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عام��ل ش��رکت  مدی��ر 
واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه گف��ت: به دلیل کمبود 
جایگاه ه��ای  مش��کالت  و 
س��وخت گاز، 50 درصد از 
اتوبوس های گاز س��وز طی 

شبانه روز قادر به سوخت گیری نیستند. 
به گزارش موج از اصفهان، سید عباس روحانی با اشاره به این 

که یک سوم اتوبوس های شهر اصفهان...
  شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

نخستین کارگروه مدیریت 
پس��م�اند شهرس��تان مبارکه 
ب��ه منظور بررس��ی مش��کل 
زباله های صنعتی و ش��هری 

مبارکه تشکیل شد.
به گ��زارش واح��د خبر 

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، در آغاز این کارگروه 
حبیب اهلل معتمدی، فرماندار مبارکه...

     شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

مع��اون سی�اسی، امنیتی 
استاندار چهارمحال و بختیاری 
ب��ا اش��اره ب��ه س��فر رئیس 
جمه��ور ب��ه اس��تان گفت: 
رویکرد فرهنگی این سفر و 
مصوبات فرهنگی آن باعث 

شکوفایی فضای فرهنگی این منطقه خواهد شد. به گزارش ایرنا، 
مراد کاظمی در جلسه ...

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

شهادت امام علی نقی )ع(
تسلیت باد

رئیس جمهور: 

دوران جدیدی در حال رویش است

سخنگوی وزارت امور خارجه:
اعتراض خود را به قطعنامه منعکس می کنیم

صفحه 2

همزمان با هفتاد و دومین سفر استانی دولت، 
هف��ت عض��و کابین��ه در مناطق مختلف اس��تان 
چهارمحال و بختیاري حاضر مي شوند. به گزارش 
فارس از ش��هرکرد به نقل از پایگاه اطالع رساني 
دولت، در ادامه دور سوم سفرهاي استاني و همزمان 
با هفتاد و دومین س��فر رئی��س جمهور و هیأت 
دولت به استان چهارمحال و بختیاري، هفت عضو 
 کابینه به ش��هرها و مناطق مختلف این استان سفر 

مي کنند.
 بر اس��اس ای��ن گزارش، مرتض��ي بختیاري 
وزی��ر دادگس��تري، مرضی��ه وحید دس��تجردي 
 وزی��ر بهداش��ت درم��ان و آم��وزش پزش��کي، 
مصطفي محمدنجار وزیر کش��ور، حمید بهبهاني 
وزی��ر راه و ترابري، ص��ادق محصولي وزیر رفاه 
و تأمی��ن اجتماع��ي، محمد عباس��ي وزیر تعاون 
و مجی��د نامجو وزی��ر نیرو در شهرس��تان هاي 
ش��هرکرد، بروجن، لردگان، اردل، کیار، فارس��ان 
و کوهرن��گ حضور مي یابند و جلس��ه ش��وراي 
 اداري ای��ن شهرس��تان ها در حض��ور آنها برگزار 

مي شود.
 اعض��اي دولت عالوه بر حض��ور در جمع 
مردم، ضمن آشنایي با مسائل شهرستان، مشکالت 
 منطق��ه را بررس��ي و دس��تورات الزم را ص��ادر 

مي کنند.
 افتتاح پروژه ها و طرح هاي عمراني و همچنین 
پیگی��ري مصوب��ات دور اول و دوم س��فرهاي 
اس��تاني از جمله برنامه هاي س��فر اعضاي دولت 
 به شهرس��تان هاي اس��تان چهارمحال و بختیاري 

است.
 افتتاح پروژه ها و طرح هاي عمراني و همچنین 
پیگیري مصوبات دور نخس��ت و دوم س��فرهاي 
اس��تاني از جمله برنامه هاي س��فر اعضاي دولت 
 به شهرس��تان هاي اس��تان چهارمحال و بختیاري 

است.

7 عضو کابینه در مناطق 
 مختلف چهارمحال و بختیاري 

حاضر مي شوند

50 درصد اتوبوس هاي گاز سوز 
قادر به سوخت گیري نیستند

سردرگمی 10 هزار تن زباله 
صنعتی در شهرک صنعتی مبارکه

مصوبات سفر دولت باعث 
شکوفايي فرهنگي استان مي شود

موضوع: واگذاری پروژه های ذیل با فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد شیر ربع گرد )توپی( مخصوص آب شرب و 
زینچه چدنی موردنیاز خود را از محل اعتبارات جاری به شرح ذیل خریداری نماید.

مهلت تحویل اسناد: 89/4/10
گشایش پیشنهادها: 8:30 صبح یکشنبه 89/4/13

 تلفن تماس: 0311-6680030
www.abfa-esfahan.com دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی

برآورد)ریال(تضمین)ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

62/000/0001/331/347/221جاریاصالح شبکه فاضالب منطقه پنج اصفهان89-2-112

64/000/0001/392/888/589جاریاصالح شبکه فاضالب منطقه یک اصفهان89-2-113

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/4/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/4/13

WWW.abfa-esfahan.com دریافت اسناد: سایت اینترنتی
 شماره تلفن: 0311-6680030

عملیات لوله گذاری فاضالب

آگهی مناقصه دو مرحله ای

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(شماره مناقصهتعدادعنوان مناقصهردیف

خرید شیر ربع گرد )توپی( مخصوص آب 1
11467/300/000-2-50/00089شرب 1/2 و 3/4

11587/400/000-2-2790089خرید زینچه چدنی2

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان- معاونت بهره برداری
موضوع مناقصه: انجام تنظیفات و نگهداری فضای فیزیکی پستهای 400 و 230 کیلوولت و 
مرکز دیسپاچینگ و ساختمانهای معاونت و واحدهای تابعه، نگهداری فضای سبز واحدهای 

تابعه معاونت بهره برداری و خدمات عمومی و پشتیبانی
تاریخ خرید اسناد مناقصه: 89/3/26 لغایت 89/4/7

محل خرید اسناد: 
الف- تهران، میدان ونک، خیابان برزیل، توانیر ساختمان شهید عباسپور بلوک یک طبقه سوم، 

واحد 109
ب- اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن، جاده نیروگاه، ساختمان معاونت بهره برداری- اداره 

تدارکات و انبار
محل تحویل پاکات مناقصه: اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن، جاده نیروگاه، ساختمان معاونت 

بهره برداری- دبیرخانه
تاریخ تحویل اسناد: ساعت 9 صبح روز دوشنبه 89/4/21

تاریخ بازگشائی پاکات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه 89/4/21
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه معاونت بهره برداری- شرکت 

برق منطقه ای اصفهان بمبلغ 239/000/000 ریال، بعنوان سپرده شرکت در مناقصه.
شرایط مناقصه: 

- ارائه تأیید صالحیت از اداره کل کار و امور اجتماعی.
مبلغ خرید اسناد مناقصه: 200/000 ریال واریز به حساب سیبا شماره 2175090217007 
بنام برق منطقه ای اصفهان به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و 
سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهائی که پس از انقضاء 

مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4076/ م الفروابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

همچنین می توانید این آگهی را در سایت اینترنتی مشاهده کنید.
WWW.erec.co.ir
WWW.tavanir.org.ir
http://iets.mporg.ir

آگهی مناقصه عمومی داخلی شماره 891/1005
)نوبت اول(
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با باال گرفتن تنشهای قومی در قرقیزستان و درخواست این کشور از روسیه 
برای کمک به حل این بحران، مسکو خواستار بسته شدن پایگاه ماناس در این 
کشور بحران زده شده و همین امر روسیه و امریکا را این بار در کشوری جدید 
رو در روی هم قرار داده است. خبرهای ارسالی از قرقیزستان حکایت از ادامه 
درگیریهای قومی در این کشور و افزایش شمار کشته ها به بیش از 200 نفر دارد. 
در همین حال درخواست قرقیزستان از روسیه برای کمک به حل بحران این 
کشور سبب شده تا مسکو از این فرصت برای افزایش قدرت نظامی خود در 
آن استفاده و از حکومت انتقالی قرقیزها بخواهد تا برای بستن پایگاه ماناس اقدام 
کند. به گزارش مهر، پایگاه ماناس در فرودگاه بیشکک قرار دارد و در دسامبر 
2001 برای حمایت از عملیات ضد تروریستی امریکا در افغانستان تأسیس شد، 
اما در تاریخ سوم فوریه قربان بیگ باقی اف رئیس جمهوری وقت قرقیزستان در 
پایان مذاکرات خود در مسکو اعالم کرد: دولت قرقیزستان تصمیم گرفته است 
تا این پایگاه را ببندد و در بهار سال جاری نیز پارلمان قرارداد با امریکا را فسخ 
کرد و برای بس��تن این پایگاه 6 ماه مهلت داد، اما پس از رایزنی های طوالنی 
مدت قرقیزستان حضور نظامیان امریکایی در پایگاه ماناس را تمدید کرد. اما 
روسیه از این کار خرسند نبود و تمدید قرارداد نظامی قرقیزستان با امریکا در 
دوره حکومت قبلی، مسکو را عصبانی کرده بود؛ به گونه ای که واکنش روسیه 
به سقوط حکومت باقی اف در قرقیزستان جالب توجه بود چرا که روسیه اولین 
بار بود که یک تغییر حکومت از راه اعتراضات خیابانی در یک کش��ور عضو 
ش��وروی س��ابق را خوب ارزیابی و از آن حمایت می کرد. اما با روشن شدن 
ش��عله های بحران اخیر در قرقیزستان، روسیه بار دیگر فرصت آن را یافت تا 
این کش��ور را برای بستن پایگاه ماناس تحت فشار قرار دهد. در همین رابطه 
خبرهایی مبنی بر اقدام قرقیزس��تان در وضع مالیات برای سوخت ارسالی به 
پایگاه ماناس و سپس انتقال آن به افغانستان برای استفاده نیروهای ائتالف منتشر 
شده است. در همین رابطه چندی پیش روزنامه تاگس اشپیگل با اشاره به تغییر 
حکومت در قرقیزستان نوشته بود: در این میان روسیه از دیگر قدرتها سریع تر 
عمل کرده و بعد از سقوط حکومت قبلی در این کشور و روی کار آمدن رئیس 
حکومت موقت به عنوان اولین نفر تلفنی با وی صحبت کرد و وعده داد به زعم 
خود از کشور برادر حمایت خواهد کرد. دو روز بعد نیز وزیر امورخارجه امریکا 
از حکومت موقت در قرقیزستان حمایت کرد.به این ترتیب روسیه و امریکا یک 
رقابت را برای اعمال نفوذ بیشتر در این کشور راهبردی و مهم آسیای مرکزی 

به راه انداخته اند.

ش��ورای رادیو و تلویزیون فرانس��ه با ارائه پیشنهادی به ماهواره نورست 
توقف پخش برنامه های تلویزیون االقصی را در س��طح اروپا خواستار شد. به 
گ��زارش فارس،  بنابر تصمیم و طرحی که ش��ورای رادیو و تلویزیون دولت 
فرانسه به ماهواره نورست ارائه کرده است، این ماهواره باید پخش برنامه های 
شبکه تلویزیونی االقصی وابسته به جنبش مقاومت اسالمی فلسطین)حماس( 
را متوقف کند. بنابر این گزارش، در صورت موافقت نورست با این درخواست 
پخش برنامه  های این شبکه از طریق این ماهواره برای مردم اروپا متوقف خواهد 
شد. بنابر گزارش االقصی این تصمیم، بنا به درخواست اتحادیه اروپا گرفته شده 
است. دولت فرانسه مدعی شده که علت این تصمیم،  تبلیغ خشونت و تند روی 

از این شبکه است.

موافقت وزرای امورخارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز 
دوشنبه در لوکزامبورگ برای شروع تصویب توافقنامه الحاق و ثبات موجب شد 
که صربستان گامی دیگر به این اتحادیه اروپا نزدیک تر شود. به گزارش ایرنا، 
سرژ برامرز دادس��تان ارشد دادگاه جنایات جنگی در الهه در نشست وزرای 
امورخارج��ه اتحادیه اروپ��ا در لوکزامبورگ ضمن گزارش مثبت از همکاری 
صربس��تان با این دادگاه، نهادهای ذی ربط صربستان را برای دستگیری راتکو 
مالدیچ و گوران حاجیچ فراخواند. راتکو مالدیچ فرمانده سابق ارتش جمهوری 
صربس��کا و گوران حاجیچ سیاستمدار س��ابق صرب در منطقه صرب نشین 
صربس��کا کراین در کرواس��ی، دو فراری جنگی از جنگهای دهه 90 میالدی 
در منطقه بالکان هستند که از سوی نهادهای قضایی جامعه بین المللی به نسل 
کشی و قتل هزاران تن افراد بی گناه در جنگ های بالکان مجرم شناخته شده 
اند. وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا بر اس��اس گزارش مثبت دادستان ارشد 
نهاد قضایی بین المللی جنایات جنگی در الهه تصمیم گرفتند که از پارلمانهای 
کش��ورهای خود درخواست کنند تا مراحل تصویب توافقنامه الحاق و ثبات 
صربستان به این اتحادیه را شروع کنند. تصویب این توافقنامه در پارلمانهای 27 
کشور عضو اتحادیه اروپا امکان دارد که حدود 2 سال به درازا بکشد. توافقنامه 
الحاق و ثبات یکی از ش��رایط عضویت یک کش��ور اروپایی در اتحادیه اروپا 
است که باید تمامی اعضای اتحادیه این توافقنامه را در پارلمان های خود به 
تصویب برسانند. برخورداری از موضع نامزد شدن برای عضویت در اتحادیه 
اروپا و شروع مذاکرات رسمی با نمایندگان بروکسل از مراحل پایانی عضویت 
صربستان در اتحادیه اروپا به شمار می روند. وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا 
در نشست امروز در لوکزامبورگ بر این موضوع تأکید کردند که همکاری کامل 
صربستان با دادگاه بین المللی جنایات جنگی در الهه که منجر به دستگیری و 
تسلیم دو جنایتکار باقیمانده از جنگ های دهه نود میالدی در منطقه بالکان شود 

شرط مهم برای عضویت کامل صربستان در اتحادیه اروپا است. 

یکی از مس��ئوالن گم��رکات جهانی اع��الم کرد: بی��ش از نیمی از 
داروه��ای موجود در بازارهای جهانی، تقلبی اس��ت. واحد مرکزی خبر 
به نقل از ش��بکه تلویزیونی بی بی س��ی عربی: هماهنگ کننده مبارزه با 
تقلب و راهزنی در س��ازمان تج��ارت جهانی، ارزش داروهای تقلبی در 
بازارهای جهانی را 200 میلیارد دالر اعالم کرد و گفت: داروهای تقلبی 
موجود در بازار بیش��تر از داروهای اصلی است. این هماهنگ کننده در 
گزارش��هایش افزود: تولید داروهای تقلبی در سالهای 2007 و 2008 به 

میزان 596 درصد افزایش پیدا کرده است. 
س��ازمان تجارت جهانی در گزارشی که قباًل منتشر شده است اعالم 
ک��رد: بخش اعظم داروهای تقلبی ب��ه علت ضعیف بودن نظارت، راهی 
بازارهای کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای عربی می شود. 
این س��ازمان درباره پیامدهای مصرف داروهای تقلبی اعالم کرد: یکصد 
هزار ش��هروند آفریقایی هر س��ال به علت تزری��ق داروی تقلبی ماالریا 
جان خود را از دس��ت می دهند. همچنین گزارش��های تهیه شده درباره 
داروهای تقلبی نش��ان می دهد وجود این داروها در کشورهای در حال 
توس��عه 30 برابر کشورهای پیش��رفته است. در بین کشورهای عربی نیز 
س��ازمان تجارت جهانی اعالم کرد: داروهای تقلبی در بازارهای مصر و 
س��وریه و لبنان و عراق به علت ضعیف ب��ودن نظارت بر واردات دارو، 

بیش از سایر کشورها مشاهده می شود. 
تش��دید این معضل موجب شد سازمان تجارت جهانی با 176 عضو 
اع��الم کن��د: روز چهاردهم این ماه توافقنامه ای ب��رای ممنوعیت تولید 
و بازاریاب��ی داروهای تقلب��ی امضاء خواهد کرد تا در نشس��ت وزیران 
دادگس��تری کشورهای عضو شورای اروپا که قرار است در ماه اکتبر در 

استانبول برگزار شود مطرح شود.

معاون اول رئیس جمه��ور با تأکید بر اینکه 
بخ��ش زی��ادی از هزینه های اداره کش��ور باید 
از مناب��ع مالیاتی تأمین ش��ود، اب��راز امیدواری 
ک��رد با اجرای ط��رح جامع مالیاتی، بخش��ی از 
مش��کالت فس��اد اقتصادی کش��ور مرتفع شده 
و مناب��ع فراوانی از مح��ل پرداخت های مالیاتی

 به دست آید. 
ب��ه گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رس��انی 
ریاست جمهوری، محمدرضا رحیمی در جلسه 
ای��ن طرح که نظ��ارت دقیق بر رون��د پرداخت ستاد مبارزه با مفاس��د اقتصادی،گفت: با اجرای 

و اخ��ذ مالی��ات و همچنین جلوگی��ری از فرار 
مالیات��ی را به دنبال دارد، می��زان قابل توجهی از 
پرداخت ه��ای مالیاتی در جای��گاه واقعی خود 
یعنی برای اداره کشور و در راستای خدمت رسانی 

به مردم هزینه خواهد شد. 
در ای��ن جلس��ه ب��ر ض��رورت هم��کاری 
تمامی دس��تگاهها با سیس��تم مدیریت اطالعات 
قراردادهای خارجی تأکید شد و برای جلوگیری 
از قاچاق و احتکار در کشور، شروع فاز دوم این 

سیستم نیز به تصویب رسید.

س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه جمهوری 
اس��المی ایران گفت: وزیر خارجه نامه هایی به 
همه اعضای شورای امنیت ارسال خواهد کرد و 
مرات��ب اعتراض ایران را ب��ه رویکرد غیرمنطقی 
صدور قطعنامه همراه با تبیین دقیق و کارشناسی 

مواضع کشور، به آنها منعکس خواهد شد. 
خب��ر،  مرک��زی  واح��د  گ��زارش  ب��ه 
رامین مهمانپرس��ت در پاس��خ به سؤالی مبنی بر 
اینکه یکی از نمایندگان مجلس به نقل از مقامات 
وزارت امور خارجه گفته است موضع روسیه و 
چین در قبال رأی مثبت به قطعنامه دلس��وزانه و 
برای جلوگیری از فتنه های بزرگتر بوده اس��ت، 
گفت: چنین اظهاراتی به هیچ وجه صحت ندارد 
و وزارت امور خارجه اقدام همه کش��ورهایی را 
ک��ه در تصویب قطعنامه بر ضد ما رأی داده اند، 
مطرود می دان��د و آن را در جهت خالف منافع 

ملت بزرگ ما تلقی می کند. 
وی افزود: رویکرد و اقدامات کشورها حتمًا 
در مالحظات ما برای تنظیم روابط با آنها در نظر 

گرفته خواهد شد. 
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه اضاف��ه 
ک��رد: از نظر ما هیچ فرقی میان کش��ورهایی که 

علیه ما رأی دادند، وجود ندارد.
مهمانپرس��ت ادامه داد: بحث��ی که غرب در 
رابطه با سیاس��ت مهار دوگان��ه مطرح می کند، 

بحث اشتباهی است. 
وی افزود: ما قباًل متذکر ش��دیم این سیاست 

دوگان��ه یا چماق و هویجی که اعالم می کنند به 
هیچ وجه کارآیی نخواهد داش��ت و متناس��ب با 
ش��ئون ملت بزرگ ایران ه��م نخواهد بود. وی 
گفت: اگ��ر در رویکرد کش��ورهای غربی منطق 
حاکم باشد درخواس��ت های آنها در چارچوب 

گفتگوهای منطقی قابل بررسی خواهد بود. 
س��خنگوی وزارت امور خارج��ه افزود: اگر 
منط��ق آنها در مقاب��ل منطق ملت ب��زرگ ایران 
شکست بخورد، توسل به اقدامات محدود کننده 
و فش��ار و تحریم نتیجه معکوس��ی ب��رای آنها 

دربرخواهد داشت. 
اگ��ر کش��ورهای غرب��ی مدع��ی هس��تند 
کش��ورهای عضو آژان��س و متعهد به ان پی تی، 
 ازحقوق خودش��ان برای بهره من��دی از چرخه 
س��وخت و فعالیت ه��ای صلح آمیز هس��ته ای 
برخ��وردار نیس��تند، بای��د ای��ن رویک��رد خود 
را ب��ا توجه ب��ه منطقی که حاکم اس��ت تبیین و 

تثبیت کنند. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه ب��ا بیان این که 
این رویکرد غلط اس��ت، گفت: با توسل به فشار 
نتیج��ه ای نخواهند گرفت و حرکت به س��مت 
فشارهای سیاس��ی با تصور این که اینها پاسخی 
را در بحث دیگری خواهد داشت تصوری غلط 

و بی نتیجه است. 
مهمانپرس��ت در پاس��خ به س��ؤال خبرنگار 
دیگ��ری درب��اره موض��ع ای��ران در خص��وص 
چگونگی تحویل موشک های اس 300 به ایران 

و چگونگی مبادله سوخت بعد از صدور قطعنامه 
گفت: بحث همکاری های ما با کش��ور روس��یه 
باید در چارچوب رویکردی بلند مدت بررس��ی 

شود. 
وی اف��زود: هر نوع اقدام یا عملکردی که به 
خاط��ر موضوعات مقطعی، مناف��ع بلند مدت را 
تحت تأثیر خود قرار دهد، در ذهن ملت ما باقی 
خواهد ماند و حتمًا هم��ه رویکردها و اقدامات 
درچارچوب تنظیم روابط جمهوری اسالمی ایران 
با س��ایر کش��ورها موردنظر قرار خواهد گرفت. 
وی در پاس��خ به خبرنگار پ��رس تی وی درباره 
موضع ایران در مقابل قرقیزستان و نزاع های در 
حال جریان در این کش��ور گفت: درگیری های 
داخلی در کشور قرقیزستان به مردم صدمه وارد 
می کن��د، ما خواس��تار حل مس��ائل داخلی این 

کشور از راه های مسالمت آمیز هستیم. 
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه اف��زود: فکر 
می کنی��م ب��رای ایج��اد ش��رایط مناس��ب، باید 
ریش��ه مش��کالت به صورت اساس��ی بررس��ی 
ش��ود و اگر در جهت کاه��ش تنش ها و کمک 
به وضعیت کش��ورهای منطقه برای ایجاد ثبات 
و امنیت، کمکی از دس��ت کش��ورهای منطقه و 
جمهوری اس��المی ایران بربیاید آماده همکاری 

هستیم. 
مهمانپرس��ت گفت: خواهان ایجاد ثبات در 
همه کش��ورهای منطقه و حل همه مشکالت از 

راه های مسالمت آمیز هستیم.

ش��ش قرارداد باقیمانده طرح توس��عه 
می���دان گازی پارس جنوب��ی در قالب 4 
طرح با حضور رئیس جمهور در عس��لویه 
استان بوش��هر به امضاء رسید. به گزارش 
واح��د مرکزی خبر، این قراردادها ش��امل 
فازهای 13، 14، 19، 22، 23 و 24 اس��ت 
که بین وزارت نفت، ش�رکت گست�رش و 
ن�وسازی صنایع ای�ران، شرکت پتروپارس 
و قرارگاه س��ازندگی خات��م االنبیاء امضاء 
ش��د. مراحل 13 و 14 به دو کنسرس��یوم 
ش��امل 6 ش��رکت ایرانی، مرحله 19 به دو 
ش��رکت ایرانی و مراحل 22و 23 و 24 به 
3 ش��رکت دیگر ایرانی واگذار شده است. 
ارزش این قراردادها 21 میلیارد دالر و زمان 
اجرای آن 35 ماه اس��ت و با بهره برداری 
از آنها روزانه 200 میلیون مترمکعب گاز و 
320 هزار بشکه میعانات گازی به ظرفیت 
تولید پارس جنوبی افزوده می شود. پیش 
از این قرار بود سه شرکت اروپایی مراحل 

باقیمانده توس��عه می��دان گازی پارس جنوبی را 
اج��را کنند که با پایان یافت��ن مهلت ایران به این 
ش��رکت ها، این قراردادها با شرکت های ایرانی 
منعقد شد. مجموع این قراردادها منجر به توسعه 
8 مرحله اس��تاندارد می��دان گازی پارس جنوبی 
می ش��ود و مرحله 19 به تنهایی معادل 3 مرحله 
توسعه این میدان گازی است. شرکت ملی نفت 
ای��ران وظیفه تأمین مالی این طرح ها را به عهده 
دارد. با بهره برداری از ذخایر میدان گاز پارس جنوبی 
28 مرحله پاالیشگاهی در منطقه عسلویه مستقر 
می ش��ود. تاکنون 10 می��دان با ظرفی��ت تولید 
روزانه 250 میلیون مترمکعب گاز در مدار تولید 
قرار گرفته اند. ذخیره میدان عظیم گازی مشترک 
ای��ران و قطر در منطقه عس��لویه در عمق آبهای 
خلیج فارس 14 میلی��ون تریلیون مترمکعب گاز 

برآورد می شود.
رئی��س جمه��ور در مراس��م امض��ای ای��ن 
قرارداد ه��ا گفت: کس��انی در تاریخ س��ر افراز 
زندگی می کنند و تاریخ را می س��ازند که روی 
پای خودشان بایس��تند. محمود احمدی نژاد در 
مراسم امضای 6 قرارداد توسعه پارس جنوبی در 
عسلویه افزود: جلسه امروز، فریادی بلند از عمق 
وجدان ملت ایران اس��ت که م��ا می توانیم و ما 
روی پای خودمان، ایران را خواهیم ساخت. وی 
گفت: دنیا هم بشنود کس��انی که خیال می کنند 
ملت ایران به آنان احتیاج دارد، اش��تباه می کنند. 
رئیس جمهور افزود: زمانی که شما روی صفحه 
گیت��ی وجود نداش��تید و نامی از ش��ما نبود، نام 
ایران در دنیا می درخش��ید. احمدی نژاد افزود: 
زمانی که شما در غارها زندگی می کردید، ملت 
ایران ملت متمدنی بود. رئیس جمهور با تأکید بر 
اینکه باید ایران را بس��ازیم و روی پای خودمان 
بایس��تیم، افزود: آن سازندگی پایدار خواهد ماند 
ک��ه از عمق خودب��اوری و توانمندی های ملت 
باش��د. وی گفت: امروز به فضل الهی این اتفاق 
در ای��ران می افت��د و در دیگر بخش ها هم باید 
این را گس��ترش دهیم. رئی��س جمهور در ادامه 

س��خنانش در مراس��م امضای 6 قرارداد توسعه 
پارس جنوبی گفت: کش��ورهای مس��تکبر برای 
خود ق��رارداد می بندن��د، پول��ش را می گیرند 
و س��پس خودش��ان در ج��ای دیگ��ری تصمیم 
می گیرن��د و با صدور قطعنام��ه ای، آن قرارداد 
را یکجانب��ه لغو می کنند. محم��ود احمدی نژاد 
اف��زود: آنان با ثروت ملت ها که در حس��اب و 
بان��ک هایش��ان متمرکز اس��ت، صاحب قدرت 
می شوند و با گروکشی حساب ها و منابع ملت 
ها، خواس��ته های خ��ود را ب��ر ملت ها تحمیل 
می کنند که این باید شکس��ته ش��ود. وی گفت: 
مل��ت ما ملت فقیری نیس��ت و ش��اید کس��انی 
اگر در گذش��ته موضوع 21 ه��زار میلیارد تومان 
منابع داخلی را می ش��نیدند ب��اور نمی کردند و 
می گفتند مگر می شود ملت ایران چنین ثروتی 
داش��ته باشد؟ اما دیدیم که ش��د. رئیس جمهور 
با اش��اره به اینک��ه قراردادهای امضاء ش��ده از 
قراردادهایی اس��ت که به هیچ عنوان نگران منابع 
مال��ی آن نیس��تیم، افزود: در بس��یاری قراردادها 
که منعقد می ش��د، نگران مناب��ع مالی آن بودیم 
و در برداش��ت از مخ��زن و در خرید محصول، 
مس��ائلی را بر ما تحمی��ل می کردند و هر وقت 
می خواستند قیمت ها را باال می بردند. احمدی 
نژاد گف��ت: پیمانکاران خودم��ان با قیمت های 
معمولی قرارداد بستند و منابع آن از داخل تأمین 
خواهد شد. رئیس جمهور افزود: اگر نیاز باشد، 
به طور مس��تقل از بازارهای جهانی،از ملت ها و 
م��ردم دنیا پول جمع آوری خواهیم کرد که فعاًل 
نیازی نیست. وی این اقدام را پایه، رویداد بزرگ 
و خ��ط راهنما خواند و گف��ت: باید این اقدام را 
به دیگر بخش های کشور به ویژه بخش صنعت 
و نف��ت منتقل کنیم. احمدی ن��ژاد از وزیر نفت 
خواست حوزه مشترک نفتی را هم، با پیمانکاران 
و مناب��ع داخلی برنامه ریزی کند. رئیس جمهور 
با اشاره به اینکه قصد ندارم درباره اخالق امروز 
مس��تکبران دنیا بحث کنم، اف��زود: در عین حال 
خطاب ب��ه همه ملت ها می گوی��م آن ملتی که 

ب��رای تأمی��ن نیازه��ای خود، دس��تش را 
در برابر انس��ان ها و دولت های پس��ت و 
فرومایه دراز کن��د، هیچ گاه طعم عزت را 
نخواهد چش��ید. رئیس جمهور گفت: همه 
قدرت دش��منان روی تهدی��د و تضعیف 
ملت ها ش��کل گرفته اس��ت. احمدی نژاد 
در ادام��ه س��خنانش در مراس��م امضای 6 
قرارداد توس��عه پارس جنوبی در عسلویه 
اف��زود: در صحبت��ی که با رئی��س یکی از 
دولت ها داشتم به او گفتم یک بار بگویید 
نه، ه��ر چند اولش س��خت اس��ت اما به 
محض اینکه گفتی��د نه، می بینی معادالت 
و مناس��بات 180 درجه به نفع شما عوض 
می ش��ود و به ی��ک التماس کنن��ده ذلیل 
تبدیل می ش��وند و ی��اری خدا و برکت با 
شما همراه می شود. وی گفت: در 4 سال 
گذشته و در دولت های پیشین همه تالش 
کردند تا منابعی برای طرح ها تأمین شود و 
برای تأمین هزار میلیارد تومان چقدر منت 
گذاش��تند و برو و بیا کردند اما زمانی که تصمیم 
گرفته ش��د روی پای خود بایستیم چقدر برکت 
ایجاد ش��د. احمدی نژاد افزود: 21 هزار میلیارد 
توم��ان تعهد از کجا آم��د؟ رئیس جمهور گفت: 
هم��ه ملت های جهان را دع��وت می کنم که به 
این موج عظیم بپیوندند که به لطف خدا پیوسته 
اند. احمدی ن��ژاد افزود: به جوانان،  متخصصان، 
مش��اوران، پیمان��کاران و مدی��ران می گویم که 
کمربنده��ا را یک بن��د محکم تر کنی��د و برای 
کارهای عظیم آماده ش��وید. رئیس جمهور تأکید 
کرد: باور من این اس��ت که ما می توانیم با س��ه 
برابر سرعت فعلی ایران را بسازیم و این موضوع 
را با محاسبات می گویم و قابل اثبات است. وی 
افزود: ش��رط آن این است خودمان را باور کنیم؛ 
الگوهای خود را داش��ته باشیم و منابع خود را به 
خوب��ی مدیریت کنیم و ب��ه توانمندی های خود 
بها دهیم و این کار شدنی است. احمدی نژاد گفت: 
اتفاق بزرگی افتاد و س��ر آغاز دوران جدیدی در 
صنعت نفت و سازندگی کشور است. وی افزود: 
یکی از غصه های من از گذش��ته بازی هایی بود 
که برای تأمی��ن منابع یک ط��رح در می آورند. 
رئیس جمهور اضاف��ه کرد: پول های خودمان و 
پول های خلیج فارس در بانک های آنهاس��ت؛ 
100 میلی��ارد دالر پول در این بانک ها داریم اما 
وقتی می خواهند 500 میلی��ون وام بدهند هزار 
بار برو بیا در می آوردند و بعد می گویند ش��ما 
تحریم هستید؛ شما با پول ما دارید کار می کنید. 
احم��دی نژاد با بیان اینکه مدل مدیریت منابع را 
ع��وض کرده ایم، گفت: امیدوارم در آینده چنین 
اتفاقی نیفتد که برای تأمین نیازهایمان دس��تمان 
را پیش آدم های پس��ت دراز کنیم و اجازه نمی 
دهی��م چنین اتفاقی بیفت��د.وی افزود: همه با هم 
ایران را با اندیشه، همت، تخصص و منابع ایرانی 

خواهیم ساخت و این شدنی است.
رئیس جمهور این اتف��اق بزرگ را به اهالی 
صنع��ت نفت تبری��ک گفت و اف��زود: این تازه 

ابتدای راه است.

ایران

سراسری
نصف النهار

چه خبر از پایتخت

از جمله عواملی که س��بب شکست 
امریکا در این جنگ ویتنام شد، فعالیت 
رس��انه هایی بود که باعث می ش��دند 
تا حرکت های ضدجن��گ در امریکا به 
هر نش��انه کوچکی از موفقیت نیروهای 
امریکای��ی در عملیات ت��ت با ترس و 
وحشت پاسخ دهد تا مبادا کشورشان در 
این جنگ پیروز شود و از جمله کسانی 
که خواه��ان تحقیق در این مورد ش��د 
لئونارد مگرودر بود که توانس��ت علت 
ناکامی و شکست این دولت متجاوز را 
به مردم امریکا گزارش دهد با توجه به 
اینکه این درخواس��ت از سوی دوازده 
س��ازمان از س��ازمان های ب��زرگ کهنه 
س��ربازان ویتنام و ژنرال وست مورلند 
مورد حمایت واقع می  شد.  بسیاری از 
منابع رس��انه ای با نقش امریکا در جنگ 
مخالف بودند و نگرشی انتقادی نسبت 
به جنگ داشتند، تصاویری که رسانه ها 
می گرفتند همه مردم را تحت تأثیر قرار 
می داد، این تصاویر می توانست تأثیراتی 
ماندگار و فراموش ناشدنی بر همه ملت 
ب��ر جای بگ��ذارد. تنها با ی��ک تصویر، 
جه��ان توانس��ت باره��ا و بارها صحنه 
اع��دام یک نیروی وی��ت کنگ را ببیند، 
آن چه بیش��تر مایه نگرانی می شد این 
ب��ود که تصویر مزبور، ی��ک فیلم بدون 
صدا بود و خبرگزاری ان.بی.سی. برای 
تأثیرگذاری بیشتر، صدای شلیک گلوله 
را ب��ر روی آن مونتاژ می کرد و تصویر 
ادی آدامز از ژنرال نگوین نگاک لون به 
صورت مردی موق��ر و ملبس به لباس 
نظامی در حال شلیک به سر یک جوان 
ریز نقش ویتنامی مظنون، بی شک یکی 
از نگران کننده ترین عکس های آن زمان 
بوده اس��ت. او عماًل یک جوان بی دفاع 
است ولی قدرت تأثیرگذاری این عکس 
از آنجا ناش��ی می شود که در آن، پسری 
با ظاهری تقریبًا ترحم برانگیز در مقابل 
هیکل تنومند لون نش��ان داده می ش��ود، 
جای تعجب نیست که این تصویر برای 
هفته ها، رسانه های امریکایی را به سلطه 
خود درآورده بود و حتی بعدها به نماد 
تمامی اقدامات غلطی تبدیل شد که در 
جنگ ویتنام جریان داشت.  عکس آدامز 
که روز بعد س��رمقاله نیویورک تایمز را 
با این عن��وان تزئین کرد: »درگیری های 
خیابانی در ویتنام ادامه دارد و دش��من 
همچن��ان بخش هایی از ش��هرها را در 
اش��غال خود قرار داده است و جانسون 
هرگز قصد تس��لیم ش��دن ندارد« زمینه 
حرک��ت اعتراض آمیز ویتن��ام را فراهم 
آورد و الهام بخش سرمقاله های بسیاری 
شد، که س��رمقاله 23 فوریه 1968 وال 
اس��تریت ژورنال با عنوان »منطق میدان 
نبرد« از آن جمله بود. در این س��رمقاله، 
نویس��نده می گوی��د: مردم امری��کا اگر 
تاکنون آماده نش��ده اند، اکنون باید آماده 
پذیرش ای��ن دورنما ش��وند که تمامی 
تالش صورت گرفته در ویتنام محکوم 
به فناس��ت. نظراتی از این دست همانند 
زبانه های آتش در فضای پس از عملیات 
تت شعله ور ش��د و بدین ترتیب، مردم 

امریکا که هنوز آتش س��وزان ناش��ی از 
عکس آدامز در اذهان آنها روشن بود و 
نیز جانسون رئیس جمهور وقت امریکا 
که قول داده بود تس��لیم نشود به تدریج 
از موضع جانبداری از جنگ ویتنام عقب 
کش��یدند. هنگامی که جنگ به دوره ای 
رسید که امریکا بیش از هر زمان دیگری 
در آن درگیر ش��ده بود )یعنی سال های 
1964 ت��ا 1969(، خبرن��گاران با انجام 
مصاحبه ه��ا و چ��اپ مق��االت انتقادی 
بیشتر، تحقیقات بیشتری را آغاز کردند 
و روش گزارش س��نتی از 65/9 درصد 
در س��ال 1949 به 50/1 درصد در سال 
1969 کاهش یافت. در تمامی این سال 
ها، هم چون گذشته هر چهار سال یک 
بار انتخابات ریاست جمهوری در امریکا 
برگزار می ش��د و هر یک از نامزدهای 
ریاست جمهوری خود را توانا در پایان 
دادن ب��ه جنگ ویتنام می دانس��ت، اما 
رؤسای جمهور  می گذش��تند،  سال ها 
مختلف جمه��وری خواه ی��ا دمکرات 
می آمدن��د و جنگ ب��ا تم��ام تبعاتش 
ب��رای امریکا و از بین رفتن یک نس��ل 
از جوانان این کشور ادامه داشت. شیوع 
روان پریش��ی در امری��کا، بیماری های 
مختلف، رواج هیپی گری، از بین رفتن 
هنجارهای مبتنی بر رویای امریکایی، از 
میان رفتن هیبت امریکایی که با رویای 
امریکایی از پ��س جنگ جهانی دوم در 
دنیای دو قطب��ی، عرصه های جهانی را 
ب��رای خود خالی می کرد، تمامی باعث 
ش��د که برای کمتر ش��دن تبعات منفی 
جنگ ویتنام در ابرقدرت��ی امریکا، این 
کشور به شکست اعتراف کند و در 10 
نیروهای  م��ی 1975 مقدمات خ��روج 
اش را ب��ا قبول آتش ب��س فراهم آورد. 
پ��س از خ��روج نیروه��ای امریکایی و 
تمام ش��دن جنگ در 30 آوریل 1975 
نیروه��ای ویت کنگ و ویتنام ش��مالی، 
س��ایگون را گرفتند و جن��گ ویتنام به 
پایان رس��ید و در س��ال 1976 انتخاب 
مجلس ملی، راه را برای وحدت مجدد 
ش��مال و جن��وب ویتنام فراه��م کرد. 
اگر چه آثار تخریب، س��الیان س��ال در 
می��ان ویرانه های این ش��هر مش��خص 
ب��ود، اما ای��ن اتح��اد، باع��ث گره ای 
محکم برای وحدت بیش��تر ویتنام شد، 
ام��ا حاص��ل این جن��گ ب��رای امریکا 
گی��ر کردن در باتالقی ب��ود که همچنان 
عوارض��ش را برجای گذاش��ته اس��ت 
چرا که با گذش��ت چندی��ن دهه هرگاه 
حض��ور نظام��ی امری��کا در کش��وری 
پررنگ می ش��ود ناخ��ودآگاه وضعیت 
این کشور با دوران جنگ ویتنام مقایسه 
و عاقبت خوش��ی ب��رای آن پیش بینی 

نمی شود. 
ای��ن مقایس��ه ه��ر روزه در عراق 
و افغانس��تان روی می ده��د حتی اگر 
مقام��ات امریکایی با عب��رت گرفتن از 
وضعیت رسانه ای در دوره جنگ ویتنام 
سعی در همراه کردن رسانه ها با خود و 

کنترل افکار عمومی داشته باشند.
                                   پایان

ذخیره آب سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون با 104 میلیون مترمکعب افزایش 
در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته به 908 میلیون متر مکعب رسید. به گزارش موج، 
حجم آب سدهای تهران در یک هفته اخیر3 میلیون متر مکعب بیشتر شده است. براساس 
اعالم شرکت مدیریت منابع آب ایران، مجموع حجم آب ورودی به سد کرج از ابتدای سال 
آبی جاری تاکنون به 334 میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال 
آبی گذشته 37 درصد افزایش یافته است. حجم آب موجود سد کرج هم اکنون 205 میلیون 
مترمکعب است که این میزان 100 درصد ظرفیت کل این سد محسوب می شود. مجموع 
حجم آب ورودی به سد الر نیز 314 میلیون مترمکعب گزارش شده است که در مقایسه با زمان 
مشابه سال گذشته 21 درصد رشد نشان می دهد. هم اکنون حجم آب موجود این سد با 25 
درصد افزایش در مقایسه با زمان مشابه سال 88 به 177 میلیون مترمکعب رسیده که این میزان 
معادل 18 درصد ظرفیت مخزن سد الر است. امسال مجموع حجم آب ورودی به سد طالقان 
نیز در دوره مورد بررسی 401 میلیون مترمکعب گزارش شده است که این میزان 46 درصد 
در مقایسه با دوره مشابه پارسال افزایش نشان می دهد. کل حجم آب ورودی به سد لتیان هم 

امسال با 31 درصد رشد در مقایسه با سال 88 به 258 میلیون مترمکعب رسیده است.

استاندار تهران اعالم کرد: تاکنون 5 هزار پرونده در خصوص تصرف غیرقانونی اراضی 
دولتی در این اس��تان تش��کیل شده است. به گزارش ایرنا، مرتضی تمدن در همایش نقش 
جایگاه حقوق در تحقق اهداف سازمانی که در شهرستان شهریار برگزار شد، افزود: از این 
تعداد، یک هزار و 150پرونده مربوط به تصرف های غیرقانونی در بخش مسکن است. وی 
تأکید کرد: باید با برنامه ریزی اصولی و اعمال قانون با متصرفان غیرقانونی اراضی دولتی 

برخورد قاطع صورت گیرد.
استاندار تهران با بیان اینکه مدیران دستگاهها دو وظیفه مهم در قبال دولت و مردم بر 
عهده دارند، افزود: خدمات رس��انی مناسب به مردم مهمترین وظیفه دستگاه های اجرایی 
است. وی ادامه داد: در عین حال توجه به قانون و مقررات در انجام امور محوله، وظیفه دیگر 
دستگاه های اجرایی است. تمدن اظهار داشت: وظیفه ما مسئوالن خدمات دهی مناسب به 
کشور و مردم است که در این راستا باید از نیروهای اجرایی با روحیه خدامحوری و با نشاط 
در جهت حفظ منافع کشور و مردم استفاده کنیم. وی تأکید کرد: راه اندازی واحدهای حقوقی 

در دستگاه های اجرایی و اداری در کاهش ضریب خطاهای قانونی تأثیرگذار است.

قرقیزستان میدان جديد رويارويی ويتنام، نخستین باتالق امريکا )قسمت دوم(
امريکا و روسیه

فرانسه خواستار قطع برنامه هاي 
شبکه » االقصي« در اروپا شد

   صربستان يک گام ديگر به عضويت 
در اتحاديه اروپا نزديک شد

نیمی از داروهای جهان تقلبی است

رحیمي: 
هزينه هاي اداره کشور بايد از منابع مالیاتي تأمین شود

مهمانپرست: 
اعتراض خود را به قطعنامه منعکس می کنیم

دوران جدیدی در حال رویش است
جهان نما

حجم آب سدهاي تهران 
به 908 میلیون متر مکعب رسید

استاندار تهران:
تشکیل5 هزار پرونده درخصوص تصرف 

اراضي در تهران



تبخال

حوادث

ش��اید ما انتظارش را نداریم به خصوص زمانیکه کل 
دوران جوان��ی خود را در مس��یری کار می کنیم که به 
بازنشس��تگی ختم می ش��ود، بازنشس��تگی می تواند 
تجربه ای پرتنش و ناامیدکننده باشد. برای بسیاری از 
ما،  دوران بازنشستگی در طول سالهای متمادی اولین 
باری است که منابع مالی و وقت آزاد برای انجام آنچه 
که می خواهیم،  در اختیار داریم. مشکل اینجاست که 
اغل��ب اوقات واقعاً نمی دانیم چه می خواهیم. معموالً 
می دانی��م که چه چیزی را نمی خواهیم و آن چیز خبر 
ادامه کار نیست. بنابراین با دانستن این نکته به عنوان 
نیرویی بازدارنده، اقدامات الزم را به منظور پایان دادن 
به س��الهای کاری خود، انجام می دهیم. در واقع اینکه 
بدانی��م چه چیزی را می خواهی��م یا اینکه چه چیزی 
رانمی خواهیم یکس��ان نیستند. تفاوت این دو ممکن 
اس��ت در زمان بازنشس��تگی منجر ب��ه یاس و حس 
س��ردرگمی ش��ود. از آنجاییکه وقت ما مانند کاالیی 
با ارزش اس��ت، در اینجا سه مرحله برای آرامش در 
اوقات فراغت جدیدمان یعنی دوران بازنشستگی ذکر 
می شود، مراحلی که به ما کمک می کند از بازنشستگی 

خود لذت ببریم.
مرحله 1: از تنهایی بپرهیزید

طبیعت قوانینی دارد که حاکم بر محیط اطرافمان 
اس��ت به عنوان مثال آب همیشه به سمت پایین ترین 
نقطه جریان دارد و گازها در فضا پخش می شوند. یکی 
دیگر از این قوانین این است که طبیعت از تنهایی متنفر 
اس��ت. طبیعت موقعیتی را که در آن به طور ناگهانی 
چیزی بزرگ از دست می دهد و جای آن با هیچ چیز 
دیگری پر نمی شود، دوس��ت ندارد تصور کنید، وان 
خود را پر از آب کرده اید و سعی دارید که فقط آبهای 
سمت چپ را تخلیه کنید. این کار عملی نیست و از 
آنجاییکه ما هم قس��متی از طبیعت به شمار می آییم، 

بدیهی است که همان قوانین هم بر ما حاکم است.
تفاوت فاحشی بین دو جمله »خیال دارم بازنشسته 
شوم و کارم را قطع کنم« و »خیال دارم بازنشسته شوم 
و اس��تراحت کنم« وجود دارد، در جمله اول خالء و 
تنهایی ایجاد می ش��ود به این معنی که چیز بزرگی را 
کنار می گذاریم یعنی کارمان که حدود 70-65 درصد 
از دوران مفی��د زندگی خود را حداقل 5 روز در هفته 
به آن اختصاص داده بودیم و نمی خواهیم آن را با چیز 
دیگری جایگزین کنیم و این مورد هم درس��ت مانند 
مثال وان، عملی نیس��ت. به همین دلیل است که اکثر 
افراد سیگاری یا افراد رژیمی در ترک و کاهش وزن، 
دچار مشکل می شوند. این افراد سعی دارند چیزی یا 
کاری را انجام ندهند اما به جای آن نمی دانند چه کاری 

را جایگزین کنند و همین عامل، خالء ایجاد می کند.
در مورد انسانها، خالء و تنهایی باعث سردرگمی 

اس��ت که در نهایت به افسردگی، منجر می شود وقتی 
تنهایی و خالء در زندگیمان راه پیدا می کند تجربه های 
ناخوشایند سردرگمی و افس��ردگی را به همراه دارد 
و تم��ام تالش��مان را برای رهایی از این احساس��ات 
ناخوش��ایند، ب��ه کار می بریم اغلب اوق��ات آن جای 
خالی را با آسان ترین و قابل دسترس ترین جایگزین 
پر می کنیم همان چیزی اس��ت ک��ه قباًل جایش را پر 

کرده بود.
این قانون در مورد بازنشستگی هم صادق است. 
وقتی که می گوییم قصد دارم کارم را قطع کنم خالء را 
ایجاد می کنیم احساس سردرگمی و افسردگی هم به 
دنبال آن پیدا می شوند. در اکثر موارد نمی توانیم برگردیم 
و فضای خالی را ب��ا آنچه که قباًل انجام می دادیم، پر 
کنیم. سیگار کش��یدن و غذا خوردن زیاد برای افراد، 
لذت زودگذر دارد و ما دیگر س��رکار نمی رویم. این 
ناتوانایی یا عدم عالقه به پر کردن فضای خالی با آنچه 
که قباًل انجام داده ایم، بیشتر باعث آشفتگی،  سردرگمی 

و افسردگی می شود.
مش��کل تنهایی و خ��الء راه حل س��اده ای دارد: 
»بازنشس��ته نش��وید با هدف قطع ک��ردن کار« بلکه 
»بازنشس��ته ش��وید با هدف و آگاهی که قصد دارید 
»زمان کاری« قبل خود را با هر آنچه که دوست دارید 
انجام دهید، پر کنید.« اگر می خواهید اثرات این جمله 
مثبت را کشف کنید خواندن مقاله را ادامه دهید و در 

مرحله 3 به نکات جالبی خواهید رسید.
ــات گذرا،  مرحله 2: بدانید که این احساس

طبیعی هستند.
حذف خ��الء به طور یقین به راحت��ی و آرامش 
بازنشس��تگی ش��ما کمک می کند. تغیی��ر از هر نوع، 
احساس��ات معینی در افراد به وجود می آورد. ویلیام 
بریجز در بهتری��ن کتاب خود با عنوان »تحوالت« در 
مورد چگونگی برخورد افراد با تغییرات صحبت می کند 
و آنها را از کوچکترین تا پراهمیت ترین ها طبقه بندی 
کرده و اغلب به احساس��ات محتملی ختم می شوند. 
وقتی وارد دوران بازنشستگی می شوید دانستن اینکه 
این احساسات طبیعی هستند و به بازنشستگی مربوط 

می شوند، باعث آرامش شما در طول مسیر می شود.
اینکه شما سردرگم باشید و ندانید که کدام راه را 
باید انتخاب کنید با اینکه گم شوید اما نقشه راهنمای 
مناسبی در اختیار داشته باشید که نشان دهد کجا هستید 

و کجا می توانید بروید، احساس کاماًل متفاوتی است.
ــه 3: 5 عامل مهم زندگی خود را پیدا  مرحل

کنید.
برای بسیاری از مردم، کارشان برای رسیدن به یک 
پایان، آغاز می شود. کارشان وسیله ای است که امکانات 
مالی را برای خرید وسایل مورد نیاز و انجام کارهای 
مورد عالق��ه فراهم می کند. متأس��فانه، گاهی اوقات 
ش��غلهای مان آنچنان مصرفی می ش��وند که به مرور 
زمان و به تدریج، ارتباطمان را با آنچه که بدان عالقه 
داریم، از دست می دهیم. احساسات و جاه طلبی های 
غیرکاری خود را فراموش می کنیم. اگر خودتان را در 
چنین موقعیتی دیدید، فرصتی است برای ارتباط مجدد 

ب��ا آنچه که واقعاً دوس��ت دارید و آنچه که از زندگی 
می خواهی��د وقت بگذارید و 5 چیزی که می خواهید 
در دوران بازنشستگی انجام دهید، ببینید یا تجربه کنید 

را یادداشت کنید.
5 چی��زی که اگر انج��ام دهید، ببینی��د یا تجربه 
کنید، در پایان زندگی خود با نگاه به گذشته و دوران 
بازنشس��تگی می توانید آن را یک موفقیت تلقی کنید. 
ممکن است کارهایی کوتاه مدت باشند، مثاًل دیدن از 
برج ایفل یا نه کارهایی که دوره زمانی طوالنی تری را به 
خود اختصاص می دهند. مثاًل رابطه صمیمی زناشویی، 
رابطه با فرزندان یا نوه ها. این بستگی به خود شما دارد 

که موفقیت بازنشستگی را برای خود تعریف کنید.
هوشیار باشید که برای خود محدودیت قرار ندهید. 
یکبار مردی به من گفت: که همیشه می خواسته شبیه 
تد ویلیامز یا کالرک گی بل باشد، اما حاال برای بودن 
جای آنها احساس پیری می کند واقعیت این است که 
هیچ وقت دیر نیس��ت و ما پیر نیستیم. او می تواند به 
اردوی بیسبال برود و شبیه تد ویلیامز باشد یا اینکه به 
گروه تئاتر ملحق ش��ود و شبیه کالرک گلی بل شود. 
اینکه فقط یک روز، شبیه کسی باشید که دوست دارید 
بهتر از آن است که تمام عمر چنین آرزویی را در سر 

بپرورانید.
اگر قرار باشد 5 کار بزرگ زندگی خود را مشخص 
کنید ممکن اس��ت فکرتان را به خاطر نوع نگرشتان 
نس��بت به خود در زمان حال، محدود کنید یا حتی از 
کاری که داشته اید، تأثیر بپذیرید. نکته کوچکی وجود 
دارد که در این باره به ش��ما کمک می کند. فکر کنید 
و یادداشت کنید که جدای از شغل فعلی تان، دوست 
داش��تید چکار کنید. شاید مجبور شوید به گذشته ها، 
قبل از اینکه اولین ش��غل خ��ود را بگیرید، یا حتی به 
دوران بچگ��ی فکر کنید آن زمان چه چیزی ش��ما را 
هیجان زده می کرد؟ چه چیزهایی می خواس��تید انجام 

دهید، ببینید یا تجربه کنید؟
در می یابید که اینگونه در واقع خودتان را کشف 
می کنید. همان چیزهایی یا کارهایی که قباًل دوس��ت 
داشتید، حاال هم دوست دارید شاید فقط فراموششان 
کرده اید، نکته جالب این است که هنوز به آنها عالقه 
دارید و درصدد انجامش��ان هس��تید. یک مدیرعامل 
ش��رکت تجاری هنوز هم می تواند راننده ماش��ینهای 
مس��ابقه یا سازنده حرفه ای قصرهای شنی باشد. یک 
پرستار سالمند هنوز هم می تواند نویسنده، موج سوار 
یا استاد باشد. از 5 کار بزرگ زندگیتان برای جلوگیری 
از خالء و تنهایی استفاده کنید و اینگونه دیگر بازنشسته 
نش��ده اید و کارتان را قطع نکرده اید بلکه بازنشس��ته 
شده اید که کارهای بزرگ زندگیتان را شروع کنید. از 

بازنشستگی تان لذت ببرید، سزاوار آن هستید.

مدتی اس��ت بح��ث داغي در خص��وص تولید، 
فروش و در اختیار داش��تن سالح هاي شبه خودکار در 
امریکا در جریان اس��ت. رونال��د ریگان، جورج بوش 
پدر، بیل کلینتون و من به عنوان رؤساي جمهور سابق 
امریکا همواره بر لزوم ممنوعیت نگهداري و اس��تفاده 
 15-AR از س��الح هایي نظیر کالش��ینکف، یوزي و
تاکید داش��ته ایم و نهایتاً در سال 1994 میالدي قانوني 
در این خص��وص ب��راي ممنوعیت مالکی��ت آنها به 
تصوی��ب رس��ید. در س��ال 2004 می��الدي که مدت 
اعتبار این قانون به پایان مي رس��ید، بسیاري از نهادها 
از جمله نیروي پلی��س )1100 رئیس پلیس و کالنتر 
از نقاط مختلف امریکا( از کنگره این کشور و جورج 
بوش پسر رئیس جمهور وقت امریکا خواستند که این 
قانون را دوباره تصویب و به اجرا بگذارند .اما البي هاي 
تسلیحاتي در آن زمان به شدت فعال بودند و دولت هم 
تح��ت نفوذ آنها به لغو این قانون و عدم تمدید مدت 
آن رأي داد. خود من از زماني که بزرگ ش��دم سالح 
نگهداري مي کرده ام و حاال هم دو اسلحه دستي، چهار 

تفنگ ساچمه اي و سه هفت تیر دارم و با احتیاط از آنها 
براي ش��کار در زمین هاي خودمان استفاده مي کنم. از 
اینکه به صورت قانوني حق دارم از تفنگ براي شکار 
استفاده کنم خوشحالم و بسیاري از دوستانم هم هستند 
که س��الح هاي نایاب و قدیمي را به عنوان کلکسیون 
براي خودش��ان نگهداري مي کنند. آنها متخصص این 
امور هستند و این طور نیست که بي جهت به دنبال کار 
با اسلحه باشند. هیچ کدام از ما نمي خواهیم از اسلحه به 
عنوان دیگري استفاده کنیم. اما آن قدر این روزها اخبار 
مختلفي از تیراندازي به نیروهاي پلیس، یا تیراندازي در 
مدارس امریکا منتش��ر مي شود که باید توجه دولت به 
این مس��أله جلب شود. به همین خاطر است که حاال 
هم کاخ س��فید و کنگره آمریکا باید دوباره بحث لزوم 
ممنوعیت نگهداري و استفاده از سالح را مورد توجه 
قرار دهند؛ حتي اگر رسیدگي به این مسأله تحت تأثیر 
گروه هاي سیاسي و منافع آنها قرار داشته باشد. ما هم 
به داش��تن حق نگهداري اس��لحه اعتقاد داریم اما در 
عین حال به وجود محدودیت هایي در این خصوص 

تأکی��د مي کنیم و معتقدیم که باید نظارت الزم در این 
خصوص اعمال شود، روند ثبت خرید اسلحه شفاف 
باش��د و پیش از ارائه اس��لحه به خریدار، مالحظاتي 

وجود داشته باشد.
بس��یاري از امریکایي ها هم ممنوعیت نگهداري 
اسلحه را مورد توجه قرار داده اند. با این وجود، انجمن 
ملي اس��لحه امریکا بزرگ ترین مانعي است که در راه 
غیر قانوني اعالم شدن نگهداري اسلحه وجود دارد. در 
عین حال برخي از مقامات امریکایي هم به شدت تحت 
نفوذ البي هاي تسلیحاتي قرار دارند و از تصویب قانون 
در این خصوص مي ترسند. این گروه ها و البي ها دائمًا 
سعي کرده اند چنین القاء کنند که ممنوعیت هایي از این 
دست، باعث خواهد شد که هیچ کس حق دفاع از خانه 
و زندگي خود را نداش��ته باشد و با این ترتیب، نتیجه 
گرفته اند که این مسأله باعث افزایش ناامني خواهد شد. 
شاید اگر قوانین در امریکا به شکل فعلي نبود، مي شد تا 
حدي به این گروه ها حق داد اما در شرایط کنوني دلیلي 
ب��راي این نگراني هاي به اصطالح امنیتي وجود ندارد. 

واقعیت این اس��ت که گروه ها و البي هاي تسلیحاتي 
دارند با پافش��اري بر مواضع خ��ود، حق را به جانب 
جنایتکاران مسلح مي دهند و امنیت مردم و بسیاري از 
نیروهاي پلیس را به خطر مي اندازند. در این میان البته 
قوانین تسلیحاتي چندان در مورد دالل هاي خصوصي 
اسلحه یا افرادي که به اشکال مختلف مشغول فروش 
اسلحه هستند اجرا نشده است. نتیجه این وضعیت پر 
ه��رج و مرج چه بوده؟ در س��ال 2006 میالدي اعالم 
ش��د که 30  هزار نفر بر اثر آتش اسلحه کشته شده اند. 
در س��ال 2005 میالدي در هر 9 س��اعت، یک کودک 
یا نوجوان در حوادث ناش��ي از اسلحه کشته شده اند. 
از س��وي دیگ��ر، کارتل هاي موادمخ��در مکزیک به 
تسلیحات پیشرفته اي که از امریکا مي آید مجهز شده اند 
و این بزرگ ترین تهدید امنیتي براي امریکاس��ت. در 
چنین شرایطي، به نظر مي رسد که البي هاي تسلیحاتي و 
صنایع نزدیک به آن باید رویکرد خود را تغییر دهند و از 
ادامه نفوذ البي هاي سیاسي در این خصوص جلوگیري 

کنند. دیگر جایي براي تعلل نیست.

بادبادک: دیدن بادبادک در خواب داللت بر هیجانات بلند مرتبه است و احیاناً چیزهایی که انسان غلبه بر افسـردگی هــای ناشی از بازنشستگی 
از دست می دهد چون بادکنک را باد می برد. اگر در خواب خود سوار بر بادبادک شدید این نماد شاد 

شدن شما در زندگی و پرداختن به شادی و تفریح و هیجان است.
باران: باران به تجربه های هیجانی و احساسی افراد تعبیر می شود و هم نماد شویندگی آالم، دردها 
و ناپاکی ها است ممکن است ابهامی که دارید برای شما روشن شود اما طوفان نماد افسار گسیختگی، 

سردرگمی و بیچارگی است. باران در زمان وجود خورشید در رویا از غم و اندوه حکایت دارد.
بازو: بیانگر عشق است و هم توانایی شما را در انجام کارها و رسیدن به اهداف را تثبیت می کند از 
نمادهای مثبت در تعبیر خواب مدرن است، در موردی دیگر نشان آن است که شما توانایی دفاع از خود 

را دارید و می توانید از اهداف خود و افراد نزدیک خود در زندگی دفاع کنید.
بازی: اگر در خواب بازی را دیدید، از خود س��ؤال کنید که بازی زندگی را چطور انجام می دهید، 
آیا رویا نوع بازی را نیز نشان می دهد. اگر بازی شطرنج باشد بیانگر آن است که در کارها باید از عقل 
و تدبیر بیشتری استفاده کنید. اگر بازی دسته جمعی است باید با دیگران مشورت بیشتری داشته باشید و 

اگر بازی کودکانه است شما نیاز به آرامش روح و بازگشتن به فضای بی دغدغه کودکی را دارید.
باغ وحش: امیال و خواست های سرکوب و مهار شده به شکل حیوانات در قفس در خواب نمود 
پیدا می کند، اگر حیوان خاصی در باغ وحش بود باید براس��اس آن حیوان تعبیر کنید، مثاًل اس��ب نماد 

نجابت، دوستی و وفاداری است و شما در اطرافیان خود باید به دوستی نجیب و وفادار داشته باشید. 
بالش: دیدن بالش در خواب نیاز ش��ما به آرامش و امنیت را بازگو می کند، احتماالً روزگار سختی 

را می گذرانید دیدن این نماد در خواب نیاز به آرامش و امنیت را آشکار می کند.
بالکن: اگر در خواب دیدید که در بالکن هستید، معنایش این است که شما در جستجوی موقعیت 

بلندتر و بهتری در اعمال قدرت هستید. روانکاوی این خواب قدرت طلبی شما است.

با هوش��یاري مأموران فرماندهي انتظامي شهرس��تان برخوار اس��تان اصفهان 20 هزار و 460 لیتر 
روغن تقلبي خودرو کش��ف و ضبط ش��د. به گزارش فارس از اصفهان به نقل از پایگاه اطالع رس��اني 
پلیس، فرمانده انتظامي شهرس��تان برخوار اظهار داشت: در پي کسب خبري مبني بر اینکه فردي به نام 
»عبداهلل- ر« اقدام به ساخت روغن تقلبي خودرو و توزیع آن در سطح استان اصفهان مي کند، موضوع 

در دستور کار پلیس امنیت عمومي این فرماندهي قرار گرفت.
ارس��الن حس��ن نژاد افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات الزم و کس��ب اطمینان در این باره با 
هماهنگي مقام قضایي به مخفیگاه ش��خص مذکور اعزام و نامبرده را در حال پلمب بش��که هاي روغن 

تقلبي خودرو دستگیر کردند.
 وي ادامه داد: طي بازرسي از محل مأموران موفق شدند تعداد 93 عدد بشکه 220 لیتري و پلمب 
ش��ده جمعًا به مقدار 20 هزار و 460 لیتر روغن تقلبي، یک دس��تگاه پمپ براي پر کردن بشکه ها، یک 
دستگاه پلمب کشف و ضبط و یک دستگاه کامیونت مخصوص حمل روغن سوخته توقیف شد. وي 
در پایان خاطرنش��ان کرد: با دس��تور مقام قضایي محل مذکور پلمب و متهم به همراه پرونده براي سیر 
مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي ش��د. خبر دیگر از این پایگاه اطالع رساني اینکه، بر اثر واژگوني 
یک دس��تگاه اتوبوس مس��افربري در شهرضاي استان اصفهان یک نفر کشته و هفت نفر زخمي شدند. 
فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا با بیان این مطلب اظهار داشت: در پي تماس تلفني با مرکز فوریتهاي 
پلیس��ي 110 مبني بر واژگوني یک دستگاه خودرو در محور آباده به شهرضا مأموران پلیس راهور این 

فرماندهي سریعًا به محل اعزام شدند.
 خس��رو احمدي افزود: در بررسي از صحنه مشخص شد یک دستگاه اتوبوس ولوو مسافربري به 
رانندگي »محمودرضا- ک« که از شیراز به سمت تهران در حرکت بوده از جاده خارج و واژگون شده 
اس��ت. وي گفت: در این حادثه راننده اتوبوس بر اثر ش��دت جراحات وارده در دم فوت کرده و هفت 

نفر دیگر از مسافران نیز به شدت مجروح شدند.
 فرمانده انتظامي ش��هرضا تصریح کرد: با تالش نیروهاي انتظامي و امدادي مجروحان س��ریعًا به 
یکي از بیمارستان هاي شهر منتقل و تحت مداوا قرار گرفتند که برابر گزارش هاي رسیده حال عمومي 
مجروحان رضایت بخش اعالم ش��ده اس��ت. وي علت وقوع این حادثه را خستگي و خواب آلودگي 
رانن��ده و عدم توانایي در کنترل خودرو اعالم کرد و به رانندگان هش��دار داد در صورت خس��تگي و 
یا خواب آلودگي از ادامه مس��یر خودداري کرده و هدایت خودرو را به راننده دیگري بس��پارند و در 
صورت عدم وجود راننده کمکي در نزدیک ترین محل مناسب استراحت کرده و پس از رفع خستگي 

و خواب آلودگي ادامه مسیر را طي کنند.

ف��ردي که با رمالي اقدام به کالهبرداري از مردم مي کرد توس��ط کارآگاه��ان اداره مبارزه با جرائم 
خاص و رایانه اي پلیس آگاهي اصفهان شناسایي و دستگیر شد.

 ب��ه گزارش ف��ارس از اصفهان به نقل از پایگاه اطالع رس��اني پلیس، رئیس پلیس آگاهي اس��تان 
اصفه��ان اظهار داش��ت: در پي کس��ب خب��ري مبني بر اینکه ی��ک تبعه افغان به ن��ام »عبداهلل- ح« در 
محل س��کونت خود با اس��تفاده از رمال��ي اقدام به کالهب��رداري از مردم مي کند موضوع در دس��تور 
 کار کارآگاه��ان اداره مب��ارزه با جرایم خاص و رایانه اي این پلیس قرار گرفت. حس��ین حس��ین زاده 
افزود: پس از انجام تحقیقات الزم و کسب اطمینان درباره درستي موضوع با هماهنگي مقام قضایي از 
منزل نامبرده بازدید به عمل آمد. وي بیان داش��ت: در بازرس��ي از محل مذکور تعدادي آالت و ادوات 
رمالي کشف و ضبط شد. رئیس پلیس آگاهي استان اصفهان تصریح کرد: در همین زمینه متهم دستگیر 
و در تحقیق��ات ص��ورت گرفته از وي صراحتًا به عمل مجرمانه کالهب��رداري از طریق رمالي اعتراف 
 کرد. وي در پایان از تحویل متهم همراه پرونده خود به مراجع قضایي براي س��یر مراحل قانوني خود 

خبر داد.

جاعلی که اقدام به ترخیص غیرقانونی موتورس��یکلت های توقیف ش��ده می کرد،  توسط کارآگاهان 
پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شد. در پی گزارش های واصله مبنی بر مشکوک بودن مهرها و برگه های 
ترخیص موتورسیکلت های توقیف شده با توجه به حساسیت موضوع بالفاصله کارآگاهان مبارزه با جعل 
فعالی��ت خود را آغاز کردند. کارآگاهان در مرحله اول ب��ا انجام آزمایش های علمی و روش های خاص 
پلیس��ی جعلی بودن برگه های ترخیص موتورسیکلت  برایش��ان محرز شد و با توجه به احتمال ارتکاب 
دوباره بزه توسط متهمان با دادن آموزش های الزم به مسئوالن پارکینگ ها هنگامی که جاعل برای ترخیص 
موتورسیکلت  شخصی به هویت »حسین- د« به یکی از پارکینگ های سطح شهر مراجعه کرده بود توسط 

پلیس دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.
 در بازجویی ه��ای متهم که در برابر دالیل و مدارک مس��تند راه��ی برای انکار جرم خود نمی دید به 
بزه خود معترف ش��د و گفت با س��اختن مهر پلیس راهور و جعل امضا اقدام به صدور برگه های جعلی 

ترخیص موتورسیکلت  می  کرده است.

در پی اعالم گزارش اداره امور اراضی و منابع طبیعی و فرمانداری شهرس��تان س��میرم مبنی بر آتش 
سوزی پوشش مرتعی و ذخیره گاه جنگلی در منطقه عشایرنشین داغباشی، جمعیت هالل احمر شهرستان 
س��میرم با دریافت اطالعات کامل از محل وقوع حادثه و تش��کیل جلسه اضطراری و فراخوان نیروهای 

امدادی به محل آتش سوزی اعزام شدند.
تیم پیشرو قبل از اعزام نیروهای امدادی جهت بررسی و شناسایی اولیه منطقه حادثه دیده متشکل از 
4 امدادگر و 2 نفر پرسنل به همراه 6 دستگاه کپسول آتش نشانی و یک خودرو پیکاب در منطقه مستقر 

شده و پس از ارزیابی محل و اعالم صعب العبور بودن منطقه تقاضای نیرو و تجهیزات کامل کردند.
پ��س از هماهنگی با معاون��ت امداد و نجات جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان و تقاضای کمک 
از جمعیت هالل احمر شهرس��تان ش��هرضا و دهاقان بالفاصله دو اکیپ امدادی متشکل از یک دستگاه 
 پی��کاب و یک دس��تگاه آمبوالنس با تجهیزات کام��ل امدادی و 45 نفر امدادگ��ر در محل حادثه حاضر 

شدند.
در ادامه با هماهنگی ش��هرداری های ش��هرضا، سمیرم، کمه، حنا و ونک 10 دستگاه خودروی آتش 
نش��انی به منطقه اعزام و با هماهنگی معاونت امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان نیز یک 
دستگاه بالگرد از جمعیت استان فارس در جمعیت هالل احمر سمیرم مستقر و کار بارگیری اقالم امدادی 
متشکل از 800 لیتر آب و تعداد 40 دستگاه کپسول آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند و در نهایت 

عملیات مهار آتش با موفقیت انجام شد.

با هوشیاري مأموران فرماندهي انتظامي شهرستان برخوار؛
کشف بیش از 20 هزار لیتر روغن تقلبي خودرو

پلیس اصفهــان به کالهبــرداري 
مرد رمال پايان داد

ترخیص موتورسیکلت های توقیفی با جعل مهر پلیس 
راهنمايی و رانندگی!

مهار آتش سوزی در اراضی سمیرم

هر روز فیلمهاي بسیاري ساخته مي شوند که عالوه بر گردش 
مالي بزرگي که به وجود آورده اند تبدیل به سالح تهاجم فرهنگي 
هم شده اند. هر کشوري که مي خواهد فرهنگ کشورهاي دیگر 
را از بین ببرد و فرهنگ خودش را جاي آن بنش��اند، ش��روع به 
س��اختن فیلمهاي تأثیرگذار و فرستادنش به آن کشورها مي کند. 
در این راس��تا کشورهاي بزرگ و مس��تکبر، با احداث کارخانه 
هاي بزرگ فیلمسازي، به تولید فیلمهاي ضدفرهنگي، از فیلمهاي 
غیراخالق��ی گرفته تا فیلمهاي ضدمذهبي و حتي مذهبي و گاهي 

هم فیلمهاي ویژه ابرقهرمانانه، پرداخته اند.
هالیوود کارخانه ابرقهرمان سازي

هالیوود، کارخانه فیلم س��ازي امریکا و فرهنگ غرب است. 
اگر در این کارخانه بس��ته ش��ود مثل این اس��ت ک��ه کابل برق 
تلویزیونهاي غرب را بکشید. در این کارخانه بزرگ هر از چندي، 
ب��راي ایجاد امید در دل مردم و پر کردن جیب صاحبان هالیوود، 
فیلمهاي ویژه اي س��اخته مي شود که در آنها شخصیتهایي خلق 
مي ش��ود که به آنها ابر قهرمان مي گویند. ابرقهرمان ها کس��اني 
هس��تند که مردم فقط در خواب و رویاهایشان مي توانند ببینند. 
موجودات ش��جاع و قوي ک��ه کارهاي خارق الع��اده اي انجام 
داده و ب��ه کمک مردم و کش��ور مي آیند. اولی��ن ابر قهرمان در 
س��ال 1933 در امری��کا وارد دنیاي تصویر ش��د و س��وپرمن به 
عنوان ابرقهرمان امریکایي ها خلق ش��د. این س��الها همزمان بود 
با بحران ش��دید اقتص��ادي در امریکا؛ با اس��تقبال زیادي که از 
 س��وپرمن شد خیلي زود ابرقهرمان ها وارد پرده سینما شدند، ابر
قهرمان هایي مثل کاپیتان مارول، بتمن، باک راجرز، فانتوم که در 
دوران جواني پدربزرگهاي ما ظاهر ش��دند و سالها بعد فیلمهاي 
مختلفي از این ابرقهرمان ها س��اخته شد. سالها گذشت و چیزي 
نمانده بود ابرقهرمان هاي هالیوود به فراموش��ي س��پرده شود که 
حادثه یازده سپتامبر پیش آمد و مردم امریکا در وحشت و ترس 
افتادند و خیلي زود هالیوود چند ماه بعد از یازده سپتامبر، اولین 
اس��پایدرمن )م��رد عنکبوتي( را روي پرده هاي س��ینما آورد که 
با اس��تقبال فراوان مردم ترس��یده امریکا مواجه ش��د، چرا که در 
 دنیاي خیال آنها ابرقهرماني که تارهاي عنکبوتي از دستش بیرون 
م��ي آمد و ب��ا موجودات ش��رور مبارزه مي کرد، مي توانس��ت 
ت��رس آنها را از بین ببرد. با فروش زیاد مرد عنکبوتي، ابرقهرمان 
 مرده هالیوود یعني بتم��ن دوباره جان گرفت و فیلم »بتمن آغاز 

مي کند« هیجان دوباره اي در مردم به وجود آورد.
 در این فیلم، بتمن جدید علنًا در مقابل تروریس��تهایي که از 
ش��رق جهان به گاتهام س��یتي هجوم آورده بودند تا این شهر را 
نابود کنند، مي ایس��تاد تا از ش��هر دفاع کنند. حاال دیگر کم کم 
ابرقهرمان ها، سیاسي شده بودند. در سال 2006، فیلم »سوپرمن 
بازم��ي گردد« روي پرده ها رفت و س��وپرمن که س��الها بود به 
 داد م��ردم نمي رس��ید، آمده بود تا دنیا را ی��ک تنه نجات بدهد. 
»هل بوي« یا همان پسر جهنمي یکي دیگر از ابرقهرمان هایي بود 
که س��ر از پرده س��ینماها بیرون آورد تا تماشاگرانش را متعجب 
کند. »ش��والیه تاریکي« هم خودش را در میان ابرقهرمان ها ثبت 
کرد تا کارنامه چند سال هالیوود براي ساخت ابرقهرمان ها کامل 
ش��ود. در س��ال 2008 ش��اهد خلق یکي دیگر از ابرقهرمانهاي 
آمریکایي ش��دیم. نام این قهرمان »مرد آهني« اس��ت. فیلمي که 
با صد میلیون دالر س��رمایه ساخته ش��د و خیلي زود به یکي از 
پرفروش��ها تبدیل ش��د. مرد آهني در بخش جل��وه هاي ویژه از 
بهترین تکنولوژیهاي موجود اس��تفاده م��ي کند و قوانین فیزیک 
در صحن��ه هاي کامپیوتري فیلم، به خوبي اجرا ش��ده اس��ت. به 
ع��الوه ترکی��ب تصاویر دیجیتال ب��ا تصاویر حقیق��ي با بهترین 
مهارت انجام ش��ده اس��ت. درباره اینکه چ��را امریکاییها اینقدر 
دنبال ابرقهرمان ها هستند یک اندیشمند فیلمساز اروپایي حرف 
جالب��ي مي زند، او مي گوید: امریکاییان هیچ خاطره و گذش��ته 
اي ندارند و همیش��ه از خاطرات دیگران اس��تفاده مي کنند. در 
این چند س��ال کارخانه فیلم سازي هالیوود سرمایه هاي زیادي 
براي ابرقهرمان س��ازي خ��رج کرد و پول زی��ادي هم به جیب 
 زد؛ البت��ه نکته جالبي درباره این ابرقهرمان ها آن اس��ت که این 
ابرقهرم��ان ها، همیش��ه در کنار پرچم امریکا هس��تند و در چند 
سال گذشته، آدمهاي بد این ابرقهرمان ها از کشورهاي شرقي به 

خصوص کشورهاي اسالمي آمده اند.
داستانهایي که عوض مي شوند

تا همین چند س��ال قبل در دوره ریاست جمهوري ریگان بر 
امریکا، جنگجویان افغان به شکل قهرمان در فیلمها و داستانهاي 

امریکایي نش��ان داده مي ش��دند، مثل فیلم »رامب��و3« که در آن 
قهرمانهاي خوب فیلم، همین تفنگ به دس��تهاي افغان هس��تند. 
علتش هم خیلي س��اده است، در آن زمان شوروي در افغانستان 
بود و آمریکا دش��من درجه یک ش��وروي بود و سعي میکرد با 
ساختن فیلمهایي، شبه نظامیان افغان را تشویق کند تا با شورویها 
بجنگند و بدین وس��یله، زمینه ورود امریکا فراهم ش��ود. در آن 
زمان، آدم بدهاي فیلمهاي ابرقهرماني هالیوود، ش��ورویها بودند. 
البت��ه قبل از آن هم آدم بده��اي فیلمهاي امریکایي ویتنامي هاي 
مظل��وم بودند ک��ه با امریکایي ها مي جنگیدند تا از کشورش��ان 
دفاع کنند. حاال بعد از گذش��ت س��الها، کمکم موضوع داستانها 

عوض شده است.
  م��رد آهن��ي کتابه����اي تصوی��ري بچه ه��ا، تا دی��روز با 
ویتنامي ها و شوروي ها مي جنگید و افغانها را قهرمان نشان مي 
داد و حاال افغانها و مس��لمانهاي مبارز در کشورهاي مختلف به 
آدم بد فیلمهاي هالیوود تبدیل شده اند. حاال دیگر همه مي دانند 
که گروه القاعده را خود دولت امریکا س��اخت و پیش��رفته ترین 
سالحهاي خود را در اختیار آنها قرار داد تا کشورهاي اسالمي را 
در هرج و مرج فرو ببرد. البته در فیلم »مرد آهني« نشان مي دهد 
که یک کارخانه دار بزرگ، به آرامي س��الحهاي پیشرفته را دور 
از چشم مقامات امریکایي در اختیار تروریستها � که در این فیلم 
مسلمانها هستند � قرار مي دهد. اما سازنده فیلم چطور مي تواند 
به مردم بباوراند که دولت امریکا وقتي کوچکترین اتفاقهاي دنیا 
را زیر نظر دارد و از پرواز پش��ه ها در آس��مان هم با ماهواره ها 
فیلم مي گیرد، متوجه نمي ش��ود که تروریس��تها از امریکا سالح 

دریافت مي کنند؟
از تفاوتهاي این فیلم ابرقهرمانانه با فیلمهاي دیگر این است 
که بیش��تر فیلمهاي ابرقهرمان داراي داستانهایي تخیلي هستند که 
هدفش��ان امید و قدرت دادن به بیننده اس��ت، ام��ا در این فیلم 
سراغ موضوعات سیاس��ي رفته اند و سعي مي کنند به مردم القا 
کنند که آدمهاي بد دنیا، در ش��رق عالم هستند )همان خاورمیانه 
خودمان(، به قول یک فیلمس��از، اگر در قسمت بعدي مرد آهني 
دیدید که مثل بس��یاري از فیلمها و بازیهاي دیگر قهرمان داستان 
به ایران یا فلس��طین یا لبنان رفته است، تعجب نکنید، چون حاال 
دیگ��ر ابرقهرمانها بیش��تر از اینکه به درد م��ردم بخورند، به درد 

سیاستمداران امریکایي مي خورند.

یادداشتي از جیمي کارتر درباره لزوم اصالح قوانین تسلیحاتي در امریکا
تصليحات يا تسليحات
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داستانهایي که عوض مي شوند
ابر مـــرد
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جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد بهره برداری از سالن های ورزشی جمعیت 
هالل احمر لنجان را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 89/4/10 به 
مدت یک سال به صورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش 
واریزی به مبلغ 100000 ریال به حساب جام شماره 12244112/91 بانک ملت کلیه 
شعب سراسر کشور به نام جمعیت هالل احمر به دبیرخانه جمعیت استان واقع در بلوار آئینه 

خانه مراجعه نمایند. 
بازدید از مکان دریافت اسناد مزایده 89/3/26 لغایت 89/4/1

مهلت ارسال پیشنهادات: 89/4/3
اجاره ماهیانه پایه کارشناسی: 8000000 ریال

مدير امور اداری و پشتیبانی

آگهی مزایده شماره 89-6

شهرستان ها
اصفهاناصفهان شهرکرد

شهرکرد

اصفهان

مبارکه

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسراني اصفهان و حومه:

50 درصد اتوبوس هاي گاز سوز قادر به سوخت گیري نیستند
مدی��ر عام��ل ش��رکت واح��د اتوبوس��رانی 
اصفه��ان و حوم��ه گف��ت: ب��ه دلی��ل کمبود و 
مش��کالت جایگاه های س��وخت گاز، 50 درصد 
از اتوبوس های گاز س��وز طی شبانه روز قادر به 

سوخت گیری نیستند. 
ب��ه گ��زارش م��وج از اصفهان، س��ید عباس 
روحانی با اش��اره به اینکه یک سوم اتوبوس های 
ش��هر اصفهان گازس��وز اس��ت، تصریح کرد: از 
یک ه��زار و 200دس��تگاه اتوب��وس ش��هر، 450 
دس��تگاه آن گازس��وز است و متأس��فانه به دلیل 
کمبود و مش��کالت جایگاه های سوخت گاز، 50 
درصد از این اتوبوس ها قادر به س��وخت گیری 
نیستند.وی با بیان اینکه ظرفیت فعلی جایگاه  های 
س��وخت CNG ب��ه هی��چ عنوان پاس��خگوی 
ناوگان اتوبوس های گازس��وز نیس��ت، افزود: 2 
جایگاه CNG در ش��هر اصفهان فعالیت می کند 
ک��ه یک جای��گاه آن به ش��رکت گاز تعلق دارد. 
مدیر عامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه خاطرنشان کرد: در صورتی که این جایگاه 
سوخت به شهرداری تحویل داده شود، بخشی از 

مشکالت این ناوگان حل خواهد شد. 
روحانی ابراز امیدواری کرد که مسئوالن شهر 
برای رفع مش��کل س��وخت گیری اتوبوس های 
گاز س��وز هم��کاری بیش��تری داش��ته باش��د تا 

اتوبوس هایی که باید در ن��اوگان فعال بوده و به 
ش��هروندان خدمات رسانی کنند، متوقف نمانند.
وی دفعات سوختگیری اتوبوس های گازسوز را 
به طور معمول یک بار در شبانه روز دانست و بیان 
داش��ت: به دلیل مش��کالت جایگاه های سوخت 
CNG اصفه��ان، اینگونه اتوبوس ها به ویژه خط 
شمال به دلیل مسافت زیاد در طول شبانه روز سه 

بار سوخت گیری می کنند. 

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه با تأکید بر اینکه با همه مش��کالت کنار 
می آیی��م اما اج��ازه نمی دهیم خدمات رس��انی به 
شهروندان با مشکل مواجه ش��ود، اظهار داشت: 
به منظور رفع اش��کاالت موجود از هیچ تالش و 
کوشش��ی فروگذار نمی کنیم، اما امیدواریم سایر 
دس��تگاه ها نیز در حل و فصل مشکالت همراهی 

و همکاری الزم را داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری 
با اش��اره به س��فر رئیس جمهور به استان گفت: 
رویکرد فرهنگی این س��فر و مصوبات فرهنگی 
آن باعث ش��کوفایی فضای فرهنگی این منطقه 

خواهد شد. 
به گ��زارش ایرن��ا، مراد کاظمی در جلس��ه 
کارگروه فرهنگی، اجتماعی اس��تان با اش��اره به 
اهمیت س��فر س��وم هیأت دولت گف��ت: مردم 
مهم��ان نواز چهارمح��ال و بختیاری بار دیگر از 
خدمتگزاران خود اس��تقبال پرش��وری خواهند 

کرد. وی گفت: در دو سفرگذش��ته هیأت دولت 
مصوبات خوب��ی برای عمران و آبادانی اس��تان 
م��ورد تصویب ق��رار گرفت و به گ��واه مردم و 
آم��ار موجود، اس��تان ما اینک ب��ه کارگاه بزرگ 

سازندگی تبدیل شده است. 
کاظمی با اشاره به روند تصویب پیشنهادات 
دس��تگاه های فرهنگی گفت: بعد از جمع بندی 
طرحه��ای فرهنگی دس��تگاه ها، س��ندی جامع 
مش��تمل بر 9 محور به تصویب کارگروه رس��ید 
که در جلسه رئیس جمهور با کارگروه فرهنگ و 

هنر استان مورد بحث و بررسی خواهد گرفت. 
مع��اون اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری، 
س��اماندهی مواریث فرهنگی، توس��عه و تقویت 
کمی و کیف��ی فعالیتهای هنری، افزایش نش��اط 
سیاس��ی جوانان، حمایت و توجه به توس��عه و 
تجهیز زیرس��اختهای ورزشی را از اهداف عمده 
این س��ند برشمرد. دور اول س��فر دولت نهم به 
استان چهارمحال و بختیاری در اسفند 84 با 90 
مصوب��ه و دور دوم در خردادم��اه 87 با یکصد 

مصوبه صورت پذیرفت. 

    زاینده رود
نشس��ت خبری مس��ئوالن گل و گی��اه جهاد 
کش��اورزی اس��تان اصفهان به مناس��بت روز گل و 
گیاه در مح��ل باغ گلهای اصفهان برگزار ش��د. در 
این نشست نصر، قائم مقام جهاد کشاورزی استان، 
رئیس زاده مدیر امور باغبانی و اصالنی مدیر باغ گلها 
حضور داشتند. محمد نصر در مورد پرورش گلهای 
زینتی، درخت و درختچه ها در استان گفت: پرورش 
این طیف از گیاهان از دیرباز در اصفهان رونق داشته 
اس��ت و در حال حاضر در مناطق مرکزی استان از 
جایگاه ویژه ای برخوردار است و این امر هم به عنوان 
یک برنامه اقتص��ادی و هم از نظر روحی و عاطفی 
اهمیت دارد، نصر اضافه کرد: احداث بوستانهای گل 
و باغهای قدیمی مثل چهارباغ، هشت بهشت، آئینه 
خانه، باغ زرشک، باغ دریاچه و صدها باغ و بوستان 

دیگر در اصفهان بیانگر اهمیت این موضوع است.

رئیس زاده مدیر امور باغبانی جهاد کش��اورزی 
استان در مورد جایگاه اصفهان در تولید گل و گیاهان 
زینتی گفت: براساس آخرین آمار، کل سطح زیرکشت 
گل و گیاه��ان زینتی در اس��تان اصفهان به صورت 
گلخانه های باز و بسته بالغ بر 166/4 هکتار است، 
همچنین در حال حاضر 1223 هکتار گلستان های 
گل محمدی در اس��تان وجود دارد که سال گذشته 
میزان 5/1 میلیون لیتر گالب و 1785 لیتر اسانس از 

این استان استحصال شده است. 
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان میزان 
تولید گل و گیاهان زینتی استان را در مقام چهارم یا 
پنجم کشور ارزیابی کرد و آمار آن را به صورت زیر 

عنوان کرد.
1- گلهای ش��اخه بری��ده )رز، گالی��ل، ژربرا، 
آلسترومر، لیسیانتوس، آنتوریوم( به تعداد 52 میلیون 

شاخه گل در سال.

2- گل و گیاهان آپارتمانی و گل گلدانی استان 
به تعداد 712 هزار گلدان.

3- درخت و درختچه های زینتی استان به تعداد 
24 میلیون اصله.

4- گیاهان فصلی و نش��ایی استان به تعداد 28 
میلیون گلدان.

رئیس زاده، عمده شهرستان های فعال در عرصه 
گل و گیاهان زینتی را به ترتیب، اصفهان، خمینی شهر، 
نجف آباد، فالورجان، دهاقان، ش��هرضا و خوانسار 
برش��مرد و اف��زود: تعداد ش��اغالن در بخش گل و 
گیاه زینتی به طور مس��تقیم و دائم حدود 2078 نفر 

است. 
رئیس زاده اذعان داش��ت میزان 220 هزار لیتر انواع 
عرقیات و گالب به ارزش 609 هزار دالر و 13 هزار 
غنچه و شاخه رز به ارزش 6500 دالر از محل گمرک 

استان به خارج از کشور ارسال شده است.

شهردار منطقه 12 اصفهان از بهره برداری 30 پروژه 
در تیرماه سال جاری با هزینه بالغ بر 140 میلیارد ریال 
در قالب پنجمین مرحله مراس��م افتتاحیه طرح های 
عمرانی و خدماتی این منطقه خبر داد. به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان، 
حمید عص��ارزادگان ب��ا اعالم این خبر به تش��ریح 
طرح های شاخص آماده بهره برداری پرداخت و گفت: 
ساخت سالن مطالعه روستای محمودآباد با مساحت 
زیربنای حدود 600 مترمربع، احداث خیابان ش��هید 

رجایی محمود آباد به طول و عرض 1200 و 14 متر، 
خیابان عاش��ق آباد به طول و عرض 750 و عرض 30 
متر و پارک 30 هزار متری شهرک نگین تا پایان تیرماه 
س��ال جاری در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت. 
وی اصالح هندسی تقاطع گلستان شهدای عاشق آباد، 
پیاده روسازی ابتدای خیابان اصلی عاشق آباد، ساخت 
ساختمان خدمات شهری و روکش آسفالت معابر اصلی 
و فرعی را از دیگر پروژه های شاخص آماده بهره برداری 
منطقه 12 برشمرد و تصریح کرد: آسفالت ایمن سازی و 

اجرای طرح های ایمنی، هم سطح سازی گذرگاه های 
عابر پیاده و ساماندهی ایستگاه های اتوبوس و تاکسی از 
جمله طرح هایی است که به زودی طی مراسمی افتتاح 
خواهد شد. شهردار منطقه 12 اصفهان با بیان اینکه از 
سال 86 تاکنون شهرداری منطقه 12 طی چهار مرحله 
پروژه های متعددی را به بهره برداری رس��انده است، 
اظهار داشت: تا پایان تیرماه سال جاری با بهره برداری 
30 پروژه شاهد پنجمین مرحله از این گونه مراسم ها 

در سطح منطقه 12 خواهیم بود.

رئیس دانشگاه شهرکرد گفت: به منظور توسعه 
آم��وزش عال��ی چهارمحال و بختی��اری 33 پروژه 
علمی و عمرانی از س��وی دانش��گاه شهرکرد برای 
ارائه به س��ومین جلسه استانی هیأت دولت تدوین 

شد. 
اسماعیل اسدی در گفتگو با فارس در شهرکرد 
از تدوی��ن 33 طرح پیش��نهادی به منظور توس��عه 
آموزش عالی اس��تان برای دور س��وم سفر استانی 
هی��أت دولت به اس��تان خبر داد و اظهار داش��ت: 
اح��داث پارک عل��م و فن��اوری اس��تان، احداث 
دانش��گاه صنعتی اس��تان، تجهیز پایگاه لرزه نگاری 
وابس��ته ب��ه دانش��گاه ش��هرکرد، اح��داث مرکز 
نجوم و ستاره شناس��ی از مهم تری��ن این مصوبات

 است. 
وی افزود: ایجاد دانشکده علوم و فناوری های 
نوی��ن، ایج��اد دانش��کده اهل البیت )ع(، توس��عه 
زیرساخت های فناوری نوین در دانشگاه شهرکرد، 
اح��داث خانه های فرهنگ دانش��گاه، ایجاد حوزه 
دانش��جویی علوم اس��المی، اح��داث اردوگاه های 
فرهنگی- تفریحی دانش��گاهیان در استان از دیگر 
مصوبات تدوین ش��ده به منظور طرح در س��ومین 

نشست هیأت دولت در استان است. 

اس��دی احداث خواب��گاه مجموعه آموزش��ی 
بروجن و احداث خوابگاه های دانش��جویان متأهل 
را از دیگ��ر این مصوبات عن��وان کرد و گفت: این 
در حالی  است که طی دو سفر استانی هیأت دولت 
به اس��تان در مجموع 21 مصوبه به منظور توس��عه 
دانشگاه شهرکرد به تصویب رسیده است که هشت 
مصوبه مربوط به س��فر اول و 13 مصوبه مربوط به 

سفر دوم است. 
رئیس دانش��گاه شهرکرد با تأکید بر اینکه بیش 
از 90 درصد مصوبات دور اول سفر استانی هیأت 
دولت در دانش��گاه ش��هرکرد به س��رانجام رسیده 
است، گفت: با تکمیل دو باب خوابگاه دانشجویی 
دیگر، همچنین تکمیل ساختمان در دست احداث 
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهرکرد تمام اهداف سفر 
اول هیأت دولت به اس��تان در دانش��گاه ش��هرکرد 

محقق می شود. 
وی ادام��ه داد: همچنین در اج��رای مصوبات 
سفر دوم هیأت دولت در دانشگاه شهرکرد تاکنون 
در مجم��وع بیش از 40 درصد پیش��رفت فیزیکی 

داشته است. 
اسدی با بیان اینکه پروژه های اجرایی این سفر 
در دانشگاه بسیار عظیم و زیربنایی است، گفت: به 

طور قطع این تعداد پروژه نیاز به صرف هزینه های 
بس��یار زیادی ه��م دارد که متناس��ب با اختصاص 
اعتبارات ملی و استانی این پروژه ها پیشرفت بسیار 

خوبی داشته اند. 
وی اضافه ک��رد: با توجه به ص��رف هزینه ای 
ح��دود 152 میلیارد ریال بابت اجرای این پروژه ها 
پیش بینی می شود اعتباری معادل 385 میلیارد ریال 
دیگر ب��رای تکمیل این پروژه ها مورد نیاز اس��ت. 
اس��دی احداث دانش��کده دامپزش��کی و ادبیات و 
علوم انسانی در شهرکرد را از مهم ترین پروژه های 
مصوب دور دوم س��فر ریاست جمهوری به استان 
برش��مرد و گفت: دانش��کده منابع طبیعی و فنی و 
مهندس��ی در بروجن، دانش��کده ادبی��ات و علوم 
انس��انی در فارسان، ساختمان های کتابخانه مرکزی 

از دیگر این پروژه ها محسوب می شود. 
وی اضافه ک��رد: احداث مجموع��ه فرهنگی، 
پژوهشکده زیست فناوری، خوابگاه های دانشجویی، 
مجموعه دامپروری و تکمیل مرکز رشد واحدهای 
فناور در دانش��گاه شهرکرد نیز جزو مصوبات دور 
دوم سفر ریاس��ت جمهوری به استان است که در 
صورت تکمیل اعتب��ارات به زودی به بهره برداری 

می رسند.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری: 
مصوبات سفر دولت باعث شکوفايي فرهنگي استان مي شود

صادرات بيش از 615 هزار دالر محصوالت 
گل و گياه زينتی از استان اصفهان

با هزینه 140 میلیارد ریال
رونمايی از 30 پروژه در منطقه 12 

    زاینده رود
حمیدرضا اصالنی در روز گل و گیاه در مصاحبه با زاینده رود اعالم داشت: هم 
اکنون در استان اصفهان چندین ایستگاه تحقیقاتی گل و گیاه وجود دارد که با فعالیت 
آنها تنوع گلهای موجود از 40 گونه به 300 گونه رس��یده است. وی گلهای موجود 
دائمی در استان را 820 هزار مترمربع و گلهای فصلی را 620 هزار مترمربع اعالم کرد 
که در هر سال 3 تا 5 بار گلهای فصلی در بوستان های اصفهان تعویض می شوند. 
مدیرباغ گلهای اصفهان وس��عت این باغ را 5/5 هکتار عنوان کرده و افزود: در آینده 
حدود 2 هکتار به این باغ افزوده می شود. اصالنی در خصوص باغ گلهای اصفهان 
گف��ت: در این ب��اغ 700 گونه گیاه و گل منحصر به فرد و زیبا پرورش و به معرض 
دید عموم گذاشته شده و عالوه بر ظرفیت تفریحی برنامه های آموزشی نیز در این 
باغ وجود دارد و از موزه های گیاه شناسی کشور محسوب می شود. وی اضافه کرد: 
ساالنه دانشجویان زیادی از سراسر کشور برای بازدید و تحقیقات به این باغ می آیند 
و در ایام نوروز نیز روزانه 6 تا 7 هزار، در ایام تعطیل حدود 2000 نفر و در روزهای 
عادی بین 700 تا 1500 نفر از این باغ دیدن می کنند. میزان بلیط ورودی باغ گلها 600 
تومان و برای دانش آموزان و دانشجویان 250 تومان است. مدیرباغ گلها افزود: همه 
روزه در 4 نوبت کالس��های رایگان آموزشی در خصوص گلهای آپارتمانی، گیاهان 
دارویی، گیاهان تزئینی، سبزی کاری، باغ شیشه ای، پرورش کاکتوس، گیاهان باغچه و... 
در محل باغ گلها برگزار می شود. وی اظهار داشت: انواع چمن های مرغوب آفریقایی 
و ژاپنی که در برابر گرما مقاوم و نیاز به آب کمی دارند و حتی آبیاری 12 روز یکبار هم 
برای آنها کافی است جهت صرفه جویی در آب استان در این مرکز در حال پرورش 
و تکثیر است. اصالنی افزود: اگر به صنعت گل و گیاه توجه شود این صنعت قدرت 
اقتصادی و صادرات آن می تواند از نفت هم باالتر باشد و کافی است به صادرات گل 
در کشور هلند نگاه کنیم. باغ گلها ساالنه 450 میلیون تومان هزینه برای جهادکشاورزی 
استان داشته و عواید آن در سال تنها 150 میلیون تومان است و 35 نفر کارشناس، باغبان 

و نگهبان در آن کار می کنند.   

مع��اون بهبود تولی��دات زراعی جهادکش��اورزی چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: احداث و آبگیری بزرگترین س��د خاکی کشور )بیدگان( در بخش الران 
شهرس��تان شهرکرد، بهترین هدیه دولت نهم به مردم منطقه است. برزو هیبتیان 
در حاشیه بازدید خبرنگاران از سد خاکی بیدکان افزود: این سد با ارتفاع بستر 
40 متر، طول تاج 510 متر و عرض تاج 10 متر با حجم ظرفیت 9 میلیون متر 
مکعب ذخیره آب، امس��ال آبگیری ش��د. وی از س��رریز شدن آب این سد در 
بهار سال جاری خبر داد و تصریح کرد: روستاهای پایین دست هارونی، وانان، 
خوی، کتک و آق بالق بخش الران شهرس��تان ش��هرکرد در بخش کشاورزی 
از ذخیره آب این س��د بهره مند شدند. وی اظهار داشت: آب این سد دو هزار 
و 500 هکتار از اراضی دیمی روس��تاهای یادش��ده را زیرکش��ت آبی می برد. 
هیبتیان، میزان اعتبار هزینه ش��ده برای احداث س��د بیدکان را 80 میلیارد ریال 
ب��رآورد کرد و گفت: این س��د با تأمین این اعتبار در دوره دولت نهم توس��ط 
سازمان جهادکشاورزی ساخته شد. به گزارش ایرنا، سد خاکی بیدکان که روی 
رودخانه دره سیر بخش الران مرکز استان احداث شده است، در 41 کیلومتری 

شهرکرد قرار دارد.

نماینده مردم لردگان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: سفرهای استانی 
رئیس جمهور و هیأت دولت به اس��تان های مختلف عامل اصلی توسعه پایدار 
مناطق محروم در کش��ور اس��ت. عبدالمحمد بابااحمدی در گفتگو با فارس در 
ش��هرکرد رویکرد سفر سوم هیأت دولت به اس��تان ها را فرهنگی عنوان کرد و 
اظهار داشت: برهمین اساس دولت ها موظف هستند با تزریق منابع اقتصادی به 
مناطق توس��عه نیافته و کم برخوردار عالوه بر بهبود در توزیع درآمد در جامعه 
زمین��ه  افزایش رف��اه اجتماعی را در تمام عرصه های مختل��ف فراهم کنند تا با 
ارتقای س��طح ارائه خدمات در این مناطق ش��اهد توسعه فرهنگی نیز در سطح 
کش��ور باش��یم. وی افزود: دولت احمدی نژاد از آغاز تشکیل در راستای تحقق 
ش��عارهای اساسی خود از جمله عدالت گستری، خدمت به مردم و دستیابی به 
اهداف توس��عه کشور س��فرهای پرخیر و برکت خود را با اولویت استان های 
کم برخوردار گام های جدی برداش��ته است. بابااحمدی کاهش نابرابری  در بین 
استان ها و کم کردن فاصله بین مناطق مختلف را رویکرد اساسی سفرهای هیأت 
دولت برش��مرد و گفت: برهمین اس��اس تکمیل طرح های ناتمام دور گذشته 
سفرهای هیأت دولت و تصویب مصوبات جدید از جمله ایجاد راه آهن ریلی، 
توسعه زیرساخت ها در استان از جمله مهم ترین اهداف دور سوم هیأت دولت 
به این استان است. نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسالمی ظرفیت های 
استان را بسیار مناسب و مطلوب برشمرد و گفت: استان چهارمحال و بختیاری 
بهشت گمشده ایران است که با برخورداری از ظرفیت های بی شماری می توان 
در راس��تای توسعه و پیشرفت استان گام های بزرگی برداشت. وی از موقعیت 
خاص جغرافیایی اس��تان و تنوع آب و هوایی آن در طول س��ال به عنوان یک 
امتیاز ویژه برای اس��تان نام برد و گفت: تنوع آب و هوایی اس��تان موجب شده 
اس��ت تا ای��ن منطقه در یک مح��دوده زمانی تجلی گر گرمای��ی خاص مناطق 
گرمس��یری و خنکای مناطق سردسیری باشد، برهمین اساس این استان از یک 
س��و منطقه مستعدی برای ورزش های زمس��تانی و از سوی دیگر محیط سالم 
و باطراوتی در فصل تابس��تان اس��ت. بابااحمدی اس��تان را یک��ی از مهم ترین 
قطب های گردش��گری کش��ور دانس��ت و گفت: طبیعت بکر و زیبای استان به 
همراه چش��مه ها، رودها، کوه ها، دش��ت ها و آبشارهای زیبا محیطی منحصر به 
فرد از چهارمحال و بختیاری ساخته که این امر می تواند در جذب توریست و 
گردش��گر به استان نقش به سزایی داشته باشد. نماینده مردم لردگان در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری در سال های اخیر در مسیر 
توس��عه قرار گرفته است، گفت: تأسیس پتروش��یمی لردگان، استخراج معادن 
سنگ، توس��عه دامپروری و شیالت، گسترش شهرک های صنعتی در سال های 
اخیر رش��د قابل توجهی در استان داشته است که با جذب بخش خصوصی در 
این زمینه ش��اهد رش��د بیش از پیش این حوزه ها خواهیم بود. وی کشاورزی 
و دامپروری اس��تان را از مهم ترین توانمندی های اس��تان برش��مرد و گفت: با 
وجود ش��رایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی اس��تان زمینه برای ایجاد تولیدات 
گلخانه ای در استان فراهم است که با اختصاص اعتبارات الزم و پیگیری جدی 
و مس��تمر شاهد توسعه این بخش نیز خواهیم بود. بابااحمدی با تأکید بر اینکه 
ش��یالت استان رتبه نخست در کش��ور را به دست آورده است، گفت: شیالت 
و پرورش ماهی های س��ردآبی یکی از توانمندی های خوب استان است که در 
س��ال های اخیر باتوجه به س��رمایه گذاری های صورت گرفته در این زمینه مقام 
اول را کس��ب کرده است. وی وابس��تگی چهارمحال و بختیاری به استان های 
همس��ایه را مهم ترین عامل توسعه نیافتگی اس��تان عنوان و خاطرنشان کرد: در 
س��ال های گذشته استان به دلیل وابستگی به استان های همسایه نتوانسته بود از 
قابلیت ها و توانمندی های خدادادی بی ش��مار مس��تقر در استان بهره مند شود. 
بابااحمدی خاطرنشان کرد: این در حالی ا ست که با روی کارآمدن دولت نهم و 
در ادامه آن دولت دهم و توجه این دولت به مناطق محروم این استان توانست 
به موفقیت های خوبی دست یابد. وی تصریح کرد: استان قابلیت آن را دارد که 
در تمامی حوزه ها به ویژه در بخش صنعت و کش��اورزی به یک قطب بزرگ 

در کشور تبدیل شود.

معاون راهسازی اداره کل راه وترابری استان اصفهان گفت: با اجرای راه پیشکوه به 
پشتکوه در فریدونشهر 60 روستا از راه ارتباطی مناسب برخوردار می شود. به گزارش 
فارس از اصفهان به نقل از اداره راه و ترابری استان اصفهان، حمیدرضا امیرخانی اظهار 
داشت: تکمیل راه پیشکوه به پشتکوه شهرستان فریدونشهر از اولویت های راه و ترابری 
این استان بوده و پیشرفت فیزیکی این طرح 75 درصد است. وی گفت: تاکنون برای 
اجرای این طرح 20 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته و اعتبار مورد نیاز برای اتمام 
پروژه 60 میلیارد ریال اس��ت. معاون راهس��ازی اداره کل راه وترابری استان اصفهان 
با بیان اینکه با اجرای طرح عمرانی راه پیش��کوه به پش��تکوه شهرستان فریدونشهر، 
دهس��تان پش��تکوه با 60 روستا به مرکزیت اس��الم آباد با جمعیتی افزون بر 7 هزار 
نفرشامل یک  هزار و 400 خانوار از راه ارتباطی مناسب با مرکز شهرستان برخوردار 
می شوند. امیرخانی همچنین اختصاص مبلغ 4 میلیارد ریال برای اجرا و تکمیل راه های 
خور � حلوان و بیاضه حاجی آباد در شهرستان خور و بیابانک با پیشرفت فیزیکی 45 

درصد را از دیگر مصوبات راه روستایی هیأت دولت دانست.

نخستین کارگروه مدیریت پس��ماند شهرستان مبارکه به منظور بررسی مشکل 
زباله های صنعتی و شهری مبارکه تشکیل شد.

به گزارش واحد خبر اداره کل حفاظت محیط زیس��ت استان اصفهان، در آغاز 
این کارگروه حبیب اهلل معتمدی، فرماندار مبارکه گفت: به دلیل رعایت نکردن مسائل 
زیست محیطی معضالتی به وجود آمده است که جبران آن دشوار به نظر می رسد اما 
با تالش تمامی دستگاه های مرتبط می توان بخشی از این معضالت زیست محیطی 

را برطرف کنیم. 
وی ادامه داد: حفاظت از محیط زیست باید به دغدغه مردم، مسئوالن و دولتمردان 
تبدیل ش��ود و در این راه فرمانداری مبارکه آمادگی خود را به منظور اجرای هرگونه 

طرحی در زمینه حل مشکالت زیست محیطی این شهرستان اعالم می کند.
رجب علی قاسمی، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست 
اس��تان اصفهان و جانشین دبیر کارگروه مدیریت پسماند این شهرستان نیز در ادامه 
اظهار داشت: تا پیش از تصویب قانون مدیریت پسماند در سال 81، مدیریت پسماند 
سلیقه ای اداره می شد اما با تصویب این قانون، وظایف تمام دستگاه ها در این حوزه 
مش��خص و به آنها ابالغ ش��د. وی افزود: طبق ماده 7 قانون مدیریت پسماند، جمع 
آوری، بازیافت و دفن پسماندها به عهده شهرداری ها و دهیاری ها سپرده شده است 
اما مدیریت پسماندهای صنعتی به عهده خود تولیدکننده است و به همین منظور باید 
راه حلی برای پس��ماندهایی که در ش��هرک صنعتی سه راهی مبارکه تولید می شود 
اندیشید.در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان مبارکه اعالم شد ساالنه 10 هزار تن 
زباله صنعتی در شهرک صنعتی سه راهی مبارکه تولید می شود که هنوز مکان مناسبی 

به منظور دفن یا فرآوری آن در نظر گرفته نشده است.
در پایان این کارگروه مقرر شد با همکاری دستگاه های مرتبط و با موافقت اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، زمین مناسبی جهت احداث سایت فرآوری 

این زباله ها اختصاص یابد.

وجود يک میلیون و 400 هزار متر فضای 
گلکاری در استان اصفهان

معاون جهاد کشاورزي چهارمحال و بختیاری
سد بیدکان، بهترين هديه دولت 

به بخش الران شهرکرد بود

نماینده لردگان در مجلس:
سفرهاي استاني عامل توسعه پايدار 

مناطق کم برخوردار است

به منظور توسعه آموزش عالي چهارمحال و بختیاري؛
33 پروژه علمي و عمراني در دانشگاه شهرکرد تدوين شد

معاون اداره کل راه وترابري استان اصفهان:
برخورداری60 روستاي اصفهان 

از راه ارتباطي مناسب

سردرگمی 10 هزار تن زباله صنعتی 
در شهرک صنعتی مبارکه



آگهی ابالغ اجرائیه
249/خ به موجب اجرائیه صادره در پرونده 871537-1519 ح/ 19 آقای محمدرضا 
باقر کالنتری فرزند محمود بعنوان محکوم علیه محکوم است به تحویل قرآن مجید 
یکصد هزار ریال و مبلغ پنجاه و چهار میلیون و نهصد و نود و سه هزار ریال بابت 
هزینه سفر حج که به نرخ روز تعدیل یافته است و تعداد نهصد و چهارده عدد سکه 
به��ار آزادی در حق محکوم له و پرداخت هزین��ه عملیات اجرایی در حق صندوق 
دولت به مبلغ 5/254/650 ریال ضمناً محکوم له موظف است در حین اجرای حکم 
مبلغ دو میلیون و پنجاه و یک هزار و هش��تصد و شصت ریال بابت هزینه دادرسی 
را در ح��ق صندوق دولت پرداخت نماید و پرداخت مبلغ بابت هزینه دادرس��ی در 
ح��ق خانم منیژ رضازاده بعنوان محکوم ل��ه و پرداخت مبلغ 5/254/650 ریال بابت 
حق االجرای دولت نظر به اینکه در مواردیکه ابالغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه 
محل اقامت خود را بدادگاه اعالم نکرده باش��د مفاد اجرائیه یک نوبت بترتیب مقرر 
در ماده 73 این قانون می گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاش��ته می ش��ود. 
در ای��ن صورت برای عملیات اجرایی اب��الغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه الزم 
نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطالع دهد. 

4021/ م الف
مدیر دفتر شعبه 19 حقوقی اصفهان
 

آگهی تأسیس
263/خ شماره: 1011/ث 103/ 89

آگهی تأسیس شرکت همسفر جنوب اصفهان با مسئولیت محدود.
ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1389/03/11 تح��ت ش��ماره 40671 و شناس��ه مل��ی 
10260583774 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/03/11 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در 

روزنامه های رسمی آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

انبارداری- خدمات مربوط به انبارداری.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان شاهین شهر- بلوار محمد منتظری- منتهی به 

پایانه مسافربری.
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد.

5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- آقای مهدی بهرامی به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- آقای مسعود بهرامی به سمت عضو هیئت مدیره.

3-5- آقای مسعود بهرامی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
6- دارن��دگان ح��ق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای 

مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 3984/1/ م الف

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

آگهی تأسیس
264/خ شماره: 995/ ث 103/ 89

آگهی تأسیس شرکت جوش استاک اسپادانا سهامی خاص.
ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1389/03/10 تح��ت ش��ماره 40676 و شناس��ه مل��ی 
10260583639 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/03/10 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در 

روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

فعالی��ت در زمینه های طراحی، اج��را و نظارت پروژه های صنعتی و تأسیس��اتی، 
فرآیندی و عمرانی، بازرسی و انجام کلیه تست های مخرب و غیرمخرب، جوش و 
خدمات وابسته- انعقاد قرارداد با کلیه ارگانها، ادارات و اشخاص حقیقی وحقوقی- 
ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی- اخذ وام و اعتبار از بانکهای 
دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف شرکت و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی 

و خارجی و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد.

2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
3- مرکز اصلی شرکت:

1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان هزارجریب- خیابان شهید خسروپور- بلوک 13 
رهنی- پالک 129

4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 10/000 ریالی 
که تعداد یکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طی 
گواهی بانکی شماره 25943 مورخ 1389/02/09 نزد بانک ملی شعبه مرکزی اصفهان 

پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5- اولین مدیران شرکت: 

1-5- آقای محمد حیدریان به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- خانم فاطمه حیدریان کرویه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- آقای پویان حیدریان کرویه به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- آق��ای پویان حیدریان کرویه به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 

گردیدند.
6- دارن��دگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور ش��رکت با امضای 
مدیرعامل و در غیاب ایش��ان با امضاء رئیس هیأت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر 

است.
7- اختیارات مدیرعامل: مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آقای خشایار حبیبی به عنوان بازرس اصلی.

2-8- خانم مریم روس��تازاده ش��یخ یوسفی به عنوان بازرس علی البدل. 3984/2/ م 
الف

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

آگهی تأسیس
265/خ شماره: 988/ ث 103/ 89

آگهی تأسیس شرکت پیشتاز کاران اسپادانای سبز سهامی خاص.
ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1389/03/10 تح��ت ش��ماره 40668 و شناس��ه مل��ی 
10260583570 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/03/10 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در 

روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی- خرید و فروش و صادرات و 
واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- ترخیص کاال- اخذ وام از کلیه بانکهای دولتی 
و غیردولتی جهت تحقق اهداف ش��رکت- مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای 
دولت��ی و خصوص��ی- اخذ و اعطای نمایندگی از ش��رکتهای دولتی و خصوصی و 
هرگونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد- خدمات نظافت اماکن 
عموم��ی و طراح��ی و اجرای فضای س��بز و جدول بندی و آذی��ن بندی میادین و 

خیابانها- تهیه و طبخ و توزیع غذا.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان هشت بهشت غربی- کوی 18- کوی افیون- 

پالک 27.
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که 
تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی 
بانکی ش��ماره 9236175 مورخ 1389/02/25 نزد بانک ملت ش��عبه ش��هید چمران 

پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5- اولین مدیران شرکت: 

1-5- آقای مهدی قاسمی ارداجی به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- آقای یوسف قاسمی ارداجی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- آقای حسین ترکش اصفهانی به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- آقای حس��ین ترکش اصفهانی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب 

گردیدند.
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل 

و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آقای مصطفی صدرالدین به عنوان بازرس اصلی.
2-8- خانم عصمت امینی به عنوان بازرس علی البدل.

 3984/3/ م الف
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان 

آگهی تأسیس
266/خ شماره: 969/ ث 103/ 89

آگهی تأسیس شرکت پدیدآوران پرن چرم سهامی خاص.
ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1389/03/08 تح��ت ش��ماره 40654 و شناس��ه مل��ی 
10260583434 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/03/08 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در 

روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

طراحی- تولید و پخش کلیه منسوجات چرم و نیز شرکت در نمایشگاهها و جشنواره 
ها و مشارکت در طرح های تجاری- اقتصادی- صنعتی و تولیدی- خرید و فروش- 
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- اخذ و اعطای نمایندگی و شعب- 
اخذ وام- تس��هیالت و اعتبارات بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات 
مالی و اعتباری صرفاً جهت تحقق اهداف ش��رکت- ش��رکت در کلیه مناقصات و 
مزایدات دولتی و خصوصی و بطور کلی هر نوع فعالیتی که با موضوع ش��رکت در 

ارتباط باشد.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان هشت بهشت ش��رقی- خیابان اقبال 

الهوری- نبش بن بست روشنک- پالک 39.
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که 
تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی 
بانکی ش��ماره 181 مورخ 1389/03/02 نزد بانک سپه شعبه خیابان مبارزان اصفهان 

پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5- اولین مدیران شرکت: 

1-5- آقای محسن علیزادگان به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- آقای حمید خاتم ساز اصفهانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- خانم فائزه ملکوتی نسب به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- خان��م فائزه ملکوتی نس��ب به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب 

گردیدند.
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل 

و رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است.
7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.

8- بازرس اصلی و علی البدل:
1-8- آقای رافیک خداوردیان به عنوان بازرس اصلی.

2-8- خانم سارا افضلی به عنوان بازرس علی البدل. 3984/4/ م الف
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان 

آگهی تأسیس
267/خ شماره: 1042/ ث 103/ 89

آگهی تأسیس شرکت کشتبان سبز رامشه سهامی خاص.
ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1389/03/13 تح��ت ش��ماره 40699 و شناس��ه مل��ی 
10260584002 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/03/13 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در 

روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود.
1- موضوع شرکت:

فعالی��ت در کلی��ه بخش های کش��اورزی اع��م از زراعت باغبان��ی – دامپروری – 
خاکشناس��ی و صنایع تبدیلی – انجام کلیه امور کش��اورزی از قبیل تولید – بس��ته 
بندی – خرید و فروش و توزیع کلیه محصوالت کشاورزی – طراحی و نگهداری 
و اجرای فضای سبز – جنگل داری – مرتع داری – بیابان زدایی آبیاری– بهسازی 
و اصالح اراضی و باغات – مکانیزاسیون کشاورزی – احداث گلخانه و استخرهای 

پ��رورش ماهی و آبزیان – انجام کلیه امور بازرگان��ی از قبیل صادرات و واردات – 
خرید و فروش – تولید و تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – اخذ تسهیالت 
بانکی صرفاً جهت تحقق اهداف ش��رکت و شرکت در مناقصات و مزایدات - کلیه 
امور خدماتی از قبیل تهیه طبخ و توزیع غذا و تأمین نیروی موقت انسانی و تأسیسات 
کلی��ه ارگانها و ادارات دولتی و خصوصی و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع 

شرکت مرتبط باشد.
2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت:
1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان جرقویه علیا- روستای رامشه- جنب شرکت 

تعاونی روستایی 
4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که 
تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی 
بانکی شماره 4243 مورخ 1389/03/04 نزد بانک ملی شعبه اصفهان پرداخت گردیده 

است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
5- اولین مدیران شرکت: 

1-5- آقای محسن صادقی حسن آبادی به سمت رئیس هیئت مدیره.
2-5- آقای عبدالمجید قیصری حسن آبادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

3-5- خانم زهرا رضائیان به سمت عضو هیئت مدیره.
4-5- خانم زهرا رضائیان به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل 
و با مهر شرکت معتبر است.

7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.
8- بازرس اصلی و علی البدل:

1-8- آقای سید ابراهیم خادمی هاردنگی به عنوان بازرس اصلی.
2-8- خانم فاطمه عبدالخانی به عنوان بازرس علی البدل.

 3984/5/ م الف
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
 278/خ کالسه پرونده: 827/88

وقت رسیدگی: 1389/4/21 ساعت 10 صبح
خواهان: شهرداری اصفهان

خواندگان: علیرضا ش��یران، جواد، حس��ن شیران، علی بش��ارت، نوروز هاشمی و 
غالمحسین کشتکار 
خواسته: جلب ثالث

خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
10 ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 

جهت رسیدگی حضور بهمرساند. 
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
277/خ درخصوص پرونده کالسه 89-392 ش/ 33 خواهان حسین خسروی سامانی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 4/850/000 ریال بابت خسارت وارده طبق نظریه 
کارشناس و بدواً صدور قرار تأمین خواسته باستناد مواد 108/ 117 ق. آ.د.م به طرفیت 
محمدحسن حیدری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 89/5/2 
ساعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
4074/ م الف

مدیر دفتر شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
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علم و صنعت
WiMAX  یک روش بی س��یم ف��وق العاده 
سودمند و انقالبی در زمینه دسترسی تمامی کاربران 

)در هر سطحی( به اینترنت است. 
 Worldwide این نام از حروف اول کلمات
 Intero Perability for Microwave
Access  گرفت��ه ش��ده و همانگونه ک��ه از نام آن 
پیدا اس��ت، راه حلی برای دسترس��ی به اینترنت از 
طریق امواج مایکروویو است. طراحان و مهندسان 
ای��ن روش بر آن هس��تند تا در آین��ده ای نزدیک، 
دسترس��ی بی حد و مرز به اینترنت را برای تمامی 
کارب��ران تا حد دسترس��ی ب��ه تلفن همراه آس��ان 
کنن��د و همانگونه که اکنون در اغلب کش��ورهای 
جهان، داش��تن و اس��تفاده از یک تلفن قابل حمل، 
به پدیده ای معمولی بدل ش��ده اس��ت، دسترسی 
آسان و نامحدود به مکان به اینترنت، برای همگان 

حاصل شود. 
این فناوری در آینده بسیار نزدیک، اینترنت را 
در کنار ش��بکه مخابراتی ق��رار خواهد داد و چنان 
انقالبی را در ای��ن زمینه به وجود خواهد آورد که 
روشن کردن اکثر کامپیوترهای قابل حمل، خانگی 
یا خاص، مس��اوی با اتصال آنها به اینترنت باشد. 
این استاندارد از طرف IEEE معتبر شناخته شده و 
کد 802.16 از طرف این س��ازمان به آن اختصاص 

یافته است.
WiMAX  در حال��ت ایده آل اجازه می دهد 
که پهنای باندی در حدود70Mbps  میان کاربران 
و نقطه مرکزی به صورت اش��تراکی استفاده شود. 
استانداردهای دسترس��ی به اینترنت و شبکه نشان 
می ده��د که چنی��ن پهن��ای باندی ب��رای حدود 
 T1 60 ش��رکت که همزم��ان نیاز به ی��ک ارتباط
معادلMbps 1/544  داش��ته باشند کافی خواهد 
بود. کیفیت و س��رعتی که WiMAX به مش��تری 
ارائه می کند باعث شده است تا این تکنولوژی برای 
اس��تفاده در سرویسهایی مانندVoIP، کنفرانسهای 
ویدئوی��ی، برقراری ش��بکه های خصوصی و... به 

طور همزمان کاربرد داشته باشد.
 WiMAX طرز کار

WiMAX  از نظر استفاده از امواج مایکروویو 
برای دسترسی مستقیم کاربران به اینترنت، تا حدود 
زیادی شبیه WiFi است، با این تفاوت که سرعت 
آن بس��یار باالت��ر و ب��رد آن به طور چش��مگیری 

وسیع تر است به طوری که سرعت آن را می توان 
 T3 با خطوط پرس��رعت با پهنای باند وسیع نظیر
و DSL مقایس��ه ک��رد و برد ام��واج آن را با تلفن 

همراه.
از نظ��ر فراگی��ری ش��بکه نیز با هی��چ کدام از 
مقیاس های شناخته شده شبکه قابل مقایسه نیست 
و حت��ی از مقی��اس MAN که برای ش��بکه های 
ش��هری به کار می رود و در حال حاضر بزرگ ترین 
مقی��اس ش��بکه های یکپارچه اس��ت ب��ه مراتب 

وسیع تر است. 
این سیستم از دو بخش کلی تشکیل می شود: 
اول ب��رج)WiMAX )WiMAX tower ک��ه 
بیشترین ش��باهت را به برج های مخابراتی دارد و 
قادر است تا ش��عاع 8 هزار کیلومتر مربع را تحت 

پوشش خود بگیرد. 
 WiMAX)WiMAX(دوم گیرن���������ده

receiverz ش��امل آنتن گیرنده امواج مایکروویو 
که می تواند برحسب موقعیت گیرنده از یک قطعه 
کوچ��ک گیرنده WiFi در یک لپ تاپ تا گیرنده 
فرس��تنده داخلی در یک اداره متفاوت باش��د. برج 
WiMAX می توان��د ب��ه طور مس��تقیم و با یک 
پهنای بان��د باال مثاًل خط T3 با اینترنت در ارتباط 
باش��د و امواج را به کاربران و یا برج بعدی انتقال 

دهد. 
ب��ا توجه به گس��تره ب��االی هر ب��رج )8 هزار 
کیلومتر مربع( ب��ا ایجاد برج های متعدد در انتهای 
محدوده تحت پوش��ش یک ب��رج دیگر، می توان 
مح��دوده قابل توجهی را مش��ابه با سیس��تم تلفن 
هم��راه غیر ماهواره ای تحت پوش��ش ق��رار داد. 
کاربران��ی که هم اکن��ون از سیس��تم WiFi برای 
اتص��ال به اینترن��ت اس��تفاده می کنند ب��ه خاطر 
تشابه استفاده از س��یگنال ها، احتماالً می توانند از 

WiMAX نیز اس��تفاده کنند هرچند که تجهیزات 
دریافت امواج WiMAX در حال حاضر متفاوت 

با WiFi است.
 WiMAXچرا

دسترسی »اینترنت بی سیم« هم اکنون از طریق 
تکنولوژی WiFi میس��ر است و ممکن است این 
س��ؤال به نظر برس��د که چه لزومی ب��ه ابداع یک 

تکنولوژی دیگر در این زمینه است. 
آیا اگر فقط مش��کل برخی از اشکاالت سیستم 
WiFi اس��ت، نمی توان با بهس��ازی این سیس��تم 
به هم��ان چیزی که WiMAX مدعی آن اس��ت 
 WiMAX دس��ت یافت؟ نگاهی به تفاوت های
و WiFi نش��ان می دهد که به رغم تشابه این دو 
روش در اس��تفاده از امواج مایکروویو برای تأمین 
دسترس��ی اینترنت برای کارب��ران، WiMAX  و 

WiFi دو سیستم جداگانه هستند.
WiFi اتص��ال بی س��یم را ب��ا ب��ردی کوتاه، 
حداکثر در حد محوطه یک فرودگاه، نمایش��گاه یا 
کافی شاپ )نهایتًا در سطح 65 کیلومتر مربع( برقرار 
می س��ازد. در حالی که در WiMAX صحبت از 
اتصال بی سیم دست کم در حد یک شهر کوچک 

است )چیزی در حدود 8 هزار کیلومتر مربع(. 
گذش��ته از این حداکثر س��رعتی که تکنولوژی 
WiFi برای کاربران فراهم می کند، سرعت دانلود 
5 مگابای��ت در ثانیه اس��ت و این در حالی اس��ت 
ک��ه کاربران تکنول��وژی WiMAX  با س��رعت 
شگفت انگیز 50 تا 100 مگابایت خواهند توانست 
داده ه��ا را از اینترنت دانلود کنن��د )به این ترتیب 
امکان تماش��ای یک فیلم ب��ا کیفیت باال از اینترنت 
که سرعتی حداقل برابر با 10 مگابایت در ثانیه نیاز 
دارد برای کاربری که در حال حرکت با یک لپ تاپ 

است به راحتی ممکن خواهد بود(. 
تف��اوت عم��ده دیگر WiMAX ب��ا wifi و 
نیز روش های دسترس��ی با پهن��ای باند باال، ارزان 
بودن آن اس��ت که هرچند تا رس��یدن به این مؤلفه 
به ش��دت مهم راه زیادی مانده اس��ت ولی یکی از 

اهداف طراحان آن است. 
»ارزان ب��ودن« ی��ا حت��ی »زیاد گ��ران نبودن« 
چیزی اس��ت که برآورده ش��دن آن می تواند تمام 
تکنولوژی ه��ای رقیب WiMAX  را از میدان به 

در کند.

این روزها اس��تفاده از فل��ش مموری ها و کول 
دیس��ک ها بس��یار فراگیر اس��ت، از طرف��ی دیگر 
ویروس ه��ا و کرم ه��ای زیادی نی��ز در کمین فلش 

مموری ها نشسته اند. 
اکث��ر ای��ن کرم ها ب��ه محض اتص��ال فلش به 
یو  اس بی منتقل می ش��وند و ی��ک فایل اتوران در 
ریش��ه درایو ایجاد می کنند و باعث گس��ترش خود 
می ش��وند. اگرچه بس��یاری از آنها توسط یک آنتی 
وی��روس به روز شناس��ایی و حذف می ش��وند اما 

همیشه این نگرانی وجود دارد. 
راههایی هم پیش��نهاد ش��ده اس��ت یکی از این 

راه ه��ا پر کردن فض��ای خالی 
موج��ود در فلش ب��ا یک فایل 
ساختگی اس��ت تا هیچ جایی 
برای ورود فلش وجود نداشته 

باشد. 
راه دیگر اس��تفاده از برنامه 
Thumb Screw  بوده است. 
اگر فلش خود را به سیس��تمی 

متص��ل کرده ای��د ک��ه احتمال 
آلودگ��ی آن باالس��ت و ش��ما 
نگران ویروس��ی ش��دن فلش 
 Thumb خود هس��تید، برنامه
Screw   را اج��را ک��رده و ب��ا 
راس��ت کلیک روی آیکون آن، 
فلش خود را فقط قابل خوانش 
کنی��د در ای��ن صورت ش��ما 

می توانید از ویروسی ش��دن فلش خود جلوگیری 
کنید تا به کامپیوتر شما ویروس ها منتقل نشوند. به 
هر حال دانش��مندان ژاپنی راه حل دیگری که بسیار 

قوی تر است پیشنهاد کردند. 
اول می خبری منتش��ر ش��د مبنی بر وارد شدن 
نوع��ی usb ب��ه ن��ام  U+ USB hub  که امکان 
 USB فل��ش مم��وری ش��ما را دارد. ای��ن Scan
فلش ش��ما را اسکن می کند و از انتقال ویروس ها 
جلوگیری می کند. به نظر می رسد این گجت جدید 
متقاضی زیادی داشته باش��د. البته شما هنوز جهت 

اسکن باید USB را به کامپیوتر متصل سازید.

همه چیز درباره وایمکس 
 ) WiMAX(

USB آنتی ويروس دار

مايکروسافت اول شد
اشاره

از  می چرخد؛ چه  زمین 
شمال به جنوب برویم یا از 
جنوب به شمال. اما چرخش 
زمی��ن را ح��س نمی کنی��م 
تنه��ا طل��وع و غ��روب  و 
خورش��ید را به عنوان نتیجه 
نظاره گ��ر هس��تیم. چرخش 
زمین تنها یک نمونه اس��ت 
از تم��ام اتفاقاتی که هر روز 
در اطرافمان می افتد و ما را 
بی آنکه بخواهیم با خودشان 

همراه می کنند. 
نیست،  کار  در  مقاومتی 
چون در این ب��ازی ما هیچ 

انتخاب دیگری نداریم. 
تبلیغ��ات و آگهی ه��ای 

رنگارن��گ و مختلف هم درس��ت همین من��وال را در پیش می گیرند و در واقع به این علت اس��ت که 
خواسته یا ناخواسته ما را تحت تأثیر خودشان قرار می دهند. 

به این ترتیب در همین جنگ های تبلیغاتی اس��ت که شرکتی به شهرت رسیده و به سود سرشاری 
دست پیدا می کند. 

در مقاب��ل ش��رکتی دیگر از گردونه رقابت خارج می ش��ود و رکود را تجرب��ه می کند. در این میان 
شرکت های بزرگ فعال در عرصه تکنولوژی هم با چنین جنگ  هایی رو به رو هستند. 

در واقع اگر بخواهیم دقیق تر در این مورد قضاوت کنیم بهتر است بگوییم که این شرکت ها به دلیل 
نوع فعالیتش��ان که آنها را با تکنولوژی روز همراه می کند و البته به علت حجم محصوالت جدیدی که 
در هر س��ال یا حتی هر ماه روانه بازار می کنند، شاید بیش��تر از شرکت های دیگر با چالش های عرصه 

تبلیغات درگیر هستند. 
به همین دلیل این ش��رکت ها ه��ر روز روش تازه ای را برای معرف��ی محصوالت و خدمات خود 

انتخاب کرده و به کار می گیرند. 
http://www. غول ه��ای دنیا هم در این زمینه فعالیت های زیادی را انجام می دهند و س��ایت
businessinsider.com  ب��ه معرفی آمارهای مختلفی می پردازد ک��ه یکی از این آمارها هفته پیش 

اعالم شد و مربوط به مقاله هزینه های تبلیغات سال گذشته بعضی شرکتهای بزرگ بود. 
دو شرکت AT&T و Verizon شرکتهایی هستند که حاکمیت بازار مخابراتی امریکا را در دست 
دارند. ش��رکت Verizon در گزارش خود اعالم کرد تا پایان فصل گذش��ته در مجموع 92/8 میلیون 
مش��ترک مخابراتی در امریکا داش��ته و این در حالی بوده است که در این مدت تعداد مشترکان شرکت 

AT&T به 87 میلیون نفر رسیده است. 
با این وجود، شرکت AT&T در فصل نخست سال جاری میالدی 2/5 میلیارد دالر درآمد کسب 

کرد و در مقابل مجموع درآمد Verizon طی مدت یاد شده به 400 میلیون دالر رسید. 
همانطور که می بینید رتبه اول متعلق به ش��رکت مایکروس��افت اس��ت که در سال گذشته میالدی 
518 میلیون دالر برای تبلیغاتش خرج کرده اس��ت و رتبه دوم متعلق به اپل با 249 میلیون دالر اس��ت 
اما جالب ترین آنها گوگل اس��ت چون این طور که به نظر می رسد به قدری کار این سایت مفید بوده 

که نیاز چندانی به تبلیغ نداشته است. 
امس��الYahoo  80 میلیون تومان در تبلیغات خود خرج خواهد کرد و احتماالً نام آن را بیش��تر 
خواهید ش��نید همانطور که می بینید Yahoo بیس��ت برابر آنچه که AOL برای تبلیغات خود خرج 

کرده در سال 2009 هزینه تبلیغات کرده است. 
این تبلیغات شامل تبلیغات رادیویی، تلویزیون و... بوده است. 

در می��ان کمپانی های اینترنت��ی Yahoo با 45 میلیون دالر دومین کمپانی در زمینه پرداخت هزینه 
تبلیغات بوده است و eBay  با 89 میلیون رتبه اول را داشته به گفته سایت مذکور دلیل هزینه تبلیغاتی 

پایین گوگل عدم استفاده از تبلیغات در رادیو و تلویزیون است.
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مثل آینهتأثیــر میــوه ها بر مــو نسخه گیاهی

نقطه

آفتاب گردان
Helianthus annus نام علمی

با خنديدن تابلوی ورود ممنوع 
به دردها نشان دهید!

اين سرطان قاتل خاموش است؟

میوه ها به دلیل دارا بودن امالح و موادمعدنی 
تأثیر به س��زایی در سالمت بدن، پوست و مو ایفا 
می کنن��د. به طور متوس��ط میوه ها به مقدار قابل 
توجهی سرش��ار از کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم، 
منیزیم و آهن بوده و برای تأمین، رشد و استحکام 
پوست و مو بسیار مؤثر و سودمند هستند و انواع 

ویتامین ها را به بدن می رسانند. 
انس��ان می تواند با مص��رف میوه ها مقداری 
از کمب��ود غذایی خود راتأمین کند، زیرا ترکیبات 
غذای��ی که برای بدن الزم اس��ت، کم و بیش در 
ساختمان میوه ها به کار رفته اند. همچنین مصرف 
مداوم میوه ها به دلیل داش��تن آب، قندها، چربی 
ها، پروتئین ها، اس��یدهای آمینه، ویتامین ها و... 
در پیش��گیری از بیماری ه��ای مختلف خصوصًا 
بیماری های پوست و مو مانند ریزش مو و حتی 
درخشندگی، اس��تحکام و رشد و نمو موها نقش 
چش��مگیری را ایفا می کنن��د و حالت طراوت و 
زیبایی را به پوس��ت و م��و می دهند، با توجه به 
این ک��ه علت اصلی ریزش م��و در افراد، کمبود 
ویتامین، پروتئین و امالح معدنی اس��ت، بنابراین 
عدم مصرف میوه ها و سبزی ها صدمات جبران 

ناپذیری را بر جای می گذارد.
دکت��ر مس��عود داوودی محقق پوس��ت و مو 
در ای��ن زمین��ه معتقد اس��ت: اص��والً میوه ها و 
س��بزی های تازه ان��واع و اقس��ام ویتامین ها و 
موادمعدن��ی را به بدن می رس��انند و از آنجا که 
وجود این مواد در س��المت پوست و مو مؤثرند، 
بنابراین خوردن میوه ها می تواند در س��المت و 

شادابی پوست و مو نقش مهمی را ایفا کنند. 
همچنی��ن ویتامین ه��ای C و E موجود در 
میوه ها به دلیل داش��تن خواص آنتی اکس��یدانی، 
فرآینده��ای تخریبی موجود در پوس��ت و مو را 
تاح��دودی کاه��ش می دهد و پوس��ت و مو در 
اثر عوامل آس��یب رس��ان بیرونی همچون آفتاب، 
داروها، سن و تغییر و تحوالت موجود آسیب پذیر 

خواهند بود.
وی معتقد اس��ت: اف��راد فقط ب��ا مصرف و 
خ��وردن میوه های ت��ازه می توانند ویتامین های 
موج��ود در آنه��ا را جذب کنن��د و از تخریب و 
ریزش م��و جلوگیری کنند، این در حالی اس��ت 
که عص��اره آنها و مالیدن آنها روی موی س��ر به 
دلیل عدم جذب فایده ای ندارد و حتی کرم های 
گیاهی نیز می توانند باعث لطافت و مرطوب کنندگی 
پوست و مو ش��وند ولی باعث سالمت پوست و 
مو نمی ش��وند و موخوره ها را نی��ز از بین نمی 

برد.
دکتر »غالمحسین غفارپور« متخصص پوست 
و م��و نیز معتقد اس��ت: مالیدن و خوردن میوه ها 
تفاوت چندانی در س��المت و رش��د موها ندارد، 
فقط تاح��دودی می توانند پروتئین ها را به موها 

برسانند. 
ب��ه عنوان مثال وجود م��اده پروتئینی در گیاه 
سویا باعث درخشندگی موها می شود ولی باعث 

استحکام موها نمی شود.
همچنین موادی همچون روغن بادام ش��یرین 
به عنوان مرطوب کننده موها نقش مفیدی داش��ته 

باع��ث  ول��ی 
س��المت موها 
نم��ی ش��ود و 
ه��ا  ه  موخور
را نی��ز از بین 

نمی برد.
»میت�����را 
روزبهان����ی« 
متخص�����ص 
در  تغذی�����ه 
ای����ن زمین��ه 
می گوی�����د: 
و  میوه ه�����ا 
س���بزی ها به 
داش��تن  دلیل 
ویتامین ه����ا 
معدنی  مواد  و 

نق��ش مهم��ی را در رش��د و حفظ موه��ا دارد، 
همچنین غذاهایی مانند نان و برنج که منابع قوی 
ویتامی��ن B هس��تند مرکباتی همچ��ون کیوی که 
منابع غنی ویتامین C هس��تند، نیز در رشد و نمو 

موها تأثیر به سزایی دارند. 
وی معتق��د اس��ت: عنص��ر روی نی��ز که در 
موادی همچون گوش��ت قرم��ز و منابع پروتئینی 
یافت می ش��ود از جمله عناصری است که باعث 
اس��تحکام موها ش��ده و از ریزش مو جلوگیری 
می کن��د، همچنین کمب��ود آهن ک��ه به صورت 
مخفی خود را نمایان می س��ازد باعث خستگی، 

بی حالی و حتی ریزش موها می شود. 
بنابراین افراد خصوصًا زنان باید منابع حاوی 
آه��ن همچ��ون گوش��ت قرمز، جگ��ر، عدس و 
کش��مش را در برنامه غذایی خود بگنجانند و از 
ویتامین هایی همچ��ون A مانند جگر و ویتامین 
E مانن��د دانه های روغن��ی موجود در روغن کبد 

ماهی در این زمینه استفاده نمایند.
وی معتقد اس��ت: ویتامین بیوتی��ن نیز که از 
خانواده ویتامین B است و حتی عنصر سلنیوم در 

رشد و حفظ موها تأثیر به سزایی دارند.
وی می گوی��د: مص��رف میوه ه��ا ب��ه طور 
موضع��ی تأثی��ری بر رش��د و نمو موه��ا ندارد، 
زی��را مدت زمان تماس با این مواد کوتاه اس��ت، 
همچنین ش��امپوهای ح��اوی م��واد پروتئینی نیز 
تأثیر مثبتی بر روی اس��تحکام و رشد موها ندارد، 
بنابراین توصیه می ش��ود تا افراد بیش��تر خوردن 
میوه ه��ا را در برنامه غذایی خ��ود بگنجانند و از 
ویتامین ه��ا و پروتئین های موجود در آن نهایت 

استفاده را ببرند.
دکتر »مونا بهار« متخصص پوس��ت و مو نیز 
می گوید: کمبود مواد غذایی و میوه ها ازمهمترین 
عل��ل ری��زش مو محس��وب می ش��ود زنانی که 
عمدتًا برای پیش��گیری از چاق��ی و افزایش وزن 
از رژیم ه��ای غلط غذایی که پایه آنها براس��اس 
مص��رف نکردن میوه ه��ا و غذاهای سرش��ار از 
پروتئین، ویتامین، مواد قندی و نشاسته ای است 
اس��تفاده می کنن��د، عوارضی همچ��ون افزایش 

ریزش را به دنبال خواهد داشت. 

همچنین افرادی که ب��ه دلیل بیماری ها مواد 
غذایی و میوه های کافی به آنها نمی رس��د، بیش 
از س��ایرین در معرض ریزش مو قرار می گیرند. 
وی معتق��د اس��ت: افراد ب��رای تقوی��ت موها و 
جلوگیری از ریزش مو باید به مقدار قابل توجهی 
از می��وه ها، س��بزیجات، آب میوه های گوناگون 
همچون آب )خیار، هلو، انگور و...( استفاده کنند. 
نوشیدن س��ه لیوان آب انگور در شبانه روز برای 
کسانی که در بیماری هستند و برای پیشگیری از 

ریزش مو بسیار مفید و مؤثر است.
کمبود ویتامین های B و همچنین سوءتغذیه 
نیز در ریزش موه��ا نقش مهمی را ایفا می کنند، 
بنابرای��ن مص��رف می��وه های��ی که ح��اوی این 
ویتامین ها هستند، نقش چشمگیری در جلوگیری 
از ریزش موها دارد، مصرف س��بوس گندم، جو، 
پوس��ت شلتوک برنج و ماءالش��عیر، کاهو، گوجه 
فرنگی، شیر، کدو و انبه نیز از جمله منابع غذایی 
محس��وب می ش��وند که تأثیرات به سزایی را در 

رشد واستحکام موها ایفا می کند. 
ویتامین A موجود در میوه هایی همچون زرد آلو، 
ت��وت فرنگی و خرما نیز برای تقویت پوس��ت و 

مو الزم است.
مصرف مغز ها نظیر نارگیل، پسته و بادام زمینی 
به دلیل داشتن پروتئین و ویتامین B1 و B2 برای 
درمان شوره سر و ریزش مو مفید است، همچنین 
مص��رف موضع��ی روغن نارگی��ل و روغن بادام 

باعث تقویت و درخشندگی موها می شود.
وی می گوی��د: افراد مبتال به ش��وره س��ر و 
ریزش م��و می توانند هفته ای یک ی��ا دو مرتبه 
باروغن زیتون سرشان را ماساژ دهند که عالوه بر 
درخشندگی موها از سفید شدن مو نیز جلوگیری 

می کند.
وی در پایان می گوید: کمبود مس نیز باعث 
اختالل در رشد مو و رنگدانه پوست می شود که 
با مصرف میوه هایی همچون خرما، انجیر خشک، 
سیب قرمز، فندق، گردو و مواد غذایی نظیر زرده 
تخم مرغ، جگر، دل و قلوه می توان کمبود مس را 
جبران کرده و از ریزش مو ها به طور چشمگیری 

جلوگیری کرد.

ــی:  ــاه شناس ــات گیـ کلی
هنگامی که از گیاه آفتاب گردان 
س��خن به میان می آید، معموالً 
تخ��م آفت��اب گ��ردان در ذهن 
تداعی می ش��ود، زی��را که همه 
ما با تخم آن آش��نایی داریم چه 
که ب��ه مصرف تغذی��ه پرندگان 
می رسد و یا خود از آن استفاده 
می کنیم ولی تمام قسمت های 
این گیاه آفتاب پرس��ت از ریشه 
و ساقه و شاخه و گل آن گرفته 
تا مغز س��اقه آن دارای خواص 
بس��یاری است. س��رخ پوستان 

امریکا این گیاه را به خاطر تخم آن که به مصرف 
غذا می رسد می کاش��تند و پرورش می دادند. 
آفتاب گردان گیاهی اس��ت یکس��اله و تا حدود 
سه متر رشد می کند. گل آن درشت و زیبا و به 
قطر 35 س��انتیمتر است. در وسط گل قرمزرنگ 
آن دایره قهوه ای رنگ وجود دارد که تخم های 
آفت��اب گردان دورادور آن را گرفته اند. این گیاه 
در اکث��ر نق��اط دنیا وج��ود دارد. از تخم آفتاب 
گردان روغن گرفته می ش��ود که اش��باع نش��ده 

است و برای پخت و پز مناسب است.
ــیمیایی: تخمه آفت��اب گردان  ترکیبات ش
بس��یار مق��وی اس��ت. دارای 24 درص��د مواد 
پروتئین��ی، 47 درص��د روغ��ن، 20 درصد مواد 
هیدروکربن، 8 درصد فس��فر، 9 درصد پتاس��یم 
و ب��ه غیر از این م��واد دارای ویتامین هایA  و 
B نیز هس��ت. روغن تخم آفتابگردان دارای 70 
درصد اس��ید لینوئیک و مقداری فس��فولیپید و 
ویتامین E اس��ت. به همین دلیل چربی خون را 

پایین آورده و کلسترول را تنظیم می کند.
ــی: اس��انس گل آفتابگردان  ــواص داروی خ
ب��رای التیام زخم ها و پایین آوردن فش��ار خون 
به کار می رود. اس��انس برگ های آفتاب گردان 
خاصی��ت میک��روب کش��ی دارد. در طب قدیم 
ایران و در طب چینی از تمام قس��مت های گیاه 
آفت��اب گردان اس��تفاده می ش��ود. در مورد زیر 
می ت��وان از این گیاه اس��تفاده کرد و از خواص 

درمانی آن برخوردار شد.
س��اقه  مغ��ز  ــوش:  گ زدن  ــگ  زن  -1
آفت��اب گردان را در آب ج��وش ریخته و مانند 
چایی دم کنید و روزی س��ه فنجان از این چای 

بنوشید.
ــار  ــده و پایین آوردن فش ــت مع 2- تقوی
خون: 30 گرم برگهای خش��ک آفتاب گردان را 

دم کنید و سه فنجان در روز بنوشید.
ــورت، آب آوردن  ــرگیجه، ورم ص 3- س
بدن و تسریع زایمان: 20 گرم از گلهای خشک 
آفت��اب گردان را در آب جوش دم کنید و روزی 

سه فنجان از این دم کرده را بنوشید.
ــتگاه  دس ــای  بیماریه ــده،  مع درد   -4
ــت: 30 گرم ریش��ه خشک شده  ادراری، یبوس
آفت��اب گردان را در آب ج��وش ریخته و مدت 
5 دقیقه بگذارید بجوشد یک فنجان از آن را سه 

بار در روز بنوشید.
ــینه: هنگام��ی ک��ه  ــروز و ورم س 5- آرت

آفتاب گردان گل می دهد. 
طبق گل )قسمت پایین گل که مانند بشقابی 
اس��ت ( را ج��دا ک��رده و در آب انداخته آنقدر 
بجوشانید که شیره چسبناکی باقی بماند و سپس 
این ش��یره را روی مفصل ه��ای دردناک بمالید 
و ماس��اژ دهید، درد آرتروز برطرف می ش��ود. 
برای درمان ورم س��ینه در زنان ش��یرده طبق گل 
را هنگامی که گل دانه داده است جدا کنید و در 
زیر آفتاب خشک کرده و سپس تکه تکه کرده و 
بو )س��رخ کنید( دهید. که کاماًل قهوه ای شود و 
بع��د آن را خرد کرده به صورت دارو درآورید و 
این پودر را در آب جوش که کمی ش��کر به آن 
اضافه کرده اید ریخته و این شربت را به مریض 

بدهید تا شفا یابد.
6- اسهال خونی: برای درمان اسهال خونی 
تخم آفتاب گردان را )به مقدار 30 گرم( در آب 
ریخته و حدود یک س��اعت با ح��رارت مالیم 
بپزید س��پس آن را با نبات یا قند شیرین کرده و 

به مریض بدهید.
ــردردی که همراه با سرماخوردگی  7- س
ــت: 30 گرم تخم آفتاب گردان را در دو لیوان  اس
ریخته و بگذارید بجوش��د تا نصف لیوان آن باقی 

بماند و این جوشانده را دو بار در روز بنوشید.
ــاری فتق: 30 گرم ریش��ه تازه آفتاب  8- بیم
گردان را با آب و ش��کر قهوه ای بجوشانید و این 

جوشانده را سه بار در روز بنوشید.
ــنگ کلیه: حدود یک متر از مغز ساقه  9- س
آفتاب گردان را در دو لیوان آب ریخته و بگذارید 
آهس��ته با مالیمت بجوش��د تا مقدار آن به نصف 
لی��وان تقلیل یابد آنگاه به مدت یک هفته و روزی 
یکبار آن را بنوش��ید تا از شر س��نگ کلیه راحت 

شوید.
10- زخم، بریدگی و جراحت: مغز س��اقه 
آفتاب گردان را باید له کرد و مانند پماد روی زخم 
جراحت گذاش��ت که خونریزی را بند می آورد و 
بهبودی را تس��ریع می کند. سعی کنید گیاه آفتاب 
گردان را در حیاط خود بکارید و از خواص درمانی 
آن استفاده کنید. تخم آفتاب گردان را می توانید از 
مغازه های برخ��ی از داروخانه ها خریداری کنید. 
البت��ه تخم آفت��اب گردان را باید ب��ه صورت خام 
اس��تفاده کنید چون بو داده و نم��ک زده آن دارای 

خواص ذکر شده در این مبحث نیست.
ــرات: مضرات خاصی برای آن بیان نشده  مض

است.

    نیلوفر اسعدی بیگی 
وقت��ی برای داش��تن ماهیچه ه��ا و عضالتی 
قوی به باش��گاه های ورزشی می روید و زمان و 
هزینه ای ب��رای این کار در نظر می گیرید، خوب 
است بدانید که همه ما می توانیم به روشی دیگر 
نیز از بس��یاری فوای��د ورزش و تمرینات بدنی 
مانند بهبود کلس��ترول و فش��ار خ��ون، کاهش 
اس��ترس، تقویت سیس��تم ایمنی بدن و داش��تن 
اشتهایی خوب و سالم بهره مند شویم؛ به راحتی 
و بدون خیلی از دردس��رهای رفتن به باش��گاه. 
براس��اس جدیدتری��ن تحقیق��ات انجام ش��ده، 
خندی��دن، البته خندیدن از ته دل، آن هم به طور 
منظم و مکرر می تواند بس��یاری از فواید ورزش 
ک��ردن را برای ش��ما به ارمغان بی��اورد. آن گونه 
که محقق��ان دانش��گاهی در کالیفرنی��ا در مورد 
نتایج این تحقیق بی��ان می کنند: خندیدن مکرر، 
نقش��ی مانند ورزش مرتب و منظم دارد. در این 
تحقیق، س��طح هورمون های 14 نفر که برای این 
آزمایش داوطلب شده بودند، قبل و بعد از دیدن 
فیلم هایی ناراحت کنن��ده و خنده دار اندازه گیری 
ش��د. جالب اس��ت بدانید، پس از مشاهده فیلم 
خنده دار، هورمون اش��تهای افراد به گونه ای بود 

که گویا در فعالیتی فیزیکی شرکت کرده اند.
در ضمن باید بدانیم که خنده مس��ری است 
و ش��نیدن صدای خن��ده دیگران حالت��ی واگیر 
دارد. همچنی��ن وقت��ی که همه ش��روع به خنده 
می کنند، احس��اس شادی و همبستگی میان افراد 
بیشتر می ش��ود. عالوه بر تمام این موارد، خنده 
و ش��وخی بر س��المت افراد و فیزی��ک آنها نیز 
تأثیری جدی دارد. خنده باعث تقویت سیس��تم 
ایمن��ی بدن می ش��ود، ان��رژی را افزایش داده و 
درد را کاهش می دهد و مهم تر از همه، ش��ما را 
در برابر اثرات بس��یار مخرب استرس محافظت 
می کند. نکته مهم دیگر در مورد خنده این است 
که راهکاری آس��ان، ارزان، س��اده و در دسترس 

است.
خنده دوای درد ذهن و بدن

ــدن: یک خنده عمیق و از ته دل،  آرامش ب
استرس و تنش را دور کرده و ماهیچه های بدن را 

حداقل برای مدت 45 دقیقه آرام و رها می کند.
ــی: خنده  ــتم ایمن ــدرت سیس ــش ق افزای
ب��ا کاهش اس��ترس، مقاومت ب��دن را در مقابل 

بیماری ها افزایش می دهد.
ــح اندروفین: اندروفی��ن باعث ایجاد  ترش
حس بهتر در انس��ان ش��ده و حت��ی درد را نیز 

کاهش می دهد.
ــما: خندی��دن باعث  ــت از قلب ش  محافظ
بهب��ود عملکرد رگ های خونی و افزایش جریان 
خون می ش��ود، بنابراین شما را در برابر حمالت 
قلب��ی و بیماری ه��ای قلب��ی � عروقی محافظت 

می کند.
ــت احساسات شما: افراد عادی زمانی  دوس
که عصبانی، ناراحت یا نگران هستند، نمی توانند 
بخندن��د. پس همه م��ا هنگام خندی��دن از نظر 

روحی و احساسی نیز آرام خواهیم بود.
ــش و تجدید قوا: خندی��دن با کاهش  آرام
اس��ترس و افزای��ش انرژی به تمرک��ز و کارایی 

بیشتر شما کمک می کند.
ــاداب و جوان برای شما   خنده پوستی ش
به ارمغان خواهد آورد: خنده و خندیدن عالوه 
بر تمام این فواید، زندگی اجتماعی ش��ما را هم 
تح��ت تأثیر قرار خواهد داد و به بهبود آن کمک 
خواهد کرد. پس بهتر است به هر شیوه ای، خنده 
را بیش��تر و بیشتر وارد زندگی کنیم. لبخند، قدم 
اول این راه اس��ت. خوب اس��ت از همین حاال 
س��عی و تمرین کنیم که همیش��ه لبخندی روی 

لب داشته باشیم. 

سرطان تخمدان را »قاتل خاموش« نامیده اند، زیرا 
معموالً عالئم آن وقتی ظاهر می  شود که بیماری 
به مراحل پیش��رفته رسیده است و عمدتاً غیرقابل 
درمان است. اما کارشناسان بهداشتی مجموعه ای 
از عالئم جسمی را شناسایی کرده اند که در زنان 
مبتال به س��رطان تخم��دان رخ می دهند و ممکن 
است نش��انه  های هش��دار دهنده اولیه برای این 
بیماری باش��ند. این عالئم بس��یار شایع هستند و 
اغلب زنان��ی که آنها را ب��روز می دهند، مبتال به 
س��رطان تخمدان نیس��تند. اما برای زنان مبتال به 
س��رطان تخمدان، امید این است که آگاهی بیشتر 
در م��ورد آنه��ا ب��ه تش��خیص زودرس و درمان 

بیماری منتهی شود.
جامع��ه س��رطان امری��کا و جامع��ه متخصصان 
س��رطان  های زنان امریکا بر ای��ن چهار عالمت 
ب��ه عنوان عالیمی ک��ه در زنان مبتال به س��رطان 
تخمدان از عموم مردم ش��ایع تر هس��تند،  تأکید 
دارند: بادگلو و افزایش اندازه ش��کم؛ درد شکمی 
یا لگنی؛ اشکال در غذا خوردن و احساس سیری 

زودرس و تکرر و فوریت ادرار.
بر اس��اس این رهنمود هر زنی ک��ه یک یا تعداد 
بیش��تری از این عالئم را تقریبًا هر روز برای چند 
هفته تجرب��ه می  کند باید به یک پزش��ک بالینی 
ترجیحًا متخصص زن��ان و زایمان مراجعه کند تا 
مورد معاینه لگنی قرار گیرد. اگر معاینه لگنی فرد 
مش��کوک بود، معموالً به دنب��ال آن از یک روش 
غیرتهاجم��ی تش��خیصی، س��ونوگرافی داخلی و 
احتماالً اندازه  گیری خونی یک شاخص سرطان به 
نام CA- 125 استفاده می شود. تنها راه تشخیص 
قطعی سرطان تخمدان در حین جراحی است که 
بهتر اس��ت به وسیله متخصص زنانی که در زمینه 

سرطان تخمدان تجربه دارد، انجام شود.
پژوهش ها نش��ان داده است که بسیاری از زنانی 
که دچار س��رطان تخمدان هستند، مدت ها پیش 
از تش��خیص س��رطان، از عالئمی که در باال ذکر 
شد، ش��کایت داش��ته  اند اما این عالئم یا نادیده 
گرفته  شده اند یا به بیماری های دیگر نسبت داده 
ش��ده  اند. چهار عالمتی که ذکر ش��د در بسیاری 
از بیماری ه��ای دیگر مانن��د اختالالت قاعدگی، 
نش��انگان روده تحریک    پذیر و عفونت های مثانه 

بروز می  کنند.
اما اگر چنین عالئمی بدون سابقه قبلی بروز کنند، 
ب��رای چند هفته ادامه پیدا کنن��د و در طول زمان 
بدتر شوند،  ممکن است نش��انه سرطان تخمدان 
باشند. سرطان  های رحم، تخمدان،  سینه و دهانه  
رحم به سرطان های زنانه معروف هستند. از میان 
این س��رطان  ها، به سراغ س��رطان تخمدان رفته  

ایم تا با روش  های پیش��گیری از آن آشنا شویم. 
دکتر شیرین نیرومنش، متخصص زنان و زایمان و 
فوق  تخصص بارداری  های پرخطر، پاس��خ  گوی 

سؤاالت در این زمینه است. 
از  دوره ای  ــه  چ در  ــدان  تخم ــرطان  س
ــت؟ رش��د بدخیم و  ــتر اس ــی زنان بیش زندگ
غیرطبیع��ی س��لول های تخمدان موج��ب ایجاد 
س��رطان تخمدان می شود که در سنین مختلف از 
قب��ل از بلوغ، دوران بارداری و پس از یائس��گی 
دیده می  شود. سرطان های تخمدان بسیار متعدد 
و متنوع هستند و شدت رشد و سرعت بیماری بر 
حسب نوع سرطان تخمدان متفاوت است. ولی به 
طور کلی در سنین قبل از یائسگی شایع  تر است. 
در حدود ی��ک درصد از س��رطان های تخمدان 
زیر 20 س��الگی ایجاد می  ش��ود. شایع  ترین سن 
ابتال حدود 40 تا 50 س��الگی اس��ت و 30 تا 40 
درصد بدخیمی های تخمدان بعد از 65 س��الگی 

رخ می  دهد.
ــت؟ عل��ت آن در  ــرطان چیس علت این س
تمام موارد قابل تشخیص نیست. ارتباط ژنتیک و 
ارثی در برخی انواع سرطان تخمدان وجود دارد. 
بنابراین اگر در مادر یا خواهر یک خانم، س��ابقه 
سرطان تخمدان وجود داشته باشد، خطر ابتال در 
آنها بیش��تر از سایر افراد اس��ت. چاقی و مصرف 
غذاه��ای چ��رب ه��م در افزایش س��رطان  های 
مختل��ف از جمله س��رطان تخمدان مؤثر اس��ت. 
س��رطان تخم��دان در خان��م  های��ی ک��ه زایمان 
نداش��ته اند بیشتر از کسانی اس��ت که بارداری و 
زایمان داشته  اند. بلوغ زودس و یائسگی دیررس 
هم خطر این سرطان را افزایش می  دهد. مصرف 
قرص های ضدبارداری ممکن اس��ت در کاهش 
سرطان تخمدان نقش داشته باشد و کسانی که از 
قرص  های ضدبارداری استفاده می کنند کمتر به 

این سرطان مبتال شوند.
ــگیری کرد؟ بله،  ــوان از آن پیش آیا می  ت
قرص ه��ای ضد ب��ارداری خوراک��ی تنها روش 
توصیه ش��ده برای پیش��گیری از سرطان تخمدان 
اس��ت. خطر ابتال به این نوع سرطان در بیمارانی 
که قرص های ض��د ب��ارداری خوراکی مصرف 
کرده  اند، به نس��بت کس��انی که از داروهای ضد 
بارداری استفاده نمی  کنند کمتر است. بارداری و 

زایمان هم به کاهش شیوع آن کمک می  کند.
ــه عالئمی دارد؟ ب��ه علت ق��رار گرفتن  چ
تخمدان ها در عمق لگن، عالئم سرطان تخمدان 
دیر ظاهر می  ش��ود. مهم  ترین عالمت آن، وجود 
ی��ک توده یا تومور در داخل لگن به هنگام معاینه 
اس��ت که ممکن اس��ت با درد و فش��ار در لگن، 

یبوس��ت یا تکرر ادرار، خود را نش��ان بدهد. درد 
ش��دید در قاعدگی ممکن اس��ت از عالئم دیگر 
این تومورها باش��د. بنابراین توجه به عالئم فوق 
اهمیت دارد و ب��ه خصوص خانم  ها در صورت 
احس��اس بزرگی ش��کم حتمًا باید مورد بررسی 
ق��رار گیرند. اختالالت قاعدگی و خون  ریزی در 
خانم  های مس��ن که سال  ها است یائسه شده  اند 
از دیگر عالئم این تومورها است. متأسفانه وقتی 
تومور تخمدان موجب بزرگی شکم، خون  ریزی 
یا وجود مایع در ش��کم می  ش��ود ممکن اس��ت 
مدت  ها از شروع بیماری گذشته باشد، بنابراین به 
کلیه خانم  ها در س��نین باروری و پس از یائسگی 
باید توصیه کرد که حتی در صورتی که هیچ  گونه 
مشکلی ندارند حداقل ساالنه مورد معاینات لگنی 
انجام پاپ  اسمیر قرار گیرند و در صورت شک به 
توده  های لگنی، س��ونوگرافی رحم و تخمدان ها 
خصوصًا ب��ه طریق واژینال برای بررس��ی دقیق، 

انجام شود.
ــک  ــدام عالئم باید به پزش ــاهده ک با مش
ــه کرد؟ ب��رای تش��خیص زودرس الزم  مراجع
است کلیه خانم  ها حداقل سالی یک بار به پزشک 
مراجعه و تحت معاینه دقیق لگنی و پاپ  اسمیر و 
در صورت نیاز سونوگرافی قرار گیرند چون این 
بیماری اگر زود و در مراحل اولیه تش��خیص داده 
ش��ود موفقیت در درمان بسیار خوب خواهد بود. 
متأسفانه در اکثریت موارد سرطان  های تخمدان، 
خانم  ها در مراحل پیش��رفته به پزش��ک مراجعه 
می  کنند. خانم  هایی که س��ابقه س��رطان تخمدان 
در خانواده دارند الزم اس��ت به طور مرتب تحت 
معاینه و آزمایش��ات الزم قرار گیرند. در صورت 
مش��اهده این موارد باید به پزشک مراجعه شود: 
احساس سنگینی و فشار در لگن، احساس بزرگی 
ش��کم، تغییر در وضعیت قاعدگ��ی، خون  ریزی 
یا لک��ه  بینی پس از یائس��گی، تغییر در وضعیت 
اجابت مزاج و یبوس��ت، تکرر ادرار، درد یا خون 

 ریزی و تهوع، بی  اشتهایی و سیری زودرس.
این سرطان چگونه درمان می  شود؟ درمان در 
اکثر موارد جراحی است. وسعت درمان به نوع سرطان 
و میزان انتشار آن در داخل لگن و سایر قسمت  های 
بدن و سن و تمایل بیمار برای بارداری بعدی بستگی 
دارد. بر اساس نوع تومور ممکن است از شیمی  درمانی 
هم استفاده شود. در خانم  های یائسه، برداشتن رحم 
و لوله  ها و تخمدان های دو طرف و نمونه  گیری از 
قسمت  های مختلف لگن و شکم انجام می شود. در 
خانم  های جوان در صورتی که سرطان زود تشخیص 
داده شود، می  توان رحم را حفظ کرد تا در سال  های 

بعد بارداری داشته باشد.

    رضا دشتگرد
ایمنی و بهداش��ت کار با ش��رایط فیزیولوژیکی و 
اجتماع��ی - روانی نی��روی کار که ازمحیط کار نتیجه 
می ده��د، ارتباط دارد. اگر س��ازمان تدابی��ر امنیتی و 
بهداشتی درستی اتخاذ کند،  افراد کمتری دچار صدمات 
جس��می یا اجتماعی - روانی خواهند شد. بیماریهای 
متداول جسمی ناش��ی از کار شامل نارساییهای قلبی،  
انواع س��رطان و از دس��ت دادن اندامها یا حتی زندگی 
اس��ت. سایر بیماریهای ناشی از کار عبارتند از بیماری 
خون��ی،  انواع بیماریهای ریوی،  بروز اختالل در مرکز 
دس��تگاه عصبی. شرایط اجتماعی - روانی خطرناک و 
علل اصلی کیفیت نازل زندگی شغلی عبارتند از فشار 
عصبی، نارضایتی، بی عاطفگ��ی، انزوا طلبی، ضعف 
بینایی،  فراموشکاری، بی اعتمادی به دیگران، بی دقتی، 
زود رنجی، دل شوره و پرداختن به مسائل بی اهمیت . 
هدفها و اهمیت بهبود ایمنی و بهداشت کار

خسارتهای مالی و جانی گزافی که نارسایی ایمنی 
و بهداشت ایمنی، بهداشت کار سرچشمه می گیرد به 
تنهایی دلیل بسنده ای اس��ت برای توجیه برنامه های 
بهس��ازی محیط کار. هدفهای بهسازی وضع ایمنی و 
بهداشت کار در درجه نخست متوجه حمایت و حفظ 

کارکنان و در پی آن کاهش هزینه هاست.  
هزینه ها: بر اثر فش��ار عصب��ی از کار و کیفیت 
نازل زندگی شغلی هزینه های گزافی پدید می آید. از 
مشکالت دیگر که سنجش کمی آن در مقایسه با فشار 
عصبی و کیفیت نازل زندگی ش��غلی دشوارتر است، 
شاید احساس بی معنا بودن کار و عدم دلبستگی به آن و 

نیز احساس بی اهمیت بودن در کارگران باشد.  
  برای تخفیف این دو مجموعه ش��رایط زیانبار در 
سازمان، باید سرچشمه آن را آماج حمله قرار داد. همواره 
دو نوع محیط خطر آفرین وجود دارد که عبارت است 
از محی��ط فیزیکی کار و محیط اجتماعی - روانی کار. 
زیانهایی که هر یک پدید می آورد به عدم اثر بخش��ی 
سازمانی به شکل غیبت، جابه جایی، ادعای خسارت و 
هزینه های درمان منجر می شود. باید در نظر داشت که 
این دو محیط در تمام کارکنان یکسان تأثیر نمی گذارد. 
از این رو،  ش��رایط فیزیولوژیکی و اجتماعی - روانی 
و منش��أ آنها و پیامدهای آنها الگوی ایمنی و بهداشت 

حرفه ای را در سازمان به وجود می آورد.  
مزایا: اگر سازمانها بتواند از شدت سوانح،  بیماریها 
و فش��ارعصبی در محل کار بکاهند و کیفیت زندگی 
ش��غلی کارکنان را افزایش دهند،  نتایج زیر به دس��ت 

می آید:  
- بهره وری بیشتر به دلیل کمتر هدر رفتن ساعتهای 

کار روزانه.
- کارآیی بیشتر افراد به دلیل درگیری بیشتر آنها در 

کار.
- کاهش هزینه های بیمه و درمان.  

- کاهش هزینه های ادعای خسارت.
 - انعطاف پذیری و انطباق پذیری بیشتر نیروی کار 
به دلیل افزایش مشارکت و احساس مالکیت گزینشها 
و استخدامهای بهتر به دلیل افزایش جذابیت سازمان به 

عنوان یک محل کار سالم و کاهش مرگ و میر.
از آنجا که هزینه های ایمنی و بهداش��ت نا کافی 
و نارس��ا بسیار سنگین است، جای شگفتی نیست که 
اکنون سازمانها به بهسازی محیط های کار بسیار توجه 

می کنند.  
رابطه ایمنی و بهداشت کار با سایر وظایف 
مدیران:  فعالیتهای ایمنی و بهداش��ت روابط گسترده 
با س��ایر اقدامهایی دارند که به ط��ور معمول در واحد 

مدیریت انجام می گیرد.  
اگر سازمان بتواند محیطی ایمن، بهداشتی و راحت 
برای کار فراهم آورد، ممکن است بر کامیابی در جذب 
و نگهداری نیروی کار واجد ش��رایط و مولد بیفزاید. 
س��ازمانی که به محلی نا امن شهرت یافته است افراد 

واجد شرایط را دشوار خواهد یافت.  
برنامه های بهسازی کیفیت زندگی شغلی: 

کیفیت نازل زندگی شغلی با انواع شرایط اجتماعی 
روانی پیوند دارد،  در نتیجه برنامه های بهسازی کیفیت 
زندگی شغلی با ایمنی و بهداشت ارتباط می یابد. کیفیت 
زندگی ش��غلی اغلب بر تصور افراد از خط مشی ها و 
ساختارهای سازمانی مبتنی اس��ت. امروزه بسیاری از 
مؤسسات به پژوهش��هایی برای سنجش این برداشتها 
دس��ت زده اند. در این ش��یوه های غیر رسمی نیز به 
کار گرفته می ش��ود تا روابط بهبود یابد. افزون بر این، 
هیأتهای ایمنی کار و گروههای کیفیت کار نیز در تدوین 

استراتژیهایی برای بهبود محیط کار مفید هستند.  
آموزش: امروزه آموزش ایمنی و بهداشت شغلی 
بخش جدایی نا پذیری از وظایف مدیریت منابع انسانی 
اس��ت. به دلیل وجود شبکه پیچیده قوانین و مقررات 
ایمنی و بهداشت برای پیروی از این قوانین و مقررات،  
مؤسس��ات هم��واره ب��رای کارکنان خ��ود دوره های 
آموزشی تشکیل می دهند. بسیاری از مؤسسات تمرینها 
و آموزشهای ایمنی را با هدف افزایش آگاهی نسبت به 
ویژگی های آن برگزار می کنند. در برخی سازمانها نیز 
کارگاههای تنش زدایی،  دایر می کنند تا با آموزشهای 
عملی به افراد کمک کنند تا بهتر با جنبه های اجتماعی 

روانی محیط کار سازگاری یابند.  
 خطرهای ناشی از کار

جنبه های فیزیکی و اجتماعی - روانی محیط کار 
هر دو بر ایمنی و بهداش��ت اث��ر می گذارد. هر یک از 
آنها خطرهای خاص خود را دارد؛ جنبه فیزیکی سبب 
بیماریها و سوانح و جنبه اجتماعی - روانی سبب کیفیت 
نا مطلوب زندگی شغلی و فشار روانی می شود. به طور 
معمول،  فقط محیط فیزیکی کانون توجه اکثر مؤسسات 
و قوانین ایمنی و بهداشت بوده است. اما اکنون سازمانها 
تأثیر خطرهای اجتماعی - روانی کار را بر س��المتی و 

بهداشت به طور روز افزونی می پذیرند.  
در نتیجه،  تالش برای افزایش ایمنی و بهداشت کار 
باید در بر گیرنده استراتژیهایی برای حذف خطرها از هر 

دو محیط باشد. 
بنابراین، ارائه استراتژیهای اثربخش با درک درستی 
از عواملی که بر ایمنی و بهداشت سازمانها اثر می گذارد 

آغاز می شود.                                             

ايمنی و بهداشت کار 
در سازمانها

سالمت
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ورزشی
جام جهانی فوتبال 2010

جزئیات تازه تری از توپ پرسروصدا

پژمان سلطانی
امیر قلع��ه نویی س��رمربی تیم 
فوتب��ال س��پاهان اصفه��ان ب��رای 
یکس��ال دیگر در اصفه��ان ماندنی 
ش��د و قرارداد خود را با س��پاهان 
در هی��أت فوتب��ال اس��تان اصفهان 
به ثبت رس��اند. قلع��ه نویی در اوج 
پختگ��ی و کارآم��دی پیراه��ن آبی 
پوشان پایتخت را بر تن کرده بدون 
 شک اگر گذشته نه چندان دور امیر 
قلعه نویی را مورد بررسی قرار دهیم 
شما نیز با ما هم عقیده خواهید شد، 
که او یکی از هافبک های فراموش 
نش��دنی تیم ملی محسوب می شد. 
پ��س از اینکه ب��رای دومین س��ال 
هدایت طالیی پوش��ان اصفهانی را 
برعهده گرفت به س��راغ او رفتیم تا 
دوران ورزشی و غیرورزشی وی را 

به اتفاق یکدیگر مرور کنیم.
زاینده رود: بیوگرافی خودتان 
را برای خوانندگان بگویید؟ امیر 
قلعه نویی متولد 1349/9/1 و دارای 

مدرک تحصیلی دیپلم فنی هستم.
ــده رود: بچه کدام محله  زاین
تهران هستی و چرا از بین ورزشها 
ــردی؟ بچه  ــال را انتخاب ک فوتب
نازی آباد تهرانم و به خاطر نزدیکی 
به مجموعه ورزشی معروف جنوب 
ش��هر ناخودآگاه به س��وی فوتبال 

کشیده شدم.
زاینده رود: دلیل اینکه دوباره 
روی نیمکت سپاهان نشستید چه 
ــود؟ سپاهان یک باشگاه مردمی و  ب

پیش��رفت در این تیم فراوان اس��ت 
و شاید در 30 س��ال گذشته امسال 
من و خانواده ام برای اولین بار بود 
که کمی احساس آرامش داشتیم که 
این موجب شد در این فصل هم در 

خدمت سپاهانی ها باشم.
زاینده رود: در مورد لیگ برتر 
ــته  ــور در فصل گذش فوتبال کش
ــح دهید؟ س��ال س��ختی را  توضی
پشت س��ر گذاشتیم و به لطف خدا 
و امام زمان )عج( با تالش بازیکنان 
س��پاهان و حمایت مطلوب باشگاه 
توانستیم جام قهرمانی را برای مردم 
خوب اصفه��ان به ارمغ��ان آوریم. 
خوش��حالی م��ردم ش��هر گنبدهای 
فی��روزه ای در روز قهرمان��ی ب��ی 
نظیر ب��ود و ما هم خدا را بابت این 

موفقیت شکر می کنیم.
زاینده رود: علی فتح اهلل زاده 
سرپرست استقالل تهران به شما 
ــرمربیگری این تیم را  پیشنهاد س

داده بود؟ از تیم اس��تقالل پیشنهاد 
داش��تم ولی چون از قبل با سپاهان 
به توافق رسیده بودم به آنها جواب 
منفی دادم و برای پرویز مظلومی و 

تیمش آرزوی موفقیت می کنم.
ــد بازی ملی  ــده رود: چن زاین
ــد گل به  ــد و چن ــام داده ای انج
ــانده ای؟ 40 ب��ازی ملی  ثمر رس
در کارنام��ه دارم و متأس��فانه گلی 
برای کش��ورم نزدم، ام��ا پاس های 
گل فراوان��ی به مهاجم��ان تیم ملی 

داده ام.
ــده رود: در چه تیم هایی  زاین
ــرده ای؟ در تی��م ه��ای  ــازی ک ب
جوانان افسر، س��ازمان آب، شاهین 
تهران، اس��تقالل تهران و السد قطر 

توپ زده ام.
ــرمربی گری  ــده رود: س زاین
ــم هایی را تاکنون بر عهده  چه تی
داشتید؟ سکاندار تیم های کشاورز 
تهران، برق تهران، اس��تقالل اهواز، 

مس کرمان، استقالل تهران، تیم ملی 
ایران و اکنون برای دومین س��ال در 

خدمت سپاهان خواهم بود. 
ــن خاطره  ــده رود: بهتری زاین
ــی تان را در طول این سال  ورزش
ــدگان بگویید؟  ــرای خوانن ــا ب ه
قهرمانی با تیم فوتبال استقالل تهران 
در جام باش��گاه های آس��یا در سال 
1370 که من ه��م یکی از بازیکنان 

این تیم بودم.
زاینده رود: در دوران بازیگری 
ــد عنوان قهرمانی  و مربیگری چن
ــد؟ 17 عن��وان  ــرده ای ــب ک کس
قهرمانی با اس��تقالل و یک قهرمانی 

با سپاهان به دست آوردم.
زاینده رود: طرفدار کدام تیم 
ایرانی و خارجی هستی؟ استقالل 
را دوس��ت دارم چون 22 س��ال در 
این تیم بوده ام ولی به سپاهان تعهد 
دارم و در اروپ��ا ب��ه تیم بارس��لونا 

عالقه خاصی دارم.
ــده رود: کار کدام مربی  زاین
داخلی و خارجی را می پسندید؟ 
در کش��ورمان همه مربیان در سطح 
باالیی هس��تند ول��ی در بین مربیان 
خارجی کار کریستوف دام را بیشتر 

قبول دارم.
ــان اگر  ــده رود: و در پای زاین
صحبتی دارید؟ از هواداران سپاهان 
می خواهم ک��ه در فصل جدید مثل 
سال گذشته تیم را مورد حمایت خود 
قرار دهند تا موفقیت های س��پاهان 

تداوم داشته باشد.

بازیکن��ان این تیم خودش��ان را 
چولیما ک��ه به معناي اس��ب پرنده 
اس��ت صدا مي زنند اما بدون شک 
آن��ان ب��راي تحقق آرزوه��اي خود 
مبني بر ارائه ب��ازي دلخواه در جام 
جهان��ي 2010 آفریق��اي جنوبي، به 
نیروهاي ماوراء طبیع��ي نیاز دارند. 
چولیما عباراتي اس��ت که در ارتباط 
 با تیم فوتبال اعزامي کره ش��مالي به 
ب��ازي ه����اي جام جهان��ي 2010 
 در رس��انه هاي مختلف به چش��م 
مي خورد. بازیکنان کره ش��مالي در 
این دوره از ج��ام نه تنها در رقابتي 
ورزش��ي شرکت مي کنند، بلکه آنها 
مس��ئولیت هاي دیگري نیز برعهده 
 دارن��د. در این خصوص احس��اس 
مي ش��ود آنها نه تنه��ا باید تصویر 
خش��ن و من��زوي ارائ��ه ش��ده از 
کشورش��ان در افکار عمومي جهان 
را پ��اک کنن��د، بلک��ه بای��د ب��راي 
کی��م جون��گ ایل رئی��س محبوب 
کشورش��ان نیز، اگ��ر نتوانند جام را 
هدیه ببرند، حداقل نش��انه هایي از 
احس��اس همدردي مل��ل جهان با 

وي به عن��وان تحفه با خود به خانه 
ببرند. از 44 س��ال قبل تاکنون، این 
نخستین بار است که کره شمالي به 
جام جهاني راه مي یابد و مردم این 
کشور انتظار دارند که تیم ملي شان 
مانند جام جهاني 1966 ظاهر ش��ود 
که توانس��ت تا مرحله یک هش��تم 
نهایي راه یافته و در این مس��یر تیم 
قدرتمند ایتالیا را از پیش رو بردارد. 
اما ب��ا در نظر گرفت��ن رقابت هاي 
دشوار گروه 8 که کره شمالي همراه 
با برزیل، پرتغال و س��احل عاج در 
آن قرار گرفته، به نظر مي رس��د که 
آرزوي مردم و بازیکنان تیم ملي کره 
شمالي براي ارائه بازي مقتدرانه یک 
هیجان عمومي باشد تا واقعیت. تیم 
ملي کره شمالي در رده بندي جهاني 
فوتب��ال در رتبه 104 قرار گرفته که 
در مقایس��ه با دیگر ش��اخص هاي 
این کش��ور، رتبه خوبي اس��ت. این 
کش��ور از منظر دیگر شاخص هاي 
رده بن��دي کش��ورها از قبیل درآمد 
سرانه و آزادي هاي مذهبي در رتبه 
هاي پایین تر قرار دارد. البته فوتبال 

نیز به رغم جهان شمولي آن در کره 
شمالي قوانین خاص خود را دارد و 
این بدان معناست که فوتبال در این 
کشور نیز همانند س��ایر کشورهاي 
جه��ان ه��واداران فراوان��ي دارد و 
دولت کره ش��مالي غیر از فوتبال در 
هیچ حوزه دیگري اطالعات جالب 
توجه��ي در خص��وص رویدادهاي 
اختی��ار  در  جه��ان  نق��اط  دیگ��ر 

شهروندان خود قرار نمي دهد.
با تمامي این مسائل، صرف نظر 
از حواش��ي بس��یاري که این روزها 
در خصوص حضور کره شمالي در 
جام جهان��ي 2010 آفریقاي جنوبي 
در رس��انه ها مطرح مي شود، نکته 
اساس��ي دیگ��ر در ارتب��اط ب��ا این 
تیم این اس��ت که مردم این کش��ور 
بازي هاي تیم ملي ش��ان را چگونه 
پیگی��ري خواهن��د کرد. براس��اس 
قرارداد فیفا، حق پخش بازي هاي جام 
جهاني 2010 آفریقاي جنوبي در شبه 
جزیره کره، به یک شرکت خصوصي 
کره جنوبي با نام اس بي اس واگذار 
ش��ده است. در دوره هاي قبلي جام 

جهاني، شرکت یاد شده اجازه پخش 
مجدد بازي ها را به صورت رایگان 
به کره ش��مالي مي داد و دولت کره 
جنوب��ي نیز که باید موافقت خود را 
با انتق��ال ام��واج تلویزیوني به کره 
شمالي در این زمینه اعالم مي کرد، 
پ��ا را از این نیز فراتر مي گذاش��ت 
و هزین��ه انج��ام ای��ن کار به ارزش 
132 ه��زار و 500 دالر را متقب��ل 
مي ش��د. اما به نظر مي رسد که بعد 
از اتفاقات اواخر ماه مارس امس��ال 
مبني بر شلیک نیروهاي دریایي کره 
شمالي به یکي از کشتي هاي جنگي 
کره جنوبي به نام چئونان و کش��ته 
شدن 46 نفر از ملوانان آن، سئول از 
اعط��اي هدیه پخش بازي هاي جام 
جهاني به پیونگ یانگ، سر باز زند.

در ای��ن ش��رایط، دول��ت کره 
ش��مالي از تقبل هزینه ه��اي انجام 
ای��ن کار ناتوان اس��ت، هر چند که 
در ص��ورت لزوم م��ي تواند امواج 
تلویزیون��ي پخش ب��ازي هاي تیم 
ملي اش را از کشورهاي دیگر، کش 

برود!

جام جهان��ی آفریقای جنوبی از 
ت��وپ فناورانه ای اس��تفاده می کند 
که تاکنون اعتراض��ات زیادی را به 
همراه داش��ته به ط��وری که کاپیتان 
انگلیس این ت��وپ را مقصر اصلی 
گل تساوی بازی انگلیس و آم�ریکا 
دانس��ت و جان لوئیج��ی بوفن نیز 
اظه��ار داش��ت: م��ن از ای��ن توپ 

خوشم نمی آید.
 ب��ه گزارش مهر، ج��ام جهانی 
در زمس��تان نیمک��ره جنوبی، جام 
جهانی در ارتفاعات شهرهایی که از 
سطح دریا بسیار باالترند و یک جام 
جهانی ب��ا توپی که اعصاب بازیکن 
و تماش��اگر را به هم می ریزد. این 
توپ چال��ش برانگیز که این روزها 
دیگر صدای همه را درآورده اس��ت 
جابوالن��ی ن��ام دارد ک��ه در زب��ان 
ایزیزول��و )یکی از 11 زب��ان رایج 
در آفریقای جنوبی( به معنی جشن 

گرفتن است.
 این یازدهمین توپی اس��ت که 
آدیداس ب��رای جام جهان��ی تولید 
ک��رده اس��ت. ب��ه همی��ن دلیل 11 
رن��گ در ایج��اد آن مورد اس��تفاده 
قرار گرفت��ه و 11 بازیک��ن فوتبال 
در ه��ر تیم بای��د از 11 ژوئن تا 11 
ژوییه از آن اس��تفاده کنند آن هم در 
کش��وری که در آن 11 قبیله ساکن 
 هستند و به 11 زبان رسمی صحبت 
می کنند. هرچن��د نباید تالش های 
ایده پ��رداز و س��ازنده این توپ را 
نادی��ده گرفت اما به نظر می رس��د 
که از نظ��ر حرف��ه ای، بازاریابی و 
نوآوری در مورد ای��ن توپ اغراق 
زیادی ش��ده اس��ت. بوفون در این 
خص��وص اظهار داش��ت: نس��بت 
ب��ه ارتف��اع ه��زار و 600 مت��ری 

ژوهانسبورگ از س��طح دریا، کیپ 
تاون تقریبًا در س��طح دریا است و 
بنابرای��ن توپ مس��تقیم م��ی رود، 
 اما وقتی آن را از 40 متری ش��وت 
 می زنم خیزهای این توپ را حس 
می کن��م. من وقت��ی که بای��د این 
حرف را می گفت��م گفتم... . حرف 
ه��ای مربوط ب��ه عملک��رد بد این 
توپ تا آنجا زیاد ش��ده اس��ت که 
دنی جوردان، رئیس کمیته س��ازمان 
دهن��ده ج��ام جهان��ی را وادار ب��ه 

اظهارنظر کرد. 
وی در ای��ن خصوص گفت: اگر 
یک��ی از 32 تیمی که اینجا هس��تند 
اعتراضی داشته باشد مثل آن چیزی 
که در م��ورد این توپ اتفاق افتاده، 
درس��ت این اس��ت که آن را رسمًا 
انعکاس دهد و اگر جز این اس��ت 
بهتر اس��ت ک��ه از اعت��راض خود 
ص��رف نظر کن��د. هرچن��د به نظر 
می رس��د این توپ فناورانه جدید 
آدیداس اشکاالت زیادی داشته باشد 
ب��ا وجود این نباید تمام تقصیرها را 
برای مثال در اش��تباه رابرت گرین 

روی شوت کلینت دمپسی در بازی 
آمریکا و انگلیس به گردن آن انداخت، 
چ��را که دروازه بان پس از آنکه توپ 
را با دس��ت گرف��ت آن را با بدنش 
نگه نداشت. همچنین در مورد رفتار 
فوزی کائوچی دروازه بان الجزایری 
روی ش��وت کورن اس��لونیایی این 
ت��وپ را نباید س��رزنش ک��رد. به 
هرحال بازی هایی که از آغاز بازی 
های جام جهانی تاکنون انجام شده 
نشان می دهد که این توپ به جای 
آنکه به جایی ب��رود که بازیکن می 
خواهد آن را بفرس��تد به همانجایی 
می رود که خودش می خواهد برود 
به طوری که با این توپ های هزاره 
 سومی نسبت به توپ های قدیمی، 
حمل��ه کنندگان برای ش��وت های 
از راه دور با س��ختی بیشتری روبه 
رو هس��تند. درحقیقت این توپ با 
س��رعت بس��یار باالیی حرکت می 
کند و به دلیل ارتفاع زیاد شهرهای 
محل برگزاری مسابقات، نشان دادن 
یک ش��وت زیبا بس��یار دشوار می 
ش��ود. همچنین این توپ می تواند 

مش��کالتی ج��دی ب��رای بازیکنان 
ایجاد کند و برای مثال بازیکن باید 
با قدرت بیش��تری به ت��وپ ضربه 

بزند.
طراح توپ ج��ام جهانی 2010 
در پاس��خ ب��ه انتقاداتی ک��ه از این 
ت��وپ می ش��ود، گف��ت: بازیکنان 
انتقاد می کنن��د چون عادت ندارند 
با این توپ ب��ازی کنند. به گزارش 
مه��ر، دکتر ان��دی هارالند به همراه 
همکاران��ش ت��وپ جابوالنی را در 
انگلستان طراحی  لوبورو  دانش��گاه 
کرده اما واکنش ها به توپ شرکت 
آدیداس چندان مساعد نبوده است. 
جیامپائول����و پاتزین��ی از تیم ملی 
 ایتالی��ا این توپ را فاجعه خوانده و 
خولیو سزار برزیلی گفته جابوالنی 
از آن دس��ت توپ هایی اس��ت که 
ش��ما می توانی��د از س��وپرمارکت 

خریداری کنید. 
تی��م ه��وارد و ایکر کاس��یاس، 
دروازه بان��ان تیم های ملی آمریکا و 
اس��پانیا و مارکوس هانه مان آلمانی 
ه��م از جابوالنی به عن��وان بدترین 
ت��وپ های��ی یاد ک��رده ان��د که در 
عمرشان با آنها بازی کرده اند. هرالند 
به می��رر گفت: من می توانم جزء به 
جزء ش��ده اعالم کنم هیچ جای کار 
اش��کال ندارد. این توپ نتیجه سال 
ها تحقیق بوده است. جابوالنی الیه 
های کمت��ری دارد و بنابراین در هوا 
در مس��یر درس��ت حرکت می کند. 
این توپ در تاریخ رقابت های جام 
جهانی از حیث اس��تحکام، در رتبه 
نخست قرار دارد. من شکایت هایی 
در خصوص این توپ ش��نیده ام اما 
فقط بدین خاطر اس��ت که بازیکنان 

عادت ندارند با آن بازی کنند.

 براي شرکت در جایزه بزرگ
 دو و میداني

مرادي 5 تیرماه راهي 
مسکو مي شود

با شکست در مسابقه انتخابي تکواندو؛
مرداني ا لمپیک  را  از  دست داد

علی فتح اهلل زاده:
دنبال بازگرداندن بازيکنان 
جدا شده به استقالل هستیم

دونده 800 متر ایران در المپیک 2008 پکن، براي 
شرکت در جایزه بزرگ روسیه 5 تیرماه راهي مسکو 
خواهد شد. به گزارش فارس، سجاد مرادي رکورددار 
دوي 800 متر ایران براي کس��ب آمادگي شرکت در 
بازي هاي آس��یایي گوانگجو قصد دارد در چند دوره 
رقابت تدارکاتي شرکت کند. مرادي پس از حضور در 
جایزه بزرگ 3 گانه آس��یا در هند که با کسب 3 طال 
در 800 متر هفته پیش براي وي به پایان رسید، قصد 
دارد 5 تیرماه براي ش��رکت در جایزه بزرگ روس��یه 
راهي مس��کو شود. این مس��ابقات 8 تیر آغاز خواهد 
ش��د. مرادي در ادامه برنامه هاي تدارکاتي خود تیرماه 

مسابقات مراکش و الجزایر را نیز در پیش رو دارد.

تکوان��دوکار نوج��وان اصفهان��ي از حضور در 
نخس��تین دوره المپیک نوجوانان سنگاپور بازماند. به 
گ��زارش فارس از اصفهان، ابراهی��م مرداني که پیش 
از این در مسابقات انتخابي توانسته بود جواز حضور 
در رقابت هاي المپیک سنگاپور را به دست بیاورد، با 
شکست در مسابقات انتخابي درون اردویي از حضور 
در سنگاپور بازماند. در مسابقه انتخابي وزن منهاي 55 
کیلوگرم، ابراهیم مرداني با شکست برابر کاوه رضایي، 
شانس شرکت در رقابت  هاي سنگاپور را از دست داد. 
با این وجود تا زمان اعزام تیم به سنگاپور، مرداني در 
اردوي تیم ملي ب��ه عنوان تکواندوکار ذخیره حضور 
دارد ت��ا در ص��ورت مصدومیت احتمال��ي، رضایي 
جایگزین وي ش��ود. در دیگر مس��ابقه انتخابي براي 
شناخت دیگر س��همیه ایران براي حضور در المپیک 
سنگاپور، رضا حسن زاده و محمد سلیماني به مصاف 
هم رفتند که پس از سه راند مبارزه، سلیماني موفق شد 
به برتري دس��ت یابد. این در حالي اس��ت که سهمیه 
وزن منهاي 55 کیلوگرم توسط مرداني به دست آمده 
بود و تصور مي شد کادر فني تیم ملي بدون برگزاري 
مسابقه انتخابي، حکم به حضور مرداني بدهد. مرداني 
هفته گذش��ته در تورنمنت بین المللي اتریش توانسته 
بود به مدال طال دس��ت پیدا کن��د و امیدواري زیادي 
براي درخشش وي در المپیک نوجوانان وجود داشت. 
المپیک نوجوانان 24 تا 28 مردادماه جاري در سنگاپور 

برگزار مي شود.

سرپرس��ت باشگاه اس��تقالل در نخس��تین روز 
حضورش در این باش��گاه از تالش برای بازگرداندن 
بازیکنان جدا ش��ده به این تیم خب��ر داد. به گزارش 
مهر، علی فتح اهلل زاده که با حضور در باشگاه استقالل 
نخس��تین روز حضورش در این باش��گاه را س��پری 
 ک��رد در جمع خبرن��گاران ضمن اع��الم این مطلب 
افزود: تمام تالش ما این اس��ت که بتوانیم در فرصت 
باقی مانده بهترین بازیکنان را برای فصل آینده جذب 
کنیم. سرپرست باشگاه استقالل ادامه داد: چند روزی 
که بنده خارج از کش��ور بودم دوستانم همچون علی 
نظری جویباری، علی امیری و سایرین تالش کردند 
با بازیکنان موردنظر وارد مذاکره شوند و زمینه جذب 
آنها را فراهم کنند. فتح اهلل زاده ادامه داد: استقالل متعلق 
 به میلیون ها هوادار اس��ت و در همین راس��تا تالش 
می کنیم ساختار تیمی آن را حتماً حفظ کنیم و نقاط 
ضع��ف تیم را نیز برای فص��ل آینده ترمیم کنیم. وی 
 در ادامه خاطرنش��ان کرد: متأس��فانه زمان را از دست 
داده ایم و کار بس��یار س��خت است. حداکثر  35 روز 
فرصت بدنس��ازی داری��م و باید تا زم��ان آغاز لیگ 

خودمان را به شرایط مسابقه برسانیم.
سرپرست باش��گاه اس��تقالل ادامه داد: هواداران 
مطمئن باشند با تالش شبانه روزی خود و همکارانم 
اس��تقالل را جمع و جور م��ی کنیم و تیمی پرقدرت 
 و مدع��ی را روانه مس��ابقات می کنی��م. وی تصریح 
کرد: قطعاً به دنبال جذب بازیکنانی هستیم که در لیست 
س��رمربی حضور دارند. ابتداً ب��رای جذب بازیکنان 
مطرح برنامه ریزی کرده ایم. علی فتح اهلل زاده افزود: 
من به عشق استقالل آمدم امسال هم همانند دو سال 
گذشته تیمی قوی می بندیم. قول قهرمانی نمی دهیم 
اما هواداران مرا خوب می شناس��ند. به دنبال جذب و 
بازگرداندن بازیکنانی هستیم که از تیم جدا شده اند و 
با سایر تیم ها قرارداد داخلی بستند. سرپرست باشگاه 
اس��تقالل در مورد جدایی بازیکنان��ی نظیر کاظمی، 
اکبرپ��ور و جانوآریو گفت: هدایتی و س��ایر مدیران 
حرمت م��را حفظ می کنند و به دنبال گرفتن غرامت 
از باشگاه استقالل نخواهند بود. در مورد جانوآریو با 
ساکت جلسه می گذاریم و امیدوار هستیم بتوانیم در 

صورت امکان او را به سایر نفرات تیم اضافه کنیم.

زاینده رود
مهاجم فصل گذش��ته تیم فوتبال مس کرمان با قراردادی دو س��اله به جمع بازیکنان تیم ذوب آهن 
اصفهان پیوس��ت. مهدی رجب زاده که در س��ال های نه چندان دور عضو این باش��گاه بود به تیم های 
اماراتی رفت و فصل قبل از بازیکنان تأثیرگذار مس کرمان بود که به همراه فرزاد آشوبی، ادینهو و علی 

سامره مانع سقوط این تیم به لیگ دسته اول فوتبال کشور شد. 
رج��ب زاده ب��ه ذوب آهن نقل مکان کرد که ب��ه همراه محمدرضا خلعتبری یک��ی از زهردارترین 
 خ��ط حمله های لیگ برتر را تش��کیل دهند. س��بزجامگان اصفهانی در مرحله ی��ک چهارم نهایی جام 
باش��گاه های آس��یا باید با تیم قدرتمند پوهانگ کره جنوبی قهرمان فصل گذشته این رقابتها دیدار کنند. 
ابراهیم زاده س��رمربی این تیم اصفهانی اکثر نفرات خود را حفظ کرده و قصد دارد تا پایان فصل نقل و 
انتقاالت بازیکنان مورد نیاز خود را جذب کند. رجب زاده سومین بازیکنی است که پس از حسین ماهینی 
و جالل رافخایی به ذوب آهن آمده است همچنین از این تیم حسن اشجاری مدافع چپ به استیل آذین 
و محس��ن مسلمان نیز برای خدمت س��ربازی به تیم ملوان بندرانزلی پیوسته است و امید ابوالحسنی که 
 بازیکن ذوب آهن به حساب می آید پس از پایان خدمت سربازی به جمع شاگردان ابراهیم زاده اضافه

شد.

مهدی رجب زاده به ذوب آهن پیوست

اعتراض بازيکنان جام جهاني به وووزال 
موجب تولید نوع کم صداي آن شد

مسي:
 آرژانتین به من متکي نیست

اسپانیا گران ترين تیم جام نوزدهم 
امروز به میدان می رود

قلعه نویی:
در سپــاهــان آرامش داشتم

کشوري که در جام است، اما توانایي خرید پخش زنده مسابقات را ندارد!
کدام مزيت کره شمالي را به جام جهاني برد

اعتراضات مکرر بازیکنان غیر آفریقایي جام جهاني 
2010 آفریقاي جنوبي نس��بت به صداي ناهنجار شیپور 
محلي جام جهاني 2010، به نام وووزال، باعث تولید نوع 
کم صداي آن در کشور میزبان شد. از روز نخست آغاز 
بازي هاي جام جهاني فوتبال 2010 در جمعه گذش��ته، 
بارها بازیکنان اروپایي و آمریکایي اعتراض و ش��کایت 
نامه هایي را به فدراس��یون بین الملل��ي فوتبال )فیفا( و 
کمیته محلي تس��لیم کردن��د و خواس��تار جلوگیري از 
اس��تفاده از این شیپور، توس��ط فوتبال دوستان آفریقایي 
ش��دند. کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم فوتبال پرتغال نیز 

به جمع بازیکنان معترض به استفاده آفریقایي ها از وووزال پیوست و اعالم کرد: صداي این شیپورها 
براي هیچ یک از بازیکنان خوشایند نیست و مانع تمرکز آنها در زمین مي شود. کمیته محلي برگزاري 
رقابت هاي جام جهاني 2010 پیش��تر این ش��یپور را که برگرفته از ش��اخ گوزن آفریقایي اس��ت نماد 
ای��ن رقابت ها توصیف کرده ب��ود. در پي این اعتراضات، رئیس کمیته محل��ي برگزاري رقابت هاي 
جام جهاني 2010 دیروز از احتمال ممنوع ش��دن اس��تفاده از وووزال در استادیوم هاي محل برگزاري 

مسابقات فوتبال جام جهاني در کشورش خبر داده بود.
 دني جردن گفت: تماش��اگران پرش��ور فوتبال و ش��هروندان آفریقایي با استفاده بیش از اندازه در 
جریان بازي ها و همچنین در سطح شهر براي مردم مزاحمت ایجاد مي کنند. به گفته وي، بسیاري از 
بازیکنان مورد عالقه تماش��اچیان نیز از صداي ناهنجار این نوع ش��یپور در عذابند و بارها به مسئوالن 
اس��تادیوم ها شکایت کرده اند. فیفا هم ش��ب گذشته به تولید کنندگان وووزال توصیه کرد که نوع کم 
صداي این ش��یپور را تولید و به بازار عرضه کنند. این ش��یپور با مختصات آفریقاي آن در کشورهاي 
اروپایي از جمله انگلیس، هلند، فرانس��ه و نیز چین هم تولید و وارد بازار محصوالت ورزش��ي جهان 

و آفریقاي جنوبي شده است.
رئیس یکي از شرکت هاي تولید کننده وووزال امروز به روزنامه »دِ استار« چاپ پرتوریا گفت: نوع 
جدید وووزال نس��بت به نوع قبلي آن، 20 دس��ي بل کمتر صدا دارد. نیل فان شالکویک افزود: انتقادها 
و اعتراضات بازیکنان جام جهاني نس��بت به صداي وووزالها با صداي معادل 127 دس��ي بل، موجب 

شد نوع کم صداي آن را تولید کنیم.

لیونل مس��ي، بازیک��ن جوان تیم مل��ي فوتبال آرژانتین در پاس��خ به س��ؤالي در خصوص نحوه 
عملکردش که به زعم بعضي از کارشناسان ضعیف ارزیابي شده است، اعالم کرد: تیم ملي آرژانتین به 
وي متکي نیس��ت. به گزارش ایرنا، پایگاه اطالع رس��اني فیفا با اعالم این خبر افزود: ستاره تیم فوتبال 
بارس��لونا بر این باور اس��ت که وي مي تواند عملکرد جادویي خود را در جام جهاني دو برابر کند. 
براس��اس این گزارش، مس��ي 22 ساله که در راه رس��یدن به جام جهاني، دوران سختي را سپري کرده 
اس��ت، همچنان هم از ناتواني در امر گلزني در س��طح ملي رنج مي برد، به طوریکه به طور میانگین 
در هر س��ه مس��ابقه بین المللي به زحمت یک گل به ثمر رسانده است و این رکورد براي بازیکني که 
لقب بهترین بازیکن سال را از جانب فیفا یدک مي کشد، آمار خوبي محسوب نمي شود. با این وجود 
 مس��ي خود را در مسابقات پیش روي تیم ملي آرژانتین در تورنمنت جهاني 2010 مرد متفاوتي حس 
مي کند. وي در همین خصوص تصریح کرد: من با تیم ملي آرژانتین دوران سختي را پشت سر گذاشته 
ام چرا که اوضاع آنچنان که من مي خواستم پیش نرفت.  به گفته مسي اوضاع در رقابت هاي انتخابي 
ج��ام جهاني 2010 براي تیم ملي آرژانتین خیلي مس��اعد و رضای��ت بخش نبود، ولي به هر حال وي 

موفق شد تا این شرایط سخت را پشت سر گذارد.
 مس��ي معتقد اس��ت که بازي تیم ملي کش��ورش در مقابل نیجربه بازي خوبي بوده است. به گفته 
مس��ي تیم ملي آرژانتین به ش��خص وي احتیاجي ندارد و به بازیکني به نام مسي متکي نیست چرا که، 
به زعم وي آرژانتین بازیکنان زیادي دارد که هریک مي توانند نتیجه یک بازي را تعیین کنند. به گفته 
مس��ي بازیکنان آرژانتین در مقابل نیجریه بازي خوبي را به نمایش گذاش��تند و موقعیت هاي بسیاري 
را خلق کردند. مس��ي معتقد است در صورتي که آرژانتین بتواند بازي هاي پیش روي خود را همانند 
بازي مقابل تیم ملي فوتبال نیجریه بازي کند، در این صورت مش��کلي نخواهد داش��ت و به راحتي و 
آرامش بازي هایش را پشت سر خواهد گذاشت.  به نظر مسي، دیه گو آرماندو مارادونا به عنوان مربي 

تیم ملي فوتبال آرژانتین نقش مؤثري در این تیم داشته است.
 مس��ي در همی��ن خص��وص تصریح ک��رد: مارادون��ا به مانند یک��ي دیگر از هم تیمي ها اس��ت 
چ��را که رواب��ط نزدیکي با بازیکن��ان دارد. به گفته مس��ي از آنجایي که مارادونا خ��ود بازیکن بوده 
اس��ت بنابراین ش��رایط بازیکن��ان را درک مي کند. وي معتقد اس��ت که مارادونا تا ان��دازه زیادي به 
بازیکن��ان تی��م اعتماد به نفس مي دهد. براس��اس این گ��زارش، طرفداران تیم مل��ي آرژانتین امیدوار 
هس��تند که مس��ي نمایش هاي خوب خود در تیم بارس��لونا را در طول فصلي که گذشت در تیم ملي 
آرژانتی��ن نیز ادامه دهد. تیم ملي آرژانتین که روز پنجش��نبه از گروه دو مس��ابقات جام جهاني 2010 
 ب��ه مصاف کره جنوب��ي خواهد رفت، به دومین پیروزي پیاپي خود در این مس��ابقات چش��م دوخته 

است.

پژمان غفاری
در آخرین گروه جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی امروز در ورزش��گاه نلس��پرویت س��اعت 16 
تیم ناش��ناخته هندوراس که شبیه هندوانه سربسته است به مصاف یکی از تیم های قدرتمند آمریکای 

جنوبی به نام شیلی می رود. 
س��تاره تیم هندوراس دیوید س��وازو که سابقه قهرمانی با تیم اینترمیالن در فصل 2007-2008 در 
لی��گ ایتالی��ا و بنفکیا در فص��ل 2008-2009 در لیگ پرتغال را در کارنام��ه دارد و فصل پیش هم در 
تیم جنوای ایتالیا توپ زده اس��ت در آن س��وی میدان تیم فوتبال شیلی در ترکیب خود از بازیکنی به 
ن��ام م��ارک دنیس گونزالس بهره می برد که اصلیت آفریقای جنوبی دارد اما در لباس ش��یلی در خاک 
کش��ورش با زخم های به جا مانده از آپارتاید برای صعود می جنگد. وی در س��ن ده س��الگی پدرش 
را زیر ش��کنجه آپارتاید آفریقا از دس��ت داده و با مادرش به کشور شیلی مهاجرت و ملیت این کشور 
را می پذیرد و پس از س��الها برای کس��ب قهرمانی به س��رزمین پدری آمده است. بازیکنان تیم فوتبال 
ش��یلی از تکنیک باالیی برخوردار و تاکتیک پذیر هستند و به خوبی در عمق خط دفاعی حریف نفوذ 
م��ی کنن��د. دیدار این دو تیم نوید یک بازی پرگل از س��وی نماینده آمریکا را می دهد. در بازی دیگر 
این گروه دو تیم اسپانیا و سوئیس در ورزشگاه دوربان به مصاف هم می روند. اسپانیا به دلیل داشتن 
س��تاره هایی چون تورس، کاس��یاس، ژاوی و پویول گرانترین تیم جام جهانی به حساب می آیند. تیم 
س��وئیس در اولین گام نمی تواند برای این تیم کهکش��انی دردسرساز باشد. اسپانیا و شیلی شانس اول 
صعود از گروه هش��تم هستند. بازی این دو تیم س��اعت 18:30 آغاز می شود. از ساعت 23 مسابقات 
فوتبال جام جهانی در روز دوم مرحله مقدماتی ش��روع خواهد ش��د و در ورزش��گاه اروگوئه خواهد 
ب��ود. نماینده آمریکای جنوبی در این دیدار لودیرو بازیکن خود را به علت اینکه در بازی قبلی مقابل 
فرانس��ه از زمین بازی اخراج ش��د به همراه ندارد. هر 4 تیم این گروه تک امتیازی هستند و برای برد 
به میدان می روند، امش��ب بازیکنان اروگوئه باید حضور تماشاگران پرشمار آفریقایی را با شیپورهای 
معروف آنها به نام ووزوال را در طول نود دقیقه تحمل کنند. ش��یپورهایی که مورد اعتراض بازیکنان، 

داوران و حتی تماشاگران قرار گرفته است.

زاینده رود 
دیدار اس��لوواکي و نیوزیلند از گروه شش��م 
در ورزش��گاه مانگوانگ برگزار شد. اسلوواکي و 
نیوزیلند با دو سیس��تم 4-1-3-2 و 4-3-3 برابر 
هم صف آرایي کردند.در این دیدارش��اهد  تقابل 
اندیش��ه هاي هربرت س��رمربي نیوزیلند و وایس 
سرمربي اسلوواکي بودیم. بازي محتاطانه از سوي 
دو تی��م تا حدي بود ک��ه در یکي از معدود بازي 
هاي این جام ش��اهد بازي نس��بتاً بي سر و صدا 
بودی��م و حتي عامالن ص��داي ووزال نیز با دیدن 
این بازي سرد دست از مزاحمت صوتي برداشته 
بودن��د. در نیمه دوم این دیدار در دقیقه 50 ویتک 
برای اس��لواکی گلی را به ثمر رساند.اما اسلووکی 

توانست گل خورده را جبران کند.  



جمعه بازار خودرو برای اولین بار در شهرکرد 
اجرا نمایندگی 2104 شهرکرد- بهزاد رضائی
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فقط در جمعه بازار شهرکرد 
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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(
30890 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
311000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

305000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1049  1045 دالر امریکا

1275  1271  یورو

277280 ریال عربستان

284287 درهم امارات

کالم نور
حضرت امام هادی )ع(:

فروتنی در آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند.

امام علی نقی )ع(؛ مظلوم سامرا

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

36 °

34 °

20°

13 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

امامان و پیشوایان معصوم )ع( انسانهای کامل 
و برگزیده ای هستند که به عنوان الگوهای رفتاری 
و مش��عل های فروزان هدایت جامعه بش��ری از 
سوی خدا تعیین شده اند. گفتار و رفتار و خوی و 
منش آنان ترسیم حیات طیبه انسانی و وجودشان 
تبلور تمامی ارزش��های الهی است. پیشوای دهم 
)ع( یکی از پیش��تازان دانش و تقوا و کمال است 
ک��ه وجودش مظه��ر فضائل اخالق��ی و کماالت 
نفسانی و الگوی حق جویان و ستم ستیزان است. 
امام ابوالحس��ن علی النقی هادی)ع( ملقب به امام 
هادی، دهمین پیش��وای ش��یعیان در نیمه ذیحجه 
س��ال 212 هجری در اط��راف مدینه در محلی به 
نام  صریا متولد ش��د. آن حضرت و فرزند گرامی 
ایشان امام حسن)ع( به عسکریین شهرت یافتند، 
زی��را خلفای بن��ی عباس آنها را از س��ال 233 به 
سامرا )عسکر( برده و تا آخر عمر پر برکتشان در 
آنج��ا، آنها را تحت نظر قرار دادند. امام هادی)ع( 
در سن 6 یا 8 سالگی یعنی در سال 220 هجری، 
پس از ش��هادت امام جواد)ع( به امامت رس��ید. 
مدت 33 س��اله امامت امام ه��ادی)ع( با خلفای 
معتص��م، واثق، ت��وکل، منتصر، مس��تعن و معتز 
معاصر بود. عظمت ش��خصیت امام هادی)ع( به 
قدری زیاد است که دوست و دشمن را به اعتراف 
واداش��ته است. قس��متی از این اعترافات مبنی بر 
شخصیت آن امام به لحاظ اخالقی و بخشی دیگر 
ناش��ی از ابعاد علم��ی آن حضرت و ش��مه ای، 
نتیجه کراماتی است که از آن بزرگوار صادر شده 
است. ابن صباغ مالکی در کتابی موسوم به فصول 
المهمه خطوط واضحی از س��یمای تابناک فضایل 
و ویژگ��ی ه��ای اخالقی امام ه��ادی)ع( قهرمان 
شکست ناپذیر عصر متوکل عباسی را ترسیم می 
کند! »فضل و دانش امام دهم ش��یعیان بر اوج قلل 
بلند پایه عالم بشریت نقش بسته بود و رشته های 
مشعشع آن بر اختران آسمان سر می سایید. نیکی 
ها و اخالق پس��ندیده او را نمی توان در ش��مار 
عدد ذکر نمود. اما می ش��ود ب��ه افتخارآمیزترین 
آنه��ا که موجب حیرت اس��ت بس��نده ک��رد. او 
جمیع صفات نیک و مفاخر معنوی را یک جا در 
وجود داش��ت. ابعاد وسیع و منبع فیاض حکمت 
و دانش او بر لوح سرش��تش ثبت ش��ده و بدین 
س��بب او از ناشایس��ته ها و آالیش ه��ا به دور و 
برکنار است.« ابن ش��هر آشوب از رجال حدیث 
نق��ل می کند او نیک سرش��ت ترین و پاک ترین 
روش را در می��ان جامعه دارا بود، راس��تگوترین 
افراد جامعه محس��وب می شد، به هنگام سکوت، 
 ش��کوه هیبت و تشعش��ع وقار، چهره او را دربر
می گرفت و چون لب به سخن می گشود، گزیده 
و نغز می گفت به طوری که ش��عاع کالمش روح 
آدمیان را س��حر می کرد. در وج��ود مقدس امام 

ه��ادی)ع( ویژگی ه��ای اخالقی پس��ندیده می 
درخش��ید. امام��ت، کمال و دان��ش و فضیلت و 
سرش��ت و اخالق نی��ک از فرازهای اخالقی این 
امام همام است. امام هادی )ع( که در زمره امامان 
ش��یعه و از خاندان رسالت اس��ت، نیز از ویژگی 
دانشی گس��ترده و جامع برخوردار است، طوری 
که س��مبل ه��ای دانش و فرهن��گ وی، عقول را 
حیران و اندیش��ه ها را به اعجاب واداشته است. 
امام دهم همچون پدران و اجداد بزرگوار خود در 
علم و دانش سرآمد روزگار بود. درخشش او در 
مدت حیاتش احترامی ش��گفت در قلوب همگان 
ایج��اد کرده بود. نامه آن حض��رت در رد پیروان 
معتق��د به تفویض و جبریون و اثبات عدل و حد 
مابین جب��ر و تفویض، از فرازهای ش��گفت آور 
دوره امامت، امام هادی محسوب می شود. گوشه 
ای دیگر از دریای بیکران دانش امام هادی)ع( در 
تاریخ خطیب بغدادی تجلی دارد. او به ش��هادت 
خود دانش امام را متذکر شده و در مقام اثبات آن 
می گوی��د: روزی یحیی بن اکثم در مجلس واثق 
خلیفه عباس��ی که جمعی از علماء و فقها حضور 
داش��تند، س��ؤال کرد که چه کس��ی سر حضرت 
آدم)ع( را هنگامی که حج به جا آورد، تراش��ید؟ 
تمام حضار در پاسخ آن عاجز ماندند، واثق گفت: 
هم اکنون من کسی که جواب این سؤال را بدهد 
حاضر می کنم، سپس شخصی را به دنبال حضرت 
هادی)ع( فرس��تاد و وی را به دربار خلیفه دعوت 
کرد. امام نیز دع��وت را پذیرفت و برای اظهار و 
بی��ان حقیقت به دربار واثق رفت. خلیفه پرس��ید: 
ای ابوالحس��ن به ما بگو چه کس��ی سر حضرت 
آدم را هنگام حج تراش��ید؟ ام��ام فرمود: ای واثق 
ت��را به خدا س��وگند می دهم که م��ا را از بیان و 
 ج��واب آن معاف کنی، خلیفه گفت: ترا س��وگند 
م��ی دهم که جواب را بفرمایی! امام فرمود: اکنون 
که قب��ول نمی کنی، پس می گوی��م. پدرم مرا از 
ج��دم خبر داد و جدم از جدش که رس��ول خدا 

باشد، اطالع داد که فرمود: برای تراشیدن سر آدم 
جبرئیل مأمور شد یاقوتی از بهشت آورد و به سر 
آدم کشید تا موهای سرش بریزد. فتنه خلق قرآن  
از دیگ��ر جریانات فک��ری دوران امام هادی)ع(، 
کشمکش بر سر مخلوق بودن و یا مخلوق نبودن 
ق��رآن کریم بود ک��ه مدتها فکر مس��لمانان را به 
خود مش��غول س��اخته بود و چه بسا افراد زیادی 
ک��ه به جرم اعتق��اد به یک طرف قضیه ش��کنجه 
ش��ده روانه زندان ش��ده یا جان خود را از دست 
دادن��د. بحث ی��اد ش��ده از دوران خالفت مأمون 
که به موضوعات و مس��ائل م��اورای جهان ماده 
- همچ��ون صفات باریتعال��ی و ذات او و رابطه 
میان آن دو، و ح��دوث و قدوم عالم و. . . عالقه 
نش��ان داده ش��د، وارد محال علمی و کالمی شد 
و ب��ر مبنای دو بینش اعتق��ادی موجود در جامعه 
اس��المی یعنی معتزله و اش��اعره، نسبت به آن، دو 
دیدگاه پیدا ش��د. حکمرانان عباس��ی نیز بر مبنای 
اعتق��اد به هر ی��ک از دو بینش یاد ش��ده، در هر 
زمان از یک طرف قضیه حمایت کرده با مخالفان 
نظریه با ش��دت و خش��ونت برخورد می کردند. 
ک��ه امام هادی با درایت و علم خود این مش��کل 
را به س��رانجام رسانید در مورد جاذبه اجتماعی و 
نفوذ سیاسی امام هادی)ع( فقط می توان همین را 
گفت که یکی از تجلیات و تشعش��عات پرشکوه 
خداون��د و تابش منبع فی��اض نور حق در وجود 
امام هادی)ع( متجلی و منعکس ش��ده و از وجود 
حضرت نیز مانند آینه ای که انوار گوناگون را در 

خود انعکاس می دهد، ساطع بوده است.
 کس��ی را در عصر پیشوای دهم، توان نگاهی 
ممت��د و حتی لحظه ای کوتاه به چهره او نبود. به 
محض نظر به رخس��ار پرفروغ��ش آثار ضعف و 
سستی و ترس بر قلب ها سایه می افکند. با آنکه 
متوکل بارها در صدد بود تا به بهانه قیام مسلحانه 
ام��ام دهم را از میان ب��ردارد، ولی هیچ گاه به این 
بهانه دس��ت نیافت. با این حال، نتوانست حیات 
ش��ریف آن حضرت را که مانع خودکامگی های 
او ب��ه عنوان محور تفکر اس��المی بود و همچون 
مرک��زی که ش��یعیان بر گ��رد آن پروان��ه  وار می 
چرخیدن��د، تحمل کند، بنابراین ایش��ان را بنا به 
روایتی، در تاریخ سوم رجب سال 245 هجری به 
شهادت رساند. امام دهم در حالی که هشت سال 
و پنج ماه از عمر شریفش��ان می گذشت، به مقام 
امامت نائل ش��دند و پس از 33 س��ال به شهادت 

رسیدند و در سامرا دفن شدند.
در خاتمه باید متذکر ش��ویم ک��ه امام هادی 
)ع( اصح��اب فراوانی دارند که بس��یاری از آنها 
فخ��ر ش��یعه هس��تند و از جمل��ه  آنه��ا حضرت 
 عبدالعظیم حس��نی اس��ت که در شهر ری مدفون 

است. 

مرتض��ی حیدری که چندی پی��ش طرحش از 
سوی یونسکو برای دیوار داخلی حرمین عسگریین 
)ع( انتخ��اب ش��ده بود این بار طرح��ی برای تزئین 
باب القبله ارائه کرده که مورد تأیید قرار گرفته است. 
مرتضی حیدری، طراح گرافیست و نقاش در مورد 
 طراحی اطراف دره��ای باب القبله به خبرنگار مهر 
گفت: ورودی صحن حرم حضرت امام حسین  )ع( 
دری قرار دارد که رو به قبله است و به عنوان قدیمی 
ترین در حرم مطهر ش��ناخته می شود. این در بسیار 
نفیس است. متأسفانه اطراف درها خراب شده و به 
همین دلیل قرار اس��ت با طرحی جدید بازسازی آن 
صورت بگیرد. وی در توضیح این طرح ابراز داشت: 
حدود چهار ماه قبل طرحی جدید را برای بازسازی 
اطراف باب القبله به ستاد عتبات عالیات ارائه دادم. در 
این طرح که س��عی کردم از ن��وآوری و ذوق ایرانی 
اس��تفاده شود سنگ مرمر سرخی در کنار در طالیی 
نصب می شود و قطره های خون کریستالی یا شیشه ای 

قرمز روی س��نگ مرمر نقش می بندد. این قطره های 
خون محور کار قرار دارند و دستان زنجیرشده ای در 
اط��راف آنها به وجود می آید. حیدری در مورد ابعاد 
این کار توضیح داد: چون قرار است سنگها در کنار 
در نصب شوند بنابراین دو قطعه هستند که در مقابل 
یکدیگ��ر قرار می گیرند منتهی یکی از طرفین 3 متر 
و دیگری 2 متر و 60 س��انتیمتر ط��ول دارد. وی با 
بی��ان اینکه این طرح مورد تأیید قرار گرفته اس��ت، 
ادامه داد: دوست داشتم خطاطی روی سنگها توسط 
یکی از بهترین هنرمندان صورت بگیرد. برای همین 
پیش��نهاد دادم این کار را صداقت جباری انجام دهد 
که خوشبختانه وی موافقت کرد و آخرین اطالعاتی 
که دارم این اس��ت که خطاط��ی را چند روزقبل به 
پایان برده اند. باب القبله قدیمی ترین در حرم مطهر 
حضرت اباعبداهلل )ع( است که به عنوان درب اصلی 
به ش��مار می رود و به علت واقع شدن آن در سمت 

قبله بدین نام خوانده می شود.

حامد حقی
30 اثر از آثار سفال به صورت مشبک و به سبکی 
خاص از طیبه جعفری در کتابخانه مرکزی هستند، 
وی در گفتگویی در مورد زندگی  و آثار هنری خود 
گفت: متولد 1356 و کارش��ناس حسابدرای هستم. 
فعالیت هنری خود را از سال 1384 تحت نظر استاد 
موالیی که همسرم نیز هست به طور جدی و مستمر 
آغاز کردم. دو س��ال آموزش اصولی و بدون وقفه و 
دو سال به صورت نمایشگاهی کار کردم. در کارهای 
هنری از س��بک معماری سنتی ایرانی الهام گرفتم و 
سعی کردم آثارم جنبه کاربردی داشته باشد. بنابراین 
در زمینه س��فال مشبک فعالیت کردم به گونه ای که 

تابش نور از داخل کارها نمایش داده شود.

نام پدر: ایاز             سن: 18 سال          تاریخ شهادت: 1361/2/18
فرازهایی از وصیت نامه شهید:

از مردم می خواهم که با هوشیاری و بیداری خود را حفظ کنند. ای کسانی که برای حسین به سر و سینه می 
زنید، فعالً بهترین وقت قیام حسین است، چرا برنمی خیزید و قیام نمی کنید؟ این جبهه یک آزمایشگاه است که 
انسان باید در آن آزمایش شود. ما می رویم تا اسالم را در تمام جهان صادر کنیم و حکومت مهدی)عج( را در جهان 
گسترش دهیم. ای ملت دالور شما بیشتر در پشت جبهه از برادران ارتشی و سپاهی طرفداری کنید و روحیه آنها را 
تقویت نمایید و دشمنان داخلی را از بین ببرید. ای برادران و ای خواهران امروز دیگر حق از باطل جدا شده و اگر 

کمی فکر کنید به خوبی می توانید راهتان را انتخاب کنید...

شهید عزت اهلل طالبی 

حرم امام حسین)ع( با طرحی از نقاش ايرانی تزئین می شود

گالری شماره یک کتابخانه مرکزی اصفهان
نمايشگاه آثار سفال طیبه جعفری

روزی بود...


