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اصفهانی  ذاک��ر  علیرضا 
استاندار اصفهان در گفتگو با 
زاینده رود مردم اصفهان را به 
صب��وری مثال زدنی خود که 
در تاریخ داش��ته اند و توجه 
ب��ه عنایت ویژه آنها به حفظ 

جمهوری اس��امی در برابر تبلیغات دش��من در سالگرد انتخابات 
دعوت کرد و اذعان داشت: این صبوری به معنای سکون و سکوت 

نیست، بلکه آرامش نفسانی و در عین ...
  شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

در حالی که در شه��رهای 
تهران و مشهد حضور رانندگان 
بان��و در ناوگان اتوبوس��رانی 
پررنگ ش��ده و موف��ق بوده 
است، مسئوالن شهر اصفهان 
تأکی��د دارن��د راه اندازی خط 

اتوبوس��رانی بانوان با حضور راننده زن نیاز به بررسی و مطالعه دارد و 
الزم است به صورت کارشناسانه به این مهم...

     شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

نماینده مردم شهرستانهای 
کوهرن��گ  فارس��ان،  اردل، 
و کی��ار در مجلس ش��ورای 
قطعنام��ه  اس��امی گف��ت: 
سیاس��ی ش���ورای امنی��ت 
جل����وه ای از فریب��کاری 

 آمریکاس��ت ک�ه ایرانیان در این س��الها همواره ش��اهد تکرار آن 
بوده اند نوراهلل حیدری در گفتگو با ایرنا افزود...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

رئیس جمهور:
 شورای امنیت ابزاری در دست 
نظام سلطه نوین است

صدور پروانه احداث 10 نيروگاه 
کوچک در اصفهــان

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران:
نگران تحریم سپاه نیستیم

صفحه 4

نخس��تین سفر رئیس جمهوري و هیأت دولت 
به چهارمحال و بختیاري در اس��فند ماه س��ال 84، 
بارق��ه امید را در دل هاي س��اکنان این منطقه کمتر 
توس��عه یافته ایجاد کرد. هیأت دولت در دو س��فر 
گذش��ته خود به چهارمح��ال و بختیاري مصوباتي 
را ب��راي عم��ران و آباداني این اس��تان به تصویب 
رس��اند که این مصوبات اکنون پیشرفتهاي بسیاري 
را به همراه آورده اس��ت. رئیس جمهوري در دور 
دوم س��فر به چهارمح��ال و بختی��اري اعام کرد: 
مصوبات س��فرهاي اس��تاني دولت به حقوق مردم 
تبدیل ش��ده و به مثابه تعهد دس��تگاههاي اجرایي 
به مردم اس��ت. به گزارش ایرن��ا، احمدي نژاد در 
 پایان دور دوم س��فر استاني خود و هیأت همراه به 
چهارمحال و بختیاري با حضور در نشست خبري 
در اس��تانداري گفت: رس��انه ها در زمینه مصوبات 
باید اطاع رس��اني کنند و مسئوالن نیز اجراي این 
مصوب��ات را پیگی��ري کنند تا محقق ش��ود. هیأت 
دولت در جلس��ه ویژه دور دوم س��فرهاي استاني 
 90 مصوبه را براي تس��ریع در آباداني و پیش��رفت 
چهارمح��ال و بختیاري به تصویب رس��اند. رئیس 
جمهوري در سفر خود به منطقه از مردم چهارمحال 
و بختیاري از نظر اعتقادي به عنوان ناب ترین مناطق 
ایران یاد کرد و افزود: فرهنگ ایراني- اس��امي در 
وجب به وجب این استان متجلي و این خطه مظهر 
ایثار و شجاعت مردم آن است. به گفته وي، مدیران 
مکلف به اجراي عدالت هستند و احدي حق ندارد 
بی��ن شهرس��تانهاي گوناگون تبعیض قائل ش��ود. 
احم��دي نژاد گفت: حضور م��ردم در عرصه هاي 
مختلف نشان از هوش��مندي آنان در درک شرایط 
منطق��ه اي و جهان��ي در قبال بدخواه��ان و نظام 
 اس��تکباري دارد. هیأت دولت در دور اول س��فر به 
چهارمحال و بختیاري در چهارم و پنجم اس��فندماه 
84 بیش از یکصد مصوبه و در دور دوم سفرش در 
24 خرداد س��ال 87 نی��ز 90 مصوبه براي آباداني و 

پیشرفت چهارمحال و بختیاري تصویب کرد.
ادامه در صفحه 4

توسعه چهارمحال  و بختیاري 
 دستاورد سفرهاي

 استاني دولت

 امروز آرایش نیروها در
 جبهه داخلی و خارجی مشخص است 

حضور رانندگان بانو در ناوگان 
اتوبوسراني باید کارشناسي شود

قطعنامه سیاسي شوراي امنیت 
جلوه فریبکاري آمریکاست
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1
اجرای عملیات قرائت کنتور و 
توزیع قبوض آب بها در مناطق 

پنجگانه شهر اصفهان
171/750/0004/991/657/739جاری

مناقصه شماره 89-2-109

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری 
در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار 

نماید: 
1- بازسازی و تعمیرات جایگاه شرکتی

2- بازسازی و تعمیرات ساختمان ستاد منطقه
کسب  جهت  شود  می  دعوت  واجدالشرایط  پیمانکاران  از  لذا 
اطالعات بیشتر و دریافت مدارک و اوراق مناقصه پس از درج 
آدرس  به  منطقه  مهندسی  خدمات  واحد  به  آگهی  دوم  نوبت 
شهرکرد کیلومتر 5 جاده شهرکرد- اصفهان شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی مراجعه نمایند و همچنین متن آگهی مناقصه 

را در سایت مالحظه فرمایند.

آگهی مناقصه دو مرحله ای )نوبت دوم(

 شایان ذکر است که هزینه چاپ آگهی مناقصه 
به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

WWW.CHAHARMAHAL.NIOPDC.IR

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه 
چهارمحال و بختیاری

 استفاده صحیح از برق را به فرزندان خود 
بیاموزیم.
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ده ها هزار ایتالیایی در اعتراض به برنامه ریاضت اقتصادی دولت ایتالیا در 
خیابانهای شهر رم پایتخت این کشور تظاهرات کردند. واحد مرکزی خبر به 
نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد اتحادیه سراسری کارگران ایتالیا که 
بزرگترین اتحادیه کارگری ایتالیا محسوب می شود، برنامه ریاضت اقتصادی 
دولت را ظالمانه توصیف کرد. بر اساس این طرح هزینه های اختصاص یافته 
به بخش عمومی به میزان چشمگیری کاهش می یابد و بودجه کمتری به بخش هایی 
مانند بیمه بازنشستگی و بخش بهداشت اختصاص می یابد. پیش از این، در 
ش��هر اشتوتگارت آلمان نیز تظاهراتی در اعتراض به طرح ریاضت اقتصادی 
که دولت آنگا مرکل صدراعظم آلمان قصد اجرای آن را دارد برگزار شد. در 
مجموع بحث و جدل در اروپا بر سر طرحهای ریاضت اقتصادی که کشورهای 
ای��ن قاره یکی بعد از دیگری به منظور مهار کردن بحران بدهی های عمومی 
اعام می کنند شدت گرفته است. سیاستمداران اروپایی تصویب و اجرای چنین 
طرحهایی را که از نظر اجتماعی دردآور هستند برای خروج از بحران اقتصادی 
ضروری می دانند اما مخالفان هشدار می دهند که اجرای این برنامه ها، رشد 
اقتصادی قاره اروپا را کاهش می دهد. مردم هم می گویند فقط ثروتمندان به 

زیان فقرا از این گونه طرحها بهره مند می شوند.

اسرائیل در نظر دارد سیصد شخصیت سیاسی فلسطینی را از بیت المقدس 
اشغالی اخراج کند. به گزارش روزنامه عرب نیوز چاپ عربستان سعودی، یکی 
از مقامات ارش��د فلسطین اعام کرد اسرائیل برنامه دارد تا سیصد شخصیت 
سیاس��ی فلسطینی را از بیت المقدس اخراج کند. اخراج این تعداد از مقامات 
فلس��طینی اولین اقدام اس��رائیل قبل از اخراج خانواده های فلسطینی از بیت 
المقدس است. طبق برنامه ای که دولت اسرائیل به نظامیان خود ارائه کرده قرار 
است هفتاد هزار فلسطینی از بیت المقدس و کرانه باختری رود اردن اخراج و 
به نوار غزه و یا به کشورهای دیگر منتقل شوند. طبق برنامه دولت اسرائیل فقط 
آن دسته از فلسطینی هایی می توانند در بیت المقدس و کرانه باختری رود اردن 
اقامت داشته باش��ند که اجازه اقامت از دولت اسرائیل بگیرند. همین گزارش 
حاکی است، پلیس اس��رائیل در بیت المقدس هفته گذشته تعداد چهار عدد 
کارت شناسایی از چهار مقام سیاسی حماس را ضبط کرد و به آنها تا اول ماه 
جوالی فرصت داده است یا از بیت المقدس خارج شوند و یا اینکه از عضویت 
جنبش حماس انصراف دهند. برنامه اس��رائیل برای اخراج مقامات سیاس��ی 
فلسطینی در حالی است که اسرائیل و فلسطین با میانجیگری و سرپرستی امریکا 
اوایل ماه جاری میادی مذاکراتی را در جهت هموار کردن گفتگوهای مستقیم 
صلح آغاز کرده اند. دولت امریکا معتقد است گفتگوهای ابتدایی میان اسرائیل و 

فلسطین می تواند در رسیدن به توافقنامه صلح پایدار بینجامد.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحرونوت از امضای قراردادهای محرمانه 
تسلیحاتی روسیه با رژیم صهیونیستی برای ساخت هواپیماهای بدون سرنشین 
خبر داد. به گزارش ایرنا،  یدیعوت آحرونوت فاش کرد روس��یه قصد دارد با 
صنایع هوایی رژیم صهیونیس��تی سه قرارداد تسلیحاتی 2 ساله به ارزش 300 
میلیون یورو برای ساخت هواپیماهای بدون سرنشین امضاء کند. بر اساس این 
خبر، سخنگوی شرکت اسرائیلی دورون ساسلیک بدون اشاره به جزییات این 

قراردادها گفت شرکتش به بستن چنین قراردادهایی با روسیه تمایل دارد.
یدیعوت آحرونوت همچنین فاش ساخت که احتمال دارد روسیه طی پنج 
سال آینده به میزان 12 میلیارد دالر از شرکتهای اسرائیلی و چند شرکت دیگر 
اس��لحه خریداری کند. این روزنامه تأکید کرد روسیه به عنوان دومین قدرت 
تسلیحاتی جهان می خواهد به انواع مختلف ساح و پیشرفته ترین ابزار نظامی 

مجهز باشد.

دولت لهس��تان با انتقاد از افزایش کشته شدگان نظامی ناتو در افغانستان، 
فقدان جدول زمانی مشخص برای خروج از افغانستان را یک معضل برای این 
ائتاف نظامی غربی دانست. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
دانلد تاسک نخست وزیری لهستان اندکی بعد از کشته شدن یکی از نظامیان 
ارتش این کش��ور در افغانس��تان، خواستار مشخص شدن جدول زمانی برای 
خروج نیروها از افغانستان شد. وی با انتقاد ضمنی از نبود یک جدول زمانی 
مش��خص برای پایان دادن به جنگ خارجیها در افغانستان، زمان دقیق خروج 
نیروهای خارجی از افغانستان را مهم دانست و گفت: در صدد است در نشست 
بعدی ناتو در لیسبون پرتغال این موضوع را مطرح کند. اجاس بعدی ناتو در 

نوامبر سال جاری میادی برگزار می گردد.

تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهد بیشتر مردم چین بر این باورند که 
حضور امریکا در ش��به جزیره کره بزرگترین تهدید علیه چین است. روزنامه 
مردم، ارگان حزب حاکم چین نوش��ت: هر روز بر شمار شهروندان چینی که 
رزمایش های مش��ترک امریکا و کره جنوب��ی در دریای زرد را تهدیدی علیه 
چین و منطقه می دانند، افزوده می شود. این نشریه خاطرنشان کرد: مردم چین 
اعتقاد دارند حضور امریکا یک تهدید است در صورتی که امریکا باید به چین 
و امنیت این کش��ور احترام بگذارد. پایگاه اینترنتی نشریه  گلوبال تایمز چین 
به تازگی نظرس��نجی انجام داد که بر اساس آن 96 درصد از شهروندان چینی 
گفته اند: حضور ناو هواپیمابر  جرج واش��نگتن امریکا یک تهدید برای چین 
است. بنا به این گزارش، هزاران کاربر اینترنتی نیز از اعزام این ناو برای انجام 

رزمایش در شبه جزیره کره با کره جنوبی ابراز ناخرسندی کرده اند. 
رس��انه های جمعی چین در گزارش های خود آورده اند: چین احساس 
خوبی درباره این اش��تباهات امریکا ندارد و تحرکات نظامی امریکا در منطقه 
تهدیدی برای پکن است. روزنامه مردم که عمدتاً بازگوکننده دیدگاههای دولت 
چین به ش��مار می رود، می نویسد: امریکا سالهاست در دریای زرد رزمایش 
برگزار می کند، در صورتی که باید درک کافی از وضعیت چین داش��ته باشد. 

چین نیز باید اقتدار نظامی خود را افزایش دهد. 
بنا به نوشته این روزنامه، مردم چین به شدت از این تحرکات ابراز نگرانی 
کرده و به آن حساس شده اند. آنها می گویند نیروی دریایی امریکا هر روز به 

چین نزدیکتر می شود. 
این روزنامه چینی تصریح کرد: هیچکس اجازه نمی دهد رقیبش اسلحه در 
دست در مقابل خانه و کاشانه اش قدرت نمایی کند. مردم نوشت: امریکا باید 
کاری کند که ملت چین احساس امنیت داشته باشند و حضورش را صلح آمیز 
بدانند نه آنکه تحرکات نظامی واشنگتن تهدیدی برای صلح و امنیت ملت های 
منطقه باشد. بنا به این گزارش، بهتر بود امریکا به جای آنکه یک مشکل ساز 
در منطقه باشد به یک عامل اعاده صلح تبدیل شود، زیرا امریکا نمی تواند با 

تحرکات نظامی از این دست در درازمدت حافظ منافع خود در منطقه باشد.

تأکید بر گس��ترش همه جانبه همکاری های 
دوس��تانه تهران و آنکارا، آخرین تحوالت منطقه 
به ویژه اوضاع عراق و س��رزمین های اش��غالی 
فلس��طین و نق��ش مؤثر همکاری دو کش��ور در 
حل مس��ائل منطقه ای و بین المللی از مهمترین 
محورهای گفتگو و مذاکره رؤس��ای مجالس دو 

کشور بود. 
به گ��زارش واحد مرکزی خبر، الریجانی در 
ای��ن دیدار با اش��اره به بیانیه ته��ران و همکاری 
خ��وب ای��ران - ترکی��ه و برزی��ل در موض��وع 
هسته ای کشورمان، صدور قطعنامه اخیر شورای 
امنیت علیه کشورمان را نشانه خشم قدرت های 
بین المللی از نقش آفرینی مؤثر کشورهای جدید 
در حل و فصل مس��ائل پیچیده جهانی دانست و 
گف��ت: در صحنه بین الملل��ی دوره جدیدی در 
حال شکل گیری است، کشورهای قوی که خود 
را مالک جهان می دانس��تند باید به کش��ورهای 

جدید مجال نقش آفرینی دهند. 
منف��ی قدرت ه��ای  اف��زود: واکن��ش  وی 
بی��ن المللی ب��ه بیانیه ته��ران نش��ان داد آنها به 
دنب��ال حل موض��وع هس��ته ای ایران نیس��تند، 
آنه��ا خواهان ایج��اد نوعی انحصار هس��ته ای 
الملل��ی هس��تند.  بی��ن  تعام��ات  در صحن��ه 
رئیس مجلس ش��ورای اس��امی در ادامه بر 

اهمیت استمرار رایزنی های نزدیک دو کشور در 
زمینه های گوناگون به ویژه مس��ائل منطقه ای و 
بین الملل��ی و اس��تفاده از ظرفیت های موجود 
برای ارتقای س��طح همکاری ه��ای منطقه ای و 

بین المللی تأکید کرد. 
وی در ادامه اهمی��ت همکاری های پارلمانی را 
در توسعه و گس��ترش روابط برادرانه دو کشور 
یادآور ش��د و افزود: زمینه ه��ای فراوانی برای 
تقوی��ت و تحکیم همکاری ه��ای مجالس ایران 
و ترکی��ه در عرصه رواب��ط دو جانبه و تعامل در 
نهادهای بی��ن المللی و منطقه ای وجود دارد که 

باید از آنها بهره برد.
رئیس مجلس ش��ورای اس��امی ب��ه روابط 
دوس��تانه و عمیق دو کش��ور، حسن همجواری 

تاریخی و ارزش های مش��ترک فرهنگی و منافع 
مش��ترک اش��اره و تصریح کرد: نگاه و رویکرد 
جمهوری اسامی ایران توسعه همه جانبه روابط 

برادرانه با ترکیه است. 
براساس این گزارش محمدعلی شاهین رئیس 
مجلس ترکیه نیز در دیدار با ابراز خرس��ندی از 
رون��د رو ب��ه رش��د همکاری های دو کش��ور 
در عرصه ه��ای گوناگون گفت: ارتقای س��طح 
مناسبات پارلمانی دو کشور می تواند حلقه های 

جدیدی به روابط برادرانه اضافه کند. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به بیانیه تهران در موضوع هس��ته ای کش��ورمان 
گفت: بیانیه تهران قدمی مثبت، درس��ت و مفید 
بود که باعث ناراحتی بعضی کش��ورها شد. وی 
اف��زود: قطعنامه اخیر علیه ایران بس��یار ناراحت 
کننده اس��ت و ترکیه معتقد به حل این مسأله از 

طریق گفتگو و مذاکره است. 
رئی��س مجل��س ترکیه همچنین ب��ا تأکید بر 
اهمیت و نقش مؤثر مجالس دو کشور در پیشبرد 
همکاری ها افزود: مجلس ترکیه از توس��عه همه 
جانبه مناس��بات با ایران به وی��ژه در زمینه های 
اقتص��ادی - تج��اری حمایت می کن��د و آماده 
کمک به حل مش��کات و موانع موجود در این 

راه است.

رئی��س جمه��ور با حض��ور در برنام��ه زنده 
تلویزیونی به س��ؤاالت پاس��خ گفت. به گزارش 
واح��د مرک��زی خب��ر، وی در ابتدا گف��ت: این 
گفتگوی ما درست یک سال بعد از گفتگوی پس 
از 22 خرداد س��ال 88 یعنی 23 خرداد اس��ت که 
این حماس��ه عظیم را به ملت ایران و به همه بشر 

تبریک می گویم.
احمدی نژاد گف��ت: در 22 خرداد چه اتفاقی 
افت��اد؟ باید توجه داش��ته باش��ید آن عنصری که 
سرنوشت ها را رقم می زند اراده ها و ایمان های 
انسانی است و این ظواهر تابع اراده انسانی است. 
رئیس جمهور اضافه کرد: فناوری ها، سر و صداها، 
زرق و برق ها، برو و بیاها و حتی اسلحه، مهمات، 
موشک ها، ماهواره ها و هواپیماها، اینها همه تابع 
اراده انس��ان است و آنچه آینده و معادالت را رقم 
می زند اراده های انسانی است و آنچه بدخواهان 
از آن می ترس��ند تجلی اراده های انسانی است. 
احمدی ن��ژاد گفت: اتفاقی که در 22 خرداد افتاد 
نمایش یک اراده مجتمع متحد عظیم انسانی بود. 
وی افزود: 40 میلیون انس��ان ش��اید در آزادترین 
انتخابات دوران انتخابات و دموکراسی که انتخابات 
صد در صد آزادی بود و هیچ محدودیت، س��قف 
و مانعی در برابر گفته ها و فعالیت های انتخاباتی 
نبود، شرکت کردند؛ 85 درصد که یک رکورد بود 
مردم آمدند و حضور پیدا کردند و تقریباً همه یک 
خواسته را فریاد زدند؛ همه به دنبال ایجاد تغییرات 
اساسی در جهان، برقراری نظم عادالنه و انسانی و 
خواس��تار کرامت و تعالی انسان، آزادی و عدالت 
بودند. احم��دی نژاد گفت: این اراده وقتی در 22 
خرداد متجلی شد باور ما این است که نقطه آغاز 

تحوالت بزرگ در جهان است.
رئی��س جمه��وردر م��ورد وظایف ش��ورای 
امنیت درباره مس��ائل، بحران ها و فجایع بش��ری 
و اتفاقات تروریس��تی ک��ه در دنیا می افتد گفت: 
زمانی که ش��ورای امنیت تأس��یس شد ظاهر این 
بود که امنیت را در جه��ان برقرار کند اما آنها که 
به ط��ور عمیق اوضاع را می دیدند می دانس��تند 
که این ش��ورا ابزاری در دس��ت نظام سلطه نوین 
اس��ت. وی افزود: اس��تعمار کهنه شکست خورد 
و کنار رفت اس��تعمار نو هم به نوعی و استعمار 
فرانو آمد با س��ازوکارهای جدی��د. احمدی نژاد 
اف��زود: ش��ورای امنیت بای��د مس��ائل را حل و 
فصل می ک��رد اما تاکنون کدام مس��أله را حل و 
فصل کرده است؟ فلس��طین،  عراق یا افغانستان؟ 
رئی��س جمه��ور اف��زود: این ش��ورا علی��ه ایران 
قطعنام��ه صادر می کند اما در قبال کش��تی هایی 
که حامل کمک های انس��ان دوستانه در آب های 
آزاد اس��ت و به آن حمله می ش��ود، هیچ عکس 
العملی نش��ان نمی دهد اما در همین زمان علیه ما 
قطعنامه می دهد. وی گفت: دو اتفاقی که افتاد به 
نظر من مبارک اس��ت نه اینکه مردم کشته شدند 
ما خوش��حالیم، نه؛ من می خواهم به ملت ایران 

ایستادگی  بگویم  تبریک 
ملت ای��ران باعث ش��د 
به دس��ت خودشان  آنها 
پنبه خ��ود را زدند یعنی 
این رفتار کارشان را تمام 
کرد. وی اضافه کرد: اینها 
که عمر  نش��ان می دهد 
این شورا به پایان رسیده 
است. احمدی نژاد افزود: 
از میان اعضای ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل پنج 
عض��و محافظ��ان وضع 

موجودن��د و از لحاظ حقوق��ی رأی آنها اعتباری 
ندارد. وی گفت: آنها می خواهند انرژی هسته ای 
را به ص��ورت انحصاری نزد خود نگه دارند و از 
منافع خود حمایت کنند نه از نظم و امنیت جهان. 
احمدی نژاد با بیان اینکه رأی به قطعنامه با گدایی 
به دس��ت آمده است، افزود: اردوغان به من گفت 
که اوباما یک ساعت و نیم در تماسی تلفنی با وی 
حرف می زد و درخواست می کرد که به قطعنامه 
رأی ممتن��ع بدهد تا گرفتاری های��ش در کنگره 

امریکا حل شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: اگرچه می دانستیم 
که این ش��عار فریبکاری اس��ت اما فضای جهان 
ط��وری بود که ش��اید نمی پذیرفتن��د بنابراین ما 
فرصت دادیم که تغیی��ر ایجاد کند و این فرصت 
ب��ه گونه ای داده ش��د ک��ه اگر صداقتی نیس��ت 
بی صداقتی ها آشکار شود. رئیس جمهور گفت: 
دولت��ی که زمانی برای جه��ان تصمیم می گرفت 
االن با التماس، گدایی و امتیاز دادن به چند کشور 
مانند روسیه به دنبال تصویب قطعنامه ای است که 
خودشان از قبل اعتراف کرده بودند هیچ تأثیری بر 
ایران ندارد. وی این قطعنامه را موجودی دانست 
ک��ه مرده ب��ه دنیا آمد و در عین ح��ال گفت: این 
موضوع پیروزی ب��زرگ برای ملت های جهان و 
مدیریت آینده جهان و عدالت، صلح و برادری و 

ریشه کن کردن همه مشکات جهانی است.
رئیس جمهور در م��ورد رویکرد دولت دهم 
در مقول��ه فرهنگ��ی و بنیان های ن��گاه فرهنگی 
گفت: نقش دولت نش��ان دادن جهت و باز کردن 
راه  اس��ت و تولید فرهنگی را باید اهالی فرهنگ 
انج��ام دهن��د یعنی هنرمن��دان و نویس��ندگان و 
ش��اعران ما باید ای��ن کار را انجام دهند. احمدی 
نژاد افزود: اما چرا ما گفتیم فرهنگی؟ برای اینکه 
انس��ان به فرهنگ است و اگر فرهنگ را از انسان 
برداریم بی معنی می ش��ود و ارتباطات انسان را 
فرهنگ تعریف و تنظیم می کند، تکنولوژی ابزار 
ارتباطات اس��ت و بدون فرهنگ بی معنی است. 
وی اضاف��ه کرد: روح و اندیش��ه م��ا در فرهنگ 
غوطه ور اس��ت و ب��دون فرهنگ، روح انس��ان 
می میرد همان طور که جس��م انس��ان بدون هوا 
می میرد. احمدی نژاد گفت: اکنون به سرعت در 

بخش های عملی، فناوری و اقتصادی پیش��رفت 
می کنی��م و هم��ه دنیا ب��ه آن اذع��ان دارند. وی 
افزود: اکنون فرض می کنیم که به یک قله بزرگ 
اقتص��ادی یا علمی و فناوری رس��یده ایم که این 
مح��ال نیس��ت و حت��ی در همین نشس��ت آب 
در تاجیکس��تان تنها کش��وری بودیم که فناوری 
تصفیه آب با اس��تفاده از نانوتکنول��وژی را ارائه 
کردی��م که خیلی ارزان تمام ش��ده ب��ود و آن را 
خودمان س��اختیم. رئیس جمهور گف��ت: اکنون 
در بخش ه��ای گوناگون پیش��رفت می کنیم اما 
فرض کنیم به قله رس��یده ایم اگر همه اینها باشد 
و فرهنگ نباشد آیا ما پیروزیم یا شکست خورده 
ایم؟ وی افزود: انسان بدون فرهنگ معنا ندارد. ما 
عناص��ر اصلی را در فرهن��گ انتخاب کرده ایم و 
قرار ما با شورای فرهنگی استان ها و هنرمندهای 
ما این اس��ت که بیاین��د کار فرهنگی کنند و یکی 
از آنه��ا هویت ملی ما بود و هوی��ت ملی ایرانی 
یعنی هویت ارزش های انس��انی و اصًا ایران با 

ارزش های انسانی شناخته می شود.
احمدی نژاد گف��ت: معنای رویکرد فرهنگی 
دولت این نیس��ت که کار اقتص��ادی کاهش پیدا 
می کند بلکه باید با سرعت بیشتری به پیش برود 
و کارهای اجتماع��ی و عمرانی به کار خود ادامه 
می دهند اما روحی که باید بر تمام این فعالیت ها 
حاکم ش��ود هویت ملی، خودباوری، ش��جاعت، 
صداقت، عشق و محبت است که باید اینها را زنده 
نگه داریم. رئیس جمهور گفت: اگر جوان های ما 
همه تکنولوژی را داش��ته باشند اما هویت انسانی 
خود را به همراه نداش��ته باش��ند ضررش بیش��تر 
است که همبس��تگی ملی ما هم حافظ فرهنگ و 
هم رش��ددهنده فرهنگ ماست و هم عامل بقای 
خود ما. وی افزود: دس��ت برت��ر ما در دنیا بحث 
فرهنگی است و اگر در اقتصاد با دنیا رقابت کنیم 
ممکن است 30 سال دیگر یا 15 سال دیگر جای 
یکی از این ابرقدرت ها باشیم و حتی در سیاست 
به معنای خاصش، اما در فرهنگ آنها بدیلی ندارند 
و نمی توانند در مقابل آن بایستند و ما می توانیم 
فرهنگ را به دنیا هدیه کنیم و مبنای محاس��بات 
دنیا بعد فرهنگی ایران اس��ت که باید آن را پاس 

بداریم.

جانش��ین فرمانده کل س��پاه پاسداران با بیان 
این که حیات اقتصادی خود را براس��اس تعامل 
ب��ا کش��ورهای قدرتمن��د طراحی نک��رده ایم، 

گفت: نگران تحریم سپاه پاسداران نیستیم. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، سردار سرتیپ 
پاسدار حسین سامی، در حاشیه همایش جوانان 
و بصی��رت در جمع خبرن��گاران گفت: این یک 
اصل است که اساسًا نظام جمهوری اسامی ایران 
از ابتدای پیروزی انقاب اسامی تاکنون حیات 
اقتص��ادی خود را با تکیه ب��ر اقتصاد قدرت های 

بزرگ طراحی و اجرا نکرده است. 
وی اضافه کرد: ما همواره در تحریم بوده ایم 
و ملت ایران و سپاه پاس��داران انقاب اسامی، 
زندگی در تحریم را 31 س��ال اس��ت که تجربه 
کرده است و مدل های زندگی در تحریم را کامًا 

آزموده و تکیه گاه های حیاتی کش��ور را کامًا به 
خودکفایی رسانده است. 

س��ردار س��امی با بیان این که دنیا به تعامل 
اقتص��ادی با ما نیازمند اس��ت، اضافه کرد: ایران 
کش��وری بزرگ و تولیدکننده کاالهای اقتصادی 
و در عین ح��ال مصرف کننده کاالهای اقتصادی 

است و با این تحریم، دنیا ضرر می  کند. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اعزام 
کشتی های حامل کمک های انسان دوستانه به غزه 
اشاره کرد و گفت: اس��کورت این کشتی ها در 
دس��تور کار نیروی دریایی سپاه نیست. جانشین 
فرمانده کل س��پاه درب��اره تهدیدهای اخیر رژیم 
صهیونیستی علیه ایران افزود: تهدیدهای امریکا 
و صهیونیس��ت ها و تحریم هایشان برای انقاب 
و نظام اس��امی جدید نیس��ت و ای��ن ارعاب ها 
مسائلی قدیمی و کهنه هستند و ما در این میدان 
رشد کرده ایم. وی اضافه کرد: ما براساس بدترین 
س��ناریوها، قدرت های دفاعی خودمان را شکل 
داده ایم بنابراین س��طح، ش��کل، حجم و شدت 
این تحریم ها هرچه باش��د، برای ما نگران کننده 

نیست.

ایران

سراسری
نصف النهار

چه خبر از پایتخت

امری��کا پس از تجاوز ب��ه ویتنام، با 
هم��ه توانی که برای خ��ود متصور بود، 
طعم نخستین شکست را پس از سال ها 
ماندن در این کشور تجربه کرد و در10 
مه 1975 مفتضحانه از این کش��ور رفت 
تاب��ه کابوس ویتنام پای��ان دهد، اما این 
کاب��وس مان��ع از آن نش��د ک��ه رویای 
پی��روزی را در عراق و افغان پی نگیرد. 
ب��ا نگاهی به جن��گ ویتن��ام، می توان 
گفت: مجموع��ه ای از عملیات نظامی 
از س��ال 1959 تا 1975 بی��ن نیروهای 
ویتنام ش��مالی معروف ب��ه ویت کنگ 
و نیروهای ویتن��ام جنوبی و متحدانش 
به ویژه امریکا رخ داد و عواملی دس��ت 
به دس��ت ه��م داد تا امری��کا نتواند در 
این جنگ پیروز ش��ود و ب��ا ناکامی از 

جبهه های جنگ ویتنام خارج شود.  
اهدافی که نیروهای ویتنام ش��مالی 
و ویت کنگ ه��ا دنبال می کردند، بیرون 
ران��دن امریکا و متحدان��ش از ویتنام و 
س��رنگون کردن حکومت ویتنام جنوبی 
و ایجاد کش��ور واحد ویتن��ام بود، تمام 
این هدف ها در پایان جنگ ویتنام تأمین 
ش��د و کش��وری که ام��روز جمهوری 
ویتن��ام ن��ام دارد، به وجود آم��د. اما از 
جمله عواملی که باعث ش��د این جنگ 
در ویتن��ام آغاز ش��ود، این ب��ود که در 
جریان جنگ جهانی دوم، هندوچین به 
تصرف نیروهای ژاپن درآمد و دس��ت 
نیروهای فرانس��ه که پیش از آن نیروی 
مستعمراتی آن منطقه بودند از کشورهای 
منطقه موقتًا کوتاه ش��د. با شکست ژاپن 
در پای��ان جن��گ، نیروهای مل��ی و نیز 
کمونیست های ویتنام، استقال ویتنام را 
خواس��تار شدند و در دوم سپتامبر 1945 
هوشی مین تشکیل کشور مستقل ویتنام 
را در هانوی اعام کرد. نیروهای فرانسه 
که به اس��ارت نیروهای ژاپ��ن درآمده 

بودند دوباره سعی در کسب سلطه خود 
در هندوچی��ن و ویتنام کردند و این امر 
با مقاومت نیروه��ای ویتنامی )معروف 
به ویت مین( تحت فرماندهی هوش��ی 
مین روبه رو ش��د و جنگ های معروف 
به جنگ اول ویتنام در گرفت. اما برخی 
از نیروه��ای ویت مین در ابتدای جنگ 
ک��ه در جنوب باقی مانده بودند دس��ت 
ب��ه مقاومت مس��لحانه علی��ه حکومت 
نگ��و دین دیم زدن��د و نیروهای ویتنام 
ش��مالی نیز پس از مدتی به حمایت از 
این مبارزات در جنوب پرداختند. جبهه 
ملی آزادیبخش ویتنام جنوبی تش��کیل 
ش��د، حکومت ویتنام جنوبی افراد این 
جبه��ه را ویت کنگ می نامید. با حمایت 
چین و ش��وروی از نیروهای ویت کنگ 
و ویتنام ش��مالی و نی��ز حمایت امریکا 
و متحدان��ش از نیروهای ویتنام جنوبی، 
درگیری ه��ای ویتن��ام ب��اال گرفت و به 
تدریج به جنگی بزرگ در سراسر ویتنام 
و گاه در نق��اط دیگ��ر هندوچین تبدیل 
شد. در سال 1968 نیروهای ویت کنگ 
و ویتنام ش��مالی همزم��ان با عید تت و 
آغاز سال ویتنامی، حمله های گسترده ای 
را در سراس��ر ویتنام جنوبی آغاز کردند 
ک��ه به حمل��ه عید تت مش��هور ش��د، 
اگر چ��ه ای��ن حمله ها از نظ��ر نظامی 
موفقیت زیادی نداشت اما گسترده بودن، 
ش��دت آن و نیز پوشش خبری گسترده 
اش در سراسر جهان، به ویژه در داخل 
امریکا، افکار عمومی را به شدت بر ضد 
امریکا بسیج کرد و تظاهرات ضد جنگ 
در امری��کا را ب��ه وج��ود آورد. دولت 
امریکا به تدریج مجبور ش��د، نیروهای 
خود را از ویتن��ام فراخواند و کار دفاع 
از حکومت ویتنام جنوبی را به خود آن 

حکومت بسپارد ... 
                          ادامه دارد...

مدیر کل استاندارد استان تهران گفت: اداره استاندارد استان تهران با راه اندازی سیستم 
فتوولتائیک 5/3 کیلووات و آبگرمکن خورشیدی نخستین اداره دولتی در استفاده از انرژی 
خورشیدی به شمار می رود. مهدی پورهاشم در گفتگو با ایرنا افزود: سازمان انرژی های 
نو ایران، اقدام به راه اندازی پروژه های متعدد در زمینه سیستم های فتوولتائیک، نیروگاههای 
حرارتی خورشیدی و آبگرمکن خورشیدی در کشور کرده است. وی خاطرنشان کرد: انرژی 
خورش��یدی عظیم ترین منبع انرژی در جهان و ارزان و بی پایان بوده و در تمام نقاط کره 
زمین قابل استحصال است. پورهاشم گفت: محدودیت منابع فسیلی و پیامدهای حاصل از 
تغییرات زیست محیطی و آب و هوایی، فرصت های مناسبی برای رقابت انرژی خورشیدی 
با انرژی های فسیلی به خصوص در کشورهایی با پتانسیل باالی تابش ایجاد کرده است. 
وی افزود: سیستم های انرژی خورشیدی، فناوری های جدیدی است که برای تأمین گرما، 
الکتریسیته و حتی سرمایش منازل، مراکز تجاری و صنعتی به کار می رود و به منظور کاهش 
و صرفه جویی در مصرف انرژی، کنترل عرضه و تقاضای انرژی و کاهش انتشار گازهای 

آالینده با استقبال فراوانی نیز روبه رو شده است.

استاندار تهران از تصویب مطالعات طرح های جامع 8 حوزه شهری در استان تهران خبر 
داد. به گزارش موج، مرتضی تمدن در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران گفت: 
مطالعات حوزه های شهری کرج و شهریار شامل نقاط شهری کرج، شهریار، قدس، مارد، 
کمال شهر، مشکین شهر، محمدشهر، صفادشت، ماهدشت، گرمدره و شهر جدید اندیشه در 
شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران تصویب شده است. وی تصریح کرد: طرح جامع 
شهرقدس در حال بازنگری بسیار جزیی است که این امر با هماهنگی فرماندار شهرستان 
قدس در حال انجام اس��ت. وی از تصویب مطالعات طرح های جامع حوزه های شهری 
هش��تگرد و نظرآباد در غرب استان تهران شامل نقاط شهری هشتگرد، نظرآباد، کوهسار، 
تنکمان و شهر جدید هش��تگرد و تصویب مطالعات طرح های جامع حوزه های شهری 
اسامشهر و رباط کریم شامل نسیم شهر، گلستان، صالح آباد، نصیرآباد، شهر جدید پرند و 
خود شهرهای اسامشهر و رباط کریم در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران خبر 
داد. استاندار تهران اظهار داشت: مطالعات حوزه شهری ورامین شامل نقاط شهری ورامین، 
قرچک و پیشوا در کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی استان تأیید شده و در نوبت طرح 
در شورای برنامه ریزی و توسعه استان قرار دارد. تمدن همچنین تصویب طرح مطالعاتی 
جامع شهری حسن آباد در شهرستان ری، پاکدشت، اشتهارد، رودهن، بومهن، آبعلی و شهر 

جدید پردیس در شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواند.

ش��هردار منطقه شش شهرداری کرج گفت: طرح ضربتی جمع آوری خودروهای 
فرس��وده در کرج اجرا شد. به گزارش فارس حشمت اهلل بایبوردی با اعام این خبر 
اظهار داشت: در این راستا و با اجرای این طرح تاکنون تعداد زیادی از خودروهای 
فرس��وده که در سطح معابر رها ش��ده بودند، پس از طی مراحل قانونی جمع آوری 
و به پارکینگ منتقل ش��دند. بایبوردی ضمن تأکید برلزوم حفظ س��یمای شهری در 
اینباره گفت: با توجه به لزوم اهمیت به زیبایی و زیبا س��ازی ش��هرمان در یک اقدام 
ضربتی ده ها دس��تگاه خودروی فرس��وده از س��طح منطقه جم��ع آوری و به جایگاه 
مخصوص اس��تقرار آنها انتقال یافت. ش��هردار منطقه 6 در ادام��ه افزود: از آنجا که 
س��عی و تاش همیشگی عوامل شهرداری منطقه 6 برای تأمین رفاه حال شهروندان 
بوده اس��ت، جمع آوری اینگونه خودروها که متأس��فانه ضمن مخدوش کردن چهره 
زیبای ش��هر موجب تجمع حیوانات موذی و به تبع آن انتشار بیماری های گوناگون 
خواهد ش��د این امر را در اولویت قرار دادیم و امیدواریم رضایت ش��هروندان عزیز 
را فراهم کرده باشیم. وی در ادامه سخنان خود از اجرای طرح جمع آوری تابلوهای 
غیرمجاز در این منطقه خبر داد و گفت: در راس��تای زیباس��ازی س��یمای شهری و 
س��اماندهی تابلوهای تبلیغاتی تمام تابلوهای غیرمجاز سطح منطقه جمع آوری شد. 
ش��هردار منطقه 6 شهرداری کرج افزود: در این راس��تا واحد زیباسازی منطقه ملزم 
به جمع آوری س��ریع تابلوهای غیرمجاز ش��د که خوشبختانه این واحد هم با تاش 
ش��بانه روزی خود نس��بت به برخورد قانونی و جمع آوری ای��ن تابلوها اقدام کرده 

است.

ویتنام، نخستین باتالق امریکا )قسمت اول(
طرح ریاضت اقتصادی از یونان 

به ایتالیا رسید

رژیم صهیونیستي 300 شخصیت 
سیاسي فلسطین را از بیت المقدس 

اخراج مي کند

امضاي قراردادهاي محرمانه تسلیحاتي 
بین روسیه و رژیم صهیونیستي

لهستان خواستار جدول زماني مشخص 
خروج از افغانستان شد

بشتر مردم چین حضور امریکا را 
در شبه جزیره کره تهدید مي دانند

دیدار رؤسای مجالس ایران - ترکیه
در صحنه بین المللی دور جدیدی در حال شکل گیری است

رئیس جمهور:

شورای امنيت ابزاری در دست نظام سلطه نوین است

سردار سالمی:
نگران تحریم سپاه نیستیم

جهان نما

اداره استاندارد استان تهران در استفاده 
از انرژي خورشیدي پیشرو است

مطالعات طرح هاي جامع 8 حوزه 
شهري استان تهران تصویب شد

طرح ضربتي جمع آوري خودروهاي 
فرسوده در کرج اجرا شد



کافه خنده

حوادث

عب��ارات و ض��رب المثل های مرب��وط به خنده 
کم نیس��تند؛ »خنده بر هر درد بی درمان دواس��ت« یا 
»بخند تا دنیا بهت بخنده«. تحقیقات زیادی درباره ی 
خنده و تأثیرات زیاد آن انجام ش��ده اس��ت. سال ها 
 قبل یک پزش��ک هندی که ب��ه تأثیرات مثبت خنده 
پ��ی برده بود، مردم را یک جا جمع می کرد و آنها را 
به زور می خنداند. همان وقت اولین کلوپ خنده در 
س��ال 1995 در هندوستان دایر شد. بعد ها نمونه  این 
کلو پ ها در سراسر جهان افتتاح شد. این روز ها همه 
می دانند که اگر ش��اد نباشند و از کنار بعضی چیز ها 
بی خیال نگذرند، خودش��ان ضرر می کنند. اما گریه 
چطور؟ آیا اش��ک فایده ای برای بدن دارد؟ متأسفانه 
تحقیقات کمی درباره  فواید گریه کردن انجام ش��ده 
اس��ت. تأثیر درمانی تحریک غدد اش��کی یا گریه ی 
الکی هنوز مش��کوک است. ش��اید علتش این است 
که از نظر اخاقی درس��ت نیس��ت به کسی بگوییم 
که مادرت فوت کرده، بعد قطرات اش��کی که از سر 
دل س��وزی و مرور خاطرات گذشته جاری می شود 
را با اش��ک ناش��ی از خرد کردن پیاز مقایسه کنیم و 
ببینیم چه تفاوت های��ی دارد! مطالعات زیادی درباره  
تأثی��رات درمانی خنده نوش��ته ش��ده اس��ت. خنده 
س��طح هورمون های اس��ترس را کم می کند، سطح 
ایمنوگلوبین ها و آنتی بادی ها را باال می برد و فش��ار 
خون را پایین می آورد. اعصاب صورت، ماهیچه های 
ش��کم و پش��ت را آرام می کند؛ به  طوری که بعد از 
بی��رون آمدن از کل��وپ خنده هی��چ دردی در بدن 
احساس نمی شود. اما خنده یک روی دیگر هم دارد. 
ش��اید فکر کنید بیش تر حمله های آس��می به خاطر 
گرد گل ه��ا، گیاهان، خاک، قارچ و رطوبت باش��د 
اما اش��تباه می کنید. مطالعاتی که در مراکز پزش��کی 
دانش��گاه نیویورک انجام شده، نش��ان داده است که 
بیش ترین علت حمات آسمی خنده است. گریه و 
خنده هر دو پاسخی به هیجانات و احساساتی مانند 
شادی، ناامیدی و خستگی هستند. نباید تصور کنیم 
یکی خوب و یکی بد اس��ت بلکه هر دو برای انسان 
تأثیرات مثبت و منفی خ��اص خود را به دنبال دارد 
که به عنوان مثال برای مضرات خنده بیماری آسم را 

در قبل ذکر کردیم.

انواع اشک 
به کاس اشک شناس��ی خوش آمدید. ما سه نوع 
اش��ک داریم؛ اش��ک مدام که باعث می شود چشم ها 
همیشه مرطوب باشند، اشک غیر ارادی که در اثر یک 
ماده  محرک مانند دود، فلفل یا پیاز ایجاد می ش��ود و 
اشک احساسی یا روانی. انسان تنها مخلوقی است که 
اشک احساس��ی می ریزد هر چند به نظر می رسد که 
فیل ها و میمون ها هم گریه می کنند. سایر پستانداران 
هم گریه  غیر عادی دارند. درباره  اش��ک تمس��اح هم 
بگوییم، تمس��اح های آب ش��ور فقط به خاطر اینکه 
خودش��ان را از ش��ر آب و نمک اضافه خاص کنند 

گریه  می کنند.
ارتباط سوز دل با پروتئین

چند س��ال قبل یک متخصص بیوشیمی دریافت 
اش��ک احساسی نسبت به گریه  غیر ارادی 24 درصد 
بیش ت��ر پروتئی��ن دارد. اش��ک ها فق��ط آب و نمک 
نیستند بلکه آنها حاوی لئوسین انکفالین، آندر فین که 
درد را ک��م می کند و هورمون هایی مانند پروالکتین و 

آدرنوکورتیکو تروپیک هورمون که در زمان اس��ترس 
 تولید می ش��وند، هس��تند. بنابراین، اش��ک می تواند 
عک��س العم��ل طبیع��ی بدن ب��رای بی��رون ریختن 

هورمون های استرس باشد.
خانم شما چرا آن قدر گریه می کنی؟

می خواهید بدانید که چرا خانم ها بیش تر از آقایان 
گریه می کنند؟ علتش این است که هورمون پروالکتین 
که غدد اش��کی را تحریک می کند و به نظر می رسد 
علت گریه باش��د، به طور متوس��ط در خانم ها 5 برابر 
بیش تر از آقایان اس��ت. اگر خانم 18 س��اله هستید، 
طبیعی اس��ت که بیش تر از جنس مخالف گریه کنید 
چون در س��ن 18 سالگی پروالکتین خون خانم ها 60 

درصد بیش تر از آقایان است.
اشک شوق

احساسات و هیجاناتی که اشک آدم را در می آورند، 
حتماً الزم نیست ناراحت کننده باشند. انسان ها برای 
بیرون ریختن و دور کردن احساس��اتی مانند ناامیدی، 
عصبانیت و حتی شادی و آرامش گریه می کنند. مثًا 

بعضی ها در هنگام تجربه های زیبایی مانند تولد فرزند 
یا خرید ماشین مورد عاقه که رسیدن به آرزویی که به 
نظر خیلی دور بوده، گریه می کنند. اشک ها فقط آب و 
نمک نیستند بلکه آنها حاوی لئوسین انکفالین، آندر فین 
که درد را کم می کند و هورمون هایی مانند پروالکتین 
و آدرنوکورتیکو تروپیک هورمون که در زمان استرس 
 تولید می ش��وند، هس��تند. بنابراین، اش��ک می تواند 
عک��س العم��ل طبیع��ی بدن ب��رای بی��رون ریختن 

هورمون های استرس باشد.
اشک بریز، توجه بگیر

هم��ه ما می دانی��م که گریه ک��ردن آن هم از نوع 
احساسی اش باعث می ش��ود که دیگران بیش تر به ما 
توجه کنند. ما از بچگی یاد گرفته ایم که با گریه کردن 
توجه دیگران را به خود جلب کنیم و گریه هر چقدر 
بلندتر باش��د، توجه دیگران بیش تر جلب می شود. به 
عقیده  دکتر سیمون  مور استاد گروه روان شناسی دانشگاه 
متروپولیتن لندن، اش��ک یک ابزار اجتماعی است. اما 
اگر اش��ک فقط یک ابزار اجتماعی بود، هیچ کس در 
تنهایی و در خلوت خودش گریه نمی کرد. بنابراین به 
نظر می رسد، اشک ریختن و گریه کردن فواید طبیعی 

و جسمی دیگری هم داشته باشد.
چشم بادامی بیش تر اشک می ریزد

در فرهنگ های مختلف، راه های ابراز احساسات 
متفاوت اس��ت. در انگلس��تان افراد کامًا خودشان را 
کنترل می کنند و تا جایی که می توانند احساسات شان 
را در جمع بروز نمی دهند . تنها اشکی که ممکن است 
در حضور جمع در این کش��ور ریخته ش��ود، اشک 
ناش��ی از نتایج مس��ابقات فوتبال است. اما در عوض 
چش��م بادامی ها تا دل ت��ان بخواه��د در حضور هم 
اش��ک می ریزند. در ژاپن، مردم با گریه کردن، خشم 
و عصبانیت را از بین می برند و هر وقت غم و غصه ای 
در زندگی شان پیش آید به قدرت اشک پناه می برند. 
آنها برای رفع خستگی در یک روز کاری به جای آن که 
به یک باش��گاه کاراته بروند، به کلوپ گریه می روند، 
دور هم می نشینند و یک فیلم غمناک تماشا می کنند. 
کتاب ها و نمایشگاه های درام و هر چیزی که قابلیت 
سرازیر کردن اش��ک را داشته باشد هم در این کشور 

طرفدار زیادی دارد.

بنشين یک دل سير گــریه کــن
 یکی از اس��اتید خوش��ش نمی آمد که به او اس��تاد می گفتند و در پاس��خ دادن به علت هم طفره
 می رفت تا باالخره روزی گفت: پس از ازدواج ناموفق ام در پنجمین بار تصمیم گرفتم تا برای همیشه 
مجرد زندگی کنم پس از چند سال خسته شدم و دوستی گفت: بیا برویم برایت یک طوطی بخریم هم 
همدم تو می ش��ود و هم کلی باهاش حرف می زنی. وارد مغازه طوطی فروش��ی ش��دیم و رفتیم سراغ 
قفس اولی که یک طوطی قش��نگ کاکل فرفری در آن بود قیمت را س��ؤال کردیم فروشنده گفت: 200 
هزار تومان، چون 10 کلمه حرف می زند رفتیم سراغ قفس دوم که ارزان تر باشد طوطی کمی پیرتر بود 
و بال و پرش ریخته بود قیمت را سؤال کردیم فروشنده گفت: این 50 کلمه حرف می زند خاصه در 
قفس سوم یک طوطی با بالی شکسته بود گفتیم همین خوب است به قیافه اش کاری نداریم فروشنده 
گفت: این 500 هزار تومان است گفتیم چرا؟ گفت: این فارسی و انگلیسی هم حرف می زند! در قفس 
چه��ارم طوط��ی رنجوری الغر، کثیف و مریض افتاده بود گفتیم جهنم همین طوطی را می خریم گفتیم 
چن��د؟ گف��ت: یک میلیون تومان گفتیم چرا؟ گفت: این عاوه بر فارس��ی و انگلیس��ی کامپیوتر هم بلد 
اس��ت! نا امید ش��دیم و رفتیم سراغ قفس دیگری که طوطی مریضی بدون بال و پر و فقط یک پا در آن 
بود! گفتیم قس��مت ما حتماً همین اس��ت فروش��نده گفت: آقا این فروشی نیست چون عاوه بر فارسی 
و انگلیس��ی و کامپیوتر رقص هم بلد اس��ت! ما همه از خیر طوطی خریدن گذشته بودیم که دیدیم یک 
طوط��ی ک��ف قفس افتاده و بی بال و بی پر و رنج��ور و مریض مثل جوجه کاغ گفتیم این را می بریم 
تربیت می کنیم، فروش��نده گفت: این قیمتش دومیلیون است گفتیم این مردنی چرا؟ مگر چی بلد است 

گفت: چیزی ندیدم بلد باشد ولی بقیه طوطی ها به او می گویند: استاد!
بله متأسفانه در مملکت ما داشتن القاب دکتر، مهندس و استاد برای افراد گران تمام می شود چون در 

همه مغازه ها و خریدها و جاهای مختلف به خاطر این یک کلمه باید پول دوبرابر پرداخت کنند.
بعضی ها هم عادت دارند هر کسی را که کت و شلوار بپوشد مهندس صدا کنند و هر کسی کت و 
شلوار و سامسونت و یا احیاناً کروات داشته باشد دکتر و در مرحله باالتر هر کسی اینها را نداشته باشد 
و س��نی از او گذشته باشد و س��ر و وضعش هم مرتب نباشد به شرط داشتن یک شکم بزرگ به او می 

گویند: حاج آقا! این بود عادات غلط ما در صدا زدن و نام بردن افراد.   

کارکنان س��ازمان بازیافت ش��هرداری اصفهان 100 میلیون ریال طا را که به اش��تباه به مأموران این 
س��ازمان تحویل داده ش��ده بود به صاحبش بازگرداندند و با این اقدام تحس��ین برانگیز تعهد بر منشور 

اخاقی کارکنان شهرداری به اثبات رسید.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، خانواده ای از محله شهرک 
امیرحمزه، به اشتباه مقداری طا به ارزش 100 میلیون ریال همراه با مواد بازیافتی تحویل مأموران بازیافت 
دادند و 24 س��اعت بعد متوجه مفقود شدن طاها ش��دند وموضوع را به واحد اجرایی سازمان بازیافت 
شهرداری اصفهان گزارش می دهند. این واحد به همراه پرسنل با پیگیری های الزم کیسه حاوی طاها 

را به صاحبش بازمی گردانند.

ب��ا تیزهوش��ي مأموران پلی��س امنیت 
عمومي فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان 
هش��ت نفر از فعاالن و اعض��اي اصلي و 
همچنین رئیس شرکت هرمي گلدکوئیست 
شناس��ایي و دستگیر ش��دند. پلیس امنیت 
عمومي اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: در 
پي کس��ب خبري مبني ب��ر اینکه تعدادي 
از اعضاي ش��رکت هرمي گلدکوئیس��ت 
قصد برگزاري جلس��ه در راستاي مشاوره 
و پرزنت افراد جدید الورود به شرکت را 
دارند، موضوع در دستور کار مأموران این 
پلی��س قرار گرف��ت. میرعباس صوفي وند 
اف��زود: پس از انج��ام تحقیق��ات الزم و 

هماهنگ��ي ب��ا مقام قضایي مأموران به محل اعزام و طي یک عملیات غافلگیرانه پنج مرد و س��ه زن را 
دس��تگیر کردند. وي گفت: در بازرسي از محل تعداد 9 جلد سر رسید، 14 حلقه سي دي، یک دستگاه 
کی��س رایان��ه، دو عدد فل��ش مموري، پنج جلد کت��اب و تعدادي اوراق و مدارک مربوط به ش��رکت 

موصوف کشف و ضبط شد. 
رئی��س پلی��س امنیت عمومي اس��تان اصفه��ان خاطرنش��ان کرد: در ای��ن زمینه پرونده تش��کیل 
و متهم��ان ب��راي س��یر مراح��ل قانون��ي تحویل مراج��ع قضای��ي ش��دند. وي بیان داش��ت: فعاالن 
ش��رکت هاي هرم��ي ب��ا کاهبرداري و اس��تفاده از ش��گردهاي جدیدي قص��د اغفال اقش��ار جامعه، 
ب��ه ویژه جوان��ان را در زمینه هاي فعالیت در ش��رکت هاي هرمي از جمله گلدکوئیس��ت، گلدماین و 
گریفی��ن ادیکول��ت، گام��ا، پالین��ور و... و امثال این الق��اب را دارند که در این زمینه ش��هروندان باید 
هوش��یار ب��وده و بدانند هرگون��ه فعالیت در اینگونه ش��رکت ها غیر قانوني اس��ت و عضویت در آنها 
 ج��رم محس��وب مي ش��ود و در ص��ورت عضوی��ت در این گون��ه ش��رکت ها تحت پیگی��رد قانوني 

قرار مي گیرند.

زن��ي در حض��ور قاضي دادگاه مدعي ش��د که ش��وهرش ب��ه او نفقه نمي ده��د و خرجي او فقط 
روزي 5 بلی��ط اتوبوس اس��ت. ب��ه گزارش فارس، زني ب��ا مراجعه به دادگاه خانواده ش��هید محاتي 
 دادخواس��تي را ب��ه قاض��ي یک��ي از ش��عب ارائه ک��رد. ای��ن زن 25 س��اله در حضور قاضي ش��عبه
235 این مجتمع مدعي ش��د که ش��اغل اس��ت و ماهي 200 ه��زار تومان حق��وق دارد. وي ادامه داد: 
شوهرم اصًا به من خرجي نمي دهد و فقط روزي 5 بلیط اتوبوس براي من به عنوان خرجي روي میز 

 

مي گذارد. 
مرد 29 س��اله در دادگاه حضور داش��ت و گفت: همس��رم احتیاج به خرجي ندارد و آن کس��ي که 
احتیاج به پول دارد، من هستم نه او؛ همسرم درآمد دارد و خیلي پر توقع است. وي بیان کرد: من هرگاه 
از او تقاض��اي پ��ول یا قرض گرفتن پول مي کنم او چیزي به من نداده و هر بار امتناع مي کند و حاال با 

تمام وقاحت از من درخواست نفقه مي کند. 
 زن ب��ار دیگ��ر در مقاب��ل قاضي تصری��ح کرد: من خرج��ي و نفقه ن��دارم و ش��وهرم باید آن را 
پرداخت کند و به من به اندازه کافي خرجي بدهد. وي گفت: شوهرم بسیار پرتوقع و خودخواه است 
و انتظ��ار دارد در مقاب��ل دادن 5 بلیط اتوبوس به من به عن��وان خرجي، کل حقوق یا پول توجیبي من 
براي او باش��د. مرد بیان کرد: من توقع زیادي ندارم انتظار دارم، حداقل مرا از پول هایش باخبر کند و 
در جریان بگذارد نه اینکه چیزي به من نگوید و مخفي کاري کند. پس از بحث و جدل میان این زوج، 

سرانجام قاضي رسیدگي کننده به این پرونده مرد را محکوم به پرداخت نفقه کرد.

تقریباً همه دانش آموزان در دوران مدرس��ه با 
تمسخر همکاسی ها یا مزاحمت های آنان مواجه 
ش��ده اند ولی گزارش��ی که به تازگی در انگلیس 
منتش��ر شده است نش��ان می دهد حدود نیمی از 
موارد خودکشی دانش آموزان در این کشور، ناشی 

از این نوع رفتارهاست.
 براس��اس ای��ن گزارش، بررس��ی ها نش��ان 
خودکش��ی  م��وارد  درص��د   40 از  بی��ش  داد 
ک��ودکان ناش��ی از مزاحم��ت های��ی اس��ت که 
ب��ا آن مواج��ه ش��ده ان��د و بیش از دوس��وم این 
 گون��ه م��وارد مربوط ب��ه دختران اس��ت. این در 
حالی است همه موارد خودکشی کودکان ثبت نمی 
 شود و تحقیقی هم درباره علل خودکشی صورت 

نمی گیرد. 

در این گزارش از دولت انگلیس خواسته شده 
است مطالعات عمیقی در این خصوص انجام دهد 
و تدابی��ر الزم را برای جلوگی��ری از وقوع آن در 
 کمترین زمان ممکن اتخاذ کند. همچنین در گزارش 
بی بی سی، درباره بی توجهی مربیان و سرپرستان 
کودکان به این مس��أله هش��دار داده شده است که 
حتی اگر به مرحله خودکش��ی نرس��د، این مسأله 
 پیامده��ای روان��ی و اجتماع��ی درپ��ی خواه��د 

داشت.
بی بی س��ی ادامه داد، با توجه به دشوار بودن 
دستیابی به اطاعات درباره خودکشی کودکان، از 
گزارش های مطبوعاتی به منظور دستیابی به شاخص 
 هایی استفاده شد که شاید علت خودکشی کودکان را 

مشخص کند.

حکایت استاد و حاجی

بازگرداندن بازیافت 100 میلیون ریالی به صاحبش

با تیزهوشي مأموران پلیس امنیت اصفهان؛
8 گلدکوئیستي دستگیر شدند

 مرد جوان تنها 5 بلیط اتوبوس
 به همسرش خرجي مي داد

خـودکشی نیمی از دانش آمــوزان انگلیسی به علت 
مزاحمت همکالسی هایشان

 انرژی هــای 
مثبـت و منفــی 

 چند تا دوست صمیمی دارید؟ کدام دوست تان 
را ب��ه بقیه ترجیح می دهید؟ م��اک این ترجیح دادن 
چیست؟ شاید به طور ناخودآگاه، یکی از دوستان خود 
را بیش��تر از دیگری دوست داشته باشید و حس کنید 
وقتی او را می بینید، انرژی می گیرید. خیلی ها معتقدند 
ک��ه حس می کنند با دیدن کس��ی یا کس��انی، انرژی 
منفی می گیرند. ش��ما چنین تجربه ای داشته اید یا نه؟ 
واقعیت این اس��ت که بحث انرژی های مثبت و منفی 
بحث جالبی است که رگه هایی از مباحث روا ن شناسی 
هم دارد. برای آشنایی بیشتر با این موضوع گفتگویی 

داشته ایم با دکتر فربد فدایی:
این روزها زیاد اصطالحاتی مثل انرژی مثبت 
ــا اینها موضوعات  ــنویم. آی و انرژی منفی را می ش
تازه ای است یا مباحث قدیمی ای است که دارد با 

اسم های تازه ای مجدداً مطرح می شود؟
� بهتر است در آغاز به مقدمه ای بپردازیم که مسأله 
را روش��ن   کند. همه ما معموالً به دنبال موفقیت شاد 
و در صورت نرس��یدن به خواسته هایمان اندوهگین 
می شویم. برای نمونه، گرفتن نمره باال در یک امتحان 
موجب شادمانی یک دانشجو می شود و مردود شدن 
در یک درس، موجب اندوهگینی. حالت هیجانی که به 

دنبال موفقیت یا شکست ، اتفاق می افتد، همان عاطفه 
است. عاطفه، کوتاه مدت است؛ مثًا نمره خوب برای 
چند ساعت یا حداکثر چند روز باعث شادی می شود 
و شکست نیز برای مدتی فرد را اندوهگین می کند ولی 
این اندوه همیشگی نیس��ت. گاهی با افرادی روبه رو 
می ش��ویم که همیشه شاد یا همیشه غمگین هستند و 
این حالت هیجانی آنها ارتباطی با مس��ائل محیطی و 
رویدادهای زندگی شان ندارد. این حالت های هیجانی 
درازمدت که ربطی به امور روزانه ندارد خلق خوانده 
می ش��ود. فردی با خلق شاد، همیشه خوشحال است. 
حتی رویدادهایی که به نظر دیگران ناخوشایند است 
به نظر او خوب می رسد. برای نمونه، در درسی نمره 
قبولی نیاورده است اما با خودش می گوید: »چه خوب 
شد که مردود شدم؛ حاال می توانم این درس را با دقت 
بیشتری مطالعه کنم و نمره خوبی بگیرم.« اما فردی که 
خلق افس��رده دارد در برابر رویدادهای خوشایند هم 
واکنش منفی دارد؛ مثًا همسرش به او می گوید: »برای 
دخترمان یک خواس��تگار خوب آمده« اما او در قبال 
اشتیاق همسرش، مثًا می گوید: »اگر هم ازدواج کنند 
فردا یک بچه بیچاره به جمع آدم های بدبخت و بیچاره 

اضافه می کنند«!
پس کسی که خلق شاد دارد، همان کسی است که 
امروزی ها می گویند انرژی مثبت دارد و باعث شادی 
دیگران هم می ش��ود. فردی هم که خلق افسرده دارد، 
همان کسی اس��ت که به اصطاح امروزی ها، انرژی 

منفی دارد. درست است؟

و می توان این نکته را هم اضافه کرد که فرد اول، 
شخصی خوش بین اس��ت و فرد دوم، بدبین. البته در 
اینج��ا باید ذکر ش��ود که خلق ش��اد اغراقی موجب 
اش��کاالت عدیده در ب��رآورد واقعیات می ش��ود؛ به 
نحوی که فرد همه چیز را آس��ان و س��هل می پندارد 
یا دربرآورد توانایی های خودش به صورتی غیرمنطقی 
اغراق می کند و وارد اموری می ش��ود که متناس��ب با 
توان او نیس��ت. برای نمونه، در آن واحد چند کار را 
با هم شروع می کند یا سرمایه گذاری های بدون برنامه 
به عمل می آورد. خلق افسرده هم اگر شدید باشد جنبه 
بیمارگونه به خ��ود می گیرد، به نحوی که عمده ترین 
نشانه بیماری افسردگی به شمار می رود. چنین فردی 
 خ��ود را بی ارزش و حتی گناه��کار می پندارد. انجام 
ه��ر کاری را فراتر از توان خوی��ش می انگارد و جز 
دورنمایی تیره، چیزی را برای آینده خودش نمی تواند 
تص��ور کند. ای��ن دو وضعیت افراطی، یعنی ش��ادی 
درازمدت اغراقی بی ارتباط با واقعیت ها و افس��ردگی 
درازم��دت ش��دید که هیچ چی��زی نمی توان��د او را 
خوشحال کند، نماینده نابسامانی های خلقی است که 

نیاز به درمان دارند.
این اختالالت، ارثی است؟

 � در نابس��امانی های خلقی، جنب��ه قوی ژنتیک 
وج��ود دارد. حتی به نظر می رس��د عنصر ژنتیک در 
خوش بین��ی و بدبینی افراد نقش دارد، اگر چه مطمئنًا 
رویدادهای زندگی و نحوه پرورش کودک در سال های 
آغازین زندگ��ی نقش مهم ت��ری را در خوش بینی و 

بدبینی او در بزرگسالی به عهده دارد.
ــت پیدا  حاال اگر بخواهیم به انرژی مثبت دس

کنیم، چه توصیه ای می کنید؟
� اگر می خواهید انرژی مثبت داش��ته باشید، باید 
روی داشته های خود متمرکز شوید )نه بر نداشته ها(، به 
توانمندی های خویش بیندیشید )نه به نابسامانی ها(، به 
آنچه توانسته اید کسب کنید فکر کنید )نه به فقدان ها( و 
باید وجود خود را بپذیرید و باور داشته باشید و بدانید 
که اگر نارسایی هایی دارید به همان اندازه امتیازهایی 
نی��ز دارید. اطمینان داش��ته باش��ید خداون��د مراقب 
شماس��ت و اگر ش��ما کار مثبتی انجام دهید خداوند 
به ش��ما کمک خواهد کرد. مادران��ی که می خواهند 
کودکانی خوش بین و مثبت اندیش داشته باشند، باید به 
بچه ها احترام بگذارند و کودکان را برای دستاوردهایی 
هرچند کوچک تشویق کنند و از تمسخر آنان شدیداً 
بپرهیزند. برای کارهای خوب  بچه ها باید در حضور 
جم��ع از کودک قدردانی کنید و اگ��ر نیازی به تذکر 
دارند در خلوت این تذکر را به آنان بدهید. بکوش��ید 
توانایی های ویژه کودک خویش را کشف کنید و مانند 
یک باغبان از وی مراقبت کنید که او آن چیزی ش��ود 
که خداوند در فطرت او قرار داده است، نه آنکه مانند 
مجسمه س��از تاش کنید کودک را به شکلی که خود 
دوس��ت دارید درآورید. س��رانجام، زمانی که به خود 
اطمینان پیدا کردی��د می توانید به تدریج درصدد رفع 

نابسامانی ها نیز برآیید.
منبع: آفتاب

با رشد قابلیت  ها و افت قیمت روبات  ها، این دست  ساخته  هاي 
آهني کم  کم دارند راه خود را به خانه  هاي ما باز مي  کنند،  اما همانند 
پدیده  هاي دیگر، روبات  ها نیز براي همزیس��تي با انسان مشکات 
بالقوه  اي دارند که محققان در حال بررسي آنها هستند. اریک هورویتز، 
یکي از این محققان است که با روایت داستاني مربوط به روزي که در 
آسانسور بیمارستان استنفورد به همراه یک روبات به ابعاد یک ماشین 
لباس  شویي گیر کرده بود، معماي غیر قابل حل همزیستي روبات ها 
 با انس��ان را ش��رح مي  ده��د. وي که مدیر ارش��د تحقیقات بخش 
پژوهش  هاي مایکروسافت است، مي گوید: وحشتي که در آن لحظه 
وجودم را پر کرده بود، به یاد دارم. این روبات که Whoa نام داشت، 
واقعاً ترس��ناک بود و با آن پاهاي چرخ دارش در آسانسور حرکت 

 

مي  کرد و تقریباً مرا کله پا کرده بود. بعدها به این فکر مي کردم که 
اگر من بیمار بودم، احتماالً از ترس س��کته مي  کردم. به گفته برخي 
تحلیلگران، ما هنوز از رویاهاي علمي- تخیلي  خود که در آن روبات  
ها با صداي غژغژش��ان در اطراف ما پرسه مي  زنند و نیازهاي ما را 
برآورده مي  کنند،  فاصله  زیادي داریم. اما تا دهه آینده که قیمت این 
آدم  آهني  ها کمتر مي  ش��ود و با کمک فناوري  هاي نو روبات  هاي 
خاص��ي پدید مي  آیند که همه کار انجام مي  دهند، ما انس��ان  ها به 
تدری��ج فضاي بیش  تري از زندگي  مان را با روبات  ها به اش��تراک 
مي  گذاریم. اما به هر حال دانشمندان و پژوهشگران در حال بررسي 
و کش��ف تأثیرات محتمل زندگي روبات  ها در کنار انسان  هستند. 
اگر زماني روباتي پاي ش��ما را بش��کند، گربه  تان را شکار کند و یا 

کودکان را کتک بزند، آن موقع تکلیف چیس��ت؟ به 
نظر مي  رس��د تا زماني که کارشناسان مسائلي چون 
اتح��اد ترمیناتورها براي حمله به انس��ان  ها یا یک 
ادیسه فضایي و یا به دست گرفتن کنترل زمین توسط 
کامپیوترها را جدي نگیرند، این روبات  ها همچنان 
موجوداتي قانوني،  اجتماعي و با منطق اخاقي باقي 

خواهند ماند.
خدمتکار هاي خانگي

هورویتز مي  گوید: از آنجا که ما روز به روز بیش  
تر و بیش  تر به سیستم  هاي خودکار متکي مي  شویم، 
باید به مفهوم  هاي بیش  تري در اینباره نیز فکر کنیم 
و این بخشي از مسئولیت دانشمندان در قبال انسان  ها 
است. وي امسال زماني که ریاست انجمن پیشرفت 
هوش مصنوعي آمریکا را برعهده داش��ت، با تیمي 
از دانش��مندان ماقات کرد و از آنها خواست که درباره آینده تعامل 
روبات با انس��ان مطالعه کنند. تا سال  ها روبات  ها تنها در خارج از 
خانه مورد استفاده قرار مي  گرفتند. آنها وظیفه داشتند که بمب  ها را 
در میدان  هاي جنگ شناسایي کنند، در کارخانه  ها ماشین  بسازند و 
یا در بیمارستان  ها بیماران را ویزیت کنند. اما چندین سال است که 
ای��ن روبات  ها به خانه  ه��اي ما راه پیدا کرده  اند و در کارهاي خانه 
ما را یاري مي  کنند. آنها مي  توانند جارو برقي بکش��ند، چمن  ها را 
بزنند، کانال  هاي آب را تمیز کنند و سیستم  هاي خانگي را بپایند و 
در صورت لزوم عایم هشدار دهنده ما را باخبر کنند. عاوه بر این 
هم  اکنون با س��اخت اسباب  بازي  هاي روباتیکي، کودکان تقریباً از 
بدو تولد با روبات ها آشنا مي  شوند. شرکت  هاي روباتیکي نیز قصد 
 دارند با طراحي روبات  هایي که عصاي دست افراد مسن مي  شوند، 
روب��ات  ها را با بهانه  هاي دیگر وارد خانه  هاي ما کنند. بر اس��اس 
گ��زارش مرکز تحقیقات ABI که روي روند پیش��رفت فناوري  ها 
مطالعه مي  کند،  فروش روبات  هاي شخصي در سال 2015 در ایاالت 
متحده به پنج میلیارد دالر خواهد رسید که این میزان بیش از چهار 

برابر فروش کنوني است.
وکال هم به میدان مي  آیند

هر چقدر که بیش  تر روي روبات  ها تمرکز مي  کنیم، با سؤاالت 
بیش  تري درباره مسئولیت  پذیري آنها رو به  رو مي  شویم. رایان کالو، 
یکي از اعضاي مرکز تحقیقات اینترنت و جامعه استنفورد مي  گوید: 

در یکي از بحث  هاي اخیر کارشناسان حقوق استنفورد قرار بر این 
ش��د که تولیدکنندگان اصلي روبات  ها باید مسئولیت ساخته  هاي 
 خود را در مواقعي که از کنترل خارج مي  شوند، بر عهده بگیرند. وي
مي  افزاید: روبات  ها فقط این نیستند که توسط کارخانه  ها ساخته و 
بعد در کارهاي خاص به کار برده شوند. آنها مي  توانند یاد بگیرند و 
قابل برنامه  ریزي  هستند، اما هیچ قانوني براي راهبري این موجودات 
آهني وج��ود ندارد و معم��والً بحث در این مورد ب��ه بازگو کردن 
داستان س��ه قانون روباتیکي آیزاک آسیموف خاتمه مي  یابد. اولین 
قانون آسیموف این بود که روبات  ها نباید به کسي یا حیواني صدمه 
وارد کنند و این امر یکي از نکاتي اس��ت که تولید کنندگان روبات 
 ها در طراحي روبات  هاي ش��خصي نس��ل بعدي باید مد نظر قرار 
دهند. جورج بکي)George Bekey(، محقق روباتیک و پروفسور 
بازنشسته دانشگاه کالیفرنیاي جنوبي مي  گوید: اگر روباتي خودمختار 
شود و خودش براي خودش تصمیم بگیرد و خواسته  هاي صاحب 
خ��ود را انجام ندهد، چه پیش م��ي  آید؟ از آنجا که روبات  ها بیش 
از هر چیز با انس��ان  ها تعامل نزدیک دارند، الزم است که شکلي از 
ضمانت  براي این ماش��ین  ها تعریف ش��ود، حتي اگر آنها شکل و 
شمایلي همچون انسان نداشته باشند. اگر روباتي خودمختار شود و 
خودش براي خودش تصمیم بگیرد و خواسته  هاي صاحب خود را 

انجام ندهد، چه پیش مي  آید؟
عنصر کلیدي: اخالق

رونالد آرکین،  یکي از اس��تادان دانشگاه فناوري جورجیا است 
ک��ه درس روبات  ها و جامعه را تدریس مي  کند. عنوان کتاب اخیر 
 وي »راهبري رفتار مرگ  آور در روبات  هاي خود مختار« است. وي 
مي  گوید: الزم اس��ت که برخي مسائل اخاقي وارد این سیستم  ها 
شود. این کافي نیست که تنها سیستمي ساخته شود و به انسان کمک 
کند، زیرا این سیستم قرار است به طور مستقیم با انسان تعامل داشته و 
براي او احترام قائل باشد. هورویتز عنوان مي  کند که تیم وي خواستار 
 تحقیق��ات بیش  ت��ر روي بازخوردهاي رواني انس��ان  ها در مقابل 
سیستم  هاي روباتیکي شده  اند. این گروه همچنین پیشنهاد کرده  اند 
ماشین  هایي طراحي شوند که قادر به شرح استدالل خود به انسان  ها 
باشند. در حالي که اخاق  گرایان، حقوق  دانان و کارشناسان روباتیک 
در این فکر هستند که انسان  ها چگونه مي  توانند انسان و ماشین  هاي 
خودکار را ادغام کنند ، همچنین شواهد نشان مي  دهد که میان این دو 

توازني در حال برقراري است.
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صدور پروانه احداث 10 نيروگاه کوچک در اصفهان
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان 
از ص��دور پروانه احداث 10 نیروگاه کوچک در 

اصفهان خبر داد. 
به گزارش موج، مهندس حمیدرضا پیرپیران 
گفت: تاکن��ون 10 متقاضی س��رمایه گذاری در 
بخ��ش تولید پراکنده برق موفق ب��ه اخذ پروانه 

احداث نیروگاه های کوچک شده اند. 
وی اف��زود: تاکن��ون از تع��داد 43 م��ورد 
درخواست های واصله، پس از انجام فرآیندهای 
قانونی برای 37 متقاضی به ظرفیت درخواس��تی 
138/5 م��گاوات موافق��ت نامه اح��داث مولد 
مقیاس کوچک صادر ش��ده که از این تعداد، 10 
مورد منجر به اخذ پروانه احداث به ظرفیت 22 
مگاوات و 2 مورد به ظرفیت 5/2 مگاوات موفق 
به مبادله قرارداد خرید تضمینی برق با ش��رکت 

توانیر شده است. 
وی مزایای ایجاد واحده��ای تولید پراکنده 
را توسعه خصوصی سازی در بازار تولید برق و 
جذب سرمایه های داخلی، در اختیار داشتن منبع 
تأمین انرژی با جذب حفاظتی باال، حذف تلفات 
انتقال و کاهش تلفات توزیع برق، کاهش انتشار 
آالینده های زیست محیطی نسبت به نیروگاه های 
بزرگ، پیک سایی، افزایش ذخیره شبکه، کاهش 

نیاز به س��رمایه گذاری برای توسعه شبکه انتقال 
و توزی��ع، بهبود کیفیت توان و امکان س��اخت 
داخل و تولید محلی نیروگاه های مقیاس کوچک 

در افق آینده کشور برشمرد. 
ب��ه گفت��ه وی، از قابلیت ه��ای دیگ��ر این 
 CHP طرح اس��تفاده همزمان از ب��رق حرارتی

و اس��تفاده همزم��ان ب��رق، س��رما و ح��رارت 
CCHP در ای��ن نیروگاه ها اس��ت که می تواند 
منب��ع جدی��د کس��ب درآم��د صنایع باش��د و 
نوس��ان های  از  ناش��ی  صنای��ع  نگرانی ه��ای 
قیم��ت ان��رژی و خاموش��ی های ناخواس��ته را 

کاهش دهد.

   زاینده رود
قائم مق��ام و معاون بهب��ود تولیدات گیاهی 
سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان در حاشیه 
برگزاری نمایشگاه شیات طی گفتگو با زاینده رود از 
افتتاح 234 پروژه کش��اورزی در مراسم افتتاحیه 
چهارشنبه 26 خرداد ماه جاری در گلستان شهدا 
اصفهان و پرده برداری از یادمان شهدا خبر داد. 
وی همچنی��ن س��ایر برنام��ه ه��ای هفت��ه 
جهادکش��اورزی را مصاحبه مس��ئوالن سازمان 
در محل باغ گلها، جش��ن روز گل، آئین تجلیل 
از دس��ت ان��درکاران گل و گی��اه و تجلی��ل از 
کشاورزان نمونه عنوان کرد. وی افتخارات سال 

88 جهادکشاورزی را ایجاد 698 شغل و کسب 
رتبه اول آبیاری تحت فش��ار ب��ا انجام 15 هزار 

هکتار در کشور عنوان کرد. 
مع��اون بهبود تولی��دات گیاهی اس��تان کل 
پ��روژه های دول��ت دهم در بخش کش��اورزی 
استان را 528 پروژه دانست که 78 پروژه مربوط 
به هفته دولت س��ال 88 و 128 پروژه مربوط به 
ده��ه فجر 88 و 234 پروژه آم��اده بهره برداری 
در هفته جاری است. اعتبارات پروژه های هفته 
کش��اورزی بالغ ب��ر 33 میلی��ون و 369 هزار و 
244 ریال برآورد ش��ده اس��ت که از این پروژه 
ها 150 پ��روژه در خص��وص آب و خاک، 39 

پ��روژه در خصوص دام، 13 پ��روژه باغبانی، 2 
پروژه تعاونی روس��تایی، 5 پروژه در خصوص 
عش��ایر، 18 پروژه در خصوص منابع طبیعی، 3 
پروژه تحقیقاتی و ی��ک پروژه خدمات عمومی 
اس��ت. مهندس نصر بیشترین بودجه و اعتبارات 
طرحه��ای فوق را از بودجه دولت و درصدی از 

آن را آورده مجری طرح عنوان کرد. 
وی همچنی��ن از برنام��ه های س��ال جاری 
جهادکش��اورزی 32 هزار هکت��ار هدف گیری 
جه��ت آبیاری تحت فش��ار، 100 کیلومتر کانال 
گ��ذاری جدید، 600 هزار هکتار تصحیح لیزری 

اراضی را خاطرنشان کرد. 

مسئول آموزش مدیریت امور عشایر اصفهان 
گفت: فروش��گاه محصوالت صنایع دس��تی در 
اصفهان دایر شده اس��ت و هنرجویان می توانند 
بافته ه��ای قابل فروشش��ان را در ای��ن مکان به 
فروش برس��انند. رامین زارعی دوست در گفتگو 
ب��ا فارس در س��میرم اظهار داش��ت: با توجه به 
اینکه از س��ال 1386 بیش  از یک هزار نفر بافنده 
در س��طح استان شناسایی ش��ده اتحادیه تعاونی 
مدیریت عشایر با کس��انی که بافته های مطلوب 
و قابل قبول داش��ته باش��ند قرارداد می نویسد و 
اقدام به فروش محصوالت آنها می کند. مس��ئول 
آم��وزش مدیریت امور عش��ایر اس��تان اصفهان 

هدف از برگزاری کاس های صنایع دس��تی در 
مناطق عشایری اس��تان را برنامه مدونی دانست 
ک��ه براس��اس عاقمندی هن��ر جوی��ان مناطق 
عشایری اس��تان هر ساله از طرف مدیریت امور 

عشایر برگزار می شود. 
وی ادام��ه داد: در ای��ن کاس ه��ا که در دو 
بخ��ش مقدمات��ی و تکمیل��ی برگزار می ش��ود 
هنرجویان با رویه اس��تفاده از بافت های س��نتی 
ب��ه مدرن ب��ا طرح ها و رنگ های بازار پس��ند و 
قابل ارائه به بازار فروش آش��نا می ش��وند. وی 
خاطرنش��ان کرد: ب��ا وجود اج��رای طرح های 
آموزشی در شهرس��تان های جرقویه، شهرضا و 

فریدونش��هر و در س��میرم به دلیل تنوع بافت و 
پراکندگی شهرس��تان و حجم عش��ایر در منطقه 
ای��ن کاس ه��ا در دو منطقه حیدر آب��اد و گل 
افش��ان برگزار می ش��ود. وی افزود: با توجه به 
اس��تقبال ویژه هنرجویان در جرقویه دوره تابلو 
ف��رش را در این منطقه دایر کردیم همچنین این 
رشته هنری در شهرستان های دیگر نیز متقاضیان 
زیادی دارد که در تاش هستیم این کاس ها را 
توس��عه دهیم. وی در پایان بیان داش��ت: هدف 
از برگزاری این کاس ها صرفًا آموزش نیس��ت، 
بلک��ه حمایت های بعدی برای تولید و عرضه به 

بازار فروش و ایجاد اشتغال بیشتر است.

   زاینده رود
 علیرضا ذاکر اصفهانی اس��تاندار اصفهان در 
گفتگو ب��ا زاینده رود مردم اصفهان را به صبوری 
مثال زدنی خود که در تاریخ داشته اند و توجه به 
عنایت ویژه آنها به حفظ جمهوری اس��امی در 
برابر تبلیغات دشمن در سالگرد انتخابات دعوت 
کرد و اذعان داشت: این صبوری به معنای سکون 
و سکوت نیست، بلکه آرامش نفسانی و در عین 
ح��ال حضور به موقع در عرصه هایی اس��ت که 
انقاب و کش��ور به حضور آنها نیاز دارد و این را 
م��ردم اصفهان بارها اثبات کرده اند و با بذل جان 
و مال خود از کشور و کیان انقاب دفاع کرده اند. 
تاریخ انقاب اس��امی در س��ی و یک سال پس 
از انقاب پر از رشادت های مردم اصفهان است 
که به ان��دازه یک قرن از خود خاطرات پایمردی 
به جای گذاش��تند. مردم اصفهان همواره با همین 
ش��یوه به دفاع از موجودی��ت انقاب پرداختند و 
امروزه ش��اهد بهترین تبعات آن هس��تیم. آرایش 
نیروها کامًا مش��خص است چه در جبهه داخلی 
و چ��ه در جبهه خارجی امروزه اهداف دش��منان 
خارجی برای مردم ما شناخته شده است و همین 
شناخت و بیگانه ستیزی که از خصوصیات مردم 
ما است باعث شد تا در حوادث پس از انتخابات 
اگرچه مدتی برخی اعتراض داش��تند اما با روشن 
ش��دن نقش عوامل خارجی و پش��ت پرده مردم 
آگاه ش��دند و حتی همان عده مع��دود معترض 
نیز پش��یمان شدند و حتی س��ران داخلی آنها نیز 
به اش��تباه خود پی بردند. مردم دوستان و دشمنان 

داخلی و خارجی خود را شناسایی کردند و امروزه 
جمهوری اس��امی بهترین شرایط را یکسال پس 
از انتخاب��ات دارد. ذاکر اصفهانی درمورد قطعنامه 
اخیر س��ازمان ملل درمورد تحری��م ایران گفت: 
کش��ورهای خارجی همیشه منافع خود را در این 
نوع تصمیمات لحاظ می کنند و در مورد مس��أله 
هس��ته ای ایران که خواس��ت همه مردم است و 
امری قانونی اس��ت ما باید راه خود را طی کنیم و 
کش��ورهای خارجی که ایران را مورد تحریم قرار 
می دهند باید مواردی که مربوط به حقوق بشر و 
انرژی اتمی اس��ت و در آن حقوق کشورها نقض 
شده برای جهانیان توضیح دهند. استاندار اصفهان 
در خصوص چین و روس��یه اذعان داشت این دو 
کشور در راستای تعامل خود و دیپلماسی خارجی 
با ایران انتظار می رود دفاع بین المللی بیشتری از 
ایران داشته باش��ند. علیرضا ذاکر اصفهانی تأکید 
کرد: در ط��ول ایام س��الگرد انتخابات هیچگونه 
موارد مشکوک و اجتماعاتی درکل استان مشاهده 
نشده است، همچنین هیچ درخواست و یا مجوزی 
نیز برای گردهمایی و راهپیمایی صادر نشده است 

اس��تاندار اصفهان ریش��ه های اغتشاش��ات سال 
گذشته برای مردم را مسائل اجتماعی دانست که 
در یکسال گذشته عمده آن حل شده است و مردم 
می فهمیدند که عده ای سیاس��یون از احساسات 
و س��رخوردگی های آنها و مش��کات اجتماعی 
مردم س��وء اس��تفاده کرده و آنه��ا را به اعتراض 
کش��یده اند و زمانی که فهمیدند سران فتنه نمی 
توانند مشکات آنها را حل کنند و ادامه اعتراض 
خس��ارات جانی و مالی و نیز مش��کات امنیتی 
برای کشور ایجاد می کند فهمیدند که مورد سوء 
اس��تفاده قرار گرفته اند و سران فتنه نیز به سبب 
رس��وایی از ماجرا خارج شدند. ذاکر اصفهانی در 
خصوص مسائل سالگرد ارتحال امام )ره( و ورود 
بیت امام به مسائل سیاسی متذکر شدند امیدوارم 
که این بیت معزز به فرمایشات حضرت امام )ره( 
مبنی بر عدم ورود به عرصه سیاس��ت دقت کنند 
و شاهد مس��ائلی نظیر آنچه در 14 خرداد جاری 
در مراسم س��الگرد اتفاق افتاد نباش��یم. استاندار 
اصفهان در خص��وص نامه احمدی نژاد به جنتی 
تشریح کرد: این نامه برابر قانون بوده و اولین بار 
هم نیس��ت که چنین اتفاقی می افتد و ریاس��ت 
جمه��وری حق دارد در مواردی که قانون رعایت 
نشود توضیح دهد و دلیل بخواهد. وی این مسأله 
را یک اختاف نظر اجرایی و غیر سیاسی قلمداد 
ک��رد و آن را در راس��تای پیش��برد اه��داف نظام 
دانست و ورود احمدی نژاد به اکثر منازعات را با 
دید غیرسیاس��ی و به خاطر اصاح امور و اجرای 

قانون دانست. 

به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل کار و 
امور اجتماعی اس��تان اصفهان پنجمین جشنواره 
کارآفرینان برتر اس��تان اصفهان در تیرماه س��ال 
ج��اری مص��ادف ب��ا والدت امام محم��د تقی 
)ع( برگ��زار خواهد ش��د. مدی��رکل کار و امور 
اجتماعی اس��تان اصفهان شناس��ایی، انتخاب و 
معرف��ی کارآفرین��ان برتر اس��تان، ایجاد نش��اط 
و رقاب��ت در فضای کس��ب و کار، ه��م افزایی 

و مش��ارکت کارآفرینان در توس��عه کشور را از 
جمله اهداف برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر 
در سطح اس��تانی اعام داشت و گفت: شورای 
سیاستگذاری جشنواره در سطح استانی به ریاست 
اس��تاندار و دبیری مدیرکل کار و امور اجتماعی 
اس��ت. قادریان در ادامه با تعری��ف کارآفرینی، 
ویژگیه��ای کارآفرین را توانای��ی تبدیل ایده به 
محصول باارزش افزوده باال، مش��ارکت پذیر و 

مش��ارکت جو در جه��ت س��اماندهی صاحبان 
سرمایه، متعهد و خستگی ناپذیر، خاق و نوآور 
و... عنوان کرد و افزود: در مرحله مقدماتی 346 
نفر کارآفرین در س��طح استان ثبت نام کرده اند 
که از 32 طرح انتخابی در این مرحله 20 طرح به 
عنوان نمونه استانی انتخاب می شود و در تیرماه 
سال جاری مصادف با والدت امام محمدتقی)ع( 

از آنها تجلیل به عمل خواهد آمد. 

اصفهان رتبه اول آبیاری تحت فشار کشور

مسئول آموزش مدیریت امور عشایر اصفهان:
فروشگاه محصوالت صنایع دستي در اصفهان دایر شد

استاندار اصفهان:
امروز آرایش نیروها در جبهه داخلی و خارجی مشخص است 

پنجمین جشنواره کارآفرینان برتر استان اصفهان، 
در تیرماه سال جاری برگزار می شود

با راه اندازی مس��یرهای تندروی اتوبوس��رانی، میزان آلودگی هوا در هر یک از 
خطوط پنج گانه BRT در شهر اصفهان حدود 60 درصد کاهش می یابد. به گزارش 
موج، مدیرترافیک شهری ش��هرداری اصفهان با اعام این مطلب گفت: با استناد به 
مطالعات انجام شده احداث پنج خط BRT دراصفهان موجب کاهش تردد وسایل 
نقلیه شخصی، بهبود ناوگان اتوبوسرانی، افزایش تردد مسافران و کاهش ترافیک در این 
مسیرها شده که هر یک از این عوامل به سهم خود تأثیر به سزایی در کاهش آلودگی 
هوای این کان شهر ایفا خواهد کرد. مسعود بنده خدا افزود: آلودگی هوا در هر یک از 
این خطوط با استفاده از اتوبوس های جدید تندرو از حدود 10 کیلوگرم در هر کیلومتر 
به حدود 4 کیلوگرم در هر کیلومتر کاهش پیدا می کند، ضمن اینکه بخش وسیعی از 
جا به جایی در این مس��یرها که پیش از این از طریق وسایل نقلیه شخصی صورت 
می گرفت، توسط ناوگان اتوبوسرانی انجام می شود و در نتیجه کاهش تردد خودروهای 
شخصی در خطوط BRT بر کاهش آلودگی هوا تأثیر قابل توجهی بر جای می گذارد. 
وی با اشاره به خطوط پنج گانه BRTدر اصفهان تصریح کرد: اولین خط راه اندازی 
اتوبوس های تندرو از قائمیه تا میدان قدس است که فاز اول آن از قائمیه تا میدان بسیج 
به زودی راه اندازی خواهد شد. همچنین فاز دوم این خط نیز در مرحله تهیه نقشه و 
طراحی است. وی اضافه کرد: خطوط اتوبوس های تندرو در میدان جمهوری تا آزادی، 
میدان ش��هدا تا تقاطع شهید ش��اهمرادی، صمدیه تا میدان احمد آباد و از این میدان 
تا خوراس��گان نیز راه اندازی خواهد شد و امیدواریم این خطوط موجبات رضایت 
شهروندان را فراهم آورد. وی این طرح را یکی از بهترین راهکارها برای توسعه حمل 
و نقل عمومی و کاهش بار ترافیک در تهران و بسیاری از شهرهای جهان دانست و 
اظهار کرد: امروزه طرح BRT در هر مسیری که به اجرا در آمده، گره گشای ترافیک 

شده و استقبال از این طرح نیز گویای این واقعیت است.

رئیس سازمان صنایع و معادن چهارمحال و بختیاری گفت: صنعت و معدن 
این استان در سال های اخیر با عنایت به سیاست دولت بر توجه ویژه به مناطق 
محروم، رش��د چش��مگیری داشته اس��ت. به گزارش موج، رحمان کرمی اظهار 
داشت: در بخش صنعت و معدن چهارمحال و بختیاری ازسال 84 تا سال گذشته 
832 میلیارد تومان س��رمایه گذاری ش��ده اس��ت در صورتی که در مدت مشابه 
گذشته تنها 144 میلیارد تومان در این بخش سرمایه گذاری شده بود. وی افزود: 
مهمترین عامل توسعه و رشد هر منطقه به لحاظ اشتغالزایی در سایه رشد صنعت 
و معدن آن منطقه فراهم می شود. کرمی با اشاره به مصوبات سفرهای اول و دوم 
رئیس جمهور به چهارمحال و بختیاری در بخش صنعت تصریح کرد: فوالد یک 
میلیون تنی، پتروش��یمی های لردگان و بروجن، ورق گالوانیزه خودرو از جمله 
طرح های صنعتی بزرگی هس��تند که در مصوبات س��فرهای دور اول و دوم به 
رشد و توسعه استان سرعت بخشیده اند. وی رشد صنعت چهارمحال و بختیاری 
را در دولت احمدی نژاد چش��مگیر قلمداد کرد و یادآور شد: قبل از دولت دکتر 
احمدی نژاد این استان فاقد صنعت مادر بود و این امر باعث بیکاری و مهاجرت 
زی��اد جوانان از این اس��تان می ش��د. وی تصریح کرد: با توجه��ی که در دولت 
عدالت محور احمدی نژاد به محرومیت زدایی شد صنعت و معدن چهارمحال و 

بختیاری نیز رشد و توسعه مناسبی یافت.

نماین��ده مردم شهرس��تانهای اردل، فارس��ان، کوهرن��گ و کیار در مجلس 
ش��ورای اسامی گفت: قطعنامه سیاسی ش��ورای امنیت جلوه ای از فریبکاری 

آمریکاست که ایرانیان در این سالها همواره شاهد تکرار آن بوده اند. 
نوراهلل حیدری در گفتگو با ایرنا افزود: دولت امریکا به شکل های گوناگون 
فریبکاری خود را نمایش داده و بی اعتنایی امریکا به بیایبه ایران- ترکیه - برزیل 
بزرگترین نشانه عدم پایبندی این کشور به قوانین بین المللی است. وی گفت: 
آمریکا، کش��ورهای ترکیه و برزیل را مأم��ور جلب نظر ایران برای پذیرش آن 
شرایط کرده بود، اما پس از اثبات حسن نیست ایران، باز هم به شیطنت و مانع 

تراشی آشکار دیگری روی آورد. 
وی با اش��اره به بی تأثیر بودن تحریم در اراده مجلس، دولت و ملت ایران 
برای حفظ اس��تقال، آزادی و توسعه کشور تصریح کرد: مجامع بین المللی و 
قدرتهای بزرگ باید با پرهیز از اعمال سیاس��تهای دوگانه علیه کش��ورهای در 
حال توس��عه و پایبند ب��ه قوانین بین المللی از جمله ایران، راه مس��المت آمیز 

عاری از تصمیمات خصمانه را در پیش گیرند.
وی گف��ت: قدرتهای بزرگ با در پیش گرفتن سیاس��تهای دوگانه به اعتبار 
سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد نزد افکار عمومی دیگر ملتها 

لطمه زده اند. 
وی با اشاره به تعبیر امام خمینی)ره(که فرمود، امریکا شیطان بزرگ است، 
افزود: امریکا به خاطر خصلت ش��یطانی اش دس��ت از فریبکاری برنمی دارد. 
وی با بیان اینکه ایران در 30 س��ال گذش��ته با سعه صدر این فریبکاری امریکا 
را به جامعه بین المللی نشان داده است، افزود: توطئه جدید امریکا مانند دیگر 

سیاست های خصمانه آن به شکست منجر خواهد شد.

ادامه از صفحه اول
پس از این مصوبات، روند کار و تاش در استان چهارمحال و بختیاری دو چندان 
شد. بهره برداری از تونل رخ در مسیر حادثه خیز گردنه رخ شاخص امید به آینده بهتر 
برای مردم اس��تان شد و طرح بیمارستان آیت اهلل کاشانی به عنوان یکی از آرزوهای 
دیرین مردم نیز در سال 88 به بهره برداری رسید. در همین راستا بهره برداری از جاده 
منج بیدله، عملیات احداث دو مجتمع پتروش��یمی لردگان و بروجن، مقاوم سازی 2 
هزار و 500 واحد مسکونی روستایی، مجتمع سیمان شهرکرد و صدها پروژه مصوب 
دیگر نیز آغاز شد. عملیات اجرایی منطقه نمونه گردشگری شیدا، سامان، کوهرنگ و 
چغاخور نیز به عنوان مهمترین مصوبات بخش گردشگری اجرایی شد و نویدبخش 
آینده روشن برای گردش��گری این استان بود. اختصاص 50 میلیارد ریال وام قرض 
الحسنه، افزایش سهم استان از منابع بانکی، اختصاص تسهیات بنگاه های زودبازده 
برای اجرای 7 هزار و200 طرح تولیدی از سهم کلی اختصاصی به استان، تمدید زمان 
فروش اوراق مشارکت سال 1386 وزارت مسکن و شهرسازی تا پایان تیرماه سال 87، 
اجازه فروش اوراق مش��ارکت به شهرداری شهرکرد به میزان 300 میلیارد ریال برای 
احیای بافتهای فرسوده در سال 1387 از دیگر مصوبات دولت در این سفرها به استان 
بود. در این میان، اختصاص 12 میلیارد ریال برای مناطق محروم اس��تان، اختصاص 
310 میلیارد ریال برای اجرای عملیات آبخیزداری، امور زیربنایی آب، خاک، اجرای 
شبکه های آبیاری و زهکشی، سیستم آبیاری تحت فشار، تأمین و انتقال آب هشت 
طرح آماده اجرا برای توسعه باغات و اختصاص 10 میلیارد ریال برای مطالعه و اجرای 
طرحهای پژوهش��ی بخش کشاورزی از سوی دولت نیز مورد تصویب و تأکید قرار 
گرفت. اختصاص 13 میلیارد ریال برای تکمیل ایستگاه پمپاژ سونک و کانون اسکان و 
ساماندهی عشایر، واگذاری مجتمع دشت زری و ساختمانهای شرکت تعاونی عشایری 
و جایگاه های توزیع سوخت در مناطق عشایری با اولویت دانش آموختگان عشایر و 
روستایی استان و تکمیل مطالعات استفاده از آب زاینده رود برای تولید و پرورش ماهیان 
سردآبی، جزء مصوبات هیأت دولت در بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری 
بود. اختصاص150 میلیارد ریال برای عملیات اجرایی در محورهای بروجن- گندمان، 
شهرکرد- بروجن، لردگان- گندمان، دهاقان- بروجن و باغباداران به شهرکرد در سال 
1387، پیش بینی و تأمین اعتبار الزم جهت پروژه راه بروجن- لردگان، اختصاص 50 
میلیارد ریال برای رفع نقاط حادثه خیز راهها، تکمیل سالن های انتظار پروازهای بین 
المللی فرودگاه شهرکرد، نصب و تجهیز 5 ایستگاه هواشناسی خودکار، انجام مطالعات 
تکمیلی پروژه راه آهن سراسری اصفهان- خوزستان از طریق چهارمحال و بختیاری 
نیز به تصویب دولت رسید. تخصیص 6 میلیارد ریال برای مطالعه و کمک به بهسازی 
و نوسازی بافتهای فرسوده شهرها، احداث و نوسازی 4 هزار واحد مسکونی روستایی، 
تأمین اعتبار ایجاد زیرساخت و تکمیل طرحهای آبرسانی و فاضاب طرحهای مسکن 
مهر در شهرک منظریه شهرکرد و اعمال تخفیف 50 درصدی در هزینه صدور پروانه 
س��اختمانی در طرح مس��کن مهر بخش دیگری از نتایج سفر هیأت دولت به استان 
بود. در همین چارچوب، تسریع در واگذاری طرح مسکن مهر در شهر اردل، تأمین 
اعتبار آماده سازی احداث مسکن جایگزین روستاهای اردل در معرض سوانح طبیعی 
و اختصاص 25 میلیارد ریال برای بهس��ازی راههای عبور و مرور در مناطق حاشیه 
شهرکرد، مورد توجه دولت در زمره دیگر مصوبات برنامه سفرهای استانی خود برای 
آبادانی این خطه بود. در بخش گاز و انرژی نیز تمام شهرهای چهارمحال و بختیاری به 
شبکه گاز متصل و بسیاری از روستاها نیز از نعمت گاز برخوردار شدند و طرح انتقال 
آب کوهرنگ به شهرکرد به عنوان یکی از مهمترین نیازهای استان در دوره دولت نهم 
به مرحله اجرا درآمد و مورد بهره برداری قرار گرفت. بهره برداری از بیمارس��تانهای 
اردل و ناغان پس از چند س��ال انتظار، تأمین آب ش��رب تعدادی از روس��تاها، آغاز 
عملیات احداث 7 اس��تخر شنا، عملیات احداث دانشکده های علوم انسانی و منابع 
طبیعی دانشگاه شهرکرد، بهره برداری از تجهیزات آنژیوگرافی و سی تی اسکن دانشگاه 
علوم پزشکی، راه اندازی دانشگاه پیام نور در نقاط تعیین شده و پروژه های مهم دیگر 
نیز در دو دولت نهم و دهم عملیاتی شد. معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری 
در اینباره گفت: مصوبات دور اول سفر رئیس جمهوری و هیأت دولت به استان بیش 
از 90 درصد پیش��رفت فیزیکی داشته است. احمد ایرج پور در گفتگو با ایرنا افزود: 
مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهوری و هیأت دولت به استان نزدیک به 78 درصد 
پیشرفت دارد و پیشرفت این پروژه ها با برنامه زمانبندی شده در حال پیگیری است. 
به گزارش ایرنا، سفر دور سوم رئیس جمهوری و هیأت دولت به استان چهارمحال و 

بختیاری با رویکرد فرهنگی انجام می شود.

در حالی که در شهرهای تهران و مشهد حضور رانندگان بانو در ناوگان اتوبوسرانی 
پررنگ ش��ده و موفق بوده است، مسئوالن شهر اصفهان تأکید دارند راه اندازی خط 
اتوبوس��رانی بانوان با حضور راننده زن نیاز به بررس��ی و مطالعه دارد و الزم است به 
صورت کارشناسانه به این مهم پرداخته شود. به گزارش موج، رئیس شورای اسامی 
ش��هر اصفهان با بیان اینکه رانندگی با اتوبوس از مش��اغل سخت به شمار می رود، 
اظهارداش��ت: با توجه به اینکه این شغل مردانه است،  باید بررسی دقیق تری در این 
زمینه انجام شود. عباس حاج رسولیها افزود: تاکنون این طرح مطرح نشده و در صورت 
نیاز، بررسی های الزم انجام خواهد شد. مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
نیز گفت: در حال حاضر احساس نیاز برای حضور رانندگان بانو وجود ندارد و برای 
اجرای این طرح، مطالعات کافی ضروری است. سیدعباس روحانی ادامه داد: خطوط 
ویژه اتوبوسرانی بانوان مانند راه اندازی سرویس های تاکسی ویژه بانو باید  بررسی شود 

تا با رضایتمندی و استقبال عمومی همراه باشد.

    زاینده رود
ذاکر اصفهانی در آس��تانه روز جهاد کش��اورزی در گفتگ��و با زاینده رود 
گفت: کش��اورزان استان اصفهان و مس��ئوالن این امر زحمات زیادی را متقبل 

شده اند که این امر شایان سپاسگذاری و خسته نباشید است. 
وی کش��اورزی را از ارکان رش��د و توسعه و از مس��ائل مورد توجه دولت 
خدمتگزار دکتر احمدی نژاد  دانس��ت که تأکید فراوانی بر این بخش ش��ده و 
نگاه ویژه ای از سوی دولت به کشاورزی استان شده است و شاهد یک جهش 
اساس��ی در کشاورزی استان خواهیم بود، تا جهش کل سیستم اقتصادی استان 

را به همراه داشته باشد.
استاندار اصفهان برنامه های سازمان جهادکشاورزی استان را مفید ارزیابی 
کرده و اضافه کرد: طی جلس��ات متعددی که با مس��ئوالن بخش کش��اورزی 
داش��ته ایم اکثر کمبودهای آن در تحقق پروژه های کش��اورزی تأمین ش��ده و 
ظرفیت های خوبی در زمینه س��رمایه انسانی، آب، خاک و سایر عوامل وجود 
دارد و مدیریتی را می طلبد که در اس��تان به نح��و مطلوب وجود دارد و رقم 

قابل توجهی اشتغال ایجاد خواهد شد. 
در مورد تسهیات الزم جهت تداوم این پیشرفت ها نیز چاره جویی شده 
است تا در آینده نزدیک طرح های مختلف دیگری در جهت رشد و شکوفایی 

کشاورزی استان عملیاتی شود.

مراس��م قرعه کش��ی انتخاب 340 برنده اولین جش��نواره خوش حس��ابی 
ش��هرداری اصفه��ان جهت اهداء جوایز در اول تیرماه س��ال جاری همزمان با 

والدت امام محمدتقی)ع( برگزار می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، در 
این مراس��م تعدادی از معتمدان به همراه مدیران مجموعه ش��هرداری گرد هم 
می آیند تا به قید قرعه از جوایز ویژه ای که شهرداری اصفهان در نظر گرفته، 

340 شهروند اصفهانی را بهره مند کنند.
ع��وارض به عنوان منبع درآمد پایدار ش��هرداری هاس��ت که چنانچه کلیه 
شهروندان کان شهر اصفهان، عوارض نوسازی منازل مسکونی و تجاری خود 
را پرداخت کنند مبلغ به دس��ت آمده در عمران و آبادانی ش��هر هزینه خواهد 
ش��د و بر این اس��اس مجموعه مدیریت شهری و به خصوص مدیریت درآمد 
ش��هرداری اصفهان سعی بر تشویق ش��هروندان در پرداخت آن دارد و معتقد 
اس��ت این درآمدها تمامًا برای اداره شهر هزینه می شود تا دستیابی شهرداری 

به درآمدهای پایدار افزایش یابد و اتکا به ساخت و ساز کاهش یابد.
مدیر درآمد ش��هرداری اصفهان با تأکید بر این مطلب اظهار کرد: مراس��م 
جش��نواره خوش حس��ابی جهت اه��داء جوایز به 340 ش��هروند که عوارض 
نوس��ازی خود را تا نیمه اول اسفندماه سال گذشته پرداخت کرده اند با هدف 
ایجاد فرهنگ مش��ارکت ش��هروندی و افزایش فضای اعتماد بین ش��هروندان 
و ش��هرداری برگزار می ش��ود. وی اضافه کرد: در این مراس��م قرعه کش��ی 
انتخاب و اعام نام 340 ش��هروند خوش حساب با حضور مسئوالن مجموعه 
ش��هرداری و معتمدان انجام می ش��ود و در جشنی جداگانه به برندگان جوایز 

اعطا می شود.
رضا نصر اصفهانی از میزان اس��تقبال مش��ارکت شهروندان در پرداخت به 
موقع عوارض ابراز رضایت کرد و ادامه داد: جوایز در نظر گرفته شده براساس 
مصوبه ش��ورای اسامی ش��هر اصفهان برای 340 ش��هروند خوش حساب و 
خوش شانس شامل آپارتمان مسکونی، خودروی سواری و جایزه کمک هزینه 
س��فر حج عمره، دس��تگاه تلویزیون ال سی دی، س��که نیم بهار آزادی و وام 

قرض الحسنه است.

کاهش 60 درصدي آلودگي هوا 
BRT در خطوط

رشد چشمگیر صنعت و معدن 
در استان چهارمحال و بختیاري

نماینده مردم فارسان:
قطعنامه سیاسي شوراي امنیت جلوه 

فریبکاري آمریکاست

مسئوالن شهر اصفهان:
حضور رانندگان بانو در ناوگان 
اتوبوسراني باید کارشناسي شود

ایجاد جهش اساسی در کشاورزی استان 
با عملیاتی شدن طرح های هفته 

جهادکشاورزی

با برگزاری مراسم قرعه کشی جشنواره خوش حسابی 
شهرداری اصفهان:

340 شهروند خوش حساب خوش شانس 
انتخاب می شوند



آگهی ابالغ
247/خ شماره دادنامه: 8909970354400177

شماره پرونده: 8809980359500504
شماره بایگانی شعبه: 880998

ش��اکی: آقای احمد ناصر صبوری به نش��انی خانه اصفهان خ ملت کوچه ارغوان 
بن یاس

متهمین: 1. آقای مسعود مرادی 2. آقای مهدی مرادی همگی به نشانی متواری
اتهام ها: 1. سرقت مستوجب تعزیر 2. ضرب و جرح عمدی

در گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعام و به ش��رح زیر مبادرت به صدور 
رأی می نماید

رأی دادگاه
در خصوص شکایت آقای احمد ناصر صبوری فرزند محمدعمر علیه آقایان مهدی 
و مسعود مرادی فرزندان عباس دایر بر مشارکت در ضرب و جرح عمدی با چاقو، 
موضوع کیفرخواس��ت صادره از دادس��رای عمومی و انقاب اصفهان، با توجه به 
گزارش مرجع انتظامی، گواهیهای پزش��کی قانونی، شهادت شهود و سایر قرائن و 
امارات موجود و منعکس در پرونده وقوع و انتس��اب بزه معنونه به متهمین مذکور 
محرز و مسلم می باشد فلذا به استناد مواد 42، 294، 295، 302، 480، 481، 367، 
484 قانون مجازات اسامی و تبصره ماده 614 همان قانون هر یک از آنها را از حیث 
جنبه خصوصی بزه )دیه( باالسویه به پرداخت دو درصد دیه کامل از بابت بریدگی 
های )حارصه های( پشت دست چپ، بازوی راست، مچ دست چپ و ساعد دست 
چپ، یک دینار و نیم از بابت کبودی سمت راست گردن و یک درصد و نیم از بابت 
ارش بریدگی)در حد متاحمه( ش��انه چپ در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی 
جرم هر یک از آنها را به تحمل شش ماه حبس محکوم و اعام می دارد رأی صادره 
غیاب��ی و ظرف ده روز از تاریخ اباغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 
انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 4025/ م الف
خدابنده- دادرس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
256/خ در خصوص پرونده کاس��ه 274/89 خواهان حسین حوریه دادخواستی 
مبنی بر الزام به حضور در یکی از دفاتر خدمات ارتباطی و انتقال شماره موبایل به 
طرفیت احمد بحری تقدیم نموده است  وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 
89/5/12 ساعت 4:30 بعداز ظهر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.  4024/ م الف
مدیر دفتر شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان
 

آگهی اخطار اجرایی
253/خ ش��ماره: 2012/88 بموجب رأی ش��ماره 54 تاریخ 89/1/26 حوزه ششم 
شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه آقای 
علیرضا خوزانی فرزند کرمعلی نش��انی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است 
به: پرداخت مبلغ هیجده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال بعنوان اصل خواسته 
و هزینه دادرس��ی به مبلغ س��ی هزار ریال . هزینه نش��ر آگهی به مبلغ پنجاه هزار 
ریال و خسارت تأخیر در تأدیه از سررسید چکهای مورخ )87/10/9 / 215284(، 
 /87/7/20(  ،)215292  /87/9/20(  ،)215285  /87/11/9(  ،)215283  /87/9/9(
215293(، )87/9/7/ 215282( لغای��ت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان آقای 
اکبر محمدی فرزند رحیم شغل کاسب نشانی محل اقامت: اصفهان، خیابان کاوه، 

خیابان فاطوری، نبش میدان آل محمد – مغازه کامپیوتر صبا
به اس��تناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماع��ی، فرهنگی محکوم علیه مکلف اس��ت: پس از اب��اغ این اخطار اجرایی 
ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و 
یا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای 

اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 3980/ م الف
شورای حل اختالف شعبه ششم حقوقی اصفهان

آگهی حصر وراثت
252/خ خانم افس��انه پوراصانی دارای شناسنامه شماره 144 به شرح دادخواست 
به کاس��ه 1216/89 ح/ 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان مهدی آرون بشناس��نامه 2 در تاریخ 88/11/20 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به همسر و پدر و مادر.
1- افسانه پوراصانی به ش ش 144 همسر متوفی.

2- سوخته زار آرون به ش ش 1 پدر متوفی.
3- شوکت پارسه به ش ش 1732 مادر متوفی و الغیر.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت ماهی یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد.
3927/ م الف

رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان
 

آگهی احضار
243/ خ چون خانم شراره قاضی اف فرزند رضا شکایتی علیه آقای اکبر اسماعیلی 
فرزند حس��ین مبنی ب��ر ایجاد مزاحمت تلفنی مطرح نموده ان��د که پرونده آن به 
کاس��ه 890296 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 1389/06/21 
س��اعت 10/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان و متواری می 
باشد لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
بعم��ل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��وید و در صورت عدم 

حضور احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف: 4026

عالئی- مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

آگهی احضار
242/ خ چون آقای عباس بینا فرزند رضا شکایتی علیه آقای فرزاد نجفی دستجردی 
فرزند رجبعلی مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده اند که پرونده آن به کاسه 
890295 ک 117 این دادگاه ثبت وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه 1389/06/27 
ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان و متواری می باشد لذا 
حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شوید و در صورت عدم حضور احضاریه 

اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف: 4027

عالئی- مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
 244/خ کاسه پرونده: 881194 ح15 - 8809980351501194

وقت رسیدگی: 1389/5/12 – ساعت 12:15
خواهان: اسداله امینی

خوانده: احمد دادخواه فرزند اصغر – مجهول المکان
خواسته: مطالبه 

خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاهه��ای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به 
ش��عبه 15 ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعل��ت مجهول المکان 
ب��ودن خوان��ده به درخواس��ت خواه��ان و دس��تور دادگاه و به تجوی��ز ماده 73 
قان��ون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگه��ی ظرف یک ماه به 
دفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت 
 و ضمائ��م را دریاف��ت نمای��د و در وق��ت مقرر ب��اال جهت رس��یدگی حضور

 بهمرساند. 
 4022/ م الف

مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
246/خ شماره دادنامه: 8909970352100477

شماره پرونده: 8809980352100307
شماره بایگانی شعبه: 880314

خواهان: خانم فریبا تن س��ازان به نشانی: خیابان بزرگمهر، روبروی کانتری 18، 
کوی شهید کارگری، بن بست بوستان، پاک 43 و 45

خوانده: آقای علی اکبر خبازی نژاد یزدی به نشانی: مجهول المکان
خواسته: صدور حکم طاق به درخواست زوجه

گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل 
مبادرت بصدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
ماحصل خواس��ته خواهان خانم فریبا تن س��ازان فرزند مه��دی بطرفیت خوانده 
آقای علی اکبر خبازی نژاد یزدی فرزند عباس صدور گواهی عدم امکان س��ازش 
به منظور اجرای صیغه طاق بلحاظ تخلف زوج از ش��روط ضمن عقد می باشد 
خواهان توضیح داده باستناد سند نکاحیه شماره ترتیب 4425 دفترخانه 148 حوزه 
ثبت اصفهان به عقد دائمی خوانده درآمده و فرزند مش��ترک ندارند و چون فی ما 
بین آنها اختاف خانوادگی حاصل شده و زوج زندگی مشترک را ترک نموده و به 
مکان نامعلومی رفته و از شروط ضمن عقد تخلف کرده و خواستار صدور گواهی 
عدم امکان سازش گردیده است. خوانده از طریق نشر آگهی دعوت گردیده لکن 
در جلس��ه دادرسی حاضر نگردیده دفاعی در قبال دعوی خواهان معمول نداشته 
اس��ت دادگاه جهت اصاح ذات البین و تحکیم مبانی خانواده قرار ارجاع امر به 
داوری ص��ادر نموده که ت��اش دادگاه و داوران در جهت اصاح ذات البین مؤثر 
واقع نش��ده است دادگاه با توجه به ش��رح خواسته خواهان و سند نکاحیه مستند 
دع��وی که دلیل اح��راز رابطه زوجیت فی ما بین طرفین می باش��د و مفاد نیابت 
اعطایی به محل زندگی والدین زوج و مودای شهادت آقای محمدحسین خبازی 
نژاد یزدی برادر زوجه که حکایت می نماید زوج قریب چهار سال است زندگی 
مش��ترک را ترک نموده و نفقه زوجه را پرداخت نکرده اس��ت دعوی خواهان را 
وارد و ثابت تش��خیص و باس��تناد م��اده 1119 قانون مدنی و م��اده واحده قانون 
اص��اح مقررات مربوط به طاق مصوب 1371 مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
و بندهای 1 و 8 ش��روط ضمن عقد گواهی عدم امکان س��ازش به منظور اجرای 
صیغ��ه طاق صادر و اع��ام می نماید و با توجه به ش��روط ضمن عقد و احراز 
تحق��ق ش��رط و توکیل زوجه می تواند به وکال��ت از ناحیه زوج و باختیار طاق 
در حکم بائن خویش را مطلقه نماید. حقوق ش��رعی و قانونی زوجه محفوظ می 
باشد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان 

اصفهان می باشد. 
 4030 / م الف

موسوی - رئیس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان   

آگهی ابالغ
251/خ شماره دادنامه: 8909970351100146

شماره پرونده: 8809980351101014
شماره بایگانی شعبه: 881020

خواهان: آقای محمود پهلوانی نژاد با وکالت آقای پرویز داوری به نشانی اصفهان- 
خ نیکبخت غربی- نبش بن بست وحدت- ساختمان وکا- طبقه اول- واحد 4

خواندگان: 
1- آقای محمدعلی کاهی به نشانی مجهول المکان

2- آقای رضا زکی افکند به نش��انی اصفهان- ملک شهر- خ بهارستان غربی- ک 
دانش- ک فرهنگ- بن بست محمدی

خواسته: مطالبه وجه چک
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و مبادرت به 

صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خص��وص دعوی آقای پرویز داوری به وکالت از آق��ای محمود پهلوانی نژاد 
ب��ه طرفیت آقایان 1- محمدعلی کاهی )صادرکننده( 2- رضا زکی افکند )ضامن( 
بخواس��ته مطالبه هفتاد و س��ه میلیون و هش��تصد و هفتاد ه��زار ریال وجه چک 

906905-88/2/7 بانک ملت ش��عبه وزارت کار تهران از حساب جام و خسارت 
دادرس��ی با توجه به متن دادخواس��ت تقدیمی کپی مصدق چک و گواهی عدم 
پرداخت بانک محال علیه بقاء اصول مس��تندات در ید خواهان و اینکه خواندگان 
ب��ا وصف اباغ حضور نیافته و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده و 
اصالت الظهور خواهان را محق تش��خیص و خواندگان را متضامناً مستنداً به مواد 
198 و 515 و 519 از آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک و نظریه تفس��یری آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 249 از 
قانون تجارت و آراء وحدت رویه شماره 597-74/2/12 و 688-85/3/23 هیئت 
عمومی دیوان عالی کش��ور پرداخت 1-73/870/000 ریال بابت اصل خواس��ته 
2- 1/428/400 ریال بابت هزینه دادرسی 3- 2/660/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل 4- 50/000 ریال بابت هزینه نش��ر آگهی 5- خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررس��ید تا هنگام پرداخت به نرخ تورم در حق خواه��ان صادر می نماید. رأی 
صادره غیابی ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز 

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.
4023/ م الف

کافی- رئیس شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی
245/ خ آقای سید علی میرحسینی فرزند محمود بنشانی اصفهان دادخواستی بخواسته 
اعسار از مهریه بطرفیت خانم بنت الهدی قدیریان فرزند بهرام تقدیم که به این شعبه 
ارجاع و به شماره بایگانی 453-89 ح/ 21 و شماره کاسه 8909980352100447 
ح/ 21 ثب��ت گردیده و آدرس خوان��ده را مجهول المکان اعام نموده در روزنامه 
کثیراالنتش��ار چاپ و منتش��ر می گردد و از خوانده دعوت می شود که برای روز 
89/6/9 س��اعت 10:30 صبح جهت رسیدگی در شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان واقع در خیابان نیکبخت حاضر و در همین فرصت نیز جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید. بدیهی است در صورت 
عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه غیاباً تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

 

نمود. 
 4029/ م الف

سلیمانی- مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
248/خ شماره دادنامه: 8909970354300228

شماره پرونده: 8709980359400022
شماره بایگانی شعبه: 881207

شاکی: خانم زهرا باقری دهنوی به نشانی اصفهان دروازه تهران روبروی خ جامی 
کوچه نادری پاک 2

متهم: آقای امیر منصور نجف به نشانی مجهول المکان )متواری(
اتهام: خیانت در امانت 

گردشکار: دادگاه با بررسی و ماحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعام و با استعانت از خداوند متعال بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در ای��ن پرونده آق��ای منصور نجف که به علت مجهول الم��کان و متواری بودن 
اطاعات بیش��تری از ایش��ان در دسترس نیست متهم است به خیانت در امانت با 
این توضیح که نامبرده مبلغ یکصد میلیون ریال معادل ده میلیون تومان از ش��اکیه 
خانم زهرا باقری دهنوی فرزند محمود که به ایشان قول ازدواج داده جهت رهن 
منزل مس��کونی و بش��رح منعکس در پرونده دریافت و متواری می شود که اتهام 
نامبرده با توجه به شرح شکایت شاکیه، مدارک ابرازی از ناحیه شاکیه که به امضاء 
متهم رسیده، تحقیقات انجام شده، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره محرز به 
نظر می رسد. لذا دادگاه مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسامی مشارالیه را به 
تحمل 1 س��ال حبس محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 10 روز 
از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس با انقضای 20 روز از مدت 
 مذکور قاب��ل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر اس��تان اصفهان 

می باشد.
 4028/ م الف

بدیحی- رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی استان اصفهان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
5                سه شنبه 25 خرداد 1389 / 2 رجب 1431                        Tuesday 15 June 2010

اقتصاد امروز
یک��ی از زادگاه های اصلی گیاهان دارویی در طب 
سنتی ایران است و در کنار آن چند کشور دیگر همچون 
چین، یونان و مصر نیز دارای س��ابقه ای کهن در طب 
سنتی و استفاده از گیاهان دارویی هستند. سابقه استفاده 
 از ای��ن گیاهان در ایران به س��ال های بس��یار دور باز 
م��ی گردد به طوری که می ت��وان از آن جمله به کتاب 
ش��فا از ابن سینا اش��اره کرد که نشان دهنده وجود این 
فرهنگ، نزد مرد، ایران بوده است. با توجه به اینکه این 
گیاهان دارویی در طوالنی مدت اثر خود را نش��ان می 
دهد و در کنار آن ع��وارض دیگری ندارد، بنابراین در 
کشورهای اروپایی و غربی موررد استقبال زیادی قرار 
گرفت. متأسفانه در کشور ما علی رغم دیرینه بودن، این 
علم پیش��رفت چندانی نداشته اس��ت و در خصوص 
تقاضای جهانی چنان که نتایج مطالعات نشان می دهد 
به دلیل عدم توجه در بخش بسته بندی، صادرات این 
گیاهان فقط به صورت فله ای در ایران با س��ود بسیار 
اندک انجام می شود و در کشورهای دیگر بسته بندی 
ش��ده و با نام همان کشور، مثاً کشور امارات با قیمت 
باالت��ری به بازارهای جهانی عرضه می ش��ود. این در 
حالی است که به دلیل صادرات بی رویه به روشی غلط 
و خارج از استانداردهای الزم، کشور ایران خود مجبور 
است برخی از گیاهان را به صورتی بسیار نامطلوب از 
کش��ورهای دیگر مثل پاکستان به صورت فله ای، غیر 
بهداشتی و غیر استاندارد وارد کند و در اختیار مصرف 
کنندگان قرار دهد که این وضیعت بس��یار قابل تأمل و 
بررس��ی است و به طور اساسی باید مورد بررسی قرار 
گیرد. طبق آمار منتشر شده، در ایران 1300 گونه منحصر 
به فرد گیاهی وجود دارد. اما از آنجا که این مهم چه به 
لحاظ درمانی و چه به لحاظ اقتصادی کمتر مورد توجه 
قرار گرفته است، بنابراین سهم ایران در تجارت جهانی 
گیاه��ان دارویی کمتر از 2 درصد اس��ت. این در حالی 
اس��ت که طبق آمار جهانی 80 درص��د مردم جهان در 
حال حاضر برای درمان، از گیاهان دارویی استفاده می 
کنند. ب��ا توجه به گرایش مجدد م��ردم به روش های 
درمانی س��اده و طبیعی، شرکت های داروسازی بزرگ 
دنیا تحقیقات علمی وس��یعی را در زمینه طب گیاهی 
انجام داده اند. ایران پیشینه بسیار پرباری در زمینه استفاده 
از گیاهان برای درمان بیماری ها داش��ته و طب س��نتی 
بیش از هزار س��ال در ایران قدمت دارد. یکی از عوامل 
ضعف، در شیوه های آموزشی طب سنتی است. سهم 
داروه��ای گیاهی به دلیل آموزش صحیح در مورد این 
گیاهان در کشورهای پیشرفته بسیار گسترده تر از ایران 
اس��ت. این داروها در حدود 4 درصد کل بازار دارویی 
کشور را تشکیل می دهند که با توجه به سابقه تاریخی 
و فرهنگی کش��ور ایران در استفاده از این داروها، نشان 
می دهد مس��یر برای رشد و توسعه این صنعت هموار 
است. به دلیل نبود اطاعات کافی و توجه نکردن بخش 
تولید و عرض��ه در زمینه تجارت گیاهان دارویی، هیچ 
اق��دام خاص و تبلیغی صورت نمی گی��رد، چون این 
گیاه��ان به دلیل نداش��تن اس��تانداردهای الزم جهت 
تجارت، سود زیادی به دنبال ندارد، بنابراین تبلیغی هم 
در مورد اس��تفاده آنها نمی ش��ود. امروزه به دلیل عدم 
مدیری��ت صحیح در بس��ته بن��دی گیاه��ان دارویی، 

محصوالت ایران با محصوالت س��ایر کشورها از نظر 
کیفیت و بس��ته بندی تفاوت فاحشی دارد و باید برای 
کاهش این تف��اوت ها تاش جدی صورت پذیرد. به 
دلیل نبود بسته بندی گیاهان دارویی که در روند تولید، 
کشت و تجارت آنها تأثیر به سزایی دارد، سهم ایران از 
تجارت گیاهان دارویی در جهان بس��یار اندک است. از 
100 میلیارد دالر تجارت گیاهان دارویی دنیا، سهم ایران 
تقریباً صفر است. از این رو نباید به گیاهان دارویی تنها 
به لحاظ بهداشت و درمان نگریست بلکه این بخش از 
لحاظ اقتصادی نیز از جایگاه مناسبی برخوردار است. 
این در حالی اس��ت که داروهای گیاهی ایران می تواند 
بین یک تا 10 میلیارد دالر برای کشور ارز آوری داشته 
باش��د که در حال حاضر این رقم کمتر از 100 میلیون 
دالر است. این آمار در کشور چین در حدود 8 میلیارد 
دالر اس��ت. اگر وضعیت ص��ادرات گیاهان دارویی به 
طور کامل مورد بررسی قرار گیرد سرمایه گذاران ویژه 
 بخ��ش خصوص��ی حاضر به مش��ارکت ب��رای رفع 
چالش های تجاری و اقتصادی خواهند شد. با برطرف 
شدن این چالش ها صادرات گیاهان دارویی با کیفیت و 
براس��اس تقاضای جهانی صورت خواهد گرفت و با 
رعایت استانداردهای کیفی می توان سود باالیی به لحاظ 
اقتصادی از تجارت گیاهان دارویی برد. از این گذش��ته 
می توان زمینه های مساعد جهت رقابت سالم جهانی 
در تجارت گیاهان دارویی را فراهم آورد. رقابت س��الم 
در گرو فعال س��ازی بخش خصوصی، کاهش تصدی 
دول��ت بر بخش های تولید، توزیع، مصرف، تعدیل و 
اصاح سیاس��ت های ارزی و سهمیه ای است و رشد 
ص��ادرات، مس��تلزم ایجاد ش��رکت ه��ای تخصصی 
صادرات، توسعه سیستم های بازرگانی، ایجاد شرایط 
مناسب حمل و نقل و پایانه ها و انتقال دانش فنی روز 
به تولیدکننده ها اس��ت. رعایت استانداردهای مناسب 
جهانی جهت بسته بندی یکی از نکات اساسی تجارت 
و صادرات کاالهاس��ت که در مورد گیاهان دارویی نیز 

باید رعایت شود. تجارت نادرست، غیراصولی و ناموفق 
گیاهان دارویی در کش��ور منجر ب��ه زیان های دیگری 
مانند تخریب طبیعت با روش های نامناس��ب کشت 
گیاهان دارویی می ش��ود. روند رو به افزایش مصرف 
گیاهان دارویی بدون توسعه روش های مناسب کاشت، 
مدیریت و برنامه ری��زی صحیح پیامدی نگران کننده 
یعنی تخریب طبیعت را در بر خواهد داشت. از این رو 
تولیدکنندگان گیاهان دارویی باید با مسائلی مثل انتخاب 
محصول، انتخاب محل تولید، تطابق گیاه با شرایط نحوه 
آماده س��ازی بذر، نح��وه بذر باش��ی، حاصلخیزی و 
کودده��ی، کنترل آفات، جمع آوری، ذخیره س��ازی و 
پروسه تولید و فرآوری آشنا باشند. عدم وجود سیستم 
صحیح و سالم عرضه گیاهان دارویی در عطاری ها نیز 
یکی از مشکات جدی است. مشکات عمده بخش 
عطاری ها مربوط به سیس��تم آموزش باعث می شود 
عطاری ها بدون مجوز گیاهان دارویی و غیر دارویی را 
به فروش برسانند. سیستمی الزم است تا گیاهان دارویی 
به صورت منظم و طبق اصول صحیح بس��ته بندی و 
توزیع شوند و کنترل الزم بر روی آنها انجام شود. چون 
بسیاری از گیاهان دارویی در عطاری ها به لحاظ آلودگی 
های میکروبی، سموم کشاورزی، فلزات سنگین و تاریخ 
مصرف تولید استاندارد نبوده و خواص مؤثر خود را از 
دس��ت داده اند  و عدم نظ��ارت صحیح منجر به عدم 
مصرف فرآورده های گیاهی می شود. داروهایی که در 
داروخانه ها فروخته می شوند، معتبر و قابل استفاده اند 
و مردم می توانند با خیال راحت از آنها اس��تفاده کنند 
ولی گیاهان دارویی که در عطاری ها توزیع می شوند، 
بعضاً قابل اعتماد نیستند. از طرف دیگر بخشی از گیاهان 
دارویی مورد نیاز که به کش��ور وارد می ش��وند در اثر 
عرضه نامناس��ب خواص درمانی آنها کاهش می یابد. 
اغلب گیاهان دارویی خشک وارداتی هستند و بنابراین 
تا رسیدن به دست مصرف کننده زمان زیادی از جمع 
آوری آنها گذشته است. به همین دلیل خواص درمانی 

این گیاهان به شدت کاهش می یابد و در اکثر موارد به 
کلی از بین می رود. اکثر گیاهان دارویی دست ساز که 
در برخی داروخانه ها ارئه می ش��وند، از نظر بهداشتی 
دارای س��امت دارویی نیستند و امکان اینکه مصرف 
کننده دچار بیماری های میکروبی، قارچی و انگلی شود، 
وج��ود دارد. در اینک��ه تعدادی از گیاه��ان دارویی اثر 
شفابخش دارند و در تسکین و آالم بیماران مؤثر هستند 
مشکلی نیس��ت. چنانکه بیش از صد قلم از داروهای 
گیاهی موجود در داروخانه های تحت نظارت وزارت 
بهداش��ت مجوز صدور دارند و حتی پزشکان اقدام به 
تجویز این داروها می کنند، ولی عدم رغبت پزش��کان 
ایرانی در تجویز داروهای گیاهی را شاید بتوان در نبود 
اعتماد کافی جامعه پزشکی به این نوع داروها دانست. 
زیرا در حوزه آموزش پزشکی، طب سنتی و استفاده از 
داروهای گیاهی از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و 
می توان گفت پزش��کان ایرانی با گیاهان دارویی کامًا 
غریبه و ناآش��نا هس��تند. تولیدکنندگان در خصوص 
 تأثیرات عمل��ی محص��والت تولیدی بای��د آموزش 
 مصرف کنندگان را در دس��تور کار خود داشته باشند، 
این آموزش ها باید بیش��تر روی فواید گیاهان دارویی 
متمرکز باشد. عاوه بر فعالیت هایی که در زمینه تولید و 
فرآوری گیاهان دارویی صورت می گیرد، الزم اس��ت 
زم��ان زیادی نیز جه��ت بازاریابی آنها اختصاص یابد. 
تولید و تجارت گیاهان دارویی نیازمند مطالعه تجاری 
ب��رای گیاه��ان دارویی، داش��تن هدف ه��ای تجاری 
مش��خص، تعیین چگونگی بازاریابی محصوالت در 
تجارت، مشخص شدن نیازمندی های تولیدی هریک 
از گونه ها برای کاش��ت، داشت و برداشت روش های 
فرآیندی پیشرفته، جهت نیازهای مشتری است. به هر 
جهت باید توجه داشت برای عرضه گیاهان دارویی باید 
نکات��ی مورد توجه قرار گیرد. کارب��رد گیاهان دارویی 
تولیدی باید براس��اس قانونی که تأمین کننده سامت 
تولید است، انجام گیرد. اگر قرار است گیاهان دارویی به 
عنوان دارو استفاده شود، باید موارد بهداشتی آن به عنوان 
مصرف انسانی در نظر گرفته شود. تولیدکنندگان جدید 
نیازمند مطالعه در زمینه تجارت و برقراری ارتباط کاری 
ب��ا دیگر صنایع ذی رب��ط به منظور به دس��ت آوردن 
اطاعات تجاری هستند. تحقیقات تجاری پیوسته به 
منظور تش��خیص جایگاهی که محص��والت گیاهان 
دارویی مورد نیاز آنها است و به منظور افزایش فرصت 
یا افزایش فرصت های تجاری الزم و ضروری اس��ت. 
به طور کلی آنچه مش��خص اس��ت ب��ا برطرف کردن 
مش��کات بخش بس��ته بندی ای��ن گیاه��ان و ارائه 
راهکاره��ای مناس��ب جهت بس��ته بن��دی و رعایت 
اس��تانداردهای جهانی می توان به عرص��ه رقابت در 
بازارهای جهانی وارد ش��د و بس��یاری از چالش های 
تجارت و حتی تبلیغات در عرضه گیاهان دارویی با ارائه 
این محصوالت به صورت بس��ته بندی شده قابل حل 
است. درست است که هزینه بسته بندی مواد غذایی و 
دارویی بهداش��تی در کل جهان بس��یار باال است و اما 
اهمیت بسته بندی و رعایت استانداردها برای تجارت 
کلی��ه محص��والت،  چه کش��اورزی و چ��ه صنعتی 

انکارناپذیر است و سهم به سزایی در فروش دارد.

اکسپو از دریچه تاریخاهميت بسته بندی گياهان دارویی
اشاره

اکسپو یا نمایشگاه جهانی نامی کلی برای نمایشگاههای مختلف بزرگی است که از نیمه قرن نوزدهم تا 
دوران معاصر برگزار شده است. مسئولیت تصویب برگزاری نمایشگاههای Expo به عهده دفتر نمایشگاههای 
بین المللی یا BIE است. در سطح جهانی  )Universal(یا بین المللی ) International ( یا تخصصی 
 )pecialized ( برگ��زار م��ی ش��ود که اصوالً از 3 تا 6 ماه نیز ادامه دارد. نمایش��گاههای اکس��پوی جهانی 
سابقه ای 150 ساله نمایشگاههای جهانی از موضوعاتی جهانی را که بازتاب تجربیات متنوع بشر هستند را در 
نظر می گیرند. این نمایشگاهها جنبه نمایشی دارند و از بعد بازرگانی کاربرد کمتری دارند. اکسپوها پیشرفته 
ترین نوع نمایشگاهها محسوب می شوند و غیر مستقیم و در دراز مدت در اختیار تجارت قرار می گیرند.
 در حقیقت نمایش��گاههای Expo محل تاقی فرهنگ متجس��م ملل و سازمان مختلف جهان است. پیمان 
بین المللی ) 1928( کنوانسیون با تنظیم فاصله تشکیل نمایشگاهها و تعیین حقوق و تعهدات ترتیب دهندگان 
و ش��رکت کنندگان به وضعیت نمایشگاههای جهانی س��ر و سامان بخشید. در همان زمان دفتر بین المللی 
نمایشگاهها به وجود آمد تا اجرای مفاد کنوانسیون را تضمین کند. متعاقباً دو پروتکل دیگر در سالهای 1948 
و 1946 منعقد شد و ماده مربوط به موضوع مهم فاصله تشکیل نمایشگاهها را در کنوانسیون اصاح کرد .حال 

با ذکر نکات فوق در زمینه تاریخ برپایی انگلیس Expo2010 ذکر نکاتی چند الزامی است :
میزبانی اکسپو آرزوی هر کشوری است. برپایی چنین همایشی با حضور کلیه صاحبنظران در زمینه های 
مختلف اقتصادی و بازرگانی در نوع خود بسیار بی نظیر بوده و افتخاری بس عظیم محسوب می شود. اکسپو 
 دارای یک مرکز در فرانس��ه اس��ت که 200 کشور در آن عضویت دارند و صد البته بدیهی است کشوری که 
می خواهد میزبانی Expo را دریافت کند باید سالها در این زمینه فعالیت کرده و طرح و برنامه ارائه کند سپس 
با بررسی پیشنهاد آن کشور در مجمع اکسپو میزبانی آن تعیین می شود. نهایتاً کشوری که Expo در آن برگزار 
می شود مزایای بسیاری برای خود ایجاد می کند و چون اکسپو یک رویداد بزرگ در سطح جهان است همواره 
در حافظه تاریخ ماندگار می شود، نمایشگاههای Expo که هر 5 سال برگزار می شود، امسال از 11 اردیبهشت 

آغاز شده و ایران نیز در این نمایشگاه دارای فضای اختصاصی 2000 متری است. 
به راستی دلیل حضور در این نمایشگاه چیست؟ 

حضور کشورها در اکسپو یک راهبرد و استراتژی است. برای جمهوری اسامی ایران نیز طبعاً یک نگرش 
و هدفگذاری وجود دارد. در واقع کشورها می خواهند با مشارکت و تأثیرگذاری در Expo فرهنگ و تمدن 
گذش��ته، حال و آینده خود را به جهانیان عرضه کنند. بس��یاری از این زوایا به خصوص در کشورمان برای 
جهانیان و اقصی نقاط این کره خاکی پوشیده است و تمدن درخشان گذشته، نوآوری ها و تجددگرایی در 
مورد کشور عزیزمان برای جهانیان مستور مانده است. در زمان قدیم طرح حفر کانال سوئز که توسط داریوش 
صادر شد در واقع کاری بود برای مردم قاره سیاه که خود را به خط تجاری آسیا وصل کنند. پیام ایرانیان در 
Exppo 2010 این است که همیشه ایام این نوآوری ها و دستاوردهای نوین را برای خودشان نمی خواهند، 
بلکه برای همگان است. با توجه به زمینه هایی که در چین وجود دارد ما باید بتوانیم هدفگذاری اقتصادی را 
همگام با سایر اهداف اصلی این رویداد عظیم داشته باشیم. البته ذکر این نکته ضروری است که اکسپو فرصت 
مناسبی برای عرضه توانمندی ها و زمینه ساز توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور را فراهم می آورد در عین 
حال حضور مقتدرانه در نمایشگاه Expo زمینه ساز و بستری بسیار مناسب برای تعامل با سایر کشورها به 
 شمار می آید. با حضور فعال و قدرتمند در اکسپو می توان ضمن ارائه توانمندی ها و ظرفیت های خود از
فن آوری س��ایر کش��ورها نیز حداکثربهره برداری را داش��ت. با حضوری فعال در این رویداد بین المللی و 
همایش عظیم زمینه ساز توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور خواهیم بود. سعی و تاش بهینه به جهت بهره 
برداری از این بسترعظیم اقتصادی و فرهنگی پایه گذاری تعامات همه جانبه با اقصی نقاط جهان منتج به 
 پیشرفتهای کلی در زمینه های اقتصادی و فرهنگی خواهد شد. اکسپو شرایطی بسیار مناسب و مهیا برای ارائه 
توانمندی های اقتصادی و بازرگانی ایران است. با توجه به پتانسیل های عظیم موجود در ایران و تاش وافر در 
جهت ارائه این توانمندیها، قطعاً به توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورهای جهان خواهد انجامید. از نگاهی 
دیگر برگزاری نمایشگاه اکسپو به برقراری ارتباط مستقیم از سوی تولیدکنندگان ایرانی با مصرف کنندگان 
واقعی کاالها از اقصی نقاط دنیا کمک می کند که صد البته می توان مدعی ش��د در نهایت منجر به کاهش 
واردات از چین بوده، زمینه ای در جهت ارائه توانمندیهای صادراتی کش��ور عزیزمان خواهد بود. از نکات 
مثبت این همایش عظیم در سطح بین الملل می توان به تاش برای خودشناسی صنعتگران و تولیدکنندگان 
مملکت عزیزمان اشاره کرد، البته امید است با یک استراتژی از پیش تعیین شده از طرف دولتمردان و به طبع 
آن حمایت بخش خصوصی زمینه ای جهت ارتقای اهداف واالی بخشهای مختلف بازرگانی، صنعت و معدن 
کشورمان به وجود آید. در حال حاضر نیاز به همکاری همه جانبه کلیه ارگانها، نهادهای دولتی، تعاونی بخش 
خصوصی مخصوصاً رسانه ها داریم که با یک کار جمعی بتوانند ایران را به جهانیان معرفی کنند. باید اکسپو 

را به نماد همکاری بخش خصوصی و دولتی تبدیل کنیم. 
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گلخنداز زمين تا آسمان تفاوت!

پیشبند

جاده خاکی
بی فکری!

چاقي در کودکان موجب تشکیل نوعي 
تومور مغزي با عوارض نابینایي مطلق مي شود

راز مکیدن انگشتان

مثبت یا منفی؟

شنیدن صداي مادر، اضطراب را از بین مي برد

محتوای آموزش های زمان ازدواج تغییر کرد

در دوران بارداری چگونه بهتر بخوابیم؟

دوقلوها در کالسهای جداگانه نمره بهتر نمی گیرند!

تازه ازدواج کرده اید؟ رابطه ش��ما با همسرتان 
چطور اس��ت؟ حتماً از تفاوت های رفتاری تان به 
ش��دت متعجب هس��تید. موافقید با هم مروری بر 
رابطه شما داشته باشیم؟ ممکن است با موارد عجیب 
و غریبی در ارتباط با همس��رتان روبه رو شوید که 
س��اعت ها فکر شما را مش��غول کند. خیلی ها که 
کمی زیرک و به عبارت عامیانه »تیزتر« هستند حتی 
در محیط کار و درس هم متوجه این تفاوت ها میان 
زن و مرد می ش��وند. به طور معمول خانم ها چون 
به مسائل دقیق تر و با ریزبینی خاصی نگاه می کنند، 
بیش��تر متوجه ای��ن تفاوت ها می ش��وند. یکی از 
این مس��ائل مهم و جالب، ش��یوه برق��راری ارتباط 

مردهاست که کامًا با زن ها فرق می کند. 
ــم را قطع نکن: وقتی آقایی میان صحبت  حرف
خان��م آمده و حرف او را قطع می کند، خانم حس 
می کن��د آقای محترم به او گوش نمی کند. اما باید 
به ونوس��ی های محترم یادآوری کنیم که مردها در 
اغلب اوقات حرف همدیگر را قطع می کنند تا نقطه 
نظ��ری را مطرح کنند و به هی��چ وجه از این ماجرا 
حس ب��دی ندارند و فکر نمی کنند طرف مقابل به 
حرف آنه��ا گوش نمی دهد، به خصوص اگر قطع 
کام به علت طرح یک نقطه نظر مهم و یا اصطاح 
مرتبط با موضوع و یا بحث بوده است. وجود ارتباط 
با موضوع صحب��ت در حرف آقایان، ثابت می کند 
که آنها به صحبت همسرشان گوش می کنند. وقتی 
خانم حس می کند که آقا گوش نمی کند، در اصل 
نتیجه اش��تباهی گرفته و باید به این نتیجه برسد که 
او گوش می کرده، اما نمی دانس��ت باید اجازه دهد 
صحبت او تمام شود و بعد حرف بزند! بهترین پاسخ 
از طرف خانم در مواقعی که ش��وهرش حرف او را 
قطع می کند، این است که مسأله را به خودش نگیرد 
و با راهکارهای دوستانه به صحبت های او گوش و 

حتی درباره نظر او هم صحبت کند.
ــرق دارم: مردها با قوانین و ضوابط  من با تو ف
متفاوتی با دیگران ارتباط برقرار می کنند. این اوضاع 
درست شبیه بازی بسکتبال است. هدف نهایی آنها، 
انداختن توپ داخل س��بد اس��ت. بازیکنان آن قدر 
این توپ را عقب و جلو می اندازند تا شوت نهایی 
انجام ش��ده و آن را به سبد بیندازند. هیچ کس نمی 

داند چه موقع 
بازیکن،  یک 
ت����وپ را از 
دست دیگری 
می گیرد. فقط 
وقتی مشک��ل 
می آید  پیش 
ک��ه توپ فرد 
به داخل سبد 
وقتی  نیفت��د. 
ی����ک م��رد 
می��ان ح�رف 
ش  همس����ر
می آی���د ت��ا 
ع���ی  ضو مو
را مط�����رح 

کند و اتفاقا به هدف هم نزدیک می ش��ود، آخرین 
موضوع��ی که به فکرش می رس��د این اس��ت که 
بی ادب یا بی احترام بوده اس��ت! در این مواقع اگر 
طرف صحبت آقا، همس��رش باشد، خانم ناراحت 
می شود و آقا هم متعجب می ماند که چرا منظورش 
را نرس��انده اس��ت. او از خانم انتظار دارد به جای 
ناراحتی بگوید: »به چه مورد خوبی اش��اره کردی«! 
در حالی که خانم از او انتظار دارد معذرت خواهی 

کند.
ــرد؟ در حین مکالم��ه و برقراری  چه باید ک
ارتب��اط میان زن و مرد، اگر خان��م از اینکه ایده ها 
و نظرها مثل توپ بسکتبال عقب و جلو می شوند، 
ناراحت باش��د می تواند با یک لحنی دوس��تانه و 
مستقیم بگوید: »چند لحظه صبر کن تا من مطالبم را 
کامل توضیح دهم و بعد درباره نظر خودت صحبت 
کن.« به این ترتیب، مرد با خوشحالی به صحبت های 
خانم گوش می کند و اتفاقاً از اینکه متوجه شده چه 
باید بکند و چه انتظاری از او می رود، خوش��حال 
می ش��ود. الزم نیست به او دستور داده شود و یا با 
تندی و بداخاقی با او صحبت شود. این کار اصًا 
جواب نمی دهد و مکالمه به دعوا می انجامد. حتی 
اگر دوباره طبق عادت مردانه میان حرف خانم پرید، 
باز خانم باید با متانت بگوید: »باش��ه. خیلی خوب. 

من فعًا صحب��ت نمی کنم تا تو درب��اره افکارت 
صحبت کنی.« این راهکار دوس��تانه و مقبول بسیار 

بهتر از ایجاد تنش و ناراحتی است.
ــرف آخر: بهترین پاس��خ از طرف خانم در  ح
مواقعی که شوهرش حرف او را قطع می کند، این 
است که مسأله را به خودش نگیرد و با راهکارهای 
دوستانه به صحبت های او گوش و حتی درباره نظر 
او هم صحبت کند. آس��ان ترین روش برای انجام 
این کار، آن است کمی گوش کند، صحبت های او 
را تکمیل کند و بعد به صحبت های خودش ادامه 
دهد. بنابراین بهتر اس��ت از این جمات اس��تفاده 
کند: عقیده خوبی است اما... یا عالی گفتی، بگذار 
من ه��م در اینباره جور دیگری صحبت کنم. میان 
این عبارت ها و جمله »تو اصًا گوش نمی کنی« 
زمین تا آسمان تفاوت وجود دارد. اگرچه پیام هر 
دوی آنها یکی است اما جمله مثبت و مؤدبانه نشان 
می دهد ک��ه قصد توهین و دفاع وج��ود ندارد و 
خانم این قطع صحبت را توهین به شخصیت خود 

نمی داند. 
به این ترتی��ب، آقای محترم هم حالت دفاعی 
نم��ی گیرد، جنگ و دع��وا به پا نمی ش��ود و آقا 
حس��ابی کیف می کند. می دانی��د آقایان چقدر از 

تحسین و پذیرفته شدن لذت می برند؟!

     سپیده نصراصفهانی
نمی دونم چی می شه که گاهی ما آدما یه دفعه ای 
انگار هیچ فکری توی مغزمون نیست و کارایی انجام 
می دیم که بعدها وقتی خودمون بهش فکر می کنیم 
شاید ساعت ها حیرت زده بمونیم که آیا این ما بودیم 
یه همچین حماقتی رو مرتکب ش��دیم؟... فرزاد 29 
س��اله هم از همین دسته آدماست که اشتباه خودش 
رو اینطور تعریف می کنه: وقتی تصمیم به ازدواج با 
خانومم گرفتم خیلی عاشقش بودم، همه چیزش مورد 
تأییدم بود و به نظرم هیچ نقطه ابهامی برای من وجود 
نداشت. جلسه اولی که با خانواده رفتیم خواستگاری 
به نظ��ر آدمای معقولی می اومدن و من توی همون 
دیدار اول، خانواده اون دختر و برخورد و اخاقشون 
رو پسندیدم. همه چیز داشت خوب پیش می رفت 
و ما هم در حیطه دید خانواده هامون بیشتر رفت و 
آمد می کردیم و سعی در شناخت همدیگه داشتیم تا 
اینکه در همین حین یکی از همکاسی هامون ازدواج 
کرد و راهی خونه بخت شد. من کماکان در جریان 
ماجرای ازدواج دوستم بودم ولی خوب یادمه یه شب 
که با خانومم که البته هنوز ازدواج نکرده بودیم رفته 
بودیم بیرون، خبر قطعی شدن ازدواجشون رو بهم داد 
و گفت شب قبل مراسم قباله برون بوده... اون با آب 
و تاب خاصی تعریف کرد که مهریه دوستم یه رقم 
خیلی باالیی بوده و... دیگه بقیه حرفاشو نمی شنیدم. 
چون حس می کردم خانومم از گفتن اون حرفا منظور 
خاصی داره... اون جریان تموم شد تا رسید به شب 
قباله برون خودمون. خوب یادمه از یکی دو هفته قبل 

سر مهریه هر دو خانواده به توافق رسیده بودیم ولی 
من با اون حرکت بی فکرم که البته از کلی وقت قبل 
واس��ش برنامه ریزی کرده ب��ودم و تصور می کردم 
باع��ث افتخاره برام، نه تنها همه رو متعجب کردم و 
برنامه هاشون رو بهم زدم، بلکه ندونسته به بخت و 
زندگی خودم هم پشت پا زدم. وقتی متن قباله خونده 
شد و همگی موافقت خودشون رو اعام کردند من 
پا ش��دم قباله رو از دس��ت عموی خانومم گرفتم و 
جای اون یه چک س��فید امض��اء دادم به خانومم و 
گفتم: ارزش شما پیش از اینهاست، خودت می تونی 
هر رقمی دلت خواس��ت توش بنویسی! چک رو از 
دستم گرفت و با تعجب گفت: مطمئنی؟ گفتم: بله. 
گفت: اما ممکنه من یه مقدار خیلی زیادی بنویسم که 
پرداختش واسه شما مقدور نباشه! با غرور خندیدم 
و گفتم: مهم نیس��ت، همونی که قباً عرض کردم! 
ارزش شما بیش از اینهاس��ت... و این شد شروعی 

برای زندگی من.
فق��ط 3 س��ال از ازدواجمون می گذش��ت که 
ب��ا خانمم اختاف پیدا کردیم. اون همیش��ه منو به 
بی فکری و بی خیالی متهم می کرد و منم هیچ وقت 
زیر بار حرفش نمی رفتم و این اختاف تا جایی ادامه 
پیدا کرد که همسرم چک سفید امضای من رو با یه 
رقم نجومی و فوق تصور به اجرا گذاشت تا بهم ثابت 
کنه که در بی فکری توی دنیا نظیر ندارم...! امروز که 
تموم بشه دقیقاً شش ماهه که گرفتار شدم و در تمام 
این مدت به بی فکری بزرگ خودم فکر می کنم که 

ناخواسته منو به اینجا رسوند...

در  چاق��ی  پدی��ده  می گوین��د:  محقق��ان 
ک��ودکان باعث ایج��اد نوعی تومور مغ��زی به نام 
»pseudotumour cerebri« می ش��ود که ضمن 
دردناک بودن، تورم عصب بینایی و در نهایت نابینایی 
مطلق فرد را در پی دارد. چنین پدیده ای پیش از این 
فقط در جوانان و بزرگساالن وجود داشت، اما امروزه 
در کودکان نیز رخ می دهد. تقریباً دو س��وم کودکان 

مبتا به چاقی، دچار این تومور مغزی می شوند. 
در خ��ال این بیم��اری، مغز نات��وان از جذب 
مایعات می شود که در نهایت به عصب بینایی فشار 

می آید و پس از گذراندن سردردهای مزمن به تدریج 
قوه بینایی را  از  بین می برد. 

اکثر کودکان در جریان رش��د، حداقل یک رفتار 
تکراری ثابت را که ارادی نیس��ت، نش��ان می دهند. 
این رفتارها معموالً پاسخی به نیازهای جسمانی و یا 
حاالت هیجانی گذراست و به کودک کمک  می کند 
تا با اس��ترس های روزمره زندگی کنار بیاید. معموالً 
این عادت مدتی پدیدار ش��ده و سپس رفع می شود. 
اما گاهی از اوقات این عادات قدیمی، با استرس های 
جدید مجدداً ظاهر می شود و مانند تولد خواهر یا برادر 
جدید، طاق پدر و مادر، رفتن به مدرسه جدید و یا 
عدم حضور طوالنی مدت یکی از والدین و... پدیدار 
می شود. گاهی وقتها بی هیچ دلیل خاصی، کودکان 
به یک عادت خاص پن��اه آورده و این عادت تبدیل 
به پاسخی غیر ارادی و خودکار می شود. یکی از این 
عادات، مکیدن انگشت است که در بین کودکان بسیار 
شایع اس��ت. برخی شواهد نشان می دهد که بعضی 
کودکان انگشت مکیدن را داخل رحم آغاز می کنند. 
انگشت مکیدن تا 2 سالگی عمدتاً با گرسنگی، خواب، 
ناکامی و خس��تگی رابطه دارد و در 2/5 تا 3 سالگی 
فقط در ش��بها رخ می دهد. در عمل به نظر می رسد 
که مکیدن اولیه انگشت تا حدودی مفید است چون 
گری��ه را کم و دندان درآوردن را آس��ان تر می کند و 
به کودک کمک می کند ت��ا راحت تر بخوابد و کًا 
کودک را آرام می کند. اما به نظر می رسد ادامه یافتن 
این  رفتار، بعد از 4 س��الگی چندان مناس��ب نبوده و 
موجب ایجاد مشکل در دندانهای دائمی آنها مانند روی 
هم قرار نگرفتن دندانها، باریک شدن قوسهای دندانی، 
التهاب لثه و... می شود. بنابراین اگر به موقع جلوی این 
رفتار گرفته نشود، به طور قطع رشد دندانهای دائمی 
با مشکل مواجه شده و شکلی نامنظم و ناموزون پیدا 

می کند. همچنین اکثر بچه هایی که مبتا به این عادت 
هستند در میان گروه همساالن خود مورد آزار و اذیت 
و انتقاد و تمسخر قرار می گیرند. بنابراین بسیار مهم  و 
ارزشمند است که قبل از وقوع این گونه مشکات، این 

رفتار را در کودکمان متوقف کنیم.
ــه باید کرد؟  ــکل چ ــرای مقابله با این مش ب
مکیدن انگشت در 2 سال اول زندگی واکنشی طبیعی 
و از ویژگی های سیر تحولی دوران اولیه کودکی است 
اما در بعضی کودکان با بزرگتر ش��دن و افزایش سن، 
این عادت تا 4 سالگی ادامه پیدا می کند. بنابراین اگر 
سعی در متوقف کردن این عادت دارید، باید صبر کنید 

تا کودکتان این دوره تحول رشدی را بگذراند.
-  قبل از اینکه این رفتار به صورت یک مشکل 
بزرگ درآید، مانع از آن ش��وید. به این صورت که با 
مشاهده کوچکترین رفتار غیرطبیعی از جانب کودکتان 
مانع از ادامه یافتن آن شوید. یعنی اگر می بینید گاهی 
اوق��ات و به تع��داد دفعات کم کودکت��ان به مکیدن 
انگشت می پردازد در برابر همین رفتارهای کوچک 
نیز واکنش نش��ان دهید. زمانی که فرزندتان شروع به 

مکیدن انگشت می کند، او را به حرف بگیرید.
- برای ایجاد تغییرات از نظام پاداش و تش��ویق 
استفاده کنید. فراوانی رفتار مکیدن انگشت را بر روی 
تقویم و یا یک صفحه کاغذ ثبت کرده و یک خط پایه، 
از رفتار کودکتان تهیه کنید س��پس در طی هر روز که 
از میزان این خط پایه کاس��ته شد، به فرزندتان پاداش 

دهید.
-  کودکتان را س��رگرم فعالیتهایی کنید که باعث 
مش��غول شدن دس��تان او ش��ود. برای مثال کار با 
مداد رنگ��ی، مداد ش��معی، آبرنگ و... اس��تفاده از 

اسباب بازی های سر و صدادار و یا بازی با پازل و... 
همگی می تواند مانع از ادامه یافتن این رفتار شود.

- زمانی که فرزندتان ش��روع به مکیدن انگشت 
می کند، او را به حرف بگیرید. مسلماً در این شرایط 
صحبت کردن و مکیدن انگش��ت )توأمان( کار بسیار 
دش��واری خواهد بود و مانع از ادامه یافتن این عمل 

می شود.
- برای متوقف س��اختن این رفت��ار، به کودکتان 
گوشزد کنید که او دیگر بزرگ شده و بچه های بزرگ 
نیازی به مکیدن انگش��تان دست خود ندارند. به زبان 
ساده برای کودکتان توضیح دهید چرا متوقف کردن 
این رفتار بسیار مهم است و حتی از پیشنهادات او برای 

به کار بردن راه حلهای مختلف، استفاده کنید.
- حتم��اً در این م��ورد با دندانپزش��ک کودکان 
صحب��ت کنید. چون ممکن اس��ت یک متخصص، 
پیش��نهادات بسیار خوبی برای ترک کردن این عادت 
داشته باشد. برخی از پزشکان داروهای بی ضرر و البته 
تلخ مزه ای را تجویز می کنند تا انگشتان کودک خود 
را به آن آغشته کرده و مانع از ادامه دادن این رفتار شود. 
در صورت نیاز اگر فکر می کنید می تواند تأثیرگذار 
باشد، از دندانپزشک کودکتان بخواهید که با او در این 

مورد صحبت کند.
پیشنهاد آخر: گاهی اوقات با شدت گرفتن این 
رفتار در برخی کودکان توصیه می شود که والدین با 
ماحظه مکرر مکیدن انگش��ت در کودکشان، ضربه 
آرامی پشت دست او بزنند تا او از ادامه دادن این رفتار 
خودداری کند. البته این پیشنهاد، تا زمانی که روشهای 
مناس��ب تر و مایم تری وج��ود دارد، توصیه اکید 

نمی شود.

دوس��ت برای نوجوان��ان از اهمی��ت زیادی 
برخوردار اس��ت. وقتی نوجوان ناراحت است و 
مش��کلی دارد دوس��تانش از او حمایت می کنند. 
اگر چه دوس��ت در سراس��ر زندگی انسان نقش 
مهم��ی دارد، ام��ا در دوران نوجوان��ی این نقش 
پر رنگ تر می شود. زیرا نوجوان دوست دارد در 
اوق��ات فراغت مدت بیش��تری را دور از خانواده 
در کنار دوس��تان خود سپری کند. در ضمن، نیاز 
نوجوان به حمایت اجتماعی در این س��ن بیش��تر 
است. زیرا از یک طرف به دلیل تغییرات جسمی 
و عاطف��ی، نوجوان احس��اس ناامن��ی می کند و 
حمایت دوستان برای او مهم است. از طرف دیگر، 
دوس��تان نوجوان، او را در یادگیری مهارت های 

اجتماعی و ارتباطی کمک می کنند.
خوب اس��ت ک��ه نوج��وان با کس��انی که با 
او متفاوت هس��تند دوس��ت ش��ود. وقت��ی او با 
شخصیت های جدید ارتباط برقرار کند، افق دید 
او وس��یع تر می شود، دیدگاه های جدیدی یافته 
و با دیگران بهت��ر ارتباط برقرار می کند. نوجوان 
برای دوس��ت یاب��ی تمایل زی��ادی دارد و برای 
هماهنگ کردن خود با دیگران بس��یار مش��تاقانه 
عم��ل می کن��د و بعضی از دوس��تان ب��ه راحتی 
می توانند نوج��وان را به راه های خاف هدایت 
کنن��د. اینکه یک نوجوان دوس��تان بی ش��ماری 
داش��ته باش��د والدین را نگ��ران می کند؛ چرا که 
می ترسند فرزندانش��ان تحت تأثیر رفتارهای بد 
دوستانش��ان قرار گیرن��د. بنابرای��ن، والدین باید 
نظارت غیرمستقیم بر دوستان نوجوان خود داشته 
باش��ند. زیرا این دوس��تان گاهی باعث می شوند 
ک��ه نوجوان با مش��کات زیادی روبه رو ش��ود. 
بهترین روش برای قضاوت کردن درباره دوستان 

نوجوان، ش��ناخت کامل آنهاست و برای شناخت 
بیشتر آنها راحت ترین کار تشخیص این است که 
آیا آنها تأثیرات منفی و ناخوش��ایند روی نوجوان 
دارند یا خیر؟ ب��رای از بین بردن نگرانی خود از 
جانب دوس��تان نوجوان می توان کارهای زیر را 

انجام داد:
- دوس��تان فرزندتان را بشناس��ید: با دوستان 
جدید فرزندتان دوس��ت شوید و وانمود کنید که 

زندگی آنها برای شما جالب است. 
ب��ا ترتیب دادن مهمانی، تول��د و... آنها را در 
خان��ه خود گ��رد هم جمع کنید ای��ن کار، عاوه 
بر اینکه خیال ش��ما را از باب��ت فرزندتان راحت 
می س��ازد، باعث می شود که دوس��تان او را نیز 

بهتر بشناسید.
- داش��تن برنامه صحیح برای س��رگرم کردن 
فرزندتان: بهترین راه ب��رای محدود کردن زمانی 
که فرزندتان با دوس��تان ناباب م��ی گذراند، این 
است که کارهای دیگری برای او در نظر بگیرید. 
فعالیت هایی را ترتیب دهید که فرزند تان دوست 
دارد، مثًا ب��ه او کمک کنید وارد یک تیم فوتبال 
ش��ود و یا نام او را در یک کاس هنری بنویسید. 
خاصه اینکه او را درگیر برنامه هایی کنید که در 

اجتماع فعال تر باشد.
- والدین او را ببینید: س��عی کنید مادر و پدر 
دوس��تان فرزندتان را بشناسید. ماقات شخصی 
بهتر است، اما اگر این کار مشکل است، می توانید 
تلفنی با آنان ارتباط برقرار کنید با آنها دوستانه و 
بی غرض صحبت کنید و اصل کام را این گونه 
عنوان کنی��د: بچه های ما وقت زی��ادی را با هم 
صرف می کنند. بنابر این، می خواس��تم خودم را 
معرف��ی کرده و قوانینی را که ب��رای فرزندم دارم 

برای شما بگویم.
- او را زیر نظر داشته باشید: وقتی با دوستان 
بد رفت و آمد می کند حواستان کامًا به او باشد. 
مثًا اگر تغییر رفتار، نمرات پایین، رفتار خش��ن، 
حالت های غیرمعمول و... دارد بدانید می توانید 
کاری کنی��د تا ارتباط با آنان قطع ش��ود. اگر الزم 
است از معلم هایش، مشاور مدرسه یا یک پزشک 

روانشناس کمک بگیرید.
- قوانین خود را ب��رای فرزندان بازگو کنید: 
برای جلوگیری از نفوذ همس��االن بد در او، برای 
او قوانی��ن مش��خص در نظر بگیری��د و اطمینان 
حاصل کنید که از همه آنها آگاه است. این قوانین 
را ط��وری ترتیب ندهید که در مخالفت مس��تقیم 
با دوس��تان باش��د بلک��ه آن را بازنگ��ری قوانین 
خانوادگی جلوه دهید و او را از عواقب تخلف از 

این قوانین مطلع کنید. 
هم��ان گونه که بیان ش��د نوجوان��ی یکی از 
مراحل حس��اس زندگی است. والدین با کمک به 
نوجوان خود در زمینه گزینش دوست می توانند 
به او در گذر از این مرحله به مرحله بعدی کمک 

کنند. 
دوس��ت هر ک��س، نش��ان دهن��ده هویت و 
موقعی��ت خ��اص او در زندگی اس��ت، ت��ا آنجا 
که گفته می ش��ود: »بگو با که دوس��تی تا بگویم 

کیستی«. 
برای حفظ و تعمیق هویتی راس��تین، گزینش 
یک دوست مناسب ضروری است. قرآن کریم نیز 
دوست خوب را بهترین بازیگر انسان در رسیدن 
به اوج س��عادت دانسته و در مقابل، دوست بد را 
مه��م ترین عامل ناکامی و فرو غلتیدن در ش��وره 

زار شقاوت معرفی کرده است.

محققان در پی یک تحقیق به این نتیجه دس��ت 
یافتند که ش��نیدن ص��دای مادر اضط��راب کودکان 
را از بین می برد. لس��لی س��لتزر، یک��ی از محققان 
دانشکده پزشکی ویسکانسین در ایاالت متحده امریکا 
عنوان کرد: شنیدن صدای مادر به ویژه برای دختران 
بین هفت تا 12 س��ال آرام بخش و تس��کین دهنده 

است. وی خاطر نشان کرد: می توان با استفاده از این 
روش اضطراب، استرس و تنش های روحی و روانی 
را در کودکان کاهش داد و از بین برد. بر اس��اس این 
تحقیق، مشخص شد که به هنگام شنیدن صدای مادر 
یک نوع هورمون آرام بخش در بدن کودک ترش��ح 

می کند و اضطراب و استرس را از بین می برد. 

مع��اون اداره تنظی��م خان��واده و جمعی��ت 
وزارت بهداش��ت از تغییر محتوای آموزش های 
زمان ازدواج خبر داد و گفت: بر اس��اس مصوبه 
هی��أت دولت، آموزش های زم��ان ازدواج به 16 

ساعت افزایش می یابد. 
دکتر محمد اس��امی در گفتگو با ایس��نا، با 
اشاره به مصوبه هیأت دولت در رابطه با طوالنی 
ش��دن آموزش های زمان ازدواج از سال جاری، 
گفت: ای��ن آموزش ه��ا به 16 س��اعت افزایش 
می یابد که ممکن اس��ت 4 ساعت آن حضوری 
و 12 س��اعت نی��ز غیرحضوری باش��د. به این 
منظور همکاری سازمان ملی جوانان و نهاد زنان 
خانواده، بس��یار الزم اس��ت تا این آموزش ها با 

کیفیت مناسبی ارائه شود. 
وی با اش��اره به برنامه های وزارت بهداشت 
ب��رای تغییر محتوای آموزش ه��ای زمان ازدواج 
با توجه ب��ه نیازهای گروه مخاط��ب، ادامه داد: 
آموزش ه��ای زمان ازدواج طی 14 - 13 س��ال 
گذش��ته به مخاطبان ارائه می ش��د که برنامه های 
این ام��ر در فاصله ه��ای زمانی بازنگری ش��ده 
بود؛ اما به نظر می رس��ید که این بازنگری مطابق 
خواس��ته های گ��روه مخاطب نیس��ت و از خود 

مردم در رابطه با نیازهای آنها سؤال نشده بود. 
اسامی افزود: تأکید آموزش ها و برنامه های 
زمان ازدواج بر همه مسائل مرتبط با این زمینه از 

جمله سرطان های زنان، شیر مادر، واکسیناسیون، 
تنظیم خان��واده و همه روش های پیش��گیری از 
بارداری و بس��یاری از موارد این چنینی بود. اما 
بررس��ی انجام ش��ده از گروه مخاطب مشخص 
کرد: این گروه به اطاعاتی نظیر مس��ائل مذهبی 
ازدواج، رواب��ط اجتماع��ی با همس��ر و خانواده 
همس��ر، روش های موقت پیشگیری از بارداری 
)ب��ا توجه ب��ه آغاز زندگی مش��ترک( و آموزش 

روابط زناشویی نیز نیاز دارند. 
در این زمینه تقریبًا بیش از دو س��ال کار شد 
و بس��ته آموزشی مربوطه تهیه و سعی شد در هر 
بسته آموزشی از کارشناسان و متخصصان همان 

بحث کمک گرفته شود. 
وی گفت: بسته جدید خدمات آموزشی قبل 
از ازدواج در حال حاضر در س��طح کش��ور در 
حال اجرا اس��ت و متناس��ب با زمان، این برنامه 

باید به روز شود. 
معاون اداره تنظیم خانواده و جمعیت وزارت 
بهداشت از تربیت 15مربی ارشد و 80 مربی در 
سطح کشور برای ارائه آموزش  بسته های جدید 
آموزش ه��ای قبل از ازدواج خبر داد و گفت: در 
حال حاضر مربیان دانش��گاه ها در حال آموزش 
هس��تند که بر اساس این بس��ته جدید، چه نوع 
آموزش هایی را بای��د قبل از ازدواج به مخاطبان 

خود ارائه دهند. 

دراز کش��یدن به پهلو با زانوهای خم ش��ده 
راحت ترین موقعیت برای استراحت شما است 
با اینکار به پیشگیری و کاهش رگهای واریسی و 
هموروئید کم��ک می کنید و همچنین تورم پاها 
را کاه��ش می دهید. ای��ن کار همچنین عملکرد 
قلب ش��ما را آس��انتر می کند و فش��ار بر روی 

عروق خونی را کمتر می کند.
به دلیل اینکه برای بدن ش��ما خو گرفتن به 
زندگی جدید سخت است ممکن است خسته تر 
از معمول به نظر بیایید و همانطور که کودک شما 
بزرگتر می شود، خس��تگی شما نیز افزایش پیدا 

می کند. بنابراین باید س��عی کنید خواب راحت 
تری داشته باشید. سعی کنید هر زمان که موقعیت 
خوبی فراهم شد به استراحت بپردازید. برخی از 
پزشکان توصیه می کنند که زنان باردار به پهلوی 
چپ بخوابند. از آنج��ا که یکی از عروق خونی 
بزرگ در سمت راست شکم قرار دارد خوابیدن 
به پهلوی چپ به حفظ رحم شما کمک می کند. 
دراز کشیدن بر پهلوی چپ رساندن جریان خون 
به جفت و کودک را بهینه س��ازی می کند.برای 
راحتی بهتر یک بالش زیر ش��کم و یکی در میان 

پاهای خود قرار دهید.

نتای��ج بررس��یهای محقق��ان هلندی نش��ان 
می دهد ک��ه برای گرفتن نمره ه��ای خوب در 
مدرسه نیازی به جدا کردن کاس درس دوقلوها 
نیس��ت. اغل��ب والدی��ن ترجی��ح می دهند که 
دوقلوهای خود را در کاسهای مجزا قرار دهند. 
ای��ن والدین فکر می کنند که جداکردن دوقلوها 
موجب بهبود راندمان درسی و گرفتن نمره های 
بهتر می ش��ود. این در حالی اس��ت که محققان 
دانشگاه وی. یو در آمستردام در تحقیقاتی نشان 
دادن��د ک��ه دوقلوها حتی اگر در کن��ار هم و در 

یک کاس باش��ند، می توانند نمره های خوبی 
کسب کنند. این محققان در این خصوص اظهار 
داش��تند: والدین باید بر پایه تجربیات ش��خصی 
خ��ود و در توافق با معلم��ان و یا خود دوقلوها 
در ای��ن مورد تصمیم گیری کنن��د. اما هیچ داده 
علمی این فرضیه را تأیید نمی کند که گذاش��تن 
دوقلوه��ا در یک کاس به راندمان درس��ی آنها 
آسیب می رس��اند. دوقلوهایی که در کاسهای 
مجزا قرار داده می شوند با خطر آسیبهای روانی 

مثل افسردگی و اضطراب مواجه هستند.

اس��م علمی آن Azalea indica و به فرانسه 
Azaliaگویند. این گیاه از خانواده اریکاس��ه است 
و ارتفاع آن به 30 تا 50 سانتیمتر می رسد. اصل گل 
زیب��ای آزاله یا آزالیا از چین و ژاپن اس��ت. گیاهی 
کوتاه که برگهایش در نوک شاخه ها به طور دسته 
می روید و گلهایش هر دو تا س��ه دانه پهلوی هم 
باز می ش��ود. از این قسم و اقسام دیگر در حدود 
150 ت��ا 200 جور متنوع به دس��ت آم��ده که بین 
آنه��ا از همه زیباتر جورهای پیش رس اس��ت که 
زمس��تان در گلخانه گل می دهد. گل��کاران آن را 
در تمام نقاط نس��بتًا گرم دنی��ا در باغچه می کارند 
و از گلهای زیبای آن که در بهار ش��کوفا می شود 
بهره می گیرند. ولی در نقاطی که زمستان سرد دارد 
آزاله را پیش رس کرده و در زمستان از آن استفاده 
می کنند. گل آزاله به رنگهای صورتی، قرمز، سفید 
یا نارنجی دیده می ش��ود. بعضی از عاقمندان گل 
به علت عدم اطاع از طرز زندگی آزالیا نمی توانند 
آن طوری ک��ه باید آنه��ا را در آپارتمان نگهداری 
کنن��د. آپارتمانهای گرم و خش��ک برای نگهداری 
آزاله مناس��ب نیس��ت و حتی االم��کان باید گلدان 
را در یک محل خن��ک یعنی در جایی که حرارت 
از 15 درج��ه س��انتیگراد تجاوز نکند ق��رار دهند. 
حداق��ل درجه حرارت مورد احتی��اج این گیاه در 
زمس��تان 7 - 13 درجه اس��ت. آزاله روشنایی غیر 
مس��تقیم و زیاد را می پس��ندد ولی نبای��د در نور 
مس��تقیم آفتاب قرار گی��رد. هیچوقت خاک گلدان 
نباید خش��ک بشود. اگر آزاله مدت زیادی خشکی 
ببیند گلها قهوه ای می شوند و برگهای آن خشک 
ش��ده می افتد و ریشه ها مجدداً به سختی رطوبت 
را ب��ه خود ج��ذب می کند، در ای��ن صورت باید 
مدت 5 دقیقه گلدان را داخل ظرف آبی گذاش��ت 
تا ریش��ه ها خیس شوند و بعد از 5 دقیقه آن را از 
آب خارج کرد. خاک آزاله مخلوطی از دو قسمت 
پیت )تورب( و یک قس��مت ماسه است به شرطی 
که گلدان زه کش داش��ته باشد. آزاله خاک اسیدی 
الزم دارد و هرچن��د وقت یکبار کمی تورب به آن 
اضافه می کنند تا حالت اس��یدی خاک حفظ شود. 
هر 15 روز یکبار با کود تجارتی مایع به نس��بت 2 
ت��ا 3 در هزار آن را تقویت کنند. وقتی گلهای آزاله 
تمام می ش��ود، باید بوته را ه��رس کرده و در ماه 
اردیبهش��ت گلدان را در هوای آزاد در زیر درخت 
قرار دهند و موقعی که هوا در پائیز س��رد می شود 
گل��دان را بداخل آپارتمان می برن��د، آزاله 6 - 8 

هفته استراحت الزم دارد.
ازدیاد: به وسیله قلمه در خرداد و تیر از گیاهانی 
که در هوای آزاد پرورش یافته اند گرفته می ش��ود 
و در زیر شیش��ه آن را ریشه دار می کنند. قلمه ها 
بع��د از 2 - 3 س��ال گل می دهند. همچنین ازدیاد 
از طری��ق پیوند مقدور اس��ت ک��ه در این صورت 

بوته های قوی تر و بادوام تر به دست می آید.

مواد الزم:
سر دست گوساله: 500 گرم

باقاالی زرد )لپه باقالی(: 100 گرم
گندم پوست کنده: 150 گرم

برنج: 50 گرم
نخود: 100 گرم

لوبیا چشم بلبلی: 100 گرم
لوبیا قرمز: 100 گرم

عدس: 100 گرم
نعنا و سیرداغ: به میزان دلخواه

نمک، فلفل سیاه، فلفل قرمز: به میزان الزم
زردچوبه، پودر لیموعمانی: 1 قاشق غذاخوری

طرز تهیه:
برنج و گن��دم را با مقداری آب روی حرارت قرار 
دهید تا کاماً پخته و نرم ش��ود. گوشت را با یک عدد 
پیاز خام و مقداری آب روی حرارت قرار دهید تا  کامًا 
پخته شود.حبوبات را که از شب قبل خیس کرده اید به 
ترتیب پخت، اول نخود را بپزید کمی که نیم پز شد لوبیا 
قرمز و لوبیا چش��م بلبلی را اضافه کنید و بعد از آن که 
نیم پز شدند لپه باقالی را به همراه عدس اضافه کنید تا 
زمانی که کاماً پخته شوند. گندم و برنج پخته شده را به 
حبوبات اضافه کرده و با گوشت کوب برقی یا هر وسیله 
دیگ��ر که می توانید، کمی حبوبات را نرم کنید. در این 
زمان روغن را داغ کنید و زردچوبه و فلفل را تفت داده 
به آش اضافه کنید. گوشت را از ظرف خارج کنید و آن 
را بکوبید یا ریش کنید و داخل آش بریزید. آب گوشت 
را نیز به همراه پودر لیموعمانی در آش ریخته و اجازه 

دهید تا آش شما کاماً جا افتاده و لعاب دار شود.
در پایان روی آش را با فلفل و پودر لیموعمانی و 

کمی نعنا داغ تزئین کنید.

آزاله )خر زهره هندی(

آش غلغل

خانواده و جوان
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ورزشی

نگاهی به دیدارهای برگزار شده در چهار گروه نخست جام جهانی

آلمان برای تيم های دیگر خط و نشان کشيد
   پژمان سلطانی

ب��ازی  در  نخس��ت  گ��روه  از 
ورزش��گاه  در  ک��ه  افتتاحی��ه 
ژوهانسبورگ برگزار شد تیم میزبان 
آفریقای جنوبی مقابل چش��مان نود 
هزار هوادار خودی با تس��اوی یک 
ب��ر یک برابر مکزیک متوقف ش��د. 
ش��اواالال اولین گل جام نوزدهم را 
دقیق��ه 55 وارد دروازه مکزیکی ها 
کرد و در ادامه راف��ا مارکز بازیکن 
سابق باشگاه بارس��لونای اسپانیا در 
کمت��ر از 13 دقیقه به پای��ان دیدار 
در نقطه ک��ور دفاع آفریقای جنوبی 
توپ را به ت��ور دروازه دوخت. در 
این دیدار گلر میزبان با واکنش��های 
زیب��ای خ��ود فرصته��ای خوبی را 
از ش��اگردان خاوی��ر آگی��ر گرفت. 
قض��اوت ب��ازی را یک آس��یایی به 
نام روشن ایرماتف ازبکی به همراه 
هموطنان خود برعهده داشت که از 
ای��ن تیم داوری قض��اوت خوبی را 
ش��اهد بودیم. در ب��ازی دوم گروه 
یک دیدار س��رد و بی روح از سوی 
دو تیم فرانس��ه و اروگوئه ارائه شد. 
این دو تیم بدون گل ورزشگاه کیپ 
ت��اون را ترک کردن��د. بازی دوم را 
هم یک آس��یایی یعنی نیشی مورای 
ژاپن��ی قضاوت ک��رد. در این دیدار 
پربرخورد ل��رد برو که در دقیقه 65 
جانشین گونزالس ش��ده بود دقیقه 
82 ب��ا دریافت دومی��ن کارت زرد 
از بازی اخراج شد و اروگوئه برای 

دقای��ق باقیمانده دی��دار را 10 نفره 
دنب��ال کرد. در ای��ن گروه هر 4 تیم 
دارای ی��ک امتیاز هس��تند و مربیان 
تمرک��ز خ��ود را روی بازی ه��ای 
آینده گذاش��ته اند، ادامه بازی های 
ای��ن گروه فردا و پ��س فردا برگزار 

خواهد شد. 
به بازی های گروه دوم این جام 

می رسیم. در ورزشگاه نلسون ماندال 
نماینده  پرافتخارترین  جنوب��ی  کره 
آسیایی توانست با دو گل لی جونگ 
سو دقیقه 7 و پارک بازیکن منچستر 
یونایتد دقیقه 52 یونان قهرمان سابق 
اروپا را از پیش روی بردارد.  کره برای 
قاره که��ن آبروداری ک��رد و اولین 
ش��گفتی جام نوزدهم را رقم زد. در 
بازی دیگر این گروه آرژانتین بازی 
س��رعتی و قابل ماحظ��ه ای برابر 
تیم نیجریه به نمایش گذاشت و در 
نهایت با تک گل گابریل هاینز دقیقه 
6 ب��ازی بر یک��ی از نمایندگان قاره 
آفریقا غلبه کرد تا مارادونا در اولین 
گام سه امتیاز حساس را کسب کند. 
در ج��دول رده بندی گروه دوم کره 
جنوبی ب��ا 3 امتی��از و تفاضل بهتر 
نس��بت به آرژانتین در صدر جدول 
تکیه زده و تیم های نیجریه و یونان 

به ترتیب سوم و چهارم هستند. 
از گ��روه س��وم در دی��دار اول 
ش��اهد یک بازی س��ریع و جذاب 
بودی��م. انگلیس ک��ه در رأس کادر 
فنی خود از فابی��و کاپلوی ایتالیایی 

بهره می برد. از امریکا پذیرایی کرد 
و بازی که در بیشتر دقایق در اختیار 
نماینده اروپا بود. در پایان با تساوی 
یک بر یک خاتمه یافت. گرین، گلر 
انگلیسی ها روی گل امریکا صد در صد 
مقص��ر ب��ود و باید منتظ��ر ماند که 
آیا کاپلو در بازی بعدی انگلس��تان 
مقابل الجزایر از او درون چارچوب 

استفاده می کند؟ 
در بازی دوم گروه سوم دو تیم 
الجزایر و اس��لونی ب��ه مصاف هم 

رفتند. 
تیم اس��لونی با ت��ک گل رایت 
ک��ورن دقیق��ه 79 حری��ف خود را 
مغل��وب کرد و ب��ه تنهایی در صدر 
ج��دول قرار گرف��ت. در این دیدار 
ک��ه ت��ا دقیق��ه 70 الجزای��ر برتری 
محسوسی نسبت به اسلونی داشت 
ب��ا اخراج غ��زال خود ک��ه به طور 
ناش��یانه توپ را با دست لمس کرد 
بازی را به حریف خود واگذار کرد. 
اسلونی با 3 امتیاز در صدر جدول و 
تیم های انگلیس و امریکا هر کدام 
با یک امتیاز دوم و س��وم هستند و 
الجزایر ب��دون امتیاز در قعر جدول 

این گروه قرار گرفته است. 
در گروه چهارم رقابتهای فوتبال 
جام جهان��ی 2010 آفریقای جنوبی 
تی��م غنا در ی��ک بازی ج��ذاب و 
دیدنی توانس��ت با یک گل آساموا 
از روی نقط��ه پنالت��ی تیم شایس��ته 
صربس��تان را شکست دهد. این گل 

دقیقه 85 به وقوع پیوس��ت. هر دو 
تی��م فرصتهای فراوان��ی برای زدن 
گل داش��تند که سه بار تیرک دروازه 
صربس��تان و گلره��ای ه��ر دو تیم 
باعث شد این موقعیت ها تبدیل به 
گل نشود. این مسابقه یک اخراجی 
نیز داشت و لوکویچ از صربستان در 
دقیقه 75 ب��ا دریافت دومین کارت 
زرد از زمین بازی اخراج ش��د. این 
بازی در ورزش��گاه پرتوریا برگزار 
ش��د که تیم غنا نس��بت به حریف 
خود از حمایت بیش��تری برخوردار 
بود؛ صربستانی ها با ستارگانی چون 
ایوانکویچ و ویدیچ بازیکنان چلسی 
و منچستر استحقاق این شکست را 
نداش��تند. در دیگر دیدار این گروه 
تیم آلمان پرگل ترین بازی این جام 
را به نمایش گذاش��ت و تیم استرالیا 

را با حساب 4 بر صفر در هم کوبید. 
نماینده اقیانوس��یه آسیا در این 
مس��ابقه حرفی برای گفتن در مقابل 
ژرمن ها نداشت. گلهای تیم آلمان 
را پودولسکی، مولر، کلوزه و کاکائو 
به ثمر رساندند. در جدول رده بندی 
آلمان ب��ا 3 امتیاز با تفاضل گل بهتر 
نس��بت به غنا در صدر جدول تکیه 
زد و ب��رای تیم ه��ای دیگر خط و 

نشان کشید. 
تیم های صربس��تان و اس��ترالیا 
سوم و چهارم هستند. دیدار آلمان و 
استرالیا در ورزشگاه دوربان برگزار 

شد.

تمام تیم ه��ای راه یافته در جام 
جهانی 2010 ش��عاری برای معرفی 
کش��ور و فرهنگ سنتی شان انتخاب 
می کنن��د ک��ه روی اتوب��وس حمل 
هر یک از تیم ها نوش��ته شده است. 
شعار تیم های حاضر در جام جهانی 
یکی از مسائلی است که بسیار مورد 
توجه قرار می گیرد، چرا که به نوعی 
نمایانگر سنت و فرهنگ یک کشور 
اس��ت. انتخاب شعار نش��ان دهنده 
ذوق و سلیقه مس��ئوالن یک کشور 
است. در این بین تعدادی از کشورها 
با عباراتی ساده و کوتاه به خوبی بار 
فرهنگی کشورشان را به رخ همگان 
کش��یده اند و بعض��ی کش��ورها هم 
تنها به ذکر کلم��ات یاوه و بی معنی 

پرداخته اند. 
در ادامه شعار کشورهای حاضر 
در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی 

آمده است.

الجزایر: ستاره ها و هال ماه یک 
هدف دارند، پیروزی

ــیلی: قرمز رنگ خوبی است  ش
که در قلب ما می تپد. ش��یلی قهرمان 

است.
غنا: امید قاره آفریقا

ــدوراس: ی��ک کش��ور، یک  هن
احس��اس، پنج س��تاره ها در قلب ما 

هستند.
ژاپن: سامورایی هرگز نمی میرد. 

پیروزی از آن ماست.
پاراگوئه: ش��یرهای گورانی در 
آفریق��ای جنوب��ی غ��رش خواهند 
کرد، روح گورانی در کالبد پاراگوئه 

جاری است.
ــاحل عاج: فیل ها بیایید برای  س

پیروزی بجنگیم.
انگلیس: با غرور و افتخار بازی 

کنید مثل همیشه
فرانسه: همه با هم به امید رویایی 

دیگر در آبی ها
مکزیک: زمان آن اس��ت که تیم 

تازه ای قهرمان شود.
پرتغال: ی��ک رویا، یک هدف... 

پرتغال قهرمان
صربستان: با قلبتان بازی کنید با 

لبخند پیش بروید.
اسلواکی: مستطیل سبز را به لرزه 

درآور، ای اسلواکی
کامرون:  ش��یرهای رام ش��دنی 

بازگشتند.
آرژانتین: آخرین قدم و افتخار

ایتالیا: س��رفراز در آس��مان های 
آفریقا

نیجریه: با عقاب های اس��تثنایی 
و هواداران اس��تثنایی متحد به میدان 

خواهیم رفت.
ــلوونی: با یازده مرد شجاع تا  اس

آخرین مرحله
ــپانیا: امید مسیر ما و پیروزی  اس

تقدیر ماست.
اروگوئه: خورشید بر ما می تابد. 

اروگوئه به پیش
ــترالیا: ج��رات رویاپردازی.  اس

استرالیا به پیش
برزیل: تمام برزیل این جاست!

دانمارک: فقط یک تیم دانمارکی 
می خواهیم و کلی آرزو

آلمان: پیش به سوی جام
یونان: یونان همه جا

کره شمالی: یک بار دیگر 1966، 
پیروزی از آن کره است.

کره جنوبی: ش��عار سرخ پوشان 
جمهوری متحد کره

هلند: 5 ستاره ها ترسی ندارند از 
هلند بترسید.

سوییس: زنده باد سوییس!
نیوزیلند: خرگوش ها به پیش

آمریکا: زندگی آزادی هدف ما 
پیروزی

پیکاره��ای کش��تی آزاد قهرمانی 
جوانان زیر 20 س��ال آسیا، با قهرمانی 
مقتدرانه تیم کشتی آزاد جوانان ایران با 
تصاحب 8 م��دال طا، نقره و برنز در 
شهر هوانگ شان چین خاتمه یافت. به 
گزارش ایرنا به نقل از سایت فدراسیون 
کشتی، تیم کشتی آزاد جوانان ایران، در 
پایان این مسابقه ها با تصاحب 6 مدال 
طا، یک نقره، یک برنز و 77 امتیاز، با 
اقتدار به مقام قهرمانی دست یافت. پس 
از تیم ایران، تیم های قزاقس��تان و 
کره جنوبی به ترتیب با 64 و 53 امتیاز 
در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند. 
در آخرین روز این مسابقه ها، مهران 
نصیری، محمد یوسفی، رضا افضلی و 
عرفان امیری برای تیم کشورمان مدال 
طا کسب کردند و مرتضی رضایی قلعه 
و محمد طهماس��بی زاده به ترتیب به 
مدال های نقره و برنز دست یافتند. در 

وزن 55 کیلوگرم، محمد طهماسبی زاده 
پس از اس��تراحت در دور نخست، در 
دور دوم حریف قرقیزس��تانی خود را 
شکس��ت داد. وی در دور سوم، مقابل 
کشتی  گیر مغولستان شکست خورد و 
به دیدار رده بندی راه یافت. طهماسبی زاده 
در این دیدار با شکس��ت کش��تی  گیر 

ژاپنی به مدال برنز رسید. 
در وزن 60 کیلوگرم، مهران نصیری 
پس از اس��تراحت در دور نخست، در 
دور دوم مقابل حریف چینی به برتری 
رس��ید و در دور س��وم، کش��تی  گیر 
کره جنوبی را شکس��ت داد و به دیدار 

فینال راه یافت.
وی در دی��دار فینال، کش��تی گیر 
قزاقستان را در دو وقت متوالی با نتایج 
ی��ک بر صفر و 3 بر صفر مغلوب کرد 
و صاحب گردن  آویز طا شد. در وزن 
66 کیلوگرم، محمد یوسفی در کشتی 

نخس��ت خود حریفی از قرقیزستان را 
شکست داد و با پیروزی مقابل کشتی گیر 
قزاقس��تان به دیدار نهایی راه یافت و 
در دیدار فینال موفق ش��د کشتی گیر 
ازبکس��تان را در دو وقت پی در پی با 
نتایج 5 بر صفر و یک بر صفر شکست 
دهد و صاحب مدال طا شود. در وزن 
74 کیلوگرم، رضا افضلی ابتدا کشتی گیر 
تاجیکس��تان را در دو وقت شکست 
داد و در دورهای دوم و س��وم نیز برابر 
کشتی  گیران ژاپن و قزاقستان به پیروزی 
رسید. وی در دیدار فینال مقابل کشتی گیر 
قرقیزس��تان نیز در دو وقت متوالی با 
نتایج یک بر صفر و 3 بر صفر برنده شد 

و مدال طا را بر گردن آویخت.
مرتضی رضای��ی قلعه در وزن 84 
کیلوگرم نیز در نخس��تین کشتی خود 
حریفی از اندونزی را شکست داد و در 
دورهای دوم و سوم، کشتی  گیران ژاپن 

و ازبکس��تان را مغلوب کرد و به دیدار 
نهایی راه یافت. رضایی قلعه در دیدار 
فینال مقابل کشتی گیر قزاقستان با نتایج 
7 بر صفر و 3 بر 2 مغلوب ش��د و به 

مدال نقره رسید. 
عرفان امیری در وزن 96 کیلوگرم 
نیز ابتدا کش��تی  گیری از ازبکستان را 
مغلوب کرد و سپس با پیروزی مقابل 
حریفی از قزاقس��تان به دیدار فینال راه 
یافت. وی در دیدار پایانی، کشتی  گیر 
کره جنوبی را در دو وقت پی در پی با 
نتای��ج 6 بر صفر و 2 بر صفر برد و به 
مدال طا و مقام قهرمانی آس��یا دست 
یافت. الزم به یادآوری است، تیم کشتی 
آزاد جوانان ایران در نخستین روز این 
مسابقه ها صاحب 2 مدال طا توسط 
عب��داهلل فوالدوند و حامد اس��دی در 
وزن ه��ای 50 و 120 کیلوگرم ش��ده 

بود.

راز ساعت های مچی دیه گو مارادونا 
مرب��ی تیم ملی فوتب��ال آرژانتین در 
مص��اف تیمش در مقاب��ل تیم ملی 
نیجری��ه که به برد تی��م ملی فوتبال 
آرژانتی��ن انجامی��د، برما ش��د. به 
گزارش ایرنا، پای��گاه اینترنتی یاهو 
نی��وز در مطلبی به قلم بروکس پک 
در همین خصوص نوشت: هرچند 
که اغلب س��ؤاالتی ک��ه از مارادونا 
در خص��وص کاره��ای عجیبی که 
می کند، پاس��خی منطق��ی را در بر 
ندارد اما، پاس��خ به این س��ؤال که 

چرا وی در مسابقه تیمش در مقابل 
نیجریه، دو س��اعت مچی بر دست 
داشت، پاس��خ قابل قبولی به همراه 

داشته است. 
براساس این گزارش، مربی تیم 
مل��ی آرژانتین معم��والً هنگامی که 
س��فر می کند دو س��اعت بر دست 
می بن��دد که یکی از آنه��ا به وقت 
محلی تنظیم ش��ده است و دیگری 
زمان را به وقت کشورش، آرژانتین 

نمایش می دهد. 
از این گذشته مارادونا به عنوان 

شخصی خوش سلیقه که همواره با 
م��د روز گام برمی دارد، از وس��ائل 
و زیورآالت لوکس استفاده می کند 
و عاوه ب��ر این عاق��ه خاصی به 
ساعت های لوکس و خوش هیبت 

دارد. 
براس��اس گزارش��ها این سلیقه 
مارادونا ع��اوه بر خودش به مزاق 
مس��ئوالن اداره مالی��ات ایتالی��ا نیز 
خ��وش می آی��د، چ��را ک��ه باعث 
می شود تا آنها بتوانند از این طریق 
قس��متی از بده��ی 39 میلیون دالر 

مالیات��ی او که س��ابقه آن ب��ه زمان 
زندگی مارادونا در ایتالیا و هنگامی 
که وی در تیم ناپولی بازی می کرده 
را زن��ده کنند. براس��اس این خبر، 
در س��ال 2006 میادی هنگامی که 
مارادونا برای شرکت در یک مسابقه 
فوتب��ال که با اه��داف خیرخواهانه 
برگزار ش��ده بود به ناپل سفر کرده 
ب��ود، مس��ئوالن مالیات��ی ایتالیا دو 
س��اعت مچی گرانقیم��ت رولکس 
وی را به حساب بدهی های مالیاتی 

از او گرفته و ضبط کردند.

بهترین هاي والیبال 
باشگاه هاي آسیا معرفي 

شدند

هلند اولین فاتح روز 
چهارم جام 2010

هرندی، صدرنشین 
شطرنج پیشکسوتان آسیا

میالد میداوودی 
با استقالل قرارداد بست

بهترین بازیکنان والیبال باشگاه های آسیا از سوی 
کمیته فنی بیس��ت و یکمین دوره این رقابتها در چین 

اعام شد.
به گزارش ایرنا به نقل از سایت رسمی این بازیها، 
مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا که از روز 15 
خرداد ماه جاری در کش��ور چین آغاز شد، با قهرمانی 
تیم والیبال پیکان کشورمان به پایان رسید. براساس اعام 
کمیته فنی این رقابتها »پامپل کریستین« از قطر به عنوان 
امتیازآورترین بازیکن معرفی شد و از تیم ایران مجتبی 
ش��بان رتبه دوازدهم، سید محمد موسوی عراقی رتبه 
هفدهم، فرهاد قائمی جایگاه بیست و یکم، پیمان اکبری 
رتبه بیس��ت و چهارم و حسام بخششی نیز در جایگاه 

بیست و ششم قرار گرفتند. 
»تاتس��وا فوکوزاوا« از ژاپن به عنوان بهترین زننده 
اسپک معرفی ش��د و مجتبی شبان بازیکن تیم والیبال 
پیکان در جایگاه نهم این گ��روه قرار گرفت. »ابراهیم 
محمد« بازیکن شماره 16 العربی قطر به عنوان بهترین 
مدافع معرفی و س��ید محمد موس��وی عراقی و جواد 
محم��دی نژاد از ایران به ترتی��ب در مکان های دوم و 
هفتم این رتبه بندی جای گرفتند. عنوان بهترین زننده 
سرویس به »سالوادور هیدالگو« بازیکن شماره 13 قطر 
اختصاص یافت و مجتبی ش��بان جایگاه سوم، فرهاد 
قائمی چهارم، سید محمد موسوی عراقی پنجم و امیر 
حس��ینی نیز رتبه نهم این گ��روه را به خود اختصاص 
دادند. عنوان بهترین توپ گیر بیس��ت و یکمین دوره 
مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا را »تون اونگ 
میات« از میانمار به دست آورد و پیمان اکبری در جایگاه 

هفتم این رده بندی قرار گرفت.
سایر بهترین های این رقابتها به قرار زیر است:

بهترین پاسور: سعید ال هیتمی از قطر
بهترین دریافت کننده: تنه نگوین ژوان از ویتنام

بهترین لیبرو: تنه نگوین از ویتنام
مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا با حضور 
10 تیم برگزار شد که رده بندی هشت تیم اول به قرار 

زیر است:
1- پیکان )جمهوری اسامی ایران( قهرمان جام

2- العربی )قطر( نائب قهرمان
3- پاناسونیک پانترز )ژاپن( مقام سوم و مدال برنز

4- شانگهای )چین( رده چهارم
5- آلماتی )قزاقستان( رده پنجم
6- فدربراو )تایلند( رده ششم

7- اسپورتس سنتر یک )ویتنام( رده هفتم
8- ای دبلیو سی )میانمار( رده هشتم

قهرم��ان این مس��ابقات ب��ه رقابت ه��ای والیبال 
باش��گاه های جهان که آذرماه در قطر برگزار می شود، 

راه یافت.

زاینده رود 
تیم ه��ای ملی فوتب��ال هلن��د و دانمارک در 
گروه پنجم جام جهانی 2010 در ژوهانس��بورگ 

به میدان رفتند 
درای��ن جدال هلن��د تیم س��رزمین الله ها با 
بازیکنان��ی  از  ب��ا اس��تفاده  روش 1-2-3-4 و 
همچون فان پرسی، برونکهورست، فان در فارت 

و کوئیت به دیدار دانمارک رفت. 
ای��ن دی��دار در حض��ور 75 ه��زار نف��ر در 
ورزش��گاه ساکرس��یتی به داوری استفان النوی، 
 داور فرانس��وی برگزار شد. در این دیدار نارنجی 
پوشان هلندی با 2گل توانستند در برابر دانمارک 

به  برتری دست پیدا کنند.

خس��رو هرندی استاد بین المللی ش��طرنج ایران 
همچنان صدرنش��ین ج��دول قهرمانی پیشکس��وتان 
آسیاس��ت. به گزارش واحد مرکزی خبر، در دور هفتم 
مس��ابقات ش��طرنج که در بیروت لبنان جری��ان دارد، 
هرندی مقابل افس��اری حکمت شطرنج باز سوری به 
پیروزی رسید و ضمن کسب 5 /6 امتیاز اختاف 5 /1 

امتیازی نسبت به سایر رقبا را حفظ کرد. 
در جدول مسابقات پس از هرندی، استاد فیده علی 
جال عادل و خلیل ابراهیم، هر دو از عراق با کسب 5 

امتیاز در رده های بعدی قرار دارند. 
در این رقابت ها 12 ش��رکت کننده متشکل از 5 
درجه دار بین المللی از کشورهای ایران، عراق، بحرین، 
لبنان، سوریه، یمن و اردن طی 9 دور به روش سوئیسی 

به رقابت می پردازند.   

زاینده رود
مهاجم تکنیکی و س��ابق تیم فوتبال اس��تقال 
اهواز با عقد قراردادی دو س��اله به استقال تهران 
پیوس��ت. میاد می��داوودی که در نی��م فصل دوم 
سال گذش��ته به جمع بازیکنان اهوازی پیوسته بود 
ه��ر چند بازی های درخش��انی از خود به نمایش 
گذاشت اما نتوانس��ت مانع سقوط این تیم به لیگ 
دسته اول کشور شود. میداوودی ضربات ایستگاهی 
را به س��بک رونالدوی پرتغالی به س��مت دروازه 
حریفان ش��لیک می کند و اکث��ر ضربات او تبدیل 
به گل ش��ده است.این بازیکن که با استقال تهران 
قرارداد داخلی امضاء کرده در داخل محوطه جریمه 
حریف مهاجم خطرناکی است که فرصت های گل 

را به سادگی از دست نخواهد داد. 
این بازیکن در فصل قبل دقیقه 93 با یک ضربه 
ایس��تگاهی اس��تقال اهواز را مقابل پرسپولیس به 

برتری یک بر صفر رساند. 

زاینده رود
هافبک فصل پیش تی��م فوتبال مس کرمان که 
ق��راردادش با این تیم به اتمام رس��ید، مورد توجه 
چند باشگاه لیگ برتری قرار گرفت در این میان تیم 
ذوب آهن اصفهان سخت خواهان فرزاد آشوبی بود 
و مذاکراتی مس��ئوالن این تیم ب��ا او انجام دادند، با 
آمدن علی فتح اهلل زاده به عنوان سرپرس��ت باشگاه 
استقال پرویز مظلومی در رأس کادر فنی آبی پوشان 
پایتخت قرار گرفت و سرمربی جدید استقالی ها 
که سابقه مربیگری در تیم مس کرمان را دارد قصد 
دارد ف��رزاد آش��وبی را به ترکیب تی��م خود اضافه 
کند. آشوبی دو فصل پیش پیراهن تیم سرخپوشان 
فرزاد آشوبی را با پیراهن آبی در میدان ببینیم.را ب��ه تن کرده بود و به نظر می رس��د فصل آینده 

زاینده رود
ورزشگاه روسنبرگ امروز ساعت 16 میزبان 
دومی��ن دیدار از گروه شش��م خواهد بود. جایی 
ک��ه دو تیم نه چندان قدرتمند این جام زالندنو و 
اس��لواکی به مصاف هم خواهند رفت. از زمانی 
که فدراسیون استرالیا به تیم های آسیایی پیوسته 
تیم زالندنو با شکس��ت تیم بحری��ن پای به این 

رقابت ها گذاشت. 
اس��لواکی در اولین حضور خود برای کسب 
آبرو و دفاع از فوتبال خود به این جام آمده است. 
در این گروه با وجود دو تیم ایتالیا و پاراگوئه کار 
آنها برای صعود به مرحله حذفی س��اده و راحت 

نخواهد بود. 
گ��روه هفتم ای��ن رقابت ها امروز اس��تارت 
می خورد و س��احل عاج در ورزش��گاه نلسون 
ماندال س��اعت 18:30 تیم پرتغ��ال را پیش روی 
دارد باید منتظر ماند و دید که دیدیه دروگبا که از 
ناحیه بازو تحت عمل جراحی قرار گرفته مقابل 
ی��اران رونال��دو بازی می کند؟ بدون ش��ک این 
مس��ابقه یکی از دیدارهای ج��ذاب جام نوزدهم 
به حس��اب می آی��د و هر دو تیم برای کس��ب 
پیروزی به می��دان می روند به دلیل اینکه برزیل 

پرافتخارترین تیم ادوار گذش��ته جام جهانی نیز 
در ای��ن گروه قرار دارد و اگر هر کدام از این دو 
تیم در دیدار نخست امتیاز از دست دهند صعود 
به مرحله بعدی برای آنها س��خت می ش��ود. در 
دیگر دیدار این گروه س��اعت 23 تیم برزیل که 
در نوزده دوره جام جهانی حضور داشته در گام 
نخست در یک بازی نس��بتًا ساده به مصاف کره 
ش��مالی خواهد رفت که پس از 44 سال در جام 
جهانی حضور یافته، نماینده آس��یا که به طوفان 
زرد این قاره معروف اس��ت در مقابل یاران کاکا 
برای کم گل خوردن به میدان می روند تا بتواند 
در دی��دار مقابل س��احل عاج و پرتغال ش��انس 
خ��ود را امتحان کند، تیم برزیل در س��ال 2014 
هم به عنوان میزبان بیستمین دوره این رقابت ها 
حضور خواهد داش��ت و آنه��ا در این دوره عزم 
خ��ود را جزم کرده اند با بودن تیم هایی همچون 
اس��پانیا، آلمان و انگلیس برای شش��مین بار این 

جام را به خانه ببرند. 
این گروه دارای ستاره های فراوانی از جمله 
رونالدو، س��یمائو ودکو از پرتغال، در تیم برزیل 
کاکا، مایکن و پاتو و س��احل عاج هم از دروگبا 

وساالمان کالو بهره می برد.

پل��ه پیش بینی کرد برزیل و یک تیم آفریقایی 
برگزارکنن��ده دی��دار نهایی ج��ام جهانی 2010 
خواهن��د بود. به نقل از ایس��نا، اس��طوره فوتبال 
برزیل که به انجام پیش بینی های اش��تباه معروف 
اس��ت، پس از ش��روع رقابت های ج��ام جهانی 
2010 پیش بینی ک��رد که در روز 11 جوالی تیم 
ملی برزیل و یک تیم آفریقایی برگزارکننده دیدار 
نهایی خواهند ب��ود. پله گفت: من برای حمایت 
از تی��م ملی برزیل به آفریق��ای جنوبی آمده ام و 

امیدوارم حضورم بتواند به تیم کمک کند. 
فکر و ذهنم این روزها تیم ملی است. دونگا 
تیم خوبی تش��کیل داده اس��ت و م��ن تردیدی 

نس��بت به قهرمان��ی این تیم ن��دارم. من از حاال 
برزی��ل را ب��ه همراه یک تی��م آفریقایی در فینال 
بازی ه��ا می بینم. البت��ه نمی توان��م بگویم کدام 
یک از ش��ش تیم آفریقایی به فینال می رس��ند اما 
با توج��ه به اینکه جام جهان��ی در آفریقا برگزار 
می ش��ود حضور یک تیم از این ق��اره در دیدار 

نهایی قطعی خواهد بود. 
پله درباره میزبانی آفریقای جنوبی هم گفت: 
جام جهانی ش��گفت انگیزی خواهد بود. آفریقا 
بازیکن��ان با اس��تعدادی را در اختیار دارد و فکر 
می کن��م رقابت های ای��ن دوره ب��ه خوبی انجام 

می شود.

محاسبات جدید پایگاه Akamai نشان می دهد 
تب فراگیر جام جهان��ی از روز جمعه اینترنت را به 
س��وی ثبت رکوردی جدید س��وق داده اس��ت. به 
گزارش مهر، ترافیک س��ایتهای خبری در سرتاس��ر 
جهان افزایشی ثابت را از 6 صبح به وقت شرقی )زمان 
در منطقه نیمکره غربی( آغاز کرده و 6 س��اعت پس 
از آن یعنی در حدود ظهر به نقطه اوج خود رس��ید. 
در این نقطه از افزایش ترافیک در دقیقه 12/1 میلیون 

کاربر از سایتهای خبری دیدن می کردند. 
با نزدیک شدن به عصر این ترافیک کاهش پیدا 
ک��رد اما به صورت ثابت در باالتر از حد نرمال باقی 
ماند. نمودارها نشان می دهند در زمان برگزاری بازی 
مکزیک و آفریقای جنوبی، اینترنت بسیار فعال بوده 
و ترافی��ک بازدید از آن در حین انجام بازی فرانس��ه 
و اروگوئه نیز به همان شکل سنگین باقی مانده است.

ثبت رکورد تازه در ترافیک شبکه
ترافیک شبکه به مناس��بت آغاز بازی های جام 
جهانی 2010 آفریقای جنوبی در روز جمعه از رکورد 
8/5 میلیون بازدید در دقیقه، رکورد پیشین بیشترین 
بازدید از شبکه که به پیروزی باراک اوباما در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2008 امریکا اختصاص داشت 
نیز پیشی گرفته است. بیشترین تقاضا برای بازدید از 
اینترنت به کشورهای آمریکایی و اروپایی اختصاص 
داشته اما بار ترافیک شبکه در تمامی مناطق سنگین 

گزارش شده است. 
براس��اس گزارش س��ی نت، از عصر روز شنبه 
ترافیک شبکه بر روی سایتهای خبری با 5/7 میلیون 
بازدید در ثانیه همچنان س��نگین ب��ود و خبر از تبی 
می داد که امروز و روزهای دیگر نیز در میان اینترنت 

در حال گسترش خواهد بود.

امی��ر قلعه نوی��ی با ه��دف پشتوانه س��ازی تیم 
بزرگس��االن س��پاهان تعدادی از بازیکنان تیم دسته 
اولی س��پاهان نوین را به تیم خود دعوت می کند. به 
گزارش فارس از اصفهان، پس از نمایش مناسب تیم 
سپاهان نوین در چند هفته اخیر و درخشش تعدادی از 
بازیکنان این تیم در رقابت های دسته اول، باشگاه های 
لیگ برتری به فکر جذب تعدادی از بازیکنان جوان 
این تیم اصفهانی افتاده اند و پیشنهادهای مالی خود را 

نیز به باشگاه سپاهان روانه کرده اند. 
مصطفی شجاعی مهاجم گلزن تیم سپاهان نوین 
از جمله بازیکنانی است که مورد توجه چند تیم لیگ 

برتری قرار گرفته است. 
سرمربی تیم فوتبال سپاهان نوین نیز با تأیید این 
خبر از احتمال حضور تعدادی از بازیکنان س��پاهان 

نوین در تیم امیر قلعه نویی خبر داد. 
امراهلل سلطانی در گفتگو با فارس، اظهار داشت: 
تیم س��پاهان نوین از بازیکنان جوان و در عین حال 
آینده داری تشکیل شده است که می توانند در آینده 
حرف های زیادی برای گفتن داشته باشند، به همین 
دلی��ل ترجیح می دهی��م این بازیکنان را در باش��گاه 
س��پاهان به کار بگیریم و حاصل دسترنج خودمان را 

خود باشگاه برداشت کند.

پژمان غفاری
محمدرض��ا خلعتب��ری مهاج��م ریزنقش و 
تکنیک��ی تی��م فوتب��ال ذوب آه��ن اصفهان که 
ق��راردادش ب��ا این تیم ب��ه پایان رس��یده بود و 
مورد توجه چند باش��گاه لیگ برت��ری از جمله 
پرس��پولیس تهران قرار داش��ت در نهایت دوباره 
با ذوب آهنی ها به توافق رس��ید و قرارداد خود 

را تمدید کرد. 
این بازیکن از کشورهای حوزه خلیج فارس 
نیز پیش��نهاداتی داش��ت که به آنها جواب منفی 
داد. خلعتبری مهاجمی سرعتی است که مدافعان 

حریف عاجز از مهار او هستند. 
ذوب آهن که به جمع 8 تیم برتر باشگاه های 
آس��یا پیوس��ته با تمام توان قصد دارد پای به این 

رقابت ها گذارد. 

خلعتب��ری با ذوبی ه��ا قراردادی دو س��اله 
امضاء کرده است. 

عل��ی احمدی مداف��ع بااخاق و اس��ماعیل 
فرهادی مهاج��م این تیم قرارداد خ��ود را برای 
دو فص��ل دیگر با تیم فوتب��ال ذوب آهن تمدید 
کرد، ذوب آهن در فصل نقل و انتقاالت حس��ن 
اشجاری و مصطفی صالحی نژاد را از دست داده 
و تاکنون جال رافخایی مهاجم فصل پیش ملوان 
بندرانزلی و حس��ین ماهینی مدافع س��ال گذشته 
اس��تقال اهواز را ب��ه خدمت گرفت��ه همچنین 
مسئوالن این تیم در حال مذاکره با فرزاد آشوبی 
و مه��دی رج��ب زاده بازیکن��ان فصل گذش��ته 
مس کرمان هس��تند الزم به ذکر اس��ت استقال 
نی��ز خواهان این بازیکنان ارزش��مند مس کرمان 

است.

خلعتبری با ذوب آهن تمدید کرد

فرزاد آشوبی به استقالل نزدیک شد

برزیل، طوفان زرد آسیا را پیش روی دارد

پیش بینی خود خواهانه پله

رکورد جدید با جام جهانی

پشنهاد قلعه نویي:
تعدادي از بازیکنان سپاهان نوین را جذب کنید

شعار  تیم های حاضر در جام جهانی

قهرماني جوانان کشتي آزاد ایران در آسیا با 8 مدال طال، نقره و برنز

راز ساعت هاي مچي مارادونا برمال شد



جمعه بازار خودرو برای اولین بار در شهرکرد 
توسط نمایندگی 2104 شهرکرد- بهزاد رضائی
دوم  دست  خودروهای   -)Ues car(  خودروهای 

فقط در جمعه بازار شهرکرد 

 آدرس: شهرکرد- مجتمع فن آوران-
 پ 2 نمایندگی ایران خودرو رضائی 
شماره تماس: 0381-2277900-5
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-7866817-9   
فکس : 0311-7866099

نشانی : اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 
اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-225599
نشانی : شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
وب سایت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیک:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
30870هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
313300یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

308800   یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1051 1048دالر امریکا

1269 1264 یورو

280283ریال عربستان

285288درهم امارات

کالم نور
حضرت فاطمه )س(:

ــتند که با مردم نرم ترند و زنان خویش را بیشتر  ــانی  هس ــما کس بهترین ش
گرامی می دارند.

با افتتاح نمــایشگاه خط نگاره هــای بین المللی سالم 

اصفهــان ميزبان سالم به جهــانيان 

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

37 °

32 °

17°

9 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

مهدی فضیلت
مراسم افتتاح نمایشگاه آثار نخستین جشنواره 
جهانی خط نگاره های »س��ام« ب��ا حضور معاون 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان و دبیر کمیته 
فرهنگ ش��هروندی ش��هرداری اصفه��ان در محل 
گالری شماره دو کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان 

برگزار شد.
در این نمایش��گاه 72 اثر زیبا و چش��م نواز به 
س��بک خط نگاره یا هم��ان ترکیبی از خط و نقش 
به صورت نقش مایه های نوشتاری میزبان چشمان 
هنرش��ناس مردم پایتخت فرهنگ و تمدن اسامی 

شده است.
فراخوان این نمایش��گاه از فروردین 88 تا آبان 
ماه گذش��ته بوده و در این مدت تعداد 390 هنرمند 
آث��ار خود را در قالب ی��ک هزار و 90 اثر هنری به 
دبیرخانه نمایشگاه ارسال داشتند، که از میان این آثار 
72 اثر برای نمایش و 6 اثر به عنوان آثار ش��اخص 
تقدیر برگزیده ش��دند. اطاق عنوان جهانی به این 
جشنواره از آن رو است که اوالً کلمه مقدس سام 
که از اسماء الهی است کلمه ای جهانی بوده و تمامی 
ملل به خصوص مس��لمانان با این کلمه با یکدیگر 
تعامل و دوس��تی پی��دا می کنند و از س��وی دیگر 
این نمایش��گاه با همکاری کمیسیون ملی یونسکو 
برگزار شده اس��ت. اغلب مراکز هنری و فرهنگی 
کش��ور و هنرمندان صاحب ذوق در این نمایشگاه 
شرکت کرده و آثار خود را در قالب »خط نگاره« با 
محوریت کلمه سام در شیوه های مختلف نقاشی 
و خط اب��داع کردند، در اکثر این آثار هنر نقاش��ی 
ایرانی انواع خط های ایرانی نستعلیق، ثلث، نسخ و 
نمونه هایی از قالب های هندسی و معماری ایرانی 
و اس��امی به چش��م می خورد. آثار این نمایشگاه 
را اساتیدی همچون ابراهیم حقیقی )طراح صحنه(، 
صداقت جباری )دکترای هنر(، دکتر محمد خزایی 
)مؤلف(، طیبه ماجعفری )متخصص خط نگاره(، 
فاض��ل الرئس )عضو کمیته هنر کش��ور کویت( و 
محمد امین گلباف )مدرس دانشگاه( داوری کردند. 

در واق��ع خط نگاره و آثاری که در این نمایش��گاه 
به چش��م می خورد نوعی طراحی دقیق و در عین 
حال پراحس��اس و با دقت نظر اس��ت که در قالب 
خطی خیال انگیز متجلی می شود. هنرمندان ایرانی 
ب��ا الهام از نام س��ام و ابعاد زیباش��ناختی آن، آثار 
ارزشمندی را در این نمایشگاه پدید آورده اند. خط 
 نگاره نه خوشنویسی است و نه نق��اشی خط و نه 
تایپو گرافی؛ هنری است مختص ایرانیان که از نبوغ 

و خاقیت هنری آنها سرچشمه می گیرد.
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان در 
مراسم افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با زاینده رود 
گفت: در حوزه روابط اجتماعی که سر فصل های 
مهم فرهنگ ش��هروندی است بحث سام یکی از 
مهم ترین مس��ائل است که امروز از نگاه هنرمندان 
در این نمایش��گاه تجلی یافته و یونس��کو نیز نظر 
مثبتی نس��بت به این نمایشگاه داشته است و اولین 
اتفاقی است که در این زمینه در کشور رخ می دهد. 
حجم زیاد آثار رس��یده به نمایش��گاه بیانگر موفق 
بودن طرح اس��ت، وی جوایز نفرات برتر را س��فر 
حج عمره عنوان کرده و افزود: این حرکت می تواند 

در س��ایر مؤلفه های رفتار عمومی نیز تکرار شود 
و در موضوعات حقوق ش��هروندی، حق همسایه، 
حق فرزند، حق والدین و ... نیز س��ایر حوزه های 
اجتماع��ی و کاربردی در قالب هنر ارائه ش��ود به 
طوری که رهبر معظم انقاب می فرماید: هر اندیشه 

ای که در قالب هنر نگنجد جاودان نیست.
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی نیز انگیزه برگزاری 
این نمایشگاه و انتخاب کلمه سام را اصاح رفتار 
ش��هروندان با یکدیگر و همچنین با محیط پیرامون 
خود در شهر دانست و ارتباط شهروندان با جامعه 
جهانی و روابط اجتماعی را مقدمه س��ام ارزیابی 
کرد. وی حسن خلق، مشارکت اجتماعی و حقوق 
ش��هروندی را از مؤلف��ه های مه��م فرهنگ تعامل 
شهروندی عنوان کرد و حسن خلق را خوشرویی، 
خوش بینی، خ��وش گویی و خوش رفتاری تعبیر 
کرد. وی اهداف دیگر کمیته فرهنگ شهروندی را 
کار کردن ب��ر روی این زمینه ها در جهت فرهنگ 
س��ازی صحیح اجتماعی است. وی سام را اولین 
مبحث خوش رویی و حس��ن خلق دانست که این 

نمایشگاه در خصوص آن شکل گرفته است.  

تهیه کننده فیلم س��ینمایي به رن��گ ارغوان از 
اس��تقبال گس��ترده ایراني هاي مقیم کانادا از این اثر 
سینمایي خبر داد. س��ید جمال ساداتیان در گفتگو 
ب��ا ایرنا گفت: فیلم س��ینمایي به رن��گ ارغوان در 
یکي از سینماهاي ش��هر تورنتوي کانادا اکران شده 
اس��ت. وي افزود: به رنگ ارغوان از 4 خردادماه در 
 این ش��هر اکران شده و در این مدت استقبال بسیار 
گسترده اي از این اثر سینمایي از سوي ایرانیان مقیم 

کانادا انجام شده است. تهیه کننده فیلم هفت دقیقه تا 
پاییز خاطر نشان کرد: هم اکنون بسیاري از شهرهاي 
کانادا متقاضي اکران به رنگ ارغوان هستند و با مهیا 
شدن ش��رایط، این اثر سینمایي در چند شهر دیگر 
 کانادا به اکران عمومي مي رس��د. س��اداتیان یادآور 
شد: از ابتداي اکران به رنگ ارغوان در کانادا بسیاري 
از نهادهاي س��ینمایي و مخاطبان این اثر س��ینمایي 
خواستار حضور دس��ت اندرکاران این اثر سینمایي 

در کان��ادا بودند که به دلیل آنکه ابراهیم حاتمي کیا 
کارگردان این اثر س��ینمایي هم اکنون مشغول پیش 
تولید فیلم بانوي ش��هر ماست این امر محقق نشد. 
فیلم سینمایي به رنگ ارغوان سیمرغ بلورین بهترین 
فیلم و بهترین کارگرداني را در بیس��ت و هشتمین 
جشنواره بین المللي فیلم فجر به خود اختصاص داد. 
حمید فرخ نژاد، فرهاد قائمیان و خضر معصومي از 

جمله بازیگران این اثر سینمایي هستند.

   حامد حقی
شاعر: رحیم فروغی

ناشر: انتشارات داستان سرا
آدم این شعرها آدمی  است که می داند که سعی 
می کند تنهایی پوسیده اش را پشت رابطه های پوچ 
پنهان کند. آدمی  که می داند، پیچیدگی های زندگی 
مدرن، با کار و ترافیک و کوچه های دوست نداشتنی 
دودآلوده و سرگش��تگی های فک��ری و آن معنای 
بلندی که دیگر نیست تا تو در سایه اش دراز بکشی 
پا روی پا بین��دازی و کاه ات را روی صورت ات 
بگذاری و چرت��ی بزنی، آن قدر مس��أله مزخرفی 
اس��ت که حتی اهمیت آن را ن��دارد که تاش ات 
را برای پنهان ک��ردن تنهایی ات جدی بگیری. این 
روال، شاکله های طنزآمیز شعرهای این دفتر را بنیان 

می نهد. 
 متهمم 

دادستانم 
و هیأت منصفه 

رأی، 
همیشه علیه خودم صادر می شود 

قاضی 
 . . . .

راوی، با باهوشی در ازای مال باختگی عاطفی 
خود، در ازای خسران تاریخی انسان مدرن، در ازای 
شور و سوداگری شاعرانه   مفقودی که جهان مدرن 
دیگر هرگز اجازه   بازیابی  اش را به او نمی  دهد، نوک 

نیزه   خود را به سوی قدرت اجتماعی می  گیرد. 
 همیشه در کابوس  های من 

و روبه روی نفس  هام 
سبابه  ای عمود 

روی لب  های کسی ایستاده است 

و خورشید بر دامن ام زانو می زند 
مردانی از طایفه ام 

که حاال به تمدن رسیده بودند 
طناب تعارفم می  کردند . . . 

 گاهی هم موقعیت  هایی به ش��دت آشناشده، 
در همی��ن حوالی، در زندگی روزمره   من و ش��ما، 
که نه براده  های رویایی بر رویه فلزی و واقعی  اش 
پاش��یده اس��ت و نه چش��م  اندازی خیال انگیز در 
کادرش قاب  بندی می  شود، دستمایه  های شعرهای 
این کتاب می ش��ود. ش��عرهایی از این دس��ت، آن 
موقعیت  های خودکار ش��ده و آش��نا را رمزگشایی 
می  کنن��د. این قبیل ش��عرها در ای��ن کتاب بیش تر 

متکی به وصفند. 
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فرازهایی از زندگی نامه شهید:

شهید حاج حسین رستمی در تاریخ 1345/3/26 در خانواده ای مذهبی و متدین در شهر جونقان 
چشم به جهان گشود. دوران کودکی و تحصیات خود را در شهر جونقان به اتمام رسانید و با شروع 
دفاع مقدس در تاریخ 1361/1/14 توس��ط عراقیها به اس��ارت درآمد. در مردادماه 1368 بعد از 9 سال 
اسارت، به وطن بازگشت و به تحصیات خود ادامه داد و در تاریخ 1383/4/20 بر اثر سانحه تصادف 

به فیض شهادت نائل شد.

شهید حاج حسین رستمی

معرفی کتاب
یکی مرا به کلینیک معرفی کند

روزی بود...
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