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دهم بهمن 1357
شمارش معکوس مردم ایران برا ی 

ورود امام خمینی

22 پروژه سازمان مسکن و 
شهرسازی در چهار محال و بختیاری 

به بهره برداری می رسد
عمومی  رواب��ط  گ��زارش  به 
س��ازمان مس��کن و شهرس��ازی 
اس��تان، مهندس عل�ی ابراهیم�ی 
گفت: برای افتتاح و به�ره برداری 
از ای��ن تعداد ط��رح 92 میلیارد و 
221 میلی���ون ری��ال اعتب���ار از 

مح�ل اعتبارات اس��تانی، درآمدهای س��ازمان، مشارکت با ارگان های 
دولتی و س�رمایه گذاری اعضای تع�اونی ها هزینه شده است . . .

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

فوتسالیها جور فوتبالیها را کشیدند
تی��م فوالدماه��ان ب��ا برتری 
پ��رگل مقاب��ل تیم ش��رکت ملی 
حف��اری ایران جایگاه خود را در 
صدر جدول رده بندی مسابقات 
فوتس��ال لیگ برتر باش��گاه های 

کشور استحکام بخشید . . .
ورزشی / ادامه در  صفحه 7

ساالنه یک هزار تا یک هزار و صد عنوان 
کتاب توسط ناشران اصفهانی 

منتشر می شود
در  حس��ینی«  »س��یدعلیرضا 
همای��ش »نقش و جایگاه ناش��ران 
در کتابخانه ملی« در اصفهان گفت: 
این آمار نه تنها به لحاظ کمی بلکه 
به لحاظ کیفیت آثار هنری، محتوا، 
چاپ، نویس��ندگی، ویراس��تاری، 

صفحه آرایی و طراحی جلد نیز قابل مالحظه است . . .

فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه 8

امام جمعه اصفهان:
شناساندن جایگاه شیعه در 

جهان از جمله نعمت های 
انقالب اسالمی است

نماین��ده ول��ی فقیه در اس��تان و ام��ام جمعه 
اصفهان گفت: شناس��اندن جایگاه ش��یعه در بین 
م��ردم دنی��ا یک��ی از نعمت های مه��م پیروزی 
انقالب اسالمی درسال 57 است. به گزارش ایرنا، 
آیت اهلل » سید یوسف طباطبایی نژاد« درخطبه های 

نماز جمعه اصفهان افزود . . .

  شهرستان ها / ادامه در  صفحه

امام جمعه شهرکرد: 
همه برای صیانت از والیت 

فقیه مسئول هستیم
آی��ت ا... ناصری گفت: همه برای صیانت از 
حکومت اس�المی ایران و پیروی از والیت فقیه 
مسئول هس��تند و باید بر آرمان های امام خمینی 

)ره( پایبند باشند . . . 

  شهرستان ها / ادامه در  صفحه

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان 
اصفهان

از استقرار گشت پاک برای 
حفظ حاشیه راههای این 

شهرستان خبر داد
اداره راه و تراب��ری شهرس��تان اصفهان متولی 
نگه��داری بیش از 108 کیلومت��ر راه اصلی و 116 
کیلومتر راه روستایی با مجموع بالغ بر 525 کیلومتر 
راه همس��نگ اس��ت که از این مق��دار 29 کیلومتر 

آزادراه و 62 کیلومتر بزرگراه است

  شهرستان ها / ادامه در  صفحه

استاندار اصفهان گفت: با توجه به جنگ نرم دشمن 
در دنیا و نقش رس��انه ها در شرایط کنوني ضروریست 
تا با تعامل بیش��تر با ایرانیان خارج از کشور، دشمن را 
در انحراف و جدایي ایرانیان مقیم خارج با کشورش��ان 
ن��اکام گذاریم که اصفهان آمادگي ای��ن کار را دارد. به 
گ��زارش پای��گاه اطالع رس��اني اس��تانداري اصفهان، 
علیرضا ذاکر اصفهاني در جلسه شوراي ایرانیان خارج 
از کش��ور اس��تان اظهار داشت: ش��وراي امور ایرانیان 

خارج از کش��ور نهاد بسیار مناس��بي براي ایجاد تعامل 
مس��تحکم است و تشکیل کمیته هاي مختلف اقتصادي 
و بازرگان��ي، فرهنگ��ي و رس��انه اي، حقوقي، علمي و 
کنس��ولي این ش��ورا براي رس��یدگي و رفع مشکالت 
تخصصي ایرانیان خارج از کش��ور بس��یار موثر است 
که باید با حضور دس��تگاه هاي مربوط��ه هرچه زودتر 
تشکیل ش��ود. وي افزود: ایرانیان در نقاط مختلف دنیا 
حضور دارن��د و آنان همواره به کشورش��ان عالقه مند 

بوده و براي حضور در کشور مشتاق هستند و بسیاري 
هم در پي س��رمایه گذاري بوده ک��ه باید زمینه هاي این 
س��رمایه گذاري و حضور فراهم ش��ود. وي با اشاره به 
شرایط مناسب و خوب استان در ابعاد فرهنگي، علمي، 
خدمات فني و مهندس��ي وIT گفت: استان اصفهان از 
هر نظر آماده اس��ت با هموطنان ایراني خارج از کشور 
ارتباط برقرار کرده و مش��کالت و موانع حضور آنها را 

در استان برطرف کند.

با توجه به جنگ نرم دشمن در دنیا و نقش ارتباطات و رسانه ها؛

اصفهان آمادگي حل مشكالت ايرانيان 
خارج از كشور را دارد

روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

         آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم( 
                      شماره 88/33

موضوع مناقصه: اجرای خط تغذیه فوالدی جهت گازرسانی به 
منطقه نمونه گردشگری چغاخور 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت گاز استان به 
آدرس WWW.nigc-chbgas.ir مراجعه فرمایید.

 ضمناً هزینه درج آگهی به عهده شرکت برنده مناقصه عمومی می باشد 

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

9721818

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(
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خطیب جمعه تهران:
با کسانی که با اعتقادات مردم بازی کنند باید
با جدیت برخورد شود



سراسری

  اهرم استیضاح برای پیگیری مطالبات  

فروش نوروزی بلیت قطار از یکشنبه

خطیب جمعه تهران:

با كسانی كه با اعتقادات مردم بازی كنند بايد 
با جديت برخورد شود

چه خبر از پایتختایران
مسئوالن بنیاد شهید و 

نمایندگان اقلیتهای مذهبی 
تهران نسبت به امام خمینی)ره( 

ادای احترام کردند
در آس��تانه فرارسیدن دهه فجر مسئوالن سازمان 
بنیاد ش��هید و امور ایثارگ��ران و نمایندگان اقلیتهای 
مذهبی تهران روز جمعه با حضور در حرم مطهر امام 
خمینی )ره( با آرمانهای واالی بنیانگذار کبیر انقالب 
اسالمی تجدید بیعت کردند. به گزارش ایرنا، در این 
آیین رئیس و مس��ئوالن بنیاد ش��هید مناطق مختلف 
تهران و کارکنان این سازمان با نثار تاج گل و قرائت 

فاتحه یاد و خاطره امام راحل را گرامی داشتند.
رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران 
ب��زرگ در این آیین گفت: ما تا آخرین نفس و قطره 
خون از والیت فقیه دفاع خواهیم کرد و پیرو واقعی 

رهبر خواهیم بود.
ابوالقاس��م بابائی��ان اف��زود: امروز هم��ه مردم، 
ایثارگران، نیروهای مس��لح با محوریت رهبر معظم 
انقالب اسالمی، آماده دفاع همه جانبه از نظام اسالمی 

هستند.
وی اظهارداش��ت: انقالب اسالمی نعمت بزرگ 
الهی اس��ت که توس��ط امام راحل برای ملت رشید 
ایران به ارمغان آورده شد و مردم با همه وجود از آن 

پاسداری کرده اند.
بابائی��ان گفت: دهه فجر فرصت مناس��بی برای 
بررس��ی و تبیین نحوه ش��کل گیری انقالب و نقش 

واالی امام راحل است.
همچنین در آیین دیگری 60 نفر از نمایندگان اقلیتهای 
مذهبی کلیمیان، عاشورییان، مسیحیان و زرتشتیان با 
نثار تاج گل یاد و خاطره امام راحل را گرامی داشتند.

کنترل مکانیزه محدوده 
طرح ترافیک از سال آینده 
مدیر عامل ش��رکت کنترل ترافیک ش��هرداری 
تهران با تأکید بر اینکه از س��ال آینده کنترل محدوده 
طرح ترافیک به صورت مکانیزه انجام می گیرد گفت: 
تا پایان س��ال 100 معب��ر از ورودی و خروجی های 
محدوده طرح ترافیک به دوربین های ویژه نظارتی و 
ثبت تخلفات مجهز می شود. به گزارش شهر،  مهندس 
حجت اهلل بهروز اظهار کرد: در محدوده طرح ترافیک 
مجموع��اً 104 معبر اصل��ی و 25 معبر فرعی وجود 
دارد که به عن��وان ورودی و خروجی های محدوده 

محسوب می شوند و باید به دوربین مجهز شوند. 
وی ادام��ه داد: ت��ا پایان اس��فندماه دوربین های 
نظارت��ی در 100 معبر مح��دوده طرح ترافیک تهران 
نصب می ش��ود، در فرودین ماه س��ال آتی نیز سایر 
معابر این محدوده به دوربین مجهز می شود تا بتوانیم 
از س��ال آتی به ص��ورت مکانیزه ب��ر محدوده طرح 

ترافیک نظارت کنیم. 

مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران 
با بیان اینکه بهره  گیری از دانش و به کارگیری فناوری 
روز دنیا در کالنش��هر تهران، ضمن ارتقای بهره وری 
نظام حمل و نقل شهری، خطاهای انسانی را کاهش 
و س��طح اثربخش��ی راهکارهای مدیریتی را افزایش 
می دهد، خاطرنشان کرد: طرح کنترل مکانیزه محدوده 
طرح ترافیک تهران می تواند به عنوان یک سیس��تم 
مکمل ش��رایطی را فراهم س��ازد تا مسئوالن نیروی 
انتظامی بتوانند با تسلط بیشتر و نظارت دقیق تر مانع 
از ورود خودوره��ای فاقد مجوز ب��ه محدوده طرح 

شوند. 
وی اظهار کرد: در مجموع برای کنترل ورودیها و 
خروجیهای محدوده طرح بیش از 300 دوربین نصب 
خواهد شد که بر این اساس می توان به کنترل دقیق تر 

محدوده طرح و کاهش تخلفات امیدوار بود. 
به��روز تصریح کرد: در ه��ر ورودی و خروجی 
به ازای هر خط عبوری یک دوربین نصب می شود 
تا هی��چ خودروی��ی از دید دوربینها پنه��ان نماند و 
خودورهای متخلف و فاقد مجوز به راحتی شناسایی 

شوند. 
وی تأکید کرد: به وسیله دوربین های نظارتی که 
در مب��ادی ورودی و خروجی ه��ای محدوده طرح 
ترافیک نصب خواهد ش��د، از تمام خودروهایی که 
وارد محدوده می ش��ود تصویربرداری شده و پس از 
شناسایی پالک خودروها و مراجعه به بانک اطالعاتی 
مشخص می شود کدام پالک ها مجاز به ورود هستند 
و کدام یک مجوز ورود ندارند، س��پس خودروهایی 

که مجاز به ورود نباشند جریمه خواهند شد.

جم��ع آوری امض��ا از نمایندگان 
برای اس��تیضاح وزرایی که هنوز چند 
ماه از آغاز فعالیتش��ان در دولت دهم 
نگذش��ته اس��ت، در ماه های اخیر به 
رویه مع��دودی از نماین��دگان تبدیل 
شده به طوری که آنان با کاربست اهرم 
استیضاح سعی دارند مطالبات خود از 
دستگاه های اجرایی را به ثمر برسانند.    
ب��ه گ��زارش ایرنا، دول��ت دهم 
شهریور ماه امسال رأی اعتماد خود را 
از مجلس شورای اسالمی دریافت کرد 
و سه وزیر آموزش و پرورش، نیرو و 
رفاه نیز دو ماه بعد در اواخر آبان ماه از 

مجلس رأی اعتماد گرفتند. 
با ای��ن وجود برخی از نمایندگان 

ب��رای پیگی��ری مطالب��ات خ��ود از 
دستگاه های اجرایی هر از چند گاهی 
اقدام به جمع آوری امضا از همکاران 
خود می کنند ت��ا از این طریق بتوانند 

مطالبات خود را پیگیری کنند. 
در این راس��تا، یکی از مس��ئوالن 
ارشد کمیسیون اجتماعی مجلس چندی 
پیش امضای درخواس��ت اس��تیضاح 
وزی��ر صنای��ع و مع��ادن را در جمع 
خبرنگاران پارلمانی مطرح و اعالم کرد: 
امض��ا کنن��دگان این درخواس��ت در 
پیگیری مطالبات خود مصمم هستند. 

وی پی��ش از آنک��ه نامه تقاضای 
استیضاح را تقدیم هیأت رئیسه مجلس 
کند تا روال قانونی آن طی ش��ود، در 

مصاحبه ای با خبرن��گاران اعالم کرد: 
60 ت��ن از نماین��دگان ای��ن تقاضا را 
امضا کرده اند اما پس از چندی برخی 
از نماین��دگان تهیه این اس��تیضاح را 
شایعه خواندند و با توجه به مخالفت 
کمیس��یون صنایع و معادن با مس��أله، 
موض��وع به ط��ور کلی به فراموش��ی 

سپرده شد. 
استیضاح وزیر نیرو نیز از آن دست 
استیضاح هایی است که بارها از سوی 
نمایندگان مطرح و هر بار نیز به دالیلی 
نماین��دگان امضاه��ای خ��ود را پس 
گرفته اند. طرح استیضاح این وزیر نیز 
ابتدا ح��دود یک ماه پیش در راهروی 
مجلس از سوی برخی نمایندگان اعالم 

ش��د اما خبری از تقدیم این استیضاح 
نش��د تا اینکه در حاشیه جلسه علنی 
مجلس بار دیگر از سوی نماینده یکی 
از شهرهای استان خوزستان اعالم شد 
که نمایندگان در پی اس��تیضاح مجید 

نامجو هستند. 
ب��ا توجه ب��ه رویه  مع��دودی از 
نمایندگان مجلس در قبال اس��تیضاح 
وزرا، انتظ��ار م��ی رود همانگون��ه که 
طرح اس��تیضاح وزیر صنایع و معادن 
ب��ا عدم اقبال قاطبه مجل��س روبه رو 
شد، طرح استیضاح وزیر نیرو هم که 
هنوز سومین ماه کاری اش را به اتمام 
نرسانده، پیش از تقدیم به هیأت رئیسه، 

از بایگانی سردرآورد.

فروش سراسری بلیت قطارهای 
مس��افری برای نوروز 89 از ساعت 7 
صبح روز یکش��نبه 11 بهم��ن 88، از 
طریق ح��دود 740 نمایندگی فروش 
در سراسر کشور به طور همزمان آغاز 
می ش��ود. به گ��زارش واحد مرکزی 
خبر، مدی��رکل روابط عمومی و امور 
بین الملل ش��رکت قطارهای مسافری 
رجاء ب��ا اعالم این خبر افزود: فروش 
بلیت قطارهای مسافری نوروز امسال 
11 بهمن، ب��رای محورهای ش��مال 
)قائم  شهر، ساری، گرگان و...(، شمال 
غ��رب و آذربایجان )زنج��ان، میانه، 
تبری��ز، مراغه و...( همچنین قطارهای 
ساری- مشهد، قزوین-مشهد، تبریز-
مشهد، زنجان- مشهد، کرج- مشهد و 
بالعکس است. سهیل ابوالحسنی ادامه 
فروش بلیت قطارهای نوروز را ساعت 
7 صب��ح 12 بهمن، ب��رای محورهای 
جن��وب )اراک، اه��واز و... ب��ه ج��ز 
اندیمشک و خرمشهر که متعاقباً اعالم 
می شود (، جنوب  شرق )یزد، کرمان، 
بندرعب��اس، اصفهان و...( و قطارهای 
کاشان- قم-مش��هد،  اراک-مش��هد، 
مشهد، اصفهان-مشهد، شیراز-مشهد، 
یزد-مشهد، بندرعباس-مشهد، کرمان-

مشهد و بالعکس اعالم کرد. وی گفت: 
س��اعت 7 صبح 13 بهمن نیز، فروش 
بلیت برای قطارهای مس��افری محور 
خراس��ان، طبس، خ��واف و بالعکس 
آغاز می  شود. ابوالحسنی اظهار داشت: 
فروش بلیت قطارهای مسافری برای 
نوروز 89 همچون س��ال گذش��ته با 
رایانه  ای  مرک��ز  قابلیت های  افزایش 
فروش بلیت و توسعه امکانات مربوط، 
به منظور سهولت دسترسی هموطنان 
به بلیت انجام گرفته اس��ت. مدیرکل 
روابط عمومی شرکت رجاء همچنین 

در خصوص  ف��روش بلیت قطارهای 
بین المللی ) دمشق و استانبول  ( خاطر 
نش��ان کرد: فروش بلیت این قطارها 
ب��ا هماهنگی س��وریه و ترکیه بعد از 
پیش فروش بلی��ت  قطارهای داخلی، 
س��اعت 8 صب��ح 18 بهم��ن انج��ام 
می شود. وی فروش امسال بلیت های 
نوروزی را مختص به دوره زمانی 25 
اس��فند 88 ت��ا 15 فروردین 89 اعالم 
کرد و گفت: به هر متقاضی یک کوپه 
و حداکثر به تعداد اعضای خانواده با 
ارائه شناسنامه سرپرست خانوار بلیت 

فروخته می ش��ود و همچون سال های 
گذشته فروش هرگونه بلیت گروهی 
و دس��ته جمع��ی ب��رای تاریخ های 
یاد شده ممنوع است. سهیل ابوالحسنی 
درخواس��ت کرد: متقاضیان بالفاصله 
بع��د از صدور بلیت، مش��خصات و 
مندرجات بلی��ت را کنترل کرده و در  
صورت مش��اهده هر گونه مغایرت، 
در هم��ان لحظ��ه به اپرات��ور فروش 
اطالع دهند ت��ا اصالحات الزم انجام 
ش��ود. مدیرکل روابط عمومی و امور 
بین الملل ش��رکت قطارهای مسافری 
رجاء از متقاضیان درخواست کرد: از 
خری��داری بلیت غیرهمنام، مخدوش 
و خ��ارج از س��امانه رس��می فروش 
بلیت ک��ه از نظر این ش��رکت باطل 
محس��وب می ش��ود جداً خودداری 
کرده تا در هنگام س��فر و کنترل بلیت 
در ایس��تگاه ها و قطارها دچار مشکل 
نش��وند. وی گف��ت: متقاضیان بلیت 
می توانن��د جهت کس��ب اطالعات 
بیش��تر یا اعالم انتقادات و ش��کایات 
در طول ش��بانه روز با س��امانه ارتباط 
با مشتری رجا تلفن 139 تماس یا به 
سایت اینترنتی این شرکت به نشانی:
 http://www.raja.ir مراجعه کنند.

خطیب جمعه ته��ران گفت: اگر 
کسی در دین بدعت بگذارد یا با افکار 
و اعتقادات مردم بازی کند و سالمت 
فکری جامعه را به خطر بیندازد باید با 

او با جدیت برخورد شود.
آیت اهلل احمد جنتی در نماز جمعه 
تهران با اس��تناد به »پیمان پیامبر )ص( 
با ساکنان مدینه« گفت: در شرایطی که 
ممکن است سالمت فکری جامعه به 
خط��ر بیفتد در برابر این جریان مقابله 
خواهد ش��د و در این ش��رایط آزادی 
وجود ن��دارد. خطیب جمع��ه تهران  
بحث خود را درب��اره عهد نامه پیامبر 
و ساکنان مدینه در خطبه های پیشین 
پی گرفت و اف��زود: یهودی ها در آن 
دوران همانند امروز اعتقاد داشتند نژاد 
برتر هس��تند و در آن عهدنامه، پیامبر 
اکرم)ص( ای��ن توهم برتری نژادی را 
نف��ی و در عین حال اعالم کرد حقوق 
ش��هروندی یهودیان از جمله امنیت و 
آزادی باید تأمین شود. آیت اهلل جنتی 
گف��ت: در آن دوران عصبیت ه��ای 
قبیله ای موجب می ش��د که قبایل از 
اعضای خود حتی در صورت ستمکار 
و گناهکار بودن حمایت کنند اما در این 
عهدنامه پیامبر این عصبیت ها را نفی و 
روشن کرد که نباید از فرد تجاوزکار به 
واسطه عضویت در یک قبیله حمایت 
کرد. خطیب جمعه تهران به نقض عهد 
از سوی برخی قبایل ساکن مدینه اشاره 
کرد و گفت: این قبایل با پیامبر )ص( 
پیمان عدم تعرض بستند و تعهد کردند 
به هیچ وجه به دش��منان پیامبر)ص( 
کمک نکنند اما پس از مدتی عهد خود 
را شکس��تند و به دعوت قریش برای 
دش��منی با پیامبر )ص( پاس��خ مثبت 
دادن��د. آیت اهلل جنتی گف��ت: پس از 
این نقض عهد پیامبر)ص( مش��ورت 
کردند که چه کار کنیم با پیمان شکنها؟ 
فردی پیشنهاد کرد که یا رسول اهلل این 
هفتاد نفر را از دم شمشیر بگذرانیم و 
حضرت این پیشنهاد را قبول کردند و 
فرمودند خدا هم به این راضی اس��ت 
و حضرت علی)ع( این عهدشکنان را 

کشت.
وی افزود: عهدها باید محترم باشد 
و در بعض��ی جاها رعای��ت رأفت و 
رحمت مفهومی ندارد. خطیب جمعه 
ته��ران افزود: این عهدنامه درس��های 
بزرگی ب��رای روزگار کنونی ما دارد و 
نش��ان می دهد در شرایطی که حریم 

اس��الم به خطر بیفتد باید با قدرت و 
قوت در برابر حریم شکنان ایستادگی 

کرد.
خطیب نم��از جمعه تهران گفت: 
دهه فجر دهه شکر است و همه باید با 
زبان و عمل، شکر آن را به جای آورند. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، آیت اهلل 
جنتی با بیان اینک��ه دهه فجر عیدی، 
ع��زت، افتخار و رحمت و فضلی بود 

که خداوند به مردم عنایت فرمود افزود: 
امام مفسر جمله » علما وارث پیامبران 
هستند« بود. آیت اهلل جنتی اضافه کرد: 
در وجود حضرت امام، ظلم س��تیزی، 
مستضعف و محروم نوازی، سرسختی 
در مقابل دشمنان و صفات برجسته ای 
وجود داشت و ایشان کاری کردند که 
در دنیا بی س��ابقه و باورنکردنی بود. 
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه 
در زمانی که مس��لمانان باورشان شده 
بود اس��الم مایه عقب افتادگی اس��ت 
و مسلمانان از اینکه بگویند مسلمانیم 
خجالت می کشیدند، گفت: حضرت 

امام اس��الم را زنده کرد. وی افزود: در 
آن زمان روشنفکران معتقد بودند دوران 
دین گذش��ته اس��ت و برای پیشرفت 
مملکت باید فرهنگ غربی رواج یابد. 
آیت اهلل جنتی گفت: اسالم در آن زمان 
در انزوا بود و ع��ده ای آن را موجب 
ذلت و تس��لط بیگانه می دانستند اما 
حضرت ام��ام آمد و اس��الم را معنی 

کرد.

وی اضاف��ه ک��رد: حض��رت امام 
اس��الم قرآن، پیامب��ر)ص(، علی)ع(، 
حسن و حسین)ع( و اسالم ضد ظلم، 
علم و عالم پرور، حامی مستضعفین، 
دشمن مستکبران و اسالمی را که ذلت 
نم��ی پذیرد و بر قانون تأکید می کند، 
زنده ک��رد. آیت اهلل جنت��ی گفت: نه 
شرقی و نه غربی از شعارهای اساسی 
حضرت امام بود و ایشان اسالمی را که 
توان مدیریت و اداره کش��ور و جهان 
را دارد زن��ده کرد. وی ب��ا بیان اینکه 
حضرت امام پای این اس��الم ایستاد و 
انسانها را تربیت کرد گفت: امام راحل 

انسانهایی را که در سراشیب سقوط قرار 
گرفته و آلوده ش��ده بودند از منجالب 
و گردابه��ا نجات داد و فطرت الهی و 
اسالمی آنها را زنده کرد، بطوری که در 
میان آنها عاش��ق خدا و شهادت یافت 
ش��د. آیت اهلل جنتی با اشاره به اینکه 
حضرت امام به انسانها اعتماد به نفس 
داد و بر توانایی همه تأکید کرد و آنها 
را به صحنه کشاند گفت: حضرت امام 
به م��ردم یاد داد که می توانند صاحب 
و مدیر مملکت باشند و سرنوشتشان 
در دست خودشان باشد. خطیب نماز 
جمعه اضاف��ه کرد: البته جاهایی مانند 
لبنان، فلسطین و در دوره ای افغانستان 
ای��ن پیام و جهاد در راه خدا را گرفتند 
و ای��ن پی��ام تا زمان ظه��ور حضرت 
حجت)ع��ج( ادام��ه دارد. آی��ت اهلل 
جنتی گف��ت: پیش از پیروزی انقالب 
کسانی که در حکومت بودند با اموال 
بیت المال هر طور که می خواس��تند 
رفتار می کردن��د و طبقه ممتاز ایجاد 
ش��ده بود و دیگران نیز این مس��أله را 
پذیرفته بودن��د اما حضرت امام آمد و 
این را تغیی��ر داد. خطیب نماز جمعه 
تهران افزود: حضرت امام مش��خص 
کرد کسی که بر مردم حکومت می کند 
باید ساده زیس��ت و متواضع در برابر 
مردم باش��د و خود را نوکر مردم بداند 
و امکانات و پول کشور را خرج مردم 
کند که این، دنی��ا را مبهوت کرد. وی 
با بیان اینکه حضرت امام توطئه ها را 
خنثی کرد و کار را به دس��ت مردم داد 
افزود: سی س��ال است که هر فتنه ای 
که ایجاد میشود به وسیله مردم خنثی 
می ش��ود و نمونه آن حضور مردم در 
23 تی��ر و پس از اتفاق��ات 18 تیر 78 
بود. آیت اهلل جنتی گفت: در عاشورای 
امسال نیز عده ای با هماهنگی به قصد 
براندازی، فتنه ای به راه انداختند که به 
دس��ت شما مردم در 9 دی خنثی شد. 
خطی��ب نماز جمعه تأکید ک��رد: امام 
هنوز زنده اس��ت و دستور می دهد و 
مردم در راستای سیاست های او عمل 
می کنن��د. وی اضافه ک��رد: دهه فجر 
دهه ای اس��ت که باید این حقیقت را 
برای نسل های کنونی و بعد تبیین کرد 
تا بفهمند حضرت امام چه عزتی به ما 
داد. خطیب نماز جمعه افزود: مسئوالن 
باید ب��ه مردم خدمت کنن��د زیرا آنها 
وظیفه خود را انج��ام داده اند و مردم 

واجب الخدمت هستند.

متکی: سند همکاریهای اقتصادی روابط ایران و 
ارمنستان را متحول می کند  

2009 بدترین سال حمل و نقل هوایی 

آزمایش موشک راهبردی فرانسه 

پیشنهاد روسیه برای میزبانی نشست صلح 
خاورمیانه

170 هزار کشته در زمین لرزه هائیتی  
هشدار سازمان ملل درباره ظهور پدیده قاچاق 

انسان در هائیتی 

جهان نما

وزیر امور خارجه گفت: امیدواریم س��ند 
همکاری های اقتصادی بین ایران و ارمنستان 
ت��ا دو ماه دیگر آماده ش��ود تا به واس��طه آن 
چهره روابط اقتصادی دو کشور تحول بنیادی 

پیدا کند.    
ب��ه گ��زارش ایرنا، وزی��ر ام��ور خارجه 
کش��ورمان اظهار داش��ت: گفتگوهای مفیدی 
با هدف تس��هیل و تس��ریع در ام��ور گمرکی 
و بازنگ��ری در قوانین بین ایران و ارمنس��تان 

انجام شد. 
متکی گفت: در مالقات با رئیس جمهوری 
ارمنس��تان بر انجام 3 طرح مه��م در راه آهن، 
نیروگاه ارس و خ��ط لوله برای فرآورده های 

سوختی تأکید شد. 
منوچهر متکی که برای ش��رکت در نهمین 
کمیس��یون مش��ترک همکاری های اقتصادی 
ایران -ارمنس��تان به ایروان س��فر کرد در یک 

نشس��ت خبری مشترک با وزیر انرژی و منابع 
طبیعی کشور میزبان شرکت کرد. 

وی در این نشس��ت ب��ه مذاکرات خود با 
نخس��ت وزیر ارمنستان اشاره کرد و گفت: بر 
این ب��اورم که باید به موضعی برس��یم که هر 
آنچه نیاز ارمنستان است و ما می توانیم تولید 
کنیم با حفظ اولویت به این کشور صادر کنیم 

و اولویت واردات ما نیز ارمنستان باشد. 
وی در پاس��خ به س��ؤال خبرنگاری مبنی 
ب��ر اینکه موضع جمهوری اس��المی ایران در 
مناقش��ه قره باغ چیست، گفت: ما با دو کشور 
آذربایجان و ارمنس��تان دوس��ت و همس��ایه 
هس��تیم و به دنبال ثب��ات و آرامش در منطقه 

می باشیم. 
متکی افزود: حادثه سال گذشته گرجستان 
نباید اتفاق می افتاد، این حادثه امنیت، انرژی 

و حمل و نقل را به خطر انداخت. 
وی با اش��اره به س��فرهای متعدد خود به 
پایتخت های کش��ورهای منطقه اظهار داشت: 
بای��د به ی��ک رویکرد منطقه ای ب��رای ایجاد 

ثبات و آرامش روی آورد. 
پی��ش از انج��ام این مصاحب��ه، تفاهمنامه 
همکاری های اقتصادی دو کش��ور از س��وی 
وزیر ام��ور خارجه جمهوری اس��المی ایران 
و وزیر انرژی و منابع طبیعی ارمنس��تان امضا 

شد. 
ای��ن تفاهمنامه ش��امل تواف��ق بر احداث 
نیروگاههای برق، خط لوله انتقال فراورده های 
نفتی به ارمنستان، احداث خط سوم انتقال برق 
پ��س از تأمین اعتبار الزم، خط آهن مس��تقیم 
بین دو کش��ور و گسترش روابط بین بانکی و 

همکاری های قضایی است. 

اتحادی��ه بی��ن المللی حم��ل و نقل هوایی 
»یاتا«، س��ال 2009 را بدترین س��ال برای حمل 
و نقل هوایی عن��وان کرد و گفت: حمل و نقل 
بین المللی مس��افر در این سال به کمترین حد 

خود پس از جنگ جهانی دوم رسید.

  ب��ه گزارش واحد مرک��زی خبر، تقاضای 
حمل و نقل هوایی مس��افر 3/5 درصد در سال 
2009 کاهش یافت. بر اساس این بیانیه،  میانگین 
فروش صندلی های هواپیماها در این سال 75/6 

درصد بود.

فرانس��ه از آزمایش موفقیت آمیز موش��ک 
راهب��ردی جدی��د »M51« از ی��ک زیردریایی 

هسته ای، خبر داد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، وزارت دفاع 
فرانس��ه گفت: جدیدترین زیردریایی هسته ای 
راهبردی این کش��ور موس��وم ب��ه لوتریبل این 
موش��ک را از خلیج اودیرن واق��ع در اقیانوس 

اطلس شلیک کرد.
برد موش��ک » M51«، هشت هزار کیلومتر 
است و دقت آن از موشک بالستیک »M45« که 
چهار زیردریایی هس��ته ای فرانسه به آن مجهز 

هستند، بیشتر است.
این نخس��تین آزمایش این موشک در دریا 

پس از 3 آزمایش آن در خشکی است.

روس��یه پیش��نهاد میزبانی نشس��ت کمیته 
چهارجانبه صلح خاورمیانه را در سطح وزیران 

مطرح کرد.
ب��ه گزارش واح��د مرکزی خب��ر، نماینده 
روس��یه در سازمان ملل متحد با اعالم این خبر 
گفت: نشست کمیته چهارجانبه صلح به منظور 
بررسی روند شکننده صلح، )فوریه( در مسکو 

برگزار می شود.
ویتال��ی چورکین، س��فیر روس��یه در برابر 
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: 
مسکو برای پایان دادن به چالشی که مذاکرات 
صلح فلسطینی اسرائیلی با آن مواجه شده است، 
پیشنهاد میزبانی نشست کمیته چهارجانبه صلح 

را برای فوریه آینده مطرح کرده است.
کمیته بین المللی چهارجانبه صلح ش��امل 

س��ازمان ملل متحد، اتحادیه اروپ��ا، امریکا و 
روس��یه همواره از مقامات رژیم صهیونسیتی و 
فلسطینی خواسته اس��ت مذاکرات صلح را از 

سرگیرند.
این مذاکرات از اواخر س��ال 2008، زمانی 
که رژیم صهیونیستی حمله نظامی به نوار غزه 

را آغاز کرد متوقف شده است.
چورکین مذاکره مس��تقیم میان طرف های 
فلس��طینی و اسرائیلی را در شرایط کنونی بعید 

دانست.
نشست مس��کو که قرار اس��ت ماه فوریه 
برگ��زار ش��ود، گام مهمی در مس��یر برگزاری 

کنگره صلح مسکو به شمار می رود.
مس��کو، پیش��تر طرح میزبانی کنگره صلح 

خاورمیانه را پیشنهاد کرده بود.

رئی��س جمه��ور هائیتی از کش��ته ش��دن 
دس��ت کم 170 هزار نف��ر در زمین لرزه اخیر 

این کشور خبر داد.
به گ��زارش واحد مرکزی خبر، رنه پروال 
افزود: آب آش��امیدنی، دارو، م��واد غذایی از 
جمله نیازه��ای اصلی بازمان��دگان این زمین 

لرزه است.
15 روز بع��د از وقوع زمین لرزه ویرانگر 
هائیت��ی که در نتیج��ه آن تاکنون بیش از 170 
هزار نفر کش��ته ش��ده اند، اوض��اع اجتماعی 
ناگ��واری بر این کش��ور حاکم ش��ده اس��ت. 
مصیب��ت زدگان این حادثه ع��الوه بر آنکه از 
کمبود ش��دید مواد غذایی، آب آش��امیدنی و 
دارو و درم��ان رنج می برن��د، از هرج و مرج 

موج��ود در مناط��ق زلزله زده نی��ز که باعث 
ش��ده ش��رایط برای فعالیت گروههای تبهکار 
و قاچاق انس��ان فراهم شود، به سختی عذاب 
می کشند. اوضاع از نظر حقوق بشر آنچنان بد 
شده است که سازمان ملل درباره سوء استفاده 
گروههای تبهکار و قاچاق انسان هشدار داده 

است. 
علت این وضع نیز کاماًل آش��کار اس��ت 
زی��را با وقوع زمین لرزه بس��یاری از مأموران 
پلیس کشته شده اند و بسیاری از کالنتری ها 
و پاس��گاهها از بین رفته اند و از آن طرف هم 
بیش��تر زندان ها خراب و زندانیان و تبهکاران 
آزاد ش��ده ان��د. آزاد ش��دن این تبه��کاران و 
حاکم شدن جو هرج و مرج این نگرانی را به 
وجود آورده است که مبادا قاچاق کودکان که 
اغلب هم بی سرپرس��ت هستند در این کشور 

گسترش یابد.
بر اس��اس این گزارش، در این زمین لرزه 
بیش از نیمی از مأموران پلیس از بین رفته اند 
و در عوض حدود س��ه هزار تن از تبهکاران 
زندان��ی از زندانها به علت خراب ش��دن آنها 

فرار کرده اند. 
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کاربردهای انرژی هسته ای

اشاره

تغدیه  مناسب برای سالمت و بهبود کیفیت 
زندگ��ی امری ضروری اس��ت و در این راس��تا 
دانش هس��ته ای می تواند راهنمایی برای توسعه 
یک خط مش��ی قوی تغذیه ای باش��د. در واقع 
بس��یاری از فعالیت های آژانس در جهت تأمین 
نیازهای اساسی بشر با به کارگیری علوم هسته ای 
برای افزایش تولیدات غذایی، بهبود مراقبت های 
بهداش��تی، بهبود مدیریت ذخای��ر آب و ارزیابی 
منابع آلودگی محیط زیس��ت اس��ت. بررس��ی ها 
نشان می دهد پیش��رفت  جهانی در جهت کاهش 
سوء تغذیه در چرخه زندگی انسان کند و ناهمگون 
بوده است. در گزارش سال 2000 وضعیت تغذیه 
جهانی، یک هیأت فرعی س��ازمان مل��ل در امر 
تغذیه تخمین زده اس��ت که 182 میلیون کودک 
زیر پنج سال در کشورهای در حال توسعه برای 
مدتی طوالن��ی زیر خط بهره مندی از یک تغذیه 
سالم هستند و 150 میلیون تن نیز زیر وزن طبیعی 
هستند. همچنین این محاسبات نشان می دهد 30 
میلیون نوزاد هر س��اله به دلیل فقر غذایی مادران 
خود در طول دوران بارداری، رشد ناقص دارند. از 
این رو تعهدات جدید بین المللی در سرتاسر جهان 
برای توجه به این وضعیت در نظر گرفته شده و 
آژانس  بین المللی انرژی اتمی، شریک مهمی در 
این تالش ها محس��وب می شود. دانش هسته ای 
ابزار ارزش��مندی را برای ارزیابی فاکتورهایی که 
تغذیه را تحت تأثیر قرار می دهند، ارائه می کند. این 
فاکتورها عبارتند از: ریزمغذی ها، ترکیبات بدن و 
مصرف شیر مادر. این آژانس از طریق برنامه اش در 
حوزه  تغذیه به کشورها در زمینه  کاربرد این ابزار 
برای حل مشکالت تغذیه شان کمک می کند و از 
تحقیق های مهم در خصوص تعامل میان تغذیه، 
آلودگی محیط زیست و عفونت با اهداف نهایی 

بهبود تغذیه انسانی، حمایت می کند.
بهبود تغذیه از طریق علوم هسته ای

تحقیقات نشان می دهد هزینه های اقتصادی و 
اجتماعی سوءتغذیه سرسام آور هستند و تالش های 
گسترده  بین المللی برای پاسخگویی به مشکالت 
مربوطه صورت می گیرد. علوم هسته ای که اکثریت 
آنها به اموری چون پرتوهای ایکس، پرتودرمانی یا 
نیروگاه های هسته ای مربوط می شوند، امروزه در 
سراسر جهان برای شناختن مشکالت تغذیه ای و 
نیز ارزیابی تأثیر مداخالت این علوم در این زمینه 
از سوی کشورهای مختلف به کار گرفته می شود. 
آژانس بین المللی انرژی اتمی سرپرستی این مسیر 
را برعهده دارد و به کش��ورهای در حال توس��عه 
برای اهداف زیر کمک می رساند و از آنها حمایت 

می کند که این اهداف عبارتند از:
1- تحقی��ق و تأیی��د طبیع��ت مش��کالت 

تغذیه ای
2- ارزیابی تأثیر و کاهش هزینه های برنامه های 

تغذیه ای
3- تشخیص شرایط محیط زیستی و ارزیابی 

نتایج آن بر روی سالمت انسان و وضعیت تغذیه ای.
هدف ای��ن برنامه ها ایجاد ظرفیت مورد نیاز 
در کش��ورهای در حال توس��عه برای استفاده از 
تکنیک های هس��ته ای و به منظور پاسخگویی به 

مشکالت تغذیه ای است. 
کمبود ریزمغذی ها؛ یک چالش جهانی 

برای سالمت
ریزمغذی ها نق��ش اساس��ی در فرایندهای 
متابولیسمی بدن انس��ان ایفا می کنند اما فقط در 
مقادیر اندک مورد نیاز هستند. از آنجا که نقش این 
مواد مغذی بس��یار ضروری است در صورتی که 
حتی به همان میزان اندک نیز در غذا و رژیم غذایی 
به اندازه کافی وجود نداش��ته باش��ند، مشکالت 
مهمی برای سالمت افراد ایجاد می شود. سازمان 
جهانی بهداش��ت در گزارش خود در سال 2002 
تخمین زده است که تقریباً 168 میلیون کودک زیر 
پنج سال زیر وزن طبیعی هستند و این بدان معنی 
اس��ت که برای رفع احتیاجات بدن شان به اندازه 
کافی مواد مغذی دریافت نمی کنند. کمبود ترکیبی 
 ،A از ریزمغذی ها از جمله آهن، روی و ویتامین
زندگی و سالمت میلیون ها انسان را در جهان در 

حال توسعه تهدید می کند.
فقر آهن 

فقر آهن مهمترین کمب��ود تغذیه ای رایج در 
سراسر جهان است. این کمبود یک مشکل اصلی 
در بهداشت عمومی است که نتایج وخیمی را به 
ویژه بر روی زنانی که در س��ن بارداری هستند و 
نیز برای کودکان به دنبال دارد. ش��ایع ترین علت 
ب��روز کم خونی فقر آهن به ویژه در میان نوزادان 
و کودکان کمبود یا فقدان ذخایر مطلوب آهن در 
تغذیه است. انگل ها، عفونت ها، بیماری های معده 

و دستگاه گوارش و از دست رفتن خون در دوران 
قاعدگی نیز این کم خونی را تشدید می کند.

فقر روی
روی یک ماده مغذی مهم س��ت. این عنصر 
م��اده  اصلی بس��یاری از آنزیم ه��ا )یک مولکول 
پروتئینی که واکنش های شیمیایی را در بدن کاتالیز 
می کند( اس��ت و نقش مهمی در سنتز پروتئین و 
تقسیم سلولی ایفا می کند. پیامدهای سالمتی فقر 
روی در بدن شامل عملکرد ضعیف سیستم ایمنی 
بدن، کندی رشد و به تأخیر افتادن بلوغ جنسی در 
کودکان است. فقر روی در اثر مصرف کم این ماده 
و یا پایین آمدن قدرت جذب آن در بدن از منابع 

طبیعی موجود بروز می کند. 
 A ویتامین

ویتامین A یکی دیگر از مواد مغذی در رژیم 
غذایی انس��ان اس��ت که در عملکرد قرنیه، رشد 
اس��تخوان ها و واکنش های ایمنی بدن نقش دارد. 
کمبود ای��ن ویتامین نه تنها موجب نابینایی قابل 
پیشگیری می شود بلکه کارایی سیستم ایمنی بدن 
را نیز کاهش می دهد که پیامد آن افزایش خطر بروز 
بیماری های شدید عفونی و کم خونی است. این 
کمبود همچنین خطر مرگ مادر یا جنین را هنگام 
بارداری و یا مرگ ن��وزاد پس از تولد را افزایش 
می دهد. کمبود ویتامینA زمانی بروز می کند که 
مصرف آن یا ج��ذب آن در بدن کاهش می یابد. 
ویتامینA همچنین از بتاکاروتن که یک ماده اولیه 
موجود در میوه ها و س��بزیجات است، به دست 
می آید اما پژوهش ها نش��ان می دهد بتاکاروتن به 
میزان کافی که پیش از این تصور می شد، در مواد 
غذایی طبیعی یافت نمی ش��ود و این بدان معنی 
است که برای جذب مقدار مناسب این ویتامین در 
بدن، باید این مواد به اندازه  بیشتری مصرف شوند. 

مصرف انرژی
ایجاد تعادل تغذیه ای: بدن ما از انرژی )کالری( 
موجود در غذا برای به حرکت انداختن ماهیچه ها 
و فرآیندهای متابولیکی استفاده می کند. کاهش بیش 
از حد کالری نیروی مورد نیاز بدن را برای انجام 
فعالیت های روزانه تحلیل می برد و با گذشت زمان 
تهدیدات جدی برای سالمت انسان به همراه دارد. 
از طرفی مصرف زیاد از حد کالری می تواند منجر 
به افزایش وزن ش��ده و مشکالتی برای سالمت 
افراد و از جمله ابتال به بیماری های دیابتی و قلبی 

را در پی داشته باشد. 
ــتخوان؛ چالشی برای سالمت   پوکی اس

جامعه ای مسن
 ام��روزه در ح��دود 200 میلیون مرد و زن به 
عارضه پوکی اس��تخوان مبتال هس��تند )کاهش 
تدریج��ی در تراکم و نیروی بافت ها اس��تخوانی 
با باال رفتن س��ن(، پوکی استخوان آسیب پذیری 
استخوان ها و احتمال شکستگی های استخوانی را 
افزایش می دهد و یکی از مشکالت شایع در سنین 
کهنسالی است. شکستگی های استخوانی نگرانی 
جدی برای سالمت محسوب می شود چرا که نه 
تنها بر تحرک بلکه بر کیفیت زندگی افراد در سنین 
باال تأثیر نامطلوب می گذارد. اگر چه تراکم معدنی 
استخوان ها به چندین فاکتور بستگی دارد، تغذیه 
نامناسب نقش کلیدی در پیشرفت عارضه پوکی 
اس��تخوان ایفا می کند. کلسیم، ویتامین D و C و 
سایر مواد معدنی مانند فسفر، منیزیم، مس، منگنز، 
فلوراید و روی برای رشد سالم استخوان ها در طول 
زندگی ضروری هستند و می توانند به جلوگیری 
از بروز پوکی اس��تخوان کمک کنند، در حالی که 
افزایش تغذیه س��الم و بهره مندی از یک زندگی 
فع��ال و پر تحرک خطر ابتال به پوکی اس��تخوان 
را کاهش خواهد داد، اطالع رس��انی نیز در زمینه 
کمک به تشخیص این عارضه و شناسایی خطر 
شکس��تگی ها نیز مورد نیاز هستند. داشتن تغذیه 
مناسب برای بهره مندی از یک سالمت مطلوب و 
یک آینده پایدار امری حیاتی است، برای دستیابی 
به این هدف تعیین شده از سوی اجالس جهانی 
غذا با مضمون به نیمه رس��اندن نرخ گرسنگی و 
سوء تغذیه تا سال 2015، اجرای برنامه هایی مؤثر 
و یک تعهد پایدار و تغییرناپذیر از سوی دولت ها، 
س��ازمان های غیر دولتی و بین المللی و نیز بخش 
خصوصی مورد نیاز خواهد بود. در همین راس��تا 
دانش هس��ته ای از سوی تعداد زیادی از کشورها 
به منظور ارزیابی تأثیر میانجیگری ها در زمینه تغذیه 
مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند راهنمایی برای 
توسعه یک خط مشی قوی تغذیه ای باشد. از این 
رو سازمان بین الملی انرژی اتمی به حمایت های 
خود از کاربردهای نوآورانه در زمینه تکنیک های 
هسته ای در حوزه هایی که موفقیت این کاربردها 

اثبات شده، ادامه می دهد.

انرژی هسته ای و غذایی که می خوریم

ماهيت انرژی هسته ای 

انرژی هسته ای کاربرد زیاد در پزشکی، علوم، 
صنع��ت، کش��اورزی و... دارد. الزم به ذکر اس��ت 
انرژی هس��ته ای به تمامی انرژی های دیگر قابل 
تبدیل است ولی هیچ انرژی ای به انرژی هسته ای 
تبدیل نمی شود. موارد زیادی از کاربردهای انرژی 

هسته ای در زیر آورده می شود.
نیروگاه هسته ای

 Nuclear Power( هس��ته ای  نی��روگاه 
Station( ی��ک نی��روگاه الکتریکی اس��ت که از 
ان��رژی تولیدی شکس��ت هس��ته ات��م اورانیوم یا 
پلوتونی��م اس��تفاده می کند. اولین جای��گاه از این 
نوع در 27 ژوئن س��ال 1958 در ش��وروی س��ابق 
س��اخته ش��د که قدرت آن 5000 کیلو وات است. 
چون شکس��ت س��وخت هس��ته ای اساس��ًا گرما 
تولی��د می کند از گرمای تولید ش��ده رآکتور های 
هسته ای برای تولید بخار استفاده می شود. از بخار 
تولید ش��ده برای به حرکت در آوردن توربین ها و 
ژنراتور ها اس��تفاده می ش��ود که نهایتًا برای تولید 

برق استفاده می شود.
بمب های هسته ای

این ن��وع بمب ها تا ح��اال قویترین بمبهای و 
مخربترین های جهان محسوب می شود. دارندگان 
این ن��وع بمبها جزء قدرت های هس��ته ای جهان 

محسوب می شوند.
 Nuelear Electric(ــته ای ــرق هس پیل ب

)battery
پیل هس��ته ای ی��ا اتمی دس��تگاه تبدیل کننده 
انرژی اتمی به جریان برق مستقیم است ساده ترین 
پیل ها ش��امل دو صفحه اس��ت. یک پخش کننده 
بت��ای خالص مثل اس��ترنیوم 90 و یک هادی مثل 
سیلسیوم. جریان الکترون های سریعی که به وسیله 
اس��ترنیوم منتشر می ش��ود از میان نیم هادی عبور 
ک��رده و حین عبور تع��داد زی��ادی الکترون های 
اضاف��ی را از نیم ه��ادی جدا می کن��د که در هر 
ح��ال صدها هزار مرتبه زیادتر از جریان الکتریکی 

حاصل از ایزوتوپ رادیواکتیو استرنیوم 90 است.
کاربردهای پزشکی

در پزش��کی تشعشعات هس��ته ای کاربردهای 
زیادی دارند که اهم آنها عبارتند از:

- رادیو گرافی
- گامااسکن

- اس��ترلیزه کردن هسته ای و میکروب زدایی 
وسایل پزشکی با پرتو های هسته ای

- رادیو بیولوژی

کاربرد انرژی هسته ای در بخش دامپزشکی 
و دامپروری 

تکنیکهای هسته ای در حوزه دامپزشکی موارد 
مصرفی ای چون تش��خیص و درم��ان بیماریهای 
دامی، تولی��د مثل دام، اصالح ن��ژاد و دام، تغذیه، 
بهداشت و ایمن سازی محصوالت دامی و خوراک 

دام دارد.
ــی به  ــته ای در دسترس ــرد انرژی هس کارب

منابع آب 
تکنیکهای هسته ای برای شناسایی حوزه های 
آب زیر زمینی، هدایت آبهای سطحی و زیر زمینی، 
کش��ف و کنترل نشت و ایمنی سدها مورد استفاده 
ق��رار می گیرد. در ش��یرین کردن آبهای ش��ور نیز 

انرژی هستهای کاربرد دارد.
کاربردهای کشاورزی

تشعش��عات هس��ته ای کاربرد های زیادی در 
کشاورزی دارد که مهمترین آنها عبارت است از:

- موتاسیون هسته ای ژن ها در کشاورزی
- کنترل حشرات با تشعشعات هسته ای

- جلوگی��ری از جوان��ه زدن س��یب زمینی با 
اشعه گاما

- انبار کردن میوه ها
- دیرینه شناسی )باستان شناسی( و صخره شناسی 
)زمین شناسی( که عمر یابی صخره ها با C14 در 

باستان شناسی خیلی مشهور است.
کاربردهای صنعتی

در صنع��ت کاربردهای زی��ادی دارد از جمله 
مهمترین آنها عبارتند از:

- نشت یابی با اشعه
ش��دت  پرتویی)س��نجش  س��نجی  دب��ی   -

تشعشعات، نور و فیزیک امواج(
- س��نجش پرتوی��ی میزان س��اییدگی قطعات 

حین کار
- سنجش پرتویی میزان خوردگی قطعات

- چگالی سنج مواد معدنی با اشعه
- کشف عناصر نایاب در معادن

آنچه باید بدانیم:
تکنیکهای هس��ته ای بر کشف مینهای ضد نفر 
نیز کارب��رد دارد. بنابراین، دانش هس��ته ای با این 
قدرت و وس��عتی که دارد، هر روز بر دامنه استفاده 
از فن��اوری هس��ته ای و به ویژه انرژی هس��ته ای 
افزوده می شود. کاربرد انرژی در بخشهای مختلف 
به گونه ای است که اگر کشوری فناوری هسته ای 
را نهادین��ه کند، در بس��یاری از حوزه های علمی و 
صنعت��ی، ارتقا پیدا می کند و مس��یر توس��عه را با 

سرعت طی می کند.
انرژی هسته ای در پزشکی هسته ای و امور 

بهداشتی
در کش��ورهای پیش��رفته صنعت��ی، از ان��رژی 
هس��ته ای به صورت گس��ترده در پزشکی استفاده 
می ش��ود. با توجه به ش��یوع برخی از بیماریها از 
جمله س��رطان، ضرورت تقویت طب هسته ای در 
کشورهای در حال توسعه، هر روز بیشتر می شود. 
موارد فوق از مصادیق تکنیکهای هسته ای در علم 

پزشکی است:
- تهی��ه و تولید کیتهای رادی��و دارویی جهت 

مراکز پزشکی هسته ای
- تهیه و تولید رادیو دارویی جهت تش��خیص 

بیماری تیروئید و درمان آنها
- تهیه و تولید کیتهای هورمونی

- تشخیص و درمان سرطان پروستات
- تش��خیص س��رطان کولون، روده کوچک و 

برخی سرطانهای سینه 
- تش��خیص تومورهای س��رطانی و بررس��ی 

تومورهای مغزی، سینه و ناراحتی وریدی
- تصوی��ر برداری بیماریهای قلبی، تش��خیص 
عفونته��ا و الته��اب مفصلی، آمبول��ی و لخته های 

وریدی
- م��وارد دیگری چون تش��خیص کم خونی، 

کنترل رادیو داروهای خوراکی و تزریقی و...
کاربرد انرژی هسته ای در تولید برق 

یک��ی از مهمترین موارد اس��تفاده صلح آمیز از 
انرژی هس��ته ای، تولید برق از طریق نیروگاههای 
اتمی است. با توجه به پایان پذیر بودن منابع فسیلی 
و روند رو به رش��د توس��عه اجتماعی و اقتصادی، 
استفاده از انرژی هسته ای برای تولید برق را امری 
ضروری و الزم می دانند و س��اخت چند نیروگاه 

اتمی را دنبال می کنند.
ایران هر س��اله حدوداً ب��ه هفت هزار مگاوات 
برق در س��ال نیاز دارد. نیروگاه اتمی بوشهر 1000 
م��گاوات ب��رق را در ص��ورت راه ان��دازی تأمین 
می کند و احداث نیروگاههای دیگر برای رفع این 

نیاز ضروری است. 
برای تولید میزان برق حدود 190 میلیون بشکه 
نفت خام مصرف می شود که در صورت تأمین از 
طریق انرژی هسته ای سالیانه 5 میلیارد دالر صرفه 

جویی خواهد شد.
برتری انرژی هسته ای بر سایر انرژیها

عالوه بر صرفه اقتصادی دالیل زیر اس��تفاده از 
انرژی هس��ته ای را ضروری می کند. منابع فسیلی 
محدود بوده و متعلق به نسلهای آتی است. استفاده 
از نفت خ��ام در صنایع تبدیل پتروش��یمی ارزش 

بیشتری دارد. 
تولی��د برق از طری��ق نیروگاه اتم��ی، آلودگی 
نیروگاهه��ای کنون��ی را ندارد. تولی��د هفت هزار 
م��گاوات با مصرف 190 میلیون ش��بکه نفت خام، 
هزارتن دیاکس��ید کربن، 150 ت��ن ذرات معلق در 
هوا، 130 تن گوگرد و 50 تن اکسید نیتروژن را در 
محیط زیست پراکنده می کند، در حالی که نیروگاه 

اتمی چنین آلودگی ای را ندارد.

ــود صادقی- اگر در گذش��ته بحران غذا و یا بحران  محم
آب آش��امیدنی حیات بش��ر را به خط��ر می انداخت، امروزه 
کارشناسان بر این اعتقادند که بحران  آینده که حیات بشریت 
را تهدید می کند، بحران انرژی اس��ت. حیات بش��ر امروزی 
به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم به  منابع مختلف انرژی مانند 
نفت وگاز و زغال س��نگ و... وابس��ته است و تصور زندگی 
بدون دسترس��ی به این منابع، دشوار و حتی غیرممکن است. 
از طرفی گذش��ت س��ریع زمان، این زنگ خط��ر را بلندتر و 
واضح تر به گوش می رساند که منابع انرژی تجدیدناپذیر در 
حال پایان اس��ت، بنابراین ضرورت کشف و استفاده از منابع 

انرژی نو بیش از پیش اهمیت می یابد.
ان��رژی هس��ته ای از جمل��ه مطمئن تری��ن و پاک تری��ن 
انرژی هایی است که می تواند کمبود و حتی خالء انرژی های 

فسیلی را جبران کند.
جمهوری اس��المی ای��ران نیز با درک ضرورت اس��تفاده 
از ای��ن انرژی مدرن، در جهت دس��تیابی ب��ه آن برای تولید 
برق کوششی بی وقفه و خس��تگی ناپذیر را آغاز کرده است. 
ب��رای تولید ب��رق، روش های مختلفی وج��ود دارد که از آن 
جمله می ت��وان نیروگاه های آبی، بادی، خورش��یدی، جزر و 
م��د، ژئوترم��ال )زمین گرمای��ی( حرارتی و هس��ته ای را نام 
برد. در نیروگاه حرارتی از س��وزاندن منابع اولیه انرژی مانند 
زغال س��نگ، نفت یا گاز، حرارت تولید می ش��ود و حرارت 
تولید ش��ده در دیگ بخار، آب را تبخیر می کند. بخار حاصله 
بعد از به چرخش درآوردن توربین در چگالنده، به آب تبدیل 
می ش��ود و دوباره به دیگ بخار برمی گردد. چرخش توربین 
منج��ر به  چرخش محور مولد برق ش��ده و نیروی برق تولید 

می شود.

پروتون ها و نوترون ها به وسیله نوعی انرژی اتصالی در کنار 
هم قرار گرفته، انرژی آزادشده به صورت حرارت مورد استفاده 
قرار می گیرد.اورانیوم نیز از عناصر س��نگین به ش��مار می رود و 
دارای انرژی اتصالی بس��یار زیادی است. مقدار انرژی آزادشده 
هنگام شکافت هسته اورانیوم بسیار زیاد است و به این منظور، از 

اورانیوم برای سوخت رآکتور اتمی استفاده می شود.
برای مقایس��ه، مقدار ان��رژی اورانیوم موج��ود در رآکتور 
نیروگاه اتمی بوشهر )80 تن( برابر است با مقدار انرژی موجود 
در 17میلیون بشکه نفت خام. در مقیاس کوچک، انرژی حاصل 
از سوزاندن یک قرص سوخت 12 گرمی اورانیوم معادل انرژی 
حاصل از س��وختن یک تن زغال س��نگ، دو و نیم تن چوب و 
17 هزار فوت مکعب گاز طبیعی است.در نیروگاه اتمی بوشهر، 
تعداد 163 مجتمع س��وخت داخل محفظه تحت فشار رآکتور 
قرار داده می ش��ود که هسته مرکزی رآکتور را تشکیل می دهد و 
حرارت ایجاد شده در نتیجه شکافت هسته، آب را به بخار تبدیل 
می کند و بخار حاصله توربین را به حرکت درمی آورد و توربین 
مولد را می چرخاند و نیروی برق تولید می ش��ود.در اورانیوم که 
سوخت نیروگاه اتمی است، انرژی به صورت مهار شده وجود 
دارد. این انرژی پس از شکافت هسته آزاد شده، به شکل انرژی 

حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد.
این س��ئوال برای برخی مطرح می شود که چگونه می توان 
یک هس��ته اتم را که بس��یار کوچک تر از یک دانه شن است، 

شکافت؟
نوترون قادر به برخورد مس��تقیم با هس��ته اتم است و پس 
از جذب ش��دن به وسیله هسته اتم، آن را به دو قسمت تقسیم 
می کند. پاره های حاصل از شکافت، با انرژی زیاد جدا شده، در 

نتیجه انرژی حرارتی آزاد می شود.
همچنین با شکافت هسته، حدود سه نوترون آزاد می شود که 

هر کدام می تواند هسته دیگری را بشکافند.
ب��ا ازدیاد نوترون، هس��ته های بیش��تری ش��کافته ش��ده، 
نوترون های بیشتری آزاد می شوند و در نتیجه، واکنش زنجیره ای 
آغاز می ش��ود. هرچه  تعداد هسته ش��کافته شده بیشتر باشد، به 
همان نسبت حرارت بیشتری آزاد می شود. از حرارت تولید شده 
می توان برای تولید بخار و در نتیجه گردش توربین ها اس��تفاده 
کرد. هنگام بهره برداری از یک نیروگاه اتمی، پسمان های پرتوزا 

به صورت گاز مایع و جامد به وجود می آیند. 

در نیروگاه های هس��ته ای پس از ش��کاف هس��ته، انرژی 
هسته ای به صورت حرارت آزاد می شود. 

از حرارت حاصله همانن��د نیروگاه های حرارتی می توان 
برای تولید برق اس��تفاده کرد. یک نیروگاه هس��ته ای در اصل 
مانند یک نیروگاه فسیلی )حرارتی( کار می کند، با این تفاوت 
که در نیروگاه اتمی، حرارت از س��وزاندن زغال سنگ، نفت 
و یا گاز ایجاد نمی ش��ود بلکه از راه ش��کاف هسته اتم تولید 
می ش��ود. جریان آب، این حرارت را به مولد بخار که در آن 
آب به  بخار تبدیل می شود، از مدار اول منتقل می کند و بخار 
حاصله، توربین و در نتیجه مولد برق را به گردش درمی آورد 
و س��پس در چگالنده به آب تبدیل می شود. این آب در مدار 
دوم دوب��اره به مولد بخار برگردانده می ش��ود و حرارت پس 
داده شده، هنگام تبدیل بخار به آب در چگالنده، به وسیله آب 

خنک کننده در مدار سوم جذب و خارج می شود.
نیروگاه ه��ای اتم��ی ان��واع مختلف��ی دارن���د. یک��ی از 
پیش��رفته ترین آنه��ا نیروگاه اتمی با رآکتور آب تحت فش��ار 

است. 
برق تولید ش��ده در نیروگاه اتمی پ��س از افزایش ولتاژ، 
در ترانس ه��ای افزاینده، توس��ط خطوط انتقال فش��ار قوی 
ب��ه محل ه��ای مص��رف منتقل می ش��ود، در آنجا به وس��یله 
ترانس ه��ای کاهن��ده، ولتاژ تا حد الزم کاه��ش می یابد و در 

اختیار مصرف کننده قرار می گیرد. 
این افزایش و کاه��ش ولتاژ به علت کم کردن تلفات در 

خطوط انتقال برق است.

برای حفاظت محیط زیست باید مقدار مواد پرتوزایی که 
وارد محیط می شود، کمتر از مقدار تعیین شده باشد.

در نیروگاه اتمی، ساختمان رآکتور و تأسیسات جانبی آن 
تحت کنترل هس��تند و مواد پرتوزا فقط در قسمت های کنترل 

شده تولید می شوند.
به منظور کاهش مقدار پرتوزایی، مواد گازی ش��کل مانند 
گازهایی که از آب خنک کننده مدار اول متصاعد می ش��وند، 
آن را از فیلترهای زغالی گذرانده، یا اینکه برای مدت طوالنی 
در ظروف مخصوص نگهداری می کنند. علت آن این اس��ت 

که گذشت زمان، اثر پرتوزایی را کاهش می دهد.

چگونگی تولید برق در 
نیروگاه هسته ای

نیروگاه هسته ای و 
مهار پرتوهای هسته ایشیرین سازی آب شور

اورانیوم و نقش آن در 
نیروگاه هسته ای

نیروگاه اتمی عالوه بر تولید برق، فواید و کاربردهای دیگری نیز دارد که از 
جمله شیرین سازی آب شور دریا است. می توان به هر واحد نیروگاه اتمی هزار 
مگاواتی، یک واحد شیرین س��ازی آب شور به ظرفیت 100 هزار متر مکعب در 
روز متصل کرد و آب شور از دریا به وسیله پمپ به واحد شیرین سازی آب شور 
هدایت کرد.در این واحد، از حرارت تولید شده به وسیله رآکتور برای تقطیر کردن 
آب استفاده می شود. آب تقطیر شده پس از طی مراحلی به  آب آشامیدنی تبدیل 
می ش��ود.مایعات زاید دوباره به دریا برگردانده ش��ده و آب آشامیدنی وارد شبکه 
توزیع می شود.آب شیرین حاصله برای مصارف کشاورزی، شهری و صنعتی قابل 
اس��تفاده است.هسته اتم از ذراتی به نام »پروتون« و »نوترون« تشکیل شده است. 
پروتون بار الکتریکی مثبت دارد و مقدار آن برابر با بار منفی الکترون است در حالی 

که نوترون دارای بار الکترویکی نیست و به عبارت دیگر خنثی است.

محققان ایرانی، دستگاهی ساختند که آلودگی 
لباس یا بدنی کسانی را که در بخش های مختلف 
چرخه سوخت هسته ای کار می کنند،  می سنجد. 
ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر، مجری این طرح 
با اشاره به فعالیت های متخصصان کشورمان در 
مراکز مختلف چرخه س��وخت هسته ای گفت: 
یکی از دس��تگاه های مورد نی��از در این مراکز، 
دس��تگاه س��نجش آلودگی کل بدن است که در 
خروج��ی این مراکز نصب می ش��ود و کارکنان 
بای��د هنگام خروج برای اطمین��ان از اینکه هیچ 
آلودگی ای در بدن یا لباس آنان وجود نداش��ته 

باشد، وارد آن شوند.
مهندس محمدرضا داورپناه اف��زود: در این 
دستگاه21 آشکارساز در36 نقطه اقدام به شناسایی 
ذرات آلفا یا بتای حاصل از مواد پرتوزا می کنند 
و در صورتی که در هر بخش این پرتوها دریافت 
شود، دس��تگاه با هش��دار صوتی، میزان پرتو را 
تعیین می کن��د و اجازه خ��روج را نمی دهد تا 

اینکه فرد آلوده با کمک فیزیک بهداشت، آلودگی 
زدایی کند. وی تصریح کرد: این دس��تگاه دارای 
درهای ورودی و خروجی اس��ت و در خروجی 
فقط زمانی باز می ش��ود که هی��چ نوع آلودگی 
تش��خیص داده نشود. مهندس بهنام پورعمادی، 
مسئول ساخت آشکارسازها نیز گفت: این دستگاه 
آشکارس��ازهایی دارد که می توان��د با دقت باال 

پرتوهای هسته ای آلفا و بتا را تشخیص دهد.
وی افزود: برتری های این دس��تگاه عالوه 
بر قیمت کمتر، پش��تیبانی داخلی ن��رم افزاری و 
سخت افزاری، ساخت آن به شکل بخش بخش 
)ماژولی( است که اجازه می دهد با بروز مشکل 
در هر قسمت، بدون آنکه نیاز به انتقال دستگاه به 

مراکز تعمیراتی باشد در زمانی کوتاه تعمیر شود.
پورعمادی یادآور ش��د: دس��تگاه س��اخت 
داخلی به صورت س��خنگو و با دق��ت باال کار 
می کند و نمونه های خارجی این دستگاه چنین

 قابلیت هایی را ندارد. 

ساخت دستگاه سنجش آلودگی سوخت
 هسته ای در ایران
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سی و یکمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی 

و اجرای برنامه های 
متنوع در کانون فرهنگی 
و تربیتی امام خمینی)ره( 

در راس��تای گرامیداشت سی و یکمین سالگرد 
پیروزی ش��کوهمند انقالب اسالمی و گرامیداشت 
ایام اهلل ده��ه مبارک فجر برنامه ه��ای متنوعی در 
کان��ون فرهنگ��ی و تربیتی امام خمین��ی)ره( اداره 
آم��وزش و پ��رورش ناحیه یک ش��هرکرد برگزار 
می شود. قنبریان مدیر این کانون با اعالم این خبر 
مهمترین برنامه های پیش بینی ش��ده را به ش��رح 

زیر اعالم کرد: 
1- افتتاحیه اولین شعبه این کانون در دبیرستان 
فجر اسالم 2 و برگزاری دوره های آموزشی جهت 

دانش آموزان این مرکز
2- فراخوان آثار ادبی دانش آموزان با موضوع 
روایت انقالب در رشته های شعر، داستان، مقاله و 

نشریه دیواری
3- همایش بچه های انقالب با حضور منتخبین 

شوراهای دانش آموزی این ناحیه
4- برپایی ایس��تگاه نقاشی و مسابقه حضوری 
دانش آموزان راهنمایی با موضوع از سنت حسینی 

تا انقالب خمینی
5- مراس��م تجلی��ل از فع��االن برنامه ه��ا و 
انجمنهای کانون و تقدیر از برگزیدگان مس��ابقات 

فرهنگی و هنری
6- برگ��زاری برنامه ه��ای جوانه ه��ا وی��ژه 

دانش آموزان دوره ابتدایی
7- برپایی نمایشگاهی از توانمندیهای دانش آموزان 

و فعالیتهای این کانون با عنوان ما می توانیم.
8- فراخوان عکس از جشن های دهه فجر.

اصالح و بهینه سازی 
شبکه برق بزرگترین 
روستای شهرستان 

بروجن

ش��بکه برق روس��تای امام قیس بخش گندمان 
شهرس��تان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری 

اصالح و بهینه سازی شد.
مهندس ش��ریفی مدیر برق شهرستان بروجن با 
بیان اینکه در روس��تای امام قیس یک دستگاه پست 
هوایی 200 کیلو ولت نصب و به بهره برداری رسید، 
افزود: 4200 متر شبکه فشار ضعیف، 900 متر شبکه 
فشار متوس��ط و چهار دستگاه پست هوایی اصالح 

و بهینه سازی شد.
وی هزینه این پروژه را یک میلیارد و 700 میلیون 
ریال از محل اعتب��ارات کاهش تلفات اعالم کرد و 
گفت: با اصالح و بهینه س��ازی شبکه برق روستای 
ام��ام قیس که از بزرگترین روس��تاهای شهرس��تان 
بروجن است، مشکالت افت ولتاژ و نوسانات برق 

و قطعی های مکرر برق رفع می شود.

همزمان با دهه فجر؛
20 طرح عمرانی و 

صنعتی در بروجن به 
بهره برداری می ر سد

سرپرس��ت فرمانداری بروج��ن از بهره برداری 
20 طرح عمرانی، صنعتی و کش��اورزی همزمان با 

دهه فجر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش فارس از ش��هرکرد، فتاح کرمی در 
س��ومین نشس��ت س��تاد دهه  فجر انقالب اسالمی 
این شهرس��تان با اعالم این مطلب اظهار داشت: به 
منظ��ور اجرای این طرح ها بیش از 60 میلیارد ریال 

هزینه شده است. 
وی تصریح کرد: بخشی از این اعتبارات از محل 
اعتبارات دولتی و استانی بوده و بخشی از آن از محل 

منابع بخش خصوصی تأمین و هزینه شده است. 
کرمی ب��ه مهمترین این طرح ها اش��اره کرد و 
گفت: طرح آبرسانی روس��تای گردبیشه در بخش 
گندمان، مدرس��ه ش��هید منتظری بلداج��ی، مرکز 
صنعتی مقواس��ازی کوثر س��فید دشت، داروسازی 
حنان بروجن و بهره برداری از طرح تولید قارچ در 

بروجن از جمله مهمترین این طرح ها است.

کوتاه از30)30 شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری(

مدیرعامل آب و فاضالب اس��تان 
اصفهان گفت: برای بازس��ازی شبکه 
فرس��وده فاضالب شهر اصفهان، 200 

میلیون یورو اعتبار موردنیاز است.
مهندس سید محمدرضا فخرایی با 
اشاره به فرسودگی بیش از حد شبکه 
جمع آوری و انتقال فاضالب شهرهای 
اصفهان، ش��اهین شهر و خمینی شهر 
گفت: عملیات بازسازی این شبکه ها 
قب��ل از آنک��ه فاض��الب ب��ه داخل 
خیابان ها س��رازیر شود و یک بحران 

اجتماعی ایجاد کند، باید آغاز شود.
وی با اش��اره به اینک��ه در حدود 
3200 کیلومتر از خطوط انتقال و شبکه 
جم��ع آوری فاضالب ش��هر اصفهان 
بیش از 40 سال قدمت دارد، گفت: در 

ح��ال حاضر بین 400 تا 600 کیلومتر 
از خطوط اصلی انتقال فاضالب نیاز به 

ویدئومتری و بازسازی دارد.
وی در عی��ن حال ب��ه بازبینی و 
پیمایش 40 کیلومتر از شبکه فاضالب 

شهر اصفهان در قالب قراردادی با یک 
شرکت خارجی اش��اره کرد و گفت: 
امیدواری��م ب��ا برنامه ری��زی صورت 
گرفته، عملیات اصالح چهار کیلومتر از 

این شبکه در سال جاری آغاز شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اس��تان اصفهان همچنین به عملیات 
ویدئومت��ری ش��بکه های فاض��الب 
و حف��اری برخی خیابان های ش��هر 
اصفه��ان در س��اعات نیمه ش��ب که 
خلوت تر است اش��اره کرد و گفت: 
در طول یک س��ال گذش��ته با صرف 
هزینه ای بالغ بر دو میلیارد تومان 16 
کیلومتر از شبکه فرسوده فاضالب شهر 
اصفهان که نیازمند بازسازی فوری بود 

نوسازی شده است.
وی در پایان به قدمت و فرسودگی 
تصفی��ه خانه های فاض��الب جنوب 
اصفهان و شاهین شهر نیز اشاره کرد و 
بازسازی آنها را نیازمند تأمین اعتبارات 

کافی دانست.

به گ��زارش موج، مهندس محمدحس��ن 
پالی��زوان رئی��س واحدهای مواد خ��ام ناحیه  
آهن س��ازی با اعالم اینکه در واحد انباش��ت 
و برداش��ت ای��ن ناحیه ب��ا طراح��ی و تولید 
رولیک های نوار نقاله، ساالنه 331 میلیون ریال 
صرفه جویی حاصل ش��ده است، گفت: نمونه  
خارج��ی این نوع رولیک ب��ه مبلغ 700 هزار 
ریال خریداری می ش��ده اس��ت، در حالی که 
قیمت تمام ش��ده این قطع��ه در داخل معادل 
450 هزار ریال اس��ت و با احتس��اب میانگین 
مصرف ساالنه  این نوع رولیک به تعداد 1324 
عدد، ساالنه مبلغ 331 میلیون ریال صرفه جویی 
نصیب شرکت فوالد مبارکه اصفهان می  شود.

وی افزود: قریب به 14 هزار و پانصد متر 
نوار نقاله در واحد انباش��ت و برداشت وجود 

دارد ک��ه در مجموع بی��ش از 17 هزار و 700 
قطع��ه، انواع آیدل��ر و رولی��ک وظیفه  حمل

 نوار نقاله و محموله آن را بر عهده دارند.
رئی��س واحده��ای م��واد خ��ام ناحی��ه 
آهن س��ازی خاطرنش��ان ک��رد: ب��ا توجه به 
مصرفی بودن این قطعات، ساالنه هزینه  زیادی 
صرف خری��د، حمل و انبارداری آن می ش��د 
که در راس��تای بومی س��ازی و این تفکر که 
با طراحی و تولید آن در داخل س��هم بسزایی 
در صرفه جوی��ی اقتص��ادی خواهد داش��ت، 
واحد انباش��ت و برداش��ت با رویکرد استفاده 
از قطع��ات تولی��دات داخ��ل و ب��ا همکاری 
کارشناس��ان مهندس��ی معکوس اقدام به تهیه 
نقشه و QCTM جهت تعدادی از انواع این 

رولیک ها کرد.

نماین��ده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه 
اصفهان گفت: شناساندن جایگاه شیعه در بین 
مردم دنی��ا یکی از نعمت ه��ای مهم پیروزی 
انقالب اسالمی درس��ال 57 است. به گزارش 
ایرنا، آیت اهلل » س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد« 
درخطبه ه��ای نماز جمع��ه اصفه��ان افزود: 
در زم��ان طاغوت ش��یعه تنها ب��ه عنوان یک 
گ��روه مطرح بود و بس��یاری از م��ردم جهان 
نمی دانستند که شیعه از کالم رسول خدا )ص( 
نش��أت گرفته است. وی اظهارداشت: االن دنیا 
فقط روی شیعه کار می کند به طوری که سنای 
امری��کا 55 میلیون دالر برای مبارزه با ش��یعه، 
مکتب اهل بیت)ع(، وابستگان امیرالمومنین)ع( 

و کس��انی که در عاش��ورای حس��ینی تربیت 
شدند، درحال سرمایه گذاری است. وی گفت: 
اگر صدها رس��انه علیه ما ش��ب و روز حرف 
می زنند به دلیل درستی راه و قدرت ما و ترس 
آنها از ماس��ت. امام جمعه اصفهان افزود: ایام 
دهه فجر بهترین فرصت برای روحانیون و همه 
مردم است تا تفاوتهای قبل و بعد از انقالب را 
برای جوانهایی که آن دوران را ندیده اند بازگو 
کنند. وی تصریح کرد: باید به جوانها گفته شود 
که ایران، قبل از انقالب، ژاندارم و نوکر امریکا 
برای حفاظت و جاسوسی منطقه بود، درست 
همان وضعیتی که االن اس��رائیل به عنوان آلت 

دست امریکا دارد.

آیت ا... ناصری گفت: همه برای صیانت 
از حکومت اس�المی ایران و پیروی از والیت 
فقیه مس��ئول هستند و باید بر آرمان های امام 
خمینی )ره( پایبند باشند. امام جمعه شهرکرد 
در خطبه ه��ای نم��از جمع��ه ب�ا اش��اره ب�ه 
فرارس��یدن ایام اهلل دهه مبارک فجر و سی و 
یکمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی از امام 
خمینی )ره( به عنوان بزرگترین مجاهد جهان 
معاصر اسالم نام برد و افزود: امام راحل )ره( 
با بنیانگذاری نظام مقدس جمهوری اس��المی 
در کش��ور، مردم را از اس��ارت و وابستگی به 

دشمنان آزاد کردند. آیت اهلل ناصری افزود: با 
گ�ذشت س��ی و یک سال از پیروزی انقالب 
اس��المی، حکومت اس��المی ایران همچنان با 
صالبت و پرقدرت در جهان اس��تقالل ملت 

را حفظ کرده است. 
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به توطئه های دشمنان در قالب جنگ 
نرم علیه ایران گفت: ملت غیور ایران امس��ال 
پر شورتر در مراسم راهپیمایی روز 22 بهمن 
شرکت می کنند تا باعث یأس دشمنان اسالم 

شوند.

دبیر کمیته روس��تایی و عش��ایری س��تاد 
دهه فجر استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
همزمان با دهه فجر امسال 67 طرح روستایی 
و عش��ایری در این اس��تان به به��ره برداری 

می رسد.    
س��ید اس��ماعیل صالح��ی اف��زود: برای 
به��ره برداری از ای��ن پروژه ها بی��ش از 42 
میلیارد و 705 میلیون ریال هزینه ش��ده است 
که از این میزان 10 میلیارد و 839 میلیون ریال 

تسهیالت بانکی است. 
وی گفت: از این تعداد طرح 35 طرح از 
اعتب��ارات بانکی و مابق��ی از اعتبارات دولتی 
اس��تفاده کرده و بی��ش از چهار ه��زار و 69 

خانوار از این طرحها بهره مند شده اند. 
وی، اشتغال این طرحها را 142 نفر عنوان 

کرد و گف��ت: این طرحه��ا در قالب احداث 
و مرمت کانالهای آبرس��انی، احداث ش��بکه 
دامپزشکی، بند خاکی، دامداری و دامپروری، 
انتقال آب به باغات، تولیدات گیاهی، شیالت، 
آب و خاک، دامپزش��کی، منابع طبیعی و امور 

عشایر هستند. 
صالحی همچنی��ن گفت: از این پروژه ها 
19 طرح در شهرستان شهرکرد، در کوهرنگ 
14 طرح، در کیار12 طرح، در لردگان هش��ت 
طرح، در بروجن هشت طرح، در اردل هفت 

طرح و در فارسان چهار طرح قرار دارد. 
به گزارش زاین��ده رود، در کمیته روس��تایی 
اس��تان  فج��ر  ده��ه  س��تاد  عش��ایری  و 
چهارمح��ال و بختی��اری بی��ش از 82 برنامه 

فرهنگی، هنری، ورزشی برگزار می شود. 

ش��رکت صنایع پاالیش پروش��ات پاالد، 
اق��دام به س��اخت نس��ل جدید فیلت��ر هوای 
خودروهای س��نگین کرد. ب��ه گزارش روابط 
عمومی ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 
نصیر صفاری، مدیرعامل شرکت صنایع پاالیش 
پروشات پاالد گفت: این ش��رکت با توجه به 
مشکالت موجود در سیستم فیلتراسیون هوای 
موتور در اتوبوس های گازس��وز و گازوئیل 
سوز درون و برون شهری، مجموعه فیلترهای 

بیرونی و درونی را طراحی و تولید کرد.
وی افزود: این مجموعه ش��امل فیلترهای 
بیرونی و درونی اس��ت که وظیفه پاالیش هوا 
ت��ا 5 میکرون را بدون افت فش��ار و افزایش 

سوخت برعهده دارد.
صف��اری ادامه داد: فیلت��ر بیرونی به دلیل 
وجود آرایش مناسب و حجم قابل توجه الیاف 
پلی استر، ظرفیت غبارگیری چشمگیری دارد 
و کارتری��ج درونی آن نیز از الیاف پلی اس��تر 
متراکم تهیه شده و اجازه عبور ذرات باالی 5 
میکرون که غالبًا ذرات سیلیس و کربن هستند 

را به داخل موتور نمی دهد.
مدیرعامل شرکت صنایع پاالیش پروشات 
پاالد گفت: در این فیلتر با توجه به ارتفاع آن، 
از کمربندهای نگهدارنده آرایش چین استفاده 
ش��ده اس��ت که عالوه بر افزایش طول عمر، 

کارکرد فیلتر را هم افزایش می دهد.
وی از مزایای دیگر ای��ن فیلتر را قابلیت 
شستش��وی مداوم دانست که باعث طول عمر 
بیش��تر قطع��ات و راندمان ب��االی 98 درصد 
در ج��ذب ذرات و افزایش طول عمر روغن 

خودرو می شود.
مدیرعامل شرکت صنایع پاالیش پروشات پاالد 
با اشاره به اینکه این فیلتر با همکاری معاونت 
فنی اتوبوس��رانی اصفهان روی اتوبوس های 
این مجموعه آزمای��ش و پس از تأیید کارکرد 
نهایی به مرحله عقد ق��رارداد، تولید و فروش 
هم رسیده اس��ت، گفت: فیلترهای تولید شده 
توس��ط ش��رکت صنایع پروش��ات پ��االد در 
اتوبوس های درون ش��هری و برون شهری و 

انواع کامیون کاربرد دارد. 

با طراحی و تولید رولیک های نوار نقاله
ساالنه 331 میلیون ریال در واحد انباشت و 

برداشت صرفه جویی حاصل شد

امام جمعه اصفهان:
شناساندن جایگاه شیعه در جهان از جمله 

نعمت های انقالب اسالمی است

امام جمعه شهرکرد: 
همه برای صیانت از والیت فقیه مسئول هستیم

67 طرح روستایی و عشایری
 چهارمحال و بختیاری در دهه فجر 

بهره برداری می شود  

توسط واحد فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان محقق شد: 
بهینه سازی ساخت فیلترهای هوای 

اتوبوس های درون شهری

مبارکه

شهرکرد

اصفهان

شهرکرد

مدیرعامل آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد:
بازسازی شبکه فرسوده فاضالب شهر اصفهان، نیازمند 200 میلیون یورو اعتبار

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

بروجن

بروجن

تراب��ری شهرس��تان  و  راه  اداره 
اصفهان متولی نگهداری بیش از 108 
کیلومت��ر راه اصل��ی و 116 کیلومتر 
راه روس��تایی با مجموع بالغ بر 525 
کیلومتر راه همسنگ است که از این 
مقدار 29 کیلومتر آزادراه و 62 کیلومتر 

بزرگراه است.
مهندس محمدرضا حق ش��ناس 
رئیس اداره راه و ترابری شهرس��تان 
اصفه��ان با بیان مطل��ب فوق گفت: 
راههای حوزه شهرستان اصفهان 11 
پل بزرگ ب��ا دهانه 10 تا 20 متری و 

25 کیلومتر روش��نایی و 39 کیلومتر 
نیوجرسی و 148 چراغ چشمک زن و 
37 کیلومتر گاردریل دارد. حق شناس 
یکی از مهمترین مشکالت پیش روی 
اداره راه و ترابری شهرس��تان اصفهان 
را تخلی��ه نخاله ها در مج��اورت و 
حاشیه راهها ذکر کرد و گفت: تخلیه 
نخاله های س��اختمانی و زباله های 
تاالره��ای پذیرایی ج��دای از صرف 
وق��ت زی��اد عوامل راه��داری برای 
جمع آوری آنه��ا و نیز هزینه، باعث 
تولی��د خطر و پرحادثه ک��ردن راهها 

می ش��ود. وی اقدامات انجام گرفته 
در این راستا را برقراری گشت پاک، 
ایجاد گشت شبانه پلیس و راهدار به 
منظور جلوگیری تخلیه نخاله ها و نیز 
جلوگیری از عب��ور بارهای ترافیکی 
در شب ذکر کرد. حق شناس مشکل 
مهم دیگر این حوزه را اصطکاک زیاد 
راهها به دلیل وجود شهرکهای صنعتی، 
کارخانجات ذوب آهن و فوالد، سنگ 
بری ها و معادن س��نگ دانست که با 
عبور محصوالت این کارخانجات به 
طور مداوم باعث این امر شده است. 

حق ش��ناس خواستار همکاری سایر 
نهادها و سازمانها در ارائه مجوزهای 
س��اخت و ساز ش��د. رئیس اداره راه 
و ترابری شهرستان اصفهان بیشترین 
عامل تصادفات در حوزه استحفاظی 
ای��ن اداره را واژگون��ی، تخط��ی از 
س��رعت مطمئنه و خ��واب آلودگی 
ذکر کرد و گفت: در این راس��تا اقدام 
به ایجاد خطوط برجس��ته و هشدار 
دهنده، نصب تابلو و پیشنهاد استقرار 
مجتمع های خدماتی بین راهی برای 

استراحت رانندگان کرده است.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان اصفهان
از استقرار گشت پاک برای حفظ حاشیه راههای این شهرستان خبر داد

اصفهان

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی 
اس��تان چهارمحال و بختیاری گفت: 
همزمان با س��ی و یکمین س��الگرد 
پیروزی انقالب اس��المی 22 پروژه 
مس��کن و شهرس��ازی در استان به 

بهره برداری می رسد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی 
سازمان مسکن و شهرسازی استان، 
مهن��دس عل�ی ابراهیم���ی اف�زود: 
ب��رای افتت��اح و به�ره ب��رداری از 
این تعداد ط��رح 92 میلیارد و 221 
میلی���ون ری��ال اعتب���ار از مح�ل 
درآمده��ای  اس��تانی،  اعتب��ارات 
س��ازمان، مش��ارکت با ارگان های 
دولتی و س���رمایه گ��ذاری اعضای 

تع�اونی ها هزینه شده است.
به گفته وی، افتتاح چهار واحد 
خانه س��ازمانی در شهرهای گندمان 
و مال خلیف��ه، خانه عالم کوهرنگ، 
توس��عه و تکمیل س��اختمان اداری 
ثب��ت اس��ناد و ام��الک ش��هرکرد، 
باستانی  دامپزشکی کوهرنگ، سالن 

ف�ارس��ان و ام��ور مالیاتی فارس��ان
از جمله این طرح ها است.

م�هن��دس اب�راهیم���ی اف�زود: 
واح���د   68 از  ب���رداری  ب�ه���ره 

مس���ک�ون�ی در ش��ه��رک�رد، 24 
در  واح��د  ب��ن و 32  در  واح���د 
از دیگ���ر ط�رح ه���ای  بروج��ن 
اس��تیجاری قابل بهره ب��رداری در
 س��ی و یکمی��ن س��الگرد پیروزی 

انقالب اسالمی است.
و  مس��کن  س��ازمان  رئی��س 
شهرسازی استان تصریح کرد: 165 
واحد مس��کن در لردگان، 24 واحد 
در فارس��ان و 18 واحد در شهرکرد 
از جمله طرح های مسکونی اجاره 
داری در قالب مسکن مهر است که 

به بهره برداری می رسند.
به گفته مهندس ابراهیمی طرح 
جامع بن، جونقان، فارسان، سامان، 
هفشجان، تفصیلی فرخ شهر و طرح 
ورودی ش��هرکرد از دیگر طرح ها 

است.
خاطرنشان می شود: بهره برداری 
از این تعداد طرح زمینه اشتغال 380 
نفر را در سطح اس��تان فراهم کرده 

است.

به مناسبت سی و یکمین بهار آزادی
22 پروژه سازمان مسکن و شهرسازی در چهار محال و بختیاری به بهره برداری می رسد

شهرکرد

مدیرعامل اتحادیه تعاونی مسکن 
مهر محله ای افق لردگان گفت: عمل 
نکردن مس��ئوالن ذیربط به وظایف 
قانون��ی خود مهمترین علت ناموفق 
بودن پروژه مس��کن مهر در لردگان 
است. حس��ین مدبری در گفتگو با 
فارس به مش��کالت فراروی روند 
این  احداث س��اختمان های مسکن 
شهرس��تان در قالب طرح مس��کن 
مهر اش��اره کرد و اظهار داش��ت: با 
توجه به پیگیری ه��ای مکرر هیأت 
مدیره و مدیرعام��ل این اتحادیه از 
سال 86 تاکنون متأسفانه هیچ کدام 
از اعضای تعاونی های مس��کن مهر 
محله ای موفق ب��ه دریافت زمین از 

مسکن و شهرسازی نشد ه اند. 
وی مش��کل اصل��ی و اساس��ی 

فراروی تسریع روند احداث مسکن 
مه��ر این شهرس��تان را ع��دم تعهد 
مس��ئوالن ذیربط ب��ه وظایف قانونی 
خود دانس��ت و افزود: با گروه بندی 
اعض��ای تعاونی ها به گروه های س��ه 
نفره و پنج نفره مش��کالت اعضا دو 
چندان شد زیرا تعداد افراد بیشتری در 

مقایسه با گذشته درگیر کار شده اند. 
مدبری ادام��ه داد: این در حالی 
است که با مراجعه اعضای تعاونی به 
سازمان مسکن و شهرسازی ازدحام 
و ش��لوغی به وجود آمده و از همین 
رو تاکن��ون پس از گذش��ت چندین 
ماه هنوز هیچ پاس��خی در خصوص 

واگذاری زمین دریافت نکرده ایم. 
اف��راد  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
تحم��ل  ب��ا  فقی��ر  و  بی بضاع��ت 

سختی ها و طی مکرر مسافت 200 
کیلومتری لردگان تا ش��هرکرد هنوز 
نتوانس��ته اند زمین م��ورد نیاز خود 
را ب��رای اح��داث واحد مس��کونی 
دریافت کنند، گف��ت: این در حالی 
اس��ت که با توجه ب��ه تصویب نامه 
رئیس جمهوری،  محترم  نمایندگان 
سازمان مسکن و شهرسازی موظف 
است به تعهدات خود در قبال مردم 
و گروه های متقاضی مس��کن پایبند 
باش��د. مدیرعام��ل اتحادی��ه تعاونی 
مسکن مهر افق لردگان تصریح کرد: 
این در حالی اس��ت که در شهرستان 
لردگان از نظر تأمین متراژ زمین مورد 
نی��از برای ارائه به متقاضیان مس��کن 
مهر مش��کل و کمبودی وجود ندارد. 
وی ادام��ه داد: در حال حاضر نیز بر 

اساس مصوبه کارگروه تأمین مسکن 
و شهرس��ازی اس��تان افراد متقاضی 
مسکن در شهرهای زیر 25 هزار نفر 
باید به بنیاد مس��کن مراجعه کنند که 
این روند نیز مشکالت زیادی را طی 
مسیر دستیابی به مجوز احداث مسکن 
برای متقاضیانی که قبل از به تصویب 
رسیدن این مصوبه ثبت نام کرده اند، به 
وجود آورده است. مدبری تأکید کرد: 
با توجه به اینکه سیاست دولت مبنی 
بر ضروت توجه و اهتمام مس��ئوالن 
در راستای تأمین بس��ترهای الزم در 
راستای برخورداری اقشار بی  بضاعت 
از فضای مسکونی مستقل و شخصی 
بوده است متأسفانه سنگ اندازی های 
ج��اری ای��ن سیاس��ت را ب��ه نوعی 

تحت الشعاع قرار داده است. 

مدیرعامل اتحادیه تعاونی مسکن مهر افق لردگان:

مسئوالن به وظايف قانونی خود در طرح 
مسكن مهر عمل كنند 

لردگان

با بهره برداری از فاز دوم طرح 
سامانه الکترونیکی خدمات مشترکین 
آب و فاضالب شهر اصفهان، تمامی 
مشترکین آب و فاضالب می توانند 
از طری��ق اینترنت ب��ه پرونده های 

خود دست یابند.
و  آب  ش��رکت  مدیرعام��ل 
فاضالب اس��تان اصفه��ان، با اعالم 
ای��ن خبر افزود: اس��تقرار کامل این 
س��امانه که با ه��دف تحقق دولت 
الکترونیک و کاهش سفرهای درون 
ش��هری در حال انجام است، باعث 

می شود ش��هروندان، بدون حضور 
در ادارات آب و فاض��الب و فق��ط 
با استفاده از اینترنت، تلفن و یا دفتر 
خدمات ارتباطی، بتوانند تقاضاهای 

خود را ارائه و پیگیری کنند.
مهندس سیدمحمدرضا فخرایی 
گف��ت: از دیگ��ر مزایای اس��تقرار 
الکترونیکی خدمات  س��امانه  کامل 
مش��ترکین، قبول درخواس��ت های 
ش��هروندان همچون تقاضای خرید 
و نص��ب انش��عاب، تغیی��ر ن��ام و 
تغیی��ر قط��ر از طریق ش��ماره تلفن 

122 و ارائ��ه ی��ک ک��د راهنم��ا به 
آنان جهت پیگی��ری مراحل اداری
 پرونده های شان به صورت تلفنی 

و اینترنتی است.
وی زم��ان بهره برداری کامل از 
این طرح را تا پایان س��ال 1389 در 
ش��هر اصفهان اعالم ک��رد و گفت: 
این ط��رح به مرور زمان در س��ایر 
ش��هرهای تحت پوش��ش ش��رکت 
آب و فاضالب استان اصفهان اجرا 

خواهد شد. 
اضافه می ش��ود ف��از اول طرح 

خدم��ات  الکترونیک��ی  س��امانه 
م�ش���ت�رکی��ن آب و ف�اض���الب 
ش��هر اصفهان ب��ا عن��وان بایگانی 
ابتدای دی  الکترونیکی مش��ترکین، 
ماه س��ال جاری در مناطق پنجگانه 
آب و فاض��الب  ش��هر اصفهان به 
بهره برداری رس��ید. در این مرحله 
از طرح که 9 میلیارد ریال هزینه در 
بر داش��ت بالغ بر 350 هزار پرونده 
مش��ترکین آب و فاض��الب ش��هر 
اصفهان از حال��ت کاغذی خارج و 

به صورت الکترونیکی درآمد.

زمان و مزایای بهره برداری کامل از طرح سامانه الکترونیکی
 خدمات مشترکین آب و فاضالب شهر اصفهان اعالم شد

اصفهان
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سر خط

ــتی پور- فکر می کنید  دکتر محسن بهش
پیش��رفت مطلوبی ندارید؟ اول بای��د ببینید که 
درس��ت فکر می کنید یا نه؟ مالک ش��ما برای 
پیش��رفت چیس��ت؟ این مالک تا چه حد عینی 
اس��ت؟ آیا اصاًل مالکی برای پیش��رفت دارید یا 
فقط بر اس��اس مقایس��ه خود با دیگران، تصور 
می کنید که پیشرفتتان خوب نیست؟ در هرحال 
اگر برایتان ثابت ش��د که خوب پیش��رفت نمی 
کنی��د، باید وضعیت را ارزیاب��ی و تحلیل کنید.  
لذا در ارزیابی آنچه برای پیش��رفت مهم اس��ت 
باید به عوامل زیر توجه کرد. احس��اس اطمینان 
و باور توانمندی ها، احساس��ی اس��ت که الزمه 
به کار بس��تن آن،  اس��تفاده از تمام دانسته هایمان 
اس��ت و نتیجه به کار نبستن آن، دست نیافتن به 
چیزهایی اس��ت که در زندگی شایستگی شان را 
داریم. یک دلیل عدم پیش��رفت می تواند ضعف 
پیش نیازهای شما باش��د. یادگیریهای جدید در 
پایه یادگیریهای قبلی ساخته می شوند زیرا هنوز 
ضعف خودتان را جبران نکرده اید. توقع نداشته 
باشید همه چیز خوب پیش برود یا سطح توقعات 
خ��ود را پایین بیاورید و ی��ا به صورت جدی به 
دنبال رفع کمبود، پیش نیازهایتان را اصالح کنید. 
بدون جبران ضعفهای پایه ای، پیشرفت معنایی 
ندارد. هر شکست می تواند به عنوان یک تجربه 
مطرح باشد و به هیچ وجه نباید مایه دلسردی و یا 

عقب نشینی شود.
ضعف در آمادگیهای روانی: آمادگی های 
روانی و  انگیزه ها، به رغم نقش فوق العاده ای که 
دارند کمتر مورد عنایت قرار می گیرند. در مورد 

انگیزه ها معموالً دو نوع اشکال وجود دارد.
الف( بعضی ها انگیزه ندارند و یا اینکه انگیزه 
آنان کامل نیس��ت. در این دسته انگیزه ها دچار 
تغییرات و دگرگونی های زیاد است. زمانی ممکن 
است کاماًل سرحال باشید و در آمادگی روانی در 
س��طح باالیی بسر برید و زمانی هم هیچ حال و 
حوصله ای برای فراگی��ری ندارید، انگیزه کافی 

ندارید و سطح انگیزه دائماً باال و پایین می رود.
ب( بعضی م��ردم در مورد انگیزه های خود 
دچار اغراق و خودفریبی می شوند. همانگونه که 
کافی نبودن انگیزه مشکل ساز است بزرگ نمایی 
در این باره هم موجب پوش��یده ماندن واقعیتها 
می شود. این دسته از افراد حتی اگر حرکت خود 
را با شور و حرارت شروع کنند، معموالً در ادامه 

دچار کندی می شوند. 
ــناخت مالکهای پیشرفت: عامل  عدم ش
دیگر برای عدم پیشرفت مشخص نبودن مالکهای 
پیشرفت اس��ت. مالک می تواند براساس زمان 
تعیین شود، در این صورت شما باید سعی کنید 

با یک برنامه تدریجی و منطقی ساعات مفید خود 
را افزایش دهید. توصیه می شود مالکهای ارزیابی 
پیش��رفت خود را به صورت جزئی، مثالً روزانه و 
یا حتی هفتگی تعیین نکنید چرا که باعث دلسردی 
می ش��ود. در این خصوص بهتر است کمی کلی 
عمل کنید. ارزیابی روند پیشرفت در فرصتهای دو 
هفته ای خوب است. همیشه به خودتان امید دهید که 
می توانید بهتر از گذشته عمل کنید. با تعیین مالکهای 
مشخص، کنترل روند پیشرفت خود را تسهیل کنید. 
مدیریت زمان در یک تعبیر ساده یعنی: 
توانای��ی اداره زمان. بحث مدیریت زمان فقط به 
کنترل زمان و افزایش ساعات مطالعه اختصاص 
ن��دارد، بلکه آن به هر چیزی که منجر به افزایش 
بهره وری زندگی ش��ود ارتب��اط دارد، از جمله: 
اصول و راهبردهای مطالعه، روشهای برنامه ریزی 

و حتی آمادگیهای روانی. 
در نظر داشته باشید که عماًل زمان شما بدون 

استفاده مفید تلف خواهد شد.
پشتکار: بدیهی است هر فعالیتی با مشکالتی 
همراه است و آنچه برای دستیابی به هدف و حل 
مش��کالت ضروری است، داش��تن اراده و عزم 

راسخ است.
ــت: هر  ــی با شکس ــه روی ــی روب آمادگ
شکس��ت می تواند به عنوان یک تجربه مطرح 
باش��د و به هی��چ وجه نباید مایه دلس��ردی و یا

عقب نشینی شود.
حل مشکالت به طور مداوم: هر فردی باید 
مراحل برخورد با مشکالت را پیدا کند؛ شناسایی 
مشکل، جستجو برای یافتن مشکالت،پیدا کردن 
راه حل های موجود، مورد آزمایش قراردادن هر 
راه حل، انتخاب بهترین راه حل، اجرای راه حل 

انتخابی تمایل به مشورت با کارشناسان.
مسئولیت پذیری: هر شخص مسئول عواقب 
هر اقدامی اس��ت که خود انج��ام داده و این یک 
واقعیت است. متأسفانه این عادت در جامعه وجود 
دارد که افراد، مسئولیت هر شکستی را به دیگران 

نسبت می دهند و این یک خطر جدی است.
ــت: چنانچه اف��راد جامعه به  ــدگاه مثب دی
خصوص نس��ل جوان دچار دیدگاه منفی شوند 
دیگ��ر مجالی ب��رای نواندیش��ی و فعالیت باقی 
نخواهد ماند. الزمه کسب نتایج مثبت و رسیدن به 
خواسته ها و آرمان ها در نظر گرفتن این عوامل 
است. هر یک از این عوامل به میزان قابل توجهی 
می تواند موانع س��ر راه ش��ما را برطرف کرده و 
مسیر را هموار کند. کافی است پس از توقف های 
موقت��ی و مواجهه با عاملی که به عنوان یک کند 
کننده و یا سد آن را برداشت می کنیم به آیتم های 

باال سری بزنید و ریشه این توقف را بیابید.

آهسته اما پیوسته

کشف 658 کیلوگرم مواد مخدر در نائین

با اعتراف سارقین در بروجن پرده از 48 فقره 
سرقت برداشته شد

انحراف به چپ خوردو سمند دو کشته دربر داشت

اعتیاد به هیچ کس رحم نمی کند

کشف 9 فقره پرونده جعل و کالهبرداری در 
چهارمحال و بختیاری

 برای دس��ت یافتن به پول فراوان، نخست باید
 به کاری بپردازید که از آن لذت می برید. دلیل این امر 
بس��یار ساده است. اگر به کاری مشغول هستید که از 
آن بیزارید، به یقین کارتان از کیفیت خوبی برخوردار 
نخواهد بود. اگر دل در گرو کار خویش نداشته باشید 
و انرژی و نیروی تحرک ش��ما، به رکود کشیده شود 
و در کارتان ش��ور و حرارت نباش��د، کیفیت کارتان 
به ش��دت پایین می آید. تجربه ثابت کرده است اگر 
کسی از کارش راضی نباشد، نمی تواند رضایت مدیر، 
ش��ریک یا مش��تریان خود را جلب کند. چنین کسی 
اگر حقوق بگیر باشد، احتمال بسیار اندکی می توان 
داد به مق��ام باالتری ارتقا یابد یا افزایش حقوق قابل 
مالحظه ای دریافت کند. اگر پیشه ور باشد، احتمال 
بس��یار کمی وجود دارد کسب و کار پر رونقی داشته 

باش��د. به هر حال درآم��د هر کس نمایانگر عالقه او 
نس��بت به کار خویش است. از سوی دیگر درآمد با 
دستمزد کم از کیفیت کار می کاهد و این سیر قهقرایی 
به همین ترتی��ب ادامه پیدا می کند. وقتی می گوییم 
شما باید شیفته کار خود باشید، بدان مفهوم نیست که 
ش��غل دلخواهتان بدون مشکل و ناکامی خواهد بود. 
انتظار نداشته باشید چون به کار خود عشق می ورزید، 
به بهش��ت موعود خواهید رسید. ارتباط بین انسان و 
کار دلخواهش را می توان به عاش��قی تشبیه کرد که 
به وصال معشوق رس��یده است. طبیعی است که در 
چنین شرایطی، هرکس می تواند از تمام موانعی که در 
راهش می بیند، به سهولت بگذرد. چهره های موفق 
در هر زمینه نیز با اینکه به کارشان عشق می ورزیدند، 
گاهی با تندباد های وحشتناک یأس، دل زدگی، فشار 

و تردید روبه رو ش��ده اند. اگر می خواهید از میزان 
عالقه خود به کارتان آگاه ش��وید، پاس��خ صادقانه و 
صریحی به این س��ؤال بدهید: اگر یک میلیارد تومان 
برنده ش��وید آیا باز هم کار خ��ود را ادامه می دهید؟ 
افرادی که در انتظار بازنشستگی روزشماری می کنند، 
در حقیقت از زندگی عقب نشینی کرده اند و ماهیت 
خود را باخته اند، آنان انسان های نیمه مرده ای هستند 
که تنها حضور فیزیکی دارند. اگر می خواهید عمری 
طوالنی و شادمان داشته باشید، به کاری دست بزنید 
که به راس��تی از آن لذت می برید. فشار های روانی 
و ناکامی ها موجب کهولت زودرس می شود. برای 
اینکه از درون جوان بمانید، باید خواس��ته های قلبی 
خود را محترم بشمارید و به کاری بپردازید که دلباخته 
و مجذوبش باشید. تنها زمانی می توانید در کار خود 

موفق باش��ید که باور کنید کاری که انجام می دهید، 
کاملترین کار دنیا اس��ت، پس در قلب خودتان جایی 
برای کارتان بگش��ایید و عش��ق و عالقه خود را در 
کارتان متمرکز کنید. ب��ه هر کاری که دلتان بخواهد، 
می توانید دس��ت بزنید، مش��روط ب��ه اینکه تصمیم 
بگیرید و برای آن کار را از خود مایه بگذارید. همواره 
شغل دلخواهتان در انتظار شما است. این شما هستید 
ک��ه نباید او را در انتظ��ار بگذارید. باورش کنید و به 
سویش بشتابید. کسی مجبور نیست به خاطر معیشت، 

به کاری خالف میل خود دست بزند. 
تنها راه دس��ت یابی به ثروت، دس��ت زدن به کاری 
است که از آن واقعاً لذت می برید. شغل دلخواه خود 
را بدون توجه به موانع دنبال کنید. فراموش نکنید تنها 

شما می توانید سرنوشت خود را تعیین کنید. 

توماج فریدونی - اگر بس��یاری از مردم زندگی 
ش��ادی ندارد و در زندگی ش��ادی واقع��ی را تجربه 
نمی کنند تنها از آن رو است که نیاموخته اند چگونه 
باید به شادی برسند! شاد زیستن نیاز به آموزش دارد 
و برخالف بس��یاری که معتقدند شاد بودن پیچیده یا 
غیر ممکن است، اتفاقاً شاد زیستن امری است آسان 
و ممکن که تنها نیازمند خواس��تن اس��ت. اگر شادی 
به زندگی ش��ما نمی آید تنها از آن رو است که واقعًا 
نخواسته اید خانواده و فضایی شاد داشته باشید. برای 
ش��ادی و شاد زیستن باید تالش کنید. همان گونه که 
گفته شد باید بخواهید شاد باشید و برای خواستن باید 
دالیل کافی داشته باشید. تا ندانید چرا، هرگز به سراغ 
چگونه ه��ا نمی روید اما اگر فقط یکبار از خود دلیل 
چیزی را بپرسید و از خود بپرسید چرا، نا خودآگاه به 
دنبال چگونه ه��ا و راه حل ها می گردید. بیایید یک 
زندگی شاد را در نظر بگیریم. قطعاً افراد و خانواده هایی 
را در اطراف خود می شناس��ید که شاد باشند و شاید 
بارها حس��رت زندگی آنها را خورده باش��ید. آیا تا به 
حال دیده اید از هیجان آنها کم ش��ود؟ آیا تا به حال 
دیده اید مدام به موسیقی های غمگین گوش دهند؟ آیا 
تا به حال دیده اید در طول روز افسرده و بی حوصله 
باشند؟ آیا تا به حال شده است به آنها پیشنهاد جذابی 
دهید اما استقبال نکنند؟ آیا فرد و خانواده واقعاً شادی 
را می شناسید که از مسائل مالی رنج ببرند؟ منظور از 
ش��ادی خنده های عصبی و صورت خود را با سیلی 
س��رخ نگه داشتن نیست. شادی فرآیندی است کاماًل 
مش��خص که در نهایت اعتدال ش��کل می گیرد. در 
یک زندگی ش��اد نه افراطی هست و نه تفریط. شاید 
فکر کنید در یک خانواده ش��اد 24 ساعته اعضای آن 
قهقه می زنند اما اینطور نیس��ت. بیایید کمی بیشتر با 
شادی آشنا ش��ویم. شادی یعنی تعادل، یعنی هیجان، 

یعنی اس��تقبال های آتش��ین، یعنی وفاداری و در کل 
یعنی ثروت. شادی یعنی رسیدن به اوج معنویات. در 
گذشته فکر می کردم غم حالتی ارزشمندتر از شادی 
است. گمان می کردم گریه ارزشمندتر از خنده است 
اما امروز باورهایم تغییر کرده است و نکته قابل توجه 
اینجا اس��ت که موقعیت و زندگیم نیز کاماًل متفاوت 
شده است. قباًل چندان شاد نبودم، چندان اهل تفریح 
و میهمانی و شادی و خنده نبودم. دائم بدبیاری پشت 
سر بدبیاری. دائماً قهر و دائماً آشتی های موقتی. دائمًا 
ضرر ه��ای مالی و دائم��اً کابوس های ش��بانه. دائمًا 
کم خوابی و دائماً افراط! امروز متفاوت شده ام. مدتها 
است کابوس ندیده ام. مدتها است که موقعیت مالیم با 
مشکل مواجه نشده است و حتی افزایش درآمد قابل 
توجهی نیز داش��ته ام. این در صورتی س��ت که قباًل 

روزانه 18 ساعت کار می کردم و حاال نهایتاً 10ساعت! 
ش��ما هم باید شرایطتان را تغییر دهید و اگر منتظرید 
تا دیگران قدم پیش بگذارند سخت در اشتباه هستید. 
اگر عمل و سوء تفاهمی شرایط بین خانواده، دوستان 
ی��ا همکارانتان را با چال��ش و اصطکاک مواجه کرده 
است ش��ما پیش قدم شوید. شما طالب شادی شوید 
و نخواهید این خصومت ها دوام بیاورند. همیشه برای 
شادی قدم اول را شما بردارید و شما داوطلب باشید. 
از این به بعد شما باید نوید دهنده شادی بین دوستان 
و خانواده و همکارانتان باشید و صد البته به یاد داشته 
باشید اگر خودتان انسان شادی نباشید نمی توانید به 
دیگ��ران چنین کمکی کنید. بیایی��د تمرینی را که من 
انجام دادم شما هم انجام دهید. من این تمرین را تنها 
برای یک ماه انجام دادم اما تا امروز چند س��الی است 

که جزئی از زندگیم شده و تبدیل به یکی از عادتهای 
مثبت من شده است. عادت به شادی!

فق��ط و فقط برای یک ماه از گ��وش دادن به هر 
نوع موسیقی غمگین جدا بپرهیزید، مخصوصاً ابداً به 
موسیقی های رپ گوش ندهید. موسیقی رپ با دید 
منفی به ش��رایط اجتماعی و سیاسی جهان به شدت 
روحیه شما را تحت تأثیر قرار می دهد و شما را نسبت 
ب��ه هر کس و هر چیز بد بی��ن می کند. همچنین در 
عوض موسیقی های ش��اد و البته با شعر های عمیق 
گوش دهید یا اگر به چنین موس��یقی ای دسترس��ی 
ندارید موسیقی های شاد بی کالم گوش دهید. تا یک 
ماه از تماس با هر ش��خصی که در گذشته باعث شده 
اس��ت شما را به افس��ردگی و غم بکشاند خودداری 
کنی��د و به هیچ طری��ق نخواهید با او تم��اس برقرار 
کنید. وجود چنین ش��خصی می تواند شما را به یک 
شخصیت وابسته تبدیل کند و آینده شما را به صورت 
جد به خطر بیندازد. س��عی کنید هر ش��ب فیلم های 
کمدی و جذاب ببینید. از مشاهده هر گونه فیلم درام و 
تراژدی جداً بپرهیزید، حتی اگر محبوبترین فیلم شما 
را نمایش دهند. با دوستان مثبت و شادتان و یا تنها به 
س��ینما، پارک و بیرون شهر بروید. مخصوصاً تئاتر را 
فراموش نکنید. در آنجا از خودتان پذیرایی کنید و یک 
ماه میهمان خود باش��ید و تنقالت خوشمزه بخورید. 
دو تا س��ه بار خانواده را به ش��ام دعوت کنید و سعی 
کنید س��اعات مفرح و ش��ادی را برای آنها و خودتان 
پدید آورید. اگر واقعاً طالب شادی باشید به تک تک 
پیش��نهادات عمل می کنید. این پیشنهادات برای من 
جواب دادند و برای ده ها نفر که از من مشاوره گرفتند 
نیز جواب مثبت داد پس برای شما نیز حتماً تأثیرگذار 
خواهد بود. به شرط آنکه عمیقاً بخواهید و واقعاً تالش 

کنید. موفق باشید! 

به گزارش مرکز اطالع رس��انی پلیس اصفهان، 
مأموران فرماندهی انتظامی شهرس��تان نائین موفق 
شدند طی چهار مرحله عملیات مقدار 658 کیلوگرم 

انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کنند.
سرهنگ محمدعلی یوسلیانی فرمانده انتظامی 
شهرستان نائین اظهار داشت: مأموران این فرماندهی 
طی چهار مرحله عملیات موفق شدند حین کنترل 
خودروه��ای عبوری در بازرس��ی از چهاردس��تگاه 
خ��ودرو مق��دار 658 کیلوگرم انواع م��واد مخدر را 

کشف و ضبط کنند.
وی اف��زود: در یک��ی از ای��ن عملیات ها طی 
بازرس��ی از یک دس��تگاه خودروی کامیونت مقدار 
481 کیلوگرم م��واد مخدر از نوع تریاک که به طرز 
ماهرانه ای جاس��ازی شده بود کشف و راننده آن به 

نام »رحیم – ن« دستگیر شد.
ای��ن مق��ام مس��ئول گف��ت: در تحقیق��ات 
ص��ورت گرفت��ه از متهم، وی یک��ی از مرتبطان با 
قاچاق این مقدار مواد را معرفی که بالفاصله توسط 

مأموران خودروی این شخص در یکی از مسیرهای 
برون شهری شناسایی و نامبرده نیز دستگیر شد.

فرمان��ده انتظامی نائی��ن در ادامه بیان داش��ت: 
در دو عملی��ات دیگر مقدار 14 کیل��و و 20 گرم و 
147 کیل���و و 500 گ�رم ت�ریاک در ب�ازرس���ی از 
دو خ��ودروی س��واری پراید و وانت مزدا کش��ف 
ک��ه در ای��ن رابط��ه ه��ر دو خ��ودرو توقی��ف و 
رانن��دگان آنها ب��ه نام ه��ای »عباس��علی – ک« و 

»نعیم رضا – ه« دستگیر شدند.
س��رهنگ یوسلیانی س��پس از کشف مقدار 15 
کیلو و 480 گرم کراک در بازرس��ی از یک دستگاه 
خودروی س��واری س��مند خبر داد و تصریح کرد: 
راننده این خودرو به نام »محس��ن – ز« که از کرمان 

عازم تهران بود دستگیر شد.
این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: کلیه 
دستگیر شدگان به همراه پرونده تشکیل شده جهت 
س��یر مراحل قانونی خود تحوی��ل مراجع قضایی 

شدند.

طی یک ماه گذش��ته طرح مبارزه با سرقت، با 
هدف ناامن ساختن شهرستان برای سارقان و کشف 

سرقت سالهای گذشته به مرحله اجرا گذاشته شد.
به گزارش معاونت اجتماعی و فرماندهی انتظامی 
چهارمحال و بختیاری در اجرای این طرح مأموران 
پلیس آگاهی شهرس��تان با به کارگیری اکیپ های 
ویژه و اس��تفاده از مأموران زبده، اقدام به شناسایی 
محل های خرید و فروش موتورسیکلت ها و سایر 
اقالم سرقتی و تحت نظر قرار دادن افراد مشکوک 

کردند.
مأموران در زمان اج��رای این طرح، تعداد 16 

دستگاه موتورسیکلت س��رقتی را کشف و در این 
رابطه 8 سارق را نیز دستگیر کردند.

کش��ف 9 فقره سرقت وس��ایل داخل خودرو، 
15 فقره س��رقت مغازه، دو فقره سرقت احشام، 6 
فقره سرقت اماکن متبرکه و سیم برق و دستگیری 
9 س��ارق حرفه ای که همگی به بزه ارتکابی خود 
اعتراف کردن��د از دیگر موفقیته��ای اجرای طرح 

مبارزه با سرقت در شهرستان بود.
شایان ذکر است، متهمان پس از تشکیل پرونده 
جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی 

شدند.

با تالش مأموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
چهارمح��ال و بختی��اری، 9 فق��ره پرون��ده جعل و 
کالهبرداری کشف و 9 نفر در این خصوص دستگیر 

شدند.
براب��ر اعالم پلی��س آگاهی فرمانده��ی انتظامی 
چهارمحال و بختیاری، پس از اعالم اخباری مبنی بر 
جعل و کالهبرداری توسط برخی افراد فرصت طلب، 
موضوع در دستور کار مأموران دایره مبارزه با جرائم 

خاص و رایانه ای قرار گرفت.
در بررسی های اولیه مشخص شد، 9 نفر جاعل 
با جعل امضا و اثر انگشت و با فریب و جلب اعتماد 

س��وژه های خود اقدام به کالهب��رداری کرده اند که 
پس از شکایت شاکیان پرونده ها و انجام یک سری 
اقدامات فنی و پلیسی، نهایتاً متهمان دستگیر و جهت 

سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
ل��ذا به منظور جلوگیری از جعل و کالهبرداری، 
از عموم مردم خواسته می شود، در صورت برخورد 
با افرادی که در ازای دریافت پول وعده تأمین شغل، 
دادن کارت پای��ان خدمت یا معافیت، گذرنامه، ویزا، 
گواهینامه و... می دهند هوش��یار بوده و در صورت 
اطمینان از نیت پلید طرف مقابل مراتب را س��ریعاً به 

مراکز پلیس 110 اطالع دهند.

برابر اع��الم مرک��ز فوریت های پلی��س، مبنی 
ب��ر وقوع یک فق��ره تصادف در محور خوزس��تان،
 روبه روی روستای »شمس آباد«، مأموران کالنتری 18 
»هفشجان« بالفاصله در محل حاضر و مشاهده کردند 
یک دستگاه خودرو سمند با یک دستگاه خودرو پراید 

برخورد کرده است.

این گزارش همچنین حاکی است، متأسفانه شدت 
تصادفات به حدی بود که رانندگان هر دو خودرو در 

دم فوت کردند.
کارشناس حاضر در صحنه علت اصلی وقوع این 
تصادف دلخراش را انحراف به چپ خودرو س��مند 

اعالم کرد.

به دنبال تم��اس تلفنی ای با مرکز فوریت های 
پلی��س، مبنی بر مرگ مش��کوکی در یکی از مناطق 
اس��تان چهارمحال و بختیاری، موضوع به کالنتری 
مربوطه اع��الم و مأموران بالفاصله در محل حاضر 

شدند.
به گزارش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 
چهارمحال و بختیاری ش��واهد اولیه حاکی از مرگ 
جوان 27 س��اله ای بود و با بررس��ی های صورت 
گرفته مشخص شد که وی چندین سال در منجالب 

اعتیاد غوطه ور بوده و به رغم تالش برای ترک اعتیاد، 
موفق نشده است. این گزارش همچنین حاکی است، 
مصرف مواد مخدر بر سالمت این معتاد نگون بخت 
آن چنان اثر گذاشته بود که دیگر قادر به انجام هیچ 
کاری نبوده و باالخره جان خود را نیز هنگام تزریق 
مواد مخدر از دست داده. پس از انجام اقدامات اولیه، 
جس��د متوفی جهت سیر مراحل قضایی به پزشکی 
قانونی اعزام شد و بدین ترتیب، دفتر زندگی معتادی 

دیگر در عنفوان جوانی بسته شد.

نظر به اینکه س��ه نفر زندانی در مورخه 88/11/1 مبادرت به فرار 
از زندان مرکزی ش��هرکرد نموده اند و اقدام��ات قضایی، امنیتی 
و انتظام��ی در جهت دس��تگیری آنان در جریان اس��ت،  تصویر 
و مش��خصات آنان جهت اطالع هموطنان منتش��ر می شود تا در 
صورت مش��اهده زندانیان مذکور جهت دس��تگیری آنان با پلیس 

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 : غالمعلی 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

احمدرضا بهرامی سامانی
دادستان عمومی و انقالب شهرکرد
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افقی:
1- لوازم التحریر- خباز و شاطر 

2- پایتخت اس��پانیا- الزم و ض��روری- نوعی 
شیمی

3- پول خرد هندی- هندل ویولن- شراع
4- فیلم گوس��تاوگاوراس- تشنه فریب- بدون 

رخنه
5- مهراس یا هاون- ماه پاییزی- بلندپایه

6- پادشاهان- مدرس کالس- باهوش و دانا
7- غی��ر و دیگر- تیمار و پرس��تاری- برهنه و 

لخت
8- بازیکن چلس��ی- پایتخت گینه- همسر آدم 

و مادر لبودا
9- چهره- ترعه- کتاب فدریکو گارسیالورکا

10- نوعی پارچه- خالق رمانهای غرش طوفان 
و مردی با نقاب آهنین – استدعا وخواهش

11- ل��وت آن در وطن ما اس��ت- زدنی دس��ته 
جمعی- خواب شیرین و کتاب امیل زوال

12- بیم��ار خطرن��اک – فرمان کش��تی – باران 
اندک

13- کش��ور ب��رج ایفل و تیم مارس��ی- ابوی- 
استاد تیمور لنگ

14- گلر سابق آلمانی- مال التجاره- خرابی
15- سهولت- سیاست

عمودی:
1- س��تون دین ما- فیلم عل��ی حاتمی و کتاب 
ماکسیم گورکی- نویسنده کتابهای مسخ و دیوار 

چین و گروه محکومین
2- کارگردان شب جنایت و جاده مرگ- غذای 

خوشمزه ای بدون آب- تارک
3- رش��ته مروارید به نخ کشیده شده- از هفت 

خواهران نفتی جهان- پایتخت آلبانی

4- نوعی ش��یرینی- معلم نرون که به دستور او 
تکه تکه شد- پرآب ترین رود ایران

5- تقویم- آحاد- ورزش زمستانی و برفی
6- شاهکار راس��ین فرانس��وی- داخل- اشاره 

جمعی به دور
7- دوران جوانی- کارگردان تنگنا، تنگسیر، ساز 

دهنی و دونده- ته سینما
8- تعجب کش��دار- کوهی در خراسان- حرف 

درد
9- نیم��ه راض��ی- س��بک میکل آنژ ب��ود- تیغ 

سرتراشی
10- پیشانی- نژاد ما- انجمن

11- گیاه- فرزین- اختراع مارکنی ایتالیایی
12- کارگردان فیلمهای دوئل، کیمیا و سرزمین 

خورشید- متن ها- فرمان 
13- فاجر- هوادار- بی رنگ و جال

14- پادشاهی- کرمینه- فیلم ابراهیمی فر
15- اشاره جمعی به نزدیک- راه رفتن کودکانه- 

سهیم
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شلغم داروی هر دردی است 

کافئین جلوی ریزش مو را می گیرد خاصیت آب ماست یا آب پنیر

دانشمندان در جدیدترین تحقیقات خود 
روی موش ه��ا نش��ان دادند نداش��تن خواب 
کاف��ی، روند تولید س��لول های جدید مغزی 
را متوق��ف می کند. بر اس��اس پژوهش های 
دانش��گاه پرینس��تون کمب��ود خ��واب، ناحیه 
هیپوکامپوس مغز را که مس��ئول شکل دهی به 
حافظه  اس��ت، تحت تأثی��ر قرار می دهد. این 
تحقیق که نتایج آن در مجله آکادمی ملی علوم 
به چاپ رس��یده است نشان می دهد هورمون 
اس��ترس کورتیکوسترون موجب توقف تولید 
سلول های جدید مغزی می شود. این در حالی 
است که اگر میزان این هورمون در سطح ثابتی 
حفظ ش��ود، روند تولید سلول های جدید از 
سر گرفته خواهد شد. نتایج این تحقیق حاکی 

از آن اس��ت افزایش س��طح هورمون استرس 
به دلیل بی خواب��ی، می تواند توضیحی برای 
کاهش تولید س��لول در مغز بزرگساالن باشد. 
این پژوهش نشان داد میزان تولید سلول های 
عصبی به مدت دو هفته ترمیم نش��د و به نظر 
می رس��ید مغز تالش های خ��ود را به منظور 
جبران این کمبود افزایش می دهد. این در حالی 
اس��ت که به گفته دکتر نیل استنلی متخصص 
خواب از بیمارس��تان دانش��گاه نورفورلک و 
نورویچ، نمی توان نتای��ج این تحقیقات را که 
روی موش ها انجام ش��ده مس��تقیمًا به انسان 
ربط داد چرا که انس��ان نمی تواند 72 ساعت 
نخوابد، مگر آنکه در شرایط بسیار خاص قرار 

داشته باشند.

اس��یدهای  مصرف  می  گویند:  محقق��ان 
چ��رب امگا 3 ب��ا افزایش طول عم��ر ارتباط 
دارد. ب��ه گزارش ایس��نا، محققان از مدت ها 
پی��ش دریافته اند اس��یدهای چ��رب امگا 3 
موجود در ماهی  هایی مثل ماهی آزاد و منابع 
دیگر به کاه��ش احتمال ب��روز بیماری  های 
قلب��ی و عروقی کم��ک می کن��د. نتایج یک 
تحقیق جدید نش��ان داده اس��ت که اسیدهای 
چرب می توانند حتی مزایای اساسی بیشتری 
نیز برای بدن داشته باشند. محققان دریافته اند 
بیم��اران قلبی که مقدار زیادی امگا 3 مصرف 
می  کنن��د، تلومرهای طوالنی  ت��ری دارند. به 
گفته محققان تلومرها دنباله  های مولکول های 

وراثتی »DAN« هستند که طول آنها با میزان 
طول عمر افراد رابطه مس��تقیم دارد یعنی هر 
چه تلومر بلندتر باش��د فرد عمر طوالنی  تری 
دارد. متخصص��ان قل��ب و ع��روق دانش��گاه 
کالیفرنیا در سانفرانسیس��کو و چند بیمارستان 
دیگ��ر طول تلوم��ر را در 608 بیمار طی یک 
مطالع��ه 5 س��اله ان��دازه  گیری کردن��د. این 
محققان دریافتن��د بیمارانی که در طول این 5 
سال اس��ید چرب امگا 3 مصرف کرده بودند 
در گلبول  های سفیدش��ان کمتر کاهش طول 
تلومر داش��تند و این نشان می  دهد طول عمر 
این افراد به مراتب بیشتر از بیمارانی است که 

امگا 3 مصرف نکرده بودند.

محقق��ان اعالم کردند رژیم غدایی سرش��ار از 
سوسیس و کالباس خطر ابتال به دیابت نوع دوم 
را در مردان حدود 50 درصد افزایش می دهد. 
گروهی از پژوهش��گران دانش��کده بهداش��ت 
عمومی دانشگاه  هاروارد، عادت غذایی هزاران 
مرد را بررس��ی کردند و دریافتند در کسانی که 
زی��اد سوس��یس و کالباس مص��رف می کنند، 
احتمال ابتال به دیابت نوع دوم 46 درصد بیشتر 
از کس��انی اس��ت که این مواد را کمتر مصرف 
می کنند. دکتر فرانکهو تهیه کننده گزارش این 
تحقیق که در مجله بهداش��ت » دیابتها« منتشر 
شده گفت: ما توصیه نمی کنیم این مواد غذایی 
به کلی از غذای مردم حذف شود، بلکه پیشنهاد 
ما آن است که مردم تعداد دفعات مصرف این 

نوع گوشتها را کاهش دهند. به گفته این محقق 
بیشترین احتمال ابتال به دیابت نوع دوم مربوط 
به کس��انی است که در هفته، دو وعده یا بیشتر 
سوس��یس و کالب��اس مصرف می کنن��د. این 
گزارش علمی نتیجه جمع آوری اطالعات در 
مورد 42 ه��زار و 504 مرد )40 تا 70 س��اله( 
س��الم بدون دیاب��ت، بیماری ه��ای قلبی و یا 
سرطان است. به گفته دکتر هو کشیدن سیگار، 
چاقی، میزان مصرف چربی و تحرک جسمانی 
نی��ز در این تحقیق م��ورد توجه قرار گرفتند و 
بر این اس��اس تعدیالت صورت گرفته است. 
پس از این تعدیالت روش��ن شد مصرف زیاد 
سوسیس و کالباس عامل مستقلی برای ابتال به 

دیابت است.

دکتر محمد عل��ی نیلف��روش زاده در این رابطه 
می گوید: دئودورانت ها یا به اصطالح عام، مام ها 
ترکیباتی هستند که جهت کاهش بوی بدن به کار 
می روند و اکثر آنها حاوی نمک های آلومینیوم مانند 
کلرید آلومینیوم هستند که می توانند به مرور زمان 
اثرات مخربی بر افراد به خصوص کس��انی که از 

اختالالت کلیوی رنج می برند، داشته باشد. 
عرق به خودی خود، دارای بو نیس��ت مگر اینکه 
توسط باکتری هایی که در مناطق گرم و مرطوب 
فعالیت می کنند دچار بو شود و به خصوص ناحیه 
زیر بغل که به عنوان گرم ترین سطوح بدن انسان به 
شمار می رود و غدد عرقی باعث رطوبت نسبی آن 

می شود، بیشتر با این موضوع مرتبط است.
وی در ادام��ه ضمن بی��ان اینک��ه دئودورانت ها 
می توانند برای پوش��اندن بوی ع��رق دارای عطر 
باشند و بعضی اوقات ترکیبات طبیعی چون عصاره 
رازک به عنوان ماده ضد میکروبی به کار می روند، 
افزود: در تهیه مام ها ترکیباتی مانند کلرید آلومینیوم 
و کلروهیدرات آلومینیوم به عنوان ضد عرق های 
وسیع به کار می روند که با کاهش تعریق و رطوبت 

رش��د باکتری ها را متوقف می کنند.وی تصریح 
کرد: آلومینیوم به عنوان یک نوروتوکسین مطرح 
است و عوارض روی سطح خونی - مغزی داشته 
و باعث مستعد ش��دن زمینه در فرد برای آسیب   
می شود. از طرفی توصیه می شود افرادی که دچار 
اختالل کلیوی هستند از ترکیبات حاوی آلومینیوم 
پرهی��ز کنند؛ چ��ون در معرض خطر پیش��رفت 
اختالل فعالیت کلیوی هستند.همچنین با توجه 
ب��ه اینکه امکان دفع مواد و داروهایی که از طریق 
کلیه و مجاری ادراری دفع می ش��وند در بیماران 
کلیوی کمتر اس��ت، توجه به این نکته ضروری 
است که دفع آلومینیوم نیز از طریق کلیه صورت 
می گیرد، بنابراین استفاده مکرر و طوالنی مدت از 
دئودورانت ها می تواند به مرور زمان باعث رسوب 
و تجمع آلومینیوم در بدن فرد ش��ده و عوارض و 
مشکالت بسیاری به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه 
مطالعات نشان می دهند افزایش سطوح آلومینیوم 
در درازمدت می تواند باعث بروز آلزایمر شده و با 
عوارضی چون کم خونی، تشنج، عالئم استخوانی 

و شکستگی های استخوان مرتبط است.

یک بررس��ی نش��ان داد، مصرف 4 لیوان 
شیر کم چرب به جای 4 لیوان شیر پر چرب، 
مق��دار کلس��ترول خون را کاه��ش می دهد. 
نظ��ر ش��ما در این مورد چیس��ت؟ آی��ا این 
بررس��ی  می خواهد بگوید مصرف ش��یر کم 
چرب، کلس��ترول خ��ون را کاهش می دهد؟ 
خیر، اینگونه نیس��ت. بلکه ای��ن تحقیق ثابت 
ک��رده، مصرف 4 لیوان ش��یر پرچرب در روز 
کلسترول خون را افزایش می دهد. یک برنامه 
غذایی صحیح و مناس��ب بای��د دارای مقادیر 
کمی کلس��ترول و چربی اشباع باشد. 4 لیوان 
ش��یر پرچرب 150 میلی گرم کلسترول دارد 
که نصف مقدار دریافتی مجاز روزانه اس��ت. 
نوش��یدن 4 لیوان ش��یر پرچ��رب در روز، به 
همراه یک عدد تخم مرغ یا 240 گرم گوشت 
قرمز، مقدار کلسترول را از حد مجازش باالتر 
می برد. 4 لیوان ش��یر پرچرب، 8 گرم چربی 
اش��باع دارد که باالترین حد مجاز اس��ت. در 
این صورت شما باید منابع دیگر چربی اشباع 
مثل گوش��ت قرمز، گوش��ت مرغ، تخم مرغ، 
کره و روغن نباتی جامد را کاهش دهید. حال 
می خواهیم بدانیم چرا نوش��یدن 4 لیوان شیر 
پرچ��رب در روز مقدار کلس��ترول را افزایش 
می دهد، ولی مص��رف دو عدد تخم مرغ در 

روز کلسترول خون را افزایش نمی دهد؟
دو ع��دد تخ��م مرغ تقریبًا چه��ار برابر 4 
لیوان شیر پر چربی کلسترول دارد. اما تخم مرغ 
یک س��وم ش��یر، چربی دارد. همچنین چربی 
اشباع تخم مرغ یک چهارم شیر است. دو عدد 

تخم مرغ 12 گرم و 4 لیوان ش��یر پرچرب 35 
گرم چربی دارد. 

مصرف چربی اش��باع نس��بت به کلسترول 
موجود در غذا، کلسترول خون را بیشتر افزایش 
می دهد. البته این بدان معنی نیست که شما مجاز 
هستید هر چقدر که خواستید تخم مرغ مصرف 
کنید. بلکه می خواهیم نشان دهیم 4 گرم چربی 
اش��باع موجود در دو عدد تخم مرغ نس��بت به 
18 گرم چربی اش��باع موجود در 4 لیوان ش��یر 
پرچرب، کلسترول را کمتر افزایش می دهد. اگر 
می خواهید کلسترول خون خود را کاهش دهید، 
باید مصرف انواع چربی به خصوص چربی های 
اشباع را کاهش دهید که این چربی های اشباع در 
کره، روغن نباتی جامد، گوشت و لبنیات پرچرب 

مثل شیر پرچرب وجود دارد.
عاتکه موسوی- کارشناس تغذیه 

ام اس هنگامی در بدن آغاز می شود که گلبول های 
س��فید که نقش دفاعی در ب��دن دارند به میلین که 
حفاظتی برای رش��ته های عصبی اس��ت و کمک 
می کن��د که پیام های الکتریکی با س��رعتی چندین 
برابر منتقل شوند، به جای یک عامل بیگانه حمله 
می کنن��د و هر بار که این گلبول ها به رش��ته های 
اعص��اب مربوط به یک��ی از اندام های بدن حمله 

کنند، آن اندام دچار مشکل می شود. 
انواع ام اس 

ش��اید بتوان گف��ت دو بیم��ار ام اس را نمی توان 
یافت که چگونگی شروع و ادامه بیماریشان شبیه 
هم باش��د ولی در کل بیماری ام اس را می توان به 

چهار دسته  اصلی تقسیم کرد:
1. ام اس خوش خیم )Benign MS ( که در این 
نوع فق��ط تعداد کمی حمل��ه رخ می دهد که این 
حمالت نیز معموالً با بهبودی کامل همراه اس��ت. 
این نوع ام  اس طی زمان بدتر نمی شود و معموالً 

موجب هیچ ناتوانی ماندگاری نخواهد شد.
 Relapsihg( 2. نوع عود کننده و فروکش یابنده
Remitting MS ( که اکثر مبتالیان بیماریش��ان 
را ب��ا همی��ن نوع آغاز می کنن��د و به این صورت 
اس��ت که در آنها ه��ر حمله بیم��اری، یک دوره 
آرام در پی دارد که بیماران در این مدت مش��کلی 
ندارند، حمله ه��ا نیز معموالً غی��ر قابل پیش بینی 

هستند.
 Secondary( ثانوی��ه  پیش��رونده  ن��وع    .3
Progressive MS(، ای��ن دس��ته را می ت��وان 
ادامه نوع قبلی دانس��ت یعنی پس از چندین سال 
حمله  و آرامش بیمار به حدی می رس��د که بدون 
وجود دوره های واضحی از حمله، با گذشت زمان 

ضعیف تر می شود.
 Primary Progressive( 4.  نوع پیشرونده اولیه
( در ای��ن ن��وع بیماری هرگ��ز حالت های عود یا 
فروکش را ندارند و از همان حالت ممکن اس��ت 

هر زمانی متوقف شود یا همچنان بدتر شود. 
عالئم و مشکالت شایع در ام اس 

تظاه��رات و س��یر بیماری ام اس از ش��خصی به 
ش��خص دیگر متفاوت است. چشم ها نیز معموالً 
اولین و ش��ایع ترین عضو درگیر هس��تند، قدرت 
بینایی نیز معموالً در اشخاصی که درگیری چشمی 
داشته اند تا حدی کاهش می یابد. اندام های دست 
و پا نیز ممکن اس��ت دچار مش��کالت حس��ی و 
حرکتی ش��وند مثل احس��اس کرختی، به خواب 
رفتگی یا س��وزن س��وزن ش��دن، اش��کال در راه 
رفت��ن و حرکات ارادی دیگ��ر را می توان نام برد. 
گوش ه��ا گاهی دچار مش��کالتی نظی��ر وزوز یا 

کاهش ش��نوایی می شوند. احس��اس نیاز مکرر به 
دف��ع ادرار، بند آمدن و احتباس ادرار، بی اختیاری 
در دفع ادرار و باالخره کاهش توانایی جنس��ی از 
مش��کالتی هستند که در دس��تگاه ادراری بیماران 
به وجود می آیند. از دس��ت دادن تعادل هنگام راه 
رفتن خصوصًا در تاریکی ممکن اس��ت به خاطر 
درگیری مخچه باشد. به جز این موارد می توان به 
مشکالتی نظیر تمرکز حواس و گاهی بی حواسی، 
اضطراب، افس��ردگی، احساس درد در ماهیچه ها، 
اشکال در س��خن گفتن و اشکال در اجابت مزاج 
اش��اره کرد. گروهی از عوامل می توانند زمینه ساز 
ایجاد مشکالت جدید باشند که از آنها می توان به 
گرما و رطوب��ت، وزرش هایی که حرارت بدن را 
باال می برند، تب و مهمتر از همه اینها فشار روحی 

و عصبی که استرس روانی می گویند.
ام اس و فیزیوتراپی 

یکی از مش��کالت اصلی ما، ضعف و محدودیت 
در حرک��ت بیماران اس��ت ک��ه از طرفی به علت 
درگیری قس��مت های حرکت��ی در مغز و نخاع و 
از ط��رف دیگ��ر به علت کم حرکت ش��دن خود 
بیماران ایجاد می ش��ود و به یک��ی از این عوامل 
مربوط می شود؛ افسردگی و بی حوصلگی، ترس 
از افتادن و کم بودن تحرک دارای عوارضی مانند 
کوت��اه و ضعیف تر ش��دن عضالت، زخم بس��تر، 
یبوس��ت و.... تف��اوت بیماران ام اس ب��ا افرادی 
که بعد از شکس��تگی و باز ک��ردن گچ نیازمند به 
فیزیوتراپی هس��تند، در این اس��ت که فیزیوتراپی 

بیم��اران ام اس برای مدت نامح��دودی صورت 
می گی��رد. منظور ما از انجام ح��رکات فیزیوتراپی 
رسیدن به وضعیت بهتر جسمی و روحی است. 

م��واد غذایی که اف��راد مبتال به ای��ن بیماری باید 
مصرف کنند 

معم��والً زمانی که فرد بیمار ش��د بعد از اینکه به 
دنب��ال دارو و درمان رفت به فکر می افتد چه مواد 
غذایی اس��تفاده کند و از چه غذاهایی پرهیز کند. 
تاکنون هیچ رابطه مشخصی بین مواد غذایی و ام 
اس پیدا نش��ده اس��ت، حاال می دانیم که به وسیله 
رژیم غذایی نمی توان ام اس را درمان کرد ولی با 
یک برنامه ریزی خوب غذایی می توانیم از یکسری 
ع��وارض بیماری جلوگیری کنی��م. به عنوان مثال 
استفاده کافی از میوه ها و سبزیجات عالوه بر تأمین 
درصد باالیی از ویتامین های ضروری می تواند به 
بهتر کار کردن دس��تگاه گ��وارش و جلوگیری از 
یبوس��ت کمک بس��زایی کند. ما می توانیم آزادانه 
غذاه��ای متنوعی مصرف کنیم و ی��ا از هر برنامه 
غذایی که می پس��ندیم پیروی کنیم، به شرطی که 
حاوی مواد اصلی و ضروری بدن باشد. این مواد 
ش��امل پروتئین ها، هیدرات های کربن )نشاسته و 
قند(، چربی ه��ا، ویتامین ها و امالح اس��ت. طبق 
جدول پیش��نهادی انجمن ام اس امریکا برای یک 
رژیم غذایی متعادل، بهتر اس��ت بخش اصلی غذا 
از هیدراتهای کربن و س��پس میوه ها و سبزیجات، 
گوشت و س��رانجام کمترین سهم آن از چربی ها 

باشد.

درمان ام اس 
داروه��ای موج��ود ب��رای درم��ان ام اس از نظر 
کاربرد به س��ه گروه اصلی تقسیم بندی می شوند، 
 1- ب��رای حمالت بیماری: در ای��ن دوره زمانی 
معم��والً به صورت تزریق وری��دی و یا خوراکی 
تجویز می شوند و معموالً طول هر دوره بین چهار 
ت��ا هفت روز طول می کش��د. از این م��واد، متیل 
پردنیزولون )س��ولومدرول یا دپومدرول( بیشتر به 
کار می رود و به جز آن از دگزامتازون، پروفیرون، 
بتامتازون هم اس��تفاده می ش��ود. 2- برای کنترل 
عالئ��م بیماری: بیش از 30 داروی مختلف به این 
منظ��ور به کار می روند، مثاًل از آمانتادین برای کم 
کردن اختالالت حرکتی و از باکلوفن برای مقابله 

با سفتی عضالنی )اسپاسم( استفاده می شود. 
3- برای کنترل دوره بیماری: به این منظور سه دارو 
وجود دارد که دو عدد از آنها از دسته اینترفرون ها 
هس��تند، اینترفرون ه��ا مواد پروتئینی ای هس��تند 
ک��ه به طور طبیعی در بدن ب��رای مقابله با بعضی 
عفونت ها تولید می شوند. این سه دارو عبارتند از: 
1- اینترفرون بتا، یک )آوونکس( 2- اینتروفرون 
بت��ا، ی��ک B )بتاس��رون(، 3- گالتیرامراس��تات 
)کوپاکس��ون(. از روش های درمانی دیگر می توان 
ب��ه تأثیر خ��وب بعضی از این روش ه��ا که دقیقًا 
اثبات ش��ده اس��ت مانند کاردرمانی، فیزیوتراپی، 
گفتاردرمانی و ماس��اژ اش��اره کرد. اما روش های 
دیگری هم هس��ت که بیماران نتایج خوبی از آن 
گرفته اند، مثل مدیتیشن، یوگا، هومیوپاتی، انرژی 

درمانی و.... 
چه کسانی ام اس می گیرند؟ 

هنوز چگونگی شروع ام اس دقیقًا مشخص نشده 
اس��ت ولی امروزه دریافته اند که مثاًل ش��یوع این 
بیم��اری در مناط��ق مختلف دنیا با ه��م متفاوت 
اس��ت. به عنوان مثال در کش��ورهای شمال اروپا 
و امری��کا و افرادی نیز که پوس��ت، مو و چش��م 
روشن دارند شیوع آن بیشتر دیده می شود ولی در 
سیاه  پوستان و ژاپنی ها کمیاب است. همچنین ام 
اس در خانم ها بیش��تر از آقایان دیده می ش��ود و 
شروع آن معموالً در سنین 20 تا 40 سالگی است. 
در م��ورد اثر مهاجرت به ابت��الی به ام اس دیده 
ش��ده در افرادی که قبل از 15 سالگی به سرزمین 
دیگ��ری مهاجرت کرده اند، میزان ش��یوع بیماری 
مانن��د میزان ش��یوع آن در مردم س��رزمین جدید 
است. این بیماری بیش��تر در کسانی بروز می کند 
که ش��خصیت خاصی دارند چنین افرادی معموالً 
مسئولیت پذیر ولی حساس هستندکه هنگام بروز 

نامالیمات خیلی خودخوری می کنند. 

شلغم گیاهی است با برگهای ناصاف و بریدگیهای 
زیاد به رنگ س��بز و سفید. ریشه آن غده ای و به 
شکل های گرد و یا دراز به رنگ سفید با لکه های 
بنفش است. میوه شلغم مانند غالفی باریک و دراز 
اس��ت که در آن چند دانه سیاه وجود دارد. شلغم 
در هوای س��رد بسیار خوب رشد می کند و شاید 
علت آن باش��د که برای درم��ان بیماریهایی که در 
فصل س��رما زیاد است و بیماریهای تنفسی به کار 

می رود.
ترکیبات شیمیایی شلغم: 

آب، پروتئی��ن، م��واد چرب��ی، مواد نشاس��ته ای، 
کلسیم، فسفر، آهن، سدیم، پتاسیم، ویتامین ب 1، 

ویتامین ب 2، ویتامین ب 3، ویتامین ث.
خواص دارویی: 

ش��لغم از نظ��ر طب قدیم ایران گرم و تر اس��ت. 
خ��واص ش��لغم آنقدر زیاد اس��ت ک��ه می توان 
گف��ت این گیاه ب��رای هر دردی درمان اس��ت و 
اگر مردم می دانس��تند این گیاه چقدر فایده دارد 
تمام باغچه های خانه خود را شلغم می کاشتند و 
هر روزه از آن اس��تفاده می کردند. شلغم مقوی و 
اشتها آور است، همچنین ضعف جنسی را درمان 
کرده و س��رفه را تس��کین می دهد. ترشی شلغم 

بهترین نوع ترش��ی است زیرا تقویت کننده معده 
و روده ها و اشتها آور است. آب شلغم قند خون 
را پایین می آورد. تخم ش��لغم را اگر سرخ کرده 
و بخورید برای ضعف جنس��ی مؤثر اس��ت. اگر 

گل��و درد داری��د آب پخته ش��لغم را قرقره کنید. 
خوردن آب ش��لغم درمان کنن��ده جوش صورت 
اس��ت. آنهایی که حافظه ضعیف دارند حتمًا باید 
ش��لغم بخورند زیرا ثابت شده است شلغم حافظه 

را تقویت می کند. شلغم شبکوری را درمان کرده 
و به علت داش��تن ویتامی��ن B1 عالج کم خونی 
اس��ت. ش��لغم برای رشد و نمو اس��تخوانها مفید 
اس��ت، بنابراین زن��ان باردار و ش��یرده حتمًا باید 
از آن اس��تفاده کنند. خانم ب��ارداری که در مدت 
بارداری ش��لغم خورده باشد بچه اش زودتر رشد 
ک��رده، زودتر ح��رف می زند و حت��ی زودتر راه 
می افت��د و در مقاب��ل امراض، مقاومت بیش��تری 
خواه��د داش��ت. این م��اده برای بیم��اری گواتر 
هم تجویز ش��ده زیرا به علت داش��تن ید فراوان 
ترش��حات غده تیروئید را تنظیم می کند. ش��لغم 
مهمترین گیاه ضد س��رطان است و حتی گسترش 
س��رطان را متوقف می کند و بهترین درمان برای 
بسیاری از بیماریهای پوستی است همچنین شلغم 
پخته بهترین دارو برای برونش��یت است. باالخره 
س��عی کنید در فصل زمس��تان برای پیشگیری از 
سرماخوردگی و بیماریهای تنفسی اقاًل چند بار در 
هفته ش��لغم بخورید. شلغم پخته بهترین صبحانه 
اس��ت. بدن را تمیز کرده و مواد س��می را از بدن 
خارج می س��ازد. البته آب ش��لغم خام، خواص 
بیش��تری از ش��لغم پخته دارد به شرطی که باعث 

معده درد نشود. 

بعضی ها مزه آب پنیر یا آب ماس��ت را دوس��ت 
ندارن��د، در حالی که دیگران آن را خیلی دوس��ت 
دارند. آب پنیر یا آب ماست مایعی است که هنگام 
تهیه ماس��ت یا پنیر از ش��یر جوشیده و غلیظ شده 
تش��کیل می ش��ود  و روی سطح ماس��ت یا پنیر 
ق��رار می گیرد در حالی که تم��ام پروتئین به پنیر 
یا ماس��ت منتقل می ش��ود و م��واد حیاتی در آب 
آن جمع می شود. )به دلیل یکسان بودن خاصیت 
آب پنیر و آب ماس��ت، ب��رای جلوگیری از تکرار 
ه��ر دو لغ��ت در ای��ن مطلب، فق��ط از کلمه آب 
ماست اس��تفاده می کنیم ولی منظور هر دوی آنها 
اس��ت.( آب ماست از یبوست جلوگیری می کند. 
منبع پروتئین خوبی برای مش��کالت کلیوی است 
و س��لول های ایمنی بدن را فعال می کند. با توجه 
به اینکه آب ماس��ت مقدار کمی چربی و پروتئین 
دارد ولی دارای مقادیر زیادی مواد معدنی خصوصًا 
کلس��یم و ویتامین های محلول در آب مثلB2 و

B6 است، در مقایس��ه با شیر میزان مواد با ارزش 
آن در هر کالری بیش��تر است. بنابراین به فردی که 
باید چربی و پروتئین کمی مصرف کند و در مقابل 
به مواد معدنی و ویتامین نیاز دارد، توصیه می شود 
آب ماست بیشتری مصرف کند.مصرف آب ماست، 
نه بار کلیه ها را سنگین می کند و نه دارای پروتئین 
اس��ت که در اثر تجزیه آن موادی تشکیل شود که 

باعث چاق شدن باسن و ران و شکم شود.
کلیه ه��ا می توانند مقادیر ک��م پروتئین را تحمل 
کنند، زی��را در صورت مصرف زیاد پروتئین مواد 
حاصل از تجزیه آن، فش��ار را در کلیه ها افزایش 
داده و در نهای��ت اج��زای تش��کیل دهن��ده کلیه  
صدمه دیده و حس��اس می شوند. به استثنای آب 
ماست، تقریباً تمام مواد لبنی که منبع تأمین کلسیم 

و ویتامین هس��تند، دارای مقادیر زیادی پروتئین 
هس��تند. آب ماس��ت دارای مقادیر کمی پروتئین 
اس��ت و بدن می توان��د به راحت��ی از این مقدار 
پروتئی��ن، به طور مطلوب اس��تفاده کند. بنابراین 
ب��رای افرادی که  به دلیل داش��تن پروتئین باال از 
خوردن شیر منع شده اند، آب ماست به عنوان یک 
جایگزین مناسب توصیه می شود. با نوشیدن آب 
ماست به جنگ سلول های چربی بروید. با رژیم 
محتوی آب ماست، خیلی از افراد چاق وزن خود 
را کم می کنند. نب��ودن چربی، پایین بودن کالری 
و وج��ود ویتامین و مواد معدنی در آب ماس��ت، 
ب��دون ایجاد کمب��ود مواد مغذی، الغر ش��دن را 
تسهیل می کند. عالوه بر این خوردن آب ماست 
هضم غذا را شدت می بخشد. پروتئین آب ماست 
برای سیس��تم ایمنی بدن مناسب است. عالوه بر 
باکتریهای اس��ید الکتیک موجود در آب ماس��ت 
ت��ازه، پروتئین موج��ود در آن به سیس��تم ایمنی 
بدن قدرت می بخش��د. آب ماست کمک خوبی 
برای رفع یبوس��ت است. کس��انی که از یبوست 
رنج می برند با خوردن آب ماست می توانند این 
مشکل را رفع کنند. کافی است هر روز یک لیوان 
آب ماست بنوش��ند. با نوشیدن آب ماست، اسید 
الکتیک و میکروب های اسید الکتیک موجود در 
آب ماس��ت، روده را به راحتی تحریک می کند. 
نس��خه آب ماس��ت: یک هندوانه  را نصف کنید، 
هس��ته های آن را خارج کنید، گوشت آن را جدا 
ک��رده و با نیم لیتر آب ماس��ت، آن را به صورت 
پوره در آورید. با افزودن وانیل و شکر، مزه آن را 
بهتر کنید. تذکر: کسانی که یبوست ندارند باید از 
مصرف زیاد آب پنیر یا آب ماست خودداری کنند 

زیرا باعث اسهال می شود.

نتایج اولیه تحقیقات پژوهش��گران آلمانی نشان 
می ده��د مصرف موضعی کافئین می تواند با مهار 
عوام��ل اصلی ریزش م��و، یعن��ی هورمون دی 
هیدروتستوس��ترون و آنزیم فسفو دی استراز از 
ریزش موها جلوگیری کند. دکتر آدولف کلنک، 
داروس��از و سرپرس��ت گروه تحقیقاتی مؤسسه 
ک��رت ولف در آلمان در گفتگو با ایس��نا گفت: 
»نتایج تحقیقات آزمایش��گاهی پژوهش��گران تا 
این مرحله روی مدل های کاش��ت موی زنده در 
محیط کشت آزمایش��گاهی حاکی از این بود که 
تماس موضعی )نه مص��رف خوراکی( کافئین با 
ریشه  موها می تواند با مهار اثرات مضر هورمون 
دی هیدروتستوسترون از ریزش موها جلوگیری 

کند.«
وی، همچنی��ن درب��اره دالیل ری��زش مو گفت: 
»در جوامع امروزی، ش��ایع ترین دلیل ریزش مو 
هورمونی اس��ت که از طریق وراثت از نسلی به 
نس��ل دیگر قابل انتقال اس��ت و این نوع ریزش 

مو در مردها با ش��روع س��ن بل��وغ و در زنان با 
نزدیک ش��دن به س��نین یائس��گی پدید می آید. 
نق��ش اصلی را در این می��ان، فرم فعال هورمون 
تستوس��ترون به عهده دارد.« تماس موضعی )نه 
مصرف خوراکی( کافئین با ریش��ه  موها می تواند 
با مهار اثرات مضر هورمون دی هیدروتس��ترون 
از ریزش موه��ا جلوگیری کند. وی افزود: »امید 
اس��ت با کش��ف تأثیرات مفید مصرف موضعی 
کافئی��ن بتوان ب��ا به کارگیری درس��ت ترکیبات 
کافئی��ن دار در انواع داروه��ای موضعی و انواع 
ش��وینده های طبی برای ریش��ه  موها، از ریزش 
ارثی موها جلوگیری کرد.« در مواردی که ریزش 
مو ب��ه طور ارثی و به علت وجود ژن ریزش مو 
اتفاق می افتد، نمی ت��وان کار خاصی برای افراد 
انجام داد. اما در مواردی که ریزش مو اکتس��ابی 
است و به علت اختالالت هورمونی بروز می کند، 
می توان با تنظیم هورمون های مس��بب آن و یا به 

صورت موضعی، مشکل را برطرف کرد.

ام اس)Multiple Sclerosis(  چيست؟ نقطه

شیر پرچرب یا کم چرب؟

رابطه دیابت با مصرف زیاد
 سوسیس و کالباس

بیماران کلیوی مراقب استفاده از 
دئودورانت های ضدعرق باشند 

امگا 3 طول عمر را افزایش می  دهد

بی خوابی و کاهش سلول های مغزی 
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حرکت متوسل زاده رفتار 
برتر اخالقی لیگ نهم شد

دبیر ستاد منشور اخالقی سازمان لیگ با تقدیر 
از مکتب رفتاری باش��گاه مقاومت سپاسی حرکت 
امین متوس��ل زاده را رفتار برت��ر اخالقی لیگ نهم 
دانس��ت. علیرضا علیپور در گفتگو با فارس، اظهار 
داش��ت: حرکت��ی که امی��ن متوس��ل زاده در دیدار 
مقاومت سپاس��ی و استیل آذین انجام داد به عنوان 
رفتار برت��ر اخالقی فصل انتخاب ش��د. وی ادامه 
داد: این اولین باری اس��ت که طی چند س��ال اخیر 
در فوتبال ایران چنین حرک��ت جوانمردانه ای رخ 
می دهد. اوایل دهه 70 در تیم مقاومت سپاسی فراز 
فاطمی نی��ز چنین حرکتی انج��ام داده بود.  باید از 
مکتب اخالقی مقاومت سپاسی تشکر کرد. مکتب 
اخالقی این باش��گاه باید الگوی باشگاه های دیگر 
باش��د. دبیر ستاد منشور اخالقی تأکید کرد: باشگاه 
مقاومت ضمن سازندگی در عرصه فوتبال کمترین 
هزین��ه را دارد. این باش��گاه 97 بازیکن به فوتبال 
ایران معرفی کرده اس��ت. امین متوس��ل زاده نیز به 
عنوان بازیک��ن برتر اخالقی هفته 25 لیگ انتخاب 
ش��د و س��تاد منشور اخالقی یک س��فر حج عمره 
مف��رده برای��ش در نظ��ر گرفت. علیپ��ور در مورد 
پ��اداش 3 میلیونی تومانی کمیت��ه انضباطی به این 
بازیک��ن گفت: کمیته انضباطی پیش��نهاد پاداش 3 
میلیون تومانی را به سازمان لیگ ارائه می کند و این 
س��ازمان پاداش را به بازیکن پرداخت خواهد کرد. 
گفتنی اس��ت امین متوس��ل زاده در دیدار مقاومت 
سپاس��ی و اس��تیل آذین در حالی ک��ه دروازه بان 
حری��ف به دلیل مصدومی��ت روی زمین افتاده بود 
دروازه خالی را به اوت زد تا به وضعیت دروازه بان 
استیل آذین رسیدگی شود. مقاومت در این مسابقه 

2 بر یک شکست خورد.

تیم فوالدماهان با برتری پرگل مقابل تیم 
شرکت ملی حفاری ایران جایگاه خود را در 
صدر جدول رده بندی مس��ابقات فوتس��ال 
لی��گ برتر باش��گاه های کش��ور اس��تحکام 
بخش��ید. در چارچوب رقابته��ای لیگ برتر 

فوتس��ال کش��ور تیم فوالد 
ماهان س��پاهان ب��ا نتیجه 5 
بر ی��ک تیم مل��ی حفاری 
خوزس��تان را شکست داد 
و توانست با 5 امتیاز صدر 
نش��ین لیگ برتر ش��ود. در 
همین چارچوب تیم فیروز 
صفه س��پاهان نیز با 3 گل 
پتروش��یمی تبریز را پشت 
بیست  سر گذاش��ت. هفته 
و دوم مس��ابقات فوتس��ال 
لیگ برتر باشگاه های کشور 

عصرپنجشنبه با برگزاری 6 دیدار در شهرهای 
مختل��ف پیگیری ش��د که ط��ی آن تیم های 

صدرای ش��یراز، فوالدماهان س��پاهان، فیروز 
صفه اصفهان، ش��هرآفتاب تهران و ارم کیش 
قم مقابل حریفان خود به برتری رس��یدند و 
جدال تیم های راه س��اری و فوالدگستر کوثر 
نیز با نتیجه تساوی یک بر یک به اتمام رسید. 
اصفهان  فوالدماه��ان  تیم 
که به دنبال پیروزی شهید 
منص��وری قرچ��ک برابر 
علم و ادب مشهد، جایگاه 
خ��ود را در صدر جدول 
در خطر می دید، دس��ت 
ب��ه کار بزرگ��ی زد و در 
سالن نفت اهواز شکست 
5 بریک را به میزبان خود 
شرکت ملی حفاری ایران 

تحمیل کرد. 
فوالد ب��ا این پیروزی 
55 امتیازی ش��د و یک گام دیگر به قهرمانی 

نزدیک شد.

در ادامه رقابتهای فوتبال لیگ برتر ایران، جام 
خلیج فارس، روزهای پنجشنبه و جمعه این نتایج 

به دست آمد:
اس��تیل آذین با نتیجه 2 بر یک مقاومت سپاسی را 

شکست داد.  
راه آهن با نتیجه 3 بر 2 از سد مس کرمان گذشت.

ملوان بن��در انزلی با یک گل 
سایپای کرج را شکست داد.

س��پاهان اصفهان در شهر قم 
در مقابل صبای این ش��هر به 

تساوی 2 - 2 تن داد.
تراکتورس����ازی و ف����والد 
خوزستان هم به تساوی یک، 

یک رضایت دادند.
ذوب آهن اصفهان با یک گل 
در مقابل پ��اس همدان تن به 

شکست داد.
دیدار تیم های اس��تقالل اهواز و شاهین بوشهر با 
نتیجه بدون گل به پایان رسید و تیم پیروزی تهران 

با نتیجه 3 بر یک از سد پیکان قزوین گذشت.

آنچه در هفته های اخیر در فوتبال ایران اتفاق 
افتاده جای تأمل بسیار دارد!

چرا حمید اس��تیلی اس��تعفا می ده��د و باز
می گردد؟!

چرا پیروزی، شکست سنگین در مقابل شاهین 
بوشهر را می پذیرد و به برد در مقابل تیم نه چندان 
قدرتمن��د راه آه��ن مباهات 
می کن��د ت��ا جایی ک��ه علی 
دایی بگوید: »منتقدان من کجا 

هستند؟«!!
چرا س��پاهان این روزها 
درخش��ش طالیی س��ابق را 

ندارد؟!
چرا ذوب آهن می بازد؟

و چرا آنق��در در قحطی 
ح��رکات جوانمردانه به س��ر 
می بری��م ک��ه ب��رای یافتن 
رفتاره��ای زیبای��ی چ��ون رفتار زیبای متوس��ل 
زاده  به دنبال تاریخچه س��الهای دور فوتبال ایران 

می گردیم؟!

س��رمربی پرس��پولیس گف��ت: هیچ وقت 
دی��داری را ف��دای دربی نخواهی��م کرد و در 

تمامی بازی ها با تمام توان 
ظاهر خواهیم ش��د. وی در 
خصوص بازگش��ت مهدی 
مهدوی کیا ب��ه ایران اظهار 
قلب��ی ام  آرزوی  داش��ت: 
تمام  در  مه��دی  موفقی��ت 
امیدوارم  اس��ت.  زمینه ه��ا 
مهدوی کیا هم��ان طور که 
در آلمان موفق بود در استیل 
آذین هم موفق باش��د. او از 
بزرگان فوتبال ایران اس��ت. 
مصدومی��ت  م��ورد  در  او 
محس��ن خلیلی عنوان کرد: 
هنوز نم��ی توان درباره وی 
صحبت ک��رد. بای��د منتظر 
بود و تصمیم پزش��کان تیم 
را دی��د. البت��ه پرس��پولیس 
بازیکن��ان زیادی دارد و هر 
بازی کردن  کدام شایستگی 

را دارند. همین امر انتخاب مرا س��خت کرده 
است. سرمربی پرس��پولیس درباره نظرسنجی 
برنام��ه 90 و انتخ��اب وی به عن��وان بهترین 
لژیونر ایران یادآور ش��د: لط��ف خدا و مردم 

بوده که به این جایگاه رسیدم. امیدوارم بتوانم 
ج��واب محبت های مردم را بدهم و کاری را 
که در پرس��پولیس شروع 
ک��رده ام ب��ا موفقی��ت به 
پایان رسانم. همیشه تالش 
می کن��م دل ه��واداران را 
سرمربی  آورم.  دس��ت  به 
در خصوص  پرس��پولیس 
ترکیب تیمش عنوان کرد: 
هیچ ک��س نمی تواند ادعا 
کند قبل از ب��ازی ترکیب 
تیم را تشخیص داده است. 
ت��ا لحظاتی قب��ل از دیدار 
هیچ چیز مشخص نیست. 
دایی در مورد اینکه برخی 
بازیکنان از جمله میثم بائو 
و اش��پیتیم آرف��ی به علت 
نیمک��ت نش��ینی ناراضی 
آنها  اظهار داشت:  هستند؛ 
بای��د از لح��اظ فنی خود 
را آماده کنند. پرس��پولیس 
بازیکن��ان زی��ادی دارد ک��ه هر ک��دام از آنها 
مس��تحق قرار گرفتن در ترکیب اصلی هستند. 
ه��ر کس بهتر تمرین کند می تواند در ترکیب 

تیم قرار گیرد.

س��رمربی س��ابق تیم فوتبال ملوان انزلی 
گفت: باشگاه در حرکتی عجیب از من به کمیته 

کرده  ش��کایت  انضباط��ی 
در  احمد زاده  است. محمد 
گفتگو با ف��ارس، در مورد 
تسویه حس��ابش با باشگاه 
ملوان اظهار داشت: باشگاه 
مل��وان به کمیت��ه انضباطی 
زده  نامه  فوتبال  فدراسیون 
که تکلیف من را با باشگاه 
مشخص کند و پورنعمت، 
باش��گاه، طبق  مدیرعام��ل 
معم��ول دروغ می گوید که 
از من خواس��ته با باش��گاه 
تس��ویه حس��اب کنم. وی 
ادام��ه داد: در حال��ی ک��ه 
م��ن باید از باش��گاه ملوان 
شکایت کنم تا تکلیف حق 
و حقوقم مش��خص ش��ود 
باشگاه چنین حرکتی کرده، 
دنیا برعکس شده آن هم به 

این دلیل که مدیریت با کارش آش��نا نیست و 
در رس��انه ها دروغ می گوید ک��ه از احمد زاده 
خواس��ته ایم با باش��گاه تسویه حس��اب کند. 
سرمربی س��ابق ملوان با اش��اره به احضارش 

ب��ه کمیته انضباطی عنوان ک��رد: باید به کمیته 
انضباطی بروم. به دلیل شکایت ملوان احضار 
صحت  می توانید  ش��ده ام. 
کمیت��ه  از  را  حرف های��م 
لیگ  س��ازمان  یا  انضباطی 
س��ؤال کنید. باشگاه ملوان 
من را برکنار کرده و از من 
ش��کایت هم کرده اس��ت. 
وی اف��زود: نمی دانم مدیر 
باش��گاه تا ک��ی می خواهد 
دروغ بگوید. آنها دو هفته 
عوام فریب��ی کردند و گفتند 
احمد زاده را می خواهیم اما 
پس از آنکه برگش��تم س��ه 
روز بع��د حکم اخراجم را 
احمد زاده  کرده ان��د.  صادر 
در مورد اینکه قصد تسویه 
حس��اب با باشگاه ملوان را 
دارد یا نه گفت: من دوست 
دارم با باشگاه ملوان تسویه 
حس��اب کن��م. تا تس��ویه 
نکن��م این تی��م نمی تواند س��رمربی جدیدی 
بگیرد. فرهاد پورغالمی هم از من است و من 
مس��أله ای با او ندارم اما مشکل اینجا است که 

مدیرعامل ملوان فقط دروغ می گوید.

مهدی مه��دوی کیا در باش��گاه 
استیل آذین در یک اظهارنظر رسمی، 
گفت: پرسپولیس آخرین تیم باشگاهی 
من خواهد بود. کاپیتان سابق تیم ملی 
در مورد خداحافظ��ی اش از فوتبال 
گف��ت: من 32 س��ال س��ن دارم و 
هنوز برای اینکه چه زمانی از فوتبال 
خداحافظی کنم، تصمیمی نگرفته ام 
و مثل تیم ملی تا زمانی که احساس 
کن��م، می توانم بازیکن مفید و مثمر 
ثمری باش��م، بازی خواهم کرد و به 
همین علت در حال حاضر نمی توانم 
بگویم چه زمانی از فوتبال باشگاهی 
خداحافظی می کنم. او درباره اینکه 
مطبوعات آلمان معتقدند مهدوی کیا 
به شکل ناگهانی و بدون خداحافظی 
از ه��واداران، هامب��ورگ آلم��ان را 
ترک کرده اس��ت، گفت: شرایط به 
گونه ای ش��د که من پس از فس��خ 
فرانکفورت  اینتراخ��ت  ب��ا  قرارداد 
شبانه راهی ایران شدم تا در خدمت 
اس��تیل آذین باشم اما 8 سال حضور 
خاطره انگیز در هامبورگ و محبت 
بی پایان هواداران این تیم قدیمی و 
بزرگ آلم��ان را نمی توانم فراموش 
کن��م و قطعاً پ��س از خداحافظی از 

دنیای فوتبال، ب��ازی خداحافظی ام 
را در ورزش��گاه هامب��ورگ برگزار 
خواه��م ک��رد. او در پاس��خ به این 
س��ؤال که آیا از عدم برگزاری بازی 
خداحافظ��ی اش از تیم ملی دلخور 
اس��ت یا خیر، گفت: من تازه از تیم 
مل��ی خداحافظی ک��رده ام و البته تا 
امروز هیچ صحبت��ی برای برگزاری 
ب��ازی خداحافظ��ی از تی��م ملی در 
محافل فوتبالی و رس��انه ای مطرح 
نبوده است اما قطعاً برگزاری چنین 
دی��داری خاطره انگی��ز خواهد بود 
و اگر چنین دیداری برگزار نش��ود، 

ش��اید ما مجبور باشیم بعد از سالها 
حض��ور در تی��م مل��ی ای��ران یک 
ب��ازی خداحافظ��ی ب��رای خودمان 
ترتی��ب دهیم. او در مورد پیوس��تن 
به اس��تیل آذین و ع��دم حضورش 
در پرس��پولیس در این مقطع گفت: 
برنامه م��ن این بود ک��ه در اروپا به 
فوتبال��م خاتم��ه دهم اما یکس��ری 
عوامل باعث شد به ایران برگردم اما 
ش��ک نکنید اگر قسمت باشد، قطعًا 
پرسپولیس آخرین تیم باشگاهی من 
خواهد بود و آخرین بازی رسمی ام 
در پرس��پولیس برگزار خواهد شد. 

من اهل ش��عار دادن نیس��تم و نمی 
خواهم هیچ کس احساس کند قصد 
دارم با حرفهایم قضایا را به گونه ای 
دیگر جلوه ده��م. فوتبالم را مدیون 
پرس��پولیس هس��تم و با پرسپولیس 
از فوتب��ال خداحافظی خواهم کرد. 
مهدوی کیا در پایان گفت: 11 س��ال 
پیش در روز 31 ژانویه در ورزشگاه 
کارگ��ران با ه��واداران پرس��پولیس 
خداحافظ��ی ک��ردم ت��ا ب��رای عقد 
ق��رارداد با تیم بوخ��وم راهی آلمان 
ش��وم و روز س��ه ش��نبه 26 ژانویه 
امسال راهی ورزشگاه کارگران شدم 
تا در تمرینات اس��تیل آذین شرکت 
کنم. وقتی به کارگران رس��یدم، 11 
سال پیش و خداحافظی با هواداران 
پرسپولیس را به خاطر آوردم و طی 
این 11 سال نیز هیچ گاه پرسپولیس 
را فراموش نک��رده و همواره پیگیر 
اتفاق��ات و رخداده��ای تیمی بودم 
ک��ه دوران ش��کوفایی فوتبال��م را 
مدیون آن هس��تم. طی 5 ماه گذشته 
مذاکراتی پنهانی با باشگاه پرسپولیس 
داش��ته ام تا به تی��م محبوبم برگردم 
اما با پر بودن لیس��ت پرسپولیس از 
حضور در تیم س��ابقم محروم شدم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: آیا افشین 
قطبی در گذشته چشم به جایگاه سرمربیگری تیم 
ملی نداش��ته است؟ منصور ابراهیم زاده در حاشیه 
مراس��م جشن یک صد س��الگی فوتبال ایران در 
م��ورد حض��ور در کمیته فنی فدراس��یون فوتبال 
گف��ت: با قطب��ی صحبت و س��ؤال هایم را با وی 
مطرح کردم. بحث جلس��ه کمیت��ه فنی در همان 
جلس��ه مطرح می ش��ود و اگر قرار باش��د چیزی 
عنوان شود از سوی افاضلی، سخنگوی این کمیته 
اعالم خواهد ش��د. وی در پاسخ به این سؤال که 
آیا به مواردی که برایتان مبهم بود از جمله حضور 
خلعتبری در ترکیب تیم ملی و بازگشت دیرهنگام 
وی به اردوی ذوب آهن رسیدید یا خیر؛ تصریح 
کرد: س��ؤال هایم را از قطبی پرس��یدم و دیدگاه ها 
و راهکارهای��ی را هم که به نظرم می رس��ید به او 
ارائه کردم. س��رمربی ذوب آهن در پاس��خ به این 

س��ؤال که آیا حاضر هس��تید به تی��م ملی کمک 
کنید؛ یادآور ش��د: همه ایرانی ه��ا باید به قطبی و 
تی��م ملی کمک کنند تا فوتبال ملی حرکت رو به 

جلویی داش��ته باشد. در مورد خودم هم باید دید 
چه کمکی از من می خواهند و اگر در توانم باشد 
حتماً کادر فنی و افش��ین قطب��ی را یاری خواهم 
ک��رد. وی ادامه داد: اولی��ن کمک من آماده کردن 

تیمی با برنامه و آماده اس��ت تا هرکس خواست 
از بازیکنان این تیم اس��تفاده کند، به خواسته اش 
به نحو احسن برسد. سرمربی ذوب آهن در مورد 
ای��ن صحبت قطبی ک��ه گفته بود مربی��ان ایرانی 
چش��م به جایگاه��ش در تیم مل��ی دارند؛ گفت: 
من از ش��ما این س��ؤال را می پرس��م که آیا خود 
قطبی در گذش��ته چش��م به صندلی سرمربی تیم 
ملی نداش��ته است؟ آیا س��رمربی تیم ملی به این 
جایگاه چش��م داشته اس��ت یا خیر؟ البته این در 
ذات همه انس��ان ها است که دوست دارند در کار 
و زندگی شان پیشرفت کنند. ابراهیم زاده در مورد 
دیدارهای ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا با اعالم 
اینکه در گروه سختی قرار داریم، گفت: فیلم تمام 
بازی ه��ای حریفانمان را ضبط کردیم تا بتوانیم با 
آنالیز آنها ش��ناخت بیشتری پیدا کرده و خودمان 
را آماده می کنیم تا در رقابتی خوب شرکت کنیم.

مهدوی کیا:

پرسپوليس آخرين تيم باشگاهی من خواهد بود

ابراهیم زاده: 
قطبی در گذشته چشم به سرمربیگری تیم ملی نداشت؟

 جشنواره گل فوالدماهان برای استحکام صدرنشینی
فوتسالیها جور فوتبالیها را کشیدند

هفته 25 لیگ برتر
نجات سپاهان از شکست 

دایی:
هواداران چشم انتظار دیدار مقابل استقالل 

هستند

  احمد زاده:
مدیرعامل باشگاه ملوان طبق معمول دروغ 

می گوید

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
تاریخ: 88/11/6
شماره: 866/88

در خصوص پرونده کالس��ه 866/88 خواهان صندوق قرض الحسنه حضرت محمد دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت 1 – هومن کش��اورز 2– پشوتن کش��اورز تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
س��ه ش��نبه مورخ 88/12/18 ساعت 16:45 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان 
محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
15672/ م الف

مدیر دفتر 27 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به آقای عزت اله امیدی 
تاریخ: 88/11/4

شماره: 880295  ت 13
کالسه پرونده: 880295

وقت رسیدگی: چهارشنبه 1388/12/12 ساعت 9 صبح
خواه��ان ها: خانم ها 1- اش��رف 2- مریم 3- منا 4- مهدیه و آقایان امی��ن و امیر معراج و عبداله همگی 

وزیری فرزندان یداله 
خواندگان: 1 – عزت اله امیدی 2 – عیسی تاجیک

خواس��ته: اعتراض ثالث نس��بت به دادنامه ش��ماره 45 مورخ 84/1/29 صادره از شعبه سیزده تجدید نظر 
اصفهان

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه سیزده ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی میشود تا خوانده 
از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.
 15158/ م الف

مدیر دفتر شعبه سیزده دادگاه تجدید نظر اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 88/11/5

شماره: 190199/618
نظر به اینکه آقای محمدرضا قنبری به اتهام ترک نفقه از طرف این ش��عبه 38 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ 
احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه 38 
دادیاری دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خود حاضر و در صورت عدم حضور بعد از مهلت 

فوق اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. 
15669/م الف

سلیمانی - شعبه 38 دادسرای عمومی اصفهان مجتمع شماره 3

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/3
شماره: 1255/88

در خصوص پرونده کالس��ه 1255/88 خواهان مهش��ید سلحش��ور دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مهریه  به 
طرفیت علی بادس��ار تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای روز پنجشنبه مورخ 88/11/29 ساعت 11 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع 
شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم اتخاذ می شود.  15572/ م الف
مدیر دفتر 3 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

گزارش تصویری جشن صد سالگی فوتبال ایران
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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

15 °

16 °

-2 °

-6 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
26410  هر گرم طالی 18 عیار
121710 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
283000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
264000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10071011دالر امریکا
958965دالر کانادا

14171423یورو
16331643پوند  انگلستان
264267ریال عربستان
34803520دینار کویت
274276درهم امارات

»س��یدعلیرضا حس��ینی« در همایش »نقش 
و جایگاه ناش��ران در کتابخانه ملی« در اصفهان 
اف��زود: ای��ن آمار ن��ه تنها به لح��اظ کمی بلکه 
ب��ه لح��اظ کیفیت آث��ار هنری، محت��وا، چاپ، 
نویسندگی، ویراستاری، صفحه آرایی و طراحی 

جلد نیز قابل مالحظه است.
وی اظهار داش��ت: کتابخانه ملی برای مردم 
حکم معیار اطمینان را دارد و هر اثر خلق شده در 
عرصه فرهنگ مکتوب ایران اسالمی در کتابخانه 

ملی نیز موجود است. وی گفت: هرچند معروف 
اس��ت که همه چی��ز فرهنگ اس��المی باید در 
کتابخانه ملی جمع آوری ش��ود ولی نمی توانیم 
این کتابخانه را صرفاً موزه بنامیم زیرا فعال است 

و لحظه به لحظه نیز تازه می شود.
مدیر اس��ناد و کتابخانه ملی منطقه مرکزی 
کشور نیز گفت: با توجه به فعالیت کتابخانه ملی 
اندیشمندان آگاه باشند که اندیشه آنها ماندگار و 

ثبت می شود و نابود نخواهد شد. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:
ساالنه یک هزار تا یک هزار و صد عنوان کتاب 

توسط ناشران اصفهانی منتشر می شود

کالم نور
امام حسین )ع(:

ــد و زودتر به  ــد، دیرتر به آرزویش می رس هرکس که بخواهد از راه گناه به مقصدی برس
آنچه که می ترسد گرفتار می شود.

پیشرفت اقتصادی و عدالت در استان

کارگر نمونه زن سرپرست خانوار

 برگزاری جشنواره فجر در استان ها حمایت از سینمای ایران است 

به بهانه جشنواره بین المللی فیلم فجر

»هنر هفتم« آستانه زندگی
ــی-  ــود رئیس ــهرکرد، محم ش
ــنواره فیلم فجر، مخاطبان  در جش
و منتقدان در کنار هم نشسته، در 
تعین و اثربخشی یک فیلم، نقش 
ــنواره  ایفا کرده اند. رویکرد جش
ــی اصالتی  فجر در جهت بازشناس
ــه با رویکردی  و مفهومی بوده ک
ــناختی همراه بوده است. نشانه ش

ــینما  اما ژانر دیگری که در س
ــی بازکرده،  ــای خود را به خوب ج

فیلم فلسفی است.
قسمت چهارم

نگاه فیلم فلس��فه به بروز تعمق 
و تفکر مخاطب در ادراک بش��ری، 
باع��ث ش��د فیلم ه��ای معناگرا در 
س��ینما حیات هنری داش��ته باشند 
و این معناگرایی در س��ینمای ایران 
برخواس��ته از آموزه ه��ای دینی در 
باالترین س��طح ق��رار گرفت و این 
معناگرایی در سینمای ایران زندگی 
روزان��ه مخاطب ش��د. در حالی که 
س��ینمای تج��اری جه��ان از جمله 
هالیوود در امریکا و بالیوود در هند 
به صورت آگاهانه و خودساخته به 
رویکرد انس��ان گرایانه )اومانیستی( 
روی آوردند، در آن س��وی میدان، 
سینمای ایران با پردازش هنرمندانه 
راه معناگرای��ی و فلس��فی را پیش 
گرفت و به عنوان یک سبک خوش 
س��اختار در جش��نواره های مطرح 

دنیا خودنمایی کرد.
نظریه پردازان پراگماتیس��م در 

هن��ر در برخورد با فیلم های ایرانی 
چاره ای جز پذی��رش کارکردها و 
مؤلفه های فلس��فی و هنری ایرانی 
نداش��تند و در توصی��ف گ��زارش 
ذهنی خود ب��ه بیان تصویری جامع 
از حکم��ت اس��المی پرداختن��د و 

اذعان کردند فیلم فلس��فه ایران در 
تقابل با علوم طبیعی از پتانس��یل و 

قوه سرشاری برخوردار است.
این��ک فیلم ه��ای تمدن س��از 
در ای��ران رویک��ردی متافیزیکی و 
معناگرایان��ه دارد، ب��ه همی��ن دلیل 
جنبش فلس��فی پس��ت مدرنیسم و 
نظریه مرگ مؤلف )نویسنده( روی 
س��ینمای ایران تأثیری نگذاش��ت و 
مخاط��ب با اقتب��اس از آموزه های 
دینی به ادراک از سینمای معناگرای 

ایران پرداخته است.

»فیلم ذه��ن« که خ��ود تئوری 
فلس��فه از هس��تی فیل��م اس��ت و 
خاس��تگاه تصاویر و اصوات مقدم 
بر آفرینش��ی را روای��ت می کند در 
س��ینمای معناگرای ایران نمود یافته 
و آن را برای مخاطب به شکل یک 

هنر معرفتی در آورده است.
»اندیش��ه فیل��م« که ب��ه نوعی 
بازتصوی��ر کردن از دنی��ای ابتدایی 
فیلم است در آثار معناگرای سینمای 
ایران حلول کرده و اکنون استعارات 
پدیدارشناسانه از ادراک معانی فیلم 
در ذه��ن مخاط��ب س��ینمای ایران 
رویک��ردی تاریخی و ذهنی به خود 

گرفته است.
برخ��ی از هنرها مانند معماری، 
مجسمه س��ازی و نقاش��ی در اذهان 
مخاطب هنرهای مکانی و یکجایی 

و ساکت هستند و برای بروز از مواد 
و مصالح عینی اس��تفاده می کنند و 
پ��اره ای از هنرها زمانی هس��تند و 
مخاطب هنرهای زمانی به واس��طه 
حس ش��نیداری با اثر ارتباط برقرار 
می کن��د و عین��ی بودن آنه��ا نیز در 
ش��نیدار اس��ت ام��ا هنر س��ینمای 
معناگ��رای ای��ران ب��ه عن��وان هنر 
زمان��ی - مکان��ی به واس��طه حس 
ش��نیداری و دی��داری روایت را بر 

ذهن مخاطب مترتب می سازد.
س��ینمای لهس��تان به ویژه آثار 
»تارکوفسکی« اگرچه با بهره گیری 
از نشانه شناسی، مخاطب را در فضا 
ی معناگرایان��ه قرار می دهد اما این 
س��ینما به سبک میزانسن، ترکیبی از 
حرکت فیزیکی و متافیزیکی عنصر 
زمانی اس��ت در حالی که س��ینمای 
معناگ��رای ای��ران حرک��ت ذهن��ی 
زمانی و مکان��ی را به رخ مخاطب 

می کشد.
ش��اید یکی از دالیل عمده عدم 
گسترش فیلم های معناگرای ایرانی 
در س��طح جهان همانن��د فیلم های 
معناگرای کش��ورهای دیگر، کاربرد 
زبان فارس��ی در این آثار اس��ت در 
حال��ی ک��ه زیرنویس انگلیس��ی به 
اندازه زبان اصلی شاید نتواند روی 
مخاطب س��ینما تأثیرگذار باش��د و 
از همین رو س��اختن آثاری با زبان 
اصلی انگلیسی برای مخاطبان برون 

مرزی امری ضروری است. 

 جش��نواره فجر در اصفهان با استقبال مردم 
کلید خورد، بیست و هشتمین جشنواه بین المللی 
فیلم  فجر برای نخستین بار به اصفهان و 9 استان 
دیگر از کش��ور نیز سفر کرد تا مردم استان های 
دیگر از نزدیک بتوانند شاهد برگزای فیلم های 

این جشنواره باشند.
به گزارش کمیته روابط عمومی جش��نواره 
فج��ر در اصفهان این جش��نواره با دیدگاهی نو 
به 10 اس��تان از سطح کش��ور سفر کرد تا مردم 
استان ها در این خصوص بتوانند از نزدیک شاهد 
برگزاری فیلم های اجرایی در بخش مس��ابقه، 

خارج از مس��ابقه و اول و دومی جشنواره فجر 
باشد.

اصفه��ان نیز در این عرص��ه همچون دیگر 
استانهای کش��ور میزبان برگزاری این جشنواره 
اس��ت چنانچه در نخس��تین روز برگزاری این 
جش��نواره حض��ور چش��مگیر م��ردم اصفهان 
موضوعی است که توجه بسیاری از عالقه مندان 
به عرصه هنر و س��ینما را ب��ه خود جلب کرده 

است.
بسیاری از هنرمندان و فعاالن عرصه هنر بر 
این باورند که این موضوع امری مهم و قابل توجه 

به شمار می رود که به طور قطع توجه بسیاری 
از مردم را به سمت و سوی خود جلب می کند.
همچنین در نخستین ساعات برگزاری این 
جشنواره در اصفهان مردم استقبال قابل توجهی 
از جش��نواره داشته و  این موضوع به طور قطع 
در روزهای آینده نیز رنگ و جالیی بهتر خواهد 

یافت.
نصب بنر، سیلک و همکاری صدا و سیمای 
مرکز اصفهان در سطح استان موضوعی است که 
زمینه این حضور همه جانبه مردم را فراهم کرده 

است.

مهندس علی زمانی مدی��رکل اداره کار و 
امور اجتماعی اس��تان اصفه��ان این اداره را به 
عن��وان یکی از 25 زیرگ��روه دهه فجر عنوان 

کرد و افزود:
در دهه فجر 23 برنامه اجرا می شود که از 
مهمترین آنها مراسم تجلیل از کارگران نمونه 
اس��تان است که هر ساله در 3 مقطع کارگاهی 
مقدماتی، نیمه نهایی اس��تانی و نهایی کشوری 
انجام می ش��ود که در این راستا 3500 کارگر 
نمونه شامل 1500 گروه کار و مابقی در قالب 
انفرادی به دبیرخانه معرفی شدند. وی افزود: 
به مناس��بت س��ی و یکمین س��الگرد پیروزی 
انقالب اس��المی 31 کارگر نمونه فردی شامل 
29 آقا و 2 خانم و 19 گروه کار نمونه متشکل 

از 84 نفر به تهران معرفی می شوند.
اجتماع��ی  ام��ور  اداره کار و  مدی��ر کل 
اس��تان گف��ت: مراس��م کارآفرینان ب��ه دلیل 
حض��ور وزی��ر کار و امور اجتماع��ی، بعد از 
دهه فجر به صورت 2 مرحله اس��تانی و ملی 
با اهدافی ش��امل تأکید ب��ر جنبش نرم افزاری 
و ارزش نه��ادن به فکر و ای��ده، کارآفرینی به 
عنوان یک علم ارزش��مند، تشویق جوانان به 
خالقیت، تعیین جای��گاه کارآفرینان به عنوان 
اف��راد ارزش��مند در جامعه، ایج��اد رقابت در 
فضای کس��ب و کار و... برگزار خواهد ش��د. 
وی افزود: در س��ال گذشته 18 کارآفرین برتر 

استانی و 2 کارآفرین برتر کشوری داشتیم.
زمانی با اشاره به برنامه های انجام شده از 
جمله بازدید از آسایشگاه جانبازان، ایثارگران، 
برگ��زاری مس��ابقات قرآن��ی و فرهنگی ویژه 
کارگ��ران، مس��ابقات ورزش��ی و... از برپایی 
نمایشگاه بزرگ اشتغال که همزمان با نمایشگاه 
عملکرد دولت از 17 تا 20 بهمن ماه در محل 
دائمی نمایش��گاه های استان برگزار می شود، 

خبرداد و افزود:
مجموع��ه   5 اس��تان  در  اکن��ون  ه��م 
فرهنگی- ورزش��ی کارگران فعال هس��تند که 
از ای��ن تعداد 2 مجموعه در ش��هر اصفهان و 
3 مجموع��ه دیگر در شهرس��تان های اطراف 
در حال فعالیت هس��تند. همچنین پروژه های 
دیگری نیز در دست احداث است که از جمله 
آنها می توان به استخر سرپوشیده چهارباغ باال 
با پیشرفت فیزیکی 95 درصد که تا پایان سال 
افتتاح خواهد ش��د، استخر سرپوشیده بادرود، 
مجموعه فرهنگی – ورزشی مبارکه و نطنز که 
در دهه فجر افتتاح می ش��ود و مجموعه های 
فرهنگ��ی – ورزش��ی نجف آب��اد، گلپایگان، 

فری��دن، فالورجان، نائی��ن و خوابگاه در حال 
ساخت  مجموعه ورزشی قدس اشاره کرد.

این مقام مسئول همچنین به مراسم تجلیل 
از زن��ان نمون��ه سرپرس��ت خان��وار که در 3 
مرحله انجام می شود اش��اره کرد و افزود: تا 
کن��ون 100 نف��ر ثبت نام کرده ان��د که از این 
تع��داد 11 نفر به عنوان زن نمونه سرپرس��ت 

خانوار انتخاب می شوند.
وی با اش��اره به برخی از مصوبات س��فر 
س��وم هیأت دول��ت از جمله ال��زام بانکهای 
عامل به عقد ق��رارداد در خصوص طرحهای 
زودب��ازده، تعیی��ن تکلیف باقیمانده س��همیه 
تس��هیالت بنگاهه��ای زودب��ازده اقتص��ادی، 
اختصاص مبلغ 500 میلیارد ریال تس��هیالت 
بانکی برای بازس��ازی و نوس��ازی خانه های 
تاریخی استان اصفهان و تأمین اعتبارات الزم 
برای احداث موزه ملی کار افزود: نرخ بیکاری 
استان در بهار امس��ال 8/6 درصد بوده که در 
پاییز با رشد 5 درصدی نسبت به سال گذشته 

به 14/1 درصد رسیده است.
زمانی در ادامه خاطرنش��ان کرد: مهمترین 
عامل افزای��ش بیکاری رک��ود اقتصادی و به 
دنبال آن رکود مسکن و ساخت و ساز است. 

الف( بخش مالی، پولی، تجاری و تعاون
1 – بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران 
موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و 

نظارت راهبردی، تصمیمات زیر را اجرا نماید:
1-1- الزام بانک های عامل به عقد قرارداد 
در خصوص طرح های زودبازده مصوب خود، از 
محل سهمیه سال های 1384 تا 1387 حداکثر تا 

پایان سال 1388.
1-2- تعیی��ن تکلی��ف باقیمانده س��همیه 
تسهیالت بنگاه های زودبازده اقتصادی، موضوع 
س��فرهای دور اول و دوم با هماهنگی وزارت کار 
و امور اجتماعی و وزارت صنایع و معادن تا پایان 

سال 1388.
1-3- اختص��اص مبلغ 500 میلی��ارد ریال 
تس��هیالت بانک��ی برای بازس��ازی و نوس��ازی 
خانه های تاریخی استان اصفهان از محل سهمیه 
تسهیالت مسکن مورد حمایت دولت )به غیر از 

مسکن مهر( در سال جاری.
تبصره: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری ب��ا هماهنگی وزارت مس��کن و 
شهرسازی نسبت به معرفی متقاضیان به بانک های 

عامل اقدام می نماید.
1-4- صدور مجوز انتش��ار دو هزار میلیارد 
ریال اوراق مش��ارکت برای شهرداری های استان 
به منظور اجرای طرح های بهس��ازی و نوسازی 
بافت های فرس��وده با تضمین ش��هرداری های 

مذکور.
1-5- تأمین ارز موردنیاز احداث دو نیروگاه 
هزار مگاواتی )هرند و فوالد مبارکه( توسط بخش 
خصوصی از محل منابع حس��اب ذخیره ارزی با 

رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.
1-6- اعطای تس��هیالت قرض الحسنه به 
مبلغ 250 میلیارد ریال برای اش��تغال افراد تحت 

پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره(.

1-7- اعطای تس��هیالت قرض الحسنه به 
مبلغ 350 میلیارد ریال برای کش��اورزان خسارت 

دیده از خشکسالی با اولویت شرق استان.
1-8- اعطای تس��هیالت قرض الحسنه به 

مبلغ 300 میلیارد ریال برای محرومین.
16- وزارت کار و ام��ور اجتماعی موظف 
است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی، تصمیمات زیر را اجرا نماید: 
16-1- تأمین اعتبار احداث موزه ملی کار 
پس از اخذ مجوزهای قانونی طی سال های 1389 

و 1390.
16-2- تأمی��ن اعتب��ار احداث دو س��الن 
ورزش��ی 30 در 48 متر اختصاص��ی کارگران در 
»شهرضا« و »شاهین ش��هر« طی سال های 1389 

و 1390.
16-3- اختصاص مبلغ 20 میلیارد ریال برای 
تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان تا پایان 
سال 1390، عالوه بر تعهدات دور دوم سفر به استان.

16-4- نوس��ازی ساختمان اداره کل فنی و 
حرفه ای استان توسط استان طی سال های 1389 

و 1390.
مجتم��ع  ایج��اد  اعتب��ار  تأمی��ن   -5-16
فرهنگی-تفریحی »چ��ادگان« پس از طی مراحل 

قانونی طی سال های 1389 تا 1391.
16-6- پ��ادار نمودن اعتبار پروژه مجموعه 
ورزشی کارگری شهر اصفهان در سال های 1389 

تا 1391.
16-7- اختص��اص مبل��غ 25 میلیارد ریال 
اعتبار جهت احداث ادارات شهرستان های تعهد 
ش��ده در سفرهای اول و دوم دولت به استان طی 

سال های 1389 و 1391 توسط استانداری.
تجهیز ادارات مذکور پس از احداث توس��ط 
وزارت کار و ام��ور اجتماع��ی ص��ورت خواهد 

گرفت.

این مراس��م هر سال با گزینش در سه مرحله 
مقدمات��ی، کارگاهی، نیمه نهایی و نهایی با هدف 
تشویق و ترغیب این قشر زحمتکش و بی پناه و 
نشان دادن حاصل سالها رنج و سختی در تربیت 
فرزندان سالم و تحصیل کرده در دهه مبارک فجر 
انقالب اس��المی برگزار می ش��ود. در این راستا 

امسال 11 کارگر زن سرپرست خانوار از بین 100 
نفر متقاضی ثبت نام ش��ده به جامعه کار و تولید 

معرفی خواهند شد.
در ضمن هر سال یک نفر کارگر زن سرپرست 
خان��وار در مرحله کش��وری از اس��تان اصفهان 

می باشد.

مدیرکل اداره کار و امور اجتماعی اصفهان:
تجلیل از کارگران نمونه استان در دهه فجر

مح��ل   ،1341 تول��د:  تاری��خ 
تول��د: ش��هرکرد، تاری��خ ش��هادت: 
منطقه  1364/11/21، محل شهادت: 
فرمان��ده  مس��ئولیت:  رود،  ارون��د 
گروه��ان از گردان یا زهرا)س( تیپ 

مستقل 44 قمر بنی هاشم)ع(
دل نوشته های شهید

... برادران و خواهران! این زمان، 
زمان حساس��ی اس��ت، نکند خدای 
ناک��رده در وظیفه ای ک��ه بر دوش 
داریم سستی کنیم و بی تفاوت باشیم. 
تک ت��ک افرادی که در این کش��ور 
زندگی می کنند در قبال اسالم عزیز 
و خون ش��هدا مس��ئول هستند و هر 
ش��هیدی که به شهدا اضافه می شود 
وظیفه همه ما سنگین تر و مشکل تر 
می ش��ود و اگر افرادی هس��تند که 

بی تفاوتند یادش��ان باشد که در 
آین��ده ای نزدی��ک در آن دنیا 

بای��د جوابگ��وی اعمال 
خود باشند. بیایید همه 
ما صادقانه و مخلصانه 
خدمت  انقالب  این  به 
کنی��م و از دادن جان و 
م��ال در راه آن دری��غ 

نورزیم...

سردار شهید ابوالفتح نظری
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