
مديركل بازرگاني 
چهارمحال و بختياري  خواستار شد:
حمايتازتوليداتصادراتگرا

مدي��ركل بازرگاني چهارمحال و بختياري گفت: 
حمايت از تولي��دات صادرات گرا گامي مؤثر در 
راستاي تحقق رشد پايدار صادرات در اين استان 
است. اسماعيل كاوياني اظهار داشت: سطح دانش 
پايين صادركنندگان در راس��تاي شناس��ايي بازار 
هدف، ناآشنايي با قوانين صادرات، عدم شناخت 
از ساليق مش��تريان، عدم برنامه ريزي مناسب در 
اس��تقرار و مكان يابي واحدهاي توليدي، تجاري 
و خدماتي صنفي، عدم وجود س��طح مناسبي از 
آموزش ها و مهارت هاي مختلف در بين اعضاي 
فعال در ش��بكه توزي��ع و صنوف تولي��دي، از 
مهم ترين نقاط ضعف فراروي توس��عه بازرگاني 
اين استان است. وي پايين بودن كيفيت و نامناسب 
بودن بسته  بندي محصوالت صادراتي اين استان را 
از ديگر نقاط ضعف برشمرد و گفت: عدم تناسب 
بسته بندي محصوالت صادراتي با استانداردهاي 
جهاني، موجب شده تا كاالهاي اين استان نتواند 
در بازارهاي ه��دف به خوبي عرضه و در نتيجه 
 درآمدزاي��ي مكفي ب��راي صادركنندگان داش��ته 

باشد. 
كاويان��ي  خاطرنش��ان كرد: ع��دم وجود منطقه 
ويژه اقتصادي، عدم وجود ديگر زيرساخت هاي 
بخش بازرگاني از جمله سيلو، انبار مكانيزه، عدم 
وجود صنايع تبديل��ي و مكمل، پايين بودن نرخ 
سرمايه گذاري خصوصي و دولتي در اين استان، 

از ديگر اين چالش ها به شمار مي رود. 
وي عدم وجود تمايل الزم در مديران و مسئوالن 
متولي بخش ه��اي مختلف در زمين��ه توليدات 
صادرات گرا در اين استان را از ديگر اين مشكالت 
دانست و گفت: وجود رقباي قدرتمند خارجي در 
خارج از اس��تان براي كاالها و خدمات صادراتي 
استان، غيرواقعي بودن قيمت مصرف كننده درج 
ش��ده روي كاال كه س��بب افزايش حاشيه سود 
فروشندگان مي شود، موجب شده است تا بخش 
بازرگاني اين اس��تان با مش��كالت بسيار روبه رو 

شود.

معاون توس��عه فناوری شهرك 
علم��ي تحقيقات��ي اصفه��ان با 
اشاره به اين كه س��رمايه گذاران 
كارآفرين هنوز با ق��درت وارد 
مي��دان جش��نواره ش��يخ بهايی 
نش��ده اند، گفت: در نظر داريم 

برای جشنواره شيخ بهايی سال آينده به منظور شناسايی و معرفی بخش 
خصوصی، بر روی موضوع سرمايه گذار ...

فرهنگي،  مي��راث  مدي��ركل 
صنايع دس��تي و گردشگري 
چهارمحال و بختياري گفت: 
عمليات گازرس��اني به منطقه 
نمون��ه چغاخ��ور 95 درصد 
پيشرفت فيزيكي دارد. مژگان 

رياحي در نشست شوراي اداري اين اداره كل اظهار داشت: تاكنون 
افزون بر پنج هزار ميليون ريال...

چالش های پيش روی جشنواره شيخ بهايی
شیخ زین الدین: حضور سرمایه گذاران 

کارآفرین هنوز کمرنگ است

مديركل گردشگري چهارمحال و بختياري:
پیشرفت 95 درصدي عملیات گازرساني 

به منطقه نمونه چغاخور

صفـحهصفـحه
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قانون تبلیغات انتخابات تغییري نكرده است
وزيركشوراعالمكرد:9تيرآخرينمهلت
استعفايمشموالنقانون
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 شهرستان    صفحه 4

معاون امورعمراني استاندار اصفهان:

پيشرفت اجراي مصوبات سفرهاي 
استاني دولت چشمگير است

صفحه 4

ناي��ب رئيس بانوان فدراس��يون 
موتورسواري و اتومبيلراني گفت: 
راه اندازي رش��ته موتورسواري 
براي زنان نيازمند مجوز سازمان 
تربيت بدني است كه در اين زمينه 
در حال مذاكره هس��تيم.  ناهيد 

جوكار افزود: هفته آينده يك نشست در اين خصوص برگزار مي شود و 
اميدوارم بتوانيم تا دو هفته ديگر اين مجوز را اخذ كنيم.وي ادامه داد: پيست 

و ديگر امكانات موتورسواري مردان  ...

راه اندازي موتورسواري زنان نیازمند 
مجوز سازمان تربیت بدني 

 شهرستان    صفحه 4

انفجار عمدی نبود
كاتوزياناعالمكرد:خطرانفجاردرپااليشگاه
آبادانراهشداردادهبودم

ورزش    صفحه 7

آگهی مناقصه

شركت آب منطقه ای اصفهان

ش��ركت آب منطق��ه ای اصفه��ان درنظ��ر دارد عمليات س��اخت و نصب عالئم 
هش��داردهنده در شبکه های آبياری و زهکش��ی را از طريق مناقصه عمومی 
با ش��رايط و مش��خصات زير به پيمانکار واجد صالحيت واگ��ذار نمايد. لذا از 
مناقصه گرانی كه تمايل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت به همکاری 

می گردد. 
مبل��غ پاي��ه: ح��دود 2010684486 )دو ميليارد و ده ميليون و شش��صد و 
هشتاد و چهار هزار و چهارصد و هشتاد و شش ريال( براساس فهارس بهای 

پايه ابنيه سال 1388
حداقل رتبه پيمانکار: 5 ساختمان

محل اجرا: استان اصفهان
مدت اجرا: 6 ماه

هزينه تهيه اس��ناد مناقصه، ن��وع و مبلغ تضمين ش��ركت در مناقصه، مدت 
اعتبار پيش��نهادها و مکان و زمان تحويل پيش��نهادها در دعوتنامه و اس��ناد 

مناقصه مشخص می شود.
واجدين ش��رايط از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی حداكثر به مدت 7 روز 
مهل��ت دارند نس��بت به اعالم آمادگ��ی كتبی و ارائه گواهينام��ه رتبه بندی، 
آخرين آگهی تغييرات و تلفن های تماس ش��ركت اقدام نمايد. پس از تعيين 
فهرست كوتاه مناقصه گران از آنها جهت خريد اسناد مناقصه دعوت به عمل 

خواهد آمد.
 نشانی مناقصه گزار: اصفهان- پل خواجو- بلوار آئينه خانه- جنب هالل احمر-
قرارداده��ا- دفت��ر  اصفه��ان-  ای  منطق��ه  آب  س��هامی   ش��ركت 
WWW.ESRW.IR كدپستی 76473-81646 صندوق پستی 0391 از سايت 

تلفن تماس: 5-6615360 داخلی 122 فاكس: 6611073
هزينه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

م الف: 2814

نوبت دوم
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Wednesday 25 MAY 2011 

سراسری
جهان نماجهان نما

راه دشوار مصر برای رسیدن به دموکراسی

معاون استاندار تهران:
آئین نامه پرداخت تسهیالت اشتغالزایي هفته 

آینده ابالغ مي شود

جهان نما

مصر اين روزها پريش��ان تر و آشفته تر از 
هر زمان ديگری است. اگرچه ديكتاتوری 
مبارك تمام شده و حرف مردم به كرسی 
نشس��ته اس��ت اما اين به معن��ای ايجاد 
ي��ك مصر ايده آل نيس��ت. مصر امروز با 
مشكالتی روبروس��ت كه گذشتن از هر 
كدام از آنها بس��يار دش��وار اس��ت. ركود 
اقتصادی، اختالفات قومی و مذهبی و نيز 
درگيری های سياسی و... مشكالتی است 
كه آينده سياسی و اجتماعی مصر را نگران 
كننده كرده اس��ت. نبود يك قانون اساسی 
جامع و فراگير كه حاصل سالها خودكامگی 
و ديكتاتوری مبارك بر مصر است موجب 
ش��ده تا گردانندگان امروز صحنه سياسی 
مصر نقش��ه راهی برای ترسيم آينده اين 
كش��ور در اختيار نداشته باشند. مجموعه 
تحوالت سياس��ی اقتص��ادی و اجتماعی 
در مصر س��بب شده كه نيروهای مخالف 
حكومت حسنی مبارك و به طور كل افكار 
عمومی مصر همچنان در انتظار تغييرات 
اساس��ی باش��ند و نيروهای منطقه ای و 
فرامنطقه ای نيز آينده سياسی حكومت مصر 
را پس از مبارك رصد نمايند. اين توجه و 
نياز به تغيير حساس��يت هايی را به وجود 
آورده كه گذشتن از كنار هر مساله ای را با 
وسواس ها و توجهات بسيار مواجه می كند. 
موقعيت سياسی مصر در عرصه بين المللی 
نيز سبب می شود تا تغييرات در اين كشور 
با حساس��يت و واكنش كشورهای ديگر 
همراه باشد. آمريكا به عنوان متحد درجه 
يك و اس��تراتژيك مصر در دوران مبارك 
تالش دارد تا ضمن حفظ حريم كشور تازه 
آزاد شده مصر با حربه های ديپلماتيك مصر 
را ب��ه جايی هدايت كند كه كمترين ضرر 
را برای منافع خود داشته باشد. بزرگترين 
چالش آمري��كا در مص��ر روی كارآمدن 
اسالمگرايان است. آمريكا به خوبی می داند 
كه ديگر نبايد از مص��ر انتظار حمايت و 
همراهی با اسرائيل را داشته باشد اما تالش 
می كند تا دولت آينده مصر دشمن اسرائيل 
هم نباش��د و درس��ت به همين دليل از به 
قدرت رس��يدن اسالمگرايان و گروه هايی 
چون اخوان المسلمين به شدت در هراس 

است. 
آمري��كا اكن��ون دو عنصر حف��ظ ائتالف 
اس��تراتژيك و كمك هاي مال��ي به عنوان 
اهرم ه��اي اصل��ي در تحكي��م دوس��تي 
خويش با هيأت حاكمه  جديد مصر بهره 
مي گيرد. كنگره آمريكا كه در ميان آن البي 
اسرائيل نقش بسزايي دارد در حال ارزيابي 
كمك هاي اياالت متحده به مصر اس��ت. 
قانون گذاران گفته اند در اين بررسي بر اين 
موضوع متمركز هستند كه آيا مصر هم چنان 
به تعهدات خود در معاهده  صلح، نسبت به 
اسراييل پاي بند خواهد ماند يا خير. آمريكا 
از سال 1979 ساالنه معادل دو ميليارد دالر 
كمك اقتصادي را به قاهره اعطا كرده است. 
به تازگی روزنامه نيويورك تايمز فاش كرد 
كه آمريكا تصميم دارد تا در صورت قدرت 
نگرفتن اسالمگرايان در مصر در اين كشور 
سرمايه گذاری نمايد. همچنين اين كشور 
سياست های تشويقی را برای عدم مقابله 
با اس��رائيل در نظر گرفته است. آمريكا و 
برخي كشورهاي اروپايي وعده داده اند كه 
در صورت عدم رويارويي مصر با اسرائيل، 
بدهي هاي مصر بخش��يده مي شود و اين 
كشور جزء اولويت هاي تجاري آمريكا و 

كشورهاي اروپايي قرار مي گيرد. 
در واقع همپيمانان قديم مصر تالش دارند 
تا اساس سياست خارجی زمان مبارك را 
حفظ كنند. تأكيد بر ل��زوم پايبندي مصر 
ب��ه قراردادهاي بين المللي كه محور آن را 
توافقات صورت گرفته با صهيونيست ها به 
ويژه معاهده كمپ ديويد تشكيل مي دهد 
نمونه ای بر اين مدعاست. غرب سعي دارد 
تا با اعمال فش��ار براي وادار ساختن مصر 
جهت حفظ توافقات انجام شده در دوران 
مبارك و انور سادات مانع از انزوای اسرائيل 
در خاورميانه ش��ده و از نزديكی مصر به 

نيروهای فلسطينی جلوگيری كند.

ع��الوه بر مس��ايل خارج��ی چالش های 
 داخلی مصر تهديدی جدی برای آينده و 
علی الخصوص آزادی و استقالل اين كشور 
است. يكی از جدی ترين و بزرگترين اين 
مش��كالت، اقتصاد به ش��دت راكد مصر 
اس��ت. مصر در س��ال مالي جدي��د كه از 
اول ژوئيه آغاز مي شود، با 12 ميليارد دالر 
كمبود بودجه مواجه اس��ت و بدهی 150 
ميليارد دالری اقتصاد اين كشور را تهديد 
می كند پرداخت اين بدهي ها كار مشكلي 
به نظر مي آيد؛ درآمد گردشگري مصر به 
ساالنه 10 ميليارد دالر و درآمد حاصل از 
كانال س��وئز بالغ بر پنج ميليارد دالر است 
كه اگر دول��ت مصر در ص��دد پرداخت 
بدهي هاي گذش��ته باشد و در صورتي كه 
ديگر بدهي ها زياد نشوند، بايد درآمد 10 
سال آينده گردشگري و كانال سوئز به اين 
كار اختصاص يابد. م��ردم مصر با انگيزه 
مبارزه با فقر، بيكاري و فس��اد، حكومت 
30 ساله حسني مبارك را سرنگون كردند، 
اما با 150 ميليارد دالر بدهي به جاي مانده 
از مب��ارك تا بهبود اوضاع اقتصادي مصر، 
راه درازي در پي��ش اس��ت. كارشناس��ان 
معتقدند كه بدون رفع مشكالت اقتصادي 
مصر رسيدن به مردم ساالري پايدار در اين 
كشور امكان پذير نيست و به نظر می رسد 
بدون كمك و حمايت مجامع بين المللی 
و كش��ورهای غربی راه برای مصر بسيار 
دشوار باشد. همين حربه می تواند به راحتی 
مصر را در آينده در برابر فشارهای خارجی 
ضربه پذير نمايد. در صحنه اجتماعی مصر 
نيز وضعيت چندان مساعد نيست. وجود 
قوميت ها و مذاهب گوناگون در اين كشور 
زمينه های مساعدی را برای آشوب فراهم 
كرده است. با وجود اين كه اعالم علمای 
مس��لمان و رهبران انقالب مصر مبنی بر 
پرهيز از خش��ونت دينی و مذهبی در اين 
كش��ور، با س��قوط رژيم مبارك در مصر، 
گروه  های تندروی سلفی وهابی با پشتيبانی 
خاندان آل س��عود برای بر ه��م زدن نظم 
اجتماعی و سياسی در مصر دست به كار 
شده و درگيری های بسياری را با مسلمانان 
و غير مسلمانان در اين كشور رقم زده اند. 
آتش زدن اماكن مقدسه، زيارتگاه ها و مقابر 
در اين كش��ور خطر شورش های قومی را 
افزايش داده است. پس از حسني مبارك، 
رئيس جمهوري مستعفي مصر، بسياري 
از م��ردم اين كش��ور از تش��كيل دولت 
جدي��د ه��راس دارند چرا كه احس��اس 
امنيت نمي كنند و در حال خريد س��الح 
هس��تند تا از خود دف��اع كنند نبود امنيت 
در مصر اين روزه��ای قاهره را با هرج و 
مرج و آشفتگی همراه كرده است هركس 
به خود اجازه می دهد تا بر اساس منافع و 
تفكرات خود ب��دون هيچ محدوديتی در 
جامع��ه اعمال نظر كند و اين به آش��وب 
دامن می زند. ضمن اين كه نبود بنيان های 
دموكراسی در اين كشور استقرار اين نظام 
 را در آين��ده با مش��كالتی مواجه خواهد 
ساخت.  مردم اين كشور تمرينی برای اعمال 
نظر ندارند بسياری از آنها در زندگی شان 
تا به حال آزادانه رای نداده اند پس ش��ايد 
تحمل شكست برای بسياری از آنها سخت 
باشد و دوباره اين ش��ورش از طرف آنها 
دنبال شود. اگر فقر و نبود تحرك اقتصادی 
و اجتماعی در اين كش��ور روند جاری را 
طی نمايد آينده مصر روشن نخواهد بود. 
مصر اكنون در يكی از مهم ترين برحه های 

دوران پس از مبارك به سر می برد.
 اتخاذ يك استراتژی راهبردی برای تشكيل 
دولت آتی و نيز اجرای يك قانون اساسی 
كامل نقش��ی حياتی در آين��ده مصر دارد. 
آن چه در فضاي فعل��ي، آرمان مصري ها 
را در ايج��اد ي��ك نظ��ام مردم��ي جديد 
تهديد مي نمايد تأخير و تعويق در مراحل 
اصالحاتي است كه بايد براي عبور از نظام 
منسوخ پيشين طي شود. توجه به خواسته ها 
و نيازه��ای امروز جامعه مصر می تواند به 
استقرار يك حكومت فراگير و مورد وفاق 

كليه شهروندان مصری منجر شود. 

معاون برنامه ريزي استاندار تهران گفت: آيين 
نامه پرداخت تسهيالت اشتغالزايي اين استان 
در سال جاري براي ايجاد 365 هزار فرصت 
شغلي هفته آينده ابالغ مي شود. نعمت اله 
تركي در حاش��يه مراس��م افتتاح نمايشگاه 
دستاوردهاي زنان توانمند )عطر ياس( گفت: 
سهميه فرصت هاي شغلي استان تهران براي 
امسال 365 هزار فرصت شغلي است كه با 

توجه به پيگيري هاي انجام شده و تجارب 
سال گذش��ته، ظرفيت الزم براي تحقق آن 
وجود دارد. معاون استاندار تهران افزود: يك 
پنجم اين سهميه به مشاغل خانگي اختصاص 
مي يابد و آيين نامه مشاغل خانگي از نظر 
اولويت ها و پرداخت تسهيالت و اعتبارات 
نيز هفته آينده ابالغ مي شود. تركي ادامه داد: 
ايجاد مشاغل خانگي و پرداخت تسهيالت و 
اعتبارات در اين بخش دستور العمل و آيين 
نام��ه اي دارد كه از طريق هماهنگي با اداره 
كل كار و امور اجتماعي و دستگاه هاي متولي 
مانند بهزيستي، كميته امداد امام خميني )ره( و 
تعاون تنظيم شده است. وي افزود: مشاغل 
خانگي كه در قالب تعاوني ها قابل اجرا باشند، 
از طريق پرداخت تسهيالت به تعاوني هاي 

مشاغل خانگي ايجاد و تقويت مي شوند. 

جهان نما

وزير كشور با اشاره به برگزاري نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
در 12 اسفندماه سال جاري، تقويم برگزاري اين دوره از انتخابات را اعالم كرد 
كه براس��اس آن نهم تيرماه آخرين مهلت قانوني قبول استعفاي افراد مشمول 

قانون اعالم شده است.
مصطفي محمدنجار در نشس��ت خبري در محل وزارت كشور اظهار داشت: 
ثبت ن��ام داوطلبين انتخابات مجلس نهم از 3 تا 9 دي ماه انجام خواهد ش��د. 
وي با اش��اره به آغاز فعاليت س��تاد انتخابات كش��ور به رياست سيد صولت 
مرتضوي، معاون سياس��ي وزير كشور در روزهاي گذشته از استقرار اين ستاد 
در محل وزارت كش��ور خبر داد و گفت: اطالعيه شماره يك ستاد انتخابات، 
روز جاري به اطالع عموم خواهد رس��يد. وزير كشور ادامه داد: اولين مرحله 
اجراي��ي انتخابات با صدور اين اطالعيه آغاز مي ش��ود و به اطالع مردم عزيز 
خواهد رسيد. محمدنجار با اشاره به تكاليف قانوني دولت در برگزاري انتخابات 
مجلس براساس قانون اساسي اظهار داشت: دولت مطابق اصل 63 قانون اساسي 
مكلف است كه انتخابات هر دوره مجلس را پيش از پايان دوره جاري برگزار 
كند تا كشور در هيچ دوره اي بدون مجلس نباشد. وزير كشور اعالم كرد: تاييد 
مدارك تحصيلي افرادي كه قصد نامزدي در دور آتي انتخاب مجلس را دارند، 
بر عهده س��ه مرجع علمي ش��امل وزارت علوم تحقيقات و فناوري، وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشكي و همچنين مركز حوزه علميه قم خواهد بود. 
محمد نجار در پاس��خ به اين سوال كه آيا لحاظ كردن شرط فوق ليسانس در 
انتخابات مجلس نهم ميزان مشاركت ها را كاهش نخواهد داد، گفت: آنچه در 
قانون آمده اهميت دارد و وزارت كشور ملزم به اجراي قانون است. وي با تاكيد 
بر اهميت و لزوم اجراي قانون اضافه كرد: بر اساس مصوبه مجلس، دارا بودن 
مدرك كارشناسي ارشد و معادل آن و همچنين دارا بودن مدرك ليسانس براي 
جانبازان، آزادگان و كس��اني كه حداقل يك دوره در مجلس شوراي اسالمي 
حضور داش��ته اند لحاظ شده است و قانون بر اين اساس مالك عمل خواهد 
بود. وزير كشور در خصوص نحوه برگزاري انتخابات گفت: ما انتخابات بسيار 
زيادي را پش��ت سر گذاشته ايم و س��ابقه اجرايي خوبي در اين زمينه داريم. 

نظام ما نظام مردم س��االري ديني اس��ت و با اين تجربه مي توان گفت كه اين 
انتخابات در بهترين انتخابات با مش��اركت حداكثري مردم، وحدت و انسجام 
ملي و همكاري با دستگاه ها از جمله شوراي نگهبان، وزارت اطالعات و ثبت 
احوال خواهد بود. محمدنجار با بيان اين كه تعداد كرسي هاي مجلس شوراي 
اس��المي 290 كرسي است، افزود: براساس ماده 64 قانون اساسي هر 10 سال 
يك بار م��ي توان افزايش 20 نماينده را به تعداد نمايندگان مجلس ش��وراي 
اس��المي پيشنهاد كرد تا مورد تصويب مجلس شوراي اسالمي قرار گيرد. وي 
با بيان اينكه اليحه افزايش نمايندگان مراحل نهايي خود را طي مي كند، گفت: 
اين اليحه تقديم دولت و مجلس مي شود و تصميم گيري در اين خصوص به 

عهده مجلس خواهد بود. 

قانون تبليغات انتخابات تغييري نکرده است

وزير كشور اعالم كرد: 9 تير آخرين 
مهلت استعفاي مشموالن قانون

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

پایتخت

انديشکده كاتو:
خالق بزرگ ترین برنامه جاسوسي 

و شنود آمریكا از مردم جهان 
عذرخواهي کرد

رياضيدان و تحليل گر ارشد آژانس امنيت ملي آمريكا فاش كرد كه دولت اوباما 
از ابداعات اين دانش��مند براي شنود و نقض حريم خصوصي مردم جهان و 
آمريكا سوء اس��تفاده كرده است و با ابراز پشيماني از مردم جهان عذرخواهي 
كرد. انديش��كده كاتو به قلم جوليا س��انچز نوشت: تصور كنيد كه شما يك 
ش��ركت ارتباطات دور هستيد كه بدون داشتن حكم دادگاه، به آژانس امنيت 
ملي آمريكا كمك مي كنيد درباره مش��تريان جاسوس��ي كند و ب��اراك اوباما 
خرسندانه براي به تاخير انداختن قانوني راي مي دهد كه زماني وعده داده بود 
آن را اجرايي كند تا از مصونيت آن اطمينان حاصل كند. يكي از مقامات ارشد 
آژانس امنيت ملي آمريكا فاش كرد كه دولت آمريكا از ابزارهاي الكترونيكي 
نظارتي را كه كنترل گر حريم خصوصي براي شنود و جاسوسي در آنها تعبيه 
شده استفاده مي كند. بيل بيني رياضيدان و تحليلگر ارشد آژانس امنيت ملي 

آمريكا موارد بكارگيري تخصص خود را چنين عنوان مي كند: 
وي به خاطر نحوه اس��تفاده از برخي از الگوريتم هايش پس از 11 سپتامبر به 
شدت اظهار تاسف كرد. تين ترد كه برنامه كوچكي است كه وي براي رديابي 
دش��منان در خارج از آمريكا ابداع كرده، دستكاري شد و هم براي جاسوسي 
در خارج از آمريكا و هم داخل اين كشور مورد استفاده قرار گرفته است. وي 
ب��ه همين دليل مي گويد: من بايد از مردم آمريكا عذرخواهي كنم. اين برنامه 
 حقوق همه را نقض كرد. از اين برنامه مي توان براي استراق سمع همه جهان 

استفاده  كرد.

کشته شدن هفت پاکستانی در حمله 
هواپیماهای بدون سرنشین آمریكایی

منابع پاكس��تاني تاييد كردند كه در حمله ديروز هواپيماهاي بدون سرنشين 
آمريكايي به روستاي ميرعلي در وزيرستان شمالي اين كشور، هفت نفر جان 
باختند. روزنامه نيشن پاكستان به نقل از منابع محلي نوشت: در اين حمله يك 
وسيله نقليه در هشت كيلومتري شمال غرب روستاي ميرعلي هدف حمله دو 
فروند موشك هدف قرار گرفت. هرچند، مقامات رسمي پاكستان اين حادثه را 
تاييد كردند، اما به نوشته نيشن، به گفته برخي منابع، هويت كشته شدگان هنوز 
تاييد نشده است. اين هشتمين حمله هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكايي به 
مناطق قبايلي پاكستان از زمان كشته شدن اسامه بن الدن سركرده گروه القاعده 
اس��ت. حمله هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكايي همواره با نكوهش افكار 
عمومي در پاكستان مواجه مي باشد كه به تحريك احساسات ضد آمريكايي 
در اين كش��ور منجر شده است. اين حمالت به دنبال عمليات يكجانبه دوم 
ماه مه آمريكايي ها به مخفي گاه سركرده القاعده در ايبت آباد پاكستان شدت 
گرفته است. مجلس پاكستان خواستار پايان دادن حمالت هواپيماهاي بدون 
 سرنش��ين آمريكايي اس��ت و آن را نقض حاكميت اين كش��ور قلمداد كرده 

است.

شرايط دشوار تحصيل در بحرين؛
از اعالم وفاداری به آل خلیفه تا عبور 

از فلزیاب!

رژي��م آل خليفه ش��رايط دش��وار و غيرقاب��ل تحملی را ب��رای تحصيل در 
دانش��گاه های بحرين وضع كرد كه اعالم وفاداری به سران آل خليفه و عبور 
از دستگاه فلزياب از جمله آنها به شمار می رود. رژيم آل خليفه در تازه ترين 
دور سركوب قيام مردمی بحرين دانشگاه های بحرين اين كشور را به پادگانی 
نظامی تبديل كرده است. نيروهای امنيتی بحرين مناطق مختلف دانشگاه بحرين 
را به دوربين های مداربس��ته و ايست های بازرسی مجهز كرده اند. در پی اين 
اقدامات صدها تن از دانشجويان بحرينی به نشانه اعتراض كالس های خود را 
تعطيل كرده اند و از ادامه تحصيل در وضعيت كنونی انصراف داده اند. امنيتی 
كردن فضای دانش��گاه ها پس از آن صورت می گيرد كه دانشگاه های بحرين 
هفته گذشته پس از تعطيلی دو ماهه در جريان اعتراضات مردمی اين كشور 

فعاليت های خود را از سر گرفتند.
منشور وفاداری به آل خلیفه

يكی از دانش��جويان آموزش تطبيقی كه خواس��ت نامش فاش نشود در اين 
ارتباط می گويد: نيروهای امنيتی برای جلوگيری از تحصن دانشجويان تمامی 
درهای دانشگاه را بسته اند و دانشجويان تنها از يك در كه به ايست بازرسی 
تبديل شده است حق ورود دارند. عالوه براين ماموران امنيتی مانع از برپايی 
تريبون های دانشجويی و س��خنرانی های جمعی دانشجويان در صبح هنگام 
ش��ده اند. محمد يكی ديگر از دانشجويان رش��ته فناوری اطالعات می گويد: 
مس��ئوالن دانشگاه تمامی دانش��جويان را مجبور می كنند كه منشور وفاداری 
به س��ران آل خليفه را امضا كنند در غير اين ص��ورت حق ادامه تحصيل در 
دانشگاه را نخواهند داشت. طبق اين منشور دانشجويان در صورت مشاركت 
در فعاليت های دانش��جويی و سياسی از تحصيل محروم خواهند داشت. وی 
در ادامه گفت كه عالوه بر ايس��ت های بازرسی، دانشكده ها و ساختمان های 
دانشگاه به وسيله احداث ديوار حائل از يكديگر جدا شده اند كه اين مسأله 
عبور و مرور دانشجويان را دشواری مواجه كرده  است. فاطمه يكی ديگر از 
دانشجويان بحرينی كه به دليل وضعيت كنونی دانشگاه های بحرين از تحصيل 
انصراف داده است نيز چنين می گويد: نيروهای امنيتی زن دانشجويان دختر را 
از طريق دستگاه های فلزياب بازرسی می كنند و اين امر باعث انصراف بسياری 
از دانش��جويان از تحصيل شده اس��ت. يكی ديگر از دانشجويان دختر كه به 
دليل ترس از بازداشت خواست نامش فاش نشود اعالم كرد كه دانشگاه های 
بحرين اكنون به يك پادگان نظامی تبديل شده اند و هدف مسئوالن دانشگاه 
از اين اقدامات تحقير و توهين دانشجويان معترض و وادار كردن آنها به ترك 

تحصيل است.
ترک تحصیل دو هزار دانشجو

محمد المسقطی رئيس انجمن حقوق بشر جوانان بحرين در اين ارتباط اظهار 
داش��ت: به دليل امنيتی شدن فضای دانش��گاه های بحرين تاكنون بيش از دو 
هزار دانش��جو ترك تحصيل كرده اند. ش��رايط فعلی دانشگاه های بحرين و 
فش��ارهايی كه به دانشجويان وارد می شود فضای مناسبی برای ادامه تحصيل 
نيست و بسياری از دانشجويان به دليل رفتار نامناسب ماموران امنيتی در جريان 
ايست های بازرسی شكايت كرده اند. يوسف البستكی، معاون رئيس دانشگاه 
بحرين در اين باره مدعی شد كه اقدامات اتخاذ شده در راستای افزايش امنيت 
دانش��جو و دانشگاه صورت می گيرد و امضای منش��ور وفاداری به سران آل 

خليفه به معنای اعالم دوستی و تعهد به ميهن است!

معاون س��ازمان تعزيرات حكومتي گفت: پس از اجراي قانون هدفمند 
كردن يارانه ها ش��مار پرونده هاي قاچاق س��وخت در س��طح كشور به 
ش��دت كاهش يافته است. سيد حش��مت اله احمدزاده افزود: اجراي 
قانون هدفمند كردن يارانه ها در امر كاهش قاچاق سوخت بسيار مؤثر 
بوده است. وي در ادامه گفت: هنوز هم در كشور ما تفاوت قيمت مواد 
سوختي با كشورهاي هم مرز زياد است اما نسبت تغيير قيمت سوخت 
در اج��راي قانون هدفمندي يارانه ها، نقش مهمي در امر كاهش قاچاق 

مواد س��وختي از جمله بنزين و نفت گاز داش��ته اس��ت. دبير هدفمند 
ك��ردن يارانه ها در س��ازمان تعزيرات حكومتي كش��ور تأكيد كرد: در 
اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تمامي ش��عب تعزيرات حكومتي 
در س��طح كش��ور به صورت فراگير فعال بوده ان��د. وي گفت: تمامي 
ش��عب تعزيرات حكومتي با دقت و سرعت در انجام وظايف خود در 
راس��تاي كمك به اجراي هرچه بهتر قان��ون هدفمندكردن يارانه ها گام 

برداشته اند.

مدير كل امور اتباع و مهاجران خارجي وزارت كشور:
مرحله سوم ساماندهي اتباع غیر مجاز در کشور از امروز آغاز مي شود

انفجار عمدی نبود
کاتوزیان اعالم کرد: خطر انفجار در پاالیشگاه آبادان را هشدار داده بودم 

با هدف جذب سرمايه خارجي 
حسیني : 10 میلیارد تومان دراختیار بنگاه هاي غیر دولتي قرارمي گیرد

معاون سازمان تعزيرات حکومتي ؛
هدفمندي یارانه ها شمار پرونده هاي قاچاق سوخت را کاهش داد

مدير كل امور اتب��اع و مهاجران خارجي وزارت 
 كش��ور گف��ت: مرحله س��وم س��اماندهي اتباع 

غير مجاز در كشور از امروز آغاز مي شود.
سيدمحمد تهوري در افتتاحيه مرحله سوم طرح 
ساماندهي اتباع افغاني غيرمجاز در كشور اظهار 
داشت: در س��ال گذشته طرح س��اماندهي اتباع 
افغاني به تصويب شوراي عالي امنيت ملي رسيد 
و براي اجرا به رده هاي مربوط ارس��ال شد. وي 
ادامه داد: در س��ال گذشته بخشي از اين طرح كه 
شامل ثبت نام و پااليش اطالعات در سامانه بود 
انجام شد. تهوري خاطرنش��ان كرد: با تعامالت 
صورت گرفته با دس��تگاه هاي مرب��وط و رده ها 
موفق ش��ديم از امروز زمينه اجراي مرحله سوم 

طرح سرشماري اتباع را انجام دهيم. 
مدير كل امور اتب��اع و مهاجران خارجي وزارت 

كش��ور بيان داش��ت: طرح ثبت نام اينترنتي اتباع 
بيگانه غيرمجاز ج��زو اتفاقات نادر و منحصر به 
فرد در جمهوري اسالمي ايران است. وي تصريح 
كرد: در سال گذشته و راستاي اجراي ساماندهي 
و سرش��ماري اتباع غيرمجاز در كشور يك و نيم 
ميليون نفر از اتباع غيرقانوني سرشماري شده اند و 

كد رهگيري دريافت كرده اند. 
وي افزود: از امروز مرحله سوم ثبت نام اينترنتي 
اتباع غيرمجاز در كش��ور آغاز خواهد ش��د و به 
مدت 45 روز اين ثبت نام ادامه خواهد داشت و 
تمام غيرمجازيني كه كد رهگيري دارند با مراجعه 
به س��ايت afghan.moi.ir نس��بت به تكميل 
مراحل اين طرح اقدام كنند. تهوري با بيان اين كه 
اين طرح در 17 اس��تان كش��ور اجرايي مي شود 
گفت: در اين 17 اس��تان 28 شعبه پيش بيني شده 

اس��ت كه نسبت به رفع مشكالت اتباع غيرمجاز 
اقدام مي كنند. وي با بيان اين كه پس از اتمام اين 
طرح با افراد غيرمجاز به ش��دت برخورد خواهد 
ش��د گفت: طرح س��اماندهي اتباع غيرمجاز در 
چهار مرحله تعريف ش��ده است و پس از اتمام 
اين طرح با غيرمجازان برخورد مي شود. مديركل 
امور اتباع و مهاجران خارجي وزارت كش��ور در 
خصوص كمك هاي س��ازمان ملل خاطرنش��ان 
كرد: در خصوص غيرمجازين سازمان بين الملل 
كمكي انجام نمي دهد و هزينه اي نيز تقبل نمي كند 
ولي در خص��وص مجازان و پناهن��دگان مقدار 
مختصري كمك مي كند كه در برآورد سال گذشته 
جم��ع كمك  آنها براي هر پناهنده يك دالر و در 
مجموع ب��راي هر افغاني مجاز روزانه چهار دالر 

هزينه كرده اند.

رئيس كميسيون انرژی مجلس با تأكيد بر اين كه 
انفجار رخ داده در پااليشگاه آبادان عمدی نبوده 
است گفت: پيش از اين به مسئوالن پااليشگاه 
متذكر ش��ده بودم كه در صورتی كه با ش��رايط 
موجود پااليشگاه راه اندازی شود احتمال خطر 

وجود دارد.
حميد رضا كاتوزيان در حاش��يه جلس��ه علنی 
مجلس با اش��اره به انفجار رخ داده در مراس��م 
افتت��اح پروژه بنزين س��ازی پااليش��گاه آبادان 
در حضور رئيس جمهور كه چندين كش��ته و 

زخمی بر جای گذاش��ت، گف��ت: اين انفجار 
خراب��كاری و يا كاری عم��دی نبوده و فقط به 
دليل عدم آمادگی پااليش��گاه برای افتتاح بوده 
اس��ت. وی تأكيد كرد: پااليش��گاه با شرايطی 
راه اندازی ش��ده بود كه پيش بينی می ش��ده با 
خطراتی همراه باش��د. رئيس كميسيون انرژی 
مجلس گفت: طبق اخباری كه به ما رس��يده در 
اين حادثه 17 نفر مجروح و يك نفر كشته شده 
و حادث��ه پس از افتتاح توس��ط رئيس جمهور 

بوده است.

روز گذش��ته و همزم��ان با برگزاری مراس��م 
افتتاحيه طرح بنزين سازی پااليشگاه نفت آبادان 
انفجار و آتش س��وزی در يك��ی از واحدهای 
فرآيندی اين واحد پااليشگاهی منجر به كشته 
و مجروح شدن كاركنان اين مجموعه شد. پس 
از انجام مراس��م رونماي��ی از نماد طرح بنزين 
سازی پااليش��گاه آبادان توسط رئيس جمهور، 
انفجار يك��ی از واحدهای فرآين��دی منجر به 
آتش س��وزی، انفجار و انتش��ار دود غليظ در 

سطح پااليشگاه نفت شد.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در قانون بودجه 
امس��ال 10 ميليارد تومان اعتبار به سازمان سرمايه 
گذاري براي حمايت از بنگاه هاي غيردولتي كه در 
جذب سرمايه بنگا ه هاي خارجي همكاري مي  كنند، 

اختصاص مي يابد. 
 سيد شمس الدين حسيني در همايش ملي پذيرش 
بنگاه هاي اقتص��ادي در بورس، اف��زود: حمايت 
از بنگاه هاي غي��ر دولتي مي تواند در زمينه جذب 
س��رمايه خارجي موثر باشد. وي در ادامه تغيير در 
شيوه تامين مالي در كشور را خواستار شد و گفت: 
براي تحقق رشد هشت درصدي اقتصاد براساس 
يك سناريو س��االنه به 240 هزار ميليارد تومان و 
براساس سناريوي ديگر به 300 هزار ميليارد تومان 

منابع جهت تأمين مالي نياز است. 
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين كه ش��يوه 
تأمين مالي در كشور بايد تغيير يابد، گفت: مطالعات 
نش��ان مي دهد كه طي چند دهه گذشته تنها نگاه 
براي تأمين مالي معطوف به منابع عمومي يا سرمايه 

گذاري دولت و منابع بانك ها بوده است. 
حس��يني ادامه داد: بانك ه��ا 110 درصد منابع در 
اختيار خود را به صورت تسهيالت پرداخت كردند؛ 
بنابراين در بازار پول با مازاد تقاضا مواجه هستيم و 
پشت دربانك ها صف هايي براي دريافت تسهيالت 
تشكيل شده است. بر اين اساس، به طور ناخواسته 
دچار يك تعارض ش��ده ايم. وي گفت: پرداخت 
تسهيالت بيشتر از سوي بانك ها به منزله اخذ منابع 
از بانك مرك��زي و افزايش نقدينگي بيش از حد 
است كه در اين حالت نيز دچار تعارض مي شويم، 
اين دو مسير محدود يعني منابع عمومي دولت و 
بازار پول نتوانسته اند يك روش پايدار غير تورمي 
براي تأمين مالي براي اقتصاد ايران به وجود  آورند. 
بنابراين بايد نگاه تأمين مالي در كشور متحول شود. 
وي ب��ا تاكيد بر اين كه ظرفيت هاي بازار س��رمايه 
زياد مناسب است، تصريح كرد: نگاه دولت براي 
تأمين مالي بايد متحول ش��ود در غير اين صورت 
با محدود شدن منابع عمومي دولت و سياست هاي 

پولي دچار مشكل مالي مي شويم و رشد اقتصادي، 
كاهش تورم و بيكاري به صورت همزمان ممكن 

نخواهند بود. 
ب��ه گفته حس��يني،  ب��ازار س��رمايه از تامين مالي 
فعاليت هاي اقتصادي حمايت و پشتيباني مي كند 
و بخش خصوصي نيز بايد به اين امر توجه نشان 
ده��د تا محدوديت ها در اين بخ��ش از بين برود. 
وي با اشاره به دشواري هاي تامين مالي بنگاه هاي 
اقتصادي در ايران و باال بودن هزينه تامين مالي در 
اقتصاد كشور، گفت: بر اين اساس توانمندسازي 
بنگا ه هاي اقتصادي به عنوان يك محور مورد توجه 
ق��رار گرفت و كارگروهي در وزارت اقتصاد براي 
ارتق��ای مدل تامين مالي با حض��ور وزير اقتصاد 
تشكيل شد. وي ادامه داد: كاهش اثر ازدحام دولت 
در فعاليت هاي اقتصادي و توانمندس��ازي بخش 
غيردولتي ب��راي تامين مال��ي دو رويكرد مكمل 
 در مديريت اقتصادي كش��ور مد نظر قرار گرفته 

شده است. 

  زاینده رود
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مهاجرت بين المللی نخبگان كه در ش��رايط جهانی امروز، 
گريزی از آن نيس��ت، چنانچه به صورت چرخش��ی و در 
وضعيتی تعامل گونه، داد و س��تدی و تعادلی باشد، سرشار 
از فوايد است و می تواند در انتقال دانش فنی، انتقال و تبادل 
دستاوردهای ارزش��مند علمی و فرهنگی و تجارب گران 
سنگ ملت ها و جوامع بشری مفيد واقع شود؛ اما مهاجرت 
يك س��ويه، بی بازگشت و فرارگونه نخبگان در واقع، يك 
فاجعه و ضايعه مّلی است.نيروی انسانی يكی از اساسی ترين 

شاخص های توسعه يافتگی كشورها محسوب می شود.
عام��ل نيروی انس��انِی متخّصص و ماهر اس��ت كه باعث 
پيشرفت سازمان ها يا كشورها و بهره وری بهينه از امكانات 
و منابع كشورها می شود؛ زيرا نيروی مدير و مدبّر است كه 
می تواند منابع ديگر )از قبيل منابع معدنی و زيرزمينی، منابع 
مالی، س��رمايه ای و پولی، تجهيزات و ماشين آالت و ابزار 
توليد و اطالعات( را به كار گيرد. متأس��فانه هنوز اهّميت و 
جايگاه نيروهای متخصص و حرفه ای در كشورهای جهان 
سوم، جا نيفتاده است.سرمايه »نيروی انسانی متخّصص«، تنها 
سرمايه ای است كه نمی توان مانند منابع فيزيكی ديگر، مقدار 
دقيق پولی آن را محاسبه كرد. بنابراين با مهاجرت نخبگان، 
به شّدت، قدرت مديريت و حاكميت كشور، كاهش يافته، و 

امور جامعه به نحو مطلوب، اداره نخواهد شد.

البته پديده مهاجرت به خودی خود، امری ناپس��ند نيست ؛ 
چرا كه نگاه درست به آن و بهره گيری شايسته از توانايی های 
مغزهايی كه خارج می ش��وند، می تواند دستاوردها و منافع 
فراوانی برای كشور مبدأ در پی داشته باشد. بنابراين، چنين 

پديده ای، هم »فرصت« و هم »تهديد« محسوب می شود. 
مهاجرت بين المللی نخبگان كه در ش��رايط جهانی امروز، 
گريزی از آن نيس��ت، چنانچه به صورت چرخش��ی و در 
وضعيتی تعامل گونه، داد و س��تدی و تعادلی باشد، سرشار 
از فواي��د اس��ت و می تواند در انتقال دانش فن��ی، انتقال و 
تبادل دس��تاوردهای ارزشمند علمی و فرهنگی و تجارب 
گران س��نگ ملت ها و جوامع بش��ری مفيد واقع شود؛ اما 
مهاجرت يك س��ويه، بی بازگشت و فرارگونه نخبگان كه 
ب��ا اصطالح فرار مغزها از آن تعبير می ش��ود، در واقع، يك 
فاجعه و ضايعه ملی است كه كشور مبدأ را از شمار زيادی از 
بهترين سرمايه های خود، محروم می كند، تا آن جا كه تدريجا 
برای اداره امور روزمره و مديريت دولت و نهادهای سياسی، 
اقتصادی و فرهنگی خود نيز همچون دانش��گاه ها و مراكز 
پژوهشی، دچار فقر و نا به سامانی و بحران خواهد شد. بايد 
به جای در حصار كردن انديشه مندان و يا محدود كردن آنان 
و ايجاد تنگناهای مختلف برای آنها، به دنبال افزايش قابليت ها 
و توانايی ها و ايجاد محيطی سالم در داخل كشور باشيم، كه 

تنها اين گونه می توانيم به شكوفايی اقتصاد مملكت، رشد 
مديريت و افزاي��ش در توليد و صدور كاالهای غيرنفتی و 

كاهش وابستگی كشور به نفت باشيم.
 ايران از نظر فرار مغزها در صدر كشورهای جهان قرار دارد، 
حدود 25 درص��د از كل ايرانيان تحصيل كرده هم اكنون در 
كش��ورهای توسعه يافته زندگی می كنند. طبق آمار صندوق 
بين المللی پول، س��االنه بين 150 تا 180 هزار نفر از ايرانيان 
تحصيل كرده برای خروج از ايران اقدام می كنند و ايران از نظر 
فرار مغزها در بين 91 كشور در حال توسعه و توسعه نيافته 
جهان مقام اول را از آن خود كرده  است. در سال 1388 وزارت 
علوم ايران اعالم كرد از ابتدای انقالب 1357، از ميان 12هزار 
دانشجويی كه با هزينه دولت به كشورهای مختلف رفتند 400 
نفر باز نگشته اند و همچنين 60 هزار دانشجوی ايرانی خارج 
از ايران تحصيل می كنند. طبق آمارهای رسمی نسبت خروج 
فارغ التحصيالن از ايران به تعداد كل اين افراد، 15 درصد است. 
علل اصلی جذب شدن نخبگان ايرانی را به مراكز علمی ساير 

كشورها را می توان در موارد زير خالصه نمود:
 بی توجهی به ماهیت علم: در ايران آن قدر كه در رسانه ها 
از ورزشكاران تجليل می شود، به چهره های علمی، استادان 

برجسته و دانشمندان توجه نمی شود.
ــی به پژوهش: يكی از عواملی كه دانش��جويان  بی توجه
بسياری را به كشور آمريكا می كشاند، عامل امكانات تحصيلی 
� تحقيقی و اعطای كمك های تحصيلی و رفاهی است. در 
س��ال های پس از انقالب ايران، تعداد دانش��گاه های داخل 
كشور بدون هيچ گونه برنامه مدّونی و يا تناسب رشته ها با 
مشاغل، گسترش يافته اند و توّجه بيشتر به سمت معيارهای 
كّمی بوده اس��ت تا كيفی. به روز نبودن اطالعات، استفاده از 
روش های س��نتی و قديمی و ابزارهای غيراستاندارد، پايين 
بودن س��طح تحقيق��ات و پژوهش در مراك��ز علمی، عدم 
هماهنگی بين تحقيقات و كارب��رد آنها، تخصيص بودجه 
ناكافی به امر تحقيق و پژوهش و گسترش و ترويج مدرك 
گرايی، از عوامل ديگری هستند كه بيشترين نارضايتی را در 

بين دانشجويان، به دنبال داشته است.
ــی و قانونی: از عوامل ديگر مهاجرت، كافی  عوامل سیاس
نبودن مصونيت های سياسی و اجتماعی جهت اظهار نظرهای 
علمی و نيز حاكميت گروه های سياس��ی )به جای علمی( 
بر دانشگاه ها و مراكز علمی و همچنين بی ثباتی يا قديمی 
بودن قوانين در بُعد اجرايی، و از لحاظ قضايی، طوالنی بودن 

دادرسی در سيستم قضايی ايران است. 
عدم شایسته ساالری: واگذاری بسياری از مشاغل به افراد 
فاقد صالحي��ت و يا كم صالحيت، واگذاری مش��اغل بر 
اس��اس ارتباط، عدم تطابق شغل با تخصص در رشته افراد، 
بوروكراسی )كاغذ بازی( دولتی و انحصاری شدن مشاغل، 
از ديگر عواملی هس��تند كه به مهاجرت نخبگان از كشور، 

كمك كرده  است.
انحصارات دولتی: يكی ديگر از عوامل مهاجرت نخبگان 
انحصارات دولتی اس��ت. به طوری كه در سال های پس از 

انقالب، از طرفی دولت به دليل كوچك س��ازی، از جذب 
نخبگان س��ر باز زده اس��ت و از طرف ديگر روند واگذاری 
 فعاليت های كش��ور ب��ه بخش خصوصی ب��ه كندی پيش 

رفته  است.
میزان امید به آینده: هرچه اميد به آينده، بيشتر باشد، ميزان 
مهاجرت كمتر می شود. اميد به آينده جوانان در ارتباط با شغل 
آينده شان، ميزان درآمد آنها، توانايی تشكيل زندگی، ازدواج، 
خريد مسكن، و... تأثيرگذارند و سرانجام امنيت كشور نيز 
در فرار مغزها بی تأثير نيس��ت. افراد، به طور معمول جذب 
كشورهايی می ش��وند كه از لحاظ جذابيت و اميد به آينده 

روشن، اطمينان بيشتری داشته باشند.
ــیب های  فرار مغزها در یك كشور در حال توسعه  آس

این چنین است:
 خالی شدن كشور از نخبه ها و مخترعين. 

 عقب افتادگی كش��ور از لحاظ علم. فن. فناوری. صنعت 
جديد. 

 خروج ژن های نخبه و تكثير ژن ها در كشورهای ميزبان. 
 فقير شدن كشور و وابسته تر شدن به جوامع پيشرفته.

 افزايش بيكاری در كشور.
 كاهش نيروهای علمی، فكری، فرهنگی و واگذار كردن 

امور مهم كشور به افراد با توانايی كمتر و پائين تر.
راه حل های پیشنهادی

اّولين راه حل، اين اس��ت كه شرايط ماّدی الزم را برای آنان 
فراهم نمود و محيطی آرام و مطمئن و شاداب برای آنها ايجاد 
كرد. عالوه بر اين، ش��رايط ماّدی را به گونه ای فراهم كنيم 
تا افرادی كه رفته اند، برگردند. راه حل ديگر اين اس��ت كه 
بايد از تخّصص، مهارت و سرمايه آنها استفاده كرد. وجود 
انجمن های تخصصی و برپايی سمينارها در دستيابی به اين 
هدف، بس��يار موثر خواهد بود.جذب پيش��گيرانه، راه حل 
كارآمد ديگری اس��ت كه ه��دف آن، درگير كردن نخبگان 
در مقوله توس��عه و خارج كردن آنها از وضعيتی اس��ت كه 
آنها خود را قربانيان توسعه نيافتگی تلقی نكنند؛ بلكه توسعه 
نيافتگی را مشكل خود فرض كنند و در سخت ترين شرايط، 
بمانند و كار كنند. عالوه بر موارد ياد ش��ده: اصالح سيستم 
آموزشی و پژوهشی كشور از مقطع ابتدايی تا پايان دانشگاه؛ 
ت��الش در جهت تربيت نيروهای انس��انی خالّق، تصميم 
گيرنده، محقق و حالّل مشكالت؛ ترويج فرهنگ تحقيق و 
پژوهش در كشور و اجرا كردن نتايج تحقيقات؛ تخصيص 
دادن فرصت های شغلی به شايستگان و اجرای نظام شايسته 
ساالری؛ پيوند زدن مراكز آموزشی و پژوهشی به صنعت و 
نهادهای توليدی و خدماتی؛ و سرانجام، اجرا كردن برنامه های 
عملی برای احترام به شخصيت دانشمندان و نخبگان و ايجاد 

بستری مناسب جهت رشد و بروز خالّقيت های آنان. 
در پاي��ان بايد اذعان كرد ك��ه هرگونه رفتن صاحبان دانش 
و انديشه »فرار مغز« نيس��ت؛ بلكه می تواند هجرت باشد؛ 
همان هجرتی كه عقل و دين توصيه می كنند. بسياری از آنها 

سرانجام به كشورشان برخواهند گشت.

آژیر

آيا اين درست است كه ما از اشتباهتمان 
ممك��ن  خ��وب،  می گيري��م؟  درس 
اس��ت اين درس گرفتن ب��ه اندازه ای 
نباش��د كه در موفقيت هايمان عايدمان 
می شود. تحقيقات انجام شده بر روی 
ميمون ها نش��ان داده است كه آن دسته 
از نرون های مغز كه مربوط به يادگيری 
هستند ممكن اس��ت اطالعات را پس 
از موقعي��ت بهتر و به ط��ور مؤثرتری 
از زمان شكس��ت پ��ردازش می كنند و 
 اين راهب��ردی در بهبود رفت��ار ايجاد 

می كند.
دانشمندان جهت مطالعه بر چگونگی 
تغييرات نرونی مغز ميمون ها به هنگام 
فراگي��ری، هر چند ثاني��ه تصويری را 
ب��رای حيوان ب��ه نمايش گذاش��ته به 
طوری كه حيوان مورد آزمايش بس��ته 
ب��ه نوع عكس مجبور به نگاه كردن به 
سمت راس��ت يا چپ شود. حيوانات 
مورد آزمايش با سعی و خطا آموختند 
كه چگونه با انتخاب درس��ت س��مت 

نگاه كردنشان، تصاوير را دنبال كنند.
از شكس��ت نترس��يم اما ب��ه موفقيت 
بينديش��يم: محقق��ان نرونه��ای مغ��ز 
ميمون را مانيتور كردند و دريافتند كه 
 Prefrontal نرونهايی كه در نواحی
ق��رار   basal ganglia و   cortex
دارند تا به چ��ه اندازه جهت يادگيری 

مهم می باشند. 
اِرل مايل��ر محقق انس��تيتوی مطالعات 
حافظ��ه و يادگيری MIT در اين باره 
می گويد وظيفه اين نرونها، پيگيری و 
نگه داشتن موفقيت ها و شكست های 
اخير اس��ت. اما چي��زی كه محققان را 
شگفت زده كرد اين بود كه اين نرون ها 
در زمان دريافت پاس��خ صحيح بسيار 
هماهنگتر از زمان��ی عمل می كنند كه 
پاس��خی ناصحيح دريافت كرده باشند 
و اين بدين معنی می باش��د كه نرون ها 
در اين حالت قابليت تميز و تشخيص 
بهت��ری را ب��ه ميمون ه��ای درح��ال 
يادگي��ری اعطا می كند. مايلر می گويد: 
نرون ها در اين نواحی در هنگام كسب 
موفقيت حيوان نسبت به زمان شكست 
كار كرد بهتری و فراگيری بيش��تری را 

از خود بروز می دهند. 
همچني��ن وی می افزاي��د: زمان��ی كه 
حيوان شكس��ت را تجرب��ه می كند به 

طور مجازی هيچ تغييری در وضعيت 
نرون ها رخ نمی ده��د بنابراين نرونها 
هيچ بهبودی در خود ايجاد نمی كنند. 

موفقيت مساوی شكست و آگاهی در 
ي��ك بيان كاربردی ارتب��اط بين بهبود 
وضعي��ت نرون ها و رفت��ار حيوان در 
اين است كه ميمون ها پس از موفقيت 
بيشتر عالقه بيشتری را از خود جهت 
بدست آوردن جواب درست در تالش 

بعد را از خود نشان می دادند. 
اي��ن تحقيق نش��ان داد ك��ه در خالل 
فرآين��د يادگي��ری فعاليت ه��ای زود 
گذری در اين نواحی مغز رخ می دهد 
كه تنها به مدت چند ميلی ثانيه به طول 
می انجامد چيزی كه دانشمندان متوجه 
آن نمی شوند اين است كه چگونه اين 
فعاليت های كوته عمر می تواند بر رفتار 
حيوان در خالل آزمايش��ی كه ممكن 
 است در چند دقيقه آتی انجام دهد تأثير 

می گذارد. 
اين مطالعه نش��ان داد ك��ه در حقيقت 
س��يگنال های بهم پيوس��ته مربوط به 
ثانيه های متمادی پايدار  آموزش برای 
باقی می ماند. در اين باره مايلر می گويد: 
با آزمايش كردن اين فعاليت های نرونی 
دريافتيم كه در حقيقت سيگنال ها دارای 
درنگی می باش��ند كه چندي��ن ثانيه به 
 درازا می كشد و اين زمان به اندازه ای
هس��ت كه بي��ن بازخورد حي��وان از 
محيط اطراف و آموزشی كه حيوان در 
لحظات بعد با آن مواجه اس��ت ارتباط 
برق��رار كند؛ اين واكنش های زود گذر 
ممكن است سبب ايجاد سيگنال هايی 
جهت آغاز واكنش های پايدار ش��وند 
ولی هنوز در اين باره اطمينانی نداريم 
بنابراين برای پی بردن به اين كه چگونه 
درن��گ س��يگنال ها ب��ه فعاليت ه��ای 
زودگذر ش��ناخته ش��ده قبل��ی ارتباط 
 پيدا می كند نيازمن��د آزمايش های آتی 

می باشيم.
ش��ايد الزم باش��د در كنار اين مسأله 
ك��ه م��ا از موفقيت هايمان بيش��تر از 
توضيح  می آموزي��م  شكس��ت هايمان 
داده ش��ود كه چرا گاهی اشتباهاتمان 
را تكرار می كنيم. چنانكه اين آزمايش 
ب��ا ب��اور قديمی ك��ه از اش��تباهاتمان 
تناق��ض  دارای  می گيري��م   درس 

است. 

جامعه

از موفقیت  هایمان 
بیشتر از شكست ها می آموزیم

پنجره

خيلي از نس��ل س��ومي ها و چهارمي ها امام خمين��ي را از خاطرات ديگران 
مي شناس��ند. در اينجا مطالبي را در خصوص نحوه ارتباط ايش��ان با اعضاي 
خانواده ش��ان آورده ايم: در مورد صفا و صميميت و عطوفت و مهرباني امام 
نسبت به خانواده و همسر و دختران خودشان شايد بتوانم ادعا كنم كه كسي را 
در آن حد نديده ام. اما هيچ گاه وقتي خانم در منزل بود، تنها غذا نمي خوردند. 
يعني اگر سفره را پهن مي كردند و غذا در سفره آماده بود و خانم از اتاق بيرون 
رفته بودند، اما دست به غذا نمي زدند تا خانم تشريف بياورند و بنشينند و با 

يكديگر غذا بخوردند.
 كمك در امور منزل

 يك روز مادرم مهمان داش��تند، مهمان ها حاال سرزده آمده بودند و يا باالخره 
كارها درست و آماده نبود. يادم هست خانم مي خواستند با دستپاچگي شيريني 

و ميوه جور كنند؛ آقا گفتند: نه، شما برويد پيش مهمان ها. 
و به طرف سماور رفتند و چايي جور كردند و تشريفات چيدند و نگذاشتند 
خان��م مهمان ها را تنها بگذارند و بياين��د در اتاق كار كنند. دامن مادر بهترين 
مكتبي س��ت از براي اوالد، مسئوليت داريد نسبت به فرزندان خود، مسئوليت 
داريد نسبت به كشور خودتان و شما مي توانيد بچه هايي تربيت كنيد كه يك 

كشور را آباد كنند.

 رضایت همسر
من از ايشان خيلي راضي هستم، هميشه احترام مرا داشته اند. هيچ وقت با تندي 
صحبت نمي كنند؛ حتي اگر لباس و چاي بخواهند مي گويند: »ممكن اس��ت 

بگوييد به من فالن لباس را بدهند.
 احترام همسر در مقابل فرزندان

مادر ما اگر سر سفره نمي نشستند، امام غذا نمي خوردند. منتظر مي ماندند ولو 
اين كه همه سرسفره حاضر باشند. و وقتي كه والده مان مي آمدند، آقا شروع به 

خوردن غذا مي كردند.
 تربیت فرزندان

امام هميشه به مادرم توصيه مي كردند كه بهترين عبادت براي مادر، نگهداري از 
فرزندان و تربيت آنان است. چنان كه مادرم مي خواستند در كارهاي اجتماعي 
شركت كنند، ولي به دليل كوچك بودن بّچه ها، امام از ايشان خواستند كه به 

تربيت فرزندان خود بپردازند.
 احترام زن و فرزند

امام عالقه و محبّت وافري به همسرش��ان داش��تند، به طوري كه از نظر امام 
همسرش��ان در يك طرف قرار داشت و بچه هايش��ان در طرف ديگر، و اين 
دوست داشتن با احترام خاّصي همراه بود. يادم هست يك بار خانم مسافرت 

رفته بودند! آقا خيلي دلتنگي مي كردند و ايشان اخم كرده بودند. ما به شوخي 
گفتيم: اگر خانم باشند، آقا مي خندند! وقتي نباشند، آقا ناراحت هستند و خالصه 
هر چه ما سربه سر آقا گذاشتيم اخم ايشان باز نشد. باالخره من گفتم: خوش به 
حال خانم كه آقا اينقدر دوستشان دارند! امام گفتند: »خوش به حال من كه چنين 

همسري دارم، فداكاري  كه خانم در زندگي كردند، هيچ كس نكرده است.«
 با توجه به شروع هفته زن خالي از لطف نيست كه بخشي از فرمايشات امام 

راحل را براي بانوان با هم بخوانيم:
مسئولیت در خانواده

بانوان محترم! مسئوليد همه، مسئوليم همه شما مسئول تربيت اوالد هستيد. شما مسئوليد 
كه در دامن هاي خودتان اوالد متّقي بار بياوريد، تربيت كنيد، به جامعه تحويل بدهيد. 
همه مسئول هستيم كه اوالد را تربيت كنيم. لكن در دامن شما بهتر تربيت مي شوند. 
دامن مادر بهترين مكتبي است از براي اوالد، مسئوليت داريد نسبت به فرزندان خود، 
مسئوليت داريد نسبت به كشور خودتان و شما مي توانيد بچه هايي تربيت كنيد كه 
يك كشور را آباد كنند. شما مي توانيد بچه هايي را تربيت كنيد كه حفاظت از انبيا بكنند، 
حفاظت از آمال انبيا بكنند، شما هم خود حافظ بايد باشيد و هم نگهبان درست كنيد، 
 نگهبان اوالد شما هستند، آنها را تربيت كنيد، خانه هاي شما بايد خانه تربيت اوالد 

باشد.
دث

حوا

پدر انقالب در خانواده

رئيس پليس آگاهی استان اصفهان از دستگيری يكی 
از حرفه ای ترين سارقين اتومبيل كشور در اصفهان 
خب��ر داد و گف��ت: منصور قاس��می 43 س��اله، اهل 
كرمانشاه، ساكن اصفهان و دارای چندين فقره سابقه 
كيفری اس��ت و تمام سارقين حرفه ای و كارآگاهان 

كشور او را به خوبی می شناسند. 
حس��ين حس��ين زاده در نشس��ت خب��ری خ��ود با 
اصحاب رس��انه با بيان اين كه فرد س��ارق با ضرب 
گلوله كارآگاهان پليس آگاهی اصفهان متوقف ش��د، 
اظهار داش��ت: اين س��ارق حرفه ای ب��ه نام منصور 
قاس��می كه 180 دستگاه اتومبيل از انواع مختلف را 
چهار سال پيش به سرقت برد، در 29 ارديبهشت ماه 

سال جاری به دام پليس اصفهان افتاد. 
وی اين س��ارق را فردی مرف��ه معرفی كرد و گفت: 
خانه اين فرد در خيابان مالصدرا با مس��احتی مبنی 
بر 350 متر مربع می باش��د و انواع و اقسام لوازمات 
يك زندگی عيان نشين در آن يافت می شود. رئيس 
پليس آگاهی استان اصفهان با بيان اين كه مجرم سال 
86 و پ��س از انج��ام 180 فقره س��رقت در اصفهان 
دس��تگير و به مدت 3 س��ال زندان��ی گرديد، گفت: 
منصور قاس��می حدود چهار ماه پيش از زندان آزاد 
و بالفاصله ش��روع به انجام س��رقت های متعدد  و 
ارتكاب جرم نم��ود. وی با بيان اينكه باند تبهكارانه 
اين سارق پس از ماه ها تالش و بررسي شبانه روزي 
كارآگاهان پليس اس��تان هاي سيس��تان و بلوچستان، 
ته��ران، قم، كرمانش��اه و اس��تان اصفهان شناس��ايي 
شدند، افزود: مأموران پليس آگاهی توانستد مخفيگاه 
اين س��ارق حرفه ای را در يكی از حاشيه های شهر 

اصفه��ان كش��ف و پ��س از حض��ور در آن مكان، 
مقدمات دستگيری وی را فراهم كنند. حسين زاده با 
اشاره به اين كه فرد سارق هنگام درگيری با مأ موران 
پليس آگاهی با س��ه گلوله متوقف و دستگير گرديد، 
خاطرنشان ساخت: منصور قاسمی بالفاصله پس از 
انجام سرقت، خودروها را به مخفيگاه خود منتقل و 
 با تعويض پالك و از بين بردن عاليم و نش��انه های
آنها، توسط س��ه نفر از همدستانش اتومبيل ها را به 

مرزهای شرقی كشور حمل می نمود.
وی تصريح كرد: اين خودروها به س��ه نفر از اشرار 
بلوچ فروخته می شد كه آنها نيز اقدام به خروج اين 
وسايل نقليه از كشور می كردند. رئيس پليس آگاهی 
استان اصفهان با بيان اين كه مجرم مذكور يك مجرم 
به عادت اس��ت، گفت: امثال منصور قاسمی با هيچ 
ش��كنجه ای تحت تأثير نخواهند گرفت و در زندان 
نيز به اعمال زش��ت خود ادام��ه و حتی باند خالف 

خارج از زندان را نيز هدايت می نمايند. 
حس��ين زاده در خصوص اين كه ناتوان سازی تنها 
عنصری اس��ت كه بايد در قبال چني��ن مجرمانی به 
كار برد، عنوان كرد: قطع دس��ت دس��توری است كه 
خداوند 1400 س��ال پيش به ما تكليف كرده است و 
انتظار می رود مقامات قضايی استان اصفهان نسبت 
به مجازات منصور قاسمی ش��دت عمل بيشتری را 
داشته باشند. وی در خاتمه به شهروندان توصيه كرد 
نسبت به امور امنيتی اتوميبل های خود نهايت دقت 
را به خرج داده و از پارك كردن آن ها در مكان های 
نامناسب و تاريك، همچنين قرا دادن اسناد و مدارك 

در وسيله نقليه جدا خودداری كنند.

رئيس پليس آگاهي استان اصفهان گفت: طرح مقابله با 
مجرمان حرفه اي هر هفته در اصفهان اجرا مي شود.

حسين حس��ين زاده با اعالم اين خبر كه پليس آگاهي 
اصفهان در نظر دارد هر هفته يك طرح مقابله با مجرمان 
حرفه اي را اجرا كند، اظهار داشت: طرح مقابله با سارقان 
خودرو و موتورسيكلت، سالح سرد، كيف قاپي، سرقت 
از منزل و مغازه و تجاوز به عنف انجام ش��ده كه نتيجه 
آن دستگيري مجرمان سابقه دار و حرفه اي در اصفهان و 

كاهش جرائم و ايجاد امنيت بيشتر است. 
40 درصد ارتكاب جرم قتل، ناشي از مصرف مواد 

مخدر و مشروبات الكلي 
س��رهنگ حس��ين زاده با اش��اره به جرائم كشف شده 
توس��ط پليس اصفهان گفت: در مهم ترين پرونده هايي 
كه به علت ادوات، ش��خصيت قاتل، سن و تحصيالت 
در اداره مب��ارزه با جرائم جناي��ي پليس مورد تجزيه و 
تحليل قرارگرفته مش��خص شده اس��ت كه 40 درصد 
جرائم را مجرمان به واس��طه اعتي��اد به مواد مخدر و يا 
اس��تفاده كنندگان از مشروبات الكلي انجام داده اند. وي 
با تاكيد به اين كه بسياري از مقتوالن اگر ضوابط شرعي، 
اخالقي و قانوني را رعايت كرده بودند، زنده مي ماندند، 
گفت: متاسفانه روابط نامشروع با زنان اجنبي و خبردار 
شدن خانواده اين مجرمان باعث شده است كه برخي از 
اين افراد توس��ط خانواده همسر با سالح سرد و يا گرم 

به قتل برسند. 
ــاعات خلوت روز سوار ماشین شخصي  زنان در س

نشوند 
رئيس پليس آگاهي اس��تان اصفهان اضافه كرد: توصيه 
مي ش��ود زنان درساعات بين ساعت 10 تا چهار صبح 

و س��ه تا 17 و زماني كه حساس��يت و خلوتي خيابان 
زياد است از سوار ش��دن به خودروي شخصي پرهيز 
كنند. وي اظهار داشت: ح.ع 27 ساله متهم به تجاوز به 
عنف و از افراد با سابقه از خلوتي خيابان استفاده كرده 
و مبادرت به آدم ربايي، س��رقت و تجاوز به عنف كرده 
است. سرهنگ حسين زاده اضافه كرد: اين فرد خود رابه 
عنوان مس��افركش شخصي جا زده و زنان و دختران را 
س��وار و تا كنون چهار فقره ارتكاب به تجاوز به عنف 
داشته اس��ت كه در نهايت توسط ماموران كالنتري 25 

اصفهان دستگير و تحويل مراجع قضايي شد. 
دستگیري سه متهم شرور گردنبند قاپ در اصفهان 
وي در ادامه صحبت هاي خود تصريح كرد: س��ه نفر از 
اعضاي يك خانواده به نام هاي س. سوسني، د.سوسني 
و ح.سوس��ني از افراد س��ابقه دار گردنبند قاپ، سرقت 
كش رو زني مبادرت به سرقت گردنبند از گردن افراد در 
خيابان ها مي كردند. رئيس پليس آگاهي استان اصفهان 
با بي��ان اين كه اين افراد از جمله افراد با س��ابقه در امر 
سرقت هستند، گفت: سه دستگاه خودرو زانتيا، ماكسيما 
و مزدا 3 از اين افرد كشف و ضبط شد. وي با اشاره به 
اين كه سه روز طرح مبارزه با كيف قابي در شهر اصفهان 
 اجرا شد، گفت: 19 نفر كيف قاپ حرفه اي و سابقه دار و 
100 فقره كيف قاپي كشف ش��د. سرهنگ حسين زاده 
ب��ا اعالم اين خبر ك��ه پليس آگاهي اصفه��ان در نظر 
دارد ه��ر هفته يك طرح مقابله ب��ا مجرمان حرفه اي را 
اجرا كند، اضافه كرد : طرح مقابله با س��ارقان خودرو، 
موتورسيكلت، سالح سرد، كيف قاپي، سرقت از منزل و 
مغازه و عنف انجام شده كه هدف از اين طرح دستگيري 

مجرمان سابقه دار و حرفه اي است. 

اجراي طرح مقابله با مجرمان حرفه اي در اصفهان حرفه ای ترین سارق خودرو در اصفهان دستگیر شد 

آدامس يك جويدنی مصنوعی اس��ت 
كه نام��ش را مدي��ون توم��اس آدامز 
آمريكايی اس��ت كه برای نخستين بار 
در ده��ه 1860 توس��ط ايش��ان ابداع 
ش��د و بعدها هر جويدنی وارداتی به 
اي��ران با اين نام خوانده ش��د. يكی از 
معتبرترين مراج��ع اطالعات در مورد 
آدام��س در دنيا، جمعي��ت بين المللی 
آدامس جويدنی يا ICGA اس��ت كه 
 lnternational chewing مخفف
cum a sociation اس��ت ك��ه ب��ه 
س��ؤاالت مردم در مورد آدامس پاسخ 
داده و جوابيه های اين مركز بين المللی 
بر روی سايت آن انتشار می يابد. يكی 
از سؤاالت پرس��يده شده از اين مركز 
بين الملل��ی اين اس��ت كه آي��ا آدامس 
حاوی الكل اس��ت يا ن��ه؟ در جوابيه 
مركز آمده اس��ت در تركيبات آدامس 
از شكرهای الكلی استفاده می شود هر 
چند درادامه بحث، ال��كل موجود در 
آدامس را از الكل های ش��راب متمايز 
می كن��د. ام��ا با توجه به س��ؤاالتی كه 
پيرام��ون احتمال مثبت ش��دن تس��ت 
الكل ادرار پس از اس��تفاده از آدامس 
مط��رح ش��ود، به نظ��ر می رس��د كه 
موضوع جدی تر از آن اس��ت كه فكر 
می كنيم. در سايتBlurtit 3 ز جمله 
س��ؤال های مطرح شده آن است كه با 
توجه به آنكه آدام��س حاوی تركيب 
در  آي��ا  اس��ت   Sugar Alcohole
تس��ت های آزمايش��گاهی می توان��د، 
تس��ت الكل مثبت ايجاد نمايد كه در 
جواب گفته ش��ده است كه با توجه به 
آنكه شكر الكل از جنس كربوهيدرات 
هستند، از لحاظ تس��ت آزمايشگاهی 
مشابه نوشيدن الكل جواب نمی دهند. 
نكته مهم آن اس��ت كه جويدن مكرر 
آدام��س با حجم زيادی كه در كش��ور 
به مصرف می رسد، روند خاموشی را 
در عادت به شكر الكل، بخصوص در 
ك��ودكان ايجاد خواهد ك��رد كه زمينه 
س��از وابس��تگی های نوش��يدنی آينده 
آنان خواهد شد.راجع به تاثير الكل بر 
بينايی بايد گفت كه به اتفاق نظر تمامی 
صاحب نظ��ران نه تنها بر بينايی كه بر 
بيش��تر ارگان های بدن اثر نا مطلوب 

بر جای می گذارد .الكل بر ارتباط های 
بين س��لول های عصبی تداخل كرده و 
فعالي��ت گذرگاه ه��ای محرك عصبی 
را س��ركوب می كن��د و در ي��ك كالم 
س��ركوب گر سيس��تم عصبی اس��ت، 
مصرف الكل موجب باال رفتن فش��ار 
خون، وارد آمدن آس��يب به عضالت 
حلق، س��يروز و هپاتيت كبدی است، 
الكل خطر سرطان دهان، حلق و مری 
را افزاي��ش می دهد. پ��س از مصرف 
 A الكل مقدار قاب��ل توجهی ويتامين
ب��رای س��وختن آن در ب��دن مصرف 
 A می ش��ود و در اثر كمب��ود ويتامين
تاری دي��د و اختالل بينايی بخصوص 

در شب ها ايجاد می شود.
و اما هشدار: آيا می دانيد كه طبق آمار 
درمورخ��ه1388/12/11،  ش��ده  ارائه 
ايرانی ها س��االنه پانصد ميليارد تومان 
آدامس مصرف می كنن��د كه درحدود 
83 درصد آن واردات خارجی اس��ت، 
يعنی برای يك م��اده بی خود و مضر 
س��اليانه بي��ش از 400 ميلي��ارد تومان 
نابود می ش��ود. مقدار آدامس مصرفی 
 در ايران طبق آخري��ن آمار در حدود 
45 هزار تن است، تعداد قابل توجهی از 
اين آدامس ها از طريق غير قانونی وارد 
كشور می شوند نشر اين خبر در حالی 
اس��ت كه مقدار قاب��ل توجهی آدامس 
ال��كل دار ب��ا طعم مش��روبات الكلی 
در س��وپر ماركت های مختلف عرضه 
می شود. آيا می دانيد مصرف آدامس از 
فرهنگ كش��ور ما تقليد شده است؛ ما 
در گذشته از سقز استفاده می كرديم كه 
بيش از 20 نوع خاصيت و محس��نات 
دارد قبل از ورود آدامس های شيميايی 
جدي��د، مردم به جويدن س��قز عادت 
داش��تند. س��قز كه ط��ی فرآيند پخت 
عصاره علك البطم توليد می ش��ود. آيا 
می داني��د از چه گروهی بوده اس��ت؟ 
تعدادی از كش��ورهای مس��لمان مانند 
مالزی و س��نگاپور ورود آدامس را به 
كش��ور خود ممنوع كرده اند بر مبنای 
خب��ر س��ايت تابناك دول��ت مالزی و 
س��نگاپور ورود آدامس را به كش��ور 
خ��ود جرم تلقی كرده و وارد كنندگان 
آدامس بايد جريمه سنگينی بپردازند. 

ایرانی ها ساالنه پانصد میلیارد تومان آدامس 
مصرف می کنند!

رتبه اول ايران در فرار مغزها 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Wednesday 25 MAY 2011 

شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص معاون امورعمراني استاندار اصفهان:

پيشرفت اجراي مصوبات سفرهاي استاني دولت 
چشمگير است

معاون امورعمراني استاندار اصفهان رشد پيشرفت اجراي مصوبات سه دور سفر 
رئيس جمهوري و هيأت دولت به اين اس��تان را چشمگير توصيف كرد و گفت: 
اجراي مصوبات دور اول 97درصد، دور دوم 82 درصد و دور س��وم 60 درصد 

پيشرفت داشته است.
 س��يدجمال الدين صمصام ش��ريعت با اش��اره به 261 مصوبه س��فر اول رئيس 
جمهوري و هيات دولت به اين اس��تان،  افزود: 253مصوبه اين دور از س��فر كه 
معادل 97 درصد مصوبات اس��ت، تا پايان سال 89 اجرايي شده است. وي تأكيد 
كرد: 159 مصوبه از مصوبات دور اول سفر هيأت دولت به استان اصفهان تا پايان 
س��ال 89 خاتمه پيدا كرده است. معاون امورعمراني اس��تاندار اصفهان همچنين 
گفت: 82 درصد از مصوبات س��فر دوم رئيس جمهوري و هيات دولت به استان 
اصفهان تا پايان سال 89 اجرايي شده است. وي با بيان اين كه تعداد كل مصوبات 
س��فر دوم به اس��تان اصفهان 323 مصوبه اس��ت، افزود: در ابتداي سال 89 تنها 
15درصد مصوبات پيش��رفت داش��ت، درصورتي كه در زمان حاضر حدود 265 

مصوبه، اجرايي شده است. 
صمصام ش��ريعت همچنين تعداد كل مصوبات س��فر سوم هيأت دولت به استان 
اصفه��ان را 188 مصوب��ه عنوان كرد و گفت: از اين ميزان، 112 مصوبه كه معادل 
60 درصد مصوبات مي ش��ود، تاكنون اجرايي شده اس��ت. وي با بيان اين كه در 
ابتداي س��ال 89 حدود 3 الي 4 درصد مصوبات دور سوم هيأت دولت به استان 
اجرايي ش��ده بود، خاطرنش��ان كرد: 19 مصوبه از مصوبات دور سوم سفر هيات 

دولت به استان اصفهان تا پايان سال 89 خاتمه يافته كه ميانگين پيشرفت فيزيكي 
مصوبات اين دور از سفر، حدود 37درصد است. دور اول سفر رئيس جمهوري 
و هيأت دولت به استان اصفهان در خرداد ماه 86، دور دوم اين سفرها 19 و 20 
فروردين ماه س��ال 88 و همچنين دور سوم اين س��فرها در 11و 12 آذرماه سال 

88 انجام شد.

مدير عامل سازمان تاكسيراني اصفهان :
شرکت های حمل و نقل باید از رانندگان 

حمایت کنند

مدير عامل سازمان تاكسيراني اصفهان ضمن حمايت از رانندگان تاكسي 
اع��الم كرد: رانندگان تاكس��ي تمام انرژي و توان ف��ردي و تمام دارايي 
و س��رمايه زندگي خود را بر س��ر شغل رانندگي گذاش��ته اند، بنابراين 
به حمايت مجموعه مديريت ش��هري و س��ازمان تاكسيراني نياز دارند. 
عليرضا تاجميررياحی اظهارداشت: يك راننده تاكسي عموماً از نخستين 
س��اعات بامداد تا واپسين ساعات ش��ب و حتي در ايام تعطيل و با هر 
ش��رايط آب و هوايي از كار و كوشش دست بر نمي دارد. وی  با اعالم 
اين كه رانندگان تاكسي تمام انرژي و توان شخصي شان را بر سر شغل 
خود گذاش��ته اند، افزود: اين افراد تمام اندوخته و بضاعت مادي و تمام 
دارايي و سرمايه زندگي خود را كه به طور معمول در يك دستگاه تاكسي 
خالصه مي شود، براي شغل خود به كار گرفته اند. وی با اشاره به اين كه 
دور از انصاف است با رانندگان تاكسي كه تمام سرمايه معنوي و مادي 
خود را در جهت انجام تكاليف و وظايف ش��غلي خود به كار گرفته اند 
به نوعي برخورد شود كه موجب دلسردي اين قشر شود، تصريح كرد: 
مجموعه مديريت شهري و سازمان تاكسيراني از هيچ اقدامي در جهت 
حمايت و كم��ك به رانندگان فروگذار نمي كنند. مدير عامل س��ازمان 
تاكس��يرانی با بيان اين كه در حال حاضر س��ازمان تاكسيراني هيچ اهرم 
اجراي��ي براي اعمال مديريت بر رانندگان تاكس��ي كه با وس��يله نقليه 
شخصي خود به ش��غل رانندگي مي پردازند ندارد، اضافه كرد: در واقع 
مديريت در تاكسيراني، مديريت بر سرمايه و منابع ديگران است و از اين 
رو هر تصميم كوچكي در اين مجموعه بزرگ مي بايست با حساسيت، 

دقت و ظرافت هر چه تمام تر انجام شود. 
وی با اشاره به اين كه دليل واگذاری ناوگان تاكسيرانی به شركت های 
حم��ل ونقل  به منظور رفع مش��كالت اين قش��ر زحمت كش جامعه 
اس��ت، بيان داش��ت:تاكنون 70 درصد،10 هزار تاكس��ی پالك نارنجی 
تحت پوش��ش ش��ركت های حمل ونق��ل قرار گرفته ان��د تا جزئيات 
مس��ائل موجود در اين مجموعه شناسايي شده و بتوانيم در جهت رفع 
مش��كالت آنها گام برداريم. تاجميررياحی اظهار كرد: تشكيل شركت 
ه��ای خصوص��ی حمل و نق��ل در راس��تای اصل 44 قانون اساس��ی 
صورت گرفته و تمام تالش مديريت ش��هری بر آن اس��ت كه شركت 
ه��ای خصوصی بتوانند جايگاه اصلی خود را در حمل و نقل ش��هری 
پيدا كرده و خدمات رس��انی مناسب و در شأن شهروندان داشته باشند. 

مدير حراست شهرداری اصفهان:
عدم همكاری مسئوالن شهری در برگزاری 

مراسم میالد حضرت زهرا )س( کذب 
محض است

مدير حراست شهرداری اصفهان ضمن تكذيب اطالعيه شبكه سيمای 
اصفهان مبنی بر عدم همكاری شهرداری برای برگزاری اين جشن، گفت: 
متوليان برگزاری جش��ن والدت دخت نبی اك��رم )ص( مجوزات الزم 
برای برگزاری اين مراس��م را اخذ نكرده و بدون هماهنگی با شهرداری 

در نظر داشتند اين جشن را در ميدان امام )ره( برگزار نمايند.
ب��ه گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای، معتمدی با تأكي��د بر اين كه تا 
بع��د از ظهر ديروز هيچ اقدامی برای اخذ مجوزات الزم برای برگزاری 
اين مراس��م از شهرداری اصفهان انجام نش��د، اظهار داشت: با توجه به 
حساسيت باالی ميدان امام )ره(، برای برگزاری هر گونه مراسم مذهبی 
و ملی اخذ دو مجوز از ش��ورای تأمين استان و شهرداری اصفهان الزم 

و ضروری است. 
وی با بيان اين كه عدم همكاری ش��هرداری برای برگزاری جشن ميالد 
حضرت زهرا )س( كذب محض است، تصريح كرد: برگزاری اين جشن 
طی برنامه ريزی مجتمع فوالد مباركه و دو شركت خصوص قرار بود در 
ميدان امام )ره( برگزار شود و به صورت زنده از شبكه سيمای اصفهان 
پخش گردد اما متوليان برگزاری اين جشن هيچ اقدامی جهت اخذ اين 
مجوزها انجام ندادند. معتمدی از ادعای متوليان برگزاری جشن والدت 
دخت نبی اكرم )ص( مبنی بر مراجعه به شهرداری در بعدازظهر ديروز 
سخن به ميان آورد و خاطرنشان كرد: تا ساعت 15 بعدازظهر ديروز هيچ 

مراجعه ای به شهرداری در رابطه با اين جشن صورت نگرفت.
وی اضافه كرد: تنها اقدام صورت گرفته برای برگزاری جش��ن والدت 
دخت نبی اكرم )ص(، ارسال رونوشت نامه ای از سوی مديركل امنيتی 
و انتظامی اس��تان اصفهان خطاب ب��ه فرمانداری جهت برگزاری چنين 
جش��نی در ميدان امام )ره( بود كه مقرر شد ابالغ نهايی اين نامه ارسال 

شود كه متأسفانه تا موعد مذكور هيچ اقدامی صورت نگرفت. 

مدير كل كار و امور اجتماعی استان اصفهان:
مبلغ حق آبه از سوی دولت به مسئوالن 

استان پرداخت شده است
مدير كل كار و امور اجتماعی استان اصفهان گفت: مبلغ حق آبه  كشاورزان 
از سوی دولت به استانداری و سازمان جهاد كشاورزی اصفهان پرداخت 
شده است. سيد هوشنگ قادريان  به خشكسالی و همچنين خشك شدن 
رودخانه زاينده رود اش��اره كرد و اظهار داش��ت: به دنبال خشكسالی، 
بس��ياری از مردم استان به ويژه ساكنان شرق اصفهان با معضل بيكاری 
رو به رو ش��ده اند. وی سرازير شدن س��رمايه های داخلی و خارجی به 
استان را به علت امنيت حاكم بر كشور و به ويژه استان اصفهان دانست 
و افزود: در حال حاضر بسياری از سرمايه گذاران داخلی و خارجی در 

استان اصفهان سرمايه گذاری های كالنی را انجام داده اند.
مدير كل كار و امور اجتماعی استان اصفهان با بيان اين كه اشتغال زايی 
در مناطق آسيب پذير از خشكسالی اولويت ايجاد اشتغال در استان است، 
افزود: ايجاد اش��تغال در زمينه های توليدی و خدماتی، در دس��تور كار 

استان قرار دارد.

استاندار چهارمحال و بختياري:
امام )ره( احیاکننده دین 

در عصر کنوني است
 اس��تاندار چهارمح��ال و بختي��اري گفت: بي ش��ك و ب��دون ترديد 
ام��ام خميني )ره( احياكننده دين در عصر كنوني اس��ت. علي اصغر 
عنابس��تاني در نشس��ت س��تاد ارتحال امام خميني )ره( اين اس��تان 
از بنيانگ��ذار جمهوري اس��المي به عنوان احياگ��ر واليت نام برد و 
اظهار داش��ت: امام خمين��ي)ره( مهم ترين نقش را براي احيا و حفظ 
 جاي��گاه واليت فقي��ه در جامعه داش��تند. وي انديش��ه هاي بنيادين 
امام خميني)ره( به ويژه در بحث واليت فقيه را بسيار مهم و تأثيرگذار 
دانس��ت و افزود: دفاع از مصداق و تئ��وري واليت فقيه، از اهميت 
و جايگاه ويژه اي برخوردار اس��ت. عنابس��تاني به اعزام 11 هزار نفر 
از اين اس��تان به مرقد مطه��ر امام راحل)ره( اش��اره و تصريح كرد: 
مراسم سالگرد امام خميني)ره( امسال با شكوه تر از سال هاي گذشته 
برگزار مي ش��ود. اس��تاندار چهارمح��ال و بختياري حضور پرش��ور 
مردم و مس��ئوالن در اين مراس��م را تجديد ميثاق با آرمان هاي امام 
خمين��ي)ره( و بيعت دوباره با مقام معظم رهبري برش��مرد و گفت:  
مشاركت تمامي مس��ئوالن براي اجراي با شكوه مراسم ارتحال امام 
خميني )ره( الزامي است. وي با بيان اين كه مباني انديشه اي و فكري 
امام)ره(، بر پايه مكتب تشيع و فرهنگ اهل بيت استوار است، گفت: 
حضرت امام)ره( را بايد مجتهد جامع الشرايط مسلم، مصلح جهاني 
و بنيان گ��ذار انقالب��ي عظيم در قرن معاصر و رهب��ر كبير جمهوري 

اسالمي ايران ناميد. 
عنابس��تاني افزود:  حضرت ام��ام خميني)ره( معتقد بودند س��رمايه 
جمهوري اس��المي، وحدت ملي و ارتباط متقابل مردم و مس��ئوالن 
است و زماني كه مردم فقط يك شعار داشتند، توانستند بر قدرت هاي 
نظامي منطقه فائق آيند. وي با تأكيد بر برگزاري ش��كوهمند مراس��م 
ارتحال امام خميني)ره( خاطرنشان كرد: مشاركت و حضور مردم در 
اين مراسم، خشم استكبار جهاني را بر انگيخته و موجبات درماندگي 
دشمنان را فراهم مي آورد. عنابستاني در ادامه با اشاره به رهبري هاي 
داهيانه امام خميني)ره( و نقش مؤثر ايش��ان در بيداري جهان اسالم، 
گف��ت: به طور قطع ام��ام خميني)ره( احياگر اس��الم و انقالب بوده 

است. 
وي تأكيد كرد: امس��ال باتوجه به ش��رايط حاكم ب��ر منطقه، بيداري 
اسالمي در بين مسلمانان منطقه و اسالم خواهي آنان كه نشأت گرفته 
از انقالب اس��المي ايران اس��ت، بايد اين مراسم هرچه باشكوه تر از 

سال هاي گذشته برگزار شود.

مديركل گردشگري چهارمحال و بختياري؛
پیشرفت 95 درصدي عملیات گازرساني 

به منطقه نمونه چغاخور
مدي��ركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري چهارمحال 
 و بختي��اري گف��ت: عمليات گازرس��اني به منطقه نمون��ه چغاخور 
95 درصد پيش��رفت فيزيكي دارد. مژگان رياحي در نشست شوراي 
اداري اي��ن اداره كل اظهار داش��ت: تاكنون افزون بر پنج هزار ميليون 
ري��ال از محل اعتبارات ملي به منظور اجراي اين پروژه هزينه ش��ده 
است. وي مساحت منطقه نمونه چغاخور را 121 هكتار اعالم كرد و 
گفت: با اجراي اين طرح زمينه اشتغال 677 نفر به صورت مستقيم و 
بيش از يك هزار و 887 نفر اش��تغال غيرمستقيم در اين استان فراهم 
مي شود. رياحي با تأكيد بر اين كه اين پروژه يكي از مصوبات سفر 
نخس��ت هيأت دولت به اين استان اس��ت، گفت: احداث هتل،  هتل 
آپارتمان، ويال، مجموعه هاي ورزش��ي و تفريحي از مهم ترين عناصر 

پيشنهادي در اين منطقه گردشگري است. 
 مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري چهارمحال و بختياري
راه ان��دازي مناطق نمونه گردش��گري در اين اس��تان را در راس��تاي 
كاه��ش نرخ بيكاري و ايجاد اش��تغال براي جوانان مؤثر دانس��ت و 
گفت: ايجاد سايت هاي بين راهي، ساماندهي كانون هاي گردشگري 
و راه ان��دازي س��ريع مناط��ق نمونه گردش��گري ب��راي كاهش نرخ 
بي��كاري، از اهمي��ت وي��ژه اي برخوردار اس��ت. رياح��ي در ادامه 
با اش��اره به تعهد ايجاد اش��تغال اي��ن اداره كل تا پايان س��ال جاري 
در اي��ن اس��تان، گفت: ت��ا پايان امس��ال افزون بر يك ه��زار و 650 
 ش��غل در حوزه گردش��گري و مي��راث فرهنگي اين اس��تان ايجاد 
مي ش��ود. وي با اشاره به اعتبارات مورد نياز در راستاي تحقق تعهد 
اش��تغال ايجاد شده در اين بخش، گفت: براي ايجاد اين تعداد شغل 

305 ميليارد ريال تسهيالت موردنياز است. 

افتتاح نخستین نمایشگاه رسانه هاي 
دیجیتال همزمان با سالروز فتح خرمشهر 
مديركل فرهنگ و ارش��اد اس��المي چهارمحال و بختياري از افتتاح 
نخس��تين نمايش��گاه رس��انه هاي ديجيتال اس��تان در س��الروز فتح 
خرمش��هر خبر داد. حس��ين گنجي در نشس��ت خب��ري با اصحاب 
 رس��انه و مطبوع��ات اف��زود: اي��ن نمايش��گاه  با حض��ور بيش از 
100 توليدكننده معتبر نرم افزاري كشور از تاريخ سوم تا نهم خرداد 
 م��اه در محل دائمي نمايش��گاه هاي بي��ن المللي ش��هركرد برگزار 

مي شود. 
وي اظهار داش��ت: حمايت از توليد ملي در راس��تاي رشد و توسعه 
فرهنگ ديني و ايجاد بستري مناسب براي حمايت از توليدات منطبق بر 
 فرهنگ بومي، ملي و اسالمي در حوزه رسانه هاي ديجيتال، از مهم ترين

اهداف برگزاري اين نمايشگاه است. 
گنجي خاطرنش��ان كرد: در اين نمايش��گاه 115 غرف��ه برپا خواهد 
ش��د كه از اين تعداد، 51 غرفه به فروش ن��رم افزار، 50 غرفه براي 
معرفي دستاوردهاي ديجيتالي و 14 غرفه نيز به معرفي دستاوردها و 
توانمندي هاي نهادها و دس��تگاه هاي اجرايي استان اختصاص داده 

شده است.

شهرستان لردگان؛
ميزبان بازديدكنندگان نخستين نمايشگاه 

مبلمان و دكوراسيون اداري

رئي��س اداره بازرگان��ي خارج��ي چهارمح��ال و بختي��اري از گش��ايش 
نخس��تين نمايش��گاه مبلم��ان و دكوراس��يون اداري شهرس��تان ل��ردگان 
خب��رداد. فرامرز عظيميان افزود: براي نخس��تين بار در شهرس��تان لردگان 
 جديدتري��ن مبلمان و دكوراس��يون اداري در 27غرفه به نمايش گذاش��ته 

مي شود. 
وي ادامه داد: آثارعرضه شده در اين نمايشگاه حاصل تالش توليدكنندگان 
استان هاي تهران، اصفهان و چهارمحال و بختياري است. عظيميان تصريح 
 كرد: اين نمايش��گاه از س��وم تا هفتم خرداد، همه روزه صبح ها از ساعت
8 تا 12و عصرها از ساعت 15 تا 21 براي بازديد عالقه مندان داير است.

مدير ساماندهی ناژوان خبر داد:
40 درصد پيشرفت در احداث تله سيژ

مدير طرح س��اماندهی ناژوان از پيشرفت 40 درصدی احداث تله سيژ خبر داد و 
گفت: اميد است اين پروژه در اوايل سال آينده به بهره برداری برسد. غالمرضا ساكتي 
با بيان اين كه مسير تله سيژ از پل وحيد تا باغ پرندگان پيش بينی شده و همچنين 
سه ميليارد تومان برای احداث آن در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: اين پروژه 
به صورت مشاركتی در حال انجام است و تاكنون 40 درصد از عمليات اجرايی آن 

انجام شده است. 
وی در ادامه از احداث پارك آبي كودكان در ناژوان سخن به ميان آورد و  گفت: اين 

پارك آبی روباز برای افراد زير 14 سال احداث خواهد شد.
 مدير ساماندهی ناژوان در ارتباط با احداث آكواريوم شهر در اين پارك، بيان داشت: 
احداث اين آكواريوم در ناژوان هنوز قطعی نشده است و در صورتی كه احداث آن 

در اين پارك قطعی شود، اجرای مراحل بعدی در دستور كار قرار می گيرد.

خسارت 500ميليون ريالی  ناشی از سيل 
به عشاير شهرستان كوهرنگ 

مديركل دفتر امور روس��تايي و مناطق محروم استانداري چهارمحال و بختياري 
گفت: خسارات سيل هفته گذشته در منطقه شيخ عليخان شهرستان كوهرنگ به 

عشاير اين منطقه، بيش از 500 ميليون ريال برآورد شده است.
 داريوش رضايي افزود: اين خس��ارات شامل تلف ش��دن دام ها، ارزاق، چادر و 
ملزومات عشاير بوده و خسارات وارده به دام هاي عشاير اين منطقه از طريق رئيس 
دفتر مناطق محروم كشور در حال پيگيري است.  وي با بيان اين كه خسارت دامي 
سيل، بيش از 250 رأس گوسفند بوده، تصريح كرد: پرداخت تسهيالت درازمدت 
براي جبران خسارات دامي عشاير نيز از طريق دفتر مناطق محروم كشور با صندوق 
مهر امام رضا)ع( در حال پيگيري اس��ت. رضايي اظهار داش��ت: تأمين سرپناه و 
ارزاق معيشتي عشاير خسارت ديده هم از طريق مديريت هاي محلي شهرستان و 

فرمانداري كوهرنگ انجام مي شود.

ايجاد بانك اطالعاتي پژوهش گران  
دراستان چهارمحال و بختياري

معاون دفتر آموزش و پژوهش استانداري چهارمحال و بختياري گفت: امسال بانك 
اطالعات پژوهشگران، طرح هاي پژوهشي و پايان نامه هاي دانشجويان استان جمع 
آوري و در وب سايتي ارائه داده مي شود. حسن عالي پور افزود: اين طرح با هدف 
شناسايي پژوهشگران و جلوگيري از به وجود آمدن طرح هاي موازي و همسو در 
برنامه كاري سال جاری دفتر آموزش و پژوهش استان قرار دارد.  عالي پور تصريح كرد: 
كتاب های خريداری شده در كتابخانه دانشگاه در حوزه هاي دانشگاهي و تخصصي با 
موضوعات مديريت، اقتصاد، اجتماعي، سياسي، حقوق و مجموعه قوانين، معماري و 
عمران، كامپيوتر، خانواده و امور بانوان هستند. وي از الزام گذراندن دوره هاي آموزشي 
از سوی كاركنان دولت خبر داد و افزود: طبق قانون مديريت خدمات كشوري، در 
تقويم يك ساله مديران دستگاه هاي دولتي بايد حداقل 60ساعت و كارمندان حداقل 

40 ساعت دوره آموزشي در حوزه هاي كاري خود بگذرانند.

معاون صنايع  دستي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: 
ب��راي حمايت از صادرات صنايع  دس��تي، امس��ال پنج ميليارد توم��ان از منابع 

اعتباري دولت به اين امر اختصاص يافت.
به گزارش پايگاه اطالع رس��اني سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي كشور، 
تهمينه دانيالي وضعيت اعتبارات صنايع  دستي در سال 90 را مناسب ارزيابي كرد. 
وي با اشاره به اين كه امسال فرصتي براي حمايت از صنايع دستي در بخش هاي 
مختلف فراهم مي شود، اظهار داشت: رديف هاي ويژه اي از منابع اعتباري دولت 
در راس��تاي حمايت از بخش صنايع دس��تي كش��ور تعريف شده است. معاون 
صنايع دستي گفت: نياز به تشويق و حمايت از بخش صادرات صنايع دستي از 
 مدت ها پيش احساس مي شد و معاونت صنايع دستي در اين زمينه برنامه ريزي 

كرد. 

وي ب��ا تأكي��د بر اين كه هنوز چگونگي اس��تفاده از اين اعتب��ار در بخش هاي 
مختلف ابالغ نش��ده اس��ت، افزود: معاونت صنايع دستي، پيش بيني الزم را در 

مورد استفاده از اين اعتبار را انجام داده است. 
وي اظهار داشت: براساس پيش بيني انجام شده، از اين اعتبار مي توان به منظور 
حضور صنعتگران شاخص در نمايش��گاه هاي خارجي، پرداخت تسهيالت به 
متقاضيان و برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي استفاده كرد. معاون صنايع دستي 
س��ازمان ميراث  فرهنگي كشور تصريح كرد: همچنين فروش اينترنتي توليدات 
صنايع دس��تي و احياي رش��ته هاي فراموش ش��ده ك��ه توليدات آنه��ا از بازار 
خوب��ي در بخش صادرات برخوردارند ني��ز در مجموع پيش بيني هاي معاونت 

صنايع دستي قرار دارد.
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معاون سازمان ميراث فرهنگي:

حمایت 5 میلیارد توماني از صادرات صنایع دستي

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري اصفهان؛
تهیه و تدوین سند علم و فناوري استان اصفهان

معاون توسعه فناوری شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان 
با اش��اره به اين كه س��رمايه گذاران كارآفرين هنوز با 
قدرت وارد ميدان جش��نواره شيخ بهايی نشده اند، 
گفت: در نظر داريم برای جشنواره شيخ بهايی سال 
آينده به منظور شناسايی و معرفی بخش خصوصی، 
بر روی موضوع سرمايه گذار كارآفرين بيشتر فعاليت 

كرده و اين بخش را تقويت نماييم. 
محمود شيخ زين الدين با بيان اين كه جشنواره امسال 
بس��يار خوب برگزار شد و انعكاس دهنده وضعيت 
موجود است، افزود:در حوزه سرمايه گذاران كارآفرين 
هن��وز وضعيت خوب و ق��وی ای وجود ندارد زيرا 
شرايط و فضای جامعه برای اين موضوع خيلی آماده 
نيست كه اميدواريم قانون شركت های دانش بنيان، 

امكانات بهتری را در اين خصوص فراهم نمايد.
وی با اش��اره به اين نكته كه جش��نواره شيخ بهايی، 
جش��نواره بخش خصوصی است كه همت كرده و 
در ح��وزه توليد ثروت از علم وارد ميدان كس��ب و 
كار شده است، بيان داشت:جشنواره امسال مانند سال 
های گذشته شركت كنندگان زيادی داشت، اما يكی 
از تفاوت های آن با س��ال گذشته اين بود كه سعی 
كرديم تا گستره آن را در كشور وسعت ببخشيم، به 
 عنوان مثال برای اولين بار از چهار استانی كه سال های
قبل حضور نداش��تند و بعضی از آنها از استان های 
مناطق مرزی، ش��ركت كننده داشتيم كه از ميان آنها 
برندگانی نيز معرفی ش��دند. شيخ زين الدين با بيان 

اين مطل��ب كه امس��ال در ح��وزه بيوتكنولوژی و 
نانوتكنول��وژی طرح هايی را ارائه كرديم كه بس��يار 
موفق ظاهر شده و نتايج محصولشان را تجاری سازی 
كرده بودند، اضافه كرد:تفاوت ديگری هم كه جشنواره 
امسال با س��ال گذشته داش��ت، افزايش قابل توجه 
تعداد شركت كنندگان به خصوص در بخش طراحان 
كس��ب و كار بود. معاون توس��عه فناوری ش��هرك 
علمي و تحقيقاتي اصفهان ضمن تأكيد بر اين نكته 
 كه در بخش فن آفرينان نيز وضعيت كيفی طرح ها

قابل توجه بود و اين نش��ان می دهد كه طرح ها هر 
س��ال در حال بهتر شدن هستند، گفت: قراردادهای 
خوبی هم در اين جشنواره منعقد شد و فن آفرينان 
نس��بت به عقد قراردادهای مقدماتی اقدام كردند و 
اميدواريم سال ديگر بتوانيم روی اين موضوع بيشتر 

كار كنيم تا س��رمايه گذاران بيش��تری كه عالقه مند 
به س��رمايه گذاری در اين حوزه ها هستند، به تدريج 
 گرايش پي��دا كرده و در جش��نواره حض��ور يابند.
وی در خصوص فعاليت های آينده اعالم داش��ت: 
تالش می كنيم كه طيف گسترده تری از مؤسسات 
را برای جش��نواره فرا بخواني��م و قول های ديگری 
را هم كه از پارك ها و مراكز رش��د ديگر داده ش��ده 

پيگيری می كنيم.
شيخ زين الدين اعالم كرد: قانون شركت های دانش 
بنيان كه آيين نامه ها و دستورالعمل های آن در حال 
تهيه می باش��د، ديگر بهان��ه ای برای هيچ كس باقی 
نمی گذارد و اميدواريم ب��ا اجرای آن، افزايش تعداد 
شركت كنندگان و بهتر شدن كيفيت كار متقاضيان را 
به وضوح در جشنواره سال آينده ببينيم و مهم ترين 
نكته اين است كه جشنواره، ديگر به صورت متمركز 
برگزار نش��ده و تمركز زدايی ش��ود و از پارك ها و 
مراكز رشد سراسر كشور برای شناسايی شركت های 

دانش بنيان استفاده شود.
وی با بيان اين كه شهرك علمی وتحقيقاتی اصفهان 
در تهيه آيين نامه های اجرايی اين قانون، مش��اركت 
های خوبی را داش��ته است، افزود: آيين نامه اجرايی 
يك پيشنهاد كامل و مشخص است كه اگر عملياتی 
شود در آن به بخش خصوصی و شركت های دانش 
بنيان و نيازهای آنها توجه خاصی ش��ده و به رشد و 

ارتقای شركت ها كمك بيشتری می شود.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري 
اصفهان گفت: تهيه و تدوين س��ند علم و فناوري 
استان اصفهان از ديگر وظايف كارگروه پژوهش، 

فناوري و نوآوري استان است.
فرزاد زيويار در سومين جلسه كارگروه پژوهش، 
فناوري و نوآوري اس��تان اصفهان، اظهار داشت: 
ب��ا توجه به اهميت و جاي��گاه كارگروه پژوهش، 
فن��اوري و ن��وآوري و نقش اس��تراتژيك آن در 
پيش��برد اهداف توسعه اي اس��تان، ضروري است 
گروه هاي كارشناس��ي زيرمجموعه ب��ا تمام توان 

نسبت به فعاليت هاي اجرايي خود اقدام كنند. 
وي ادامه داد: اس��تانداري اصفهان نيز نس��بت به 

تأمين اعتبارات مورد نياز فعاليت هاي پژوهش��ي 
گروه، آمادگي هرگونه همكاري و مس��اعدت در 

اين زمينه را دارد.
معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري 
اصفه��ان از اعضاي كارگروه درخواس��ت كرد تا 
حداكثر دو ماه آينده نس��بت به راه اندازي س��ايت 
نظ��ام جام��ع پيش��نهادات و گس��ترش پژوهش، 
فن��اوري و نوآوري از طريق گروه هاي آموزش��ي 

اقدام كنند.
وي تصري��ح كرد: از اصلي ترين وظايف كارگروه 
پژوه��ش، فن��اوري و ن��وآوري اس��تان اصفهان 
را بررس��ي و ارائ��ه راهكارهاي عمل��ي در مورد 

هماهنگي نهادهاي مؤثر در ارتباط با فعاليت هاي 
پژوهش��ي استان در سطح ملي و استاني به منظور 
 پيش��برد اهداف و س��ند چش��م انداز و همچنين
نقش��ه علمي كشور اس��ت. زيويار گفت: تهيه و 
تدوين سند علم و فناوري استان اصفهان، از ديگر 
وظايف اين كارگروه است و سعي داريم آن را تا 
پايان سال جاري در شوراي برنامه ريزي و توسعه 

استان تصويب كنيم.
وي اضاف��ه كرد: س��ند علم و فناوري نقش��ه راه 
اس��تان در حوزه علم و پژوهش است و تصويب 
آن مي توان��د راه گش��ا در بس��ياري از تصميمات 

استاني باشد.

چالش های پيش روی جشنواره شيخ بهايی
شیخ زین الدین: حضور سرمایه گذاران کارآفرین هنوز کمرنگ است
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اطالع رسانی
احضار

11/326
چون خانم مائده درودگر فرزند حميدرضا ش��كايتي عليه آقاي بهروز رفعتي 
تاج مبني بر ترک انفاق مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891445 ک 104 
اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 1390/4/13 ساعت 10 صبح تعيين 
ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د لذا حسب ماده 180 قانون 
آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار 
محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از مته��م مذكور دعوت بعم��ل مي آيد جهت 
رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ 

شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 16193
دفتر شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
11/349

چون آقاي عباس زارع فرزند احمد شكايتي عليه آقاي علي درويش نژاد مبني 
ب��ر خيانت در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 890960 ک 104 
اين دادگاه ثبت،  وقت رسيدگي براي روز 1390/4/13 ساعت 11 صبح تعيين 
شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين 
دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي 
طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و 

دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 16416
دفتر شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
12/303

چ��ون گزارش ش��كايتي عليه آقاي اس��ماعيل باقري فرزند نعم��ت اله مبني 
بر س��رقت مط��رح نموده ك��ه پرونده آن ب��ه كالس��ه 891542 ک 102 اين 
دادگاه ثب��ت، وق��ت رس��يدگي ب��راي روز 1390/04/13 س��اعت 11 صبح 
تعيين ش��ده نظ��ر به اينكه مته��م مجهول المكان مي باش��د لذا حس��ب ماده 
115 و 180 قان��ون آئي��ن دادرس��ي كيفري مرات��ب يك نوب��ت در يكي از 
روزنامه ه��اي كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر مي ش��ود و از مته��م مذكور دعوت 
بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم 
 حض��ور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتض��ي اتخاذ خواهد

نمود. م الف/ 17110
دفتر شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
1/243

چون خانم زهرا محمدي فرزند محمد شكايتي عليه آقاي محمدرضا كالنتري 
فرزند حس��ين مبن��ي بر ايراد ضرب و جرح عمدي مط��رح نموده كه پرونده 
آن ب��ه كالس��ه 891519 ک 110 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 
90/4/13 س��اعت 8 صبح تعيين ش��ده نظر ب��ه اينكه متهم مجه��ول المكان 
مي باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت 
در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم 
مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر شود و در 
 صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ

خواهد نمود. م الف/ 277
دفتر شعبه 110 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
1/272

چون خانم س��ميه عس��گري ش��كايتي عليه خانم اعظم جهان بخش مبني بر 
س��رقت مطرح نموده ك��ه پرونده آن به كالس��ه 891516 ک 119 اين دادگاه 
ثب��ت، وقت رس��يدگي براي روز يكش��نبه 1390/4/12 س��اعت 9/30 صبح 
تعيي��ن ش��ده نظر به اينك��ه متهم مجهول المكان مي باش��د، لذا حس��ب ماده 
180 قانون آيين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوب��ت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل 
مي آي��د جه��ت رس��يدگي در وق��ت مقرر حاضر ش��ود و در ص��ورت عدم 
 حض��ور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتض��ي اتخاذ خواهد

نمود. م الف/ 299
جزيني- مدير دفتر شعبه 119 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
2/118

چون آقاي محم��ود رحمتي نيك فرزند مصطفي ش��كايتي عليه خانم فاطمه 
جم��ال پور فرزند غالمرضا مبني بر فريب در ازدواج مطرح نموده كه پرونده 
آن ب��ه كالس��ه 900088 ک 116 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 
90/4/13 س��اعت 11/5 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
مي باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت 
در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم 
مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 1184
شعبه 116 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
2/168

كالس��ه پرونده: 900031 ح 19، وقت رس��يدگي: 90/4/14، خواهان: فاطمه 
زجاجي فرزند محمد، خوانده: غالم علي حاجي پور دهكردي،  خواسته: طالق، 
خواهان دادخواس��تي تس��ليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به 
ش��عبه 19 دادگاه حقوقي ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده به علت 
مجه��ول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست 
 و ضمائ��م را درياف��ت نمايد و در وق��ت مقرر باال جهت رس��يدگي حضور

به همرساند. م الف/ 1377
پيرامون- مدير دفتر شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار
2/231

چون آقاي علي اكبر س��عيد فرزند محمد شكايتي عليه آقاي 1- اصغر استكي 
2- عباس اس��تكي 3- فرامرز قاس��مي مبني بر ايراد ض��رب و جرح با چاقو 
مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891074 ک 112 اين دادگاه ثبت، وقت 
رس��يدگي براي روز 90/4/14 ساعت 11 صبح تعيين شده، نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان مي باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آيين دادرس��ي كيفري 
مرات��ب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر 
مي ش��ود و از مته��م مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت 

مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه 
تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 1552  

دفتر شعبه 112 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

احضار
2/246

چون خانم پريسا داورخواه فرزند رجبعلي شكايتي عليه خانم عظيمه استكي 
مبن��ي بر اي��راد ضرب عمدي و توهين مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 
891390 ک 112 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 90/4/14 ساعت 
8/30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های 
كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد 
جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 1617 
دفتر شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
2/265

چ��ون آق��اي احمدرضا زارع��ي و غيره ش��كايتي عليه آقاي حمي��د هدايتي 
)مع��روف به حميدعراقي( و غيره مبني بر س��رقت كي��ف قاپي مطرح نموده 
كه پرونده آن به كالس��ه 890365 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 
1390/4/14 س��اعت 10 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
مي باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در 
يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور 
دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 1711
دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
2/268

چون جهاد كشاورزي اصفهان شكايتي عليه آقاي عباس رضايي مبني بر تغيير 
كارب��ري مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900099 ک 112 اين دادگاه 
ثبت،  وقت رس��يدگي براي روز 90/4/12 ساعت 9/30 صبح تعيين شده نظر 
به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي 
كيف��ري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و 
نش��ر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه 

تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 1712
دفتر شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
2/269

چون آقاي س��يد مرتضي شيخان ش��كايتي عليه خانم صفورا زراعت مبني بر 
فحاش��ي و تهديد مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 890827 ک 112 اين 
دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 90/4/12 ساعت 12 صبح تعيين شده 
نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين 
دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي 
طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و 

دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 1713
دفتر شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
2/319

چون خانم مريم فالحيه فرزند عبدالزهرا شكايتي عليه آقاي غالمرضا داوري 
شلمزاري مبني بر ترک انفاق و ضرب و جرح عمدي مطرح نموده كه پرونده 
آن ب��ه كالس��ه 900156 ک 117 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 
دوشنبه مورخ 90/4/13 ساعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان می باش��د لذا حسب ماده 115 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك 
نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از 
متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 1891 
عالئي- مدير دفتر شعبه 117 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ رأی
2/546 كالسه پرونده: 1038-89
شماره دادنامه: 1291- 89/10/6

مرجع رس��يدگی كننده: ش��عبه 22 ش��ورای حل اختالف اصفه��ان خواهان: 
جواد الماس��ی به نش��انی اصفهان خ پروين دوم- طبق��ه زيرين- بانك انصار 
خوانده: حميدرضا بهداروندی به نش��انی مجهول المكان گردشكار: با عنايت 
به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نمايد:
رای شورا

درخصوص دادخواس��ت جواد الماس��ی ب��ه طرفيت حميدرض��ا بهداروندی 
 ب��ه خواس��ته مطالب��ه مبل��غ مطالب��ه ري��ال وجه يك فق��ره چك به ش��ماره
107757-89/10/1 عهده بانك س��په به انضمام خس��ارات دادرسی و تاخير 
تادي��ه باتوجه به دادخواس��ت تقديمی و مالحظه اصول مس��تندات دعوی و 
اينكه خوانده/خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار كافی در جلس��ه ش��ورا 
حاضر نش��ده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ايراد و تكذيبی به 
عمل نياورده و مستندات ابرازی نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده/خواندگان 
به خواهان را حكايت می كند علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به استناد 
مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرسی مدنی و مواد 249، 307، 309، 310، 
315 قان��ون تجارت حكم به محكومي��ت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ 
س��ی ميليون ريال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت هزينه نشر آگهی و سی 
و چهار هزار ريال به عنوان خس��ارات دادرسی به پرداخت خسارات تاخير و 
تاديه از تاريخ سررس��يد لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ ش��اخص 
بان��ك مركزی در حق خواهان ص��ادر و اعالم می گردد. رای صادره غيابی و 
ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين ش��ورا و ظرف 20 روز 

پس از آن قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه های عمومی خواهد بود. 
حمصيان- قاضی شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

مزايده
2/572 شماره: 2107- 90/2/27

پرونده اجرائی كالسه: 564/87-62
شش��دانگ يكباب س��اختمان احداثی )قطعه 30 تفكيكی( به مس��احت 198 
مترمربع به ش��ماره پالک ثبتی 1103 فرعی از 52- اصلی واقع در كوی گنبد 

باز جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز به آدرس شهرستان نطنز- كوی 
گنبد باز- خيابان انقالب- جنب س��اختمان س��رو صفا كه سند مالكيت آن به 
ش��ماره چاپی 253544/سری الف در صفحه 29 دفتر 146 ذيل ثبت 18001 
به نام خانم مهديه ميالندرزاده صادر و تس��ليم گرديده و محدود است شماالً 
به طول 9 متر جای پی است به كوچه ده متری احداثی شرقًا به طول 22 متر 
جای پی اس��ت به كوچه 1104 فرعی جنوبًا به طول 9 متر جای پی اس��ت به 
خياب��ان 36 متری غربًا به طول 22 متر جای پی اس��ت به پالک 1102 فرعی 
حقوق ارتفاقی و صاحبان آن ندارد و طبق نظر كارش��ناس رسمی دادگستری 
پالک فوق به صورت يكباب ساختمان 4 طبقه بوده و مساحت عرصه مطابق 
س��ند مالكيت برابر با 198 مترمربع می باشد مساحت و كاربری طبقات بدين 
شرح می باشد: طبقه همكف: آپارتمان مسكونی به مساحت 60/55 مترمربع و 
يك واحد پاركينگ و حياط مشترک. طبقه اول: آپارتمان مسكونی به مساحت 
107/85 مترمربع و تراس مس��قف به مس��احت 2/25 مترمرب��ع و نورگير به 
مساحت 58/ مترمربع جمعًا به مساحت 110/68 مترمربع و يك واحد انباری 
در پاركين��گ به مس��احت 2/50 مترمربع و يك واحد پاركين��گ. طبقه دوم: 
آپارتمان مس��كونی به مساحت 107/96 مترمربع و تراس مسقف به مساحت 
2/25 مترمربع و نورگير به مس��احت 58/ مترمربع جمعًا به مساحت 110/68 
مترمربع و يك واحد پاركينگ. طبقه س��وم: آپارتمان مس��كونی به مس��احت 
107/85 مترمربع و تراس مس��قف به مس��احت 2/25 مترمرب��ع و نورگير به 
مساحت 58 مترمربع جمعًا به مساحت 10/68 مترمربع و يك واحد پاركينگ. 
بنای اين س��اختمان با اسكلت فلزی و ديوارهای آجری و سقف طاق ضربی 
اجرا ش��ده اس��ت نمای اصلی آجر س��ه س��انتی متری و نمای فرعی پالستر 
سيمانی و درب و پنجره های سمت كوچه آلومينيوم و درب ورودی فلزی و 
درب های ورودی آپارتمان ها چوبی و پوش��ش بام ايزوگام است كف حياط 
و پاركينگ موزائيك و ديوارهای پاركينگ پالس��تر اجرا شده است مشتركات 
2 ع��دد كنتور آب 4 عدد كنتور ب��رق تك فاز مجزا و 4 عدد كنتور گاز مجزا 
و خطوط تلفن مجزا داير اس��ت قدمت احداث ساختمان حدود سه سال می 
باش��د كف فرش ها در طبقه همكف س��راميك و در س��اير طبقات موزائيك 
س��قف و ديواره��ا گچ كاری دي��وار هال در طبقه همكف تا يك متر كاش��ی 
كاری و در س��رويس ها و آش��پزخانه ها كف س��راميك و ديوارها كاش��ی و 
راه پله و پاگردها از س��نگ چينی می باش��د و هر واحد دارای يك س��رويس 
كابينت فلزی سيس��تم سرمايش��ی كولر آبی و سيستم گرمايشی گازكشی و با 
بخاری است و طبق سند رهنی شماره 76971 مورخ 1384/10/27 دفتر اسناد 
رس��می 7 نطنز در رهن بانك مسكن شعبه نطنز می باشد از ساعت 9 الی 12 
روز چهارش��نبه مورخ 1390/3/25 در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز واقع در 
شهرس��تان نطنز پارک اداری به مزايده گذارده می ش��ود و مزايده از مبلغ پايه 
1/550/000/000 ريال شروع و به هركسی كه خريدار باشد به باالترين قيمت 
پيش��نهادی فروخته می شود الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب- برق و گاز اعم از حق انش��عاب و يا حق اشتراک و مصرف و نيز بدهی 
های مالياتی و عوارض ش��هرداری و غيره تا تاري��خ مزايده اعم از اينكه رقم 
قطعی آن معلوم ش��ده يا نشده باش��د به عهده برنده مزايده است ضمن اينكه 
پس از مزاي��ده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزايده مس��ترد می گردد ضمنًا اين آگهی در يك نوبت 
در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان مورخ 1390/3/4 )روز چهارشنبه( درج 
و منتش��ر می گردد و در صورت تعطيل��ی روز مزايده به روز بعد موكول می 

گردد. م الف: 106
شادمان- كفيل ثبت اسناد و امالک نطنز
 

ابالغ رای
2/584 شماره دادنامه: 9009970354500204

شماره پرونده: 8909980365500015
شماره بايگانی شعبه: 891353

ش��اكی: خانم اقدس صادقی به نشانی ملك شهر خ مفتح كوچه رسالت نبش 
اول دس��ت چپ ط همكف پ16 متهم: آقای ابوالفضل نوش��يان به نش��انی 
مجهول المكان اتهام: ترک انفاق گردش��كار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و 

به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد.
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای ابوالفضل نوش��يان فرزن��د خانعلی داير بر ترک انفاق 
موضوع ش��كايت خان��م اقدس صادق��ی فرزند عباس باتوجه ب��ه محتويات 
پرون��ده، تحقيقات بعمل آم��ده اظهارات مطلعين عدم حض��ور و دفاع موثر 
از ناحيه متهم و س��اير قرائن و امارات موجود در پرونده اتهامش را بش��رح 
ف��وق محرز تش��خيص و مش��اراليه را به اس��تناد ماده 642 قان��ون مجازات 
اس��المی ب��ه تحمل چهار م��اه حبس محكوم م��ی نمايد رای ص��ادره غيابی 
 اس��ت و ظ��رف ده روز از تاري��خ اب��الغ قاب��ل واخواهی در همي��ن دادگاه

است. م الف/2828
رستم پور- رئيس شعبه 119 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

احضار
2/586 شماره: 891545ت/40- 90/2/31

نظ��ر ب��ه اينكه آقای عيس��ی جهانگيری به اتهام اجاره م��ال غير از طرف اين 
ش��عبه 40 تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممكن نگرديده اس��ت بدين وس��يله در اجرای ماده 115 قانون آئين 
دادرسی كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ نشر 
آگهی در ش��عبه 40 دادسرای اصفهان جهت پاسخگويی به اتهام خود حاضر، 
در ص��ورت عدم حضور بعد از مهلت فوق اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.  

م الف/2824 
طباطبايی- داديار شعبه 40 دادياری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

احضار
2/589

نظر به اينكه آقای سيدمحمدرضا حسينی شكايتی عليه حسن رستمی- عادل 
براتی گندمكاری فرزند فرش��يد مبنی بر توهين و ضرب و جرح مطرح نموده 
كه پرونده آن به كالس��ه 900226ب2 ثبت اين ش��عبه و وقت حضور ظرف 
يك ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه به مجهول المكان بودن متهم 
حس��ب ماده 115 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از 
روزنامه های كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از مته��م مذكور دعوت 
ب��ه عمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت 
 ع��دم حض��ور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ی و تصميم مقتضی اتخ��اذ خواهد

شد. م الف/2826
دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 4 اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگی
2/592

در خصوص پرونده كالس��ه 90-375 خواهان نس��رين فرهاديان دادخواستی 
مبنی بر مهريه به طرفيت هوشنگ خسرويان تقديم نموده است. وقت رسيدگی 
برای مورخ 90/4/20 ساعت 8 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران- 
مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را 

اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 2873 

دفتر شعبه اول حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگی
2/593

در خصوص پرونده كالس��ه 90-374 خواهان ش��يرين فرهاديان دادخواستی 
مبنی بر نفقه به طرفيت هوشنگ خسرويان تقديم نموده است. وقت رسيدگی 
برای مورخ 90/4/20 س��اعت 8:30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاشانی جنب بيمه 
ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخ��ذ نماي��د. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و 

تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 2872 
دفتر شعبه اول حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
2/591

درخصوص پرونده كالس��ه 90-314 خواهان محمدرضا معينی دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه بيس��ت ميليون ريال به انضمام خسارت تاخير و تاديه تا زمان 
وصول و هزينه دادرس��ی به طرفيت هادی توس��لی تقديم نموده است. وقت 
رسيدگی برای روز ش��نبه مورخ 90/4/11 ساعت 9/30 صبح تعيين گرديده، 
ب��ا توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در 
جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين شعبه واقع در خيابان 
محتش��م كاش��انی جنب بيمه ايران – مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 

رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/2651 
دفتر شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رای
2/594 تاريخ: 90/2/25

شماره قرار: 139- 90/2/27
كالسه: 90/192ش/20

مرجع رس��يدگی: ش��عبه 20 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواه��ان: بهزاد 
حضرتی به نش��انی س��ه راه سيمين- ش��هرک ولی عصر- خ استاد شهريار خ 
ش��يدا پالک 575 خوانده: ابوذر ابراهيمی مجهول المكان ش��ورا با عنايت به 
محتويات پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور 

رای می نمايد:
قرار تامين خواسته

درخصوص درخواس��ت به��زاد حضرتی به طرفيت اب��وذر ابراهيمی مبنی بر 
تامي��ن مبلغ پنج��اه مليون ريال 50/000/000 ريال از ام��وال خوانده- نظر به 
اينكه مدرک دعوی خواهان 3 برگ س��فته به شماره 0787104- 0944535- 
0978526 می باشد كه برطبق مقررات قانون تجارت با عدم پرداخت مواجه 
گرديده و خواهان اصل مدرک خويش را ارائه داده اند. به تجويز مادتين 292 
و 208 قان��ون مذك��ور و بند ج ماده 108 قانون آئين دادرس��ی مدنی مصوب 
1379 قرار تامين و توقيف معادل مبلغ پنجاه ميليون ريال 50/000/000 ريال 
مجموع وجه س��فته های مزبور را از ام��وال خوانده صادر و اعالم می گردد. 
اي��ن قرار بر طبق م��اده 116 قانون اخيرالذكر ظ��رف ده روز پس از ابالغ به 
خوانده قابل اعتراض در اين ش��ورا بوده و بالفاصله و پس از ابالغ قابل اجرا 
می باشد. لذا دفتر: كپی مصدق قرار صادره جهت اجرا به واحد اجرای احكام 

دادگستری اصفهان ارسال گردد.
شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رای
2/595 كالسه پرونده: 638/89
شماره دادنامه: 89- 90/2/28

مرجع رس��يدگی: شعبه 29 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: عزيز گل 
حس��ينی به نش��انی درچه خ امام- بانك ملی- كوچه ي��اس- پ20 خوانده: 
مه��ری افتاده مجه��ول الم��كان خواس��ته: مطالبه گردش��كار: ب��ا عنايت به 
محتوي��ات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم 
 ختم رس��يدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت به صدور

رای می نمايد:
رای قاضی شورا

درخصوص دادخواس��ت عزيزگل حسينی به طرفيت مهدی افتاده به خواسته 
مطالب��ه مبل��غ 16/000/000 ريال وجه يك حواله به ش��ماره 253064 عهده 
بانك موسس��ه انصارالمجاهدين به انضمام خس��ارات دادرسی و تاخير تاديه 
باتوج��ه به دادخواس��ت تقديمی و مالحظه اصول مس��تندات دعوی و اينكه 
خوان��ده با ابالغ قانونی وقت و انتظار كافی در جلس��ه ش��ورا حاضر نش��ده 
و در قب��ال دعوی و مس��تندات اب��رازی خواه��ان ايراد و تكذيب��ی به عمل 
نياورده و مس��تندات ابرازی نيز حكايت از اش��تغال ذم��ه خوانده به خواهان 
را حكايت می كند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد مواد 198، 
519، 522 قان��ون آئين دادرس��ی مدنی و م��واد 315، 310، 309، 307، 249 
قانون تج��ارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ش��انزده ميليون 
ريال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت س��ی هزار ريال هزينه دادرس��ی و 
پنجاه هزار ريال نش��ر آگهی به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات 
تاخي��ر و تادي��ه از تاري��خ 89/7/22 لغاي��ت زمان وصول و ايص��ال آن طبق 
نرخ ش��اخص بانك مرك��زی در حق خواهان صادر و اع��الم می گردد. رای 
 ص��ادره غياب��ی و ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در اين ش��عبه

خواهد بود. 
شعبه 29 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
2/596 كالسه: 89-1148ش23

وقت رسيدگی: مورخه 90/4/5 ساعت 4/30 عصر خواهان: علی ورانی جونی 
فرزند يدا... به آدرس خ كهندژ روبروی داروخانه تابش- كوچه جون- كوچه 
بالل منزل ش��خصی خوانده: عل��ی اصغر مرادزاده مجهول المكان خواس��ته: 
مطالبه مبلغ ده ميليون ريال بانضمام خس��ارات وارده و خس��ارت دادرسی و 
تاخي��ر تاديه بابت وجه 1 فقره چك به ش��ماره 745039 - 1/1446 خواهان 
دادخواس��تی تس��ليم شعبه 23 ش��ورای حل اختالف اصفهان نموده است لذا 
وقت رسيدگی تعيين و به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست 
خواهان و دستور شعبه 23 شورای حل اختالف و همچنين به تجويز ماده 73 
آيين دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می 
ش��ود تا خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهی ظرف مدت يكماه به دفتر شعبه 
واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران مجتمع شماره يك شوراهای 
ح��ل اختالف اصفهان مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نس��خه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر اعالم شده نيز حاضر شود. 
چنانچه بعداً ابالغی به وس��يله آگهی الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت 

آن ده روز خواهد بود. م الف/2887 
شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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بيشتر دردها دليل وجود سرطان نيستند. 
دردهاي��ي كه مداوم هس��تند و به داليل 
نامشخص ايجاد مي ش��وند، حتماً بايد 
تحت بررسي قرار گيرند. در اين شرايط 
پزشك سابقه خانوادگي شما را به دقت 
بررس��ي مي كند و براساس آن اطالعات 
تصميم بگيرد كه چه آزمايشاتي براي شما 
الزم تر است. در اين ميان برخي معتقدند 
س��رطان بيماري است كه بيشتر در افراد 
سالخورده ايجاد مي شود. هرچند بيشتر 
وقت ها حق با آنهاست، اما خيلي از افراد 

جوان هم به سرطان مبتال مي شوند. 
به همين دليل در ادام��ه به چند مورد از 
متداول ترين عالئم سرطان كه بايد حتمًا 
جدي گرفته ش��وند را برايت��ان معرفي 

مي كنيم كه ديگر هر مشكل كوچكي باعث نگراني شما نشود.
كاهش وزن بدون  دليل: خيلي از خانم ها بدش��ان نمي آيد كه بدون هيچ سعي و 
تالش وزنشان را پايين بياورند. اما كاهش وزن بي دليل )مثالً 5 كيلو در ماه بدون باال 
بردن فعاليت بدني يا رژيم غذايي( حتماً بايد مورد چكاپ قرار گيرد. كاهش وزن 
بي دليل نشانه سرطان است، مگر اين كه خالف آن ثابت شود. همچنين مي تواند نشانه 

مشكل ديگري مثل پركاري تيروئيد نيز باشد.
نفخ كردن: نفخ كردن مي تواند يكي ديگر از عالئم سرطان باشد كه خيلي از خانم ها 
به آن مبتال هستند و البته مي تواند نشانه سرطان تخمدان باشد. ساير عالئم سرطان 
تخمدان عبارتند ازدرد شكم يا لگن، احساس سيري زودرس )حتي وقتي هيچ غذايي 
نخورده ايد( و مشكالت ادرار. اگر اين نفخ كردن هر روز براي فرد اتفاق بيفتد و براي 

چند هفته فرد را آزار دهد، حتماً بايد با پزشكتان مشورت كنيد. 
تغييرات در سينه: بيشتر خانم ها سعي مي كنند سينه هاي خود را از نظر احتمال وجود 
غده بررسي كنند. اما اين تنها نشانه براي سرطان سينه نيست. قرمز و ضخيم شدن 
پوست سينه مي تواند يك نشانه نادر و شديد سرطان سينه باشد، در ضمن سرطان 
سينه التهابي هم بايد مورد آزمايش قرار گيرد. اگر جوش يا دانه اي روي پوست سينه تان 
مشاهده كرديد كه بيشتر از يك هفته دوام پيدا كرد، حتماً بايد به پزشك مراجعه كنيد. 
همچنين اگر ظاهر نوک سينه هايتان تغيير كرد يا ترشحاتي غيرعادي مشاهده كرديد، 
به پزشك مراجعه كنيد. در واقع تغيير در وضعيت ظاهر سينه ها، نشانه بسيار نگران 

كننده اي است.
خونريزي غيرعادي: خانم هايي كه هنوز به يائس��گي نرسيده اند، خيلي وقت ها به 
خونريزي هاي زودتر از زمان عادت ماهيانه بي توجهي مي كنند. اما خونريزي بين زمان 
عادت ماهيانه به خصوص وقتي عادت ماهيانه  منظم است، نياز به آزمايش و بررسي 

دارد. خونريزي بعد از رسيدن به يائسگي مي تواند نشانه سرطان رحم باشد.
تغييرات پوستي: خيلي از ما خال هايمان را به دقت بررسي مي كنيم، چرا كه مي دانيم 
هر نوع تغيير در تعداد و اندازه آنها مي تواند يكي از نشانه هاي سرطان پوست باشد، اما 
بايد تغيير در رنگدانه پوست را هم جدي بگيريم. همچنين اگر يكدفعه دچار خونريزي 

يا ورقه ورقه شدن پوست شديد، حتماً بايد به پزشك متخصص مراجعه كنيد.
بروز مشكل در بلع: اگر در قورت دادن مشكل داريد، احتماالً رژيم غذايي تان را تغيير 
داده ايد. پس جويدن چندان برايتان دشوار نيست. احتماالً بيشتر از سوپ، غذاهاي مايع 
يا محلول هاي پروتئيني استفاده مي كنيد، اما اين مشكل در قورت دادن مي تواند نشانه 

سرطان gi باشد، مثل مري. 
وجود خون در مدفوع: اگر در ادرار يا مدفوعتان خون مشاهده كرديد، به هيچ وجه 

تصور نكنيد كه حتماً از بواسير باشد، بلكه 
مي تواند نشانه سرطان روده باشد. پزشك 
بايد سئواالتي از شما بپرسد و آزمايشاتي 
مثل كلونوس��كوپي برايت��ان انجام دهد. 
همچنين باال آوردن خون موقع س��رفه 
كردن هم بايد به دقت بررسي شود. البته 
اگر اين اتفاق يك بار بيفتد ممكن است 
خطر جدي نباشد، اما در صورت تكرار 

حتماً بايد به پزشك مراجعه كنيد.
درد ش��كم و افسردگي: خانم هايي كه 
دچار درد در ناحيه ش��كم و احس��اس 
افسردگي به طور همزمان مي شوند، نياز 
به چكاپ دارن��د. برخي محققان رابطه  
بين افس��ردگي و س��رطان لوزالمعده را 
پيدا كرده اند كه هنوز چندان شناخته شده 

نيست.
سوءهاضمه: بيشتر خانم هايي كه حاملگي را تجربه كرده اند، انواع و اقسام مشكالت 
گوارش��ي كه با باال رفتن وزن برايش��ان اتفاق افتاده بود را به خاطر دارند. اما بروز 
مش��كالت گوارشي و سوءهاضمه بدون هيچ دليل مشخص، مي تواند خطرناک و 
نشانه زودهنگام سرطان مري، معده يا گلو باشد. بنابراين پزشك بايد سابقه خانوادگي 
شما را به دقت بررسي كند و قبل از انتخاب آزمايشات الزم براي شما، سئواالتي در 

مورد سوءهاضمه تان بپرسد.
عفون��ت دهاني: همه افراد به خصوص س��يگاري ها بايد به دقت مراقب لكه هاي 
س��فيدي كه درون دهان يا روي زبانش��ان ايجاد مي شوند، باشند. بيشتر اين لكه ها 
مي توانند نشانه هاي اوليه نوعي از سرطان باشند كه مي توانند منجر به سرطان دهان 
شود. از دندانپزشك يا پزشكتان بخواهيد به دقت وضعيت را بررسي كنند و درمورد 

درمان آن تصميم بگيرند.
درد: با باال رفتن س��ن، ش��كايت افراد از درد بيشتر مي شود، اما درد مي تواند نشانه 
زودرسي از برخي سرطان ها هم باشد، گرچه بيشتر دردها دليل وجود سرطان نيست. 
دردهايي كه مداوم هستند و به داليل نامشخص ايجاد مي شوند حتماً بايد مورد بررسي 
قرار گيرند. پزشكتان بايد سابقه خانوادگي شما را به دقت بررسي كرده و براساس آن 

اطالعات تصميم بگيرد كه چه آزمايشاتي براي شما الزم تر است.
تغيير در گره هاي لنفاوي: اگر غده يا برآمدگي روي گره هاي لنفاوي خود در زيربغل 
يا گردنتان مشاهده كرديد، الزم است با دقت علت ايجاد آن بررسي شود. اگر يكي 
از گره هاي لنفاويتان به تدريج بزرگ تر مي شوند، حتماً بايد به پزشك مراجعه كنيد. 
تب: اگر افزايش حرارت بدن و بروز تب در شما به دليل آنفلوآنزا يا ساير بيماري ها 
نيست، ممكن است در صورت تداوم، نشانه اي از سرطان باشد. تب معموالً زماني كه 
سرطان از نقطه اصلي خود گسترش پيدا كرده باشد اتفاق مي افتد، اما مي تواند نشانه 
سرطان خون  هم باشد. ساير نشانه هاي سرطان عبارتند از زرد شدن پوست بدن يا 

تغيير در رنگ مدفوع.
خستگي: خستگي نيز يكي ديگر از عالئم مبهم سرطان است. اين مشكل مي تواند 
بعد از پيشرفت سرطان اتفاق بيفتد، اما ممكن است ابتداي سرطان هايي مثل لوكمي 

)سرطان خون( يا برخي سرطان هاي روده هم ايجاد شود.
سرفه مداوم: سرفه معموالً با سرماخوردگي، آنفلوآنزا و حساسيت ها همراه است 
و همچنين مي تواند يكي از عوارض جانبي برخي داروها نيز به حس��اب آيد، اما 
سرفه هاي مداوم سرفه هايي كه بيش از سه تا چهار هفته به طول انجامد، به هيچ وجه 

نبايد ناديده گرفته شوند. 

کوشاد )جنطیانا(

فواید کنگر

قولنج شکستن
مفاصل را در معرض

تخریب زودرس قرار می دهد
يك فوق تخصص جراحی ترميمی و ميكروسكوپی دست و پا با بيان 
اين كه معموالً افرادی كه سابقه اضطراب، افسردگی و وسواس دارند در 
معرض قولنج شكستن هستند، گفت: مراجعه به متخصص اعصاب و 

روانشناس مهم ترين روش پيشنهادی برای درمان اين افراد است.
سيد محسن سعادت جو در گفتگو با سالمت نيوز اظهار داشت: معموالً 
برخی افراد به بنا به داليلی از جمله احس��اس خس��تگی عضالت و 
به حس��ب عادت ترجيح می دهند كه خستگی خود را با يك حركت 
تسكين دهند و بسياری از افراد با فشار دادن بر روی انگشت های دست 

كه صدايی به صورت حبابی شكل ايجاد می كند رفع خستگی كنند.
اين عضوانجمن جامعه جراحان دس��ت و ارتوپ��دی ايران افزود: اين 
عادت ناپس��ند معموالً در سنين 10 تا 12 سالگی در ميان برخی افراد 
شكل می گيرد و با يك حركات ناخوشايند اين افراد سعی در كاهش 
وزن مفاصل كوچك و حتی مفاصل بزرگ مثل آرنج و شانه خود دارند 
كه عوارض بسياری را درپی دارد و معموالً افرادی كه سابقه اضطراب، 

افسردگی و وسواس دارند در معرض قولنج شكستن هستند.
وی در م��ورد عوارض اين حركات گفت: فش��ار نا به جا و غيرواقعی 
به مفاصل موجب می ش��ود كه مفصل اي��ن افراد در معرض تخريب 
زودرس قرار بگيرد و مفاصل آنها نس��بت به اف��راد عادی در معرض 

سايش بيشتری قرار دارند.
سعادت جو خاطر نشان كرد: پيشنهاد می شود كه اين افراد برای ترک 
عادت خود از حركات نرمش��ی ساده برای رفع خستگی مفاصل خود 
استفاده كنند و مراجعه به متخصص اعصاب و روان، مهم ترين روش 

پيشنهادی برای درمان اين افراد است.

تضمین سالمتی قلب 
با مصرف میگو

يك متخصص تغذيه گفت: مصرف ميگو برای بيماران قلبی بسيار مفيد 
بوده و ازخطر بروز سكته جلوگيری می كند.

مس��عود كيمياگر، متخصص تغذيه درخص��وص مصرف ميگو برای 
بيماران قلبی به باشگاه خبرنگاران گفت: ميگو جزء گوشت های سفيد 
محسوب شده و در طبقه ماهی ها قرار می گيرد و از آنجا كه از ميزان 
كلس��ترول كمی برخوردار اس��ت )160 ميلی گرم(، مصرف آن برای 

بيماران قلبی هيچ ضرری نداشته و بسيار مفيد است.
وی ادامه داد:مصرف ماده غذايی كه دارای كلسترول بااليی بوده، زمانی 
مضر است كه در كنار چربی مصرف شود،به عنوان مثال كره از اين نوع 

مواد غذايی محسوب می شود.
 كيمياگ��ر اف��زود: مص��رف ميگ��و به دلي��ل وجود اس��يدهای چرب 
امگا 3،پروتئين و چربی بسيار كم موجود در آن، برای بيماران قلبی و 
افراد ديگر بسيار مفيد است و مانع از لخته شدن خون،بی نظمی های 

ضربان قلب و فشارخون باال می شود.
اين متخصص تغذيه درخصوص مصرف اين ماده غذايی برای كودكان 
زير دو سال بيان كرد: مصرف ميگو را برای كودكان زير دو سال توصيه 
نمی كنيم، چراكه ممكن است باعث ايجاد حساسيت در آنها شود و اين 

كودكان برای هميشه از مصرف اين ماده غذايی مفيد محروم شوند.
وی اظهار داش��ت:برخی بر اين عقيده اند كه مصرف ماهی و ماس��ت 
همزمان با هم باعث ايجاد س��ردی در بدن می شود و برای كبد مضر 
اس��ت، ولی ميگو اين خاصيت را ندارد و مصرف آن همراه با لبنيات 

ضرری برای كبد ايجاد نمی كند.
وی خاطرنشان كرد: پورين موجود در ميگو ممكن است برای بيماران 
مبتال به نقرس حساس��يت زا باشد و اسيداوريك خون را افزايش دهد، 
بنابراين بهتر اس��ت ميگو را به صورت محدود مصرف كرد. همچنين 
رگ سياه رنگی كه در ستون فقرات ميگو وجود دارد،خاصيت غذايی 

نداشته و در هنگام تميزكردن آن بايد اين رگ را خارج كرد.

یك اقدام مؤثر 
برای کاهش خطر ابتال به دیابت

كارشناسان تغذيه تأكيد دارند كه رژيم غذايی حاوی چربی اندک، خطر 
ابتال به بيماری ديابت را تا حد زيادی كاهش می دهد.

به گزارش  ايسنا، اين كارشناسان معتقدند كه همين تغيير كوچك در 
رژيم غذاي��ی روزانه حتی در صورتی كه فرد وزن خود را هم كاهش 

ندهد، می تواند تأثير بسيار مهمی در پيشگيری از ديابت داشته باشد.
به گزارش سايت اينترنتی هلت دی نيوز، در يك مطالعه جديد 69 فرد 
سالم و يا مبتال به اضافه وزن كه هيچ كدام بيماری ديابت نداشتند، اما 
در معرض ابتال بودند، مورد بررس��ی قرار گرفتند. از اين افراد خواسته 
ش��د رژيم های غذاي��ی را دنبال كنند كه به تدري��ج از مقدار چربی و 

كربوهيدرات  آنها طی هشت هفته كاسته شود.
به گزارش ايسنا، دكتر باربارا گوور، استاد دپارتمان علوم تغذيه دانشگاه 
آالباما در اين باره گفت: در طول اين هشت هفته معلوم شد در گروهی 
ك��ه مقدار چربی مصرفی را در رژيم غذاي��ی خود كاهش داده بودند، 
تحمل گلوكز و حساس��يت انسولينی بهبود پيدا كرد و در صورتی كه 
اين فاكتور بهبود پيدا كند، در واقع خطر ابتال به ديابت در فرد كاهش 

می يابد.
استاد گوور همچنين افزود: جنبه خاص و منحصر به فرد اين مطالعه آن 

است كه اين تأثيرات مستقل از كاهش وزن اتفاق می افتد.
وی تصريح كرد: برای اكثر مردم كم كردن وزن، كار بس��يار دش��واری 
اس��ت و ويژگی منحصر به فرد اين يافته آن است كه توجه به كيفيت 
رژي��م غذايی به جای كميت آن، می تواند تأثير كاماًل متفاوتی در خطر 

بروز ديابت نوع دوم داشته باشد.

توت فرنگی عملکرد مغز
را بهبود می بخشد 

يك فوق تخصص تغذيه درباره خواص ميوه توت فرنگی گفت: توت 
فرنگی منبع غنی از فيبر، ويتامينC، پتاسيم و آنتی اكسيدان هاست.

كيومرث دانشور در گفتگو با ايسنا، در ادامه اظهار داشت: از اين ميوه 
می توان در جهت افزايش س��المت قلب، كاه��ش خطر ابتال به انواع 

سرطان و در مجموع ارتقای سالمتی بدن بهره گرفت.
دانش��ور افزود: اين ميوه همچنين دارای امالح كلس��يم، آهن و فسفر 
است، به ويژه فسفر موجود در اين ميوه عملكرد مغز را بهبود می بخشد. 
دانش��جويان و افرادی كه تمرينات فكری می كنند، بهتر اس��ت حتمًا 

 

توت فرنگی ميل كنند، چرا كه خوردن اين ميوه باعث تأمين فسفر مورد 
نياز مغزشان می شود.

وی در پاي��ان گفت: نكته مهمی كه در مورد توت فرنگی بايد در نظر 
داشت، اين است كه اين ميوه به راحتی آلوده می شود، بنابراين در زمان 

شستن بايد دقت كافی اعمال شود.

ضرباننسخه گیاهی

كوش��اد گياهي است علفي ، چند ساله و 
بس��يار زيبا ، داراي س��اقه اي استوانه اي 
 و س��بز كه بلندي آن به ح��دود 1/5 متر 
مي رس��د. اين گياه بحالت خ��ودرو در 
دش��ت ها و كوهس��تان هاي اروپا و آسيا 

مي رويد. 
برگ هاي كوشاد س��بز رنگ، نوک تيز و 
مثلثي اس��ت كه دو برگ با هم به وسيله 
دمب��رگ كوتاهي به س��اقه چس��بيده اند 
و برگ هاي باالي س��اقه ب��دون دمبرگ 
اس��ت. گل هاي آن زرد رنگ بوده كه به 
 تعداد زياد در اواخر بهار در كنار برگ ها

ظاهر مي شود .
از نظر طبي ريش��ه اين گياه قسمت مورد 
اس��تفاده آن اس��ت. اين ريش��ه ضخيم، 
 گوشتي و به رنگ زرد تيره و يا قهو ه اي
قرمز بوده كه داراي طعمي بس��يار تلخ و 
بويي نامطبوع است. براي مصارف طبي، 
ريشه كوشاد بايد دست كم سه ساله باشد 

تا اثر داشته باشد .
تركيبات شيميايي

كوش��اد داراي م��اده اي ش��يميايي به نام 
آماروجنتين مي باشد كه بسيار تلخ است، 
ب��ه طوري ك��ه اگر اين م��اده را با 5000 
قسمت آب مخلوط كنيم، هنوز هم طعم 

تلخ آن حس مي شود.
 تركيب��ات ديگ��ر اي��ن گياه بش��رح زير 

است:
جنتامارين،  جنتوپيكرين،جنتوپيكروزيد، 
جت��ي س��ين ، اس��يد جنت��ي س��يك و 
جنتونوس��يد. كوش��اد همچني��ن داراي 
مق��داري تانن، اس��انس، پكتين و چربي 

است.
خواص دارويي

 كوش��اد از نظر طب قديم ايران گرم و 
خشك است. 

 اشتها را تحريك مي كند. 
 كوش��اد گلبول هاي قرمز و سفيد خون 

را زياد مي كند. 
 اثر ضد تورم درد و براي رفع آرتروز و 

رماتيسم مصرف مي شود.
 درد نقرس را برطرف مي كند.

 ح��رارت و رطوب��ت را از بدن خارج 
مي سازد.

 فشار خون را پايين مي آورد.
 ناراحتي هاي كبدي را برطرف مي كند.

 تقوي��ت كنن��ده مع��ده و بدن اس��ت، 
 اخت��الالت ع��ادت ماهيان��ه را درم��ان 

مي كند.
 گرفتگي روده ها را باز مي كند.

 ضماد كوشاد با سركه براي از بين بردن 
لكه هاي پوست مفيد است.

 عص��اره اي��ن گي��اه مس��كن تم��ام 
دردهاست.

 ورم طحال را برطرف مي كند.
 خ��ون را تصفي��ه و تمي��ز مي كن��د و 

درمان كننده زردي و يرقان است.
طرز استفاده از كوشاد

مقدار 20 گرم ريش��ه خرد شده كوشاد را 
در يك ليتر آبجوش ريخته، بگذاريد براي 
مدت 20 دقيقه به آرامي بجوشد ، سپس آن 
را صاف كنيد. مقدار مصرف اين جوشانده 
يك فنجان قبل از هر غذاست. مقدار پنج 
گرم ريشه كوشاد را در يك ليتر آبجوش 
ريخته و بگذاريد چند ساعت بماند. سپس 
آن را صاف كرده و اس��تفاده كنيد. تنطور 
اين گي��اه را مي توانيد از فروش��گاه هاي 
 گياهان دارويي و يا برخي از داروخانه ها
 خري��داري كني��د. مق��دار مص��رف آن 
10-15 قطره همراه با آب سه بار در روز 

است.
مض��رات: مص��رف بيش از حد كوش��اد 
ممكن اس��ت باع��ث تحري��ك معده و 
 ب��ه وج��ود آوردن حال��ت اس��تفراغ و
دل بهم خوردگي شود. زنان باردار و مادران 

شيرده نبايد از اين گياه استفاده كنند.

امروزه كنگر فرنگ��ی در اكثر نقاط جهان 
مورد كشت و بهره برداری قرار می گيرد و 
حتی محصوالت آن به عنوان دارو به بازار 
راه يافته است. جالب است بدانيد كه تمامی 
قسمت های اين سبزی به خصوص ساقه، 
دانه، ريشه و قسمت هايی از گل به مصرف 

خوراكی و دارويی می رسند. 
ه��ر 100 گ��رم كنگر خ��ام، ح��اوی 71 
كيلو كال��ری، حدود چهار گ��رم قندهای 
 مختل��ف، 0/1 گرم چربی و 1/6 گرم فيبر 
)الياف گياهی( اس��ت. ويتامين های مهم 
 B9 ،B6 ،B5 ،B3 ،B2 ،B1 آن نيز ش��امل
و C ب��وده و امالحی نظي��ر آهن، منيزيم، 
روی، كلسيم، پتاسيم و فس��فر دارد. البته 
 قندهای مهم آن شامل گاالكتوز و اينولين 

است.
تركيبات مهم ديگر كنگر شامل اسيدهای 
اس��انس،  كاروتنوييدها،  گياهی مختلف، 
آنزيم های مختلف و تركيب فعال سينارين 

است. 
اين سبزی خواص دارويی نظير خاصيت 
آنتی اكسيدانی و كاهندگی كلسترول دارد. 
 بنابراي��ن احتمال بروز س��رطان را كاهش

می دهد. خنثی كننده سموم كبدی و محافظ 

 كبد اس��ت و به همين دلي��ل از دانه های
آن داروهاي��ی برای درم��ان بيماری های 
كبدی به بازار عرضه شده است. در ضمن، 
عادت به خ��وردن آن به هضم غذا كمك 
كرده و اشتها را افزايش می دهد. به عالوه 
حل كننده س��نگ صف��را و برطرف كننده 
سوءهاضمه است. بنابراين كسانی كه سنگ 
كيسه صفرا دارند، بهتر است اين سبزی را 

در برنامه غذايی خود بگنجانند.
خوردن برگ كنگر توليد كلسترول در بدن 
را پايين می آورد، به همين دليل داروهای 
تهيه ش��ده از كنگر را برای امراض قلبی- 
عروق��ی و جلوگيری از تصلب ش��رايين 
اس��تفاده می كنند. اثرات ديگر آن ش��امل 
كاهش چربی خون، ضددرد، ضدالتهاب، 
كاه��ش قن��د خ��ون و به ط��ور ضعيف 

ادرارآوری است. 
 جالب است بدانيد كه يكی ديگر از استفاده های
مه��م كنگر در توليد پنير اس��ت، زيرا اين 
س��بزی با آنزيم هايی كه دارد می تواند با 
غلظت يك بر 150 هزار، ش��ير را لخته و 
پنير توليد كند. دانه كنگر نيز حاوی روغنی 
اس��ت كه از آن در تهيه صابون، ش��امپو و 

پوليش ها استفاده می كنند. 

نشانه های سرطان را بشناسید

معاون توانبخشي بهزيستي چهارمحال و بختياري گفت: در حال حاضر افزون 
بر يك هزار و 346 سالمند زير پوشش خدمات توانبخشي بهزيستي اين استان 
قرار دارند.تهمينه اسماعيليان در گفتگو با فارس در شهركرد، اظهار داشت: از 
اين تعداد 350 س��المند در مراكز شبانه روزي، 550 سالمند در مراكز روزانه و 

446 سالمند در خانه از خدمات بسيار برخوردار هستند. 
 وي تع��داد مراكز توانبخش��ي نگهداري س��المندان در س��طح اين اس��تان را 
14 مرك��ز اعالم كرد و گفت: از اين تعداد چهار مركز به صورت روزانه، يك 
مركز به صورت توانمند س��ازي، 9 مركز ب��ه صورت جامع در حال فعاليت و 

خدمت رساني به سالمندان اين استان هستند.
اسماعيليان عدم بهره مندي از بيمه هاي درماني، تأمين اجتماعي را از مشكالت 
عمده س��المندان اين اس��تان برش��مرد و افزود: مش��كالت اقتص��ادي، عدم 
برخورداري از امكانات رفاهي خانواده ها به منظور نگهداري از س��المندان در 
منازل، بيماري هاي مختلف دوران س��المندي، مشكالت تغذيه اي سالمندان، 
زندگي در مناطق دور از دس��ت و عدم دسترس��ي به امكانات توانبخش��ي و 

پزشكي از اساسي ترين مشكالت سالمندان اين استان هستند. 
معاون توانبخش��ي بهزيس��تي چهارمحال و بختياري خاطرنشان كرد: كمبود 
اعتبارات مالي در راس��تاي هزينه هاي س��المندان و كمبود نيروي انس��اني، از 
مهم ترين مشكالت اين سازمان در راستاي خدمات رساني بهينه و مطلوب به 

س��المندان محسوب مي شوند.وي با اشاره به اقدامات و عملكرد بهزيستي در 
راس��تاي بهبود وضعيت سالمندان گفت: ايجاد مراكز روزانه و شبانه روزي در 
اين استان، گسترش مراكز روزانه آموزش، برگزاري اردوهاي تفريحي، آموزش 
در داخل و خارج از استان، بهره مندي سالمندان از خدمات توانبخشي تيم سيار 

در مراكز توانبخشي جامع، از مهم ترين اين خدمات است.
اس��ماعيليان ادامه داد: بهره مندي سالمندان از خدمات كلينيكي و مشاوران در 
مراكز ارائه آموزش هاي تخصصي در راستاي پيشگيري از بيماري ها و چگونگي 
بهره مندي از داروها و مصرف به هنگام، از ديگر اقدامات اين سازمان به منظور 

خدمات رساني به سالمندان به شمار مي رود.
وي با اش��اره به نحوه پرداخت يارانه به افراد سالمند، گفت: يارانه هاي نقدي 
سالمندان بي پرست تحت پوشش بهزيستي كه از قوه قضائيه نامه دريافت كرده 
باشند، در اختيار آنان قرار مي گيرد و يارانه سالمندان فاقد نامه در اختيار تيم يا 

خانواده آنان قرار مي گيرد. 
اس��ماعيليان افزود: سالمندان سرپرس��ت خانوار كه تحت پوشش بهزيستي 
هس��تند، بر اس��اس دس��تورالعمل بهزيس��تي كش��ور يارانه نق��دي خود را 
دريافت مي كنند و س��المندان مجهول الهويه و فاقد سرپرس��ت تيم قانوني، از 
 مراك��زي كه در آن نگهداري مي ش��وند، يارانه  نقدي خود را دريافت خواهند 

كرد.

در چهارمحال و بختياري؛

1346سالمند از خدمات بهزیستي بهره مند هستند

نکته

بین شام و خواب چقدر فاصله بیندازیم؟
برخی از افراد عادت دارند ش��ام را بين 
س��اعت های 9 تا 11 شب بخورند. اين 
عادت گرچه توصيه نمی شود، اما گاهی 
چ��اره ای برای آن نيس��ت زيرا اعضای 
 ي��ك خان��واده زودت��ر از اين س��اعت 
نم��ی توانند گرد هم بياين��د. اما در اين 

ميان چند مسأله مطرح است. 
مس��أله اول اين كه حداقل بين س��اعت 
مصرف شام و خواب سه ساعت فاصله 
زمان��ی وجود داش��ته باش��د، يعنی اگر 
س��اعت 11 ش��ام می خوريد و 11:30 
می خوابي��د، اي��ن عادت اصاًل درس��ت 

نيست. 
بايد در نظر بگيريد كه بين صرف ش��ام 
و خواب، فاصله سه س��اعته را رعايت 
كنيد. در غير اين صورت مصرف ش��ام 
س��بب افزايش وزن بيش��تر و چاقی تان 
می ش��ود. امروزه نيز يكی از معضالتی 
كه ب��ه عنوان علل چاقی مطرح اس��ت، 
مصرف شام س��نگين و زياد در ساعات 

پايانی شب، قبل از خواب است. 
غير از دير شام خوردن، مسأله دوم مقدار 
غذای مصرفی در اين وعده اس��ت. اگر 
ش��ام دير و به مقدار زياد خورده شود، 
چون بعد از آن تحركی وجود ندارد، از 
يك سو سبب چاقی می شود و از سوی 
ديگر احساس سيری كاملی را در فرد به 

وجود می آورد كه در نتيجه صبح تمايلی 
به مص��رف صبحانه نخواهد داش��ت و 
صبحان��ه نخ��وردن هم از س��وی ديگر 
 سبب چاقی می شود. اگر كل وعده های
غذاي��ی را بين صبحانه، ناهار و ش��ام و 
دو ميان وع��ده تقس��يم می كنيد، وعده 
ش��ام بايد كمترين مقدار را داشته باشد 
و حدود 20 درصد از كل نياز روزانه از 

طريق شام دريافت شود. 
در وعده ش��ام گرچه توصيه بر آن است 
ك��ه ميزان كمت��ری موادغذايی بخوريد، 
ام��ا باي��د در آن از گروه ن��ان و غالت، 
گوشت، س��بزی ها و لبنيات به صورت 
ماس��ت يا دوغ اس��تفاده كنيد. در مورد 
مي��وه ها نيز بهتر اس��ت آنها را همراه با 
ش��ام ميل نكنيد، اما يكی دو ساعت بعد 
از آن م��ی توانيد مي��وه بخوريد و الزم 
نيست بين خوردن ميوه و شام فاصله ای 
بيندازيد، چون ميوه ها حاوی موادمعدنی 
و ويتامي��ن ها هس��تند و قابليت جذب 
باالي��ی دارند و نياز چندان��ی به مرحله 
هضم پي��دا نمی كنند. اما نان و غالت يا 
گوشت برای هضم به زمان نياز دارند و 
بايد قبل از خواب اجازه بدهيد هضم و 
جذب شوند تا سبب چاقی نشوند و به 
دنبال آن شما را دچار نشانگان متابوليك 

و بيماری های مزمن نكنند.

در چهارمحال و بختياري؛

مراکز عرضه مواد دخاني ساماندهي مي شود
مع��اون فن��ي مرك��ز بهداش��ت چهارمحال و 
بختي��اري گفت: مراكز عرضه م��واد دخاني به 
منظور كاهش مصرف و پيشگيري از قاچاق در 
اين استان ساماندهي مي شود. به گزارش فارس 
از ش��هركرد، علي ضام��ن صالحي فرد در جمع 
خبرنگاران با اشاره به فرارسيدن هفته دخانيات، 
اظهار داش��ت: سازمان جهاني بهداشت هرساله 
چهارم تا دهم خردادماه را به عنوان هفته بدون 

دخانيات نام گذاري كرده است.
وي افزود: برهمين اس��اس هرس��اله ش��عاري 
را ب��راي اي��ن روز انتخاب می كند كه امس��ال 
»اجراي كام��ل قوانين كنت��رل دخانيات راهي 
به س��وي س��المت همگان��ي« ب��راي اين روز 
انتخاب و نامگذاري ش��ده اس��ت.صالحي فرد 
ب��ا اش��اره ب��ه عناوين نامگ��ذاري هفت��ه ملي 
كاهش دخاني��ات، گف��ت: چه��ارم خردادماه 
روز دخاني��ات و زيان ه��اي اقتص��ادي، پنجم 
 خ��رداد روز خانواده، كانون مبارزه با دخانيات،
شش��م خ��رداد روز تقويت ارزش ه��اي ديني، 
 سدي در برابر گسترش دخانيات نامگذاري شده 

است. 
وي افزود: هفتم خرداد روز دخانيات تهديدي 
براي سالمت نوجوانان و جوانان، هشتم خرداد 
رسالت رسانه ها در كنترل دخانيات، نهم خرداد 
روز اماك��ن عمومي ع��اري از دود دخانيات و 
رعايت حقوق ش��هروندي، دهم خ��رداد روز 
اجراي كامل قوانين كنت��رل دخانيات، راهي به 

سوي سالمت همگاني نامگذاري شده است.
معاون فني مركز بهداش��ت اس��تان چهارمحال 
و بختي��اري خاطرنش��ان  ك��رد: باتوج��ه ب��ه 
 برنامه ريزي ه��اي  ص��ورت گرفت��ه، افزون بر

10 عن��وان برنامه محوري همزمان با آغاز هفته 
مل��ي كاهش دخاني��ات در اين اس��تان اجرا و 

برگزار  مي شود.
وي ادامه داد: ايجاد هماهنگي و جلب مشاركت 
مجامع امور صنفي، توليدي توزيعي و اتحاديه ها 
در راس��تاي آموزش و بسترس��ازي مناسب به 
منظور جلوگيري از توزيع مواد دخاني به ويژه 
قلي��ان در اماك��ن عمومي و س��اماندهي مراكز 
عرضه مواد دخاني به منظور كاهش دسترس��ي 
در راس��تاي كاه��ش مصرف و پيش��گيري از 
قاچاق اي��ن محصوالت، از جمل��ه اين برنامه 
اس��ت. صالحي ف��رد آموزش دانش آم��وزان در 
زمينه مضرات مصرف دخانيات را از ديگر اين 
برنامه ها برشمرد و گفت: تشويش دانش آموزان 
به منظور آموزش در س��طح خانواد ها، آموزش 
كارگ��ران در كارگاه ه��ا و اتحاديه هاي موبوط، 
آموزش رابطين و بهره گيري از آنان در آموزش 
خانوارها، از ديگر اين برنامه هاي تدوين ش��ده 
اس��ت.وي ادام��ه داد: بهره گيري از س��خنان و 
رهنمودهاي روحانيون و ائمه جماعت به منظور 
آگاهي بخش��ي به اقشار مختلف جامعه، اجراي 
فعاليت هاي تبليغاتي حول محور شعار امسال و 
انجام فعاليت ابتكاري در سطح دانشگاه از ديگر 

اين برنامه هاي اجرايي هستند. صالحي فرد افزود: 
برگزاري همايش روز جهاني بدون دخانيات و 
تقدير از فعاالن عرصه كنترل دخانيات و اهداي 
جواي��ز به اف��راد برتر و موفق در ت��رک اعتياد 
سيگار، برگزاري ميزگردهاي علمي به مناسبت 
روزهاي هفته نيز از ديگر برنامه هاي ش��اخص 

اين هفته است.
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ورزش

صلصالي: 
ترسي از النصر 
نداریم

مسي: 
مسابقه سختي در 
پیش است

كاپيتان تي��م فوتبال ذوب آهن گفت: س��اختار دفاعي تيم ما 
بس��يار خوب اس��ت و هيچ ترس��ي از النصر نداريم. محمد 
صلصال��ي در نشس��ت خب��ري پي��ش از بازي براب��ر النصر 
عربس��تان در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ به اين 
س��وال كه النصر تاكنون 10 گل زده است و آيا ترس از اين 
تيم نداريد اظهار داش��ت: درست است كه تيم عربستاني 10 
گل به ثمر رس��انده اس��ت، اما تيم ما هم تاكنون تنها 3 گل 

دريافت كرده است.
 وي ادامه داد: ذوب  آهن خط دفاع نه، بلكه س��اختار دفاعي 
بس��يار خوبي دارد و هيچ ترسي از حريف ندارد. هميشه در 
مس��ابقات ابتدا به فكر گل نخوردن و س��پس به فكر گلزني 
هس��تيم. تيم هاي فوتبال ذوب آهن اصفهان و النصر عربستان 
امروز  از س��اعت 19:15 در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان به 

مصاف هم خواهند رفت.
تيم ذوب آهن به واسطه ميزبان بودن و حساسيت اين مرحله 
از رقابت های آسيايی می تواند با كمی دقت به راحتی از سد 

النصر عربستان بگذرد.

دو تيم بارس��لونا و منچستريونايتد شنبه هفته آينده در ورزشگاه 
ومبلي شهر لندن در تكرار فينال رقابت هاي 2009 به مصاف هم 
خواهند رفت.  بارسلونا در فينال 2009 كه در رم برگزار شد با گل 
مسي توانس��ت 2 بر 0 به برتري رسيده و در اولين فصل حضور 
پپ گوآرديوال به عنوان مربي به س��ه قهرماني در الليگا، كوپا دل 
ري و ليگ قهرمانان اروپا برسد. اعجوبه آرژانتيني بارسلونا كه گل 
دوم تيمش را در فينال سال 2009 به ثمر رساند، در اين باره گفت: 
از آن ب��ازي خاطرات خوبي در ذهن دارم اما اين موضوع مربوط 
به گذشته اس��ت. تمام فينال ها با هم فرق دارند به خصوص كه 
منچستريونايتد در اين مدت برخي از بازيكنانش را تغيير داده است.
ليونل مسي، ستاره آرژانتيني تيم فوتبال بارسلونا در آستانه فينال ليگ 
قهرمانان باشگاه هاي اروپا مقابل منچستريونايتد گفت كه انتظار 
حريف متفاوتي را نس��بت به فينال سال 2009 دارد.مسي در ادامه 
ادعاهاي مربوط به ضعيف تر شدن شياطين سرخ نسبت به دو سال 
پيش را رد كرد و افزود: آنها ليگ خودشان را دارند و به فينال ليگ 
قهرمانان اروپا رسيده اند. اين تيم با توجه به بازيكنان بسيار خوبي 

كه در اختيار دارد به هيچ عنوان ضعيف نيست. 

خوزه مورينيو سكوت چندهفته اي خود را با قدرداني از هواداران 
رئال مادريد شكست و گفت كهكشاني ها آماده اند تا ثابت كنند 
كه مبارزه عليه نژاد پرستي و حمايت از بازي جوانمردانه در حد 
شعار نيست. مورينيو 48 ساله از زماني كه يوفا او را از همراهي با 
تيمش در پنج ديدار اروپايي محروم كرد تاكنون سخني نگفته بود. 
ماه گذش��ته مورينيو پس از ديدار رئال مادريد و بارس��لونا داور و 
يوفا به جانبداري از بارسلونا متهم كرد. بارسلونا بالفاصله پس از 
اين سخنان از اين مربي پرتغالي شكايت كرد و رئال مادريد هم به 
نوبه خود از تيم بارسلونا و نيز سرجيو بوسكتس بازيكن بارسلونا 
به خاطر برخوردهاي نژاد پرس��تانه عليه مارسلو يكي از بازيكنان 
س��ياه پوست اين تيم شكايت كرد. با اين حال يوفا شكايت رئال 
مادريد را فاقد وجاهت قانوني دانست و آن را رد كرد. مورينيو در 
پيامي به هواداران رئال مادريد اشاره اي به آن ماجرا كرده است. او 
در اين پيام كه در سايت رئال مادريد منتشر شد، نوشته است: اين 
فصل به پايان رسيد و مي خواهم از هواداران رئال مادريد به خاطر 
احساساتشان و حمايتي كه از تيم و كادر هيات مربيگري آن كردند، 

سپاسگزاري كنم. 

خبر
ایران - عربستان درنبردی دیگر

ذوب آهن به خاطرنام ایران ببر!
امروزايران وشهراصفهان يك بارديگرميزبان رويارويی فوتبال ايران وعربستان سعودی 
خواهد بودواين باردرمصافی باش��گاهی دوتيم فوتبال ذوب آهن ايران والنصرعربستان 
سعودی برای صعود به مرحله يك چهارم نهايی ليگ قهرمانان باشگاه های آسيا بايستی 
دربرابره��م صف آرايی نمايند تاچهره تيم خوش��بخت وصعود كننده به مرحله بعدی 
مش��خص گردد! بازی امروزدرچند نگاه برای فوتبال ايران دارای اهميت اس��ت چراكه 
دربعد رس��انه ای ومطبوعاتی وشايعه پراكنی عربستانی ها برعليه جو حاكم درورزش 
ايران تحركات وسيعی انجام دادند وحتی به دنبال آن بودند تاديگربرای بازی درايران به 
كشورمان سفرنكنند وحتی اين بحث راتاكنفدراسيون فوتبال آسيا به پيش بردند ازطرفی 
 ديگرالنصری ها باعث شدند تايكی ازنمايندگان فوتبال باشگاهی كشورمان ازاين رقابت ها
حذف ش��ده وبه كناربرود ازاين رو بازی امروزبرای شاگردان منصورابراهيم زاده حكم 
 مرگ وزندگی وحيثيتی داشته وبايستی دراين بازی ذوب آهن ايران باشكست النصری ها

به مرحله بعدی اين رقابت هاصعود نمايد واين نيزيادمان باش��دكه باتيمی از عربستان 
سعودی بازی خواهيم داشت ! همان تيمی كه بارقص شمشيرتمسخرآميزش در ورزشگاه 
آزادی تهران بزرگ مانع صعود تيم ملی فوتبال كشورمان به جام جهانی آفريقای جنوبی 
شد . پس پيروزی تيم فوتبال ذوب آهن دراين بازی ازهمه جهات برای فوتبال، ورزش 

وكشورمان دارای اهميت خواهد بود.
انگيزه باالی ذوب آهن وخلعتبری

 شايد درميان بازيكنان دوتيم كه درتركيب بازی امروزقرارمی گيرند، هيچ بازيكنی به اندازه
محمدرضاخلعتبری انگيزه بااليی برای بازی كردن نداش��ته باشد چراكه اين بازيكن از 
بازی هفته آخرليگ برتر به همراه تيم اش به دورماند وهمين امرباعث شده تا اين بازيكن 
ريزنقش وتأثيرگذاربرای بازی امروزانگيزه ای دوچندان داشته باشد وشايد همين انگيزه 

خلعتبری امروزبه دادتيم فوتبال ذوب آهن برسد !
اما حضورمحمد رضا خلعتبری باعث خواهد شدتاكادرفنی  تيم فوتبال النصرعربستان 
 سعودی ازتفكرات هجومی تيم اش صرف نظركرده وبه فكرساخت وسازخط دفاعی اش
بپردازد حضورمحمدرضا خلعتبری درنوک پيكان حمله تيم فوتبال ذوب آهن ايران برای 
هرتيمی ازجمله تيم فوتبال النصرعربس��تان سعودی خطرناک خواهدبود واين بازيكن 
ريزنق��ش امروزمی تواند كفه ترازو را به نفع نماينده فوتبال كش��ورمان س��نگين كرده 
وباعث صعود اين تيم به دوربعدی رقابت ها گردد. اما ذوبی ها نيزباداش��تن بازيكنانی 
نظيرخلعتبری، قاضی، فرهادی، خيری، كاس��ترو، حس��ينی، حدادی فر، رجب زاده و... 
باانگيزه ای باالتر از بازی های گذش��ته اش به مصاف تيم فوتبال النصری خواهد آمد 
كه بازی دركش��ورمان راخيلی راحت وآرام انجام می دهد و از بازی درورزشگاه فوالد 
ش��هراصفهان هراس نخواهد داش��ت اما برنده بازی امروزتيمی خواهد بود كه انگيزه 
 وتوان بااليی برای بازی روی زمين داش��ته باش��د كه ذوب آهن ايران همان تيم خواهد 

بود!
النصردرضدحمله خطرناک است

امادرآن طرف ميدان تيمی به نام النصرعربستان سعودی قراردارد تيمی كه درضد حمله 
عالی كارمی كند و در بيشتر بازی هايی كه انجام داده وتوانسته حريفانش را با شكست 
بدرقه نمايد، باتوجه به اصل غافلگيری وضدحمله برتيم های مقابل خودش يورش برده 
است. النصری ها درآخرين ديداری كه دركشورمان برگزارنمودند توانستند تيم فوتبال 
اس��تقالل تهران راهرچند متوقف ننمايند اما بااستفاده ازضدحمله وبه ثمررساندن يك 
گل، حذف نموده وخود به دوردوم اين رقابت ها و رو در روی ذوب آهن ايران صعود 
نمايند. پس شاگردان منصورابراهيم زاده بايستی حواس شان باشد كه النصری ها شايد 
تيمی دست وپابسته باشند اما اين تيم درضدحمالت بسيارخطرناک ومشكل سازخواهد 
بود. اما با نگاهی به جدول آمار و ارقام بازی های مرحله مقدماتی درخواهيم يافت كه 
النصرهمان قدركه در ضد حمله خطرناک است دردفاع تنبل وضعيف نشان داده است 
چراكه درشش بازی انجام داده در مرحله اول گروهی اين رقابت ها النصری ها 2 برد، 2 
تساوی و2 باخت را در كارنامه خود به ثبت رسانده بودند واين تيم توانسته بودكه دراين 
شش ديدارده گل به حريفان خود بزند و در مقابل هفت گل ازآنها دريافت نمايد يعنی اين 
 كه دفاع اين تيم نيزبسيارآسيب پذيروضعيف خواهد بودكه گل های زيبای استقاللی ها

دربازی آخراين دوتيم گواهی براين مدعاست .
منصور بايد ريسک كند!

اما ترس امروزما ازترس احتمالی منصور ابراهيم زاده خواهد بودكه شايد تيمش را كمی 
 دفاعی ترازگذشته ارنج كند كه اين امرباعث خواهدشد تا النصری ها به آنچه كه می خواهند
برس��ند. اگرامروزمنصورخان ابراهيم زاده تيمش را مثل همه بازی های خانگی اش يا 
الاقل مثل بازی های ليگ قهرمانان آسيا هجومی مهره چينی نمايد بدون شك پيروزی 
ازآن مردان سفيد وسبزپوش ذوب آهن خواهد بود و بس! وبايستی اين را نيز بدانيم كه 
برد ذوب آهنی ها زمانی رقم خواهد خورد كه منصور ترس اينگونه بازی هايش را كنار 
نهاده وبا تركيبی هجومی به مصاف النصرترسو و كم نفس برود و مراقب اين مهم باشد 
كه بی جهت تيمش عقب نكشد چرا كه بهترين امتياز برای خط حمله النصر اين خواهد 
بود كه تيم ميزبان بی محابا به عقب رفته ودر فكردفاع كردن غرق شود. پس مهار استرس 
منصورخان، يكی ازعوامل موفقيت تيم فوتبال ذوب آهن در بازی امروزوپيروزی برالنصر 

و درنهايت صعود به مرحله بعدی ليگ قهرمانان آسيا خواهدبود!
هواداران مراقب باشند

امايك��ی از مهم ترين فاكتوره��ای الزم درپيروزی امروزذوب آه��ن دربرابرتيم فوتبال 
النصرعربستان سعودی اين است كه هواداران اين تيم ايرانی به خود آمده و نتايج گذشته  
ليگ برتر را به فراموش��ی بسپارند و فقط به فكربازی امروز وتشويق تيم محبوب خود 
باشند كاری كه امروز ليدرهای تيم فوتبال ذوب آهن ايران بايستی آن را به خوبی انجام 
داده تا تيم شان نتيجه مطلوب را در اين اوضاع واحوال كنونی ليگ قهرمانان آسيا دشت 
كندتا درآينده حسرت امروزرانخورند. هواداران بايستی مراقب باشند تا ناظركنفدراسيون 
فوتبال آسيا كه اين روزها باحاشيه سازی های عرب ها مواجه شده اند، گزارش ناجوری 

به آن سوی آب ها برای نماينده فوتبال كشورمان ارسال ننمايند.
 ليدرهای ذوب آهن امروزكارسخت ودشواری را خواهند داشت چراكه عرب ها به دنبال 
خراب كردن چهره  جمهوری اسالمی ايران درمجامع بين المللی هستند ومانبايستی اين 
 اجازه را به آنها بدهيم. پس تنها تيم شهروكشورمان را تشويق كنيم تا با برد شيرين ذوب آهن

تمامی نقشه های عرب ها و به خصوص عربستانی ها نقش برآب شود. انشاا...
آمار می گويد: ذوب آهن سرتر از النصر

اما دريك بررس��ی كوتاه به آماروارقام بازی های دور مقدماتی دوتيم فوتبال ذوب آهن 
ايران والنصرعربس��تان سعودی درخواهيم يافت كه ذوبی ها يك سروگردن باالترازاين 
تيم عربستانی خواهند بود. شاگردان منصور ابراهيم زاده به گواهی آمار و ارقام موجود، 
با شش بازی به چهار برد شيرين دست يافته اند و در كنارآن يك تساوی ويك شكست 
رانيزدركارنامه خود به ثبت رس��انده اند ضمن آنكه با هفت گل زده وچهارگل خورده 
و با تفاضل گل چهار كارنامه ای بهتراز النصری ها دارند واين النصرعربستان سعودی 
است كه ازنماينده فوتبال كشورمان هراس دارد. واين ذوب آهن ايران است كه بايستی 

به خاطرنام پرآوازه ايران بجنگد و ببرد!

جامعه صنعت و ورزش کاشان 
در سوگ سيد حسين حجازی

مرد نکونام نمیرد هرگز...

خبر كوتاه بود... مهندس س��يد حسين حجازی مديرعامل 
صنايع داروس��ازی باريج اسانس كاشان درگذشت. دو روز 
پس از كسب رتبه چهارمی تيم واليبال باريج اسانس كاشان 
در مسابقات ليگ برتر فصل 89-90 و در روزهايی كه اين 
مجموعه پس از پش��ت سر گذاش��تن يك فصل پر فراز و 
نش��يب خود را برای برپايی جنگ سپاس و قدرشناسی از 
مجموع��ه عوامل دخيل در اين موفقيت آماده می كرد، خبر 
درگذش��ت مدير عامل پرتالش اين شركت و حامی اصلی 
و مشوق ورزشكاران شهر كاشان، به ويژه تيم واليبال باريج 
اسانس )مهندس سيد حسين حجازی( شيرينی درخشش 
واليبال كاش��ان و اس��تان اصفهان را بدل به تلخ كامی كرد. 
شايد تا 3، 4 س��ال پيش نام مهندس سيد حسين حجازی 
به عنوان پيشرو در صنعت داروسازی گياهی در ايران نامی 
ش��ناخته شده بود، اما حضور انبوه مديران عرصه ورزش و 
ورزش��كاران بيشتر رشته های ورزش از اقصی نقاط استان 
و به ويژه بازيكنان و مربيان تيم واليبال باشگاه باريج اسانس 
كاشان و چهره شاخص آن )سيد مصطفی ميرشجاعی( كه 
گفته می شود اردوی تيم ملی واليبال را به قصد ادای احترام و 
شركت در مراسم تشييع و تدفين موقت ترک كرده بود، باعث 
شد تا نام اين خادم راستين ديروز و امروز عرصه صنعت و 
حامی بی ادعای ورزشكاران كاشانی در 3، 4 سال اخير بيش 

از گذشته به نيكی و البته با افسوس از فقدانش برده شود.
هر چند شايد خيلی ها قوه محرک و عامل درخشش دو فصل 
اخير تيم واليبال باريج اسانس كاشان در ليگ دسته اول و پس 
از آن ليگ برتر را به درايت و دانش مربی جوان اما س��رد و 
گرم چشيده واليبال اين شهر )سيد مصطفی ميرشجاعی( و 
البته جوانان جويای نام و واليباليست كاشان مرتبط بدانند اما 
همان طور كه بارها و بارها سرمربی جوان اين تيم با از سر 
تواضع و يا حقيق��ت در محافل مختلف عنوان كرده، هيچ 
علتی باالتر از عالقه و ميل روزافزون شخصی مانند مهندس 
حجازی به جوانان ورزش دوست، در پشت موفقيت های 
تيم واليبال باريج اسانس به خصوص در قهرمانی دور رفت و 
 در نهايت كسب رتبه قابل اعتنای چهارمی در بين قدرت های
باسابقه واليبال ايران، نبوده و نيست. فردی كه در سال های 
اخير از دور شاهد و ناظر فعل و انفعاالت تيم واليبال باريج 
اس��انس بود و در غم و شادی ورزشكاران اين تيم به نوعی 

شركت داشت.
شايد بهترين فرد در توصيف انسانی مانند سيد حسين حجازی، 
سيد مصطفی ميرشجاعی باشد. مربی جوانی كه بارها و بارها در 
 تمرينات تيم باريج اسانس در 2، 3 سال اخير به چشم می ديدم
با ش��ناختی كه از وی به واس��طه س��الها قرابت و نزديكی 
 داش��ت، برای معرفی و الگوی پشتكار، نظم و آينده نگری
به ش��اگردانش از مرحوم حجازی نام می برد. الگويی كه به 
راستی با مديريت درست و اصولی خود در دو جبهه صنعت 
و ورزش يادگارانی را برای آيندگان باقی گذاشت تا ساليان 
س��ال همه در پهنه اس��تان اصفهان و به ويژه شهر كاشان از 
)حجازی( عالوه بر چهره شاخص در عرصه صنعت از خادم 

ورزش و ورزشكاران نيز به نيكی ياد كنند. 

استقبال دانشجویان از 
 برگزاری کالس های

دانش افزایی در هرند
  زاینده رود

هي��أت فوتبال شهرس��تان اصفهان چندی پي��ش اقدام به 
برگ��زاری كالس ه��ای دانش افزايی در دانش��گاه علمی 
كاربردی هرند نمود كه در پايان با اس��تقبال گرم مسئوالن 
و دانشجويان اين دانشگاه روبر شد به گونه ای كه در ادامه 

خواهان برگزاری اين قبيل كالس ها در آينده شدند.
رئيس دانشگاه علمی كاربردی هرند در اين ارتباط گفت: 
با توجه به ميزان استقبالی كه از سوی دانشجويان صورت 
گرفت در نظر داريم تا تعداد اين كالس ها را در دانش��گاه 
افزايش دهيم. بابائی افزود: ذهنيت دانش��جويان تا قبل از 
برگزاری كالس خيلی متفاوت بود اما با نظرسنجی كه بعد 
از كالس دانش افزايی صورت گرفت نشان از رضايت آنان 

از برپايی اين دوره بود.
وی اضاف��ه كرد: ما در پی آني��م كه با همت هيأت فوتبال 
شهرستان اصفهان و استفاده از مدرسان مجربی همچون امين 
محمدنژاد )رئيس كميته آموزش فوتسال هيأت( تعداد اين 
كالس ها را در دانشگاه علمی كاربردی هرند افزايش دهيم. 
وی با اعالم اين كه مكان برگزاری چنين كالس هايی همين 
دانشگاه هاست اضافه كرد: سر و كار داشتن با قشرجوان و 
شناخت نياز های امروز و برنامه ريزی برای اوقات فراغت 
آنان وظيفه س��نگينی اس��ت كه با درنظر گرفتن اين قبيل 
كالس ها می توان تا حد زيادی اين نياز ها را پاسخ داد. وی 
همچنين از برگزاری كالس مربيگری D در اين دانشگاه در 
آينده نزديك خبر داد و افزود: اميد است ساير دانشگاه ها 
هم نسبت به مقوله ورزش و ترويج آن در ميان قشر جوان 
 و دانش��جو و همچنين برپايی كالس ه��ای دانش افزايی

اهتمام ورزند.

یادداشت

شایعه مذاکره وحيد با گيتی پسند 
قوت گرفت

وحيد شمسايی در مورد خبر پيوستنش به تيم گيتی پسند برای فصل آينده 
گفت: با علی افضل و علی طاهری رفاقت ديرينه ای دارم اما تا زمانی كه با 
تيمی قرارداد امضا نكنم راجع به پيشنهادهايم صحبتی نمی كنم. وی در مورد 
شايعات پيرامون حضورش در تيم گيتی پسند برای فصل آينده تصريح كرد: با 
علی افضل رفاقتی ديرينه دارم و هم در تيم ملی و هم در دوران حضورم در 
ماهان، دوران خوبی را با علی افضل گذرانده ام؛ هنوز هم با اين سرمربی در 
تماس هستم اما در مورد مذاكراتم با باشگاه گيتی پسند فعالً حرفی نمی زنم.

بازيكن تيم فوالد ماهان اصفهان در مورد گيتی پسند گفت: اين تيم اصفهانی 
يكی از تيم های قدرتمند ايران است و در نخستين فصل حضورش در ليگ 
برتر ايران عملكرد خوبی از خود به نمايش گذاش��ت و مديران اين باشگاه 

سرمايه گذاری مناسبی در سال های گذشته داشته اند. 
وی اضافه كرد: اآلن نمی خواهم در مورد پيشنهادهايم سخن بگويم زيرا هيچ 
عجله ای برای فصل آينده ندارم و تا زمانی كه قرادادم را امضا نكرده ام در مورد 

تيم آينده ام سخن نمی گويم. 
وحيد شمس��ايی پيرامون تمرينات تيم ملی فوتسال اظهار داشت: اميدوارم 
مشكالت موجود در مورد سرمربی تيم ملی هرچه سريعتر حل شود زيرا تيم 
ملی يك سال پيش از مسابقات جام جهانی به آرامش احتياج دارد و همه بايد 

برای آرامش تيم ملی تالش خود را به كار گيرند.

راه اندازي موتورسواري زنان نيازمند 
مجوز سازمان تربيت بدني 

نايب رئيس بانوان فدراس��يون موتورسواري و اتومبيلراني گفت: راه اندازي 
رشته موتورسواري براي زنان نيازمند مجوز سازمان تربيت بدني است كه در 
اين زمينه در حال مذاكره هستيم.  ناهيد جوكار افزود: هفته آينده يك نشست 
در اين خصوص برگزار مي ش��ود و امي��دوارم بتوانيم تا دو هفته ديگر اين 

مجوز را اخذ كنيم. 
وي ادامه داد: پيس��ت و ديگر امكانات موتورس��واري مردان در بخش زنان 
مورد استفاده قرار مي گيرد، اما فعال شدن موتورسواري براي زنان منوط به 
اخذ مجوز است. نايب رئيس بانوان فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني 
افزود: يكي از مهم ترين مزاياي موتورس��واري اين است كه هزينه هاي آن 
نسبت به اتومبيلراني بسيار كمتر است و زنان بيشتري مي توانند در اين رشته 
فعاليت كنند. وي ادامه داد: در صورتي كه بتوانيم مجوز موتورسواري زنان را 
اخذ كنيم، به دليل اين كه آنها هيچگونه سابقه اي در اين خصوص ندارند، 
ابتدا بحث آموزش را در دس��تور كار خود ق��رار خواهيم داد. جوكار اظهار 
داش��ت: در صورت فعال شدن موتورسواري، مسابقات و برنامه هاي زنان 
به صورت مجزا برگزار خواهد ش��د. وي گفت: زنان اتومبيلران كش��ورمان 
در تمام رشته ها و مواد اتومبيلراني از جمله رالي، سرعت، شتاب، كارتينگ 
و دوديفرانسيل)شاسي بلند( فعال هستند. جوكار افزود: مسابقات اتومبيلراني 
مردان و زنان به طور مش��ترک برگزار مي ش��ود و زنان نيز در اين مسابقات 
حضور دارند و ميزان مدال آوري و موفقيت آنها به نسبت تعدادشان از مردان 
بسيار بيشتر است. وي ادامه داد: تعداد زنان اتومبيلران به دليل گران بودن اين 
 رش��ته بسيار كمتر از مردان اس��ت، اما همان تعداد كم نيز هميشه مدال آور 

هستند.

نبرد خوراسگان قهرمان مسابقات 
بخش ها و شهرهای اصفهان

تيم فوتبال نبرد خوراس��گان قهرمان مسباقات فوتبال بخش ها و شهرهای 
شهرستان اصفهان ش��د. به گزارش روابط عمومی هيأت فوتبال شهرستان 
اصفهان، در اين رقابت ها كه به همت هيأت فوتبال شهرستان برگزار شد تيم 
فوتبال نبرد خوراسگان در بازی فينال و در ضربات پنالتی با غلبه بر پيكار هرند 

قهرمان اين دوره از رقابت ها شد.

 افشاگري پس از 18 سال
مارادونا:  در سال 1993 همه ما دوپينگ 

کرده بودیم
بازيكن پيشين تيم ملي فوتبال آرژانتين فاش كرد كه در سال 1993 بازيكنان 
اين تيم دوپينگ كرده بودند. ديگو مارادونا كه يك روز قبل حمله تندي عليه 
خوليو گروندونا داشت، در مصاحبه اي تلويزيوني عنوان كرد در سال 1993، 
بازيكنان تيم كشورش با آگاهي رئيس فدراسيون اقدام به دوپينگ كردند.  وي 
گفت: پيش از بازي مقدماتي جام جهاني برابر استراليا در سال 1993، بازيكنان 
از قهوه  خاصي استفاده كردند كه حاوي يك ماده انرژي زا بود كه گروندونا از 
اين موضوع به طور كامل مطلع بود. در مقابل اين ادعا، خوليو گروندونا  آن را 
تكذيب كرد و اظهار داشت: حرف مارادونا حقيقت ندارد. چون ما هيچ گاه 
به بازيكنان ماده دوپينگي نداديم. مارادونا كه هفته گذشته در ازاي 12 ميليون 
دالر قراردادي دو س��اله با تيم الوصل امارات منعقد كرد، در سال هاي اخير 
جدل زيادي با گروندونا داشته كه سال گذشته پس از حذف از جام جهاني 
2010 آفريقاي جنوبي و عدم استمرار قرارداد همكاري ستاره 50 ساله به اوج 
خود رسيد. بازيكن تاريخي آرژانتيني ها افزود: خوب به خاطر دارم در آن سال 

مسئوالن پزشكي ماده اي به قهو ه  زدند تا ما سريع تر بتوانيم در ميدان بدويم.
مي داني��د چ��را در اس��تراليا كنت��رل دوپينگ نب��ود؟ چون اگر غي��ر از اين 
ب��ود، آرژانتي��ن نمي توانس��ت به جام جهان��ي آمريكا صع��ود كند. رئيس 
فدراس��يون آرژانتي��ن چن��د روز قب��ل مارادون��ا را مش��كوک ب��ه ادام��ه 
 اعتيادش خواند و در مقابل از او ش��نيد كه از هفت س��ال قبل پاک ش��ده 
اس��ت. درحقيقت آتش جنگ لفظي تازه اين دو چهره از همان جدل آغاز 

شد.

بازه��م ذوب آهن باز هم نايب قهرمانی. اپيدمی قهرمان 
نش��دن گويا به سرنوشت مشترک تيمهای باشگاه ذوب 
 آهن تبديل شده و اين اپيدمی فوتبال و بسكتبال و هندبال
نمی شناسد.  بعدازظهر روز دوشنبه، هيجان ديدار بسكتبال 
بين تيمهای ذوب آهن و مهرام يك هيجان كاماًل فوتبالی را 
به شهروندان اصفهانی تزريق كرده بود. شبكه سه آخرين 
مصاف از فينالهای پنجگانه را روی آنتن برده بود و همه 
اصفهانی ها اميدوار بودند بعد از قهرمانی ارزشمند فوتبال 
كه به اصفهان رسيد، قهرمانی در ورزش دانشگاهی يعنی 
 بسكتبال هم به آسمان خراشهای اصفهانی برسد. ذوب آهن
كه دو مص��اف اول را در تهران باخته و دو ديدار دوم را 
در اصفهان برده بود، عزمش را جزم كرده بود تا با برد در 
ديدار پنجم، به سلطه همه جانبه مهرام بر بسكتبال كشور 

خاتمه دهد و جشن قهرمانی را در تهران برگزار كند.
كار خوب پيش می رفت. شكس��ت در نيمه اول با تنها 
يك امتياز اختالف، اميدها را به نيمه دومی به يادماندنی 
زنده نگه داشته بود و اين اميدها وقتی پررنگ تر می شد 
 كه حتی در دقايقی از ديدار ذوب آهن 10 امتياز از مهرام

)70-60( پيش افتاد اما...
 مشخص نبود چرا باور برد در كار تيمی و روح بازی ذوب آهن

با اين كه 10 امتياز از حريفش پيش بود تا اين حد نامشهود 
می نمود. ذوب آهن انگار اوج رويايش همين اختالف امتياز 
و رقابت پاياپای بود و با اين كه به لحاظ فنی در تك تك 
دقايق بازی می توانست همپای مهرام بدود، در هيچ يك 
 از لحظات بازی باور پيروزيش را به مخاطبان القا نمی كرد.
ذوب آهن كه پس از دو شكست اول، در ديدارهايی كه 
در اصفهان برگزار كرد همه را به يك بازگش��ت بزرگ 
اميدوار كرد بار ديگر در تهران همان نقاب ترس از مهرام 

را به صورت زد تا در نهايت با شكس��ت مقابل اين تيم 
برای سومين بار جام قهرمانی را تقديم قرمزهای پايتخت 

كند.
ذوب آه��ن در اي��ن ب��ازی  دو ف��از متفاوت داش��ت. 
سبزپوش��ان اصفهانی در دقايقی از ب��ازی خودباوری و 
توانايی شكست تابوی مهرام را به نمايش می گذاشتند 
و در دقايقی از بازی به ش��كل مرگب��اری در قالب يك 
تيم ترس��و ف��رو می رفتند ك��ه نه می توان��د فكر كند، 
ن��ه برنامه ای برای زير س��بد دارد و نه جس��ارت زدن 
س��ه امتيازی، تيمی كه به معنی واقعی كلمه پيش مرگ 
 ترس ش��ده اس��ت. نكته ای كه در اين بين تأس��ف بار
 م��ی نمود اي��ن بود كه نيمك��ت تيم اصفهان��ی نه تنها
نمی توانس��ت كاری برای كشتن عامل ترس بكند بلكه 
چهره مردان كت و شلوارپوشش خود به وضوح وحشت 
ناشی از باخت را نمايان می ساخت. ذوب آهن در دقايق 
پايانی بازی حتماً بايد عقب می افتاد تا خوب بازی كند. اين 
تيم بايد مطمئن می شد چيزی برای از دست دادن ندارد 
دوباره جنگجو ش��ود و فرزاد كوهيان هيچگاه نتوانست 
 ب��رای اين بار روانی كار خاص��ی انجام دهد. ذوب آهن
چند بار عقب افتاد و جبران كرد اما دقايق تلف شده بازی 
ديگر فرصت جبران را از اصفهانی ها گرفت تا ذوب آهن 

باز هم قهرمان نشود.
كوهيان: مهرامي ها ناجوانمردانه توطئه چيدند

سرمربي تيم بسكتبال ذوب آهن گفت: ما براي تيم هاي 
 رقيب خود حاشيه درست نمي كنيم اما متأسفانه مهرامي ها
ناجوانمردانه براي ما توطئه چيدند. فرزاد كوهيان پس از 
شكست برابر مهرام و از دست دادن دوباره جام قهرماني 
گفت: تيم ما لياقت قهرماني را داشت. تا آخر بازي خوب 

كار كرديم اما متأسفانه پنج خطايی شدن بازيكنان ما در 
اواخر بازی باعث شد نتوانيم در ادامه برتری خود را حفظ 
كنيم. وي  از قضاوت داور اين ديدار به شدت گاليه كرد و 
افزود:  نمي خواهم باخت خود را به گردن قضاوت داوران 
بيندازم اما معتقدم داوري به هيچ وجه امروز خوب نبود. 
 سرمربي تيم بسكتبال ذوب آهن در خصوص حاشيه ها
و اظهارات سرمربي تيم مهرام گفت: تيم ما خوشبختانه 
درگير حاش��يه نيس��ت و براي تيم هاي رقيب خود نيز 
حاشيه درس��ت نمي كنيم اما متاسفانه آنها ناجوانمردانه 
براي ما توطئه مي چينند. وي ادامه داد: درست شب قبل 
از دي��دار پنجم با يك��ي از بازيكنان اصلي تيم ما تماس 
گرفته ش��ده و به وي اطالع م��ي دهند در جام قهرمانان 

باشگاه هاي آسيا در نظر دارند از وي استفاده كنند. 
وي با غير اخالقي خواندن اين موضوع افزود: اين حاشيه 
نيست من به به طور واضح تأثير اين موضوع را در بازي 
بازيكنم احساس كردم. درست نبود كه پيش از اين ديدار 
حساس و در مسابقه نهايی ليگ برتر با بازيكنان ما تماس 
گرفته شود و بگويند كه شما به عنوان يار كمكی مهرام 
را در مس��ابقات جام باشگاه های آسيا همراهی خواهيد 
ك��رد. وی تصريح كرد: به دليل حساس��يت ديداری كه 
در پيش رو داشتيم، نتوانستيم در مورد تماس های گرفته 
 ش��ده و اين كه از طرف چه كس��انی بود كنكاش كنيم.

اين رفتار حرفه ای و درست نبود، آنهم در مورد تيمی كه 
حريف مهرام بود. كوهيان تصريح كرد: مهرام تيم شايسته اي 
است، به كادر فني و بازيكنان اين تيم اين پيروزي و كسب 
 عنوان قهرماني را تبريك مي گويم و براي آنها در رقابت هاي
 ج��ام قهرمان��ان باش��گاه ه��اي آس��يا آرزوي موفقيت

مي كنم.

مورینیو
 سکوت را 
شکست

ای کاش ذوب آهن هيچگاه چيزی برای از دست دادن نداشت

ذوب آهن پیش مرگ ترسش شد

  زاینده رود
  زاینده رود
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جناب آقای خلیلی

مدیر محترم روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

كسب رتبه برتر روابط عمومی آن اداره كل در بخش ايده های نو و 

پوستر و دريافت لوح از دست استاندار محترم در ششمين جشنواره 

 روابط عمومی های استان را به شما و كليه همكاران تبريک عرض 

می نماييم.

روزنامه زاینده رود                                  

مدیرعامل پست بانک ایران:

همه ابزار خدمت رسانی در دفاترپیشخوان 
خدمات شهری و روستایی مهیاست

محبيان، رياس��ت هيأت مديره ومديرعامل پست بانك ايران طی سفری به 
اس��تان اصفهان ضمن بازديد از شعبه مركزی و ساختمان سرپرستی استان 
اصفهان، در جلسه شورای اداری پست بانك استان نيز شركت نمود. در اين 
جلسه محبيان طی سخنانی اظهار داشت: از ابتدای دولت نهم جريان مديريت 
و ارائه خدمات در كشور تغيير كرد و اولويت بر ارائه خدمات به مردم قرار 
گرفت و يكی از ش��اخصه های خدمت رسانی توسعه خدمات رسانی از 
طريق دفاتر ICT و دفترهای پيشخوان خدمت بود و در حالی كه در سال 
80 مقدمات اوليه برای يك خدمت ساده فراهم نبود، هم اكنون شاهد ايجاد 

ابزار خدمت رسانی به طور كامل در اين دفترها هستيم.
مديرعامل پست بانك ايران با اشاره به ايجاد بيش از 12 هزار دفتر خدمات 
بانكی در كشور افزود: از بزرگ ترين نعماتی كه ثمره تالش های دولت نهم 

و دهم است، ايجاد اين شبكه مالی گسترده و وسيع با بيشترين اثرگذاری در 
سطح كشور بوده است.

رئيس هيأت مديره پست بانك ايران تأكيد كردند: افتخار ما اين است كه با 
كمترين هزينه  و بدون هرگونه تبليغات، گسترده ترين و اثرگذارترين بانك 
كشور لقب گرفته ايم و اين مهم به سبب توجه به خرده بانكداری و ايجاد 
دفاتر در مناطق محروم و روس��تايی بوده است و به همين دليل اكنون نرخ 
تجهيز منابع و هزينه عمليات بانكی در پست بانك، بسيار پايين تر از ديگر 

بانك های كشور است. 
 وی با ذكر اين نكته كه ما شاهد پيشرفت بسيار خوبی در پست بانك بوده ايم،
 افزود: اما  انتظار بيش از اين است، زيرا پتانسيل اين امر به سبب وجود شبكه 
بسيار گسترده دفترهای پيشخوان خدمات شهری و دفاتر ICT روستايی 

وجود دارد.
محبيان با اشاره به اين كه استان اصفهان يكی از بهترين استان ها و الگو و مدل 

پست بانك كشور است، خواستار تفويض اختيارات مديريتی به استان ها و 
آغاز اين برنامه از استان اصفهان شد و تأكيد كرد. اميد است با ايجاد اتاق فكر 
توسط مديران استان و مسئوالن دفترهای خدمات بانكی روستايی و شهری، 

شاهد آغاز يك تجربه موفق و ارزشمند در اين برنامه باشيم. 
وی همچنين عنوان كرد: با قراردادی كه در اجالس اخير اكو بين كشورهای 
عضو امضا ش��ده، امكان ارس��ال و دريافت حوالجات بين المللی از طريق 
پس��ت بانك با كش��ورهای عضو اكو برقرار می شود و در صدد هستيم با 
ايجاد زيرساخت های الزم امكان ارسال و دريافت اين حوالجات را از طريق 

دفترهای خدمات بانكی در تمام سطح كشور فراهم سازيم.
در پايان اين جلسه رئيس انجمن صنفی دفاتر پيشخوان خدمات دولت استان 
و نماينده دفاترICT روس��تايی استان ضمن بيان ديدگاه ها و نظرات خود، 

مشكالت دفترهای شهری و روستايی  را نيز مطرح كردند.

مركز تجاری بال نخس��تين هايپر ماركت صد در صد ايرانی 
همچون نگينی درخشان است كه در شهر گنبدهای فيروزه ای 
اقدام به عرضه مايحتاج شهروندان اصفهانی اعم از خوراک، 
پوش��اک، لوازم خانگی، لوازم ورزشی و... با بهترين كيفيت 

می نمايد. 
در ابت��دای بح��ث بهت��ر ديديم كه اش��اره ای ب��ه تاريخچه 
فروش��گاه های زنجي��ره ای داش��ته باش��يم: فروش��گاه های 
زنجيره ای مجموعه فروشگاه هايی هستند كه دارای مديريت 
واحد می باش��ند و در س��طح يك ش��هر، كش��ور يا چندين 
كش��ور پراكنده اند. اين فروشگاه ها از عنوان تجاری يكسانی 
اس��تفاده می كنند و به طور معمول محصوالت مش��ابه يا به 
طور تقريبی مش��ابهی را ارائه می نمايند. نخستين تجربه راه 
اندازی فروش��گاه های زنجيره ای بعد از انقالب در ايران نيز 
در زمان دولت آقای هاش��می اتفاق افت��اد. طرح راه اندازی 
فروش��گاه زنجيره ای رفاه ساخته و پرداخته سازمان برنامه و 
بودجه و به طور مش��خص ستاد تنظيم بازار بود. دليل اصلی 
اقبال اين فروش��گاه ها تنوع زياد كاال و يا خدمات قابل ارائه 
نبود بلكه قيمت ها به نسبت پايين كاالها در اين فروشگاه ها 
موجب استقبال مصرف كنندگان از خريد در اين فروشگاه ها 
شده بود. به همين دليل فروشگاه های زنجيره ای برای حفظ 
مزيت رقابتی خود يعنی قيمت پايين مبادرت به ايجاد انبارها 
و ش��بكه های پخش و واحدهای بسته بندی خود نمودند تا 
بدين وس��يله با يكپارچگی زنجيره تأمي��ن كاال توان كاهش 

هزينه ها و افزايش قدرت رقابت در قيمت را بيابند.
از عوامل ديگری كه باعث موفقيت فروشگاه های زنجيره ای 
شدند امكان گردش خريداران در فروشگاه و خريد كاالها با 
ديدن و انتخاب، گزينش مكان های مناس��ب وپر رفت و آمد 
و نيز عدم تمايز بين خريداران كه موجب اس��تقبال اقشار و 

طبقات پايين جامعه گرديد را می توان نام برد.
از اواس��ط قرن بيستم فروش��گاه های زنجيره ای مبادرت به 
ايجاد س��وپرماركت های امروزی برای اولين بار نمودند. اين 
فروشگاه ها عمدتاً در حومه شهرها قرار داشتند و در مكان های 
وس��يع تری بنا شدند و تنوع كاالهای قابل فروش در آنها نيز 
بيشتر ش��د. در واقع وسعت سوپرماركت ها و تنوع كاالها و 
خدمات قابل خريد در آنها روز به روز بيشتر شد و به تدريج 
 فروش��گاه های غول پيكر يا هايپر ماركت ها به وجود آمدند.

طبق بررس��ی های انجام ش��ده توس��ط بانك مرك��زی، در 
س��ال 84 تنها 0/2 درصد از خرده فروش��ی ه��ا در ايران از 
 طري��ق فروش��گاه های زنجي��ره ای انجام می گرفته اس��ت.

وزير بازرگانی نيز در همايش فروشگاه های زنجيره ای گفته 
است اين فروش��گاه ها سبب اصالح نظام توزيع كاال شده و 
نقش بس��زايی را در تنظيم بازار و ايجاد فضای مناس��ب در 

تأمين كاال برای مردم خواهد داشت.
مهدی غضنفری خاطرنش��ان كرده اس��ت: س��رمايه گذاران 
خارجی در فرآيند توزيع بخش كاال و تأسيس فروشگاه های 

زنجيره ای تأثير بسياری خواهد داشت.
وی تصري��ح ك��رد: بايد همه اين فروش��گاه ها ب��ا برگزاری 
فروش های فوق العاده بتوانند ش��هروندان بسياری را جذب 
كنند و با رهبری قيمت توسط اين فروشگاه ها قاچاق حذف 

شود.
گفتن��ی اس��ت: ايراني��ان در ش��هرهای مختلف كش��ور با 
فروش��گاه های زنجيره ای با ابعاد مختلف كه در آنها بيش��تر 
مايحتاج مردم عرضه می ش��ود و نحوه خريد در آنها آش��نا 
هستند. اين فروشگاه ها شامل رفاه، شهروند و... می باشد. اما 
افتتاح يك هايپرماركت در دل ش��هری مانند اصفهان در سه 
طبقه با بخش های متنوع و مجزا كه از دس��تگاه های مدرن و 
پيش��رفته در آنها استفاده ش��ده خدمت ارزنده ای به مردم به 

شمار می آيد.
مديرعامل مركز تجاری ب��ال در جمع خبرنگاران كه جهت 
بازدي��د ب��ه اين مرك��ز دعوت ش��ده بودند گف��ت: تجميع 
فروش��گاه های سنتی در فروشگاه های بزرگ از سياست های 

دولت به شمار می رود.
كريم ص��در افزود: صرفه جويی در ب��رق و انرژی، رعايت 

بهداشت و خريد آسان از اهداف مهم اين سياست است.
مديرعامل مركز تجاری بال خاطرنشان كرد: رعايت بهداشت 
و سالم س��ازی مواد غذايی از جمله مواد پروتئينی كه زمان 
مصرف مش��خصی دارد دو حسن فروش��گاه های بزرگ را 
تشكيل می دهد. اين در حالی است كه نوع نگهداری از جمله 
مواد غذايی در فروش��گاه های كوچ��ك و معمولی متفاوت 

است و شايد تا مدت ها اجناس در مغازه باقی بمانند.
ص��در با بيان اين كه حمل و نقل انرژی و تعدادی از صنايع 
در كنار فروش��گاه ها ش��كل می گيرد تصريح كرد: رقابت بر 
روی قيمت رو به پايين اجناس اس��ت و هدف توليد كننده 
اين است كه به نفع مصرف كننده قيمت را پايين آورد و در 
كن��ار اين موضوع تأمين كاال را نيز مدنظر دارد چرا كه وقتی 
تعداد كاال زياد باشد براساس تعريفی كه شده به نفع مصرف 
كننده قيمت ها كاهش می يابد در واقع اگر قيمت ها باال باشد 

مشتری استقبال نمی كنند.
مديرعام��ل مركز تجاری بال افزود: يكی از مهم ترين اهداف 

دولت برای ترويج و توسعه فروشگاه های زنجيره ای، پر رنگ 
كردن نقش بخش خصوصی است.

صدر همچنين خاطرنشان كرد: يكی از انتظارات دستگاه های 
اجراي��ی از فروش��گاه های زنجيره ای جلوگي��ری از بحران 
كمبود كاال و انفجار قيمت هاست به نحوی كه فروشگاه های 
زنجيره ای تأمين بيشتر كاالها را در زمان هجوم تقاضا محقق 

كنند.
وی ضم��ن اش��اره ب��ه اي��ام پرمصرف س��ال ك��ه گاهی با 
گرانی مواجه می ش��ويم اش��اره كرد و گف��ت: در اين موقع 
فروش��گاه های زنجيره ای بايد كاالها را با حاشيه سود كمتر 
در اختيار مشتريان قرار دهند و راه اندازی فروش فوق العاده 

يكی از راه هاست.
مديرعامل مركز تجاری بال در خاتمه افزود: دسترسی راحت 
يكی از خواس��ته های مشتريان از فروش��گاه های زنجيره ای 
است و فضای وسيع و راحت اين خواسته مشتری را برآورده 
می كند و اگر اينگونه نباش��د بدان معناست كه فروشگاه های 

زنجيره ای از استانداردها دور هستند.
در ادامه مشاور مديرعامل مركز تجاری بال گفت: اين مركز 
نخستين هايپر ماركت صد در صد ايرانی است كه 3900 متر 
فضای مفيد فروشگاهی دارد و اين مساحت منهای پاركينگ 
اس��ت. همچنين شامل سه طبقه و پنج بخش می باشد كه هر 

بخشی را يك مدير اداره می كند.
جاللی تصريح ك��رد: انواع مواد غذاي��ی، پروتئينی، لبنيات، 
س��بزيجات، گوش��ت، مرغ و ماه��ی، ان��واع خوراكی ها و 
نوش��يدنی ها، ميوه، كيف و كفش، پوش��اک، كت��اب، لوازم 
ورزش��ی، اسباب بازی، مواد آرايشی بهداشتی، لوازم خانگی 
س��بك و سنگين و... در مركز تجاری بال با قيمت مناسب و 
كيفيت مورد تأييد كارشناسان از جمله كارشناسان بهداشتی 

به شهروندان ارائه می شود.
وی از به كارگيری دس��تگاه های پيش��رفته و م��درن روز در 
بخش های مختلف از جمله غرفه عرضه انواع گوشت، ميوه 
و تهيه غذا اشاره و خاطرنشان كرد: در غرفه عرضه ماهی اگر 
 خوب دقت نماييد به هيچ وجه بوی ماهی استشمام نمی شود
و اين به دليل كاربرد دستگاهی است كه يخ ها را به نسبت های 
مس��اوی تقسيم می كند و ماهی در طبقات مختلف روی اين 
يخ ها قرار می گيرد و تا ش��ب به طور معمول ماهی در غرفه 
باق��ی نمی ماند و تمامی به فروش می رس��د. همچنين غرفه 
تهيه غذا كه ش��امل سه بخش است روزانه 6000 غذا شامل 
آماده سازی پيتزا )نيم پخت(، مغز پخت كردن مرغ توسط دو 
دستگاه مرغ گردان از بخش های قابل توجه اين مركز تجاری 

به شمار می رود.
گفتنی اس��ت: ب��رای عرضه مرغ تازه با س��ه كش��تارگاه در 
اصفهان قرارداد منعقد شده است.جاللی در خصوص نحوه 
عرض��ه ميوه در اين مركز تصري��ح كرد: قيمت غرفه ميوه از 
بخش های حساس فروشگاه است چرا كه در اين بخش ميوه 
درجه يك به مش��تری عرضه می شود. چرا كه ميوه درجه 2 
ضايعات فراوان دارد و دست چين كردن ميوه ها توسط خود 
مشتری انجام می پذيرد. بيشتر ميوه ها از تهران تهيه می شود و 
ميوه های بومی مثل خيار بومی از اصفهان ون يا س��يب مرغه 
و ... نيز عرضه می شود. همچنين وارد كننده ميوه ای كه مركز 
ب��ا وی قرارداد دارد، با كش��ورهای تركيه و مصر نيز قرارداد 

منعقد نموده است.
وی در ادامه از اشتغال 1000 نفری در اين مركز تجاری خبر 
داد و گفت: وجود كادر مجرب و آموزش ديده و نيز نظارت 
هيچ كارشناس بهداشتی در يك مجموعه، از ديگر نكته های 

مثبت و استثنايی اين مركز است.
مش��اور مديرعامل مركز تجاری بال همچنين افزود: ماهيانه 

130 ميليون حدود 3/5 ميليارد س��رمايه گذاری شده است و 
ماهيانه 30 ميليون بابت نظافت اين محيط هزينه می شود.

جالل��ی از افتت��اح 12 رس��توران در فاز بعدی خب��ر داد و 
خاطرنش��ان كرد: دو قنادی برای عرضه ش��يرينی تازه و نيز 
شيرينی تركيه و همچنين بخش عرضه 10 مدل نان حجيم در 

اين مركز به مشتريان خدمات ارائه می دهند.
وی استفاده از پاركينگ مركز را رايگان خواند و گفت: برای 
س��رگرم كردن كودكان خانواده هايی كه برای خريد به مركز 
تجاری بال می آيند تدابيری انديش��يده ش��ده است كه البته 
فضای 2400 متری از س��وی معاون عمرانی اس��تانداری در 
اختي��ار مركز قرار گرفت و تجهيزات س��رگرمی و بازی هم 
پيش بينی و تهيه شده ولی شرايط مساعد نبود اما در پی آن 
هس��تيم كه اين بخش هم تكميل شود تا خانواده ها با خيالی 

آسوده به بازديد و خريد از مركز بپردازند.
ش��ايان ذكر اس��ت: مركز تجاری بال واقع در خيابان مصلی 
 همه روزه از س��اعت 9 الی 23 پذيرای شهروندان اصفهانی 

است.

مرکز تجاری بال نگینی درخشان در شهر گنبدهای فیروزه ای
  زاینده رود
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