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کاهش 15 درصدی بافت فرش در 
چهارمحال وبختیاری

می��زان بافت ف��رش در اس��تان 
چهارمح��ال و بختی��اری در نه ماهه 
نخس��ت امس��ال 15 درص��د کمت��ر 
پارس��ال اس��ت. از م��دت مش��ابه 
بازرگان��ی  س���ازم�ان  رئی���س 
چهارمحال و بختی��اری با بیان اینکه 

امسال بیش از 130هزار متر مربع فرش در این استان بافته شده است، 
افزود . . . 

فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه 8

اول مرا نقد کنید
رئی��س جمهور با تأکی��د بر لزوم 
ایج��اد فضای نق��د س��الم و دقیق در 
جامعه گفت: شما می توانید به راحتی 
نقد کنید و نقص و اشکاالت را بگویید 
و اول ه��م مرا نقد کنید، بگذارید فضا 
کاماًل باز باش��د چرا که با ایجاد فضای 

نقد سالم، زنده بودن و پویایی جامعه حفظ خواهد شد . . . 
سراسری / ادامه در  صفحه 2

رئیس شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:
17 تصفیه خانه در استان اصفهان در 

حال احداث است
رئیس شرکت شهرک های صنعتی 
اس��تان اصفهان گفت: چهار ش��هرک  
صنعتی اصفهان دارای تصفیه خانه است 
و 17 تصفیه خانه دیگر برای شهرک های 
صنعتی استان اصفهان در حال احداث و 
اجرا هستند. نبی اهلل قائدی در گفتگو با 

فارس با اشاره به اینکه در اصفهان 53 شهرک و نواحی صنعتی مصوب در 
اصفهان وجود دارد، افزود . . .               شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

امام جمعه اصفهان : 
نماز جمعه از برکات 
انقالب اسالمی است

آیت اهلل طباطبایي نژاد در خطبه هاي نمازجمعه 
اصفه��ان با اش��اره ب��ه 19 دي گف��ت : در این روز 
تظاهراتي دراعتراض به درج مقال��ه اي در روزنامه 
اطالع��ات به تاریخ 17 دي ) روز کش��ف حجاب( 
برپا ش��د که سرآغاز مرحله نوین انقالب اسالمي به 
رهب��ري حضرت امام خمیني )ره( علیه اس��تبداد و 

استکبار پهلوي بود . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

معاون استاندار اصفهان :
کارکنان حراست برای 
مقابله با دشمن عرصه 
جنگ نرم آموزش ببینند

معاون سیاسی- امنیتی استاندار اصفهان با اشاره 
به بیانات مقام معظم رهبری برای مقابله با جنگ نرم 
دشمنان بر ضرورت آموزش کارکنان حراست ها در 

این زمینه تأکید کرد . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

صفـحه صفـحه

وزارت اطالعات اعالم کرد:
اسامی 60 بنیاد و مؤسسه مرتبط با 
جنگ نرم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت مناقصه گزار :  شرکت برق منطقه ای اصفهان – معاونت بهره برداری

موضوع مناقصه: تعمیر و نگهداری شبکه های انتقال نیرو و فوق توزیع، تجهیزات و سیستمهای مخابراتی 

و تله متری، مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع.

تاریخ خرید اسناد مناقصه: 88/10/19 لغایت 88/11/3

محل خرید اسناد:

الف:  تهران، میدان ونک، خیابان برزیل، توانیر ساختمان شهید عباسپور، بلوک یک طبقه سوم، واحد 109

ب: اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن، جاده نیروگاه، ساختمان معاونت بهره برداری، اداره تدارکات و انبار

محل تحویل پاکات مناقصه: اصفهـان، ابتـدای اتوبان ذوب آهن، جاده نیروگاه، سـاختمان معاونت بهره 

برداری، دبیرخانه

تاریخ تحویل اسناد: ساعت 9 صبح روز دوشنبه 88/11/19

تاریخ بازگشائی پاکات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه 88/11/19

ــرکت برق  مبلغ و نوع تضمین ش�رکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه معاونت بهره برداری، ش

منطقه ای اصفهان بمبلغ 2/144/000/000 ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه.

ــیبا شماره 2175090217007 بنام  مبلغ خرید اس�ناد مناقصه: 200/000 ریال واریز به حساب س

برق منطقه ای اصفهان

ــروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک  ــپرده یا امضا مش ــنهادهایی که فاقد س  به پیش

ــنهادهایی که پس از انقضاء مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده  ــخصی و نظایر آن و پیش ش

نخواهد شد.

همچنین می توانید این آگهی را در سایت اینترنتی مشاهده کنید. 

آگهی مناقصه عمومی داخلی 
شماره 881/1017   )نوبت اول(

         روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
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معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

مسلمانان جهان خواستار روزنامه ای 
فراملی و با تیراژ میلیونی از ایران هستند

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
با بیان اینکه کش��ور نیازمند یک روزنامه فراملی اس��ت، 
تصری��ح کرد: باید یک روزنامه اس��المی در ش��أن نظام 
جمهوری اس��المی ایران به زبان های مختلف دنیا منتشر 

شود تا همگان بتوانند از آن استفاده کنند.
وی اظهارداش��ت: جمهوری اسالمی باید روزنامه ای 
جهان ش��مول و فراملی با تیراژ میلیونی برای مسلمانان 
جهان داش��ته باش��د تا همگان از مطال��ب پرمحتوای آن 

استفاده کرده و بهره  ببرند.
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
گفت: ق��م باید در تولید روزنامه ای بین المللی پیش��قدم 

شود، که این نیاز کشور است.

امام جمعه موقت تهران:
هیچ قدرتی نمی تواند ملت ایران را از اسالم 
جدا کند

مشاور مقام معظم رهبری:
مردم با سپر وحدت و بصیرت در برابر جنگ 
نرم رسانه ای دشمن ایستاده اند

خطیب شهرکرد:
 دشمنان اگر دوباره 

جسارت کنند با پتک ملت 
روبرومی شوند

ام��ام جمعه ش��هرکرد گفت: دش��منان نظام 
جمهوری اسالمی اگر بار دیگر جسارت کنند به 
جای سیلی، با پت�ک کوبن�ده ملت مسلمان ایران 

روبرو خواهند شد . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   



سراسری

هیچ قدرتی نمی تواند ملت ایران را از اسالم جدا کند

حدادعادل در سخنان پیش از خطبه نمازجمعه تهران 
مردم با سپر وحدت و بصیرت در برابر جنگ نرم رسانه  ای دشمن 

ایستاده اند

 منوچهرمتکی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران:

 بررسی عالمتگذاری خطوط مرزی ایران و عراق

چه خبر از پایتختایرانجهان نما

5 آشوبگر عاشورای 88 
محاکمه می شوند

دادستانی تهران از ارسال پرونده پنج نفر از متهمان 
آش��وب  های روز عاشورا با صدور کیفرخواست به 

دادگاه انقالب اسالمی تهران خبر داد.
 به گزارش واح��د مرکزی خبر، روابط عمومی 
دادسرای عمومی و انقالب اسالمی تهران اعالم کرد: 
این کیفرخواس��ت ها در پی دس��تگیری متهمان در 
آش��وب  های روز عاشورا، گزارش مأموران، تکمیل 

تحقیقات و اقرار صریح متهمان صادر شده است.
با ارسال این پرونده  ها به دادگاه انقالب اسالمی 
ته��ران، رس��یدگی به جرائ��م متهمان ب��ه زودی با 
حض��ور وکالی آنان و نماینده مدعی العموم برگزار 

می  شود.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و 
انق��الب تهران پیش از این اعالم کرده بود: اقدامات 
کسانی که در روز عاشورا، اقدام به ارتکاب جرائمی 
از جمله آتش زدن اموال عمومی کردند از مصادیق 
محاربه محسوب می ش��ود و قوه قضائیه بر اساس 

قانون با مجرمان برخورد خواهد کرد.
.

جمع آوری معتادان پرخطر 
تا اطالع ثانوی متوقف شد!

رئیس پلی��س مبارزه ب��ا مواد مخ��در پایتخت 
اعالم کرد تا زمان صدور مجوز قضایی مجدد برای 
نگه��داری معتادان در اردوگاه ه��ا، طرح جمع آوری 

معتادان پرخطر اجرا نخواهد شد.
س��رهنگ س��یدجواد کش��فی افزود: هر پروژه  
ی��ک فرآیندی را باید طی کند، در بحث جمع آوری 
معتادان پرخطر هم موضوع صدق می کند، چون جز 
پلیس، واحدهای دیگر همچون س��ازمان بهزیستی، 
ش��هرداری، وزارت بهداشت و قوه  قضائیه هم پای 

کار هستند که باید هماهنگ باشند.
مج��ری  تنه��ا  پلی��س،  ک��رد  تصری��ح  وی 
سیاست هاست، در یک مرحله مجوز قضایی داشتیم، 
عم��ل کردیم اما در حال حاضر نامه ای به دادس��تان 
جدید تهران نوش��ته ایم و درخواست صدور مجوز 
قضای��ی مجدد ارائه کرده ای��م و هر زمان این مجوز 
اخذ شود، بالفاصله برای جمع آوری معتادان پرخطر 

وارد عمل خواهیم شد.
سرهنگ کش��فی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی 
بر اینک��ه »توق��ف اجرای چنی��ن طرح های��ی، آیا 
چالش هایی را ایجاد نخواهد کرد؟«، اذعان کرد: البته 
نگاه ما این است که این طرح ها باید مستمر باشد تا 
نتیجه مطلوب از آن حاصل شود اما هم اکنون به دلیل 
اینکه مهلت مجوز قضایی ک��ه برای این کار گرفته 
شده بود، به پایان رس��یده، چاره ای جز انتظار برای 

اعالم نظر دادستان محترم نداریم. 
.

کاربردی کردن عکس های 
هوایی برای حل معضالت 

شهری تهران
رئیس ش��ورای اسالمی شهر تهران از کاربردی 
کردن عکس های هوایی در حل معضالت ش��هری 
خب��ر داد و گفت: برای اولین بار نقش��ه  تهران در 
الیه های مختلف ش��هری در دس��ت تهیه است که 
در این نقشه نحوه تراکم شهری، نحوه شکل گیری 
شهر، تراکم مدارس، مس��جدها، فضاهای سبز و... 

مشخص شده است.
ب��ه گزارش خبرنگار ایس��نا، مهدی چمران که 
در شش��مین همایش و نمایشگاه سامانه اطالعات 
مکانی )GIS( در محل سازمان نقشه برداری کشور 
س��خن می گفت، اظهار کرد: سامانه های اطالعات 
مکانی یکی از منابع توسعه پایدار به شمار می روند 
و در تمام ش��اخه های علوم امروز در بحث توسعه 
پایدار، اس��تفاده از س��امانه های اطالعات مکانی از 

ضروریات است.
چمران در ادامه با اشاره به کاربرد این فناوری 
در ح��وزه مدیریت ش��هری خاطر نش��ان کرد: هم 
اکنون 69 درصد از جمعیت در ش��هرها س��کونت 
دارند که هجوم تصاعد حسابی جمعیت در شهرها، 
باعث افزایش هندسی مشکالت شهرها می شود که 
برای رفع مشکالت و طراحی مدیریت بدون داشتن 

نقشه و کاربرد فن آوری ها امکان پذیر نیست.
رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر تهران در بخش 
دیگری از س��خنانش اظهار کرد: طرح جامع ش��هر 
تهران در حال نهایی ش��دن اس��ت اما برای تبدیل 
آن ب��ه طرح تفصیلی با 600 مورد اختالف برخورد 
کردی��م ک��ه ح��دود یک س��ال زمان ص��رف این 
اختالفات شد که تاکنون نیز درگیر هستیم، این در 
حالی اس��ت که به کمک و اس��تفاده از سیستم های 
حس��اس و فناوری ها می توان این موانع را برطرف 

کرد.
چمران تصریح کرد: زمان استفاده از سیستم های 
مدیریت سنتی برای برنامه ریزی  در کالنشهر تهران 
س��پری ش��ده اس��ت و برای برنامه ری��زی  نیاز به 
سیستم های مدرن و هوشمند براساس GIS داریم 

تا بتوانیم طرح های مدیریتی را صحیح اجرا کنیم.

شبکه تلویزیونی بولیوی به مناسبت سال نو 
میالدی گزارش وی��ژه ای را به ایران اختصاص 

داد.
در این گزارش حمالت استکبار جهانی علیه 
جمهوری اسالمی پس از انتخابات تحلیل شده 
و طی آن کارشناس��ان کشورهای مختلف جهان 

اظهار نظر کردند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، اس��تاد علوم 
سیاسی ونزوئال یی گوید همان کسانی که در حال 
کشتار مردم بی گناه عراق، افغانستان، پاکستان و 
فلسطین هستند می خواهند درس دمکراسی به 
ایران بیاموزند که نشان دهنده نفاق و دورویی این 

قدرت ها است.
مجری این شبکه می گوید به نظر می رسد 
برنامه اتمی ایران بهانه امریکا برای این تهاجم ها 
علیه ایران باش��د و ما درغرب همیشه ادعاهای 
امری��کا در مورد برنامه اتمی ایران را ش��نیدیم و 

کمتر به ایرانی ها فرصت داده شده تا از خودشان 
دفاع کنند.

امروز در گزارشی که از ایران برای ما ارسال 
شده پای صحبت ایرانی ها می نشنیم.

س��پس گزارش تهیه شده در صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران به زبان اسپانیولی پخش 
ش��د. در این گزارش نقطه نظرات کش��ورمان از 
جمله صلح آمیز بودن برنامه اتمی ایران تشریح 
شده است. این گزارش اولین مورد ارسالی برای 
این ش��بکه تلویزیونی امریکای جنوبی است که 
میلیون ها نفر بیننده دارد. انتظار می رود همکاری 
با این شبکه تلویزیونی به صورت روزانه یا هفتگی 

تداوم داشته باشد.
جالب اینکه دست اندرکاران تلویزیون بولیوی 
می گویند پوشش اسالمی خبرنگار ایرانی در این 
گزارش اصالت گ��زارش و جذابیت موضوع را 

برای مردم بولیوی دوچندان کرده است. 

اروپا:
م���وج س��رما و 
یخبن��دان کنون��ی در 
س��ال   15 در  اروپ��ا 
گذشته بی سابقه بوده 
اس��ت. ب��رف بخش 
زی���ادی از اروپ���ای 
ش��مالی را فرا گرفته 
بارش  ش��دت  است. 

برف به حدی اس��ت که اختالالت شدیدی در 
حم��ل و نقل به وجود آمده اس��ت. پیش بینی 
می ش��ود این وضع در روزهای آینده ش��دت 

بیشتری یابد.
انگلیس:

در حال��ی ک��ه دو نف��ر از اعض��ای حزب 
کارگر انگلیس برگ��زاری انتخابات برای تعیین 
رهب��ر جدی��د این ح��زب و تعیین جانش��ینی 
برای گ��وردون براون را مط��رح کرده اند نتایج 
نظر سنجی جدید در انگلیس، نشان داد 63 درصد 
از مردم انگلیس براون را مقامی ضعیف می دانند.

آلمان:
مس��ئول امنیت داخلی ش��هر هامبورگ در 

شمال آلمان از دولت این 
کشور خواس��ت درباره 
اطالعات  سازمان  طرح 
مرکزی امریکا، سیا برای 
ترور یک فرد مظنون به 
در  القاعده  در  عضویت 

هامبورگ تحقیق کند.
بلژیک:

کس���ری بودج���ه 
دولتی در بلژیک در سال 2009 به 20 میلیارد 
یورو یعن��ی 5/9 درصد تولی��د ناخالص ملی 
رس��یده که طی 20 سال اخیر بی سابقه است. 
بر این اس��اس در سال 2010 نرخ بیکاری در 
کش��ور به رقم بی سابقه از سال 1970 تاکنون 
یعنی 750 هزار نفر می رس��د که 14/6 درصد 
جمعیت دارای قابلیت کار کش��ور را تشکیل 

می دهد.
 ش��مار فقرا و بی خانمان ها در بروکسل 
پایتخت اتحادیه اروپا در حال افزایش اس��ت. 
این افراد که از مناطق مختلف اروپا به بروکسل 
آمده اند، بیشتر از بی خانوادگی و اینکه کسی 
نیست به مشکل آنها رسیدگی کند معترضند. 

مسئول امنیت داخلی شهر هامبورگ آلمان از 
دولت این کش��ور خواست درباره طرح سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا، »س��یا« برای ترور یک 

بازرگان سوری مقیم این کشور تحقیق کند. 
 به گزارش واحد مرکزی خبر بر اساس این 
طرح سازمان سیا قصد داشت »مأمون دیرکازنلی« 
بازرگان آلمانی سوری االصل را در شهر هامبورگ 

ترور کند.
این فرد مظنون به عضویت در القاعده است.

بر اساس این گزارش یک گروه ترور وابسته 
به س��یا که یکی از اعضای آن، از جمله مؤسسان 
شرکت امنیتی بلک واتر امریکا است، این بازرگان 
را چند هفته در هامبورگ زیر نظر داشت تا زمینه 

ترور وی را فراهم کند.
طراحی نقشه ترور این بازرگانی سوری در 
حالی تهیه شده است که چندی پیش دادگاه آلمان 
این بازرگان را از اتهام عضویت در القاعده تبرئه 

کرده بود.

در حمله مس��لحانه به پاس��گاه پلیس در 
حوم��ه عدن در جن��وب یمن، س��ه پلیس از 

جمله یک افسر کشته شدند.
یکی از مسئوالن امنیتی یمن در گفتگو با 
خبرگزاری فرانس��ه اعالم کرد: در این حمله 
که به دس��ت افراد ناشناس صورت گرفت به 
پاس��گاه پلیس حومه بوری��کا در غرب عدن 

خسارت وارد شد.
اوض��اع در جن��وب یم��ن از ماه ها پیش 
برس��ر مطالبات سیاس��ی و اجتماعی متشنج 
است. ساکنان جنوب یمن می گویند از سوی 
مردم ش��مال این کش��ور م��ورد تبعیض واقع 
می شوند و از کمک اقتصادی کافی بهره مند 

نیستند.

تعداد کش��ته ها و زخمی های انفجار صبح 
جمعه در شهر کراچی پاکستان به 15 تن افزایش 
یافت. به گزارش واحد مرکزی خبر از اسالم آباد، 
به گفته پلیس در پی انفجار روز جمعه در واحد 
مسکونی در محله بلدیه شهر کراچی 8 تن کشته و 

7 نفر زخمی شدند.
انفجار زمانی به وقوع پیوست که تعدادی از 
عوامل تروریستی در این واحد مسکونی در حال 

آماده کردن بمب برای حمالت انتحاری بودند.

پلیس پس از این انفجار مقادیری س��الح و 
مواد منفجره از محل انفجار کشف کرد.

وزیر کش��ور پاکس��تان با اش��اره به حضور 
تروریس��تها برای حمالت انتحاری در شهرهای 
مختلف این کشور گفت: دولت بصورت جدی 

با آنان برخورد خواهد کرد. 
سازمانهای امنیتی پاکستان پنجشنبه از احتمال 
حمالت انتحاری در برخی از شهرهای پاکستان از 

جمله اسالم آباد خبر داده بودند.

گزارش برنامه هسته ای ایران از تلویزیون 
بولیوی پخش شد

مهمترین تحوالت و رویدادهای اروپا و امریکا

افشای طرح سیا برای ترور یک بازرگان سوری 
در آلمان

3 پلیس در حمله ای در جنوب یمن کشته شدند

15 کشته و زخمی در انفجار کراچی پاکستان

امام جمعه موقت تهران با اشاره به 
حادثه جان خراش در روز عاشورای 
امس��ال گفت: این حوادث در کشور 
ام��ام حس��ین )ع( و در میان مردمی 
که ج��ان، مال، زندگی و عشقش��ان 
قرن هاست متعلق به امام حسین)ع( 

است به وقوع پیوست.
 به گ��زارش واحد مرکزی خبر، 
حجت االس��الم والمسلمین صدیقی 
در خطبه های نماز جمعه تهران افزود: 
در روز عاشورا گروه های مختلفی که 
همگی در بی دینی مشترک بودند به 
ات��کای فتنه گران به خیاب��ان آمدند، 

پایکوبی کردند و سوت زدند.
وی گف��ت: به ش��هادت ناظران 
عین��ی، این عده ب��ا کوکتل مولوتف 
خودروها را آت��ش زدند و یک تبعه 
افغان در میان آنها بازداش��ت شد که 
به نفع یکی از کاندیداهای ریاس��ت 
جمهوری شعار می داد و اعتراف کرد 
که برای این کار دویست هزار تومان 

پول گرفته است.
امام جمعه موقت تهران افزود: در 
روز عاشورا فرد دیگری بازداشت شد 

که مست بود و شراب خورده بود.
حج��ت االس��الم والمس��لمین 
صدیقی حادثه روز عاش��ورا را بسیار 
سنگین دانس��ت و اضافه کرد: با این 
حال این حادثه نش��ان داد که قشون 
فتنه گران از نظ��ر کمیت چند نفرند 
که به میدان می آیند و می خواهند با 
ملتی مصاف کنند و رو در رو ش��وند 
و همچنین ماهیت آنها را آشکار کرد.
حج��ت االس��الم والمس��لمین 

صدیق��ی افزود : اگر کس��ی وجدان، 
تشخص و ارزش اجتماعی برای خود 
قائل شود با خود فکر می کند که اینها 
چه کسانی هستند که در کنار او قرار 
گرفته ان��د و چه ط��ور می توانند با 

ملت ایران اسالمی مقابله کند.
وی اضاف��ه ک��رد : در این مدت 
شاهد عبور از قانون بودیم و افرادی 
که خودشان را فوق قانون می دانند، 
حاضر نیستند حرفشان با کلید قانون 

حل شود.
والمس��لمین  االس��الم  حج��ت 

صدیقی با اش��اره به ش��عارهایی که 
برخی ها در مناس��بت های مختلف 
مبنی بر عبور از اسالمیت نظام، عبور 
از حاکمی��ت و همچنی��ن اهانت به 
بنیانگذار جمهوری اس��المی ایران و 
سردادن ش��عار بر ضد اصل والیت 
فقی��ه داده بودند، گف��ت: اینها عبور 
از قانون اساس��ی و حتی جمهوریت 
نظام را نش��ان دادن��د و از مردم هم 
عبور کردند و برای آنها نیز ارزش��ی 

قائل نشدند.
امام جمعه موق��ت تهران افزود: 

برخی از اینها خدمات��ی دارند و در 
میادینی صداقت هایی از خودش��ان 
نش��ان دادند، اینه��ا پاره های تن ما 
و در کن��ار ما بودند و ما خوش��حال 
نمی ش��ویم که کار به اینجا کش��یده 

شده باشد.
حج��ت االس��الم والمس��لمین 
صدیق��ی گفت: اگ��ر بخواهیم امت 
و رهبرانی ش��بیه یاران حضرت امام 
حس��ین)ع( در تاریخ نام ببریم باید 
به ملت بزرگوار ایران اسالمی اشاره 
کنیم و بسیجیان و رزمندگانی که در 
دوران دفاع مقدس عالی ترین سطح 
رشادت را در دفاع از والیت و امامت 
و دین اس��الم به نمایش گذاشتند و 
در روز نهم دی امس��ال نیز حضور 
میلیونی مردم در تهران نشان داد هیچ 
توطئ��ه ای نمی تواند این ملت را از 
والیت و امام��ت دور نگه دارد و از 
خداوند متعال می خواهیم به حرمت 
خون حضرت سیدالشهدا)ع( ملت ما 
را در این مسیر ثابت قدم و مؤید به 
نصرت الهی همیشه پیروز نگه دارد.

ته��ران؛  نمازجمع��ه  خطی��ب 
رهبری بنیانگذار جمهوری اس��المی 
ای��ران حضرت امام خمین��ی)ره( و 
ادامه این مس��ئولیت با حضور مقام 
معظ��م رهب��ری را در تثبی��ت نظام 
والیی جمهوری اسالمی ایران بسیار 
اثربخش دانس��ت و اضاف��ه کرد: در 
نهضت انقالب اس��المی همه ملت 
س��هیم اند و ملتی که به دین اسالم 
و پ��روردگار متعال تکیه زده اس��ت 

همیشه پیروز خواهد بود.

مشاور مقام معظم رهبری با تقدیر از 
راهپیمایی ملت ایران در 9دی ماه، آن را 
جلوه ای از شور، شعور و ایمان دانست 
و گفت: مردم با سپر بصیرت، وحدت 
و اطاعت از رهبری در برابر جنگ نرم 
رسانه  ای دش��من و دروغ پردازی برای 

انحراف افکار عمومی ایستاده اند.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، غالمعلی 
حداد ع��ادل نماینده مردم ته��ران در 
مجلس شورای اسالمی و مشاور مقام 
معظم رهبری روز جمعه در س��خنان 
پیش از خطبه نمازجمعه تهران با بیان 
اینکه در آس��تانه س��ی و یک سالگی 
انقالب اس��المی هس��تیم، با یادآوری 
ش��عارهای م��ردم در آس��تانه انقالب 
مبنی ب��ر اس��تقالل، آزادی، جمهوری 
اس��المی، خاطر نش��ان کرد: هر کس 

که منصف بوده و اوضاع کشورمان را 
پس از پیروزی انقالب اسالمی با قبل 
از انقالب تطبیق دهد، متوجه می شود 
که سخن از استقالل، آزادی جمهوری 
اسالمی در نظام اسالمی ایران سخنی به 

حق است.
وی ب��ا بیان اینکه ه��ر انقالبی به 
همان اندازه که مؤثر و ریشه دار است، 
دشمنانی نیز خواهد داشت، یادآور شد: 
میزان اهمیت انقالب اسالمی را می توان 
از گستردگی توطئه  دشمنانش دریافت، 
این انق��الب به همان ان��دازه که برای 
آزادگان و مستضعفان جاذبه دارد، برای 

مستکبران نیز دافعه دارد.
حداد عادل با اش��اره به دش��منان 
انقالب اسالمی اعم از مستکبران عالم به 
سرکردگی آمریکا، انگلیس، رژیم غاصب 

صهیونیس��تی و برخی از کش��ورهای 
اروپایی آنان را دشمنان انقالب خواند 
و اف��زود: از هم��ان روز اول دش��منان 
ملت ایران به اهمیت انقالب اس��المی 
پی بردند تا جایی که در روزهای پس از 
پیروزی انقالب اسالمی مسئوالن رژیم 
صهیونیستی گفتند که با پیروزی انقالب 
زلزله ای در منطقه در حال شکل گیری 
است که پایه های ظلم شان را در جهان 

متزلزل خواهد کرد.
وی به توطئه های س��ی و یکساله 
دش��منان علیه ملت ایران اشاره کرد و 
گفت: به لطف الهی و هوشیاری مردم 
و مسئوالن بر خالف میل دشمنان، ایران 
اسالمی در حال پیش��رفت است و ما 
ح��وادث بزرگی چون جنگ تحمیلی 

هشت ساله را پشت سر گذاشتیم.

نماینده مردم تهران در خانه ملت با 
بیان اینکه رسانه های خارجی با مشاهده 
اقیانوس متالطم مل��ت ایران در 9 دی 
از شدت غضب خود به هذیان گویی 
افتادند، تصریح کرد: مردم در راهپیمایی 
سراس��ری 9 دی حرف هایی داشتند؛ 
م��ردم از کس��انی که خود را س��ران و 
رهب��ران این ماجرا می دانند س��ؤاالتی 

داشته و دارند.
وی با تأکید بر اینکه مردم در 7 ماه 
گذشته پس از انتخابات با هوشیاری و 
دقت در مواضع رهبر انقالب مسائل را 
به دقت تحلیل می کنند خطاب به سران 
حوادث اخیر، تأکید کرد: مردم از شما 
می پرس��ند که چرا با ادعای بدون دلیل 
تقل��ب در انتخابات احساساتش��ان را 

تحریک کردید؟

وزیر ام��ور خارج��ه جمهوری 
اس��المی ای��ران از مذاک��رات آینده 
ته��ران - بغ��داد درب��اره موض��وع 
عالمتگ��ذاری خطوط م��رزی مورد 

اختالف خبر داد.
 به گزارش واح��د مرکزی خبر 
متکی در کنفرانس خبری مشترک با 
همتای عراقی خود اعالم کرد: ایران 
و ع��راق از هفته جاری در خصوص 
عالمتگذاری رس��می خطوط مرزی 
مورد اختالف، نشست هایی برگزار 

می کنند.
وزیر ام��ور خارج��ه جمهوری 
اسالمی ایران که در چارچوب سفری 
یک روزه به بغداد س��فر کرده است 
از دیدار کمیته های فنی دو کش��ور 

برای تعیین خطوط مرزی در خشکی 
و نواحی آبی، ط��ی هفته های آینده 

خبر داد.
متکی همچنین با انتقاد از برخی 

رس��انه ای خارج��ی ک��ه درص��دد 
تخریب روابط عراق با ایران هستند، 
گفت: این رسانه ها نمی توانند روابط 
صمیمی دو کشور را خدشه دار کنند 

و کس��انی که درص��دد چنین عملی 
هستند سخت در اشتباه هستند.

وزی��ر خارجه ع��راق هم گفت: 
سفر متکی به عراق نشان می دهد هر 
مش��کلی از طریق گفتگوی مستقیم 

قابل حل است.
زیباری افزود: ما شاهد شکوفایی 
روابط دو کشور هستیم و با هرکسی 
که درصدد مشکل آفرینی بین این دو 
کشور باش��د برخورد قاطع خواهیم 

کرد.
وزیر امور خارج��ه عراق افزود: 
ع��راق از دوره حکومت رژیم صدام 
مش��کالت مرزی زی��ادی را دارد و 
اکنون نیز درصدد حل آنها به دور از 

هرگونه جنجال آفرینی است. 

رئی��س جمهور ب��ا تأکید ب��ر لزوم 
ایجاد فضای نقد سالم و دقیق در جامعه 
گفت: شما می توانید به راحتی نقد کنید 
و نق��ص و اش��کاالت را بگویید و اول 
هم مرا نقد کنید، بگذارید فضا کاماًل باز 
باش��د چرا که با ایجاد فضای نقد سالم، 
زنده بودن و پویایی جامعه حفظ خواهد 

شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای 
احم��دی نژاد در مراس��م معارفه رئیس 
جدید فرهنگس��تان هن��ر در جمعی از 
اعض��ای این فرهنگس��تان و هنرمندان، 
دنیا را نیازمند اندیشه و فرهنگ جدیدی 
خوان��د و افزود: ایران مخ��زن و پایگاه 
اندیش��ه اسالمی اس��ت و می تواند در 
مس��یر تأمین این نیاز دنیا به خوبی گام 

بردارد و این کار هنرمندان است.
وی مأموری��ت ام��روز هنرمندان و 
اهالی فرهنگ ایران اس��المی را بس��یار 
س��نگین توصیف و تصری��ح کرد: وجه 

ماندگاری ملت ایران وجه فرهنگی است 
و ب��ه همین خاطر اس��ت که ملت ایران 

بارها در طول تاریخ ایستاده است.
رئی��س جمه��ور با اش��اره به نقش 
سنگین هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر 
در دنیای امروز که اومانیسم و لیبرالیسم 
به پایان راه خود رس��یده اس��ت، گفت: 
این حرف که در 30 سال بعد از انقالب 
می توانستیم کارهای بیشتری در عرصه 
فرهنگ انجام دهیم درست است اما باید 
ببینیم با چه شرایطی مواجه بوده ایم؛ ما 
در واق��ع با بزرگ تری��ن فریب تاریخی 

انسان مواجه بوده ایم.
وی افزود: برای نمونه، اومانیسم که 
بشر را به اینجا رساند آنقدر حرف های 
قش��نگ و زیبا داشت که خیلی ها را به 
سمت خود جلب کرد اما برای شکست 
آن فضایی که کرامت انسان را له می کرد 
نیازمند انقالب بودیم که در زمان خودش 
این اتفاق افتاد و انقالب اسالمی ایران به 

وجود آمد.
رئی��س جمهور ب��ا بی��ان اینکه اگر 
فضای فرهنگی وجود نداشته باشد روح 
می میرد، گفت: زیباترین تجلی فرهنگ 
در کار هن��ری اس��ت و انتق��ال مفاهیم 

فرهنگی و نش��ر آن جز با مفاهیم زیبا و 
هنرمندان امکان ندارد.

رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی 
تعریف نسبت خود با گذشته را خواستار 
شد و افزود: آدم بدون گذشته مانند آدم 

بدون شناس��نامه اس��ت، باید به درستی 
گذش��ته خود را تعریف کنیم و در عین 
ح��ال نگاه نقادانه به وض��ع موجود هم 
داش��ته باش��یم چرا که ب��دون نقد هیچ 
حرکتی نمی ت��وان انجام داد و رضایت 

به وضع موجود یعنی سقوط.
آقای احمدی ن��ژاد بار دیگر گفت:  
باید در عرصه هنر از همه ظرفیت های 
هنری ملت ایران استفاده و از برخوردهای 

ریز و سلیقه ای پرهیز کرد.
وی افزود: اهال��ی فرهنگ و هنر و 
به ویژه اهالی فرهنگستان هنر باید برای 
این عرصه، ادبیات و چارچوب تعیین و 
کارهای هنری را تحلیل کنند و ضعف ها 

و قوت های آن را به ما بگویند.
رئیس جمه��ور همه هنرمندان را به 
یاری فرهنگستان هنر فراخواند و گفت: 
حتی اگر بخواهید اساسنامه فرهنگستان 
هن��ر را اصالح کنید، م��ا حرفی نداریم، 
می توانی��د پیش��نهاد دهید و م��ا آن را 

بررسی می کنیم.
آقای احمدی نژاد در پایان س��خنان 
خود، آق��ای معلم را اس��تادی هنرمند، 
مؤم��ن، آرمانی و دلس��وز خوان��د و از 

تالش های او تشکر کرد.
وی برای آقای معلم در مس��ئولیت 
ریاست فرهنگستان هنر آرزوی موفقیت 

کرد.
رئی��س جمهور س��پس حکم آقای 
معلم را به او تقدیم کرد و رئیس جدید 
فرهنگس��تان هنر نیز در پایان مراسم به 

بیان دیدگاه های خود پرداخت.
پیش از س��خنان آقای احمدی نژاد، 
کلهر مشاور رسانه ای رئیس جمهور و 
عضو فرهنگستان هنر، بانیان دیگر عضو 
فرهنگس��تان، جهانگیر الماس��ی بازیگر 
تئاتر، سینما و تلویزیون و رحماندوست 
یکی دیگر از اعضای فرهنگستان هنر در 
س��خنانی نظرها و دیدگاه های خود را 

بیان کردند. 

سنا
: ای

س 
عک

اول مرا نقد کنید

رنا
: ای

س 
عک
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جلوگیری از هدررفتن شارژ باتری موبایل

ترفند های تلفن همراه
انتقال فایلها از صفحه 

Desktop به داخل پوشه 
اول در من��و روی options کلی��ک کنید و از 
من��وی ظاه��ر ش��ده روی new folder بروید و 
فولدر مورد نظر خود را بس��ازید. بعد روی آیکون 
م��ورد نظر بروید و دوب��اره options رو بزنید و 
گزینه move to folder را انتخاب کنید. لیس��تی 
از فولدرهای موجود در منوی ش��ما ظاهر می شود 
 Ok و ش��ما فولدر م��ورد نظر را انتخ��اب کنید و

رو بزنید.
ــتقیم فرمت گوشی های اسمارت  روش مس
ــون بدون نی��از به منوی گوش��ی اگر پس��وورد  ف
)security code( گوشی قب�اًل تغیی�ر داده ش�ده 
اس��ت و آن را نمی دانید و همچنین گوشی شما از 
سیستم عامل سیمبین ورژن7 استفاده می کند، ابتدا 
گوش��ی را خاموش کرده و در حالی که سه دگمه 
س��بز، *، 3 را همزمان نگه داش��ته اید گوش��ی را 
روشن کنید و آنها را آنقدر نگه دارید تا کار فرمت 
آغاز ش��ود. دراین حالت از ش��ما دیگر پس��وورد 
خواس��ته نخواهد ش��د و مس��تقیمًا گوشی فرمت 

خواهد شد.
فرمت کارت حافظه گوشی

به صورت safe mode گوشی را روشن کنید 
)برای اینکار درحالی که دکمه مداد را نگه داشته اید 
گوشی را روشن کنید، البته درظاهر تفاوتی را مشاهده 
نخواهید کرد( سپس این مسیر را در گوشی بروید: 
 enu>>Extras>>Memory>>Format

MEM.card
حالت safe mode بس��یار به دردتان خواهد 
خ��ورد و در مواقعی که گوش��ی هنگ کرده و باال 
نم��ی آید احتماالً به دادتان خواهد رس��ید و باعث 
می ش��ود گوش��ی باال بیای��د و بع��د از آن بتوانید 
گوشی را درصورت تمایل، فرمت و یا کار دیگری 
 safe روی آن بکنی��د. درواقع کار آن همانند عمل
mode ویندوز اس��ت و در ای��ن حالت دیگر اکثر 
برنامه های کاربردی که در پش��ت صحنه همیش��ه 
در حال اجرا بودند، دیگر اجرا نخواهند ش��د و به 
همین دلیل گوشی اصطالحًا به راحتی باال می آید 
و در گوشی های مختلف کمی متفاوت است و در 
اسمارت فونها اکثراً باید کلید خاصی را نگه داشته 
و سپس گوشی را روشن کنید. تأکید می کنم که در 
حالت safe mode ش��ما تغییری در ظاهر منوی 
گوش��ی نخواهید دید و همه چیز در پشت صحنه 
اتفاق افتاده اس��ت و یا بهتر بگویم از اتفاق افتادن 

آنها )برنامه ها( جلوگیری کرده است.

   قرار دادن شکلک برای 
اسم بلوتوث

ای��ن ترفند یک آموزش به خصوص اس��ت و 
جذابیت خاصی به بلوتوث گوشی موبایل شما بین 

افراد دیگر خواهد داد.
اول به این آدرس داخل کامپیوتر رفته:

Start Up>All Program>Accessories>
System Tools 
و برنام��ه Character Map را ب��از می کنید و 

فونت Arial را انتخاب می کنید.
وقت��ی Scroll را بیاورید پایین تر عکس��های 
مورد نظ��ر را می بینید و با انتخاب هر کدام گزینه 

select را می زنید.
این کار را که کردید و عکس��های دلخواه خود 
را گلچین کردید، گزینه Copy را می زنید و یک 
فای��ل را که عک��س یا موزیک یا Text اس��ت را 
 Past  و Rename انتخ��اب می کنی��د و آن را
می کنید و اس��م فایلتون به ش��کلک های انتخاب 
ش��ده در می آید. فایل مورد نظر را به گوشی خود 
منتقل می کنید. درون گوشی فایل را پیدا می کنید 
و ب��ا کپی کردن اس��م فایل و رفتن ب��ه بلوتوث و 
عوض کردن اسم بلوتوث و Past کردن اسم فایل 
می توانید از این ش��کلکها برای اسم بلوتوث خود 

استفاده کنید.

 Lock Code باز کردن
فراموش شده

برای باز کردن Lock Code فراموش ش��ده 
گوش��ی های نوکیا به ترتیب زیر کاره��ا را انجام 

بدهید:
1-گوشی خود را خاموش نکنید.

2- مم��وری کارت را خ��ارج کنی��د و در یک 
گوشی دیگر قرار دهید.

3- روی آن گوشی فایل منیجر را نصب کنید. 
) X-Plore1.22(

4- محت��وای فای��ل Nokia Unlock را از 
حال��ت زیپ خارج کرده و توس��ط فایل منیجر در 
مس��یر E:\System\Recogs )این مسیر را قباًل 
توس��ط X-Plore ایجاد کنید( کپی کنید. )ش��اید 
ای��ن فایل توس��ط آنتی ویروس ه��ای کامپیوتر به 
عنوان ویروس شناخته ش��ود ولی ویروس نیست 
برای رفع مش��کل آنتی وی��روس خود را غیر فعال 

کنید.( 
5- مموری کارت را روی گوش��ی قفل ش��ده 
ق��رار دهید و چند ثانیه صبر کنید تا فایل اس��تارت 

شود.
6- حاال گوشی از شما رمز می خواهد که شما 

12345 را وارد می کنید.
7-گوش��ی را خاموش کرده... باتری را خارج 
کنید... مم��وری کارت )MMC( را خارج کنید... 
باتری را دوباره جا بزنید... گوشی را روشن کنید و 

با کد 12345 گوشی را باز کنید!

در حال حاظر یکی از مشکالت بزرگ دارندگان 
موبایل تمام شدن شارژ گوشی آنها است.

 برای اینکه باتری دیرتر خالی شود، نکات زیر را 
در نظر بگیرید؛

1- اگ��ر از بلوتوث اس��تفاده نمی کنی��د، آن را 
خام��وش کنید. بلوتوث خود به تنهایی باتری زیادی 
مصرف می کند. بعد از استفاده از هدست یا هندزفری 
بلوتوث یا نقل و انتقال فای��ل، عکس، صوت و... از 

طریق بلوتوث فراموش نکنید آن را خاموش کنید.
2- نور صفحه نمایش خود را کم کنید. بعضی از 
گوشیها به طور خودکار نور صفحه نمایش خود را با 
توجه به نور محیط تنظیم می کنند ولی بعضی دیگر از 
گوشیها این قابلیت را ندارند و باید خود کاربر این کار 

را انجام دهد.

3- از عکس��های متح��رک اس��تفاده نکنی��د. 
محافظ های صفحه نمایش و عکسهای متحرک پس 
زمینه بسیار جالبی هستند ولی مصرف باتری شما را 

بیشتر میکنند.
4- زنگ موبایل خود را تنظیم کنید زیرا زنگ با 
صدای بلند، به همراه ل��رزش، انرژی زیادی مصرف 

می کند که باعث می شود باتری زودتر خالی شود.
5- باتری خود را بشناس��ید. بعضی از گوش��یها 
باتریهای لیتیومی دارند و برخی باتریهای نیکلی. در 
مورد باتری های نیکلی، قبل از اولین بار استفاده باید 
گوشی خود را تا 10 ساعت شارژ کنید تا تمام ظرفیت 
باتری قابل استفاده شود اما درباره باتری های لیتیومی 
تنها تا زمانی که اعالم می کند باتری شارژ شده است 

کافی است.

باتریهای نیکلی بعد از مدتی استفاده از آن و شارژ 
مجدد، نیاز به تخلیه کامل باتری دارد چون در غیر این 
صورت زود خراب می شود ولی باتریهای لیتیومی این 
مش��کل را ندارند. این باتریها را هر موقع که الزم بود 
ش��ارژ کنید و الزم نیست صبرکنید تا شارژ آن کاماًل 

تخلیه شود.
6- باتری را خنک نگهدارید و جلوی نور آفتاب 

قرار ندهید.
باتریهای لیتیومی در خود تجهیزات محافظت در 
براب��ر حرارت دارند که اگر مدت طوالنی در ش��ارژ 
باشند صدمه ای به آنها وارد نمی شود اما با این حال 
اگر باتریهای لیتیومی را بیش از یک هفته شارژ کنید 
یا اگر گوشی شما مرتب مقابل نور مستقیم آفتاب یا 

نزدیک  منبع گرمایی باشد، صدمه می بیند.

دریافت مبلغ کارکرد موبایل از طریق اس ام اس 

افزایش صدای اسپیکر هر نوع گوشی همراه با 
استفاده از ترفندی عجیب و ابتکاری!

پرطرفدارترین سایت ها با سرویس جستجوی 
صوتی موبایل

استفاده از فناوری تلفن همراه در کنترل و درمان 
دیابت

تماس اضطراری با باتری خالی به وسیله گوشی های سونی اریکسون

 عکاسی بهتر با تلفن همراه  
یکی از مس��ائلی ک��ه تمامی اف��راد هنگام 
خرید دس��تگاه موبایل ب��ه آن توجه می کنند 
قدرت صدای گوش��ی هن��گام پخش فایلهای 
صوتی اس��ت. این موضوع گاهی آنچنان مورد 
توجه قرار می گرد که یک گوشی تنها به علت 
قدرت پایین ص��دا هنگام پخش موزیک مورد 
پسند واقع نمی ش��ود. راهکارهای نرم افزاری 
و همین طور سخت افزاری متعددی برای باال 
بردن صدای اس��پیکر گوش��ی مطرح شده که 
یا پیچیده هس��تند یا نیاز به صرف هزینه مالی 
دارن��د. اما در این ترفند قصد داریم یک روش 
بسیار عجیب و استثنایی را به شما معرفی کنیم 
ک��ه با اس��تفاده از آن می توانید صدای هر نوع 
موبایل��ی را باال ببرید و ب��ه نوعی حتی تحت 
افکت صوتی در فضا پخش کنید! بدون نیاز به 

هیچ ابزار خاصی و تنها با یک ورق کاغذ!
برای این کار:

ابتدا یک ب��رگ کاغذ یا مق��وای نازک در 
 A4 ان��دازه یک ورق دفتر یا ی��ک برگ کاغذ

بیابید.
سپس، کاغذ را همانند یک قیف لوله کنید. 
ب��ه طوری که یک ط��رف آن کوچک و طرف 

دیگر آن بزرگ باشد.
سپس طرف کوچکتر را روی دهانه اسپیکر 
گوشی قرار داده و یک فایل صوتی را از طریق 

موبایل پخش می کنیم.
به همین س��ادگی کیفیت ص�دای گوش�ی 
تحت تأثی��ر خروجی قرار می گی��رد و دچار 

افزایش صدا می شود.
تنها دقت کنید اجازه ندهید فاصله ای میان 
دهانه اس��پیکر و ابتدای ورودی کاغذ به وجود 

بیاید.

پرطرفدارتری��ن س��ایت ها با اس��تفاده از 
سرویس های جس��تجوی صوتی Vlingo با 

تلفن همراه در سال 2009 انتخاب شد.
ب��ه گزارش اخبار خارجی موبنا، ش��رکت 
Vlingo  س��رویس جس��تجوی صوتی برای 
کاربران ارائه می دهد که امکان جستجو در وب 

را با استفاده از صوت امکان پذیر می کند.
بر اس��اس تحقیقاتی ک��ه در زمینه بهترین 
س��رویس های ارائه شده از سوی Vlingo در 
طول س��ال 2009 صورت گرفته سرویس های 
ارائه ش��ده برای جس��تجوی وب س��ایت های 
اس��پیس،  م��ای  فیس ب��وک،  یوتی��وب، 

توییت��ر،   ،Weather، Movie Times
  Yellow Pages، MapQuest، craigslist
و White Pages بیشترین کاربرد و بیشترین 

طرفدار را داشته اند.
ب��ه گفته مدیر اجرایی Vlingo بر خالف 
جس��تجوهای س��نتی در وب ک��ه روی ی��ک 
عبارت خاص زوم می کند استفاده از سرویس 
جس��تجوی صوتی بر روی س��ایت های مبدأ 

متمرکز است.
ب��رای گوش��ی های   Vlingo س��رویس 
بلک بری، آی فون، گوشی های سری 60 نوکیا 
و گوشی های ویندوز  موبایلی ارائه شده است.

از جمله سرویس های جانبی که دارندگان 
تلفن همراه اپراتور اول مخابرات می توانند از 
آن اس��تفاده کنند، آگاهی از مبلغ کاربرد میان 

دوره ای موبایلشان است.
بدی��ن ترتیب جهت دریافت مبلغ کارکرد 
موبایل، تنها کافی اس��ت یک SMS با فرمت 
)تاریخ شروع،تاریخ انتها( برای شماره تماس 

30009 ارسال نمایید.
اطالعات ارس��ال ش��ده برای دوره زمانی 

انتخاب شده بر حسب ریال عبارتند از:
- هزینه SMS های ارسال شده

- هزینه مکالمه درون شهری
- هزینه مکالمه بین شهری

- هزینه جابه جایی خط
- مجموع هزینه های فوق

ب��ه طور مثال درصورتی ک��ه می خواهید 
مبل��غ کارک��رد موبایل خ��ود را از تاریخ اول 
فروردی��ن 1385 تا تاریخ 23 فروردین 1385 
دریافت کنید. متن SMS شما به صورت زیر 

خواهد بود:
860123،860101

دقت کنید که بین ای��ن دو تاریخ عالمت 
کاما )، ( وجود دارد، اکنون عبارت باال را برای 
ش��ماره 30009 ارسال کنید تا در زمان اندکی 
لیس��ت کاملی از کارکرد موبایل ش��ما برایتان 

ارسال شود.
اگر حرف H را به شماره 30009  ارسال 
کنید، پیغامی دریافت می کنید که نحوه ارسال

SMS جه��ت دریافت کارک��رد موبایل تان را 
شرح می دهد.

گروه��ی از دانش��مندان در امریکا و چین 
در تالش هس��تند در راستای پروژه ای مرتبط 
با تلفنهای همراه، امکان استفاده از این فناوری 
را برای کنت��رل و درمان بیماری دیابت فراهم 
آورند. ب��ه گزارش مهر، گروه��ی از محققان 
دانش��گاه های امریکا و چین معتقدند فناوری 
تلفنه��ای همراه می تواند در کنترل س��المت 
بیماران مس��ن دیابتی نقش��ی کلیدی بر عهده 
داش��ته باش��ند. بازی های تعاملی و دسترسی 
آس��ان ب��ه برنامه ه��ای مختل��ف تلفن های 
همراهی که متناس��ب با وضعیت س��المندان 
ساخته ش��ده اند کمک بزرگی برای سالمندان 
بیمار به ش��مار می رود. برای مثال سالمندان 
دیابتی چین��ی با کمک سیس��تمی مخصوص 
تلفنهای همراه با ن��ام cada می توانند میزان 
قند خ��ون، وزن، رژی��م غذایی، ورزش��های 
روزانه، فش��ار خود و حاالت روحی خود را 
تحت نظر داش��ته باشند، اطالعات ارزشمندی 
که به پزش��کان امکان ارائه بهترین شیوه های 

درمانی بیماران دیابتی را خواهد داد.
بیم��اری دیاب��ت یک��ی از ج��دی ترین 
مش��کالتی اس��ت که بیش از 40 میلیون مرد 
و زن را در این کش��ور تح��ت تأثیر قرار داده 
است. در عین حال این بیماری برای جمعیت 
س��الخورده چین بیماری پرهزینه ای به شمار 
می رود و به عامل اصلی ناتوانی های جسمی 

در میان چینی ها نیز تبدیل شده است.
بازی ها در این سیستم نقش بسیار مهمی 
بر عه��ده دارند. ب��رای مثال ب��ازی ای که بر 
اس��اس هرم مواد غذایی طراحی ش��ده است، 
کاربران را تش��ویق می کند تا از رژیم غذایی 
متعادل��ی پی��روی کنند و کنت��رل دقیقی روی 
میزان نمک و چربی مورد استفاده روزانه خود 

داشته باشند.
در حالی که بازی ها در این سیستم مشوق 
اصلی بیماران در هدایت آنها به سوی زندگی 
سالم هس��تند، گروهی از تولید کنندگان تلفن 
همراه نیز در تالش هس��تند تلفنهای همراه را 

به ابزاری س��اده و در دسترس برای سالمندان 
تبدیل کنند تا به این ش��کل کارب��ران بتوانند 
اطالعات پزش��کی را در اختیار یکدیگر قرار 
داده و حتی در صورت ضرورت پزشک خود 
را از شرایط فیزیکی و روحی خود آگاه کنند.
اس��تفاده از تلفن همراه همچنین می تواند 
ب��ه گونه ای روی هزینه های درمانی نیز تأثیر 
مثبت داشته باشد زیرا در صورتی که به کمک 
این فناوری بتوان به بیماران این توانایی را داد 
تا به ام��ور مربوط به بیماری خود رس��یدگی 
کنن��د، نیاز به مراجعه پی در پی به پزش��ک از 

بین خواهد رفت.
در آینده ای نه چندان دور کاربران سیستمهایی 
مانند cada می توانند اطالعات ذخیره ش��ده از 
شرایط فیزیکی خود را برای پزشک خود ارسال 
ک��رده و ب��دون پرداخت هزینه ای هش��دارها و 
دس��تورات الزم برای مراق��ب از خود را دریافت 
کنند. ابزارهای بلوتوث دار نمونه های پیشرفته تر 
تلفنهای همراه مخصوص بیماران دیابتی خواهند 
ب��ود که در صورت تولی��د می توانند به صورت 
روزانه و خودکار عالئم حیاتی بدن بیمار را کنترل 

و ضبط کنند.
بر اساس گزارش ساینس دیلی، پروژه استفاده 
از تلفن همراه برای بیماران دیابتی از سال گذشته 
و با حمایت مالی ش��رکت تحقیق��ات خارجی 
مایکروسافت آغاز شده است و در اوایل سال آینده 
گروه چینی سیس��تم cada را مورد آزمایش قرار 
خواهند داد، این سیستم به نرم افزار استودیوی 

بصری مایکروسافت مجهز است.

در گوش��ی های س��ونی اریکس��ون قابلیت 
بس��یار جالبی نهفته اس��ت که ما را بیش��تر به یاد 
بنزین ذخیره ش��ده در باک ماش��ین های پیشرفته 
می اندازد! حتمًا برای ش��ما نیز پیش آمده اس��ت 
ک��ه قصد گرفتن تماس یا کار ضروری دیگری با 
گوشی خود دارید اما گوشی شما شارژ ندارد. در 
این موارد راه چاری ای که به ذهن افراد می رسد 
اس��تفاده از تلفن ثابت ی��ا همگانی و حتی قرض 
گرفتن گوش��ی افراد دیگر اس��ت. اما اگر گوشی 
ش��ما سونی اریکس��ون است دس��ت نگاه دارید 

چرا که گوش��ی ش��ما یک ش��ارژ مخفی نیز در 
خود ذخیره کرده اس��ت که در لحظات اورژانسی 
فریادرس ش��ما خواهد ش��د. در این ترفند نحوه 
روش��ن کردن گوش��ی با ش��ارژ خالی را به شما 

معرفی خواهیم کرد.
بدین منظور پس از خاموش ش��دن گوشی و 
پس از آنکه اطمینان پیدا کردید گوش��ی خالی از 
شارژ باتری اس��ت دیگر به روش معمول روشن 

نخواهد شد، کافی است:
کلید Power گوش��ی را به م��دت 15 ثانیه 

نگه دارید.
پس از 15 ثانیه خواهید دید که گوش��ی شما 

روشن خواهد شد!
حاال می توانید دکمه را رها کنید.

اکنون گوش��ی ش��ما روش��ن ش��ده است و 
می توانید یک تا دو تماس کوچک اورژانس��ی با 

گوشی خود بگیرید.
ای��ن موض��وع از ابتکارات ش��رکت س��ونی 
اریکس��ون اس��ت که در مواقع ضروری به کمک 

استفاده کنندگان این گوشی ها می آید.

ای��ن روزها کاربران ترجی��ح می دهند به جای 
خری��د دوربین های دیجیتال ارزان قیمت و س��طح 
پایین، یک تلفن همراه س��طح باال بخرند تا هم از 
دوربین و هم از دیگر قابلیت های آن به طور همزمان 
استفاده کنند. متأس��فانه بسیاری از عکس هایی که 
توسط دوربین های تلفن های همراه گرفته می شود، 
دارای کیفیت پایینی هستند. بخشی از این مسأله به 
کیفیت پایین حسگر های این دوربین ها باز می گردد 
اما بخشی از آن نیز به آگاهی خود کاربران مربوط 
می شود که هنوز تصور می کنند در حال عکاسی با 
یک دوربین نگاتیو قدیمی هس��تند. در اینجا یک 
س��ری نکات مهم برای عکاسی با تلفن های همراه 

را بررسی می کنیم.
1- نورپردازی مناسب سوژه

هر چ��ه ن��ور تابیده ش��ده روی س��وژه بهتر 
باش��د، عک�س ش��ف�اف ت�ری از آن س�وژه  ثب�ت 
م�ی ش�ود. در صورتی که ممکن است در زیر نور 
خورشید عکس بگیرید یا اگر در خانه هستید، تمام 
چراغ ها را روش��ن کنید. پس به خاطر داشته باشید 
عکاس��ی در محیط های با نور متف��اوت، منجر به 

عکس هایی با کیفیت های متفاوت می شود.
ب��رای از بی��ن ب��ردن تن مایه ه��ای رنگی باید 
 )WHITE BALANCE( تنظیمات تراز سفیدی
دوربی��ن را تغییر دهی��د.  برخ��ی از دوربین های 
تلفن های همراه جدید دارای یک فالش س��رخود 
هس��تند. اس��تفاده از این فالش، حتی در زمانی که 
احس��اس می کنید نور محیط کافی اس��ت، باز هم 
موجب بهبود کیفیت عکس می ش��ود. در صورتی 
که دوربینتان فالش ن��دارد، هرگز در حالی که رو 
به نور هس��تید و سوژه در سایه قرار دارد، عکاسی 

نکنید.
2- نزدیک تر بروید

یک��ی از مهم تری��ن ای��رادات عکاس��ی ب��ا 
دوربین های تلفن همراه، هنگامی به  وجود می آید 
که سوژه در فاصله ای دور قرار دارد و عکس بسیار 
ناواضح اس��ت. بنابراین بهتر است همان وقتی که 
عکس می گیرید، به سوژه نزدیک شوید. دقت کنید 
ای��ن کار را دقیقاً به ص��ورت فیزیکی انجام دهید 
و هرگ��ز از زوم دیجیتال دوربین اس��تفاده نکنید. 
نزدیک ش��دن زیاد به س��وژه گاهی منجر به ایجاد 
اعوج��اج در تصوی��ر می ش��ود. در برخی مدل ها 
ک��ه دارای قابلیت های ضعیفی در عکاس��ی ماکرو 
هستند، ممکن است تصویری تار و فوکوس نشده 

را ثبت کنید.
3- دوربین را ثابت نگهدارید

به ویژه هنگام عکاسی با دوربین های دیجیتال 
خودکار و خصوص��اً در مورد تلفن های همراه که 
امکان لرزش زیادتری دارند )چون در یک دس��ت 
نگهداشته می شوند(. این مس��أله خصوصاً هنگام 
عکسبرداری در نور کم بسیار با اهمیت تر می شود 
زیرا دوربینتان به صورت خودکار سرعت شاتر را 
کاهش می دهد. شما می توانید از یک درخت، یک 
دیوار، دیوار کوتاه آش��پزخانه یا هر چیز دیگری به 
عنوان تکیه گاه استفاده کنید. به خاطر داشته باشید 
که وقفه ش��اتر )SHUTTER LAG( برخی از 
دوربین های تلفن های همراه بس��یار طوالنی و در 
حد چند ثانیه است )فاصله بین زمان فشردن شاتر و 
ثبت شدن عکس توسط دوربین(. بنابراین هنگامی 
که دکمه شاتر را فشار می دهید، قدری صبر کنید تا 
یک بار عکس گرفته شده را روی صفحه نمایشگر 

تلفن ببینید، بعد حرکت کنید.
4- بعداً عکس ها را ویرایش کنید

یکی از س��رگرمی های جالب تلفن های همراه 
جدید، امکان ویرایش عکس ه��ا روی خود تلفن 
اس��ت. نرم افزارهای ویرایشگر این تلفن ها کیفیت 
چندان باالیی ندارند و حاال که ش��ما می توانید در 
ایران بهترین برنامه ه��ای کامپیوتری را بدون هیچ 
هزینه ای روی کامپیوترتان داشته باشید، بهتر است 
عم��ل ویرایش را بعداً در کامپیوتر انجام دهید. اگر 
هم کامپیوتر ندارید، حداقل به یاد داش��ته باش��ید 
چنانچه یک عکس را سیاه و سفید کردید یا روی 
آن چیزی نوشتید، دیگر نمی توانید رنگ یا عکس 

اصلی را بازگردانید!.
5- به خاطر داشته باشید عکس های گرفته 

شده روی نمایشگر خود تلفن همراه، کیفیتی به 
مراتب باالتر از آنچه واقعاً گرفته شده دارند

زیرا اندازه کوچک تری دارند و عکس ها هرچه 
کوچک تر باشند، کیفیت بهتری دارند. بنابراین اگر 
از عکس گرفته ش��ده راضی نیس��تید و روش های 
حرفه ای ویرایش عک��س را نمی دانید )که البته این 
روش ها هم تا حد ناچیزی می توانند کیفیت عکس 
را تغییر دهند( بهتر است در همان لحظه عکسبرداری 
آنها را حذف کنید و مجدداً عکس بگیرید. حداقل 
فضای کمت��ری را روی حافظه مح��دود دوربینتان 

اشغال می کند.
6- زوم دیجیتال ممنوع!

برخ��ی از دوربین های تلفن های هم��راه، زوم 
دیجیت��ال 2X،4X،6X و... دارن��د. زوم دیجیتال 
دقیقاً مثل این است که یک عکس بدون زوم بگیرید 
و ب��ا نرم افزار های ویرایش عک��س )آن هم در حد 
موبایل��ی آنها( بخش میانی تصوی��ر را بزرگ کنید! 
بنابرای��ن، این کار با اینک��ه عکس معمولی بگیرید 
و بع��داً بخ��ش میان��ی آن را در کامپیوترتان برش 
بزنید و بزرگ کنید هیچ فرق��ی ندارد. حداقل بعداً 
می توانید به جای نرم افزار ساده تلفن همراهتان این 
کار را با فتوش��اپ یا نرم افزارهای حرفه ای دیگر با 
کیفیتی به مراتب باالتر انجام دهید. ضمن اینکه باقی 

عکس هایتان را هم دور نریخته اید!
7- از تراز سفیدی دوربین استفاده کنید

برخی از دوربین ه��ای تلفن های جدید امکان 
اس��تفاده از WHITE BALANCE ی��ا ت��راز 
س��فیدی را نی��ز در اختیارتان ق��رار می دهند. این 
قابلیت به ش��ما امکان می ده��د تن مایه های رنگی 
اضافی را از نور محی��ط بگیرید و عکس هایتان را 
تمام��اً با رنگ های طبیع��ی بگیرید. در صورتی که 
دوربین  همراهت��ان چنین قابلیتی را دارد، راهنمای 

آن را بخوانید و حتماً از آن استفاده کنید.
8- قوانین عکاسی را فراموش کنید

نه، فراموش نکنید! قانون یک س��وم طالیی و... 
عکس هایی که با قوانین عکاس��ی گرفته می شوند، 
زیبایی خاصی دارند. ای��ن قوانین که کاماًل تجربی 
نوش��ته ش��ده اند، باعث باال رفتن کیفیت کار شما 
می شوند اما زمانی که این قوانین را می نوشتند، هنوز 
دوربین های عکاسی روی پخش کننده های MP3 و 
تلفن های بی س��یم قرار نگرفته بودند! بنابراین هیچ 
دلیلی ندارد به تناسب وسیله جدیدی که در دست 
دارید، قوانی��ن نوین خودت��ان را پایه ریزی نکنید. 
دوربینتان را روی کف زمین بگذارید، پشت شیشه، 
از پایین به باال، باال به پایین و... هیچ خرجی ندارد. 
فیل��م که مصرف نمی کنید. بنابراین هر جهتی را که 

می خواهید، امتحان کنید.
9- لنز دوربینتان را تمیز کنید

این مش��کل یکی از دردس��ر های همیش��گی 
دوربین ه��ای تلفن همراه اس��ت. لنز گوش��ی های 
همراه معموالً کثیف هس��تند زیرا ش��ما هیچ وقت 
موقع پاس��خ دادن به یک تماس به فکر تمیزی لنز 
دوربین روی تلفنتان نیس��تید! اثر انگشت یکی از 
معمول تری��ن انواع کثیفی لنز این دوربین هاس��ت. 
گوش��ی های تلفن ممکن است ساعت ها در جیب 
لباس��تان کنار خرده ریز های ته جیب قرار داش��ته 
باش��ند و معموالً کثیف می شوند. خصوصاً اگر لنز 
دوربین تلفنتان دارای درپوش مخصوص نباش��د، 
بهتر اس��ت از یک عینک  فروش��ی، یک دس��تمال 
مخصوص پاک کردن شیش��ه عینک تهیه کنید که 

بسیار ارزان و مناسب است.
10 - عکس هایتان را نام گذاری کنید

یک��ی از مش��کالت عموم��ی کاربران��ی ک��ه 
دوربین های دیجیتال آنها دارای کارت های حافظه 
پرحجم هستند، این است که پس از مدتی با تعداد 
بس��یار زیادی عکس روبه رو هستند که نه می دانند 
چه وقت آنها را عکسبرداری کرده اند و نه می توانند 

عکس های مورد نظرشان را از بین آنها پیدا کنند.
برخی تلفن ه��ای همراه به ص��ورت خودکار 
تاری��خ عکس��برداری را به عنوان ن��ام پیش فرض 
تصاویر انتخاب می کنند که در مورد کاربران ایرانی 
معموالً تاریخ صحیحی نیس��ت زیرا یا اصاًل تاریخ 
میالدی را تنظیم نکرده اند یا معموالً نمی دانند مثاًل 
ماه شش��م میالدی برابر با کدام ماه شمسی است. 
خوشبختانه تمام تلفن های همراه با صفحه کلیدی 
که دارند امکان تغییر نام عکس ها را به شما می دهند. 
از آنجا که عکس های دوربین های تلفن های همراه 
معموالً ماه ها و گاهی س��ال ها روی حافظه گوشی 
باقی می مانند و به کامپیوتر منتقل نمی ش��وند، بهتر 
است هر بار که عکس می گیرید، همان چند عکس 
جدید را نامگذاری کنید. ممکن اس��ت کمی وقت 
بگی��رد اما قطعاً پس از مدتی متوجه مزیت های آن 

خواهید شد.
11 - باالترین وضوح را به کار گیرید

برخ��ی از تلفن ه��ای هم��راه به ش��ما اجازه 
می دهن��د وض��وح عکس هایی را ک��ه می خواهید 
بگیری��د، انتخ��اب کنی��د. نیازی به گفتن نیس��ت 
که هرچه وض��وح عکس ها باالتر باش��د، کیفیت 
آنها نیز بهتر اس��ت البته در مقایس��ه با وضوح های 
پایین تر همان دوربین. این مسأله خصوصاً در مورد 
تلفن های همراه که وضوح حسگر آنها معموالً در 
حد یک مگاپیکسل اس��ت، بسیار مهم است. البته 
باید حواس��تان به حجم فایل ها باشد و در صورتی 
که فایل ه��ای عکس حجم زیادی می طلبد، آنها را 

منتقل کنید.
12 - عکس هایتان را چاپ نکنید

تصور مگاپیکس��ل را از ذهنتان خ��ارج کنید. 
کیفیت چاپ عکس های تلفن همراه بسیار پایین تر 
از آن چیزی اس��ت که روی نمایش��گر گوش��یتان 
می بینید. دوربین های تلفن های همراه، به دلیل فاصله 
کانونی کم و حساسیت باالی حسگرهایشان معموالً 
دارای نویز بسیار زیادی هستند و هنگامی که آنها را 
چاپ می کنید، اصاًل نباید انتظار داشته باشید کیفیت 
آنها با یک دوربین نگاتیوی سطح متوسط )که یک 
دهم قیمت گوش��یتان و حدود بیست تا چهل هزار 
تومان قیمت دارند( برابری کند. ضمن اینکه، هزینه 
چاپ عکس های دیجیتال تقریباً بین 1/5 تا 2 برابر 
چاپ آنالوگ است. بنابر این بهتر است عکس هایتان 
را چاپ نکنید، بلکه آنها را با نرم افزارهای س��اخت 
آلبوم عکس به س��ی دی های تصویری تبدیل کنید 
و در ی��ک آلبوم جدید نگهداری��د. یکی از بهترین 
 MEMORIES برنامه های ساخت آلبوم تصویری

ON TV است.  
13- به هر کسی اعتماد نکنید

افراد سودجو این روز ها به دنبال خصوصی ترین 
عکس ها و فیلم های شخصیت های مهم هستند تا از 
توزیع آنها در اینترنت یا سی دی های غیراخالقی کسب 
درآمد کنند. ممکن است تصور کنید شخصیت چندان 
مهمی نیستید اما فراموش نکنید که هرگز کارت حافظه 
دوربینتان را به افرادی ندهید که آنها را نمی شناس��ید. 
حتی کارت های فرمت شده هم قابل بازیابی هستند. 

باور نمی کنید؟ مراقب باشید!
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توسط شرکت توزیع برق شهرستان انجام گرفت
احداث روشنایی پل های سردار شهید عرب و دکتر حسابی

رئیس کمیسیون حمل و نقل محیط زیست و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان خواستار شد:
نهضت پارکینگ سازی در شهر اصفهان ادامه یابد

طرح ورق خودروی چهارمحال و بختیاری در مرحله آزمایش قرار دارد

آتش سوزیها 1/3میلیاد ریال به منابع ملی چهارمحال و بختیاری خسارت زد

رئیس شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:

17 تصفیه خانه در استان اصفهان در حال احداث است

اصفهان اصفهان

شهرکرد

نماینده فرماندار دهاقان:
رفتارهای پرخطر افراد را 

باید درمان کرد
ب��ه گزارش فارس از دهاقان حبیب اهلل رجائیان 
در جلس��ه تجلی��ل از رابط��ان بهداش��ت و درمان 
این شهرس��تان اظهار داش��ت: تاکنون جلس��ات و 
تمهی��دات متعددی در مورد ش��یوع آنفلوانزای 
نوع A در س��طح شهرس��تان همزمان با بازگشت 
حاجی��ان خانه خ��دا از مکه مکرم��ه در دهاقان با 
کمک ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرستان برگزار 
ش��ده و تمام امکانات بهداش��تی و درمانی در این 

شبکه بهداشت تأمین شده است.
 وی با اش��اره به س��خنان حضرت علی )ع( در 
نهج البالغ��ه مبنی بر اینک��ه »باالترین درجه علم، 
دانشی است که روی زبان متوقف باشد و باالترین 
مرتبه آن دانش��ی است که در نگرش و رفتار انسان 
ظاهر ش��ود«، ادام��ه داد: در ح��ال حاضر گام های 
بزرگی در مورد مش��ارکت و توسعه های بهداشتی 
و درمانی شهرس��تان برداش��ته ش��ده که قابل بیان 

نیست.
نماینده فرماندار دهاقان اضافه کرد: جای افتخار و 
س��ربلندی این منطقه و شبکه بهداشت و درمان است 
که بانوان آن در مورد بهداش��ت و اهمیت آن در سطح 

شهرستان حضوری فعال و تأثیرگذار دارند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: ام��روز روز تجلی��ل از 
رابطان س��المت اس��ت و جای قدردان��ی از زحمات 
اف��راد زحمت ک��ش این عرصه اس��ت ک��ه آزادانه و 
ب��دون هیچ گونه چش��م داش��ت مالی در امر رش��د 
و توس��عه بهداش��ت شهرس��تان گام ب��ر می دارن��د.

درخشش هنرجویان فنی 
و حرفه ای شهرستان 
اردل در کنکور فنی 
سراسری سال 1388

هنرس��تانهای  هنرجوی��ان   87-88 س��ال  در 
دختران��ه و پس��رانه شهرس��تان اردل در کنک��ور 
سراس��ری فنی و حرف�ه ای خ�وش درخشیدن�د. 
بن�ا به گفته آقای محمد کریم انصاری کارش��ناس 
فنی و مهارتی مدیریت آموزش و پرورش اردل از 
تعداد 415 نفر هنرجویان ش��رکت کننده در کنکور 
فوق تعداد 153 نفر در آموزش��کده های سراس��ر 
کش��ور پذیرفته ش��ده اند که این هنرجویان در سه 
گروه حس��ابداری، کامپیوت��ر و گرافیک هم اکنون 
در ح��ال تحصیل هس��تند. الزم به ذکر اس��ت این 
هنرجوی��ان مقام اول اس��تان را در قبولی کنکور به 

خود اختصاص داده اند.

شهرکرد؛ ایجاد 8 هزار 
شغل با مشارکت بخش 

خصوصی
امس��ال بخش خصوصی بیش از 8 هزار شغل در 

استان چهارمحال و بختیاری ایجاد کرده است.
رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان چهارمحال 
و بختی��اری گفت: این افراد در پی راه اندازی 60 طرح 
خدماتی، صنعتی و کشاورزی با اعتباری افزون بر یکصد 
و 42 میلی��ارد تومان در اس��تان چهارمحال و بختیاری 

مشغول به کار شده اند.
سلطانی افزود: این ش��اغالن، تحت پوشش بیمه 

تأمین اجتماعی هم قرار گرفته اند.

ستاد اقامه نماز، از 
سازمان مسکن و 
شهرسازی استان 

چهارمحال و بختیاری 
تقدیر کرد

در جلسه ای که با حضور مسئول ستاد اقامه نماز 
استان تشکیل شد سازمان مسکن و شهرسازی استان 
به خاطر تالش با هدف متعالی حمایت و پش��تیبانی 
از اجرای برنامه های اقامه نماز در س��ال 87 به عنوان 
دس��تگاه برتر ش��ناخته و بدین منظور از این سازمان 

تجلیل شد.
به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان مس��کن و 
شهرس��ازی اس��تان، از سوی استاندار اس��تان و دبیر 
س��تاد اقامه نماز اس��تان با اهدای لوح سپاس به دلیل 
فعالیت های هوش��مندانه و منس��جم اج��رای دقیق 
برنامه های راهبردی اقامه نماز در س��ازمان، انتخاب 
و اجرای گس��ترده فعالیتهای عمومی و ارائه گزارش 
فصلی و برنامه ریزی دقیق کار در زیر مجموعه خود 
با تش��کیل هیأت داوری نسبت به ارزیابی فعالیتهای 

سال گذشته شایسته تقدیر ویژه شد.

معاون سیاس��ی- امنیتی استاندار اصفهان با 
اشاره به بیانات مقام معظم رهبری برای مقابله با 
جنگ نرم دشمنان بر ضرورت آموزش کارکنان 

حراست ها در این زمینه تأکید کرد.
به گزارش ایرنا، محمدمهدی اس��ماعیلی در 
مراس��م معارفه مدیر جدید حراس��ت کل استان 
که ب��ا حضور مدیران حراس��ت دس��تگاه های 
دولتی استان برگزار شد، افزود: بودن حراست ها 
در دس��تگاه های دولتی امتیاز ویژه محس��وب 

می شود.
همچنین رئیس سازمان حراست کل کشور 
نی��ز در ای��ن آیین تأکید ک��رد: مدیریت در نظام 
اسالمی نوعی امانت الهی است که به مدیر سپرده 

می ش��ود و او باید از این مقام به شدت مراقبت 
کند و بر اساس ارزشهای اعتقادی به آن بپردازد.

شمس همچنین از نیروهای حراست خواست 
که بیش از گذشته در محیط اداری حضور فعال 
داشته باش��ند و برای تقویت برنامه های دولت 

اهتمام الزم را به عمل آورند.
وی افزود: کارکنان حراس��ت باید به نحوی 
تدبیراندیش��ی کنند که مدیران بتوانند در عزت 
آفرینی، اقتدار، پیش��رفت و آبادانی نظام اسالمی 

اهتمام الزم را به عمل آورند.
در این مراس��م جمال زاهدی به عنوان مدیر 
حراس��ت کل اس��تان اصفهان منصوب شد و از 

خدمات محمدی مدیر قبلی تجلیل شد.

آی��ت اهلل طباطبایی نژاد 
در خطبه ه��ای نمازجمع��ه 
اصفهان با اش��اره به 19 دی 
گفت : در این روز تظاهراتی 
دراعتراض به درج مقاله ای 
در روزنامه اطالعات به تاریخ 
17 دی )روز کشف حجاب( 
برپا شد که س��رآغاز مرحله 
به  انق��الب اس��المی  نوین 
رهبری حضرت امام خمینی 

)ره( علیه استبداد و استکبار پهلوی بود.
آی��ت اهلل طباطبایی نژاد  با تس��لیت رحلت 

حض����رت آی�����ت اهلل
گلپایگانی  صاف��ی  عل��ی 
افزود: ایش��ان 80 سال از 
عمر پ��ر برکت خود را در 
راه ترویج اسالم و آموزش 
حوزه ه��ای  در  ط��الب 
افتخار  علمیه گذراندند و 
حوزه های علمیه، شیعه و 
استان اصفهان هستند و در 
فضیلت ایشان همین بس 
که حضرت آیت اهلل بهجت ایش��ان را به عنوان 

سرپرست بیت خود منصوب کردند.

امام جمعه ش��هرکرد گفت: دشمنان نظام 
جمهوری اسالمی اگر بار دیگر جسارت کنند 
به جای سیلی، با پت�ک کوبن�ده ملت مسلمان 

ایران روبرو خواهند شد.
آی��ت اهلل ن�اص����ری در خطب��ه ه��ای 

نم��از جمع��ه 
اف�زود:  ش��هرکرد 
مل���ت  دش��منان 
ب��ه وی��ژه فری��ب 
داخلی  خ�وردگان 
بدانن��د ملت ایران 
توهین به س��احت 
مق��دس حض�رت 
اباعب�داهلل ال�حسین 
الس���الم،  علی��ه 

بنیانگ��ذار جمهوری اس��المی و اصل متعالی 
والی��ت فقیه را تحمل نخواهد کرد و مت�حد و 

است�وار با فتنه انگیزان برخورد خواهد کرد.
وی گف��ت: مل��ت ایران همانط��ور که در 
حادثه خونین قیام 19دی س��ال 56 نشان دادند 
خواه��ان ادامه س��یره عملی س��الله پاک ائمه 

اطهار، حضرت ام��ام خمینی و نایب برحقش 
مقام معظم رهبری هستند.

نماین��ده ولی فقیه در اس��تان با یاد آوری 
سالگرد توطئه کشف حجاب در رژیم پهلوی 
گف��ت: آن ایس��تادگی و هوش��یاری ملت به 
روحانیان  رهبری 
داد  نش��ان  دنیا  به 
مردمی  ایران  ملت 
مؤم��ن و معتقد به 
اجرای دستورهای 
اس��المی هس��تند 
و حاضرن��د برای 
خ��ون  آن  حف��ظ 
هدی��ه  را  خ��ود 

کنند.
خطی��ب جمع��ه ش��هرکرد همچنی��ن با 
قدردانی از مجلس ش��ورای اسالمی و دولت 
ده��م در تدوی��ن و تصویب ط��رح هدفمند 
ک��ردن یارانه ها ابراز امی��داوری کرد که این 
طرح منش��أ خیر برای گروه های آسیب پذیر 

جامعه باشد.

همایش پلیس و بسیج در بادرود از توابع 
شهرس��تان نطنز برگزار ش��د.

به گزارش فارس، در یک همایش گسترده 
در بادرود نیروی انتظامی همراه با گردان پیاده 
بسیج امام حسین )ع( نطنز و بادرود همکاری 

خ��ود را تقوی��ت کردن��د. 
این همایش در سالن همایش های آموزش 
و پرورش بادرود برگزار شد و تمام بسیجیان 
گردان امام حسین)ع( همراه با نیروی انتظامی، 
مسائل امنیتی و حفاظتی و دفاع از اموال مردم 

را بررس��ی کردند.
فرمانده انتظامی بخش امامزاده بادرود در 
این همایش با اشاره به اینکه وجود بسیجیان 
و م��ردم در کنار پلیس م��ا را توانمند می کند، 
گفت: پلیس در تمام نقاط برای جلوگیری از 
سرقت تنها 30 درصد نیروی حفاظتی دارد و 
باقی این توان توس��ط مردم و به یژه نیروهای 

بس��یجی تقویت می ش��ود.
مهدی الهی با اش��اره به گستردگی بخش 
امامزاده بادرود از عموم مردم برای همراهی و 

همکاری با نی��روی پلی��س قدردان��ی ک��رد.
فرمانده گردان پیاده بسیج امام حسین )ع( 

نی��ز در این همایش ضم��ن تقدیر از خدمات 
کارکنان نی��روی انتظامی گفت: م��ا در زمان 
جنگ توان خ��ود را برای جلوگیری از ورود 
دش��منان اعالم کردیم و نشان دادیم که بسیج 
یکی از قدرتمندترین نیروهای مردمی است.

رحم��ت اهلل مهرانفر تصریح کرد: در حال 
حاضر با بس��یجیان گردان امام حسین )ع( بر 
تقویت پلیس می افزاییم و ما نیز مانند بسیجی 

پلی��س انج��ام     وظیف��ه می کنی��م.

ش��هرداری منطقه س��ه ش��هر اصفهان برای 
احداث تقاطع غیرهمسطح سروش – عسگریه 
ح��دود 15 میلیارد ریال یعن��ی 35 درصد از کل 
هزینه چهارمین طرح عظیم شهری در سال جاری 

را پرداخت کرده است.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط 
عمومی ش��هرداری اصفهان، شهردار منطقه سه 
ش��هر اصفهان با اعالم ای��ن خبر گفت: عملیات 
اجرایی این پروژه ش��اخص عمرانی با مشارکت 
ش��هرداری های مناطق 3 و 10 در خردادماه آغاز 
شد، این در حالی است که مقرر شده بود طی 10 
ماه یعنی اوایل سال 89 به بهر برداری برسد اما با 
تالش حوزه عمرانی شهرداری زودتر از موعد به 

بهره برداری می رسد.

منصور نجفی در ادام��ه افزود: هزینه اجرای 
تقاطع غیر همسطح سروش – عسگریه در قرارداد 
اولیه 23 میلیارد ریال تعیین شد که در مرحله اجرا 
به حدود 40 میلیارد ری��ال افزایش یافت این در 
حالی است که 35 درصد از این هزینه را شهرداری 
منطقه سه و مابقی را شهرداری منطقه 10 پرداخت 

کرده است.
نجفی با اشاره به مشخصات این تقاطع گفت: 
طول و عرض این پروژه 590 و 7 متر اس��ت که 
شامل یک دوربرگردان شمالی، دو پل میانی و سه 

پل دوربرگردان جنوبی است.
وی تأکی��د ک��رد: روان س��ازی ترافیک در 
خیابانهای سروش، عسگریه و صغیر از مهمترین 

هدف احداث تقاطع سروش – عسگریه ا ست.

معاون استاندار اصفهان :
کارکنان حراست برای مقابله با دشمن عرصه 

جنگ نرم آموزش ببینند

امام جمعه اصفهان : 
نماز جمعه از برکات انقالب اسالمی است

خطیب شهرکرد:
 دشمنان اگر دوباره جسارت کنند با پتک ملت 

روبرومی شوند

همایش پلیس و بسیج در بادرود برگزار شد

دهاقان

اردل

شهرکرد

شهرداری منطقه سه اصفهان:
هزینه 15 میلیاردی ریالی منطقه سه برای چهارمین 

طرح عظیم شهری

اصفهان

اصفهان

بادرود

ش��هرک های  ش��رکت  رئی��س 
صنعتی اس��تان اصفهان گفت: چهار 
دارای  اصفه��ان  صنعت��ی  ش��هرک  
تصفیه خانه اس��ت و 17 تصفیه خانه 
دیگر برای شهرک های صنعتی استان 
اصفه��ان در ح��ال اح��داث و اجرا 

هستند.
نبی اهلل قائدی در گفتگو با فارس 
با اش��اره ب��ه اینک��ه در اصفهان 53 
ش��هرک و نواح��ی صنعتی مصوب 
در اصفهان وج��ود دارد، افزود: 14 
ش��هرک و ناحیه صنعتی نیز در حال 

مطالعه و تصویب است.
وی با اش��اره به شهرک هایی که 
در اس��تان اصفهان مش��غول فعالیت 
هس��تند، اظهار داش��ت: واحدها و 
صنای��ع مختل��ف از جمل��ه صنایع 
فلزی، ش��یمیایی، نس��اجی، غذایی، 
س��لولزی، کانی غیرفلزی، خدمات، 
ب��رق و الکترونیک در این واح�دها 

در حال فعالیت هستند.
ش��هرک های  ش��رکت  رئی��س 
صنعتی اس��تان اصفهان تصریح کرد: 
اج��رای تصفیه خان��ه فاضالب برای 
شهرک های صنعتی بسیار نیاز است 
و تاکنون برای چهار شهرک صنعتی 

تصفیه خانه فاضالب اج��را و مورد 
بهره برداری قرار گرفته است.

وی ب��ا بیان اینکه برای مس��ائل 
زیست محیطی در شهرک  ها احداث 
تصفیه خانه ه��ا الزام��ی اس��ت، بیان 
داشت: برای عملیاتی کردن این مهم 
شبکه های جمع آوری فاضالب باید 

در تمام شهرک احداث شود.
قائدی با اش��اره به اینکه قبل از 
دولت نهم در شهرک ها جای فعالیتی 
به نام اج��رای تصفیه خانه فاضالب 
خالی ب��وده، ادامه داد: در این دولت 
اهتمام برای ایج��اد تصفیه خانه های 

شهرک های صنعتی ایجاد شد.

وی در مورد اهداف س��اخت و 
ایج��اد تصفیه خانه ه��ای موجود در 
ش��هرک های صنعتی گف��ت: حفظ 
مسائل زیست محیطی و جلوگیری 
از ورود آلودگی ه��ا و آبه��ای آلوده 
به الیه ه��ای زیرزمینی، محیط کار و 
منطقه، برگرداندن مقدار آب مصرفی 
ب��ه چرخ��ه تولید و حفظ پوش��ش 
فضای س��بز منطقه از جمله اهداف 
اح��داث تصفیه خان��ه ش��هرک های 

صنعتی است.
رئیس شرکت شهرک های صنعتی 
اس��تان اصفهان با بیان اینکه یکی از 
تصفیه خانه هایی که در دور دوم سفر 

رئیس جمهور به استان اصفهان مقرر 
به انجام ش��ده تصفیه خانه ش��هرک 
صنعتی مورچه خ��ورت بود که اجرا 
ش��د، ادامه داد: ای��ن تصفیه خانه به 

طول 29 کیومتر است.
وی ادامه داد: تصفیه خانه شهرک 
ب��ا هزینه ای  مورچه خورت  صنعتی 
بالغ بر 3 میلیارد تومان احداث شده 

است.
قائدی افزود: البته دو تصفیه خانه 
شهرک صنعتی مبارکه با طول شبکه 
22 کیلومت��ر و هزین��ه بال��غ بر 2/1 
میلی��ارد توم��ان و ش��هرک صنعتی 
اشترجان با طول شبکه 12 کیلومتر و 
هزینه بالغ بر 2/2 میلیارد تومان آماده 
بهره برداری اس��ت و مقرر شده بود 
که در دور سوم س��فر هیأت دولت 
به اصفهان به بهره برداری برس��د که 
به دلیل تراکم برنامه ها در این س��فر 

افتتاح نشد.
وی با بی��ان اینکه برای مجموع 
این سه تصفیه خانه بالغ بر 7 میلیارد 
تومان هزینه ش��ده، اضاف��ه کرد: در 
مجم��وع 17 تصفیه خانه دیگر برای 
ش��هرک های صنعتی در اس��تان در 

حال احداث و اجرا هستند.

بر اساس گزارش روابط عمومی 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
به منظور تأمین روشنایی پل روگذر 
دکتر حس��ابی واقع در محدوده امور 
جنوب غ��رب این ش��رکت، نصب 
تعداد 40 دس��تگاه چراغ الک پشتی 
150 وات و 26 دس��تگاه چراغ 250 
وات بخار س��دیم در ط��ول 1250 
متری پ��ل مورد بهره ب��رداری قرار 

گرفت.
پل روگذر دکتر حس��ابی توسط 
ب���ه  و   13 من�طق���ه  ش��ه�رداری 

منظ��ور کم کردن بار ترافیک شهری 
بل�وار کش�اورز اح�داث ش�ده ک�ه با 
راه اندازی ای��ن پل ارتباط بین خیابان 
دکتر حس��ابی و ملک الش��عرای بهار 

شهرک ولی عصر برقرار شده است.
شایان ذکر اس��ت هزینه اجرای 
روش��نایی این پروژه بال��غ بر 500 

میلیون ریال بوده است.
همچنی��ن اح��داث پل س��ردار 
ش��هید عرب به ط��ول 1600 متر به 
ص��ورت زیرگ��ذر و روگذر جهت 
اتصال خیابانهای ابوریحان بیرونی و 

جابر انصاری با همکاری امور شمال 
شرق شرکت توزیع برق شهرستان و 
شهرداری منطقه 7 صورت پذیرفت.
مس��یر این پروژه ب��ا نصب 68 
اصله پایه روش��نایی شامل 38 عدد 
چ��راغ 400 وات جی��وه و 64 عدد 
چراغ 400 وات نسل جدید با پخش 
نور مناسب و باال روشن شده است.
همچنین به لحاظ وس��عت این 
اتوب��ان و واق��ع ش��دن در محدوده 
دو امور ش��مال شرق و شمال غرب 
ش��رکت توزی��ع برق شهرس��تان و 

شهرداری های مناطق 7 و 8 در یک 
اقدام هماهنگ نسبت به آزاد سازی 
تأسیسات برق معارض و اجرای آن 
ب��ه صورت زمینی اقدام ش��د که در 
این راستا حدود 3 کیلومتر کابل کشی با 
اعتباری بالغ بر 1 میلیارد و 167 میلیون 
ریال و احداث و بهینه س��ازی شبکه 
فشار متوسط به طول 550 متر و شبکه 
فشار ضعیف به طول 350 متر انجام و 
همچنین با نصب دو دستگاه ترانس با 
هزینه ای بالغ بر 300 میلیون و 911 

هزار ریال هزینه شد.

رئیس کمیس��یون حمل و نقل، محیط زیست 
و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان 
کمبود و نبود پارکینگ عمومی به ویژه در مناطق 
پرتردد را علت اصلی بروز مشکالت و معضالت 

ترافیکی در این شهر بیان کرد.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اس��المی 
شهر اصفهان، مهندس ابوالفضل قربانی به حرکت 
پرش��تاب مس��ئوالن ش��هرداری به ویژه سازمان 
عمران در جه��ت احداث پارکینگ در س��الهای 
گذشته اشاره و از کند شدن این حرکت انتقاد کرد 
و گفت: اهتمام در تس��ریع احداث پارکینگ های 
عمومی برای حل معضل ترافیک خیابانهای شهر 

اصفهان ضروری است.
وی به مصوبه دومین دوره ش��ورای اسالمی 
ش��هر اصفهان برای توس��عه پارکینگهای عمومی 

در س��طح این ش��هر اش��اره کرد و اف��زود: این 
مصوبه، مس��ئوالن شهرداری را مکلف کرده تمام 
هزینه هایی که بابت کس��ر پارکینگ از مردم اخذ 
می شود در حسابی جداگانه منظور و تمامَا برای 
احداث و توسعه پارکینگ هزینه شود که متأسفانه 

این مهم تحقق نیافته است.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان، بروز 
مش��کالت و معضالت ترافیکی و پارکهای دوبل 
در خیابانهای این ش��هر را ناشی از نبود و کمبود 
پارکین��گ اعالم ک��رد و تداوم نهض��ت پارکینگ 
سازی در اصفهان را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
مس��ئوالن ش��هرداری باید با اهتمام بیش��تری در 
جهت احداث و س��اخت پارکینگ های عمومی 
حرک��ت کنن��د و ادارات و دیگ��ر دس��تگاههای 

اجرایی را هم به این سمت سوق دهد.
وی با بیان اینکه ش��هروندانی که برای انجام 
امور خود به ش��هرداری اصفهان به ویژه منطقه 6 
مراجعه می کنند با نبود پارکینگ مواجه می شوند 
از مسئوالن شهرداری خواست تالش کنند مشکل 
پارکینگ مراجعه کنندگان مرتفع شود و پارکینگ 

مناسب در اختیار آنان قرار گیرد.

ــده رود- رئیس  ــگار زاین ــهرکرد، خبرن ش
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ای��ران گفت: طرح ورق خ��ودروی چهارمحال و 
بختیاری از نظر اجرای کار به اتمام رس��یده است 
و در مرحل��ه آزمایش تولید قب��ل از بهره برداری 

قرار دارد.
ب��ه گزارش زاین��ده رود، احم��د علی هراتی 
نی��ک گف��ت: با توجه ب��ه پیچیدگ��ی تکنولوژی 
ورق خودرو و ب��ا توجه به اینکه ورق خودروی 
چهارمح��ال و بختیاری یک طرح ورق خودروی 
خاص اس��ت حی��ن کار یک تا دو اش��کال فنی 
ب��ه وجود آمد و بهره برداری ط��رح را به تعویق 

انداخت.
وی اظهار داش��ت: پیش بینی می شود طرح 
ورق گالوانیزه خ��ودرو چهارمحال و بختیاری تا 

پایان سال جاری به بهره برداری برسد.
هراتی نیک بیان داش��ت: تجرب��ه تولید ورق 
خودروی چهارمحال و بختیاری نخس��تین تجربه 
داخلی در این زمینه اس��ت و ای��ن تأخیر ارزش 
دس��تیابی به تکنول��وژی ورق خودرو و کس��ب 

تجارب بیشتر را در صنعت دارد.
به گفته وی، در س��ازمان توس��عه و نوسازی 
مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران )ایمیدرو( تا آخر 
امسال 20 طرح صنعتی به بهره برداری می رسد.

هراتی نی��ک گفت: در بخ��ش ایمیدرو تمام 
طرحه��ا به بخ��ش خصوصی واگذار ش��ده و در 
ط��رح ورق خ��ودروی چهارمحال نی��ز ایمیدرو 
تنها 45 درصد س��هام دارد و بقیه مربوط به بخش 

خصوصی است.
وی درخصوص ذوب آهن اصفهان نیز گفت: 

درصورت رفع مش��کل بازنشستگان ذوب آهن، 
این بخش صنعتی هم به بخش خصوصی واگذار 

می شود.
هراتی نیک افزود: تولید فوالد کشور تا پایان 
س��ال جاری 15 میلیون و800 هزار تن است که 
با احتساب تولید بخش خصوصی تا پایان امسال 

این رقم به 1/17 میلیون تن می رسد.
وی بیان داش��ت: تولید فوالد کشور در سال 
جاری به بیش از 11 میلیون تن رسیده و در سال 
آینده تولید فوالد به باالی 12 میلیون تن می رسد 
و پی��ش بین��ی تولید در س��ال 90 ب��ا راه اندازی 

کارخانه های جدید، به 15 میلیون تن می رسد.
اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری نیز گفت: 
مشارکت بخش خصوصی در صنعت چهارمحال 

و بختیاری افزایش یافته است.
رجبعلی صادقی در حاشیه این بازدید افزود: 
باالترین نقش توس��عه صنع��ت در چهارمحال و 
بختیاری با بخش خصوصی اس��ت، چون از ابتدا 
توس��عه صنعت اس��تان با بخش خصوصی بوده 

است.

مع��اون حفاظ��ت و ام��ور اراض��ی اداره کل 
آبخیزداری و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری  
میزان خس��ارت ناشی از حوادث آتش سوزی در 
جنگلها ومراتع این اس��تان در سال جاری را 1/3 

میلیارد ریال اعالم کرد.
وی در گفتگ��و با زاین��ده رود افزود: در این 
مدت 73 مورد آتش س��وزی در س��طحی معادل 

372 هکتار از جنگلها و مراتع این استان رخ داده 
است.

وی توری��ج فرهن��گ مش��ارکت مردمی در 
صیان��ت و حفاظت از مواه��ب طبیعی را راهکار 
حفظ جنگلها و مراتع دانست و افزود: پراکندگی 
و وسعت منابع ملی و پایین بودن فرهنگ حفاظت 
از جنگلها و مراتع بین مردم روستایی علت بروز 

وقایع آتش سوزی است.
وی گفت : 85 درصد از وس��عت این است�ان 
را ش���امل 307 هزار هکت��ار جنگل و حدود1/1 
میلیون هکتار مرتع  منابع ملی تش��کیل داده است 
و از این س��طح 33 درصد به لحاظ پوشش غنی 
جنگل��ی و مرتعی در معرض خطر آتش س��وزی 

است. 

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

کوتاه از30)سی شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری(

شهرکرد
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 شهر فرهنگی، فرهنگ شهری

مفهوم اعتیاد

کشف دو پرونده جعل و کالهبرداری دو میلیارد ریالی در چهار محال و بختیاری

ــی کامل- رشد شهر نشینی و صنعتی شدن،   عل
جوام��ع ش��هری و فرهنگ جامعه را به س��رعت از 
اعتقادها و آداب و سنن دور کرد و تمایل به زندگی 
امروزی و استفاده از رفاه و ارزشهای مادی به نوعی 
به ارزش اجتماعی تبدیل ش��د به گونه ای که رشد 
تجمالت و تزئینات در س��یمای ش��هر و خانه ها از 
همیش��ه نمایان تر ش��د و جامعه ها را از پایبندی به 
یکدیگر و مناس��بات خانوادگی و خویشاوندی دور 

کرد.
در جوامع سنتی، روابط اجتماعی به هم پیوسته 
بود و باور های مش��ترک و مشخصی وجود داشت 
و افراد همدیگر را می ش��ناختند و اعتماد میان افراد 
بیش��تر بود و روابط اجتماعی براساس آشنایی های 
دراز مدت و دوستی و مناسبات فامیلی و خانوادگی 

استوار و پایدار بود.
ولی جوامع بزرگ شهری امروز به خاطر وجود 
شرایطی خاص، فرصتی برای شناختن افراد نگذاشته 
اس��ت. افراد به جای خانه و محیط زندگی در محیط 
کار با افراد بس��یاری رواب��ط برقرار می کنند و اما به 
دلیل ش��غلهای متفاوت و موقعیت اجتماعی افراد و 
روابط با روابط سنتی متفاوت است که در این ارتباط 
بیش��تر به جای وجود عالیق و احساس��ات، غلبه با 

موقعیت اجتماعی افراد است.
در ش��هر های بزرگ تح��رک اجتماعی و تغییر 
پایگاه طبقاتی ب��ه راحتی صورت می گیرد و ضمن 
آنکه نامتجانس بودن فرهنگ ش��هری بیشتر مواقع، 
سازمان ش��کنی اجتماعی و تغییر ساختارسنتی را به 
همراه دارد. این موضوع بیش��تر ناشی از تراکم باالی 
جمعیت و وجود فرهنگ های گوناگون و رنگ باختن 
برخی از آنها و اختالط با هویت ش��هری و گسترش 
منطقه های حاشیه نشین و در نتیجه ایجاد فاصله میان 
قشرهای مختلف در این جوامع است. امروزه شهرها 
بیگانگی را در انسان ها تقویت می کنند و احساس 
تنهایی و جدایی و تمایل به تنهایی را در میان طبقات 

مختلف جامعه رشد می دهند.
وج��ود معضل ه��ای ب��زرگ ش��هری مانن��د 
ترافیک های س��نگین و گسترده و بیکاری و کمبود 
و یا گرانی مس��کن و گس��ترش ج��رم و جنایت و 
آلودگی ه��ای زیس��ت محیطی و فرهنگ��ی عالوه 
برگس��ترش زمینه های بی اعتمادی میان انسانها این 
احس��اس را در شهرنش��ینان ایجاد می کند که شاید 
مس��ئوالن شهری قادر به اداره شهر نیستند و این امر 
در پ��اره ای مواقع میل ب��ه قانونگریزی را در جامعه 
دام��ن می زن�د و جلوگی�ری از ای��ن ک�ار نیازمن�د 
برنامه ریزی های فرهنگی و ایجاد بستر فعالیت های 

سالم و سازگار از سوی مدیران و مسئوالن است.
مدیریت فرهنگی نیاز ضروری

در این چند س��ال افزایش جمعیت و گس��ترش 
ترافی��ک و آلودگی های زیس��ت محیطی وکمبود و 
گرانی مسکن ذهن بس��یاری از برنامه ریزان شهری 
و مدی��ران اجرای��ی ش��هر را بیش از پی��ش به خود 
مشغول کرده بود و جلسه های بسیاری هم برای حل 
آنها تش��کیل شده و می ش��ود، ولی همه اینها بیشتر 
با فیزیک و ظاهر ش��هرها در ارتباط اس��ت و ضمن 
اینکه هنوز پاس��خ منطقی و مناسب برای این مسائل 
پیشنهاد نشده است ولی آنچه فراموش شده نیازهای 
فرهنگی و رس��یدگی به آرمان ها و خواس��ت های 

درونی جامعه است.
هر ش��هری در کنار ساخت فضاها و کالبد شهر 
و نیازمند برق��راری روابط معقول بین محیط طبیعی 
و فیزیک��ی با وض�ع اجتماع�ی و فرهنگ�ی اس��ت. 
به طور معمول در کالنش��هر ها و شهر های بزرگ، 
ریش��ه بسیاری از بحران های بزرگ و زنجیره ای را 
بای��د در ضعف فرهنگ بومی و محله ای دنبال کرد. 
در ش��هر هایی که زندگی ماش��ینی و روابط مجازی 
غربی، فروش��گاههای بزرگ، مراکز ف��روش دور از 
من��زل و نبود یا کمبود فضاها و عرصه های عمومی 
در محدوده محله ها و نواحی، منجر به از بین رفتن 
روابط محله ای و منطقه ای ش��ده است، خصوصی 
ش��دن اوقات فراقت، گذراندن زم��ان زیاد در منزل، 
کاهش ارتباط میان همسایگان، نبود زمان و فرصت 
کافی برای تخلیه فشارهای ناشی از مشکالت زندگی 
روزانه و مانند اینها گسترش یافته و بر ایجاد و تشدید 

بحران های شهری مؤثر واقع شده است.
ضم��ن آنک��ه بی توجه��ی و آگاهی نداش��تن 
حکومت های محلی یا همان شهرداری ها به مسائل 
اجتماع��ی و فرهنگی روز زمینه را برای افزایش این 
بحران ها و نابس��امانیهای شهری هموار کرده است. 
ای��ن امر دلی��ل محکمی بر نیاز ضروری ش��هرها به 
مدیریت کامل و جامع شهری در همه مسائل به ویژه 

مسائل فرهنگی و اجتماعی است.
فقر فضاهای فرهنگی در شهر ها

هر چند وظایف ش��هرداری ها برای ما بیشتر در 
ظاهر شهرها خالصه و نمود داشته است، اما وظایف 
دیگری هم بر عهده شهرداری ها قرار دارد و حمایت 
از نهاد های متولی فعالیت های هنری، سرگرم کننده، 
تفریحات جمعی، ش��هری و نظای��ر آنها، حمایت و 
تقویت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی از آن جمله 

است.
در طول سه چهار سال گذشته توجهاتی به خرده 
فرهنگ های موجود در ش��هر به وی��ژه درمحله ها 
شده است، اما باید گفت که بی توجهی به این خرده 
فرهنگ ها و ت��الش نکردن ب��رای باالبردن کیفیت 
ش��اخص های فرهنگ��ی موجب ش��ده برنامه های 
فرهنگی به نتیجه نرسد. در کنار همه این موارد وقتی 
فضاهای فرهنگی ایجاد می ش��ود توجه به دو نکته 

ضروری است:

1- شرایط جغرافیایی و بومی محله
2- توج��ه ب��ه نی��از منطقه ب��ا در نظ��ر گرفتن 

استاندارد های موجود
اصالح فرهنگ شهری راه حل بحران ها

برنامه ریزی ش��هرها نیازمند ایج��اد هماهنگی 
میان دس��تگاههای تصمیم گیرنده در حوزه فرهنگی 
و اجتماعی است یعنی شهرداری ها، وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی، وزارت مسکن و شهرسازی، صدا 
و سیما، سازمان میراث فرهنگی، سازمان تربیت بدنی 
و برخی دیگر از دس��تگاهها که هرکدام به گونه ای 
دارای تجربیات��ی در برنامه های فرهنگی، اجتماعی 
و تفریحی هس��تند. البته الزمه حل مسائل شهری و 
بحران ها اصالح رفتار ش��هروندان و وجود فرهنگ 
مناسب شهرنش��ینی اس��ت. دو مقوله ای که پایه و 

اساس پایداری و دوام هر شهر است.
فرهنگ در اینجا شامل موضوع های اجتماعی، 
هنری، ورزش همگانی، محیط زیس��ت،محصوالت 
فرهنگی، صوتی تصویری و خدمات آموزشی است. 
در چارچ��وب این حرکت، ایجاد تعادل، تناس��ب و 
هماهنگی در برنامه ریزی های کالنشهری ضروری 
است و همه اجزای شهر باید با در نظر گرفتن نقش 
فرهنگ در مناس��بت های اجتماعی شهر، تأسیسات 
شهری، نظام حمل و نقل و کالبد شهر و کاربری های 

شهری سعی کنند تعادل الزم را به وجود آورند.
تبیین و تعیین مبانی فرهنگ ش��هر نشینی برای 
همه مردم به ویژه قش��ر ج��وان و نوجوان، برقراری 
زمینه مناس��ب برای رش��د و اعتالی این فرهنگ و 
ارتق��ا و اصالح فرهنگ همگانی با تکیه بر مس��اجد 
و محله های ش��هر )که پایگاه اصل��ی فعالیت های 
فرهنگی و آموزش��ی شهری اس��ت( گامی مؤثر در 

دستیابی به شهر فرهنگی است.
البته ناگفته نماند ایجاد توسعه فضاهای فرهنگی 
مانند فرهنگسراها، خانه های فرهنگ، کتابخانه های 
عموم��ی و تخصص��ی، ن��گار خانه ه��ا، موزه ها و 
بنا ه��ای فرهنگی ب��ه فراخور جمعی��ت محله ها و 
منطقه های شهری در حوزه فعالیت ها و برنامه های 

شهرداری ها است.
فقر فرهنگ شهر نشینی

س��اله�ا است که مس��ائل و مش��کالت شه�ر و 
شهر نش��ینی از دغدغه های اساسی مدیریت شهری، 

کارشناس��ان و طراحان شهری بوده و همچنان نیز از 
محور های اساسی طراحی شهری برطرف کردن این 

معضالت است.
زیبایی شهر ها، هماهنگی اجزای تشکیل دهنده 
آن، کارایی مناسب آنها، امکان استفاده شهروندان از 
عناصر شهری از بعد منظر، رفاه و کارایی از مهمترین 
عوامل شهری است. راحتی و آسایش شهروندان در 
ش��هر تهران که حاصل سالها رش��د و نمو در مسیر 
ناموزون، بدون توجه به روابط منطقی بین اجزای آن 
است به دلیل اینکه خطرات ایجاد شده در آن بیش از 

امنیت آن است میسر نمی شود.
البته در س��الهای اخیر سعی ش��ده است تا این 
تعادل بیشتر به سمت آسایش و امنیت سوق پیدا کند 
که نتیجه نتایج پایدار و گس��ترده ای به دنبال نداشته 
اس��ت، از این رو در این کالف تو در تو و سردر گم 

باید سعی کرد از زاویه دیگری به مسأله نگاه کرد.
ما اکنون شهری داریم با مسائل و مشکالت بسیار 
ک��ه چه بخواهیم و چه نخواهی��م در آن باید زندگی 
کنیم در واق�ع م�ا وارث معض�الت�ی هس��تی�م ک�ه 
خود به خود تحمیل کرده ایم و گریزی از آن نیست 
و تنها با هم��کاری و همیاری و تعاون و تعامل باید 
سعی در اصالح آن داشته باشیم و در واقع باری بیش 

از آنچه هست برآن می افزاییم.
در تمام این مسائل جای خالی موضوعی که خود 
را در پس واژه فرهنگ ش��هر نش��ینی پنهان کرده، به 

خوبی احساس می شود.
کمبود مسیر های پیاده، کمبود عرض ناهمواری 
کلی معابر )سواره و پیاده(، عدم روشنایی مسیر ها... 
معلولین و س��المندان که نمی دانم ب��ه کدامین گناه 
نک��رده جزء کلمات نادیده یا بهت��ر بگویم فراموش 
شده واژه شهر هستند... و هزاران مسأله دیگر نگفته، 
که به این موضوع ارتباط مستقیم دارد، از جمله این 
مسائل است، از سوی دیگر میدانیم ترمیم و اصالح 
کمبود ها و نواقص اشاره شده، هزینه هایی به دنبال 
دارد که باید متحمل ش��د و پرداخت ش��ود که از آن 

گریزی نیست.
عبور از ع��رض خیابانها باید تنها از تقاطع ها و 
محل خط کش��ی عابر پیاده ص��ورت بگیرد و عبور 
از بزرگراهه���ا نی��ز به طور کلی غیر قانونی اس��ت 
و مخاطره آمیز. لذا اس��تفاده از زی��ر گذر و رو گذر 
به طور اکید و جدی الزم اس��ت. در کش��ور ما و به 
خصوص در کالنش��هرها کم توجهی ب��ه قوانین و 
مقررات ش��هری از س��وی ش��هروندان کاماًل عادی 
ش��ده و به رغم صرف هزینه های بسیار برای تبلیغ 
در خص��وص آموزش همگانی، از س��وی نیروهای 
انتظامی، راهنمایی و رانندگی و رسانه های جمع�ی 

همچن�ان رعایت نمی شود.
با نگاهی به عملکرد شهرداری ها و هزینه های 
صرف ش��ده جهت جلوگیری از تخلف شهروندان 
)پیاده و س��واره( به این اصل می رس��یم که چنانچه 
فرهنگ شهرنش��ینی و ش��هروندی خ��ود را با تمام 
مش��کالت ش��هری موجود باال برده و تقویت کنیم، 
ق��ادر خواهیم بود تا این مبال��غ هنگفت را در جای 
خود هزینه کنیم تا معضالت موجود به حداقل خود 
برس��د و شاهد ش��هری زیبا و عاری از آهن کشی و 
بتن کاری های معابر و غول س��یمانی حاکم بر شهر 

باشیم.

اعتیاد وابستگی فرد به مواد اعتیاد آور است که با گذشت زمان تمایل 
فرد به مصرف این مواد افزایش یافته و به رغم عواقب نامطلوب نمی تواند 

مصرف آن را قطع کند.
مراحل اعتیاد

 اعتیاد شامل سه مرحله فرضی است:
1- مرحله آش��نایی: مرحله ای که اکثراً با تشویق دوستان و همساالن 
بعضاً ناباب همراه است و درحد تعارف و کنجکاوی اولیه شروع می شود. 
در این مرحله فرد خود را س��وای دیگران می داند. مس��لماً هدف اکثریت 
افرادی که روزی مصرف مواد اعتیادآور را آغاز می کنند تنها ارضای حس 
کنجکاوی و همرنگی با همساالن و دوستان یا فرار از تنهایی و اضطراب، 

ماجراجویی و تفنن بوده است.
2- مرحله ش��ک و مقاومت: در این مرحله ش��خص پس از مدتی که 
ب��ه مصرف نامرتب مواد پرداخته، ب��رای ادامه مصرف دچار ترس و دلهره 
می شود. او برای رهایی از فکر مصرف مواد اعتیادآور به مقاومت و مبارزه 

با خود می پردازد.
3- مرحله اعتیاد: اکثر افراد در مرحله دوم ناموفق هس��تند و همچنان 
مصرف مواد مخدر را ادامه می دهند. ابتدا روزی یک بار و گاهی چند بار 
مصرف می کنند و سپس این فرآیند رو به افزایش می رود و آنان را گرفتار 

و دچار ذلت می کند.
زیان های اعتیاد

زیان های اعتیاد برای فرد را می توان در زمینه های جسمی، روانی – 
ذهنی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد.

جسمی:
معتاد اولین کسی است که از اعتیاد خود زیان می بیند زیرا با مصرف 
کردن هرکدام از مواد اعتیادآور دچار بیماری های تنفسی، قلبی و اعصاب 
و روان می ش��ود. بعضی از نشانه ها و عالئم بیماری های مذکور عبارتند 
از: الغری و پیری  زودرس، ضعف ش��دید، کاهش فش��ارخون، کم شدن 
قدرت بینایی و شنوایی، خواب آلودگی، رعشه دست و پا، اختالل در دستگاه 

گوارش، گردش خون، تنفس و...

روانی– ذهنی:
ع��وارض روانی و ذهنی مطرح در زمینه اعتیاد ش��امل ترس ش��دید، 
دیوانگی تا مرز خودکشی، افسردگی، خواب های وحشتناک، بی عالقگی 
به زندگی، نگرانی همیشگی، رسیدن به پوچی و بی محتوایی زندگی، ضعف 
اراده، صحب��ت کردن ناقص یا پرحرفی، بی صبری، از دس��ت دادن تعادل 
جسمانی، عصبانیت و پرخاشگری بی مورد، خنده های بی جا، عدم توانایی 
در تمرکز و ثبات افکار، ش��ادی زودگ��ذر و کاذب که منتهی به یأس و نا 

امیدی می شود.
اجتماعی:

ش��خص معتاد به علت عدم توجه به نیازهای خود و خانواده، مقام و 
منزلت و جایگاه خود را بین آنان از دست می دهد و نزد آشنایان، همکاران، 
همسایگان و حتی برخی دوستان بی ارزش می شود و کالم و وجود او به 
حساب نمی آید. در بسیاری از موارد شخص معتاد به علت از دست دادن 
شغل و موقعیت خود آمادگی اعمال خالف را پیدا می کند و اطرافیان او را 

فردی غیرقابل اعتماد و بی احترام می شمارند.
زیان های اعتیاد تنها برای فرد نیست بلکه برای جامعه نیز مخرب است. 
جامعه ای که افراد آن به ویژه جوانانش در دام اعتیاد اسیر شده اند جامعه ای 
بیمار و عقب مانده محس��وب می شود. جوانان سرمایه های یک کشور و 
مغزهای متفکر آینده در جهت سازندگی، آبادانی و پیشرفت کشور محسوب 
می شوند و کشوری که رقم جوانان معتاد در آن باال است از نعمت فرهنگ 

غنی و پیشرفت همه جانبه، قدرت دفاع و سازندگی محروم خواهد بود.
فرماندهی اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری

سرهنگ درعلی رئیس پلیس آگاهی چهارمحال و 
بختیاری، از کشف دو پرونده جعل و کالهبرداری به 

ارزش تقریبی دو میلیارد ریال خبر داد.
وی کش��ف دو پرونده رباخ��واری 980 میلیون 
ریالی، کشف 40 هزار کیلوگرم برنج خارجی قاچاق 

و 170 ه��زار قلم کاالی قاچ��اق، اجرای طرح های 
مبارزه با س��رقت و کش��ف سرقت س��ریالی منازل 
سطح استان بالغ بر 39 فقره و کشف 18 فقره سرقت 
موتورسیکلت و خودرو را از دیگر موفقیت های این 

پلیس در دو هفته گذشته بر شمرد.

س��رهنگ درعلی در پایان با اش��اره ب��ه اینکه، با 
تالش ش��بانه روزی مأموران و مشارکت و همکاری 
بسیار مطلوب مردم امنیت قابل قبولی در سطح استان 
برقرار اس��ت، گفت: مردم باید از در اختیار قرار دادن 
اس��ناد و مدارک معتبر خود نظیر شناسنامه، گذرنامه، 

گواهینامه رانندگی، اس��ناد و م��دارک زمین، مغازه و 
منزل، جواز س��اختمان، جواز کس��ب و غیره به افراد 
ناش��ناس، خودداری کرده و در ص��ورت برخورد با 
هرگونه موارد مش��کوک، مراتب را س��ریعاً به مراکز 

پلیس 110 اطالع دهند.

بنا بر گزارش روابط عمومی جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان اتوبوس زائران کربالی معلی 
باعث واژگونی اتوبوس جیرفت- خرم آباد شد.

در این حادثه واحد امداد و نجات شهرستان 
فری��دن اعالم ک��رد: بر اثر س��انحه تصادف دو 
خودروی اتوبوس در نزدیکی روس��تای ازناوله 
)در 10 کیلومتری محور پای��گاه امدادی نوغان 
به طرف ش��هر داران و 5 کیلو متری شهر بوئین 

میاندشت( تعدادی از هموطنان زخمی شدند.
این حادثه به دلیل س��بقت نا بجای اتوبوس 

زائران کربال که به سمت اصفهان در حال حرکت 
بود، اتفاق افتاد. اتوبوس مسافران جیرفت- خرم 
� آباد نیز به جهت جلوگیری از تصادف در این 
ج��اده دو طرفه به س��مت گارد ریل منحرف و 
واژگ��ون ش��د. در پی این حادث��ه تلفات جانی 
وجود نداشت و تعداد 20 نفر از هموطنان که در 
این حادثه زخمی شده بودند با کمک امدادگران 
پایگاه امداد و نجات نوغان به مراکز درمانی انتقال 
یافتند و تعدادی نیز به صورت سرپایی در محل 

درمان شدند.

نجات زائران کربال به دست امدادگران هالل احمر 
استان اصفهان

با تالش مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری بیش 

از 8 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شد.
مأم��وران پلی��س مب��ارزه با م��واد مخدر 
فرماندهی انتظامی استان پس از انجام یکسری 
اقدامات اطالعاتی و پلیس��ی موفق ش��دند دو 
نف��ر از تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر را در 

شهرستان فارسان شناسایی و دستگیر کنند.
این گزارش حاکی اس��ت، طی بازرسی از 
من��ازل متهمان مقدار 8 کیلو و 962 گرم تریاک 

کشف و ضبط شد.
گفتنی است، پس از تشکیل پرونده، متهمان 
به همراه مواد کش��ف شده جهت سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کشف بیش از 8 کیلوگرم مواد مخدر در فارسان

حوادث

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه کشور 
اعالم کرد: در 88 فقره تصادف مهم جاده ای چند 
روز پی��ش، انحراف به چپ با 20 فقره در صدر 

علل تصادفات قرار گرفت.

س��رهنگ علیش��اهی تأکید کرد: اس��تفاده 
از زنجیر چرخ یا الس��تیک یخ ش��کن به همراه 
تجهیزات زمستانی در محورهای برف گیر الزامی 

است.

انحراف به چپ در صدر علل تصادفات

برف سنگین، جان زنی را که از طبقه هجدهم 
ساختمانی در پکن سقوط کرد نجات داد.

 به گزارش واحد مرکزی خبر، رس��انه های 
چی��ن اعالم کردند ای��ن زن که به طور تصادفی 
از ارتف��اع 60 متری در بالکن خانه اش به پایین 

س��قوط کرد، به علت ارتفاع زیاد برفی که روی 
زمین نشسته بود،  با وجود جراحات متعدد از این 

حادثه جان سالم به در برد.
این سنگین ترین برفی است که در 60 سال 

اخیر در پکن باریده است. 

معجزه برف

مأموران شهرستان لردگان 85 هزار و 409 
قل��م کاالی قاچاق را از یک دس��تگاه خودرو 

کشف و ضبط کردند.
مأموران کالنتری 12 آلونی در شهرس��تان 
ل��ردگان، حین کنترل خودروهای عبوری، یک 
دستگاه خودرو را به علت حمل کاالی قاچاق 

توقیف کردند.
رانن��ده خودرو که اهل و س��اکن کازرون 

ب��ود، مقادیری پوش��اک و اق��الم خوراکی و 
بهداش��تی را به صورت قاچاق حمل می کرد 
که مأموران متوجه موضوع ش��ده و نامبرده را 

دستگیر کردند.
این کاالها ش��امل 1592 توپ پوش��اک و 
83 هزار و 817 عدد انواع صابون، ش��کالت و 
دلستر بود که توسط مأموران کشف و خودرو 

نیز توقیف شد.

کاالی قاچاق به مقصد نرسید

یی
دا

هوی
م 

ری
 ک

ل :
دو

 ج
اح

طر

افقی:
1 – رن��گ م��و و فیلم رابرت آلتم��ن – فیلم کمال 
تبریزی با بازی پرویز پرس��تویی – بانی شعر نو در 

ایران بود
2 – نوع��ی حروف – چند واس��طه و اثری از آرت 

بوخوالد – دریا
3 – خاکروبه – نبات – رمان الکساندر دوما

4 – ماده ای برای شستش��وی مرده – ورزشی دسته 
جمعی با توپ که ویلیام مورگان آن را اختراع کرد

5 – نمونه ی کاال – عماد – رنگ چمن
6 – خالی – هویج – خیلی کم

7 – مارکی بر دوچرخه – دهاتی نیس��ت – محتاج 
و مسکین

8 – بله چخوف و پوتین – از القاب خالق بی همتا 
– اتانول – نیمه پیدا

9 – والد – پرنده ای ریز جثه – کارگردان دزد الماس 
و شب هولناک

10 – پایتخت انگلستان – سرمد و جاوید – کیس
11 – رایحه – نامادری – ترشحات معده

12 – وکیل – بی آالیش و یکدل و یکزبان 
13 – سقف خانه – اولین فصل – لقب تیمور مغول

14 – پول ژاپن – سوغات سفر – پول نیجریه
15 – نوعی کش��ت – کتاب معروف هرمان هس��ه 
خالق رمان گرگ بیاب��ان – لذت دیدن بازی فوتبال 

بسته به آن است.
عمودی:

1 – خوش خلقی و حف��ظ آرامش کردن – عقاب 
سیاه – مژده 

2 – وسیله دفاعی در بعضی از حیوانات – یل ناکام 
شاهنامه – فیلم  داریوش مهرجویی

3 – حیله جنگی – داد و بیداد کردن
4 – ش��اگرد مغ��ازه – فرب��ه و چ��اق – عمل��ی 

خداپسندانه

5 – اشاره به دور – وزیر – جانور وحشی
6 – در و نامی دخترانه – مدارک – خواهر امیلی و 

شارلوت برونته
7 – رئیس مدرس��ه – س��الحی س��رد و فیلم ژان 

کلودلوشاندا – شفا یافتن درد
8 – پادش��اهی – پ��ول فل��زی – ص��راط – فریاد 

درندگان
9 – علم متافیزیک – دیرنش��ین – نوعی آسیاب و 

تفنگ
10 – همه و کلیه – نویسنده کتاب بوزینه های پشم 

آلو و مه و برنده نوبل ادبی سال 1936 – برقرار
11 – مخترع زیردریایی در سال 1956 – کارگردان 
فیلمهای س��یتزه جویان و دنیای دیوانه دیوانه دیوانه 

– ماده نیست 
12 – بلند آوازه – رشته اتومبیلرانی – سردسیر

13 – خالق کتاب بابا لنگ دراز – کارگران فیلمهای 
دوزن، افسانه آه و نیمه پنهان 

14 – س��قا و آبرسان – مماشات و سلوک کردن – 
جانوری درنده

15 – نویسنده نامدار کتابهای نانا، رویا و اسرار مارسی  
نیتروژن – عشیره.
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قتل های خانوادگی در ایتالیا افزایش یافته است
دامنه خش��ونت در ایتالیا از صحنه اجتماع به حوزه خانواده 
و زندگی شخصی افراد کشیده شده و روندی رو به گسترش به 

خود گرفته است.
ب��ه گزارش واحد مرکزی خب��ر، در تازه ترین گزارش مرکز 
پژوهش های اقتصادی و اجتماعی ایتالیا موسوم به آئوروس که 
با همکاری خبرگزاری رس��می ایتالیا آنسا تهیه شده است شمار 
قتل های خانوادگی در ایتالیا از ش��مار قربانیان ش��بکه تبهکاری 
س��ازمان یافته مافیا فراتر رفته و هر 2 روز یک نفر در دعواهای 

خانوادگی کشته می شود.
فابی��و پیاجنت��ی رئیس مرک��ز »آئوروس« وض��ع قتل های 
خانوادگ��ی را در این کش��ور نگ��ران کننده خوان��د و افزود: بر 

اس��اس آخرین تحقیقات، قتل های خانوادگی در ایتالیا، بیش از 
س��ایر جرائم اتفاق می افتد. 28 درصد از کل جنایات در ایتالیا، 
در محیط خانواده صورت می گیرد. 70 درصد از این قربانیان را 
زنان تشکیل می دهند که به دست همسران خود به قتل می رسند. 
همچنین 25 درصد جنای��ات خانوادگی هم مربوط به والدین و 

فرزندان می شود.
یک سالمند ایتالیایی هم گفت: مردان ایتالیایی در خانواده ها 
با انگیزه های مختلف مانند مشکالت اقتصادی، حسادت و جنون 

آنی مرتکب جنایات می شوند.
در 7 سال گذشته شمار قربانیان قتل های خانوادگی در ایتالیا 

بیش از 1500 نفر بوده است.
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انتخاب جایی که مس��واکتان را قرار می دهید، 
جایی که تلویزیون تماشا می کنید و مکانی که مواد 
غذایی را نگهداری می کنی��د و خیلی انتخاب های 
دیگر می تواند تأثیر زیادی بر س��المت شما داشته 
باش��د. باور نداری��د؟ 14 نکته زی��ر را بخوانید تا 
ببینید بدترین جاهای خانه و هواپیما و کالس های 

بدنسازی و... کجاست.
بدترین جا برای نگهداری مسواک 

بدترین محل برای قرار دادن مس��واک سینک 
دستشویی است. البته خود سینک مشکلی ندارد و 
مشکل اصلی به نزدیکی آن به توالت مربوط است. 
به گفته محققان و میکروب شناسان دانشگاه آریزونا، 
به طور متوسط در یک کاسه توالت حدود 3 میلیون 
میکروب وج��ود دارد. ای��ن میکروب ها می توانند 
تا 2 متر جابه جا ش��وند و روی زمی��ن، دیوارها و 
روی مس��واک قرار بگیرند. بهتر اس��ت مسواک را 
بیرون توالت در کابینت دارو یا یکی از کابینت های 

آشپزخانه نگهداری کنید.
بدترین جا برای گذاشتن کفش و دمپایی

بدتری��ن محل برای گذاش��تن کفش و دمپایی 
کمد ات��اق خ��واب اس��ت. راه رفت��ن در خانه با 
کفش��ی که با آن بیرون خانه راه رفته اید، مهم ترین 
راه انتق��ال میکروب ها، مواد آل��رژن و آالینده ها به 
داخل خانه است. بهتر اس��ت کفش ها را در قفسه 
یا کمد کوچکی در نزدیک ترین نقطه به در ورودی 
آپارتمان قرار دهید و با این کار از ورود آلودگی به 

خانه پیشگیری کنید.
بدترین جای خواب

بدترین محل ب��رای خوابیدن زیر پتو اس��ت. 
موقع خواب به ط��ور کامل زیر پتو نروید و پتو را 
روی سرتان نکشید. گرم شدن زیاد موجب می شود 

نتوانید خواب راحتی داشته باشید.
هل��ن برگ��ز، متخصص چرخ��ه بیولوژیک از 
دانشگاه راش شیکاگو در این باره می گوید: »هنگام 
خواب به طور طبیعی دمای بدن کاهش پیدا می کند 
و این موضوع موجب می شود افراد خواب راحتی 
داشته باشند. در واقع بدن برای داشتن خواب راحت 
دما را از طریق دس��ت ها و پاها از دست می دهد.« 
توصیه می شود هنگام خواب ابتدا برای اتساع رگ ها 
جوراب بپوش��ید بعد جوراب را درآورید و اجازه 

دهید پاهایتان از پتو بیرون باشد.
بدترین جا برای نگهداری باقیمانده غذا

بدترین محل برای گذاشتن باقیمانده غذا یخچال 
است. قرار دادن یک ظرف بزرگ غذای داغ به طور 
مس��تقیم در یخچال روش مناسبی برای سرد کردن 
غذا و پیش��گیری از مسمومیت غذایی نیست. دکتر 
پیتر سیندر، محقق و اس��تاد مدیریت و تکنولوژی 
در این باره می گوید: »در این صورت ممکن است 
برای کاهش دمای قس��مت میانی غذا زمان زیادی 
الزم باشد و این محل به مکان مناسبی برای رشد و 
تکثیر باکتری ها تبدیل شود.« شما می توانید غذا را 
تا یک ساعت پس از پخت برای خنک شدن بیرون 
نگهدارید و سپس در یخچال قرار دهید یا غذا را در 
ظ��روف کوچک تر بریزید و در یخچال قرار دهید. 

در این صورت غذا زودتر سرد می شود.
بدترین جا برای نصب برگه  یادآوری

بدتری��ن محل برای چس��باندن برگه یادآوری 
کارها، در یخچال است. چون شما وقتی می خواهید 
چیزی از یخچال بردارید سراغ آن می روید و ممکن 
اس��ت اصاًل به برگه ای که روی در یخچال نصب 
کرده اید توجه نکنید. به عقیده روانشناس��ان، دیدن 
کمک کننده است اما به شرطی که به آن توجه شود. 
در یک بررسی مشخص شد نصب تابلویی که افراد 
را تشویق می کند به جای اس��تفاده از آسانسور، از 

پله استفاده کنند، موجب  ش��د افراد تا 200 درصد 
بیشتر از پله استفاده کنند. بهتر است برگه یادآوری 
کارها را در محلی که به آن توجه می کنید مثاًل کنار 
تلویزیون قرار دهید. نکت��ه دیگر آنکه ذهن خیلی 
سریع به این محل عادت می کند و توصیه می شود 
هر چند وقت یک ب��ار محل برگه های یادآوری را 

تغییر دهید.
بدترین جای هواپیما

بدترین جای نشس��تن در هواپیما انتهای سالن 
است. اگر در پروازهای هوایی حال تان بد می شود، 
انتهای س��الن ننش��ینید. انتهای هواپیما از قسمت 
جلوی��ی بلندتر اس��ت و ه��ر چه از مرک��ز دورتر 

ش��وید حرکات باال و پایین شدن را بیشتر احساس 
خواهید کرد. بهترین محل برای نشستن در هواپیما 

نزدیک ترین محل به بال هاست.
بدترین جا برای گذاشتن کیف دستی

بدترین محل برای گذاش��تن کیف دس��تی میز 
آشپزخانه است. کیف دستی شما وسیله حمل ونقل 
میکروب هاس��ت. محققان در بررسی های خود در 
هر سانتیمتر مربع از سطح کیف دستی و کیسه های 
خرید 65 هزار باکتری مشاهده کرده اند. شاید باور 
نکنید اما یک س��وم کیف دس��تی ها و کیس��ه های 
خرید حاوی باکتری های مدفوعی بوده اند. خانم ها 
کیف ش��ان را همه جا همراه خودش��ان می برند. با 
قرار دادن کیف روی میز رس��توران، کف اتوبوس 
و ایس��تگاه مترو آلودگی ها روی آن قرار می گیرند. 
بهتر اس��ت کیف تان را در کش��و یا روی صندلی و 
خالصه هرجایی به جز جایی که غذا تهیه یا خورده 

می شود قرار دهید.
بدترین جای کالس بدنسازی

بدتری��ن محل ب��رای ایس��تادن در کالس های 
بدنس��ازی و ورزش، ردی��ف جل��و و روب��ه روی 
آینه اس��ت. ش��اید به دلیل اینکه خودتان را در آینه 
ببینید، جایتان را تغییر دهید اما نتایج یک بررس��ی 
که در س��ال 2003 انجام شده، نشان داده است اگر 
خودتان را هنگام انجام تمرینات ورزشی نبینید، بهتر 
اس��ت. در این تحقیق بررس��ی 58 زن که شدت و 
نوع ورزش یکس��انی داشتند، نش��ان داد آنهایی که 
هنگام انجام تمرین های ورزشی خودشان را در آینه 
می دیدند در مقایسه با افرادی که در اتاقی بدون آینه 
ورزش می کردند احساس بدتری نسبت به بدنشان 
داشتند. بهتر است جایی از کالس که روبه روی آینه 
نباشد و در ضمن بتوانید تمرینات را به خوبی ببینید 

و تمرکز داشته باشید انتخاب کنید.
بدترین جای چراغ مطالعه

برخ��ی افراد عادت دارند قبل از خواب مطالعه 
کنند و کتاب داستان بخوانند. بدترین محل تابیدن 
نور مطالعه ش��بانه باالی سر است. نتایج مطالعات 
نشان داده اس��ت نور مستقیم در باالی سر موجب 
تأخیر در ترشح مالتونین و اخالل در خواب شبانه 
می شود. بهتر است یک نور موضعی مالیم را روی 
کتاب بتابانید. در این صورت شما می توانید کتاب 
بخوانی��د در حالی که اتاق تاریک اس��ت و بدن تان 

می تواند برای خواب آماده شود.
بدترین جا برای گذاشتن داروها

بدترین محل برای نگهداری داروها قفسه دارو 
در حمام اس��ت. دمای یک حمام ح��اوی بخار به 
راحتی به 37 درجه س��انتیگراد می رسد که از دمای 
پیشنهادی برای نگهداری بیشتر داروها باالتر است. 
بهترین محل برای نگهداری داورها جایی س��رد و 

خشک مانند یخچال است.
ــتن میوه ها تا قبل از  بدترین جا برای گذاش

شستن آنها
بدترین جا برای گذاشتن میوه ها قبل از شستن 
سینک آشپزخانه اس��ت. به گفته دکتر کلی رینولد 
اس��تاد میکروب شناس��ی دانش��گاه آریزونا سینک 
آش��پزخانه بیشترین میزان میکروب را دارد و میزان 
آلودگ��ی آن حتی از توالت بیش��تر اس��ت. توصیه 
می شود میوه ها را در سبدی بگذارید و بدون اینکه 
با س��ینک تماس داشته باش��ند آنها را بشویید. اگر 
میوه های��ی مانند توت فرنگی و ش��اتوت که بدون 
پوس��ت کندن خورده می ش��وند، هنگام شستن در 
س��ینک افت��اد آن را دور بیندازی��د و از خوردنش 

صرف نظر کنید.
بدترین جا برای استفاده از هدفون

بدتری��ن محل ه��ا ب��رای اس��تفاده از هدفون 
هواپیما، قطار یا ایس��تگاه مترو است. هرچند شاید 
در ظاهر گوش دادن به موس��یقی دلخواه از شنیدن 
س��ر و صدای موجود در این محل ها بهتر باشد اما 
بررسی ها نش��ان داده است اس��تفاده از هدفون در 
محیط های پر سر و صدا احتمال بلندتر کردن صدا 
را بیشتر می کند. محققان دانشگاه هاروارد دریافته اند 
افراد در محیط های آرام صدا را در سطح ایمن تری 
تنظیم می کنند اما وقتی صدای زمینه ای مانند سر و 
صدای سالن هواپیما به محیط اضافه می شود 80 تا 
89 دس��ی بل صدا را باال می برند. این میزان بلندی 
ص��دا در طوالنی م��دت می تواند در افراد آس��یب 
ش��نوایی ایجاد کند. بهتر است در محل های پر سر 
و صدا از هدفون استفاده نکنید، هرچند در بررسی 
محققان دانش��گاه هاروارد مش��خص شد تنها 20 
درصد افراد مورد مطالعه با باال رفتن س��ر و صدای 

محیط استفاده از هدفون را کنار گذاشتند.
بدترین جا برای نگهداری از قهوه

بدترین محل برای نگهداری دانه یا پودر قهوه 
یخچال یا فریزر است. جان مک گرگور، متخصص 
صنایع غذایی و استاد دانشگاه کلمسون در این باره 
می گوید: »هر بار که آن را از یخچال یا فریزر بیرون 
می آورید دمای آن تغییر می کند و این موضوع روی 
طعم قهوه تأثیر می گذارد. درس��ت مثل اینکه یک 
فنجان قهوه را بارها و بارها بجوش��انید.« دانه ها یا 
پودر قهوه را در قوطی های شیش��ه ای نیمه شفاف 
دردار ریخته و در کابینت آشپزخانه نگهداری کنید.

بدترین جا برای تماشای تلویزیون
بدترین محل تماشای تلویزیون جایی است که 
غذا می خورید. بررسی ها نشان داده است تماشای 
تلویزیون هنگام غذا خوردن موجب می شود نتوانید 
به مق��دار غذایی که می خورید توج��ه کنید. نتایج 
مطالعه ای که در سال 2006 روی گروهی داوطلب 
انجام شد، نشان داد افراد هنگام تماشای تلویزیون 
تندت��ر غذا می خورن��د. همچنین هنگام تماش��ای 
برنامه ه��ای تفریحی مصرف ماکارونی و پنیر تا 71 
درصد بیش��تر می شود. توصیه می شود تلویزیون را 
در نزدیکی میز غذا خوری قرار ندهید و هنگام غذا 
خوردن تلویزیون را خام��وش کنید. بهترین محل 
تماشای تلویزیون جایی دور از آشپزخانه است که 
حتی اگر هوس خوردن چیزی به سرتان زد مجبور 

شوید چند قدمی تا آشپزخانه راه بروید.

برخی افراد تصور می کنند خوردن تنقالت 
به عنوان میان وعده عملی غلط است، درحالی 
که چنین نیس��ت در واقع خ��وردن آنها عملی 
سالمتر از خوردن س��ه وعده اصلی غذایی به 
مقدار زیاد و محروم بودن از تنقالت است که 

دالیل آن به شرح زیر است:
ثابت نگه داشتن قند خون

اگر بیش از 3 یا 4 س��اعت بدون تنقالت 
پیش روید قند خونتان پایین می آید، در نتیجه 
احس��اس خستگی یا حتی افس��ردگی به شما 

دست می دهد.
برخورداری از تنقالت سالم باعث می شود 

کربوهیدرات ها و جریان  انرژی تأمین شود.
برخورداری از انرژی بیشتر

خوردن مقادیر کم و به دفعات مواد غذایی 
باعث می ش��ود س��طح انرژی تان حفظ شده و 

دستگاه گوارشی تان بیش از حد پر نشود.
کنترل وزن

افرادی ک��ه تنقالت س��الم می خورند در 
مقایس��ه با افرادی که فق��ط از 3 وعده غذایی 
اصلی و حجیم بهره مند می شوند کمتر افزایش 
وزن پی��دا می کنند به این علت که معده خیلی 
زود به وعده غذایی کم عادت می کند و دیگر 

نمی خواهید زیاد بخورید.
اگرچه خوردن تنقالت عملی س��الم است 
ولی بس��تگی ب��ه آن دارد که چ��ه می خورید. 

تنقالتی ک��ه حاوی مقادیر ب��االی مواد قندی 
هس��تند مثل انواع بیس��کویت ها و شکالت ها 
به س��رعت انرژی می بخش��ند ولی کمی بعد 
احس��اس خس��تگی به وجود می آید تنقالت 
مطلوب و سالم، بدون در برداشتن مواد قندی 
یا چربی غیرضروری به شما انرژی می بخشد.

فهرستی از تنقالت سالم :
یک کاسه مخلوط میوه های تازه یا خشک 
ش��ده، یک مش��ت میوه های مغزدار )آجیل و 
خش��کبار( یا دانه هایی مثل کنجد، یک کاس��ه 
ح��اوی تخم چربی با ی��ک میوه، یک تکه نان 
س��بوس دار به هم��راه یک قاش��ق چایخوری 
مرب��ای بدون قند، یک کاس��ه س��االد کاهو به 
همراه گوجه فرنگی تازه و پنیر خامه ای، چند 

تکه سبزیجات خام مثل هویج و کرفس.

نتایج تحقیقات دانش��مندان نش��ان می دهد 
مص��رف روز افزون غذاهای آماده و رس��تورانی 
یکی از علل عمده بروز چاقی در سراس��ر جهان 

است.
 غذاه��ای آماده و رس��تورانی افزون بر آنکه 
حاوی مقادیر زیادی کالری است، باعث تضعیف 
مرکز کنترل اش��تها شده و به این ترتیب احتمال 

بروز چاقی را در افراد افزایش می دهد.
نتایج مطالعات اخیر پژوهش��گران انگلیسی 
بیانگر آن است که در هر 100 گرم غذای آماده یا 
رستورانی حدود 1100 کیلو کالری انرژی وجود 
دارد که این مقدار تقریباً 2 برابر میزان انرژی موجود 

در یک رژیم غذایی سالم و مناسب است.
به گفته کارشناسان، افرادی که به طور مرتب 
از این نوع غذاها استفاده می کنند پس از یک سال 
حدود 8 کیلوگرم اضافه وزن پیدا می کنند که این 
امر به نوبه خود سالمت آنها را به خطر می اندازد.

انس��ان از دوران باس��تان هم��واره در پی 
تحقی��ق و تالش ب��رای رس��یدن زیبایی بوده 
اس��ت، این را از بررس��ی فعالیت های مردم 
عهد باس��تان می یابیم به عنوان مثال تاریخچه 
اس��تفاده از بخار آب به منظ�ور تمی�ز ک�ردن 
ب�دن به زم�ان روم باس��ت�ان بر می گردد. در 
حمام هایی که توس��ط توس��ط رومیان اشغال 
ش��ده بود ترکیب��ی از بخار، مواد ش��وینده و 

ماساژور ها مشاهده شده است.
در دنیای مدرن امروز از بخار آب )بخور( 
در س��الن های آرایش��ی و زیبای��ی پوس��ت 
صورت اس��تفاده می ش��ود. بخار آب )بخور 
دادن پوس��ت صورت( دارای مزایای چند از 

جمله موارد زیر است:
• مناف��ذ و روزنه ه��ای پوس��ت را ب��از 

می کند.
• سلولهای پوستی مرده را می زداید.

• امکان پاک کردن کامل و عمیق پوس��ت 
را مهیا می سازد.

• برای جوش ها ی س��ر سیاه و همچنین 
آکنه یا غرورجوانی مفید است.

بخ��ور دادن به عنوان ی��ک نظافت جهت 
زیبایی صورت هفته ای یک بار انجام می شود 

و به عنوان یک پیش زمینه عالی جهت استفاده 
از ماسک های صورت است.

برخورداری از مزایای بخور پوست بدون 
پرداخت هزینه های س��نگین سالنهای زیبایی 

به راحتی در خانه نیز امکان پذیر است.
همه آنچه برای اجرای این نظافت نیازمند 
هس��تید ش��امل مواد پاک کنن��ده، کتری آب، 

حوله بلند و صورت خودتان است. 
برای شروع مراحل زیر را دنبال کنید:

• ابت��دا آرایش صورت خ��ود را به کمک 
آب و صابون یا مواد پاک کننده مورد استفاده 

خود به طور کامل بزدایید.
• کتری را تقریبًا با س��ه لیوان آب پر کنید 

و بجوشانید.
• آب کتری را بعد از جوش��اندن در یک 

کاسه با سطح مقطع وسیع بریزید.
• فاصل��ه ص��ورت خود را ت��ا ظرف آب 
جوش مقابلتان حداقل به میزان نیم متر حفظ 
کنید. سپس حوله را روی سر خود انداخته به 
طوری که دور س��ر ش��ما و ظرف آب جوش 
حایل��ی ایجاد کند. بخ��ار آب باید به صورت 
گرم و مالیم و آرامش بخش احساس شود نه 

خیلی داغ و غیر قابل تحمل.

تحقیقات نش��ان داده مادرانی ک��ه در دوران 
ب��ارداری و ش��یردادن از غذاهای آماده اس��تفاده 
می کنند، کودکان خود را در معرض ابتال به چاقی 

قرار می دهند.
به گزارش س��المت نیوز، محققان دانشکده 
س��لطنتی لندن گفتند زنان ب��اردار و زنانی که به 
ک��ودکان خود ش��یر می دهند بای��د از خوردن 

غذاهای چرب، قندی و شور پرهیز کنند.
محققان با بررسی موش های آزمایشگاهی 
و دادن کیک های آماده، بیسکویت، سیب زمینی 
سرخ شده، ذرت بوداده، شیرینی جات در دوران 
بارداری و شیردادن دریافتند این مواد برای نوزادن 

آنها مضر است.

محققان گفتند کودکان ای��ن مادران به مرور 
ب��ه خ��وردن غذاهای چ��رب و قندی و ش��ور 
ع��ادت می کنند و این موضوع باعث چاقی آنها 

می شود.

خوردن تنقالت سالم افراد را کمتر دچار افزایش 
وزن می کند

غذاهای آماده و رستورانی علت عمده بروز چاقی

بخار آب ؛ ارزانترین ماسک زیبایی

غذاهای آماده هنگام بارداری و شیردادن باعث 
چاقی کودکان می شود

جاهای بد برای چیزهای خوب نقطه

بدن بعضی ها به انسولین مقاوم است

گاهی باید از جنین نوار 
قلب گرفت

دکتر شیرین نیرومنش متخصص زنان- احساس 
حرکت جنین یکی از پر ارزش  ترین بخش های بارداری 
است. این حرکت می تواند آغاز رابطه عاطفی بین شما 

و فرزندتان باشد.
بسیاری از زنان احس��اس می  کنند می  توانند پیش از 
زایمان با حس کردن حرکات جنین، با او و شخصیتش   
رابطه برقرار کنند و به هر حال این حرکت باعث اطمینان 

خاطر مادر است.
ش��دت حرکات جنین می تواند متفاوت باش��د. دامنه 
حرکات او از ت��کان  خوردن های ظریف که در ابتدای 
بارداری مانند وجود گاز در روده ها حس می  ش��ود تا 
حرکات تند و در مواقعی حتی لگد زدن  های دردناک 

متفاوت خواهد بود.
حرکت هر یک از جنین های شما در بارداری های قبلی 
ممکن است متفاوت بوده باشد لذا نگرانی از بابت اینکه 
هر چند وقت یک بار جنین باید حرکت کند و یا خیلی 
زیاد و یا کم حرکت دارد نباید موجب استرس و دغدغه 

مادران باردار شود.
نباید خودت��ان را در این مورد با دیگران یا حتی دیگر 
بارداری  تان مقایسه کنید. البته وقتی حس کردید فرزند 
شما خیلی ساکن است و یا در حد انتظار حرکت ندارد 

در مورد آن با پزشک خود صحبت کنید.
اگر الگ��وی طبیعی حرکت جنین از بین رفته باش��د، 
می  توانید برای اطمینان خاط��ر ضربان قلب جنین را 
گوش کنید. البته در اکثر موارد با اینکه پزشکان به شما و 

نگرانی تان بها می  دهند دلیلی برای نگرانی نیست.
گرفتن نوار قلب جنین یکی از کارهایی است که البته به 
طور روتین در همه مطب  ها انجام نمی  شود ولی ارزش 

تشخیصی خوبی دارد.
برای این کار مادر در حالت اس��تراحت دراز می کشد 
و نواری دور ش��کم او بس��ته می  ش��ود که دارای یک 
پروب گرد و در واقع تک لید است و می تواند ضربان 
قلب جنین )120 تا 160 بار در دقیقه است( را ثبت کند 

و نوار مربوطه را نشان دهد.
از روی این نوار قلب ما می  توانیم جنین های در حال 

خطر را تشخیص داده و درمان کنیم.
اگر تش��خیص دهیم مشکلی سالمت جنین را تهدید 

می  کند گاهی حتی برای ختم بارداری اقدام می  کنیم.
الزم به توضیح است بعضی از جنین  ها در داخل رحم 
ضربان غیرطبیعی دارند و قلبش��ان کندت��ر یا تندتر از 

معمول می  زند.

گاهی نیز به دلیل نارس��ا بودن جف��ت این اختالل رخ 
می دهد، یعنی وقت��ی جنین حرکت می  کند، به جای 
اینکه ضربان قلبش تندتر شود، دچار کندی آن می شود 
و یا موارد و مشکالتی دیگر که مثال زدن آنها خارج از 

حوصله این یادداشت است.
به هر حال در س��ه ماهه سوم بارداری هر مادری که از 
کاهش حرکت جنین خود شکایت دارد و نگران است، 
می تواند بررسی شود و با گرفتن یک نوار قلب از جنین 
خود به آرامش و امنیت خاطر در خصوص سالمت او 

دست یابد.
وجود این تس��ت های مختلف و پیشرفت روز به روز 
علم، ای��ن امکان را به مادران ام��روز می دهد تا بدون 

نگرانی از بارداری خود لذت ببرند.

ترک ناگهانی مصرف 
قهوه پس از مصرف 

طوالنی مدت باعث ایجاد 
حساسیت می شود

مصرف طوالنی مدت مواد حاوی کافئین و در رأس آنها 
قهوه به صورت ثابت یا روزانه باعث اعتیاد فرد نسبت به 
آن شده و قطع ناگهانی مصرف این نوشیدنی مشکالتی 

مانند حساسیت را ایجاد خواهد کرد.
دکتر سعید پیروز پناه، دکترای تغذیه و ژنتیک در گفتگو 
با ایس��نا گفت: اگر قطع ناگهانی مصرف قهوه پس از 
یک دوره مصرف طوالنی مدت باشد، حساسیت هایی 
در فرد نسبت به کافئین ایجاد می شود که دلیل عمده آن 

افزایش آدنوزین در بدن است.
وی ب��ا بیان اینکه به تدریج و ب��ا مصرف مجدد قهوه 
این حساسیت بهبود می یابد، افزود: کاهش فشارخون، 
سردرد، احساس عصبانیت و خستگی از جمله عالئم 

آن است.
پیروز پناه در ادامه ش��دت و میزان حساسیت در افراد 
مختل��ف را متفاوت دانس��ت و تأکید کرد: در س��نین 
نوجوانی احتمال بروز نوع شدید حساسیت ها بیشتراست 

و در مواردی سرگیجه به همراه خواهد داشت.

وی تصری��ح کرد: مص��رف زیاد مواد ح��اوی کافئین 
برخالف تصور عامه که آن را آرام بخش می دانند باعث 
فعال شدن و تحرک بیشتر شده و افزایش کافئین در بدن 
منجر به افزایش شدت ضربان قلب و افزایش فعالیت 
ذهنی می ش��ود. در موارد ش��دید حساس��یت احتمال 
خارش پوس��ت، تنگی نفس، تورم صورت و احساس 

ضعف وجود خواهد داشت.

  حذف صبحانه برابر با زندگی ناسالم
همیش��ه گفته شده اس��ت صبحانه مهم ترین وعده غذای 

روزانه است.
اکنون پژوهشگران می گویند اهمیت صبحانه حتی می تواند 
از آنچه تاکنون تصور می رفت بیش��تر باش��د زیرا معلوم شده 
کس��انی که صبحانه را از رژیم غذایی خود حذف می کنند در 

مجموع زندگی ناسالم تری دارند.
برخی صبحانه را برای جلوگیری از عقب ماندن از کارهای 

روزمره و برخی نیز برای کاهش وزن حذف می کنند.
اما پژوهش��گران فنالندی می گویند کس�انی که صبح�انه 
نمی خورند معموالً بیش��تر سیگار می کشند و الکل می نوشند 

و کمتر از دیگران ورزش می کنند.
به عالوه کس��انی که صبحانه نمی خورند احتماالً چاق تر 
هس��تند که می تواند ناش��ی از این واقعیت باشد که آنها برای 

جب��ران کمبود ان��رژی در طول روز تنقالت بیش��تری مصرف 
می کنند.

همچنین احتمال آنکه سطح تحصیالت باالیی داشته باشند 
کمتر است و در نتیجه یافتن شغل را دشوارتر می یابند.

الگوهای تغذیه
پژوهشگران در جریان این مطالعه از 5500 جوان و والدین 
آنها پرسیدند آیا صبحانه می خورند و اگر بله هرچند روز یک 

بار.
همچنی��ن از آنها درباره میزان تحصی��الت، وزن و عادات 

مصرف نوشیدنی ها سؤال شد.
تحقیقات نشان داد در خانواده هایی که پدر و مادر صبحانه 

را حذف می کنند فرزندان نیز معموالً چنین می کنند.
دکتر آن کس��کی راکونن که سرپرستی این تحقیقات را در 

دانش��گاه هلسینگی هدایت کرده است به یک روزنامه فنالندی 
گفت: فرزندان کسانی که صبحانه نمی خورند به احتمال زیاد از 

پدر و مادر تبعیت می کنند.
در اوایل و اواسط دوره بلوغ، الگوهای نامنظم غذایی ارتباط 
تنگاتنگی با عاداتی مانند کشیدن سیگار و ماریجوانا و مصرف 

الکل که سالمتی را به خطر می اندازد دارد.
 وی افزود: در این مطالعه کشیدن سیگار، ورزش نادر، سطح 
پایین تحصیالت، مصرف زیاد الکل و وزن باال همگی به حذف 

صبحانه در بزرگساالن و افراد درحال بلوغ مربوط بود.
یافته ها نش��ان داد که این ارتباط در تمام طول بزرگس��الی 

دوام خواهد داشت.
ب��ه گفته وی افرادی که صبحانه را حذف می کنند کمتر از 
کسانی که صبحانه می خورند به سالمتی خود اهمیت می دهند. 

اماندا واین از اتحادیه رژیم غذایی بریتانیا این تحقیقات را جالب 
خواند.

ام��ا وی افزود: محض اینکه برخی اف��رادی که صبحانه را 
ح��ذف می کنند دارای س��ایر عادات نامطلوب بهداش��تی نیز 
هس��تند، بدان معنی نیس��ت که یکی به دیگری منجر می شود 
ه غذاهای روزانه اس��ت، چون س��طح انرژی بدن را اول صبح 

تجدید می کند.
مطالعه دانش آموزان نشان داده است خوردن صبحانه میزان 

تمرکز در طول مدت صبح را باال می برد.
او همچنین گفت افرادی که س��عی دارند وزن کم کنند اگر 

صبحانه بخورند موفق تر خواهند بود.
او افزود: افرادی که صبحانه را حذف می کنند معموالً قبل از 

ظهر تنقالتی که معموالً ناسالم است می خورند.

هورمون انسولین که از لوزالمعده ترشح می شود، 
هورمونی اس��ت که برای حیات ه��ر فرد ضروری 
اس��ت. وظیفه این هورمون، وارد ک��ردن گلوکز به 
سلول ها و تبدیل آنها به انرژی است. ولی باید بدانید 

مقایر بیش از حد این هورمون خطرناک است.
بعض��ی افراد دارای یک ن��وع مقاومت در برابر 
انسولین هستند یعنی سلول های بدن این افراد در مقابل 
فعالیت انسولین برای وارد کردن گلوکز به سلول ها و 
تبدیل آن به انرژی مقاومت می کنند، در نتیجه ممکن 
است میزان قند و انسولین خون باال برود. از طرفی در 
این مواقع حتی  لوز المعده نیز ممکن است برای عادی 
کردن میزان قند خون، انسولین بیشتری ترشح کند. در 
صورت باال بودن وزن بدن، میزان انسولین و قندخون 
افزای��ش می یابد. افزایش بیش از حد انس��ولین نیز 
سبب باال رفتن کلسترول، فشارخون، تری گلیسیرید 
)که نوع��ی از چربی های خطرناک خون اس��ت( و 
کاهش کلسترول مفید )HDL( می شود. در مواردی 
که قندخون افزایش پیدا می کند، ترش��ح انسولین به 
طور طبیعی باال می رود تا بدن بتواند میزان قند خون 
را کاه��ش دهد. به طور مث��ال در مبتالیان به دیابت 
نوع دوم، نش��انگان متابولیک و افراد چاق، چون در 
عملکرد انسولین اشکال وجود دارد، سطح انسولین 

باال است. سؤال اساسی اینجاست که چگونه می توان 
مقاومت به انسولین را در افراد تشخیص داد؟

همزم��ان ب��ا اندازه گیری قندخون )قند ناش��تا( 
می توان س��طح انس��ولین را هم سنجید و با مقایسه 
وضعیت بیمار با ش��اخص های موجود، دریافت آیا 
بیمار مقاومت به انسولین دارد یا نه؟ اما به طور طبیعی 
انتظ��ار می رود در افراد چاق، دیابتی ها و مبتالیان به 
نشانگان متابولیک، سطح انسولین کمی باالتر باشد. 

چون مقاومت به انس��ولین در آنها وجود دارد. پس 
اندازه گی��ری مرتب و همزمان قندخون و انس��ولین 
بسیار کمک کننده است. به خصوص به دلیل اینکه در 
ابتدا تظاهرات واضحی وجود ندارد. یعنی فرد عالئم 
مشخصی که نشان دهنده مشکل او باشد، ندارد. البته 
عده ای معتقدند، افرادی که مقاومت به انسولین دارند، 
دارای فشارخون باالتری هستند. حتی ممکن است 
قبل از اینکه دیابتی ش��وند، مراح��ل پیش دیابت را 
پشت سر گذاشته و اختالل عدم گلوکز در آنها دیده 
ش��ده باش��د اما با بی توجهی از آن عب��ور کرده اند. 
گاهی در پوس��ت این افراد ضایعات پوس��تی پدید 
می آید که بیش��تر در زیر بغل، گردن و زیر پستان ها 
دیده می شود و در افراد چاق شایع تر است. می توان 
گفت این عالمت پوستی مقاومت به انسولین است و 
درمان خاصی هم به جز کاهش وزن ندارد. البته اگر 
بیماری تداوم داش��ته باشد، باید درمان شود و عامل 
زمینه ای رفع ش��ود. مثاًل اگر فرد دیابتی اس��ت باید 
دیابت اش را کنترل کند و چون مقاومت به انسولین 
در او مرتبط با چاقی است باید شیوه های کاهش وزن 
را نی��ز اجرا کند. اگر مقاومت به انس��ولین در زمینه 
بیماری متابولیک باشد، باید عالوه بر آن کمک کرد تا 

فشارخون و چربی خون نیز کاهش یابد.
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آگهی ابالغ
کالسه: 8809980353300711 ک 107

دادنامه: 8809970353301240- 88/9/11
مرجع رسیدگی: شعبه 107 دادگاه عمومی )جزایی( اصفهان

شاکی: گزارش
مشتکی عنه: شهرام میرزائی فرزند علی مجهول المکان

موضوع: عدم ثبت واقعه ازدواج
گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی 

می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص گزارش و اعالم رئیس شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان علیه آقای شهرام میرزائی فرزند علی 
مبن��ی بر عدم ثبت واقعه ازدواج از توجه به محتویات پرونده و مفاد کیفر خواس��ت صادره از دادس��رای 
عمومی و انقالب اصفهان اعالم شکایت رئیس شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان اقرار متهم نسبت به واقعه 
ازدواج مطابق دادنامه ش��ماره 1509-87 در پرونده کالس��ه 1457-87 و عدم حضور متهم جهت دفاع با 
اینکه از طریق نشر آگهی احضار گردیده بود و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی وی را 
محرز و ثابت دانسته با استناد به ماده 645 قانون مجازات اسالمی و رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول وی 
را ب��ه پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی ب��دل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید رأی 
صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در محاکم بدوی س��پس برابر مقررات ظرف 20 

روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر اصفهان می باشد.
13988/م الف

نجفی- رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان  

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 8809980359500741

بایگانی: 880671 ک 109 
دادنامه: 8809970353501266- 88/9/12

مرجع رسیدگی: شعبه 109 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان
شاکی: آقای حمید محمد طاهری به نشانی اصفهان کهندژ مله شریعتی بن بست دانیال سمت چپ پالک 

62
متهم: آقای جالل سمر به نشانی فعاًل مجهول المکان

اتهام: 1- فروش مال غیر 2- خیانت در امانت
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی 

مینماید.
رأی دادگاه

در خصوص کیفر خواس��ت صادره از دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان علیه متهم جالل س��مر دائر بر 
خیانت در امانت و فروش مال غیر، موضوع شکایت حمید محمد طاهری، با عنایت به مجموع تحقیقات 
انجام شده و محتویات پرونده اگر چه فروش اتومبیل موضوع شکایت شاکی از سوی متهم به شخص غیر 
محل تردید نیست لیکن با عنایت به نحوه و کیفیت انتقال خودروی موضوع شکایت نظر به اینکه سوءنیت 
متهم در ارتکاب بزه های یاد ش��ده احراز نمی گردد لذا دادگاه ضمن رد کیفر خواس��ت صادره مستنداً به 
بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهم صادر و اعالم میدارد. رأی صادره ظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر مرکز استان است.
13985/م الف

عبدالمجید کلیشادی- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

آگهی ابالغ
کالسه: 8509980350100182 و 404/85 ح 1

دادنامه: 8809970350100111- 88/2/6
مرجع رسیدگی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

خواهان: س��ید مصطفی مش��تاقیان فرزند علی س��اکن اتوبان چمران جنب بانک ملت نمایش��گاه اتومبیل 
مشتاقیان

خوانده: 1- حمید رضا ملک زاده 2- مهدی رنجکش مجهول المکان

خواسته: فسخ معامله
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی مینماید.

رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای سید مصطفی مشتاقیان فرزند علی به طرفیت آقایان حمیدرضا ملک زاده و مهدی 
رنجکش بخواسته فسخ معامله قرارداد بیع بلحاظ غبن فاحش و عیب بدین توضیح که خواهان بیان داشته 
بتاریخ 84/1/15 چهار دانگ از کلیه لوازم مربوط به تهیه نان فانتزی را از خواندگان هر کدام دو دانگ به 
مبلغ 60/000/000 ریال خریداری نموده و بلحاظ معیوب بودن دس��تگاه غیر قابل استفاده و ارزش آن نیز 
کمتر می باش��د و با طرح دعوی بشرح فوق درخواست رسیدگی نموده و از توجه به دفاعیات خواندگان 
در جلسه اول دادرسی که سه نفر شریک بوده اند و فروشندگان به خواهان اعالم نموده اند که این دستگاه 
قادر به پخت نان فانتزی نمی باشد و برای پخت اسنک و چیزهای دیگر قابل استفاده می باشد و خواهان 
نیز منکر ادعای خواندگان شده و از توجه به نظریه کارشناسی که ارزش دستگاه را در زمان تنظیم مبایعه 
نامه 47/000/000 ریال اعالم نموده و با قیمت خریداری شده توسط خواهان تفاوت فاحش دارد و نظریه 
کارشناس��ی مصون از هر گونه ایراد و اعتراض بوده فلذا دعوی خواهان صرفًا از جهت مغبون ش��دن وی 
وارد و ثابت بوده و مس��تنداً به ماده 416-420 قانون مدنی حکم به اعالم فس��خ مبایعه نامه های مذکور 
صادر و اعالم می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم تجدید نظر اصفهان می باشد.
13987/م الف

سید مجید نبوی- دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان    

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی

تاریخ: 88/9/26
شماره: 880405 ب9 

بدینوسیله اعالم میگردد آقای محسن گلزاری شکایتی علیه خانم مریم احمدی ونهری مجهول المکان دائر 
بر جعل س��ند عادی و اس��تفاده از آن به این بازپرسی تسلیم و با کالسه  880405 ب 9 ثبت گردیده که از 
مشتکی عنه ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت بحضور میشود و با تجویز ماده 115 
قانون آئین دادرسی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی برای یک 

نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
13995/م الف

داعی- مدیر دفتر شعبه 9 بازپرسی اصفهان مجتمع بهارستان

آگهی احضار
چون خانم فاطمه اسماعیلی فرزند عباس شکایتی علیه آقای شهرام شریف النسب فرزند مرتضی مبنی بر 
کالهبرداری و الصاق پالک تقلبی و فروش مال غیر مطرح نموده که پرونده به کالسه 881019 ب 1 این 
بازپرسی ثبت گردیده، لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور 
دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع 

مراجعه نماید، در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
13996/م الف

بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی

تاریخ: 88/9/30
شماره: 880422ب9

بدینوس��یله اعالم میگردد خانم مریم اظهری ش��کایتی علیه آقای علی لرکی مجهول المکان دائر بر خیانت 
در امانت به این بازپرسی تسلیم و با کالسه 880422 ثبت گردیده که از مشتکی عنه ظرف یکماه از تاریخ 
نش��ر آگهی جهت رسیدگی دعوت بحضور میش��ود و با تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری این 
آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیر االنتش��ار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم 

حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
13992/م الف

داعی- مدیر دفتر شعبه 9 بازپرسی اصفهان

آگهی ابالغ

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
تاریخ: 88/10/7

شماره: 880913 ک 106
کالسه پرونده: 880913ک106

وقت رسیدگی: 88/11/21 ساعت 11/30 صبح
خواهان : علیرضا گلشیرازی فرزند اصغر با وکالت آقای علیرضا حاجیان

خواندگان: رضا و رسول هر دو صانعی مجهول المکان
خواس��ته: پرداخ��ت ضرر و زیان ناش��ی از ارتکاب جرم خیانت در امانت و عین خ��ودرو مورد امانت به 

انضمام مطلق خسارات دادرسی و با احتساب خسارات تأخیر در تأدیه
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 106 ارجاع گردیده و 
وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه رس��می کش��ور و یکی از جراید 
کثیر االنتش��ار سراس��ری ویا محلی درج میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر 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 بهمرس��اند چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر 

و مدت آن ده روز خواهد بود.
13982/م الف

ممینی- مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان  

آگهی ابالغ
کالسه پرونده: 880753ک 101

دادنامه: 8809970352701384- 88/9/17
مرجع رسیدگی: شعبه 101 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان

ش��اکی: خانم پری خس��روی به نشانی اصفهان خ قائم ک ش��هید عباس قادری بن بست بهار سمت چپ 
طبقه دوم

متهم: آقای نور علی دوستانی به نشانی مجهول المکان
اتهام: ترک انفاق

گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور 
رأی مینماید.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای نور علی دوس��تانی دائر بر ترک انفاق همس��رش بنام خانم پری خس��روی دادگاه 
با عنایت به ش��کایت ش��اکیه و شهادت شهود و س��ایر محتویات پرونده و کیفر خواست صادره و احضار 
متهم به دادگاه و عدم حضور و عدم ارس��ال الیحه دفاعیه از س��وی ایشان اتهام انتسابی را محرز و مسلم 
دانس��ته و به اس��تناد ماده 642 قانون مجازات اس��المی وی را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری 
محک��وم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در این دادگاه و پس 
از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر اس��تان 

اصفهان می باشد.
13989/م الف

محمد علی شریفیان- رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 88/9/28

شماره: 870480/ب 12
بدینوس��یله دراجرای ماده 180 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به آقای 
جمال کرمی فعاًل مجهول المکان که در پرونده کالسه 870480 ب 12 این بازپرسی متهم است به استعمال 
مواد و نگهداری 32/30 گرم حشیش ابالغ میگردد جهت رسیدگی به اتهام منتسبه در یکی از روزهای ایام 
هفته اول وقت اداری در این بازپرس��ی حضور یابند در غیر این صورت غیابًا رس��یدگی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد شد. 13998/م الف
بازپرس شعبه 12 دادسرای انقالب اسالمی اصفهان

قطبی: با این شرایط نمی توانم ادامه بدهم! میزبانی مسابقات 
بسکتبال غرب آسیا 

توسط ذوب آهن قطعی 
است

رئیس جدید هیأت بسکتبال استان اصفهان از قطعی 
شدن میزبانی مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا 

توسط باشگاه ذوب آهن خبر داد.
محس��ن ص��ادق زاده در گفتگو با ایرن��ا، گفت: 
مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا با تعامل میان 
فدراسیون بسکتبال، مدیر کل تربیت بدنی استان و مدیر 
عامل باشگاه ذوب آهن، قطعاً در شهر اصفهان برگزار 

خواهد شد.
وی اف�زود: رئیس ف�دراس��ی�ون بسکتب�ال بسیار 
عالقه مند است این مسابقات در اصفهان برگزار شود 
و ب��ه همین خاطر یقی��ن دارم این تالش ها بی نتیجه 

نخواهد ماند.
وی در خصوص مش��کالت مالی باشگاه ذوب 
آهن برای برگزاری این مس��ابقات گفت:  بر اس��اس 
مذاکرات انجام ش��ده میان رئیس فدراسیون بسکتبال 
و مدیر کل تریبت بدنی اس��تان مقرر ش��د بخشی از 
هزینه ها توس��ط تربیت بدنی اس��تان اصفهان تأمین 

شود.
صادق زاده افزود: با برگزاری مسابقات بسکتبال 
باشگاههای غرب آسیا در اصفهان، امیدوارم تیم ذوب 
آهن با استفاده از شرایط میزبانی بتواند از این مرحله 

صعود کند.
وی گفت:  هیأت بسکتبال استان اصفهان از هیچ 
کوشش��ی برای موفقیت تیم ذوب آهن دریغ نخواهد 
کرد و سعی می کنیم ش��رایط خوبی را در مسابقات 

غرب آسیا برای این تیم فراهم کنیم.
وی در خصوص وضعیت هیأت بسکتبال استان 
اصفهان افزود: همکاران خود را در هفته آینده معرفی 
خواهم کرد و از تمام پیشکسوتان و مربیان این رشته 

کمک خواهم گرفت.
صادق زاده در خص��وص تداخل کاری در هیأت 
بسکتبال اصفهان با مربیگری در تیم ملی جوانان گفت: 
پیشکسوتان و مدیران سابق هیأت در کمیته های مختلف 
بسکتبال حضور خواهند داشت و آنها می توانند خالء 
مدیریتی مرا به خوبی پر کنند تا مشکلی برای مربیگری 

در تیم ملی جوانان نداشته باشم.

باشگاه صبای قم از سوی کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال جریمه شد

به همراه ایران، چین و ژاپن نیز به دور نهایی جام 
ملتهای آسیا راه یافتند

بعد از س��وت پایان بازی ایران 
و س��نگاپور که به پیروزی 3 بر یک 
ایران در ورزش��گاه ملی س��نگاپور 
انجامی��د اتفاق��ات جالب��ی افتاد که 
خیلی هم خوش��ایند فوتب��ال ایران 

نیست.
 به نق��ل از یکی از افراد حاضر 
در ورزش��گاه ملی سنگاپور، بعد از 
س��وت پایان بازی ایران و سنگاپور 
که ب��ه پیروزی 3 بر ی��ک ایران در 
انجامید  ملی س��نگاپور  ورزش��گاه 
افش��ین قطبی ب��ا در آغوش گرفتن 
آندرانی��ک تیموریان که کار خاصی 
هم در این دیدار همانند دیدارهای 
گذش��ته انجام نداد اعالم کرد که با 
این شرایط دیگر نمی تواند کار کند 
و اگر اینگونه باشد بعد از بازگشت 
به ایران از تیم ملی خواهد رفت که 
تیموریان هم با او همراهی می کند 
و می گوی��د اگر ش��ما نباش��ی من 
هم نیس��تم! همچنین تیموریان بعد 
از بازگش��ت تیم ملی به احتمال زیاد 
قرار اس��ت با یک تیم داخلی پای میز 

مذاکره بنش��یند چرا ک��ه در فوتبال 
انگلیس نتوانس��ت جایی برای خود 
در بین 18 بازیکن ثابت تیم فولهام 

طی دو سال اخیر دست و پا کند.
در همی��ن حال حس��ین کعبی 

ک��ه از نیمک��ت نش��ینی خ��ود در 
بازی ناراحت ب��ود در حالی که در 
دقایق پایانی به بازی آمد به ش��دت 
در پای��ان بازی از قطب��ی انتقاد کرد 
و اع��الم کرد کادر فنی باید پاس��خ 

قان��ع کننده ای ب��رای این کار خود 
داش��ته باش��ند و اگر تنها به خاطر 
یک اشتباهی که در بازی با قطر من 
داش��تم مرا نیمکت نشین کرده اند 
پ��س جواب این همه اش��تباهی که 
قطبی در این مدت در تیم ملی کرده 

است را چه کسی باید بدهد؟
قیم��ت بلیت این دی��دار بین 7 
ت��ا 11 دالر بود که اس��تقبال اندکی 
هم از بازی ش��د و 150 دانشجوی 
س��نگاپوری ب��ا حض��ور خ��ود تا 
حدودی گرما بخش ورزشگاه ملی 

سنگاپور بودند.
اصغر حاجیلو سرپرست تیم ملی 
به محض ورود به ورزش��گاه یاد بازی 
جام ملت های آسیا در سال 1984 افتاد 
ک��ه وی همراه تیم ملی در آن بازیها به 
عنوان چهارم رسید و این در حالی بود 
که اگر داوری در نیمه نهایی به س��ود 
عربستان سوت نمی زد آن تیم ملی به 
راحتی قهرمان آس��یا می شد. حاجیلو 
دقایقی را با خود خلوت کرد و بیاد آن 

روزها اشک ریخت.

سازمان لیگ فدراسیون فوتبال اسامی بازیکنان 
محروم از حضور در هفته بیس��ت و دوم مسابقات 

لیگ برتر باشگاه های کشور را اعالم کرد.
 بر این اس��اس در هفته بیست و دوم مسابقات 
فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور بابک پورغالمی، 
محمد رس��تمی و پژمان نوری )مل��وان بندرانزلی(، 
جالل کاملی مفرد و بارتولوویچ )فوالد خوزستان(، 
محمد نصرتی و امیر محبی )تراکتورس��ازی تبریز(، 
صابرمی��ر قربان��ی و هادی بلوری )پ��اس همدان(، 
مهدی محمدی )استیل آذین تهران(، کیانوش رحمتی 
)استقالل تهران(، امیرحسین فشنگچی )صبای قم( و 
ابوذر رحیمی )راه آهن شهر ری( نمی توانند تیم های 

خود را همراهی کنند.
برنامه دیدارهای هفته بیست و دوم مسابقات 

لیگ برتر به شرح زیر است: 
شنبه - 88/10/19

پرس��پولیس- ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، 
ورزش��گاه آزادی ته��ران، داور: محس��ن قهرمانی، 
کمک ها: رس��ول فروغی و مس��عود ف��رح نیا، داور 

چهارم: حسین زرگر، ناظر: منوچهر نظری.
یکشنبه - 88/10/20

اس��تیل آذین تهران - راه آهن شهرری، ساعت 
14:30، ورزش��گاه اکبات��ان ته��ران، داور: ش��اهین 

ح��اج بابایی، کمک ها: به��رام نقوی و حمید غمزه، 
داور چهارم: موس��ی الرضا ارغوانی، ناظر: حس��ین 

عسگری.
مس کرمان - صبای قم، ساعت 14:30، ورزشگاه 
شهید باهنر کرمان، داور: حسین نیکوزاده، کمک ها: 
محمدرضا ابوالفضلی و حسن یوسفی، داور چهارم: 

محمدرضا خداپرست، ناظر: سعید بطحایی.
اب�ومسل�م خراس�ان - ش�اهین بوشه�ر، ساعت 
14:30، ورزش��گاه ثام��ن االئمه )ع( مش��هد، داور: 
ه�دایت ممبین�ی، کم�ک ه�ا : علی�رض�ا که��وری 
و سج�اد طوری، داور چهارم : علیرض�ا اکرمی، ناظر: 

حاتم بک پور.
اس��تقالل اهواز - پ��اس همدان، س��اعت 15، 
ورزش��گاه تختی اه��واز، داور: محمدرضا اکبریان، 
کمک ها: رضا سخندان و مجید شمس، داور چهارم: 

محمد کمانی، ناظر: ایرج نظری.
ملوان بندرانزلی - مقاومت شهید سپاسی شیراز، 
س��اعت 15، ورزش��گاه تخت��ی بندرانزل��ی، داور: 
محمدحسین اسدی، کمک ها: محمدرضا منصوری 
و بابک عباسقلی، داور چهارم: علیرضا شیخی، ناظر: 

بهرام مهرپیما.
تراکتورسازی تبریز - پیکان قزوین، ساعت 15، 
ورزش�گ�اه ی�ادگ�ار ام��ام )ره( تب�ری�ز، داور:  تورج 
حق وردی، کمک ها: سعید زارع و مصطفی فراهانی، 
داور چهارم: س��یدمهدی س��یدعلی، ناظر: فریدون 

اصفهانیان.
سپاهان اصفهان - فوالد خوزستان، ساعت 15، 
ورزشگاه فوالدشهر، داور: رحیم مهرپیشه، کمک ها: 
داوود رفعت��ی و باب��ک داوری، داور چهارم: آرش 

خرمیان، ناظر: نادر جعفری.
س��ایپا ک��رج - اس��تقالل تهران، س��اعت 15، 
ورزش��گاه آزادی ته��ران، داور: ی��داهلل جهانبازی، 
کمک ها: مرتضی کریمی و سعید علی نژادیان، داور 

چهارم: رضا کرمانشاهی، ناظر: غالمرضا بهروان. 

تیم فوتبال باشگاه صبای قم به علت توهین 
هواداران��ش ب��ه داور بازی این تی��م با پیروزی 
تهران از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 

جریمه شد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی فدراسیون 
فوتب��ال، دیدار صبای قم و پی��روزی تهران دوم 
دی م��اه به میزبانی صبا در ورزش��گاه 15 هزار 

نفری یادگار امام)ره( قم برگزار شد.
بر اس��اس گزارش ناظر این مسابقه، باشگاه 
صبای قم به دلیل توهین هوادارانش به مس��عود 
مرادی داور مسابقه به پرداخت 20 میلیون ریال 

جریمه نقدی محکوم شده است.
همچنین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به 
دلیل اعتراض های کادر فنی تیم فوتبال صبای قم 
به نحوه قضاوت تیم داوری این دیدار متش��کل 
از مس��عود مرادی، حس��ن کامرانی فر، محس��ن 
فریمانی و امیر حس��ین فتاحی، به سرپرس��ت و 

کادر فنی تیم صبای قم تذکر داد.
گفتن��ی اس��ت عالوه ب��ر 20 میلی��ون ریال 
جریمه نقدی این جریمه هم��راه با توبیخ کتبی 
و درج درپرونده برای تیم صبای قم منظور شده 

است.

در مسابقات فوتبال انتخابی جام ملتهای آسیا 
عالوه ب��ر ایران، تیمهای چی��ن، ژاپن، بحرین و 
امارات نیز به دور نهایی راه یافتند اما اس��ترالیا با 

تساوی مقابل کویت باید منتظر بماند.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، تیم ژاپن در 
صنعا در حالی که تا 11 دقیقه به پایان نیمه اول دو 
گل از تیم یمن عقب بود، با سه گلی که هیرایاما 
به ثمر رس��اند، صعود خود را از گروه یک همراه 
بحری��ن، ک��ه 4 بر صفر هنگ کن��گ را در منامه 

شکست داد، حتمی کرد.
اما تیم اس��ترالیا با وجود آنک��ه 2 بر صفر از 
میزب��ان کویتی پیش افتاده بود در خاتمه با نتیجه 
2 - 2 به تساوی رسید تا همچون کویت 8 امتیاز 
در گروه 2 داشته باشد اما به دلیل اختالف گل در 

جای دوم این گروه قرار گرفت.
پیروزی 2 بر 1 عمان بر اندونزی در جاکارتا 
به معنای آن است که عمان با 7 امتیاز هنوز شانس 

صعود دارد اما اندونزی حذف شد.
در این گروه، اس��ترالیا بای��د میزیان اندونزی 

باشد و تیم کویت باید به عمان سفر کند.
در گروه 4، چین با رس��یدن به یک تس��اوی 
س��خت بدون گل در زمین خود مقابل س��وریه 
که از قبل صعود کرده، ب��ه دور نهایی راه یافت، 
چون لبنانی ها توانس��تند تیم ویتنام را در بیروت 
با نتیج��ه 1-1 متوقف کنند که برای صعود چین 

کافی بود.
اما ایران که همواره قطب قدرت فوتبال آسیا 
ب��وده و در حال بهبودی از ناکامی از رس��یدن به 
جام جهانی سال آینده در آفریقای جنوبی است، 
با پیروزی قاطع 3 بر1 در سنگاپور صعود خود را 
به بازیهای نهایی ملتهای آسیا که ژانویه 2011 در 

قطر شروع می شود، قطعی کرد.
سنگاپور با وجود این شکست هنوز می تواند 
امیدوار باشد چرا که با تساوی صفر - صفر تایلند 
برابر اردن در بانکوک، تیمهای سنگاپور و تایلند 
ه��ر دو با 6 امتیاز پس از ای��ران قرار گرفتند، در 
حالی که اردن 5 امتیاز و یک بازی دیگر در پیش 

دارد.
ظاهراً اردن شانس بیشتری دارد و یک تساوی 
در خانه برابر س��نگاپور در سوم مارس می تواند 

کارساز باشد چون تایلند باید به ایران سفر کند.
ازبکستان و س��وریه از قبل جای خود را در 
مس��ابقات قطر رزرو کرده اند. تیم کشور میزبان 
نیز به همراه تیمهای اول تا س��وم بازیهای 2007 
یعنی عراق، عربس��تان سعودی و کره جنوبی نیز 

بدون مسابقه در قطر شرکت می کنند.
هند نیز ب��ه عنوان قهرمان س��ال 2008 جام 
چلنج کنفدراس��یون فوتبال آسیا در قطر حضور 
خواهد داشت. این رقابتها که به تیمهای ضعیف 
آس��یایی اختصاص دارد، س��ال گذش��ته در هند 

برگزار شد.
ام��ارات ه��م با گلی ک��ه در دقیق��ه آخر در 
ورزشگاه الش��باب برابر مالزی به ثمر رساند، از 
گروه 3 به دور نهایی جام ملتهای آسیا راه یافت.

برنامه ها و محرومان هفته بیست و دوم لیگ برتر ایران
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نمایش ه��ای ایرانی حاض��ر در بخش های 
میهمان و مس��ابقه بین المللی جشنواره تئاتر فجر 

اعالم شد.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، هیأت انتخاب 
بیست و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، 
اسامی نمایش های انتخاب ش��ده در بخش های 

مسابقه و میهمان  بین الملل را اعالم کرد.
اس��امی نمایش های ایرانی بخش مس��ابقه 

بین الملل به این شرح است:
نمایش های »17 دی کجا بودی؟« به کارگردانی 
امیررضا کوهستانی، »خانه« به کارگردانی کیومرث 
م��رادی، »خنکای خت��م خاطره« ب��ه کارگردانی 
نیما دهقان، »عش��ق لرزه« به کارگردانی سهراب 
س��لیمی، »لیر ش��اه« به کارگردان��ی آرش دادگر، 

»داستان یک پلکان« به کارگردانی رضا گوران، »تنها 
سگ اولی می داند چرا پارس می کند« به کارگردانی 
ابراهیم پش��ت کوهی و »مکبث« ب��ه کارگردانی 

رضا ثروتی.
در بخش میهمان بین الملل نیز این نمایش های 

ایرانی به روی صحنه خواهد رفت:
»گالیله« به کارگردانی داریوش فرهنگ، »اپرای 
مولوی« به کارگردانی بهروز غریب پور، »باغ مرگ« 
به کارگردانی سیامک احصایی، »ساعت صفر« به 
کارگردان��ی آتیال پس��یانی، »رمول��وس کبیر« به 
کارگردانی نادر برهانی مرند، »ِگل« به کارگردانی 
یاس��ر خاس��ب. بیس��ت و هشتمین جش��نواره 
بین المللی تئاتر فجر از 2 تا 11 بهمن در 19 سالن 

نمایشی شهر تهران برگزار خواهد شد.

ــده رود- فیلم  ــگار زاین ــهرکرد، خبرن ش
»یک جرعه عاطفه« ب��ه کارگردانی»یزدان کیانی« 
به جش��نواره فیلم بین المللی فجر تهران در سال 

جاری راه یافت.
فیلم یک جرعه عاطفه از سوی هیأت بازبینی 
آثار جش��نواره فیلم فجر ای��ران به بخش رقابتی 

فیلم های کوتاه این جشنواره راه یافته است.
کارگردان فیلم یک جرعه عاطفه گفت: این 
فیلم کوتاه با موضوع کودکان فلسطینی و کشتار 

مردم بی دفاع و کودکان غزه ساخته شده است.
یزدان کیانی اف��زود: این فیلم پیش از این در 
جشنواره های مختلف ازجمله جشنواره سراسری 

زیتون سرخ نیز اکران و پذیرش شده بود.

به گزارش زاینده رود، یزدان کیانی مس��ئول 
انجمن سینمای جوان ایران در دفتر شهرکرد است 
و تاکنون فیلم های کوتاه متعددی با موضوعات 

مختلف تولید و تدوین کرده است.
پیش از این فیلم »خانه فاطمه کجاس��ت« به 
کارگردان��ی فریدون نجفی و تهیه کنندگی حوزه 
هن��ری چهارمحال و بختیاری موفق به کس��ب 
سیمرغ بلورین جش��نواره بین المللی فیلم فجر 

شده بود.
جش��نواره بین الملل��ی فیلم فج��ر یکی از 
معتبرترین جشنواره های سینمایی خاورمیانه است 
که همزمان با دهه فجر امسال از سوم بهمن آغاز 

می شود.

مدیر عامل مؤسسه فرهنگی- هنری شهید 
آوینی گفت: انجمن پویانمایان کشور با همکاری 
شرکت کنندگان جشنواره انیمیشن اصالح الگوی 

مصرف تشکیل می شود.
 ب��ه گ��زارش واح��د 
مرکزی خبر، محمد قهرمانی 
با بیان اینکه یکی از اهداف 
برگ��زاری ای��ن جش��نواره 
شن�اس���ایی اس��تعدادهای 
جوانان در زمینه پویا نمایی 

است، افزود: انجمن پویانمایی انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس با همکاری ش��رکت کنندگان برتر 

این جشنواره تشکیل می شود.

وی اضافه کرد: مؤسس��ه فرهنگی- هنری 
ش��هید آوینی امکانات و تجهیزات الزم را برای 
تولی��د آثار در اختیار جوان��ان توانمند در زمینه 

پویانمایی قرار می دهد.
قهرمانی گفت: مؤسسه 
ش��هید  هنری  فرهنگ��ی- 
آوینی از تولید آثار فرهنگی 
در زمین��ه فیلم، فیلم کوتاه، 
فیل��م نام��ه و پویانمای��ی 

حمایت می کند.
اختتامیه جش��نواره انیمیشن اصالح الگوی 
مصرف 12 اس��فند همزمان با هفته وحدت در 

تهران برگزار می شود. 

مش��ایخی  جمش��ید 
بازیگر س��ینما گفت: اوایل 
ده��ه 60 ب��ه خاطر حضور 
در فیلم ه��ای کمال الملک 
ساخته زنده یاد علی حاتمی 
و گل های داودی س��اخته 
رس���ول صدرع�امل��ی، از 
جشنواره فیلم فجر سیمرغ 
بلورین بهترین بازیگر نقش 

اصلی مرد را به دست آوردم که برایم بسیار لذت 
بخش بود.

ک��رد:  تصری��ح  وی 
دریاف��ت جایزه و تش��ویق 
م��ردم حاض��ر در مراس��م 
ک��ه اولین جای��زه ام بعد از 
پیروزی انقالب بود احساس 
خوب و خوشایندی برایم به 

وجود آورد.
ای��ن بازیگ��ر ادامه داد: 
بردن جایزه از جشنواره ها 
و توجه مردم همواره برای بازیگران جوان و پیر 

تشویق و دلگرمی خوبی است.

در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم 
فجر از 3 پروژه سینمایی با موضوع انقالب اسالمی 

رونمایی می شود.
به گ��زارش رواب��ط عمومی جش��نواره فیلم 
فج��ر،  فیلم های بیداری س��اخته ف��رزاد موتمن، 
کیمیا و خاک س��اخته عباس رافعی و یک گزارش 
واقعی ساخته داریوش فرهنگ که از تولیدات بنیاد 
سینمایی فارابی به شمار می روند هم اکنون با طی 

مراحل فنی آماده نمایش شده اند.
فیلم بیداری ب��ه کارگردانی ف��رزاد موتمن و 
تهیه کنندگی سعید حاجی میری داستان زنی به نام 
زهرا اس��ت که در زمان 6 سالگی دخترش، دچار 
فراموشی شده است. اکنون پس از گذشت 24 سال 
از آن اتفاق، حافظه زهرا بازگش��ته و او قصد دارد 
دختر گمشده اش را بیابد اما همه نشانی هایی که به 

یاد دارد به کلی تغییر کرده اند.

در ای��ن فیلم بازیگرانی چ��ون نیکی کریمی، 
مهدی احمدی، نیره فراهانی، مریم کاویانی، کیهان 

ملکی و... نقش آفرینی می کنند.
و  کارگردان��ی  ب��ه  خ��اک  و  کیمی��ا  فیل��م 
تهی��ه کنندگی عب��اس رافع��ی نیز داس��تان چند 
ش��خصیت را به تصویر می کش��د ک��ه در فضای 
ملته��ب آبان ماه س��ال 1357 درصدد هس��تند به 

آخرین پرواز که از ایران به پاریس می رود، برسند 
ام��ا در ادامه ماجرایی سرنوش��ت این اف��راد را به 

همدیگر پیوند می زند.
در این فیلم بازیگرانی چون امیر آقایی، حسین 
یاری، آزیت��ا حاجیان، پریوش نظریه و س��یاوش 

طهمورث نقش آفرینی می کنند.
فیلم یک گزارش واقعی به کارگردانی داریوش 
فرهنگ و تهیه کنندگی منوچهر شاهسواری وقایع 
نگاری سه س��ال از زندگی دو رفیق قدیمی است 
که به دور از انتظار، رودر روی هم قرار می گیرند. 
در ای��ن فیلم بازیگرانی چون کامبیز دیرباز، مهدی 
س��یری، مهرداد ضیایی، کوروش سلیمانی، رحیم 

نوروزی و گالره عباسی نقش آفرینی می کنند.
بیست و هشتمین جش��نواره بین المللی فیلم 
فجر از 3 تا 15 بهمن ماه س��ال ج��اری در تهران 

برگزار می شود. 

ــنواره در  ــژاد: برپایی جش حمیدن
برج میالد تجربه  ای جدید است

عزیزاهلل حمیدنژاد با ذکر این نکته که 
برپایی جشنواره در برج میالد تجربه  ای 
جدید اس��ت که ریس��ک باالی��ی دارد، 
گفت: با تجمیع اهالی هنر و رس��انه در 
این مکان، اهالی رسانه با ارتباط نزدیک با 
اهالی سینما و ارائه نقدها و نظرات خود 
می توانند در رش��د کیفی سینمای ایران 

مؤثرتر باشند.
عزیزاهلل حمیدنژاد کارگردان در گفتگو با فارس درباره حضور اهالی هنر 
و رسانه در برج میالد برای دیدن فیلم های جشنواره فیلم فجر گفت: تمرکز و 
تجمع اهالی مطبوعات و اهالی هنر و میهمانان خارجی و داخلی در یک مکان 

بسیار خوب است زیرا تعامل خوبی میان افراد صورت می گیرد.
وی ادامه داد: اهالی رس��انه ب��ا دیدن فیلم ها و ارائه نقدها و نظرات خود 
می توانند در رشد کیفی فیلم ها مؤثر باشند و تأثیر بسزایی در روند رو به رشد 
س��ینمای ایران خواهد داشت اما این مسأله را هم باید در نظر داشت که برج 
می��الد از نظر موقعیت جغرافیایی به گونه ای قرار گرفته که دسترس��ی به آن 
راحت و سهل الوصول نیست و باید پرسید چه تعداد از مدعوین وسیله نقلیه 

شخصی دارند؟
کارگ��ردان آناهیت��ا در پایان متذکر ش��د: تمرکز اهالی هنر و رس��انه در 
برج میالد، تجربه جدیدی اس��ت که ریس��ک باالیی دارد و به دلیل موقعیت 

جغرافیایی برج، ممکن است اشکاالتی را هم به همراه داشته باشد.

می��زان باف��ت فرش در اس��تان
چهارمحال و بختی��اری در نه ماهه 
نخست امس��ال 15 درصد کمتر از 

مدت مشابه پارسال است.
رئی���س س���ازم�ان بازرگان��ی 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
امس��ال بیش از 130هزار متر مربع 
فرش در این استان بافته شده است، 
اف��زود: این میزان در مدت مش��ابه 

پارسال 150 هزار مترمربع بود.
طاهری عل��ت ای��ن کاهش را 
مقرون به صرفه نب��ودن، نبود بازار 
جهانی مناس��ب و تمایل نداش��تن 
تاج��ران برای ص��ادرات فرش بیان 

کرد.
فرش��های  تقریب��ی  ارزش  وی 
بافته شده در اس��تان را بیش از 50 

میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: 80 
درصد از فرش��های تولیدی اس��تان 
به کش��ورهای دیگر جهان به ویژه 

آلمان، امریکا، فرانس��ه، انگلس��تان 
و کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس 

صادر می شود.

رئی���س س���ازمان ب�ازرگان��ی 
چهارمح��ال و بختیاری س��ه طرح 
مع��روف فرش اس��تان را بختیاری، 
نائی��ن، یلمه و چالش��تر بی��ان کرد 
و اف��زود: ب��ه دلی��ل وج��ود بافت 
عش��ایری در ای��ن اس��تان، ف��رش 
چهارمح��ال وبختی��اری از دیرین��ه 
و قدمت بس��یار باالی��ی برخوردار 
اس��ت. طاهری با اش��اره به وجود 
یکصد ه��زار بافنده ف��رش در این 
استان گفت: ظرفیت تولید فرش در 
چهارمحال و بختیاری ساالنه حدود 

400 هزار مترمربع است.
به گفته رئیس سازمان بازرگانی 
چهارمحال و بختیاری فرش چالشتر 
اس��تان ش��هرت جهان��ی دارد و در 
سراسر دنیا خریداران بسیاری دارد.

فیلم تحسین شده جان ریب ساخته 
فلوری��ان گالنبرگ از س��ینمای آلمان در 
بیست و هشتمین جش��نواره بین المللی 

فیلم فجر روی پرده خواهد رفت.
ت��ک  همیش��ه  آلم��ان،  س��ینمای 
ستاره هایی داشته است که سبب شده تا 
نگاه جهانیان به سمت این سینما کشیده 
ش��ود، از اکسپرسیونیس��م گرفته تا ویم 
وندرس. فلوریان گالنبرگ را نیز می توان 
یک��ی از پدیده های س��نیمای نو آلمان 

دانست. او در آخرین فیلم خود که جان رِیب نام دارد، به روایت داستانی واقعی 
پرداخته است.

جان رِیب تاجری آلمانی است که از ارتباطاتش با حزب نازی استفاده کرده 
و در قتل عام نانجینگ در سال 1937، جان بیش از دویست هزار چینی را که 
توسط ارتش امپراتوری ژاپن مورد حمله قرار گرفته بودند، نجات داد. داستان

بر مبنای خاطرات در جنگ جان ریب نوشته شده است.
ب��ا این که مدت کوتاهی از س��اخت جان رابه گذش��ته اس��ت، این فیلم 
توانسته در فستیوال های بین المللی به خوبی بدرخشد. این فیلم تا کنون برنده 
جایزه هایی همچون  جشنواره فیلم باواریان برای بهترین بازیگر مرد )اولریش 
توکور( و بهترین تهیه کنندگی )میشا هوفمن، بنجامین هرمان، جان موجتو( در 
سال 2009،  نامزد جایزه »گرند پریکس در فستیوال بین المللی فیلم فلندرز«  به 
عنوان بهترین فیلم 2009، جایزه های فیلم طالیی برای بهترین طراحی لباس، فیلم 
طالیی برای بهترین اجرای نقش اول، فیلم طالیی برای بهترین طراحی صحنه  
 German(و بهترین جایزه برای س��ینمای آینده از جشنواره ملی فیلم آلمان
 Outstanding Feature برنده جایزه فیلم طالیی ب��رای ،) film award
Film )میش��ا هوفم��ن، بنجامین هرمان، جان موجت��و ( 2009 و برنده جایزه 

منتقدین فیلم شانگهای، است.
این فیلم همچنین برنده چهار جایزه لوال )اس��کار س��ینمای آلمان ( شده 

است.
در این فیلم بازیگرانی همچون اولریش توکر، دانیل برول، استیو بوسمی، 

آنی کانسیگنی، داگنر منزل و جینگو ژانگ، به ایفای نفش پرداخته اند.
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)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

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

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

کالم نور
پیامبر اکرم )ص(:

ــه دارد، خداوند در قیامت  ــروی مردم نگ ــود را از ریختن آب ــی که زبان خ کس
لغزش های او را می بخشد.

روی خط فرهنگ

ستاره

رونمایی از 3 پروژه انقالب اسالمی در جشنواره 
فیلم فجر

قیمت طال )تومان(
26990   هر گرم طالی 18 عیار
124360  هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
279000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269000   یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10011004دالر امریکا
973978دالر کانادا

14411445یورو
16121620پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

9 °

9 °

-3 °

-3 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

کاریکاتور

نگین نقیه

عکس روز

س
فار

س : 
عک

روزی بود...

سردار شهید ضیاءالدین 
نقنه ای
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جبهه کوشک
مس��ئولیت: مس��ئول محور و فرمانده 
گردان امام محمد باقر )ع( لش��گر 14 امام 

حسین )ع(
ــهید به امام زمان  دل نوشته های ش

)عجل ا... تعالی فرجه(
...ای نس��یم، ای ب��اد به��اری ای ک��ه 
هم��ه جا س��ر می کش��ی. من ک��ه لیاقت 
ن��دارم تا پیامی به آق��ای خودم، امام زمان 
)عجل ا... تعالی فرجه(برسانم. ولی تو ای 
نسیم، این پیام مرا به او برسان! درود بر تو 
باد و درود ب��ر یارانت. آقا جان؛ دیدن تو 
آرزوی ماست. اما حیف که از این نعمت 
الهی محرومی��م. اما از وجود نازنین نایب 
برحقت به��ره مندیم. دی��دن او و اجرای 
فرامی��ن او، قدری از این عطش و ش��وق 

دیدارت را فرو می نشاند.
از پ��روردگار متع��ال خواهانیم که در 
ظهور تو عزیزترین اولیاء تعجیل فرماید تا 
با یاری ات به کمک مستضعفان روی کره 
زمین که امپریالیسم، صهیونیزم و کمونیزم، 
آنه��ا را زیر چکمه های خود له می کنند؛ 
بش��تابیم امید که در آن روز زنده باش��م و 

در رکابت بجنگم.

نمایش های ایرانی بخش بین الملل تئاتر فجر

یک اثر از شهرکرد به جشنواره فیلم فجر راه یافت

تشکیل انجمن پویانمایان

جمشید مشایخی: 
دریافت اولین جایزه ام بعد از پیروزی انقالب 

اسالمی لذت بخش بود

عکس: امید نساج پور

نظر اهالی سینما درباره برپایی 
برنامه های جشنواره در برج میالد

کاهش 15 درصدی بافت فرش در چهارمحال وبختیاری

نمایش اثر تحسین شده سینمای 
آلمان در جشنواره فیلم فجر  

س
فار

س : 
عک
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