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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
صفـحهصفـحه

وزیر امور خارجه: 
 آزادی عطارزاده 
اثبات اقتدار اطالعاتی ایران

رهبر معظم انقالب اسالمی: 
حفظ وحدت در تصمیم های بزرگ 

قیمت برآورد شده: 1/334/534/928
تضمین شرکت در مناقصه: 11/000/000 ریال

آخرین مهلت تحویل مدارک به دبیرخانه: تا پایان وقت اداری مورخ 89/1/11 

در ایام نوروز

80 درصد صنايع دستي فروخته شده در اصفهان 
خارجي بود 
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بدون تابلویی ب��رای راهنمایی 
مراجعان، انگار پخش مطبوعات در 
اصفهان عملی زیرزمین��ی و دور از 

انظار و نظارت است. 
پارکینگ رو به روی هتل عباسی 

که زمانی برای هتل و بعداً برای کاهش ترافیک خیابان آمادگاه در نظر گرفته شد، 
سالهاست که به توزیع کنندگان مطبوعات اصفهان در یکی از دهلیزهای خود 

پناه داده است، البته باید مفتخر باشیم که ...

غالمحس��ین پیروان��ی پ��س از 
اس��تعفای خ��ود از مربیگ��ری تی��م 
فوتب��ال امی��د کش��ورمان در جم��ع 
خبرنگاران اظهار داشت: مسائل مالی 
باعث جدایی من از تیم امید نش��د و 

فدراسیون فوتبال به عقیده من دوست نداشت که در این تیم بمانم. نزدیک 
به 12 سال سکان هدایت فجرسپاسی شیراز را بر عهده داشتم و با عشق 
و عالقه خاصی برای موفقیت تیم ش��هرم ت��الش کردم و به هیچ وجه با 

مسئوالن این تیم بر سر مسائل مالی اختالف نداشتیم ...

شهرستانها

جامعه

ورزش

 حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری 
مرجع عالیق��در و رئیس حوزه علمیه 
اصفهان گفت: وقتی اصفهان را با بقیه 
شهرها می سنجیم شهرداری و شورای 
اسالمی ش��هر اصفهان رتبه اول را در 

خدمت رس��انی و فعالیت دارند؛ زیرا این مجموعه توانس��ته شعار اصفهان 
پایتخت فرهنگ و تمدن اسالمی را محقق کند و امیدوارم بتوان این موضوع 
را به دنیا نیز عرضه کرد.  آیت اهلل العظمی مظاهری در دیدار اعضای شورای 
اسالمی شهر، شهردار و مدیران شهری اصفهان با تأکید بر اینکه ما باید بتوانیم 

به دنیا بگوییم جایگاه برتری در حوزه فرهنگ و تمدن داریم، افزود ...

نماینده مردم اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس 
گفت: دستیابي به فناوري هسته اي موتور محرکه توسعه و 
استقالل کشور است.  نوراهلل حیدري در گفتگو با فارس بر 
ضرورت احقاق حقوق ملت ایران در راس��تاي دستیابي به 
انرژي صلح آمیز هسته اي تأکید کرد و گفت: انرژي هسته اي 
از عمده ترین مباحث علوم و تکنولوژي هس��ته اي اس��ت 
و ه��م اکنون نقش عمده اي را در تأمین انرژي کش��ورهاي 
مختلف به ویژه کش��ورهاي پیش��رفته دارد. وي اس��تفاده 
بهینه از منابع موجود انرژي را از مس��ائل مهم هر کشور در 
راستاي توسعه اقتصادي و اجتماعي دانست و افزود: امروزه 
بحران هاي سیاس��ي و اقتصادي و مسائلي نظیر محدودیت 
ذخایر فسیلي، نگراني هاي زیست محیطي، ازدیاد جمعیت 
و رشد اقتصادي همگي مباحث جهان شمولي هستند که با 
گستردگي تمام، فکر اندیش��مندان را در یافتن راهکارهاي 
مناس��ب در حل معضالت انرژي در جهان به خود مشغول 

داشته اند. 
نماینده مردم اردل، کیار، فارسان و کوهرنگ در مجلس 
تصریح کرد: در حال حاضر اغلب ممالک جهان به نقش و 
اهمیت منابع مختلف انرژي در تأمین نیازهاي حال و آینده 
پي برده و سرمایه گذاري ها و تحقیقات وسیعي را در راستاي 
سیاس��تگذاري، اس��تراتژي و برنامه هاي زیربنایي و اصولي 
انج��ام مي دهند. حیدري ادامه داد: بر همین اس��اس امروزه 
تدوین اس��تراتژي که مرکب از بررس��ي تمامي پارامترهاي 
تأثیرگذار در ان��رژي و تعیین راهکارهاي مناس��ب جهت 
تمیزت��ر و کارا تر نمودن ان��رژي و الگوي بهینه مصرف آن 
مي باشد، در رأس برنامه هاي زیربنایي اکثر کشورهاي جهان 
قرار دارد. وي با تأکید بر اینکه در میان حامل هاي مختلف 
انرژي، انرژي هس��ته اي جایگاه ویژه اي دارد، گفت: این در 
حالي اس��ت که هم اکنون بیش از 430 نیروگاه هسته اي در 
جهان فعال مي باش��ند و انرژي برخي کشورها مانند فرانسه 
عمدتاً از برق هس��ته اي تأمین مي ش��ود. عضو فراکس��یون 
اصولگرایان مجلس ش��وراي اسالمي کاهش هزینه ها را از 
مهمترین نتایج استفاده از انرژي هسته اي عنوان کرد و گفت: 
در حال حاضر تولید برق گازي ارزان تر از دیگر سوخت ها 
اس��ت و سوخت زغال سنگ بیشترین هزینه را در بر دارد. 
وي ادام��ه داد: البت��ه ب��ا در نظر گرفتن موض��وع عوارض 
آلودگي گاز کربنیک و وضع مالیات، بهاي تولید گازي برق، 
افزایش مي یابد؛ بنابراین در این میان انرژي هسته اي، تقریبًا 

از هرگونه بحران این چنیني به دور است. 

صفحه 4

فناوري هسته اي 
موتور محركه توسعه كشور است 

باید اصفهان را به پایتخت فرهنگ
 و تمدن جهان تبدیل كرد

نگاهی به ناكارآمدی عملکرد پخش 
مطبوعات در اصفهان

غالمحسین پیروانی:
 رقم پیشنهادی فدراسیون 126 میلیون بود

         آگهی مناقصه  )2(                 
ــماره 902/ش مورخ  ــه ش ــتناد مصوب ــه اس ــهر ب ــهرداری ایمانش ش
ــال  ــهر مبنی بر تصویب بودجه س ــالمی ش ــورای اس 88/12/16 ش
ــی)ره(  ــام خمین ــوار ام ــازی بل ــت زیرس ــر دارد جه 1389 در نظ
ــان و بیس  ــزی تون ــرداری – خاکری ــامل خاکب ــهر )ش ــهر ایمانش ش
»تهیه بیس توسط شهرداری« - تسطیح، کوبیدن و ریگالژ و آبپاشی( 
ــت بهاء راه و باند معاونت مدیریت و برنامه ریزی  ــاس فهرس بر اس
ــال اعتبار از  ــال 1388 به مبلغ 500/000/000 ری ــتانداری س اس
ــدام نماید. متقاضیان می توانند تا مورخ 89/1/26  طریق مناقصه اق
ــهرداری ایمانشهر مراجعه نمایند. جهت دریافت آگهی مناقصه به ش

عباس مرادی – شهردار ایمانشهر

رئیس جمهوری اس��المی ایران، ب��ا بیان اینکه 
بهتر است مردم تهران به زندگی در شهرهای دیگر 
کش��ور نیز فکر کنند،گفت: دولت امکانات الزم را 
برای زندگی مردم تهران در دیگر نقاط کشور فراهم 
خواهد کرد. به گ��زارش ایرنا، محمود احمدی نژاد 
بیان کرد: وزراء موظفند امکانات الزم را به کارمندانی 
ک��ه می خواهند از ته��ران منتقل ش��وند ارائه دهند 
همچنین از آنها خواهم خواس��ت برای کس��انی که 
تصمیم به انتقال از تهران به ش��هرهای دیگر کشور 
می گیرند، امکانات تشویقی مانند وام ساخت مسکن 

در نظ��ر بگیرند. رئیس جمه��وری با بیان اینکه اگر 
میزان جمعیت س��اکن در تهران کاه��ش یابد امداد 
رسانی به آنها نیز آس��انتر می شود،خاطر نشان کرد: 
از م��ردم تهران می خواهم موض��وع زلزله را جدی 
بگیرند و ب��ه زندگی در نقاط دیگر ایران فکر کنند. 
دول��ت می تواند برای زندگی و تحصیالت فرزندان 
آنها امکاناتی را در شهرهای دیگر فراهم کند.  رئیس 
شورای عالی امنیت ملی کشور در ادامه به جمعیت 
13 میلیونی استان تهران و جمعیت 8 میلیونی شهر 
تهران، اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به جمعیت 

زیادی که در تهران س��اکن هستند تصویر این شهر 
پس از حادثه مناس��ب نخواهد بود؛ زیرا با توجه به 
وجود مجموعه های فرسوده و ترتیب جمعیتی تهران 
در زمان بروز حادثه کار امداد و نجات بسیار سخت 
خواهد بود. احمدی نژاد برگزاری مانور آمادگی در 
مقابل بحران در تهران را به صورت مداوم ضروری 
دانست و اذعان داشت، وس��عت استان تهران 700 
کیلومتر مربع اس��ت، بنابراین امدادرس��انی در این 
وسعت کار بسیار بزرگی است که همه وزارتخانه ها 
و ارگان های ذیربط باید در آن مشارکت داشته باشند. 

تهاج��م دزدان دریایی، برای رب��ودن یک فروند 
نفتکش جمهوری اس��المی ایران، با تالش دریادالن 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اس��المی ایران ناکام 
ماند. به گزارش واحد مرک��زی خبر، نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: ساعت 5 و 
45 دقیقه دیروز، دزدان دریایی سومالیایی در موقعیت 
جغرافیایی 58- 13 و 25- 51 ش��رقی خلیج عدن، با 
4 قایق تندرو که مجهز به انواع سالح های سبک بود 
به نفتکش جمهوری اس��المی ایران، با نام ایران فراز 
حمل��ه کردند، که با اقدام به موقع و س��ریع ناوگروه 

اعزامی نیروی دریایی ارتش، تهاجم آنان ناکام ماند و 
دزدان دریایی از محل گریختن��د. تانکر ایران فراز از 
بندر بوشهر عازم بندر ازمیر ترکیه است و هم اکنون، 
این نفتکش بدون هیچگونه آس��یبی در حال پیمودن 
مس��یر برای رس��یدن به مقصد خود اس��ت. تاکنون 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، هفت 
ناوگروه برای اسکورت و برقراری امنیت شناورهای 
کشورمان به خلیج عدن اعزام کرده و این چندمین بار 
اس��ت که ناوگروه نیروی دریایی ارتش در روزهای 
پایانی س��ال 88 و آغازین روزهای سال 89 با دزدان 

دریایی درگیر شده و توانسته است شناورهای ایرانی 
را با امنیت کامل از خلیج عدن عبور دهد. خبرگزاری 
رویترز اعالم کرد: دزدان دریایی س��ومالیایی یکی از 
بزرگتری��ن نفتکش های کره جنوبی به نام )س��امهو 
دریم( با ظرفیت بیش از 2 میلیون بشکه نفت که در 
ح��ال انتقال 170 میلیون دالر نفت از عراق به امریکا 
ب��ود را در خلیج عدن دزدیدند. این نفتکش قرار بود 
نفت عراق را طبق قراردادی با شرکت بالرو به خلیج 
مکزیک انتقال دهد. نفتکش »سامهو دریم« پنج خدمه 

کره ای و نوزده خدمه فیلیپینی دارد. 

روزنامه آلمانی »بیلد« نوشت: زندگی »جورج 
بوش« رئیس جمهور س��ابق امریکا پس از هشت 
سال حکومت بر این کشور هم اکنون در خوابیدن 
طوالنی و گردش با ماش��ین در خیابانهای ایالت 
تگزاس خالصه می شود. به گزارش ایرنا، به نقل 
از این روزنامه آلمانی، در گزارش��ی که به تازگی 
از زندگ��ی ش��خصی بوش پس از بازنشس��تگی 

منتشر ش��ده، آمده اس��ت که تفریح مورد عالقه 
وی خوابیدن برای س��اعتهای طوالنی و یا ماشین 
س��واری و خیابانگ��ردی اس��ت. در این گزارش 
آمده اس��ت که بوش 63 س��اله که در سال 2009 
کاخ س��فید را ت��رک کرد و ق��درت را به »باراک 
اوباما« سپرد، هم اکنون همراه با همسرش لورا در 
مزرع��ه ای در کراوفورد تگزاس زندگی می کند 

و تمام��ی ت��الش خود را به کار بس��ته اس��ت تا 
م��ردم امریکا او را فرام��وش نکنند. این گزارش 
حاک��ی اس��ت، در حالیکه هم��ه از طرح اصالح 
نظام بهداشتی اوباما و اوضاع در افغانستان سخن 
می گویند، بوش ب��ا نصب یک تابلوی بزرگ که 
بر روی آن نوش��ته: »آیا واقعًا دلتان برای من تنگ 

شده است؟« قصد دارد جلب توجه کند. 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در 
تذکری شفاهی گفت: در پایان جلسه علنی روز یکشنبه 
از بلندگوهای راهروهای مجلس چندین بار از نمایندگان 
خواس��ته ش��د با رئیس دانش��گاه آزاد در غذاخوری 
مجلس دی��دار کنند. به گ��زارش واحد مرکزی خبر، 
مهدی کوچک زاده چنین درخواستی را مغایر با شأن 
مجلس و عزت ملی دانست و خطاب به آقای الریجانی 
گفت: اجازه چنین اقداماتی را ندهید. وی از الریجانی 
خواس��ت دفتری در نظر گرفته ش��ود تا مسئوالن با 
نمایندگان مجلس در آن محل با هم دیدار کنند.  کوچک 
زاده همچنین در تذکری دیگر گفت: در دوران تصویب 

بودجه ش��اهد بودم که برخی واردکنندگان صنایع از 
جمله خودرو در پش��ت در کمیسیون تلفیق با برخی 
نمایندگان البی می کردند.  وی با بیان اینکه فیلم این 
البی ها موجود است افزود: این موضوع شأن مجلس را 
زیر سؤال می برد. کوچک زاده خطاب به رئیس مجلس 
گفت: اجازه ندهید واردکنندگان خودروهای کره ای، 
ژاپنی و آلمانی در پشت در این کمیسیون، البی کنند. 
الریجانی در پاسخ به تذکر نخست کوچک زاده گفت: 
اتاق خاصی برای دیدار مسئوالن با نمایندگان در مجلس 
اختصاص داده شده است و نیازی نیست که از بلندگو 
اعالم شود در غذاخوری دیدار کنند. رئیس مجلس در 

پاسخ به تذکر دوم کوچک زاده نیز گفت: بیخود یکدیگر 
را متهم نکنی��د؛ در زمان بررس��ی بودجه یا هر طرح 
دیگری، واردکنندگان، صادرکنندگان یا تولیدکنندگان 
بر حس��ب موضوع چنانچه از نمایندگان درخواست 
کنن��د و نمایندگان نیز بپذیرن��د می توانند به مجلس 
بیایند. الریجانی تأکید کرد: مجلس باید بر حسب شأن 
خود تصمیم بگیرد و مسائل نیز به این ترتیب مطرح 
نشود.  بعد از تذکر کوچک زاده، عباسعلی نورا نماینده 
زاب��ل نزد وی رفت و به دلیل بیان��ات کوچک زاده از 
وی انتقاد کرد که همین موضوع باعث شد تا دقایقی 
جمعی از نمایندگان به حل و فصل موضوع بپردازند. 

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران: 
ربایش نفتکش ایرانی ناکام ماند  

کوچک زاده: 
البی واردکنندگان خودرو با برخی نمایندگان 

احمدي نژاد:  
مردم تهران به زندگي در شهرهاي دیگر هم فکر کنند  

یک روزنامه آلماني: 
زندگي جورج بوش در خواب طوالني و ماشين گردي در خيابانها خالصه مي شود 
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سراسری

دولت اوباما با دشواری ها و برنامه های 
مختلفی روبه رو اس��ت، ک��ه از آن جمله 
می توان به پرونده های هس��ته ای ایران و 
کره ش��مالی، نزاع های م��داوم در عراق و 
افغانستان، تهدید بی پایان تروریسم جهانی، 
بحران در حال ش��کل گیری در پاکستان، 
تجاوزات جدید روس��یه به همس��ایگان 
خوی��ش، و پیامدهای درازم��دت بحران 
مالی جهانی اشاره کرد. در پشت پرده تمام 
این مسائل در حال شکل گیری، وضعیت 
دیگ��ری در حال وقوع اس��ت که فهم آن 
بس��یار مهمتر اس��ت و آن، انتقال قدرت و 
ثروت به س��مت آسیا اس��ت، که اگر این 
جریان ادامه یابد تا س��ی س��ال دیگر آسیا 
خواهد توانست ساختار اقتصاد بین الملل 
و قدرت های سیاسی جهان را تغییر دهد. 
برای اس��تفاده از شرایط در حال وقوع، این 
گزارش به دنبال آن است تا ضمن شناسایی 
مسائل واقعی، اهداف و گام های مؤثری را 

در این جهت بردارد.
شرط بندی در حال رشد امریکا 

در آسیا
همان گونه که هنری کسینجر چندین 
سال پیش اعالم کرده بود، قدرت، در حال 
انتقال از حوزه آتالنتیک به حوزه پاسیفیک 
است. در دهه 50 میالدی در حالیکه سهم 
آسیا از س��رانه جهانی تنها 16 درصد بود، 
به مدد همگرایی با اقتصاد جهانی و نیز به 
کارگیری سیاست بازار در سال 1998 سهم 
خود را به دو برابر افزایش داده اس��ت، که 
اگر همین گونه ادامه یابد، امید می رود که 
به حدود 44 درصد برسد، که چیزی بیش از 
سهم اروپا و امریکا در مجموع خواهد بود. 
در این میان سه کشور ژاپن، هند و باالتر از 
همه چین، که پس از امریکا در حال حاضر 
باالترین نرخ رش��د اقتصادی را داراست، 

بیشترین سهم را دارند.
البته توان اقتصادی موجب رشد توان 
نظامی می ش��ود. در حالیکه پس از جنگ 
سرد اغلب نقاط دنیا به کاهش بودجه های 
نظامی خوی��ش مب��ادرت ورزیدن��د، اما 
قدرت ه��ای آس��یایی در جه��ت خالف 
حرکت کردند در نتیجه رشد سرمایه گذاری 
در مس��ائل نظامی در جهان حالت رشد را 
نشان می دهد، که چین در اینجا نیز بیشترین 
س��هم را دارد. برای مثال در سال 2007 در 
س��ختگیرانه ترین تخمین، بودجه نظامی 
چین، دوبرابر مشابه روسیه، 2/5 برابر ژاپن و 
تقریباً پنج برابر هند بوده است، که این مسأله 
به رش��د جهانی تقاضا برای انرژی، غذا و 
مواد خام می افزاید؛ البته هرگونه اختالل در 
جریان این رشد یا بروز آن در تجارت میان 
امریکا و آس��یا، ضربات جبران ناپذیری بر 
پیکره اقتصادی امریکا خواهد زد. یک منازعه 
در مقیاس وس��یع می توان��د منافع ایاالت 
متح��ده را به خطر ان��دازد، که از آن جمله 
می توان به تغییر در موازنه قدرت منطقه به 
ضرر امریکا، تهدید امینت منطقه ای امریکا و 
دوستان و متحدانش در آسیا، به هم خوردن 
تج��ارت و ثروت به ش��یوه های غیرقابل
 پیش بینی، تأثیرات موجی مخرب بی ثبات 
کنن��ده و تس��ریع بالقوه در رون��د تولید و به 
کارگیری سالح های کشتارجمعی، اشاره کرد.

اهداف امریکا
در طول بیس��ت الی سی س��ال آینده، 
امریکا باید چه اهدافی را در راس��تای این 
استراتژی مدنظر داشته باشد؟ جلوگیری از 
سلطه یک قدرت یا ائتالفی از قدرت های 
متخاصم بر آسیا. کمترین آرزوی امریکا باید 
تداوم همان وضعیتی باشد که در دهه های 
پیشین بر آسیا گذش��ته و آن عبارت است 
از عدم سلطه یک یا ائتالفی از قدرت های 
متخاصم بر آسیا. راهکارهای پیشنهادی در 
این رابطه عبارتند از: عدم شکل گیری سلطه 
بر منابع انرژی، پیشگیری از ایجاد بلوک های 
اقتصادی انحص��اری، یا انکار دسترس��ی 
مستقیم فیزیکی ایاالت متحده از طرف خود 
این کشور به آسیا. هیچ کس نباید تردید کند 
که امریکا قدرت آس��یا پاسیفیکی است و 
به دلیل موقعیت جغرافیایی، فداکاری های 
پیشین »احتماالً منظور حمایت از دوستان 

منطقه یا سرنگونی دشمنان است«، و داشتن 
مناف��ع متداوم راهب��ردی و اقتصادی، باقی 

خواهد ماند. 
در ضمن، ممانعت از سلطه چنین قدرتی 
به تداوم گسترش نهادها و ارزش های لیبرال 
دموکراسی در آن جا کمک خواهد کرد. البته 
به نظر می رسد که امریکا بنا دارد تا با ادامه 
حمایت از دوس��تان و مؤتلفان خویش در 
منطقه، امنیت ایشان را نیز حفظ کند و این 
مسأله از آن جا حائز اهمیت است که کمک 
می کند تا دوس��تان امریکا به جای صرف 
ک��ردن انرژی و هزینه خوی��ش در رقابت 
اقتصادی، با خیال راحت از امنیت خویش و 
به جای دغدغه سالح های کشتارجمعی، به 
رشد اقتصادی بیندیشند. ثبات محیط امنیتی، 
همچنین کمک می کند تا ضمن جلوگیری 
از ملیت باوری های بدخیم، رشد حکمرانی 

و اصالحات لیبرال تقویت شود.
چین: فرصت ها، چالش ها و ابهامات

چین مهمترین چال��ش راهبرد مریکا 
برای هشت س��ال آینده و شاید بیشتر نیز 
خواهد بود. دولتی کمونیستی که ضمن رشد 
باالی اقتصادی، با اعمال حاکمیتی مطلق، در 
ص��ورت اطاعت خلق از دول��ت، به افراد 
خود اختیار شخصی و مالکیت می بخشد. 
تصویر آینده این کش��ور ت��ا حدود زیادی 
مبهم اس��ت. به احتمال زیاد نظ��ام قرارداد 
اجتماعی کمونیستی تا دهه های بعدی ادامه 
یابد؛ اما به گونه توجی��ه پذیر، قطعاً چین 
به سوی لیبرال دموکراسی حرکت خواهد 
کرد. حداقل محتمل است که این دولت با 
بی ثباتی ها و دردسرهای سیاسی اساسی 
مواجه ش��ود. چین در حالی با زنجیره ای 
از مس��ائل ترس��اننده اقتصادی، اجتماعی 
و محیطی روبه رو اس��ت ک��ه در صورت 
س��وءمدیریت هرکدام از آنه��ا، چین را با 
اختالل در رشد سریع مواجه خواهد کرد. از 
آن جایی که توان اقتصادی حزب کمونیست 
اس��ت که به تداوم حکمرانی سیاسی اش 
مشروعیت می بخشد، لذا هر گونه اختالل 
در این بخش به ضرر مش��روعیت سیاسی 
آن خواهد بود. ب��رای مثال، یکی از جدی 
ترین مشکالت چین، جمعیت روبه رشد 
فراوان جوانان تحصیلک��رده اما، کارگر با 
م��زد پایین اس��ت. اگرچه سیاس��ت های 
تک فرزندی توانسته تاحدود زیادی برای 
دهه های بع��دی از این قبیل مش��کالت 
بکاهد، اما همزمان جمعیت روبه رش��د از 
کارافتادگان اس��ت که نیاز ب��ه تدابیر ویژه 
دارد و هرکدام از این موارد یکی از مزایای 
چین ب��رای رقابت اقتصاد بین المللی را از 
آن می گیرد. اما به دلیل سیستم بسته و تک 
حزبی چین، ایاالت متحده دقیقاً با اهداف و 
راهبردهای این کشور برای روابط خارجی 
خویش، از جمله با امریکا نا آشناست. تنها 
می دانیم که آنها می خواهند روابط حسنه 
خویش را با امریکا حفظ کرده، بر توانایی 
ملی فراگیر خویش بیفزایند و نفوذ خویش 
در آسیا و سراس��ر جهان را تضمین کنند. 
حداقل ت��ا زمانی که پکن احس��اس 
ضعف نس��بی در قدرت دارد، به سیاست 
کنونی خویش ادامه خواهد داد، اما س��ؤال 
این جاس��ت که اگر چین به قدرتی باثبات 
و بانفوذ تبدیل ش��ود، آیا به سیاست های 
بازت��ر رو خواه��د آورد؟ از آنجای��ی ک��ه 
تم��ام قدرت های در حال رش��د قرن 19، 
از جمل��ه امری��کا تالش می کردن��د تا با 
تضعیف و همراه کردن حاشیه های خود، 
خویش��تن را حفظ کنند، به احتمال زیاد، 
رژیم توتالیتر چین نیز بخواهد چنین اقدامی 
را ب��ه ضرر دموکراس��ی های منطقه انجام 
دهد. که با مخالفت امریکا به عنوان حامی 
دموکراسی در آس��یا رو به رو خواهد شد. 
در سیاست های میان مدت، رهبران چین 
باور دارند که باید جلوی امریکای همچنان 
قدرتمند، حالت تدافعی بگیرند و مانع تکرار 
تجربه فروپاشی شوروی و در حال حاضر 
انقالب های رنگی در آسیای میانه در کشور 
خود باشند. چین اهداف و اقدامات امریکا 
در آسیا را برای خود خطرناک و تهدیدآمیز 
می خواند.                      ادامه دارد ...

حفظ وحدت در تصمیم های بزرگ امریکا و اهداف استراتژیك در آسیا

وزی��ر امور خارجه ایران گفت: آزادی 
عط��ارزاده، دیپلم��ات آزاده ایرانی، اقتدار 
و اش��راف اطالعاتی ای��ران را بر آنچه در 
منطقه می گ��ذرد به همگان اثبات کرد. به 
گزارش واحد مرکزی خبر، منوچهر متکی 
در مراسم تجلیل از حشمت اهلل عطارزاده 
افزود: با این ماجرا، پیروزی بزرگی نصیب 
ایران ش��د که پس از اقدام تحسین برانگیز 
در دس��تگیری عبدالمالک ریگی، بالندگی 
دیگری برای دستگاه اطالعاتی کشور بود. 
وزیر امور خارجه گفت: این توان اطالعاتی 
به همه ثابت کرد، نظام اسالمی در حصاری 
قرار دارد که کسی نمی تواند به آن آسیبی 
وارد کند. متکی اف��زود: می گویند مراکز 
هس��ته ای را بمباران خواهند کرد، پرسش 
ما این اس��ت ک��ه می خواهید ب��ا هزاران 
دانش��مند هس��ته ای ایرانی چ��ه کنید؟آیا 
می توانی��د همه ای��ن مغزه��ا را بمباران 
کنی��د؟ وی گفت: کارکن��ان وزارت امور 
خارجه برخالف تصور رایج، شغلی بسیار 
س��خت و پرخطر دارند و برای قبوالندن 
حرف ح��ق در جهانی که گوش��هایش را 
به روی کلمه حق بس��ته اس��ت روزهای 
پرخطری را می گذرانند. متکی افزود: در 
سال های گذش��ته پیکرهای پاک بسیاری 
از دیپلمات ها را از کنار همین س��اختمان 

تشییع کردیم و اکنون بسیارند همکاران ما 
که بر اثر وقایع گوناگون فلج یا به ش��کلی 
جانباز و معلول شده اند و در بیمارستان یا 
در منازل بس��تری هستند و اکنون در کنار 
شهیدان و جانبازان وزارت امور خارجه از 
آزادگان این وزارتخانه نیز تجلیل می کنیم. 
وزی��ر امور خارج��ه از وزارت اطالعات، 
همکاران وزارت خارجه و همه کسانی که 
برای آزادی حش��مت اهلل عطارزاده تالش 
کردند تش��کر ک��رد و گف��ت: از آغاز این 
آدم ربای��ی همه با تمام ظرفیت به ش��کل 
آشکار و پنهان پیگیر آزادی همکارمان بودند 
و در این مدت دالالن مختلف بر سر راه ما 

و وزارت اطالعات ظاهر می شدند. متکی 
همچنین از مقاومت و خدمات حشمت اهلل 
عطارزاده و از صبوری همسر وی قدردانی 
و اب��راز امیدواری کرد هر چه زودتر چهار 
دیپلمات دربند رژیم صهیونیس��تی نیز که 
سی سال پیش در بیروت ربوده شدند آزاد 
ش��وند. در مراسم تجلیل از عطارزاده، این 
دیپلمات آزاده در س��خنان کوتاهی از همه 
مقامات ارش��د و کارکنان وزارتخانه های 
گوناگون که ب��رای آزادی او تالش کردند 
تقدیر و از حض��ار عذرخواهی کرد که به 
خاطر کسالت جس��مانی امکان سخنرانی 

ندارد. 

رهبر معظم انقالب اس��المی در دیدار 
اعضای هیأت دولت، هیأت رئیسه مجلس 
شورای اس��المی و رؤسای کمیسیون های 
مجلس، مسئوالن عالی قضایی، دبیر شورای 
نگهب��ان و اعض��ای حقوقدان آن ش��ورا با 
تأکید بر ل��زوم حفظ وحدت و یکپارچگی 
مس��ئوالن در حرکت رو به جلوی کش��ور 
خاطرنشان کردند: مسئوالن باید با شناخت 
و به کارگیری صحی��ح ظرفیت های مادی 
و معنوی بس��یار فراوان و بی نظیر کشور در 
بخش های مختلف و همت و کار مضاعف 
برای رس��یدن به اهداف س��ند چشم انداز 
بیست ساله و حتی فراتر از آن، تمام توان خود 
را به کار گیرند. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با اش��اره به ظرفیت بخش های فرهنگی و 
اس��تعدادهای جوش��ان و فراوان در کشور 
خاطرنشان کردند: در عرصه های فناوری هم 
ظرفیت های کشور بسیار عظیم و غیرقابل 
تصور و زمینه کارهای بزرگ فراهم اس��ت. 
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه خدمت 
به مردم و حض��ور، در زمان نیاز به حضور، 
کارهای خدایی هستند افزودند: ممدوح شدن 
برخی افراد و یاران پیامبر)ص( در صدر اسالم 
فقط به دلیل نماز و دعا و عبادت زیاد نیست، 
بلکه ب��ه دلیل موض��ع گیری های صحیح 
سیاسی و تالش و جهاد آنها است، همانگونه 
که مذمت مذمومان صدر اسالم هم فقط به 
دلیل انجام گناه و محرمات نیس��ت، بلکه به 
دلیل عدم حض��ور در زمان نیاز به حضور، 
اس��ت. حضرت آی��ت اهلل خامنه ای حفظ 

یکپارچگی مسئوالن در حرکت رو به جلوی 
کشور را بس��یار مهم ارزیابی و خاطرنشان 
کردن��د: منظ��ور از یکپارچگی مس��ئوالن، 
چشم پوش��ی از اختالف سلیقه ها و نظرها 
نیست؛ زیرا اختالف سلیقه ها و بحث های 
علمی و کارشناسی موجب پیشرفت کارها 
خواهد ش��د ول��ی این اخت��الف دیدگاهها 
نباید باعث توقف حرکت کش��ور و یا جدا 
شدن مس��یر حرکت افراد شود. ایشان همه 
مس��ئوالن به ویژه مس��ئوالن س��ه قوه را به 
حفظ یکپارچگ��ی و هماهنگ��ی در اتخاذ 
تصمیم های بزرگ توصیه کردند و افزودند: 
در ش��رایط کنونی برنامه پنجم توسعه پیش 
روی کشور است و این برنامه الزامات زیادی 
را بر دوش مسئوالن گذاشته که اجرای آنها 

نیازمند هماهنگی و یکپارچگی است. رهبر 
انقالب اس��المی تأکید کردن��د: البته دولت 
به عنوان دس��تگاه اجرایی در وس��ط میدان 
کارهای اجرایی اس��ت و هم��ه باید ضمن 
اینکه مصالح را در نظر می گیرند، با کمک به 
دولت، تسهیالت اجرا را فراهم کنند تا کارها 
پیش برود. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأمین 
اهداف س��ند چشم انداز بیست ساله کشور 
را یک��ی از وظایف مهم و خطیر قوای س��ه 
گانه برشمردند و خاطرنشان کردند: اکنون در 
برخی بخش��ها از زمان بندی انجام شده در 
س��ند چشم انداز جلوتر هستیم و در برخی 
بخش��ها هم حرکت، ش��تاب الزم را ندارد، 
بنابراین باید با همت مضاعف تالش کرد تا 

از اهداف چشم انداز نیز جلوتر برویم. 

 اس��ماعیل کوث��ری عضو کمیس��یون 
امنیت مل��ی و سیاس��ت خارجی مجلس 
ش��ورای اسالمی از پیش��نهاد بیش از 100 
نماینده مجلس ب��رای اختصاص 35 هزار 
میلیارد تومان جهت اجرای هدفمند کردن 
یارانه ها خب��ر داد. کوث��ری در گفتگو با 
ایرنا با اش��اره به نام��ه رئیس جمهوری به 
رئی��س مجل��س در م��ورد هدفمند کردن 
یارانه ها، اظهار داش��ت: نمایندگان مجلس 
نس��بت به این موضوع حساس شده اند و 
بی��ش از 100 نفر از آنها با امضای طرحی 
ک��ه در قالب اصالح قان��ون بودجه 1389 
پیش��نهاد شده اس��ت، میزان درآمد دولت 
را به 35 هزار میلی��ارد تومان افزایش داده 
اند. این نماینده مجلس پیش بینی کرد که 
ای��ن طرح با قید دو فوری��ت، فردا تقدیم 
هیأت رئیسه مجلس شود. عضو فراکسیون 
اصولگرایان مجلس ش��ورای اس��المی با 

بی��ان اینکه رهبر معظ��م انقالب بر کمک 
ک��ردن مجلس ب��ه دولت جه��ت اجرای 
هدفمند ک��ردن یارانه ها تأکید داش��ته اند، 
ابراز امی��دواری کرد: که فوریت این طرح 
رأی بیاورد. رئیس جمهوری در نامه ای به 
رئیس مجل��س با تأکید ب��ر اینکه مصوبه 
مجل��س در خص��وص هدفمن��د ک��ردن 
یارانه ها بس��یار پیچیده و دارای اشکاالت 
اساسی در اجرا اس��ت، خواستار همراهی 
مجلس برای فراهم شدن شرایط حداقلی در 
اجرای این طرح بزرگ اقتصادی در کشور 
شده است. رئیس مجلس شورای اسالمی 
نیز در پاس��خ به نامه رئیس جمهوری در 
خص��وص طرح هدفمند ک��ردن یارانه ها 
تصری��ح کرد: مجلس آمادگی دارد نظرات 
کارشناسی دولت را مجدداً بررسی کند. با 
انتخاب پنج نماینده از سوی هیأت رئیسه 
مجلس، ترکیب کارگروه مشترک دولت و 

مجلس برای رفع مش��کل اجرای هدفمند 
کردن یارانه ها مشخص شده است. هیأت 
رئیسه مجلس، محمدرضا باهنر نائب رئیس 
دوم مجل��س،  احمد توکل��ی رئیس مرکز 
مصباحی  مجلس، غالمرضا  پژوهش��های 
مقدم، رئیس کمیس��یون ویژه طرح تحول 
اقتصادی، الیاس نادران، عضو کمیس��یون 
اقتصادی و رضا عبداللهی رئیس کمیسیون 
برنام��ه و بودجه محاس��بات مجلس را به 
عن��وان نماین��دگان مجل��س در کارگروه 
مش��ترک با دولت مشخص کرده است. از 
طرف دولت نیز قرار است  ابراهیم عزیزی 
مع��اون برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی 
رئیس جمهور، سیدش��مس الدین حسینی 
وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی، محمدرضا 
فرزین س��خنگوی کارگ��روه طرح تحول 
اقتص��ادی دول��ت و نیز مع��اون پارلمانی 

رئیس جمهور حضور داشته باشند.

جهانی��ان در حالی روز جهانی ایتام 
را گرام��ی می دارند، که ک��ودکان یتیم 
فلس��طینی به علت ادام��ه محاصره نوار 
غزه به دس��ت صهیونیس��ت ه��ا، وضع 
مش��قت ب��اری را تحم��ل می کنند. به 
گ��زارش واح��د مرکزی خب��ر، »محمد 
أبوطیر« روانش��ناس ک��ودک گفت: روز 
جهانی یتیم روزی است که در آن برائت 
و مظلومیت ایتام گرامی داشته می شود؛ 
ما ه��م در این روز ت��الش می کنیم به 
نح��وی اوضاع ایتام غ��زه را به جهانیان 
نشان دهیم. »وفاء القیشاوی« روانشناس 
اجتماعی در این باره می گوید: کودکان 
یتی��م نوار غزه فقط در ای��ن روز به یاد 
پ��دران و م��ادران از دس��ت رفته خود 

نیستند؛ بلکه، لحظه های زندگی خود را 
با یاد عزیزانش��ان پشت سر می گذارند. 
»ماجد عقل« مدیر مرکز )االمل( ایتام غزه 
گفت: کودکان یتیم غزه برای ش��ادی و 
خوشحالی هیچ امکاناتی ندارند و همین 
مسأله باعث می شود ما هم نتوانیم برای 
شادی و کمک به تجدید روحیه آنها کار 

چندانی انجام دهیم. 
حمل��ه رژیم صهیونیس��تی ب��ه نوار 
غ��زه باعث چن��د براب��ر ش��دن تعداد 
ایتام فلس��طینی ش��د. جنگ، دلهره ای 
را در ک��ودکان یتیم به وج��ود آورد که 
ت��ا مدت ها، در اذهانش��ان خواهد بود. 
»نه��ی العطوان��ه« مدیر رواب��ط عمومی 
مرک��ز )االمل( ایتام غ��زه می گوید: در 

23 روز جن��گ رژی��م صهیونیس��تی بر 
نوار غزه که س��ال قب��ل روی داد، هزار 
و 327 کودک فلس��طینی یتیم شده اند. 
یک��ی از ایتام مرکز )االم��ل( غزه گفت: 
رژیم صهیونیس��تی در حمله ای هوایی 
پدر و مادرم را ش��هید کرد. دیگر کودک 
یتیم فلس��طینی مرکز )االمل( غزه گفت: 
صهیونیست ها به خانه مان حمله کردند 
و من یتیم شدم. یکی دیگر از ایتام مرکز 
)االم��ل( غزه می گوید: ما را محاصره و 
خانه هایمان را بمباران کردند و وقتی از 
خانه ها فرارکردیم پدر و مادرم ش��هید 
ش��دند. در روز ایتام، کودکان فلسطینی 
درد خود را ب��ه جهانیان فریاد می زنند، 

اما کسی پاسخگوی آنها نیست.

»بان کی مون« دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که در نظر دارد تا در شصت و پنجمین 
س��الگرد حمله اتمی به شهر هیروش��یمای ژاپن به این شهر سفر کند. به گزارش تلویزیون 
سراسری ژاپن )ان.اچ.کی(، دبیرکل سازمان ملل متحد این مطلب را در تاجیکستان و در گفتگو 
با این شبکه عنوان کرد. به گزارش ایرنا به نقل از ان.اچ.کی، بان با اشاره به طرح ابتکاری »باراک 
اوباما« رئیس جمهور امریکا برای تحقق جهانی عاری از تسلیحات هسته ای و برگزاری نشست 
در سطح سران برای امنیت هسته ای در هفته آینده در امریکا، ابراز امیدواری کرد که عاری شدن 
جهان از تسلیحات هسته ای تحقق یابد. دبیرکل سازمان ملل متحد، افزود: ایجاد جهانی بدون 
ترس از تسلیحات هسته ای یک اولویت برای تمامی جهان محسوب می شود. بان، اضافه کرد 
که به دلیل برنامه های کاری که دارد، امکان حضور در مراسم سالگرد حمله اتمی به دو شهر 
هیروشیما و ناگاساکی را ندارد؛ اما وی خواستار آن است که حداقل در مراسم هیروشیما حضور 
یابد. وی خاطرنشان کرد: حضور در مراسم سالگرد حمله اتمی به هیروشیما نشان دهنده آن 
است که سیاست دبیرکل سازمان ملل متحد بر ایجاد جهانی عاری از تسلیحات هسته ای است. 
بان با اشاره به آغاز ریاست دوره ای ژاپن بر شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفت: ژاپن برنامه 
ریزی های بزرگی را در این دوره تدارک دیده که از جمله این برنامه ها برگزاری مجامعی در 
زمینه بررسی راه های ایجاد صلح و ثبات در نقاطی که پیش از این با درگیری ها و خشونت ها 

همراه بوده است و ایفای نقش مؤثر در این شورا است.

وزارت بازرگانی چین در تازه ترین گزارش خود تأیید کرد که این کش��ور با پیش��ی 
گرفتن از آلمان به بزرگترین صادرکننده جهان تبدیل شده است. روزنامه »جوانان چین« به 
نقل از وزارت بازرگانی چین نوشت: چین در سال گذشته میالدی 10درصد از کل صادرات 
جهان را به خود اختصاص داد و از آلمان پیش��ی گرفت. وزارت بازرگانی در این گزارش 
تصریح کرد: چین در زمینه واردات در سال گذشته میالدی در رده دوم جهان قرار گرفت و 
هشت درصد از کل واردات دنیا را به خود اختصاص داد. آمار سازمان تجارت جهانی نشان 
می دهد حجم تجارت جهانی در سال جاری میالدی 9 و نیم درصد رشد خواهد کرد که 
این به معنای بهبود اقتصاد دنیاست. این سازمان در گزارش اخیر خود آورده است که چین 
در سال 2010 میالدی نیز بزرگترین صادرکننده جهان خواهد بود. در زمینه فروش خودرو 
نیز چین در س��ال گذشته میالدی با پیشی گرفتن از امریکا در رده نخست جهان ایستاد و 
برخی پیش بینی کرده اند، این کشور امسال در زمینه رشد اقتصادی از ژاپن برتری گرفته 
و در رده دوم دنیا خواهد ایستاد. با این حال »یائو جیان« سخنگوی وزارت بازرگانی چین 
می گوید: امریکا و یا آلمان از شکل تولیدی خارج شده و صنایع خدماتی خود را تقویت 
کرده اند، در صورتی که چین برای رسیدن به این ساختار نیازمند تجدیدنظر در برنامه های 

صادراتی و اقتصادی است.

ش��هردار منطقه 20 تهران از س��اماندهی و اصالح عالئم ترافیکی، المان های شهری 
و بهس��ازی آس��فالت، پیاده روها و انهار مهمترین بخش خروجی جنوب تهران خبر داد. 
مجتبی عبدالهی با اش��اره به اینکه طی یک طرح جهادی از 15 اس��فند ماه تا 15 فروردین 
و تأکید ش��هردار تهران بهسازی خیابان شهید رجایی در دستور کار این منطقه قرارگرفته 
اس��ت، افزود: این محور برای دسترسی ش��هروندان تهرانی به بهشت زهرا و همچنین به 
استان های جنوبی کشور مورد استفاده قرار می گیرد. شهردار منطقه 20 طول این خیابان 
در محدوده این منطقه را بالغ بر 3 کیلومتر عنوان کرد و افزود: نصب و جمع آوری 100 
تابلو، نصب و مرمت 119 متر گاردیل، خط کشی 4 ایستگاه اتوبوس، 20 متر نرده ایمنی، 
4 تابلوی راهنمای مس��یر، 2 پل عرضی، 20 نیوجرس��ی از مهمترین اقداماتی است که به 

منظور ایمن سازی و روان سازی این محدوده صورت گرفته است.
عبدالهی، بهس��ازی این خیابان اصلی را از دیگر اقدامات اجرا شده در این طرح ذکر 
کرد و اجرای 2 هزار و 369 متر تک جدول، 3 هزار و 500 مترمربع روکش آس��فالت و 
129 متر از انهار را از مهمترین اقدامات صورت گرفته برشمرد. وی در ادامه یادآور شد: 
رنگ آمیزی 14 هزار و 32 متر و شستشوی 43 هزار و 965 متر از جداول وگاردیل، رنگ 
آمیزی1 هزار و 149 متر مربع کرکره، امحای 788 مترمربع شعار نویسی و اجرای 11 هزار 
و 610 متر مربع مواد پوشاننده، حذف زوائد فیزیکی و حمل خاک و نخاله و نصب 485 

پالک امالک از مهمترین اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی این خیابان است.

اس��تاندار ته��ران در واکنش ب��ه اقدام 
ش��هرداری در م��ورد برچی��دن پایه های 
منوری��ل در محدوده فلک��ه صادقیه گفت: 
تخریب پایه های احداث شده برای منوریل 
اقدام��ی عجوالنه و ش��تابزده بود که بدون 
اطالع رس��انی ب��ه مردم و مس��ئوالن انجام 
گرفت. ش��هرداری تهران در ایام تعطیالت 
نوروزی در اقدامی س��ؤال برانگیز 22 پایه 
منوریل بتنی - فلزی محدوده فلکه صادقیه 
را ب��دون اطالع رس��انی عموم��ی و بدون 
هماهنگی با ش��ورای عالی ترافیک کشور 
برچیده است. »مرتضی تمدن« در گفتگو با 
ایرنا گفت: با توجه به گستردگی پایتخت، 
عاقالنه نیست که در راهوری شبکه حمل 

و نقل عمومی تهران راه های متعدد تس��هیل این امر را مس��دود کرد و تنها بر یک راه آن هم 
توس��عه مترو اص��رار ورزید. وی وضعیت امروز تهران را به گون��ه ای توصیف کرد که باید 
در راس��تای تس��هیل حمل  و نقل عمومی همه راه ها را پیش  بینی کرد، باز گذاشت و مطالعه 
کرد. اس��تاندار تهران این اقدام ش��هرداری را سبب افزایش مشکالت و بروز ابهامات در نزد 
افکار عمومی دانس��ت و یادآور ش��د: مخالفین با منوریل استناد می کنند که اجرای این طرح 
به نفع تهران نیس��ت. در حالیکه مطرح کنندگان و اجراکنندگان این طرح براساس کار علمی 
و تحقیقاتی آن را اجرا کردند. وی خاطرنشان کرد: شهرهای پیشرفته دنیا امروز برای تسریع 
در روند حمل ونقل و رفع مش��کالت ترافیکی خود از منوریل اس��تفاده کرده و آن را طرحی 
مفید می دانند. تمدن گفت: معتقدم برای رفع مشکل ترافیک در تهران عالوه بر مترو، اتوبوس 
برقی، تراموا و منوریل الزم اس��ت و باید متناس��ب با نقاط مختلف پایتخت، روش ویژه ای 
را برای توس��عه حمل ونقل عمومی تجویز کرد. اس��تاندار تهران تأکید کرد: پیش از تخریب 
پایه های منوریل در صادقیه الزم بود مبانی و اس��تدالل های توجیهی ش��هرداری برای افکار 
عمومی مطرح شود تا شبهه ای ایجاد نشود. تمدن گفت: مردم امروز دست اندرکاران را با این 
اقدامات در مرحله آزمون و خطا تصور می کنند، حال اینکه اگر اطالع رسانی می شد و دالیل 
قوی به مردم و مسئوالن اعالم می شد، جای هیچ شک و شبهه ای برای آنها نمی ماند. تمدن با 
بیان اینکه »کارهای عمرانی و اجرایی نمی تواند تابع صالحیت شخصی و لجبازی غیرمتعارف 
قرار گیرد« گفت: باید در فضای تعامل، همکاری دوستانه، توجه به مسائل فنی، اجتماعی و 
اقتصادی و عدم تطبیق سالیق، یک موضوع را مورد بررسی و مطالعه قرار داد تا در صورت 
داشتن توجیه و بهینه بودن، اجرایی شود. تمدن در پاسخ به این سؤال که آیا شهرداری برای 
تخریب این پایه ها به استانداری تهران اطالع رسانی کرده بود، گفت: آنها به این بسنده کرده اند 
که این کار در حوزه اختیارات ش��هرداری اس��ت و بدون اطالع رسانی در تعطیالت اقدام به 
تخری��ب پایه های خط منوری��ل صادقیه کردند. وی در خصوص پیگیری اس��تانداری برای 
روش��ن شدن دلیل این کار گفت: معاون عمرانی استانداری این موضوع را پیگیری می کند 
تا دلیل این حرکت س��ریع و ش��تابزده شهرداری مشخص ش��ود. تمدن خاطرنشان کرد: در 
حوزه حمل و نقل تهران باید روش های بلندمدت و آینده نگر را در کنار راه های زودبازده و 

کوتاه مدت لحاظ کرد تا بتوان بر مشکالت حمل ونقل و ترافیک پایتخت غلبه کرد. 
اس��تاندار تهران یادآور ش��د: مترو هرچقدر سرعت هم داش��ته باشد، در سالهای آتی به 
تنهایی نمی تواند مش��کل حمل ونقل عمومی را رفع کند، بنابراین الزم اس��ت از روش های 
زودبازده، س��ریع و نتیجه بخش - مانند منوریل - در نقاطی از تهران که ظرفیت اجرای این 
طرح را دارند استفاده کرد. وی با بیان اینکه نقاط زیادی در تهران نیاز به ایجاد خطوط منوریل 
دارد تصریح کرد: این امر به حل مشکل پیچیده ترافیک شهری مانند تهران کمک کرده و به 
آن سرعت می بخشد. تمدن یادآور شد: یکی از روش های مهم و تأثیرگذار برای حل مشکل 
حمل ونقل و ترافیک تهران اس��تفاده از مدل ترکیبی که همه این روش ها را )همچون مترو، 
منوریل، تراموا، اتوبوس برقی، بی آر تی و ناوگان تاکس��یرانی( دانست و خاطرنشان کرد: در 
صورتی که بررسی مشکل حمل ونقل و ترافیک تهران به یک نهاد علمی و مطالعاتی بی طرف 
واگذار شود، استفاده از مدل ترکیبی برای رفع این مشکل تجویز خواهد شد. عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر تهران نیز با بیان اینکه بسیاری از اعضای شورای شهر 
تهران از اقدام ش��هرداری در برچیدن پایه های منوریل صادقیه بی اطالع بودند، اعالم کرد: 
کمیته ای ویژه در این زمینه تش��کیل شده اس��ت که اقدام شهرداری تهران را به طور جدی 
پیگیری می کنیم. »پروین احمدی نژاد« در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: شهرداری تهران نباید 
بدون اطالع ش��ورای ش��هر، اقدام به جمع آوری پایه های منوریل می کرد و این اقدام، زیر 

سؤال بردن جایگاه شورای شهر است.
 وی افزود: کمیته ای ویژه، ابعاد اقدام شهرداری تهران را بررسی می کند و در جلسات 
آتی ش��ورای ش��هر، گزارشی را منتش��ر خواهد کرد. »یوناتن بت کلیا« نماینده آشوری ها و 
کلدانی ها در مجلس شورای اسالمی نیز در گفتگو با ایرنا گفت: نخستین جلسه فراکسیون 
مدیریت شهری در مجلس برگزار می شود و برچیدن پایه های منوریل یکی از موضوعات 

مهم مطروحه در این فراکسیون است. 

متکی:
 آزادی عطارزاده اثبات اقتدار اطالعاتی ایران

اختصاص 35 هزار ميليارد تومان 
براي اجراي هدفمند کردن یارانه ها

وضعيت مشقت بار کودکان یتيم غزه در روز جهانی ایتام 

تمدن: 
شهرداري تهران عجوالنه و شتابزده

پایه هاي منوریل را تخریب كرد

 مهمترین خروجي جنوب تهران بهسازي و 
آماده بهره برداري شد 

چه خبر از پایتخت ایران

جهان نما

نصف النهار

)قسمت اول(

چین بزرگترین صادر كننده جهان معرفي شد دبیركل سازمان ملل به هیروشیما سفر مي كند 
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جامعه

    حسین روزبهان
بدون تابلویی ب��رای راهنمایی مراجعان، انگار 
پخش مطبوعات در اصفهان عملی زیرزمینی و دور 

از انظار و نظارت است. 
پارکینگ رو به روی هتل عباسی که زمانی برای 
هت��ل و بعداً برای کاهش ترافیک خیابان آمادگاه در 
نظر گرفته شد، سالهاست که به توزیع کنندگان مطبوعات 
اصفهان در یکی از دهلیزهای خود پناه داده است، 
البت��ه باید مفتخر باش��یم که این م��کان حداقل در 
زی��ر بازار بزرگ کتاب اصفهان قرار دارد و حداقل 
در مجموع��ه ای فرهنگی، اگر چ��ه در زیرزمین و 
پارکین��گ آن!!ب��رای ورود به این مح��ل ابتدا باید 
چراغهای وس��یله خود را روش��ن کنید و اگر پیاده 
هس��تید، مواظب برخورد با موتورسوارهایی که از 
شدت بار مطبوعات نزدیک است تک چرخ بزنند! 
باش��ید، داالنی تاریک و بدون نور با دو سراش��یبی 
و دو س��رباالیی، درب ورودی پارکین��گ یا همان 
مرک��ز پخش مطبوعات در کوچه کنار حوزه هنری 
اس��ت. عرض بسیار کم داالن پارکینگ پس از طی 
چند متر ش��ما را به درب پارکینگ می رس��اند که 
باید مراقب ورود و خروج ماش��ین ها و وس��ایل 
نقلیه از پارکینگ باشید، پس از گذراندن سراشیبی 
اول و س��رباالیی اول به سراش��یبی دوم می رسید 
و در فضای��ی تاریک، ازدحام موتورس��یکلت ها و 
وانتهای��ی را می بینی��د که در فضای��ی کمتر از 20 
متر مربع به هم فش��رده ش��ده اند و عامالن توزیع 
و پخ��ش و فروش��ندگان مطبوعات س��عی دارند 
همزمان در این فضای کوچک به تخلیه مطبوعات از 
وان��ت ها، خروج مطبوعات از انبار و عبور و مرور 
بپردازند. داالنی با نور کم در این دهلیز در س��مت 
چپ قرار دارد که دست کمی از سلولهای انفرادی 
ندارد. داالنی با عرض عبور یک گاری )2 متری( با 
حدود بیس��ت انبار 4×3 در دو طرف سالن، صدای 
داد و فری��اد و همهم��ه افراد درهم پیچیده اس��ت، 
صفهای طوالنی دکه داران در مقابل انبارها و عبور 
گاری ها از این سالن سی متری، هر کس سعی دارد 
س��ریعتر مطبوعات الزم برای فروش را تهیه کرده 
و اص��والً ب��ا موتورس��یکلت از این م��کان خفه و 
تاری��ک بگریزد؛ چرا که ام��کان آوردن اتومبیل به 
دلیل عرض ک��م داالن پارکینگ و ترددهای زیاد و 
حض��ور وانت های در حال تخلیه وجود ندارد. در 
انتهای س��الن توزیع، ش��اغلین این بخش سقف را 
ش��کافته اند، تا بتوانند مق��داری از مطبوعات را از 
طریق بازار کتاب و خیابان پش��تی به باالی محفظه 
رس��انده و برای بردن به انبارها ب��ه پائین بیندازند. 
پ��س اگ��ر در بازدید از این مکان مش��اهده کردید 
که از س��قف ته سالن مطبوعات، گونی ها به پایین 
پرتاب ش��ده و ایجاد گرد و خاک می کنند تعجب 
نکنید، فعاًل حرمت مطبوعات در همین سطح است! 

و آیا به واقع وضعیت پخش مطبوعات در پایتخت 
فرهنگی ایران و ش��هر علم و هنر باید به این شکل 
باش��د و تازه در همین حالت نیز کرایه و اجاره این 
انبارهای کوچک بسیار گران و خرید آنها نیز ملزم 

به پرداخت بهای بسیار سنگینی است.
ــاماندهی به توزیع و پخش  تصویب قانون س

مطبوعات، 4 سال در انتظار اجراء
در اواخ��ر س��ال 84 و ماههای آغاز س��ال 85 
بح��ث پیرام��ون ناکارآم��دی توزی��ع مطبوعات و 
عملکرد دکه های مطبوعاتی باال گرفت و در قالب 
طرح��ی به عنوان »س��اماندهی مکان های توزیع و 
انبار مطبوعات« ش��کل گرف��ت و اداره فرهنگ و 
ارشاد با همکاری شهرداری، اداره اماکن و وزارت 
بهداش��ت متصدی آن ش��دند و در این میان هفت 
هدف اصلی تعریف ش��د و در این میان سه نهاد از 
ش��هرداری یعنی روابط عمومی، معاونت خدمات 
ش��هری و س��ازمان فرهنگی - تفریحی شهرداری 

نقش محوری داشتند. 
در این برنام��ه، طرح ریزی و ارائه برنامه های 
الزم و فرهنگ��ی به اداره ارش��اد و اج��رای آن به 
نهادهای شهرداری و نیز نظارت بر آن در سه بخش 
بهداشتی، قانونی و فرهنگی نیز به وزارت بهداشت 
)معاون��ت غذا و دارو(، اداره اماکن نیروی انتظامی 

و حراست اداره ارشاد سپرده شد. 
در ای��ن طرح جامع که دارای هفت برنامه بود، 
افزای��ش دکه ه��ای مطبوعاتی و تمرک��ز زدایی از 
آنها در دس��تور کار قرار داشت و همچنین ساختن 
دکه های بزرگتر با قدرت مانور بر روی سایر اقالم 
فرهنگ��ی، برخورد با فروش اق��الم غیر فرهنگی و 
متفرق��ه در دکه های مطبوعات��ی، احداث محیطی 
مطب��وع و کارآمد در جای دیگر به عنوان انبارهای 
مطبوعات و انجام پخش ماش��ین، تحویل در محل 
از س��ایر برنامه های این طرح بود که هرگز تا این 
زمان اجرایی نشده است و در حد طرحهای بزرگ 
و پروژه های وس��یع همراه با ع��دم التزام اجرایی 

باقی مانده است.
ــاد  ارش و  ــگ  فرهن اداره  ــئوالن  مس ــر  نظ

چیست؟
واح��د مطبوعات اداره ارش��اد بیش از س��ایر 
نهاده��ا پیگی��ر ای��ن ماجرا ب��وده اس��ت و بارها 
توضیح داده اس��ت، ک��ه در این خصوص پیگیریها و
 نام��ه نگاری های زی��ادی انجام داده و جلس��ات 
فراوانی برای انجام این طرح با سازمان های دیگر 

صورت گرفته است. 
خانم باقرصاد مس��ئول واح��د مطبوعات اداره 
ارش��اد در مصاحب��ه بهم��ن ماه گذش��ته خ��ود با 
رس��انه ها، وضع موجود پخ��ش انبار مطبوعات و 
دکه های مطبوعاتی را به هیچ وجه شایس��ته سابقه 
درخش��ان فرهنگی و مطبوعاتی اصفهان ندانسته و 

معتقد است همراه با افزایش چشمگیر نشریات در 
اصفهان در ده س��ال گذش��ته، گام های هماهنگی 
برای پخش و توزیع مطلوب و راضی نگه داش��تن 
خوانندگان و اهالی مطبوعات برداشته نشده است. 
وی معتقد اس��ت: این طرح به دلیل عدم همکاری 
برخی نهادها، نتوانس��ت پروس��ه اجرایی خوبی را 
دنبال کند. وی دسترس��ی سریع و آسان شهروندان 
به مطبوعات، بهینه سازی گس��تره توزیع، افزایش 
مکان ه��ای توزی��ع و ارزش گ��ذاری به محصول 
کار روزنامه نگاران و تش��ویق بیشتر مردم به خرید 
مطبوعات را از اهداف اصلی واحد مطبوعات اداره 

ارشاد می داند.
طرحی که اجرایی نشد!

اداره بهداشت وظیفه بازرسی دقیق از دکه های 
مطبوعات��ی و ممنوعی��ت فروش اق��الم خوراکی، 
سیگار و نظارت بر بهداشت مراکز پخش را برعهده 
داشت که با مخالفت و اعتراض شدید دکه داران مبنی 
بر اجاره س��نگین دکه ها و کم بودن س��ود فروش 
مطبوعات روبه رو شد، از سویی احداث 15 واحد 
فروش مطبوعات اجرایی نشد و ساخت دکه های 
شکیل و زیبای جدید که با فرمی کارآمد و با دهها 
طرح ارائه شده همراه بود، تاکنون به جایی نرسیده 

است. 
معاونت ش��هری ش��هرداری نیز ع��دم نصب 
دکه ه��ای جدی��د را نتیج��ه عدم اس��تقبال بخش 
خصوصی عنوان کرد و متأس��فانه آخرین جلس��ه 
مشترک مسئوالن شهر در تاریخ 21 بهمن 87 که با 
حضور مسئوالن مطبوعات استان همراه بود علی رغم 
مصوبات و وعده های داده شده تاکنون، اقدام مؤثر 
و کارآمدی برای انجام آن صورت نگرفته اس��ت و 
ادامه این امر بیشترین ضربه را به مطبوعات محلی 
و اس��تانی و نش��ریات بومی اس��تان خواهد زد و 

عرصه رشد و نمو را بر آنها تنگ خواهد کرد.
مهمترین مشکالت پروسه پخش مطبوعات 

در اصفهان و راه حل های پیشنهادی:
1- متأسفانه عامالن پخش و مجریان آن افرادی 
فرهنگی و یا حداقل تحصیل کرده و روزنامه خوان 
نیس��تند و از سی س��ال پیش، پخش مطبوعات کل 
ایران در اصفهان در بین همین افراد و فرزندان آنها 
چرخیده اس��ت و به همین دلیل هیچ روند رشد و 

خالقیتی در آن به چشم نمی خورد. 
جالب است بدانیم که عامالن پخش مطبوعات 
در انب��ار ب��ه روزنامه: »بار« می گویند و به چش��م 
یک ش��یء اقتصادی نگاه می کنند نه یکی از اقالم 

فرهنگی.
2- پخش مطبوعات در اصفهان متأسفانه برای 
پرداخت��ن بهای کمت��ر در اجرت پخ��ش به جای 
س��پردن به افراد فرهنگی که گروه بیشماری از آنها 
بیکار و یا با درآمد کمی هس��تند به کارگران ساده 

سپرده شده که اهمیت و حرمت مطبوعات را نمی دانند 
و با آن برخورد فرهنگی ندارند.

3- سرپرس��تان نشریات کش��وری در استان و 
صاحبان مطبوعات استانی به جای به وجود آوردن 
عرص��ه فروش و مخاطب یاب��ی آن را به افراد غیر 
خبره و یا شرکت های پخش سپرده و فعالیت خود 
را بر وجه اقتصادی و آگهی های نشریات متمرکز 

کرده اند.
4- وجود تنها یک چاپخان��ه مجهز )روتایتو( 
برای چاپ نش��ریات در استان باعث شده است که 
تعداد زیادی از نش��ریات اس��تانی، سراسری و نیز 
کثیراالنتشار نتوانند در اصفهان به صورت همزمان 
چاپ شوند و ترافیک کاری این چاپخانه موجود و 
چاپ اکثر نشریات دیگر در تهران باعث دیر توزیع 
ش��دن و یا اصاًل توزیع نشدن برخی مطبوعات، در 
بعضی روزها به خصوص ایام زمستان شده است.

5- سود کم فروش مطبوعات، دکه داران را به 
فروش اقالم دیگر کش��انده که باید با حمایت اداره 
ارش��اد ش��هرداری و صاحبان مطبوع��ات )مدیران 
مس��ئول( واس��طه ها ح��ذف ش��ود و مطبوعات 
بدون واس��طه ش��رکت ها، انبارداران، سرپرس��تان 
و پیک ه��ای موتوری و ماش��ینی از مبدأ چاپ با 
واسطه کمتر به دکه داران برسد، به طور مثال؛ یک 
نشریه 200 تومانی که از تهران ارسال می شود، 50 
تومان برای سرپرستی )حدوداً( سود پخش دارد که 
این نش��ریه تا زمانی که به دس��ت گیشه دار برسد 
تنها 10 درصد از قیمت نشریه به او خواهد رسید!

6- طرح سال 85 باید هر چه سریعتر به روز شده 
و در ص��ورت ع��دم بودج��ه با اس��تفاده از بخش 
خصوصی، و یا پیگیری توسط مسئوالن از نهادهای 
باالتر اجرایی شود و هر چه زودتر یک متصدی و 
مدیر عملگرا منحصراً برای این طرح مشخص شده 

تا با پیگیری ایشان عملی شود.
7- فض��ای محدود گیش��ه های مطبوعاتی که 
عرصه انتخاب را از مشتری گرفته و برای دکه داران نیز 
مشکل ایجاد کرده باید وسیع تر شود تا مطبوعات 
اس��تانی بتوانند فروش بیش��تر و مخاطب بهتر پیدا 

کنند. 
ب��ا فض��ای س��ه مت��ری فعل��ی، روزنامه های 
کثیراالنتش��ار روی دکه و روزنامه های استانی در 
زیر گیشه عرضه می شود که به نوعی بی احترامی 

به مطبوعات شهر است.
در پایان ضمن تش��کر از متصدیان فرهنگی در 
ادارات ارش��اد و ش��هرداری، خاطرنشان می کنیم 
ک��ه این گره ج��دی باید هر چه س��ریعتر از دامن 
مطبوعات باز شود و مطبوعات شأن و حرمت خود 
را در نحوه توزیع و پخش به دست آورند تا خدای 
ناک��رده حقی از تولیدات قلم��ی روزنامه نگاران و 

زحمات فعاالن عرصه مطبوعات ضایع نشود.

    مهدی فضیلت
قم، کاشون، تهرون، قم، کاشون، تهرون

راننده تاکس��ی حاضر نشد مس��افرانش را داخل 
ترمینال ببرد و بعد از جر و بحث های جانانه، همه را 
پش��ت دیوار کناری ترمینال پیاده کرد و گفت: آقاجان 
معمولش همین است. با چند نفر مسافر دیگر که کلی 
بار و چمدان و کوله پشتی داشتند، به زحمت به راه افتادیم 
و پس از طی مسیری دویست متری به درب ورودی 
یکی از ش��رکت های ترمینال رسیدیم. چندین نفر ما 
را احاطه کرده بودند و به زور می خواس��تند به طرف 
تعاونی و ی��ا اتوبوس های خود ببرند. فریادهای: قم، 
کاشون، تهرون، قم، کاشون، تهرون؛ فضا را پر کرده بود. 
داللهای تعاونی ها و شاگردشوفرها مگر ول می کنند، 
بلی��ت ولوو وی��ژه ته��ران را از 8500 و 9000 تومان 
ت��ا 4000 تومان معامله می کنند. معلوم نیس��ت اینها 
این وس��ط چه کاره اند! در گیشه های تعاونی ها اما 
قیمت ها ثابت اس��ت، با این حال موقع س��وار شدن 
اگر کمی بارت زیاد باش��د مجبوری س��بیل راننده را 

به اصطالح چرب کنی.
ع��ده زی��ادی مس��افر ب��ا لباس��های مختلف و 
لهجه های گوناگون، انتظار می کشند. برخی از نبودن 
سرویس های منظم برای شهرهای حاشیه ای کشور 
گالی��ه دارند و می گوین��د اتوبوس ه��ای خوب و 
امکانات بهتر فقط مخصوص ش��هرهای بزرگ است. 
کم��ی که دقت می کن��م متوجه می ش��وم بهترین و 
مجهزترین اتوبوس ها برای مقاصد نزدیکتر به اصفهان 
مثل کاش��ان و یزد که دارای دانش��جوی زیادی است 
یا فقط برای ش��هرهای تهران و مشهد و شیراز مسافر 
می گیرند و اکثر ش��هرهای محروم ت��ر نظیر زاهدان، 
کرمان، شهرهای جنوبی و کردستان از مقصد اصفهان 
دارای س��رویس های نامطلوب و مس��تهلک هستند. 
متأس��فانه در س��الن انتظار ترمینال افرادی مبادرت به 
کشیدن س��یگار می کنند و کسی هم به آنها به خاطر 
ای��ن اقدام غلط در یک م��کان عمومی اعتراض نمی 
کند و حتی س��طل آشغال های تعبیه شده در سالن و 
خروجی های ترمینال مجهز به زیرسیگاری در قسمت 
درب خود هستند! از سالن که خارج شویم و به سمت 
خروجی س��کوهای متعدد ترمین��ال حرکت کنیم به 
انبارهای تعاونی های مختلف می رسیم. در کنار یکی از 
انبارها، چند نفر مدعی گم شدن وسایل خود در اتوبوس 
و یا نرس��یدن بارهای ارسالی از شهرستان هستند و با 
مس��ئول انبار مشاجره می کنند، مسئول انبار آنها را به 

حراست ترمینال ارجاع می دهد.
عده ای از هموطنان چمن های ترمینال را با پارک 
و یا حواش��ی زاینده رود اشتباه گرفته و اقدام به پهن 

کردن بس��اط چای و سفره غذا در چمن ها کرده اند. 
در اطراف این خانواده ها انواع و اقس��ام زباله به چش��م 
می خورد که به ایجاد فضایی نازیبا و از بین بردن چمن 
می انجامد. ب��اد زباله ها و پاکت های تنقالت و مواد 
غذایی را در هوا می چرخاند و در زمین آس��فالت و 
سطح چمن پخش می کند. از وضعیت سرویس های 
بهداش��تی و افرادی که گاه و بیگاه به عنوان نظافتچی 
در کنار ورودی آن می نش��ینند، نمی توان گذش��ت. 
وضعیت نظافت و بهداش��ت سرویس ها نامطلوب و 
آب گل آلودی کف سالن سرویس ها را فراگرفته است 
و با همه این وضعیت نامناس��ب، باز هم به اصطالح 
نظافتچی مربوطه از افرادی که خارج می شوند طلب 
وجه می کند. ب��ا وجودی که ترمینال مس��افربری از 
مکان های عمومی بس��یار مهم است اما یک پاسگاه 
در حیاط خارجی دارد که متأس��فانه مأموران مربوطه 
فقط در پاس��گاه مستقر هس��تند و توجهی به گشت 
زنی در س��الن ها و راهروهای ترمین��ال ندارند. بارها 
مشاهده شده که س��رقت ها یا ایجاد مزاحمت هایی 
برای هموطنان ایجاد شده که نبودن به موقع مأموران 
موجب فرار خاطیان شده است. متأسفانه افراد زیادی 
به بهانه های واهی در ترمینال گشت می زنند و موجب 
ایجاد مزاحمت به خصوص ب��رای خانم های جوان 
می شوند که با این مسأله هم کمتر برخورد می شود 
و فقط در صورت تماس شاکیان، اینگونه مسائل دنبال 

می شود.
از اینه��ا که بگذریم با چند مس��افر حرفه ای که 
همیش��ه به خاطر شغل خود در سفر هستند صحبت 
می کنم تا مش��کالت مس��افربری بین شهری را بهتر 
بشناس��یم و در ادامه با رانندگان هم صحبت خواهیم 

کرد. اینجا مثل دنیا اس��ت که فاصل��ه ای میان مبدأ و 
مقصد است.

با یکی از دانش��جویان اصفهانی که هفته ای 2 بار 
مسیر تهران- اصفهان و بالعکس را با اتوبوس طی می کند 
صحبت می کنم. او از س��اعت نزدن رانندگان برخی 
اتوبوسها سخن می گوید و اینکه بعضی از آنها مسیر 
ذکر شده را در 4/5 الی 5 ساعت طی می کنند، که طبق 
قوانین پلیس راهور باید بین 6 تا 7 ساعت و با سرعت 
مجاز طی ش��ود و س��اعت نزدن آنها در مبادی ورود 
و خروج منجر به س��رعت باال و تصادفات جاده ای 
می ش��ود. او می گوید به همین طریق اتوبوسی که او 
سوار شده بود، مدتی پیش در سلفچگان دچار حادثه 
ش��د و ساعتها مسافران در سرمای نیمه شب در بیابان 
سرگردان و بالتکلیف بوده اند. پارسا، که بازاریاب یک 
شرکت تولیدی است و دائم به شهرهای مختلف سفر 
می کند به شوخی می گوید: یک ساندیس، یک کیک 
کوچک، دو حبه قند و یک دستمال کاغذی را که جمعًا 
دویس��ت تومان هم نمی شود بسته بندی می کنند و 
شرکت های مس��افربری مبلغ 800 تا 1000 تومان به 
عنوان خدمات ویژه و پذیرایی به بلیت اضافه می کنند. 
می دانید با وجود این همه مسافر، در روز چه سودی 
از ای��ن پذیرایی عاید ش��رکتهای مس��افربری، عالوه 
بر س��ود حمل و نقل می ش��ود؟ آقای عالمی، مسافر 
دیگری اس��ت که می گوید در اتوبوس های لوکس 
اکثراً کولرها و یا بخاری ها خراب اس��ت و دس��تگاه
 آب جوش س��از اتوبوس کار نمی کند و دود سیگار 
رانن��ده و کمک رانن��ده مس��افران صندلی های جلو 
را اذیت می کند. مهندس ش��یمی اه��ل تهران، که در 
ی��ک پروژه در اصفهان کار می کن��د و ترجیح داده با 

اتوبوس سفر کند تا خستگی کار و تنها بودن در اتومبیل 
شخصی موجب ایجاد خطر تصادف برای او نشود از 
نمایش فیلمهای نامناس��ب گالی��ه دارد و می گوید 
این فیلمها اکثراً عاش��قانه اس��ت و برای نوجوانان و 
مسافران کم سال مناسب نیست و پخش با صدایی که 
ایجاد می کند در س��اعات اولیه حرک��ت مثاًل دوازده 
شب که مسافران خسته و خواب آلود هستند، درست 
نیست. فیلمها باید در روز و با گزینش صحیح اخالقی 

در اتوبوسها به نمایش درآید.
از گالیه ه��ای عمدتاً به جا و حق به جانب مردم 
که بگذریم مش��اهده می ش��ود که اکثر اتوبوسها در 
حال پیاده و یا س��وار کردن بسته های بزرگ تجاری 
و کارتن های اجناس مختلف در اتوبوسها هستند! که 
این سوأل را پیش می آورد که مگر اتوبوس برای حمل 
مسافر نیست؟ پس تکلیف کامیون ها چه می شود؟ در 
پاس��خ به این سوأل یکی از رانندگان می گوید: وضع 
مسافر خراب است و اتوبوس هم زیاد شده اگر در کنار 
مسافر بار حمل نکنیم، اتوبوس نمی تواند مخارج خود 
را دربیاورد و صاحبان اتوبوس هم ناراضی می شوند. 
ب��ه او می گویم از کجا معل��وم که این اجناس قاچاق 
نباشند؟ او می گوید تا بشود دقت می کنیم ولی خیلی 
وقت ها هم پیش آمده که راننده ها گرفتار ش��ده اند، 
اما حقوق کم ما و مخارج س��نگین چاره ای برایمان 
نگذاش��ته اس��ت. یکبار دیگر در فضای آزاد ترمینال 
می چرخم. هر کجا نیمکت هس��ت، س��ایه نیست و 
هر نیمکتی س��ایه دارد، کنارش یک کیوسک است و 
س��طل های زباله بدبو! نظرم به فروشگاه های داخل 
ترمینال جلب می ش��ود و اینها بخ��ش قانونی ماجرا 
هستند، چرا که وجود دستفروش ها با اجناس بنجل و 
ارزان در آنجا بیداد می کند و کسی هم به فکر سامان 
دادن آنها، مثاًل به صورت یک بازارچه کوچک نیست. 
مغازه ها اکثراً اجناس لوکس و سوغاتی دارند. قیمت ها 
تقریباً دو برابر داخل شهر است و وقتی از مغازه داران 
دلیل گرانی قیمت ها را می پرس��یم یکی به ش��وخی 
می گوید: اصفهانی هستی! اصفهانی ها که از ترمینال 
خودشان خرید نمی کنند. مسافران هم که مهم نیست 
برای س��وغاتی چند تومان بیشتر بدهند! دیگری دلیل 
گرانی اجناس را گران بودن کرایه مغازه ها در ترمینال 
می داند. وضعیت غذای اغذیه فروشی ها، صرف نظر 
از رس��توران مرکزی ترمینال نامطلوب است و قیمت 

ساندویچ ها و غذای آماده تقریباً دو برابر داخل شهر!
متأس��فانه تنها یک فروش��گاه عرضه محصوالت 
فرهنگی و کتابفروش��ی و یک بخ��ش کوچک برای 
ف��روش مطبوع��ات و جراید در ترمین��ال وجود دارد 
و تا دلتان بخواهد، گزفروش��ی و س��وهان فروشی و 
س��وپرمارکت و اغذیه فروشی و کادویی! البته سازمان 
حمل و نقل بین شهری اقدام به نصب تابلویی بزرگ 
در ترمینال کرده که مسافران را نسبت به حقوق خود در 
سفر و نیز اقدام در موارد مقتضی و پاره ای توصیه های 

پلیسی آگاه می کند.

تونل وحشت یا مرکز پخش مطبوعات!!

نگاهی به ناكارآمدی عملکرد پخش مطبوعات در اصفهان

گزارش تحلیلی ویژه زاینده رود

آسیب شناسی ترمینال ها و ناوگان اتوبوس بین شهری 
تبخال
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افقی:
1 – اولی��ن مفس��ر ق��رآن کری��م و از یاران 
      نزدی��ک پیامب��ر ک��ه ایرانی ب��ود – زن 

      گندمگون – غذای آبکی بیمار
2 – فلز صورت – نویسنده کتابهای بیگانه و 

     کالیگوال – شادمانی و سرور
3 – شالوده – جانور مکار – عالمت جمع 

4 – مخت��رع قند – تیغ س��ر تراش��ی – تاج 
      شاهی 

5 – دریده و وقیح – آشکار و معلوم 
6 – صاف – برادر مادر شما است – پیراهن 

     به آستین زرتشتیان
7 – ح��رف ندا – رئیس ق��وم و قبیله – در 
      ضرب المثل جای پرورش مار است؛ اما 

     هر کت دو تا دارد
8 – قوم اولیه ایرانی – فیلم کمال تبریزی 

      ب��ا بازی پرویز پرس��تویی – فیلس��وف 
     نامی آلم��������ان خ�����الق ک���تاب 

     تاریخ جانوران 
9 – م���ارکی بر ضبط ص�����وت – اراده 
     ضرب ال���مثلی مردان پشتک���اردار – 

     حرف دهن کجی
10 – ضروری و الزم – غریبه نیست – میوه 

       چاشنی غذا
و  ناگه��ان   – ایتالی��ا  فوتب��ال  تی��م   –  11

        غیرمترقبه
12 – افی��ون – آماده و حاضر – تیم فوتبال 

       طالش گیالن 
13 – حرف توفیر – سرشار و آکنده و پر – 

       شمشیر جوهردار
14 – ش��نیدن – سرش��ماری – شکم چران 

       و سورخور 

مماش��ات و  س��زاوار و شایس��ته –   – 15
    سلوک – زیر دین رفتن.

عمودی:
1 – راز – وحی و نامی دخترانه – سعادتمند 

     و کامروا
2 – نان نازک – حافظ گوید استراحت مکن – 

     موش خرما
3 – خطیب نامی فرانس��ه ب��ود – جاوید و 

      ابدی – خم
4 – باالخانه – سالم نیست 

5 – نیروگاه برق مازندران – دزد و راهزن – 
     در ضرب المثل گاهی دو هوا دارد 

6 – بیم��اری کم خون��ی – جزیره وطنی – 
      آسمان غرنبه

7 – بی صدا می کشد – برانگیختن – کتلت 
     ماه مبارک رمضان

8 – بان��ی تلگراف – هنرمند فقید س��ینمای 
      ای��ران در فیلمه��ای ضربت و دیوانه ای 

     در شهر ما – الف 
9 – پ��وچ و هی��چ – گروه��ی از مردم��ان 

      عربستان – شما و من
10 – ناپدری – سلطان سازها است – توانا 

       و قادر
11 – ده و روس��تا – وقار و آرامش و نامی 

       برای خانمها – آماس 
12 – مستمند و ندار – بچه ناو

13 – بع��د از دو – عص��ا – نوعی فرش و 
       اهل راوند 

14 – مسافر – الوان – واحد وزن
15 – خوشرفتاری کردن و سخن زیبا گفتن  – 
        کت��اب ادگار آل��ن پو و فیلم جان فورد – 

       نفس خسته.
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   سپهر اوحدی
ای��ن س��تون براس��اس نظ��رات و تجربیات 
نمادشناس��ی و تأثی��ر آن بر خوابه��ا و رویاها و 
بازتاب آن در زندگی انس��انها تدوین می ش��ود. 
س��عی خواهیم کرد ش��ما را با نمادهای مدرن که 
در کتب تعبیر خواب گذشتگان وجود ندارد آشنا 
س��ازیم، در تدوین این نمادشناسی خواب و رویا 
از نظرات روانشناس��ان و فالس��فه نظیر فروید و 
کندیس جانکو و نیز تجربیات ش��خصی موثق در 

مورد سمبل شناسی استفاده شده است.
آب رفتن، آبرو رفتن: وقتی سطح آگاهی شما 
از مسأله ای کم باشد و مجبور به رویارویی با آن 
باش��ید، در وجود خود احساس ضعف می کنید 
و احتم��االً! در خواب خواهید دی��د که آبرویتان 
رفته اس��ت و یا لباس��تان آب رفته و کوتاه ش��ده 
اس��ت! دیدن این حالتها در رویا و خواب داللت 
بر موضع ضعف شما در قبال مسأله و یا رویدادی 

دارد.
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حوادث !

در حادث��ه ترکیدگ��ی خ��ط لوله انتق��ال بنزین 
بندرعب��اس- نایین- اصفهان که در س��اعت 12 روز 
یکشنبه رخ داد با توجه به اینکه محل وقوع حادثه در 
کنار خط انتقال فشار متوسط برق بود، شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان در کنار دیگر امدادگران توانست 
با س��رعت باال و بدون قطع برق مشترکین شهرستان 
سجزی، شبکه فشار متوسط برق در محل وقوع حادثه 

را مانور نماید و از خطرات احتمالی جلوگیری کند.
در ای��ن حادثه دو گروه از حوادث برق ش��رکت 
توزیع برق شهرس��تان اصفه��ان از منطقه کوهپایه و 
مدیریت برق نواحی به منطقه اعزام شده و این عملیات 

را به نحو احسن انجام دادند.
روابط عمومی ش��رکت توزیع برق شهرس��تان 

اصفهان از خدمات کارکنان خدوم این شرکت در این 
حادثه تشکر و قدردانی کرد.

کاشان - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: 10 نفر 
در تعطیالت نوروز امسال بر اثر حوادث رانندگی در 

راههای این منطقه جان خود را از دست دادند. 
ب��ه گزارش ایرنا، دکتر »ابوالفضل ش��جاعی« در 
گفتگو با خبرنگاران افزود: این در حالی است که آمار 
فوتی تصادفات در مدت مشابه سال قبل در این منطقه 
شش نفر بود. وی اظهار داشت: این مرکز از 26 اسفند 
س��ال 88 تا 13 فروردین امس��ال 870 مأموریت 

امداد رسانی انجام داد. 
ب��ه گفته وی، 210 مورد از این مأموریتها مربوط 
به تصادفات جاده ای و ش��هری اس��ت که 354 نفر 
مجروح نیز به مراکز درمانی شهرس��تانهای کاشان و 

آران و بیدگل منتقل شدند. 
وی، بیشترین تصادفات را در جاده قدیم کاشان - 

قم و آزاد راه کاشان - قم اعالم و گفت: در تعطیالت 
نوروزی امسال عالوه بر برپایی دو ایستگاه سالمت، 
18 تیم اورژانس نیز برای امداد رس��انی به مسافران 

نوروزی تشکیل شد.

سرعت عمل در مدیریت بحران

10نفر در حوادث رانندگي تعطیالت نوروزي كاشان 
كشته شدند
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حض��رت آیت اهلل العظم��ی مظاهری 
مرج��ع عالیق��در و رئیس ح��وزه علمیه 
اصفهان گف��ت: وقتی اصفه��ان را با بقیه 
ش��هرها می سنجیم ش��هرداری و شورای 
اس��المی ش��هر اصفهان رتب��ه اول را در 
خدمت رس��انی و فعالیت دارند؛ زیرا این 
مجموعه توانسته ش��عار اصفهان پایتخت 
فرهنگ و تمدن اس��المی را محقق کند و 
امیدوارم بتوان ای��ن موضوع را به دنیا نیز 

عرضه کرد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
روابط عمومی شهرداری اصفهان، آیت اهلل العظمی 
مظاهری در دیدار اعضای شورای اسالمی 
ش��هر، شهردار و مدیران ش��هری اصفهان 
ب��ا تأکید بر اینک��ه ما باید بتوانی��م به دنیا 
بگوییم جایگاه برت��ری در حوزه فرهنگ 
و تم��دن داریم، افزود: دنیا باید اذعان کند 
که اصفهان پایتخت فرهنگ و تمدن جهان 
است و البته اقدامات ش��هرداری اصفهان 
در سال گذش��ته نشان داد با وجود کمبود 

امکانات این امر غیرممکن نیست.
ایشان خطاب به مدیران شهری تأکید 
کرد: من همکار و دوست شما هستم و هم 
در جایگاه همکاری و هم در سمت دوستی 

از همه شما عزیزان تشکر می کنم.
حض��رت آیت اهلل العظم��ی مظاهری 
ادام��ه داد: من تالش و پش��تکار مجموعه 
شهرداری و شورای اسالمی شهر اصفهان 
را به مقام معظم رهبری اعالم کردم و ایشان 
نیز از این موضوع خرسند شدند و از همه 
ش��ما عزیزان تشکر کردند و تشکر از این 

مجموعه از سوی رهبر معظم انقالب برای 
ما جای بسی افتخار است.

ایش��ان در بخش دیگری از س��خنان 
خ��ود با تأکی��د بر حفظ اتح��اد و همدلی 
ب��رای پیش��برد فعالیت ه��ا و تس��ریع در 
خدمت رس��انی به مردم تأکی��د کرد: باید 
همسو، همگام و بدون تنش پیش رفت و 
از هرگونه اختالف مخصوصاً در الیه های 
خودی جلوگیری ک��رد؛ زیرا که اختالف 
منش��اء شکست در امور اس��ت و من این 
موضوع را به س��ایر مس��ئوالن استانی نیز 

متذکر شدم.
ایش��ان افزود: این عمرها و پست ها 
تمام شدنی است، پس سعی کنید از خود 
باقی��ات و صالحات به ج��ای بگذارید و 
همین خدمت رس��انی و کارهای عمرانی 

شهرداری باقیات و صالحات است.
ح��وزه  رئی��س  و  عالیق��در  مرج��ع 
علمیه اصفهان گفت: جمهوری اس��المی 

مرب��وط به آقا امام زمان)عج( اس��ت و در 
ب��ن بس��ت های اداره آن خ��ود آقا کمک 
کرده ان��د، پ��س کاری کنید ک��ه با همت 
مضاع��ف و کار مضاعف ت��الش کنید تا 
دست صاحب الزمان)عج( بر سرتان باشد. 
پیش از س��خنان آیت اهلل العظمی مظاهری 
نیز رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در 
س��خنانی به ارائه گزارش��ی از برنامه های 

مدیریت شهری برای سال 89 پرداخت.
مهندس حاج رسولیها برنامه شهرداری 
برای سال جدید را محله محوری دانست 
و تأکید کرد: رویکرد بودجه س��ال جاری 
توج��ه به محالت ش��هر اصفهان اس��ت. 
وی با اش��اره ب��ه نامگذاری س��ال 89 به 
نام س��ال همت مضاع��ف و کار مضاعف 
گف��ت: تمام تالش مدیران ش��هری بر آن 
است تا اقدامات صورت گرفته در شأن نام 
و عظمت نظام مقدس جمهوری اس��المی 

ایران باشد.   

اس��تان اصفه����ان پایتخ��ت تولی��د 
سنگ های تزیینی در کشور است. مسئول 
انجمن سنگ اصفهان در گفتگو با ایرنا با 
بیان این مطلب افزود: یکی از ویژگی های 
مهم اس��تان اصفه��ان تولید انواع س��نگ 
مرغوب و متنوع در کشور است. »حسین 
امیر یوس��فی« اظهار داش��ت: تولید سنگ 
در اس��تان اصفهان نقش مهمی در توسعه 
اقتصادی دارد؛ چراکه تولید این محصول 
باعث اش��تغالزایی تعداد زی��ادی از افراد 
بومی و غیر بومی شده است. به گفته وی، 

هم اینک حدود یک ه��زار و 500 واحد 
سنگبری در اس��تان اصفهان فعال هستند 
که متوس��ط تولید هر روز برای هر واحد 
س��نگبری یک صد متر س��نگ است. امیر 
یوسفی با اشاره به اینکه ظرفیت تولید هر 
واحد سنگبری در استان اصفهان می تواند 
تا 300 متر نیز توس��عه یابد، بیان داشت: 
رک��ود اقتصادی، تورم، ع��دم نقدینگی و 
واردات بی روی��ه س��نگ های خارج��ی 
از جمل��ه دالی��ل کاهش تولید س��نگ در 
اصفهان اس��ت. وی مهمترین سنگ های 

تزئینی استان اصفهان را مرمریت، تراورتن 
و گرانیت عنوان کرد. امیر یوس��فی درباره 
کیفیت س��نگ استان اصفهان گفت: سنگ 
تولی��دی اس��تان اصفه��ان م��ورد تأیید و 
نظ��ارت اداره کل اس��تاندارد اس��ت. امیر 
یوس��فی با اش��اره به برگزاری سمینارها 
س��نگ  اختصاص��ی  نمایش��گاه های  و 
اردیبهشت امسال توس��ط تولید کنندگان 
ای��ن صنعت در اصفه��ان گفت: کیفیت و 
قابلیت ه��ای ای��ن صنع��ت در قالب این 
برنامه ها به همگان معرفی خواهد ش��د.

   شهرکرد
   خبر نگار زاینده رود

اولی��ن عم��ل جداس��ازی قل��ب در 
چهارمحال و بختیاری با موفقیت انجام شد. 
به گزارش زاین��ده رود، هماهنگ کننده 
تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
اف��زود: مرحوم��ه دلب��ر علی پ��ور که در 
اث��ر س��انحه رانندگی دچار م��رگ مغزی 
ش��ده بود، ب��ا رضای��ت خان��واده تحت 

عم��ل جراحی قرار گرف��ت و قلب، کبد، 
پانکراس و کلیه های وی جهت پیوند به 
بیماران نیازمند جداس��ازی و اهداء ش��د. 
زهرا سیاح اظهار داشت: تاکنون 23 عمل 
جداسازی اعضا از بیماران مرگ مغزی در 
اس��تان انجام گرفته است و نزدیک به 60 
عض��و پیوندی از این بیماران جداس��ازی 
و ب��ه بیماران نیازمند اهداء ش��ده اس��ت. 
س��یاح تصریح کرد: عمل جداسازی 

بیمارس��تان  تجهی��ز  توج��ه  ب��ا  قل��ب 
آی��ت اهلل کاش��انی ش��هرکرد ب��ه بخش 
جراح��ی قلب، برای اولین بار در اس��تان 
انجام ش��د و از این پس امکان جداسازی 
قل��ب در ای��ن بیمارس��تان وج��ود دارد. 
مرحوم��ه عل��ی پ��ور 47 س��اله اهل 
عل��وم  دانش��گاه  کارمن��د  و  ش��هرکرد 
پزش��کی بود ک��ه اعضای بدن��ش به پنج 
بیم��ار نیازمن��د حی��ات دوباره بخش��ید.

اس��تان اصفه��ان از نظر جذب مس��افر 
درتعطیالت نوروز س��ال ج��اری، رتبه دوم 
کشور را پس از مازنداران کسب کرد. استاندار 
اصفه��ان در گفتگو با ایرنا با بیان این مطلب 
افزود: تعداد مسافران ورودی به این استان در 
ایام ن��وروز 10 میلیون و354 هزارو 420 نفر 
بود که نسبت به سال گذشته رشد 20 درصدی 
داشته است. وی، مسافران اقامتی استان اصفهان 
را که 24 س��اعت در استان حضور داشتند، 3 
میلی��ون و 200 هزارو 240 نف��ر ذکر کرد و 

گفت: این آمار نسبت به سال گذشته رشد 16 
درصدی دارد. علیرضا ذاکر اصفهانی، تعداد 
بازدید کنندگان بناهای تاریخی این استان را 
3 میلی��ون و 268 هزار و 170 نفر اعالم کرد. 
وی، از کاهش آم��ار تصادفات رانندگی 
منج��ر به ف��وت و جرح در ای��ام تعطیالت 
در اس��تان خب��ر داد و افزود: امس��ال تعداد 
قربانی��ان تصادف��ات فوت��ی و جرح��ی در 
اس��تان 132 نفر بود که در مقایس��ه با س��ال 
گذش��ته 10 درص��د کاهش داش��ته اس��ت.

   شهرکرد
   خبرنگار زاینده رود

ماهان��ه 60 هزار تن س��یمان کلینکر از 
کارخانه سیمان شهرکرد به کشور کویت صادر 
می شود. به گزارش زاینده رود، مدیر عامل 
کارخانه سیمان ش��هرکرد، در دومین جلسه 
تجاری بازرگانان کشورهای کویت، سوریه 
و عراق در کارخانه س��یمان شهرکرد افزود: 
در مذاکراتی انجام شده با تجار کشور کویت 
مقرر شد، در توافقات بعدی ماهانه 60 هزار 
تن کلینکر از کارخانه سیمان شهرکرد به کویت 
صادر شود. باقر امینی اظهار داشت: ماهانه 20 
هزار تن س��یمان تیپ 5 نی��ز که از مقاومت 
مکانیکی باالیی برخوردار است، در توافقات 
بعدی به کش��ور عراق صادر خواهد ش��د. 
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری 
و امام جمعه ش��هرکرد، نیز در دیدار با تجار 
سوری، کویت و عراق اظهار داشت: همکاری 
و تعامل تجار کشورهای حوزه خلیج فارس 
ب��ا واحده��ای صنعت��ی این اس��تان کمک 
شایانی به اقتصاد منطقه خاورمیانه می کند. 
ناص�����ری  محم�����درض��ا  اهلل  آی��ت 
اف��زود: ص��ادرات کاالی بیش��تر خدمت به 
مردم و گامی در جهت بهتر ش��دن رفاه آنان 
است. عضو اتاق مشترک بازرگانی و صنایع 
و مع��ادن ای��ران و عراق نیز در این جلس��ه 
گفت: باس��کول 60 تنی تریل��ی کش تمام 
اتوماتیک و ش��بانه روزی توس��ط س��رمایه 
گذاران استان برای سهولت صادرات کاال به 
کشور های حوزه خلیج فارس به نام شهدای 
شلمچه در مرز ایران و عراق احداث شده است. 

حیدر میرزاییان دهکردی اظهار داشت: باسکول 
60 تنی دیگری نیز توس��ط سرمایه گذاران 
اس��تان در حال انتقال به مرز شلمچه است. 
وی اف��زود: در ح��ال حاض��ر به علت 
هزینه ه��ای  اس��تان  در  آه��ن  راه  نب��ود 
زی��ادی برای ص��ادرات س��یمان و کاالهای 
ب��ه  بختی��اری  و  چهارمح��ال  از  دیگ��ر 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس می ش��ود. 
میرزایی��ان تصری��ح ک��رد: مهمتری��ن 
درخواس��ت تج��ار و صادر کنن��دگان کاال 
در ح��ال حاض��ر اتص��ال هر چه س��ریعتر 
چه��ار محال و بختیاری به راه آهن کش��ور 
اس��ت. یکی دیگ��ر از عضو اتاق مش��ترک 
بازرگانی و صنایع و معادن ایران و کویت با 
اش��اره به دیگر مشکالت تجار استان گفت: 
با وجود رغبت زیاد تجار کش��ورهای حوزه 
خلیج ف��ارس برای خرید کااله��ای ایرانی، 
به علت ع��دم وجود ارتباط بانکی کش��ور 

ای��ران با این کش��ورها صادرکنندگان کاال و 
تجار با مش��کالت زیادی مواجه ش��ده اند. 
اظه��ار  دهک��ردی  مردانی��ان  اهلل  عنای��ت 
داش��ت: حل ش��دن این مش��کل در س��ایه 
همکاری و تعامل بیش��تر س��رمایه گذاران 
می ش��ود.  میس��ر  ایران��ی  و  خارج��ی 
وی اف��زود: ب��ا همکاری مس��ئوالن و 
نماین��دگان و نماینده ولی فقیه در اس��تان، 
امید است که مش��کالت پیش رو به زودی 
برطرف ش��ود و این امر خ��ود، تجارت دو 
چندان و اقتصاد شکوفاتری را به دنبال دارد. 
به گزارش ایرنا، تجار س��وری کویت 
و عراق به دعوت اعض��ای اتاق بازرگانی 
چهارمحال و بختیاری و اعضای اتاق مشتر 
بازرگانی و صنای��ع و معادن ایران و عراق 
و کوی��ت برای بازدید از کارخانه س��یمان 
شهرکرد و خرید کاالی تولیدی این کارخانه 
به چهارمحال و بختیاری سفر کرده بودند.

آبگیري سد كارون چهار 
چشم انداز زیبایي به منطقه بخشید

در واحد گندله سازي فوالد مباركه
كاهش زمان تعمیرات، تولید را افزایش داد

ارسال ده میلیون پیامك
 در تعطیالت نوروز

دست چپاولگران بیت المال 
با همت مضاعف قوه قضائیه كوتاه شود

در ایام نوروز
80 درصد صنایع دستي فروخته شده 

در اصفهان خارجي بود 

  رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاري:
سبك غلط زندگي

 علت بخش عمده مرگ و میرها است

  كسب رتبه دوم استان اصفهان 
در بازدید مسافران نوروزي

استان اصفهان
 پایتخت تولید سنگ هاي تزییني است 

اولین عمل جداسازي قلب 
در چهارمحال و بختیاري انجام شد 

نماینده مردم اصفه��ان در مجلس گفت: 
دس��ت چپاولگ��ران بیت المال بای��د با همت 
مضاعف قوه قضائیه کوتاه شود. نماینده مردم 
اصفهان در مجلس در گفتگو با فارس با اشاره 
به نامگذاری امسال به نام سال همت مضاعف 
و کار مضاع��ف گف��ت: باید با اف��رادی که از 
اموال بیت الم��ال به نوعی اختالس می کنند و 
فس��اد اقتصادی ایجاد کرده اند برخورد قانونی 
و قاطعانه ش��ود. نیره اخوان با اشاره به امضای 
233 نماین��ده مجلس برای برخ��ورد قانونی 
و قاطعان��ه ق��وه قضائیه با مفاس��د اقتصادی 
تصریح کرد: مسئوالن باید نهایت بهره مندی از 
این سال را داشته باشند. نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی به حمایت مجلس 
از قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: باید فشارهای 
وارده بر قوه قضائیه با برخورد قاطعانه این قوه 
از میان برداشته شود و قوه قضائیه با همت بیشتر 
در برخورد با مفسدان اقتصادی کوتاه نیاید و با 

کسانی که به اموال بیت المال ضربه وارد می کنند، 
قاطعانه برخورد کند. اخوان افزود: در این زمینه 
فشارهای زیادی از سوی چپاولگران اقتصادی به 
قوه قضائیه وجود داشت که مجلس با این بیانیه 
خواس��تار برطرف شدن فشارها و کوتاه کردن 

دست آنها از بیت المال شد. 
وی با اشاره به بمب گذاری های اخیر در بغداد 
و مقابل سفارت ایران بیان داشت: امریکا با این 
فرصت طلبی و به قصد اختالف افکنی دست 

به این اقدامات می زند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: دولت 
عراق هنوز نتوانسته به طور کامل مسائل خودش 
را به عهده گرفته و دست امریکا را از این کشور 
قطع کند و کم و بیش با حوادثی مواجه هستیم 
که امیدواریم با تشکیل دولت جدید، این دولت 
بتواند این مس��ائل را کنترل و دست امریکا و 
بیگانگان را کوتاه کرده و مردم به امنیت کامل 

برسانند.

رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت: 
حدود 80 درصد از صنایع دستی فروش رفته 
در اصفهان در نوروز امسال خارجی بوده است. 
غالمعلی فیض اللهی در گفتگو با فارس اظهار 
داشت: در ایام عید امسال با توجه به اینکه ورود 
مسافر به استان اصفهان نسبت به سال گذشته 
بیشتر بود، نمایش��گاه هایی به منظور نمایش 
و عرضه س��وغات و صنایع دستی اصفهان با 
همکاری س��ازمان میراث فرهنگی و اتحادیه 
صنایع دستی اصفهان برگزار شد. رئیس اتحادیه 
صنایع دس��تی اصفهان با بیان اینکه وضعیت 
فروش صنایع دستی استان در مقایسه با فروش 
صنایع دس��تی و اجناس خارجی نس��بت به 
سال گذشته نامطلوب بود، افزود: در حالیکه با 
همکاری مسئوالن استان بازارچه های فروش و 
عرضه صنایع دستی در سطح شهر برگزار شد، 
با این حال فروش صنایع دستی خارجی نسبت 
به صنایع دستی داخلی بیشتر بود. وی تصریح 
کرد: از عمده ترین دالیل فروش بیشتر اجناس 
خارج��ی در ایام عید، فروش این محصوالت 
توس��ط دس��ت فروش ها در میدان امام )ره( و 
ایجاد سد معبر توسط فروشندگان و مغازه داران 
این میدان و عرضه صنایع دستی خارجی بود. 
وی بیان داشت: با توجه به وضعیت نامطلوبی 
که در ایام نوروز امسال در بازارهای میدان امام 
اصفهان در فروش صنایع دستی به وجود آمد؛ 
با تشکیل جلس��ه ای با حضور معاون میراث 
فرهنگی و صنایع دستی استان و اتحادیه صنایع 
دستی مقرر شد فروشندگانی که در حال حاضر 
اق��دام به فروش اجن��اس خارجی می کنند، با 

صدور اخطاریه ای تا پایان 20 اردیبهش��ت ماه 
اقدام به جمع آوری این محصوالت از واحدهای 
خود کنند. رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان 
افزود: فروشندگانی که نسبت به این اخطاریه 
بی توجهی ک��رده و به فروش اجناس خارجی 
خود ادامه دهند، طبق مصوبه هیأت دولت در 
دور دوم سفر به استان اصفهان، واحد آنها پلمپ 
می شود. وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان در 
واگذاری تع��دادی از مغازه های برج جهان نما 
حاض��ر به همکاری با اتحادیه صنایع دس��تی 
اصفهان به منظور س��امان دهی فروش صنایع 
دستی استان شده اند، تصریح کرد: با جلسه ای 
که با معاون مالی و اداری ش��هرداری اصفهان 
برگزار کرده مقرر شد، هنرمندانی که فاقد محل 
تولید و فروش صنایع دستی هستند واحدهایی 
را به صورت رایگان و یا با اجاره بهای کم برای 
راه اندازی واحد تولی��دی خود دریافت کنند. 
رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان از خرید 
300 میلیون تومان از صنایع دس��تی هنرمندان 
اصفهانی برای عرضه در موزه ش��هر با مصوبه 
شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد و افزود: به 
منظور تبادل فرهنگی و اقتصادی در زمینه صنایع 
دستی، از س��وی شهرداری اصفهان سه نفر از 
هنرمندان صنایع دستی اصفهان در سه رشته مینا 
کاری، پارچه قلمکاری و نگارگری به فرایبورگ 
سفر کردند. اضافه می ش��ود، پیش از این نیز 
روزنامه زاینده رود در گزارش��ی از ادامه روند 
عرضه صنایع دستی  خارجی در میدان تاریخی 
امام اصفهان با وجود مصوبه هیأت دولت مبنی 

بر ممنوعیت این امر خبر داده بود.

از م��رگ و میر ه��ا  بخ��ش عم��ده ای 
در کش��ور ناش��ی از س��بک غل��ط زندگی و 
عادات نادرس��ت غذایی اس��ت ک��ه رفع این 
معضل نیازمند فرهنگ س��ازی بهداش��تی در 
جامع��ه اس��ت. رئیس مرک���ز بهداش����ت 
چهارمحال و بختیاری، ب��ا تأکید بر ضرورت 
توجه همگانی به حفظ سالمت و ارتقای سطح 
سالمت جامعه اظهار داشت: بر همین اساس 
نمی توان دستگاهی خاص را تنها متولی برقراری 
آن در جامع��ه معرف��ی کرد. ناصر خس��روی 
شعار س��ال جاری سازمان بهداشت جهانی را 
شهرنشینی و سالمت عنوان کرد و گفت: این 
در حالی است که این سازمان هر ساله با توجه 
به سیاست های کاری خود با طرح یک شعار 
بهداشتی در راستای ارتقای بهداشت عمومی و 
سالمت مردم سعی در اعتالی فرهنگ بهداشت 
و سالمت آحاد مختلف جامعه دارد. وی تصریح 
کرد: این در حالی اس��ت که بخش عمده ای از 
مرگ و میر ها در کش��ور ناشی از سبک غلط 
زندگی و عادات نادرس��ت غذایی است و این 
موضوع نیازمند فرهنگ سازی بهداشتی در جامعه 
است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
چهارمحال و بختیاری رشد سالمت بین آحاد 
جامعه را مستلزم پیشگیری از بیماری ها عنوان 
کرد و گفت: بر همین اساس تغذیه سالم همراه با 
ورزش، کنترل بیماری، ارتقای فرهنگ آموزش 

همگانی، نظارت دستگاه های متولی بر ارتقای 
سطح بهداش��ت جامعه و رفع موانع فراروی 
اعتب��ارات مالی در این زمینه، از جمله مواردی 
است که در راس��تای فراهم کردن بستر سالم 
ماندن فرد مؤثر اس��ت. وی با تأکید بر اهمیت 
مقوله سالمت و ضرورت مشارکت بین بخشی 
و مش��ارکت آحاد جامعه ب��رای تحقق مقوله 
سالمت گفت: برخورداری از سالمت و امنیت 
حق مس��لم آحاد جامعه است و اهمیت آن بر 
هیچ کسی پوشیده نیست و از بدو تولد تا پایان 
عمر، افراد به سالمت نیاز دارند. خسروی به 
تغییر چهره بیماری ها از بیماری های واگیردار 
به غیرواگیر اش��اره کرد و گفت: هم اکنون با 
چالش جدی��دی مثل حوادث و بیماری های 
غیرواگیری چون دیابت، فشار خون، قلب و 
عروق روبرو هستیم که مقابله با این بیماری ها 
جز از طریق تغییر رفتار، توانمند کردن مردم و 
مشارکت و دخالت آنان در برنامه ها امکانپذیر 
نیست. وی به برخی خدمات ارائه شده توسط 
دانشگاه علوم پزشکی این استان به مردم اشاره 
کرد و گفت: 33 پایگاه  اورژانس امداد جاده ای 
در س��طح این اس��تان فعال است. خسروی 
تصریح کرد: با توجه به اهمیت مقوله سالمت 
مسافران نوروزی، در ایام تعطیالت نوروزی 
پنج پایگاه اورژانس امداد جاده ای دیگر نیز در 

این استان ایجاد شد.

حدود 10 میلیون پیام��ک در ایام نوروز 
توسط مش��ترکان اپراتور همراه اول در استان 

اصفهان، ارسال شد.
به گفته مهندس زمانی، مدیرعامل شرکت 
مخابرات استان اصفهان، هر مشترک همراه اول در 
استان اصفهان از تاریخ اول لغایت 13 فروردین 
ماه به طور میانگین 34 پیامک موفق ارس��ال 
ک��رده که 80 درصد آن به زبان فارس��ی بوده 
است. این در حالی است که تعداد پیامک های 

ارس��الی از سوی هر مش��ترک همراه اول در 
استان اصفهان در سال گذشته 679 پیامک بوده 
و در مجموع طی سال 88، تعداد یک میلیارد 
و 100 میلیون پیامک موفق توس��ط مشترکان 

ارسال شده است.
اس��تان اصفهان دو میلیون و 933 هزار و 
622 مشترک دائمی و اعتباری همراه اول دارد 
و ضریب نفوذ تلفن همراه اس��تان نیز 61/57 

درصد است.

    شهرکرد
    خبرنگار زاینده رود

مسئول اجرایی س��د عظیم کارون چهار 
گفت: دریاچه پش��ت این سد پس از گذشت 
کمتر از دو هفت��ه از آبگیری،جلوه خاصی به 
طبیعت منطقه بخش��یده اس��ت. »علی اصغر 
خوشنویس��ان« ادامه داد: دریاچه س��د کارون 
چهار به طول 12کیلومتر وارتفاع 60 متر زمینه 
کنترل بارشهای بهاری را فراهم کرده است. وی 

گفت: آبگیری این سد به عنوان بلندترین سد 
بتنی دوقوسی کشور باعث دگرگونی سیمای 
طبیعی منطقه ش��ده است. وی ظرفیت نهایی 
حجم آب س��د کارون چهار را 2 میلیارد متر 
مکعب برآورد و تصریح کرد: با تکمیل آب این 
طرح، نیروگاه برق آبی سد، قادر به تولید ساالنه 
یک هزار مگاوات برق برای کشور خواهد بود. 
آبگیری سد عظیم کارون چهار در ایام نوروز 

امسال با حضور رئیس جمهوری آغاز شد.

با کاهش 4 ساعتی زمان تعمیر نوار نقاله های 
نوسانی واحد گندله سازی، 200 میلیون تومان 
ارزش افزوده ایجاد ش��د. ب��ه گزارش فارس،  
س��ید تقی حس��ینی فورمن نظ��ارت بخش 
مکانیک تعمیرات مرکزی گفت: عملیات تعمیر 
و تعویض نوارنقاله نوس��انی و هیدروسیلندر 
واحد گندله سازی که پیش از این در زمانی بالغ 
بر 20 س��اعت اجرا می شد، اکنون در کمتر از 
16 ساعت انجام ش��د و از این طریق با آماده 
به کاری بیش��تر تجهیزات تولید، گام مؤثری 
در راستای دستیابی به اهداف تولید این واحد 
برداشته شد. وی با اشاره به اینکه این نوارنقاله 
با طول 8 متر و عرض 3 متر و 10 س��انتی متر 
پل ارتباطی انتقال گندله ها بین دیسک ها و کوره  
پخت می باشد، تصریح کرد: چنانچه به هر دلیل 
عملیات انتقال توسط این نوارنقاله با مشکلی 

مواجه شد، عملیات تولید این واحد متوقف 
می شود.حسینی تصریح کرد: اجرای این کار 
در آخرین توقف تعمیراتی سال 88 با تشکیل 
ی��ک کارگروه طی چند جلس��ه هماهنگی و 
آماده س��ازی قب��ل از توقف بی��ن واحدهای 
گندله سازی، تعمیرات مرکزی، شرکت بهسازان 
صنایع خاورمیانه و اس��تفاده از تکنسین ها و 
نیروهای ماهر و مجرب توسط واحدهای فوق 
و حضور مداوم نظارت تعمیرات مرکزی در 

زمانی کمتر از 16 ساعت انجام شد. 
فورمن نظارت بخش مکانیک تعیمرات 
مرکزی اظهار داش��ت: باتوج��ه به اینکه این 
کار در نوع خود یک رکورد جدید محسوب 
می شود، الزم اس��ت از تمام همکاران که در 
اج��رای این مهم یاری رس��اندند تش��کر و 

قدردانی کرد.

رئیس حوزه علمیه اصفهان در دیدار مدیران شهری:

بايد اصفهان را به پايتخت فرهنگ و تمدن جهان 
تبديل کرد

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

اصفهان

مبارکه

اصفهان

آران و بیدگل

شهرکرد

اصفهان

شهرکرد
اصفهان

شهرکرد اصفهان

ماهیانه 60 هزار تن سیمان از شهركرد
 به كویت صادر مي شود 

پایگاه اطالعات سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری بر روی اینترنت

ساخت بزرگترین ساعت آفتابي كشور

مرکز اس��ناد و مدارک سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان حاوی اطالعات نقش��ه ای و پالن
، عکس و مشخصات، 18 هزار اثر تاریخی 
از اس��تان اصفهان اس��ت. ک��ه از این پس 
دانش پژوهان و عالقه مندان به فرهنگ و 
هنر می توانند برای جس��تجوی آنالین در 
این مرکز، به صفحه اینترنتی مربوط به این 

پایگاه مراجعه نمایند.
برای این منظور الزم اس��ت متقاضیان 
اینترنت��ی  آدرس  ب��ه  ورود  از  پ��س 
www.docs.isfahancht.ir و یا کلیک 
بر روی لوگوی مرکز اسناد و مدارک نقش 

جهان بر روی صفحه اصلی پرتال سازمان 
ب��ه آدرس www.isfahancht.ir لغت 
م��ورد نظر خ��ود، مثل نام بن��ا را در محل 
چش��مک زن وارد کرده و ب��ا یکبار اینتر 
ک��ردن فهرس��تی از مت��ون و عکس های 

مربوطه را مشاهده کنند.
گفتنی اس��ت متقاضیان برای دسترسی 
ب��ه س��ایر اطالعات و گزارش��ات بیش��تر 
می توانند در ساعات اداری با در دست داشتن 
کارت شناس��ائی معتب��ر به مرکز اس��ناد و 
مدارک س��ازمان میراث فرهنگی واقع در 
خیابان ابن س��ینا میدان شهش��هان مراجعه 

کنند.

بزرگترین ساعت و تقویم آفتابی کشور 
در دانش��گاه پی��ام نور مرک��ز آران و بیدگل 

ساخته ونصب شد. 
مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور 
مرک��ز آران و بیدگل به خبرنگار ایرنا گفت: 
این س��اعت با مدل سیاره ای به قطر دو متر 
توسط انجمن نجوم آسمان کویر طراحی و 

در این مرکز نصب شده است. 
»میثم اس��تادیان« افزود: پیشنهاد ساخت 
این س��اعت و تقویم آفتابی برای نخس��تین 
بار توسط »مجید قهرودی« دانشجوی رشته 
فیزیک و دبیر انجمن نجوم آسمان کویر این 
مرکز به مس��ئوالن این دانشگاه ارائه شد، که 

مورد تأیید قرار گرفت. 
طراح این دس��تگاه و دبیر انجمن نجوم 
آسمان کویر و از دانشجویان دانشگاه پیام نور 
مرکز آران و بیدگل گفت: این س��اعت یک 
مدل خاص از ساعت های استوانه ای است 
که به س��اعت آفتابی مدل سیاره ای معروف 

است. 
مجید قهرودی افزود: از ویژگی های این 

س��اعت آفتابی، عالوه بر نشان دادن ساعت 
)یعنی زمان خورشیدی( قابلیت نشان دادن 

تاریخ را نیز دارد. 
به گفته وی، زمان خورش��یدی را با این 
س��اعت می توان با دقت حدود سه دقیقه و 
همچنین تاری��خ را می توان حداقل با دقت 

پنج روز از روی آن مشاهده کرد.
وی از دیگر ویژگی های این ساعت را 
درج منحنی تعدی��ل زمان برای تبدیل زمان 
خورشیدی به زمان رسمی بر روی هریک از 

ساعات این ابزار عنوان کرد. 
دبیر انجمن نجوم آسمان کویر گفت: از 
قابلیت های این دس��تگاه نمایش طول روز 
برای هر روز از س��ال است که به وسیله آن 
می توان زمان طلوع و غروب خورشید را نیز 
دریافت. قهرودی، با اش��اره به اینکه ساخت 
این ساعت از اواخر مهر ماه سال 88 شروع 
ش��ده است، گفت: تاکنون برای این دستگاه 
25 میلی��ون ریال هزینه ش��ده که تا تکمیل 
نهایی و محوطه س��ازی دستگاه 20 میلیون 

ریال دیگر نیاز است.
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علم و صنعت

تلفن اینترنتی سرویس��ی است که در چند سال 
اخیر به م��وازات ارائه دیگر سرویس��های اینترنت 
بس��یار سریع جایگاه خود را در بازار مصرف ایران 
تثبیت ک��رده و همچنان نیز به لحاظ تعداد مصرف 
کنندگان رو به گس��ترش است. با اس��تفاده از این 
سرویس می توان تماسهای بین المللی را با هزینه 
مناسب و همانند، برقراری ارتباط مستقیم مخابراتی 
تنه��ا با یک خط تلف��ن و خرید خدم��ات از یک 
س��رویس دهنده تلفن اینترنت��ی برقرار کرد. برخی 
از ما هم اکنون از این س��رویس استفاده می کنیم و 
برخی دیگر صرفاً با تبلیغات این س��رویس مواجه 

شده ایم.
تعریف: تلف��ن اینترنتی یک نوع ارتباط تلفنی 
اس��ت ک��ه از طریق یک س��رویس دهنده صورت 
می پذی��رد. در واقع یک مجموعه از س��خت افزار 
و ن��رم افزار اس��ت، که م��ا را قادر می کن��د تا از 
اینترنت به عنوان واس��ط انتقالی برای تماس های 
تلفنی استفاده کنیم. این روش به علت حذف مراکز 
تلف��ن راه دور از دایره تماس، از نظر هزینه بس��یار 
به صرفه است. مفهوم تلفن اینترنتی یا به اصطالح 
»IP Telephony« از آنج��ا نش��أت می گیرد که 
می خواهیم از شبکه های مبتنی بر پروتکل اینترنت 
در کاربردهایی چون تلفن استفاده کنیم. در واقع از 
زمان��ی که امکان انتقال صدا از طریق ش��بکه های 
اینترنتی گسترش یافته است، موضوع تلفن اینترنتی 
به موضوعی مهم در صنعت مخابرات جهان تبدیل 
شده است؛ موضوعی که نقطه عطفی در همگرایی 
سرویس های مخابراتی نیز خواهد بود. چرا که دو 
شبکه متفاوت از نظر مقررات و سیاستگذاری را به 

یکدیگر پیوند داده است.
1( ش��بکه تلفن��ی س��وئیچینگ عموم��ی ک��ه 
همه کش��ورها به صورت گس��ترده از آن اس��تفاده 

می کنند.
2( ش��بکه اینترن��ت ک��ه مبتنی ب��ر تکنولوژی 

سوئیچینگ بسته ای است.
البت��ه اصط��الح »IP Telephony« تعاریف 
مختلفی بین مهندس��ان و سیاس��تگذاران دارد. در 
اینجا، ای��ن اصطالح به معنی یک روش کلی برای 
انتقال صدا، فاکس و سرویس های وابسته از طریق 
ش��بکه های سوئیچینگ بس��ته ای مبتنی بر IP، به 
کار می رود. قبل از پرداختن به اصل موضوع بهتر 
اس��ت در م��ورد مفهوم voip نی��ز توضیحی ارائه 
 Voice مخفف عبارت انگلیس��ی VOIP .دهیم
over ip است که در ساده ترین تعریف، نام تلفن 
اینترنت��ی را بر آن نهاده ان��د. یعنی برقراری ارتباط 
مکالم��ه تلفنی از راه ش��بکه اینترن��ت که از روش 
س��نتی آن )سوئیچینگ( بس��یار کم دردسرتر و کم 

هزینه تر است.
تولد تلفن اینترنتی: از موضوعات کلیدی که 
توجه سیاستگذاران، قانونگذاران و صنعتگران حوزه 
مخابرات را به خود جلب کرده است، این حقیقت 
است که امروزه، اینترنت و دیگر شبکه های مبتنی 
بر IP به صورت روزافزون جایگزین ش��بکه های 
تلف��ن س��وئیچینگ مداری می ش��وند و با اصالح 
شبکه های زیرساخت و یا استقرار زیرساخت های 
جدید، این روند جایگزینی، سرعت بیشتری به خود 
خواهد گرفت. یکی از س��رویس هایی که براساس 
این تغییر و تحول متولد ش��ده است، تلفن اینترنتی 
اس��ت. توسعه این شبکه حداقل از دو دیدگاه قابل 

بررسی است: 
1- از نظ��ر کاربران: س��رویس تلف��ن اینترنتی 
امکاناتی را در جهت ارائه خدمات صوتی با قیمتی 
ارزان فراهم می کند. همچنی��ن امکان انتقال انواع 
داده )دیت��ا( را نیز مهیا می کند ک��ه امکان ارائه آن 
از طریق شبکه سوئیچینگ مداری )تلفن معمولی( 

وجود ندارد.
2- از نظ��ر صنعت: مزیت اصل��ی تکنولوژی 

تلفن اینترنتی، همگرا کردن سرویس های مختلف 
صوت��ی، دیت��ا، تصوی��ر و ارائه همزم��ان خدمات 
مختلف و همچنین، تعریف س��رویس های جدید 
برای کاربران اس��ت. به این ترتیب، فعاالن عرصه 
ارائ��ه خدم��ات مخابرات��ی، می توانند با س��رمایه 
گذاری کم و مخارج عملیاتی پایین، طیف وسیعی 
از س��رویس ها را در اختی��ار کارب��ران خود قرار 

دهند.
تاکن��ون چندی��ن اپراتور بین الملل��ی مخابرات 
عمومی اع��الم کرده اند که همه ترافیک بین المللی 
خود را به س��اختار مبتنی بر IP منتقل خواهند کرد 
و به منظور انجام این تغییر و انتقال، س��رمایه گذاری 
الزم را نی��ز انجام داده ان��د. یکی از دالیل اصلی این 
تغییر و تحول، هزین��ه پایین انتقال ترافیک از طریق 
شبکه های مبتنی بر IP است. برخی برآوردها نشان 
می دهد که با استفاده از این تکنولوژی، انتقال ترافیک 
با هزینه ای برابر با یک هش��تم هزینه انتقال از طریق 

شبکه سوئیچینگ مداری امکان پذیرا ست.
ــی: اگر چه در  ــد تلفن اینترنت ــرعت رش  س
مورد پیش بینی آهنگ رشد تلفن اینترنتی اختالف 
نظ��ر وج��ود دارد، اما همه صاحب نظ��ران بر این 
باورند که رش��د این تکنولوژی نسبتاً سریع خواهد 
بود. قابل توجه اس��ت که هم اکن��ون در دنیا حتی 
خطوط س��وئیچینگ مداری )تلفن معمولی( نیز به 
طور روزافزون��ی زیر بار انتق��ال اطالعاتی غیر از 
ص��وت قرار گرفته ان��د. در این رابط��ه، آمارهایی 
که ITU-T ارائه کرده اس��ت، تعداد خطوط بین 
المللی مربوط به ش��بکه تلفن معمولی را که از آنها 
برای برقراری ارتباطات دیتا اس��تفاده شده است، با 
خطوط بین المللی که مخصوص انتقال دیتا هستند 
مقایس��ه می کند. آمارها بیانگر این حقیقت هستند 
که بس��ترهای مخابراتی تلفنی که تا سال های قبل، 
فق��ط وظیفه برقراری ارتباط��ات صوتی را برعهده 
داش��تند، امروزه به مسیرهایی پرترافیک جهت نقل 
و انتقال انواع مختلفی از اطالعات مخابراتی تبدیل 
ش��ده اند که لزوماً از نوع صوت نیستند. تغییراتی 
که در ن��وع ترافیک عبوری از ش��بکه های تلفنی 
ایجاد ش��ده، باعث شده اس��ت که اهداف طراحی 
این شبکه ها نیز تغییر کند و شبکه های مخابراتی 
جه��ت انجام مأموریت های جدید اصالح ش��ود. 
در بس��یاری موارد، اصالح شبکه های سوئیچینگ 
مداری موجب رش��د ب��ازار مخاب��رات و به طور 

خاص رشد بازار تلفن اینترنتی شده است.
فشار اقتصادی تلفن اینترنتی روی PTO ها: 
س��رویس تلفن اینترنتی تأثیر اقتصادی فراوانی بر 
فعالیت ش��رکتهای مخابراتی تلفنی گذاش��ته است 
و به عنوان جدی ترین رقیب سیس��تم های تلفنی 
رای��ج، چالش هایی را برای این ش��رکت ها ایجاد 

کرده اس��ت. اینک��ه تلفن اینترنتی توانس��ته رقیبی 
ج��دی برای بازار مخابرات تلفنی باش��د، دو دلیل 
عمده دارد: اوالً، کاربرد و توس��عه تلفن اینترنتی به 

همگرا شدن س��رویس های صوتی و تصویری و 
دیتا منجر ش��ده و باعث شده است که دیگر نیازی 
به س��رمایه گذاری جداگانه روی هر  کدام از این 
سرویس ها نباشد و سرمایه گذاری فقط روی یک 
تکنولوژی که همان تلفن اینترنتی باش��د، صورت 
پذیرد؛ این امر باعث کم شدن هزینه های عملیاتی 
توسعه شبکه های مخابراتی شده است. ثانیاً، رشد 
ای��ن تکنولوژی مانع موجود بر س��ر راه رقابت در 
عرص��ه ارائه خدمات تلفنی را حذف کرده اس��ت؛ 
ب��ه طوریکه صاحبنظران صنع��ت مخابرات بر این 
باورند که راه اندازی یک سرویس VOIP )تلفن 
اینترنت��ی( که توان رقابت در عرص��ه مخابرات را 
داش��ته باشد، به مراتب آس��ان تر و کم هزینه تر از 
همتای س��وئیچینگ مداری خود است. از آنجا که 
قیمت پای��ه مکالمات تلف��ن اینترنتی، قیمت های 
مصوب PTOها را شکس��ته و موجب کاهش این 
قیمت ها شده است، این شرکت ها مجبور شده اند 
سرویس های جدید صوتی ارائه کنند تا قسمتی از 
درآمد از دس��ت رفته خود را جبران کنند. به همین 
دلیل و با وجود اینکه PTOها )شرکتهای مرتبط در 
ای��ن زمینه( در برابر حضور تلفن اینترنتی به عنوان 
یک تکنولوژی جدید در عرصه مخابرات، مقاومت 
می کنند، اکثر تحلیل گران صنایع مخابراتی بر این 
باور هس��تند که آین��ده بازار تلفن اینترنتی بس��یار 
 Global Crossing درخشان است. مدیر شرکت
)ش��رکتی که ارائه کننده سرویس های یکپارچه بر 
روی زیرساخت های خصوصی برمبنای IP است( 
ای��ن باور تحلی��ل گران صنای��ع مخابراتی را قبول 
دارد و می گوید: همچنان فرصت رقابت بین تلفن 
اینترنتی و ش��بکه PSTN در بخشها و کاربردهای 
مختلف مخابراتی وجود دارد، اما از نظر استفاده و 

هزینه تلفن اینترنتی نیز برتر خواهد بود. 
- پیش��رفت تکنولوژی تلفن اینترنتی و مقایسه 
آن با ش��بکه PSTN: نظره��ا و ایده های مختلفی 
ک��ه در ارتباط با تکنول��وژی تلف��ن اینترنتی ارائه 
می شود، نشان می دهد که این تکنولوژی هنوز به 
بلوغ نرس��یده و مراحل رشد خود را طی می کند. 
در مقام مقایس��ه باید گفت که امروزه صاحبنظران 
 PSTN مس��ائل ارتباطی کمتر درباره ش��بکه های
و سیس��تم های TDM صحبت می کنند؛ این امر 
 PSTN ناشی از آن است که تکنولوژی شبکه های
دوران بلوغ خود را سپری کرده است و کاماًل امید 
می رود که شبکه های متداول سوئیچینگ مداری 
صوت��ی در آین��ده ای نزدی��ک جای خ��ود را به 

شبکه های سوئیچینگ بسته ای صوتی بدهند.
ــای تلفن اینترنتی در ایران: تحوالت   دورنم
و  مخاب��رات  در ح��وزه  اخی��ر  فعالیت ه��ای  و 
جهت گیری آن به سمت ایجاد و توسعه شبکه های 

مبتن��ی بر س��وئیچینگ بس��ته ای، تأثیرات��ی را بر 
سیاس��ت ها و فعالیت های اخیر شرکت مخابرات 
 PAP ایران گذاشته است. از آن جمله، اجرای پروژه
)اینترنت پرسرعت( است که می تواند زیرساخت 
مناس��ب را جهت گذار از شبکه سوئیچینگ مداری 
به س��مت ایجاد یک شبکه سوئیچینگ بسته ای در 
داخل کشور فراهم کند. یکی از مباحث مهم در این 
زمینه، لزوم راه اندازی سرویس های متنوع دیتا در 
کشور است. هر چند مس��ئوالن بر آن هستند که با 
خصوصی سازی در مخابرات، سرعت این تحوالت 
را در کش��ور افزایش دهند و بدنه غیر قابل انعطاف 
و دولت��ی مخابرات کش��ور را ب��ا بخش خصوصی 
تعویض کنند، اما به نظر می رس��د ضعف و شفاف 
نبودن قوانین، حرکت در این مس��یر و همسو شدن 
ب��ا تحوالت جدید تکنولوژی را دچار اختالل کرده 
اس��ت. اهمیت این مس��أله در حوزه دیتا و به ویژه 
تلفن اینترنتی بیشتر اس��ت؛ به عنوان مثال، حرکت 
به س��مت ایجاد ش��بکه تلف��ن اینترنت��ی و گذر از 
تکنولوژی قدیمی سوئیچینگ مداری به شبکه های 
مبتن��ی بر IP، مالحظات مختلفی را از جمله تنظیم 
مقررات مطابق با ش��رایط کشور و همچنین توجه 
به ابعاد فنی مس��أله، می طلبد. هر چند در سالهای 
اخیر، تغییر بعضی سیاست های مخابرات در حوزه 
س��وئیچینگ می تواند حاکی از اثرگذاری تحوالت 
جدید بر تفکر حاکم بر مخابرات کشور باشد )که از 
آن جمل��ه می توان به برنامه ریزی برای عدم تولید 
سوئیچ های مداری از س��ال 1385 اشاره کرد(؛ اما 
این تغییرات برای پیش��برد اه��داف مخابرات کافی 
نیس��ت. برای حرکت در این مس��یر باید گام های 
اساس��ی تری برداشته شود و اس��تفاده از تجربیات 
دیگر کشورها می تواند در این زمینه کارساز باشد. 
با توجه به اینکه در بس��یاری از کشورهای پیشرفته 
ب��رای ایجاد ش��بکه های تلفن اینترنت��ی تحوالت 
اساس��ی صورت گرفته اس��ت، می توان حداقل در 
ابعاد فنی با اس��تفاده از تجربه این کش��ورها، ایجاد 
و توسعه ش��بکه فعلی دیتا را که در ابتدای راه قرار 
دارد به گونه ای پیش برد تا در آینده با مش��کالت 

کمتری مواجه شد.
- در آخر بد نیس��ت بدانیم سؤالی که همچنان 
در حیطه تلفن اینترنتی مطرح اس��ت این است که 
با وجود اس��تفاده از چنین فناوری ای به چه دلیل 
ن��رخ مکالمه از طریق خط��وط مخابرات به مقصد 
بعضی کش��ورها خصوصاً کشورهای خلیج فارس 
رقابتی تر اس��ت؟ این س��ؤالی اس��ت که همواره 
مش��ترکین و اس��تفاده کنندگان از ای��ن خدمات از 
شرکتهای س��رویس دهنده داشته اند. در این رابطه 

سه دلیل عمده را می تواند ذکر کرد:
1( نرخ نسبتاً باالتر ارتباطات اینترنتی در بعضی 

از نقاط دنیا.
2( ممنوعیت Termination و کاًل ارتباطات 
تلف��ن اینترنت��ی در بعض��ی کش��ورها خصوص��ًا 

کشورهای حوزه خلیج فارس.
3( ارائه یارانه )بعضاً غیرمنطقی( بر نرخ مکالمه 

برخی از کشورها توسط مخابرات!
برای نمونه کش��وری که در ارائه یارانه توسط 
مخابرات جهت مش��ترکین خود بس��یار چشمگیر 
ب��ود، کوبا اس��ت ک��ه باع��ث ش��ده اپراتورهای 
بی��ن المللی خارج��ی به جای اس��تفاده از خطوط 
اینترنتی، تماس��های خود به مقصد کوبا را از طریق 
خطوط تلف��ن مخابرات ایران عبور دهند! و تا 300 
درصد برابر برای خود سوددهی داشته باشند. فناوری 
VOIP دارای پیچیدگیها و نکات فنی ظریف بسیار 
زیادی است که وجود پرسنل توانمند و یا استفاده از 
مشاورین قوی در بدنه مخابراتی کشور را می طلبد. 
با این اوصاف ش��اید غیرمنتظره نبود که خبری در 
ای��ن زمینه بخوانیم که کمپانیه��ای بزرگ مخابراتی 
دنیا نیز خود را تس��لیم VOIP کرده اند و به جای 

مقابله، از آن استفاده خواهند کرد.
                         تنظیم برای زاینده رود

                          سپیده نصر اصفهانی

همواره ب��ا پدید آمدن یک فن��اوری جدید در 
عرصه های گوناگ��ون، فناوری های قبل در معرض 
انحط��اط ق��رار می گیرن��د. فن��اوری اطالع��ات و 
ارتباطات نه تنها از این قاعده مستثنی نیست، بلکه 
چنین وضعیتی در آن بیش از سایر حوزه ها احساس 
می شود. با شکل گیری تکنولوژی VOIP حوزه های 
متنوعی از جمله مکالمات تلفنی معمولی، ارتباط از 
طریق نمابر و حتی اس��تفاده از پس��ت الکترونیکی 
دچار تهدید ش��ده اند. در کش��ورهای مختلف دنیا 
ب��ه  منظور جلوگی��ری از این ضرره��ای مالی و یا 
به  منظور تطبیق با ش��رایط جدی��د تدابیر مختلفی 
اندیشیده شده است. برای مثال در کشورهائی مانند 
س��وئد و یا برخی از ایاالت متحده امریکا، به  طور 
کام��ل به این تکنول��وژی روی آورده و VOIP به 
 عنوان جایگزینی برای تلفن های سنتی در نظر گرفته 
شده است، در حالیکه در برخی از کشورها از جمله 
پرتغ��ال و امارات متحده عرب��ی، به  طور کامل این 
تکنولوژی ممنوع ش��ده اس��ت. مراکز VOIP نیز 
همانند مراکز مخابراتی سنتی می توانند شماره تلفنی 
را ب��ه  صورت اختصاصی ب��ه یک کاربر اختصاص 
دهند. این شماره های تلفنی از طریق مراکز اینترنتی 
VOIP در اختی��ار کاربران ق��رار می گیرد که مانند 
یک آدرس پس��ت الکترونیکی به همراه یک کلمه 
عبور محافظت می شود. از طریق این شماره  کاربران 
 IP می توانند به مرکز اینترنتی مزبور متصل شوند و
دس��تگاه VOIP خود را به ای��ن مرکز اعالم کنند. 
در نتیجه کاربران دیگر توس��ط شماره تلفن خود به 
مرکز VOIP متصل می شوند و شماره ای که قصد 
تماس ب��ا آن را دارند در اختیار مرک��ز قرار داده و 

IP مقص��د را دریافت می کنن��د و از طریق پروتکل 
IP ی��ک تماس تلفن��ی را آغاز می کنن��د. از چنین 
شبکه هایی با عنوان ش��بکه های مخابراتی آینده یاد 
می شود و پیش بینی می شود که به سرعت جایگزین 
شبکه های مخابراتی کنونی شوند. دالیل اصلی این 
جایگزینی برتری هایی است که شبکه های مخابراتی 
آینده به شبکه های مخابراتی کنونی دارند. در ذیل به 

برخی از آنها اشاره می کنیم:
1( هزین��ه بس��یار پایین نگهداری ش��بکه های 
مخابراتی آینده نسبت به شبکه های مخابراتی کنونی 
و به دنبال آن، قیمت پایین خرید ش��ماره و مکالمه 

تلفنی.
2( پش��تیبانی کلیه امکانات مخابراتی کنونی به 
عالوه ارائه خدمات جدید، با هزینه بس��یار پایین و 

سهولت اجرایی باال.
3( جابه جایی آسان ش��ماره های تلفنی، به این  
معنا که یک ش��ماره تلفنی مانند یک آدرس پس��ت 
الکترونیک��ی از هر نقطه ای از دنیا قابل دسترس��ی 
خواهد بود و می توان از طریق آن تماس گرفت و یا 

با آن ارتباط برقرار کرد.
4( قابلیت برنامه نویس��ی بر روی گوش��ی های 
تلفنی همانند یک گوش��ی تلفن هم��راه و یا حتی 

پیشرفته تر از آن
مقایسه ش��بکه های مخابراتی سنتی و آینده )بر 

)IP مبنای
در ادامه دو نوع شبکه مخابراتی سنتی و آینده را 

از زوایای گوناگون مورد مقایسه قرار می دهیم:
1( اس��تاندارد برقرارکننده ارتباط در شبکه های 
تلفنی VOIP پروتکل ها و بس��ته های داده هستند 

)مانن��د ش��بکه های IP( در حالیکه در ش��بکه های 
مخابراتی س��نتی واس��طه  های ارتباطی اس��تاندارد 

)سوئیچ  مدارهای درون شبکه( تعریف شده اند.
 VOIP 2( ب��ا در نظر گرفتن ماهی��ت فناوری
و خصوصیات ش��بکه IP، متوجه خواهیم ش��د که 
این شبکه ها از پیچیدگی های داخلی بسیار کمتری 
نس��بت به یک ش��بکه مخابراتی س��نتی برخوردار 
هس��تند. همین امر س��بب می ش��ود ک��ه نگهداری 
این گونه شبکه ها بسیار آسان تر و کم هزینه تر باشد.

3( در ش��بکه های مخابرات��ی، س��رویس های 
مخابرات��ی در درون ش��بکه مخابرات��ی )تجهیزات 
داخلی( مس��تقر می ش��وند، یعنی برای داشتن یک 
سرویس خاص باید مرکز مخابراتی پشتیبانی کننده 
آن س��رویس باشد. به عبارت دیگر تجهیزات کاربر 
در ای��ن نوع س��رویس ها چنانچه نیاز ب��ه دریافت 
خدمات خاصی باش��د، تا زمانی که آن س��رویس از 
طرف مرکز مخابرات ارائه نش��ود، امکان استفاده از 
آن وجود ندارد. برعکس، در شبکه های مخابراتی بر 
پایه پروتکل IP، سیستم های نهایی در صورتی که 
یک س��رویس جدید را پشتیبانی کنند، می توانند با 
یکدیگر )بدون نیاز به تغییر در شبکه مخابراتی( و با 

استفاده از آن سرویس ارتباط برقرار کنند.
4( دیگر ویژگی سیستم های مخابراتی مبتنی بر 
IP پویایی و تحول س��ریع آنها است. این سیستم ها 
به  عنوان زیر مجموعه ای از علم کامپیوتر و فناوری 
دیجیتال مش��مول قانون مور می شوند. به بیان دیگر 
باید حدود هر 18 ماه منتظر پیش��رفتی در ابعاد دو 
برابر سابق در این گونه سیستم ها باشیم؛ در حالیکه 
ش��بکه های مخابراتی قدیمی مدت زیادی است که 

همان ش��کل س��ابق را حفظ کرده ان��د و به  ندرت 
دستخوش تغییرات می شوند. نگاهی گذرا بر تاریخ 
تحوالت شبکه های مخابراتی نشان می دهد که پس 
از حدود هر 30 س��ال شاهد تحوالتی محسوس در 
آنها هس��تیم که در مقایس��ه با تحوالت شبکه های 

مخابراتی آینده در عمل ناچیز است.
5( سرعت برقراری ارتباط VOIP که به وسیله 
سوئیچ بسته های داده کار می کنند به مراتب سریع تر 
از برقراری ارتباط در ش��بکه های سوئیچ کننده مدار 

)شبکه های مخابراتی کنونی( است.
 )VOIP( در سیس��تم های مخابرات��ی آین��ده 
ارائه کنن��دگان خدم��ات مخابرات��ی در عمل نقش 
واضح و تعریف ش��ده ای ندارند، زیرا ارکان اصلی 
برق��راری ارتب��اط دو طرف مکالمه کننده هس��تند. 
پیش بینی می شود که مراکز مخابراتی آینده از طریق 
ارائ��ه راهکارهای متنوع به  منظ��ور بهبود برقراری 
ارتباط فعالیت کنند، که این خدمات ممکن اس��ت 
بین دو مرکز مخابراتی، به  طور کامل متفاوت باشد.

با توس��عه  فن آوری، جه��ان تبدیل به محل 
واحدی برای ارتباط ارزان تر ش��ده اس��ت. با این 
حال تلفن ثابت و همراه هنوز گران هس��تند و در 
نتیجه به آهستگی با شکل دیگری از تلفن تعویض 
می شوند. شواهد نشان می دهد که این روش جدید 
ارتباط��ی مبتنی بر اینترنت ب��وده و کاربران آن را 
ب��رای هزینه مقرون به صرفه و گزینه های زیادش 
جذاب می یابند. با اس��تفاده از این فن آوری هزینه  
تماس های بین المللی کاهش یافته و تماس گرفتن 
از رایانه به یک تلفن ثابت، رایانه به رایانه یا رایانه 
به تلف��ن همراه امکان پذیر ب��وده و همگی هزینه  
تماس یکس��انی دارند و هی��چ هزینه جداگانه ای 
ب��رای تماس ه��ای داخل��ی یا بین الملل��ی وجود 
ندارد. تنها کاری که افراد مایل به استفاده از تلفن 
اینترنتی باید انجام دهند دانلود نرم افزار مورد نیاز 
و اتصال به تلفن اینترنتی با خرید کارت اس��ت؛ 
این کارت ها تنها دسترسی به شبکه تلفن اینترنتی 
را برای کاربران س��اده می کنند و به  محض فراهم 
ش��دن این امکان، کارب��ران از تمامی ویژگی های 
این س��رویس مکالمه  ارزان برخوردار می شوند. 
طرح های مختلف��ی وجود دارد که فراهم کنندگان 
این س��رویس  ارائه کرده اند. ای��ن طرح ها گرفتن 
تماس ه��ای بین الملل��ی با هزینه ه��ای فوق العاده 
پایین را تس��هیل کرده اند. گاهی این س��رویس ها 
کاماًل رایگان هس��تند یعنی کاربران از گزینه های 
تماس و ارس��ال پیام و ایمی��ل رایگان برخوردار 
می ش��وند. فراهم کنندگان این سرویس می توانند 
چنی��ن خدمات رایگانی را عرضه کنند، زیرا خود 
دقایق رایگان از ارائه کنندگان عمده خدمات تلفن 
اینترنتی دریافت می کنند. این شکل تلفن قادر به 
فراهم کردن تماس های دریافتی رایگان به بیش��تر 
کش��ورهای جهان است، یعنی افرادی که در سایر 
کشورها مکالمات تلفنی دریافت می کنند، مجبور 

نیس��تند برای آن پول پرداخت کنند و تنها کاری 
ک��ه انجام می دهند گفتگو، چ��ت و تبادل فایل با 
مکالمه کنندگان دیگر است. در این سیستم بیش تر 
ارائه کنندگان س��رویس، تماس ه��ای رایگان هم 
ارائه می کنند که حتی اگر هزینه ای باش��د بس��یار 
کمت��ر اس��ت. مکالمه کنن��دگان بین الملل��ی، این 
سیس��تم انجام تماس های بین المللی را در مقایسه 
ب��ا اس��تفاده از تلفن ه��ای همراه بس��یار ارزان تر 
یافته اند؛ این کاربران می توانند 60 تا 90 درصد در 
کل هزینه ه��ای مکالمات تلفنی خود صرفه جویی 
کنند. این فن آوری تنها به رایانه ها محدود نیست؛ 
کاربران این فن آوری  می توانند از تلفن همراه نیز 
برای انجام مکالمات تلفن اینترنتی اس��تفاده کنند 
و برای این منظور تنها اتصال اینترنتی الزم است 
و پ��س از آن دانلود نرم اف��زار مورد نیاز و اتصال 
به س��رویس تلفن اینترنتی امکان پذیر اس��ت. به 
ع��الوه این مزیت را دارد ک��ه می توان تلفن را به 
نقاط دور برد و همچنان از این س��رویس استفاده 
کرد. تلفن همراه س��یار بودن را به اینترنت تلفنی 
می افزاید؛ مزیت استفاده از این سرویس  در رایانه  
برخ��ورداری از یک صفحه بزرگ اس��ت. رایانه 
همچنین فضای حافظه  قابل توجهی برای ذخیره 
داده و تبادل فایل را فراهم می کند. البته این مسأله 
در م��ورد تلفن های همراه نیز ص��دق می کند. با 
معرفی تلفن اینترنتی تجارت وارد دوران جدیدی 
شده و با ارزان ش��دن انجام مکالمات بین المللی 
انجام تج��ارت یا معامالت حرف��ه ای که نیازمند 
تماس ه��ای م��داوم با مس��افت های دور اس��ت 
امکان پذیر شده است. هزینه  این تماس ها اندک و 
اغلب رایگان بوده و کاربران را تحت فش��ار مالی 
قرار نمی دهد؛ با س��رویس مکالم��ات بین المللی 
موفقی��ت در هر تجارت به اصول حرفه ای تبدیل 

شده است.

آی��ا می دانید که س��رویس تلف��ن اینترنتی از 
اینترن��ت به جای خط��وط تلفن��ی معمولی برای 
ارس��ال صدا س��ود می جوید؟ در تلفن اینترنتی، 
معم��والً تلفن فعلی تان را ب��ه یک جعبه کوچک 
وصل می کنید که ش��رکت تلفن اینترنتی به شما 
می دهد و سپس این جعبه را به خط اینترنت باند 
پهن خود )کابلی ی��ا دی.اس.ال( وصل می کنید. 
س��پس درس��ت مانند تلفن معمولی، گوش��ی را 
برداشته و بعد از ش��نیدن صدای بوق نمره گیری 
می کنید تا با شخص مورد نظرتان صحبت کنید. با 
این تلفن می توانید به هر کسی در هر کجای دنیا 
که تلفن دارد زنگ بزنید. بعضی از ش��رکتها تلفن 
نرم افزاری دارند که دستگاه کامپیوتر شما را تبدیل 
به تلفن می کند و شما می توانید با اتصال گوشی 
و دهنی به پ��ورت یو.اس.بی کامپیوتر از آن مانند 

تلفن استفاده کنید.
قطعی تلفن اینترنتی: توجه داش��ته باشید که 
اگر به هر دلیلی اتصال اینترنتی شما قطع و یا برق 
وسایل شبکه تان قطع شود، سیستم تلفنی شما از 
کار خواهد افتاد. ش��اید بتوان مشکل قطع برق را 
با یک یو.پی.اس یا سیس��تم ب��رق اضطراری حل 
کرد، اما اگر س��رویس دهنده اینترنت شما، مشکل 
داشته باشد، تلفن شما هم به مشکل خواهد افتاد. 
تلفن اینترنتی یا VOIP با اس��تقبال گس��ترده ای 
روبه رو شده اس��ت، اما همیشه این سؤال برایتان 
مطرح است که چرا باید تلفن معمولیتان را با تلفن 
اینترنتی عوض کنید و دردس��ر این کار را بر خود 
هموار کنید؟ جواب مس��أله در دو مورد قیمت و 

قابلیت خالصه می شود.
ــخصه تلفن اینترنتی: مهمترین مشخصه  مش
تلف��ن اینترنتی ارزان بودن مکالم��ه تا حد رایگان 
بودن آن برای تماس با هر جای دنیا اس��ت. اما باز 
هم مانند تلفن معمولی سؤال اینجا است که کدام 
شرکت س��رویس بهتری ارائه می کند. قابلیتهای 
تلفن اینترنتی از جمله موارد قابل توجه است. مثاًل 
کد منطقه یا شهرتان را می توانید با خود به هرجا 
ببرید زیرا عم��اًل در تلفن اینترنتی این کد معنایی 
ندارد. بعضی از سیستمها به شما امکان می دهند تا 
پیامهای تلفنی تان را در سیستم ایمیل تان بگیرید 
و مس��تقیماً از داخل Outlook نمره گیری تلفن 

را انجام دهید.
ــن اینترنتی کجا  ــتم تلف ــه ضعف سیس نقط
است؟ یکی از موارد این ضعف آن است که هنوز 
راه ان��دازی و مصرف این تلفن جدید به راحتی و 
س��ادگی تلفن معمولی نیست و دیگر آنکه کیفیت 
سیستم نیز متغیر است. روشهای مختلفی در مورد 
نحوه کارک��رد تلف��ن اینترنتی وج��ود دارد. مثاًل 
Skype ارتب��اط بین دو کامپیوت��ر را از طریق نرم 
افزار برقرار می سازد در حالی که Vonage به هر 
کسی با یک خط باند گسترده امکان می دهد تا از 
تلفن معمولی یا کامپیوتر خود برای تماس استفاده 

کند و فرقی نمی کند که تلفن طرف مقابل معمولی 
 local باشد یا اینترنتی. به عالوه، شرکتها می توانند
VOIP نصب کنند تا سیس��تم تلفن داخلی ش��ان 
از ش��بکه محلی شرکت اس��تفاده کند. وقتی این 
تماس��ها به خارج از شرکت برود بسته به انتخاب 
و پرداختی شرکت، می تواند از اینترنت یا خطوط 
تلف��ن معمولی اس��تفاده کند. آنچه بی��ن تمام این 
سیستمها مشترک اس��ت آن است که صدا تبدیل 
به بسته های دیتای دیجیتالی شده و درست مانند 
ایمیل روی شبکه یا اینترنت ارسال می شود. برای 
تماس با تلفنهای معمولی الزم است تا در جاهایی 

اتصال به شبکه تلفن معمولی انجام شود.
اغل��ب  در  ــی:  اینترنت ــن  تلف ــتمهای  سیس
سیستمهای تلفن اینترنتی، تکنولوژی اینترنت اتصال 
بین تلفن و شرکت تلفن را برقرار می سازد. کافی 
اس��ت تا یک تلفن معمولی را ب��ه یک آداپتور که 
متصل به خط اینترنت است وصل کنید. تماسهای 
 VOIP ش��ما از طری��ق وب به س��رویس دهنده
ارس��ال می شود. این س��رویس دهنده، تماسهای 
ش��ما را به سیستم تلفن منتقل می کند. اگر طرف 
مقابل شما در شبکه اینترنتی باشد، این مسیر هرگز 
سیستم تلفن معمولی را به کار نمی گیرد.         

ــی بین المللی در  ــن اینترنت چندی قبل تلف
مصر ممنوع شد

مص��ر اعمال ممنوعیت ب��ر روی تماس های 
بین الملل��ی انج��ام گرفت��ه از طری��ق اتص��االت 
اینترن��ت موبایل را آغاز کرد. به گزارش ایس��نا، 
این ممنوعیت به س��ه اپرات��ور تلفن همراه موبی 
نیل، اتصاالت مصر و ودافون مصر که دسترس��ی 
به اینترن��ت را برای رایانه ه��ا از طریق USB و 
مودم های س��یار و همچنین از طریق تلفن همراه 
فراهم می کنند، اعالم ش��ده است. به گفته رئیس 
س��ازمان تنظیم مقررات مخابراتی ملی مصر، این 
ممنوعیت برای س��رویس اس��کایپ در اینترنت 
موبای��ل و ن��ه اینترنت ثابت اس��ت، زیرا بر طبق 
قان��ون مصر، مکالم��ات بین الملل��ی باید از یک 
شبکه تحت کنترل ش��رکت مخابرات مصر عبور 
کند که اپراتور انحصاری تلفن ثابت بوده و تحت 
کنترل دولت اس��ت. خدمات دهندگان دیگری از 
جمله گوگل، یاهو و ویندوز الیو، س��رویس های 
تلف��ن اینترنت��ی )VoIP( را عرض��ه می کنند که 
ممکن است خدمات آنها نیز شامل این ممنوعیت 
ش��ود. مکالمات تلفن اینترنتی با استفاده از تلفن 
هم��راه تاکنون در مصر آزاد بود اما کاهش حجم 
مکالمات بین المللی در ماه های اخیر رگوالتوری 
مخابراتی این کش��ور را واداش��ت ت��ا ممنوعیت 
مذک��ور را اعمال کن��د. خدمات تلف��ن اینترنتی 
رایگان اس��کایپ در رایانه ها از زمان تأسیس این 
ش��رکت در س��ال 2002 به یک پدی��ده اینترنتی 
تبدیل ش��ده و در حدود 520 میلی��ون کاربر در 

سراسر جهان از آن استفاده می کنند. 

انتخاب ارزان ترین راه برای مکالمه

چگونگی كار با تلفن های اینترنتی

اشارهتلفن اينترنتی چیست؟

روی كار آمدن فناوری جدید، تهدیدی برای فناوری های قبلی
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سالمت

کلیات گیاه شناسی:  شنبلیله سبزی 
اصلی قورمه سبزی، غذای مطبوع ایرانی است. 

این گیاه در نواحی مختلف ایران، مصر، هند، 
الجزیره، ایتالیا و اسپانیا می روید. شنبلیله دارای 
مواد چرب، نشاسته ای، ازته، فسفره و ماده ای 

به نام گونل لین است. 
ترکیبات شیمیایی:  این گیاه دارای طعم 
و اسانس معطر است. تحقیقات جدید نشان 
داده است شنبلیله دارای اسید نیکوتینیک یا 
نیاسین که ویتامین B3 نیز نامیده می شود، 

می باشد. این ویتامین عامل جلوگیری کننده 
از بیماری پالگرا و همچنین اثر گشاد کننده 

عروق را نیز دارا است. 
خواص دارویی: یکی از دانشمندان با 
تحقیقات زیادی که روی شنبلیله انجام داد 

دریافت شنبلیله در رفع سل استخوانی اطفال 
بسیار مؤثر است. شنبلیله در طی قرون گذشته 

در ایران برای بسیاری از بیماریها مصرف 
می شده است. برای این منظور حتی از دانه 
شنبلیله استفاده شده و بیماریها سریعاً بهبود 
پیدا می کند. شنبلیله چون دارای مواد فسفر، 
 آهن و  ازته است تقویت کننده لوزالمعده نیز 
می باشد و بنابراین دستگاه هاضمه را به کار 

انداخته و الغری های مفرط را از بین می برد. 
شنبلیله به طور کلی شفادهنده بیماریهای 

روحی و جسمی است و حتی اثرات مفیدی 
در اشخاص مبتال به مرض قند و سل ریوی و 
استخوانی دارد. در قدیم شنبلیله برای مداوای 

بیماری قند به کار می رفته است. دانه شنبلیله 
با این همه خواص مفید دارای بوی ناپسند 

است بنابراین برای استفاده از آن، دانه آن را با 
مواد معطر باید مخلوط کرد که بوی بد آن را 

تا اندازه ای برطرف کند. 
طرز استفاده: برای تهیه پماد شنبلیله 3 
تا 4 قاشق سوپخوری دانه شنبلیله را با سرکه 
مخلوط کرده و برای رفع التهابهای سطحی 

پوست بدن مصرف کنید. برای تقویت عمومی 
بدن بهتر است که دانه شنبلیله و گیاه آن را قبل 

از غذا مصرف کنید. 
مضرات: مضرات خاصی برای آن بیان 

نشده است.

 میخچه عبارت است از الیه شاخی شده 
مخروطی شکل از پوس��ت،  که معموالً در 
قسمت باالیی انگشتان پا تشکیل می شود. 
میخچه از مشکالت رایج و دردناکی است 
که در نقاط مختلف پا و به ویژه در انگشتان 
پا ایجاد می شود و فرد را با مشکالت زیادی 
مواجه می س��ازد. میخچه مانند پینه  یکی از 
واکنش ه��ای بدن ب��رای محافظت از خود 

است. 
علت بروز میخچه فش��ار به انگش��تان 
پاس��ت که ناش��ی از کفش تنگ اس��ت. با 
خودداری از پوش��یدن کفش��های معیوب 
و کاس��تن از اصطکاک وارد بر پوس��ت با 
اس��تفاده از نوار چس��ب دار با مولس��کین 
ب��ه دور پنجه پا، می ت��وان از بروز میخچه 

پیشگیری کرد. 
در میخچه س��لول ها ب��ا ایجاد تراکم و 
سخت تر شدن، مبارزه با فشارهای وارده را 
به عهده می گیرند، ولی این بافت س��خت 
به دلیل تم��اس با اعصاب پا موقع راه رفتن 
باع��ث درد می ش��ود. کس��انی ک��ه کفش 
تنگ می پوش��ند و یا ورزش��کاران از قبیل 
فوتبالیس��ت ها، کوهنوردان و غیره حتی با 
مختصر انحراف ک��ف پا، که اکثریت مردم 
دچار آن هس��تند، بدون این که مشکلی از 
نظر راه رفتن داش��ته باشند استعداد ابتال به 

میخچه را دارند.
درمان: اگرچه میخچه مشکل خطرناکی 
برای س��المت فرد ایج��اد نمی کند، اما اگر 
درمان نشود می تواند دردناک باشد. با ادامه 
فشار در منطقه و کلفت شدن پوست، کم کم 
ب��دن آن ناحی��ه را بیگانه تلق��ی می کند و 
زخم هایی در آنجا ایجاد و در نتیجه احتمال 
ب��روز عفونت در این ناحیه زیاد می ش��ود. 
س��خت ترین میخچه ها آنهایی هس��تند که 
روی قس��مت خارج��ی انگش��ت کوچک 
پا ایج��اد می ش��ود و خوش خیم ترین آنها 
بین انگش��تان پا ایجاد می شوند. درمان های 
دارویی تنها عالئم بیماری را از بین می برند 
و در واق��ع هیچ اقدامی ب��رای از بین بردن 

علت ایجادکننده میخچه انجام نمی دهند. 
توصی��ه به این گون��ه اف��راد، انتخاب 
کفش های مناس��ب و غیر تنگ اس��ت در 
اکثر موارد با رعایت بهداش��ت پا، پوشیدن 
کفش مناس��ب و درمان ه��ای طبی بهبودی 
حاصل می شود. درمان میخچه با روش های 

گوناگونی انجام می شود. 
اس��تفاده از داروهایی ک��ه از ترکیبات 
اس��یدی و خورنده میخچه تشکیل شده اند 

و آنه��ا را از بین می برن��د معموالً قدم اول 
اس��ت و پ��س از آن از روش ه��ای دیگر 
استفاده می ش��ود. کوتر یا سوزاندن میخچه 

روش دیگری اس��ت که ت��ا حدی دردناک 
اس��ت. کرایوتراپ��ی یا فریز که به  وس��یله 
نیت��روژن مایع انجام می ش��ود، روش دیگر 
درمان اس��ت. برچس��ب ها در مواردی که 
میخچه بسیار خفیف و سطحی باشد ممکن 
اس��ت تأثیر گذار باشد، اما در انواع متوسط 
و ش��دید باید از روش های دارویی استفاده 
کرد. گاهی هم الزم اس��ت با جراحی آنها 
را خ��ارج کرد. جراحی ضایعات پوس��تی 
در انگشتان پا بس��یار ظریف است و دقت 

خاص و تکنیک های علمی را می طلبد. 
برای درمان میخچه ابتدا انگشت آسیب دیده 
را ب��ه مدت 10 الی 15 دقیق��ه در آب داغ 
فرو برید و سپس با استفاده از سوهان پینه 
برداری یا یک قطعه کاغذ س��نباده قسمت 
نرم ش��ده میخچ��ه را ببرید. هرگ��ز از تیغ 
صورت تراش��ی ب��رای برداش��تن میخچه 

استفاده نکنید. 
در خالل درمان مبتنی بر روش فوق الذکر 
دقت کنید که نظافت کاماًل رعایت ش��ود تا 
میخچه با پوس��ت مجاور آن در یک سطح 

قرار گیرد. 
برای برگش��ت موضع آس��یب دیده به 
حالت اولی��ه باید در مواق��ع فعالیت بدنی 
توس��ط باند، مولسکین، یا نوار چسب دار، 
پنجه پ��ا را ببندید و پ��س از تمرین محل 
ضایعه را با اسید سالیسیلیک شستشو دهید. 
بای��د همواره مراقب بروز عالئم عفونت از 
قبیل رگه های قرمز، نواحی حساس، تورم 

و چرک باشید.

1- اس��تفاده کردن از کفش مناس��ب و 
حذف کردن فشارها و سایش ها، راه اصلی 
در پیشگیری از ایجاد و عود میخچه است. 
برای پیشگیری از ایجاد میخچه، از پوشیدن 
کفش هایی که پا را می زنند خودداری کنید.

2- رعایت بهداش��ت پا ب��رای درمان 
کامل مشکل، ضروری است.

3- اگ��ر در ناحی��ه میخچ��ه، زخم یا 
عفونت ایجاد ش��ود باید حتماً به پزش��ک 
مراجعه کنید تا درمان با آنتی بیوتیک انجام 
یا اگر ضرورت دارد میخچه جراحی شود.

4- قرار دادن بالشتک های نرم و پنبه ای 

میان انگش��تان بیم��ار از ش��یوه های مفید 
پیش��گیری و درمان میخچه بین انگش��تان 

است.
5- داشتن مشاغلی که در آنها دست ها 
یا زانو ها تحت فش��ار هستند مثل نجاری، 
نویسندگی، نوازندگی گیتار و کاشی کاری 
از جمله سایر عوامل زمینه ساز ایجاد میخچه 

به شمار می آیند.
6- اس��تفاده از کفش های پاشنه بلند و 
پوشیدن کفش بدون جوراب یکی از عوامل 

اصلی ایجاد این مشکل است.
7- توجه داشته باش��ید پس از درمان، 

اگر وضعی��ت قبلی را اص��الح نکنید مثاًل 
کفش راحت نپوش��ید ام��کان عود میخچه 

وجود دارد.
8- هرگز سعی نکنید خودتان با سوزن، 
میخچه را خارج کنید زیرا صرف نظر از درد 
زی��اد و امکان عفونت به دلیل عدم مهارت 

الزم، میخچه دوباره ایجاد خواهد شد.
9- اگر در مراحل اولیه به میخچه توجه 

کنید درمان آن بسیار آسان تر است.
10- درمان میخچه در افرادی که دیابت 
دارند باید تحت نظر پزشک و بسیار دقیق و 

با احتیاط باشد.

پینه عبارت است از ضخیم و شاخی شدن 
الیه پوس��ت ک��ه غالب��اً  در زی��ر مفاصل 
انگش��تان پا یا در پاشنه پا ظاهر می شود. 
اندازه نامتناسب کفش، راه رفتن، کم شدن 
قوس پا یا برآمدگی اس��تخوان کف پا که 
بی��ش از حد طبیع��ی، وزن بدن را متحمل 
می ش��ود، از علتهای متداول پینه اس��ت. 
می توان با اس��تعمال ماده س��خت کننده 
پوست، اس��تفاده از بالشتکهای مخصوص 
اس��تخوان ک��ف پای��ی و پوش��یدن کفش 
متناس��ب با اندازه پا از بروز پینه پیشگیری 
کرد. آموزش روش های صحیح راه رفتن 
و نوارپیچی قوس��های کف پ��ا، عالوه بر 
فرونشاندن فشار وارد بر قوسها، وزن بدن 
را به طور یکسان بر کف پا توزیع می کند. 
در نوارپیچی قوس��های پا، یک رشته نوار 

به عرض 5 س��انتیمتر را زیر میانه قوس پا 
قرارمی دهیم و س��پس ب��ه آرامی آن را به 
طرف باال بلند می کنیم و س��رانجام رشته 
نوار مزب��ور را با دقت به قس��مت باالیی 

متص��ل می کنیم. ب��رای درمان پین��ه ابتدا 
باید پ��ا را در آب داغ فرو برید و س��پس 
با اس��تفاده از یک »سوهان پینه برداری« یا 
یک قطعه کاغذ س��نباده اقدام به برداشتن 
قسمتهای نرم شده پوست کنید. به موضع 
مورد نظر الکل بزنید تا ضدعفونی ش��ود. 
هرگز از تیغ صورت تراشی برای برداشتن 
پینه اس��تفاده نکنید. در مرحله توانبخشی 
باید بالش��تکهایی را در قسمت زیرین پا، 
محل ضایعه  قرار دهید. لبه این بالش��تکها 
باید نازک باشد تا قسمت حجیم آنها وزن 
بدن را به طور یکس��ان بر پاها توزیع کند. 
بالش��تکها را توس��ط نوار چسب در جای 

خود ثابت کنید.
           تنظیم برای زاینده رود

           سپیده نصر اصفهانی

    دکتر سید حسین رجالی
س��المتی بزرگتری��ن نعمت��ی اس��ت که در 
اختیار بش��ر قرار دارد زیرا ب��دون آن بهره بردن 
از س��ایر نعمت ها امکان پذیر نیس��ت. سالمت 
انس��ان همانند س��ایر نعمات خداوندی با تالش 
و کوش��ش در اختیار ش��خص ق��رار می گیرد. 
کس��ی که بخواهد جسمی سالم و روحی شاداب 
داشته باشد باید با برنامه ریزی مشخص، پیروی 
از قواعد س��المت و پیگیری هم��ه جانبه به این 

هدف نائل شود. 
انسان موجودی است پیچیده و عوامل زیادی 
بر روح و جس��م وی تأثیر می گذارند. شناخت 
تمام این عوامل همیش��ه امکان پذیر نیست اما به 
هرحال می توان با هوش و درایت و با بهره بردن 
از تجربه های خود و دیگران میزان س��المتی را 
به حداکثر رس��اند و روزهایی شاد و شب هایی 

راحت را سپری کرد. 

ــالم یادآوری  ــتن جسم و روانی س برای داش
نکات زیر بی فایده نیست:

استرس زیربنای بسیاری از مشکالت جسمی 
و روحی ما است. با دور کردن خود از استرس ها 

می توانیم لحظاتی شاد و سالم داشته باشیم. 
اما چگونه: برخی افراد می گویند ما به سراغ 
استرس نمی رویم اس��ترس به سراغ ما می آید. 
این تصور واقعیت ندارد. استرس ریشه در درون 
م��ا دارد نه در محیط خارج. در محیط پیرامون ما 
همواره مسائلی برای ایجاد تنش وجود دارد ولی 
این نوع برخورد ما با قضایا اس��ت که پدیده ای 
به نام استرس را به وجود می آورد. در کتابی که 
اخیراً می خواندم یکی از بزرگ ترین ثروتمندان 
خودساخته جهان نوشته بود هیچ گاه کاری انجام ندهید 
که به خاطر آن ش��ب نتوانید بخوابید. این جمله 
س��اده به زیبایی راه مقابله با اس��ترس را به شما 

نشان می دهد. 

ــدی بگیریم: تح��رک یکی از  ــرک را ج تح
نشان دهنده های حیات اس��ت و هرچه تحرک 
در یک موجود بیش��تر باشد س��المت وی بیشتر 
مشخص می شود. روش زندگی زمانه ما، تحرک 
طبیعی را از ما گرفته اس��ت و هر روز این مسأله 
بیشتر و بیش��تر می ش��ود. بنابراین باید با ایجاد 
تحرک در زندگی نش��اط و شادابی را برای خود 
و اطرافیان به ارمغان بیاوریم. انجام ورزش های 
منظم، پی��اده روی، کوهنوردی، ش��نا و امثال آن 
عالوه بر باال بردن روحیه و کاهش استرس جسم 

ما را سالم و قوی می کند. 
ــت خود را کنار بگذاریم:  عادت های نادرس
خوردن و آش��امیدن بیش از حد، سیگار کشیدن، 
کار و تفری��ح بی موقع، کم خواب��ی و پرخوابی 
و بس��یاری از عادت های غلط دیگر عواملی در 
کاهش سالمت ما هستند. با کنار گذاردن آنها به 

طول عمر خود می افزاییم. 
ــت: همه می دانند بهداش��ت  رعایت بهداش
روش��ی مهم در جلوگیری از بیماری ها اس��ت 
ولی متأس��فانه وضعیت بهداش��تی ما در جایگاه 

مطلوبی نیس��ت. رعایت بهداش��ت فردی شامل 
شستن دست ها قبل از خوردن غذا، استحمام به 
موقع، شانه زدن موها، مسواک زدن و نخ کشیدن 

دندان ها، پوشیدن لباس های تمیز و موارد دیگر 
می تواند کاهش��ی فوق الع��اده در بیماری ها به 

وجود آورد. 
عالوه بر آن رعایت بهداش��ت محیط توسط 
اف��راد و ارگان ه��ای مس��ئول از اهمیت زیادی 
برخوردار اس��ت. دفع بهداش��تی زباله ه��ا، ایجاد 
بهداش��تی و نگه��داری صحی��ح  توالت ه��ای 
از آنه��ا، نظ��ارت بر نح��وه عملکرد رس��توران ها،
آرایش��گاه ها، مطب ه��ا و... از س��المت عمومی 

محافظت می کند. 
ب��ر فرد فرد ما که عهده دار اداره فروش��گاه، 
مط��ب  بیمارس��تان،  آرایش��گاه،  رس��توران، 
دندانپزشکی و... هستیم بسیار مهم است که سالمت 
مراجعه کننده خود را همانند س��المت خود مهم 
بدانیم. ممکن اس��ت هزینه های تأمین بهداشت 
باال باش��د ولی مس��لمًا هزینه درمان بیماری ها 

بیشتر است. 
 به بهداشت روانی خود و اطرافیانمان اهمیت 
دهیم: پایه سالمتی هر فرد روح او است. داشتن 
روحیه س��الم، ش��خصیت پایدار و ذهن قوی از 

اصول خوش��بختی بش��ر اس��ت. باید به خود و 
دیگ��ران کمک کنیم به حداکثر س��المت عقل و 
روان دست یابیم. این امر با احترام به خویشتن و 
دیگران و تالش برای حفظ آرامش در خانواده و 

جامعه میسر می شود. 
ــط پزشک و  به معاینات مرتب دوره ای توس
ــک اهمیت دهیم: بس��یاری از بیماریها  دندانپزش
در مراح��ل اولی��ه ش��کل گیری ب��ه خوبی قابل 
درمان هس��تند ولی اگر پیش��رفت کنند و توسعه 
یابن��د امکان جلوگیری و بهبود آنها بس��یار کمتر 

می شود. 
سرطان های سینه، گردن، رحم و سرطان های 
دهان در مراحل اولیه قابل درمان هستند، ولی اگر 
دیر متوجه آنها ش��ویم عواقب بدی در پی دارند. 
مراجعه مرتب و دوره ای به پزشک و دندانپزشک 
بهتری��ن راه برای جلوگیری به موقع از بیماری ها 
اس��ت. کنترل فش��ار، قند و چربی خون و دیگر 
فاکتوره��ا می تواند ب��ه ما کمک کند ت��ا با بروز 
کمترین نش��انه ای به درم��ان بپردازیم و بهبودی 

خود را به سرعت به دست آوریم.

شنبلیله
Trigonella gracum   نام علمی

متخصص�����ان معتقدن��د درد مزم��ن، 
مدت دار، باید ب��ه عنوان یک بیماری مجزا 
در نظر گرفته شود. پزش��کان بیمارستانی 
و دانش��گاهی معتقدن��د در نظ��ر گرفت��ن 
درد به عن��وان یک بیماری ممکن اس��ت 
منجر به تالش بیش��تری ب��ه منظور یافتن 
استراتژی های جدید برای کمک به بیماران 
شود. براساس آمارها، نزدیک به 8 میلیون 
نف��ر در انگلس��تان مبتال ب��ه بیماری های 
فعال همراه با درد هس��تند. براساس نتایج 
این مطالعه، تنه��ا 2 درصد از این افراد به 
متخصص مراجع��ه می کنند و یک چهارم 
آنها معتقدند پزشکش��ان نمی داند چگونه 
درد آنه��ا را درمان کند. به ع��الوه آمارها 
نشان می دهد در این کش��ور سالیانه 584 
میلی��ون دالر داروه��ای ض��د درد تجویز 
می ش��ود. دکتر بورلی کولت، مش��اور درد 
بیمارستان دانش��گاهی لیستر معتقد است: 
این مش��کل طیف وس��یعی از کل جامعه 
را در ب��ر می گیرد و درمان آن نیز بس��یار 

سخت است. 

وی می گوید: بسیاری از افراد به دنبال 
علت زمینه ای خاصی برای دردشان هستند 
اما در اکثریت موارد نمی توان علت خاصی 

برای آن پیدا کرد.
 این عضو هیأت علمی دانشگاه افزود: 
ت��الش می کنی��م ت��ا مس��أله درد جدی تر 
گرفته شود و س��عی داریم آن را به عنوان 
یک بیماری، جدا از سایر بیماری ها معرفی 

کنیم.

نتای��ج تحقیق��ی با عن��وان اثرات ضد 
افسردگی زعفران و مواد مؤثره آن بر روی 
موش نشان می دهد این گیاه دارای اثرات 
ضد افس��ردگی اس��ت. دکتر حس��ین زاده 
در م��ورد تحقیق خود می گوی��د: اثرات 
ضدافسردگی زعفران از قبیل فرح بخشی 
و خن��ده آوری آن از زم��ان قدی��م مطرح 
ب��وده و هدف از انجام ای��ن تحقیق اثبات 
علمی این ایده بوده است. محققان ابتدا با 
انجام برخی آزمون های رفتاری در موش، 
عارضه افس��ردگی ایجاد کردند و سپس با 
تزریق زعفران به موشهای افسرده دریافتند 
که زعفران در حد داروهای ضدافسردگی 
مانند فلوکستین و ایمیپرامین کارآیی دارد. 
وی طول مدت انجام این تحقیق را حدود 
ش��ش  ماه ذکر کرد و در مورد نحوه انجام 
این تحقیق گفت: در مرحله اول موش ها 
در ی��ک محفظه شیش��ه ای ح��اوی آب 
نگهداری ش��دند. حیوان در این ش��رایط 
برای روی آب نگه داش��تن خود ش��روع 
به ش��ناکردن کرد و پ��س از مدتی ناامید 
شده و برای جلوگیری از غرق شدن خود 

هیچگونه حرکتی نکرد. 
محققان به هنگام افسردگی و ناامیدی 
م��وش، داروی زعفران را به حیوان تزریق 
کردن��د و در نتیجه می��زان حرکت موش 

بیشتر شد. 
پژوهشگران با انجام اندازه گیری های 
دقیق اث��رات ضدافس��ردگی زعف��ران را 
مش��خص کردند. وی با اشاره به استقبال 
محقق��ان خارج��ی از نتایج ای��ن تحقیق، 
ب��ر لزوم انج��ام آزمایش مش��ابه در مورد 
اث��رات زعفران و مواد مؤثر آن که ش��امل 
کروس��ین)رنگ زعفران( و سافرانال)عطر 
و طع��م زعفران( اس��ت، بر روی انس��ان 
تأکید ک��رد. این محقق با اش��اره به اینکه 
افس��ردگی یکی از بیماری های شایع در 
ای��ران به ویژه در بین زنان اس��ت، افزود: 
طبق نتایج این تحقیق اس��تفاده از زعفران 
در غذا و نوشیدن حداقل یک فنجان چای 
زعفران برای تمدد اعصاب به مردم توصیه 

می شود.

آبری��زش بین��ی فرایندی برای شس��تن 
بینی اس��ت. چیزی که این شستش��و را الزم 
می کند می تواند یک ماده آلرژی زا یا ویروس 
سرماخوردگی باشد یا اینکه بدن بخواهد از 
طریق دفع مایع حاوی پروتئین ها، آب نمک، 
و پادتن ه��ا از بینی از ش��ر این مواد خالص 
شود. س��رماخوردگی باعث آبریزش شدید 
بینی می شود. ولی اگر بیشتر اوقات آبریزش 
بینی دارید، به احتمال 50 تا 80 درصد دچار 
آلرژی هستید. برخی داروها مثل مسدود کننده 
گیرنده های بتا که بیماری های قلبی و فش��ار 
خون را کنترل می کنن��د، نیز باعث آبریزش 
بینی می شوند. عفونت سینوس هم آبریزش 
بینی می آورد. یک گرفتاری به نام التهاب رگ 
جنبشی بینی گاهی باعث احتقان دائمی بینی 
و ترشح پشت بینی همراه با عطسه کردن و 
آبریزش می شود. در این بیماری، بینی ناگهان 
برای چن��د دقیقه، اغل��ب اول صبح، دچار 
آبریزش شدید می ش��ود. تغییر ناگهانی دما، 
مثاًل در اس��کی بازها، تغییر مقدار رطوبت، 
تنش روانی، تغییرات هورمونی و خس��تگی 
هم باعث التهاب رگ  جنبشی بینی می شوند.

ــی: داروی اضافی  ــان آبریزش بین درم
نخوری��د. اگر فق��ط آبریزش بین��ی دارید، 
ی��ک داروی ضدحساس��یت بخوری��د. اگر 
بینی گرفته اس��ت، یک داروی ضد احتقان 
بخوری��د. داروهای س��رماخوردگی معموالً 
چند دارو برای برطرف کردن عالئم مختلف 
دارند. بهتر است فقط دارویی را بخورید که 
ناراحتی موجود را برطرف کند و از خوردن 
داروهای دیگر خ��ودداری کنید. داروهایتان 
را کنت��رل کنید. چون برخ��ی داروها باعث 
آبریزش بینی می شوند، فهرستی از داروهای 
مصرفی تان تهیه کرده، به پزشک نشان دهید. 
ش��اید عوض کردن یکی از آنها آبریزش را 
برطرف کند. افش��انه بینی مصرف کنید. اگر 
قرص ضد حساس��یت، آبریزش بینی را بند 
نیاورد، پزشک ممکن است استفاده از افشانه 
ح��اوی مواد اس��تروئیدی را توصیه کند. در 
موارد ش��دید الته��اب رگ جنبش��ی بینی، 
پزشک گاهی افش��انه ای به  نام ایپراتروپیم 
تجویز می کن��د. ورزش را ترک نکنید. اگر 
احساس س��رما خوردگی بدون تب یا سرفه 
می کنید، کم��ی ورزش مالیم مثل پیاده روی 
توانای��ی بدن را در مقابله ب��ا آن باال می برد. 
همچنین تحقیقات نشان داده است ورزش، 
خط��ر گرفتن س��رماخوردگی از اطرافیان را 

کاه��ش می دهد. س��ینوس را بش��ویید. اگر 
عفونت سینوس عامل آبریزش است، شستن 
س��ینوس به این روش برایتان خوب است: 
یک چهارم قاش��ق چایخ��وری نمک را در 
یک فنجان آب جوش��یده س��رد ش��ده حل 
کنید. آب را در مش��ت بریزید و بینی را در 
آن بگذارید، باال بکشید و سپس خالی کنید. 
هر بار یک طرف بینی را بشویید. استفاده از 
سرم فیزیولوژیایی هم برای این کار مناسب 

است.
مقابله با آلرژی: اگر آلرژی شما خفیف 
اس��ت خوردن یک قرص ضدحساس��یت 
آن را درم��ان می کن��د. نزد پزش��ک بروید. 
اگر خوردن داروهای ضدحساس��یت ش��ما 
را خواب آل��وده می کن��د، پزش��ک می تواند 
داروی دیگری برایت��ان تجویز کند. یکی از 
این داروها کرومولین است که باعث توقف 
آبریزش بینی در هنگام تماس با ماده آلرژی زا 
می شود. داروهای استروئیدی انتخاب بعدی 
برای مقابله با آلرژی اس��ت. از مواد آلرژی زا 
دوری کنی��د. اگر می دانید ب��ه گل یا غذای 
خاصی حساس��یت دارید و باعث آبریزش 
بینی می شود، از آنها دوری کنید. با حذف و 
اضافه کردن یک به یک مواد از برنامه غذایی 
خود می توانید غذایی را که به آن حساسیت 
داری��د پیدا کنی��د. آب زی��اد بخورید. برای 
جبران آب از دس��ت رفته از طریق آبریزش 
بینی مایعات، زیاد بنوشید. برای مرطوب نگاه داشتن 
مخاط بینی قرار دادن دستگاه بخور در اتاق 
خواب مناسب است. برای جلوگیری از رشد 
قارچ و کپک روی دس��تگاه بخور، آن را هر 
روز با س��رکه بش��ویید. اتاق خواب را پاک 
نگاه دارید. برای جلوگیری از ایجاد آلرژی، 
روی مالفه ها و وسایل اتاق خواب را نایلن 
بکش��ید. پرده ها را هر ماه تمیز کنید و قالی 
و مب��ل پارچه ای را، از ات��اق خارج کنید. از 
روتختی ب��دون پرز و بالش الیاف مصنوعی 
به جای پر استفاده کنید. گنجه را مرتب کنید 
و دره��ا را ببندید تا خاک در اتاق ننش��یند. 
از جاروی برقی اس��تفاده کنید. جارو کردن 
اتاق با جاروی برقی به جای جاروی دستی 
مانع از بلند ش��دن خاک می شود. وسایل را 
هر روز با دستمال مرطوب گردگیری کنید. 
لوازم آرایش مناسب مصرف کنید. استفاده از 
لوازم آرایش بی بو و کمتر حساسیت زا امکان 
آبریزش ناش��ی از آلرژی نس��بت به آنها را 

کاهش می  دهد.

می��زان  ک��رد،  مش��خص  تحقیق��ات 
فشارخون نشان داده شده در شب، بهتر از 
روز نشانگر احتمال در معرض خطر بودن 

سالمت فرد است. 
به گزارش س��المت نی��وز این تحقیق 
نش��ان داد میزان مرگ و میر در افرادي که 
فشار خون آنها در شب از روز بیشتر است 

باالتر بود.
محقق��ان معتقدند کنترل فش��ار خون 

توس��ط خود فرد و در خانه بایستي به طور 
وس��یع آم��وزش داده ش��ده و به صورت 
مکرر طي ش��بانه روز ص��ورت گیرد. این 
گزارش حاکي اس��ت اهمیت این موضوع 
به این دلیل است که میزان فشار خون نشان 
داده ش��ده در ش��ب، نکات جالب توجهي 
درباره س��المتي فرد به پزشک مي دهد و 
میزان فش��ار خون در روز نیز نکات مهم 

دیگري را در این رابطه مطرح مي سازد.

یک روماتولوژیس��ت گف��ت: با وجود 
کمتر بودن ش��یوع آرتری��ت روماتوئید در 
ای��ران نس��بت به بس��یاري از کش��ورهاي 
دیگر، ب��ه طور تقریبي از ه��ر 100 ایراني 
4 نفر مبتال به آرتریت روماتوئید هس��تند. 
دکتر محسن س��روش، در گفتگو با ایسنا، 
با بیان اینک��ه روماتولوژي علمي در رابطه 
با سیستم اسکلتي عضالني بدن است به مردم 
توصیه کرد در صورت طوالني شدن مشکلي 
در این سیس��تم از بدن خود، به پزش��کان 
روماتولوژیست مراجعه کنند. عضو هیأت 
علم��ي دانش��گاه علوم پزش��کي ارتش در 
خص��وص یک��ي از مش��کالت مربوط به 
روماتولوژي به کمردرد اشاره کرد و با بیان 

اینکه تقریباً کمردرد پس از سرماخوردگي 
ش��ایع ترین علت مراجعه به پزشک است، 
این رقم را نش��ان دهن��ده اهمیت و ارزش 

پیگیري بیماري مذکور دانست. 
این ف��وق تخص��ص روماتولوژي، در 
ادامه س��خنان خود در مورد میزان ش��یوع 
بیماري ه��اي روماتیس��مي، ب��ه آرتری��ت 
روماتوئید اش��اره کرد و با بی��ان اینکه این 
بیماري یک بیماري روماتیس��مي شاخص 
اس��ت که جامعه آرام آرام در حال شناختن 
آن اس��ت، گفت: از ه��ر 100 ایراني 4 نفر 
به آرتریت روماتوئید مبتال هس��تند که نیاز 
به درمان بس��یار خوب و پیگیري مناس��ب 

دارند.

»درد« به عنوان یك بیماري در نظر گرفته شود

مصرف گیاه زعفران در پیشگیری از 
بروز افسردگی مؤثر است

تفاوت میزان فشار خون در شب و روز

كمردرد، شایع ترین علت مراجعه به پزشك است

علل و شیوه درمان میخچه

به مناسبت هفته سالمت

10 پیشنهاد 
برای افرادی كه از میخچه رنج می برند

پینه

نسخه گیاهی

ضربان

نقطه

آبریزش بینی نشانه چیست؟
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مدیرعامل باشگاه ابومسلم خراسان پس از ناتمام ماندن دیدار تیمش مقابل تراکتورسازی 
تبریز گفت: مسئوالن تراکتورسازی تحمل باخت را نداشتند که تیم  خود را بیرون کشیدند. 
مهدی زمان در گفتگو با ایس��نا، افزود: حرکت مس��ئوالن باش��گاه تراکتورسازی در بیرون 
کشیدن تیم  از زمین مسابقه حرکت مناسبی نبوده، ابومسلم در نیمه اول، بازی نسبتاً خوبی 
انجام داد و در نیمه دوم که نیمه مربیان اس��ت توانس��ت به گل برسد و بازی را از حریف 
بگیرد؛ اما ش��اید مس��ئوالن تراکتورس��ازی که تحمل باخت س��نگین در مقابل ابومسلم را 
نداشتند ترجیح دادند که تیم شان را از زمین بیرون بکشند. وی در ادامه در خصوص اخراج
 س��عید خانی از این تیم گفت: خانی از بازیکنان کلیدی ابومس��لم بود اما در گذشته دچار 
مشکالت انضباطی شده و در کمیته انضباطی باشگاه تعهد داده بود که دیگر مشکل انضباطی 
نداش��ته باشد، اما این اتفاق افتاد و کمیته انضباطی باشگاه تصمیم گرفت که خانی تا پایان 

فصل دیگر در کنار تیم نباشد.
زمان در پاس��خ به سوألی در خصوص درخواست علی حنطه برای بازگشت خانی به 
ابومس��لم تأکید کرد: کمیته انضباطی تصمیم خودش را گرفته و بعید است که این تصمیم 
تغییر کند. وی در مورد ش��ایعه جدایی رضا ناصحی از ابومس��لم و پیوس��تنش به تیم پیام 
نی��ز تصریح کرد: ناصحی از بازیکنان تأثیرگذار تیم اس��ت که با ما ق��رارداد دارد و تا آخر 
فصل در ابومس��لم می ماند. زمان همچنین در خصوص جدایی پرویز مظلومی از ابومسلم 
خاطرنش��ان کرد: تالش زیادی برای نگه داش��تن وی انجام دادیم اما مظلومی نمی خواست 
که سقوط احتمالی ابومسلم به نام وی تمام شود و تصمیم گرفت که از ابومسلم برود و ما 
هم نمی توانستیم به زور او را در تیم نگه داریم. وی افزود: در سال گذشته سابقه همکاری 
ب��ا علی حنطه داش��تیم و نتایج خوبی با او گرفتیم و به همی��ن دلیل تصمیم گرفتیم از وی 

استفاده کنیم.

مدیرعامل باش��گاه شاهین بوشهر در پاسخ به ادعای سرمربی راه آهن گفت: از بدشانسی 
ما است که پرسپولیس هم در این شهر بازنده شد. مجید حسینی کنگانی در گفتگو با فارس 
در مورد برتری 3 بر یک برابر راه آهن در دیدار روز گذشته اظهار داشت: بازیکنان شاهین به 
دلیل اینکه در چند هفته خوب نتیجه نگرفته بودند برای دیدار خانگی و مواجهه با تماشاگران 
خودی دچار استرس بودند و زمانی هم که بازیکنان سکوهای خالی ورزشگاه را دیدند این 
مسأله بر روحیه آنها تأثیر گذاشت و در نیمه اول بازی را واگذار کردیم؛ زیرا در بوشهر سابقه 
نداش��ته که سکوهای ورزشگاه خالی باش��د. وی عنوان کرد: در نیمه دوم با توصیه هایی که 
ش��د بازیکنان شادابی و نشاط خود را به دست آوردند و خوشبختانه توانستیم در این دیدار 
برنده ش��ویم هر چند پیش از اینکه به گل برس��یم نیز فرصت های گلزنی خوبی را از دست 
دادیم. مدیرعامل شاهین بوشهر در مورد ادعای مهدی تارتار؛ سرمربی راه آهن مبنی بر تماس 
مشکوک برخی افراد با بازیکنان این تیم برای واگذاری مسابقه گفت: ما بوشهری ها آنقد رها هم 
میزبان بدی نیستیم و تالش می کنیم بهترین شرایط را برای میهمان فراهم آوریم اما زمانی که 
تیم های میهمان برنده نمی شوند یا نتیجه دلخواه را نمی گیرند صحبت هایی را مطرح می کنند. 
پرسپولیس پس از شکست گفت که آرامش تیمی از ما گرفته شد. استیل آذین ادعای دوپینگ 
بازیکن��ان ما را طرح کرد و اکنون نیز چنین حرفی بیان می ش��ود. وی گفت: تارتار از مربیان 
فرهیخته و باهوش است و دوست ندارم که پاسخی به این بحث بدهم هر چند باید به مردم 
بوش��هر احترام گذاش��ت زیرا زمانی که تیم های میهمان در این شهر برنده می شوند حرف و 

حدیثی پیش نمی آید و بعد از باخت چنین حرف هایی که گفتم زده می شود.

بهرام افش��ارزاده درباره تصمیم غالمحس��ین پیروانی مبنی بر قطع همکاری با تیم امید 
خاطرنش��ان کرد: در این زمینه فدراس��یون فوتبال در جریان مس��ائل قرار دارد. کمیته ملی 
المپیک وظیفه خود را در قبال کادرفنی تیم امید انجام داده اس��ت و اکنون هم فدراس��یون 
فوتبال هر تصمیمی بگیرد ما آن را تأیید می کنیم. وی ادامه داد: در یک سال گذشته به دلیل 
مس��ائلی که پیرامون تیم امید به وجود آمد ذهنم بسیار درگیر این موارد بوده است و دیگر 

نمی خواهم بیش از این درگیر این مسائل باشم.
دبیر کمیته ملی المپیک در پاس��خ به این س��ؤال که چرا به یکباره پیش��نهاد چهار ساله 
مربیگری پیروانی در این تیم به ش��ش ماه کاهش پیدا کرد، گفت: برای هدایت تیم امید با 
آقای پیروانی صحبت چهار ساله نکرده بودیم و ابالغ حکم سال گذشته ایشان یک ساله بود 
و برای تمدید قرارداد هم فدراس��یون در جریان است. من در مورد این مسائل هیچ نظری 
نمی دهم. هرگونه تصمیم گیری جهت انتخاب و تعویض مربی را به کفاشیان و فدراسیون 
فوتبال سپرده ام. افشارزاده در مورد اینکه برخی می گویند اکنون فرصت خوبی است تا وی 
مربی خارجی موردنظرش را پیش��نهاد دهد، عنوان کرد: من نظری ندارم و آنچه فدراسیون 
فوتبال تصمیم گیرد قبول می کنم. وی درباره عملکرد پیروانی در این یکسال حضورش در 
تیم امید، اظهار داشت: به هر حال جمعی مشغول به کار بودند و باشگاه ها هم باید به تیم 
امید کمک می کردند. از طرفی تعطیلی بازی های لیگ هم امکان پذیر نبود. در مجموع این 
کادرفنی به مشکل برخورد کرده بود. آقای پیروانی برای من قابل احترام و از مربیان خوب 
ما هستند اما به هر حال تصمیم فدراسیون در اولویت قرار دارد. کمیته ملی المپیک هم هر 

کمکی از دستش برآید انجام می دهد. 

محمدحسن انصاری فرد مدیرعامل باش��گاه راه آهن در پی اطالع رسانی ابوذر رحیمی 
و مجید نورمحمدی مبنی بر اینکه از س��وی افراد ناش��ناس با این دو تماس های مشکوکی 
گرفته ش��ده تا با کارش��کنی خود موجبات باخت این تیم را فراهم کنند، قصد دارد به آنها 
پاداش مالی دهد. چند روز قبل از بازی راه آهن با شاهین بوشهر تماس مشکوکی با مجید 
نورمحمدی گرفته می شود تا وی مقابل شاهین  بوشهر کارشکنی کند. همچنین شب قبل از 
بازی یک تماس مشکوک نیز با ابوذر رحیمی گرفته می شود که این دو بازیکن، کادر فنی و 
مدیریت باشگاه را از این تماس ها باخبر می کنند. مهدی تارتار سرمربی راه آهن پس از بازی 

با شاهین بدون اینکه از بازیکنی نام ببرد این موضوع را اعالم کرده بود.

ج��دول گلزنان لیگ برتر فوتبال پس از پایان هفته س��ی ام با ی��ک تغییر همراه بود. به 
گزارش فارس، صدر جدول گلزنان لیگ برتر با پایان هفته سی ام با یک تغییر همراه بود. 
ابراهیم توره توانس��ت با به ثمر رس��اندن یک گل، در رده دوم جدول قرار بگیرد و از علی 
کریمی عبور کند. کریمی به دلیل محرومیت نتوانست در دیدار مقابل سپاهان حاضر شود. 
اکنون گلزنان اول و دوم لیگ برتر سپاهانی هستند که این موضوع با توجه به تعداد گل های 
زده س��پاهان یعنی 60 گل زده و 26 گل خورده و تفاضل گل 34+  طبیعی به نظر می رس��د. 
شاگردان امیر قلعه نویی بهترین خط حمله و خط دفاع لیگ را از آن خود کرده اند. بیشترین 
ب��رد یعنی 17 برد هم از آن زردهای اصفهان اس��ت اما کمترین باخت متعلق به س��بزهای 

اصفهانی یعنی ذوب آهنی ها با چهار باخت است. 

 سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان 
گفت: هر موقع افشاریان براي ما قضاوت 
کرده، مش��کل س��از ش��ده اس��ت. مجید 
بصی��رت در گفتگویی، درباره بازي مقابل 
استیل آذین اظهار داشت: به هر حال فوتبال 
برد و باخت دارد و قرار نیست سپاهان همه 
بازي ها را ببرد. بازي دیروز مشکل داوري 
داشت و قطعاً در برنامه تلویزیوني 90 در 
این باره صحبت مي شود. امروز نامه اي به 
کمیت��ه داوران ارس��ال و اعتراض خود را 
نس��بت به قضاوت افشاریان اعالم کردیم. 
سرپرس��ت س��پاهان ادامه داد: افش��اریان 
3 بازي براي س��پاهان قض��اوت کرده که 
ما ه��ر 3 ب��ازي را باخته ای��م و اخراجي 
ه��م داده ای��م. بهتر اس��ت در ای��ن رابطه 
کارشناس��ان صحبت کنن��د. وي تصریح 
کرد: دیروز یکي از گزارش��گران ش��بکه 
اول سیما به سمت من آمد و از من درباره 

قضاوت افشاریان سوأل کرد. میکروفن را 
از او گرفتم و گفتم فرض کن تو بصیرت 
هس��تي و من گزارش��گر. ب��ه نظرت این 
بازي مشکل داوري داشت یا خیر. که این 
گزارشگر گفت، وجود داشت. وقتي حتي 

خود گزارش��گران هم دیدند که این بازي 
مش��کل داش��ت من چه بگویم؟ امیدوارم 
این صحنه ها را پخش کنند. بصیرت با بیان 
اینکه اعتراضي که امیر قلعه نویي انجام داد 
و منجر به اخراجش ش��د، حمید اس��تیلي 
هم انجام داد،  گفت: به همان ش��یوه اي که 
امیر قلعه نویي به داوري معترض شد، استیلي 
هم ب��ه داوري اعتراض کرد؛ اما س��رمربي 
استیل آذین اخراج نشد. اگر تماشاگران هم 
اعتراضي داشتند، به این دلیل بود که شاهد 
قضایا بودند. بصیرت با اشاره به اینکه سعي 
داریم فاصل��ه 5 امتیازي خود را با تیم دوم 
جدول حفظ کنیم، خاطرنشان کرد: تالش 
مي کنیم تا پایان فصل این فاصله 5 امتیازي 
را حفظ کنیم. تفاضل گل  ما نس��بت به تیم 
ذوب آهن بهتر است و این مسأله مي تواند 
در پای��ان فص��ل مهم باش��د. ب��ه هر حال 

بازي هاي سختي در پیش داریم.

س��رمربی تیم فوتبال اینترمی��الن ایتالیا 
در آس��تانه دیدار با تیم زسکا مسکو گفت: 
بازی روی چمن مصنوع��ی برای بازیکنان 
این تیم مثل بازی بچه ها اس��ت. به گزارش 
ایرنا، دو تیم س��ه شنبه شب در دیدار رفت 
از مرحله یک چه��ارم نهایی لیگ قهرمانان 
باشگاه های اروپا )چمپیونزلیگ( به مصاف 
ه��م می رون��د. این در حالی اس��ت که تیم 
اینترمیالن بازی رفت را با نتیجه یک بر صفر 
به سود خود تمام کرده است. خوزه مورینیو 
گفت: با توجه به مش��کالتی که وجود دارد 
می دانیم چطور بازی کنیم، اما به شوخی به 
بازیکنان گفته ام که اگر در بچگی در خیابان 
بازی کرده باش��ند، می توانن��د روی چمن 
مصنوعی هم بازی کنند. از سوی دیگر تیم 
زسکا مسکو در صورت صعود به دور بعد، 
اولین تیم روس��ی خواهد بود که به مرحله 
نیمه نهایی لیگ اروپا راه یافته است، اما شاید 

این امر با توجه به غیبت میلوس کراسیچ و 
یفگنی آلدونی��ن دو هافبک کلیدی این تیم 
محقق نش��ود. کراس��یچ بازیکن ملی پوش 
صربستانی تیم زس��کا مسکو که خبرهایی 
از پیوس��تن او به تیم آث میالن منتشر شده 
است، در مورد بازی فردا شب گفت: آشنایی 
زسکا با بازی روی چمن مصنوعی می تواند 
به نفع تیم باشد. متأسفانه نمی توانم بازی کنم، 
ام��ا فکر می کنم به خصوص به خاطر بازی 
در خانه شانس خوبی داریم. چمن مصنوعی 
مثل یار دوازدهم ما در مقابل اینترمیالن است. 
تیم اسپارتاک رقیب همشهری زسکا در سال 
1991 توانست به مرحله نیمه نهایی نسخه 
قدیمی چمپیونزلیگ به نام جام اروپا راه پیدا 
کند، اما تاکنون در مسابقات جدید هیچ تیمی 
از روسیه موفق به تکرار چنین موفقیتی نشده 
اس��ت. از سوی دیگر تیم اینترمیالن پس از 
پیروزی در بازی رفت و همچنین برد سه بر 

صفر شنبه شب مقابل بلونیا در مسابقات سری 
A از روحیه خوبی برخوردار است. لوسیو و 
تیاگو موتا بعد از سپری کردن محرومیت های 
خود، می توانند در این بازی شرکت کنند و 
وسلی اشنایدر که بیشتر زمان بازی با بلونیا 
نیمکت نشین بو، د احتماالً دوباره به ترکیب 
اصلی ب��از خواهد گش��ت. مورینیو، ماریو 
بالوتلی را هم در اختیار دارد که پس از یک 
ماه نیمکت نش��ینی به دلیل اختالف با وی، 
شنبه ش��ب موفق به گلزنی برای اینترمیالن 
شد، اما زسکا مسکو بعد از به تعویق افتادن 
بازی شنبه شب خود مقابل سنت پترزبورگ، 
استراحت خوبی داش��ته است. این بازی به 
دلیل تأمین نکردن امنیت ورزشگاه لوژنیکی 
توسط پلیس مسکو لغو شد. پلیس پایتخت 
روسیه پس از کشته شدن بیش از 50 نفر در 
انفجارهای هفته گذشته در مترو مسکو، در 

حالت آماده باش کامل قرار دارد.

چهار تیم برتر مس��ابقات فوتبال جام نوروزی که از ابتدای سال 89 در بخش بازفت 
آغاز شده بود، به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

در ای��ن مرحل��ه تیم های سرخپوش��ان و چمن گلی از گروه ی��ک و تیم های مورز و 
چم قلعه از گروه دوم با یکدیگر رودر رو خواهند شد.

مسابقات فوتبال جام نوروزی شهرستان کوهرنگ با شرکت هشت تیم و طی دو هفته 
در بخش بازفت برگزار شد.

مظلومي نمي خواست سقوط احتمالي 
به نام او تمام شود!

   پژمان سلطانی
غالمحس��ین پیروانی پس از استعفای 
خود از مربیگری تیم فوتبال امید کشورمان 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسائل 
مال��ی باعث جدایی من از تیم امید نش��د 
و فدراس��یون فوتبال به عقیده من دوست 
نداش��ت که در این تیم بمانم. نزدیک به 
12 سال سکان هدایت فجرسپاسی شیراز 
را ب��ر عهده داش��تم و با عش��ق و عالقه 
خاص��ی برای موفقیت تیم ش��هرم تالش 
ک��ردم و به هی��چ وجه با مس��ئوالن این 
تیم بر س��ر مسائل مالی اختالف نداشتیم. 
پیروانی ادامه داد: در س��ال 88 فدراسیون 
هی��چ ب��ازی تدارکاتی مفیدی ب��رای تیم 
ترتی��ب نداد و وقتی ه��م 35 نفر بازیکن 
را ب��ه اردو دعوت می کردم 17 نفر خود 
را به کادر فنی معرفی می کردند و تعامل 
مناسبی بین فدراسیون و باشگاه ها وجود 

نداشت. 
وی به مبلغ دستمزد سال گذشته خود 
اش��اره کرد و توضیح داد: در س��ال قبل
 250 میلیون تومان پیش��نهاد کردم که 70 
میلیون آن را فدراسیون کسر کرد و امسال 
به امیرحسین برادرم، که مدیر برنامه هایم 
اس��ت گفتم: امس��ال مبلغ 300 میلیون را 

پیش��نهاد کن. اما امیرحسین با من تماس 
گرفت و گفت: فدراسیون 70 درصد رقم 
سال گذش��ته را قبول کرده که من این را 
اخراج بدون توهین دانستم و دیگر به تیم 

امید بازنخواهم گشت.
 سرمربی مستعفی تیم امید خاطرنشان 
کرد: فریدون معینی به بنده گفت، به دلیل 
اینکه مبلغ ق��رارداد مربی��ان نوجوانان و 
جوانان پایین اس��ت ش��ما ه��م باید رقم 

ق��راردادت را کس��ر کنید ک��ه در جواب 
گفت��م: چرا ش��ما به آنها ظل��م می کنید، 
مبلغ بیش��تری به آنها بدهید؛ نه اینکه رقم 

قرارداد من را پایین بیاورید. 
پیروان��ی در پای��ان اف��زود: م��ن آدم 
صادق��ی هس��تم و فق��ط با خ��دا معامله 
ک��ردم و این را بگویم هیچ مربی خارجی 
پی��دا نخواهد ش��د که ق��رارداد 5 ماهه با 

فدراسیون امضا کند.

   پژمان غفاری
در چه��ار هفت��ه مانده ب��ه پایان لیگ 
برت��ر فوتبال کش��ور روی کاغذ تیم های 
س��پاهان، ذوب آهن هر دو از اصفهان و 
تیم های س��رخابی پایتخت پرس��پولیس 
و اس��تقالل ش��انس برای کس��ب عنوان 
قهرمان��ی لیگ نهم را دارند. زردپوش��ان 
اصفهان��ی ب��ا 59 امتی��از در صدر جدول 
ق��رار دارند. روز یکش��نبه در ورزش��گاه 
فوالدش��هر باید به مصاف راه آهنی برود 
که برای سقوط نکردن به جمع 3 تیم قعر 
جدول��ی به حداقل امتیاز ای��ن بازی نیاز 
مبرمی دارد و در آن سوی میدان شاگردان 
امیر قلعه نوعی که در هفته س��ی ام نتیجه 
را به استیل آذین تهران واگذار کرد و اگر 
ذوب آهن در دقیقه 94 گل تس��اوی را از 
میهمان خود دریافت نم��ی کرد، جایگاه 
آن��ان در صدر جدول تا حدودی به خطر 
می افتاد. آنها س��عی بر این دارند در نبود 
هادی عقیلی هر س��ه امتی��از خانگی این 
دیدار را کس��ب کنند. سپاهان بعد از این 
بازی در مش��هد به مصاف ابومس��لم، در 
فوالدشهر میزبان پیکان قزوین و در هفته 
آخر به نبرد سرخ پوشان پایتخت خواهد 
رفت. به تیم ذوب آهن اصفهان می رسیم 
که با اختالف 5 امتیاز نسبت به تیم صدر 
ج��دول در رده دوم جدول قرار دارد. در 
هفته سی و یکم در تهران باید به مصاف 
استقاللی برود که برای کسب سهمیه آسیا 
در فصل آین��ده لیگ قهرمانان به پیروزی 

در این دیدار چشم دوخته است.
 ذوب آه��ن مقاب��ل تیم های خوب 
بازی های درخش��انی از خود به نمایش 
گذاش��ته و اگر آنه��ا جناح راس��ت آبی 
پوش��ان پایتخ��ت را جائ��ی که خس��رو 
حی��دری با ارس��ال های زیبای خود گره 
گشای تیم استقالل بوده را از کار اندازند 
و مانع از پاس ه��ای تودر و عمقی جان 
واریو ش��وند، به راحت��ی از روی زمین با 
فرارهای خلعتبری و پاسهای عمقی قاسم 
ح��دادی فر و ارس��ال های س��ید محمد 
حسینی از جناح راست و حسن اشجاری 
از گوش چپ می توانند اس��تقالل تهران 
را مقاب��ل هوادارانش ناکام کنند. ذوبی ها 
پس از ای��ن دیدار در فوالدش��هر میزبان 
مقاومت ش��یراز خواهد بودو س��پس در 

اهواز میهم��ان ف��والد و در هفته آخر به 
مص��اف ملوان بن��در انزل��ی در اصفهان 
خواهند رفت. پرسپولیس تهران به ترتیب 
در تبریز به مص��اف تراکتور می رود، در 
تهران میزبان همشهری خود استیل آذین 
است و در مش��هد ابومسلم را پیش روی 
دارد و در تهران با صدرنشین لیگ دست 
و پنجه نرم می کند، تیم استقالل تهران که 
با اختالف یک امتیاز نسبت به پرسپولیس 
50 امتی��ازی در رده چه��ارم جدول قرار 
گرفته به جز بازی با ذوب آهن دیدارهای 
آس��انی را نس��بت به 3 تیم باالی جدول 
دارد. پس از بازی با سبزجامگان اصفهانی 
در بوشهر ش��اهین از آن پذیرایی خواهد 
ک��رد. در تهران راه آهن ش��هر ری و در 

قزوین به مصاف پیکان خواهد رفت.

غالمحسین پیروانی:

 رقم پیشنهادی فدراسیون 126 میلیون بود
دعوت دو ورزش��کار از چهارمحال و بختیاری به اردوی تیم ملی سه گانه، معرفی چهار 
تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی مسابقات جام نوروزی کوهرنگ و... از مهمترین عناوین 
اخبار کوتاه از ورزش این استان است. به گزارش فارس، دو نفر از ورزشکاران رشته سه گانه 
برای حضور در رقابت های آسیایی به اردوی تیم ملی دعوت شدند. محمد مهدی رحمتی و 
احسان امینیان ورزشکاران دعوت شده از استان هستند که در حال حاضر در اردوی تیم ملی 
و زیرنظر مربیان تیم، خود را برای ش��رکت در مس��ابقات کاپ آسیایی نیروهای مسلح که از 
17 تا 25 فروردین  ماه در سنگاپور برگزار خواهد شد، آماده می کنند. این در حالی است که 
محمد مهدی رحمتی پیش از این همراه تیم ملی کشور در مسابقات آسیایی چین عنوان سوم 

تیمی را در کارنامه خود ثبت کرده است.
همچنین احس��ان امینیان در مسابقات آسیایی س��نگاپور حائز مدال برنز تیمی شد و در 
رقابت های کاپ آسیایی کره نیز موفق شد رکورد کشور را به مدت شش دقیقه بهبود بخشد.

رقابت های فوتبال یادواره ش��هدای شهرس��تان کیار که در شلمزار و روستای دستناء 
برگزار شده بود، با انجام دیدارهای نهایی پایان یافت.

در نتیجه مس��ابقات فوتبال جام یادواره شهدای شهر شلمزار که از اوایل سال جاری 
با ش��رکت هشت تیم آغاز ش��ده بود، تیم پاس شلمزار موفق شد در دیدار فینال با نتیجه 
3 بر یک مقابل یاران ش��لمزار به پیروزی برس��د و عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن 
خود کند. در ادامه مسابقات جام شهدای روستای دستناء و در دیدارهای نهایی این دوره 
از رقابت ه��ا تیم های حامی��ان جوان، هیأت حضرت ابوالفضل)ع( و اس��تقالل جعفرآباد 
به ترتیب مقام های اول تا س��وم این رقابت ها را کس��ب کردند. براساس این گزارش در 

مسابقات فوتبال جام شهدای روستای دستناء 10 تیم شرکت داشتند.

رقابت های فوتبال پشت کوه اردل که با شرکت 12 تیم آغاز شده بود، با قهرمانی تیم 
دهیاری دشتک خاتمه یافت.

در ای��ن رقابت ها تیم انقالب به مقام دوم دس��ت یافت و تیم های کانون و ش��هدای 
دش��تک به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند. دیدارهای رده بندی و فینال این 
مس��ابقات با حضور مسئوالن محلی شهرستان برگزار شد و از سوی نماینده مردم اردل، 

کیار، فارسان و کوهرنگ در مجلس شورای اسالمی به تیم های برتر جوائزی اهدا شد.

دعوت از 2 ورزشکار چهارمحال و بختیاري
 به تیم ملي سه گانه

معرفي چهار تیم صعودكننده به مرحله 
نیمه نهایي مسابقات جام نوروزي كوهرنگ

برگزاري مسابقات فوتبال
 یادواره شهداي شهرستان كیار

پایان مسابقات فوتبال شهرستان اردل 
با قهرماني تیم دهیاري دشتك

در واکنش به ادعاي تارتار
كنگاني: از بدشانسي بوشهري هاست كه 

پرسپولیس هم بازنده شد

رقابت عماد رضا و ابراهیم توره براي آقاي گلي

افشارزاده:
 درباره انتخاب جانشین پیرواني نظري ندارم

پاداش براي دو بازیکن راه آهن

حراست سازمان تربیت بدنی در خصوص کارت ورود به اماکن ورزشی برای خبرنگاران و 
عکاسان رسانه های دیداری،  شنیداری و نوشتاری اطالعیه ای صادر کرد. به گزارش ایسنا، حراست 
سازمان در این اطالعیه تصریح کرده است تا زمان صدور کارت جدید ورود به اماکن ورزشی 
برای خبرنگاران رشته های مختلف ورزشی، کارت های کنونی دارای اعتبار بوده و اصحاب رسانه 
برای ورود به اماکن ورزشی با هیچ مانعی مواجه نخواهند بود. در این اطالعیه خاطرنشان شده 
اس��ت: روند پوش��ش خبری و تصویری آن دس��ته از رویدادهای ورزشی که پیش از این با در 
دست داشتن ID کارت ویژه هر مسابقه صورت می گرفت، همچنان به قوت خود باقی است.

طبق اعالم کنفدراس��یون فوتبال آسیا و براساس نتایج تیم های ایرانی در رقابت های 
لیگ قهرمانان باش��گاههای آسیا تیم فوتبال ایران سومین کشور برتر در فصل جاری این 
رقابت ها بوده اس��ت. طبق آمار اعالم ش��ده در فصل جاری رقابت های لیگ قهرمانان 
باش��گاههای آس��یا، تیم های کره ای در مجموع 16 بازی 40 امتیاز به دس��ت آورده اند، 
فوتبال عربستان در جایگاه دوم این رده بندی قرار گرفته در حالیکه باشگاههای این کشور 
مجموعاً 30 امتیاز کسب کرده اند و 4 نماینده فوتبال ایران هم 29 امتیاز به دست آورده اند 
و که در مکان سوم این رده بندی قرار گرفته است. فوتبال ژاپن با 26 امتیاز و چین با 14 

امتیاز در مکان های بعدی رده بندی برترین کشورهای آسیایی ایستاده اند.

کمیته انضباطی فدراس��یون تنیس روی میز، فؤاد کاس��ب و ابراهیم علیدخت را به دلیل 
درگیری لفظی و فیزیکی با یکدیگر به محرومیت تعلیقی 4 ساله از مربیگری و پرداخت 30 
میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. به گزارش مهر، براساس رأی کمیته انضباطی فدراسیون 
تنیس روی میز ابراهیم علیدخت به دلیل ایجاد زمینه درگیری لفظی، تحریک طرف مقابل به 
نقض قوانین و مقررات، فحاشی و انتساب الفاظ زشت و رکیک به طرف مقابل و نشر اکاذیب 
به 2 سال محرومیت تعلیقی از مربیگری و پرداخت بیست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم 
شد. همچنین فؤاد کاسب به دلیل ایراد ضرب به آقای علیدخت و انتساب الفاظ زشت و رکیک 
به طرف مقابل به دو سال محرومیت تعلیقی از مربیگری و پرداخت ده میلیون ریال جریمه نقدی 
محکوم شد. در این راستا و با در نظر گرفتن پیشینه مثبت اخالقی آقایان کاسب و علیدخت، 
کمیته انضباطی فدراسیون تنیس روی میز تصمیم گرفت محرومیت این دو مربی تعلیقی باشد. 
فؤاد کاسب )سرمربی تیم دانشگاه آزاد و تیم ملی تنیس روی میز( و ابراهیم علیدخت )سرمربی 
تیم صندوق ضمانت صادرات و تیم ملی تنیس روی میز جانبازان و معلوالن( در چارچوب 
رقابت های لیگ برتر باشگاههای کشور با یکدیگر درگیری لفظی و فیزیکی پیدا کرده بودند.

ششمین مرحله اردوی آماده س��ازی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان برای شرکت در 
مسابقات سهمیه المپیک از روز یکشنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. به گزارش فارس، مرحله 
پنجم اردوی آماده سازی تیم ملی فرنگی نوجوانان از هفته اول فروردین ماه در مجموعه برق 
تهران آغاز شد. این اردو امروز سه شنبه به پایان می رسد و دور جدید تمرینات که مرحله 
ششم محسوب می ش��ود نیز از روز یکشنبه هفته آینده )22 فروردین( در همین مجموعه 
آغاز می شود. این تیم خود را برای شرکت در مسابقات سهمیه المپیک 2010 نوجوانان که 
روزهای 9 تا 11 اردیبهشت در تاشکند ازبکستان برگزار می شود، آماده می کند. تیم کشتی 
فرنگی نوجوانان در وزن های 42، 50، 58، 69 و 85 کیلوگرم به رقابت با حریفان آسیایی در 
مسابقات ازبکستان خواهند پرداخت. طبق تصمیم فیفا، 2 تیم آزاد و فرنگی این رده سنی، یک 
وزن در میان در مسابقات سهمیه المپیک سنگاپور نماینده خواهند داشت. در این رقابت ها به 
نفرات اول رشته آزاد و نفرات اول و دوم رشته فرنگی سهمیه حضور در المپیک 2010 داده 

خواهد شد. رقابت های المپیک اواخر مرداد ماه در سنگاپور برگزار می شود.

حراست سازمان تربیت بدني اعالم کرد:
تمدید اعتبار كارت ورود به 

اماكن ورزشي براي خبرنگاران

ایران سومین كشور برتر در فصل جاری

ششمین اردوي تیم ملي كشتی فرنگي 
نوجوانان آغاز مي شود

مورینیو: 

بازي اینترمیالن روي چمن مصنوعي بچه گانه است

بصیرت: 

قضاوت افشاریان براي سپاهان مشکل ساز است

تیم های اصفهانی شانس اول قهرمانی

مربیان ملی تنیس روی میز 
محروم و جریمه نقدی شدند

ورزش چهارمحال و بختیاری



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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

24 °

19 °4 °

8 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
27490  هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
283000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10021005دالر امریکا
13471350یورو

263265ریال عربستان
272274درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

فراخوان مناقصه عمومی    به شماره 892/123/44

روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ــگری استان اصفهان در نظر دارد  ــازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش س
ــاخت جاده ای کشه نطنز واقع در شهرستان نطنز را از طریق مناقصه  اجرای زیرس
ــذا از مجریان واجد صالحیت  ــرایط واگذار نماید. ل عمومی به پیمانکاران واجد ش
ــانی خیابان ــخ درج آگهی به نش ــک هفته از تاری ــود ظرف مدت ی ــوت می ش دع
ــتی و  ــازمان میراث فرهنگی، صنایع دس ــه اداری امیرکبیر- س ــن مجموع 22 بهم
ــرمایه گذاری و طرحها( مراجعه نموده و  ــتان اصفهان )معاونت س ــگری اس گردش
ــازمان در قبول یا رد پیشنهادات  ــناد مناقصه را دریافت نمایند. بدیهی است س اس
ــت. ضمنًا  ــه عهده برنده مناقصه اس ــود و هزینه درج آگهی نیز ب ــد ب ــار خواه مخت

مشخصات بیشتر طرح و شرایط خصوصی در اسناد مناقصه ارائه گردیده است.

نوبت دوم

19
4 

ف:
م ال
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   حمید حقیقت 
مجموع��ه تخت ف��والد گنجینه ای ارزش��مند 
از آث��ار مختلف هن��ری در زمینه ه��ای مختلف 
نقاش��ی، خوشنویسی، حجاری، نقوش و نشانه ها 
عرصه ای از تجلی ادبیات و اش��عار می باش��د. از 
جمله عناص��ری که در تخت ف��والد در بردارنده 
بخش مهم��ی از جلوه های هنری و ادبی اس��ت 
کتیبه ها، الواح و سنگ مزارها می باشد. موزه سنگ 
نبش��ته در تکیه س��یدالعراقین راه اندازی شده و 
در بردارنده بیش از 150 قطعه سنگ مزار و کتیبه 
تاریخی می باشد.گنجینه سنگ نبشته ها نمونه های 
ارزش��مند از کتیبه های تاریخ��ی و الواح قبور به 
معرفی و بیان جلوه های تاریخی و هنری موجود 
در آنها پرداخته است. کتیبه های آجری مربوط به 
عصر دیلمیان و قدیمی ترین س��نگ رقم دار از آن 

جمله می باشد.

خبرهای این فیلم را در جش��نواره امسال دنبال 
می  ک��ردم و منتظ��ر بودم تا به اصفه��ان بیایید و آن 
را تماش��ا کنم. زمانیکه برنامه های اکران فروردین، 
ش��هر را مرور می کردم، فهمیدم انتظار به س��ر آمده 
اس��ت... دیروز فرصتی دس��ت داد تا یک صندلی 
س��ینما چهارباغ را با این فیلم تجرب��ه کنم، اما این 
فیلم دارای نکاتی بود که بد نیست به آنها اشاره های 
کوتاهی داشته باشم. »طهران،تهران« فیلمی است در 
دو قسمت)اپیزود( به کارگردانی داریوش مهرجویی 
و مهدی کرم پور که  از جمله فیلم های شرکت کننده 
در جشنواره فیلم فجر بود؛ که البته در بخش مسابقه 
شرکت نداشت. نطفه اولیه این کار متعلق به مرحوم
»سیف ا... داد« بود. از ابتدا قصد براین بود که فیلمی 
سه قستی با حضور سه کارگردان از سه نسل مختلف 
در مورد تهران ساخته شود. اما مرحوم، داد به دلیل 
بیماری سرطان توان کار نداشت و در نهایت نیز با 
درگذشت وی تولید این قسمت از فیلم منتفی شد و 
تهیه کننده نیز نتوانست کسی را که جایگزین مناسبی 
برای وی باشد انتخاب کند. قسمت اول را کارگردان 
نسل اول سینمای ایران، داریوش مهرجویی ساخته  
با نام »طهران، روزهای آش��نایی« فیلمی سرشار از 
محبت و عشق و سرخوشی. ادای دین به سنت ها و 
گذشته تهران، به هرکجا که سرک می کشی شادی 
و دوستی است. اگر قهری هم هست آنقدر عاشقانه 
تصویر می شود که دوست داشتنی است؛ و این اگر 
چه فضای فیلم را تلطیف کرده ولی برای کارگردانی 
که همواره با فیلم هایش منتقد اجتماعی بوده عجیب 
است؛ اگر چه در مهمان مامان نیز با همچنین فضایی 
روبه رو بودیم.ب��ه رغم این نکات برخی از اجراها 
کماکان قدرتمند هس��تند. برای مثال صحنه ابتدایی 

فیلم یعنی خراب ش��دن س��قف خانه و پیامدهای 
بعدی آن به خوبی کار ش��ده اس��ت و یا تبادل نامه 
برای پایان قهر و جدایی، جذاب و دوست داشتنی 
است. فیلم سرش��ار از جزئیات تصویری است. در 
حالیکه قرار است فیلمی سفارشی برای معرفی شهر 
تهران باش��د سرشار از عاشقی اس��ت. بر فراز برج 
میالد دوس��تی مجدد را پایه می گذارد و بچه ها در 
گذشته این شهر گم می شوند، اما نکته بعدی اینجا 
است که قسمت دوم به نام »سیم آخر« را یک جوان 
ساخته، اما سرشار از یأس و سرخوردگی است. از 
عدم ارتباط نس��ل ها بگیرید ت��ا فرجام تلخ یکی از 

قهرمانان داستان. 
اما بد نیست خالصه ای از داستان این دو قسمت 
فیلم را نیز با هم مرور کنیم. قس��مت اول: گروهی 

گردش��گر همراه ب��ا یک خان��واده معمولی تهرانی 
تصمیم می گیرند در ایام عید ن��وروز برای تجدید 
خاطرات خود ب��ه دیدن آثار تاریخی و جاذبه های 
گردش��گری تهران بروند. دس��ت آخر این گردش 
و آشنایی افراد باعث می ش��ود که.... قسمت دوم: 
یک گروه موسیقی، پس از مدت ها موفق می شوند 
برای اجرای برنامه خود مجوز اجرا دریافت کنند. اما 
موانع دیگری از راه س��ر می رسد... در قسمت اول 
»روزهای آشنایی«: کتایون امیر ابراهیمی، پانته آ بهرام، 
رحمان حس��ینی، فریده سپاه منصور، مینو صابری، 
اردش��یر کاظمی بازی کرده اند؛ و  در قس��مت دوم 
»س��یم آخر«: رضا یزدان��ی، رعن��ا آزادی ور، برزو 
ارجمن��د، طناز طباطبایی، س��روش صحت، فرهاد 

قائمیان به اجرای نقش پرداخته اند.

    حامد قصری 
ب��ه نمای��ش گذاش��تن روزنامه ه��ای قدیمی 
اصفهان در موزه روزنامه نگاران ما را بر آن داشت 
که ش��رح مختصری از ورود روزنام��ه به ایران و 
به خصوص اصفهان داش��ته باشیم. کلمه روزنامه 
در زبان فارسی، ریشه ای قدیمی دارد. در بسیاری 
از کتاب های قرن های اولیه اس��المی، این کلمه با 
معرب آن به صورت »روزنامجه« دیده می شود. از 
جمل��ه ذکر گردیده که صاح��ب بن عباد، کاتب و 
وزیر مشهور آل بویه در سال 385 ه.ق، روزنامه ای 
داشته و وقایع روزانه را در آن ثبت می کرده است. 
بنابراین، روزنامه در گذشته های دور به معنی دفتر 
یادداش��ت و گزارش های روزانه ب��ه کار می رفته 
اس��ت. اما روزنامه به معنی معمول و رایج کنونی، 
همان کاغذ اخبار انگلیسی است. نخستین روزنامه 
فارس��ی، »کاغذ اخبار« بود که توسط میرزا صالح 
ش��یرازی )یکی از دانشجویان اعزامی به فرنگ( و 
در عهد محمدش��اه، به س��ال 1253 هجری قمری 
و به طور ماهیانه منتش��ر می ش��د. دومین روزنامه 
» وقایع اتفاقیه« بود که به دستور امیرکبیر و از سال 
1267ه.ق منتشر شد. در این روزنامه عالوه بر اخبار 
دولت و دربار  از اوضاع سیاسی و اجتماعی اروپا 
و امریکا نیز مطالبی نوش��ته می شد. روزنامه های 
دیگ��ری نیز همچ��ون »روزنامه ای��ران«، »روزنامه 
رس��می ای��ران«، »ش��رف«، »ش��رافت«، »تربیت«، 
»مریخ«، »اط��الع« و... در تهران و در عهد ناصری 
و مظفری منتش��ر می ش��دند. برخی شهرس��تانها 

نی��ز روزنامه خاص خود را داش��تند. از آن جمله، 
روزنامه های »تبریز«، »احتیاج«، »الحدید«، »ادب« و 
»کمال« که در تبریز منتشر می شد و »فارس « که در 
ش��یراز و » فرهنگ « که در اصفهان منتشر می شد. 
روزنامه »فرهنگ« اصفه��ان به صورت هفتگی به 
مدیریت می��رزا تقی خان حکیم باش��ی و محمود 
افشار با مضامین خبری، ادبی، سیاسی و اقتصادی 
به ش��یوه چاپ س��نگی و در تیراژ بس��یار محدود 
پخش می ش��د. میرزا تقی خان حکیم باشی متولد 
کاش��ان بود که در مدرس��ه دارالفن��ون به تحصیل 
رشته پزشکی پرداخت. زمانی که ظل السلطان حاکم 

فارس ش��د همراه وی به آنجا رفت و در آن خطه 
روزنامه »فارس« را منتش��ر کرد. که این روزنامه از 
جراید مهم عصر ناصری به حس��اب می آمد و در 
پی آن و حضور ظل السلطان در اصفهان و اهمیت 
شهر بزرگی چون اصفهان روزنامه »فرهنگ« اولین 
روزنامه اصفهان به زیر چاپ رفت. حکیم باش��ی 
در س��ال 1303 ه.ق  درگذشت و در تکیه میر دفن 
شد. از نکات قابل توجه جراید آن زمان اطالعات 
مختصری  بود که درباره اوضاع و احوال کشورهای 
جهان، به ویژه پیشرفت های اروپاییان در آنها درج 

می شد و در آگاه سازی مردم بسیار مؤثر بود.

کلینت ایس��توود فیلمس��از و بازیگر کهنه کار امریکایی به زودی فیلمی درباره زندگی جی ادگار 
هوور، مؤسس پلیس فدرال امریکا )اف بی آی( می سازد. به گزارش مهر، ایستوود برای ایفای نقش 
هوور،  لئوناردو دی کاپریو را برگزیده اس��ت. دی کاپریو که به بازیگر محبوب فیلمس��ازان بزرگی 
چون مارتین اسکورس��یزی و استیون اس��پیلبرگ بدل شده در مالقاتی با ایستوود برای بازی در این 
نق��ش ابراز تمایل کرده اس��ت. دی کاپریو در این باره گفت: دس��ت ک��م می توانم بگویم بازی در 
نقش جی ادگار هوور تجربه جالبی اس��ت. هنوز قراردادی نبس��ته ایم و چیزی قطعی نشده است.اما 
همواره از عالقه مندان آثار ایستوود بوده ام و خوشحال می شوم اگر در فیلمی به کارگردانی او بازی 
کنم. فیلمنامه اثر جدید کلینت ایس��توود را داس��تین لنس بلک نوش��ته که پیش از این فیلمنامه فیلم 
اس��کاری میلک را نوشته اس��ت. برایان گریزر مدیر استودیوی ایمیجین انترتینمنت هم تهیه کنندگی 

پروژه را بر عهده دارد.

رسول هادی زاده، نویس��نده محبوب تاجیک ها، پس 
از یک دوره بیماری، در س��ن 82 س��الگی درگذش��ت. 
به گزارش فارس، »رس��ول هادی زاده« چهره سرش��ناس 
تاجیک در منزل خود در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان 
درگذشت. مراس��م سوگواری و تش��ییع جنازه زنده یاد 
هادی زاده با حضور گس��ترده اهالی علم و ادب، برخی 
از مقامات دولتی و عالقمندان به آثار وی در مسجد یکه 
چنار ش��هر دوشنبه برگزار ش��د. برخی از کارشناسان و 
اندیش��مندان تاجیک مرگ ه��ادی زاده را برای اهل علم 
و ادب فاجعه بزرگی عنوان می کنند. عبدالنبی س��تارزاده 
اندیش��مند تاجیکس��تان با ابراز تأس��ف از اینکه دولت 
تاجیکس��تان از خدمات این شخصیت برجسته فرهنگی 

در زمان حیات وی تجلیل نکرده اس��ت، گفت: هادی زاده طی 50 سال گذشته خدمات شایسته ای 
به علم و ادبیات تاجیکی و فارسی کرده است. 

رس��ول هادی زاده در ماه مارس س��ال 1928 میالدی در شهر سمرقند ازبکستان متولد شد؛ وی 
در سال 1950 از دانشگاه دولتی آسیای مرکزی در شهر تاشکند فارغ التحصیل شد و در سال 1954 
فعالی��ت علمی و فرهنگی خود را در پژوهش��گاه زبان و ادبیات ابوعبداهلل رودکی در تاجیکس��تان 
آغ��از کرد. وی طی فعالیت بیش از 50 س��اله خود در عرصه علم و ادب فارس��ی در تاجیکس��تان 
آثار گرانبهای زیادی از خود به میراث گذاش��ته است. پژوهشی درباره زندگی و آثار »شمس الدین 
شاهین« شاعر بزرگ قرن 19 و »احمد مخدوم دانش« نویسنده معروف همین قرن از نمونه های آثار 
برجس��ته این شخصیت سرشناس علمی و ادبی تاجیک اس��ت. هادی زاده فعالیت نویسندگی خود 
را از دهه س��ال 1960 میالدی آغاز کرد و برخی از آثار وی با نام های »تنبور دلکش«، »س��پیده دم«، 
»پرواز شاهین«، »قصه منصور حالج«، »بخت در چیست«، »مزدک« و... پیاپی توسط ناشران تاجیک 

منتشر شده و مورد استقال عالقمندان ادبیات فارسی قرار می گیرد.
رمان »ستاره ای در تیره شب« از مهمترین آثار ادبی هادی زاده است که در سال 1983 میالدی 
منتش��ر ش��د و از پرفروش تری��ن کتاب های آن زمان بود. 2 اثر این نویس��نده مع��روف تاجیک در 

جمهوری اسالمی ایران به خط فارسی چاپ و منتشر شده است. 
آخرین کتابی که این نویسنده فقید تاجیک در پایان عمر خود نوشت، کتابی با عنوان »خدای خود 
را بشناس��م« بود که حاوی اطالعاتی درباره دوران زندگی نویسنده، همنشینی وی با شخصیت های 

بزرگ علمی فرهنگی و دیدگاه های او درباره تاریخ آسیای مرکزی است.

جش��نواره  بین المللی فیل��م »داالس« امریکا میزبان 
یک فیلم ایرانی شد. 

ب��ه گزارش ایس��نا، فیل��م »»ضرب��ه  زدن در ایران« 
درباره نخس��تین زن تکواند وکار ایرانی راه یافته به 
بازی های المپیک به کارگردانی »فاطمه عبدالهیان« 
در این رویداد س��ینمایی به روی پرده می رود. این 
فیلم مستند به 9 ماه آماده سازی »سارا خوش جمال 
فکری« تنه��ا دختر تکواندو کار ایران برای حضور 
درالمپی��ک چین )2008( می پ��ردازد و تصویرگر 

زندگی زن ایرانی درعالم ورزش است. 
بناب��ر اعالم پای��گاه اطالع رس��انی این فس��تیوال، 
جش��نواره ی فیلم »داالس« هرس��ال در همه ژانرها 
پذیرای آثاری از فیلمسازان جهان است و امسال از 
8 آوریل به شکل رقابتی برگزار می شود. فیلم »تهران 
من برای فروش« ساخته  »گراناز موسوی« محصول 
ایران و اس��ترالیا با مدت زم��ان 96 دقیقه و »کالم 
آخر« به کارگردانی  »الیور کارمن«، »ش��هری به نام 
وحش��ت« و »ماه آالباما« از دیگر آثار مطرح حاضر 

در جشنواره ی فیلم »داالس« به  شمار می آیند.

کالم نور
امام حسن )ع(:

ــال همه چیزها را مطیع  ــه خداوند را عبادت و اطاعت کند، خدای متع ــی ک هر کس
او گرداند.

روزنامه »فرهنگ« قديمی ترين روزنامه اصفهان

كلینت ایستوود زندگی نامه بنیانگذار اف بی آی 
را جلوی دوربین می برد

رسول هادي زاده، نویسنده تاجیك درگذشت

سردار شهید محمدعلی شاهمرادی

روی خط فرهنگ
 موزه سنگ  نبشته ،تجلی هنر ادبی - دینی

نگاهی گذرا به فیلم » طهران، تهران« و نمایش آن در سینما چهارباغ اصفهان

فرهنگ و هنر

 فرمانده نیروی زمینی س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمی در سال 1337 ه. ش در نجف آباد یکی 
از ش��هرهای اس��تان اصفهان به دنیا آمد. در بین 

بچه های جنگ به حاج احمد معروف بود.
در س��ن 18س��الگی، پس از تحصی��الت دوره 
دبیرستان در صف مبارزین در جبهه  های جنوب 
لبن��ان حضور پیدا ک��رد و مبارزه با اس��تکبار و 
اش��غالگران را آغاز کرد. پس از پیروزی انقالب 
اسالمی جزو اولین کسانی بود که به سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی پیوسته و از فرماندهان شجاع، 
پرانرژی، مدی��ر و خالق بود. با ش��روع جنگ 
تحمیلی، با یک گروه 50 نفره در جبهه های آبادان 
حضور یافت و مبارزه با دشمن متجاوز را آغاز 
کرد. او دوران جوانی خود را با لذت حضور در 
جبهه های نبرد از کردستان گرفته تا جای جای 
جبهه های جنوب در صف مقدم مبارزه با دشمنان 
کشور در سمت هایی چون: دو سال فرماندهی 
جبهه »فیاضیه« در آبادان، ش��ش سال فرماندهی 
لش��کر 8 نجف و پس از جنگ نیز یک س��ال 
فرماندهی لشکر 14 امام حسین)ع(، هفت سال 
فرماندهی قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( و قرارگاه 

رمضان و پنج سال فرماندهی نیروی هوایی سپاه 
را به عهده داش��ت. در طی س��الهای جنگ وی 
بارها مجروح و یک بار نیز انگش��تش قطع شد. 
در طی این سالها به تحصیل نیز پرداخت و مدرک 
کارشناسی خود را در رشته جغرافیا و کارشناسی 
ارشد را در رشته مدیریت دفاعی گذراند و موفق 
ش��د دانشجوی دکتری در رشته دفاع ملی شود. 
کفایت و ش��جاعت آن بزرگوار تا بدانجا بود که 
مقام معظم رهبری به وی 3 مدال فتح اعطا کردند. 
وی در اواس��ط سال 1384 از سوی فرمانده کل 

سپاه، به فرماندهی نیروی زمینی منصوب شد و 
توفیق خدمت را در سنگر دیگری یافت. این 

فرمانده قهرمان در آخرین دیدار خود با 
محبوب خویش فرمانده معظم کل 
قوا، تقاضای دعا برای ش��هادت 
خویش را نمود، زیرا مرغ جانش 
بیش از این تحمل ماندن بر این 
کره خاکی را نداشت و سرانجام 
در پ��روازی دنی��وی ب��ه پرواز 
اخروی شتافت، اوج گرفت و 

به ملکوت اعلی پیوست.

سردار شهید احمد كاظمی

جشنواره  فیلم »داالس« 
میزبان یك فیلم ایراني شد
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