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»عبدالرضا ش��يخ االسالمي« 
وزي���ر ك���ار در مراس��م 
رجايي  شهيدان  بزرگداشت 
و باهنر در س��الروز شهادت 
اصفهان  ام��ام عل��ي)ع( در 
گف��ت: ش��هيدان رجايي و 

باهنر بايد الگوي مديريت، نشاط و ساده زيستي براي...
سراسري / صفحه2

سرنوشت فلسطین 
در فلسطین  مشخص می شود

کل اسرائیل 
در تیررس ایران است

استاندار چهارمحال و بختیاري:
حضور گسترده مردم 

در راهپیمایي روز قدس 
توجه به آرمان هاي 

انقالب است

شهیدان رجایي و باهنر الگوي 
مدیریت؛ نشاط و ساده زیستي 

براي عموم مسئوالن هستند

اس��تاندار چهارمحال و بختياری گفت: حضور 
گس��ترده مردم در راهپيمايی روز جهانی قدس 
نشان از توجه مردم به آرمان های اصيل انقالب 

اسالمی ايران است. 
»عل��ی اصغ��ر عنابس��تانی«  در راهپيمايی روز 
قدس به ايرنا گفت: روز قدس روز فرياد عليه 
 استکبار جهانی و روز اتحاد ملت های مسلمان 

است.
وی تأكيد ك��رد: مردم چهارمح��ال و بختياری 
ني��ز همپای مردم آزاد اندي��ش و آزاده دنيا، در 
حماسه ضد استکباری شركت كرده اند تا فرياد 
بلند ضد اس��تکباری خود را به گوش جهانيان 

برسانند.
عنابس��تانی گف��ت: وظيف��ه تمامی مس��لمانان، 
حمايت از م��ردم بی دفاع و مظلوم فلس��طين 
اس��ت و روز قدس، روز بيداری جهان اس��الم 
در برابر ظلم و فس��اد صهيونيس��ت و استکبار 

جهانی است.
انديش��ی  دور  و  تدبي��ر  ك��رد:  تأكي��د   وی 
امام خمين��ی )ره( در خصوص نامگذاری آخرين 
جمع��ه ماه مب��ارک رمضان به عن��وان روز قدس، 
به منزله زنده نگهداش��تن آرمان های اس��الم ناب 
محمدی است و اين نامگذاری باعث شده مسلمانان 

به فکر مردم بی دفاع و مظلوم قدس باشند.
اس��تاندار چهارمحال و بختي��اری افزود: فرياد 
ضد اس��تکباری و ضد صهيونيستی مسلمانان و 
امت های بيدار اس��المی، روز به روز بلندتر و 
رساتر می ش��ود و اين فريادها باعث تضعيف 

جبهه استکبار جهانی خواهد شد.
اضافه می شود مردم چهارمحال و بختياری در 
آخرين جمع��ه ماه مبارک رمض��ان به صورت 
 گس��ترده در راهپيماي��ی روز ق��دس حض��ور 

يافتند.

نماين��ده ولی فقيه و امام جمعه اصفهان گفت: لبنان و فلس��طين، 
 سنگر حفاظت از ايران شده اند. به گ��زارش م��وج از اصفه���ان، 

آيت ا... سيد يوسف طباطبايی 
نژاد در خطبه های نماز جمعه 
روز ق��دس اصفه��ان، اتحاد 
اس��المی را ب��ه عن��وان يک 
مسأله مهم جهانی عنوان كرد 
و خط��اب به كس��انی كه به 

اختالفات ميان مسلمانان ...
سراسري / صفحه2

 لبنان و فلسطین، سنگر حفاظت 
از ایران شده اند

همزمان با روز جهاني قدس

اصفهان يكصدا از فلسطين حمايت كرد
صفحه 2

ابوريح��ان، محمد ابن احمد 
خ�وارزمی، از برجس��ت�ه ترين 
 محقق����ان مس��لم��ان و از 
بزرگ ترين دانشمندان ايران 
)عهد اس��المی( اس��ت او به 

سال 362 هجری قمری در بيرون  شهرستان »كاث« در ايالت... 
جامعه/ صفحه3

به مناسبت روز بزرگداشت ابوريحان بیروني
 خورشید خوارزم، میراث 

جاودانه ایرانیان

ءلو
بها

ن 
سی

: ح
س

عك

واحد مناقصه گزار: مرکز آموزشي درماني شهید دکتر بهشتي
موضوع مناقصه: واگذاري امور نگهباني و حراست فیزيكي

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه درج گرديده است
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واريزي يا ضمانتنامه معتبر بانكي

مدت تضمین شرکت در مناقصه: جهت ضمانتنامه بانكي سه ماه
تاريخ توزيع اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1389/6/9 لغايت روز دوشنبه مورخ 1389/6/15

محل توزيع اسناد مناقصه: 1- مرکز آموزشي درماني شهید دکتر بهشتي
2- خیابان هزارجريب- دانشگاه علوم پزشكي- ستاد مرکزي- ساختمان شماره يك- طبقه همكف- اداره 

کمیسیون مناقصات- اتاق 110 تلفن تماس: 7922191
آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به صورت حضوري: روز دوشنبه مورخ 1389/6/22 به آدرس: خیابان 

هزارجريب- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان- ساختمان شماره يك- 
دبیرخانه مرکزي

زمان و محل بازگشايي پیشنهادهاي رسیده: روز چهارشنبه ساعت 14 مورخ 1389/6/24 ستاد مرکزي 
دانشگاه علوم پزشكي- ساختمان شماره 3- طبقه همكف

متقاضیان مي توانند اين آگهي را در سايت اينترنتي مديريت خدمات پشتیباني دانشگاه مشاهده نمايند.
WWW.afa.mui.ac.ir/khadamat

آگهي تجديد مناقصه عمومي

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي 
و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

روابط عمومي بانك ملي ایران 
اداره امور شعب استان اصفهان

م الف/ 7888

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه اي اصفهان
موضوع فراخوان: ارزيابي توان اجراي کار پروژه احداث پست 63/20 کیلوولت سايپا 

کاشان بصورت کلید در دست 
شرط ورود به فراخوان: داشتن پايه 4 نیرو و 5 ساختمان و يا داشتن گواهینامه اجرايي 
پروژه هاي صنعتي به روش طرح و ساخت رشته برق – توزيع و انتقال نیرو )EPC( از 

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
تاريخ دريافت پرسشنامه ارزيابي اولیه: از 89/6/6 لغايت 89/6/18

محل دريافت پرسشنامه ارزيابي اولیه: تهران – خیابان گاندي – خیابان 23 – شماره 16 
و 17 – کد پستي 15179 شرکت موننكو ايران، تلفن: 9- 021-88791655

مورخ  روز شنبه  اداري  وقت  پايان  تا  اولیه: حداکثر  ارزيابي  پرسشنامه  تحويل  مهلت 
89/7/3

محل تحويل پرسشنامه ارزيابي اولیه: اصفهان – خیابان چهار باغ باال – دبیرخانه شرکت 
برق منطقه اي اصفهان

نكات قابل توجه:
1- پس از بررسي اسناد و مدارك واصله در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاي 

واجد شرايط براي دريافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
2- به درخواستها و مدارك واصله بعد ازتاريخ اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 3- شرکت برق منطقه اي اصفهان تا 2 سال آينده از نتايج اين فراخوان جهت اجراي 
پروژه هاي مشابه استفاده خواهد نمود.

4- بديهي است ارائه مدارك پرسشنامه تكمیل شده هیچگونه حقي را براي متقاضیان 
جهت شرکت در مناقصه ايجاد نخواهد کرد.

5- ساير اطالعات و جزئیات مربوطه در پرسشنامه ارزيابي اولیه مندرج است.
ضمناً مي توانید اين آگهي را در سايت اينترنتي مشاهده کنید.

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

آگهي فراخوان عمومي 890/6009

روابط عمومي شركت برق منطقه اي اصفهان

خاموش کردن المپهاي اضافي ساده ترين راه براي مصرف بهینه برق است. نوبت دوم

م الف/7515

 روز بانكداري اسالمي 
مبارك باد. 
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ايران

رئيس جمه��ور در س��خنرانی پيش از 
خطبه ه��ای نماز جمعه تهران گفت: از 
زم��ان اعالم روز قدس ت��ا امروز رژيم 
صهيونيستی در سراش��يبی سقوط قرار 

گرفته است.
احم��دی ن��ژاد  ب��ا اش��اره ب��ه مذاكره 
ه��اي ننگي��ن صل��ح گفت: اي��ن افراد 
نماينده مردم فلس��طين نيس��تند و هيچ 
ك��س حق ن��دارد حتی ي��ک وجب از 
س��رزمين فلس��طين را واگ��ذار كن��د. 
رئي��س جمهور تأكيد كرد: سرنوش��ت 
فلس��طين در فلس��طين و در مقاوم��ت 
مردم فلس��طين مشخص می شود نه در 
واشنگتن، لندن  و پاريس. احمدی نژاد 
درخصوص تعرض صهيونيس��ت ها به 
ملت اي��ران گفت: صهيونيس��ت ها كه 
هيچ، ارباب��ان آنها ه��م كوچکتر از آن 
هس��تند كه تعرضی به ملت ايران داشته 
 باش��ند. رئي��س جمهور گف��ت:  امروز 
)روز ق��دس( نقطه اتفاق همه صالحان، 
مومن��ان و عدالت طلب��ان جهان و مهم 

ترين روز جهانی است.
احم��دی ن��ژاد در س��خنرانی پيش از 
خطبه ه��ای نم��از جمع��ه ته��ران ب��ا 
بي��ان اين ك��ه ماه رمض��ان و ليالی قدر 
فرصتی اس��ت تا بهترين توشه ها را از 
معرف��ت، توجه و توس��ل ذخيره كنيم، 
گفت:  شب های قدر، شب های تعيين 
سرنوش��ت و زمانی است كه مالئکه و 
روح ب��ر امام نازل می ش��وند و تقدير 
عالم را رقم می زنند. رئيس جمهور در 

ادامه سخنرانی پيش از خطبه های نماز 
جمعه تهران گف��ت: با پيدايش انقالب 
شکوهمند اس��المی در ايران و حركت 
ام��ام و ملت از زم��ان ايجاد روز قدس 
تاكنون، رژيم صهيونيستی در سراشيبی 
 س��قوط قرار گرفته است. احمدی نژاد 
افزود: حاميان رژيم صهيونيس��تی برای 
چپاول جهان از طريق اين رژيم جعلی 
همه اختالف های خود را كنار گذاشته 

و متحد شده اند. 
وی گفت: آنان در مهمترين نقطه جهان 
حض��ور يافته اند زيرا تس��لط بر منطقه 
خاورميانه مقدمه تسلط بر جهان است. 
احمدی ن��ژاد افزود: آنه��ا اين رژيم را 
به عنوان ابزار س��لطه بر جهان تأسيس 
كردند و حاضرند هر هزينه ای پای آن 
بدهند. احمدی ن��ژاد گفت:  اربابان اين 
رژيم كم كم خود را برای جشن تسلط 
سيصد ساله آماده می كردند و آرام آرام 
مطمئن می ش��دند كه ديگر مقاومت و 
فريادی علي��ه آنان نيس��ت و همه اين 

مسأله را پذيرفته و تسليم شده اند. 
رئيس جمهور اف��زود:  اگر درباره رژيم 
صهيونيستی نيز با كسی حرفی می زديم 
می گفتند كه بايد اين مسأله را پذيرفت 

زيرا واقعيت است.
وی گف��ت: ام��ا ام��ام خمين��ی )ره( و 
انقالب امام آم��د و ملت ايران حركت 
 بني��ان گ��ذار جمهوری اس��المی ايران 
 )روز قدس( را در دفاع از مظلومان فلسطين 

برپا كرد.

نماينده ول��ی فقيه و امام جمعه اصفهان 
گفت: لبنان و فلس��طين، سنگر حفاظت 
از اي��ران ش��ده اند. به گ��زارش موج از 
اصفهان، آيت ا... سيد يوسف طباطبايی نژاد 
در خطبه ه��ای نماز جمع��ه روز قدس 
اصفه��ان، اتحاد اس��المی را ب��ه عنوان 
يک مس��أله مهم جهانی عن��وان كرد و 
خطاب به كس��انی كه ب��ه اختالف هاي 
ميان مسلمانان دامن می زنند، گفت: اين 
عمل نادانی است و چه تعداد انسان بايد 
كشته ش��وند تا اين اقدامات پايان يابد. 
وی اف��زود: امام در اقدامی بزرگ، رژيم 
صهيونيستی را از كشور بيرون كردند و 
حضور حماس��ی م��ردم در روز قدس، 
تحقق اهداف امام راحل )ره( است. وی 
اهميت قدس را برای جهان اسالم در 4 
موضوع اصلی دانس��ت و گفت: حضور 
مس��جد االقص��ی در فلس��طين، بارگاه 
تعداد زيادی از پيامبران در آنجا، س��ابقه 
19 ساله قبله مسلمانان و همچنين محل 
پرواز پيامبر به معراج، اين محل را برای 

شيعيان مورد اهميت قرار داده است.
طباطباي��ی نژاد صهيونيس��ت را بازيچه 
دس��ت امريکا و انگليس دانست و ادامه 
داد: مس��تکبران جهان��ی ب��ا حضور در 
فلس��طين به دنبال مقابله ب��ا آرمان های 
اس��المی هستند. وی فلسطين و لبنان را 
به عنوان سنگر محافظت از ايران اسالمی 
دانس��ت و تصريح ك��رد: اين كه برخی 
می گويند چراغی كه به منزل روا اس��ت 
به مس��جد حرام اس��ت، كالم اشتباهی 
است؛ چرا كه اگر لبنان و فلسطين نبود، 
فکر حمله به ايران در فکر دشمنان زنده 
می ش��د. نماينده ولی فقيه در اصفهان با 
بيان اين ك��ه ايران هرگون��ه كمکی كه 
فلس��طين و لبنان نياز داش��ته باش��ند به 
آنها می رس��اند، اظهار داش��ت: ما قصد 
كوتاه كردن دست مستکبران را از جهان 
اس��الم داريم و همانگونه كه امام راحل 
فرمودند، ملت های اسالمی زير بار ظلم 

نمی روند. 

مس��لح  نيروه��ای  كل  س��تاد  رئي��س 
جمهوری اس��المی ايران ب��ا بيان اينکه 
اميدواري��م نيازی به م��ورد هدف قرار 
دادن نيروگاه هسته ای رژيم صهيونيستی 
نباش��د گفت: هي��چ نقطه از اس��رائيل 
 نيس��ت ك��ه در تي��ررس تجهي��زات ما 

نباشد.
سردار سرلشکر سيد حسن فيروزآبادی 
در گفتگ��و با مهر در حاش��يه برگزاری 
مراس��م راهپيماي��ی روز ق��دس تهران، 
مذاكره هاي سازش را بی فايده دانست 
و گف��ت: اين مذاكره ه��ا چيز جديدی 

نيست. 
وی تأكيد كرد: صهيونيس��ت ها، فلسطينی 
ه��ا را از خان��ه های خ��ود آواره كرده 
اند و س��رزمين آنان را ب��ه عنوان وطن 
خود معرفی می كنند. اين رژيم غاصب 
صهيونيس��تی مأموريتش اين اس��ت كه 
نگ��ذارد مس��لمانان با يکديگ��ر متحد 
 باش��ند و از نعمت های خدادادی بهره 

ببرند. 
فيروزآب��ادی ط��رح س��ازش را طرحی 
ش��يطانی عنوان كرد و گفت: مسلمانان 

بايد مراقب اين طرح ها باشند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه ديدگاهه��ای ام��ام 
 راحل پيرامون مس��أله فلس��طين تأكيد 
كرد: مس��أله فلس��طين همچن��ان برای 

مسلمان يک مسأله اساسی است. 
فيروزآبادی در پاسخ به اين سئوال كه آيا 
تأسيسات هسته ای رژيم صهيونيستی و 
اين رژيم در اش��راف موشکی ايران قرار 
دارد، بيان داش��ت: ما دنب��ال بحث های 
هس��ته ای نيس��تيم. رئي��س س��تاد كل 
نيروهای مس��لح ادام��ه داد: جنگ اتمی 

مصلحت هيچ كشوری نيست.

 سرنوشت فلسطین در فلسطین 
مشخص می شود

لبنان و فلسطین، سنگر حفاظت از ایران شده اند

كل اسرائیل در تیررس ایران است

آخرين  در   
مبارک  م��اه  جمعه 
رمضان مردم مسلمان 
و روزه دار جهان در 
دهها كشور، پرشورتر 
بار ديگر  از هميشه 
بزرگ  فت��وای  ب��ه 
مرجع مسلمانان امام 
خمين��ی)ره( لبيک 
با حضور  و  گفتند 
و هم صدايی خود 
ش��عار انزجار يک 
مس��لمان  ميلي��ارد 
از رژي��م غاص��ب 
اسرائيل را به گوش 
رس��اندند  جهانيان 
كردن��د  ثاب��ت  و 
مس��أله فلسطين و 
روز ق��دس نه تنها 
ش��دنی  فرام��وش 

نيس��ت بلک��ه روز ب��ه روز رنگ و روي��ی تازه 
می گيرد و در گوشه گوشه جهان، مردمانی تازه 
را در حمايت از مقاومت فلس��طين بيدار و تحير 

خواهد كرد.
مردم مسلمان، شهيد پرور و حماسه ساز اصفهان 
ني��ز با حض��ور دهها هزار نفری خ��ود بار ديگر 
در پيون��د با تمام مردم اي��ران و اعالم وحدت با 
مسلمانان جهان به صفحه آمدند و فرياد مخالفت 
از خودكامگی و اس��تبداد را بر س��ر امپرياليسم 

جهانی و رژيم صهيونيستی كشيدند.
اصفهان بارديگر به دعوت رهبری معظم انقالب، 
علما و مراجع در اجرای فرمان تاريخی امام)ره( 
لبيک گفت و صحنه تاريخ س��از حماسه و شور 
انقالبی شد. مردم استان اصفهان بار ديگر قدس 
ش��ريف را ستودند و روز مس��تضعفين در برابر 
مس��تکبران را با پاسداشت حماس��ه مقاومت و 
انتفاض��ه مردم فلس��طين گرامی داش��تند. مردم 
اصفه��ان بار ديگر با فريادهای خود اعالم كردند 
كه اسرائيل بايد بر سر جای خود بنشيند و در روز 
قدس روز احياي اس��الم و نشان قدرت معنوی 

جهان اسالم، از صحنه روزگار محو شود.
مردم تاريخ س��از اصفهان مقاومت 62 ساله مردم 
فلس��طين و لبنان در برابر صهيونيسم غاصب را 

ستودند.
دهها هزار نفر از مردم بيدار و آگاه استان اصفهان 
از ساعت 10 صبح روز جمعه در شهرستان های 
23 گانه اس��تان و صد شهرستان استان اصفهان، 
پرش��ورتر از گذش��ته در مس��اجد و ميدان ها و 
امامزاده های اس��تان تجمع كردند و همراه با سر 
دادن شعارهای ضد اس��تکباری و ضد اسرائيلی 
ب��ا محوريت دفاع از مردم فلس��طين، به س��وی 
ميعادگاه ه��ای نم��از جمع��ه حرك��ت كردند و 
پرچم ها، نوشته و نمادهای زيبايی را به عالمت 
همبستگی با مردم فلس��طين حمل نمودند و در 

ساعت 11 صبح اوج حركت مردم نمودار بود.
مردم ش��هر اصفهان در حركت��ی عظيم و انقالبی 
از مب��ادی 8 گان��ه راهپمايی را ب��ا يکپارچگی و 
صالب��ت خاصی برپا نمودند. حضور مس��ئوالن 
اس��تان، مس��ئوالن اداره ه��ا و نهاده��ا، علما و 

فرمانده��ان نظام��ی در بين راهپيمايان نش��ان از 
وحدتی بی نظير در حركتی انقالبی داشت.

ق��دس در  راهپيماي��ی روز  پايان��ی  بياني��ه  در 
اصفه��ان، بر ل��زوم وح��دت و پافش��اری امت 
اس��الم بر مقاومت و انتفاضه تأكيد ش��ده است 
و نماي��ش مضح��ک صلح و س��ازش در امريکا 
را يک بازی مس��خره بر عليه وحدت مسلمانان 
و مي��دان دادن به اس��رائيل قلمداد كرده اس��ت. 
مردم اصفه��ان در اين قطعنامه بار ديگر حمايت 
هم��ه جانبه خود از م��ردم فلس��طين و رهبران 
مردم��ی آن را اع��الم كرده و بر ل��زوم مبارزه با 
 اس��تکبار و خودكامگی اس��رائيل توصيه داشتند. 
مردم اصفهان نيز با صدور اين قطعنامه خواستار 
برچيده ش��دن ديوارهای دروغ و نفاق از صحنه 
فلس��طين و باز پس گي��ری بلندی های جوالن 

شدند. 
آنان بر نامش��روعيت اس��رائيل صحه گذاش��ته، 
خواستار پايان دادن به شهرک سازی های رژيم 
صهيونيس��تی ش��دند و خراب كردن خانه های 
فلس��طينی، كش��تار م��ردم مظل��وم و بی دف��اع 
در اراض��ی فلس��طينی را محک��وم كردن��د و بر 
تروريس��ت بودن رژيم غاصب اسرائيل و انجام 
چندين حمله تروريس��تی در يک س��ال گذشته 
 عليه م��ردم و رهبران مقاومت اس��المی گواهی 

دادند. 
مردم اصفهان بر لزوم مقاومت اسالمی مردم غزه 
و فلطسين تا آزادی قدس شريف در سايه كمک 
و همدلی امت اسالمی و مردم ايران تأكيد كردند 
و از اسکتبار جهانی و دولت های منفوری كه به 
هر نحو از رژيم اسرائيل حمايت می كنند اعالم 

برائت و انزجار كردند. 
م��ردم اصفهان در اي��ن بيانيه ياد ام��ام امت)ره( 
س��ر دس��ته دار حمايت از فلس��طين و همچنين 
ياد ش��هدای مقاومت اسالمی فلسطين و لبنان را 
گرامی داشتند و بار ديگر خواستار تعيين تکليف 
در خص��وص ديپلمات های ربوده ش��ده ايرانی 
توسط رژيم صهيونيستی شدند و با دلی آكنده از 
شور انقالبی با ادای نماز جمعه اين همبستگی و 
وحدت را كامل كردند. همچنين  در اين مراسم 

استاندار اصفهان 
ط��ی س��خنانی 
فلسطين  اشغال 
را بزرگترين ظلم 

تاريخی خواند.
ذاكر  »عليرض��ا 
در  اصفهان��ی« 
س��خنرانی پيش 
از خطبه های نماز 
جمعه روز قدس 
در اصفهان با بيان 
اين كه ايدئولوژی 
انق��الب در تمام 
جه��ان جري��ان 
تصري��ح  دارد، 
در  ام��روز  كرد: 
هر گوش��ه ای از 
دنيا ك��ه حضور 
؛  بي��م می يا

ايدئولوژی انسان 
ساز انقالب اسالمی ايران را به عنوان موتور محرک 

انقالبی كه در جريان است، مشاهده می كنيم.
وی افزود: پيروزی انقالب اس��المی، جريان جديدی 
عليه مبارزه با رژيم صيهونيس��تی آغاز كرد و آن 

را در تمام دنيا گسترش داد. 
اس��تاندار اصفهان، انقالب ايران را نمونه مقابله 
با اس��تکبار جهانی دانس��ت و تصريح كرد: امام 
خمينی )ره( در س��ال های قبل مخالفت خود را 

شروع و مقابل صيهونيست ها ايستادگی كرد. 
وی ب��ا اش��اره به اي��ن كه م��ردم دني��ا از ايران 
 ب��ه عن��وان مدنيت اس��المی ياد می كنن��د، ادامه 
داد: ام��روز در همه نقاط دنيا و در مقابل جريان 
پوچ حاكم ناش��ی از انديش��ه های ليبراليس��م و 
كمونيستی، انديش��ه ايران اسالمی مطرح است. 
مقام عالی اس��تان با بيان اين كه مقاومت ملت ها 
در جه��ان امروز تح��ت تأثير فرهن��گ انقالب 
اس��ت، اظهار داش��ت: فرهنگی ك��ه انقالب در 
ايران ايجاد كرد و در دنيا حاكم شد؛ امروز مورد 
توجه مردم دنيا حتی در كش��ورهايی كه هزاران 
كيلومتر از ايران فاصله دارند، قرار گرفته اس��ت. 
وی ادام��ه داد: م��ردم دنيا از اتف��اق هايی كه در 
اي��ران می گذرد، آگاهند و پيوس��ته آنها را رصد 
می كنند و اي��ن حادثه ها برای آنها مهم اس��ت، 
 چرا كه از آن برای جريان های داخلی خود الهام 

می گيرند.
ذاك��ر اصفهان��ی ب��ا تأكيد ب��ر اين ك��ه حضور 
جمه��وری اس��المی ايران بيش��تر از داخل برای 
دني��ا م��ورد توجه ق��رار گرفت��ه اس��ت، افزود: 
حض��ور انقالب ايران برای دنيا حياتی اس��ت و 
با همين آرمان های انقالبی اس��ت كه فلس��طين 
ب��ا حداقل امکانات و ب��دون ارتش قدرتمند در 
 مقابل تس��ليحات رژيم صيهونيس��تی ايستادگی 

می كند. 
اله��ام گرفت��ه از  لبن��ان را نمون��ه ديگ��ر  وی 
مقاوم��ت ايران دانس��ت و گفت: جاي��گاه ايران 
در دنيا بس��يار رفيع بوده و اميد اس��ت با حضور 
پيوس��ته مردم در عرصه های حماس��ی كش��ور، 
 ش��اهد ارتق��ای هرچ��ه بيش��تر ايران اس��المی 

باشيم.

همزمان با روز جهاني قدس

اصفهان يكصدا از فلسطين حمايت كرد

جهان نما
سي ان ان:

 بسیاري از فلسطینیان و 
اسرائیلي ها امیدي به صلح ندارند

بسياری از فلسطينيان 
و اسرائيلی ها درباره 
موفقي��ت دور جديد 
صل��ح  گفتگوه��ای 

ترديد دارند. 
پوال هن��اک خبرنگار 
شبکه تلويزيونی سی 
گزارش��ی  در  ان  ان 
خص��وص  اي��ن  در 
براي  اميده��ا  گفت: 
صلح  ب��ه  دس��تيابی 
و  فلس��طينيان  مي��ان 

 اس��رائيلی ه��ا در ي��ک س��ال آين��ده در ميان س��اكنان يه��ودی و عرب 
بيت المقدس به طور تقريبي صفر است، اما در واشنگتن رهبران اسرائيلی 
ها و فلس��طينيان در اين باره خوشبين هس��تند. البته در اين گفتگوها هر 

طرف دغدغه های خود را داشت.
برای نتانياهو مهمترين مس��أله امنيت اسرائيل بود كه به ويژه با دو حمله 
اخير به شهرک نش��ينان اسرائيلی در كرانه باختری كه حماس مسئوليت 

آن را برعهده گرفته، اهميت بيشتری پيدا می كند. 
محمود عباس هم مهمترين مس��ائل برای فلس��طينيان را در حال حاضر 
برداش��ته ش��دن محاصره غزه و پايان يافتن شهرک سازی ها دانست. به 
ويژه مس��أله شهرک سازی ها دردس��ر ساز شده است زيرا ده ماه توقف 
شهرک سازی از اواخر سپتامبر پايان می پذيرد؛ گرچه از چهارشنبه شب 
بسياری از شهرک نشينان در كرانه باختری به طور عملي ساخت و ساز 
را از سر گرفته اند. شهرک نشينان از اينکه دولت اسرائيل با وجود حمله 
هاي اخير حاضر شده گفتگوها را اغاز كند بسيار خشمگين هستند و به 

همين علت تصميم گرفته اند شهرک سازی را از سربگيرند. 

 چرچیل دستور ترور موسولیني 
را صادر كرده بود

وينس��تون چرچيل دس��تور ترور موس��ولينی، ديکتات��ور ايتاليا را صادر 
كرده بود. به نوش��ته روزنامه ديل��ي تلگراف، تازه ترين برآوردهای يکی 
 از مورخان برجس��ته فرانس��وی نش��ان می دهد كه وينس��تون چرچيل 
نخس��ت وزير س��ابق انگليس دستور ترور بنيتو موس��ولينی را به عنوان 
بخشی از نقشه خود برای نابود كردن نامه های محرمانه آشتی جويانه ای 
 صادر كرد كه وی به ديکتاتور ايتاليا نوش��ته بود. پيره ماليزا در تازه ترين 
نظري��ه پردازی تاريخی خود گفت: اين نخس��ت وزي��ر زمان جنگ می 
خواس��ت موسولينی كشته شود تا نامه هايی كه او در آنها پيش از شروع 
جن��گ جهانی دوم، به همت��ای ايتاليايی اش ادای احترام كرده بود، فاش 
نش��ود. ماليزا در كتابش با عنوان »آخرين روزهای موسولينی« می گويد: 
اين مس��أله نش��ان می دهد كه چرا چرچيل ترجي��ح داده بود تعطيالت 
خود را با نامی جعلی در چند مايلی نقطه ای بگذراند كه موس��ولينی در 
آنجا شناسايی و كشته شد. پيش از اين نيز مستندی ايتاليايی در سال دو 
هزار و چهار منتشر شد كه در آن برونو لوناتی )پارتيزان سابق ايتاليايی( 
گفت كه وی بخش��ی از تيم دو نفره ای بود كه وظيفه داشتند موسولينی 
را بکش��ند. لوناتی ادعا كرد با يک مأمور ويژه انگليس��ی با نام مس��تعار 
س��رهنگ جان كار می كرد كه نام واقعی اش رابرت مک كارون بود. او 
به ايتاليا فرستاده شده بود تا موسولينی را حذف كند و اسناد بسيار مهمي 

را به دست آورد.

القدس العربي خبر داد:
فراخوان براي نامزدي عمر سلیمان 
در انتخابات ریاست جمهوري مصر

 ي��ک گ��روه مص��ري فراخوان��ي را ب��راي نام��زدي عم��ر س��ليمان، 
 رئيس سازمان اطالعات مصر در انتخابات رياست جمهوري آينده اين كشور 

آغاز كرد. 
به گزارش فارس به نقل از روزنامه فرامنطقه اي »القدس العربي«، تبليغات 
براي نامزد ش��دن عمر س��ليمان در انتخابات رياست جمهوري مصر در 
حالي ص��ورت گرفت كه فعاالن حاضر در اي��ن فراخوان، پالكاردهايي 
را در مناط��ق مختلف قاهره آويزان كرده بودند كه بر آن نوش��ته ش��ده 
بود: »جايگزين واقعي براي رياس��ت جمهوري، عمر سليمان است«. اين 
 فراخوان مش��ابه اقدام ديگري اس��ت كه چند هفته پي��ش براي نامزدي 

مبارک، فرزند  جمال 
حسني مبارک، رئيس 
جمه��ور فعلي مصر 
از  يکي  ش��د.  انجام 
كننده  فعاالن شركت 
در اي��ن فراخوان در 
تماس��ي تلفني تأكيد 
ك��رد: ه��دف از اين 
براي  ت��الش  اقدام، 
بس��يج مردم ب��ود تا 
كاندي��دا ش��دن يک 
فرد قوي در انتخابات 

رياست جمهوري را تأييد كنند. اين فرد در تماس تلفني گفت كه گروهش 
عام��ل نصب پوس��ترها در مناطق مختلف ش��هر بوده اس��ت، اما وي از 
 معرفي خود يا گروه سياسي كه اين فراخوان را برعهده گرفته، خودداري 

كرد.
در همين راس��تا يک پايگاه خب��ري مصر نيز بياني��ه اي را به عنوان يک 
فراخوان منتشر و تأكيد كرد: علت آغاز اين فراخوان، شرايط فعلي مصر 

است. 
اين بيانيه با عنوان »عمر س��ليمان... جايگزي��ن واقعي«، تأكيد كرد: مصر 
مرحل��ه مهم��ي از تاريخ خود را مي گذراند كه ب��ه دنبال آن مي تواند به 
س��وي پيشرفت و توسعه گام برداشته، با كش��ورهاي پيشرفته به رقابت 
برخي��زد )به ويژه اينکه مص��ر تاريخ و تمدني قديم��ي دارد( و يا وارد 
تونلي تاريک شود كه به عقب ماندگي اين كشور دامن زده و تنش هاي 
اقتصادي و اجتماعي آن را بيش��تر كن��د. اين بيانيه تبليغات براي نامزدي 
جمال مبارک را محکوم كرده و از كساني كه اين فراخوان را آغاز كردند، 

انتقاد كرد. 
س��ليمان در س��ال 1936 در اس��تان قنا در جنوب مصر متولد ش��د و به 
دانش��کده افسري پيوس��ت، پس از آن به همراه هيأتي به اتحاد شوروي 
س��ابق رفت تا آموزش ه��اي نظامي خود را در دانش��کده نظامي فرونزه 

مسکو كامل كند. 
س��ليمان در زمينه علوم نظامي و علوم سياس��ي تحصيل كرده اس��ت و 
پس��ت هايي چون رئيس ش��اخه برنامه ريزي در نيروهاي مسلح و مدير 
اطالعات نظامي را برعهده داش��ت تا س��رانجام در سال 1991به عنوان 

رئيس سازمان اطالعات مصر منصوب شد.

  مهدي فضیلت
»عبدالرض��ا ش��ي��خ االس��المي« 
وزير كار در مراس��م بزرگداش��ت 
شهيدان رجايي و باهنر در سالروز 
 ش��هادت امام علي)ع( در اصفهان 
گف��ت: ش��هيدان رجاي��ي و باهنر 
باي��د الگ��وي مديريت، نش��اط و 
ساده زيس��تي براي عموم مسئوالن 

باشند.
وزير كار ك��ه به دع��وت كامران، 
استانداري اصفهان و اداره كل كار 
و امور اجتماعي استان، ميهمان ويژه 
اين مراس��م بود افزود: حضور در 
ماه رمضان در ش��هر اصفهان، شهر 
23 هزار ش��هيد را به فال نيک مي 
گيرم.  وي در ناميدن امام علي)ع( 

به عنوان گل س��ر سبد خلقت و تجلي انسانيت، 
 عموم مردم را به تحقيق در عمق شخصيت ايشان 

دعوت نمود.
ش��يخ االس��المي آرمان پيامبران اله��ي مبني بر 
تحقق عدالت انس��اني را قاب��ل تحقق و پيگيري 
 واج��ب توس��ط مس��ئوالن دانس��ت و تحکي��م 
پاي��ه هاي حکومت اس��المي را درس گرفتن از 
مديريت شهيد رجايي به عنوان دولتي مستحکم، 
حکومت��ي انقالبي و مکتبي قلمداد كرد و يادآور 
ش��د: اينگونه اس��ت ساده زيس��تي مردي چون 
 رجايي كه پس از 30 س��ال هن��وز الگوي مردم

 اس��ت. وزي��ر كار و ام��ور اجتماع��ي اظه��ار 
داشت: بايد شعارهاي ارزشمند انقالب و مدال پر 
افتخار پيروي از امام علي)ع(، رهبري و گسترش 
فرمان هاي ايشان در دهه سوم انقالب را بر سينه 
بزنيم.  وي با اش��اره به خدم��ت هاي دولت در 
س��ال هاي اخير گفت: دولت تالش كرده س��اده 
زيستي، مردم داري، توجه به محرومان و خروج 
از اشرافي گري، قشري بازي و جناح بندي را از 

خود دور كند و خدمت را به همه مردم برس��اند 
كه اين در روستاها مشهود است.

عبدالرضا شيخ االسالمي در پايان تصريح كرد: دولت 
احمدي نژاد، تمام وجود و هس��تي خود را براي 
پيش��رفت، عزت و آرمان ايران اس��المي به كار 
گرفته است و تمام مديريت آن بر اين مبنا است. 
وي همچني��ن به تش��کر مقام معظ��م رهبري در 
جمع كارگزاران نظام از خدمات مجموعه دولت 
اش��اره كرد و افزود: با وجود برخي سم پاشي ها 
و كج فهمي ها، پيش��رفت هاي كش��ور در سايه 
خدمات دولت در همه بخش ها روش��ن بوده و 
گس��تردگي خدمت ها در بخش هاي مختلف و 
پيش��رفت همه جانبه در سايه رهنمودهاي واليي 

بر عموم مردم آشکار است.
ــوراي  ــردم اصفهان در مجلس ش ــده م نماين

اسالمي:
مثل ش��هيد رجايي ساده باش��يم و اگر دنيا به 

سوي ما آمد ما به سمت او نرويم
حس��ن كامران، نماين��ده مردم اصفه��ان در اين 

مراس��م با خ��وش آمدگويي 
به وزير كار و امور اجتماعي 
گف��ت: بيايي��د مث��ل ش��هيد 
رجايي ساده باشيم و اگر دنيا 
 به سوي ما آمد ما به سمت او 
نرويم. وي با اش��اره به ساده 
و  رجايي  ش��هيدان  زيس��تي 
 باهن��ر اف��زود: بي آاليش��ي، 
ساده زيستي و دوري از تجمل 
از صفات اولي در وجود انسان 
 است كه بايد در جامع ترويج 
را  ق��دس  روز  وي  ش��ود. 
روز دف��اع از س��اده زيس��تي 
و مظلومي��ت مردم فلس��طين 
و بچ��ه ه��اي غ��زه خواند و 
اذع��ان داش��ت: در اين روز 
حتي فراتر از س��ال هاي پيش، م��ردم به صحنه 
مي آيند و حول مح��ور واليت كه نجات بخش 
 انسان ها است وظيفه سياسي الهي خود را كامل 

مي كنند.
كام��ران در خصوص برنامه ه��اي اخير مجلس 
تصريح كرد: مجلس به دنبال وارد كردن مردم در 
مديريت كشور و اجراي كامل اصل 44 است و اگر 
مجلس در اجراي برنامه پنجم توسعه، در لوايح و 
مصوبه ها تغيير اساسي داد دولت انتقادپذير باشد. 
وي اظه��ار اميدواري كرد كه با تأكيد مقام معظم 
 رهبري و كوش��ش همه نهادها، دغدغه اش��تغال 

مرتفع شود.
نماينده مردم اصفهان در مجلس ش��وراي اسالمي 
خواستار شد: مسائل مربوط به سياست هاي اصلي 
نظام و مرتبط با قواي سه گانه به طور غير منصفانه 
به جمع هاي دانشجويي و روزنامه ها كشيده نشود. 
وي در پايان بر لزوم اس��تفاده از فضاي باقيمانده 
 بهشت خدا بر زمين و رمضان و ليالي قدر تأكيد 

ورزيد.
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وزير کار و امور اجتماعي در مراسم بزرگداشت شهیدان رجايي و باهنر در اصفهان 
 شهيدان رجايي و باهنر الگوي مديريت، نشاط و ساده زيستي 

براي عموم مسئوالن هستند
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به مناسبت روز بزرگداشت ابوريحان بیروني

بسم ا... الرحمن الرحیمخورشيد خوارزم، ميراث جاودانه ايرانيان
ــألَُك فیه ما يُْرضیَك وأعوُذ بَِك مّما يؤذيك وأسألَُك  اللهّم إنّی أْس

التّوفیَق فیِه ألْن أطیَعَك وال أْعصیَك يا َجواَد الّسائلین.
 خدايا من از تو می خواهم در آن آنچه تو را خوشنود كند و پناه می برم 
ب��ه تو از آنچه تو را بيازارد واز تو مي خواه��م توفيق، در آن برای اينکه 

فرمانت برم ونافرمانی تو ننمايم، ای بخشنده سائالن

اوقات شرعی ماه رمضان 1431 هجری قمری 
)13 شهريور 1389(

تاريخ: شنبه 13 شهريور            رمضان المبارك: 24  
اذان صبح: 16 : 05            طلوع خورشید: 06:39 

اذان ظهر: 13:03                    غروب خورشید: 19:24 
اذان مغرب: 19:42           نیمه شب شرعی: 00:20 

  سپیده نصر اصفهاني 
مدتي��ه  وقت��ی حتی فکرش��م ميکنم كه ب��ه روزای اخر م��اه رمضون 
 نزديک ميش��يم و ماه مبارک امس��ال هم داره تموم ميش��ه دلم بدجور 

ميگيره...
 واس��ه همه چيزائی كه با اين ماه ميرن و به دس��ت آوردن دوبارش��ون 
 بس��ته ب��ه يه بار ديگ��ه اومدن اين م��اه مباركه... باورش برام مش��کله  
كه اون س��ه ش��ب ق��دری كه تم��ام طول س��ال رو برای رس��يدنش،  
 ب��رای درک كردن لحظاتش، واس��ه رو بردن به خ��دا، برای التماس و  
خواستن و مطمئن بودن از اينکه خدا اونی رو كه  ميخوای بهت ميده، 
لحظه ش��ماری می كردم رسيد و گذشت  و رفت! به همين  راحتی.... 
دلم ميس��وزه وقتی فکر ميکنم ش��ايد ميش��د از  لحظاتم بيش��تر از اين 

استفاده می كردم و   نکردم....
اشک توی چشمام جمع ميشه وقتی يادم مياد يه ماه تموم مهمون خود 

خدا بودم و االن داره اين مهمونی كم كم تموم ميشه....
فکر ميکنم وقتش رسيده كه ديگه خودمون رو يه جورائی جمع كنيم و 
با يه نگاه به اونچه كه در اين ماه بهمون گذش��ته تليکفمون رو با اصل 
وجودمون روش��ن كنيم! اين كه ميخوايم كی باش��يم چی باشيم و چه 

طور زندگی كنيم؟ 
اينکه بزرگترين هدفمون توی زندگی چيه؟  از چه مس��يری  ميخوايم 
 ب��ه ب��ه اين هدف برس��يم و وس��ايل اين رس��يدن رو چط��ور  فراهم 

كنيم؟ 
ديگه وقتشه از اون چيزای بيهوده ای كه تا االن بهش دلبستگی داشتيم 
آروم آروم دل بکنيم ، فکرمون رو گسترش بديم و بيشتر ببينيم، بيشتر 

بدونيم و بيشتر سعی كنيم اهل عمل باشيم
ديگ��ه نميدونم چی بايد بگ��م! همه حرفا تکراري��ه... هرچی به زبون 
مياد قبال گفته ش��ده... ولی همگی ميدونيم كه از حرف نميشه به جايی 

رسيد... در كنارش عمل هم الزمه....
اميدوارم همه ما اونقدر اليق درگاه خدا بوده باشيم كه بهترين ساعات 
و لحظه هارو توی اين ماه برای خودمون رقم زده و بتونيم از اين چند 

روز باقی مونده هم نهايت استفاده رو ببريم.
انشااهلل ...

دعاى روز بیست و چهارم 
ماه مبارك رمضان

این چند روز باقی مونده ...

جامعه

ابوريحان، محم��د ابن احمد خوارزمی، از برجس��ته ترين 
محققان مس��لمان و از بزرگ ترين دانش��مندان ايران )عهد 
اس��المی( اس��ت. او به س��ال 362 هجری قمری در بيرون 
شهرس��تان »كاث« در ايالت خوارزم به دنيا آمد و به همين 
س��بب، خان��واده او را »بيرونی« نام نهادن��د. ابوريحان، در 
خان��واده ای مس��لمان و خوارزمی تبار پ��رورش يافت كه 
به قول خودش: »ش��اخه ای از درخت تن��اور ايرانی اند«. 
از همان دوره كودكی، خصلت جس��تجوگری و اس��تعداد 
و تحقي��ق علمی در وی نماي��ان گرديد. ابوريحان هوش و 
حافظه ای قوی داشت و هر چه را می آموخت، می توانست 
از بَ��ر ُكند و بارها و بارها تک��رار نمايد. ابوريحان بيرونی، 
در مدت هفت س��الی كه ب��ه مکتب خانه می رفت، صرف 
و نح��و عربی و قاعده های خواندن و نوش��تن فارس��ی را 
فراگرفت و افزون بر آن، اس��تاد او شيخ مصطفی اورگنجی 
برای او و ِس��ه تن از نوآموزان، درس های ستاره شناسی، 
حکمت و رياضی می گفت. سپس ابونصر منصور ابن علی 
عراقی از خاندان ش��اه خ��وارزم كه خود از رياضی دانان و 
ستاره شناسان بزرگ آن زمان بود، تعليم و تربيت بيرونی را 
برعهده گرفت. استاد ديگر ابوريحان، عبدالصمدابن حکيم 

بود كه حکمت و علوم عقلی را به او می آموخت.
ستاره درخشان علم و فرهنگ ايران

ابوريحان، يکی از ستارگان درخشان علم و فرهنگ اسالمی 
و عاش��ق و بی قرار علم و دانش اس��ت، فکر نکته سنج و 
موشکاف، ذوق سليم وهوش سرشار، سعه صدر و انصاف، 
عش��ق به حقيق��ت و بی پروايی، در بر ه��م زدن فکرهای 
تعصبی خرافات وی، برای رسيدن به حقيقت بی نظير است. 
با اين كه قرن ها از زمان او می گذرد، فکر او تازه و جوان 
و نزديک تر به دانش��مندان كنونی است، وی علوم و فنون، 
اعتقادها و عادات ملت های غير اسالمی را به طور صحيح 
و خال��ی از تعصب، فراگرفت و تس��لط او بر اديان و ملل 
و نِحل حيرت انگيز اس��ت. او در مطالعه دقيق كتاب های 
پيش��ينيان به زبان های: عربی، فارسی و هندی، يگانه زمان 
خود به ش��مار می آمد. وی، از دانش��مندان مسلمانی است 
كه از بزرگان حوزه جهانگردی و جغرافيا نگاری به ش��مار 
می رود، گس��تردگی دان��ش و ژرف نگری از ويژگی های 
بارز اوس��ت. گوی س��بقت را، در ميدان فلس��فه و ستاره 
شناس��ی، علوم رياضی، تاريخ، لغ��ت و جغرافيا از ديگران 

ربود و آوازه ش��هرت وی، در قرون وسطی، تا اروپا رسيد. 
 و با س��لطان محمود غزنوی در هند همراه شد. در نتيجه با 
سير و سياحت، زبان هندی را فرا گرفت. ويژگی وی كاوش 
در ادي��ان ديگر بود در حقيقت، آنچه ابوريحان درباره هند 
نوش��ته، از وسعت دانش و تجربه او خبر می دهد. او مدت 
طوالنی در هند به س��ياحت پرداخ��ت و با اخالق و رفتار 
آنان به خوبی آش��نا ش��د. نتيجه اين سير و سياحت، كتاب 
»تاريخ هند« بود. ابوريحان بيرونی، از مواهب بس��يار قابل 
توجهی برخوردار بود، زبان های: ُس��ريانی، سانس��کريت، 
فارسی، عبری و عربی را می دانست. او هم چنين در اثنای 
اقامت خود در هند، فلسفه يونان را تدريس می كرد. محمد 
 ب��ن احمد بيرونی، با بزرگانی از علم، چون: ش��يخ الرئيس 
ابو علی س��ينا، ابن ُمس��کويه، حکيم ابوس��هل مس��يحی،

 

 اب��و نص��ر عراقی و اب��و الخير ّخمار معاصر ب��ود. بين دو 
دانش��مند ب��زرگ: ابوعل��ی س��ينا و ابوريح��ان، نامه ها و 
گفتارهای گوناگونی رد و بدل ش��ده است، تا جايی كه در 
بعض��ی كتاب ها، با عنوان »مج��ادالت بين ابوريحان و ابن 

سينا« از آن ياد شده است.
ابوريحان و علوم عقلی

ابوريحان بيرونی، انديش��مندی بزرگ و شخصيتی متبحر و 
برجس��ته، در انواع علوم بود؛ دانشمندی كه پرتو دانش او، 
 در تمام��ی علوم و معارف جلوه گ��ری می كرد. او گرچه 
به معنای مصطلح »فيلس��وف« نبود، ولی به طور قابل توجه 
با فلس��فه آشنايی داش��ت؛ چنان كه در بيش تر اوقات، در 
 ضم��ن بحث های خ��ود، به طور ضمنی و ب��ا چند جمله، 
 ب��ه مطالب و مش��کل های كالمی يا مکتب های فلس��فی 
اش��اره هايی دارد كه از احاطه او ب��ه علوم مزبور حکايت 
می كند. او به بركت فلسفه، مشکل های بسياری را از پيش 
پای خود برداش��ت و س��همی از مطالعات و بررسی های 
او، ب��ه فلس��فه اختصاص داش��ت؛ زيرا فلس��فه را يکی از 
مظاهر تمدن و ترقی می دانس��ت. آثار بيرونی، به مرزهای 
تخصصی رشته های دانش بش��ری در آن روزگار محدود 
نگرديده، بلکه همه ابعاد معرفت را دربرگرفته اس��ت. آثار 
وی را، چ��ه از موجود و چه از بين رفته، بر اس��اس طبقه 

بن��دی كلی علوم و فنون، می توان ش��مارش كرد. مقاله ها 
و كتاب ه��ای بيرونی، بالغ بر 160 عنوان می ش��ود كه در 
موضوع های مختلف رياضی و ستاره شناسی، فقه و كالم، 
پزش��کی و داروشناسی، جغرافيا و ش��يمی، دين شناسی و 
صرف و نحو نوش��ته شده اس��ت و به طور تقريب، همگی 
از بهترين آثار زمان خود، به شمار می آيد. بيش تر آنچه از 

بيرونی باقی مانده، به زبان عربی است. 
اف��زون بر اين، كتاب های چندی از سانس��کريت به عربی 
ترجمه كرده و واس��طه انتقال دانش اسالمی، به هندوستان 

بوده است.
كتاب »اآلثار الباقيِة عِن القروِن الخاليه« مشهورترين و سود 
رس��ان ترين اثر ابوريحان بيرونی اس��ت. ك��ه از ماه و روز 
و س��ال در نظر قوم ه��ای مختلف كه��ن و از تقويم ها و 
تغييره��ای آن ها بح��ث می كند. هم چني��ن جدول هايی 
درب��اره ماه ه��ای: ايرانی، عبری، روم��ی، هندی و تركی و 
نيز جدول هايی در مورد نام های پادش��اهان: آشور، بابل، 
كلدان، قبط و يونان پيش از مس��يحيت و بعد از آن در اين 
كتاب اس��ت. كه در س��ال 390 هجری قبل از سی سالگی 

توسط وی، به پايان رسيد.
برخی نظريات علمی ابوريحان

برخ��ی نظريه های ابوريحان ب��ه كمک برهان های صحيح 
علم��ی، جزو حقيقت های ثابت به ش��مار آمده، كه به اين 
شرح است:شعاع نور از مرئی به چشم برمی گردد. بيرونی 
و ابن س��ينا از كس��انی بودند كه با ابن هيثم، در اين نظريه 
مش��اركت داشتند. نظريه زمين دور محور خود می چرخد، 
در صورتی كه دانش��مندان و فيلسوفان، همگی يا دست كم 

بيش ترشان اتفاق داشتند كه زمين ساكن است.
ه��م چنين نظريه او در زمينه تعيين محيط زمين كه در آخر 
كتاب »اُس��ُطرالب« او آمده اس��ت و معادله ای در حساب 
نص��ف قطر زمين، ك��ه برخ��ی از فرنگي��ان آن را »قاعده 

بيرونی« ناميده اند.
دين گرايی ابوريحان

وی، به ائمه اطهار عليهم الس��الم، ارادت و عالقه ويژه ای 
داشته و همواره با تمجيد و اكرام از ايشان نام برده است.

اين مرد بزرگ در روز آدينه، دوم رجب س��ال 440 هجری 
قمری در 78 س��الگی بدرود حيات گفت و به سرای باقی 

شتافت. روانش شاد و يادش هماره گرامی باد.

در طی 7 دقيقه، به شما آموزش مي دهيم كه چگونه می توانيد نظر 
ديگران را به طور دلخواه نسبت به خودتان تغيير دهيدآيا می دانيد 
ديگران در مورد ش��ما چه فکری می كنند؟ آيا می توانيد روی 
تصور ديگران نسبت به خودتان تأثير مثبت يا منفی بگذاريد؟ البته 
كه می تواني��د! اگر می خواهيد تأثير مثبتی بر روی درک فردی 
ديگران، از خودت��ان بگذاريد، بنابراين يک كاغذ و قلم برداريد 
و ليس��ت تمام صفاتی را كه در خود س��راغ داريد، بر روی آن 
يادداشت نماييد. در اين ليست، بايد هم خصوصيات منفی خود را 
ذكر كنيد و هم ويژگی های مثبت. در حد امکان سعی كنيد تمام 
خصوصيات اخالقی خود را، در آن بگنجانيد و از زوايای مختلف 
شخصيت خود را تحليل و بررسی كنيد... صاحب كار و تجارت، 
مدير، كارمند، والدين، خواهر و برادر، فرزند، دوستان، همکاران... 
همه چيز.حاال فهرست مورد نظر را يکبار ديگر، از باال به پايين 
بخوانيد. آيا خصلت ديگری به ذهن تان می رسد كه به انتهای 
ليست خود اضافه كنيد؟ به اعماق وجود خود نگاهی بيندازيد و 5 

مشخصه ديگر را هم اضافه كنيد، مشکلی نيست، ما صبر می كنيم؛ 
ح��اال روی خصوصيات منفی خط بکش��يد و فقط مثبت ها را 
نگه داريد.در اين قسمت، با استفاده از تمام خصوصيات مثبت، 
يک بيوگرافی كامل در مورد خودتان بنويس��يد. خجالت را كنار 

بگذاريد! 
 خوب، شروع كنيد! من به شما قول می دهم كه هيچکس متوجه 
نمی شود. يک صفحه پر از خصوصيات مثبت خود تهيه كنيد. 
اين كار در حدود 7 دقيقه بيشتر طول نمی كشد.تمام شد؟ خوب، 
حاال يک بار آن را با صدای بلند برای خود بخوانيد. چطور است؟ 
آيا اين خصوصيات فردی شما نيست كه عالقه داريد با آنها آشنا 
شويد؟ از اين مهم تر، اين خصوصيات فردی نيست كه دوست 
داريد ديگران در زمان آشنايی، با شما تصور كنند؟اين نوشته افکار 
درونی شماست، همان چيزی است كه انتظار داريد ديگران در زمان 
مالقات با شما، از آن اطالع پيدا كنند. حاال فرصت داريد تا كاری 
كنيد كه ديگران دقيقاً يک چنين برداشتی از شما داشته باشند.برای 

آنکه اين اعتماد به نفس را پيدا كنيد كه شخصيت واقعی خود را 
در برخورد با ديگران به معرض نمايش بگذاريد، ابتدا بايد ببينيم كه 
نظر شخصی خودتان در مورد اخالق و روحياتتان چيست. توجه 
داش��ته باشيد كه تنها بايد خصوصياتی را روی كاغذ بياوريد كه 
تصور می كنيد واقعاً در مورد شما صحت دارند.انجام اين عمل، 
به شما كمک می كند كه شخصيت واقعی خود را بهتر بشناسيد 
و گام هايی را در جهت ارتقا و اعتالی شخصيتی خود برداريد. با 
اين روش می توانيد هر روز بهترين فرد باشيد می توانيد با بررسی 
دقيق ليستی كه تهيه كرده ايد به نتايج زيادی در مورد خود دست 
پيدا كنيد. به راحتی متوجه خواهيد شد كه چرا انجام برخی كارها، 
برايتان ساده و برخی ديگر دشوار است، چه چيز شما را تشويق 
كرده و چه چيز انگيزه را از شما سلب می كند، چرا نسبت به انجام 
برخی مس��ائل گرايش بيشتری داريد و چرا از مواجهه با برخی 
رويداده��ا خودداری می كنيد و در آخر درک صحيحی از نقاط 

ضعف و قوت خود پيدا می كنيد.  

در عرض 7 دقيقه؛ نظر ديگران را نسبت به خود تغيير دهيد 

در اصفهان 
 توقیف محموله قاچاق ژاپني 

با برچسب چیني

كالهبرداري یك میلیاردي اعضاي 
یك شركت هرمي

در اصفهان
 كشف و ضبط 4600 حلقه لوح فشرده غیرمجاز 

در خمیني شهر اصفهان 
دستگیري 65 خرده فروش مواد مخدر

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان فاش کرد:
سرقت،  زورگیري و درگیري؛ در پرونده یك جوان 19 ساله

محموله بزرگ كاالی س��اخت كشور 
ژاپن كه به دليل سوء استفاده و نپرداختن 
حقوق دولتی، با برچسب كشور چين 
و به صورت قاچاق وارد كش��ور شده 
بود، توسط پليس آگاهی استان اصفهان 

شناسايی و توقيف شد.
سرهنگ »حسين حسين زاده« رئيس 
پليس آگاهی اس��تان اصفهان با اعالم 
اين مطلب اظهار داشت: در پی كسب 
خب��ری مبنی بر اينک��ه: يک محموله 
بزرگ بلندگوی خودرو با جعل عنوان 
از گمرک بوش��هر ترخيص ش��ده و 
توسط يک كانتينر، به سمت تهران در 
حال حركت است، موضوع در دستور 

كار مأموران پليس قرار گرفت. 
وی افزود: در تحقيقات صورت گرفته، 
مشخص شد: بلندگوها ساخت كشور 
ژاپن بوده كه توسط مالک كاال، با تقلب 
و اظهار خالف، از گمرک بوش��هر با 
عنوان و برچسب كاالی چينی ترخيص 

شده است.
اين مقام مسئول گفت: پس از كسب 
اطمينان از درس��تی موض��وع، اكيپی 
از كارآگاه��ان مج��رب اي��ن اداره با 
كنترل محورهای مواصالتی مربوطه، 
خودروی مذكور را پس از مش��اهده 

توقيف كردند.
رئي��س پليس اگاهی اس��تان اصفهان 
تصريح كرد: در بازرسی از اين كاميون 

تعداد ه��زار و 67 كارتن حاوی چهار 
هزارو 267 ع��دد بلندگوی خودرو با 
مارک ه��ای متفاوت كه با برچس��ب 
كشور چين وارد ش��ده بود، كشف و 
راننده خودرو به نام »علی- ی« دستگير 
شد.اين مقام انتظامی با اشاره به اينکه 
ارزش ريالی كاالهای كش��ف شده بنا  
بر نظر كارشناسان گمرک 900 ميليون 
ريال برآورد شده اس��ت، عنوان كرد: 
با استعالم از گمرک بوشهر مشخص 
شد كاالهای ساخت ژاپن در اظهار نامه 
گمركی مذكور درج نش��ده و تمامی 
قلم های آن ب��ا عنوان كاالهای چينی 
معرفی شده است كه طبق ماده 29 امور 
گمركی مصوب 1350به عنوان قاچاق 

گمركی محسوب می شود.
او در ادامه از شناسائی و دستگيری مالک 
اين محموله به نام »عبدالرسول- م« خبر 
داد و گفت: مالک كاالها ابتدا هرگونه 
 تخلف��ی را انکار می كرد ام��ا پس از 
روبه رو شدن با اسناد و مدارک مستدل 
به تغيير عنوان كاالها در اظهار نامه برای 
ف��رار از پرداخت تعرفه های گمركی 
اقرار كرد.سرهنگ »حس��ين زاده« در 
پايان با بيان اينکه: كاالهای كشف شده 
تحويل اداره گمرک ش��ده خاطرنشان 
كرد: متهم��ان به همراه پرونده، جهت 
س��ير مراحل قانون��ی تحويل مراجع 

قضايی شدند.

اعضای ش��ركت هرمی كه اقدام به 
كالهبرداری يک ميلي��ارد ريالی از 
شهروندان كرده بودند توسط مأموران 

پليس اصفهان دستگير شدند.
سرهنگ »محس��ن عقيلی« فرمانده 
انتظامی شهرستان اصفهان با اعالم 
اين مطلب اظهار داش��ت: مأموران 
گش��ت انتظامی كالنت��ری 18 اين 
فرماندهی، حين گشت زنی در سطح 
حوزه استحفاظی خود به شش جوان 
ك��ه در پاركی اجتماع ك��رده بودند 

مشکوک  شدند.
وی اف��زود: پ��س از بررس��ی های 
اولي��ه مش��خص ش��د دو نف��ر از  
سرشاخه های يکی از شركت های 
هرم��ی، در حال تبليغ فعاليت خود 
می باشند و تعدادی از اعضای اين 
شركت نيز آنها را در جريان اين تبليغ 

همراهی می كنند.
اين مقام مسئول گفت: با مشخص 
ش��دن موضوع، مأموران وارد عمل 
ش��ده و هر دو سرشاخه به نام های 
»محمد- ج« و »امير- م« را به همراه 
اعضای خرد اين ش��ركت دستگير 

كردند.
انتظامی شهرستان اصفهان  فرمانده 
تصريح كرد: پ��س از انتقال آنان به 
كالنتری، اعضای خرد اين شركت 
عن��وان كردن��د: اين دو سرش��اخه 
مبل��غ يکصد ميليون توم��ان از آنها 

درياف��ت كرده اند كه طی بازجويی 
از سرشاخه ها آنان به عمل ارتکابی 

خود اقرار كردند.
سرهنگ عقيلی با بيان اينکه: متهمان 
به همراه پرونده جهت سير مراحل 
قانونی، به مراج��ع قضايی تحويل 
شدند به ش��هروندان،  به خصوص 
فعالي��ت  داد:  هش��دار  جوان��ان 
ش��ركت های هرمی ب��ه گونه ای 
فريبنده است كه با تبليغات وسيع و 
فوق العاده، همه توصيه های مسئوالن 

و خانواده ها را خنثی و افراد، بدون 
توجه به سابقه تاريخی و هشدارهای 
انتظامی و قضايی به ش��دت جذب 
آنها می شوند. تحقيقات پليس نشان 
می دهد كه فقط 2 درصد از اعضای 
ش��ركت های هرم��ی س��ود كالن 

می برند.
اين مقام انتظامی، خاطرنش��ان كرد: 
براساس آمارها و يافته های پليس، 
 98 درص��د از اعض��ا ي��ا س��ودی 
نمی برند يا بس��يار اندک، ولی آنان 
كه ضرر می كنند و به نوعی مالباخته 
هستند اكثريت اعضا می باشند ولی 
با تأس��ف با وجود اين گونه موارد 
 هنوز فعاليت ش��ركت های هرمی 
با عنوان های مختلف و جديد ادامه 
دارد كه الزم است تا با اطالع رسانی 
دقيق و شفاف از گرايش مردم به اين 

شركت ها جلوگيری كرد.

طي بازرسي مأموران پليس امنيت عمومي از يک واحد 
صنفي )ويدئوكلوپ( در شهر اصفهان، تعداد چهار هزار 

و 600 عدد لوح فشرده غيرمجاز كشف و ضبط شد.
س��رهنگ »ميرعباس صوفي وند«، رئيس پليس امنيت 
عمومي استان اصفهان اظهار داشت: در پي كسب خبري، 
مبني بر اينکه: متصدي يک واحد صنفي ويدئوكلوپ، به 
نام »اردشير- م« در شهر اصفهان اقدام به تهيه و توزيع 
سي دي و دي وي دي هاي غيراخالقي، در بين جوانان 
مي نمايد، موضوع در دستور كار مأموران اداره نظارت 

بر اماكن عمومي اين يگان قرار گرفت.
وي افزود: در تحقيق هاي صورت گرفته مشخص شد: 

واحد صنفي موصوف در زمين��ه توزيع كاالهاي ضد 
فرهنگي فعاليت گسترده اي دارد كه در اين خصوص با 
هماهنگي مقام قضايي از آن بازديد شد. اين مقام مسئول 
گفت: در جريان بازديد از اين واحد صنفي، تعداد چهار 
هزار و 600 حلقه سي دي و دي وي دي هاي غيرمجاز 
كش��ف و متصدي آن به جرم تهيه و توزيع فيلم ها و 

عکس هاي غيراخالقي دستگير شد.
سرهنگ صوفي وند خاطرنش��ان كرد: متهم به همراه 
پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي 

شد.
اين مقام انتظامي در پايان با بيان اينکه: قانون، مجازات 

هاي س��نگيني را براي تهيه و توزيع كنندگان فيلم ها 
و تصاوير غيراخالقي در نظر گرفته به كس��اني كه در 
اين زمينه فعاليت دارند،  هشدار داد: قبل از اينکه گرفتار 

شوند از اقدام پليد خود دست بردارند.

فرمانده انتظامي خميني شهر اصفهان، از دستگيري 65 
خرده فروش مواد مخدر، طي دو هفته گذش��ته در اين 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ »حسين باردوس��تي« با اعالم اين خبر گفت: 
طرح مبارزه با خرده فروش��ان مواد مخدر طي 15 روز 
توسط مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهي 

در شهرستان خميني شهر، به مرحله اجرا گذاشته شد.
وي افزود: در اين مدت تعداد 65 خرده فروش و توزيع 

كننده مواد مخدر، شناسايي و دستگير شدند.

اين مقام مسئول، همچنين از كشف مقدار 11 كيلو و 38 
گ��رم انواع مواد مخدر، طي اين مدت خبر داد و اظهار 
داشت: تمامي متهمان دستگير شده جهت سير مراحل 

قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.
سرهنگ »ياردوس��تي« در پايان خاطرنشان كرد: طرح 
مب��ارزه با خرده فروش��ان مواد مخدر )ك��ه در جهت 
پاكس��ازي و س��المت جامعه( در دس��تور كار نيروي 
 انتظامي قرار گرفته، با جديت تمام در اين شهرستان اجرا 

مي شود.

 فرمان��ده انتظام��ي شهرس��تان اصفه��ان با اش��اره 
به دس��تگيري يک سارق به عنف »19 ساله« گفت: 

با تأسف، اين جوان س��ابقه ، چندين مورد سرقت 
زورگيري و درگيري در پرونده خود دارد.

س��رهنگ »محس��ن عقيلي« اظهار داش��ت: در پي 
شکايت ش��هروندي به كالنتري 27 اين فرماندهي 
مبني بر: س��رقت ي��ک ج��وان از وي، موضوع در 

دستور كار مأموران اين كالنتري قرار گرفت.
وي افزود: با توجه به اينکه مالباختگان، س��ارق را 
در يکي از پارک هاي ش��هر اصفهان مشاهده كرده 
بودند، بالفاصله مأموران به محل اعزام و اين متهم 

را دستگير كردند.
اي��ن مقام مس��ئول بيان داش��ت:  در بررس��ي هاي 

صورت گرفته، مشخص شد: اين جوان »سهيل- م« 
نام داش��ته و 19 س��ال سن دارد. س��رهنگ عقيلي، 
در پايان خاطرنش��ان كرد: در اين خصوص پرونده 
تش��کيل و متهم به همراه شاكي جهت سير مراحل 

قانوني به مراجع قضايي تحويل شد.
اين مقام انتظامي در پايان با بيان اين سؤال كه چرا 
باي��د فردي در ابتداي جواني به اتهام هاي مختلف 
دستگير شود گفت: عدم تربيت صحيح، بي توجهي 
 و نداش��تن نظ��ارت كافي از س��وي والدين باعث 
مي شود تا برخي فرزندان در سنيني كه سنين شور 

وهيجان جواني است به انحراف كشيده شوند.

ث
واد

ح
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان ها
شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

با همت س��تاد ديه اس��تان اصفهان، زن��دان و هيأت پهلوان��ی و زورخانه ای 
ش��هرضا جشن گلريزان خيران شهرضايی با حضور جمعی از مسئوالن، خيران 
و نيکوكاران شهرضايی در محل زورخانه پوريای ولی شهرضا برگزار گرديد.

 در اي��ن مراس��م پس از ت��الوت آيات��ی از كالم ا... مجيد، قهرمان��ان نوجوان 
باس��تانی كار ش��هرضايی با اجرای حركت های ورزشی خود شركت كنندگان 
را به ش��وق آوردند. »حاج ابراهيم آقاخانی« يکی ازپيشکس��وتان ورزش های 
پهلوانی و زورخانه ای، طی سخنانی با ذكر فرازهايی از گفتار موالی متقيان)ع( 
خصلت های پهلوانی را برشمرد و گفت: جشن گلريزان در فرهنگ اسالمی ما 
سابقه تاريخی دارد و ما با پيروی از فرهنگ دينی و رهنمودهای ائمه اطهار )ع( 
وظيف��ه داريم تا در حد توان ب��رای آزادی زندانيان جرايم غيرعمد تالش كنيم 
و انتظار اين اس��ت كه خيران بتوانند ب��ا كمک های خود زمينه آزادی زندانيان 

جرائم غيرعمد را فراهم نمايند.
وی تصري��ح كرد: احس��ان و نيک��وكاری در نزد پ��روردگار از ارزش و قرب 
بااليی برخوردار اس��ت و اين همان احس��ان و نيکوكاری است كه خداوند آن 
را بس��يار دوس��ت می دارد. و اين ماه بهترين فرصت برای انجام امور خير و 
كارهای نيک اس��ت. و رفع گرفتاری نيازمندان يک انديش��ه پاک انسانی است 
ك��ه افزون بر جلب رضايت نيازمندان، خش��نودی خداوند متعال را نيز در پی 
دارد. وی كمک به نيازمندان را توفيق الهی دانست. وی افزود: تا فرصت باقی 
اس��ت بايد از نعمت هايی كه خداوند به ما ارزانی داش��ته است برای كمک به 

هم نوع خود بهره ببريم.
آنگاه گلريزان با استمداد از چهارده معصوم پاک شروع و در حالتی روحانی و 
باصفا نسبت به جمع آوری كمکهای مردمی توسط حاضران در مراسم گلريزان 

و اعضاء ستاد ديه انجام گرفت.
در پايان »س��جادی« رئيس زندان ش��هرضا طی گفتگويی خاطرنشان كرد: سال 
گذشته زندانيانی كه فقط جرم آنها نداشتن پول كافی بود با همکاری ستاد ديه 
و برگزاری جش��ن گلري��زان و كمک های مردمی مبلغ دويس��ت ميليون ريال 
كم��ک بالعوض و مبلغ بال��غ بر يک ميليارد ريال وام ب��دون بهره به زندانيان 

جرايم غيرعمد و نيازمند مالی اعطاء گرديد.
وی اضاف��ه نمود: اميدواريم ب��ا كمک و همراهی رئيس س��ازمان زندان ها و 
مديرعامل س��تاد ديه كش��ور، ش��ماری از زندانيان جرائم مالی نظير: تصادف، 

چک، نفقه و مهريه ظرف دو ماه آينده آزاد شوند.

 به گزارش روابط عمومی 
اداره كل راه و تراب��ری اس��تان 
بختياری: مديركل  چهارمحال و 
راه و ترابری در آئين بهره برداری 
از اي��ن طرح ها گف��ت: همزمان 
با گراميداش��ت هفته دولت، 35 
پروژه راهس��ازی در استان و در 
شهرستان بروجن، 5 پروژه، آماده 
بهره برداری شد. علی عليخانی، 
گفت: برای اجرای اين پروژه ها 
بي��ش از 59 ميلي��ارد ريال هزينه 

ش��ده است. اين پروژه ها، شامل: قطعه اول چهارخطه بروجن – گندمان، پل دهانه 
45 متری كره بس. روكش آسفالت محور بروجن- لردگان- روكش آسفالت محور 
بلداجی - قلعه ممکا- آسفالت راه روستايی سيبک- دستگرد- اورگان- می باشد. در 
آئين بهره برداری از اين پروژه كه با حضور كاظمی معاون سياسی امنيتی استانداری، 
برگزار ش��د وی، گفت: در دولت نهم و دهم تحول بزرگی در بخش توسعه راه ها 
انجام گرفته و اداره كل راه و ترابری نيز از دستگاه های اجرايی است كه همه ساله هم 
در هفته دولت و هم در دهه مبارک فجر، طرح هايی برای بهره برداری دارد، كه الزم 

است از همکاران اداره كل راه و ترابری قدردانی شود.

مجری ط��رح س��د و نيروگاه 
»خرس��ان 3« گف��ت: عمليات 
اح��داث و اصالح 52 كيلومتر 
از راه های دسترس��ی و داخل 
كارگاه��ی اين س��د و نيروگاه 
آغاز شد. به گزارش موج، »علی 
جعفرزاده«  به نياز انعقاد قرارداد 
راه های دسترس��ی و  احداث 
كارگاهی، ب��رای آغاز عمليات 
اجرايی احداث سدسازی اشاره 
و تأكيد كرد: قرارداد احداث و 
اصالح 52 كيلومتر از جاده های دسترسی و داخل كارگاهی اين طرح ابالغ شد. وی 
افزود: طرح يادش��ده شامل: احداث 17 كيلومتر جاده های دسترسی دائم و موقت 
داخل كارگاهی، هزار و 400 متر تونل، دس��تک های دسترسی به گالری های پرده 
آب بند و اصالح 35 كيلومتر از جاده لردگان به روس��تای طاليه اس��ت. جعفرزاده 
پيش بينی كرد: عمليات احداث س��د و نيروگاه »خرسان 3« 24 ماه و با اعتبار 204 
ميليارد ريال به پايان برس��د. مجری طرح اين س��د، توليد انرژی برق آبی به ميزان 
هزار و 100 گيگاوات ساعت را از مهمترين اهداف اين طرح ملی اعالم و تصريح 
كرد: افزايش ظرفيت توليد برق و ذخيره آب در كشور، كنترل سيالب های مخرب 
رودخانه خرس��ان، افزايش توليد انرژی برق آبی در س��دهای پايين دست، افزايش 
جاذبه های گردشگری و توسعه اين صنعت، افزايش اشتغال در منطقه، افزايش ايمنی 
محورهای ارتباطی دسترسی منطقه و پرورش آبزيان در چهارمحال و بختياری را از 
جمله هدف های اجرايی شدن اين طرح دانست. وی مشخصات سد بتنی دوقوسی 
يادشده را شامل: 195 متر ارتفاع، درياچه ای با هزار و 155 ميليون متر مکعب حجم، 
و نيروگاه 400 مگاواتی برش��مرد. الزم به ذكر اس��ت: طرح سد و نيروگاه »خرسان 
سه« در 44 كيلومتری جنوب شرقی شهرستان لردگان و باال دست سد كارون 3، در 

دست احداث است.

معاون توسعه مديريت و توسعه منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختياری گفت: 
اين طرح ها ش��امل: آبياری تحت فش��ار، مجتمع پرورش شتر مرغ، مركز سنجش 
مهارت و ميدان امام شهر »هفشجان« هستند. به گزارش موج، »حسن طاهری« اجرای 
طرح آبياری تحت فشار بارانی را در زمينی به مساحت افزون بر 16 هکتار، با استفاده 
از يک حلقه چاه به دبی بيش از 11 ليتر در ثانيه و ايجاد اش��تغال برای پنج نفر، با 
استفاده از 250 ميليون ريال تسهيالت بانکی اعالم و تأكيد كرد: طرح پرورش شتر 
مرغ نيز با افزون بر 850 ميليون ريال اعتبار، در زمينی به مساحت بيش از يک هکتار 
به بهره برداری رسيده است. وی طرح آبياری تحت فشار مزرعه گودچغاد واقع در 
فرخشهر در زمينی به مساحت 38 هکتار با پوشش دهی 23 نفر زارع را يکی ديگر 
از طرح های يادش��ده دانست و افزود: طرح مركز سنجش مهارت شهركرد هم در 
زمينی به مساحت دو هزار مترمربع و افزون بر 9 ميليارد و 400 ميليون ريال از محل 
اعتبارهای طرح تملک دارايی های سرمايه ای استانی به بهره برداری رسيد. طاهری، 
طرح ميدان امام خمينی )ره( شهر هفشجان، با افزون بر يک ميليارد و 500 ميليون 
ريال اعتبار را از ديگر طرح های بهره برداری شده بيان و تصريح كرد: اين ميدان به 
صورت دايره با شعاع 24 متر و مساحت تقريبی هزار و 800 مترمربع دارای هفت 
قطعه فضای سبز چمن، هفت شير سنگی و هفت حوض سنگی با آب نما و آب 

نمای وسط و اطراف با 36 فواره و نورپردازی احداث شده است.

در مراسم جشن گلريزان:
كمك هاي خیرین شهرضایي 

به زندانیان جرایم غیر عمد

همزمان با هفته دولت:
بهره برداري از 35 پروژه راهسازي 
در چهارمحال و 5 پروژه در بروجن

همزمان با هفته دولت
آغاز احداث محورهاي ارتباطي 

سد خرسان 3، در چهارمحال و بختیاري 

در شهرکرد:
بهره برداري از شش طرح عمراني

معاون توسعه مديريت و منابع انسانی استانداری 
اصفهان، پوش��ش 25 درصدی دفاتر پيش��خوان 
ثبت احوال كشور توسط شهر اصفهان را افتخار 
ديگری برای اين اس��تان عنوان كرد. به گزارش 
ايمنا، در مراس��م افتتاحيه دفترهای خدمات ثبت 
احوال، در دفترهای پيش��خوان اس��تان اصفهان، 
)زيوي��ار( اظهار داش��ت: اس��تان اصفه��ان در 
عرصه های گوناگون به واس��طه پتانس��يل های 
فراوان��ش افتخارات زيادی را رقم زده اس��ت و 
ام��روزه ما ش��اهد موفقيت ديگر اين اس��تان در 
عرصه خدمات الکترونيکی هويت ملی هس��تيم. 
زيويار ادامه داد: معرفی ش��دن اس��تان اصفهان 
به عن��وان كارگ��روه نمونه پيش��خوان دولت و 
تجلي��ل از خدمات رس��انان اين عرصه دليلی بر 
اين ادعاس��ت. وی به رس��الت خدمات رسانی 
آس��ان اين دفترها اشاره كرد و گفت: توانايی ها 
و پتانس��يل های موجود در اصفهان، مس��ئوليت 
اي��ن دفترها را در قبال انجام خدمات به صورت 
آسان تر افزايش داده و وظيفه شان را سنگين تر 

می كند.
زيويار اف��زود: دفاتر پيش��خوان باي��د امنيت و 
حساسيت فراوان در بحث اسناد هويتی مردم در 
كنار خدمات رسانی را جدی گرفته و نياز است 
با برنامه ريزی های منس��جم توس��ط اين دفاتر 
روند اين اهداف و رس��الت س��رعت بخش��يده 
شود. وی با تأكيد بر درنظر گرفتن حداقل تعرفه 
و سود در دفترهاي پيشخوان تصريح كرد: جلب 
اعتماد و كس��ب رضايت م��ردم، مراجعان دفاتر 

پيشخوان را افزايش داده و در نتيجه درآمد و در 
نهايت سود بيشتری را عايد اين دفاتر می گرداند 
اما اگر هزينه های دريافتی از مردم بيش��تر باشد 
مراجعان ش��ما كمتر و در نهايت درآمد و س��ود 
 كمت��ری را برای اي��ن دفترها به هم��راه خواهد 

داشت. 
معاون توسعه مديريت و منابع انسانی استانداری 
اصفه��ان در كن��ار مديريت خدمات رس��انی به 
ارباب رجوع كه همان خدمت بی منت اس��ت، 
ب��ه مديريت منابع انس��انی نيز پرداخت و خاطر 
نش��ان كرد: توجه به كارمندان و جلب رضايت 

آن ها در افزايش ضريب امنيت اين دفاتر مؤثر و 
بی شک باعث افزايش مراجعان به دفترها خواهد 
شد. زيويار ادامه داد: مهمترين فايده اين دفترها 
در كن��ار كاهش حمل و نق��ل، انرژی و مصرف 
سوخت، كاهش اس��ترس افراد به هنگام رجوع 
به اين مراكز می باش��د. وی در پايان اعالم كرد: 
نزديک به 500 خدم��ت برای ارائه در دفترهای 
پيشخوان شناسايی شده كه  حدود 350 خدمت 
را می توانيم در آين��ده ای نزديک و حداقل در 
برنامه پنجم توس��عه به بخ��ش خصوصی انتقال 

دهيم.

معاون هنرهای س��نتی و صنايع دس��تی سازمان 
مي��راث فرهنگی، صنايع دس��تی و گردش��گری 
كش��ور با اش��اره به وجود بيش از 200 رشته و 
دو ه��زار و 500 كارگاه توليد صنايع دس��تی در 
اس��تان اصفهان، گفت: با  توجه به اينکه: بيشتر 
هنرمندان درآم��د زيادی ندارند و به همين دليل 
صاحب خانه هم نيستند با امضای تفاهمنامه ای 
با س��ازمان مسکن و شهرس��ازی استان اصفهان 
بر آن ش��ديم: طرح خانه دار كردن هنرمندان را 
از مح��ل اس��تقرار معاونت صنايع دس��تی يعنی 

اصفهان آغاز كنيم.
تهمينه دانيالی افزود: براس��اس اين تفاهمنامه به 
هنرمندان ساكن در شهر اصفهان وام 20 ميليون 
تومان��ی با كارمزد 7 درص��د و هنرمندانی كه در 
ش��هرهای اقماری اصفهان س��کونت دارند، وام 
25 ميلي��ون تومان��ی ب��ا كارم��زد 7 درصد اعطا 

می شود.
معاون صنايع دستی كشور با بيان اينکه: بسياری 
از انبوه سازان فعال در طرح »مسکن مهر« آمادگی 
دارند تا بخش��ی از هزينه های خريد خانه را در 

قالب اقساط طوالنی مدت 5 تا 15 ساله تعريف 
كنند اظهار اميدواری كرد: به اين ترتيب ش��اهد 

خانه دار شدن هنرمندان صنايع دستی باشيم.
دانيالی از آماده واگذاری بودن بيش از هزار واحد 
مس��کونی به هنرمندان خبر داد و گفت: سازمان 
مي��راث فرهنگی، صنايع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان اصفهان تقاضانامه هايی را بين هنرمندان 
پخش كرده تا افرادی كه فاقد مس��کن هس��تند، 
برای دريافت وام، زمين يا خانه به انبوه س��ازان 

معرفی شوند.

 شهرضا اصفهان

هنرمندان صنايع دستي خانه دار مي شوند اصفهان

آغاز  اعطاي تسهيالت مسكن مهر به هنرمندان كشور در  اصفهان

سندی ديگر در پیشرو بودن استان اصفهان در کشور

اصفهان، جايگاه 25 درصد دفاتر پيشخوان
ثبت احوال كشور

آگهي مزايده عمومي شماره 43/89/1

اداره كل راه آهن اصفهان

و حمايت  قانون حفظ  ماده 2  اجراي  در  اصفهان  استان  طبیعي  منابع  اداره کل 
آئین   3 ماده  يك  تبصره  و  کشور 71/7/12  جنگلي  ذخاير  و  طبیعي  منابع  از 
اختیار شماره  تفويض  براساس  اجرايي مصوب 71/12/16 هیأت وزيران  نامه 
ملي  رقبه  مراتع کشور محدوده  و  704/100/90-72/4/27 سازمان جنگلها 

شده واقع در حوزه استحفاظي اين اداره کل بشرح ذيل: 
مرتع فاقد پالك حدفاصل پالکهاي فرارت و فرارت خون و پالك 673 دولتي 
بخش 9 اصفهان شهرستان فالورجان که داراي مساحت سه هكتار و هفتصد و 
قانوني مي باشد و  سي و دو متر مربع )3/0732( منابع ملي و فاقد مستثنیات 

حدود اربعه آن: 
شمال: به کانال آب پیربكران 

مشرق:  به کانال آب گرکن
جنوب:  به جاده خاکي و پالك 672 دولتي

مغرب:  به پالك 675
باستثناي مستثنیات تبصره 3 پالك فوق موضوع ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها 
که بوسیله جنگلدار و کارشناس ذيصالح اداره کل بازديد و مشخصات اين رقبه 
منابع طبیعي شهرستان فالورجان  اداره  قید و سوابق مربوطه در  در متن آگهي 
و اداره کل موجود است جزء منابع ملي شده موضوع ماده 1 قانون ملي شدن 
جنگلها تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده مي شود تا چنانچه به تشخیص 
روزنامه  در  آگهي  اين  انتشار  تاريخ  از  باشند  مي  معترض  رقبه  اين  ملي  منابع 
کثیراالنتشار به مدت شش ماه اعتراض خود را کتبًا همراه با مدارك و مستندات 
منابع  اداره  در  مستقر  اختالفي  اراضي  تكلیف  تعیین  هیأت  دبیرخانه  به  قانوني 

طبیعي شهرستان فالورجان ارسال تا مورد رسیدگي قرار گیرد.

آگهي تشخيص منابع ملي و مستثنيات قانوني 
به شماره 89/5/25-21970

فیض ا... رهنما
مدیركل

اداره كل منابع طبیعي و آبخیزداري استان اصفهان

م الف/ 7848

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش شن و ماسه طبیعي خود به شرح ذيل
 از طريق مزايده عمومي به افراد حقیقي و حقوقي واگذار نمايد.

1- موضوع مزايده: فروش شن و ماسه طبیعي به مقدار 100/000 متر مكعب داخل محدوده قانوني 
حريم ايستگاه راه آهن فیروزه 16 کیلومتري ايستگاه راه آهن اصفهان

2- برآورد کل قیمت فروش: مبلغ 950/000/000 ريال
3- مهلت و محل دريافت اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز يكشنبه مورخ 89/6/14 به نشاني: اصفهان 

– جاده شیراز – ايستگاه راه آهن – امور قرار دادها اتاق 130
نشاني:  به  تا ساعت 13/30 روز چهارشنبه 89/6/24  پیشنهاد: حداکثر  تحويل  و محل  مهلت   -4

اصفهان – جاده شیراز – ايستگاه راه آهن – دفتر امور اداري اتاق 113
5- زمان و محل بازديد از دپوي شن و ماسه: بازديد در دو نوبت به تاريخهاي 5 شنبه 89/6/11 و 
دوشنبه 89/6/15 از ساعت 9 صبح الي 11 صبح در ايستگاه فیروزه 16 کیلومتري ايستگاه راه آهن 

اصفهان 
6- زمان تشكیل جلسه: روز پنجشنبه ساعت 12/30 بتاريخ 89/06/25 

 HTTP://IETS.MPORG.IR ضمناً دريافت اسناد از طريق پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس
قابل دسترسي و امكان پذير مي باشد.

اداره كل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفهان در اجرای فصل 
يازدهم قانون مديريت خدمات كش��وری با موضوع: ارزيابی عملکرد 

دستگاه های اجرايی به عنوان استان نمونه معرفی شد.
در مراس��م جش��ن والدت ام��ام حس��ن )ع( و روز كارمن��د و تقدير 
 از مدي��ران و كارمن��دان نمون��ه، وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المی از 
سيد عليرضا حسينی، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 

با اهدای لوح تقدير، تجليل كرد.
در متن اين لوح با امضای وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المی، خطاب به 
سيد عليرضا حسينی مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
آمده اس��ت: با توجه به انتخاب آن اداره كل در ارزيابی عملکرد سال 
1388 به عنوان اس��تان نمونه كه نش��ان از توانمندی، همت و پشتکار 
عظيم همکاران س��اعی و تالشگر آن مجموعه دارد، بدينوسيله مراتب 
سپاس و تقدير از زحمات و تالش جنابعالی و ساير همکاران را اعالم 
نموده، اميدوار اس��ت در س��ايه الطاف حضرت ح��ق موفق و منصور 
باشيد. گفتنی اس��ت: در مراسم تقدير از مديران و كارمندان نمونه كه 
به مناسبت هفته دولت شنبه 6 شهريور ماه در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی برگزار شد، مدير عامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی 
و رئيس س��ازمان حج و زيارت و معاون و مديران كل حوزه س��تادی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی و جمعی از مديران كل فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی اس��تان ها و كاركنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

حضور داشتند.

در طرح ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي کشور
كسب رتبه برتر اداره كل 

فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان

 اصفهان

نوبت دوم
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  مهدي رفائي
در تمامي اخبار يکس��ال گذش��ته، كندي سرعت اينترنت در 
ايران و كمبود پهناي باند آن از مس��ائل اساسي عنوان شده در 
خصوص فضاي مجازي و »وب« بوده است از سويي: همواره 
گراني خدمات اينترنتي در ايران از س��وي كاربران مورد سؤال 
واقع شده به طوري كه اينترنت در ايران دو برابر پاكستان، 4 برابر 

چين، 11 برابر هند و چهل برابر از ژاپن گرانتر است!!
قطعي اينترنت و عدم دسترسي به برخي سايت ها كه گهگاه به 
تخلف هاي مجازي و شرايط اجتماعي مرتبط مي شود نيز مزيد 
بر علت است تا مشکل هاي اينترنت كشور زياد شود. مهندس 
رض��ا تقي پور وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات ايران روز 
يکشنبه هفته قبل اعالم كرد: موتورهاي جستجوگر فعلي براي 
كشور جوابگو نيست و طرح اين وزارتخانه استفاده از سيستم 
جديد جستجو و فضاي اينترنتي به نام »ياحق« به جاي )ياهو( 
مي باش��د. وزير ارتباطات آغاز بهره برداري و اس��تفاده از اين 
سيستم جستجو، ايميل و فضاي اينترنتي را سال 90 عنوان كرد. 
رئيس مركز توسعه و تحقيق ملي وزارت ارتباطات نيز اظهار 

داشت: ما بايد داراي يک سيستم مجازي و جستجوگر بومي 
شويم كه ساخته وطن باشد. وي، اين طرح را »اينترنت ملي« و 
تالش براي توسعه IT ايراني در سطح جهان توصيف كرد و 

استفاده از جستجوگر بومي »ياحق«، كه ابداع كارشناسان داخلي 
اس��ت را به عموم مردم و ادارات و ش��ركت ها از سال آينده 
توصيه كرد، وي يادآور ش��د: اينترنت »ياحق« مزاياي فراواني 

نس��بت به yahoo و گوگل و طرح هاي مجازي مشابه دارد 
كه از آن جمله مي توان به سريع تر بودن سرعت آن از موارد 
ذكر شده و نيز دقيق تر بودن محتويات جستجوي واقعي فارسي 
و جالب تر از آن عدم نياز در اين سيستم به خريد اينترنت از 

شركت ها و يا مخابرات اشاره كرد.
جالب اس��ت بدانيم: در بس��ياري از كش��ورهاي جهان براي 
گس��ترش فناوري ارتباطات و تأسيس شهرهاي الکترونيکي، 
استفاده از اينترنت اجباري است! به طور مثال در فنالند به تازگي 
در داخل كابل هاي تلفن ثابت منازل رش��ته اي چند مگابايتي 
از اينترنت وارد ش��ده است تا شهروندان را مجبور به استفاده 
از خدمات اينترنت در جهت كاهش فعاليت اضافي و كنترل 
ترافيک!! جهت مراجعه به ادارات كند، در حالي كه كشور ما با 
داشتن فناوري الزم، اينترنت آن هر روز با مشکل جديدي روبرو 
مي شود و عليرغم دستور بسياري از روحانيون مبني بر استفاده 
از علوم روز دنيا براي صدور دستورات ديني و فرهنگ ايراني 
- اس��المي، هنوز اقدامي اساسي در حل مشکل نشده است، 

بنابراين: شايد سيستم »يا حق« جوابگوي مشکالت باشد.

قان��ون از سال 90 »يا حق« جايگزين ياهو »yahoo« مي شود! اج��راي  راس��تاي  در 
هدفمندسازي يارانه ها و اعمال 
سياس��ت هاي اين س��ازمان به 
و  كاال  قيم��ت   منظورتنظي��م 
خدم��ات در بازارومقابل��ه ب��ا 
تخلفات صنفي، چندين واحد 
توليدي مواد اوليه الس��تيک به 
دليل گرانفروش��ي محصوالت 
خود، به پرداخ��ت بيش از 88 
ميليارد ريال جزاي نقدي محکوم 
شدند. به گزارش ايرنا از روابط عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، با 
عنايت به اجراي هدفمندسازي يارانه ها و افزايش اقدامات نظارتي سازمان حمايت در اين 
راستا، مبني بر كنترل دقيق عملکرد واحدهاي توليدي و توزيعي و هماهنگي هاي صورت 
گرفته جهت تسريع در رسيدگي به تخلف هاي واحدهاي متخلف از ضوابط قيمت گذاري 
اين سازمان، چندين واحد توليدي مواد اوليه الستيک پس از بررسي مدارک و مستندات 
موجود، به اتهام گرانفروشي متخلف شناخته و با پرونده تخلف تشکيل شده به تعزيرات 
حکومتي معرفي شدند. اتهام هاي وارده از سوي شعبه 53 بدوي تعزيرات حکومتي محرز 
و ضمن محکوميت به پرداخت جمعا 80 ميليارد و 80 ميليون ريال جزاي نقدي در حق 

دولت، پروانه كسب آنها ممهور به مهر تخلف شد.

واحدهاي تولیدي مواد اولیه الستیك 
بیش از80 میلیارد ریال جریمه شدند

علم و صنعت 

ــه: تفک��ر و ش��يوه سيس��تم های  مقدم
پويا نوعی روش شناس��ی، شبيه سازی 
و مدلس��ازی رايان��ه ای ب��رای تعيي��ن 
چهارچ��وب، فه��م، درک و بح��ث در 
مس��ائل  و  موضوع ه��ا  بعض��ی  ب��اره 
پيچي��ده مديريتی، صنعت��ی، اجتماعی و 
حتی پزش��کی اس��ت. اين تفکر در دهه 
1950 مي��الدی برای كمک ب��ه مديران 
صنعت��ی با تمركز ب��ر موضوع هايي كه 
در ش��ركت های صنعتی وج��ود دارد، 
مط��رح و آغ��از گردي��د. با اين ش��يوه 
تفک��ر ب��ه موضوع ها و مش��کل های 
مديريت��ی مانن��د؛ ناپاي��داری در توليد، 
 فق��دان يا بی ثباتی در رش��د و توس��عه 
شركت ها، از دس��ت دادن سهم بازار و 
نظاير آن پرداخته ش��د. اين روش تفکر 
بع��د از مدتی افزون ب��ر حوزه مديريت 
صنعت��ی در حوزه ه��ا و موضوع های 
ديگ��ری چون مس��ائل: اجتماعی، منابع 
طبيعی و حتی پزشکی كاربرد پيدا كرد و 
اصطالح اوليه پويائی صنعتی به واژه ای 
ب��ا مفهوم بس��يار كلی تر سيس��تم های 

پويا تبديل گرديد. سيس��تم های پويا يک جنبه از نظريه 
سيستم ها است و به عنوان روشی برای فهم رفتار پويا و 

مستمر در سيستم های پيچيده به كار می رود.
تاريخچه: سيستم های پويا در اواسط دهه 1950 ميالدی 
توسط »جی رايت فورستر« استاد انستيتوی ماساچوست 
امريکا ابداع ش��د. در همين اوان فورس��تر با مشکلی در 
شركت برخورد نمود. مديران جنرال الکتريک از موضوع 
چرخه س��ه س��اله اس��تخدام در كارخانه اياالت كنتاكی 
 در تعج��ب بودند. اس��تدالل های بازرگان��ی و مديريتی 
نمی توانس��ت آنه��ا را در باره ناپايداری در اس��تخدام و 
ماندگاری كاركنان در ش��ركت قانع كند. مدل ترس��يمی 
فورس��تر، در باره چرخه استخدام و چگونگی و ساختار 
تصمي��م گيری در كارخانه با نش��ان دادن س��اختارهای؛ 
ورودی، جري��ان كار و بازخ��ور ها، به مدي��ران جنرال 
الکتريک نش��ان داد كه مش��کل ناپايداری در استخدام و 
ماندگاری كاركنان ناش��ی از عوامل بيرونی نيس��ت بلکه 
عل��ت آن: عوام��ل داخلی در سيس��تم ش��ركت جنرال 
الکتريک اس��ت. اين نمايش��گر و مدل ترس��يمی دستی، 
آغازگ��ر تفکر، مطالع��ه، مدلس��ازی، تهي��ه برنامه های 
كامپيوتری و حل و فصل مس��ائل پيچيده سيس��تم های 
پويا گرديد. اين تفکر و ش��يوه به تدريج توسط فورستر 
و ساير استادان و متفکران ديگر رشد، گسترش و كاربرد 

بيشتری در مطالعه سيستم های مختلف پيدا كرد.
موضوع ها و مسائل پويا: از ديدگاه و نگرش سيستم های 
پويا موضوع ها و مس��ائل پيچيده و پويا در ظاهر حداقل 

دو جنبه دارند :
اول: اينگون��ه مس��ائل دارای خاصيت پويائ��ی و ماهيتی 
مق��داری دارن��د و به طور مرتب در حال تغيير هس��تند. 
نوسان اش��تغال در يک صنعت، رابطه كاهش عوارض و 
ماليات شهری و كيفيت زندگی شهروندان، افزايش مستمر 
هزينه های بهداش��ت و سالمت جامعه، افزايش بی رويه 
هزينه های ساختمان س��ازی، رشد نظام های حکومتی، 
رشد س��لول های س��رطانی، كاربرد نامناسب و تخريب 
پارک های ملی، فش��ار های روانی از جمله مسائل پويا 
هس��تند. مهارت در تعريف مس��ائل پوي��ا، اولين قدم در 

يادگيری تفکر و شيوه سيستم های پويا می باشد.
در  بازخوره��ا  اس��ت.  بازخ��ور  نظري��ه  وج��ود   دوم: 
سيستم های؛ مهندسی، س��اختارهای فنی و سيستم های 
كنترلی، در سيس��تم های بدن انس��ان، علوم اجتماعی و 
جوامع انس��انی وجود دارند. تفکر و ش��يوه سيستم های 

پويا در باره مسائل پويايی كه دارای حلقه بازخور هستند، 
كاربرد دارد. س��ازمان ها، اقتص��اد، جوامع و در حقيقت 
كليه سيس��تم هائی كه به نوعی با انسان سرو كار دارند و 
همچنين سيستم های مکانيکی و الکترونيکی و مانند آن، 
سيستم های با حلقه بازخور به حساب می آيند. بررسی، 
مطالعه و مدلسازی آنها، ابزاری برای درک صحيح رفتار 

و نتايج عملکرد آنها است.
الگوهای رسمی

ش��ايد قابل مش��اهده تري��ن جنبه از سيس��تم های پويا، 
مدل های مقداری كامپيوتری اس��ت كه از يک سيس��تم 
پيچيده تهيه می ش��ود تا رفتار مدل بررسی گردد. منظور 
از الگو يا مدل، ارائه و س��اده س��ازی بخشی از واقعيت 
يک سيس��تم پويا است. مدلی از سيس��تم پويا كه محقق 
طراحی می كند، مانند نوعی ابزار آزمايش��گاهی اس��ت. 
اينگونه مدل ها براي محقق امکان تکرار تجربه، آزمايش 
فرضيه ها ي��ا تغيير خط مش��ی های مديريتی را بوجود 
می آورد. هدف و منظور مدلس��ازی، دس��تيابی به فهم و 
درک موضوع اس��ت، بنابراين ممکن است مسأله ای كه 
برای آن مدل در نظر گرفته ش��ده در نهايت حل شود يا 
 مش��کالتش كم شود الگوی رسمی نس��بت به الگوهای 
غير رسمی كه اغلب مدل های ذهنی نيز ناميده می شوند 
و اكثر تصميمات انس��ان بر پايه آنها اتخاذ می گردد، دو 

مزيت اساسی دارد:
اول: الگوه��ای رس��می س��اده تر بوده و قابلي��ت تبادل 
 بيش��تری دارند. ي��ک مدل سيس��تم پوي��ا، در برگيرنده 
فرضيه هايی در باره مس��أله ای اس��ت ك��ه قابل تجربه، 
نقد و تکرار اس��ت، همچنين قابلي��ت تبديل به فرمول و 
قاعده را دارد، در حاليک��ه مدل های ذهنی حالتی فازی 
دارن��د. خاصيت فازی بودن موجب می ش��ود كه حد و 
م��رز عامل ه��ای مؤثر به طور كامل و ب��ه صورت دقيق 
مشخص نباش��ند، نتايج حاصل از آن، آكنده از جزييات 
بينش��ی و منبع معيارها و اندازه های قابل تطبيق باش��د. 
همچين ماهيت فازی بودن مدل های ذهنی، وابستگی به 
موقعيت های متفاوت، اشکال در فهم، تبادل و كاربرد را 

ظاهر می سازد.
دوم: مدل های رس��می، پيچيدگی و بغرنجی را بسادگی 
ارائ��ه داده، ش��بيه س��ازی و هداي��ت به آس��انی عملی 
می ش��ود. در مدل های رسمی به سادگی می توان بدون 
 آنک��ه جزييات بر هم مؤثر باش��ند، بدون س��هو و خطا، 
 ب��ا كمتري��ن انحراف احساس��ی ي��ا ايج��اد فاصله بين 
برداش��ت ها، آزماي��ش را تکرار كرد و به نتيجه رس��يد. 

مدل ه��ای كامپيوتری به علت اين دو خاصيت و نه فقط 
به خاطر هوشمند بودن، بر مدل های ذهنی برتری دارند 
و نکت��ه ديگر آنکه: اين مدل ها حالتی گنگ و بی زبان و 

اثرات جانبی بسيار كمی ايجاد می كنند.
شبیه سازی مسأله: قدرت واقعی روش سيستم های پويا، 
طراحی مدل شبيه ساز مسأله است. اگر چه امکان اجرای 
م��دل بر صفحه گس��ترده هم وج��ود دارد، ولی در حال 
حاضر نرم افزاره��ای مختلفی امکان اجرا و بهينه نمودن 

مدل طراحی شده را دارند.
مراحل ايجاد يك سیستم شبیه سازی مسأله به شرح زير 

است:
 تعريف حد و مرزها مسأله

 تعيي��ن مهمترين ورودی ها و جريان هايی كه س��طح 
ورودی را تغيير می دهد

 تعريف منابع اطالعاتی كه بر جريان ها اثر دارند
 تعريف حلقه های بازخور اصلی

 ترس��يم حلقه های علتی كه ورودی ه��ا، جريان ها و 
منابع اطالعاتی را بهم مرتبط می كند.

 برآورد عوامل و شرايط اوليه
 شبيه سازی مدل و تجزيه و تحليل نتايج

شبيه سازی در فهم موضوع و نتيجه گيری بهتر از حالت 
مختلف يک مسأله كمک بسياری به محقق می كند.

مشكالت در سیستم های بازخوردی
اگ��ر فرض ش��ود كه نظام های انس��انی نوعی سيس��تم 
بازخوردی هستند آنگاه حل مسأله در اينگونه نظام های 
پيچيده به فهم و درک روابط بين س��اختارهای بازخور و 
رفتارهای مش��اهده ش��ده نظام، نياز دارد. به طور معمول 
نظام های انسانی در مسائل پيچيده از طريق سيستم های 

بازخور منفی به مسأله واكنش نشان می دهند.
ــرح زير  ــا را می توان به ش ــواع اينگونه نظام ه بعضی ان

برشمرد :
مسأله / پاسخ اوليه

افزايش جنايت / استخدام پليس بيشتر
سنگينی ترافيک / ساختن بزرگراه های بيشتر

گسترش محله های فقير نشين / ساخت خانه های ارزان 
قيمت

آلودگی هوا توس��ط خودروها / نص��ب فيلتر خاص در 
اگزوز خودروها

افزاي��ش هزينه ه��ای توليد انرژی / ثاب��ت كردن قيمت 
انرژی

برای حل هر يک از مس��ائل مذكور ممکن اس��ت ساده 

ترين پاسخ ها همان مواردی باشد كه در 
باال ذكر شده است ولی بعلت پيچيدگی 
اينگون��ه موضوع ه��ا و اث��ر گ��ذاری 
حلقه های بازخور منفی در نتايج، پاسخ 
ساده و روشن پيش گفته جواب موضوع 
نبوده و مشکالت ديگری در حين اجرا 
ب��ه وج��ود می آيد كه نش��ان می دهد: 
بايستی از ابتدا موضوع به صورت كامل 
و گسترده تر مورد بررس��ی قرار گيرد. 
به طور مثال؛ برای حل مشکل ترافيک، 
اقدام به س��اخت بزرگراه در سطح شهر 
ممکن اس��ت به عن��وان ي��ک راه حل 
درس��ت پيش��نهاد گردد، و بزرگراه ها 
توسعه يابد تا رانندگان بتوانند با ايمنی، 
راحتی و س��رعت رانندگی كنند ولی با 
افزايش تعداد خودروها در س��طح شهر 
در طول زم��ان، دوب��اره وضعيت قبلی 
برقرار خواهد شد. مسائل واقعی اغلب 
بسيار پيچيده تر از آن هستند كه به نظر 
می آيند و پاس��خ ها و رفتارهای عوامل 
مختلف بس��ادگی قابل پيش بينی نيست 
و بررس��ی موضوع بدون در نظر گرفتن 
مدل و الگوی مناس��ب رسمی و بررسی كامل رفتارهای 
عوامل و سيس��تم های بازخور مثبت و منفی آن، به طور 

تقريب بسيار مشکل است.
مراحل بررسی در سیستم های پويا: 

در تفکر و ش��يوه حل مسأله سيستم های پويا، تمركز بر 
فرايند های بازخوردی است. از ديدگاه كلی: ساختارهای 
بازخور علت تغييرات در تجربه در طول زمان هستند. فرض 
 منطقی آن است كه رفتارهای پويا نتيجه ساختار سيستمی 

است. 
محققان سيس��تم های پويا تکيه بر نقاط و عوامل داخلی 
از سيس��تم را ترجيح می دهند و به طور معمول به علل 
بيرونی تأكيد كمتری می نمايند. برای بررسی يک موضوع 

پيچيده و پويا مراحل زير در نظر گرفته می شود :
1( مشخص و تعريف كردن مسأله2(مفهوم سازی سيستم3( 

فرموله كردن مدل4(تجزيه و تحليل رفتار مدل
5( ارزيابی مدل6( تجزيه و تحليل خط مش��ی ها7( بکار 

گيری مدل يا اجرای آن
خط مش��ی های پيشنهادی فقط براساس نتايج حاصل از 
مدل ارائه نمی گردد بلکه فهم و درک از سيس��تم واقعی 

نيز در اين پيشنهاد تأثير می گذارد.
ــری: در تفک��ر و ش��يوه سيس��تم های پويا،  ــه گی نتیج
مرحله های تعريف و مفهوم سازی مسأله مراحلی كمتر 
فنی و تکنيکی نس��بت به مراحل بعدی اس��ت. بهر حال 
كارشناسی كه در نظر دارد موضوع را بررسی نمايد الزم 
اس��ت: در كليه مراح��ل به صورت فعال اق��دام نمايد و 
مدلی را ارائه دهد كه بعد از بررس��ی، ارزيابی و تجزيه و 
تحليل، به دس��ت آمدن نتيجه ه��ای دقيق با احتمال زياد 
امکان پذير گردد. اين شيوه بررسی موضوع های پيچيده 
مديريتی، اجتماعی، سياس��ی و بهداش��تی و پزشکی در 
كش��ور ما كاربرد چنداني ندارد و در بعضی رش��ته های 
كارشناس��ی ارش��د و باالت��ر تدريس می ش��ود. به نظر 
می رسد: گسترش بنيان های فکری و شيوه های اقدام و 
عمل، شناخت نرم افزارهای موجود و ابداع نرم افزارهای 
جديدتر برای رسيدن به هدف های خرد و كالن جامعه، 
يکی از رس��الت های مراكز آموزش��ی، محققان و دانش 
پژوهان است تا بدينوسيله برنامه ريزان، تصميم گيرندگان 
مس��ائل كالن، مديران و كارشناسان دستگاه های اجرائی 
و س��ازمان های مس��ئول بتوانند به نتيجه های بهتری در 
كارها وفعاليت های خ��ود نائل آيند تا از انجام كارهائی 

كه با سعی و خطا به نتيجه می رسد، اجتناب شود.

تفـكـر و روش سيسـتـم هـای پـويـا

تحديد حدود اختصاصي
6/121 شماره: 7340 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه ملک پالک شماره 2033 واقع در كوي فهره اردستان يک 
اصلي دهستان گرمسير بخش هفده ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتي سه دانگ به نام خانم نيره انزل اردستاني فرزند 
حسين در جريان ثبت است و به علت عدم حضور مخاطب بايستي مجدداً   آگهي شود اينک بنا به درخواست 
متقاضي و دستور اخير ماده 15 قانون ثبت تحديد حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 89/7/13 رأس 
ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهي به كليه مالکين مجاور اخطار 
ميگردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک طبق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا سي روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعيين و تکليف پرونده هاي معترضين ثبت ظرف مدت يک ماه از تاريخ تنظيم اعتراض باين اداره بايستي 
با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضائي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد.  
م الف/ 175                                                         فدايي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

ابالغ وقت دادرسي
6/178 كالسه: 89-208 وقت رسيدگي: مورخه 89/7/14 ساعت 16/30 خواهان:  اميرحسين پور، فرزند مرتضي 
به نشاني:  اصفهان خ شيخ بهايي چهار راه خلجا پ 4، خوانده: احمد عسگري برزاني فرزند حسن به نشاني: اصفهان 
خ رباط اول كوچه مسجد حجت، خواسته: مطالبه مبلغ چک شماره 194879-88/9/5 به مبلغ 22/000/000 ريال 
به انضمام هزينه دادرسي. خواهان دادخواستي تسليم شعبه 23 شوراي حل اختالف اصفهان نموده است لذا وقت 
رسيدگي تعيين و به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور شعبه 23 شوراي حل 
اختالف و همچنين به تجويز ماده 73 آيين دادرسي مدني مراتب يک نوبت در يکي از جرايد كثيراالنتشار آگهي 
مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يکماه به دفتر شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه 
ايران مجتمع شماره يک شوراهاي حل اختالف اصفهان مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم 

ً  ابالغي به وسيله آگهي  دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر اعالم شده نيز حاضر شود. چنانچه بعدا
الزم شود فقط يک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.

اصفهان  اختالف  حل  شوراي  حقوقي  شعبه 23  دبيرخانه  خالويي-  الف/ 7636               م 

حصر وراثت
6/187 آقاي محمد شياري دستجردي داراي شناسنامه شماره 71 به شرح دادخواست به كالسه 89-2421 ح/ 10 
از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن شياري دستجردي 
بشناسنامه 9501 در تاريخ 89/2/5 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به دو پسر و دو دختر و همسر. 1- محمد شياري دستجردي به ش ش 71 فرزند متوفي. 2- يداله شياري 
دستجردي به ش ش 31 فرزند متوفي. 3- عزت شياري دستجردي به ش ش 3 فرزند متوفي. 4- زهرا شياري 
دستجردي به ش ش 42607 فرزند متوفي. 5- عصمت قانع به ش ش 14553 همسر متوفي و ال غير. اينک با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 

از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 7837                                           از طرف رئيس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي 
6/188 كالسه پرونده: 89-138 شماره دادنامه:  468-89/5/9، مرجع رسيدگي:  شعبه 16 شوراي حل اختالف 
اصفهان، خواهان: طهماسب اميني نشاني: چهارمحال و بختياري، شهرستان فارسان- روستاي فيل آباد روبروي 
خانه خيريه حاج خليل بهمني، خوانده: سعادت اله اميني، نشاني: مجهول المکان، خواسته: مطالبه يک فقره چک 
مقوم به 6/000/000 ريال به انضمام مطلق خسارات قانوني تأخير تأديه،  قرار تأمين خواسته، با عنايت به محتويات 

پرونده و نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد:

رأي قاضي شورا
دعوي آقاي طهماسب اميني بطرفيت آقاي سعادت اله اميني بخواسته مطالبه مبلغ 6/000/000 ريال وجه چک 
شماره 077099 د/ 31 عهده بانک سپه شعبه حکيم شفاهي اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به 
بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانک محال عليه كه ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينکه خوانده باتوجه به ابالغ نشر آگهي روزنامه 
صبح ايران در تاريخ 89/2/23 در جلسه رسيدگي حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه اي به اين شعبه ارائه ننموده بر 
شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني حکم 
بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 6/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 40000 ريال بابت هزينه دادرسي 
و همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد چک تا تاريخ وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمي 
از سوي بانک مركزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه مي باشد. سپس ظرف بيست روز قابل اعتراض 

در محاكم عمومي شهر اصفهان مي باشد.
م الف/ 7881                         رفيعي- قاضي شعبه 16حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6/189 آقاي مسعود ذوالفقاري تودشکي داراي شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به كالسه 89- 2464 
ح/ 10 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ولي اله ذوالفقاري 
تودشکي بشناسنامه 430 در تاريخ 89/4/16 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: دو پسر و يک دختر و همسر. 1- منصور ذوالفقاري تودشکي به ش ش 10 فرزند متوفي. 
2- مسعود ذوالفقاري تودشکي به ش ش 7 فرزند متوفي. 3- منصوره ذوالفقاري تودشکي به ش ش 17 فرزند 
متوفي. 4- حشمت اصفهاني خواجوئي به ش ش 401 همسر متوفي و ال غير. اينک با انجام تشريفات مقدماتي 

درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.

م الف/ 7885                                          از طرف رئيس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان 

آگهي ابالغ اجرائیه 
6/131 كالسه 2544 / 3 ذ 89 بدينوسيله به آقای سيداكبر ذهبي بابوكاني به شماره شناسنامه 6 صادره از حوزه يک 
روستايي شهرضا فرزندسيدعباس كه طبق آدرس متن سند ساكن شهرضا و برگ تقاضانامه صدوراجرائيه ساكن 
اصفهان خيابان سعادت آبادكوچه نورانيان كوچه بهارپالک 10 و برابر اعالم اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان 
امکان ابالغ واقعي اجرائيه به شما وجود نداشته و مجهول المکان مي باشيد ابالغ ميگردد كه بموجب سند ازدواج 
شماره 9549– 61/2/16 تنظيمي در دفتر ازدواج شماره 5 شهرضا شما مبلغ دوميليون ريال رايج و مبلغ دويست 
و پنجاه هزارريال بهاي بيست مثقال طال جمعاً به مبلغ دوميليون ودويست وپنجاه هزارريال اصداق خانم بتول 
سلطاني فرزندحيدربه شماره شناسنامه 5 صادره ازحوزه 4 شهرضا نموده ايد كه بعلت عدم پرداخت نامبرده توسط 
دفترخانه تنظيم كننده سند تقاضاي صدور اجرائيه به نرخ روز را نموده است كه اجرائيه صادر و به اين اجرا ارسال 
وپرونده تحت كالسه 2544– 3/ ذ 89 در اجراي ثبت اسناد و امالک شهرضا در جريان و تحت رسيدگي است 
و باستناد ماده 2 آئين نامه اجرائي الحاق يک تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 77/2/13  ودرخواست 
زوجه وشاخص تورم سال 1388 وجه مهريه مندرج سند مهريه مذكور توسط اين اجراء مبلغ دويست و سي و 
هفت ميليون و نهصد و بيست و پنج هزار و هفتصد و هشتاد و يک ريال )237925781( ريال محاسبه گرديد 
افزايش يافته است لذا به استناد ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب سال  1387 مراتب يکنوبت در 
روزنامه زاينده رود جهت ابالغ به شما چاپ و منتشر ميگردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عمليات 

اجرائی جريان خواهد يافت و غير از آگهي مزايده آگهي ديگري منتشر نخواهد شد.
م الف/ 365                                                                  ميرمحمدی - رئيس ثبت اسناد وامالک شهرضا

 مهندس ليال اجل لوئيان
دوستانی  به  سالم 
كه در دو ش��ماره 
قبل ما را همراهی 
ك��رده ان��د و بی 
منتظرند  صبران��ه 
ت��ا گام ب��ه گام به 
آم��وزش اينترنت 
از س��اخت ي��ک
  connection
ب��رای اتص��ال تا 

جس��تجوی اينترنتی برای هر رده 
س��نی و در هر رده تحصيلی و هر 
موقعيت اجتماعی و كليه نيازها، آنها 
  connectionرا ياری كنيم. امروز
را ب��رای وارد كردن ش��ماره های 
اينترنت فوق هوشمند و يا اتصاالت 
س��اده كه با رمزه��ای كارت های 
 اينترنتی ك��ه از بي��رون خريداری 
 نم��وده اي��د ب��ه ش��ما آم��وزش 
مي دهيم. می توانيم اين قول را به 
ش��ما بدهيم كه اين غول دو سر را 
پس از همراهی ت��ان در هر هفته 
نامه به غول يکسر و سپس انسانی 
كه برای كارهای روزانه تان از اين 
بانک به بانکی ديگر و از اين كتاب 
فروش��ی به كتاب فروشی ديگر و 
از اين كشور به س��اير كشورها با 
كمترين زمان و هزينه چنان روانه 

كنيد كه خود به شگفتی درآييد. 
ي��ک  ت��وان  م��ی  چگون��ه 

Connection ساخت
ــل: ابت��دا ب��رروی صفح��ه  راه ح
 Start اولي��ه وين��دوز روی گزينه
كليک ك��رده و س��پس، از طريق 
گزينه Settings ب��ر روی گزينه 
روي��م.  م��ی   Control panel
 Control پس از بازش��دن پنجره
 Network بر روی گزينه panel
م��ی  كلي��ک    Connections
كني��م. پس از ب��از ش��دن پنجره 
 جديد در گوش��ه باال سمت چپ 
 Create a new گزينه ای به اسم
Connection  وج��ود دارد كه 
روی آن كليک م��ی كنيم. پس از 
كليک كردن پنجره ای باز می شود 
كه ما گزين��ه Next را می زنيم و 
به پنجره بعدی م��ی رويم. در اين 
پنجره 4 گزينه برای انتخاب وجود 
 دارد ك��ه ما گزين��ه اول را انتخاب

 Connect to :می كنيم،  يعن��ی 
 Next روی  و   the Internet

كليک می كنيم و يک پنجره جديد 
باز می ش��ود كه در آن 
3 گزينه برای انتخاب 
وج��ود دارد ك��ه م��ا 
 گزينه وسط را انتخاب 
 Set up:می كنيم يعنی
 my Connection
manually  و روی 
Next كليک می كنيم 
پس از باز شدن پنجره 
بع��دی، 3 گزينه برای 
انتخاب وجود دارد كه ما گزينه اول 
 using a :را انتخاب می كنيم، يعنی
 dial-up modem Connect
و روی Next كليک می كنيم. در 
پنجره جديدی كه باز می ش��ود از 
شما نام شركتی كه از طريق آن به 
اينترنت متصل شويد را می خواهد 
كه البته شما می توانيد هر اسمی كه 
 Connection  :می خواهيد برای
بسازيد. در آنجا بنويسيد و پس از 
 نوش��تن اس��م رویNext كليک 
م��ی كني��م. در پنج��ره جديدی 
كه باز می ش��ود از ش��ما ش��ماره 
 اتص��ال )Phone number( را 
می خواهد كه شما در اين قسمت 
ش��ماره 9718322 و يا 9727070 
 Next را وارد ك��رده س��پس روی
كليک كنيد. در پنجره جديدی كه 
 User باز می شود شما می توانيد
name و Password كارت را 
وارد كنيد، البته در صورت استفاده 
از »كارت اينترن��ت هاي��ی« كه از 
بيرون خريداری نموده ايد در غير 
اينصورت اگر می خواهيد با اينترنت 
فوق هوشمند رنگين كمان همراه 
باش��يد نيازی به وارد كردن اين دو 
 Nextگزينه نخواهيد داشت سپس
راكليک كرده و در پنجره آخر روی 
Finish كليک می كنيم. درصفحه 
آخر از شما می پرسد كه آيا تمايل 
داريد پنجره ساخته ش��ده در ميز 
كار شما باشد، كه شما در صورت 
تمايل آن را انتخاب كرده تا بتوانيد 
»آيکون« ساخته شده را درصفحه 
خود داشته باشيد و هرگاه نيازمند 
اتصال به اينترنت بوديد به راحتی به 

آن دسترسی داشته باشيد.
همراه ما باشيد ...

اینترنت و غول دو سر

شماره هاي اتصال به اينترنت ما: 
9727070 و 9718322



شنبه 13 شهريور1389 / 24رمضان1431/ شماره 336               6Saturday 4 Septmber  2010 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

  هنگامی كه گريه و بی قراری 
شيرخوار، به خصوص در سه ماهه اول 
تولد به طور پی در پی رخ می دهد، 
والدين را دچ��ار نگرانی و اضطراب 
می كند. به هر حال، نشانه های اصلی 
قولن��ج در ش��يرخواران، به صورت 
حمالت��ی از گريه های جي��غ مانند 
اس��ت كه در طی آن شيرخوار 2 الی 
 3 س��اعت بی قراری می كند و آرام 
نم��ی گي��رد. در اين هن��گام به نظر 
می رسد شکم شيرخوار سفت بوده 
و ي��ا نفخ زي��ادی دارد به طوری كه 
پاها را روی ش��کم خود جمع كرده 
و گاهی دفع گاز نيز می نمايد. ممکن 
است اين حمله ها 2 تا 3 بار در روز 
رخ دهد و به ط��ور معمول عصرها 
و ش��ب ها بيشتر است اما نکته قابل 
توج��ه اين اس��ت كه ش��يرخوار در 
س��اعات ديگر روز آرام و س��رحال 

است.
علت قولنج يا كوليک هنوز به خوبی 
معلوم نيس��ت، برخی پزشکان آن را 
ناشی از گاز زياد معده و روده می دانند 
و برخی ديگر نيز آلرژی های غذايی 
را عل��ت اصلی قولنج می نامند. ولی 
تاكن��ون اين نظريه ها ب��ه طور قطع، 

اثبات نشده است.

احتمال می رود مصرف شير گاو اعم 
از: »پاس��توريزه« يا »غير پاستوريزه« 
توس��ط مادر به قولنج ك��ودک دامن 
بزن��د. بنابراين پزش��کان برای مدتی 
مصرف شير را از رژيم غذايی حذف 
ك��رده و به مادر توصي��ه می كنند از 
س��اير غذاهای آلرژی زا نظير: فلفل،  
ادويه، س��ير ي��ا پياز و نوش��ابه های 
 گازدار نيز دوری كند. اما به هر حال 
نمی توان مادر را از غذاهای ضروری 
و مهم محروم ك��رد. البته بايد توجه 
داش��ت كه گريه های ش��يرخوار در 
هفته های اول زندگی ممکن اس��ت 

ناش��ی از برخ��ی بيماری ه��ا نظير: 
عفونت گ��وش يا مج��اری ادراری 
باش��د، كه به طور معم��ول با تب و 
بی قراری های طوالنی همراه است. 
همچنين انسدادهای دستگاه گوارش 
و آلرژی های غذايی و ريفالكس غذا 
به م��ری را نيز نبايد از نظر دور نگاه 
داش��ت. بنابراين والدي��ن بايد توجه 
داش��ته باش��ند كه اگر كوليک شديد 
ب��وده و يا با نش��انه هاي��ی همچون 
برگرداندن مواد غذايی، تب، س��رفه،  
ب��وی بد ادرار، خش��کی پوس��ت و 
زبری گونه ها همراه باشد بايد هر چه 

سريع تر به پزشک مراجعه نمايند.
بهترين تدبير ب��رای مبارزه با كوليک 
 اين اس��ت كه مادر هنگام شير دادن 
به كودک، دقت كند كه بينی شيرخوار 
دچار گرفتگی نباشد چرا كه در غير 
اين صورت كودک هنگام بلع هوای 
زيادی را در معده خود منتقل كرده و 
عارضه قولنج را تشديد می كند. دوم 
اين كه مادر سعی نمايد بعد از اتمام 
ش��يردهی، گاز معده كودک را كه در 
 اصطالح عوام »آروغ« نام دارد تخليه 
نمايد.نکت��ه ديگر اين ك��ه با تجويز 
پزشک، از تركيب های گياهی نظير: 
گريپ ميکسچر استفاده كند و اگر با 
تمام اين تفاسير، شيرخوار باز هم به 
كوليک مبتال ش��د، با استفاده از يک 
حوله گرم بر روی شکم شيرخوار و 
ماس��اژ آرام و يا خواباندن كودک بر 
روی ش��کم به ماليم ش��دن درد در 

شيرخوار كمک كند.
بايد دانس��ت ك��ه مش��کل كوليک، 
مشکل خطرناكی نيس��ت و به طور 
معم��ول نباي��د از تركيب های قوی 
خواب آور يا مسکن برای آن استفاده 
كرد و ختم كالم آن كه، اين مشکل با 
صبر و حوصله والدين پايان خواهد 

يافت.

داش��تن مواد غذايی داراي فيبر و قندهای پيچيده 
از قبيل: سبزی ها و نيز انواع ميوه به جای استفاده 
از تركيب ه��ای دارای قنده��ای س��اده و چربی 
فراوان )از قبيل: حلوا آن هم به ميزان زياد( توصيه 
می ش��ود. روزه اف��زون بر آثار معن��وی فراوان و 
تزكيه روحی می توان��د باعث بركت های فراوان 
از نظر جس��می و فيزيولوژيک باشد. متخصصان 
علوم پزش��کی نيز از جنبه ه��ای مختلف به آثار 
مفيد روزه داری اسالمی پرداخته اند. همانطور كه 
در فرموده های معصومين )ع( نيز به تکرار اشاره 
شده است روزه باعث ارتقای سالمتی خواهد بود. 
اما آنچه مهم اس��ت، برای بهره مندی از آثار مفيد 

روزه داری از آنجا كه در ايام ماه مبارک رمضان از 
نظر فيزيولوژيک تغييراتی در بدن ايجاد می شود 
بايستی تغييراتی همس��و در شيوه طبيعی زندگی 
ايجاد كرد تا به اميد خدا بهره مندی بيشتری عايد 
شود. يکی از نکته هايی كه در تغذيه سالم وبرای 
تنظيم متابوليس��م طبيعی توصيه می شود، داشتن 
يک نظم غذايی و وعده های غذايی مکرر در روز 

می باشد.
در هنگام افطار:

1- در مقايسه افطار با وعده های معمول غذايی، 
افط��ار را می توان مانند صبحان��ه در نظر گرفت. 
بنابراي��ن مواد غذايی همس��ان صبحان��ه، هنگام 

افطار توصيه می شود. شايان ذكر است: 15 تا 20 
درصد انرژی دريافتی طی روز را بايد هنگام افطار 

مصرف كرد.
2- پس از اذان مغرب بدون تأخير طوالنی روزه 
را ب��از نموده و بهتر اس��ت از مواد غذايی مايع و 
س��بک به همراه تركيبی از غالت )ن��ان( از نوع 
س��بوس دار )به طور مثال: نان س��نگک( در زمان 
افطار استفاده ش��ود. توصيه می شود از نوشيدنی 
های، گرم مانند: آبجوش يا چای كم رنگ به جای 

آب سرد برای شروع افطار استفاده شود.
3- داش��تن م��واد غذايی دارای فيب��ر و قندهای 
پيچيده از قبيل: س��بزی ها و ان��واع ميوه به جای 

اس��تفاده از تركيب ها يا قندهای س��اده و چربی 
فراوان )از قبيل حلوا آن هم به ميزان زياد( توصيه 

می شود.
4- اس��تفاده فراوان از آب و نيز انواع شربت ها به 
بهانه كنترل تش��نگی نه فقط باعث كنترل تشنگی 
نخواهد شد، بلکه به  علت استفاده از حجم بااليی 
از نوش��يدنی ها و گنجان��دن آن در مع��ده ای كه 
ساعت ها خالی بوده است، می تواند با عث التهاب 
معده و دستگاه گوارش شود، بنابراين پس از چند 
روز اي��ن افراد دچار درد در ناحيه فوقانی ش��کم 
ش��ده و گاه باعث می ش��ود كه از ترس ناراحتی 
شديدتر نتوانند به روزه داری ادامه دهند. در مورد 

مصرف فراوان شربت ها نيز با توجه به افزايش قند 
ناگهانی دريافتی و ترشح شديد هورمون انسولين 
ب��رای تنظيم قند خون، در فاصله زمانی كمی فرد 
دچار گرسنگی و ضعف شده و دوباره برای رفع 
آن به اس��تفاده از مواد غذايی ش��يرين پرداخته و 
اين سيکل تکرار می شود. سرعت غذا خوردن را 
نيز در هنگام افطار بايس��تی كنترل كرد. پيشنهاد 
می شود: 15 تا 20 دقيقه را برای افطار اختصاص 
دهيد تا هم دس��تگاه گوارش بتواند خود را برای 
ش��روع مجدد هضم و جذب آم��اده نمايد و هم 
طی اين مدت، تنظيم احساس سيری توسط مغز 

صورت پذيرد.

سالمت

  الف- رستمیان
آس��م،  س��اده،  زبان  به 
يک قسم از تنگی نفس 
است كه به طور معمول 
علت عصبی دارد و در 
انقب��اض هايی  طی آن 
در عضله های س��ينه و 
می شود  پديدار  ريه ها 
كه منجر به حالت های 
سخت و ناراحت كننده 
تنفسی می شود. كسانی 
كه مبتال به آسم هستند، 
با  نفسش��ان  تنگی  نوع 
ساير ناراحتی های ديگر 
تنفسی متفاوت است به 
طوری كه قبل از شروع 
حمله آسم، بيمار، مبتال 
و  می شود  س��ردرد  به 

گمان می كند اين سردرد ناشی از سرماخوردگی 
اس��ت. در حالی كه در مدت زمان كمی احساس 
خس��تگی عموم��ی ني��ز در تمام بدن��ش پديدار 
می ش��ود و به دنب��ال آن فرد دچار بی اش��تهايی 
می ش��ود و بعد از گذشت به طور معمول نيم تا 
2 ساعت از اين عاليم، حالت های سخت تنگی 
نف��س بروز می كن��د. الزم به ذكر اس��ت كه اين 
حمله ها در زمان دم بسيار شديدتر از زمان بازدم 
می باشد و بيمار به علت كمبود اكسيژن در ريه ها 
و حتی خون دچار س��ختی می شود به طوری كه 
به اجبار روی زانوها می نش��يند، دست ها را در 
 دو طرف بدنش روی زمي��ن می گذارد تا بتواند 
تکي��ه گاهی برای بهتر نفس كش��يدن پيدا كند و 
موفق هم می شود. باری، پس از مدت زمانی كه 
از تعريق و رنگ پريدگی و تنفس سخت و طاقت 
فرسا گذشت، بيمار به سرفه می افتد و پس از چند 
سرفه س��خت و محکم اخالطی كف آلود از ريه 
و س��ينه اش خارج می گردد و شخص، احساس 
راحتی و آرامش می كند به گونه ای كه چند نفس 
عميق می كشد و دلش می خواهد مدتی بخوابد. 
الزم به ذكر اس��ت كه اخالط خارج شده پس از 
حمله های آس��م با اخالط پديدار گشته از ساير 
بيماری ها نظير پنومونی )ذات الريه(، برونش��يت 
و س��ل به طور كامل متفاوت و قابل تميز اس��ت. 
اگر بيماران مبتال به آسم را بالفاصله بعد از حمله 
آس��م مورد معاينه قرار دهيم متوجه خواهيم شد 
كه قفس��ه س��ينه بيماران بزرگتر از حالت طبيعی 
اس��ت و عضله ديافراگم آنه��ا در حالت انقباض 
به سر می برد. همچنين در معاينه قفسه سينه آنها 
متوجه نوعی خس خس خواهيم شد كه با صدای 
خس خس در س��اير بيماری ه��ا نظير: پنومونی، 
برونش��يت و سل متفاوت اس��ت. و نيز زمان اين 
صداها در بيماران آس��می 80 ت��ا 10 دقيقه و در 

ساير بيماری ها مدت زمان بيشتری است.
آس��م ان��واع متفاوت��ی دارد و عبارتند از: آس��م 
خشک، يونجه، حساسيت پوليپ بينی، تومورهای 
مختلف، ريوی، قلبی، كودكان، پيران و حساسيت 

دارويی.
آسم خشك: اگر پس از حمله های آسم، اخالط 
كف آل��ود از ريه ها و حلق بيمار خارج نش��ود، 
بيمار مبتال به آسم خشک است. البته ممکن است 

ترشحاتی ناش��ی از بيماری های زمينه ای نظير: 
برونشيت وجود داشته باشد ولی به هر حال بايد 
توجه داش��ت كه نوع آسم درست تشخيص داده 
ش��ود. بيماران مبتال به اگزما يا كهير آمادگی ابتال 
به اين نوع  آس��م را دارا هستند و بايد تحت نظر 

پزشک باشند.
ــم يونجه: در بيمارانی كه مبتال به تب يونجه  آس
بوده اند، در پايان تابس��تان و ابتدای پائيز و بهار، 
گل های مختلفی از درخت ها و علف ها شروع 
ب��ه رويي��دن می كنند ك��ه گ��ردی زرد رنگ در 
ميانش��ان دارند و ايجاد حساس��يت می كنند. اين 
افراد به دنبال اين نوع از حساس��يت دچار آس��م 

يونجه می شوند.
آسم حساسیت: برخی افراد به بعضی از ميوه ها 
و غذاها نظير: توت فرنگی، ماهی، خاويار، ميگو، 
لبني��ات، بادمجان، گوجه فرنگی و... حساس��يت 
نش��ان می دهند و پس از خوردن و يا لمس اين 
مواد، دچار نوعی آسم می شوند. همچنين بعضی 
ديگر به موادی همچون: پش��م قالی، موي گربه، 
عطرها و اسانس ها واكنش نشان می دهند. حتی 
برخی بيماران به هنگام رفتن به روستاها و ييالق 
ب��ا گياهی به نام گزنه روبه رو می ش��وند كه اگر 
با پوس��ت بدن آنه��ا تماس پيدا كند به س��رعت 
بدنش��ان دچار خارش، كهير و به دنبال آن تنگی 

نفس می گردد و آسم ايجاد می كند.
ــپ بینی: افرادی كه مبتال ب��ه پوليپ بينی يا  پولی
انحراف بينی هس��تند به طور معمول در معرض 
كمبود اكسيژن قرار می گيرند و بايد مراقب باشند 

كه اين وضعيت منجر به آسم نشود. 
تومورهای مختلف: روش��ن است كه تومورهای 
ريه و برون��ش می توانند يک��ی از دليل های به 

وجود آورنده حمالت آسم باشند.
ــم قلبی: مبتاليان به گونه های  آسم ريوی و آس
مختل��ف بيماری ه��ای قلبی- عروق��ی و ريوی 
در خط��ر كمبود اكس��يژن و ش��روع حمله های 
آس��م قرار دارند و بايد تحت نظر مداوم پزشک 

متخصص باشند.
ــم کودکان: توجه داشته باشيد كه معتادان به  آس
مواد مخدر و س��يگار و ك��ودكان آنها در معرض 
نوعی خاص از آسم هس��تند كه به آسم كودكان 
مش��هور اس��ت، همچنين برخی از ناراحتی های 
مخص��وص گلو، حل��ق و بينی در ك��ودكان نيز 

منجر به اين نوع از آسم 
می شود.

ــم پیران: آس��م در  آس
كهنساالن به طور معمول 
ناراحتی های  دنب��ال  به 
كليه، قلب، ريه، پوس��ت 
و بينی ب��روز می كند و 
درمان آن بسته به درمان 
زمينه ای  بيماری ه��ای 

است.
ــی:  داروي ــیت   حساس
به طور معمول پزش��کان 
معاين��ه  هن��گام  در 
بيماران خ��ود، در مورد 
حساسيت دارويی سئوال 
به   می كنند. حساس��يت 
ه��ا،  س��يلين   آمپ��ی 
آسپيرين ها، سولفاناميدها 
و... كه به نسبت هم شايع هستند و اگر در فردی 
وجود داشته باشند پزشک يا از تجويز آنها صرف 
نظ��ر می كند و يا در صورت اجب��ار همراه با آن 
آدرنالي��ن را نيز تجويز می كن��د. بنابراين بيماران 
بايد س��ابقه های پزش��کی خود را به طور دقيق 
و كامل نزد پزش��ک خ��ود بيان كنند ت��ا از بروز 
هرگونه ناراحتی غير منتظره پيشگيری نمايند. اگر 
هم ك��ودكان جزو اين گروه ق��رار دارند، والدين 
آنها بايد اس��م و نوع دارويی كه فرزندشان به آن 
حساسيت دارد را هميش��ه به صورت گردنبند يا 
كيف دستی همراه سازند. برای مثال اگر شخصی 
كه به پنی س��يلين حساس��يت دارد تحت تزريق 
قرار گيرد، ابتدا احساس خارش در سراسر بدنش 
می كند، سپس متوجه وجود كهير در تمام بدنش 
می شود و به دنبال آن تورم در مخاط داخلی فرد 
رخ می دهد و لبها، ده��ان، حلق و ريه های فرد 
درگير می شوند به طوری كه شخص دچار تنگی 
نفس ش��ديد می ش��ود و حمله های آس��م بروز 
می كن��د. به همين خاطر اس��ت كه دادن گزارش 
پزش��کی و ش��رح كامل به پزش��ک متخصص از 

اهميت ويژه ای برخوردار است. 
و اما درمان: بايد دانس��ت ك��ه در قدم اول همه 
بيماران مبتال به آس��م از هر نوعی كه باش��د بايد 
تحت نظر پزش��ک متخصص قرار گيرند و تحت 
درمان باش��ند وگر نه ممکن است خسارت های 

جبران ناپذيری به آنها وارد شود.
پزش��ک متخص��ص نيز پ��س از تش��خيص نوع 
بيماری، داروهايی را برای ش��خص مبتال تجويز 
خواه��د كرد كه بايد به صورت منظم و اساس��ی 
مص��رف گردند. به طور معمول در ميان داروهای 
تجويز ش��ده، انواعی از اس��پری های مخصوص 
با دس��تگاهی كوچک داده می شود كه در هنگام 
حمله آسم، با استنشاق آنها، وضعيت بيمار بهبود 
می يابد و ش��خص احس��اس آرام��ش می كند. 
همچنين قرص ها و شربت های ضد حساسيت 
ني��ز تجويز می ش��ود كه بايد مرت��ب و به موقع 
مصرف ش��وند تا فرد از حمله آس��م و عوارض 
آن در امان باشد. تنفس در هوای آزاد، دور شدن 
از محيط های آلوده، رعايت رژيم غذايی صحيح 
و ورزش های سبک می توانند كمک های شايان 

توجهی به اين گروه از بيماران كند.

ASTHME دانستني هاي آسم

کلیات گیاه شناسي: هويج گياهي دو ساله، داراي ريشه راست و ساقه بي كرک است 
كه نوع پرورش يافته آن در بيشتر نقاط زمين كشت مي شود. قسمت مورد استفاده گياه 

هويج،  ريشه،  ميوه و تخم آن است.
ــیمیايي: هويج داراي 87 درصد آب، 5/1 مواد ازته، 0/2 درصد چربي ، 8  ترکیبات ش
درصد مواد گلوسيدي، حدود 5/1 درصد سلولز و مقداري ماده رنگي كاروتن )ويتامين 

A( و دياستازهاي مختلف و ويتامين هاي A,B,C,D,E است.
خواص داروئي: در هويج يک نوع انسولين گياهي وجود دارد كه اثر كم كننده قند خون 
را دارا مي باشد. بنابراين اين عقيده قديمي كه هويج براي مبتاليان به بيماري قند خوب 
نيست به طور كامل غلط است و بيماران قندي مي توانند به مقدار كم از اين گياه استفاده 
كنند. هويج با داش��تن مواد مقوي و ويتامين ها يکي از مهمترين و مفيدترين س��بزي ها 
براي بدن مي باشد. خوردن هويج مقاومت بدن را در مقابل بيماري هاي عفوني باال مي 
برد. مصرف هويج در برطرف كردن بيماري هاي آب آوردن انساج بدن، عدم دفع ادرار، 
 تحريک مجاري هضم و تنفس��ي، س��رفه هاي مقاوم، آسم،  اخالط خوني و دفع كرم اثر 

معجزه آسائي دارد. 
از هويج مي توان در موارد زير استفاده کرد:

1( براي برطرف كردن يبوست يک كيلو هويج را رنده كنيد و در مقداري آب دو ساعت 
بجوشانيد تا مانند ژله درآيد صبح ناشتا چند قاشق بخوريد. 

2( سوپ هويج براي كودكان شيرخوار كه معده حساس دارند: ابتدا 200 گرم هويج رنده 
شده را در ديگ بريزيد و روي آن يک ليتر آب اضافه كنيد و بجوشانيد تا به طور كامل 
هويج ها له شود. سپس آن را صاف كرده و به نسبت مساوي با شير مخلوط كرده و در 

شيشه شير بچه ريخته و به او بدهيد.
3( تخم هويج را به مقدار يک قاش��ق غذاخ��وري در يک ليوان آب جوش ريخته و آن 
را به مدت 5 دقيقه دم كنيد. اين دم كرده اثر نيرودهنده، اشتها آور، مدر، زياد كننده شير 

خانم هاي شيرده و اثر قاعده آور دارد. 

4( برگ هويج را با آب بجوشانيد. اين جوشانده را غرغره كنيد. براي آبسه مخاط دندان و 
دهان مؤثر است به عالوه مي توان براي رفع ترک و خراش پوست استفاده كرد. 

5( هنگامي كه كودک شروع به دندان درآوردن مي كند يک قطعه هويج باريک را براي 
دندان زدن به او بدهيد. 

6( آب هويج را اگر روي صورت بکش��يد باعث روش��ن شدن و جلوه پوست صورت 
مي شود.

7( اگر مي خواهيد الغر شويد همه روزه با غذا هويج خام بخوريد. 
8( اگر مي خواهيد چاق شويد به عنوان صبحانه بايد آب هويج بخوريد.

9( هوي��ج و پياز را با هم بجوش��انيد و به آن آب ليم��و اضافه كنيد. داروي مؤثري براي 
درمان بيماري هاي عصبي، كليوي و همچنين جوان كننده پوست مي باشد.

10( خوردن هويج براي بيماري هاي بواسير مؤثر است. 
11( براي خارج كردن سنگ كيسه صفرا هويج اثر معجزه آسا دارد.

12( خوردن هويچ جوش هاي صورت را درمان مي كند.
13( براي تحريک كبد و روده ها داروي مؤثري است.

14( در فرانسه بيمارستان معروفي وجود دارد كه براي درمان بيماري هاي كبدي فقط از 
سوپ هويج استفاده مي كنند و دستور تهيه اين سوپ به شرح زير است:

حدود 750 گرم هويج را رنده كنيد و آن را در ظرفي كه مقداري آب نمک دارد بريزيد، 
سپس به آن يک قاشق چايخوري جوش شيرين و يک قاشق سوپخوري كره اضافه كنيد، 
آن را به جوش آورده و با آتش ماليم بپزيد تا آب بخار ش��ود و هر روز يک بش��قاب از 

آن را ميل كنيد.
 15( هوي��ج اعم��ال روده ها را منظم ك��رده و كمبود الياف غذاهاي گوش��تي را جبران 
مي كند، بنابراين آنهايي كه گوشت زياد مصرف مي كنند به طور حتم بايد هويج بخورند 

تا مشکل يبوست نداشته باشند.
16( براي برطرف كردن اسهال بچه ها بهترين دارو سوپ هويج است. براي اين منظور 
بايد 500 گرم هويج  را رنده كرده و آن را در يک ليتر آب بجوشانيد تا آنکه هويج پخته 
و نرم شود، سپس آن را در آسياب برقي ريخته تا به صورت شربت درآيد، بعد به آن آب 

اضافه كرده تا آنکه حجم آن يک ليتر شود. 
براي بچه هايي كه معده حس��اس دارند س��وپ هويج بهترين دارو اس��ت. بدين ترتيب 
ك��ه م��ي توان يک ي��ا دو ب��ار در روز به جاي ش��ير به بچه س��وپ هوي��ج داد. حتي 
 ب��راي بچ��ه هايي كه كمتر از س��ه م��اه دارند مي توان ب��ه طور متناوب س��وپ هويج 

تهيه كرد. 
يعني يک وعده شير و يک وعده سوپ هويج و بعد از سه ماهگي اين  روش تبديل به 

يک وعده سوپ و دو وعده شير مي شود.
17( آب هويج در صبح ناشتا مواد سمي را از خون خارج مي كند. 

18( اگر آسم يا گرفتگي صدا داريد آب هويج بخوريد.
19( خانم هايي كه پوس��ت حس��اس دارند بايد پوس��ت صورت و گردن خود را با آب 

هويج پاک كنند.
20( دم ك��رده تخم هويج و يا جويدن آن، گاز معده را خارج كرده و فعاليت روده ها را 

زياد مي كند 
ــتفاده: هيچگاه نبايد پوس��ت هويج را جدا كرد زيرا مواد مغذي و ويتامين هاي  طرز اس

خود را از دست مي دهد. بلکه بايد آن را با برس شست و مصرف كرد.
مضرات: البته با تمام خواص زيادي كه هويج دارد، در مصرف آن نبايد زياده روي كرد. 
ديده شده كساني كه هويج زياد مصرف مي كنند رنگ پوست و چشم آنها زرد مي شود 
كه البته خطري ندارد چون اگر چند روز هويج مصرف نکنند دوباره پوست و چشم به 

رنگ طبيعي خود برمي گردد.

همانطور كه بس��ياری از خوراكی ها باعث رفع يبوس��ت می شوند، بسياری 
از خوراكی های نيز عامل اصلی يبوس��ت هستند. در زمان يبوست افزون بر 
مصرف ميوه ها و سبزی ها و نوشيدنی های كافی، مصرف خيسانده  آلو بخارا، 
انجير خشک و توت خشک نيز كمک كننده است. عضو هيأت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی گفت: عدم نوشيدن نوشيدنی كافی، چای، قهوه و كاكائوی  فراوان 
و غليظ، مصرف ناكافی ميوه ها و سبزی ها همگی از عوامل بروز يبوست هستند. 
احمد رضا درستی مطلق افزود: مصرف بسيار كم و همچنين مصرف فراوان 
سبزی ها تشنگی در طول روز را افزايش می دهند. وی گفت: عدم مصرف يا 
مصرف ناكافی ميوه ها و سبزی ها نيز همگی ممکن است منجر به يبوست شوند 

مصرف اين مواد در حد مناسب، اين مشکل از بين خواهد برد. 

هویج
Daucus carota نام علمی

 خوراكی هايی كه 
باعث يبوست می شوند

نسخه گیاهي

قولنج يا كوليك، در شيرخواران

5 نـكـتـــه مـهـم، در هـنـگـام افـطــار

- كليه كارگران و متصديان موظف هستند: كارت بهداشت معتبر در محل كار 
خود داشته باشند.

- سرپرست نانوائی موظف است: قبل از استخدام اشخاص، كارت بهداشت آنان 
را مطالبه و در محل كار نگهداری نمايد.

- كارگران موظف هستند: رعايت كامل بهداشت فردی را نموده و به دستورهائی 
كه توسط كارشناس بهداشت داده می شود عمل نمايند.

- كارگران خميرگير بايد ملبس به كاله و روپوش سفيد و روپوش ساير كارگران 
بايد به رنگ روشن و تميز باشد.

- متصديان موظف هس��تند: جايگاه محفوظ و مناسبی به منظور حفظ لباس 
كارگران خود در نظر بگيرند.

- هر كارگر موظف به داشتن حوله تميز اختصاصی می باشد.
- كارگرانی كه به هر صورت با طبخ و تهيه مواد غذائی سروكار دارند، هنگام كار 

حق دريافت بهای كاالی فروخته شده را »شخصاً« از مشتری نخواهند داشت.
- جعبه كمک های اوليه در محل مناسبی نصب گردد.

- كارگرانی كه با پخت سروكار دارند موظف هستند: هر روز قبل از شروع و بعد 
از خاتمه كار استحمام نمايند.

- كف نانوايی بايد از جنس قابل شستشو صاف و بدون فرورفتگی و دارای شيب 
مناسب به طرف كف شوی باشد.

- ساختمان ديوار نانوايی بايستی نسبت به ورود جوندگان و حشرات مقاوم بوده 
و صاف و بدون فرورفتگی و شکاف و به رنگ روشن )تا حد ممکن كاشی يا 

سنگ( باشد.
- سقف نانوايی صاف »مسطح« بدون ترک خودگی و شکستگی و تميز باشد.

- درها و پنجره ها بدون ترک خوردگی و شکستگی بوده و مجهز به توری سيمی 
ضد زنگ باشد.

- آب مصرفی مورد تأييد مقامات بهداشتی باشد.

- سيستم فاضالب بهداشتی باشد.
- وضع و تعداد دستشوئی های بهداشتی، متناسب و دارای صابون مايع باشد.

- برای كارگران بايد دستش��وئی و مس��تراح مجزا در محل مناسب و با شرايط 
بهداشتی موجود باشد.

- دستگاه سوخت و مواد سوختی، بايد به نحوی باشد كه سوختن به صورت 
كامل انجام گيرد.

- قفسه ويترين گنجه ها تميز و مجهز به در و شيشه بوده و قابل نظافت و فاصله 
كف آنها، از زمين از 20 سانتی متر كمتر نباشد.

- پيشخوان و ميزكار سالم و روكش آن از جنس قابل شستشو باشد.
- انبار مواد غذايی، قابل تميز كردن بوده و مرطوب نباشد.

- تهويه بايد به نحوی صورت گيرد كه هوای داخل نانوائی سالم و عاری از بو 
باشد.

- كارگران در هنگام كار به هيچوجه سيگار مصرف نکنند.
- نور طبيعی و يا مصنوعی بايد طوری باشد كه باعث ناراحتی چشم نگردد.

- برای جلوگيری از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالی بايد پيش بينی های 
الزم بشود.

- پشه و مگس و ساير حشرات و جوندگان به هيچوجه نبايد در داخل نانوايی 
ديده شود.

- زباله دان درپوش دار، زنگ نزن، قابل حمل، مجهز به كيسه زباله و به تعداد و 
اندازه كافی، موجود بوده و بعد از تخليه شسته شود.

- ايجاد هر گونه حوض، حوضچه يا پاشوی كه در آن آب به صورت راكد باشد 
ممنوع است.

- سطح ميزها بايد صاف، تميز، سالم و بدون درز بوده و روكش از جنس قابل 
شستشو باشد.

- ظرف های خميرگير بايد صاف، تميز و بدون درز باشد. نصب شيرآالت باالی 
ظرف خميرگيری الزامی است.

- اس��تفاده از كاغذهايی كه تميز نباش��د و همچنين، روزنامه و امثال آن جهت 
پيچيدن مواد غذايی ممنوع است.

مقررات بهداشتی نانوائی ها
مثل آينه
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نه قصر خواستیم، نه خانه!

مشحون: پخش تلويزيوني، حق بسكتبال بود

علي کفاشان:

تيم اميد بايد به المپيك راه يابد

تيموريان در يك قدمي استقالل

ورزش

مديرعام��ل باش��گاه س��پاهان گفت: ب��ه قلعه  نوعی 
اطمين��ان داريم و از او فراتر از حدی كه تصور كنيد، 
حمايت می كنيم. محمدرضا ساكت مديرعامل باشگاه 
سپاهان در گفتگو با سايت اين باشگاه درباره مسائل 

مختلف صحبت كرده است.
وی در مورد نتايج سپاهان گفت: من بابت اينکه اين 
نتايج تاكنون در شأن باش��گاه سپاهان نبوده متأسف 
و ناراحتم، اما با توجه به تجربه س��ال گذشته كه در 
فص��ل نهم نيز تا هفته هفتم جاي��گاه چندان مطلوبی 
نداش��تيم و در نهاي��ت قهرم��ان زود هنگام ش��ديم، 
نگران��ی چندانی ندارم به ويژه ك��ه يک مربی بزرگ 
هدايت زرد پوشان را بر عهده دارد. بيشتر نگرانی من 
به خاطر فرصت هايی اس��ت كه مهاجمان از دس��ت 

داده اند. 
وی افزود: سپاهان به واسطه نام و افتخاراتش هميشه 
تيم های رقيب را وادار می كرد با انگيزه دو چندانی 
به مص��اف ما بياين��د. در اين هفت هفت��ه تيم های 
حريف در مقابل ما طوری فوتبال بس��ته ای داشته اند 
كه گوي��ا حريفی فرا ايرانی با آن��ان مصاف می كند 
و اين مس��أله كار را برای ما س��خت و دشوار كرده 

است.

س��اكت در مورد ليگ قهرمانان آس��يا گفت: باشگاه 
س��پاهان، اعض��ای فن��ی، بازيکن��ان و هم��ه ما اگر 
می خواهي��م كه به صورت عملی و عينی بين المللی 
باشيم بايد بدانيم كه به درخشش ها و جنگندگی در 
مس��ابقه های آس��يايی نيازمنديم و قناعت محض به 
قهرمانی های داخلی مانع حركت بالنده و رو به جلو 

سپاهان خواهد بود. 
مدير عامل باشگاه س��پاهان در مورد برخی شايعات 
در م��ورد اولتيماتوم و فرصت هيأت مديره باش��گاه 
 ب��ه س��رمربی ب��رای موفقي��ت در ديداره��ای آتی 
گف��ت: قلعه نوع��ی مربی ب��زرگ با كلکس��يونی از 
افتخ��ارات اس��ت و اجازه نمی دهيم ب��ا چند نتيجه 
نامطلوب شخصيت وی به بازی گرفته شود. مطمئن 
باشيد هر اتفاق و نتيجه ای كه تا پايان قرارداد )پايان 
فصل دهم( حاصل شود، وی از پشتيبانی قاطع هيأت 

مديره بهره مند است. 
اطمين��ان داريم ك��ه وی به اين نتاي��ج رضايت نمی 
ده��د و با هم��ه قوا تالش می كند تا تي��م دوباره بر 
خي��زد. اولتيمات��وم هيأت مديره ه��م به وی صحت 
ندارد و تا موقعی كه خودشان تشخيص دهند در اين 
 مسئوليت مفيد و تأثيرگذار هستند از حمايت قاطع ما 

برخوردارند.
س��اكت درباره ب��ازی اس��تقالل گف��ت: در آن روز 
شکس��تن حرم��ت امير قلع��ه نوعی ك��ه بارها برای 
اس��تقاللی ها قهرمانی و ش��ادمانی به ارمغان آورده 
مايه تأس��ف بود. هنوز از قهرمانی كه امير در آخرين 
روز ليگ در مش��هد مق��دس برای اس��تقاللی ها به 
ارمغان آورد م��دت زيادی نمی گ��ذرد ولی آبی ها 
ب��ه امير و س��اير س��پاهانی ها ك��ه پي��ش از اين در 
اس��تقالل زحمت می كش��يدند، توهين های زيادی 
 كردن��د. من مطمئن��م قلب امي��ر پ��س از آن ديدار 

شکست. 
وی در م��ورد نحوه گزارش م��زدک ميرزايی گفت: 
ما در نامه ای به مديران صدا و س��يما و ش��بکه سه 
اعت��راض خود را به گ��زارش آق��ای ميرزايی اعالم 
كرديم. ايش��ان طوری بازی را گ��زارش می كرد كه 
گويی تيمی غير ايرانی به مصاف اس��تقالل در آزادی 
آمده اس��ت. تحليل ها و گزارش های ش��تاب زده و 
عدم توانايی در پنهان نگاه داشتن ميل به پيروزی تيم 
پايتخت از نقاط س��ياهی بود كه م��زدک ميرزايی آن 
را به ميليون ها مخاطبی كه از رس��انه ملی اين سوپر 

ديدار را مشاهده می كردند تزريق می كرد.

پایان یك دهه درخشش بازیكنان ایرانی 
در لیگ فوتبال امارات

سی و هفتمين دوره رقابت های 
فوتبال قهرمانی باشگاه های برتر 
امارات در غياب بازيکنان ايرانی 
آغاز ش��د. به گ��زارش ايرنا،  اين 
رقابت ها در حالی با حضور 12 
تيم كليد خورد كه برای نخستين 
بار در طول يک دهه اخير،   نامی 
از هي��چ بازيکن ايران��ی در اين 
تيم ها ديده نمی شود كه اين امر 
نش��ان می دهد، روزهای خوش 
بازيکن��ان كش��ورمان در لي��گ 

امارات پايان يافته است. 
رقابت های جام ملت های آس��يا درسال 1996 را می توان سرآغاز كوچ بازيکنان 
ايران��ی به تيم های خارجی دانس��ت، پ��س از اين پيکارها بود ك��ه پای بازيکنان 
كشورمان به ليگ های انگليس،  آلمان،  اتريش، و امارات باز شد و با حضور تيم 

ايران در جام جهانی 98 فرانسه شدت گرفت.
ده س��ال بعد و پس از حضور تيم ملی فوتبال ايران در جام جهانی 2006 آلمان،  
اكثر بازيکنان ايرانی راهی ليگ امارات ش��دند و توانس��تند جايگاه ويژه ای را در 
اين مسابقه ها به دست آورند، به طوری كه مديران باشگاه های اين كشور رقابت 
سختی برای جذب بازيکنان ايرانی داشتند. ايرانی ها با درخشش خود در فوتبال 
ام��ارات به بازيکنان تأثيرگذار تيم های خود تبديل ش��ده و بر جذابيت های اين 
مس��ابقه ها افزودند. مسعود شجاعی،  حسين كعبی،  رضا عنايتی،  رسول خطيبی،  
آرش برهانی و جواد كاظميان شش بازيکن ايرانی حاضر در جام جهانی بودند كه 

بعد از جام جهانی به جمع فرهاد مجيدی،  علی سامره و ايمان مبعلی پيوستند.
در اين ميان هر وقت درخشش بازيکنان ايرانی در ليگ امارات افزايش می يافت، 
 تيم های اين كش��ور در سال بعد با رغبت بيشتری چشم به ايران می دوختند به 
طوری كه بسياری از بازيکنان كشورمان حضورشان در امارات را مديون عملکرد 
قابل قبول فرهاد مجيدی در تيم الوصل و علی كريمی در االهلی می دانند. آمارها 
نشان می دهد،  سی و چهارمين دوره ليگ امارات )فصل 8- 2007 (  اوج درخشش 
بازيکن��ان ايرانی در اين رقابت ها بود. در آن س��ال،  بازيکنان ايرانی 92 گل وارد 
دروازه حريفان كردند تا يک پنجم كل گل های سه فصل گذشته امارات را به ثمر 
برسانند. بازيکنان ايرانی در آن سال، تمامی عنوان های فوتبال امارات را به خود 

اختص��اص دادند به طوری كه 9 
ايرانی در فهرست برترين گلزنان 

اين مسابقه ها قرار گرفتند. 
مهرزاد معدنچی ب��ا 15 گل زده 
به عنوان آق��ای گل اين پيکارها 
انتخاب ش��د و رس��ول خطيبی 
ب��ا 14 گل،  رضا عنايت��ی با 13 
 گل،  عل��ی س��امره ب��ا 12 گل،  
ايمان مبعلی و جواد كاظميان با 9 
گل،  مه��دی رجب زاده با 6 گل،  
ميالد ميداودی و مسعود شجاعی 
ب��ا 5 گل و س��ياوش اكبرپ��ور 

با 3 گل در جمع برترين گلزنان اين مس��ابقه ها جای گرفتند. بدون ش��ک عقد 
قراردادهای س��نگين از مهم ترين داليل حض��ور بازيکنان ايرانی در ليگ امارات 
بود كه اين امر باعث ش��د تا بازيکنان ش��اخص فوتبال كشورمان به نيت كسب 
درآمد باال راهی اين كشور شوند. اما ناكامی بازيکنان ايرانی از فصل 9- 2008 در 
ليگ امارات آغاز شد به طوری كه به مرور، آنان با آمادگی نامطلوبی به ليگ برتر 
كشورمان بازگشتند. بازيکنان ايرانی در فصل گذشته ليگ برتر امارات نيز روزهای 
كم فروغی را سپری كردند به گونه ای سهم بازيکنان كشورمان از 500 گل رد و 
بدل شده در اين رقابت ها،  تنها 21 گل بود. براساس اين گزارش،  داليل مختلفی 
را می توان برای خروج بازيکنان ايرانی از ليگ امارات نام برد. بررس��ی ها نشان 
می دهد عملکرد ضعيف بازيکنان كشورمان يکی از مهم ترين علل بازگشت آنان 
به ليگ داخلی است اما پيشنهادهای مالی فراوان آنان،  حضور بازيکنان ارزان قيمت 
عراقی و آفريقايی و طرح پيش��رفت فوتبال ملی امارات نيز باعث ش��ده است تا 

باشگاه های اماراتی ديگر رغبتی برای جذب بازيکنان كشورمان نداشته باشند.
فدراس��يون فوتبال امارات با تدوين طرح پيشرفت فوتبال ملی،  سعی در باال 

بردن سطح فنی ليگ امارات دارد.
بر همين اس��اس،  باشگاه های اماراتی ملزم ش��ده اند،  بازيکنانی با بار فنی باال را 
به خدمت بگيرند تا سطح كيفی ليگ اين كشور افزايش يابد.  استخدام بازيکنان 
سرشناس اروپايی مانند فابيو كاناوارو كاپيتان سابق تيم ايتاليا با صرف هزينه چند 
ميليون دالری از جديدترين اقدام های باشگاه های امارات برای پيشرفت فوتبال 
اين كش��ور است. مربی س��ابق تيم ملی فوتبال ايران گفت:  بدون شک بازگشت 
لژيونرها به ضرر فوتبال ايران تمام می ش��ود. بيژن ذوالفقار نسب افزود:  حضور 
بازيکنان در ليگ های خارجی باعث افزايش درآمد و آش��نا شدن آنان با مسائل 
حرف��ه ای فوتبال جهان بود كه به نظر می رس��د دوره انتق��ال بازيکنان ايرانی به 

ليگ های خارجی به خصوص باشگاه های اروپايی به سر آمده است.
وی درب��اره خ��روج بازيکن��ان 
 ايران��ی از لي��گ ام��ارات اظهار 
داشت:  عملکرد ضعيف بازيکنان،  
هزين��ه ب��االی آن��ان نس��بت به 
بازيکن��ان آفريقايی و قانون های 
امارات  فوتبال  فدراسيون  جديد 
از مهم ترين داليل ناموفق بودن 
بازيکنان ايران��ی در ليگ امارات 
تيم های  اس��بق  است. سرمربی 
ذوب آهن اصفهان و سايپا كرج 
گفت:  متأس��فانه بازيکنان ايرانی 
ش��اغل در باشگاه های عربی،  به 
علت افت روحی و روانی نمی توانند عملکرد قابل قبولی را پس از بازگشت به 
كش��ور داشته باشند. وی ادامه داد:  اكثر اين بازيکنان ايرانی در اوج آمادگی راهی 
ليگ های كش��ورهای حوزه خليج فارس می شوند، اما در زمان كوتاهی جايگاه 
خود را در تيم ملی از دس��ت می دهند تا فوتبال ملی در اين زمينه متضرر ش��ود. 
يکی از كارشناسان فوتبال نيز درباره داليل خروج بازيکنان ايرانی از ليگ امارات 
گفت:  بازيکنان كش��ورمان در س��ال های اخير نتوانس��تند، انتظارهای فدراسيون 

فوتبال امارات را برآورده سازند. 
مسعود معينی افزود:  واقعيت اين است كه فوتبال امارات همانند ساير كشورهای 
عربی در طول 10 سال اخير پيشرفت های زيادی داشته كه اين امر توقع اماراتی ها 

را باال برده است.
وی ب��ه نتيجه ه��ای اخير تي��م ملی فوتب��ال ايران براب��ر امارات اش��اره كرد و 
اظه��ار داش��ت:  زمانی اين تيم زنگ تفريح فوتبال كش��ورمان ب��ود اما هم اكنون 
 ش��رايط تغيير كرده اس��ت. ملی پوش س��ابق فوتب��ال ايران، فره��اد مجيدی و 
 علی كريمی را تأثيرگذارترين بازيکنان كش��ورمان در لي��گ امارات اعالم كرد و 
گفت:  اين دو بازيکن عامل اصلی روی آوردن اماراتی ها به بازيکنان ايرانی بودند، 
اما عملکرد ضعيف س��اير ستاره های ايرانی، اعتماد باش��گاه های اين كشور را 
از بين برده اس��ت. وی خاطر نش��ان كرد:  به نظر می رس��د اماراتی نيز با آگاهی 
از اين موضوع س��عی دارند تا از ورود بی رويه بازيکنان خارجی به كشورش��ان 
جلوگي��ری كرده و با اس��تخدام بازيکنان مط��رح اروپايی و س��رمايه گذاری بر 
روی تيم ه��ای پايه ای، آين��ده خود را تضمين كنند. در ه��ر صورت اميدواريم 
بازگش��ت بازيکنان ايرانی باعث افزايش سطح كيفی دهمين دوره ليگ برتر شود 
 تا بار ديگر ش��اهد قدرت نمايی تيم های كش��ورمان در عرصه های بين المللی 

باشيم.

رئيس فدراس��يون بس��کتبال ايران با اشاره 
به پخش نش��دن رقابت های تيم ملی ايران 
 در مس��ابقه های قهرمانی جهان از تلويزيون 
گفت: مگر فدراسيون بسکتبال چه می خواهد؟ 
فکر نمی كنم پخش رقابت های بسکتبال ايران 
در قهرمان��ی جهان توق��ع بزرگی بود كه در 
ايران انجام نشد. محمود مشحون در گفتگو با 
ايسنا  اظهار كرد: چطور می شود توقع نداشت 
كه بازی اي��ران از تلويزيون پخش ش��ود؟ 
مگر ما از ورزش چه می خواهيم؟ كارمندان 
و زحمتکش��ان فدراس��يون بس��کتبال چه 
می خواهند؟ ما نه قصر خواستيم، نه خانه. تنها 
می خواهيم آن چيزی كه حق بسکتبال است، 
داده ش��ود. وی ادام��ه داد: اين رقابت ها هم  
اكنون در بيشتر كشورها پخش می شود. اين 
بازی ها برای ما از اهميت ويژه ای برخوردار 
است. با قوی ترين تيم های دنيا بازی كرديم. 
البته همه تيم های حاضر قوی هستند. ديديد 
كه برزيل چگونه مقابل امريکا ايستاد. پخش 
اين رقابت ها برای رش��د و توسعه بسکتبال 
حيات��ی بود. در س��ال های گذش��ته يکی از 
علل پيشرفت بس��کتبال پخش مسابقه های 
سوپرليگ و زيبايی های بسکتبال بوده است. 
با پخ��ش اين رقابت ها نيز می توانس��تيم به 

بسکتبال كشور كمک كنيم.
مشحون در پاس��خ به اين سئوال كه شنيده 

می شود، مفس��ر تلويزيون الجزيره از اختالف 
بين كادر فنی و فدراس��يون ايران سخن گفته 
اس��ت، عنوان كرد: اين مسأله كم  لطفی به تيم 
ماس��ت و به هيچوجه صحت ندارد. چه كار 
دارم ك��ه بخواه��م در كار كادر فن��ی دخالت 
كنم؟ مگر كادر فنی كيس��ت؟ برادرم مديرش 
است و دوستان چندين و چند ساله ام در كنار 
ماتيچ هستند كه من از همه آن ها راضی ام. اين 
موضوع صحت ندارد. شايد آن ها می خواستند 

جو نامطلوبی را در تيم ما ايجاد كنند.
رئيس فدراسيون بسکتبال همچنين گفت: بازی 
اي��ران و امريکا ويترين بازی های جام جهانی 

است. 
ای كاش صمد نيکخواه بهرامی و حامد آفاق 
نيز در كنار ما بودند و می توانس��تند خودشان 
را نشان دهند. ای كاش آيدين نيکخواه بهرامی 
هم امروز كنار ما بود و می توانس��تيم نمايشی 
كامل از بس��کتبال ايران داش��ته باشيم. شايد 
قس��مت و حکمت اين بوده كه ما امروز اين 
گون��ه در رقابت های جهانی حاضر ش��ويم. 
مش��حون در پايان در پاس��خ به اين س��ئوال 
ك��ه آيا هيچ يک از بازيکنان اي��ران تاكنون از 
باشگاهی خارجی در اين رقابت ها پيشنهادی 
داش��ته اس��ت يا خير، گفت: نه، تاكنون هيچ 
 پيشنهادی نبوده و اگر هم بوده من در جريان آن 

نيستم.

 رئيس فدراس��يون فوتبال كشورمان پيرامون تيم 
ملی اميد در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: سعی داريم 
تيم هايی را برای دي��دار تداركاتی به ايران دعوت كنيم. 
به عقيده من شاگردان پيروانی در گوانجو موفق خواهند 
شد. بازی های مقدماتی المپيک در اسفند ماه است و اين 
 تيم بايد به اين مسابقه ها صعود كند. كفاشيان به اختالف 
علی دايی مربی سابق تيم ملی فوتبال با فدراسيون اشاره 
كرد و توضيح داد: احمد ابراهيمی سرپرس��ت وقت تيم 
ملی، چک را تحويل علی دايی داده اما از او امضا نگرفته و 
به  نوعی به فدراسيون خيانت كرده است. به هر حال كميته 
استيناف رأی خود را صادر كرده و اگر مربی پرسپوليس 
اعتراض��ی به اين رأی داش��ت ش��ورايی به نام ش��ورای 
حکميت داريم و می توانس��ت اين شورا تشکيل جلسه 
دهد، اما ما اين كار را انجام نداديم و علی دايی می خواهد 
به فيفا شکايت كند. وی ادامه داد: دايی از خانواده فوتبال 

اس��ت و می خواهد احقاق حق كند و فدراس��يون مايل 
اس��ت اين اختالف های مالی را به صورت توافقی حل 
كند و اگر دايی حق داش��ته باش��د ما تمام حق و حقوق 
او را می پردازيم. رئيس فدراسيون فوتبال به اسپانسر تيم 
ملی اشاره كرد و گفت: متأسفانه امسال تيم ملی اسپانسری 
ندارد به تازگی رئيس بانک صادرات كه يک مدير ورزشی 
است قصد داشت اسپانس��ر تيم ملی شود كه اين كار تا 
مرحله نهايی هم پيش رف��ت اما هيأت مديره اين بانک 
مخالفت كرد ولی به هر حال سازمان تربيت بدنی بودجه 
20 ميلياردی برای فدراسيون در نظر گرفته كه از نظر مالی 
مشکلی نداريم. وی با بيان اينکه تيم ملی فوتبال ايران يکی 
از مقام های اول تا سوم جام ملت ها را كسب خواهد كرد 
خاطرنشان ساخت: با برنامه ريزی های منظم و اردوهای 
مختلف، ايران پتانسيل آن را دارد كه روی يکی از سکوی 

اول تا سوم بايستد و اين دور از دسترس نخواهد بود. 

وی افزود: ما به دنبال سقف قرارداد برای دستمزد مربيان 
تيم ملی هستيم و استفاده از مربيان خارجی كاربلد با حقوق 

كم در دستور كار فدراسيون است. 
باز هم می گويم اگر تي��م ملی از گروه خود صعود كند 
می تواند در رده اول تا سوم قرار گيرد. كفاشيان پيرامون 
 عليرض��ا منادی نماين��ده مردم تبري��ز در مجلس اظهار 
داشت: فدراسيون فوتبال تابع AFC و FIFA است و نمی 
توانيم از آنها پيروی نکنيم و اگر برخالف آنها عمل كنيم 
فوتبال ما به حالت تعليق در می آيد ولی به هر حال آيين نامه 
 فدراسيون  را  در مورد تخلف بعضی  از تماشاگر نماها اصالح 

كنيم.
وی در پايان تأكيد كرد: بهترين خاطره ورزشی ام اين است 
كه رئيس فدراسيون فوتبال ايران شدم و تلخ ترين آن نرفتن 
 تيم ملی كشورمان به جام جهانی 2010 آفريقای جنوبی 

بود.

س��رمربی تيم فوتبال اس��تقالل گفت: تيموريان بازيکن 
بزرگی است و اضافه شدن وی به كادر بازيکنان استقالل 

می تواند به نفع تيم باشد. 
پرويز مظلومی در گفتگو با موج تصريح كرد: مس��ئوالن 
باشگاه صحبت های اوليه را با تيموريان انجام داده اند و 
تنها منتظر پاس��خ اين بازيکن هستيم. وی افزود: درحال 
حاض��ر تيموريان ب��رای همراهی تيم مل��ی در دو بازی 
دوس��تانه مقابل كره جنوبی و چين عازم اين كشور شده 
 است و بايد تا زمان بازگشت اين بازيکن منتظر پاسخش 

بمانيم.
سرمربی تيم فوتبال استقالل تهران با اشاره به اينکه امسال 

بايد در 3 جبهه مختلف در ميدان های مسابقه حاضر شويم 
اظهار داشت: امسال بايد عالوه بر حضور در رقابت های 
ليگ برتر در مسابقه های ليگ قهرمانان آسيا و جام حذفی 
هم به ميدان برويم كه با اين شرايط داشتن بازيکن بزرگ 
برای تيم ضروری است. مظلومی در خصوص تعطيلی 
رقابت های ليگ برتر و تأثير اين موضوع در روند آمادگی 
تيم های حاضر در اين رقابت ها اذعان داش��ت: تعطيلی 
رقابت های ليگ برتر فوتبال ايران امری طبيعی است، اين 
تعطيالت براساس تقويم فدراسيون جهانی صورت گرفته 
و ناچار هس��تيم كه آن را بپذيريم و بازيکنان خود را در 

اختيار تيم ملی قرار دهيم.

غالم جعفرى مدیر تیم هاى پایه 
گیتی پسند شد 

 طی  حکمی  از سوی مدير عامل باشگاه فرهنگی ورزشی صنايع 
گيتی پسند اصفهان، غالم جعفری به عنوان مدير تيم های پايه فوتبال 
اين باشگاه منصوب شد. در راستای سياست افزايش رشته های ورزشی 
تحت حمايت اين باشگاه، تيم های پايه فوتبال هم به جمع رشته های 
زير پوشش صنايع گيتی پسند پيوست. اين باشگاه در نظر دارد با سرمايه 
گذاری در رده های سنی نونهاالن و نوجوانان، تيم های پايه اش را در 
مسابقه های ليگ شركت دهد. گفتنی است غالم جعفری پيش از اين 
به عنوان مدير تيم های پايه باشگاه های ذوب آهن و سپاهان فعال بوده 

است.

   تیم هندبال سپاهان 
در اسلوونی اردو می زند

 تي��م هندب��ال ف��والد مباركه س��پاهان ب��ه منظ��ور برگ��زاری اردوی 
آماده سازی، راهی اسلوونی شد. سرمربی اين تيم در گفتگو با ايرنا افزود: 
اردوی آماده سازی تيم هندبال فوالد مباركه سپاهان به مدت يک هفته در 

اسلوونی برگزار می شود.
مصطف��ی غالمی اظهار داش��ت: تيم هندبال فوالد مباركه س��پاهان در 
اين اردو هفت ديدار تداركاتی با تيم های باش��گاهی اسلوونی برگزار 
می كند. به گفته وی، تيم هندبال سپاهان با 18 بازيکن عازم اسلوونی 
ش��ده و تمام بازيکنان خود را در اختيار دارد. تيم هندبال فوالد مباركه 
سپاهان برای مسابقه های باشگاه های آسيا آماده می شود. سيزدهمين 
دوره مسابقه های هندبال باشگاه های آسيا سوم مهرماه در لبنان برگزار 
می ش��ود و تيم هندبال فوالد مباركه س��پاهان در گروه اول با تيم های: 
الس��د لبنان، نفت عراق و مضر عربستان س��عودی قرار دارد. تيم ذوب 
آهن اصفهان ديگر نماينده كشورمان نيز با تيم های: الصداقه لبنان، الجزيره 

امارات، الجيش عراق و السد قطر هم گروه است.

اول سپتامبر روز جهاني داوران
 پژمان سلطاني

مراسم تجليل از داوران اصفهاني روز اول سپتامبر در تاالر اجتماعات 
اداره كل راه و ترابري اس��تان اصفهان با حضور پيشکس��وتان داوري 
)مهدي ابر نيرويي، حسن كروندي، جمشيد غيور، رضا دهقان( برگزار 

شد.
ابرقوئي نژاد: 95 درصد ورزش ما فوتبال شده است

رئيس هيأت فوتبال استان اصفهان در اين مراسم اظهار داشت: جامعه 
داوري ب��راي فوتبال ما زحمت هاي زيادي را متحمل ش��ده ولي از 
نظر تبليغي و اهميت اجتماعي، ديدگاه مناس��بي در ورزش نسبت به 
آنها وجود ندارد. اما روز اول س��پتامبر به عن��وان روز جهاني داوران 
نامگذاري ش��ده كه من در اينجا اين روز را به شما تبريک مي گويم. 
اين دومين سال است كه اين مراسم توسط هيأت فوتبال استان اصفهان 
جه��ت قدرداني از ش��ما عزيزان )داوران( برگزار مي ش��ود و باعث 
خواهد شد كه چهره شما را از نزديک ببينيم و به نوعي از زحمت هاي 
شما تقدير به عمل آيد. ابرقوئي نژاد در ادامه از اساتيد و پيشکسوتان 
داوري تش��کر كرد و گفت: داوران جوان بايد از پيشکسوتان داوري 
تجربه كس��ب كنند. وي افزود: نگاه ما به فوتبال نگاه زندگي اس��ت. 
زمان��ي كه AFC درباره فوتبال ما صحبت مي كند و مي گويد مردم 
ايران با فوتبال از خواب بيدار مي شوند با فوتبال زندگي مي كنند و 
با فوتبال به خواب مي روند؛ وابس��تگي به يک پديده شايد مطلوب 
نباش��د اما ش��رايط و خصوصياتي را كه دارد اين اتف��اق را به وجود 
 آورده و اكنون 95 درصد ورزش ما فوتبال شده است. اخبار، گزارش، 
برنامه ه��اي تلويزيوني همه از فوتبال صحبت مي كنند وي روي به 
داوران اصفهاني كرد و توضيح داد: شما داوران جوان بايد به مسائل با 
دقت نگاه كرده و به اهميت وجود خود در رشته فوتبال آگاه باشيد و 
تالش كنيد كه فوتبال به سمت فوتبال پاک گام بردارد. فوتبالي را به 
جامعه معرفي كنيد كه موجب شادماني مردم شود. رئيس هيأت فوتبال 
اس��تان اصفهان تأكيد كرد: جامعه داوري يک جامعه پاک است و در 
نشان دادن ناپاكي فوتبال، كمترين سهم را در فوتبال ناپاک دارد. داوران 
چهره هاي پاک فوتبال هس��تند. وي تصري��ح كرد: ناپاكي در فوتبال 
وج��ود دارد اما بعضي ها آن را بزرگ جلوه مي دهند كه همه فوتبال 
ناپاک است. اين براي فوتبال خطرناک خواهد بود. ناپاكي در جامعه 
پزشکان، تجار، دانشگاهيان و حتي مطبوعات مثل فوتبال كمتر از 15 
درصد وج��ود دارد كه ما فقط به فوتبال پرداختيم و 85 درصد پاكي 
فوتبال را رها و 15 درصد ناپاكي فوتبال را بزرگنمايي مي كنيم. وي در 
پايان اظهار داشت: بايد دست به دست هم دهيم تا همين درصد كم 

را از فوتبال پاک جدا كنيم.
رضا دهقان: شروع بحث الكترونیكي کردن داوران از اصفهان 

بود
 رض��ا دهق��ان، رئيس كميته داوران فوتبال اس��تان اصفه��ان در ادامه 
صحبت هاي ابرقوئي نژاد گفت: داوران س��ال پر كاري را پشت سر 
گذاشتند. از رده سني زير 10 سال تا بزرگسال ليگ هاي مختلفي را به 
سرانجام رساندند و به آنها خسته نباشيد عرض مي كنم. ما 17 سالن را 
با 70 داور به اضافه 12 ناظر از نظر قضاوت پوشش داديم كه اين كار 
بسيار سخت و طاقت فرسايي است. وي ادامه داد: پس از ماه مبارک 
رمضان ليگ برتر فوتسال، ليگ دسته يک فوتسال، ليگ برتر فوتبال 
و ليگ دسته يک فوتبال بالفاصله آغاز خواهد شد و با توانايي هايي 
كه در داوران جوان اصفهاني مي بينم مي توانيم به بهترين نحو عمل 
كنيم. دهقان اضافه كرد: از نظر كميت با توجه به آمار و ارقامي كه در 
 CD دس��ت داريم به هدفمان رسيديم اما از نظر كيفيت با استفاده از
آموزشي و اساتيدي كه در سطح استان وجود دارد جا براي كار بيشتر 
هس��ت تا بتوانيم سطح آگاهي و علمي خودمان را ارتقا دهيم، رئيس 
كميته داوران به بحث الکترونيکي كردن داوران اشاره كرد و توضيح 
داد: بحث الکترونيکي كردن داوران از 2 سال پيش در اصفهان شروع 
ش��د كه به دليل محدود بودن امکانات نتوانستيم به اجرا بگذاريم در 
اين بين ارتباطي بين كميته داوران استان و فدارسيون صورت گرفت، 
ش��ايد هم فدراس��يون بهتر از ما اين مطلب را درک كرد و در حال به 
پايان رساندن آن است. وي در پايان افزود: كالس توجيهي فوتبال را 
 امسال برگزار و كاركرد داوران را در سالن ديديم كه عملکرد مطلوبي 

داشتند.

مديرعامل باشگاه سپاهان:

قلعه نوعي از 

رفتار استقاللي ها 

دل شكسته است 
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مناقصه آب و احداث مخزن

ارش��اد  و  فرهن��گ  مدي��ركل 
بختياری  و  اسالمی چهارمحال 
از ارس��ال 250 اثر به جشنواره 
سراس��ری فرهنگ��ی و هن��ری 
»فاطمه )س( كوثر هستی« خبر 
داد. داريوش رضوانی در گفتگو 
 با ف��ارس در ش��هركرد، اظهار 
داش��ت: هش��تمين جش��نواره 
سراس��ری فرهنگ��ی و هن��ری 
»فاطم��ه )س( كوثر هس��تی« با 
موضوع عفاف و حجاب، مقام 
زن و حضرت فاطمه)س( مادر 
نمونه، نيمه اول آذر در شهركرد 

برگزار می شود. 
وی اف��زود: ب��ر همين اس��اس 
تمام��ی هنرمن��دان می توانن��د 
آث��ار خ��ود را در قالب ش��عر 
نقاشی  خوشنويسی،  كالسيک، 
و پوس��تر س��ازی تا 20 آبان به 
 دبيرخانه اين جش��نواره ارسال 

كنند. 
رضوان��ی تصري��ح ك��رد: اين 
جشنواره با رويکرد سال همت 

مضاعف و كار مضاعف و در راستای ترويج فرهنگ 
عفاف و حجاب در جامعه به ويژه بين دختران جوان 

طراحی شده است. 
مدي��ركل فرهن��گ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و 
بختي��اری با تأكي��د بر لزوم احيا و ترويج ش��عارهای 
اسالمی در جامعه اظهار داشت: اطالع رسانی در اين 
باره به زنان به عنوان بخش عظيمی از قش��ر جوان و 
فرهيخته جامعه اسالمی بايد بر اساس موازين اخالقی، 
 اجتماع��ی، دين��ی و با دق��ت و ظرافت بس��يار انجام 

شود. 
وی همچني��ن ب��ر ض��رورت تبيين نق��ش و جايگاه 
تأكي��د ك��رد و   حض��رت زه��را )س( در جامع��ه 
افزود: برگزاری چنين جش��نواره هايی تأثير زيادي در 
تبيين نق��ش و جايگاه فاطمه )س( به  ويژه برای زنان 
 جامعه و الگوگيری آنها از اين بانوی بزرگوار اس��الم 

دارد.
رضوان��ی از فاطمه زهرا )س( ب��ه عنوان بهترين الگو 
برای جوانان نام برد و افزود: اين بزرگوار در عبادت، 

بصيرت و علم، زبانزد خاص و عام بوده و هست. 

باي��د  ك��رد:  تصري��ح  وی 
حضرت زه��را )س( را به 
كنيم كه  گون��ه ای معرف��ی 
بتوان از ايش��ان الگوپذيری 
كرد و نبايد ايشان را دست 
نيافتن��ی ك��رد ك��ه در اين 
صورت مانند س��تاره ای در 
 آسمان دست نيافتنی متصور 

می شود. 
رضوانی تأكيد كرد: بايد در 
دو جهت توصيف و تبعيت 
از ايش��ان حرك��ت كنيم و 
هر چند كه دس��ت يافتن به 
آن قله رفيع ممکن نيس��ت 
ولی می توان در اين مس��ير 
 حركت كرد و از ايشان الگو 

گرفت. 
وی خاطرنش��ان ك��رد: اين 
الگوگيری از حضرت زهرا 
)س( ي��ک اصل اس��ت و 
 عبادت هم راه اين الگوپذيری

است.
مدي��ركل فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی چهارمحال و بختياری همچنين از تشکيل ستاد 
 صيانت از عفاف و حجاب در اين اداره كل خبر داد و 
گف��ت: اعض��ای اين س��تاد در راس��تای چگونگی 
در  نادرس��ت  مده��ای  ش��يوع  از  جلوگي��ری 
جامع��ه، بازداش��تن دخت��ران جوان از پيوس��تن به 
طرف��داران اينگون��ه مده��ای غرب��ی، الگوس��ازی 
برخ��ورد  و  مس��لمان  زن  رفت��اری  و  ظاه��ری 
برنامه ري��زی  بدحج��اب  رجوع��ان  ارب��اب   ب��ا 

می كن��د.

مديرکل ارشاد چهارمحال و بختیاري خبر داد:

250 اثر به جشنواره »فاطمه )س( كوثر هستي« ارسال شد
پس از ش��ش س��ال، هنرمند اصفهانی نقش منبت را بر تار و پود فرش 
ايران��ی گره زد. ب��ه گزارش فارس از اصفهان به نق��ل از روابط عمومی 
معاونت صنايع دس��تی س��ازمان ميراث فرهنگی، تهمين��ه ميالنی معاون 
صنايع   دس��تی با حض��ور در گنجينه هنرهای تزئينی اس��تان اصفهان از 
 اي��ن اثر منحصر ب��ه فرد هنرمن��د پيشکس��وت اصفهان��ی بازديد كرد. 
علی خدادادی هنرمند پيشکس��وت و برجس��ته استان اصفهان اين فرش 
منحص��ر به فرد را با بهره گيری از دو هن��ر منبت و فرش بافی، در مدت 

زمان شش سال بافته است.
اين فرش كه جلوه گر هنر منبت بر تار و پود فرش ايرانی اس��ت دارای 
3 ميلي��ون و 800 هزار گره بوده و با بهره گيری از 20 رنگ ثابت گياهی 
بافته ش��ده اس��ت. بافت اين فرش فارغ از هنر منبتی كه بر روی آن به 
كار رفته، يک س��ال و چهار ماه توسط دو بافنده طول كشيده است. اين 
گزارش حاكی از آن است كه نقش منبت بر روی اين فرش نفيس 5 سال 
و 8 ماه زمان برده است. مهم ترين ويژگی اين فرش بهره مندی از دو هنر 
فرش بافی و منبت در كنار يکديگر است كه تا به حال در كشورمان چنين 

اثری توليد نش��ده اس��ت. علی خدادادی هنرمند شاخص استان اصفهان 
جنس تار و پود اين فرش نفيس را از ابريشم طبيعی انتخاب كرده است. 
اي��ن فرش نفيس به صورت موق��ت در گنجينه هنرهای تزئينی اس��تان 
اصفهان نگهداری می ش��ود و امکان بازديد آن ب��رای عموم عالقه مندان 

وجود دارد.

اين س��ه نمايش��نامه با مضامين قرآنی و مذهبی به نگارش درآمده اند و 
در س��ه روز متوالی از امروز لغايت روز دوش��نبه 15 شهريورماه خوانده 
خواهند ش��د. به گزارش ايمنا، خانه تئاتر حوزه  هنری استان اصفهان به 
 مناس��بت ماه مبارک رمضان اقدام به برپايی س��ه شب نمايشنامه  خوانی 
 در خان��ه هنرمندان می نمايد. نمايش��نامه  »س��اكنين بهش��ت 2« نوش��ته  
احس��ان رحيمی به كارگردانی ابوالفتح محم��ودی و نقش خوانی پويان 
عطايی و الهام طهموری در ساعت 18 امروز اجرا خواهد شد؛ همچنين 
نمايش��نامه  »والعصر« به نويس��ندگی و نقش خوانی س��عيد محسنی روز 
يکشنبه 14 شهريورماه و نمايشنامه  »روز تيغ« به نويسندگی و كارگردانی 
امير صفايی پور روز دوش��نبه 15 ش��هريورماه در ساعت 18 بعد از ظهر 
در خان��ه  هنرمندان خوانده می ش��ود. خاطرنش��ان می س��ازد برنامه های 
نمايش��نامه خوانی در طول اين س��ه ش��ب تا قبل از مراس��م افطار پايان 
خواه��د پذيرفت. همچنين گفتنی اس��ت ك��ه نمايش ه��ای راه يافته به 

جش��نواره  استانی تئاتر جوان به مرحله  بازبينی رسيدند. به نقل از پايگاه 
اطالع رسانی حوزه  هنری اس��تان اصفهان، خانه  تئاتر حوزه  هنری استان 
اصفهان پس از تمرين تئاترهای راه يافته به جشنواره  استانی تئاتر جوان 

به بازبينی اين آثار خواهد پرداخت.
در مجم��وع از ميان آثار ارس��الی به اين جش��نواره و از مي��ان متن ها و 
نمايش��نامه های تأييد ش��ده توس��ط دبيرخان��ه  اين جش��نواره، 22 تئاتر 
صحنه ای و 8 نمايش خيابانی از ساعت 13 الی 17 بعد از ظهر روزهای 
ش��نبه، يکش��نبه و دوش��نبه 13، 14 و 15 ش��هريور ماه در تاالر سعدی 
و پالتوی حوزه  هنری واقع در س��اختمان مركزی اين س��ازمان بازبينی 

خواهند شد.
ش��ايان ذكر اس��ت كه گروه بازبينی شامل حسينعلی ش��وندی )مسئول 
 تئات��ر حوزه  هنری(، مري��م موحديان )مدرس تئاتر( و عليرضا قدس��يه 

)دبير جشنواره  استانی تئاتر جوان( خواهند بود.

شركت پخش سينمايی سبحان گستر پس از رفع توقيف 7 ساله فيلم سينمايی 
»اينجا... آخر دنيا« س��اخته »شراره يوسف نيا« و »ابراهيم بخشی« را روانه اكران 
عموم��ی خواهد كرد. ب��ه گزارش فارس، »اينج��ا... آخر دنيا« يک��ی از اولين 
فيلم های موج جديد ژانر وحش��ت در س��ينمای ايران اس��ت كه 7 سال قبل 
به تهيه كنندگی »مس��عود مش��تاق« و كارگردانی مشترک »ش��راره يوسف نيا« و 
»ابراهيم بخشی« ساخته شد كه همان موقع گرفتار مميزی شد و سرانجام با نظر 

مساعد مديران جديد سينمايی توانست مجوز اكران را بگيرد.
براس��اس اين گ��زارش، »اينجا... آخر دنيا« در زمان س��اخت، يک��ی از اولين 

فيلم هاي��ی ب��ود كه به ط��رز متفاوتی به ژانر وحش��ت پرداخ��ت و پس از آن 
فيلم های ديگری در اين ژانر نظير »خوابگاه دختران« ساخته شدند. اما مسأله ای 
 كه در مورد اين فيلم وجود دارد اين اس��ت كه به اعتقاد دست اندركاران فيلم، 
»اينجا... آخر دنيا« هنوز توانسته است طراوت خود را حفظ كند و اين موضوع 
می تواند به جذب مخاطبان بيش��تر برای اين فيل��م كمک كند. در حال حاضر 
عوامل اين فيلم مشغول آماده سازی فنی »اينجا... آخر دنيا« هستند تا فيلم پس از 
پايان ماه مبارک رمضان در گروه آزاد در تهران اكران شود كه عالوه بر پرديس ها 

و فرهنگسراهای تهران قرار است در 
5 س��ينمای ممتاز ته��ران نيز به روی 
پرده برود. مسعود مش��تاق تهيه كننده 
اين فيلم، برنامه ريزی گس��ترده ای را 
برای اك��ران در شهرس��تان ها انجام 
داده اس��ت. براساس اين گزارش، در 
خالصه داس��تان »اينج��ا... آخر دنيا« 
آمده اس��ت: گلرخ دختری 22 س��اله 
دانش��جو كه بع��د از ف��وت برادرش 
)س��عيد( تنها فرزند خانواده ش��ده، با 
رفتن ب��ه كالس ه��ای انجمن روحی 
سعی در ارتباط با روح برادرش دارد 

كه در اين بين روح های سرگردان ديگر هر از گاهی به سراغش آمده و باعث 
ترس او می ش��وند. پدر و م��ادر گلرخ با رفتن به مس��افرتی چند روزه و تنها 
مان��دن گل��رخ در خانه و آزار و اذيت روح های س��رگردان گلرخ را مجبور به 
قبول پيش��نهاد مس��افرت دخترانه از طرف خواهر بهرام و دو دختر ديگر كرده 
و گلرخ به همراه آن ها راهی ش��مال می ش��ود. از آن طرف بهرام كه از قبل با 
خواهرش هماهنگ ش��ده همراه با چند دوست ديگر به آن ها ملحق می شوند. 
گلرخ كه متوجه نقشه آن ها شده بسيار دلخور می شود و قصد به برگشتن دارد. 
از طرفی روح برادر گلرخ مدام هشدار 
می دهند كه نروند و اين مس��أله باعث 
ترس بيشتر آن ها می شود. در مجادله ای 
بين دو تا از دختران گروه كه تبديل به 
درگيری می ش��ود، گلرخ به قصد جدا 
كردن آن ها وارد شده و به طور اتفاقی 
زمين می خ��ورد و از ه��وش می رود. 
بچه ها كه همگی ترس��يده اند او را كه 
فکر می كنند كشته شده، در جنگل رها 
كرده و فرار می كنند. از همان ش��ب به 
طرز مشکوكی يک يک بچه های گروه 

كشته می شوند و....

به گزارش فارس، فيلم سينمايی »اينجا... آخر دنيا« توليد سال 83-82 است.
س��اير عوامل فيلم عبارتند از: كارگردن: ش��راره يوس��ف نيا و ابراهيم بخشی، 
مدي��ر توليد: امير مقدس، مدير فيلمبرداری: فرش��اد گلس��فيدی، دس��تيار يک 
 كارگردان و برنامه ريز: كيان بابائيان، منش��ی صحنه: افس��انه قاس��می، عکاس: 
حسن شجاعی، مشاور توليد: سيد مجتبی ميرباقری، بازيگران: الناز شاكردوست، 
 اميد متقی، الهه سلطان آبادی، محمدرضا زحمتکش، بيتا راستگو، عباس رحيمی، 
 امي��ن حاجی نظ��ری، م��ژگان ميناي��ی، پيان��وش طاه��ری، الن��از صادق��ی،

پريسا جهانگيری، تهيه كننده: مسعود مشتاق.

پس از 6 سال؛
هنرمند اصفهاني نقش منبت را بر تار و پود فرش ايراني گره زد

به همت خانه  تئاتر حوزه  هنري استان اصفهان
در خانه  هنرمندان؛ سه نمايشنامه  قرآني و مذهبي خوانده مي شود

با رفع توقیف 7 ساله 
سبحان گستر » اينجا... آخر دنيا« را اكران مي كند
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