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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
صفـحه

هفتم بهمن 1357
تحصن روحانیون مبارز در دانشگاه تهران، 

در اعتراض به بستن فرودگاه ها و راهپیمایی 
میلیونی مردم در تهران

مطبوعات طبق قانون به وظیفه خود 
عمل کنند

ــینی دربـاره  ــد حس ــید محم س
تعطیلی برخی روزنامه ها و نشریات 
ــت: ما از  ــته گف ــد هفته گذش در چن
ــات و روزنامه ها  ــی مطبوعـ تعطیل
ــتیم امـا در برخی موارد  خرسند نیس
ــهوی و یا عمدی مسائل نظام  آنان س

را نادیده می گیرند . . .
فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه 8

حتماً کالس و اندازه مربیان اصفهانی در حد سپاهان نیست
کربکندی: یاوری گزینه مناسبی برای 

مربیگری در سپاهان بود
رسول کربکندی این هفته باید 
ــرد. این  ــپاهان قرار بگی ــل س مقاب
ــی اصفهانی  ــازی جدال یک مرب ب
ــهری اش خواهد بود،  با تیم همش
مربی ای که در این سال ها چند بار 

ــپاهان قرار گرفت ولی هیچ وقت به نیمکت  ــت گزینه های س در فهرس
این تیم نرسید . . .

ورزشی / ادامه در  صفحه 7

خردادماه 89 راه اندازی می شود؛
بزرگترین مجموعه فرهنگی- تفریحی 

خاورمیانه در چادگان
در جریان  اصفهان  ــتاندار  اس
سفر به شهرستان چادگان از روند 
عملیات اجرایی احداث بزرگترین 
مجموعه فرهنگی، تفریحی استان 
واقع در دو کیلومتری شهر چادگان 
ــی  ــی تفریح ــده فرهنگ در دهک

زاینده رود بازدید کرد . . .
شهرستان ها  / ادامه در  صفحه 4 بازار عراق بزرگترین 

پروژه اقتصادی قرن
ــی و صنایع  ــر اتاق بازرگان ــر خلیلیان دبی دکت
ــاره به دو سفر اخیر  ــتان اصفهان با اش و معادن اس
ــمال و جنوب عراق، به وجود پتانسیل های  به ش
ــاره و میزان صادرات به  مختلف در این کشور اش
ــته رو به افزایش  ــبت به سالهای گذش عراق را نس
ــاش اتاق  ــعی و ت ــرد و افزود: تمام س ــوان ک عن
ــترهای مناسب و همکاری همه  بازرگانی ایجاد بس

جانبه با سرمایه گذاران است . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

بیانیه به مناسبت 
سی و یکمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی

اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس 
ــار بیانیه ای  ــاری با انتش ــتان چهارمحال و بختی اس
ــالگرد پیروزی انقاب اسامی و دهه  فرارسیدن س
ــر را به آحاد ملت قهرمان ایران تبریک و  مبارک فج
تهنیت گفت. به گزارش روابط عمومی و تبلیغات این 

اداره کل، در این بیانیه آمده است . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

پرداخت سود سهام 
عدالت بازنشستگان به 

دهم بهمن ماه موکول شد  
ــازی زمان شروع  رئیس سازمان خصوصی س
پرداخت سود سهام عدالت بازنشستگان کشوری و 
تأمین اجتماعی و صندوق های دیگر به جز لشکری 
ــاس زمان بندی  ــال و براس را از دهم بهمن ماه امس

اعام کرد . . .

       سراسری / ادامه در  صفحه   

زاینده رود: رئیس شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره 
به اینکه شورای اسامی شهر، پارلمان محلی برای رفع مسائل 
و مشکات مردم در ابعاد مدیریت شهری است بیان کرد: این 
شورا، شهر اصفهان را در چشم انداز 30 ساله به عنوان شهری 

فرهنگی – تاریخی پیش بینی کرده است.
ــولیها لزوم توجه به حمایت و پشتیبانی  مهندس حاج رس
ــهر اصفهان از فرهنگ، هنر و هنرمندان  ــامی ش ــورای اس ش
ــرار داد و پروژه احیای میدان عتیق را  اصفهان را مورد تأکید ق

یکی از شاخص ترین پروژه های عمرانی- فرهنگی نام برد و 
گفت: این پروژه تاریخی، فرهنگی- هنری شهر اصفهان را زنده 

نگه خواهد داشت.
رئیس شورای اسامی شهر اصفهان یکی از دغدغه های 
ــتان را راه اندازی موزه اعام و اضافه کرد:  ــئوالن اس مهم مس
ــامی شهر در این زمینه محدود است و  اختیارات شورای اس
ــاختمان قدیمی بانک ملی در مجاورت میدان  در حالی که س
ــده،  ــهر پیش بینی و طراحی ش تاریخی امام به عنوان موزه ش

متأسفانه تاکنون این امر محقق نشده است.
حاج رسولیها با اعام آمادگی شورای اسامی شهر اصفهان 
ــت ایجاد موزه و اختصاص اعتبارات الزم در این زمینه به  جه
ــکیل کار گروهی در دور سوم سفر هیأت دولت به استان،  تش
ــاره کرد و گفت:  ــکات هنرمندان اصفهان اش ــرای رفع مش ب
بیش از نیمی از مباحث فرهنگی- هنری کشور مربوط به شهر 
اصفهان است ولی بودجه های اختصاص یافته به این مباحث 

یک سی ام است و این منصفانه نیست. 

بیش از نیمی از مباحث فرهنگی- هنری 
کشور مربوط به اصفهان است

ساختمان5 شعبه پست بانک استان اصفهان افتتاح شد
ــن بهار  ــی و یکمی ــا طلیعه س ــان ب  همزم
ــاب در حضور  آیت اهلل طباطبایی نماینده  انق
ــتان وامام جمعه شهر اصفهان  ولی فقیه در اس
ساختمان پنج  شعبه پست بانک استان اصفهان 

بصورت نمادین افتتاح و آغاز بکار کرد.
در این مراسم که با حضور مدیر، معاونان، 
ــای شعب پست بانک  روسای ادارات و روس
ــتان در محل دفتر امام جمعه شهر اصفهان  اس
ــد در ابتدا صباغی مدیر شعب استان  برگزار ش
ــت بانک  ــی از عملکرد پس ضمن ارائه گزارش
ــعه اظهار  ــاله توس ــتان طی برنامه چهار س اس
ــت که با  ــت بانک تنها بانکی اس ــت: پس داش
ــه ارائه خدمات  ــزی اقدام ب ــوز بانک مرک مج
ــوص و دفاتر  ــش خص ــق بخ ــی از طری بانک
ــتایی  نموده  ــهری و روس خدمات ارتباطی ش
است که خوشبختانه این امر بویژه در روستاها 
ــترده مردم قرار گرفته است  مورد استقبال گس
ــترده  ــاره به خدمات گس ــن با اش وی همچنی
بانکها افزود : پست بانک همچون دیگر بانکها 
ــی خدمات بانکی را ارائه میدهد و عاوه  تمام
ــتیبانی دولت خدمتگزار  بر آن با هدایت و پش
ــدام به ارائه  ــت اق و همکاری مخابرات و پس
ــتاها نموده است و هم اکنون  خدمات در روس
ــتا خدمات آناین بانکی  در بیش از 457 روس

ارائه می نماید.
ــت اهلل طباطبایی ضمن  ــم آی در این مراس
قدردانی از مسئوالن پست بانک اظهار داشت: 
ــت بانک در  ــحالیم در این مدتی که پس خوش
ــغول به فعالیت شده موفق به کسب  استان مش
ــوری در ارائه خدمات به  ــای برتر کش رتبه ه
ــتائیان گردیده  ــص روس ــتان وباالخ مردم اس
ــه خدمات  ــن افزود: ارائ ــان همچنی است.ایش
ــتا سبب صرفه جویی در  بانکی در محل روس
وقت و هزینه کشاورزان ؛ دامداران و باغداران 
می شود و این سبب افزایش بهره وری است.

ــا تأکید بر  ــه اصفهان در ادامه ب امام جمع
ــی که در دفتر  ــظ تقوای الهی گفت: نیروی حف
ــتا کار می کند چون فرد  ــات بانکی روس خدم
ــه نوعی  ــت و ب ــرده و آگاهی اس ــل ک تحصی
ــد در راه ارتقای  ــت می توان نماینده دولت اس
سطح فرهنگ واقتصاد روستا نیز فعالیت نماید 
و سفارش دیگر اینست که با مردم حتی مردم 
ــرام وادب برخورد  ــتا باید در نهایت احت روس

کرد تا مردم جذب به اسام و انقاب شوند.

ــت بانک  ــان همچنین اضافه کرد: پس ایش
سعی نماید روستاهایی را که در مرکزیت چند 
ــتا قرار دارد  بیشتر مورد توجه قرار دهد  روس
ــرار دهد تا اگر  ــت ارائه خدمات ق و در اولوی
ــرای دریافت خدمات  ــتایی می خواهد ب روس
ــهر برود دیگر نیاز به رفتن به  ــتا به ش از روس
شهر نباشد و حداکثر به روستای مرکزی بخش 

خود مراجعه نماید.
ــت در این مراسم نمادین که در  گفتنی اس
ــتان و امام  ــل دفتر نماینده ولی فقیه در اس مح
ــاختمان 4 شعبه  ــد س جمعه اصفهان برگزار ش
ــت بانک فیض ؛ نشاط، ملک شهر و غدیر  پس
ــت بانک شهرستان نائین  ــعبه پس اصفهان و ش

افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهانشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق مناقصه عمومی از تولیدکنندگان 
خریداری نماید.
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نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:
عمره مفرده، منوط به نتیجه مذاکرات ایران و 
عربستان است



سراسری

سردار جزایری در نشست خبری اعالم کرد:

افتتاح چند پروژه مهم موشکی و دفاعی در دهه فجر

مجلس مبلغ 40 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمند 
کردن یارانه ها در الیحه بودجه را کاهش می دهد  

عمره مفرده، منوط به نتیجه مذاکرات ایران و عربستان

چه خبر از پایتختایران
وزیر بهداشت:

وضعیت آب تهران به 
زودی در نشستی با وزیر 

نیرو مشخص می شود 
ــت درباره نگرانی های اخیر مردم  وزیر بهداش
ــت:  ــران گف ــرب ته ــوص آب ش ــران در  خص ته
ــرو برگزار می کنیم  ــتی با وزارت نی به زودی نشس
ــان در این  ــی ها و نظرات کارشناس و آخرین بررس
ــد. به گزارش شهر دکتر  باره به اطاع عموم می  رس
ــتجردی، وزیر بهداشت، درمان و  مرضیه وحید دس
ــیه امضای توافقنامه با  ــکی، در حاش آموزش پزش
ــؤالی مبنی بر اینکه  ــت در پاسخ به س محیط زیس
ــرب  ــاره وضعیت آب ش ــی درب ــهروندان تهران ش
تهران، نگرانی داشته باشند یا خیر، گفت: به زودی 

بنده نشستی با شخص وزیر نیرو خواهم داشت.

ــت باید در  ــط زیس ــازمان محی ــزود: س وی اف
ــی فعال  ــت محیط ــائل مربوطه به زیس ــه مس زمین
ــد، همچنین وزارت بهداشت نیز آزمایشات و  باش
شاخصهای سامتی آب را از نظر آالینده ها بررسی 
ــردم قرار  ــتفاده م ــربی که مورد اس ــد تا آب ش کن

می گیرد با کیفیت و استانداردهای مناسب باشد. 
ــورها از  ــزود: تقریبًا تمام کش ــه اف وی در ادام
افزایش نیترات و نیتریت در منابع آبی رنج می برند 
ــت و کارشناسان ما در  ــور ما نیس و مختص به کش

حال بررسی هستند. 
ــماندهای  ــی پس ــم زدای ــاره به س ــا اش وی ب
ــتانهای  ــت: تقریبًا در همه بیمارس ــتانی گف بیمارس
ــده اند و چنانچه  ــتیک تعبیه ش دولتی چاههای پس
ــماندها استاندارد سم زدایی نشوند از ادامه  این پس

فعالیتشان جلوگیری می کنیم. 
ــتانها از جمله  ــایر بیمارس ــزود: برای س وی اف
ــده تا این  خصوصی و خیریه، فرصتی قرار داده ش

دستگاهها را تهیه کنند.

با احداث دیوار صوتی در حاشیه 
بزرگراه ها:

آلودگی صوتی شمال غرب 
تهران کاهش پیدا می کند 

و  ــران  چم ــای  بزرگراه ه ــی  صوت ــی  آلودگ
ــوار صوتی در  ــوری با احداث دی ــیخ فضل ا.. ن ش
ــیه این دو بزرگراه کاهش می یابد. به گزارش  حاش
ــل و نقل و  ــفیعی معاون حم ــهر محمد کریم ش ش
ترافیک شهرداری منطقه 2 با بیان این مطلب گفت: 
ــداث دیوار صوتی در اتوبان چمران، آلودگی  با اح
ــش می یابد و  ــیر کاه ــی موجود در این مس صوت
ــخ داده  ــاکنان در این زمینه پاس ــت س به درخواس

می شود. 
ــاره به دالیل اجرای این طرح گفت:  وی با اش
ــه از جمله چمران،  ــا که بزرگراه های منطق از آنج
ــیخ  ــر و ش ــوی نص ــد، ک ــال آل احم ورودی ج
فضل ا... حد فاصل زیر پل ستارخان در بررسی های 
ــرکت کنترل کیفیت هوا دارای بیشترین آلودگی  ش
ــتند، تصمیم گرفته شد با احداث دیوار  صوتی هس
ــفاف در این محورها مشکات ناشی از  صوتی ش

آلودگی صوتی به حداقل برسد. 
ــکایت های شهروندان  شفیعی رسیدگی به ش
برای کاهش آلودگی صوتی در این محورها را علل 

دیگر اجرای این طرح عنوان کرد.

160 هزار نفر در استان 
تهران هزینه آماده سازی 

زمین مسکن مهر را 
پرداخت کردند  

ــتان تهران با اشاره به واجد  مدیرکل تعاون اس
ــتان تهران در  ــزار نفر در اس ــرایط بودن 259 ه ش
ــکن مهر گفت: تاکنون 160 هزار نفر در  طرح مس
ــون ریال برای  ــتان تهران هر یک مبلغ 10 میلی اس

آماده سازی زمین پرداخت کرده اند.    
ــیه آیین تجدید میثاق  محمود حیدری در حاش
ــرم مطهر در گفتگو با  ــا آرمانهای امام )ره( در ح ب
ایرنا افزود: اکنون به تعداد متقاضیان مسکن مهر در 

استان تهران زمین وجود دارد. 
ــت: از مجموع ثبت نام کنندگان  وی اظهار داش
ــتان در طرح مسکن مهر 259 هزار نفر در قالب  اس

یک هزار و 610 تعاونی مسکن معرفی شدند.

ــازمان خصوصی سازی  رئیس س
ــهام  ــود س ــروع پرداخت س زمان ش
عدالت بازنشستگان کشوری و تأمین 
اجتماعی و صندوق های دیگر به جز 
لشکری را از دهم بهمن ماه امسال و 

براساس زمان بندی اعام کرد.    
به گزارش ایرنا، غامرضا حیدری 
ــاره به  ــه در گفتگویی با اش کردزنگن
ــام قبلی پنجم بهمن ماه به عنوان  اع
ــهام  ــود س ــروع پرداخت س زمان ش
ــت: اعتبار مورد نظر برای  عدالت گف
ــزار نفر از محل  ــون و 260 ه 3 میلی
سود عملکرد سال 1386 به مبلغ یک 
ــارد ریال)137  ــون و 370 میلی تریلی
ــاب بانک های  میلیارد تومان( به حس

کشاورزی و سپه واریز شده است. 
ــا که برای  ــه داد: از آنج وی ادام
ــده و  ــای چاپ ش ــر فیش ه ــن ام ای
ــتان ها  ــرم افزار مورد نیاز باید به اس ن
ارسال می شد و در ارسال نرم افزار با 
برخی از مراکز با مشکل مواجه بودیم، 
از نمایندگان آنها دعوت کردیم برای 

دریافت نرم افزار مراجعه کنند. 
ــد  وی افزود:  این کار موجب ش
توزیع سهام با تأخیر پنج روزه مواجه 
شود ولی پرداخت سود از دهم بهمن 
ــتگان  ــت. البته بازنشس ماه قطعی اس
براساس برنامه زمان بندی که مبنای آن 
حروف الفبا خواهد بود باید مراجعه 
کنند و ممکن است زمان پرداخت به 
همه مشموالن تا یک ماه هم به طول 

بینجامد. 

ــن عذرخواهی  ــرد زنگنه ضم ک
ــده تصریح  ــف وعده پیش آم از خل
کرد: بازنشستگان مشمول طرح باید 
ــهام عدالت در  ــی س ــه 340 تعاون ب
ــتان های خود مراجعه و یک  شهرس
فیش سه نسخه ای را برای مراجعه به 
یکی از شعب بانک های کشاورزی و 
ــپه و دریافت سود سهام خود اخذ  س

کنند. 
ــازمان خصوصی سازی  رئیس س
ــهام عدالت برای  ــود س ــورد س در م
ــرورش گفت:  ــان آموزش و پ کارکن
سود سهام کارکنان آموزش و پرورش 
و همچنین بازنشستگان آنها که حدود 
900 هزار نفر می شدند، چند ماه قبل 
ــود سهام  ــده است و س پرداخت ش
بازنشستگان لشکری هم تا آخر بهمن 
ماه به حساب آنها واریز خواهد شد. 
ــراد  ــه اف ــا ک ــزود: از آنج وی اف

ــرای دریافت  ــال باید ب باالی 18 س
ــتقل داشته باشند،  سود، حساب مس
ــاب  ــردن این مبلغ به حس ــز ک واری
ــکات بیشتری  ــموالن مش همه مش
ــه آنها به مراکز  ــه با مراجع در مقایس
ــن رو واریز به  ــت از ای مربوطه داش
ــاب در مورد نیروهای مسلح و  حس
با توجه به انجام هماهنگی های الزم 

صورت می پذیرد. 
ــازمان خصوصی سازی  رئیس س
تصریح کرد:  این سود به کسانی تعلق 
ــهام دار  ــال 1386 س می گیرد که از س

بوده اند. 
کردزنگنه میزان سود سال 1386 
ــهام عدالت را بالغ بر 15 تریلیون  س
ــال )1550 میلیارد  و 500 میلیارد ری
ــال 1387 را 20 تریلیون  تومان( و س
ــال )2030 میلیارد  و 300 میلیارد ری
ــت: ما از  ــرد و گف ــان( اعام ک توم

ــال  ــون نفری که س ــدود 20 میلی ح
ــهامدار شدند با این مرحله،  1386 س
ــود  به 16 میلیون و 500 هزار نفر س
ــون نفر  ــم میلی ــم و 3 و نی پرداخته ای
باقیمانده هم کارمندان دولت )به غیر 

از آموزش و پرورش( هستند. 
ــزود:  از مبلغ 15تریلیون و  وی اف
ــارد ریال )یک هزار و 550  500 میلی
میلیارد تومان(، 2 تریلیون ریال)200 
ــط به  میلیارد تومان( آن به عنوان قس
ــده و مقداری هم به  ــه واریز ش خزان
تعاونی ها و شرکت های سرمایه گذار 
ــده و بقیه هم بین سهامداران  داده ش

تقسیم شده است. 
ــازمان خصوصی سازی  رئیس س
ــهام عدالت را 51  میزان توزیع فرم س
میلیون فرم اعام کرد و گفت:  از این 
ــون و 800 هزار فرم  ــداد 41 میلی تع
کارشان به پایان رسیده و یک میلیون 
ــتور کار  و 800 هزار فرم هم در دس
ــفند برنامه داریم که  داریم تا پایان اس
ــان ببریم و به  ــهام عدالت را به پای س
این ترتیب 43 میلیون نفر و برابر با 6 
دهک جامعه سهامدار قطعی خواهیم 

داشت. 
ــودی  ــزود: این آخرین س وی اف
است که به صورت متمرکز پرداخت 
ــود و در دوره های بعدی خود  می ش
شرکت های سرمایه گذاری استانی سود 
سهام شان را براساس شرکت هایی که 
سهام آن را دارند، می گیرند و مستقیم 

هر استان را پرداخت می کنند. 

به گزارش فارس، سردار سید مسعود جزایری 
رئیس کمیته نیروهای مسلح ستاد بزرگداشت دهه 
ــریح  ــت خبری ای که به منظور تش فجر، در نشس
ــتاد برگزار شد، از افتتاح چندین  برنامه های این س
ــلیحاتی در دهه فجر امسال  ــکی و تس پروژه موش

توسط نیروهای مسلح کشورمان خبر داد. 
ــری با بیان اینکه این موفقیت ها به همت  جزای

متخصصان و کارشناسان داخلی در امر خودکفایی 
ــت، گفت:  ــت آمده اس ــی به دس ــزات دفاع تجهی
امیدواریم با افتتاح این پروژه ها در دهه فجر امسال 
ــامی که به  ــه چهارم انقاب اس ــتانه ده و در آس
ــوی رهبر معظم  ــرفت و عدالت از س نام دهه پیش
ــده است، برگ زرین دیگری  انقاب نامگذاری ش

در کارنامه متخصصان کشورمان ثبت شود.

ــی  ــیون ویژه بررس رئیس کمیس
طرح تحول اقتصادی مجلس شورای 
ــب گفت:  ــان این مطل ــامی با بی اس
ــد 40 هزار  ــس طبق قانون درآم مجل
میلیارد تومان حاصل از اجرای قانون 
ــا را در الیحه  هدفمند کردن یارانه ه

بودجه 1389 کاهش می دهد.    

ــا  ــا، غامرض ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه  ــیه جلس ــی مقدم در حاش مصباح
علنی مجلس با اشاره به اینکه دولت 
ــال 89، 40 هزار  در الیحه بودجه س
ــان درآمد حاصل از محل  میلیارد توم
ــون هدفمند کردن یارانه ها  اجرای قان
در نظر گرفته، اظهار داشت: طبق قانون 

هدفمند کردن یارانه ها، این درآمد در 
ــال اول اجرا نمی تواند بیش از 20  س

هزار میلیارد تومان باشد. 
ــن قانون  ــرد: در ای ــد ک وی تأکی

سقف برای اجرا تعیین شده است. 
ــران در مجلس یادآور  نماینده ته
شد: مجلس هنگام بررسی و تصویب 

الیحه بودجه سال آتی مبلغ 40 هزار 
میلیارد تومان را کاهش خواهد داد. 

ــد:  یادآور ش ــدم  مق ــی  مصباح
ــروع اصاح قیمت ها،  مجلس در ش
ــه با جهش روبه رو  نمی خواهد جامع
ــی اثر تورمی  ــود زیرا چنین جهش ش

خواهد داشت. 

نماینده ولی فقیه در امور حج و 
زیارت گفت: قطعی شدن اعزام زائران 
ــت  ــی به عمره مفرده، منوط اس ایران
ــرات مقامات ایران و  به نتیجه مذاک
عربستان که به زودی انجام می شود، 
و امیدوارم با هماهنگی های صورت 
گرفته در آینده ای نزدیک حامل خبر 
خوشی برای مردم باشیم. به گزارش 
ــام  واحد مرکزی خبر، حجت االس
علی قاضی عسکر در حاشیه مراسم 
ــدرکاران مبارزه  ــت ان تجلیل از دس
ــزود: امیدواریم با  ــدر اف با مواد مخ
ــه و  ــورت گرفت ــزی ص ــه ری برنام
زمینه  ــتان،  مقامات عربس هماهنگی 
ــران ایرانی در فصل جدید  اعزام زائ
ــاره به  ــود. وی با اش عمره فراهم ش

ــه عمره  ــزام زائران ب ــکات اع مش
ــب و  ــد برخورد نامناس ــرده مانن مف
ــم  اجازه ندادن برای برگزاری مراس

ــع، گفت:  ــتان بقی ــوی در قبرس معن
ــده با مقامات  ــرات انجام ش در مذاک
ــعودی، این برخوردهای  عربستان س

ــب را به برخی عناصر تندرو  نامناس
نسبت دادند و خود نیز از این مسأله 

ابراز گله کردند.
نماینده ولی فقیه در امور حج و 
ــخ به سؤالی مبنی بر  زیارت در پاس
ــران نیز همچون  ــا پلیس ای اینکه آی
ــاع این  ــرای ورود اتب ــعودی ها ب س
ــور کنترل های ویژه ای در نظر  کش
می گیرد یا خیر؟ گفت: ایران اسامی 
ــوری مقتدر و پیرو اهل بیت)ع(  کش
است و نمی توانیم حرکت مقابله به 

مثل داشته باشیم.
قاضی عسکر افزود: کسانی که به 
ــتدار اهل بیت  ایران می آیند یا دوس
و یا عاقه مند به جمهوری اسامی 

هستند. 

کره شمالی: 
اعتماد سازی با امریکا شرط حل مسأله هسته ای 

است  
ــور و امریکا اولین شرط حل مسأله هسته ای  ــازی میان این کش ــمالی اعام کرد: اعتماد س کره ش

شبه جزیره کره است.    
روزنامه »مینجو جوسون« کره شمالی در گزارش خود آورده است: دو کشور باید قبل از هر اقدامی 

برای خلع ساح هسته ای در شبه جزیره کره اعتماد سازی کنند. 
این روزنامه نوشت: رهیافت کره شمالی در قبال مسأله هسته ای شبه جزیره کره، حل ریشه ای مسائل 

است. 
ــت خصمانه علیه کره شمالی ادامه می دهد و از  ــد: امریکا همچنان به سیاس این روزنامه می نویس

تهدیدهای نظامی علیه این کشور در شش دهه گذشته دست برنداشته است. 
این روزنامه تصریح کرد: اگر کره شمالی و امریکا پیمان صلح امضا کنند جو مناسبی برای پیشبرد فرایند 

خلع ساح هسته ای در شبه جزیره کره شکل گرفته و مسائل یکی پس از دیگری حل خواهد شد.

دور جدید حمالت تروریستی، عراق را فراگرفت؛
22کشته و 78 زخمی حاصل انفجار تروریستی 

دیروز بغداد 
ــاره  انفجار خودروی  ــراق در آخرین آمار خود درب ــارس در منطقه  بغداد، پلیس ع ــه  گزارش ف ب
بمب گذاری شده  دیروز در پایتخت عراق اعام کرد: شمار قربانیان این حادثه  تروریستی به  22 کشته  و 

78 زخمت افزایش یافته  است. 
بر اساس گزارش های رسیده ، بر اثر شدت انفجار ساختمان مرکز تحقیقات جنایی بغداد فرو ریخته  

است و انتظار می رود شمار تلفات این حمله  ترویستی افزایش یابد. 
بغداد پایتخت عراق 2 روز پیش نیز شاهد وقوع سه انفجار بود که بر اساس آن 40 نفر کشته و بیش 

از 70 نفر زخمی شدند. 
در حالی که  تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت انفجارهای خونین 2 روز گذشته عراق را بر عهده  
نگرفته  است اما »علی الدباغ« سخنگوی دولت عراق در بغداد اظهار داشت: نا آرامی های پایتخت عراق، 

آخرین تاش های حزب منحله  بعث برای ایجاد ناآرامی در عراق است. 

غزه در تاریکی فرو می رود
فعالیت نیروگاه تولید برق غزه به دلیل ممانعت مسئوالن رژیم صهیونیستی از ورود سوخت الزم به 

این منطقه از پنجشنبه آینده متوقف می شود. 
ــس اداره انرژی غزه اعام کرد: فعالیت نیمی از  ــه گزارش فارس، مهندس کنعان عبید معاون رئی ب
ایستگاه های تولید برق غزه به دلیل کمبود سوخت صنعتی وارداتی متوقف شده است که دلیل این امر هم 
این است که اتحادیه اروپا از اوایل دسامبر 2009 پرداخت بهای سوخت صنعتی به شرکت اسرائیلی را 
قطع کرده است و در نتیجه ایستگاه های تولید برق غزه از پنجشنبه آینده به طور کامل متوقف خواهد شد. 

اتحادیه اروپا در طول دوره گذشته خرید سوخت ضروری نیروگاه غزه را تأمین می کرد. 
عبید با تأکید بر اینکه اداره انرژی غزه جایگزینی برای تأمین سوخت این نیروگاه ندارد، از کشورهای 

عربی خواست برای نجات نوار غزه دست به اقدام فوری بزنند. 
در همین رابطه کمیته شکست محاصره غزه نیز با هشدار نسبت به وقوع فاجعه انسانی اعام کرد: 
قطعی برق در چند روز گذشته به مرحله بحرانی رسیده و در بسیاری از مناطق ساعت های طوالنی با 

قطعی برق مواجه هستند. 

هیالری کلینتون برای شرکت در نشست 
افغانستان و یمن راهی لندن می شود  

سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعام کرد هیاری کلینتون برای شرکت در دو نشست جداگانه 
درباره اوضاع یمن و افغانستان، راهی لندن شده است.    

فیلیپ کرالی گفت: کلینتون در حاشیه این نشست ها دیدارهایی هم با همتایان خود خواهد داشت. 
نشست مرتبط با افغانستان قرار است پنجشنبه برگزار شود. 

دان بنجامین هماهنگ کننده اقدامات ضد تروریسم در وزارت خارجه امریکا نیز با حضور در این 
نشست خبری به خبرنگاران گفت: از 25 دسامبر که توطئه روز کریسمس رخ داد مذاکرات بسیاری در 

مورد یمن انجام شده است. 
ــت لندن گردهم می آیند،  ــور که در نشس وی افزود: کلینتون در ارتباط با یمن با مقامهای 21 کش

گفتگو  می کند. 
این مقام امریکایی گفت: تاش ما بر آن است که توانایی دولت یمن برای مقابله با تهدیدات امنیتی 

القاعده در شبه جزیره عربی را افزایش دهیم. 
بنجامین افزود: ما می دانیم برای اینکه بتوانیم روابط دراز مدت مستحکمی با یمن داشته باشیم، مجبور 

هستیم با تهدیداتی که دولت کنونی یمن با آن مواجه است، مقابله کنیم. 

اقتصاد انگلیس رسماً از دوره رکود خارج شد  
منابع رسمی انگلیس اعام کردند: اقتصاد این کشور پس از یک رکود و کسادی طوالنی سرانجام 

رسماً از دوره رکود خارج شده است.    
به گزارش ایرنا، بر اساس اعام اداره آمارهای ملی انگلیس، اقتصاد این کشور در سه ماه آخر سال 

2009 رشد منفی خود را پشت سر گذاشت و پس از 18 ماه یک دهم درصد رشد مثبت داشت. 
اقتصاد انگلیس طی 18 ماه گذشته همواره با رشد منفی مواجه بود و در مجموع در این دوره حدود 

شش درصد منقبض شد. 
این طوالنی ترین رکود و کساد اقتصادی انگلیس پس از رکود بزرگ دهه 30 بود. 

در میان کشورهای توسعه یافته، انگلیس تقریباً آخرین کشوری بود که رسماً از دوره رکود خارج شد. 
فرانسه، آلمان، ژاپن و امریکا قبل از انگلیس این دوره را پشت سر گذاشته بودند. 

کارشناسان معتقدند به رغم اینکه از نظر آمارهای اقتصادی انگلیس سرانجام با رشد اندکی از دوره 
ــال جاری میادی روزهای سختی را پیش رو خواهد  ــده ولی اقتصاد این کشور در س رکود خارج ش

داشت. 
ــته حدود شش  اداره آمارهای ملی انگلیس اعام کرد: اقتصاد انگلیس در مجموع در 18 ماه گذش

درصد و در سال 2009 نزدیک به پنج درصد منقبض شده است. 
ــط سال 2008 که اقتصاد انگلیس وارد دوره رکود و کسادی شد، میلیاردها  دولت انگلیس از اواس
پوند برای جلوگیری از ورشکستگی و فروپاشی بانک ها و مؤسسات مالی بحران زده این کشور به آنها 

کمک کرد. 
آمارهای منتشره درباره نرخ بیکاری و همچنین وام های مسکن در انگلیس نیز نشان می دهد که 
رشد نرخ بیکاری این کشور تقریباً متوقف شده و تصویب وام های مسکن از سوی بانک ها و مؤسسات 

اعتباری این کشور نیز پس از ماهها کاهش سرانجام سیر صعودی خود را آغاز کرده است. 
در حال حاضر حدود 2/5 میلیون نفر از نیروی کار انگلیس، بیکار هستند.

 1/3 میلیارد نفر در جهان دخانیات مصرف 
می کنند  

ــتعمال می کنند و روزانه بیش از  ــت کم 1/3 میلیارد نفر از جمعیت جهان دخانیات اس دس
ــت می دهند.  ــتفاده این ماده از دس ــطح جهان، جان خود را در اثر اس 14هزار و 500 نفر در س

همچنین شمار بیشتری نیز در این میان ضعیف و بیمار می شوند.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، توماس گلین مدیر انجمن علوم سرطان امریکا می گوید: در 
گزارش این سازمان به این مسأله اشاره شده است که جهانی شدن دخانیات از بیش از 500 سال 
پیش آغاز شده است اما بهداشت و سامت عمومی فقط ظرف 50 سال گذشته است که به مرگ 

و میر، بیماری و نابسامانی اقتصادی ناشی از مصرف دخانیات واکنش نشان داده است.
ــمار مصرف کنندگان دخانیت تا سال 2020  طبق برآوردهای بانک جهانی، در صورتی که ش
ــان را می توان در نیمه نخست قرن  به مقدار نصف کاهش یابد، زندگی بیش از 180 میلیون انس

حاضر از مرگ نجات داد. 

ابتدا واریز یارانه ها سپس آزادسازی قیمت ها  

جهان نما

ــور در امور  ــاون رئیس جمه مع
مجلس در خصوص تمهیدات دولت 
ــون هدفمند  کردن  ــرای اجرای قان ب
یارانه ها گفت: دولت آنالیز آزادسازی 
قیمت حامل های انرژی را انجام داده 
ــت تا به قشرهای مختلف جامعه  اس
ــود و روی کاالهای  ــار وارد نش فش

اساسی نیز اثری نداشته باشد.  
ــد مرکزی  ــزارش واح ــه گ    ب
ــاج الدینی در  خبر، محمدرضا میرت
ــه علنی دیروز در جمع  حاشیه جلس
خبرنگاران افزود: دولت برای حفظ 
قدرت خرید مردم با تزریق یارانه ها 
ــرای همین از  ــدی دارد و ب ــزم ج ع
ــورد نیاز مردم  ــا قبل اقام م مدت ه
ــت تا  را خریداری و ذخیره کرده اس

شرایط عادی باشد.
ــی اظهارنظرها که به  وی از برخ
ــد انتقاد کرد  نگرانی مردم می انجام
ــا که صحت  ــا این نظره ــت: ب و گف
ــی در جامعه  ــدارد به جو روان هم ن

دامن زده می شود.
ــی ادامه داد: دولت  میرتاج الدین
ــی و  ــف قضیه را بررس ــاد مختل ابع
ــت و در روزهای  ــرده اس مطالعه ک

آینده مسئوالن و به خصوص رئیس  
ــخن  جمهور در این زمینه با مردم س

خواهند گفت. 
ــور در امور  ــاون رئیس جمه مع

ــؤالی درباره  ــخ به س مجلس در پاس
ــه در الیحه  ــه اختصاص یافت بودج
ــال 1389 کل کشور برای  بودجه س
اجرای قانون هدفمند  کردن یارانه ها 
گفت: برمبنای قانون هدفمند  کردن 
ــه، 20 هزار  ــال پای ــا، در س یارانه ه
ــده اما  ــارد تومان پیش بینی ش میلی
ــت دولت برای افزایش این رقم  دس

باز است. 
ــن طریق پول  ــزود: از ای وی اف
ــود  ــه جامعه تزریق نمی ش اضافه ب
چرا که پول در سطح جامعه جریان 
دارد در نتیجه با بازتوزیع انجام شده 

نقدینگی افزایش نمی یابد. 
ــی در خصـوص  میرتـاج الدینـ
ــون هدفمند  کردن  ــان اجرای قان زم
ــح داد: دولت در  یارانه ها نیز توضی
ــت  حال انجام دادن مقدمات کار اس
ــنامه  که از جمله آنها تصویب اساس
سازمان هدفمند  کردن یارانه ها است 

که پیش نویس آن تهیه شده است. 

پرداخت سود سهام عدالت بازنشستگان به دهم 
بهمن ماه موکول شد  
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در دنیای امروز، هر شرکتی برای ورود به بازار 
ــکات بسیاری روبه رو است. ورود به دنیای  با مش
ــت که با  ــک اس تجارت خود پذیرش نوعی ریس
ــک را  ــه کارگیری اصول می توان میزان این ریس ب
ــاری برای هر  ــش داد. اگرچه انتخاب نام تج کاه
ــرکت سخت و تعیین کننده است، اما حفاظت از  ش
ــوارتر است چون در صورت  این نام به مراتب دش
ــتریان، بازگرداندن آن به  از دست رفتن اعتماد مش
راحتی امکان پذیر نیست آن هم در دنیای مخابرات 
ــای جدید با  ــاهد ورود اپراتوره ــر روز ش ــه ه ک
ــتیم که در عین حال که پایه  برندهای مختلف هس
ــان است، بعضی با اقبال بیشتری  خدمات آنها یکس
ــاید بتوان بخش عمده ای از  ــوند. ش روبه رو می ش
تفاوت  موجود را در قابلیت های نهفته در برند یک 
ــتجو کرد. متنی که در ادامه می آید به  ــرکت جس ش
نکاتی جالب توجه از جانب شرکت های موفق در 
این عرصه می پردازد. برند، نقش واحد پولی را ایفا 
می کند که اپراتورها به وسیله آن با کاربران تجارت 
می کنند. یکی از اصلی ترین مشکات برندها، تعداد 
زیاد فعاالن در هر حوزه  است. هر بازاریاب با این 
واقعیت جدید روبه رو است: جهان مملو از برندها 
ــکات زیادی  ــت و مصرف کنندگان مش ــده اس ش
ــان برندهای متفاوت  ــخیص تفاوت های می در تش
 Patent ــال 2006 مؤسسه امریکایی دارند. در س
and Trademark، وجود 196400 آرم تجاری 
)برند( را اعام کرد که این تعداد در مقایسه با آمار 
این مؤسسه در سال 1990، تقریبًا صدهزار افزایش 
ــته است. در چنین شرایطی، اپراتورها به دنبال  داش
اتخاذ و استراتژی هایی در مورد برند خود هستند تا 
بدین وسیله توجه مشتریان را به خود جلب کرده و 
آنان را به جمع مشترکان خود بیفزایند. در سال های 
ــرفت خدمات و محصوالت و  اخیر همگام با پیش
پیشرفت تکنولوژی های مختلف صنعت ارتباطات 
ــتان جدیدی از بازاریابیها است.  ــیار گویای داس س
ــعه یافته روش های تبلیغاتی  در بازارهای کامًا توس
ــش برتر یا نرخ های دیتا را تبلیغ می کردند  که پوش
ــه از میان رفته و جای  ــت ک مدت زمان طوالنی اس
خود را به اموری انتزاعی و آرمانی داده اند. امروزه 
ــوب نمی شود  دیگر تلفن همراه یک فناوری محس
ــیله ای است که به بهبود روند  بلکه در حقیقت وس
ــراه نمادی  ــک می کند. تلفن هم ــی مردم کم زندگ
ــی مردم را بهبود  ــده را به همراه دارد، زندگ از آین
می بخشد و به آنها امکان می دهد از شرایط کنونی 
خود بیشترین استفاده را ببرند. مهمتر از همه موارد 
ــت.  ــل برند اپراتورهای تلفن همراه اس فوق تکام
ــاس تحقیقی که اخیراً انجام شده است، 100  براس
ــان- به غیر  ــیار جه ــبکه ارتباطات س برند برتر ش
ــتند  ــب این برندها هس ــرکت هایی که صاح از ش
ــم رفته حدود  ــا فعالیت می کنند- روی ه و با آنه
ــاس نظر  318 میلیارد دالر ارزش دارند. البته براس
ــاوره ای Nucleus: »این  ــه مش ــت مؤسس مدیری
ــیار بیشتر از مقداری که ذکر شده  رقم می تواند بس
ــان دهنده جایگاه و اهمیت  ــد زیرا این مبلغ نش باش
ــیار در زندگی مردم سراسر  برندهای ارتباطات بس
ــت و اگر اندکی در مورد نقش تلفن های  جهان اس
ــیم، متوجه می شویم  همراه در زندگی مردم بیندیش
ــه برندها جایگاه ویژه ای در زندگی افراد به خود  ک
ــرمایه  ــابقًا با ارزش ترین س اختصاص داده اند.« س
ــبکه آن بود که محصولی فیزیکی  ــرکت ش یک ش
ــم می آورد.  ــه خدمات را فراه ــود و امکان عرض ب
»اکنون، برند یک شرکت، با ارزش ترین سرمایه آن 
ــدون مدیر بخش  ــت«؛ این عبارت را دیوید ول اس

ــار می کند. وی همچنین  ــرکت ودافون اظه برند ش
ــیوه تفکر  می افزاید: »امروز می توانید تفاوت در ش
ــاهده کنید.« ویتوریو کوالئو  مردم را به وضوح مش
ــت: »بعد از  ــل گروه ودافون نیز معتقد اس مدیرعام
ــرکت به  کاربران، برند با ارزش ترین دارایی یک ش
شمار می رود.« قدرت یک برند متناسب با پتانسیل 
ــد آن برند اندازه گیری می شود که این پتانسیل  رش
ــن تفکر به  ــد در القای ای ــا توانایی برن ــب ب متناس
ــت که محصوالت و خدمات آن تا چه  مشتری اس
حد با خواسته های آنها هماهنگی دارد و دیگر این 
ــتفاده از تولیدات آن برند چه فرقی نسبت به  که اس
استفاده از تولیدات سایر برندها دارد و چه ویژگی  
ــد آورد. در  ــه ارمغان خواه ــزی برای آنها ب متمای
ــان  حقیقت قدرت یک برند، ارزش آینده آن را نش
ــیر به سمت  می دهد و یک راهنما برای هدایت مس

تغییر است.
فاکتورهای تأثیرگذار در انرژی برندها

 براساس نتایج منتشرشده یک تحقیق، هر برند 
ــت که به سه فاکتور اصلی و  دارای یک انرژی اس

مهم بستگی دارد: 
اول چشم اندازی است که برند به مصرف کننده 
ارائه می کند؛ چشم انداز برندها به نحوی نشان دهنده 
ــت که آنها در بازار دنبال می کنند. برخی  هدفی اس
ــتند،  ــتریان هس برندها به دنبال تغییر طرز فکر مش
ــردم را به  ــد انتظارات م ــر می خواهن ــی دیگ برخ
ــد. برندهای دارای  ــر دارند نزدیک کنن آنچه در س
چشم انداز، بیشتر به آینده و نتایج فعالیت های خود 
ــتریان را ترغیب و تحریک  ــر می کنند. آنها مش فک
ــدا کنند و بدین  ــد آنها تمایل پی ــد تا به برن می کنن
ــیله امکان ورود برند به فضای جدید را فراهم  وس
ــهرت  ــای جدیدی به آن می دهند. ش ــرده و فض ک
ــرکت مادر نقش مهمی را در پیشبرد چشم انداز  ش
ــی از برندهایی که از لحاظ  ــد ایفا می کند. برخ برن
ــدی دارند  ــر و قدرتمن ــت برت ــم انداز، موقعی چش
عبارتند از: جنرال  الکتریک، Walmart و تویوتا 
ــاظ مصرف اندک انرژی، موقعیت برتری  که از لح
 Southwest Airlines دارند و برندهایی چون
که از لحاظ رسیدگی به مشتریان، IKEA از لحاظ 
برخورد با مشتریان و توجه به مسائل زیست محیطی 

و رفاه کودکان، جایگاه بهتری دارند.

ــن فاکتور،  ــد برتر؛ دومی ــتر، برن خاقیت بیش
ــت. برندهایی که از لحاظ  ــوآوری و خاقیت اس ن
نوآوری، رتبه باالیی دارند روش تفکر، احساسات 
ــردم را تغییر می دهند. نوآوری  و روش برخورد م
ــن فاکتور انرژی،  ــه عنوان کارآمدتری و خاقیت ب
ــکیل  ــی ای تش ــی و لمس ــاس ارتباطات حس براس
می شود که از تعامات فیزیکی همچون محصوالت 
ــد. از طریق تغییر و  ــمه می گیرن و خدمات سرچش
ــته ای،  ــی ظاهر برند، طراحی بس ــرفت، طراح پیش
ــات حمایت از  ــده و خدم فناوری به کارگرفته ش
مشتریان می توان خاقیت و نوآوری را ایجاد کرد. 
ــان نمی پذیرد و  ــوآوری در یک برند هیچ گاه پای ن
ــواع جدیدی از  ــدا کند و ان ــواره باید ارتقا پی هم
ــود آورد و وارد بازار  ــد را به وج ــای برن قابلیت ه
ــی بگیرد و  کند تا بدین  ترتیب از رقبای خود پیش

موقعیت خود را تقویت کند.
ــان در بازار؛  ــل ایجاد هیج ــی برند، عام پویای
ــی برندها  ــدرت تحرک و پویای ــومین فاکتور ق س
ــت. برندهای دارای پویایی با استفاده از روشی  اس
ــتفاده  ــتریان اس ــان دادن خود به مش ــه برای نش ک
ــوند.  ــاد هیجان در بازار می ش ــبب ایج می کنند، س
ــان دهنده توانایی و قابلیت  ــی در حقیقت نش پویای
برند در برانگیختن تمایل مشتریان است. برندهای 
پویا به فرهنگ عامه مردم نفوذ می کنند به طوری که 
مردم در مورد آنها دائمًا صحبت می کنند و اسم آنها 
بر سر زبانها است و حتی در شبکه های اجتماعی و 
ــتم های برند، نام آنها بیش از بقیه به چشم  اکوسیس
می خورد. برندهایی که در بررسی های ما از انرژی 
ــه ترتیب عبارتند  ــیار باالیی برخوردار بودند ب بس
ــافت.  ــداس، iPhone، Nike و مایکروس از: آدی
ــان می دهد  ــی ها نش یافته های حاصل از این بررس
ــت و به تکامل و  ــرژی تابعی از تکامل برند نیس ان
شهرت برند بستگی ندارد، پویایی و انرژی ویژگی 
بسیاری از برندهای جدید و پرزرق و برق تر است. 
 ،Walmart ــد مک دونالد و برای مثال هر دو برن
ــد. در صنایع  ــی برخوردارن ــیار باالی از انرژی بس
ــیاری برای وفادار  ــده که برندها تاش بس بهینه ش
ــتریان به خود می کنند، انرژی نقش  نگه داشتن مش
ــیار مهم و قدرتمندی ایفا می کند. پس از تعیین  بس
ویژگی ها و اهمیت انرژی برند، این نتیجه به دست 

می آید که این فاکتور تناسب بسیار زیادی با فاکتور 
تمایز دارد و در نتیجه تلفیق آنها با یکدیگر، فاکتور 
جدید واحدی با نام تمایز انرژی دار به وجود آمد. 
ــاد ارتباط دارد،  ــرژی دار در ایج ــری که تمایز ان اث
ــدون وجود این  ــت به طوری که ب ــیار مهم اس بس
ــود. یک برند  ــاط، ماهیت برند تضعیف می ش ارتب
ــت همچنان با انرژی باقی بماند اما برای  ممکن اس
مشتریان کامًا بی معنی و بی اهمیت باشد. برقراری 
ــوی انجام رسیدگی های  ــت به س ارتباط راهی اس
بیشتر و پرفایده تر، کوشش بیشتر، ارتقا و در نهایت 
تسهیم درآمدها میان طرفین. این امر مخصوصًا در 
ــیار حائز اهمیت  چرخه روبه افول بازار کنونی بس
ــز دارای انرژی،  ــت. راهکار اصلی فاکتور تمای اس
ــت اصلی برند و  ــتقیم میان ماهی ــاد رابطه مس ایج
خاقیت و نوآوری، یافته های مالی و عملکرد مالی  

آن است.
برند جای کیفیت خدمات را نمی گیرد

ــا در نظر گرفتن همه آنچه در رابطه با ارزش  ب
ــد،  ــتریان ذکر ش برندها و تأثیر آنها در جذب مش
ــعار  ــود که برند فقط یک لوگو یا ش باید توجه ش
ــت بلکه مجموعه عملکردی است که اپراتور  نیس
ــامل  ــان می دهد که ش ــتریان نش ــه مش ــود ب از خ
ــبکه، مجموعه  ــان به ش ــون اطمین ــواردی همچ م
خدمات و قیمت گذاری خدمات در مراکز فروش، 
وب سایت ها و مراکز خدمات مشترکان است. برند 
به طرح و نقشه اپراتورها بها می دهد و در صورتی 
ــود  ــزی مطرح و پیاده ش ــور موفقیت  آمی ــه به ط ک
ــد برای کلیه حوزه های تجاری اپراتورها به  می توان
ــود. بنابراین یک برند برجسته، حتی  کار گرفته ش
ــه مردم را به  ــد و توج ــر خوب هم به نظر برس اگ
ــت روی خدماتی  ــود جلب کند، نخواهد توانس خ
ــذارد. ولدون  ــرپوش بگ ــت پایین، س دارای کیفی
ــه در مردم ایجاد  ــی ک ــن باره می گوید: »حس در ای
ــود می تواند تعیین کننده انتظارات آنان باشد.  می ش
ــان برآورده  ــه در صورتی که انتظارات آن در نتیج
ــرد و ناامید خواهند شد. بدین ترتیب  ــود، دلس نش
ــان مردم ایجاد  ــان انتظاراتی که برند در می ــر می اگ
ــت آن برند به آنها  ــرده و خدماتی که حقیقتًا تح ک
ــته باشد،  ــود، تفاوت زیاد وجود داش عرضه می ش
برند می تواند آسیب دیده و جایگاه اولیه خود را از 
ــت بدهد. برند می تواند پیشاپیش عرضه کاال و  دس
ــتانداردهایی را برای آنها  خدمات قرار گرفته و اس

تعیین کند.«
برند موفق

با این تفاسیر، برند موفق برندی است که بتواند 
ــز بپردازد.  ــائل به حل آنها نی ــان با طرح مس همزم
ــی های خود که روی چندین بازار  ولدون از بررس
متفاوت انجام شد بدین نتیجه رسیده  است که ایجاد 
ــبب تغییر کامل انتظارات  برند ودافون می تواند س
ــود و انتظاری  ــبکه ش کاربران در مورد عملکرد ش
ــق آن امکان پذیر  ــد که تحق ــردم ایجاد کن را در م
نیست؛ به عنوان مثال شهرت برند ودافون در میان 
کشورهای متفاوت جهان، بیش از سایر اپراتورهای 
ــیار است. در بازارهای در حال توسعه  ارتباطات س
که در آنها فاکتورهایی از قبیل کیفیت تماس مشتری 
ــبکه برقرارکننده یا  می تواند تحت تأثیر موقعیت ش
ــرار گیرد )این امر خارج از  دریافت کننده تماس ق
کنترل و اختیارات اپراتور است(، انجام تعهداتی که 
در زمان تبلیغ برند ارائه می شود می تواند سخت تر 
ــت که از  ــأله ای اس ــد. این امر مس و پیچیده تر باش
ــترده برندهای مطرح در سراسر جهان  تبلیغات گس

ایجاد شده است.

ــرمایه آن  ــا ارزش ترین س ــرکت، ب برند یک ش
محسوب می شود و برای اپراتورهای مخابراتی برند، 
ــیله آن با  ــد پولی را ایفا می کند که به وس نقش واح
کاربران تجارت می کنند. در این شرایط، اپراتورها به 
دنبال اتخاذ استراتژی هایی در مورد برند خود هستند 
تا بدین وسیله توجه مشتریان را به سمت خود جلب 
ــد. آنچه در ادامه می آید نگاهی به نقش و اهمیت  کنن
ــماره  ــت که در ش ــگ در دنیای مخابرات اس برندین

هفدهم ماهنامه طیف برق منتشر شده است.
یک شرکت با یک برند یا چند برند

نگاهی به برندهای برتر جهان نشان می دهد تعداد 
ــادی از آنها متعلق به بازیکنان و فعاالن بین المللی  زی
ــور مورد استفاده قرار  ــت. برندی که در یک کش اس
ــتفاده در مناطق دیگر ترجمه  می گیرد لزوماً برای اس
ــس بخش ارتباطات  ــد. ابراهیم عادل رئی نخواهد ش
شرکت Zain است. این شرکت که دفتر مرکزی آن 
 MTC در کویت واقع شده است و در گذشته با نام
فعالیت می کرد در سال جاری حوزه فعالیت های خود 
را گسترش داد و با انجام خریدهایی در سال 2005 با 
نام Zain وارد 14 بازار آفریقایی شد. وی در ارتباط با 
اهداف شرکت Zain می گوید: »ما می خواهیم یکی از 
10 شرکت برتر جهان در حوزه ارتباطات سیار باشیم. 
ــتن  بنابراین هنگام انتخاب برند خود )Zain( بر داش
ــر از مناطق و فرهنگ ها  ــخصه ای جهانی که فرات مش
ــتیم.« داشتن برندی واحد در  باشد، بسیار تأکید داش
سرتاسر بازارهای حوزه فعالیت، امری بسیار ضروری 
و الزم است اما زمانی منطقی است که امکان انجام آن 
 Nucleus ــد. پیتر متیو  از شرکت وجود داشته باش
موضوعی بدیهی را در مورد برندسازی مطرح می کند، 
ــتیبانی و داشتن چند برند برای  وی عقیده دارد: »پش
ــر از ایجاد  ــیار گران تر و پرهزینه ت ــرکت بس یک ش
ــت.« صاحبان برندهای بین المللی  یک برند واحد اس
مطرح از قبیل ودافون معتقدند که می توانند به خوبی 
ــترش در سایر مناطق استفاده  از برند خود برای گس
کنند. وجود مفاهیمی ساده در برند که به راحتی قابل 
ــم هایی که حتی در صورت تعلق  ترجمه باشد و اس
ــاص، به فرهنگی معین و خاص محدود  به زبانی خ
نباشد، بسیار حائز اهمیت است. مثًا برندهای اُرنج، 
 France Telecom، BT ــا ــه ب O2 و 3 در مقایس

ــن  cellnet و Hutchison Whampou از چنی
ویژگی هایی برخوردار هستند.

بازار را آماده ورود برند خود کنید
از جمله استراتژی های شرکت ودافون این بود که 
ودافون پیش از اعمال تغییرات فیزیکی، »آکادمی برند« 
را در دفتر مرکزی خود در نیدبری انگلستان تأسیس 
ــت و در این آکادمی مدیران شرکت هایی که  کرده اس
ــده اند را آموزش می دهند. در  به تازگی خریداری ش
این مرکز مفاهیمی درباره برند و برنامه هایی که برای 
ــتفاده از آن برند در بازار جدید استفاده می شود به  اس
مدیران آموزش داده می شود. به گفته ولدن، فهم کلی 
ــس ظاهر خود در بر  ــی که یک برند در پ از مفاهیم
ــت و این مسأله در تجربیات  دارد امری ضروری اس
ــده است حاصل  ــتر تجربه ش ــایندی که پیش ناخوش
می شود. از جمله اقدامات Zain برای شناساندن برند 
ــورهایی که تازه به آنها ورود کرده بود،  خود در کش
برپایی نمایشگاه هایی به طور هم زمان در پایتخت های 
ــت فعالیت خود  ــازار آفریقایی تح ــر یک از 14 ب ه
برگزار کرد و به وسیله امواج و برنامه های ماهواره ای 
این نمایشگاه ها را به طور زنده به یکدیگر متصل کرد. 
هر یک از این کشورها با توجه به تمایات مردم خود 
ــم متفاوتی که عموماً در آنها برگزار می شود،  و مراس
مراسم متفاوتی را برای تبلیغات برگزیده اند، مثًا در 
ــرتی با رهبری شخصی که رهبری امور  اوگاندا کنس
 Uirgin Mobie ــور ــی و ترویج برند اپرات تبلیغات
ــا در موزه  ــد و در کنی ــت برگزار ش را بر عهده داش
ــن اپراتور دارای  ملی نایروبی برخی عملکردهای ای
ــور Zain پیش از اینکه  ــد. اپرات برند جدید تبلیغ ش
فعالیت های خود درباره ترویج برند Zain را در این 
ــاز کند، زمینه را برای ورود خود در  چهارده بازار آغ
این بازارها فراهم کرده بود به طوری که در کنسرتی 
که به مناسبت سالروز تولد نلسون ماندال رئیس جمهور 
ــابق آفریقای جنوبی در لندن برگزار شده بود، این  س
شرکت پشتیبانی مالی این مراسم را به عهده گرفت. 
اکثر فعالیت هایی که اپراتور Zain برای ترویج برند 
خود در بازارهای در حال رشد آفریقا انجام داده است 
ــرفت و توسعه مربوط بوده  به مسائل مربوط به پیش
است. این شرکت تمرکز خود را برای امور آموزشی و 
بهداشتی ـ  سامتی معطوف کرده و کتب و رایانه هایی 

ــا و پروژه ها اهدا کرده و نقش فعالی  را به کتابخانه ه
ــعه هزاره سوم داشته است. ابراهیم  در طرح های توس
عادل رئیس بخش ارتباطات Zain می گوید:  »استفاده 
از چنین روشی فقط مختص آفریقا نیست بلکه اتخاذ 
چنین راهکارهایی جزء هویت شرکت ما است و در 
ــت در چنین حوزه هایی  حقیقت می خواهیم با فعالی
پیشرفت کنیم. حتی در کویت که مرکز اصلی شرکت 
ــه نادیده گرفته  ــتند ک ــت نیز افرادی هس Zain  اس
شده اند و جزء قشر محروم جامعه به حساب می آیند 
بنابراین با هدف قراردادن این گروه می توان هم باعث 
پیشرفت آنان شد و هم نتایج خوبی برای خود اپراتور 

به ارمغان آورد.«
ــه ارزش برند خود را  اپراتورهای بزرگ چگون

افزایش می دهند؟
 Zain ــابه به روش ــتفاده از چنین روشی مش اس
ــینه تاریخی کمتری نسبت به  برای ترویج برند، پیش
ــرکت های مخابراتی  ــی دارد که در میان ش روش های
درجه یک مرسوم بوده و مورد استفاده قرار می گیرد، 
ــی از گران ترین و  ــتیبانی مال ــون پش روش هایی چ

معروف ترین رویدادهای ورزشی جهان و امثال آنها.
دیوید ولدن در ادامه صحبت های خود می گوید: 
ــه ای را در انگلیس پیدا کرد که در  ــوان روزنام »نمی ت
ــی که مزین به  ــات آن تصاویر لباس های میان صفح
لوگوی ودافون است در تن مردم دیده نشود. نمونه ای 
ــورد برندی خاص در میان  ــیاری در م از ایجاد هوش
مردم، استفاده از آن برند در میان مسابقات بسیار مهم 
و پرطرفدار است. در مسابقات فرمول یک همراهی و 
پشتیبانی از تیمی موفق، اثری شگفت انگیز در شناخت 
ــتیبان در میان مردم دارد. مثًا ما در برزیل  آن برند پش
ــابقات سطح بندی برگزار شد حضور نداشتیم  که مس
اما تعداد بسیار زیادی کودک برزیلی هستند که اکنون 
با برند ودافون به خوبی آشنا هستند، ممکن است که 
آنها از نوع کار ما اطاعی نداشته باشند اما نام و برند 
ــن مرحله اول فرایند  ــند و ای ما را به خوبی می شناس
ترویج برند در میان مردم است.« پیتر متیو در این باره 
ــازی و ترویج و تبلیغ  ــن روش برندس می گوید: »ای
برند روشی قدیمی در افزایش آگاهی مردم نسبت به 
برندی خاص است و استفاده از آن لزوماً طرح برندی 
جذاب را که بتوان متمایز با سایر رقبای ودافون عرضه 

و روی آن اطمینان کرد ایجاد نمی کند. ممکن است که 
چنین روش تبلیغاتی زیبا، بین المللی و جهانی به نظر 
ــد اما روش بسیار گران قیمت و هزینه بری برای  رس
انجام این کار است.« اما اینکه این روش ها برای مطرح 
ــن  کردن یک برند چقدر هزینه در بر دارد کامًا روش
ــه می افزاید:  ــت. ابراهیم عادل در ادام ــکار نیس و آش
ــابقات فرمول یک در  ــت حمایت مالی از مس »فرص
ــال  ــت 250میلیون دالر و به طول پنج س ازای پرداخ
به اپراتور Zain داده شد. 250میلیون دالر رقم بسیار 
زیادی است. با وجود اینکه می دانم مسابقات فرمول 
یک از طرفداران بسیاری برخوردار هستند و همچنین 
در میان مردم بسیار شناخته شده اند اما شخصاً معتقدم 
ما با صرف این هزینه  در موقعیت های دیگر می توانیم 
ــبت به آنچه از این روش کسب  شهرت بیشتری نس

می کنیم، در میان مردم جهان به دست آوریم.«
برند را نمی توان کپی کرد

با این حال، این نوع تبلیغ نیز یکی از روش هایی 
است که برندها برای متمایز کردن خود با دیگران از آن 
بهره می برند. به عقیده ولدن این مسأله، امری کلیدی 
ــبکه ها و خدمات از بسیاری  ــت چرا که ش و مهم اس
لحاظ با یکدیگر قابل مقایسه هستند بنابراین متمایز 
شدن آنها از یکدیگر کمک شایانی به انتخاب کاربران 
ــان می کند: »در حوزه  می کند. وی همچنین خاطر نش
ــت،  ــاوری هر چیزی قابل تقلید و کپی برداری اس فن
ــایرین  ــتاز س آنچه امروز از لحاظ تکنیکی ما را پیش
کرده است فردا یا هفته آینده می تواند توسط سایرین 
تقلید شود. اما برند چیزی است که آنها نمی توانند آن 
ــت که  ــد کنند و در حقیقت این هویت ما اس را تقلی
آنها نمی توانند از آن سوء استفاده کنند. بنابراین نقطه 
اصلی تمایز ما با دیگران از برندمان نشأت می گیرد و 
ــا هم اکنون همه توان مدیریتی خود را برای تقویت  م
برند خود به کار گرفته ایم.« شرایط بازارها تأکیدکننده 
ــت. در واقع در بسیاری از بازارها  اظهارات ولدن اس
ــرکت ها و  ــبکه و عرضه خدمات ش میان عملکرد ش
اپراتورهای مختلف نمی توان تمایزی ایجاد کرد و هر 
ــرعت از سوی سایرین مورد تقلید  نوع نوآوری به س
و کپی برداری قرار می گیرد اما ایجاد تمایز میان برندها 

کار سختی نیست و به آسانی امکان پذیر است.
تدوین: رضوان کالنتر هرمزی

نگاهی به تأثیر برندینگ در رقابت میان اپراتورهای مخابراتی

نگاهی به نقش و اهمیت برندینگ در دنیای مخابرات

اشاره

ــت ADSL - اینترنت  ــان دریاف متقاضی
ــایی و فیش  ــرعت - با ارائه کارت شناس پرس
خط تلفن مورد نظر که توسط مرکز مخابراتی 
ــده و با پر کردن یک  مربوطه احراز هویت ش

فرم، ثبت می کنند.
به گزارش ایسنا، قیمت اینترنت که توسط 
 STM1 شرکت ارتباطات زیرساخت در قالب
به شرکت های مخابراتی استانی و شرکت های 
ــود، صرفًا  ــوز PAP تحویل می ش دارای مج
جهت استفاده برای ارائه خدمات ADSL به 
ــزان 20 درصد کاهش می یابد. یعنی قیمت  می
ــت یک STM1 که  ــروش اینترنت با ظرفی ف
ــت به  ــر 486 میلیون ریال اس ــال حاض در ح
375 میلیون و 100 هزار ریال کاهش خواهد 
یافت.بر همین اساس تعرفه واگذاری اینترنت 
ــاس  ــتفاده از ADSL بر اس ــرعت با اس پرس
ــتراک حداکثر 10  ــد و ضریب اش ــای بان پهن
ــد 64 کیلو بیت بر ثانیه  ــه صورت پهنای بان ب
ــال، 128 کیلو بیت بر ثانیه 99400  59200 ری
ــو بیت بر ثانیه 125600 ریال،  ریال، 256 کیل
ــو بیت بر ثانیه 204800 ریال، 1024  512 کیل
ــو بیت بر ثانیه 38320 ریال و 2048 کیلو  کیل
بیت بر ثانیه 745600 ریال تصویب شده است. 
ــر کل روابط عمومی  ــته نیا مدی محمد خجس
ــتان تهران درباره شرایط  شرکت مخابرات اس
ــرای اجرای نصب  ــده ب و ضوابط تصویب ش
ــترکان گفت: هزینه مودم و  ADSL برای مش
ــترک خواهد بود،  ــدازی آن به عهده مش راه ان
بابت راه اندازی سرویس نیز نباید هزینه ای از 
ــترکان دریافت شود. به گفته وی همچنین  مش
ــات موظف  ــه دهنده خدم ــرکت های ارائ ش
هستند نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات 
در محل مشترک اقدام و پس از تحویل پهنای 
باند نسبت به تنظیم صورت جلسه اقدام کنند. 
عاوه بر این شرکت های ارائه دهنده خدمات 
موظف هستند نرم افزار الزم برای اندازه گیری 
لحظه ای پهنای باند را روی پایانه کاربر نصب 
ــد. وی اظهار  ــی الزم را انجام دهن و راهنمای
ــررات ارتباطات  ــم مق ــیون تنظی کرد: کمیس
ــترش ارائه این  ــرد که به منظور گس توصیه ک
ــرکت مخابرات  ــطح کشور ش خدمات در س
ــارکت شرکت های PAP رعایت  ایران با مش

ــور را ارائه کند و  ــع طرفین خدمات مذک مناف
 PAP درصورت عدم مشارکت، شرکت های
می توانند سرویس مربوط را حداکثر تا سقف 
ــن تعرفه های مصوب  ــد باالتر از ای 20 درص
ــدا باید  ــرکت های ن ــه کنند. همچنین ش ارائ
کلیه قراردادهای خود را حداکثر ظرف مدت 
ــاس تعرفه های  یک ماه از تاریخ مصوبه براس
ــد:  ــوب فوق اصاح کنند. وی یادآور ش مص
ــاغل خاص چون اعضای هیأت  صاحبان مش
ــی ارشد به باال،   ــجویان کارشناس علمی،  دانش
ــر فعاالن که نیازمند تحقیق  خبرنگاران و دیگ
ــدی بیش از  ــتند، می توانند از پهنای بان هس
ــود  ــران خانگی داده می ش ــه به کارب 128 ک
استفاده کنند. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
ــده،  ــه دلیل حجم کم امکانات خریداری ش ب
ــم، اما طبق  ــرویس داری ــت ارائه س  محدودی
ــوی شرکت  برنامه 600 هزار پورت که از س
ــتان تهران ارائه خواهد شد، نیمه  مخابرات اس
اول سال آینده و شاید تا تابستان راه اندازی و 
در اختیار کاربران قرار داده می شود. خجسته نیا 
با بیان اینکه ارائه سرویس در مناطقی که روی 
ــبکه مسی قرار  ــتند و روی ش فیبر نوری نیس
ــت، درباره زمان تحویل  دارند، در اولویت اس
ــق مختلف تهران  ــه متقاضیان مناط ADSL ب
ــار کرد: بعد از ثبت نام به طور معمول بین  اظه
24 تا حداکثر 48 ساعت، ADSL درخواستی 

وصل خواهد شد.
ــا پایان هفته  آینده 60  وی تصریح کرد: ت
ــهر تهران برای  هزار پورت در تمام مناطق ش
ــت کنندگان آماده است،  واگذاری به درخواس
ــرویس  ــه محدودیت ارائه س ــرایطی ک در ش
ــرکت  ــوی ش ــدای کار از س ADSL در ابت
مخابرات استان تهران وجود دارد اما مطمئنیم 
با وجود شرکت های PAP و نیز ارائه اینترنت 
ــیم می توان به خواست های  ــرعت بی س پرس

متقاضیان پاسخ داد.
همچنین روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات 
ــتریان  ــات رادیویی اعام کرد کلیه مش و ارتباط
درصورت داشتن هرگونه شکایت در خصوص 
تعرفه های خارج از چارچوب مصوب و یا عدم 
رعایت کیفیت خدمات مراتب را به این سازمان و 

مناطق هفت گانه گزارش کنند. 

زمانی که دیگر شبکه های کابلی محبوبیت 
ــور از  ــود را در بخش فناوری اطاعات کش خ
دست داد، وایمکس - خدمات اینترنت پرسرعت 
ــاره پیش روی  ــوان یک راه چ ــیم - به عن بی س
حوزه فناوری اطاعات و ارتباطات قرار گرفت 
به این امید که بتواند جایگزینی برای ADSL یا 
شبکه های کابلی باشد. وایمکس در سال 2001 
ــیم  میادی، با هدف انتقال داده به صورت بی س
معرفی شده و فناوری آن شباهت زیادی به وای 
فای دارد؛ با این تفاوت که سرعت انتقال و گستره 
ــتر است. در واقع از  آن به مراتب از وای فای بیش
وایمکس به عنوان وسیله ای برای افزایش سرعت 
باند پهن در مناطقی که از نظر اقتصادی با مشکل 
روبه رو هستند، استفاده می شود. این فناوری به 
عنوان گزینه ارزان تر نسبت به دیگر گزینه های 
ــورهای در حال توسعه به منظور  موجود در کش
راه اندازی شبکه های اینترنت پرسرعت، مطرح 
شده است. با آزمایش وایمکس در کشورهای در 
حال توسعه، کشورهای جهان اول نیز به استفاده 
از این فناوری ارزان قیمت عاقه مند شده اند و 
دولت ها و شرکت ها به دنبال توسعه وایمکس در 
کشورهای خود هستند. از جهتی دیگر ابزارهای 
ــیله نفوذ برای  کم هزینه وایمکس می تواند وس

بسیاری از مشتریان جدید محسوب شود.
ــطح کامًا جدیدی از  وایمکس همچنین س
انعطاف پذیری دسترسی داده ها را وعده می دهد 
که کمتر مربوط به مکان خاص مشتریان می شود. 
این نوع از دسترسی باند پهن سیار و نیرومند، قابل 
حمل یا ثابت، بسیار بی نظیر خواهد بود. عاوه بر 
این، وایمکس گزینه های رقابتی را برای متصدیان 
ــد کرد که از متصدیان و  و کاربران فراهم خواه
ــتریان خطوط سیمی سنتی با تشویق و ارائه  مش

خدمات پیشرفته و مبتکرانه بهره می جوید.
ورود به ایران

ــال 1383 با ارائه مجوزهای PAP، با   از س
موافقت اصولی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
ــرکت های عاقه مند به  رادیویی به برخی از ش
ــیم باند وسیع، مجوز راه  فعالیت در حوزه بی س

اندازی شبکه رادیویی اعطا شد. بدین ترتیب این 
شرکت ها براساس فناوری وایمکس و فناوری 
ــبت به راه اندازی شبکه های باند  مشابه آن، نس
وسیع در سطح تهران و مشهد اقدام کردند و در 
سال 1386 پس از تکمیل مراحل استانداردسازی 
ــاوری وایمکس در جهان، رگوالتوری اعطای  فن
ــتور کار  ــد وایمکس را در دس مجوزهای جدی
خود قرار داد. این امر به برگزاری مزایده فناوری 
وایمکس در تابستان و پاییز 87 و اعطای مجوز به 

چهار شرکت ایرانی در این زمینه منجر شد.
ــس، ترکیبی از  ــه وایمک ــوز پروان در مج
همه خدمات وجود دارد به طوری که کسانی 
ــت کنند، همه  ــس را دریاف ــه مجوز وایمک ک
ــن اینترنتی  ــی isp، icp، تلف ــای قبل مجوزه
ــن و تلفن ثابت را نیز در  )voip( اوریجینیش

اختیار خواهند داشت.
سود و زیان وایمکس

ــؤال مطرح می شود که آیا  و در پایان این س
فناوری وایمکس انتظار سرمایه گذاران را برآورده 
ــال های اخیر در بازار  خواهد کرد؟ آنچه طی س
جهانی اینترنت بی سیم گذشته است نشان می دهد 
فقط در شرایطی بسیار خاص وایمکس می تواند 
فضای تجاری الزم برای یک تجارت بلندمدت 
ــرمایه گذاران و فعاالن  سودآور را فراهم کند. س
ــاالی نصب،  ــبب بهای ب ــوزه وایمکس به س ح
دشواری و ریسک باالی کار، سختی بازاریابی و 
وجود فناوری های موازی مانند ADSL یا سایر 
ــیم، باید اهداف و برنامه های  انواع اینترنت بی س
خود را با دقتی مضاعف انتخاب کنند. این توصیه 
ــرمایه گذار در اختیار اپراتورها  ــاوران س را مش
ــم مهمترین ویژگی و  ــرار دادند. فراموش نکنی ق
ــیار بودن آن است که  مزیت وایمکس قابلیت س
ــود این فناوری را وارد رایانه های  موجب می ش
ــتی)لپ تاپ ها( و گوشی های تلفن همراه  دس
کند بدین ترتیب این احتمال وجود دارد که پایین 
بودن ضریب نفوذ رایانه های شخصی و به ویژه 
ــعه بازار این  ــا در ایران بتواند در توس لپ تاپ ه

فناوری تأثیرگذار باشد.

نحوه  ثبت نام و قیمت اینترنت پرسرعت 
مخابرات اعالم شد

وایمکس ایرانی!
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شهرستان هاشهرستان هاشهرستان هاشهرستان ها

شهرکرد

ــان  ــان در جری ــتاندار اصفه اس
ــتان چادگان از روند  سفر به شهرس
ــات اجرایی احداث بزرگترین  عملی
ــتان  مجموعه فرهنگی، تفریحی اس
واقع در دو کیلومتری شهر چادگان 
ــده فرهنگی تفریحی زاینده  در دهک

رود بازدید کرد.
ــازمان  ــط س    این مجموعه توس
ــیه دریاچه  عمران زاینده رود در حاش
سد زاینده رود و در زمینی به وسعت 

138 هکتار احداث می شود.
ــرکت عمران  ــل ش ــر عام    مدی
ــد  ــان بازدی ــده رود در جری زاین
ــن مجموعه را  ــان ای ــتاندار اصفه اس
بزرگترین مجموعه فرهنگی- تفریحی 
خاورمیانه دانست و میزان اعتبار اولیه 
ــده برای ساخت این  در نظر گرفته ش

مجموعه را 6 میلیارد ریال اعام کرد.
   فرامرز موحدگفت: این مجموعه 
دارای بخش هایی از جمله بزرگترین 

ــواری استان، 80  ــایت دوچرخه س س
هکتار فضای سبز و مجموعه گلخانه 
گیاهان زینتی با تنوع گیاهی زیاد است.
ــان راه اندازی فاز اول این  وی  زم
ــال 89 اعام  ــه را خردادماه س مجموع
کرد و افزود: در این مجموعه دو بخش 
اصلی ویژه بانوان و خانواده ها در نظر 
گرفته شده  است که در بخش ویژه انواع 

رشته های ورزشی ایجاد می شود. 
بنابر اظهارات مدیر عامل شرکت 
عمران زاینده رود، تاکنون برای اجرای 
ــن مجموعه  ــای مختلف ای بخش ه
ــده  ــدود 20 میلیارد ریال هزینه ش ح

است.
ــه بازدید  ــت در ادام ــی اس گفتن
ــادگان، کلنگ احداث  ــتاندار از چ اس

ــی به  ــی- تفریح ــه فرهنگ مجموع
ــاحت 23 هزار متر مربع و سالن  مس
ورزشی شامل زمین والیبال، بسکتبال، 
ــال، هندبال و... به مساحت دو  فوتس

هزار مترمربع زده شد. 
  همچنین بازدید از شبکه آبرسانی 
به اراضی کشاورزان با حجم منبع دو 
ــی 100 لیتر در  هزار مترمکعب و دب
ــای حدود 500  ــه که قادر به احی ثانی
ــاورزی چادگان  هکتار از اراضی کش
است و با هزینه ای بالغ بر 20 میلیارد 
ریال توسط سازمان عمران زاینده رود 
احداث شده است، از دیگر برنامه های 

سفر استاندار به چادگان بود.
کمپینگ عمومی اقامتی آبادچی 
ــاحتی بالغ بر 135 هکتار به  در مس
ــوم از امکانات  ــتفاده عم منظور اس
ــز از دیگر  ــی نی ــی - تفریحـ رفاه
ــه در جریان این  پروژه هایی بود ک

بازدید کلنگ زنی شد.

ــرا... نوری  ــدار نص ــن دی در ای
ــره و مدیرعامل  ــأت مدی رئیس هی
ــات بازرگانی  ــرکت غله و خدم ش
ــرح  ــه 10، ابتدا به اهداف، ش منطق
ــرکت متبوع  خدمات و عملکرد ش
ــازی  در تأمین، خریداری، ذخیره س
ــپس  و توزیع گندم، آرد و نان و س
ــده و در  ــدام ش ــای اق از برنامه ه
ــامانـــدهی و  دست اقدام برای س
بهبود وضعیت آرد و نان، اصــاح 
ــتاندارد سازی  الگوی مصــرف، اس
ــــازی  ــد س ــان، هدفمنــ آرد و ن
ــرمایه گذاری در  یارانه های نان، س
ــز و تولید  ــای آزادپ ــش واحده بخ
نان های صنعتی اشاره کرد و گفت: 
ــل آرد مصرفی نانوایان  تا چندی قب
ــته 12  ــه دو دس ــان ب ــتان اصفه اس
درصد و 7 درصد تقسیم می شــد، 
ــرداد 88 به منظور  ــا از ابتدای خ ام
ـــــازی آرد تحویلی به  ــان س یکس
ــتانهای اصفهان و روستاهای  شهرس

ــه و ارتقای کیفیت نان تولیدی،  تابع
ــه  ب ــی  تحویل و  ــتحصالی  اس آرد 
واحدهای نانوایی به آرد 10 درصد 
ــتا هم کیفیت  تبدیل که در این راس
ــم )600 تن(  ــان تولیدی بهتر و ه ن
در گندم مصرفی استان صرفه جویی 
ــپس افزود: در  به عمل آمد. وی س

ــوی مصرف  ــاح الگ ــتای اص راس
ــیاری از نانوایان استان در دوره  بس
ــی تخصصی اصول و فنون  آموزش
نانوایی که توسط اتحادیه واحدهای 
نانوایی و آموزشگاه  فنی- حرفه ای 
ــتان اصفهان  با همکاری شرکت  اس
ــات بازرگانی منطقه 10  غله و خدم

ــده است، آموزش الزم را  برگزار ش
دیده و این استان فعالیت گسترده ای 

در این زمینه انجام داده است.
وی ادامــه داد: اقدامات انجام شده 
در راستای اصاح الگـــوی مصرف 
ــوری قرار  ــئوالن کش مورد تأیید مس
ــت که از یک طرف اصفهان  گرفته اس
به عنوان پایتخت نان کشور و از طرف 
دیگر، مسئوالن اتحادیه استانهای دیگر، 
متقاضی در الگو قراردادن طرح تولیدی 
نان اصفهان در سایر شهر های کشور 
شده اند. در ادامه آیت ا... طباطبایی نژاد 
امام جمعه اصفهان با رهنمودهای خود 
و در راستای اصاح الگوی مصرف و 
ــویق متقاضیان  تأکید بر حمایت و تش
طرح احداث واحدهای نانوایی آزادپز 
و تولید نان های صنعتی توجه جدی 
ــه خصوصًا  ــروم جامع به بخش مح
ــتاییان را که به علت خشکسالی  روس
ــده اند را  ــکل تولید مواجه ش با مش

ضروری دانست. 

چادگان

شهرکرد

خردادماه 89 راه اندازی می شود؛
بزرگترین مجموعه فرهنگی- تفریحی خاورمیانه در چادگان

اصفهان

اصفهان

تا پایان سال جاری؛انتصابات جدید در شهرداری شهرکرد
4 ایستگاه مکانیزه 

اتوبوسرانی در اصفهان 
احداث می شود

سازمان اتوبوسرانی اصفهان چهار ایستگاه را تا پایان 
سال جاری احداث کرده و به بهره برداری می رساند.

ــتگاه  به گزارش فارس، در حال حاضر چهار ایس
ــارکت بخش خصوصی و برای خدمت  مکانیزه با مش
ــهر اصفهان در حال  ــانی بهتر به شهروندان، در ش رس
ــه بهره برداری  ــال جاری ب ــداث بوده و تا پایان س اح

می رسد. 
از مزایای این طرح، بهبود شرایط انتظار مسافران در 
ایستگاه ها، افزایش مطلوبیت سرویس دهی به شهروندان 
ــالخوردگان و افراد ناتوان که نیاز به  به ویژه کودکان، س

توجه و مراقبت بیشتری دارند، است. 
ــن روابط عمومی، از جمله امکانات  بنابر اعام ای
ــایل  ــتگاه ها صندلی راحتی، وس ــود در این ایس موج
ــی، در الکترونیکی، گیت بلیت  ــیـ  گرمایش سرمایش
ــی، تلویزیون، بوفه خرید، بردهای اطاع رسانی  فروش

تبلیغاتی و... است. 
ــتگاه ها در خیابان های باغ  در حال حاضر این ایس
گلدسته روبه روی کتابخانه مرکزی، حکیم نظامی، چهار 
باغ باال روبه روی استخر انقاب و پل بزرگمهر ابتدای 

خیابان مشتاق اول در حال نصب است 

سه میلیون و 850 هزار 
تن ماده معدنی در

 چهار محال و بختیاری 
استخراج شد

رئیس سازمان صنایع و معادن چهارمحال و بختیاری 
گفت: در 9 ماهه امسال سه میلیون و 850 هزار تن مواد 

معدنی از معادن این استان استخراج شده است.    
ــدس رحمان کرمی این مواد  به گزارش ایرنا، مهن
معدنی را سنگهای تزئینی و نما، سنگ الشه ساختمانی، 
سنگ گچ، سیلیس و خاک نسوز ذکر کرد و افزود: در 
این مدت نیز تعداد 11 فقره پروانه بهره برداری معادن 

نیز صادر شده است. 
وی اعتبار پروانه های صادر شده جهت بهره برداری 
در سال جاری را دو میلیارد و 600 میلیون ریال برآورد و 
تصریح کرد: با بهره برداری معادن یادشده، زمینه اشتغال 

72 نفر فراهم خواهد شد. 
وی مجمـوعـه ذخـایر کشف شده در استـان را 51 
میلیـون تن اعام کـرد و گفت: در سال جاری 17 فقره 
پروانه اکتشاف و 16 گواهینامه کشف با اعتبار بالغ بر 32 

میلیارد ریال صادر شده است.

برنامه ها و فعالیتهای 
کانون شاعران و 

نویسندگان جوان ناحیه یک 
شهرکرد معرفی شدند

ــاعران و  ــا و برنامه های کانون ش ــم فعالیت ه اه
ــندگان جوان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک  نویس
ــال تحصیی 89-1388 معرفی شدند.  ــهرکرد در س ش
بختیار حیدری کارشناس روابط عمومی اداره آموزش 
ــرورش این ناحیه با اعام این خبر افزود: برگزاری  و پ
دوره های آموزشی در رشته های ادبی، شعر، نثر ادبی، 
ــتان نویسی، مقاله پژوهشی و نشریه دیواری، ارائه  داس
خدمات مشاوره تلفنی و مکاتبه ای پیرامون موضوعات 
ــی، آثار ادبی، مفاخر ادبی، تقدیر  و آیین نگارش فارس
ــوزان، برگزاری همایش ادبی،  ــی آثار دانش آم و بررس
شب شعر و مسابقات کتابخوانی در مناسبت ها و ایام 
ا...، راه اندازی شعبه های کانون شاعران و نویسندگان 
جـوان در مدارس این ناحیه با همکاری مدیران محترم 
ــگاه از آثار ادبی دانش آموزان با  مدارس، برپایی نمایش
همکاری مسئـوالن محتـرم مـدارس دارای شعبه های 
کانون و تقدیر از فعاالن برنامه های ادبی کانون از جمله 

برنامه های این کانون است. 

برگزاری المپیاد علمی در 
شهرستان کیار

همزمان با برگزاری المپیاد علمی در سراسر کشور 
ــی،  ــت شناس ــته های فیزیک، زیس این المپیاد در رش
کامپیوتر، نجوم، شیمی، ریاضی و ادبیات در مدارس اداره 
آموزش و پرورش شهرستان کیار برگزار شد. احمد علی 
دادی کارشناس روابط عمومی اداره آموزش و پرورش 
این شهرستان با اعام این خبر افزود: این المپیاد با حضور 
ــتان برگزار شد که  141 نفر از دانش آموزان این شهرس
نتایج اولیه این آزمون در اواخر اسفندماه سال جاری اعام 

و نفرات برتر در هر رشته معرفی خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان اعالم کرد:
بهره برداری از 13 پروژه آبرسانی روستایی 

اصفهان در دهه فجر

به گزارش روابط عمومی شهرداری شهرکرد، 
در مراسمی با حضور شهردار، معاونان و مسئوالن 
شهرداری شهرکرد، طی حکمی از سوی اردشیر 
نوریان شهردار شهرکرد، علی طاهری معاون سابق 
توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان 
ــهرداری  به عنوان معاونت جدید اداری و مالی ش
شهرکرد منصوب شد و نیز از تاش ها و زحمات 
ارزنده نوراهلل غامیان معاونت پیشین این حوزه 

تقدیر و تشکر به عمل آمد.
ــهردار شهرکرد  ــاس حکم ش همچنین براس
نوراهلل غامیان به سمت معاونت خدمات شهری 

شهردرای شهرکرد منصوب شد.
در جلسه ای که با حضور مسئوالن شهرداری 
شهرکرد برگزار شد، طی حکمی از سوی نوریان 
شهردار شهرکرد ذبیح اهلل اسکندری شهردار سابق 
شهر کیان به عنوان مسئول جدید پایانه مسافربری 

آزادی شهرکرد انتخاب و از تاش های سیدجمال 
میرهاشمی مسئول پیشین این پایانه قدردانی شد.

براساس حکمی که از سوی شهردار شهرکرد 
ــئول جدید  ــد، علی بابایی به عنوان مس صادر ش
ناحیه 1 شهرداری شهرکرد معرفی و از زحمات 
ــم نوروزیان سرپرست سابق تقدیر به عمل  قاس
آمد.همچنین در نشستی با حکم شهردار شهرکرد 
رسول صفدریان به سمت مسئول جدید ناحیه 3 
شهرداری شهرکرد منصوب و از زحمات حیدر 

نادری مسئول قبلی تقدیر شد.
ــئوالن  ــم که با حضور مس ــه ای ه در جلس
ــهرداری شهرکرد برپا شد، براساس حکمی از  ش
ــهرکرد، حیدر نادری به سمت  سوی شهردار ش
مسئول جدید واحد اجرائیات شهرداری شهرکرد 
معرفی و از تاش های مسئول پیشین این واحد 

قدردانی به عمل آمد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی استان 
اصفهان گفت: به مناسبت سی و یکمین سالگرد 
ــانی روستایی  ــامی، 13 پروژه آبرس انقاب اس
استان اصفهان در ایام اهلل دهه فجر به بهره برداری 

می رسد.
ــارس با بیان اینکه  ــی محمدی در گفتگو با ف عل
ــای افتتاحی در ایام اهلل دهه فجر در هفت  پروژه ه
شهرستان این استان افتتاح می شود، افزود: حجم 
ــن پروژه ها بالغ بر 7  ــرمایه گذاری دولت در ای س

میلیارد تومان است. 
وی اظهار داشت: عاوه بر 13 پروژه ای که در دهه 
ــال به بهره برداری می رسد، تعداد هفت  فجر امس
پروژه بزرگ آبرسانی نیز در هفته بایای طبیعی در 
آبان همین سال افتتاح شده و مردم 10 روستا در 
چهار شهرستان استان از نعمت آب آشامیدنی سالم 

و دائم بهره مند شدند. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی استان 
اصفهان تصریح کرد: پروژه های آبرسانی به مجتمع 
هندو آباد و کچومثقال اردستان با اعتباری بالغ بر 
ــانی به مجتمع الی بید  500 میلیون تومان و آبرس
شهرستان شاهین شهر و میمه با اعتباری بالغ بر 4 
میلیارد تومان از مهمترین طرح هایی است که در 

دهه فجر به بهره برداری می رسد. 
وی گفت: بیش از هفت روستا در ایام اهلل دهه فجر 

از برکات پروژه های آبرسانی بهره مند می شوند. 
محمدی افزود: اجرای بیش از یک هزار مترمکعب 
ــه حجم 110  ــذاری خط انتقال ب ــزن، لوله گ مخ
کیلومتر، اجرای بیش از 50 کیلومتر شبکه توزیع 
ــرق و احداث چهار  ــتاها، خطوط ب داخلی روس
باب پمپاژ از مهمترین اقدامات انجام گرفته برای 
ــامیدنی سالم و  ــتاییان از آب آش بهره مندی روس

پایدار است.

ــده رود-  ــاج پور، خبرنگار زاین امید نس
ــاق  ــر ات ــان دبی ــر خلیلی دکت
بازرگانی و صنایع و معادن استان 
ــاره به دو سفر اخیر  اصفهان با اش
به شمال و جنوب عراق، به وجود 
ــن  ــف در ای ــیل های مختل پتانس
ــاره و میزان صادرات به  کشور اش
عراق را نسبت به سالهای گذشته 
رو به افزایش عنوان کرد و افزود: 
تمام سعی و تاش اتاق بازرگانی 
ایجاد بسترهای مناسب و همکاری 
ــرمایه گذاران است  همه جانبه با س
که در این خصوص جلسه ای نیز 
ــتان مبنی بر فراهم  ــتاندار اس با اس
ــه  ــات الزم از جمل ــردن امکان ک
سهولت در حمل و نقل، تسهیات 
بانکی و... برای سرمایه گذاری آسانتر 

و سریعتر صورت گرفته است.
همچنین دکتر مصطفی صفوی 
ــتان  نایب رئیس اتاق بازرگانی اس
ــترک  ــه 1400 کیلومتر مرز مش ب
ــاره کرد و بازار  ــران و عراق اش ای
عراق را فرصت ارزشمندی برای 
اقتصادی  ــای  واحده ــکوفایی  ش
ــوری با صنایع  ایران به عنوان کش
ــت. وی با اشاره به  قدرتمند دانس
تهدیدهای موجود در منطقه افزود: 
ــن فرصت ها و تهدیدها را  اگر ای
ــی قرار  به طور صحیح مورد بررس
ــا برنامه ریزی و هماهنگی  داده و ب
ــت کنیم، فرصت خوبی  الزم حرک
ــذاری در عراق  ــرمایه گ برای س
فراهم خواهد شد که از صنعتگران 
خواستار مغتنم شمردن این فرصت 
تاریخی و استفاده مناسب از بازار 
ــا 400 میلیارد دالری عراق  300 ت

هستیم.
ــت گرفتن تنها 10  وی در دس
درصد از این بازار را مرتفع کننده 
ــتغالی و  ــیاری از معضات اش بس
تولیدی کشور به خصوص رهایی 
ــوان کرد و  ــود عن ــود موج از رک
ــتان اصفهان را با داشتن قریب  اس
به 8 هزار واحد اقتصادی کوچک 
ــیار  ــیل بس ــزرگ دارای پتانس و ب
باالیی برای حضور موفق و رقابتی 

در بازار عراق دانست.
ــف از  ــا اظهار تأس ــوی ب صف

ــک پذیری ــاال رفتن درصد ریس ب
سرمایه گذاران خواستار رویکردهای 
ــراق به عنوان  ــح در بازار ع صحی

اولین هدف اقتصادی شد.
ــتاد  ــین کمالیان رئیس س حس
ویژه عراق در وزارت امور خارجه 

رسیدن به جایگاه اصلی صادرات 
ــت از فضای  را تنها با اطاع درس
کشور عراق دانست و افزود: حق 
مسلم هر فعال اقتصادی این است 
که از آینده عراق و چگونگی ایجاد 
ــور اطاعات  ــت در این  کش امنی

ــته باشد و سعی وزارت  کافی داش
ــه نیز ارائه این دیدگاه  امور خارج

به بهترین شکل ممکن است. 
ــاره به اینکه امنیت،  وی با اش
ــت، ادامه داد:  ــبی اس یک امر نس
ــد ادعا کند  ــی توان ــچ کس نم هی
ــش نخواهد  ــکلی پی که هیچ مش
ــی در عراق رو  ــا روند کل آمد ام
ــت آن رو به ثبات  به بهبود و امنی
است. کمالیان در پایان با اشاره به 
فعالیت های دیپلماسی و امضای 9 
موافقتنامه مادر در امر فعالیت های 
اقتصادی ایران و عراق بازار عراق 
ــن پروژه اقتصادی قرن  را بزرگتری

عنوان کرد.
ــتاد  ــن دانایی فر دبیر س حس
توسعه روابط اقتصاد ایران و عراق 
ــرمایه گذاران  نیز نقش ایران و س
ــراق را کم و ضعیف  ایرانی در ع
ــزود: دولت در  توصیف کرد و اف
ــاش برای فراهم  حد امکان در ت
ــای الزم از جمله  ــردن زمینه ه ک
ــای خروجی، ایجاد  افزایش راهه
ــی– عراقی و  ــترک ایران بانک مش
ــت که در  ــترده تر اس روابط گس
این راستا استحقاق استان اصفهان 
ــای  ــور در فعالیت ه ــرای حض ب

اقتصادی باید بیش از پیش باشد.
ــادرات 3 میلیارد  ــه ص وی ب
دالری سال گذشته و افزایش 4/4 
ــال  میلیارد دالری آن تا پایان امس
ــاره کرد و تنها راه از بین بردن  اش
ــکات از قبیل مخالفتها  برخی مش
و ایجاد جو نامناسب برای استفاده 
ــور  ــی را حض ایران ــای  از کااله
ــت.  پررنگ تر صنایع ایرانی دانس
ــدن  ــی فر در پایان به حل ش دانای
مشکات مرز شلمچه و صادرات 
ــون و 800  ــه حدود 1 میلی روزان
ــاره کرد  ــزار دالر از این مرز اش ه
ــرای انجام  ــی دولت ب و از آمادگ
اقدامات الزم جهت پرواز مستقیم 
ــراق خبر  ــتان اصفهان به ع از اس

داد.
ــرد:  ــام ک ــن وی اع  همچنی
ــون 2 روز در هفته پرواز  ــم اکن ه
ــه اربیل عراق صورت  از ارومیه ب

می گیرد.

رئیس ستاد ویژه عراق در وزارت امور خارجه:

بازار عراق بزرگترین پروژه اقتصادی قرن
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مبارکه
برگزاری دوره آموزشی آشنایی 

با شیوه های تولید و چاپ مقاالت علمی در 
مجالت ISA در واحد مبارکه

دوره تربیت مدرس کارآفرینی
 دانشگاه آزاد اسالمی مبارکه برگزار می شود

ــش اعضای هیأت  ــاال بردن دان ــتای ب در راس
علمی دانشگاه آزاد اسامی واحد مبارکه دفتر 
ــگاه  ــانی دانش مطالعات و آموزش نیروی انس
ــامی واحد مبارکه اقدام به برگزاری  آزاد اس
یک دوره آموزش آشنایی با شیوه های تولید 
و چاپ مقاالت علمی در مجات ISA کرد. 
ــن دوره گفت:  ــر اجرایی ای ــم امینی مدی اعظ

ــاعت توسط دکتر  این دوره که به مدت 16 س
ــد، شرکت کنندگان  رضیه فضائلی تدریس ش
با مباحث ذیل آشنا شدند: 1- مصادیق تولید 
علم ISI -2 3- استانداردهای مقاالت علمی 
4- طریقه مکاتبه، ارسال و اصاحات احتمالی 
ــاالت 5- توانایی جهت ردیابی  مربوطه به مق

ارجاعات سایر مقاالت به یک مقاله و... 

ــامی واحد  ــگاه آزاد اس دکتر علیان رئیس دانش
مبارکه گفت: دوره تربیت مدرس کارآفرینی ویژه 
اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسامی منطقه 4 

به میزبانی واحد مبارکه برگزار می شود.
ــان افزود: در این دوره 38 نفر از اساتید عضو  ایش
هیأت علمی دانشگاه آزاد اسامی واحدهای منطقه 
ــرکت داشتند و به صورت تخصصی با  چهار ش
مباحث و روش کسب و کار و نیز کارآفرینی آشنا 
شدند و پس از گذراندن این دوره قابلیت تدریس 
ــجویان خواهند  ــی را برای دانش درس کارآفرین
داشت.وی اظهار داشت: این دوره از شانزدهم دی 
ماه شروع و تا نهم بهمن ماه به مدت 100 ساعت 
و مباحث آموزشی پیرامون کارآفرینی ادامه دارند 
ــاتید مجرب  که تدریس این دوره را 7 نفر از اس
)دکتر طالبی، دکتر مبارکی، دکتر مصلح شیرازی، 

دکتر رحیمی، دکتر زعفریان، دکتر الیاسی، مهندس 
رضایی( دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران 

برعهده دارند.
مسعود گودرزی معاون دانشجویی واحد مبارکه 
ــرد: هدف از برگزاری این دوره ترویج  تصریح ک
و توسعه فرهنگ کارآفرینی و جهت دهی مناسب 
دانشجویان به بازار کار و آشنا کردن اساتید با درس 
ــده در واحدهای  ــت که از ترم آین کارآفرینی اس
دانشگاه آزاد اسامی به صورت واحد درسی ارائه 
ــان کرد: دانشجویان با  خواهد شد.وی خاطرنش
اخذ این درس 3 واحدی می توانند با روش های 
صحیح و درست کسب و کار در رشته های مرتبط 
تحصیلی خود آشنا شوند و به نحوی با ابتکار و 
ــب و کار به نحوی در  خاقیت و راه اندازی کس

اشتغال و ایجاد امید در جامعه سهیم باشند.

در دیدار شرکت غله و خدمات بازرگانی با نماینده ولی فقیه در اصفهان مطرح شد :
استان های کشور متقاضی الگو قرار دادن طرح تولیدی نان اصفهان شدند

بیانیه به مناسبت سی و یکمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی

ــهای دفاع  ــر ارزش اداره کل حفظ آثار و نش
ــار  ــتان چهارمحال و بختیاری با انتش مقدس اس

ــیدن سالگرد  بیانیه ای فرارس
پیروزی انقاب اسامی و دهه 
ــر را به آحاد ملت  مبارک فج
قهرمان ایران تبریک و تهنیت 
ــزارش روابط  ــه گ ــت. ب گف
ــات این اداره  عمومی و تبلیغ

کل، در این بیانیه آمده است:
ــام  ــر، اس ــه فج در ده
تولدی دوباره یافت و این دهه 
در تاریخ ایران نقطه ای تعیین 
ــمار  ــده و بی مانند به ش کنن

می رود. امروز شاهد هستیم که ندای عدالتخواهی 
ملت ایران گستره جهانی دارد و به برکت همین 
ندای حق طلبی، ملت های زیرسلطه را به بیداری 
جهانی واداشته است تا زندگی ذلت بار را نپذیرند 

و با منشاء ظلم و ستم در جهان مبارزه کنند.
ــت: بی شک  همچنین در این بیانیه آمده اس
رهبری حکیمانه حضرت امام خمینی)ره( عامل 
ــور در انقاب و بعد از آن در دوران  پیروزی کش
ــاس  دفاع مقدس بود. امام راحل در لحظات حس
ــخت انقاب با بیانات و رهنمودهایی که به  و س
ملت شریف ایران ارائه می دادند جریان معادالت 
سیاسی استکبار را عوض کرده و جانی دوباره به 
ــیدند، ایشان تحولی را در  انقاب و اسام بخش
دنیای اسام و در دل مستضعفان جهان به وجود 

ــا فراهم آمدن زمینه مبارزه با حکومت  آورد که ب
اسام ستیز پهلوی، فرهنگ شهادت دیگر بار مجال 
زنده شدن یافت و عرصه را بر 
ــن و ملت تنگ  ــمنان دی دش
ــوع انقاب  ــا وق ــاخت. ب س
ــامی ایران برای اولین بار  اس
ــلمان به طور  یک کشور مس
ــزی قدرت های  موفقیت آمی
بزرگ غربی را به مبارزه طلبید 
و در نهایت بعد از 8 سال دفاع 
مقدس نیز یک بار دیگر ملت 
ایران ابهت دو ابرقدرت شرق 

و غرب را درهم شکست.
در بخش دیگر این بیانیه ضمن دعوت آحاد 
ــت: این  مردم به راهپیمایی در 22 بهمن آمده اس
ــتضعفین جهان سرود  ــت که مس روز روزی اس
ــر دادند پس بر ماست که ضمن بیعت  رهایی س
مجدد با آرمانهای معمار بزرگ انقاب حضرت 
ــام خمینی )ره( و رهبر فرزانه انقاب حضرت  ام
آیت اهلل خامنه ای بار دیگر یک صدا و همگام با 
مردم سراسر ایران اسامی در راهپیمایی پرشکوه 
ــرکت نموده  و به یادماندنی یوم اهلل 22 بهمن ش
ــه دیگری خلق نماییم و همه دشمنان و  و حماس
ــان این ملت را از هرگونه طمع ورزی به  بدخواه
حریم استقال و آزادگی خود مأیوس کنیم و یک صدا 
و همسو به قدرت های بزرگ اخطار کنیم بیش از 

این مانع و سد راه پیشرفت ایران نشوند. 

کیار

شهرکرد

مبارکه

شهرکرد

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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افقی: 
ــد و بازدید، زن  ــنده فقید کتاب های دی 1 – نویس
زیادی، سه تار و شوهر سیمین دانشور ادیبه نویسنده 

– سلوک کردن – ساز پر سر و صدا
ــم رئال مادرید- حصار و  2- قصه گو – مهاجم تی

دیوار 
3- عظمت- نام قدیم تیسفون- رنگین کمان یا قوس 

و قزح
4- لقمه- پدر زن چارلی چاپلین و نویسنده رمان آنا 

کریستی- پرستار
5- ارعاب و ترسانیدن- پیگیری کردن

ــف آبله که خودش در اثر مرض آبله مرد-  6- کاش
گیاهی معطر که در دوغ و ماست می ریزند- سستی 

و ضعف
7- از اجسام هندسی- خیاالت واهی- نیمه راضی

ــین  ــی- ماش ــعر فارس 8- گرانیت- صنعتی در ش
کشاورزی

ــترمرغ- مکانی مقدس برای  ــرار از ترس- ش 9- ف
عبادت

10- هراسه- پارچه آخرت- نوعی مار
11- ارزنده و نفیس- ازدیاد اوره خون

12- مالیات- دروازه بان فقید شوروی- برکه
13- حمدونه- رنجر- عامت مفعول بیواسطه

14- ساح میرزا کوچک جنگلی- بازیگر فیلمهای 
عمر مختار و زنده باد زاپاتا- تیم فوتبال فرانسه

ــهرهای اصفهان- فیلم رخشان بنی  15- راز- از ش
اعتماد.

عمودی: 
ــبزی آ هن دار- کتاب اتل لیلیان وینچ- فلز  1 – س

هادی
2- تخم حشرات- پشیمانی- کارها

3- مادر عرب و فیلم النگ- زرشک- گیاه خارشتر

ــرع  ــر)ع(- مخت ــی اصغ ــرت عل ــل حض 4- قات
میکروسکوپ- بانی تلگراف

5- کدخدای ده- فعال و پرانرژی
6- زنگ کاروان- نام کوچک گوتنبرگ و اشتراوس و 

کرایف- بیگانه و فیلم جان شلی زمینگر
ــتی دیگر را  ــتی که کش ــی کش ــمنان- نوع 7- دش

می کشد- کار وراج
8- بهشت- گرانمایه- پدرمرده

9- مادر ورزشها است- خباز- از فیلمبرداران چیره 
دست ایرانی

ــما در  10- کتاب پیر کرنی و فیلم آنتونی مان- با ش
یکجا کار می کند- عامت تجاری

ــار- کارگران نامی فیلم  ــار مهربان و غمگس 11- ی
روزهای شیرین زندگی

12- جیوه و سیماب- نوعی کاه شاپو- آهو
13- اشاره جمعی به نزدیک- وسیله ها- باز

14- کاشف آسپرین- زگیل- انجمن و کلوپ
15- نویسنده رمان رابینسون کروزوئه- ساز هندی- 

پیل الکتریکی.
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از دور، اینترنت شبیه یک ابزار دلخواه به نظر می آید 
ــد آن را به کار می برد.  که هر کس هر طور که می خواه
این استفاده ها در زمینه های مختلف صورت می گیرد و 
در عین اینکه نیازهای مختلف زندگی روزمره مردم را 
مرتفع می سازد، در یک فضای مجازی کلی و گسترده 
ــود. بازیگران این عرصه از سواد رسانه ای  انجام می ش
فوق العاده باال یی برخوردارند و با اینترنت بزرگ شده اند. 
هر یک از این بازیگران می توانند نفشه ویژه خود را برای 

حاکمیت اینترنت طراحی کنند.
 چنانچه  اینترنت  در آینده  به  کانون  جهانی  داد و ستد 
تبدیل  شود، آنگاه  چه  سرنوشتی  در انتظار میلیون ها نفری  
ــد بود که  اتصال  به  اینترنت  برای  آنان  امکان پذیر  خواه
نیست؟ شاید هرگز نتوانیم  پاسخ  این  سؤال  را به  دست  

آوریم.  
دگرگونی  یک  شبکه  اسرارآمیز دولتی  و نفوذ آن در 
سیستم  ارتباطات  جهانی و تبادل  اطا عات  و بازارهای  
تجاری، اینترنت  را به عنوان  سرچشمه  و مظهر شکافی  
عظیم  بین  کشورهای  صنعتی  و در حال  توسعه  مطرح  
ــکاف  دیجیتالی« صورت   ــت. اصطا ح  »ش ساخته  اس
مختصر و کوتاه شده ای  برای  بیان  نابرابری های  بین المللی  
در زمینه  دسترسی  به  فناوری  اطا عات  و ارتباطات  تلقی  
می شود. به عبارت  دیگر می توان  گفت ، تا اندازه ای  شکاف  
مذکور نشانه ای  از تهدید قدرت های  نیرومندی  است  که  
جهان  را در قرن  بیست  و یکم  به  پاره های  نابرابر از نظر 
ــی به  اطا عات  تقسیم  می کنند. برخی  استدال ل   دسترس
ــده اند اغلب  ملل   ــد نیروهای  مذکور موجب  ش می کنن
جهان  در دام  عقب ماندگی  دائمی  گرفتار شوند. همچنین  
کشمکش ها و درگیری های  منطقه ای  می تواند روحیه  هر 
ملتی  را تضعیف  کرده  و دچار گرفتاری های  فراوان  کند.

ــض  عملکرد جهانی   ــواهدی  دال  بر نق  هرچند ش
در خصوص  دسترسی  به  فناوری  اطا عات  و ارتباطات  
ــود دارد اما برخی  ناظران  از اینترنت  به  عنوان  عامل   وج
بالقوه ای  برای  نجات  مردم  عقب مانده  جهان  نام  می برند. 
این  قبیل  ناظران  خوشبین  استدال ل  می کنند، شیوه  اقتصاد 
جهانی  به گونه ای  تغییر یافته  که  باعث  ایجاد فرصت های  
ــا برای   ــت ام ــده اس ــرای  تولید ثروت  ش ــدی  ب جدی
بهره برداری  از فرصت های  مذکور چاره ای  جز استفاده  

از شبکه  جهانی  اینترنت  وجود ندارد.
ــبکه  جهانی  اینترنت  در اغلب  مناطق   ارتباط  با ش
ــت. در حالی  که  ساکنان   ــوار اس جهان  کاری  بس  دش
نیویورک  در اندیشه  ارتقای سیستم  ارتباط  با اینترنت  از 
طریق  تلفن های  مبتنی به  سیستم  پهن باند هستند، بیشتر 
ساکنان  کشورهای  در حال  توسعه  هرگز صدای  بوق  آزاد 
تلفن  را نشنیده اند؛ چه  برسد به  اینکه  از ماوس  یا موتور 
ــتجوگر اینترنتی  استفاده  کنند.  دسترسی  میلیون ها  جس
نفر از ساکنان  کشورهای  یادشده  به  اینترنت می تواند به  
طرق  مختلف  موجب  بهبود زندگی  آنان  شود اما به  نظر 
می رسد تحقق  این  امر کار  دشوار و طاقت فرسایی باشد. 
ــانی  که  این  چالش  را پذیرفته اند   با این  همه، تعداد کس

روزبه روز در حال  افزایش  است.
این  کارآفرینان  فعال  برای  پیشبرد اهدافشان  که  مبتنی  
بر عدالت  و انصاف  در زمینه  برنامه های  جهانی  گسترش  
قدرت  استفاده  از اینترنت  برای  تمامی  ملل  دنیا است، از 
هیچ گونه  کمک  مالی  و حمایت  معنوی  مضایقه  ندارند. 
ــا این حال  هیچ یک  از افراد مذکور  توقع  ایجاد یک   اما ب
مدینه  فاضله  را نیز در سر نمی پرورانند. در بیشتر موارد 
اقدامات  انجام  شده  هیچ گونه  سود مادی  برای  آنها دربر 

ندارد؛ آنها فقط  به  تحقق  اهداف خود می اندیشند.
آینده اینترنت

صدها کارشناس و متخصصی که در زمینه اینترنت 
ــبکه های اینترنتی فعالیت دارند دور هم  و راه اندازی ش
ــی های خود روی 742 نفر که از  گرد آمدند و با بررس
کشورهای مختلف جمع شده بودند،  سعی کردند تأثیر 
ــی  ــت را در زندگی اجتماعی،  اقتصادی و سیاس اینترن
جوامع در سال 2020 پیش بینی کنند. این مطالعات در 
زمینه های مختلف انجام شد و هرکدام از این بخش ها 
نتایج قابل ما حظه ای را به دنبال داشت که در زیر آنها را 

مرور می کنیم:
ــعه شبکه جهانی:  بسیاری از مردم معتقدند تا  توس
پایان دهه دوم از هزاره سوم میا دی به راحتی می توانند 
با پرداخت هزینه ای بسیار اندک، از خطوط پرسرعت 
ــتفاده کنند. این ابزار به همه کمک خواهد  اینترنت اس
کرد تا رقابت های بین المللی خود را با موفقیت به پایان 

برسانند و بتوانند با ایجاد فرصت های فراوان برای خود، 
سود اقتصادی بیشتری به دست آورند. تعداد کمی از افراد 
همچنان با تردید به آینده اینترنت نگاه می کنند و معتقدند 
سیاستگذاری های کا ن ممکن است نتایج خوبی را در 
توسعه همه جانبه اینترنت برجای نگذارد و باعث شود 
منافعی که آنها هم اکنون از اینترنت به دست می آورند، 

به خطر بیفتد.
کنترل آینده فناوری به وسیله انسان ها: بسیاری از 
ــرکت کنندگان در این بررسی معتقدند تا سال 2020  ش
ــتان توانمند  ــاوری همچنان در دس ــا دی کنترل فن می
انسان ها باقی خواهد ماند. در این میان برخی نگران آن 
هستند که پیشرفت های علمی و تحقیقاتی ممکن است 
منجر به ساخت ماشین هایی شود که دیگر انسان نتواند 
آنها را کنترل کند. در این میان برخی افراد هم می گویند، 
ــانی که کنترل و هدایت فناوری را بر عهده دارند،  کس
ممکن است این کار را به صورت نادرست انجام دهند 

و باعث بروز خسارات فراوانی شوند.
شفافیت سازی و پنهان کاری: امروزه مشخص شده 
ــت که افراد با اعا م اطا عات بیشتر در مورد خود  اس
مزایای فراوانی به  دست می آورند و به همین خاطر سعی 
می کنند کمتر به پنهان کاری یا انتشار اطا عات نادرست 
ــته از افرادی که در این مطالعات  درست بزنند. آن دس
ــود را در مورد تأثیر  ــرات خ ــرکت کرده بودند، نظ ش
ــال  اینترنت برای بهبود وضعیت زندگی در جهان تا س
2020 اعا م کردند و در پایان مشخص شد، 46 درصد 
ــازی اطا عات از سوی مردم،  مردم معتقدند شفاف س
ــازمان ها و مراکز مسئول می تواند نتایج بهتری برای  س
ارتقای سطح کیفی زندگی تا سال 2020 برجای بگذارد 

که البته 49 درصد هم با این گفته ها مخالف بوده اند.
ــونت: اگرچه  تأثیر اینترنت در بروز جنگ و خش
مسئوال ن می کوشند اینترنت و مزایای آن را به صورت 
عادال نه بین همه مردم تقسیم کنند اما تعداد قابل توجهی 
ــال  ــی معتقدند تا س ــرکت کنندگان در این بررس از ش
ــبکه جهانی  2020 همچنان بخش زیادی از مردم به ش
ــی نخواهند داشت که مهمترین عامل  اینترنت دسترس
به وجود آورنده این امر مشکا ت اقتصادی است. گفته 
می شود،  وجود تفاوت های فرهنگی، عدم تطابق برخی 
جوامع با ساختارهای مدرن زندگی و ادامه یافتن جرم 
و جنایت در بعضی کشورهای دنیا باعث می شود همه 
مردم نتوانند به اینترنت دسترسی داشته باشند. در حالی 
که بسیاری از مردم براین باورند که اینترنت و فضاهای 
ــتر  ــونت ها را بیش ــازی موجبات جنایات و خش مج

می کند،  برخی دیگر می گویند اختا فات بین مذهب ها، 
مشکا ت اقتصادی و سیاسی مهمترین عواملی هستند 
که درگیری ها و نزاع های سال 2020 را باعث می شوند.

معتادان اینترنتی: بسیاری از کسانی که امکان اتصال 
ــال 2020 زمان  ــه اینترنت برای آنها وجود دارد، تا س ب
بیشتری را به استفاده از اینترنت اختصاص می دهند تا از 
این طریق بتوانند به کسب مهارت و حرفه به  خصوصی 
بپردازند. این امر که عا وه بر افزایش ارتباطات میان فردی 
ــف را باال  می برد، باعث  میزان تولید محصوال ت مختل
خواهد شد معتادان اینترنتی هم به وجود آیند و مشکا ت 

فراوانی را ایجاد کنند.
زبان رسمی اینترنت: کاربران همچنان معتقدند تا 
پایان دهه دوم از هزاره سوم میا دی زبان انگلیسی باید 
زبان رسمی اینترنت محسوب شود تا مردم با هر زبان 
ــتند به سادگی بتوانند با این جامعه  و فرهنگی که هس
مجازی ارتباط برقرار کنند. بسیاری از مردم براین باورند 
ــکا تی را برای  ــان زبان ها در آینده مش ــه تفاوت می ک
اینترنت به وجود نخواهد آورد و این در حالی است که 
بیشتر کاربران جهانی برای تطابق خود با دنیای اینترنت 

می کوشند زبان انگلیسی را بیاموزند.
II اینترنت

ــکا ت متعددی  ــروز اینترنت با مش ــاوری ام فن
ــت و موانع زیادی در سر راه توسعه سیستم  مواجه اس
ــیاری از کاربران دارای ارتباطات    فعلی وجود دارد. بس
ــتند و گفته می شود که آدرس های  Dial up کند هس
 II اینترنت اکنون رو به اتمام است. قابلیت های اینترنت
ــد، اولین قدم در تجربه  ــال 1998 معرفی ش که در س
ــده حاصل تا ش  ــت. این پدی ــل بعد اس اینترنت نس
دسته جمعی دولت امریکا، دانشکده ها و دانشگاه ها بوده 
و شرکت های خصوصی مانند لوسنت، سیسکو و لورتل 

نیز در آن دخیل بوده اند.
اینترنت کنونی از پروتکل   IPv4 استفاده می کند 
ــیاری از  ــال عمر دارد و به عقیده بس که بیش از 20 س
کارشناسان، این پروتکل به آخر عمر خود رسیده است. 
یک مشکل عمده، تعداد محدود آدرس های   IPv4 جهت 
پشتیبانی از اینترنت کنونی و اینترنت آینده است. پدیده 
اینترنت II یا Grid Technology پدیده ای است که 
به عنوان جایگزین اینترنت در جهان غرب شناخته شده 
و کشورهای پیشرفته آن را به  عنوان بزرگ ترین اتفاق در 
20 سال گذشته شناخته اند. اینترنت II با برخورداری از 
بهترین و سریع ترین امکانات جستجو،  سرعت بسیار باال  
و داشتن امکانات قوی برای هر نوع تحقیق جایگزین 

ــده است.  ــال آینده پیش بینی ش بحق اینترنت در 5 س
فناوری   Grid مجموعه ای از نرم افزار ها، سخت افزار ها 
ــت که به کاربر کمک  ــانی اس و جریان های اطا ع رس
ــتفاده کامل و  می کند از بانک های اطا عاتی پراکنده اس
همزمان داشته باشد. از سال 1996 اینترنت II ارتباطات 
بسیار سریعی را برای دانشکده ها فراهم کرد که هدف 
ــرفت فناوری های وابسته  ــعه کاربردهای پیش آن توس
ــبکه، ایجاد اینترنت آینده و ایجاد ارتباطی قوی و  به ش
پر سرعت بین مراکز آموزشی، صنعتی و دولتی بود. در 
حال حاضر ایجاد قابلیت عظیم شبکه ای جهت پژوهش 
و توسعه، امکان آزمودن محصوال ت فیبری و روتر ها و 
ایجاد سرویس های جدید شبکه و نرم افزارهای مربوط 
ــتند که  ــتاندارد مهمترین اهدافی هس به اینترنت اس

 اینترنت II به واسطه آن راه اندازی شده است.
تفاوت اصلی بین اینترنت استاندارد و اینترنت II در 
تعداد کاربران آنها است. شبکه امروزی اینترنت II دارای 
سه میلیون کاربر است و در مقابل اینترنت استاندارد از 
ــتیبانی می کند. حداقل سرعت  صدها میلیون کاربر پش
ــت.  ارتباط اینترنت II معادل 155 مگا بیت بر ثانیه اس
ــاوری   Grid از لحاظ  ــتاندارد در مقابل فن اینترنت اس
ــتجو منبعی سطحی محسوب  یافتن اطا عات و جس
می شود، در حالی که   Grid توانایی جستجو تا آخرین 
ــق دارد. از طریق    ــکل کامًا  عمی ــته ها را به ش رده رش
ــداد زیادی از بانک های اطا عاتی را  Grid می توان تع
در یک لحظه به شکل عمیق جستجو کرد و نتیجه را به 
جای اطا عات به صورت دانش و مدیریت علمی تهیه 
ــیرها را نشان داد. استفاده از اینترنت  کرد و بهترین مس
ــخص  ــا از قدرت پردازش کامپیوتر ش ــتاندارد تنه اس

برخوردار است.
برخی کاربردهای تجربی قابل انجام با استفاده 

از فناوری اینترنت II شامل موارد زیر می شوند:  
ــکی: تصویربرداری سه بعدی از مغز و معاینه  پزش

تخصصی پزشکی از راه دور.
ــر ویدئویی  ــرگرمی: ارائه تصاوی ــای س فناوری ه

پیشرفته دیجیتال به صورت ارتباط دوطرفه.
آموزش از راه دور: ایجاد امکانات آموزشی زیاد بین 
دو مؤسسه به لحاظ جغرافیایی دور از هم و کنش متقابل 

بین دانشجویان و اساتید.
اخترشناسی: کنترل تلسکوپ از راه دور و مشاهده 

اطا عات دریافت شده از طریق تلسکوپ.
ــه از راه دور یکی از  ــاط دوطرف ــور کلی ارتب به ط
ــت و این ابزار را به  ویژگی های کلیدی اینترنت II اس
ــیار قدرتمند تبدیل می کند و  ــانه آموزشی بس یک رس
ــات تحقیقاتی، سازمان های  ــازمان ها و مؤسس برای س
ــیمی و  ــی، بخش های مرتبط با فیزیک، ش انرژی اتم

زیست شناسی بسیار کارایی دارد.  
اعتیاد اینترنتی

ــی  ــوم میزان دسترس از آنجا که ورود به هزاره س
ــش داد و بر این  ــد برابر افزای ــردم به اینترنت را چن م
اساس پیش بینی می کنند که تعداد کاربران اینترنتی در 
ــال 2020 تا چندین برابر نسبت به آمارهای کنونی  س
افزایش می یابد، کارشناسان از هم اکنون نگران مشکلی به 
نام اعتیاد اینترنتی هستند. این اختا ل که هم اکنون خود 
را در حجم کوچک تری نمایان کرده است، تا آن زمان 
می تواند نتایج زیانباری را به  دنبال داشته باشد. نشانه های 
اعتیاد به اینترنت ممکن است همیشه در اولین مصاحبه 
ــت که  ــی خود را بروز ندهند. از این رو مهم اس درمان
درمان کنندگان به  طور مستمر برای تشخیص اعتیاد به 
ــراد را معاینه کنند. اعتیاد به اینترنت ممکن  اینترنت اف
است نوعی عکس العمل و یا واکنش باشد که محرک 
ــایند در زندگی فرد تشکیل  آن را یک وضعیت ناخوش
دهد. خواستگاه های اعتیاد به اینترنت را می توان در چهار 
ــخیص قرار گیرند. این  محرک یافت که باید مورد تش
ــامل کاربردها، احساسات، شناخت ها  چهار محرک ش
ــور کلی اینترنت  ــوند. به  ط ــوادث زندگی می ش و ح
ــت که کاربردهای زیادی را به  صورت  اصطا حی اس
آنا ین دربر می گیرد که از جمله آنها می توان به شبکه 
ــترده جهانی، تاال رهای گفتگو، بازی های دو سویه  گس
ــای  ــری و موتور ه ــای خب )interactive(، گروه ه
ــادان اینترنتی  ــاره کرد. معموال ً معت ــتجوگر اش جس
ــدا می کنند و  ــده اعتیاد پی ــی از موارد یادش به یک
ــود تا افراد از اینترنت به  همان مورد، محرکی می ش

صورت افراطی استفاده کنند.
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حوادث

سر خط

پیش بینی اینترنت در سال ۲۰۲۰

ــه نفر زندانی در مورخه 88/11/1 مبادرت به فرار  نظر به اینکه س
ــات قضایی، امنیتی  ــهرکرد نموده اند و اقدام از زندان مرکزی ش
ــت،  تصویر  ــتگیری آنان در جریان اس ــی در جهت دس و انتظام
ــر می شود تا در  ــخصات آنان جهت اطاع هموطنان منتش و مش
ــتگیری آنان با پلیس  ــاهده زندانیان مذکور جهت دس صورت مش

آگاهی و پلیس 110 سراسر کشور تماس حاصل نمایند.
نام و نام خانوادگی : داوود سواری

فرزند: شهباز
شماره شناسنامه : 72

سال تولد : 1361
محل تولد : خراجی

اتهام : قتل محکوم به قصاص نفس 

نام و نام خانوادگی : غامعلی قاسمی
فرزند: علی 

شماره شناسنامه : 1359
سال تولد : 1360

محل تولد : مسجد سلیمان
اتهام : قتل عمد 

نام و نام خانوادگی : کاظم یگانگی
 فرزند: حسینقلی

شماره شناسنامه : 44
سال تولد : 1362

محل تولد : دستگرد
اتهام :  قتل محکوم به قصاص نفس

جستجو برای یافتن قاتالن فراری

وزیر امنیت عمومی مکزیک اعام کرد: این کشور 
بیش از 4 میلیون و 700 هزار معتاد دارد که در مجموع 
ــاالنه بالغ بر 550 تن مواد مخدر استعمال می کنند. س

گنارو گارسیا لونا وزیر امنیت عمومی مکزیک گفت: 
ــاس برآوردهای ما، مکزیکی ها ساالنه 515 تن  »بر اس
حشیش، 27 هزار و پانصد کیلوگرم کوکائین،3 هزار و 
900 کیلوگرم هروئین و حدود 5 تن قرصهای روانگردان 
ــش از 811 میلیون دالر صرف خرید این  مصرف و بی
ــزان مواد مخدر می کنند. وی با بیان اینکه بیش از 4  می

میلیون و 700 هزار نفر در مکزیک معتاد به مواد مخدر 
هستند، افزود: شمار افرادی که قرصهای روانگردان مانند 
ــتازی مصرف می کنند طی شش سال  آمفتامین و اکس

اخیر، 5 برابر شده است.
گارسیا لونا با اشاره به تاشهای دولت برای مبارزه 
با مواد مخدر در کشور گفت: سود زیادی که از فروش 
مواد مخدر در مکزیک حاصل می شود، این تاشها را 
مختل کرده است. وی افزود: در حالی که هر کیلوگرم 
ــنت خرید  کوکائین در کلمبیا با قیمت 2 دالر و 19 س

ــک 12 دالر و  ــود، قیمت آن در مکزی و فروش می ش
ــت و  ــنت اس ــنت و در امریکا 97 دالر و 40 س 50 س
به همین علت دالالن مواد مخدر برای کسب سود هر 
مانعی را از سر راه خود برمی دارند. ارزش محموله های 
ــاالنه از طریق مکزیک وارد امریکا  مواد مخدری که س
می شود،  حدود 40 میلیارد دالر برآورد شده است. این 
ــت که حدود 45 هزار سرباز در عملیات  در حالی اس
مبارزه با مواد مخدر در مرز دو کشور مستقر شده است. 
ــیور اعام کرد: از زمان انتصاب فیلیپه  روزنامه اکسلس

کالدرون به سمت ریاست جمهوری مکزیک در سال 
2006 تاکنون، بیش از 15 هزار نفر در درگیریهای مربوط 

به قاچاق مواد مخدر در این کشور کشته شده اند.
پایگاه اینترنتی خبرگزاری رسمی کویت اعام کرد: 
کالدرون در سخنرانی به مناسبت آغاز سال نو میادی، 
مبارزه با جرائم مربوط به مواد مخدر را اولویت اصلی 
دولت در سال 2010 دانست.مکزیک با جمعیتی بالغ بر 
ــذرگاه اصلی قاچاق مواد مخدر از  107 میلیون نفر،  گ

امریکای التین به امریکا به شمار می رود.

ــانحه رانندگی در محور بروجن - خوزستان  س
یک نفرکشته و پنج نفر زخمی برجای گذاشت.
ــی انتظامـی  ــی فـرمـانـده ــاون اجتمـاع مـع
چهارمحال و بختیاری گفت: بر اثر برخورد یک 
دستگاه خودرو پژو با یک دستگاه خودرو نیسان 
ــو در محور بروجن - لردگان  در گردنه آب بین
ــدند  ــینان این دو خودرو زخمی ش تمام سرنش
ــتان یکی از آنها جان  که پس از انتقال به بیمارس

باخت و بقیه در بیمارستان بستری شدند.
سرهنگ رمضانی سرعت زیاد، ناتوانی راننده 

ــردن قوانین  ــودرو و رعایت نک ــرل خ در کنت
ــانحه  ــی را علت این س ــی و رانندگ راهنمای

عنوان کرد.

ــرد، مراقب  ــت پول خ ــگام درخواس 1 – هن
تعویض واقعی پول با پول جعلی باشید.

ــت های خارجی  2 – هنگام مواجه با توریس
ــه ریال دارند،  ــل ارز خود را ب ــه قصد تبدی ک

مراقبت الزم را به عمل آورید.
ــناد و اوراق بهادار خود را برای  3- هرگز اس
ــار افراد  ــه موردنظر، در اختی ــدا کردن برگ پی

ناشناس قرار ندهید.
ــران کولی در  ــه زنان و دخت ــان ب 4- از اطمین
خیابان ها و همچنین در مواقع مراجعه آنان به 

منزل خود با عناوین مختلف جداً بپرهیزید.
5- از حمل پول نقد بدون پوشش و حفاظت 

ــروج از بانک  ــگام خ ــب مخصوصًا هن مناس
ــودداری کرده و حتی االمکان از چک های  خ

بانکی استفاده کنید.
ــار عمومی موجب  ــمارش پول در انظ 6- ش

تحریک سارقین خواهد شد.
ــغل خود مجبور به  7- چنانچه به اقتضای ش
ــتید از وسایل نقلیه استفاده  حمل پول نقد هس
ــوار شدن به اتومبیل های متفرقه  کرده و از س
شخصی مخصوصًا در مسیرهای پرت، خلوت 

و خارج شهر خودداری کنید.
ــتان  ــت اجتماعی فرماندهی انتظامی اس معاون

چهارمحال و بختیاری

به گفته مسئوالن سازمان ملل متحد، یک میلیارد 
ــوء تغذیه  ــون نفر در جهان دچار س و 20 میلی

هستند.
ــماعیل  ــد مرکزی خبر اس ــزارش واح ــه گ  ب
ــازمان ملل در  ــئول برنامه های س ابوزید، مس
ــوء تغذیه، پس از امضای  امور گرسنگی و س
ــازمان خوارو بار و  توافقنامه همکاری بین س
کشاورزی ملل متحد )فائو( و اتحادیه سرمایه گذاران 
ــون نفر در  ــره گفت: 650 میلی ــرب در قاه ع
ــیا، 265 میلیون نفر در مناطق جنوب  قاره آس
ــون نفر در امریکای  ــرای آفریقا، 65 میلی صح
ــاور نزدیک و  ــون نفر در خ ــن، 42 میلی التی
همچنین 15 میلیون نفر در کشورهای توسعه 

یافته دچار سوء تغذیه هستند. 
ــته از  ــازمان ملل متحد در ماه نوامبر گذش س
طریق اینترنت تبلیغات ویژه ای را برای جمع آوری 
ــنگی در  ــه با گرس ــدف مقابل ــا با ه کمک ه
ــر جهان تحت عنوان »یک میلیارد برای  سراس
ــیران مدیر  ــارد« آغاز کرد. ژوزف ش یک میلی

ــرای برنامه جهانی غذا اعام کرد، اگر یک  اج
میلیارد نفر از کاربران اینترنت، تنها برای یک 
ــورو کمک کنند، در  ــک دالر یا یک ی هفته ی
آن صورت شرایط زندگی یک میلیارد گرسنه 
ــرد. در پی بحران  ــر خواهد ک ــان تغیی در جه
ــه افزایش بهای  ــه منجر ب ــادی جهان ک اقتص
ــد،  ــال 2008 ش ــواد غذایی در جهان در س م
ــنه نیز به طور بی سابقه ای  ــمار افراد گرس ش
ــرایط فعلی  ــش یافت به طوری که در ش افزای
ــنگان در جهان از مرز یک میلیارد  شمار گرس

نفر فراتر رفته است. 

مکزیک بیش از 4 میلیون و 700 هزار معتاد دارد

شهرکرد؛ 6 کشته و زخمی در سانحه رانندگی

راهکارهای پیشگیری از کف زنی: 

یک میلیارد گرسنه در جهان

احمدرضا بهرامی سامانی
دادستان عمومی و انقالب شهرکرد

سر خط
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تحقیقات جدید نشان داده اصرار والدین 
در مورد زودتر خوابیدن بچه ها در شب کامًا 
صحیح است. در واقع زود به بستر رفتن کلید 
ــت. مرکز پزشکی دانشگاه  خواب راحت اس
ــترده ای روی میزان  ــراً مطالعه  گس کلمبیا اخی
ــات خلقی آنها  ــان و خصوصی ــواب جوان خ
انجام داده است. بر اساس نتایج این مطالعات 
ــث افزایش  ــان باع ــواب در جوان ــود خ کمب
ــردگی و نیز تمایل به خودکشی می شود.  افس
ــن تیم تحقیقاتی  ــر کانگ ویش، رئیس ای دکت
ــت آوردیم این  می گوید: »نتایجی که ما به دس
تئوری را تأیید می کرد که خواب ناکافی عامل 
ــن خوابیدن  ــت. در ضم ــردگی اس ایجاد افس
خوب و باکیفیت می تواند از ابتا به افسردگی 
ــد باعث درمان  ــری کند و نیز می توان جلوگی

افسردگی شود.« 
ــادات خوابیدن 15695  ــن مطالعه ع در ای
ــجو و دانش آموز دبیرستانی بررسی شد.  دانش
ــاعت 12 نیمه  از این میان آنهایی که پس از س
ــتر از  ــتر می رفتند 44 درصد بیش ــب به بس ش
آنهایی که قبل از ساعت 10 شب می خوابیدند 

مبتا به افسردگی شدند. 
همچنین افرادی که عادت به شب زنده داری 
ــران افکار  ــتر از دیگ ــتند 20 درصد بیش داش
خودکشی پیدا کردند. انجمن پزشکی خواب 
ــرای بالغان را  ــبانه کافی ب ــکا، خواب ش امری

حدود 9 ساعت تخمین زده است. 
ــد افرادی که قبل از ساعت  به نظر می رس
10 شب به بستر می روند به طور متوسط حدود 
ــاعت و 10 دقیقه خواب شبانه دارند اما  8 س
افرادی که پس از نیمه شب می خوابند، هیچ گاه 
ساعت خواب کافی ندارند و میانگین خواب 
آنها بسیار کمتر است. بالغانی که خواب شبانه 
آنها پنج ساعت یا کمتر است 71 درصد بیشتر 
ــردگی هستند.  ــتعد ابتا به افس از دیگران مس
همچنین احتمال انجام خودکشی این افراد 48 

درصد بیشتر از جمعیت عادی خواهد بود. 
به گفته دکتر کانگ ویش این باور عمومی 
ــدن دارند،  ــری به خوابی ــان نیاز کمت که بالغ
صحیح نیست. در واقع خواب کافی هم برای 
نوجوانان و هم برای جوانان کامًا ضروری و 

سودمند است.

ــای  ــه روی موش ه ــا مطالع ب ــان  محقق
آزمایشگاهی دریافته اند که رژیم غذایی پرچرب 
سبب افزایش التهاب در روده می شود. به گزارش 
ایسنا، متخصصان علوم تغذیه می گویند: سرطان 
ــومین سرطان شایع در جهان است که  روده، س
با رژیم غذایی غربی ارتباط مستقیم دارد. رژیم 
غذایی غربی حاوی چربی زیاد و فیبر، ویتامین 

D و کلسیم اندک است. 
ــتی  ــمندان به سرپرس اکنون گروهی از دانش
ــان داده اند وقتی  ــگاه راکفلر نش ــان دانش محقق
موش ها با چنین رژیم غذایی ای تغذیه می  شوند 

چه اتفاقی برای بافت های روده می  افتد. 
ــش التهابی  ــاق در واقع یک واکن این اتف
ــی از رژیم غذایی غربی است  ــت که ناش اس

ــرطان زایی را فعال می  سازد.  و فرایندهای س
ــج این تحقیق که در مجله تغذیه به چاپ  نتای
رسیده نشان می  دهد: افزایش مصرف گوشت 
ــده )مثل  ــرآوری ش ــت های ف ــز، گوش قرم
ــکل، خطر ابتا به  ــیس و کالباس ( و ال سوس
سرطان روده را تشدید می  کند. این در حالی 
است که مصرف رژیم غذایی حاوی فیبر زیاد، 
ــیم این خطر را کاهش می دهد.  ــیر و کلس ش
رژیم غذایی غربی همچنین تعداد ماکروفاژها 
ــا التهاب در روده  ــلول های مرتبط ب را که س
ــتند، افزایش می  دهد. این اطاعات نشان  هس
می دهد افزایش ماکروفاژها و فشار اکسیدیته، 
مکانیسم های اولیه ای هستند که سرطان زایی 

رژیم غذایی غربی را موجب می  شوند.

به گزارش ایسکانیوز دبیر انجمن جراحان 
پاستیک ایران با بیان اینکه بیش از 80 درصد 
ــورت می گیرد  ــط افرادی ص جراحی ها توس
ــگاهی الزم را ندارند، افزود:  که مدارک دانش
ــال گذشته از  ــکایات، س »حدود 10درصد ش
ــت.« دکتر  ــتیک بوده اس ــای پاس جراحی ه
ــی از جراحی های  ــد الهوتی گفت: »خیل مجی
ــود که  ــط افرادی انجام می ش ــتیک توس پاس
ــگاهی الزم را ندارند.« وی ادامه  مدارک دانش
ــته از 800 مورد شکایت 80  ــال گذش داد: »س
مورد آن مربوط به جراحی های پاستیک بوده 
ــان کرد: »اطاع رسانی  ــت.« وی خاطرنش اس
برای پیشگیری از عوارض عمل های جراحی 
انجام نمی شود و برخی رسانه ها از افراد فاقد 

صاحیت تبلیغ می کنند.« الهوتی عمل زیبایی 
ــایع در ایران  ــی ش ــال جراح ــی از اعم را یک
ــا پس از انجام این  ــت و افزود: »خیلی ه دانس

عمل از چهره خود رضایت کامل ندارند.«

ــود بیماری بهجت در افرادی  احتمال وج
ــلی،  ــت دهانی، آفت ناحیه تناس ــه دچار آف ک
ضایعات پوستی و التهابی و ضایعات عروقی 
در سایر نواحی بدن به ویژه ضایعات چشمی 
ــت. به گزارش ایسنا دکتر  ــتند، بیشتر اس هس
ــت دانشگاه  ــتاد گروه پوس مهین ولیخانی، اس
ــه اینگونه  ــکی تهران گفت: »همیش علوم پزش
ــم فوق را با هم  ــت که بیماران همه عائ نیس
ــار دچار  ــند اما از طرفی اگر بیم ــته باش داش
ــلی یا ضایعه ای  آفت های دهانی و ناحیه تناس
ــت در  ــد ممکن اس ــه دیگر بدن باش در ناحی
ــد.« وی  ــاری بهجت باش ــه بیم ــاز ابتا ب آغ
ــتند  ــزود: »البته بیمارانی که دارای آفت هس اف
ــند چرا که آفت یک بیماری  نباید نگران باش

ــایع در عموم مردم بوده و وجود آن  ــبتًا ش نس
ــاط بدن دلیل  ــی در دهان و دیگر نق ــه تنهای ب
بر وجود بیماری بهجت نیست.« وی تصریح 
ــات به عمل آمده در ایران  کرد: »طبق گزارش
ــا 17 نفر دچار این  ــر 100 هزار نفر تنه از ه
ــی تأکید کرد:  ــتند.« دکتر ولیخان بیماری هس
ــت اما مطمئنًا  ــت این بیماری نامعلوم اس »عل
ــای ژنتیک در آن وجود دارد. به همین  زمینه ه
ــات می تواند این زمینه را  علت برخی آزمایش
مشخص کند اما عوامل محیطی مانند عفونت 
ــی تروماها می تواند موجب ایجاد آفت  و برخ
ــنی ابتا به  ــود.« وی ادامه داد: »محدوده س ش
این بیماری بین 20 تا 30 سالگی بوده و شیوع 

آن در مردان بیشتر از زنان است.«

ــگاه علوم  ــق در دانش ــک تحقی ــج ی نتای
ــرف خرما  ــان داد مص ــوج نش ــکی یاس پزش
ــل اثرات  ــاده غذایی، به دلی ــوان یک م به عن
ــیدگی  ــد باکتری عامل پوس بازدارنده در رش
دندان، در پیشگیری از بروز این عارضه مؤثر 
است. این تحقیق با هدف تعیین تأثیر عصاره 
ــد باکتری استرپتوکوک میوتانس  خرما بر رش
که عامل اصلی پوسیدگی دندان است، توسط 
ــص پروتزهای  ــیدی، متخص ــرف س دکتر اش
ــکی  ــگاه علوم پزش ــتادیار دانش دندانی و اس
ــده  ــوج و جمعی از همکارانش انجام ش یاس
ــایع ترین عفونت  ــیدگی دندان ش است. پوس
باکتریایی در انسان است که اصلی ترین عامل 
شروع کننده آن، استرپتوکوک میوتانس است. 
ــان می داد بعضی از  نتایج تحقیقات قبلی نش
ــد  ــی می توانند با جلوگیری از رش مواد غذای
استرپتوکوک میوتانس، مانع از ایجاد پوسیدگی 
ــوند. در این مطالعه اثر خرما بر رشد  دندان ش
استرپتوکوک میوتانس در محیط آزمایشگاهی 
ــرای انجام این  ــرار گرفت. ب ــی ق مورد بررس
پژوهش پس از کشت استرپتوکوک میوتانس، 
ــتفاده از  ــت حاوی خرما با اس محیط های کش
ــا غلظت های  ــاره خرما ب ــیره و عص میوه، ش
ــترپتوکوک  ــد و میکروب اس مختلف تهیه ش

ــد.  ــت داده ش ــس در این محیط ها کش میوتان
ــس از 24  ــت که پ ــی از آن اس ــا حاک یافته ه
ساعت، استرپتوکوک میوتانس در محیط های 
با غلظت کم خرما رشد اندکی داشت، ولی با 
ــم ها قادر  افزایش غلظت خرما میکرو ارگانیس
ــت نبودند. نتایج نشان  به رشد در محیط کش
می دهد با توجه به نقش باز دارندگی خرما از 
ــترپتوکوک میوتانس می توان خرما را  رشد اس
ــگیری کننده از  به عنوان یک ماده غذایی پیش

ایجاد پوسیدگی معرفی کرد.

تاریخچه بیماری صرع
صرع یک اختال شناخته  شده از روزگاران قدیم است 
و قدمت آن به عصرحجر برمی گردد. یونانیان باستان به 
این بیماری به عنوان یک بیماری مقدس نگاه می کردند. 
ــت که  آنان معتقد بودند این تجلی یکی از خدایان اس
ــقوط بیمار روی زمین و تکان های  می تواند سبب س
شدید وی شود و بعد، قبل از مرگ کامل بیمار، مجدداً 

وی را زنده کند. 
ــی بود که با این نظریه مخالفت کرد.  بقراط اولین کس
این پزشک یونانی در حدود 2450 سال قبل معتقد بود 

صرع یک بیماری با منشاء اختال مغزی است. 
ــص بیماری های مغز و  ــگر قربانی، متخص دکتر عس
ــکی تهران( به  ــتادیار دانشگاه علوم پزش اعصاب)اس

سؤاالت عموم افراد در این زمینه جواب داده اند: 
صرع چیست؟ 

صرع را به زبان ساده می  توان به صورت زیر تعریف 
ــی فرد به هم  ــان چه تنظیم جریان الکتریک کرد: چن
بخورد، مدارهای کل مغز دچار اتصال شده و در نتیجه 

هوشیاری به هم می  خورد. 
صرع فقط افتادن فرد و عدم هوشیاری نیست، بلکه به 
چندین شکل می  تواند دیده شود. به  طور مثال صرع 
می  تواند به صورت افت تحصیلی در مدرسه باشد، جا 
انداختن کلمات در جمله به خصوص در هنگام اما 
نوشتن اتفاق می افتد و متأسفانه معلم ها فکر می  کنند 

این دانش آموز دچار حواس پرتی است. 
عوامل زمینه  ساز صرع کدامند؟

ــل صرع به دوران قبل از تولد برمی  گردد،  یکی از عل
ــرع به بعد از تولد مربوط  ولی به طور عمده علل ص
می شود. همچنین علل زیادی از انواع صرع ناشناخته 
است. از علل قبل از تولد می  توان به عفونت های داخل 
ــایع  ــاره کرد. از عفونت های ش رحمی )در جنین( اش
ایجاد کننده صرع در دوران بارداری سرخجه  و توکسو 
پاسموز است. سایر عفونت های ویروسی، سوء تغذیه 
ــادر هم می  تواند  ــرف الکل و دخانیات  در م و مص
ــود. از دیگر علل می  توان به  باعث صدمه به جنین ش
نقص های ژنتیکی ایجاد شده حین بارداری در جنین 
اشاره کرد که می  تواند عامل بروز تشنج در سال های 
آینده باشد. همچنین قرار گرفتن در معرض محیط  های 
ــعه ایکس( می تواند باعث آسیب به  آلوده )مانند اش
جنین شود. از دالیل دیگر می  توان به ضربه  های مغزی 
ــاره کرد. دسته  جنین حین بارداری یا موقع زایمان اش
دیگر از دالیل صرع، مربوط به ضایعات حین زایمان 
ــود.  ــت که به عنوان فلج های مغزی عنوان می  ش اس
ــر بچه آسیب ببیند و منجر  چنان چه حین زایمان س
ــود،  به اختاالت انعقادی یا خونریزی های مغزی ش
می  تواند فرم هایی از تشنج را ایجاد کند. این آسیب ها 
هنگام تولد یا هفته اول بعد از تولد گاهی از علل بسیار 
ــت. در دوران نوزادی  مهم، برای تشنج های بعدی اس
عفونت های مغزی مانند مننژیت و آنسفالیت )تورم مغز 
ــر ویروس ها( و ضربه هایی که به خاطر جنب و  در اث
جوش یا تصادف با ماشین به مغز وارد می شود، ممکن 
است باعث تشنج شود. صرع و تشنج طوری نیست که 
بافاصله بعد از دیدن ضربه، این بیماری ایجاد شود، 
ــال بعد خود را نشان  ــت 10 تا 20 س بلکه ممکن اس
دهد و آسیب های حین زایمان یا بعد از زایمان نتایج 
ــالی نشان دهد.  خود را در اواخر کودکی و یا بزرگس
همچنین سوء تغذیه در زمان کودکی می  تواند یکی از 
دالیل تشنج در سنین باالتر باشد، به خصوص کمبود 
ــیم و منیزیم می  تواند از عوامل  مواد معدنی مثل کلس
ایجاد کننده تشنج باشد. در سنین باال )افراد مسن( سکته 
ــنج باشد و همچنین به هم  مغزی می  تواند باعث تش
ــداری الکتریکی بدن باعث ایجاد صرع و  خوردن پای
تشنج در بیمار می  شود. در افراد دیابتی که از داروهای 
ــتفاده می  کنند  دیابتی برای پایین آوردن قند خون اس
یا بیمارانی که قند خون پایینی دارند، استعداد ابتا به 
تشنج بیشتر از سایر افراد است. با وجود تمام دالیل ذکر 
شده، علل درصد زیادی از انواع صرع در حال حاضر

 شناخته شده نیست.
عالئم تشنج و صرع کدام است؟ 

شایع ترین عائم که از نظر بالینی قابل مشاهده است، 
این است که بیمار به صورت ناگهانی جیغ می  کشد 
ــت و  ــن می افتد و از هوش می  رود. دس و روی زمی
پاهایش سفت می  شود )که به این مراحل تونیک گفته 
می  شود( و بعد از چند ثانیه )20 الی 30 ثانیه( شروع به 
دست و پا زدن می کند. سپس به حالت اغما)بیهوشی( 
ــی  رود و به صدا ها جواب نمی  دهد. در فاز پس از  م
ــردرد و  حمله، بیمار به هوش می آید و تا یک روز س
حالت کوفتگی، خواب آلودگی و بی  حالی دارد. بعد 
از دو روز این حالت ها برطرف می  شوند. البته نمونه 

ذکر شده فقط یک نوع از انواع صرع و تشنج است. 
ــنج حالت های دل درد،  در حالت دوم بیمار موقع تش
ــراب بدون دلیل، درد پا و عائم  بی حوصلگی، اضط

پیش درآمد تشنج را دارد. اگر این حاالت  بدون دالیل 
خاصی اتفاق بیفتد، بهتر است بیمار با پزشک مشورت 
ــت نشانه ای از یک حمله صرع  کند، چون ممکن اس

قریب الوقوع باشد. 
ــکل  از عائم دیگر در کودکان، افت تحصیلی و مش
ــت. معلم  ــوص در درس اما اس تحصیلی، به خص
همیشه شکایت دارد کودک به یک جا خیره می  شود 
و به نقطه خاصی می  نگرد. به این حالت، حالت عدم 
حضور گفته می  شود و به نظر می  رسد کودک فکرش 
در جای دیگری است. در این حالت هوشیاری برای 
ــدت کمی از بین می  رود. این مدت به حدی کوتاه  م
است که ممکن است بیمار دوچرخه سواری هم بکند 
و پا هم بزند، ولی این اختال هوشیاری )در حد 3- 2 
ــته باشد و یا حین نوشتن اما ممکن  ثانیه( را هم داش
است در طول یک جمله چندین کلمه را جا بیندازند. 
ــت و اگر زود درمان  ــنج خوش  خیم اس این نوع تش
شود، بهبود خواهد یافت. از عائم دیگر تشنج، عائم 
ــت در کنترل فرد نباشد،  موضعی مانند اینکه یک دس
ــدن و مورمور شدن ناگهانی یک طرف بدن،  گزگز ش
تغییر خلق به صورت گذرا )که یک انسان با شخصیت 
با حالت روحی پایدار ممکن است به مدت 6- 5 دقیقه 
دچار حالت گذرای موقت عجیب باشد( و بعضی از 
اختاالت رفتاری و رفتارهای نامناسب که با شخصیت 

فرد جور در نمی  آید، که اینها باید بررسی شوند. 
شایع ترین نوع تشنج کدام است؟ 

شایع ترین نوع تشنج، تشنج روانی- حرکتی و یا تشنج 
لُب گیج گاهی است )عنوان می شود که داستایوفسکی 
نویسنده مشهور هم این نوع تشنج را داشته است(. این 
نوع تشنج به  صورت حمات و از دست دادن ارتباط 
با محیط است. بیمار ممکن است رفتاری عجیب مانند 
بازی با دگمه لباس یا بازی با انگشتان داشته باشد که به 
این نوع صرع، اتوماتیسم گفته می شود و برای مدت 
1 الی 2 دقیقه فرد متوجه چیزی نیست و دچار اختال 
هوشیاری می شود. اگر این نوع تشنج به تنهایی باشد 
معموالً اختالی به وجود نمی  آورد، ولی به طور معمول 
به کل مغز پخش می  شود و هوشیاری از بین می  رود 
ــنج ها شایع ترین نوع هستند، ولی  و اکثراً این نوع تش
چون زود تبدیل به تشنج نوع دوم می شوند، تشخیص 
ــایع تر است. الزم به  ــوند و در کودکان ش داده نمی  ش
ذکر است چنانچه تشنج ها به صورت حمات تکراری 
باشند، تبدیل به صرع می  شوند، به طوری که در ایران 
حدود 6- 5 میلیون نفر تشنج دارند و حدود 10درصد 

از آنها دچار صرع هستند. 
در کل، صرع بیماری درمان  پذیری است و افراد نباید 

هیچ نگرانی ای از این بابت داشته باشند. 
راه های درمان تشنج و صرع کدام است؟

برای آنکه بیماری صرع اثبات شود، باید ابتدا یک سری 
بیماری های مشابه شناخته شوند. یکی از بیماری های 
ــابه سنکوب است که خون به مقدار کافی به مغز  مش
ــذرا در اثر دیدن مثاً یک  ــد و به صورت گ نمی  رس
حادثه یا تصادف یا در اثر گرمای یا سرمای زیاد، خون 
ــد یا به دنبال افت  برای مدت کوتاهی به مغز نمی  رس
ــت دادن خون و شوک عصبی  ــار به علت از دس فش
ممکن است فرد دچار سنکوب شود. این بیماران باید 
با توجه به شرح حال و معاینه، از بیماران صرعی افتراق 

داده شوند. 
بعضی موارد در بیماری های قلبی یا سکته های مغزی  
ــد ممکن است کاهش  که خون کافی به مغز نمی  رس
هوشیاری رخ دهد که نباید با صرع اشتباه گرفته شود. 
بیمارهای دیگری مانند میگرن  ممکن است باعث از 

دست رفتن و همچنین کمبود مواد معدنی و تغذیه ای 
می  تواند سبب از دست دادن هوشیاری شود. بعضی 
از ضایعات مغزی مثل عفونت های مغزی، تومورهای 
مغزی و فشار باالی جمجمه ممکن است بدون ایجاد 
ــنج باعث افت هوشیاری شوند ولی گاهی اوقات  تش
این موارد خود باعث تشنج می  شوند اما از نوار مغز، 
آزمایشات اختصاصی خون، آزمایشات عمومی خون، 
ــنج  ــد یا رد تش ــرای تأیی CTS، SCAN وMRI ب
استفاده می  شود. بعد از مشخص شدن تشنج، درمان 
ــیم می  شود.  ــته دارویی و غیردارویی تقس به دو دس
درمان های غیردارویی بدین جهت دارای اهمیت زیادی 
هستند که شامل حذف عوامل خطرناک به خصوص 
برای پیشگیری از آسیب های مغزی است که از زمان 
ــروع می  شود و شامل خودداری از مصرف  جنینی ش
دخانیات، عدم مصرف الکل، خودداری از محیط های 
آلوده مثل رادیواکتیو است. انجام ورزش و پیاده روی 
به  طور غیرمستقیم آمار تشنج ها را پایین می  آورد. برای 
جلوگیری از تشنج باید فرد، خواب منظم و کامل داشته 
ــد )بی  خوابی یکی از مهم  ترین عواملی است که  باش
باعث تشدید تشنج می  شود(. باید به تغذیه هم  اهمیت 
ــود و لبنیات، سبزیجات و پروتئین  به  زیادی داده ش
ــود.  ــی در برنامه غذایی بیمار گنجانده ش ــدار کاف مق
جلوگیری از چاقی و پرخوری و جلوگیری از استرس  
و اضطراب نیز در این امر بسیار مهم است. در درمان 
ــدود 70- 60 درصد  دارویی، با داروهای معمولی ح
ــوند و در درصد کمی از بیماران  بیماران کنترل می ش
ــود دارد. در مجموع با  ــاز به درمان با چند دارو وج نی
درمان کامل، حدود 95 درصد بیماران طول عمر طبیعی 
ــه بی مورد  دارند و ترس جامعه از این بیماری همیش
است. در نهایت ذکر این نکته مهم به شمار می رود که 
داروهای ضد صرع را در خانم های باردار نیز می  توان 

استفاده کرد. 
ــع این بیماری چه عواقبی  عدم درمان به موق

ممکن است داشته باشد؟
ــون ایجاد  ــود کان ــان به موقع باعث می  ش عدم درم
ــنج )کانون شورشی تشنج( به صورت فونکسیون  تش
ــود و اگر درمان نشود  و فیزیولوژیک دچار اختال ش
ــت باعث تغییرات ساختمانی در بافت مغز  ممکن اس
ــود و نواحی دیگر مغز را نیز درگیر کرده و کارکرد  ش
فکری فرد را کم کند. بنابراین درمان این بیماران الزامی 
ــت. درمان صرع، طوالنی مدت و حدود دو تا سه  اس
ــال است و بعد از این دوره درمان کامل می شود اما  س
درصد بسیار کمی از بیماران ممکن است درمان طوالنی 
مدت داشته باشند. این افراد، افرادی هستند که در لب 
ــیب های مغزی  ــی اختال دارند یا دارای آس گیج گاه
ــکل مادرزادی دارند، ولی به  طور  بارزی  هستند یا مش
غالب با درمان 3-2 ساله به طور کامل بهبود می یابند. 

توصیه کلی به این بیماران 
به طور کلی صرع بیماری درمان پذیر و خوش  خیمی 
ــاری کاماً نابجا و  ــه از این بیم ــت و ترس جامع اس
ــار صرع از خیلی  ــت و اکثر بیماران دچ ناآگاهانه اس
ــند و تا آخر عمر ممکن  از افراد جامعه باالتر می باش
ــت هیچ مشکلی نداشته باشند. آقایان و خانم های  اس
جوان مبتا به بیماری صرع به  هیچ وجه نباید نگران 
ــند. در مجموع چون یک  ازدواج و عواقب بعدی باش
بیماری خوش  خیم است، بهتر است در صورت ثابت 
شدن این بیماری توسط پزشک متخصص، اقدامات 
درمانی انجام گیرد و مطمئن باشید درصد بسیار زیادی 
ــور کامل درمان  ــراد )باالی 95درصد( به  ط از این اف

خواهند شد.

صرع و ازدواج 
ــم به ازدواج  می گیرد،  وقتی یک فرد مصروع تصمی
ــود دارد. از جمله  ــرای وی وج ــؤاالت متفاوتی ب س
ــا می تواند ازدواج کند یا خیر؟ آیا بیماری او  اینکه آی
ــد؟ و... ابتدا باید به  ــز به ارث می رس به فرزندش نی
ــته باشیم که اگر یک فرد عادی  این مسأله توجه داش
با شرایط طبیعی بچه دار شود، احتمال اینکه فرزندش 
ــت. حال اگر  ــود، حدود نیم درصد اس دچار صرع ش
مادری مبتا به صرع باشد، به دلیل آنکه صرع، طبیعتًا 
اساس ژنتیکی هم دارد، احتمال ابتای کودک به صرع، 
ــت. به رغم این مسأله باید در نظر  حدود 5 درصد اس
ــادر مصروع کودک  ــت به احتمال 95 درصد، م داش
ــالمی را به دنیا می آورد و این شانس بسیار باالیی  س
است. به فردی که مبتا به صرع است، توصیه می شود 
قبل از ازدواج، تحت مشاوره )خصوصاً مشاوره ژنتیک  
ــک زنان  ( و طی دوران بارداری حتماً تحت نظر پزش
و متخصص مغز و اعصاب قرار گیرد تا بدین ترتیب 
ــودک وی از بین برود.  هرگونه احتمال خطر برای ک
ــی صحیح و منطقی این مسأله،  بدین ترتیب با بررس
بیماران مصروع می توانند یک زندگی و ازدواج موفق 
ــته و فرزندان سالمی به دنیا آورند. برخی از انواع  داش
ــده ای دارند  ــاس ژنتیک شناخته ش بیماری صرع اس
)مانند صرع کوچک ( که ما می دانیم ممکن است به 
ارث برسند. ولی برخی دیگر از انواع آن اساس ژنتیک 
ندارند. مثاً اگر فردی در اثر ضربه مغزی دچار بیماری 
صرع شود، هیچ گونه علت ژنتیکی در این مورد وجود 
ندارد یا اگر کودکی در جریان زایمان دچار مشکاتی از 
قبیل نرسیدن اکسیژن به مغز شود، احتمال ابتای وی به 
صرع در آینده وجود دارد. ولی چنانچه عوامل بیرونی 
موجب به وجود آمدن این اختال باشد، این بیماری 
به فرزند ارث نمی رسد. خوشبختانه در صرع، مواردی 
که علل ژنتیک ندارند کم نیستند و در برخی از مواقع 
می توان گفت انواع صرع اساس ژنتیک ندارد. ضمنًا 
توجه به این نکته ضروری است که به رغم اینکه این 
بیماری متأسفانه خوشنام نیست و افراد جامعه عقاید 
نادرستی در مورد آن دارند، ولی باید یاد بگیریم که آن 

را آگاهانه بشناسیم. 
ازدواج مصروعین از دیدگاه روان پزشکی 

ــکات و  ــک نقش کلیدی را در مورد مش روان پزش
بیماری هایی که در کنار صرع وجود دارد، ایفا می کند 
و می تواند در مورد مداخات دارویی )تداخل عمل و 
اثر داروها با یکدیگر ( جهت درمان بیماری های همراه 
با صرع، راهنمایی و مشاوره به بیمار، همسر و خانواده 
او ارائه دهد. یکی از مشکات عمده، نگرش ها، دانش ها 
و باورهای غلط فرد یا خانواده یا خانواده همسر او در 
ــت. حتی عاوه بر آنها، این باورهای  مورد بیماری اس
ــورد ازدواج یک فرد  ــکان نیز در م غلط در خود پزش
مصروع می تواند وجود داشته باشد. مسأله دیگر این 
است که بعضی از افراد ازدواج را نجات دهنده، شفا و 
راه حل قطعی مشکات خود می دانند و فکر می کنند 
هر مشکل روانی- جسمی که وجود داشته باشد، ناشی 
از فشارها و مشکات جنسی است و به دنبال آن حکم 
ازدواج را صادر می کنند. در زمان مشاوره روان پزشکی، 
پزشک ابتدا به نگرش های فرد توجه می کند، به اینکه 
آیا این نگرش ها به ازدواج فرد صدمه می زند؟ در غیر 
ــه ازدواج می داند. دومین  ــن صورت فرد را مجاز ب ای
ــأله ای که پزشک مد نظر قرار می دهد، این است  مس
که آیا بیماری های همراه در یکی از طرفین وجود دارد 
ــه در ازدواج باید به آن توجه  ــا خیر؟ نکته دیگری ک ی
کرد کفایت روانی – عاطفی بیمار است و اینکه آیا فرد 
ــده و مانعی برای  مصروعی که حمات وی کنترل ش
ــا مادر بودن،  ــری، پدر ی ازدواج  ندارد، کفایت همس

بارداری و … را دارد یا خیر؟! 
ــاوره قبل و بعد از  ــیار کلیدی و مهم در مش نکته بس
ــت که متأسفانه در  ــی اس ازدواج، آموزش های جنس
ــود و حتی پدر و  ــور در مورد آن سکوت می ش کش
مادرها نیز نوعی خود سانسوری را در این مورد پیش 
می گیرند. لذا بهترین زمان اطاعات گرفتن از بیماران 
راجع به مسائل جنسی، زمان شروع بحث خواستگاری 
ــت که بسیاری از مراجعین در مورد این  و ازدواج اس
موضوع یا اطاعات ندارند یا اطاعات غلطی دارند. 
بنابراین کار کردن روی آموزش های جنسی، شناخت 
ــات هورمونی،  ــود، اطاع ــرد روی فیزیولوژی خ ف
ــناختی، دوران  اطاعات آناتومیک، اطاعات روان ش
ــناخت داروها، اثرات آن روی بارداری و  بارداری، ش
جنین و… موضوعاتی هستند که در قالب آنها می توان 
ــویی، آموزش های  اطاعات مربوط به مسائل زناش
جنسی و به ویژه جلوگیری از بارداری را به مراجعین 
ارائه کرد، چرا که در ماه ها و سال های اولیه این افراد 
باید از بچه دار شدن جلوگیری کنند و چگونگی تأثیر 

این داروها  بعد از ازدواج نیز بررسی شود.
تنظیم برای زاینده رود: سپیده نصراصفهانی

ــازی دانشگاه علوم پزشکی  رئیس دانشکده داروس
تهران از سنتز نانو سیستم های دارو رسانی خبر داد و 
گفت: با کمک نانوذرات نمونه ای از نانوسیستم های 
دارو رسانی را سنتز کردیم که می تواند اثرات مثبتی 
ــرطان داشته باشد. دکتر رسول دیناروند  در درمان س
ــو ذرات حاوی داروی  با بیان اینکه فعالیت روی نان
ضد سرطان با هدف ورود ترجیحی دارو به سلولهای 
ــرطانی و کم کردن عوارض آنها انجام شد، گفت:  س
داروهای ضد سرطان منجر به توقف فعالیت سلولهای 
ــود ولی  ــت نابودی آنها می ش ــرطانی و در نهای س
متأسفانه روی سلولهای طبیعی بدن تأثیرگذار است. 
ــیمی درمانی  ــل همه بیماران تحت ش به همین دلی
ــدیدی می شوند. از این رو  دچار عوارض جانبی ش
دانشمندان در تاش هستند با استفاده از فناوری نانو، 
سیستم های دارورسانی را به گونه ای طراحی کنند که 
ضمن جلوگیری از آسیب به سلولهای طبیعی بتوانند 

به سلولهای هدف حمله کرده و آنها را از بین ببرند.
ــاوی داروی ضد  ــا تأکید بر اینکه نانوذرات ح وی ب
سرطان با استفاده از پلیمرهای زیست تخریب پذیر 
ــده  ــید( تهیه ش مانند PLGA )پلی گلیکولیک اس

ــت: برای اینکه نانوذرات، مدت  ــت، اظهار داش اس
بیشتری در جریان خون باقی بماند و به وسیله سیستم 
رتیکولواندوتلیال و سلولهای فاگوسیت )سیستم ایمنی 
طبیعی( حذف نشوند از pegylation )پوشاندن این 
ــتفاده شده  ذرات با الیه ای از پلی اتیلن گلیکول( اس
است. دیناروند ادامه داد: اتصال مولکولهای »پلی اتیلن 
گلیکول« روی سطح نانوذرات باعث عدم شناسایی 
ــده و مدت  ــلولهای فاگوسیت ش ــیله س آنها به وس
ــانس  ــتم گردش خون باقی و ش ــتری در سیس بیش
ــرطانی افزایش می یابد. برای  ــلولهای س ورود به س
ــازی نانوذرات نیز از مولکول folate که  هدفمندس
سلولهای سرطانی گیرنده بسیار بیشتری از سلولهای 
طبیعی دارند، استفاده شده است. همچنین مطالعات 
کشت سلولی با استفاده از رده های سلولی سرطانی 
ــد.  ــان دادن کارایی این نانوذرات انجام ش برای نش
سرپرست مرکز تحقیقات نانو فناوری دانشگاه علوم 
پرشکی تهران خاطرنشان کرد: این پژوهش بخشی از 
تاشهای بین المللی است که برای طراحی و ساخت 
سیستم های مؤثرتر و کم خطرتر ضدسرطان برنامه 

ریزی شده است.

منظور از مراقبت از زخمها، کمک به بهبودی آنها و 
جلوگیری از ایجاد زخمهای جدید است.

ــیم  به طور کلی زخمها به دو گروه حاد و مزمن تقس
ــوختگیها، خراشیدگی ها و  می شوند. بریدگیها، س
ــتند.  برش های جراحی ازجمله زخمهای حاد هس
زخمهای مزمن بر خاف نوع حاد به مرور زمان ایجاد 
می شوند و معموالً بهبودی آنها مدتی طول می کشد. 
از نمونه این زخمها می توان به زخم بستر و زخم پا 
در افراد مبتا به دیابت اشاره کرد. بهبود زخم فرایند 
ــت زمان می تواند همه  ــت. گذش حیرت آوری اس
ــفا دهد. بهترین  زخمها را به ویژه با کمی مراقبت ش
ــت که محیط آن  ــت برای ترمیم زخم زمانی اس حال
مرطوب، تمیز و مغذی باشد، یعنی اینکه جریان خون 
ــد تا اکسیژن و مواد غذایی  در محل زخم برقرار باش
کافی در محیط زخم به رشد سلولهای جدید کمک 
کند، مراقبت خوب از زخمها ایجاد شرایط یاد شده 
را میسر می سازد و مراقبت نامناسب از زخم، به ویژه 
در سالمندان و افرادی که مجبور هستند مدتها در بستر 
بمانند، به زخمهای ناشی از فشار یا  اصطاحاً زخم 
بستر منجر می شود. این زخمها وقتی ایجاد می شوند 

که فشار ممتد بر پوست، خون رسانی به آن و بافتهای 
ــت در ابتدا بافت زیر  زیرین را مختل کند. ممکن اس
پوست دچار آسیب شود که در این صورت زخم قابل 
رؤیت نیست. محلهای شایع زخم بستر شامل پاشنه، 
ــده مهره ها، آرنج وکتف  ــوزک پا، مفصل ران، قاع ق
ــار حاصل از وزن بدن روی  زخم  است. به جز فش
که به ایجاد زخم بستر کمک می کند، ساییدن لباس 
یا ملحفه بر بدن و رطوبت ناشی از تعریق یا ادرار و 
ــت  مدفوع، در مواردی که کنترل مثانه و روده از دس
رفته اند نیز موجب آسیب پذیری پوست می شود. 
ــار می توانند بسیار خطرناک  زخمهای ناشی از فش
باشند و ممکن است تا اعماق بافتها حتی تا استخوان 

انتشار یابند. این زخمها به آسانی عفونی می شوند.

بیماری صرع نقطه
با خوابیدن به جنگ افسردگی برویم 

غذای چرب موجب التهاب روده  می شود

حدود 10 درصد شکایات، از
 جراحی های پالستیک است 

آفت های مکرر در نواحی مختلف بدن می تواند 
نشانه ای از بیماری بهجت باشد

خرما، دشمن پوسیدگی دندان

موفقیت محققان در سنتز نانوسیستم دارو رسانی 
مراقبت از زخمبرای درمان سرطان
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تحلیل گفتمان موانع خصوصی سازی در ورزش 
از دیدگاه کارشناسان

قسمت دوم
ــازی یعنی تغییر فضای حاکم بر مؤسسات دولتی به نحوی که در عین حفظ  خصوصی س
ــه طوری  ــرایط بازار بر نحوه مؤسس بافت اصلی فعالیت، صرفاًً فضای مذکور تغییر یافته و ش
تأثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ماک تصمیم گیری در مؤسسه مذکور 
ــور با  ــه به ویژگیهای اقتصادی و موقعیت هر کش ــازی باتوج ــرد. اهداف خصوصی س قرارگی
یکدیگر متفاوت خواهد بود. هدف اصلی همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند 
ــت، در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری  ــیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی اس بهبود بخش
ــته باشد که عبارتند از: افزایش بهره وری و تولید ملی، دستیابی دولت  نیز می تواند وجود داش
ــش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیتهای  ــویق رقابت، افزای به منابع مالی بخش خصوصی، تش
ــرمایه و گسترش فرهنگ  اقتصادی، صرفه جویی در هزینه های دولت، ایجاد رونق در بازار س
مشارکت در کشور، جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف 
مردم. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی 
و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین الملل و... بر تقویت »دولت ناظر« و کاهش نقش 
»دولت مجری« استوار است. توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه 
در سایه یک دولت مقتدر در اعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً در این صورت است که 
خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می یابد و ارزشهایی را که نظام درپـی استقرار و توسعه 

آن است نهادینه می شود.
ــی و به عنوان  ــه اقتصادی و سیاس ــوی جبهه اول اندیش ــازی به تازگی به س خصوصی س
راهکاری پذیرفتنی برای افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه 
ــیاری از دولتها نیز برای رهایی از بار سنگین ارائه خدمات به اقدامات  ــت. بس حرکت کرده اس
ــد کاالها و ارائه خدمات از بخش دولتی  ــازی تولی خصوصی روی آورده اند. در خصوصی س
ــر تا سر جهان خصوصی سازی را به دالیل  به بخش خصوصی انتقال می یابد. دولتهایی در س
مختلفی تجربه کرده اند. مؤسساتی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و... به وضوح به 
دولتهای کشورهای درحال توسعه جهت خصوصی سازی بنگاههای دولتی به عنوان یک تعدیل 
ــاختاری همه جانبه فشار آورده اند. چالشهای محلی نیز این فشارهای بین المللی را تشدید  س
ــیار متغیر بازار، ایجاد فرصتهای  ــها عبارتند از: نیاز به تطابق با نیروهای بس کرده اند. این چالش

شغلی، افزایش سطوح درآمد و افزایش بهره وری و کارایی جهت رقابت در اقتصاد جهانی. 
 توسعه ورزش و دستاوردهای اقتصادی آن در عرصه های مختلف موجب پیدایش صنعت 
ــگری در بازاریابی کاال و  ــت. بنگاه ها و مؤسسات تجاری، صنعتی و گردش ــده اس ورزش ش
خدمات خود، ارتباط وسیعی را با عرصه ها و رویدادهای ورزشی برقرار کرده اند تا حدی که 
نقش ورزش در توسعه اقتصادی جوامع ملل در قرن بیست و یکم در مقایسه با بازرگانی های 

سایر صنایع در سطح جهانی به عنصری مهم در بازار اقتصادی جهان تبدیل شده است. 
ــید و به طور کلی اقتصاد  در ایران، انقاب و جنگ تحمیلی، تصدی دولت را فزونی بخش
ــتفاده غیر اقتصادی از عوامل  جامعه در اختیار مدیریت دولتی قرار گرفت که کاهش تولید، اس
ــی به جای اهداف  ــانات و توزیع غیر بهینه امکانات ارزی، جایگزینی اهداف سیاس تولید، نوس
ــدید و در نهایت کسر بودجه و بدهی های خارجی را برای دولت به همراه  اقتصادی، تورم ش
داشت. برای رهایی از این مشکات، دولت دست به اجرای برنامه های تحول اقتصادی در بدنه 
خود زد. فشارهای بین المللی برای خصوصی سازی در ایران به خصوص بعد از سپری کردن 
جنگ تحمیلی و نبود یک مدل مشخص و روشن را از موارد به مشکل خوردن خصوصی سازی 

در ایران می تواند قلمداد کرد.   
دکتر رسول نظری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نائین
ادامه دارد...

ــابقات آزاد  ــر، مرحله اول مس ــزارش مه به گ
ــارک فجر در  ــت دهه مب تیراندازی گرامیداش
ــته تفنگ بادی و تپانچه بادی از هشتم  دو رش
ــالن 80 خط مجموعه ورزشی  بهمن  ماه در س
ــدت دو روز در  ــه م ــاز  و ب ــران آغ آزادی ته
ــمت  ــاالن و در دو قس بخش جوانان و بزرگس
ــد. مرحله دوم  زنان و مردان برگزار خواهد ش
ــابقات هم 20 بهمن  ماه آغاز می  شود  این مس
ــوم یا  ــته 40 تیرانداز به مرحله س و از هر رش
مرحله نهایی که ششم اسفند ماه برگزار خواهد 
ــد، راه می  یابند. در رشته تپانچه مردان 100  ش
تیرانداز، تفنگ مردان 80 تیرانداز، تپانچه بانوان 

ــگ بانوان نیز 68 تیرانداز در  65 تیرانداز و تفن
این دوره شرکت کرده  اند.

ــی با دوپینگ در لیگ قهرمانان  کارگاه آموزش
آسیا برگزار شد. این کارگاه آموزشی در محل 
سالن اجتماعات شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
ــامل اعضای  ــا حضور 40 نفر ش ــپاهان و ب س
ــک تیم  کادر فنی، بازیکنان، فیزیوتراپ و پزش
ــپاهان زیر نظر احمد هاشمیان رئیس کمیته  س
ــکی فدراسیون فوتبال برگزار شد. در این  پزش
کارگاه آموزشی همچنین دکترحلبچی و دکتر 

ــریح آخرین قوانین، مقررات و  ــیف به تش س
ــگ پرداختند.  ــارزه با دوپین مجازات های مب
آموزش قوانین و مقررات دوپینگ، استفاده از 
معافیت های درمانی TUE، آشنایی با فرآیند 
ــکار در فرآیند  ــری و حقوق ورزش نمونه گی
ــابقه  ــات خارج از مس ــه گیری، آزمایش نمون
ــای این کارگاه  ــه رئوس برنامه ه و... از جمل

آموزشی خواهد بود.

تکواندوکار برتر هلند گفت: از اینکه توانستم 
ــرآمد همه جهان  ــم تکواندو ایران س ثابت کن

است، خوشحالم.
به گزارش فارس، عطا 
ــدوکار  تکوان ــوی  عل
ــه عنوان  ــی که ب ایران
تکواندوکار  ــن  برتری
ــال 2009  هلند در س
ـــد و  ــاب ش انتـخــ
توانست طی مراسمی 
را  ــژه ای  وی ــه  هدی
ــیون  فدراس رئیس  از 
به  کند،  دریافت  هلند 
تازگی از سوی کمیته 
ــه اروپا به  فنی اتحادی
ریاست جعفر زارعی، 
ــار دیگر مورد تقدیر  ب

قرار گرفته است.
ــاگردان  ــه از ش وی ک
ــن،  مهمیـ ــــعیـد  س

ــت در گفتگو  ــوت تکواندو ایران اس پیشکس
ــن موفقیت حاصل  ــت: ای با فارس اظهار داش
تمرینات و آموزش های من در ایران است. ما 

بهترین اساتید و مربیان جهان را داریم.
ــتم ثابت کنم  ــه می خواس علوی افزود: همیش

ــرآمد جهان و حتی باالتر از  تکواندو ایران س
کره است که خوشبختانه تا حدودی به هدف 
ــیدم. وی با اشاره  رس
ــد  ــه در هلن ــه اینک ب
کره ای  تکواندوکاران 
دارند،  ــور  حض ــم  ه
تصریح کرد: اما کاس 
ــران با آنها فرق  کار ای
ــا  اروپایی ه و  دارد 
زیادی  ــدود  ح تا  نیز 
ــتند.  به آن معتقد هس
ــه خود  ــا اینک ــا ب آنه
از  ملی پوش دارند و 
کره ای  تکواندوکاران 
ــره می برند اما  هم به
ــاب کردند.  ــرا انتخ م
ــان  ــوی خاطرنش علـ
ــا  ــاخت: هلندی ه س
ــه  ب ــی  ــاد خاص اعتق
روش کار ایران دارند، 
ــور باشگاه دارد  آقای زارعی خود در این کش
ــان  ــت و این نش و رئیس کمیته فنی اروپا اس
ــدرت تکواندو ایران  می دهد آنها چقدر به ق
ــت که در هلند  ــه سال اس معتقدند. علوی س

زندگی می کند.

لیگ برتر فوتبال 
محرومان هفته 
بیست و پنجم

ــت و پنجم  ــان محروم هفته بیس ــامی بازیکن اس
دیدارهای فوتبال باشگاه های برتر )جام خلیج فارس( 

اعام شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، بر این اساس وریا 
ــین صادقی و حسین  غفوری)پاس همدان(، امیرحس
ــتقال تهران(، ابراهیم کریمی )راه آهن(،  کاظمی)اس
ــکان(، غامرضا رضایی)فوالد(،  لوییس کارلوس )پی
ــتقال اهواز( و احمد آل نعمه  اسماعیل شریفات)اس
ــاس دریافت  ــتند که براس ــپاهان( بازیکنانی هس )س
کارت های زرد و قرمز و سه اخطاره بودن از شرکت 
ــت و پنجم محروم هستند و  در رقابت های هفته بیس
نمی توانند تیم هایشان را در این هفته همراهی کنند.

قول مساعد سازمان 
تربیت بدنی برای پرداخت 

300 میلیون تومان 
ــازمان تربیت بدنی قول مساعد داده است مبلغ  س
درخواستی فدراسیون بوکس را برای برگزاری مسابقات 
قهرمانی جوانان آسیا بپردازد.منوچهر مقصودی، نایب 
ــت:  ــیون در گفتگو با فارس اظهار داش رئیس فدراس
ــازمان تربیت بدنی  ــئوالن س ــیون با مس رئیس فدراس
نشستی داشت و آنها قول پرداخت مبلغ مورد نظر ما را 
داده اند.300 میلیون از آنها خواسته ایم و مابقی را خود 

تأمین می کنیم. 
ــت به زودی چک این مبلغ  وی ادامه داد: قرار اس
صادر شود، اگر آنها به قول خود عمل کنند مسابقات 
ــکلی  ــیا را برگزار می کنیم و برای آن مش قهرمانی آس
نخواهیم داشت. مدیر فنی تیم های ملی درباره دریافت 
ــت،  ــازمان که به تازگی صورت گرفته اس مبلغی از س
ــی از بودجه فدراسیون بود و ربطی به  افزود: آن، بخش
هزینه مسابقات قهرمانی جوانان آسیا نداشت. مسابقات 
ــیا از 11 تا 19 اسفندماه به میزبانی  قهرمانی جوانان آس
تهران برگزار می شود و تا کنون 12 تیم برای شرکت در 
آن اعام آمادگی کرده اند. قرار است رئیس فدراسیون 
جهانی نیز به ایران بیاید و همزمان با این مسابقات یک 

دوره کاس ارتقای داوری آسیا نیز برگزار شود.

آگهی ابالغ
تاریخ: 88/11/4

شماره: 322/88ش ح/25
بموجب رأی شماره 518 تاریخ 88/8/30 شعبه 25 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان محکوم علیه رئوف 
ــنی نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: حضور در دفتر معامات شرکت عمران اسپادانا  روش
وابسته به بنیاد تعاون ناجا و انتقال حقوق ناشی از قرارداد شماره 00645/ 2 وا ک1 مورخ 77/2/23 و پرداخت 
مبلغ 30/000ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان منصور منوری نشانی محل اقامت: اصفهان، هزار جریب، 
روبروی خوابگاه، کوی شریعتی، بلوک 7، اماک باغ اناری به استناد ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون 
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف است: پس از اباغ این اخطار اجرایی ظرف 
ــع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد  ــاد آن را بموق ده روز مف
در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.   
15415 / م الف                                                                شورای حل اختالف شماره 25 اصفهان

آگهی ابالغ 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره: 88-1356/ ش 13

در خصوص پرونده کاسه 1356/88 خواهان آقای مصطفی شیاسی دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 13/500/000 
ــیدگی برای روز شنبه مورخ 88/12/15 ساعت  ــت وقت رس ریال به طرفیت آقای قربان نباتی تقدیم نموده اس
8/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 15273/ م الف 
مدیر دفتر 13 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/11/3
شماره: 1173/88 ش/ 9

ــه 1173/88 خواهان نجفقلی شاهقلیان دادخواستی مبنی بر الزام خوانده به حضور  در خصوص پرونده کاس
در دفترخانه جهت انتقال سند رسمی یک دستگاه کامیون باری به شماره انتظامی 18839 اصفهان مدل 1943 
به انضمام کلیه خسارات وارده و هزینه دادرسی مقوم به 4/400/000 ریال به طرفیت اصغر ملکیان دستجردی 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 88/12/16 ساعت 8 صبح تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران - مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. 15385/ م الف
مدیر دفتر نهم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/11/4
شماره: 736/88 ش ح 45    

در خصوص پرونده کاسه 736/88 خواهان علیرضا ملکی دادخواستی مبنی بر تأمین دلیل و مطالبه خسارت 
ــی به طرفیت  ــناس و هزینه جرثقیل و کارشناس به مبلغ ده میلیون و هفتصد و هفده هزار ریال طبق نظر کارش
ــاری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ  ــمس 2- معصومه مهدوی خوانس 1- علی ش
88/12/23 ساعت 8:30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 
ایران - مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 15412/ م الف
مدیر دفتر 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

اعالم مفقودی
برگ سبز شناسنامه کامیون اینجانب سهراب رستم شیرازی به شماره 22 ایران – 483 ع 26 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/9/5
شماره: 827/88

در خصوص پرونده کاسه 827/88 خواهان محسن براتیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حمید خواجه تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 88/12/3 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
15330/ م الف                               مدیر دفتر 29 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

ــا وکالت خانم بهارک همایی  ــان آقای محمود خان فیض آبادی ب ــه 1244/88 خواه ــوص پرونده کاس در خص
دادخواستی مبنی بر الزام خوانده به ایفاء تعهد به شرح دادخواست مقوم به ده میلیون ریال جبران خسارت دادرسی 
)هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و...( به طرفیت شهرام تفکری فرزند عبدالرسول تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز یکشنبه مورخ 88/12/9 ساعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی 
جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 15344/ م الف
مدیر دفتر هفت حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ 
تاریخ: 88/10/30

کالسه پرونده: 787/88  شماره دادنامه: 88/10/15-835
مرجع رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختاف اصفهان 

خواهان: محسن براتیان نشانی: اصفهان خ حسین آباد، کوچه شهید براتیان پاک سوم دست چپ
خوانده: محمد خزایی نشانی: مجهول المکان

با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت بصدور 
رأی می نماید: 

»رأی قاضی شورا«
دعوی: محسن براتیان
بطرفیت محمد خزایی

بخواسته مطالبه مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال وجه چک شماره 652734 عهده بانک صادرات ایران شعبه 
خیابان احمدآباد اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی – با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به اباغ 1388/8/16 در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به 
این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
سی هزار 30/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تادیه از تاریخ 79/2/31 تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن براساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعام 

می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.
15331/ م الف                                            موسوی – قاضی شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 1388/11/5
شماره: 1936/88

در خصوص پرونده کاسه 1936/88 خواهان رسول نعمتی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت رئوف 
انصاری فرزند عبدالساده تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 1388/12/22 روز شنبه ساعت 
9/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – 

مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 15433/ م الف

مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

علی حسینی هم به جمع دوپینگی های وزنه برداری پیوست
ــدن نمونه »ب« تست دوپینگ  با مثبت اعام ش
ــینی، وزنه بردار فوق سنگین تیم  سعید علی حس
ــع دوپینگی های این  ــز به جم ــورمان نی ملی کش
رشته اضافه شد. به گزارش ایرنا، با توجه به مثبت 
اعام شدن هر دو نمونه »آ« و »ب« تست دوپینگ 
ــی وزنه  ــیون جهان ــینی، فدراس ــعید علی حس س
ــورمان  برداری تصمیم گرفت این وزنه بردار کش
را با محرومیت طوالنی مدت مواجه کند. براساس 
این گزارش، اما حسین رضازاده و داراب ریاحی، 
 سرپرست و نایب رئیس فدراسیون در نشست اخیر 
ــیون جهانی این  خود با تاماش آیان رئیس فدراس
رشته، از او درخصوص بررسی مجدد این مشکل 

ــتند که با موافقت این فدراسیون نیز  مهلت خواس
مواجه شد. داراب ریاحی، نایب رئیس فدراسیون 
ــعید علی  ــه برداری با تأیید این خبر گفت: س وزن
ــت که داروهای  ــینی در این رابطه مدعی اس حس
ــکی و دارای  ــای پزش ــی اش جزء داروه مصرف
خاصیت درمانی بوده و می تواند مدارکی را دال بر 
تأیید این مسأله به فدراسیون جهانی وزنه برداری 
ــفر  ارائه دهد. وی اضافه کرد: البته رضازاده در س
اخیر خود به مجارستان که با دستاوردهای مطلوبی 
ــورمان همراه بود از تاماش  برای وزنه برداری کش
آیان،  رئیس فدراسیون جهانی فرصت خواست تا 
ــبت به ملی پوشان ایرانی یک بار  با نگاه ویژه نس

دیگر فرصت دفاع به سعید علی حسینی داده شود. 
خوشبختانه در همین راستا قرار شد تا هیأت تصمیم 
گیرنده iwf، تا مسابقات وزنه برداری جهانی سال 
آینده از هرگونه اعمال محرومیت رسمی برای علی 
حسینی خودداری کرده و همزمان با آغاز مسابقات 
جهانی با بررسی مجدد مدارک علی حسینی، حکم 

نهایی خود را صادر کند.
ــت که فدراسیون جهانی  این اولین موردی اس
ــام رأی  ــوص اع ــرداری iwf در خص ــه ب وزن
ــگ وزنه برداران  ــود در خصوص دوپین نهایی خ
درخواست بررسی مجدد یکی از کشورهای عضو 

را قبول می کند.

ــول کربکندی این هفته باید  رس
ــرد. این  ــرار بگی ــپاهان ق ــل س مقاب
ــی اصفهانی  ــک مرب ــازی جدال ی ب
ــهری اش خواهد بود،  ــم همش با تی
ــال ها چند بار  مربی ای که در این س
ــت گزینه های سپاهان قرار  در فهرس
ــت به نیمکت  ــت ولی هیچ وق گرف
این تیم نرسید. کربکندی در آستانه 
ــازی در مورد رویارویی با تیم  این ب
ــائل مختلف دیگر  همشهری و مس
حرف های جالبی را می زند. مصاحبه 
ــران را  ــزاری فوتبال ای ــا خبرگ او ب

می خوانید.
ــور  چط را  ــپاهان  س ــا  ب ــازی  ب

می بینید؟
ــپاهان تیم بزرگی است. آنها از  س
لحاظ بازیکن، کادر فنی و مدیریت 
ــیار باالیی هستند ولی  در سطح بس
ــم کوچکی  ــت صبا هم تی ــد گف بای
نیست و مهره های باارزشی دارد که 
شکل تیمی اش بهتر شده است. تمام 
تاش ما این است که بازی را ببریم 
ــود.  تا جایگاه صبا در جدول بهتر ش
ــم باید گفت که  ــن این را ه در ضم
ــط و  هیچ یک از تیم ها در باال، وس
پایین جدول امنیت ندارند. این یک 
ــت ولی  ــخت برای صبا اس بازی س

سپاهان هم شکست ناپذیر نیست.
ــه این  ــت ک ــه جالب این اس نکت
ــهرش  مربی اصفهانی علیه تیم ش

خواهد بود
من یک مربی اصفهانی هستم که 
ــاال در یک تیم قمی کار می کنم و  ح
ــم را برای پیروزی صبا انجام  تاش
ــرای مربیان  ــن ب ــم. در ضم می ده

اصفهانی هم احترام قائلم.
ــاید در  ــر این بازی را ببرید ش اگ
ــت قهرمانی سپاهان نقش  سرنوش
ــر فصل این  ــید و آخ ــته باش داش
ــهری تان  ــی را از تیم همش قهرمان

بگیرید
ــود  ــی که بخواهد قهرمان ش تیم
ــودش را  ــد تکلیف خ ــودش بای خ
ــپاهان  ــن کند و فکر می کنم س روش
ــال  ــیل را دارد. در فوتب ــن پتانس ای
حرفه ای این حرف ها معنی ندارد و 
ــه امتیاز این مسابقه را  امیدوارم ما س

بگیریم.
برخی معتقدند سپاهان قوی ترین 
ــما  ــر ش نظ ــت.  اس ــران  ای ــم  تی

چیست؟
این حرف را باید زمانی بزنیم که 
ــود. من گفتم  یک تیم قهرمان می ش
که آنها از همه لحاظ تیم قدرتمندی 
ــال ایران هیچ  ــتند ولی در فوتب هس

تیمی شکست ناپذیر نیست.
شما در چند سال اخیر و زمانی که 
ــپاهان قصد تغییر کادر فنی را  س
داشته است، همیشه برای آنها یک 
گزینه بوده اید ولی چرا هیچ وقت 

به نیمکت سپاهان نرسیدید؟
ــد  ــن در ح ــاً کاس کار م حتم
ــت. تیم ذوب آهن  سپاهان نبوده اس
ــتفاده می کند  ــی اصفهانی اس از مرب

ولی اندازه و کاس سپاهان باالتر از 
مربیان اصفهانی است و این باشگاه 
ــهر خودش را قبول ندارد.  مربیان ش
ــودم حرف نمی زنم  من در مورد خ
ــاوری گزینه خوبی  ــود ی ولی محم
ــپاهان بود ولی  برای مربیگری در س
االن در تیم دیگری مربیگری می کند. 
ــاد کاظمی را  ــال قبل هم که فره س
آوردند قبل از آن با من حرف زدند 
ــی در  ــد ول ــم را گرفتن و برنامه های
نهایت اتفاقات دیگری افتاد. باشگاه 
سپاهان بیشتر سعی می کند با مربیان 
ــا غیراصفهانی کار کند و  خارجی ی
ــر می کنم کاس ما هنوز پایین تر  فک

از سپاهان است.
ــپاهان  ــا گزینه س ــه باره از اینک
ــدید  ــاب نش ــی انتخ ــد ول بوده ای

ناراحت هستید؟
ــم چه ایراد  ــم در مذاکرات نمی دان
ــه مربی  ــتم ک ــه ضعفی داش یا نقط
ــاب کردند ولی در  ــری را انتخ دیگ
فوتبال حرفه ای ناراحتی معنا ندارد. 
ــت مدیران  به هرحال همه چیز دس
ــط انتخاب  ــان فق ــت و ما مربی اس

شونده هستیم.
ــه بازی با  ــما از نتیج پیش بینی ش

سپاهان چیست؟
اصًا نمی توانم پیش بینی کنم ولی 
ــا حرف گوش کن  ــر بازیکنان صب اگ

باشند سه امتیاز را می گیریم.

زاویه حتماً کالس و اندازه مربیان اصفهانی در حد سپاهان نیست

کربکندی: یاوری گزینه مناسبی برای مربیگری در 
سپاهان بود

مسابقات تیراندازی جام فجر از 8 بهمن در تهران 
آغاز می شود

به همت باشگاه فوالد مبارکه سپاهان مبارزه 
کارگاه آموزشی مبارزه با دوپینگ در لیگ قهرمانان 

آسیا برگزار شد

علوی: 
نشان دادم که تکواندوی ایران سرآمد جهان است
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روی خط فرهنگ

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

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

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

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

قیمت طال )تومان(
27060هر گرم طالی 18 عیار
124690هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001002دالر امریکا
978982دالر کانادا

14411444یورو
16221632پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

8 °

5 °

-6 °

-11 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
26560  هر گرم طالی 18 عیار
122410 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
266000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10141020دالر امریکا
965975دالر کانادا

14271435یورو
16331640پوند  انگلستان
264267ریال عربستان
34803520دینار کویت
275277درهم امارات

کالم نور
امام علی )ع(:

چشم ها خشک نمی شود، مگر به خاطر قساوت قلب و دل ها قساوت پیدا نمی کند مگر به 
سبب زیادی گناه.

سردار شهید
 حاج کمال فاضلی

ــل تولد:  ــد: 1342، مح ــخ تول تاری
شهرکرد، تاریخ شهادت: 1364/11/24، 
ــهادت: منطقه فاو، مسئولیت:  محل ش

فرمانده گردان یا زهرا)سام اهلل علیها(
دل نوشته های شهید

ــرا در راهت ثابت قدم  ــا م ... خدای
ــن زیرا می دانم  بدار، خدایا هدایتم ک
که گمراهی چه بای خطرناکی است، 
خدایا مرا از بای غرور و خودخواهی 
ــات بده تا حقایق وجودت را ببینم  نج
ــاهده کنم.  ــال زیبای تو را مش و جم
خدایا من کوچکم، ضعیفم و ناچیزم، 
پر کاهی مقابل توفانها هستم، به من 

دیده ای عبرت بین ده تا 
ناچیزی خود را ببینم و 
ــال تو را  عظمت و ج
ــتی بفهمم. خدایا  به راس
ــام و  ــت دارم گمن دوس
ــم تا در غوغای  تنها باش

کشمکشهای پوچ مدفون 
نشوم...

ــات تکمیلی کارگاه تصویربرداری  جلس
کانون فیلم از سری دوم مجموعه کارگاه های 
ــاخت فیلم« با  ــراه با س ــینما هم »آموزش س

حضور محمد عابدی برگزار می شود.
جلسه سوم کارگاه تصویربرداری ساعت 
ــاالر  ــاه در ت ــن م ــنبه 10 بهم 14:30 روز ش
ــتان اصفهان برگزار  ــعدی حوزه هنری اس س

ــدی از  ــت کارگاه بع ــی اس ــود. گفتن می ش
ــینما همراه  مجموعه کارگاه های »آموزش س
ــت که  ــاخت فیلم« کارگاه نقد فیلم اس با س
ــیان در ساعت  ــتاد زاون قوکاس با حضور اس
14:30 روزهای چهارشنبه و یکشنبه 7 و 11 
بهمن ماه در تاالر سعدی حوزه هنری برگزار 

می شود.

ــروه  ــگاه گ ــوع نمایش ــا موض ــتی ب نشس
ــازی اصفهان در نقش خانه حوزه  ــمه س مجس

هنری استان اصفهان برگزار شد.
ــت که در پی برگزاری نمایشگاه  این نشس
ــازی اصفهان در نقش خانه  ــمه س گروه مجس

ــی آثار ارائه شده در این  ــد به بررس برگزار ش
نمایشگاه جمعی پرداخت و در مورد وضعیت 
مجسمه سازی در اصفهان مباحثی را با حضور 
ــاز و نقاش  ــمه س ــی از هنرمندان مجس جمع

اصفهانی مطرح کرد.

ــتان  ــامی اس ــاد اس مدیر کل فرهنگ و ارش
ــهای کوتاه  چهارمحال و بختیاری از اجرای نمایش

خیابانی در سطح استان خبر داد.
ــی اداره کل فرهنگ  ــزارش روابط عموم به گ
ــتان چهار محال و بختیاری،  ــاد اسامی اس و ارش
داریوش رضوانی گفت: نمایش های کوتاه خیابانی 
با موضوع انقاب در هر شهرستان توسط هنرمندان 
مطرح و صاحب نام همان شهرستان در ایام اهلل دهه 

فجر به اجرا در می آیند.
 وی افزود: نمایشهای »برگزین« به کارگردانی 
رضا علوی از شهرستان شهرکرد، » عطف به سبز« 

به کارگردانی مصطفی محمدی از شهرستان فارسان 
ــم باقری از شهرستان  و »افعی« به کارگردانی جاس

کیار در این ایام اجرا خواهند داشت.
ــهای »سایه روشن«  به   وی تصریح کرد: نمایش
کارگردانی عباس بنی حنیفه، »نشانی از یک گمشده« 
به کارگردانی مهرداد کردیان از شهرستان بروجن  و 
ــه کارگردانی اکبر  ــش »حکایت من و عباس« ب نمای

دانیالی از شهرستان لردگان نیز اجرا دارند.
گفتنی است: این نمایشها از تاریخ 12 تا 22 بهمن 
ماه سال جاری در سطح استان اجرا می شوند و یکی 

از این اجراها در روز راهپیمایی 22 بهمن است. 

نمایشگاه عکس های منتخب از حضور زنان 
در انقاب سال 1357 از روز دهم بهمن ماه، در 
ــی حوزه هنری تهران برپا خواهد  نگارخانه عال
ــنا، روابط عمومی آرشیو  ــد. به گزارش ایس ش
ــام کرد: این  ــس و فیلم انقاب اع بزرگ عک
ــامل بیش از 100 تابلو عکس در  ــگاه ش نمایش
ــت که بخشی از 4 هزار فریم  اندازه 70×50 اس
ــده این آرشیو  ــر نش عکس از عکس های منتش
ــکل گیری  با موضوع حضور زنان در جریان ش
ــهریورماه 1357 تا  ــاب در فاصله زمانی ش انق
ــود.  ــامل می ش بعد از پیروزی ملت ایران را ش
ــودکان،  ــور زنان و ک ــرات مردمی، حض تظاه
ــاب، ورود امام  ــال در انق ــزاب فع تجمع اح
ــر در البی  ــت منتظ ــور، جماع ــی به کش خمین
فرودگاه مهرآباد، سخنرانی امام در بهشت زهرا، 

ــهدا  ــه رفاه، جنازه های ش حضور امام در مدرس
ــردخانه های رژیم شاه، قیام های گوناگون  در س
در دانشگاه تهران، شخصیت های فعال انقاب، 
ــعارهای دیواری، صف های  دیوارنوشته ها و ش
ــای دیواری و...  ــا و کاریکاتوره نفت، اعان ه
ــتند که بخش دیگری  از جمله موضوعاتی هس
از این عکس ها به تصویر می کشند. اکبر ناظمی 
منتخبی از آثار خود را که در مرکزی خصوصی 
ــس و فیلم انقاب  ــیو بزرگ عک با عنوان »آرش
ــامی« گردآوری شده است، سال گذشته در  اس
ــه روایت عکس های  ــی با عنوان »انقاب ب کتاب
ــط انتشارات سوره مهر منتشر  اکبر ناظمی« توس
ــت، این کتاب در جریان برپایی  کرد. گفتنی اس
ــمی معرفی خواهد  نمایشگاه مذکور طی مراس

شد.

ــمین  ــای شش ــدگار و برترین ه ــره مان چه
ــی و پنجمین جایزه  ــاد زبان و ادبیات فارس المپی
ادبی فردوسی با حضور شخصیت های علمی و 
فرهنگی ایران و روسیه در انستیتو آسیا و آفریقا 

وابسته به آکادمی علوم روسیه معرفی شدند.
ــن رقابت  ــیما در ای ــزارش صدا و س ــه گ ب
ــکو برگزار شد 38 نفر  علمی که دو روز در مس
ــی از 13  ــان و ادبیات فارس ــای زب از برترین ه
دانشگاه روسیه شرکت داشتند که در پایان افراد 
ــم یادبود به آنها  ــی و جوایزی به رس برتر معرف

اعطا شد.
ــرکت در آزمون  ــر ش ــجویان عاوه ب دانش
ــگانه شامل  عمومی در آزمونهای تخصصی شش
ــاء، گفتگو، متن  ــه، انش ــن و نگارش، ترجم آیی

خوانی و شعرخوانی شرکت کردند.
ــیون روسیه  رایزنی فرهنگی ایران در فدراس

ــد  ــگر ارش ــم جوی ادلمان پژوهش ــال خان امس
ــته به آکادمی علوم  ــرق شناسی وابس انستیتو ش
روسیه که تألیفات زیادی در زمینه ایرانشناسی و 

زبانشناسی همگانی دارد را معرفی کرد.
ــر دری با  ــی دکتر جهانگی ــن اثر ادب همچنی
ــتم به عنوان اثر  ــوان ادبیات ایران در قرن بیس عن
ــوح یادبود و جایزه  ــن دوره انتخاب و ل برتر ای

نقدی به وی اهدا شد.
ــتیتو  ــگاه و انس ــر 17 دانش ــال حاض در ح
ــیه دارای کرسی و  ــیون روس ــر فدراس در سراس
دوره های آموزش زبان و ادبیات فارسی هستند 
ــاد زبان و ادبیات  ــه درپی برگزاری موفق المپی ک
فارسی و جایزه ادبی فردوسی و اعزام برترین ها 
به ایران برای شرکت در دوره های دانش افزایی، 
هر سال بر تعداد عاقه مندان به فراگیری زبان و 

ادبیات فارسی افزوده می شود.

ــه برنامه های کانون  ــات در ادام خانه ادبی
ــطوره در بافت  ــه »اس ــتان، برنام آفرینش داس

داستانی شاهنامه« را برگزار کرد. 
ــن برنامه که با حضور قربانعلی ابراهیمی  ای

ــده بود به بررسی  ــگاه( برگزار ش ــتاد دانش )اس
ــطوره در تاریخ، قصه ها  جنبه های مختلف اس
ــتان های ایرانی و خارجی  ــانه ها و داس و افس

پرداخته است.

برگزاری کارگاه تصویربرداری با حضور 
محمد عابدی

برپایی نشست نمایشگاه گروه مجسمه سازی 
اصفهان

اجرای نمایش های کوتاه خیابانی با موضوع 
انقالب در استان چهارمحال و بختیاری  

نمایشگاه عکس »زنان در انقالب« برپا می شود

چهره ماندگار و برترین های المپیاد زبان فارسی و 
جایزه ادبی فردوسی معرفی شدند

خانه ادبیات حوزه هنری اصفهان برگزار کرد:
اسطوره در بافت داستانی شاهنامه با حضور 

قربانعلی ابراهیمی

قسمت دوم
شهرکرد، محمود رئیسی - فیلم 
ــفه که برخواسته از »فلسفه فیلم«  فلس
ــم متافیزیکی یا  ــت یا به تعبیر فیل اس
ــالهای  ــرا نیز در س ــای معناگ فیلم ه
ــفه  ــر در ایران رواج یافت و فلس اخی
ــت  اصال از  ــاخه ای  زیرش ــم  فیل
زیبایی شناسی یا فلسفه هنر است که 
درباره ماهیت فیلم به عنوان یک رسانه 
هنری مورد بحث قرار گرفته و فلسفه 
ــردی تئوریک به فیلم دارد  فیلم رویک
ــکل هنری  ــه از آن به عنوان یک ش ک
پرسشگری یاد می شود. در نگاه فلسفه 
ــات اخاقی در فیلم ها  فیلم، موضوع
ــش هایی درباره کردار انسانی  به پرس
می پردازند و فلسفه فیلم به چگونگی 
پرداخت این مسائل در فیلم و چگونگی 
تأثیر آنها در بینندگان و چگونگی بیان 
شکل هنری آنها می پردازد. همچنین 
ــک ژانر  ــف به عنوان ی ــینمای مؤل س
ــد و آن را مقابل »سینمای  پذیرفته ش
ــه و سینمای  ــینمای گیش بدنه« یا س
ــد زا و تجاری قرار دادند که ایده  درآم
»کارگردان مؤلف« نخستین بار از سوی 
»فرانسوا تروفو« از چهره های شاخص 
سینمای موج نو فرانسه، مطرح می شود 
و او از این اصطاح برای خرده گیری 

بر روند فیلمسازی مبتنی بر اقتباس از 
ــاهکارهای ادبی که بعدها باب شد  ش
ــتفاده کرد. تروفو تنها فیلم هایی را  اس
هنری می دانست که در آن کارگردان 

با نوشتن فیلمنامه و هدایت بازیگران، 
کنترل کامل را بر روند ساخت فیلم دارا 
است. تئوری مؤلف نقش کسانی چون 
بازیگران، فیلمنامه نویسان، آهنگسازان 
ــای هنری را که به فیلم  و کارگردان ه
و تولید آن کمک های شایانی می کنند 
ــی داد و در این  ــوه م بی اهمیت جل
ــادن گونه  ــش رو نه ــه قصد پی نظری
جدیدی از فیلمسازی را مد نظر داشت 
و نظریه پردازان بعد از وی تبصره های 

نظریه اش را نادیده گرفتند. »فیلم ذهن« 
تئوری فلسفه دیگری است که از سوی 
منتقدان بر برخی آثار بصری سینمایی 
ــده و آنها بر این عقیده اند که  نهاده ش

ــتی شناسی فیلم  فیلم ذهن درباره هس
ــتگاه  ــث و گفتگو می کند و خاس بح
تصاویر و اصواتی که انسان ها تجربه 
می کنند در این نگاه به فیلم مورد بحث 
قرار می گیرد. آنان معتقدند فیلم ذهن، 
ــت، بلکه فهم  شرح تجربی فیلم نیس
ــت و  ادراکی کنش ها و وقایع فیلم اس
ــری خارجی و پردازش  فیلم ذهن تأثی
ــت و  ــتعاری از روایتی نامرئی نیس اس
ــتان فلیم نهفته  این روایت در ذات داس

ــه در فیلم  ــاس این نظری ــت. براس اس
ــکل  ــن، آفرینش دنیای فیلم به ش ذه
ــان ها و  ــی از انس ــت وار ابتدای فهرس
ــناختی و طرح و باز  اجزای قابل بازش
تصویر کردن این دنیای فیلم مورد نظر 
ــت. در کنار این مباحث نگاه ایرانی  اس
اسامی به فیلم و سینما نیز باعث شد 
»سینمایی ملی« در ایران قد علم کند که 
در این نگاه سینمایی به یک اثر هنری، 
ــامی مد نظر  ــدن عظیم ایرانی اس تم
فیلمسازان قرار گرفته و روایتی از تمدن 
سازی سینمای ایرانی است. با این حال 
سینمای ایران در ژانرهای متافیزیکی و 
فلسفی در سطح جشنواره های جهان 
ــب کاس و عنوان بوده  همواره صاح
ــا حذف  ــان می دهد که ب ــن نش و ای
برخی از سیاه نمایی های سینمایی که 
مختص دهه 70 است به نوعی سینمای 
جشنواره گرا لقب گرفت. سینمای دفاع 
ــال های مختلف همواره  مقدس در س
نقش مهمی در عرصه هنرهای بصری 
ــته و پاره ای از این فیلم ها،  ایران داش
همواره مورد تأیید قرار گرفته که اینگونه 
ــینمای ایران نیز که خاص و ذات  از س
خود سینمای ایران است، می تواند در 

جهان نقش آفرینی داشته باشد.

به بهانه جشنواره بین المللی فیلم فجر
»هنر هفتم« آستانه زندگی

ــه بخش  ــیده ب ــار رس ــخه از آث 2460 نس
ــنواره بزرگ روزنامه دیواری مورد داوری  جش

قرار گرفت.
ــاب  فاض ــرکت آب و  ــزارش ش ــه گ ب
ــخه  ــوع 8632 نس ــان، از مجم ــتان اصفه اس
روزنامه دیواری رسیده به بخش جشنواره بزرگ 
روزنامه دیواری »بنویسیم آب بخوانیم زندگی« 
تعداد 2460 نسخه مورد ارزیابی و داوری قرار 
گرفت. این جشنواره با هماهنگی روابط عمومی 

ــتان اصفهان در  ــازمان آموزش و پرورش اس س
سطح مدارس شهر اصفهان برگزار شد.

گفتنی است جشنواره بزرگ روزنامه دیواری 
»بنویسیم آب بخوانیم زندگی« از ابتدای مهرماه 
با چاپ و توزیع 12 هزار نسخه روزنامه دیواری 
ــه  ــی در 5 ناحی ــتان ابتدای ــطح 723 دبس در س
ــد و در تاریخ 19 و  آموزش و پرورش آغاز ش
20 اسفندماه سال جاری با اعام برگزیدگان به 

کار خود پایان خواهد داد.

داوری جشنواره بزرگ روزنامه دیواری

ادامه دارد...

مطبوعات طبق قانون به وظیفه خود عمل کنند
ــات و  ــا مطبوع ب ــاد  وزارت ارش
از  و  دارد  ــی  خوب ــل  تعام ــانه ها  رس
مطبوعات هم می خواهد براساس قانون 
ــد. به گزارش  ــه وظیفه خود عمل کنن ب
ــر فرهنگ و  ــزی خبر، وزی ــد مرک واح
ارشاد اسامی در حـاشیه مراسم تجدید 
ــانه  پیمان اصحاب فرهنگ و هنر و رس
ــاره  در حرم مطهر امام خمینی)ره( با اش
ــورای  ــا تصویب مجلس ش به اینکه ب
ــامی خبرگزاری ها در حیطه هیأت  اس
ــرار گرفته اند،  ــر مطبوعات ق نظارت ب
افزود: معاونت مطبوعاتی این وزارتخانه 
همواره بـا مدیران مسئول، سردبیران و 
هیأت تحریـه نشریات و مطبوعات در 
تعامل است و همه موارد قانون را برای 

آنان تبیین کرده است.
سید محمد حسینی دربـاره تعطیلی 

برخی روزنامه ها و نشریات در چند هفته 
گذشته گفت: ما از تعطیلی مطبوعـات 
ــتیم امـا در  ــند نیس و روزنامه ها خرس
ــهوی و یا عمدی  ــی موارد آنان س برخ
ــائل نظام را نادیده می گیرند که در  مس

این صورت هیأت نظارت می تواند آن 
ــریه یا روزنامه را توقیف کند و یا به  نش

دادگاه بفرستد.
ــامی  ــاد اس ــر فرهنگ و ارش وزی
ــریات  تصریح کرد: با وجود کثرت نش

ــور طبیعی است که  و مطبوعات در کش
اینگونه موارد پیش آید کـه هیأت نظارت 
ــتقیم برخورد می کند و یا دادستانی  مس
وارد می شود و شخصاً دخالت می کند.

حسینی درباره رویدادهای اخیر در 
جامعه و رسالت اصحاب فرهنگ، هنر 
ــترده  ــانه گفت: در آن هجمه گس و رس
ــتکباری که افکار مردم  ــبکه های اس ش
ــد و تحت تأثیر  ــا را بمباران می کردن م
القائات خود قرار می دادند، بیداری مردم 
و مطبوعات کشورمان هم آن ترفندها را 

خنثی کرد.
وی تصریح کرد: انتظار می رود در 
شرایط کنونی رسانه ها بهتر بـه وظیفه 
ــاهد چنین  خود عمل کنند تـا دیگر ش
ــیم و به نظام  ــه نباش ــائلی در جامع مس

جمهوری اسامی لطمه وارد نشود. 
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روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان

اتصال مستقیم به اینترنت
بدون نیاز به کلمه عبور و رمز

پرداخت از طریق قبض تلفن ثابت

 اینترنت هوشمند
 )شرکت مخابرات استان اصفهان(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(

ــماره 135 مورخ  ــتناد مجوز ش ــت به اس ــهرداری بویین میاندش ش
ــنگ  ــبت به خرید یک مجموعه کامل س 88/11/5 قصد دارد نس
شکن و ماسه شور به ظرفیت 120 تن اقدام نماید. لذا شرکت ها و 
فروشندگان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر و گرفتن اسناد 

مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد

احمد عبداللهی - شهردار بویین میاندشت
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