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رئیس مجلس شورای اسالمی:
 راهبرد ایران همزیستی مسالمت آمیز
 با همسایگان

تعیین کاربری اراضی شهر اصفهان 
با تشکیل مدیریت حریم شهر

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری گفت: طرح جلوگیری از ورود 
موتورسیکلت ها و سگ های خانگی 
به پارک های اصفه��ان، با رضایتمندی 
مردم همراه بوده اس��ت. به گزارش اداره 

ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، احمدرضا شفیعی با اشاره 
به اجرای طرح ممنوعیت ورود موتورسیکلت و سگ های خانگی در سطح 

پارکها اظهار داشت...

در روزه��ای پایان��ی اردیبهش��ت 
جشنواره روابط عمومی کشور با عنوان 
پنجمین جشنواره روابط عمومی اصفهان 
در سالن اجالس اتاق بازرگانی برگزار 
ش��د. این جش��نواره به همت انجمن 

 فرهنگی روابط عمومی، ایده های نو، نش��ریات درون س��ازمانی، پایگاه های
 اطالع رسانی و دیجیتال به همراه معرفی شرکت های برتر در این عرصه ها و 

انجام مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان...

زاینده رود
پدیده گرد و غبار که چند سالی است استانهای غربی 
و جنوب��ی کش��ور را تحت تأثیر ق��رار داده، در یکی دو 
س��ال اخیر، شعاع گس��ترده تری یافته و خود را به دامنه 
های ش��رقی زاگرس هم رسانده اس��ت. روزهای پایانی 
هفته گذش��ته اس��تان چهارمحال و بختیاری که غالبًا در 
این فص��ل باید یکی از بهترین دوران آب و هوایی خود 
را س��پری کن��د، عماًل تبدی��ل به منطقه ای خ��اک آلود، 
غبار زده و متفاوت با چهره همیش��گی خود شد. غلظت 
گرد و غبار که طبق اخبار رس��یده در اس��تانهای واقع در 
 دامن��ه غربی زاگرس آزاردهنده ش��ده، ش��عاع دید را در 
چهارمح��ال و بختیاری به زیر 4 کیلومتر رس��اند. اما به 
گفته پارس��ا، مدیرکل اداره کل هواشناسی چهارمحال و 
بختیاری ماجرا تازه آغاز ش��ده و تا ش��روع فصل بارش 

یعنی پاییز نیز ادامه خواهد یافت.
وی با اش��اره به وضعیت س��ال گذشته استان در این 
زمینه یعنی کاهش ش��عاع دید به زیر یک کیلومتر و لغو 
پروازهای فرودگاه ش��هرکرد، پیش بینی کرد اس��تان در 

سال جاری نیز با وضعیتی مشابه پارسال مواجه شود.
همچنی��ن فرهادی، رئیس س��تاد حوادث و س��وانح 
ب��ا  گفتگ��و  در  بختی��اری  و  چهارمح��ال   غیرمترقب��ه 
زاین��ده رود عن��وان ک��رد: مهار گ��رد و غبار از س��وی 
کش��ور ایران بدون اق��دام جدی کش��ورهای کانون این 
پدیده، تأثیر چندانی در بهبود وضعیت نخواهد داش��ت. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه موقعی��ت جغرافیایی اس��تان و عدم 
همج��واری مرزی، این اس��تان را جزء اس��تانهای رده 2 
 در زمینه این معضل برش��مرد ک��ه تخصیص اعتبارات و 
 بودجه های خاص جهت مقابله با گرد وغبار ش��امل آن 

نمی شود.
اما رضوی، کارش��ناس مس��ئول آزمایشگاه اداره کل 
محیط زیس��ت استان چهارمحال و بختیاری میزان ذرات 
معل��ق در هوای اس��تان را 212 میکروگرم در مترمکعب 
عن��وان کرد ک��ه از حد مجاز آن یعن��ی 150 و میزان آن 
در روزه��ای ع��ادی یعنی 90 فاصل��ه دارد. وی به مردم 
مخصوصًا افرادی که مشکالت تنفسی دارند، توصیه کرد 
در مواقعی که غلظت آالیندگی باال اس��ت از ماسک های 

تنفسی استفاده کنند.   

صفحه 4

 رقص خاک 
در چهارمحال و بختیاری

پنجمین جشنواره روابط عمومی 
اصفهان برگزار شد

رضایتمندی شهروندان از طرح ممنوعیت 
ورود موتورسیکلت به پارکهای شهر

 دیدگاه سفر سوم هیأت دولت
 فرهنگی است

مجتمع فرهنگي هنري امام خمیني 
)ره( بلداجي از توابع شهرستان بروجن 
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي 
به بهره برداري رسید. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری در 

مراسم افتتاحیه مجتمع فرهنگي هنري امام خمیني بلداجي اظهار داشت: براي 
ایجاد و احداث این مجتمع بیش از 5 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتي هزینه 
شده است. وي با بیان اینکه ساخت این مجتمع از سال 83 آغاز شده است، گفت: 
با تالش و همت مسئوالن و تخصیص اعتبارات الزم امروز شاهد بهره برداري از 
این مجتمع فرهنگ و هنري در راستاي پاسخگویي به نیازهاي هنري جوانان این 

شهر هستیم. وي با تأکید بر اینکه...
فرهنگ و هنر

شهرستانها

شهرستانها

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان
موضوع مناقصه: انجام عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری جاری دو واحد 25 مگاواتی 

 )O&M واقع در منطقه کاشان )قرارداد GE-F5 مدل AEG گازی
ــه: از 89/3/1 لغایت 89/3/12 به آدرس اصفهان،  ــناد مناقص تاریخ و محلهای فروش اس

خیابان چهارباغ باال، امور تدارکات و قراردادهای شرکت برق منطقه ای اصفهان
ــیبا بانک ملی  ــاب جاری س ــده به حس ــناد مناقصه: 100/000 ریال واریز ش مبلغ خرید اس

بشماره 2175090217007 بنام شرکت برق منطقه ای اصفهان
ــرکت برق منطقه ای  ــرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه ش ــغ و نوع تضمین ش مبل

اصفهان به مبلغ 179/000/000 ریال
مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 89/3/24 

به آدرس اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان
ــاعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 89/3/24-  ــائی پاکات مناقصه: س زمان و محل بازگش

سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان
شرایط مناقصه:

ــپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان  ــنهادهائی که فاقد س  به پیش
ــنهادهائی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل  ــخصی و نظایر آن و پیش مقرر، چک ش

شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ــناد مناقصه مندرج  ــایر اطالعات و جزئیات مربوطه )نظیر الزامات ورود به مناقصه( در اس  س

است.

 مناقصه عمومی 
شماره 890/1002 )نوبت اول(

2786/ م الفروابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

http://iets.mporg.ir
www.tavanir.org.ir
www.erec.co.ir

وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای اصفهان

ضمناً می توانید این آگهی را در سایتهای اینترنتی مشاهده کنید.
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سراسری

راهبرد ایران، همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان

دوره ای که آغاز شد، متوقف نخواهد شد

سیاس��ت خارج��ی اس��المی، منجر 
به اخت��الف آنکارا با هم پیمانان س��ابقش 
می ش��ود؟ تحت رهبری حزب عدالت و 
توس��عه )AKP(، سیاست خارجی ترکیه 
در حال اسالمی تر شدن است. آیا همکاری 
این کشور با غرب ادامه خواهد یافت؟ سونر 
کاگاپتای، کارشناس ارش��د و مدیر برنامه 
تحقیقات ترکیه در مؤسسه سیاست خاور 
نزدیک واش��نگتن اس��ت. او مؤلف کتاب 
»اسالم، سکوالریسم و ملی گرایی در ترکیه 
مدرن: کیستی یک ترک« است. کاگاپتای در 
این مقاله به این سؤال می پردازد. در اوایل 
اکتبر ترکیه از دعوت اس��رائیل به رزمایش 
عقاب آناتول��ی- رزمایش س��االنه نیروی 
هوایی ترکیه که با حضور اس��رائیل، ناتو و 
ایاالت متحده امریکا از اواس��ط دهه 1990 
برگزار می شد- خودداری کرد. این اتفاق، 
اولین نشانه از حرکت حزب حاکم عدالت 
و توس��عه )AKP( در کش��اندن گفتمان 
ضدغربی فزاینده اش به استراتژی سیاست 
خارجی اش بود؛ حرکتی که می تواند دال بر 
این باشد که همکاری مستمر ترکیه با غرب 
تضمین شده نیست. رجب طیب اردوغان، 
نخس��ت وزیر ترکیه و رهبر حزب عدالت 
و توس��عه این تصمیم را با »ش��کنجه گر« 
نامیدن رژیم اسرائیل توجیه کرد و تنها یک 
روز بعد از لغو دعوت اسرائیل، ترکیه سوریه 
را دعوت به رزمایش نظامی مشترک کرد و 
تشکیل یک شورای همکاری استراتژیک با 
حکومت سوریه را اعالم کرد. در سیاست 
خارجی ترکیه، یک ک��وه در حال حرکت 
است و بنیاد همکاری شصت ساله سیاسی 
و نظام��ی ترکیه با غ��رب در حال تحلیل 
رفتن. از س��ال 194۶ که ترکیه هم پیمانی 
با غرب در جنگ س��رد را انتخاب کرد- و 
بعداً با فرس��تادن نیروی نظامی به کره و و 
پیوس��تن به ناتو- دولت های متوالی ترکیه 
همکاری نزدیک با ای��االت متحده و اروپا 
را ادامه دادند. ترک ها خاورمیانه و سیاست 
جهانی را با عینک منافع امنیت ملی خودشان 
می دیدند. این امر حتی همکاری با اسرائیل 
را هم ممکن ساخت که ترکیه آن را کشور 
هم پیمان دموکراتیک در منطقه ای بی ثبات 
می دید. هر دو کش��ور دغدغه های امنیتی 
مشترکی داشتند از جمله حمایت سوریه از 
گروه ها و سازمانهای فلسطینی ضداسرائیلی 
و ح��زب کارگ��ر کردس��تان )PKK( در 
ترکیه. در س��ال 1998 وقتی که بین آنکارا 

و دمش��ق بر سر حمایت از )PKK( تقابل 
 ایجاد شد، روزنامه های ترکیه در حمایت از 
هم پیمانی ترکیه و اس��رائیل تیتر زدند: »ما 
برای اس��رائیلی ها بلندی ه��ای جوالن را 
ش��الوم خواهیم نامید«. ام��ا حزب عدالت 
و توس��عه، منافع ترکیه را با عینک دیگری 
نگاه کرد؛ عینکی که رنگ عقیده سیاس��ی 
مبتنی بر اس��الم یعنی اسالم گرایی به خود 
گرفت. مقامات بلندپای��ه حزب عدالت و 
توسعه، حمله سال 2004 ایاالت متحده به 
فلوجه عراق را »قتل عام« نامیدند و اردوغان 
در فوریه 2009 ش��رایط غزه را به اردوگاه 
زندانیان تش��بیه کرد. اما سیاست خارجی 
حزب عدالت و توس��عه، موجب همراهی 
با همه کش��ورهای مسلمان نش��ده است. 
در حال��ی ک��ه این حزب انس��جامش را با 
رژیم های اسالم گرا و ضد غرب )مثال قطر 
و سودان( بیشتر کرده است، در حال فاصله 
گرفتن از حکومت های مسلمان سکوالر و 
نزدی��ک به غرب، مثل مصر، اردن و تونس 
است. این استراتژی دوجانبه به ویژه درمورد 
س��رزمین فلس��طین بارز اس��ت؛ هم زمان 
ب��ا دعوت دولت حزب عدالت و توس��عه 
ازکشورهای غربی برای پذیرفتن مشروعیت 
حکومت حماس بر مردم فلسطین، مقامات 
بلندپای��ه ای��ن ح��زب، رئی��س حکومت 
خودگردان فلسطین یعنی »محمود عباس« 
را رهبر یک دولت نامش��روع می دانند. بر 
طبق گفته دیپلمات ها آخرین دیدار محمود 
عباس از آنکارا در ج��والی 2009 در واقع 
یک فاجعه بود و معتقد هستند اکنون محمود 
عباس به حزب عدالت و توسعه همان قدر 
اعتماد دارد که به حماس. در ژانویه گذشته 
بود که یک روز پس از نطق آتشین اردوغان 
علیه »ش��یمون پرز«، رئیس جمهور سابق 
اسرائیل، عالوه بر سخنانش علیه یهودیت 
و اس��رائیل در گردهمایی جهانی اقتصاد و 
متهم کردن وی به اینک��ه »خوب می داند 
چطور مردم را بکش��د«، ترکیه علی عثمان 
طه معاون اول رئیس جمهور س��ودان را در 
آنکارا پذیرا ش��د. این موقعیت خطرناکی 
برای منافع غرب است؛ به ویژه برای نسلی 
که در دولت حزب عدالت و توسعه بزرگ 
می شوند. همچنین اردوغان در ماه سپتامبر 
از برنامه هس��ته ای ایران با این استدالل که 
مشکل خاورمیانه زرادخانه هسته ای اسرائیل 

است، دفاع کرد. 
  ادامه دارد...

آیا ترکیه در حال جدایی از غرب است؟ 
)قسمت اول(

مرک��ز آم��ار  اعالم کرد، کس��انی که بر 
اس��اس جدول زمانی تعیین ش��ده موفق به 
ارسال اطالعات اقتصادی خود به سامانه مرکز 
آمار نشوند، از 4 تا 10 خرداد فرصت دیگری 
خواهند داشت. به گزارش واحد مرکزی خبر، 
مرکز آمار ایران با تأکید بر ضرورت رعایت 
ج��دول زمانبندی ب��رای ارس��ال اطالعات 
اقتصادی خود به س��امانه مرک��ز آمار که بر 
اس��اس آخرین رقم س��مت راست کد ملی 
سرپرست خانوار تعیین شده است، اعالم کرد: 
خانوارهایی که آخرین رقم سمت راست کد 
ملی سرپرست خانوار )0 یا 1 ( است از اول 
تا سوم خرداد مهلت دارند اطالعات اقتصادی 
خود را به این مرکز ارس��ال کنند. این مهلت 
برای دریافت اطالعات اقتصادی آن دسته از 
خانوارهایی اس��ت که سال 1387 اطالعات 
خود را ارائه نکرده اند. تا 31 اردیبهش��ت نیز 
مهلت دریافت اطالعات اقتصادی آن دسته از 
خانوارهایی اس��ت که سال 1387 اطالعات 
خ��ود را ارائه نکردند و آخرین رقم س��مت 
راست شماره ملی سرپرست خانوار آنان )3 

یا 2 (  است. 
دور جدی��د جم��ع آوری اطالع��ات 
اقتص��ادی خانوارها از 20 اردیبهش��ت آغاز 
شده است. همچنین مرکز آمار ایران با تأکید 
بر ضرورت حف��ظ و نگهداری رمز عبور یا 
کد رهگیری اعالم کرده است در آغاز ورود 
اطالعات؛ رمز عبور که کد رهگیری خانوار 
تلقی می شود به مراجعه کننده داده می شود 
ک��ه باید با دقت حفظ ش��ود، زیرا این کد یا 
رمز عبور کلید دسترس��ی سرپرست خانوار 
به اطالعات اقتصادی خانوار است.این مرکز 
درباره علت اجازه ورود نیافتن برخی افراد به 
سامانه مرکز آمار برای درج و ارسال اطالعات 
هم تصریح کرده است این موضوع دو علت 
دارد اول اینکه فرد به عنوان عضو یا سرپرست 

خان��وار نام وی در س��ال 87 در پایگاه جمع 
آوری اطالعات درج شده است و دیگر اینکه 
بر اس��اس جدول تعیین شده مراجعه نکرده 
است. افرادی که اطالعات اقتصادی آنها تغییر 
کرده اس��ت یا کد رهگیری خود را گم کرده 
اند، دارای فرزند جدیدی شده اند یا ترکیب 
خانواده آنها بر اساس ازدواج یا طالق تغییر 
ک��رده، به هیچ وج��ه در این مرحله مراجعه 
نکنند زیرا این موارد جزء امور اصالحی است 
و زمان دیگری برای آن در نظر گرفته ش��ده 
است که متعاقباً اعالم خواهد شد. همچنین 
برای افزایش سرعت اینترنت در مناطقی که 
با کاهش س��رعت مواجه هستند با شرکت 
مخابرات هماهنگی های الزم ش��ده است. 
بیش��ترین مراجعه به س��امانه جم��ع آوری 
اطالعات اقتصادی خانوارها درساعات 9 تا 
15 اعالم و به هموطنان توصیه ش��ده است 
ب��رای س��هولت کار در غیر از این س��اعات 
برای درج و انتقال اطالعات خود به س��امانه 
مراجعه کنند. امکان ارس��ال اطالعات در 24 
ساعت فراهم است و خانوارها می توانند در 
صبح زود یا در س��اعات پایانی شب نیز در 
منزل اطالعات خود را به س��امانه مرکز آمار 
ارس��ال کنند. هموطنانی که در منزل یا محل 
کار دسترسی به اینترنت دارند نیازی نیست به 
کافی نت ها یا دفاتر خدمات مخابراتی مراجعه 
کنند اما برای انتقال اطالعات به مرکز آمار از 
 طریق کافی نت ه��ا و مراکز خصوصی نیز 
حد اکثر کارمزد مجاز 1500 تومان تعیین شده 
اس��ت. هموطنان در صورت مشاهده موارد 
تخل��ف آن را به اعضای ناظر در س��تادهای 
استانی اطالع دهند. مرکز آمار درباره تمهیدات 
اندیشیده شده برای رفع ابهامات و پاسخ به 
پرس��ش های هموطنان اعالم کرده است در 
همه استان های کش��ور ستاد های استانی و 
شماره تلفن های ویژه ای در نظر گرفته شده 

است که هموطنان می توانند از این طریق و یا 
از دفاتر خدمات مخابراتی روستایی اطالعات 
مورد نیاز خ��ود را دریافت کنند. این امکان 
همچنین در پایگاه اینترنتی مرکز آمار فراهم 
است. دور جدید دریافت اطالعات اقتصادی 
خانوارها که از 20 اردیبهشت آغاز شده است 
تا 10 خرداد ادامه دارد و خانوارهای جامانده 
با توجه به جدول زمانبندی به س��امانه جمع 
آوری اطالع��ات اقتصادی خانوارهای مرکز 
yaraneh.amar.org. آم��ار ب��ه نش��انی

ir مراجع��ه و اطالعات خ��ود را به صورت 
اینترنتی به مرکز آمار ارسال کنند. مرکز آمار 
ایران توصیه کرده است هموطنان پیش از درج 
اطالع��ات آن را در فرم های پیش نویس که 
رایگان توزیع می شود، وارد و پس از اطمینان 
از درس��ت بودن، آن را به پایگاه مرکز جمع 
آوری اطالعات اقتصادی منتقل کنند. مرکز 
آمار جدول زمانبندی مراجعه سایرخانوارها به 
پایگاه اینترنتی جمع آوری اطالعات اقتصادی 
خانوارها را بر اس��اس آخرین رقم س��مت 
راست کد ملی سرپرست خانوار به شرح زیر 

اعالم کرده بود:
 خانوارهایی که آخرین رقم س��مت 
راست کدملی سرپرست خانوار )9 یا 8(  است 

باید2۶ تا 28 اردیبهشت مراجعه می کردند.
 خانوارهایی که آخرین رقم س��مت 
راس��ت کدملی سرپرس��ت خانوار )۶ یا 7( 

است از 23تا 25 اردیبهشت مهلت داشتند.
 ب��رای خانوارهایی ک��ه آخرین رقم 
 س��مت راس��ت کدملی سرپرس��ت خانوار
 )4 یا 5( اس��ت 2۶ تا 28 اردیبهشت تعیین 

شده بود.
 همچنی��ن خانوارهایی ک��ه آخرین 
 رقم سمت راست کدملی سرپرست خانوار 
)2 یا 3( است باید تا 31 اردیبهشت مراجعه 

کنند.

رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار 
رئیس مجلس نمایندگان کویت تصریح کرد 
راهبرد جمهوری اس��المی ای��ران از ابتدای 
انقالب تاکنون بر حسن روابط و همزیستی 
مس��المت آمیز ب��ا همس��ایگان و تقویت 
وحدت کشورهای اس��المی بوده است. به 
گزارش واحد مرکزی خبر، الریجانی روابط 
جمه��وری اس��المی ایران و کوی��ت را در 
زمینه های مختلف بسیار خوب و برخوردار 
از ریشه های عمیق تاریخی دانست وگفت: 
به علت وجود مشترکات دینی، فرهنگی و 
تاریخی همواره روابط مستحکمی بین مردم 
و مسئوالن دو کشور وجود داشته است. وی 
با اشاره به دیپلماسی و ظرفیت های درخور 
توجه پارلمانی برای تسهیل گسترش هرچه 
بیشتر مناسبات و همکاری های منطقه ای 
و بی��ن المللی بر حمایت مجلس ش��ورای 
اس��المی از تقویت زیرساختهای روابط دو 
جانبه تأکی��د کرد. رئیس مجلس ش��ورای 
اسالمی با اش��اره به مشکالت جهان اسالم 
به ویژه قدس و فلسطین، بر ضرورت اتحاد، 
وحدت نظر و دوری از تفرقه کش��ورهای 
عضو پیکره امت اس��المی تأکید کرد. وی 
اظهار داش��ت: جمه��وری اس��المی ایران 

خواس��تار تقویت هرچه بیش��تر قدرت و 
استحکام کشورهای مسلمان و گسترش رفاه 
و سعادت مردم این کشورهاست. الریجانی 
در ادام��ه ب��ا اش��اره به موضوع هس��ته ای 
کشورمان خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی 
 ایران همواره مس��یر تعامل سازنده با جامعه 
بین المل��ل را در موضوعات هس��ته ای و 
سیاست خارجی پیموده و ابتکار اخیر مبادله 
س��وخت هس��ته ای نیز در راستای همین 
تعامل سازنده و راستی آزمایی قدرت های 
زورگ��وی هس��ته ای قابل ارزیابی اس��ت، 
البته مجلس با دقت رفتارهای آنها را رصد 
می کند. جاسم الخرافی رئیس مجلس االمه 
کویت نیز دراین دیدار از جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان کشوری بزرگ و مهم در منطقه 
نام برد و با برادرانه و دوستانه توصیف کردن 
روابط دو کش��ور گفت: این س��فر تأکیدی 
ب��ر اهمیت و ضرورت تقویت همکاری ها 
و مناسبات در زمینه های مختلف سیاسی، 
تج��اری، اقتصادی و فرهنگی اس��ت. وی 
گفت: ظرفیت های گسترده ای برای افزایش 
هرچه بیش��تر س��طح مبادالت اقتصادی و 
تج��اری وجود دارد ک��ه باید از آنها به نحو 
کامل استفاده شود. رئیس مجلس نمایندگان 

کویت گفت: کویت همواره و رس��ماً اعالم 
کرده اس��ت که برنامه هسته ای جمهوری 
اسالمی ایران صلح آمیز و عاری از هرگونه 
خطر برای کش��ورهای همسایه است و در 
راستای ابتکار اخیر، امیدواریم راه اثبات این 

امر به همه کشورهای دنیا پیموده شود.
وی گفت: امیر کویت عالقه بسیار زیادی 
به گسترش روابط با جمهوری اسالمی ایران 
دارد و مایل است برای تعمیق این مناسبات 
و همکاری ها هرچ��ه زودتر به جمهوری 
اس��المی ایران س��فر کن��د. رئیس مجلس 
نمایندگان کویت افزود: زمینه های مشترک 
بین دو کشور در مسائل مختلف منطقه ای، 
بین المللی، سیاسی و پارلمانی بسیار متنوع 
اس��ت و ضرورت��ی باالتر از اندیش��یدن به 
گسترش روابط ریشه دار تاریخی دو کشور 
وجود ندارد. وی همچنی��ن از تالش های 
جمهوری اسالمی ایران در اهتمام به مسائل 
جهان اس��الم تقدیر و تصریح کرد: تهدید 
جدی و واقعی فراروی کشورهای اسالمی 
در دوره حاضر، س��الح هسته ای و کشتار 
جمعی نیست بلکه فتنه انگیزی و اختالف 
افکنی دشمنان اس��ت که باید در مقابل آن 

هشیار بود.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه این دولت 
دست از پافشاری خود برای اجرای عدالت 
برنخواهد داش��ت، گف��ت: دوره ای که آغاز 
ش��ده متوقف نخواهد ش��د و به فضل الهی 
و به س��رعت قله های ع��زت و اقتدار یکی 
پ��س از دیگ��ری فتح می ش��وند، پس باید 
ای��ن راه با اقتدار ادامه پی��دا کند. به گزارش 
واح��د مرکزی خبر، دکتر احم��دی نژاد که 
در همایش فرمانده هان و مس��ئوالن لش��کر 
۶ ویژه پاس��داران دوران دفاع مقدس سخن 
می گفت، پایه ساختن یک کشور را عدالت 
دانست و گفت: عدالت و قسط پایه حرکت 
انسان اس��ت، اجرای عدالت مانند شکستن 
خط دشمن اس��ت. اجرای عدالت به معنای 
دیگر باز کردن راه در عرصه جهانی اس��ت، 
پس باید راه را ب��رای اجرای عدالت در دنیا 
و در داخل کش��ور باز کنی��م، البته این کار با 
مشکالتی نیز مواجه است. رئیس جمهور با 
بیان اینکه دوران دفاع مقدس زیباترین دوران 
حیات ملت ایران است، گفت: آن دوران آغاز 
زنده شدن همه بشریت بود. دکتر احمدی نژاد 
تصریح کرد: امروز در مقایسه با گذشته باید 
ببینیم در کجای تاریخ ایستاده ایم، آیا انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس حوادثی مقطعی بودند 
یا اینکه قطعه ای از تاریخ و فرازی از حرکت 
به سوی کمال. رئیس جمهور افزود: انقالب 
اسالمی یک اتفاق از سلسله اتفاقاتی است که 
باید اتفاق می افتاد تا جامعه بش��ری به نقطه 
موعود برس��د، خداوند انسان را آفرید تا دو 
مأموریت خود یعنی خلیفه الهی و حیات طیبه 
و سعادتمند را در زمین احیا کند. وی افزود: 
خداوند انس��ان را جایگزین خ��ود قرار داد، 
یعنی کاری که قرار است خداوند انجام دهد 
او ب��ر روی زمین انجام می دهد و مأموریت 
دوم خود که همان حیات طیبه و سعادتمند 
الهی اس��ت را برپا کند. دکتر احمدی نژاد با 
بیان اینکه اگر کسی بناست خدایی کند باید 
از مس��یر تالش آن هم ب��ر پایه حیات طیبه 

بگذرد، گفت: آن مس��یر حقیق��ی و کمال از 
مس��یر اصالح گری می گ��ذرد. وی افزود: 
خداوند پیامبران را فرستاد تا انسان را در این 
مسیر راهنمایی کنند اما پیامبران در این مسیر به 
شهادت رسیدند. رئیس جمهور تصریح کرد: 
خداوند به اسالم و ایران لطف و عنایت ویژه 
دارد ، چرا که اوالً با حقیقت دین آش��نا کرد 
و ثانیاً مأموریت صیانت از اسالم را بر عهده 
ملت ایران گذاشت، پس می توان گفت، اگر 
از ملت ایران اثری نبود از اس��الم اثری نبود 
و اگر از اس��الم اثری نبود از ملت ایران اثری 
باقی نمی ماند. وی گفت: ملت ایران حقیقت 
اسالم را از سرچشمه فیوضات الهی دریافت 
ک��رد، ملت ایران ت��الش کرد تا حلقه جهل 
و ظلم را بشکند. ش��ما در طول 1400 سال 
دیدید که چند فرصت برای ایرانیان به وجود 
آمد اما این فرصت ها محدود بودند تا اینکه 
یک فرصت تاریخ��ی برای معرفی حقیقت 
اس��الم ناب محم��دی برای مل��ت ایران به 
وجود آمد. دکتر احمدی نژاد در ادامه سخنان 
خود گفت: نام ایران امروز منهای اسالم معنا 
 ندارد، ام��روز هر زمان که از ای��ران نام برده 
می ش��ود در ذهن ها نام اس��الم تداعی می 
ش��ود، امروز ملت های جهان عاشق اسالم 
و نام ایران اس��المی هستند. رئیس جمهور 
با تأکید بر اینکه دوره تبیین و انتشار جهانی 
اندیشه اسالم ناب به دست انقالب اسالمی و 

ملت ایران است، گفت: انقالب اسالمی مقدمه 
ش��کوفایی حیات طیبه اسالمی است. دکتر 
احمدی نژاد با بیان اینکه حرکت عمومی به 
سمت نقطه اصلی و هدف باید با شتاب روز 
افزون تر ادامه پیدا کند، اظهار داش��ت: امروز 
 در اجتماعات و اج��الس های بین المللی، 
می بینند که سایر ملت ها سخن ملت ایران را 
بر زبان خود جاری می کنند. رئیس جمهور 
با تأکید بر اینک��ه مردم جهان از وضع فعلی 
ناراضی هس��تند، به اجالس گروه 15 اشاره 
کرد و گفت: در این اجالس از کش��ورهای 
مختلف با دیدگاه های متفاوت حضور داشته 
اند اما مسأله مشترک آنان نارضایتی از وضع 
موجود بود. دکتر احمدی نژاد گفت: چیزی 
 ک��ه در این اجالس و س��ایر نشس��ت های 
بین المللی بیان می ش��ود این است که ملت 
های جهان امروز نقطه امیدش��ان ملت ایران 
است. رئیس جمهور با بیان اینکه باید ایران 
و جهان را بسازیم گفت: بنده به شما بشارت 
می دهم که پیکره شیاطین در حال فرو ریختن 
اس��ت، امروز اتفاقات بس��یاری در جهان در 
حال رخ دادن اس��ت، شما ده سال پیش ایران 
و آمریکا را با هم مقایسه کنید، ببینید بوش در 
کجا قرار دارد و ملت ایران کجا ایستاده است.

وی اف��زود: ام��روز تمامی دنی��ا بر این 
اعتقادند که ملت ایران اندیش��ه خود را علیه 
استکبار و رژیم صهیونیستی القا کرده است. 
دکتر احمدی نژاد با اش��اره به س��فر خود به 
نیویورک گف��ت: برای اج��الس نیویورک 
سران شیاطین یک سال طراحی کرده بودند 
تا معاهده ای را تنظیم کنند که سایر ملت ها را 
در استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای منع 
کنند و از سوی دیگر خودشان تنها کشوری 
باشند که می توانند از این انرژی استفاده کنند. 
وی افزود: آنها با دادن بیانیه های متعدد تالش 
کردند که سایر کشورها را با خود همراه کنند 
به طوری که به هنگام س��خنرانی بنده سالن 

اجالس را ترک کنند، ولی اینطور نشد.

رئیس جمهور مصر درباره گس��ترش خش��ونت در منطق��ه در صورت متوقف ماندن 
مذاکرات س��ازش از سوی رژیم صهیونیستی هش��دار داد. به گزارش مهر، حسنی مبارک 
رئیس جمهور مصر با انتقاد از خودداری صهیونیس��تها از تعیین مرزهای مش��خص برای 
دولت فلسطینی آتی در مذاکرات غیرمستقیم، این مسأله را از جمله خواسته های اتحادیه 
عرب دانس��ت. وی در دیدار با س��یلویو برلوسکنی، نخس��ت وزیر ایتالیا خاطرنشان کرد 
پافش��اری مقامهای تل آویو بر مس��ائل دس��ته چندم نظیر حق اس��تفاده از حریم هوایی، 
موجب متوقف ش��دن مذاکرات و بس��ته ش��دن راه حل اختالفات از طری��ق صلح آمیز 
می ش��ود و این اقدام موجب گس��ترش خش��ونتها در منطقه و س��رایت آن به کل جهان 
می ش��ود. نخست وزیر ایتالیا هم بر لزوم ادامه مذاکرات سازش که با میانجیگری امریکا 
و ب��ه صورت غیرمس��تقیم بین طرفه��ای درگیر خاورمیانه ادام��ه دارد، تأکید کرد. وی از 
تالش کشورش برای اعمال فشار به طرفهای فلسطینی و اسرائیلی در راستای از سرگیری 

مذاکرات سازش خاورمیانه خبر داد.
با وجود تحرکات اخیر جرج میچل، فرستاده ویژه دولت باراک اوباما به خاورمیانه و 
نوید آغاز مذاکرات غیرمس��تقیم سازش بین طرفین، هنوز پیشرفتی در این زمینه به وجود 
نیامده است. مقامهای رژیم صهیونیستی با وجود تظاهر به پذیرش طرح موضوعات مورد 
عالقه فلس��طینی ها نظیر مسأله بیت المقدس، بازگش��ت آوارگان و تعیین مرزهای سال 
19۶7 به عنوان مرز کش��ور جدید فلسطینی، مدعی شده اند امکان حل این مسائل بدون 

مطرح شدن در مذاکرات مستقیم وجود ندارد.

نخست وزیران روسیه و ترکیه در گفتگویی تلفنی با یکدیگر به بررسی مسائل مربوط 
به برنامه هسته ای ایران پرداختند. به گزارش فارس، والدیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه 
طی مذاکراتی تلفنی با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه به بررسی مسائل مربوط 
به دستور کار جامعه جهانی، از جمله مسائل مربوط به برنامه هسته ای ایران پرداخت. این 
گفتگ��وی تلفنی به ابتکار عمل طرف ترک صورت گرف��ت. پوتین و اردوغان در جریان 
گفتگوی خود، همچنین وضعیت کنونی و دورنمای روابط تجاری- اقتصادی بین روسیه 
و ترکیه را مورد بررس��ی قرار دادند. رئیس جمهور ایران، رئیس جمهور برزیل و نخست 
وزی��ر ترکیه توافقنامه ای در خصوص تبادل اورانیوم غنی ش��ده ب��ا درصد پایین )تا 3/5 
درص��د( با اورانیوم غنی ش��ده با درصد باال )تا 20 درصد( به عنوان س��وخت مورد نیاز 
رآکتور تحقیقاتی تهران امضا کردند. براساس توافقات سه جانبه، این تبادل در خاک ترکیه 
ص��ورت خواهد گرفت. در چارچوب این توافقنامه ایران حاضر اس��ت 1/2 تن اورانیوم 
غن��ی ش��ده با درصد پایین خود را به ترکیه انتقال دهد ت��ا در آنجا آن را با 120 کیلوگرم 
سوخت هسته ای مبادله کند. ترکیه و برزیل که در حال حاضر از اعضای غیردائم شورای 
امنیت سازمان ملل متحد هستند، از مخالفان تشدید تحریم ها علیه ایران به شمار می روند. 
به عقیده آنها اکنون شورای امنیت باید به مذاکره با ایران بپردازد، در غیر اینصورت روند 

حل  و فصل مسائل مربوط به برنامه هسته ای ایران به بن بست خواهد رسید.

وزیر خارجه قزاقس��تان معرفی اس��الم به عنوان یک پدیده عالی را نیازمند همکاری 
و همفکری کش��ورهای اس��المی دانست. به گزارش فارس، کانات س��ودابای اف، وزیر 
امورخارجه قزاقس��تان و رئیس دوره ای س��ازمان امنیت و همکاری اروپا ضمن تشکر از 
مقامات تاجیکس��تان به خاطر برگزاری نشست وزاری خارجه کشورهای اسالمی در این 
کش��ور گفت: طی 10 سال اخیر جهان اس��الم توسط برخی ابرقدرت ها مورد تهدید قرار 
گرفته اس��ت و اعضای کشورهای عضو س��ازمان کنفرانس اسالمی باید آماده باشند تا در 
مقابل خطراتی که از جانب برخی کش��ورها بروز می کند ایس��تادگی کنند و اسالم را به 
عنوان یک ارزش عالی معرفی کنند. وزیر امورخارجه قزاقستان گفت: جمهوری قزاقستان 
در س��ال های اخیر به عنوان عضو فعال س��ازمان کنفرانس اس��المی در رشد این سازمان 
تالش زیادی انجام داده اس��ت. وی گفت: پیش از شرکت در این نشست با مقامات بلند 
پایه افغانستان در زمینه تقویت همکاری های دو جانبه مذاکراتی داشتم. وی افزود: دولت 
قزاقستان آماده است تا 1000 نفر از متخصصان افغان را در عرصه های گوناگون آموزش 
دهد و برای این امر 50 میلیون دالر اختصاص داده است. سودابای اف در رابطه با اهمیت 
برگزاری نشس��ت افزود: این کنفرانس برای تمام کشورهای اسالمی و کشورهای آسیای 
مرکزی اهمیت زیادی دارد و س��بب می شود تا کش��ورهای آسیای مرکزی که مشترکات 
دین��ی، تاریخی و فرهنگی دارند روابط خود را ب��ا یکدیگر تقویت کنند. وی همچنین به 
مش��کالت افغانس��تان اش��اره کرد و گفت: به عنوان وزیر امورخارجه قزاقستان و رئیس 
دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا، تنها راه حل قضیه افغانستان را مذاکره می دانم. 
وزیر امورخارجه قزاقستان از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی دعوت کرد تا با 
کمک به قرقیزستان به عنوان کشور همسایه نزدیک قزاقستان و همچنین افغانستان، اوضاع 
اقتصادی این کش��ورها را ارتقا بخش��ند. وی در مورد افزایش بودجه س��ازمان کنفرانس 
اسالمی گفت: باید بودجه این سازمان را افزایش داد و کشورهای عضو و ریاست سازمان 
کنفرانس اس��المی برای کمک رس��اندن به کش��ورهایی که در فقر به سر می برند، کمک 

کنند.

در پی اظهارت روزهای اخیر مقامات سئول درباره دخیل بودن کره شمالی در غرق شدن 
یک فروند کشتی کره جنوبی، پیونگ یانگ امروز تهدید به آغاز جنگ در صورت مواجه شدن 
با تنبیه در ارتباط با این ماجرا کرد. به گزارش مهر به نقل از آسوش��یتد پرس، وزارت خارجه 
کره جنوبی به صراحت کره شمالی را مسئول غرق شدن کشتی متعلق به سئول در آبهای مورد 
مناقشه دو کشور کرد. در حادثه ای که ماه گذشته برای یک فروند کشتی متعلق به کره جنوبی 
در آبهای مورد مناقشه دو کشور رخ داد عالوه بر غرق شدن کشتی، 4۶ ملوان کره ای نیز غرق 
ش��دند که این بدترین حادثه نظامی رخ داده برای س��ئول پس از جنگ دو کره بود. در همین 
رابطه لی میونگ باک، رئیس جمهور کره جنوبی خواستار انتشار نتایج تحقیقاتی شد که توسط 
چند کشور درباره غرق شدن این کشتی انجام گرفته است. نتایج تحقیقات نشان می دهد که 
در تاریخ 2۶ ماه مارس کره شمالی اقدام به شلیک یک فروند موشک در زیر دریا )اژدر( کرده 
که این اژدر انفجار مهیبی را در زیر دریا سبب شده و همین انفجار موجب شکسته شدن کشتی 
چئونان به دو قسمت و سپس غرق شدن آن شده است. کاخ سفید غرق شدن این کشتی را یک 
اقدام غیرقابل قبول تجاوزکارانه که قوانین بین المللی و همچنین پیمان سال 1953 دو کره را 
نقض کرده توصیف کرد و به همین ترتیب بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل نیز نسبت به نتایج 

تحقیقات انجام شده ابراز نگرانی کرده است.

عضو ائتالف ملی عراق گفت: ائتالف جدید )متشکل از دولت قانون و ائتالف ملی( 
هنوز درباره نامزد مشخصی برای تصدی نخست وزیری عراق به توافق نرسیده اند. موفق 
الربیعی، عضو ائتالف ملی عراق و مش��اور امنیت ملی سابق این کشور، در مورد شایعاتی 
که این روزها درباره روند سیاس��ی و مسأله تشکیل دولت و نامزد نخست وزیری مطرح 
می ش��ود، گفت: ائتالف دولت قان��ون و ائتالف ملی عراق که اخی��راً با یکدیگر ائتالف 
جدیدی را تش��کیل داده اند تاکنون درباره نامزد مش��خصی به توافق نرسیده اند. الربیعی 
خاطرنش��ان کرد: طی هفته اول م��اه آینده میالدی )ژوئن( درباره نامزد نخس��ت وزیری 

دولت جدید توافق به دست خواهد آمد.
مش��اور امنیت ملی سابق عراق درباره اس��امی نامزدهای مطرح برای تصدی ریاست 
دول��ت آینده عراق گفت: آنچه مش��خص اس��ت ائتالف ملی عراق تاکن��ون درباره نامزد 
نخس��ت وزیری، موضع قطعی و نهایی اتخاذ نکرده اس��ت. الربیعی بر ضرورت تشکیل 
دولت مشارکت ملی واقعی در عراق تأکید کرد تا هیچ یک از گروههای اساسی به حاشیه 

رانده نشوند.

چه خبر از پایتخت

جهان نماایران نصف النهار

10 خرداد آخرین مهلت ارسال اطالعات اقتصادی خانوار

ائتالف جدید عراق اواسط خرداد 
نامزد نخست وزیری را معرفی می کند

هشدار حسنی مبارک به اسرائیل

گفتگــوي تلفني پوتین و اردوغــان 
درباره برنامه هسته اي ایران

وزیر خارجه قزاقستان 
خواستار همکاري بیشتر کشورهاي اسالمي شد

 پیونگ یانگ شبه جزیره کره را به جنگ 
تهدید کـــرد

23 کتابخانه استاندارد در غرب استان تهران 
احداث مي شود

مدیر کل کتابخانه هاي عمومي غرب اس��تان تهران گفت: طي پنج س��ال آینده 23 کتابخانه 
استاندارد در غرب استان تهران احداث مي شود. رمضانعلي محسني ملردي در گفتگو با فارس 
در کرج اظهار داشت: با توجه به جمعیت جوان در غرب استان تهران و نیاز جوانان این منطقه به 
کتاب و فضاهاي عمومي و کتابخانه ها، با تمهیدات الزم اقدامات اساسي درباره توسعه کتابخانه هاي 
عمومي غرب استان تهران انجام مي شود. وي ادامه داد: باید با برنامه ریزي هاي دقیق و اصولي نگاه 
درستي را به مؤلفه هاي سخت افزاري و نرم افزاري و گسترش فرهنگ کتابخواني در جامعه داشته 
باش��یم، وی گفت: در این راستا وظیفه تمام مسئوالن فرهنگي است تا تالش خود را به منظور 
گسترش فرهنگ مطالعه انجام دهند و فقر فضاهاي مطالعه کتاب را از بین ببرند. محسني افزود: 
باید با تقویت جایگاه کتابخانه هاي عمومي، توسعه سرانه هاي کتاب و افزایش منابع در کتابخانه ها، 
فرهنگ کتابخواني را در بین جوانان ترویج دهیم که این مهم گامي اساسي براي توسعه بیشتر عل�م 
و دانش در کشور خواهد بود. وي خاطرنشان کرد: تقویت سطح مشارکت ها نیز از جمله مهم ترین 

برنامه هایي است که مي تواند در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخواني تأثیرگذار باشد. 

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران از قبولی 99/۶3 
درصد دانش آموزان ابتدایی دختر و پسر این استان در سال گذشته خبر داد.  به گزارش مهر، فرناز 
بیکی اعالم کرد: در این مقطع میزان قبولی دانش آموزان دختر و پسر به طور تقریبی برابر است. 
وی افزود: با جذب معلمان متخصص در استان، در این مقطع دانش آموزان افت تحصیلی ندارند، 
همچنین عالقه زیاد دانش آموزان به تحصیل در این مقطع از افت تحصیلی جلوگیری می کند. 
این مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون کمبود معلم مقطع ابتدایی در استان داریم که امید می رود 
با برگزاری آزمون استخدامی مربیان جذب شوند و کمبودها برطرف شود. بیکی بیان داشت: در 
این آزمون استخدامی در استان تهران تنها معلم مقطع ابتدایی مرد پذیرفته می شود، اما برای جذب 
معلمان زن نیز از طرق مختلف عمل می شود. معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
شهرستانهای استان تهران عنوان کرد: یکی از اولویتهای این معاونت، ساماندهی نیروها برای سال 
تحصیلی جدید است. وی اعالم کرد: هم اکنون در سطح شهرستانهای استان تهران بیش از 470 
هزار دانش آموز دختر و پسر در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل هستند. این مسئول همچنین از 

فعالیت 10 هزار و 700 آموزگار مقطع ابتدایی در سطح مدارس این استان خبر داد.

کارشناس مسئول بهداشت و تغذیه مدارس اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان 
تهران از توزیع شیر رایگان و نان غنی سازی شده از آغاز سال تحصیلی جاری تاکنون خبر داد. 
به گزارش مهر ، الهه حس��ین پور گفت: در مجموع در سال تحصیلی جاری 34 نوبت شیر در 
مقطع متوسطه دختران و 70 نوبت در بین دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی توزیع شد. 
وی افزود: همچنین در مهدکودک ها و مراکز تحت پوشش بهزیستی شیر و نان سه روز در هفته 
توزیع شد. این مسئول خاطرنشان کرد: اگر اعتبار مورد نیاز از سوی کمیته ملی شیر ایران تأمین 
شود، از سال تحصیلی آینده آمادگی توزیع شیر در دبیرستانهای متوسطه استان نیز وجود دارد. 
حسن پور بیان داشت: در سال تحصیلی جاری سه هزار پالت با مبلغ 40 میلیارد تومان به منظور 
افزایش ضریب نگهداری شیر در مدارس خریداری شد. کارشناس مسئول اداره کل آموزش و 
پرورش شهرس��تانهای استان تهران با اشاره به مشکالت اجرای این طرح در استان تهران اعالم 
کرد: به دلیل صعب العبور بودن مسیر برخی از مدارس در مناطق محروم استان، گاهی اوقات شیر 
دیرتر به مدیران می رسد. وی متذکر شد: در این راستا سعی می کنیم به این مدارس شیر استرلیزه 

ارائه دهیم.

 99/63 درصد دانش آموزان ابتدایی 
استان تهران قبول شدند

 دریافت شیر رایگان توسط 850 هزار 
دانش آموز استان تهران
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جامعه

تع��دد کافی نت ها در س��طح کالن ش��هرها روز 
به روز در حال گس��ترش اس��ت و به نظر می رسد با 
توجه به امکانات موجود در کش��ور ایران و همچنین 
نرم افزارهای ارائه ش��ده در صورت بررسی و با یک 
برنام��ه جامع می ت��وان خالءهای ای��ن مراکز را رفع 
و س��اماندهی قابل قبولی را برای این گروه مش��اغل 
ایجاد کرد که قطعاً می تواند نقطه ای در پازل پیشرفت 
فعالیت های فن آوری اطالعات کشور باشد. به گزارش 
ایس��نا، آغاز فعالیت کافی نت ها را می توان به بیش از 
10 س��ال قبل در محدوده ش��هرهای بزرگ دانست 
ک��ه تنها با تع��داد کمی رایانه های میزی، دسترس��ی 
اش��تراکی را برای کاربرانی که نیازمند سرویس های 
ارائه شده مبتنی بر اینترنت که بیشتر استفاده کنندگان 
آن گردش��گران بودند، فراهم می کرد. بستر دسترسی 
 Dial این سرویس دهنده ها معموالً از طریق خطوط
Up و با س��رعت اندک بود به ط��وری که آنها برای 
فراهم کردن س��رویس برای چندین مشترک نیازمند 
اتصال به دو و یا چند خط تلفن بودند، به همین دلیل 
اس��تفاده کننده مجبور به پرداخت هزینه بسیار باالیی 
ب��رای انج��ام فعالیت های خود ب��ود و کاربر به ازای 
اس��تفاده از یک ساعت اینترنت در سال 78 هزینه ای 
براب��ر 1000 تومان و حتی باالتر را پرداخت می کرد. 
همچنین به دلیل هزینه باالی فراهم آوردن تجهیزات، 
تأس��یس کننده های آن نیز محدود بودند. با گسترش 
ش��رکت های ارائه کننده س��رویس های اینترنتی در 
شهرهای بزرگ و همچنین آشنایی نسل جوان با رایانه 
و خدماتی محدود که از بس��تر اینترنت ارائه می شد، 
گرایش به شبکه جهانی افزایش یافت، اما همچنان به 
دلیل گران بودن هزینه اینترنت جهت اتصال مستقیم به 
سرویس دهنده و همچنین تعداد کم رایانه ها در بازار 
ایران، کافی نت ها بیشتر مورد استقبال نسل جوان برای 
آشنایی با شبکه جهانی قرار گرفتند و نقش مهم خود 
را به نمایش گذاشتند، به طوریکه بیشترین دسترسی 
کاربران را به سرویس های اینترنت فراهم آوردند. اما 
مهم تر کاربری ب��دون نظارتی بود که همان زمان نیز 
برای جوان و ش��اید نوجوانان ارائه می ش��د که شاید 
نوع��ی تهدید برای این جامعه ج��وان بود. اتاق های 
اینترنتی عمومی در مناطق مختلف نسبت به وسعت 
کافی نت ها تأسیس شد. همچنین رقابت میان جوانان 
در یادگی��ری و فص��ل جدید ارتباط��ی در میان آنها 
باعث شد گرایش بیشتری به این مراکز داشته باشند. 
به تدریج هم آش��نایی جامعه و هم ارائه سرویس ها 

گسترش یافت و در سال 84 سیستم جامع فیلترینگ 
در دروازه درخواست های اینترنت ایران قرار گرفت 
ک��ه این نوعی کنترل برای تمام س��رویس دهنده ها و 
به ویژه کافی نت ها محس��وب می شد. با ارائه خطوط 
پرس��رعت از طریق راه های مختلف به کافی نت ها و 
تمام کاربران و همچنین ارزان ش��دن آن در سال های 
اخیر و ورود آس��ان قطعات رایانه، تعداد آنها افزایش 
یافت، آنقدر که امروز در هر خیابانی از ش��هر بزرگی 
چون اصفهان حرکت می کنی اتاقی برای اتصال ارزان 
قیم��ت به اینترنت فراهم و یا حتی در مناطق مرکزی 
شهر بیشتر رستوران ها و کافی شاپ سرویس اینترنت 
را ارائ��ه می کنن��د. کافی نت های ام��روز که صاحبان 
آن بیش��تر جوانان هس��تند، مرکز ارائه انواع خدمات 
ش��ده اند، ک��ه از پروژه های دانش��جویی ت��ا فروش 
کارت های ش��ارژ و غیره را انجام می دهند. در همین 
رابطه رئیس س��ازمان نظام صنف��ی رایانه ای اصفهان 
گفت: تمامی کافی نت ها باید از اتحادیه مجوز فعالیت 
دریافت کرده و به عضویت اتحادیه درآمده باشند که 
متأسفانه تنها تعداد کمی از آنها در وضعیت فعلی به 
این امر عم��ل کرده اند. کاظم آیت اللهی با اش��اره به 
قوانین تعریف شده برای این گروه شغلی اظهار کرد: 
تنها یک س��ری قوانین جزئی از جمله سوء پیشینه و 
دیگر منش��ورهای اخالقی برای آغاز فعالیت تعریف 
شده است که فرد مورد نظر ملزم به انجام آن در زمان 
فعالیت نیز هس��ت. وی افزود: س��ازمان نظام صنفی 

رایانه  ای و در بخشی نیز دستگاه های دولتی بر اساس 
وظیفه تعریف شده، اجرای قوانین توسط کافی نت ها 
را کنترل می کنند. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای 
اصفهان با اش��اره به اینکه تمامی کافی نت ها باید در 
نظ��ام صنفی رایانه ای عضو باش��ند تصریح کرد: اگر 
دستگاه های دولتی همکاری کنند به زودی تمامی آنها 
به عضویت سازمان درآمده و مراکز خاطی نیز تعطیل 
خواهند ش��د. وی همچنین معتقد اس��ت هیچگونه 
نظارت و کنترل کاربری بر کافی نت ها ارائه نش��ده و 
الزامی نیز برای وجود آن نیست حجم زیادی از کنترل 
دسترس��ی، از جانب دولت تأمین می شود و نیازی به 
کنترل بیش از آن نیس��ت، حتی کافی نت ها می توانند 
از شبکه های مجازی اتصال بین المللی VPN استفاده 
کنند چراکه خود این ش��بکه ها نیز تا اندازه ای کنترل 
می شود. وی می گوید پیش از آنکه فضای مجازی را 
برای دسترسی جامعه عمومی دچار محدودیت کنیم 
باید فرهنگ سازی استفاده از آن را در جامعه ارائه کنیم 
چرا که فضاهای متفاوت دیگری از جمله فرودگاه ها، 
کافی شاپ ها نیز هس��تند و فردی که هدف اشتباهی 
را دنب��ال می کند می توان��د از هرک��دام از این مراکز 
اس��تفاده کند. حال با در نظر گرفتن گفته های رئیس 
نظام صنفی رایان��ه ای اصفهان نکته دیگر اینکه چرا 
هنوز با توجه به ارائه سرویس های پرسرعت خانگی، 
جوان��ان و نوجوانان و برخی اف��راد برای انجام امور 
خود همچنان به این اتاق ها مراجعه می کنند؟ شاید 

 VPN جواب این است که استفاده از سرویس های
و محدودیت بیش از اندازه مخابرات باعث شده است 
که بسیاری، اینترنت نیمه گران آزاد را به سرویس های 
خانگی ترجیح دهند. حال این س��ؤال وجود دارد که 
به عن��وان نمونه اگر فردی با وج��ود تعداد زیاد این 
مراکز در س��طح ش��هر از تعدادی کافی نت استفاده 
و به شکس��ت های امنیتی اقدام کند، پس از پیگیری 
دستگاه های مربوط و کنترل شناسه چه کسی می تواند 
پاس��خگوی موارد مطرح شده باشد؟ یک کارشناس 
فن آوری اطالعات معتقد اس��ت: این گروه که آنها را 
دفاتر ارائه خدمات عمومی می نامند زیر مجموعه اداره 
بازرگانی ب��وده و این اداره وظیفه پیگیری نظارت بر 
آنها را بر عهده دارد. وحید ماکنالی افزود: استانداری، 
کمیته ای را برای پیگیری تخلفات اینترنتی مشخص 
کرده که اداره ارشاد، شرکت مخابرات، اماکن و دیگر 
سازمان های دخیل موظف شده اند آئین نامه های الزم 
را تدوین و تصویب کنند که کافی نت ها نیز از جمله 
زیرمجموعه ه��ای موظف به انجام قوانین هس��تند. 
وی با اش��اره به قوانین جرائم رایانه  ای بیان کرد: بر 
اساس این قوانین همه سرویس دهنده ها وظیفه دارند 
گزارش سرویس��ی را که به کارب��ران ارائه می کنند تا 
مدت ش��ش ماه ذخیره و در صورت لزوم ارائه کنند 
که کافی نت ها نیز از جمله آن هس��تند، که متأس��فانه 
این مس��أله در هیچکدام از کافی نت های سطح شهر 
رعایت نمی ش��ود. به گفته این کارشناس در صورت 
اجرای قوانین جمع آوری ش��ده و تصویب نهایی آن 
که می تواند از طرف وزارت کشور، سازمان بازرگانی 
یا دیگر نهادهای مربوطه باش��د، سازمان نظام صنفی 
رایان��ه  ای در هر صورت موظف ب��ه اجرای قوانین 
است. ماکنالی ادامه داد: روش سرویس های ارائه شده 
از طرف شرکت های سرویس دهنده می تواند روش 
مناسبی باشد که تمامی این مراکز را شناسایی و آنها را 

تحت پوشش نظارتی قرار دهیم.
وی در رابطه به گرای��ش جوان ها به کافی نت ها 
نیز گفت: سخت گیری های بیش از اندازه خانواده ها، 
رقابت های دوستانه، انگیزه های غیرعلمی و همچنین 
آزادی در کافی نت ها عاملی ش��ده است که جوان ها 
محیط خانه را رها کرده و برای انجام فعالیت های خود 
به این مراکز مراجعه کنند. با تمام این اوصاف با توجه 
ب��ه رویکردهای اخیر در جهت دولت الکترونیک در 
صورت نبود این مراکز قطعاً بسیاری از اقدامات انجام 

شده با مشکل مواجه می شود.

حسین روزبهان
از صبح زود که از خواب برمی خیزیم، تازه اگر 
به موقع خوابیده باش��یم و شب راحتی را پشت سر 
گذاش��ته باش��یم، باز روز دیگری با صدای اخبار و 
شنیدن برخی خبرهایی از حوادث که بر روح ما تأثیر 
می گذارند، آغاز می ش��ود. شاید صبح زمان خوبی 
برای دیدن و ش��نیدن اخبار تلخ حوادث نباشد. اگر 
در منزل تفاهم برقرار باش��د و صبحانه آماده، با کمی 
پیاده روی به ایس��تگاه اتوبوس و تاکس��ی می رسیم 
و یا س��وار بر وسیله شخصی خود می شوید. به هر 
حال هجوم آلودگی های صوتی و انباشت اطالعاتی 
که باعث آزردگی خاطر و خس��تگی روان می شود، 
شروع می ش��ود. در طول راه صدای بوق ماشین ها، 
بی نظم��ی در رانندگی برخی ش��هروندان، ش��روع 
زنگ خوردن موبایل تان و احتماالً هنوز ظهر نش��ده 
س��فارش های خرید منزل و نمون��ه های اقتصادی 
 نظیر بدهی، وام و... به سراغ شما می آید. شما سعی 
می کنید که خود را کنترل کنید و با روحیه بش��اش 
به س��ر کار بروید، چون چند دقیقه دیر می رس��ید 
مدیر ش��ما با برخ��وردی نامعقول به ش��ما خوش 
 آم��د می گوید! و باز فش��ار روانی به س��راغ ش��ما 
می آید، تازه اینها منهای مشکالت خانوادگی و منزل 
اس��ت که نباید به مح��ل کار بیاورید! ولی همه اینها 
تمرکز ش��ما را کم می کند و در اداره، حواس��تان را 
ب��ه جای دیگری معطوف می کند. برخورد ش��ما با 
ارباب رجوع محترمانه نیست و کم کم وجدان کاری 
الزم را از دس��ت می دهید، بی انگیزه کار می کنید و 
اگر مشغول کاری فنی باشید ممکن است، حواستان 
پرت ش��ود و کاره��ا را خراب کنی��د. در محل کار 
هم زنگ مداوم تلفن، صدای پیجینگ، دس��تورهای 
مدیران باالتر و... بر اس��ترس و ضعف اعصاب شما 
 می افزاید؛ با رایانه کار می کنید و فکر ش��ما خسته 
می شود و تازه زنگ های مختلف تلفن های همکاران 
با ریتم های مختلف و سر و کله زدن با ارباب رجوع 
خود داستان دیگری دارد. در محل کار و حتی زمان 
اس��تراحت در خانه، فعالیت کارگران ساختمانی در 
مجاورت محل کار و زندگی شما و تردد ماشین های 
س��نگین و صدای کارگاه های فنی که در شهر باقی 
مانده اند آس��ایش شما را س��لب می کند و هنگامی 
که پس از س��اعت کار در نزدیک��ی غروب به خانه 
برم��ی گردید، نورهای رنگی مغ��ازه ها و تابلوهای 
 تبلیغاتی فراوان به چش��م های خس��ته ش��ما فشار 

م��ی آورد و انواع داده ها و اطالعات دیگر مغزتان را 
سرشار از مسائل خسته کننده و آزاردهنده می کند که 
ام��روزه آلودگی های صوتی و تصویری خوانده می 
ش��ود )در این بحث نمی خواهیم وارد اثرات امواج 
الکترونیکی مخاب��رات و موبای��ل و... و تأثیر آن بر 
سیستم عصبی ش��ویم(. باالخره با تحمل ترافیک به 
خانه می رس��ید و در ص��ورت رو به راه بودن اوضاع 
خانه، باز هم احس��اس می کنید که مغزتان گر گرفته 
اس��ت و شاید کودکتان کمتر و همسرتان کمی بیشتر 
این وضع عصبی ش��ما را درک کنن��د و انتظار دارند 
 ک��ه به گردش بروید، با آنها ب��ازی کنید و یا پیرامون 
مسأله ای صحبت کنید یا با هم فیلم تماشا کنید اما شما 
تمرکز ندارید و خستگی فکری و فشار روانی امانتان 
را بریده اس��ت، اینجا اگر بدخلقی کنید، اشتباه کرده 
و قطعاً پش��یمان خواهید شد، پس با معذرت خواهی 
 از بچه ها و همس��رتان تقاضای س��اعتی اس��تراحت 
م��ی کنید که ب��از هم هجوم افکار انباش��ته ش��ده از 
تأثیرات روانی اجس��ام و برخوردهای روزانه شما را 
آزار م��ی دهد و احتماالً صدای بچه ها و یا دزدگیرها 
آرامش ش��ما را برهم خواهد زد. موتورسوارانی که با 
صداهای مهیب اگزوز از کوچه می گذرند و همسایه 
ها که مشغول شادی و پایکوبی هستند، همه هدایای 
 ق��رن تکنولوژی و گس��ترش شهرنش��ینی در عرصه 
آپارتمان نشینی و کوچک شدن خانه ها و آرامشی است 
که قربانی انواع و اقسام آلودگی های صوتی، تصویری 
و اطالعات��ی ناگزیر از دنیای پیش��رفت و تکنولوژی 
است. اینها درد دل بسیاری از شهروندان بود که حتی 
اگر روزهای تعطیل هم به اماکن تفریحی بروند، ورود 
موتورسواران و آلودگی های صوتی فراوان و ترافیک 

و... باز آسایش آنها را خواهد گرفت.
نظریات روانشناسی در فشارهای عصبی روزانه

 ی��ک روانش��ناس امریکای��ی چند س��ال پیش 
نظری��ه ای داده ب��ود ک��ه اگرچه در آن زم��ان تأیید 
نش��د و حتی مورد تمس��خر قرار گرفت، اما امروزه 
مورد توجه و تأیید عده زیادی قرار گرفته اس��ت. او 
معتقد بود بر اثر ارتباط دیداری، شنیداری، گفتاری، 
المس��ه و... در هر دقیقه میلی��ون ها قطعه اطالعاتی 
به مغز انسان می رس��د، که مغز انسان توانایی آنالیز 
تنه��ا ده تا دوازده قطعه را در ثانیه دارد و این بمباران 
اطالعاتی ناخواسته، همه هشداری در برابر سالمتی 
 ما خواهد بود. اما توانایی پردازش مغز ما برای بروز 
خالقیت ها، چقدر اس��ت و هجوم این آلودگی های 

اطالعات��ی بی فایده و مخرب تا چه حد می تواند بر 
اعصاب و آرامش و رشد استعدادها و بروز هنرهای 
ذات��ی ما تأثیر بگذارد و تصمیم گیری های مهم ما را 

مورد سردرگمی و آسیب قرار دهد.
دریاف��ت اطالعات بیش از ح��د مغزی به گفته 
بس��یاری از پزشکان س��بب بروز اختالالت روانی، 
افس��ردگی، وس��واس فکری و عمل��ی، TBS و نیز 
س��ردردهای عصبی، اس��ترس، بیخوابی و در موارد 
حادت��ر حتی حمله قلبی و روان پریش��ی و در زمان 

پیری سبب بروز آلزایمر شود.
افزای��ش فش��ارهای روان��ی و محدودیت زمان 
در اف��کار متفاوت به طور همزمان می تواند دس��ت 
 به دس��ت ه��م داده و محرکی اضافی ب��رای ایجاد 
بیماری های ذکر شده باشند و چنین است که شیوع 

بیماری های عصبی و قلبی روزافزون شده است.
ــارهای روانی و  ــرک در فش ــه عامل مح س

مقابله با آنها
1- محدود کردن دریافت اخبار ناخوشایند، 

تبلیغات تجاری و افکار منفی
- تبلیغات ف��راوان در دنیای تجاری و اقتصادی 
امروز، ذهن ش��ما را برای خرید ملزومات سردرگم 
م��ی کن��د و باعث می ش��ود ش��ما فک��ر کنید هر 
 چ��ه تبلیغ می ش��ود برای ش��ما ضروری اس��ت و 
 بدی��ن س��ان در خریده��ا دچ��ار ازدح��ام اف��کار 
 می شوید. پس دریافت آگهی ها و تبلیغات را کم کنید، 
فروش��گاه ه��ای ارزان و باکیفیت انتخ��اب کنید و 
براس��اس نیازهای اصلی و کارآمدی وس��ایل، مواد، 

سالمت و بهداشت آنها را خریداری کنید. 
- س��عی کنید اخبار حوادث ناخوش��ایند نظیر 
ح��وادث جنایی، فیلم های خش��ن و کاًل فیلم های 

 

آزار دهنده روحی را حذف کنید و براس��اس عالقه 
ف��ردی به فیلم ه��ای درام، موس��یقی و عالقه های 

ورزشی بپردازید. 
- افکار منف��ی خود را ب��ر روی کاغذ بیاورید. 
آنها که اصاًل مهم نیس��تند را ح��ذف کنید و به آنها 
فک��ر نکنی��د و درباره م��وارد واقعاً مش��کل آفرین، 

 

چاره اندیشی کرده و برای حل آنها برنامه ریزی کنید.
2- سعی کنید از سر و صدای محیط اطراف 

دور شوید.
حتی هیجان برنامه های تلویزیونی و استادیوم های 
ورزشی نیز برای برخی افراد مضر است. سعی کنید 
در ه��ر حال از محیط های س��ر و ص��دای صنعتی، 

دستگاههای مختلف برقی، بوق ماشین ها و... دوری 
کنید. تحقیقات نشان می دهد صداهای ناگهانی مثل 
بوق ماش��ین، هورمون های اس��ترس زا را تش��دید 
 کرده و باعث برهم خوردن تعادل روحی می ش��ود. 
گش��ت و گذار در دامن طبیعت و استفاده از منازلی 
ب��ه دور از هیاهو و ان��رژی مثبت گرفتن از فضاهای 
معنوی، کنار دریا و کوهنوردی می تواند برای ایجاد 

تعادل روحی دوباره کمک کند.
3- تمرینات ورزشی و تمرکز حواس

تجرب��ه نش��ان داده اس��ت ماس��اژ دادن بدن به 
خصوص چش��م ها و شقیقه ها، ایجاد حالت تعادل 
به صورت دراز کش��یدن و انجام برخی تمرین های 
یوگا و مدیتیشن البته نه به صورت افراطی، می تواند 
در ایجاد آرامش و تعادل روحی و فرار از فشارهای 
 روان��ی روزان��ه مؤثر باش��د. دوش گرفتن و س��ایر 
ورزش ها و نرمش ها برای رسیدن به آرامش روحی 

کمک می کند.
چند پیشنهاد برای جلوگیری از فشار روانی، 

آلودگی های صوتی و تجمع اطالعات
1- از صحب��ت کردن اضافه در خصوص موارد 

غیر مهم و با افراد کم مایه خودداری کنید.
2- مس��ائل منفی و اضافی که به ذهن شما وارد 

شده را سریعاً فراموش کنید.
3- تنه��ا به اولویت های مهم زندگی و هدفهای 

روزانه خود فکر کنید.
 4- نه��ای��ت خالقی��ت را ب��رای از بین ب�ردن 
آلودگ��ی های صوتی به کار ببری��د و خود را از آنها 

خالص کنید.
5- در برابر نورهای مصنوعی، تابلوهای تبلیغاتی 
و س��ایر محرک ها بی توجه بوده و از عینک دودی 

استفاده کنید.
۶- به کارهایی که برای انجام آن وقت و امکانات 

ندارید پاسخ منفی دهید.
7- س��عی نکنید بیشتر از توانائی بدنی و فکری 

خود قبول مسئولیت و فعالیت کنید.
8- از محی��ط های محرک و اس��ترس زا، اخبار 

ناخوشایند و ... دوری کنید.
9- اطالعات دریافتی و کارهای الزم را طبقه بندی 

کنید و موارد غیر مهم و غیرضروری را حذف کنید.
 10- س��عی کنی��د ب��ا تمس��ک ب��ه معنویات، 
عالق��ه های خود و خواب های کوتاه، ذهن خود را 

بازسازی کنید.

سپهر اوحدی
دوباره بلند شوید و بایستید اگر چه سقف کوتاه است چرا با کمی تالش و نرسیدن به هدف ناامید 
ش��ده اید، بلند ش��وید و همه گذشته ها و شکس��ت ها را در صندوقی بریزید و قفل محکمی به در آن 
بزنید، بد نیس��ت که آن صندوق را به رودخانه ای بیندازید که به یک پل می رس��د، همان پل شکست 
که مقدمه گذار به پیروزی اس��ت و مطمئن باش��ید خود شما و صندوق شکست ها از پل عبور خواهید 

کرد! 
یک تصمیم قطعی بگیرید، تصمیمی واقعی و قابل اجرا، تصمیمی که به عملکرد شما نزدیک باشد، 
از اهداف دم دس��ت تر ش��روع کنید، از پله اول نردبام باال بروید، دارت اول را بردارید و سعی کنید به 
وس��ط سیبل بزنید، تالش کنید قد بکشید و س��یب اول را از درخت بچینید، مطمئن باشید برای چیدن 
 س��یب ه��ای دیگر و زدن اهداف دیگ��ر راههای زیادی وجود دارد پس از نزدیک ترین هدف ش��روع 

می کنیم.
ب��د نیس��ت گریزی ب��ه قان��ون دانه ه��ا در طبیع��ت بزنی��م، قانونی علم��ی و تجرب��ی که درس 
بزرگ��ی ب��ه م��ا می دهد، اگر ب��ه یک درخت میوه ب��ه دقت نگاه کنی��م، مثاًل به یک درخت س��یب یا 
پرتق��ال، خواهی��م دی��د که در ی��ک درخت، تع��داد زیادی می��وه وج��ود دارد و وقتی ی��ک میوه را 
از وس��ط نص��ف م��ی کنیم باز م��ی بینیم که 5 تا 10 و گاهی بیش��تر هس��ته یا دانه در وس��ط آن قرار 
 دارد، یعن��ی یک درخت س��یب اگر صد عدد س��یب محصول بده��د، پانصد تا هزار ع��دد دانه تولید 
می کند، راس��تی چرا این همه دانه الزم اس��ت و اگر همه دانه ها به نهال و درخت تبدیل ش��وند، باید
 هر سال درختان هزار برابر شوند ولی چنین نمی شود و تنها از آن همه دانه یک درخت، چند درخت 
ساالنه اضافه می شود، اینجا طبیعت به ما درس می دهد که همه دانه ها رشد نمی کنند و ما باید بفهمیم 
که هر کوشش و کار و تالشی حتمًا به نتیجه نمی رسد، پس حتمًا باید بیش از یک بار و ده بار تالش 
کرد، حتمًا باید دارت های فراوانی به هدف پرتاب کرد و همیش��ه افکار جدیدی برای کاری جدید و 

وارد شدن از راهی تازه برای رسیدن به نتیجه را در سرداشت. 
گاهی باید ده ش��غل عوض کرد تا به اقبال نهایی رس��ید، برای بازاریابی یک محصول باید به صدها 
مرکز سر زد تا چند مشتری پیدا کرد، برای پیدا کردن کار مناسب یا عملی شدن یک ایده خالق باید با 
دهها مرکز و افراد مختلف صحبت کرد تا به نتیجه رسید، در فرهنگ معاشرت باید با صدها نفر آشنا شد 
و زندگی کرد تا یک رفیق موافق و مناسب پیدا کنی، همانطور که یک مرکز برای استخدام فرد مناسب 
و الی��ق ب��رای یک کار با ده و یا صدنفر مصاحبه می کند تا دلخواه خود را بیابد، پس قوانین طبیعت را 
درک کنیم و به آنها احترام بگذاریم و درس بگیریم، اگر قانون دانه را درک کنیم از شکست ناامید نمی 
ش��ویم و در عوض هر چه بیشتر شکست بخوریم، بیشتر تالش می کنیم و دانه های بیشتری برای ثمر 

دادن و حصول نتیجه خواهیم کاشت.

م��ردي در دادگاه گفت: همس��رم مرا با برس کتک مي زند و ادعا مي کن��د که مي خواهد موهایم را 
ش��انه کند. به گزارش فارس، مردي 29 س��اله با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضاي کمک کرد. این مرد 
مدعي ش��د، همس��رش با برس وی را به شدت کتک مي زند، به قدري که تمام بدنش درد مي کند. وي 
در ادام��ه گفت: همس��رم جثه بزرگتري نس��بت به من دارد و زماني که چی��زي مي خواهد، برایش تهیه 
نمي کنم مرا کتک مي زند. زن 2۶ س��اله مدعی ش��د: من ش��وهرم را نمي زنم، بلکه با برس موهاي او را 
ش��انه مي زنم. ش��وهرم ش��انه کردن مو را مثل کتک مي داند. ما حدود 5 س��ال اس��ت که با هم زندگي 
م��ی کنیم و داراي یک فرزند 3 س��اله هس��تیم. م��رد اضافه کرد: من مدارکي دارم که نش��ان مي دهد از 
س��وي همس��رم مورد ضرب و ش��تم قرار گرفته ام و او گاه��ي اوقات با برس هم فرزند 3 س��اله ام را 
 مي زن��د. همس��رم دارو مصرف مي کند و حتي زمان��ي هم که داروی اعصاب مي خ��ورد، باز مرا کتک 

مي زند. 
همس��رش ادع��ا کرد: من زماني از ش��وهرم جدا مي ش��وم ک��ه او مهریه 500 س��که اي مرا بدهد. 
م��رد ه��م قبول کرد و مدعي ش��د: همس��رم ن��ه ش��غلي دارد و نه صالحی��ت نگه��داري فرزندم را، 
مي خواه��م فرزن��دم در کن��ار م��ن باش��د. قاض��ي، م��رد را موظف ب��ه پرداخ��ت مهریه 500 س��که 
 ک��رد و حک��م طالق ص��ادر ش��د و حضانت فرزن��د به دلیل ع��دم صالحیت م��ادر به پ��در واگذار 

شد.

نقش کافي نت ها در پازل فن آوري اطالعات کشور کجاست؟

تحلیل کاربردی زاینده رود بر فشارهای روانی روزمره و آلودگی های صوتی و دیداری
برای آنها که نمی دانند چرا کالفه، سردرگم و عصبی شدند!

ارگان های صاحب بنرهای تبلیغاتی، تالش دارند 
مردم به هر قیمت آن را ببینند. به جز رونق های موسمی 
بازار مسکن و تب و تاب نمای این  چنینی و آن  چنانی 
آپارتمان ه��ا و بانک ها، ابزارهای اطالع رس��انی هم با 
توسعه فناوری های دیجیتال، شکل و شمایل شهر را 
متف��اوت کرده اند. اوایل دهه هفتاد شمس��ی را به یاد 
می آوریم که پدیده بیل بردها، نما و جلوه ای به شهر و 
سوژه های تبلیغاتی دادند. این روند شتابان تا به امروز که 
طرح گرافیکی یا نوشته طی چند دقیقه روی بنر چاپ 
می شود و به تاخت بر چارچوب قاب یا تارک ستونی 
در میانه بزرگراه یا کناره خیابان نصب می شوند، ادامه 
یافته است.کارشناسان بازاریابی تأکید دارند وجود بیش 
از 3 واژه در یک بیل برد، خطای تبلیغاتی است و کم  اثر 
ک��ردن اصل و هدف کار. حاال این قانون بارها و بارها 
نقض شده در مورد بیل برد ها چطور تفسیر می شود، 

نیاز به نظر آنها دارد، که خبره اند. چیزی که ما در نماهای 
مختلف صبح تا شب زندگی در شهر نظاره می کنیم، 
اطالعیه ها و بخشنامه ها و گاه شبه نامه های اداری است 
که در ابعادی بزرگ و معروف به بنر، چاپ می شوند 
و در حکم اطالع رس��انی عمومی را دارند. متأس��فانه 
ارگان های صاحب این بنرها آن قدر زیادند که کس��ی 

انگش��ت  نمی تواند 
اشاره به سوی دیگری 

بگیرد. شهرداری ها و سازمان های دولتی به مناسبت های 
تقویمی یا بدون بهانه آمار و گزارش  عملکرد و هشدار و 
انواع و اقسام پیام های از نظر خودشان مهم را می آویزند 
و تالش هم دارند که ما حتما آنها را ببینیم و بخوانیم. 
این تابلوها معموالً با »شهروند گرامی« و »آیا می دانید 
که...« یا »در راستای...« شروع می شوند. متن هایی دارند 
که خواندن روان آنها روی کاغذ هم دشوار است، چه 

رس��د به مرور صدر تا ذیل شان در حال رانندگی. گاه 
کسی که پشت کامپیوتر نشسته )و گمانم این است که 
آشنایی ناچیزی با طراحی و گرافیک دارد( یا رئیس او، 
ذوقی هم به خرج می دهد و متون موجود در بیل برد را 
ب��ا ضخامت دادن حروف، ناخواناتر هم می کند. خود 
انتخاب نوع قلم حکایت ویژه دارد: نستعلیق، حروف 
مایل، قلم های فانتزی 
و خالصه آن چه برای 
یک بنر جزء نبایدهاس��ت، می شود. اگر این فضاهای 
عمومی شهری، کاربری های رسانه ای یافته اند، ساز و 
کار و ویژگی های اثربخش��ی این رسانه را می شناسیم 
و از باید و نبایدهایش خبر داریم؟ چند سانحه در روز 
به لطف بی توجهی به این اصرار اطالع رسانی، از کنار 
گوش ما می گذرد؟ اگر قرار باش��د تنها دو سطر اول 
چنین نمونه های تبلیغاتی را پشت فرمان بخوانیم و نیش 

ترمزی بزنیم یا س��ری به چپ و راست بگردانیم، به 
گمان��م بعد از زدی، خواندم، ی��ا باید بگوییم زدم یا 
بگوییم خورد. این تالش سازمان ها برای آگاه کردن 
م��ا از تالش های آنها و بهره مندی از حق دانس��تن، 
ارزش��مند و س��تودنی اس��ت، اما گاه نقض غرض 
می شود و ما از خیر هر دانستن این چنینی می گذریم؛ و 
این گاهی، در حال زیاد شدن است. یک بار از خودمان 
بپرسیم که چه چیزی را قرار است اطالع رسانی کنیم؟ 
به چه کس��ی می خواهیم بگوییم؟ با چه ابزاری این 
کار را انج��ام می دهیم؟ و آیا نتیج��ه در عمل همان 
اس��ت که می خواستیم؟ س��اده تر این است که، زمان 
امضای ورقه دس��تور طراحی و چ��اپ و نصب، در 
ذهن مان نمونه نصب ش��ده را مرور کنیم و به جای 
 ش��هروندان گرامی پشت فرمان بنشینیم و ببینیم چه 

می شود!

تبلیغات شهری؛ معضلی جدید
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 تعیین کاربری اراضی شهــر اصفهــان 
با تشکیل مدیریت حریم شهر
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پنجمین جشنواره روابط عمومی اصفهان برگزار شد

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران:
جریمه هاي قانوني براي مراکز آالینده  آب، رسا و گویا نیست 

اجرای طرح عفاف در چهارمحال و بختیاری

فرمانده سپاه قمر بني هاشم:
بسیج عشایري کارآمدترین نیرو در برهه هاي حساس 

کشور است

معاون کیفیت جامع ش��رکت س��ایپا کاش��ان گفت: با برنامه ریزی های انجام شده سایپا 
کاش��ان تا پایان شش ماهه نخس��ت سال جاری اس��تاندارد ایزو 9001 را از یک شرکت 
آلمانی دریافت می کند. به گزارش باش��گاه خبرنگاران دانش��جویی ایران، به نقل از ستاد 
خبری گروه خودروس��ازی سایپا علیرضا قاس��می با بیان مطلب فوق افزود: برای ارتقای 
کیفیت خودروهای تولیدی ش��رکت س��ایپا کاشان تمام مراحل تس��ت اولیه و بررسی و 
روش های کیفی به اجرا گذاشته می شود. وی گفت: نیروی انسانی شاغل در این کارخانه 
بومی هستند و با برگزاری دوره های آموزشی با آخرین استانداردهای روز خودروسازی 
آش��نا می ش��وند. وی که یکی از طراحان خودروی س��واری تیبا بوده است، گفت: برای 
ارتق��ای کیفی این محصول با اجرای دس��تورالعمل های مربوط به کیفیت، قطعات تیبا با 
تس��ت های مورد نیاز بر روی این خودرو نصب می شوند. وی از راه اندازی آزمایشگاه 
اندازه گیری س��ه بعدی CMM در ش��رکت سایپا کاش��ان خبر داد و گفت: بعد از تولید 
 این خودرو می توانیم تمام قس��مت های آن را به صورت س��ه بعدی در این آزمایشگاه 
اندازه گیری کنیم. وی آزمایشگاه رنگ این کارخانه را بسیار پیشرفته عنوان کرد و گفت: 
این آزمایشگاه کیفیت رنگ مورد استفاده بر روی خودروهای تولیدی شرکت سایپا کاشان 
را تضمی��ن می کند. وی گفت: محصوالت این مجتمع خودروس��ازی بع��د از تولید در 
مرحله آخر بر روی جاده های ناهموار مختلف تست صددرصد می شوند تا با برچسب 
کیفیت به بازار عرضه ش��وند. مجتمع تولید خودروی س��ایپا کاشان که مجهز به پیشرفته 
ترین خطوط تولید رباتیک در کش��ور است نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور 
ریاست جمهوری به بهره برداری رسید. این مجتمع دارای ظرفیت تولید سالیانه 150000 

دستگاه خودرو است. 

سرپرس��ت معاون��ت اجتماعی فرماندهی انتظام��ی اصفهان از آغاز ب��ه کار کارگروه 
پیشگیری از آس��یب های اجتماعی با حضور اعضای انجمن خیرین کار آفرین این استان 
خبر داد. به گزارش فارس از اصفهان به نقل از پایگاه اطالع رسانی پلیس، جهانگیر کریمی 
گفت: در نخستین جلسه این کارگروه که با حضور تنی چند از خیران و نمایندگان آموزش 
و پرورش و بهزیستی استان در محل انجمن خیرین کارآفرین باقرالعلوم )ع( برگزار شد، 
حاضران به بحث و بررس��ی پیرامون آس��یب های اجتماعی پرداخته و پیشنهادهایی را در 

زمینه راهکارهای پیشگیری از آن بیان کردند. 
وی اف��زود: حاضران در این جلس��ه اعتیاد، مش��کالت خانوادگی و فردی، س��رقت، 
بدحجاب��ی و پدی��ده مزاحمت ه��ای خیابان��ی را از اولویت ه��ای آس��یب های اجتماعی 
برش��مردند و بر راهکارهایی چون حساس سازی، آگاه س��ازی، مهارت آموزی، مشاوره، 
ض��رورت تحکیم بنی��ان خانواده، توج��ه و تقویت ابع��اد معنوی و تقوی��ت محیط های 
آموزش��ی به عنوان بهترین گزینه برای پیش��گیری از این آسیب ها تأکید کردند. سرپرست 
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی اصفهان از تداوم جلس��ات این کارگروه به صورت 
هفتگ��ی خب��ر داد و گفت: اعضای انجمن خیرین اس��تان آمادگی خ��ود را برای هرگونه 
اقدام در راس��تای کاهش آس��یب های اجتماعی اعالم کرده و خواستار همکاری و تعامل 
بیش��تر با معاونت اجتماعی پلیس استان ش��دند. کریمی با مثبت ارزیابی کردن مشارکت 
نهادهای غیر دولتی NGOها در مأموریت های ناجا خاطرنش��ان کرد: با توجه به ظرفیت 
خوب��ی ک��ه در اینگونه نهاده��ا وج��ود دارد و تأثیرگذاری که در جامع��ه دارند، می توان 
 مأموریت ه��ای ناجا را به نحو مطلوبی انجام داده و خدمات رس��انی بهتری به مردم ارائه 

کرد.

معاون پشتیباني و توسعه منابع انساني استاندار چهارمحال و بختیاري گفت: اشاعه و 
ترویج کاربرد فناوري اطالعات در امور اداري و تجاري به منظور تحقق اهداف توسعه اي 
کش��ور نیازمند فرهنگ س��ازي و آموزش عمومي است. به گزارش فارس، حسن طاهري 
بر ضرورت توس��عه تجارت الکترونیک در اس��تان تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به 
اینکه ارتقاي س��طح کیفي تولید با سطح گسترش اطالعات و فناوري رابطه مستقیم دارد، 
بنابرای��ن عدم برخ��ورداري از فناوري و اطالعات بهنگام روز، بس��تر ایجاد تورم و عدم 
ارتقاي کیفیت کاالها را به دنبال خواهد داشت. وي افزود: در حال حاضر ایران ساالنه 13 
میلیون تن گندم تولید مي کند که برابر با میزان مصرف داخلي است. طاهري با بیان اینکه 
هزینه تولید یک کیلو گندم در کشور 400 تومان است، گفت: با توجه به اینکه کشاورزي 
در ای��ران به صورت مکانیزه و همگام با صنعت روز نش��ده اس��ت بنابراین ما نمي توانیم 
در این محصول علي رغم تولیدات باال صادرات داش��ته باش��یم و این درحالي اس��ت که 
گندم وارداتي براي کش��ور از قرار هر کیلو 230 تومان هزینه دربر خواهد داش��ت. معاون 
پشتیباني و توس��عه منابع انساني استاندار چهارمحال و بختیاري تصریح کرد: پایین بودن 
نرخ گندم وارداتي در مقایس��ه با گندم داخلي به دلیل استفاده کشورهاي مبدأ از امکانات 
و تکنولوژي به روز اس��ت. وي تأکید کرد: گسترش تکنولوژي در روند تولیدات داخلي 
در راس��تاي ارتقاي کیفیت کاال در نظام تولید کش��ور موجب خواهد ش��د تا کاالهایي با 
کیفیت باالتر و قیمت مناسب تر در کشور تولید و عالوه بر رفع نیازهاي داخلي صادرات 
نیز داشته باشیم. طاهري قانون هدفمند کردن یارانه ها را یک جراحي بزرگ براي اقتصاد 
کش��ور دانست و گفت: با اجرایي شدن این قانون مسیر تحقق اهداف توسعه اي کشور با 
ش��تاب بیشتري هموارتر خواهد شد. وي بر ضرورت رفع موانع ایجاد دولت الکترونیک 
در کش��ور تأکی��د کرد و گفت: هنوز بس��یاري از امور اداري، نیازمن��د مراجعه حضوري 
ش��هروندان است و انجام امور با روش هاي رایانه اي در مواردي، تنها به نیمه راه ختم مي 
شود و با همان روش سنتي و دستي به سرانجام مي رسد. طاهري ادامه داد: توجه دولت ها 
به الکترونیکي کردن اداره امور حکومت از این جهت قابل اهمیت اس��ت که وارد نشدن 
آنها به دنیاي الکترونیکي امروز، نه تنها موجب مي شود فاصله هاي اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي کشورها گسترش یابد، بلکه تفاوت شیوه ارتباط دولت هاي الکترونیکي و سنتي، 
ام��کان هرگونه تب��ادل اطالعاتي را تقریبًا غیرممکن مي س��ازد. وي تصریح کرد: با ایجاد 
دولت الکترونیک خدمات و دسترس��ي به سرویس هاي مختلف براي مردم در طول شبانه 

روز در هر نقطه جغرافیایي امکان پذیر مي شود.

مدیرعامل کارخانه س��یمان شهرکرد گفت: کارخانه س��یمان شهرکرد در سال گذشته 
توانس��ت به صورت 100 درصد ظرفیت خود تولید و تمامی محصوالت خود را به بازار 
عرض��ه کند. به گزارش فارس، باقر امینی در همایش معرفی س��یمان های پر مقاومت در 
اس��تان اظهار داش��ت: برهمین اساس در سال گذش��ته این کارخانه موفق شد یک میلیون 
و 25 ه��زار تن ان��واع محصوالت خود را به بازار عرضه کند که از این میزان 214 تن در 
قالب صادرات و مابقی به فروش داخلی رس��یده اس��ت. وی با بیان اینکه کارخانه سیمان 
در س��ال 87 به بهره برداری رس��ید، گفت:  با وجود رکود و مشکالتی که بازار سیمان در 
س��طح کشور با آن مواجه است، کارخانه سیمان شهرکرد موفق شده است به رغم تمامی 
مش��کالت و مسائل به موفقیت های زیادی در این مس��یر دست یابد. مدیرعامل کارخانه 
سیمان ش��هرکرد اس��تراتژی خاص و ویژه هیأت مدیره کارخانه سیمان شهرکرد را دلیل 
این موفقیت دانس��ت و گفت: هیأت مدیره کارخانه سیمان از ابتدای تأسیس این کارخانه 
اس��تراتژی خود را بر تولید سیمان با کیفیت قرار داد به گونه ای که حتی یک محصول در 
س��طح معمولی را مورد نظر قرار نداده و تنها به فکر محصوالت با کیفیت باالس��ت. وی 
به بازار مصرف س��یمان تیپ دو در کش��ور اشاره کرد و گفت: مصرف سیمان تیپ دو به 
نوعی عادت در مصرف کنندگان تبدیل ش��ده اس��ت، به طوری که استفاده از سیمان تیپ 
دو به صورت عادتی عمومی و فراگیر در کش��ور ایجاد ش��ده اس��ت. امینی تأکید کرد: به 
رغم اینکه سیمان تیپ دو دارای مزایا و استاندارهای باالی است ولی قابل استفاده در هر 
نوع شرایط آب و هوایی به ویژه در مناطق سردسیر نیست. وی خاطر نشان کرد: برهمین 
اس��اس کارخانه سیمان با توجه به این ضعف سیمان تیپ دو تولید سیمان های تیپ یک 

25، یک 425، یک 525 و تیپ چهار و پنج را در دستور کار خور قرار داده است.
امینی به مزایای س��یمان تیپ یک 25 در کش��ور اش��اره کرد و گفت: این نوع سیمان 
مقاومتی باالی ۶00 کیلوگرم بر سانتی متر مربع را دارد که کارخانه سیمان شهرکرد توانسته 

است تولید این سیمان را در دستور کار خود قرار دهد.
وی ب��ا تأکید ب��ر ضرورت توجه ب��ه مقوله کیفیت ب��ر تولید س��یمان گفت: کیفیت 
مس��ابقه ای بی پایان و بدون انتهاست که تالش کارخانه س��یمان از ابتدا توجه به کیفیت 
ب��ر تولید محصوالت خود بوده و در این روند رو به رش��د خود همواره به کیفیت توجه 

خواهد کرد.
وی با بیان اینکه اینکه هم اکنون فعالیت های عمرانی و روند ساخت و ساز در کشور 
رونق گرفته اس��ت، تصریح کرد: توجه به اس��تاندارهای کیفی در تولید مصالح ساختمانی 
حرکت به س��مت توس��عه پایدار و تحقق اهداف مندرج در چشم انداز و برنامه پنج ساله 

توسعه را بیش از پیش هموار می کند.

مژگان ذاکرفتحي کارش��ناس کار بازاریابي و تجهیز منابع بانک کش��اورزي در مراسم 
افتتاح این ش��عبه اظهار داش��ت: همزمان با افتتاح این شعبه در چهارمحال و بختیاري در 
چهار اس��تان دیگر کشور نیز شاهد افتتاح و بهره برداري از شعب ویژه کودک و نوجوانان 
خواهیم بود. وي افزود: پول، بخشي از زندگي بشر امروزي شده و آموزش نحوه پس انداز 
آن بخش��ي از آموزش هاي مربوط به کودکان را تش��کیل مي دهند. ذاکرفتحي با تأکید بر 
اینک��ه خانواده ها باید به فرزندان کمک کنند تا روش هاي بهتر مدیریت مالي را بیاموزند، 
گفت: یک روش متعالي در آموزش پس انداز به کودکان، افتتاح حساب بانکي براي ایشان 
اس��ت که از این طریق والدین مي توانند عادات صحیح خرج کردن و مدیریت مالي را به 
فرزندانشان بیاموزند. کارشناس کار بازاریابي و تجهیز منابع بانک کشاورزي از راه اندازي 
یک سایت و پایگاه آموزشي براي دانش آموزان خبر داد و گفت: برهمین اساس برگزاري 
اردوي یک روزه علمي و تفریحي براي دانش آموزان و خانواده ها از سوي بانک کشاورزي 
در راس��تاي آش��نایي با خدمات نوین الکترونیکي در دس��تور کار قرار گرفته است. وي 
افزود: دانش آموزان و خانواده هاي آنان در این کالس ها به صورت علمي و تئوري با ابزار 
پرداخت، آموزش��ي مفاهیم بانکي و همچنین دستورالعمل هاي کاري و دستورالعمل هاي 
نرم افزاري آشنا مي شوند و در پایان کالس نیز یک پکیچ آموزشي دریافت خواهند کرد.

حش��مت اهلل هاش��می مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری گفت: 
عملیات اجرایی طرح بزرگ آبرسانی از چشمه دهنو به شهر ناغان در دهه فجر سال 88 آغاز 
شد و در حال حاضر 40 درصد پیشرفت داشته است. وی افزود: تاکنون 4 کیلومتر خط انتقال 
آب با قطر 250 میلی متر اجرا شده و به سرعت در حال اجراست. برای این طرح الزم است ۶/5 

کیلومتر شبکه انتقال آب اجرا و تأسیسات پمپاژ آب و کلرزنی نیز احداث شود. 
وی افزود: برای این طرح تاکنون 5 میلیارد ریال هزینه شده و برای تکمیل آن 15 میلیارد 
ریال دیگر هزینه خواهد شد.مهندس هاشمی اظهار امیدواری کرد: برای رفع مشکل کمبود آب 
ش��رب شهر ناغان این طرح در سال جاری به بهره برداری برسد. با بهره برداری از این طرح، 
۶000 نفر جمعیت شهر ناغان تا از آب شرب گوارا بهره مند می شوند. عالوه بر این طرح پروژه 

آبرسانی چشمه باغ رستم به شهر اردل نیز در حال اجرا است.

کریم نصراصفهانی با اشاره به فرارسیدن 
فص��ل تابس��تان و تعطیلی م��دارس، اوقات 
فراغ��ت دانش آموزان در ای��ن فصل را یکی 
از دغدغه های مدیریت این ش��هر بیان کرد و 
اظهار داشت: برنامه ریزی اصولی و هماهنگ 
مس��ئوالن و متولی��ان امور فرهنگی ش��هر و 
اس��تان اصفهان برای پرکردن مطلوب اوقات 
فراغ��ت جوانان، نوجوانان و دانش  آموزان در 

فصل تابستان ضروری است.
 وی آمادگی شورای اسالمی شهر اصفهان 

برای همکاری با مسئوالن دستگاه های فرهنگی به منظور پرکردن اوقات فراغت جوانان و 
نوجوانان در تابستان امسال را اعالم کرد و از مدیریت شهر و استان خواست با مدیریت و 
برنامه ریزی صحیح و اصولی و با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های دستگاه ها و ادارات 
به ویژه ش��هرداری و آموزش و پرورش نسبت به پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان در 

فصل تابستان اقدام کنند.
 رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان در بخش دیگری از 
سخنان خود به ع��زم جدی دولت برای اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها اشاره و آن را 
قابل تقدیر دانست و گفت: اطالع رسانی به موقع، اصولی و مطلوب در این زمینه و تشریح 
 تحوالت ناشی از اجرای این طرح در سیستم اقتصادی کشور توسط مسئوالن استان ضروری 

است.

مدیر پیش��گیری و رفع تخلفات ش��هری ش��هرداری گفت: طرح جلوگیری از ورود 
موتورس��یکلت ها و سگ های خانگی به پارک های اصفهان، با رضایتمندی مردم همراه 
ب��وده اس��ت. به گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، 
احمدرضا ش��فیعی با اش��اره به اجرای طرح ممنوعیت ورود موتورسیکلت و سگ های 
خانگی در س��طح پارکها اظهار داش��ت: از تاریخ 24 اردیبهش��ت ماه با اقدامات مدیریت 
پیش��گیری، واحدهای تحت نظارت ش��هرداری های مناطق 14 گان��ه و همکاری نیروی 

انتظامی، پارک های حاشیه زاینده رود پاکسازی و تخلفات موصوف رفع شد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه این طرح با اس��تقبال خوب ش��هروندان رو به رو و س��بب 
رضایتمندی مردم ش��د، اف��زود: مردم همکاری ه��ای الزم برای رفع رفتارهای ناپس��ند 
اجتماع��ی را با مأموران داش��ته اند. ش��فیعی تصریح کرد: اجرای ای��ن طرح که در طول 
هفته های گذشته از طریق صدا و سیما و نصب پالکارد در سطح شهر و پارک ها اطالع 
رس��انی ش��ده بود، با تذکر لسانی به اشخاص آغاز و از ش��هروندان درخواست شد تا از 

آوردن موتور و سگ های خانگی به داخل پارک خودداری کنند.
وی خاطرنش��ان کرد: در این طرح صاحبان موتورس��یکلت هایی که با خانواده وارد 
پارک ها ش��ده بودند، توجیه ش��ده و تذکرات الزم به آنها داده ش��د تا از این پس قوانین 

را رعایت کنند.
وی بیان داش��ت: با افراد ش��رور، ولگرد، اراذل و اوباش و مزاحم در سطح پارک ها 
برخورد قاطع ش��د و تعداد زیادی از موتورس��یکلت های متخلفان توقیف و به پارکینگ 
انتقال داده شد و همچنین با افرادی که مبادرت به آوردن سگ به داخل پارک کرده بودند، 

برخورد قانونی شد. 
وی در پای��ان از عموم مردم اصفهان درخواس��ت کرد تا ب��رای تداوم طرح مذکور و 

ایجاد پارک هایی امن، ایمن و بدون تخلف، مأموران شهرداری را یاری کنند. 

زاینده رود
در روزهای پایانی اردیبهشت جشنواره 
رواب��ط عمومی کش��ور با عن��وان پنجمین 
جش��نواره روابط عمومی اصفهان در س��الن 
اجالس ات��اق بازرگان��ی برگزار ش��د. این 
جش��نواره به همت انجم��ن فرهنگی روابط 
عمومی، ایده های نو، نشریات درون سازمانی، 
پایگاه های اطالع رسانی و دیجیتال به همراه 
معرفی شرکت های برتر در این عرصه ها و 
انجام مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان روابط 

عمومی استان برگزار شد.
دکتر باقری��ان رئیس انجمن متخصصان 
روابط عمومی کشور در این مراسم به تشریح 
جای��گاه روابط عمومی و عدم تلقی صحیح 
از آن درکش��ور س��خنرانی کرد و خواس��تار 
تبدیل آن به یک معاونت در ادارات شد. وی 
ابزارهای روابط عموم��ی، تبلیغات و اطالع 
رسانی را اجزاء متصل و هم جهت بسترسازی 
صحیح فرهنگی توصیف کردند و رسانه های 
دیجیتال و اینترنت را پیش��روتر از رسانه های 
تصویری، سیمایی و مکتوب ارزیابی کرده و 
شبکه های اجتماعی را در عصر حاضر سریعتر و 
کارآمدتر در امر اطالع رسانی دانست. وی وجود 

وبالگ ها و سایت ها را در امر روابط عمومی 
ضروری دانسته و برد مفید آنها در جذب میلیونها 

مخاطب را جاذبه ای عظیم عنوان  کرد.
مهن�دس حاج رس��ولیها، رئیس شورای 
اسالمی شهر نیز از تحوالت روابط عمومی ها 
و تاریخچه تغییر عملکرد و سمت و سوی آنها 
گفته و با اشاره به طرح هایی نظیر بانک جامع 
شهر، شبکه صدای اصفهان، شبکه 5 سیمای 
اصفهان، خبرگزاری ایمنا و صدای شهر این 
عملکردهای مهم شهرداری و شورای شهر را 
در کشور بی نظیر توصیف کرده و از تعامل 

مثبت صدا و سیما تشکر کرد.
دکت��ر اس��المیان رئیس ات��اق بازرگانی 
صنایع و معادن استان نیز، روابط عمومی ها 
را دارای مسئولیتی خطیر در بمباران تبلیغاتی 
عظیم مخرب و تأثیر آن بر مردم دانس��ت و 
نتیجه تأثیرگذاری خرده رسانه های خارجی بر 
فرهنگ ما را ناکارآمدی سیستم اطالع رسانی 
و روابط عمومی توصیف کرد و خواستار بها 
دادن بیشتر به روابط عمومی ها و بازسازی و 
تجهیز این نهاد با کمک متخصصان داخلی و 

خارجی شد.

معاون شهرس��ازي و معماري شهرداري 
اصفهان گفت: مدیریت حریم ش��هر اصفهان 
برای نخستین بار در کشور در حوزه شهرسازي 
و معماري این کالنش��هر تشکیل مي شود. به 
گزارش فارس به نقل از اداره ارتباطات رسانه اي 
روابط عمومي شهرداري اصفهان، مسعود نریماني 
اظهار داشت: هر شهري داراي محدوده و حریم 
است که طرح محدوده شهر اصفهان در قالب 
طرح بازنگري تفصیلي تدوین و به تصویب 
رس��یده است و تهیه طرح حریم شهر از سال 
گذشته به منظور رفع آشفتگي و برنامه ریزي 
اطراف محدوده شهر آغاز شده و تا یک ماه آینده 
به شوراي برنامه ریزي استان جهت تصویب 
ارسال مي ش��ود. وي ادامه داد: بعد از تصویب 
نهایي طرح حریم شهر، مدیریتي با همین عنوان 
در چارت سازماني حوزه شهرسازي و معماري 

ش��هرداري تعریف و تشکیل مي شود. معاون 
شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان با تأکید 
بر اینکه با تصویب طرح حریم شهر اصفهان 
ای��ن مهم معیار و مالک عم��ل قرار مي گیرد، 
افزود: این حوزه در صدد اس��ت از حریم این 
ش��هر به عنوان ریه و ذخای��ر اراضي در قالب 
طرح توسعه اي حفاظت کند. وي همچنین در 
مورد توسعه حریم شهر اصفهان بیان داشت: 
توسعه حریم ش��هر اصفهان به معناي اتصال 
حریم اصفهان به حریم شهرهاي اطراف است 
و نه به این مفهوم که شهرهاي اطراف جزئي از 
شهر اصفهان شود. معاون شهرسازي و معماري 
شهرداري اصفهان در توضیح ضرورت اجراي 
این طرح توسعه حریم شهر اظهار داشت: بار 
مشکالت و عواقب خالف سازي ها در حریم 
ش��هر بر دوش ش��هر اصفهان است، لیکن تا 

زماني که این امر تحقق نیابد ابزار قانوني براي 
کنترل ساخت و سازها وجود ندارد. وي سطح 
قانوني حریم شهر اصفهان را 47 هزار و 700 
هکتار با تصویب وزارت کشور دانست و افزود: 
این حوزه با تهیه طرحي با عنوان مطالعه طرح 
توس��عه پایدار حریم شهر اصفهان به شوراي 
برنامه ریزي و توسعه استان درخواست افزایش 
این مساحت به ۶9 هزار هکتار از سمت جنوب 

و شرق کرده است.
نریماني با تأکید بر اینکه پس از اجراي این 
طرح، کاربري و محدوده تمام اراضي واقع شده 
در محدوده ش��هر اصفهان مشخص مي شود، 
اضافه کرد: با اجراي طرح توسعه پایدار حریم 
شهر اصفهان، تخلفات در حوزه شهرسازي و 
معماري به حداقل ممکن مي رسد و کاربري ها 

نیز به صورت کامل مشخص مي شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران 
گفت: اج��راي قانون و اخذ جریمه هاي مالي 
براي مراکز آالینده  آب در کش��ور رسا و گویا 
نیست. به گزارش فارس، علیرضا الماسوندي 
در نشس��ت مطبوعاتي با حضور مدیر عامل 
آب منطقه اي اصفهان اظهار داشت: در برنامه 
چهارم توس��عه کشور در حالي طبق قانون از 
مراکز آالینده کننده  آب جریمه مالي اخذ مي شد 
که محیط زیست این جریمه ها را صرف امور 
س��ازمان مي کرد. وي با اشاره به اینکه جریمه 
مالي به تنهایي براي این مراکز کافي نیس��ت، 
بیان داشت: در برنامه توسعه پنجم قرار شده در 
صورت عدم رعایت استاندارد پساب هاي آب، 
ورودي آب این مراکز بسته شود. مدیر عامل 
شرکت مدیریت منابع آب ایران خاطرنشان کرد: 
قوانینی که هم اکنون براي مصارف و مدیریت 

آب و مراکز آالینده آب است، نیاز به بازنگري 
و اصالح دارد که مجلس و دولت باید تصمیم 
جدي در این زمینه اخذ کنند. وي با بیان اینکه 
ورودي آب زاینده رود سال گذشته برابر با یک 
میلیارد و 120 میلیارد متر مکعب بود که امسال 
به 530 میلیارد متر مکعب رسیده است، افزود: 
جریان ورودي آب به مخازن سال گذشته 1۶ 
میلیارد مترمکعب بود که امسال به 35 میلیارد 

متر مکعب رسیده است. 
الماس��وندي با اظهار اینکه ش��ش حوزه 
اصلي آب داریم که شامل بخش شمالي، شمال 
غربي و شمال شرقي، مرکزي، خلیج فارس و 
سرخس است، ادامه داد: نزدیک به 117 سطح 
مخزني داشتیم که توانستیم بخش عمده نیاز 
آبي کشور را با مدیریت صحیح و برنامه ریزي 
آب تامی��ن کنیم. وي با بیان اینکه س��ال آبي 

همیشه از مهر سال گذشته تا مهر سال آینده 
حساب مي شود، تصریح کرد: متوسط بارندگي 
در کل کشور طي 40 سال گذشته 240 میلي متر 
بود که در س��ال هاي اخیر سال خشکي را به 
دنبال داشتیم. مدیر عامل شرکت مدیریت منابع 
آب ایران اضافه کرد: امسال با بارندگي به ویژه 
در حوزه هاي اصلي کشور وضعیت آبي را در 
کشور به 222 میلي متر برسانیم. وي گفت: در 
سال آبي امسال 25 میلیارد مترمکعب ذخیره 
آبي، 25 میلیارد متر مکعب جریان ورودي به 
س��طح هاي مخزني و 1۶ میلیارد متر مکعب 
مختص کشاورزي داشتیم که کشت تابستاني 
را مي توان تأمین کرد اما برای کشت پاییزه  باید 
منتظر بارش باران بود. الماسوندي اظهار داشت: 
در اصفهان حدود 120 میلي متر بارندگي داریم 

که تقریبا 50 درصد متوسط کشور است.

به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی پلیس، 
س��رهنگ پاس��دار »آقاخانی« فرمانده انتظامی 
چهارمحال و بختیاری، در گفتگو با خبرنگاران 
رسانه های جمعی، ضمن اعالم این خبر گفت: 
از آنجایی که جامعه دینی ما براساس باورهای 
اسالمی و رفتار منطبق با اصول الهی و انسانی 
بنا نهاده شده است، بی شک حفظ این ارزشها 
و دفاع از کیان امت اس��المی در گرو محافظت 
از همین باورها و دس��تورات حیات بخش و 
س��عادت آفرین آن خواهد بود. وی افزود: نظر 

به اینکه عفاف، حیا، پاکی و پاکدامنی امری الهی 
و انسانی است از این رو در جهت گسترش و 
بالندگی فرهنگ زیبای عفاف و پاکدامنی و نیز 
امنیت و س��المت روانی افراد باید همه زنان و 
مردان نس��بت به وظیفه دینی، عقلی و اخالقی 
خویش در محیط خانواده، تحصیل، کسب و 
کار و جامعه آگاه شوند و برنامه ها و راهکارهایی 
جهت آگاهی بخش��ی و عمل به آن از س��وی 
مسئوالن و برنامه ریزان کشور تنظیم و اجرا شود. 
سرهنگ آقاخانی گفت: با توجه به فرمایش های 

مقام معظم رهبری در جمع فرماندهان نیروی 
انتظامی که فرمودند: در برخورد با برخی افراد که 
تعمداً یا از روی بی توجهی چهره جامعه را از 
لحاظ دینی، نجابت و عفاف خارج می کنند،  باید 
برخورد قوی و صحیح انجام شود و با عنایت به 
تأکیدات امامان جمعه در خطبه های نماز، نیروی 
انتظامی استان آمادگی دارد با دفاع از حریم مقدس 
عفاف و حجاب و ادای وظیفه شرعی و قانونی 
 خود موجبات آرامش و امنیت جامعه را فراهم 

سازد.

 ف��رمان��ده س��پاه قم����ر بنی ه�اش��م 
چهارمحال و بختیاری گفت: بسیج عشایری 
نی��روی کارآمد و همیش��ه در صحنه در تمام 
برهه های حس��اس کشور است که همواره به 
آرمان های انقالب و امام وفادار بوده اس��ت. به 
گزارش فارس، رضا محمدسلیمانی به بیانات 
ارزش��مند امام راحل)ره( و فرمایش های مقام 
معظم رهبری در ارتباط با شایستگی های بسیج 
اش��اره کرد و اظهار داش��ت: بسیج عشایری 
نیروی کارآمد و همیشه در صحنه در برهه های 
حساس کش��ور بوده که همواره به آرمان های 
انق��الب و امام وفادار بوده اس��ت. وی افزود: 
برهمین اساس همگان می توانند با مطالعه تاریخ 
ایران به نقش حماس��ی و تاریخی عشایر آگاه 
شوند. محمدسلیمانی با استناد به فرمایشات 
ام��ام راحل)ره( مبنی بر اینکه عش��ایر ذخایر 
انقالب هس��تند، گفت: امام راحل)ره( در 29 
اردیبهشت ماه سال 58 در دیدار با سران عشایر 

با تأکید بر افتخارات ارزشمند عشایر بسیجی 
کشور در روند پیروزی انقالب اسالمی ایران 
با نامگذاری این روز به نام روز بسیج عشایر در 
راستای قدردانی از زحمات و خدمات بی شائبه 
این قش��ر ارزش��مند مهر تأییدی بر حقانیت 
این قش��ر زدند. فرمانده س��پاه قمر بنی هاشم 
چهارمح��ال و بختی��اری ادام��ه داد: باوجود 
شجاعت ها و فداکاری های عشایر غیور کشور 
در پیش از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
این عزیزان همچنان بعد از انقالب نیز با شوق 
و ذوق بیش��تری در صحنه حاضر و شهدای 
گرانقدری را تقدیم اسالم و انقالب کردند. وی 
با تأکید بر فرمایش های مقام معظم رهبری مبنی 
بر ارزشمندی عشایر در بطن انقالب اسالمی 
گفت:  کسی شک ندارد که عشایر در راه اسالم 
و وطن اس��المی فداکاری ه��ای زیادی انجام 
داده اند و هر کس منکر این واقعیات شود، منکر 
واضحات شده است. محمدسلیمانی تصریح 

کرد: شجاعت و غیرت عشایر ستودنی است 
و دلیرمردان عشایر در طول تاریخ همواره سدی 
عظیم و نیرومند در برابر تجاوزات خارجی و 
پشتوانه محکمی در دفاع از ارزش های اعتقادی 
محسوب می شوند. وی شناسایی فرهنگ غنی 
عشایری را از مهمترین اهداف این جشنواره 
برشمرد و گفت: ایجاد رقابتی سالم و سازنده 
بین عشایر کشور، ترغیب عشایر به حضور در 
میدان های مختلف جامعه، معرفی هنرمندان و 
نخبگان جامعه عش��ایری و شناسایی استان 
در محوره��ای فرهنگ��ی و گردش��گری از 
دیگر اهداف برگزاری این جش��نواره است. 
محمدس��لیمانی اضافه کرد: این جشنواره از 
س��وی سپاه پاس��داران و با حمایت سازمان 
بس��یج و در رأس آن بسیج عشایری کشور 
با حضور عشایر پنج استان فارس، خوزستان، 
اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال 

و بختیاری برگزار شد.

شهرستانها
معاون کیفیت جامع شرکت سایپا:

 محصوالت تولیدی شرکت سایپا کاشان 
با برچسب کیفیت عرضه می شوند

مدیرعامل کارخانه سیمان شهرکرد خبر داد:  
 افزایش ظرفیت تولید کارخانه سیمان 

 در سال گذشته

راه اندازی شعبه کودک و نوجوان بانك 
کشاورزي در شهرکرد

 پیشرفت 40 درصدی طرح بزرگ آبرسانی 
به شهــر ناغان

سرپرست معاونت اجتماعي پلیس اصفهان خبر داد: 
ورود خیران اصفهان به 

موضوع پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي 

رئیس کمیسیون فرهنگي شوراي شهر اصفهان: 
برنامه ریزی اصولی برای اوقات فراغت 

ضروری است

معاون استاندار چهارمحال و بختیاري: 
کاربرد فناوري اطالعات در امور اداري و 

تجاري نیازمند فرهنگ سازي است

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان اعالم کرد: 
رضایتمندی شهروندان از طرح ممنوعیت 

ورود موتورسیکلت به پارکهای شهر

ور
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علم و صنعت

هر ماهواره حامل تجهیزاتی است که برای انجام مأموریت خود به آنها نیاز دارد. برای مثال ماهواره ای 
که مأمور مطالعه کائنات است، مجهز به تلسکوپ و ماهواره مأمور پیش بینی وضع هوا مجهز به دوربین 
مخصوص برای ثبت حرکات ابرها است. همانطور که در مطالب قبل هم اشاره کردیم عالوه بر تجهیزات 
تخصصی، همه ماهواره ها دارای سیستمهای اصلی برای کنترل تجهیزات خود و عملکرد ماهواره هستند. 
از جمله سیستم تأمین انرژی، مخازن، سیستم تقسیم برق و.... در هر یک از این بخش ها ممکن است، از 
س��لول های خورشیدی برای جذب انرژی مورد نیاز استفاده شود. بخش داده ها و اطالعات نیز مجهز به 
رایانه هایی به منظور جمع آوری و پردازش اطالعات به دس��ت آمده از طریق تجهیزات و اجرای فرامین 
ارس��ال ش��ده از زمین هستند. هریک از تجهیزات جانبی و بخش��های اصلی یک ماهواره به طور جداگانه 
طراحی، ساخته و آزمایش می شوند. متخصصان، بخشهای مختلف را کنار هم گذاشته و متصل می کنند 
تا زمانی که ماهواره کامل شود و سپس در شرایطی نظیر شرایطی که هنگام ارسال از سطح زمین و هنگام 
اس��تقرار در مدار خود خواهد داش��ت، آزمایش می شود. اگر ماهواره همه آزمایش ها را به خوبی گذراند 

آماده پرتاب می شود.
پرتاب ماهواره: برخی ماهواره ها توس��ط ش��اتل ها )موشک قابل اس��تفاده مجدد و فضاپیمای قابل 
بازیابی( در فضا حمل می شوند، ولی اغلب ماهواره ها توسط راکت هایی به فضا فرستاده می شوند که پس 
از اتمام سوخت آنها به درون اقیانوس ها می افتند. بیشتر ماهواره ها در ابتدا با حداقل تنظیمات در مسیر 
مدار خود قرار داده می شوند. تنظیمات کامل را راکت هایی انجام می دهند، که داخل ماهواره کار گذاشته 
می ش��وند. زمانیکه ماهواره در یک مسیر پایدار در مدار خود قرار گرفت، می تواند مدت های درازی در 

همان مدار بدون نیاز به تنظیمات مجدد باقی بماند.
انجام مأموریت: کنترل بیشتر ماهواره ها در مرکزی بر روی زمین است. رایانه ها و افراد متخصص، 
 در مرکز کنترل وضعیت ماهواره را تحت نظر دارند. آنها دس��تورالعمل ها را به ماهواره ارسال و اطالعات 
جمع آوری شده توسط ماهواره را دریافت می کنند. مرکز کنترل از طریق امواج رادیویی با ماهواره در ارتباط 
اس��ت. ایس��تگاه هایی بر روی زمین این امواج را از ماهواره دریافت و یا به آن ارسال می کنند. ماهواره ها 
معموالً به طور دائم از مرکز کنترل، دستورالعمل دریافت نمی کنند. آنها در واقع مثل روبات های چرخان 
هس��تند. روباتی که س��لول های خورش��یدی خود را برای دریافت انرژی کافی تنظیم و کنترل می کند و 
آنتن های خود را برای دریافت دستورات خاص از زمین آماده نگه می دارد. تجهیزات ماهواره به صورت 
مستقل و اتوماتیک وظایف خود را انجام می دهند و اطالعات را جمع آوری می کنند. ایستگاه های زمین 
می تواند دوازده بار در روز با ماهواره های موجود در ارتفاع کوتاه ارتباط برقرار کنند. در طول هر تماس، 
ماهواره اطالعات خود را ارسال و دستورالعمل ها را از ایستگاه دریافت می کند. تبادل اطالعات تا زمانی 
که ماهواره از فراز ایستگاه عبور می کند، می تواند ادامه داشته باشد، که معموالً زمانی حدود 10 دقیقه است. 
چنانچه قسمتی از ماهواره دچار نقص فنی شود، اما ماهواره قادر به ادامه مأموریت های خود باشد، معموالً 
همچنان به کار خود ادامه می دهد. در چنین شرایطی مرکز کنترل روی زمین بخش آسیب دیده را تعمیر 
و یا مجدداً برنامه نویس��ی می کند. در موارد نادری نیز، عملیات تعمیر ماهواره را ش��اتل ها در فضا انجام 
می دهند. و اما چنانچه آسیب های وارد آمده به ماهواره به اندازه ای باشد که ماهواره دیگر قادر به انجام 

مأموریت های خود نباشد، مرکز کنترل فرمان توقف ماهواره را صادر می کند.
ــقوط از مدار: یک ماهواره در مدار خود باقی می ماند، تا زمانی که ش��تاب آن کم شود و در چنین  س
حالتی نیروی گرانش، ماهواره را به س��مت پایین و به س��مت اتمسفر می کشاند. سرعت ماهواره هنگام 
برخورد با مولکول های خارجی ترین الیه اتمس��فر، کم می ش��ود. هنگامی که نیروی گرانش، ماهواره را 
به سمت الیه های داخلی اتمسفر می کشاند، هوایی که در جلوی ماهواره قرار می گیرد، سریعاً به قدری 
فشرده و داغ می شود که در این هنگام بخشی و یا تمامی ماهواره می سوزد. ماهواره وسیله سکو مانندی 
اس��ت که در مدار زمین می چرخد و ابزاری را با خود حمل می کند، که از آنها برای مخابره اطالعات و 
انجام مش��اهدات استفاده می کند. برای اینکه ابزار به خوبی کار می کنند، ماهواره باید چیزهای مورد نیاز 
آنها را به طور کامل فراهم کند. موتور اصلی ماهواره ابتدا آن را در مدار صحیح قرار داده، س��پس آن را به 
 جایگاه پیش بینی شده اش هدایت می کند. ماهواره باید ابزار مخابره اطالعات را در جهت های صحیحی 
نشانه گیری کند، نیروی خود را خود تأمین کند، برای تماس مستمر با مرکز هدایت زمین، آنتن رادیویی اش 
را به طرف زمین نشانه گیری کند، اجزاء تشکیل دهنده خود را در دمای مناسب قرار دهد و باالخره سبک 
باشد اما در مقابل لرزش و شتاب پرتاب، نیروی مقاومت کافی را داشته باشد. ماهواره هایی که نیازمند نیروی 
بیشتری هستند، از باله های خورشیدی که سطح آنها را سلولهای خورشیدی پوشانده اند استفاده می کنند. 
برای گرفتن انرژی خورش��یدی باله ها را به طرف خورشید نشانه گیری می کنند. سلولهای خورشیدی با 
تبدیل نور آفتاب به الکتریسیته، نیروی مورد نیاز ماهواره ها را تأمین می کنند. بعضی از ماهواره ها از اجسام 
استوانه ای شکل چرخانی برخوردار هستند که سطح آنها را با سلولهای خورشیدی پوشانده اند. یک الیه 
نازک عایق کاری شده، دمای داخلی ماهواره را در حالت معتدلی نگه می دارد. این درحالی است که طرف 

رو به خورشید ماهواره خیلی گرم و طرف دیگر ماهواره که در سایه قرار دارد، خیلی سرد می شوند. 
الیه براق عایق کاری شده نور آفتاب را منعکس می کند. عالوه بر موتور اصلی، ماهواره از یک گروه 
موش��ک پیش برنده کوچک نیز برخوردار اس��ت، که قادر است جهت ماهواره را عوض کنند. هنگامیکه 
ماهواره در یک مدار مرتفع، مخصوصاً مدار زمین مرکز قرار دارد، نمی توان آن را تعمیر کرد. انتظار می رود 
یک ماهواره تا سال ها کار کند، بنابر این تمام قسمتهای آن را قبل از پرتاب آزمایش می کنند. برای بعضی 
از قسمتها ابزار یدکی درست می کنند. تا در صورت از کار افتادن یک قسمت در مدار، یدکی آن قسمت، 

جای آن را پر کند. 

ام��روزه ارتباط��ات به ی��ک ابزار مه��م و اولیه 
 در پیش��برد اه��داف تجاری و نظام��ی در دنیا بدل 
شده است. این مهم س��بب شده تا صنعت فناوری 
اطالع��ات و ارتباطات یکی از مهمترین صنایع دنیا 
شده و روزبه روز دستخوش تغییرات و پیشرفت ها 
ش��ود. یکی از عناص��ر مهم ارتباطی، بس��تر انتقال 
اطالعات اس��ت، ک��ه می تواند به ص��ورت زمینی 
و ی��ا هوایی باش��د. در این میان ماه��واره به عنوان 
یکی از بس��ترهای پیچیده ارتباط��ی نقش مهمی را 
ایفا می کن��د. نیاز روز افزون به ماهواره با توجه به 
مزایای آن به ویژه برای اس��تفادهای خاص و نقاط 
دورافت��اده موجب رونق این صنعت ش��ده اس��ت. 
ب��رای این منظورش��رکت های مختل��ف مرتبط با 

این صنعت مانند: س��ازندگان ماهواره و سازندگان 
تجهیزات ایس��تگاه های زمینی در سرتاسر جهان، 
ش��کل گرفته اند، تا نیاز این ب��ازار را تأمین کنند و 
با تکنولوژی های مختلف خود به رقابت با دیگران 

بپردازند.
_ماهواره چیست؟ ماهواره، یا »قمر مصنوعی« 
به دس��تگاه های ساخت بش��ر گفته می شود، که در 
مدارهای��ی در فضا به گرد زمین یا س��یارات دیگر 
می چرخن��د. یک ماه��واره ارتباطی ی��ک نقطه رله 
رادیویی در مدار باالی زمین است، که سیگنال های 
آنالوگ و دیجیتال موجود روی یک فرکانس رادیویی 
را دریاف��ت کرده، ق��درت آن را افزایش می دهد و 
سپس به سوی زمین روانه می کند. ماهواره توسط 

موش��ک به سوی فضا پرتاب می ش��ود و در مدار 
مخص��وص خود ق��رار می گیرد. مزای��ای ماهواره 
سبب ش��ده تا ماهواره به عنوان مناسب ترین بستر 
ارتباطی در نقاط خاص و یا دورافتاده که دسترسی 
به بس��ترهای زمینی س��خت و یا غیر ممکن است 
تبدیل ش��ود. اهمیت ماهواره ها ب��رای مخابرات و 
بررسی منابع زمینی و پژوهش و کاربردهای نظامی 
و جاسوسی روزافزون است. بخشی از پژوهشهای 
علمی و تخصصی که در آزمایش��گاه های مستقر در 
فضا انجام می ش��ود، هرگز نمی توانس��ت روی کره 
زمی��ن جنبه عملی به خود گی��رد. در مورد فیزیک 
ماه��واره بای��د بگوییم ماه��واره محفظ��ه ای فلزی 
به ش��کل کره، اس��توانه یا مخروط اس��ت. پوشش 
فلزی ماهواره ها باید بس��یار مقاوم باش��د، زیرا این 
وسیله نوس��انات حرارتی ش��دیدی را باید تحمل 
کند. اگر ماهواره در س��ایه  زمی��ن قرار گیرد، چنان 
سرد می ش��ود که قطعاتش به صدا در می آیند و بر 
عکس، در برابر خورش��ید، بدنه  فلزی آن به شدت 
گرم می شود. بنابراین، همیشه این خطر وجود دارد 
که ابزارهای موجود در ماهواره بیش از حد گرم یا 
چنان س��رد ش��وند، که از کار بیفتند. چون در فضا 
هوا وجود ندارد، تنظیم دما به ش��یوه  تبادل حرارتی 
با محیط ممکن نیس��ت، اما به شیوه  تابشی، می توان 
مقدار دم��ا را تغییر داد. به همی��ن دلیل، ماهواره ها 
را با موادی می پوش��انند که عایق حرارتی باشند و 
پرتوهای رسیده را منعکس کنند. هر چه ارتفاع مدار 
حرک��ت ماهواره از زمین بیش تر باش��د، ماهواره تا 
م��دت طوالنی تری در مدار باقی می ماند. اما عوامل 
گوناگونی س��بب می ش��وند که ماه��واره به تدریج 
متوقف ش��ود و در نهایت، ب��ر اثر عبور از الیه های 

ضخیم تر جو و اصطکاک با آنها، کاماًل بس��وزد و از 
میان برود. برای آنکه بتوان ماهواره را در مدار ثابتی 
نگه داشت و در صورت لزوم، محل آن را تغییر داد، 
تجهیزاتی ویژه  اصالح جهت و مکان یابی ماهواره ها 
ساخته شده است. به عالوه، در ماهواره های جدید 
یک دس��تگاه تأمین کننده  انرژی وج��ود دارد که به 
وسیله  یک فرستنده  رادیویی از روی زمین، هدایت 
می ش��ود و همیشه فعال است. قس��مت اعظم این 
دس��تگاه از باتری ها و مولدهای خورشیدی تشکیل 
شده است، که انرژی الزم را از نور خورشید دارند. 
سلول های خورشیدی روی بال هایی قرار می گیرند 
که در طرفین ماهواره نصب ش��ده اند. به این بال ها، 
پانل های خورش��یدی می گویند. هر چه این پانل ها 
بزرگ تر باش��ند، انرژی الکتریک��ی بیش تری فراهم 
می ش��ود. برای بعضی از مأموریت های دراز مدت 
ک��ه محل انج��ام آنها از زمین بس��یار دور اس��ت، 
باتری های کوچک اتمی نیز در نظر گرفته می شود. 
س��رعت حرکت ماهواره ها به فاصل��ه  آنها از زمین 
بس��تگی دارد. هر چه ارتفاع م��داری که ماهواره بر 
آن حرکت می کند بیشتر باشد، سرعت آن نیز بیشتر 
است. س��ریع ترین ماهواره تقریباً هر 90 دقیقه یک 
بار، زمین را دور می زند. سرعت این ماهواره حدود 

7/9 کیلومتر بر ثانیه است. 
این نمونه  فوق العاده، روی مداری در ارتفاع 3۶ 
هزار کیلومتری و بر فراز اس��توا حرکت می کند. ما 
به ماهواره هایی نیز نیاز داریم که هر 24 ساعت یک 
بار زمی��ن را دور بزنند. یعنی همان زمانی که زمین 
نیز یک بار دور خود می چرخد. کسی که از زمین به 
آس��مان نگاه می کند، این گونه ماهواره ها را همیشه 

در جای ثابتی می بیند.

ــرای هدف های مختلفی پرتاب  ماهواره ها ب
ــد از : 1- ماهواره ه��ای  ــوند و عبارت ان می ش
 -3 هواشناس��ی  ماهواره ه��ای   -2 مخابرات��ی 
ماهواره ه��ای نظام��ی  4- ماهواره ه��ای مناب��ع 

زمینی.
ــی: تقریب����ًا تم����ام  ــای مخابرات ماهواره ه
ماهواره ه��ای مخابرات��ی در م��دار زمین س��اکن 
هستند. بش��قابهای ماهواره ای زمینی عالئم تلفنی 
و تلویزیون��ی را به ماهواره می فرس��تند، ماهواره 
نیز آنها را پردازش و به یک ایس��تگاه زمینی دیگر 

مخابره می کند. 
ماهواره ها می توانند عالئم را هم به سراس��ر 
ی��ک قاره و هم به ی��ک نقطه معین ارس��ال کنند. 
ماهواره ه��ای پخ��ش مس��تقیم، می توانند عالئم 
تلویزیون��ی را هم ب��ه یک گیرنده بش��قابی و هم 
به تلویزیون ه��ای متصل ب��ه گیرنده های بزرگتر 

مخابره کنند.
ــی: ای��ن ماهواره های  ماهواره های هواشناس
دارای م��دار زمی��ن در ارتفاع 3۶ ه��زار کیلومتری 

استوای زمین پرواز می کنند. 
در این ارتفاع زیاد ماهواره همزمان با چرخش 
زمین به دور آن می چرخد، بنابراین ماهواره همیشه 
در نقطه ثابتی از استوای زمین باقی می ماند؛ ارتفاع 
م��دار قطبی بس��یار پایین ت��ر و از ۶00 کیلومتر تا 
1۶00 کیلومتر متغیر است. ماهواره های هواشناسی 
که در مدار قطبی مستقرند می توانند هر 12 ساعت 

یکبار کل سطح زمین را پوشش دهند. 
ماهواره های هواشناس��ی دمای هوا و زمین را 
اندازه می گیرند س��رعت باد و حرکات ابرهای را 
ثبت می کنند و مناطق باران خیز را معین می کنند؛ 
این اطالعات به هواشناس��ان ام��کان می دهد، که 

وضعیت آب و هوا را پیش بینی کنند.
ــای نظامی: ماهواره ه��ای نظامی یا  ماهواره ه
 به عبارتی ماهواره های امنیتی و جاسوس��ی ابزاری 

ایده آل برای جاسوسی هستند. 

بس��یاری از کش��ورها با اس��تفاده از اطالعات 
اینگون��ه ماهواره ها از تحرکات نظامی کش��ورهای 
دیگر آگاه می ش��وند و خود را ب��رای مقابله آماده 
می سازند. برخی از آنها برای گرفتن عکسهای دقیق 
از مراک��ز نظامی و نقل و انتق��ال نیروها دوربینهای 

نیرومندی دارند. 

ماهواره های هشداردهنده مراقب موشک های 
 دش��من هس��تند، ول��ی ماهواره ه��ای دیگ��ر به 
استراق سمع مخابرات دشمن می پردازند. می توان 
با شلیک موشک های زمین به هوا یا ماهواره های 
قاتل به ماهواره های جاسوس��ی حمل��ه کرد. آنها 
با لیزر یا منفجر ش��دن در مج��اورت ماهواره های 

دشمن عملیات انهدام را انجام می دهند.

ماهواره های منابع زمینی)ماهواره های تعیین 
موقعیت جهانی مانند جی پی اس(: ماهواره های 
مناب��ع زمینی به جانور شناس��ان کم��ک می کنند، 
تا حرک��ت حیوانات بزرگ نظیر خ��رس قطبی را 
 دنب��ال کنن��د. همچنی��ن ماهواره ه��ا می توانند به 
باستان شناسان در یافتن و مطالعه مکانهای باستانی 

صعب العبور کمک کنند. 
ماهواره ه��ای مناب��ع زمینی ش��رایط زمین را 
بررسی می کنند. آنها با پرواز در مدار مجاور قطب 
می توانند مرتبًا سراس��ر زمین را مش��اهده کنند و 
اندازه گیریهای الزم را برای نقشه برداری مطالعات 
زمین شناس��ی فعالیتهای معدنی و اکتش��اف نفت 
فراه��م کنند، همچنین محص��والت مختلف، محل 
رویش نامناسب محصول و مناطق آفت زده را ثبت 

می کنند. 
این ماهواره ها لکه های نفتی آتش س��وزیهای 
جنگل��ی، تخریب جنگلهای پرباران، آلودگی هوا و 
دریا را شناسایی می کنند. اینگونه ماهواره ها برای 
بررسی جو زمین )اتمسفر( و یون � کره )یونسفر( 

در نظر گرفته شده اند. 
این ماهواره ها میدان های الکتریکی و مغناطیسی 
اطراف زمی��ن و پرتوهایی را بررس��ی می کنند که 
از خورش��ید یا دیگر اجرام آس��مانی دور دس��ت 

سرچشمه می گیرند. 
بسیاری از ماهواره های علمی نیز با آزمایش هایی 
که در فضای خارج از زمین انجام می دهند، س��هم 
مهمی در پیش��رفت علوم پزشکی و زیست شناسی 

ایفا می کنند.   

ظاهراً نخس��تین اش��اره به ماه��واره در ادبیات، 
نوش��ته ای از ادوارد اورت هیل  اس��ت. او در سال 
18۶9 در داس��تانی بنام »ماه آج��ری« از ماهواره ای 
حامل انس��ان نام می برد، که به دور زمین می چرخد. 
ژول ورن نی��ز در داس��تان »میلیون ه��ای بگ��م« در 
س��ال 1879 از گلوله توپی  ن��ام می برد، که به طور 
ناخواس��ته در م��دار زمین به گردش درآمده اس��ت. 
کنس��تانتین سیولخوسکی  نیز در رس��اله خود بنام 
»اکتشاف فضای کیهانی با وسائل عکس العملی« در 
میان انبوهی از اندیش��ه های نو در مورد فضانوردی، 
از ماهواره نیز نام می برد. در س��ال 1945 آرتور سی 
کالرک نویس��نده داستان های علمی، برای اولین بار 
پیش��نهاد کرد، که ماهواره ه��ای ارتباطی برای تأمین 
ارتباط در سراسر زمین، در مدار زمین  هم  زمان کره 

زمین قرار گیرند. 
قب��ل از قرار دادن ماهواره های س��اخت بش��ر 
در م��دار، از م��اه ب��ه عنوان ی��ک بازتاب��ش امواج 
الکترومغناطیس اس��تفاده می شد. نخستین آزمایش 
فرس��تادن امواج به طرف ماه و بازتابش آن در ژوئیه 
1954 ص��ورت گرف��ت. نیروی دریای��ی امریکا در 
سال های 195۶ تا 1959 با آناپولیس و هونولولو از 

طریق ماه ارتباط برق��رار کرد. در این ارتباط قدرت 
فرستنده درحدود 100کیلو وات و قطر آنتن گیرنده 
2۶ متر و فرکانس امواج فرس��تاده ش��ده، در حدود 
430مگاهرتز بود. ماهواره هایی نیز به ش��کل ها و 
اندازه های مختلف به منظور بازتابیدن امواج به فضا 
فرستاده می شدند، که با وجود سادگی و کارآمدی، 
کاس��تی هایی نیز داش��ت و بازتابش آنها در مقابل 
س��یگنال های مختلف، متفاوت ب��ود. یعنی به دلیل 
آنکه فق��ط امواج را بازت��اب می دادند و هیچگونه 
تقویتی روی س��یگنال انجام ش��د، نیاز به آنتن های 
بزرگ برای گیرنده داشت و چون در یک جا ساکن 
نبودند امکان ردیابی آنها مشکل بود. به این دلیل به 
آنها ماهواره های غیرفعال می گفتند. اولین ماهواره 
مصنوعی اس��پوتنیک یک بود، که توس��ط شوروی 
در 4 اکتبر 1957 ش��روع ب��ه کار کرد. که این باعث 
ب��ه راه افتادن ی��ک رقابت فضایی بین ش��وروی و 
امریکا ش��د. این ماهواره سیگنال های 20 و 40 مگا 
هرتزی را می فرس��تاد که می شد آنها را توسط یک 
گیرنده س��اده دریافت کرد. در سال 19۶0 میالدی، 
امریکایی ها نخس��تین ماهواره مخابراتی را در مدار 
ق��رار دادند. قطر این ماهواره ب��زرگ 30 متر بود و 

در ارتفاع 1500 کیلومت��ری زمین گردش می کرد. 
ای��ن ماه��واره مجهز به نوعی آینه ب��ود که امواج را 
از ایس��تگاه فرس��تنده می گرفت و به ایستگاه های 
گیرنده )که به دلیل کروی بودن زمین نمی توانست 
این امواج را به طور مس��تقیم دریافت کند ( بازتاب 
می داد. امروزه ماهواره ها با مأموریت های علمی و 
کاربردی گوناگون در مدار های متفاوت قرار گرفته 
و خدمات��ی از قبیل پخش ص��دا و تصویر، خدمات 
زمین شناسی، هواشناسی، تحقیقات فضایی، خدمات 
نظام��ی، هدایت رادیویی برای هدای��ت و ارتباط با 
کش��تی ها و هواپیماها، ارتباطات ثابت ماهواره ای 
برای ایستگاه های ثابت زمینی و...ارائه می کنند، به 
گونه ای که اکنون مسائل ترافیک فضایی ماهواره ها 
و خط��ر تصادم آنها و ایجاد زباله های فضایی جزو 
مسائل جدی عصر ما شده است. بزرگترین ماهواره 
مصنوع��ی که هم اکن��ون به دور زمی��ن می چرخد 

ایستگاه بین المللی فضایی است.
ــران:  ای ــواره در  ــات ماه ارتباط ــه   تاریخچ
بهره ب��رداری از ارتباطات ماه��واره ای در ایران با 
گش��ایش نخس��تین ایس��تگاه زمینی در فاصله 55 
کیلومتری همدان از مهرماه 1348 به منظور برقراری 
ارتباطات تلفنی، تلکس و تلویزیونی با کشور های 
اروپایی_امریکایی آغاز ش��د. این ایستگاه زمینی که 

بعدها به ش��هید قندی تغییر نام یاف��ت ابتدا مجهز 
ب��ه آنتن با قطر 30 مت��ر و وزنی درحدود 380 تن 
بود. این ایستگاه در آغاز فعالیت، توانایی برقراری 
ارتباطات 8 کانال تلفنی و فرستادن و دریافت یک 
برنامه تلویزیونی از طریق ماهواره انتل س��ت را بر 
فراز اقیانوس اطلس داشت. به علت نیاز به ارتباط 
با کشورهای آسیایی، در سال 1353 این ایستگاه به 
آنت��ن دیگری به قطر 30 متر و وزن 290 تن مجهز 
ش��د، که ارتباط ماهواره ای با کشورهای آسیایی و 
دیگر کش��ور های اروپایی را از طریق ماهواره انتل 
س��ت که بر فراز اقیانوس هند قرار داشت، برقرار 
می کرد. با گس��ترش ارتباطات ماه��واره ای و به 
خاط��ر به کارگیری فناوری جدی��د در رفع نیازها، 
توس��عه ارتباطات و کاربرد های مختلف آن، مرکز 
ارتباط��ات ماه��واره ای بومهن و ایس��تگاه زمینی 
اصفهان توس��ط ش��رکت مخابرات در سال 13۶5 
نص��ب و راه اندازی ش��د. در ح��ال حاضر مرکز 
ارتباطات ماهواره ای بومهن، ایستگاه زمینی شهید 
قندی و ایستگاه زمینی اصفهان با داشتن آنتن های 
گیرنده و فرستنده مناسب، ارتباطات ماهواره های 

ایران را برقرار می کنند.                 
                     تنظیم برای زاینده رود 

                      سپیده نصراصفهانی

برای اینکه جسمی از حوزه  جاذبه  زمین خارج 
و به فضا پرتاب شود، باید شتابی بیش تر از شتاب 
جاذبه  زمین داش��ته باش��د و برای رسیدن به چنین 
ش��تابی باید انرژی مصرف کرد. در حرکت اجسام 
پرتابی، قانون کنش و واکنش نیوتن صادق اس��ت. 
طب��ق این قانون هر عملی ی��ک عکس العمل دارد. 
که اندازه  آن ب��ا اندازه  عمل اول، برابر و جهت آن 
مخالف جهت عمل اول است. یک توپ جنگی که 
گلوله ای را پرتاب می کند، خودش به جهت مقابل 

یعنی به عقب رانده می شود.
اگ��ر بادکنکی را پ��ر از باد کنی��د و آن را رها 
س��ازید، چون فش��ار داخل بادکنک بیش از فشار 
محیط است، هوا به سرعت از آن خارج می  شود و 
بادکنک نیز در جهت مخالف خروج هوا به حرکت 

در می آید. 
در محفظ��ه  احتراق موش��ک نی��ز همین اتفاق 
رخ می ده��د. البته در آنجا عملیات به وس��یله  یک 
خروج��ی گاز و تجهی��زات دیگر کنت��رل و تنظیم 
می شود. بادکنک رها ش��ده، بی هدف و به این سو 
و آن س��و می رود. اما ش��کل لوله  خروجی گاز در 
موش��ک به گونه ای است که شدت رانش و فوران 
گاز را تقویت می کند و س��بب پیشروی موشک در 
جهتی معین می شود. هر چه فشار خروجی )مقدار 

گازی که در هر ثانیه از خروجی موش��ک به بیرون 
فوران می کند( و س��رعت خروج گاز بیش تر باشد، 

نیروی پیشبرنده  موشک بزرگ تر خواهد بود.
موش��ک های بارب��ری ک��ه ماهواره ه��ا را ب��ه 
 فض��ا می برند، باید ش��تاب گری��ز از جاذبه  باالیی 
داشته باشند. در واقع با سرعت 7/9 کیلومتر بر ثانیه 
می تواند زمین را ترک کند. برای رس��یدن به چنین 
ش��تابی ان��رژی فوق العاده زیادی صرف می ش��ود. 
ام��ا با اجرای عملیات پرت��اب در نقاط جغرافیایی 
خاص می توان، مقدار این انرژی را کاهش داد. زیرا 
وقتی که موشک روی زمین است، به علت حرکت 
چرخش��ی زمین، تاحدی تمایل دارد که در جهت 

غربی � شرقی حرکت کند. 
در ضمن س��رعت گردش زمی��ن در نزدیکی 
خط اس��توا بیش تر از نقاط دیگر اس��ت. بنابر این 
وقت��ی که موش��ک را در جهت غربی � ش��رقی به 
فض��ا پرتاب می کنند، هر چ��ه محل پرتاب به خط 
اس��توا نزدیک تر باشد، اس��تفاده از نیروی محرکه  
کوچک ت��ری ض��رورت می یابد و ان��رژی کم تری 

صرف می شود.
ــات:  ــت اطالع ــال و دریاف ــی ارس _ چگونگ
ایس��تگاه زمینی در کشور اطالعات را با فرکانس ۶ 
 UPLINK گیگاهرتز ارسال می کند. این فرکانس

نامیده می ش��ود. س��پس ماهواره امواج تابیده شده 
را گرفت��ه و با ارس��ال آن به نقطه دیگر که بر روی 
فرکان��س حام��ل متف��اوت DownLink برابر 4 
گیگا هرتز است، عمل انتقال اطالعات از فرستنده 
ب��ه گیرن��ده را انجام می ده��د. در واق��ع ماهواره 
اطالعات گرفته ش��ده را به سمت مقصد تقویت و 
رله می کند. هر ماهواره می تواند تقریبًا 40 درصد 
از س��طح زمی��ن را بپوش��اند. آنت��ن ماهواره ها را 
طوری می ش��ود طراحی کرد که عالئم پیام رسانی 
ضعیف ت��ر به تمام این ناحیه فرس��تاده ش��ود و یا 
عالئم قوی تر را در نواحی کوچکتری متمرکز کند. 
بر حسب مورد این امکان وجود دارد که از ایستگاه 
زمینی در کشوری فرضی به چندین ایستگاه زمینی 
دیگر، واقع در کش��ورهای گوناگون عالئم ارسال 
ک��رد. به طور مثال: وقت��ی برنامه ای تلویزیونی در 
تم��ام ش��هر ها و دهکده های یک یا چند کش��ور 
پخش شود، در این حالت ماهواره، ماهواره پخش 
برنامه اس��ت، ولی وقتی عالئم ارس��ال ماهواره در 
سطح گسترده ای از زمین انتشار یابد، ایستگاههای 
زمینی باید آنتن های بس��یار ب��زرگ و پیچیده ای 
داشته باش��ند. هنگامی که عالئم ارس��الی ماهواره 
در مح��دوده کوچکتر متمرکز می ش��وند و به حد 
کافی قوی هس��تند، می توان از ایستگاههای زمینی 

کوچکتر، ساده تر و ارزانتر استفاده کرد.
از آنج��ا ک��ه ماهواره ه��ا ب��رای جلوگیری از 

تداخل امواج رادیویی باید جدا از هم باش��ند، لذا 
ش��ماره مکان های مداری در مدار همزمان با زمین 
که امکان اس��تفاده آن ب��رای ارتباطات وجود دارد 

محدود است. 
از این رو جای شگفتی نیست که وظیفه مدیریت 
در امور دس��تیابی به مدار و استفاده از فرکانس ها 
برای انواع روز افزون و متنوع کاربردهای زمینی و 
ماهواره ای به وس��یله شمار روزافزونی از کشورها 

بی نهایت دشوار شده است. 
از سویی اس��تفاده از ماهواره ها در کشورهای 
متمدن و پیش��رفته ب��ه عملکرد دقی��ق و عملیات 
روز ب��ه روز دقیق ت��ر نه تنها از نظ��ر به کارگیری 
ش��یوه خودشان بلکه از نظر همسایگانشان در مدار 

همزمان با زمین نیاز است. 
برخ��ی از ماهواره ها نی��ز در مدار ناهمزمان با 
چرخش زمین قرار داده می شوند. در ماهواره های 
ناهمزم��ان با مدار زمی��ن، ماهواره دیگ��ر در دید 
ایستگاه زمینی نیس��ت، زیرا که سطح افق زمین را 
پشت س��ر می گذارد و از دیدرس خارج می شود 
در نتیجه برای اینکه ارس��ال هم��واره ادامه یابد به 
چندی��ن ماه��واره از ای��ن نوع نیاز اس��ت و چون 
نگهداری و ادامه کار چنین ش��یوه ارتباطی بس��یار 
پیچیده و گران است بنابراین کاربران و متخصصان 
طراحی ماهواره ها بیشتر جذب ماهواره همزمان با 

زمین می شوند.

زندگی و مرگ ماهواره ها

ماهواره

منظومه  شمس��ی از 9 س��یاره و قمرهایشان، دنباله دارها و سیارک ها تش��کیل شده است. هر کدام 
از این اجرام در مس��یری به دور خورش��ید می چرخند، که به آن مدار می گوییم. س��یارک ها، صخره ها 
و س��نگ هایی هستند که در میان مدار سیاره  مریخ و س��یاره  مشتری در گردش هستند. این سیارک ها 
گاهی به سیارات دیگر، بسیار نزدیک می شوند و یا حتی با آنها برخورد می کنند. به طور مثال بعضی از 
دانشمندان معتقدند که ماه از برخورد یک سیارک با زمین به وجود آمده است. از طرف دیگر، انسان ها 
برای برقراری ارتباط و مراقبت از وضعیت جنگل ها، اقیانوس ها، مزارع، پخش برنامه های تلویزیونی، 
بررسی محیط بیرون از جو زمین و هزاران کاربرد دیگر، ماهواره ها را به فضا فرستاده اند. این ماهواره ها 
نیز همانند سیارات در مداری می چرخند، اما برای ماهواره ها این مدار به دور زمین است، نه خورشید. 
در س��ال 85 یکی از محققان انجمن ستاره شناس��ی روسیه هشدار داد، که س��یارکی در سال 1408 به 
زمین نزدیک شده و باعث از بین رفتن ماهواره های ثابت زمین، خواهد شد. این محقق هشدار داد که 
در روز 3 اردیبهشت سال 1408 یعنی حدود 23 سال دیگر، سیارک »آپوفیز-99942« به نزدیک ترین 
فاصله  خود از زمین در 200 س��ال گذشته خواهد رسید و تأثیر بسیار زیاد بر روی ماهواره های زمینی 
دارد. در بدترین شرایط، این سیارک از میان ماه و زمین عبور خواهد کرد و باعث تغییر جهت حرکت 
ماهواره ها و نابودی آنها خواهد شد. ارتباطات قطع و به  طور کلی زندگی انسان ها مختل خواهد شد. 

جالب است که بدانید قطر این سیارک تنها 500 متر است! 

پوشش گسترده: ارتباطات ماهواره ای با توجه به طبیعت ماهواره که نقاط وسیعی از سطح زمین 
را پوش��ش می دهد، به راحتی نیاز ارتباطی تا سطح بین قاره ای را برطرف می کند. در نتیجه مسافت 
هیچ گونه تأثیری در هزینه نخواهد داشت و به طور مثال هزینه ارتباط بین دو نقطه در تهران با ارتباط 

ایران و کشورهای دیگر برابر است.
ــرد: با توجه ب��ه انعطاف پذیری این تکنولوژی نوین، کلی��ه نیازهای ارتباطی را می توان   پرکارب
با اس��تفاده از این بس��تر برطرف کرد. داده ها )از قبیل اطالعات اقتص��ادی، بانک های اطالعاتی،....( 
صداها )انتقال مکالمات، ایجاد ش��بکه داخلی تلفنی،...( ویدئو و کنفرانس های ویدئویی)ش��بکه های 

تلویزیونی و...(
ــت و پایداری: ارتباطات ماهواره ای بر خالف ارتباطات زمینی که معموالً با گذر از چندین   امنی
ش��بکه در طول مس��یر به مقصد می رسند، به طور مس��تقیم و بدون هیچگونه واسط به محل و شبکه 
مورد نظر متصل می ش��وند. این مس��أله باعث افزایش ضریب امنیت اطالعات می شود. پایداری این 

نوع ارتباطات 99/9 درصد است.
ــترش: در ش��بکه های ماهواره ای به راحتی و به سرعت می توان پهنای باند را افزایش  قابل گس

داد و به این صورت نیازهای جدید به بستر ارتباطی را فراهم می کرد.
قابل انعطاف: شبکه های ماهواره ای را می توان به راحتی با شبکه های زمینی پیوند داد. این بدان 
معنی اس��ت که ماهواره می تواند در کنار ش��بکه های فایبر، مایکروویو، وایمکس و... قرار گیرد و به 

عنوان پشتیبان و یا پوشش دهنده نقاط خاص و یا نیازهای موقت به راحتی عمل کند.
ــرعت به کارگیری باال: ایس��تگاه های ارس��ال و دریافت ماهواره به س��رعت و بدون نیاز به   س
بس��تر ارتباطی راه اندازی می ش��وند. این مزیت، ماهواره را به مناسب ترین راه حل برای راه اندازی 
ارتباطات سریع در زمان های حس��اس مانند بالیای طبیعی، گزارش های تلویزیونی، همایش ها و... 

تبدیل کرده است. 
امروزه نیاز به ارتباطات ماهواره ای و ایجاد اعتماد در بین ش��رکت های بزرگ نس��بت به امنیت 
و پایداری این تکنولوژی، افزایش روز افزون ش��بکه های مختلف ماهواره ای و تولید سیس��تم های 
نوین و بهینه استفاده از ماهواره را سبب شده است. در این بین در کشورهای جهان سوم و خصوصًا 
خاورمیانه به دلیل کمبود و یا نبود زیر س��اخت های ارتباطی و مش��کالت عدیده در ارتباطات نقاط 

دورافتاده، استقبال بیشتری از این تکنولوژی صورت گرفته است.

سیاره ای با قطر 500 متر

مزایای ماهواره

اشاره

هدف از فرستادن ماهواره

تغییرات در طول زمان

پرتاب به فضا
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زرش��ک  ــی:  شناس ــاه  گی ــات  کلی
درختچه ای اس��ت دارای ساقه ای خاردار 
که ارتفاع آن به 4 متر نیز می رس��د. چوب 
این درخ��ت قهوه ای، قرمز و یا زرد رنگ 
است. برگهای آن بیضی شکل با دندانه های 
اره ای و گلهای آن خوشه ای و زرد رنگ 
است. شاخه های زرشک تیغ زیادی دارد. 
میوه زرش��ک قرمز رنگ، گوشتی  بیضوی 
ش��کل و دارای طعمی ترش است. قسمت 
مورد استفاده این گیاه ریشه، پوست ریشه 

و ساقه، برگ گل و میوه آن است.
تم��ام  در  ــیمیـایی:  ش ــات  ترکیبــ
قس��مت های ای��ن گی��اه آلکالوئیده��ای 
بربرین، اکس��یاکانتین، بربامین وجود دارد. 
مقدار آلکالوئید در پوس��ت ریشه زرشک 
بیشتر از قسمت های دیگر این گیاه است. 
میوه زرش��ک دارای ح��دود 4 درصد 
مواد قندی، ۶5 درصد اسید مالیک و اسید 

تارتاریک و مقادیری صمغ است.
زرش��ک گونه های مختل��ف دارد که 
مهمتر از همه آنها دو نوع است که یکی به 
نام زرش��ک بی هسته و دیگری زرشک با 

هسته )دارای دو هسته( است.
 خواص دارویی: زرش��ک از نظر طب 
قدیم ایران س��رد و خش��ک اس��ت. میوه 

زرشک خواص زیر را دارد:
1( قابض است.

2( تقویت کننده قلب و کبد است.

3( بواسیر خونی را درمان می کند.
4( خونریزی را برطرف می کند.

5( برای برطرف ک��ردن بیماریهای کبدی 
مفید است.

۶( صفرا بر است.
7( دم کرده زرشک را برای برطرف کردن 

ناراحتی های دهان غرغره کنید.
خواص ریشه و پوست ساقه: 

1( صفرا بر و مسهل است
2( کبد را پاک و تقویت می کند

اعم��ال دس��تگاه گ��وارش را منظ��م   )3
می کند

4( سوء هاضمه را از بین می برد
5( بی اشتهایی را برطرف می کند

۶( برای رفع یبوست مفید است
7( در درم��ان یرقان و زردی مؤثر اس��ت 
8( نق��رس و رماتیس��م را برطرف می کند 
9(خانم هائ��ی که بین دو ع��ادت ماهیانه 
خونریزی دارند بای��د برای برطرف کردن 
آن از ریشه و س��اقه زرشک استفاده کنند. 
10( آنهائی که مبتال به ورم طحال هس��تند 
می توانند ب��رای معالجه از این گیاه کمک 

بگیرند.
11( واریس را درمان می کند.

12( برای معالجه بواسیر نافع است.

13( برای برطرف کردن سوزش ادرار مفید 
است.

14( فشار خون را پایین می آورد.
 15( برای شستش��وی چشم می توانید از 
جوش��انده ریشه و ساقه زرش��ک استفاده 

کنید.
خواص برگ زرشک 

1- آب آوردگی بدن را برطرف می کند.
2- اسهال های مزمن را درمان می کند.

3- ب��رگ زرش��ک دارای مق��دار زیادی 
ویتامی��ن C اس��ت، بنابرای��ن در درم��ان 

بیماری اسکوربوت اثر مفید دارد.
4- جویدن ب��رگ زرش��ک باعث محکم 

شدن لثه و دندان می شود.
5- در موق��ع آنژین و گل��و درد، دم کرده 

برگ زرشک را غرغره کنید.
 طرز استفاده: 

جوشانده زرشک: مقدار 20 -10 گرم 
پوست ریش��ه یا ساقه و یا میوه زرشک را 
در یک لیت��ر آب ریخته و آن را به جوش 
بیاورید؛ سپس آن را از روی اجاق برداشته، 
بگذارید برای م��دت 10 دقیقه بماند. این 
جوشانده را  صاف کرده و با شکر یا عسل 
ش��یرین کنید. مقدار مص��رف روزانه آن 3 

فنجان در فاصله بین غذاها است.
تنطور زرشک: این تنطور را می توانید 
از فروشگاههای گیاهان دارویی و یا برخی 
از داروخانه ه��ا خری��داری کنی��د. مقدار 
مص��رف آن 20-10 قط��ره، 3 بار در روز 

است.
ــک: مق��دار 40 گرم  ــرده زرش دم ک
زرش��ک را در یک لیتر آب جوش ریخته 
و بگذاری��د مدت 10 دقیقه بماند؛ س��پس 
آن را با ش��کر یا عسل مخلوط کنید. مقدار 
مصرف آن س��ه فنجان در روز و در فاصله 

بین غذاها است.
 مضرات: 

مصرف مقدار زیاد زرش��ک و یا ساقه 
و برگ آن برای زنان حامله مناسب نیست 
زیرا رح��م را تحریک می کن��د و ممکن 

است باعث سقط جنین شود.

  شهرکرد
  محمود رئیسی

طع��م خ��وش غذاه��ای ایران��ی ب��ا 
س��بزی های ت��ازه کوه��ی و دیگ س��یاه 
دود خ��ورده و زغالی انگار هنوز در ذهن 

بچه ها فراموش نشده است. 
با توس��عه شهرنش��ینی و کم تحرکی 
و افزای��ش غذاهای آم��اده، بیماری های 
نوپدید نیز به بازار آمد و غذاهای آماده به 
دلیل دارا بودن ان��واع مواد افزودنی، انواع 
س��س ها و چربی ها و مصرف آن همراه 
با نوشابه، سبب بروز چاقی، سوء هاضمه، 
ریفالکس )برگش��ت غذا از معده به مری( 

و غیره در فرد شد.
بیم��اری قلبی و س��کته عم��ده ترین 
علت م��رگ و میر بین زن��ان و مردان در 
سراس��ر جهان اس��ت و این یک مش��کل 
بهداش��تی در تمام دنیا به حساب می آید 
که در بیماری های قلب��ی عروقی، تجمع 
کلسترول به طور تدریجی سرخرگ های 

قلب و مغز را مسدود می کند. 
کارشناس��ان اعالم می کنند که در هر 
پن��ج مرد و زن، یک نف��ر به علت بیماری 
قلبی عروقی جان خود را از دست می دهد 
و مشخص شده که به علت های نامعلوم، 
سرخرگ های مردان نسبت به زنان زودتر 
مس��دود می ش��ود و میانگین سنی مردان 
که به عل��ت بیماری قلب��ی عروقی فوت 

می کنند، ۶5 سال است. 
کارشناسان بر این عقیده اند که میزان 
کلس��ترول مفید )HDL( در خون در این 
زمینه دخیل اس��ت و مردان مجبورند برای 
کاهش خطر بیماری قلبی و س��کته تالش 

بیشتری کنند. 
سکته از شایعترین بیماریهایی است که 
امروزه با صنعتی ش��دن جوامع، گسترش 
شهرنش��ینی و تغییر نحوه زندگی مردم به 
عنوان یکی از بیماریهای تمدن شیوع یافته 

است. 
یک��ی از پیامده��ای رش��د جمعی��ت 
شهرنش��ینی، افزایش غذاه��ای خیابانی و 
مصرف غذاهای آماده با عنوان فس��ت فود 
یا غذاهای س��ریع اس��ت و در مناطقی که 
تع��داد مراکز عرضه غذاه��ای آماده کمتر 
است، بیماری های قلبی و عروقی کاهش 
می یاب��د و برعک��س در مناطقی که مردم 
به مص��رف این نوع غذاها ع��ادت دارند، 
ش��یوع عادت های غذایی نادرست مانند 
پرخوری، کم تحرکی و سریع غذا خوردن 

نیز شایع تر است. 
س��رطان ها، چاقی، بیماری های قلبی 
و عروق��ی، پوک��ی اس��تخوان و برخی از 
بیماری های دس��تگاه گ��وارش از جمله 
بیماری ه��ای ش��ایع مرتب��ط ب��ا تغذی��ه 
نامناسب هس��تند و مصرف زیاد غذاهای 
آماده و نوش��ابه های گازدار در ایجاد این 

بیماری ها نقش دارند. 
در س��طح جهانی معضل رو به رشدی 
وج��ود دارد ب��ه نام س��ندرم متابولیک که 
پیش��تر آن را با نام سندرم X می شناختند 
و این س��ندرم مجموعه ای است از چربی 
خون و ازدیاد فش��ار خ��ون و دیابت نوع 
دوم که زمینه ساز آن چاقی شکمی است؛ 
و ت��وده چربی ش��کمی )مرک��زی( باعث 
تغییر فعالیت گیرنده های انس��ولینی شده 
که منجر ب��ه افزایش قند خون و در نتیجه 

دیابت می شود. 
تعری��ف س��اده چاقی، افزای��ش توده 
چربی ب��دن و تعریف دقیق تر آن افزایش 
توده چربی بدن، بیش از حد طبیعی است 
از آن جا که ریشه این نوع دیابت افزایش 
چربی ش��کمی است، و این نوع چاقی در 
آقایان شایع تر است به همین خاطر آقایان 
مبتال به این س��ندرم می شوند و خانم ها 
معموالً بعد از 45 س��الگی در معرض این 

بیماری قرار می گیرند. 
یک کارش��ناس ارش��د امور تغذیه و 
غذاهای س��نتی ایران گفت: غذاهای سنتی 
ایرانی از جمله آبگوش��ت، آش، لوبیا پلو 
و عدس پل��و از ارزش تغذی��ه ای باالیی 

برخوردار است. 
دکتر مه��رآرا وطنخواه افزود: غذاهای 
س��نتی ایران به دلیل اینکه بیشتر ترکیبی از 
غالت، حبوبات و پروتئین های گیاهی و 

حیوانی را شامل می شود و پروتئین مورد 
نی��از بدن را تأمی��ن می کند؛ در طول روز 
ان��رژی زا بوده و تا حد زیادی اس��یدهای 
آمینه موردنیاز ب��دن را نیز تأمین می کند. 
به گفته وی، پیاز به علت داش��تن فس��فر، 
کاره��ای فکری را آس��ان می کند و برای 
افرادی که دچار بی خوابی هس��تند، مفید 
 B و A اس��ت. پیاز سرشار از ویتامین های
و C اس��ت و آهن، آهک، فسفر، پتاسیم، 
س��دیم، گوگرد، ید، س��لنیوم، س��یلیس و 
قن��د دارد که به طور مس��تقیم جذب بدن 

می شود. 
وی گف��ت: ای��ن در حالی اس��ت که 
سس ها مملو از چربی های اضافی است 
که دیر جذب بدن می ش��ود و این تأخیر 
در جذب باعث کاهش ریز مغذهای غذاها 
می شود. وی اظهار داشت: غذاهای سنتی 
ایرانی، با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم 
مناطق مختلف، بیش��تر از مواد غذایی تهیه 
می ش��ود که در فصول مختلف س��ال در 
دس��ترس هس��تند که ضمن ب��ه صرفه تر 
بودن آن از لحاظ اقتصادی، سالمت فرد را 
نیز همچون ان��واع غذاهای آماده از جمله 

انواع پیتزاها تهدید نمی کنند. 
این کارشناس ارشد تغذیه، با اشاره به 
گروه های غذایی مورد مصرف بر اس��اس 
توصی��ه فائو )س��ازمان غذا و کش��اورزی 
جهانی( اظهار داش��ت: بر اس��اس توصیه 
فائو، گروه ه��ای مواد غذایی در یک هرم 
قرار می گیرند که هر چقدر از قاعده هرم 
به س��مت رأس آن برویم، غذاهایی که در 
رأس ق��رار می گیرن��د، باید کمتر مصرف 

شوند. 
وطنخ��واه اف��زود: بر اس��اس توصیه 
س��ازمان فائو به ترتی��ب از قاعده هرم به 
س��مت رأس آن، در قاعده هرم نان، برنج، 
ماکارونی و سیب زمینی قرار می گیرد که 
روزان��ه پنج تا ش��ش وع��ده باید مصرف 
ش��ود. میوه و س��بزیجات روزانه س��ه تا 
چهار وعده، ش��یر و لبنی��ات روزانه دو تا 
سه وعده، گوشت و مغزها )آجیل( روزانه 
دو تا سه وعده و س��پس گروه متفرقه در 
رأس هرم قرار می گیرد که شامل قندها و 

چربی ها است. 
وی ادامه داد: البته در قسمت گوشت 
بیشتر توصیه به مصرف گوشت سفید مرغ 

و ماهی شده است. 
این کارش��ناس ارش��د تغذیه در ایران 
با اش��اره به علل تف��اوت در مصرف نوع 
مواد غذایی در کش��ورهای مختلف اظهار 
داش��ت: در دس��ترس نبودن غذا، فرهنگ 
غذای��ی و مناس��بت های اجتماعی و نیز 
وضعیت اقتصادی از عل��ل اصلی تفاوت 
مصرف ن��وع مواد غذایی در کش��ورهای 

مختلف است. 
وطنخ��واه افزود: این ام��ر به گونه ای 
اس��ت که به عن��وان مثال در کش��ورهای 
غرب��ی ک��ه از وضعیت اقتص��ادی بهتری 
برخوردارند، بیش��تر مص��رف مواد غذایی 
ب��ا منش��أ پروتئین دامی و در کش��ورهای 
خاورمیانه بیش��تر مصرف م��واد غذایی با 

منشاء پروتئین گیاهی رایج است. 
وی تأکی��د کرد: البته زی��اده روی در 
مص��رف ه��ر دو ن��وع پروتئین با منش��اء 
گیاهی و دامی عوارض جبران ناپذیری را 

بر روی بدن برجای می گذارد. 
وطنخواه، با بی��ان اینکه مصرف بیش 
از حد پروتئین با منشاء گیاهی عامل بروز 

فقر آه��ن، کمبود ویتامی��ن B12 و روی 
در ف��رد می ش��ود، گفت: این امر س��بب 
عوارض��ی همچون ناراحتی های اعصاب، 
کم خونی، آس��یب دیدگی پوس��ت و مو، 
کاهش مقاومت ب��دن در برابر بیماری ها، 
خستگی زودرس و غیره در فرد می شود. 
وی اف��زود: مص��رف بی��ش از ح��د 
پروتئین با منشأ دامی به خصوص گوشت 
قرمز نی��ز باعث ب��روز عوارضی همچون 
چاقی، افزایش کلسترول خون، افزایش بار 
کلیه ها )فش��ار به آن( و تنگی عروق را به 

دنبال دارد. 
وطنخواه یادآور ش��د: در کشور ایران 
بیش��تر مصرف مواد غذای��ی همچون نان 
و ماکارون��ی رواج دارد؛ در حالیکه میزان 
مص��رف می��وه ج��ات و گوش��ت پایین 
است. در س��ایر کش��ورهای خاورمیانه و 
آس��یایی بیش��تر مصرف مواد نشاسته ای 
همچون برنج، ن��ان و تا حدی حبوبات و 
در کش��ورهای اروپایی نیز بیشتر مصرف 
لبنیات، گوش��ت و فرآورده های گوشتی 

رایج است. 
وی، با اش��اره به میزان مصرف ساالنه 
گوش��ت برای ه��ر نف��ر در کش��ورهای 
مختلف، گف��ت: در ایران می��زان مصرف 
س��االنه گوش��ت ب��رای ه��ر نف��ر 12/5 
کیلوگ��رم، در هندوس��تان 9 کیلوگرم، در 
ژاپن 44 کیلوگ��رم، در چین 39 کیلوگرم، 
در آرژانتین 120 کیلوگرم، در امریکا 100 
کیلوگ��رم، در آلم��ان 90 کیلوگ��رم و در 

انگلستان 80 کیلوگرم است. 
وی افزود: مصرف مکرر نوشابه های 
گازدار به همراه غذا در منزل و یا به همراه 
س��اندویچ ها و پیتزا بای��د تا حد امکان از 
برنام��ه غذایی حذف و یا به حداقل مقدار 

برسد. 
یکی دیگر از کارشناس��ان ارشد امور 
تغذیه نیز گفت: میزان مصرف روغن نباتی 
جام��د در میان مردم کاهش چش��مگیری 
داش��ته اس��ت. مهنوش کامران اف��زود: با 
اطالع رس��انی به موقع و کاف��ی در زمینه 
مضرات مصرف روغن نباتی جامد و نقش 
آن در ب��روز بیماری های غی��ر واگیردار، 
میزان مصرف این نوع روغن از 87 درصد 

به 72 درصد کاهش یافته است. 
وی اظهار داش��ت: همچنین درگذشته 
کارخانجات، روغن نباتی را با اسیدچرب 
ترانس 20 درص��د تولید می کردند که در 
ح��ال حاضر می��زان این اس��ید چرب در 
روغن نباتی به 10 درصد رس��یده اس��ت. 
کامران گفت: در حال حاضر اضافه وزن و 
چاقی به عنوان یکی از مهمترین مشکالت 
تغذیه ای در جهان مطرح اس��ت و این در 
حالی است که حدود ۶0 درصد از جمعیت 
جهان حتی کمتری��ن فعالیت بدنی توصیه 
ش��ده، یعنی روزی 30 دقیقه فعالیت بدنی 
را انجام نمی دهند. وی، با بیان اینکه عدم 
فعالی��ت بدنی و تغذیه نامناس��ب موجب 
بروز چاقی و انواع س��رطان ها می شود، 
اف��زود: در ح��ال حاضر لبنی��ات، میوه و 
س��بزی کمتر از حد اس��تاندارد در کشور 
مصرف می شود. این کارشناس ارشد امور 
تغذیه یادآور شد: براساس نتایج تحقیقات 
2/7 میلیون از م��رگ و میرها در جهان به 
علت مصرف کم میوه و سبزی است. این 
در حالی اس��ت که با مصرف م��واد لبنی 
و س��بزی به همراه فعالیت بدنی مناس��ب 

می توان سالمت افراد را تضمین کرد.

زرشك           
 Berberis      نام علــمی

یادتان می آید س��رکالس درس ناگهان 
احساس برافروختگی کردید و همکالسیتان 
گفت ک��ه مثل لبو قرمز ش��ده اید؟ خوب، 
این احس��اس حاال هم بعد از سالها گاهی 
روی می ده��د. تن��ش روان��ی، نگرانی یا 
اضطراب می توانن��د باعث باال رفتن دمای 
بدن ش��وند و بدن با گشاد کردن رگ های 
خونی زیر پوس��ت، سعی در پایین آوردن 
آن دارد. نتیج��ه ای��ن کار، برافروختگی و 
قرمز ش��دن پوس��ت اس��ت. برافروختگی 
بعد از ورزش یا فعالیت ش��دید و نیز بعد 
از خ��وردن غذاه��ای پرادوی��ه هم چیزی 
طبیعی اس��ت. در زنان، در دوران آبستنی، 
به  عل��ت تغیی��رات هورمون��ی و افزایش 
حجم خ��ون برافروختگ��ی روی می دهد. 
در دوران یائس��گی هم کاهش اس��تروژن، 
خود را با برافروختگی نش��ان می دهد. باال 
رفتن دمای بدن ب��ه هر دلیل برافروختگی 
 ایج��اد می کن��د. ت��ب ناش��ی از عفونت، 
قرار گرفتن در معرض گرمای زیاد، آفتاب 
س��وختگی یا بی آب ش��دن همگی دمای 
بدن را باال می برن��د و باعث برافروختگی 
می ش��وند. به  ع��الوه، هر بیم��اری مزمن 
گرفتار کننده گردش خون، از بیماری قند 
گرفته تا بیماری ه��ای قلبی و نیز پرکاری 
غده تیروئی��د برافروختگی به  دنبال دارند. 
برافروختگی همچنی��ن از عوارض جانبی 
بعضی داروه��ا، مخصوصًا داروهای پایین 
آورنده فش��ار خون ی��ا کلس��ترول و نیز 
واکنش��ی به مقادیر زیاد نیاس��ین )یکی از 
ویتامین های گروه B( است، که به صورت 

اسید نیکوتینک خورده می شود.
ــی: ببینی��د چ��ه  ــان برافروختگ درم
می خوری��د. الکل، ادویه ه��ا و نمک طبی 
از مواد ایجاد کننده برافروختگی هس��تند. 
از خوردن اینه��ا و غذاهای تند خودداری 
کنید. میزان استروژن بدنتان را کنترل کنید. 
اگر نزدیک به دوران یائس��گی هستید، از 
پزش��کتان بخواهید وضع استروژن شما را 

کنترل کنند. 
ش��اید نی��از ب��ه درم��ان جایگزین��ی 
هورمونی داش��ته باشید که با متعادل کردن 
آن، از برافروختگ��ی جلوگیری می ش��ود. 
مراقب گرما باشید. اگر زیاد در زیر آفتاب 
کار می کنی��د، باید از گرم ش��دن زیاد بدن 
جلوگیری کنید. س��ایه بانی بسازید و خود 
را ب��ا پنکه ی��ا آب خنک کنی��د. خوردن 
نوشابه خنک مانعی ندارد، اما به آهستگی 
بخورید نوش��یدن زیاد آن هم ممکن است 

ایجاد استفراغ کند. 
داروهایتان را کنترل کنید. فهرس��تی از 
داروهای مصرفی خود )چه بدون نس��خه 
و چه تجویز ش��ده( به پزشک نشان دهید. 
شاید برافروختگی شما از یک دارو ناشی 
شده باشد. اگر برای کنترل کلسترول خون 
یا به هر دلی��ل دیگر نیاس��ین می خورید، 
پزشک شاید، خوردن یک آسپیرین را یک 

ساعت قبل از دارو توصیه کند. 
را  پروس��تاگالندین  تولید  آس��پیرین، 
که باع��ث برافروختگی می ش��ود متوقف 
می کن��د. از پزش��ک کمک بگیری��د. علل 
بسیاری برای برافروختگی وجود دارد که 
پزشک می  تواند بسته به وضعیت شما دلیل 
آن را بیابد و داروی مناس��ب تجویز کند. 
مثاًل اگر پرکاری تیروئید دارید، او دارویی 

برای کاهش تولید هورمون آن می دهد.

به گ��زارش ش��بکه خب��ر، گروه��ی از 
دانشمندان دانشگاه لوند س��وئد دریافتند در 
صورتی که اف��راد روزانه به طور میانگین در 
معرض سر و صدای معادل ۶0 دسی بل قرار 
گیرند، خطر ابتال به فش��ارخون ب��اال در آنها 

افزایش می یابد. 
به گفته آنها، سر و صدا موجب استرس و 
اختالالت خواب می شود که این دو نیز منجر 
به فش��ار خون باال می شوند. فشار خون نیز 
می تواند ابتال به سکته قلبی و مغزی را در پی 
داشته باشد. این در حالی است که کارشناسان 
انگلیس��ی این یافته ها را زیر س��ؤال برده و 

می گویند: عوامل دیگری مانند رژیم غذایی 
و س��یگار نیز در ابتال به پرفشاری خون نقش 
دارند. محققان، پرسشنامه هایی را بین 28 هزار 
نفر توزیع و نتایج آن را بررسی کرده و دریافتند 
سر و صدای بیش از ۶0 دسی بل خطر ابتال به 
پرفشاری خون را 25 درصد افزایش می دهد. 
این پژوهش��گران با اش��اره به اینکه سر 
و ص��دای بیش از ۶4 دس��ی بل خطر ابتال به 
فشار خون باال را به بیش از 90 درصد افزایش 
می دهد، هش��دار دادند تعداد کم افراد مورد 
بررس��ی می تواند یافته ه��ای این تحقیق را 

مخدوش کند.

همه م��ا می دانیم که منظ��ور از مفاصل 
محل اتصال دو اس��تخوان اس��ت و ساختار 
وی��ژه آن به ما این امکان را می دهد که زانو، 
مچ دس��ت  و... را خم و راس��ت کنیم. برای 
اطرفیان خود دست تکان دهیم و یا سر خود 
 را ب��ه اطراف حرکت دهیم. این عملکردهای 
قابل توجه محصول فعالیت این بخش حساس 
بدن است و سالمت آن مسلماً حائز اهمیت 
است. بافت نرم مفاصل از جمله غضروف و 
مایع مخصوص سینویوم در این محل تشکیل 
الیه ای را می دهند که از س��ائیده شدن سر 
اس��تخوان ها در این محل ممانعت می کند. 
به مرور با افزایش سن، آسیب پذیری مفاصل 
بیشتر می شوند و حتی بد نشستن و یا برداشتن 
بار بیش از اندازه باعث آسیب آن می شود و 
به این ترتیب التهاب و سایر مشکالت مفاصل 
ب��روز می کند. بهترین روش برای مراقبت از 
مفاصل، حفظ قدرت و سالمت ماهیچه ها، 
اس��تخوان و رباط ها اس��ت و بهترین روش 

برای رسیدن به این هدف عبارتند از:
1- مراقبت از وزن مناسب: وزن خود 
را کنترل کنید. این بهترین کمک برای حفظ 
سالمت مفاصل شما است. از جمله مهمترین 
مفاصلی ک��ه وزن ش��ما را تحمل می کنند، 
عبارتند از: زانوها، استخوان لگن و کمر. شاید 
به همین خاطر اس��ت که اغلب مش��کالت 
مفصلی نیز در همین نواحی بروز می کند. به 
موازات افزایش وزن و به مرور زمان فرسودگی 
مفاصل دو چندان می شود. در حالیکه کاهش 
وزن، فشار وارد به این نواحی را در حد قابل 

توجهی کاهش می دهد.
ــوش  فرام را  ورزش  و  ــرک  تح  -2
نکنید: ورزش موجب کاهش وزن می شود. 
تحقیقات نشان می دهد که تمرینات ایروبیک 
باعث کاهش التهاب مفاصل می شود. از طرفی 
عدم تحرک، اعتیاد ب��ه کامپیوتر و تلویزیون 
باعث بروز درد مفاصل می شود. عدم تحرک 
به معنای سفت و سختی مفاصل است. پس 

تحرک را فراموش نکنید.
ــه ای:  ــاختمان ماهیچ ــت س 3- تقوی
ماهیچه های قوی محافظ مفاصل هستند، اگر 
ماهیچه کافی ندارید و ب��ه اندازه کافی قوی 
نیستند، به مفاصل ضربه و فشار وارد می کنید، 
ب��ه خصوص زانوها که باید تم��ام وزن بدن 
را تحمل کنن��د. ورزش های ویژه قدرتی به 

ساختمان سازی ماهیچه ای کمک  به سزایی 
می کند.

ــش  ــکمی و بخ ــای ش 4- ماهیچه ه
ــت کنید: اختصاص  ــزی بدن را تقوی مرک
ورزش های ویژه برای تقویت این بخش الزم 
است، تقویت ماهیچه های شکمی نیز باعث 
حفظ تعادل می ش��ود و از آسیب به مفاصل 

جلوگیری می کند.
5- محدودیت ها و ناتوانی های خود 
را بشناسید: بعضی از فعالیت ها و ورزش ها 
برای بعضی از مفاصل سخت و آسیب رسان 
است و بنابراین ممکن است بعد از انجام آن 
احساس درد کنید. به طور کلی گفته می شود 
که چنانچه بعد از انجام تمرینات بیش از 45 
دقیقه درد در نواحی فعال  احس��اس کردید، 
باید در دفع��ات بعدی به طور س��بک تر و 
مالیم تر اجرا کنید. این دردها به این معنا است 
که مفاصل شما بیش از اندازه در هنگام ورزش 
تحت فشار بوده است و این هدف ما نیست.

ــرم بدن خود  ــب وضع و یا ف 6- مراق
ــید: خمیدگی و ع��دم اس��تواری برای  باش
مفاصل خوب نیست. سعی کنید چه در حالت 
نشس��ته و چه در حالت ایستاده، استواری و 
راس��ت قامتی خود را حفظ کنید. این حالت 
اس��توار موجب حفاظت از مفاصل گردن تا 
زانو می ش��ود. حتی در هنگام حمل اشیا نیز 
اس��تواری خود را حفظ کنید. مثاًل اگر کوله 
پشتی به دوش دارید روی دو شانه خود وزن 

آن را توزیع کنید.
ــد: یخ نقش به  ــتفاده کنی 7- از یخ اس
س��زایی در کاهش درد مفاصل دارد. از تورم 
و درد مفاصل می کاهد. اگر در بخش مفاصل 
دچار زخم و جراحت ش��دید، از کیس��ه یخ 
به مدت کمتر از 20 دقیقه استفاده کنید. البته 
توجه داشته باشید آن مواد پارچه یا کیسه قرار 

داده و روی مفاصل بگذارید.
ــب: تغذیه مناس��ب و  8- تغذیه مناس
س��الم به حفظ سالمت اس��تخوان ها کمک 
می کن��د. در رژیم غذایی روزانه خود به قدر 
کافی از غذای کلیسم دار تناول کنید. به عنوان 
مثال ماس��ت، کلم بروکلی و س��اده و انجیر 
سرش��ار از کلیسم اس��ت. به عالوه ویتامین 
c، در کاهش احتمال پوکی اس��تخوان نقش 
 مؤث��ری دارد، پس از خ��وردن پرتقال غافل 

نشوید.

پژوهشگران ژاپنی در تحقیقات جدید 
خود نشان داده اند که مردان و زنان مسنی 
ک��ه در روز یک یا چند فنجان چای س��بز 
می نوش��ند، کمتر دچار احس��اس پیری و 

افسردگی می شوند. 
این محققان با مطالعه برروی گروهی 
از زن��ان و م��ردان 70 س��ال یا مس��ن تر 
دریافته اند؛ س��المندانی که روزانه دس��ت 
ک��م چهار فنجان چای س��بز می نوش��ند، 
44 درصد کمتر از همس��االن خود عالئم 

افسردگی را نشان می دهند. 
این در حالی اس��ت ک��ه در مطالعات 
اولی��ه بر روی ی��ک هزار و 58 س��المند 
نسبتًا سالم نیز معلوم شد که مصرف چای 
سبز، باعث کاهش اضطراب ها و تنش های 

روانی می شود. 
به گ��زارش ایس��نا، از کل افرادی که 
در این تحقیق ش��رکت کرده بودند، حدود 
34 درصد از م��ردان و 39 درصد از زنان 

عالئمی از افسردگی داشتند که این عالئم 
در 20 درص��د م��ردان و 24 درص��د زنان 

شدید بود. 
ب��ا توجه ب��ه نتای��ج حاص��ل از این 
پژوهش، محققان تأکید کردند که تأثیرات 
مشخص پیش��گرانه و محافظتی حاصل از 

مصرف چای سبز برای مقابله با افسردگی 
تحت تأثیر شرایط فردی همچون وضعیت 
اقتصادی، جنس��یت، رژیم غذایی یا سابقه 
مش��کالت پزشکی، مصرف داروهای ضد 
افسردگی، مصرف دخانیات و فعالیت های 

ورزشی قرار نمی گیرد. 
از س��وی دیگر، در ای��ن تحقیق هیچ 
رابطه ای از تأثیر مصرف چای سیاه یا قهوه 
در کاهش عالئم و نش��انه های افس��ردگی 
مشاهده نشده است. به گفته پژوهشگران، 
در چای سبز اسید آمینه های تیانین وجود 
دارد ک��ه نقش یک آرام بخش را برای مغز 
ایف��ا می کن��د. از آنجا که انج��ام مطالعات 
و بررس��ی های بیش��تر برای تأیید و اثبات 
خاصیت ضد افسردگی چای سبز الزامی و 
حائز اهمیت است، محققان توصیه می کنند 
که باید از مص��رف بی رویه و بیش از حد 
این نوش��یدنی ب��رای به حداقل رس��اندن 

افسردگی خودداری کرد.

ترکیب » نان و نمک « را حتماً شنیده اید. 
این نوع ترکیب ها در زبان فارس��ی نش��ان 
می ده��د، نمک در ذهن م��ا معادل خورش 
و چیزی است که اصل غذایمان را تشکیل 
می دهد. حاال اگر کسی به شما بگوید، نمک 
زی��ادی در رژی��م غذایی می  تواند کش��نده 
باشد، عکس العمل شما چیست؟ خیلی ها با 
ش��نیدن این حرف، حس می  کنند شنیده اند 
» غ��ذا نخ��ور! « اما مطالعات جدید نش��ان 
می  ده��د که چه بخواهیم و چ��ه نخواهیم، 
بای��د این نگ��رش غلوآمیز خ��ود را درباره 
نمک تعدیل کنیم. تاکنون تحقیقات مختلفی 
نشان داده بود که نمک طعام، یا همان سدیم 
کلراید، عامل مهمی   در باال بردن فشار خون 
است و فش��ارخون باال هم می  تواند باعث 
ب��اال رفتن احتمال بیماری های قلبی ش��ود. 
اینها حاصل تحقیقاتی اس��ت که تا به حال 
انجام ش��ده بود. اما مطالع��ه جدید که کار 
محققان دانش��گاه بریگهام انگلستان است، 
نش��ان می  دهد که کم ک��ردن نمک مصرفی 
در طی 15 سال، می  تواند خطر بیماری های 
قلبی و عروقی را به یک چهارم برس��اند و 
خطر مرگ ناش��ی از بیماری های قلبی را به 
یک پنجم کاهش دهد. بی .بی .سی گزارش 
داده است این اعداد و ارقام، حاصل بررسی 
بیش از 3 هزار نفر از کس��انی اس��ت که در 
مرحل��ه »پیش فش��ار خون« بودن��د، یعنی 
فش��ار خون ماکزیمم آنها بین 120 و 130 
بود یا فش��ار خ��ون مینیمم بی��ن 80 و 90 
داشتند. طی 10 تا 15 سال، افرادی که نمک 
 مصرفی خ��ود را 25 تا 30 درصد کم کرده 
بودن��د، یعنی از 10 گرم به 7 گرم رس��انده 
بودن��د، از فایده هایی که گفتی��م بهره برده 
بودند و احتمال ب��روز بیماری های قلبی و 
مرگ ناش��ی از آن به طور قابل مالحظه ای 
پایین آمده بود. تصور کنید حمله های قلبی، 
مصرف بی حد و حصر انواع داروها و تحمل 
عوارض ریز و درشتشان، سکته قلبی، سکته 
مغزی، بستری شدن در بخش های مراقبت 
ویژه، اس��تراحت مطلق، هم��ه و همه با کم 
کردن نمک خوراکمان، از 10 گرم به ۶ گرم، 
از افق آینده زندگی ما ناپدید خواهند ش��د. 
حد مطلوب نمک در غذای روزانه انسان، ۶ 
گرم است؛ یعنی چیزی در حدود یک قاشق 

چایخوری سر پُر اما بررسی ها نشان می  دهد 
منش��أ همه نمک مصرفی ما، از آشپزخانه ها 
ی��ا نمکدانی که س��ر س��فره ها می  گذاریم، 
نیست. گزارش ها نشان می  دهد سه چهارم 
نمک دریافتی ما، از خوراکی هایی است که 
از بیرون می  خریم. متأس��فانه در روند تهیه 
اکثر غذاهای آماده و بس��ته بندی ش��ده مثل 
انواع کنس��روها، برای جلوگیری از فس��اد، 
مقادیر باالیی نمک اس��تفاده می  شود. انواع 
تنقالت و میان وعده ها هم که بس��ته بندی 
جالبی دارند و برای همه گروه های جامعه، 
از ک��ودکان و نوجوانان بگیری��د تا بقیه، به 
شدت وسوسه انگیز و خواستنی هستند نیز 

مقادیر زیادی نمک دارند. 
بنابرای��ن نتیج��ه این تحقیقات، ش��اید 
بی��ش از آنکه متوجه م��ردم و آموزش آنها 
باش��د، قابل توجه کارخانه ه��ای تهیه مواد 
غذایی اس��ت که در ف��رآوری محصوالت 
خود نمک کمتری ب��ه کار گیرند و به فکر 
روش ه��ای جایگزین باش��ند. درصد نمک 
هر ماده غذایی بس��ته بندی ش��ده، باید در 
برچس��ب » اطالعات تغذی��ه ای « آن آمده 
باش��د. به این ترتیب می  ت��وان تا وقتی که 
در کارخانه ها اتفاقی نیفتاده، خودمان دقت 
کنیم و خوراکی های با نمک کمتری انتخاب 
کنی��م. چ��را از ترکیب های��ی مث��ل » نان و 
نمک« دست بر نمی  داریم؟ چرا نمی  گوییم 
»تو را دوس��ت دارم، چون نان و کاهو؟« یا 
»چون نان و سیر؟« )مطالعات نشان می  دهد 
 هم س��الم تر اس��ت، هم مفیدتر، کالری هم 

ندارد!(

برافروختگی نشانه چیست؟

سر و صدای خیابان، فشار خون
 را باال می برد

8 روش مــراقبت از مفــاصل

چاي سبز براي مقابله با افسردگي مفید است

از پیاز داغ تا سس هاي خارجي  نسخه گیاهی

نقطه

نمك زیاد، قاتل جان است

ضربان

سالمت
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ورزش

مدیر گروه ورزش ش��بکه س��وم س��یما از خرید امتیاز پخش کلیه مسابقات جام جهانی 
2010 آفریقای جنوبی خبر داد و گفت: این مس��ابقات با جذابیت و برنامه سازی خاصی 

از شبکه سوم سیما به روی آنتن خواهد رفت.
محمدحس��ین آقازمان��ی در گفتگو با مه��ر ضمن اعالم این مطلب افزود: مش��کل خرید 
امتی��از پخ��ش تلویزیونی مس��ابقات جام جهانی حل ش��ده و صدا و س��یما حق پخش 
تمامی مس��ابقات مقدماتی تا فینال این مس��ابقات را خریداری کرده و عالقمندان فوتبال 
می توانن��د جریان کامل این مس��ابقات را از طریق ش��بکه س��وم س��یما پیگی��ری کنند. 
آقازمان��ی اضافه کرد: گروه ورزش ش��بکه س��وم در تدارک تهیه و س��اخت ویژه برنامه 
هایی برای مس��ابقات جام جهانی اس��ت تا در طول مس��ابقات جام جهانی ضمن پخش 
زنده مس��ابقات، نکات آموزنده و فنی نیز به عالقمندان فوتبال منتقل شود. وی دربخش 
 دیگری از سخنان خود پیرامون شایعه کناره گیری عادل فردوسی پور از برنامه 90 اظهار

داش��ت: فردوس��ی پور همچون گذش��ته برنامه پرطرفدار 90 را تهیه و اجرا خواهد کرد 
و این برنامه نظیر س��الهای گذش��ته با اجرای فردوس��ی پور به روی آنتن خواهد رفت و 
ش��بکه سوم قصد هیچگونه تغییری در مس��ئوالن اجرایی این برنامه را ندارد. نوزدهمین 
دوره رقابت های فوتبال جام جهانی 2010 از 21 خردادماه با برگزاری مراس��م افتتاحیه 
 در ش��هرهای مختلف آفریقای جنوبی آغاز خواهد ش��د و تا روز 20 تیرماه ادامه خواهد 

داشت.

س��رمربی تیم فوتبال استقالل پس از 
اس��تعفای خود گفت: نمی خواهم ژنرال، 
س��لطان ی��ا امپراطور باش��م. ب��ه گزارش 
ف��ارس، صمد مرف��اوی پس از تس��اوی 
ی��ک ب��ر ی��ک برابر پی��کان و از دس��ت 
 رفت��ن نائ��ب قهرمان��ی لیگ برت��ر اظهار 
داشت:  می توانستیم برنده این بازی باشیم 
و گل های زیادتری به حریف بزنیم. چنین 
اتفاق هایی در هر بازی رخ می دهد. با این 
حال خوش��حالم که با مقام سومی لیگ را 
به پایان رساندیم. هرچند خیلی ها علیه من 

موضع داشتند. وی گفت: خوشحالم که مانند فصل گذشته استقالل در آسیا تحقیر نشد و 
توانستیم به جمع 1۶ تیم برتر قاره راه پیدا کنیم. درحالی که فقط 3 روز از تمدید قراردادم 
می گذش��ت برخی به م��ن حمله کردند. با این حال من م��ورد عنایت مدیرعامل محترم 
استقالل بودم اما بسیاری از تمدید قراردادم ناراحت بودند چون من به کسی باج نمی دهم 
 و س��الم کار می کنم. سرمربی مستعفی اس��تقالل عنوان کرد: خوشحالم که صمد مرفاوی 

هستم.
 نمی خواهم ژنرال، سلطان و امپراطور باشم. مرفاوی گفت: کارشناسانی در تلویزیون 
علیه من موضع گرفتند که مش��اور تیم های دیگر بودند. همه می خواس��تند من را خراب 
کنن��د و چون با من مش��کل داش��تند علیه اس��تقالل موضع می گرفتند ام��ا به عنوان یک 
خدمتگزار می گویم که دیگر س��رمربی استقالل نیستم و استعفا می دهم. با این حال برای 
هر کسی که بعد از من هدایت استقالل را به عهده می گیرد آرزوی موفقیت می کنم چون 

دلم با استقالل است.
 مرفاوی که این مطالب را از روی برگه می خواند گفت: آنها با من مش��کل داش��تند 
ولی کسانی که من را اذیت کردند به خدا واگذار می کنم و برای استقالل همواره آرزوی 

موفقیت دارم.

کمیته انضباطی AFC در کواالالمپور 
با حضور همه اعضا تش��کیل جلس��ه داد 
و طب��ق قوانی��ن موج��ود تصمیماتی در 
مورد فدراسیون ها، باش��گاه ها و برخی از 
بازیکنان قاره آس��یا اتخاذ ش��د. با تشکیل 
این جلسه و طبق آخرین تصمیمات گرفته 
ش��ده 4 جریمه برای فوتب��ال ایران گرفته 

شد که به ترتیب زیر است:
1. باشگاه مس کرمان هزار دالر جریمه 
ش��د چرا که بازیکن این تیم از حضور در 
کنفرانس خبری قبل از مس��ابقه با االهلی 

امارات خودداری کرده بود.
2. باش��گاه اس��تقالل به دلی��ل توزیع 
بروشورهای غیرمجاز در کنفرانس خبری 
قبل از مس��ابقه با الغرافه قط��ر هزار دالر 

جریمه شد.

3. ب��ه دلیل بی انضباطی تماش��اگران 
ایرانی در دی��دار تیم های پورت آتوریتی 
تایلند و ناگویا ژاپن در مسابقات فوتسال 
آسیا در س��الن پیروزی اصفهان و پرتاب 
بطری و اش��یای مختلف از س��وی آنها به 
زمین مس��ابقه، AFC فدراس��یون فوتبال 

ایران را 3 هزار دالر جریمه کرد.
4. محم��د قاض��ی به دلی��ل درج نام 
ائم��ه اطه��ار روی پیراهن خود و ش��عار 
مذهب��ی ه��زار دالر جریمه ش��د. مهاجم 
ذوب آه��ن در دی��دار براب��ر االتحاد پس 
 از گلزن��ی ب��ه نماین��ده عربس��تان روی 
تی شرت خود شعار مذهبی حک و آن را 
نشان داده بود. به همین دلیل و طبق قانون 
 انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا جریمه 

شد. 

منابع خبری ایتالیا از تالش تیم فوتبال 
یوونت��وس ایتالی��ا برای ج��ذب 2 بازیکن 
بایرن مونیخ خب��ر دادند. به گزارش فارس، 

پروژه جذب باستین شواین 
اشتایگر توسط مدیران تیم 
تورینی تصویب شده و این 
باشگاه در پی تماس برای 
مذاکره با هافبک 25 س��اله 
اس��ت. مدی��ران یوونتوس 
گذش��ته  فص��ل  در  ک��ه 
ش��اهد تیره روزی های تیم 

خ��ود بودند برای بازس��ازی و بازگش��ت 
 ب��ه دوران اوج، در اولی��ن گام قصد دارند 
شواین اش��تایگر را که مورد توجه تیم های 
زیادی از جمله چلس��ی و آرسنال انگلیس 

است، استخدام کند. این تالش ها در حالی 
اس��ت که از قرارداد وی با بایرن دو فصل 
دیگر باقی مانده اس��ت. آرین روبن ستاره 
سابق رئال مادرید اسپانیا و 
بازیکن کنونی بایرن مونیخ 
باش��گاه یوونتوس  از  نیز 
میلی��ون   35 پیش��نه��اد 
یوروی��ی دریاف��ت کرده 
است. به نظر می رسد منبع 
پیشنهاد نجومی  این  مالی 
کارخانه فیات ایتالیا باشد 
اما مال��کان یوونتوس مدعی هس��تند این 
پیشنهاد از منابع مالی باشگاه تأمین می شود 
زیرا در صورت اثبات مورد اول باید مالیات 

آن را نیز پرداخت کنند.

مسابقات آزاد تیراندازی اهداف ثابت با 
ثبت یک رکورد ملی در مجموعه ورزشی 
آزادی تهران پیگیری شد. به گزارش واحد 
مرکزی خبر، در این مس��ابقات و در ماده 
تپانچ��ه راپیدفای��ر 25 متر م��ردان محمد 
احمدی با کس��ب 548 امتیاز ضمن کسب 
عنوان نخس��ت 4 امتیاز، رک��ورد ملی این 

ماده را ارتقاء داد.
 نتایج:

  تپانچه راپیدفایر 25 متر مردان:
 1- محمد احمدی 548 امتیاز 2- علیرضا 

باجالنی508 3- حمیدرضا کردلو 508
50 متر تفنگ سه وضعیت مردان:

 بزرگساالن:
 1- حس��ین باق��ری 1123 امتیاز 2- 
سعید مس��روری 1118 3- ابراهیم اینانلو 

1115
 جوانان:

 1- ساسان شهس��واری 1103 امتیاز 2- 
امین حیدری 1103 3- مهدی جعفری 1101

 ای��ن رقابته����ا ف����ردا ب����ه پایان 
می رسد.

 خــرید امتیاز پخش تلــویزیونی 
مسابقات جام جهانی

برزیل مدعي، از سوي کارشناسان براي قهرماني 
کم شانس است!

AFC 4 جریمه تیم ایران در

 تالش یوونتوس براي 
پس از استعفا از سرمربیگري استقاللجذب 2 بازیکن کلیدي بایرن مونیخ

مرفاوي: ژنرال، سلطان و امپراطور نیستم 
و در آسیا هم تحقیر نشدم با یک شکست نباید همه چیز متغیر شود!

خانواده کشتي به تفکرات بنا اعتماد کند

تیراندازی آزاد اهداف ثابت: 
ثبت یك رکورد ملی

تی��م مل��ی فوتب��ال برزی��ل یک��ی از 
پرافتخارتری��ن تیم ه��ای فوتب��ال جهان 
که در گ��روه G جام جهان��ی 2010 قرار 
 دارد، بار دیگر برای کس��ب افتخار قدم به 
آفریقای جنوبی می گذارد. بازیکنان برزیل 
که مهد تکنیک و هنرهای فردی در فوتبال 
جهان به ش��مار می رون��د در گروه هفتم 
جام جهان��ی 2010 که گ��روه مرگ لقب 
گرفته؛ تیم های ملی پرتغال، س��احل عاج 
و کره ش��مالی را پیش روی دارند. برزیل 
تنها تیمی اس��ت که تا به ح��ال در تمامی 
دوره های رقابت های جام جهانی حضور 
داش��ته و پنج عنوان قهرمانی این مسابقات 
و البته ج��ام ژول ریمه را از آن خود کرده 
است. این تیم در سال های 1958، 19۶2، 
1970، 1994 و 2002 ج��ام قهرمانی را به 
خانه برده و در سالهای 1950 و 1998 هم 
با شکست برابر اروگوئه و فرانسه به عنوان 
نائب قهرمانی رس��یده است. فوتبال برزیل 

همواه برترین بازیکنان جهان را در اختیار 
داشته و سالها بازیکنانی از جمله پله، زیکو، 
روماریو، رونالدو، دونگا، گارینشا و... برای 
این تیم افتخار آفرینی کرده اند. فوتبال در 
منطقه امری��کای جنوبی و به خصوص در 
کشور برزیل بخشی جدانشدنی از زندگی 
روزانه مردم است و حاال مردم برزیل تمام 
مش��کالت و فقر موجود در کشور خود را 
فراموش ک��رده و در انتظ��ار قهرمانی تیم 

خود هستند. هر چند برزیل در رقابت های 
مقدماتی با اقتدار، جواز حضور در آفریقای 
جنوبی را کسب کرد اما، کارشناسان بزرگ 
فوتب��ال این کش��ور معتقدند ب��ا توجه به 
تفکرات تدافعی کارولس دونگا س��رمربی 
برزی��ل، ممک��ن اس��ت این تی��م در جام 
جهان��ی 2010 حرفی برای گفتن نداش��ته 
باش��د. دونگا در فهرست اعالم شده خود 
برای حضور در ج��ام جهانی، جایی برای 
رونالدینیو، پات��و و آدریانو در نظر نگرفته 
و با توجه ب��ه دعوت چند هافبک تدافعی 
با آم��اج انتق��ادات مواجه ش��ده اس��ت. 
دونگا که در زم��ان بازیگری خود یکی از 
برترین هافبک های دفاعی جهان به شمار 
می رفت به نظر می رس��د فوتبالی دفاعی 
برای رسیدن به موفقیت در جام جهانی را 
انتخاب کرده اس��ت؛ مسأله ای که به هیچ 
عن��وان عالقه مندان به ای��ن تیم را راضی 

نخواهد کرد. 

رقابت هاي کشتي آزاد و فرنگي قهرماني 
آسیا با عنوان اولي آزادکاران و مقام چهارمي 
فرنگ��ي کاران به پایان رس��ید و در این میان 
باتوجه به قهرماني هاي گذشته فرنگي کاران 
حتي در مسابقات مقام چهارمي براي خانواده 
کشتي بسیار تعجب برانگیز بود.  البته امروز 
نباید فراموش کنیم که قطعاً دالیل بررس��ي 
چنین موضوعي باید در دستور کار قرار گیرد، 
اما با همه اینها نباید از حق بگذریم که محمد 
بنا تیم نخست خود را راهي مسابقات نکرده 
بود و همچنین برخي از کشتي گیران نیز به 
نوع عجیبي ظاهر شدند و حتي در اندازه نیمي 
از توان خود هم بر روي تشک مسابقه حاضر 
نش��دند. همانطور که عالقه مندان به رشته 
فرنگي مي دانند محمد فقیري با وجود کسب 
عنوان سومي در سال گذشته این بار به جاي 
اینکه با پیشرفت همراه شده باشد کار خود را 
به گونه اي خاتمه داد که چیزي جز پسرفت 
در آن دیده نمي شود. همچنین محمد رضا 
قضایي که مدت ها با آس��یب دیدگي دست 
و پنج��ه نرم مي کرد به نظر مي رس��د هنوز 
نتوانس��ته خود را به شرایط آرماني برساند و 
مورد نیاز است که وضعیت او دوباره بررسي 
شود تا تشخیص داد که آیا او دوباره مي تواند 

تمرینات سخت و فشرده کشتي را انجام دهد 
یا خیر. اما در خصوص افشین بیابانگرد باید 
گفت که از تمامي ملي پوش��ان کشتي ایران 
در هند انتظار اشتباه و شکست مي رفت به 
غیر از افش��ین بیابانگرد، کشتي گیري که از 
سال گذش��ته و بعد از جهاني دانمارک تا به 
امروز در تمامي مسابقات برون مرزي تابشي 
ضعیف از خود نش��ان داده و در جام وهبي 
امره نیز که در اواخر س��ال گذش��ته برگزار 
ش��د، با 2 شکس��ت به کار خود خاتمه داد 
تا همان شکس��ت ها را در قهرماني آسیا نیز 
تکرار کند. نکته بسیار مهم در خصوص این 
قهرمان دوست داشتني اینجاست که او بر اثر 
اش��تباه خود یا داوري مغلوب نشد بلکه به 
نظر مي رسد حاشیه هاي بیروني ورزش در 
یک سال گذشته تمرکز بیابانگرد را از روي 
 کشتي به مسائل دیگر جلب کرده است و این 
کش��تي گیر باید بداند براي پوشیدن دوباره 
پیراهن تیم ملي و مدعي شدن جهت کسب 
مدال جهاني باید همانند یک سرباز تنها در 
اختیار رشته کشتي باش��د و به هیچ حاشیه 
دیگري تن ندهد. مهدي محمدي دیگر ملي 
پوش ایران که سابقه حضور در رقابت هاي 
جهاني س��ال 2007 را نیز دارد مدت هاست 

در تیم هاي ملي ایران حاضر بوده و البته حق 
او نیز در این مس��ابقات توسط داوران از بین 
رفت، اما با همه اینها انتظارات از محمدي به 
گونه اي اس��ت که او باید در آس��یا به نوعي 
ظاهر شود که مشکلي براي قهرماني نداشته 
باش��د تا کار به جایي کشیده شود که داوران 
بتوانند حقش را پایمال کنند و داود عابدین 
زاده دیگر نماینده کشورمان که به عنوان سومي 
دست یافت بعد از چند سال افت دوباره کم 
کم در حال رس��یدن به اوج امادگي است و 
فکر مي کنم در صورتی که او دوباره اس��یر 
حاشیه هاي چند سال پیش خود با به دست 
آوردن این عنوان نشود، در آینده حرف هاي 
بسیاري براي گفتن خواهد داشت. در پایان 
نیز باید گفت، برادران قرباني به واقع ستارگان 
تیم ایران در رقابت هاي آسیایي بودند که باید 
به همین روند رو به جلوي خود ادامه دهند 
تا مدال هاي جذاب تري را در دنیاي ورزش 
قهرماني کسب کنند، همچنین کشتي دوستان 
بدانند که امروز با انتقاد از محمد بنا انصافاً به 
او بي لطفي شده و تنها با این کار این سرمربي 
را دلس��رد مي کنیم و باید خانواده کشتي به 
صحبت ها و نوع تفکر این مربي اعتماد داشته 

باشند.

آگهی ابالغ 
کالسه پرونده: 866/88

شماره دادنامه: 89/2/18-165
مرجع رسیدگی: شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: صندوق قرض الحس��نه حضرت محمد نش��انی: اصفهان، خیابان حکیم 
نظامی، جنب کوچه 33

خوانده: 1- هومن کشاورز 2- پشوتن کشاورز نشانی  هر دو مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه

گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور 

رأی می نماید:
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دعوی صندوق قرض الحس��نه حض��رت محمد)ص( بطرفیت 1- 
هومن کش��اورز 2- پشوتن کشاورز به خواسته مطالبه مبلغ پانزده میلیون ریال، با 
این توضیح که خواهان مدعی اس��ت یک فقره وام به مبلغ پانزده میلیون ریال به 
خوانده ردیف اول پرداخت نموده و خوانده ردیف دوم نیز ضامن آن ش��ده است 
و از زمان پرداخت تاکنون خواندگان نس��بت به پرداخت اقساط آن اقدامی ننموده 
اند و تقاضای مطالبه وجه پرداختی را ننموده است، علی هذا با عنایت به ارائه سند 
پرداخت وام که به امضاء خواندگان ردیفهای اول و دوم قرار گرفته است و اینکه 
در س��ند مذکور خواندگان متعهد شده اند چنانچه تأخیری در سررسیدهای مقرر 
ایجاد گردد صندوق می تواند بدون اطالع نسبت به وصول تمام طلب خود اقدام 
نماید و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلس��ه دادرسی شرکت ننموده 
و ادعای خواهان را مورد انکار و تکذیب قرار نداده اند. لذا ش��ورا دعوی خواهان 
را وارد و ثابت تش��خیص و به اس��تناد مواد 198، 519 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
1388/9/4 تا زمان وصول براساس شاخص تورمی بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رأی صادره نسبت به خواندگان غیابی محسوب و ظرف 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل 

اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
2۶5۶/ م الف

 قاضی شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970350601316
شماره پرونده: 8709980350600700

شماره بایگانی شعبه: 870706
تاریخ تنظیم: 1388/12/08

خواهان: شرکت عمران شهر جدید بهارستان به مدیریت مرتضی نظری به نشانی 
اصفهان شهر جدید بهارستان انتهای خ الفت شرقی شرکت عمران

خوانده: آقای احمد نصوحی دهنوی به نشانی مجهول المکان
خواسته: اعتراض به ثبت

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

رأی دادگاه
در خصوص دعوای ش��رکت عمران شهر جدید بهارستان به طرفیت آقای احمد 
نصوحی دهنوی فرزند مصطفی به خواسته اعتراض به تقاضای ثبت خوانده نسبت 
ب��ه یک قطعه زمین تحت پالک ثبتی 2248/3173 بخش ۶ ثبت اصفهان موضوع 
آگهی ش��ماره 2944 مورخ 87/5/1 روزنامه نس��ل فردا با توجه به اینکه ش��رکت 
خواهان به موجب رأی ش��ماره 2/37۶۶ مورخ 48/3/12 شورای عالی ثبت زمین 
موص��وف را م��وات و متعلق به دولت اعالم نموده اس��ت و با عنایت به اینکه به 
موجب رأی یاد ش��ده درخواس��ت ثبت پالک ثبتی یاد شده را به استثناء قطعاتی 
که سند مالکیت صادر گردیده است را باطل اعالم نموده است و اضافه می نماید 

نس��بت به اراضی که قبل از تاریخ تصویب قانون اصالحات اراضی مصوب سال 
1340 احیاء ش��ده است از متصرفین آنها قبول درخواست ثبت خواهد نمود و با 
التفات به نظریه کارشناسی در امور کشاورزی و منابع طبیعی که با تشریح چگونگی 
شرب زمین و بافت خاک زراعی، سابقه احیاء را قبل از سال 1340 اعالم می نماید 
و با توجه به اینکه نظریه یاد شده از هر گونه اعتراض مؤثر شرکت خواهان مصون 
مانده و مطالب معنونه از ناحیه شرکت خواهان به نحوی نیست که بی اعتباری آن 
را در پی داشته باشد دادگاه دعوای مطروحه را ثابت ندانسته و مستنداً به بند ۶ از 
ماده 1۶7 اصالحی قانون ثبت رأی بر رد اعتراض و بطالن دعوا صادر و اعالم می 
نماید. رأی صادره از تاریخ ابالغ ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 

در دادگاه تجدیدنظر استان است.
2517/ م الف

نشانی: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310

محمد محمدی- رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8909970353600039
شماره پرونده: 8809980365100779

شماره بایگانی شعبه: 881181
تاریخ تنظیم: 1389/01/26

شاکی: 
آقای احمد نصر اصفهانی به نشانی خ آتشگاه بعد از سه راه نبوی منش ک بهاران 

منزل احمد نصر
متهمین:

1- خانم منیره عباس��ی به نشانی خ آتشگاه بعد از س��ه راه نبوی منش ک بهاران 
منزل احمد نصر

2- آقای عبداله خسروی دستگردی
اتهام: رابطه نامشروع

گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام خانم منیره عباسی فرزند خلیل 24 ساله به آدرس کیفرخواست 
فاق��د س��ابقه کیفری به آدرس اعالم��ی دائر بر ایجاد رابطه نامش��روع با توجه به 
محتویات پرونده و اظهارات وی در جلس��ه دادرس��ی با ای��ن بیان که هیچ رابطه 
جنس��ی و جس��می با متهم دیگر نداشته ام و در خصوص پیشنهاد متهم که گفت 
بیایم منزلتان بنشینم و یک چای بخورم هیچ قصد خالفی هم نداشتم دادگاه بلحاظ 
فقد عنصر معنوی و با توجه به اظهارات شاکی که در جلسه دادرسی علیه همسرش 
اعالم شکایت ننموده اتهام انتسابی را به متهمه محرز ندانسته باستناد بند الف ماده 
177 قانون آئین دادرسی کیفری حکم بر برائت وی صادر می نماید و در خصوص 
اتهام آقای عبداهلل خسروی مبنی بر اتهام فوق با متهمه با توجه به اظهارات متهمه 
مبنی بر اینکه تماس تلفنی را متهم برقرار کرد و عدم دفاع مؤثر از سوی وی دادگاه 
بلحاظ احراز سوءنیت جرم انتسابی را به وی محرز دانسته باستناد ماده ۶37 قانون 
مجازات اسالمی متهم را به 30 ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید رأی صادره 
در خصوص وی غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی و 20 روز پس 
از آن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اصفهان می باشد و در خصوص 
متهمه حضوری و 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم فوق می باشد.

2529/ م الف
نشانی: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 

اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 340
مؤمنی- رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 89/2/28
شماره: 223/89- 22

در خصوص پرونده کالس��ه 223/89- 22 خواهان محسن نقی زاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مجید نوری تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
روز دوش��نبه مورخ 89/4/7 س��اعت 4 عصر تعیین گردی��ده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل ازوقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه 
ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
2725/ م الف

مدیر دفتر 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 89/2/28
شماره: 222/89- 22

در خصوص پرونده کالس��ه 222/89-22 خواهان منصور س��لیمانی دادخواستی 
مبنی  برمطالبه به طرفیت مرتضی ارش��ادی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
برای روز دوش��نبه مورخ 89/4/7 س��اعت 3/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل ازوقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب 
بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
272۶/ م الف

مدیر دفتر 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 89/2/28
شماره: 549/88 -22 

در خصوص پرونده کالس��ه 549/88-22 خواهان رش��ید جلیلی دادخواستی 
مبن��ی بر وصول مبلغ 13/۶00/000 ریال بابت پول میوه به طرفیت محمدرضا 
محمدی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 89/4/8 
س��اعت 3/30 عص��ر تعیین گردیده، با توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاض��ای خواهان مرات��ب در جراید منتش��ر، تا خوان��ده قبل ازوقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع 
ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود.
2۶22/ م الف

مدیر دفتر 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان  

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 89/2/28
شماره: 218/89 ح/20

در خصوص پرونده کالس��ه 218/89 خواهان محسن نقی زاده دادخواستی مبنی 
ب��ر مطالبه به مبل��غ دو میلیون و نهصد هزار تومان باب��ت وجه یک فقره چک به 
شرح متن و همچنین مطالبه خس��ارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی- خسارت 
تأخیر تأدیه و حق الوکاله به طرفیت مرتضی ش��هریاری تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 89/4/3 ساعت 3 عصر تعیین گردیده، با توجه 

به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل ازوقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب 
بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
2723/ م الف

مدیر دفتر 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 89/2/28
شماره: 182/89

در خصوص پرونده کالس��ه 182/89 خواهان محسن نقی زاده دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت مهدی نظری گل گونی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
برای روز چهارش��نبه مورخ 89/4/9 ساعت 1۶ تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل ازوقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه 
ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
2724/ م الف

مدی��ر دفت��ر 27 مجتم��ع ش��ماره ی��ک ش��ورای ح��ل اخت��الف اصفه��ان 
 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواست و ضمائم به 1- غالمرضا، 2- سهراب، 
3- مرتض��ی، 4- محمدرض��ا، 5- مصطفی، ۶- ماه بان��و، 7- صدیقه، 8- طاهره، 
9- کبری ش��هرت همگی رستمیان و 10- معصومه محمدی کوجانی 11- حسن 

نصر اصفهانی
تاریخ: 1389/1/19

کالسه پرونده: 8۶01191 ح/11
وقت اجرای قرار کارشناسی: 89/4/2  ساعت 8:30 صبح

خواهان: بهمن و مجید پاک روان
خوانده: ������
خواسته: تخلیه

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
11 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می 
ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و 

در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.
 2523/م الف

مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اینجانب نرگس جهانبخش به شماره شناسنامه 
18651 صادره از تهران سند خودروی سواری 
پژو پارس به شماره شهربانی 433 د 86 ایران 13  

را گم کرده ام و از درجه اعتبار ساقط می دارم.

اعالم مفقودی



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

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

33 °

25 °5 °

13 °
حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
29390هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
294000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
290000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10381041دالر امریکا
12811284یورو

277280ریال عربستان
282285درهم امارات

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

افزای��ش یا کاهش س��رانه مطالعه در کش��ور به 
عوامل متعددي بس��تگي دارد که مي توان به کیفیت، 
توزیع، وجود کتابفروش��ي و دیگر مسائل اشاره کرد. 
 در این باره گفتگویي با چند تن از ناشران کشور انجام 
داده ایم. آنچه از نظر مي گذرانید، حاصل گفتگوي ما 

با این افراد است.
ــازار فروش  ــاب هاي موجود در ب کیفیت کت

نامطلوب است
حمزه زاده مدیر انتش��ارات سوره مهر به عوامل 
مؤثر در س��رانه مطالعه اش��اره کرد و گفت: معتقدم 
سرانه مطالعه با افزایش مطالعه عمومي، توزیع کتاب 
 و گسترش کتابفروشي و فرهنگ مطالعه افزایش پیدا 
مي کند. وي افزود: متأس��فانه در حوزه تولید محتوا 
مق��داري خأل و ک��م کاري وجود دارد ک��ه اگر این 
بخ��ش از تولید کتاب یعني محتوا با توجه به نیازها و 
خواسته هاي مخاطب سامان بگیرد، مي توانیم شاهد 
رونق بیشتري در مطالعه کتاب باشیم. مدیر انتشارات 
س��وره مهر در پاسخ به این پرس��ش که چرا با وجود 

نویسندگان ش��اخص در حوزه داستان نویسي شاهد 
 کتاب هاي فاخري نیستیم، تصریح کرد: متأسفانه تعداد 
نویس��ندگان مان بس��یار محدود اس��ت و این تعداد 
پاسخگوي ادبیات کشور را نمي دهد. وي عنوان کرد: باید 
به پرورش نویسندگان بپردازیم که این امر از طریق بحث 
آموزش صورت مي گیرد به این معنا که ادبیات داستاني به 

صورت تخصصي در دانشگاه ها تدریس شود.
ــرانه  ــار کتاب گویا دردي از کاهش س انتش

مطالعه را دوا نمي کند
حس��ین زاده مدیر انتش��ارات ققنوس با اش��اره 
ب��ه محدویت ه��اي موجود در چ��اپ کتاب گفت: 
 معتقدم بروکراس��ي اداري از جمله عواملي است که 
سختي هاي کار را براي انتشار کتاب بیشتر مي کند. 
البته آقاي اللهیاري مدیرکل کتاب و کتابخواني وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي با اقدامات انجام شده توانسته 
اند به فعالیت ها س��رعت بیش��تري ببخشند. مدیر 
انتشارات ققنوس اظهار داشت: بارها پیش آمده است، 
مجوز کتاب هاي صادرش��ده پس از چند روز باطل 

مي شود. به عنوان مثال تمام مجوزهایي که دولت نهم 
ب��راي تجدید چاپ به ما داده بودند، در دولت جدید 
مجدداً مورد بررس��ي قرار گرف��ت. وي عنوان کرد: 

 

س��خت گیري ها و ایراداتي که به کتاب ها وارد مي 
کنند در کاهش روند تولید کتاب هاي فاخر تأثیر مي 
گذارد. حس��ین زاده تصریح کرد: متأسفانه طي سال 
هاي اخیر تعداد کتاب فروشي ها به دلیل سود کمتر 
 اندک شده است، بنابراین تعداد عناوین کتاب با تعداد 
کتابفروشي ها متناسب نیستند، از این جهت مشکالت 
توزیع را در پیش روي خود داریم. وي یکي دیگر از 
عوامل کاهش سرانه مطالعه کتاب را عالقه مردم به سینما 
و تلویزیون عنوان کرد و گفت: مردم ما عالقه وافري به 
هنر شفاهي دارند و آنها کمتر تمایلي به خواندن کتاب 
دارند. مدیر انتش��ارات ققنوس در خصوص انتش��ار 
کتاب گویا اظهار داشت: انتشار کتاب گویا در کشور 
تجربه نشده است. فکر مي کنم با توجه به نبود قانون 
 کپي رایت در کشور تولید کتاب گویا ریسک بزرگي 

باشد.

مجتمع فرهنگي هنري امام خمیني )ره( بلداجي 
از توابع شهرس��تان بروجن با حضور وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمي به بهره برداري رسید. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری در مراسم افتتاحیه 
مجتمع فرهنگي هنري امام خمیني بلداجي اظهار داشت: 
براي ایجاد و احداث این مجتمع بیش از 5 میلیارد ریال 
از محل اعتبارات دولتي هزینه شده است. وي با بیان 
اینکه ساخت این مجتمع از سال 83 آغاز شده است، 
گفت: با تالش و همت مسئوالن و تخصیص اعتبارات 
الزم امروز ش��اهد بهره برداري از این مجتمع فرهنگ 
و هنري در راس��تاي پاس��خگویي به نیازهاي هنري 
جوانان این شهر هستیم. وي با تأکید بر اینکه شهرستان 
بروجن داراي استعدادهاي فراوان در بخش فرهنگ و 
هنري اس��ت، گفت: این در حالي ا س��ت که با وجود 
فقر امکانات و فضاي مورد نیاز جوانان این شهرستان 
در س��طح استاني و ملي بس��یار خوش درخشیده اند. 
رضواني افزود: برهمین اساس ایجاد واحدهاي فرهنگ 
و مجتمع هاي هنري در راستاي شکوفایي استعدادها و 
پتانسیل هاي باالي جوانان بستر توسعه فرهنگي استان 
را بیش از پیش هموارتر خواهد کرد. وي خواس��تار 
توجه بیش از پیش وزیر فرهنگ در راستاي تخصیص 
امکانات و بذل توجه به مناطق کم برخوردار از جمله این 
استان شد و گفت: با وجود خیل عظیم مشتاقان و عالقه 
مندان به بخش هاي مختلف هنري بسترسازي امکانات 
و فراهم کردن فضاهاي مناس��ب منجر به بارور شدن 
استعدادهاي جوانان و پاسخگویي به نیازها و مطالبات 
برحق این قش��ر از جامعه خواهد شد. وزیر فرهنگ 

و ارشاد اسالمي با بیان اینکه دیدگاه سفر سوم هیأت 
دولت به استان ها یک رویکرد فرهنگي است، گفت: 
در این س��فر مباني فرهنگ و توسعه زیرساخت هاي 
فرهنگي مورد توجه قرار گرفته اس��ت که این مسأله 
به عن��وان بزرگ ترین افتخار براي مجموعه فرهنگي 
دولت در کشور محسوب مي شود. حسیني با تأکید بر 
نهادینه  سازي تفکر و مشي رزمندگان اسالم در طول 
هشت سال دفاع مقدس، گفت: وجود روحیات برتر 
و ممتاز در بین رزمندگان اسالم و به ویژه در عملیات 
غرورآفرین بیت المقدس اقتدار، مجد و عظمت بیش 
از پیش را براي نظام به دنبال داش��ت. وزیر فرهنگ و 
ارشاد اس��المي تصریح کرد: برهمین اساس باید این 
روحیات توسط دست اندرکاران حوزه فرهنگ و هنر 
به ویژه هنرمن��دان و اعضاي جامعه فرهنگ و هنري 
کشور به جامعه تزریق شود. وي با تأکید بر ضرورت 
گرامیداش��ت ایام اهلل 13، 14 و 15 خردادماه در کشور 
گفت: 15 خردادماه سرلوحه انقالب ملت ایران توسط 
بنیانگذار کبیر انقالب اس��المي ایران است که باید به 
طور شایس��ته و ویژه پاسداشت و گرامي داشته شود. 
حس��یني خاطرنش��ان کرد: دولت همواره با اخالص 
 کام��ل در خدمت مردم، برطرف کردن مش��کالت و 
فراهم سازي کش��ور ایمن و سالم در راستاي ارتقا و 
پویایي جوانان کش��ور است. همچنین در سفر وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به استان چهارمحال و بختیاری، 
از مجتمع فرهنگی امین فرخ شهر بهره برداری و تاالر 
غدیر شهرکرد نیز افتتاح شد. دکتر حسینی با بازدید از 
روند ساخت فرهنگسرای شهرکرد از نزدیک در جریان 

مشکالت و نحوه اجرای پروژه قرار گرفت. وی سپس 
در نشست شورای فرهنگ عمومی استان و شهرستانها 
در محل استانداری چهارمحال و بختیاری شرکت کرد. 
در این دیدارها، استاندار چهارمحال و بختیاری، جمعی 
از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی و 
فرمانداران استان و گروهی از مسئوالن استان حضور 
داشتند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي در مراسم افتتاح 
مجتمع فرهنگی بلداجی با اش��اره به بیانیه سه جانبه 
تهران، اظهار داش��ت: این بیانیه اهداف ایران در زمینه 
هسته اي را براي جهانیان مشخص کرد و آنها به ویژه 
بانیان تحریم ایران بای��د درک کنند که این تحریم ها 
کارساز نیس��ت و موضع ایران براي همگان روشن تر 
ش��ده اس��ت. وي این بیانیه را شفاف سازي در زمینه 
اهداف هسته اي ایران خواند و خاطرنشان کرد: با این 
عمل به آنها اطمینان خاطر داده شد که هیچ مشکلي در 
اقدامات هسته اي ایران وجود ندارد. حسیني با تأکید بر 
اینکه این نشست مشخص کننده اهداف هسته اي بود، 
گفت: اکنون وظیفه جامعه جهاني است که موضع خود 
را با ایران شفاف سازند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي 
تصریح کرد: اگر موضع کنوني آنها در قبال تحریم هاي 
ایران همچون گذش��ته باشد، نشان از دشمني آنها با 
کلیات نظام است و موضوع هسته اي تنها یک بهانه 
است. حسیني تأکید کرد: به یقین مي توان گفت جامعه 
جهاني چنین روندي را ادامه نخواهند داد و شاید تنها 
امریکا و چند کشور هم پیمان آن این تحریم ها را دنبال 
کنند و جامعه جهان��ي آنها را در این قضیه همراهي 

نخواهند کرد. 

کالم نور
پیامبر اکرم )ص(:

ارجمندترین مردم کسی است که آنچه را که برایش سودی ندارد رها کند.

سردار شهید محمدعلی شاهمرادی
 کاره��اش ک��ه تم��ام ش��د، رف��ت لب��اس ه��اش را از گوش��ه  کم��د جم��ع ک��رد و 
بقچ��ه اش را بس��ت و رف��ت بی��رون. دل��م مي خواس��ت مي رفت��م ازش مي گرفتم و 
خودم مي شس��تم. چه فرق داش��ت؟ براي خیلي ها کرده بودم، ب��راي او هم مي کردم. 
رف��ت بی��رون. حمام را روش��ن ک��ردم. وقت��ي آمد، یک لگن لباس شس��ته دس��تش 
 ب��ود. ب��رد په��ن ک��رد. صب��ح زود بلند ش��دم لب��اس ه��ا را جم��ع کنم. بن��د خالي

 بود.

خاطراتی  از حاج احمد متوسلیان

حوزه هنری استان اصفهان همزمان با برپایی نمایشگاه گروهی نگارگری و خوشنویسی با عنوان 
»خوش نگارها« به تجلیل از هنرمندان نگارگر و خوشنویس اصفهانی خواهد پرداخت.

این نمایشگاه که شامل 20 اثر نگارگری و خوشنویسی از آثار اکبر مصری پور و مجید صادق زاده و... 
اس��ت در ساعت 17 بعدازظهر روز پنج شنبه 20 اردیبهشت ماه در نقش خانه حوزه هنری اصفهان 

گشایش یافت و تا روز پنج شنبه 12 خردادماه جهت بازدید عالقمندان دایر است.
در آیین گش��ایش این نمایشگاه که با حضور سید مهدی س��یدین نیا رئیس حوزه هنری استان 
اصفهان و جمعی از هنرمندان نگارگر و خوش��نویس برگزار شد، از هنرمندان نگارگر اکبر مصری پور، 
مجید صادق زاده، رضا بدرالس��ماء و هنرمندان خوشنویس سید کمال الدین علوی، مجتبی شریفی 

و سید فاتح نطنزی تقدیر شد.

حوزه هنری استان اصفهان در روز دوشنبه سوم خردادماه به مناسبت آزادسازی خرمشهر اقدام 
به برگزاری ویژه برنامه آزادسازی خرمشهر )رونمایی کتاب و اجرای نمایش( می کند.

کتاب »تا هنوز« و »کشف خویشتن« از انتشارات دفتر مطالعات فرهنگ و ادبیات پایداری حوزه 
هنری اس��تان اصفهان در این روز رونمایی خواهد ش��د. کتاب »تاهنوز« اولین مجموعه قصه های 
55 کلمه ای دفاع مقدس اس��ت که ش��امل 110 قصه جنگی است و توسط محمد علی محمدی )م. 
ریحان( نوش��ته شده است. کتاب »کشف خویش��تن« نیز مجموعه داستانی از تفحص اجساد شهدا 
اس��ت که پدیدآورندگان آن حجت اهلل ایزدی و محمد علی محمدی هس��تند. از دیگر برنامه های 
این روز می توان به اجرای نمایش »مجلس ترحیم« به نویسندگی مصطفی جعفری و به کارگردانی 

احسان جانمی اشاره کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی شهرستان ش��هرکرد از برگزاری نمایشگاه کتاب در محل 
پارک الله ش��هرکرد خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری، جواد کارگران گفت: در این نمایش��گاه که از پانزدهم اردیبهش��ت برپا شده 
بی��ش از 1500 عن��وان کتاب با موضوعات مختلف در معرض دید عالقمندان قرار گرفته و تا پنجم 

خردادماه ادامه دارد.
وی اف��زود: همچنی��ن همزمان با این نمایش��گاه، این اداره با هم��کاری اداره کل امور کتابخانه  
عمومی اس��تان در محل کتابخانه عمومی مولوی ش��هرکرد اقدام به برگزاری نمایشگاه کتاب با بیش 

از دو هزار عنوان از روز بیست و سوم اردیبهشت ماه نموده است. 

مراسم تجلیل از هنرمندان نگارگر و خوشنویس 
اصفهانی در حوزه هنری

 رونمایی کتاب و اجرای نمایش به مناسبت 
آزادسازی خــرمشهــر

برگزاری نمایشگاه کتاب در شهرکرد

ضرورت بررسي دالیل نوسان سرانه مطالعه در کشور

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

آگهی مناقصه شماره 395 و 394 و 393 و 392 – 88 

»یک مرحله ای«

هزینه نشر آگهی به عهده برندگان مناقصه است.

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان       )ارقام برآورد و تضمین به ریال(

واقع  اصفهان  استان  روستایي  وفاضالب  آب  قراردادهاي شرکت  امور  مناقصه:  اسناد  دریافت  محل 
درمیدان جهاد

محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه شرکت آبفار تلفن  2363066  دورنگار 2369023                                                    
تاریخ فروش اسناد: از تاریخ  89/3/2  لغایت 3/8 /89 

آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات: ساعت  14 مورخ 3/18 /89
تاریخ جلسه مناقصه: مورخ 89/3/20  ساعت 9  صبح در محل شرکت

پیمانکاران واجد شرایط:  )الف(کلیه اشخاص حقیقي وحقوقي واجد شرایط وتایید صالحیت شده توسط 
معاونت عمراني استانداري که داراي پایه ورتبه موردنیاز طبق جدول فوق الذکر بوده وظرفیت خالي 

براي ارجاع کار دارند. )ب( داشتن سوابق اجرایي مبني برانجام عملیات مرتبط براي پروژه مذکور .
)ج( در اختیار داشتن تجهیزات وماشین آالت مورد نیاز.

به نشانيwww.Abfar-isfahan.ir  و سایت شرکت مهندسي آب  ضمنًا آگهي درسایت شرکت 
وفاضالب کشور به  نشاني  irhttp://tender.nww.co  و پایگاه اطالع رساني مناقصات به نشاني 

IETS.MPORG.IR درج گردیده است.
» شماره حساب 2175210205000 سیبا ملي جهت واریز هزینه خرید اسناد مي باشد «

مبلغ تضمینحدود برآورد هزینهرشته رتبه مورد نظرعنوان پروژهردیف

1
عملیات تکمیلی خط انتقال آب مجتمع 

فخرآباد )مبارکه( )392 -88(
رتبه 5 حقوقی و باالتر 

در رشته تأسیسات
1/370/000/00011/000/000

2

تهیه مصالح و احداث ایستگاه پمپاژ و 
احداث مخزن زمینی 50 مترمکعبی و 

حصارکشی روستاهای سیان و گنج آباد 
)اصفهان( )393 – 88( 

رتبه 3 حقیقی و باالتر 
در رشته آب

418/000/0007/000/000

3
تهیه مصالح و اجرای حدود 5000 متر 
شبکه داخلی روستاهای ورتون – یک 

لنگی )اصفهان( )394 - 88(

رتبه 2 حقیقی و باالتر 
در رشته آب

736/000/0008/500/000

4
تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع آب 
روستای هاردنگ )لنجان()395 - 88(

رتبه 5 حقوقی و باالتر 
در رشته آب

2/650/000/00014/500/000

آگهی مناقصه خرید

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
شنبه 1 خرداد ماه 1389 / 8 جمادی الثانی 1431                8Saturday 22 May 2010

فرهنگ و هنر
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در چهارمحال و بختیاری:

دیدگاه سفر سوم هیأت دولت، فرهنگی است

 WSBI پست بانک با عضــویت در سازمــان جهـانی
)مؤسسه جهانی بانکهــای پس انداز( و شبکه سوئیفت 
یکی از فعالترین بانکهای ارائه کننده خدمات ارزی در 

کشور می باشد.

 با مصرف بی رویه برق، این عنصر حیاتی را 
به هدر ندهیم.

روابط عمومی پست بانك استان اصفهان

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

مشترک گرامی:

مهلت تحویل اسناد: 89/3/13
گشایش پیشنهادها: 8/30 صبح یکشنبه 89/3/16 

تلفن تماس: 6680030 )0311(
WWW.abfa-esfahan.com محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی

بودجهمبلغ تضمین)ریال(شرحشماره مناقصه

89-1-59
خرید و نصب نرم افزار و 

SCADA تجهیزات
جاری32/500/000

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق
ــندگان  ــمی تولیدکنندگان و فروش  مناقصه عمومی از تولیدکنندگان، نمایندگی رس

خریداری نماید:


