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انج��ام  ب��رای  چی��ز  هم��ه 
 ی��ک ب����ازی ج����ذاب و 
دو  بی��ن  پس��ند  تماش��اگر 
 تی��م ذوب آه��ن و نماین��ده 
ک��ره جنوب��ی در مرحله یک 
چهارم نهایی جام باشگاه های 

آسیا آماده است. در یک سوی میدان تیم سرحال و با انگیزه ...
ورزش / صفحه7

ایران همه تجربه هاي خود را
برای ساختن فردای آفریقا 
به مشارکت می گذارد

به ریاست هاشمی رفسنجانی؛
هشتمین اجالس رسمی دوره چهارم مجلس 
خبرگان رهبری، آغاز به کار کرد

مدیرعامل شرکت مخابرات 
چهارمحال و بختیاری: 

هم اکنون ضریب نفوذ 
تلفن ثابت در استان
26/2 درصد است

زخم خورده ها در اصفهان
ذوب آهن با گل از مهمان خود 

پذیرایی کند

فتحی در این زمینه اظهار داشت:  شرکت مخابرات 
استان همگام با سایر س��ازمان ها و شرکت ها در 
دوران پس از انقالب فعالیت های چشمگیری در 

راستای ارتباط رسانی داشته است.
وی با اش��اره به رش��د باالی فعالیت های شرکت 
مخابرات استان در دولت نهم و دوره یکساله دولت 
دهم تصریح کرد: هم اکنون همه شهرهای استان از 
تلفن ثابت برخوردار هس��تند. این در حالی است 
که واگذاری تلفن ثابت به روز توس��ط 165 مرکز 
مخابراتی کم ظرفیت و میان ظرفیت، در روستاهای 

استان انجام می شود.
فتحی ادامه داد: هم اکنون 292 هزار ش��ماره آماده 
واگذاری در استان وجود دارد که از این تعداد 229 
هزار ش��ماره واگذار شده است. وی اظهار داشت: 
ه��م اکنون بیش از 470 هزار ش��ماره تلفن همراه 
مش��غول به کار در استان وجود دارد. این در حالی 
است که همه شهرهای استان تحت پوشش تلفن 
همراه هس��تند. همچنین همه جاده های اصلی و 
بسیاری از جاده های فرعی نیز تحت پوشش تلفن 

همراه مي باشند.
فتحی با بیان اینکه در حال حاضر 283 سایت تلفن 
همراه در استان وجود دارد خاطرنشان کرد: ضریب 
نفوذ تلفن همراه استان 55/8 درصد بوده که جزو 
اس��تان های درجه اول در این زمینه است. این در 
حالی است که 210 نقطه دارای جمعیت 500 نفر 

نیز تحت پوشش تلفن همراه هستند.
وی افزود: از 836 روس��تای اس��تان، 772 روس��تا 
دارای ارتباط، 743 روستا دارای تلفن خانگی و در 

60 نقطه استان نیز مراکز دیتا نصب شده است.
فتحی گفت: هم اکنون در 60 نقطه استان مراکز دیتا 
نصب شده و 157 دفتر ICT نیز در روستاهای استان 
راه اندازی شده است. همچنین 105 دفتر خدمات 

ارتباطی نیز در استان در حال فعالیت است.

آیین افتتاحیه ش��بکه اس��تانی 
اخب��ار و هماهنگ��ی  مرک��ز 
اطالعات اس��تانداری اصفهان 
 ب��ا حضور اس��تاندار اصفهان، 
علیرضا ذاک��ر اصفهانی برگزار 
گردید. به گزارش ایمنا، در این 

مراسم که با حضور مسئوالن و مدیران شهری و فرمانداران شهرستان 
های اصفهان برگزار گردید، مدیر کل امنیتی استان...

شهرستان/ صفحه4

مدی��ر پروژه و دبی��ر کارگروه 
 ک�����ارت الکت��رونیک����ی 
حمل و نقل شهرداری اصفهان 
گفت: تیم پروژه پیشنهاد کرده 
که از 26 شهریورماه بلیت های 
کاغذی غیر معتبر اعالم شوند 

که در صورت تصویب، این پیشنهاد انجام می شود...
صفحه آخر/ صفحه 8

افتتاح شبکه استانی مرکز اخبار و 
هماهنگی اطالعات  استانداری  اصفهان 

صفحه 2

در صورت تصویب:
از 26 شهریورماه،  بلیت هاي کاغذي 

اعتبار ندارند

حضور باشكوه در راهپیمایي امروز

پاسخ كوبنده مردم اصفهان 
به اهانت كنندگان به قرآن

س
فار

س: 
عك

صرفه جویي در مصرف برق، یعني استفاده 
صحیح و بهینه، نه چشم پوشي از نیازهاي ضروري

آگهي مناقصه )نوبت دوم(
شماره: 89/6351/ص

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد اجراي عملیات نازك کاري 
به  مترمربعي  به صورت  را  فوالدشهر  )محله E5( شهر جدید  مسجد طرح مهر 
واگذار  مناقصه  طریق  از  تأسیسات  و  ابنیه   5 رتبه  حداقل  داراي  هاي  شرکت 

نماید.
لذا از کلیه شرکتهاي واجد شرایط دعوت مي شود جهت آگاهي از شرایط مناقصه 
 89/6/31 مورخ  اداري  وقت  پایان  تا   89/6/22 تاریخ  از  اسناد  دریافت  و 
یا  www.OMRANPOOLADSHAHR.COM اینترنتي  پایـــگاه   بـــه 
مراجعه  فوالدشهر  جدید  شهر  عمران  شرکت  یا  و    http://iest.mporg.ir

نمایند.
شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
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اظهار نظر پرویز مش��رف درباره بازگشت 
دوباره به پاکستان و تشکیل حزب سیاسی 
برای کس��ب مقام رئیس جمهوری، برای 
رسانه های زیادی موضوع جالبی شد، اما 
شواهد نشان می دهد عمر سیاسی ژنرال 
به سر آمده است. ایرنا نوشت؛ مشرف در 
مرداد س��ال 87 و بعد از شکس��ت حزب 
مسلم لیگ )شاخه قائد اعظم( در انتخابات 
پارلمان��ی، با فش��ار الیه ه��ای مختلف 
حاکمیتی )نظامیان ب��ا نفوذ و حزب های 
سیاس��ی( و همچنین برخی از کشورهای 
غربی از جمله امریکا و انگلیس، از سمت 

ریاست جمهوری استعفا داد. 
یکی از دالیلی که باعث شد مشرف بعد از 
انتخابات پارلمانی 2008 برای استعفا تعلل 

ورزد، ابهام در آینده سیاسی اش بود. 
در همان مقطع حزب های سیاسی پیروز 
 در انتخاب��ات پارلمان��ی به وی��ژه حزب 
مسلم لیگ به رهبری »محمد نواز شریف« 
محاکمه مشرف را به جرم خیانت خواستار 
شده بود، اما فضای سیاسی در پاکستان و 
اعم��ال نفوذ ارتش در تصمیم گیری های 
سیاسی حزب پیروز )حزب مردم( باعث 
ش��د معامله پنهانی بین الیه های مختلف 

قدرت در این کشور شکل بگیرد. 
بر اساس فرمول توافق شده )اما نانوشته( 
مش��رف از عرصه سیاس��ت خداحافظی 
کرده، ق��درت را بدون مقاوم��ت واگذار 
می کند و به جای آن نظامیان متنفذ ارتش 
و دوس��تان وی، ضمانت خواهند داد تا او 
بدون محاکمه و پاسخ گویی به دیوان عالی 
)که در انتظار لغو مصونیت رئیس جمهوری 

او بود( از پاکستان خارج شود. 
استفاده نکردن مشرف از اختیارهای رئیس 
جمهوری و همچنین س��کوت ارتش در 
قبال خروج یکی از فرماندهان مقتدر و با 
نفوذ پاکستان، از جمله مواردی بود که از 

این معامله پنهانی حکایت داشت. 
مشرف بعد اطمینان از سازکار تدوین شده 
برای وی، در یک بیانیه مستقیم تلویزیونی 
ضمن دف��اع از عملکرد خ��ود، گفت که 
استعفای خود را از مقام ریاست جمهوری 
پاکس��تان، به پارلمان کشور ارائه کرد. وی 
تأکید کرد که این تصمیم را پس از مشورت 
با مشاوران حقوقی و حامیان سیاسی اش به 

خاطر مردم پاکستان اتخاذ کرده است. 
استعفای مش��رف با گذش��ت 10 روز از 
نشس��ت حزب ه��ای سیاس��ی مخالف 
)هجده��م م��رداد 87( رخ داد و رئی��س 
جمه��وری پاکس��تان در )28 م��رداد 87 
اس��تعفای خود را اع��الم و در نهایت این 
مقام به »آصف علی زرداری« رهبر حزب 
پیروز انتخابات پارلمانی، در 18 فوریه سال 

2008 )29 بهمن 1386( رسید.  
با کن��اره گیری مش��رف از مق��ام رئیس 
جمه��وری، حزب های ائتالف��ی دولت 
جدید پاکستان اس��تعفای وی را پیروزی 

دموکراسی خواندند. 
بعد از اس��تعفای مش��رف، جنجال های 
رسانه ای مختلفی درباره ممانعت خروج 
وی از پاکس��تان ش��کل گرفت که محور 
عم��ده این جنج��ال ه��ا، محاکمه رئیس 
جمهوری س��ابق ب��ود. به عن��وان نمونه: 
نماین��دگان مجلس ملی پاکس��تان بعد از 
استعفای مشرف تأکید کردند که وی باید 

بر اساس قانون اساسی محاکمه شود. 
»عبدالغفار عزیز« مس��ئول روابط خارجی 
و سخنگوی جماعت اسالمی پاکستان نیز 
یک روز بعد از استعفای رئیس جمهوری 
 س��ابق ای��ن کش��ور، گفت که مش��رف 
اقدام هایی انج��ام داده که برخالف قانون 
بوده است، او آزادی های سیاسی را محدود 
کرده و مشکالت فاجعه آمیزی برای کشور 
به وج��ود آورده، بنابراین اجازه نمی دهیم 
مش��رف پیش از محاکمه از کشور خارج 
شود. با وجود فشارهای مضاعف به حزب 
حاکم برای طراحی راهکار محاکمه مشرف 
که بیشتر از سوی حزب های مسلم لیگ و 
جماعت اسالمی صورت می گرفت، این 

اتفاق رخ نداد. 
دو ماه بعد از اس��تعفا، برخی از رسانه ها 
گزارش هایی را منتشر کردند مبنی بر اینکه 

مشرف قصد بازگشت به قدرت را دارد. 
مبنای این گزارش ها، اس��تقرار مش��رف 
در مقر ارتش )راولپندی( بود و ش��ایعاتی 
مطرح ش��ده بود مبنی بر اینکه وی قصد 
دارد با استفاده از طرفداران خود در ارتش 
بار دیگر قدرت را به طریق کودتا به دست 
بگیرد. اما رئیس جمهوری سابق پاکستان 
 ب��ه صراحت اع��الم کرد که قص��د ندارد 

به صحنه سیاسی در پاکستان بازگردد. 
مش��رف گفته ب��ود که حتی به پیوس��تن 
به حزب های سیاس��ی فک��ر نمی کند و 
می خواهد به خانه خود در »کاخ شهزاد« 

در حومه اسالم آباد نقل مکان کند. 
مش��رف یازدهم آبان 87 نیز در نشستی با 
اعضای حزب مسلم لیگ تصریح کرد که 
از آینده کش��ور نا امید نیس��ت، ولی وارد 

صحنه سیاست نمی شود. 
یکی از دالیل برگزاری این دیدار، ریزش 
ش��دید در حزب اصلی و طرفدار مشرف 
)مسلم لیگ قائد اعظم( بود که بعد از سه 
ماه از اس��تعفای وی، جایگاه سیاسی خود 
را در بین افکار عمومی پاکستان از دست 

داده بود. 
 به ه��ر حال چه��ار م��اه بعد از اس��تعفا 
)س��وم آذر 87 (، مش��رف در فضایی آرام 
و ب��دون توجه به جنجال های سیاس��ی 
حزب های مخالف به ویژه نواز ش��ریف، 
اس��الم آباد را به مقصد لن��دن ترک کرد. 
خروج بی س��ر و صدای مش��رف، توافق 
الیه ه��ای حاکمیتی در پاکس��تان را برای 
تأمین امنیت او تأیید کرد. در همان زمان نیز 
در محافل سیاس��ی این مطلب مطرح شد 
که امریکا نی��ز از این توافق حمایت کرده 
و با استفاده از نفوذ عناصر خود در دولت، 
مانعی برای خروج مشرف از پاکستان ایجاد 

نشده است. 
دوران پسا مشرف 

بسیاری از تحلیل گران معتقدند که دوران 
حاکمیت 9 س��اله مش��رف بر پاکس��تان 
بی ش��ک دورانی حس��اس و با تحوالت 

فراوانی همراه بوده است. 
همانط��ور که مش��رف در مجلس ملی از 
دوران حکوم��ت داری خود دف��اع کرد، 
ناظران مسائل منطقه نیز تأیید می کنند که 
پاکستان با مدیریت مشرف و بعد از ائتالف 
با آمریکا، در جنگ علیه تروریسم توانست 
اوضاع اقتصادی خود را تا حدودی سامان 
دهد و درگیری های سیاس��ی در س��طح 
حزب ه��ا و گروه ها را کاه��ش دهد. اما 
تغییر سیاس��ت های امریکا در پاکستان از 
یکسو و تغییر داخلی در این کشور از جمله 
قدرت یافتن ژنرال »اشفاق پرویز کیانی« به 
عنوان نس��ل جدید نظامیان پاکس��تانی از 
س��ویی دیگر باعث ش��د تا دوران وی با 
ورود بی نظیر بوتو و قدرت گیری حزب 

مردم و مسلم لیگ تمام شود. 
کشته شدن بی نظیر بوتو )رهبر فقید حزب 
مردم( یکی از عوامل تس��ریع کننده پایان 
دوران مش��رف در پاکستان بود که جامعه 
این کشور را به سمت فضایی جدید سوق 
داد و نتیجه آن نیز قدرت گرفتن بازیگران 
جدید ب��ود، بازیگرانی که ضمن تعهد به 
سیاست ورزی در عرصه سیاسی پاکستان، 
این کشور را به دوره جدید »پسا مشرف« 

منتقل کردند. 
تردیدی نیس��ت ک��ه بدون هم��کاری و 
اجم��اع ضلع ه��ای قدرت در پاکس��تان 
)نظامیان، مالکان، تجار و نخبگان سیاسی( 
و همچنین چراغ س��بز حامی��ان خارجی 
)آمریکا و انگلیس( کناره گیری مش��رف 

ممکن نبود. 
بسیاری از تحلیلگران در سال 2008 کمتر 
باور داشتند که مش��رف بدون درگیری و 
مقاوم��ت از قدرت کناره گی��ری کند، اما 
هم��گان دیدند که برای اولی��ن بار انتقال 
قدرت در پاکستان بدون خونریزی انجام 

شد. 
مشرف و وسوسه بازگشت به قدرت؟ 

 مش��رف ب��ه تازگ��ی در گفتگو ب��ا رادیو 
 »بی.بی.س��ی« اظهار تمایل کرده است که 

به عرصه سیاست در پاکستان باز گردد. 
رئیس جمهوری س��ابق پاکس��تان متعهد 
شده است که برای »احیای اعتماد به نفس 
کش��ورش« بار دیگر به عرصه سیاس��ت 

پاکستان بازگردد. 
وی تصریح کرده که فکر می کند می تواند 
بار دیگر رئیس جمهور کش��ورش شود. 
مشرف در این مصاحبه جدید تأکید کرده 
که از احتمال بازگشایی پرونده علیه وی در 
زمان بازگشتش به پاکستان هراسی ندارد، اما 
مجبور است تالش کرده تا این کشور را از 

شرایط دردناک فعلی خارج کند. 
رئیس جمهوری پیش��ین پاکستان در عین 
ح��ال گفته که محبوبیتش در این کش��ور 

کاهش یافته است. 
مش��رف مدعی ش��ده اس��ت می خواهد 
فرهنگ سیاس��ی جدیدی را شکل بدهد، 
فرهنگی که بتواند پاکستان را در یک مسیر 
دموکراتیک صحیح رو به جلو حرکت دهد 

نه مسیر مصنوعی و به ظاهر دموکراتیک. 
وی اف��زوده اس��ت که در آینده ای بس��یار 
نزدی��ک، ح��زب جدی��دش را تش��کیل 
 خواهد داد اما در شرایط فعلی به کشورش 

باز نخواهد گشت. 
مشرف تأکید کرده که باید پیش از بازگشت 
به پاکس��تان فضای خاصی را در پاکستان 
ایجاد کند. »قندیل عباس« استاد گروه روابط 
بین الملل دانشگاه بین الملل اسالمی پاکستان 
در پاسخ به س��ئوال ایرنا درباره بازگشت 
مشرف به عرصه سیاست این کشور معتقد 
است: مشرف طی دو سال گذشته از فضای 
سیاسی و اجتماعی پاکس��تان دور بوده و 
اظهارنظرهای وی نیز بیش از آنکه واقعی 

باشد، احساسی است. 
وی افزود: واقعیت این است که مشرف نه 
می تواند )به دلیل پیگرد قضایی احتمالی 
 از س��وی دیوان عالی( و نه می خواهد که 

به پاکستان بازگردد.

آیا زنگ ها براي مشرف به صدا در مي آید ؟ 

جهان نما نصف النهار

خودداری از فروش »اس - 300« 
به ایران، به زیان روسیه و به نفع 

امریکا و اسرائیل است
م��رک��ز مطالع��ات 
و  راه�ب������ردی 
 بین الملل امریک�ا در 
 تازه ترین گزارش خود 
ب��ا اش��اره ب��ه عدم 
به  روس��یه  پایبندی 
موشک های  تحویل 
پدافندی »اس - 300« 
به ایران و زیر سؤال 
رفتن اعتبار روس��یه، 
این خ��ودداری را به 
ض��رر روس��یه و به 

سود امریکا و رژیم صهیونیستی ارزیابی کرد.
مرکز مطالعات راهبردی و بین الملل امریکا )CSIS( به تازگی گزارش��ی 
را درب��اره ایران به قلم »آنتونی کوردزمن« رئیس این مرکز منتش��ر کرده 
است. این گزارش تحت عنوان: »ایران، خلیج فارس و رقابت راهبردی« 
گزینه های مختلفی را در رابط��ه با موضوع ایران، خلیج فارس و رقابت 

استراتژیک در منطقه خلیج فارس مورد بررسی قرار می دهد.
 وی در ای��ن گزارش به مقایس��ه خریده��ای تس��لیحاتی در منطقه، از 
کش��ورهای عمده تأمین کننده اس��لحه در دنیا پرداخته اس��ت و تحویل 
ندادن س��امانه »اس - 300« به ایران را، لطمه بزرگی به اعتبار روس��یه در 

بازار تسلیحاتی رقابتی دنیا عنوان کرده است. 

بزرگ ترین قرارداد نظامی تاریخ امریكا در آستانه 
تصویب کنگره؛ 

فروش 60 میلیارد دالر تجهیزات 
نظامی به عربستان 

روزنامه وال اس��تریت ژورنال، در گزارش��ی اعالم کرد: دولت اوباما در 
ب��زرگ ترین معامله نظامی تمام دوران آمریکا، آماده اس��ت تا کنگره را 
از برنامه هایش برای پیش��نهاد فروش هواپیماهای پیشرفته به عربستان به 

ارزش 60 میلیارد دالر آگاه سازد.
ب��ه گزارش ایس��نا به نقل از خبرگزاری فرانس��ه: وال اس��تریت ژورنال 
گزارش کرد: »دولت امریکا همچنین در حال مذاکره با عربس��تان، برای 
ارتقای احتمالی ناو های دریایی و موشک های دفاعی این کشور که بیشتر 

از ده ها میلیارد دالر ارزش دارد، مي باشد.
طب��ق این گزارش، این معامله برای دولت امریکا قس��متی از سیاس��ت 

گسترده تر این کشور به منظور تقویت متحدان عرب علیه ایران است.
وال اس��تریت ژورنال افزود: 60 میلیارد دالر برای جنگنده و هلی کوپتر، 
س��قف میزانی است که عربستان سعودی درخواست کرده است، اگرچه 
این کش��ور بیشتر مایل اس��ت اول نیمی از این میزان را خریداری کند. 
ب��ه گزارش ای��ن روزنامه، به نق��ل از یک مق��ام آگاه، در اطالعیه ای که 
انتظ��ار می رود این هفته یا هفته آینده تقدیم کنگره ش��ود، دولت امریکا 
به عربس��تان اج��ازه خرید 84 فروند جنگن��ده اف 15 جدید، ارتقاء 70 
فروند جنگنده اف 15 دیگر و خرید سه نوع هلی کوپتر شامل: 70 فروند 

آپاچی، 72 فروند بلک هاوک و 36 فروند »لیتل برد« را می دهد.
ای��ن روزنامه اضافه کرد: این اطالعیه م��ورد بازبینی کنگره قرار خواهد 
گرف��ت. قانونگذاران امریکای��ی می توانند در آن تغییرات��ی ایجاد کنند، 
ش��رایطی برای آن در نظر بگیرند یا کل معامله را متوقف کنند که انتظار 

آن نمی رود.
گزارش های قبلی رس��انه ای حاکی از این بود: دولت باراک اوباما، برای 
آرامش خاطر اسرائیل تصمیم گرفته این سیستم ها را که شامل تسلیحات 
دور برد پیش��رفته قابل اتصال به جنگنده های اف 15 برای عملیات های 

تهاجمی علیه اهداف زمینی و دریایی هستند، به عربستان ارائه ندهد.

قدرت در انحصار من نیست
دولت  ائتالف  رهبر 
قان��ون ب��ا هش��دار 
درباره تالش برخی 
گروه ها برای ایجاد 
جن��گ داخل��ی در 
عراق، تأکید کرد: این 
مس��أله که جبهه ای 
منطقه ای، برای عدم 
حض��ور مجدد من، 
در ق��درت ت��الش 
صح��ت  می کن��د 

ندارد.
مهر،  گ��زارش  ب��ه 
»نوری المالکی« در گفتگو با روزنامه الحیات اظهار داشت: مشکل هایی 
که در ارتباط های عراق با کش��ورهای دیگر مش��اهده می شود به چند 
وجهی بودن نظریه ها در داخل دولت مربوط می ش��ود. وی تأکید کرد: 
این اش��تباه اس��ت که مش��کل روابط خارجی عراق را، ب��ه گردن دیگر 
کش��ورها بیندازیم. همچنان که در مس��أله مخالفت منطقه ای، با حضور 

مجدد من در قدرت، مبالغه شده است.
رهبر ائتالف دولت قانون که در انتخابات اخیر، 89 کرسی پارلمان را از 
آن خ��ود کرد در ادامه گفت: م��ن دولت و قدرت را به انحصار خود در 
نیاورده ام چون ملک ش��خصی من نیست. البته قدرت را هم نمی توانم 
به هرکس��ی که می خواهم تحویل دهم مگر آنکه این مسأله با استناد به 

قانون اساسی و به صورت مشروع واگذار شود.
»ن��وری المالکی« همچنین در گفتگ��وی مفصل خود با الحیات از تالش 
برخ��ی جریان ها برای عقب راندن عراق به تنش��های گذش��ته و جنگ 
داخلی، ابراز نگرانی کرد و افزود: به آنها اجازه نمی دهیم به هدف های 

خود برسند و هر زمان که الزم باشد برای مقابله با آنها آماده ایم.
مالکی همچنین درباره خبرهای مطرح شده در زمینه حمایت واشنگتن و 
تهران از حضور مجدد وی در قدرت اظهار داشت: این مسأله که دیدگاه 
ایران و امریکا را درباره اوضاع عراق داش��ته باش��یم نکته مثبتی است اما 
مهم این است که با یک سیاست حکیمانه می توان این دیدگاه ها را در 

یک جهت با هم همراه کرد.
وی همچنی��ن درب��اره ادام��ه تأخیر در تش��کیل دولت ع��راق و درد و 
رنج مردم این کش��ور از این مس��أله اظهار داش��ت: به صراحت به شما 
می گویم: برخالف آنچه شایع است، خود من آسیب دیده ترین فرد، از 
 ادامه وضعیت فعلی هس��تم چون تمام سیاس��تمداران و حتی شریکان ما 
نخست وزیر را مسئول مشکل های امنیتی، خدماتی و سیاسی می دانند. 
خاطرنش��ان می ش��ود: با گذش��ت 7 ماه از انتخابات پارلمانی در عراق 
همچنان جریان های سیاس��ی این کش��ور از توافق درباره تشکیل دولت 
جدید و مسئوالن س��ه گانه )ریاست جمهوری، نخست وزیر و ریاست 

پارلمان( بازمانده اند.

رئیس جمهور با اعالم اینکه هیچ محدودیت 
همکاری ه��ای  توس��عه  ب��رای  مانع��ی  و 
 ایران با کش��ورهای آفریقایی وج��ود ندارد، 
گف��ت: با افتخار اعالم می کنم که ملت ایران 
آماده اس��ت تا همه تجربه ها و توان خود را 
با آفریقا و برای س��اختن فردا به مش��ارکت 

بگذارد.
به گ��زارش مه��ر، محمود احم��دی نژاد در 
مراس��م افتتاحیه همایش هم اندیش��ی ایران 
و آفریق��ا که با حضور مقام های 30 کش��ور 
آفریقای��ی در تاالر حافظیه مجموعه فرهنگی 
سعدآباد برگزار شد، اظهار داشت: مقدم شما 
ب��رادران و خواهران عزیز را به خانه خودتان 
ای��ران، گرامی می دارم و خداوند بزرگ را از 

اعطای فرص��ت دیدار با ش��ما خوبان و حضور 
آفریقا با تمام سرس��بزی، زیبایی و رمز و رازش 

در ایران سپاسگزارم.
وی اجالس امروز را بس��یار پرمعن��ا، اثرگذار و 
ارزشمند ارزیابی و خاطرنشان کرد: آفریقا و ایران 
دارای مش��ترکات فراوانی ان��د. از جمله فرهنگ 
غنی، تاریخ پرفراز و نشیب سرشار از حادثه های 
تلخ و ش��یرین، اس��تعدادهای ش��گرف انسانی، 
مواجهه گسترده با اس��تعمارگران و جهانخواران 
 و تحم��ل زخم ه��ا و فش��ارهای آن��ان، اعتقاد 
به ارزش های باالی الهی و انسانی، مانند توحید، 
عدالت، برادری و برابری، عالقه قلبی و احساس 
عش��ق و محبت به یکدیگر، احت��رام به ملت ها 

و انس��ان ها، س��رزمین های حاصلخی��ز و منابع 
گسترده مادی و امید به آینده درخشان بشری که 
تنها بخشی از مشترکات ماست پیوندهای عمیقی 
را بین ایران و کش��ورهای آفریقایی برقرار کرده 

است.
رئیس جمهور با بیان اینکه ما همواره احس��اس 
ک��رده ایم ی��اران و برادران تاریخ��ی و فرهنگی 
هس��تیم که در یک جبهه ق��رار داریم گفت: همه 
م��ا از مدیری��ت حاکم ب��ر جهان و ی��ک جانبه 
گرایی، تبعی��ض و بی عدالتی، تخریب هویت و 
شخصیت و دس��ت اندازی به حقوق، سرزمین، 
 ثروت و فرهنگمان توس��ط س��لطه گ��ران رنج 

برده ایم و می بریم.
احم��دی نژاد با بی��ان اینکه ما به دنبال س��اختن 

جهانی عاری از بی عدالتی، سرشار از پاکی، 
یگانه پرستی، عش��ق، امنیت، رفاه و برادری 
هستیم گفت: ما و شما دهه ها و سده ها تحت 
هجوم و تاخت و تاز بیگانگان و تجاوزگران 
که به دنبال محو فرهنگ و هویت ما بوده اند 
 قرار داش��تیم، ولی با دف��ع هجوم و تجاوز و 
با حفظ فرهنگ و هویت، دوباره جوانه زدیم، 
س��بز شدیم و با ریشه عمیق در زمین شاخ و 

برگ خود را در آسمان پراکندیم.
وی خط��اب به حاضران عنوان کرد: می دانیم 
که نظم حاک��م بر جهان تحت س��لطه همان 
اس��تعمارگران و برده داران سابق است که از 
یک س��و برای تداوم بهره ب��رداری رایگان از 
ثروت ملت ها و از س��وی دیگ��ر برای پاک 
ک��ردن گذش��ته تاریک و غیر قابل دفاعش��ان، اما 
این مرتبه با ش��عارهای زیبا طراحی و مستقر شده 

است.
رئیس جمهور با بیان اینکه آنان هیچ گاه در جهت 
عمران، آبادی و ش��کوفایی کشورها و ملت های 
ما قدمی برنداش��ته اند، بلکه ثروت های ما را هم 
برده اند و فقر، رنج و مشکالت خود را به ما صادر 
ک��رده اند، گفت: برای آنان ج��ان، مال، حیثیت و 
ش��خصیت ملت ها فاقد ارزش بوده و تنها ارزش 
قابل قبول، منافع مش��روع و نامش��روع مادی آنان 
اس��ت که خوشبختانه بنا به سنت الهی و مقاومت 
ملت های مستقل اعم از آفریقایی، آسیایی آمریکای 

جنوبی، نظم موجود به پایان راه رسیده است.

هش��تمین اجالس رسمی دوره چهارم مجلس 
خبرگان رهبری به ریاس��ت آیت ا... هاش��می 
رفس��نجانی در مح��ل قدیم مجلس ش��ورای 

اسالمی آغاز به کار کرد.
در این اجالسیه پس از سخنرانی رئیس  مجلس 
خب��رگان در خصوص مهم ترین مس��ائل روز 
کش��ور و جهان، اجالس��یه وارد دس��تور کار 

رسمی خود شد.
پی��ش از ای��ن آیت ا... س��ید احم��د خاتمی 
درباره دس��تور کار ویژه اجالس هش��تم دوره 
 چهارم از مجلس خبرگان رهبری به مهر گفته 
بود: طرحی از سوی کمیسیون آیین نامه برای 
فعال تر ش��دن مجلس خبرگان در دستور این 
اجالس خواهد بود تا در بین دو اجالس هیأت 

رئیسه مجلس، رؤسای کمیسیون ها و برخی اعضا 
منتخب کمیس��یون ها یک اجالس برگزار کرده و 

برای عملکرد فعال تر کمیسیون ها تالش کنند.
آیت ا... قربانعل��ی دری نجف آبادی عضو هیأت 
رئیسه مجلس خبرگان رهبری نیز در گفتگو با مهر 
دستور عادی اجالس آینده خبرگان را نطق ریاست 
و نط��ق 15 دقیقه ای 15 تن از اعضا و تنظیم بیانیه 
پایانی و انتخاب 5 نفر برای تنظیم این بیانیه عنوان 
کرد و گفت: دو دستور فوق العاده نیز مورد بررسی 
ق��رار می گیرد که از آیت ا... مصباح یزدی دعوت 
ش��ده اس��ت تا مس��ائل فرهنگی جاری در کشور 
مورد بررس��ی قرار گیرد و همچنین هدفمند کردن 
یارانه ها نیز با حضور وزیر امور اقتصادي و دارایي 

مورد بحث وتبادل نظر قرار می گیرد. 
وی در توضی��ح این دس��تور افزود: ه��ر کدام از 
سخنرانان دعوت ش��ده یک ساعت فرصت دارند 
به ایراد س��خن بپردازند. سپس 5 نفر از نمایندگان 

نی��ز به م��دت 10 دقیقه وقت دارند ک��ه در مورد 
موضوع های طرح ش��ده از این افراد سئوال کرده 
و یا سخنانی درباره مسائل مطرح شده از سوی این 

دو سخنران ایراد کنند.
 دری نج��ف آبادی با اش��اره به بیانی��ه پایانی این 
اجالس نیز گفت: در بیانی��ه این اجالس موضوع 
فلسطین، تحریم ها، سیل پاکستان، از جمله مسائل 
داخلی و بین المللی اس��ت که در سخنان ریاست 
مجلس خبرگان و بیانیه م��ورد توجه قرار خواهد 
گرفت. همچنی��ن از حضور مردم در روز قدس و 

نماز عید فطر تقدیر و تشکر می شود.
وی درباره طرح آیین نامه داخلی این مجلس برای 
فعال تر ش��دن خبرگان گفت: بر اساس این طرح 
یک نیمه اجالس بین دو اجالس شکل می گیرد که 
متشکل از هیأت رئیسه مجلس خبرگان و رؤسای 
کمیسیون ها است که با دعوت از کارشناسان جهت 

فعال تر شدن خبرگان خواهد بود.
همچنین رئیس مجلس خبرگان رهبری با اش��اره 

به تهدیدهای نظامی غرب و با بیان اینکه بعید 
می دانم آنها جرأت چنین کاری را داشته باشند، 
بار دیگر به تحریم های اخیر غرب اشاره کرد و 
گفت: در طول انقالب هیچ وقت به این مقدار 
تحریم نداشتیم و درخواست من این است که 
همه شما و همه مس��ئوالن تحریم ها را جدی 

بگیرند و شوخی به حساب نیاورند. 
به گزارش ایلنا، آیت ا... اکبر هاشمی رفسنجانی 
در افتتاحی��ه هش��تمین دوره اجالس خبرگان 
رهبری طی س��خنانی این اجالس را فرصتی 
دانس��ت که خبرگان ملت، نق��ش اصلی خود 
)کمک برای حل معضل ه��ا و راهنمایی های 

جامعه امروز( را ایفا کند. 
رئیس مجلس خب��رگان رهبری تأکید کرد: در 
طول سال هاي انقالب، با وجود پشت سر گذاشتن 
جنگی که به ما تحمیل شد هیچگاه ندیده بودیم که 
استکبار اینقدر برنامه ریزی های شیطنت آمیز علیه 
انقالب اس��المی در دس��ت اجرا داشته باشند، که 

خود این، بی رحمانه است. 
وی افزود: تاکنون اینقدر قطعنامه علیه خود نداشتیم. 
تحریم ها هم از شورای امنیت و هم از آژانس است. 
دولت ها خود به طور مس��تقل وارد میدان شده اند، 
کارهایی انجام می دهند که آثار توطئه های آنها علیه 

انقالب را بیشتر می کند. 
هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه اتکا به خدا و مردم 
موجب دلگرمی ماست، گفت: آنچه که بقای ما را 
تداوم بخشیده، مشکالت را حل کرده، ریشه الهی، 
اس��المی نظامی بود که تأسیس کرده ایم. مردم نیز 
همواره در صحنه بودند و هیچ کم نگذاشتند. این 
س��رمایه ها عوامل مهم پیروزی و موفقیت های ما 
است و هر مقدار از آن کم شود باید نگران باشیم.

حضور باشكوه در راهپیمایي امروز

پاسخ كوبنده مردم اصفهان به اهانت كنندگان به قرآن
وقت��ی به ق��رآن اهانت 
می ش��ود، گوی��ی ب��ه 
تمام��ی کت��اب ه��ای 
آس��مانی اهانت ش��ده 
اس��ت، چرا که در قرآن 
پیامبران  نام دیگر  بارها 
حض��رت  جمل��ه  از 
مسیح و حضرت مریم 
آورده ش��ده اس��ت، در 
پی بی حرمتی و اهانت 
به ق��رآن، معجزه بزرگ 
)ص(،  محمد  حضرت 
ش��ورای هم��اهنگ��ی 
استان  اسالمی  تبلیغات 
اصفهان، در محکومیت 
اق��دام اخی��ر متحجران 
ب��ر  مبن��ی  امریکای��ی 
 اهان��ت و هتک حرمت 
ق��رآن کری��م و آت��ش 
زدن آن، بیانی��ه ای ب��ه 
زیر صادر کرد.  ش��رح 

در بخش��ی از این بیانیه آمده است: بار دیگر کینه 
دنیای غرب از آستین مقدس مآبان صهیونیست به 
در آمد و قلب بیش از یک و نیم میلیارد مس��لمان 
جهان را آزرده کرد. توهین به قرآن کریم توهین به 
تمام ادیان الهی است، چرا که قرآن تصدیق کننده 
ادیان و انبیاء الهی پیش از خود )حضرت: موسی و 
عیسی علیهم السالم( است. هتک حرمت قرآن چند 
روز پس از خروش مسلمانان سراسر جهان در روز 
جهانی قدس، علیه نشس��ت سازش در نیویورک، 
نشان دهنده خشم امریکا و اسرائیل از بیداری امت 
اسالمی و تالش برای انحراف افکار عمومی مردم 
دنیا به خصوص مس��لمانان از دو مسأله مهم امت 

اس��المی در این روزها یعنی فلس��طین و پاکستان 
اس��ت. دولت امری��کا نمی تواند ش��انه از زیر بار 
مس��ئولیت اهانت به کالم خدا خالی کند، چرا که 
این س��ناریوی صهیونیستی با عدم دخالت و حتی 

در حلقه حفاظت پلیس امریکا اجرا شد.
امروز، امت های مس��لمان نه اقدام به قرآن سوزی 
و نه سکوت بعضی از سران وابسته خود را تحمل 
نخواهند کرد. نمرودها و فرعون های زمان به جنگ 
خدا رفته و به کالم او توهین کردند؛ غافل از اینکه 
خداوند غیور است و وعده قطعی داده که از کتاب 

مقدس خود حفاظت خواهد کرد: 
ــا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. آمرین و  ان
عامالن این اهانت باید منتظر عواقب دردناک برای 

خود باشند. وعده الهی حتمی است و مهلت چند 
روزه نباید موجب خرسندی آنها باشد.

همچنین شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان، این مصیبت بزرگ را به حضرت بقیه ا... 
االعظم )عج( و مقام معظم رهبری و همه مسلمانان 
و آزادگان جه��ان تس��لیت گفت��ه و از آحاد مردم 
شریف استان اصفهان دعوت به عمل می آورد تا با 
حضور یکپارچه و گسترده خویش در تظاهراتی که 
روز چهارشنبه بیست و چهارم شهریور ماه ساعت 
10 صبح از مسیر میدان امام حسین به سمت میدان 
انقالب برگزار خواهد ش��د، شرکت نموده و این 
اقدام توهین آمیز و جسارت بی شرمانه به اسالم و 

کتاب آسمانی قرآن کریم را محکوم نمایند.

به ریاست هاشمی رفسنجانی؛
هشتمین اجالس رسمی دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، آغاز به کار کرد

ایران همه تجربه هاي خود را برای ساختن فردای آفریقا به مشارکت می گذارد

س
فار

س: 
عك
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حوادث

 ک��ودکان کار از اسمش��ان پیداس��ت ک��ه تم��ام کودکی و 
بازی هایش��ان را در کن��ار خیابان و در میان انس��ان هایی 
می گذرانند که زندگی روزمره، آنها را از توجه به اطرافشان 

بازداشته است.
ام��ا کودکان کار نه ترحم می خواهند و نه پول،  بلکه طالب 
توجهی برنامه ریزی ش��ده به زندگی شان هستند تا بتوانند 
در کن��ار دیگ��ر افراد یک ش��هر زندگی کنن��د و بدانند که 
آینده ای دارند، حتی اگر رنگ آینده شان خاکستری باشد، 

باز هم به سیاه بودن تقدیرشان ترجیح می دهند.
عوامل گسترش کودکان کار 

اقتص��اد، سیاس��ت گذاری ه��ای اش��تباه و خانواده، س��ه 
رک��ن اساس��ی در ایج��اد و پ��رورش ک��ودکان خیابان��ی 
اس��ت. ای��ن ک��ودکان  در خانواده ه��ای فقیری چش��م به 
 دنیای آدم بزرگ ها می گش��ایند ک��ه قربانی های کوچک 
تصمیم گیری های اشتباه هستند و تا به خود می آیند نه راه 

پس دارند و نه راه پیش.
 فقر حرف اول را می زند. کش��ورهای در حال توسعه که 
براساس شاخص های فقر انسانی از نظر توانایی بقا، آموزش  
و  پ��رورش و اس��تانداردهای زندگ��ی در پایین تر حد قرار 
دارند، بیشترین تعداد کودکان خیابانی را به  خود اختصاص 
می دهن��د. افزای��ش بی خانمانی در کش��ورهای صنعتی نیز 
حکایت از فقر و نابرابری در دس��تیابی به امکانات موجود 

در جامعه دارد. 
بی تفاوتی نسبت به اشتغال کودکان 

 جمعیت ای��ران در فاصله زمانی40س��ال، بی��ش از 3برابر 
افزایش داشت. جمعیت 19میلیون نفری ایران در سال1335 
در س��ال 1375 به بیش از 60 میلیون نفر رسید. میزان رشد 
جمعیت در دهه های مذکور باالترین نرخ  رشد جمعیت در 

جهان بوده است.
در فاصله س��ال های 1365 تا 1375 نرخ رشد جمعیت بالغ 
بر 3/456 درصد، معادل دو برابر نرخ رشد جمعیت جهانی 
بوده اس��ت. رشد غیرمتعارف جمعیت در یک مقطع زمانی 

به تأثیر عدم کفایت امکانات جامعه دامن می زند. 
بی تفاوتی نس��بت به اش��تغال کودکان و عادی ش��دن کار 
ک��ودکان در جامع��ه،  بحران ه��ای اقتص��ادی و اجتماعی، 
مهاجرت ه��ای مل��ی )درون م��رزی(، تأثیر پذی��ری گ��ذر 
جامعه از س��نتی به صنعتی و مهاجرت های ناش��ی از آن و  
مهاجرت های بین المللی )به  خصوص مهاجرت افغان ها در 
ایران( از مهم ترین عوامل خیابانی ش��دن کودکان محسوب 

می شود.
فقر اقتصادی خانواده،  کودکان را به خیابان می کشاند

ع��الوه بر فق��ر اقتص��ادی خانواده، م��وارد زی��ر به عنوان 
عوامل خانوادگی مؤثر بر خیابانی ش��دن کودکان محسوب 
می شوند: جمعیت زیاد، بی سوادی یا کم سوادی خانواده، 
 فوت یا جدایی والدین، ازدواج مجدد آنان و روابط نامشروع
)این مورد در آفریقا بس��یار شایع است(، معلولیت، بیماری 

ی��ا معلولیت والدین، اعتیاد والدی��ن، بزهکار بودن یکی از 
اعضای خانواده، درگیری و وجود بحث های مداوم والدین 
با یکدیگر، کودک آزاری )آزار جنس��ی، هیجانی- عاطفی، 
غفلت و عدم  مراقبت(، سختگیری نسبت به کودکان و رها 
کردن آنها در خیابان که به طور  ویژه تأثیر زیادی در کارتن 

خواب شدن کودکان دارد. 
خانواده های دچار تش��نج از مهم ترین عوامل خیابانی شدن 
کودکان هستند. کودکی که در خانواده فقیر زندگی می کند، 
ب��ه ناچار باید برای بقای خ��ود و خانواده  اش در خیابان به 
س��ختی کار کند و کودکی که در خانواد ه ای به س��ر می برد 
که به  دلیل عدم  امنیت، عش��ق و محبت دچار تشنج است، 
زندگ��ی خیابانی را با وجود وضعیت دش��وار آن بر چنین 

وضعیتی  ترجیح می دهد. 
کودکان خیابانی به طور معمول در خیابان به س��ر می برند. 
آنها برای احس��اس امنیت بیش��تر به کسانی روی می آورند 
ک��ه تجربه خیابانی بودن را دارن��د. این کودکان از حمایت 
خانواده در خیابان بی بهره اند، از این رو به گروه های خیابانی 
می پیوندن��د و در ای��ن گروه ها معنویت خود را جس��تجو 
می کنند و ک��ودک به  تدریج با ارزش ها، هنجارها و اخالق 

خیابانی آشنا می شود.
ای��ن ک��ودکان طرز لباس پوش��یدن وی��ژه ای دارند. هرچه 

کودک کم س��ن تر باش��د، ژولیده تر و کثیف تر اس��ت، زیرا 
مردم به کودکان آراسته و تمیز کمک نمی کنند. آنها به مرور 
زمان لهجه خیابانی را می آموزند. این زبان وس��یله ای برای 
ارتباط با سایر کودکان کارتن خواب است که به مرور حتی 
در برقراری ارتباط با سایر افراد جامعه نیز به کار می رود. 

بهزیستی ابزار ارتباط با کودکان کار را ندارد
سرپرس��ت س��ازمان بهزیس��تی با اعالم اینکه مس��ئولیتی 
 در قبال ک��ودکان کار، و ک��ودکان خیابانی بان��دی نداریم 
گفت: مخلص آن دسته از کودکان یتیم، معلول، بد سرپست 

و بی سرپرست هستیم که حکم دارند.
وی با اش��اره به انتقادهای مطرح شده به عملکرد بهزیستی 
تأکی��د کرد: ای��ن که می گوین��د کودک کار به بهزیس��تی 
ارتباط دارد، خوب بهزیس��تی چه کند؟ بهزیس��تی ابزارش 
را ندارد، در حالی که بهزیس��تی مخل��ص کودکان معلول، 
خیابانی و بی سرپرست است؛ بهزیستی کودکان خیابانی را 
سرپرس��تی می کند و اجازه می دهد تا کودکان در بهزیستی 
تحصیل کنند. بهزیس��تی به طور معمول انتهای خط بوده و 
انتهای آسیب های اجتماعی و معلولیت ها متوجه سازمان 

بهزیستی است.
نخبه ترین جوان ها از فرزندان بهزیستی هستند

به گفته سرپرس��ت س��ازمان بهزیس��تی، کودکان در مراکز 

سازمان بهزیستی بهترین وضعیت را دارند و در حال حاضر 
در دانش��گاه ها و در مقطع دکترا، افرادی در حال تحصیل 
هستند و در مراکز بهزیستی بزرگ شده اند وحتی معلوالنی 
وجود دارند که به مقاطع دانش��گاهی رسیده اند، به طوری 
که نخبه ترین جوان ها در س��ال های گذش��ته از فرزندان 

بهزیستی هستند.
اسفندیاری با اشاره به اینکه جمعیت تحت هدفش، کودکان 
بی سرپرست و بد سرپرست هستند که برای سرپرستی آنها 
نیاز به حکم قضایی اس��ت، خاطرنش��ان کرد: گاهی برخی 
از اف��راد به صورت غی��ر منصفانه تمام مس��ائل را متوجه 
بهزیس��تی می دانن��د در حالی که جامعه ه��دف ما مطابق 
با قانون مش��خص اس��ت؛ در عین حال تشکر می کنیم که 
این موردها گفته می ش��ود، چرا که تلنگری اس��ت به سایر 

سازمان ها که آن ها هم به مسئولیت های خود بپردازند.
مسئول کودکان خیابان باندي نیستیم

وی دامه داد: بیش��تر کودکان خیابان، دارای خانواده هستند 
و سازمان بهزیستی نمی تواند تکفل آنها را بر عهده بگیرد و 

دوباره به خانواده شان باز گردانده می شوند. 
نگهداری کودکان بدسرپرست تنها در صورتی ممکن است 
که قاضی به بد سرپرس��ت بودن آنه��ا حکم دهد و در این 
زمینه ما دچار خأل قانونی هس��تیم که تصویب قانون جامع 
حمایت از کودکان و نوجوانان این خألهای قانونی را رفع 

می کند.
برخ��ی از کودکان خیابانی که در یک باند فعالیت می کنند 
باید از طریق نیروی انتظامی شناس��ایی و دس��تگاه قضایی 
ای��ن باندها را متالش��ی کرده و کودک را ب��ه خانواده  اش 

برگرداند.
وی افزود: س��ال گذش��ته 6 هزار و 943 ک��ودک خیابانی 
توسط س��ازمان بهزیستی پذیرش ش��ده که 3 هزار و 289 
کودک مربوط به تهران بوده اس��ت و از آنجایی که بیش از 
33 درص��د کودکان اتباع خارجی بودند، قانون خاص خود 

را احتیاج دارد.
معلوالن متقاضی استخدام در آموزش و پرورش، نسبت 

به دریافت گواهینامه از بهزیستی اقدام کنند
اسفندیاری در مورد معلوالنی که مطابق با حق سه درصدی 
اس��تخدام در مراک��ز عمومی و دولتی، امکان اس��تخدام در 
آم��وزش و پرورش را نداش��تند، تأکید ک��رد: قانون جامع 
حمای��ت از حقوق معل��والن به آموزش و پ��رورش ابالغ 
ش��ده بود اما به دلیل تغییر اف��راد در رده های مدیریت این 
 وزارتخان��ه و ع��دم اطالع  از این مس��أله، این مش��کالت 

به وجود آمد.
وی اف��زود: اف��رادی ک��ه در جری��ان اس��تخدام دچ��ار 
مش��کل ش��دند از س��ازمان بهزیس��تی گواهینامه معلولیت 
دریاف��ت نکرده بودند که الزم اس��ت معل��والن با مراجعه 
 به بهزیس��تی نس��بت به دریاف��ت گواهی معلولی��ت اقدام 

کنند.

جامعهجامعه

زاینده رود در انتظار تصمیم گیری كودكان كار،  كار در كودكي
برای جریان آب

توقف تله کابین در وسط مسیر، در 
تمام دنیا عادی است 

 فاینانس براي ساخت راه آهن
 اصفهان – قم – تهران

سرخط

 کشف 119 هزار لوح فشرده غیر مجاز 
در »شاهین شهر« اصفهان

کشف سرنیزه هاي 3 هزار ساله، توسط پلیس اصفهان

طي حادثه اي در یكي از جاده هاي اصفهان:
هوشیاري یك مسافر، جان 40 سرنشین اتوبوس را نجات داد

 فرمانده انتظامي »شاهین ش��هر« استان اصفهان، از 
کش��ف 119 هزار و 142 حلقه لوح فشرده غیر مجاز طي 

بازرسي از یک خودروي وانت در این شهرستان خبر داد.
»سرهنگ محمدرضا خدا دوست«، فرمانده انتظامي شهرستان 
شاهین شهر با اعالم این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامي 
بخ��ش میمه این فرماندهي حین گش��ت زن��ي در محور 
اصفهان – تهران به یک دس��تگاه خودروي وانت نیس��ان 
 که کنار بزرگراه پارک ش��ده بود مش��کوک مي شوند. وي 
افزود: مأموران در بررسي از داخل خودرو مذکور، 119 هزار 
و 142 حلقه سي دي غیر مجاز کشف و ضبط کردند. این 
مقام مسئول اظهار داشت: در این رابطه، راننده خودرو به نام 
»مهدي -غ« دستگیر شد. سرهنگ »خدا دوست« در پایان 

خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده اي تشکیل و متهم 
به همراه سي دي هاي کشف شده جهت سیر مراحل قانوني 

تحویل مراجع قضایي گردید.

 ب��ا تالش مأموران یگان ام��داد فرماندهي انتظامي 
شهرس��تان اصفهان، دو سر نیزه 3 هزار ساله به همراه یک 
جلد قرآن خطي و کتاب نفیس زندگینامه پیامبران کشف و 

در این رابطه دو قاچاقچي عتیقه دستگیر شدند.
مصطف��ي صادقی��ان سرپرس��ت مرک��ز اطالع رس��اني 
 فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان با بیان این مطلب اظهار 
داش��ت: مأموران یگان امداد فرماندهي انتظامي شهرستان 

اصفهان حین گش��ت زني در س��طح شهر به یک دستگاه 
خودروي سواري پراید مشکوک و آن را متوقف مي کنند.

وي افزود: مأموران در بررسي هاي اولیه از این خودرو یک 
جلد قرآن خطي، یک جلد کتاب نفیس زندگینامه پیامبران به 

همراه دو سر نیزه عتیقه را کشف و ضبط کردند.
این مقام مسئول عنوان داشت: بر اساس اعالم کارشناسان 
اداره میراث فرهنگي استان، قدمت سر نیزه هاي کشف شده 

به هزاره اول پیش از میالد مي رسد.
سرپرست مرکز اطالع رساني پلیس اصفهان در مورد ارزش 
تاریخي قرآن خطي و کتاب زندگینامه پیامبران نیز گفت: برابر 
اعالم کارشناسان، قرآن خطي وکتاب مذکور نیز داراي ارزش 

تاریخي بوده و خروج آنان از کشور ممنوع است.
صادقیان در پایان با بیان اینکه در این رابطه راننده و سرنشین 
خودرو به اتهام قاچاق اش��یاي آثار تاریخي دستگیر شدند 
خاطرنش��ان کرد: هر دو متهم به نام ه��اي: »عبداله-  ز« و 
»سعید-  ل« همراه پرونده جهت سیر مراحل قانوني تحویل 

مراجع قضایي شدند.

 طي حادثه اي در محور نایین به اصفهان، راننده یک 
دستگاه اتوبوس مسافربري حین رانندگي دچار سکته قلبي 
شده و کنترل خودرو را از دست داد که در این حین یکي از 
مسافران با هوشیاري خود، جان 40 سرنشین اتوبوس را از 

مرگ حتمي نجات مي دهد.

مصطفي صادقیان سرپرست مرکز اطالع رساني فرماندهي 
انتظامي استان اصفهان اظهار داشت: طي حادثه اي در محور 
نایین به اصفهان، راننده یکي از اتوبوس هاي مسافربري حین 
رانندگي دچار س��کته قلبي ش��د. وي افزود: در این حادثه 
خوشبختانه یکي از مسافران که در ردیف جلوي اتوبوس 
نشسته بود متوجه این اتفاق شده و بالفاصله فرمان را گرفته 
و خودرو را به کنار جاده هدایت و در نهایت با متوقف کردن 

خودرو جان 40 سرنشین این اتوبوس را نجات مي دهد.
این مقام مسئول گفت: خوشبختانه با هوشیاري این مسافر 
فداکار، هیچ گونه خسارت جاني به بار نیامد. توصیه مي شود 
که رانندگان وسایل نقلیه به خصوص رانندگان اتوبوس هاي 
مسافربري قبل از سفر از سالمتي خود مطلع شده و سپس با 

آرامش کامل به رانندگي بپردازند.
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امروزه بیش��تر مردم به » گویندگانی افراطی « بدل شده اند و از 
روش های ابتدایی ارتباطات بصری، کمتر به طور دقیق و کامل 
استفاده می کنند. یک شهر نیز با تمام نظام پیچیده اش، می تواند 
بسیاری از پیام هایش را بصری نماید و از سخن های گزاف و 
بیهوده دوری جوید. باید ش��هر را از ازدحام نوشته و حرف ها 
خ��الص کرد و جای آن را به تصوی��ر داد. تصویری که درصد 
زیادی از پیام را انتقال می دهد و فقط چند کلمه ساده و مختصر 
پیام رس��انی، آن را )در ص��ورت نیاز( تکمیل می کند. طراحی 
گرافیک، نقش اصلی را در طراحی پیام های عالمت و تابلوهای 
شهری دارد و بدین ترتیب هنر را به پیکر شهر و خیابان تزریق 
می کند. دور نیست زمانی که مردم، آرایشگاه را از قیچی اغراق 
شده و بزرگ سر در مغازه تشخیص می دادند و دوچرخه ای بر 

فراز پیاده رو، نشان گر فعالیتی در همین ارتباط بود.
عالمت ها در منظر خیابان باید به گونه ای منطقی طراحی شوند 
تا از ازدحام تیرک، ستون و پایه در شهر کاسته شود. عالمت ها را 
می توان به دیوار، ستون های برق و..... متصل نمود تا تعداد نگه 
دارنده های آن ها کاهش یابد. ارتفاع، اندازه و شکل عالمت ها 

باید آن قدر بهینه شده باشد تا 
حداکثر خوانایی و آشکاری را 
باعث شود و شخصیتی خاص 
به محی��ط ببخش��د. ارتباطی 
منس��جم میان عالمت ها در 
خط افق و پرس��پکتیو خیابان  
می تواند در خلق چهره بصری 

منظم تر کمک شایانی باشد.
ب��ه  می ت��وان  راحت��ی  ب��ه 
س��ازم�ان ه�ای مس���ئول و 
ش��رکت های ب��زرگ توصیه 
کرد؛ یک هویت خاص را برای 
کنترل س��بک بومی و کارکرد 
عالمت ه��ا و تابلوهایش��ان، 
طراح��ی و تولید کنند. این امر 
کمک ب��ه وح��دت و هویت 

اصیل تر شهر است.
عالمت ه��ا و تابلوها به طور 

حتم نباید خودنمایی کنند. جزء جزء بصری محیط بر آشکاری 
 و خوانای��ی عالمت ها تأثیر می گذارن��د. عالمت ها و تابلوها 
بر این اساس که در برابر عمارتی مستقر شوند یا در فضای سبزی، 
می توانند تأثیرهاي متفاوتی داشته باشند. تضاد پیش زمینه و پس 
زمینه، آن ها را از محیط جدا یا در آن حل می کند. باید دقت کرد 
 که تابلوهای مرتفع، بیشتر باعث پدیده ضد نور می شوند و این

به دلیل پس زمینه آسمان و نور فراوان آن است.
عالمت ه��ا و تابلوهای کم ارتفاع مزاحمت کمتری دارند و در 
محیط های انسانی محسوس تر هس��تند. تابلوهای اطالعاتی 
 برای پی��ادگان باید در موقعیت هایی نصب ش��وند که توقف 
استفاده کنندگان از آنها، مزاحمتی برای تردد دیگران ایجاد نکند. 
برای پنهان ماندن پش��ت تابلو، می توان تابلو را به دیوار نصب 
کرد. وجود گیاه در پشت تابلو، هنگامی که نصب به دیوار ممکن 
نباشد ضمن ایجاد فضایی دلپذیرتر نمای نه چندان زیبای پشت 

عالمت ها و تابلوها را می پوشاند.
چگونگی رفتار با یک نم��اد و عالمت، بازتاب قابلیت درک و 
قدرت تصور فرد است. عالمت ها باید درخور فضای معماری 
پیرامون خود باشند و زیبایی و عملکرد را با هم تلفیق کنند. از 
دیدگاه فنی، ش��اخص های قابل مالحظه ای در رؤیت درست 

عالمت ها و تابلوها وجود دارد.

برای عالمت ها و تابلوها، می توان وظیفه های زیر را تعیین کرد:
- جهت یابی و هدایتگری معابر و گذرگاه ها

-  شناسایی و نام گذاری ابنیه، میدان ها، پارک ها 
-  کنترل ترافیک )راهنمایی و رانندگی(

 - اطالع رسانی و آگاهی دهنده تاریخی، اتفاق ها، موقعیت ها.
- آیینی یا تشریفاتی نظیر: پالکارد، پرچم، دیوار نگاره

- تبلیغاتی شامل: تبلیغات نصب شده در معابر )بیلبوردها و...( و 
سردر فروشگاه ها

می توان بر اساس شکل، رنگ و چگونگی اتصال، خانواده ای از 
عالمت ها و تابلوها را برای محیطی خاص طراحی کرد. گرافیک 
به کار رفته در هر ش��ش نوع از عالمت ها باید بازتاب نیازهای 
استفاده کننده و محیط استفاده باشد. برای آشکاری و خوانایی در 
سرعت از دور، به کلمه های پر و ساده نیاز داریم. همچنین حداقل 
ارتفاع باید 100 میلی متر یا 25 میلی متر به ازای هر 7/5 متر فاصله 
از تابلو با جزئیاتی محدود بین 6 تا 10 جزء باشد. برای پیادگان، 
اطالعات خیلی بیشتر و جزئی تری را می توان با کلمه های زیبا 

و کوچک منتقل کرد.
عالمت هایی ک��ه منع قانونی 
ندارند، باید با اس��تانداردهای 
کنترل رف��ت و آمد هماهنگ 
باشند. برای عالمت های ایمنی 
و ترافیکی باید به استانداردهای 
بین المللی استناد نمود، در حالی 
ک��ه گروه های دیگ��ر را باید 
منطقه ای و در تناسب با روحیه 
خاص هر محیط، طراحی کرد.

 گرافیک ه����ای تزئی�ن��ی و 
تکمی��ل کنن��ده را می توان به 
س��ادگی در جه��ت ارتق��ای 
طراحی معماری بن��ا و منظر 
سازی فضا به کار برد. نشانه ها و 
نمادها را به جز شرایطی که فهم 
آن فراگیر و بین المللی است و 
برداشت از آن ها یکسان است، 
نباید بدون حمایت اطالعات 
نوش��تاری رها کرد. کلمه ها باید از حداقل تنوع برخوردار بوده 
و با شخصیت محیط و کاربرد مورد نظر متناسب باشد. به عنوان 
مثال، در داخل و اطراف محوطه فرودگاه که مهم ترین عملکرد 
آن ارتباط س��ریع است، نوش��ته های راهنمایی و رانندگی باید 
کلمه های ساده و راحت و خوانا داشته باشد. محیط های طبیعی 
و تاریخی با شکل کالسیک تر و سنتی تر کلمه های سرو کار 
دارند. گردشگاه ها و فضاهای ورزشی - تفریحی نیازمند کلمه ها 
نیستند و چنانچه نیازی در کار باشد هماهنگی با فعالیت مورد نظر 

و جسارت و غیر رسمی بودن، برای آن اهمیت دارد.
شکل و اندازه یک تابلو و عالمت، با اندازه کلمه ها و موقعیت 
آن تعیین می گردد. هنگام طراحی متن برای عالمت ها و تابلو ها 
مالحظات زیر از اهمی��ت زیادی برخوردارند: فضای کلمه ها، 
فضای میان خط ها، موقعیت نمادها و الگوهای تزئینی، حاشیه، 
قرارگیری موضوع در مرکز یا کناره و استفاده از حروف بزرگ یا 

کوچک )در التین(
 عالم��ت  و تابلوه��ا، از م��واد و مصال��ح متنوع��ی س��اخته 
می شوند: ورق آهن، برنز، آلومینیم، چوب، سنگ، بتن، آکریلیک 
یا فایبر گالس، نئون، فلکس، بنر و... در برخی موارد انتخاب ماده 
مناس��ب و هماهنگ با کاربری و میزان اهمیت عالمت، زیبایی 

خاصی به طرح می بخشد.

بایدها و نبایدهای تابلوهای شهری

مهر: رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری اصفهان گفت: در جلسه ستاد 
مدیریت خشکسالی مقرر شد تا برنامه توزیع آب زاینده رود منوط به تصمیم 
گیری کمیته کارشناس��ی و باران های پاییزه باش��د. منصور شیشه فروش در 
اصفهان با اشاره به اینکه براساس پیش بینی هواشناسی، این میزان بارندگی در 
آینده نیز برابر با حد نرمال یا کمتر از آن خواهد بود گفت: حجم آب سد زاینده 
رود در مقایسه با بلند مدت کاهش 55 درصدی داشته است و در برنامه ریزی 

ها، آب شرب در اولویت اول قرار خواهد گرفت.

ایسنا: مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی و ورزشی سپاهان گفت: 
تله کابین صفه هیچ گونه عیبی ندارد. بهرام ذالکیان در اصفهان، با بیان این که 33 
عیبی که اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان بر تله کابین وارد کرده 
بود، رفع شده است، اظهار داشت: تله کابین صفه پیش از دریافت استاندارد ملی 
ایران، از اتحادیه باالبرهای جهانی، استاندارد دریافت کرده است. وی با اشاره به 
این که بررسی تکنولو ژی تله کابین از طریق استاندارد ایران اشتباه بوده است، 
افزود: اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان، نباید موضوع عیب های 
وارد بر تله کابین را رسانه ای می کرد! وی خاطرنشان کرد: تله کابین ها در تمام 

دنیا در مسیر حرکت متوقف می شوند و این یک موضوع عادی است!

 فارس: در بازدید یک روزه هیأت چینی از راه آهن سریع الس��یر اصفهان – قم
 - تهران، ساخت بخش روسازی این پروژه از طریق فاینانس مورد بررسی قرار 
گرفت. بهروز تاکی، مدیرکل راه آهن استان اصفهان در این بازدید با بیان اینکه 
راه آهن سریع السیر اصفهان – قم - تهران، نخستین مسیر کشور است که از این 
نوع تکنولوژی برخوردار می شود، تصریح کرد: امیدواریم با همکاری کشور 
چین، ش��اهد راه اندازی هر چه سریعتر این پروژه باشیم و در آینده زمینه های 

مشارکت بهتر و مؤثرتری در بخش حمل و نقل ریلی فراهم شود.

ضرورت برنامه ریزی شهری

از آنجایی که برنامه ریزی یک فرایند مست�م�ر و م�داوم در ج�ه�ت رسیدن به 
نیازها وهدف های متعالی زن�دگی انسان است، این هدف ها بیشتردر راستای 
ایجاد و انتظام فعالیت های انسان و طبیعت در تعامل با همدیگر عمل می کنند. 
بنابراین می توان گ�ف�ت: ب�رنامه ریزی سابقه در تاریخ پرفراز و نشیب انس�ان دارد. 
برنامه ری��زی ان�س�ان های نخس�ت�ین در جابه جایی از غ�ارها به دشت های 
حاصلخ�ی�ز و ت�غ�ی�ی�ر زندگی خود از شکار به زراع�ت و ک�شاورزی، خود 
گواه برنامه ریزی است. ب�رن�امه ری�زی های دوران ق�دی�م به ص�ورت ذات�ی 
و س���اده ب�ود.ول��ی در دوران م�ع�اص�ر، به خصوص ب�ع��د از ان�ق��الب 
 صن�ع�تی و به ص�دا در آم�دن چرخ های آه�نی در ش�ه�ره��ای انگ�لست�ان، 
ب�رن�ام�ه ریزی شکل پیچیده و خاصی به خود گرفت ت�ا ج�ایی که با توس�عه 
پدیده ماشینیس��م و تقاضا برای نیروی کار ج�ه��ت چرخاندن این انق�الب 
تاریخی، موجی از ن�ی�روی کار وارد ص�حن�ه صنعت شدند. این موج انسانی در 
رابطه با صنعتی شدن شهرهای ان�گ�لستان موجب پیامدهای پیچیده تری شدند 
که آث�ار آن دام�ن�گ�ی�ر ب�ی�شتر شهرهای جهان در گذشته و حال گردید که البته 
اث�رهای تک�ان ده�ن�ده آن در ک�ش�وره�ای جه�ان س�وم قابل توجه است. 
م�ه�اج�رت ن�ی�روی ان�سانی فعال از روستاهای کوچک وکم درآمد به طرف 
شهرهای مختلف جهان به خصوص شهرهای جهان سوم، اثرهای منفی بسیاری 
بر رشد و توسعه شهرهایی که قبل از آن دارای رش�د ط�ب�ی�ع�ی جم�ع�ی�ت 
ب�ودند، ب�ر ج�ای گذاشت. مهاجرت روس�ت�ائ�ی�ان و هجوم به شهرهای آشفته 
و آغ�ش�ت�ه به انواع آلودگی ها، خود ری�ش�ه در ف�ق�ر روستا دارد. روستائیان 
پس از ورود به شهره�ا و روب�ه رو ش�دن ب�ا ت�ج�مالت و رفاه موجود در آنها، 
بر آن می آیند تا خود را با وضع موجود هماهنگ نمایند، ولی وقتی خالف آن 
برای آنها ثابت شود، مجبور به عقب نشینی به سوی حاشیه شهر می شوند که به 
م�رور زم�ان، پدی�ده زاغ�ه ن��ش�ی�نی و حاشیه نشینی نمایان می شود. در بیشتر 
م�وارد ح�اش�ی�ه ن�ش�ی�نی و اسکان در زاغه های حاش�ی�ه ش�ه�ر موج�ب 
ب�سیاری از معضل های اجتماعی خواه�د ش�د.  رش�د بی رویه جمعیت در 
ش�ه�رها که ن�اش�ی از م�ه�اج�رت، محدودیت فضاهای مسکونی استاندارد 
و ناچ�ی�ز ب�ودن خدمات اساسی و زیربنایی در آنها بوده، یکی دیگراز دالیل 
حاشیه نشینی است. ع�الوه ب�ر آن ف�ق�دان درآم�د و س�رمای�ه ناچ�یز در ادامه 
زندگی روستائیان و هدایت آنها به س�وی ش�ه�ره�ا، عام�ل دی�گ�ری است که 
رشد جمع�ی�ت را در شهره�ا رق�م می زن�د. ای�ن ع�وام�ل و م�وارد ب�سیار 
زیاد دیگر مانند آلودگی های هوا، آلودگی های صوتی، تراکم زیاد جمعیت و 
ناهنجاری های اجتماعی، اندیش��مندان را بر آن داش�ت ت�ا به طور جدی به 
فک�ر برنامه ریزی در مورد شهرها و کاستن از مشکالت آن شوند. مشکالت و 
ناه�ن�جاری هایی که اثرهای بدی ب�ر ت�وس�ع�ه و  رش�د ش�ه�رها و ه�مچ�ن�ی�ن 
امور زیربنایی، اجتم�اع�ی، روانی، بهداشتی و نحوه اس�ت�فاده از زم�ین خواهد 
گذاشت. برنامه ریزی شهری، مق�ول�ه ای ب�س پ�یچیده که می توان با اج�رای 
صح�یح و م�ن�طقی آن، بار عظیمی از مشکالت جامعه ش�ه�ری را ب�ر ط�رف 
ن�م�ود. ناگفته نماند ارائه نظرها، پ�ی�ش�نه�اده�ای م�وق�ت و ه�زی�ن�ه های 
مرب��وط به آن، نه دردی از ش��هرها درمان نمی کند، بلکه بر مش��کالت زیاد 
آن نیز می افزاید.در برنامه ریزی ش���ه�ری ب�ای�د ت�م�ام ج�وان�ب ام�ور و 
ک�ارک�رده��ا و عملکردهای یک شهر را مطالعه و راه حل های مربوط به هر 
 ک�دام را م�ورد ب�ررسی، تجزیه و تح�لی�ل ق�رار داد. در این مورد می ت�وان 
ب�رنام�ه ری�زی ها را به م�ان�ند بنیادی در نظر گرفت که ب�ر روی دو ستون 
قائم اس��ت و توجه و تقویت یک س��تون و تضعیف س��تون دیگر نه به نفع 
آن بنی��اد ب��وده، بلک��ه آن را از حالت تعادل خارج کرده و س��بب ویرانی آن 
خواهد شد. ب�رن�ام�ه ری�زی ش�ه�ری و ب�رن�ام�ه ری�زی روستایی به مانند 
دو س��تون یک بنیاد یا یک سیستم هس��تند که غفلت از یکی از آنها، اثرهای 
وخیمی بر س��تون مقابل می گذارد. بنابرین یکی از ش��رط های مهم رسیدن 
به تع�ادل و ک�اه�ش مشکالت ش��هری رسیدگی به امور روستاها و از بین 
ب��ردن تفاوت های موجود ب�ی�ن آن�ها اس��ت. الزم به ذکر اس��ت: در برنامه 
ریزی ه��ای کالن ملی توجه بی�ش از ح�د به صنع�ت و غ�ف�ل�ت از ام�ور 
زی�رب�ن�ایی کش�اورزی، ن�ی�ز می ت�وان�د تع�ادل اقتصاد یک کش�ور را زی�ر 
س���ئ�وال ببرد. می توان گفت: با ایجاد توازن و تعادل در ب�رن�امه ریزی های 
 مختلف در درون یک کشور، منطقه، شهر و روستا، امید آن را داشت تا بتوان با 
برنامه ریزی صحیح و ایجاد روابط منطقی بین آنها، قسمتی از نارسایی ها و 

نقص را در جامع�ه برطرف نمود.



چهارشنبه 24 شهریور1389/ 6 شوال1431/ شماره345             4wednesday 15 September  2010 

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ود
ه ر

ند
زای

س: 
عك

ءلو
بها

ن 
سی

 ح
س:

عك

ميان ما » هزار و يك شب «  جستجوهاست ...

شهرستان ها
شهرکرد

 به گزارش اداره روابط عمومي آموزش و پرورش استان اصفهان، دوره آموزش 
بدو خدمت پذیرفته ش��دگان آزمون استخدامي آموزش و پرورش با حضور استادان 
مراکز تربیت معلم و دانشگاه در مرکز تربیت معلم شهید باهنر، فاطمه الزهرا )س(، 
تربیت معلم زینب کبري )س(، شهید آیت نجف آباد و تربیت معلم امام خمیني )ره( 

کاشان و آموزشکده شهید مهاجر اصفهان برگزار شد.
در این دوره آموزشي، شرکت کنندگان با بحث هاي سنجش و اندازه گیري، اصول 
 و فنون مش��اوره، مهارت زندگي، بهداشت رواني، فنون تدریس، هدایت تحصیلي، 
کمک هاي اولیه، بررسي کتب درسي، روان شناسي تربیتي، اصول و مباني تربیت بدني، 

بازي هاي آموزشگاهي، آمادگي جسماني، آشنا مي شوند.

 »حی��ات الغی��ب« در دی��دار 
ب��ا ی��اوري، مدی��ر کل کتابخانه هاي 
 عموم��ي اس��تان، رویک��رد س��ازمان 
 زندان ها را پس از انقالب اسالمي رویکرد 
آموزش��ي- فرهنگي هم��راه با ترویج 
فرهنگ مطالعه و توس��عه کتابخانه ها 

عنوان نمود.
وي با اش��اره به اقدام هاي سازمان در 
جهت گس��ترش فرهن��گ کتابخواني 
گفت: موفقیت در این عرصه عزم همه 
دستگاه هاي استاني به خصوص اداره 
کل کتابخانه هاي عمومي استان را در 

زمینه تأمین کتاب هاي تربیتي مورد نیاز، مي طلبد.
یاوري در این دیدار ضمن تشکر از زحمات و تالش هاي مسئوالن زندان مرکزي در 
راستاي گسترش فرهنگ کتاب و کتابخواني گفت: کتابخانه مشارکتي زندان مرکزي 
یکي از بارزترین کتابخانه هاي مشارکتي در زمینه فعالیت هاي کتابخواني و فرهنگي 
است. وي اعالم آمادگي نمود تا مجوز مشارکتي سایر کتابخانه هاي زندان هاي استان 
را براساس تفاهم نامه موجود صادر نماید که این قشر هر چه بیشتر از امکان مطالعه 

بهره مند گردند.
عبداله��ي رئی��س زندان مرکزي نی��ز در این دیدار گفت: ش��رکت در فعالیت هاي 
کتابخواني، یکي از ش��اخص هاي دریافت مرخصي براي زندانیان اس��ت که از این 
راه به دنبال نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در زندان هستیم. پیش از این دیدار مدیرکل 
کتابخانه هاي عمومي اس��تان از کتابخانه و سایر واحدهاي فرهنگي زندان مرکزي 

بازدید نمود و از نزدیک با فعالیت هاي مسئوالن فرهنگي زندان آشنا شد.

ب��ه گ��زارش مع��اون مش��ارکت 
 ه��اي مردم��ي کمیته ام��داد امام 
خمیني )ره( استان اصفهان، مردم 
خیر و مؤمن استان اصفهان در روز 
عید فطر امسال، مبلغ 243 میلیون 
تومان بابت فطریه عام و س��ادات 
و همینطور کف��اره خود پرداخت 
نمودن��د. »بهرام س��وادکوهي« با 
بیان اینکه مردم خوب اس��تان در 
هم��ه عرص��ه ه��اي خیرمندي و 
نوعدوس��تي یار و ی��اور این نهاد 
بوده و هس��تند گفت: این نهاد با 

ایجاد 450 پایگاه جمع آوري کمک در س��طح اس��تان از صبح روز عید سعید 
فطر به جمع آوري مشغول شده و تا پایان روز، این مبلغ را براي کمک به افراد 
نیازمند جمع آوري کرده اس��ت. وي با اشاره به اعتماد خوب مردم به این نهاد 
خاطرنش��ان کرد که مبالغ و وجوه ش��رعي مؤمنان و مردم فهیم استان در مسیر 
شرعي خود به نیازمندان تحت حمایت پرداخت خواهد شد. بهرام سوادکوهي 
در ادامه افزود: از این مبلغ، 195 میلیون تومان فطریه عام و سادات بوده و بقیه 
کفاره مردم است که در مسیر شرعي خود هزینه خواهد شد. وي گفت: از کل 
مبل��غ مذکور 125 میلیون تومان مربوط به ش��هر اصفهان بوده که از طریق 93 
پایگاه جمع آوري ش��ده و نس��بت به سال گذشته در روز عید فطر، 30 درصد 

رشد داشته است.

 ش��رکت مخابرات اس��تان 
اصفهان در بخش هایي از مراکز تلفن 
محدوده شهید بهشتي، شهید چمران، 
ش��هید روح االمین )زری��ن کوب(، 
شهید رجایي، سیدالش��هداء، شهید 
آقابابایي، شهید کالني، شهید منتظري، 
ش��هید طاهر زاده، شهید تندگویان، 
شهید آیت اله اشرفي اصفهاني )سمت 
خمیني شهر(، قدس، آیت ا... مدرس، 
 خاتم االنبیاء، امیرکبیر، امام س��جاد، 
امام علي، آزادي، بهارستان و استقالل 
اقدام به واگذاري تلفن ثابت مي نماید. 
متقاضیان جهت ثبت نام مي بایست تا تاریخ 89/6/31 به یکي از دفاتر خدمات ارتباطي 
شهر اصفهان مراجعه و در صورت قرار داشتن در محدوده کروکي هر مرکز، با دریافت 
فیش و واریز مبلغ 515 هزار ریال بابت هر خط تلفن به همان دفتر مراجعه و پس از ارائه 

فیش پرداختي و مدارک الزم، اقدام به ثبت نام نمایند.
مدارک الزم براي متقاضیان حقیقي، اصل فیش واریزي ثبت نام، اصل و تصویر کارت 
ملي متقاضي )یا اصل و تصویر شناسنامه یا اصل و تصویر گذرنامه داراي کد ملي و 
معتبر( و براي متقاضیان حقوقي اصل فیش واریزي به نام ش��رکت متقاضي حقوقي، 
تصویر آگهي روزنامه رسمي، نامه رسمي مبني بر درخواست تلفن و معرفي نماینده 

مربوطه است.
الزم به ذکر است: متقاضیان دولتي نیز مي توانند با درخواست کتبي و معرفي نماینده 

مربوطه اقدام به ثبت نام نمایند.
همش��هریان مي توانند براي کسب اطالعات بیشتر به سایت شرکت مخابرات استان 

اصفهان به نشاني www.tce.ir مراجعه نمایند.

گیاهان  مس��ئول گل،  کارش��ناس 
خوراک��ي  ق���ارچ  و  زین��ت��ي 
ک�ش��اورزي  جه����اد   س���ازمان 
چهارمح��ال و بختی��اري از آماده 
سازي سه مجتمع بزرگ گلخانه اي 
جهت بهره برداري در ش��هرهاي: 
جونقان، بلداجي و عباس آباد نقنه 
در ص��ورت تأمین اعتب��ار تا پایان 

سال جاري خبرداد.
به گزارش موج، »یحیي حسین پور« 
اظهار داشت: در این مجتمع ها پیش 

بیني مي شود محصوالتي مانند: سبزي و صیفي و گل هاي شاخه بریده تولید شود.
وي با بیان این که 110 گلخانه در این مجتمع ها مس��تقر اس��ت، افزود: سطح 
 کل مجتمع ها، 94 هکتار و س��طح زیر کش��ت مفید، 46 هکتار مي باشد که با 
 به��ره ب��رداري از ای��ن مجتمع ه��ا، ب��راي 450 نف��ر فرصت ش��غلي فراهم 

مي شود.
وي می��زان اعتبار هزینه ش��ده براي احداث مجتمع ه��ا را 640 میلیون تومان 
 عن��وان و خاطر نش��ان کرد: میزان اعتب��ار مورد نیاز براي تکمی��ل نمودن این
مجتمع ها، 3 میلیارد و 900 میلیون تومان مي باش��د و در صورت تأمین اعتبار 

تا پایان سال جاري به بهره برداري مي رسند.

مدیر جهاد کشاورزي شهرستان اردل 
از احداث 11 پروژه آب و خاک در 

شهرستان اردل خبر داد.
به گزارش موج، »کیامرث کریمیان« 
مدیر جهاد کش��اورزي شهرس��تان 
اردل گفت: در س��ال زراعي جاري، 
 11 پروژه پوش��ش نهره��ا به طول
 6 ه��زار و 800 متر کان��ال با اعتبار
2 میلیارد و 350 میلیون ریال از محل 
اعتبار تملک دارایي در 11 روستاي 

این شهرستان اجرایي مي گردد.

»داریوش رضوانی« در این رابطه گفت: در گذشته در استان های کمتر برخوردار 
بخش دولتی در سینماها ورود داشت و به همین دلیل سینماها وضعیت مناسبی 
نداش��تند. اما با ورود بخش خصوصی به این بخش، فرهنگس��راها، مجتمع ها، 

پالتوها و نگارخانه ها حرکت روبه رشدی داشته اند.
وی در خصوص فعال ش��دن بخش خصوصی برای احداث س��الن های سینما 
تصریح کرد: چنانچه بخش خصوصی در احداث س��ینما اقدام کند اداره ارشاد، 

50 درصد تجهیزات را برای آنان تأمین خواهد کرد.
رضوانی ادامه داد: معافیت س��اخت به اندازه متراژ زیربنا و ارائه مجوز ساخت 
تج��اری نی��ز ازدیگر حمایت ها جهت س��اخت سینماس��ت. وی با اش��اره به 
سینمای بروجن اظهار داشت: سینمای بروجن به سالن جلسه هاي تبدیل شده 
وتجهیزات آن از بین رفته است بنابراین اگر آموزش و پرورش در تبدیل مجدد 
آن به سینما همکاری داشته باشد اداره ارشاد در تجهیز آن کمک خواهد کرد تا 

برای هر دو منظور سینما و سالن جلسه ها استفاده شود.
رئی��س حوزه هنری چهارمح��ال و بختیاری نیز گفت: امروز وضعیت اس��تان 
از نظ��ر رعایت اس��تانداردها در بخش س��ینما به هیچ عنوان مطلوب نیس��ت. 
حس��ینی اظهار داشت: براساس شاخص اعالم ش��ده از طرف وزارت ارشاد و 
نظر س��ینماداران کشور، استان به طور تقریب نیاز به 10 سینمای دیگر دارد اما 

واقعیت های جامعه این رقم را تأیید نمی کند.
وی تصریح کرد: احداث س��الن های جدید از لح��اظ پارامترهای دیگری باید 
 محاس��به ش��ده تا از زیان ده بودن س��ینماهای جدید جلوگیری ش��ود، به نظر 
می رس��د با توجه به وضعیت نامطلوب در سراس��ر کشور قدم نخست احیا و 
به روز رس��انی س��ینماها را باید بخش دولتی و یا نیمه دولتی به عهده بگیرد تا 

بخش خصوصی هم براي ورود به این عرصه ترغیب شود.

حس��ینی در خصوص میزان استقبال از سینما در استان اظهار داشت: امروزه با 
توجه به تفاوت دیدگاهها، در جامعه با تأس��ف یک اس��تراتژی شخصی، برای 
تولید فیلم های س��ینمایی در کش��ور وجود ندارد. بنابراین تهیه کنندگانی وارد 
عرصه تولید ش��ده اند که فقط به مسائل اقتصادی و یا کلیشه ای توجه کرده و 
نیازمندی ها و رس��الت سینما را به عنوان یک ابزار مهم جهت انتقال پیام های 

مورد نیاز جامعه کنونی در نظر نمی گیرند.
رئیس حوزه هنری اس��تان خاطرنشان کرد: چنانچه ش��رایط برای عناصر مؤثر 
عرصه س��ینما فراهم ش��ود، به صورت جدی وارد میدان می شوند اما سینماها 

کشش پاسخگویی را نخواهند داشت.
حس��ینی ادامه داد: برای استقبال از این رس��انه مهم، صدا و سیما و آموزش و 
پرورش و دانشگاهها مي توانند از مهم ترین حامیان سینما باشند، اما با تأسف 

تاکنون به اهمیت این همکاری به درستی پرداخته نشده است.
 ب��ه گفته وی، س��ینما بهمن ش��هرکرد از لحاظ کمی و کیف��ی، امکانات و نوع 

فیلم های اکرانی در سطح باالیی قرار دارد.
حسینی با اشاره به وضعیت فیلمسازان استان گفت: با تأسف در استان حمایت 
جدی از فیلم س��ازان نمی ش��ود، اما امید اس��ت اکنون که به همت دولت دهم 
محور، فعالیت هاي فرهنگی اعالم ش��ده، سیاس��تگذاران و مدیران ارشد استان 

نسبت به رشد جوانان در این عرصه توجه داشته باشند.
وی ادام��ه داد: اس��تان منبعی از اس��تعدادهای خدادادی اس��ت که در صورت 
هدای��ت به س��مت صحیح و برنامه ری��زی، می ت��وان آن را از گمنامی خارج 
 و ن��ه فقط به کش��ور، بلکه ب��ه دنیا معرفی ک��رد. بنابراین: حمایت مس��ئوالن، 
برنامه ریزی دقیق وهمت مضاعف در زمینه فیلمس��ازی و جذب استعدادهای 

جوانان استان ضروری است.

دوره ضمن خدمت پذیرفته شدگان آزمون 
استخدامي آموزش و پرورش برگزار شد

 رویکرد سازمان زندان ها، ترویج فرهنگ 
مطالعه و توسعه کتابخانه هاست

اصفهان در روز عید فطر:
 کمك 243 میلیون توماني 

فطریه و کفاره مردم به نیازمندان

پذیرش تقاضاي تلفن در برخي از 
مراکز شهر اصفهان

در صورت تأمین اعتبار
 بهره برداري از 3 مجتمع گلخانه اي 

در چهارمحال و بختیاري

احداث 11 پروژه آب و خاک
در شهرستان اردل

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری:
وضعیت سینما در استان مطلوب نیست

 اصفهان

 اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

»صف��وي«  س��رهنگ   
 در گفتگ��وي اختصاص��ي ب��ا 
زاینده رود اع��الم کرد: مرحله 
دوم ط��رح تابس��تاني پلیس از 
هجدهم شهریور ماه آغاز شده 
تا دوم مهرماه ادامه دارد. در این 
طرح پلیس ب��ا توجه به حجم 
باالي س��فر در ای��ن محدوده 
زمان��ي از حداکثر ت��وان خود 
اس��تفاده خواهد کرد، به طوري 
که تیم هاي کنترل نامحسوس 
فعالیت ویژه خود را آغاز کرده 

اند.
وي ضمن اش��اره ب��ه برخورد 
ش��دید پلیس با خ��الف هاي 
حادث��ه س��از تصریح ک��رد: با 
توجه به اس��تفاده بس��یاري از 

هموطنان از وس��ایل نقلیه عمومي با خالف هاي 
صورت گرفته از سوي ناوگان مسافربري به شدت 
برخورد خواهد ش��د، به ویژه سرعت آنها توسط 
دستگاه هاي GPS که نصب آنها الزامي شده است 
کنترل مي گردد. س��رهنگ صف��وي در خصوص 
7 تخلف حادثه س��از که پلیس در دو هفته پایاني 
تعطیالت تابس��تاني با آنها برخورد مي کند گفت: 
س��رعت غیرمجاز، سبقت غیر مجاز، عدم استفاده 
از کمربند ایمني، عدم استفاده از کاله ایمني، عدم 
رعایت فاصله طولي، اس��تفاده از تلفن همراه حین 
رانندگي و رانندگي بین خطوط از جمله موردهایي 
 هس��تند که برخورد پلی��س با آنه��ا از تعطیالت 

عید فطر شروع شده و همچنان ادامه دارد.
وي اف��زود: با توجه به تعطیالت آخر تابس��تان و 
اینکه بس��یاري از هموطنان در ماه مبارک رمضان 
به مس��افرت نرفته اند و برنامه مس��افرت خود را 
ب��راي بعد از ماه رمض��ان تنظیم کرده اند، با حجم 
زی��ادي از س��فر مواجه هس��تیم و به ط��ور حتم 
اصفهان به خاطر شگفتي هاي خاص خود، مقصد 
بس��یاري از هموطنان اس��ت. بنابراین از حداکثر 
 استعداد پلیس از نظر انساني و خودرویي استفاده 
مي ش��ود. گفتني اس��ت همکاري و هماهنگي با 

دیگر عامل هاي مرتبط با بحث ترافیک انجام شده 
که عبارتن��د از: هماهنگي در خصوص نقاطي که 
از لحاظ مهندس��ي و فني مشکل ساز بوده و باید 
تا حد امکان رفع نقص ش��ود. همچنین هماهنگي 
در خصوص اس��تقرار تیم هاي اورژانس در نقاط 
مختلف و اس��تقرار و س��رویس دهي گشت هاي 

امداد خودرو.
رئی��س پلیس راهوار اس��تان درب��اره قانون جدید 
اخ��ذ جریمه ها و زم��ان اجراي آن خاطرنش��ان 
ک��رد: زمان اجراي ای��ن قانون هنوز ابالغ نش��ده 
زیرا تاکن��ون به تصویب نهایي نرس��یده اس��ت، 
ول��ي در مرحله هاي نهایي کار ق��رار گرفته، البته 
 شوراي نگهبان در چند مورد به آن ایراد گرفته که 
ب��ه زودي ب��ا تغییرهایي ک��ه انجام خواهد ش��د 
نظ��ر مثبت ش��وراي نگهب��ان جلب گ��ردد. این 
 قان��ون مش��تمل بر 35 ماده اس��ت که نس��بت به 
قان��ون هاي قبلي هماهنگي بیش��تري با مش��کل 
ه��اي ترافیک��ي روز و اوضاع و اح��وال ترافیکي 
 فصل��ي دارد. س��رهنگ صف��وي درب��اره آم��ار 
 تصادف هاي استان در یک سال گذشته تصریح کرد: 
درص��د   67 ک��ه  داده  نش��ان  ه��ا   بررس��ي 
تصادف ها مربوط به س��واري و 10 درصد مربوط 
 به موتورس��یکلت اس��ت. این در حالي است که 

تص��ادف هاي وس��ایل نقلیه 
عمومي ش��امل: کامی��ون ها، 
تریلره��ا و اتوب��وس ه��ا 15 
درصد اس��ت. از سوي دیگر 
نق��ص راه و خ��ودرو آمار 8 
درصدي تصادف هاي اس��تان 
را ب��ه خ��ود اختص��اص داده 
اس��ت. ش��ایان ذکر است: در 
صورت��ي که توازني بین تعداد 
موتورس��یکلت  و  خ��ودرو 
برقرار بود آمار تقصیر راکبین 
موتورس��یکلت در تصادف ها 
به مراتب بیشتر بود. وي گفت: 
در مثلث ترافیک رابطه انسان 
و وسیله نقلیه بیشترین درصد 
تقصیر متوجه راننده است زیرا 
تا ح��دودي دو رکن دیگرتابع 
انس��ان بوده و انسان انعطاف پذیرتر و عمل کننده 
تر از دیگر ارکان اس��ت. رئیس پلیس راهور استان 
 در پاس��خ به این سئوال که آیا در مورد برخورد با 
موتورسیکلت هاي متخلف قانون جدیدي تصویب 
 شده است افزود: قانون جدیدي که تصویب نشده اما 
قانون هاي قبلي در صورت اجراي کامل و صحیح 
مي تواند گره گش��اي مش��کل ه��ا در خصوص 
موتورس��یکلت باش��د البته در یکي از مواد قانون 
جدید بر اجراي مقررات مربوط به موتورسیکلت 
سواران درباره عدم استفاده از کاله ایمني تأکید شده 

است.
از طرفي مردم باید موتورسیکلت را به عنوان یک 
وس��یله نقلیه کامل و جامع همچون خودرو قبول 
داشته و بپذیرند که انجام تخلف با موتورسیکلت، 
مي تواند پیامدهاي بس��یار ناگوارت��ر از تخلف با 
خودرو به همراه داش��ته باشد. سرهنگ صفوي در 
خاتمه گفت: رعایت کلیه قوانین راهنمایي هنگام 
رانندگي با موتورس��یکلت، همچ��ون رانندگي با 
خودرو الزامي اس��ت و پلیس نیز با موتورسیکلت 
س��واران برخورد قاطع دارد، به طوري که توقیف 
بیش از 50 هزار موتورسیکلت در پارکینگ، تأییدي 

بر این امر است.

شهرداري اصفهان طي بیانیه اي، جسارت و 
اهانت به قرآن کریم توسط عروسک هاي 
خیمه ش��ب بازي غرب و صهیونیست را 

محکوم کرد.
به گزارش موج، در بیانیه شهرداري اصفهان 
در محکومیت اهانت به س��احت مقدس 
قرآن کریم آمده است: بار دیگر دست پلید 
استعمار از آستین تزویرگري که ملبس به 
لباس روحانیون شریعت آسماني مسیحیت 
بود، بیرون آمد و قرآن، این کتاب مقدس 
پ��روردگار را در برابر دی��دگان میلیاردها 

انسان به آتش کشید.
این تداوم همان حرکت هاي کوچک و ذلیلي است 
که از صدر اس��الم تاکنون براي مقابله با خورش��ید 

همیشه فروزان اسالم به کار گرفته شده است.
کافران مي خواهند نور خدا را با بازدم نفس هایي که از 
دهانشان بیرون مي دهند، خاموش کنند؛ غافل از آن که 
نور خدا خاموش شدني نیست )یریدون لیطفئوا نور 

اهلل بأفواههم و اهلل متم نوره و لو کره الکافرون(.
اهان��ت گروهي افراطي به س��احت مق��دس قرآن 
کریم، آن هم به بهانه سالگرد حادثه مشکوک یازدهم 
سپتامبر، اقدامي علیه صلح جهاني در جهت تکمیل 
پروژه اسالم هراس��ي و ایجاد اختالف میان پیروان 

ادیان الهي طراحي و اجرا شده است. 
بي شک مس��لمانان سراسر جهان باید با خروش و 
اع��الم انزجار خود، راه را بر هرگونه هتاکي بس��ته 
 و ب��ه فرماندهان همیش��ه پنهان ای��ن حرکت هاي 

شکست خورده، بفهمانند که مسلمانان سراسر جهان 
حاضر نیستند به مقدساتشان اینگونه اهانت شود.

در ادامه این بیانیه آمده است: بي شک جنود جهل و 
شیطان آن چنان در عصیان غوطه ورند که ضحاک  وار 
آت��ش زدن بر دامن حقیقت را دواي مارهاي روییده 
بر شانه هاي خود مي دانند. اما حقیقت را چه باک که  
این آتش چیزي نیست جز »برداً و سالما«. موالیمان 
علي چه خوب در توصیف جنود جهل مي فرمایند 

که: »جاهل را نمي بیني مگر در افراط و یا تفریط«
قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسماني و معجزه اي 
بزرگ از پیامبر ختم المرس��لین، مصحف عدالت و 
رحمت، صلح و ش��فقت و روشن ترین راه هدایت 
بشر است که همواره در روح و جان مسلمانان و سایر 
آزادگان جه��ان، جاودانه خواهد ماند و به طور حتم 
این رفتارهاي ش��نیع و گستاخانه، نخواهد توانست 
مانعي در برابر موج گس��ترده بیداري اسالمي ایجاد 
کند یا در رون��د روز افزون اقبال مردم دنیا به کتاب 

آسماني قرآن کریم، کوچکترین وقفه اي به 
وجود آورد.

در بخشي از بیانیه شهرداري اصفهان آمده 
است: دشمنان اسالم تصور مي کنند با این 
کارها به اسالم و تفکر اسالمي لطمه وارد 
مي شود، در صورتي که این برنامه ها به هیچ 
عنوان تأثیري در توسعه تفکر ناب اسالمي 

ندارد.
دشمنان اسالم مي دانند که تنها راه عالج 
جامعه بش��ري اسالم اس��ت و به  همین 
دلیل به مخالفت با اس��الم پرداخته اند و 
ب��ه خیال خود با به آتش کش��یدن قرآن مي خواهند 
 موجب��ات آش��فتگي در جه��ان اس��الم را فراه��م 

کنند.
توهی��ن به قرآن  مجید و هر کتاب مقدس و هر دین 
و آیین��ي به هر بهانه خود س��اخته ، در جهاني که به 
سوي ظهور عدالت گستر بزرگ پیش مي رود و قلب 
انس��ان هاي آزاده آم��اده پذیرش منطق بزرگ الهي، 
مهدي موعود مي  ش��ود؛ شکستي است که آثار آن از 

ابتدا معلوم است.
این مصیبت بزرگ را به محضر حضرت صاحب االمر 
)عجل  ا...  تعالي  فرجه الشریف(، مقام معظم رهبري 
و عموم مسلمانان جهان به  ویژه ملت ایران تسلیت 
عرض نموده و جس��ارت و اهانت به قرآن کریم و 
قرآن  س��وزي توسط این عروسک هاي خیمه شب 
 ب��ازي غرب و صهیونیس��ت را به ش��دت محکوم 

مي نماییم.

آیی��ن افتتاحیه ش��بکه اس��تانی مرک��ز اخبار و 
هماهنگی اطالعات استانداری اصفهان با حضور 
اس��تاندار اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی برگزار 

گردید.
ب��ه گ��زارش ایمنا، در این مراس��م که با حضور 
فرمان��داران  و  ش��هری  مدی��ران  و  مس��ئوالن 
شهرستان های اصفهان برگزار گردید، مدیر کل 
امنیتی اس��تان یکی از وظایف مهم استانداری را 
پیگیری مس��ائل اجتماعی و تأمین امنیت استان 
اعالم کرد و اظهار داشت: یکی از ابزارهاي اولیه 
تأمین امنیت استان، اشراف بر اخبار و اطالعات 

موجود در سطح استان است.
محمد رضا جان نثاری گفت: خوش��بختانه همه 
دس��تگاه ه��ای موجود ب��ا همدل��ی و همکاری 
توانس��ته اند اخبار استان را منعکس و با اشراف 
بر اطالعات و اخبار، کمترین آس��یب را در کلیه 

مسائل سطح استان شاهد بوده ایم. 
ج��ان نثاری وضعیت اس��تان در زمینه پوش��ش 
اخبار را مثبت و مطل��وب ارزیابی کرد و گفت: 
ش��اهد افتتاح س��امانه ای هس��تیم که می تواند 
انتقال دهنده کلیه اخبار اس��تانداری در سراس��ر 

استان باشد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

سهم سواري ها، 67 درصد از تصادف هاي اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

جسارت به قرآن کریم توسط عروسک هاي خیمه شب بازي صهیونیست، محكوم است

افتتاح شبكه استانی مرکز اخبار و هماهنگی اطالعات استانداری اصفهان 

برادر کوچكت ایمان بصیرت

وحید جان تولدت مبارک
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آدم های خوش ش��انس، از جهت قوای ذهنی و تکنولوژی فکر یا 
بارآوری هوش و استعدادهای خویش، سه دسته اند:

ــف: آدم هایی که لذت کش��ف خود را از  1. آدم های خود کاش
طریق تأمل در خویش، مطالعه و یادداش��ت عادت ها و روحیات 
خوی��ش بررس��ی می کنن��د و حتی ب��ا مطالعه منابع ارزش��مند، 
ب��ه ارجمندی ه��ای خود پ��ی می برن��د و متوجه می ش��وند که 
یادگیری ش��ان سریع است؛ قدرت تحلیل دارند؛ خوب مسائل را 

می فهمند و سرعت استدالل دارند یا برعکس.
2. آدم های کشف شونده: این نوع آدم ها شاید دارای استعدادها 
و توانمندی های زیادی هم باش��ند؛ اما خود متوجه نمی شوند یا 
این که خود را مانند بسیاری از افراد دیگر )عادی( تلقی می کنند؛ 
اما در یک ش��رایط خاص یا کنترل ش��ده، توسط دیگران کشف 
می شوند. بیشتر استعدادهای هنری، دانشگاهی، علمی، تخصصی، 
 جسمی، مهارتی، ذهنی، خالقیت ها و سینمایی، این گونه کشف 

می شوند.
3. کشف محیطی:  افرادی که برخی محیط ها آنها را کشف می کنند، 
یعنی این که برخی محیط ها آبستن شرایطی است که اگر فرد در 
 آن محیط قرار گیرد، هم برای خودش و هم در نزد دیگران شناخته 

می شود.
تفاوت کش��ف محیطی با دو کش��ف قبلی این اس��ت که در دو 
مورد قبل، فرد ش��ناخت شخصی )خودشناس��ی( مستقل انجام 
می دهد و در دیگری، فرد توس��ط فرد پیرامونی شناخته می شود، 
اما در کشف محیطی، با شرایط یا فرصت هایی که در اختیار فرد 
گذاش��ته می ش��ود، عالوه بر دیگران، خود او متوجه این ظهور 

خالقیت یا قدرت ذهنی، هوشی و استعداد خود می شود.
 گ��ر چ��ه نباید فرام��وش کنیم ک��ه پیرام��ون م��ا و در خود ما 
اس��تعدادهای بس��ته بندی ش��ده و راکد فراوانی بایگانی است و 
کس��ی یا حتی خ��ود ما این کمد حجیم و س��نگین توانایی ها را 
به علل مختلف باز و به آن توجه نکرده و چه بس��ا آنها را نابود 

کرده ایم.
تأکید بر این موضوع ضروری است که:

فرصت تأمل در خویش،
قرار گرفتن در فرصت های محیطی

و اجازه به افراد فرهیخته، جهت نقد و بررسی ما یا نصیحت هاي 
صادقانه،

ذهن��ی  ق��وای  اس��تعداد،  ظه��ور  در  مه��م  راه��کار   س��ه 
توانایی هاست.

دسته بندي قواي ذهني  مهندس��ی ذه��ن؛ آش��نایی با کارک��رد و س��اختار ذهن هوش��یار و ناهوش��یار و 
بهره برداری بهینه از توانایی های شگفت انگیز آن هاست. مهندسی ذهن، طراحی 
و مدیریت ذهن برای رس��یدن به هدف های معین است. مهندسی ذهن، نمایانگر 
یک قدرت عظیم و ش��گفت انگیز در ذهن است و آن قدرت، توانایی ذهن آدمی 
در تطبی��ق واقعیت ه��ا و جهان بیرونی با پروژه ها و طرح های ثبت ش��ده در آن 
اس��ت. اصل مهم مهندس��ی ذهن این اس��ت که واقعیت های بیرونی تا حدودی 
انعکاس طرح های ذهنی بش��ر است. به قول هگل: »ذهن واقعیت می شود«. اصل 
و قاعده مهم این است که هیچ تصویری بدون تصمیم گیری نهایی ذهن هوشیار، 
وارد سیس��تم نخواهد ش��د و ذهن هوشیار با س��ه کلید )توجه، هیجان و تکرار( 
تصویرهای دلخواه را می آفریند. محرک ها و پیام هایی که مورد توجه و گزینش 
ذهن هوش��یار قرار نگیرند نمی توانند کوچک ترین تأثیری بر ساختار ذهن داشته 
باشند. نتیجه این اس��ت که خروجی های ذهن انسان مثل میزان خالقیت، شادی، 
موفقیت، س��المتی و نوع ارتباط به طور کامل وابس��ته ب��ه ورودی های آن یعنی 
پردازش اطالعات و تصویرس��ازی ذهن هوش��یار اس��ت. بنابراین، مهندسی ذهن 
یعنی مهارت تنظیم و آفرینش تصویرهای الزم برای رسیدن به هدف های مطلوب 

و مورد انتظار.
ذهن ناهوشیار

ذهن ناهوشیار و کارکرد شگفت آن را می توان در موارد زیر خالصه کرد:
- واقعیت برای ذهن ناهوشیار همان است که ذهن هوشیار می گوید.

- ذه��ن ناهوش��یار بد و خوب، درس��ت و غل��ط، مفید و غیرمفی��د را نمی تواند 
تشخیص دهد در یک کالم ناهوشیار، شعور ندارد.

- ذهن ناهوشیار تمامی فرمان های هوشیار را بدون چون و چرا اجرا می کند.
- ذهن ناهوش��یار بر تمام احساس��ات، رفتارها، ارتباط ه��ا و فعالیت های داخلی 

بدن تسلط دارد.
- ذهن ناهوش��یار بی مکان و بی زمان اس��ت و به تمام زمان و مکان ها دسترسی 

دارد.
- ذه��ن ناهوش��یار تصویره��ای ثبت ش��ده را واقع��ی می کن��د و از پدیده ها و 
واقعیت ه��ا هر آن چه که مربوط به نقش��ه و تصویر ثبت ش��ده باش��د، جذب و 

بخش های نامربوط را رها می کند.
- ذه��ن ناهوش��یار با انرژی کیهان��ی در ارتباط بوده و منبع سرش��ار و بی انتهای 

انرژی است.
- ذهن ناهوش��یار به خواس��ته و هدف های ما بی اندازه حس��اس اس��ت و چون 
مأموری معذور، مسئول برآورده شدن این خواسته هاست، از تمام امکانات موجود 

در جهان بهره می برد تا ما به خواسته های خود برسیم.
- جهان با تمامی امکاناتش در خدمت خواس��ته هایی است که به صورت تصویر 

به ناهوشیار مخابره شده است.
- پس هر کس��ی همان است که بدان می اندیشد و هر کسی می تواند آینده خود 
را به صورتی که می خواهد هم اکنون در ذهن بس��ازد و ش��اهد واقعی ش��دن آن 

باشد و این یعنی خالقیت.
زمینه های خالقیت ذهن:

نیم کره راست و نیم کره چپ
نیم کره چپ مغز، برای اندیش��یدن، پیش بینی، علت یابی، تصمیم گیری و تمامی 
امور منطقی طراحی ش��ده اس��ت و برای انجام این امور نی��از به فکر دارد و فکر 
 کردن به مفهوم مصرف انرژی فراوان و باال رفتن دمای مغز است. از کجا انرژی از 
دس��ت رفته مغز تأمین می ش��ود؟ تا چه زمانی می توان فکر کرد؟ نیم کره راست 
برای اس��تراحت، آرامش، توجه به زیبایی، شادی و رهایی، شعر و موسیقی، عشق 
و دل س��پردگی، پیوس��تن به ابدیت و جاودانگی طراحی ش��ده است و انرژی از 
دس��ت رفته را تأمین می کند. ذهن خالق، ذهنی اس��ت که به صورتی متعادل از 
نیم کره راس��ت و نیم کره چپ خود بهره می برد. یعنی انرژی تولید ش��ده در نیم 
کره راست که نتیجه مراقبه، سکوت، رهایی و بی فکری است را در نیم کره چپ 
ب��رای دریافت ارتباط های جدی��د میان پدیده ها به کار می ب��رد. بنابراین هدف 
تربیت مهندس��ان و کارگرانی اس��ت که مهارت بهره برداری متناس��ب از نیم کره 

چپ و راس��ت مغز خود را دارند و نه تنها در کار و ش��غل خود موفقند بلکه در 
ارتباط انس��انی و خانوادگی خود و در تفریح و خالقیت های هنری، ادبی و... نیز 
احساس موفقیت می کند. راز خالقیت در این است که به افراد آموزش داده شود 
که با به کار بردن درس��ت این کلیدها، )توجه، تکرار و هیجان( از 
تأثیرپذیری منفی محیط و اطرافیان آزاد باش��ند و خود را 

در وضعیت مثبت نگاه دارند.
ذهن خالی

ذهن خالی، ذهنی اس��ت که از 
فکرهای مزاحم و منفی 

فک���ره��ای آزاد شده است، 
هس��تند  افکاری  ک��ه مزاحم، 

ب��ه یک ه��دف خ��اص ارتباطی 
ندارن��د و فقط موجب ه��در رفتن انرژی 

روانی هس��تند. فکرهای مزاح��م تمرکز بر هدف را 
و ک��م کرده و تس��لط فرد را بر کار و ه��دف کاهش می دهد 

ف�رد از خالقی��ت او می کاهد. به طور معمول فکره��ای مزاحم در کنترل 
نیس��تند و تکرار ش��ونده اند و گویا فرد خود را مطیع آن ها ساخته و توان رهایی 

از آن ه��ا را ن��دارد. خالقی��ت در ه��ر کاری نتیج��ه تمرکز در آن کار اس��ت و فرد 
می باید مهارت الزم برای آزادس��ازی ذهن از افکار مزاحم را داش��ته باش��د. عاملی 
که موجب کاهش تمرکز می ش��ود، داش��تن فکرهای منفی و قضاوت هایی نسبت 
به خود، محیط کار، آینده ش��غلی و اطرافیان اس��ت که، موجب نارضایتی درونی و 
بی نظم��ی در کار، حواس پرتی، کم کاری و بی دقتی و بس��یاری از نارس��ایی های 
دیگ��ر می ش��ود که همگ��ی بر اس��اس تصاوی��ر ناهوش��یار عمل می کن��د و در 
 کنترل فرد نیس��ت. بنابراین پدی��د آوردن فضایی با احس��اس امنیت و صمیمیت از 
محوری ترین مؤلفه های مدیریت علمی به حس��اب می آید. مدیریت غیرعلمی به 
جای آماده س��ازی ذهنی افراد برای خالقیت و پدیدآوردن فضایی برای آزادی ذهن 
افراد از فکرهای مزاحم و منفی بر انتظارهای خود از کارکنان تأکید بیشتر می کند و با 

سرزنش و توبیخ افراد سعی در اصالح امور دارد که البته راه به جایی نمی برد.
ذهن هدف یاب

هدف گذاری مناس��ب ذهن مهارتی حیاتی اس��ت. آگاهی بر هدف ها و طراحی 

ذهن براس��اس این هدف ها، انرژی ذهن را برای رس��یدن به آن متمرکز می کند. 
ذهن ما در کنار سیس��تم هدف یاب، همانند موش��ک های فضایی دارای سیس��تم 
انحراف س��نج است. هر چه هدف ها روش��ن تر و دقیق تر طراحی شده باشد و 
تمرکز فرد بر هدف بیش��تر باشد؛ به محض بروز خطا، سیستم انحراف سنج مغز، 
خطاها را شناسایی کرده و از آن برای رسیدن به هدف استفاده می کند. خطاها به 

صورت تجربه های الزم برای شناسایی راه های اصلی در نظر گرفته می شود.
فایل مثبت و فایل منفی

ذهن ما همیش��ه در حال تولید فکر اس��ت. هر ذهن دو آرش��یو و فایل مستقل از 
ه��م دارد که یکی تمامی خاطره ها و پیام های منفی و ناخوش��ایند زندگی فرد را 
در خود ذخیره کرده اس��ت و هم اکن��ون هم در حال تولیدات جدید و افزودن بر 
انبار اطالعات منفی اس��ت و آرشیو دیگری هم برای ضبط و فعالیت اندیشه ها و 
خاطره های مثبت و خوش��ایند وجود دارد. ف��ردی که در فایل منفی خود زندگی 
می کند به دلیل احس��اس خطر در حالت دفاعی یا حالت گریز و یا حالت حمله 
قرار می گیرد و انرژی فراوانی را از دست می دهد. فکر منفی بالفاصله در سراسر 
بدن جاری می ش��ود و تمرک��ز فرد را از میان می ب��رد و وی دیگر نمی تواند به 
جنبه های مثبت امور بیندیشد. فرد منفی باف، از پشت یک عینک سیاه به جهان و 

محیط کارش می نگرد و نتیجه کارش، با افکار منفی اش تناسب دارد.
ماندن در فایل مثبت به معنای نادیده گرفتن جنبه های منفی کار و زندگی نیست، 
بلکه به معنای نماندن در منفی ها و افزایش توجه به مثبت هاس��ت تا فرد انرژی 
الزم ب��رای غلب��ه بر موانع را پیدا کند و مش��کل جدید پدید نی��اورد. ذهن مثبت 
بهترین راه حل یاب است. فایل مثبت عکس فایل منفی، آرشیو تمامی خاطره های 
ش��یرین، زیبا و دوس��ت داشتنی اس��ت. هر فکری چه منفی و چه مثبت احساس 
و رفتار متناس��ب با خود را پدید می آورد. فکر مثبت، احس��اس مثبت و تمایل به 
کار خ��الق را پدید می آورد. فایل مثبت بر خالف فایل منفی، انرژی زا اس��ت و 
از تمام��ی انرژی های موجود در خاطره های گذش��ته می تواند بهره برداری کند. 
خوش��بختانه فایل مثبت ذهن از فایل منفی جداس��ت و گویا با فعال ش��دن یکی، 
دیگ��ری نقش خود را از دس��ت می دهد. جالب ترین مس��أله ذهن، که آزادی ما 
را تضمی��ن می کند این اس��ت که رفتن به فایل مثبت ی��ا منفی ذهن به طور کامل 
در اختیار فرد و بر اس��اس عادت ها و آموزش های قبلی اوس��ت. توجه، تکرار و 
هیجان س��ه کلید مهم ثبت اطالعات در ذهن هس��تند. اگر این توجه به امور منفی 
باش��د، فرد بالفاصله فایل منفی ذهن خود را فعال می کند و تمایل شدیدی برای 
برجسته کردن منفی ها از خود نشان می دهد و از آن جا که افکار مسری هستند، 
یک فرد منفی باف می تواند یک فضای س��الم را به جهنمی از اندیش��ه های منفی 

تبدیل کند. 
ذهن مسأله ساز، ذهن راه حل یاب

ذهن مسأله ساز، ذهنی است که در هر کاری به دنبال موانع و مشکالت می گردد 
ت��ا آن ه��ا را بزرگ کند. عادت این افراد این اس��ت که به محض روبه رو ش��دن 
ب��ا مش��کل و یا ناکامی، ای��ن امور را غیرطبیعی دانس��ته و می گوین��د: »چرا باید 
این طور باش��د؟«، »من ش��انس ن��دارم«. ذهن راه حل یاب ع��ادت دیگری دارد. 
این فرد به محض روبه رو ش��دن با مانع و مش��کل، احس��اس خود را بیان کرده، 
 بالفاصل��ه به دنب��ال راه حل می گردد و می گوید: »بهتری��ن راه ها برای موفقیت 

کدامند؟«
ارتباط خالق و مؤثر

در کش��ف های جدید مربوط به N.L.P گفته می ش��ود که رفتار دیگران با ما تا 
حدود زیادی محصول تصویری اس��ت که از ما در ذهن خود دارند. بنابراین فرد 
خالق در روابطش ب��ا ایجاد تصویری مطلوب از خود در ذهن دیگران، همکاری 
صمیمان��ه آن ه��ا را نیز با خود به همراه داش��ته و در بروز خالقی��ت دیگران در 
محیط کار نقش��ی اساس��ی دارد. به قول لئوبوس��کالیا: »هم دل��ی مقدمه همکاری 
اس��ت«. تکنیک های ایجاد تصویر ذهنی مثبت در فض��ای ارتباطی و تأثیرگذاری 
مثب��ت در ذهن دیگران و ایجاد فضای خالق در کارگروهی، از مهم ترین رازهای 
 خالقیت در نظام آموزش��ی و تولیدی اس��ت که نیاز به دوره های آموزش��ی ویژه 

خود دارد.

مهندسی ذهن چیست؟

تغییرات
6/252 شماره: 8829/ ث- 89/6/11 آگهي تغییرات در مؤسسه خیریه شهیدان اصفهان ثبت شده 
بشماره 722 و شناسه ملي 10260130832. بموجب نامه شماره 1414/516/1/200 مورخ 89/6/9 
فرماندهي انتظامي استان اصفهان برابر صورتجلسات هیأت امناء و هیأت مدیره مورخ 89/4/20 آقاي 
سیداصغر مرتضوي به شماره ملي 1290054541 و کدپستي 8187694161 بسمت رئیس، آقاي 
عباس هزاردستان به شماره ملي 1285210182 و کدپستي 8189614141 بسمت نائب رئیس، آقاي 
محمدحسین غفوري به شماره ملي 1111011605 و کدپستي 8189614955 بسمت مدیرعامل، 
آقاي سیدمهدي متقي به شماره ملي 1280938129 و کدپستي 8196863344 بسمت قائم مقام 
مدیرعامل، آقاي اصغر امیني به شماره ملي 1290040631 و کدپستي 8187687161 بسمت منشي، 
آقاي مصطفي الهي به شماره ملي 1090566265 و کدپستي 8138976475 بسمت خزانه دار، آقاي 
غالمرضا هزاردستان به شماره ملي 1286886384 و کدپستي 8185664311 بسمت عضو اصلي 
هیأت مدیره براي مدت دو سال و آقایان نعمت اله ماراني به شماره ملي 1290041458 و کدپستي 
8182614543 و احمد فوالدچنگ به شماره ملي 1289912254 و کدپستي 8189614963 به 
ترتیب به سمت بازرسان اصلي و علي البدل مؤسسه براي مدت یکسال انتخاب شدند و کلیه اوراق 
و اسناد مالي و تعهدات مؤسسه با امضا رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل و حسابدار خیریه و با مهر 

مؤسسه معتبر است؛ امضاي ذیل ثبت در تاریخ 89/6/11 تکمیل گردید.
م الف: 8222/4                    آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان 

 
تغییرات

6/253 شماره: 8757/ ث-89/6/8 آگهي تغییرات در شرکت پویا کک سپاهان سهامي خاص، 
ثبت شده بشماره 13028 و شناسه ملي 10260340479. برابر صورتجلسات مجمع عمومي عادي 
و هیأت مدیره مورخ 89/6/7 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: 1( آقاي داریوش 
اختیاري به شماره ملي 428423989 و کدپستي 817589341 و خانم مریم بنکدار هاشمي به شماره 
ملي 1284667774 و کدپستي 817589341 و خانم گیلدا اختیاري به شماره ملي 1270570641 
و کدپستي 817589341 بسمت اعضاء اصلي هیأت مدیره براي مدت دوسال و آقایان عباس 
خردهوش به شماره ملي 1817131273 و کدپستي 8173911111 و غالمرضا مقاره عابد به شماره 
ملي 1281672386 و کدپستي 817589341 به ترتیب بسمت بازرسان اصلي و علي البدل شرکت 
براي مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2( هیأت مدیره از بین خود خانم مریم بنکدار هاشمي را 
بسمت رئیس هیأت مدیره، خانم گیلدا اختیاري را بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقاي داریوش 
اختیاري را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیرعامل مجري مصوبات هیأت مدیره مي 
باشد. 3( روزنامه زاینده رود جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي شرکت تعیین شده است؛ امضاي 

ذیل ثبت در تاریخ 89/6/8 تکمیل گردید.
م الف: 8222/5         آذري- رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اصفهان 

 
تأسیس

6/254 شماره: 2201/ ث 103/ 89 آگهي تأسیس شرکت فانوس خاموش با مسئولیت محدود.
شرکت فوق در تاریخ 1389/06/08 تحت شماره 41544 و شناسه ملي 10260592710 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/06/08 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي شود. 1- موضوع شرکت: 
بسته بندي هر نوع مواد غذایي و بهداشتي- بسته بندي انواع حبوبات- آجیل- سبزیجات خشک- 
چاي و انواع لوازم آرایشي و بهداشتي )در هر مورد پس از کسب مجوز و پروانه هاي الزم از وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و سایر مراجع ذیصالح(. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود. 3- مرکز اصلي شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان جي گورت- پل 
اول- خیابان شهید یزدان بدیعي- کوي شهید عبدالرحمن بدیعي- بن بست آرش. 4- سرمایه 
شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال مي باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم الهه قاسمي گورتي 
به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم الهام قاسمي گورتي به سمت عضو هیئت مدیره. 5-3- 
خانم الهام قاسمي گورتي به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت از قبیل چک- سفته- بروات- قراردادها و عقود 
اسالمي با امضاي رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: 

طبق اساسنامه.
م الف: 8222/6                آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

 
تحدید  حدود اختصاصی  

6/257 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه پالک شماره 50/2216 مجزي شده از 50/565 
واقع در اله آباد بخش یک شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي محمدرضا شیراني زاده فرزند محمد 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1389/7/18 

ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی بکلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایست 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را ازمرجع 
ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمناً چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی 

نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد.
م الف/ 235                                           میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

 
فقدان سند مالكیت

6/258 نظر به اینکه خانم افسانه عمادي با ارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء شهود 
رسماً گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت مقدار دو سهم و هشتاد و شش صدم سهم مشاع 
ازکل پنج سهم و هفتاد و یک صدم سهم ششدانگ قطعه زمین شماره 2/3214 باقیمانده واقع در 
فضل آباد دو اصلي بخش یک ثبتي شهرضا که در صفحه 185 دفتر 216 بنام جمشید سلطانیان ثبت 
و سند صادر گردیده که سپس نامبرده بموجب سند شماره 92644 – 65/12/18 دفتر سه شهرضا 
به خانم افسانه عمادي انتقال داده اینک نامبرده تقاضاي صدور سند مالکیت المثني از پالک فوق را 
نموده است لذا در اجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود 
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده و یا مدعي وجود 
سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت معامله ارائه نشود اداره ثبت 
سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد کرد. در صورت ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه 

آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.
م الف/ 389                                         میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا 

 فقدان سند مالكیت
6/259 نظر به اینکه آقاي فخرالدین طبیبیان فرزند جالل احدي از ورثه جالل طبیبیان بوکالت آقاي 
فضل اله براهیمي بموجب وکالتنامه 38296 – 89/5/4 دفتر 145 شهرضا با ارائه دو برگ استشهاد 
محلي که هویت و امضاء شهود رسماً گواهي شده و با ارائه حصر وراثت 152 – 73/4/5 دادگاه 
شعبه 3 عمومي شهرضا و فرم نوزده مالیاتي شماره 5739/115 – 72/10/27 دارائي شهرضا مدعي 
مفقود شدن سند مالکیت یک سهم مشاع از یکهزار و ششصد سهم ششدانگ قنوات ثالثه فضل آباد 
دو اصلي بخش یک شهرضا شده که تمامت یک سهم مشاع از یکهزار و ششصد سهم ششدانگ 
پالک فوق در صفحه 90  دفتر اول آب بنام جالل طبیبیان ثبت و سند صادر شده  اینک ورثه 
درخواست صدور سند المثني نسبت به یک سهم مشاع مالکیت خود از پالک فوق را نموده اند 
لذا در اجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده و یا مدعي وجود سند مالکیت 
نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت 
المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد کرد. در صورت ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي 

المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد  مي شود. 
م الف/ 387                                         میر محمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

 
فقدان سند مالكیت

6/260 نظر به اینکه خانم سیده فاطمه عمادي با ارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء 
شهود رسماً گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
2/10125 مجزي شده از پالک 2/3517 واقع در فضل آباد بخش یک ثبتي شهرضا گردیده که سند 
مالکیت پالک فوق در صفحه 407 دفتر 361 بمیزان سه دانگ بنام رضوان صدیق زاده ثبت و سند 
صادر گردیده سپس نامبرده بموجب سند شماره 199176 – 85/9/8 دفتر سه شهرضا تماما سه 
دانگ مالکیت خود را به سیده فاطمه عمادي انتقال داده اینک نامبرده تقاضاي صدور سند مالکیت 
المثني از پالک فوق را نموده است لذا در اجراي ماده 120 آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده 
ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این 
آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت معامله 
ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد کرد. در 

صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه 
تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 

م الف/ 388                                        میر محمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

 ابالغ اخطاریه افراز
6/261 آقاي رخام پول وار فرزند شکري نظر به اینکه آقاي شهریار نجفي بواني فرزند صفرعلي 
شریک شما در ششدانگ پالک 76/1754 واقع در مهیار بخش یک ثبتي شهرضا به استناد آئین نامه 
قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذرماه سال 1357 تقاضاي افراز از سهم مشاع خود از 
پالک فوق الذکر را نموده اند و شما را مجهول المکان اعالم نموده اند و در تاریخ 89/7/22 ساعت 
9 صبح به اتفاق نماینده و مهندس ثبت در محل مورد تقاضاي افراز حاضر خواهند شد لذا بدینوسیله 
به اطالع مي رساند که جهت تنظیم صورتمجلس و امضاء آن در روز و ساعت مقرر در محل حاضر 

شوید. عدم حضور مانع از رسیدگي نخواهد شد.
میرمحمدي – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا  
 

فقدان سند مالكیت
6/262 شماره : 4961 آقاي جواد حدیدي وکالتاً از طرف ورثه سید احمد ایزدي طبائي باستناد دو 
برگ استشهادیه محلي که هویت و امضاء شهود رسماً گواهي شده و مدعي است که سند مالکیت 
2 28 سهم مشاع از 1200 سهم ششدانگ مزرعه باقرآباد پالک 40 اصلي دهستان گرمسیر بخش 

1

هفده ثبت اصفهان که در صفحه 425 دفتر 49 امالک بنام ابراهیم طیبي طبائي زواره ثبت و سند صادر 
و تسلیم گردیده و طي سند انتقال شماره 1846-1322/3/7 دفترخانه 50 اردستان پنج سهم مشاع 
از مالکیت خود را به غیر انتقال قطعي داده و به حکایت دفتر امالک معامله اي انجام نگردیده و در 
اثر اسباب کشي مفقود شده است. نظر باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده، طبق 
ماده 120 اصالحي آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهي تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 

نشود، المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد.
م الف/ 190                                            عصاري- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

 
فقدان سند مالكیت

6/263 شماره : 4960 آقاي جواد حدیدي وکالتاً از طرف ورثه سید احمد ایزدي طبائي باستناد دو 
برگ استشهادیه محلي که هویت و امضاء شهود رسماً گواهي شده و مدعي است که سند مالکیت 
15 سهم مشاع از 1200 سهم ششدانگ مزرعه باقرآباد پالک 40 اصلي دهستان گرمسیر بخش هفده 
ثبت اصفهان که در صفحه 413 دفتر 49 امالک بنام جواد طیبي طبائي زواره ثبت و سند صادر و 
تسلیم گردیده و به حکایت دفتر امالک معامله اي انجام نگردیده و در اثر اسباب کشي مفقود شده 
است. نظر باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده، طبق ماده 120 اصالحي آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر 
شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا مدت 10 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، المثني سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد.
م الف/ 190                                            عصاري- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

 
فقدان سند مالكیت

6/264 شماره : 4959 آقاي جواد حدیدي وکالتاً از طرف ورثه سید احمد ایزدي طبائي باستناد دو 
برگ استشهادیه محلي که هویت و امضاء شهود رسماً گواهي شده و مدعي است که سند مالکیت 
36 سهم مشاع از 1200 سهم ششدانگ مزرعه باقرآباد پالک 40 اصلي دهستان گرمسیر بخش هفده 
ثبت اصفهان که در صفحه 373 دفتر 49 امالک بنام علي اکبر ایزدي طباء زواره ثبت و سند صادر 
و تسلیم گردیده و طي اسناد انتقال شماره 1017 و 1018 مورخ 1320/8/20 دفترخانه 50 اردستان 
سي سهم مشاع از مالکیت خود را به غیر انتقال قطعي داده و به حکایت دفتر امالک معامله اي انجام 
نگردیده و در اثر اسباب کشي مفقود شده است. نظر باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثني 
نموده، طبق ماده 120 اصالحي آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشار این آگهي تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 

ارائه نشود، المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد.
م الف/ 190                                           عصاري- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

 
تأسیس

6/273 شماره: 89/17055 خالصه تقاضانامه و اساسنامه شرکت منظر جي سپاهان )با مسئولیت 
محدود( که در تاریخ 89/6/21 تحت شماره 990 و شناسه ملي 10862074532 در این اداره به 
ثبت رسیده است و در همان تاریخ از لحاظ امضاء ذیل ثبت، تکمیل گردیده است و جهت اطالع 
عموم در روزنامه رسمي کشور و یکي از جراید کثیراالنتشار محلي آگهي مي گردد. 1- موضوع 
شرکت: خدمات کامپیوتري و مشترکین و آب رساني و دفع فاضالب، خدمات فضاي سبز و 
تأسیسات، نصب تأسیسات و انجام کلیه امور مربوطه. 2- مرکز شرکت: خمیني شهر- سه راه معلم 
انتهاي کوچه شهید خشتي- فرعي 14 پالک 8- کدپستي 8415618931. 3- مبدأ تشکیل شرکت 
و مدت آن:  از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4- سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال که نقداً 
پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفته است. 5- مدیران و اشخاصي که از طرف شرکت 
داراي حق امضاء مي باشند: آقاي رضا صرامي به سمت رئیس هیئت مدیره و آقاي براتعلي صرامي 
به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل براي مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق مالي و 
اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر خواهد

 

 بود.
رحیمي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمیني شهر 
 

احضار
6/274 شماره درخواست: 8910460353500002، شماره پرونده: 8909980362700476، شماره 
بایگاني شعبه: 890518. چون خانم مریم حاجیان شکایتي علیه آقاي محمدرضا رضوي مبني بر 
خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890518 ک 109 این دادگاه ثبت و وقت 
رسیدگي براي روز 89/7/24 ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد 
لذا حسب ماده 180 ق.آ.د.ک مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و 
نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در 

صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 8247                                         مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

احضار
6/275 چون خانم شهین صابري دمنه فرزند غالمعلي شکایتي علیه آقاي مجید صادقي برزاني فرزند 
رحیم مبني بر عدم ثبت واقعه ازدواج مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890702 ک 109 این 
دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز 89/7/28 ساعت 10/5 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از 
روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت 
رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه 

تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 8377                                         مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

احضار
فرزند  فاضلي  سیدمصطفي  علیه  شکایتي  محسن  فرزند  فراق  محمدرضا  آقاي  چون   6/276
عبدالوهاب مبني بر سرقت یکدستگاه گوشي همراه مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890624 
ک 109 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز 89/7/28 ساعت 9/5 صبح تعیین شده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت 
در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي 
آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي 

و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 8376                                         مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

احضار
6/277 شماره درخواست: 8910460353500001، شماره پرونده: 8909980359500170، شماره 
بایگاني شعبه: 890386، چون آقاي رحیم علي آقائي فرزند تقي شکایتي علیه آقاي مهران بدر مبني 
بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890386 ک 109 این دادگاه ثبت و وقت 
رسیدگي براي روز 89/7/28 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد 
لذا حسب ماده 180 ق.آ.د.ک مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و 
نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در 

صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 8275                                         مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

علم و صنعت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 الف- رستمیان
ویتامین ها موادی هس��تند که در بدن 
عمل کاتالیزور را انجام می دهند. یعنی 
تجزیه مواد غذایی در بدن، بدون وجود 
واسطه هایی چون ویتامین ها، منجر به 
نقش فعل و انفعاالتی در بدن شده که 
باعث روی��داد انواعی از بیماری های 
خطرناک می ش��ود. برای مثال: نبود 
مقادیر کافی از ویتامین B در بدن برای 
یک مدت طوالنی، نوعی بیماری به نام 
بری بری را ایجاد می کند و یا حذف 
میوه و سبزیجات تازه از رژیم غذایی، 
منجر به خونریزی در بعضی از نواحی 
بدن به خصوص لثه ها می ش��ود که 

اسکوربوت نام دارد.
ــیم  ــروه تقس ــه 2 گ ــا ب ویتامین ه
می شوند. 1- ویتامین های قابل حل 
در چربی که در بدن ذخیره می شوند 
و به محض نیاز، مورد اس��تفاده قرار 
 A، :می گیرند و ش��امل ویتامین های

D، E و K هستند.
2- ویتامین های قابل حل در آب که در 
بدن ذخیره نمی شوند و ما باید روزانه 
آنه��ا را مص��رف کنی��م و عبارتند از: 
.B و ویتامین های خانواده C ویتامین

ویتامین A: این ویتامین، سیستم دفاعی 
بدن را تقویت می کند و جس��م را در 
برابر بیماری هایی چون: سرطان ریه، 
حنجره، موی و مثانه مقاوم می سازد. 
این ویتامین تقویت کننده قدرت بینایی 
چشم هاست و از بیماری های پوستی 
جلوگیری می کند. عوارض ناشی از 
کمبود ویتامین A در بدن به صورت 
ترس از تاریکی، شب کوری، جوش 
 صورت، اس��هال های ب��دون علت و 
به وجود آمدن سنگ کلیه و مثانه بروز 
می کند. الزم به ذکر اس��ت که عالوه 
بر کمبود ویتامین A، مصرف بیش از 

حد آن توسط منابع شیمیایی و دارویی 
نیز می تواند برای بدن خطرناک باشد 
و با عوارضی همچون زردی پوس��ت 
و چش��م، خشکی موها و ناخن و کم 
شدن فشار خون همراه است. از منابع 
مهم ویتامین A می توان به روغن کبد 
ماهی، گوش��ت ماهی دریایی، ش��یر، 
سرش��یر، ک��ره، زرده تخم مرغ، جگر 

س��یاه، هویج، زرد آل��و، طالبی، خرما، 
هلو، هندوانه، بروکلی، اسفناج، برگ 

چغندر و... اشاره نمود.
ــن D: این ویتامین به وس��یله  ویتامی
پوست در مجاورت نور آفتاب تولید 
می ش��ود. الزم به ذکر است که اشعه 
مستقیم خورشید برای مدت طوالنی 
زیان بخش بوده و تنها بودن در هوای 
آزاد و در مجاورت نور غیر مس��تقیم 
خورشید برای تولید این ویتامین کافی 
است. از آن جا که وجود این ویتامین 
در جذب کلسیم نقش به سزایی دارد 
عاملی مهم برای تقویت استخوان ها و 
دندان ها به حساب می آید. کمبود آن 
نیز ابتال به بیماری هایی نظیر راشیتیسم 
و روماتیسم را مرتفع می سازد. از منابع 
مهم این ویتامین می توان به گوشت 
گاو، کره، پنیر، روغن کبد ماهی، خامه، 

میگو و دانه آفتابگردان اشاره نمود.
ــن E: ای��ن ویتامین ب��دن را  ویتامی
 در مقاب��ل برخ��ی از بیماری ه��ای 
قلب��ی- عروقی و عصب��ی محافظت 
می نماید و در بهبود زخم های ناشی 
از بریدگی و سوختگی و اثر آنها مفید 
اس��ت. ماهیچه های قلب را تقویت 
می کند و در پیشگیری از عقیم شدن 
مردان نقش به س��زایی دارد. همچنین 
ب��دن را در مقاب��ل آلودگی های هوا 
حفظ می کند. این ویتامین را در منابعی 
همچون جوانه گندم، دانه س��ویا، دانه 
کت��ان، بادام زمینی، ذرت، موز، هویج، 
گوجه فرنگی، اسفناج و برنج قهوه ای 

می توان یافت.
ویتامین K: وجود این ویتامین برای 
انعق��اد خ��ون در زم��ان خونریزی و 
استخوان سازی بسیار الزم است. این 
ویتامین در پیشگیری از پوکی استخوان 
نیز بس��یار مؤثر است و امکان ابتال به 

س��رطان های ریه، تخمدان و س��ینه 
را کاه��ش می ده��د. از جمله منابع 
سرش��ار آن مار چوبه، بروکلی، کلم، 
گل کلم، زرده تخم مرغ، بلغور، روغن 

آفتابگردان، چای سبز و یونجه است.
ویتامین C: این ویتامین ضد عفونی 
کنن��ده و نگهدارن��ده بافت های بدن 
به ش��مار می آید و در پیش��گیری از 

سرطان های مری و معده مؤثر است. در 
پیشگیری از سرماخوردگی و آنفلوآنزا 
نقش به س��زایی دارد و از خونریزی 
لثه ها هم جلوگیری می نماید. از جمله 
دش��منان پر و پا قرص این ویتامین، 
جوش شیرین، سیگار و کلیه دخانیات 
است. اگر بعد از مصرف یک یا چند 

منبع ویتامین C، فقط و فقط یک عدد 
سیگار مصرف شود؛ تمام خاصیت آن 
در ب��دن از بین می رود. همچنین این 
ویتامی��ن باید به ت��ازه ترین صورت 
ممکن مصرف شود تا بیشترین کار ایی 
را داشته باشد. منابع مهم این ویتامین 
 عبارتند از: پرتقال، نارنگی، لیمو ترش، 
لیمو شیرین، گوجه فرنگی، جعفری، 
 ش��اهی، فلفل س��بز، پیاز، کاهو، کلم، 
زمین��ی  س��یب  فرنگ��ی،   ت��وت 
)در صورتی که با پوست پخته شده و 

موقع خوردن پوست آن جدا شود.(
ویتامین های گروه B: این گروه در 
کار تغذیه و تأمین س��المتی کل بدن 

بسیار مؤثر هستند. 
حیاتی ترین نقش این گروه، مشارکت 
در سوخت و ساز قندها، چربی ها و 
پروتئین هاس��ت که انرژی مورد نیاز 
جس��م را تولید می کند. همچنین در 
سالمتی پوست و داشتن بدنی عاری 
از مواد س��می و پیش��گیری از سفید 
 شدن و از دست دادن موی سر و پیری 

زود رس مؤثر است.
ــن B1 )تیامین(: این ویتامین  ویتامی
 در فع��ل و انفع��االت تخمی��ری و 
قن��دی و  س��وخت و س��از م��واد 
چربی ه��ای موج��ود در بدن، وظیفه 
مهمی به عه��ده دارد. محافظ قلب و 
کنترل کننده قند خون اس��ت و انسان 
را  از نظر فکری، هوشیاری و عصبی 
از بیماری ه��ا مصون م��ی دارد و در 
معالجه کم خونی اثر وی��ژه ای دارد. 
کمبود ویتامین B1 در بدن به صورت، 
درد در تمام مفاصل و اعصاب و بروز 
بری بری، س��رگیجه، ورم بدن، تهوع، 
استفراغ، ضعف، کم شدن ضربان قلب، 
خستگی، بی خوابی، تنگی نفس، گزگز 
شدن ماهیچه های بدن و عرق فراوان 
نمایان می شود. ناگفته نماند که ما در 
 B1 ب��دن چیزی به نام زیادی ویتامین

یا هیپرو ویتامینوز نداریم. زیرا بدن به 
طور خودکار تمام ویتامین B1 اضافی 
را از طری��ق ادرار دفع می نماید. این 
ویتامین در منابعی همچون: بادام زمینی، 
برنج قهوه ای، جوانه گندم، جو دوسر، 
خشکبار، زرده تخم مرغ، سبوس برنج، 
س��ویا، ش��یر، غالت، ماهی، گوشت 

گوساله و جگر یافت می شود.
ویتامین B2 )ریبوفالوین(: برای افراد  
ورزشکار مصرف این ویتامین الزم و 
ضروری است و در کم خونی و بروز 
برخی سرطان ها مؤثر است. در بیماران 
مبتال به دیابت کمبود این ویتامین زودتر 
نمایان می گردد و شامل: ترک خوردن 
گوشه های لب، اگزما و حساس شدن 
در مقابل نور می باشد. در سبزیجات، 
غالت، جوانه ها، خش��کبار، ماهی و 

مرغ به وفور یافت می شود.
ــین(: در پایین  ــن B3 )نیاس ویتامی
آوردن کلسترول و مقابله با بیماری های 
قلبی- عروقی و کاهش فش��ار خون 
نقش به س��زایی دارد. همچنین برای 
تسکین میگرن و درد آرتروز مفید بوده 
و شامل: بادام، برنج قهوه  ای، بروکلی، 
تخم آفتابگردان، جوانه گندم، سبوس، 
س��یب زمینی، ق��ارچ، گوجه فرنگی، 

ماهی آزاد و مرغ می باشد.
 : ) ــین کس و ید پیر (B 6 مین یتا و
تنظی��م  جه�����ت   B6ویتامی����ن 
سوخت و ساز نسوج بدن به خصوص 
نسوج کبدی و سیستم اعصاب و پوست 
 و بیماری ه��ای عصب��ی و عضالنی، 
فلج ها، خستگی و سستی عضله ها، 
رفع س��رگیجه و به خص��وص رفع 
ویار خانم ه��ای باردار، بس��یار مهم 
است. این ویتامین در ارزن، برشتوک 
غ��الت، جوانه گن��دم، جو دوس��ر، 
خشکبار، س��ویا، گردو، لوبیا، ماست، 
 گوش��ت، ماهی و مرغ به وفور یافت

 می شود.
این  ــن(:  ــن B12 )کوباالمی ویتامی
ویتامی��ن ب��ه میزان ک��م م��ورد نیاز 
 ب��دن اس��ت و در زرده تخ��م م��رغ، 
سبزیجات برگی، سبزیجات دریایی، 
صدف خوراکی، سویا، قارچ، گوشت، 
ماس��ت، ماهی آزاد، ساردین و یونجه 

دیده می شود.

سالمت

 ...  آق��ای دکت��ر،  این درد 
دارد مرا می کشد، درد من ابتدا در 
قسمت شکم و کمی مبهم بود به 
گونه ای که حدس زدم از غذای 
سنگین و پرچرب بوده است، ولی 
به مرور زمان به س��مت زیر دنده 
هایم کشیده ش��د و هم اکنون با 
داش��تن حالت تهوع شدید دارم 
می می��رم. مثل این که چاقویی به 

پهلویم فرو می رود.
این ش��رح ح��ال یک بیم��ار با 
تش��خیص س��نگ صفراوی بود. 
هن��گام بروز س��نگ صف��راوی، 
بیمار از شدت درد چنان به خود 
می پیچد که احساس می کند به 
حالت مرگ افت��اده و از اطرافیان 
می خواهد که او را به نزدیکترین 
مرک��ز درمانی انتق��ال دهند تا با 

زدن مس��کن قوی و مراقبت های پزشکی، مدتی 
از بیم��اری خود به دور باش��د. اما ت��ا زمانی که با 
روش های مدرن پزش��کی )لیزر یا جراحی( علت 
اصلی بیماری رفع نگردد، بیمار پیوسته در معرض 
حمله های درد ناشی از سنگ های صفراوی قرار 

خواهد گرفت.
کیس��ه صفرا، محفظه کوچکی اس��ت که ماده ای 
زرد رن��گ و تلخ مزه به نام صفرا را در درون خود 
نگهداری ک��رده و از فعل و انفع��االت درون کبد 
ایجاد می ش��ود. هنگامی که انسان غذای چربی را 
مصرف می نماید، غذا در معده او انباشته می شود 
و بعد از هضم بسیار مختصر وارد دوازدهه یا ابتدای 
روده کوچ��ک می گردد. در این جا مغز به کیس��ه 
صف��را فرمان می دهد که مایع درون خود را جهت 
هض��م مواد چربی به درون لول��ه صفرا و از آن جا 
به دوازدهه ترش��ح نماید. این عمل باعث لیز شدن 
ذره های چربی شده و موجبات هضم آن را فراهم 
می آورد. حال اگ��ر این مایع صفرا از حالت رقیق 
به حالت غلیظ درآی��د، دیگر نمی تواند به راحتی 
از لول��ه صفرا عبور نمای��د و در نتیجه درون صفرا 
می ماند و غلیظ و غلیظ تر می ش��ود. تا جایی که 
 به سنگ های کوچک یا بزرگ تبدیل می شود و از 
آن جایی که جنس مایع صفرا از نمک، کلس��ترول، 

آب و بیلی روبین اس��ت نشانه های بالینی بیماری 
به ش��کل زردی پوست و چش��م، بدطعمی دهان، 
احساس تلخی و باألخره درد فراوان بروز می نماید. 
در چنین مواقعی، پزشک با تجویز یک آمپول مرفین، 
ضمن تس��کین درد بیمار و شل شدن عضله های 
موضعی او، موجبات به عقب رفتن سنگ صفراوی 
را از لول��ه صفراوی فراهم م��ی آورد و بیمار را از 
درد فراوان و طاقت فرس��ای سنگ صفراوی برای 
مدتی راحت می کند. براس��اس تحقیق دانشمندان 
و پژوهش��گران، خانم ها بیش از آقایان در معرض 
خطر سنگ های صفراوی قرار دارند و افراد مو بور 
و س��فید، بیش از اشخاص سیاه پوست یا قهوه ای 
به ای��ن بیماری مبتال می ش��وند. در ضمن س��یاه 
پوس��تان آفریقا به دلیل استفاده بیشتر از سبزیجات 
و میوه های تازه نسبت به منطقه های دیگر ایمن تر 
هستند. به هر حال به خانم ها و آقایانی که بیش از 
40 سال س��ن دارند توصیه می شود که از خوردن 
غذاهای چرب و س��نگین به خصوص در شب ها 
خودداری کرده و به محض یافتن نش��انه های درد 
در ش��کم،  پهلوها،  شانه راس��ت و زیر دنده ها به 

سرعت به پزشک مراجعه نمایند.
الزم به ذکر اس��ت که به طور معمول س��نگ های 
صفراوی به یکباره و س��ریع تش��کیل نمی شوند 
بلکه همانند یک عارضه مزمن در طی س��ال ها و 

با خ��وردن غذاهای نامناس��ب، 
شیرینی ها و مصنوعات غذایی به 
وجود می آیند. رسوب کلسترول 
و فعالی��ت بیش از ح��د صفراء 
همراه با فش��ار خون باال، بر کبد 
و سایر قس��مت های بدن فشار 
آورده و پس از مدت ها عوارض 
خود را به ش��کل هاي گوناگون 

عرضه می دارد.
ب��ه هرح��ال یک��ی از راه های 
عالج سنگ های صفراوی عمل 
جراحی اس��ت و اگر خود کیسه 
صفرا هم صدمه جدی دیده باشد، 
به ناچار سنگ و کیسه صفرا، هر 
دو از ب��دن خارج می ش��وند و 
بیمار مجبور می شود تا آخر عمر 
در رژیم خاص غذایی باشد و از 
داروهای به خصوصی اس��تفاده 
کند. برای مثال شخص مذکور باید روزانه، سه مرتبه 

ویتامین C و یک مرتبه ویتامین E مصرف کند.
البته با توجه به پیش��رفت علم و تحقیق پزش��کان 
محترم، عمل لیزر نیز در تکه تکه کردن سنگ های 
صف��راوی و دفع آنها نقش مهمی را ایفا می کند و 
در صورتی که لیزر بتواند موجب دفع س��نگ های 
 صف��راوی ش��ود نی��ازی ب��ه عم��ل جراح��ی باز

 نیست.
میان تعداد زیادی از متخصصان هم، طب س��وزنی 
معمول ش��ده است. آنها با برقرار کردن یک موازنه 
بین کبد و کیس��ه صفرا ادعا می کنن��د که بیمار را 

تحت معالجه خود قرار می دهند.
آنها با فرو کردن س��وزن های مخصوصی در کف 
دس��ت و قسمت خارجی ساق به طرف زیر زانو و 
نیز در قس��مت خط کلیه، موازنه ای برقرار کرده و 
این عمل را چهار بار در چهار ماه تکرار می کنند و 
بر این باورند که نتیجه مطلوب حاصل می شود. با 
توجه به این که باید رژیم غذایی هم رعایت ش��ود 
و بیمار از خوردن انواع و اقسام چربی های حیوانی 
و کلس��ترول پرهیز نماید، خالی از لطف نیست که 
بدانیم دم کردن گل های بابونه در کاهش کلسترول 
خ��ون نقش به س��زایی دارد و بیم��ار را در یافتن 

نتیجه ای بهتر یاری می رساند.

مثل اين كه چاقويي به پهلويم فرو مي رود

اگر تاکنون ضربه ای به سرتان خورده باشد، 
به طور حتم دیدن جرقه های نور را تجربه 

کرده اید.
اما اگر این جرقه ها را در هنگامی ببینید که 
نباید دید، به احتمال زیاد در ماده ژله مانند 
درون چشمتان، که زجاجیه نام دارد، اشکالی 
پیدا شده است. زجاجیه شکل کره چشم را 
می س��ازد. اگر این ماده شبکیه چشم را، که 
پرده نازک حساس و مکان دید اشیاء است، 
بساید یا بکشد، تصویر کانونی شده بر روي 
آن دگرگ��ون گردیده و ب��ه مدت کوتاهی 
توهم دیدن جرقه های نور احساس می شود. 
یکی از وخیم ترین عل��ت هاي آن، پارگی 
شبکیه است که به دلیل هاي مختلف، از ضربه خوردن چشم گرفته تا عطسه کردن شدید، روی 
می دهد. یکی دیگر از این علت هاي وخیم، انسداد سرخرگ چشم است، یعنی واقع شدن یک 
لخته کوچک خون در سرخرگ مرکزی شبکیه، تشخیص علت دیدن جرقه نور به عهده چشم 
 پزشک است. کسانی که دچار سردردهای میگرنی هستند، بیشتر این جرقه های نور را می بینند. 
در واقع، این حالت نشانه شروع سردرد میگرن است. ولی این جرقه های نور را هر کس دیگر هم 
ممکن است ببیند. به فرض یکی از عوارض باال رفتن سن، دیدن جرقه های نور بوده که ممکن 
است در هر سنی دیده شود، ولی به طور معمول بعد از 40 سالگی بیشتر است. اگر این جرقه ها 
بیشتر یا شدیدتر شود یا همراه با نشانه هاي دیگري مثل کاهش بینایی، سردرد، یا سرگیجه همراه 

باشد جای نگرانی است.
درمان دیدن جرقه های نور

اگر ضربه ای به سرتان خورده است و جرقه های نور از جلوي چشمتان دور نمی شود، به سرعت 
نزد پزشک بروید، چون ممکن است دچار پارگی شبکیه شده و نیاز به درمان فوری داشته باشید. 
پارگی شبکیه با درمان لیزری یا جراحی سرد و به طور سرپایی ترمیم می شود. سردرد را درمان 
کنید. اگر دچار میگرن هس��تید، می دانید دیدن جرقه های نور، نشانه شروع سردرد است. ولی 
ممکن است ندانید که این جرقه ها به رفع سردرد کمک می کنند. پزشکان این حالت را »اورا« 
می نامند. اورای میگرن، حدود 20 دقیقه طول می کشد و درد ندارد. آنچه باعث توقف سردرد 
می شود، در افراد مختلف متفاوت است. برخی افراد ورزش آرام و دارو را در تسکین درد مؤثر 
می دانند. اگر پزشک دیدن جرقه های نور را ناشی از باال رفتن سن و طبیعی می داند، به آن فکر 

نکرده و اهمیت ندهید.

بستنی یک ماده غذایی است که به طور عمده جزو گروه چربی ها و کربوهیدرات ها و لبنیات 
پر چرب محسوب می شود و لبنیات پر چرب برای سالمت بدن مطلوب نیست، بنابراین خیلی 

به مصرف آن توصیه نمی کنیم.
به گزارش ایمنا: مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان این مطلب افزود: ما بستنی 
را به خاطر وجود قندهای ساده و چربی نامطلوب،توصیه نمی کنیم اما گروه سنی کودکان زیر 
پنج سال که دریافت انرژی شان مطلوب نیست و غذای کافی نمي خورند، می توانند با این ماده 

غذایی، انرژی شان را تأمین کنند.
دکتر »احمد اسماعیل زاده« خاطرنشان کرد: بزرگساالن بهتر است، هر دو هفته یک بار بستنی 

مصرف کنند.
وی در ادامه تأکید نمود: عموم مردم به بستنی به عنوان تأمین کننده کلسیم بدن نگاه می کنند، 
 در حالی که باید برای تأمین این ماده غذایی به طور حتم از لبنیات کم چرب اس��تفاده کنند. 
دکتر اسماعیل زاده با اشاره به این نکته که آن نوع از بستنی های موجود در بازار که چربی و 
 قند ساده کمتری دارند، از نظر سالمتی نوع بهتری محسوب می شوند، گفت: ما بستنی های 
خامه دار  را  که امروزه در بازار وجود دارد به طور کلی توصیه نکرده و بستنی های سنتی ایرانی 

را که کمتر،این شرایط نامطلوب را دارند برای مصرف، مناسب ترمی دانیم.
وی یادآور ش��د: بهترین نوع بستنی، بستنی ای است که در تهیه آن  به جای قندهای ساده، از 
شیرین کننده های مصنوعی استفاده شده باشد که امروزه در بازار به محصوالت رژیمی معروف 

هستند .
دکتر اس��ماعیل زاده افزود: این قندهای مصنوعی چون برای بدن، انرژی تولید نمی کنند، آن 
خاصیت ضرر دار قندهای ساده را ندارند. وی به بستنی های با  روکش شکالتی و کاکائویی 
اشاره و اعالم نمود: در این نوع بستنی ها هم، هر چه میزان قهوه و کاکائو بیشتر باشد، به سالمت 
بدن بیشتر کمک می کنند و خاصیت نامطلوب آن کمتر است. مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم 
پزش��کی اصفهان توصیه کرد: بزرگساالن در مصرف بستنی زیاده روی نکرده و به عنوان یک 
ماده ممنوعه هم به آن نگاه نکنند، فقط با احتیاط آن را مصرف نموده و در حد انرژی مورد نیاز 

بدنشان، از آن استفاده کنند.  

دیدن جرقه های نور نشانه چیست؟

مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشكی اصفهان مطرح کرد:
مصرف بستنی به شرط احتیاط

کلیات گیاه شناسی: گیاهی است که به 
حالت خود رو در مناطق: مدیترانه، شمال 
آفریقا و بعضی مناطق آس��یا می روید. 
ساقه این گیاه پوش��یده از خارهای ریز 
و ارتفاع آن تا حدود دو متر می رس��د. 
روناس با اس��تفاده از خارهای ریزی که 
دارد، به دیوار و درختان می چسبد و باال 
می رود. برگ های آن بیضی، نوک تیز 
و دراز ب��وده که به صورت گروهی و به 
ش��کل چتر از کنار ساقه بیرون می آید. 
گل های روناس کوچک و به رنگ زرد 
مایل به سبز می باشد. میوه آن، گوشتی 
و به رنگ تیره اس��ت. ریش��ه آن به نام 
روناس به رنگ قرمز تیره، دراز، باریک 

و استوانه ای و دارای طعمی تلخ و گس بوده و قسمت مهم این گیاه از نظر طبی محسوب 
می شود. از ریشه روناس در قدیم برای رنگرزی پارچه و نخ استفاده می شده است.

ــیمیایی: ریش��ه روناس دارای ماده ای رنگی به نام »آلیزارین« اس��ت که در  ترکیبات ش
رنگرزی به کار می رفت ولی بعد از اینکه توانستند این ماده را به طریقه شیمیایی تهیه کنند 

کشت آن برای تهیه آلیزارین متوقف گردید. 
خواص دارویی: روناس، از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است.

1( باز کننده گرفتگی ها در بدن است 2( ادرار آور است و »حبس البول« را درمان می کند.
3( برای معالجه بیماری فلج، آن را با عسل مخلوط کرده و به بیمار می دهند.

4( ترش��ح شیر را زیاد می کند. 5( درد سیاتیک را رفع می کند. 6( یبوست های سخت را 
معالجه می کند. 7( اشتها آور است. 8( قاعده آور است. 9( خارش پوست را برطرف می کند 
بدین منظور می توان از ضماد استفاده کرد و یا اینکه جوشانده آن را در آب وان حمام بریزید 
و مدتی در آن استراحت کنید. 10( اوره خون را پایین می آورد. 11( جوش خوردن استخوان 
شکسته را سرعت می بخشد. 12( تورم را در بدن از بین می برد. 13( از کمپرس جوشانده 

روناس برای رفع بیماری های پوستی استفاده کنید.
طرز استفاده: 

دم کرده: یک قاشق مربا خوری ریشه خرد شده روناس را در یک لیوان آب جوش ریخته، 
بگذارید به مدت 10 دقیقه دم بکشد. مقدار مصرف آن نصف فنجان سه بار در روز است. 

جوشانده روناس: 10 گرم ریشه روناس را در یک لیتر آب ریخته و بگذارید برای مدت ده 
دقیقه بجوشد. این جوشیده را در آب وان حمام بریزید و برای رفع بیماری های پوستی در 

آن استراحت کنید. 
 ضررها: همانطور که گفته شد، روناس ترشح ادرار را زیاد می کند و فشار آن را باال می برد. 
بنابراین ممکن است در اثر استفاده زیاد، ادرار را خونی کند و در این صورت بهتر است که 

روناس با کتیرا خورده شود.

روناس
Rubia Tinctorum :نام علمی

نسخه گیاهي

معجزه  ویتامین ها

با توجه به اینکه یک ماه دس��تگاه گوارش به حالت اس��تراحت بوده، بعد 
از م��اه مبارک رمضان نباید به یکباره دس��تگاه گ��وارش را از این حالت 
خارج کنیم و مي بایس��ت به صورت تدریجي ب��ه حالت قبلي برگردیم. 
یک فوق تخصص گوارش با اش��اره به اینکه در علم گوارش نکته اصلي 
سبک غذا خوردن اس��ت، گفت: دستورالعمل خاصي براي افرادي که به 
ص��ورت معمول و بدون بیم��اري قبلي روزه گرفته اند وج��ود ندارد، اما 
مص��رف تدریجي مواد غذایي توصیه مي ش��ود. دکتر محمد کالني عضو 
 هیأت علمي دانش��گاه علوم پزش��کي ته��ران در گفتگو با ایس��نا  اظهار 
داش��ت: با توجه به اینکه یک ماه دس��تگاه گوارش به حالت اس��تراحت 
بوده، بعد از ماه مبارک رمضان نباید به یکباره دس��تگاه گوارش را از این 
 حالت خارج کنیم و باید به صورت تدریجي به حالت قبلي برگردیم. این 
ف��وق تخصص گوارش ادام��ه داد: غذاهایي که به ط��ور معمول مصرف 
مي کنیم را در وعده هاي غذایي بیشتر و با حجم کمتر صرف کرده و سعي 
کنیم با آرامش و بدون حالت عصبي، غذا بخوریم. وي با اش��اره به اینکه 
وضعیت غذا خوردن در بیماران دستگاه گوارشي فرق مي کند، اضافه کرد: 
در بیماري هاي دستگاه گوارش باید غذاها در حجم کم مصرف و فاصله 
بین غذا خوردن و خوابیدن رعایت شود. کالني ادامه داد: در بیماري هاي 
دستگاه گوارش با توجه به نوع بیماري، غذاهاي مصرفي هم تغییر مي کند 
و توصیه مي شود که از غذاهاي تند، محرک و آماده استفاده نشود. وي با 
بیان اینکه در علم گوارش برخالف تصور عامه مردم مهم نوع غذا نیست 
بلکه آب و غذا خوردن مهمتر اس��ت، گفت: در هنگام غذا خوردن نباید 
حرف بزنیم و عصبي شویم، بلکه باید آرامش خود را هنگام غذا خوردن 
حفظ کنیم. این فوق تخصص گوارش در پایان خاطرنشان کرد: بعد از ماه 
مبارک رمضان شرایط قبلي دستگاه گوارش را در نظر گرفته و با توجه به 

آن، براي غذا خوردنمان تصمیم گیري کنیم.

پژوهش��گران ایرلن��دي تأکید 
پله ه��ا  از  اس��تفاده  کردن��د: 
مي توان��د ب��ه حفظ تناس��ب 
ان��دام و در نتیج��ه بهره مندي 
کم��ک  بیش��تر،  از س��المت 
کن��د. به گزارش  ایس��نا، این 
محقق��ان پ��س از تجزی��ه و 
تحلی��ل پیامدهاي باال رفتن از 
پله ها یک یا دو نوبت در طول 
ی��ک روز کاري به این نتیجه 
 ها دس��ت یافته ان��د. روزنامه 
گل��وب اند می��ل ب��ه نقل از 
پروفس��ور کولین بورهام استاد انس��تیتو کالج دانشگاهي دوبلین، نوشت: 
نکت��ه اصل��ي در این پژوهش این اس��ت که اس��تفاده از پله ها از معدود 
فعالیت ه��اي روزانه بوده که از حد خفیف تا ش��دید قابل انجام اس��ت، 
تغییر نمي کند، نیاز به اس��تفاده از وسیله خاصي هم ندارد و در عین حال 
انجام آن احمقانه به نظر نمي رسد. این تحقیق روي 8 زن فارغ التحصیل 
دانشگاه دوبلین انجام گرفت که در نوبت ها و دوره هاي مختلف از پله ها 
ب��اال مي رفتند. محقق��ان دریافتند: پس از پایان دوره در مقایس��ه با گروه 
کنترل در زناني که از پله استفاده کرده بودند، 17 درصد تناسب آیروبیک 
افزایش یافت و کلسترول بد در خون آنها نیز 8 درصد کاهش پیدا کرد.

تأثی��ر این ویتامی��ن به قدري 
چش��مگیر بوده که دانشمندان 
معتقدن��د با ای��ن یافته، روش 
درم��ان آلزایم��ر از ای��ن پس 
متحول خواهد شد. قرص هاي 
ویتامین »ب��ي« مي توانند روند 
مخ��رب بیم��اري آلزایم��ر را 
کندتر کنند و یا حتي این روند 
را ت��ا 50 درصد کاهش دهند. 
به گزارش  ایسنا، مصرف دوز 
ب��االي مکمل ویتامی��ن »بي«،  
میزان تحلیل و کوچک ش��دن 

مغز را که یکي از نشانه هاي جسمي ناشي از ضعف حافظه و زوال عقل 
در سالمندان است، تا 50 درصد کاهش مي دهد. 

به گفته پژوهش��گران، تحلیل مغزي یا آتروفي بخش��ي طبیعي از پروسه 
 »MCI« پیري است، اما این فرایند در مبتالیان به »ناتواني خفیف ذهني« یا

که به نوعي فراموشي و تحلیل حافظه است، شدت پیدا مي کند. 
محققان دانش��گاه آکسفورد یک آزمایش جدید روي 168 داوطلب انجام 
داده و دریافتند که مصرف دوزهاي باال از سه مکمل ویتامین بي، به طور 
روزان��ه ت��ا 53 درصد از میزان تحلیل و کوچک ش��دن مغز در اثر زوال 

عقل، مي کاهد. 
به گ��زارش روزنامه تلگراف، این اولین مطالعه  بوده که به وضوح چنین 

تأثیري  از ویتامین بي را آشکار مي سازد.

دانشمندان یک اثر ژنتیکي را شناسایي کرده اند که مي تواند به پزشکان کمک 
کند تا تش��خیص دهند کدام بیماران در مراحل ابتدایي سرطان ریوي بیشتر 
در معرض خطر رش��د و پیشرفت بیماري و بازگشت آن هستند و بنابراین 
معلوم مي ش��ود که کدام یک از آنها از ش��یمي درماني پس از جراحي سود 
خواهند برد. دکتر مینگ تس��ائو، متخصص میکروب شناسي در بیمارستان 
پرنسس مارگارت در دانشگاه شبکه سالمت و پروفسور طب آزمایشگاهي و 
پاتوبیولوژي در دانشگاه تورنتو کانادا به همراه دستیارانش یک تحلیل ژنتیکي 
را روي بافت هاي تومور حاصل 133 بیمار که نمونه هاي آنها در بانک انجماد 

تومور نگهداري مي شد، انجام دادند. 
ب��ه گ��زارش دیل��ي اکس��پرس، ای��ن محقق��ان در 62 ت��ن از بیم��اران، 
ش��یمي  تح��ت  جراح��ي  از  پ��س  ک��ه  کردن��د  شناس��ایي  را  ژن   15
 درمان��ي ق��رار نگرفت��ه بودند. محقق��ان با بررس��ي این ژن ها توانس��تند 
پیش بیني کنند که کدام بیماران بیش��تر در معرض خطر بازگش��ت بیماري 
هستند و در کدام یک از بیماران، نوع سرطان حالت تهاجمي کمتري دارد و 

احتمال بازگشت  آن کمتر است.

 بعد از ماه مبارک رمضان چگونه 
و چه  غذاهایي بخوریم؟

براي حفظ سالمت بدن از پله 
استفاده کنید

ویتامین »بي« سالح جدیدي علیه 
آلزایمر

 کشف یك اثر ژنتیکی 
برای تشخیص سرطان

 ضربان
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ورزش

در مسابقه پیش بینی اتفاق افتاد
سید محمد حسینی

 گلزن دیدار با پوهانگ
مسابقه  در   
 پی��ش بین��ی ک��ه 
پیش  رود  زاین��ده 
از ب��ازی تیم های 
و  آه�����ن  ذوب 
استیلرز کره جنوبی 
در چارچوب لیگ 
قهرمانان آسیا انجام 
داد؛ مش��خص شد 
بیشتر اهالی ورزش 
و فوتبال دوس��تان، 

 محمدرض��ا خلعتب��ری را به عنوان ش��انس اول گلزنی م��ی دانند و 
با غیبت این بازیکن در این دیدار ازمدافع پیش تاخته و فرصت طلب 
ذوبی ها یعنی سید محمد حسینی، به عنوان یکی از گلزنان احتمالی 

این دیدار یاد می کنند.
 علی طاهری- مدیرعامل باشگاه گیتی پسند:

نتیجه: 2-1  گلزنان: سید محمد حسینی و اسماعیل فرهادی 
 فرزاد کوهیان- سرمربی تیم بسكتبال ذوب آهن:

نتیجه:  1-0 گلزن: خلعتبری نیست، نمی دونم.
 فرشته سموعی- قائم مقام باشگاه ذوب آهن: 

نتیج��ه : 2-0 گل��زن: فرقی نمی کنه، هر کی گل بزنه مثل اینه که کل 
تیم گل زده باشند

 حسین افضلی – سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند:
نتیجه: 1-0 گلزن: اسماعیل فرهادی

 کیوان صادقی- سرمربی تیم هندبال ذوب آهن:
نتیجه: 1-0 گلزن: سید محمد حسینی

 مجید بصیرت – سرپرست تیم فوتبال سپاهان: 
نتیجه: 2-0 گلزنان: س��ید محمد حس��ینی و یک گل هم از روی 

نقطه پنالتی

علي احمدي: 
باید منطقي و با تفکر بازي کنیم

احمدي،  علي   
مداف��ع تی��م فوتب��ال 
ذوب آهن گفت: باید 
پوهان��گ  مقاب��ل  در 
کره جنوب��ي با منطق 
و تفک��ر خاصي بازي 
کنی��م ت��ا بتوانی��م با 
خیال آس��وده چش��م 
 به بازي برگش��ت در 
داش��ته  جنوبي  ک��ره 
باش��یم. احم��دي، در 
مورد آمادگي خود و تیمش اظهار داش��ت: در ش��رایط خوبي به 
س��ر مي برم و اگر به تش��خیص کادر فني در ترکیب باشم با جان 
و دل براي نماینده کشورم در جام باشگاه هاي آسیا بازي خواهم 
کرد. تیم ذوب آهن تنها تیم ایراني اس��ت که به جمع 8 تیم برتر 
آسیا راه یافته و در بازي مقابل پوهانگ کره جنوبي با قدرت ظاهر 
خواهد ش��د. وي در پایان افزود: از هواداران اصفهاني مي خواهم 
در ورزش��گاه فوالدشهر با پرچم هاي س��بز و سفید حاضر و در 

طول بازي از تشویق هاي خود دست نکشند.

قاسم حدادي فر:
 براي پیروزي به میدان مي رویم

هافب��ک   
و  پ����ا  چ����پ 
تکنی��ک  خ��وش 
فوتب��ال   تی������م 
ذوب آه��������ن 
مق��اب��ل  در  ک��ه 
ي  ز س��ا ر کتو ا تر
بود  غایب  تبری��ز 
در خص������وص 
پوهانگ  ب��ا  بازي 
کره جنوبي گفت: 

 بازي س��ختي در انتظار تیم ماس��ت اما ذوب آهن همیش��ه مقابل 
تی��م هاي قدرتمند، قوي بازي مي کند و ما فقط براي پیروزي به 
می��دان خواهیم رفت. وي ادامه داد: بچه ها مقابل تراکتورس��ازي 
عال��ي بازي کردند، امی��دوارم در مقابل پوهانگ ک��ره جنوبي، با 
ت��الش مضاعف پیروزي را به دس��ت آوریم. ح��دادي فر افزود: 
هواداران اصفهاني مانند همیش��ه در ورزشگاه حاضر شوند که به 

امید خدا با برد از آنها تشکر مي کنیم.

آقاي قلعه نوعي این 
رسمش نیست!

راس��ت���اي   در 
حرک��ت س��رمربي تیم 
به  فوتب����ال س��پاهان 
علت ع��دم حضور در 
کنفران��س خب��ري بعد 
از ب��ازي ه��ا، اصحاب 
رسانه و جامعه ورزش 
این  اس��تان،  مطبوعات 
حرک��ت وي را توهین 
به جامعه خبري دانس��ت و طي بیانیه اي نارضایتي خود را از این 
حرکت بیان داشتند. در بخشي از این بیانیه آمده است: در شرایط 
حاضر که تیم مردمي و ریشه دار فوالد مبارکه سپاهان به حمایت 
تماشاگران و افکار عمومي و خبرنگاران احتیاج دارد، غیبت آقاي 
قلعه نوع��ي در کنفرانس مطبوعاتي بعد از مس��ابقه ها هیچگونه 
توجی��ه منطقي نداش��ته و نوعي بي احترامي ب��ه جامعه بزرگ و 
تأثیرگذار خبري و ورزشي استان اصفهان تلقي مي گردد. در این 
بیانیه، همچنین غیبت سرمربي تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در 
نشست مطبوعاتي، پس از مسابقه ها را به نفع این باشگاه ارزیابي 
نمي کند و مي گوید: باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و سرمربي این 
تیم بایس��تي تعامل مثبت و بیشتري با همه خبرنگاران و اصحاب 

رسانه استان اصفهان برقرار نماید.

منهای فوتبالپیش بینی

ورزش ایرانی

 نجمه کرمی
 هم��ه چی��ز ب��رای انج��ام ی��ک ب��ازی ج��ذاب و 
تماش��اگر پس��ند بین دو تیم ذوب آهن و نماینده کره 
جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی جام باش��گاه های 
آس��یا آماده است. در یک س��وی میدان تیم سرحال و 
ب��ا انگیزه ذوب آهن قرار خواهد گرفت و در س��وی 
دیگ��ر، تیم »پوهانگ اس��تیلرز« ک��ه قهرمانی در جام 
باش��گاههای آس��یا را در کارنامه دارد براب��ر این تیم 
به می��دان خواهد رفت. محمدرض��ا خلعتبری گلزن 
تری��ن بازیک��ن تی��م ذوب آه��ن در لی��گ قهرمانان 
آس��یا به دلیل محرومیت، بازیکن��ان تیمش را در این 
 دی��دار همراهی نخواهد کرد. ام��ا بازیکنانی همچون 
سید محمد حس��ینی و محمد قاضی آماده در این تیم 
حضور دارند که تا حد زیادی می توانند ش��انس اول 
گلزن��ی در این دیدار باش��ند و عدم حضور خلعتبری 
را به نوعی پوش��ش دهند. این در حالی است که تیم 
اس��تیلرز بدون محروم و یا مص��دوم در برابر نماینده 
ایران صف آرایی خواهد کرد. از س��وی دیگر مهدی 
رج��ب زاده که با م��س کرمان در آس��یا و در مرحله 
گروه��ی کار ب��ه جایی نب��رد؛ به ذوب آه��ن آمده تا 
ناکامی های تیم سابقش در این تورنمنت را فراموش 
کند و همراه با س��بزجامگان، صع��ود از این مرحله و 
حضور در فینال جام باش��گاه های آس��یا را مس��جل 
س��ازد. ضمن آنکه فرشید طالبی و ش��هاب گردان از 
 دیگر بازیکنان کلیدی و تأثیرگذار این دیدار حساس و 
سرنوشت ساز به شمار می آیند که با توجه به موقعیت 
هر دو تیم و انگیزه باالی این بازیکنان می توان انتظار 

یک بازی پ��ر برخورد را میان مدافع��ان و گلر ذوب 
آهن ب��ا مهاجمان س��رعتی پوهانگ، ش��اهد بود. در 
 س��وی دیگر میدان، سرخ و سیاه پوشان شهر پوهانگ 
کره جنوبی از 20 بازی اش در »کی لیگ« کره جنوبی، 
5 پیروزی، 6 تساوی، 9 باخت، 30 زده، 40 خورده و 
 21 امتیاز کسب کرده و رده نهم جدول رده بندی این 
مس��ابقه ها را به خود اختصاص داده اس��ت. این تیم 
پیش از سفر به اصفهان و در دو هفته اخیر دو شکست 
4 ب��ر یک برابر س��ئول و 3 بر 2 مقاب��ل جئونبوک را 
تجربه کرده اس��ت. تیم »لوئیس فالوی��و« برزیلی در 
مرحله گروهی دهمین دوره رقابت های لیگ قهرمانان 
آس��یا 3 پیروزی، یک تس��اوی و 2 شکست به دست 
آورد و پ��س از تیم آدالید یونایتد اس��ترالیا به عنوان 
تیم دوم گروه راهی مرحله یک هشتم نهایی شد و در 
این مرحله با پیروزی یک بر صفر برابر کاشیما آنتلرز 
در ژاپن ب��ه مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. تیم 
پوهانگ استیلرز در سال 1973 به عنوان تیمی آماتور 
فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد و در سال 
4-1983 به یک تیم حرفه ای تبدیل ش��د که در ابتدا 
با نام »پوسکو دلفینز« در مسابقه ها شرکت می کرد. در 
س��ال 1985 نام این تیم به »پوسکو اتمز« تغییر کرد و 
یکس��ال بعد نخستین عنوان قهرمانی اش در لیگ کره 
جنوبی را جشن گرفت و تا سال 1998 جزو چهار تیم 
برتر این کشور بود. با تأسیس ورزشگاه 20 هزار نفری 
»اس��تیل یارد« در س��ال 1990 این تیم جزو نخستین 
تیم ه��ای حرف��ه ای فوتب��ال کره جنوبی ن��ام گرفت 
 و در س��ال 1995 ب��رای تحکیم بیش��تر موقعیت، نام 

»پوهانگ اتم��ز« برای این 
باش��گاه انتخاب شد. سال 
1997 ب��رای چهارمی��ن و 
آخرین بار ن��ام این تیم به 
تغییر  اس��تیلرز«  »پوهانگ 
پیدا کرد و در همان سال ها 
 با کسب قهرمانی متوالی در
ج��ام  ه���اي  مس��اب�ق�ه 
باش��گاه های آسیا، در قاره 
که��ن قدرتنمایی کرد. تیم 
فوتبال پوهانگ که از سال 
4-1983 فعالیت حرفه ای 
خود را در لیگ کره جنوبی 
آغاز کرد، در این س��ال ها 
تنه��ا 9 مرب��ی را در رأس 
هرم فنی اش دیده اس��ت. 
تاکن��ون   2010 س��ال  از 
برزیلی  فالوی��و  لوئی��س 
هدایت تیم فوتبال پوهانگ 
را ب��ر عهده دارد تا در این 
سال ها 6 مربی کره ای و 3 
مربی برزیلی در راس هرم 
فن��ی این تیم ق��رار گرفته 
باشند.این تیم که در فصل 
جاری لیگ قهرمانان آس��یا و لیگ کره نتوانست نتیجه 
 هاي خوبی را به دس��ت آورد، برای صعود به مرحله 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا چندی پیش »آلوز آلبینا« 
ملق��ب به »زول��و« و چونگ هونگ یئ��ون مدافع کره 
جنوبی را به خدمت گرفت. کازوناری اوکایاما مدافع 
ژاپنی، موتا نتو و آلمی��ر لوپز دی لونا، دیگر بازیکنان 
خارجی این تیم محس��وب می شوند. هوآ یونگ، کیم 
دائه س��و، کیم هوانگ ایل، شین کوانگ هون، جونگ 
هونگ یون، ش��ین هوانگ مین، ریو شانگ هوآن، کیم 
جائه سونگ، هوانگ جی سونگ، کیم کوانگ سوک، 
سونگ چانگ هو، سئول کی هیون، هوانگ جائه هون، 
هی حین هو، موتا نتو و آلمیر پا، 18 بازیکن اصلی این 
تیم را تشکیل می دهند. با همه این اوصاف و به گفته 
کارشناسان فوتبال، تیم ذوب آهن بخت اول صعود از 
این مرحله به حساب می آید و این موضع نه به خاطر 
وضعیت نامساعد تیم پوهانگ استیلرز در لیگ کره و 
ی��ا لیگ قهرمان، بلکه به جهت آمادگی کامل بازیکنان 
تیم ذوب آهن برای این دیدار است. منصورخان که در 
طول مدت حضورش در ذوب آهن یک تیم منسجم، 
یکدس��ت، با انگیزه و مدعی را راه��ی این رقابت ها 
کرده است، به شانس اعتقادی ندارد ولی باید بگوییم 
که این بار و به همت بازیکنان این تیم، شانس با پای 
خود به سراغ ذوب آهن آمده تا آنها بتوانند از فرصت 
میزبانی ب��رای ذوب کردن مهمان خود در جهنمی که 
در فوالدشهر انتظار استیلرزی ها را می کشد، استفاده 

نمایند.

زخم خورده ها در اصفهان

ذوب آهن با گل از مهمان خود پذيرايی كند

ابراهیم زاده:
 ما آمده ایم؛ در آسیا زندگي کنیم

 پژمان سلطانی
منصور ابراهیم زاده، سرمربي تیم 
ذوب آهن با اع��الم اینکه تمامي 
ن��گاه ها در ایران، به تیم ماس��ت 
و خبرن��گاران زی��ادي این دیدار 
را پوش��ش خواهن��د داد گف��ت: 
ب��ا وجودي ک��ه تی��م پوهانگ از 
وضعی��ت خوبي در »ک��ي لیگ« 
برخوردار نیس��ت اما آنها قهرمان 
آس��یا هس��تند و ما ب��راي حفظ 
آبروي تیم خود، بهترین نتیجه را 

رقم خواهیم زد.
وي اف��زود: هر تیمي ک��ه در راه 
موفقیت گام بر مي دارد با روحیه اي مضاعف رو به جلو حرکت مي کند و من 
در اولین کنفرانس مطبوعاتي آسیایي خود اعالم کردم که برخالف نظر خیلي ها 
ک��ه گروه ما را »گروه م��رگ« نامگذاري کرده بودند من نام آن را »گروه زندگي« 
گذاش��تم. ما آمده ایم تا در لیگ قهرمانان زندگي کنیم و با س��عي و تالش موفق 

خواهیم شد.
ابراهیم زاده در خص��وص محرومیت محمدرضا خلعتبري نیز گفت: محمدرضا 
 خلعتب��ري در ب��ازي هاي زیادي هم��راه ما ب��وده و در این دی��دار بازیکنان ما 
مي توانند جاي او را پر کنند. وي همچنین گفت: هر شیري در نهایت شیر است 

و ما به تجربه هاي آسیایي کره نگاه مي کنیم و به آن اهمیت مي دهیم.

فرشید طالبي: 
رتبه پوهانگ مالك نیست

 فرش��ید طالب��ي، یک��ي از 
تی��م فوتبال   مدافع��ان پوشش��ي 
ذوب آه��ن اصفهان ب��ه خبرنگار 
زاینده رود گفت: ذوب آهن در جام 
باشگاه هاي آسیا با اقتدار توانست 
از گروه خود که به قول کارشناسان: 
»گروه مرگ بود« صعود کند و تیم 
م��س کرم��ان را در مرحله حذفي 
شکس��ت و به مرحله یک چهارم 
نهایي جام باشگاه هاي آسیا راه یابد 
و به همین خاطر انتظارها از این تیم 

باال رفته اس��ت. وي ادامه داد: مقابل نماینده کره جنوبي کار س��ختي داریم و باید در 
این مسابقه متفکرانه بازي کنیم، به دلیل اینکه: بازي رفت در فوالدشهر و باید بهترین 
نتیجه را کسب کنیم تا در بازي برگشت استرسي نداشته باشیم. طالبي به رتبه پوهانگ 
 در کش��ور کره جنوبي اش��اره کرد و توضیح داد: مقام پوهانگ در لیگ برتر فوتبال 
کره جنوبي مالک نیس��ت اگر این تیم حال و روز خوشي در لیگ کشورش ندارد ما 
نباید فریب این رتبه نماینده کره را بخوریم و باید با اقتدار در مقابل آنها صف آرایي 
کنیم براي اینکه این تیم نام کره جنوبي را یدک مي کشد و رقابت هاي آسیایي شرایط 
خاص خود را دارد. مدافع ذوب آهن اظهار داشت: به امید خدا با کسب پیروزي در 

دیدار رفت مقابل پوهانگ دل هواداران ذوب آهن را شاد مي کنیم.

فرهادي:
ذوب آهن؛ پتانسیل قهرماني آسیا را دارد

مهاجم  فرهادي  اسماعیل   
اصفهاني تیم فوتبال ذوب آهن که 
استعداد زیادي براي بازیگر شدن 
دارد، در مورد مسابقه با پوهانگ 
ک��ره جنوب��ي در مرحل��ه ی��ک 
 چهارم پایاني لیگ قهرمانان آسیا
گف��ت: کره اي ها تیمي تند و تیز 
 هس��تند که ب��ازي روي زمین را 
به خوب��ي انجام مي دهن��د اما با 
توجه به آمادگ��ي بازیکنان ذوب 
آه��ن ب��ه امید خ��دا ای��ن تیم را 
شکس��ت خواهی��م داد. فرهادي از ه��واداران ذوب آهن خواس��ت که امروز به 
ورزشگاه فوالدشهر بیایند و با تشویق هاي خود باعث شوند که روحیه بازیکنان 
تی��م ب��اال رود و با نتیجه مطلوبي از زمین مس��ابقه خارج و خ��ود را براي بازي 

برگشت در کره جنوبي آماده کنند. 
وي در پای��ان اف��زود: اگ��ر در ترکی��ب اصل��ي تی��م باش��م س��عي م��ي کن��م 
گلزن��ي کن��م ولي ه��ر ک��دام از بازیکن��ان ک��ه گل بزن��د تفاوتي ن��دارد مهم 
پی��روزي تی��م اس��ت و به نظ��ر من ذوب آهن امس��ال ه��م پتانس��یل قهرماني 
 لی��گ برت��ر فوتب��ال ای��ران و ه��م قهرمان��ي در ج��ام باش��گاه هاي آس��یا را 

دارد.

سرمربي تیم پوهانگ استیلرز:
شناخت ذوب آهن، مشكل است

 پارک چانگ هیون، سرمربي 
تیم پوهانگ اس��تیلرز ک��ره جنوبي 
پی��ش از دیدار تیم��ش مقابل ذوب 
آهن ایران در چارچوب مرحله یک 
چهارم نهایي لیگ قهرمانان آسیا، با 
 بی��ان این که با ارائ��ه یک بازي زیبا 
ارزش هاي تیم خ��ود را به نمایش 
خواهیم گذاشت، گفت: تحلیل بازي 
هاي تیم ذوب آهن کار دشواري بود، 
زی��را این تیم تغییرهاي زیادي را در 
ترکیب��ش انجام داده اس��ت ولي در 
کل تیم ما نس��بت به لیگ کره بازي 
متفاوتي را از خود نشان خواهد داد. 

وي افزود: در نیمه اول به بررسي تاکتیک حریف مي پردازیم و احتیاط را سر لوحه کار 
خودمان قرار مي دهیم اما در نیمه دوم بازي خودمان را به نمایش خواهیم گزارد. وي، 
پیرامون وضعیت دو بازیکن برزیلي خود براي این دیدار گفت: آلسیر و موتا، از آمادگي 
نسبي براي این دیدار برخوردارند. اما آمادگي بازیکنان کره اي از خارجي هاي تیم بیشتر 
است. سرمربي تیم استیلرز کره جنوبي، پیرامون سیستم بازي تیمش در دیدار با ذوب 
آهن، اظهار داشت: درکي لیگ با سیستم 3-3-4 بازي مي کردیم اما در بازي فردا، سیستم 
بازي تیممان را تغییر خواهیم داد. وي در خصوص شناخت خود از تیم ذوب آهن و 
بازیکنان این تیم نیز چنین بیان کرد: تیم ذوب آهن بازیکنان خیلي خوبي در اختیار دارد، 

فرشید طالبي و اسماعیل فرهادي و بازیکن شماره 11 تیم، خیلي خطرناک هستند.

آغاز به کار مسابقه هاي ژیمناستیك 
قهرماني کشور در اصفهان 

 نخس��تین دوره مسابقه هاي ژیمناستیک هنري قهرماني کشور پسران، 
ج��ام زنده یاد کازروني با برگزاري مراس��م افتتاحیه به صورت رس��مي آغاز 
به کار کرد. مراس��م افتتاحیه این مس��ابقه ها در حضور مس��ئوالن فدراسیون 
و مدی��ران ورزش اس��تان در محل خانه ژیمناس��تیک اصفهان برگزار ش��د. 
رئیس فدراس��یون ژیمناس��تیک، مدیرکل تربیت بدني اس��تان اصفهان، معاون 
توسعه ورزش استان، دبیر فدراس��یون ژیمناستیک، رئیس هیأت ژیمناستیک 
اس��تان اصفهان و جمعي از پیشکس��وتان ورزش��ي اس��تان از جمله حاضران 
 در این مراس��م بودند. مدیرکل تربیت بدني اس��تان اصفهان در سخناني کوتاه 
گفت: امیدوارم در پایان مس��ابقه ها با خاطره اي خوش شهري را که در آینده 
پایتخت ورزشي ایران زمین مي شود، ترک کنید. رشید خدابخش با بیان اینکه 
با حضور محتش��مي در فدراسیون ژیمناستیک، زمینه براي رشد و توسعه این 
رشته پایه فراهم است، ادامه داد: بدون تردید قهرمانان آینده ژیمناستیک ایران 
در میدان هاي آس��یایي و جهاني از این جمع به س��کوهاي جهاني مي رسند. 
در ادامه مراس��م محمد ثابت راس��خ و کی��ا کازروني به نمایندگ��ي از جامعه 
ژیمناس��تیک اصفهان و خانواده کازروني به حاضران و شرکت کنندگان خیر 

مقدم گفتند. 
 کسب سهمیه 2012 لندن دور از انتظار نیست 

رئیس فدراس��یون ژیمناس��تیک در مراس��م افتتاحیه مس��ابقه هاي ژیمناستیک 
قهرماني کشور پسران گفت: ژیمناس��تیک ایران به درجه اي از رشد و بالندگي 
رس��یده که کس��ب س��همیه المپیک 2012 لندن در مس��ابقه هاي جهاني هلند 
دور از انتظ��ار نیس��ت. احمد محتش��مي اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر تمام 
 ش��ش زیر ش��اخه ژیمناس��تیک در ایران فعال ش��ده و در برخي زیر رشته ها
موفقیت هاي خوبي به دست آورده ایم. وي با اشاره به رنکینگ ژیمناستیک ایران 
در سال هاي قبل بیان داشت: در طول چهار سال گذشته با برنامه ریزي هاي انجام 
شده، رنکینگ ایران از 72 تا اندازه اي ارتقا پیدا کرد که امروزه ژیمناستیک ایران در 
جمع 20 تیم برتر دنیا قرار گرفته است. محتشمي ادامه داد: ایروبیک ژیمناستیک 
ایران در طول چند سال گذشته رشد قابل توجهي داشته به طوری که از رنکینگ 
صفر در جهان به رده چهارم جهان صعود کرده است. وي با بیان اینکه در طول 
سال هاي گذشته، ژیمناستیک ایران در حسرت یک مدال برنز آسیایي مانده بود، 
گفت: با این وجود در مسابقات قهرماني جوانان آسیا رهاورد ژیمناستیک ایران 
پنج مدال طال، س��ه نقره و دو برنز بود که چنین آماري در تاریخ ژیمناس��تیک 
کشور بي سابقه است. رئیس فدراسیون ژیمناستیک با بیان اینکه در مسابقه هاي 
آسیایي ژاپن که چندي قبل برگزار شد، کسب سکوي سوم این مسابقه ها توسط 
ژیمناس��ت ایراني، تحسین رؤساي فدراس��یون هاي آسیایي را به همراه داشت، 
یادآور ش��د: در مسابقه هاي جهاني مس��کو، افتخار بزرگي نصیب ژیمناستیک 
 کشورمان شد و محمد رمضانپور )کاپیتان تیم ملي( به جمع فینالیست هاي این 
مسابقه ها راه یافت. محتشمي با اشاره به اینکه سرود یک کشور در دو موقعیت 
نواخته مي شود، گفت: مورد نخست در حضور رئیس جمهور یک کشور است 
و مورد دوم به زماني برمي گردد که ورزش��کاري بر س��کوي قهرماني بایس��تد 
ولي متأس��فانه در کش��ور ما نگاه ب��ه ورزش تنها به پر ک��ردن اوقات فراغت 
محدود ش��ده در صورتي که ورزش نیاز ضروري همه انس��ان   هایي اس��ت که 
در ی��ک جامعه زندگي مي کنند. وي اضافه کرد: ش��رکت کنندگان در مس��ابقه 
هاي ژیمناس��تیک هنري سطح بندي پسران اصفهان، امیدهاي ایران براي کسب 
 س��همیه المپیک 2016 هستند. محتش��مي ادامه داد: استعدادهایي که از دل این 
مسابقه ها کشف مي شوند، با حضور در اردوهاي مستمر تیم ملي در آینده براي 
نظام مقدس جمهوري اسالمي افتخارآفریني مي کنند. نخستین دوره مسابقه هاي 
ژیمناستیک قهرماني کشور جام زنده یاد محمد کازروني به همت یکي از خیران 
ورزش دوس��ت اصفهاني برگزار شده و قرار است در تقویم ساالنه فدراسیون 

ژیمناستیک نیز قرار گیرد. 

 احتمال احضار شمسایی و نظری
به کمیته انضباطی

 اتفاق ه��اي عجی��ب در دیدار 
تیم های فوتس��ال فوالد ماهان 
و گیتی پس��ند س��بب ش��د که 
رئی��س کمیت��ه فوتس��ال وارد 
پرون��ده انضباطی دربی اصفهان 
شود. حساس ترین دیدار هفته 
پنجم رقابت های لیگ فوتسال 
با جنج��ال همراه بود. تقابل تیم 
وحید شمسایی و مصطفی نظری 
سبب شد که درگیری هایی در 
درون می��دان رخ ده��د ک��ه با 

درگیري لفظي این دو بازیکن تا رختکن هم ادامه داش��ت، اما این پایان کار نبود،  
در ادامه این تقابل، شمس��ایی و نظری مصاحبه هایی را علیه یکدیگر انجام دادند 
که این عمل موجب شد عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال وارد 
این پرونده انضباطی شود. رئیس کمیته فوتسال طی روزهای آینده نظر نهایی خود 
 را در خصوص این بازی جنجالی اعالم می کند. احتمال اینکه شمسایی و نظری 

به کمیته انضباطی احضار شوند بسیار زیاد است.

16 تنیس باز به دور دوم راه یافتند 
 ب��ا برگ��زاري دیداره��اي مرحله نخس��ت ج��دول اصلي هفدهمی��ن دوره 
مسابقه هاي بین المللي تنیس جوانان، 16 بازیکن به دور دوم صعود کردند.   
 سومین روز از هفدهمین دوره مسابقه هاي بین المللي تنیس جوانان با رقابت 
تنیس بازان در جدول اصلي آغاز شد. در این مرحله 32 تنیس باز از ایران و 
نه کش��ور جهان با یکدیگر به رقاب��ت پرداختند که با پایان یافتن رقابت هاي 
این مرحله 16 شرکت کننده جواز حضور در مرحله بعد را به دست آوردند. 
راش��د ال فالصي از ام��ارات،  دیوید خوبوآ از گرجس��تان، میلن یاناکیف از 
آلم��ان، یاداش ویلي از گرجس��تان، آرش س��وري، حمیدرضا نداف، علیرضا 
مظاهري، کیارش س��وري، امیر صدقي نس��ب، فرساد ش��اهي، مرتضي معظم 
 و امی��ر واال معدنچي، رقابت هاي خود را ب��راي صعود به مرحله نهایي آغاز
مي کنند. رقابت هاي دو نفره نیز در جدول اصلي آغاز شده است. هفدهمین 
دوره مس��ابقه هاي تنیس بین المللي جوانان تا جمعه هفته جاري در اصفهان 

ادامه خواهد داشت. 
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مرکزی، طبقه اول
چهارشنبه24شهریور6/1389 شوال1431/ شماره Wednesday15 September 2010  345)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام موسي کاظم )ع(:
مزاح و شوخي هاي زیاد و 
بي جا شخصیت و وقار انسان 
را از بین مي برد،  و چه بسا 
افراد ساکت داراي شخصیت 
و وقار عظیمي مي باشند.

در صورت تصویب:

از 26 شهريورماه،  بلیت هاي كاغذي اعتبار ندارند
 زاینده رود

 مدی��ر پ��روژه و دبی��ر کارگ��روه کارت الکترونیکی 
حم��ل و نقل ش��هرداری اصفهان گف��ت: تیم پروژه 
پیشنهاد کرده: که از 26 شهریورماه بلیت های کاغذی 
غیر معتبر اعالم ش��وند که در ص��ورت تصویب این 

پیشنهاد انجام می شود.
در دو دهه اخیر در کش��ورهای پیش��رفته و در حال 
توس��عه ش��اهد روند فزاین��ده اس��تفاده از خدمات 
الکترونیک��ی  کارت ه��ای  متن��وع  کاربرده��ای   و 
بوده ایم. س��یر رش��د فن��اوری اطالعات در کش��ور 
 ای��ران نیز باع��ث رواج اس��تفاده از ای��ن تکنولوژی 
)کارت الکترونیکی( ش��ده اس��ت. ام��ا آنچه اهمیت 
دارد و کش��ورها و شهرهای مختلف را در خصوص 
اس��تفاده از این کارت ها متمای��ز می کند چگونگی 
برخورد با این پدیده اس��ت. در این راستا شهرداری 
اصفهان و شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
به منظور ارتقای کم��ی و کیفی خدمت ها، همچنین 
افزایش رفاه مسافران و رانندگان، با هدف بهره گیری 
از تجهیزات و فناوری روز، مطالعه ها و پیگیری های 
فراوان��ی در خص��وص پیاده س��ازی سیس��تم بلیت 
الکترونی��ک و اس��تفاده از کارت بلی��ت الکترونیکی 
نموده اس��ت. ط��رح کارت الکترونیکی حمل و نقل 
شهرداری اصفهان یا به عبارت دیگر »سامانه مدیریت 
پرداخت الکترونیکی )س��مپا(« حاصل این مطالعه ها 
و پیگیری ها بوده که با اس��تفاده از تجهیزات شرکت 
دنیای پردازش که از تولیدکنندگان داخلی می باش��د 

پیاده سازی شده است. 
جهت آش��نایی بیش��تر با کارت بلیت الکترونیکی و 
کاربرده��ای دیگ��ر آن، با »فرهاد گل��ی« مدیر پروژه 
و دبی��ر کارگ��روه کارت الکترونیک��ی حم��ل و نقل 

شهرداری اصفهان مصاحبه ای ترتیب دادیم:
فره��اد گل��ی درباره ه��دف طرح مذک��ور گفت: به 
هیچوج��ه هدف اج��رای این طرح، تعدی��ل نیروی 
انسانی و یا تغییر نرخ کرایه نبوده و نخواهد بود بلکه 
هدف اصلی آن است که بتوانیم یک شهر الکترونیکی 
داشته باش��یم و سطح سرویس عمومی را ارتقا دهیم 
ک��ه البته با اجرای درس��ت این ط��رح به هدف های 
دیگری چون حل مشکل پول خرد، توزیع مناسب تر 
ناوگان به دلیل اطالعات جمع آوری ش��ده توس��ط 
سیس��تم، کمک به س��المت و بهداش��ت رانندگان و 
ش��هروندان و صرفه جویی در مصرف کاغذ دس��ت 

خواهیم یافت.
مدیر پروژه و دبیر کارگروه کارت الکترونیکی حمل 
و نقل ش��هرداری اصفهان با بیان اینکه نرخ کرایه ای 
که از کارت کسر می شود روی هر دستگاه ثبت شده 
و قابل رؤیت برای ش��هروندان است افزود: پرداخت 
کرایه با این کارت از بیش��ترین یارانه برخوردار بوده 
 و مع��ادل کرایه های قبل تصویب ش��ده می باش��د.
به طوری که خطوط تک بلیته قبلی با کرایه 50 تومان 
و خط��وط دو بلیته قبلی با کرایه 100 تومان خواهند 

بود.
فرهاد گلی خاطرنش��ان کرد: در روزهای اول اجرای 
ط��رح، کارت بلیت ه��ا ب��ا 20 درص��د تخفیف در 
اختیار ش��هروندان ق��رار گرفت. البت��ه در زمان ها و 
مناس��بت های مختلف دیگری هم امکان دارد چنین 
تخفیفی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در صورت 
تصویب، از 27 ش��هریورماه لغایت 5 مهرماه به دلیل 
بازگش��ایی مدرس��ه ها این کارت ها ب��ا تخفیف در 

اختیار افراد قرار خواهد گرفت.
وی در پاس��خ ب��ه این س��ئوال که آی��ا پرداخت 

الکترونیک��ی در اس��تان های 
دیگر هم انجام 

می ش��ود تصریح ک��رد: اصفهان اولین کالنش��هری 
اس��ت که با تعداد زیاد ن��اوگان این طرح به صورت 

صددرصد در آن عملیاتی شده است.
ش��هرهای دیگ��ری که این ط��رح را اج��را کردند یا 
ناوگانش��ان بس��یار کوچک )به طور مثال در حد یک 

چهارم اصفهان( بوده و یا اگر ناوگان 
بزرگ��ی هم داش��تند به صورت 

صد در صد این طرح در آنها 
عملیاتی نشده است.

و  پ������روژه   مدی����ر 
 دبی����ر ک��ارگ����روه 
الکترونیکی  ک��ارت 
حم���ل و نق����ل 
ضمن  ش��هرداری 
استقبال  به  اشاره 
اف����زون  روز 
ش��ه��روندان 
نی  صف�ه���ا ا
وی���ژه   ب��ه 
جوان«  »نسل 
از ط������رح 
خ����ت  ا د پر
نیکی  و لکت��ر ا

در خص���وص 
ن����گی   چگ��و

اطالع رسانی به ش��هروندان به ویژه »دانش آموزان« 
گفت: افزون بر اطالع رسانی از طریق بروشور و نیز 
افرادی که به عنوان راهنما در ایس��تگاه های اتوبوس 
حضور دارند از اردیبهش��ت ماه امس��ال آموزش در 
سطح دبیرس��تان ها به وسیله نیروهای کمیته فرهنگ 
اصفهان  شهروندی ش��هرداری 
و  نمودی��م  آغ��از   را 
آم��وزش  ای��ن 
دوب��اره از 
مهرماه 
ر  د

مقاطع تحصیلی انجام خواهد ش��د. اما برای مدرسه 
دیگر مقاطع تحصیلی آموزش از طریق توزیع بروشور 
و پوس��تر انجام می گیرد. البت��ه نکته جالب توجه در 
اینجاست که بس��یاری از مسافران ما به دلیل استفاده 
مکرر از این کارت بلیت ها خود به یک فرد آموزش 
دهنده تبدیل شده اند و جهت استفاده درست از این 

کارت ها به دیگر افراد آگاهی های دقیق می دهند.
گلی درباره چگونگی کنترل پرداخت توس��ط بازرس 
خاطرنش��ان کرد: کنت��رل پرداخت افزون ب��ر راننده 
توس��ط بازرس نیز انجام می گیرد. بازرس ش��خصی 
است که در بعضی از ایستگاه ها به صورت تصادفی 
)Random( سوار اتوبوس شده و به کنترل پرداخت 
کرایه مس��افران اقدام می نماید. گفتنی است: فعالیت 
بازرس بدون توقف اتوبوس و در حین حرکت انجام 
می شود و هر مس��افر باید کارت یا بلیت تک سفره 
خ��ود را به ب��ازرس ارائه نموده و ب��ازرس از طریق 
دستگاه دستی مخصوص خود پرداخت کرایه مسافر 
را بررس��ی می نماید. البته بازرس ه��ا دارای کارت 

شناسایی هستند.
وی درباره پرداخت کرایه توسط بلیت تک سفره نیز 
گفت: با توجه به اینکه تعدادی از مسافران اتوبوس 
افرادی هس��تند که از س��ایر ش��هرها و یا به ندرت 
س��وار اتوبوس می شوند و یا به هر دلیلی عالقه مند 
خرید کارت نیس��تند، بنابراین این افراد می توانند در 
هنگام سوار شدن با پرداخت کرایه به راننده اتوبوس 
و دریافت بلیت تک س��فره در ای��ن خصوص اقدام 

نمایند.
مش��ابه همه کش��ورها و به منظور تشویق شهروندان 
به اس��تفاده از کارت، نرخ کرایه در پرداخت از طریق 
بلیت تک س��فره از یارانه کمت��ری برخوردار بوده و 
بیش��تر از نرخ کرایه خط در پرداخت از طریق کارت 
محاس��به خواهد ش��د. بر اس��اس مصوبه، نرخ 
بلی��ت تک س��فره دو براب��ر کرایه 
خط محاس��به می شود. 
الزم ب��ه یادآوری 
دریافت  است: 

بلیت تک س��فره )رس��ید وجه پرداخت��ی( از راننده 
الزام��ی بوده و باید این رس��ید تا هنگام پیاده ش��دن 
از اتوبوس نزد مس��افر نگهداری شود البته این رسید 
در دیگ��ر اتوبوس ها و ی��ا در زمان های دیگر بدون 

اعتبار است.
گلی درباره نگهداری رس��ید ش��ارژ کارت افزود: از 
آنجا که کارت ها ش��بیه هم هس��تند و فقط ش��ماره 
سریال پش��ت کارت ها با هم تفاوت دارند و امکان 
دارد هنگام شارژ کردن کارت ها چند مورد روی میز 
باجه قرار گیرد بنابراین آخرین رس��ید کمک می کند 
کارت ه��ا با یکدیگر اش��تباه نش��وند. همچنین مبلغ 
درج ش��ده روی این کارت ها باید با مقدار پولی که 
درخواست کننده پرداخت کرده است مطابقت داشته 
باش��د که البته برخی وقت ها مقداری پول در کارت 
هس��ت که به شارژ جدید اضافه می شود به طور کل 

این رسید حکم فاکتور را دارد.
وی در ادامه درب��اره چگونگی نگهداری کارت های 
الکترونیکی تصریح کرد: افراد باید از س��وراخ کردن 
ی��ا خم کردن کارت خودداری نمایند از طرفی کارت 
همانن��د پول نقد اس��ت و در صورت مفقود ش��دن 
ش��رکت واحد هیچگونه مس��ئولیتی نخواهد داشت. 
ای��ن کارت ها نباید در مقابل نور ش��دید آفتاب قرار 
گیرند اما ضد آب هس��تند و نگهداری آنها کنار دیگر 

کارت ها یا موبایل بالمانع است.
 مدی��ر پ��روژه و دبی��ر کارگ��روه کارت الکترونیکی 
حم��ل و نقل ش��هرداری درباره هزین��ه طرح گفت: 
پ��روژه به ص��ورت BOT انجام ش��ده یعنی بخش 
خصوصی برای این طرح س��رمایه گذاری کرده و تا 
دو سال این روند ادامه دارد و ارزش این پروژه حدود 
3/5 میلیارد تومان طی دو س��ال به بخش خصوصی 

پرداخت می شود. 
پس از این مدت ش��رکت واحد و اتوبوسرانی کار را 

به طور کامل در دست می گیرد. 
گلی در خصوص اجرای طرح در ش��هرهای کوچک 
اس��تان گفت: درخواس��ت هایی از س��وی شهرهای 
کوچک جهت نصب سیستم روی اتوبوس ها داشتیم 
که در مذاکره های اولیه مش��کلی نداش��ته و از سوی 
ش��هرداری نیز اس��تقبال ش��ده اس��ت و در صورت 
فرهنگسازی کامل در خالل یکی دو ماه آینده امکان 

اجرای طرح در شهرهای کوچک نیز وجود دارد.
وی همچنین به کاربردهای دیگر کارت بلیت ، جهت 
»کرای��ه دو چرخه« و نیز پرداخت کرایه تاکس��ی در 
آینده اشاره و خاطر نشان کرد: براساس مصوبه هایی 
که در ش��هرداری اصفهان صورت گرفته در روزهای 
 پایان��ی مهر و یا آبان سیس��تم بع��دی و بحث کرایه 
دوچرخ��ه به طور عملی به عنوان یکی از کاربردهای 
کارت بلیت، تعریف خواهد ش��د ب��ه طوری که فرد 
از هر جایی که دوچرخ��ه را از طریق کارت تحویل 
می گیرد می تواند هر جا ک��ه بخواهد آن را تحویل 

دهد.
همچنی��ن از آنج��ا ک��ه معض��ل ب��زرگ رانن��ده و 
مس��افر پول خرد اس��ت به طور عملی این سیس��تم 
می توان��د به تاکس��ی متر متصل ش��ود و از طرفی با 
کیب��ردی که دس��تگاه دارد پول کرایه توس��ط راننده 
 تای��پ و بالفاصله با نزدیک ک��ردن کارت کرایه کم 

شود.
الکترونیک��ی  کارت  کارگ��روه  پ��روژه   مدی��ر 
حم��ل و نق��ل ش��هرداری در خاتمه تصری��ح کرد: 
ب��ا توجه ب��ه اینکه تیم پروژه پیش��نهاد ک��رده که از 
تاریخ 26 ش��هریور ماه بلیت های کاغذی غیر معتبر 
اعالم ش��ود، و ام��کان تصویب این پیش��نهاد در این 
 تاری��خ وج��ود دارد، بنابرای��ن ش��هروندان بای��د به 
اطالعی��ه های��ی که در این زمین��ه از طریق نصب در 
اتوبوس یا صدا و سیما و روزنامه ها داده می شود دقت 
الزم را داشته باشند. همچنین افراد می توانند از طریق 
تلفن 137 هر گونه مش��کل یا ابهامی را با شهرداری 
 و یا روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی در میان 

بگذارند.

در خصوص چگونگي اطالع رساني به شهروندان به ویژه »دانش آموزان« گفت: افزون بر اطالع رساني از طریق بروشور 
سطح  در  آموزش  امسال  ماه  اردیبهشت  از  دارند  حضور  اتوبوس  هاي  ایستگاه  در  راهنما  عنوان  به  که  افرادي  نیز   و 
دبیرستان ها به وسیله نیروهاي کمیته فرهنگ شهروندي شهرداري اصفهان را آغاز نمودیم و این آموزش دوباره از مهرماه 

در مقاطع تحصیلي انجام خواهد شد.


