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حداد عادل:
  انقالب اسالمي ايران ستون اصلي 
بناي عظيم تفکر غربي را به لرزه انداخت

رئیس جمهور:
 امروز مطالبه براي الگو گيري از ملت ايران 
روز افزون است

 زاينـده رود تابستـان امسال 
جــاري خواهد بود

مديركل فرهنگ و ارش��اد اسالمي 
چهارمحال و بختياري گفت: در صورت 
تصويب در س��ومين جلس��ه اس��تاني 
 دولت، هفت پ��روژه فرهنگي ديگر در 
چهارمحال و بختياري ايجاد مي شود. به 

گزارش فارس، داريوش رضواني با اعالم اين خبر اظهار داشت: اين طرح ها پس 
از انجام كارهاي مطالعاتي و كارشناسي الزم به دولت به منظور بررسي و تصويب 

در سومين جلسه استاني...

در چند سال گذشته حركت عميقي 
 در زمين��ه توج��ه به محت��واي مجازي 
رسانه هاي ديجيتال آغاز شده كه توليدات 
محتوايي ارزشمندي به دنبال داشته است 
و در صورت حمايت بيشتر از اين بخش 

در چند سال آينده در توليد محتوايي رسانه هاي ديجيتال در جهان حرفي براي 
گفتن خواهيم داش��ت. معاون برنامه ريزي و توسعه اداره كل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي استان در گفتگو... 

در صورت تحقق اين برنامه، خودروس��ازان )مجموعه 
س��ايپا( غيرمستقيم مالک شركتی می شود كه خودش مالک 
س��ايپا و ايران خودرو اس��ت. به عب��ارت ديگر، حاكميت 
مجموع��ه دول��ت در صنعت خودروس��ازی، ادامه می يابد 
و از روح حاك��م ب��ر اي��ن ابالغي��ه كه حركت به س��مت 
خصوصی س��ازی برای بهره گيری از ت��وان مديريت بخش 
خصوص��ی و حرك��ت دولت به س��مت نظ��ارت به جای 
تصدی گری اس��ت، غفلت می ش��ود. بنابر گزارش تابناک 
اين واگذاری در قالب ورود س��رمايه گذاری س��ايپا )از زير 
مجموعه های گروه خودروس��ازی سايپا( به عنوان يکی از 
سهامداران عمده در شركت سرمايه گذاری »رنا« برنامه ريزی 
ش��ده كه اين ام��ر می تواند به يک��ی از پيچيده ترين تملک 
س��هام ش��ركت ها در بحث مديريت تبديل ش��ود. شركت 
س��رمايه گذاری رنا، يکی از ش��ركت های بزرگی است كه 
دارای عض��و هيأت مديره در ش��ركت های ايران خودرو و 
سايپا است. چنانکه در قالب اين واگذاری، بخش خصوصی 
بتواند مديريت اين ش��ركت را در اختي��ار بگيرد، می تواند 
موجبات خروج غول های خودروس��از كشور را از سيطره 
دولت فراهم آورد. اين اتفاق كه شايد بتوان از آن به عنوان 
پدي��ده ای در اقتصاد كش��ور نام برد، در واگذاری س��هام 
شركت س��رمايه گذاری »رنا« قابل دستيابی است. از سوی 
ديگر، در هيأت مديره رنا نيز دولت دارای سه عضو بوده و 
با بيرون رفتن حتی يک عضو هيأت مديره اين ش��ركت از 
دس��ت دولت، در آغاز مديريت رنا و در ادامه آن، مديريت 
س��ايپا و ايران خ��ودرو در اختيار بخ��ش خصوصی قرار 
خواهد گرفت كه به معنای دس��تيابی به روح حاكم بر اصل 
44 قانون اساس��ی است. اما سازمان خصوصی سازی سهام 
رن��ا را به صورت خرد عرضه كرده اس��ت، به گونه ای كه 
در چند روز اخير، س��رمايه گذاری سايپا، مالک بيش از 12 
درصد رنا شده و برای خريد بلوک عرضه شده رنا در حال 
برنامه ريزی اس��ت. در معامله دولتي روز پنجشنبه سازمان 
خصوصي س��ازي، 17 درصد باقيمانده سهام شركت رنا به 
صورت 20 درصد نقد با مهلت پرداخت وجه تا بيست روز 
آينده و 80 درصد اقساط طي مدت 3 ساله با پرداخت 6 ماه 
يکبار با نرخ سود ساليانه 6 درصد، به شركت سايپا واگذار 
ش��د. با اين اوصاف شركت سايپا در حال حاضر داراي 45 
درصد سهام ش��ركت رنا و صاحب 3 كرسي اعضاء هيأت 
مديره از مجموع 5 كرسي اين شركت است و قادر خواهد 
بود يک عضو هيأت مديره ايران خودرو و س��ايپا را تعيين 

و منصوب كند.

صفحه 4

سايپا ايران خودرو را خريد! 

توجه ديرهنگام به محتواي مجازي 
بزرگترين ضعف رسانه هاي ديجيتال

7 پروژه فرهنگي در چهارمحال و بختياري 
ايجــاد مي شود

نظام سکوالريزه غرب، جمهوري اسالمي 
را هدف قرار داده است

اس��تاندار اصفه��ان گف��ت : نظام 
س��کوالريزه غرب، نوک پيکان تهاجم 
فرهنگي خود را به س��مت جمهوري 
اسالمي نش��انه گرفته است. به گزارش 
ايرن��ا، عليرضا ذاكر اصفهان��ي در آئين 

رونمايي از سند راهبردي و برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت سياسي استانداري 
اصفهان افزود: انقالب اسالمي ايران يک انقالب فرهنگي بودو هم اكنون در عصر 
تهاجم فرهنگي از سوي غربي ها به سر مي بريم. وي طرح تأسيس قرارگاه جنگ 
نرم در استان را در راستاي اهداف انقالب دانست و يادآور شد: به واسطه آن كه 
در جنگ نرم، دشمنان به شکل آشکار در منظر ديد نيستند و در جهت تغيير اراده 

ها و دخل ...

شهرستانها

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 دوم(

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 توانيد اين آگهی را در سايتهای اينترنتی مشاهده کنيد.

شرایط و الزامات ورودموضوع: ارزیابی کیفی توان ...شماره فراخوان

اجرای توسعه پستهای انتقال890/6002
داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری EPC در رشته برق، توزیع و انتقال نیرو یا 

حداقل رتبه 5 نیرو و 5 ساختمان از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست 
جمهوری

اجرای توسعه پستهای فوق توزیع )پستهای 890/6003
سیار، فیوزی و بانک خازنی(

داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری EPC در رشته برق، توزیع و انتقال نیرو یا 
حداقل رتبه 5 نیرو و 5 ساختمان از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست 

جمهوری

890/6004
اجرای توسعه پستهای فوق توزیع )تعویض 
و نصب ترانسفورماتور، توسعه یی و تعویض 

فیدرخانه(

داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری EPC در رشته برق، توزیع و انتقال نیرو یا 
حداقل رتبه 5 نیرو و 5 ساختمان از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست 

جمهوری

890/6005

احداث و اصالح خطوط ورود و خروج 63 
و 230 کیلوولت هوایی پست شمال شرق 
و احداث خط 63 کیلوولت شمال شرق – 

حبیب آباد  )بصورت کلید در دست( بشرح 
موجود در اسناد فراخوان

داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری EPC در رشته برق، توزیع و انتقال نیرو یا 
دارابودن حداقل رتبه 3 نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست 

جمهوری

890/6006

احداث و اصالح خطوط ورود و خروج 63 
کیلوولت هوایی پست محتشم کاشانی و پست 

راوند کاشان )به صورت کلید در دست( 
بشرح موجود در اسناد فراخوان

داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری EPC در رشته برق، توزیع و انتقال نیرو یا دارا 
بودن حداقل رتبه 4 نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

آگهی فراخوان عمومی 
شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

تاریخ و محل دریافت پرسشنامه ارزیابی اولیه: از 89/3/8 لغایت 89/3/24 با ارائه معرفینامه به آدرس: اصفهان، 
خیابان چهارباغ باال، شرکت برق منطقه ای اصفهان – شرکت مهندسین دانشمند – واحد بازرگانی و قراردادها 

تلفن: 6251777 – 0311
مهلت و محل تحویل پرسشنامه ارزیابی اولیه: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 89/4/7 به آدرس: 

اصفهان، خیابان چهارباغ باال – دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان
نکات قابل توجه:

1 – پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکتهای واجد شرایط برای دریافت 
اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

2 – به درخواستها و مدارک واصله بعد از تاریخهای اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3 – بدیهی است ارائه مدارک پرسشنامه تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه 

ایجاد نخواهد کرد.
4 – سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در پرسشنامه فراخوان مندرج است.

5 – شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا دو سال آینده از نتایج این فراخوانها جهت اجرای پروژه های مشابه 
استفاده نماید.

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

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای اصفهان
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وزیر کشور:
100 ميليارد تومان براي امنيت و انسداد مرز در نظر گرفته شد

حداد عادل:
  انقالب اسالمي ايران ستون اصلي بناي عظيم تفکر غربي را 

به لرزه انداخت

 امروز مطالبه براي الگو گيري از ملت ايران 
روز افزون است  انتق��ادات صريح محمود احم��دی نژاد 

رئي��س جمه��وری اس��المی اي���ران از 
رفتارهای اخير روسيه را می توان از چند 
جهت مورد ارزيابی و بررس��ی قرار داد. 
در س��ال های اخير بی صبری مردم برای 
راه اندازی نيروگاه بوش��هر باعث ش��ده 
تا حس بدبينی آنها نس��بت به همس��ايه 
شمالی كشورمان افزايش يابد. طرف های 
 روس��ی بارها اع��الم كرده اند علت عدم 
راه اندازی نيروگاه بوشهر داليل فنی بوده 
و هيچ انگيزه سياس��ی در پ��س آن قرار 
ندارد اما اين مس��أله باعث نمی ش��ود تا 
مردم ما نس��بت به موضوع ارسال سامانه 
موشکیS300 همان داليل را قبول كنند. 
هن��وز مردم ما به ياد دارن��د كه والديمير 
پوتين رئيس جمهور س��ابق و نخس��ت 
وزير فعلی روس��يه ق��ول داد كه نيروگاه 
بوشهر تا پايان س��ال 2009 تکميل شود 
و اكن��ون مقام��ات آنها از پايان تابس��تان 
2010 س��خن می گويند. ب��رای مردم ما 
پذيرش اين مس��أله كه دولت روس��يه از 
ارس��ال به موقع اين س��امانه موشکی كه 
قراردادش را با ته��ران امضا كرده، امتناع 
می كند، قاب��ل قبول نيس��ت، ويژه آنکه 
امريکا و رژيم صهيونيس��تی، روس��يه را 
برای اين مسأله تحت فشار قرار داده اند. 
البته اين مس��ائل تنها مواردی نيستند كه 
روس ها در رابطه با همسايه جنوبی خود 
در رابط��ه با آن كوتاهی كرده اند. كرملين 
در ماه های اخي��ر و به ويژه پس از آنکه 
با كاخ س��فيد بر سر سامانه سپر موشکی 
امريکا در اروپا به توافق رس��يد، مواضعی 
را عليه تهران اتخاذ كرده كه جای بس��ی 
تعجب دارد. روس ها عليرغم اينکه متحد 
طبيعی ما محسوب می شوند، حتی جلوتر 
از آلمان ه��ا در راه اعم��ال تحريم های 
جديد در ش��ورای امنيت بر سر موضوع 
هس��ته ای موضع گرفتند. همچنين وقتی 
هيالری كلينت��ون يک روز بعد از امضای 
بيانيه تهران در جلس��ه سنا به نمايندگان 
در رابطه با توافق هس��ته ای با روس ها 
بر سر كاهش تسليحات هسته ای سخن 
می گفت به طرز عجيبی از موافقت كامل 
روس ها با پيش نوي��س قطعنامه جديد 
عليه ايران در شورای امنيت خبر داد. اين 
در حالی اس��ت كه مقام��ات روس بارها 
مدعی ش��ده اند هيچ گونه معامله ای بر 
سر موضوع هسته ای ايران با طرف های 
غربی نکرده اند. در زمانی كه لوال داسيلوا 
رئيس جمهور برزيل در مس��کو به س��ر 
می ب��رد، اين ديميتری م��دودف همتای 
روس او بود ك��ه از احتمال 30 درصدی 
توافق با تهران بر س��ر مبادله اورانيوم كم 
غنی ش��ده با سوخت 20 درصدی سخن 
گف��ت و حتی اع��الم كرد س��فر لوال به 
تهران آخرين ش��انس برای ايران اس��ت. 
اي��ن در حالی اس��ت كه خ��ود روس ها 

بهتر می دانند اين گروه وين بود كه هيچ 
گون��ه تضمين عينی به اي��ران در رابطه با 
اورانيوم كم غنی ش��ده ن��داد، در غير اين 
صورت تهران تمايل داش��ت تا در همان 
مذاكرات ژن��و 2 مس��أله مبادله صورت 
بگيرد، زيرا به س��وخت 20 درصدی نياز 
دارد. الگ��وی رفتاری روس ها از س��ال 
2006 به اين طرف به ما نشان داده كه آنها 
تنها از كارت ايران در بازی با طرف های 
غربی اس��تفاده می كنند و بعد از گرفتن 
حداكث��ر امتي��ازات از آنها، علي��ه ما رأی 
می دهند. به همين دليل بسياری از مردم 
و مسئوالن ايرانی در زمانی كه روس ها به 
قطعنامه های ضد ايرانی در شورای امنيت 
 رأی مثبت می دادند اين انتقاد را به دولت

 احمدی نژاد داش��تند كه چ��را عليه اين 
همسايه شمالی واكنشی نشان نمی دهد. 
اين مس��أله ب��ه ويژه پ��س از رأی مثبت 
روس ها در ش��ورای ح��کام آژانس بين 
المللی ان��رژی اتمی علي��ه فعاليت های 
هس��ته ای ايران خود را نشان داد زيرا در 
آن جلسه 10 كش��ور به قطعنامه شورای 
حکام رأی منفی يا ممتنع دادند. اقدامات و 
جهت گيری های اخير سياست خارجی 
اين كشور بود كه محمود احمدی نژاد را 
در كرمان وادار كرد بگويد: امروز توضيح 
دادن رفتار مدودف به ملت ايران برای ما 
خيلی مشکل است. مردم ايران نمی دانند 
كه روس  ها با ما دوس��ت هستند يا عليه 
ما. اگر به جای رئيس جمهور روسيه بودم 
در اظهارنظ��ر و تصميم  گي��ری در مورد 
موضوعاتی كه به يک ملت بزرگ و مقتدر 
مانند ملت ايران مربوط می شود با احتياط 
و تأمل بيش��تری عمل می ك��ردم. رئيس 
ش��ورای عالی امنيت ملی ايران همچنين 
گفت: نمی توانيم شاهد باشيم كه روس ها 
به عنوان همس��ايه ش��مالی  كشورمان در 
مواقع حس��اس در كنار كسانی هستند كه 
30 سال است با تمام توان عليه ملت ايران 
دشمنی كردند. آيا برای روس ها پذيرفتنی 
است كه جمهوری اس��المی ايران نيز به 
دليل آنکه تحت فشار است، بدون در نظر 
گرفتن همسايگی و تنها با در نظر گرفتن 
منافع كوتاه مدت خود عليه آنها وارد عمل 

شود؟
آيا طرف های روسی تصور نمی كنند 
كه ايران نيز بتوان��د در رابطه با مراودات 
تجاری و انرژی در اروپا با كارت روس ها 
ب��ازی كند؟ روس ها باي��د بدون در نظر 
گرفت��ن منافع كوتاه مدت خ��ود به ويژه 
در مورد موضوع هسته ای ايران، به منافع 
بلندمدت با ايران بينديشند. روس ها بايد 
بدانند كه در ص��ورت ادامه روند موجود 
بر مي��زان بدبينی و بی اعتم��ادی مردم و 
مسئوالن ايرانی از آنها افزوده خواهد شد 
و اين مس��أله در بلند مدت بر روابط دو 

كشور سايه بلندی خواهد انداخت.

چرا احمدي نژاد از روسها انتقاد کرد؟

س��فير و نماينده دائم ايران در سازمان 
مل��ل متحد گف��ت: ايران خواس��تار خلع 
سالح هسته ای در جهان به ويژه در منطقه 
خاورميانه و رفع هرگونه محدوديت برای 
استفاده از انرژی هسته ای صلح آميز است. 
به گزارش فارس، محمد خزاعی س��فير و 
نماينده دائم جمهوری اس��المی ايران در 
س��ازمان ملل امروز طی مصاحبه ای روند 
كنفرانس بازنگ��ری معاهده عدم اش��اعه 
هس��ته ای و مواضع ايران در اين كنفرانس 
را تش��ريح كرد. وی در مورد س��ابقه اين 
كنفرانس گفت: معاهده عدم اشاعه در سال 
1970 الزم االجرا شده و طی آن مقرر شده 
كه هر 5 سال يک بار كنفرانس دول عضو 
كيفيت اجرای آن را بررسی كند. كنفرانس 
ج��اری نيز بر همين اس��اس برپا ش��ده و 
هشتمين نوع از اين كنفرانس است.خزاعی 
در مورد اهميت اين كنفرانس اظهار داشت: 
ارتباط مفاد اين معاهده با مس��ائل حساس 
امنيت��ی نظير خلع س��الح و عدم اش��اعه 
هس��ته ای و خطرات س��الح های هسته ای 
موجود موجب شده اين كنفرانس از اهميت 
ويژه ای برای همه كشورها برخوردار شود. 
در عي��ن حال تضمين اس��تفاده صلح آميز 
از انرژی هس��ته ای توسط اين معاهده، آن 
را با توس��عه اقتصادی كشورهای عضو و 
حفاظت محيط زيس��ت نيز مرتبط ساخته 
و اهميت��ی مضاعف ب��ه كنفرانس كنونی 
بخشيده اس��ت. وی همچنين افزود: البته 
به علت اينکه كنفرانس سال 2005 توسط 
امريکا به شکست انجاميد، در حال حاضر 
موفقي��ت اين كنفرانس اهميت زيادی پيدا 

كرده اس��ت و در همين ح��ال، با توجه به 
درخواس��ت عمومی در جهان برای خلع 
سالح هسته ای، انتظارات از اين كنفرانس 
نيز بسيار بيشتر از كنفرانس های قبلی است. 
نماينده دائم ايران در س��ازمان ملل مواضع 
كش��ورمان در زمينه معاهده عدم اشاعه و 
كنفرانس كنونی و موضوعات مرتبط با آن 
را نيز تشريح كرد و گفت: ايران از اعضای 
اوليه و مهم معاهده عدم اش��اعه بوده و در 
س��ال 1974 پيشنهاد ايجاد منطقه عاری از 
سالح هس��ته ای در خاورميانه را ارائه داده 
اس��ت. ايران طی چند ده��ه اخير خواهان 
جهانی عاری از س��الح های هس��ته ای و 
پيشگام تالش برای اس��تفاده صلح آميز از 
انرژی هس��ته ای بوده و در مقابل هرگونه 
اعم��ال محدوديت بر اين ح��ق مقاومت 
كرده اس��ت. خزاعی افزود: ايران امسال با 
برگزاری كنفرانس عدم اش��اعه هس��ته ای 
در تهران كه با ش��عار سالح هسته ای برای 
هيچک��س و انرژی هس��ته ای ب��رای همه 
برگزار ش��د، موضع اصولی خود در مورد 
اين معاهده را بار ديگر به روش��نی تبيين 
كرد. وی با اش��اره به پيام بسيار مهم رهبر 
معظم انقالب به كنفرانس عدم اش��اعه در 
تهران گفت: اين پيام به عنوان سند سازمان 
ملل متحد منتش��ر ش��ده اس��ت. سفير و 
نماينده دائم ايران در س��ازمان ملل سخنان 
و پيش��نهادات احمدی ن��ژاد در كنفرانس 
عدم اش��اعه در تهران و افتتاحيه كنفرانس 
بازنگری معاهده NPT در نيويورک را با 
اهميت خواند و گفت: پيشنهادات مذكور 
ب��ه عنوان موضع ملی جمهوری اس��المی 

اي��ران به كنفرانس بازنگری ارائه ش��ده و 
تالش شده تا در سند نهايی آن درج شود. 
وی اعالم كرد: كه در مذاكرات انجام شده 
تاكنون پيشنهادات اصولی ايران از حمايت 
كش��ورهای عضو گروه غي��ر متعهدها نيز 
برخوردار بوده اس��ت. اصوالً ما معتقديم 
كه مسأله خلع سالح هسته ای و جلوگيری 
از توليد و تکثير سالح های كشتار جمعی 
يکی از ضرورت های دنيای امروز است و 
بر همين اساس الزم است زمان مشخصی 
برای انهدام سالح های هسته ای تعيين شود 
و اين موضوع در س��ند نهاي��ی كنفرانس 
بازنگری پيش بينی شود. خزاعی همچنين 
اضافه كرد: اي��ن كنفرانس در صورتی كه 
نتواند ب��ه اهداف اصول��ی و مهم معاهده 
ع��دم اش��اعه و پيش بينی ه��ای الزم برای 
خلع س��الح هسته ای دست يابد، موفقيت 
آن در هال��ه ای از ابهام ق��رار می گيرد. وی 
انهدام كليه س��الح های هسته ای براساس 
 ي��ک كنوانس��يون ال��زام آور و در قال��ب 
يک زمان بندی مشخص، مخالفت جدی با 
هرگونه تهديد عليه كشورهای غيرهسته ای 
توس��ط دولتهای دارنده سالح هسته ای و 
مقاومت در برابر اعمال هرگونه محدوديت 
در اس��تفاده از انرژی هسته ای صلح آميز را 
از محورهای اساسی مواضع هيأت ايرانی 
در كنفران��س بازنگ��ری عن��وان و اضافه 
ك��رد: هيأت ايرانی با ارائ��ه مقاالت كاری 
و پيش��نهادات متعدد و نيز مشاركت فعال 
در كليه جلس��ات و مباحث، برای پيشبرد 
مواضع خ��ود و درج آنها در س��ند نهايی 

كنفرانس تالش می كند.   

وزير كش��ور گفت: 100 ميليارد تومان 
به منظور برقراری امنيت و انسداد مرزهای 
كش��ور در نظر گرفته شده است. مصطفی 
محمدنجار در گفتگو با ايرنا اقدامات انجام 
ش��ده طی چند ماه گذش��ته را در مرزهای 
كش��ور مطلوب ارزيابی ك��رد. وی گفت: 
اقدامات وس��يعی در ش��رق و غرب و كل 
مرزهای كش��ور به منظور برقراری امنيت و 
انس��داد مرزها برنامه ريزی شده است. وی 

تأكيد كرد: برخورد با اش��رار و كس��انی كه 
توس��ط بيگانگان حمايت می ش��وند و در 
ناامنی كش��ور دخيل هستند، به طور جدی 
در دستور كار قرار گرفته است. وی از طرح 
جدي��د برقراری امني��ت در مرزها با برنامه 
ريزی كارشناس��ی ش��ده در آين��ده نزديک 
خبر داد و اظهار داشت: اين طرح به منظور 
تسريع در امر انسداد مرزها، ساماندهی مرزها 

و برقراری امنيت در مرز اجرا خواهد شد.

رئيس  جمهور با تأكيد بر اينکه بايد ايران 
را بر پايه الگوهای ايرانی اسالمی بسازيم و 
اين الگو را به جهان معرفی كنيم اظهار داشت: 
ام��روز مطالبه برای الگوگيری از ملت ايران 
روز افزون است و به فضل الهی در آينده ای 
نزديک ايران به الگوی تمام عيار ملت های 
جهان تبديل خواهد ش��د. به گزارش ايرنا 
از پايگاه اطالع رس��انی رياست جمهوری 
اسالمی ايران، آقای محمود احمدی  نژاد در 
ديدار منتخبان و فرهيختگان استان كرمان با 
اشاره به مأموريت های ملت ايران تأكيد كرد: 
امروز س��اختن ايران و حضور مقتدرانه در 
مديريت جهانی به منظور اصالح ساختارها 
به نفع عدالت مهمترين مأموريت ملت ايران 
است و بايد توجه داشت كه بدون ساختن 
اي��ران نمی توانيم در دنيا حرفی برای گفتن 
داش��ته باشيم و از سوی ديگر بدون حضور 
مقتدران��ه در جهان فرصتی برای س��اختن 
 ايران فراهم نخواهد ش��د. وی خاط�ر نشان 
كرد: ضوابط اقتصادی، فرهنگی و سياس��ی 
حاكم بر جهان اجازه نمی دهد كه كشوری 
مستقل بماند. از اين رو امروز حفظ استقالل 
در گرو بسط استقالل در سراسر جهان است، 

ضمن اينکه اعتقادات اس��المی و انسانی ما 
نيز اجازه نمی دهد اگر در گوشه ای از دنيا 
ظلمی اتفاق افت��اد در مقابل آن بی تفاوت 
باش��يم. احمدی نژاد با تأكيد بر اينکه ايران 
را بايد بر اس��اس الگوهای اسالمی و ايرانی 
ساخت اظهار داشت: اگر بخواهيم بر اساس 
برنامه های غربی در مسير ساختن كشورمان 
حركت كنيم بی تردي��د اين برنامه ها هيچ 
تأثيری در پيش��رفت و ارتقاء ايران نخواهد 
داشت، ما معتقديم كه بايد پيشرفت مادی در 
خدمت پيشرفت معنوی، فرهنگی و اخالقی 
جامعه باش��د و اين موضوع رمز ماندگاری 
ملت ايران محسوب می شود. وی تصريح 
كرد: امروز انديش��ه مادی و س��رمايه داری 

 ح��رف جدي��دی برای بش��ريت ن��دارد و 
نمی توان��د راه حلی برای رفع مش��کالت 
جهان ارائه كند و جهانيان از اينکه آنها بتوانند 
مشکالت را حل و فصل كنند نااميد هستند 
و ايران را نقطه اتکاء و اميد خود می دانند. 
رئيس جمهوری اظهار داش��ت: اگر انديشه 
عدال��ت خواهی و خداجوي��ی ملت ايران 
جهانی شود بالفاصله حکومت جهانی مستقر 
خواهد شد. معتقدم انقالب اسالمی در متن 
انقالب آخر قرار داش��ته و جزيی از انقالب 
آخر به شمار می رود. وی خاطر نشان كرد: 
س��اختن ايران به معنای ساختن يک كشور 
و يا جغرافيای خاص نيس��ت. امروز ايران 
به معنای عدالت، خداپرستی، پاكی، صلح، 
ظلم س��تيزی و پايبندی به واليت و امامت 
مشهور شده اس��ت و واژه ايران، دريايی از 
مفاهيم ارزش��ی را منتقل می كند. از اين رو 
عزيز ب��ودن ايران به معنای عزيز بودن همه 
ارزش ه��ای الهی اس��ت. وی ب��ا تأكيد بر 
ضرورت معرف��ی الگوهای فرهنگی به دنيا 
گفت: بايد در عرصه فعاليت های فرهنگی 
ني��ز فرهنگ متعالی خ��ود را احيا و هر چه 

بيشتر تقويت و به دنيا معرفی كنيم.

مش��اور رهبر معظم انقالب و رئيس 
كميس��يون فرهنگ��ی مجل��س ش��ورای 
اس��المی تأكي��د ك��رد: انقالب اس��المی 
ايران، س��تون اصل��ی بنای عظي��م تفکر 
 غربی را به لرزه انداخته است. به گزارش 
ايرنا، غالمعل��ی حدادعادل ب��ا طرح اين 
س��ؤال كه چرا دني��ای غرب ب��ا انقالب 
اس��المی اي��ران مخالف��ت می كند گفت: 
غرب امروز با غرب 100 س��ال گذش��ته 
هيچ تفاوتی نکرده است، زمانی كه تاريخ 
غرب را مطالع��ه می كنيم به جهانخواری 
و اس��تعمار آنان كاماًل آگاه می شويم. وی 
ب��ا بيان اينکه تاريخ غ��رب به هيچ عنوان 
درخشان نيست گفت: غرب در طول اين 
سال ها جنايت های زيادی را در حق مردم 
مظلوم جهان انجام داده اس��ت و كارنامه 
س��ياهی از خود به جای گذاشته است و 
اين جنايت ه��ا همچنان ادامه دارد. حداد 
عادل خطاب به كشورهايی كه به غربی ها 
خوش بين هستند گفت: امروز بايد از اين 

كشورها بپرسيم آيا زلزله فکری و سياسی 
در غرب رخ داده كه ش��ما فکر می كنيد 
غرب متحول شده است در حالی كه آنان 
از كاره��ای گذش��ته خود اصاًل پش��يمان 
نيس��تند و هنوز هم آن را ادامه می دهند. 
مش��اور رهبر معظم انقالب گفت: امروز 
تنها مس��ير غرب عوض ش��ده است آنان 
به ج��ای لشگركش��ی و استعماركش��ی، 
منافع خود را از طريق س��ازمان های بين 
المللی و جهان��ی تأمين می كنند. مقصود 
آنان همان اس��ت و تنها راهش��ان اس��ت 
كه عضو ش��ده و آنان بر روی پنجه های 
آهنی دستکش های مخملی پوشانده اند. 
حداد عادل با بيان اينکه انقالب اس��المی 
مبان��ی نظری جه��ان بين غرب��ی و منافع 
مالی غربی ها را ب��ا هم در معرض خطر 
قرار داده اس��ت گفت: آنان همواره به اين 
مسأله اعتقاد داشتند كه دين نبايد بر جامعه 
حکومت كند و اعتقاد به خدا امری فردی 
و قلبی است. وی گفت: آنان معتقد هستند 

كه دين نبايد در جامعه عنصر تعيين كننده 
باش��د و اين جزء تفکرات غربی هاست. 
مش��اور رهبر معظم انق��الب با بيان اينکه 
منافع مادی دنيای غرب با پيروزی انقالب 
اسالمی ايران در معرض خطر قرار گرفته 
اس��ت اظهار داش��ت: روزی در پاريس، 
در يک��ی از مق��االت، عکس دس��ت امام 
راحل را ب��ه بزرگی چ��اپ می كند و بر 
زير آن می نويس��د دس��تی كه تخت شاه 
را بلرزه درآورد من می گويم آن دس��ت 
نه تنها تخت شاه را بلکه دست حاكميت 
غربی ه��ا را نيز به ل��رزه انداخت. وی با 
بي��ان اينک��ه امروز حکومت اس��المی در 
جهان الگو ش��ده است گفت: غربی ها از 
ترويج فرهنگ شهادت می ترسند و سيل 
انديشه های ارزشی آنان را اذيت می كند. 
به گفته حداد عادل، تمامی هدف غربی ها 
در ط��ول اي��ن س��ال ها اين ب��وده كه به 
مس��لمانان دنيا بگويند كه انقالب اسالمی 

ايران موفق عمل نکرده است..

چه خبر از پایتخت

ایران نصف النهار

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل:
ايران خواستار زمانبندي مشخص براي خلع سالح هسته اي است

رئيس پليس راه استان تهران، محدوديت ها و ممنوعيت های ترافيکی روزهای آخر اين 
هفته در جاده های اين استان را اعالم كرد. سرهنگ همايون شريفی در گفتگو با ايرنا گفت: 
بر اين اساس عبور و مرور انواع وسايل نقليه از ساعت 14 تا 24 روز جمعه هفتم خردادماه از 
كرج به س��مت مرزن آباد ممنوع است. وی افزود: تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 16 و 30 
دقيقه تا 24 همان روز از مرزن آباد )دزدبن( به سمت كرج يکطرفه خواهد بود. شريفی اضافه 
كرد: تردد انواع تريلر از محور هراز نيز همچنان ممنوع است. وی گفت: تردد انواع وسيله نقليه 
از ساعت 12 تا 23 روز پنجشنبه ششم خردادماه و روز جمعه از ساعت پنج صبح تا 23 تردد 
تمام كاميون ها به جز كاميون های حامل مواد س��وختی و فاسد شدنی در محور هراز ممنوع 
است. رئيس پليس راه استان تهران يادآور شد: در محور دماوند نيز تردد تمام تريلرها به جز 
تريلرهای حامل مواد س��وختی و فاسد شدنی از س��اعت شش صبح تا 23 روز جمعه هفتم 
خردادماه از تهران به قائم ش��هر و برعکس ممنوع اس��ت. شريفی تأكيد كرد: در زمان اجرای 
محدوديت ترافيکی تردد موتورس��يکلت ها در تمام محورهای ارتباطی اس��تان تهران ممنوع 
خواهد بود. وی اضافه كرد: رانندگان وسايل نقليه موظف هستند به نحوی برنامه ريزی كنند 
كه قبل از ساعت اجرای محدوديت از جاده عبور كرده باشند و در غير اين  صورت از حركت 

آنان جلوگيری می شود. 

نخستين كلينيک كشاورزی و منابع طبيعی كشور در پرديس كشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه 
تهران واقع در كرج راه اندازی ش��د. به گزارش ايرنا، مدير كلينيک كش��اورزی و منابع طبيعی 
دانش��گاه تهران در آيين گش��ايش اين كلينيک در جمع خبرنگاران گفت: اين كلينيک با هدف 
ارائه خدمات در زمينه های مختلف كش��اورزی و منابع طبيعی به كش��اورزان، گلخانه داران و 
 بخش های خصوصی و دولتی فعال در زمينه های مربوط، راه اندازی شده است. عليرضا صبوری 
افزود: اين كلينيک خدمات خود را در بخشهای آبياری، شيالت و محيط زيست، صنايع غذايی، 
علوم باغبانی، بخش علوم باغبانی، ماش��ينهای كش��اورزی، زراعت و اص��الح نباتات، اقتصاد 
كشاورزی، گياه پزشکی، مديريت و توسعه كشاورزی، احيای مناطق خشک و كوهستانی، علوم 
دامی، جنگل، علوم خاک، علوم و صنايع چوب و كاغذ و ترويج و آموزش��ی كش��اورزی، ارائه 
می دهد. وی خاطرنش��ان كرد: اين كلينيک با حضور 215 نفر هيأت علمی در كنار تجهيزات 
الزم تالش دارد تمام مسائل و مشکالت مربوط به بخش كشاورزی و منابع طبيعی را حل كند. 
صبوری گفت: هرچند اين كلينيک در پرديس كشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران در كرج 
واقع اس��ت، اما مقرر ش��ده بودجه اش را خودش تأمين كند. وی ادامه داد: مش��اوره، طراحی و 
نظارت بر اجرای آبياری قطره ای و بارانی، مش��اوره در زمينه ژنتيک گونه های مختلف آبزی، 
معرفی و به كارگيری فناوريهای نوين در بخش صنايع غذايی، مشاوره احداث و مديريت باغهای 
ميوه، تشخيص و شناسايی آفات گياهی و خانگی، تجزيه زيست محيطی آب و بررسی آلودگی 
آب و خاک از جمله خدماتی است كه توسط اين كلينيک ارائه می شود. وی افزود: همچنين اين 
كلينيک بنا به تقاضای افراد و بخشهای خصوصی و دولتی در تمام زمينه های ياد شده كارگاههای 

آموزشی برگزار می كند.

محدوديت ترافيکي درجاده هاي استان تهران 
اعالم شد

نخستين کلينيک کشاورزي و منابع طبيعي 
کشور در کرج راه اندازي شد

كنگ��ره امري��کا با بي��ان آنچه تقويت اقدام��ات برای جلب حمايت كش��ورها جهت 
تصوي��ب پيش نوي��س قطعنامه ضد ايرانی در ش��ورای امنيت خوان��د، از تصويب طرح 
ممنوعي��ت ص��ادرات بنزين به تهران عقب نش��ينی ك��رد و آن را به تعوي��ق انداخت. به 
گ��زارش مه��ر به نقل از دويچ��ه وله، اين اقدام با هدف جلب حمايت س��اير كش��ورها 
ب��رای تصويب پيش نوي��س قطعنامه ضد ايرانی در ش��ورای امينت س��ازمان ملل انجام 
می ش��ود و به موج��ب آن تصويب طرح يکجانب��ه ممنوعيت ص��ادرات بنزين به ايران 
در كپيت��ال هيل به مدت يک م��اه به تعويق افتاد. در همين رابطه، از جانب مجلس س��نا 
و مجل��س نمايندگان امريکا بيانيه  مش��تركی انتش��ار يافت كه در آن آمده اس��ت كه اين 
 دو نه��اد قانونگ��ذاری تصويب تحريم يکجانبه بنزين به اي��ران به مدت يک ماه به عقب 

انداخته  اند. 
كريس��توفر داد، رئي��س كميته امور بانکی س��نا و هاوارد برمن، رئي��س كميته روابط 
خارج��ی مجل��س نماين��دگان امري��کا، دليل تعوي��ق تحريم بنزي��ن را برنام��ه تصويب 
قطعنام��ه  ای جديد عليه جمهوری اس��المی در ش��ورای امنيت س��ازمان ملل متحد ذكر 
كردن��د. امري��کا هم��واره تحريمه��ای يکجانب��ه ای را علي��ه ايران و برخی كش��ورهای 
 ديگ��ر انج��ام داده اس��ت كه هميش��ه ب��ا مخالف��ت مجامع بي��ن المللی روبه رو ش��ده 

است. 

تلويزيون سراس��ري ژاپن )ان.اچ.كي( گزارش داد: ارتش امريکا اس��تقرار موشکهاي 
پاتريوت و تجهيزات مرتبط با آن را در لهستان آغاز كرد. 

ب��ه گ��زارش ايرنا ب��ه نقل از ان.اچ.ك��ي، اين اق��دام امريکا فقط يک م��اه پس از آن 
ك��ه اين كش��ور و روس��يه موافقتنام��ه كاهش تس��ليحات اس��تراتژيک هس��ته اي را به 
امضا رس��اندند، آغاز مي ش��ود. اين اقدام امري��کا در چنين زماني م��ي تواند به افزايش 
تن��ش ميان دو كش��ور بينجامد. اين گزارش مي افزايد: در مراس��مي كه ب��ه منظور آغاز 
اس��تقرار موش��کهاي پاتريويت در لهس��تان برگزار ش��د، مقامات امريکايي و لهس��تاني 
حضور داش��تند. در اين مراس��م نظاميان ارتش امريکا موش��کهاي س��طح به هوا موسوم 
 ب��ه پاتري��وت و تجهي��زات آن را به پايگاهي در مورگ، واقع در ش��مال لهس��تان منتقل 

كردند.
 به گزارش ان.اچ.كي، بوگدان كيچ، وزير دفاع لهس��تان گفت: اس��تقرار موش��کهاي 
پاتري��وت در خاک لهس��تان مي تواند به تقوي��ت بيش از پيش روابط امنيتي دو كش��ور 
كمک كند. دولت امريکا به دنبال انتقادات ش��ديد روس��يه، در ماه س��پتامبر سال گذشته 
ميالدي )2009( اس��تقرار موشکهاي دفاعي در لهستان و جمهوري چک را رها كرده بود 
اما در حال حاضر با اس��تقرار موشکهاي كوچک تر پاتريوت در اين كشور موافقت كرده 
و اس��تقرار آن را نيز آغاز كرده اس��ت. ان.اچ.كي مي افزايد: لهس��تان از جمله كشورهايي 
اس��ت كه از تهديدات ارتش روس��يه واهمه دارد. امريکا و لهس��تان اع��الم كرده اند كه 
استقرار موشکهاي پاتريوت در خاک لهستان فقط به منظور تقويت بينه دفاعي اين كشور 
اس��ت. پايگاه محل استقرار موش��کهاي پاتريوت امريکايي در لهس��تان در 60 كلومتري 
 غرب مرز اين كش��ور با روس��يه است و پيش بيني ش��ده كه اين سيستم در آينده تقويت 

شود.

سازمان عفو بين الملل گزارش ساالنه 
خود درباره وضعيت حقوق بشر جهان در 
فاصله زماني ژانويه تا دس��امبر سال 2009 
ميالدي را منتش��ر و از قدرتهاي بزرگ به 
دلي��ل اعمال نفوذ به نفع رژيم اس��رائيل و 
جلوگيري از اجراي عدالت و بلوكه كردن 

هرگونه اقدام عليه آن رژيم انتقاد كرد. 
ب��ه گزارش ايرن��ا، كلودي��و كوردون، 
دبيركل موقت س��ازمان عفو بين الملل در 
مراس��م رونمايي اين گ��زارش در لندن به 
خبرنگاران گفت: دولته��اي قدرتمند بايد 

 مس��ئوليت بيش��تري را در قبال احترام به حقوق بش��ر برعهده داشته باش��ند و به دادگاه 
بين المللي كيفري بپيوندند.

كوردون به ويژه با اشاره به جنايت هاي رژيم صهيونيستي و عدم اتخاذ اقدام مناسب 
در ش��وراي امنيت س��ازمان ملل عليه اين رژيم گفت: ما مي خواهيم شرايطي برقرار شود 
كه هيچ كش��وري باالتر از قانون نباشد ولي متأس��فانه در محافل بين المللي نوعي جهت 
گيري به نفع رژيم اسرائيل وجود دارد كه ما توصيه مي كنيم اين جهت گيري ها لغو شود. 
وي گفت: گزارش گلدس��تون نش��ان داد كه در جنگ غزه اس��رائيلي ها مرتکب جنايات 
 جنگي شده اند. ما اين يافته ها را در گزارش خود نيز منعکس كرده ايم و خواستار فشار 

بين المللي بر رژيم اسرائيل شده ايم.
 دبي��ركل موق��ت عفو بين الملل افزود: قدرت هاي ب��زرگ همچنين بايد اقداماتي را 
انجام دهند كه تحت آن اقدامات بتوان اطمينان پيدا كرد كه جرائم مرتکب ش��ده توس��ط 
برخي دولتها در چارچوب حقوق بين المللي قابل پيگرد در هركجاي دنيا باش��د. دبيركل 
س��ازمان عفو بين الملل افزود: احترام به حقوق بشر بايد بخشي جداناپذير از پاسخ هاي 
ملي و بين المللي به بحران هاي كنوني از جمله بحران مالي و انرژي باشد. بر اساس اين 
گزارش، در آفريقا و در كش��ورهايي همچون گينه و ماداگاس��کار نيروهاي امنيتي از زور 
زياد استفاده مي كنند و كشتار هاي غيرقانوني همچنان ادامه دارد. در اروپا نيز شهروندان 
روماني همچنان تحت تبعيض در دسترس��ي به حقوقي همچون آموزش و مس��کن قرار 

دارند.
 در گزارش امس��ال س��ازمان عفو بين الملل همچنين آمده است: كشورهاي اروپايي 
و امريکا با اس��تفاده از موقعيت خود در شوراي امنيت سازمان ملل از هرگونه اقدام عليه 
رژيم اس��رائيل ك��ه متهم به ارتکاب جنايات جنگي در غزه اس��ت جلوگي��ري كرده اند. 
دبيركل عفو بين الملل همچنين گفت: به رغم پش��ت سرگذاشتن يک سال قابل توجه در 
زمينه عدالت بين المللي، ش��کاف در عدالت جهاني به وس��يله قدرت هاي سياسي بدتر 
ش��ده اس��ت... دولت هاي قدرتمند با برتر دانستن خود نس��بت به قوانين حقوق بشري 
مس��ير پيش��رفت عدالت بين المللي را مس��دود مي كنند. دولت هاي قدرتمند از متحدان 
خود در مقابل انتقادات نس��بت به نقض حقوق بش��ر محافظت مي كنند و تنها زماني در 
 قبال مس��ائل حقوق بش��ري واكنش نش��ان مي دهند كه از نظر سياس��ي برايشان مطلوب 

باشد. 

جهان نما

 سازمان عفو بين الملل از حمايت 
قدرتهاي بزرگ از رژيم اسرائيل انتقاد کرد 

 کنگره امــريکا از طرح تحريم يکجانبه 
بنزينی ايران عقب نشينی کــرد

 امــريکا استقــرار موشکهاي پاتريوت 
را در لهستان آغــاز کرد

ي��ک مقام روس��ي در واكنش به بيان��ات انتقاد آمي��ز رئيس جمهوري اس��المي، در 
 موضعي غيرش��فاف تأكيد كرد: روس��يه تنها به منافع خود مي انديشد. به گزارش فارس، 
س��رگئي پريخودكو، دس��تيار رئيس جمهور روس��يه در تفس��ير بيانات انتقادآميز محمود 
احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران در رابطه با روس��يه اعالم كرد كه موضع روسيه درباره 
برنامه هس��ته اي ايران نه در راس��تاي طرفداري از امريکاس��ت و نه جانب��داري از ايران. 
پريخودك��و گفت: روس��يه ب��دون ترديد از منافع مل��ي دراز مدت خود پي��روي مي كند. 
موضع ما دقيقًا موضع روس��يه است و در آن منافع ملت روسيه منعکس مي شود به همين 
خاطر نمي تواند در طرفداري امريکا و يا جانبداري ايران باش��د. وي افزود: براي روس��يه 
هرگونه غيرقابل پيش بيني بودن، هرگونه افراط گرايي سياس��ي، عدم ش��فافيت و غيرقابل 
پيگي��ري كردن در اتخاذ تصميمات مرتبط به جامعه جهاني كه موجبات نگراني را فراهم 
مي آورد، غير قابل قبول اس��ت. دس��تيار رئيس جمهور روسيه خواستار آن شد كساني كه 
 از طرف ملت دوست ايران صحبت مي كنند، اين مسائل را به ياد داشته باشند. پريخودكو 

گفت: هيچکس هنوز نتوانسته كه با عوام فريبي سياسي اعتبار خود را حفظ كند.

وضع گیري غیر شفاف روسیه در واکنش به بیانات رئیس جمهور ایران
فقط به منافع خودمان مي انديشيم



 قــاچاقچيان در پايتخت جــامائيکا 
حمــام خون به راه انداختند 

هشدار!!!

 اعضاي باند 49 نفره شرکت هرمي در اصفهان 
دستگير شدند

شماره تلفن مرگ غيرفعال شد

حوادث !

شيشه های اين همه دودی!
میکروسکوپ عمومی

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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جامعه

به نظر ش��ما آيا انس��ان می تواند مهارت های 
گفتاری و محاوره ای خود را ارتقا دهد؟ در جواب 
بايد گفت: البته كه می تواند، اما ممکن است تغيير 
بعضی از عادت ه��ای گفتاری و محاوره ای ما كه 
در طول زندگی مان به وجود آمده و ش��کل گرفته 
كمی دشوار باش��د و زمان ببرد، اما ترديدی وجود 

ندارد كه اين امر امکانپذير است.
اجازه بدهيد به سراغ نمونه هايی از اشتباهات 
رايجی ك��ه خيلی از م��ا در مکالماتم��ان مرتکب 
 آنه��ا می ش��ويم برويم و ضمن بي��ان آنها به طرح 

راه حل هايی برای آنها بپردازيم.
همينگ��وی  ارنس��ت  ــدادن:  ن ــوش  گ  )1 
می گويد: من دوس��ت دارم گ��وش كنم. چيزهای 
خيلی زي��ادی را با گوش كردن دقيق ياد گرفته ام. 
بيش��تر مردم هيچوقت گوش نمی كنند. ش��ما مثل 
همه مردم نباشيد. مشتاقانه منتظر نوبت حرف زدن 
خودتان نايس��تيد. نفس خودتان را كمی عقب نگه 
داريد. ياد بگيريد كه چطور واقعًا به حرف هايی كه 
مردم می زنند گوش دهيد. وقتی ش��روع به گوش 
دادن كني��د، بخش های مختلف��ی از مکالمه را بايد 
در دس��ت خود بگيريد. اما مس��أله مهم اين است 
كه بايد از جواب های كوتاه »آره« و »نه« به شدت 
خ��ودداری كنيد، چون در اين صورت طرف مقابل 
ش��ما اطالعات زيادی بروز نخواه��د داد. مثاًل اگر 
دوستی برای شما تعريف می كرد كه هفته گذشته 
با چند نفر از دوس��تانش به ماهيگيری رفته است، 
مثاًل می توانيد از او بپرس��يد: برای ماهيگيری كجا 
رفتيد؟، چه چيز ماهيگيری را از همه بيشتر دوست 
داری؟، ب��ه ج��ز ماهيگيری چه كاره��ای ديگری 
كردي��د؟ و... به اين روش ف��رد جريان را عميق تر 
تعريف می كند و اطالعات بيشتری در اختيار شما 
می گذارد و ش��ما می توانيد از ميان اين اطالعات 
مس��يرهای بعدی تان را هم ب��رای صحبت كردن 
انتخاب كنيد. اگر طرف مقابل شما مثاًل ابتدا گفت: 
اوم، نمی دونم، تسليم نشويد. كمی بيشتر ترغيبش 
كنيد. دوباره س��ؤال كنيد. آنه��ا می دانند، فقط بايد 
كم��ی بيش��تر در م��ورد آن فکر كنند و وقتی س��ر 
 درد دلش��ان باز می شود، مکالمه جالب تر خواهد 

شد.
ــؤال بیش از حد: اگر بيش از حد سؤال  2( س
كنيد، مکالمه ش��کل بازجويی به خود می گيرد، يا 
ممکن است اينطور به نظر برسد كه شما چيز زيادی 
برای درميان گذاشتن با طرف صحبت خود نداريد. 
بهتر است س��ؤاالت تان را با چند جمله توضيحی 
مخلوط كنيد. با ادامه يافتن مکالمه و پيش رفتن آن 
می توانيد س��ؤاالت را ناديده گرفته و بگوييد: آره، 
خيلی خوبه كه آدم آخر هفته با دوستاش يه جا بره 
و خوب اس��تراحت كنه. ما هم شايد اين آخر هفته 

با بچه ها رفتيم پارک و بدمينتون بازی كرديم.
چ��ه خ��وب، ما ه��م ماه پي��ش با قاي��ق يکی 
از دوس��تام رفتي��م ماهيگيری. از اي��ن طعمه های 
ساكامورا برده بوديم. واقعًا طعمه های خوبی بودند 
و از همين جا مکالمه ش��ما گسترش پيدا می كند 
و موضوعات ديگری مثل بدمينتون، مزيت يا عيب 
ان��واع مختلف طعمه يا نوش��يدنی مورد عالقه تان 

وارد بحث می شود.

ــایند: در مکالمه با كسی  ــکوت ناخوش 3( س
ك��ه تازه با او مالقات كرده ايد يا وقتی موضوعات 
هميش��گی تمام شده باشد، سکوت بدی حکمفرما 
می ش��ود. يا ممکن اس��ت از اينکه نمی دانيد اين 
س��کوت چه دليلی می تواند داش��ته باشد، عصبی 
ش��ويد. هيچوقت بدون خوان��دن روزنامه از خانه 
خ��ارج نش��ويد. وقتی در مکالم��ه ای موضوع كم 
آوردي��د، می توانيد در مورد اخب��ار روز صحبت 
كنيد. می توانيد درمورد اتفاقاتی كه در مهمانی كه 
در آن هستيد، نظر بدهيد. مطمئنًا هميشه در اطراف 
ش��ما موضوعی برای صحبت ك��ردن در مورد آن 
هست. وقتی فرد جديدی را مالقات می كنيد، يکی 
از بهتري��ن روش هايی ك��ه می توانيد با كمک آن 
از س��رد شدن مکالمه جلوگيری كنيد اين است كه 
احساس خودتان را وقتی با يکی از بهترين دوستان 
خود مالق��ات می كنيد، به خاط��ر آوريد و تصور 
كنيد كه اين فرد جديد هم يکی از بهترين دوستان 
شماست. البته حواستان باشد كه زياده روی نکنيد 
چون ممکن است اين فرد جديد عالقه نداشته باشد 
كه در همان برخورد اول در آغوش��ش بگيريد و او 
را ببوسيد. در عوض با لبخند و رفتاری دوستانه و 

گرم با او برخورد كنيد.
ــب: يکی از مهمترين  ــه بیان نامناس 4( طریق
مس��ائل در مکالمه اين نيس��ت كه چه می گوييد، 
اين است كه چطور آن حرف را بر زبان می آوريد. 
تغيير در اين رفتارها تفاوت عمده ای ايجاد می كند 
چون صدا و زبان بدن شما بخش مهمی از مکالمه 

را تشکيل می دهد.
- كم��ی آرام ت��ر، وقتی از چي��زی هيجان زده 
می ش��ويد، معموالً حرف زدن شما تندتر و تندتر 
می شود. س��عی كنيد كمی آرام تر ش��ويد. به اين 
طريق، گوش دادن برای مخاطبتان آسان تر شده و 

راحت تر صحبت هايتان را متوجه می شوند.
- صدايتان را باال ببريد. نترس��يد و آنقدر بلند 
ح��رف بزنيد كه طرف مقابل ت��ان بتواند به راحتی 

حرف های شما را بشنود.
 - روش��ن و واض��ح ح��رف بزني��د. زيرل��ب 
من م��ن نکنيد. با احس��اس صحبت كني��د. اگر با 
لحن��ی يکنواخت حرف بزنيد كس��ی عالقه ای به 

دنبال كردن حرف شما را نخواهد داشت.
- طوری صحبت كنيد كه احس��اس ش��ما در 

صدای تان منعکس شود.
- بين صحبت ه��ای خود مکث كنيد. اين كار 
باعث می ش��ود مخاطب دقيق تر به صحبت های 

شما گوش دهد.
- موقع حرف زدن كمی به سمت طرف مقابل 
خود خم شويد. اينکار تأثير حرف هايتان را بيشتر 
می كن��د اما دق��ت كنيد كه در اي��ن كار نيز اغراق 

نکنيد.
ــط حرف دیگران: همه كسانی  5( پریدن وس
ك��ه در يک مکالمه ش��ركت می كنن��د بايد به يک 
مي��زان فرصت حرف زدن داش��ته باش��ند. به هيچ 
عنوان وسط صحبت كسی، حرف او را قطع نکنيد 
تا توجه مخاطبان را به خود جلب كنيد. بايد بتوانيد 
بي��ن حرف زدن و گوش ك��ردن خود توازن ايجاد 

كنيد.
ــت: به هيچ وجه  ــه حق با شما نیس 6( همیش
س��عی نکنيد هميش��ه و درمورد هر موضوعی حق 
را به جانب خودتان بدانيد. معموالً مکالمات واقعًا 
يک بحث نيس��ت و بهتر اس��ت اجازه بدهيد حال 
و هوای خوب و دوس��تانه ای در آن جريان داشته 
باشد. اگر قرار باشد كه در همه بحث ها شما برنده 
باش��يد، كسی چندان خوش��حال نخواهد شد. پس 
به جای اين كار كمی عقب بنش��ينيد و تالش كنيد 
ت��ا حال و هوای خوب��ی در گفتگويتان جريان پيدا 

كند.
ــک موضوع  ــردن درمورد ی ــت ک 7( صحب
ــا منفی: اگ��ر در يک مهمان��ی يا جايی  ــب ی عجی
هستيد كه با كسی تازه روبه رو شده ايد، بهتر است 
از پيش كشيدن بعضی موضوعات خودداری كنيد. 
صحبت كردن در مورد وضعيت بد سالمتی تان يا 
رابطه بدتان با كسی، شغل بد و رئيس بداخالقتان، 
قتل های زنجيره ای، زبان خاصی كه فقط ش��ما و 
يک نفر ديگر از آن س��ر در م��ی آورد، يا هر چيز 
ديگ��ری كه ان��رژی مثبت جو را از بي��ن می برد، 
موضوعاتی هس��تند كه بايد از آنه��ا اجتناب كنيد. 
همچنين بهتر اس��ت حرف زدن در مورد سياس��ت 
و مذه��ب را ه��م برای گفتگوهای دوس��تانه خود 

بگذاريد.
ــودن: ب��دون توج��ه به  ــده ب ــته کنن 8( خس
اطرافت��ان، 10 دقيقه بی وقف��ه حرف زدن در مورد 
ماش��ين جديدتان اصاًل خوشايند به نظر نمی رسد. 
وقت��ی می بينيد كه مخاطبان ش��ما كم كم حوصله 
شان سرمی رود، بايد آماده باشيد كه سريع موضوع 

را عوض كنيد.
يک راه خوب برای اينکه هميش��ه موضوعاتی 
جالب برای صحبت ك��ردن در مورد آن با ديگران 
داشته باش��يد، اين اس��ت كه زندگی جالب داشته 
باش��يد و روی مسائل مثبت زندگی متمركز شويد. 
شروع نکنيد درمورد شغلتان يا رئيستان غرغر كنيد، 
هيچکس دوس��ت ندارد اين چيزها را بش��نود. در 
ع��وض، در مورد آخرين مس��افرتتان، يک خاطره 
جالب كه يک روز موقع خريد برايتان اتفاق افتاده 
است، برنامه هايتان برای عيدی كه در پيش است يا 
هر چيز جالب و بامزه صحبت كنيد. كاری كه بايد 
بکنيد اين اس��ت كه طوری رفت��ار كنيد كه ديگران 
مجذوب ش��ما ش��وند. با اين روش خيلی راحت 
می توانيد دوس��ت پيدا كنيد. پس به جای اينکه در 
مکالمه خود با ديگران فقط به يک موضوع بچسبيد 
و م��دام تکرارش كنيد، اف��ق موضوعاتتان را كمی 
وس��يع تر كنيد و در مورد مسائل مختلف و جالب 

با مخاطبتان گفتگو كنيد.
9( متقابل رفتار نکردن: هر چه فکر می كنيد 
را به زبان بياوريد و احساساتتان را مطرح كنيد. وقتی 
كسی تجربه ای را با كسی در ميان می گذارد، شما 
هم باي��د در عوض يکی از تجربيات خودتان را با 
او شريک شويد. فقط رو به روی مخاطبتان نايستيد 
و سرتان را تکان دهيد يا جواب های كوتاه بدهيد. 
وقتی كس��ی در مکالمه ای از خود مايه می گذارد، 
حتمًا دوس��ت دارد ش��ما هم متقاباًل همين كار را 
بکني��د. اينجا هم مثل س��اير موقعيت های زندگی 
نمی توانيد بايس��تيد تا ديگران قدم اول را بردارند. 
اگر الزم بود، شما نفر اول باشيد و حرف هايتان را 

با طرف مقابلتان در ميان بگذاريد.
10( حرفی برای گفتن نداشتن: ممکن است 
احس��اس كنيد كه حرف زيادی برای گفتن نداريد. 
اما بايد سعی كنيد. خوب به حرف های طرف مقابل 
گوش كنيد و به حرف هايی كه می زند عالقه مند 
باش��يد. سؤال كنيد و جواب های مربوط و مناسب 
بدهيد. چشم هايتان را هم باز كنيد. از مهارت های 
بينايی خود اس��تفاده ك��رده و موضوعات جالبی را 
در اطرافت��ان برای حرف زدن پي��دا كنيد. هر روز 
روزنام��ه بخوانيد و موضوعات جالب و مفيد برای 
حرف زدن پي��دا كنيد. روی زب��ان بدنتان و نحوه 
حرف زدنت��ان كار كنيد و مهارت های محاوره ای 

خود را ارتقاء دهيد.
آسان بگیرید

الزم نيست همه اين كارها را يکجا ياد بگيريد و 
انجام دهيد. اگر بخواهيد همه اين روش ها را يکدفعه 
اس��تفاده كنيد، مطمئناً گيج می شويد. دو سه مورد از 
اي��ن مهارت ها را انتخاب كرده و هر بار در مکالمات 
خود استفاده كنيد. خيلی زود خواهيد ديد كه به طور 
اتوماتيک و ناخودآگاه همه اين رفتارها و مهارت ها را 

در مکالماتتان استفاده می كنيد.

نويسنده اين مقاله بر اين باور است كه باراک اوباما 
دو چهره دارد؛ يک چهره او اوبامايی اس��ت كه به يک 
نش��انه و برند تبديل ش��ده و اوبامای ديگر كه كسوت 
رئيس جمهور امريکا را بر تن دارد. به باور نويس��نده، 
در وضعيت دش��واری كه اوباما در اوج كشمکش بين 
اين دو چهره قرار دارد، كميته جايزه نوبل پای به ميدان 
گذاشته و با اعطای جايزه صلح نوبل به او، تالش دارد 
ت��ا بر وزن اوبامای برند ي��ا اوبامايی كه به دنبال احيای 
صلح و آشتی در جهان است بيفزايد. آنها با اين ترفند 
قصد داشته اند اوباما را در وضعيتی قرار دهند كه با وجود 
فش��ارهايی كه از سوی محافل صهيونيستی حاكميت 
امري��کا ب��رای راه اندازی يک جن��گ جديد در جهان 
وارد می آيد، بر توانايی و صالحيت او برای راه اندازی 
چنين جنگی تأثير بگذارند. اوباما زندانی خطرناک ترين 
نگهبانان صهيونيست است و مردم بر سر اين كه آيا دادن 
جايزه صلح نوبل به اوباما تصميم درس��تی بوده است 
يا نه، به دو دس��ته تقسيم شده اند. در واقع، افراد زيادی 
هستند كه با خشم می پرسند، كدام »صلح«؛ پس عراق، 
افغانستان، خليج گوانتانامو و فلسطين چه می شوند؟ ما از 
وعده هايی كه آنان بر آنها پای می فشارند، خسته شده ايم. 
اعضای كميته جايزه نوبل به برخی از تالش های اوباما 
در جهت حمايت از نهادهای بين المللی، برقرار ساختن 
پيوندهايی با جهان اسالم، تالش برای تقويت منع توليد 
و تکثير سالح های هسته ای و مبارزه با تغييرات آب و 
هوايی اشاره می كنند. كسانی كه تحت تأثير اوباما قرار 
نگرفته اند، تأكيد می كنند كه اقدامات اوباما در اين موارد 
صرفاً »سخن س��رايی هايی توخالی« است و چيزی جز 

 

»حرف مفت« نيست. مردم جهان خواهان ديدن عمل 
هستند. خواهان ديدن چيزی ملموس. اگرچه منتقدان 

اوباما در برخی از اعتراضات محق هس��تند، اما به نظر 
می رسد كه آنها بنا به هر دليلی، از تمايز قائل شدن بين 
»اوبامای برند« و »اوبامای رئيس جمهور« ناتوان هستند. 
اين»برند« نش��انگر اميد و انسانيت اس��ت. برندی كه 
می خواهد حرف هايی درس��ت را در موقع خود عنوان 
كند. اين برند از نظر اخالقی آگاه و هشيار است. به موقع 
خود منطق خرد را به كار می گيرد و حتی در بيشتر مواقع 
ترتيبی می دهد كه معقوالنه سخن بگويد. »اوبامای برند« 
بی شک رويدادی خوش��ايند در عرصه سياسی غرب 
اس��ت. اوبامای رئيس جمهور روی هم رفته ماجرای 
متفاوتی دارد: اوبامای رئيس جمهور تقال می كند اما از 
عمل كردن ناتوان است، از ايفای وعده ها قاصر است. 
چيزی می گويد و برخ��الف آن عمل می كند. اوبامای 
رئيس جمهور يک سياس��تمدار است و سياستمداران 
عموماً غيرقابل اعتماد هس��تند. ناكامی اوباما در ادغام 
»برند« و»رئيس جمهور« و نيز درآوردن آن به شکل يک 
واقعيت اخالقی مداوم، به راس��تی يک تراژدی بزرگ 
اس��ت. هر اندازه كه برند می كوشد، نوعی انسان گرايی 
ش��ادی آور و اظهارنظره��ای فراگي��ر را اش��اعه دهد، 
رئيس جمهور عم��الً ً زندانی برخی از خطرناک ترين 
نگهبانان صهيونيست است. اوبامای رئيس جمهور يک 
صورت حساب باز بزرگ برای پرداخت پول به كسانی 
دارد كه كليد های محل سکونت سفيد فعلی اش را تسليم 
او كرده اند. به عبارت ديگر، او بايد صهيونيس��ت های 
زيادی را خش��نود كن��د و از طرفی، با گروهی ديگر از 
عناصر  )يهودی صهيونيست( رو به رو است كه يورش 
به دفتر او را در دستور كار خود قرار داده اند. ناكامی اوباما 
در ايجاد يک پيوند مناس��ب بين برند و رئيس جمهور 
تا اندازه مشخصی، ناشی از امکان ناپذير بودن برقراری 
پيوند بين انس��انيت و صهيونيسم اس��ت. متأسفانه در 
درون گفتمان ليبرال غربی، هيچ وسيله سياسی مشهودی 
برای مواجهه با البی گران صهيونيست و عامالن نفوذی 
آن به درون تش��کيالت امريکا يا هر دموكراسی غربی 

ديگری وجود ندارد. نکته ای كه به اندازه كافی فاجعه بار 
است اين است كه هيچ وسيله عملی يا سياسی وجود 
ن��دارد كه بتواند مانع آن ش��ود كه ولفويتز امريکا را به 
يک جنگ غيرقانونی همراه با نسل كشی ديگر نکشاند. 
در حوزه سياس��ی يا رسانه های انگليس نيز هيچ كس 
وجود نداش��ت كه شجاعت كافی را برای برقرار كردن 
يک پيوند نزديک بين كابينه بلر و كمک دهندگان مالی 
ارش��د حزب او در زمانی كه انگليس داشت وارد يک 
جنگ صهيونيستی غيرقانونی در عراق می شد، برقرار 
كن��د. غرب به طور عام و امپراتوری انگليس��ی زبان به 
طور خاص، غريزه بقای خود را از دس��ت داده اند. اگر 
بگوييم كه در درون گفتمان ليبرال پس از جنگ جهانی 
دوم، امريکا فاقد ساز و برگ سياسی برای دفاع از خود 
در برابر نفوذ منافع خارجی صهيونيست ها بوده، سخن 
گزافی نگفته ايم. در زمانی كه مردم امريکا متقاعد شده 
بودند كه اقدامات الزم برای ساكت كردن يک ولفويتز 
را انجام داده اند، پنج امانوئل رامز از پشت صحنه بيرون 
می پرند. اينجا دقيقاً همان جايی است كه جايزه صلح 
نوبل وارد بازی می ش��ود. اعضای كميته نوبل به جای 
اينکه صبر كنند تا ببينند اوباما يک جنگ صهيونيستی 
ديگر را به راه می اندازد يا نه و به جای اينکه به او اجازه 
دهند، فقط برای اينکه كشور يهود »جای امن تری« باشد  
به س��راغ ايران برود، آنها اميدوارانه به سراغ او رفته اند؛ 
آنها بزرگ ترين جايزه خود را در اولين سال دوره رياست 
جمهوری اوباما به او داده اند. آنها در اصل او را در برند 
خود يعنی اميد، انسانيت، هماهنگی و سازش محصور 
 كرده اند. آنها به او گفته اند: »گوش كن چه می گوييم آقای 
رئيس جمهور، اين از جايزه شما؛ زمانی كه آن را قبول 
كردی، ممکن است مجبور شوی به صهيونيست های 
خود در درون كش��ورت »نه« بگويی، چون كسانی كه 
جايزه صلح گرفته اند، نمی توانند جنگ به راه اندازند.« 
ممکن است اوباما مجبور شود به جای كشتن مسلمانان، 
به دنبال سياس��ت های ديگری برای برقرار كردن صلح 

رود. زمان نش��ان خواهد داد ك��ه آيا قمار كميته نوبل 
جواب می دهد يا نه. در كوتاه مدت ممکن است مجبور 
به پذيرفتن اين شويم كه كميته نوبل فرصتی برای درهم 
آميختن برن��د و رئيس جمهور با يک جايگاه اخالقی 
هماهنگ و با شکوه را به اوباما داده است. بياييد اميدوار 
باش��يم كه او از پس اي��ن چالش برمی آيد. تا جايی كه 
به كميته نوبل مربوط می شود، احتماالً اين زيركانه ترين 
كاری است كه می توان انجام داد. احتماالً اين كميته از 
مدت ها قبل درباره اين موضوع فکر كرده است. آنها به 
جای اينک��ه مدت ها منتظر بمانند، بايد به بلر و بوش، 
به محض ش��روع دوره تصدی مسئوليت خود، جايزه 
می دادند. اين كار می توانس��ت جان ميليون ها عراقی و 
افغانی را نجات دهد. آنها همچنين بايد در دهه 1950 
دادن يک جايزه نوبل به شيمون پرز را نيز مد نظر قرار 
می دادند؛ اين كار می توانست مانع او در ساختن راكتور 
اتمی »ديمونا« و تغيير و تحوالت بعدی او و درآمدنش 
به ش��کل يک صهيونيس��ت  - ترميناتور پيشرو شود. 
هنری كيسينجر؟ او هم به همين ترتيب. آنها بايد طی 
مراسمی زمانی كه فقط هشت روزه بود، به او مدال صلح 
می دادند. اين كار می توانست جان ميليون ها نفر را نجات 
دهد. جايزه صلح نوبل بايد به عنوان وسيله ای بازدارنده 
مورد اس��تفاده ق��رار گيرد. به جای آنکه ب��ا دادن آن به 
انسان دوستان كسالت بار و عاشقان صلح مالل انگيزی كه 
هيچ كاری انجام نمی دهند، اين جايزه را هدر بدهيم، بايد 
استفاده مطلوب تری از آن كنيم و آن را به شکل يک ابزار 
بازدارنده درآوريم. در جهان كنونی، از اين جايزه بايد به 
عنوان يک تعهد برانگيخته شده نسبت به صلح استفاده 
كنيم تا بتوانيم خطر بروز جنگ های صهيونيستی را دور 
كنيم. چنانچه درست خوانده باشم، جايزه صلح نوبل به 
اين دليل به اوباما داده شده كه با كمک آن، »اوبامای برند« 
بتواند فشارهايی را كه از سوی حلقه صهيونيست های 
پيرامونش بر »اوبامای رئيس جمهور« وارد می شود را، 

تاب بياورد.

سپهر اوحدی
چند سال پيش بود كه شيشه های دودی در اتومبيل ها با جلوگيری جدی پليس رو به رو می شد 
و حتی كار به جايی رسيد كه دودی كردن شيشه ها قدغن شد، چند سالی گذشت و مردم اجتماعی تر 
شدند و اين هجوم لعنتی فرهنگ بيگانه هم دامنه گستر شد. كم كم برخی افراد به منظور آفتاب نخوردن 
اسپيکرها و سرنشين های عقبی پرده ای را به شيشه عقب اتومبيل خود چسباندند، در شهرهای جنوبی 
و آفتابی هم 25 درصد دودی بودن شيشه ها به علت گرما بالمانع اعالم شد، كه با وجود فراگير شدن 
نصب كولر در اتومبيل ها به خصوص اتومبيل های مدل باال، اين امر منتفی به نظر می رسد. حاال مدتی 
اس��ت كه ديگر دودی شدن شيشه های اتومبيل ها امری عادی ش��ده است و اگر يک تخمين خيابانی 
بزنيم حداقل سه چهارم ماشين های مدل باال و گران قيمت به خصوص برای صندلی های عقبی خود 
شيش��ه دودی دارند و اين فراگيری به ماش��ين های مدل پائين تر و ارزان تر حتی پرايد و پيکان ها نيز 

كشيده شده است.
 افراد ابتدا شيش��ه عقب و بعد يک چهارم پايين يا باالی شيش��ه جلو را كمی تار می كنند و بعد از 
شيش��ه راننده به بهانه آفتاب ش��روع كرده و بعداً هم می بينيم اتومبيل هايی وجود دارد و تعدادشان هم 
كم نيست كه همه شيشه ها را دودی كرده اند و نه دودی 25 درصد كه در برخی از آنها كه ماشين های 
تاريک معروفند شيش��ه ها حتی صددرصد سياه شده اند. افرادی كه اين كار را می كنند ماشين خود را 
هم از رنگ های تيره انتخاب می كنند تا سياهی و دودی بودن شيشه ها كمتر به نظر آيد و در زمانهايی 

كه كسی جز آنها بر ماشين سوار نيست، شيشه ها را پايين می كشند تا در نظر نيايد.
بله در دو س��ال اخير با فراگير ش��دن خريد خودرو به خصوص توس��ط جوانان و با عدم نظارت 
والدين شيش��ه ها به بهانه مختلف دودی ش��دند، بد نيست حرف چند نفر از اين ماشين دودی ها)!( را 

بشنويم: 
- من برای حس غيرت و محفوظ بودن همسرم از نگاه نامحرم شيشه ها را دودی كرده ام، ماشين 

مثل ملک خصوصی آدم است!
- من يک دخترم و ماشين را هم پدرم برايم خريده است اگر شيشه اش دودی نباشد، مورد آزار و اذيت 

پسران، متلک گويی و تعقيب آنها قرار می گيرم و مرا اذيت می كنند، نمی خواهم جلب توجه كننم.
- ماش��ين من مدل باال اس��ت و 80 ميليون قيمت دارد، بايد پرس��تيژ داش��ته باش��د و ابهت آن با 

شيشه های دودی باال می رود!
اين تعدادی از نظرات افراد بود اما به واقع سرنش��ينان اكثر اتومبيل های شيش��ه دودی را، جوانان 
تش��کيل می دهند و قطعًا داليل آنها س��رپوش گذاش��تن بر اعمالی اس��ت كه به واس��طه دودی بودن 

 

شيشه ها، انجام آن ميسر خواهد بود.
تازه اين تمام داس��تان نيس��ت در مراكز فنی پايه صندلی های ماشين را بريده و صندلی ها را كوتاه 
می كنند تا افراد داخل ماش��ين پيدا نباش��ند و اين امر در كنار روش��های آسان دودی كردن شيشه ها از 
قبيل چس��باندن انواع المينت ها و پوشش های ارزان قيمت پالستيکی به صورت روكش، امکان تبديل 
شيشه های ماشين به آينه نيز ميسر است و تازه از همه بدتر كه اين موارد در نيازمنديها و بروشورهای 
س��طح ش��هر آزادانه تبليغ می ش��ود و ماش��ين ها را مکان امنی می كنند تا انواع و اقسام خالف ها در 

اينگونه ماشين ها انجام گيرد.

درگي��ری بي��ن نيروهای پلي��س ب��ا قاچاقچيان در 
كينگس��تون پايتخت جامائيکا تاكنون منجر به مرگ 30 
نفر شده است. به گزارش گروه اخبار مانيتورينگ فارس 
به نقل از ش��بکه بی بی سی، تعداد كش��ته های درگيری 
بي��ن نيروهای پليس و قاچاقچيان در ش��هر بحران زده 
كينگس��تون پايتخت جامائيکا به 30 نفر رس��يد. دولت 
جامائي��کا با ص��دور بياني��ه ای ضمن اب��راز نگرانی از 
وضعي��ت كنون��ی در پايتخت، همزمان ه��زاران تن از 
نيروه��ای نظامی خود را در پايتخ��ت و مناطق اطراف 
مس��تقر كرده است. دولت جامائيکا در پی درگيری های 

ش��ديد بين پليس و قاچاقچيان مواد مخدر در غرب ش��هر كينگس��تون پايتخت اين كش��ور، وضعيت 
فوق العاده در اين ش��هر اعالم كرده اس��ت. اين درگيری پس از آن روی داد كه پليس قصد دس��تگيری 
كيريس��توفر دودوس��کو يکی از سركردگان باندهای قاچاق اين كشور را داشت كه اين اقدام با مقاومت 
همدس��تان وی مواجه شد. قاچاقچيان در پاس��خ به حمالت نيروهای دولتی به سه پاسگاه پليس حمله 
كردند و يک پايگاه پليس را به آتش كشيدند. در حال حاضر حجم درگيری ها از پايتخت نيز فراتر رفته 
و دولت در شهر سنت آندرو نيز وضع فوق العاده اعالم كرده است. اتهام دودوسکو قاچاق مواد مخدر 
و اس��لحه اس��ت و دولت جامائيکا پس از آن تصميم به شکار اين قاچاقچی گرفت كه دولت امريکا از 

اين كشور خواست تا وی را به مقامات واشنگتن تحويل دهد.

به گزارش پايگاه اطالع رس��انی پليس، با وجود هش��دارهای پليس، متأس��فانه باز هم شاهد حريق 
خودروهايی بر اثر بی احتياطی و اقدامات خودس��رانه و غيرمجاز در گازس��وز كردن خودروها هستيم. 
بنابراين به رانندگانی كه خودروهايش��ان را توس��ط افراد فاقد تخصص الزم و به صورت غيراستاندارد، 
گازسوز می كنند و يا با استفاده از گاز )ال پی جی( و كپسول گاز مايع، سيستم سوخت خودروی خود 
را تغيير می دهند، هش��دار داده می ش��ود با اين اقدام، سالمتی خود و ديگران را به خطر نيندازند. چرا 
كه رعايت نکردن اصول ايمنی و بی توجهی به توصيه ها و هش��دارهای متخصصان در اين خصوص، 

حوادث ناگوار و جبران ناپذيری را در پی خواهد داشت.

رئيس پليس امنيت عمومي اس��تان اصفهان گفت: مأموران نيروي انتظامي، 49 نفر از اعضاي اصلي 
و فعال شركت هاي هرمي در اصفهان را شناسايي و دستگير كردند.

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطالع رساني پليس، سرهنگ ميرعباس صوفي وند افزود: به دنبال 
مبارزه گسترده با شركت هاي هرمي از سوي نيروي انتظامي و قوه قضاييه، محل هاي جلسات شركت 
هاي هرمي ويکتوري وي، پالينور و گلدكوييست در شهر اصفهان شناسايي شد. وي اظهارداشت: پس 
از شناس��ايي محل جلسات اين شركت ها با هماهنگي مقام قضايي طي يک عمليات گسترده و ضربتي 

تعداد 49 نفر شامل 39 مرد و 10 زن دستگير شدند.
رئيس پليس امنيت عمومي فرماندهي انتظامي استان اصفهان تصريح كرد: تمامي دستگير شدگان به 

همراه پرونده جهت سير مراحل قانوني خود تحويل مراجع قضايي شدند.

به گزارش نش��نال پس��ت، شماره موبايل 0888/888/888 در بلغارس��تان پس از اينکه جان سه نفر 
را در مدت 10 س��ال گرفت به عنوان ش��ماره تلفن نفرين ش��ده معرفی شد. به همين منظور موبی تل، 
اپراتور موبايل در بلغارس��تان تصيميم گرفت اين ش��ماره را به حالت تعليق درآورد. در مدت 10 سال 
اخير اين شماره تلفن در مجموع متعلق به سه نفر بوده است كه همگی جان باخته اند. به همين منظور 
به نظر می رسد كه اين داستان شبيه به يک فيلم جنايی وحشتناک باشد. اولين قربانی اين شماره نحس 
والديمير گراش��نوف رئيس هيأت مديره ش��ركت موبی تل بود كه در سال 2001 در اثر ابتال به سرطان 

در حالی كه تنها 48 سال داشت درگذشت.
 باوجود اين، ش��ايعاتی مبنی بر اينکه اين مدير به دست رقيب خود با يک مسموميت راديواكتيوی 
كش��ته ش��ده اس��ت وجود دارد. س��پس اين ش��ماره به دس��ت كنس��تانتين ديميتروف رئيس مافيای 
بلغارس��تان رس��يد كه در س��ال 2003 در طول بازديد از امپراتوری مافيايی خود در آمس��تردام به قتل 
رس��يد. در آن زمان ديميتروف تنها 31 س��ال داش��ت و درحالی كه مش��غول خوردن ش��ام بود كش��ته 
ش��د. س��ومين مالک بد اقبال ش��ماره موبايل 0888/888/888 كنستانتين ديش��ليف نام داشت كه تاجر 
بود. وی نيز كه مظنون به قاچاق كوكائين بود در س��وفيا، پايتخت بلغارس��تان خارج از يک رس��توران 
هندی در س��ال 2005 به قتل رس��يد. از آن زمان هيچکس حاضر به اس��تفاده از اين ش��ماره تلفن نشد 
 ت��ا اينک��ه اپرات��ور »موبی تل« در روزه��ای اخير اعالم كرد ك��ه تصميم به غيرفعال كردن اين ش��ماره 

دارد.

در مکالمــات خــود، کمی صبـور باشيد

 نوبل، برند 
و رئيس جمهور

عضو هيأت علمی دانش��گاه الزهرا و پژوهشگر 
ح��وزه اعتياد گفت: مصرف م��واد مخدر صنعتی به 
خصوص شيشه نسبت به مواد مخدر سنتی )ترياک و 
هروئين( به مراتب خطرناک تر و اعتيادآورتر است. به 
گزارش ايرنا، مهرانگيز شعاع كاظمی در نشست علمی 
پژوهشی بررسی رابطه بين هوش هيجانی و عود در 
زنان مصرف كننده شيشه افزود: زنان معتاد برای رسيدن 
به مواد مخدر از هيچ كاری فروگذار نمی كنند و حتی 
در اين راه احساس��ات و عواطف مادری خود را زير 
پا می گذارند. عضو هيأت علمی دانشگاه الزهرا با بيان 
اينکه كريستال يا شيشه شکل قابل استنشاق آمفتامين 
است، اظهار داشت: مصرف اين ماده به شدت اعتيادآور 
و محركی بسيار قوی است كه به مركز سيستم عصبی 

مغز آسيب می رساند، مصرف حتی يکبار شيشه اعتياد، 
آور است. به گفته وی خشکی دهان، افزايش سرعت 
تنفس، س��ر دردهای طاقت فرسا، حالت تهوع، تعرق 
بيش از اندازه بدن، س��رگيجه، باال رفتن فشار خون و 
حرارت بدن، تپش قلب، خشکی و ترک لبها، سياهی 
رفتن چشم، لرزش دست، بی اشتهايی و عوارض قلبی 
از جمله تأثيرات فيزيکی ناشی از مصرف ماده   مخدر 
 شيش��ه به ش��مار می رود. اين پژوهشگر حوزه اعتياد

نا آرامی، اضطراب، دلواپسی، پرخاشگری، خشونت، 
رفتار خصمانه، بی خوابی شديد، پرچانگی و پرحرفی، 
جنون سوء ظن، ترس و دلهره ، توهم، تغييرات ناگهانی 
در رفت��ار، گفتار وكم وزنی مفرط را از ديگر عوارض 
مصرف ماده مخدر شيشه بر شمرد. عضو هيأت علمی 

دانش��گاه الزهرا گفت: استعمال كريستال با استفاده از 
پايپ موجب س��وزاندن و بريدن لبها می شود كه اين 
 C عمل موجب بروز انواع ويروسها از جمله هپاتيت
می شود، البته مصرف آن به صورت تزريقی خطر ابتال 
به بيماری ايدز را افزايش می دهد. شعاع كاظمی افزود: 
متخصصان اعتياد می گويند برای درمان مصرف كنندگان 
شيشه، داروی خاصی در دنيا وجود ندارد و داروهايی 
كه تجويز می شوند تنها به كاهش عالئم ناراحت كننده 
بيمار كمک می كنند. وی تأكيد كرد: شيش��ه، ماده ای 
محرک ، اعتي��ا د آور و خطرناک اس��ت، قاچاقچيان و 
فروش��ندگان اين ماده ادعا می كنند كه حاوی مرفين 
نبوده و اعتياد آور نيست اما واقعيت اين است كه شيشه 
يک ماده  مخدر بسيار خطرناک و اعتيادآور است. شعاع 

كاظمی افزود: هوش هيجانی مجموعه ای از توانايی ها، 
فعاليت ها، قابليت ها و مهارت هايی است كه فرد را برای 
سازگاری با محيط و كسب موفقيت در زندگی مجهز 
می كند. شعاع كاظمی به يافته های اين پژوهش اشاره كرد 
و افزود: مصرف مواد به ويژه شيشه، موجب پايين آمدن 
سطح هوش هيجانی و افزايش احساسات خشمگينانه 
می شود. وی گفت: نتيجه كلی اين پژوهش اين بود كه 
هوش هيجانی، توانمند سازی ذاتی و محيطی در انسان 
اس��ت كه از طريق آموزش و يادگيری، می توان آن را 
افزايش داد و اين مورد يکی از راه كارهای پيشگيری و 
درمان اعتياد است و اگر همه انسان ها به خصوص زنان 
از اين توانمندی خود آگاه باشند كمتر به مصرف مواد 

مخدری همچون شيشه گرايش پيدا می كنند.

مصرف ماده مخدر شيشه، خطرناک تر و اعتيادآورتر از مواد مخدر ديگر است 
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زاينده رود تابستان امسال جاري خواهد بود
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استاندار اصفهان:اصفهان
نظام سکوالريزه غرب، جمهوري اسالمي را هدف قرار داده است

فرماندار شهرستان شهرکرد:
 امسال 2900 زائر از سطح شهرستان 

به مرقد امام خمينی)ره( اعزام می شوند

همکاري دانشگاه شهرکرد با آژانس آزمايشگاه هاي 
دامپزشکي انگلستان قطعي شد

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان:
 نقش آفرينی بسيج، در همه عرصه ها 

به اثبات رسيده است

 توجه ديرهنگام به محتواي مجازي
 بزرگتــرين ضعف رسانه هـــاي ديجيتال

استان اصفهان حائز رتبه اول در بازسازی عتبات عاليات است

شهر اصفهان به همه جهان اسالم تعلق دارد

نيروگاه اصفهان در ارديبهشت ماه امسال بيش از 343 ميليون كيلووات ساعت برق توليد كرد. به 
گزارش موج،  در ارديبهشت ماه سال جاري نيروگاه حرارتي اصفهان به ميزان 343 ميليون و 268 
هزار و 420 كيلووات ساعت انرژي الکتريکي خالص توليدي را به شبکه سراسري برق كشور 
تزريق كرد. نيروگاه اصفهان زيرمجموعه شركت مديريت توليد برق اصفهان و در جنوب غربي 
 اصفهان واقع ش��ده اس��ت. اين نيروگاه داراي پنج واحد توليد برق با ظرفيت هاي متنوع از نوع 

حرارتي � بخاري و مجموع ظرفيت اسمي 835 مگاوات است.

سرپرست اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري كاش��ان گفت: 80 هزار گردشگر 
خارج��ي در فصل گالبگيري امس��ال از مزارع 
گل محمدي و كارگاه هاي سنتي گالبگيري اين 
شهرستان ديدن كردند. حسين يزدانمهر در گفتگو 
با ايرنا افزود: بيش��تر اين گردشگران خارجي از 
كشورهاي اروپايي، آسياي ميانه، كانادا و جنوب 
ش��رقي آس��يا بوده اند. وي مجموع گردشگران 
داخل��ي و خارجي فصل گالبگيري كاش��ان را 
بيش از دو ميليون نفر ذكر كرد و اظهار داش��ت: 

فصل گالبگيري از اوايل ارديبهش��ت ماه سال جاري شروع شده و در برخي از مناطق سردسير 
 اين شهرس��تان از جمله جوش��قان كامو و برزک تا اواس��ط خرداد ماه ادامه دارد. وي ديگر نقاط 
گردشگر پذير و گل خيز شهرستان كاشان را مناطق قمصر و نياسر ذكر كرد و افزود: گردشگران 
با حضور در اين مناطق عالوه بر بازديد از مزارع گل محمدي و كارگاههاي گالبگيري از جاذبه 
هاي طبيعي و آثار تاريخي آنها هم ديدن كردند. يزدانمهر همچنين آمار بازديد كنندگان آثار تاريخي 

شهرستان كاشان در فصل گالبگيري را بيش از 800 هزار نفر ذكر كرد.

فرماندار شهرستان اردستان گفت: متأسفانه اقدام اساسي و زيربنايي در خصوص گردشگري 
در اردستان انجام نشده است و اميدواريم طرح هاي سرمايه گذاران در سال جديد از ايده به عمل 
برسد. به گزارش ايسنا، محمد حسين قاسم زاده با بيان اينکه كار اساسي و زيربنايي درخصوص 
گردشگري هنوز در شهرستان انجام نشده است و از اين بابت متأسف هستيم، اظهار داشت: در 
حال حاضر در زمينه پاركينگ و كمپ گردشگري با مشکل اساسي مواجه هستيم و مي طلبد 
در سال همت مضاعف اقدامات اساسي صورت پذيرد. وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته 
در زمينه جذب س��رمايه گذار براي فراهم كردن زيرساخت هاي گردشگري شهرستان افزود: 
اميدواريم در س��ال جديد اين طرح ها از ايده و نظر به عمل برس��د. قاسم زاده با بيان اينکه در 
بخش فرهنگي اقدامات صورت گرفته كافي نيست، ادامه داد: ما حتي يک سرود محلي نداريم 
كه به نوعي معرف شهرستان باشد. وي ميراثي را كه از گذشته به ما رسيده است به دو گروه، 
يکي مساجد جامع و آثار تاريخي و ديگري چهره ها و شخصيت ها تقسيم كرد و بيان داشت: 
در زمينه معرفي چهره هاي تاريخي شهرستان بايد اطالع رساني و اقدامات بيشتري صورت گيرد. 
فرماندار اردستان با بيان اينکه در بحث گردشگري ما از كوير غافل مانده ايم، تصريح كرد: صنايع 
دستي شهرستان به فراموشي سپرده شده است كه با سرمايه گذاري و اقدامات بيشتر مي توان 
بخشي از آن را احيا كرد. قاسم زاده گفت: 104 منبع گردشگري در شهرستان اردستان شناسايي 
شده است كه تنها يک مورد آن يعني كوير جاذبه گردشگري است و بايد روي بقيه موارد كار 

كرد تا به جاذبه تبديل شوند.

نشست هم انديشی سازمان های مردم نهاد زيست محيطی منطقه مركزی كشور در اصفهان 
برگزار شد. به گزارش واحد مركزی خبر اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، در اين 
همايش كه به همت اداره كل حفاظت محيط زيست استان و با همياری جمعيت طبيعت ايران 
در تاالر پژوهش های دانشگاه آزاد واحد خوراسگان برگزار شد، معاون سياسی امنيتی استاندار 
اصفهان اظهار داشت: سازمان ها و تشکل های غيردولتی در توسعه پايدار نقش مهمی دارند و 
اين تشکل ها در تمام مسائل زيست محيطی بايد وارد صحنه شوند. محمد مهدی اسماعيلی، ادامه 
داد: مسائل زيست محيطی متعلق به آحاد جامعه و امری ملی است و تنها مربوط به جمعيت و 
تشکل خاصی نيست و تمام دستگاه های ذيربط بايد در حفظ آن كوشا باشند. وی با بيان اينکه 
سازمان حفاظت محيط زيست به سمن ها اعتقاد خاصی دارد، افزود: توجه به سازمان مردم نهاد در 
كشور شعار نيست و اعتقاد به تشکل های غيردولتی به همراه راهکارهای موردنظر می تواند نقش 
مهمی در توسعه پايدار زيست محيطی داشته باشد. وی تصريح كرد: يکی از راهکارهای اساسی 
برای حفظ هر چه بهتر محيط زيست و كاهش آاليندگی ها، سياست كلی برون سپاری به آحاد 
جامعه و مشاركت تمام نهادهای مردمی است و بايد با اعتقاد به سازمان های مردم نهاد بيشتر از 
گذشته در كنار يکديگر مشکالت و مسائل را حل و فصل كنيم. اسماعيلی با بيان اينکه در تشکيل 
كميسيون های مختلف استان اصفهان توجه به حفظ محيط زيست از اهميت زيادی برخوردار 
اس��ت، اظهار داشت: اكنون بيشترين عامل بيماری های قلبی و عروقی كه در استان وجود دارد 
ناشی از آاليندگی های زيست محيطی است كه هر لحظه سالمت مردم را تهديد می كند و بايد 
در اين راستا راهکارهای اساسی را در نظر گرفت. وی با اشاره به سند راهبردی فرهنگی كه زير 
نظر استانداری اصفهان تدوين شده و به زودی از آن رونمايی می شود، گفت: در چند بند از اين 
سند توجه به محيط زيست و راهکارهای اساسی برای كاهش آاليندگی ها حائز اهميت است و 
ارتباط مؤثر با دانشگاه ها، صنايع و ارتقای سطح دانش مردم نسبت به اين امر از مسائل مهم در نظر 
گرفته شده است. اسماعيلی افزود: استان اصفهان ظرفيت پذيرش بيشترين گردشگر و توريست 
داخلی و خارجی را دارد و مسائل زيست محيطی بايد بيش از پيش مورد توجه باشد و تمام آحاد 
جامعه و تشکل های غيردولتی در اين راستا بايد واردعمل شوند تا توسعه ای پايدار در استان ايجاد 
شود. در بخش ديگری از اين نشست، مديركل آموزش و مشاركت های مردمی سازمان حفاظت 
محيط زيست گفت: از سال های اوليه تشکيل كنفرانس ها و ارائه بيانيه های زيست محيطی در 
 دنيا، شعارهای زيادی برای حفاظت از محيط زيست سر داده شده است اما همانطور كه مشاهده 
می كنيم به هيچ يک از اين شعارها عمل نشده است، گفته می شود تا سال 2010 تمام يخ های 
قطب شمال آب می شود كه در اين صورت تغييرات آب و هوايی شديدتری نسبت به شرايط 
كنونی انتظار خواهيم داشت. فدايی افزود: سازمان حفاظت محيط زيست به هيچ عنوان با توسعه 
مشکلی ندارد اما با توسعه ای كه قرار باشد محيط زيست ما را نابود كند موافقت نمی كند، امروز 
اگر نتوانيم مشکالت محيط زيستی اطراف خود را حل كنيم تمام فعاليت ها تحت الشعاع اين 
معضالت قرار می گيرد. وی اضافه كرد: اين سازمان متعلق به تمام مردم است و به همين دليل بنا 
را بر مشاركت با سازمان های مردم نهاد قرار داده است كه نتايج اين هم انديشی ها ما را در تدوين 
سياست های زيست محيطی كمک به سزايی می كند. وی تصريح كرد: در سال جاری سياست 
سازمان حفاظت محيط زيست بر برون سپاری كارهايی كه مردم و به خصوص سازمان های مردم 
نهاد توانايی انجام آن را دارند بنا نهاده شده است چرا كه اين سازمان نه در شعار كه در عمل به 
سازمان های غيردولتی اعتقاد راسخ دارد. مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان نيز در ادامه 
گفت: پس از وقفه ای كه در نحوه تعامل سازمان حفاظت محيط زيست با سازمان های مردم نهاد 
به وجود آمده بود، اين نشست می تواند شروع خوبی برای ارتباط بهتر و متقابل ميان اين دستگاه 
و سمن های زيست محيطی به شمار آيد. احمدرضا الهيجان زاده اضافه كرد: اصفهان با وجود 
تنوع اقليمی منحصر به فرد و اقليم های متفاوت با مشکالت و معضالت زيست محيطی زيادی 
روبه رو است كه بايد با همکاری سازمان های غيردولتی برای حل اين مشکالت گام برداريم. وی 
با بيان اينکه حضور فعال سازمان های مردم نهاد زيست محيطی در راستای سياست های اصل 
44 قانون اساسی است، افزود: امروزه در بسياری از كشورها، مديريت آلودگی هوای شهری نيز 
به يکی از سازمان های غيردولتی سپرده شده كه اين می تواند برای ما الگو باشد. در نشست هم 
انديشی سازمان های مردم نهاد زيست محيطی منطقه مركزی كه به مدت دو روز در اصفهان برگزار 
شد، نمايندگان سازمان های مردم نهاد زيست محيطی و مديران كل حفاظت محيط زيست و امور 

اجتماعی استانداری های استان اصفهان، مركزی، سمنان، قزوين، زنجان و قم حضور داشتند.

مديركل فرهنگ و ارش��اد اسالمي چهارمحال و بختياري گفت: در صورت تصويب در 
س��ومين جلسه اس��تاني دولت، هفت پروژه فرهنگي ديگر در چهارمحال و بختياري ايجاد 
مي شود. به گزارش فارس، داريوش رضواني با اعالم اين خبر اظهار داشت: اين طرح ها پس 
از انجام كارهاي مطالعاتي و كارشناسي الزم به دولت به منظور بررسي و تصويب در سومين 

جلسه استاني خود در چهارمحال و بختياري پيشنهاد شده است.
رضواني به بهره برداري از چهار پروژه فرهنگي در اين اس��تان در ارديبهش��ت ماه گذشته 
اش��اره كرد و افزود: مجتمع فرهنگي و هنري امام خميني)ره( در بلداجي با اعتباري افزون 
ب��ر 5 ميليارد ري��ال از محل اعتبارات دولت��ي از جمله اين طرح ها بود ك��ه با حضور وزير 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي به بهره برداري رس��يد. رضواني افزود: اين مجتمع با برخورداري 
از امکانات س��الن اجتماعات، كتابخانه، نگارخانه، برگزاري كالس هاي آموزشي، واحدهاي 
مختلف فرهنگي، تاالر اجتماعات در زميني به مساحت 2 هزار متر مربع تأسيس شده است. 
وي افتتاح مركز فرهنگي واليت در نقنه از توابع شهرستان بروجن را يکي ديگر از طرح هاي 
به بهره برداري رس��يده عنوان كرد و گفت: مركز فرهنگي واليت نقنه در زميني به مس��احت 
220 مترمرب��ع احداث و با اعتباري افزون بر 65 ميليون تومان از محل اعتبارات اس��تاني به 
بهره برداري رس��يد. مديركل فرهنگ و ارش��اد اسالمي ادامه داد: همچنين مجتمع فرهنگي و 
هنري امين فرخشهر با اعتباري افزون بر 200 ميليون تومان در زميني به مساحت يک هزار 
و 250 متر زيربنا احداث و در اختيار مردم قرار گرفت. وي اضافه كرد: تاالر غدير شهركرد 
نيز با اعتباري افزون بر 250 ميليون تومان و گنجايش 400 صندلي به منظور اس��تفاده ويژه 
برنامه هاي فرهنگ و هنري، همايش ها و مناس��بت هاي مختلف به بهره برداري رسيد. وي بر 
ضرورت حفظ ارزش هاي دفاع مقدس در جامعه تأكيد كرد و گفت: حفظ ارزش هاي دفاع 
مقدس را راهي براي مبارزه با جنگ نرم دانست. رضواني ادامه داد: جنگ هشت ساله جنگي 
اعتقادي و به ظاهر نظامي از سوي امپرياليسم عليه تفکر ديني و واليي ايرانيان بود و دفاع ملت 
ما حركتي فکري به شمار مي رود. وي با بيان اينکه امروز همان دشمنان با رويکردي فکري و 
فرهنگي در راستاي تجاوز به حريم ديني و فکري ايرانيان برنامه ريزي كرده اند، افزود: ترويج 
فرهنگ ايثار و شهادت و گراميداشت ياد و خاطره حماسه هاي ماندگار دوران دفاع مقدس از 
جمله سوم خرداد به عنوان سرمايه هاي عظيم اعتقادي چون دژ مستحکمي در برابر دشمنان 
اسالم و ايران خواهد بود. رضواني تأكيد كرد: بيرون راندن متجاوزان از خاک ميهن اسالمي 
و پايان جنگ تحميلي دستاورد اين حماسه بزرگ است و بايد جوانان را از ارزش و جايگاه 

جانفشاني رزمندگان اسالم در مقابل دشمنان متجاوز آگاه كنيم.

سرپرست اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان چهارمحال و بختياری از برخورد 
قضايی با متجاوزان به 90 هکتار از عرصه های ملی در منطقه بيژگرد بروجن و در حاشيه جاده 
 خوزستان خبر داد. سبزعلی كاويانی در گفتگو با مهر ضمن تأكيد بر اينکه با متخلفان و متجاوزان به 
عرص��ه های ملی در منطقه بيژگرد برخورد می ش��ود گفت: بعضی افراد فرصت طلب با 
اه��داف انتفاعی س��طحی معادل 90 هکتار از اراضی پالک ش��ده منطقه بر آفتاب بيژگرد 
بروج��ن را تخريب كرده اند كه ما طبق قانون صيانت از منابع طبيعی و اس��تيفای حقوق 
دولت و بيت المال هرگز در برخورد با متخلفان كوتاه نخواهيم آمد. اين مقام مس��ئول در 
اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری ش��هركرد تأكيد كرد: تجاوز و تخريب دهها هکتار از 
اراضی منابع ملی پالک بر آفتاب بيژگرد شهرس��تان بروجن از س��وی اشخاصی با اهداف 
فرصت طلبانه و با مديريتی پنهان صورت گرفته كه به دس��تور مقامات قضايی با خاطيان 
برخ��ورد جدی انجام می ش��ود. كاويانی اضافه كرد: با طرح دعوی از س��وی اداره منابع 
طبيعی و با درايت دستگاه قضايی و بررسی های ميدانی انجام شده، رئيس دادگاه بروجن  
بخش گندمان نس��بت به تعقيب و مجازات خاطيان دس��تور الزم را صادر كرد و طبق اين 
دستور قضايی، نيروهای امنيتی و انتظامی و يگان حفاظتی منابع طبيعی استان كار تعقيب 
و دس��تگيری متخلفان را آغاز كردند و اكنون دو نفر از آنان در اختيار نيروهای قضائی و 
امنيتی هستند. بعد از احداث سد كارون چهار و انتقال جاده خوزستان به جاده چهارمحال 
و بختياری از مس��ير بروجن و گندمان، فکر بهره برداری از مزايای اقتصادی در حاش��يه 
اين جاده، فرصت طلبان را وادار به تصرف غيرقانونی اراضی ملی كرده است كه منجر به 

درگيری و دخالت دستگاههای قضايی و امنيتی در استان شده است.

ب��ا توجه به بارندگی ه��ای بهاره، آب 
امس��ال در زاين��ده رود جاری م��ی ماند. 
مديركل مديريت بحران اس��تان اصفهان با 
اش��اره به بررسی اثر خشکس��الی در ستاد 
مديري��ت بحران اس��تان اصفه��ان گفت: 
كاهش بارندگی مؤث��ر و نبود ذخاير برفی 
مناس��ب از علل اصلی خشکی زاينده رود 
در سالهای گذشته بوده است. منصور شيشه 
فروش اجرای طرح تأمين آب برای كشت 
پايي��زه و برنامه ريزی ب��رای حفظ حيات 
زاينده رود را از برنامه های اين ستاد عنوان 
كرد و افزود: براس��اس جدول زمان بندی 
ش��ده با پايان يافتن طرح تأمين آب كشت 

غ��الت تا يک ماه آين��ده  آب در رودخانه 
زاين��ده رود ب��ا دبی كمتر ج��اری خواهد 
مان��د. وی با بيان اينک��ه ميزان بارندگی ها 
در ش��هر اصفهان از مهر پارس��ال تاكنون 

حدود 176 ميليمتر بوده اس��ت گفت: اين 
ميزان نس��بت به مدت مشابه پارسال38/5 
 درصد افزايش يافته اس��ت. شيشه فروش 
گف��ت: هم اكنون ذخيره آب پش��ت س��د 
زاينده رود 624 ميليون متر مکعب اس��ت. 
بي��ش از 290 كيلومت��ر از رودخان��ه 400 
كيلومت��ری زاينده رود در محدوده اس��تان 
اصفهان اس��ت. اين رودخانه عامل اصلی 
ط��راوت و سرس��بزی اصفهان ب��ه عنوان 
بزرگتري��ن رودخانه فالت مركزی ايران از 
شهر درچه خمينی شهر تا باتالق گاوخونی 
در ش��هر ورزنه، آب آش��اميدنی حدود 5 

ميليون نفر را تأمين می كند.

استاندار اصفهان گفت: نظام سکوالريزه 
غرب، نوک پيکان تهاجم فرهنگي خود را 
به سمت جمهوري اس��المي نشانه گرفته 
اس��ت. به گ��زارش ايرن��ا، عليرض��ا ذاكر 
اصفهاني در آئين رونمايي از سند راهبردي 
و برنامه هاي اجرايي حوزه معاونت سياسي 
استانداري اصفهان افزود: انقالب اسالمي 
ايران يک انق��الب فرهنگي بود هم اكنون 
در عصر تهاجم فرهنگي از سوي غربي ها 
به سر مي بريم. وي طرح تأسيس قرارگاه 
جنگ نرم در اس��تان را در راستاي اهداف 
انقالب دانست و يادآور شد: به واسطه آن 
كه در جنگ نرم، دشمنان به شکل آشکار 
در منظر ديد نيستند و در جهت تغيير اراده 
ها و دخل و تصرف در آن عمل مي كنند، 
بنابراين الزم اس��ت براي مقابله با اين نوع 
 فعاليت بيگانگان، ش��رايطي فراهم شود تا 
حركت هاي آنها در اين راستا خنثي شود. 
وي اظهارداش��ت: س��ند راهبردي اس��تان 
اصفه��ان دو هدف برنامه ب��راي مقابله با 
جنگ رواني و ايجاد راهبردهايي در بخش 

ايجاب��ي به منظ��ور همواره كردن مس��ير 
انقالب اس��المي را مد نظر دارد. استاندار 
اصفهان افزود: عمده ترين ويژگي قرارگاه 
جنگ نرم، فعاليت در سطح كالن كشوري 
و ارائه راهبردهاي س��طح باال اس��ت. وي 
با بيان اينکه اين ق��رارگاه مغايرتي با بقيه 
بخ��ش هاي اجراي��ي ن��دارد، تأكيد كرد: 
دس��تگاههاي اجرايي در قالب شش كميته 
در مت��ن اين قرارگاه فعاليت مي كنند. وي 
همچنين از برخي موازي كاريها در حوزه 
فني انتقاد كرد و افزود: متأسفانه اين موازي 
كاري ه��ا در بخش فرهنگي نيز نمود دارد 

از اين رو با ارائه اين س��ند درصدد هستيم 
تا از موازي كاريها در اين بخش جلوگيري 
كنيم. معاون سياس��ي و امنيتي استانداري 
اصفهان هم در اين نشست گفت: با تشکيل 
ش��وراي راهب��ردي و كميته ه��اي جانبي 
در دو مرحل��ه از فرمانداران و مس��ئوالن 
اجرايي به طور همزمان خواس��ته ش��د تا 
 آس��يب ها و اش��کاالت اين سند را اعالم 

كنند.
محم��د مهدي اس��ماعيلي افزود: پس 
از كس��ب نقط��ه نظرات كارشناس��ان هم 
اينک اين س��ند راهبردي آماده ارائه ش��ده 
اس��ت. وي گفت: اين س��ند در سه بخش 
»فرمايش��ات رهبر معظم انقالب«، »س��ند 
چشم انداز 20س��اله نظام و سياست كلي 
برنام��ه پنجم توس��عه« و »بخش راهبردها 
و برنامه هاي اجرايي« تدوين ش��ده است. 
وي افزود: اين سند همچنين به 50 راهبرد 
 تقس��يم ش��ده ك��ه در آن 15 راهبرد كلي، 
11 راهبرد فرهنگي، 8 راهبرد اجتماعي و 

6 راهبرد امنيتي ديده شده است.

در چند سال گذشته حركت عميقي در 
زمينه توجه به محتواي مجازي رس��انه هاي 
ديجيتال آغاز ش��ده كه تولي��دات محتوايي 
ارزشمندي به دنبال داشته است و در صورت 
حمايت بيش��تر از اين بخش در چند س��ال 
آينده در توليد محتوايي رسانه هاي ديجيتال 
در جهان حرفي براي گفتن خواهيم داشت. 
معاون برنامه ريزي و توسعه اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي اس��تان در گفتگو با موج با 
بي��ان اين مطلب، توليد محت��واي مجازي را 
يکي از خط مش��ي ه��اي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي در س��ال جاري عنوان كرد و 
گفت: در سال هاي گذشته در زمينه مديريت 
رسانه هاي ديجيتالي و ثبت و توزيع قانونمند 
اين نوع رس��انه ها فعاليت خاصي در كشور 
صورت نگرفته بود. احس��ان مش��کالني با 
 تقسيم بندي رسانه هاي ديجيتالي به دو دسته 
رس��انه هاي ديجيتالي برخط مثل اينترنت و 
بلوتوث و رسانه هاي ديجيتالي غير برخط مثل 
فلش، CD و DVD اظهار داشت: طي چهار 
سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
مصمم به ساماندهي كپي رايت در كشور شد 
در اين راستا سيستمي در اين وزارتخانه براي 
رس��انه هاي بر خط و غير برخط ايجاد شد 
كه طي فرآيندي ثبت و حفظ حقوق معنوي 
آثار رعايت شود. معاون برنامه ريزي و توسعه 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان ادامه 
داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي ثبت 
رسانه هاي برخط كه بيشتر سايت هاي اينترنتي 
هستند، وب سايتي طراحي و معرفي كرده، از 
طرف ديگر براي ثبت رسانه هاي غير برخط 
هم شماره ثبت و هولوگرامي درنظر گرفته تا 
مالکيت معنوي توليدكنندگان اين بخش در 

داخل كش��ور حفظ ش��ود. وي فراهم كردن 
بستر پيوس��تن به كنوانسيون كپي رايت را از 
ديگر اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در راستاي حفظ مالکيت معنوي رسانه هاي 
ديجيتال برشمرد و افزود: با شروع اين كار در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي توليدكنندگان 
زيادي به توليد محتوايي رسانه هاي ديجيتال 
روي آورده و سرمايه گذاران وارد اين عرصه 
شده اند. دبير نخستين نمايشگاه رسانه هاي 
ديجيتال استان با بيان اينکه با اقدامات وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي در جهت حفظ 
مالکيت معنوي، انق��الب بزرگي در عرصه 
توليدات س��خت افزاري و نرم افزاري كشور 
رخ مي دهد، تصريح كرد: در طول چند سال 
اخي��ر براي نزديک به 7 هزار عنوان نرم افزار 
توليد داخل مجوز صادر شده درحالي كه تا قبل 
از اين توليدكنندگان اين بخش در ايران امنيت 
اقتصادي نداش��تند و از توليدات نرم افزاري 
استقبال كمتري مي شد. وي تأكيد كرد: ديدگاه 
سطحي است كه فکر كنيم رعايت قانون كپي 
رايت به ضرر رسانه ها و توليدكنندگان فضاي 
مجازي خواهد بود درحالي كه تا پيش از اين 
بيشتر توليدكنندگان از فقدان امنيت اقتصادي 
فعاليت هايشان شکايت داشتند به همين دليل 

در درازمدت اين قانون كمک زيادي به خلق 
ايده هاي ناب و نش��ر و توليد نرم افزارها و 

محتواهاي مجازي مي كند.
مش��کالني به اس��تفاده از رايانه در ميان 
اقش��ار مختلف جامعه اش��اره و خاطرنشان 
كرد: در سال هاي آينده محتواي رسانه هاي 
 مجازي به ش��دت در فرهنگ م��ا تأثيرگذار 
مي شود، بنابراين بايد با برنامه ريزي دقيق، به 
حدي توليد محتواي مجازي مناس��ب داشته 
باشيم كه نه تنها تأثيرپذيري نقاط منفي فرهنگي 
بيگانه را كم كنيم بلکه فرهنگ غني كشورمان 

را هم به كشورهاي ديگر عرضه كنيم.
مع��اون برنامه ريزي و توس��عه اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان با تشريح نقاط 
قوت و فرصت هاي ايجاد شده در نمايشگاه 
رس��انه هاي ديجيتال اس��تان اصفهان گفت: 
برگزاري اين نمايش��گاه براي نخس��تين بار 
در اس��تان در كنار برگزاري جلسات شوراي 
فرهنگ عمومي اس��تان كه نتيجه آن عرضه 
بهتري��ن تولي��دات ايران در زمين��ه محتواي 
مجازي بود را مي توان از مهمترين نقاط قوت 

نمايشگاه برشمرد.
وي اف��زود: برپايي نمايش��گاه در مركز 
ش��هر براي دسترس��ي بهتر م��ردم و به ويژه 
در محل ب��اغ موزه هنرهاي زيباي ش��هر از 
ديگر مزاياي برگزاري نمايشگاه رسانه هاي 
ديجيتال استان است به طوري كه در كنار هم 
قرارگرفتن سنت و مدرنيته در اين نمايشگاه 
 محسوس است از طرف ديگر حضور بهترين 
ش��ركت هاي توليدكننده محت��واي مجازي 
از سراس��ر كش��ور و عرضه محصوالتي كه 
هولوگرام وزارت ارشاد را دارد موقعيت خوبي 

در اين نمايشگاه ايجاد كرده است.

رئيس ستاد بازسازی عتبات عاليات استان 
اصفهان گفت: استان اصفهان حائز رتبه اول 
در بازس��ازی عتبات عاليات اس��ت. رئيس 
ستاد بازسازی عتبات عاليات استان اصفهان 
در گفتگو با ايسکانيوز اظهار داشت: حضور 
پرشور و مش��اركت گسترده مادی و معنوی 
مردم اس��تان در امر بازسازی عتبات عاليات 
باعث پيشگام بودن استان اصفهان در بازسازی 
عتبات عاليات شده اس��ت. علی حيدری با 
اشاره به اجرای طرح های كشوری اين ستاد 
در عتبات عاليات افزود: صحنی با نام حضرت 

زهرا)س( در بارگاه اميرالمؤمنين)ع( در حال 
ساخت است. وی گفت: اين صحن با وسعت 
135 هزار متر مربع احداث می ش��ود كه 75 
هزار متر مربع آن به فضاهای مذهبی اختصاص 
دارد. وی گفت: 300 متر مربع سنگفرش برای 
بارگاه طفالن مس��لم با كمک ستاد بازسازی 
عتبات عاليات استان اصفهان و قزوين در حال 
اجراست. حيدری افزود: دو درب طال و نقره 
كاری حرم امام حسين)ع( به عنوان نخستين 
درب های يکپارچه قلمزنی ش��ده در سالروز 
والدت حض��رت زه��را)س( در اي��ن حرم 

نصب می شود. رئيس ستاد بازسازی عتبات 
عاليات اس��تان اصفهان افزود: اين درب ها با 
ابعاد 2 متر و 60 س��انتيمتر با آميزه ای از هنر 
ميناكاری، قلمزنی، طالكاری و نقره كاری در 
ورودی باب الشهدا در پايين پای ضريح مطهر 
 و قس��مت ديگر حرم امام حسين)ع( نصب
 می ش��ود. وی مقدار طالی ب��ه كار رفته در 
ه��ر يک از درب ها را 500 گرم عنوان كرد و 
گفت: اين درب با بهترين مصالح توسط اساتيد 
هنرمند در كارگاه آفرينش های هنری س��تاد 
بازسازی عتبات استان اصفهان انجام می شود.

نماين��ده مجل��س ش��وراي تركيه بعد 
از بازديد ش��هر اصفهان، اين ش��هر را شهر 
هميشگي روياهاي خود دانست. به گزارش 
باش��گاه خبرن��گاران جوان، آق��ا كافکاس 
نماينده مجلس ش��وراي تركي��ه در بازديد 
ش��هرداران مرمره تركي��ه از اصفهان افزود: 
مديران ش��هري اصفهان مسئوليت سنگيني 
در اداره اين ش��هر تاريخ��ي دارند چرا كه 
اين تاريخ از پدران ما به ارث رسيده است. 

وي با اشاره به اينکه اصفهان به عنوان شهر 
تاريخي هنوز ظرافت گذشته خود را حفظ 
كرده اس��ت تصريح كرد: اصفه��ان نه تنها 
ب��ه اصفهاني ها بلکه به همه جهان اس��الم 
تعلق دارد. نماينده مجلس ش��وراي تركيه 
نظافت و زيبايي ش��هر اصفهان را در جهان 
مثال زدني دانس��ت و بيان ك��رد: تبليغات 
منفي كش��ورهاي غربي مانع از آن شده كه 
دنيا ش��ناخت دقيقي از ملت و كشور ايران 

كسب كند. آقا كافکاس با تأكيد بر اينکه از 
 گذشته تاكنون بين دو كشور هيچ مشکل حل 
نشده اي وجود نداشته است گفت: براي ايجاد 
ارتباط قوي تر بين دو كشور تبادل اطالعات 
در خصوص مديريت شهري راهکار خوبي 
است. وي پيشنهاد خواهرخواندگي اصفهان 
با شهر بورساي تركيه را داد چرا كه از لحاظ 
تاريخي و فرهنگي اين شهر بسيار به اصفهان 

شباهت دارد.

فرماندار شهرستان شهركرد گفت: امسال 2900 زائر از سطح شهرستان به مرقد امام خمينی)ره( 
اعزام می شوند.

  به گزارش ايس��نا س��عيد زماني��ان افزود: اگر ام��روز به قله های رفيع عظمت در كش��ور 
رسيده ايم، به خاطر خون شهدای انقالب اسالمی و دوران 8 سال دفاع مقدس بوده است. وی با 
بيان اينکه انقالب اسالمی، نقطه عطف تاريخ جمهوری اسالمی است تصريح كرد: دنيای امروز 
بيش از هر زمان ديگری به ظرفيت های انقالب اس��المی پی برده اين در حالی اس��ت كه مردم 
 برای تثبيت آن از هيچ چيزی دريغ نکرده اند كه همه به بركت انقالب ام����ام خمينی)ره( ب��وده 

است.

همکاري نهايي دانش��گاه شهركرد با آژانس آزمايش��گاه هاي دامپزشکي انگلستان براي اجراي 
تفاهمنامه في مابين، قطعي شد. به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي دانشگاه شهركرد، با حضور 
دكتر فالکو اشتاينباخ نماينده آژانس آزمايشگاه هاي دامپزشکي انگلستان، مذاكرات دانشگاه شهركرد 
و اين مؤسسه انگليسي جهت اجرايي كردن مفاد تفاهم نامه بين دو طرف كه سال گذشته منعقد 
شده بود، انجام شد. براساس اين گزارش، در اين مذاكرات انجام همکاري هاي تحقيقاتي مشترک، 
راه اندازي مركز تحقيقات ويروس شناسي و همچنين راه اندازي دوره مشترک دكتراي ويروس 

شناسي در دامپزشکي مورد توافق طرفين قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي دانش��گاه شهركرد، نشست اعضاي هيأت علمي دانشکده دامپزشکي 
دانشگاه شهركرد و دكتر فالکو اشتاينباخ در اين دانشکده برگزار و زمينه هاي همکاري هاي متقابل 
و همچنين نحوه انجام آزمايشهاي تخصصي مشترک به خصوص در زمينه ويروس شناسي مورد 

بحث و بررسي قرار گرفت.

مهندس سيد مصطفی الهی، در مراسم توديع و معارفه فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهيد تندگويان 
)پايگاههای بسيج شركت های پااليش نفت، پتروشيمی، صنايع شيميايی و خطوط لوله و مخابرات 
اصفهان( گفت: نقش بسيجی نقش بی بديلی است كه در همه عرصه ها حضور و نقش آفرينی اش 
را به اثبات رسانيده است. وی، پيروزی بزرگ مردم انقالبی ايران در جريان آزادسازی خرمشهر را 

معجزه ای دانست كه موجب عزت و سربلندی نظام نوپای جمهوری اسالمی ايران شد.
سرهنگ مجيد رفسنجانی، فرمانده سپاه ناحيه شاهين شهر نيز طی سخنانی ضمن تجليل از عملکرد 
رزمندگان دوران دفاع مقدس در عمليات بيت المقدس سال 1361 با اشاره به فرمايش رهبر كبير 
انقالب مبنی بر اينکه »خرمشهر را خدا آزاد كرد« گفت: بدون ترديد با وجود دشمنان زيادی كه 
ايران اس��المی را احاطه كرده بود بسيجيان و رزمندگان با تکيه بر عنايات الهی توانستند به اين 
 پيروزی دس��ت يايند. وی اظهار داش��ت: در گذشته ما در سنگر جبهه فيزيکی با دشمن جنگ 
می كرديم اما اكنون آن س��نگر جای خود را به جنگ نرم داده و دش��منان ما برای متالشی كردن 
كشور از درون برنامه ريزی می كنند و در اين زمينه ما بسيجيان بايد فعال و هوشيار باشيم و با 
بصيرت و آگهی در اين جنگ گام برداريم. وی با تأكيد بر اينکه در اين جنگ، بسيجی بايد پيش 
 قراول باشد تصريح كرد: ما معتقديم كه اين نظام متعلق به ولی عصر)عج( است بنابراين بايد مراقب 

انديشه های نوگرا و نوانديشه باشيم تا خدای ناكرده به نظام خدشه ای وارد نشود.

شهرستانها

 توليد بيش از 343 ميليون 
کيلووات ساعت برق در نيروگاه اصفهان

7 پروژه فرهنگي در چهارمحال و بختياري 
ايجاد مي شود

 هزار گردشگر خارجي از گلزارهاي 
گل محمدي کاشان ديدن کردند

برگزاری نشست هم انديشی سازمان های 
مردم نهاد زيست محيطی در اصفهان

اقدامي اساسي و زيربنايي در خصوص 
گردشگري نداشته ايم

تجاوز به 90 هکتار از اراضی ملی بروجن
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علم و صنعت

تغيي��رات س��ريع جامعه امروزی، حس��ابداری 
ي��ا زبان تجارت را ك��ه در ثبت، تجزي��ه و تحليل 
اطالعات و تحليل اطالعات اساس��ی اقتصادی در 
مؤسس��ات مختلف مورد استفاده اس��ت را، بسيار 
پيچيده كرده اس��ت. تصميم گيری صحيح و دقيق 
برمبن��ای اطالعات قابل اعتماد برای توزيع مطلوب 
ثروت و استفاده از منابع كمياب ملی بسيار ضروری 
به نظر می رسد. بنابراين حسابداری نقش مهمی را 
در سيس��تم اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای ايفا 
می كن��د. در دنيای متغير بازرگانی و صنعتی، نقش 
حسابداری عماًل و به تدريج تکامل پيدا كرده است 
و عالوه بر وظيفه كنترل كه نتيجه بسيار طبيعی كار 
حسابداری اس��ت، در مؤسسات اقتصادی با برنامه 
ريزی بازرگانی و پيش بينی های اقتصادی نيز نقش 
مهم��ی را بر عهده گرفته اس��ت. وظايف مديريت 
در مؤسس��ات اقتصادی با برنامه ريزی ش��روع و با 
كنترل و نظارت خاتمه پيدا می كند. برنامه ريزی و 
كنترل موجب می شود كه منابع و نيروهای انسانی 

به طور هماهنگ در طرق سودمند جامعه به كار افتد 
و حداكثر كارايی حاصل ش��ود. سيستم حسابداری 
نق��ش مؤثری در برنام��ه ريزی و كنت��رل عمليات 
مؤسس��ات اقتص��ادی ايفا می كند. حس��ابداری نه 
تنه��ا اطالعاتی را كه مبن��ای تنظيم طرحها و برنامه 
هاس��ت در اختي��ار مديريت ق��رار می دهد، بلکه 
اطالعات الزم در م��ورد چگونگی اجرای عمليات 
را نيز مورد ارزيابی ق��رار داده و علت عدم كارايی 
را كشف می كند و در هر مورد تصميمات مقتضی 

اتخاذ می كند.
ــف: حس��ابداری يک سيستم است كه در  تعری
آن فرآيند جم��ع آوری، طبقه بن��دی، ثبت، خالصه 
كردن اطالعات و تهيه گزارشهای مالی و صورتهای 
حس��ابداری در ش��کل ها و مدلهای خ��اص انجام 
می گي��رد، تا اف��راد ذی نف��ع درون س��ازمانی مثل 
مديران س��ازمان و يا برون س��ازمانی مثل بانک ها، 
مجم��ع عموم��ی س��ازمان موردنظر و ي��ا مقامات 
ماليات��ی بتوانن��د از اي��ن اطالعات اس��تفاده كنند. 

اين رش��ته ركن اصلی نظام اطالع رس��انی مالی و 
اقتصادی هر جامعه به ش��مار می رود. پاسخ گويی 
در عرصه اقتصاد زمانی ميس��ر اس��ت كه اطالعات 
معتبر و ش��فاف در اختيار قرار گيرد. حس��ابداران 
 ب��ا تأمي��ن و ارزياب��ی اطالع��ات مال��ی معتب��ر به 
تصمي��م گيرن��دگان ب��رای انتخ��اب و تصميمات 
اقتصادی آگاهانه، اس��تفاده بهينه از منابع و افزايش 

بهره وری كمک شايانی می كنند.
به عبارتی حس��ابداری يک سيس��تم اطالعاتی 
است كه با فراهم كردن اطالعات الزم كمک می كند 
تا سرمايه گذارها، اعتب�ار دهندگان، مديران و دولت، 
نس��بت به مس��ائل اقتصادی بهتر بتوانن��د تصميم  
بگيرند. ب��رای مثال اگر ش��خصی بخواهد در يک 
شركتی سرمايه گذاری كند، تمايل دارد كه وضعيت 
مالی آن ش��ركت و يا نتايج عمليات آن ش��ركت را 
در طی س��الهای قبل بداند و اين چيزی اس��ت كه 
به صورت گزارشهای مالی توسط حسابداران تهيه 

می شود.
ــابداری: حسابداری يک سيستم  هدف از حس
اس��ت كه در آن فرآين��د جم��ع آوری، طبقه بندی، 
ثبت، خالص��ه كردن اطالعات و تهيه گزارش��های 
مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدلهای 
خاص انجام می گيرد تا همان طور كه قباًل ذكر شد 
افراد مرتبط درون س��ازمانی مثل مديران س��ازمان 
و ي��ا برون س��ازمانی مثل بانک ه��ا، مجمع عمومی 
س��ازمان موردنظ��ر و يا مقامات ماليات��ی بتوانند از 
اين اطالعات اس��تفاده كنند. ب��ه همين دليل فردی 
كه تحصيالت دانشگاهی ندارد، بيشتر دفتردار است 
تا حس��ابدار. چرا كه گزارش��های اين دسته از افراد 
مطابق استاندارد نيست و پردازش كافی نمی شود و 

بيشتر تراز حسابها است. 
برای مثال يک حس��ابدار تجرب��ی نمی تواند به 
راحت��ی بين دارايی كوتاه مدت و بلند مدت تفاوت 
قائل ش��ود و يا نمی داند ك��ه چگونه بايد معامالت 
ارزی را در دفات��ر ثبت كرد. حس��ابداری به عنوان 

ي��ک نظام پردازش اطالعات، داده های خام مالی را 
درياف��ت كرده، آنها را به نظم در می آورد. محصول 
نهايی نظام حس��ابداری گزارش ه��ا و صورت های 
مالی است كه مبنای تصميم گيری اشخاص ذی نفع 
)مديران، سرمايه گذاران، دولت و... ( قرار می گيرد. 
جالب اس��ت بدانيم يک حس��ابدار متخصص، در 
آينده می تواند مدير مالی يک س��ازمان يا ش��ركت 
ش��ود، يعن��ی می تواند ب��ه مديريت يک ش��ركت 
اي��ده بدهد كه منابع موج��ودش را در چه راههايی 
س��رمايه گذاری كن��د ت��ا اس��تفاده بهينه كن��د و يا 
 اگر ش��ركت به منابع مالی جديد نياز داش��ت يک 
مدير مالی براس��اس دانش آكادميک خود می تواند 
بگويد كه از چه طريقی بايد ش��ركت را تأمين مالی 
ك��رد كه مجموع اي��ن فعاليت ها خ��ارج از توانايی 
 يک حس��ابدار تجربی است. حس��ابداری به منظور 
جواب گوي��ی به نيازهای انس��ان به وج��ود آمده 

است. 
ب��ه همين دليل با گذش��ت زم��ان و به موازات 
گسترش فعاليت های اقتصادی و افزايش پيچيدگی 
آن،  هدفها و روش��های حسابداری برای جوابگويی 
به نيازهای اطالعاتی، توس��عه يافته اس��ت. چرا كه 
اشخاص، شركت ها و دولت برای تصميم گيری در 
مورد توزيع مناس��ب منابع مال��ی، نياز به اطالعاتی 
قاب��ل اتکا دارن��د كه اي��ن اطالع��ات را به كمک 
حسابداری می توان به دس��ت آورد. از سوی ديگر 
انج��ام س��رمايه گذاری يکی از م��وارد ضروری و 
اساس��ی در فرآيند رشد و توس��عه اقتصادی كشور 
اس��ت و س��رمايه گذاران نيز از بعد عرضه سرمايه، 
تا حد امکان س��عی دارن��د منابع مالی خ��ود را به 
س��ويی س��وق دهند كه كمترين ريسک و بيشترين 
بازده را داش��ته باشد؛ يعنی به دنبال برآورد ريسک 

سرمايه گذاری ها خواهند بود. 
اين در حالی است كه يکی از مبانی اساسی برای 
محاسبه ريسک بازار شركت ها، استفاده از اطالعات 

توليد شده توسط سيستم حسابداری است.

ب��ه نظ��ر می رس��د فارغ التحصي��الن دوره های 
تحصي��الت تکميلی اين رش��ته، آمادگی و پختگی 
بيشتری برای حضور در بازار كار دارند. نتيجه يکی 
از تحقيقات دانشگاه كلمبيا مبنی بر اين بود كه از دهه 
70 به بعد همه ش��ركتهای موفق، شركتهايی بوده اند 
كه مدير آنها تحصيالت مالی داش��ته است. چون از 
اي��ن دهه ب��ه بعد اطالعات نقش مهم��ی پيدا كرده 
است و مهمترين اطالعات نيز، اطالعات مالی است 
كه تأثير بسياری در تصميم گيری رؤسای شركت ها 
دارد. فرصت های شغلی يک حسابدار بسيار گسترده 
اس��ت و از پايين ترين سطح تا باالترين سطح را در 
بر می گيرد و با وجود اينکه در دانشگاههای مختلف 
كشور اعم از دولتی، غيرانتفاعی و آزاد، دانشجويان 
بسياری در رشته حس��ابداری تدريس می كنند، اما 
تع��داد فارغ التحصيالن بيکار اين رش��ته از بيش��تر 
رشته ها كمتر اس��ت. چون از يک مؤسسه كوچک 
گرفته ت��ا بزرگتري��ن كارخانه های كش��ور حداقل 
برای تهي��ه اظهارنامه مالياتی به حس��ابدار نيازمند 
هستند. همچنين دانش حسابداری در بخش ماليات 
كاربرد وس��يعی دارد. چون محاس��به سود به كمک 
حس��ابداری امکان پذير اس��ت و تعيين مقدار سود 
نيز مبنای محاس��به ماليات ش��ركتها اعم از دولتی و 

خصوصی است.
فارغ التحصيالن اين رشته پس از اتمام تحصيل 
می توانند در س��طوح مختلف و شاخه های متفاوت 
عهده دار انجام امور مالی ش��وند كه شرح آن چنين 

است:
الف( حسابداری: فارغ التحصيالن می توانند در 
كليه مؤسس��ات و واحدهای تجاری، اعم از دولتی 
يا خصوصی به عنوان حس��ابدار در شاخه های زير 

مشغول كار شوند:
- حسابداری مالی: در كليه شركتها و مؤسسات 

تجاری و غيرانتفاعی.
ــی: در كلي��ه واحدهای  ــابداری صنعت - حس

صنعتی و شركتهای توليدی.

ــی : در كليه س��ازمانها و  ــابداری دولت - حس
ادارات دولت��ی ب��ه عنوان حس��ابدار ي��ا عامل ذی 

حساب.
- حسابداری مالیاتی: در ادارات دارايی.

- حسابداری بیمه: در مؤسسات بيمه.
ــابداری بانکها: در شعبه ها و سرپرستی  - حس

بانکها.
حس��ابداران پ��س از مدت��ی اش��تغال ب��ه كار 
حس��ابداری می توانن��د در س��مت مديري��ت مالی 

واحدهای تجاری، ايفای نقش كنند.
رش��ته  فارغ التحصي��الن  ــی:  حسابرس  ) ب 
حسابداری قادرند با توجه به شاخه های حسابداری 
عنوان ش��ده در قس��مت الف، در حرفه حسابرسی 
ش��اغل ش��وند. ش��اغالن حرفه حس��اب رسی در 
يک تقس��يم  بندی كلی به دو گ��روه اصلی تفکيک 

می شوند:
ــی: اي��ن گ��روه از  ــان داخل ــاب رس - حس
حسابرس��ان، كارمند واحد مورد رسيدگی هستند و 
در واق��ع رابط ميان هيأت مديره و ش��ركت بوده و 
گزارش رس��يدگی خود را به طور هفتگی، ماهانه يا 
س��االنه به مديرعامل و هيأت مديره ارائه می دهند. 

اي��ن گ��روه از حسابرس��ان عمليات داخ��ل واحد 
تجاری را رسيدگی می كنند.

ــتقل: اي��ن گ��روه از  ــان مس ــاب رس - حس
حسابرسان، افرادی هستند كه در مؤسسات حساب 
رسی مشغول كار هس��تند و بر اساس قرارداد ميان 
ش��ركتها يا س��ازمانها ب��ا اين مؤسس��ات، عمليات 
حسابداری و مالی واحد تجاری را بر اساس اصول 
و موازين حس��ابداری مورد رسيدگی قرار می دهند 
و گزارش خود را به مجمع عمومی صاحبان س��هام 
ارائه می كنند. در واقع حسابرسان مستقل، رابط ميان 
صاحبان ش��ركت و هيأت مديره شركت هستند. در 
حال حاضر در ايران، س��ازمان حسابرسی به عنوان 
يک س��ازمان دولتی، بزرگترين مؤسسه حسابرسی 
است و در كنار آن ساير مؤسسات حسابرسی دولتی 

و خصوصی مشغول فعاليت هستند.
توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه: داش��تن 
شم رياضی در رشته حسابداری از اهميت بسياری 
برخوردار اس��ت. ب��ه همي��ن دلي��ل دانش آموزان 
رش��ته رياضی در اين حيطه موفق تر هس��تند. البته 
اين بدان معنا نيس��ت كه دانش آموزان رش��ته علوم 
انس��انی قادر به ادامه تحصيل در رشته حسابداری 

نيس��تند، بلکه بايد تالش كنند ت��ا از دانش رياضی 
خ��وب و ي��ا حداقل متوس��طی برخوردار باش��ند. 
همچنين يک حسابدار بايد بتواند به خوبی گزارش 
كارهای خود را ارائ��ه دهد. بنابراين بايد به ادبيات 
فارس��ی مس��لط بوده و نگارش خوبی داشته باشد. 
اي��ن ويژگ��ی به خص��وص در س��طوح باالتر اين 
رشته يعنی حساب رس��ی و مديريت مالی اهميت 
بسياری دارد. دانش��جوی حسابداری بايد صادق و 
رازدار باش��د، چون در آينده تمام اس��ناد و مدارک 
يک س��ازمان را در اختي��ار دارد و اگر فرد رازدار و 
در كل با اخالقی نباشد لطمات زيادی به آن شركت 
و در نهايت به جامعه وارد می آورد. اين مس��أله به 
خصوص در حسابرسی اهميت بيشتری دارد، زيرا 
اگر يک حسابرس كه وظيفه بررسی گزارشات مالی 
يک س��ازمان و تأييد صحت و سقم آن را بر عهده 
دارد، درس��تکار نبوده و يا ش��هامت ابراز مشکالت 
را نداش��ته باشد، می تواند به نابسامانی های اداری و 
مالی يک جامعه دامن بزند و باالخره يک حسابدار 
ب��رای موفقيت در اين دنيای پر از رقابت و تغيير و 
تح��ول بايد خالق، مبتکر، صبور و منضبط باش��د. 
عالقه به امور مالی و تجزيه و تحليل های آن، عامل 

موفقيت دانشجوی حسابداری است.
ــته در حال  ــور به این رش ــت نیاز کش وضعی
حاضر: آموزش حس��ابداران و شركت مؤثر آنها در 
فراه��م آوری اطالعات مالی دقي��ق و قابل اعتماد و 
تجزيه و تحليل اين اطالعات برای توسعه پايدار در 
كشور در حال توسعه ای مانند ايران اهميت فراوانی 
دارد. چرا كه وجود اطالعات دقيق، اعتماد برانگيز، 
به موقع و مرب��وط به فعاليت های اقتصادی، نه تنها 
الزم بلک��ه حياتی اس��ت. عالوه بر اي��ن اطالعات 
مالی حاصل از فعاليت های اقتصادی كه به وس��يله 
نظام های حس��ابداری گزارش می شود، می تواند از 
انحراف مسير پيش بينی شده، اتالف منابع اقتصادی 
و اخالل در برنامه های توس��عه اقتصادی جلوگيری 

كند. 

حس��ابداری  سيس��تم های  پيداي��ش  تاري��خ 
بی ارتباط با تاريخ تکوين حس��ابداری نيست. چرا 
كه هركج��ا در مورد روش ارائ��ه اطالعات مالی و 
نحوه تهيه گزارش��ات صحبت شود، گوينده جهت 
انتق��ال نظريات خود ناچار به اس��تفاده از مثال ها و 
ناگزير از اس��تناد به روش هايی اس��ت كه مجموعه 
اين روش ها و س��ليقه ها در حقيقت نش��ان دهنده 
سيس��تم خاصی از حس��ابداری در صنعت يا بخش 
اقتص��ادی مورد نظر اس��ت. حتی اس��اتيد صاحب 
نظ��ر حس��ابداری ني��ز در كتاب ه��ای خ��ود )به 
خصوص در كتب حس��ابداری مديريت و شعبات 
آن مانند حس��ابداری صنعتی( سيستم های خاصی 
از حس��ابداری را به عنوان دانش يا فن حسابداری 
مطرح كرده و ناخودآگاه از روش يا س��ليقه خاصی 
 ب��ه عنوان اصل و اس��اس ي��اد ك��رده و از آن دفاع 
ك��رده ان��د. حس��ابداری را در اصل يک سيس��تم 
اطالعاتی می دانند و اما قدمت حسابداری و يا بهتر 
بگوييم سيستم حسابداری به زمانی مربوط می شود 
كه انس��ان اوليه با شمارش آشنا شد. آثار تاريخی به 
دست آمده از تمدن های باستانی نشان می دهد در 
حکومت های نخس��تين و حتی قبايل و اقوام اوليه 
نيز برای ثبت اطالعات مربوط به مبادالت تجاری و 
گرفتن ماليات و طرح و پرداخت مخارج حکومتی، 
روش هايی ابداع شده كه اگر شباهتی با حسابداری 
امروزی ندارد، ولی نشان از قدمت و سابقه تاريخی 
اين رشته از دانش اجتماعی بشر دارد. با وجود اين 
سابقه طوالنی، عمر حسابداری نوين به قرون وسطی 
و انقالب صنعتی در اروپا محدود می شود. عصری 
كه افزايش چشمگير توليدات صنعتی، رونق مبادالت 
تجاری و تولد مؤسس��ات و شركت های بزرگ را 
به ارمغ��ان آورد. از اين تاريخ بود كه اداره كنندگان 
مؤسس��ات و ش��ركت ها لزوماً صاحبان آن نبودند. 

س��رمايه گذاران نگ��ران اندوخته هايش��ان، مديران 
در انديش��ه ارزياب��ی عملکردهای خ��ود، دولت ها 
در فک��ر تأمين مخ��ارج اداره مملکت و بانک ها و 
مؤسس��ات اعتباری نگران وصول مطالباتشان، همه 
و هم��ه نيازمند اطالعاتی بودند كه فراهم كردن آنها 
ب��ا روش های قبلی ممکن نبود و اين عوامل باعث 
ابداع روش ها، پذيرفتن قراردادها، اصول و موازينی 
ش��د كه تدوين اين اصول، حسابداری نوين را پايه 

گذاری كرد. 
تاريخچه سيستم های حس��ابداری در ايران را 

می توان در ادوار زير مورد مطالعه قرار داد: 
1( ايران قبل از اسالم 

2( ايران بعد از اسالم تا دوران قاجاريه 
3( از دوران قاجاريه تا انقالب مشروطيت 

4( از انقالب مشروطيت تا اوايل دهه چهل 
5( از اوايل دهه چهل تاكنون 

ــابداری در ایران قبل  ــتم های حس 1- سیس
ــالم: از چگونگی سيس��تم های مالی و نحوه  از اس
نگه��داری حس��اب ها در ايران قبل از اس��الم آثار 
مکت��وب قابل توجهی در دس��ت نيس��ت. آنچه كه 
مسلم است در امپراتوری های هخامنشی و ساسانی 
حج��م بزرگی از فعاليت های ديوانی و حکومتی به 
گرفتن ب��اج و خراج از حکام اي��االت و واليات و 
پرداخت موجبات سپاهيان و ديگر عوامل حکومتی 
اختصاص داش��ته كه جهت نگهداری اطالعات آن 
قطعاً سيس��تم های دقيق و مناس��بی وجود داش��ته 
است. متأسفانه به جز نوشته های تاريخی معدودی 
از محققي��ن مانند ويل دورانت در كتاب هايی نظير 
تاريخ تمدن، آثار مس��تند ديگ��ری در اين مورد در 

دست نيست.  
ــابداری در ایران پس  ــتم های حس 2- سیس
ــه: اطالعاتی كه  ــالم تا دوران قاجاری از ظهور اس

از دوران اولي��ه حکومت های اس��المی در دس��ت 
است نشان می دهد برادران برمکی )يحيی و جعفر 
برمکی( سيستم مالی دقيقی در دربار هارون الرشيد 
ايجاد كرده بودند كه در قالب يک ديوان محاسبات، 
عمليات مرب��وط به ثبت و ضب��ط عايدات مخارج 

حکومت وی را انجام می داده اند. 
3- سیستم های حسابداری از دوران قاجاریه 
تا انقالب مشروطیت: در دوران قاجاريه يک تحول 
ابتدايی در مورد سيستم های مالی در ايران ايجاد شد 

كه نقطه اوج آن دعوت مستشاران امريکايی بود.
ــالب  انق از  ــابداری  حس ــتم های  سیس  -4
ــروطیت تا اوایل دهه چهل: نطفه حسابداری  مش
و حسابرس��ی نوين با پيروزی انقالب مش��روطه و 
تصويب قانون اساس��ی آن بس��ته می شود. انقالب 
مزبور در بحبوحه وخامت ش��ديد اوضاع اقتصادی، 
كس��ری بودجه و اس��تقراض های خارجی فزاينده 
و تش��ديد حيف و ميل های ديواني��ان و درباريان، 
افزايش خودكامگی و دخ��ل و تصرف های حکام 
اي��االت و واليات ب��ه پيروزی می رس��د. پيدايش 
مفاهي��م و ابزارهای دفترداری و حس��ابداری نوين 
)عمدتاً دولتی( در ايران موارد چنين مشغله ای بوده 
اس��ت كه از همان ابتدا در قوانين كش��ور انعکاس 
می يابد. نخس��تين قوانين مالی و اقتصادی، يادگار 
دوره دوم مجلس ش��ورای ملی است. در اواخر اين 
بره��ه زمانی بعضی مؤسس��ات فرهنگ��ی ديگر نيز 
از قبيل مؤسس��ه علوم بانکی، دانش��کده بازرگانی، 
دانش��کده علوم اداری دانشگاه تهران، دانشگاه ملی 
و... تدوي��ن رش��ته های مختلف حس��ابداری را تا 

حدودی در برنامه خود گنجانيدند. 
ــابداری از اوایل دهه  ــتم های حس 5- سیس
ــون: تغييرات س��اختار اقتص��ادی در  ــل تاکن چه
س��ال های 1342 و بع��د از آن و گس��ترش نظ��ام 

اقتص��ادی نوين��ی كه ن��ام س��رمايه داری وابس��ته 
گرفت، س��بب ش��د كه حس��ابداری به عنوان فنی 
ك��ه نيازهای اطالعاتی مؤسس��ات و ش��ركت های 
جديد التأس��يس را ب��رآورده می س��اخت، مطرح 
ام��ر  در  مش��اوران خارج��ی  از  اس��تفاده   ش��ود. 
سيس��تم دهی در هم��ه ابعاد فن��ی و مديريت و از 
جمل��ه سيس��تم های مالی و صنعت��ی موجب بروز 
تح��والت جدی در سيس��تم های حس��ابداری اين 
مؤسس��ات و به تبع آن گس��ترش روش های نوين 
و معرفی سيستم های جديد در ساير مؤسسات شد. 
تشکيل ش��عبات ش��ركت های بين المللی موجب 
شد كه مؤسس��ات حسابرسی صاحب نام خارجی، 
مبادرت به تأس��يس ش��عبه در اي��ران كنند كه از آن 
جمله مؤسس��ات كوپرز ان��د ليبران��د، وينی مری، 
پيت مارويک و پراي��س واترهاوس را می توان نام 
 برد. اغلب اين مؤسس��ات عالوه بر كار حسابرسی 
به ام��ر طراحی سيس��تم های حس��ابداری مالی و 
صنعتی نيز مش��غول ش��دند و به اي��ن ترتيب نقش 
مهمی در گسترش سيستم های نوين حسابداری در 
ايران بر عهده گرفتند. شايد اولين سازمان و مؤسسه 
ايران��ی كه با هدف اش��اعه مفاهيم نوين مديريت و 
بهب��ود روش های اداری و سيس��تم های اطالعاتی 
تش��کيل ش��د س��ازمان مديريت صنعتی بود كه در 
س��ال 1341 با تصويب هيأت وزيران به عنوان يک 
سازمان وابس��ته به وزارت صنايع، كار خود را آغاز 
كرد. اين س��ازمان بعدها در س��ال 1347 به صورت 
يک ش��ركت س��هامی خاص تحت پوشش سازمان 
گسترش و نوسازی صنايع ايران درآمد و تا به امروز 
فعاليت خود را در امر سيس��تم ده��ی و آموزش و 
تحقيق در همه زمينه های مديريت ازجمله طراحی 
و استقرار سيستم های حسابداری و مالی ادامه داده 

است. 

معرفی رشته حسابداری 

يکی از رويدادهای بس��يار مهمی كه در س��ال های اخير در جامعه حس��ابداری كش��ور به وقوع 
پيوس��ت، تدوين استانداردهای حس��ابداری ايران برمبنای استانداردهای بين المللی حسابداری و الزام 
به رعايت آن در تهيه صورت  های مالی بود. از آنجا كه اين اس��تانداردها ش��امل تغييراتی در برخی از 
روش ها و رويه های مورداستفاده نسبت به سال های قبل از الزام به رعايت استانداردها بود، اين احتمال 

همواره وجود داشت كه قابليت مقايسه صورت  های مالی زير سؤال رود. 
حس��ابداری فعاليت��ی خدمات��ی اس��ت؛ وظيف��ه اصل��ی آن تهيه و ارائ��ه اطالعاتی اس��ت كه در 
تصميم گيری های اقتصادی س��ودمند واقع ش��ود. فلسفه وجودی سيس��تم اطالعات حسابداری، ارائه 
خدمات به افراد و گروه هايی اس��ت كه از اطالعات كمی و كيفی گوناگون برای دس��تيابی به اهداف 
خود اس��تفاده می كنند. در اين راس��تا، نظام حس��ابداری وظيفه ارائه اطالعاتی را برعهده دارد كه به 
ط��ور معمول از ماهيت مالی برخوردار اس��ت. ايفای اين وظيفه و پاس��خ گويی به نيازهای اطالعاتی 
اس��تفاده كنندگان، مس��تلزم تهيه و ارائه اطالعاتی اس��ت كه در راس��تای گزينش معقول و مطلوب از 
مي��ان راهکاره��ای مختلف موجود برای تخصيص منابع كمياب اقتص��ادی در فرايند عمليات تجاری 
و اقتصادی مفيد باش��د. بر اين اس��اس، توجه به نيازهای اطالعاتی افراد و گروه های فعال در عرصه 
اقتصاد، ضروری اس��ت! به طوری كه دوام و بقای نظام حس��ابداری، در گرو برقراری نوعی تعامل و 
ارتباط مستمر با محيط پيرامون است. تصميم گيری بهينه برای سرمايه گذاری در واحدهای تجاری و به 
بيان بهتر تخصيص صحيح منابع كمياب در جامعه مستلزم وجود اطالعات مالی شفاف و قابل مقايسه 
اس��ت. فقدان اطالعات يا وجود اطالعات گمراه كننده باع��ث تصميم گيری های اقتصادی نامطلوب و 
در نتيج��ه اتالف منابع اقتصادی، تخريب بازارهای س��رمايه و در نهاي��ت عقب ماندگی، فقر اقتصادی 
و كاهش رفاه عمومی می ش��ود. يکی از پيش ش��رط های بنيادی برای جلب اطمينان س��رمايه گذاران و 
اعتباردهن��دگان در جهت فعاليت های س��ازنده اقتصادی و س��رانجام بالندگی اقتص��ادی، تهيه و ارائه 
اطالعاتی اس��ت كه در انجام تصميم گيری های مالی، اقتصادی و تجاری س��ودمند واقع ش��ود. چنين 
اطالعاتی ضمن فراهم آوردن زمينه فعاليت كار و اثربخشی بازارهای سرمايه، موجب كمک به دولت 
در سياس��ت گذاری ها و برنامه ريزی ها در امور اقتصادی و اداره عمليات واحدهای تجاری می ش��ود. 
هم اكنون در كش��ورهای پيش��رفته، صورت های مالی به عنوان مهمترين منبع اطالعاتی برای انعکاس 
نتايج عملکرد و وضعيت مالی و جريانات نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است و به همين دليل 
مبانی تهيه صورت های مالی از اهميت بس��يار بااليی برخوردار است. مبانی تهيه صورت های مالی كه 
به اس��تاندارد حس��ابداری معروف اس��ت بايد از چنان ويژگی برخوردار باشد كه به عنوان يک مبنای 
رس��می و يکنواخت برای تهيه صورت های موجب س��ازگاری در روش ها و رويه های حس��ابداری 
استفاده شود و در نهايت قابليت مقايسه صورت های مالی را فراهم كند. هدف اصلی حسابداری ارائه 
اطالعات مفيد برای اس��تفاده كنندگان صورت  های مالی جهت تصميم گيری های مالی است. اطالعاتی 
كه در صورت  های مالی ارائه می ش��ود در صورتی مفيد خواهد بود كه از ويژگی های كيفی اطالعات 
مالی برخوردار باش��د. يکی از اين ويژگی های كيفی، مقايس��ه پذيری صورت  های مالی اس��ت. فراهم 
آوردن ش��رايط الزم برای مقايسه اطالعات مالی دوره های مختلف يک واحد تجاری، استفاده كنندگان 
اطالعات مالی را قادر می سازد كه با مطالعه روندها، نقاط ضعف و قوت يک واحد تجاری را ارزيابی 
كنن��د. برای اينکه اس��تفاده كنندگان از صورت  ه��ای مالی بتوانند به كمک اي��ن صورت ها تصميمات 
بهين��ه و صحيح اقتصادی اخذ كنند، نيازمند يک مجموعه از اطالعات مالی با قابليت مقايس��ه باال در 
غالب صورت های مالی هس��تند. قابليت مقايسه صورت های مالی همواره در چارچوب استانداردهای 
حسابداری محقق می شود، زيرا استانداردهای حسابداری با مشخص كردن روش ها و رويه های مورد 
قبول باعث كاهش تنوع روش های حس��ابداری ش��ده كه اين جريان خود س��رانجام قابليت مقايس��ه 
صورت  های مالی واحدهای تجاری را محقق خواهد كرد. از آنجا كه اس��تانداردهای حسابداری ايران 
معيار و ضوابط شناس��ايی و اندازه گيری دارايی ها، بدهی ها، درآمدها و هزينه را در صورت  های مالی، 
از جمله صورت  های مالی برخی ش��ركت ها مش��خص می كند، رعايت اين استانداردها تا آنجا حائز 
اهميت اس��ت كه مقبوليت صورت  های مالی در حسابرس��ی س��االنه واحدهای تجاری به رعايت اين 

استانداردها وابسته است.

بس��ياری از كاربران اينترنت به حفاظت از اطالعات ش��خصی خود توجه می كنند. اما آيا می دانيد 
حت��ی با غيرفع��ال كردن برخی ويژگی ه��ای مرورگره��ای اينترنتی، روش های متع��دد ديگری برای 
شناس��ايی ش��ما در فضای س��ايبری وجود دارد؟ ش��ما هم عالقه مند به حفظ حريم خصوصی خود 
در فضای آنالين هس��تيد؟ ش��ايد كارهاي��ی مانند حذف كوكی های مرورگرها ي��ا فعال كردن ويژگی 
وبگردی خصوصی در مرورگرهای گوگل كروم يا سافاری را هميشه مد نظر قرار می دهيد. با اين كار 
س��ايت ها نمی توانند با اس��تفاده از كوكی ها ش��ما را رديابی كرده و در هنگام مراجعه دوباره به سايت 
 Electronic Frontier شناس��ايی كنند. اما به گزارش س��ی نت، مقاله ای كه توس��ط كارشناس��ان
Foundation  نوشته شده، نشان می دهد اين  تمهيدات به هيچ وجه مؤثر نيست. مرورگرهای مدرن 
طوری طراحی ش��ده اند تا به س��ايت ها اطالعات ظاهراً بی خطری را مانند نس��خه مرورگر، اطالعات 
سيستم  عامل، اندازه صفحه نمايش، فونت های نصب شده و حتی گاهی اوقات ترتيب نصب فونت ها 
/10 Intel Mac OS X« را بفرس��تند. برای مثال فايرفاكس به هر س��ايتی يک شماره نس��خه مانند

Firefox 20100315/Gecko/3.5.9.«  می فرس��تد. اين اطالعات ب��ه صورت مجزا نمی توانند برای 
شناس��ايی يک فرد خاص مورد اس��تفاده قرار بگيرند. اما زمانی كه آنها در كنار يکديگر قرار بگيرند و 
تركيبی از آنها با اطالعات ديگر مرورگرها مقايس��ه  ش��ود، هويت افراد قابل شناس��ايی است. اين كار 
مانند اين اس��ت كه ش��ما بتوانيد با استفاده از تاريخ تولد، كدپس��تی و جنسيت يک شخص، نام او را 
 EFF پيدا كنيد كه البته كار چندان مش��کلی هم نيس��ت. پيتر اكرس��لی، دانش��مند كامپيوتر شاغل در
ك��ه اين گ��زارش را تهيه كرده، اين تکنيک را انگش��ت نگاری مرورگر نام گذاری كرده و قرار اس��ت 
 آن  را در نشس��ت حريم ش��خصی كه قرار اس��ت در ماه جوالی )تير( در برلين برگزار ش��ود، ارائه 

دهد.
 اكرسلی اين گونه نتيجه می گيرد كه »بايد نکات خاصی در طراحی تکنيکی و سياست های حفظ 
حريم خصوصی مروگرها رعايت ش��ود«. او معتقد اس��ت كه قوانين بايد انگش��ت نگاری مرورگرها 
را به عنوان اطالعات ش��خصی قابل شناس��ايی در نظر بگيرند و به اي��ن ترتيب، بايد محدوديت های 
بيش ت��ری در طراحی مرورگرها م��ورد توجه قرار گيرد. او همچنين معتقد اس��ت كه مرورگرها بايد 
ط��وری تغيير كنند تا اطالعات كمتری در مورد پيکربندی خود به س��ايت ها ارس��ال كنند. اكرس��لی 
می گويد: اگر در يک س��ايت جاوا و فلش فعال ش��ده باش��ند، يکتايی اثر انگش��ت آن يک در 450 
ه��زار خواه��د بود؛ من اين اطالع��ات را از هزاران كارب��ری كه به س��ايت Panopticlick ای.ای.
اف متصل ش��ده اند، به دست آورده ام. در سال های گذش��ته نيز صنايع آنالين برای شناسايی كاربرانی 
ك��ه معموالً كوكی های خ��ود را پاک می كنند، از فلش كوكی ها اس��تفاده می كردن��د. اين كوكی ها كه 
به عنوان اش��يای به اش��تراک گذاش��ته محلی نيز ش��ناخته می ش��وند، معموالً كمتر برای كاربران قابل 
دي��دن هس��تند. ام��ا از آن جايی كه ويندوز7 نس��بت به فل��ش كوكی ها توجه بيش تری نش��ان داده، 
تکنيک های انگش��ت نگاری مرورگرها بيش تر مورد توجه قرار گرفته اس��ت. گارتنر نيز در گزارش��ی 
به اين موضوع پرداخته و اعالم كرده اس��ت: فراهم كنندگان س��رويس های آنالين بايد در نظر داش��ته 
 باش��ند كه شناس��ايی كامپيوترها با اس��تفاده از اطالع��ات محلی فلش به زودی به پاي��ان دوران خود 

می رسد.
 همچنين ش��ركت هايی كه از LSOها برای شناس��ايی مشتريان خود و همچنين شناسايی مجرمان 
اينترنتی استفاده می كنند، بايد تا سال 2012 )1391( برای تغيير برنامه های خود و حذف اين وابستگی 

اقدام كنند.

ايس��تگاه بين المللی فضايی ناس��ا، به عنوان بزرگترين فضاپيمايی كه تا به حال ساخته شده است، 
يکی از گران قيمت ترين س��ازه های دست انس��ان در كل جهان به شمار می رود زيرا در حدود 100 
بيليون دالر صرف ساخت و تکميل آن شده است. ابعاد ايستگاه بين المللی فضايی پس از تکميل نهايی 
109 متر در 73 متر خواهد بود. وس��عتی كه تقريبًا از يک زمين فوتبال بزرگتر اس��ت و وزن آن پس از 
اتمام، 450 بار از يک خودروی متوسط سنگين تر بوده و در حدود 408 هزار كيلوگرم خواهد بود. اين 

ايستگاه به اندازه ای بزرگ است كه می توان آن را با چشم غير مسلح از سطح زمين مشاهده كرد.
 ايس��تگاه ه��ر 90 دقيقه يکبار مدار زمين را دور می زند و در يک��ی از پايين ترين مدارهای زمين 
در ارتف��اع 390 كيلومتری از س��طح س��ياره با س��رعتی براب��ر 7/7 كيلومتر بر ثانيه در حركت اس��ت. 
س��اخت ايس��تگاه بين المللی فضايی از س��ال 1998 آغاز ش��ده و انتظار می رفت در س��ال 2003 به 
اتمام برس��د اما تأخيرها و تعليق های مداوم باعث ش��د تاريخ تکميل اين آزمايشگاه بزرگ فضايی تا 
س��ال 2011 ادامه پيدا كند. البته ايس��تگاه بين المللی پايان تلخی خواهد داش��ت و با همه هزينه ها و 
تالش��هايی كه برای تکميل آن صورت گرفته اس��ت در اوايل س��ال 2016 ميالدی از مدار خارج شده 
و در جاي��ی از اقيانوس اطلس برای هميش��ه مدفون می ش��ود، زيرا در حال حاضر ناس��ا هيچ برنامه 
 س��رمايه گذاری طوالن��ی مدتی برای ادامه فعاليت ايس��تگاه بين المللی فضايی تا بعد از س��ال 2015 

ندارد.

اثر استانداردهای حسابداری بر قابليت مقايسه 
صورت های مالی 

رديابي کاربران اينترنت

همراه با ايستگاه بين المللی فضايی

اشاره

آينده شغلي فارغ التحصيالن اين رشته

از ايران قبل از اسالم تا کنون
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آگهی احضار
چون آقای مسعود محمدی نيا فرزند كرم شکايتی عليه آقای فريبرز محمدی مبنی 
بر ايراد صدمه بدنی عمدی و شکستن بينی مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 
890239 ک102 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز 89/4/20 ساعت 10 
صبح تعيين شده نظر به اينکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 115 
و 180 قان��ون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يک نوب��ت در يکی از روزنامه های 
كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد 
جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 3111/ م الف
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خانم س��يما تقوی زنوز فرزند ولی دادخواس��تی به طرفي��ت آقای رضا كتابچی 
فرزند رحيم به خواس��ته طالق به اين دادگاه تقديم نموده اس��ت كه به كالس��ه 
8909980351700334 و به ش��ماره رديف بايگانی 890346 ح17 در شعبه 17 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت شده و وقت رسيدگی مورخ 89/4/20 ساعت 
8:30 صبح تعيين شده است. از آنجا كه خوانده مجهول المکان می باشد به دستور 
دادگاه و با تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در يکی از روزنامه ها 
درج می گرددتا خوانده در وقت رسيدگی فوق حاضر و در اين مدت جهت اعالم 
آدرس و دريافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمايم به دفتر دادگاه مراجعه نمايد. 

نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم قانونی خواهد بود. 3118 / م الف
نیازی - مدیر دفتر شعبه17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آقای مهرداد رضايی و حسين حاتمی شکايتی عليه آقای خسرو ثالثی موسی آبادی 
فرزند رمضان مبنی بر ايراد صدمه بدنی غيرعمدی در اثر بی احتياطی در رانندگی 
مطرح نموده كه به كالس��ه 890239 ک107 اين ش��عبه ثبت و بوقت رس��يدگی 
روز دوش��نبه مورخ 89/4/21 س��اعت 10 صبح  تعيين گرديده اس��ت. با التفات 
به مجهول المکان بودن نامبرده و به اس��تناد ماده 115 قانون آئين دادرسی كيفری 
مراتب يک نوبت در يکی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می گردد تا نامبرده فوق 
در مهلت مقرر در اين شعبه واقع در خيابان شهيد نيکبخت اصفهان حضور بهم 
رساند. بديهی است در صورت عدم حضور دادگاه تصميم مقتضی صادر خواهد 

نمود.  3112 / م الف
مدیر دفتر شعبه107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8909970354300136
شماره پرونده: 8809980362002288

شماره بایگانی شعبه: 881149
ش��اكی: آقای جواد صفايی به نش��انی اصفهان خيابان سپهساالر كوچه رضوانی 

پالک 5
متهم: آقای فاروق بختيار )معروف به مازيار( به نشانی مجهول المکان

اتهام: تحريق )آتش زدن( اموال غيرمنقول
گردش��کار: دادگاه ختم رس��يدگی را اعالم و بش��رح زير مبادرت به صدور رأی 

می نمايد.
رأی دادگاه

در اين پرونده آقای فاروغ بختيار معروف به مازيار كه به علت متواری و مجهول 
المکان بودن اطالعات بيشتری از ايشان در دست نيست متهم است به آتش زدن 
منزل شاكی آقای جواد صفائی فرزند خداداد و تخريب شيشه های منزل ايشان و 
توهين نسبت به ايشان كه اتهام نامبرده با توجه به شرح شکايت شاكی و گزارش 
مرجع انتظامی و صورتجلس��ات معاينه محل توسط مأمورين، اظهارات و مودی 
شهادت شهود و با امعان نظر به ساير قرائن و امارات موجود در پرونده كه موارد 
جرم را روشنتر می سازد محرز به نظر می رسد لذا دادگاه مستنداً به و ماده 608 

و 675 و 677 از قانون مجازات اس��المی مش��اراليه را از بابت توهين به پرداخت 
سيصد هزار ريال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از بابت تخريب به تحمل 
ش��ش ماه حبس تعزيری و از حيث ارتکاب بزه تحريق )آتش زدن منزل شاكی( 
نيز به تحمل دو سال حبس تعزيری محکوم می نمايد. رأی صادره غيابی و ظرف 
مهلت ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين ش��عبه و س��پس با انقضای 
بيست روز از تاريخ مذكور وفق موازين قانونی مربوطه قابل تجديدنظرخواهی در 

دادگاههای محترم تجديدنظر استان اصفهان می باشد. 3119/ م الف
بدیحی- رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی مزایده
شعبه هفدهم اجرای احکام حقوقی )خانواده( دادگستری اصفهان در نظر دارد در 
خصوص كالس��ه اجرائی 880299 ح ج/ 17 له خانم مريم زمانی قلعه ميرزمانی 
با وكالت خانم نسيم باقری عليه آقای غالمرضا زمانی فرزند  حسن به قيموميت 
از داود و مائده س��لمانی ديزيچه )فرزندان مرحوم احمد س��لمانی( به خواس��ته 
400153417 ريال نقد بابت مبلغ نقدی مهريه هزينه دادرسی حق الوكالت هزينه 
كارشناس��ی هزينه نش��ر و قيمت روز س��که و طال و مبلغ 8415404 ريال حق 
االجرای دولتی جلس��ه مزايده ای به منظور فروش 35/02 حبه مش��اع از 6 دانگ 
يک باب منزل مسکونی به آدرس اصفهان خيابان خرم جوزدان كوچه شماره 54 
كوچه شهيد محمد علينقيان كوچه ارمغان بن بست اول پ به شماره پالک ثبتی 
12/2963 بخش 14 مجزی ش��ده از 12/2965 بخش 14 اصفهان كه دارای 195 
مترمربع عرصه و 152 متر اعيانی با قدمت حدود 47 ساله با ديوارهای باربر سقف 
های آهن و آجر دارای زيرزمين و همکف و دو درب می باش��د و تخريب های 
جزئی در داخل س��اختمان انجام شده و متروكه شده دارای خدمات شهری مثل 
آب و برق و گاز می باش��د درب های داخل چوب��ی و دربهای خارجی پروفيل 
می باش��د ارزش 6 دانگ آن 840/000/000 ريال و 35/02 حبه از آن معادل كل 
خواس��ته و هزينه های فوق و حق االجرا دولت می باشد و هم اكنون در تصرف 
خانم مريم زمانی قلعه ميرزمانی می باشد برگزار نمايد. طالبين می توانند 5 روز 
قبل از برگزاری مزايده در محل از آن پالک ديدن كرده و جهت شركت در خريد 
بتاريخ 89/3/25 س��اعت 8/30 در دفتر اين اجرا اتاق 207 طبقه دوم س��اختمان 
دادگستری كل استان اصفهان خيابان شهيد نيکبخت حاضر شوند فروش از مبلغ 
ارزيابی شروع و برنده كسی خواهد بود كه پيشنهاد كننده باالترين قيمت بوده و 
حداقل 10 درصد مبلغ تصويبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واريز 

و هزينه های مربوط را متقبل شود. 3121/ م الف
نیازی- مدیر اجرای احکام شعبه 17 دادگاه حقوقی دادگستری اصفهان

آگهی ابالغ
19 ح  بایگانی- 880250 کالسه پرونده: 8809980351900243   

دادنامه: 8809970351900813- 88/5/25
مرجع رسيدگی: شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

خواهان: مريم كاظمی رنانی ف حس��ين بنش��انی اصفهان چهارباغ باال نرسيده به 
دروازه شيراز بن بست نسترن پ 394 

خوانده: عليرضا نياز ف محمدرضا بنشانی مجهول المکان
خواسته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسی

گردش��کار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور رأی مينمايد.

رأی دادگاه
در خصوص دعوی خانم مريم كاظمی رنانی فرزند حسين بطرفيت آقای عليرضا 
نياز فرزند محمدرضا بخواس��ته اعس��ار از پرداخت هزينه دادرسی دعوی مطالبه 
مهريه دادگاه با عنايت به ش��هادتنامه ارائه ش��ده و عدم دف��اع و ايرادی از طرف 
خوانده دعوی خواهان ثابت است مستنداً به مواد 504 و 506 قانون آئين دادرسی 
مدنی حکم بر اعسار موقت خواهان از پرداخت هزينه دادرسی صادر و اعالم می 
گردد رأی صادره ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهی در 

محاكم محترم تجديدنظر استان اصفهان است.

3114/ م الف
شیرانی- رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970352401823
شماره پرونده: 8809980352401438

شماره بایگانی شعبه: 881438
خواهان ها: 1. خانم مينا چم آسمانی  2. آقای سياوش فالح با وكالت آقای محمد 

مشاوری به نشانی اصفهان خ فيض خ ارباب رو به روی بيمه آسيا دفتر وكالت.
خوان��ده: آقای محم��د خاتمی نيا به نش��انی اصفهان خ ب��اغ درياچه دفتر طرح 

ساماندهی شهرداری ناژوان و صفه
خواسته: اعتراض به رأی شورای حل اختالف

گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتويات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح 
ذيل مبادرت به صدور رأی می نمايد.

رأی دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهی آقای س��ياوش فالح و بانو مينا چم آس��مانی با 
وكال��ت آقای محمد مش��اوری بطرفيت آقای محمد خاتمی كيا نس��بت به رأی 
ش��ماره 606-88/7/19 نظر به مندرج��ات پرونده خصوصاً آرای ش��ماره های 
1301-86/9/19 ش��عبه 112 كيف��ری اصفهان و 197 و 198-87/2/11 ش��عبه 8 
دادگاه محترم تجديدنظر اصفهان كه اتهام خوانده بر تخريب عمدی برخی از اموال 
خواهانها وارد دانس��ته و مجازات برای وی تعيين نموده و اينکه خوانده نس��بت 
خواسته خواهانها ايراد و اعتراضی بعمل نياورده و اينکه حسب نظريات كارشناس 
ميزان خسارت وارده به معترضين بمبلغ 16 ميليون ريال بابت خسارت وارده به 
دستگاه های كابينت سازی و قطعه زمين و مبلغ 15880000 ريال بابت خسارات 
ظاهری به دستگاهها و ابزارآالت و مصالح موجود در كارگاه مورد تخريب آقای 
فالح اعالم گرديده فلذا ادعای معترضين نس��بت به مبلغ 31880000 ريال وارد 
بوده دادگاه مس��تنداً به مواد 31 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 331 و 328 
قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئوليت مدنی تجديدنظرخوانده را به پرداخت 
مبلغ سی و يک ميليون و هشتصد و هشتاد هزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
900 هزار ريال بابت هزينه كارشناس��ی و مبلغ 1912800 ريال بابت حق الوكاله 
ب��دوی و تجديدنظر خواهی و مبلغ 60 هزار ريال بابت هزينه دادرس��ی در حق 
خواهانها با نقض رأی معترض عنه محکوم می نمايد. رأی صادره غيابی است و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه می باشد. 3113/ م الف
قربانی- رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

آگهی ابالغ
کالسه پرونده اجرائی 880907 ح/ 20

به موجب دادنامه غيابی ش��ماره 1793 م��ورخ 88/9/30 دادگاه عمومی حقوقی 
شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان قطعيت يافته است محکوم عليه رسول ساعدی 
مرغملکی نام پدر: ابراهيم شغل: آزاد نشانی محل اقامت مجهول المکان محکوم 
اس��ت به پرداخت دويس��ت و پنجاه )250( عدد سکه بهار آزادی و مبلغ پانصد 
و نود و ش��ش ميليون و س��يصد و هفتاد و چهار هزار و شش��صد و بيست و دو 
ريال »596/374/622 ريال« بابت وجوه نقد مهريه كه براس��اس ش��اخص بانک 
مركزی به نرخ روز محاس��به ش��ده بابت اصل خواسته در حق محکوم لها خانم 
فيروزه مهديان نام پدر: يداله شغل: خانه دار با وكالت معاضرتی غالمرضا موهبت 
به نش��انی اصفهان- هشت بهشت غربی- نرس��يده به چهارراه گلزار- ساختمان 
وكال- طبقه همکف. محکوم لها مکلف اس��ت پس از وصول مهريه و خروج از 
اعسار مبلغ 11/877/492 ريال بابت هزينه دادرسی پرداخت نمايد و محکوم عليه 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 29/818/731 ريال بابت حق االجرای دولتی در 
حق صندوق دولت. ضمناً رعايت تبصره 2 ماده 306 قانون آئين دادرس��ی مدنی 

الزامی است.
محکوم عليه مکلف اس��ت از تاريخ ابالغ اجرائيه به استناد ماده 34 قانون اجرای 

احکام مدنی بشرح ذيل اقدام نمايد: 

1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء بگذارد.
2- يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3- يا مالی معرفی كند كه اجراء حکم و اس��تيفاء محکوم به، از آن ميس��ر باشد و 
در صورتيک��ه خود را قادر به اج��رای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا 
اعالم نمايد. هرگه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه 
محکوم عليه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده ليکن برای فرار از آن 
اموال خود را معرفی نکرده يا صورت خالف واقع از دارائی خود داده به نحوی كه 
تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد، به حبس جنحه ای از شصت 

و يک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نيز می تواند به جای محکوم عليه برای استيفای محکوم به، 

مالی معرفی كند.
عالوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئين دادرس��ی 
مدنی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی مصوب 77/8/10 

كه ظهر برگه اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
3110/ م الف

شعبه 20دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه پرونده اجرائی 77/88/ ح/ 15

به موجب دادنامه غيابی شماره 517 مورخ 88/5/31 دادگاه عمومی حقوقی شعبه 
15 دادگاه تجديدنظر استان قطعيت يافته است محکوم عليه ها: 1- بهجت نعمتی 
ن��ام پدر: نعمت اله 2- احمد انالو نام پدر: محمدمهدی 3- مجيد باقری نام پدر: 
غالمعباس همگی مجهول المکان محکوم هس��تند به خواندگان به نحو تضامنی 
به پرداخت نود ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ يک ميليون و هش��تصد 
و ي��ک هزار ريال بابت هزينه دادرس��ی و پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه 
قانونی در حق خواهان محکوم می گردند. در زمان اجرای حکم خسارت تأخير 
تأدي��ه مبلغ محکوم به از تاريخ سررس��يد چک لغايت زم��ان اجرای حکم وفق 
جدول ش��اخص اعداد تورمی بانک مركزی محاسبه و از محکوم عليه وصول و 
به محکوم له تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وكالت آقای عباس كريمی نشانی محل 
اقامت: اصفهان- خ شيخ صدوق شمالی نرسيده به چهار راه شيخ صدوق پ 384 
طبقه دوم دفتر مجتبی داوری ايصال خواهد ش��د. هزينه حق االجراء به ميزان 5 

درصد می باشد.
اجرای حکم منوط به رعايت تبصره 2 ماده 306 می باشد.

محکوم عليه مکلف اس��ت از تاريخ ابالغ اجرائيه به استناد ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی بشرح ذيل اقدام نمايد: 

1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء بگذارد.
2- يا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3- يا مالی معرفی كند كه اجراء حکم و اس��تيفاء محکوم به، از آن ميس��ر باشد و 
در صورتيک��ه خود را قادر به اج��رای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا 
اعالم نمايد. هرگه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه 
محکوم عليه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده ليکن برای فرار از آن 
اموال خود را معرفی نکرده يا صورت خالف واقع از دارائی خود داده به نحوی كه 
تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد، به حبس جنحه ای از شصت 

و يک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نيز می تواند به جای محکوم عليه برای استيفای محکوم به، 

مالی معرفی كند.
عالوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئين دادرس��ی 
مدنی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی مصوب 77/8/10 

كه ظهر برگه اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد.
3116/ م الف

شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

پاچماقی يا پاچنبری يک نقص بس��يار 
ش��ايع در هنگام تولد است كه در آن پنجه 
پا به ط��ور غير طبيعی ب��ه داخل چرخيده 
اس��ت. تقريباً از هر 1000 نوزادی كه زنده 
به دنيا می  آيند يک نوزاد دچار اين عارضه 
خواهد بود. پای چماقی ممکن اس��ت يک 
طرفه يا دو طرفه باشد. عضو مبتال همچنين 
كوچک تر و كوتاه تر از پای س��الم است. 
بدون درمان مناس��ب، اي��ن عارضه در راه 
رفتن كودک ايجاد نقص می  كند به شکلی 
ك��ه تصور می  ش��ود فرد روی م��چ پا راه 
م��ی  رود. علل اين عارضه بس��يار متفاوت 
است ولی عوامل ژنتيکی می تواند در ايجاد 

آن نقش داشته باشد.
تش��خيص پاچماق��ی قب��ل از تول��د: 
زمانی كه به پای چماقی مش��کوک شوند، 
س��ونوگرافی بايد يک بررس��ی آناتوميکی 
كام��ل، اكوكاديوگراف��ی جني��ن و ارزيابی 
محي��ط داخل رحمی به ويژه تحت فش��ار 
ب��ودن جنين ب��ر اث��ر فيب��روم، پيوندهای 
آمنيوتيکی يا چسبندگی ها را بررسی كند. 
وجود پل��ی هيدروآمني��وس )تجمع مايع 
آمنيوتيکی بيش از 2000 ميلی ليتر( و پای 
چماقی نش��ان دهن��ده ناهنجاری عصبی - 
عضالنی اس��ت كه بر ح��ركات اندام های 
انتهاي��ی و بلع اث��ر می گ��ذارد. زمانی كه 
وضعي��ت، دو طرفه يا ب��ا ناهنجاری های 
ديگر همراه اس��ت، تشخيص پای چماقی 
بهتر اس��ت. به عنوان مثال در يک سری از 
كودكان كه فقط مشکل پای چماقی داشتند، 
صحت تش��خيص پای چماقی دو طرفه در 
مقايس��ه با پای يک طرفه بيشتر بوده است. 
در يک بررسی ديگر تمام جنين هايی كه در 
كنار پای چماقی ناهنجاری های مادرزادی 
ديگری داش��تند بررسی ش��دند. تشخيص 
پ��ای چماقی قبل از تولد در دهه گذش��ته 
پيش��رفت كرده است و از 25 درصد موارد 
به 80 درصد رس��يده اس��ت كه مربوط به 
تجهيزات بهتر، متخصصين و افزايش انجام 
س��ونوگرافی طی ب��ارداری اس��ت. حدود 
چهل درصد از موارد گزارش ش��ده مثبت 
پای چماقی يک طرفه، اشتباه بوده است كه 
به علت توانايی و تمايل جنين های نرمال 
به كش��يدن پا به س��مت داخل، اين مشکل 

ايجاد می شود.
ــج: در  ــا پاهای ک ــدن ب ــه دنیا آم ب
گذشته های دور مادران را در ابتالی نوزادان 
به اين بيماری مقصر می دانس��تند، اما يکی 
از متخصصين اين حيط��ه می گويد: هنوز 

برای پاچنبری علت مش��خصی پيدا نشده 
اس��ت و نمی  توان آن را تقصير رحم تنگ 
مادران يا بد خوابيدن آنها گذاش��ت. گفتنی 
است از هر هزار تولد نوزاد زنده، يک تا 3 
نف��ر از آنها به اين عارضه مبتال می ش��وند، 
كه علت آن تاكنون نامش��خص اس��ت. در 
50 درص��د مواقع اين بيم��اری به صورت 
دو طرفه اس��ت و ه��ر دو پای نوزاد درگير 
اس��ت كه علت آن به تغيي��ر و جابه جايی 
اس��تخوان  های مچ پا برمی  گردد، ولی در 
واقع تمام عروق، عصب، شريان، استخوان، 
عضل��ه و... )هرچه بعد از زانو وجود دارد(  
در اي��ن بيماری گرفتار می ش��وند و نمی 
 توان گفت اين عارض��ه فقط يک انحراف 
پای ساده اس��ت. بنابراين اين پاها معموالً 
كم��ی الغرت��ر از پاهای معمولی هس��تند 
و در اف��رادی ك��ه اين عارض��ه يک طرفه 
است )يک پا درگير اس��ت(  سايز پا بدون 
آنکه قد پا كوتاه باش��د از س��ايز پای ديگر 
كوچک تر اس��ت )به عنوان مثال سايز يک 
پا 40 و سايز پای ديگری 41 است(. گاهی 
پاچنبری نش��انه ای از يک بيماری اس��ت 
ك��ه تمامی بدن را درگي��ر می كند؛ همانند 
بيم��اری آرتروگرپيوزيس ك��ه در ماه  های 
آخر بارداری به علت حركت كم جنين در 
رحم، عضالت وی خش��ک می  شوند و به 
هنگام تولد، تمامی عضالتش منقبض است. 
در اين بيماری بايس��تی بيمار از ناحيه لگن 
و س��تون فقرات معاينه شود؛ چراكه ممکن 
اس��ت بيماری با ضايع��ات ديگری همراه 

باش��د. در پاچنبری، مچ پا خم می  شود و 
جلوی پ��ا به طرف داخ��ل می چرخد كه 
برای تأييد آن احتياج به راديوگرافی است و 
هرچه درمان زودتر شروع شود، بهتر است. 
پس بهتر اس��ت پس از تولد ب��رای درمان 

سريعاً به پزشک مراجعه كرد.
درمان پای چماقی:

شيوه  های زير برای درمان پای چماقی 
به كار می  رود:

روش Ponseti: كش��ش دادن پ��ا به 
س��مت موقعيت درست و گچ  گيری  هايی 
كه به طور مکرر تغيير داده می  شود. مراحل 
درمان در ابتدا با گچ  گيری انجام می ش��ود 
ك��ه در روش ponseti )ط��رز خاصی از 
گچ گيری(  ح��دود 80 درص��د از انحراف 
اصالح می  ش��ود و چنانچه اصالح نش��د، 
تح��ت عمليات جراحی قرار می گيرد. اين 
در ش��رايطی است كه كودک بالفاصله پس 
از مش��اهده بيماری به پزش��ک متخصص 
رس��انده ش��ود و گرن��ه در س��نين باال كه 
مفاصل خشک می  شوند، احتمال جراحی 

بسيار باالتر می  رود.
ــیدن بریس در شب  ها: معموالً  پوش
پس از گچ  گيری ب��ه كار می رود. افرادی 
كه با عمليات گچ  گيری بهبود می  يابند، از 
آن پس نياز به كف��ش و بريس )نوعی آتل 

پالستيکی(  دارند.
جراحی: جراحی برای تصحيح مفاصل، 
رباط  ها و تاندون  های مبتال است. معموالً 
جراحی در سنين 3، 4 تا 6 ماهگی صورت 

می گيرد.
و  ــای مخصوص  ــیدن کفش  ه پوش
ــس از جراحی: با رش��د كودک  ــس پ بری
ممکن اس��ت اين اس��تخوان ك��ه از ابتدا با 
كجی ب��ه وجود آمده اس��ت، مجدداً دچار 
كجی شود. برای پيشگيری از شکل  گيری 
مجدد پای چماقی از كفش های مخصوص 
اس��تفاده می شود. اصوالً كفش 2 تا 3 سال 
بعد از عمل يا گچ به بيمار تجويز می  شود 
كه البت��ه در مورد ميزان س��ال آن، در ميان 
پزش��کان متخصص، اخت��الف نظر وجود 
دارد. به هر حال پس از گذش��ت اين سال  
ه��ا، اگر برگش��تی در كار نباش��د به بيمار 
كفش ع��ادی تجويز می ش��ود. در نهايت 
اينکه اين بيماری ارثی نيس��ت، ولی آنچه 
مهم اس��ت اينکه قنداق كردن نوزاد در اين 
ش��رايط باعث در  رفتگی لگن می شود كه 
 ب��ا وجود بيماری پاچنب��ری، مزيد بر علت 

می  شود.

گياه دم اسب
Equisetum Arvense

بابونه براي مقابله با استرس مفيد است

در خواب ممکن است بتوانيد بندبازی 
ه��م بکنيد، ولی در بي��داری بايد قرص  و 
محکم بر روی پاهايتان بايس��تيد. اين كار 
چط��ور انجام می گي��رد؟ به ط��ور طبيعی، 
چش��م ها، گوش داخلی، ماهيچه ها، مغز و 
اعصاب با هم همکاری می كنند تا ش��ما را 
در وضعيتی متعادل برای انجام كار روزانه 
ن��گاه دارند. در حالت ع��ادی متوجه اين 
همکاری نيستيد، ولی وقتی هماهنگی اين 
اندام ها از بين برود، آنگاه دچار اشکال در 
تعادل خواهيد ش��د. تعدادی از بيماری ها 
ش��ما را گرفتار اي��ن حال��ت می كنند، از 
جمله اخت��الالت گوش، آلرژی ها، ضعف 
ماهيچه ای، اش��کال در ديد، التهاب مفصل 

و سکته مغزی.
ــادل بدن: در  ــکال در تع درمان اش
بسياری موارد، احس��اس تعادل را با چند 
كار س��اده می تواني��د برگرداني��د. به آنچه 
می خوري��د توج��ه كنيد. برخ��ی غذاها و 
چاش��نی ها واكنش ه��ای آلرژياي��ی ايجاد 
می كنن��د ك��ه ممکن اس��ت بر احس��اس 
تعادل اثر بگ��ذارد. بيماری به يک تركيب 
غذايی حساسيت داش��ت كه اغلب باعث 
اش��کال در تنفس او می شد، اما گاهی نيز 
تعادلش را برهم م��ی زد. اگر فکر می كنيد 
ب��ه غذاي��ی حساس��يت داريد ك��ه باعث 
اشکال در تعادلتان می شود، آن را از برنامه 
غذاي��ی خود حذف ك��رده و درباره آن با 
پزش��کتان نيز مش��ورت كنيد. داروهايتان 
را كنت��رل كني��د. برخ��ی داروه��ا عارضه 
جانب��ی برهم زدن تع��ادل دارند. در مورد 
داروهای مصرفيتان با پزش��ک مش��ورت 
كني��د. در صورت لزوم، او ن��وع يا مقدار 
 دارو را تغيي��ر می ده��د. از ال��کل دوری

 كنيد.
 الکل در گوش داخلی حالتی شبيه به 
حالت بی وزن��ی فضانوردان ايجاد می كند. 
اگر الکل مصرف می كنيد، بهترين كار برای 
برط��رف كردن اش��کال در تعادل ترک آن 
اس��ت. كمتر قهوه بخوريد. قهوه رگ های 
خونی را منقبض ك��رده و جريان خون را 
به مغز كاه��ش می دهد. مرتب��ًا به بيماران 
گفته می ش��ود كه مصرف قهوه خود را كم 
كنن��د. يک يا دو فنجان قهوه در روز كافی 
و بيش��تر از آن مضر اس��ت. ورزش كنيد. 
در برخی افراد اش��کال در تعادل ناشی از 
ضعف ماهيچه های آنهاست. اينها می دانند 
ب��رای حفظ تع��ادل چه باي��د بکنند؛ ولی 

توان انجام آن را ندارند. انجام ورزش های 
تناس��ب اندام و برخ��ی ورزش های قلبی 
عروقی مثل نرمش، راه پيمايی و دوچرخه 
زدن برای همه بسيار مفيد است، مخصوصًا 
برای افراد مس��نی ك��ه می خواهند توانائی 
حفظ تعادل را باز به دست آورند. ورزش 
منظم دس��تگاه حفظ تعادل بدن را وادار به 
ترميم خ��ود می كند. بايد هر فعاليتی را در 
حين حركت انج��ام داده و همزمان تعادل 
خ��ود را نيز حفظ كنيد. ورزش های راكتی 
مثل تنيس بس��يار خوبند، چون هماهنگی 
چش��م و دس��ت را تقويت كرده و شما را 
وادار ب��ه تمرك��ز بر روی يک جس��م در 
حال حركت می كند. بر روی س��طوح نرم 
راه بروي��د. هرچه س��طحی كه ب��ر آن راه 
می رويد نرم تر باشد، حفظ تعادل سخت تر 
خواه��د بود. اگر س��عی كنيد بر روی يک 
قطعه الس��تيک نرم، فرش ضخيم، يا حتی 
تش��ک راه برويد، ممکن است ياد بگيريد 
كه چگونه راست بايس��تيد يا پاهای خود 
را طوری بگذاريد كه احساس ايستايی بر 
روی هر س��طحی بکنيد. اگر اين تمرين را 
انج��ام می دهيد، بايد يک نف��ر در كنارتان 
بايستد و مراقب افتادن احتمالی شما باشد. 
محيط امنی برای خود بسازيد. سالمت از 
خانواده شروع می ش��ود، مخصوصًا برای 
آنهايی كه دچار اش��کال در تعادل  هستند. 
سطوح ليز خطرناک است، پس فرش های 
س��رنده را برداري��د و كفپوش ها را واكس 
نزنيد. شب يک چراغ روشن كنيد و برای 
راه پله ها نرده بگذاريد. در هنگام استحمام 
چش��مان خود را باز ن��گاه داريد. قدرت 
تخيل خود را به كار بگيريد. تصور و تجسم 
می تواند به بازيابی تعادل بدن ش��ما كمک 
كن��د. برای اين كار، ب��ر روی يک صندلی 
ننش��ينيد و چند نفس عميق بکشيد. سپس 
چشم ها را بسته و تصور كنيد در يک اتاق 
هس��تيد و در ك��ف آن دو ميل��ه قرار دارد 
كه يک ش��کل X بزرگ را می س��ازند. در 
وس��ط اين X يک ميله عمودی قرار دارد 
كه ش��ما در مقابل آن ايستاده ايد. در خيال 
خود در مركز اين سه ميله بايستيد و سعی 
كنيد تعادل خ��ود را حفظ كنيد. هر وقت 
از وسط خارج ش��ديد يا افتاديد، به مركز 
بازگرديد و تعادلتان را بازگردانيد. اين كار 
ذهن��ی را آنقدر ادامه دهيد، تا حفظ تعادل 
 را در خيال خود بدون هيچ  كوششی انجام 

دهيد. 

کلیات گیاه شناسی: دم اسب گياهی 
است كه از 270 ميليون سال پيش در روی 
زمين وجود داشته اس��ت و به عنوان گياه 
دارويی در اروپا و چين به كار رفته است. 
دم اسب چون دارای مقدار زيادی سيليس 
اس��ت به نام س��يليس Silica نيز معروف 
اس��ت. دم اسب دو نوع ساقه هوايی دارد. 
ساقه ای كه به رنگ قرمز است و در اوائل 
بهار ظاهر می شود و ديگری ساقه نازا كه 
به رنگ سبز بوده و بعد از آن رشد می كند 

و مصرف طبی دارد. 
دم اسب در كش��ورهای اروپا، آسيا و 
ارتفاع��ات هيماليا و ش��مال ايران به طور 

خودرو می رويد.
تركيبات شيميايی: گياه دم اسب دارای 
اسيد سالسيليک، اسيد ليوئيک،  اسيد مالک، 
 اسيد اگزاليک، اكويس تونين، اسيد اكويس 
تيک، دی متيل سولفون، اكوتی نيک، يک 
ماده تلخ، يک ماده رزينی، چربی، ساپونين 
و همچنين دارای مقدار زيادی )در حدود 
70 درصد( سيليس است آزمايشات متعدد 
نش��ان می دهد كه دم اس��ب مقدار بسيار 

كمی طال نيز دارد. 
خواص دارویی:

1- ب��رای رف��ع گل��و درد و ورم گلو 

جوشانده دم اسب را غرغره كنيد.
  2- كمپ��رس آن برای برطرف كردن 
دردهای آرتروز و ورم مفاصل مفيد است. 
3- برای درمان التهاب چش��م،  چش��مان 
خود را با جوش��انده دم اس��ب بش��وييد. 
4- ضرب خوردگی قس��مت های بدن را 

با كمپرس دم اسب التيام دهيد.
طرز استفاده: 

دم كرده: يک قاشق مربا خوری از گياه 
خش��ک را در يک ليوان آب جوش ريخته 

و برای مدت 10 دقيقه دم كنيد.
ــانده : مقدار 100-80 گرم گياه  جوش
خش��ک را در يک ليتر آب جوش ريخته 
و بگذاريد برای مدت نيم ساعت بجوشد 
س��پس آن را صاف ك��رده و به مقدار يک 

فنجان قبل از هر غذا بنوشيد.
ــب: گياه خش��ک شده را  گرد دم اس
در آس��ياب برقی بريزيد ت��ا به صور پودر 
درآيد. مقدار مص��رف پودر يک گرم قبل 

از هر غذا است.
ــرات: اين گي��اه را نباي��د اطفال  مض
خردس��ال و زن��ان حامله مص��رف كنند، 
مقدار مص��رف زياد آن نيز ممکن اس��ت 
باعث ناراحتی معده و اختالل در دس��تگاه 

هضم و اسهال شود. 

تأثير بابونه به عنوان يک ابزار مقابله با 
اس��ترس و كاهش دهنده تنش ها از سال ها 
پيش شناخته شده است، اما اينبار محققان 
تالش كرده اند كه حقيقت پشت اين تأثير 

ش��گفت انگيز و توصيه 
را  بزرگهايم��ان  م��ادر 

كشف كنند. 
ارزياب��ی  ي��ک  در 
علمی ب��ا حضور هزار 
علمی،   هي��أت  عض��و 
آزمايش  اولين  محققان 
كنت��رل ش��ده را روی 
تأثير بابونه برای درمان 
اخت��الل اضط�����راب 

عمومی يا GAD انجام دادند. اين مطالعه 
در مجل��ه »س��ايکوفارماكولوژی بالين��ی« 
منتشر شده است و نشان می دهد كه درمان 
با عص��اره بابون��ه برای كاه��ش اين نوع 

اضطراب در سطح متوسط تا خفيف مؤثر 
و مفيد است. در اين تحقيق، بيماران مبتال 
به نوع متوسط تا خفيف اضطراب عمومی 
تحت آزمايش قرار گرفتند. به اين افراد در 
دو گروه مختلف بابونه 

و شبه دارو دادند. 
نش��ان  بررس��ی ها 
داد: گروه��ی كه بابونه 
مص��رف ك��رده بودند، 
قاب��ل  تغيي��ر  ش��اهد 
ش���دت  در  توجه��ی 
اضط��راب  ن��وع  اي��ن 
محققان  اي��ن  بودن��د. 
ك�ردند  نتيجه گي����ری 
كه بابونه خاصيت ض��د اضطرابی در اين 
بيم��اران دارد و ب��رای اف��رادی ك��ه طب 
 س��نتی را ترجيح می دهند، گزينه مناس��بی 

است.

اشکال در تعادل بدن نشانه چيست؟
منظور از پای چماقی يا پای چنبری چيست؟ نسخه گیاهی

سالمت
ضربان
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در تازه ترين رده بندي فدراس��يون جهاني فوتبال )فيفا( تيم ملي ايران با سقوط يک پله اي 
روبرو ش��د. به گزارش فارس، فيفا در ت��ازه ترين رده بندي تيم هاي ملي جهان در ماه مه 
اعالم كرد تيم ملي ايران با كس��ب 521 امتياز از رده ش��صت به رده شصت و يک سقوط 
كرده اس��ت. در اين رده بندي استراليا)رتبه 20(، ژاپن )رتبه 45( و  كره جنوبي )رتبه 47( 
از قاره آس��يا باالتر از تيم تحت مربيگري افش��ين قطبي قرار گرفتند و ايران تيم چهارم 
آسيا شد. همچنين در اين فهرست تيم هاي ملي برزيل، اسپانيا، پرتغال، هلند و ايتاليا رتبه 
اول تا پنجم جهان را حفظ كردند. فهرس��ت پنج تيم برتر جهان در ماه گذشته ميالدي به 

شرح زير است:
 برزي��ل 1611 امتي��از - اس��پانيا 1565 امتي��از - پرتغ��ال 1249 امتي��از - هلن��د1231 

امتياز- ايتاليا1184 امتياز

مدافع استقالل گفت: حيف شد بازيکناني مثل سياوش اكبرپور و حسين كاظمي از تيم ما جدا 
 ش��دند. حنيف عمران زاده در گفتگو با ف��ارس، در خصوص دعوتش به تيم ملي فوتبال اظهار 
داشت: از افشين قطبي تشکر مي كنم كه بازي هاي من را ديد و من را به تيم ملي دعوت كرد. وي 
ادامه داد: متأسفانه در اردوي قبلي كه دعوت شدم فرصت چنداني نداشتم كه با تيم ملي تمرين 
كنم ولي اين بار قصد دارم با فراغ بال در تمرينات حضور پيدا كنم. مدافع استقالل با تأكيد بر اينکه 
عزمش را براي حضور پرقدرتي در تيم ملي جزم كرده اس��ت، گفت:  بازيکناني كه به تيم ملي 
دعوت شده اند همگي از بهترين هاي ايران هستند و مدافعاني مثل حسيني، عقيلي، بنگر و ديگران 
شانس بسياري براي حضور در تركيب اصلي دارند اما اين بار نمي خواهم از تيم ملي خط بخورم. 
عمران زاده در خصوص جدايي مرفاوي از استقالل گفت: از آقاي مرفاوي تشکر مي كنم كه در 
فصل گذشته و به خصوص در نيم فصل دوم از من حمايت كرد. تا همين جا هم مديون ايشان 
هستم و دوست دارم باز هم زير نظر وي كار كنم. اميدوارم با جدايي ايشان كسي به عنوان سرمربي 
اس��تقالل انتخاب شود كه به نفع اين تيم و هوادارانش باش��د. عمران زاده در خصوص جدايي 
بازيکناني مثل سياوش اكبرپور، حسين كاظمي و شايعه حضور آرش برهاني در استيل آذين گفت: 
3 تن از بازيکنان اصلي تيم ما از استقالل جدا شده اند كه براي آنها آرزوي موفقيت مي كنم. اعتقاد 
دارم مديريت بايد به فکر جايگزين كردن آنها باشد، ولي واقعاً حيف شد كه اين 3 نفر از استقالل 
رفتند. مدافع اس��تقالل در پايان با تش��کر از رسانه هاي ورزشي گفت: فصل گذشته هنگامي كه 
محروم بودم 90 درصد مطبوعات و رسانه ها از من حمايت كردند كه از آنها نهايت تشکر را دارم 

و از هواداران استقالل قدرداني مي كنم كه يک فصل من را حمايت كردند.

هافبک ايراني تيم فوالم انگليس گفت: هنوز هم مي خواهم در اروپا باش��م و حضور در ليگ 
برتر ايران گزينه آخرم است. آندرانيک تيموريان در گفتگو با فارس درباره شرايطش براي فصل 
 آينده خاطرنش��ان كرد: در حال بررسي شرايط هستم و هنوز هيچ تصميمي براي فصل آينده 
نگرفت��ه ام. ب��ه طور حتم ديگر در فوالم نخواهم ماند اما بار ديگر به فوتبال اروپا بازمي گردم. 
وي درباره اينکه گفته مي شود از تيم هاي اماراتي پيشنهاد دارد، عنوان كرد: نمي دانم برخي از 
همکاران شما اين خبرها را از كجا مي آورند؟ از پيشنهاد تيم هاي اماراتي خبري ندارم و اولويتم 
براي انتخاب تيم اروپاست. از يک تيم آلماني پيشنهاد دارم. تيموريان در اين خصوص كه پيش 
از اين عنوان كرده بود مي خواهد به تيمي برود كه بازي كند، تصريح كرد: من از بازي كردن 
هميش��ه لذت مي برم. يک س��ال است در جريان مسابقات نبودم و مي خواهم خودم را نشان 
دهم، مي خواهم فصل جديد را به خوبي آغاز كنم. در 22 س��الگي بر اس��اس توانايي هايم به 
فوتبال اروپا رفتم. فکر مي كنم هنوز هم مي توانم در اروپا حرفي براي گفتن داشته باشم. اين 
بازيکن افزود: هر بازيکني در شرايط مختلف رفتارها و تصميمات خاص خود را مي گيرد اما 
من منتظر يک اتفاق خوب هستم. تيموريان در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به پيشنهاد از تيم 
هاي ايراني قصد حضور در ليگ برتر ايران را ندارد، گفت: آنهايي كه بايد بازي هاي من را در 

ايران ديده باشند ديده اند. حضور در فوتبال ايران آخرين گزينه من خواهد بود.

كاپيتان بارسا اعتقاد دارد سسک كاماًل در تركيب قهرمان اسپانيا جا می افتد. كارلس پويول، مدافع 
بارسلونا به روزنامه ماركا گفت: كم كم دارد مشخص می شود كه صحبت بر سر آينده سسک 
فابرگاس روی او تأثير منفی گذاشته است. پويول می گويد: خيلی عجيب است كه سسک را 
نگران و عصبی ببينيد، اما هر روز درباره اش صحبت می كنند و اوضاع برايش بسيار پيچيده شده 
است. بايد به طرفداران، مربی و هم تيمی های او احترام گذاشت. بارسلونا تأييد كرد كه با آرسنال 
بر سر انتقال او تماس گرفته اما هنوز پيشنهادی رسمی ارائه نشده است. اين بازيکن 23 ساله 
تا سال 2014 با توپچی ها قرارداد دارد و آنها می خواهند كاپيتانشان را نگه دارند. فابرگاس به 
اين ترتيب در تمام تابستان زير ذره بين خواهد بود. پويول اميدوار است كه فابرگاس به اسپانيا 
برگردد: او بازيکن بزرگی اس��ت، دوست فوق العاده ای است و به نظرم حضور او در بارسلونا 
عالی خواهد بود. از نظر ش��خصی دوس��ت دارم او را در بارس��ا ببينم، اما بايد به قرارداد او در 

آرسنال احترام گذاشت.

فابرگاس از آينده مبهمش در آرسنال رنج می برد

ليست جديد تيم ملی برخالف دفعات قبل 
مخالفان كمتری دارد دليل آن شايد كثرت 
بازيکنان دعوت ش��ده )35 بازيکن( و يا 
زمان اعالم ليست كه منطبق برفشار پايان 
فصل پرفش��ار فوتبال ايران و افت طبيعی 
اكثر بازيکنان بعد از پش��ت سرگذاش��تن 
يک فصل پرفشار است به همين داليل با 
توجه به نمايش بازيکنان ايرانی در يکی، 
دوم��اه اخير نه تنها مدعي��ان ديگر در اين 
برهه زمانی برای پوشيدن پيراهن تيم ملی 
وجود ندارد، بلکه تعدادی ازاين بازيکنان 
ليس��ت 18 نفره هم می توانستند در اين 
ليست نباش��ند. در درون دروازه، دعوت 
دوباره از ابراهيم ميرزاپور عجيبب به نظر 
می رس��د ولی دعوت گ��ردان و حقيقی 
بعد از يک فصل تقريباً درخشان انتخاب 

مناسبی است. قطبی می توانست به جای 
ميرزاپ��ور، محمد محم��دی را به اردوی 
تيم مل��ی دعوت كن��د، انتخاب محمدی 
گزين��ش دروازه بان ها را كاماًل بی نقص 
نشان می داد. در خط دفاع دعوت دوباره 
از محس��ن بنگر تأمل برانگيز اس��ت آن 
 ه��م در حال��ی ك��ه محم��د صلصالی و 
ش��يث رضاي��ی فص��ل خوبی را پش��ت 
سرگذاش��تند، هرچند كه هنوز صلصالی 
قطب��ی  می ب��رد،  رن��ج  از مصدومي��ت 
می توانست مدافعان بهتری از بنگر به تيم 
ملی دعوت كند. سيدمحمدحسينی يکی 
از انتخاب های خوب قطبی بود، حسينی 
چه در ليگ برت��ر و چه در جام قهرمانان 
آس��يا نمايش خوبی ارائه ك��رده بود. در 
سمت چپ بدون شک گزينه های بهتری 

از اش��جاری و حاج صفی  در ليگ ايران 
موجود نيست. بازگش��ت دوباره آشوبی 
و دعوت از ح��دادی فر،كيانی و پوالدی 
بهترين تصميم افش��ين قطبی درليس��ت 
جديدبود.فرزادآشوبی همه كاره تيم مس 
كرمان بود، قاس��م حدادی فر مدرن ترين 
هافبک چپ ايران در س��الی كه گذش��ت 
و پوالدی وكيانی باپيراهن تراكتور نمايش 
چشمنوازی درليگ داشتند. درخط هافبک 
گزينه های بهتری از بازيکنان دعوت شده 
وجود ندارند ولی قطبی می توانس��ت با 
دعوت از قاس��م دهنوی ليس��ت خود در 
اين منطقه از زمين را بدون اشکال نمايد. 
در خط حمله تيم ملی هيچ بازيکنی برای 
پس��ت ش��ماره 9 ديده نمی ش��ود و اين 
اشکالی بزرگ برای ليست تيمی است كه  
قرار اس��ت1�3�2�4 بازی كند. دعوت از 
حميد علی عسگر حركت عجيبی از سوی 
افش��ين قطبی اس��ت آن هم درحالی كه 
حميد علی عسگر به تعداد انگشتان دست 
نمايش مناس��بی ازخود درليگ برتر ارائه 
نکرده اس��ت و مهمتر اينکه علی عس��گر 
بايد همزمان از در تيم ملی اميد ش��ركت 
كند. اشتباه افشين قطبی بعد از يک يا دو 
بازی خوب اس��ت، درحال��ی كه در همه 
ج��ای دنيا مربيان تيم مل��ی روند طوالنی 
م��دت بازيکنان را زيرنظ��ر می گيرند، نه 
اينکه بعد از يک��ی، دوبارگلزنی آنها را به 

تيم ملی دعوت كنند.

زاینده رود
فابيو جان واريو بازيکن فصل گذش��ته 
تي��م فوتبال اس��تقالل تهران ب��ا حضور در 
هيأت فوتبال اس��تان اصفهان ب��ا تيم فوالد 
 مباركه سپاهان قراردادی دو ساله امضا كرد. 
امير قلعه نويی سرمربی زردپوشان اصفهانی 
در فصل قبل اين بازيکن را به همراه مجتبی 
جباری، خسرو حيدری و رضا عنايتی را از 
استقالل برای حضور در تيم خود خواستار 
 ب��ود اما ب��ه دليل ق��رارداد اي��ن بازيکنان با 
آب��ی پوش��ان پايتخ��ت، فابيو ج��ان واريو 

نتوانس��ت به جمع شاگردان اميرقعله نويی اضافه ش��ود. گفتنی است اين بازيکن برزيلی از 
اس��تقالل برای حضور در دو فصل يک ميليارد و دويس��ت ميليون تومان درخواست كرد اما 
مسئوالن اين باشگاه 900 ميليون تومان به او پيشنهاد كردند و اين باعث شد جان واريو برای 
عقد قرارداد به اصفهان سفركند و زمزمه هايی به گوش می رسد كه اين بازيکن با سپاهانی ها 

مبلغ يک ميليارد تومان برای دو فصل قرارداد امضا كرده است.   

زاینده رود
س��رمربی فصل گذش��ته تي��م فوتبال 
اس��تقالل ته��ران در رأس كادر فن��ی مس 
كرمان قرار گرفت. پس از تس��اوی استقالل 
تهران مقابل پيکان در ايستگاه آخر ليگ نهم 
صمد مرفاوی استعفای خود را تقديم واعظ 
آشتيانی مديرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی 
اس��تقالل كرد كه او با كم��ال ميل پذيرفت. 
مرفاوی در فصل گذش��ته تيم استقالل را به 
مقام سوم ليگ برتر فوتبال كشور رساند. در 
رقابتهای جام باشگاه های آسيا استقالل را به 

عنوان تيم دوم در دور مقدماتی از گروه A راهی مرحله بعدی كرد و در بازی با الشباب نماينده 
عربس��تان با تعويض اش��تباه اين تيم شکست خورد. مسی ها كه عالقه شديدی به همکاری 
با لوكا بوناچيچ داش��تند به علت عدم توافق با مربی كروات به س��راغ حميد استيلی سرمربی 
اخراجی تيم استيل آذين رفتند ولی با او نيز به توافق نرسيدند و در نهايت با عبدالصمد مرفاوی 

سرمربی مستعفی به توافق دست يافتند و با اين مربی جوان قراردادی يکساله امضا كردند.

زاینده رود
حسين هاش��ميان مربی سابق تيم فوالد 
ماهان علت كناره گيری باشگاه فوالد ماهان از 
اين رشته در فصل آتی را عدم حمايت هيأت 
بدمينتون استان اصفهان اعالم كرد. همچنين 
علی علي��زاده روابط عمومی باش��گاه فوالد 

ماه��ان پيرامون اين موضوع گفت: تنها دليل 
انصراف از اين رش��ته در سال جاری تغيير 
و تحول در كادر مديريتی و سياست گذاری 
باشگاه است، بنابراين اين باشگاه صحبتهای 
حسين هاشميان را رد و هيچ گونه مسئوليتی 

در قبال آن را نخواهد پذيرفت.

پژمان غفاری
در مراسم قهرمانی تيم فوتبال سپاهان در 
ورزش��گاه آزادی تهران دكتر سعيدلو رئيس 
سازمان تربيت بدنی كشور حضور نداشت اما 
در فينال جام حذفی كشور كه تيم پيروزی به 
مقام نخست رسيد، سعيدلو به همراه معاونان 
خود در مراسم جش��ن قهرمانی قرمزپوشان 
پايتخت ش��ركت كرد كه محمدرضا ساكت 
مديرعامل باش��گاه فرهنگی ورزشی سپاهان 
اصفهان در جمع خبرنگاران با ابراز ناراحتی از 
اين قضيه گفت: ما عالقه مند بوديم كه سعيدلو 
در اين مراسم باشد و عدم حضور آن ناراحتی 
هواداران س��پاهان را در پی داش��ت هواداران 
طی نامه ای برای دكتر س��عيدلو نبودن وی را 
كم لطفی به س��پاهانی ها دانس��تند. وی ادامه 
داد: به نظر من ارزش كمی قهرمانی ليگ برتر 
بيشتر از ارزش كمی جام حذفی كشور است 
و نبودن سعيدلو در ذهن ما سؤال ايجاد كرده 
 است با توجه به اينکه دولت دهم روحيه ای 

عدالت محور دارد. ساكت در مورد واگذاری 
س��پاهان نوين به باش��گاه فوالد ماهان تأكيد 
كرد: اين سخن شايعه ای بيش نيست و هيچ 
تصميمی برای سپردن تيم فوتبال سپاهان نوين 
به فوالد ماهان گرفته نشده و آنها با قدرت كار 
خود را انجام می دهن��د. وی به مبلغ قرارداد 
بازيکنان فوتبال اش��اره كرد و گفت: اگر تمام 
تيمها طبق مقررات سازمان ليگ عمل كنند ما 
هم ملزم به رعايت كردن آن هستيم، رقمهايی 
كه بعضی از مطبوعات اعالم می كنند صحت 
ندارد به دليل اينکه شرايط اقتصادی فوتبال ما آن 
قدر زياد نيست كه رقم قراردادهای بازيکنانش 
باال رود. ساكت در مورد مذاكرات با قلعه نويی 
خاطرنشان ساخت: ما مذاكرات فنی و اجرايی 
 را انج��ام داديم و فقط بحث مالی اس��ت كه 
قلعه نويی آن را به مدير برنامه هايش واگذار كرد 
تا او بيايد و قرارداد اين مربی را تمديد كنيم. وی 
اضافه كرد: از سپاهان سيد هادی عقيلی، سيد 
جالل حسينی، محرم نويدكيا و عمادرضا چهار 
بازيکن آزاد تيم سپاهان هستند كه مذاكراتی با 
آنها ش��ده تا برای فصل جاری نيز در اين تيم 
بمانند. ساكت در پايان نگاه باشگاه سپاهان به 
ورزش بانوان را نگاه عمقی دانس��ت و تأكيد 
كرد: نگاه ما به ورزش بانوان نگاه نمايشی نيست 
بلکه نگاه عمقی است و باشگاه توجه ويژه ای 
به ورزش بانوان دارد و سعی كرديم از تيم های 
پايه شروع كنيم و در همه رده ها تيم داری كنيم 
 تا پشتوانه سازی قوی برای ورزش بانوان داشته 

باشيم.

نشس��ت كميته فني فدراسيون فوتبال به 
منظور بررسي برنامه هاي تيم ملي در آكادمي 
ملي فوتبال برگزار ش��د. به گ��زارش فارس، 
جلس��ه كميته فن��ي با حضور نب��ي، معيني، 
كالني، دوس��تي، قطبي، اكبر محمدي، بيوتر، 
افاضل��ي و حس��يني در مح��ل آكادمي ملي 
فوتبال برگزار ش��د. در ابتداي جلس��ه اعضا 
به بررس��ي چگونگي حضور كادر پزش��کي 
و هم��کاري آنه��ا با تيم ه��اي ملي مختلف 
پرداختند و مقرر ش��د تا نيازه��اي اوليه تيم 
هاي ملي در خصوص حضور كادر پزشکي 
مجرب در تيم هاي ملي، در جلسه آتي كميته 
 فني به اين كميته ارائه شود. در ادامه نشست 
افشين قطبي ضمن ارائه برنامه كامل تيم ملي 
از آغ��از اولي��ن اردوي تداركاتي بعد از اتمام 
ليگ برتر تا جام ملت هاي آس��يا به اعضاي 
كميت��ه فني از آنها خواس��ت تا درخصوص 
برنامه هاي وي اعالم نظر كنند. در اين برنامه 
اردوهاي مختلفي برنامه ريزي ش��ده بود كه 
از آن جمله مي ت��وان به حضور تيم ملي در 
اردوي اتريش، حضور تيم ملي در چين سوم 
سپتامبر ديدار با كره جنوبي در هفتم سپتامبر 
اشاره كرد. همچنين در روزهاي 17 و 21 مهر 
كه روزهاي فيفا بوده، افشين قطبي خواستار 
برگزاري ديدارهاي تداركاتي شد و مقرر شد 
درخواست قطبي در قالب مصوبات به كميته 
روابط بين الملل ارائه شود تا هماهنگي هاي 
الزم براي انتخاب تيم هاي مد نظر س��رمربي 
تيم ملي انجام شود. در ادامه جلسه نبي ضمن 
ابراز نگراني از اين موضوع كه هنوز تيم هايي 
ك��ه در اردوي تداركاتي اتريش با تيم ايران به 
رقابت خواهند پرداخت مشخص نشده است، 
خواس��تار پيگيري سريع اين موضوع توسط 
كميته تي��م هاي مل��ي و هماهنگي با كميته 
 روابط بين الملل شد. نبي در ادامه گفت:كميته 
تيم هاي ملي بايد با هماهنگي سرمربي تيم ملي 
برنامه هاي مدون، يکپارچه و همه جانبه براي 
تيم ملي جهت حضور در جام ملت هاي آسيا 
تدوين كند و براي انجام هماهنگي هاي بهتر 
در مسابقات ليگ برتر و اينکه سازمان ليگ هم 
بتواند پيش بيني درستي از مسابقات در سال 
آينده داش��ته باشد اين برنامه به طور كامل در 
اختيار س��ازمان ليگ برتر قرار بگيرد، چرا كه 
تمامي تيم هاي حاضر در مسابقات جام ملت 
هاي آسيا قدرتمند بوده و با تمامي قواي خود 

در اين اين رقابت حضور خواهند داش��ت و 
براي فدراسيون فوتبال هم بسيار مهم است كه 
دراين رويداد بزرگ ورزشي آسيا بتواند پاياني 
در خور شأن فوتبال ايران داشته باشد. در ادامه 
جلسه، قطبي ضمن ارائه توضيحات نهايي در 
خصوص برنامه هاي ارائه شده از اعضاي كميته 
خواست تا در خصوص حضور تيم ملي در 
مسابقات غرب آسيا راهکارهاي خود را ارائه 
كنند. قطبي گفت: حضور مسابقات waff از 
اين نظر كه تيم هاي خوبي همچون عربستان، 
بحرين، قطر و عراق در آن حضور دارند و تيم 
ملي در جام ملت هاي آسيا امکان رويارويي 
با آنه��ا را دارد خوب بوده اما به جهت اينکه 
اين ديدارها در روزهاي فيفا نبوده و بازيکنان 
لژيونر را در اختيار نداريم باعث مي شود كه 
نتوانيم محک خوبي براي تيم ملي داشته باشيم 
اما به جهت اينکه طبق قوانين مسابقات غرب 
آس��يا امکان استفاده از تيم هاي ديگري مانند 
امي��د وجود ندارد بهتر اس��ت در اين رقابت 
ش��ركت كنيم. در اين جلسه همچنين بحث 
مهمي ميان اعضا مطرح شد. اينکه بازيکناني 
ك��ه به طور مثال هم به تيم اميد و هم به تيم 
ملي بزرگساالن و يا تيم جوانان و اميد دعوت 
شدند چگونه بايد برنامه هاي حضورشان در 
هر دوتيم تنظيم شود. در اين زمينه مقرر شد 
كه هماهنگي الزم وكامل بين مربيان تيم هاي 
اميد و بزرگس��االن و امي��د و جوانان وجود 
داشته باشد و برنامه هاي تمريني اين بازيکنان 
بر اس��اس هماهنگي ها بي��ن مربيان تنظيم 
شود. از طرفي ديگر بازيکناني كه به صورت 
مش��ترک به تيم هاي ملي دعوت مي شوند 
نسبت به حضور در اردوها نبايد ديد گزينشي 
و انتخابي داش��ته باشند و بايد به هر اردويي 
ك��ه دعوت م��ي ش��وند در آن اردو حضور 
 داش��ته باشند. در خاتمه جلسه نيز مقرر شد 
آئين نامه ويژه وظايف ذاتي بازيکنان ملي پوش 
از سوي كارگروه متشکل از قطبي، پيرواني، 
دوستي مهر، اكبر محمدي و افاضلي تهيه و 
در جلسه آتي كه كميته فني جهت تصويب 
ارائه ش��ود. همچنين اگر مصاحبه از س��وي 
اعضا تيم ملي در برخي رسانه ها كه موجب 
تضعيف اركان تيم ملي و فدراس��يون ش��ود 
طبق مقررات انضباطي در كميته فني مطرح 
 و به موجب آن مورد، تصميم گيري خواهد 

شد.

 در تازه ترين رده بندي فيفا
 فــوتبــال ايران يک پلــه سقوط کرد

نکاتي در مورد فهرست جديد تيم ملي جشن بانوان قهرمان باشگاه سپاهان

علی علیزاده:
 صحبتهای حسين هاشميان را رد می کنم

اولین صید بزرگ سپاهان:
جان واريو، طاليی پوش شد

آقــا صمــد، مسی شد

عمران زاده: 
 حيف شد اکبــرپور و کاظمي 

از استقالل جدا شدند

تیموریان: 
 اولويت آخرم حضور در ليگ ايران است

ده شانس در مورد جام جهانی

محمدرضا ساکت: 
 نبود سعيدلو جای سؤال داشت

در نشست کمیته فني مطرح شد: 
درخواست براي بازي هاي تدارکاتي و انجام 

نشدن مصاحبه هاي مخرب

كمت��ر از يک ماه ديگر به آغاز رقابتهای 
ج��ام جهانی باقی اس��ت و ش��ور و هيجان 
درمورد اين بازی ها هرروز افزايش می يابد. 
فکر می كنيد می توانيد از هم اكنون، قهرمان 
 اين رقابتها را پيش بين��ی كنيد؟ ما در اينجا 
م��ی خواهيم ده تا ش��انس روز دنيا در مورد 
اتفاقاتی كه ممکن اس��ت در اين رقابتها رخ 

دهد را با شما مطرح كنيم:
ــای گل جام جهانی:  1- ایگواین، آق
گونسالو ايگواين، مهاجم باشگاه رئال مادريد 
روزهای بسيار خوبی را پشت سر می گذارد 
و اي��ن روزها به خوب��ی به روند گلزنی اش 
ادامه می دهد. هر چند كه تجربه نسبتاً كمی 
دررقابتهای بين المللی دارد ولی ثابت كرده كه 
می تواند به راحتی با شرايط سخت كنار بيايد. 
اگر درخشش سالواتور اسچيالچی و گری 
لينک��ر در جامهای جهانی گذش��ته را به ياد 
بياوريم، می بايست اين نکته را يادآوری كرد 
كه نبايد كم تجربگی ايگواين را به حس��اب 
نقطه ضعفش گذاشت و قطعاً او را بايد يکی 
از اميدهای فتح كفش طاليی رقابتهای جام 

جهانی دانست.
ــان از آمریکای جنوبی  2- تیم قهرم
ــت: تيم قهرمان جام جهانی هميش��ه از  اس
آمريکای جنوبی يا اروپا بوده است و بسيار 
بعيد به نظر می رسد كه تيمی از قاره ای ديگر 
بتوان��د اين ج��ام را از آن خود كند؛ هر چند 
ك��ه اين رقابتها برای اولين بار در قاره آفريقا 
برگزار می ش��ود ولی احتمال قهرمانی يک 
تيم آفريقايی در اين تورنمنت حساس بسيار 
كم است. نکته ديگری نيز كه می بايست به 
آن اش��اره كرد اين است كه هيچ تيم اروپايی 
تاكنون نتوانس��ته جام جهانی را در خارج از 
ق��اره اش فتح كن��د و بدين ترتيب می توان 
گفت كه تيمهای آمريکای جنوبی شانس به 
مراتب بيش��تری برای قهرمانی در رقابتهای 

امسال آفريقای جنوبی دارند.
ــی را با 7  ــس مرحله گروه 3- انگلی
ــاز تمام می کند: انگلي��س در مرحله  امتی
گروه��ی رقابتهای جام جهان��ی با تيمهای 
آمريکا، الجزاير و اسلوونی همگروه است و 
شايد به نظر برسد كه اين تيم در گروه ضعيف 
و آس��انی قرار گرفته ولی سه شيرها همواره 
در مراحل ابتدايی رقابته��ای جام جهانی با 
مشکالتی مواجه می ش��وند. از سال 1982 
تاكنون تيم ملی انگليس نتوانسته در هر سه 
ديدارش در مرحل��ه گروهی رقابتهای جام 
جهانی به پيروزی دست يابد و در سه دوره 
اخير رقابتهای جام جهانی در ديدار اولشان، 
مغلوب حريف شده اند. تساوی مقابل آمريکا 
در 12 ژوئن و دو پيروزی مقابل اس��لووانی 

و الجزاير، نتيجه ای است كه برای تيم كاپلو 
 در مرحل��ه گروهی ج��ام جهانی پيش بينی 

می شود.
ــد:  ــان به نیمه نهایی می رس 4- آلم
تيم ملی آلمان رك��ورد 11 حضور در مرحله 
نيمه نهاي��ی رقابتهای جام جهان��ی را به نام 
خود ثبت كرده اس��ت و بدي��ن ترتيب 8 بار 
 در 11 دوره اخي��ر برگزاری اي��ن رقابتها، به 
نيمه نهايی راه يافته اند كه از اين جمله می توان 
به جامهای جهانی سالهای 2002 و 2006 اشاره 
كرد. ممکن اس��ت كه در مرحله يک چهارم 
نهايی اين رقابتها، ژرمنها مجبور به رويارويی 
با آرژانتين شوند ولی بايد اين نکته را در نظر 
داش��ت كه تيم ملی آلمان در همين مرحله از 
رقابتهای جام جهانی، در ضربات پنالتی از سد 
اين تيم منطقه آمريکای جنوبی عبور كرده بود. 
پتانسيل فراوان و دقت باالی آلمانی ها می تواند 

در اين رقابتها نيز به ياری آنها بيايد.
 5- نیجریه، بهترین تیم قاره آفریقا: 
هر چند كه خيلی ها ساحل عاج را مدعی اول 
قاره آفريقا می دانند، ولی بايد در نظر داشت 
كه اين تيم در گروه بسيار دشواری قرار گرفته 
و برای صعود به دور بعد می بايست رقابت 
حساسی را با برزيل و پرتغال داشته باشد. به 
عالوه تيم ملی غنا كه مدع��ی دوم اين قاره 
است نيز كار سختی را پيش رو دارد، چرا كه 
آنها نيز می بايست با تيم های آلمان، صربستان 
و استراليا روبرو شوند. بدين ترتيب نيجريه 
از شانس همگروهی با آرژانتين، كره جنوبی 
و يونان بهره می برد، كه گرچه گروه آسانی 
نيس��ت ولی در مقايس��ه با دو گروه مذكور، 
 كار به مراتب آسان تری خواهد بود. احتمال 
می رود كه اين تيم در صورت صعود به دور 
بعدی رقابتها، مجبور به رويارويی با فرانسه 
شود كه به نظر می رسد كه فرانسه در شرايط 

كنونی، حريف چندان دشواری نخواهد بود.
ــترالیا: ستاره  6- کاهیل، آقای گل اس
خط ميانی باشگاه اورتون نيز از شامه بااليی 
برای گلزنی بهره می برد. او در 6 ديدار مرحله 
مقدماتی تيمش برای راهيابی به جام جهانی، 
موفق به به ثمر رساندن 4 گل شد و با توجه 

به غيبت مارک ويدوكا بسياری او را برترين 
گلزن تيم ملی استراليا می دانند.

ــترین گلها را  ــمالی بیش ــره ش 7- ک
دریافت می کند: شايد تيم ملی كره شمالی 
در رقابتهای مرحله مقدماتی جام جهانی تنها 
7 گل دريافت كرده باش��د ول��ی او در گروه 
 جی رقابتهای جام جهانی كار بسيار سختی را 
پيش رو دارد و می بايس��ت مقابل تيمهايی 
چ��ون پرتغال، برزيل و س��احل عاج صف 
آراي��ی كند. اين بدان معناس��ت كه مدافعان 
اين تيم می بايس��ت مقابل حمالت كريس 
رونالدو، دروگبا و لوئيس فابيانو قرار بگيرند 
و در اين ميان نبايد ضعفهای تدافعی تيم ملی 

كره را نيز فراموش نمود.
8- هلند و قدرتمندترین خط دفاعی 
رقابتها: تيم ملی هلند در هشت ديدار مرحله 
مقدماتی جام جهانی، تنها 2 گل دريافت نموده 
و در رقابتهای جام جهانی نيز در گروه نسبتًا 
آس��انی قرار گرفته اند. مارتين اسکتنبورگ، 
دروازه بان تيم ملی اين كش��ور نيز به خوبی 
ثابت كرده كه باز  كردن دروازه او كار بسيار 
دشواری است. بازيهای مرحله گروهی مقابل 
دانمارک، ژاپن و كامرون هم چندان نفس گير 
به نظر نمی رسند و بعيد به نظر می رسد كه 
خط دفاعی تيم ملی هلند روزهای سختی را 

پيش رو داشته باشد. 
9- اخراج مارادونا در جریان برگزاری 
رقابتها: سمبل فوتبال آرژانتين برروی نيمکت 
مربی گری اين تيم چندان موفق نبوده است. 
پس از آنکه تيم مارادونا سختی های فراوانی 
را برای صعود به مرحله نهايی رقابتهای جام 
جهانی متحمل ش��د، می بايست منتظر ماند 
و ديد كه اي��ن مربی آرژانتينی چطور مقابل 
فشارهای فراوانی كه در رقابتهای جام جهانی 
به او وارد خواهد آمد، مقاومت خواهد كرد. 
خيلی ها معتقدند كه در جريان برگزاری اين 
رقابتها، مارادونا از سمت خود بركنار خواهد 

شد.
10- سوئیس به دور بعدی می رسد: 
س��وئيس و اسپانيا را می بايست مدعيان اول 
صع��ود از گ��روه H رقابته��ای جام جهانی 
دانس��ت، چرا كه قطعاً هندوراس و ش��يلی 
حريفان سرس��ختی برای آنها نخواهند بود. 
كارشناسان شانس كمی را برای صعود شيلی 
به دور بعدی رقابتهای جام جهانی قائلند و از 
آنجا كه شاگردان اوتمار هيتسفيلد در رقابتهای 
جام جهانی 2006 نيز موفق به صعود به دور 
دوم اين رقابتها شده بودند، بايد آنها را يکی از 
دو تيم صعود كننده از گ��روه اچ به دور بعد 
دانست. سوئيس در سال 2007 موفق شده بود 

تا با نتيجه 2 بر يک از سد شيلی عبور كند.

پژمان سلطانی
مراس��م تجلي��ل از قهرمان��ان تيم های 
ورزشی سپاهان در سال گذشته در مجموعه 
خانه فردوس ورزش��گاه پلی اكريل برگزار 
ش��د. در اين مراس��م از 13 تيم ورزشی در 
غالب 6 رشته بدمينتون، كاراته، شنا، بسکتبال، 
هندبال و آمادگی جس��مانی تقدير به عمل 
آمد. در جشن قهرمانان بانوان سپاهان كه به 
مناسبت والدت دخت نبی اكرم برگزار شد 
محمدرضا ساكت مديرعامل باشگاه فرهنگی 
ورزش��ی س��پاهان ب��ه محمد كش��اورزيان 
مديرعامل سپاهان نوين، عليرضا غيور معاون 
مديركل تربيت بدنی استان و همچنين حسن 
اكليلی هنرمند تئاتر و تلويزيون اصفهان نيز در 

اين مراسم حضور داشتند.
تيم های بانوان سپاهان عبارتند از: كاراته 
بزرگس��االن سپاهان قهرمان كش��ور، كاراته 
بزرگس��االن س��پاهان نوين ناي��ب قهرمان، 
شنای بزرگس��االن قهرمان كشور، بدمينتون 
بزرگساالن نايب قهرمان، بسکتبال بزرگساالن 
نايب قهرمان، هندبال بزرگساالن قهرمان زير 
گروه كشور، بدمينتون جوانان نايب قهرمان 
دسته اول كشور، كاراته جوانان نايب قهرمان 
دسته يک كش��ور، كاراته آينده سازان نايب 
قهرمان آينده س��ازان، تيم آمادگی جسمانی 
قهرمان اس��تان، تيم بسکتبال جوانان قهرمان 
استان و تيم شنای پايه باشگاه به عنوان نايب 

قهرمانی شنای بين استخری.

خوزه موريني��و س��رمربي 
پرتغالي تيم اينتر براي كار كردن 
ب��ا كريس رونال��دو در تيم رئال 
لحظه ش��ماري مي كند. خورخه 
مندس مدير برنامه هاي مورينيو از 
امضاي قراردادي 4 ساله به مبلغ 

36 ميليون پوند با باشگاه رئال خبر داد. با اين وجود سرمربي پرتغالي 
بيش از هر چيز دوس��ت دارد هر چ��ه زودتر به برنابئو برود تا با 
هموطنش كريستيانو رونالدو كار كند. مورينيو در مصاحبه با نشريه 
ديلي ميل گفت: ما هر دو پرتغالي هستيم، او بهترين بازيکن دنيا و 
من يکي از بهترين مربيان دنيا هستم. من از او مي خواهم فصل آينده 
گل هاي زيادي براي تيم به ثمر برساند. وقتي از مورينيو در مورد 
سبک زندگي نه چندان حرفه اي رونالدو در خارج از ميدان سؤال 
شد. او تأكيد كرد كه ستاره  پرتغالي استعدادي بي مانند است و نبايد 
خيلي به او سخت گرفت. هيچ كس نمي تواند او را به خاطر استفاده 
از تعطيالتش مورد انتقاد قرار دهد. يا اينکه يک فراري جديد خريده 
است، زيرا او به موقع در تمرينات و بازي هاي تيم خواهد درخشيد 
و اين مسائل ربطي به هم ندارد. او يک فوتباليست تاريخ ساز است.

ش��وراي المپيک آس��يا براي 
ورزشکاران  قدرتمند  حضور 
ق��اره كه��ن در المپي��ک، از 
اي��ن پ��س بازيهاي آس��يايي 
را يک س��ال قبل از بازيهاي 
المپيک برگ��زار خواهد كرد. 

به گزارش ايرنا از ش��وراي المپيک آس��يا، بازيهاي آسيايي 
هر چهار س��ال يک بار و دو سال پيش از بازيهاي المپيک 
تابس��تاني برگزار مي شود. طبق تصميم شوراي المپيک قاره 
كهن، اين تصميم با هدف استفاده بهينه و مناسب از برپايي 
بازيه��ا براي تدارک كش��ورهاي اين ق��اره براي حضوري 
قدرتمن��د در المپيک م��ورد تجديد نظ��ر و تغييرات قرار 
گرفت. براس��اس اين تصميم هجدهمين دوره بازيهايي كه 
 بايد در س��ال 2018 برگزار مي ش��د به س��ال 2019 منتقل 
مي شود. شانزدهمين دوره بازي هاي آسيايي در سال 2010 
در گوانگ جو چين و هفدهمين دوره بازي هاي آس��يايي 
در س��ال 2014 در اينچئون كره جنوبي برگزار خواهد شد. 
همچنين شوراي المپيک آسيا، ميزبان بازي هاي آسيايي در 

سال 2019 را ماه آوريل آينده مشخص خواهد كرد.

مورینیو: 

 رونالدو بهترين بازيکن 
دنياست و من بهترين مربی!

 بازيهاي آسيايي از اين پس 
يک سال قبل از المپيک برگزار مي شود
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حامد حقی
تركيب بندی در عکاسی، اثر »هارالد مانته« ترجمه 
پيروز سيار، است كه توسط انتشارات سروش با قيمت 
35000 ريال وارد بازار ش��ده اس��ت. در بخشی از اين 
كتاب آمده است، برای اينکه عکسی را به خوبی ببينيم، 
فاصله ميان چشم و تصوير بازسازی شده بايد دو برابر 
قطر خود تصوير باشد. دو قطع وجود دارند كه به آنها 
متعارف گفته می ش��ود، مستطيل كه نسبتهای ابعاد آن 
تغييرپذير هستند و مربع كه نسبتهای ابعاد آن مسلماً تغيير 
ناپذيرباقی می مانند. مربع شکل هندسی تعادل مطلق را 
ارائه می دهد؛ نسبت كامل اضالع آن يک به يک، تقسيم 
دقيق فضا را می طلبد. توزيع نامنظم نقطه ها، خط ها و 
سطح ها می تواند رشته ای از ناهماهنگی هايی را ايجاد 
كند كه قادرند مشخصه تعادل مربع را دگرگون سازند. 
مستطيل به واسطه سلسله دگرگونی های نسبت های 

هندسی كه فراهم می س��ازد، رايج ترين شکلی است 
ك��ه برای تركيب بندی تصوير به كار گرفته می ش��ود. 
 طرح های تركيب بندی مبتنی بر اثر ديدگانی هس��تند. 
خط های هدايتگر نيازی ندارند كه همواره قابل رؤيت 
باشند، زيرا چشم انسان قادر است خود عناصری را كه 
كم هستند كامل سازد. اما مستطيل تنها بهترين قطع تصوير 
عکاسی نيست، بلکه شکل هندسی را ارائه می دهد كه 
دارای بيشترين كاربرد نيز هم هست. اين شکل هندسی 
اعم از اين كه برای قطع های كاغذها، برای اشياء زندگی 
روزمره، برای الگوهای معماری يا منظره گری در نظر 
گرفته ش��ود، انتخاب های بسيار متعددتری نسبت به 
مثلث، مربع و دايره برای شخص مبتکر ممکن می سازد. 
شکل های هندسی به وسيله انسان آفريده شده اند، در 
صورتی كه شکل های آزاد ساخته های طبيعت هستند. 
تقريباً تمامی عناصر طبيعی از قبيل موجودات، انسان، 

حيوانات، گياهان و منظره ها دارای دوره هايی مطلقاً آزاد 
هس��تند. سطح هايی كه مشخصه های متفاوتی دارند، 
همچون خط ها، می توانند تضادهايی را شکل دهند. 
ويژگی های هر س��طحی، به خصوص در تضادهای 
 ميان شکل های هندسی و شکل های آزاد برجستگی 
می يابند. يعنی موضوع عکس پيشاپيش تضاد نخستينی 
را ميان خود و قاب تصوير عرضه می دارد. اما اين تضاد 
تنها در هنگامی به روشنی پديدار می شود كه موضوع 
عکس بااهميت باش��د. اما اثری كه به وسيله سطحی 
بزرگ بر روی تصويری ايجاد می شود، تنها به وسيله  
دوره و شکل خارجی آن تعيين نمی شود، بلکه ساختار 
داخلی اين س��طح نيز در اثر آن سهم دارد. در ادامه اين 
كتاب كه مصور نيز هست با ديگر عناصر تركيب بندی 
و بصری همچون نقطه، خط، سطح، تضادها و تجزيه و 

تحليل آنها در تركيب بندی عکاسی مواجه می شويم.

محس��ن س��ليماني فاخر عضو انجمن منتقدان 
س��ينما گفت: طال و مس هر چند كه از نگاهي يک 
زندگي س��خت و تراژديک را نش��ان مي دهد اما به 
مخاطب اميد و توكل را آموزش مي دهد. محس��ن 
 سليماني فاخر در گفتگو با ايرنا ضمن اعالم اين نظر 
گفت: اس��عديان در مقام كارگ��ردان به زيبايي تمام، 
سادگي و روايت زندگي اقشار كم بضاعت را با زيبايي 
هاي زندگي خاص خودشان به تصوير كشيده است 
و مخاطب بي هيچ واپس زدگي فيلم را به راحتي به 

تماشا مي نشيند. اين منتقد يادآور شد: دستمايه درام 
»طال و مس« بسيار محکم و انتخابي زيركانه و آگاهانه 
اس��ت. همچنين اس��تفاده از عنصر تعليق در تمامي 
فصل ها تأثير به جايي در استواري و منطق درام داشته 
اس��ت. وي ادامه داد: در طال و مس س��کانس ها به 
مانند سرودن شعر سهل و ممتنع چيده شده و قدرت 
تصويرگري مفاهيم باطني شخصيت ها مملو از خلق 
فضاهاي بديع آسان و در عين حال دشوار است. فاخر 
افزود: به واسطه دشواري به تصوير كشيدن مفاهيم و 

رفتارهاي دروني و باطني، فيلمسازان كمتر به سراغ 
نمايش بدون بزرگ نمايي عناصري همچون عدالت 
و گذش��ت مي روند، اما فيلم طال و مس اين نوع از 
س��ينما را در عين س��ادگي با قوت تمام به مخاطب 
عرضه مي كند. وي با اش��اره ب��ه بازي بي تکلف و 
روان بازيگران تصريح كرد: زندگي طلبه جوان در سه 
موقعيت زندگي روايت مي شود: حوزه علميه، زندگي 
شخصي و اجتماع كه هريک ملزوم و مکمل حوادث، 

شخصيت ها و پيشبرد قصه است. 

حمید حقیقت
محمد غزالی به سال 450 هجری قمری در توس 
از توابع  خراسان ديده به جهان گشود. در دوران كودكی 
در زادگاه خود تعليمات��ی را فراگرفت. پدرش مردی 
از صالحان زمان خود بود كه از رش��تن پش��م، گذران 
زندگی می كرد. آنچه ميرش��ت در دكانی در بازار پشم 
فروشان می فروخت و بدين سبب او را غزالی می گفتند. 
پدر امام محمد غزالی اهل ورع و تقوی بود و غالباً در 
مجالس فقيهان حضور می يافت. دو پسر داشت: محمد 
و احمد. اين دو هنوز خردس��ال بودند كه او از جهان 
رخت بربست. طبق وصيت وی، پسرانش را به يکی 
از دوستانش كه ابوحامد احمد بن محمد الراذكانی نام 
داش��ت و صوفی مسلک بود س��پردند. آن مرد نيز به 
وصيت عمل كرد تا آنگاه كه ميراث پدر به پايان رسيد. 
روزی به آنها گفت: هر چه از پدر برای ش��ما مانده در 
وجه شما به كار بردم. من مردی فقير هستم و از دارايی 
بی نصيب، اكنون بايد برای تحصيل فقه به مدرسه ای 
برويد تا با آنچه به عنوان ماهيانه می گيريد، نانی به دست 
آوريد كه مرا سخت كيسه تهی است. محمد و برادرش 

احمد ناگزير به يکی از مدارس طالب در نيشابور رفتند 
و به تحصيل ادامه دادند. ابوحامد محمد غزالی بی اندازه 
 باه��وش و تند ذهن ب��ود. علوم دينی و ادب��ی را نزد 
احمد الراذكانی فراگرفت و س��پس مدتی در يکی از 
مدارس طوس به تحصي��ل پرداخت. آنگاه به گرگان 
نزد امام ابونصر اس��ماعيل رفت. بع��د از مدتی دوباره 

به زادگاه خود، طوس برگش��ت و مدت س��ه سال در 
طوس به مطالعه و تکرار دروس پرداخت. اما بد نيست 
كيميای سعادت اثر پرارزش غزالی را به طور اجمال مرور 
كنيم؛ كيميای س��عادت از نمونه های عالی و كم نظير 
 ش��يوه نگارش كتب اخالقی است، كه مصنف آن، امام 
محمد غزالی آن را پس از گوشه گيری و انزوا، در آخرين 

سالهای قرن پنجم هجری به زبان فارسی نگاشته است.
اين كتاب كه برای همه مردم نوشته شده، خالصه ای 
است از كتاب احياء علوم الدين كه غزالی به زبان عربی 

برای اهل تحقيق نوشته بود.
غزالی مقدمه كتاب كيميای س��عادت را با عنوان 

مسلمانی و ذيل چهار عنوان:
شناخت نفس، شناخت حق تعالی، معرفت دنيا، 
معرفت آخرت آغاز می كند، و سپس به اركان مسلمانی 
می پ��ردازد و حقيقت آن را نيز در چهار ركن عبادات، 
معامالت، مهلکات، و منجيات و هر ركن را، در ده اصل، 

نقد و بررسی می نمايد.
كيميای س��عادت مهمترين اثر فارس��ی غزالی و 

نمونه ای عالی از نثر لطيف و روان است.

کالم نور
پیامبر اکرم )ص(:

اگر خداوند به وسیله تو یک نفر را هدایت کند برای تو بهتر است از دنیا و هر آنچه در آن است.

سردار شهيد محمدعلی شاهمرادی

با بچه ها توي ش��هر مي رفتيم. لباس پلنگ��ي تنم بود و عينک دودي زده بودم. يکي را 
ديدم شلوار كردي پاش بود. از بچه ها پرسيدم كيه؟

گفتند: متوسليان.
به فرمانده گفته بود: بهش بگين اين لباسو ميون كردا نپوشه. ما نيومده يم اين جا مانور 

بديم.

خاطراتی  از حاج احمد متوسليان

ب��ه گزارش روابط عمومي صدا و س��يماي مرك��ز چهارمحال و بختياري: اي��ن برنامه با هدف 
ترغيب و تشويق جوانان هم استاني به ورزش و بررسي مشکالت و معضالت ورزشي استان پخش 
مي ش��ود. معرفي چهره هاي موفق عرصه ورزش، بيان مطالب علمي درباره اهميت فوايد و اثرات 
ورزش براي باالبردن س��طح اطالعات عمومي مخاطبان نس��بت ب��ه ورزش و نهادينه كردن آن در 
زندگي افراد و با اس��تفاده از موس��يقي هاي پرتحرک ورزشي و موسيقي هاي محلي استان از جمله 

بخش هاي اين برنامه است. 
بخش گزارشي، دنياي ورزش كه خبرهاي علمي، تندرستي و ورزشي را شامل مي شود، معرفي 
قهرمانان ورزش��ي، برترين هاي ورزشي و كارش��ناس از ديگر بخش هاي اين برنامه را تشکيل مي 

دهد. 
ورزش،  نشاط، سالمت به تهيه كنندگي سميه عاليي همه روزه به جز روزهاي تعطيل از ساعت 

16:40 دقيقه تا 17 به روي آنتن شبکه استاني صداي چهارمحال و بختياري مي رود.

اي��ن برنام��ه به ش��کل تركيبي س��اده و با ض��رب آهنگ صبحگاه��ی براي ش��نوندگان پخش 
 و در آن س��عی م��ي ش��ود ايجاد نش��اط و دعوت م��ردم به ت��الش، تحرک و س��ازندگي صورت 

گيرد.
آموزش حقوق شهروندی و اخالق اجتماعي از اهدافی است كه در اين برنامه دنبال می شود. 
پرداختن به مناس��بت هاي تاريخي، سياس��ي، مذهبي و اطالع رساني از وضعيت استان، گفتگو 
با مردم، تلفن و پيام هاي كوتاه ش��نوندگان، دانس��تني ها، داس��تانک يا حکايت، بخش كار و تالش 

مضاعف و كارشناس ورزشي بخش هاي متنوع اين برنامه را تشکيل می دهد.
صبح و زندگی همه روزه به جز روزهای تعطيل از ساعت 6:45 دقيقه تا هشت بامداد از شبکه 

استانی صدای مركز چهارمحال و بختياری پخش می شود.
تهيه كننده: زهرا اردس��تانی،گويندگان: افش��ين فخريان، آرزو باللی، س��ميه عاليی، گزارشگر: 

حسن مجيدی.

فضاي شاد و مفرح عصرگاهي در ورزش، نشاط، سالمت
ورزش، نشاط، سالمت عنوان برنامه شاد و متنوع 

عصرگاهي صداي مرکز چهارمحال و بختياري

تالش از نو در صبح و زندگی
صبح و زندگي عنوان برنامــه صبحگاهی 

صــدای مــرکز چهــارمحال و بختياری است

»ترکيب بندی در عکاسی«

»طال و مس« به مخاطب اميد و توکل را آموزش مي دهد

رسانه

اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان در نظر دارد عملیات تکمیل مجموعه 
ورزشی کارگران فریدن را که شامل عملیات های زیر می باشد را به پیمانکاران 

واجد شرایط واگذار نماید:
 نازک کاری ساختمان رختکن الحاقی به متراژ 300 متر مربع

 اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی سالن چند منظوره )48×25(
 خرید و نصب کف پوش سالن

 محوطه سازی اطراف سالن و رختکن به متراژی در حدود 620 مترمربع
 برآورد تقریبی در حدود 1/120/000/000 ریال

پیمانکاران دارای رتبه 5 ابنیه، می توانند به مدت 10 روز کاری پس از درج آگهی 
اصفهان  استان  اجتماعی  امور  و  کار  کل  اداره  به  اسناد  دریافت  دوم جهت  نوبت 

مراجعه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای )نوبت اول(

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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فرهنگ و هنر
کيميای سعادت نمونه ای عالی از شيوه نگارش کتب اخالقی 

 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 بانک استان اصفهان

روابط عمومی شرکت توزيع نيروی برق استان چهارمحال و بختياری

مشترک گرامی:


