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وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای اصفهان

و چون خورشید تاریک گردد...
صب��ح روز جمع��ه ب��ا وقوع 
خورش��ید گرفتگی نم��از آیات در 
ش��هرهایی از کش��ور که شاهد این 

پدیده بودند اقامه شد. 
خواندن نماز آی��ات در هنگام 

خورشیدگرفتگی واجب است.
رئیس مرکز تحقیقات نجوم و 
اختر فیزیک مراغه خورشید گرفتگی 

روز جمعه را بزرگترین و طوالنی ترین کسوف قرن دانست...
سراسری / ادامه در  صفحه 2

گفتگوی تلفنی الریجانی با 
رئیس مجلس سنای پاکستان

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی 
در گفتگ��وی تلفن��ی ب��ا رئی��س 
مجلس سنای پاکستان، بر اهمیت 
در  دوجانب��ه  رواب��ط  گس��ترش 
زمینه ه��ای سیاس��ی، پارلمانی و 
اقتصادی تأکی��د کرد و گفت: دو 
کش��ور همس��ایه ب��زرگ و برادر 

اس��المی باید به گسترش هر چه بیشتر مناسبات و همکاریهای خود با 
یکدیگر بیندیشند. علی الریجانی افزود...

سراسری / ادامه در  صفحه 2

هفته بیست و سوم جام خلیج فارس 
و باز هم توقف سپاهان اصفهان

هفته بیس��ت و سوم مسابقات 
لی��گ برت��ر فوتب��ال ای��ران، جام 
خلیج ف��ارس، دیروز با توقف یک 
بر یک س��پاهان اصفهان در مقابل 
پاس همدان دنبال شد. در این بازی 
عقیلی برای س��پاهان و عابدی نژاد 

برای پاس گلزنی کردند...
ورزشی / ادامه در  صفحه 7

امام جمعه موقت اصفهان:
مردم ایران با این ترورها 
در راه پیشرفت کشور 

مصمم تر می شوند
حجت االس��الم و المسلمین محمدتقی رهبر 
در خطبه های نماز جمعه در میدان امام اصفهان 
با محکوم کردن ترور استاد دانشگاه تهران افزود: 
به ط��ور یقین دس��ت بیگانه در این ت��رور بوده 

است.
ب��ه گفت��ه وی این ترورها ملت ای��ران را در 

رسیدن به اهداف خود مصمم تر می کند...

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

امام جمعه شهرکرد ترور 
ناجوانمردانه دکتر مسعود 
علی محمدی را محکوم کرد

حج��ت االس��الم والمس��لمین فاطم��ی در 
خطبه ه��ای نماز جمع��ه با محکوم ک��ردن ترور 
ناجوانمردانه این دانش��مند گف��ت: دراین حادثه 
رد پای ش��بکه های جاسوس��ی امری��کا و رژیم 

صهیونیستی دیده شده است...

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

بیش از 90 درصد اصفهان 
گازرسانی شده است

به گفته مهندس طغیانی مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان این شرکت از 40 سال پیش شروع به 
فعالیت کرده که اوج فعالیت های آن بعد از انقالب 

اسالمی بوده است.
وی با اش��اره به اینکه در اصفه��ان بیش از 90 
درصد مناطق گاز رس��انی ش��ده اصفهان را از این 

حیث استان سبز ایران معرفی کرد و افزود...

                         ادامه در  صفحه   

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر اصفهان:

مسائل قطار شهری اصفهان جزء وظایف 
شورای شهر نیست

رئیس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری 
اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: از این لحظه 
به بعد مسائل و امور مربوط به قطار شهری اصفهان از حوزه 

مسئولیت و وظایف شورای اسالمی شهر خارج است.
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی 
شورای اسالمی شهر اصفهان، ابوالفضل قربانی اجرای طرح 
قطار شهری و بهره  برداری از آن را یکی از آرزوهای دیرینه 
مردم این ش��هر بیان کرد و از پایان عملیات اجرایی تونل ها 
و ریل گذاری ها خبر داد. وی مهم ترین مانع راه  اندازی طرح 

قطار شهری اصفهان را خرید واگن دانست و افزود: در حال 
حاضر اصلی ترین موضوع در این طرح خرید واگن هاست 
به طوری ک��ه اگر امروز قرارداد خرید واگن منعقد ش��ود 
یک تا دو س��ال طول می کشد تا این واگن ها وارد اصفهان 

شوند. 
وی اظهار امیدواری کرد تا پایان سال آینده مرحله اول 

این طرح به بهره برداری برسد. 
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی اصفهان 
در ادام��ه ل��زوم تعام��ل، هم��کاری و همراهی مس��ئوالن 

ذیربط و ش��هروندان اصفهانی برای کاه��ش آلودگی های 
زیس��ت محیطی را م��ورد تأکید قرار داد و اظهار داش��ت: 
شناس��ایی منابع آالینده و رفع آنها توسط بهداشت محیط، 
اطالع رسانی و فرهنگ سازی به عنوان اصلی ترین موضوع 
از س��وی معاونت فرهنگی � اجتماعی ش��هرداری، تبدیل 
س��وخت نیروگاه ها از مازوت به گاز، فعال کردن کارگروه 
محی��ط زیس��ت در اس��تانداری و اطالع  رس��انی از طریق 
تابلوهای سنجش میزان آلودگی ها و سایت اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان از جمله اقدامات صورت گرفته است. 

خطیب نماز جمعه تهران:
هوشیارباشیم؛ دشمن درس و پژوهش را 
هدف گرفته است

رئیس جمهور اسالمی ایران
با ملت و دولت هائیتی ابراز همدردی کرد



سراسری
چه خبر از پایتختایران

ابراز همدردی رئیس جمهور با ملت و 
دولت هائیتی

و چون خورشید تاریک گردد...

هوشیارباشیم؛ دشمن درس و پژوهش را هدف گرفته است

گفتگوی تلفنی الریجانی با 
رئیس مجلس سنای پاکستان

محصولی: هدفمند کردن یارانه ها بهترین اقدام

فنالند مبارزه گسترده ای را برای مقابله با 
مصرف دخانیات آغاز کرد

معاون رئیس جمهور نیجریه موقتاً جانشین 
رئیس جمهور شد

برنامه های امریکا برای حمله نظامی به یمن

افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی  

چین بزرگترین بازار خودروی جهان شد

استاندار تهران خواستار 
برگرداندن حق رأی به 

دانش آموزان شد
در نشس��ت مش��ترک اس��تاندار تهران و دبیر 
کل اتحادی��ه انجمن های اس��المی دانش آموزان به 
حضور سرنوشت س��از و اثرگ��ذار دانش آموزان به 
عنوان پرنفوذترین قش��ر حاضر در پیروزی انقالب 
اسالمی و عرصه های مهم مانند انتخابات تأکید شد 
و اس��تاندار تهران خواستار برگرداندن حق رأی به 

دانش آموزان شد.
ب��ه گزارش ف��ارس، مرتضی تمدن، اس��تاندار 
تهران با اش��اره به اینکه تشکل های دانش آموزی به 
خصوص اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
یک��ی از نهادهای اثرگ��ذار و کم هزینه به ش��مار 
م��ی رود، افزود: در ش��رایط کنونی که دش��من با 
استفاده از ابزارهای مختلف مانند اینترنت، ماهواره، 
رس��انه، تمام امکانات و ظرفیت های دانش آموزان 
و نوجوان��ان را ه��دف بمباران ش��بیخون فرهنگی 
قرار داده اند، نهادهای انقالبی و والیی به ویژه این 

تشکل دانش آموزی خانه امید خانواده است.
وی ادامه داد: نقش اثرگذار دانش آموزان را نباید 
نادیده بگیریم زیرا آنها با درک و بینش سیاس��ی و 
اجتماعی باال، آینده ای روشن را برای ایران اسالمی 
ترسیم می کنند و ما باید زمینه های حضور این قشر 
پوی��ا و فعال را در جامعه فراهم س��ازیم و یکی از 
مؤثرتری��ن آنها، حض��ور دانش آم��وزان در صحنه 

انتخابات است.
اس��تاندار ته��ران ب��ا بی��ان اینکه ایف��ای نقش 
مدیریت و راهبردی انجمن های اسالمی در مدارس 
بس��یار ضروری و مهم است، خاطر نشان ساخت: 
تشکیالت اعضای انجمن های اسالمی دانش آموزان 
با حضور چش��مگیر و اثربخش خود در مدرس��ه 
نقش پررنگ تر داش��ته و برای دانش آموزان سرپناه 

باشد.
تمدن برنامه های 5 س��اله توس��عه کشور را از 
ن��کات مهم دانس��ت و افزود: در حال��ی که ما در 
آس��تانه تدوین برنامه 5 ساله توسعه کشور هستیم، 
باید حضور ش��ما در قان��ون برنامه پنجم پررنگ و 

نقش آفرین باشد.
بنابراین گزارش، در این نشس��ت موضوعات 
اس��المی  انجمن ه��ای  اتحادی��ه  می��ان  مش��ترک 
دانش آموزان و استانداری مورد بررسی قرار گرفت 
و در ابتدای این نشست محمدتقی فخریان دبیرکل 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان با معرفی 
و تش��ریح برنامه های این تش��کل دانش آموزی در 
بین دانش آموزان سراسر کشور به فعالیت های ویژه 
آن از جمل��ه کنگره یاوران جوان روح اهلل و گفتمان 
انقالب اس��المی، سلس��له همایش های آموزش��ی 
تش��کیالتی طالیه داران فردا و همکالسی آسمانی 

اشاره کرد.

فرمانده سپاه کرج:
ترور شهید علی محمدی 
عزم ایران برای کسب 
حقوق هسته ای خود را 

جدی تر می کند
فرمان��ده س��پاه کرج گف��ت: ترور ی��ک نخبه 
علمی اثبات کننده حقانیت ایران اس��المی است و 
به طور قطع خللی در عزم ملت برای دس��تیابی به 
دانش صلح آمیز هسته ای ایجاد نمی کند. سیدحمزه 
میرتقی در گفتگو با فارس اظهار داشت: ترور شهید 
علی محمدی نش��ان می دهد که دش��منان اسالم و 
انقالب از پیشرفت های علمی ایران اسالمی به ویژه 
در حوزه هسته ای به شدت عصبانی هستند و برای 
توقف این پیش��رفت ها دست به اقدامات خصمانه 
می زنند. وی تصریح کرد: آنهایی که مدعی حقوق 
بشر و دفاع از حقوق مردم هستند، امروز که یکبار 
دیگر ایران اسالمی داغ ترور و خشونت را بر قلب 
خود احس��اس می کند، کجا هستند و چه می کنند؟ 
فرمانده س��پاه ک��رج افزود: این اق��دام خصمانه و 
ددمنشانه هیچ گونه تأثیری در اراده ملت ایران برای 
دس��تیابی کامل به حقوق هس��ته ای خود نداشته و 
عزم ایران اس��المی را در ای��ن راه جدی تر می کند. 
میرتقی با اش��اره به راهپیمایی پرشور ملت مؤمن و 
انقالبی ایران اس��المی در نهم دی ماه س��ال جاری 
در دفاع از آرمان ها و ارزش های مقدس اس��الم و 
انقالب خاطرنشان کرد: مردم ایران هوشیار هستند 
و ه��ر زمانی که نیاز ب��وده در دف��اع از والیت به 
صحنه آمده اند و به همین دلیل است که دشمنان به 
فکر انتقام گیری از آنها افتاده اند. وی تأکید کرد: به 
طور قطع هدف اصلی ترور شهید علی محمدی و 
بمبگذاری در تهران ملت ایران هستند و دشمنان با 
اینگون��ه توطئه های کور می خواهند در عزم و اراده 
آنه��ا در دفاع از دس��تاوردهای انقالب خلل ایجاد 
کنند. فرمانده سپاه کرج در ادامه خطاب به دشمنان 
خارج��ی انق��الب و عوامل فریب خ��ورده داخلی 
اضافه ک��رد: به طور قط��ع ملت ایران پاس��خ این 
ددمنش��ی ها را به زودی می دهند و آنها باید منتظر 

جواب سختی از سوی ایرانیان مسلمان باشند.
میرتقی بیان داشت: در ش��رایط امروز تنها راه 
برون رفت از مش��کالت فعل��ی وحدت و همدلی 
مردم و مس��ئوالن اس��ت و همان طور که بنیانگذار 
کبیر انقالب اس��المی فرمودند ت��ا زمانی که مردم 
م��ا متحد و همدل بوده و زیر چتر والیت باش��ند، 
هیچ آس��یبی به آنها نمی رسد. وی در پایان با تأکید 
بر اینکه دش��منان خارج��ی و عوامل فریب خورده 
داخل��ی ب��ه زودی از رفتاره��ای خ��ود پش��یمان 
می شوند، گفت: انقالب اسالمی روزهای به مراتب 
سخت تر از این را ش��اهد بوده است و این بار نیز 

ملت ایران سربلند از مشکالت بیرون می آید. 

دولت فنالند برای پایان دادن همیشگی به 
مصرف دخانیات در این کش��ور جنگی تمام 
عیار را علیه ش��رکت های تولید کننده سیگار 
آغاز کرده اس��ت. به گزارش شبکه تلویزیونی 
بی بی س��ی دولت فنالند قانون جدیدی برای 
مبارزه با سیگار در کشور تصویب کرده است 
و قص��د دارد به تدریج این عادت زیان آور را 
بین ش��هروندان خود ریشه کن کند. بر اساس 
این طرح قرار دادن س��یگار و دیگر تولیدات 
شرکت های دخانیات در معرض دید مشتریان 
در فروش��گاهها ممنوع خواهد شد و افزون بر 
ممنوعیت و محدویت های کنونی از این پس 
چنانچه سرنشین زیر18 سال در خودرو باشد 
سرنش��ینان دیگر نمی توانند در داخل خودرو 
سیگار بکش��ند. حدود 20 درصد مردم فنالند 
سیگار می کش��ند و بیشتر آنها از طرح دولت 

برای ریش��ه کن س��اختن دخانیات در کشور 
حمایت می کنند. شرکت موریس که از عمده 
ترین تولید کنندگان سیگار در جهان است به 
دولت فنالند به علت مبارزه گسترده با سیگار 
اعتراض کرده و یکی از مقام های این شرکت 
می گوید همه کس��انی که سیگار می کشند از 
زیان آور بودن آن آگاهند اما زمانی که سیگار 
کش��یدن آنها زیانی برای دیگ��ران ندارد نباید 
آنها را از کشیدن سیگار محروم کرد. یک فرد 
س��یگاری نیز با ابراز مخالفت ش��دید با طرح 
مبارزه با س��یگار می گوید: این طرح در واقع 
نوعی نژاد پرس��تی محس��وب می ش��ود. در 
مقابل یک س��یگاری دیگر می گوید مشکلی 
ب��ا محدودیت های موجود ن��دارد و از طرح 
دولت برای ریشه کن ساختن سیگار حمایت 

می کند.

رئیس جمهور در پیامی وقوع زلزله در هائیتی و 
بروز خسارات جانی و مادی را به دولت و ملت این 

کشور تسلیت گفت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
آقای احمدی ن��ژاد در این پیام خطاب به رنه پروال 
رئیس  جمهوری هائیتی آورده است :خبر وقوع زلزله 
در هائیتی و بروز خس��ارات گسترده جانی و مادی 

موجب تأثر شد. 
ضمن اعالم آمادگی جمهوری اسالمی ایران در 

ارائه کمک به ملت بزرگ هائیتی و ابراز تس��لیت و 
هم��دردی با جنابعالی، دولت و ملت آن کش��ور، از 
خداوند متعال، غفران و رحمت الهی کشته  شدگان، 
صبر و شکیبایی بازماندگانی، شفای عاجل مجروحان 
و نیک بخت��ی و به��روزی دولت و مل��ت هائیتی را 

مسألت دارم.

محمود احمدی نژاد   
           رئیس جمهوری اسالمی ایران

صبح روز جمعه با وقوع خورش��ید گرفتگی 
نماز آیات در ش��هرهایی از کش��ور که شاهد این 

پدیده بودند اقامه شد. 
خواندن نماز آیات در هنگام خورشیدگرفتگی 

واجب است.
رئیس مرکز تحقیقات نج��وم و اختر فیزیک 
مراغه خورش��ید گرفتگی روز جمعه را بزرگترین 

و طوالنی ترین کسوف قرن دانست.
پرفس��ور عج��ب ش��یری زاده اف��زود: ای��ن 
خورش��ید گرفتگ��ی از س��اعت 5 و 14 دقیقه به 
وقت گرینویچ در آفریقای مرکزی آغاز و پس از 
عبور ازکش��ورهای کنگو، اوگاندا، کنیا و سومالی 
جنوبی در س��اعت 8 و 41 دقیقه در اقیانوس هند 

و بخشی از چین به پایان رسید.
استاد علم نجوم دانشگاه تبریز گفت: بیشترین 
گرفت کلی حوالی ظهر در منطقه سومالی جنوبی 
به مدت 11 دقیقه و 8 ثانیه روی داد که بزرگترین 

و طوالنی ترین کسوف قرن به شمار می رود.
دکت��ر عج��ب ش��یری زاده بیش��ترین میزان 
گرفتگ��ی جزیی خورش��ید در کش��ورمان را در 
بندر عباس ب��ا 19 درصد اعالم کرد و افزود: این 
خورش��ید گرفتگی جزئی در برخی مناطق کشور 

نیز دیده شد.
وی افزود: این گرفتگی در بخشی از جمهوری 
آفریقای مرکزی، زئیر، اوگاندا، کنیا، جزایر مالدیو، 
جنوب هند، سریالنکا، بنگالدش، میانمار و چین 

به صورت حلقوی دیده می شود.
کسوف در برخی مناطق آسیا، مرکز و جنوب 
اروپ��ا و آفریقا )جز غرب، ش��مال غرب و بخش 
کوچکی از جنوب آن(  به صورت جزیی مشاهده 

می شود.
پرفس��ور عجب ش��یری زاده اف��زود: در این 
کس��وف 13هزار کیلومتر سایه ماه روی خورشید 
حرکت کرد و پهنای آن تقریبًا 300 کیلومتر بود.

کس��وف به س��بب قرار گرفتن ماه بین زمین 
و خورش��ید روی می دهد که ای��ن پدیده از نظر 
منجمان فوق العاده مهم اس��ت چون دانش��مندان 
با رصد این کسوف به نتایج علمی فراوانی دست 

می یابند.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره 
به شهادت مسعود علی محمدی استاد 
دانشگاه تهران گفت: این شهادت ها 
و جنایت های دشمن همواره برای 

کشور موجب تکامل بوده است.
 ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر، 
آیت اهلل امامی کاشانی در نماز جمعه 
تهران افزود: امیدوارم این واقعه نیز 
موجب کمال و ترقی بیشتر به ویژه 
برای دانشگاهیان شود و آنها بدانند 
که دشمن کجا را نشانه رفته است و 
به درس و پژوهش اهمیت بیشتری 
دهند. وی اضافه کرد: دشمنان ایران، 
دش��من علم، فناوری و ارزش های 
کشورمان هس��تند و موضوع انرژی 
هس��ته ای بهانه ای برای اس��تکبار 
امام��ی  جهان��ی اس��ت. آی��ت اهلل 
کاش��انی افزود: امید است این خون 
پاک و ش��ریف موجب هوشیاری و 
روشنگری بیش��تر جامعه ما به ویژه 
در میان جوانان و دانشگاهیان شود.

خطی��ب نم��از جمع��ه ته��ران 
همچنین ب��ا قدردانی از ملت بزرگ 
ایران ب��رای حضور در راهپیمایی 9 
دی افزود: این حرکت مردم، توطئه 
و ش��عارهایی را که در روز عاشورا 
روی داد، خنث��ی ک��رد. وی با بیان 
اینکه نگه داش��تن انق��الب، نظام و 
حمای��ت از آن از عب��ادات بزرگ و 
بسیار مهم اس��ت، گفت: این همان 
روشی است که امام راحل در مواقع 
مختلف داش��تند و دستور می دادند 

که مردم وارد صحنه شوند.
ام��ام جمع��ه موقت ته��ران با 
اش��اره به مناظرات چند هفته اخیر 
در س��یمای جمهوری اسالمی ایران 
گفت: مناظره باید علمی، مستدل و 
منطقی باشد نه احساسی و شعاری، 
ک��ه این طور ح��رف زدن فایده ای 

ندارد.
واحد  گ��زارش خبرن��گار  ب��ه 
مرکزی خبر، آیت اهلل امامی کاشانی 
با بیان اینک��ه برخوردها و گفتگوها 
بای��د علم��ی و اخالقی باش��د و از 
س��خنان تند و بی ربط و زشت در 
این گفتگوها خودداری شود، افزود: 
فضایی که امروز دش��من درس��ت 
کرده این است که از همه چیز علیه 
کش��ور، تم��دن اس��المی و عظمت 
ایران اس��المی استفاده می کند و به 
همی��ن دلیل باید در هم��ه اعمال و 

رفتارمان بسیار دقت کنیم.
میان  مرزبن��دی  وی خواس��تار 
و  دوس��تداران  و  نظ��ام  دش��منان 
دلبس��تگان به نظام شد و گفت: این 
کشور و این کشتی با این عظمت در 
اقیانوس در حال حرکت است؛ چرا 
چنگ به صورت��ش می اندازید، من 
می گویم بیایید نقص ها را منصفانه 
و مس��تدل بگویید و آنها هم که باید 
بپذیرند ای��ن نقده��ا و نقص های 

منصفانه را بپذیرند.
ام��ام جمع��ه موقت ته��ران با 
تشریح جدال احسن و ویژگی های 
آن گف��ت: در ای��ن جریان��ی که در 

روز عاش��ورا پیش آم��د باید ببینیم 
که چگونه می توانیم آن را تحلیل و 
بررسی کنیم؛ تحلیل و بررسی که به 

معنای واقعی احسن باشد.
آیت اهلل امامی کاشانی در ادامه با 
اشاره به حدیثی از پیغمبر اکرم )ص( 
که در احیا العلوم غزالی نقل ش��ده 
اس��ت، گفت: در ای��ن حدیث آمده 
اس��ت جمع��ی ک��ه در جامعه ای 
دچار اختالف نظر و چند س��لیقگی 
می شوند مانند کسانی می مانند که 
می خواهن��د همگی در یک مس��یر 
به س��مت حق بروند ام��ا بادی بلند 
می ش��ود، گرد و خاکی می گیرد و 
راه در این گرد و خاک گم می شود؛ 
عده ای به یمین می روند و عده ای 
ب��ه یس��ار ک��ه ه��ر دو ب��ه پرتگاه 
می افتند و فقط ع��ده ای می مانند 
ک��ه صبر می کنند ت��ا فضای گرد و 
غبار بنش��یند و راه را به درستی در 

پیش گیرند.
امام جمع��ه موقت تهران با بیان 
اینک��ه جوانان این م��رز و بوم باید 
به درستی مس��یر انحرافی دشمن را 
دریابن��د گفت: در اینک��ه خطی که 
در روز عاش��ورا آن اتفاقات را رقم 

زد باطل است هیچ شکی نیست اما 
چگونه باید فهمید که این خط باطل 
اس��ت و چگونه دلیل آن را تشریح 
ک��رد ممک��ن اس��ت حتی کس��انی 
در ای��ن روز در خیابانه��ا حرک��ت 
می کردن��د و نمی دانس��تند که این 
مسیر، مسیر باطلی است و یک دفعه 
در مقابل شعار علیه قانون اساسی و 
والیت فقیه که ضام��ن همه اصول 

قانون اساسی است قرار گرفتند.
آیت اهلل امامی کاش��انی حرکت 
در این مس��یر را مانند نشس��تن در 
هواپیمایی دانس��ت که هواپیماربای 
آن قصد دارد آن را به کش��ور بیگانه 

ببرد.
وی اف��زود: چ��ه بس��ا در این 
هواپیما جمع زیادی حضور داش��ته 
باش��ند که نمی خواهند به کش��ور 
بیگان��ه بروند اما ناخواس��ته س��وار 
این هواپیما می ش��وند و در مس��یر 

هواپیما ربا حرکت می کنند.

امام جمعه موق��ت تهران تأکید 
کرد: باید توجه داش��ت که دش��من 
آنچنان کش��ور را احاطه کرده است 
که از هر راه��ی برای ضربه زدن به 
نظام و کشور استفاده می کند و باید 

به معنای واقعی هوشیار بود.
خطی��ب جمعه تهران ش��هادت 
اس��تاد مس��عود علیمحم��دی را در 
حادث��ه تروریس��تی قیطری��ه تهران 
محک��وم و برای این ش��هید آرزوی 

علو درجات کرد.
ته��ران  موق��ت  جمع��ه  ام��ام 
همچنی��ن انفجار نجف اش��رف را 
محک��وم و تأکید کرد: ای��ن حادثه 
همانند حوادث گذش��ته عراق، کار 
استکبار جهانی است و آنها همواره 

در این مسیر حرکت می کنند.

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در گفتگوی 
تلفنی با رئیس مجلس س��نای پاکستان، بر اهمیت 
گس��ترش روابط دوجانبه در زمینه های سیاسی، 
پارلمانی و اقتصادی تأکید کرد و گفت: دو کشور 
همسایه بزرگ و برادر اس��المی باید به گسترش 
هر چه بیش��تر مناس��بات و همکاریه��ای خود با 
یکدیگر بیندیش��ند. علی الریجانی افزود: مجلس 
ش��ورای اسالمی از توسعه این روابط در باالترین 
س��طح ممکن حمایت می کن��د و آن را ضروری 

می داند.

در ادامه ای��ن گفتگوی تلفنی ف��اروق نایاک 
رئیس مجلس س��نای پاکستان نیز گفت: پاکستان 
خ��ود را در حفظ رواب��ط دیرین��ه و راهبردی با 
جمهوری اس��المی ایران متعهد می داند و از هر 
تالشی برای گسترش مناسبات براساس احترام و 

منافع متقابل فروگذار نخواهد کرد.
وی همچنین از رئیس مجلس شورای اسالمی 
برای انجام سفر رسمی به اسالم آباد دعوت کرد. 
آقای الریجانی هم ضمن پذیرش، ابراز امیدواری 

کرد این سفر در موقع مقتضی انجام شود.

اج�رای صحیح هدفمند ک�ردن یارانه ها بسیاری 
از مش��کالت جامع��ه از جمله بی��کاری و تورم را 

کاهش می دهد.
وزیر رف��اه و تأمین اجتماعی گف��ت: اج�رای 
صحیح این ط�رح بهترین اق�دام ب�رای افزایش رفاه 
عمومی اس��ت و به طور قطع س��رانج�ام منفعت و 
رف�اه بیشتری را برای مردم به همراه خواهد داشت. 
صادق محصولی در خصوص مزایای در نظر گرفته 

شده دولت برای بازنشستگان با اشاره به اینکه دولت 
برای این قشر اقدامات خوبی از جمله ارتقای حقوق 
و پرداخت معوقه ها انجام داده است، گفت: در این 
دولت میانگین حقوق بازنشستگان تا حدود بیش از 

50 درصد باال رفته است.
وزیر رفاه و تأمین اجتماعی از جمله ب�رنامه های 
آین��ده دول�ت ب�رای ب�ازنشس��تگان را گس��ترش 
خانه های مهر برای این قش��ر از جامعه و پرداخت 

معوقه قبل از سال 87 آنان عنوان کرد و گفت: مقرر 
شده است این معوقه ها باتوجه به مصوبات دولت و 
با اختصاص 14 هزار میلیارد ریال از سهام پتروشیمی 
»جی« تأمین و واگذار ش��ود. وی به بیمه بعضی از 
مشاغل از جمله قالیبافان، خبرنگ�اران و رانندگ�ان 
اشاره کرد و گفت: ب�ا ت�وجه به اینکه مصوبه ای از 
قبل در این خصوص تصویب شده است، اعتباراتی 

در بودجه سال  آینده به این امر اختصاص می یابد.

به گزارش ش��بکه پنج تلویزیون فرانس��ه  ، 
عمرو یارادوا رئیس جمهور نیجریه از یک ماه 
و نیم پیش به علت مشکالت قلبی در عربستان 
سعودی بستری است، به همین علت گودالک 
جانات��ان مع��اون وی تصمیم گرف��ت تا زمان 
بهبودی کامل وی، سمت ریاست جمهوری را 
بر عهده گیرد. با وجود این، دیوان عالی فدرال 
نیجریه از جاناتان به علت پذیرش این س��مت 

انتقاد کرد. جاناتان عنوان کرده است بر اساس 
قانون اساس��ی نیجریه مع��اون رئیس جمهور 
می تواند موقتاً جانشین رئیس جمهوری شود. 
اما یکی از قضات دیوان عالی فدرال یادآور شد 
این تصمیم بی اساس است زیرا شخص رئیس 
جمهور از پیش باید جاناتان را به عنوان جانشین 
خود تعیین می کرد و یارادوا هیچ سمت رسمی 

را به معاون خود محول نکرده بود.

کارل لوی��ن رئیس کمیته نیروهای مس��لح 
س��نا امریکا اعالم کرد واشنگتن باید افراطیون 
القاعده در یم��ن را از طریق هواپیماهای بدون 
خلبان، حمالت هوایی یا عملیات س��ری)ترور 
و آدم ربایی( نابود کند. این س��ناتور امریکایی 
پس از بازگشت از افغانستان و پاکستان، گفت: 
بیش��تر گزینه ها به جز تهاجم زمینی نیروهای 
امریکای��ی به یم��ن، هم اکن��ون روی میز قرار 
دارن��د. وی افزود ب��ه کار ب��ردن هواپیماهای 
بدون سرنش��ین و یا حمالت هوایی می توانند 
موفقیت آمیز باش��ند. این سناتور امریکا افزود: 
دولت یمن عمق تهدیدات از س��وی افراطیون 
اس��المی و همچنین افزای��ش نیروهای نظامی 
امریکایی برای کمک به دولت صنعا را می فهمد 
و این مطلبی اس��ت که قطعاً باید در فهرس��ت 
قرار داده ش��ود. لوین در برابر این سؤال که آیا 

امریکا بدون تأیید یا با تأیید دولت یمن دس��ت 
به عملیات در آن کشور خواهد زد گفت: انتظار 
می رود آنان در ارتباط با این موضوع یا به طور 
خصوصی توافق کنن��د و یا بدون آنکه به طور 
خصوصی با آن مخالفت کنند، پذیرفته ش��ود. 
وی افزود: اگر ما واقعاً نشانه های با ارزشی در 
یمن داشته باشیم، واشنگتن حق خودش می داند 
تا طبق قوانین بین المللی! به طور یک جانبه آن 
نشانه ها را هدف گیری کند. لوین اظهار داشت، 
از گزین��ه هایی که پنتاگون ب��رای یمن در نظر 
گرفته اس��ت اطالعی ندارد ولی انتظار می رود 
در آین��ده نزدیک موضوع علنی ش��ود. دولت 
امریکا تأیید می کند که صدها نظامی امریکایی 
را تحت عنوان آموزش نیروهای یمنی هم اکنون 
در صنعا و دیگر ش��هرهای حساس این کشور 

مستقر کرده است. 

درپی بروز نشانه هایی درباره کاهش تقاضا 
ب��رای انرژی در امریکا، بهای نفت خام در بازار 

معامالت آسیا افزایش یافت. 
به گزارش واحد مرکزی خبر هر بشکه نفت 
خام سبک شیرین نیویورک برای تحویل در ماه 
فوریه با 22 سنت افزایش به 79 دالر و 87 سنت 

رسید. 
هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال برای 
تحویل در ماه فوریه نیز با افزایش 17 سنتی، 78 

دالر و 48 سنت خرید و فروش شد. 
بهای نفت خ��ام در نیویورک با یک دالر و 
14 س��نت کاهش، 79 دالر و 65 س��نت معامله 

شده بود. 
تحلیلگران اعالم کردند علت کاهش شدید 
بهای نفت در گزارش وزارت انرژی امریکا بود 
که از افزایش ذخایر نفت خام به میزان سه میلیون 
و هفتصد هزار بش��که در هفته منتهی به هشتم 

ژانویه برابر با هجدهم دی ماه خبر می داد.

چین برای نخستین بار با برتری بر امریکا 
به بزرگترین بازار خودروی جهان تبدیل شده 

است.
به گ��زارش واحد مرکزی خب��ر، انجمن 

خودروس��ازان چین اعالم ک��رد میزان فروش 
ساالنه خودرو چین در سال 2009 میالدی به 
بیش از 13 میلیون و 600 و 40 هزار دس��تگاه 

رسید.

جهان نما

ب��ه گ��زارش واح��د مرکزی خب��ر، پاپ 
بن�دیک��ت ش���ان�زده�م در 
تصریح  واتیکان  در  سخنانی 
ک��رد: »من با کس��انی که در 
زمی��ن لرزه اخی��ر در هائیتی 
خانه هایش��ان را از دس��ت 
دادن��د و با همه کس��انی که 
در ای��ن زلزله متحمل درد و 
رنج ش��دند اب��راز همدردی 
اس��ت  شایس��ته  می کن��م. 

پاسخی سخاوتمندانه به نیازهای زلزله زدگان 
هائیت��ی داده ش��ود. کلیس��ای کاتولیک جهان 

نیز حاضر اس��ت کمکهای خ��ود را در اختیار 
قرار  هائیت��ی  زدگان  زلزل��ه 
دهد. زلزله هائیتی فاجعه ای 
بود که باید به آن رس��یدگی 
شود. من از همه می خواهم 
که ب��رای قربانیان این فاجعه 
و ب��رای هم��ه کس��انی که 
ب��ه خاط��ر از دس��ت دادن 
شده اند  عزادار  عزیزانش��ان 
طلب مغفرت و دعا کنند. ما 
از خدا برای التی��ام آالم مصیبت زدگان طلب 

آرامش می کنیم.«

پاپ خواهان کمکهای جهانی به زلزله زدگان 
هائیتی شد
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علم و صنعت
اشاره

کاربرد لیزر در صنعت شیشه )حکاکی شیشه و 
ظروف شیشه ای(

واردات بی رویه، صنعت شیشه و بلور را به 
نابودی کشانده است

اطالعات شما در مورد صنعت شیشه تا چه اندازه است؟

صنعت شیشه سازی

 گرچه از دس��تگاه های لی��زر برای برش 
شیش��ه می ت��وان اس��تفاده کرد اما ب��ه خاطر 
کیفی��ت پایین برش لیزری شیش��ه معموالً از 
دستگاه های لیزر برای حکاکی شیشه استفاده 
می ش��ود. حکاکی روی شیشه می تواند برای 
مقاص��د تزئینی یا حک کردن مارک یا لوگو و 
مانند اینها باشد. موارد کاربرد لیزر در صنعت 

شیشه را می توان به شرح زیر برشمرد:
- حکاکی ظروف شیشه ای صاف یا مدور

- ح��ک ک��ردن م��ارک ی��ا مت��ن روی 
محصوالت در خط تولید

- حکاکی لیزری شیش��ه برای استفاده در 

دکوراسیون داخلی
- حکاک��ی آینه برای س��اخت آینه های 

تزئینی زیبا.
حکاک��ی لی��زری در مقاب��ل حکاک��ی با 

سندبالست دارای مزایای زیر است:
- دقت آن بیش��تر و نتیجه کار ظریف تر 

است.
- امکان کار روی س��طوح صاف و مدور 

وجود دارد.
- با اس��کن تصاویر و تبدیل آنها به فایل 
کامپیوتری می توان به س��رعت تصاویر مورد 

نظر را روی سطح شیشه حکاکی کرد. 

کارگاه های سنتی شیشه و بلور اشتغال زا ترین 
کارگاه ها هس��تند و از بیکاری مفرط جلوگیری 

می کنند.
س��ید علی موس��وی داویجانی دبیر انجمن 
تخصص صنایع همگن شیشه و بلور استان تهران 
در گفتگو با موج با بیان این مطلب اظهار داشت: 
به دلیل اینکه در کارگاه های س��نتی، دس��تگاه 
و ماش��ین آالت خارجی الزم نیس��ت و فقط به 
تعداد زیادی کارگر نیازمند است، باید بگویم این 

کارگاه ها اشتغال زا هستند.
وی افزود: در گذش��ته صنعت شیشه و بلور 
بسیار موفق بود، بیشتر کارگاه ها در دو شیفت کاری 
کار می کردند و بیش��ترین صادرات به کشور های 

عربی را ایران داشت.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن شیشه و 
بلور استان تهران تصریح کرد: کارگاه های شیشه 
و بلور به علت مزاحمت زیس��ت محیطی برای 
شهرنش��ینان از تهران خارج شده است و به جای 
کارگاه، تپه به دست اندرکاران این صنعت داده اند.

موسوی گفت: سال ها طول کشید تا این تپه ها 
تبدیل به شهر ک های صنعتی و کارخانه شیشه و 
بلور شود، به طول انجامیدن ساخت کارخانه و دور 
بودن این شهرک ها از تهران موجب شد بسیاری از 
کارگران کار خود را از دست بدهند و بیکار شوند، 
در نتیجه کارگاه ها کارگر نداشتند و تولید شیشه و 

بلور به شدت کاهش پیدا کرد.
وی اضاف��ه کرد: تمام مش��کالت س��اخت 
کارخانه، در حالی بود که تا تکمیل نشدن کارگاه، 
برق و گاز به کارگاه ها نمی دادند و همین مس��أله 

یکی دیگر از مشکالت این صنعت بود.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن شیشه 

و بلور اس��تان تهران بیان کرد: مشکالت مذکور 
موجب شد تا پس از تکمیل کارخانه های شیشه و 
بلور، بیشتر این کارخانه های آماده به کار تعطیل و 

تولید نداشته باشند.
موس��وی در ادامه عنوان کرد: برای حل این 
مش��کالت می توانیم با حمایت دول��ت در کنار 
شهرک صنعتی، یک شهرک مسکونی داشته باشیم 
تا هم کارگران به محل کار خود نزدیک باش��ند و 
هم اینکه تعداد کارگران بیشتری در اختیار داشته 

باشیم.
وی اف��زود: ب��ا انجام گرفتن ای��ن کار تولید 
ب��اال می رود و تولید باال موج��ب اعتماد و اعتبار 

سرمایه گذار می شود.
دبیر انجمن تحصصی صنایع همگن شیشه و 
بلور استان تهران تأکید کرد: با توجه به اینکه تولید 
در کشور بسیار پایین است و جواب نیاز داخلی را 
نمی دهد از چین جنس هایی با کیفیت بسیار پایین 
وارد می شود و این موضوع موجب شده است بازار 

ایران با جنس های بی کیفیت چینی قبضه شود.
موس��وی گفت: هنگامی که جنسی با عنوان 
جنس خارجی وارد بازار ایران می شود مردم رغبت 
بیشتری نسبت به این جنس نشان می دهند و همین 
مسأله موجب می شود که متوجه بی کیفیت بودن آن 

نشوند و خریداری کنند.
وی با اشاره به اینکه واردات بیش از حد، این 
صنعت را رو به نابودی کشانده است، خاطر نشان 
کرد: قبضه شدن بازار توسط اجناس چینی و خرید 
مردم از این اجناس موجب شده است این صنعت 
روز ب��ه روز رو به نابودی رود و امیدواریم با یک 
تدبیر اساسی از واردات بیش از حد اجناس چینی 

جلوگیری شود.

چندی پیش دبیر انجمن شیشه ایران گفت: 
با شناس��ایی مس��ائل صنعت شیش��ه کشور و 
همکاری وزیر صنایع و معادن،  مش��کالت این 
حوزه تا حد زیادی رفع شده است. به گزارش 
پایگاه اطالع رس��انی وزارت صنایع و معادن، 
وی اف��زود: دس��ت اندرکاران بخ��ش صنعت 
شیشه، مسائل این صنعت را به خوبی شناسایی 
کرده و با ط��رح آنها با وزیر صنایع و معادن و 
معاون وی مش��کالت این حوزه تا حد زیادی 

رفع شده است.
دبیر انجمن شیشه ایران در ادامه یادآور شد: 
این انجمن، انجمنی صنفی اس��ت که توانسته 
طی دو س��ال گذش��ته دیدگاه های کلی خود و 
مش��کالت این بخش را به تصمیم گیران حوزه 
صنع��ت و معدن منتقل کند زی��را در این دوره 

اهمیت زیادی به انجمن ها داده شده است.
دبیر انجمن شیش��ه ایران اظهارداش��ت: از 
نکات مهم فعالیت این بخش طی دو سال اخیر، 
برگزاری جلساتی به  عنوان جلسات هم اندیشی 

بوده است.
وی همچنین مواردی را در قالب انتظارات 
صنعتگران بخش شیشه از وزیر صنایع و معادن 
عن��وان کرد و گفت: ب��ا توجه به اینکه صنعت 
شیش��ه از صنایع مزیت دار به  ش��مار می رود، 
می تواند به عن��وان صنعتی ارزآور، ظرفیت های 
مختلفی برای کش��ور ایجاد کند بنابراین انتظار 
صنعت شیشه ، تس��هیل فضای صادراتی برای 
این حوزه اس��ت. همچنین براساس اعالم دفتر 
آم��ار و ف��رآوری داده ه��ای وزارت صنایع و 
معادن، در هش��ت ماه نخست سال جاری بیش 
از 502 هزار تن شیش��ه تخت و 295 هزار تن 
ظروف شیشه ای تولید شده است که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 1/3 درصد 

و چهار درصد افزایش یافته است.
زجاجی با بیان اینکه حدود سه میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری در این صنعت صورت گرفته 
است، ظرفیت تولید انواع محصوالت شیشه ای 

در سال را دو میلیون تن اعالم کرد.
زجاجی با بیان اینکه ظرفیت فعلی صنعت 
شیش��ه کش��ور دو میلیون تن در س��ال است، 
گف��ت: از این میزان، ی��ک میلیون و 200 هزار 
تن مربوط به شیشه تخت است که به دو روش 

سنتی)شیت( و مدرن)فلوت( تولید می شود.
دبیر انجم��ن صنفی صنعت شیش��ه افزود: 
650 ه��زار ت��ن از کل ظرفیت صنعت شیش��ه 
ایران مربوط به تولید انواع بطری و بلور )ش��امل 
ظروف، شیش��ه های دارویی، غذایی، کریستال 
و...( است. 50 هزار تن از ظرفیت صنعت شیشه 
کشور مربوط به صنایع وابسته شیشه مانند الیاف 

شیشه ای، لوله و بلوک های شیشه ای می شود.

هزار میلیارد دالر فروش ساالنه
وی در تش��ریح سایر شاخص های صنعت 
شیش��ه با بیان اینکه س��ه میلی��ارد دالر در این 
صنعت سرمایه گذاری ش��ده است، گفت: این 
میزان س��رمایه گذاری برای 40 هزار نفر به طور 
مستقیم و غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد کرده 

است.
زجاج��ی ارزش ف��روش س��االنه صنعت 
شیشه ایران را یک هزار میلیارد دالر اعالم کرد 
و گفت: افزایش ارزش فروش شیشه نیازمند آن 
است که 40 تا 50 درصد تولیدات به بازارهای 

خارجی صادر شود.
وی درب��اره کیفیت و تن��وع تولید صنعت 
شیشه کش��ور اظهار کرد: شیشه های تخت در 
انواع رنگ، ضخامت، پوش��ش و در دو بخش 
ساختمان و صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. 
شیش��ه های تخت س��اختمانی به طور مستقیم 
یا به  ص��ورت شیش��ه های دوجداره اس��تفاده 
می ش��وند. از دیگر شیشه های س��اختمانی که 
در کش��ور تولید می شود شیشه های رفلکس و 

حافظ انرژی است.
در بخ��ش شیش��ه های صنعت��ی نیز عمده 
تولی��دات در صنع��ت خ��ودرو ی��ا س��اخت 

شیشه های نشکن مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه بیش��تر واحدهای تولیدی 
در یک دهه اخی��ر به بهره برداری رس��یده اند، 
گفت: روند تولید از نظر کمی مطلوب بوده و از 
نظر کیفی شیشه های ساختمانی دارای استاندارد 
بین المللی است اما در بخش شیشه های خودرو 

باید بیش از این تالش کنیم.
حضور پررنگ بخش خصوصی

زجاج��ی با بیان اینکه از س��ه میلیارد دالر 
سرمایه گذاری صورت گرفته در صنعت شیشه 
سهم دولت تنها پنج درصد است، گفت: عمده 
فعالیت های این بخش توسط بخش خصوصی 

صورت گرفته است.
زجاجی ب��ا بیان اینک��ه 60 واحد تولیدی 
در مقیاس صنعتی در زمینه تولید انواع شیش��ه 
فعالی��ت می کنند، گفت: از این تعداد 25 واحد 
مربوط به ظروف شیش��ه ای، 10 واحد شیش��ه 
تخ��ت، 15 واح��د شیش��ه خودرو و نش��کن 
س��اختمانی و 10 واحد هم مصنوعات وابسته 

به شیشه را تولید می کنند.
همچنین براس��اس اعالم وزارت صنایع و 
معادن، در س��ال 86، حدود 252 هزار تن انواع 
شیش��ه به ارزش 56 میلیون و 11 هزار دالر به 
خارج از کش��ور صادر شده اس��ت. این میزان 
در مقایس��ه با دوره مشابه قبل)سال 85( از نظر 
وزنی 5/2 درصد و از نظر ارزش��ی یک درصد 

کاهش نشان می دهد.

شیش��ه های معمولی ک��ه در زندگ��ی روزمره 
به کار می روند، عمدتًا ش��امل س��ی�لیس، کربنات 
کلس��یم )یا آهک( و کربنات س��دیم و زغال کک 
اس��ت )گاهی از فلدس��پار و دولومیت نیز استفاده 
می ش��ود(. معموالً این مواد را ب��ه صورت پودر یا 
دانه هایی به قطر 0/2 تا 2 سانتیمتر مصرف می کنند. 
البته برای تهیه شیش��ه های مرغوب و کریستال، از 
س��یلیس تقریبًا خالص )کوارتز( اس��تفاده می شود. 
در شیشه های معمولی حدود 1/2 درصد آلومین و 

0/08 درصد اکسید آهن 3 نیز وجود دارد.
تاریخچه

صنعت شیشه س��ازی در ایران س��ابقه بس��یار 
طوالن��ی دارد که به حدود پی��ش از 2000 قبل از 
میالد می رسد. کشف یک ظرف شیشه ای زرد رنگ 
صدفی با زینتی ش��بیه به خطوط شکس��ته موج دار 
که در یکی از قبرس��تانهای لرس��تان پیدا شده، یک 
گردن بند شیشه ای حاوی دانه های آبی رنگ متعلق 
ب��ه 2250 س��ال پیش از می��الد، در ناحیه ش��مال 
غربی ایران و قطعات شیش��ه ای مایل به سبز که در 
کاوش��های باستان شناسی لرستان، شوش و حسنلو 
به دس��ت آمده است، نش��ان دهنده سابقه تاریخی 

صنعت شیشه سازی در ایران است.
سیر تحولی و رشد

کشف بطریهای گردن دراز که دهانه آن با نقره 
مس��دود ش��ده بود در قرن 12 می��الدی و قالبهای 
ساخت وسایل شیش��ه ای در نیشابور، نشان دهنده 
شتاب بیش��تر صنعت شیش��ه گری در اوایل رواج 
اسالم در ایران اس��ت که به تدریج با رونق صنعت 
شیشه س��ازی در ایتالیا، راه زوال را در پیش گرفت 
که تا قرن هفده��م میالدی ادامه یافت. از آن پس، 
رونق و بازسازی این صنعت دوباره شروع شد و به 
مدد مهارت ایرانیان در رنگ آمیزی شیش��ه، شتاب 
چش��مگیری پیدا کرد. از آن جمله می توان ساختن 
انواع محصوالت مختلف شیش��ه ای از ابریق گرفته 
ت��ا گلدان، بطری و... در ش��یراز، اصفهان و قم در 
قرنهای دوازدهم و هجدهم میالدی را برشمرد. اما 
از آن زم��ان به بعد، بی لیاقت��ی و غفلت دولتمردان 
وقت باعث ش��د صنعت شیشه سازی در ایران افت 

کند.
مراحل مختلف تهیه شیشه

   1- تهی��ه مواد اولی��ه و تبدیل آنها به پودر با 
دانه بندی بین 0/1 تا 2 میلیمتر

   2- توزین هر یک از مواد اولیه به نس��بتهای 
م��ورد نظر و مخل��وط کردن آنها هم��راه با 4 تا 5 

درصد آب و انتقال مخلوط به کوره
   3- ذوب ک��ردن مخل��وط در ک��وره و تهیه 

خمیر شیشه
   4- بی رنگ کردن خمیر شیشه و خارج کردن 

گازها
   5- تبدی��ل به فرآورده های م��ورد نیاز بازار 

و صنایع
   6- پخت��ن شیش��ه )قرار دادن شیش��ه داغ در 
کوره های��ی ک��ه دم��ای کم��ی دارد، ب��رای کاهش 

شکنندگی شیشه( 
فرآورده های مختلف شیشه ای

در حال حاضر، صنایع شیشه س��ازی عمدتاً در 
پنج شاخه اصلی مصرف در ایران فعالیت دارند:

- ساختمان سازی
- صنایع غذایی

- تهیه لوازم خانگی
- صنایع خودروسازی

- صنایع داروسازی و آزمایشگاه 
انواع مهم فراورده های شیشه ای

شیشه جام
ای���ن ن�وع شیش��ه ب�رای مص��رف در پنج�ره، 
ق��اب عکس و غیره تهیه می ش��ود و دارای س��طح 
کاماًل صاف اس��ت. در مرحل��ه تولید با عبور خمیر 
شیشه بین دو غلطک صاف افقی، عمودی و یا عبور 
از روی قل��ع مذاب به دس��تگاه برش و کوره پخت 

هدایت می شود.
انواع بطری

ب��رای تهی��ه بطری، خمی��ر شیش��ه را از باالی 
ماشین قالب زنی توسط قیچی مخصوص به صورت 
لقمه هایی در آورده، به قسمت قالب زنی وارد می کنند 
و از پایی��ن، هوا در آن می دمند تا ش��کل مطلوب به 
خود بگیرد. برای تهیه انواع لیوان، استکان، لوله چراغ 
نفتی و فانوس، مانند تهیه بطری عمل می ش��ود ولی 

به جای دمیدن هوا، از قالب ویژه استفاده می شود.
شیشه های ایمنی بدون تلق

این نوع شیش��ه ها برای ویترینها و شیش��ه های 
عقب و کناری خودرو تهیه می شوند. پس از مراحل 
برش و شکل دهی، در پرسهای مخصوص آنها را در 
کوره الکتریکی تا C°650 گرم کرده، به طور ناگهانی 

س��رد می کنند تا بر اثر تبلور جزئی، بر مقاومت آنها 
افزوده می شود.

شیشه ضد گلوله
این نوع شیشه ش��امل چهار الیه 6 میلیمتری و 
دو الیه تلق ضخیم است. در هر مورد، ابتدا از طریق 
وصل کردن به خأل، هوای بین الیه  ها را خارج کرده، 
ضخامت شیش��ه و تلق را به هم می چسبانند و بعد 
تحت فش��ار 13 اتمسفر در دمای C° 120، به مدت 
س��ه ساعت نگه می دارند تا الیه ها کاماًل به همدیگر 

بچسبند.
الیاف شیشه ای

ای��ن نوع الیاف، با عبور خمیر شیش��ه از منافذ 
باریک یک قس��مت غربال مانند، تهیه می ش��وند. 
از این ن��وع الیاف در تهیه پارچ��ه، پتو و لحاف و 
عایق بندی دس��تگاه های حرارتی و برودتی و عایق 

الکتریکی، صحافی و غیره استفاده می شود.
شیشه های مخصوص

شیشه های نشکن
این نوع شیش��ه ها دارای ضریب انبس��اط بسیار 
کم  هس��تند و در مقابل تغیی��ر ناگهانی دما یا ضربه، 
مقاومت زیادی دارن��د. از این رو، از آنها برای تهیه 
ظروف و وس��ایل آزمایش��گاهی و اخی��راً ظروف 

آشپزخانه استفاده می شود.
 Na2O ب��رای تهیه این نوع شیش��ه ها، به جای
و CaO از Al2O3 ،Zr2O3 و B2O3 اس��تفاده 
می کنند که به نام شیشه های پیرکس، ینا و کیماکس 

شهرت دارند.
شیشه های بلور

این نوع شیش��ه ها بس��یار ظریف و مش��ابه به 
کریستال هستند. اما سنگین و صدا دهندگی کریستال 
را ندارند و خاصیت شکست نور در آنها کمتر است. 
دارای 75 درصد س��یلیس، 18 درص��د و 7 درصد 

Cao هستند.

شیشه های سرب دار
این نوع شیشه ها از شیشه های معمولی شفافتر 
و سنگین تر و ضریب شکست باالتری دارند و سه 

نوع هستند:
کریس��تال: که بسیار شفاف، سنگین، صدادار و 
قاب��ل تراش اس��ت و نور را در خود می ش��کند و 
طیف رنگ��ی می دهد. از ای��ن رو، در تهیه گلدان، 
لوستر و... به کار می رود. دارای 53 درصد سیلیس، 

11 درصد و 35 درصد Pbo است.
    اشتراس: که سنگ نو نیز نامیده می شود و از 
آن جواهرات مصنوعی درس��ت می کنند. دارای 40 
درصد سیلیس، 7 درصد و 52 درصد Pbo است.

   فلینت: که در تهیه عدسی دوربینهای عکاسی 
و اس��باب دقیق فیزیکی ب��ه کار می رود. دارای 20 
تا 54 درصد س��یلیس، 5 تا 12 درصد و 34 تا 80 

درصد سرب است. 
شیشه ضد پرتوها

این نوع شیشه، به مقدار قابل توجهی پرتوهای 
ایکس و پرتوهای رادیواکتیو را جذب کرده، جلوی 

اثرات زیان بار آنها را می گیرد.
شیشه جاذب نوترون

ای��ن نوع شیش��ه ها ب��ا افزایش اکس��ید کادمیم 
)CdO( به شیشه معمولی تهیه می شوند و به عنوان 
حفاظ در مقابل تابشهای نوترونی، به ویژه در ارتباط 

با راکتورهای اتمی کاربرد دارند.
IR شیشه شفاف در مقابل

این نوع شیش��ه ب��ا اضافه کردن مق��دار زیادی 
آلومین )Al2O3( به شیشه معمولی حاصل می شود 
 IR و در دس��تگاههای طیف نمایی و طیف نگاری

مورد استفاده قرار می گیرند.
شیشه ضد اسید فلوئوریدریک

 HF می دانی��م که بعضی مواد ش��یمیایی مانند
بر شیش��ه اثر می کنند. این تأثیر در واقع به واکنش 
سیلیس��ی موجود در شیش��ه با فلوئورید هیدروژن 
مربوط است که تولید اسید می کند. از این خاصیت 
در حکاکی و نقاش��ی روی شیشه استفاده می شود. 
اگ��ر مقدار کاف��ی فس��فات آلومینیم که س��اختار 
س��یلیکات آلومینیم را دارد، در ساختار شیشه وارد 
شود، شیشه به دس��ت آمده، مقاومت قابل توجهی 
در برابر HF از خود نشان می دهد. علت این است 

که HF بر فسفات آلومینیم اثر ندارد.
شیشه های رنگی

برای برخی مصارف ویژه، تهیه شیشه های رنگی 
ضرورت دارد. برای این کار عمدتًا از اکسید فلزات 
اس��تفاده می شود. برای مات یا شیری کردن شیشه، 
فلوئوریت کلس��یم، کریولیت، اکسید آنتیموان )3(، 
فسفات کلسیم، سولفات کلس��یم و دی اکسید قلع 
استفاده می شود زیرا این مواد، رسوبهای کلوئیدی 
در خمی�ر شیش��ه ت�ولی���د م�ی کنن�د ک�ه پس از 

سرد شدن، سبب شی�ری ش�دن آن می شوند.

   همراه با توسعه و پیشرفت روز افزون دانش 
و فن��اوری در عرصه های مختلف زندگی بش��ر، 
ام��روزه فناوری ه��ای مدرن صنعت شیش��ه نقش 
م�ؤث�ری در ب�هین��ه س���ازی مص��رف ان�رژی و 
زیبا سازی ساختمانها ایفا می کند. از این رو است 
که عالوه بر کاربردهای متنوع و روز افزون شیش��ه 
در س��اختمانها، ن��ه تنها از اتالف ان��رژی به میزان 
زیادی کاس��ته شده بلکه ساختمانهایی بسیار زیبا و 

آرام بنا شده است.
 یک��ی از آلودگ��ی هایی که ب��ه خصوص در 
ش��هر ها وج��ود دارد آلودگی صوتی اس��ت که به 
گفته متخصصان عامل بسیاری از فشارهای روحی 
و کاهش کارایی افراد اس��ت. وجود شیش��ه های 
خاص ع��الوه بر جلوگی��ری از ات��الف انرژی و 
ایجاد نمای زیبا، آلودگی های صوتی را به حداقل 
رسانده و محیطی آرام برای کار و استراحت فراهم 

می کند.
) Laminated Glass( شیشه های چند الیه

امروزه در م��واردی مانن�د س��قفه�ا، نماه�ای 
شیش��ه ای، شیش��ه های خودروه��ای حفاظ��ت 
ش��خصیت ها، شیشه های ضد گلوله، ضد انفجار، 
ضد عبور و اغتش��اش، سرقت و... که امکان آسیب 
ناش��ی از شکست شیش��ه وجود داش��ته باشد، از 

شیشه های چند الیه استفاده می شود.
این نوع شیش��ه عموماًْ از دو یا چند الیه شیش��ه 
و یک یا چند الیه PVB )طلق( تش��کیل می شوند. 
شیش��ه های چند الیه در اثر ضربه های شدید به هیچ 
وجه نمی ریزند و چس��بیده به طل��ق باقی می مانند. 
همچنین به خاطر ایمنی باال، کاهش قابل توجه سر و 
ص��دا و جلوگیری از عبور حدود 99 درصد از اش��عه 
مضر فرابنفش )UV ( نور خورشید و نیز امکان تولید 
محصوالتی با رنگهای متنوع باعث استفاده روز افزون 

شیشه های چند الیه شده است.
 Printed( ــو ــدار و رفلکتی ــه های چاپ شیش

) Screen - Reflective Glass
شیشه های چاپدار که در انواع سخت سازی شده 
و معمولی ارائه می شوند شامل طرح های مختلف از 
جمله به شکل سنگهای گرانیتی تولید می شوند و برای 
نمای ساختمانها، پارتیشنها، نمای داخلی ساختمانها، 
ن�ورگی�ره��ا، شیش��ه های لوازم خ�انگ��ی م�انند 
)اجاق گازی، بخاری و...( و درهای ورودی شیشه ای 

استفاده می شوند.
شیش��ه های رفلکس ک��ه در رنگه��ای متنوعی 
ارائه می ش��وند به منظور زیبا س��ازی س��اختمانها به 
کار می روند.به عالوه این نوع شیش��ه ها اش��عه های 
خورش��ید را به نحو قابل مالحظه ای منعکس کرده و 
مانع از ورود آن به داخل ساختمان می شود. از این رو 
برای ساختمانهایی که بیشتر در معرض اشعه های 

زیان آور خورشید قرار دارند مناسب است.
شـیشـه هـای ضـد ضـربه، ضـد عبــور، ضد 

اغتشاش، ضد گلوله، ضد انفجار
این نوع شیش��ه ها، همان شیشه های چند الیه 

هس��تند که مطابق با نیاز خاص و بر پایه محاسبات 
مهندسی طراحی و تولید می شوند. بسته به نیاز این 
نوع شیشه ها را می توان در ابعاد، رنگها و اشکال 
متنوع )خم، تخ��ت( و... تولید کرد. کاربرد آنها در 

س��اختمانهای تجاری، اداری بانکها، ساختمانهای 
مس��کونی، فرودگاهه��ا، ویترین طالفروش��ی ها، 
فروش��گاههای ب��زرگ و به طور کل��ی اماکنی که 
نیازمند امنیت و حفاظت در برابر سرقت مسلحانه، 

اغتشاش، انفجار، زلزله  و... هستند.
شیشه - اسپایدر

در برخی نماهای س��اختمان نماهای شیشه ای 
استفاده می ش��ود به نحوی که در نمای ساختمان 
هیچ فریمی مش��خص نیس��ت. در اینگونه موارد با 
توج��ه به طرح م��ورد نیاز و وزن شیش��ه و ارتفاع 
و... از اس��پایدرهای مخصوص اس��تفاده می شود. 
بدین وس��یله نماهای یک دس��ت شیشه ای بسیار 

زیبا ایجاد می شود.
شیشه های خودرویی

ان��واع شیش��ه های خ��م، تخ��ت، لمین��ت و 
شیش��ه های گرم ش��ونده خاص خودرویی مطابق 
اس��تانداردهای مربوط��ه ج��زء توانمندیهای تولید 

هستند.
در  خودروی��ی  ش��ونده  گ��رم  شیش��ه های 
شیشه های جلو و یا عقب خودرو به منظور جلوگیری 

از یخ زدن و یا مه زدایی  کاربرد دارند.
) Bend Glass( شیشه های خم

شیشه های خم بیشتر به منظور تحقق ایده های 
مهندس��ان معمار و طراحان نمای ساختمانها تولید 
می ش��ود و باعث افزایش فضا، زیبایی، جذابیت و 
نیز مقاومت بیش��تر می شوند. ایجاد تنوع در فضا، 
استفاده از فضای بدون استفاده و ایجاد هارمونی و 
هماهنگ��ی در دید از ویژگی ه��ای منحصر به فرد 

این نوع شیشه ها است.
ـــه هـای سـنـدبـالسـت و لبـه دار  شـیـش

) Sandblast and edge Glass(
س��ند بالس��ت )م��ات ک��ردن( شیش��ه برای 
جلوگی��ری از دی��د یا ایجاد طرح، نقش و نوش��ته 

روی شیشه مورد استفاده قرار می گیرد. 
) Insulating Glass( شیشه های دو جداره

اس��تفاده از شیشه های دو جداره به دلیل حفظ 
انرژی حرارتی و برودتی و کاهش آلودگی صوتی 
در پنج��ره س��اختمان بیمارس��تانها، کتابخان��ه ها، 
موزه ها و س��اختمانهای حاشیه خیابانهای پر تردد 
کاربرد وس��یع دارند. اخیراً برای ایمنی و آس��ایش 
بیش��تر پنجره وس��ایل نقلیه عمومی مانند واگنهای 
قط�ار و اتوبوس��های بین شهری نیز به شیشه های 

دو جداره مجهز شده اند.
میانگین س��ر و صدا در شهرهای بزرگ حدود 
65 تا 70 دس��ی بل اس��ت این در حالی اس��ت که 
شدت صوت مجاز برای بیمارستانها و محیط هایی 
از این نوع حداکثر 39 دس��ی بل است. شیشه های 
دو جداره می توانند ش��دت ص��وت را حدود 50 
دس��ی بل کاهش دهند و آن را ب��ه م�رز 20 تا 30 
دس�ی ب�ل ب�رس�ان�ن�د. ب�ه ع�الوه ش�یش�ه ه�ای 
دو جداره انتقال گرما را به شیوه های گوناگون و با 
رعایت کردن اصول مهندسی تا حد زیادی کاهش 
می دهن��د. الیه های هوای خش��ک که خود عایق 
طبیعی محس��وب می ش��وند بین دو جداره شیشه 
محبوس می شود ک�ه قاب�ل مقایسه با یک پوشش 

فایبر گالس است. 

دبیر انجمن شیشه ایران از رفع مشکالت صنعت 
شیشه کشور طی 4 سال اخیر خبر داد
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شهرستان هاشهرستان هاشهرستان هاشهرستان ها

شهرستان لردگان چهارمحال و بختیاری، تکاپوی نفس گیر برای توسعه

همزمان با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
عملیات اجرایی 3 پروژه بزرگ آب و فاضالب در چهارمحال و بختیاری

 آغاز می شود

صادرات و واردات کاال در چهارمحال و بختیاری به بیش از
 77 میلیون کیلوگرم رسید

اصفهان اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

لردگان

شهرکرد

شهرکرد

اصفهان

اعالم آخرین مهلت ثبت نام از کارآفرینان در 
پنجمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر

رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر اصفهان 
خبر داد:

برگزاری همایش ساماندهی سیمای شهری اصفهان 
در اوایل سال آینده

امام جمعه موقت اصفهان:
مردم ایران با این ترورها در راه پیشرفت کشور 

مصمم تر می شوند

امام جمعه شهرکرد ترور ناجوانمردانه دکتر مسعود 
علی محمدی را محکوم کرد

آخرین مهل��ت ثبت ن��ام از کارآفرینان در 
پنجمین جشنواره ملی کارآفرینان برتر 12 بهمن 

ماه سال جاری اعالم شد.
به گزارش روابط عموم��ی اداره کل کار و 
امور اجتماعی استان اصفهان، پنجمین جشنواره 
ملی کارآفرینان برتر در دو مرحله استانی و ملی 
برگزار می شود. کلیه کارآفرینان استان اصفهان 
جهت ثب��ت نام می توانند ب��ه آدرس اینترنتی: 
w  ی�ا w w . k a r a f a r i n i . g o v . i r
w ی���ا وب�گ����اه: w w . i r i m l s a . i r
www .  k arafarinanebartar . ir

مراجعه کنن��د. مدیرکل کار و ام��ور اجتماعی 
هدف از برگزاری این جش��نواره را شناس��ایی 
و معرف��ی کارآفرین��ان به جامعه و اس��تفاده از 
توانمندی آنها در جهت ایجاد و توسعه اشتغال 
در اس��تان، ترویج فرهن��گ کارآفرینی، ارتقای 
خالقیت و نوآوری در بخشهای غیردولتی، رشد 
اعتماد به نفس و روحیه خودباوری در جامعه، 
ارتق��ای بهره وری و کاهش نرخ بیکاری عنوان 
کرد و افزود: انزوای کارآفرینان در جامعه سبب 
شده است آنها برای انجام فعالیتهای کارآفرینانه 
خود ریسکهای روحی، مالی و اجتماعی زیادی 

را تحمل کنند.
مرتضی ماندنی خاطرنش��ان کرد: ارزشها و 
باورهای غلط مرسومی که در جامعه وجود دارد 
سبب شده کار برای کارآفرینان سخت و دشوار 

شود.
وی با بیان این مطلب گفت: افراد کارآفرینی 
که در جوامع پیشرفته وجود دارند محور توسعه 
اقتصادی تلقی می ش��وند و م��ورد احترام قرار 
می گیرند و در روزنامه ها و رسانه ها از اینگونه 
اف��راد به بزرگی نام برده می ش��ود در حالی که 

افراد مهمی که در جامعه کنونی ما تیتر روزنامه 
و رس��انه ها را به خود اختصاص داده اند افراد 

کارآفرین نیستند.
وی منظور از کارآفرین را ش��خصی دارای 
ویژگی های مش��ارکت پذیر و مش��ارکت جو 
در جهت س��ازماندهی صاحبان س��رمایه، ایده، 
تخصص و دانش برای تولید محصول با ارزش 
افزوده باال، متعهد و خس��تگی ناپذیر، خالق و 
نوآور، فرصت ش��ناس و تبدیل کننده تهدیدها 
به فرصت های دستیابی به ارزش افزوده مستمر، 
آینده نگر و مروج راههای میانبر  برای رس��یدن 
به محص��والت با ارزش افزوده باالی مورد نیاز 

جامعه بیان کرد.
دبیر پنجمین جش��نواره ملی کارآفرینان برتر 
با اش��اره به اینکه جش��نواره کارآفرینان برتر در 
دو مرحله اس��تانی و ملی برگزار می شود، گفت: 
در هر اس��تان، منتخبین از طریق تکمیل و ارسال 
پرسش��نامه های مخصوص و مربوط به انتخاب 
برترین ها که با همکاری دستگاههای اجرایی ملی 
و کارگروه علمی جشنواره طراحی و تدوین شده 

است از طریق سایت جشن�واره ثبت نام کنند.
وی تصریح کرد: پس از تکمیل کاربرگهای 
طراحی شده توس��ط منتخبین، جهت داوری و 
بررسی ش��اخصهای ارزیابی به کارگروه علمی 
ارائه و پس از انتخاب نهایی جهت ش��رکت در 

مرحله ملی معرفی می شوند.
ماندنی تجلیل از کارآفرینان برتر اس��تانی و 
ملی را در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی درس��ه گ��روه کش��اورزی، صنعت و 
خدم��ات عنوان ک��رد و گفت: جش��نواره ملی 
کارآفرینان برتر همه س��اله مردادم��اه و در روز 

کارآفرینی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایرنا، حجت االسالم و المسلمین 
محمدتقی رهبر در خطبه ه��ای نماز جمعه در 
میدان امام اصفهان با محکوم کردن ترور اس��تاد 
دانش��گاه تهران افزود: به طور یقین دست بیگانه 

در این ترور بوده است.
به گفت��ه وی این ترورها ملت ای��ران را در 

رسیدن به اهداف خود مصمم تر می کند.
خطیب جمعه اصفهان با اش��اره به حوادث 
یمن اظهار داشت: دخالت های امریکا، انگلیس، 
رژیم س��عودی و اس��راییل باعث می شود یک 
افغانس��تان دیگر در این کشور ایجاد شود و دود 

آن به چشم خودشان خواهد رفت.
وی همچنین با اشاره به توهین هایی که یک 
روحانی نما در ریاض به آیت اهلل سیستانی داشته 
است، تصریح کرد: تمام این موارد نشانه شکست 

آنها در برابر فرهنگ پویای تشیع و اسالم انقالبی 
است.

امام جمع��ه موقت اصفه��ان گفت: مصلی 
بزرگ اصفهان همچنان در غربت است و تکمیل 

آن نیاز به عزم جدی دارد.
خطیب جمعه اصفهان با بیان مشکالتی که 
کش��اورزان اصفهانی با آنها مواجه هستند، تأکید 
کرد: الزم اس��ت اس��تاندار، نمایندگان مجلس و 
مس��ئوالن برای پرداخت وام به این کش��اورزان 

تالش کنند تا مشکالت آنها کاهش یابد.
حج��ت االس��الم رهبر با اش��اره ب��ه اینکه 
هنوز بس��یاری از سیب های س��میرم در انبارها 
مانده اس��ت، افزود: چرا در حالیکه محصوالت 
کشاورزان ما در انبارها مانده است باید میوه های 

خارجی وارد بازار کشور شود.

حج��ت االس��الم والمس��لمین فاطمی در 
خطبه ه��ای نماز جمعه با محک��وم کردن ترور 
ناجوانمردانه این دانش��مند گفت: دراین حادثه 
رد پای ش��بکه های جاسوس��ی امریکا و رژیم 

صهیونیستی دیده شده است.
خطیب جمعه شهرکرد، حضورحماسی ملت 
ای��ران در روز 9 دی را بیعت مجدد مردم با نظام 
جمهوری اسالمی و والیت فقیه دانست وگفت: 
این حضور دشمنان را وادار به عقب نشینی کرد.

فرارس��یدن والدت  ب��ا گرامیداش��ت  وی 
حضرت امام محمد باقر )ع( بر پیروی از س��یره 

آن امام بزرگوار تأکید کرد.
ام��ام جمع��ه موق��ت ش��هرکرد گف��ت: 

 نامهربانی هایی که عربستان در حق جهان اسالم 
روا می دارد از حد گذشته است. 

حجت االسالم ابوالحسن فاطمی در خطبه های 
نماز جمعه شهرکرد با تأکید بر ضرورت وحدت 
جهان اسالم اظهار داشت: در تاریخ اسالم بزرگان 
زی��ادی برای ایجاد این وح��دت تالش کرده اند 
اما مجاهدت های امام خمینی)ره( در این راس��تا 

برجسته تر بوده است.
وی اف��زود: بنیانگ��ذار انق��الب اس��المی 
سیاست های خوبی برای تحقق این هدف مقدس 
به  کار بس��تند که البته در نتیجه آنها دوس��تان و 
طرف��داران زیادی برای انق��الب در اقصی نقاط 

کشورهای اسالمی پیدا شد.

رئیس کمیس��یون عم��ران، شهرس��ازی و 
معماری ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: 
ساماندهی سیمای ش��هری اصفهان در اولویت 
برنامه های مرکز مطالعات و پژوهشهای این شورا 

قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی ش��ورای اسالمی 
ش��هر اصفهان، مهن��دس مصطف��ی بهبهانی از 
برگزاری همایش برای تحقق ساماندهی سیمای 
ش��هری در اوایل سال آینده در این شهر خبر داد 
و افزود: مرکز مطالعات و پژوهش��های ش��ورای 
اسالمی ش��هر، این همایش را به منظور تدوین 
و عملیاتی کردن ضوابط، دخالت دادن ارگانها و 
نهادها و عوامل مربوطه در این امر و نهادینه شدن 

قوانین سیمای شهری برگزار می کند.
وی عوامل تحقق ساماندهی سیمای شهری 
اصفهان را برشمرد و لزوم همکاری آنها را مورد 
تأکید قرار داد و مردم را به عنوان عامل اصلی نام 
برد و گفت: این موضوع باید در جامعه، فرهنگ و 
نهادینه شود که مباحث معماری داخلی ساختمان 
و هرگونه اعمال نظر در این زمینه با صاحب ملک 
است ولی چیزی که در بدنه و بیرون از ساختمان 
اجرا می شود جزء مشاعات شهری است و باید 

توسط نهادهای تصمیم گیرنده عملی شود. 
رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری 
شورای اسالمی شهر اصفهان، تدوین ضوابط را از 

دیگر عوامل ساماندهی سیمای شهری بیان کرد و 
از ابالغ ضوابطی در این زمینه از طرف ش��ورای 
عالی معماری و شهرس��ازی در سال جاری خبر 
داد و افزود: در عین حال، کمیته ای تعریف شده 
که در آن ضوابط برای هر شهر بومی و به صورت 
محلی اجرا ش��ود و س��ازمانهای نظام مهندسی، 
مس��کن و شهرس��ازی و می��راث فرهنگ��ی و 
گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهرداری 
به عنوان دست اندرکاران سیمای شهری، اعضای 

این کمیته را تشکیل می دهند.
مهندس بهبهانی طراحان، ناظرین و مجری 
را از عوامل دیگر تعیین کننده در سیمای شهری 
عن��وان کرد و دخال��ت دادن آنه��ا را در این امر 
ضروری دانست و گفت: سازمان نظام مهندسی 
به عنوان کان��ال ارتباطی طراحان و ناظرین طبق 
قانون بر رعایت ضوابط نظارت داشته و متخلفین 

را به شورای انتظامی معرفی می کند.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود اقدام 
سازمان فرهنگی- تفریحی ش��هرداری اصفهان 
برای فراهم کردن زمینه بازدید شهروندان از آثار 
تاریخی فرهنگی این ش��هر را ارزش��مند و قابل 
تقدیر بیان و اظهار امی��دواری کرد: با تداوم این 
حرکت مردم اصفهان با پتانس��یلها و جاذبه های 
گردش��گری و آثار فرهنگی- تاریخی شهر خود 

بیشتر آشنا شوند.

 بهره برداری همزمان 
پل مکانیزه و تقاطع 

غیرهمسطح سروش- 
عسگریه در دهه فجر 

ش��هردار منطقه 10 اصفهان از اح��داث و نصب 
سازه پل مکانیزه عابر پیاده تقاطع غیرهمسطح عسگریه 
– س��روش همزمان با بهره برداری این طرح به عنوان 
چهارمین پروژه عظیم ش��هری در ایام دهه فجر س��ال 

جاری خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی 
ش��هرداری اصفهان، مهندس احمدی با اعالم این خبر 
نقش پل های عابر مکانیزه ب��رای رفاه حال و افزایش 
امنیت جانی شهروندان هنگام عبور از عرض این تقاطع 
را مه��م خواند و اظهار داش��ت: ب��ا توجه به خروجی 
زیرگذر تقاطع غیر همس��طح س��روش – عسگریه و 
افزای��ش س��رعت در این محور، عملی��ات اجرای پل 
مکانیزه عابر پیاده با مدت پیمان دو ماه با هزینه ای بالغ 
بر دو میلیارد ریال با طول و عرض 34 و 2 متر آغاز شده 

و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
وی با اش��اره به ویژگی های پل مکانیزه عابر پیاده 
تقاطع غیرهمسطح عسگریه–س��روش افزود: این پل 
مجهز به پله برقی مدرن با عرض یک متر در دو طرف 
اس��ت.وی اظهار کرد: پل مکانی��زه عابر پیاده و تقاطع 
غیرهمسطح سروش– عسگریه همزمان به بهره برداری 

خواهند رسید.

سازمان فاوا شهرداری 
اصفهان در نمایشگاه 

سامانه های اطالعات مکانی 
مقام برتر کشور کسب کرد: 
س��ازمان فاوا ش��هرداری اصفهان برای اولین بار با 
حضور در شش��مین همایش و نمایشگاه سامانه های 
اطالعات مکانی )GIS(  س��ازمان نقشه برداری کشور 
به همراه س��ازمان فاوا شهرداری تهران به طور مشترک 
مقام برتر نمایشگاه در محور فناوری اطالعات و ارائه 

خدمات به کاربران را کسب کرد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی 
ش��هرداری اصفهان، این س��ازمان با حمایت معاونت 
برنامه ریزی، پژوهش و فناوری ش��هرداری اصفهان به 
منظور ارائه دس��تاوردها، توانمندی ها و خدمات خود 
در خص��وص SDI، GIS و اطالعات مکانی در این 

نمایشگاه شرکت و موفق به کسب این عنوان شد.
بنا بر این گزارش، در این نمایش��گاه 20 سازمان، 
ش��رکت و مؤسس��ه دولتی، خصوصی، دانشگاهی و 
پژوهش��ی فعال در زمینه تولید نرم افزار یا سخت افزار 
تخصصی این سامانه ها از سراسر کشور شرکت داشتند. 
همچنین شرکت کنندگان در این نمایشگاه جدیدترین 
دس��تاوردهای خود در زمینه اطالعات مکانی، GIS و  
SDIرا به همراه نتایج تحقیقات و پژوهش های عملیاتی 

خود در حوزه برنامه ریزی شهری ارائه دادند.

برگزاری شهر برفی، 
سومین برف آورد 
ساالنه در استان 

چهارمحال و بختیاری

ش��ه�ر ب�رف�ی س��ومین ب���رف آورد س���االن�ه 
چهارمحال و بختیاری بهمن ماه امس��ال در شهرستان 
کوهرنگ به مدت سه روز برگزار می شود.به گزارش 
روابط عمومی س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری استان چهارمحال و بختیاری رئیس این 
سازمان از برگزاری هفدهمین جلسه سومین برف آورد 
س��االنه شهر برفی در استان خبر داد و گفت: این برف 
آورد از 19 بهمن ماه به مدت سه روز در سایت محور 

قاسم آباد- کوهرنگ برگزار می شود.
م��ژگان ریاحی افزود: این جش��نواره ش��امل یک 
بخش تخصصی است که گروه های منتخب به ساخت 
تندیس ه��ای تاریخی، معماری، مش��اهیر و کلیه آثار 

فرهنگی می پردازند.
وی به انتخاب 20 گروه پنج نفره از سراسر کشور 
اش��اره کرد و افزود: فراخوان سومین برف آورد ساالنه 
ش��هر برفی چاپ و در سراسر کشور توزیع می شود.
ریاحی اظهار داشت: برپایی نمایشگاه های گردشگری، 
صنایع دس��تی، س��وغات محلی و برگزاری مسابقات 
ورزشی زمستانی و بومی در حاشیه این برف آورد قابل 

اجرا است.
وی اف�زود: جش��ن�واره ش��ه�ر برفی در گسترش 
طبیعت گ��ردی و معرف��ی قابلیت های ویژه اس��تان 
چهارمحال و بختیاری به گردشگران داخلی بسیار 
مؤثر اس��ت.چلگرد در 90 کیلومتری مرکز اس��تان 
واقع شده اس��ت و پیست اسکی کوهرنگ یکی از 
جاذبه های زم�ست�ان�ی گردش��گ�ری در است��ان 

چهارمحال و بختیاری به شمار می رود. 

استاندار اصفهان در جریان بازدید سه ساعته از پروژه عتیق اعالم کرد:

توان مهندسی و تخصصی شهرداری اصفهان در 
حوزه عمران و آبادانی قابل تقدیر است

استاندار اصفهان پس از بازدید 
سه ساعته از طرح عظیم میدان عتیق 
گف��ت: توان مهندس��ی و تخصصی 
شهرداری اصفهان در حوزه عمران 

و آبادانی قابل تقدیر است.
ب��ه گ��زارش اداره ارتب�اط�ات 
رسانه ای، روابط عمومی شهرداری 
اصفهان، در ای��ن بازدید که نزدیک 
ب��ه 3 س��اعت به ط��ول انجامید در 
ابتدا دکتر قاری قرآن معاون عمران 
ش��هری به ارائه توضیحاتی پیرامون 
تاریخچ��ه می��دان عتی��ق پرداخت 
فعالیته��ای  و تمام��ی جزئی��ات و 
کاراگاه��ی در ای��ن پ��روژه را ب��ه 
ص��ورت کامل و مرحل��ه به مرحله 

بیان کرد.
دکتر ذاک��ر اصفهانی اس��تاندار 
اصفهان نیز ضمن تشکر از مجموعه 
عوامل پروژه، طراحان و مش��اوران 
و شهردار اصفهان گفت: شهرداری 
اصفهان در حوزه عمران و آبادانی و 
شهرس��ازی مخصوصًا در دهه اخیر 
از توان مهندسی و تخصصی باالیی 
برخوردار است و می توان در آینده 

فضای بهتری را شاهد بود.
وی س��رعت ب��االی پروژه های 
عمران��ی و مخصوصاً این پ��روژه را 
ناشی از همین توان مهندسی دانست.

وی ب��ا تأکی��د بر اینک��ه فقدان 
مدیری��ت واح��د ش��هری یکی از 
مهمترین عواملی اس��ت که آس��یب 
فراوان��ی ب��ه اج��رای پروژه ه��ای 
عمران��ی وارد می کند، اف��زود: در 
حال حاضر  ش��رکتهای تأسیس��اتی 
و س��ازمانهای مختل��ف به صورت 

جزی��ره ای فعالیت کرده و بیش��تر 
منافع خودشان را پیگیری می کنند.

اصفهان��ی گفت:  ذاک��ر  دکت��ر 
اگرچه فعاًل مدیریت واحد ش��هری 
وجود ندارد ولی باید از یک س��طح 
باالت��ر به ای��ن موضوع ن��گاه کرد 
و اگ��ر بتوانیم تمام��ی این موارد را 
کن��ار یکدیگر قرار دهی��م و نوعی 
اغن��ا صورت دهیم، این مش��کل را 
در راس��تای منافع مشترک برطرف 

خواهیم کرد.

هم��کاری  اصفه��ان  اس��تاندار 
تمامی مس��ئوالن ش��هرداری را در 
راس��تای اج��رای ای��ن پروژه های 
عمرانی خواس��تار ش��د و گفت: در 
اج��رای تمامی پروژه ه��ای عمران 
ش��هری یک نوع وحدت رویه بین 
هم��ه نهاده��ا و س��ازمانها بای��د به 
وجود بیاید و هرگونه ناس��ازگاری 
نوعی اخالل محسوب می شود که 
آسیب های فراوانی به منافع عمومی 

می زند.
وی فعالیت ش��هرداری اصفهان 
را در زمینه پروژه های عمرانی بین 
کالنشهرها حائز رتبه اول دانست و 
گف��ت: تعداد پروژه ه��ای عمرانی، 
کاهش زمان در اجرای آنها و کیفیت 
خوب این پروژه ها عواملی هستند 
که شهرداری کالنش��هر اصفهان را 

برتر نشان داده است.
وی در پایان بازدید خود از این 
پروژه به تمامی فعالیتهای شهرداری 
و مخصوص��ًا پروژه ه��ای عمرانی 
نمره A که نماد باالترین ارزش��یابی 
در سطوح دانشگاهی است را دارد.

لردگان، خبرنگار زاینده رود- توسعه 
نیافتگ��ی، راکد ماندن پتانس��یل های 
اقتصادی،کم رونقی بخش صنعت و 
نبود مراکز بزرگ اشتغال زا سبب شده 
»لردگان« به عنوان دومین شهرستان پر 
جمعیت استان چهار محال و بختیاری 
همچن��ان گ�رفت���ار در ه���زار توی 
مشکالت نفس گیر دستیابی به اولین 

شاخصهای توسعه باقی بماند.
به گزارش زاینده رود،  وجود 877 
حلق��ه چاه آب عمی��ق و نیمه عمیق، 
181  دهانه چش��مه آب با دبی باال و 
41 رش��ته قنات فعال و جاری بودن 
چندین رودخانه خروشان بخشی از 
توانمندی اقتصادی این شهرستان به 
ویژه در بخش کشاورزی و منابع آبی 

است.
هر چند شهرستان لردگان پس از 
پیروزی انقالب اسالمی دربخش های 
مختلف از جمله آموزش و پرورش، 
و  ش��هری  زیرس��اختهای  عم��ران 

روستایی، آب، برق، مخابرات،گاز، راه 
ارتباطی و بهداشت درمان مورد توجه 
واقع ش��ده است اما در بخش اشتغال 
و درآمد س��رانه ی��ک منطقه محروم 

محسوب می شود.
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( 
شهرس��تان لردگان دراین باره گفت: 
از تع��داد 43 ه��زار و 647 خان��وار 
شهرس��تان لردگان ح��دود 8 هزار و 
596 خانوار آن زیرپوش��ش این نهاد 

حمایتی هستند.
نصی���ر محم���ودی درگفتگ��و 
ب��ا زاین��ده رود، از اس��تقبال نکردن 
مددجویان واجد شرایط از تسهیالت 
اش��تغال زا و خوداتکایی ابراز تأسف 

کرد.
وی از پرداخت وام اشتغال به دو 
هزار و 279 خانوار مددجو در 9 ماهه 
نخست سال جاری خبر داد و گفت: 
مسئوالن نهادهای حمایتی شهرستان 
لردگان درصدد خود اتکایی خانوارها 

با استفاده از پرداخت وام، تولید ثروت 
و کاهش وابس��تگی به مستمربگیری 

ناچیز از این نهادحمایتی هستند.
رئی��س بهزیس��تی ل���ردگان نیز 
در ای��ن باره گف��ت: 850 خانوار این 
شهرس��تان از خدم��ات ای��ن نهاد بر 
خوردارند که این تعداد بیش��تر زنان 
افراد  بی سرپرست، بدسرپرس��ت و 

ازکار افتاده هستند.
عباس عالی به محرومیت اقتصادی 
منطقه اشاره کرد و گفت: به جز افراد 
زیرپوشش، همواره افراد دیگری برای 
کمک موردی به این سازمان مراجعه 
می کنند که این امر بیانگر مشکالت 

اقتصادی مردم این منطقه است.
وی از زیر پوشش بودن سه هزار 
معل��ول خبرداد و گفت: در دو س��ال 
اخیر پنج هزارمعلول در این شهرستان 

شناسایی شده است.
فرماندار لردگان در این باره گفت: 
با وجود خدمات چش��مگیر انقالب 

اس��المی، توجه دولت نهم و دهم به 
توسعه مناطق محروم، بخش اشتغال و 
توسعه اقتصادی این شهرستان نیازمند 

توجه بیشتر است.
منص��ور ظفریان با اش��اره به در 
دست ساخت بودن طرحهای بزرگ 
صنعتی نظی��ر پتروش��یمی، کارخانه 
درای��ن  گازی  نی��روگاه  و  س��یمان 
شهرس��تان، گف��ت: حمای��ت دولت 
در قالب تس��هیالت بانکی و اجرای 
طرحهای کوچک و زودبازده بیش از 

پیش ضروری است.
وی گفت: بیکاری یکی از مشکالت 
این شهرستان محسوب می شود درعین 
حال فرهن��گ کار و کارآفرینی دراین 

منطقه نهادینه نشده است.
شهرستان لردگان با بیش از 177 
هزار نفر به عنوان دومین شهرس��تان 
پرجمعی��ت چهارمح��ال و بختیاری 
در160کیلومتری مرکز این استان واقع 

شده است.

ــده رود  ــگار زاین ــهرکرد، خبرن ش
مهندس حشمت ا... هاشمی مدیر عامل 
ش��رکت آب و فاضالب چهارمحال و 
بختیاری با اعالم این خبر گفت: این 3 
پروژه مهم شامل دو واحد تصفیه خانه 
فاضالب برای ش��هرهای لردگان و بن 
است که با اعتبار اولیه 14 میلیارد ریال 
ساخته خواهند ش��د، همچنین طرح 
بزرگ آبرسانی از چشمه دهنو به شهر 
ناغان است که اعتبار اولیه این طرح نیز 

5 میلیارد ریال است.
مهندس هاش��می اف��زود: پروژه 
آبرسانی چشمه دهنو به ناغان یکی از 
طرحهایی است که با هدف تأمین آب 

شهروندان ناغان در درازمدت پیش بینی 
ش��ده است و می تواند تا افق 20 ساله 
آب مورد نیاز ساکنان این شهر را تأمین 
کند. وی گفت: مدت زمان اجرای این 

پروژه 3 سال است که مجموعاً اعتباری 
بالغ بر 12 میلیارد ریال برای آن هزینه 

خواهد شد.
مه�ن���دس ه�اش��م�ی اف�زود: 

تصفی��ه خانه فاض��الب بن و لردگان 
نیز به 160 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد 
که در صورت تأمی��ن آن مردم این دو 
شهر در سال 1391 شاهد بهره برداری 
از این دو پروژه زیست محیطی خواهند 
ب��ود. مهندس هاش��می خاطرنش��ان 
س��اخت: تاکنون عملیات خط اصلی 
انتقال فاضالب این دو شهر آغاز شده 
و پیمانکاران مربوطه مش��غول اجرای 
آن هس��تند. مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب اس��تان گفت: با بهره برداری 
از ای��ن دو واحد تصفیه خانه، مجموع 
تصفیه خانه های فاضالب در شهرهای 

استان به 8 واحد می رسد. 

مدی��ر گم��رک چهارمح��ال و 
بختیاری گفت: صادرات و واردات 
9 ماهه امس��ال از ای��ن گمرک 77 
میلی��ون و 240 ه��زار کیلوگرم کاال 

بوده است.
موسی محمدی گنجه در گفتگو 
ب��ا زاینده رود اف��زود: از این میزان 
کاال 75 میلی��ون و651 هزار و 142 
کیلوگرم کاالی صادراتی و مابقی آن 

کاالی وارداتی است.

کااله��ای  دالری  ارزش  وی 
ص��ادرات�ی 
جاری  سال 
را  استان  در 
میلی��ون   60
هزار  و776 
دالر  و754 
و  ب��رآورد 
خاطرنش��ان 

کرد: ارزش صادرات کاال از اس��تان 

امسال نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل 14 درصد 
داشته  افزایش 

است.
ی  محم�د
ک�اه���ش  از 
85 درص��دی 
دالری  ارزش 
ی  ه��ا ال ک��ا
وارداتی استان در سال جاری نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته خبر داد 
و گف��ت: واردات کاال به اس��تان از 
نظر وزنی نیز نسبت به سال گذشته 

55 درصد کاهش نشان می دهد.
صادرات��ی  کاالی  عم��ده  وی 
استان را لوازم خانگی، روغن نباتی، 
موک��ت و س��یلندرگاز ذک��ر کرد و 
اف��زود: بیش��تر صادرات اس��تان به 
کشورهای عراق، کویت، افغانستان، 

پاکستان و عربستان بوده است.

کوتاه از30)30 شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری(

دانشگاه شهرکرد در پنج رشته مقطع دیپلما دانشجو می پذیرد 
شهرکرد

شهرکرد

مس��ئول روابط عمومی دانشگاه 
ش��هرکرد گفت: در اج��رای مصوبه 
ش��ورای گس��ترش آم��وزش عالی 
کش��ور، دانشگاه ش��هرکرد در پنج 
دانش��گاهی  دیپلمای  مقطع  رش��ته 
دامپزشکی برای سال تحصیلی آینده 

دانشجو می پذیرد.
محمدرض��ا زارعی��ان در گفتگو 
ب�ا ای�س��ن�ا اف�زود: ب�رای دست��ی�ابی 
دانش آموختگان دوره دکترای عمومی 

دامپزش��کی به تخص��ص حرفه ای 
و رف��ع تنگناه��ای آموزش��ی دوره 
دکترای عمومی دامپزشکی و از بین 
بردن تفاوتهای آموزش��ی این دوره 
در دانشکده های دامپزشکی کشور، 
دوره آموزش��ی دیپلمای دامپزشکی 
داروی��ی  عل��وم  رش��ته   پن��ج  در 
دامپزشکی، بهداش��ت و بیماریهای 
گاو، بهداش��ت و بیماریهای طیور، 
بهداش��ت و بیماریه��ای آبزی��ان و 

برنامه ری��زی کنترل، پیش��گیری و 
ریش��ه کن��ی بیماریه��ای انگلی در 
دانشگاه شهرکرد دایر شده تا ضمن 
اعتالی سرمایه دامی کشور و کمک 
به ارتقای س��طح بهداشت عمومی، 
دان��ش آموخت��گان دوره دکت��رای 
عمومی دامپزش��کی پس از طی آن 
بتوانن��د به درجه باالی��ی از مهارت 

حرفه ای دست یابند.
وی تصریح کرد: براساس مجوز 

شورای گسترش آموزش عالی کشور، 
دانشگاه شهرکرد برای ادامه تحصیل 
در دوره ه��ای دیپلمای دانش��گاهی 
تحصیل�ی  ب�رای س��ال  دامپزشک�ی 

89-88 دانشجو می پذیرد.
زارعیان ادامه داد: جزئیات نحوه 
پذیرش دانشجو در این دوره ها در 
پایگاه اینترنتی دانش��گاه شهرکرد به 
نش��انی www.sku.ac.ir منعکس 

شده است.  

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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نحوه برخورد با سرزنش و تحقیر

آیا احساس گناه می کنی؟

حوادث

سرخط

یی
دا

هوی
م 

ری
 ک

ل :
دو

 ج
اح

طر

افقی: 
1- روشن – هنر هفتم 

2- کشور اوباما –جاری – حرکت به شیوه کرم 
3- عدل – مارکی بر اتومبیل – آهو 

4-فاجر – نژاد ما – ماهی بی قید و بند 
5- خوردنی غم افزا – یار لیلی و تخلص شعری 

یغمای جندقی 
6- کتاب امیل زوال – اشاره – خیلی کم 

7- ش��جاع و دلیر – درس موضوعی – سلمانی 
درختان 

8- تلخ – فیلمی با بازی مهدی هاشمی و فاطمه 
معتمد آریا – کالم درویش – ابر غلیظ 

9- غذای شب – اش��عه ای که ویلهلم رونتگن 
کشف کرد – مارچوبه 

10- گالبی – دیکته – زعفران 
11- 80 ت��ا 85 درصد در خون م��ا وجود دارد  - 

منکر شدن 
12- در یک جهت – کارگردان شب سیاه –  نام 

کوچک بالزاک نویسنده کتاب زن سی ساله 
13- جای گل – بازار اوراق بهادار – جد 

14- س��وره زنان در ق��رآن کریم – ربیع – فیلم 
نانی لوی فرانسوی 

15- فعال و پرانرژی – علم گیاه شناسی – طول 
عمر آدمی 
عمودی: 

1- شراع – آرایشگر زن – رمق 
2- خاکستر آتش – پافشاری کردن – نوک تفنگ 

3- اهل اردکان – بسته های پستی 
4- نرخ بازاری – توبه و بازگشت – رسیدن 

5- شکس��تنی جایزه دار– مهیا و فراهم شده – 
گل نیلوفر 

6- از جان��وران آب��زی و نوعی پارچ��ه – فیلم 
جاودان��ه ای از هن��د ب��ا ب��ازی راج کاپ��ور – 

جوشهای ریز و چرکین صورت 
7- پوچ و هیچ – جوجه تیغی – مایه حیات 

8- قتل سیاس��ی و فیلم هانری ورنوی – شما و 
مخلص – کش��نده بی صدا – کاشف میکروب – 

حصبه 
9- ش��ایعه – ب��رد مع��روف – کرمین��ه و تخم 

حشرات 
10- هدف تیر – ملوک – باالی زانو 
11-  گیاه طبی – اهل نیست – هندبا
12- راوند نشده – خراب – بیماری

13- ساز می زند – معکوس و برعکس
14- از القاب امام علی )ع( – چس��ت و چاالک – 

فیلم کیمیایی 
 15- بچه دزد ش��ب هفت – توطئه و فیلم پیتر 

جکسون – برخالف نهادن
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بالاکساپراطفا
ییحینابالابرس
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شرایط امریه گرفتن چیست؟

سارقان مسلح مأمورنمای طالفروشی در 
شهرکرد ناکام شدند

با حض��ور به موقع پلی��س چهارمحال و 
بختیاری، سارقان مس��لحی که تحت پوشش 
مأم��ور انتظام��ی قصد س��رقت مس��لحانه از 

طالفروشی را داشتند ناکام شدند.
به گزارش معاون��ت اجتماعی فرماندهی 
انتظامی چهارمحال و بختیاری به دنبال وصول 
خبری مبنی بر وقوع یک فقره سرقت در یکی 
از طال فروشیهای ش��هرکرد مرکز چهارمحال 
و بختی��اری بالفاصله مأموران پلیس در محل 
حاض��ر و به بررس��ی موض��وع پرداختند. در 
تحقیقات اولیه مشخص شد 5 سارق ملبس به 
لباس نیروی انتظامی و مسلح به سالح جنگی 
که س��ر و ص��ورت خود را با کاله کاس��کت 
و کاله پش��می پوش��انده بودند، قصد سرقت 
مس��لحانه از یکی از مغازه های طالفروش��ی 
در شهرکرد را داش��تند این گزارش همچنین 
حاکی اس��ت با حضور مأموران، س��ارقان که 
دیگ��ر عرصه را ب��ر خود تن��گ می دیدند با 

دس��ت پاچگی فراوان ش��روع ب��ه تیراندازی 
کردند ک��ه در نتیجه صاحب طالفروش��ی از 
ناحیه پهلو و س��ینه م��ورد اصابت گلوله قرار 
گرفت و مجروح ش��د. بالفاصله فرد مصدوم 
ب��ه بیمارس��تان منتق��ل و تحت درم��ان قرار 
گرفت. متأس��فانه ش��دت جراحات وارده به 
صاحب طالفروش��ی به ح��دی بود که تالش 
پزشکان برای درمان وی مؤثر واقع نشد و او 

جان خود را از دست داد. 
گفتنی اس��ت با س��رنخ هایی که به دست 
آمد تالش برای دستگیری متهمان ادامه دارد.

1- تس��ویه حساب با دانش��گاه و گرفتن 
ی��ک نامه از دانش��گاه که باید برای س��ازمان 

وظیفه عمومی فرستاده شود
2- سر زدن به بخش کارگزینی اداره ها و 
سازمانهای دولتی ای که شما می خواهید در 
آنجا به عنوان امریه پذیرفته ش��وید و گرفتن 
یه نیمچه قول از آنها برای پذیرفتن ش��ما )هر 
ارگان دولتی یک س��ری رش��ته های خاص 
دانش��گاهی را که تاریخ اع��زام آنها مطابق با 

قوانین آنها باشد را می پذیرند(
3- ه�ر مش��م�ول تنه�ا 6 م�اه از ت�اریخ 
فارغ التحصیلی فرصت دارد تا مدارک خود را 

به سازمان وظیفه عمومی ارسال کند
4- تقریبًا به طور متوسط از زمانی که شما 
مدارک خود را برای س��ازمان وظیفه عمومی 
می فرس��تید یک ماه طول می کش��د تا برگ 
سبز ش��ما به منزل شما فرس��تاده شود. روی 
برگ سبز ش��ما تاریخ اعزام ش��ما درج شده 

است
5- ش��ما باید حداقل 3 م��اه جلوتر برگ 
س��بز خ��ود را که تاری��خ اع��زام آن مطابق با 
تاریخی است که آن اداره دولتی به شما اعالم 
کرده به اداره دولتی مذکور تحویل دهید. پس 

باید زمانی مدارک خود را به س��ازمان وظیفه 
عمومی ارس��ال کنید که بی��ن زمانی که برگ 
سبز به دس��ت شما می رس��د و تاریخ اعزام 
شما، 3 ماه فاصله باشد. به طور مثال اگر یک 
اداره دولتی به شما بگوید که برگ سبزتان را 
با تاریخ اعزام 1388/12/1 بگیرید ش��ما باید 
مدارکتان را تقریبًا 1388/7/30 برای س��ازمان 
وظیفه ارس��ال کنید. در ضمن بد نیست شما 
از طریق تلفن گویای س��ازمان وظیفه عمومی 
درب��اره کار خود با وظیفه عمومی مش��ورت 

کنید
6- بعد از اینکه برگ س��بز ش��ما برایتان 
توسط پس��ت آورده شد سریعًا و بدون فوت 
وقت آن را به اداره دولتی مذکور تحویل داده 
تا خدای نکرده جای ش��ما گرفته نشود چون 
هر اداره یا س��ازمان دولتی تع��داد محدودی 

امریه می پذیرد
7- تنه��ا راه ارتب��اط ب��ا س��ازمان وظیفه 
عمومی تلفن اس��ت و این س��ازمان س��ایت 

خاصی ندارد
8- قاب��ل ذکر اس��ت کس��انی ک��ه امریه 
می ش��وند باید دوره آموزش��ی خ��ود را در 
پادگانهای نظامی طی کنند )معموالً 50 روز(.

می خندد و می خنداند
در ای��ن جامع��ه ش��لوغ و ماش��ینی، یک��ی از 
خصوصیات ارزش��مند، س��رحالی و ش��وخ طبعی 
موج��ود در بعضی افراد اس��ت. در برخورد اول با 
فردی با روحیه و ش��وخ طب��ع، با خود می گوییم، 
خوش به حال او، وی همیش��ه آدم ش��اد و سالمی 
اس��ت و همواره از اعتماد ب��ه نفس باالیی در یک 

جمع برخوردار است.
البت��ه الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه »رود مارتین« 
روانشناسی که در این زمینه مطالعاتی داشته است، 
چنین معتقد اس��ت که یونانیان قدیم همواره بر این 
باور بودند که آدم های بذله گو در نهایت، کس��انی 
هس��تند که حدود خود را در برخی موارد رعایت 
نم��ی کنن��د و به حری��م خصوصی اف��راد دخالت 
می کنند. اینکه یک انس��ان هم��واره در حال گفتن 
لطیفه و خنده های مضحک باش��د، نه تنها نش��انه 
برتری او نیس��ت، بلکه در حد افراطی آن، یک نوع 

بی شخصیتی نیز محسوب می شود.
از نظر وی، بذله گویی مثل شمش��یری اس��ت 
ک��ه دو لبه دارد، یک لبه آن باع��ث ایجاد و تداوم 
رواب��ط اجتماع��ی بهتر می ش��ود و لب��ه دیگر آن 
موجب تباهی، از دس��ت دادن جلوه اجتماعی و در 
برخی مواقع نیز موجب تیره س��اختن روابط وی با 

دیگران است.
مارتین معتقد است: »نحوه اجرای شوخ طبعی، 
مثل فن بیان اس��ت که چگونگی ب��ه کارگیری آن 
و نتای��ج حاصله مؤثر از آن، بس��یار مهم اس��ت.« 
همواره ما از حس ش��وخ طبعی خود برای جذب 
افراد و تقویت روابط اجتماعی بهره می بریم اما از 
طرفی ب��ا اجرای غلط و افراطی آن موجب طرد از 
جانب دیگران می ش��ویم. به طور مثال، کارمندان 
بی گناه��ی که همواره با م��زاح و بذله گویی های 
بی م��ورد برخ��ی از مدیران و منش��یان آنها، مورد 
تمسخر قرار می گیرند!  این اصاًل چیز خوشایندی 

نیست.
حت��ی در بعضی اوقات، افرادی هس��تند که در 
یک جمع با تعریفات چاپلوسانه و بذله گویی های 

بی مورد در مورد نفری دیگر، س��عی در الپوشانی 
عیبه��ای ش��خصیتی و اجتماع��ی خ��ود و تخلیه 

عقده های درونی خود را دارند.
بذله گویی به قصد تحقیر

برخ��ی از اف��راد، صرف��ًا از ای��ن حربه جهت 
تحقیر، تمسخر و دس��ت انداختن دیگران استفاده 
می کنن��د. این افراد با سیاس��تی خاص هدف خود 
را پیاده می کنند، آن�ان ب�ا گفت�ن مس��ائ�ل زندگی 
خصوص���ی دیگری ک��ه در جمع حض��ور ندارد 
ب��ا لحنی تمس��خر آمیز و در مقابل س��رگرم کردن 
افراد جمع، باعث بد جلوه دادن ش��خصیت آن فرد 
می شوند و وقتی بعدها با اعتراض آن فرد روبه رو 
می ش��وند، تنها با خنده و حالتی دفاعی، سعی در 
ش��وخی گرفتن قضیه می کنند. از نظر روانشناسی، 
این نوع شوخ طبعی ها اثرات مخربی را در روحیه 

افراد دیگر به جا می گذارد و در نهایت بیشتر مردم 
از این افراد به هر نحوی که شده فراری هستند.

شوخ طبعی مفید
افرادی که این صفت برتر را به طور صحیح و 
مفی��د به کار می برند، همواره با مهربانی، لبخندها، 
بذله گویی های متع��ادل، همراه با حس فروتنی و 
تواضع خود، جوی صمیمی و گرم را در هر جمعی 
که باش��ند ایجاد می کنند. آنها با رفتار خود به نحو 
احس��ن، اس��ترس و ناراحتی های جمع را کاهش 
می دهند و باعث افزایش روحیه و نشاط در مردم 

می شوند.
مطمئنًا ش��ما نیز از همنشینی با این افراد لذت 
می بری��د، چرا که همواره ش��عار آنها این اس��ت: 
»همه انسانها می توانند شاد باشند و دیگران را در 

شادی خود سهیم کنند.«

البته در شناخت این افراد باید کاماًل دقت کرد، 
چرا که دورویی صفتی است که شاید برخی از این 
افراد به ندرت، باز هم از خود نش��ان دهند و پشت 

سر آدمهای افسرده غیبت کنند.
بذله گویی به ضرر خود

برخی افراد صرفًا ش��غل آنها بذله گویی است، 
همچون دلقکها یا کمدین ها، م�ا از حرفه�ا، شوخی ها، 
قیاف��ه و... ای��ن افراد معروف ل��ذت می بریم، آنها 
همواره از دید ما افرادی جذاب به شمار می روند، 
غاف��ل از اینک��ه خودش��ان از درون با تمس��خر و 
خندیدن های مردم، به تدریج با مش��کالتی روحی 
مثل، تحلیل اعتماد به نفس، افسردگی، خودخوری 
و... روبه رو خواهند شد و خنداندن مردم به قیمت 

از بین بردن صفات واالی آنها می شود.
از  یک��ی  وارل��ی«  »کری��س  ک��ه  همانط��ور 
کمدین های معروف، در س��ن 33 سالگی با قرص 
خودکش��ی کرد و از دنیا رف��ت، وی دچار بیماری 
»تنفر از خود« شده بود، همانطور که برادر وی، در 
این باره می گوید: »خنداندن مردم و شادی دیگران 

برای کریس وارلی به قیمت جانش تمام شد.«
لبخند در زندگی

ما همواره بر کس��انی که در حل مش��کالت و 
گذران زن�دگ�ی خ�ود، ب�ا خونس���ردی و لبخن�د 
بر لب، پیش می روند حسرت می خوریم، حقیقت 
این اس��ت که آنها با تبس��می بر ل��ب، نیروی غلبه 
بر موانع زندگی خود را دو چندان کرده، ش��ما نیز 
می توانی��د یک قدم به عق��ب برگردید و با دیدی 
بازت��ر و روی��ی باز و تس��لط بر اعص��اب خود به 
رنگهای نیلی و مالیم تمرکز کنید و بر مش��کالت 
خ��ود غلبه کنی��د. از نظر روانش��ناس »مارتین«  به 
این حالت »ش��وخ طبعی برای خودس��ازی« گفته 
می ش��ود، با این روش، با کمرنگ کردن آشفتگی 
ذهن، کج خلقی ها و عصبانیت، قادرید با لبخند بر 
هر فرد یا عاملی که موجب ناراحتی شما می شود، 
تسلط پیدا کنید، بی اهمیت و گذرا آن را به دست 

فراموشی بسپارید.

مطمئنًا شما هم در زندگی با افرادی که همواره 
ش��ما را س��رزنش می کنن��د، روبه رو ش��ده اید. 
این افراد به ش��ما انرژی منف��ی می دهند و به این 
ترتیب احساس عذاب وجدان، مقصر بودن و گناه 

می کنید، درحالی که واقعًا حق با شماست.
وقتی ش��ما با ای��ن افراد روبه رو می ش��وید، 
استرس و آشفتگی تمام وجودتان را در بر می گیرد 
و در نتیجه در یک لحظه تمام اعتماد به نفس خود 

را از دست می دهید.
به خصوص زمانی که آنها حکم مدیر، شخصی 
مه��م و یا والدین ش��ما باش��ند، رودررویی با آنها 

بسیار سخت تر است.
ش��ناخت آنها در برخ��ورد اول خیلی آس��ان 
نیس��ت. ای��ن افراد معم��والً  چه��ره ای جذاب و 
دوست داش��تنی دارند، ولی این روی خوب سکه 
اس��ت، چرا که به مرور زم��ان با روی مرموز دیگر 
خود و س��رزنش های مداوم به شما، در یک لحظه 
چنان ش��ما را غافل گیر می کنن��د که دیگر نه تنها 
کاری نم��ی توانید بکنید بلکه کاماًل تقصیرات را به 
گردن می گیرید. متأس��فانه برای تعامل با آنها نه از 
من�ط�ق م�ی توانی�د کمک بگی�ری�د ن�ه از احس�اس، 
ه��ر چه با ای��ن دو روند پیش بروی��د نتیجه کار را 

بدتر خواهید کرد.
این��ان همیش��ه ب��ا انتق��اد، دیگ��ران را مقصر 
می دانند، یکی از مشخصه های بارز این افراد این 
است که اگر اشتباهی کنند هیچ وقت تقصیر را به گردن 
نمی گیرند و دیگران را مقصر اصلی می دانند و در 
این وقت اس��ت که با تحقیر ط��رف مقابل اهداف 

خود را پیش می برند.
از نظر روانشناس��ی آنها به نوعی خودشیفتگی 

دچار هس��تند. بعضی از شما شاید معنی لغوی این 
واژه را تنه��ا به این محدود کنید که خودش��یفته به 
کسانی گفته می ش��ود که تنها به فکر خود هستند 
ن��ه دیگران اما با ش��ناخت کاف��ی از تعریف های 
گوناگون خودش��یفتگی و مقایسه عمقی آن با این 
افراد می بینید که شباهتهای زیادی از خصوصیات 
این صف��ت در آنها موجود اس��ت. البت��ه در نگاه 
اول خ��ود را اف��رادی معتمد، ج��ذاب و صمیمی 
نش��ان می دهند و هیچ ش��باهتی ب��ا خصوصیات 
خودش��یفتگی در آنها دیده نمی ش��ود، اما در ادامه 
در ان��دک زمانی از آن جلوه زیب��ا و صمیمی، تنها 

چهره ای خبیث به جا می ماند!
ترفند اصلی این افراد، تسلط بر افکار و رفتار شما 
اس��ت و بدون اینکه متوجه باش��ید در اندک زمانی با 
تأثیرات منفی رفتارشان در ما احساس حقارت، نگرانی 
و اضطراب را ایجاد می کنند. در این زمان است که شما 
ناخودآگاه به دام افتاده اید و روحیه خود را از دس��ت 
می دهید. در مقابل آنها خود را کوچک می بینید و در 
ذهن خود آرزو می کنید که اگر مثل آنها داناتر، بهتر و 
باهوش تر بودید حتماً می توانستید در رقابتهای کاری 
یا موقعیتهای زندگی موفق باشید و با عذاب وجدان و 
روح��ی�ه ای ض�عی�ف در درون خ�ود، نسب�ت ب��ه 
هر کاری اعتماد به نفس خود را از دست داده و افسرده 

و بی تفاوت می شوید.
این افراد خودشیفته با ایجاد افسردگی در شما، 
طوری اهداف خ��ود را پیاده می کنند که گویی به 
شما کمک هم می کنند! و بابت این، از شما انتظار 
تشکر و قدردانی هم دارند! آنان با قدم گذاشتن به 
حریم و حیطه ش��خصی هر فرد، سعی در افزایش 
اعتب��ار خود دارند و از تحس��ین و تمجید دیگران 

در مورد خودش��ان لذت می برن��د و آنقدر در کار 
خود حرفه ای هستند که حتی با نگاه در چشم آنها 
این جمله همواره م��وج می زند که »ما هیچ وقت 

اشتباهی مرتکب نمی شویم!«
حت��ی با دفاع از خود بازهم با بدتر جلوه دادن 
اوضاع دوب��اره قضیه را به نفع خود تمام می کنند. 
در مرحله آخر اگر باز هم ش��ما با استناد به اعمال 
خ��ود به او بگویید که تقصیر ش��ما نبوده و ش��ما 
اش��تباهی نکرده ای���د، خواهید دید ک��ه چطور با 
عکس العملی س��ریع و آش��کار، ای��ن جمله را به 
وضوح به زبان می آورد »به هر صورت از اول هم 
معلوم بود که شما مقصر اصلی هستید و همه چیز 

به گردن شما است!«
یکی از خصوصیت های این افراد این اس��ت 
که انتظار دارند کاری را که آنها طبق تواناییهایشان 
می توانند انجام دهد ش��ما نیز دقیقًا بدون اش��تباه 
و مث��ل آنها قادر به انجام آن باش��ید. آنها همیش��ه 
دیگ��ران را زیر ذره بین می بینن��د و بدون در نظر 
گرفتن متفاوت بودن مهارته��ا و توانایی های هر فرد، 

دیگران را سرزنش و تحقیر می کنند.
اگر خوب به اطراف خود نگاه کنید می توانید 
امثال آنها را به راحتی تش��خیص دهید، برای مثال، 
اگر این فرد مدیر ما باشد، همواره سعی می کند به 
دلیل برتری و مقامی که دارد بر تمامی کارمندانش 
تسلط داشته باش��د، رفتار او متغیر است به طوری 
که وقتی امور ش��رکت خ��وب پیش رود رابطه ای 
گ��رم و صمیمی دارد و در مقابل اگر مش��کلی در 
روند کاری غیر مرتبط به شما ایجاد شود، به یکباره 
با عصبانیت و رفتاری سرد با شما برخورد می کند. 
در اینجا اس��ت که اس��ترس در محیط کاری شکل 

می گی��رد. البته برخی افراد متوج��ه این تفاوت و 
اصل قضیه نمی شوند و با چاپلوسی و تمجیدهای 

بی محتوا سعی در آرام کردن او دارند.
از طرفی آنها نسبت به هرگونه خطای احتمالی 
که حتی هنوز اتفاق هم نیفتاده است آماده هستند و 
همیشه منتظر فرصتی برای توبیخ، اهانت و تحقیرند 
و با روش��ی فریبنده و زیرکانه نقش��ه خود را پیاده 
می کنند، قانون آنها این اس��ت: »قبل از اینکه کسی 

به من حمله کند، باید زودتر پیش قدم شوم!«
یکی دیگر از اهداف این افراد این است که اگر 
در انجام کار یا پروژه ای، خطایی از آنها س��ر بزند، 

آن را به گردن کسی دیگر می اندازند.
در اینجا به یک سری عالئم کلی اشاره می کنیم 
که بدانید آیا ش��ما فردی تحقیرپذیر هستید یا خیر؛  
در برخورد با فردی خودش��یفته تمام وجود ش��ما 
را عذاب وجدان، حقارت، بی لیاقتی، پریش��انی و 
اضطراب فرا می گیرد. همیش��ه دیواری عظیم بین 
خود و او حائل می بینی��د و در این بین همواره با 
تأیید رفت��ار و تأکی��د روی توانایی های آنان، این 
افراد را افرادی الیق تر می پندارید. سعی می کنید 
در زندگی از آنه��ا تقلید کنید و روش آنها را الگو 
ق��رار دهید. از آنجا که توانایی ها و مهارتهای همه 
انس��ان ها یکس��ان نیس��ت، با این تقلی��د و تحت 
فشار گذاش��تن خود برای همانندی و نهایت عدم 
موفقی��ت، دوباره خود را عصبی و حقیر و کوچک 

می بینید.
با توضیحات فوق، متوجه شدید که نمی توانید 
روابط س��المی را با این افراد ایجاد کنید، پس بهتر 
اس��ت با بررس��ی اطرافیانتان آنها را حذف یا روی 

رفتار خود تجدید نظر کنید.

احس��اس گناه و عذاب وجدان حس��ی است 
هم��راه با اضطراب و نگرانی ک��ه در خیاالتمان در 
مورد کاری که می توانس��تیم انج��ام دهیم ولی در 
انجام آن کوتاهی کرده ایم یا اینکه به نحو احس��ن 
آن را عمل��ی نکرده ایم، ش��کل می گیرد و در این 
حالت حس نارضایتی و خودخوری تمام وجود ما 

را در برمی گیرد.
ندایی از درون، ش��ما را سرزنش می کند که به 

نوعی شاید همان حس مسئولیت پذیری است.
این تصورات منفی ذهن شما و عذاب وجدان 
در وجودت��ان باقی می ماند و در کوتاه زمانی روح 
ش��ما را نات��وان و ضعیف می کند. کس��انی که در 
زندگی به طور دائم از احساس گناه رنج می برند، 
به افس��ردگی، دلشوره و استرس ناشی از آن دچار 

می شوند.
دالیل احساس گناه و عذاب وجدان

ش��ما در ضمی��ر ناخ��ودآگاه خ��ود در مورد 
موضوعی که در انجام آن کوتاهی کرده اید با خود 
می گویی��د: »ای کاش تالش خ��ود را می کردم یا 
حداقل بیش��تر سعی می کردم.« همه این حاالت از 

احساس ضعف و ناتوانی در شما ایجاد می شود.
آیا از اینکه به کس��ی کم��ک نکرده اید عذاب 

وجدان دارید؟
وقتی که دوس��ت داش��تید به کسی کمک کنید 
اما نتواس��تید و ب��ه نوعی فکر می کنی��د او را تنها 

گذاشته اید.
آیا فکر می کنید که  می توانستید بیشتر کمک 

کنید؟
در این حالت با خ��ود می گویید: »من به قدر 

کافی سعی نکردم به او کمک کنم.«
آی��ا از اینکه ب��ه دیدار کس��ی نرفته اید عذاب 

وجدان دارید؟

با خود می گویید: »ای کاش می توانستم بیشتر 
به او سر بزنم.«

آی��ا زمانی که در انجام کاری اش��تباه کرده اید 
احساس  گناه می کنید؟

بعضی افراد دائمًا اش��تباهاتی را که اصاًل ربطی 
هم به آنه��ا ندارد را به گردن خ��ود می اندازند و 

عذاب وجدان تمام وجودشان را فرا می گیرد.
اگر کس��ی به ش��ما بگوید تقصیر شما بوده و 
می توانس��تید بهتر این کار را انجام دهید، احساس 

شرمندگی و گناه می کنید؟
در این حالت به دلیل عدم مهارت و توانایی در 

مورد مسأله ای مورد انتقاد قرار می گیرد.
آیا سر کار خود دائمًا فکر می کنید همه وظایف 
به دوش ش��ما است و به دلیل عدم انجام کامل آن، 
عذاب وجدان دارید؟ این حالت بیشتر وقتی است 

که شما مسئولیت یک گروه را بر عهده دارید.
در تمام��ی موارد فوق و مش��ابه آن، خود را از 
درون خود آزار می دهید، برای آش��نایی بیش��تر با 
عالئم وقوع چنین حالت هایی و غلبه بر این حس 

به موارد زیر توجه کنید:
احساس عدم توانایی

از زمان کودکی حس عدم توانایی و افسردگی 
ناش��ی از آن در انسان ش��کل می گیرد و به تدریج 
مغ��ز و ذهن ما مثل یک اس��فنج تمامی اتفاقات و 
داده ه���ای زندگ�ی را در خ���ود نگ�اه م�ی دارد، 
در نتیجه بدون آنکه متوجه شویم می بینیم که تمام 
ابعاد زندگی، عادات و باورهای ما تحت این افکار 

شکل گرفته است.
ب��ه این ترتیب با همان الگو پیش می رویم، در 
اثر گذشت زمان و تکرار مداوم این عادات و افکار 
در وجود ما، تغییرپذیری این الگو بس��یار مش��کل 
است، درست مثل این اس��ت که اسم خواهر شما 

مریم است. شما از بچگی این را می دانید و به این 
اس��م او را صدا می زنید، اگر کسی به شما بگوید 
اسم او مریم نیست، اصاًل برایتان قابل قبول نیست 
و نم��ی پذیرید. افکار ما نیز ب��ه همین صورت در 

اعماق ذهن و وجود ما شکل می گیرد.
ایجاد و پیش��رفت این ع��ادات و حس عذاب 
وجدان از زمان کودکی تا به حال چنان شما را رنج 
می دهد که به افسردگی های مزمن و نگرانی های 
ذهن�ی دچ�ار م�ی ش��وی�د و ب��ه تدریج تأثی�رات 
آن به صورت ناتوانی ه��ا و عدم موفقیت در تمام 
مراح��ل زندگی نمایان می ش��ود. ش��اید باورش 
س��خت باش��د ول��ی پایه و رون��د زندگ��ی ما در 
بزرگس��الی همان تجربیات، افکار و عادات ذهنی 
است که در سنین 2 تا 5 سالگی در ما شکل گرفته 
است و منش��اء تمامی مشکالت و ناهنجاری های 

ما از همان سن شروع شده است.
حتمًا همگی این جمالت را از کودکی به خاطر 
دارید: »تو باید همیش��ه اینچنین باشی...، تو هیچ وقت 

نباید...، تقصیر تو بود که...«
تأثی��رات منفی این جمالت در حین س��ادگی، 
اینقدر از کودکی ذهن ما را تحت فش��ار قرار داده 
اس��ت که حتی در همان س��نین کم درون ما ریشه 
دوانده است. به طور مثال والدین شما موقع خرید 
چیزی برای ش��ما می گفتند: »تو فقط کارت شده 
خ��رج کردن، هرچقدر پول داش��تیم برای تو خرج 
کردی��م!« و در این حاالت اس��ت که ب��دون اینکه 
متوجه باش��ید از هم��ان دوران ع��ذاب وجدان و 

احساس گناه در شما رشد کرده است.
در ای�ن راه بهت�ر اس��ت از کودک�ی با بچه ه�ا 
از طری��ق بی��ان دلیل و منطق برخ��ورد کنیم و آنها 
را از انجام کاری باز داریم، نه با سرزنش و توبیخ.
البته ج��دای از دوران کودکی، احس��اس گناه 

و ع��ذاب وج��دان از دوران بزرگس��الی نیز ایجاد 
می ش��ود. شاید برای همه ش��ما اتفاق افتاده باشد 
ک��ه در محیط کاری احس��اس کنید ک��ه هیچ کار 
مفیدی انجام نم��ی دهید یا در عملکرد خود دچار 
لغزش شده اید. خود را در نگاه دیگران بی ارزش 
می دانی��د، اگ��ر از همی��ن حاال جلوی پیش��رفت 
ای��ن ناهنجاری ها را نگیرید مطمئنًا افس��ردگی و 
ناامیدی تمام ابعاد زندگی ش��ما را تا آخر عمر فرا 

می گیرد.
عالج پیش از واقعه!

قبل از ایجاد احس��اس گن��اه و عذاب وجدان، 
عامل آن را پیدا و مانع از شروع آن شوید.

به دلیل اینکه بیش��تر عل��ل این حالت به خاطر 
عدم انجام وظایف است، قبل از قبول و تعهد برای 
انجام کاری، باید کاماًل به نوع و حدود مس��ئولیت 
خود واقف باش��ید تا مطمئن شوید که اگر از عهده 
انجام صحیح آن بر می آیید، این مسئولیت را قبول 

کنید.
همه شما در زندگی عالئم و آثار عذاب وجدان 
را در صورت، رفتار و روحیه خود تجربه کرده اید 
بنابراین اگر هم در ابتدای کار هس��تید علت آن را 
بیابید و بکوشید تا این موضوع را همان موقع حل 

کنید.
هنگام عذاب وج��دان فرقی نمی کند در مورد 
چه موضوعی و در کجای مس��یر ق��رار دارید، این 
جم��الت را 5 بار تکرار کنی��د: »من نهایت تالش 
خ��ود را ک��ردم، از هم��ه مهارته��ا و توانایی هایم 
استفاده کردم، دیگر بیشتر از این در توانم نیست.«

ب��ا تکرار این جمله ه��ا می بینید که چطور به 
مرور زمان از عذاب وجدان ش��ما کاس��ته شده و 
متعاقب��ًا اعتماد و اطمینان ب��ه نفس خود را افزایش 

داده اید.
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رئیس پژوهشکده ابن سینا:
امکان فریز تخمک و اسپرم در کشور وجود دارد

غفلت از اثرات ذرات نانو در ایران 

جامعه را رو به زوال می برد

قائم مقام سازمان نظام پزشکی:
هر سال 100 تا 120 هزار زوج نابارور در کشور 

اضافه می شوند 

رابطه سکسکه با اوره و قند خون

تشخیص بیماری اوتیسم از طریق اسکن های مغز 
امکان پذیر شد

نقش اسید آمینه پرولین در سالمت دندان ها 

حفاظت از پوست در مقابل سرمای زمستانی

نقطه

حمیدرضا فرشچی- خیلی از افرادی که مبتال به 
دیابت می شوند پس از تشخیص بیماری خود 

در مرحله ابتدایی به دنبال راه حلی سریع، جهت 
ریشه کنی این بیماری مزمن می گردند و پس 

از آنکه دیدند این بیماری از آنجا که سیر مزمن 
دارد، درمان آن هم سیری طوالنی خواهد داشت 

گاه دچار ناامیدی و افسردگی می شوند.
واقعیت آن است که دیابت بیماری مزمنی است 
که شما می توانید با رعایت یک سری از اصول، این 
بیماری را کنترل کنید و زندگی فعال و عمری طوالنی 
داشته باشید. هر فرد مبتال به دیابت نیازهای متمایز و 
مخص��وص به خودش را دارد و لذا در کنترل دیابت 
شما باید بر اساس شرایط فردی خویش میزان دارو، 
تغذیه و فعالیت ب�دنی تان را تنظی�م کنی�د. بر همین 
اساس توصیه می شود شما با گروه پزشکان متخصص 
که تحت عنوان تیم درمانی شما هستند، مشورت کنید 

تا بهترین الگوی درمانی برای شرایط خود را بیابید.
از آنجا که بیماری دیابت اغلب بر دس��تگاه های 
مختلف ب��دن اثر می گذارد ل��ذا مراقبت مطلوب از 
بیماری دیابت نیازمند بهره گیری از یک تیم درمانی 
با تخصص های متنوع است. اعضای این گروه شامل 
پزشکان متخصص غدد و دیابت، تغذیه، چشم، کلیه، 
مغز و اعصاب، داروساز و روانشناس و نیز پرستاران و 

کارشناسان تغذیه آموزش دیده است.
چرا کنترل مداوم دیابت اهمیت دارد؟

همانطور که بیان شد دیابت یک بیماری مزمن و 
موذی است که در صورت عدم توجه به آن سالمتی 
و نیز کیفیت زندگی مطلوب ش��ما را در جنبه های 
مختلف تح��ت تأثیر منفی قرار می ده��د. از طرف 
دیگر کنترل مطلوب بیماری دیابت موجب می شود 
احس��اس بهتری داشته باش��ید و شانس ابتال به یک 
س��ری از بیماری ها که از ع��وارض معمول دیابت 
هستند، در شما کاهش یابد، از جمله عوارض شایع 
دیابت که با کنترل قند از بروز آن می توانید جلوگیری 
کنید و یا ظهور آن را حداقل به تأخیر بیندازید می توان 

به موارد ذیل اشاره کرد:
- بیماری های قلب و عروق

- سکته های قلبی و مغزی

- بیماری های چش��می ک��ه می تواند منجر به 
کاهش بینایی و یا حتی نابینایی شود.

- آس��یب اعصاب که موجب کاهش احس��اس 
درد در دس��ت ها، کف پا، س��اق پا و دیگر نقاط 
می ش��ود و گاهی منجر به قطع عضو یا معلولیت 

و عدم کارایی برخی اعضا می شود.
- نارسایی کلیه

- بیماری لثه و فاسد شدن دندان ها.
بر همین اس��اس رعایت اصول ذیل در کنترل 

دیابت ضروری است:
تا می توانی��د اطالعات و یادگیری های خود 
را درب��اره بیم��اری دیابت افزیش دهی��د؛ از آنجا 
که دیابت بیماری ای اس��ت که ش��اید سال ها با 
ش��ما همراه باش��د هر چقدر آگاهی ش��ما درباره 
بیماری دیاب��ت افزایش یابد بهت��ر می توانید در 
جهت مدیریت بیماری با تیم معالج تان همکاری 
داش��ته باشید. مطالعات نشان داده که با آموزش و 
باال رفتن سطح آگاهی افراد دیابتی از بیماریشان، 
می��زان خطر مش��کالت مرتبط با بیم��اری دیابت 
کاه��ش می یاب��د. اولین چی��زی که بای��د از آن 

مطلع باش��ید آن اس��ت که به کدام نوع از دیابت 
مبتال هس��تید و اگر نمی دانید از پزشک معالجتان 
بپرسید که آیا شما  به دیابت نوع 1 مبتال هستید و 

یا دیابت نوع 2 و یا احیانًا دیابت بارداری.
تزریق انسولین

دیابت ن��وع 1: افرادی که ب��ه بیماری دیابت 
ن��وع 1 مبتال هس��تند بای��د هر روزه انس��ولین را 
دریافت کنند. این نوع دیابت کمتر مرس��وم است 
و به دیابت جوانان نیز معروف اس��ت )زیرا اغلب 

درسنین جوانی بروز می کند(.
دیابت نوع 2: در این نوع دیابت معموالً انسولین 
حداقل در مراحل اولیه به میزان کافی ترشح می شود 
ول��ی عملکرد این هورمون در تنظیم قند خون کافی 
نیس��ت. به عبارت دیگر مقاومت به انسولین وجود 
دارد. نشان داده شده است که تغییر شیوه زندگی، رژیم 
غذایی و فعالیت بدنی روزانه به کنترل بیماری دیابت 
نوع 2 کمک می کند. همچنین بسیاری از افراد ممکن 
است به مصرف قرص های درمان بیماری دیابت و 
یا انسولین نیاز پیدا کنند. بیماری دیابت نوع 2 بسیار 
مرسوم است به طوری که بیش از 90 در صد مبتالیان 

به دیابت از این نوع بیماری رنج می برند. دیابت نوع 
دوم، اغلب به دیابت دوران بزرگس��الی شهرت دارد 
)زیرا اغلب در سنین میان سالی به بعد بروز می کند( 
البته شیوه زندگی امروزی شیوع دیابت نوع دوم را در 

سنین نوجوانی و جوانی افزایش داده است.
ــک بیماری جدی تلقی  همواره دیابت را ی

کنید:
عناوینی مبن��ی بر»مهم و جدی نب��ودن بیماری 
دیاب��ت«، »دیابت خفیف و مالی��م« و »کمی افزایش 
قند خون« اصطالحات و تعابیر صحیحی نیستند و از 
شدت و عوارض این بیماری نخواهد کاست. بسیاری 
از افراد مبتال به دیابت به ویژه دیابت نوع دو از بیماری 
خ��ود آگاهی ندارند در حالی که شناس��ایی و درمان 
به موق��ع دیابت از بروز دیگر بیماری های مرتبط به 
دیابت در آینده پیشگیری می کند. در بسیاری از افراد 
مبتال به دیابت نوع 2 هیچ نش��انه ای ازدیابت وجود 
ندارد و آنها از بیماری خود بی اطالع هستند و به طور 

اتفاقی با یک آزمایش به بیماری خود پی می برند. 
چه گروه از افراد ریسک باالتری برای ابتال 

به دیابت دارند:
- افراد باالی 45 سال

- افراد دارای اضافه وزن و چاق
- سابقه ابتال به دیابت در یکی از خویشاوندان 

نزدیک )از جمله: والدین، خواهر، برادر(
- داشتن سابقه دیابت دوران بارداری

- تولد فرزند با وزن بیش از 4 کیلوگرم هنگام تولد 
- نژادهای خ��اص و قومیت های خاص: مانند 
س��یاه پوستان امریکا و یا در کشور ما مثاًل در یزد 

شیوع دیابت بیش از سایر شهرها است.
- سابقه پرفشاری خون

- کلس��ترول خون باال و یا افزایش غیر طبیعی 
دیگر چربی های خون
- عدم فعالیت بدنی

اگر ش��خصی را می شناس��ید ک��ه هر یک از 
ریس��ک فاکتورهای مذکور برای دیابت را دارد به 
او پیش��نهاد کنید تا با پزش��ک متخصص مشاوره 
کن��د و جهت احتمال ابتال به بیماری دیابت مورد 

بررسی و آزمایش قرار گیرد. 

رود-  ــده  زاین ــهباز،خبرنگار  ش ــه  معصوم
فناوری نانو عبارت اس��ت از دستکاری، دقت در 
کارایی، اندازه گیری، طرح ریزی یا س��اخت مواد 
در مقیاس زیر 100 نانومتر و اس��تفاده گسترده از 
آنه��ا در زمینه های مختلف. ی��ک نانومتر طولی 
براب��ر یک میلی��اردم متر یا1-10 اس��ت. اهمیت 
مقیاس نانو در آن اس��ت ک��ه خواص الکترونهای 
داخ��ل م��اده و اثر متقاب��ل اتمها ب��ا یکدیگر در 
مقی��اس نان��و و در مقایس��ه با ش��رایط معمولی 
بس��یار متفاوت است. بنابراین خواص شیمیایی و 
فیزیک��ی مواد مختلف در مقیاس نانو در مقایس��ه 
با ش��رایط معمول تفاوت بس��یار زیادی دارند. از 
جمل��ه تفاوت های مهم آن اس��ت که ذرات مواد 
در مقیاس نانو، نس��بت سطح به حجم فوق العاده 
زیادی دارند و لذا در هر محیطی که باشند واکنش 
و تعامل خیلی زیادتری با محیط خواهند داش��ت 
ب��ه همین دلی��ل واکنش های ش��یمیایی مواد نانو 
مث��اًل در تهیه دارو و یا واکنش های بیوش��یمیایی 
استفاده از دارو در محلی که باید مؤثر واقع شود، 
راندمان خیلی زیادت��ر از مقیاس معمولی دارند و 
در داخل بدن موجودات زنده نیز حداقل به دلیل 
نسبت خیلی زیاد سطح به حجم مواد نانو، تعامل 
مواد با محیط داخل بافت های مختلف در س��طح 
خیلی وسیع مطرح است و امکان ایجاد اختالل در 
فعالیت های بیوشیمیایی بدن خیلی زیادتر است.

از جمل��ه کاربرد فناوری نان��و در زمینه های 
مختلف پزش��کی اس��ت. این ذرات ب��ا اندازه و 
ویژگی های قابل کنت��رل و نفوذی قابل مالحظه 
در بافت های بدن می توانند دارو را جذب و آن 
را در محل مناس��ب به میزان خیلی کمتر از قبل و 
با تأثیر خیلی بیشتر آزاد کنند. با استفاده از فناوری 
نانو، طراحی و ساخت دارو نیز متحول شده و در 
مجموع به صورت ش��گفت انگیز قابلیت درمانی 
داروها افزایش پیدا کرده است اما اگر بدون لحاظ 
کردن شرایط بدن موجودات زنده و به ویژه انسان 
از مواد نانو اس��تفاده ش��ود، همی��ن ویژگی های 
فیزیکی و ش��یمیایی مواد نانو که امکان بهره وری 
فن��ی گس��ترده ای در همه زمینه ه��ا ایجاد کرده 

اس��ت باعث بروز انواع ناهنجاری های زیس��تی 
خواه��د ش��د. تجمع م��واد نانو در شش��ها، مغز، 
کبد، طحال و اس��تخوان ها مورد تأیید بس��یاری 
از پژوهش��گران قرار گرفته و تاکنون آثار س��می 
ذرات نانو در دستگاههای عصبی، تنفسی، قلب و 
عروق، تناس��لی، ادراری و بافت پوششی گزارش 

شده است.
دکتر سیدجمال مش��تاقیان عضو هیأت علمی 
زیس��ت شناس��ی دانش��گاه اصفهان در خصوص 
اث��رات زیس��تی مواد نان��و به زاین��ده رود گفت: 
بررسی اثرات زیس��تی مواد نانو خیلی پیچیده تر 
از آن اس��ت ک��ه تاکن��ون فکر می ش��ده، عوامل 
متع��ددی باعث ب��روز اثرهای س��می ذرات نانو 
می ش��ود از جمله اندازه ذره، ش��کل ذره، تمایل 
به تجمع ذرات، واکنش سطحی، ساختار شیمیایی 
و قابلی��ت حل ذرات، بعض��ی مضرات و خواص 
س��می نانو در س��طح ریز س��لولی ملکولی هنوز 
ناشناخته هستند. این مواد سرطان زا است و حتی 

می توانند اختالل های ژنتیک ایجاد کنند.
این متخصص علوم زیس��تی ایجاد پوش��ش 
حین س��اخت بر رودی ذرات نانو را روشی مؤثر 
در بروز اثرهای سمی آنها دانست و گفت: بعضی 
شرایط از قبیل سن و سالمت شخص نیز در بروز 
عوارض ناش��ی از مس��مومیت با م��واد نانو تأثیر 
دارند. بیش��ترین آثار سمی نانو در ارتباط با جنین 
در حال رشد مش��اهده شده است و به خصوص 
اختاللی که مواد نانو می توانند در ارتباط با اندام 

زایی و ایجاد نقص های مادرزادی ایجاد کنند.
وی تأکی��د کرد: خوش��بختانه فن��اوری نانو در 
ایران پیشرفت قابل مالحظه ای داشته ولی متأسفانه 
استفاده از بعضی مواد نانو بدون مالحظه به سالمت 

مردم، گسترش وسیع پیدا کرده است.
انواع کاالها و محصوالت ساخته شده از موادی 
غنی شده یا آغشته شده با نانو ذرات نقره با تبلیغ های 

وسیع در اختیار مردم قرار گرفته است.
عضو هیأت علمی دانش��گاه اصفهان با اشاره 

ب��ه عدم داران ب��ودن مجوز رس��می مصرف این 
کااله��ا و محصوالت به اصالح نانو، تصریح کرد: 
با تأس��ف، ای��ن کاالهای به اصط��الح نانو مجوز 
مصرف ندارند و یا توس��ط بعضی ارگان ها فقط 
تأیید ضد میکروب یا ضد بو دارند. اگر شخص یا 
ارگانی تأییدی بر خواص ضد بو و ضد میکروبی 
مواد نانو داش��ته باشد مانند آن است که تأیید کند 

آفتاب روشن است.
وی تأکی��د ک��رد: اس��تفاده از محص��والت و 
کااله��ای نانو حتم��ًا باید همراه با بررس��ی های 
زیس��تی باشد. به طور قطع اس��تفاده از نانو ذرات 
نقره از طریق خوراک، پوش��اک، مواد ضدعفونی 
کنن��ده و پاک کننده و همچنین کاالهای آرایش��ی 
باعث بروز انواع و اقس��ام اختالل های زیس��تی 
شده است. مصرف مواد نانو به عنوان ضد عفونی 
کننده در مرغداری ها، دامداری ها و مراکز تولید 
مواد غذای��ی نیز مردم را به صورت غیرمس��تقیم 
در مع��رض این م��اده خطرناک قرار داده اس��ت. 
باقیمانده های ذرات نانو که در مراکز تولید به هر 
عنوان اس��تفاده می شود در محصول نفوذ کرده و 

مردم را ندانسته در معرض آن قرار می دهد.
دکتر مش��تاقیان با بیان اینکه در مورد استفاده از 
مواد نانو در ارتباط با س��المت مردم غافل بوده اند 
خاطرنشان کرد: این غفلت تا جایی بوده که از ذرات 
نانو مستقیم در زخم سالک هم استفاده شده است؛ 
اگر زود اقدام نکنیم که تاکنون دیر شده است و آثار 

و تبعات آن جبران ناپذیر خواهد شد.
وی یک��ی دیگر از عوارض ق��رار گرفتن در 
آالینده های زیس��تی و به خص��وص مواد نانو را 
اختالل در عملکرد مغ��ز و اعصاب عنوان کرد و 
گفت: ناتوانی مغز و اعصاب به خصوص در حد 
کم به زودی قابل تش��خیص نیست ولی اثرات آن 
جامعه را به تدریج رو به زوال می برد. س��المتی 
م��ردم که به خط��ر افتاد و به خص��وص اگر مغز 
عملکرد خوب نداشت تفکر و تعقل در حد عالی 
نیس��ت. جا دارد همه جانبه بیندیش��یم و به طور 
کلی مص��رف مواد نانو را در ارتب��اط با خوراک، 

پوشاک، مواد پاک کننده و آرایشی منع کنیم.

رئیس پژوهشکده ابن سینا گفت: امکان فریز 
و نگهداری س��لول های اس��پرم و تخمک مبتال به 
س��رطان برای حفظ ب��اروری آنها در آینده وجود 

دارد.
به گ��زارش ف��ارس، محمدمه��دی آخوندی 
افزود: با پیش��رفت های اخیر در کش��ور می توان 
بافت ه��ای تخمدان و بیض��ه را نگهداری کرد که 
این کار نخستین بار در مؤسسه محک امکان پذیر 

شد. 
وی افزود: داروها و ش��یمی درمانی که برای 
درمان بیماران مبتال به س��رطان اس��تفاده می شود، 
باع��ث کاه��ش می��زان ب��اروری و افزایش خطر 

ناباروری در فرد بیمار در آینده می شود. 
آخون��دی تصری��ح کرد: با افزایش س��ن این 
بیم��اران تولید مثل س��لول های جنس��ی تخریب 
می شود و به همین دلیل تحقیقات در زمینه حفظ 
و نگهداری سلول های جنس��ی برای استفاده آنها 
در آینده فرد همیش��ه مورد توج��ه محققان بوده 

است. 

وی گف��ت: ای��ن پژوهش��کده ت��وان فریز و 
نگه��داری تخم��ک زن��ان را دارد و از آنج��ا که 
درمان های بیماری س��رطان به تخمک ها آس��یب 
م�ی رس���ان�د، پژوهش��ک�ده اب��ن س��ینا قبل از 
آغ��از درم��ان، تخ�م���ک را فری��ز م�ی کن���د و 
ب�رای اس��تف�اده وی در آین���ده آن را نگه�داری 

م�ی کن�د. 
رئیس پژوهشکده ابن سینا تصریح کرد: زنان 
هنگام تولد س��لول های جنس��ی و تخمک ندارند 
در حالی که مردان س��لول های بنیادی اسپرم س��از 
را در هن��گام تولد خود دارن��د و بعد از بلوغ این 
سلول های بنیادی شروع به تکثیر می کنند. تفاوت 
زیادی برای نگهداری تخمک زن بالغ و دختربچه 
وجود ندارد و مش��کل تنها جداکردن آن به لحاظ 

کوچک بودن تخمک ها در سنین پایین تر است. 
آخ�ون��دی گفت: ف�ریز ک�ردن س��ل�ول های 
جنس�ی ب�ه اف�راد بیم�ار ای�ن امکان را م�ی ده�د 
ک����ه در ص����ورت درم���ان ب���ه ش��یوه ه�ای 
مخت�لف،  قدرت باروری خود را نیز حفظ کنند. 

ق�ائم مق�ام س��ازم�ان نظام پزشکی گفت: 
هر س��ال 100 تا 120 ه��زار زوج نابارور در 
کش��ور اضافه می ش��وند که بروز آن به عوامل 
مختلفی از جمله  آلودگی محیط زیست، الگوی 

زندگی و مصرف دخانیات بستگی دارد.
ب��ه گ��زارش ف��ارس، علیرض��ا زالی در 
نخس��تین کنگره حفظ باروری که در مؤسسه 
محک برگزار ش��د، گفت: امروزه بحث نوین 
حف��ظ باروری به عنوان ی��ک اصل در درمان 
بیماری های��ی مانن��د انواع س��رطان ها مطرح 
اس��ت که این امر ل��زوم توجه به این موضوع 

را می رساند. 
وی با اش��اره به اینکه آمار به دست آمده 
در کش��ور نشان می دهد رش��د سرطان رو به 
افزایش اس��ت، افزود: متأسفانه با بررسی این 
آمارهای جهانی در آینده نیز با تالطم افزایش 
درصد ابتال به س��رطان مواجه خواهیم شد اما 
باید بدانیم اکثر این بیماری ها در س��نین پایین 
قابل درمان هس��تند به ط��وری که 75 درصد 
تومورهای سرطانی در افراد زیر 35 سال قابل 

درمان است. 
زالی تصریح کرد: عوامل زیادی می توانند 
باعث بروز انواع س��رطان ها در افراد ش��وند 
که از جمل��ه آنها می توان به مواد ش��یمیایی، 
آلودگ��ی محیط زیس��ت، پس��ماندها، الگوی 
تغذیه و داروهای هورمونی اشاره کرد که همه 
این عوامل بالطبع باعث افت باروری افراد در 

کشور شده است. 
وی اف��زود: هر س��ال 100 ت��ا 120 هزار 
زوج نابارور در کشور اضافه می شوند که این 
ارتباط مستقیمی با نوع الگوی زندگی افراد و 
اس��تفاده از مواد دخانی از جمله س��یگار دارد 
که این مس��تقیمًا روی نحوه عمل اسپرم ها و 

تخمک های فرد اثر می گذارد. 
زالی گفت: باید توجه شود که نوع درمان 
در بیماران سرطانی نیاز به تغییر دارد تا ضمن 
درمان باروری افراد نیز حفظ شود و اگر قرار 
اس��ت ب��رای نوجوانی یک پروت��کل درمانی 
طراح��ی کنی��م باید حتم��ًا بخش��ی از آن در 
مورد باروری فرد باش��د تا در آینده با مشکل 

ناباروری مواجه نشود. 

ب�ا توجه ب��ه اینکه هوای بیرون س��رد و 
غیر مرط��وب و هوای داخل خش��ک و گرم 
است، پوست ترک خورده و خشک می شود 
و لب ها نیز به همین وضعیت دچار می شود. 
برای پیش��گیری از این مشکل توجه ویژه در 

این زمان الزم است.
به گزارش س��المت نی��وز،  اس��تفاده از 
کرم ه��ای مرطوب کنن��ده در هر روز مانع از 
بروز این مش��کل خواهد ش��د. بهترین زمان 
برای مصرف مرطوب کننده ها درس��ت بعد 
از حمام کردن است تا مواد مرطوب کننده به 
خوبی روی س��طح پوست قرار گیرد. افرادی 
که دارای پوس��ت حس��اس هستند بهتر است 
از م��واد مرط��وب کننده ب���دون عط�ر و ب�و 

استفاده کنند.
شس��ت و ش��وی مرتب دس��تان مانع از 
انتشار میکروب ها می شود ولی ممکن است 
پوست دست نیز دچار خشکی شود. بنابراین 
از مواد مرطوب کننده ویژه پوس��ت دست نیز 

استفاده کنید.
در هن��گام حمام کردن از قرار گرفتن زیر 
آب داغ اجتن��اب کنید و بع��د از حمام کردن 
از لوس��یون های معدنی و ژل های مرطوب 

کننده استفاده کنید.
زمانی که خواس��تید از منزل خارج شوید 
بهتر اس��ت س��طح پوس��ت صورت را با کرم 
ضد آفتاب بپوش��انید. برای لب ها نیز از کرم 

مخصوص استفاده کنید.

رئیس انجمن متخصص��ان داخلی گفت: 
سکس��که بر اثر باال رفتن اوره و قند خون در 
افراد به وجود می آید و ضایعات مغزی، ضربه 
و تومورهای مغزی نیز امکان بروز سکسکه را 

به وجود می آورد.
ایرج خس��رونیا افزود: سکس��که معموالً 
یک مش��کل گذرا و خوش خیم است. با این 
حال، همین عارضه ساده در صورتی که بیش 
از حد ادامه پیدا کن��د، می تواند آزار دهنده و 

ناتوان کننده باشد.
وی گف��ت: سکس��که به عل��ت تحریک 
عصب��ی به وجود می آید و عضالت تنفس��ی، 
خصوصًا دیافراگ��م را تحریک می کنند. علت 

سکسکه کوتاه مدت معموالً ناشناخته است.
رئیس انجمن متخصص��ان داخلی افزود: 
معموالً حین سکسکه صدایی تند و سریع که 
بر اثر حرک��ت غیرارادی عضالت دیافراگم و 

متعاقب آن بسته ش��دن سریع تارهای صوتی 
پدید می آید، ش��نیده می شود. اما به طور کلی 
مردان به مراتب بیش��تر از زنان دچار سکسکه 
می ش��وند و هر فردی از نوزاد گرفته تا افراد 

بزرگسال، آن را تجربه می کند.
خس��رونیا اضافه کرد: عمومًا سکس��که با 
عل��ت باال رفتن اوره و قند، ضایعات مغزی و 
تومورهای مغزی خ��ود به خود بهبود یافته و 
غالبًا در افراد مضطرب و دارای اس��ترس باال 
ی��ا متعاقب خبر خوش��ایند و غم انگیز تظاهر 

می کند.
وی گفت: مصرف حجم کم غذا و پرهیز 
از خوابیدن پس از غ��ذا خوردن برای درمان 
سکس��که با علت رفالکس معده مؤثر است. 
غ��ذای پر چرب، نوش��ابه های گازدار و حتی 
سیگار کشیدن باعث تش��دید رفالکس معده 

می شود. 

محققان به تازگی موفق به ابداع روش��ی 
شده اند که می توان با استفاده از اسکن های 
مغز بیماری اوتیس��م را در کودکان تشخیص 

داد.
به گزارش ایرنا، تشخیص اختالل اوتیسم 
همواره کار دش��واری بوده و اغلب تشخیص 
ای��ن بیماری به قدری دیر انجام می ش��ود که 
دیگ��ر درمان نمی تواند تأثی��ر قابل توجهی بر 

بیماری داشته باشد.
محققان امریکایی اکنون به روش��ی بالقوه 
برای شناس��ایی دقیق این بیم��اری در دوران 
کودکی دس��ت یافته اند که با اسکن برداری از 

امواج مغزی امکان پذیر می شود.
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش، روش جدید 
می تواند به ابزاری اس��تاندارد برای تشخیص 

این بیماری تبدیل شود.
این گ��زارش می افزاید بیماری اوتیس��م 
ب��رای اولی��ن ب��ار در س��ال 1943 می��الدی 
تشخیص داده ش��د و هنوز یک ناتوانی نسبتًا 

ناشناخته محسوب می شود.
اف��رادی که به اوتیس��م مبتال هس��تند از 
ناتوانی جس��می رنج نمی برند، آنها احتیاجی 
به صندلی چ��رخ دار ندارند و در ظاهر مانند 
هر فرد دیگری بدون معلولیت فیزیکی به نظر 

می رسند.
ب��ا توجه به اینکه این معلولیت به گونه ای 
نامرئی بوده، آگاهی و درک آن کار دش��واری 
اس��ت. بنابراین روش جدید می تواند کمک 

زیادی به این بیماران کند.
بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت به 
ازای هر 150 نف��ر در دنیا یک نفر به بیماری 
اوتیسم مبتال می ش��ود و به نظر می رسد این 

آمار رو به افزایش است.
بر اس��اس این گزارش، میزان ابتالی این 
بیماری در پس��رها پنج برابر بیشتر از دختران 
اس��ت و از هر 10 کودک یا بزرگسال مبتال به 
اوتیس��م 7 نفر دچار کند ذهنی و مش��کالت 
مربوط به عملکرد و واکنش های مغز هستند.

 اسید آمینه پرولین کریستال های دندان را 
افزایش می دهد.

 به گزارش واحد مرکزی خبر پژوهش��گران 
اعالم کردند نوعی اس��ید آمینه س��اده به تقویت 
دندان ها کمک می کند و از این خاصیت می توان 

برای ترمیم دندان های پوسیده استفاده کرد.
این اسید آمینه گروه هایی از ملکول ها را 
تقویت می کند و آنها نیز به نوبه خود قادرند 

رشد کریستال ها را در دندان تقویت کنند.
دکتر تام دایک ویش از دانش��گاه ایلینویز 
گفت: تکرارهای مولکولی در این اس��ید آمینه 

به ویژه در انس��ان و گربه بارز است در حالی 
که این مس��أله در جانوارن��ی همانند قورباغه 

مشهود نیست.
دکتر وی��ش و همکاران��ش معتقدند این 
یافت��ه علمی،  س��رآغاز روش��ی جدی��د برای 
درمان دندانهای پوس��یده است. اسید آمینه ها، 
حروف الفبایی پروتئینها را تش��کیل می دهند؛ 
توال��ی و طول زنجیره اس��ید آمینه ها در تولید 
پروتئینها به صورت بالقوه نامحدود اس��ت و 
انواع بی شماری از پروتئینها از ترکیب مختلف 

اسیدهای آمینه تشکیل می شود. 

اصول اساسی برای تازه دیابتی ها 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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هفته بیست و سوم جام خلیج فارس و باز هم توقف 
سپاهان اصفهان

معلم ورزشم آرزوست

آقای واعظ آشتیانی، حاال تفاوت را دیدید؟

حسین شمس، برترین مربی 
فوتسال جهان

تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان برابر 
هیات شهرکرد به پیروزي رسید

زاویه ورزش استان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده 557/88 ح 14 

شماره دادنامه: 1031- 88/9/2 
مرجع رسیدگی شعبه 14 دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان 

خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت مسعود اعلمی فر رباط دوم کوی شماره 16 )تختی( پ 2 
خوان��دگان: 1- مرتضی کریم��ی فرزند عباس 2- محمدرضا کریمی فرزند مرتضی 3- امید پس��ندی فرزند 

امیرحسین4- عفت ظهرابی فرزند حسین همگی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه 

گردشکار: دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت مس��عود اعلمی فر به طرفیت 1- مرتضی کریمی 2- 
محمدرضا کریمی 3- امید پس��ندی 4-عفت ظهرابی به خواسته مطالبه مبلغ نود میلیون بابت بخشی از وجه 
چک ش��ماره 043652 عهده بانک ملت و خس��ارات هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل نظر به 
ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد و اینکه خواندگان با 
اطالع از دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش 
ارائه ننموده لذا مس��تند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی دادگاه را در دعوی اقامه شده محق تشخیص 
مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان را 
متضامناً به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1751000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص تورمی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ سررسید 87/9/7 تا زمان وصول 
و ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در ح��ق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی 

در محاکم محترم تجدیدنظر استان خواهد بود. 14691 / م الف 
عبداللهی - رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

خان��م مری��م فرزه فرزند مهدی به نش��انی اصفهان دادخواس��تی به خواس��ته طالق به طرفی��ت آقای منوهر 
عابدزاده فرزند بیان تقدیم که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره بایگانی 1621/88 ح/ 21 و ش��ماره کالس��ه 
8809980352101574 ح / 21 ثبت گردیده و آدرس خوانده را مجهول المکان اعالم نموده اس��ت. براساس 
دادخواس��ت خواهان و حس��ب دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشار چاپ و منتشر می گردد و از خوانده دعوت می شود که برای جهت رسیدگی در شعبه 
21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت حاضر و در همین فرصت نیز جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید بدیهی است در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ 

شده تلقی و دادگاه غیاباً تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 14696 / م الف 
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
        

آگهی ابالغ 
شماره بایگانی 8809980353300758 ک 107

دادنامه 8809970353301287 – 88/9/22
مرجع رسیدگی شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

شاکی و مشتکی عنه: 1- عباس صدیقی فرزند محمد ساکن خ کهندژ سودان کوچه طالقانی نبش کوچه بهار 
پالک ندارد 2- محمدرضا گشول معرف به لرچی مجهول المکان 3- محمدرضا رضایی مجهول المکان 4- 
علیرضا رضایی مجهول المکان 5- حمیدرضا رضایی مجهول المکان 6- علیرضا مانیان فرزند جواد ساکن خ 

کهندژ سودان کوچه شریعتی کوچه طالقانی فرعی 4 سمت چپ 
موضوع: ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و قداره – توهین و فحاشی

گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص شکایت آقای عباس صدیقی علیه آقایان محمدرضا گشول و محمدرضا و علیرضا و حمیدرضا 
همگی رضایی فرزندان مرتضی مبنی بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و قداره )محمدرضا 
گشول فقط مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی( و شکایت آقای علیرضا مانیان علیه آقای عباس صدیقی 
فرزند محمد مبنی بر فحاشی و توهین از توجه به محتویات پرونده، گزارش مأمورین و تحقیقات به عمل آمده 
و مفاد کیفرخواست و دالیل مندرج در آن از جمله اظهارات مطلعین و نحوه اظهارات و دفاعیات متهمین و 

بالوجه بودن دفاعیات آنان و عدم حضور تعدادی از متهمین در جلس��ات و سایر قرائن و امارات موجود در 
پرونده بزه انتسابی آنان را در خصوص جنبه عمومی جرم یعنی متهمین ردیف دوم و سوم و چهارم را با استناد 
به تبصره ماده 614 از قانون مجازات اس��المی و رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول هر کدام از متهمین را به 
پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید و در خصوص 
جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی و قابل گذشت بودن موضوع عنوان شده با استناد به بند 2 ماده 
6 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعالم می نماید. و جنبه عمومی نسبت به دیگر متهم 
َآقای محمدرضا گشول با توجه به محتویات پرونده به لحاظ عدم احراز تجری با استناد به ماده 177 از قانون 
آئین دادرسی کیفری برائت وی را صادر و اعالم می نماید. و در خصوص اتهام عباس صدیقی فرزند محمد 
مبنی بر فحاشی و توهین موضوع شکایت آقای علیرضا مانیان از توجه به مفاد کیفرخواست و دالیل مندرج 
در آن از جمله شکایت شاکی و اظهارات مطلعین و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی وی را 
محرز دانسته با استناد به ماده 608 قانون مجازات اسالمی وی را به پرداخت چهارصدهزار ریال جزای نقدی 
در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی 
در دادگاه بدوی سپس برابر مقررات قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان می باشد. 

14706/ م الف
نجفی - رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

آگهی ابالغ 
شماره بایگانی: 880688- ک 106

شماره پرونده: 880998036260774 – شماره دادنامه: 88/9/14-8809970353201187 
مرجع رسیدگی – شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

شاکی: خانم نسرین دیانتی به نشانی اصفهان، شیخ صدوق شمالی کوچه شهید مرادی پالک 142 
متهمین: 1- خانم افسانه الماسی 2- خانم فاطمه خرمی نژاد همگی به نشانی مجهول المکان 

موضوع اتهام: فحاشی
گردشکار – دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی دادگاه
در خصوص ش��کایت خانم نس��رین دیانتی فرزند منوچهر علیه خانمها 1- فاطم��ه خرمی نژاد فرزند احمد 
و 2- افس��انه الماسی دائر بر فحاشی موضوع کیفرخواس��ت صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان با 
توجه به محتویات و مندرجات پرونده؛ ش��هادت شهود و سایر امارات و قرائن موجود و منعکس در پرونده 
وقوع و انتساب بزه معنونه به متهمین مذکور محرز و مسلم می باشد فلذا به استناد ماده 608 قانون مجازات 
اس��المی ه��ر یک از آنها را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال ج��زای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم و 
اع��الم م��ی دارد رأی صادره غیاب��ی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواه��ی در همین دادگاه و پس از 
انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 

می باشد.14703/ م الف 
خدابنده - دادرس شعبه 106 دادگاه عمومی )جزایی( اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1388/10/14

شماره: 881359 ب 2
نظر به اینکه آقای مصطفی هاشمی فرزند رضا شکایتی علیه یحیی غالمی فرزند عوضعلی مبنی بر اتهام جعل و 
استفاده از چک جعلی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 881359 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک 
ماه پس از انتش��ار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به 
عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده و تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 14685 / م الف 
مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی انقالب ناحیه 4 اصفهان 

آگهی ابالغ 
شماره بایگانی: 1425/87 ح / 21 

پرونده کالسه: 8709980352101391 
دادنامه: 88/9/14-8809970352101687

مرجع رسیدگی – شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
خواهان: خانم مهسا اسماعیلی فرزند حسین با وکالت آقای اسداله اسالمی به نشانی خیابان آزادگان ساختمان 

هرم طبقه 5 دفتر وکالت

خواندگان: 1- آقای مرتضی شاطرباشی مسعودی فرزند علی به نشانی خیابان آتشگاه کوچه سعدی پالک 32
 2- آقای حسین اسماعیلی فرزند محمد به نشانی مجهول المکان

خواسته: اثبات نسب
گردشکار – دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
خواسته خواهان خانم مهسا اسماعیلی فرزند علی با وکالت آقای اسداله اسالمی به طرفیت خواندگان 1- آقای 
سید مرتضی شاطرباشی مسعودی فرزند علی 2- آقای حسین اسماعیلی فرزند محمود اثبات نسب می باشد 
با توجه به ش��رح خواس��ته خواهان و اظهارات وکیل وی در جلس��ه دادرسی و مستندات ابرازی وی و شرح 
اظهارات خوانده ردیف اول که صحت دعوی خواهان را مورد تأیید خویش قرار داده و مفاد دادنامه ش��ماره 
325-1377/4/15 ص��ادره از ناحیه ش��عبه 18 دادگاه عمومی اصفهان که حکایت از اثبات زوجیت فی مابین 
م��ورث خوانده ردیف اول و خوانده ردیف دوم می نماید که اثبات زوجیت فی مابین مورث خوانده ردیف 
اول و خوان��ده ردیف دوم دلیل احراز رابطه ابوت فی مابین خواهان و خوانده ردیف دوم به حکایت گواهی 
والدت ش��ماره 537482 دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان می نماید و با عنایت به اینکه خوانده ردیف دوم با 
وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی در قبال دعوی خواهان معمول نداشته است 
علیهذا دادگاه دعوی خواهان را حمل بر صحت و وارد تش��خیص و باس��تناد ماده 1158 قانون مدنی حکم به 
اثبات نسب خواهان به خوانده ردیف دوم آقای حسین اسماعیلی فرزند محمود )پدر( و خانم رویا شاطرباشی 
مسعودی فرزند سید مرتضی )مادر( مورث خوانده ردیف اول صادر و اعالم می نماید رأی صادره نسبت به 
خوانده ردیف اول حضوری و قطعی و نس��بت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان 

اصفهان می باشد. 14697 / م الف
سید اصغر موسوی - رئیس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ 
بایگانی: 880641  

کالسه پرونده: 8809980360000642 ک 106
شماره دادنامه: 8809970353201191 - 88/9/14

مرجع رسیدگی: شعبه 106 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 
شاکی: آقای مسعود طالیی به نشانی اصفهان خ نظر غربی خ خواجه پطروس کوچه مریم طبقه اول واحد 2 

متهم: آقای حمید خامسی پور مجهول المکان 
اتهام: خیانت در امانت 

دادگاه پ��س از بررس��ی محتوی��ات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت ب��ه صدور رأی 
می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص شکایت آقای مسعود طالیی فرزند محمدجواد علیه آقای حمید خامسی پور فرزند عباس دائر 
بر خیانت در امانت موضوع کیفرخواس��ت صادره از دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان، با توجه به تصویر 
فاکتورهای ممضی به امضا متهم که حکایت از رابطه امانی بین ش��اکی و متهم دارد، ش��هادت ش��هود و سایر 
امارات و قراین موجود و منعکس در پرونده وقوع و انتساب بزه معنونه به متهم مذکور محرز و مسلم می باشد 
فلذا به اس��تناد ماده 674 قانون مجازات اس��المی وی را به تحمل ش��ش ماه حبس محکوم و اعالم می دارد. 
رأی ص��ادره غیاب��ی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت 

واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 
14704/ م الف

خدابنده - دادرس شعبه 106 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

آگهی احضار
تاریخ: 1388/10/9

شماره: 880080 د/  13
در پرونده کالسه 880080 شعبه 13 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان شرکت آب منطقه ای اصفهان 
شکایتی علیه آقای محمد علی باالیی دایر بر حفر یک حلقه چاه غیرمجاز مطرح نموده که در جهت رسیدگی به 
این شعبه ارجاع گردید،نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگوئی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر 

گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند نمود. 14690 / م الف 
مدیر دفتر شعبه 13 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

آقای واعظ، به نظ��ر خودتان چند درصد در 
قهرمانی فصل قبل اس��تقالل س��هم داش��تید؟ به 
پاس��خ دقت کنید زیرا به همان درصد در ناکامی 
این فصل آبی پوش��ان نیز س��هیم هستید. معمول 
اس��ت که چه مربی و چه مدیری که در اواس��ط 
فص��ل به باش��گاهی منتقل می ش��ود، آنچنان در 
نتایج آن تیم دخالتی ندارد. قهرمان فصل گذش��ته 
با مدیریت شخص دیگری و با مربیگری شخص 
دیگری به موفقیت رسید. در آن فصل شما نقش 
چندانی نداش��تید اما امسال تمام نتایج به حساب 
ش��ما گذارده شده اس��ت. وقتی مدیر موفقی در 
صنع��ت وارد حوزه ورزش می ش��ود، دلیلی بر 
موفقی��ت وی در این رش��ت�ه ه�م وج�ود ن�دارد 
هر چند شما تفاوتی بین مدیریت ها قائل نیستید 

اما عموم این باور را ندارند.
به معنای دیگر هر پزش��کی مانند روانپزشک 
قادر به جراحی نیس��ت و زمین��ه فعالیت هر یک 

جدا است.

مردم دقی��ق ترین ارزیاب��ی را دارند و وقتی 
همین تماش��اگر در هفته 13 و 14 خواستار تغییر 
کادر فنی بود، ش��ما با دف��اع از مرفاوی )که قباًل 
آزموده شده بود و ناموفق( به نوعی هم به شعور 
مردم توهین کردید و هم توقع آنان را باال بردید. 
اکنون همان مردم به تغییر مربی رضایت نمی دهند و 

خواهان تغییر خود شما هستند و این فقط در نتیجه 
مدیریت شما است که غیر فوتبالی هستید.

مدیریت ش��ما باعث ش��د تا برای اولین بار 
در تاریخ این رش��ته، هواداران یک باش��گاه علیه 
همان باش��گاه شعار داده و تیم حریف را تشویق 
کنن��د به طوری ک��ه از داور می خواس��تند برای 
س��ایپا پنالتی بگیرد. این پدیده فقط در سایه یک 
مدیر غیر ورزش��ی پیش می آید. حال اگر باز هم 
بخواهید روی نظر ش��خصی خ��ود تکیه کنید و 
نظر مردم را به حساب نیاورید، به سمت نابودی 
این تیم و باش��گاه گام برمی دارید. ش��ما باید در 
نظر داشته باش��ید که لیگ قهرمانان آسیا در پیش 
اس��ت و با این کیفیت تنها زنگ تفریح تیم های 
قدرتمن��د خواهیم ش��د و ب��ه جای اینک��ه مقام 
قهرمانی بیاوریم، یک سرافکندگی برای هواداران 
به ارمغ��ان خواهیم آورد. لطفًا برای جلوگیری از 
شعارهای آینده هر چه زودتر اقدام نمایید قبل از 

اینکه دیگران برای جایگزینی شما فکری کنند.

هفته بیست و سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال 
ایران، جام خلیج فارس، دیروز با توقف یک بر یک 
سپاهان اصفهان در مقابل پاس همدان دنبال شد. در 
این بازی عقیلی برای س��پاهان و عابدی نژاد برای 

پاس گلزنی کردند.
در همی��ن چارچوب دیروز اس��تقالل تهران با 
نتیجه 2 بر 2 در مقابل تراکتورس��ازی تبریز متوقف 
شد. مقاومت سپاسی شیراز در مقابل سایپای کرج 

با نتیجه صفر- صفر مس��اوی ک��رد و دیدار دو تیم 
صبای قم با اس��تقالل اهواز با اقتدار کامل تیم صبا 
2 بر یک به سود صبا خاتمه یافت. همچنین دیدار 
تیم های فوالد خوزستان و ملوان بندر انزلی بدون 
گل به پایان رسید. پیکان قزوین هم با نتیجه یک بر 

صفر بازی را به استیل آذین واگذار کرد. 
سایر بازیهای لیگ برتر فوتبال ایران امروز دنبال 

می شود.

حسین شمس سرمربی تیم فوتبال 
داخل س��الن ایران ب��ه عنوان بهترین 
سرمربی فوتسال جهان درسال 2009 

برگزیده شد.
 به گزارش واح��د مرکزی خبر 
براس��اس اعالم پایگاه اطالع رسانی 
فوتسال پلنت که هر ساله بهترین های 
فوتس��ال جهان را انتخ��اب می کند 
حس��ین ش��مس را به عنوان بهترین 
سرمربی فوتسال جهان درسال 2009 

برگزید.

این س��ایت ارائه ایده های جدید 
ش��مس،به ثبات رس��اندن وضعیت 
فوتس��ال ایران و همچنین شناساندن 
تیم فوتس��ال ایران در جه��ان با ارائه 
بازیه��ای خ��وب و امی��دوار کننده 
این تی��م را از جمله م��الک انتخاب 
حس��ین ش��مس به عن��وان برترین 
س��ر مربی فوتس��ال دنیا اعالم کرده 
است.این سایت چهارشنبه 23 دی هم 
تیم فوتسال ایران را بعنوان برترین تیم 

جهان انتخاب و معرفی کرده بود.

شهرکرد، خبرنگار زاینده رود- 
دیدار حساس و تماش��ایي تیم هاي 
بسکتبال ذوب آهن اصفهان و هیأت 
شهرکرد پنجشنبه شب با پیروزي تیم 

اصفهان پایان یافت.
از سري مسابقات لیگ برتر باشگاه 
هاي بسکتبال ایران در هفته ششم دور 
برگش��ت دیدار تیم ه��اي ذوب آهن 
اصفهان و هیأت بس��کتبال شهرکرد 
با حس��اب 90 ب��ر 72 به س��ود تیم 
ذوب آهن خاتمه یافت. در این دیدار 

که در مجموعه ورزشي تختي شهرکرد 
و با قضاوت حس��ن نیکخواه، بابک 
نقش مستي و ناصر افشار بر گزار شد، 
تیم ذوب آهن اصفهان در نیمه نخست 
نیز با نتیجه 36 به 33 به رختکن رفت.

شاگردان »فرزاد کوهیان« سرمربي 
تیم ذوب آه��ن اصفهان در این دیدار 
بر روي ریبانده��ا در هر چهار کواتر 
بازي حساب ویژه باز کردند و موفق 
شدند در ریباند بیش��ترین امتیازها را 

کسب کنند .

برای داشتن جامعه ای سالم باید ورزش را از 
»کودکی« در جامعه نهادینه کرد.

این در حالی است که شم�اری از کارشناسان 
ورزشی معتقدند در برخی مناطق کشورمان این 
موضوع جدی گرفته نش�ده است؛ بر همین اساس 
است که کارشناسان امر در استان اصفهان گله مند 
هس��تند که در م�دارس ابت�دایی این استان »هیچ 

مربی ورزشی« وجود ندارد.
حسین ابوالحسنی رئیس گ�روه تربیت بدنی 
ورزش و تن�درستی سازم�ان آم�وزش و پ�رورش 
استان اصفهان می گوید: برای هزار و 600 مدرسه 
ابتدایی در استان هیچ معلم ورزشی وجود ندارد، 
ب��ه عبارت�ی 327 هزار دانش آموز مقط�ع ابتدایی 
که حساس ترین سن برای شکل گیری استخوان 
بندی است بدون هیچ برنام�ه ای در این زمینه، رها 

شده اند.
سؤال اینجاست که آیا نیروی متخصص در 
این زمینه وجود ن�دارد ک�ه ب�رای این رده س��نی 
به کار گرفته ش��ود یا مسئوالن برنامه ای برای آن 

ندارند؟
جلیل عباس��پور کارش��ناس مسئول پس�ران 
تربیت بدنی س��ازمان آموزش و پرورش اس��تان 
اصفهان هم می گوید: در گذش��ته موظف بودیم 
برای همه مراحل ابتدایی معلم ورزش تأمین کنیم 
اما پنج سال پیش وزارتخان�ه اعالم ک�رد تنها برای 
مقطع چهارم و پنجم دبس��تان معلم تأمین ش��ود 
ت��ا ورزش های پایه )دوی��دن، پریدن و حرکات 
ژیمناستیک( را برای بچه ها آموزش دهند اما هم 
اکنون هیچ معلم ورزش��ی برای این مقطع وجود 

ندارد.
او می گوید: قبالً پیش بینی شده بود به ازای 
هر 600 دانش آموز یک دبیر ورزش وجود داشته 
باش���د اما ه�م اکن��ون به ازای ه�ر هزار و 100 
دانش آموز یک معلم ورزش در استان وجود دارد.

کارشناس مسئول پسران تربیت بدنی سازمان 
آموزش و پرورش استان اصفهان معتق�د است آمار 
بیم�اری ها به ویژه بیماری های روانی و جسمانی 
ناشی از »کم تحرکی« در استان نشان از بی توجهی 

به این مقوله است.
عباسپور می گوید: اگر امروز در استان به جای 
درمان بیماری های ام.اس و آلزایمر برای ورزش 
از پایه برنامه ریزی می شد با نتایج بهتری در این 

زمینه مواجه می شدیم.
او ادامه می دهد: هم اکنون تأثیرات منفی چنین 
اهمالی را به صورت عینی در مدارس شاه�دیم، 
وقتی با کمبود نشاط میان دانش آموزان روبه رو، 
یا با گوش��ه گیری و افسردگی در این سن مواجه 
هس��تیم و یا در عصری که آپارتمان نشینی رو به 

افزایش اس��ت و زمانی که مدیران برای تحرک و 
بازی بچ�ه ها در م�دارس برنام�ه ریزی نمی کنند 
و برای رفت و آمد بچه ها به مدارس س��رویس، 
جایگزین پیاده روی می شود، اگر به زنگ ورزش 
ه��م بها داده نش��ود این تأثیرات منف��ی در آینده 

زیانبارتر هم می شود.
اگر سری به گذشته ها بزنیم در می یابیم که 
در س��ال 1307 که تربیت بدنی وارد مدارس شد 
قرار بود ب�رای دبستان چهار ساعت در هفته زنگ 
ورزش ق��رار داده ش��ود اما بعدها به علت کمبود 
امکان��ات این میزان به 2 س��اعت در هفته تقلیل 
یافت، 2 ساعتی که عمالً در خیلی از موارد فارغ از 
جنبه های تخصصی ورزش است. حال مجدداً قرار 
شده است این ساعات به چهار ساعت بازگردد اما 
از سویی باید برای به کارگیری معلم های متخصص 

در مقطع دبستان هم فکری کرد.
براساس آخرین آمار هم اکنون 20 هزار معلم 
ورزش در کش��ور کمبود داریم که این میزان در 

استان اصفهان 2 هزار نفر است.
حسین ابوالحسنی رئیس گروه تربیت بدنی 
ورزش و تن�درستی سازم�ان آم�وزش و پ�رورش 
استان اصفهان می گوید: شیوه سازماندهی مربیان 
ورزش براساس نمره بندی آنان صورت می گیرد 
و چون اولویت با مقط��ع راهنمایی و دبیرس��تان 
است عمالً نیرویی برای دبستان باقی نم�ی ماند 
چ��را که تنها بیش از 2 ه�زار م�ربی ورزش برای 
همه مقاطع تحصیلی اس��تان وجود دارد و دانش 
آموزان دوره دبستان بیش از 327 هزار نفر هستند.

از س��وی دیگر معلمان دبستان که ناگزیر به 
پرکردن س��اعت ورزش برای بچه ها هس��تند با 
مش��کالتی مواجه اند و نمی توان از معلمان زن 
انتظار داش��ت ک�ه حرک�ات ورزش���ی را ب�رای 
دانش آموزان پسر انجام دهند یا برخی معلمان مرد 
در سن بازنشستگی هستند. حال چگونه می توان 
گفت در این زنگ های ورزش آموزش با کیفیت 

الزم صورت می گیرد؟
کارشناسان می گویند هم اکنون در کشورهای 
پیش��رفته برای دانش آموزان مقط�ع دبس��تان در 
چن�دین رش��ته مختلف »معلم ورزش« فعالیت 
دارد.ابولحسنی می گوید: ژیمناستیک، آناتومی و 
ورزش های پایه بخش�ی از این مه�ارت ها است 
که به صورت خیلی تخصصی از همان مقطع دبستان 

پیگیری و در ضمن استعدادیابی هم می شود.
سخن آخر آنکه مهارت های پایه تا آخر عمر 
به عنوان ذخیره حرکتی بچه ها و برای مهارت های 
روزم�ره ش�ان مورد استفاده قرار می گیرد، حال 
جا دارد مسئوالن برای استخدام نیروی متخصص 

و آموزش تخصصی تربیت بدنی اقدام کنند.

راهیابی دانش آموز 
هفشجانی به اردوی

 تیم ملی کشتی 
نوجوانان کشور

دانش آموز دبیرستان آیت ا... غفاری هفشجان 
به مرحله دوم اردوی کشتی گیران نوجوان فرنگی 
کار کشور دعوت ش��د. علی اسماعیلی کارشناس 
تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه دو شهرستان 
ش��هرکرد با اعالم این خبر گفت: محمد مدرس��ی 
دانش آموز پایه س��وم متوسطه در وزن 100 کیلو 
به این اردو دعوت ش��د. الزم به ذکر است اردوی 
کش��تی گیران نوجوان کش��ور از 19 دی ماه آغاز 
ش��ده و تا 2 بهمن ماه س��ال ج��اری در مجموعه 

ورزشی برق تهران برگزار می شود.

ساکت انتخاب فوتسال 
ایران به عنوان بهترین 
تیم جهان در سال 2009 

را تبریک گفت
محمدرضا ساکت در نامه های جداگانه ای به 
کفاش��یان، تاج و ترابیان انتخاب تیم ملی فوتسال 
ایران به عنوان بهترین تیم فوتسال جهان را تبریک 

گفت. 
به گزارش پایگاه خبری س��پاهان، در بخش��ی 
از نامه مدیر عامل باش��گاه فوالد مبارکه س��پاهان 
به رئیس، نائب رئیس و مس��ئول کمیته فوتس��ال 

فدراسیون فوتبال آمده است:
  برخ��ود الزم می دانم انتخاب تیم فوتس��ال 
ایران به عنوان بهترین تیم جهان در سال 2009 را 

صمیمانه تبریک بگویم.
این انتخاب شایس��ته که از سوی سایت معتبر 
فوتس��ال پلنت و با اس��تفاده از نظرات کارشناسان 
در سراس��ر جه��ان ص��ورت گرفت ب��ار دیگر بر 
شایستگی ها و اعتبار و ش��خصیت فوتسال ایران 
زمین صحه گذاش��ت و غرور  و افتخار هم میهنان 

را رقم زد.
ب��ه نمایندگ��ی از خان��واده بزرگ باش��گ�اه 
فرهنگ��ی- ورزش��ی ف��والد مبارکه س��پاهان این 
موفقی��ت و افتخار فراموش ناش��دنی  را به جناب 
عالی و همه همکاران  عزیزتان شادباش می گویم 
و ب��رای هم��ه تالش��گران ورزش ای��ران به ویژه  
اعض��ای محترم خانواده فوتس��ال ای��ران آرزوی 

سربلندی و سر افرازی همیشگی را دارم.

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
7             شنبه 26 دی ماه 1388 / 30 محرم 1431 Saturday 16 January 2010ورزشی



جش��نواره »راح روح« ب��ا ه��دف 
ارتق��ای مداحی و خوانندگی مذهبی با 
استفاده از ردیف دستگاه های موسیقی 

ایرانی، برگزار می شود.    
رئیس انجمن موسیقی قم با اعالم 
ای��ن مطلب ب��ه ایرنا گف��ت: وضعیت 
نگران کننده مداحی در کشور سبب شد 
تا جش��نواره ای براساس مداحی اصیل، 

طراحی شود. 
»امی��ر زینل��ی« اف��زود: یک��ی از 
انگیزه ه��ای ش��کل گیری جش��نواره
 »راح روح«، نی��ز وج��ود دغدغه  های 
استادان آواز و مداحی نسبت به وضعیت 
نگران کننده این حوزه بود و دیگر اینکه 
در نوحه سرایی های امروزی، دیگر از 
ردیف های موسیقی دس��تگاهی ایران، 
آنگون��ه که باید اس��تفاده نمی ش��ود و 
مداحان ما خارج از دستگاه می خوانند 
که باید چ��اره ای برای آن اندیش��یده 

شود. 

وی خاطرنش��ان کرد: بزرگان آواز 
ایران در گذش��ته با حضور در تعزیه ها 
و نوحه س��رایی ها از ردیف آوازی ایران 
استفاده می کردند اما امروز دیگر کسی 
در ردیف دس��تگاهی آواز نمی خواند و 
اگر کسانی وجود داش��ته باشند که در 
این سبک، مداحی کنند توجهی به آنها 

نمی شود. 
وی برگزاری نخس��تین جشنواره 
»راح روح« را فرصت��ی ب��رای عرض��ه 

توانمندی ها و فعالیت های هنرآموزان 
و حض��ور  مداح��ی  و  آواز  عرص��ه 
عالقه مندان به این هنر اصیل، برشمرد. 

زینل��ی تأکی��د ک��رد: در گذش��ته 
جش��نواره تک  نوازی برگزار شده بود 
ام��ا »راح روح«، نخس��تین جش��نواره 
تک خوانی اس��ت که می تواند در نوع 

خود، تأثیرگذار و جریان ساز باشد. 
وی آخری��ن مهل��ت ارس��ال آثار 
به دبیرخان��ه جش��نواره »راح روح« را 

ت��ا 12 بهمن ماه امس��ال ذک��ر کرد و 
گفت: فراخوان آثار جش��نواره به مراکز 
فرهنگی هنری سراسر کشور ارسال شده 
است و امیدواریم با مشارکت رسانه ها، 
عالقه مندان بیشتری به شرکت در این 

جشنواره،  ترغیب شوند. 
به گفته دبیر نخس��تین جش��نواره 
»راح روح« آثار برگزیدگان این جشنواره 
به صورت لوح فشرده، انتشار می یابند و 
یا از صدا و سیمای جمهوری اسالمی، 
پخ��ش خواهند ش��د. دبیرخان��ه این 
جش��نواره هنری در اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان قم واقع در خیابان 
ساحلی شهرستان قم، مستقر شده است. 
در  روح«  »راح  جش��نواره  نخس��تین 
روزهای 12 و 13 اس��فندماه امس��ال، 
همزمان ب��ا والدت با س��عادت پیامبر 
اعظم )ص( و هفت��ه وحدت در محل 
فرهنگس��رای ش��هید کلهری شهر قم 

برگزار خواهد شد.

مدرس موسیقی دانشگاه تهران 
با اش��اره به تأثیرپذیری موس��یقی 
کشور اس��پانیا از موسیقی ردیف 
دس��تگاهی ایرانی، گف��ت: تجزیه 
و تحلیل ردیف ه��ا و ریتم های 
موس��یقایی ما نش��ان می دهد که 
موسیقی اسپانیا در موسیقی ایرانی، 

ریشه دارد.    
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، داریوش 
پیرنی��اکان در نشس��ت بررس��ی 
مش��ترکات فرهنگی بی��ن ایران و 
اسپانیا با عنوان »درهای باز، سفر بین 
فرهنگی« افزود: بررس��ی ها نشان 
می دهد ک��ه دقیقاً همان ریتم های 
ایران��ی در موس��یقی فالمینگوی 
اسپانیا نیز وجود دارد به خصوص 
موسیقی کولی های اسپانیا که اساسًا 
عده ای معتقدند آنها از جنوب ایران 

به اسپانیا مهاجرت کرده اند. 
وی، »زریاب«  م�وسیق�ی دان 
ایران��ی را ب��ه عن��وان یک��ی از 
تأثیرگذارترین اشخاص ایرانی تبار 

در پایه گذاری موسیقی فالمینگو 
توصی��ف کرد که توانس��ته در آن 
سالها موس��یقی ایران را به آندلس 

و اروپا ببرد. 

پیرنیاکان، ادامه داد: تأثیر زریاب 
بر اس��پانیا تنها در زمینه موسیقی 
نیس��ت بلکه با مطالعه زندگی او 
در می یابیم حتی نوع لباس پوشیدن 
و غذا خوردن این هنرمند ایرانی بر 
زیست اسپانیایی ها تأثیرگذار بوده 

است. 
وی تأکید کرد: بیان این نکات 
برآمده از احساسات ناسیونالیستی 
نیس��ت بلکه م��ن پ��س از مدتها 
پژوهش در این زمینه و بر اس��اس 

مستندات مکتوب و حتی اقرارهای 
اس��پانیایی،  صاحب نظران  خ��ود 

اظهارنظر می کنم. 
مدرس موسیقی دانشگاه تهران، 
یادآور شد: تأثیرات و بر هم کنش 
فرهنگ اس��پانیایی و ایرانی، بسیار 
دراز دامن تر از آن چیزی است که 

به نظر ما می رسد. 
وی با تأکید بر ضرورت حفظ 
اصالت ه��ای مل��ی، اذع��ان کرد: 
سال گذشته کش��ورهای همجوار 
ما نظیر تاجیکس��تان و آذربایجان 
می خواستند موسیقی ملی ایران را 
در یونس��کو، به نام خودشان ثبت 
کنند اما با تالش های انجام گرفته در 
خانه موسیقی از این کار جلوگیری 
شد و توانستیم موسیقی ایرانی را به 

نام خودمان به ثبت برسانیم. 
این نشست، با حضور جمعی 
از صاحبنظران حوزه فلسفه،  ادبیات 
و موس��یقی در محل ش��هر کتاب 

مرکزی برگزار شد. 
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گردان حمزه سیدالشهدا )ع( )تیپ بیت المقدس(.
دل نوشته شهید

... ای برادران امروز اس��الم محتاج به یاری ش��ما 
است، به یاری او بشتابید که خدا یار شماست. این انقالب زمینه ساز فرج امام 
عصر )عج( می باشد. نگذارید که با دسیسه های شیطان بزرگ و دیگر اجانب 
ضربه بخورد. انقالب را که خونبهای صدها هزار شهید و تعداد کثیری معلول 

است حفظ کنید تا خدا از دست شما راضی و خشنود باشد.
ام��ام امت، این قلب تپنده مس��تضعفین را تنها نگذاری��د و اگر او را تنها 

گذاشتید جای شما در جهنم است. 
آخرت را فدای این یکی دو روز عمر نکنید...

برگزاری نمایشگاه عکس »خشت، آینه، روزگار«
  نقاشی کودکان اصفهانی به 
جشنواره هنرهای تجسمی 

خانه عکس ح��وزه هنری اس��تان اصفهان فرانسه راه یافت  
اقدام به برگزاری سومین نمایشگاه خود با عنوان 

»خشت، آینه، روزگار« کرد.
این نمایشگاه شامل عکس های تطبیقی از 
حرم حضرت عبدالعظیم حس��نی )ع( است که 
با هم��کاری روابط عمومی آس��تان مقدس این 

حضرت برگزار می ش��ود. نمایش��گاه گروهی 
»خش��ت، آینه، روزگار« از روز شنبه 19 دی ماه 
آغاز شد و تا روز چهارشنبه 29 دی ماه در خانه 
هنرمندان اصفهان واق��ع در پارک ایثارگران برپا 
است. س��اعات بازدید از این نمایشگاه از 8 الی 

13 و 16 الی 19 در خانه هنرمندان است.

مس��ئول روابط عمومی کان��ون پرورش فکری 
ک��ودکان و نوجوان��ان اصفه��ان از راه یاب��ی آثار 
برگزیده اعضای مراک��ز فرهنگی- هنری کانون به 
مسابقه بین المللی هنرهای تجسمی فرانسه 2010با 

عنوان »لویی فرانسوا« خبر داد.    
فتان��ه دلیلی در گفتگو با ایرنا افزود: از مجموع 
41 اثر ارسال شده اعضای مراکز کانون، 21 اثر پس 
از بررسی و داوری توسط کارشناسان هنری کشور 

به عنوان اثر برگزیده راهی فرانسه شد. 
وی اظهارداش��ت: این مس��ابقه به عنوان یکی 
از پرهیجان ترین مس��ابقات بین المللی با موضوع 
»آبی، زرد، قرمز و یک لوح پر از رنگ« در کش��ور 
فرانس��ه برگزار و نتایج آن در ماههای آینده اعالم 

می شود. 
مرکز »لویی فرانس��وا« وابس��ته به یونسکو در 
پاریس ب��ه منظور ارتقای س��طح آگاه��ی افراد از 
اه��داف یونس��کو و گس��ترش تب��ادالت فرهنگی 
کودکان و نوجوانان از طریق امور فرهنگی و هنری 

اقدام به برگزاری این مسابقه کرده است. 

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان گفت: هنرمند قلمزن 
اصفهانی در نمایشگاه سراسری بازرگانی صنایع 
دستی استان بوشهر به عنوان هنرمند برتر برگزیده 

شد.
اس��فندیار حیدری پور افزود: احمد شیریان 
هنرمن��د قلم��زن اصفهانی یک��ی از پنج هنرمند 
برتری است که در اختتامیه این نمایشگاه به عنوان 

هنرمند برتر معرفی شد.
وی تصریح کرد: در نمایش��گاه سراس��ری 
بازرگانی صنایع دستی استان بوشهر 140 هنرمند 

در 140 غرفه تولیدات صنایع دس��تی خود را به 
نمایش گذاشته بودند که از این تعداد 10 هنرمند 

اصفهانی نیز در 10 غرفه حضور داشتند.
به گفت��ه وی، این هنرمندان در رش��ته های 
»سراجی سنتی«، »قلمزنی برجسته«، »نگارگری«، 
»حجیم سازی چوب و فلز و سنگ«، »جاجیم«، 
»قلمکار«، »خاتم«، »میناکاری« و »تلفیقات چوب 
و پارچه« در معرض دید عالقه مندان قرار گرفته 

بود.
وی گفت: این نمایشگاه از 15 الی 19 دی ماه 

در استان بوشهر برپا بود.

هنرمند اصفهانی در نمایشگاه سراسری صنایع دستی 
استان بوشهر برتر شناخته شد

به گفته مهندس طغیانی مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان این شرکت از 40 سال پیش شروع به 
فعالیت کرده که اوج فعالیت های آن بعد از انقالب 

اسالمی بوده است.
وی با اش��اره به اینک��ه در اصفهان بیش از 90 
درصد مناطق گاز رس��انی ش��ده اصفهان را از این 
حیث استان سبز ایران معرفی کرد و افزود: دو الگوی 
اصلی شرکت گاز استان گازرسانی به کلیه مناطق به 
ویژه مناطق محروم و ایجاد اشتغال است که در این 
راستا پروژه های عمرانی زیادی از جمله احداث و 
اجرای بیش از 17 هزار کیلومتر خط انتقال و شبکه 
توزیع گاز، احداث و نصب 792500 مورد انشعاب 
فوالدی و پلی اتیلن، پذیرش اش��تراک حدود یک 
میلی��ون و 100 ه��زار مش��ترک واحد مس��کونی 
ش��هری و روستایی، صنعتی تجاری صورت گرفته 
که به حدود 700 روس��تا گازرس��انی شده است و 
پروژه های انجام ش��ده در 4 س��ال گذشته در این 
زمینه قابل توجه است. در 4 سال گذشته هزینه ای 
بالغ بر 400 میلیارد تومان جهت اجرایی کردن این 

طرحها تخصیص یافت.
همچنین با اش��اره به دریافت لوح س��پاس از 
سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان ادامه 

داد: بیش از 2320 مرکز تجاری، صنعتی گازرسانی 
ش��ده که اس��تفاده این مراکز از گاز در پاکیزگی و 

حفاظت از محیط زیست مؤثر بوده است.

مهن��دس طغیانی گاز را جایگزین مناس��بی به 
جای بنزین دانس��ت و از سرعت گرفتن طرحهای 
الزم در ای��ن رابط��ه خبر داد. وی ب��ه برنامه ریزی 
احداث 150 مرکز CNG اشاره کرد که تاکنون 84 
مرکز آن در اس��تان احداث شده و دلیل بسته شدن 
برخی از ای��ن مراکز را کم بودن تعداد خودروهای 
س��وخت گیری کننده در هر روز عن��وان و اضافه 
کرد: روزانه در هر ایستگاه CNG باید حداقل 150 
خودرو سوختگیری کنند تا هزینه های مصرفی آن 

تأمین شود.
طغیانی با اشاره به مصرف 75 میلیون مترمکعبی 
گاز در اصفه��ان، هزینه 10 ت��ا 15 درصدی صرفه 
جویی در مصرف گاز را برابر با هزینه ساخت یک 
پاالیش��گاه عنوان کرد و خواس��تار همکاری بیشتر 
مردم با ش��رکت گاز و تالش برای بهینه س��ازی و 
مصرف درس��ت این نعمت الهی ش��د و همچنین 
شماره 194 را برای دسترسی تلفنی و سریع مردم با 

شرکت و رفع مشکالت گازرسانی اعالم کرد.
وی در پایان با اشاره به آغاز طرحهای آموزش 
در س��طح شرکت های گاز استان، اصفهان را تا 20 
س��ال آینده عاری از هرگونه مشکالت گازرسانی 

عنوان کرد.

عملکرد شرکت گاز اصفهان
بیش از 90 درصد اصفهان گازرسانی شده است
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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(:

نشان منافق سه چیز است : 1. سخن به دروغ بگوید. 2. از وعده تخلف کند.
3. در امانت خیانت نماید.

قیمت طال )تومان(
27280هر گرم طالی 18 عیار
125700  هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
285000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
273000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

9981001دالر امریکا
975980دالر کانادا

14481452یورو
16231628پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272273درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

18 °

15 °

0 °

-2 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل
روی خط فرهنگ

جشنواره راح روح با هدف ارتقای خوانندگی مذهبی 
برگزار می شود  

  پیرنیاکان: 
فالمینگوی اسپانیا در موسیقی ایرانی ریشه دارد  
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