمان��دار شهرس��تان لنجان با اش��اره به ش��ایعات بس��یار پیرام��ون بیماری زا 
ب��ودن »برنج لنج��ان« بیان داش��ت: اظهارات مطرح ش��ده ب��رای فریب کاری 
و بازاریاب��ی و از میدان خارج کردن کش��اورزان شهرس��تان ب��ود و برخی به 
 روش های بس��یاری متوسل می ش��وند تا با درآمدزایی، برنج لنجان را از سکه 

بیندازند.
 وی شهرس��تان لنجان را س��ومین شهرس��تان اس��تان از نظر تولید برنج عنوان 
کرد و ادامه داد: تنها محصول اساس��ی این شهرس��تان، برنج است و مسئوالن 
باید برای بازاریابی بیش��تر این برنج و ف��روش آن، برنامه ریزی کنند. کریم زاده 
با اش��اره به برگزاری جشنواره برنج لنجان در س��ال های گذشته تصریح کرد: 
ب��ا برگزاری این جش��نواره درصدد هس��تیم که ذهنیت منفی م��ردم را از بین 
ببری��م و با انتش��ار اظهارنظرهای صحی��ح و منطقی درص��دد بهبود وضعیت 
کش��اورزان شهرس��تان لنجان هس��تیم. وی با بیان اینکه: کارشناسان مرکز مغز 
و اعصاب دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان تأکید کرده اند که برنج لنجان فاقد 
هرگونه بیماری است، ادامه داد: کشاورزان آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند 
و ب��ا رد عام��ل بیماری بودن برن��ج لنجان برای بهبود وضعیت کش��اورزان از 
هی��چ تالش��ی فروگذار نمی کنیم. فرماندار شهرس��تان لنجان با اش��اره به لزوم 
توجه مس��ئوالن به خبرنگاران اضافه کرد: مس��ئوالن به خبرن��گاران نیاز دارند 
 ت��ا در مواقع مختلف ب��ه آنها یادآوری کرده و مش��کالت مدی��ران را کاهش 

دهند.

برای درمان موخوره از داروهای 
شيميايی استفاده نکنيد

دنب��ال  ب���ه  موخ���وره 
ش��دیدتر  آس��یب   ایجاد 
بیشترین  از  مو(،  )ریزش 
به  بیماران  مراجعه  دالیل 
پزش��ک اس��ت. بنابراین 
ش��ناخت عل��ل آس��یب 
دیدگی مو و پیشگیری از 
آنها ضروری اس��ت و به 
همه افراد توصیه می شود. 
دکتر محمدعلی نیلفروش 
زاده در گفتگو با ایس��نا، 
فوق  مطلب  بی��ان  ضمن 
گف��ت: موخ��وره، دو یا 

چند شاخه شدن انتهای موها است که بسیار شایع و بیشتر در زنانی که موهای 
بلند دارند، ایجاد می شود. همچنین موخوره نوعی شکستگی ساقه مو است که 
در اثر دس��تکاری زیاد موها ایجاد می ش��ود. دکتر نیلفروش زاده افزود: از علل 
مهم موخوره برس یا شانه کشیدن شدید و محکم موهایی است که در هم فرو 

رفته اند که حتمًا باید از این کار اجتناب کرد.
 زمانی که ایجاد می شود چاره ای برای ترمیم موخوره وجود ندارد و نوک موها 
که چند رش��ته ش��ده است را نمی توان بهم چس��باند. وی یادآور شد: هر چند 
برخ��ی حالت دهنده های حاوی پروتئین های هیدرولیزه ممکن اس��ت به طور 
موقت تا حدودی آن را ترمیم کند اما پس از گذش��ت چند ساعت و یا بعد از 

شستن موها، اثر آنها از بین می رود.
بنابراین تنها راه درمان موخوره آن اس��ت که موها را از باالی قسمتی که دچار 
موخوره شده اند، کوتاه کرد. این کار باعث می شود شکاف ایجاد شده در نوک 
مو به س��مت ریش��ه مو حرکت نکرده و از بدتر شدن وضعیت پیشگیری کند. 
از طرف��ی دیگر، بلند بودن موها در ایجاد موخ��وره نقش دارد بنابراین افرادی 
ک��ه زیاد دچار موخوره می ش��وند، بهتر اس��ت موهای خ��ود را به طور مرتب 

کوتاه کنند.

اسفناج
Spinacia oleracea   نام علمی

کلیات گیاه شناسی: اسفناج، گیاه بومی ایران است و از ابتداي قرن اول میالدی 
کم کم به نقاط دیگر دنیا راه یافت. به طوری که در تاریخ آمده: اس��فناج در قرن 
هفتم در چین و در قرن دوازدهم در اسپانیا کشت می شده است. کشت اسفناج 
در سال 1806 در امریکا شروع شد. اسفناج گیاهی است یکساله، دارای ساقه ای 
راس��ت به ارتفاع نیم متر که برگ های آن پهن و نرم مثلثی ش��کل، به رنگ سبز 
می باش��د. اسفناج نسبت به سرمای زمس��تان مقاوم است. دو نوع اسفناج وجود 
دارد که به نام پائیزه و بهاره نامیده می ش��ود. اس��فناج بهاره در فصل بهار کاشته 
می ش��ود و به اسفناج انگلیسی معروف اس��ت. نوع پائیزه آن که به خاک بسیار 
غنی احتیاج دارد، در پائیز کاشته می شود. گل های اسفناج، به رنگ سبز کمرنگ 
می باشد. اسفناج چون دارای مواد غذایی فراوانی است کشت آن امروزه در تمام 

نقاط دنیا معمول است. 
ــیمیايی: اس��فناج از نظر داش��تن ویتامین ب 3 بسیار غنی است و  ترکیبات ش
بنابراین، داروی مهمی برای برطرف کردن بیماری »پالگر« است. )پالگر یک نوع 
بیماری است که به علت کمبود ویتامین ب 3 در بدن تولید می شود و نشانه آن: 
ضعف بدنی، تش��نج، اختالل در دستگاه هاضمه و بوجود آمدن لکه های قرمز، 
روی پوس��ت است.( ضمناً در اسفناج مقدار زیادی: آهن، ید، لسیتین، کلروفیل، 
کاروتن، اسید اگزالیک و اسید ارسنیک وجود دارد. در اسفناج خام: انرژی، آب، 
چربی، مواد نشاس��ته ای، کلسیم، فسفر، آهن، سدیم، پتاسیم، ویتامین آ، ویتامین 

ب 1، ویتامین ب 2، ویتامین ب 3 و ویتامین ث وجود دارد.
خواص داروئی: برگ اس��فناج از نظر طب قدیم ایران؛ کمی سرد و تر است اما 

برخی عقیده دارند: متعادل است. 
1- برگ اسفناج منبع غنی ویتامین آ، ب 3، ث، آهن و پتاسیم می باشد. 

2- بدن را قلیایی می کند.
3- خنک کننده و برای پایین آوردن تب مفید است. 

4- ورم روده کوچک را رفع می کند.
5- برای ورم ریه مفید است.

6- ملین است، و یبوست را برطرف می کند.
7- برای الغر شدن و وزن کم کردن، مفید است. 

8- اسفناج دارای ماده ای به نام اسپیناسین است که هضم غذا را تسریع می کند. 
این ماده باعث تحریک معده و افزایش ترشحات آن می شود.

9- خوردن اسفناج، در رفع تشنگی مؤثر است. 
10- برای از بین بردن ورم و درد گلو مفید است. 

11- برای رفع س��رفه های خش��ک، برگ اسفناج را با جو پوست کنده و روغن 
بادام بپزید و بخورید. 

12- آش اسفناج با گشنیز، )برای سردردهایی که ناشی از سوء هاضمه و اختالل 
دستگاه گوارش است( مفید می باشد. 

13- اگر آش اسفناج را با آب لیمو و سماق و یا آب غوره بخورید، سردردهای 
ناشی از اختالل کیسه صفرا را برطرف می کند. 

14- خ��وردن اس��فناج از س��رطان جلوگی��ری می کند. به خص��وص در افراد 
سیگاری.

15- بررسی های دانشمندان نش��ان داده است که: اسفناج در پیشگیری سرطان 
روده بزرگ، معده، پروستات،  حنجره و رحم مؤثر است. 

16- کلسترول خون را پایین می آورد.
17- بهترین دارو برای کسانی است که مبتال به کم خونی هستند. 

18- اسفناج، مانند جارو، روده بزرگ را تمیز می کند.
19- ترشحات لوزالمعده را افزایش می دهد. 

20- سبزی مفیدی برای تقویت اعصاب است.
 21- اسفناج پته، برای رفع بیماری آسم و گرفتگی صدا بسیار مؤثر است. 

22- روماتیسم و نقرس را درمان می کند.
 23- برای زیاد کردن شیر در مادران شیرده مؤثر است. 

24- سال ها قبل نوعی شربت از اسفناج تهیه می شد که در معالجه خونریزی و 
کم خونی از آن استفاده می کردند.

 25- تخم اسفناج، ملین و خنک کننده است.
26- تخم اسفناج برای برطرف کردن ورم کبد و دفع یرقان مفید است.

 27- تعداد گلبول های قرمز خون را افزایش می دهد.
 28- چون دارای کلروفیل است عضالت روده را تحریک می کند.

مضرات: اس��فناج به علت داش��تن اگزاالت برای بیماران مبتال به ورم مفاصل و 
سنگ های کلیه و مثانه مناسب نیست، افرادی که سرد مزاج هستند، باید اسفناج 

را با ادویه گرم نظیر زنجبیل و هل، استفاده نمایند.

فشار چشمتان را مرتب کنترل کنيد
ی��ک عض��و هی��أت مدی��ره 
انجمن چش��م پزشکی ایران 
در گفتگو با »س��المت نیوز« 
با اش��اره به اینکه آب سیاه به 
دو صورت زاویه بس��ته و باز 
بروز می کند، اظهار داش��ت: 
آب س��یاه چشم زاویه باز، به 
ط��ور ناگهانی و به دلیل تنگ 
ش��دن زاویه و خارج نشدن 
مایع داخل چش��م و افزایش 
فشار چشم ایجاد می شود که 
با درد س��ر، چشم و کم شدن 
بینایی همراه اس��ت. دکتر هرمز ش��مس افزود: در این نوع، با تشخیص سریع 
پزش��ک متخصص، فش��ار چشم توس��ط قطره کاهش می یابد و سپس با عمل 
جراحی یا اس��تفاده از لیزر و ایجاد چند سوراخ بر روی عنبیه، بیماری به طور 

کامل قابل درمان خواهد بود.
 این متخصص چش��م تصریح کرد: آب س��یاه زاویه باز، عالمت خاصی ندارد 
و درص��د باالی��ی از افراد مبتال، حت��ی تا مرحله نهایی از بیم��اری خود مطلع 
نمی ش��وند، در این نوع، زاویه تنگ نمی ش��ود و با ایجاد سد، فشار چشم باال 
می رود. ش��مس گفت: در آب سیاه زاویه بس��ته، میدان دید به تدریج کاهش 
می یابد و با توجه به اینکه با درد و عالمت خاصی همراه نیس��ت می تواند تا 
کوری کامل دو چش��م پیش��روی کند. وی ادامه داد: این بیماری معموالً زمینه 
ارثی دارد و به افراد 40 س��ال به باال که دارای س��ابقه فامیلی هس��تند. توصیه 
می ش��ود مرتب به چشم پزش��ک مراجعه کنند تا فشار داخل چشمشان کنترل 
شود. این عضو هیأت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران اظهار داشت: آب سیاه 
چش��م با تشخیص زود هنگام، قابل درمان اس��ت و در صورت بی توجهی و 

عدم مراجعه به موقع، می تواند به نابینایی هر دو چشم منجر شود.

مثل آينه

سالمت

»کلس��ترول باال« به افزایش میزان 
کلسترول در خون گفته می شود. 
کلسترول ماده ای شبیه به چربی 
اس��ت »که به صورت طبیعی« در 
دیواره سلول ها وجود دارد. بدن 
با اس��تفاده از کلس��ترول، برخی 
هورم��ون ه��ا، ویتامی��ن دی و 
اس��یدهای صفراوی )که به هضم 
غذا کمک می کنند( را می سازد. 
اگ��ر مق��دار کلس��ترول خ��ون 
بی��ش از حد ش��ود، می تواند در 
سرخرگ ها باعث ایجاد گرفتگی 
شود و بیماری هایی مانند: عروق 

کرونر و قلبی ایجاد نماید.
ــتر در چه  ــترول باال، بیش  کلس

کسانی ديده می شود؟
باال بودن کلس��ترول خون، به دو 

صورت:
 نوع��ی از آن، ی��ک اخت��الل 
ژنتیکی است، )که به طور تقریب 
یک نفر از هر پانصد نفر را گرفتار 
می کند و در س��نین کودکی هم 

دیده می شود.(
 نوع دیگر، ش��ایع تر اس��ت و 
به طور معمول بیماران با س��ابقه 

خانوادگی کلسترول باال، به خصوص بعد از خوردن 
غذاهای حاوی چربی های اشباع شده و کلسترول 

زیاد، به این بیماری مبتال می شوند.
عوامل مستعد کننده کدام اند؟

سابقه خانوادگی، رژیم غذایی حاوی چربی اشباع 
ش��ده و کلس��ترول زیاد،  رژیم غذای��ی کم فیبر، 
بیماری کب��دی، کم کاری تیروئی��د، دیابت کنترل 
نش��ده، پرکاری غده هیپوفیز، نوعی اختالل کلیه به 
نام »سندرم نفروتیک«، بی اشتهایی عصبی، چاقی، 
سیگار،  فعالیت فیزیکی کم،  سندرم تخمدان پلی 
سیستیک، مقاومت به انسولین و کاهش کارایی آن، 
مصرف الکل، نارس��ایی کلیه، اس��ترس، حاملگی،  
لوپوس )یک بیماری که چند نقطه از بدن را درگیر 
می کند و ضایعات پوس��تی دارد.(، مالتیپل میلوما 
)ای��ن بیماری موجب: کم خون��ی، عفونت مکرر، 
خونریزی و ضعف می شود.(، لنفوم )تومور بافت 

لنفاوی بدن(
اگرچه برخی از عوامل مستعدکننده را نمی توان تغییر 
داد. ام��ا مهم ترین عوامل خطر مانند: چاقی،  رژیم 

غذایی حاوی چربی اشباع ش��ده زیاد و اسیدهای 
چرب ترانس، رژیم غذایی کم فیبر، فعالیت فیزیکی 
کم، استرس، سیگار، زندگی در کشورهای توسعه 
یافته، کم کاری تیروئید،  دیابت، س��ندرم تخمدان 

پلی کیستیک را می توان کنترل کرد.
در بیشتر موارد، علت باال رفتن کلسترول غذاهای 

پرچرب همراه با زندگی کم تحرک است.
 اگر کلسترول باال درمان نشود، چه می شود؟

در این صورت عوارض زیر:
 بیماری قلبی »که یکی از علل شایع مرگ و میر 
است« که »کلسترول باال خطر حمله قلبی را بیش از 

دو برابر افزایش می دهد.«
 سکته مغزی

 مقاومت به انسولین و دیابت رخ می دهند.
نتیجه کنترل کلسترول باال، چیست؟

رسیدن به وزن مناسب، تغذیه مناسب و ورزش اثر 
بسیار زیادی بر سطح کلسترول خون و پیش آگهی 
بیماری دارد. عوارض کلسترول باال به طور معلوم 
ب��ا درمان و پایین آوردن میزان کلس��ترول، کاهش 

می یابند. یک درصد کاهش میزان 
بیماری عروق  کلس��ترول، خطر 
کرونر را دو درصد کاهش می دهد. 
کنترل دیابت و پرفشاری خون و 
ترک سیگار، نیز خطر عوارض را به 

میزان زیادی کاهش می دهند.
عالئم کلسترول باال چیست؟

کلسترول باال، معموالً عالمتی ندارد 
و به ص��ورت تصادفی، در جریان 

آزمایش آشکار می شود.
 در مراحل پیشرفته ممکن است:

 کلس��ت��رول ب��ه ص����ورت 
توده ه��ای کوچک، در تاندون ها 

تجمع کند. 
 به صورت برجس��تگی ه��ای 
زرد رن��گ کوچکی، در پوس��ت 

دیده شود.
 ممکن است حلقه سفیدی، دور 

قرنیه چشم ایجاد گردد.

 بزرگی کبد و طحال.
 درد شدید شکم، در اثر التهاب 

پانکراس.
 درد قفس��ه سینه و حمله قلبی 
»که در اثر گرفتگی عروق مهم قلب 

توسط کلسترول« پدید می آید.
کلسترول باال چگونه تشخیص داده می شود؟

 از آنجا که عالئم کلس��ترول باال، دیر بروز می کند 
ان��دازه گیری کلس��ترول از طری��ق آزمایش خون، 
 بسیار مهم است. این آزمایش در هر ساعت از روز، 
»بدون صرف خوراکی« قابل انجام است. اگر نتیجه 
این آزمایش غیرطبیعی باش��د، اندازه گیری »ناشتا« 

صورت می گیرد.
کلسترول باال چگونه درمان می شود؟

 بس��ته به میزان باال بودن کلس��ترول، درمان توسط 
پزش��ک انجام می ش��ود. تغیی��ر ش��یوه زندگی و 
 رژی��م غذایی نیز مؤثرند. رژی��م غذایی باید حاوی 
پروتئین هایی مانند سویا و ماهی بوده، میوه و سبزی 
فراوان داشته باشد. آنتی اکسیدان ها نیز ممکن است 
مفید باشند. اسیدهای چرب امگا سه و اسید فولیک 
هم خطر بیماری قلبی را کاهش می دهند. داروهای 
مختلفی ب��رای پایین آوردن میزان کلس��ترول خون 
تجویز می شود که با توجه به شرایط جسمی بیمار 
و با در نظر گرفتن سایر شرایط، توسط پزشک تجویز 

می شود.

»کلسترول باال« به چه معنی است؟

ب��ودن  دارا  دلی��ل  ب��ه   ویتامین ه��ا 
آنتی اکس��یدان ها می توانن��د بدن و به 
خصوص چشم ها را سالم نگه دارند. 
مثاًل نش��ان داده شده که ویتامین های 
A, C وE می توانند نقش مهمی را در 
سالمت چشم ایفا کنند. دالیل، حاکی 
از آن است که خوردنی های تازه مانند: 
میوه، س��بزیجات و ماهی ه��ا دارای 
ترکیباتی هستند که در سالمت چشم 

مؤثر خواهند بود.
ويتامین A: بیشتر مادرها به فرزندان 
خود گفته اند که هویج ویتامین A دارد 
و در س��المت چش��م مفید است. به 
توصیه متخصصان آمریکایی: خوردن 
یک هویج در روز می تواند نیاز روزانه 
بدن ب��ه ویتامین A را تأمین کند. این 
ویتامی��ن می تواند در پیش��گیری از 
بیماری های مرتبط با نابینایی تأثیر گذار 
باشد. کمبود ویتامین A با گزورفتالمی 
دیده می ش��ود که به  صورت خشکی 
چشم، زخم قرنیه ای و ورم پلک دیده 
می شود. این اختالل در نهایت منجر به 
نابینایی می  شود. این ویتامین می تواند 
در پیشگیری از تشکیل آب مروارید و 
نابینایی ناشی از تباهی لکه زرد چشم 
در افراد مسن، نقش مهمی داشته باشد. 
اگر این نوع از تغذیه نظر شما را تأمین 

نکرد می توانید از 
مکمل های موجود 
س��المت  ب��رای 
چشم بهره بگیرید؛ 
اما زی��اده روی در 
مص��رف ویتامین 
از   A گرفته شده 
مکمل ها، سالمت 
به خطر  چشم را 
در  و  می ان��دازد 
ب��ارداری  زم��ان 
به  منجر  می تواند 
نقص عضو شود. 
پس ضروری اس��ت قب��ل از مصرف 
داروی مکمل، حتماً برچس��ب روی 
آن  را مطالعه کنید. بررس��ی ها نش��ان 
داده اس��ت؛ بس��یاری از غذاه��ای به 
رن��گ زرد، نارنج��ی، قرم��ز حاوی 
بتاکاروتن اس��ت که بدن انسان، آن را 
ب��ه ویتامین A تبدیل می کند. در کنار 
هویج میوه ه��ای دیگری مثل: طالبی، 
انبه، سبزیجات، کدو حلوایی و فلفل 
قرمز منبع فوق الع��اده ای از بتاکاروتن 
است. ویتامین A را همچنین می توان 
در اسفناج و دیگر سبزیجات پر برگ، 
س��یب زمینی ش��یرین، ماهی، مرغ و 

جگر یافت.
ــنC: ویتامین C یک عنصر   ويتامی
کلیدی از مکمل های س��المت چشم 
است که س��وپرهیرو نامیده می شود 
و در پیشگیری از بسیاری مشکالت 
بینای��ی مربوط ب��ه س��ن، مانند آب 
مروارید کمک می کن��د. این بیماری 
از یک تجمع پروتئینی ناشی می شود 
که منجر به سایه ای در بینایی می شود. 
ویتامین C ممکن است موجب تأخیر 
بیماری ب��دون درمان »تباهی لکه های 
زرد چشم« ش��ود. بررسی های انجام 
 C ش��ده نش��ان داده اس��ت ویتامین

زمان تشکیل آب 
مروارید را 10 سال 
در افراد به تأخیر 
می اندازد؛ چرا که 
این بیماری بیشتر 
اف��راد مس��ن  در 
و  می ش��ود  دیده 
اعم��ال جراح�ی  
مرتبط در س��نین 
65 ی��ا 70 انجام 
بنابراین  می گیرد. 
این تأخیر در فرد، 
نزدیک به 10 سال 

است و در این مدت آب مروارید در 
فرد گسترش نخواهد یافت. ویتامین 
C را می  توان در تمامی مرکبات، توت 
فرنگی، طالبی، گریپ فروت، تمشک، 
گوجه، آلو، کیوی، سبزیجات پر برگ، 
اس��فناج، فلفل )قرمز و س��بز( و کلم 
جستجو کرد. در حقیقت سبزیجات 
و میوه ها منبع فوق العاده ای از ویتامین 
C هستند. البته این ویتامین را می توان 
در بعضی از منابع حیوانی هم پیدا کرد 
ام��ا در اثر پخت و پ��ز ویتامین C آن 
از بی��ن می رود. ب��ه گفته متخصصان 
امریکایی سهم روزانه به این ویتامین 
 در مردان و زنان 60  میلی گرم اس��ت. 
ب��دن انس��ان نمی توان��د ترکیب��ی از 
ویتامین ها را در مدت طوالنی در خود 
حفظ کن��د، چرا ک��ه در از بین رفتن 
فرایند جذب ویتامین  C مش��کالتی 
چون: استعمال دخانیات، آلودگی هوا 
و دیابت و مسائل دیگر بی تأثیر نیست، 
پس بهتر اس��ت با خوردن سبزیجات 
و میوه های ت��ازه، حداکثر منفعت را 

به دست آوریم.
ويتامین E: ویتامین E برای سالمت 
چشم، پیشگیری از تشکیل آب مروارید 
و نیز از بین رفتن لکه های زرد چشم، 

کمک می کند. به گفته متخصصان؛ نیاز 
روزان��ه بدن به ویتامی��ن E در مردان 
10 میلی گرم اس��ت درحالی  که زنان 
روزان��ه 8  میلی گرم به ویتامین E نیاز 
دارند. این ویتامین در آجیل و گیاهان 
خوردنی مانند: باقال و لوبیا و میوه هایی 
چون انبه دیده می شود. اگر این میزان 
در ورودی غذای افراد نباشد می توان 
از مکمل های سالمت چشم بهره برد. 
تحقیق��ات نش��ان داده اس��ت ک��ه 
بیوفالونوئیدها دارای فعالیتی به مهمی 
آنتی اکسیدان ها هستند که به جذب بهتر 
ویتامین C کمک می کنند. اینها ترکیباتی 
هس��تند که به میوه ها رنگ می دهند. 
لوتیئن و زاگزانتین و 2 آنتی اکس��یدان 
دیگر، در میوه و س��بزیجات به  طور 
طبیعی دیده می ش��وند که به سالمتی 

چشم کمک می کنند.
 برای بینایی بهت��ر، مصرف غذاهای 
غنی ش��ده از مواد معدنی و اسیدهای 
چرب ضروری و مهم اس��ت و موارد 
فوق می تواند بینای��ی را در وضعیت 
خوبی قرار دهد، به شرط آنکه مصرف 
میوه ه��ای روزان��ه و س��بزیجات دو 
چندان شود و اگر این نوع از غذاها در 
فرد کافی نباشد می توان از یک مکمل 

سالمت چشم بهره گرفت.

یک مقام وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشکی تأکید کرد: آب های 
معدنی ی��ا بطری ش��ده ک��ه مجوز 
بهداشتی و پروانه بهره برداری دارند، 
به طور م��داوم م��ورد آزمایش قرار 
می گیرن��د و نتایج ای��ن آزمایش ها 
حاکی از آن است که آب های معدنی 
هیچ مشکلی ندارند. دکتر سید حمید 
حس��ینی مدی��رکل رواب��ط عمومی 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی در پاسخ به سؤال ایرنا درباره 
صحت صورتجلسه منتسب به شرکتی 
نفتی در زمینه ارزیابی کیفی آب های 

معدن��ی گفت: به 
دنبال پیگیری های 
ص��ورت گ�رفته، 
مسئوالن ش�رکت 
ن�ف����ت ای����ن 
را  صورتجلس���ه 
تکذی��ب کرده اند 
تأکید داش��تند:  و 
امضاکننده  اف��راد 
صورتجلسه مرجع 
ب��رای  ذیص��الح 
کیفیت  تشخیص 

آب های معدنی نبوده اند. وی با تأکید 

بر این که وزارت 
مسئول  بهداش�ت 
ارزیاب��ی کی�فیت 
آب ه��ای معدنی 
خاطرنشان  است، 
ک��رد: گروهی در 
این وزارتخانه هر 
هفته و به صورت 
آب های  اتفاق��ی 
معدن��ی موج��ود 
در بازار را از نظر 
ام��الح و آلودگی 
آزمایش و بررس��ی می کنند. مدیرکل 

بهداش��ت،  روابط عموم��ی وزارت 
تصریح کرد: اگر نتایج بررسی ها حاکی 
از رعایت نشدن استانداردها در تولید 
آب معدنی باشد، واحدهای متخلف 
دیگر اجازه تولید آب معدنی نخواهند 
داشت. وی تأکید کرد: این وزارتخانه 
هیچ گاه موضعی مبنی بر بهتر یا بدتر 
بودن برنده��ای فعال در حوزه تولید 
آب معدنی نداش��ته اس��ت. حسینی 
همچنین به ایرنا گف��ت: در ماههای 
گذشته برخی کارخانجات تولید آب 
معدنی به دلیل رعایت نکردن موازین 

استاندارد، تعطیل شده است.

به جز ويتامين A، چه ويتامين هايی برای ديد بهتر مهم اند؟

نسخه گیاهي

وزارت بهداشت:
 آب هاي معدني داراي مجوز بهداشتي و پروانه بهره برداري، مشكلي ندارند
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  پژمان سلطاني
تیم ملی ایران ارمنس��تان را شکس��ت داد و در رده 
65 رنکینگ فیفا تکیه زد. و بازی های هفته چهارم؛ 
ی��ک روز به تعوی��ق افتاد و از جمعه، به امش��ب 
موکول شد. تیم های: استقالل تهران، استیل آذین و 
سپاهان اصفهان، فقط 48 ساعت ملی پوشان خود 
را در اختیار داشتند؛ شاید از هماهنگی به دور باشند 
و اکث��ر مربیان؛ به این بازی تی��م ملی، اعتراض و 
فدراسیون را تهدید کرده بودند که اگر مسابقات را 
به تعویق نیندازند به تیم ملی بازیکن نمی دهیم که 
این تهدیدات کار خود را کرد و امشب بازی ها از 
ساعت 21:30 آغاز می شود و تیم پرسپولیس فردا 

شب به مصاف صنعت نفت آبادان خواهد رفت.
آبی ها از استیل آذين طال می گیرند

استقالل تهران/ استیل آذین مکان: ورزشگاه آزادی 
تهران ساعت 21:30

بدون ش��ک، رقابت این دو تیم یکی از حس��اس 
ترین و ج��ذاب ترین دیداره��ای هفته چهارم به 
حس��اب می آید. در فصل گذشته، مسابقه این دو 
تیم نام داربی کوچک را یدک می کشید اما در این 
فصل، با اضافه ش��دن س��یاوش اکبرپور و حسین 
کاظمی، بازیکنان سابق استقالل به جمع شاگردان 
تومباکوویچ، اس��م داربی کوچک تهران، کمرنگ 
شده و باید در دیدار امروز به رقابت این دو بازیکن 
با فرهاد مجی��دی توجه کرد که اکبرپور و کاظمی 
دلیل اصل��ی رفتن از اس��تقالل را، فرهاد مجیدی 
کاپیتان آبی پوشان پایتخت عنوان کردند، در پیشانی 
خط حمله دو تیم مردان س��ه گله به نامهای: میالد 
میداودی )استقالل(  و محمد غالمی )استیل آذین( 
حضور دارند که در محوطه جریمه، از شم گلزنی 
فوق العاده ای بهره مند هس��تند. اس��تیل آذین در 
جناحین، نسبت به حریف برتری خاصی دارد، آنها 
از جناح چپ روی ارسال های مهرزاد معدنچی و 
حسن اشجاری و در سمت راست روی سانترهای 
مهدی مهدوی کیا حس��اب وی��ژه ای باز کردند تا 
توپ را به محمد غالمی برسانند. به نظر می رسد 
پژمان منتظری، مأمور مهار این مهاجم سرزن در این 
بازی باشد، استقالل، هم برخالف فصل قبل عمق 
دفاع حریف را نشانه خواهد گرفت. مظلومی اگر 
در این دیدار موفق به شکست قرمزپوشان تهرانی 
شود؛ اولین مربی ایرانی است که در لیگ دهم یک 
مربی خارجی را از پیش روی برداشته، قبل از این؛ 
فرکی توانس��ته بود از اس��تیل آذین، فقط تساوی 
بگیرد، که برای تیمی مثل نفت تهران، یک پیروزی 

به حساب می آید.
اختاپوس تبريزی ها در آکواريوم تراکتور

تراکتورسازی تبریز/ پاس همدان مکان: ورزشگاه 
یادگار امام تبریز ساعت: 21:30

از مس��ابقات فوتبال جام جهان��ی 2010 آفریقای 
جنوب��ی، بیش از یک ماه می گذرد و بس��یاری از 
طرف��داران فوتب��ال در جه��ان، اختاپوس معروف 
 آلمان��ی را از ی��اد نب��رده اند. این جان��ور بی آزار 
پی��ش بینی های��ش درس��ت از آب درآمد و آخر، 
اس��پانیایی ها را برای اولین بار قهرمان جهان کرد، 
طرف��داران تبری��زی  هم یک نماد هش��ت پا و یا 
اختاپ��وس را طراحی، و هر بار که تراکتورس��ازی 
بازی دارد این اختاپوس را روی ماکت تراکتور قرار 
می دهند که فقط در هفته دوم مقابل راه آهن پیش 
بین��ی صحیحی از خود بر جای گذاش��ته دیداری 
که بدون حضور تماش��اگر در تبریز برگزار شد و 
ش��اگردان کمالوند سه بر یک راه آهن را شکست 
دادند، تراکتور در بازی قبلی مقابل همشهری خود 

»ش��هرداری تبریز« با تس��اوی یک بر یک متوقف 
ش��د البته داربی تبریز بدون حضور تماشاگران دو 
تیم برگزار شد، پاس��ی ها هم در ورزشگاه قدس 
همدان با یک گل پیکان را پنچر و شاگردان محمد 
احمدزاده مجبور شدند با زاپاس به قزوین برگردند، 
پاس نسبت به تراکتورسازی با یک امتیاز بیشتر در 
رده پنج��م جدول رده بن��دی و تبریزی ها در رده 

هشتم قرار دارند.
مصاف دو مربی اصفهانی خوشنام

صبای قم/ راه آهن شهر ری مکان:  ورزشگاه یادگار 
امام )ره( قم ساعت: 21:30

رس��ول کربکندی، دوباره به قم بازگشت نه برای 
هدایت تیم صب��ا بلکه به عنوان س��کاندار اصلی 
راه آهن به این ش��هر مقدس س��فر کرده و باید به 
مص��اف تیم قبلی خود برود که در رأس کادر فنی 
آن »محمود یاوری« مس��ن تری��ن مربی لیگ قرار 
دارد. هر دو مربی اصفهانی هستند و کارنامه خوبی، 
در دوران مربیگ��ری خود دارند. کربکندی به دلیل 
اینکه؛ بازیکنان س��تاره صبا، به تیم های دیگر نقل 
مکان کردند استعفای خود را تقدیم مدیرعامل این 
تیم قمی کرد و در آن طرف یاوری به علت دخالت 
عکاسان و خبرنگاران بوشهری؛ تیم شاهین را ترک 
و به شهر قم آمد، راه آهن حال و روز خوشی ندارد 
و آنها فقط 1 امتیاز آن هم مقابل سپاهانی ها کسب 
کردند و قصد دارند برای حداکثر امتیاز امروز، بازی 
کنن��د. صبای قم هم تیم قدرتمن��د و با تجربه ای 
اس��ت که امتیاز گرفتن از این تیم آن هم در خانه، 
برای هر تیمی مشکل خواهد بود. از مهاجمان گلزن 
دو تی��م می توان به: امین متوس��ل زاده )راه آهن( 
و محس��ن بیاتی نیا )صبا( اشاره کرد که چارچوب 

دروازه حریف را به خوبی می شناسند.
نفت؛ فوالد را به آتش می کشد؟

نفت تهران/ فوالد خوزستان مکان:  ورزشگاه اکباتان 
تهران ساعت: 21:30

هر دو تیم مقابل تیم های پرستاره لیگ به تساوی 
یک بر یک رسیدند و به نوعی شگفتی خلق کردند، 
نفتی ها در تهران تیم اس��تیل آذین را و ش��اگردان 
مجی��د جاللی در گرم��ای 48 درجه تیم قدرتمند 
سپاهان را متوقف کردند، شاگردان فرکی، به لیگ 
برتر صعود کردند ولی در فصل نقل و انتقاالت به 
طور مطلوب، ظاهر نش��دند و این باعث ش��د که 
در بازی های قبلی؛ این تیم را دس��ت کم بگیرند. 
ام��ا بازیکنان نفت، با انگیزه خاصی مقابل حریفان 
ب��ازی کردند و تا پایان هفته س��وم، ب��ا 5 امتیاز و 
بدون شکس��ت در رده شش��م ج��دول رده بندی 
جای گرفتند و فوالدی ها 4 امتیاز حس��اس در دو 
بازی گذشته خود مقابل استقالل تهران و سپاهان 
به دس��ت آورده اند. بعید به نظر می رسد که نفت 
 در ته��ران، دس��ت به آتش بازی بزن��د و بتواند از 

فوالد گرم امتیاز بگیرد.
خلعتبری غايب بزرگ میدان کرج

س��ایپا کرج/ ذوب آهن اصفهان مکان: ورزش��گاه 
ساعت: 21:30 انقالب کرج 

آن چیزی که مایلی کهن را پس از شکست مقابل 
پرس��پولیس خوش��حال کرد؛ س��ه اخطاره شدن 
مهاجم ریزنقش و تکنیکی ذوب آهن )محمدرضا 
خلعتب��ری( بود. برخی از خبرنگاران اعتقاد بر این 
داش��تند که: خلعتبری برای اینکه بتواند در داربی 
اصفه��ان به میدان برود، به ط��ور عمد خودش را 
مقابل اس��تقالل3 اخطاره کرد، با رفع مصدومیت 
جالل رافخایی شاید این بازیکن شمالی جایگزین 
خلعتبری شود. سایپا هم در بازی قبلی نتیجه را به 

قرمزپوشان پایتخت واگذار کرد. محمد مایلی کهن 
و علی دائ��ی دوباره دعوای خ��ود را به مطبوعات 
و تلویزیون کش��اندند و س��رمربی سایپا، کنفرانس 
مطبوعات��ی را جایی می داند که به همه توهین کند 
و حاال باید منتظر ماند که اگر ذوبی ها با کسب سه 
امتیاز؛ کرج را ترک کنند، چه صحبت هایی در رابطه 

با تعویق بازی ها و غیره، به زبان می آورد.
آخرين فرصت صمد آقا

مس کرمان/ شهرداری تبریز مکان:  ورزشگاه شهید 
باهنر کرمان ساعت: 21:30

هر دو تیم به خص��وص تیم مس کرمان که میزبان 
این دی��دار و تاکن��ون هیچ امتی��ازی در لیگ دهم 
کسب نکرده اس��ت، به دنبال هر 3 امتیاز این بازی 
هستند. ش��هرداری نیز یک امتیازی و دو رده باالتر 
از حریف��ش، در مکان پانزده��م لیگ هجده تیمی 
ق��رار دارد. بازی کرمان ب��رای مرفاوی، حکم مرگ 
 و زندگ��ی را دارد و در ص��ورت امتی��از دادن ب��ه 
تبریزی ها، ش��اید برای همیشه کرمان را به مقصد 
تهران ترک کند، مس��ی ها در فصل نقل و انتقاالت 
قوی ظاهر شدند و تغییرات فراوانی در این تیم دیده 
می شود و برای هماهنگی الزم نیاز به زمان دارد. اما 
باید دید که صبر مدیران و هواداران کرمانی، چقدر 
است؟ و آیا آنها می توانند شکست های متوالی این 

تیم را تحمل نمایند؟
احمدزاده و پورغالمی به هم رسیدند

پیکان قزوین/ ملوان بندر انزلی مکان: ورزشگاه شهید 
رجائی قزوین ساعت: 21:30

مدیران باشگاه پیکان تصمیم گرفتند: به علت عدم 
حضور تماشاگران قزوینی، در ورزشگاه شهید رجائی 
و همچنین عدم حمایت از این تیم، از سوی مسئوالن 
استان قزوین این تیم را به تهران منتقل کنند، پیکانی ها 
که همانند مس کرمان هنوز امتیازی کسب نکرده اند 
امروز باید به مصاف ملوان بندر انزلی بروند که »فرهاد 
 پورغالمی« کمک مربی فصل قبل محمد احمدزاده  
)سرمربی پیکان( هدایت آن را برعهده گرفته و انصافًا 
نتای��ج خوبی را مقابل مس و ذوب آهن به دس��ت 
آورده اس��ت. در تیم ملوان »پژمان نوری« به همراه 
»محمد نزهتی«، »محسن مسلمان« و »مهرداد اوالدی« 
در بازی زمینی و پاس های توی عمق دفاع حریف 
ف��وق العاده ظاهر می ش��وند. امتی��ازات این دیدار 
بین هر دو تیم تقس��یم خواهد ش��د و تنها مصدوم 
پیکانی ها »مصطفی صالحی نژاد« هافبک دفاعی این 

تیم خواهد بود.
قلعه نوعی به دنبال امتیازات کامل

س��پاهان اصفهان/ شاهین بوش��هر مکان:  ورزشگاه 
فوالدشهر اصفهان ساعت: 21:30

س��پاهان، در غیاب احس��ان حاج صفی به مصاف 
ش��اهینی می رود که هفته قبل در بوش��هر به نفت 
آبادان )برزیل ایران( بازی را واگذار کرد. جان واریو 
از روز چهارشنبه به تمرینات طالئی پوشان برگشته 
است. هاشم بیگ زاده و جواد کاظمیان دو مصدوم 

سپاهانی ها هستند. 
سپاهان در 3 دیدار گذشته، نه طعم پیروزی را چشیده 
و نه شکست را تجربه کرده و شاگردان قلعه نوعی در 
دیدار با هم خانواده خود، شاهین بوشهر )سپاهان در 
زمان تأسیس با نام شاهین وارد میدان می شد( برای 
کسب 3 امتیاز به میدان می روند. مربی شاهین »حمید 
استیلی« بازیکن سابق پرسپولیس بوده و قلعه نوعی 
هم در تیم استقالل بازی می کرده است. و به نوعی 
دیدار مربیان سرخابی نیز، به حساب می آید و شانس 
 قلعه نوعی نسبت به استیلی، در کسب پیروزی بیشتر

است.

باش��گاه فرهنگی - ورزش��ی فوالد 
مبارک��ه س��پاهان، لباس ه��ای امضا 
ش��ده بازیکنان تی��م فوتبال خود را، 
به مع��رض ف��روش می گ��ذارد. به 
گزارش ف��ارس از اصفهان، پیراهن 
و لباس های اورجین��ال تیم فوتبال 
فوالد مبارکه س��پاهان، با مارک لوتو 
در فصل جدید )که توسط بازیکنان 
س��پاهانی به امضا رسیده(، از سوی 
ای��ن باش��گاه اصفهانی، ب��ه فروش 
می رس��د. کتاب جامع لیگ برتر که 
چندی پیش توس��ط باش��گاه فوالد 

مبارکه سپاهان، با عنوان »جام برتر خلیج فارس، 
در یک نگاه« منتش��ر شد نیز از سوی این باشگاه 
اصفهانی، به فروش می رسد. این کتاب که نگاهی 
جامع و کامل به رقابت های لیگ برتر باشگاه های 
ایران در فصل 89 � 88 دارد، می تواند، به عنوان 
»دایره المع��ارف لیگ« مورد اس��تفاده عالقمندان 
قرار گیرد. باش��گاه سپاهان اعالم کرد: متقاضیان 
می توانن��د با مراجعه به واحد فروش و بازاریابی 
دفتر مرکزی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان واقع در 
خیابان حکیم نظامی، نس��بت به خرید این لباس 
و کت��اب جامع لیگ برتر )با تخفیف ویژه( اقدام 

کنند.

عقيلی، بهترين مدافع گلزن تاريخ تيم ملی
ه��ادی عقیل��ی، مداف��ع تیم 
مل��ی کش��ورمان، در بازی با 
ارمنس��تان »2 گل« ب��ه ثم��ر 
رساند و بهترین مدافع گلزن 
تاریخ تیم ملی ش��د. وي در 
ای��ن ب��ازی، در دقای��ق: »67 
و90« گلزن��ی کرد، ت��ا ایران 
3-1 در ایروان پیروز ش��ود. 
عقیلی ک��ه مقابل ارمنس��تان 
چه��ل و چهارمین بازی ملی 
خ��ود را انجام داد، اکنون با 6 
گل زده، بهترین مدافع گلزن تیم ملی محسوب می شود. اگرچه عقیلی 5 گل خود 
را از روی نقطه پنالتی به ثمر رسانده است. وي در بازی مقابل: زامبیا، اردن، قطر، 
سنگاپور و ارمنستان برای تیم ملی گلزنی کرده است. در تاریخ تیم ملی ایران تا 
قب��ل از بازی اخیر، یحی��ی گل محمدی، با 5 گل زده، بهترین مدافع گلزن بود و 
مهدی هاش��می نسب و سهراب بختیاری زاده نیز هر کدام 4 گل به ثمر رسانده 
بودند. البته محمد نصرتی نیز با گل دیشب خود 5 گله شد و رقیب هادی عقیلی 

برای شکستن رکورد وی است.

انگیزه بسیار برای فعالیت در برزيل
دکو: از آنجلوتی برای فسخ قراردادم 

تشکر می کنم
هافب��ک پرتغال��ی فصل قبل 
چلسی، از مربی ایتالیایی خود 
برای فس��خ قراردادش تشکر 
کرد. به گ��زارش فارس و به 
نقل از ایندپندیت، دکو، اظهار 
داش��ت: از کارل��و آنجلوتی، 
تش��کر می کنم که قراردادم را 
فس��خ کرد تا بتوانم به برزیل 
بازگردم. این هافبک 32 ساله 
)که هفته گذشته، موفق شد با 
تیم فلومیننسه قرارداد ببندد(، 

افزود: از آنجلوتی ممنونم که موقعیت مرا درک کرد و متوجه شد، برای حضور 
در لیگ برزیل، چقدر اش��تیاق دارم. دکو که خود متولد برزیل است، در دو سال 
اخیر، برای تیم انگلیسی به میدان رفت و 43 بازی انجام داد. وی، تجربه حضور 
بارس��لونای اس��پانیا، پورتو و بنفیکای پرتغال و کورینتیانس برزیل را در کارنامه 

خود دارد.

رئيس فيفا خواستار ادای توضيح مقامات 
کره شمالی شد

رئیس فدراس��یون بین المللی فوتبال )فیفا(، در پی انتشار خبرهایی مبنی بر: اهانت 
آش��کار به بازیکنان جام جهانی تیم ملی فوتبال کره ش��مالی و همچنین، مجازات 
س��رمربی این تیم، خواستار پاسخگویی مقامات فوتبال این کشور شد. به گزارش 
ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، فیفا، از هفته گذشته با ارسال نامه ای به فدراسیون 

فوتبال کره شمالی، بررسی های خود را در این زمینه آغاز کرده است.
»س��پ بالتر« در این مورد گفت: ما با ارس��ال نامه به فدراسیون کره شمالی، از آنها 
خواسته ایم: در مورد انتخابات ریاست این فدراسیون و همچنین خبرهای منتشر شده 
»در مورد محکومیت و مجازات »کیم جونگ هون« سرمربی و برخی از بازیکنان تیم 
ملی این کشور« توضیح بدهند. وی که برای حضور در بازی های المپیک جوانان، به 
سنگاپور رفته است، افزود: این اولین گام است و منتظر پاسخ آنها خواهیم بود. تیم 
ملی فوتبال کره شمالی، در اولین تجربه جام جهانی خود از سال 1966 به بعد، در 
مسابقات 2010 آفریقای جنوبی برابر تیم قدرتمند برزیل، عملکرد درخشانی از خود 

به نمایش گذاشت اما در نهایت با نتیجه 2 بر 1 شکست خورد و حذف شد.
این تیم، در مقابل تیم های: پرتغال و ساحل عاج هم، با نتایج 7 بر صفر و 3 بر صفر، 
تن به شکست داد. پخش زنده مسابقات در کره شمالی ممنوع است، اما بعد از بازی 
با برزیل، تلویزیون این کشور، برای اولین بار در تاریخ ورزشی شان دیدار با پرتغال 
را، به صورت مستقیم پخش کرد. بنابراین بدترین نتیجه ممکن به دست آمد و کره 
ش��مالی، هفت گل خورد. بر اساس اعالم رادیو آزاد آسیا، اعضای تیم ملی فوتبال 
کره شمالی، در بازگشت از آفریقای جنوبی، مجبور شدند: روی سکوی سالن کاخ 
فرهنگ مردمان پیونگ یانگ بایس��تند و به مدت شش ساعت، انتقادها را بشنوند. 
برخی منابع، می گویند: حدود 400 نفر از مقامات، از جمله: »وزیر ورزش«، تعدادی 

از ورزشکاران و دانشجویان تربیت بدنی، در بین این منتقدان بودند.

بايرن مونيخ بعد از 33 سال؛ برای 
بکن بائر، بازی خداحافظی برگزار می کند

باشگاه بایرن مونیخ آلمان، بعد 
از 33 سال برای »فرانتس بکن 
بائر65 س��اله واسطوره فوتبال 
این کش��ور« بازی خداحافظی 
برگ��زار می کند. ب��ه گزارش 
ایرنا، بکن بائر از س��ال 1964 
ت��ا 1977 در تیم فوتبال بایرن 
مونیخ ب��ازی ک��رد و در 427 
ب��ازی، 60 گل ب��رای این تیم 
به ثمر رساند. وی همچنین در 
س��ال های: 1994 تا 1996 به 
عنوان س��رمربی سکاندار هدایت این تیم بود. بکن بائر در سال 1977 از تیم بایرن 
مونیخ، به تیم کاسموس امریکا رفت و در سال 1980، به تیم هامبورگ پیوست و 
سپس در سال 1983 با بازگشت به کاسموس، دوران فعالیت خود در این تیم را به 
پایان رساند. کارل هاینس رومنیگه، رئیس هیأت مدیره باشگاه بایرن مونیخ، گفت: 
زمانی که قیصر، از بایرن مونیخ به کاسموس پیوست و از فوتبال کناره گیری کرد، 
برای وی بازی خداحافظی مناسبی برگزار نشد. وی افزود: تیم فوتبال بایرن مونیخ، 
در دیدار خود با تیم رئال مادرید، در مونیخ با بهترین نفرات، به میدان خواهد رفت 

و آن را به عنوان »بازی خداحافظی« به بکن بائر تقدیم می کند.
وی با ابراز تأسف از اینکه: بایرن مونیخ، برای بکن بائر »بازی خداحافظی« در حد 
شأن و جایگاه وی برگزار نکرده است، گفت: به طور معمول باشگاه بایرن مونیخ، 
برای »بکن بائر« بزرگترین شخصیت ورزشی این باشگاه، ارزش قائل است. رومنیگه 
اظهار کرد: جایزه ویژه ایی به بکن بائر اهدا نمی شود، زیرا وی، تمامی جوایز موجود 
را به دس��ت آورده است. وی گفت: تمامی درآمدهای این بازی، به بنیاد بکن بائر، 
تعلق می گیرد و قیصر، همچنان رئیس افتخاری باشگاه بایرن مونیخ خواهد ماند. 

بنیاد بکن بائر، در زمینه کارهای خیریه، برای کودکان فعالیت می کند.
در همین حال بکن بائر در لیس��ت بازیکنانی که به تیم های خود گل زده اند، با 4 
گل زده در رده سوم قرار دارد. وی در کنار زاگالو، در دنیای فوتبال تنها ورزشکاری 

است که به عنوان مربی و بازیکن، قهرمان جام جهانی شده است.

نفرات برتر تنيس روي ميز جوانان کشور 
مشخص شدند

 اصغر قلندري
تنیس  قهرماني  مس��ابقات 
روي میز جوانان آزاد دسته 
تیم  »انتخابي  یک کش��ور: 
ملي« با حضور 235 پینگ 
پنگ باز از سراس��ر کشور، 
ب��ه میزباني خ��وب هیأت 
تنی��س روي می��ز اس��تان 
پینگ  »خانه  در  اصفه��ان، 
پن��گ« به مورد اجرا درآمد 
و پ��س از 3 روز رقابت و 
انجام 410 بازي، 11 نفر از برترین هاي این دوره از مس��ابقات شناخته شدند. 
در بازي رده بندي: »متین لطف اله نس��ب« از کردستان، پس از غلبه بر »سجاد 
حس��یني« از اصفهان، در جاي س��وم ق��رار گرفت و در فین��ال )که به صورت 
چهار از هفت برگزار ش��د(، »سعید احمدیان« از آذربایجان شرقي، موفق شد با 
نتیجه 4 به 2، از سد »علي لطفي« بازیکن سرشناس تهراني عبور کند و به مقام 
قهرماني دس��ت یابد. دیگر نفرات پنجم تا یازدهم، به ترتیب عبارت بودند از:  
»مهرش��اد پوده« از اصفهان،  »امین کمندبید« از تهران، »مهدي نجفي« از قزوین، 
»س��ینا زارع« از فارس، »علیرض��ا آئیني« از همدان، »میع��اد لطفي« از تهران و 
»س��امان قدیري« از اردبیل، س��ه داور این مس��ابقات »ریوندي« از تهران بود و 
داوران فینال »مهدي ش��اه نظري« و »علیرض��ا ایزدي« در این رقابت ها »حمید 
نوري« کمک س��ه داور و »احمد احس��اني« و »امیرمحسن حر« عوامل اجرایي 
مسابقات بودند. که تا سرحد امکان تالش نمودند تا این مسابقات هر چه بهتر 

برگزار شود و میزباني شایسته اي داشته باشند.

قهرماني تيم کيك جيتسو جوانان 
جمعيت هــالل احمــر؛ 

در مســـابقـــات کشوري
تیم کیک جیتسو هالل احمر شهرستان کاشان، با شرکت در مسابقات قهرماني 
کیک جیتسو کشوري و کسب؛ 9 مدال طال، 3 نقره و 2 برنز، قهرمان کشور شد. 
گفتني اس��ت: یکي از اعضاي این تیم نیز موفق به کس��ب عنوان »سوپر فایتر« 
مس��ابقات گردید. این تیم در 2 س��ال گذشته هم، موفق به کسب مقام قهرماني 
ش��ده و اعضاي آن تا یک ماه دیگر، در اردوي مسابقات آسیایي شرکت و بعد 
از مسابقات آسیایي به اردوي مسابقات اوکراین اعزام خواهد شد. الزم به ذکر 
اس��ت: تیم جوانان جمعیت هالل احمر، در بین 13 استان کشور، توانسته رتبه 
اول را کس��ب کند. »کیک جیتس��و« ترکیبي از 2 س��بک زیبا و قدرتمند )کیک 
بوکسینگ و جوجیتسو(، به معني اجراي اصولي ضربات پا )کیک( و جیت سو 
به معني راه و روش مبارزه و دفاع با روش هاي پرتاب و خاک کردن اس��ت و 

از بزرگترین و پرطرفدارترین سبک هاي رزمي جهان، به حساب مي آید.

 سرمربي تیم فوتسال گیتي پسند:
چهارتيم؛ درکورس قهرماني باقي مي ماند

س��رمربي تیم فوتسال »گیتي پسند« اصفهان، گفت: تا پایان مسابقات لیگ برتر 
باش��گاه هاي کشور، چهار تیم در کورس قهرماني باقي مي ماند و شانس سایر 
تیم ها، براي قهرماني کمتر است. حسین افضلي، افزود: تیم هاي شرکت کننده 
در این مس��ابقات، با انگیزه هس��تند و رقابت در لیگ امسال، نسبت به گذشته 
فشرده تر خواهد بود. وي، گفت: به اعتقاد من، شانس تیم هاي شهیدمنصوري 
قرچک، فوالد گستر تبریز، فوالد ماهان و گیتي پسند براي کسب عنوان قهرماني 
 از س��ایر تیم ها بیش��تر است و رقابت اصلي براي کس��ب پیروزي در بین این 
تیم ها خواهد بود. س��رمربي تیم فوتسال گیتي پس��ند اصفهان، آمادگي تیمش 
براي رویاروی��ي با تیم ارژن فارس را خوب ارزیابي کرد و گفت: ارژن فارس 
نس��بت به فصل گذش��ته تغییرات کمي داش��ته و فقط دو بازیکن جدید را به 
خدمت گرفته اس��ت. وي افزود: فیلم دیدار قبلي این تیم مقابل پرس��پولیس را 
بازبیني کرده ایم، ضمن آن که یکي از همکارانم، از نزدیک این دیدار را تماشا 
و آنالیز کرده است بنابراین به نقاط ضعف و قوت این تیم پي برده ایم و قصد 
داریم با شکست این تیم در اصفهان به اولین پیروزي خانگي دست پیدا کنیم. 
وي اف��زود: در دیدار با تیم ش��هید منصوري قرچ��ک، در هفته اول لیگ برتر، 
بازیکنان، فاقد هماهنگي الزم بودند و فرصت هاي زیادي را از دس��ت دادیم، 
ام��ا براي دیدار با تیم »ارژن فارس« هماهنگي آنه��ا افزایش یافته و امیدوار به 

کسب سه امتیاز این دیدار مي باشیم.

 به عنوان نخستین باشگاه ايراني؛
 S5 باشگاه ذوب آهن گواهينامه

دريافت مي کند
باش��گاه فرهنگي- ورزشي ذوب آهن اصفهان، به عنوان نخستین باشگاه ایراني 
گواهینام��ه S5 دریافت مي کند. به گزارش فارس، از اصفهان، جلس��ه افتتاحیه 
ممیزي S5 در محل س��الن کنفرانس باشگاه ذوب آهن برگزار شد. در صورت 
انطب��اق با الزام��ات نظام آراس��تگي اداري )S5( اقدامات بع��دي براي اعطاي 
گواهینامه به باش��گاه ذوب آهن به عنوان اولین باش��گاه دارن��ده این گواهینامه 
 در ایران و خاورمیانه انجام خواهد ش��د. باش��گاه فرهنگي- ورزشي ذوب آهن 
به عنوان اولین باش��گاه در کش��ور و در س��طح خاورمیانه مدت هاست خود را 
مهیاي اجراي سیستم و نظام آراستگي محیط یا S5 کرده است. تبیین و ترویج 
نظام S5 مس��تلزم س��عي، کوشش و تالش فراوان و تطبیق همه ارکان و اجزاي 
باشگاه با اصول مدون این برنامه بوده، لذا باشگاه فرهنگي- ورزشي ذوب آهن 
ط��ي روزهاي اخیر با اجراي ای��ن اصول S5 را به معناي واقعي اجرا و رعایت 
مي کند.ممی��زي بین المللي سیس��تم مذک��ور براي اعطاي گواهینامه به باش��گاه 
ذوب آهن توس��ط کارشناسان خبره انجام مي شود و سپس گواهینامه مذکور به 
باش��گاه اعطا مي گردد. ممیزي S5 یکي از مدل هاي تعالي سازماني، براي ایجاد 
فضایي شاد با هدف دسترسي به حداکثر بهره وري و یک گواهینامه معتبر است 
که خط و مش��ي محیط و آراس��تگي محیط کار را، مدنظر قرار مي دهد و براي 
افزای��ش کیفیت و بهره وري در مدیریت براي رس��یدن به محیطي ایمن، زیبا و 
آراسته فعالیت مي کند. طبق این گواهینامه بهترین چیدمان براي افزایش کیفیت 

و کارآیي عملکرد سازمان ها براي افزایش شادابي مدنظر قرار مي گیرد.

آغاز هفته چهارم رقابت هاي لیگ برتر فوتبال کشور

مصــاف دو اصفهــاني خــوش نام
فوتبال ايرانيباشگاه شهر

ورزش در دنیا

به منظور افزايش درآمد باشگاه؛
سپاهاني ها، لباس هايشان را مي فروشند
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قیمت طال )تومان(
30290  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سكه در بازار تهران )تومان(
315000       یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

300000       یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخريدارز

1070     1065 دالر امریکا

1390     1380       یورو

279 274     ریال عربستان

292 287   درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

33 °

30 °

16 °

14 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

مهدی رفائی
مراس��م تجلیل از خبرن��گاران و 
روزنام��ه ن��گاران عرصه فرهنگ 
و هن��ر و ادبی��ات، در 20 م��رداد 
 م��اه در مح��ل خان��ه هنرمندان، 
به هم��ت حوزه هن��ری اصفهان 

برگزار گردید.
این جلسه همزمان با مراسم افتتاحیه 
نمایشگاه کاریکاتورهای مطبوعاتی 
برگ��زار گردی��د و در این محفل، 
مجموع��ه ای از کاریکاتوره��ای 
اعض��اء خان��ه کاریکات��ور نی��ز 
ب��ه نمای��ش درآم��ده ب��ود، )که 
قب��اًل ای��ن 150 اث��ر، در روزنامه 

 

ام��روز« ط��ی س��ال  »اصفه��ان 
گذش��ته به چ��اپ رس��یده بود.( 
تصاوی��ر رئالیس��ت�ی و فضاهای 

 سیاس��ی، اجتماعی، فرهنگ��ی، به زب��ان کاریکاتور 
 »که یک��ی از محورهای ماندگار مطبوعات اس��ت« 

در نمایشگاه مزبور، معرض نمایش آمد.
»س��یدین نیا«، مدیر حوزه هنری س��ازمان تبلیغات 
 اس��المی، در این مراس��م: ش��غل خبرنگاری را، از 
مشکل ترین مشاغل ذکر کرد و تهیه خبر و گزارش را، 
امری با دلهره آور و استرس زا و همراه با سختی های 
ف��راوان توصیف کرد، ولی بار معنوی و مبارک بودن 
آن را ب��ه خص��وص در عرصه هن��ری و فرهنگی، 
س��بب آس��انی مش��کالت این شغل دانس��ت، وی 
 افزود: باید امکانات و وسایل الزم، برای اعتالی کار 
»روزنامه نگاران« فراهم شود و در این مورد پیشنهاد 
تأس��یس »خبرگزاری اصفه��ان« را ارائه و در بخش 

فرهن��گ و هنر، آمادگی خ��ود را، برای همکاری در 
اجرای این کار اعالم نمود و به وجود آمدن این رسانه 
را، تعامل��ی برای فرهنگ و هنر اصفهان، با سراس��ر 

کشور دانست.
مدیر حوزه هنری استان اصفهان، طرح »ارگ هنر« را 
مربوط به حوزه هنری و مصوب 3 سال پیش دانست، 
که در سال های گذشته، در کمسیون های دولتی وی 
از این طرح دفاع کرده و انجام آن را امکان پذیر کردند 
که متأسفانه در مرحله اول، اعتباری به آن تخصیص 
نیافت اما با حضور »دکتر ذاکر« در اصفهان و سفرهای 
اخیر ریاس��ت جمهوری، این موضوع در دستور کار 
دولت قرار گرفت. وی افزود: خواس��ته ما از دولت، 
تأمین 400 میلی��ون اعتبار بود؛ ک��ه با پیگیری های 
استانداری، قرار شد انجام این پروژه، به حوزه هنری 

س��پرده ش��ود؛ که جانمایی آن در 
چن��د مکان، توس��ط ای��ن حوزه 
انجام پذیرفته اس��ت. وی گفت: 
اصل این ط��رح و برنامه ریزی و 
ایده آن متعلق و مختص به حوزه 
هنری اس��ت ک��ه وزارت علوم و 
سایر مراکز در شهر، مدعی ارائه و 
انجام این طرح شده اند، که سزاوار 
 اس��ت این طرح، توسط مبتکر آن 
ش��ود.  اج��را  هن��ری«   »ح��وزه 
سیدین نیا، طرح »ارگ هنر« را شامل: 
پژوهشگاه، دانشگاه و چهارباغ هنر، 
بورس، برنامه های هنری، شهر هنر 
و برنامه های نرم افزاری دانست، 
ک��ه مدلی منحص��ر به ف��رد دارد 
و کارگاه ه��ای تولی��دی - هنری 
 و کالس ه��ای آموزش��ی، در آن 
پیش بینی شده است و پروژه های مهم اقتصاد هنر و 
فرهنگ و اداره امور هنرمندان نیز در آن لحاظ ش��ده 
است. وی این مجموعه را متعلق به هنرمندان و جزو 
بزرگترین پروژه های فرهنگی، تفریحی و هنری کشور 
دانست، که طرح های جدیدی را در بخش های هنری 
کودکان و فعالیت زیربنایی در این خصوص را، شامل 
می ش��ود. وی در ادامه گفت: برنامه ریزی برای سی 
سال آینده فرهنگ و هنر اصفهان، در این طرح لحاظ 
شده است. که در آن موزه ها و بخش های زود بازده 
هنری برای هنرمندان در نظر گرفته شده و فاز اول این 
پروژه، دو سال و اتمام آن 10 سال به طول می انجامد. 
در پایان این مراسم از سی نفر از فعاالن مطبوعات در 

عرصه فرهنگ و هنر و ادب قدردانی شد.

مرکز بین المللی تحقیق��ات کارآفرینی )GIA( با 
معرفی روزنام��ه امریکایی »نیوی��ورک تایمز« به 
عنوان پردرآمدترین روزنامه جهان، پیش بینی کرد 
که درآمد روزنامه های جهان تا سال 2015 به 191 

میلیارد دالر برسد. 
به گ��زارش مه��ر، مرک��ز بین الملل��ی تحقیقات 
کارآفرین��ی )GIA( در گ��زارش ت��ازه خ��ود به 
پ��ر درآمدترین نش��ریات و روزنامه ه��ای جهان 
پرداخت��ه که در صدر این فهرس��ت ن��ام روزنامه 
»نیوی��ورک تایمز« به چش��م می خورد. نش��ریات 
هرالد تیبیون، نیوز کورپوریش��ن، اکونومیس��ت، 
واش��نگتن پُس��ت، روزنام��ه چینی س��وت چینا، 

روزنامه ژاپنی یومیوری و روزنامه س��ان هم پس 
از نیویورک تایمز در رده های بعدی این فهرست 
ق��رار گرفته ان��د. همچنین در گ��زارش این مرکز 
بین المللی آمده اس��ت: درآمد حاصل از فروش و 
توزیع روزنامه در سراس��ر جهان تا س��ال 2015 
به بی��ش از 191 میلیارد دالر خواهد رس��ید. این 
گزارش می افزاید: هر چند در س��ال 2010 درآمد 
قاب��ل توجهی از طریق فروش و توزیع روزنامه ها 
و نشریات به دست آمده، این درآمد در سال های 
آتی هم به رشد خود ادامه می دهد اما با این وجود 
درآمد مذکور تأثیری در رشد اقتصادی کشورهای 

اروپایی و امریکا نخواهد گذاشت.

 براساس تازه ترين آمار اعالم شد:
نيويورک تايمز، پردرآمدترين روزنامه جهان

مدير حوزه هنري اصفهان:

اتمام فاز اول پروژه ارگ هنر، تا 2 سال آينده
کالم نور

امام حسن مجتبي )ع(:
ــئوال و حالت پرس و جو دارد مثل آن است که نصف علم ها را فرا گرفته  ــي که عادت س کس

باشد.

حامد حقی 
نمایش��گاه آثار عکس مرتض��ی اکبری در گالری 
استاد فرش��چیان به نمایش گذاش��ته شده است. 
مرتض��ی اکبری خود را اینگون��ه معرفی می کند: 
متولد اردیبهش��ت 1341 اصفهان، عکاس هستم 
و پ��در و م��ادرم نیز عکاس بودن��د و من وارث 
 دوربی��ن آنه��ا می باش��م. در دوران انق��الب و 
دفاع مقدس به طور ج��دی وارد دنیای حرفه ای 
عکاسی شدم. جلوه های انقالب به طور ناخودآگاه 
م��ن و دوربین��م را به صحنه ها برد، تا نس��بت به 
تاریخ وطنم حساس باش��م و اکنون هزار عکس 
صادقان��ه محص��ول کارم  اس��ت. در معماری و 
طبیعت فعال بوده ام. شاید به همین خاطر که اهل 
شهرالجوردی اصفهانم. ش��هری با معماری های 
زیبا که آدم را اس��یر و عاش��ق خویش می کند و 
جغرافیایی چهار فصل که حتی کوچ  نشینان بکر 
را ب��ه آن وادی می کش��د. خالص��ه اینکه من و 
دوربینم حیران و سرگردان هنوز شکار می کنیم. 
ولی تمام نمی ش��ود و در ادامه با زبانی تصویرگر 
و نث��ر خاص خود، س��فر قنده��ار، می گریزم و 

چش��م هایم در این دنیای فسرده آهن 
و زبال��ه، آزارم می ده��د. بی اختی��ار 
می تازم به س��وی طبیعت و به سوی 
آدم هایی که هنوز طبیعت را دوس��ت 
دارند. از این رو در ایران دغدغه های 
من معماری بود و کوچ. چندیست که 
س��رزمین فغان آلوده افغان، دوربینم را 
مس��حور کرده و رنگ هایی ُس��کرآور 
انس��ان و طبیعت ش��یفته ام ساخته اند. 
این��ک عکس هایم فری��اد می زند که 
انس��ان با وجود بدترین حوادث، اگر 

با طبیعت و احس��اس خود صادق باش��د: باز هم 
زندگی آسان است. لبخند در چهره ها و جغرافیای 
رنجور افغانس��تان، دوربینم مرا به گریه انداخته و 
مرا برانگیخته تا بازهم او را به س��فر قندهار ببرم، 
ب��ه دوربینم قول دادم ک��ه بیهوده عکس نگیرم و 
از آبگینه راس��تین هستی، س��رایش کنم چرا که 
او نگهبان چش��مان من اس��ت. مرتض��ی اکبری 
متفاوت تر از قبل ما را به دیدار همسایه شرقی مان 
برد. اکبری را همیشه با عکس های ماندگارش از 
دفاع مقدس و تصویرها ی پایداری می شناختیم. 
اما این بار بدج��وری غافلگیرمان می کند. اکبری 
از افغانس��تان، آن هم با این عکس های زیبا با آن 
معناهای خفته در پشت هر قاب بسته. عکس ها 
 روای��ت دارند. بهتر اس��ت بگوییم قص��ه دارند.
36 قطعه معماری، طبیعت و مردم افغانس��تان در 
زندگی، روزمرگی، درماندگی، اس��تیصال، تضاد، 
مردمانی گم ش��ده در دو فرهنگ، نسل جدیدی 
که هنوز نمی داند به درس��تی افغانی هس��تند یا 
امریکایی و در این دوگانگ��ی فرهنگ ها، اکبری 

خوب قاب هایش را بسته است.

شهید عزیزاله شهبازي فرزند عزت اله در سال 1333 در خانواده اي مسلمان و مؤمن به دنیا آمد. بعد از 
انقالب با تالش و کوش��ش در جبهه صنعت و اقتصاد کش��ور در کارخانه ذوب آهن اصفهان مشغول به 
فعالی��ت گردید که در عملیات هواپیماهاي رژیم بعثي عراق در جریان بمب باران در تاریخ 1366/6/10 
به درجه رفیع ش��هادت رس��ید. در زماني که کشور عزیزمان ایران در محاصره اقتصادي و صنعتي بود او 
همانند صدها ش��هید دیگر، جان شیرین خود را در مبارزه اقتصادي و صنعتي با دشمن در طبق اخالص 

نهاد و به درجه شهات رسید. 

شهيد عزيزاله شهبازي
روزی بود...

سالن استاد فرشچیان
نمايشگاه آثار عکاسی مرتضی اکبری

 شرکت ملــــي پخش فــــرآورده هــــاي نفتي ايران منطقــه 
ساختمان  تعمیرات  انجام  دارد  نظر  در  بختیاري  و  چهارمحال 
پیمانكار  به  عمومي  مناقصه  طريق  از  را  نفت شهرکرد  انبار  ستاد 

واجدالشرايط واگذار نمايد.
و  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  توانند  مي  محترم  پیمانكاران  لذا 
اساسنامه،   شرکت،  اسناد  داشتن  همراه  با  مناقصه  اوراق  دريافت 
آگهي  درج  تاريخ  از  کاري  سوابق  و  اقتصــادي  کــد  رتبه، 
مهندسي  خدمــات  به  کاري  هفته  يك  مــدت  به  دوم  نوبت 
اصفهان  شهـــرکرد-  جاده   5 کیلـــومتر  در  واقــع  منطقه  اين 
به آدرس به سايت شرکت   مــراجعه و جهت رويت متن آگهي 

http://chaharmahal.Niopdc.ir مراجعه نمايید.

مناقصه عمومي )دو مرحله اي(
نوبت اول

روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي
منطقه چهارمحال و بختياري

قابل ذکر است کلیه هزينه هاي چاپ آگهي مناقصه 
برعهده برنده مناقصه مي باشد.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران
منطقه چهارمحال و بختياري

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

به اطالع کليه خوانندگان گرامی می رسانيم دفتر روزنامه زاينده رود 
از مکان قبلی به خيابان ارتش پل حسين آباد ساختمان 119 واحد 3 

انتقال يافت.


