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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

انتقاد نایب رئیس مجلس
تأخیر در ارائه الیحه بودجه مشکل 

آفرین است
نائ��ب رئیس مجل��س گفت: 
تقدیم دیر هنگام الیحه بودجه سال 
89 به مجلس نمایندگان را با کمبود 

زمان بررسی مواجه کرده است.
مل��ت،  خان��ه  گ��زارش  ب��ه 

حجت االسالم سید محمدحسن ابوترابی فرد با اشاره به اشکاالت ناشی 
از تأخیر دولت در ارائه الیحه بودجه سال 89 به مجلس گفت . . .

سراسری / ادامه در  صفحه 2

تشکیل تیم ملی هندبال ایران
سرمربی تیم ملی هندبال ایران 
فهرس��ت 21 اردونش��ین تیم ملی 
کشورمان را در حالی منتشر کرده 
اس��ت که 10 تن از این بازیکنان، 

اصفهانی هستند.
 9 بازیکن از تیم فوالد مبارکه 

سپاهان، هفت بازیکن از تیم ذوب آهن اصفهان، یک بازیکن از تیم 
هپک��و اراک، دو بازیکن از مس کرمان، دو بازیکن از س��بزوار مهد 

هندبال ایران و . . .  
ورزشی / ادامه در  صفحه 7

وجود دبیرخانه مستقل ویژگی 
جشنواره فجر امسال است

حبیب اسماعیلی گفت: داشتن 
دبیرخانه مستقل یکی از ویژگی های 
حائز اهمیت جش��نواره بیس��ت و 

هشتم فیلم فجر است.
حبیب اسماعیلی تهیه کننده و 

بازیگر سینما در مورد اختصاص محل دائمی برای برگزاری جشنواره 
فیل��م فجر و تأثیرات این مس��أله بر کیفیت و بهتر ش��دن برگزاری 

جشنواره گفت . . .
فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه 8 شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4   

اطالعیه 
در پی تصمیمات متخذه از سوی کمیته حفاظت از منابع طبیعی 
و بیت المال شهرستان شهرکرد به اطالع عموم می رساند نظر 
به اینکه اراضی واگذار شده به شرکت عمران زاگرس در منطقه 
و  قضایی  مراجع  در  گردشگری  طرحهای  ایجاد  جهت  سامان 
بازرسی مطرح می باشد لذا هرگونه نقل و انتقال و خرید و فروش 
اراضی مذکور وفق مقررات اسباب مسئولیت را برای متعاملین 
فراهم می نماید و چنانچه معامله ای بر روی اراضی ممنوعه صورت 
گیرد، مسئولیتهای ناشی از این موضوع بر عهده متبایعین می باشد 

و این اداره مسئولیتی در مقابل ادعای اشخاص نخواهد داشت.
سبزعلی کاویانی 

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان چهارمحال و بختیاری 

رئیس مجلس شورای اسالمی:
معنویت ایران امروز از مکتب عاشورا است

عاشورائیان شهر کرد:
حسین حسین شعار ماست
شهادت افتخار ماست

افزایش 40 میلیون لیتری 
مصرف بنزین،کاهش 7 

درصدی مصرف گاز
مصرف بنزین درهفته گذش��ته نسبت به هفته 
پیش از آن 40/2 میلیون لیتر افزایش یافت در حالی 
که طی هفته های اخیر، شاهد روند نزولی مصرف 
بنزین بودیم. در این میان مصرف کل بنزین از 28 
آذر تا 4 دی به 456/1 میلیون لیتر رسید که ضمن 
افزایش 40/2 میلیون لیتری نسبت به دو هفته قبل، 
بیانگر میانگین مصرف روزانه 65/1 میلیون لیتری 

این فراورده است . . .

        سراسری / ادامه در  صفحه   

دانشنامه امام سجاد)ع( 
روی شبکه جهانی 
اینترنت قرار گرفت

فضائل امام)ع(، آموزه های اخالقی و رفتاری 
امام)ع(، سخنان و آثار علمی امام)ع(، امام در آیینه 
ش��عر و ادب، امام از دیدگاه اندیش��مندان، امام و 
معرفی کتب، پرسش و پاس��خ پیرامون امام)ع( و 
ویژه نامه های مربوط به ایشان از جمله نمایه های 

اصلی این دانشنامه مذهبی است. 
مدیر پایگاه های مرک��ز تحقیقات کامپیوتری 
علوم اس��المی قم گفت: این دانشنامه حاوی بیش 

از 90 مطلب شامل . . .

 فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه   

برنامه مسابقات ورزشی 
استان اصفهان

گروه توسعه ورزش قهرمانی اداره کل تربیت 
بدنی اس��تان اصفهان برنامه مسابقات ورزشی این 
اس��تان در هفته جاری را به این شرح اعالم کرد: 

والیبال بانوان پنجشنبه . . .

          ورزشی / ادامه در  صفحه   

استاندار اصفهان گفت: ات�اق بازرگ��انی م��ی ت�وان�د در 
کارگروه های اقتصادی استان نقش فعال و اثرگذار داشته 

باشد.
  »سید علیرضا ذاکر« در دیدار با هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی اصفهان، ایجاد ظرفیت برای بازرگانان و صنعتگران 
اصفهانی را از مهمترین اولویتهای خود در استان برشمرد 

و تأکید کرد: نماینده ای از اتاق می تواند در کارگروه های 
تخصصی حضور فعال داشته باشد تا دیدگاه ها و نظرات 
بخش خصوصی به مجموعه دستگاهها و نهادهای دولتی 

منتقل شود. 
 وی با انتقاد از تنگ نظری برخی از مجموعه های دولتی و 
غیردولتی نسبت به سرمایه گذاران بخش خصوصی تصریح 

کرد: این نگاه ضد سرمایه  داری در بین مردم  باید تغییر 
یابد زیرا سرمایه گذاران مهمترین مسئولیت ایجاد اشتغال در 

جامعه را بر دوش دارند. 
   وی وظیفه دولتمردان در استان اصفهان را  بستر سازی 

برای فعالیت کلیه بخشهای جامعه دانست و افزود . . .

استاندار اصفهان:

تشکیل ستاد سرمایه گذاری استان اصفهان



الریجانی:

معنویت ایران امروز از مکتب عاشورا است

سراسری

اوباما در حمایت از اغتشاشگران سنگ تمام 
گذاشت 

هفت تفاهمنامه و توافقنامه، دستاورد سفر وزیر 
بازرگانی به ویتنام

ارزش صادرات سوریه به کشورهای عرب از مرز 
هفت میلیارد دالر فراتر رفت

راهپیمایی نمایندگان در صحن علنی مجلس

تالش وزارت خارجه برای به دست آوردن حقوق ملت ایران 

چه خبر از پایتختایرانجهان نما

ب��اراک اوبام��ا رئیس جمه��وری امریکا که 
سرگرم گذراندن تعطیالت کریسمس در جزایر 

هاوایی اس��ت، در بیانیه ای 
از همدس��تان خود در تهران 
حمای��ت ک��رد و ق��ول داد 
ایرانی��ان هن��گام »وقایع  از 

فوق العاده« پشتیبانی کند. 
به گزارش ایرنا، اوباما در 
این بیانیه گفت: امریکا قویًا 
خشونتها و سرکوب ایرانیان 

بیگناه را محکوم می کند.
وی اف��زود: ما از دولت 
ای��ران می خواهی��م ت��ا به 
فوریت همه کس��انی را که 
ناعادالنه دس��تگیر شده اند، 

آزاد کند.
رئیس جمهور امریکا که به نظر می رسد نقاب 
ظاهری صلح طلب خود را کاماًل کنار گذاشته قول 
داد از ایرانیان هنگام »وقایع فوق العاده« پشتیبانی 
کن��د. اوباما توضیح نداده که منظور وی از وقایع 
ف��وق الع��اده ای ک��ه او انتظارش را می کش��د، 

چیست. وی گفت: اطمینان دارم تاریخ در سمت 
کسانی که در جستجوی عدالت هستند؛ خواهد 
بود. رئیس جمهوری امریکا 
در ادامه ب��ا اهانت به رئیس 
ایران  جمهور منتخب مردم 
گفت: همانطوری که محمود 
احمدی ن��ژاد گفته اس��ت 
وقای��ع در ارتباط با امریکا و 
یا هیچ کشور دیگری نیست. 
این موضوع در ارتباط با خود 
ایرانیان و آمال و آرزوهایشان 
ب����رای عدال����ت و یک 
برای خودشان  بهتر  زندگی 
اس��ت. وی ب��دون آنکه به 
آشوب طلب ها و حمالت 
فتنه گران به اموال عمومی و 
شخصی مردم ایران اشاره ای کند، اظهار داشت: 
ماهها است که ایرانیان هیچ اقدامی به جز احقاق 
حقوق خود انجام نداده اند، اما هر دفعه با مشت 
آهنی��ن بی رحمی روبه رو ش��ده ان��د، حتی در 

روزهایی که به منزله روزهای مقدس هستند.

سرپرست اداره محیط زیست دماوند 
خبر داد:

شکایت از یک شرکت 
آب معدنی به خاطر 
استفاده از آب چاه 

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
دماوند گفت: طبق گزارش های واصله یک شرکت آب 
معدنی در شهرستان دماوند از آب چاه استفاده می کرده 
که به همین علت از این شرکت به دادگاه شکایت شده 

است.
عباس میرزاکریمی در گفتگو با فارس، در پاسخ به 
این سؤال که آیا محیط زیست شهرستان دماوند درباره 
اینکه یک ش��رکت آب معدنی در این شهرستان اقدام 
به بهره برداری از آب چاه کرده است مطلع بوده است 
یا خیر؟ گفت: این موضوع از س��وی محیط زیس��ت 
شهرستان دماوند در حال پیگیری است و پرونده آن به 

مراجع قضایی ارسال شده است.
وی درباره چگونگی این مسأله اظهار داشت: طبق 
بررسی های انجام شده ظاهراً این شرکت به دلیل کاهش 
میزان آب معدنی منطقه مورد نظر، استفاده از آب معدنی 
را به کش��اورزها واگذار کرده و در عوض از چاه های 

آب به جای آب معدنی بهره برداری کرده است.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
دماوند تأکید کرد: در حال حاضر قاضی پرونده استعالم 
کرده اس��ت و قرار ش��ده  مدارک و مستندات الزم را 

جمع آوری و به دادگاه ارسال کنیم.
وی با اش��اره به اینکه سازمان های مختلفی مانند 
ش��هرداری، محیط زیس��ت، جهاد کشاورزی و شبکه 
بهداش��ت نیز در این زمینه باید اعالم نظر کنند، گفت: 
برای نتیجه گیری زود اس��ت و تا قبل از آماده ش��دن 

مدارک و مستندات نمی توانیم اعالم نظر کنیم.
وی علت این امر را خشکسالی های اخیر دانست 
و گفت: طبق شکایات اهالی شهرستان دماوند مبنی بر 
اینکه این ش��رکت، آب چاه را بسته بندی کرده و وارد 
بازار می کند، موضوع را به سرعت پیگیری خواهیم کرد، 
ضمن اینکه کارشناسان محیط زیست در روزهای آتی 

برای بررسی دقیق موضوع به محله اعزام می شوند.
میرزاکریم��ی تصریح کرد: تم��ام گزارش های به 
دس��ت آمده در این رابطه به طور دقیق توس��ط محیط 

زیست شهرستان دماوند در دست بررسی است.

انتقاد نایب رئیس مجلس
تأخیر در ارائه الیحه 

بودجه مشکل آفرین است

نائب رئیس مجلس گف��ت: تقدیم دیر هنگام 
الیحه بودجه س��ال 89 ب��ه مجلس نمایندگان را با 

کمبود زمان بررسی مواجه کرده است.
به گزارش خانه ملت، حجت االس��الم س��ید 
محمدحس��ن ابوترابی فرد با اش��اره به اشکاالت 
ناش��ی از تأخیر دولت در ارائه الیحه بودجه سال 
89 به مجلس گفت: این الیحه در حالی به مجلس 
ارائه می شود که قانون برنامه پنجم توسعه در زمان 
خودش ارائه نش��ده و به تصویب مجلس نرسیده 

است.
وی افزود: از دیرباز از دولت محترم درخواست 
ش��ده بود که حداکثر در نیمه نخست امسال قانون 
بودجه را برای قرار گرفتن در دس��تور کار مجلس 
و بررس��ی و تصویب آن در راستای تحقق حداقل 
یک پنجم از اهداف قانون برنامه پنجم ارائه کند که 

متأسفانه این مهم انجام نشد.
ابوترابی تصریح کرد: اش��کال دوم این بود که 
انتظار داش��تیم الیحه با زمان مناس��ب و کافی در 
اختیار مجلس قرار گیرد تا نمایندگان در بررس��ی 
و تصویب آن با محدودیت زمانی روبه رو نشوند 
که این کار هم محقق نش��د و ما در روزهای آینده 
دو کار مه��م را ب��ه صورت فش��رده درمجلس در 
دس��ت بررس��ی داریم که الیحه پنجم توس��عه و 
الیحه بودجه سال 89 است که امیدواریم با تالش 
مضاعف نمایندگان و کارشناسان دولت بتوانیم در 
زم��ان باقیمانده به بهترین نتای��ج ممکن در لوایح 

دست پیدا کنیم.
ابوترابی در خصوص ایراد ش��ورای نگهبان به 
طرح هدفمند کردن یارانه ها هم گفت: در جلس��ه 
کمیسیون ویژه مجلس که چهارشنبه گذشته تشکیل 
شد با بحث کارشناسی نس��بت به رفع دو ایراد از 
مجموع سه ایراد ش��ورای نگهبان اقدام شد و رفع 
ایراد س��وم در جلس��ات بعدی کمیسیون ویژه که 
اوایل هفته آینده تشکیل خواهد شد در دستور کار 

قرار خواهد گرفت.
نائب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی تصریح 
کرد: با دع��وت از معاونان رئیس جمهور و رئیس 
کمیسیون ویژه و برخی از نمایندگان عضو کمیسیون 
برای تبادل نظر و رسیدن به دیدگاههای مشترک و 
نزدیک به هم اقدام ش��ده است که به دیدگاههای 

قابل قبولی هم رسیده ایم.

رئیس س��ازمان توسعه 
تج��ارت ای��ران از امضا و 
نهایی شدن هفت توافقنامه 
و تفاهمنام��ه می��ان ایران و 
ویتنام در سفر وزیر بازرگانی 

به این کشور خبر داد.
به گزارش واحد مرکزی 
خب��ر، بابک افقه��ی با بیان 
اینکه مهدی غضنفری وزیر 
بازرگانی در س��فر دو روزه 
ب��ه ویتنام چه��ار توافقنامه 
را امض��ا و س��ه توافقنام��ه 
را ه��م نهایی ک��رد، گفت: 
اقتصادی  رواب��ط  توس��عه 
همکاری های  تج��اری،  و 
شیالتی، س��رمایه گذاری و 

همکاری های بخش خصوصی از توافقنامه های 
امضا شده و اجتناب از دریافت مالیات مضاعف، 
همکاری های گمرکی و تفاهمنامه شرکت نفت 
ایران با ش��رکت پترو ویتن��ام از توافقنامه های 

نهایی شده است.
وی تفاهمنامه شرکت نفت ایران با شرکت 
پترو ویتنام را مهمترین مورد دانس��ت و گفت: 
تعدادی از شرکت های ویتنامی در بخش های 
نفتی ایران فعالیت دارند و این تفاهمنامه شرایطی 
را به وجود آورد تا شرکت های نفتی ایران هم 

در ویتنام فعال شوند.
افقهی نتایج این س��فر را برای طرف های 

بخش خصوصی دو کشور 
مفی��د ارزیابی کرد و افزود: 
ب��ا توجه ب��ه ظرفیت های 
تج��اری و بازرگانی، ایران 
و ویتنام مقرر کردند س��ال 
آین��ده مبادالت خ��ود را به 
300 میلی��ون دالر افزایش 

دهند.
س��ال قب��ل مب��ادالت 
 130 کش��ور  دو  تج��اری 
میلیون دالر بود و بازرگانان 
کش��ورمان 83 میلیون دالر 
کاالی غیرنفت��ی ب��ه ویتنام 

صادر کردند.
رئیس س��ازمان توسعه 
تجارت ای��ران با بیان اینکه 
طرف ویتنامی برای واردات گندم از ایران اعالم 
آمادگ��ی کرد، اف��زود: این موضوع در دس��تور 
مذاکرات بخش های خصوصی دو کشور قرار 

گرفت.
وی گف��ت: آق��ای غضنفری در دی��دار با 
همتای ویتنامی موافقت کرد مذاکرات موافقتنامه 
تعرفه ه��ای ترجیحی برای امض��ای نهایی در 

دستور کار قرار گیرد.
وزیر بازرگانی برای ش��رکت در شش��مین 
کمیسیون مش��ترک اقتصادی و تجاری ایران و 
ویتنام به همراه هیأتی تجاری، به این کشور سفر 

کرده بود.

دفتر مرکز آمار سوریه با انتشار گزارشی اعالم 
کرد ارزش صادرات این کش��ور به کش��ورهای 
عرب در سال 2009 به 359 میلیارد و 718 میلیون 

لیره معادل 7 میلیارد و 194 
میلیون دالر رسید.

در ای��ن گ��زارش آمده 
ص��ادرات  ارزش  اس��ت 
س��وریه به کشورهای عراق 
و لبن��ان به ترتی��ب به 118 
میلیارد و 529 میلیون لیره و 
62 میلیارد و 179 میلیون لیره 

رسیده است.
بر اساس این گزارش 32/9 درصد صادرات 
س��وریه به عراق و 17/2 درصد نیز به لبنان بوده 

است.

دفتر مرکز آمار سوریه یاد آورشد میزان ارزش 
صادرات س��وریه به دو کش��ور عرب عربستان 
س��عودی و مصر نیز در سال 2009 به ترتیب به 
48 میلی��ارد و 19 میلیون و 
34 میلیارد و 10 میلیون لیره 

رسیده است.
ش��ینهوا،  گ��زارش  به 
دفت��ر مرک��ز آمار س��وریه 
در گ��زارش خ��ود اف��زود 
از  واردات س��وریه  ارزش 
کش��ورهای عرب در سال 
ج��اری ب��ه 130 میلیارد و 
59 میلیون لیره رسید. بیشترین واردات سوریه 
از کش��ورهای عربستان سعودی، مصر و عراق 

بوده است.

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی 
تصری��ح ک��رد: این ام��ر اختصاص 
به مکتب عاش��ورا دارد که هر سال 
موج��ی از ش��وریدگی و ش��یدایی 
حس��ینی در قل��وب مؤمنی��ن ایجاد 
می کن��د و رش��ته ای اس��ت که همه 
لحظات س��االنه آدمی را تحت تأثیر 
خ��ود ق��رار می دهد تا به س��عادت 

برسند.
به گ��زارش خانه مل��ت، »علی 
الریجانی« در نطق پیش از دس��تور 
جلسه علنی گفت: روزهای اخیر در 
دهه اول ماه محرم برای مردم فهیم و 

متدین کشور حاوی دو درس بود.
وی افزود: درس نخس��ت نشان 
دادن درس دینداری، غیرت، حریت 
و همبس��تگی معن��وی در مدرس��ه 
سیدالش��هدا امام حس��ین )ع( بود. 
ب��ه طوری که همه اق��وام و اصناف 

ایرانی با قلبی حزین حماس��ه ساالر 
ش��هیدان را در قلمرو ایران اسالمی 
و حوزه تفکر اس��المی ب��ه تصویر 

کشیدند.

در  ک��رد:  تصری��ح  الریجان��ی 
اینجا س��الیق مختل��ف اجتماعی و 
سیاس��ی در امواج یکرنگی معنویت 
عاشورایی توفانی از قدرت انقالبی 

کیش اه��ل بیت و انق��الب رهایی 
بخش اس��المی را به پا کردند که در 
عصر از خ��ود بیگانگی مدرنیته غیر 
قاب��ل تصور بود چرا ک��ه دنیازدگی 
عصر حاضر تربیتی را برای انس��انها 
مهیا کرده اس��ت که فرس��نگ ها از 
چنی��ن عواطف��ی فاصله پی��دا کرده 
است. انسان هرچه بیشتر در فردیت 
ف��رو رفته از س��نت های جمع گرای 

معنوی دور گشته است.
وی گف��ت: درس دوم که تأمل 
برانگیز شد گستاخی عده ای در روز 
عاشورا در تهران به ساحت مقدس 

ماه محرم و عاشورای حسینی بود.
داد: صورت  ادام��ه  الریجان��ی 
ظاه��ر موضوع را ب��ه ادامه بحث و 
جدل ه��ای انتخابات اخی��ر مربوط 
س��اخته اند ام��ا ای��ن ی��ک صورت 

فریبکارانه بیش نیست.

نمایندگان حی��ن راهپیمای��ی در صحن علنی 
مجلس سینه می زدند و با هدایت علی اصغر زارعی 
ک��ه در جل��و حرکت می کرد ب��ه دور صحن علنی 

مجلس حرکت کردند.
در محکومی��ت اقدامات روز عاش��ورا، جمعی 
از نماین��دگان در صح��ن علن��ی و اطراف مجلس 

راهپیمایی کردند.
به گ��زارش ایلن��ا، نمایندگان مجل��س پس از 

صحبت های علی الریجانی در محکومیت حوادث 
چند روز گذشته و تذکر هدایت خواه و حسینیان و 
تأکید بر دستگیری افراد هتاک جمعی از نمایندگان 
مجلس شروع به راهپیمایی در صحن علنی مجلس 

کردند.
گفتنی است نمایندگان با فریادهای مرگ بر ضد 
والیت فقیه، مرگ بر منافق و هیهات من الذله انزجار 
خ��ود را از اقدامات برخی افراد چند روز گذش��ته 

نشان دادند. علی الریجانی رئیس مجلس نیز در این 
هنگام گفت: به علت جریان خودجوش مجلس که 
برای دفاع از آرمان های انقالب به وجود آمده است، 
30 دقیقه تنفس اعالم می کنیم تا با روح شهدا میثاقی 

مجدد داشته باشیم.
همچنین نمایندگان پس از این صحبت الریجانی 
ب��ه خ��ارج از مجلس حرکت کردن��د و در اطراف 

مجلس مشغول راهپیمایی و شعار دادن شدند.

مصرف بنزین درهفته گذشته نسبت به هفته 
پی��ش از آن 40/2 میلی��ون لیتر افزای��ش یافت در 
حالی که طی هفته های اخیر، ش��اهد روند نزولی 

مصرف بنزین بودیم.
به گزارش ش��بکه ایران، در این میان مصرف 
کل بنزین از 28 آذر تا 4 دی به 456/1 میلیون لیتر 
رسید که ضمن افزایش 40/2 میلیون لیتری نسبت 
ب��ه دو هفته قبل، بیانگ��ر میانگین مصرف روزانه 

65/1 میلیون لیتری این فراورده است.
بیش��ترین مصرف بنزی��ن در هفته گذش��ته 
براس��اس آم��ار ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش 
فرآورده های نفتی مربوط به پنجش��نبه )3دی( با 
مصرف 77/7 میلیون لیتر و کمترین آن نیز مربوط 
به روز دوش��نبه )30 آذر( با مصرف 55/5 میلیون 

لیتر بوده است.
یادآور می ش��ود س��همیه 240 لیت��ری بنزین 
زمستانی خودروهای س��واری بامداد اول دی ماه 
در کارت ه��ای س��وخت وارد ش��د. ضمن اینکه 
تعطی��الت مرب��وط به ای��ام عزاداری تاس��وعا و 
عاشورای حسینی نیز در مصرف بنزین تأثیرگذار 

بوده اند.
در این میان مصرف تهرانی ها از بنزین کشور 
به بیش از 21/7 درصد رس��ید. کل مصرف بنزین 
تهرانی ها در هفته گذش��ته با افزایش 8/7 میلیون 
لیتری نس��بت به هفته پی��ش از آن به 99 میلیون 

لیتر رسید که بیانگر میانگین مصرف 
روزانه 14/1 میلیون لیتر است.

مص��رف نف��ت گاز نی��ز درهفته 
گذشته کاهش 156/4 میلیون لیتری 
)17 درصدی( پیدا کرد و کل مصرف 
به 747/1 میلیون لیتر رس��ید. این در 
حالی اس��ت که این رقم در دو هفته 
گذشته 903/5 میلیون لیتر بوده است. 
میانگین مص��رف روزانه گازوئیل در 

هفته گذشته 106/7 میلیون لیتر بود.
بیش��ترین مص��رف گازوئیل در 
هفته گذشته مربوط به روز شنبه )28 
آذر( ب��ا مص��رف 148/9 میلیون لیتر 
بوده و کمترین مصرف نیز مربوط به 
روز جمع��ه )4 دی( با مصرف 76/1 
میلیون لیتر بوده است. در این مدت 

61/9 میلیون لیتر گازوئیل در تهران مصرف ش��د 
که بیانگ��ر میانگین مصرف روزانه 106/7 میلیون 

لیتر است.
همچنی��ن کل مصرف بنزین س��وپر در هفته 
گذش��ته نسبت به هفته قبل از آن 3/3 میلیون لیتر 
افزایش داش��ت و به 18/4 میلیون لیتر رسید. در 
حال��ی که این مص��رف در هفته پیش  از آن 15/1 
میلی��ون لیتر بود. میانگین مص��رف روزانه بنزین 
سوپر در هفته گذشته 2/6 میلیون لیتر بوده است.

ــدی مصرف گاز بخش  کاهش  7/١ درص
خانگی در هفته گذشته 

کل گاز مصرفی ایران در هفته گذشته )28 آذر 
تا 4 دی( در بخش های خانگی، تجاری، نیروگاه ها 
و صنای��ع معادل 3355 میلیون  مترمکعب بود که از 
متوسط مصرف روزانه 479/3 میلیون  مترمکعب خبر 
می دهد. مصرف گاز خانگی نیز طی این هفته 2374 
میلیون مترمکعب بوده که بیانگر متوس��ط مصرف 
روزانه 339/1 میلیون مترمکعب است. در حالی که 

گاز مصرف شده در بخش خانگی در 
مدت مشابه سال گذشته 2618 )متوسط 
مصرف روزانه 374( میلیون متر مکعب 
بوده که نش��انگر کاهش 9/2 درصدی 

مصرف گاز این هفت روز است.
مقایسه آمار مصرف گاز کل کشور 
در این هفت روز نسبت به مدت مشابه 
س��ال قب��ل از آن  که 3276 )متوس��ط 
مصرف روزانه 468( میلیون متر مکعب 
بوده، بیانگر آن است که به طور متوسط 
روزانه 11/3 میلیون مترمکعب افزایش 

مصرف داشته ایم.
براساس آمارهای رسمی شرکت 
ملی گاز ایران،  بیش��ترین مصرف کل 
گاز کشور در هفت روز گذشته مربوط 
به روز چهار ش��نبه )2 دی( با مصرف 
503 میلیون مترمکعب و در بخش خانگی مربوط به 
روز  شنبه )28 آذر( با مصرف 357 میلیون مترمکعب 

بوده است.
همچنین کمترین میزان مصرف کل گاز مربوط 
ب��ه روز جمع��ه )4 دی( با مصرف 467 میلیون متر 
مکع��ب و کمتری��ن مصرف این م��دت در بخش 
خانگی مربوط به همان روز با مصرف 309 میلیون 

متر مکعب بوده است.
مقایسه آمار مصرف گاز بخش خانگی در هفته 

گذش��ته نس��بت به هفته پیش از آن )21 تا 27 آذر( 
با مص��رف 2551 میلیون مترمکعب از کاهش 177 
میلیون متر مکعبی )معادل 7/4 درصد( خبر می دهد. 
این در حالی است که مقایسه آمار مصرف گاز بخش 
خانگ��ی )14 تا 20 آذر( با مص��رف 2613 میلیون 
مترمکع��ب از کاهش 62 میلیون مترمکعبی )معادل 

2/4 درصد( حکایت می کرد.
به نظ��ر می رس��د  افزایش دمای ه��وا در هفته 
گذش��ته که کاهش مصرف گاز بخ��ش خانگی را 
همراه داش��ته اس��ت، منجر به گازرسانی بیشتر به 
نیروگاه ها و درنتیجه مصرف کمتر نفت گاز در این 
بخش شده است. به گفته »حسن منتظر تربتی«  مدیر 
مرکز دیسپچینگ ش��رکت ملی گاز ایران، از ابتدای 
آذرماه امسال تاکنون، میانگین تحویل روزانه گاز به 
نیروگاه های کشور50 میلیون مترمکعب بوده، که این 
میزان 20 میلیون مترمکعب بیش��تر از تعهد شرکت 

ملی گاز در این بخش بوده است.
همچنی��ن پیش بینی ها نش��ان می دهد مصرف 
کنن��دگان و مش��ترکان م��ا در طول آذر امس��ال به 
نس��بت آذر سال گذشته از نظر الگو مصرف حدود 
1/7 درص��د مع��ادل 5 میلیون متر مکع��ب در روز 
صرفه جوی��ی داش��ته اند. اگرچه انتظ��ار در نتیجه  
فرهنگ سازی و تبلیغات بیشتر این است که در این 
زمستان بین 5 تا 10 درصد در ماه های مختلف سال 

صرفه جویی داشته باشیم.

س��خنگوی وزارت امور خارجه 
گفت: ای��ن وزارتخانه با قدرت و با 
همه امکاناتی که در اختیار دارد برای 
بازپ��س گرفتن حق��وق و مطالبات 
ملت ایران از کش��ورهای متجاوز به 

ایران تالش می کند.
اقدامات  اف��زود:  مهمانپرس��ت 
حقوق��ی و رویه هایی ک��ه برای به 
دس��ت آوردن مطالب��ات ملت ایران 
نیاز است در دستور کار وزارت امور 
خارجه قرار دارد و این وزارتخانه با 
قدرت از همه امکاناتی که در اختیار 
دارد دراین زمینه استفاده خواهد کرد 
تا حقوق و مطالبات ملت ایران را در 

اختیار بگیرد. 
مهمانپرس��ت با بی��ان اینکه در 
مورد غنی س��ازی سوخت هسته ای 
دوگانگی وجود ندارد و نظرات یکی 
است، اضافه کرد: آن چیزی که آقای 
متکی مطرح کرد اعالم آمادگی ایران 
ب��رای معاوضه مرحله ای س��وخت 

است.
وی افزود: در این مطلب اش��اره 
ش��د که این می توان��د یک فرصت 
باش��د برای طرف های مقابل و اگر 
اص��ل موضوع از طرف کش��ورهای 
مخاطب پذیرفته شود، بقیه جزئیات 
ک��ه یک��ی از آن می توان��د برخ��ی 
پیش��نهادهایی باش��د که یکی گفته 
است در ژاپن باشد، یکی گفته است 
در برزی��ل و یکی دیگر گفته اس��ت 
در کیش، بحث هایی اس��ت که قابل 

پیگیری خواهد بود. 
وی همچنی��ن در م��ورد مح��ل 
مبادل��ه س��وخت گف��ت: هیچ جای 

خاصی قطعی نشده است.
مهمانپرست در خصوص جنگ 

غزه و عدم اقدام جامعه جهانی برای 
بازس��ازی و شکس��تن محاصره این 
منطقه گف��ت: ما همیش��ه این رفتار 
جنایتکاران��ه رژیم صهیونیس��تی را 

محکوم ک��رده ایم و از کش��ورهای 
مختل��ف خواس��ته ایم اگ��ر مدافع 
واقعی حقوق بشر هستند جلوی این 

جنایت ها را بگیرند.
س��خنگوی وزارت امور خارجه 
افزود: متأس��فیم از اینکه کشورهایی 
که ادع��ای حمایت از حقوق بش��ر 
را دارن��د و تش��ویق آش��وبگران و 
قانون ش��کنان را حمایت از حقوق 
بشر برای خودشان تعریف می کنند، 

جنگ غزه را فراموش کرده اند.
افزود: جنگ غزه  مهمانپرس��ت 
جنایتی بود که انس��ان های بی گناه 
زیادی در آن کش��ته ش��دند، نماینده 
س��ازمان ملل در گزارشی کسانی که 
این کار را انج��ام داده اند، جنایتکار 
جنگی اعالم کرد ولی این کش��ورها 
به این گزارش بی تف��اوت بودند و 
تاکنون هیچ ک��دام از مقامات غربی 

با وجود گذش��ت یک س��ال از این 
جنایات اظهار نظری نکرده اند.

امورخارجه  س��خنگوی وزارت 
در خصوص موضع کشورهای غربی 

در قبال ایران نیز گفت: تحمل ایرانی 
مس��تقل و مقتدر برای کش��ورهای 

سلطه طلب دشوار است. 
آنها  افزود:  مهمانپرس��ت  رامین 
ت��الش می کنند این موض��وع را با 
روش های نادرست و غیرقابل قبول 

خنثی کنند که موفق نیستند. 
وی گف��ت: جمهوری اس��المی 
ای��ران در ی��ک س��ال گذش��ته ب��ا 
دیپلماسی فعال خود، تالش فراوان و 
خس��تگی ناپذیر برای ایجاد عدالت 
و امنی��ت در منطقه و عرصه جهانی، 
تنش زدایی، حرکت به سمت روابط 
بهت��ر با همس��ایگان و کش��ورهای 
دوس��ت و کمک به رفع تبعیض در 

مسائل بین المللی انجام داده است.
امورخارجه  س��خنگوی وزارت 
اف��زود: اگ��ر می بینی��د فش��ارها به 
جمهوری اس��المی ایران زیاد بوده و 

ش��ایعات و خبرسازی ها اوج گرفته 
به این دلیل است که رفتار ما مقتدرانه 
و از موضع اقتدار در منطقه و جهان 

بوده است.
از  مهمانپرس��ت اضاف��ه ک��رد: 
کشورهایی که برخالف جهت منافع 
بشریت حرکت کرده اند می خواهیم 
رفتارش��ان را ب��رای ایج��اد امنیت، 
صلح و عدالت جهان��ی تغییر دهند 
و رفتارهای گذش��ته خود را اصالح 

کنند.
س��خنگوی وزارت امور خارجه 
از درخواس��ت رئی��س کمیته روابط 
خارج��ی س��نای امریکا برای س��فر 
ب��ه ای��ران خب��ر داد و اف��زود: این 
درخواست از آنجا که سفر پارلمانی 
به ش��مار می آید به مجلس شورای 
اسالمی منعکس شده است و مقامات 
مجلس آن را بررس��ی می کنند و در 

این باره پاسخ خواهند داد.
س��خنگوی دس��تگاه دیپلماسی 
وزارت  آی��ا  اینک��ه  در خص��وص 
امور خارج��ه به کش��ورهایی که از 
آش��وب های روز عاش��ورا حمایت 
کرده اند پاسخ کتبی داده است یا خیر 
اظهار داش��ت: تحرکات، اظهارات و 
اقدامات کش��ورهای مختلف درباره 
مل��ت ایران ب��ا حساس��یت و دقت 
پیگی��ری و ب��ه طور کامل بررس��ی 

خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه ملت ایران 
اینگونه اقدامات و رفتارها را فراموش 
نخواهد کرد، گفت: سفیر انگلیس در 
ته��ران در همین خصوص احضار و 
در روزهای آینده نیز اقدامات دیگری 
انجام خواهد شد که به اطالع عموم 

خواهد رسید.
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علم و صنعت

موشواره بلوتوثی با قابلیت حرکت روی هوا

بزرگترین تلویزیون LCD جهان در ایران 

روبات ورزشکار برای آموزش حرکات ورزشی

با کیفیت ترین دوربین دیجیتال دنیا با 158 لنز مجزا

نخستین نت بوک جهان با 2 نمایشگر جدا 

کارشناس��ان از س��اخت دوربین دیجیتال 
منحصر به فردی خبر داده اند که تاکنون نمونه 
آن در جه��ان تولید نش��ده اس��ت و می تواند 

عکاس��ی  کیفیت  بهترین 
کارب��ران  اختی��ار  در  را 

بگذارد. 
این دوربین دیجیتالی 
منحنی  ب��ه ص��ورت  که 
ساخته ش��ده است، 158 
لن��ز را به ص��ورت مجزا 
در خود جا داده و بر این 

اساس، نام خود را در کتاب رکوردهای جهانی 
ثبت کرده است. 

ای��ن دوربین دیجیتال��ی منحصر به فرد در 
مؤسس��ه فناوری Nagoya ژاپن ساخته شده 

است و به گفته محققان این مرکز، باکیفیت ترین 
دوربین دیجیتالی در جهان محسوب می شود. 
ب��ه گ��زارش اکونیوز، محقق��ان ژاپنی هر 
این دوربین دیجیتالی  لنز 
را ب��ا هزین��ه ای مع��ادل 
تولید کرده اند  2/10 دالر 
انبوه  تولی��د  بنابرای��ن  و 
دیجیتالی  دوربی��ن  ای��ن 
می تواند با قیمت مناسب 

انجام شود. 
محقق����ان مؤسس��ه 
فناوری Nagoya اعالم کرده اند از هم اکنون 
6 م��اه فرصت الزم دارند اش��کاالت احتمالی 
ای��ن دوربین دیجیتالی را برطرف کنند و آن را 

به تولید انبوه برسانند. 

از  ک�ارشناس��ان 
ن��ت  ب��وک  تکمی��ل 
جدیدی خب��ر داده اند 
که دارای دو نمایشگر 
مجزا ب��وده و می تواند 
متفاوتی  قابلیت ه��ای 
را در اختی��ار کاربران 

بگذارد. 
ب���ه گ�����زارش 
اقتصادی  خبرگ��زاری 
ای��ران، ای��ن نت بوک 
منحص��ر به ف��رد ک��ه 

Kohjinsha نام دارد، شامل نمایشگر دوگانه 
10/1 اینچی می ش��ود که برای نخستین بار در 
نمایش��گاه CEATEC 2009 معرفی ش��ده 

بود. 
ش��رکت س��ازنده اعالم کرده است که این 
نت بوک را برای تعطیالت پایان س��ال میالدی 
با ن��ام Kohjinsha DZ در بازارهای ژاپن به 

فروش خواهد رساند. 
این نت بوک برای ژاپنی ها 79 هزار و 800 
ین)925 دالر( قیمت گذاری ش��ده است که به 

گفت��ه کارشناس��ان، با 
داش��تن دو نمایش��گر 
مناس��بی  قیمت  مجزا 

است. 
نم��ایش���گر  دو 
ای��ن نت بوک  مجزای 
ب��ه صورت کش��ویی 
طراحی ش��ده اند و در 
صورتی که کاربر به هر 
دوی آن ها نیاز نداشته 
از یک  باشد، می تواند 
نمایش��گر اصلی مانند 

نت بوک های معمولی استفاده کند. 
دو نمایش��گر این نت بوک قادر هس��تند به 
صورت مج��زا فعالیت های جداگانه ای را انجام 
دهند و اقدام مورد نظر کاربر را به انجام برسانند. 
در صورت تمایل، کاربر می تواند تصاویر مورد 
نظر خود را به صورت واحد در هر دو نمایشگر 
پخش کند. شرکت سازنده این نت بوک منحصر 
به فرد اعالم کرده اس��ت که از آغاز سال جدید 
می��الدی آن را در دیگر کش��ورهای جهان نیز 

عرضه خواهد کرد.

شرکت فیلیپس از تولید موشواره جدیدی 
خبر داده اس��ت که به وس��یله فناوری ارتباطی 

بلوتوث به رایانه متصل می شود.
ب����ه گ�����زارش 
ف��ارس این موش��واره 
SPM9800 ن��ام دارد 
و در ص��ورت تمای��ل 
کاربر، می تواند از طریق 
ورودی USB ک��ه ب��ه 
صورت بسیار ظریف و 
کوچک در زیر آن قرار 

گرفته نیز به رایانه متصل شود. 
فیلیپس برای سیستم ارتباطی بلوتوث این 
 360°TouchControl موشواره از فناوری

استفاده کرده است و بر این اساس، موشواره در 
هر جهت و هر حالتی که باشد ارتباط خود را با 

رایانه از دست نمی دهد. 
با این فناوری، حتی 
اگر کاربر موش��واره را 
نیز  بگی��رد  روی ه��وا 
می تواند مکان نما را در 
صفحه نمای��ش کنت��رل 

کند. 
ق��رار اس��ت ای��ن 
از  بی س��یم  مواش��واره 
اواخ��ر ماه ج��اری میالدی ب��ه بازارهای اروپا 
عرضه ش��ود و شرکت سازنده قیمت آن را 80 

دالر اعالم کرده است.

بزرگترین LCD تلویزیون جهان به پهنای 
108 اینچ س��اخته شده ش��ارپ توسط شرکت 
مادی��ران در پانزدهمی��ن نمایش��گاه الکامپ به 

نمایش گذاشته شد. 
به گزارش خبرگ��زاری اقتصادی ایران، این 
LCD TV که LB1085 SHARP نام دارد 
و از جذابیت ه��ای وی��ژه در الکامپ پانزدهم 
اس��ت از رزولوش��نی برابر با 1080×1920 یا 2 
مگا پیکس��ل برخوردار است که قابلیت تفکیک 

بیش از 758 میلیون رنگ را دارد. 
روشنایی و شفافیت فوق العاده این محصول 
به همراه طول عمر طوالنی آن باعث می شود به 

راحتی در محلهای وس��یع و روشن 24 ساعته 
قابل استفاده باشد. 

در این LCD TV 108 اینچی،  ورودی های 
Component، AV/S-Video،DVI ب��ه همراه س��ه 

ورودی HDMI ام��کان دریاف��ت تصاویر در 
هر نوع فرمت تصویر را برای اس��تفاده کنندگان 

ممکن می سازد. 
از این تلویزیون می توان در محل هایی نظیر 
فرودگاه، ایستگاه راه آهن، مترو، مراکز ورزشی 
و تفریحی، ایستگاه های پخش تلویزیونی، مراکز 
عمومی، ویدئو کنفرانس، مراکز مالی و بورس، 

کارخانجات و مراکز آموزشی استفاده کرد.

دانش��مندان ژاپنی موفق به س��اخت ربوتی 
ش��ده اند که می تواند نرمش و ورزش صحیح را 
ب��ه افراد آموزش دهد و آنه��ا را مجبور به انجام 

حرکت های بدنی کند.
به گ��زارش فارس این ربوت انس��ان نما که 
Taizo نام گرفته است، 24 اینچ قد و 15/5 پوند 
وزن دارد و می تواند عالوه بر راه رفتن و باال رفتن 

از پله،  روی صندلی بنشیند. 
باتری نصب شده در ربوت Taizo می تواند 
در هر بار ش��ارژ تا 2 ساعت انرژی مورد نیاز را 
ذخیره کند که این زمان بسیار طوالنی تر از مدتی 

است که افراد ورزش می کنند. 

ربوت ورزش��کار ژاپنی می تواند تعلیمات 
ورزشی خود را به صورت معمولی و تخصصی 
ب��رای گروه ه��ای مختلف م��ردم ارائ��ه دهد و 
حرکت های ورزشی آنها را سنجیده و اشکاالت 

آنها را نیز رفع کند. 
محققان ژاپنی ب��رای این ربوت 30 حرکت 
ورزشی مختلف در نظر گرفته اند و تالش می کنند 

در آینده نزدیک آن را به تولید انبوه برسانند. 
این ربوت هم اکنون به صورت آموزشی در 
برخی مراکز ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است و 
کارشناسان اعالم کرده اند کلیه آزمایش های الزم 

با موفقیت روی آن انجام شده است.

GIS و کاربرد های آن در علوم مختلف
عاطفه قربانی - هر اندازه بشر در پروژه های 
عمران��ی از تکنول��وژی اطالعاتی ب��ه عنوان یک 
اهرم مؤثر برای افزایش دقت س��ود ببرد، به همان 
اندازه دارای دید بهتر و افزایش قدرت جهت اخذ 
تصمیم گیری های مناس��ب تر ش��ده و در نتیجه 
این امر به افزایش س��رمایه و سرمایه گذاری بیشتر 
سازمان ها در کس��ب اطالعات و منابع اطالعاتی 

کمک می کند.
بس��یاری از تصمیم گیری ه��ا در پروژه های 
عمران��ی و زیس��ت محیطی به نوعی ب��ه مکان و 
موقعی��ت خ��اص جغرافیای��ی مربوط اس��ت. در 
نتیج��ه وجود یک سیس��تم اطالع��ات جغرافیایی 
هوش��مند می تواند کمک اساس��ی به مدیران در 
اخذ تصمیم��ات بهینه ایفا کند. موارد نگران کننده 
بس��یاری در جهان امروز با ابعاد جغرافیایی وجود 
دارد که باعث شده بشر به فکر ایجاد سیستم هایی 
باش��د که دسترس��ی وی را به اطالعات آسانتر و 
س��ریعتر کن��د. از جمله ای��ن موارد می ت��وان به 
مواردی نظیر: افزای��ش تصاعدی جمعیت جهان، 
آلودگیهای زیس��ت محیطی، خشکس��الی، نابودی 
جنگل ها، س��یل، زلزله، تغیی��رات آب و هوایی و 

غیره اشاره کرد.
تا کنون از GIS تعاریف زیادی ش��ده است و 
همه در صدد آن هس��تند که بیان دارند چه چیزی 
GIS اس��ت؟ با این وج��ود، سیس��تم های نوین 
امروزی GIS در دو شکل از اطالعات به صورت 
برداری و ش��بکه ای مش��ترکند. نی��از کاربران به 
اطالعات برداری ش��بکه ای از الیه های تصویری 
از جمله ارتوفتوی دیجیتالی به طور چش��مگیری 
 GIS افزای��ش یافته اس��ت. در ارتباط ب��ا کاربرد
بحثهای زیادی تا کنون صورت گرفته است لیکن 
آنچه مورد تأکید اس��ت زمینه های عملی و تحقق 
عینی استفاده از سیستم های اطالعات جغرافیایی 

است.
GIS در م��دل س��ازی مانوره��ای نظام��ی، 
مدتهاس��ت ک��ه در ارتش��های بزرگ دنی��ا به کار 
گرفته می ش��ود. GIS با ب��ه کارگیری تکنولوژی 
شبیه سازی توزیعی، محیط مصنوعی میدانهای رزم 
را به وجود می آورد. ش��بیه سازی توزیعی، امکان 
فعل و انفعاالت همزمانی را در موقعیتهای گوناگون 
جغرافیایی فراهم می آورد تا با همکاری یکدیگر، 
اس��تراتژی جنگی را طراحی کرده و عکس العمل 
سالحهای آینده را پیش از تولید مورد آزمایش قرار 
دهند. این امر به پرس��نل نظامی امکان می دهد که 
مستقیماً در فرآیند تولید سالح های جدید دخالت 

داشته باشند.
در برخورد با سوانح مانند زلزله، GIS توانسته 
اس��ت عماًل به نقش مؤثر و تعیین کننده ای دست 
یابد. تقریباً هر مس��أله ای که زلزله در پی داش��ته 
باش��د، ارتباط پیوسته ای با اطالعات جغرافیایی و 
چگونگی گس��ترش منابع، کنت��رل مواد خطرناک، 
ارزیاب��ی خس��ارت و ت��الش در بازس��ازی و به 
تعبی��ری مدیریت س��وانح دارد. و پیامدهای زلزله 
پس از وقوع حادثه، ارزیابی خس��ارت، برخورد و 
رویارویی با وضعیت اضطراری و تهیه گزارش��ات 
محلی از جمله کاربردهای GIS اس��ت. اطالعات 
صحیح و به موقع الزم است تا ضمن تعیین میزان 
کمکها، اطالعات و خدماتی را در اختیار مردم قرار 

دهد.
تکنولوژی GIS، با بهره گیری از گیرنده های 
GPS در مواجهه با ش��رایط اضطراری پیش آمده 
از نش��ت نفت در دریا نقش مهم و سازنده خود را 
به نمایش گذاش��ته است. ازجمله، در پی انفجاری 
که در س��ال 1383 در برخوردکش��تی باری با دو 
یدک کش در نزدیکی س��ن پترزبورگ پیش آمد، 
 GIS پس از چهارده ساعت تالش با بهره گیری از

توانستند آتش را مهار کنند.
پیش بینی فاجعه، پس از حادثه نش��ت کشتی 
نفت کش Exxon Voldez Spill در آالسکا در 
سال 1989، مسئوالن ایالت فلوریدا اقدام به تشکیل 
گروههای واکنش س��ریع کردند ت��ا تواناییهای آن 
ایالت را در پیش��گیری و پاکسازی لکه های نفتی 
ارزیاب��ی کنند. یک��ی از توصیه ه��ای گروههای 
واکن��ش س��ریع، اعالم ع��دم کارآی��ی و نقایص 
نقش��ه هایی ب��ود که ب��رای رویارویی ب��ا فاجعه 
نش��ت نفت ب��ه کار ب��رده می ش��وند زی��را تنها 
نقش��ه هایی که چنین نش��ت ها را نشان می داد، 
نقشه های»حساسیت محیط های ساحلی و حیات 
وحش به نشت نفت در فلوریدا« بود که در سالهای 
1979 و 1980 با استفاده از نقشه های توپوگرافی 
تهیه شده و دارای انواع خط ساحلی، منابع حیات 
وح��ش و نواحی مقابله با لکه ه��ای نفتی بودند. 
با رتبه بندی حساس��یت محیطی، می توان آسیب 
پذیری خطوط س��احلی خاصی را در برابر نشت 
نفت مشخص کرد. بر اس��اس پیشنهاد گروههای 
واکنش س��ریع باید نقشه ها بازنگری و به روز در 
آم��ده و اطالعات آنها در یک  GIS وارد ش��ود تا 
ضمن دستیابی به نقشه های بهنگام، توانایی تحلیل 

در زمان کوتاه انجام پذیر باشد.
در ارتب��اط با اینکه آیا انس��ان می تواند برای 
مدت زی��ادی در فضا به حیات خ��ود ادامه دهد، 
سیس��تم اطالعات جغرافیایی توانس��ته اس��ت در 
بیوسفر 2 )چیزی که پژوهشگران آن را بزرگترین 
لول��ه آزمای��ش جه��ان  می نامند ( م��ورد توجه 
قرار گیرد. بیش از دو س��ال اس��ت که دانشمندان 
می خواهند این پرس��ش را با بیوسفر )سازه فوالد 
و شیش��ه به وس��عت 3/15 هکتار که در دامنه کوه 
Catalina در ایالت آریزونا ( پاس��خ گویند. این 
حباب عظیم طوری طراحی شده که انواع زیادی از 
گیاهان و جانوران را در خود جای می دهد. تمامی 
آب و ه��وا و ضایع��ات این آزمایش��گاه بازیافت 
می شود. کلیه مواد غذایی درون این فضای بسیار 

بزرگ پرورش می یابد. در این حباب شش محیط 
طبیعی متفاوت ش��امل ش��رایط محیطی بیابانهای 
مه آلود، س��اوانای استوایی، اقیانوسی، جنگل های 
بارانی، باتالق��ی و منطقه ای برای پرورش گیاهان 
و جانوران پیش بینی ش��ده اس��ت. در سرتاس��ر 
حباب، دو هزار سنجنده اطالعاتی را درباره شرایط 
مربوط به میزان دما، دی اکس��ید کربن، اکس��یژن، 
نور، رطوبت هوا و خاک و دیگر عوامل اتمس��فر 
جمع آوری می کنن��د. این اطالعات هر 15 دقیقه 
یک بار به طور ش��بانه روزی گرد آوری می شود. 
طی یک مدت دوس��اله 140,160,000  اطالعات 
قرائت ش��ده که به عالوه ضمن توانایی بررس��ی 

اطالعات در زمان واقعی، اطالعاتی نیز در ارتباط با 
رشد و شرایط هر یک بیش از 8 هزار و 800 گونه 
گیاه در بیوس��فر وج��ود دارد. بانک اطالعات باید 
توانایی تجزیه و تحلیل این اطالعات را داشته باشد 
تا یک تصویر جامع کاملی از درون بیوس��فر ارائه 
کند. الزم است پیوسته شرایط درون بیوسفر تحت 
کنترل باش��د. نه تنها ش��رایط اقلیمی بلکه همواره 
س��عی در جهت تشخیص اس��ت تا مشخص کند 
تأثیر گونه های مختلف بر یکدیگر چگونه است؟ 
آیا گونه ه��ای گیاهی با یکدیگر رقابت می کنند؟ 
آیا با از بین رفتن گون��ه ای، گونه دیگری جایش 
را می گیرد؟ و سؤاالت بسیاری که پردازش حجم 
گسترده اطالعات تنها با یک GIS میسر می شود. 
ی��ک GIS ابزار مفیدی جه��ت تحلیل تصاویر و 
تجزیه و تحلیل اطالعات اس��ت. اگرچه مساحت 
بیوس��فر برای GIS کوچک است لیکن داده های 
بس��یار زیادی برای هر ی��ک از گونه های گیاهی 
وج��ود دارد که تنها GIS اج��ازه ذخیره اطالعات 

و تجزیه آنها را می دهد.
GIS توانایی انواع تحلیل گونه های موجود در 
بیوس��فر را دارد در صورتی که بتوان شرایط درون 
بیوس��فر را به صورت گرافیک��ی ارائه کرد. امکان 
مشاهده بسیار س��ریع ناهنجاریهایی می رود و در 
نتیجه گیاه شناسان در صورت مشاهده ناهنجاری، 
 GIS به بررس��ی دقی��ق آن خواهند پرداخ��ت. با
توانایی ارائه داده های خاص یک گونه را داریم و 
ای��ن اطالعات برای درک و ارتباط دهی به مراتب 
آسانتر است. در جهت استفاده بهینه از امکانات و 
اس��تعداد طبیعی، آیا GIS می تواند مسأله کمبود 
غ��ذا در دنی��ا را حل کند ؟ ب��ه کارگیری GIS در 
طرحه��ای تحلیل��ی بیولوژیک توانس��ت تولید و 
بهره برداری اقتصادی از کش��اورزی منطقه ای در 

تایلند را به باالترین س��طح برساند. آمار جمعیت 
جهان بسیار نگران کننده است. سالیانه یک میلیون 
کودک در اثر س��وء تغذیه جان خود را از دس��ت 
می دهند. نزدیک ب��ه 780 میلیون نفر که اکثرا در 
آفریقا، آس��یای جنوبی و امریکای التین سکونت 
دارند، ب��ا کمبود غ��ذا مواجه هس��تند و نیازهای 
غذای روزانه خود را نمی توانند برآورده سازند و 
بدتر از همه اینکه جمعیت دنیا هر 50 س��ال به دو 
برابر افزایش می یابد. پیدا اس��ت که کشاورزی در 
شرایط موجود نمی تواند رو در روی این جمعیت 
روز افزون قرار گیرد و یا اینکه پایه اقتصادی برای 
توسعه پایدار ش��ود. این وظیفه جامعه است که با 

ایجاد و بهره برداری از تکنولوژی مناسب از شدت 
 GIS مشکالت بکاهد. در این رابطه آیا تکنولوژی
می توان��د نقش مؤثری داش��ته باش��د ؟ GIS با 
توانایی در تحلیل همه جانبه یک ناحیه جغرافیایی، 
ابزار سودمندی است که می تواند تولید کشاورزی 
در دنیا را بهبود بخشد. در عمل، تجربه به کارگیری 
GIS در بخش��ی از کش��ور تایلن��د را می توان به 
عنوان مثال آورد. این ناحیه طی سالیان دراز میدان 
نبرد و کش��مکش بوده و با کشور کامبوج هم مرز 
اس��ت. مهاجرین کشور همسایه فشار زیادی را به 
این سرزمین وارد ساخته اند. فقر و عدم توسعه به 
وضوح در آنجا دیده می شود. این ناحیه در حالی 
که یک سوم سطح کشور را تشکیل می دهد، تنها 
15 درصد تولید ناخالص مل��ی را تأمین می کند. 
بخش��هایی از ای��ن منطق��ه دارای خصوصی��ات 
کوهستانی است و برای کشت محصوالت نواحی 
مرتفع چون کاس��اوا )Cassava ( مس��تعد است. 
اما کش��اورزان محلی ترجیح می دهند به کش��ت 
برنج بپردازند، زیرا با آنکه کشت برنج مخصوص 
زمینهای پس��ت اس��ت و در این مناطق نسبت به 
کاس��اوا محصول کمتری می ده��د، بهای آن 3 تا 
4 برابر کاس��اوا و ارزش کال��ری آن در واحد گرم 

303 برابر است.
 WOFOST ب��ا اس��تفاده از م��دل بارده��ی
)مدلی که از فرایند رش��د گیاهان می باشد که در 
 WOLF و Van Keulen س��ال 1986 توس��ط
ارائه گردید و فرآیند رش��د در یک گیاه خاص را 
نس��بت به مجموعه وس��یعی از اطالعات ورودی 
شبیه سازی می کند و در پروژه های کشاورزی به 
کار م��ی رود( و داده های مربوط به قابلیت خاک، 
GIS در حل این س��ؤال به کار گرفته شد آیا نحوه 
کاربری فعلی زمین و میزان تولید مناس��ب اس��ت 

یا خی��ر؟ به کمک GIS و ترکیب نقش��ه کاربری 
اراضی و نقشه قابلیت خاک چهار منطقه مشخص 

شد.
1. اراضی ک��ه کاربری آنها با اس��تعداد خاک 

مطابقت دارد. 
2. اراض��ی که به کش��ت محص��والت نواحی 
مرتف��ع اختصاص داده ش��ده اس��ت، در حالی که 
مطالعه خاک نش��ان می دهد که تولید محصوالت 

نواحی پست در آنها باالتر است.
3. اراض��ی که به کش��ت محصوالت پس��ت 
اختص��اص داده ش��ده در صورت��ی ک��ه کش��ت 
محص��والت نواح��ی مرتفع در آن ها مناس��ب تر 

است.
4. اراضی که در آنها فعالیت کشاورزی صورت 
می گیرد، در حالی که طبق نقشه های حاصلخیزی 

خاک غیر مستعد هستند.
در ای��ن پ��روژه ی��ک تصویر ماه��واره ای از 
منطقه مورد مطالعه، طبقه بندی شد و با استفاده از 
نقشه های توپوگرافی موجود نقشه های موضوعی 
متعدد از جمله نقش��ه کاربری اراضی تهیه ش��ده 
است. GIS با استفاده از اطالعات نقشه ها، خاک، 
فرم زمین، ژئومورفولوژی و فرسایش خاک، نسبت 
به یک محص��ول معین طبقه بن��دی می کند. این 
اطالعات محصول مناسب هر نوع خاک را معرفی 
می کند. در این پروژه نیز، نقش��ه های ایجاد شده 
نواحی مس��تعد برای محصوالت نواحی مرتفع و 
نواحی پست را نشان می دهد و مقایسه این نقشه، 
با نقشه کاربری اراضی وضعیت موجود، مشخص 
که نحوه به��ره برداری کش��اورزان از اراضی این 

منطقه با کاربری بهینه از آن، تفاوت زیادی دارد.
GIS نشان داد که انتخاب برنج در برابر کاساوا 
تصمیمی اقتصادی از جانب کشاورزان بوده است 
اما س��طح تولید کش��اورزی در ای��ن منطقه بهینه 
نیست. با تولید نقشه های ترکیبی و استفاده از مدل 
WOFOST نش��ان داد که چگونه می توان تولید 
رای��ج 346 دالر در هر هکتار را ب��ه 408 دالر در 
هکت��ار افزایش داد، این افزایش با انتخاب کاربری 
صحی��ح زمی��ن و بنا بر اس��تعداد خ��اک و قیمت 

محصول در سرزمین میسر است.
GIS توانایی علم

در اغلب اج��زای جغرافیایی کدی وجود دارد 
که وابس��ته به یک م��کان خاص اس��ت. این کد 
می تواند ی��ک آدرس، کد پس��تی، موقعیت کلی 
سیستم، سرشماری بلوک های مکانی، شهر، منطقه 
یا کشور باشد. نرم افزارهای سیستم های اطالعات 
جغرافیای��ی )GIS( ب��ه کاربران ام��کان عملیاتی 
نظیر مش��اهده، بهره ب��رداری و آنالیز داده هایی را 
خواهد داد که وابسته به مکان، مسیرهای دستیابی، 
روابط داخلی و م��وارد دیگر بوده و انجام آنها در 

نقشه های معمولی به هیچ وجه وجود ندارد.
GIS تکنولوژی است که در همه علوم کاربرد 
دارد. زمان��ی که با اطالعات مرب��وط به مکان کار 
می کنیم، GIS باعث افزایش قدرت حل مشکالت 
 GIS روزمره مهندس��ی می ش��ود. با اس��تفاده از
می توان حوادث شهری را آنالیز کرد یا خریدهای 
مشتریان را ردیابی کرد، حمل و نقل را در بهترین 
مس��یرها انجام داد، بهترین مکان را برای یک سد 

انتخاب کرد و بسیاری موارد دیگر.
چه کسانی از GIS استفاده می کنند؟

 GIS دولت ها و بخش های وابسته به آنها از
برای مدیریت کش��ور و مناطق محلی، اس��تفاده از 
زمین ه��ا و دیگر قس��مت ها نظیر ش��هرداری ها 
اس��تفاده می کنند. بخش��های قضایی برای آنالیز و 
ردیاب��ی جرائم از GIS کم��ک می گیرند. تاجران 
از GIS برای پیشرفت و توسعه بخشهای تجاری 
خود کمک می گیرند. کمپانی های تولید کننده از 
GIS برای مدیریت آس��انتر و سرویس دهی بهتر 
به مشتریان س��ود می جویند. مهندسان برای حل 
مسائل محیط زیستی نظیر جنگل ها و حوضه های 
آبریز از GIS استفاده می کنند. در هر حال کاربران 
با تجزیه و تحلیل داده ها و اس��تفاده از GIS برای 
تصمیم گیری بهت��ر و نظم دادن به اطالعات برای 
س��رویس دهی با مدیریت باال، کاهش هزینه ها و 

رسیدن به اهداف سود می جویند.
کاربردهای GIS در علوم مهندسی

GIS قدرتی دارد ک��ه می تواند به عنوان یک 
جزء تکمیل��ی در اختیار س��رویس های مختلف 
دولتی و خصوص��ی قرار گیرد. هم اکنون GIS از 
یک ن��رم افزار اختصاصی و علمی دانش��گاهی به 
ش��کل یک نرم افزار عمومی در آمده است و حتی 
می توان از طریق شبکه های محلی و یا جهانی از 

آن استفاده کرد.
از  ــا  آنه در  ــه  ک ــی  مهندس ــته های  رش
سیستم های اطالعات جغرافیایی استفاده شده، 

عبارتند از:
1. آبیاری و زهکشی

2. آمار
3. آموزش

4. اطالعات عمومی شهری
5. بانکداری

6. بهداشت و سالمتی
7. تجارت
8. توریسم

9. توسعه منطقه ای
10. تولید انرژی

11. تهیه نقشه به صورت 
اتوماتیک

12. جنگلداری
13. حمل و نقل

14.دولت ها، استانداری
15. رودخانه ها

16. ساختمان سازی

17.س��روی����س ه�ای 
اضطراری

18. سرویس های مالی
19. شبکه های آب و برق

20. شهرداری
21. فاضالب، گاز
22. فرمانداری ها
23. کاربرد اراضی

24. کشاورزی
25. مخابرات

26. مدیریت زمین
27.مدیریت محیط زیست

28. معماری
29. منابع آب

30. منابع طبیعی
31. مهندسی عمران

32. هوا و فضا

اشاره
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تجمع بزرگ عاشورائیان در شهرکرد
خبر

عاشورا روز تمیز حق از باطل
اصفهان

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

 بیانیه شهرداری اصفهان درخصوص حرمت شکنی 
فتنه گران در روز عاشورا

اصفهان

عاشورا روزی است که امام حسین )ع( و 72 
تن از یاران باوفایش به قربانگاه رفتند تا حقیقت 

حق برای تاریخ روشن شود.
عاش��ورا روزی اس��ت که پیروان حسین )ع( 
همه س��اله به می��دان می آیند تا با حضورش��ان 
 ضمن اب��راز حزن و اندوه خود از ش��هادت امام 
حسین )ع( به دست کافران و منافقان کور دل بار 
دیگر نفرت و انزجار خود را از یزیدیان گذش��ته 
و حال اعالم کنند. هر چند در س��الهای گذش��ته 
هم منافقان به ش��کل های مختلف از جمله بمب 
گذاری و کشتن شیعیان اهل بیت )ع( و عزاداران 
حس��ینی و بی حرمتی به عاش��ورا با راه انداختن 
کارن��اوال حس مغرضانه و دش��منی خ��ود را با 
فرهنگ ش��هادت طلبی و عاشورایی اعالم کردند 
لیکن در روز عاشورای 88 پرده ها را کنار گذاشته 
و ب��ه صورت علنی ذات منافقانه و مغرضانه خود 
را بروز دادند. دش��من به خوب��ی می داند چکار 

می کن��د اما مزدوران و عوام��ل فریب خورده آن 
نمی دانند چگونه بازی داده می شوند.

در روزی که تمام ادیان برای س��االر شهیدان 
 امام حس��ین )ع( اش��ک مات��م می ریزن��د و از 
حسین )ع( شفاعت می طلبند، اقدامی که مزدوران 
و منافقان در روز عاش��ورا از خود نشان دادند و 
امریکا، انگلیس، کانادا، رژیم صهیونس��تی و چند 

کش��ور معروف به نام اسالم ستیز از آنان حمایت 
کردن��د مبین این واقعیت اس��ت که این افراد چه 

کسانی هستند و برای کجا مزدوری می کنند.
اما در مقابل عاشقان ابا عبدهلل الحسین )ع( و 
عزاداران حسینی به خوبی عشق و عالقه خود را 
به والیت و امامت نش��ان دادند و عده ای مزدور 

قلیل را همچون خسی بر روی آب عقب زدند.
مردم والیتمدار ایران اسالمی با حضور پرشور 
و معنا دار خ��ود در راهپیمایی حمایت از والیت 
مطلق��ه فقیه و حرکت در راه امام حس��ین )ع( را 
بار دیگر اعالم کردند. امید است غافالن از خواب 
غفلت بیدار شوند و به سیل خروشان مردم فهیم 
ب��از گردن��د در غیر این صورت مردم خودش��ان 

تکلیف این افراد را مشخص خواهند کرد.
بار دیگر عاش��ورا فرا رسید و حقانیت حق و 
نامردی، عداوت و کینه باطل بر همگان عیان شد. 

آری عاشورا روز تمیز دادن حق از باطل است.

انا هلل و اناالیه راجعون
در عاش��ورای حس��ینی در حالی که عاشقان 
و ش��یفتگان اباعبداهلل الحس��ین )ع( غرق ماتم و 
ع��زا بودند و ام��ت والیت مدار در غم ش��هدای 
کربال بر س��ر و س��ینه می زدند عده ای آشوبگر، 
معان��د و پی��اده نظام دش��من در ادام��ه اهانت به 
ارزش ه��ای نظام جمهوری اس��المی ای��ران، به 
س��احت مقدس اباعبداهلل الحس��ین )ع( جسارت 
کرده، ب��ه عزادارانش یورش ب��رده و نمازگزاران 
ظهر عاش��ورا را س��نگ باران کردند و سرمس��ت 
از این حرمت ش��کنی ها س��وت و ک��ف زنان به 
پایکوبی پرداختند و با هدایت رس��انه های بیگانه 
شعارهای ساختار شکنانه س��ردادند. این حرمت 
شکنی ها در روز عاشورا که در آن ایمان، عالقه و 
عشق مردم به ارزش های اسالمی و ستون اصلی 
و مح��ور انقالب یعنی اصل والیت فقیه نیز مورد 
تعرض قرار گرفت ثابت می کند فریب خوردگان 
و دش��منان نظام و انقالب با اصل اسالم و انقالب 
اسالمی مخالف هستند و انتخابات بهانه ای بیش 
نیس��ت و گرنه کدام مس��لمان و یا حتی انس��ان 
منصفی در روز عاشورا به عزادارن حسینی حمله 

می کند و نماز جماعت آنان را برهم می زند؟

چ��ه اقدامی تأس��ف آورت��ر و درد آورتر از 
اینکه عده ای خود فروخته و یزید صفت در ظهر 
عاشورا به ساحت مقدس بزرگ پرچمدار عدالت 
و آزادگی حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( در قلب 
کشوری که نهضت سرخ حسینی را الگوی تمامی 
اقدامات و فعالیت های خود قرار داده و عاش��ورا 
را چ��ون مدال افتخار بر س��ینه مردمان خود دارد 

اهانت نمایند...
هم��گان بدانند که اهانت به س��احت مقدس 
حضرت حس��ین اب��ن علی )ع( توس��ط عده ای 
م��زدور موضوعی نیس��ت که بت��وان در قبال آن 
اغماض نمود و ملت هوش��یار ایران هرگز از این 
افراد نخواهند گذش��ت و روزی همه مسببان این 

اقدام را مؤاخذه و مجازات خواهند کرد.
ملت ش��ریف ایران اس��المی و مردم والیتمدار 
اصفهان به خوبی ماهیت اغتشاش��گران را شناخته و 
دس��ت رد بر سینه سران فتنه و عوامل پشت صحنه 
آنان زده است ولی عده ای معدود که هنوز دنباله رو 
این گروهک نفاق هستند بهتر است از خواب غفلت 
بیدار شوند و ببینند از چه کسانی پیروی می کنند و 

بدانند که تاوان این غفلتها را خواهند داد.
مدیریت ش��هری اصفهان و شهرداری پایتخت 

فرهنگ و تمدن ایران اسالمی همراه با ملت مسلمان 
ایران و همنوا با همه دلسوختگان با عرض تسلیت 
ب��ه محضر مبارک حضرت ول��ی عصر )عج( ضمن 
محکوم نمودن هتک حرمت ساحت مقدس سید و 
ساالر ش��هیدان آقا ابا عبداهلل الحسین )ع( بر حرکت 
خود ب��ر مدار نهضت حس��ینی تأکید م��ی ورزد و 
 پیمان و میثاق مجدد خود را با آرمان های امام راحل 
عظیم الش��أن، ش��هیدان بزرگوار انقالب اس��المی و 
همچنین جانش��ین بر حقش مق��ام عظمای والیت 
حضرت آی��ت ا... العظمی خامنه ای )مدظله العالی( 
اعالم داش��ته و از قوه قضائیه برخورد قاطع و سریع 
با مس��ببین این حادثه و ایادی اس��تکبار در داخل را 

خواستار می باشد.
همه مردم عزادار و داغدار ایران اس��المی با دلی 
سرشار اندوه و سینه ی ماالمال از نفرت از این اقدام 
گستاخانه با حضور در راهپیمایی سراسری بار دیگر 
لرزه بر دش��من زبون و خ��وار انداختند و با حضور 
حسینی خود به جهانیان ثابت کردند عشق و عالقه 
مردم والیتمدار ایران و اصفهان به آرمان های انقالب 
که از دل نهضت حس��ینی جوشیدن گرفته است تا 

همیشه در وجودشان جاری خواهد بود.
وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

تجمع بزرگ عاشورائیان در شهرکرد
تجم�����ع ب���زرگ 
در  عاش������ورائی���ان 
 محکومی��ت اه���ان��ت 
فتنه گران به ارزش ها و 
اسالمي  واالي  باورهاي 

در شهرکرد برگزار شد.
ه��زار   5 از  بی��ش 
نف��ر از قش��رهاي مردم 
ساعت  ش��هرکرد  غیور 
9 صب��ح س��ه ش��نبه از 
چهار راه بازار به سمت 
میدان انقالب راهپیمایي 

کردند.

راهپیمایان با س��ردادن شعارهاي »حسین 
حس��ین ش��عار ماست – 
ش��هادت افتخار ماست«، 
ای��ن همه لش��کر آمده به 
عشق رهبر آمده«، »حزب 
فق��ط حزب عل��ي رهبر 
علي«، ضمن  س��ید  فقط 
 محک�وم کردن بي حرمتي 
ساختار شکنان به مقدسات 
نظام اس��المي و ارزشهاي 
دیني، با آرمانهاي بنیانگذار 
جمهوري اس��المي و مقام 
معظم رهبري تجدید بیعت 

کردند.

 ش��هردار ش��هرکرد از واگذاری بخشی از 
خدم��ات حوزه شهرس��ازی این ش��هرداری به 

بخش خصوصی در آینده ای نزدیک خبر داد.
به گزارش فارس، اردشیر نوریان در نشست 
حوزه معاونت شهرسازی شهرداری شهرکرد با 
تأکید بر ضرورت تدوین برنامه ریزی اصولی و 
مدون در حوزه شهرداری اظهار داشت: کاهش 
تصدی گری، افزایش بعد نظارتی و کنترل امور 

ش��هری در این ح��وزه نیاز 
ش��هرکرد  ش��هرداری  مبرم 
اس��ت که قطعاً خارج کردن 
شهرداری را از روزمرگی و 
حرکت به سمت برنامه ریزی 
اصول��ی و مدون ب��ه دنبال 

خواهد داشت.
وی ب��ا بی��ان اینکه 70 
درصد از س��رمایه انس��انی 
ش��هرداری درگیر ساخت و 

ساز مس��کن در راستای منافع بخش خصوصی 
شده اس��ت، گفت: انباشت نیروهای کارشناس 
ش��هرداری به منظور پاس��خگویی ب��ه نیازهای 
ساخت و ساز باعث افزایش هزینه های جاری و 

عدم بهره وری نیروهای فنی شده است.
نوری��ان بر ض��رورت آزادس��ازی، تجهیز، 
تقوی��ت و تبدیل نیروها به مغز متفکر مدیریت 
ش��هری تأکید کرد و گف��ت: بهره گیری از توان 

تخصصی کارشناسان بخش خصوصی در فرآیند 
هدای��ت و کنترل س��اخت و س��ازها به منظور 
تقویت بعد نظارتی ش��هرداری شهرکرد بیش از 

پیش الزم و ضروری است.
شهردار ش��هرکرد تصریح کرد: اجرای این 
ط��رح باعث افزایش به��ره وری و صرفه جویی 
در هزینه های شهرداری از طریق کاهش نیروی 
انسانی  می شود و رضایتمندی شهروندان را نیز 

در پی خواهد داشت.
وی همچنین از تدوین 
طرحی مبنی بر ارائه بخشی 
از خدمات حوزه شهرسازی 
این نهاد به بخش خصوصی 
خب��ر داد و گف��ت: ارائ��ه 
بخش��ی از خدمات شهری 
از جمله ص��دور پروانه های 
س��اختمانی، ع��دم خالف، 
پای��ان کار و جلوگی��ری از 
تخلفات ساختمانی به بخش خصوصی موجبات 
ارتقای سطح کار شهرداری را در دیگر بخش ها 

و حوزه های کاری به دنبال خواهد داشت.
به گفت��ه نوریان، این طرح ب��رای اولین بار 
در سطح اس��تان چهارمحال و بختیاری توسط 
شهرداری شهرکرد در حال تدوین است که پس 
از ط��ی مراحل قانونی به اجرا گذاش��ته خواهد 

شد.

شهردار شهرکرد خبر داد:
واگذاری بخشی از خدمات شهرداری شهرکرد به 

بخش خصوصی

عضو خبرگان رهبری:
منشاء اختالفات بعد از 
انتخابات، غفلت از یاد 

خداست

ب��ه  اش����اره  ب��ا  عض��و خب��رگان رهب��ری 
منش��اء  گف��ت:  انتخاب��ات  از  بع��د  اختالف��ات 
ی��اد  از  اختالف�����ات، غفل�����ت  ای��ن   اصل��ی 

خداست.
ب��ه گ��زارش ایرنا، آی��ت اهلل »سیدابوالحس��ن 
مهدوی« در مراس��م ش��ام غریبان ش��هدای کربال 
در مس��جد امام اصفهان با اش��اره به موضع گیری 
برخ��ی افراد مدعی حمای��ت از انقالب افزود: اگر 
این افراد تصور می کردند در انتخابات اشتباه شده 
اس��ت باید بعد از بازش��ماری آرا به اش��تباه خود 
اعتراف می کردند و به آغوش ملت باز می گشتند 
ک��ه دراین صورت الاقل آب��روی دنیایی آنها حفظ 

می شد.
ام��ام جمعه موق��ت اصفهان گف��ت: نگرانی و 
تأس��ف وقتی اس��ت که می بینیم افرادی که سنگ 
ام��ام و انق��الب را به س��ینه می زدن��د، در میدان 
 دش��من کار می کنن��د و اینه��ا نش��انه غفل��ت از 

خداست.
آیت اهلل مهدوی بیان داش��ت: اگر بعضی افراد 
در ابت��دا از روی ناآگاه��ی کاری انج��ام دادن��د و 
صحبتی کردند، امروز کار به جایی رسیده است که 
می توان گفت آنه��ا از روی عمد و عناد با نظام و 

انقالب فعالیت می کنند.
دبیرس��تاد احیای امر به معروف و نهی از منکر 
اس��تان اصفه��ان همچنین گفت: کس��ی که زبانش 
ب��ه یاد امام حس��ین)ع( و دلش مملو از عش��ق به 
 اه��ل بیت)ع( و ام��ام زمان )عج( باش��د به بیراهه 

نمی رود.
مهدوی افزود: ذکر خدا کلید انس با پروردگار، 
حیات روح انس��ان، نور قلب انس��ان و عش��ق به 

پروردگار است.

اتاق بازرگانی می تواند در کارگروه های  استاندار اصفهان گفت: 
اقتصادی استان نقش فعال و اثرگذار داشته باشد.

  »سید علیرضا ذاکر« در دیدار با هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان، ایجاد ظرفیت برای بازرگانان و صنعتگران اصفهانی را از 
مهمترین اولویتهای خود در استان برشمرد و تأکید کرد: نماینده ای 
از اتاق می تواند در کارگروه های تخصصی حضور فعال داشته باشد 
تا دیدگاه ها و نظرات بخش خصوصی به مجموعه دستگاهها و 

نهادهای دولتی منتقل شود. 
 وی با انتقاد از تنگ نظری برخی از مجموعه های دولتی و غیردولتی 
 نسبت به سرمایه گذاران بخش خصوصی تصریح کرد: این نگاه 
ضد سرمایه داری در بین مردم  باید تغییر یابد زیرا سرمایه گذاران 

مهمترین مسئولیت ایجاد اشتغال در جامعه را بر دوش دارند. 
   وی وظیفه دولتمردان در استان اصفهان را  بستر سازی برای فعالیت 
کلیه بخشهای جامعه دانست و افزود: بوروکراسی ناکارآمد امروز باید 
برای توسعه استان دغدغه و عزم جدی داشته باشد در غیر اینصورت 

مانع پیشرفت می شود.
 وی استان اصفهان را دارای توانمندیهای بسیار در بخشهای گوناگون 
برشمرد و گفت: این استان توانایی ایجاد استان »معین« برای کشورهای 

خارجی با هدف صادرات  انواع کاال و خدمات را دارد. 
  وی فرودگاه بین المللی اصفهان را دارای نقاط ضعف در بخش 
سازمان  همت  به   افزود:  و  دانست  مسافران  پذیرش  و  باربری 
این  هواپیمایی کشور و همکاری دستگاههای استان ضعف های 
مجموعه در حال برطرف شدن است که از جمله آن می توان به 
راه اندازی سیستم حمل بار و اضافه شدن پروازهای خارجی اشاره 

کرد. 
  استاندار اصفهان از تبدیل شدن شورای اداری از حالت یکنواختی 
به شورای راهبردی دیگر استان خبر داد و گفت: استان اصفهان با  
دارا بودن ظرفیتهای متعدد در بخشهای مختلف نیازمند اتاق مطالعه 
استراتژیک برای توسعه است که متأسفانه چنین اتاقی در استان وجود 

ندارد ولی به زودی راه اندازی می شود. 
   سید علیرضا ذاکر از تشکیل ستاد سرمایه گذاری استان به پیشنهاد 
ریاست اتاق بازرگانی اصفهان استقبال کرد و گفت: این ستاد می تواند 
با همکاری استانداری و اتاق بازرگانی  اصفهان تشکیل شده، در 

شورای اداری نقش فعالی از خود نشان دهد. 
   وی از نمایندگان اتاق بازرگانی خواست در سفرهای شهرستانی 
مسئوالن استانداری اصفهان حضور فعالی داشته باشند تا  ایده های 

توسعه و رفع مشکالت از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد. 
  وی تأکید کرد: در استانداری اصفهان  به روی کارآفرینان  و افراد 

خوش فکر برای توسعه استان همیشه باز است. 
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان: اتاق اصفهـان آماده همکاری با 

استانداری در جهت توسعه اقتصادی استان است 
»محمود اسالمیان« ضمن درخواست از استاندار اصفهان مبنی بر 
اینکه اتاق بازرگانی را یکی از ظرفیتهای توسعه فکری و مجموعه ای 
توانمند در مشاوره اقتصادی استان بداند گفت: هر چقدر تعامل بین 
دو بخش بیشتر باشد گره مشکالت بخش خصوصی و دولتی به 

راحتی باز می شود. 
   وی وظیفه اصلی اتاق بازرگانی را ارتقای سطح اقتصادی استان 

و توسعه آن دانست و گفت: تشکلهایی از جمله خانه صنعت و 
معدن و اتاق بازرگانی توانسته اند در توسعه استان نقش فعالی از 

خود نشان دهند. 
 اسالمیان تمرکز بر آموزش واحدهای تولیدی و بازرگانی را از دیگر 
فعالیتهای اتاق بازرگانی اصفهان دانست و گفت: ماهانه سمینارهای 
حضور  با  اتاق  در  اقتصاد  روز  موضوعات  در  آموزشی  متعدد 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان برگزار می شود. 
  رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خطاب به استاندار گفت: استان اصفهان 
فرصتهایی برای توسعه و پیشرفت در بخش اقتصاد از دست داده که 
ابتدا باید این نکته را بپذیریم و سپس برای جبران آن برنامه ریزی 

کنیم. 
   وی ایجاد روحیه توسعه یابی بین مدیران استان را یکی از نکات 
مهم و قابل توجه عنوان کرد و گفت: استان دارای نیروهای کارآفرین 
بسیاری است که می تواند نقش بسزایی در پیشرفت استان داشته 

باشد. 
    وی مصوبه بانک مرکزی در افزایش دیرکرد بدهی واحدهای 
تولیدی را تیر خالص به صنعتگران توصیف کرد و گفت: در بحران 
مالی و رکود اقتصادی به جای اینکه به تولید کننده کمک کنند به 

انحای مختلف آن را در زیر فشار قرار می دهند. 
 اسالمیان توجه به سرمایه گذاری در استان را از دیگر اولویتهای 
استان اصفهان ذکر کرد و گفت: با برگزاری همایشی با حضور 
سرمایه گذاران اصفهانی و مدیران بخش دولتی و غیر دولتی می توان 

راهکارهایی برای افزایش جذب سرمایه گذاری پیدا کرد.  
»عباس تاجبخش« عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز 
در این دیدار گفت: استان اصفهان با دارا بودن 5 میلیارد تن مواد 
معدنی شامل 42 ماده از نظر تولید مقام سوم و از نظر اشتغال مقام 

اول را در کشور از آن خود کرده است. 
  وی نبود امنیت شغلي معدن کاران را از مهمترین چالشهای پیرامون 
این بخش ذکر کرد و گفت: بسیاری از معادن به دلیل نبود امنیت 

تعطیل شده است. 
   وی تنها انتظار بخش معدن را اعمال قانون برای معدن کاران دانست 
و گفت: سوء استفاده برخی از دستگاههای دولتی و بی توجهی به 
قانون موجود از موانع پیش روی ادامه کار معدن کاران در این استان 

شده است. 
  در این دیدار »حمید رضا مؤمنی« عضو هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی اصفهان مدیریت آب استان را مهمترین مسأله کشاورزان و 
صادرکنندگان محصوالت کشاورزی دانست و گفت: بیش  از 300 
هزار کشاورز در استان اصفهان نیازمند توجه مسئوالن به آب مورد 

نیاز آنان جهت کشاورزی هستند. 
  »مصطفي حجه فروش« عضو هیأت نمایندگان در این دیدار گفت: 
اتاق بازرگانی اصفهان با دارا بودن 6 هزار عضو همواره به عنوان 
بخشی تأثیرگذار در استان و کشور است زیرا یکی از بزرگترین مراکز 

اشتغال زایی در کشور به شمار می آید. 
  وی افزود: از مسئوالن برای رفع مشکالت و تالش جدی در جهت 

مسائل استان انتظار بیشتری  می رود.
»جعفرذره بینی« نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز با اشاره به 
قدمت 79 ساله اتاق بازرگانی اصفهان گفت: نقش استاندار در یک 

استان می تواند نقشی کارساز برای رفع مشکالت باشد. 
یکبار  ماه  هر  بازرگانی  اتاق  اعضای  با  استاندار خواست  از  وی 

جلسه ای با هدف بررسی مشکالت اقتصادی استان تشکیل دهد. 
بازرگانی  اتاق  رئیسه  هیأت  عضو  سرتیپی«  »ابوالقاسم  همچنین 
اصفهان در این دیدار تصریح کرد: استان اصفهان در سال هاي اخیر 
از استانداری تولید محور و صنعت محور کمتر برخوردار بوده و 
امیدواریم استاندار جدید در مهد صنعت ایران تولید محور و صنعت 

محور باشد. 
  وی از توانمندی شهرکهای صنعتی به ویژه شهرک محمودآباد در 
افزایش صادرات سنگ و فرآورده های آن خبر داد و گفت: رفع 
مشکالتی از  قبیل طرح توسعه این شهرک و ایجاد نمایشگاه سنگ 

دائمي می تواند تحولی در صنعت سنگ ایران بوجود آورد. 
»مصطفی رناسی« عضو دیگر هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان 
هم خواستار فعال شدن ستاد سرمایه گذاری استان شد و تأکید کرد:  
ایرانیان داخل و خارج از کشور توانایی بسیاری برای توسعه استان 
در بخشهای مختلف را به شرط وجود شرایط مناسب سرمایه گذاری 

دارند. 
   وی با انتقاد از مصوبه بانک مرکزی به منظور افزایش دیرکرد 
تسهیالت ارائه شده گفت: بخش صنعت با وجود مشکالت متعدد 
به سختی خود را اداره می کند و صدور چنین مصوبه هایی نمی تواند 

به صنعتگر دلگرمی بدهد.
»عبدالمهدی اجاللی« عضو دیگر هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان  حفظ اشتغال موجود را مهمترین مسأله استان دانست و 
گفت: مسئوالن دولتی و بخش خصوصي باید با درایت و حمایت 

اشتغال موجود را حفظ کنند. 
  وی مسأله اصلی واحدهای تولیدی را نبود سرمایه در گردش 
برای  بانکها  از طریق  تأمین سرمایه در گردش  دانست و گفت: 
واحدهای تولیدی امری دشوار و سخت و همراه با هزینه های باال 

صورت می گیرد. 
نیز فعال شدن  اتاق بازرگانی اصفهان   »مهرزاد خلیلیان« دبیرکل 
کارگروه صادرات را مهمترین مسأله واحدهای تولیدی استان اصفهان 
دانست و گفت: واحدها در بخش فروش با مشکالتی روبه رو شده 
اند که اتاق بازرگانی با اعزام هیأت های تجاری به کشورهای مختلف 

از جمله عراق در حال رایزنی است. 
  وی تشکیل یک جلسه کارگروه توسعه صادرات استان اصفهان 
از ابتدای سال جاری را قابل تأمل دانست و گفت:  این کارگروه 
می تواند نقش مهمی در افزایش صادرات غیر نفتی استان و کشور 

داشته باشد. 
  »خسرو کسائیان« دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان در این دیدار بزرگترین مشکل و دشمن جامعه را معضل 
بیکاری معرفی کرد و گفت: برای ایجاد اشتغال و جلوگیری از 
افزایش بیکاری در جامعه حمایت از صاحبان سرمایه ضروري 

است. 
   وی تعامل استانداری اصفهان با اتاق بازرگانی را بسیار کمتر از 
استانهای خراسان رضوی و آذربایجان شرقی و غربی دانست و 
گفت: آن استانها با حمایت و همدلی دو بخش دولتی و خصوصی 

بسیار پیشرفت کرده اند. 

استاندار اصفهان در دیدار با هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان:
تشکیل ستاد سرمایه گذاری استان اصفهان 
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نیگنندوساوروی
یواعدشیتفتنم
دمرروهامرابدا
ریریدمییاهرن
مالساهدناریمه
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جوناماسایحاب
اراییناهنوناب
مسیلارماهوادل

کریسمس و بابانوئل

بابانوئل و کودکان

فاطمه ناظم زاده- جشن کریسمس چیست و 
از کجا آمده است؟ فلس��فه وجود بابانوئل به چه 
معناس��ت؟ اینها سؤاالتی است که ممکن است در 
برخی از اذهان وجود داشته باشد. پس در ادامه به 

بررسی این پرسش ها می پردازیم.
سرچشمه جش��ن کریسمس را در مهرپرستی 

)ک��ه کیش رومیان پیش از گرویدن به مس��یحیت 
بود( می دانند. »کریس��مس«، جش��نی است که هر 
س��ال به مناسبت آغاز س��ال نوی میالدی برگزار 
می ش��ود و نوید رسیدن س��ال نوی میالدی را به 
جهانی��ان می ده��د. در واقع می ت��وان گفت یک 
جش��ن مذهبی برای مس��یحیان است که در طول 
تاریخ خود، دگرگونی های بسیاری را تجربه کرده 
است. آنگونه که از تاریخ بر می آید، کریسمس در 
قرن چهارم میالدی ک��ه امپراتوری روم )بیزانس( 

ب��ه طور رس��می آیین مس��یحیت را پذیرفت، در 
دنی��ای غرب رایج ش��د و به مرور زمان، نش��و و 

نما گرفت.
طبق نظر برخی از مورخان، این جشن هر چند 
که متعلق به مس��یحیان است اما در اصل از ایران 
باس��تان و آیین »مهر« )میترائیسم( گرفته شده و به 

همین دلیل، با دی و ش��ب یلدای ایرانی همزادی 
و اش��تراکاتی دارد. آن��ان در این زمینه به اختالف 
نظرهای موجود بر سر س��الروز والدت حضرت 
عیسی)ع( اس��تناد می کنند و می گویند بحث میان 
بزرگان عالم مسیحیت و تاریخ نگاران درباره روز 
میالد آن حضرت چنان زیاد است که نمی توان در 

این باره روزی را مشخص کرد.
 آداب و رس��وم کریس��مس نیز در طول زمان 
دچار دگرگونیهای بس��یار ش��ده است، به گونه ای 

که گفته می ش��ود رس��م هدیه  دادن و استفاده از 
ش��یرینی های متنوع و تنقالت رنگارنگ، در قرن 
نوزدهم میالدی توس��ط تاج��ران یهودی در اروپا 

رایج شد.
زمان »کریس��مس« اکنون نیز میان شاخه های 
مختلف مس��یحیت اعم از ارتدوکس، کاتولیک و 
پروتس��تانها، متفاوت اس��ت و هری��ک، مبنایی را 

برای آن تعیین کرده اند.
کریسمس

همانطور که گفته شد، برگزاری کریسمس در 
کش��ورهای مختلف مس��یحی بنا به سنت و رسم 
و رس��ومات رایج در می��ان آن��ان، تفاوتهایی نیز 
با یکدیگ��ر دارد. مردم برای جش��ن گرفتن تولد 
حضرت عیس��ی مسیح)ع( به کلیس��اها می روند. 
در ای��ن دوران خاص، رایج اس��ت مس��یحیان از 

دستورهای حضرت عیسی)ع( پیروی می کنند.
بابانوئل کیست؟

بابانوئل یک ش��خصیت تاریخی و داس��تانی 
در فرهنگ عامیانه کش��ورهای غربی و مس��یحی 
اس��ت. نام بابانوئل به گونه ای در پیوند با جشن 
کریس��مس قرار دارد. بابا نوئل عمدتًا یک پیرمرد 
چاق با ریش سفید بلند و لباس قرمز است که در 
روز کریس��مس یا ش��ب قبل از آن هدیه هایی را 

برای بچه ها می آورد.
بابانوئل که در زبان فارسی به کار برده می شود 
 Papa برگرفت��ه از اصطالح فرانس��وی پاپانوئل
Noël و ی��ا Père Noël )پدر نوئل( اس��ت. در 
بیش��تر کشورهای دنیا نام انگلیسی - امریکایی آن 
سانتا کالوز Santa Claus استفاده می شود. سن 
نیکوالس، بابا کریس��مس و کریس کرینگل دیگر 

نامهای آن است.
بابا نوئل یک عنوان است که اشاره به نام یکی 
از کشیشان مسیحی به نام سن نیکوالس دارد که در 

ق��رن چهارم میالدی 
می ک��رد.  زندگ��ی 
وی از اهالی بیزانس 
و منطق��ه آناتولی در 
بوده  فعل��ی  ترکی��ه 
است. شهرت وی به 
این علت است که او 
حامی فقرا است و به 

آنان کمک می کند. جسد سن نیکالس )نیکالس( 
اکنون در کشور ترکیه در منطقه Demre )سواحل 
دریایی مدیترانه( مدفون است و به علت مومیایی 
شدن طبیعی )به علت سرما( هنوز قسمتهایی از آن 
سالم مانده است. دانشمندان در سال 2003 موفق 

به بازسازی صورت وی از روی استخوانها شدند 
و ب��ا کمال تعج��ب دریافتند که باب��ا نوئل واقعی 
رنگین پوست )پوس��تی به رنگ قهوه ای روشن( 

بوده است.
مسیحیان اروپایی، امریکایی، برخی مسیحیان 
ارمنی و قس��متی از مس��یحیان فارس��ی زبان، در 
شب کریسمس، خود و کودکانشان را برای آمدن 
»باب��ا نوئل« آم��اده می کنند. برخ��ی از اعتقادات 
ایش��ان درباره بابا نوئل به ش��رح زیر اس��ت)البته 
پر واضح اس��ت که این باوره��ا مختص کودکان 

مسیحی است(:
• ک��ودکان جورابه��ای خود را ب��ر میخهایی 
در ب��االی تخ��ت خوابش��ان می آویزند)این نیز 
از کارهای »نیکالس« قدیس برداش��ت ش��ده که 

جورابهای بچه ها را پر از هدایایش می کرد(.
• اعتقاد بر این اس��ت که بابا نوئل از »شومینه« 

وارد خانه می شود.
• خان��ه بابانوئ��ل و کارخان��ه اس��باب ب��ازی 
س���ازی اش در منطق���ه ای در قط���ب ش��م�ال  

واقع شده است.
• بابانوئل با نوعی س��ورتمه به شکلی خاص، 
ک��ه چندین گوزن ش��مالی  آن را ب��ه دنبال خود 
می کشند، به شهر های مختلف می رود. سورتمه ای 

که قادر به پرواز است.
• بابا نوئل می داند که کدام بچه در طول س��ال 
خوب بوده و کدام بد؟ چون او با خداوند ارتباط 

دارد و او فقط به بچه های خوب هدیه می دهد.
• بابا نوئل و »مامان نوئل« در کارخانه شان در 
قطب ش��مال با همکاری کوتوله های پریزاد هدایا 

را تولید می کنند.
بابانوئل پیرمردی مهربان و خوش قلب است 
که در ش��ب کریس��مس برای بچه ها و باالخص 
بچه های فقیر کادو می آورد و قلب کوچکش��ان 
از ش��ادی و  پ��ر  را 
آنچه  می کن��د.  امید 
فولکل��ور  در  ک��ه 
آم��ده  مس��یحیان 
اس��ت: س��الها پیش، 
از  بع��د  روزگار  در 
میالد مسیح، در یکی 
از ش��ب های س��رد 
زمس��تانی، پیرمردی از کنار کلب��ه خانواده فقیر و 
تنگدس��تی رد می ش��د. پیرمرد متوجه تنگدس��تی 
این خانواده و محرومی��ت آنها از مواهب زندگی 
شد. آن شب برفی، شب تولد حضرت مسیح )ع( 
بود و پدر خانواده نتوانس��ته بود به مناس��بت آن 

شب س��ور و س��ات معمولی یک جشن کوچک 
را برای خانواده اش ترتیب دهد تا ش��ب ش��ادی 
برای بچه هایش به وجود آورد. پیرمرد متأثر از این 
موض��وع متوجه درخت کاج شکس��ته جنب کلبه 
ش��د و تصمیم گرفت برای شادی دل کودکان این 
خان��واده کاری کند، پس تمام ش��اخ و برگ های 

این کاج شکس��ته را با ش��کالت و شیرینی تزئین 
کرد و از آنجا رف��ت. آن خانواده فقیر متوجه این 
هدیه شدند و آن را هدیه ای از سوی مسیح مقدس 
دانس��تند. آن پیرمرد که بعدها نیز همچنان در هر 
عید ش��ادی را به دل های ک��ودکان هدیه می داد، 

بابا نوئل نام گرفت.
به نظر می رسد که امروز هزاران سانتا کالوز 
برای کودکان، موسپیدان سرخ جامه ای هستند که 
از نا کجا آبادی س��رد و پربرف سوار بر سورتمه 

خود به همراه س��ه گوزن که سورتمه را می کشند 
هر سال روز کریس��مس برای تمام بچه هدایایی 
می آورد و دل آنها را شاد می کند. اگرچه بابانوئل 
در دنی��ای واقع��ی چیز دیگری اس��ت و همچون 
بابانوئل رویایی کودکان، ممکن است با بچه های 
فقیر کاری نداشته باش��د. به بیانی دیگر می توان 

گفت که بابانوئل امروز به نمادی تبدیل ش��ده که 
از آن به عنوان ابزاری تجاری اس��تفاده می ش��ود. 
در بس��یاری از مواقع والدی��ن بچه ها باید پس از 
خرید کادو با بس��ته بندی مخصوص کریسمسی، 
آن را ب��ا 25 تا 30 یورو پول نقد تحویل بابا نوئل 
بدهند، تا او با س��ورتمه و گوزنهایش در سرمای 
زمستان بیاید و هدایا را تحویل کودکان دهد و به 
این ترتیب به آرزوها و رویاهایش��ان، رنگ تحقق 

بخشد.

در آستانه فرارسیدن سال نوی میالدی، 
امس��ال نیز همچون سالهای گذشته برای 
مسیحیان ایام کریسمس با حضور بابانوئل 
همراه است. در واقع بابانوئل در پیوندی 
نزدیک با کریس��مس قرار دارد و تداعی 

کننده سال نو و هدیه و کادو است.
به نظر می رسد در گذشته مفهوم عید 
مس��یحیت و بابانوئل بیشتر رنگ مذهبی 
داشت و برگرفته از آداب و اخالق دینی 

بود. 
آنچ��ه از منظ��ر دینی ب��رای برخی 
مؤمنان مسیحی مهم است مصادف شدن 
روز نوئل با روز تولد حضرت مسیح )ع( 
است. هر چند گروهی از مسیحیان چون 
برخی ارتدکس��ها، این تاریخ را درس��ت 
نم��ی دانند و یا برخ��ی از محققان آن را 
بقایای مراسم بت پرس��تان قبل از میالد 
مس��یح می دانند، با این ح��ال روز نوئل 
به عنوان روز جشن رسمیت یافته است. 
در نتیجه ه��ر حادثه مثبت��ی در این روز 

می تواند نوعی بار ارزشی به خود گیرد.
حضور انس��انی نیک��وکار که حامی 
فق��را اس��ت و لبخن��د را ب��رای کودکان 
تهیدست به ارمغان می آورد، تأکیدی بر 
نوشتار انجیل و توصیه های مسیح است. 
باب��ا نوئ��ل می تواند هر انس��انی باش��د 
که ب��ه دنبال احیای ارزش��های انس��انی 
اس��ت. فرانک عطیف در مورد خاستگاه 
بابا نوئل می گوید: »سن نیکالس« مردی 
خجالتی بود و دوس��ت نداشت مستقیمًا 
به کس��ی پولی بده��د بنابراین راهی پیدا 
ک��رد تا پول را پنهان��ی و از طرف فردی 
گمن��ام ب��ه خانواده های فقی��ر بدهد. او 
کیس��ه های پ��ول و ط��ال را از دودکش 
خانه ها به پایین می انداخت. پدر دختر 
بع��د از بار دوم به دنب��ال این بود که این 
فرد بخش��نده را بیابد و »سن نیکالس« را 
هنگام انداختن کیسه ی زر برای جهیزیه 
دختر س��وم دید. او کیس��ه ها را طوری 
می انداخت که داخ��ل جورابی که برای 
خش��ک ش��دن به کنار ش��ومینه )اجاق( 
آویخته ش��ده بود، بیفتد )به همین خاطر 
هنگام کریسمس جوراب ها را در انتظار 
نیکالس می آویزند(. »س��ن نیکالس« از 
آن مرد خواسته بود به کسی چیزی نگوید 
اما خبر همه جا پخش شد و از آن به بعد 
هر زمان مسیحی ها هدیه ای غیر منتظره 
دریافت می کنند، »سن نیکالس« را بانی 

آن می دانند.
کریسمس

بنابراین ظه��ور و حضور بابانوئل در 
قالب شخصیتی دینی- اخالقی بود و پس 
از آن بابانوئل ه��ای فراوان��ی در قالبهای 
غیردینی و بعضاً ضد دینی ظهور یافتند. از 

آنجا که دنیای مدرن و پیشرفته 
غربی در تمامی زمینه ها دچار 
تغییر ش��ده در ای��ن زمینه نیز 
تغییرات��ی را برای انس��انهای 
عصر م��درن به دنبال داش��ته 
است. به این ترتیب شخصیت 
مقدس بابانوئ��ل امروز تقریبًا 
رنگ دینی ندارد و جنبه های 

دیگر آن پررنگ تر است.
در یک نس��خه ی چاپی 
س��ال 1870ب��ا ن��ام »مقاالتی 
پیرامون س��ن نیکالس« آمده 
ب��ود که این قدیس، کتی قرمز 
رنگ بر تن داش��ت. »توماس 
سنت« در س��ال 1866 او را با 
لباس قهوه ای مایل به قرمز با 
زینت سفید به تصویر کشید. 
ای��ن تصوی��ر که در داس��تان 
»جورج پی واکر« با نام »سانتا 
کالوز و کارهای��ش« چ��اپ 
شده، دلیل پا گرفتن ایده لباس 
قرمز برای »سن نیکالس« بوده 
اس��ت. اما آنچ��ه بیش از همه 
سن نیکالس، س��انتا کالوز و 
در نهایت باب��ا نوئل را عرفی 

کرده اس��ت، اقتصاد و بازار بوده اس��ت. 
ش��بکه سوم تلویزیون فرانس��ه در برنامه 
آموزش��ی خود در دس��امبر 2003 دلیل 
قرمز ش��دن لب��اس بابا نوئل در ش��کل 
فعلی آن را منبع��ث از تبلیغات بازرگانی 
شرکت کوکاکوال دانست. آنچه مشخص 
است اینکه امروزه بابا نوئل تنها به سراغ 
تهیدستان نمی رود، هر ساله مراکز دولتی 
و غیر دولت��ی در اروپا و امریکا ماهها به 
آم��وزش بابانوئله��ا و مامانوئلهایی که به 
انحصاری ش��دن این مسئولیت در دست 
مردان معترض بودند، می پردازند. سالها 
بابا نوئل یک س��فید پوس��ت بود. از دهه 
60 به بعد بابا نوئل س��یاه پوس��ت هم به 
ای��ن عرصه وارد ش��د. در دانش��گاهها، 
مدارس و مهدکودکها با نزدیک شدن سفر 
بابانوئل، درختان سرو و صنوبر نصب و 
تزئین می شود. آنان معتقدند که تعطیالت 
و تزئینها جزئی از تاریخ ملی اس��ت و نه 
گزی��ده ای از تاریخ مذهبی. در کنار غیر 
دینی شمردن بابا نوئل، عالئمی نیز نشان 
از تغییر و تحول برخی از سنتهای گذشته 

دارد.
هنوز هم بس��یاری افراد بزرگسال در 
غ��رب به بابا نوئل اعتقاد دارند و کودکان 
خ��ود را با اعتق��اد به وج��ود او تربیت 
می کنند در حالی که این خودشان هستند 
که ب��ه جای بابا نوئل برای فرزندانش��ان 

هدیه می خرند.

بابانوئل و کودکان
 هر ساله در مطبهای پزشکان کودکان، 
باجه های پست و کودکستانهای دولتی و 
خصوص��ی، صندوقهای پس��تی ای ویژه 
باب��ا نوئل در نظ��ر گرفته می ش��ود. در 
ده��ه ی 1890، اداره ه��ای پس��ت، هر 
م��اه آخر س��ال در دس��امبر انباش��ته از 
نامه هایی می شد که بچه ها برای بابانوئل 
می نوشتند. اینکه اصاًل با نامه ها چه باید 
کرد، برای کارکنان پست فاجعه شده بود. 
این نامه ها مهر »آدرس صحیح نیس��ت« 
می خورد و به اداره نامه های بی آدرس 
در واش��نگتن یا پاریس و غیره فرس��تاده 
می ش��د. اما بچه ها به س��رویس پستی 
اعتماد داشتند و فکر می کردند که حتمًا 
نامه هایش��ان به دست »س��ن نیکالس« 
می رس��د. همه بچه ها از ه��ر طبقه ی 
اجتماعی ب��رای او نامه می نوش��تند. اما 
امروزه بابا نوئلها با مس��اعی اداره پس��ت 
و هزاران کارمندی که متصدی پاس��خ به 
نامه ها هستند، جوابها و کادوها را فراهم 
می کنند. هنوز به رغم الئیک، بی دین و 
یا احیاناً ضد دین بودن برخی از والدین، 
فرزندان هر ساله آنان را مجبور می کنند تا 

احوالی از بابا نوئل بپرسند.
بابانوئل در سراس��ر جهان شخصیت 
معروفی اس��ت. از نظر مسیحی های غنا 
»پ��در کریم��س« از جن��گل می آید. در 
هاوایی سوار بر قایق می آید. در »نرانگ 
ریو« استرالیا با اسکی آبی، ریش سفید و 

لباس شنای قرمز می آید. سن 
نیکالس آلمان یک دستیار هم 
دارد. نام او در قس��مت های 
مختلف آلمان متفاوت است. 
در س��وئد بابانوئ��ل با بزهای 
خ��دای صائق��ه می آی��د. در 
لهس��تان می گوین��د هدیه ها 
از س��تاره ها می آین��د و در 
مجارس��تان این فرشته هایند 
که آنها را می آورند. در فرانسه 
پدر نوئل با مس��یح خردسال 

هدیه ها را می آورد.
بسیاری دیگر از والدین نیز 
برای دلخوشی کودکان خود به 
ترویج این عقیده می پردازند. 
دو هفت��ه قبل از کریس��مس، 
تمام��ی بازاره��ا و مغازه ه��ا 
مملو از کالههای قرمز زنانه و 
مردانه ای با کاکلهای سفیدی 
می ش��ود که بزرگ و کوچک 
در اس��تقبال از بابا نوئل به سر 
گذاش��ته اند. هر چند بسیاری 
از آن��ان هیچ اعتق��ادی به این 
ش��خصیت ندارن��د، اما چون 
هر ساله مدل جدیدی از کاله 
و لب��اس بابانوئل می بینن��د، بدان راغب 
می ش��وند. به این ترتیب تجارتی با این 
موضوع از بازار مصرف خوبی برخوردار 

می شود.
برای ریشه کن کردن افسانه بابانوئل 
نزد بزرگس��االن در س��ال 1998 یکی از 
مجالت مع��روف اروپا تحلیلی علمی از 
امکان وجود بابا نوئل ارائه کرد. بر اساس 
محاس��به یکی از دفاتر آمار در امریکا در 
جهانی که دو میلیارد کودک زیر 18 سال 
دارد، 378 میلی��ون نفر از آنان به بابانوئل 
اعتق��اد دارن��د. در این ص��ورت به طور 
میانگین می توان گفت حداقل 91 میلیون 
خانواده در جهان وجود دارد که بابا نوئل 
ش��ب عید باید برای آنه��ا کادو ببرد. اگر 
فاصل��ه هر خانه با دیگ��ری را تنها 25/1 
کیلومتر و کادوی او ب��رای هر کودک را 
تنها یک گرم بدانیم، بنا به نظر نویس��نده 
ای��ن مقال��ه بابانوئ��ل باید ب��اری معادل 
2157507 کیلوگرم را با س��رعتی معادل 
هزار کیلومت��ر در ثانیه یعنی 3 هزار برابر 
س��رعت صوت جابه جا کند، تا کادوها 
صبح نوئل به دست بچه ها برسد. نتیجه 
گیری نویسنده مقاله آن است که اگر قرار 
باشد بابا نوئلی شب نوئل باشد، او یک بابا 

نوئل مرده است !
به نظر می رسد همان طور که اعتراف 
و اقرار به گناه، نزد کشیشان کاتولیک در 
مسیحیت اس��باب دروغگویی بچه ها را 

فراهم می کند، اص��رار بر وجود بابانوئل 
ه��م باع��ث دروغگوی��ی والدین ش��ده 
اس��ت. بچه ها می گویند وقتی به کلیسا 
می رون��د بعضاً مجب��ور به اعت��راف به 
کارهایی می ش��وند که در واقع مرتکب 
نش��ده اند، اما چون اعتراف توصیه شده 
ناچارن��د باالخره چی��زی بگویند. اغلب 
والدین تا س��نی که فرزند خود کش��ف 
حقیق��ت کن��د او را با بابانوئل خش��نود 
نگه می دارند. ب��ه همین علت مطالعات 
جامعه شناس��ان نش��ان می ده��د اغلب 
بچه ه��ا پس از س��ن 12 س��الگی دیگر 
ای��ن  ندارن��د.  بابانوئ��ل  ب��ه  اعتق��ادی 
بی اعتقادی زمینه بی اعتقادی در ابعادی 
گس��ترده تر را موجب می شود که اولین 
ضربه آن متوجه دین اس��ت. در مقاله ای 
تح��ت عنوان »ترک اعتق��ادات: پایان بابا 
نوئل« نویسنده با انجام 142 مصاحبه در 
مطالعه جامعه ش��ناختی خود در فرانسه 
به این نتیجه رس��یده که افسانه بابا نوئل 
باعث گسست اعتقادات در جوانان شده 
اس��ت. بچه ها در سنی به سوی بابا نوئل 
خوانده می ش��وند که اساساً قدرت تدبر 
الزم را ندارند و از س��وی دیگر از طرف 
کسانی به وجود بابانوئل پی می برند که 
بی��ش از هر کس دیگری ب��ه آنها اعتماد 
دارند؛ یعنی والدین. به این ترتیب نوعی 
آموزش غلط رخ می دهد که به وس��یله 
والدی��ن القا و به کمک جامعه، مدرس��ه، 
محله و معلم تأیید می ش��ود. هیچ دلیلی 
برای کودک در ناباوری بدان وجود ندارد. 
این میزان از اعتقاد بعضاً باعث می شود تا 
کودکان بابانوئل را مصون از خطا بدانند، 
آنها می گویند این قابل قبول نیس��ت که 
بابانوئل اش��تباهی در کفش دیگری هدیه 
او را قرار دهد و یا اینکه ش��بی کس��ی را 
فرام��وش کند، چ��ون او را جز به خوبی 
نمی شناس��ند. در نتیجه در اغلب موارد، 
گسست از بابانوئل و کشف بی اعتباری 
او منجر به بحرانهای روانشناختی نیز در 
کودکان می شود. آنان نه تنها به این یادگار 
کودکی بی اعتنا می شوند، بلکه به والدین 

و اطرافیان نیز بدبین می شوند.
تنها روش��ی که می توان��د کودکان 
مس��یحی امروز و نس��ل ف��ردا را از دین 
گریزان نکن��د، آموزش بر اس��اس عقل 
اس��ت. آموزش ارزشهای انسانی و دینی 
که آزمون عقل��ی خود را اثبات کرده اند، 
می توان��د ب��ه تثبیت ایم��ان کمک کند. 
بابانوئ��ل و همکاران��ش در دنیای مدرن 
امروز مس��ئول دین گریزی آن دس��ته از 
کودکانی هستند، که خواسته یا ناخواسته 
خود را به این پاکدالن بیش از یک انسانی 
طبیعی با فضائل پسندیده نمایش داده اند.

بابانوئل پیرمردی مهربان و خوش 
قلب است که در شب کریسمس 
برای بچه ها و باالخص بچه های 
ــب  قل و  ــی آورد  م کادو  ــر  فقی
ــان را پر از شادی و امید  کوچکش

می کند.
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برای جلوگیری از ریزش مو چه باید خورد؟
ریزش م��و یکی از مش��کالتی 
اس��ت که به ج��رأت می توان گفت 
اکث��ر مردم دنیا با آن مواجه هس��تند. 
عوامل زی��ادی مانند عوامل محیطی، 
ژنتیکی، هورمونی، برخی بیماری ها 
 مانن��د اخت��الالت تیروئی��د، آنم��ی 
)کم خون��ی( و نوع تغذیه در ریزش 

مو دخیل است.
در  را  غذای��ی  رژی��م  اهمی��ت 
 حفظ س��المتی بدن به خصوص مو، 
نمی توان نادی��ده گرفت. تحقیقات 
اخیر ژاپنی ها بع��د از جنگ جهانی 
دوم این امر را تأیید می کند؛ چرا که 
اس��تفاده از رژیم غذایی غربی ها به 
وسیله ی ژاپنی ها باعث اضافه وزن  

توأم با ریزش مو در اکثر مردم شد.
ش��ایع تری��ن دلیل ری��زش مو 
در زن��ان  کمبودهای غذایی اس��ت، 
زیرا معموالً ب��رای کاهش وزن خود 
رژیم ه��ای غی��ر اصول��ی  را به کار 
می برن��د که نتیج��ه ی آن بروز این 
مشکل است. همچنین کسانی که مواد 
غذایی حیوانی مصرف نمی کنند و به 
اصطالح گیاهخوار هس��تند، به دلیل 
عدم اطالع کافی در زمینه چگونگی 
مصرف غذاهای گیاهی، دچار کمبود 
پروتئی��ن، روی، آه��ن، اس��یدهای 
آمینه ی ضروری، ویتامین های گروه

B و... می شوند.
در زی��ر منابع برخ��ی از عناصر 
مهم و مؤثر در سالمت مو ذکر شده 

است:
پروتئین:

اس��اس و پایه ی نیاز بافت های 
بدن مانند مو، ناخن، پوست و... است 
و در موادی مانند انواع گوشت )مرغ، 
ماهی و گوش��ت قرم��ز(، تخم مرغ، 
لبنی��ات و حبوبات به می��زان فراوان 
وجود دارد. در مواد نشاسته ای مثل 
نان، برنج، ماکارونی و سبزی ها  نیز 

به مقدار کمی وجود دارد.
اس��یدهای آمینه اجزای تشکیل 
دهنده پروتئین ها هستند که در مواد 

ذکر شده در باال وجود دارند.
کلسیم و منیزیم:

گروه ش��یر و  لبنیات  منابع غنی 
کلس��یم و منیزی��م  و نی��ز پروتئین 

هستند.
اگ��ر ف��ردی دچار ع��دم تحمل 
الکتوز )قند موجود در شیر ( باشد و 
از سایر مشتقات لبنیاتی نیز برای تأمین 
نیازهای بدن خود استفاده نکند، باید 
به طور روزانه مکمل کلسیم  مصرف 
کند و مصرف س��ایر غذاهای غنی از 

پروتئین را نیز افزایش دهد.
:B ویتامین های گروه

یکی از راههای درمان ریزش مو 

 B مصرف مواد مغذی حاوی ویتامین
زیاد است که در گروه ویتامین های 
B، ویتامی��ن B6 و بیوتی��ن اهمیت 
خاصی دارند. بیوتین ویتامینی است 
که در بسیاری از محصوالت آرایشی 
به عنوان مکمل بهبود دهنده وضعیت 
م��و اضافه می ش��ود، زی��را عارضه 
مش��خص کمبود بیوتین، ریزش مو 
اس��ت. منابع غنی از B6 : جگر، مو، 
دانه آفتابگردان، ماه��ی، مرغ، جوانه 
گندم، آلوی خشک، گوشت، غالت 
س��بوس دار، مخمر و زرده تخم مرغ 
)به ترتیب( و منابع غنی بیوتین: جگر 
و گوشت مرغ، جوانه گندم، سبوس 

گندم، تخم مرغ و بادام زمینی است.
آنتی اکسیدان ها:

 ،C ویتامین ،E ش��امل ویتامی��ن
  A بتاکاروت��ن )پیش س��از ویتامین
که در سیب زمینی ش��یرین، هویج، 
اس��فناج پخته، کدو حلوایی، طالبی، 
زرد آلو، کلم بروکلی، گریپ فروت 
قرم��ز وجود دارد(، روی و س��لنیوم 
می باشد. رژیم های غذایی نامناسب 
توأم با سیگار کشیدن و آلودگی هوا 
باعث فعال شدن رادیکال های آزاد و 
به خطر افتادن سالمت فرد می شود. 
آنت��ی اکس��یدان ها  مولک��ول هایی 
هستند که می توانند اثر رادیکال های 
آزاد را خنثی کنن��د. همچنین باعث 
ساخته شدن موی جدید و استحکام 

آن می شوند.
به ه��ر ح��ال رفت��ار تغذیه ای 
صحیح که همیشه مورد تأکید است، 
میزان رشد و استحکام فولیکول مو را 

بهبود می بخشد.

طب��ق نظ��ر کارشناس��ان تغذیه 
 می ت���وان گف����ت ویتامین ه����ا 
 B به خص��وص ویتامین های گروه
مانند بیوتین، اسید فولیک، پانتوتنیک 
اسید و برخی امالح مانند روی، آهن، 
گوگرد، س��یلیس و مس اثرات مثبت 
زی��ادی روی مو دارن��د. آزمایش ها 
حاک��ی از آن اس��ت ک��ه مص��رف 
بیوتی��ن به ص��ورت مکم��ل باعث 
تقویت و بهبود پوس��ت به خصوص 

فولیکول های مو می شود.
در ضمن در مورد کاهش مصرف 
نمک و اث��ر آن در توقف ریزش مو 
نظریه هایی ارائه ش��ده اس��ت اما در 
صحت این نظریه ه��ا تردید وجود 
دارد. ولی در هر حال کاهش مصرف 
نمک برای سالمت عمومی بدن مفید 

است.
اس��اس  بر  ژاپن��ی  دانش��مندان 
تحقیقات خود معتقدند وجود چربی 
زیاد در رژیم غذایی مردان، مکانیسم 
طاسی را س��رعت می بخشد. به این 
ترتیب که قس��متی از پوس��ت س��ر 
آنزیمی ب��ه نام گاما، آلف��ا و رداکتاز 
تولی��د می کن��د. این آنزی��م باعث 
به  تستوس��ترون  تبدی��ل هورم��ون 
 )DHT( هیدروتستوس��ترون  دی 
می شود که این ترکیب باعث ریزش 
مو می ش��ود. غدد چربی مجاور هر 
فولیکول مو نیز ای��ن آنزیم را تولید 
می کنند. وجود چرب��ی زیاد در غذا 
باعث تحریک غدد چربی و افزایش 
فعالیت این غدد برای تولید آنزیم نام 

برده می شود.
بهتری��ن توصی��ه این اس��ت که 

غذاه��ای مفی��د و خوش��مزه اما کم 
چرب مصرف کنن��د. البته این عمل 
باعث رویش موی جدید نمی ش��ود 
ام��ا می تواند از ریزش س��ایر موها 
جلوگیری کند. به ط��ور کلی باعث 

سالمت جسم نیز می شود.
همچنین مصرف مقداری مخمر 
هم��راه یک لی��وان آب پرتق��ال  در 
صبح بس��یار س��ودمند اس��ت، زیرا 
مخمر منبع مناس��بی از ویتامین های 
گ��روه B و امالح کمی��اب )امالحی 
که ب��دن به میزان خیلی ک��م به آنها 
نیاز دارد( و اس��یدهای آمینه اس��ت. 
ب��ه عالوه مص��رف روغ��ن ماهی و 
گ��ردو ک��ه دارای اس��یدهای چرب 
اُمگا 3  و تخمه آفتابگردان که دارای 
اس��یدهای چرب اُمگا6 است، مفید 

 

است.
برخی از م��ردم برای تأمین مواد 
مغذی مورد نیاز خود تمایل دارند از 
ق��رص و دارو اس��تفاده کنند و کمتر 
س��راغ مواد غذایی مفی��د می روند. 
متخصص��ان تغذی��ه معتقدن��د تنها 
10 ت��ا 20 درص��د از م��واد مغ��ذی 
ای��ن قرص ها جذب می ش��وند و 
هنوز عوامل ناش��ناخته ی زیادی در 
غذاها وجود دارد که هنوز به ش��کل 
شیمیایی در داروها ساخته نشده اند، 
در نتیج��ه ق��رص و دارو هرگز نمی 
تواند جانش��ین غذا ش��ود و فقط در 
مواقع ضروری از مکمل های غذایی 

می توان استفاده کرد.
بررس��ی ها نش��ان می دهند که 
اس��یدهای چرب اُمگا 3  و اُمگا6 با 
س��المت مو در ارتباط هستند؛ زیرا 
اغل��ب مردم وقت��ی مناب��ع این نوع 
اس��یدهای چرب را کمت��ر مصرف 
می کنن��د و ی��ا اصاًل مص��رف نمی 
کنند، دچار خش��کی و ش��کنندگی 
مو، خارش و شوره پوست سر و در 

نهایت ریزش مو  می شوند.
منابع اسیدهای چرب اُمگا3 و 

اُمگا6
 اس��یدهای چرب اُمگا3  شامل 
آلفا، لینولنیک اسید و ایکوزا پنتانوئیک 
اسید )EPA( است و در ماهی های 
آب س��رد مانن��د ماهی س��المون و 
ساردین، روغن سویا و کانوال، جوانه 
گندم، روغن  گردو، روغن تخم کتان 
یا پنبه و روغن ماهی یافت می شود.

اس��یدهای چرب اُمگا 6  شامل 
اسید لینولئیک و اُمگا لینولئیک اسید 
اس��ت و در روغن های غیر اش��باع 
گیاهی مانن��د روغ��ن ذرت، روغن 
کان��وال، روغن س��ویا، روغ��ن بادام 
زمین��ی  و روغن آفتابگ��ردان یافت 

می شوند.

موها فقط در آسیاب سفید نمی شوند، گذر زمان 
هم آنها را سفید می کند. در حقیقت سفید شدن موها 
یکی از آشکارترین نشانه های باال رفتن سن است اما 
همیشه سفید شدن مو به علت باال رفتن سن نیست، 

بسیاری از شرایط دیگر نیز موها را سفید می کنند.
در پایین ترین الیه پوست و در محل پایه و تکیه 
تار مو، س��لول هایی به  نام مالنوسیت قرار دارند که 
دائم��اً ترکیبی با نام مالنی��ن تولید می کنند و همین 

مالنین است که رنگ موها را ایجاد می کند.
وقتی مالنوسیت ها کاماًل فاقد رنگدانه شوند، مو 
س��فید می شود و اگر تعداد مالنین یک تار مو کمتر 
از حالت عادی ش��ود، آن مو خاکس��تری و نقره ای 

می شود.
مالنوس��یت هر 10 س��ال حدود 10 درصد از 
میزان و توان تولید رنگ خود را از دس��ت می دهد. 
اگرچه چگونگی از دست دادن این رنگدانه ها دقیقًا 
مشخص نیست اما آنچه مشخص است، این است که 
در نخستین مراحل خاکستری شدن مو، مالنوسیت 

هنوز وجود دارد اما غیرفعال است.
میانگین سنی سفید شدن مو در سفیدپوستان 34 
سال و در سیاه پوستان 42 سال است. اگر موی یک 
فرد سفیدپوس��ت زودتر از 20 سالگی و سیاه پوست 
زودتر از 30 س��الگی سفید شود، به آن سفید شدن 

زودرس مو می گویند.
موی بدن و صورت هم مثل موی  سر خاکستری 
می شود اما معموالً این اتفاق بعد از تغییر رنگ موی 
 سر به وجود می آید. سفید شدن موی  سر معموالً از 
شقیقه ها آغاز می شود و بعد از آن نوبت به تاج سر و 

بقیه نقاط پشتی  سر می رسد.
در س��فیدی موها، نقش عوامل ارث��ی را نباید 
فراموش کرد. س��فیدی زودهنگام موی  سر ممکن 
اس��ت به علت ژنی باش��د که از والدینمان به ارث 
برده ایم اما علل قابل درمانی نیز برای آن وجود دارد.

تغذیه و رنگ مو
تحقیقات نش��ان داده کمبود فلزاتی مانند آهن، 
روی، منگنز، تیتانیوم، تنگستن و مس از عوامل اصلی 
در سفید شدن موها هس��تند، البته این مسأله عالج 
هم دارد. کارشناسان تغذیه معتقدند افرادی که دچار 
سفیدی مو هس��تند، باید میوه هایی همچون سیب، 
گالب��ی، هلو و همه میوه هایی ک��ه حاوی مقادیری 
از ام��الح گوناگون خصوصاً فلز منگنز هس��تند و 
نیز مصرف سبزیجاتی همچون سیر، پیاز، موسیر و 
تره که دارای منگنز هستند را در برنامه غذایی خود 

بگنجانند.
نخودفرنگ��ی، ق��ارچ، آجی��ل، لوبی��ا، عدس، 
گوجه فرنگی، موز، آلو، سویا و سیب زمینی از جمله 

غذاهایی هستند که مقدار قابل توجهی مس دارند و 
می تواند بر پوست و مو تأثیر بگذارد و حتی از سفید 

شدن مو هم جلوگیری کند.
خوردن جوشانده س��بوس گندم، سنبل الطیب 
)سنبل الطیب دارای منگنز زیاد است(، مخلوط پودر 
سبوس برنج و شکر یا نبات ساییده شده و نان جو 
هم در حفظ رنگ مو و کاهش موهای س��فید مؤثر 

است.
بیماری و موی سفید

بسیاری از بیماری ها می تواند روند سفید شدن 
موها را تسریع کند. کمبود ویتامین های به بخصوص 
اس��ید پانتوتنیک و ویتامین B 12 یکی از این موارد 

است.
بیم��اری تیروئید، بیماری  های سیس��تم ایمنی، 
کم خونی، رژیم های سخت و طوالنی مدت، بیماری ها 
و افزایش گلبول های سفید خون نیز باعث سفیدی 

زودهنگام و بیش از حد موها می شود.
سیگار و مو

س��یگار کش��یدن نیز موه��ا را س��فید می کند. 
تحقیقات نش��ان داده، س��رعت سفید ش��دن مو در 
س��یگاری ها 4 برابر افراد غیرس��یگاری است. شاید 
 علت این امرکاهش رس��یدن اکسیژن به ریشه موها 

باشد.

چه کنیم که موهایمان دیرتر سفید شود؟

گفتگو با یک متخصص 
 چه شوینده ای، برای 

چه مویی؟

ــوری- موهای س��الم و زیبا چیزی  ــم منص مری
اس��ت که خیلی ها دنبالش هس��تند و یکی از بهترین 
روش ها برای رس��یدن به آن اس��تفاده از شوینده های 

مناسب است.
مکانیسم عمل شوینده ها چیست؟

وقتی شما بخواهید بشقاب چربی را که در آن غذا 
خورده اید بشویید، از یک ماده شوینده استفاده می کنید 
که به طورکلی به این مواد دترجنت می گویند. این مواد 
حاوی دو س��ر آب دوست و چربی دوست هستند که 
سر آب دوست آنها به ملکول های آب متصل شده و 
س��رچربی دوس��ت آنها به مواد چرب روی ظروف، 
پوست و... متصل می شود و آنها را پاک می کنند. پس 
مواد اصلی که در شوینده ها به کار می رود، دترجنت ها 
و سورفاکتانت ها یا مواد فعال سطحی هستند. این مواد 

از نظر بار الکتریکی به 4 دسته تقسیم می شوند:
• دسته اول بار الکتریکی منفی دارند؛ به نام مواد 

پاک کننده سطحی آنیونی.
• دسته دوم بار الکتریکی مثبت دارند؛ به نام مواد 

پاک کننده سطحی کاتیونی.
• دسته سوم بار الکتریکی مثبت و منفی دارند؛ به 

نام آمفوتریک.
• دس��ته چهارم بار الکتریکی ندارند و غیریونی 

هستند.
باید در انتخاب نوع شوینده ها دقت کرد؟

 افراد باید به پوست خود دقت کنند که از کدام نوع 
است: خشک، چرب، ترکیبی یا معمولی؛ مثالً اگر کسی 
پوست چرب دارد باید از شوینده  ای استفاده کند که مواد 

آنیونی در آن به کار رفته تا چربی ها را از بین ببرد.
در ش��امپوها معموالً مواد آنیون��ی و کاتیونی را 
طوری ترکیب می کنند که میزان چربی زدایی آنها فرق 
کند و برای انواع  موهای خش��ک، چرب و معمولی 

استفاده شود.
ــوی موهای مختلف  توصیه شما برای شستش

چند بار در هفته است؟
میزان شستشوی موها در هر فردی متفاوت است، 
ولی به طور کلی اف��رادی که موهای معمولی دارند، 
شستشوی یک روز در میان یا دو روز یک بار می تواند 
کافی باشد. افرادی که موهای چرب دارند، می توانند 
هر روز موهایشان را بشویند. اما توصیه می شود که 
فقط یک دس��ت شامپو بزنند، چون شامپوزدن مکرر 
س��بب می شود موهای مرده ای که روی سر هستند و 
حت��ی تا 3 ماه می توانند روی س��ر باقی بمانند و بعد 
بریزید، زودتر از موعد مقرر ریخته ش��وند. این افراد 
باید سعی کنند از شامپوهای مخصوص موهای چرب 
استفاده کنند تا چربی کف سرشان را بهتر پاک کند. در 
مورد موهای خشک، هفته ای 2 بار شستن کافی است، 

همراه با شامپوی مخصوص موهای خشک.
آیا این باور درست است که هر از گاهی باید 

نوع شامپو را عوض کرد؟
فرد باید ببیند چه ش��امپویی با موهایش سازگار 
اس��ت. اگرش��امپویی تم��ام انتظ��ارات یک ف��رد را 
برآورده کند؛ دچار ش��وره ی سر نشود و موهایش را 
خوش حالت نگه دارد، دیگر نیازی به تعویض شامپو 
نیست، مگر اینکه فردی به دلخواه بخواهد شامپویش 

را عوض کند.
ــوره  ی سر دارند چه  ــانی که ش در مورد کس

طور؟ باید از چه موادی استفاده کنند؟
در م��ورد اینکه آیا ش��امپوها می توانند خاصیت 
درمانی داشته باش��ند یا برای ریزش مو مفید باشند، 
بحث های زیادی وجود دارد. متخصصان پوس��ت و 
مو یک نظر دارند و عوام نظری دیگر ولی به طور کلی 
کارشناسان عقیده دارند که شامپوها خیلی نمی توانند 
در جلوگیری از ریزش مو مؤثر باشند، اگرچه موادی 
که در شامپوها به کار می روند، می توانند مفید باشند 
ولی بیش��تر جنبه تبلیغاتی دارند و برای جلب توجه 
مش��تریان از آنها اس��تفاده می ش��ود مانند شامپوهای 
حاوی س��یر، حنا و... نمی گوییم اثرش��ان صفر است 

ولی بسیار کم اثر هستند.
ضم��ن اینکه باید بدانید شوره س��ر خیلی به نوع 
شامپو بس��تگی ندارد و پس از س��ن بلوغ به واسطه 
ترشح چربی س��ر و سبوم، یک نوع قارچ در پوست 
س��ر رش��د می کند که معموالً مضر نب��وده و با بدن 
س��ازگار اس��ت اما در بعضی ها ایجاد شوره سر و در 
بعضی دیگر ایجاد التهاب می کند. برای این افراد باید 
از شامپوهای ضدقارچ مانند شامپوهای کتوکونازول، 
سلنیوم سولفاید و... استفاده کرد که پس از شستشو با 
این شامپوها باید از یک شامپوی مالیم مانند شامپوی 
بچه هم استفاده کنند. توصیه می کنیم از این شامپوها 
هفته ای 2 تا 3 مرتبه و هر بار حدود 5 دقیقه اس��تفاده 

کنند که البته بسته به دستور پزشک فرق می کند.
ــان در مورد مولتی ویتامین های  نظر کارشناس
ــرای ریزش مو  ــود ب ــود در بازار که ادعا ش موج

مناسب هستند چیست؟
قب��ل از هر اقدامی بای��د بدانیم علت ریزش مو 
چیس��ت؟ اگر علت ریزش مو فق��ط صفات مردانه 
باش��د، قطعاً مصرف این مولتی ویتامین ها نمی تواند 
مؤثر باش��د، ام��ا خانم ه��ا و افرادی ک��ه رژیم های 
الغری سخت می گیرند، به دلیل اینکه دچار کمبود 
م��وادی چون روی، آهن، بیوتین و... می ش��وند، به 
دستور پزش��ک متخصص پوست و مو می توانند از 
مولتی ویتامین های مخصوص مو که حاوی کراتین، 
ژالتین و ویتامین های گروه B هستند استفاده کنند تا 

از ریزش مو جلوگیری شود.

موخوره یکی از آس��یب  هایی است که در اثر 
عوامل مختلف��ی مانند بی توجه��ی و عدم رعایت 
نکات بهداش��تی و مراقبتی، تارهای مو را درگیر و 

باعث دو شاخه شدن و شکستگی موها می  شود.
دکتر بهروز باریک بین، متخصص پوس��ت و 
مو در گفتگو با ایسنا گفت: به طور کلی هر عاملی 
که سبب آسیب رساندن به تار مو و کوتیکول مو 
ش��ود، باعث موخوره می  ش��ود که عبارت از دو 

شاخه شدن انتهای ساقه است.
این متخصص پوس��ت و م��و در ادامه افزود: 
همچنین عواملی مانند اس��تفاده زیاد از سش��وار، 
ش��انه زدن بی��ش از ح��د م��و ب��ه خص��وص با 
شانه های پالس��تیکی که باعث ایجاد الکتریسیته 
س��اکن میان ش��انه و تارهای مو می  شود، رنگ 

کردن مکرر موها و در نتیجه خش��ک و ش��کننده 
ش��دن تار موها و شانه کردن زیاد موها در حالت 
خیس از جمل��ه عوامل مؤثر برای ایجاد موخوره 

در یک فرد است.
رنگ کردن مو و اس��تفاده مکرر از شانه  های 

پالستیکی باعث ایجاد موخوره می  شود.
وی در پایان توصیه ک��رد: در صورت ایجاد 
موخ��وره در تاره��ای م��وی خ��ود هم��واره از 
ش��امپوهای مالیم و مرطوب کننده استفاده کرده 
و هر بار قبل از اس��تحمام و شستن موها به مدت 
نیم س��اعت موهای خود را ب��ا روغن زیتون و یا 

روغن نارگیل چرب کنید.
همچنی��ن قبل از شس��تن موه��ا از کرم  های 

مرطوب کننده و نرم کننده مو استفاده کنید.

از شانه پالستیکی استفاده نکنید

ش��ما هر روز صبح موهایتان را می شویید 
و فرم می دهید اما طی چند س��اعت موهایتان 
خراب و کثیف به نظر می آیند. ش��ما نیز مانند 
میلیونه��ا نفر دیگر موهای چ��رب دارید. اما از 
غدد مربوط موهایتان به دلیل انجام وظیفه شان 
عصبانی نش��وید. چربی به موهایت��ان جلوه و 
درخشندگی می دهد. اما متأسفانه برخی اوقات 

این چربی بیش از اندازه است.
ــتند؟  ــدر چرب هس ــا این ق ــرا موه  چ
چند عامل این مسأله را ایجاد می کنند، از جمله:

•  وراثت : اگر پدرتان موهایی چرب داشته 
باش��د، احتمال این وجود دارد که موهای شما 

نیز چرب شود.
•  نوسانات هورمونی: در زنان بالغ این امر 
ممکن اس��ت در دوره قاعدگی یا با استفاده از 
قرص های ضدبارداری پدید آید. در نوجوانان 
موهای چرب مانند جوش جوانی به دوران بلوغ 

مربوط می شود.
وقت��ی ک��ه عم��ل هورمونها از جوش��ش 

می افتد، معموالً مشکل هم حل می شود.
•  بدن سازی )حجیم سازی(: چربی اضافه از 
عوارض جانبی استفاده از هورمونهای آندروژنیک 

که برای بدن سازی به کار می روند، است.
•  بافت م��و : موهای نرم معموالً چرب تر 

از موه����ای زب��ر 
جای  زیرا  هس��تند 
کمتری در پوس��ت 
سر می گیرند بدین 
معن��ی که اف��رادی 
که م��وی نرم دارند 
موی  تعداد  معموالً 
بیش��تری نسبت به 
اف��راد دارای م��وی 
سرش��ان  در  زب��ر 
وجود دارد و هرچه 
موی بیشتری وجود 
چربی  باشد،  داشته 
بیش��تری هم وجود 

دارد چ��را که هر فوکیلول مو با دو یا س��ه غده 
چربی ساز همراه است.

رژیم غذایی را مقصر ندانید
توجه داشته باشید رژیم غذایی جزء لیست 
متهمان به تولید چربی نیس��ت. بر خالف آنچه 
بس��یاری افراد می پندارن��د، رژیم غذایی نقش 
چندان��ی در ایجاد موی چرب ن��دارد. خوردن 
س��یب زمینی س��رخ کرده روغن را مس��تقیمًا 
به موهای ش��ما نمی فرس��تد، مگر آنکه سیب 
زمینی ه��ا را به موهایتان بمالید. خوش��بختانه 
موهای چ��رب می تواند با درمان های خانگی 

با موفقیت سر وسامان بگیرد:
• درمان های خانگی برای موهای چرب:

اگر چه موهای چرب ممکن است مشکل زا 
باشند، کنترل آنها با درمان های زیر نسبتاً آسان 
است. از این چند روش پیروی کنید، آنگاه شما 

موهایی دارید که همیشه خواهان آن بودید.
•  مرتب ش��امپو بزنید: نگران زیاد ش��امپو 
زدن نباشید. اگر شما موهای چرب دارید شامپو 

کردن روزانه آنها فکر مناسبی است.
•  ش��امپوی صحیح اس��تفاده کنید: معموالً 
ش��امپو ها حاوی ان��واع مواد افزودن��ی و نرم 
کننده ها هس��تند. اف��رادی ک��ه موهای چرب 
دارن��د، نیاز به ش��امپو با ق��درت حل کنندگی 
مناس��ب دارند که بتواند چربی ها را حل کند. 
برای اینکه قدرت ش��امپوی خود را باال ببرید، 

می توانید حتی چند قطره مایع ظرفش��ویی به 
آن اضاف��ه کنید. اگر از این راه خوش��تان نمی 
آید، ش��امپوهای متعددی در بازار وجود دارند 
که می توانند چربی ه��ای اضافه را حل کنند. 
موهای معمولی شامپویی با pH بین 4/5 تا6/7 
نیاز دارد. به دنبال شامپوهایی با pH باالتر 6/7 
باشید یا به طور ساده تر، شامپوهایی که رویشان 

نوشته برای »موهای چرب«.
•  موهایتان را کاماًل بشویید: هر نوع شامپویی 
که استفاده می کنید. مطمئن شوید که موهایتان 
را به خوبی آب می کشید. باقیمانده های صابون 

به سرعت خاک و چربی را جذب می کنند.
•  ن��رم کننده ه��ا را فرام��وش کنی��د: نرم 
کننده ها روی مو پوشش ایجاد می کنند، چیزی 
که موهای چرب اصاًل نیاز ندارد. اگر موهایتان 
خشک شده است، خیلی کم نرم کننده به موها 

بمالید.
•  موهایتان را خیلی ش��انه نکنید: 100 بار 
برس کش��یدن را فراموش کنید. هربار که شانه 
را به موهایتان می کش��ید، چربی را از پوس��ت 
سرتان بیرون کشیده و آن را در موهایتان پخش 

می کنید.
•  شستن با اس��ید را امتحان کنید: یک راه 
ب��رای کاه��ش چربی مو این اس��ت که پس از 
شس��تن مو باشامپو 
آن را با سرکه یا آب 
لیموی رقیق ش��ده 

آب بکشید.
پیمانه  ی��ک  به 
آب، 2 قاش��ق غذا 
خوری سرکه سفید 
یا آب یک لیمو که 
صاف ش��ده است، 
اضافه کنید. مخلوط 
موهایت��ان  روی  را 
بریزید. سپس موها 
را ب��ا آب گرم آب 

کشی کنید.
•  درمانه��ای خانگی با اس��تفاده از کابینت 

آشپزخانه:
الکل: هم���ه مواد الکلی خاصیت خشک 
کنندگی خوبی دارند. هرچه میزان الکل بیش��تر 

باشد بهتر است. 
سرکه سیب: موهایتان را در ظرف کوچکی 
از آب و 1/4 پیمانه س��رکه سیب غرق کنید، یا 
اینکه مخلوط را داخل اسپری ریخته و موهایتان 
را با آن کاماًل اسپری کنید. سپس موها را با آب 
گرم آب کشی کنید. این کار باعث کنترل عمل 

شامپو می شود.
چ��ای: موهایتان را در چ��ای رقیق خیس 
کنید. چای حاوی اس��ید تانیک است. این ماده 

قابض بود و می تواند چربی را از بین ببرد.
•  درمانهای خانگی با استفاده از یخچال :

ماء الشعیر: این ماده خاصیت خشک کنندگی 
دارد در عین حال که پوست سر را تمییز می کند 

به موها نیز درخشندگی خاص می بخشد.
آب لیم��و : معادل آب ی��ک لیمو را با یک 
پیمان��ه آب مخلوط کنید و موهایت��ان را با آن 
بش��ویید. سپس با آب گرم آب کشی کنید. آب 
لیمو نیز می تواند در کنترل مواد س��اخته شده 

توسط شامپو کمک کند.
اکنون ش��ما می توانید از روش های گفته 
شده، یک یا چند راه را انتخاب کرده و از نتایج 

آن لذت ببرید.

1 - شناخت مو )زبر، نرم، لطیف و خشن(
2 - جنس مو )خشک، چرب، معمولی(

3 - درصد س��فیدی )در صورتی که موها 
دارای سفیدی باش��د از دستور خاصی استفاده 

می شود(
4 - تعیین رنگ مو

5 - انتخاب درست و شایسته رنگ
6 - آزمایش پوست برای حساسیت

7 - تعیی��ن حج��م اکس��یدان و مق��دار 
اکسیدان کرم

8 - نحوه رنگ آمیزی
9 - زمان ماندگاری رنگ روی موها.

ــگ کردن  ــد هنگام رن ــی که بای نکات
رعایت شود:

1 - اگر موها تارهای س��فید دارند اول از 
قسمت جلوی سر شروع به رنگ کردن کنید.

2 - اگر در موهای شما »ساقه« روشن تر 
از »ریشه« است، اول ساقه موها را رنگ کنید، 

بعد ریشه را.
3 - پ��س از اتمام رنگ کردن، اگر جنس 
موها زبر و خش��ن و تارهای سفید زیاد باشد 

از کاله پالستیکی استفاده نکنید.
4 - اگ��ر می خواهید موهای طبیعی خود 
را ب��رای اولین بار یک یا دو درجه روش��ن تر 
کنید، رنگ را با اکس��یدان ش��ماره 2 مخلوط 
کنید و طرز رنگ زدن از س��اقه و پش��ت سر 

است.
5 - مواد دکلره و رنگ ها همیش��ه باید در 
ظروف غیرفلزی ریخته شوند و از به کار بردن 

شانه، برس و کاسه فلزی خودداری کنید.
6 - قب��ل از رن��گ کردن و دکل��ره، دور 

صورت، گردن و گوش ها را چرب کنید.
7 - بع��د از دکل��ره و رنگ ک��ردن موها، 

سشوار بکشید.
8 - از اس��تفاده از م��واد ش��یمیایی روی 
پوس��ت که س��وزش یا زخم یا ناراحتی دارد 

خودداری کنید.

9 - حجم اکس��یدان نباید از آنچه توصیه 
شده بیشتر شود.

علل بروز موخوره اس��تعمال بیش از حد 
مواد ش��یمیایی و قلیایی، ش��انه ک��ردن زیاد، 
خش��کی هوا، گرد و غب��ار و تغییر آب و هوا 

است.
نکات مهم برای جلوگیری از ریزش مو:

1 - ه��ر ش��ب قب��ل از خ��واب، موها و 
پوست س��ر را با لوسیون مناسب به مدت 15 
دقیقه ماساژ دهید تا اختالالت موجود در کار 

غدد رفع شود و غذای مناسب به مو برسد.
2 - از اینک��ه گرد و غب��ار و عرق منافذ 
پوس��ت را بگیرد، جلوگیری کنید و سر خود 
را ه��ر 3 روز یک بار با ش��امپوهای مناس��ب 

بشویید.
3 - از خ��وردن چربی حیوانی خودداری 

کنید ولی چربی مصرف کنید.
4 - چنانچ��ه دچ��ار بیماری هایی از قبیل 
چربی، خش��کی و موخوره و شکس��تگی مو 

شدید، بالفاصله در پی درمان آن باشید.
5 - موخوره عبارت است از شاخه شاخه 
ش��دن مو که در اثر آن موها خشک و شکسته 
می ش��ود و می  ریزد و حالت زش��ت و نازیبا 
به خود می گیرد. متأس��فانه موخوره گاهی از 
ش��انه و برس مبتالیان به افراد س��الم سرایت 

می کند.
قابلیت های مختلف مو

یک موی س��الم س��نگینی بین 50 تا 150 
گرم را تحم��ل می کند با چنین باری و حالت 
ارتجاع��ی طبیعی، مو قبل از آنکه پاره ش��ود 
نیمه باز خواهد ش��د. به همی��ن علت هنگام 
ش��انه کردن موه��ای درهم و ش��لوغ نیز آنها 
خیلی راحت و آس��ان کشیده شده و باالخره 
ص��اف می ش��وند. البته با فش��ار زی��اد حتی 
اگر موی س��ر شکسته نشود آس��یب می بیند. 
همچنین قابل ذکر اس��ت طرز شانه کردن مو 

فوق العاده مهم است.

درمان موهای چرب در خانه

نکاتی که باید قبل از رنگ کردن مو رعایت کنید:
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ورزشی

تشکیل تیم ملی هندبال ایران

آگهی ابالغ

تاری��خ: 88/9/23
698 ح/1

88 ش��ماره: 
آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم به خوانده

698 ح/1
88 کالس��ه پرونده: 

وقت رس��یدگی: 88/11/13 ساعت 10 خواهان: سلیمان کلیمی یروشالمی و 
 س��ایرین خوانده: 1- جهان شیر س��یف پور فرزند پرویز 2- مهراب مهرابی

خواس��ته: ابطال قرار داد 
خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه اول ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بوده خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی 
آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و 
ضمائ��م را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهم 

رس��اند.13489/ م الف
مدیر دفتر ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

آگهی ابالغ

تاری��خ: 88/9/21
818 ح6

88 ش��ماره:
آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم ب��ه محمدرضا یزدانی 
818 ح6 مجهول المکان وقت رس��یدگی: 

88 فرزن��د پرویز کالس��ه پرون��ده: 
88/12/16 -10:30 صبح خواهان: امیر جوانمرد فرزند عبدالوهاب خوانده: 
محمدرض��ا یزدان��ی فرزند پرویز مجه��ول المکان خواس��ته: مطالبه مبلغ دو 
میلی��ارد ری��ال بابت وجه یک فقره چ��ک عهده بانک صادرات ش��عبه جی 
اصفهان بر اضافه مطلق خس��ارات دادرسی اعسار از هزینه دادرسی خواهان 
دادخواس��تی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 
حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواس��ت خواه��ان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه 
بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهم 

رس��اند.13486 م/ الف
مدیر دفتر ش��عبه 6  دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

آگهی ابالغ

تاری��خ: 88/10/2
ش��ماره: 724/88

724 شعبه 38 جهت دادخواست تقدیمی آقای محمدعلی 
88 در پرونده کالسه 

قاس��می بطرفیت آقای احس��ان حبیب الهیان دائر بر مطالبه مطرح رسیدگی 
اس��ت با عنایت به اینکه مش��ار الیه مجهول المکان می باشد لذا وفق دستور 
ش��ورا و مس��تند به ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مراتب یک نوبت در یکی 
از جرای��د کثیراالنتش��ار درج و آگهی ش��ود. از آقای احس��ان حبیب الهیان 
فرزند علی دعوت بعمل آمد تا در جلس��ه رس��یدگی روز س��ه ش��نبه مورخ 
88/11/20 س��اعت 18 بعداز ظهر در ش��ورای حل اختالف 38 بهارس��تان 
 خ الفت ش��رقی جنب ش��رکت عم��ران حاضر و از خود دف��اع بعمل آورد.

13695/ م ال��ف
دبیرخانه ش��ورای حل اختالف ش��ماره 38 اصفهان

آگهی ابالغ

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
تاریخ:88/10/2

851 ش 16 
88 شماره: 

851 ش 16 خواهان اکبر مصری پور دادخواستی مبنی 
88 در خصوص پرونده کالسه 

بر مطالبه مبلغ 13000000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 080011 مورخ 
88/1/23 به طرفیت رسول صانعی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه 
ش��نبه مورخ 88/12/11 ساعت 4 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی، جنب بیمه ایران، مجتمع 
ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

13689 / م الف
مدیر دفتر 16 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

 
آگهی ابالغ

دادخواست تجدید نظر

تجدید نظرخواه: جواد رضایت، فرزند حس��ین، ش��غل: رانن��ده، محل اقامت: 
اصفهان، خیابان باغ دریاچه، کوی بهار، بن بس��ت توکلی س��اختمان آذر طبقه 
س��وم، تجدید نظر خوانده: 1- غالمعلی غفاری فرزند قاسمعلی، شغل: راننده، 
مح��ل اقامت مجهول المکان2- محمد س��عید حس��ین اص��ل مزروقی، فرزند 
عبدالحس��ین، محل اقامت: مجه��ول المکان تجدید نظر خواس��ته: تجدید نظر 
325 دالئل 

88/5/30 به رأی صادره از ش��عبه 25 ش��ورای حل اختالف به ش��ماره 
و منضمات دادخواس��ت: اصل سند کارت ش��هربانی 19666- تهران و قولنامه 

مورخ 85/5/20 
ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان

اینجانب به دادنامه ش��ماره 325 مورخ 88/5/30 از دادگاه شورای حل اختالف 
25 ک��ه در تاریخ 88/6/27 ابالغ ش��ده اس��ت درخواس��ت رس��یدگی مجدد 
می نمای��م. ضمنًا رونوش��ت دادنامه بدوی و الیحه اعتراضیه و س��ایر مدارک 
که جمعًا..................... برگ می باش��د پیوس��ت دادخواست تقدیم می گردد.

 

13377/ م الف
دبیرخانه شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان
 

آگهی ابالغ

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
تاریخ:88/9/30

شماره: 976/88 
در خصوص پرونده کالسه 976/88  خواهان ابراهیم لطفی دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال سند رسمی مالکیت یک دستگاه خودرو تویوتا سواری به شماره 
انتظامی 13-139 م 21 به انضمام کلیه خس��ارات وارده و هزینه دادخواس��ت 
مقوم به سی هزار ریال به طرفیت آقایان خلیل مجلسی و میثاق مجلسی تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 88/10/30 ساعت 
4:30 بعدازظهرتعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به 
این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاش��انی، جنب بیمه ایران، مجتمع شماره 
ی��ک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.13677 / م الف
مدیر دفتر 39 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی تغییرات
شماره: ١3407/ث-١0/3/88

آگهی تغییرات در شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان
ثبت شده بشماره 28448 و شناسه ملی ١026049١430

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیأت مدیره مورخ ١388/١0/١ تغییرات زیر درشرکت 
نامبرده بعمل آمده است: ١( آقایان محمدرضا محمدی و حسین راسخ و حیدر احمدی- محسن صالحی- 
محمد مرتضایی بسمت اعضاء اصلی هیأت مدیره و ابراهیم کریمی شمس آبادی و اسماعیل شاه بندری 
بسمت اعضای علی البدل برای مدت سه سال و آقایان ناصر جعفری و مسعود محبوبی به ترتیب بسمت 
بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2( هیأت مدیره از بین خود آقای 
محمدرضا محمدی را بسمت رئیس هیأت مدیره، آقای حسین راسخ را بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و 
آقای حیدر احمدی را بسمت مدیرعامل و آقای محمد مرتضایی بسمت منشی هیأت مدیره شرکت تعیین 
نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت پس از تصویب هیأت مدیره با امضای مدیرعامل و 
رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و 
اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ١0/3/١388 

تکمیل گردید.
منصور آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

عنوان مسابقاترده سنیمحل برگزاریتاریخ برگزاریساعتایام هفتهرشته ورزشیردیف

لیگ برتر باشگاههای کشور؛ ذوب آهن – امرسان بزرگساالنملت 88/10/10 12پنجشنبهوالیبال بانوان1
شیراز

 لیگ برتر باشگاههای کشور؛ ذوب آهن – بزرگساالنملت88/10/10 16پنجشنبهبسکتبال 2
صبا مهر قزوین

لیگ برتر باشگاههای کشور؛ توزین الکتریک بزرگساالنکاشان88/10/10 16پنجشنبهبسکتبال 3
کاشان – لوله a.s شیراز

 لیگ برتر باشگاههای کشور؛ فیروز صفه بزرگساالنگل نرگس88/10/11 14جمعهفوتسال4
اصفهان – گسترش فوالد تبریز

برنامه مسابقات ورزشی استان اصفهان
گروه توسعه ورزش قهرمانی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان برنامه مسابقات ورزشی استان اصفهان را به شرح زیر اعالم کرد:

سالنشهرساعتتاریخ تیم مقابلنوع مسابقههفتهرشتهردیف

معوقه هفته بدمینتون1
روغن گل لیگ برتراول

-سمنان88/10/1019/30بهار سمنان

2
تکواندو 

)کیوروگی 
بانوان(

خراسان جام کوثرهفتم
-تهران88/10/108/30رضوی

3
تکواندو 

)کیوروگی 
بانوان(

-تهران88/10/1010/30جوانه تهرانجام کوثرهشتم

4
تکواندو 

)کیوروگی 
آقایان(

جام خلیج هشتم
خانه تکواندوتهران-88/10/11سایپافارس

5
تکواندو 

)کیوروگی 
آقایان(

جام خلیج نهم
فارس

شرکت ملی 
خانه تکواندوتهران-88/10/11حفاری ایران

فوتسال 6
فوالدگستر لیگ برترهجدهم)فیروزصفه(

پیروزیاصفهان88/10/1115تبریز

برنامه مسابقات باشگاه فوالد ماهان سپاهان

س��رمربی تیم ملی هندبال ایران فهرس��ت 21 
اردونش��ین تیم ملی کش��ورمان را در حالی منتشر 
کرده اس��ت که 10 تن از ای��ن بازیکنان، اصفهانی 

هستند.
 9 بازیکن از تیم فوالد مبارکه س��پاهان، هفت 
بازیکن از تی��م ذوب آهن اصفه��ان، یک بازیکن 
از تی��م هپکو اراک، دو بازیک��ن از مس کرمان، دو 
بازیکن از سبزوار مهد هندبال ایران و یک بازیکن 
از شهرداری زرند کرمان اردونشینان تیم ملی ایران 

را تشکیل می دهند.
گفتنی اس��ت لیگ برتر هندبال کشور به دلیل 
برگزاری مس��ابقات جام ملت های آس��یا از هفته 
چهارم ب��ه بعد )نهم دی ماه ( تعطیل می ش��ود و 
اردوی تیم ملی از دهم تا هفدهم این ماه در تهران 

برگزار خواهد شد.

در پایان روز هفدهم 18 بازیکن انتخاب ش��ده 
راهی مس��ابقات تدارکاتی درکش��ورهای ترکیه و 

گرجستان می شوند.
ایمان احس��ان نژاد، هان��ی زمانی،پیمان صادقی، 

محمدرضا رجبی، رحیم مؤمنی زاده، شهداد مرتجی 
از تیم ذوب آهن اصفهان، میالد مسائلی، محمد رضا 
جعفرنیا، سجاد اس��تکی، مصطفی ساداتی، علیرضا 
موس��وی، اهلل کرم اس��تکی، محمد مهدی عسگری، 
ایمان جاللی، س��عید برخورداری از تیم فوالد مبارکه 
س��پاهان اصفهان، محمد رضا قضات از هپکو اراک، 
مسعود ظهرابی و فرید علیمرادی از مس کرمان، محمد 
علی ابراهیمی از شهرداری زرند کرمان و حجت راه 
شناس و اکبر خوشنویس از شهرداری سبزوار از جمله 

بازیکنان دعوت شده به این اردو هستند.
تی��م مل��ی هندب��ال ای��ران در گ��روه چهارم 
رقابت های جام ملت های آس��یا با تیم های لبنان 

و اردن همگروه شده است.
این جام 17 بهمن ماه سال جاری در لبنان آغاز 

می شود.

تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود 
در مس��ابقات چهارجانب��ه قطر براب��ر تیم میزبان 

شکست خورد.
 ب��ه گزارش واح��د مرکزی خب��ر، تیم ایران 
با ترکیب س��ید مهدی رحمتی، هاش��م بیگ زاده 
)غالمرضا رضای��ی(، هادی عقیلی، س��ید جالل 
حس��ینی، حس��ین کعبی، پژم��ان ن��وری، میالد 
زنیدپ��ور، محمد رض��ا خلعتب��ری، محمد نوری 
)آندرانی��ک تیموریان (، احس��ان ح��اج صفی و 
میالد میداودی )محس��ن خلیلی (، در چارچوب 
مس��ابقات چهارجانب��ه قطر در دوح��ه برابر تیم 

میزبان شکست را پذیرفت.

میالد زنیدپور دقیقه 38 و احسان حاج صفی 
دقیقه 48 برای تیم ملی فوتبال ایران و علی عفیف 
در دقیق��ه 7 و ماجد محمد دقایق 10 و 94 برای 

تیم قطر گلزنی کردند.
داور برای نیمه نخست یک دقیقه و برای نیمه 

دوم چهار دقیقه وقت تلف شده در نظر گرفت.
تیم های ملی فوتبال مالی و کره ش��مالی دو 

تیم دیگر حاضر در این رقابت ها هستند.
در نخس��تین دیدار این بازیها تیم کره شمالی 
یکی از چهار تیم راه یافته از آس��یا به جام جهانی 
توانس��ت در دیدار با مالی با یک گل به پیروزی 

برسد.

تیم فوتبال اس��تقالل ته��ران بنابر حکمی 
س��یاوش اکبرپ��ور و 2 بازیک��ن دیگر را طی 
هفته های گذش��ته برای مدت��ی از تیم اخراج 
کرد. سیاوش اکبرپور مهاجم جنجالی استقالل 
در ای��ن خص��وص گفت: بی صبران��ه منتظر 
هس��تم تا حکم بخشش من و 2 بازیکن دیگر 
از س��وی مدیرعامل صادر شود. استقالل تیم 
بزرگ��ی اس��ت و متک��ی به بازیک��ن خاصی 
نیس��ت و بدون ما 3 نفر ه��م می تواند نتایج 
الزم را کس��ب کند اما فک��ر نمی کنم محروم 
بودن ما 3 نفر برای آینده فوتبال خوب باشد، 

چرا که با این حکم اس��تقالل با مشکل مواجه 
خواهد ش��د. اکبرپور که به دلیل اخراج از تیم 
نمی توان��د در 8 بازی برای این تیم به میدان 
برود در پایان گفت: طی هفته جاری جلس��ه 
ش��ورای اس��تیناف باش��گاه برگزار می شود 
و امی��دوارم مس��ئوالن ش��ورای اس��تیناف به 
ج��ز منافع تیم اس��تقالل، منافع م��ا را نیز در 
نظ��ر بگیرند. در ای��ن میان ما هم ب��ه عنوان 
 بازیکن تیم بزرگ اس��تقالل متضرر ش��ده و 
 نمی توانیم یاری دهنده استقالل در مسابقات 

باشیم.

کریم باقری کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس 
گفت: باید به دایی کمک کنیم تا بتواند ایده ها 
و شیوه های خود را در پرسپولیس پیاده کند. 
وی گفت: مدیریت تیم تشخیص داد تغییر و 
تحوالتی انجام ش��ود. حاال همه چیز بستگی 
به ای��ن دارد که چطور ای��ن تغییرات جواب 
ده��د. بعضی مواقع چنین تغییراتی مثبت بوده 

است اما بعضی وقت ها 
نتیجه آنطور که موردنظر 
بوده، کسب نشده است. 
بای���د تمامی تالش��مان 
را بکنی���م و امی���دوار 
باش��یم پرس��پولیس ب��ا 
کادر جدی��دش آنط��ور 
نتیج��ه بگیرد ک��ه مورد 
نظ��ر اس��ت. وی افزود: 
کادرفن����ی کار بس��یار 
س��ختی پی��ش رو دارد. 
تیم در رتبه سوم به دایی 

تحویل داده شده است و او کار سختی دارد که 
بتواند مطابق با انتظارها شرایط را از چیزی که 
هست، بهتر کند. همین مسأله کار او را سخت 
می کن��د. ما هم تمام تالش��مان را می کنیم تا 
دایی ایده ها و ش��یوه های م��ورد نظرش را 
اجرا کند. باقری در پاس��خ به این س��ؤال که 
شما به عنوان کاپیتان پرسپولیس چه نقشی را 
در این میان ایف��ا خواهید کرد، گفت: من هم 
قطعًا تالش��م را بیش��تر خواهم کرد تا بتوانیم 
پرسپولیسی را درس��ت کنیم که همه دوست 
دارند. می دانیم که اس��م در پرس��پولیس مهم 

نیس��ت. بلکه مجموعه تیم اهمیت دارد. وی 
در پاس��خ به این س��ؤال که چقدر به قهرمانی 
پرسپولیس خوشبین هستید، گفت: همان طور 
که گفتم باید ش��رایطی ایجاد کنیم که تغییر و 
تحوالت باعث پیش��رفت شود. ما باید فاصله 
امتیازهایم��ان را با صدر جدول کم کنیم تا به 
تیم اول برس��یم. باقری در پاسخ به این سؤال 
که چه زمانی از حضور 
ش��دید،  خب��ردار  دایی 
گف��ت: ی��ک هفت��ه ای 
می شد که از این مسأله 
در  وی  داش��تیم.  اطالع 
پاس��خ به این سؤال که 
آی��ا دایی با ش��ما برای 
حضورش در پرسپولیس 
گفت:  ک��رد،  مش��ورت 
دای��ی ب��ا م��ن صحبتی 
نکرد اما کاشانی در این 
باره با من صحبت کرده 
بود. کاپیتان پرسپولیس در پاسخ به این سؤال 
که چه زمانی مصدومیتتان برطرف می ش��ود، 
گفت: به دلیل اینکه آش��یل پایم مصدوم شده 
باید ص��د درصد به آمادگی برس��م. به همین 
خاطر با تیم به دبی می روم و س��عی می کنم 
در آنج��ا به طور کامل مداوا ش��وم. باقری در 
پایان در پاس��خ به این س��ؤال که آیا شما تنها 
بازیکن خواهید بود یا نقش دستیار را هم ایفا 
خواهید کرد، گفت: خوش��بختانه دس��تیاران 
زیادی اینج��ا حضور دارند و من تنها بازیکن 

خواهم بود.

باقری: 
قرار نیست دستیار دایی شوم

سیاوش اکبرپور: 
 برای آینده فوتبال خوب نیست ما 8 بازی 

محروم باشیم

فوتبال چهار جانبه قطر؛ شکست ایران برابر قطر

باشگاه راه آهن درصدد 
جذب یک مهاجم برزیلی

س��رمربی تی��م فوتب��ال راه آهن ش��هرری از 
رایزنی های این باش��گاه برای ج��ذب یک مهاجم 

برزیلی خبر داد.
مه��دی تارتار در گفتگو با ایرنا افزود: راه آهن 
ب��رای ترمیم خ��ط حمله خود نیاز ب��ه یک مهاجم 
کارآمد دارد که امیدواریم بتوانیم در تعطیالت لیگ 

برتر گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنیم.
وی درباره برنامه های آماده س��ازی تیم راه آهن 
اظهار داش��ت: ای��ن تیم تمرینات خ��ود را به طور 
منظم در تهران پش��ت س��ر می گذارد تا با آمادگی 

کامل به مصاف حریفانش در لیگ برتر برود.
س��رمربی راه آهن ترمیم ضعف های خط دفاع 
و حمل��ه را از مهم تری��ن برنامه ه��ای ای��ن تیم در 
تعطیالت اعالم کرد و گف��ت: امیدواریم بتوانیم با 
آغاز مجدد رقابت ها، نتایج الزم را برای رهایی از 

انتهای جدول به دست آوریم.
تارت��ار خاطر نش��ان کرد: راه آه��ن از معدود 
تیم هایی اس��ت ک��ه تعطیالت اجب��اری لیگ برتر 
به س��ودش تمام ش��ده زی��را فرصت پی��ش آمده 
 ب��رای رفع مش��کالت تی��م از هر جهت مناس��ب 

است.
وی اظهار داشت: راه آهن برای کسب آمادگی 
الزم در دو دی��دار دوس��تانه را مقابل تیم های لیگ 
دس��ته اولی برگزار می کند تا بازیکن��ان این تیم با 
هماهنگ��ی کافی به مصاف اس��تیل آذی��ن در هفته 

بیست و دوم لیگ برتر بروند.
دیدار تیم های راه آهن و اس��تیل آذین در هفته 
بیس��ت و دوم لی��گ برتر باش��گاه های ایران روز 
بیستم دی ماه جاری در ورزش��گاه اکباتان برگزار 

می شود.
در حال حاضر تیم راه آهن با کسب   19 امتیاز 
در م��کان هفدهم جدول رده بن��دی این رقابت ها 

قرار دارد. 



دانشنامه امام سجاد)ع( روی شبکه جهانی اینترنت 
قرار گرفت

عکس: حمید باقری

فیلم های مطرح ایران و جهان در جشنواره 
زمستانی شبکه چهار

وجود دبیرخانه مستقل ویژگی جشنواره فجر 
امسال است

ش��بکه چهار سیما اولین جشنواره زمستانی 
س��ینمایی خود را از دیروز آغ��از کرد و در این 

جشنواره فیلم های مطرح ایران و 
جهان را به صورت روزانه پخش 

خواهد کرد.
به گزارش فارس، جش��نواره 
فیلم های زمس��تانی ش��بکه چهار 
س��یما از دیروز س��اعت 20:30 با 

فیلم »فرشته ای روی شانه راست« به کارگردانی 
»جمشید عثمان اف« محصول سال 2002 کشور 

تاجیکستان آغاز خواهد شد.
در این جش��نواره، هر هفته یک فیلم ایرانی 
روی آنت��ن خواهد رفت و روزهای یکش��نبه و 
چهارشنبه به دلیل پخش برنامه های سینما اقتباس 
و سینما 4، فیلم های جشنواره زمستانی روی آنتن 

نخواهند رفت.
از دیگ��ر فیلم های��ی که در این جش��نواره 
زمستانی پخش خواهد شد می توان به فیلم های 
گاهی به آسمان نگاه کن)کمال تبریزی(، زندگی 

حقیر)م��ل بروک��س(، موس��یو وردو)چارل��ی 
چاپلی��ن(، س��ارا)داریوش مهرجوی��ی(، حرفه 
ایتالیایی)پیتر کالینس��ون(، بهشت 
برف��راز برلین)وی��م وندرس��ن(، 
حاتم��ی(،  الملک)عل��ی  کم��ال 
ترانزیت)کامپوزیا پرتوی(،  کاف��ه 
رؤیاها)آکیدا کوروساوا(، تشریفات 
زشت  تورناتوره(،  س��اده)جوزپر 
امپرات��وری  معتم��دی(،  زیبا)احمدرض��ا  و 
الس��کوت)آلفرد  خورشید)اس��پیلبرگ(، ح��ق 
هیچکاک(، کوایدان)ماساکی کوبایاشی(، زندگی 
و دیگر هیچ)برتراند تاورنیه(، عصرجدید)چارلی 
چاپلین(، خبرن��گار خارجی)هیچکاک(،  مزرعه 
پدری)رسول مالقلی پور(، بازی)دیوید فینچر(، 
فرمانده)الی��ور اس��تون(، حس شش��م)ام نایت 
ش��یاماالن(، طبیع��ت بی جان)س��هراب ش��هید 
ثال��ث(، س��فر ب��ه س��یترا)تئو آنجلوپولوس(، 
روبان قرمز)ابراهیم حاتمی کیا(، در جس��تجوی 

ریچارد)آل پاچینو( و... اشاره کرد.

حبیب اس��ماعیلی گفت: داش��تن دبیرخانه 
مستقل یکی از ویژگی های حائز اهمیت جشنواره 

بیست و هشتم فیلم فجر است.
به گزارش روابط عمومی جشنواره فیلم فجر، 
حبیب اسماعیلی تهیه کننده و بازیگر سینما در مورد 
اختصاص محل دایمی برای برگزاری جش��نواره 
فیلم فجر و تأثیرات این مس��أله بر کیفیت و بهتر 
شدن برگزاری جشنواره گفت: نوع جوایز، شیوه 
و محل برگزاری جش��نواره فیلم فجر نمی تواند 
متمایز از سایر جشنواره های بین المللی معتبر دنیا 
باشد. جشنواره های معتبری نظیر ونیز، کن و... هر 
کدامش��ان دارای س��ازمان ثابت و دایمی هستند. 
تغییر و جابه جایی قطعاً به کیفیت جشنواره لطمه 

می زند.
این تهیه کننده عنوان کرد: یکی از ویژگی های  
جش��نواره امسال فجر، داش��تن دبیرخانه مستقل 

است. مهدی مسعودشاهی یکی از مدیران با سابقه 
و کاربلد سینمای ایران است که از نزدیک با مسائل 

سینما و برگزاری جشنواره آشناست.
اس��ماعیلی در ادامه ضمن تأکی��د بر وجود 
پایگاه دایمی برای برگزاری جش��نواره فیلم فجر 
متذکر شد: جشنواره فیلم فجر که قدمت زیادی 
دارد از مدت ها قبل سینمای ایران ضرورت داشتن 
کاخ ویژه جشنواره را احساس می کرد و با آزمون 
برگزاری جشنواره بیس��ت و هشتم، می توان در 
ای��ن مکان دایمی ضعف ها را کم و نقاط قوت را 

پر رنگ تر کرد.
این بازیگر در ادامه تأکید کرد: به دلیل وسعت 
مکان برگزاری جش��نواره، هر ک��دام از صنوف 
مختلف سینما می توانند غرفه های مستقلی را در 
طول برگزاری جشنواره برپا کنند تا ضمن دیدن 

فیلم به تبادل نظر بپردازند.

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

شهرکرد :
تلفن : 0381-3347774   

فکس : 0381-3336021

نشانی : اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 
اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

روزی بود...

قیمت طال )تومان(
26150  هر گرم طالی 18 عیار

120490هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
266000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

264000   یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

9971000دالر امریکا

955959دالر کانادا

14331438یورو

15961602پوند  انگلستان

265267ریال عربستان

34783485دینار کویت

271273درهم امارات

سردار شهید فرهاد محمدی
تاریخ تولد: 1334، محل تولد: گهرو، تاریخ 
شهادت: 1367/1/14، محل شهادت: حلبچه، 
مسئولیت: جانشین گردان زرهی تیپ مستقل 

44 قمر بنی هاشم)ع(

دل نوشته های شهید
... خدا را ش��کر می کنم ک��ه توفیق پیدا 
کردم تا اس��الم را یاری کنم و به این دریای 

بیکران س��ربازان اسالم بپیوندم، همانطور که 
می گوین��د قطره قطره جمع گ��ردد وانگهی 
دریا ش��ود، م��ن هم آم��دم تا قط��ره ای از 
این دریا ش��وم. م��ن به عنوان یک پاس��دار 
کوچ��ک آقا ام��ام زمان )عج( از ش��ما امت 
ش��هید پرور ایران خصوص��اً امت حزب اهلل 
چهارمحال و بختیاری می خواهم که همیشه 
در صحن��ه مبارزه با کفر و اس��تکبار جهانی 
باشید و اسالم را یاری کنید. حسین ابن علی 
)ع( را ی��اری کنید. فرزند خلف ایش��ان امام 
امت خمینی بت شکن را یاری کنید و سالح 
فرزندان شهیدتان را به دوش کشید همانطور 
که از اول جنگ تا حاال این جبهه ها را یاری 
کرده اید تا پیروزی نهایی، از ایثار جان و مال 

و فرزندانتان کوتاهی نکنید...

کالم نور
حضرت زین العابدین )ع(:

ای فرزند آدم، همیشه در عافیت و خیر، خواهی بود مادامی که از درون خود پند 
دهنده ای داشته باشی و محاسبه )نفس( از کارهای مهمت باشد و ترس از )عاقب 

امور( سر لوحه گردد.

گزارش فارابی از وضعیت تولید سینمای 
ایران تا اول دی ماه

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

١١ °

7 °

-١ °

-١0 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

راهپیمایی مردم شهرکرد در اعتراض به هتک حرمت روز عاشوراعکس روز

روی خط فرهنگ
دانش��نامه امام س��جاد)ع( به مناسبت شهادت 
چهارمین اختر تابناک امامت و والیت روی شبکه 

جهانی اینترنت قرار گرفت.
به گ��زارش ایرن��ا، مدی��ر پایگاه ه��ای مرکز 
تحقیقات کامپیوتری علوم اس��المی قم گفت: این 
دانش��نامه حاوی بیش از  90مطلب شامل: گزیده 
کتاب، مقاله، چکیده پایان نامه، پرسش و پاسخ در 
قالب  12نمایه اصلی در اختیار ش��یفتگان و عالقه 

مندان خاندان عصمت و طهارت)ع( قرار دارد.
حجت االسالم محمود حبیب اللهی افزود: امام 
در ح��وادث کربال، دوران امامت، ی��اران امام)ع(، 

فضائ��ل ام��ام)ع(، آموزه های اخالق��ی و رفتاری 
امام)ع(، سخنان و آثار علمی امام)ع(، امام در آیینه 
ش��عر و ادب، امام از دیدگاه اندیش��مندان، امام و 

معرفی کتب، پرس��ش و پاس��خ پیرامون امام)ع( و 
ویژه نامه های مربوط به ایشان از جمله نمایه های 

اصلی این دانشنامه مذهبی است.
وی حوادث کربال، حضرت زین العابدین )ع( 
تداوم بخش عزت و افتخار حسینی، امام سجاد)ع( 
از کربال تا ش��هادت، تالش تبلیغاتی اهل بیت امام 
حسین)ع(، خطبه زین العابدین)ع( در کوفه، خطبه 
امام در ش��ام، ام��ام و قیام های بعد از عاش��ورا را 
بخشی دیگر مقاالت این دانشنامه ذکر کرد. عالقه 
مندان برای مشاهده این دانشنامه به آدرس اینترنتی 

www.hawzah.net مراجعه کنند. 

صحنه های از فیلم سن پترز بورگ )بهروز افخمی(

بدینوسیله از کلیه عزیزانی که با حضور گرم و پرشور و قدوم مبارکشان به مناسبت درگذشت 
»مرحوم حاج حاجی بابا قاسم پور« چه به صورت حضوری، ارسال پیام تسلیت، اهدای تاج 
گل و تابلوهای خیریه از ابتدای مراسم تشییع و تدفین، سوم، هفتم و چهلم تسلی بخش قلوب 
داغدار بازماندگان گردیده اند به مصداق »من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق« عمومًا 
از کلیه اقشار مختلف مردم اعم از بازاریان محترم و صنعتگران و خاصه حضرت آیت ا... 
ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه محترم شهرکرد، مهندس تمدن استاندار 
تهران بزرگ، فرماندار محترم شهرکرد، فرماندهی محترم سپاه قمر بنی هاشم )ع( و برادران 
پاسدار، فرماندهی محترم نیروی انتظامی استان و معاونین محترم و پرسنل خدوم، ریاست 
سازمان اقتصاد و دارایی و کارکنان محترم، ریاست محترم سازمان آموزش و پرورش استان 
و معاونین محترم و همکاران گرامی، اعضای محترم شورای اسالمی شهرکرد، مدیرکل محترم 
حمل و نقل استان، مدیرکل و پرسنل محترم دخانیات استان، معاونت دانشگاه آزاد اسالمی 
در امور سماء، مدیرعامل محترم بانکهای سپه استان و کلیه مدیران شعبات شهری و روستایی، 
بخشدار محترم بن، مدیرکل و کارکنان محترم اداره کل مالیاتی استان و ادارات تابعه، پرسنل 
محترم دانشگاه علوم پزشکی استان، مدیران محترم شرکتهای نایل ایران، ماکارون گل، 
چینی همگام و شرکت پاک پی و کلیه شرکتهای واقع در قطب صنعتی شهرکرد، پزشکان 
و پرسنل محترم داروخانه های ابن سینا، دکتر اسماعیلی، دکتر رجب زاده، دکتر محمدپور، 
دکتر رفیعیان و دکتر روحی، مؤسسه تبلیغاتی روژان، فرهنگیان و دانش آموزان چالش تر، 
هیئت های مذهبی قمر بنی هاشم )ع( و علی اکبر)ع( چالش تر و کلیه ادارات و نهادهای دولتی 
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واحد پش��تیبانی تولید بنیاد سینمایی فارابی 
با ارائه گزارشی از وضعیت تولید سینمای ایران 
تا اول دی ماه امس��ال، از آماده نمایش بودن 32 

فیلم خبر داد.
به گ��زارش ایرنا ب��ه نقل از بنیاد س��ینمایی 
فارابی، واحد پشتیبانی تولید این بنیاد اعالم کرد 
تا اول دی ماه سال جاری،32 فیلم آماده نمایش 
شده، 17 فیلم در مرحله صداگذاری، 12 فیلم در 
مرحله تدوین، 14 فیل��م در مرحله فیلمبرداری، 
84 فیل��م در مرحله پیش تولی��د و 4 فیلم اکران 

شده اند.
ب��ر پایه این گزارش، فیلم ه��ای فرزند صبح 
)بهروز افخمی(، ملک سلیمان )شهریار بحرانی(، 
پاداش )کمال تبریزی(، در ش��ب عروسی )رضا 
قهرمان��ی(، عصر روز دهم )مجتبی راعی(، زخم 
ش��انه حوا )حس��ین قناع��ت(، نف��وذی )جمال 
ش��ورجه(، معبد ج��ان )محم��د درمنش(، چهل 
سالگی )علیرضا رئیسیان(، نویسنده )خاطره( از 
ن��ادر طریقت، یک بازی س��اده )مهدی برقعی(، 
ش��کارچی )رفیع پیتزا(، زندگی با چشمان بسته 
)رسول صدرعاملی(، پریشانی )حوالی اتوبان( از 
سیاوش اسعدی، سفر مرگ )حسن آقا کریمی(، 
طال و مس )همایون اس��عدیان(، سن پترز بورگ 
)بهروز افخمی(، یک گ��زارش واقعی )داریوش 
فرهنگ(، کیمیا و خاک )عباس رافعی(، ش��یر و 
عس��ل )آرش معیریان(، گل ب��ارون )حلقه های 
ازدواج( از ش��اهین باباپور، آل )بهرام بهرامیان(، 
خیابان بیس��ت و چهارم )سعید اسدی(، خانواده 
ارنست )محس��ن دامادی(، پرس��ه در مه )بهرام 
توکلی(، رز س��فید )کامران قدکچیان(، غریبه ای 
در شهر )جهانگیر جهانگیری(، همبازی )غالمرضا 
رمضانی(، نخودی )جالل فاطمی(، اردک )پرواز 
مرغابی ها( ساخته علی شاه حاتمی، خواب ها ی 
دنباله دار )پوران درخش��نده( و هیچ )عبدالرضا 

کاهانی( آماده نمایش هستند.
همچنین فیلم های باغ قرمز )امیر سماوات(، 
آناهیتا )عزی��زاهلل حمیدنژاد(، تهران در جس��ت 
و جوی زیبای��ی )داری��وش مهرجویی- مهدی 
ک��رم پور(، ترانه کوچک من )مس��عود کرامتی(، 
چ��راغ قرمز )علی غفاری(، پس��ر آدم دختر حوا 
)رامبد جوان (، چیزهایی که هست که نمی دانی 

)عبدالرض��ا صاحب زمانی(، جایی نزدیک زمین 
)مهدی رحمانی(، فرش��ته ای در خانه من )اصغر 
نعیمی(، یه جیب پر پول ی��ه گواهینامه )قدرت 
اهلل صلح میرزایی(، ش��کارچی شنبه )پرویز شیخ 
ط��ادی(، زمهریز )علی روئین ت��ن(، ازدواج در 
وقت اضافه )س��عید س��هیلی(، نظام از راس��ت 
)محمد ورزی(، س��نگ اول )ابراهیم فروزش(، 
آدم کش )محمدرض��ا کریمی( و بیداری رویاها 
)محمدعلی باش��ه آهنگر( در مرحله صداگذاری 

هستند.
فیلم ه��ای مرحل��ه تدوی��ن نی��ز عبارتند از: 
بی خواب��ی )محمدجعفر باقری نیا(، ش��ب واقعه 
)شهرام اس��دی(، مرا ببخش مادر )مهدی نادری 
نج��ف آب��ادی(، ران��د هفتم )روش��ن خاموش 
روش��ن( از حمیدرضا چارکچی��ان، لطفًا مزاحم 
نش��وید )محس��ن عبدالوهاب(، بی��داری )فرزاد 
موتمن(، سه درجه تب )حمیدرضا صالحمند(، 
در چش��م باد )مس��عود جعفری جوزانی(، طبقه 
سوم )بیژن میرباقری(، دموکراسی تو روز روشن 
)علی عطشانی(، شکالت داغ )حامد کالهداری(، 
فصل باران های موسمی )مجید برزگر( و دوباره 

پرواز کن )محمدعلی طالبی(.
فیلم های مرحله فیلمبرداری نیز، عروس��ک 
)ابراهیم وحی��دزاده(، نزدیک تر از آش��نا )رضا 
س��رکانیان(، کیفر )حس��ن فتحی(، بسوی آفتاب 
)فری��ال به��زاد(، الالی��ی )منیژه حکم��ت(، راه 
آبی ابریش��م )محم��د بزرگ نی��ا(، از ما بهترون 
)مه��رداد فرید (، ته��ران  1500(بهرام عظیمی(، 
ناسپاس )حسن هدایت(، بعداز ظهر سگی سگی 
)مصطفی کیایی(، پوپک و مش ماش��ااهلل )فرزاد 
موتمن(، هفت دقیق��ه تا پاییز )علیرضا امینی( و 

سه نفر روی خط )خسرو ملکان( هستند.
فیلم زندگی ش��یرین ساخته قدرت اهلل صلح 
میرزای��ی، محاکمه در خیابان س��اخته مس��عود 
کیمیای��ی، نی��ش و زنب��ور س��اخته حمیدرض��ا 
صالحمند و آقای هفت رنگ ساخته شهرام شاه 
حس��ینی از میان آثار در حال تولید جدید، اکران 

شده است.
سایر فیلم های این فهرس��ت )84عنوان( در 
مراحل مختلف پیش از تولید و 7 فیلم در آستانه 

آغاز فیلمبرداری هستند.


