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بــا پايــان 28 سال مديريـت  
ــبي«  »عبدا... جعفرعلي جاس
ــه  زودي  ــگاه آزاد، ب بر دانش
سرپرست جديد اين دانشگاه 
ــود. به گزارش  ــي مي ش معرف
فارس، هيأت مؤسس دانشگاه 

ــگاه آزاد را معرفي مي كند. ــد دانش ــت جدي ــه زودي سرپرس  آزاد ب
»حميد ميرزاده« دبير هيأت مؤسس به  عنوان گزينه...

سراسري/ صفحه 2

به زودی
رونمايي از نخستين هواپيماي بدون سرنشين 
جت برد بلند ايراني 

سخنگوي وزارت خارجه:
تهديدات اسرائيل خاصيت خود را 
از دست داده است

مصرف برق در 
چهارمحال و بختياري

سه برابر بيش از متوسط 
مصرف کشور است

جاسبي رفتني شد ، سرپرست جديد 
به  زودي معرفي مي شود

ــرق چهارمحال و  ــع ب ــركت توزي ــل ش مديرعام
ــرف برق در  ــاري بر ضرورت مديريت مص بختي
استان تأكيد كرد و گفت: ميزان مصرف برق در اين 
استان سه برابر بيش از متوسط مصرف كشور است. 
به گزارش ايرنا، »رحمت ا... حماميان« در نشستي 
با خبرنگاران افزود: به منظور كاهش مصرف برق، 
ــک ميليون و  ــون اقدام به توزيع ي ــن اداره تاكن  اي
300 هزار رشته المپ كم مصرف در سطح استان 
كرده است. وي با بيان اينکه ساالنه حدود سه الي 
ــبکه هاي فشار قوي و ضعيف  چهار كيلومتر از ش
هوايي استان، به شبکه زميني تبديل مي شود، اظهار 
داشت: به منظور جلوگيري از قطعي برق در مواقع 
ــتاي  ــرف و حوادث غيرمترقبه و در راس بارش ب
زيباسازي شهرها، تاكنون 25 كيلومتر از شبکه هاي 
هوايي مركز استان به شبکه هاي زميني تبديل شده 
ــاري به عنوان  ــان از چهارمحال و بختي اند.حمامي
ــتان هاي پيشرو در عرصه فعاليت هاي  يکي از اس
مرتبط با برق و الکترونيک كشور ياد كرد و اظهار 
 داشت: دريافت مجوز تشکيل و راه اندازي انجمن 
ــان برق« دركوتاهترين  »علمي- تخصصي مهندس
زمان ممکن در استاني كه چندان هم توسعه يافته 
ــيل هاي  ــت؛ گوياي قابليت هاي باال و پتانس نيس
ــت. وي همچنين از  ــتان اس علمي جوانان اين اس
برگزاري اولين همايش متخصصان برق و كامپيوتر 
ــهركرد خبر داد و افزود: اين همايش با هدف  در ش
ــه راهکارهايي در زمينه كاهش تلفات انرژي و  ارائ
بهينه سازي مصرف در مناطق شهري، روستايي و 
صنعتي، ايجاد زيرساخت هاي تجارت الکترونيک 
و توسعه صنعت برق با ديدگاه معماري شهري در 
ــال جاري برگزار مي شود. به گفته وي،  مهرماه س
هدف از برگزاري اين همايش معرفي هرچه بيشتر 
توانمندي و قابليت هاي مهندسان برق استان است.

ــهري  ــک ش ــر ترافيــ مديــ
ــهرداري اصفهان از جريمه  ش
ــت  جه ــي،  ريال ــزار  ه  350
ــردد و توقف  ــري از ت جلوگي
ــان  ــيکلت ها در خياب موتورس
ــر داد.  ــي  خب  چهار باغ عباس

به گزارش موج از اصفهـــــان، »مسعود بنده خدا« با اعالم اين خبر 
گفت: در حال حاضــر ســه اكيپ در... 

شهرستان/ صفحه 4

سخنــگوی شـــورای شـهر 
اصفهان گفت: توليدكنندگان و 
دست اندركاران ساخت سريال 
ــده رود بايد از  ــير زاين در مس
 مردم اصفهان عذرخواهی كنند. 
»ابوالفضل قربانی« در گفتگو با 

فارس در اصفهان، اظهار داشت: برخی ديالوگ های...
فرهنگ و هنر/ صفحه 8

سخنگوي شوراي اسالمي شهر اصفهان:
توليدکنندگان »در مسير زاينده رود« 

از مردم اصفهان عذرخواهي کنند

جريمه ورود موتورسيکلت به 
چهارباغ عباسي 350 هزار ريال

امشب در ورزشگاه فوالدشهر

جدال ستارگان در شهرآورد نصف جهان
صفحه 7

همشهريان گرامي
از روز شنبه مورخ 89/5/23 پارك موتورسیكلت در خیابان چهارباغ 

عباسي ممنوع و با متخلفین برخورد قانوني مي شود.
از  استفاده  موتورسیكلت ضمن  راكبین محترم  لذا خواهشمند است 

مسیرهاي موازي از پاركینگهاي عمومي استفاده نمايند.

شهرداري خمیني شهر در نظر دارد نسبت به فروش 2532 مترمربع 
زمین واقع در منطقه كارگاهي دو شاخ از طريق آگهي مزايده اقدام 

نمايد.
پیشنهاددهندگان بايستي پیشنهاد خود را تا آخر وقت اداري روز يكشنبه 

89/6/14 به دبیرخانه شهرداري تسلیم و رسید دريافت نمايند.

اطالعيه

آگهي مزايده مرحله دوم 
)نوبت اول(

عزيزاله پورکاظم 
شهردار خميني شهر

شهرداري اصفهان
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 ياسمین محبی
ــکيل  ــير روند تش ــي س در ادامه بررس
دولت در عراق، بنا داريم تا گروه هاي 
ــکل گيري و نيز  تأثيرگذار در روند ش
ــي نمائيم.  ــر دولت عراق را بررس تأخي
در اين قسمت به معرفي حزب ائتالف 
ملي عراق به رهبري »سيد عمار حکيم« 

خواهيم پرداخت.
ــخت  ــراق و راه س ــي ع ــالف مل ائت

انتخاب
ــال گذشته  ائتالف ملي عراق در مهر س
رسماً كار خود را آغاز كرد. افراد و گروه 
هاي مختلفي از طيف شيعه تا ليبرال و 
مسيحي اعضاي اين گروه هستند. اعالم 
ــت  موجوديت اين حزب در پي شکس
مذاكرات مجلس اسالمي عراق و حزب 
ــده عراق به رهبري نوري المالکي  الوع

)رهبر ائتالف دولت قانون( بود.
ــن ائتالف  ــکيل اي ــس از تش اندكي پ
ــيد عبدالعزيز حکيم، رئيس مجلس  س
ــر وي  ــت و پس ــالي عراق درگذش  اع
ــماً جانشين پدر  سيد عمار حکيم، رس
ــيدعمار به دليل فعاليت هاي  ــد. س ش
ــان حکومت  ــي و مذهبي در زم سياس
ــود و به  ــث، تحت تعقيب ب حزب بع
ــال 1979 از عراق  ــل در س ــن دلي همي
ــران كنوني  ــد. در دوره بح ــارج ش خ
ــزا و تعيين  عراق، عمار حکيم نقش بس
ــزب ملي  ــالف ح ــده اي دارد. ائت  كنن
مي تواند با اتحاد با هر يک از دو گروه 
ــت  ــر در صحنه انتخابات سرنوش برت
تعيين نخست وزير و دولت را مشخص 
ــا مخالفت  ــراق ب ــزب ملي ع كند. ح
ــزدي نوري المالکي از حزب دولت  نام
ــمت  قانون عماًل گرايش خود را به س

 

اياد عالوي آشکار كرد. اگرچه تفکرات 
ــيعي بين حکيم و مالکي آن دو را به  ش

هم نزديک مي كند اما نارضايتي عمومي 
از عملکرد مالکي در سطح جامعه عراق 
ــد تا حکيم عالوي را گزينه  موجب ش
بهتري براي رياست دولت آينده عراق 
ــراق به  ــل ائتالف ملي ع ــد. تماي بدان
ــيد جعفر صدر موجب شده  نامزدي س
ــختي تمايلي براي  ــن حزب به س تا اي
ــته  ــروه دولت قانون داش ــالف با گ ائت
باشد. به هر حال همه گروه هاي دخيل 
ــان انتخابات تالش مي كنند از  در جري
روند تشکيل دولت كنار گذاشته شوند.
ــي از مخالفان  ــه حکيم، خود يک اگرچ
ــي عراق  ــاي سياس ــروه ه ــذف گ ح
ــزدي مجدد  ــدت با نام ــت اما به ش  اس
ــوري المالکي مخالفت مي كند. رهبر  ن
ــراق، در همين زمينه در  ائتالف ملي ع
ــت:  ــا گاردين اظهار داش ــي ب گفتگوي
گزينه مورد نظر ما براي تشکيل دولت 
ــت  ــاد ائتالف ملي با فهرس عراق اتح
ــتان عراق و  ــه و ائتالف كردس العراقي
ــزاب به آن  ــتن ديگر اح ــپس پيوس س
ــد ائتالف ملي  ــر مي رس ــت. به نظ اس
ــروه هاي  ــاير گ ــراق نيز همچون س ع
ــي عراق درگير  ــر در صحنه سياس  ديگ
ــي و بيروني اين  ــمکش هاي درون كش
ــويي همگرايي با  ــت. از س ــور اس كش
شيعيان، حکيم را متمايل به ائتالف دولت 
ــرف ديگر در نظر  ــون كرده و از ط قان
گرفتن مصالح امنيتي و اجتماعي عراق، 
نظر وي را به سمت اياد عالوي و ديگر 
گروه هاي قومي چون كردها جلب كرده 
ــت. اما مهمترين اصل امروز در بين   اس
ــتقالل  ــي، حفظ اس ــاي عراق گروه ه
و  ــت  آنهاس ــي  ــأن سياس و ش ــر   فک
سيد عمار حکيم به عنوان يک روحاني 
ــختي را در  ــناس در عراق، راه س سرش

اين رابطه پيش رو دارد. 
ادامه دارد...

بررسي روند تشکيل دولت در عراق )قسمت سوم(

ايراننصف النهار

ــتيبانی  ــاع و پش ــر دف  وزي
ــت: 31  ــلح گف نيروهای مس
مرداد روز صنعت دفاعی، روز 
نماد اقتدار، خودباوری، رشد، 
شکوفايی، خالقيت، استقالل، 
دسترسی به محصوالت جديد 
و نماد مجموعه توانمندی های 

ملت ايران است.
ــد مركزی  ــزارش واح به گ
ــردار سرتيپ پاسدار   خبر، س
در  ــدی«  وحيــ ــد  »احمــ
ــت خبری با بيان اينکه  نشس
ــون  قان ــرداد،  م روز 31  در 
ــب  ــه تصوي ــاع ب  وزارت دف
ــيد و  ــی كل قوا رس فرمانده
به عنوان روز صنعت دفاعی 
ــزود: در  اف ــد،  نامگذاری ش
ــتانه هفته  ــن روز و در آس اي
ــالش می كنيم كه  ــت، ت دول

ــران ارائه  ــاع را به ملت اي ــتاوردهای وزارت دف دس
دهيم، همچنان كه در طول سال نيز اين اقدام صورت 

می گيرد.
ــان دهنده  ــت دفاعی، نش ــت: روز صنع وی گف
ــته است،  ــت كه تحريم ها نه تنها نتوانس اين اس
بر توانمندی های جمهوری اسالمی اثر بگذارد، 
ــا تجربه و خودكفاتر  ــه اين تحريم ها ما را ب بلک
كرده است. وزير دفاع افزود: مسير ورشکستگی 
ــران، راه  ــم ملت اي ــی در تحري ــتکبار جهان اس
ــدی گفت: در  ــردار وحي ــه جايی نمی برد. س ب
ــانديم و  ــم ها، ماهواره را در فضا نش  اوج تحري
زير دريايی های كالس غدير، هواپيمای صاعقه، 
بالگردهای طوفان، انواع مهمات های پيشرفته و 
ناوشکن جماران و انواع موشک های مختلف از 

جمله سجيل و قدر ساخته شد. 

ــد كه اين  ــان می ده ــزود: اين موارد نش وی اف
ــا، هيچ  ــده و پوي ــر اراده ملت زن ــا ب تحريم ه
ــه در مورد ملت  ــده ای ندارد؛ بلک تأثير بازدارن
ــت  ــته اس ــه عکس عمل كرده و توانس ــران ب اي
ــکوفاتر و پر صالبت تر  ــت را روز به روز ش  مل

كند.
ــتيبانی نيروهای مسلح گفت: در  وزير دفاع و پش
ــتانه هفته دولت، دو  روز صنعت دفاعی و در آس
ــک جديد فاتح از نسل سوم و موشک قيام  موش
ــود و خط توليد دو شناور جديد  آزمايش می ش
ــناور  ــناور تندروی راكت انداز و ش  از جمله: ش
ــاح  ــف افتت ــدازه مختل ــداز در دو ان ــک ان موش
ــزود: رونمايی از  ــردار وحيدی اف ــود. س می ش
ــين )جت برد  ــای بدون سرنش ــتين هواپيم نخس
ــاح خط توليد  ــرار«، افتت ــور به نام »ك بلند( كش

ــناور سراج و نسل جديد  ش
ــداز  انـ ـــک  موش ــناور  ش
ــگاه  ذوالفقار، افتتاح آزمايش
ــت های فضايی، افتتاح  تس
ــی و بهره برداری  و رونماي
ــی  الکترونيک ــرح  از 28 ط
موشک  آزمايش  مخابراتی، 
ــوم  ــل س ــد قيام و نس جدي
ــک فاتح 110 و افتتاح  موش
ــات 130  مهم ــد  تولي خط 
ــرا از جمله  ــی متری ح ميل
ــت كه در  ــی اس ــرح هاي ط
ــت دفاعی افتتاح  روز صنع
ــر دفاع و  ــد. وزي خواهد ش
ــلح  ــتيبانی نيروهای مس پش
گفت: درباره قرارداد سامانه 
ــد هوايی S300 منتظر  پدافن
ــمی مقامات  اعالم نظر رس

روسيه هستيم. 
ــد از قطعنامه ای كه اخيراً به  وی اضافه كرد: بع
شکل نامشروع عليه ايران صادر شد؛ بعضی افراد 
در روسيه حرف های مختلفی زدند اما مقام های 
ــاره مجموعه  ــع خود را درب ــی هنوز موض روس
سالح پدافندی به طور روشن مشخص نکردند. 
ــلح  مس ــای  نيروه ــتيبانی  پش و  ــاع  دف ــر   وزي
گفت: روس ها اعالم كردند منتظر تصميم گيری 
رئيس جمهورشان درباره قطعنامه 1929 هستند 
و از طرف ما نيز موضوع در حال پيگيری است. 
ــردار وحيدی اضافه كرد: البته امريکايی ها به  س
ــتند كه موقعيت روسيه  ــدت به دنبال اين هس ش
ــع  ــا دف ــايگانش ب ــتان و همس ــان دوس را در مي
ــه از جمله آن،  ــا تضعيف كنند ك ــاد از آنه اعتم
ــت كه روسيه با طرف های خود   قراردادهايی اس

دارد.

ــاره  ــخنگوی وزارت امورخارجه با اش س
ــا مبنی بر  ــانه ای غربی ه ــگ رس به جن
ــتی به  ــم صهيونيس ــی رژي ــه احتمال حمل
ــر گونه  ــد كرد: ه ــهر، تأكي ــروگاه بوش ني
ــروگاه واكنش جدی به  ــرض به اين ني تع
ــزارش ايرنا،  ــت. به گ ــال خواهد داش دنب
»رامين مهمانپرست« در نشست هفتگی با 
خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری 
ــا اين گونه  ــت م در اين زمينه اظهار داش
تهديدها را در حد حرف می دانيم و بعيد 
است كه رژيم صهيونيستی دست به چنين 

كار خطرناكی بزند.
ــخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره  س
ــوخت گذاری در نيروگاه  به آغاز فرايند س

ــاس  ــت براس ــهر از هفته آينده، اظهار داش بوش
ــه دارای  ــاتی ك ــی، به تأسيس ــررات بين الملل مق
ــتند، نمی توان  ــته ای هس ــی هس ــوخت واقع س
ــه ای خالف  ــر حمل ــرد و ه ــه ای وارد ك صدم
ــت در رابطه با  ــت. مهمانپرس ــررات اس اين مق
ــتی مبنی بر حمله به  تهديدهای رژيم صهيونيس
ــن تهديدها ديگر  ــهر تأكيد كرد: اي نيروگاه بوش
ــده و خاصيت خود را از دست داده  تکراری ش
است. وی با اشاره به آغاز فرايند سوخت گذاری 
ــار  ــرداد، اظه ــهر از روز 30 م ــروگاه بوش در ني
ــوخت واقعی نيروگاه بوشهر از اوايل  داشت: س
ــروع به تزريق می شود و ظرف سه  هفته آينده ش
ــوخت الزم وارد  ــه آينده تمامی س يا چهار هفت
ــد و از هم  اكنون  ــهر خواهد ش قلب راكتور بوش
ــته و هر نوع  ــز در مجاورت نيروگاه قرار داش ني
تعرضی به اين نيروگاه می تواند عکس العمل های 

شديدی را در پی داشته باشد.
ــزود: ما فکر  ــخنگوی وزارت امور خارجه اف س
ــد حرف و  ــا در ح ــه تهديده ــم اين گون می كني
ــعار و برای فرار رو به جلو توسط سران رژيم  ش

ــتی اظهار می شود. همچنين سخنگوی  صهيونيس
وزارت امور خارجه با اشاره به سيل بی سابقه در 
كشور پاكستان، با دولت و ملت اين كشور ابراز 
همدردی كرد. مهمانپرست ضمن عرض تسليت 
ــدن تعدادی از اتباع كشور  ــبت كشته ش به مناس
ــران را برای كمک  ــايه و برادر، آمادگی ته همس
ــانی و ارسال محموله های زمينی و هوايی به   رس
اين كشور اعالم كرد.خبرنگار خبرگزاری فرانسه 
در ادامه نشست خبری از سخنگوی وزارت امور 
خارجه پرسيد:  پاسخ رسمی ايران در درخواست 
ــازه دادن پناهندگی به خانم  ــر اج برزيل مبنی ب
»سکينه آشتيانی« و همچنين پاسخ به درخواست 
ــی بر آزدی اين  ــی برندگان جايزه نوبل مبن برخ

خانم چيست؟
مهمانپرست در پاسخ گفت: كشورهای غربی در 
ــته ای  متوقف كردن فعاليت های صلح آميز هس
ــا رويارويی با بيانيه  ــت خوردند و ب ايران شکس
تهران نيز با بحران جدی مواجه شدند. وی افزود:  
ــورهای مستقل و  ــاس كردند كه كش آن ها احس
ــزرگ دنيا رويه جديدی را حاكم كرده اند و به  ب
ــازه نمی دهند يک جانبه تصميم بگيرند.  آنها اج

ــه داد:  ناراحتی حاصل  ــت ادام مهمانپرس
ــورهای  از اعالميه تهران و نقش مهم كش
ــل در اين  ــه و برزي ــران،  تركي ــتقل اي مس
صحنه، كشورهای غربی را دچار آشفتگی 
كرد. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:  
آن ها با تصويب عجوالنه قطعنامه و حمله 
ــتی های كمک رسانی برای  به كاروان كش
تغيير فضايی كه برايشان سنگين تمام شده 
ــه به تهديد  ــالش كردند و در ادام بود، ت
ــکل های  ــار بر برزيل و تركيه به ش و فش

مختلف رو آوردند. 
ــد امريکايی ها و  وی افزود:  آخرين ترفن
ــورهای  ــتی و برخی كش رژيم صهيونيس
غربی طرح برخی موضوعات برای ايجاد 
ــت و صميمی  ــان دولت های دوس ــالف مي اخت
ــيار  ــت كه  بايد هوش ــران،  تركيه و برزيل اس اي
ــت. سخنگوی  بود و همه اين ها را توطئه دانس
ــه فردی به  ــی در ادامه محاكم ــتگاه ديپلماس دس
علت ارتکاب يک جرم را امری طبيعی خواند و 
ــوع به ويژه در مواردی كه قتلی  گفت:  اين موض
صورت گرفته باشد طبيعی تر است. مهمانپرست 
ــی مباحث از  ــه برزيل برخ ــه اين ك ــت : البت گف
ــان  ــت، نش ــه پناهندگی را مطرح كرده اس جمل
ــور با ماست، اما  ــانی اين كش دهنده رويکرد انس
ــات پرونده ، آن ها  ــانی درباره جزئي با اطالع رس
به اين نتيجه خواهند رسيد كه حركت رسانه ها 
ــت تا در  و مقام های غربی ، توطئه ای بيش نيس
ــکال  ارتباط نزديک ميان ما با برزيل و تركيه اش
ــاره به اين كه پرونده های  ايجاد كنند. وی با اش
ــور ما مراحل دقيق خود را دنبال  قضايی در كش
ــطح محکوميت  ــدر س ــزود:  هر ق ــد،  اف می كن
ــر  ــی كار باالت ــت و پيچيدگ ــد دق ــر باش باالت
ــای عالی قضايی  ــی رود و بايد با نظر مقام ه  م

صورت گيرد.

ــيون تلفيق گفت: در ادامه بررسي  سخنگوي كميس
ــعه، دولت مکلف شد با  بندهاي برنامه پنجم توس
رعايت قانون سياست هاي اصل 44 نسبت به مديريت 
يکپارچه در حمل ونقل برون شهري و درون شهري، 
براساس يک سند راهبردي اقدام كند. مخبركميسيون 
تلفيق بودجه گفت: بررسي بخش هاي عمده اي از 
درآمدهاي اليحه بودجه، در كميسيون تلفيق پايان 
ــدي مفتح« در  ــزارش ايرنا، »محمدمه ــت. به گ ياف
ــت: در ادامه مصوبات  جمع خبرنگاران اظهار داش
ــيون تلفيق، مصوباتي در حوزه حمل و نقل  كميس
داشتيم كه بر اين اساس، در ماده 144 دولت مکلف 
ــد با رعايت قانون سياست هاي اصل 44 نسبت  ش
ــهري و  به مديريت يکپارچه در حمل ونقل برون ش
درون شهري براساس يک سند راهبردي كه توسط 
معاونت نظارت و راهبردي رئيس جمهور، وزارت 
ــکن،  ــور، وزارت مس ــري، وزارت كش راه و تراب
شورايعالي استان ها و ديگر دستگاه هاي ذيربط تهيه 
ــود، در آن راستا عمل كند. وي افزود: بنابراين  مي ش
براساس اين سند راهبردي كه طي سال دوم برنامه 
بايد به تصويب برسد، دولت مکلف است مديريت 
ــهري را در حوزه  ــهري و برون ش يکپارچه درون ش

حمل ونقل ايجاد كند.
ــعه  ــاده 145 برنامه پنجم توس ــا توضيح م  مفتح ب
گفت: دولت مجاز شد كه نسبت به برقراري پرواز و 
جابجايي كاال و مسافر از طريق شركت هاي داخلي 

ــور به يکي از  ــي، از فرودگاه خارج از كش و خارج
ــور و همين طور  فرودگاه هاي بين المللي داخل كش
ــخنگوي  ــدام الزم را به عمل آورد.س ــس، اق برعک
ــيون تلفيق ادامه داد: همچنين دولت مکلف  كميس
است تا پايان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازي 
نرخ خدمات حمل ونقل، بار و مسافر در حمل ونقل 
هوايي اقدام كند و به نحوي عمل كند كه از ابتداي 
ــوم برنامه كليه انحصارات در حمل ونقل  ــال س س
هوايي لغو شود و نرخ حمل ونقل هوايي و خدمات 
فرودگاهي و شبکه پروازي به طور كامل آزاد شود و 
تمام تخفيف ها و معافيت هايي كه براي حمل ونقل 
ــوم لغو مي شود. ــده، از سال س  هوايي پيش بيني ش
ــد كه قانون  وي تصريح كرد: در ماده 146 مقرر ش
توسعه حمل ونقل عمومي و مديريت سوخت كشور 
تا پايان برنامه پنجم تمديد شود و در ماده 147 مقرر 
شد كه در جهت تأمين منابع مورد نياز براي نگهداري 
و بهره برداري از جاده ها، از حمل ونقل بار و مسافر در 
كليه جاده هاي كشور به استثناي جاده هاي روستايي 
ــايري عوارض دريافت شود )به ازاي هر تن  و عش
ــازمان  ــر كيلومتر(. اين عوارض را س كيلومتر و نف
ــوراي  ــنهاد مي كند و ش حمل ونقل و راهداري پيش

اقتصاد به تصويب آن خواهد پرداخت.
ــارت هاي  مفتح ادامه داد: همچنين صد درصد خس
ــارت وارد  ــي كه خس وارده در ابنيه جاده ها، از كس
ــود و به همين ترتيب در جزء  كرده بايد دريافت ش

ديگري از اين ماده مقرر شد براي كمک به احداث 
ــات رفاهي بين راهي،  پايانه ها و مجتمع هاي خدم
ــركت هاي وابسته به وزارت راه و ترابري بتوانند  ش
ــده به  ــع داخلي خود در قالب وجوه اداره ش از مناب
ــازندگان پايانه ها و مجتمع هاي خدمات رفاهي   س

بين راهي مساعدت و كمک كنند. 
ــتاي  ــد ديگر ماده 147 و در راس ــزود: در بن وي اف
ــازي ناوگان باري و كاميوني كشور مقرر شد  نوس
ــاده اي بتوانند  ــي حمل ونقل ج ــركت هاي ايران ش
ــه در داخل  ــردن كاميون هايي ك ــبت به وارد ك نس
ــند و  ــته باش ــل فروش داش ــات قاب ــور خدم كش
ــال از عمر آنها بگذرد، با استفاده از  ــه س  حداكثر س
تخفيف ها و تسهيالت گمركي اقدام كنند، به شرط 
ــه به ازاي هر يک كاميون كه به اين ترتيب وارد  آنک
ــال از  ــوند، يک كاميون با عمر بيش از 25 س مي ش
ــود. وي افزود: در بند ديگري دولت  رده خارج بش
ــبت به ارتقاي ايمني هواپيماها و  ــد نس مکلف ش
فرودگاه ها در جهت نيل به استانداردهاي بين المللي 
و همچنين، پوشش كامل راداري، ناوبري و فركانس 
ــا، از طريق تکميل و يا  ــور و فرودگاه ه فضايي كش
نوسازي سيستم هاي كمک ناوبري و راداري، ايجاد 
ــاخت هاي ناوبري جهاني،  ــرداري از زيرس و بهره ب
ــور  ــازمان دهي مجدد فضاي كش ــواره اي و س ماه
ــوري، تا پايان برنامه اقدام  و افزايش پروانه هاي عب

 نمايد.

ــرعت در  ــه طرح افزايش س ــور از ارائ ــعه آزاد راههاي كش ــاخت و توس ــري س مج
ــعود رهنما« معاون شركت  ــه بانده، به كميته ايمني تردد خبر داد. »مس آزادراههاي س
ــنا، اظهار كرد: با توجه  ــعه زيربناهاي حمل و نقل، در گفتگو با ايس ــاخت و توس س
ــرعت  ــوي مردم مبني بر پايين بودن س ــکايت هاي عمده اي از س به اين كه روزانه ش
ــکار خودروهاي  ــردد در آزادراهها و تبديل اين آزادراهها به كمينگاه پليس براي ش ت
ــتاندارد بااليي  ــود و همچنين با توجه به اينکه آزادراهها از اس ــوري دريافت مي ش عب
برخوردار است و طي چند سال اخير با ورود خودروهاي خارجي به كشور، وضعيت 
ــه بانده را افزايش  ــرعت تردد در آزادراههاي س ــا نيز ارتقا يافته؛ مي توان س  خودروه

داد.
ــرمايه گذاري كرده اند، معتقدند: با  ــاي آزادراهي س ــاني كه در پروژه ه وي افزود: كس
ــاعت است؛ انگيزه  ــيرها 120 كيلومتر بر س ــرعت تردد در اين مس توجه به اين كه س
ــرعت تردد در آزادراهها شده اند، چرا كه  ــتار افزايش س تردد را پايين آورده كه خواس
ــرعت مجاز تردد در اين مسيرها به 130 كيلومتر بر ساعت افزايش يابد؛  اگر ميزان س
ــب تر  عالوه بر افزايش ظرفيت آزادراهها، مطلوبيت آزاد راه باال مي رود و تردد، مناس

خواهد شد. 
ــور گفت: اين طرح بايد در كميته ايمني  ــعه آزادراههاي كش ــاخت و توس مجري س
ــکي قانوني و ارگان هاي  ــد وزارت راه ترابري، پليس راه، پزش تردد كه مقام هاي ارش
ــود.  ــود و پس از موافقت اين مجموعه، اجرايي ش ــي ش مربوطه حضور دارند، بررس
ــز، قزوين - زنجان و  ــان - اصفهان،  اصفهان - نطن ــه گفته رهنما، آزادراههاي كاش  ب
ــرعت  ــتند كه در صورت تصويب اين طرح؛ حداكثر س ــه بانده هس زنجان – تبريز س

مجاز در اين مسيرها به 130 كيلومتر بر ساعت افزايش مي يابد.

مهمانپرست:
تهديدات اسرائيل خاصيت خود را از دست داده است

  دولت، مکلف به تدوين سند راهبردي در حمل  و نقل شد
با ارائه طرحي به كمیته ايمني تردد قوت گرفت

افزايش سرعت خودرو در آزاد راهها

ــت  مديريـ ــال  س  28 ــان  پايــ ــا   بــ
ــبي« بر دانشگاه  »عبدا... جعفرعلي جاس
ــد اين  ــت جدي ــه  زودي سرپرس آزاد، ب
دانشگاه معرفي مي شود. به گزارش فارس، 
ــگاه آزاد به زودي  ــس دانش هيأت مؤس
ــت جديد دانشگاه آزاد را معرفي  سرپرس

مي كند.
ــس به   ــد ميرزاده« دبير هيأت مؤس »حمي
ــنهادي  ــوان گزينه مورد عالقه و پيش  عن
اكبر هاشمي رفسنجاني براي سرپرستي 

اين دانشگاه است. دوره سرپرستي موقت بوده و رئيس جديد بايد پس از طي مراحل قانوني 
با تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي تعيين شود.

برخي اعضاي هيأت مؤسس بنا دارند مراسم مفصل و پرجرجي را با هزينه دانشگاه آزاد براي 
تجليل از عبدا... جعفرعلي جاسبي برگزار كنند. به گزارش فارس، عبدا... جعفرعلي جاسبي 
كه از زمان تأسيس دانشگاه آزاد تاكنون رياست اين دانشگاه را به  عهده داشته است، به دليل 
ــي عملکردها و همچنين اتهاماتش در زمينه هاي مختلف از  جمله عملکردش در ايام  برخ
فتنه و بسياري موارد ديگر، مورد انتقاد گسترده فعاالن دانشجويي، كارشناسان و خانواده هاي 
دانشجويان محصل در دانشگاه آزاد قرار گرفته بود. برخي فعاالن دانشجويي نيز به  واسطه 
انتقاد از جاسبي در سال هاي اخير با شکايت دانشگاه آزاد به دادگاه فراخوانده شده اند. مسئول 
هيأت تحقيق و تفحص از آموزش عالي كشور در مجلس هفتم نيز نسبت به عدم همکاري 
دانشگاه آزاد با اين هيأت به شدت انتقاد و گزارشي افشاگرانه را درخصوص اين دانشگاه 

منتشر كرد كه با واكنش شديد مسئوالن اين دانشگاه روبه رو شد.

جاسبي رفتني شد 
سرپرست جديد به زودي معرفي مي شود

جهان نما
فرماندهان امريكايی:

اختالف بر سر ماندن يا رفتن

پس از اختالف نظر وزير دفاع امريکا و فرمانده نيروهای خارجی در افغانستان 
ــينی نيروهای امريکايی از افغانستان، وزير  در خصوص زمان آغاز عقب نش
ــمت خود استعفا  ــال 2011 از س دفاع امريکا اعالم كرد: در نظر دارد در س
دهد. از آن زمان به بعد مشخص خواهد شد كه آيا راهبرد افزايش نيروهای 

امريکايی در افغانستان مؤثر واقع بوده است يا خير.
ــه  ــان در كابين ــده از جمهوری خواه ــا باقيمان ــاله، تنه ــس«، 66 س  »گيت
»باراک اوباما«، محسوب می شود كه به رئيس جمهوری امريکا پيشنهاد داده 
ــد. وزير دفاع امريکا، رئيس  ــت در جهت امنيت ملی، تداوم داشته باش اس
ــابق سيا كه دارای 40 شغل در دولت امريکا بوده است، برای مدت های  س

بسياری به طور غيرمستقيم اعالم كرده بود كه خواستار ترک دولت است.
وی در مصاحبه با مجله امريکايی »فارين پالسی« اعالم كرد: فکر می كنم تا 
سال آينده در جايگاهی باشيم كه متوجه می شويم آيا راهبرد جديد امريکا 
ــتان را  ــت يا خير؟ ما كار افزايش نيروها در افغانس ــتان مؤثر اس در افغانس
ــال جاری  ــامبر س ــل خواهيم كرد. ما ارزيابی های الزم را در ماه دس تکمي
ــال 2011 فرصت  ــد كه در س ــالدی انجام خواهيم داد و به نظر می رس مي
منطقی برای كناره گيری از سمت وزير دفاعی امريکا وجود خواهد داشت.
ــئوليت به  ــپردن مس ــس ادامه داد: منتظر ماندن تا ژانويه 2012 برای س گيت
ــفيد اعالم  ــخنگوی كاخ س ــت. »بيل برتون« معاون س ــتباه اس  ديگری اش
ــت اما هرگونه  ــکر اس ــا از خدماتی كه گيتس انجام داده متش ــرد: اوبام  ك

اظهار نظری توسط رئيس جمهوری امريکا در اينباره متعاباً اعالم می گردد.
وی به خبرنگاران اعالم كرد كه جای شگفتی نيست كه گيتس درباره طرح 
كناره گيری از سمت خود صحبت می كند اما وی در نظر ندارد به طور كامل 
كناره گيری كند و هنوز زمان دقيقی را برای بازنشستگی خود اعالم نکرده 
ــاس اين گزارش، امريکا در حال اعزام 30 هزار نيروی نظامی  ــت. براس اس
ــت كه اين اقدام بخشی از طرح افزايش  ــتان اس جديد امريکايی به افغانس
نيروهای امريکايی تا 100 هزار نيرو در افغانستان محسوب می شود. اوباما 
ــته راهبرد افزايش نيروهای امريکايی در افغانستان را اعالم  ــال گذش كه س
ــينی نيروها از افغانستان را از ژوئيه سال  كرده بود، گفت: امريکا، عقب نش
2011 آغاز خواهد كرد.گيتس به مجله فارين پالسی اعالم كرد: ضرب االجل 
ژوئيه 2011، مانع سختی را به وجود آورده بود كه بايد بر آن فائق می آمدم. 
من در مقابل ضرب االجل های عقب نشينی نيروها از عراق، به طور مصمم 
ايستادگی كردم اما متقاعد شدم كه بايد توجه دولت افغانستان جلب شود تا 

اداره كشور را خود به دست گيرد.
رابرت گيتس همچنين در گفتگو با روزنامه امريکايی »لس آنجلس تايمز« 
اعالم كرد: هيچ شک و ترديدی در اين نيست كه نظاميان امريکايی در ماه 
ــال 2011 خروج خود از افغانستان را آغاز می كنند. اين در حالی  ژوئيه س
ــت كه »ديويد پترائوس« فرمانده جديد نيروهای خارجی در افغانستان  اس
ــبکه تلويزيونی »NBC« پخش  شد اعالم كرد: ژوئيه  ــخنانی كه از ش در س
2011 برای خروج نظاميان امريکايی از افغانستان زود است و وی حق خود 
ــأله را به باراک اوباما، رئيس جمهور امريکا گوشزد كند.  می داند كه اين مس
پترائوس ماه ژوئيه سال 2011 را به دليل آنچه كه خود آغاز پيشرفت ها در 

افغانستان ناميد، زمان نامناسبی برای خروج نظاميان امريکايی ذكر كرد.

تشکيل تيم مخفی اينترنتی برای 
بهبود چهره رژيم صهيونيستی

وزارت خارجه رژيم صهيونيستی برای ترميم چهره اين رژيم به ويژه پس 
ــگ خونين عليه غزه، يک تيم ويژه  اينترنتی جهت تبليغات مثبت از  از جن
اين رژيم تشکيل داد. به گزارش فارس به نقل از روزنامه »القدس العربی«، 
ــی را از متخصصان اينترنت جهت  ــتی تيم وزارت خارجه رژيم صهيونيس
نظارت و كنترل بر اين شبکه ارتباطات جهانی در طول 24 ساعت تشکيل 
ــربازانی  ــراد اين تيم را فارغ التحصيالن جديد و س ــت كه عمده اف داده اس
ــربازی خود را به پايان برده و به  ــکيل می دهند كه به تازگی خدمت س تش

زبان عربی تسلط دارند.
ــوند و  ــاس اين گزارش، اين تيم با عنوان كاربر اينترنتی ظاهر می ش بر اس
ــاهده هرگونه انتقاداتی از رژيم صهيونيستی در وبالگ ها و  در صورت مش
سايت های اينترنتی به ويژه »تويتر« و »فيس بوک« به تعريف و تمجيد از اين 
رژيم می پردازند. در همين رابطه »جاناتان كوک« روزنامه نگار صهيونيست 
گفت: اين تيم جزئی از بخش بزرگی تحت عنوان »هسباره« )توضيح گروهی( 
ــور برقراری روابط عمومی با دولت  ــت و اين بخش عالوه بر آنکه مأم اس
ــت؛ به طور مخفيانه برای وزارت خارجه اسرائيل كار می كند و وظيفه  اس
ــانه های نوشتاری، ديداری و شنيداری و  ــرائيل در رس آن تبليغات برای اس
اينترنت است. بنابر اين گزارش، »ايالن شتورمن« رئيس اين بخش و مسئول 
ــی از بودجه وزارت خارجه  ــرائيل در اينترنت است و بخش ــری اس تيم س
ــده است. در مرحله نخست  )2009 و 2010( به اين كار اختصاص داده ش
 150هزار دالر به اين تيم پرداخت شد كه پيش بينی می شود امسال افزايش 

پيدا كند.

  تنش سياسی بين مالزی و اندونزی 
افزايش يافت

ــاحلی اندونزی از سوی نيروهای  ــر گارد س ــه افس ــتگيری س به دنبال دس
ــايه باال گرفت. به گزارش ايرنا  ــی بين اين دو همس مالزيايی، تنش سياس
ــروی دريايی اندونزی در  ــه نظامی ني ــانه های مالزی، اين س به نقل از رس
جزيره ای در آب های مرزی مورد مناقشه دو كشور از سوی نيروی دريايی 
مالزی، دستگير شدند. براساس اين گزارش، نيروهای مالزی، اين سه افسر 
اندونزيايی را بالفاصله پس از آن كه گارد ساحلی اندونزی هفت ماهيگير 

مالزيايی را بازداشت كرده بود، دستگير كردند.
اندونزی می گويد: ماهيگيران مالزی در آبهای اندونزی مشغول ماهيگيری 
بودند. به دنبال باال گرفتن تنش ها بين دو كشور در اين خصوص، معترضان 
ــفارت مالزی در جاكارتا خسارت هايی  اندونزيايی نيز با تجمع در برابر س
به ساختمان سفارت مالزی وارد كردند. اين گروه تظاهر كننده كه براساس 
گزارش حدود 100 نفر بودند، در تجمع يک ساعته خود در برابر سفارت 
ــه و پالک در ورودی  ــفارت مالزی باال رفت ــزی در جاكارتا از ديوار س مال
ــاندند. به دنبال اين اتفاق؛ مالزی در نامه ای رسمی  ــفارت را با گل پوش س

اعتراض خود را به وزارت خارجه اندونزی اعالم كرد.

به زودی

رونمايي از نخستين هواپيماي بدون سرنشين جت برد بلند ايراني 
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 بهمن توكلی فرد
به منظور بررسی تأثيرات امواج الکترومغناطيس 
ــايت های BTS و گوشی های تلفن همراه  س
ــان، همايش يک روزه ای از سوی  بر بدن انس
ــاخه  ــرق و الکترونيک ش ــان ب انجمن مهندس
ــركت مخابرات برگزار  اصفهان با همکاری ش
ــر كل دفتر تحقيقات و  ــد، در اين آيين مدي ش
ــراه اول و مدير عامل  ــات راهبردی هم مطالع
ــتی مطالبی  مخابرات، در خصوص اثرات زيس
ــد ميدان  ــه باالخره معلوم نش ــان نمودند ك بي
ــت يا  ــی تلفن همراه مضر اس الکترومغناطيس
ــتی انرژی RF از  نه؟! كه در ادامه اثرات زيس
ــود كه  نگاه FCC نکته هايی را يادآور می ش

در كانون توجه اشان قرار گيرد.
ــی زيادی در  ــار يافته علم ــای انتش گزارش ه
ــان ها  مورد اثرات احتمالی انرژی RF بر انس
و حيوانات وجو دارد. مباحث زير فقط بيانگر 
نمونه های بارز اين اطالعات بوده و به معنای 

جمع بندی در اين زمينه پيچيده نمی باشد.
ــتی ناشی از گرم  ــناخته شده زيس از اثرات ش
ــال ها  ــيله انرژی RF س ــدن بافت ها بوس ش
در  ــا  بافت ه ــيب  آس ــن  بنابراي ــذرد.  می گ
انسان ها هنگامی كه در معرض امواج RF به 
ميزان زياد قرار می گيرند، به دليل آن است كه: 
بدن تحمل حفظ يا خروج حرارت زيادی كه 
توليد می شود را ندارد. اگر اجاق مايکروفری 
را در نظر بگيريم كه قدرت آن 500 وات باشد 
ــت را داخل آن  ــک كيلوگرم گوش و حدود ي
بگذاريم در حدود 20 دقيقه پخته شده و آماده 
ــواد پروتئينی  ــردد. در حقيقت: م تناول می گ
ــرد امواج  ــرار می گي ــه در محفظه اجاق ق ك
ــدود MHz900 مگاهرتز  ــو كه ح مايکرووي

می باشد آنرا می پزد. 
شاخصه های مهم اين فرايند عبارتند از:

ــواج  امــ ــــع  تشـعش ــدرت  قــ ــف:   ال
W الکترومغناطيس

ــر ماده  ــعه ب ــان تأثير تابش اش ــدت زم ب: م
T خوراكی

ــانتيمتر  ــطح تحت تأثير ماده خوراكی س ج: س
مربع يا )وزن ماده حياتی تحت تأثير(

كه اين ها از پارامترهای مهم به شمار می آيند. 
اگر مقايسه ای تطبيقی بين دستگاه تلفن همراه 
ــيم در خواهيم  ــته باش و اجاق مايکروفر داش

يافت:
ــک تلفن همراه از 300  1- قدرت خروجی ي
ــد )كه فاصله دور  ميلی وات تا 2 وات می باش
ــدرت خروجی  ــودن از BTS در افزايش ق ب

ــتگاه تلفن همراه مؤثر است( يعنی هر چه  دس
ــد قدرت  ــراه نزديکتر به BTS باش ــن هم تلف
ــتر  ــی همراه كمتر و هر چه فاصله بيش خروج
باشد قدرت خروجی آنتن همراه بيشتر است.

ــراه با توجه  ــدت زمان مکالمه تلفن هم 2- م
ــاعت  به فرهنگ مردم، چند دقيقه تا چندين س
ممکن است به طول انجامد كه اگر مکالمه ای 
ــاعت بيشتر شود تأثير آن قابل  از حدود نيم س

تحمل و محاسبه خواهد بود.
ــتر گوش انسان  ــطح تحت تأثير كه بيش 3- س
ــد حدود  و نقاط تماس با تلفن همراه می باش
ــانتيمتر مربع تحت تابش مماس اشعه  )10 س
ــرايطی كه مقابل آنتن تلفن  می باشد( و در ش
ــت تأثير  ــدت تح ــراه قرار می گيرد به ش هم

تشعشع خواهد بود.
حال اگر مقدار انرژی جذب شده توسط 100 
ــان  گرم مواد پروتئينی مايکروفر را گوش انس
ــت اين كه: در  ــذب كند، خواهيم يافت عل ج
تماس های طوالنی احساس گرم شدن گوش 
و نيز ناراحتی آن می شود، به چه علت است. 
ــت در مدت20 دقيقه برای  اگر 100 گرم گوش
ــردد )تأثير مايکروفر بر مقدار  خوردن آماده گ

ماده پروتئينی 600/000/000 واحد می شود.

600000000 = 5 وات × 60 ثانيه × 20 دقيقه 
× 100 گرم گوشت

ــان )گوش  تأثير تلفن همراه بر ماده حياتی انس
ــه دور و نزديک از  ــی و ميانی( در فاصل بيرون

BTS
ــد واحـــ دور  ــه  فاصلــ در  ــر   تــــأثيــ

100×20×60×2 = 240000
ــک  نــزديــ ــه  فاصلـــ در  ــر   تـــأثيــــ

واحد  3600= 3 درصد×60×20×100
ــدرت  ــه دور از BTS ق ــر در فاصل ــال اگ ح
ــن همراه، با تأثير اجاق مايکروفر  خروجی تلف
مقايسه گردد حدود 14 درصد قدرت تخريب 
 BTS ــک از ــه نزدي ــی را دارد و در فاصل بافت
ــراه 0/06درصد  ــع خروجی هم )تأثير تشعش
ــان  ــد بود، اما به علت اينکه همواره انس خواه
ــه لحظه در  ــون او لحظه ب ــده و گردش خ زن
بازسازی بافت های از دست رفته، مؤثر است 
تأثير اثرات نامطلوب تشعشات، فقط بصورت 
ــات طوالنی حس  ــا و ناراحتی در مکالم گرم

می شود.
نتیجه: 

ــتفاده گردد  ــی )hand free( اس اگر از گوش
ــع آنتن بر روی بافت های زنده به  تأثير تشعش

حداقل می رسد كه می بايست آنرا در فاصله 
بيش از يک متر گذاشت تا از تأثير تشعشعات 
آن در امان بمانيم. اگر در فاصله تماس گوش 
ــطح اندازه گيری  قدرت خروجی آنتن را بر س
ــبتی از  ــن تأثير در فاصله دورتر با نس كنيم اي
ــه كاهش می يابد مثاًل در فاصله  مجذور فاصل
ــار  ــی قدرت انتش ــری اثر بخش ــد كيلومت چن
ــی خيلی كوچک  ــطح خيل ــه بر واحد س  يافت
ــای  ميدان ه ــر  تأثي ــن  بنابراي ــود.  ش ــی  م
الکترومغناطيسی در فاصله های زياد در حدود 

نزديک صفر است. 
ــراه در فاصله  ــتراحت تلفن هم اگر هنگام اس
ــرار گيرد اثر  ــدود دو متر دورتر ق ــب ح مناس
ــيار كم خواهد بود )موقعی كه  تشعشعات بس
مشترک در حال مکالمه می باشد انتشار امواج 
ــت و در ساير مواقع انتشار امواج  آنتن زياد اس

كم خواهد بود(
ــتراحت تلفن  ــتركی در حين اس حال اگر مش
همراه را كنار بالش خود بگذارد و تلفن طرف 
ــع خروجی  ــرار گيرد تشعش ــم او ق يک چش
ــرای او به  ــورد بحث را ب ــرات نامطلوب م اث

دنبال خواهد داشت.
ــتگاه های  ــعات دس ــا كه انرژی تشعش از آنج

ــدن قابل جذب  ــط بافتهای ب ــی، توس راديوي
ــزان امواجی  ــد از اين رو می توان مي می باش
ــراه جذب  ــی هم ــان از گوش ــدن انس ــه ب ك
 SAR ــذب خاص يا ــد را با مقياس ج می كن
ــتفاده از اين مقياس  ــرد. با اس ــدازه گيری ك ان
ــای  ــذب بافت ه ــرخ ج ــزان ن ــوان مي می ت
ــری  گي ــدازه  ان را،  ــع  تشعش ــرض  مع  در 

كرد. 
ــه دليل  ــراه، ب ــی های هم ــعات گوش تشعش
ــی  ــت، زمان ــر اس ــس مايکروف ــه فركان اينک
ــرد  می گي ــرار  ق ــدن  ب ــاورت  مج در  ــه  ك
ــلول ها  س در  ــی،  اضاف ــرارت  ح ــاد   ايج

می كند.
»رمضانعلی صادق زاده« معاون صنايع پيشرفته 
ــازی صنايع ايران با  ــازمان گسترش و نوس س
ــعات آنتن های  بيان اين مطلب افزوده: تشعش
موبايل )BTS( از گوشی های همراه قوی تر 
ــرات مخربی كه اين  ــه دليل اث ــتند، زيرا ب هس
ــده دارد از اين  ــا بر بدن موجودات زن آنتن ه
رو بايد بر روی بام ها نصب شوند تا از اثرات 

آنها كاسته شود. 
ــه، در نگهداری و تعمير  ــا تأكيد بر اينک وی ب
ــرد، خاطر  ــت الزم صورت گي ــد دق BTS باي
ــاس  ــالوه بر اين ها، بايد بر اس ــان كرد: ع نش
ــه ای نصب و  ــتانداردهای موجود به گون  اس
ــعات آنها  ــوند كه حدود تشعش راه اندازی ش

منطبق بر استانداردها باشد.
ــوارد، برای  ــی م ــه: در برخ ــادق زاده گفت ص
ــتری را تحت پوشش  اينکه آنتن ها مناطق بيش
ــان  ــات ش ــد، محدوده تشعش ــود در آورن خ
ــود كه اين امر جدا از اينکه در  ــتر می ش بيش
ــت آنتن دهی مناطق مجاور اختالل ايجاد  كيفي
ــی بر بدن  ــرات منف ــث ايجاد اث ــد باع  می كن

می شود.
ــوی كميته تدوين  ــت: از س ــن در حالی اس اي
ــتفاده  ــب ضوابط فنی و مقررات، اس و تصوي
ــررات مربوط به حدود  ــف فركانس، مق از طي
ــيد. اين  ــه تصويب رس ــعی )SAR( ب تشعش
ــدود انرژی  ــور تعيين دقيق ح مصوبه به منظ
ــونده مجاز و روش های  ــعی جذب ش تشعش
ــاس  اندازه گيری نرخ جذب ويژه SAR براس
ــام »پرتوهای غير  ــران به ن ــتاندارد ملی اي اس
ــت كه الزم االجرا  ــاز« تدوين شده اس  يون س

است.
طبق اين مصوبه گوشی های همراه بايد گواهی 
ــگاه های  ــعی SAR از آزمايش حدود تشعش

معتبر بين المللی داشته باشند.

فرصت همچنان باقي است...

ــروش اجناس تقلبی به  ــه اقدام به ف  فردی ك
ــط مأموران كالنتری 11 شهرستان   مردم می كرد توس

شاهين شهر دستگير شد.
ــت، فرمانده انتظامی  ــرهنگ محمدرضا خدادوس  س
ــهر با اعالم اين خبر اظهار داشت: در پی  ــاهين ش ش
كسب خبری مبنی بر اينکه: فردی در سطح شهر، اقدام 
به فروش اجناس تقلبی می كند، موضوع در دستور كار 

مأموران كالنتری 11 اين فرماندهی قرار گرفت.
ــترده و تقويت  ــام تحقيقات گس ــزود: با انج وی، اف
واحدهای گشت، سرانجام راننده يک دستگاه خودروی 
ــمند كه در حال فروش اجناس تقلبی به مردم بود  س

شناسايی و در يک اقدام غافلگيرانه دستگير شد.
اين مقام مسئول گفت: در تحقيقات از متهم، مشخص شد: وی كه »حميد- خ« نام دارد، مدتی است كه از يکی از 

استان های كشور به اين شهرستان آمده و اجناس تقلبی را به مبالغ هنگفتی، به مردم می فروشد.
فرمانده انتظامی شاهين شهر در ادامه تصريح كرد: در بازرسی از خودروی وی، تعدادی اجناس تقلبی شامل: سه 
دستگاه جاروبرقی، سه دستگاه آركوپال، سه دستگاه توستر، سه دستگاه آسياب برقی، سه عدد كيف چاقو، بيست 

ميليون ريال وجه نقد و مقداری طال و تعدادی ساعت مچی كشف و ضبط شد.
اين مقام انتظامی، بيان داشت: پس از دستگيری اين فرد متقلب چهار نفر از شهروندان كه توسط اين شخص متضرر 

شده بودند از وی اعالم شکايت كردند.
سرهنگ »خدادوست«، خاطرنشان كرد: در اين خصوص، پرونده تشکيل و متهم همراه پرونده، جهت سير مراحل 

قانونی به مراجع قضايی تحويل شد.

 فرمانده انتظامی شهرستان برخوار استان اصفهان از كشف بيش از يک هزار و 800 حلقه سی دی غير مجاز 
در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ »ارسالن حسن نژاد« با اعالم اين خبر گفت: در پی كسب خبری مبنی بر فعاليت 
يک واحد صنفی خدمات رايانه ای، در زمينه تهيه و توزيع سی دی های غير مجاز موضوع در دستور كار مأموران 
پليس امنيت عمومی اين فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: مأموران پس از اطمينان در خصوص موضوع با هماهنگی 
مقام قضايی به محل اعزام و اين واحد صنفی را مورد بازرسی قرار دادند. اين مقام مسئول گفت: در بازرسی صورت 
گرفته تعداد يک هزار و 807 حلقه سی دی غير مجاز، كشف و ضبط شد. فرمانده انتظامی شهرستان برخوار تصريح 
 كرد: در اين رابطه متصدی اين واحد، به نام »مهران – گ« به اتهام تهيه و توزيع محصوالت ضد فرهنگی دستگير شد. 
سرهنگ »حسن نژاد« خاطرنشان كرد: متهم دستگير شده به همراه پرونده جهت سير مراحل قانونی تحويل مراجع 
قضايی شد. اين مقام انتظامی در پايان به شهروندان توصيه كرد: در صورت مشاهده اينگونه موارد، مراتب را سريعاً با 

شماره تلفن 110 به پليس اطالع دهند.

 سه قاچاقچی كه به جرم حمل، نگهداری و فروش مواد افيونی توسط مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر 
فرماندهی انتظامی اصفهان دستگير شده بودند؛ براساس حکم قضايی در زندان مركزی اصفهان به دار مجازات آويخته 
شدند. به نقل از مركز اطالع رسانی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، اين سه قاچاقچی صبح روز 
چهارشنبه، 20 مرداد ماه سال جاری در زندان مركزی اصفهان به دار مجازات آويخته شدند.براساس اين گزارش، 
ــه كيلوگرم كراک، »حکيم – ش« به جرم  »حميد رضا – ح« به جرم نگهداری يک هزار و 450 گرم و فروش س
نگهداری دو كيلوگرم كراک و »اكبر – ز«،  به جرم نگهداری 836 گرم كراک و نگهداری 108 گرم سوخته ترياک، 
توسط دادگاه انقالب اصفهان، به اعدام محکوم شده بودند. گفتنی است، اين حکم پس از تجديدنظر و عدم مخالفت 
با عفو نامبردگان به تأييد ديوان عالی كشور رسيده و با انجام مراحل قانونی اين سه سوداگر مرگ، در محوطه زندان 

مركزی اصفهان، اعدام شدند.

 الدن سلطانی
صاحب بوتيک تريکوفروشی، به دليل ارتباط نامشروع با دختران جوان 
دستگير و در بازرسی از منزل وی: بيش از 20 مورد فيلم از روابطش با 

دختران كشف و ضبط شد. 
محبوبه دختر 22 ساله اصفهانی كه برای پيگيری شکايت خود، از صاحب 
تريکوفروشی به كالنتری 13 فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان آمده 
بود ماجرا را اينگونه تشريح كرد: اواسط تيرماه سال جاری، برای خريد 
ــی، در يکی از خيابان های  ــی، به يک بوتيک تريکوفروش لباس ورزش
اصفهان رفتم. در آن ساعت، بوتيک خلوت بود و من اولين مشتری مغازه 
بودم. بعد از خريد، فروشنده با جمالت فريبنده، به من گفت: كه قصد 
ازدواج دارد و به دنبال انتخاب همسر دلخواه برای خود می باشد. از من 
خواست تا برای آشنايی بيشتر مالقاتی در بيرون داشته باشيم. من قبول 
ــردم و پس از چند مرتبه مالقات در بيرون مرا به منزلش دعوت كرد.  ك
دفعه اول كه به منزل وی رفتم، رفتارش خيلی خوب و مؤدبانه بود. درباره 
ــتند  خانواده اش هم به من گفت: كه پدر و مادرش با هم اختالف داش
بنابراين مادرش منزل را ترک كرده و در خانه خواهرش زندگی می كند. 
پدرش هم، بنگاه معامالت اتومبيل دارد و دير وقت به منزل می آيد.رفتار 
بسيار مؤدبانه اين مرد مرا فريفته او كرد به طوری كه؛ بار ديگر به منزلش 
ــم. اما اين دفعه وی با رفتار بد و تهديد چاقو مرا مورد آزار و اذيت  رفت
قرار داد. هنگام ترک منزلش، به من فيلمی نشان داد و گفت: در صورت 
قطع ارتباط فيلم مرا پخش خواهد كرد. اين »شيطان« صفت، با حيله و 
نيرنگ دختران جوان را می فريفت، و مورد سوء استفاده قرار می داد. با 
ــف من هم گرفتار دام اين شيطان شدم. پس از اين اتفاق، ماجرا را  تأس
به طور كامل، برای مادرم تعريف كردم مادرم به خاطر اين رابطه پنهانی 

ــرزنش كرد و از من خواست، كه از او شکايت كنم. مركز اطالع  مرا س
رسانی پليس اصفهان در گفتگو با خبرنگار ما، در خصوص اين پرونده 
خاطرنشان كرد: با اظهارات شاكيه و با هماهنگی مقام قضايی »محمد« 24 

ساله صاحب بوتيک تريکوفروشی دستگير شد. 
اين متهم پس از دستگيری به بيش از 50 مورد ارتباط نامشروع، با دختران 
جوان اقرار كرده و عنوان داشت: به علت اختالف والدينم با يکديگر و 
فقدان محبت از جانب آنها، تحصيل را در مقطع سيکل رها كرده و در 
ــی كه پدرم برايم تهيه كرده بود، مشغول به كار  يک بوتيک تريکوفروش
ــدم.وی در اظهارات خود به اغفال يک دختر جوان و برقراری ارتباط  ش
ــتين آشنايی اشاره كرد و افزود:  با وی و تهيه فيلم از اين رابطه در نخس
ــروع با وی،  اين كار را ادامه دادم و بار ديگر من از برقراری ارتباط نامش

ــراغ مورد ديگری می رفتم و چون از آنان فيلم می گرفتم، مطمئن  به س
بودم كه آنها از من شکايت نمی كنند. اما اينبار در چنگال عدالت افتادم. 
سرهنگ محسن عقيلی، فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان، در خصوص 
اين پرونده گفت: هم اكنون اين متهم به همراه پرونده، به مراجع قضايی 

تحويل و بر اساس قرار موقت روانه زندان شده است.
سرهنگ عقيلی، همچنان با اشاره به اينکه: با تأسف بسياری از افرادی كه 
توسط اين فرد، مورد سوء استفاده قرار گرفته اند، به دليل ترس از آبروی 
ــکايت نکرده اند تصريح كرد: آنان می توانند برای تنظيم  خود از وی ش
شکايت خود از اين متهم، به كالنتری 13 فرماندهی انتظامی شهرستان 
ــخت تری مواجه و  اصفهان مراجعه نمايند تا متهم با اعمال مجازات س
ــد، كه قصد چنين اعمالی را در جامعه  ــانی باش درس عبرتی برای كس

دارند.
ــناس: آمنه دادبه، كارشناس مشاوره كالنتری 13 فرماندهی  نظر كارش
ــت:  ــان، در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داش ــتان اصفه انتظامی شهرس
ــراد از بزه و بزهکاری  ــن اركان بازدارندگی اف ــواده يکی از مهمتري خان
ــادر و محبت های بيش از  ــوی پدر و م ــت. عدم كنترل فرزند از س اس
ــان نه فقط برای  ــذاردن امکانات بی مورد، برای آن ــد و در اختيار گ ح
ــد. بلکه امنيت و آرامش جامعه را نيز به مخاطره   فرزندان مضر می باش
می اندازد. وی در خصوص اين پرونده نيز گفت: در تحقيقات از متهم 
مشخص شد كه: به دليل جدايی والدين وی از يکديگر هيچگونه ارتباط 
ــخص وجود نداشته و پدرش هم او را  عاطفی بين پدر و مادر و اين ش
آزاد گذاشته است. اين عدم كنترل و لجام گسيختگی در زندگی، باعث 
شده تا اين جوان به موجودی تبديل شود كه فقط با آزار و اذيت ديگران 

به آرامش می رسد.  

ــتگاه  ــی از دو دس  در بازرس
كاميون بيش از 43 تن برنج قاچاق، 
ــط مأموران فرماندهی انتظامی  توس
شهرستان شهرضای اصفهان كشف 

و ضبط شد.
ــرهنگ »خسرو احمدی« فرمانده  س
ــهرضا استان  ــتان ش انتظامی شهرس
ــان اين مطلب عنوان  اصفهان، با بي
ــتقر در  ــوران انتظامی مس كرد: مأم
ــهيد امامی اين  ايست و بازرسی ش
خودروهای  كنترل  حين  فرماندهی 
ــون  ــتگاه كامي ــه دو دس ــوری ب عب

مشکوک و آنها را متوقف كردند.
ــات صورت  ــزود: در تحقيق وی اف
ــه  بارنام ــد:  ش ــخص  مش ــه  گرفت

ــه 10 كيلويی جمعًا به مقدار  ــا تعداد چهار هزار و 360 كيس ــی از آنه ــا جعلی بوده و در بازرس خودروه
ــف و ضبط شد. فرمانده  ــط مأموران اين فرماندهی كش 43 تن و 600 كيلوگرم برنج خارجی قاچاق، توس
ــان گمرک ارزش اين محموله قاچاق را بيش از 700 ميليون ريال  ــهرضا تصريح كرد: كارشناس انتظامی ش
ــده تحويل گمرک شده خاطر  ــف ش ــرهنگ »احمدی« در پايان با بيان اينکه اموال كش برآورد كرده اند. س
ــتگاه كاميون توقيف و متهمان به همراه پرونده جهت سير مراحل قانونی  ــان كرد: در اين رابطه دو دس نش

به مراجع قضايی تحويل شدند.

ــابقه دار و تحت تعقيب مراجع قضايی كه موجب سلب آسايش مردم شده بود توسط مأموران  ــرور س  ش
كالنتری 27 فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان شناسايی و دستگير شد.

سرهنگ »محسن عقيلی« فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بيان اين مطلب اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره 
سرقت در يکی از مناطق اصفهان، موضوع به صورت ويژه در دستور كار مأموران كالنتری 27 اين فرماندهی قرار 

گرفت.
وی تصريح كرد: مأموران حين گشت زنی در محل های وقوع جرم به يک دستگاه موتورسيکلت با پالک پوشيده 

مشکوک می شوند كه راكب آن با مشاهده مآموران متواری می شود.
اين مقام مسئول در ادامه گفت: مأموران بالفاصله به تعقيب وی پرداخته و سرانجام پس از چندين بار كه به دستور 
ايست آنان توجه نمی كند با »رعايت قانون به كارگيری سالح« اقدام به تير اندازی می كنند كه تير به بازوی متهم 

اصابت و وی دستگير می شود.
ــت: در تحقيقات مشخص شد: متهم، فردی  وی بيان داش
ــركت در نزاع جمعی منجر به قتل،  سابقه دار در زمينه ش
ــرب خمر و حاالت مستانه، سرقت، مشاركت در قتل،  ش
اخالل در نظم و تهديد مأموران بوده و تحت تعقيب مراجع 

قضايی می باشد. 
ــرهنگ عقيلی، در پايان با بيان اينکه متهم دستگير شده  س
ــل مراجع قضايی  ــراه پرونده تحوي ــس از درمان به هم پ
ــان كرد: پليس در برابر كسانی كه  ــد خاطر نش خواهد ش
ــد به هيچ  ــلب كنن ــهروندان س ــت و آرامش را از ش امني
ــم پوشی نکرده و در برابر اينگونه افراد قاطعانه   عنوان چش

می ايستد.

 سپیده نصر اصفهانی
چند روز از ماه رمضان گذشته. يه نيگاه به خودمون بيندازيم ببينيم چه كرديم! 
چقدر به ماهيت اين روزها پی برديم و تا چه اندازه در راستای اهدافی كه خدا 
برای اين ماه قرار داده پيشرفت كرديم؟ چند تا سحر و افطار به همين زودی 
گذشت و ما قدرشونو ندونستيم؟ چقدر سحرها بيدار شدن برامون سخته و 
افطارها اول، نماز به جا آوردن و بعد افطار كردن بهمون زور ميگه؟ هميشه 
همينطوره! وقتی بين ساعات و لحظات اين روزهای پر بركت غرق هستيم و 
داريم يکی يکی ثانيه هاشونو می گذرونيم چيزی ازش متوجه نمی شيم، اما 
كافيه اين ماه تموم بشه و بعد، از دور به روزهايی كه گذرونديم و قدرش رو 
ــتيم نگاه كنيم. اونوقت كه دلهامون به شدت می سوزه كه چی رو از  ندونس
دست داديم... امروز سحر وقتی از خواب بيدار شدم از پنجره چشمم به سياهی 
شب و نور ستاره ها افتاد به فکر افتادم كه حکمت بيدار شدن اين موقع شب و 
غذاخوردن تا قبل از اذان و بعد يه روز كامل، روزه گرفتن چی می تونه باشه؟ 
اينکه چرا دعای سحر - يه همچين دعای زيبا و تأثيرگذاری كه حتی بدون 
دونستن معنی هم به دل ميشينه - بايد اون موقع شب خونده بشه و دلهامونو 
البته اگه آماده باشيم تا ملکوت خدا باال ببره! امروز ماه رمضان چه حسی داره 
برامون؟ چقدر تغيير كرديم؟ تا چه حد دلهايی كه طی يازده ماه به اين زندگی 
دنيوی و پستی ها و بلندی هاش عادت كرده، دل هايی كه با زرق و برق دنيا 
آروم ميشه و با سختی هاش خيلی زود خودش رو می بازه، دلهايی كه هيچ 
جای پيشرفتی به سمت خدا براش نزاشتيم رو آماده تر كرديم برای راهی كه 
پيش رو داريم؟ گاهی وقتا توی زندگی نشستن و لحظات گذشته رو مرور 
كردن خيلی سخته. مخصوصاً اگه قرار باشه از اونچه اتفاق افتاده درس عبرت 
ــازی  بگيريم، ولی حقيقت امر اينه كه رجوع به اصل وجود خودمون و بازس
ــکل گرفته خيلی الزمه. اينکه گاهی به  بعضی از عادت هايی كه درون ما ش
حرمت بعضی روزا و بعضی لحظات خاص، يه ايست كوتاه به زندگيمون بديم 
و نه تنها راه رفته رو مرور كنيم، بلکه به پيش رو هم نگاهی بندازيم و سعی 
كنيم زندگی رو به شکل زيباتری بسازيم. امروز روز هفتم ماه رمضانه و شش 
روز بسيار گرانقدر رو پشت سر گذاشتيم. شش روزی كه حرمتش می تونست 
بهترين هارو برامون رقم بزنه، حاال تا خودمون چی خواسته باشيم! هنوز هم 
ــت... همچنان فرصت باقيه. به اندازه بيست و سه روزی كه می شه  دير نيس
 خودمون رو از اول بسازيم و با خدای اين ماه عهد ببنديم كه هميشه خوب 

بمونيم...  

جامعه

حوادث

بسم ا... الرحمن الرحیم
ــن َهَفواتِِه وآثاِمِه  ــی ِصیاِمِه وقیاِمِه وَجنّبنی فیِه م ــّم اعنّی فیِه عل الله

واْرُزْقنی فیِه ِذْكَرَك بِدواِمِه بتوفیِقَك يا هادَی الُمِضلّین.
خدايا ياری كن مرا در اين روز بر روزه گرفتن و عبـادت و بركنارم دار 
در آن از بيهودگی و گناهان وروزيم كن در آن يادت را برای هميشه به 

توفيق خودت ای راهنمای گمراهان
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دعای روز هفتم ماه مبارك رمضان به بهانه برگزاري همايش تأثیرات امواج BTS تلفن همراه در اصفهان

ميدان الكترومغناطيسي تلفن همراه مضر است يا نه؟!

در شاهین شهر
دستگيري فروشنده اجناس تقلبي

در برخوار اصفهان 
 کشف بيش از 1800 حلقه سي دي غير مجاز 

در زندان مركزي اصفهان
اعدام 3 قاچاقچي مواد مخدر 

صاحب »بوتيك شيطاني«، در اصفهان دستگير شد

در شهرضاي اصفهان 
کشف بيش از 43 تن برنج قاچاق

دستگيري شرور تحت تعقيب 
توسط پليس اصفهان
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  تعميرات اساسي واحدهاي 
تقطير، گاز مايع و كاتاليستي شماره 
ــت اصفهان،  ــركت پااليش نف  2 ش

به مدت 30 روز به طول انجاميد.
ــس اداره  ــيني« رئي ــيد علي حس »س
ــرات  ــزي تعمي ــه ري ــرح و برنام ط
شركت پااليش نفت اصفهان گفت: 
ــي سه  در اين دوره، تعميرات اساس
ــر، گاز  ــم عملياتي تقطي ــد مه واح
ــتي پااليشگاه  مايع و تبديل كاتاليس
ــان انجام گرديد  ــه طور همزم دوم ب
ــعت و حجم كار  ــل وس ــه به دلي ك
ــزي دقيق و  ــه ري ــه برنام ــاز ب  و ني
همه جانبه نگر، در نوع خود كم نظير 
بوده و از اهميت ويژه اي برخوردار 
بود. دو واحد تقطير و گاز مايع روز 
ــرويس خارج  20 تير ماه با هم از س
و تعميرات اساسي آنها آغاز گرديد. 

ــت 5 روز، واحد سوم يعني  ــپس بعد از گذش س
ــتي نيز از مدار توليد خارج  واحد تبديل كاتاليس
ــي قرار گرفت، پيش  و در اختيار تعميرات اساس
ــرايط كاري  ــام كار با در نظر گرفتن ش بيني انج
ــتن  ــروع بس براي هر كدام از واحدها از زمان ش
ــام مراحل راه اندازي مجدد 23 روز  واحد تا اتم
كاري بود كه از تاريخ 20 تير آغاز و تا 18 مرداد 
ماه با همکاري بيش از 1800 نفر نيروي رسمي و 
پيمانکاري اداره تعميرات همزمان و بدون وقفه و 
تعطيلي ادامه داشته و با صرف بالغ بر 700 هزار 
ــاعت كار تعميراتي، تعميرات اساسي طبق  نفر س

برنامه زمان بندي به پايان رسيد.
ــي،  ــن تعميرات اساس ــان اينکه در اي ــا بي وي ب
ــي  مهندس ــرداري،  ب ــره  به ــرات،  تعمي ادارات 
پااليش، مهندس عمومي، بازرسي فني، تداركات 
ــتند،  داش ــکاري  هم و...  ــار  انب ــات  عملي  كاال، 
ــي در دو نوبت كاري  گفت: كار تعميرات اساس
ــه نفرات و تجهيزات  ــاعته روزانه و با كلي 12 س
اداره تعميرات انجام شده و تمام تالش ما بر اين 
بود كه با به كارگيري نيروهاي متخصص، مجرب 
ــام بخش هاي اداره تعميرات  و كارآزموده از تم
ــتفاده حداكثري از زمان و امکانات شركت،  و اس
عليرغم حجم زياد و سنگين كارهاي تعميراتي و 

پروژه ها و همزماني سه تعميرات 
ــي، گرمي بي سابقه هوا در  اساس
ــا رعايت كليه اصول  اين فصل، ب
ــي، زمان  ــت محيط ايمني و زيس

انجام كار را به حداقل برسانيم.
وي با اشاره به اهميت واحدهاي 
ــت:  تقطير و گاز مايع اظهار داش
خوراک واحد تقطير شماره 2 اين 
ــركت، به طور متوسط روزانه  ش
150 هزار بشکه است كه توليدات 
آن شامل: گاز مايع، بنزين سبک، 
ــبک و  ــام، گازوئيل س ــن خ بنزي
ــاي  ــوراک واحده ــنگين و خ س
نفت سپاهان  آيزوماكس، شركت 
و شركت نفت جي است و واحد 
ــماره 2 نيز با دريافت  گاز مايع ش
ــکه در روز،  خوراک 10000 بش

گاز مايع توليد مي نمايد.
حسيني همچنين از تعميرات اساسي واحد تبديل 
ــگاه اصفهان خبر داد  ــتي شماره 2 پااليش كاتاليس
ــت: خوراک واحد تبديل كاتاليستي  و اظهار داش
ــکه در روز بوده و توليدات آن،  22500 هزار بش
بنزين با اكتان )درجه آرام سوزي( 96 و گاز مايع 

مي باشد. 
ــرات در ادامه  ــزي تعمي ــه ري ــس اداره برنام رئي
ــگ بخار در  ــرات دو دي ــود به تعمي ــخنان خ س
ــرد و گفت:  ــاره ك ــد آب و برق و بخار اش واح
ــان خواهد  ــرداد ماه پاي ــرات تا 26 م ــن تعمي  اي

يافت.

ــهرداري و شوراي اسالمي فوالد شهر طي مراسمي  به همت روابط عمومي ش
ــهروند نمونه اين شهر  ــوراي اسالمي از 60 ش ــهردار و اعضاي ش با حضور ش
ــهرداري  ــت با ش ــتن محيط زيس ــماند و تميز نگه داش ــه در زمينه هاي پس ك
ــته اند، تجليل به عمل آمد. »آقاجان عليخاني پور« شهردار شهر،  همکاري داش
ــهرداري؛ خواستار همدلي و  ــکر و قدرداني از مردم فهيم و هميار ش ضمن تش
ــهروندان گفت: شما  ــهرداري شد. وي خطاب به ش ــتر آنان با ش  همکاري بيش
ــتيد و شهرداري در اهداف خود پيشرفتي نخواهد كرد  ولي نعمت هاي ما هس

مگر با مشاركت و همدلي شما. 

 طرح آبرساني شهر »سامان« با صرف اعتباري بالغ بر 3 ميليارد ريال شامل: 
نصب فيلترهاي شني تصفيه آب، تأسيسات پمپاژ و اجراي خط انتقال در مجاورت 
رودخانه زاينده رود ايجاد شده است كه با بهره برداري از اين طرح 30 ليتر آب به 
ظرفيت تأمين آب اين شهر افزوده شد. »يزداني« معاون مهندسي و توسعه شركت 
آب و فاضالب استان گفت: در تابستان امسال چاه هاي آب اين شهر تا 50 درصد 
دچار كاهش آبدهي شدند كه براي پيشگيري از كمبود آب شهروندان، اين معاونت 
ــيج امکانات ظرف مدت يک هفته اين طرح را اجرا و به بهره برداري رساند.  با بس
ــک شدن چاه هاي آب در 26 شهر استان اجتناب  وي افزود: با توجه به اينکه خش
 ناپذير است براي جايگزين كردن منابع جديد آب به سمت آب هاي سطحي حركت 
مي كنيم و بر همين اساس نخستين تصفيه خانه آب در استان در مجاورت رودخانه 
ــاخته خواهد شد وي گفت: زمين اين تصفيه خانه تملک شده و كار  زاينده رود س
مطالعات و پيگيري اعتبارات آن نيز در دست اجرا است. »يزداني« طرح هاي بزرگ 
آبرساني از چشمه باغ رستم به اردل و چشمه دهنو به شهر ناغان و چاه فلمن لردگان 
ــركت بر شمرد و گفت: با بهره  ــت اجرا ش ــاني در دس را از جلمه طرح هاي آبرس
ــهروندان شهرهاي ذكر شده  برداري از اين طرح ها در دراز مدت، آب مورد نياز ش

تأمين خواهد شد.

 استاندار استان چهارمحال و بختياري و جمعي از مديران كل از راههاي 
ــتان چهارمحال و بختياري  ــتان كوهرنگ از توابع اس ــتان موگويي شهرس دهس

بازديد كردند.
ــتان چهارمحال و بختياري؛  به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و ترابري اس
ــتان موگويي  ــتايي دهس ــاي روس ــد از محوره ــان بازدي ــتاني« در جري  »عنابس
ــعه راهها يکي از نيازهاي حياتي اين استان محسوب مي شود. وي،  گفت: توس
ــاره كرد و گفت:  ــعه مناطق اش ــرمايه گذاري و توس به نقش راهها در جذب س
براي خروج چهارمحال و بختياري از »بن بست« سرمايه گذاريهاي مطلوب در 
بخش توسعه راهها انجام گرفته كه اين امر جوابگوي نيازهاي استان چهارمحال 

و بختياري نيست و بايد در اين بخش، سرمايه گذاري بيشتري شود. 
وي افزود: براي اجراي طرح هاي مهم راهسازي اعم از: بين شهري و روستايي 
ــي«، مديركل  ــه »علي عليخان ــود. در ادام ــته ش ــد گام هاي بلندتري برداش  باي
راه و ترابري استان گفت: راه ارتباطي 15 روستاي دهستان موگويي با سه هزار 
و پانصد نفر جمعيت از نيمه آبان تا خرداد ماه به علت ريزش برف كه در بعضي 
ــدود است و ارتباط آنها در اين مدت به صورت  ــد مس از نقاط به 8 متر مي رس
پياده از طريق شهرستان فريدونشهر استان اصفهان به سختي انجام مي شود. وي 
گفت: با پيشرفت وسايل نقليه و افزايش سرعت، ترافيک سنگين در محورهاي 
روستايي ايجاد بستر و راه مناسب را ايجاب مي نمايد، كه اداره كل راه و ترابري 
ــتر محورهاي روستايي  ــده تالش مي نمايد در بيش با برنامه ريزي هاي انجام ش

مشخصات فني راههاي روستايي را ارتقاء دهد. 
عليخاني افزود: از آنجا كه استان چهارمحال و بختياري يکي از نقاط كوهستاني 
ــمار مي آيد؛ راهداري و بازگشايي راهها از وظايف مهم  ــور به ش و برفگير كش
ــنل زحمتکش راهداري در سرماي  ــد به همين منظور پرس اين اداره كل مي باش
ــايي راههاي استان همت مي گمارند و مسير  ــديد زمستاني همواره به بازگش ش
ــان  ــايي كرده و رفت و آمد در آن را براي عزيزان آس ــافران را بازگش تردد مس

مي كنند.

ــاد و تقويت مديريت تحول  ــال و بختياري بر ضرورت ايج ــتاندار چهارمح اس
ــهركرد،  ــتان تأكيد كرد. به گزارش فارس از ش  در تمام  بخش هاي اداري اين اس
ــي نخبگان و فناوران اين استان از  ــت هم انديش ــتاني در نشس علي اصغر عنابس
ــوان يکي از عالي ترين صفات خداوند متعال نام برد و اظهار  خالق بودن به عن
ــت كه خدا از روح خويش در كالبد او  ــان اس ــت: تنها مخلوق متفکر، انس داش
دميده است. وي افزود: بايد بپذيريم كه به داليل مختلف در مقاطعي كشورمان 
ــوري رخ داد كه از نظر  ــا عقب افتاده و اين اتفاق براي كش ــم دني از كاروان عل
ــرآمد جهانيان اند و در مقاطعي هم سابقه علمي  ــتعداد و خالقيت س هوش، اس
ــتاني با اشاره به فعاليت هاي علمي شتابان  ــاني در جهان داشته ايم. عنابس درخش
ــورمان به ويژه در سال هاي اخير تصريح كرد: توليد  ــمندان كش جوانان و انديش
ــف واقعيات جديد و همچنين نيازمند  ــم به معناي رفتن راه هاي نرفته و كش عل
ــت و بايد تالش كنيم تا بتوانيم علم را به  ــري اس ــتن مرزهاي دانش بش شکس
ــتاندار چهارمحال و بختياري تأكيد كرد: استعداد ايراني  فناوري تبديل كنيم. اس
ــود و امروزه زمينه هاي الزم براي اين شکوفايي در كشور فراهم  بايد شکوفا ش
ــدا  كنند و نگران برخي  ــران ما بايد راه هاي ميانبر را پي ــت و جوانان و مبتک اس
ــتاني خاطرنشان  ــيم. عنابس بدعت ها و نوآوري و ارائه ايده هاي تازه علمي نباش
ــه از آنچه كه هست راه بهتري هم وجود دارد و هيچگاه  كرد: بايد بدانيم هميش
ــويد. وي با تأكيد بر حمايت جدي استانداري  به آنچه انجام داده ايد متوقف نش
از تاسيس پارک علم و فناوري در استان  گفت: برهمين اساس الزم است تا دفتر 
ــتانداري براي شناسايي و اولويت بندي نيازهاي پژوهشي  آموزش و پژوهش اس

استان، پيگيري هاي الزم را انجام دهند.

ــتان تخصصي و  ــتاندار چهارمحال و بختياري گفت: بيمارس معاون عمراني اس
ــال 1393 به بهره برداري مي رسد.  ــيان« شهركرد تا پايان س فوق تخصصي »پارس
ــاز عمليات اجرايي  ــهركرد، از آغ ــور« در گفتگو با فارس در ش ــد ايرج پ »احم
ــيان در شهركرد خبر داد و  ــتان تخصصي و فوق تخصصي پارس احداث بيمارس
اظهار داشت: اين بيمارستان با ظرفيت 96 تخت در حال احداث است كه البته 

اين تعداد تخت تا 160 تخت قابل افزايش است. 
وي برآورد هزينه ساخت اين بيمارستان را 100 ميليارد ريال اعالم كرد و گفت: 
ــوي بخش خصوصي و از محل فروش سهام و تسهيالت   اين ميزان اعتبار از س
بانکي تأمين مي شود. ايرج پور با بيان اينکه اين بيمارستان در زميني به مساحت 
ــتان در هفت طبقه و  ــت، گفت: اين بيمارس 6 هزار مترمربع در حال احداث اس
ــتاندار  ــت. معاون عمراني اس ــاخت اس با زيربناي 18 هزار مترمربع در حال س
ــتان گفت:  ــاره به بخش هاي مختلف اين بيمارس ــال و بختياري با اش چهارمح
ــب و عروق، مغز و  ــامل: جراحي هاي قل ــتان ش بخش هاي جراحي اين بيمارس
ــم، گوش و حلق و بيني، زنان و زايمان، ارتوپدي و ارولوژي در  اعصاب، چش

نظر گرفته شده است. 
ــامل: گوارش، روماتولوژي، ريه و خون  وي ادامه داد: همچنين بخش داخلي ش
و آنکولوژي، كليه، آي سي يو و سي سي يو، تخصصي و فوق تخصصي اطفال 
ــکن،  ــي تي اس ــامل آنژيوگرافي، ام آر آي، س ــي يو، پاراكلينيکي ش و ان آي س
 سنگ شکن و راديولوژي و بخش هاي اورژانس پيش بيني شده است. ايرج پور 
ــکالت مربوط به  ــي از مش با تأكيد بر اينکه با بهره برداري از اين پروژه ها بخش
كمبود فضاهاي بهداشتي و درماني برطرف مي شود، گفت: تکميل مراكز درماني 
و تجهيز اين مراكز به مدرن ترين تجهيزات پزشکي از ضرورت هاي مهم استان 

است.

تجليل از شهروندان نمونه در 
فوالدشهر

شركت پااليش نفت اصفهان
پايان تعميرات اساسي واحدهاي تقطير، گاز مايع و تبديل كاتاليستي شماره 2

بازديد استاندار از راههاي روستايي

استاندار چهارمحال و بختیاري:
ايجاد و تقويت مديريت تحول در 

چهارمحال و بختياري ضروري است

تا پايان سال 1393؛
بيمارستان فوق تخصصي پارسيان 

شهرکرد به بهره برداري مي رسد

بهره برداري از يك طرح آبرساني در شهر 
سامان چهار محال و بختياري

ــتان اصفهان با همکاري مركز بين  ــکي حج در اس  نمايندگي مركز پزش
ــافرتي را جهت  ــن دوره بازآموزي طب مس ــافرتي ايران اولي ــي طب مس الملل

پزشکان كاروان حج تمتع 89 برگزار كرد.
ــد پزشکان  ــاني جمعيت هالل احمر برگزار ش در اين دوره كه در مجتمع كاش
ــتان حضور  ــزد، چهارمحال و بختياري و لرس ــتان هاي اصفهان، ي كاروان اس

داشتند.
همچنين دكتر نواب مدير عامل و نماينده مركز پزشکي حج در استان اصفهان 

ضمن خير مقدم به حاضران، مباحث آموزشي دوره را شرح داد. 
ــل اجرايي دوره در تهران و اصفهان مقدماتي  ــه نيز دكتر فقيهي از عوام در ادام

را ايراد كرد. 
ــت آن در نظام  ــافرتي، اهمي ــون: چادر مس ــائلي چ ــرده مس در اين طرح فش
ــفرحج، ترددها و مشکالت جراحي حج،  ــالم، آمادگي هاي الزم قبل از س  اس
ــکلتي و  ــاي عضالني، اس ــي، بيماري ه ــي، عروق ــاي ريوي، قلب ــاري ه بيم
ــک حج با نگرشي بر اپيدميولوژي   چگونگي مقابله و كنترل اپيدمي ها در مناس
بيماري هاي عفوني در عربستان و نقش IT در طب مسافرتي و نحوه استفاده از 
 سايت هاي طب مسافرتي و پورتال مركز طب مسافرتي ايران، مورد بررسي قرار 

گرفت.

ــس راهنمايي و  رئيس پلي
رانندگي شهرستان تيران و 
كرون از كاهش تصادفات 
ــن  ــهري اي ــوزه ش در ح
شهرستان خبر داد و گفت: 
همکاري مردم و پليس در 
اجراي قوانين سبب كاهش 

تصادفات شده است.
به گزارش فارس از تيران 
ــي حيدري،  ــرون، نق و ك
ــران  ــردم تي ــع م در جم
آموزش  ــت:  داش ــار   اظه

فرهنگ ترافيک، براي روان سازي ترافيک و كاهش تصادفات مهم است و بايد از همان 
سنين كودكي به افراد آموزش داده شود. 

ــاي راهنمايي و رانندگي  ــک در اولويت برنامه ه ــزود: آموزش فرهنگ ترافي وي اف
شهرستان تيران و كرون است كه نياز توجه به اين موضوع احساس مي شود. رئيس 
پليس راهنمايي و رانندگي شهرستان تيران و كرون از ساخت شهرک ترافيک در كنار 
ــت: در اين شهرک  ــهرداري تيران خبر داد و بيان داش پارک آزادگان تيران از طرف ش
قوانين ترافيکي به كودكان و نوجوانان آموزش داده مي شود. وي ساخت پاسگاه درون 
شهري راهنمايي و رانندگي، توسط شهرداري تيران را در خدمات رساني مهم برشمرد و 
گفت: با ساخت اين پاسگاه اطالع رساني به مردم در خصوص مسير راه ها و روانسازي 
ترافيک آسان تر و بهتر انجام مي شود. حيدري، به ارائه معاينه فني مکانيزه در شهرستان 
تيران و كرون اشاره كرد و افزود: در اين شهرستان معاينه فني به خودروها به صورت 
مکانيزه انجام مي شود كه اين مركز با همکاري شركت كاميونداران و شهرداري تيران 

ايجاد شده است. 
وي احداث پاركينگ عمومي، در شهر تيران را از نياز هاي اين شهر بيان كرد و اظهار 
داشت: تيران نياز به پاركينک عمومي در شهر دارد كه مردم خوردوهاي خود را در آن 
محل پارک كنند. رئيس پليس راهنمايي و رانندگي شهرستان تيران و كرون گفت: با 
احداث ساختمان جديد راهنمايي و رانندگي و استقالل اين اداره، صدور گواهينامه و 

شماره گذاري در اين شهرستان انجام مي شود. 
ــهري اين شهرستان خبر  ــال 87، در حوزه ش ــبت س وي از كاهش تصادفات به نس
ــه كرد: با همکاري مردم با پليس و اجراي قوانين، تصادفات كاهش يافته   داد و اضاف

است. 

  جمعيت هالل احمر استان اصفهان با همکاري خيرين، در راستاي آزادسازي 
ــوش گرم خانواده؛ وجوه نقدي خود را به عنوان  ــان و بازگرداندن آنان به آغ زنداني
طرح گلريزان براي آزادي زندانياني كه بدهي نقدي دارند، اهدا مي كند. در اين راستا 
ــان با اهداي مبلغ 12 ميليون تومان  ــي از خيرين در اولين روز ماه مبارک رمض يک
جهت آزاد سازي زندانيان در يکي از شهرستان هاي استان، اولين قدم را در اين ماه 

پربركت برداشت.
گفتني است جهت مشاركت آحاد مردم اصفهان در دو طرح گلريزان جهت آزادي 
ــته هاي غذايي و توزيع آن بين محرومان  زندانيان و جهاد رمضان كه كار تهيه بس
ــبد  ــت؛ واحد داوطلبان جمعيت هالل احمر اعالم كرد: با توجه به اينکه هر س اس
غذايي معادل 70 هزار تومان مي شود؛ شهروندان عزيز كه تمايل دارند در اين طرح 
خداپسندانه شركت كنند مي توانند وجوه نقدي خود را به حساب 15000000/42 
بانک ملت شعبه هجرت به نام جمعيت هالل احمر واريز كنند و فيش آن را شخصًا 
به يکي از شعب جمعيت تحويل دهند. كارمندان تمامي ادارات دولتي نيز مي توانند 
ــک روز كاري خود را به اين امور خير  با هماهنگي جمعيت هالل احمر حقوق ي
ــورد رضاي خداوند متعال واقع  ــندانه م اختصاص دهند. اميد كه اين امور خداپس

شود.

مشاور و رئيس گروه مشاوران جوان استاندار 
ــک اطالعاتي جوانان  ــکيل بان اصفهان از تش
ــتانداري  ــتان اصفهان در اس ــال و زبده اس فع
ــي« در گفتگو با فارس  ــر داد. »مهدي فوق خب
ــت: بايد به جوان هاي  در اصفهان، اظهار داش
ــان براي  ــتند و قلبش ــه اي كه گمنام هس نخب
ــدان بدهيم تا  ــالب مي تپد، مي خدمت به انق
ــان را در راه خدمت به نظام به كار  استعدادش
بگيرند. وي با اشاره به اينکه برنامه  محوري، 
ــده در دولت هاي نهم  از اصول كار تعيين ش
ــال تالش براي  ــزود: در ح ــت، اف و دهم اس
ــي از جوانان  ــک بانک اطالعات ــدازي ي راه ان
فعال و زبده استان هستيم تا بتوانيم از آنها در 

عرصه هاي مديريتي استفاده كنيم.
رئيس گروه مشاوران جوان استاندار اصفهان 
ــتعد فراواني در  ــان اينکه جوان هاي مس با بي
استان حضور دارند كه از استعدادشان استفاده 
نشده است، تصريح كرد: بايد تمام جوان ها را 

ــور  به دور از باند  و جناح  بازي متعلق به كش
ــرفت  بدانيم و از توانمندي هاي آنها براي پيش
ــا توجه  ــم. وي گفت: ب ــتفاده كني ــور اس كش
ــاي جوانان  ــد از تمام ظرفيت ه ــه اينکه باي ب
ــد ارتباط  ــرد، جوانان باي ــتفاده ك اصفهان اس
ــته باشند تا بتوانند  خوبي با مديران فعلي داش
ــان اداره  كننده استان   در آينده نزديک خودش

باشند. 
ــال حاضر فراخوان  ــت: در ح فوقي بيان داش
تشکيل بانک اطالعاتي جوانان استان، عمومي 
ــده اند از  ــت و تنها فرمانداران موظف ش نيس
ــتان چند مشاور جوان به ما معرفي  هر شهرس
ــق برنامه ريزي به  ــه كرد: طب ــد. وي اضاف كنن
عمل آمده، پس از دريافت پيشنهادها از سوي 
ــون و مصاحبه از  ــداران، چند دوره آزم فرمان
ــده به عمل مي آيد و نفرات  جوانان معرفي ش
ــوان فرمانداران  ــاور ج برگزيده به عنوان مش

انتخاب مي شوند.

ــتايي و  ــتغالزايي روس ــه طرح هاي اش  ب
مشاغل خانگي تا سقف 10 ميليون ريال تسهيالت 
اعطا مي گردد. مديركل كار و امور اجتماعي استان 
اصفهان از منعقد شدن قرارداد ميان وزارت كار و 
امور اجتماعي و بانک كشاورزي به منظور اعطاي 
ــتغالزايي روستايي  ــهيالت به طرح هاي اش  تس

و مشاغل خانگي خبر داد.
ــاره به قرارداد مذكور گفت:  مبلغ  »قادريان« با اش
73 ميليارد ريال به عنوان سهم وزارت كار و امور 
اجتماعي و مبلغ 179 ميليارد ريال به عنوان سهم 
بانک كشاورزي به طرح هاي اشتغالزايي روستايي 
ــاغل خانگي كل كشور با معرفي دبيرخانه  و مش

كارگروههاي اشتغال استان ها اختصاص يافت.
وي با بيان اين مطلب افزود:  سهم استان اصفهان 
از مبلغ فوق، حدود 14 ميليارد ريال مي باشد كه 

ــهم وزارت كار و امور  ــن مبلغ 4 ميليارد س از اي
اجتماعي و 10 ميليارد ريال سهم بانک كشاورزي 

است.
قادريان خاطرنشان كرد: كليه اشخاص حقيقي و 
حقوقي غيردولتي به ازاي تحت پوشش قرار دادن 
هر فرصت شغلي روستايي و خانگي مي توانند تا 

سقف 10 ميليون ريال تسهيالت دريافت نمايند.
ــور  ــهيالت مذك ــت تس ــزود:  بازپرداخ وي اف
ــک  ــخيص بان ــر تش ــال و بناب ــا 5 س ــن 3 ت  بي

مي باشد.
ــود و كارمزد  ــور اجتماعي س ــركل كار و ام مدي
ــهم بانک را مطابق با مصوبه  تسهيالت براي س
ــوراي پول و اعتبار عنوان كرد و تصريح كرد:   ش
به سهم وزارت كار و امور اجتماعي سودي تعلق 

نمي گيرد.

ترافيــک  ــر  مديــ
ــهرداري  ش شهري 
ــان از جريمه  اصفه
ــي،  ــزار ريال 350 ه
ــري  ــت جلوگي جه
ــف  ــردد و توق از ت
در  موتورسيکلت ها 
ــار باغ  ــان چه خياب

عباسي  خبر داد. 
موج  ــزارش  گ ــه  ب
ــان،  اصفهـــــ  از 
ــعود بنده خدا«  »مس
ــن خبر  ــا اعالم اي ب
ــال  ح در  ــت:  گف
حاضــر ســه اكيپ 
در چهار باغ عباسي 
از  جهت جلوگيري 
تردد موتور سيکلت 
در اين محور مستقر 
شده اند و هر راكب 

 موتور سيکلتي كه در اين محدوده تردد نمايد، جريمه 
خواهد شد. 

ــيکلت را در  وي ميزان جريمه تردد هر موتورس
ــال اعالم و تصريح كرد:  ــاغ 200 هزار ري چهارب
ــورت توقف در  ــيکلت در ص ــان موتور س راكب
ــزان 150 هزار ريال جريمه  اين محور نيز به مي
ــوند. وي با ابراز خرسندي از اجراي طرح  مي ش

ــي  ــردد در خيابان چهارباغ عباس ــت ت  ممنوعي
ــروز به منظور احقاق حقوق عابران  افزود: از دي
ــوادث احتمالي؛  ــري از بروز ح ــاده و جلوگي پي
توقف و پارک موتور سيکلت در محور چهارباغ 
عباسي ممنوع شد. مدير ترافيک شهري شهرداري 
اصفهان با اشاره به لزوم ارتقاي جايگاه عابران پياده 
ــهر و جلوگيري از تبديل مهمترين  در ترافيک ش
ــه پاركينگ  ــهر ب ــمندترين خيابان ش  و با ارزش

موتور سيکلت افزود: 
هماهنگي هاي  ــي  ط
با  ــه  گرفت ــورت  ص
و  ــور  راهــ ــس  پلي
ــه كميته  ــذ مصوب اخ
پارک  ــک،  ترافي فني 
ــيکلت در  ــور س موت
ــاغ  ــان چهارب خيابــ
ممنــوع  ــــي  عباس
ــان  ــد و متخلف گردي
ــوند.  مي ش ــه  جريم
ــان اين كه  ــا بي وي ب
و  ــردد  ت ــفانه  متأس
موتورسيکلت  پارک 
چهارباغ  ــور  مح در 
و  ــور  عب ــان،  اصفه
ــران پياده  ــرور عاب م
ــير  مس ــن  اي در  را 
كرده  ــالل  اخت دچار 
ــت:  داش اذعان  بود، 
ــي، ايجاد  ــش خدمات ده ــر باعث كاه ــن ام اي
ــات و خطرات  ــروز برخي تصادف ــک و ب ترافي
ــيکلت  ــي راكبان موتور س ــي توجه ــي از ب ناش
ــاس،  ــد و بر اين اس در اين محور پرتردد مي ش
ــعي دارد از  ــام توان س ــهري با تم ــت ش مديري
ــمند،  ــن محور تاريخي ارزش ــر وضعيت اي  تغيي

جلوگيري نمايد.

مشاور استاندار اصفهان خبر داد:
تشکيل بانك اطالعاتي جوانان فعال و زبده استان اصفهان

اعطاي تسهيالت به طرح هاي اشتغالزايي روستايي

جريمه ورود موتورسيكلت به چهارباغ عباسي 
350 هزار ريال

 برگزاري اولين دوره بازآموزي 
طب مسافرتي، ويژه پزشکان کاروان

رئیس پلیس راهنمايي و رانندگي تیران و كرون:
تصادفات حوزه شهري تيران و کرون 

کاهش يافته است

هالل احمر برگزار مي كند:
گلريزان براي آزادي زندانيان

 اصفهان

 اصفهان

 اصفهان
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  با امضای تفاهمنامه همکاری بين سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی 
ــازی صنايع ايران )ايدرو(، مراكز آموزش  ــازمان گسترش و نوس و س
صنعت جوش كشور، ساماندهی می شوند. به گزارش ايرنا، »نظام الدين 
برزگری« رئيس سازمان استاندارد و »مجيد هدايت« رئيس هيات عامل 
سازمان گسترش و صنايع نوسازی ايران )ايدرو( روز دوشنبه در محل 
ــازمان استاندارد، تفاهمنامه ای را امضا كردند كه براساس آن سازمان  س
ــترش متعهد به تهيه پيش نويس استانداردهای ملی و مشاركت در  گس
تدوين استانداردهای ملی و بين المللی، در زمينه »صنعت جوش« شد. 
ــکيل بانک اطالعات از مراكز آموزشی  ــاماندهی و تش جمع آوری و س
ــی مرتبط با صنعت جوش و همچنين ارزيابی مراكز  دولتی و غيردولت
ــده، براساس جدول استانداردهای ملی و بين المللی از  آموزشی ياد ش
ــال و قرار  ــت. مدت اين تفاهمنامه يکس ــر مواد اين تفاهمنامه اس ديگ
ــاماندهی مراكز آموزش جوش، همکاری بين اين دو  ــت بعد از س اس
ــتانداردهای بين المللی ضمن حفظ  سازمان گسترده تر شود تا طبق اس
ــک از اين مراكز برای تربيت  ــی اين مراكز، هر ي درجه كيفيت آموزش
يک بخش از مهندسی صنعت جوش، بازرسی جوش و افراد جوشکار 
اختصاص يابد. رئيس سازمان استاندارد، امضای اين تفاهمنامه همکاری 
ــنگ بنای توسعه صنعت جوش در كشور دانست و گفت: اهميت  را س
صنعت جوش به ويژه در بخش نفت و گاز و پااليشگاهی و.. با توجه 
به هزينه بسيار زياد آن سبب شد تا اين صنعت كه طی سه سال گذشته 
توسط شركت های بازرسی جوش خارجی انجام می شد، اكنون توسط 
ــا بيان اينکه: در حال حاضر  ــود. برزگری ب متخصصان داخلی انجام ش
ــركت های خارجی انجام  ــی جوش توسط ش ــی از اين بازرس نيز بخش
ــود، افزود: خوشبختانه متخصصان ايرانی با توانمندی، توانسته اند  می ش

فعاليت های بسيار خوبی در بخش صنعت جوش انجام دهند. 
ــال  ــده، برای اين صنعت گفت: اواخر س وی درباره اقدامات انجام ش
ــيون زيربنايی صنعت و محيط  ــته در شورايعالی استاندارد، كميس گذش
ــازمان استاندارد  ــت دولت، بحث ساماندهی صنعت جوش به س زيس
ــتگاه های مربوطه  ــد تا نقش هماهنگ كنندگی را در بين دس واگذار ش
ــی صنعت  ــه مركز پژوهش و مهندس ــاره ب ــويم. وی با اش عهده دار ش
جوش ايران كه تحت نظر ايدرو فعاليت می كند، تصريح كرد: اين مركز 
آموزشی در تمام زمينه های آموزش استاندارد صنعت جوش فعال است 
ــازمان  ــتانداردهای اين صنعت به س كه می تواند در رابطه با تدوين اس
ــتاندارد و تحقيقات صنعتی به  ــتاندارد كمک كند. رئيس سازمان اس اس

700 مورد استاندارد بين المللی تدوين شده در صنعت جوش در جهان 
ــته تاكنون اين صنعت توانسته به  ــاره كرد و گفت: از دو سال گذش اش
ــوری كه در كمتر از  ــور پيدا كند به ط ــی جايگاه خود را در كش خوب
ــت ماه اخير نزديک به 200 استاندارد اين صنعت در كشور محقق  هش
شده است. وی با ناكافی دانستن اين ميزان استاندارد، اظهار اميدواری 
كرد تا با همکاری سازمان گسترش، صنعت جوش كشور بتوان به تمام 

استانداردهای بين المللی رسيد. 
ــم با بيان  ــت« رئيس هيات مديره ايدرو نيز در اين مراس ــد هداي »مجي
ــالهای اخير پيشرفت  اينکه: فناوری صنعت جوش در جهان در طی س
ــور ما هم با توجه به صنايع مختلف،  ــت، گفت: كش ــته اس بااليی داش
ــد قابل توجهی داشته است. وی به كمبود نيروی  در اين زمينه نيز رش
ــال های گذشته اشاره كرد و افزود:  متخصص در صنعت جوش در س
ــکار  ــده بود تا برای رفع نيازهای خود از جوش ــبب ش ــأله س اين مس
ــورهای  ــه گفته وی: كش ــتفاده كنيم. ب ــورها اس ــاير كش متخصص س
ــص و دانش  ــاالت، دارای تخص ــت جوش و اتص ــرفته در صنع پيش
ــی در اين زمينه  ــيار خوب ــه مراكز تحقيقاتی بس ــتند چرا ك  بااليی هس

دارند. 
وی تصريح كرد: با اين وجود امروزه در كشور شاهد رشد و پيشرفت 
ــين آالت بخش جوشکاری نيز  ــتيم به گونه ای كه ماش اين صنعت هس
ــکيل  ــت. هدايت به تش ــيده اس ــور توليد و به بهره برداری رس در كش
ــاره كرد و گفت:  ــی جوش ايران در ايدرو اش مركز پژوهش و مهندس
ــرده و با توجه به  ــيار خوبی را فراهم ك ــن مركز تاكنون خدمات بس اي
 اثرگذاری آن در حال تأسيس مراكز و شعب ديگر در مناطق مورد نياز  

است.     

ــدی ظرفيت  ــد 60 درص ــی فوالد، از رش ــركت مل ــر عامل ش مدي
ــر داد و  ــعه خب ــران، در برنامه چهارم توس ــام اي ــوالد خ ــد ف تولي
ــای جديد  ــرای طرح ه ــام با اج ــد فوالد خ ــت تولي ــت: ظرفي گف
ــن افزايش  ــزار ت ــون و 100 ه ــه 17 ميلي ــر، ب ــال اخي ــج س  در پن

يافت.  
به گزارش ايرنا از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی 
ــادات« گفت: ظرفيت توليد  ايران )ايميدرو(، »محمد رضا نجم الس
ــتراتژيک در ابتدای برنامه چهارم )سال84( 10 ميليون و  اين فلز اس

710 هزار تن بود. 
ــام« نيز در  ــده »فوالد خ ــد: ظرفيت نصب ش ــپس يادآورش وی س
ــزار تن بوده  ــون و 410ه ــعه هفت ميلي ــوم توس ــدای برنامه س ابت
ــوالد ايران در  ــورد وضعيت صنعت ف ــادات در م ــت. نجم الس اس
ــت: با وجود اينکه در دوره ركود اقتصاد  ــته اظهار داش ــال گذش س

ــورها مسير كاهش توليد را در پيش گرفتند ايران  جهانی اغلب كش
ــه 20 به 16 بهبود  ــد توليد، جايگاه خود را از رتب ــت با رش  توانس

ببخشد. 
ــده اين صنعت در ايران را  ــركت ملی فوالد ايران آين مدير عامل ش
اميدوار كننده خواند و تصريح كرد:  با توجه به برنامه های توسعه ای 
ــاله،  كشورمان با اجرای طرح های جديد و در  و چشم انداز 20 س
 دست احداث، جايگاه 11 جهان را در توليد فوالد در اختيار خواهد

گرفت. 
وی همچنين با ارائه گزارش عملکرد شركت های تابعه اين مجموعه 
گفت: در برنامه چهارم توسعه در بخش های توليد،  فروش،  صادرات 
شاهد رشد قابل توجهی بوده ايم؛ به طوری كه در بخش توليد فوالد 
ــروش 61 و صادرات 532  ــوالت نهايی 36، ف ــام با 173،  محص خ

درصد رشد به ثبت رسيده است.

رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی گفت: با وجودی كه پيشرفت  خوبی در رعايت استانداردهای 
تعيين شده توسط دو خودروساز بزرگ كشور صورت گرفته اما از اول مهرماه خودروهايی كه استانداردهای 
55 گانه را نداشته باشند، شماره گذاری نخواهند شد. به گزارش ايرنا، »نظام الدين برزگری« در حاشيه امضای 
تفاهمنامه همکاری با ايدرو، در جمع خبرنگاران افزود: در جلسه شورايعالی سياستگذاری خودرو با حضور 
خودروسازان، وزير صنايع و معادن نيز بر اين مسأله صحه گذاشت كه اگر استانداردهای تعيين شده از سوی 

خودروسازان رعايت نشود به آنها اجازه شماره گذاری داده نخواهد شد. 
وی در خصوص گزارش های اعالم شده از سوی دو خودروساز بزرگ كشور درباره اقدامات انجام شده 
دراين رابطه گفت: تاكنون پيشرفت های خوبی در زمينه ارتقاء كيفيت توليدات اين دو خودروساز تحقق 
 يافته كه اين امر نشان می دهد دو خودروساز بزرگ كشور توانسته اند به سرعت اقدامات مورد نظر را محقق 

سازند. 
برزگری يادآور شد: ارديبهشت ماه امسال شرايطی برای خودروسازان معين كرديم كه وزير صنايع نيز بر آنها 
تأكيد داشت كه خودروهای توليدی بايد تمام استانداردهای »55 گانه« كه چهار مورد آن درباره »آاليندگی« 

است را رعايت كنند در غير اين صورت به آنها اجازه شماره گذاری داده نمی شود. 
رئيس هيات مديره ايدرو نيز به خبرنگاران گفت: خودروسازان تاكنون توانسته اند برخی از اين استانداردها 
ــورايعالی سياست گذاری خودرو هم اعالم شد  ــه ش را در توليدات خود بکار گيرند ضمن آنکه در جلس

خودروسازان سعی می كنند در زمان تعيين شده كارهای خود را انجام دهند.

با امضاي يك تفاهمنامه 
صنعت جوش كشور، ساماندهي مي شود

مديرعامل شركت فوالد خبر داد: 
رشد 60 درصدي ظرفيت توليد فوالد خام؛ در برنامه چهارم  

تأكید »برزگري« بر: 
 عدم شماره گذاري خودرو هاي 

فـاقد استــانـداردهاي 55گــانــه  

علم و صنعت

محصوالت، خدمات و تکنولوژی های جديدی 
كه از سال 2000 تاكنون، زندگی ما را تحت تأثير 
ــياری در سبک  قرار داده اند و باعث تغييرات بس
زندگی انسان ها شده است، اهميت ويژه صنعت 
ــن در  ــد؛ بنابراي ــان می ده ــان را نش IT در جه
ــال های اخير نيز مردم تأثيرگذار، سهم بزرگی  س
ــن مغزهای متفکر، از  ــته اند. اي در اين روند داش
ــود را در حوزه های  ــت خ ــال ها پيش فعالي س
مختلف شروع كرده اند و هر يک تأثيرات مهمی 

در اين حوزه داشته اند.
ــود و عرضه  ــا خالقيت خ ــمندان ب ــر دانش اكث
ــای كامپيوتری  ــای جديد، بخش بازی ه ايده ه
ــل بعد به تکنيک های  ــدازی و در مراح را راه ان
ــت يافتند.  جديدتر در زمينه تبادل اطالعات دس
ــب ما، در  ــمندان تأثيرگذار منتخ ــن دانش در بي
ــتركی  دنيای فناوری اطالعات، ويژگی های مش
ــتجو برای ارتقای تکنيک های  وجود دارد: جس
تبادل اطالعات و ارتباطات در مردم، داشتن مغز 
ــدام به نحوی، از  ــابگر كه هر ك اقتصادی و حس
ــص به خود، برای  ــتعداد و توانايی های مخت اس
ــات و اينترنت و غنی  ــترش فناوری اطالع گس
ساختن كيفيت زندگی ما، تالش كرده اند. اكنون 

راز موفقيت آنان را بررسی می كنيم.
استیو جابز

از پايه گذاران شركت اپل و مدير ارشد اين 
شركت

ــک،  ــت و ي ــرن بيس ــه اول ق ــان ده وی از هم
ــان داد و در  ــود را نش ــز خ ــخصيت متماي ش
ــتيو جابز و  ــت، اس ــاله اس ــر 54 س ــال حاض  ح
موفقيت هايش در نظر ديگران مانند يک افسانه 
است. وی كه يکی از مؤسسان شركت اپل است، 
همواره دقت و توجه زيادی به جزييات امور دارد 
ــه پرداز و دقيق  ــن ترتيب، با ذهن نکت و به همي
خود، به خوبی می تواند نتيجه روند و پروسه ای 

ــت كه در حوزه  ــانی اس ــت، پيش بينی كند. او از جمله كس را كه در جريان اس
تکنولوژی، برای رؤياها و الهامات خود ارزش و اهميت بسياری قائل است. اگر 
باور نداريد دستاوردهای او را در ده سال اخير، مطالعه كنيد: خرده فروشی برای 
ــركت اپل در سال های 2001 و 2003 برای محصوالتiPod و  محصوالت ش
ــال 2003 فروش محصوالت iTunes برای شركت اپل و در سال 2007  در س
برای محصوالت iPod و در سال 2008، فروش محصوالت جانبی اپل. شركت 
اپل در طی دهه اخير مجموعه ای از لپ تاپ های »مک بوك اير« و دسکتاپ های 
ــت. اما )جابز( روی گسترش و اوج بخشيدن  پرفروش »آي مک« عرضه كرده اس
به اهداف شركت توجه داشته است. به همين ترتيب »جابز« وارد بازار ابزارهای 
ــد، تا شركت را در بخش فروش، پيشنهادات و كاالهای  الکترونيکی مصرفی ش
ــرد. در طی اين پروژه، وی از مغز اقتصادی، ذكاوت تجاری  جديدی به پيش بب
ــا در روندی كه صنعت  ــتفاده كرد ت ــت و مهارت های كالمی خود اس و خالقي
ــيقی، فيلم و ويديو، و گوشی های موبايل، روی تجارت تأثير می گذارند،  موس

تغييرات مثبت و مؤثری ايجاد كند.
ــيار فراتر از  ــه و برنامه های آن، بس ــه صنعت رايان ــده بود ك ــز« متوجه ش »جاب
ــران خانگی، برای خود،  ــت؛ كارب ــل به پيش رفته اس  برنامه های صفحات اكس
ــا و انواع فايل های  ــگ را )رايت( می كردند، عکس ه ــای مختلف آهن CD ه
ويديويی و تصويری را تماشا می كردند. علت اصلی موفقيت او به اين سبب است 
كه توانست كاربرد صحيح و استفاده مؤثر از يکسری وسايل و ابزار الکترونيک 

را، با هدف تأمين سرگرمی و ارتباطات، در ميان رايانه های خانگی بيابد.
لری پیج و سرگئی برين

پايه گذاران شركت گوگل
ــتفاده كاربران، تالش بسياری كرده اند.  ــترش گوگل برای اس اين دو نفر در گس

ــتجوگر اينترنتی  ــال 1998، آنان به تحقيق و كار روی يک نوع موتور جس در س
ــده بود كه نتايج مربوط به جستجوی مطالب،  پرداختند كه بر پايه ای طراحی ش
بر اساس متن و كلماتی بود كه كاربر تايپ می كرد. آنها در سال 1997 گوگل را 
ــركت آغاز شد و خيلی سريع گسترش  ثبت كردند و دوره جديدی برای اين ش
يافت. گوگل تا سال 2000، حدود يک ميليارد URL را تحت پوشش داشت و 
بدين ترتيب، به بزرگترين موتور جستجوگر اينترنتی جهان، تبديل شد و اگرچه 
امروزه هم، با همين مشخصات شناخته می شود، اما ديگر تعداد URLها را بيان 
نکرده و با پاسخگويی به بيش از يک ميليارد سرچ )جستجو( در هر روز، پربيننده 

ترين و محبوب ترين موتور جستجوگر محسوب می شود.
ــرويس تبليغاتی مبتنی بر محتوا  »برن« و »پيج« با عرضه Ad Sense كه يک س
بود، گوگل را در مسير سوددهی قرار دادند. جريان مداوم ورود درآمد، به برين 
ــركت های ديگر و محصوالت مختلف را  و پيچ اجازه داد، مجموعه افراط، از ش
ــند. امروزه گوگل، تقريباً در همه نيازهای زندگی و فضای ديجيتالی  ــته باش داش
ــی به كتاب های آزاد در  مردم، حضور دارد. كاربران برای گرفتن اخبار، دسترس
فضای اينترنت، نقشه ها و جهت يابی، اشتراک گذاری عکس ها، تصاوير و موارد 
بسيار ديگری، به گوگل رجوع می كنند. گوگل مرورگر اينترنتی خود را گسترش 
داده و در حال طراحی و ساخت سيستم اجرايی خاص خود است. اكنون معلوم 
نيست »برين« و »پيج« چه ايده های ديگری در سر دارند؟ هر چه باشد، به طور 

حتم به نتيجه مطلوب خود خواهند رسيد و موفق می شوند.
مارك زوكر برگ

پايه گذاران و مدير ارشد فیس بوك
ــد؛  ــرای اولين بار، روی جلد مجله تايم ديده ش ــال 1984 »بيل گيتس« ب در س
ــگاه  ــاش و رايانه دل )Dell( در يکی از اتاق های خوابگاه دانش ــه  مکينت از رايان
)آستين( امريکا، رونمايی شد. درست در همين اوضاع بود كه »مارک زو كربرگ« 

ــالگی، زوكر برگ، يک  ــت و پنج س ــد و امروزه، در بيس در نيويورک، متولد ش
ميلياردر بزرگ است. سايت شبکه همگانی فيس بوک، كه او طراحی كرده است، 
بيش از 350 ميليون نفر، عضو دارد و شامل: عضويت اعضا، و در تبادل اطالعات 
ــريع به اهدافش  ــت كه خيلی س ــت. اگر بگوييم »زوكر برگ«فردی اس آنان اس
رسيده، گزاف نيست و تمام حقيقت را نگفته ايم. او در سن خيلی پايين، مدرک 

كارشناسی ارشد خود را در رشته رايانه گرفت.
ــركت خصوصی با ارزش تقريبی 6/5 تا  ــد يک ش در حال حاضر، او مدير ارش
ــت.  يکی از مهم ترين  ــد، فيس بوک اس ــت. وی مدير ارش 9/5 ميليارد دالر اس
ــک رابط كاربری، برای  ــت هايی كه در دهه پيش صورت گرفت، ايجاد ي فعالي
توسعه دهندگان ديگر، در فيس بوک بود. اين اتفاق باعث شد كه تعداد بی شماری 
ــود و بدين ترتيب، به  ــرگرمی ها، در فيس بوک ارائه ش از امکانات جديد و س
تعداد كاربران افزوده شود. اين امکان عامل ديگری، برای افزايش محبوبيت فيس 

بوک ميان كاربران شد.
ــری و كاری او، روی ايجاد  ــد: هدف اصلی و تمركز فک ــر برگ« می گوي »زوك
محيطی بود، كه در آن افراد مختلف بتوانند به راحتی عضو شوند و بدين ترتيب، 
تمام دنيا بتوانند با همديگر در ارتباط باشند. او در راه رسيدن به هدفش، خيلی 
ــودی از اين عضويت ها و  ــت. اما خود فيس بوک چه س ــوب پيش رفته اس خ
ــخ نمی دهد. اما بدون شک، در  فعاليت های كاربران، می برد؟ »زوكر برگ« پاس
ــياری، در طی اين 10 سال، در مسير اداره   ــان بس اين راه متخصصان و كارشناس
ــركت به او كمک كرده اند و وقتی زمان مناسب فرا برسد، با كمک آنها، يک  ش

طرح و ايده تجاری بسيار خوب را ارائه می دهد.
»بیل گیتس«

مؤسس و رئیس شركت مايكروسافت
ــتفاده از رايانه های شخصی )PC( بين مردم و كاربران گسترش  از زمانی كه اس

ــناخته  ــطوره ش يافت، نام »بيل گيتس« به عنوان يک اس
ــركت مايکروسافت،  ــد. هنوز هم با وجود آنکه از ش ش
ــخصيت مطرح در  ــده، او همچنان يک ش ــته ش بازنشس
ــت. »گيتس« كه همچنان رئيس  تکنولوژی رايانه ای اس
ــافت باقی است، در ژوئن  غير اجرايی شركت مايکروس
ــركت را كنار گذاشت، تا مديريت  سال 2008 كار در ش
ــس«، كه بزرگ ترين  ــه »بيل و مليندا گيت و اداره مؤسس
مؤسسه ترويج و حمايت از بشر دوستی در دنيا است، را 
داشته باشد. او با تصميم و برنامه ريزی دقيق، دهه گذشته 
ــختی هايش با موفقيت گذراند. به طوری كه  را با همه س
سال های آخر كار او در مايکروسافت، شامل: دستاوردها 
و موفقيت های قابل توجهی است. او به غير از مديريت 
ــه های نو در تکنولوژی نسل  ــركت، در انديش و اداره ش
 cloudــه آن، طراحی ــود. نمون ــترش آن ب بعدی و گس
computing  است.اين برنامه، به كاربران اين امکان را 
می دهد كه همکاران يک شركت به راحتی و خيلی دقيق 
ــپاری به خدمات دهندگان  اطالعات و خدمات را با واس
ــته، »گيتس«  ديگر، در بين خود مبادله كنند. در دهه گذش
بيشتر انرژی و تمركز كاری خود را روی مؤسسه »گيتس 
و مليندا« گذاشت كه هدف آن در راستای كنترل و از بين 
بردن بيماری های مهلک قابل پيشگيری در كشورهای در 
ــعه است. در اين مؤسسه از علم و تکنولوژی،  حال توس
در جهت جلوگيری از گسترش بيماری و بهبود اشخاص 
ــس« در اين باره می گويد:  ــتفاده می كنند. »گيت مبتال اس
خيلی خوشبين است كه مؤسسه او بتواند برای پيشگيری 
ــا راه درمانی بيابد.  ــن بيماری ه ــان خطرناک تري و درم
»گيتس« هميشه به عنوان طراح و پايه گذار مايکروسافت 
شناخته می شود. اما در دهه اخير، او تالش زيادی كرده 
است كه از ثروت و امکاناتی كه با تأسيس مايکروسافت 
ــه كن  ــت آورده، برای نجات زندگی مردم و ريش به دس

كردن بيماری های خطرناک در جهان، استفاده كند.
»گريك نیومارك«

Craiglist.org مؤسس سايت
ــويد، او را  اگر در خيابان از كنار »كريگ نيو مارک« رد ش
ــم گذاری )eponymous( او را ديده  ــيد. اما بدون شک ليست اس نمی شناس
ايدو می دانيد كه چه چيزهايی را می توانيد در آن بيابيد: هر چيزی كه بخواهيد! 
ــايت Craiglist.org يک متخصص رايانه خود ساخته  ــس س »نيومارک« مؤس
ــت. درست مثل سايتی كه تأسيس كرده است، ساده و غير قابل پيش بيني و  اس
تقريباً هر كس، با محيط سايت او )كه يازدهمين سايت پر بيننده و پر مخاطب در 
جهان است(، آشناست. او به تنهايی رويکردها را نسبت به تبليغات سنتی، تغيير 
ــبکه از گروه ها و اجتماعات آنالين تشکيل شده كه تبليغات رايگان  داد. اين ش

برای محصوالت، خدمات، و مشاغل را ارائه می كند. 
اين سايت مانند غولی است كه كل جهان را، زير پوشش خود دارد و در حدود 
ــهر در 70 كشور جهان، اين خدمات را دريافت می كنند. عليرغم قلمرو  700 ش
ــاری كهCraiglist  دارد، »نيو مارک« از فروش آن  ــود مالی سرش ــيع و س وس
 ebay امتناع كرده است )اين شركت در سال 2004، 25 درصد سهم خود را، به
ــت(. »نيو مارک«  ــر اين معامله، هنوز هم دعوا و اختالف هس فروخت. اما بر س
اغلب يادآوری می كند كه هدف واقعیCraiglist  اين است كه: به مردم كمک 
ــبکه وسيله درآمد باشد؛ به همين  كند كه به يکديگر كمک كنند، نه اينکه اين ش
دليل، اكثر تبليغات در آن رايگان است. سايت فقط برای انتخاب تبليغات جديد 
)مشاغل در برخی شهرها، تبليغات مسکن، و خدماتی برای بزرگساالن( به روز 
ــال  ــركت منافعی در حدود 100 ميليون دالر در س بوده و اين تبليغات، برای ش
ــغول به كار هستند.  بدون شک  ــركت حدود 30 نفر كارمند مش دارد. در اين ش
Craiglis، بدون يک استراتژی هوشمندانه و تفکر بازاريابی و تجارت خوب و 

صحيح، هرگز شهرت و كاربرد جهانی خود را پيدا نمی كرد. 
ــان در يک دنيای  ــت مهرب ــت؛ يک آدم بی نهاي ــو مارک« اس ــخصه »ني اين مش

ديجيتالی.

IT همه مردان

معـرفي مهـم ترين و تأثيـرگـذارتـرين افراد حوزه IT جهان؛ در دهـه اخير

مزايده
5/264 پرونده اجرايی كالسه: 2/762-20387

ــده از پالک 15176 اصلی به مساحت 162 مترمربع واقع در اراضی  ــدانگ پالک شماره 46 فرعی مجزی ش شش
ــت احمدی  ــتايش بن بس فلفلچی بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس:  اصفهان خيابان مدرس خيابان مولوی كوچه س
ــماره ثبت 2165 و  ــناد مالکيت آن در صفحه 34 و 204 و 309 دفاتر 15 و 418 و 154 ذيل ش پالک 312 كه اس
ــده است با حدود:   ــماره های چاپی 542121 و 542273 و 542124 ثبت و صادر ش 69104 و 2165 امالک با ش
شماالً ديواری است به پالک 15176/139 شرقًا محدود است به جوی جنوبًا پی ديواريست به زمين 15176/31 
ــناس رسمی پالک فوق به صورت يک ساختمان  ــتراكی با قطعه 15176/138 كه طبق نظر كارش غربًا به ديوار اش
ــکلت فلزی و طبقات همکف و دوم نيمه تمام و در حد  ــه طبقه است كه اعيانی های احداثی از اس ــکونی س مس
ــت و طبقه اول تکميل و مالک در آن سکونت دارد. طبقه اول شامل دو اتاق خواب و آشپزخانه و  ــفتکاری اس س
ــرويس بهداشتی و درب و پنجره آلومينيومی و چوبی است سيستم حرارتی گازسوز و خنک  ــالن پذيرايی و س س
كننده كولر گازی و ساختمان فاقد نما و حياط می باشد و از امتيازات آب و برق و گاز و تلفن بهره مند است و 
162 مترمربع مساحت عرصه و حدوداً 290 مترمربع اعيانی دارد. ملکی آقای محمد احمدی شيخ شبانی و خانم 
ــند رهنی شماره 109329-85/12/28 دفترخانه 31 اصفهان در رهن بانک ملت اصفهان  مهری خالدان كه طبق س
واقع می باشد و طبق اعالم بانک مدت بيمه نامه مورد وثيقه منقضی گرديده است از ساعت 9 الی 12 روز يکشنبه 
مورخ 89/6/28 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول سمت 
چپ به مزايده گذارده می شود. مزايده از مبلغ پايه نهصد و چهل ميليون ريال شروع و به هر كس خريدار باشد 
به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم 
ــتراک و مصرف در صورتی كه مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی  ــعاب و يا حق اش از حق انش
ــده يا نشده باشد به عهده برنده  ــهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم ش وعوارض ش
ــوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل  ــت ضمن آنکه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وج ــده اس مزاي
مازاد به برنده مزايده مسترد می گردد. ضمنًا اين آگهی در يک نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 

89/5/27 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد موكول می گردد.
م الف/ 6704                                                       اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
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• آيا روزه باعث افت قند خون می شود؟ اگر فاصله بين 
دو وعده غذايي، بيش از حدود 10 ساعت نباشد، قند خون 
به ميزان طبيعي حفظ مي شود، اما در گرسنگي طوالني تر، 
مثالً در روزه بي سحري، به ويژه در روزهاي طوالني سال، 
ــش می يابد و اين  ــون، به كمتر از ميزان طبيعي كاه قندخ

موضوع به ويژه در نوجوانان خطر آفرين است.
ــبب الغري مي شود؟ در كساني كه به نحو  • آيا روزه س
صحيح روزه مي گيرند و دو وعده غذاي سبک، در سحري 
و افطار مي خورند روزه سبب الغري مي شود. به بيان ديگر، 
اگر در هنگام روزه داري، يک وعده غذاي انسان حذف شود 
به طور طبيعي كالري دريافتي كمتر از نياز بوده و براي تأمين 
مازاد نياز به انرژي از چربي ذخيره در بدن استفاده خواهد شد 
ــود. اما اگر غذاي مصرفي در سحر، افطار  و فرد الغر مي ش
و تا هنگام خواب، در حــد نياز بدن و يا حتي بيشتر باشد، 

الغري رخ نمي دهد.
• چه غذاهايي براي سحري مناسب است؟ سحري بايد 
ــته باشد. ضمن اين كه بايد  ويژگي يک وعده ناهار را داش
ــد كه احساس تشنگي را به حداقل برساند.  به گونه اي باش
غذاهايي كه آب جذب مي كنند، مثل: ماكاروني، ته ديگ و 
آش رشته، ايجاد تشنگي مي كنند. استفاده از ساالد و هندوانه 

تا حدود زيادي، مانع تشنگي مي شود.

• آيا بدون سحري 
روزه  ــوان  ت ــي  م
گرفت؟ بهتر است 
ــود.  ــه اين كار نش ك
در  ــوص  خص ــه  ب
گرسنگي  نوجوانان، 
ــبب  ــاعته، س 24 س
ــون به  ــت قند خ اف
ميزان زيادي شده و 
ــبب تحليل رفتن  س
ــي گردد  عضالت م
ــيار زيان آور  كه بس

است.
• چه غذاهايي براي 

ــب است؟ به دليل آن كه معده چند ساعت  افطاري مناس
ــبي داراي  ــت با مايعاتي كه به طور نس خالي بوده، بهتر اس
درجه حرارت بدن هستند شروع كنيد. آب جوش يا چاي 
 كم رنگ يا سوپ هايي كه زياد غليظ نباشند، براي اين منظور 
مناسب اند. قند يا خرما كه به سرعت جذب مي شود، بهتر 
است ابتدا با آب جوش يا چاي خورده شود، تا قند خون را 

كمي افزايش دهد.

ــوردن دو  ــا خ •آي
ــذا به جاي  وعده غ
ــده، براي  ــه وع س
مشكل  ايجاد   بدن 
ــد؟  به طور  مي كن
كلي هيچ برتري برا ي 
ــه در طول روز  آن ك
مثالً سه وعده يا چهار 
ــذا بخوريم،  وعده غ
در بزرگساالن وجود 
ندارد. اما در كودكان 
و نوجوانان به سبب 
كوچک بودن حجم 
ــور حتم  معده به ط
سه وعده غذاي اصلي و دو ميان وعده الزم است. در مورد 
نوجواناني كه روزه بر آنان واجب است بايد حجم و كيفيت 
دو وعده غذاي سحري و افطار در حدي باشد كه نيازهاي 

آنان را تأمين كند و رشد آنان را به تعويق نيندازد.
ــبب زخم معده مي شود؟ عوامل بروز زخم  • آيا روزه س
معده اضطراب و استرس است. همچنين توان بدن در خنثي 
كردن اسيدهاي معده نقش مهمي در اين زمينه دارد. به طور 

كلي چون افراد روزه دار از يک آرامش عرفاني برخوردارند، 
زمينه اي براي پيدايش زخم معده فراهم نمي شود. البته در 
كساني كه زخم معده دارند به ويژه در دوران فعال بيماري، 

ممکن است، روزه گرفتن سبب تشديد عوارض شود.
•  آيا روزه مانع درس خواندن مي شود؟ ممکن است در 
ــاعات آخر روز و قبل از افطار، به دليل كاهش نسبي قند  س
خون، قدرت تمركز و يادگيري پايين بيايد. البته افراد با هم 
تفاوت دارند. توصيه ما اين است: دانش آموزان و دانشجويان، 
درس خواندن را از صبح زود شروع كنند و ساعات هاي آخر 

روز را براي استراحت بگذارند.
• آيا روزه سبب پیدايش كمبود ويتامین ها و امالح بدن 
مي شود؟ با خوردن سبزي و ميوه و شير در دو وعده سحر 
و افطار، نياز بدن به ويتامين ها و امالح بدن به خوبي تأمين 

مي شود.
• آيا افراد ديابتي مي توانند روزه بگیرند؟ ديابتي هاي نوع 
يک، به دليل آن كه بايد وعده هاي غذايي با فاصله معين و 
منظم داشته باشند قادر به روزه گرفتن نيستند. در بسياري از 
موارد، ديابت نوع 2 نيز چون نبايد فاصله غذاها زياد باشد، 
ــوار است. فقط بعضي از افراد ميانسال كه  روزه گرفتن دش
ديابت نوع 2 خفيف و كنترل شده دارند، ممکن است، بتوانند 

با نظر پزشک، آن هم در روزهاي كوتاه سال، روزه بگيرند.

سالمت

ــای غذايی صحيح،  ــروی از برنامه ه ــل كلی برای پي اص
ــت. رعايت اين مسأله در طول  مصرف غذاهای متنوع اس
ماه مبارک رمضان نيز داراي اهميت است. بايد توجه كرد: 
ــه در اين ماه،  ــت ك بر خالف تصور عمومي، نيازی نيس
ــحر، مصرف  حجم زيادی ازغذا در وعده های افطار و س
ــوخت و ساز بدن شما كاهش  ــود. در اين ماه ميزان س  ش
ــروع به فعاليت  ــاز كارهای تنظيم كننده ش ــی يابد و س  م
می كنند. مهم ترين ساز كار فعال، سوخت چربی بدن است 
كه می تواند ميزان كلسترول خون را كنترل كند و به همين 
دليل نيازی به مصرف غذاهای پركالری نيست. برنامه غذايی 
ــد طوری تنظيم كنيد كه دچاركاهش يا افزايش وزن  را باي
ــويد. البته بايد توجه كنيد برای افرادی كه اضافه وزن  نش
دارند، اين ماه بهترين فرصت برای استفاده از غذاهای سبک 

و كم كالری و در نتيجه، كاهش وزن است. 
ــد  ــما در ماه رمضان بايد به گونه ای باش برنامه غذايی  ش
ــر مصرف  ــه صورت زي ــای غذايی ب ــام گروه ه ــه تم  ك

شوند:
ــامل: انواع نان، سيب زمينی و  ــان وغالت: اين گروه ش •ن
ــرژی، مواد حاوی  ــع خوبی از ان ــت كه مناب ماكارونی اس

نشاسته، پروتئين، امالح و فيبر هستند. توصيه می شود از نان های كامل مانند نان 
سنگک و جو، كه منابع خوب فيبر هستند، استفاده كنيد.

•شیر و لبنیات: اين گروه شامل: شير، ماست، پنير، دوغ و كشک است، كه منابع 
خوبی از كلسيم و پروتئين، برای حفظ فعاليت طبيعی بدن هستند، ولی بهتر است، 

انواع كم چرب و كم نمک را انتخاب كنيد.
•گوشت و جانشین های آن: اين گروه شامل: انواع گوشت های قرمز و سفيد، 
تخم مرغ و حبوبات هستند، كه منابع خوبی از پروتئين، ويتامين های گروهB و آهن 
می باشند. هنگام استفاده از گوشت قرمز، چربی های زيادي گوشت را پاک كرده و 

از حبوبات و گوشت سفيد، بيشتر از گوشت قرمز استفاده كنيد.
•سبزی ها: از انواع سبزی به صورت پخته يا خام در برنامه رژيم روزانه استفاده 

كنيد. اين گروه منابع خوبی از ويتامين های: )آ( و )ث( و فيبر هستند.
•میوه ها: اين گروه شامل: انواع ميوه های تازه و خشک، مانند: برگه ها، كمپوت 
ــود  ــتند. توصيه می ش و آب ميوه ها بوده و منابع خوبی از ويتامينC و فيبر هس
ــتفاده كنيد  ــتند، به طور روزانه، اس ــه منبع خوب ويتامين ث هس ــات ك از مركب
ــی و با ميزان قند كم(،  ــل، از آبميوه و كمپوت، )از نوع خانگ ــورت تماي  و در ص

مصرف كنيد.

گروه متفرقه
ــدق، و انواع  ــته، بادام و فن ــواع دانه های گياهی از قبيل: پس ــامل: ان  اين گروه ش
ــس سفيد هستند. همچنين، منابع خوبی  روغن های مايع، جامد، كره ،خامه و س
ــمار می روند.  برای تأمين انرژی و ويتامين محلول در چربی ) A,D,E,K( به ش
ــس  ــه می كنيم مصرف روغن های جامد نباتی و حيوانی، كره ، خامه، س توصي
سفيد، انواع دسرها، شيرينی ها و شکالت را، كاهش دهيد و از روغن های مايع 
ــته، بادام، فندق و بادام زمينی  گياهی مانند: زيتون و دانه های گياهی از قبيل: پس

استفاده كنيد.
چند توصیه مهم برای روزه داری

1-  از غذاهای پر حجم برای سحری استفاده نکنيد.
2- از مصرف غذاهای چرب، برای سحری پرهيز كنيد.

3- از مصرف چای زياد، در سحری خودداری كنيد.
ــيب زمينی در وعده سحر،  4- از كربوهيدرات های پيچيده، مانند: نان، برنج، س
ــنگی در طول روز  ــواد، باعث كاهش حس گرس ــد. مصرف اين م ــتفاده كني  اس

می شود.
ــربت و شله زرد افطار  5- با منابع قندی و انرژی، مانند: خرما، آب ميوه، انواع ش

كنيد.
6- اگر وعده افطار و شام با فاصله اند، شام را سبک و كم 
ــد نوع غذا را با هم مصرف   حجم، ميل كنيد. هيچگاه چن

نکنيد.
7- مصرف شام را، با استفاده از ميوه در حجم كم، خاتمه 

دهيد.
8- پس از مصرف شام، به طور حتم وعده مختصری شامل: 
ميوه، شير يا انواع مغزهای گياهی، مانند: پسته و بادام استفاده 

كنيد.
ــل از خواب، مايعات زياد  ــان صرف افطار تا قب 9-  از زم

بنوشيد.
10- از مصرف انواع دسرها و شيرينی هايی با شکر زياد در 

برنامه افطار و سحر خودداری كنيد.
11- مصرف قندها و شيرينی های طبيعی، مانند: خرما و 
توت را كه منابع خوبی از امالح، ويتامين ها و انرژی هستند، 

به جای انواع شيرينی تهيه شده با شکر، توصيه می كنيم.
12- مصرف غذا در وعده های سحر و افطار، به صورتی 

باشد كه هيچگاه احساس سيری كامل نکنيد.
ــکالت  ــود اين كه روزه داری می تواند، مش ــا وج 13-  ب
سالمتی مانند: فشار خون باال، چربی خون باال، چاقی و اختالالت گوارشی را بهبود 
بخشد، اما افرادی كه بيماری های مزمن، مانند: ديابت، قلبی و عروقی، نارسايی های 
كليه و نوسانات فشار خون دارند، بايد با پزشک معالج خود مشورت كرده و در 

صورت صالحديد پزشک می توانند روزه بگيرند.
نمونه رژيم 2200 كالری، برای فرد بزرگسال با فعالیت سبك

سحر: نان سنگک يا تافتون 4 كف دست
پنير پاستوريزه: 30 گرم

شير: يک دوم ليوان معمولی كم چرب
ميوه متوسط: يک عدد

افطار: شير كم چرب داغ: يک ليوان و 3 عدد خرما
شام: يک و يک سوم ليوان برنج پخته + 90 گرم گوشت مرغ، بدون پوست +  4 
قاشق مرباخوری روغن مايع + يک ليوان ساالد + يک عدد ميوه متوسط يا يک دوم 
ليوان آب ميوه تازه. برای تهيه سس ساالد، می توانيد يک قاشق مرباخوری روغن 

زيتون را، با كمی سركه يا آبليمو مخلوط و استفاده كنيد.
ــا  ــادام ي ــا ب ــته ي ــدد پس ــط + 12 ع ــوه متوس ــدد مي ــک ع ــام: ي ــد از ش  بع

فندق+ 2 عدد برگه .

بــرنـامـــه غـــذايـی روزه داران

در  ــی  اهميّت ــا  ب ــر  تغيي

 

ــار داخل  ــم و فش ديد چش
ــگام روزه داری  ــم هن چش
ــن  ــد، بنابراي ــی ده رخ نم
ــی  ــکان حت ــی از پزش برخ
ــده  انتخاب ش ــاران  بيم در 
ــوم، بدون  ــه گلوك ــال ب مبت
داروهای مصرفی،  در  تغيير 
را  داری  روزه  ــازه   اج

می دهند.

تغيير عمده ای در سطح هموگلوبين، تعداد و شاخص های گلبول های قرمز، تعداد گلبول های 
سفيد و سديمانتاسيون گلبول های قرمز )ESR( ديده نمی شود. كاهش سطح آهن سرم و نيز 
ــت و مؤيد آن است كه  ــده اس ظرفيت اتصال آهن )TIBC( در هنگام روزه داری گزارش ش

كاهش سطح آهن، به علت تقليل ذخيره های آهن نيست.

ــبب كاهش قند خون شده پس از 20 ساعت نخوردن غذا،  روزه داری در زمان بارداری، س
ــطح گلوكز سرم، در 50 ميليگرم بر دسی ليتر ثابت می ماند. حتی نخوردن غذا به مّدت  س
طوالنی انرژی جنين از طريق روش های جبرانی تأمين می شود. كاهش معنی داری در سطح 
 سرمی گلوكز، انسولين، الكتات، كارنی تين و افزايش معنی دار، در سطح تری گليسريد و 
ــت.  ــده اس ــرم در انتهای روز در زنان باردار روزه دار گزارش ش ــی بوتيرات س  هيد روكس
در مناطقی كه دچار سوء تغذيه هستند، پيامدهای حاملگی در زنان باردار روزه دار مناسب 
نيست. روزه داری در ماه مبارک رمضان سبب اشکال در رشد داخل رحمی جنين نمی شود. 

وزن موقع تولد در نوزادان طبيعی گزارش شده است. 
ــبب  ــارک رمضان اثری بر كيفيّت مايع آمنيوتيک و حجم آن ندارد و س ــاه مب روزه داری م
ــاله  ــود. در يک مطالعه كودكان 4 تا 13 س ــوری در مادران نمی ش ــی و كتون ــروز كتونم ب
ــمی، ذهنی و يافته ای  ــد جس ــه در زمان بارداری روزه گرفته بودند از نظر رش ــی ك مادران
ــارداری روز  ــان در زمان ب ــی بودند كه مادرانش ــايکوموتور مانند كودكان ــون های س  آزم

نگرفته اند. 
مادران شيرده كه روزه می گيرند ممکن است آب بدنشان كم شود و تغييراتی در اسموالليته، 
ــديم و پتاسيم شير آنها به وجود  ــيد اوريک پالسما و نيز در ميزان الكتور، س ــديم و اس س
ــير تغيير نمی كند ولی محتوای روی،  ــت مغذی ها در ش آيد. به عالوه اگر چه كميّت درش
منيزيم و پتاسيم آن ممکن است در زنان شيرده روزه دار كاهش يابد. زنان بارداری كه قبل 
از بارداری و حين آن تغذيه مناسبی داشته اند، استفراغ دوران بارداری ندارند و مواد غذايی 
كامل در زمان بارداری مصرف می كنند، می توانند روزه بگيرند. بقيه زنان باردار بايد از روزه 
ــت مناسب  ــيرده ممکن اس  داری ماه مبارک رمضان اجتناب كنند. روزه داری برای زنان ش

نباشد.

تأثير روزه داری بر چشم ها

تأثير روزه داری بر خون

تأثير روزه داری بر بارداری و شير دهی

Pistaca      نام علمی
ــي: »پسته« درخت   كلیات گیاه شناس
ــاع آن، به  ــه ارتف ــت ك ــه اي اس دو پاي
ــد و به حالت  ــدود پنج متر مي رس ح
 خودرو، در ايران و افغانستان مي رويد. 
ــته، متناوب و  ــاي درخت پس برگ ه
ــوک تيز با  ــا 3 برگچه ن ــب از 2 ي مرك
يک برگچه انتهايي به رنگ سبز روشن  
ــت. گل هاي آن خوشه اي و گل نر  اس

آن بدون گلبرگ است. 
ــته، داراي  ــیمیايي: پس ــات ش  تركیب

مواد غذايي فراواني است و بنابراين براي تقويت بيماران و اشخاص ضعيف مناسب است. در 
مغز پسته اين مواد موجود است: آب، پروتئين، مواد چربي، مواد نشاسته اي، كلسيم، فسفر، آهن، 

پتاسيم، ويتامين آ، ويتامين ب 1و ويتامين ب 3.      
 خواص دارويي:

خواص مغز پسته: مغز پسته، از نظر طب قديم ايران گرم و خشک است .
ــته به علت داشتن آهن، خون ساز است و آنهايي كه دچار كم خوني هستند بايد   1( مغز پس

به طور حتم روزانه مقداري پسته بخورند. 2( مغز و ذهن را تقويت مي كند.
3( براي آرامش قلب و آرام كردن اعصاب، مفيد است. 4( براي باز كردن مجاري كبد مصرف 
ــود. 5( پسته معده را تقويت مي كند. 6( براي تسکين سرفه مفيد است.  ــته توصيه مي ش  پس
7( اسهال معمولي و اسهال خوني را درمان مي كند. 8( جوشانده پوست و برگ درخت پسته 

براي رفع درد و خارش بدن مفيد است. 
خواص پوست سبز پسته: پوست سبز پسته تازه، از نظر طب قديم ايران سرد وخشک است 

و داراي خواص زير مي باشد:
ــت. 3- جويدن  1-براي رنگرزي به كار مي رود. 2- بهترين دارو براي رفع بوي بد دهان اس
آن، باعث التيام زخم هاي داخل دهان مي شود. 4- براي استحکام لثه، آن را روي لثه بماليد و 
يا بجويد. 5- دم كرده پوست سبز پسته، حالت استفراغ را از بين مي برد. 6- دم كرده آن براي 
رفع اسهال مفيد است.  7- براي رفع سکسکه، پوست سبز پسته را دم كنيد و يک فنجان از 

آن را بنوشيد.
خواص پوست سفید پسته:  پوست سفيد پسته، براي مرض بواسير مفيد است. براي درمان اين 
بيماري، بايد پوست سفيد پسته را در آب بجوشانيد و آن را داخل لگني بريزيد و شخص بيمار 

را براي چند دقيقه در آن بنشانيد. باعث تسکين درد و تخفيف بيماري مي شود.
مضرات: مغز پسته چربي زيادي درد و بنابراين براي معده مناسب نيست و كساني كه معده 
ضعيف دارند، بايد آن را با زردآلو بخورند. مغز پسته، گرم و خشک است و خوردن زياد آن 
باعث گرمي بدن و كهير و دانه هاي قرمز رنگ در پوست مي شود. براي رفع گرمي و خشکي 

بايد سركه، انار ترش و يا برگه زردآلوي ترش مصرف نمود.

ــورهای اسالمی، تقريباً نيمی  در كش
ــوم  از بيماران ديابتی »نوع 1« و دو س
بيماران ديابتی »نوع 2« در ماه مبارک 
رمضان، روزه می گيرند. اغلب بيماران 
ــان كنترل شده باشد،  اگر بيماري ش
ــتر بيماران  ــکلی ندارند. در بيش مش
ــرژی دريافتی بدون  ديابتی، ميزان ان
تغيير مانده و يا ممکن است با كاهش 
وزن، همراه باشد. تغييرات عمده ای، 
در غلظت گلوكز سرم و هموگلوبين 
ــوز  فروكت  )HbA1c( ــه  گليکوزيل
 C-Peptide و  ــولين  انس ــن،  آمي
 مشاهده نشده است، اگر چه برخی از 
ــر قند، افزايش  مطالعه ها، كنترل بهت
ــزارش كرده  ــرم را گ ميزان گلوكز س
اند. موارد فوق يعنی: تغيير در گلوگز 
ــرم ممکن است به علت تغيير در  س
ــی، تعداد و  ــدن و فعاليّت بدن وزن ب

 نوع غذاهای مصرفی، استفاده از غذای 
ــار يا نامنظم  ــم در زمان افط پر حج
مصرف كردن دارو باشد. اغلب بيماران 
روزه دار ديابتی )نوع 1 و 2( تغييرات 
ــده ای را در غلظت چربی ها در  عم
طول روزه داری نشان نمی دهند. در 
ــوع 1 و 2 روزه دار  ــاران ديابتی ن بيم
ــطح سرمی:  تغييرات عمده ای در س
اوره، كراتی نين، اسيد اوريک، ترانس 
آمينازهای كبدی، پروتئين آلبومين نيز 
ديده نمی شود.توصيه می شود بيماران 

ديابتی زير روزه نگيرند:
ــتورات غذايی و  ــا كه دس    1. آن ه

دارويی را، خوب انجام نمی دهند.
   2. آنها كه كنترل خوبی ندارند.

ــت نوع 1  ــار دياب ــاران دچ    3. بيم
»Brittle«

   4. ديابتی های باردار

   5. بيماران ديابتی كه سابقه كتواسيدوز 
يا اغمای هيپراواسموالر دارند.

ــاری  ــه بيم ــی ك ــاران ديابت     6. بيم
عمده ای دارند، مثل: گرفتگی عروق 

كرونر، سيروز، نارسايی مزمن كليه
   7. بيماران ديابتی مسن، يا با اختالل 

ذهنی و هوشياری
ــه دوره های  ــاران ديابتی ك    8. بيم
كاهش يا افزايش زياد قندخون را، قبل 
 و يا هنگام ماه مبارک رمضان تجربه 
كرده اند. بيماران ديابتی كه مايل به روزه 
گرفتن در ماه مبارک رمضان هستند، 
ــک و متخّصص تغذيه  بايد به پزش
مراجعه نمايند. دراين بيماران كنترل 
قند خون و رژيم غذايی مطلوب، بايد 
ــته باشد و اهميت رعايت  وجود داش
ــتورات تغذيه ای، فعاليّت بدنی  دس
مناسب، استفاده از خودپايشی گلوكز 

سرم و تمکين درمان توصيه شده به 
آنها گوشزد شود. در طول ماه مبارک 
ــد از پرخوری و مصرف  رمضان باي

غذاهای پر حجم پرهيز كرد.
ــاران  ــرف دارو، در بیم ــوه مص نح

ديابتی:
ــاران ديابتی، اگر نيازمند يک     1. بيم
دوز سولفونيل اوره و يا متفورمين و 
يا هر دو هستند، بايد آن را در هنگام 

افطار مصرف كنند.
ــه دوز داروهای  ــا س ــر دو ي    2. اگ
خوراكی مصرف می كنند، دوز صبح 
ــگام افطار و نصف دوز  و ظهر را هن

شب را هنگام سحر استفاده كنند.
ــولين طوالنی  ــی كه انس    3. بيماران
ــد، بهتر  ــی كنن ــرف م ــدت مص م
ــولين را، به دو سوم  ــت دوز انس  اس

تقليل دهند.

كاهش تعداد ضربان قلب و 
كاهش فشارخون و نيز تغيير 
در  ــرام  الکتروكارديوگ  در 
ــی، ديده  روزه داری طوالن
ــارک  ــاه مب ــود. در م می ش
رمضان افزايش وقوع سکته 
ــدار و يا  ــزی، آنژين پاي مغ
ــده  ــکته مغزی ديده نش س
ــت. مشخص نيست كه  اس
آيا كاهش آب بدن و افزايش 
ــون در  ــی غلظت خ حقيق
ــاری عروق  بيم افرادی كه 
كرونر متوسط يا شديد دارند، 

مضر است يا خير. به نظر می رسد كه 
ممنوعيتی برای روزه داری ماه رمضان 
ــاری دريچه های  ــانی كه بيم در كس

قلب و يا بيماری عروق كرونر خفيف 
ــته  ــده دارند وجود نداش  با كنترل ش

باشد.

سطح بيلی روبين سرم در ده روز اول ماه رمضان 
ممکن است افزايش يابد و يا بدون تغيير بماند. در 
نخوردن غذای تجربی، بيلی روبين غير مستقيم 
15 ساعت بعد از نخوردن غذا افزايش می يابد. 
ــط كربوهيدرات  ــوردن غذای معمولی يا فق  خ
)نه پروتئين و چربی( به تنهايی ، سبب برگشت 

بيلی روبين به مقادير طبيعی می شود. 
ــالمی  ــن در روزه داری اس ــش بيلی روبي افزاي
ــد، هنگامی كه  ــم به حداكثر می رس در روز ده
ــرم نيز حداقل است و در دهه  سطح گلوكز س
ــرم افزايش  آخر ماه مبارک رمضان كه گلوكز س
ــرم كاهش  ــی روبين س ــد، غلظت بيل ــی ياب م
ــل از روزه داری  ــی يابد و به مقادير طبيعی قب  م

می رسد. 
تغييرهاي قابل توّجهی در سطح سرمی ترانس 
ــن و آلبومين در طول   آمينازهای كبدی، پروتئي

روزه داری ماه رمضان گزارش نشده است. 
ــی برای كبد بی زيان  ــراد طبيع روزه داری در اف
ــت. آنها كه از نظر بالينی دجار هپاتيت و يا  اس
سيروز كبدی هستند بايد از روزه داری خودداری 

كنند.

ــموالليته،  حجم ادرار، PH، اس
و  ــد  جام ــواد  م ــروژن،   نيت
الکتروليت های ادراری، در روزه 
داری ماه مبارک رمضان طبيعی 
می مانند. تغيير در سطح سرمی 
اوره و كراتی نين در طول روزه 
ــت. در نخوردن  داری اندک اس
تجربی غذا برای مدت طوالنی 
ــيد اوريک به علت  افزايش اس

كاهش فيلتراسيون گلومرولی و كليرانس اسيد اوريک 
ــبی از تعادل منفی آب بر  ديده می شود. تأثير نامناس
ــود.  ــالمت در روزه داری ماه رمضان ديده نمی ش  س
ــالمی غلظت سديم و پتاسيم سرم  در روزه داری اس
طبيعی است.در بيماران مبتال به نارسايی مزمن كليه، 
ــرب بر لوله های  ــت تأثير مخ روزه داری ممکن اس
كليوی داشته باشد. در بيمارانی كه همودياليز می شوند 
ممکن است افزايش پتاسيم سرم، وزن بدن و نيز تجمع 
مايع بين دفعه های همودياليز ديده شود. در بيمارانی 
ــركوب  كه پيوند كليه دريافت كرده اند و داروهای س
كننده سيستم ايمنی مصرف می كنند تأثير سويی هنگام 
ــت.  ــده اس روزه داری ماه مبارک رمضان گزارش نش

ــيون  در اين بيماران فيلتراس
ــط فشار  گلومرولی، متوس
خون شريانی، دفع پروتئين 
ادراری و قابليت تغليظ كليه 
ــی ماند.  ــا، بدون تغيير م ه
همين مشاهده ها در دريافت 
كنندگان پيوند كليه كه درجه 
ــط  ــای خفيف يا متوس ه
ــرد كليوی را  اختالل عملک
قبل از روزه داری دارند، گزارش شده است. بررسی در 
عربستان و ايران نشان داده اند كه ميزان مراجعه كنندگان 
به دليل سنگ كليه در طول ماه مبارک رمضان افزايش 
ــايی مزمن كليه نبايد  نمي يابد. بيماران مبتال به نارس
روزه بگيرند، زيرا ممکن است دچار افزايش پتاسيم 
شوند. اين بيماران اگر برخالف توصيه پزشک روزه 
بگيرند، بايد سطح الکتروليت ها و فعاليّت كليوی در 
ــاهده اختالل  فواصل نزديک پايش و در صورت مش
بيشتر در روزه داری متوقف شود. بيمارانی كه پيوندكليه 
دريافت كرده و تحت كنترل هستند، می توانند زير نظر 
 پزشک معالج خود در ماه مبارک رمضان به روزه داری 

بپردازند.

روزه داری ماه مبارک رمضان، در افراد سالم 
تغيير عمده ای در فعاليّت حجمی ريه ها و 
مقادير اسپيرومتری ايجاد نمی كند. كاهش 
ــکی مخاط مجاری تنفسی  آب بدن و خش
ممکن است تنگی برونش ها را در بيماران 

آسمی تشديد كند. 
بعضی از پزشکان به بيماران آسمی كه تحت 

كنترل هستند با استفاده از اينهالرها، داروهای 
ــريع و شياف های دارويی،  دارای جذب س

اجازه روزه داری می دهند. 
ــه مبتال  ــرادی ك ــتر اف ــن وجود بيش ــا اي ب
ــوی  ري ــن  مزم ــاری  بيم و  ــم  آس ــه  ب
روزه  ــد  نباي ــتند  هس دار  ــت  عالم  و 

بگيرند.

ــوردن  نخ در 
به  تجربی غذا 
مدت طوالنی، 
ــح های  ترش
كاهش  ــده  مع
حركات  يافته، 
معده– روده ای 
ــاعت  هر 2 س
انجام  ــار  يکب
می شود. خالی 

شدن كيسه صفرا هم با تواتر كمتر از 
 معمول و 1-3 بار، هر 4 ساعت انجام 
ــتگاه  ــر چه فعاليت دس ــود. اگ می ش
ــوارش در ماه مبارک رمضان نيار به  گ
ــتر دارد، ولی روزه داری  بررسی بيش
ــروع حمله های حاد كوله  اسالمی ش

سيستيت را تسريع نمی كند.
ــگام  هن روده ای  ــای  حركت ه   
روزه داری اسالمی نيز به حدود 1 – 2 
ــاعت كاهش می يابد. عوارض  در س
زخم های اثنی عشر در بيماران روزه 
دار، گزارش شده است، ولی با استفاده 
ــای مهاركننده پمپ پروتون  از داروه

نشان داده شده 
است كه درصد 
ترميم زخم در 
ــاران مبتال  بيم
زخــم  ــه   بــ
ــر  عش ــی  اثن
ــدون  ب و  ــا  ب
داری  روزه 
است.  يکسان 
در  داری  روزه 
ماه رمضان می تواند برای آنها كه دارای 
ــتيک و يا ساير  كوليت مبتال به اسپاس
بيماری های حركتی روده ها هستند، 
ــال به زخم  ــاران مبت ــد. بيم  مفيد باش
اثنی عشر شديد و دارای عوارض بايد 
از روزه داری خودداری نمايند؛ اما آنها 
كه كنترل شده و بدون عالمت هستند 
می توانند در صورتی كه افزايش اسيد 
معده مشکل ايجاد می كند، با استفاده 
از سايمتيدين، رانی تيدين و يا مقادير 
ــای پمپ پروتون در  كم مهاركننده ه
ــبت به روزه داری  ــحر نس  افطار يا س

ماه رمضان اقدام كنند.

پسته

تأثير روزه داری بر قلب:تأثير روزه داری بر ديابت

تأثير روزه داری بركليه هاتأثير روزه داری بر كبد تأثير روزه داری بر دستگاه تنفسي
تأثير روزه داری بر دستگاه گوارش

نسخه گیاهي

10  سئوال درباره روزه و روزه داري، در ماه مبارك رمضان
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 عباس افشاری
ــتان قديمی ماست. او مردی با تجربه  علی مانيان از دوس
و كار بلد در روزنامه نگاری اصفهان به شمار می رود كه 
حاال به روزنامه زاينده رود رفته و می خواهد آن را از پايه 
ــامان بدهد. چند بار كه فرصت ديدار دست داد  سر و س
اظهار تمايل كرد تا برای صفحه ورزش زاينده رود مطالبی 
بنويسم. به مصداق »ما ز ياران چشم ياری داشتيم« اولين 

مطلب را به مناسبت دربی اصفهان می نويسم.
مصاف همشهری ها

ــگاه فوالدشهر سپاهان و ذوب آهن، در  امشب در ورزش
ــگ برتر دهم به مصاف همديگر می روند.  هفته پنجم لي
دربی يا داربی يا شهرآورد يا بازی سنتی دو تيم همشهری، 
هر چه می خواهيد اسمش را بگذاريد هميشه جذابيت و 
البته حساسيت های ويژه ای داشته است. اين دربی امشب 
ــود كه ذوب آهن، صدرنشين  در شرايطی برگزار می ش
ــابقه ها نمی توان به  ــت اما در اين گونه مس ليگ برتر اس
ــه  ــاال و پايين بودن در جدول اتکا كرد. دربی ها، هميش ب
ــه خود را دارند  ــهرها خصوصيات مربوط ب و در همه ش
ــهرهای: شيراز،  ــت. ش و نتايج آن ها قابل پيش بينی نيس
اهواز، مشهد و تبريز معموالً مسابقه های دربی را برگزار

 

كرده اند، اما دربی اصفهان 
ــتقالل و  ــرد اس ــد از نب بع
پرسپوليس در تهران، اهميت 
ويژه ای دارد. در سال های 
اخير كه سپاهان و ذوب آهن 
در ليگ برتر درخشيده اند و 
جزو قدرت های درجه اول 
ــتند؛ دربی  فوتبال ايران هس
ــتری  اصفهان جذابيت بيش
ــه نگاه ها  ــدا كرده و هم پي
ــده است.  به آن معطوف ش
ــارزه ميان  ــن مب ــب اي امش
قهرمان و نايب قهرمان ليگ 
ــت و در حقيقت  ــر اس برت
ــت  ــی، در پايتخ ــن درب اي
)اصفهان(  ــران  اي ــال  فوتب
ــود كه حاال  ــزار می ش برگ
ــر  ــر س ب ــش  فوتبال  آوازه 

زبان هاست.
ــم  ــه ه ــور ب ــر و منص امی

رسیدند
ــه نوعی و منصور  امير قلع
ابراهيم زاده )كه 3 سال قبل 
در تيم ملی فوتبال با هم كار 
می كردند(، با افکار يکديگر 
كاماًل آشنا هستند. آن ها باز، 
ــيدند تا در شطرنج مربيان توانايی های خود را  به هم رس
در مهره چينی و تغيير تاكتيک، به فوتبال ايران عرضه كنند. 
ــابقه )دربی(، روی نيمکت  ابراهيم زاده تاكنون در 4 مس
ــاوی كرده  ــته و 3 بار برده و يک بار مس ذوب آهن نشس
است. اين سابقه خوب به او اعتماد به نفس می بخشد تا 

در اين مسابقه ركورد نباختن خود را حفظ كند.
نبرد در میانه میدان

ــری دارد؟ هر كدام  ــت پرت ــدام تيم در ميانه ميدان دس ك
ــانی خود در ميانه ميدان  ــرمايه های انس كه بتوانند از س
ــد. ذوب  ــتفاده كنند برنده خواهند ش ــر و مؤثرتر اس بهت
ــاهين خيری« و  ــای پرانرژی، مثل »ش ــن با هافبک ه  آه
ــم حدادی فر« و »مهدی رجب زاده« همراه با بازی  »قاس

فيزيکی در فکر تصرف ميانه ميدان است.
از سوی ديگر، حضور جان واريو نيز در ميانه ميدان سپاهان 
ــت. جان واريو كه در ــابقه بسيار محتمل اس  در اين مس
ــب در هتل  ــپاهان بازی نکرده پريش ــته س  4 بازی گذش
ــد و مسئوالن  ــمان در حضور خبرنگاران رونمايی ش آس
سپاهان به او روحيه دادند. آيا امير قلعه نوعی می خواهد با 
حضور غافلگيركننده جان واريو در ميانه ميدان كفه ترازو 
ــپاهان سنگين تر كند؟ به طور قطع حضور   را به سود س

ــو در كنار محرم  جان واري
ــای تکنيکی  ــا فض نويدكي
ــط  ــن خ ــپاهان را در اي س
همچنين  می دهد.  افزايش 
احسان حاج صفی هم آماده 
ــت و می تواند در  بازی اس
ــمت چپ سپاهان نقش  س
ــوت بزند  آفرينی كند و ش
ــد خود  ــای بلن و پرتاب ه
ــن  را روی دروازه ذوب آه

بفرستد.
نبرد سیستم ها

ــی از  ــر قلعه نوع ــر امي اگ
ــتم مترقی 4-2-3-1  سيس
بهتر می تواند  استفاده كند 
ــدان را به تصرف  ــه مي ميان
او  ــه  اينک درآورد.  ــود  خ
ــر روی اين  در تمرينات ب
ــتم كار كرده يا خير،  سيس
معلوم نيست و ممکن است 
سيستم های آشناتر 3-5-2 
ــا 2-4-4 را ترجيح دهد.  ي
ــازی با خط  در هر حال، ب
ــارم يا همان دو هافبک  چه
ــی  ــه نوع ــه قلع ــی ب دفاع
فرصت می دهد تا كليدی 

ترين نقطه ميدان را تصرف كند.
تدابیر ابراهیم زاده

ــابقه نقشه های  ــرمربی ذوب آهن برای بردن اين مس س
ــش چون: خلعتبری،  ــادی دارد. او به مهاجمان ريزنق زي
ــا پا به توپ به قلب  ــترو و فرهادی توجه می كند ت كاس
دفاع كند سپاهان بزنند. مدافعان سپاهان هر چند در بازی 
ــد اما در بازی  ــد و قواره خوبی دارن ــتادند و ق هوايی اس
ــان می دهند. محمدرضا خلعتبری كه  زمينی ضعيف نش
ــت.  ــازی دارد اميد اول ذوبی ها برای گلزنی اس  اجازه ب
او با حركات سريع و پا به توپ از چپ، می تواند مدافعان 
ــاد كند. ابراهيم زاده تيم  ــپاهان را دور بزند و خطر ايج س
ــه می تواند مطابق با  ــر و هماهنگی دارد، ك تاكتيک پذي
 روند بازی تغيير تاكتيک بدهد و جريان مسابقه را به نفع 

ذوب آهن هدايت كند.
هیجان روی سكوها

ــان در اين  طرفداران هر دو تيم می خواهند تيم محبوبش
دربی برنده شود. حتی بعضی ها اين نظر را دارند كه اگر 
ــوند عيبی ندارد ولی دربی را بايد ببرند.  قهرمان ليگ نش
ــگاه و كانون هوادارانشان می كوشند  بنابراين هر دو باش
ــتری را روانه  ــا برنامه ريزی پيش هنگام طرفداران بيش ب

ــابقه ها كه  ــهر كنند. در اين گونه مس ــگاه فوالدش ورزش
احساسات و هيجان بر بازی بازيکنان و تفکر مربيان تأثير 
ــتر برای هر دو تيم يک  می گذارد حضور طرفداران بيش
نقطه اتکا به شمار می رود. با اين وجود، چون اين دربی 
در ابتدای ليگ برگزار می شود و نقش تعيين كننده ای در 
ــيت كمتری برخوردار است.  حال حاضر ندارد از حساس
ــپاهان  ــت كه؛ هر كدام از دو تيم س يک نکته مهم اين اس
و ذوب آهن كه برنده دربی شوند 3 امتياز نصيب فوتبال 

اصفهان می شود. 
اگر هم نتيجه مساوی شود باز هم هر كدام يک امتياز می گيرند 
و 2 امتياز به حساب فوتبال اصفهان واريز خواهد شد. بنابراين 
ــداران هر دو تيم بايد از جنجال و هيجان كاذب پرهيز  طرف
كنند و فقط تيم های مورد عالقه خود را تشويق نمايند. اين 
در حالی است كه اتحاد و همدلی تماشاگران اصفهانی برای 
تداوم پيروزی های سپاهان و ذوب آهن يک اتفاق كليدی 
و مؤثر است و نبايد حتی در مسابقه دربی اين اتحاد خدشه 
دار شود. سپاهان و ذوب آهن هر دو افتخار فوتبال اصفهان 
هستند و كار منطقی اين است كه: فوتبال دوستان اصفهانی 
ــت سر اين دو تيم قرار بگيرند و آنان را در برابر رقيبان  پش

ديگر به ويژه پرسپوليس و استقالل تشويق كنند.

 نجمه كرمی
ــت ذوب آهن كمی  ــپاهانی ها می توانند با شکس س
ــانس خود  ــود را به صدر جدول نزديک كنند و ش خ
را، برای رسيدن به آن افزايش دهند. اين بازی اگرچه 
حساسيت های بازی برگشت ليگ نهم را ندارد و ساير 
تيم ها حساسيتی بر روی اين بازی نشان نمی دهند اما 
مايلند ذوب آهن، در صدر بماند تا اينکه سپاهان هميشه 
ــود چرا كه تجربه نشان داده  مدعی به صدر نزديک ش
است تيم سپاهان در صورت صدرنشينی خيلی سخت 
جابجا می شود. دربی اصفهان، نبرد غيرت و تعصب 
ــينی  ــت، بلکه جدال برای اثبات صدرنش و رنگ نيس
ــت. اين مهم با  ــدن به صدر جدول اس و يا نزديک ش
ــده و نويد يک  ــه ای دوتيم ادغام ش بازی های حرف

بازی فوتبال تماشاگرپسند را می دهد.حاال بايد منتظر 
ــذاب و پرهيجان بود. جدال  يک بازی اين چنينی ج
ــردی ديدنی خواهد  ــان و منصورخان، قطعاً نب اميرخ
بود چرا كه دو تيم يکی به دنبال تثبيت صدرنشينی و 
ديگری به دنبال كاهش اختالف با صدر جدول است. 
ــپاهان در اين باره می گويد:  ــرمربی تيم فوتبال س س
ــالش و قدرتی  ــپاهان و ذوب آهن، با ت ــای س تيم ه
ــاليان گذشته تاكنون داشته اند اصفهان را به  كه طی س
عنوان يک قطب ورزشی در كشور معرفی نموده اند و 
ديدار تيم های قهرمان و نايب قهرمان فصل گذشته، با 
اطمينان يک شهرآورد جذاب و ديدنی را رقم خواهد 
ــند،  زد كه اميدوارم هواداران از يک بازی تماشاگرپس

لذت كافی را ببرند.

ــای خود، به  ــی در البه الی صحبت ه اميرقلعه نوع
ــاره و  ــتگی های تيم ذوب آهن اش ارزش ها و شايس
ــور ابراهيم زاده يک  ــد: اين تيم با منص اضافه می كن
تيم شايسته و خوبی را تشکيل داده است و ای كاش 
ــگاه محدود نبود، تا تعداد تماشاگران  ظرفيت ورزش
ــگاه  ــدار به ورزش ــای اين دي ــرای تماش ــتری ب بيش

می آمدند.
وی ادامه داد:  تيم ذوب آهن، در حوزه بازيکنان خود، 
تركيب اصلی خود را حفظ كرده است و كمتر نوسانی 
ــته است و توانسته در مدت زمان  را از اين جهت داش
ــد. اين تيم سال گذشته،  كمتری هم به هماهنگی برس
نايب قهرمان ايران شد و جدال با اين تيم جذابيت های 

خاص خودش را دارد. 

ــاره  وی به عملکرد تيمش طی چند هفته اخير نيز اش
ــه بازی گذشته در ديدار با  ــبت س كرد و گفت: به نس
شاهين، بازيکنان كمی بهتر كار كردند ولی هنوز به آن 
ــت نرسيده اند و چند هفته  هماهنگی كه مدنظرم هس
ديگر برای هماهنگی بيشتر بازيکنان با يکديگر زمان 
الزم است تا سپاهان بتواند به اقتدار خود دست يابد. 

قلعه نوعی در بخشی از صحبت های خود نيز عنوان 
ــپاهان و در  ــان، در درجه اول؛ س ــرد: فوتبال اصفه ك
درجه دوم به خاطر ذوب آهن در كشور معرفی شد و 
تمامی تيم ها برای رويارويی با اين دو تيم، با برنامه و 
حساسيت خاصی حاضر می شوند، كه البته اميدوارم 
ــدكه برنده از ميدان  در بازی اين هفته، اين تيم ما باش

خارج می شود.

ذوب آهن در مسير قهرماني؛ سپاهان هميشه مدعي

 مهاجم تيم فوتبال سپاهان با اشاره به انسجام و قدرت تيمی ذوب 
ــت: اين تيم، از معدود تيم هايی است كه در فصل نقل  آهن، اظهار داش
و انتقاالت، طی سال های اخير ريزش كمی داشته است و تيم باهوشی 
است.رضا عنايتی كه اولين حضور در شهرآورد اصفهان را تجربه می كند 
ــيت اين بازی و تالش  در رابطه با اين ديدار گفت: با توجه به حساس
برای كاهش اختالف با صدر و صدرنشينی تيم ذوب آهن در جدول 
حساسيت اين بازی دو چندان شده است. وی تصريح كرد: هر دو تيم 
در شرايط خوب و ايده آلی قرار دارند و تيم سپاهان هم با اولين بردی 

ــت آورد روحيه بهتری برای اين ديدار پيدا كرده و ذوب آهن  كه در ليگ به دس
هم برای اينکه صدرنشينی خود را حفظ كند با تمام توان رو در روی ما قرار خواهد 
گرفت. مهاجم تيم سپاهان، عدم هماهنگی بازيکنان جديد و قديم را علت اصلی افت 
سپاهان در هفته های ابتدايی ليگ دانست و افزود: در اين مدت بازيکنان تمرينات 

كمی را با هم بودند و به هماهنگی كامل نرسيدند، ولی اميدوارم روند هماهنگ شدن 
بازيکنان با هم روند سريعتری داشته باشد و مطمئن باشيد كه خيلی زود، سپاهان به 
شرايط آرمانی خود نزديک می شود. عنايتی همچنين گفت: در اين شهرآورد، سپاهان 
ــه امتياز اين ديدار فکر می كند و با پيروزی در اين ديدار، خود را به صدر  فقط به س

جدول نزديک می كنيم. 

رضا عنايتی: ذوب آهن تيم باهوشی است فرشيد طالبی: موتور سپاهان هنوز روشن نشده
 فرشيد طالبی بازيکن تيم ذوب آهن، با اعالم اينکه تيم سپاهان تيم هميشگی اش نيست گفت: اين 
تيم مهره های زيادی را به خدمت گرفته و تغييرات زيادی را در اسکلت اصلی خود وارد نموده است و با 
وجود عدم هماهنگی الزم بين بازيکنانش، نبايد اين تيم را دست كم گرفت. وی با اعالم اينکه: تيم ذوب آهن 
تاكنون در دو بازی خانگی خود شش امتياز كسب كرده است افزود: 
ــاگر پسند،جذاب و جوانمردانه  اميدوارم با ارائه يک بازی تماش
ــپاهان به نام خود  ــه امتياز اين بازی را در برابر تيم پر مهره س س

ثبت كنيم. 
طالبی تصريح كرد: انتظارات از تيم سپاهان بسيار باالست، 
بنابراين در برابر هيچ تيمی ضعيف بازی نخواهد كرد هر 
چند كه هنوز اين تيم به مرز آمادگی صددر صد نرسيده 
است و اظهار نظر در رابطه با شرايط بدنی و برنامه تاكتيکی 

تيم ها هنوز زود است. 
ــب  وی ادامه داد: ما هم با وجود قرار گرفتن در صدر و كس
امتيازات نسبتاً مطلوب، فقط »60 – 70 درصد« از توانايی تيمی 
خود را ارائه كرده ايم و با گذشت زمان و در هفته های آينده 
قدرت اصلی تيم ها از جمله »سپاهان« مشخص خواهد شد. 

ايگور كاسترو: به سپاهان گل می زنم 
 مهاجم برزيلی تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: در بازی های ذوب آهن مقابل سپاهان تاكنون سه 
گل به ثمر رسانده ام و تالش می كنم امروز نيز به طاليی پوشان گل بزنم. ايگور كاسترو، در مورد بازی مقابل تيم 
سپاهان تصريح كرد: بازی بسيار دشواری است، زيرا به نظر من سپاهان بهترين تيم در اين ليگ است و در فصل 
گذشته قهرمانی كسب كرده و بازيکنان خوبی دارد و در بازی گذشته اين تيم مقابل شاهين به پيروزی رسيد و 
اين مسابقه برای ما از اهميت بسياری برخوردار است. وی با بيان اينکه تمرينات بسياری برای اين ديدار داشته ايم، 
گفت: اگر ذوب آهن در اين بازی به پيروزی دست يابد، نتيجه برای ما رضايتبخش است، اما می دانيم كه اين برای 
بازيکنان ذوب آهن بسيار دشوار است. مهاجم برزيلی تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان در مورد تيم پيروز اين ديدار 
بيان داشت: تيم خود را باور دارم و می دانم كه می توانيم در اين ديدار به پيروزی دست يابيم، ذوب آهن دارای يک 
تيم بسيار قدرتمند و هماهنگ است و همه می دانند كه اين بازی برای ما دشوار است و اگر چه می توانيم پيروز 
شويم، اما سپاهان نيز می تواند به پيروزی دست يابد.  وی در مورد تقابل امير قلعه نوعی و منصور ابراهيم زاده 
ــتند؛ زيرا قلعه نوعی قهرمانی های بسياری  گفت: اين دو مربی در كنار علی دايی، از بهترين مربيان ايرانی هس
 كسب كرده و ابراهيم زاده مربی بسيار باهوشی است كه در دو فصل گذشته، نتايج درخشانی به دست آورده

است. 

احمد جمشيديان: قلعه نوعی شخصيت هميشه قهرمان 
 هافبک تيم فوتبال سپاهان در خصوص بازی امروز تيمش برابر ذوب آهن گفت: تيم سپاهان با برد 
 مقابل شاهين بوشهر روی نوار پيروزی های خود قرار گرفت و فصل تساوی های سپاهان به پايان رسيد. 
احمد جمشيديان افزود: در ديدار با شاهين، اين تيم بازی تدافعی از خود به نمايش گذاشت و در دقايقی از 
بازی 9 نفره دفاع می كردند، ولی با اين وجود توانستيم سه امتياز اين بازی را كسب كنيم و با يک روحيه 

خوب به مصاف ذوب آهن برويم.
وی ادامه داد: تيم ذوب آهن يک تيم شايسته، پرمهره و قدرتمند است و پيروزی در اين ديدار، بسيار سخت 
و دشوار است، اما اميدواريم سپاهان با برد مقابل شاهين روي نوار پيروزی های خود قرار گيرد. هافبک تيم 
سپاهان تصريح كرد: در فصل جديد چند بازيکن جديد به تيم اضافه شدند و در مقاطعی بازيکنان ملی پوش در 
تمرينات حضور نداشتند و همين امر ناهماهنگی هايی را به وجود آورد كه بخشی از تساوی های اخير تيم ما نيز 
به اين موارد برمی گردد. وی گفت: برای قلعه نوعی، جايگاه تيم در جدول در طول فصل فرقی نمی كند، مهم 
 اين است كه تيم در پايان قهرمان ليگ برتر خواهد شد و شخصيت وی، شخصيت يک مربی هميشه قهرمان 

است.

انتظار 1403 روزه سپاهان
سه امتياز در اصفهان می ماند؟

 پژمان سلطانی
ــب به طور همزمان از ساعت 21:30 پيگيری  ــور، امش هفته پنجم ليگ برتر فوتبال كش
ــاس و جذاب ترين ديدار اين هفته  ــهر اصفهان حس ــک داربی ش ــود و بدون ش می ش

خواهد بود.
مصاف قوهای سپید انزلی با آقای حاشیه

ملوان بندر انزلی - سايپا كرج / مكان: ورزشگاه تختی انزلی
ملوانی ها در بازی قبلی تيم احمد زاده، سرمربی سابق خود )پيکان قزوين( را با تساوی 
ــتند.  ــيروس قايقران بازگش ــک بر يک متوقف كردندو با يک امتياز به ديار مرحوم س ي
ملوان پس از گذشت 4 هفته، شکستی در كارنامه خود نديده است و با روحيه مضاعفی 
ــيه به  ــايپايی كه با صحبت های »مايلی كهن« حاش ــايپا خواهد رفت س به مصاف تيم س
ــاب  ــده و در هفته چهارم به ميهمان خود )ذوب آهن( بازی را با حس تيمش تزريق ش
ــاگردان پورغالمی، با داشتن بازيکنانی مانند: نزهتی، مسلمان،  2 بر صفر واگذار كرد. ش
ــک و حمله فوق العاده ای بهره می برد كه بعيد به  ــوری و مهرداد اوالدی از خط هافب ن
ــد امشب امتيازی به تيم آقای حاشيه بدهد! پيش بينی می شود كه هواداران  نظر می رس

ملوان تيم خود را تنها نخواهند گذاشت.
نبرد ادينهو و غالمی برای آقای گلی

استیل آذين- مس كرمان / مكان: ورزشگاه شهید دستگردی تهران
ــی ها تا قبل از هفته چهارم با سه  مس
شکست در قعر جدول رده بندی ليگ 
ــرای اخراج  ــتند و ثانيه ها ب قرار داش
ــده بود كه در  ــد مرفاوی، آغاز ش صم
ــيانو ادينهو به تنهايی  ديدار قبلی، لوس
ــد آمد و پنج گل درون  به مدد آقاصم
ــز جای داد و  ــهرداری تبري دروازه ش
ــود را در جدول گلزنان 6 گله كرد.  خ
ــب به  ــاگردان صمد مرفاوی، امش ش
ديدار تيمی می روند كه از نظر ستاره 
كمبودی ندارد. استيل آذين علی كريمی 
را در اختيار ندارد و گفته می شود كه 
جادوگر را از اين تيم به خاطر مسائل اخالقی به خصوص روزه خواری، اخراج كرده اند 
و بايد ديد كه آيا مسئوالن اين تيم، به صحبت های خود پايبند هستند و همانند مسئوالن 
ــم خود  ــی علی كريمی، با ناظران و داوران، چش ــيون روی حركات غير ورزش فدراس

را می بندند. شاگردان تومباكوويچ در 
رقابت با استقالل تهران تا دقيقه 91 از 
ــو بودند كه مجتبی جباری  حريف جل
ــد كه 3 امتياز مسابقه به  مانع از اين ش
حساب استيل آذين واريز شود، هر دو 
ــم با وجود مهاجمان گلزن به همراه   تي
ذوب آهن، صبای قم و استقالل تهران 
با هفت گل بهترين خط حمله ليگ را 
تا پايان هفته چهارم يدک می كشند و 
ــد غالمی 5 گله، قصد دارد كه با  محم
گلزنی مقابل مس، ادينهوی برزيلی را 

پشت سر گذارد.
تراكتورسازی در كنار خلیج فارس

شاهین بوشهر – تراكتور سازی/ مكان: ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نام اين رقابت را مسابقه نقره داغ ها بايد گذاشت. هر دو تيم با يک گل، در هفته چهارم 
مغلوب حريفان خود شدند و شکست تراكتورسازی، آن هم در خانه مقابل پاس همدان 
ــهر سفر كنند و كمالوند در  ــده كه با روحيه ای نه چندان مطلوب، به بندر بوش باعث ش
ــی روی بازيکنان خود كار كند تا حداقل امتياز را  اين فرصت كم، بايد از نظر روانشناس
با خود به تبريز ببرد. در آن سوی ميدان: شاهين در ديار نصف جهان، از سپاهان شکست 
ــگ برتری ضعيف  ــبت به اكثر تيم های لي ــتيلی در خط حمله نس ــاگردان اس خورد. ش
ــتند اما در كارهای دفاعی به صورت سه اليه ای زمانی كه از حريف پيش می افتند  هس
ــل 5 بازيکن، در محوطه  ــند، با حداق ــابقه به گل برس ــاع می كنند كه اگر در اين مس دف
ــابقه به گلزنی  ــن تاكتيک را دنبال خواهند كرد. كمالوند هم در اين مس ــه خود اي جريم
 مسعود ابراهيم زاده و جاسم كرار، چشم دوخته و شاهينی ها هم به شوت های سنگين 

ستار زارع، دل بسته اند.
نامه اخراج احمدزاده در دست مظلومی

استقالل تهران - پیكان قزوين/ مكان: ورزشگاه آزادی
ــتقاللی كه خود را تا دقيقه 91  ــيدند. اس ــاوی رس هر دو تيم در ديدار قبلی خود به تس
ــت خورده می ديد. جباری مقابل استيل اذين اقدام به گلزنی كرد و پيکان هم در  شکس
قزوين در مصاف با ميهمان خود ملوان، امتيازات را تقسيم كرد. بازيکنان پيکان هميشه 
در مقابل دو تيم سرخابی پايتخت با انگيزه ظاهر می شوند كه اين موضوع بر می گردد 
به پخش مستقيم اين ديدار از شبکه سوم و شبکه جهانی جام جم. شاگردان مظلومی در 
ليگ دهم هنوز در ورزشگاه يکصد هزار نفری طعم پيروزی را نچشيده اند و عزم خود 
ــرای دومين برد جزم كرده اند و اگر صورت گيرد اخراج محمد احمدزاده از پيکان  را ب
تا حدودی حتمی خواهد شد. استقالل در 4 ديدار گذشته موقعيت های گلزنی فراوانی 
ــب برای 3 امتياز  ــت امتيازات كامل را از آن خود كند و مظلومی امش ــت كه نتوانس  داش
ــراج( قرار  ــدزاده در لبه تيغ )اخ ــم مانند احم ــل اينکه او ه ــی رود به دلي ــه ميدان م  ب

دارد.

از داربی اصفهان تا ورزشگاه نقش جهان!
ــيت رقابت های مختلف ليگ های فوتبال است تا آنجا كه   داربی ها اوج حساس
ــيکو« جايی كه دو  از داربی ها به عنوان بازی مرگ و زندگی ياد می كنند. در »ال كالس
ــت چه تيمی در پايان  ــلونا« بازی می كنند، مهم نيس ــنتی »رئال مادريد و بارس رقيب س
ــت كه چه تيمی بازی های داربی را با نتيجه بهتری  ــود مهم اين اس قهرمان ليگ می ش
پشت سر گذاشته است. پيروزی در داربی در تمام دنيا برای تيم برنده هميشه يک سال 
ــحالی را به ارمغان می آورد، هرچند كه در ايران، تا حدی داربی ها رنگ و بوی  خوش
ــت كه به جز دو داربی سرخابی های پايتخت نشين  متفاوتی دارند. اين يک واقعيت اس
و سپاهان و ذوب آهن، داربی های هيچ شهری معنايی ندارد. داربی ها بين دو تيم ريشه دار و 
قديم بايد برگزارشود كه همواره ادعای قهرمانی داشته باشند. به اين ترتيب از تمام داربی های 

ايران تنها داربی های اصفهان و تهران چنين ويژگی را پيدا می كنند.
ــت آنکه  ــان نيز تفاوت های زيادی وجود دارد، نخس ــا بين دو داربی تهران و اصفه ام
هنوز داربی اصفهان به حساسيت داربی تهران نرسيده است، بهتر است خودمان را گول 
ــی می شده و  ــرخابی ها« تيتر يک روزنامه های ورزش ــه تا بوده داربی »س نزنيم، هميش
ــتری برخوردار بوده  ــهرآورد تهران از بيننده به مراتب بيش  حتی در بدترين حالت نيز ش

است.
ــت تا اين شهرآورد در  ــاگر خود كافی اس نبايد فراموش كرد حضور يکصد هزار تماش
اوج هيجان برگزار شود، حال آنکه شهرآورد اصفهان در بهترين حالت و با اين وضعيت 

ورزشگاه فوالدشهر بين 20 تا 25 هزار تماشاگر به خود می بيند.
ــی گذاشت و عنوان كرد كه داربی اصفهان  ــت كه بايد دست روی نقطه حساس  اينجاس
ــت و اين كافی است تا نبرد سپاهان و  ــاگر كمتر از داربی تهران اس فقط از لحاظ تماش
ذوب آهن نسبت به نبرد استقالل و پيروزی در تهران اهميت كمتری داشته باشد. اصل 
اهميت هر بازی به تماشاگر آن است و می بينيم كه نبرد دو تيم رئال مادريد و بارسلونا 
ــاگران تيفوسی و پر تعدادی  ــت اما به واسطه تماش ــهری نيس با آنکه نبرد دو تيم همش
ــت:  كه هر دو تيم دارند، به عنوان بزرگترين داربی قرن لقب می گيرد. واقعيت اين اس
ــاگر كم آن است جايی كه در بهترين حالت  بزرگترين نقطه ضعف داربی اصفهان تماش
ــگاه نقش جهانی ياد كنيم كه باز  فقط 30 هزار نفر را به خود می بيند. كه بايد از ورزش
ــده  ــگاه را به صورت تکميل ش دوباره به اذهان خطور می كند كه چرا نبايد اين ورزش
ــت كه داربی اصفهان در ورزشگاه فوالدشهر برگزار  ــته باشيم. سال هاس در اختيار داش
ــود و به دل خيلی از هواداران مانده كه تا كی بايد اين وضعيت ادامه داشته باشد  می ش
ــهر برگزار شود. شايد  ــگاه نه چندان بزرگ فوالدش ــهرمان در ورزش و داربی ديدنی ش
برگزاری شهرآورد اصفهان در نقش جهان حداقل 50 هزار تماشاگر را به خود ببيند. اگر 

مسئوالن كمر همت می بستند و اين ورزشگاه را به سرانجام می رساندند.

امشب در ورزشگاه فوالدشهر

جــدال ستارگان در شهــرآورد نصف جهــان
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اصفهان
آب و هوای امروز

شهركرد
آب و هوای امروز
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حداكثر

حداكثر

حداقل

حداقل

ــان  اصفه ـــــهر  ش ـــــورای  ش ــخنــگوی   س
ــاخت  ــت اندركاران س گفت: توليدكنندگان و دس
ــير زاينده رود بايد از مردم اصفهان  سريال در مس

عذرخواهی كنند. 
»ابوالفضل قربانی« در گفتگو با فارس در اصفهان، 
ــده از  ــت: برخی ديالوگ های ارائه ش اظهار داش
سوی بازيگران سريال در مسير زاينده رود كه اين 
روزها از تلويزيون پخش می شود، تا حد تمسخر 
ــت و بر همين  ــه اصفهانی نيز پيش رفته اس لهج
ــد از مردم  ــريال باي ــاس توليدكنندگان اين س اس

اصفهان عذرخواهی كنند.
ــريال  ــرد: اگر بازی در نقش های س وی اضافه ك
ــير زاينده رود به بازيگران اصفهانی سپرده  در مس
ــتند ضرب المثل های اصيل  می شد؛ آنها می توانس

اصفهانی را به عنوان ميراث ماندگار اصفهان زنده 
كنند.

ــهر اصفهان ادامه  ــورای اسالمی ش ــخنگوی ش س
ــريال در مسير زاينده  رود به كارگردانی  داد: اگر س
ــن فتحی كه برای ايام مبارک رمضان ساخته  حس
ــده، بر روی ظرافت های لهجه اصفهانی بيشتر  ش
ــيار موفق تر بود. وی با بيان اينکه  كار می كرد، بس
ــير زاينده رود در زمانی كوتاه تهيه  ــريال در مس س
ــده و فرصتی برای ارائه بهتر آن وجود  نداشته  ش
ــئوالن و دست اندركاران سريال  است، افزود: مس
ــان كنند كه  ــده رود بايد به مردم بي ــير زاين در مس
اين گويش اصفهانی نيست و اين مسأله را از دل 
مردم اصفهان در بياورند. سخنگوی شورای شهر 
اصفهان يکی از داليل اصلی درست نبودن گويش 

ــريال در مسير زاينده رود را استفاده از  اصفهانی س
ــهر اصفهان عنوان كرد  ــه های غير بومی ش هنرپيش
ــريال بازيگران  ــون در اين س ــت: چ  و بيان داش
ــر اصفهانی حضور دارند و گويش مادری آنها  غي
به لهجه مردم اصفهان نيست؛ به خوبی نمی توانند 
ــند و حتی ممکن  در چنين مجموعه ای موفق باش
ــخره كردن اين لهجه نيز پيش  است به سمت مس

بروند.
ــان به خوبی  ــهر اصفه وی تصريح كرد: مردم ش
می دانند كه سريال در مسير زاينده رود با اعتباری 
ــده هيچگاه متوقف  ــه برای آن در نظر گرفته ش ك
نمی شود اما به دليل اينکه گويش اصفهانی در آن 
به خوبی رعايت نشده بايد از شهروندان اصفهانی 

در اين راستا عذرخواهی شود.

ــيطان« تجربه ای موفق در گونه سينمای پليسی است،  فيلم »مقلد ش
فيلمی جذاب و پرتعليق كه مخاطب را تا پايان با خود همراه می كند. 
ــينمايی مقلد شيطان داستانی تازه، پرتعليق  به گزارش مهر، فيلم س
ــاز  ــاگر را با خود همراه می كند، فيلمس ــش دارد كه تماش و پركش
ــتين تجربه كارگردانی اش در سينما در فضايی  تالش كرده در نخس
ــی در  ــه های آثار پليس ــازه قدم بگذارد و با فاصله گرفتن از كليش ت
ــينمای ايران به فيلمش جذابيت داده است. فيلم موفق شده است  س
ــخصيت ها و مناسبات  با توجه به محدوديت ها و مميزی روابط، ش

ــکلی قابل باور به تماشاگرش بقبوالند. شخصيت منفی   آنها را به ش
)اصغر همت( خوب از كار درآمده، يک بدمن تمام عيار خبيث كه 
ــمندی و بی رحمی است، با قبول اين شخصيت كه  آميزه ای از هوش
ــينه جالبی هم دارد، صادقی موفق می شود فيلمش را پيش ببرد،  پيش
در چنين درام هايی اگر شخصيت اصلی باورپذير نباشد فيلم از بين 
ــود. مقلد شيطان در  ــاگر با اثر مخدوش می ش می رود و رابطه تماش
ــر و گره افکنی درباره سرنوشت ضد  نمايش تقابل نيروی خير و ش
ــاگر درگير بازی پروانه )ساره  ــت، تماش قهرمان و قهرمان موفق اس
بيات( و داود )كامبيز ديرباز( می شود و تا سکانس پايانی نمی فهمد 
ــت چگونه از پس اين آزمون بزرگ برآيد، بيشتر  كه قهرمان قرار اس
امتيازهای فيلم نخست صادقی به فيلمنامه برمی گردد، كاستی ها و خام 
ــتی های يک فيلم اول را به خوبی می توان در مقلد شيطان ديد.  دس
بازی ها يکدست نيست، هرچند قابل قبول است اما اگر بازی ها در 
يک سطح بود فيلم چند مرتبه باالتر قرار می گرفت، ساره بيات، اصغر 
همت و در سکانس هايی كامبيز ديرباز خوب هستند و از عهده نقش ها 

برآمده اند اما بقيه در اين حد نيستند، فضاسازی در سکانس هايی قوی 
ــته ريتم فيلم را حفظ كند بدون اين كه  ــت، اما كارگردان توانس نيس

ــود، مقلد شيطان تا پايان خوب پيش می رود. يکی  تعليق قربانی ش
ــت. در  ــای اين فيلم نمايش تصويری تازه از پليس اس از جذابيت ه
فيلم با دو پليس روبرو هستيم يکی پليسی فاسد كه پاكسازی شده و 
مشخص است عقده های روانی در گذشته او را به شيطان تبديل كرده 
كه مرزهای اخالقی را پشت سرگذاشته و ديگری پليسی كه در پايان 
از آزمونی بزرگ سرفراز بيرون می آيد. نمايش تقابل سرنوشت اين 
دو پليس و فرجام هردو برای تماشاگر جذاب است. مقلد شيطان پس 
از چند سال روی پرده رفته و كمی رنگ و بوی كهنگی دارد اما اين 
گذشت زمان امتيازهای قصه و جذابيت های فيلم را كمرنگ نکرده 
است، فيلم تجربه ای قابل قبول و جسورانه در سينمای پليسی است 
ــت اين گونه مهجور را احيا كند،  ــه در صورت حمايت می توانس  ك
ــان می دهد استعداد روايت قصه های  افشين صادقی با اين فيلم نش
ــتان های پليسی را دارد. فيلم سينمايی مقلد شيطان با  پرتعليق و داس
بازی كامبيز ديرباز، ساره بيات، اصغر همت، شقايق فراهانی، سيروس 

ابراهيم زاده و... مدتی است كه اكران عمومی شده است.

نگاهی به يك فیلم
»مقلد شيطان«؛ تجربه ای 
موفق در سينمای پليسی

ــئواالت دينی  ــخگويی به س ــر مركز ملی پاس مدي
ــالمی اصفهان، فعاليت های  شعبه دفتر تبليغات اس
ــزارش موج از  ــرد. به گ ــريح ك ــن مركز را تش اي
اصفهان، »مجيد مهدوی« با بيان اينکه پس از تجربه 
ــخگويی  ــخگويی قم، به منظور پاس مركز ملی پاس
ــتان اصفهان و  ــش های دينی اس ــتقيم به پرس مس
ــتان های همجوار و همچنين استفاده از پتانسيل  اس
ــته سالروز  ــتان، در خجس علمی موجود در اين اس
ــکوهمند انقالب اسالمی)بهمن 1388(  پيروزی ش
ــبانه روزی  ــتمر و ش ــت و پيگيری های مس با هم
ــعبه مركز  ــالمی اصفهان ش رئيس دفتر تبليغات اس
ــخگويی در اصفهان افتتاح شد، افزود: در  ملی پاس
ــداف و رويکردهای كلی مركز كه  ــن اقدام، اه اولي
ــامل: رفع شبهات دينی موجود در سطح جامعه،  ش
ــراد جامعه  ــی عموم اف ــه علمی و دين ــت بني  تقوي
ــگاهيان، ايجاد فضای آرام  ــه ويژه جوانان و دانش ب
ــش، در حوزه های مختلف فکری،  ــه دور از تن و ب

كاهش ناهنجاری های اخالقی و مشکالت روحی، 
ــه افراد طالب  ــب ب ارائه هدايت های معنوی مناس
ــت، تعيين شد. »مهدوی« گفت: بخش  حقيقت اس
ــده به اضافه فقه  ــوب نيز در قالب های ذكر ش مکت
ــخگويی  ــی پاس و احکام، با در نظر گرفتن 5 كرس
ــردازد. وی در ادامه تصريح كرد: با  به فعاليت می پ
ــبت به صحت و  انگيزه ايجاد اعتماد و اطمينان نس
دقت پاسخ های كارشناسان، اين مركز قسمت های 
ارزيابی را راه اندازی نموده است تا پاسخ های داده 
شده مورد ارزيابی اساتيد منتخب حوزه و دانشگاه 
ــخگويی اصفهان با  قرار گيرد. مدير مركز ملی پاس
ذكر اين نکته كه اين مركز هر چند هنوز با وضعيت 
ــياری  مطلوب و مورد انتظار مديريت آن فاصله بس
ــوان از مدت 5 ماهه  ــزود: با اين حال می ت دارد، اف
ــای مطلوبی را  ــال جاری آماره ــت آن در س فعالي
ــخ داده  ــود. مجيد مهدوی تماس های پاس ارائه نم
ــر 5000 تماس عنوان  ــده در اين مركز را بالغ ب ش

ــدار، 75/6 درصد مربوط  ــت: از اين مق كرد و گف
ــوم قرآنی، ــد عل ــادات، 8/9 درص ــه كالم و اعتق  ب
ــالق و تربيت، 4/1 درصد حديث،  6/7 درصد اخ
ــد هم مربوط به  ــاوره و يک درص 3/7 درصد مش
تاريخ بوده است. وی اضافه كرد: در بخش مکتوب 
نيز در طول مدت ياد شده، حدود 700 پرسش در 
ــخگويی قرار گرفته و به  قالب 150 نامه مورد پاس
آدرس پرسشگران ارسال گرديده است. مدير مركز 
ــعبه اصفهان در پايان تصريح  ــخ گويی ش ملی پاس
كرد: كسانی كه تمايل دارند پرسش های دينی خود 
ــخگويی  ــان مجرب مركز ملی پاس ــا كارشناس را ب
اصفهان در ميان بگذارند، می توانند از طريق تماس 
تلفنی با شماره 09640 كه رايگان بوده و هزينه ای 
ــت و نيز از  ــدگان نخواهد داش ــرای تماس گيرن ب
طريق آدرس اينترنتی www.pasokhgoo.ir، و 
ــتی  يا ارتباط كتبی به آدرس اصفهان، صندوق پس

697- 81465 با اين مركز در ارتباط باشند.

در شعبه دفتر تبلبغات اسالمي اصفهان

فعاليت هاي مركز ملي پاسخگويي به سئواالت ديني، ارزيابي مي شود

سخنگوي شوراي اسالمي شهر اصفهان:

توليدكنندگان »در مسير زاينده رود« از مردم اصفهان 
عذرخواهي كنند

كالم نور
امام علي )ع(:

مستمند فرستاده خدا است. كسي كه از او دريغ دارد از خدا دريغ داشته و كسي كه به او عطا 
و بخشش كند به خدا عطا كرده.
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فرازهايي از وصیت نامه شهید:

برادران و خواهراني كه در راه خدا كار مي كنيد عاجزانه درخواست مي كنم كه كارتان خالص باري خدا 
باشد و غير از خدا هيچ نظري نداشته باشيد، چون اگر نظري غير از خدا باشد، هيچ ارزش معنوي ندارد. 
ــد و بعد هم بايد  ــد و زود به پايان مي رس كمي ارزش مادي دارد كه آن هم مدت زيادي طول نمي كش

سزاي آن را بکشيد و به درگاه خداوند توبه كنيد.

»کپی برابر اصل« کيارستمی به بخش رقابتی 
جشنواره  نيويورك راه يافت

به گزارش ايسنا برگزار كنندگان چهل  و هشتمين جشنواره  فيلم نيويورک، فهرست فيلم های حاضر در اين رويداد 
سينمايی را با دعوت از جديد ترين فيلم كارگردان سرشناس سينمای ايران اعالم كرد. فيلم »كپی برابر اصل« كه 
ــناس بخش رقابتی جشنواره  نيويورک است كه  ــنواره  كن نامزد نخل طال بود، يکی از آثار سرش ــال در جش امس
برای دريافت جايزه  اول رقابت خواهد كرد. اين فيلم كه جايزه بهترين بازيگر زن جشنواره كن را برای »ژوليت 
 بينوش« به  همراه آورد، اولين اثر كيارستمی بود كه در خارج از ايران و در توسکانی ايتاليا فيلمبرداری شد. داستان 
»كپی برابر اصل« درباره نويسنده ای است كه كتابش برنده جايزه بهترين ترجمه سال شده است. او برای انجام مصاحبه 
مطبوعاتی به فلورانس آمده و عنوان می كند ايده كتابش را در فلورانس به دست آورده است. در اين سفر او با زنی كه 
صاحب يک گالری آنتيک است، آشنا می شود و بحث های متعددی درباره اصل بودن و كپی بودن اشيای عتيقه ميان 
آن ها انجام می شود... اين فيلم برای نمايش در كشورهای: آمريکا، فرانسه نيوزلند، استراليا، آرژانتين، پاراگوئه، اروگوئه، 
 شيلی، هنگ كنگ، بلژيک و سوئيس به كمپانی های توزيع و پخش فروخته شده است. براساس برنامه اعالم شده، فيلم 
»شبکه  اجتماعی« ساخته »ديويد فينچر« روز 24 سپتامبر در مراسم افتتاحيه نمايش خواهد يافت و فيلم »آخرت« 
جديد ترين ساخته  »كلينت ايست وود« نيز روز دهم اكتبر پايان بخش اين جشنواره است. از فيلم های سرشناسی 
ــاخته مايک لی،  ــال ديگر« س ــورک نمايش می يابد می توان به »س ــنواره  نيوي ــال در بخش رقابتی جش  كه امس
»ونوس سياه« ساخته  عبدالطيف كچيچه، »سوسياليسم« ساخته ژان لوک گدار و »ماجرای عجيب آنجليکا« ساخته  
ــته اش را به ياد بياره« ساخته   ــاره كرد. همچنين فيلم »عمو بونمی كه می تونه زندگی گذش مانوئل دی اوليويرا اش
»آپيچاتپونگ ويراستاكول« از تايلند، برنده  نخل طالی كن 2010 ديگر فيلم برجسته حاضر در اين رويداد سينمايی 

است.

توزيع قرآن های تحريفی در كردستان عراق 
حذف 100 آيه از سه سوره قرآن!

يک چاپخانه در كشور سوريه در روزهای اخير هزاران نسخه 
تحريف شده از قرآن كريم را به منطقه كردستان عراق ارسال 
 كرده است. به گزارش مهر به نقل از منابع كرد زبان، اشتباهات 
فاحشی در اين نسخه های تحريفی قرآن به چشم می خورد؛ 
از جمله اينکه بيش از 100 آيه در برخی سوره های اين نسخ 
وجود ندارد. در همين حال وزارت اوقاف و امور دينی كردستان 
عراق اعالم كرده كه پيگير اين مسأله است و از چاپخانه مذكور 
ــته فوراً تمامی اين نسخه ها را جمع   آوری كند.  عرضه  خواس
ــتان عراق موجب نارضايتی مردم اين  اين قرآن ها در كردس
منطقه شده است.  »نقشبندی« درباره اقدامات انجام شده برای 
جلوگيری از عرضه اين قرآن افزود: ما طی اطالعيه ای رسمی 

از اين چاپخانه خواستيم قرآن ها را جمع آوری و عذرخواهی كند. همچنين به دو وزارتخانه امور داخلی و فرهنگ 
اعالم كرديم كه از اين پس بدون اطالع وزارت اوقاف و امور دينی اجازه ورود كتب دينی را به اقليم كردستان 
ندهد. »عبدالرحيم ماردينی« مسئول چاپخانه »دار المحبه« هم در اين باره اعالم كرده است: ما به هر طريق اين اخبار 
را رد می كنيم چرا كه مدت 16 سال است كه چاپخانه ما مشغول فعاليت است و تا به حال چنين اشتباهی صورت 
نگرفته است و به همين خاطر شنيدن اين خبر ما را شوكه كرد و آنچه اتفاق افتاده كار مخالفان است. وی همچنين 
با بيان اينکه »ما هم پيگير موضوع خواهيم بود و الزم است به حقيقت دست يابيم« افزود: تا كنون نامه ای از وزارت 
اوقاف و امور دينی كردستان عراق در اين باره دريافت نکرده ايم. پس از آشکار شدن اين مسأله، هيأتی از وقف 
اهل سنت عراق برای كسب اطالعات بيشتر عازم اقليم كردستان عراق شدند و با مسئوالن مرتبط با موضوع در 

اين منطقه تشکيل جلسه دادند تا به هر قيمتی كه شده از عرضه قرآن های تحريفی جلوگيری شود.

شهيد حسين عبدالهي
روزی بود...

عكس روز

با مصرف بي رويه برق، اين عنصر حیاتي 
را به هدر ندهیم.

آغازفعاليت کانون نخبگان 
و فرهيختگان در گلپايگان 

فرهيختگان  و  نخبگان  كانون  مديره  هيأت  رئيس 
شهرستان گلپايگان گفت: كانون نخبگان و فرهيختگان 

فعاليت خود را در گلپايگان آغاز كرده است. 
حجت ا... جمالی اظهار داشت: كانون نخبگان به منظور 
شناسايی و ساماندهی و تقويت بنيه علمی، آموزشی و 
اعتقادی نخبگان و فرهيختگان شهرستان گلپايگان در 
بخش های مختلف آغاز به كار كرده است. وی افزود: 
تشکيل كميته های تخصصی فرهنگی اجتماعی، هنری و 
ورزشی، عمرانی و زير بنايی، دانشجويی و دانش آموزی، 
علمــی و پژوهشـی و صنعـت با حضـور نخبــگان و 
عالقه مندان به اين حوزه و برگزاری دوره های آموزشی 
خالقيت و نخبه پروری و ساير دوره های علمی مرتبط 

از ديگر برنامه های اين كانون است.
ــگان و فرهيختگان  ــون نخب ــأت امنای كان عضو هي
ــتان گلپايگان خاطرنشان كرد: اين كانون دارای  شهرس
ــت و دفتر مركزی آن در  ــور اس مجوز از وزارت كش
خيابان آيت ا... مدنی گلپايگان قرار دارد و شعبه ای نيز در 
آموزش و پرورش شهرستان به فعاليت مشغول است. 
وی تصريح كرد: برگزاری دومين جشنواره شهرستانی 
حضرت علی اكبر )ع( و شناسايی و تجليل از نخبگان و 
برگزيدگان شهرستان در بخش های مختلف از نخستين 

برنامه های رسمی اين كانون است. 

با درج يك آگهی در روزنامه زاينده رود 
صدها بار ديده شويد. 

سازمان بازرگانی روزنامه زاينده رود
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