
نماينده ولي فقيه در سپاه شهركرد 
گفت: جري��ان انحرافي احياگر 
تفك��ر مقاومت زداي��ي اس��ت. 
حجت االسالم علي اكبر دلدار در 
جمع كاركنان سپاه اين شهرستان 
حضور، مقاومت و جهاد را سه 

شاخص حقانيت برشمرد و اظهار داشت...

سرپرس��ت معاونت شهرسازي 
و معماري مسكن و شهرسازي 
اس��تان اصفهان گفت: بر اساس 
قان��ون و ب��ه دلي��ل كاس��تن از 
آالينده ه��اي زيس��ت  محيطي، 
استقرار صنايع در غرب و مركز 

اصفهان ممنوع اعالم شده است. لهون اسدي در گفتگو با فارس با اشاره 
به ممنوعيت استقرار بسياري...

نماینده ولی فقیه در سپاه شهرکرد:
جريان انحرافي احياگر تفكر 

مقاومت زدايي است

بر اساس قانون؛
استقرار صنايع در غرب و مركز اصفهان 

ممنوع است

صفـحهصفـحه
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وزارت نفت؛ موفق ترين 
درآمد 85 هزار ميليارد توماني دولت 
از واگذاري شركت ها 
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 شهرستان   صفحه 4 

رئیس علوم آزمایشگاهي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان:

افزايش هزينه آزمايش ها با تعرفه 
اتحاديه  امكان ندارد

صفحه4

چهارمحال  دامپزشكي  مديركل 
و بختياري گفت: به مناسبت ماه 
مبارك رمضان نظارت بر عرضه 
فرآورده هاي دامي در اين استان 
تشديد مي شود. حميد مهري در 
گفتگو با فارس اظهار داشت: با 

تشكيل ستادهاي نظارت بهداشتي استاني و شهرستاني ويژه ماه مبارك 
رمضان، اقدامات نظارتي اين...

در چهارمحال و بختیاري؛
نظارت بر عرضه فرآورده هاي دامي 

تشديد مي شود

 شهرستان    صفحه 4

مهمانپرست مطرح كرد 
 مشخصه هاي ويژه طرح ايران 
براي حل مشكل ليبي 

 شهرستان    صفحه 4

استاندار اصفهان:
اصفهان به عنوان منطقه ويژه 

علم و فناوري شناسايي 
شده است

استاندار اصفهان از شناسايي شدن اين استان به 
عنوان منطقه ويژه علم و فناوري از سوي دولت 
خبر داد و گفت: در استان اصفهان ظرفيت هاي 

علمي و فني خوبي وجود دارد.
عليرضا ذاك��ر اصفهاني در دي��دار با مدير كل 
س��ازمان فني و حرفه اي استان اصفهان افزود: 
در اي��ن منطقه مي توان به تالش هايي دس��ت 
زد كه منجر به توليدات با ارزش افزوده بيش��تر 
شود. وي تصريح كرد: عمده ترين كار شهرك 
ه��ا و پارك هاي علمي، تبديل ايده به فناوري، 
تج��اري س��ازي و تولي��د ثروت اس��ت. ذاكر 
اصفهاني با بيان اين كه برخي كشورها با ايجاد 
چنين منطقه هايي نخبگان را شناسايي و دعوت 
به همكاري مي كنند، اظهار داش��ت: در كشور 
كره و مالزي، شهرهايي با اين عنوان ايجاد شده 
و در حال توس��عه است. وي با بيان اين كه در 
عصر دانايي بايد با حداقل امكانات، بيش��ترين 
بهره وري را داشت، گفت: بايد به اين سمت و 
سو حركت كرد تا شاهد دستاوردهاي زياد در 

عرصه هاي مختلف باشيم. 
ذاكر اصفهاني با بيان اين كه استان اصفهان رتبه 
اول آي تي ش��هري و روس��تايي را در كش��ور 
كسب كرده اس��ت، ادامه داد: ما بايد به سمت 
تكنولوژي هاي پاك با باالترين ارزش افزوده و 
سرمايه گذاري كم برويم و در بازارهاي جهاني 

سهم داشته باشيم.
وي خواستار ارتباط س��ازمان فني و حرفه اي 
استان با منطقه ويژه علم و فناوري اصفهان شد 
و گفت: اين امر مي تواند س��بب ارتقا بخش��ي 
س��ازمان ها شود. اس��تاندار اصفهان با بيان اين 
كه در س��ازمان فني و حرفه اي اس��تان فعاليت 
و اقدامات خوبي صورت گرفته اس��ت، اضافه 
كرد: اين مجموعه بايد بيش از گذشته رشد كند 
 و در آين��ده خدمات بهتري ب��ه متقاضيان ارائه 

دهد.

مهلت موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
دريافت اسناد

مهلت ارائه پیشنهاد

90/5/3190/6/20خريد 242 رديف بیرينگ13-90مناقصه1

90/5/2090/6/1خريد 4 رديف كلکتور63-90مناقصه2

خريد 10 رديف قطعات 76-90مناقصه3
مکانیکی نورد 650

90/5/2090/6/1

ضمنًا لیست استعالم های مربوط به خريدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سايت شركت 
به آدرس ذيل درج شده است.

ساير موارد:
1- زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد 

)مندرج در جدول(
2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بیشتر به آدرس

 www.esfahansteel.com مراجعه فرمائید.

آگهی فراخوان
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

م الف: 6369 

م الف: 6423 

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

14 مرداد سالروز تأسیس شرکت ارتباطات زيرساخت گرامی باد

برابری  دو  حدود  افزايش  با  زيرساخت  ارتباطات  شركت  دانيد  می  آيا 
ظرفيت مراكز سوئيچ بين الملل، امكان برقراری ارتباطات بين الملل را 

برای تمامی هموطنان عزيز فراهم كرده است. 

 دفتر روابط عمومی و امور بين الملل شركت
ارتباطات زيرساخت

آگهی مناقصه

اداره کل نوس��ازی مدارس اس��تان اصفهان درنظر دارد پروژه های مشروحه ذیل که از محل 
اعتبارات دولتی پیش بینی اعتبار شده را از طریق مناقصه به پیمانكاران واجد شرایط و تشخیص 

صالحیت شده واگذار نماید.

فهرست عنوان پروژهردیف
مبلغ تضمین مدت پایه

نوبت مناقصهبرآورد اولیه به ریالرتبه و رشته مورد نیازشرکت در مناقصه

احداث مدرسه ابتدایی 1
حداقل پایه 2 ابنیه 611/000/000 ماه1388مسکن مهر نائین

نوبت اول1/194/233/803اشخاص حقیقی

احداث مدرسه راهنمایی 2
حداقل پایه 2 ابنیه 611/000/000 ماه1388مسکن مهر نائین

نوبت اول1/243/355/548اشخاص حقیقی

احداث مدرسه ابتدایی 3
حداقل پایه 2 ابنیه 611/000/000 ماه1388مسکن مهر شهرضا

نوبت اول1/168/154/827اشخاص حقیقی

احداث مدرسه راهنمایی 4
حداقل پایه 2 ابنیه 611/000/000 ماه1388مسکن مهر شهرضا

نوبت اول1/219/453/085اشخاص حقیقی

متقاضیان می توانند از زمان انتشار به مدت 4 روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه به این 
اداره کل واقع در بلوار هشت بهشت- مقابل بازار هنر مراجعه نمایند و جهت تكمیل و تحویل 
پیشنهادها تا پایان وقت اداری تاریخ 90/5/24 اقدام نمایند. ضمناً شرکت هایی می توانند 

نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابی آنان تكمیل شده باشد. 
الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir و
www.iets.mprog.ir قابل رویت می باشد.
اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

نوبت دوم

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 

نوبت اول
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سراسری

تأملي در فعاليت هاي رسانه اي-تبليغاتي 
صهيونيسم بين الملل 

جنجال رس��انه اي اخي��ر در انگليس كه 
پيرام��ون يك��ي از مهم تري��ن بنگاه هاي 
تبليغاتي وابس��ته به جريان صهيونيس��م 
بين المل��ل ص��ورت گرفت��ه، ب��ار ديگر 
موجب جلب نگاه ها و نظرات تحليلگران 
مستقل به ابزارهاي متنوع و گسترده و نيز 
س��اختارهاي پيچيده و ريشه دار رسانه اي 
صهيونيس��ت ها ش��ده اس��ت. رسوايي 
 سياس��ي- رس��انه اي اخي��ر مرب��وط به 
فعاليت هاي يكي از بزرگ ترين غول هاي 
رسانه اي جهان يعني »نيوز كورپوريشن« 
كه ط��ي نزديك ب��ه دو دهه گذش��ته به 
عنوان يكي از مهم ترين بازوهاي تبليغاتي 
صهيونيس��ت ها مط��رح گش��ته، جداي 
از مباح��ث سياس��ي و حقوق��ي مربوط 
به اقدام��ات غير قانون��ي و غير اخالقي 
مس��ئوالن آن، ب��ار ديگر زمينه بررس��ي 
كاركردهاي رسانه اي و تبليغاتي اين قبيل 
بنگاه هاي صهيونيستي را فراهم كرده است. 
هرچند در تحليل ها و بررسي هاي صورت 
گرفته پيرامون اين موضوع در كشورهاي 
غرب��ي، كمتر ب��ه زواياي وابس��تگي ها و 
كاركردهاي صهيونيستي سازمان تبليغاتي 
روپرت م��ورداك، مالك غول رس��انه اي 
نيوز كورپوريش��ن پرداخته شده، اما نوع 
رويكردهاي سياسي به تخلفات رسانه اي 
ص��ورت گرفت��ه در زمينه نق��ض حريم 
خصوصي اف��راد، نش��ان از فعاليت ها و 
تعامالت پشت پرده اي دارد كه كمتر بدان 

پرداخته شده است. 
در اين پيوند كاركردهاي رسانه اي نهادهاي 
تبليغاتي صهيونيستي در اشتراك با منافع 
و اهداف بسياري از كانون هاي قدرت به 
خصوص در كشورهاي غربي، تعامالتي 
پيچيده بي��ن اغراض و اهداف سياس��ي 
با فعالي��ت هاي ارتباطات��ي- تبليغاتي با 
بازيگرداني صهيونيس��ت ها را به نمايش 

مي گذارد. 
راهبرده��اي ارتباطاتي- تبلیغاتي 

صهیونیسم بین الملل 
از هم��ان س��ال هاي مياني ق��رن نوزدهم 
ميالدي كه صهيونيس��م ب��ه عنوان فصل 
نژادپرس��تانه،  يهودي گ��ري  مش��ترك 
 يهودي��ت منفعت محور و سياس��ت زده 
اروپايي- آمريكايي پا به عرصه رش��د و 
گسترش گذاش��ت، اهدافي چون سيطره 
صهيونيسم بر ارتباطات جهاني، در دستور 
كار رهبران اين مرام سياسي- اجتماعي- 
مذهبي قرار گرفت. در سال 1869 ميالدي 
)1248 ه.ش( راش��ورون خاخام يهودي، 
در س��خنراني خ��ود در كنگ��ره جهاني 
صهيونيسم در پراگ بر الزام سيطره كامل 
يهود بر رس��انه هاي جمع��ي آن زمان در 
جهان تأكيد كرد و اعالم داش��ت كه پس 
از ط��ال به عنوان نم��اد ثروت بين المللي، 
دستگاه هاي خبررساني به ويژه مطبوعات، 
دومين ابزار صهيونيس��ت ها براي استيال 
بر جه��ان خواهند بود. از اين رو از همان 
ابت��دا با برنامه ريزي ه��اي دقيق و صرف 
هزينه ه��اي كالن، ت��الش ب��ي وقفه اي 
 براي به دس��ت گرفتن جريان هاي اصلي 
خبر رساني و مطبوعات در سراسر جهان 

از سوي صهيونيست ها آغاز شد. 
وق��وع جن��گ ه��اي جهاني ك��ه چهره 
جديدي از اروپا به عنوان يكي از مهم ترين 
مأمن هاي حضور و اس��كان يهوديان به 
تصوير كش��يد و در پس آن تشكيل رژيم 
صهيونيس��تي در س��رزمين هاي اشغالي 
فلس��طين، ش��اخص ترين نقاط عطف را 
در حيات سياسي – اجتماعي صهيونيسم 
به وجود آورد. بر اساس اين نقاط عطف 
دستگاه هاي تبليغاتي صهيونيسم بين الملل 
فرصت يافتند تا براي بازتوليد ارزش هاي 
يهوديت افراطي و در جهت منافع جهاني 
صهيونيست ها، به گس��ترش عرصه هاي 
غوغاساالري خود بپردازند. در طول سال 
هاي نض��ج گرفتن صهيونيس��م تاكنون، 
فعاليت هاي تبليغاتي صهيونيست ها پيرامون 

محورهاي زير صورت گرفته است:
محوره��اي  مهم تري��ن  از  يك��ي   -1
تبليغاتي صهيونيست ها استفاده از افسانه 
هولوكاست در س��ال هاي پس از جنگ 

جهان��ي دوم بوده اس��ت. در عرصه قلم 
فرسايي هاي مطبوعاتي، ساخت فيلم هاي 
سينمايي و تهيه گزارش هاي به اصطالح 
 علمي، يهوديان انسان هاي بي گناهي تصور 
ان��د ك��ه ب��ي رحمان��ه م��ورد  ش��ده 
جنايت كارانه ترين رفتارها از س��وي نظام 
نژادپرست هيتلري در آلمان قرار گرفته اند 
و افسانه س��وزانده شدن نزديك به شش 
ميلي��ون يهودي در ط��ول جنگ، به دليل 
تأثيرگذاري رس��انه اي و تبليغاتي پس از 
گذش��ت بيش از نيم قرن، همچنان ادامه 

دارد. 
ساخت فيلم هاليوودي »فهرست شيندلر« 
اثر استيون اس��پيلبرگ، كارگردان يهودي 
كه به دليل اتصال با البي هاي صهيونيستي 
توانس��ت در دهه 1990 ميالدي صاحب 
جواي��ز متع��دد از جمل��ه هف��ت جايزه 
سينمايي اس��كار ش��ود، نمود روشني از 
مرثيه سرايي صهيونيست ها در زير لواي 
پشتيباني حاميان آمريكايي آنان بود كه با 
هدف طرح چهره اي ستمديده از يهوديان 
و توجيه تش��كيل حكومت صهيونيستي 
ص��ورت مي گرفت، ب��دون آنكه توضيح 
دهد چرا مسلمانان فلسطيني بايستي تاوان 
اقدامات نظاميان آلماني در قبال يهوديان را 

پرداخت نمايند. 
2- دومين محور تبليغاتي صهيونيست ها 
ايجاد اعتقاد به ظهور منجي براي رهاندن 
بشريت از تمامي رنج هاي دامنگير انسان 
هاست. منجي مورد نظر نهادهاي تبليغاتي 
صهيونيس��ت ها را مي توان تجلي تمامي 
منافع و مطلوبيت هاي يهوديت موعودگراي 
نژادپرست در فردي دانست كه مأموريت 
يافته تا جهان را از چنگال دشمنان يهوديان 

به عنوان دشمنان بشريت رهايي بخشد. 
3- س��ومين محوري كه در جهت توجيه 
تش��كيل دول��ت غاصب اس��رائيل و نيز 
منافع جهاني صهيونيست ها مورد استفاده 
تبليغاتي گس��ترده قرار گرفت��ه، مي توان 
تروريس��م رس��انه اي نامي��د. تخري��ب 
باورهاي موعودگرايان��ه اديان و مذاهب 
ديگر به موازات تخريب چهره مسلمانان، 
به خصوص اع��راب، دو مؤلفه اساس��ي 
تروريس��م رسانه اي صهيونيس��ت ها در 
س��ال هاي اخير بوده است. در اين رابطه 
اثر سينمايي »چهارپر« محصول سال 2001 
ميالدي )1380 ه.ش( در هاليوود، يكي از 
مهم ترين فعاليت هاي سينمايي- تبليغاتي 
بوده كه با هدف تخريب باور موعودگرايي 
اس��المي ب��ه جن��گ اعتق��ادات مذهبي 

مسلمانان رفته است. 
نش��ان دادن چهره اي خشن، بي فرهنگ، 
عقب مانده و خرافه پرس��ت از مسلمانان 
ب��ه ويژه اعراب، مؤلفه ديگري اس��ت كه 
در ساخت بسياري از فيلم هاي سينمايي 
صهيونيستي به كار بسته شده تا اين تفكر 
حتي به خود مس��لمانان القا شود كه آنان 
انسان هاي خرافي و عقب مانده اي هستند 
كه بايد از سوي ملت هاي مترقي غربي به 
خصوص آمريكايي ها مورد حمايت قرار 
گيرند و از فقر، ناداني و ظلم و ستمي كه با 

آن دست به گريبان هستند، رهايي يابند. 
برخ��ي از تحليلگ��ران ب��ر اي��ن باورند 
 ك��ه ه��دف اصل��ي بيش��تر فعاليت هاي 
رسانه اي- تبليغاتي دستگاه هاي وابسته 
يا نزدي��ك ب��ه محافل صهيونيس��تي را 
بايس��تي در جهت تحقق اهداف، منافع و 
مطلوبيت هاي رژيم اشغالگر قدس جستجو 
كرد، در حالي كه نگاه عميق تر به حجم و 
گستره اينگونه فعاليت ها نشان از راهبرد 
دورنگرانه صهيونيس��م بي��ن الملل براي 
استيالي كامل بر جهان دارد. پيوند منافع 
استعماري كشوري چون آمريكا به عنوان 
هژمون جهاني با اهداف كالن صهيونيسم 
كه تنها بخش��ي از آن در چارچوب نظام 
سياس��ي اسرائيل تمركز يافته، جهان را به 
جوالنگاهي براي تاخ��ت و تاز تبليغاتي 
صهيونيست ها بدل س��اخته و دستگاه ها 
و نهادهاي پرتع��داد تبليغاتي- ارتباطاتي 
 به عن��وان ابزاره��اي الزم براي س��يطره 
رسانه هاي صهيونيستي بر جهان در حال 

افزايش است. 

به گ��زارش رواب��ط عموم��ي اداره كل 
اقتصاد و دارايي اس��تان تهران، نشست 
تخصصي ذي حس��ابان دس��تگاه هاي 
اجراي��ي اس��تان ته��ران برگزار ش��د. 
امي��د آقايارلو ، مع��اون هزينه و رئيس 
خزان��ه معي��ن اس��تان ته��ران در اي��ن 
نشس��ت تخصصي به بررسي بخشنامه 
خزان��ه داري كل كش��ور در خصوص 
 نحوه ص��دور و تحويل چ��ك، كنترل 
حساب هاي بانكي و وجوه نقد پرداخت 
و ب��ر رعايت دقيق مفاد آن توس��ط ذي 
حس��ابان تأكيد كرد. آقايارلو با اشاره به 
م��اده 29 قانون الحاق م��وادي به قانون 
تنظيم بخش��ي از مقررات مالي دولت، 

مبني بر تخصيص اعتبارات اس��تاني كه 
منوط به تشكيل كميته تخصيص استان 
اس��ت، اظهارداش��ت: كليه پرداخت ها 
مي بايس��ت طب��ق صورتجلس��ه كميته 
تخصي��ص كه ب��ه ذي حس��ابان ابالغ 
خواهد ش��د، صورت پذيرد و تا قبل از 
ابالغ تخصيص، پرداخت ها به صورت 

تنخواه گردان خواهد بود. 
در ادام��ه همي��ن نشس��ت، م��اده 120 
 قانون بودجه س��ال 1390 درخصوص 
يك درصد س��هم ورزش و بند ب ماده 
44 قانون برنامه پنجم توس��عه در مورد 
موض��وع پرداخت هزينه ه��اي درماني 
ايثارگران نيز مورد بررسي قرار گرفت. 

جهان نما

 

رئي��س كميس��يون وي��ژه نظ��ارت و پيگي��ري اج��راي اص��ل 44 قان��ون 
 اساس��ي از درآم��د 85 ه��زار ميلي��ارد توماني دول��ت به موج��ب واگذاري 
ش��ركت هاي دولتي ب��ه بخش خصوصي در چهار س��ال گذش��ته خبر داد 
 و گف��ت:  وزارت نف��ت موفق تري��ن وزارتخانه در واگذاري ش��ركت ها بوده 

است. 

به گزارش ايرنا، حميدرضا فوالدگر با استناد به آمار 31 تيرماه سازمان خصوصي 
س��ازي كه مصادف با چهارمين س��ال ابالغ قانون خصوصي  سازي ارائه شد، 
بيش��ترين س��هم واگذاري بنگاه هاي دولتي در چهار سال گذشته را متعلق به 
وزارت نفت عنوان كرد و افزود: 47 درصد از كل واگذاري هاي ش��ركت هاي 

دولتي به وزارت نفت اختصاص دارد. 
وي گفت: وزارت صنايع و معادن با س��هم 16 درصدي از خصوصي سازي، 
 در رتب��ه دوم قرار دارد.  وزارت نيرو با 14 درصد، وزارت ارتباطات با حدود
13 درصد، وزارت اقتصاد 6 درصد و وزارت راه و ترابري با سهم4/6 درصدي 
از واگذاري ها در رتبه هاي بعدي قرار دارند. عضو كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس اظهار داش��ت: كمترين سهم از واگذاري ها متعلق به وزارت بازرگاني 

است و سهم آن از كل خصوصي سازي در كشور 0/6 درصد است. 
وی در بخش ديگري از سخنان خود گفت: از كل روند خصوصي سازي انجام 
گرفته در كش��ور، 69 درصد واگذاري ها از طريق بورس انجام شده است كه 
رقمي بالغ بر 60 هزار ميليارد تومان به خود اختصاص مي دهد و باقيمانده آن نيز 
از طريق فرابورس و يا مذاكره و مزايده عرضه شده است. فوالدگر سهم واقعي 
بخش خصوصي در اقتصاد كشور را 13/5 درصد عنوان كرد و افزود: متأسفانه 
با تمام تالشي كه انجام شده، هنوز حضور بخش خصوصي در اقتصاد بسيار 
كم است.  وي رتبه ايران در زمينه سهولت كسب و كار در جهان را 129 عنوان 
كرد و گفت: رتبه پايين ايران، تدوين اليحه ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و 
رفع موانع كس��ب و كار را در مجلس، ضروري ساخته است. فوالدگر افزود: 
همه تالش ها و فعاليت ها بايد در راستاي تحقق اهداف سياست هاي اصل 44 

متمركز شود.

وزارت نفت؛ موفق ترین 

درآمد 85 هزار میلیارد توماني دولت 
از واگذاري شرکت ها 

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

نصف النهار

چه خبر از پایتخت

س��خنگوي وزارت امور خارجه، توقف جنگ و 
خونري��زي و از بين رفتن م��ردم بي گناه به همراه 
آماده كردن زمينه مشاركت مردم در اداره سرنوشت 
 خود و جلوگيري از دخالت كشورهاي خارجي را 
مهم ترين مش��خصه ط��رح جمهوري اس��المي 
ايران براي حل مش��كالت ليبي اعالم كرد. رامين 
مهمانپرست در رابطه با جزئيات طرح تهران براي 
حل مشكل ليبي، افزود: در حال رايزني با كشورهاي 

مختلف در رابطه با اين طرح هستيم. 
دس��تيار ويژه وزير امور خارجه در پاسخ به سئوال 
ديگ��ر ايرنا در رابطه با ادامه روند س��ركوب مردم 
در بحرين، اظهار داشت: همچنان اعتقاد داريم كه 
ه��م در بحرين، هم در ليبي و هم در يمن برخورد 
خش��ونت آميز با مطالبات مردمي جواب نخواهد 
داد. مهمانپرست تأكيد كرد: حضور نظامي و امنيتي 
كشورهاي منطقه و دخالت آنها در وضعيت داخلي 
كشورهاي ديگر، نتيجه عكس خواهد داشت. وي 
ابراز اميدواري كرد كه مقامات كشورهاي منطقه راه 
صحيح برخورد با مطالبات مردمي را هرچه سريع تر 
پيدا كرده و با تحقق خواسته هاي مردم، زمينه ثبات 
را در منطقه فراهم كنند. س��خنگوي وزارت امور 
خارجه خاطرنشان كرد: با ادامه سركوب، وضعيت 
بحرين به نقطه مطلوب نخواهد رس��يد و تنها راه 
به دس��ت آوردن امنيت و اقتدار در بحرين، توجه 
به خواس��ت مردم و آماده كردن زمينه هاي حضور 
آنها در سرنوشت خود و برطرف كردن مشكالت 
 ناشي از دخالت كشورهاي منطقه در مسائل داخلي 
است. دس��تيار ويژه وزير امور خارجه تأكيد كرد: 
كشورهاي منطقه با توجه به ظرفيت هاي بزرگ خود 

مي توانند كارهاي بزرگي را با هم انجام دهند.  در 
ادامه مهمانپرست درباره اظهارات برخي مقام هاي 
عراقي در رابطه با برخورد با گروهك تروريس��تي 
پژاك، گفت: مردم و مقامات عراق نسبت به وجود 
گروهك هاي تروريس��تي در خاك خ��ود نگران 
هس��تند و ما در حال رايزني مستمر با آنها در اين 
رابطه هس��تيم. وي توجه به اصول حاكم بر روابط 
تهران و بغداد در اظهارنظرها را ضروري خواند و 
ايجاد امنيت و توسعه همكاري ها در فضايي سازنده 
را از جمله اين اصول برش��مرد. دستيار ويژه وزير 
خارجه در ادامه جلوگي��ري مقامات دولت عراق 
از فعاليت هاي گروهك هاي تروريستي در داخل 

خاك اين كشور را خواستار شد. 
سخنگوي وزارت امور خارجه همچنين در رابطه 
با برگزاري دادگاه س��ه آمريكاي��ي كه به صورت 
غيرقانوني وارد مرزهاي كش��ورمان ش��ده بودند، 
گفت: اي��ن پرونده قضايي اس��ت و باي��د اجازه 

داد دادگاه ب��ه دور از هرگونه فش��ار و در فضايي 
عادالن��ه، به تخلف آنها رس��يدگي كند. وي تأكيد 
ك��رد: وزارت امور خارجه نيز منتظ��ر اعالم رأي 
دادگاه اين سه آمريكايي است. مهمانپرست در ادامه 
بازداش��ت و زنداني بودن برخي از اتباع كشورمان 
در آمريكا را يادآور ش��د و افزود: متأسفانه مراحل 
قضايي در اين رابطه طي نش��ده و محدوديت هاي 
زيادي در رابطه با دسترس��ي كنسولي و ديدار آنها 
با خانواده هايش��ان وجود دارد كه از جمله نقض 
حقوق بشر و رفتار دوگانه و تبعيض آميز مقامات 
آمريكايي اس��ت. وي تصريح كرد: ادامه بازداشت 
بدون محاكمه شهرزاد ميرقلي خاني، از شهروندان 
بازداشت ش��ده ايراني در آمريكا نمي تواند باعث 
اقتدار دولت آمريكا شود. دستيار ويژه وزير خارجه 
به مقامات آمريكايي توصيه كرد كه دست از نقض 
 حقوق بش��ر برداش��ته و به كرامت انساني توجه
كنند. س��خنگوي وزارت امور خارجه در رابطه با 
تحوالت سوريه اظهار داشت: دخالت كشورهاي 
فرامنطقه اي و فعاليت گروه هاي مس��لح در ميان 
تظاهركنندگان مش��هود اس��ت كه نمونه بارز آن 

حضور سفير آمريكا در جمع آنهاست. 
مهمانپرست اين رفتار س��فير آمريكا در سوريه را 
مغاير با تمامي قواعد ديپلماتيك و عدم دخالت در 
امور داخلي كش��ورها دانست و افزود: بسياري از 
مطالبات مردمي در سوريه توسط دولت اين كشور 
پاسخ گفته شده است و فضا در اين كشور به سمت 
آرامش مي رود، اما آرامش در داخل اين كش��ور، 
 مطل��وب مقامات آمريكايي و رژيم صهيونيس��تي 

نيست.

دبیر شورای گفتگو:
تمام دستگاه ها با واحدهای توليدی 

مساعدت خواهند داشت
زاینده رود

نهاونديان گفت: سياس��ت كالن كشور كمك به واحدهای توليدی 
اس��ت كه به دليل عوامل خارج از فعاليت ها مانند تبعات تحريم، دچار 
مش��كل ش��ده اند. وی خاطرنشان كرد: بر همين اس��اس قرار است تمام 
دستگاه ها مس��اعدت های الزم را با واحدهای توليدی داشته باشند. دبير 
ش��ورای گفتگو همچنين افزود: نحوه تش��خيص واحده��ا از مهم ترين 
مباحث است. برای ايجاد وحدت رويه قرار شد شيوه نامه ای تهيه شود تا 
عوامل معوقات بانكی و تعيين معيارها بررسی و مشخص شود. نهاونديان 
تصريح كرد: مقرر شد تا كار گروهی با مسئوليت بانك مركزی و حضور 
ات��اق بازرگانی و تع��اون، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين زمينه 
تش��كيل و گزارش آن ارائه ش��ود. وی گفت: باتوجه به اين كه پنج ماه از 
سال گذشته، قرار است نحوه عملكرد بانك ها برای اجرای ماده 28 قانون 
بودجه در مدت مذكور بررس��ی شود. همچنين براساس بررسی ها از كل 
تسهيالت پرداختی بانك ها، تنها 15 درصد به صورت معوقه بوده است.

در صورت تصويب نهايی فرزندان مادر ايرانی 
و پدر خارجی ايرانی محسوب می شوند

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به يك فوريت طرحي رأي مثبت دادند كه 
درصورت تصويب نهايي، فرزندان متولد شده  از مادر ايراني و پدر خارجي كه 
با اخذ مجوز ازدواج كرده اند، ايراني محسوب مي شوند.  نمايندگان مجلس به 
بررسي يك فوريت طرح اصالح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل 
از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 1385 پرداختند و يك فوريت 
اي��ن ط��رح را با 150 رأي موافق، 18 رأي مخال��ف و 21 رأي ممتنع از 206 
نماينده حاضر تصويب كردند. اين طرح با امضاي 68 نفر از نمايندگان تهيه 
و تقديم هيأت رئيس��ه مجلس شده است. براس��اس ماده واحده اين طرح و 
درص��ورت تصويب نهايي، فرزندان متولد از م��ادر ايراني و پدر خارجي كه 
مطابق ماده 1060 قانون مدني با اخذ مجوز ازدواج كرده اند، ايراني محسوب 
مي ش��وند. همچنين براساس تبصره 1 اين ماده و در صورت تصويب نهايي، 
فرزندان��ي كه پيش از تصويب اين قانون از مادر ايراني و پدر خارجي متولد 
شده باشند، به تابعيت ايران پذيرفته مي شوند. در اين موارد وزارت كشور پس 
از اخذ مدارك مثبته وقوع عقد شرعي، نسبت به صدور پروانه ازدواج موضوع 

ماده 1060 اقدام مي كند. 

نماينده مركز پژوهش ها در مجلس شورای اسالمی 
گف��ت: با توجه به كاهش 24 درصدی بارندگی در 
كش��ور كه در طول 50 سال گذشته بی سابقه بوده 
اس��ت، امس��ال در مرز توليد كمترين محصوالت 

كشاورزی در طول 10 سال گذشته قرار داريم.
 به گزارش مهر، صفايی، نماينده مركز پژوهش ها با 
ارائه توضيحاتی پيرامون گزارش مركز پژوهش ها در 
جلسه گذشته مجلس كه با حضور وزير كشاورزی 
جه��ت بررس��ی واردات بی روي��ه محص��والت 
كش��اورزی و تأثير آن بر توليد محصوالت داخلی 
برگزار ش��د، گفت: مركز پژوهش های توليد، آمار 
ندارد و گزارشات و تحليل هايش مبتنی بر آمارهای 
دس��تگاه های رسمی كشور اس��ت، بنابراين اگر در 
گزارش مرك��ز پژوهش ها به برخ��ی محصوالت 
پرداخته نش��ده، علتش عدم وجود آمارهای رسمی 
در قسمت های مختلف است. وی با اشاره به اين كه 

از سال 79 تا 86 جمع توليد محصوالت كشاورزی 
رو به رش��د ب��وده و در بس��ياری از محصوالت به 
خودكفايی دس��ت يافته بوديم، گفت: سرمايه سال 
 86 و بی آبی و خشكسالی سال 87 موجب كاهش

19 ميليون تنی توليد محصوالت كشاورزی شد كه 
در اين بخش سهم غالت، گندم و جو بيشتر از ساير 
محصوالت بود. وی با بيان اينكه در سال 89 تا 90 
ش��اهد كاهش 24 درصدی بارندگی در دوره پاييز 
بودي��م، ادامه داد: در س��ال 89 و 90 كمترين بارش 
در طول 50 س��ال گذشته وجود داشت، بنابراين با 
كاهش ش��ديد س��بز كردن غالت روبه رو خواهيم 
بود. صفايی تأكيد كرد: برای بقای توليد كشاورزی، 
نيازمند افزايش سياس��ت های حمايتی هستيم. وی 
افزود: در محصوالت باغی مشكالت كمتری وجود 
دارد، اما در محصوالت دامی كه شامل توليد گوشت 
گوسفندی و عسل می شود، با كاهش 10 درصدی 

روبه رو خواهيم بود.
صفايی تصريح كرد: اگر حمايت جدی از كشاورزان 
نشود، توليدات كشاورزی ما بعد از يك دوره توليد 
با ركود جدی روبه رو خو اهد شد، البته عكس العمل 
كشاورزان به اين مشكالت، خاموش بوده و با فرار 
س��رمايه از بخش كشاورزی نمايان می شود.  وی با 
اش��اره به اين كه بسته های حمايتی موجود كفايت 
خشكس��الی و جبران افزايش هزينه ها را نمی كند، 
اظهار داش��ت: گندم ب��ه عنوان اس��تراتژيك ترين 
محصول كش��اورزی كش��ور، امس��ال در حالی از 
كش��اورزان خريداری می ش��ود كه طبق قانون بايد 
قيمت خريد تضمينی گندم از كش��اورزان براساس 
تورم افزايش يابد.چهارشنبه هفته گذشته نيز وزير 
كش��اورزی توضيحاتی را پيرامون واردات بی رويه 
محصوالت كشاورزی و تأثير آن بر توليدات داخلی، 

در صحن علنی مجلس گزارشی  ارائه داد.

مهمانپرست مطرح کرد 
 مشخصه هاي ويژه طرح ايران براي حل مشكل ليبي 

نماینده مرکز پژوهش ها در مجلس:
محصوالت كشاورزی به كمترين توليد در طول 10 سال گذشته رسيده است

مقامات سیاسي لبنان:
 ارتش لبنان با جديت در برابر تهديدات 
رژيم صهيونيستي ايستادگي مي كند 

ميش��ل س��ليمان رئيس جمهوري، نجيب ميقاتي نخس��ت وزير، نبيه بري 
رئي��س مجلس، فايز غصن وزير دفاع و جان قهوجي فرمانده ارتش لبنان 
در مراس��م شصت و ششمين سالروز تش��كيل ارتش اين كشور، با اشاره 
به وظايف ارتش، بر حمايت از آن در برابر تهديدات رژيم صهيونيس��تي 

تأكيد كردند. 
 به گزارش ايرنا از بيروت، ميش��ل س��ليمان رئي��س جمهوري لبنان روز 
دوش��نبه در مراس��م شصت و شش��مين سالروز تش��كيل ارتش لبنان در 
 منطقه الفياضيه واقع در ش��رق بيروت، گفت: من از سران سياسي كشور 
م��ي خواه��م تا از موضع گيري هاي تند پرهيز ك��رده و از گفتگوي ملي 

حمايت كنند. 
وي افزود: گفتگوي ملي براي پايان دادن به كش��مكش ها و تقويت ثبات 
در كش��ور ضروري اس��ت. همچنين باي��د با اس��تفاده از تمامي امكانات 
قانوني موجود، اراضي اشغالي كشور را آزاد كنيم. نجيب ميقاتي، نخست 
وزير لبنان نيز در اين مراسم گفت: ارتش، پناهگاه اول و آخر در حمايت 
از لبن��ان و دفاع كامل از س��رزمين، مردم، كرامت و عزت آنهاس��ت. وي 
افزود: دولت لبنان شبانه روز براي برآورده ساختن نيازهاي ارتش مطابق 
با نقش��ه راه س��ران آن تالش كرده و از ارتش و س��اير مؤسسات رسمي 

حمايت مي كند. 
فاي��ز غص��ن، وزير دف��اع لبنان ني��ز در اين مراس��م گفت: ايج��اد فتنه 
در لبن��ان ممنوع اس��ت و بازيچه قرار دادن امنيت كش��ور و ش��هروندان 
لبنان��ي خط قرمز اس��ت و هيچ ك��س حق ندارد از آن تج��اوز كند. وي 
اف��زود: از مه��م ترين وظيف��ه ارتش لبن��ان حمايت از كش��ور در برابر 
تهديدات روزانه رژيم صهيونيس��تي اس��ت. همچنين هم��كاري ها ميان 
 ارت��ش و نيروهاي حافظ صلح بي��ن المللي )يونيفيل( بايد ادامه داش��ته 

باشد. 
روزنامه نگار غربي:

عربستان ميليون ها دالر
براي محاكمه نشدن مبارك پيشنهاد كرد 
 رابرت فيسك، نويس��نده و روزنامه نگار انگليسي فاش كرد كه عربستان 
س��عودي ميليون ها دالر به شوراي نظامي مصر پيشنهاد كرده است تا در 
مقابل از محاكمه حس��ني مبارك، رئيس جمه��ور مخلوع مصر در دادگاه 

منصرف شود. 
 راب��رت فيس��ك در گفتگو ب��ا روزنامه اينديپندنت ب��ا توصيف محاكمه 
حس��ني مبارك، رئيس جمهور مخلوع مصر به عنوان محاكمه قرن گفت 
كه بس��ياري از مردم مصر اميدوارند كه مجازات اعدام براي مبارك صادر 
ش��ود، در حالي كه ارتش ترجيح مي دهد وي همين امروز بميرد. فيسك 
افزود: با وجود اعالم محاكمه مبارك، دو پس��رش عال و جمال وچند تن 
از نمادهاي نظام س��ابق و برخي از دستياران قديمي مبارك، هنوز هم در 

پست هاي حكومتي هستند. 
وي ب��ا اش��اره ب��ه ضرورت محاكم��ه مب��ارك در دادگاه تأكي��د كرد كه 
محاكمه نش��دن وي موجب خش��م مردم مصر خواهد ش��د. قرار اس��ت 
حس��ني مبارك رئيس جمه��ور مخلوع مصر امروز براي پاس��خ دادن به 
اتهامات وارده به وي، به ويژه اتهام صدور دس��تور كش��تار تظاهركنندگان 
 ك��ه مج��ازات آن اع��دام اس��ت، در براب��ر دادگاه جناي��ي قاه��ره قرار 

گيرد.
بانك توسعه آفریقا: 

 جنگ سومالي نقشي تعيين كننده 
در قحطي آفريقا دارد 

رئيس بانك توس��عه آفريقا قحطي در منطقه شاخ آفريقا را نه تنها حاصل 
تغييرات آب و هوايي دانست، كه آن را پيامد ناتواني جمعي در پايان دادن 

به جنگ داخلي سومالي عنوان كرد. 
 به گزارش خبرگزاري فرانس��ه از واش��نگتن، دانلد كاب��روكا در اين باره 
گفت: درس��ت است كه اين تراژدي خود حاصل شديد ترين خشكسالي 
در شصت سال گذشته است، اما اين مصيبت تا حد بسياري به ناتواني ما 

در پايان دادن به جنگ داخلي سومالي نيز مربوط مي شود. 
از زمان��ي كه حكومت طوالني محمد زيادباره در پي يك كودتا در اواخر 
س��ال 1991 پايان يافت، سومالي در ورطه هولناك بي قانوني و خشونت 
قرار گرفت. كابروكا كه در گفتگويي با خبرگزاري فرانس��ه شركت كرده 
ب��ود، گف��ت: پيش از آن كه كمب��ود مواد غذايي به قحطي تبديل ش��ود، 
چي��ز ديگري روي صحنه خود نماي��ي كرد. او در اين باره گفت: اين بار 
كانون بحران را بايد در بخش هايي از س��ومالي جس��تجو مي كرديم كه 
از كار افت��اده اند. در دو منطقه واقع در جنوب س��ومالي، يعني همان جا 
كه ماه گذشته سازمان ملل متحد آنها را قحطي زده اعالم كرد، گروه هاي 
 آش��وب طلبي چون الش��باب كه ب��ا القاعده در ارتباط اس��ت، حكومت 

مي كنند. 

سفارت آمريكا ضروري بودن بازگشت 
صالح به يمن را تكذيب كرد 

پاي��گاه اطالع رس��اني 
التغيير نوش��ت: وابسته 
س��ف��ارت  اقتص��ادي 
آمريكا در صنعا خبري 
را كه رسانه هاي رسمي 
يمن درب��اره ضرورت 
بازگش��ت علي عبداله 
صال��ح از اي��ن مرجع 
بودند،  ك��رده  منتش��ر 
به كل��ي تكذيب كرد. 
ايرنا، وي  به گ��زارش 
التغيير  ب��ا  در گفتگ��و 
گف��ت از خب��ري ك��ه 

در برخي روزنامه هاي يمني به نقل از وابس��ته اقتصادي س��فارت آمريكا 
در صنع��ا مبني بر ضرورت بازگش��ت علي عبداله صالح به يمن منتش��ر 
 ش��د، غافلگير ش��ده و اميد خود را نس��بت به اين نشريات از دست داده 

است. 
وزارت دفاع يمن اظهارات تانگ وو، وابس��ته اقتصادي سفارت آمريكا را 
كه در ديدار با محمد محمد صالح، معاون رئيس اتاق بازرگاني و صنعت 
يمن گفته بود بازگشت صالح در اين مرحله براي حل بحران سياسي در 
يمن ضروري به نظر مي رسد، نقل قول كرده بود. تانگ گفت كه وي در 
ديدار با معاون اتاق بازرگاني يمن چنين اظهاراتي را بيان نكرده و در اين 
ديدار تنها درباره چالش هاي اقتصادي كه يمن با آن مواجه اس��ت، سخن 
گفته اس��ت. وي تأكيد كرد ديدگاه آمريكا درباره بحران يمن اين اس��ت 
 كه بايد علي عبداله صالح با امضاي طرح پيش��نهادي ش��وراي همكاري 
خليج فارس، به س��رعت از قدرت كناره گيري ك��رده و اختياراتش را به 

معاون خود بسپارد.

برگزاری نشست تخصصي ذي حسابان 
دستگاه هاي اجرايي استان تهران 
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كرايگ هايپر، نويس��نده، محقق، مقاله  نويس، مجری راديو و تلويزيون و يك 
س��خنران حرفه  ای اس��ت. در 25 سال گذش��ته، او با كار هايش به  عنوان يك 
كارش��ناس حرفه  ای موفقيت در حوزه  های شخصی و اجتماعی معرفی شده. 
هايپر يك سايت هم درباره سخنرانی موثر دارد كه در آن نوشته: » من خواسته  ام 
بخش  های مهم كتاب  های كمكی كه تا به حال خوانده  ام و تجربه  هايی كه در 
زندگی  ام داشته  ام را به صورت 40 نكته كليدی فشرده كنم و در اختيار ديگران 
بگذارم تا در هر زمان بتوانند آن را بخوانند. مطمئناً كتاب  هايی كه در سطح جهانی 
فروخته می  شوند و درباره خودياری هستند، ممكن است برای بعضی  ها قابل 
استفاده باشند، ولی من مايلم چيزی بنويسم كه برای همه مفيد واقع شود.« حاال 
اين شما و اين هم 40 عادت آدم های موفق به توصيه كرايگ هايپر. بخوانيد و 

قضاوت كنيد:
1( فرصت  هايی را می  بينند و پيدا می  كنند كه ديگران آنها را نمی  بينند. 

 2( از مش��كالت درس م��ی  گيرن��د ، در حالی كه ديگران فقط مش��كالت را
می  بينند. 

3( روی راه  حل  ها تمركز می  كنند. 
4( هوشيارانه و با روش درست موفقيت شان را می  سازند، در زمانی كه ديگران 

آرزو می  كنند موفقيت به سراغشان آيد. 
5( مثل بقيه ترس  هايی دارند، ولی اجازه نمی  دهند ترس آنها را كنترل و محدود 

كند. 
6( س��ئواالت درستی از خود می  پرسند. سئوال  هايی كه آنها را در مسير مثبت 

ذهنی و روحی قرار می  دهد. 
7( به ندرت از چيزی ش��كايت می  كنند و انرژی  شان را به خاطر آن از دست 
نمی  دهند . همه چيزی كه شكايت كردن باعث آن است، فقط قرار دادن فرد در 

مسير منفی  بافی و بی  ثمر بودن است. 
8( سرزنش نمی  كنند )واقعاً فايده  اش چيست؟( آنها مسئوليت كارهای شان و 

نتايج كارهايشان را به طور كامل به عهده می  گيرند. 
9( وقتی ناچارند از ظرفيتی بيش از حد ظرفيتشان استفاده كنند، هميشه راهی را 
برای باال بردن ظرفيتشان پيدا می  كنند و بيشتر از ظرفيت  شان از خود توقع دارند. 

آنها از آنچه دارند به نحو كارآمدتری استفاده می  كنند. 
10( هميشه مشغول ، فعال و سازنده هستند . هنگامی كه اغلب افراد در حال استراحت 
 هستند آنها برنامه  ريزی و فكر می  كنند تا وقتی كه كارشان را انجام می  دهند،

استرس كمتری داشته باشند. 
11( خودشان را با افرادی كه با آنها هم  فكر هستند متحد می  كنند. آنها اهميت و 

ارزش قسمتی از يك گروه بودن را می  دانند. 
12( بلندپرواز هستند و دوست دارند حيرت  انگيز باشند. آنها هوشيارانه انتخاب 

می  كنند تا بهترين نوع زندگی را داشته باشند 
و نمی  گذارند زندگی  شان اتوماتيك  وار سپری شود. 

 13( به وضوح و دقيقاً می  دانند كه چه چيزی در زندگی می  خواهند و چه نمی   خواهند.
آنها بهترين واقعيت را به طور دقيق برای خودشان مجسم و طراحی  می  كنند، به 

جای اين كه فقط تماشاگر زندگی باشند. 
14( بيشتر از آن كه تقليد كنند، نوآوری می  كنند. 

15( در انجام كارهايشان امروز و فردا نمی   كنند و زندگی  شان را در انتظار رسيدن 
بهترين زمان برای انجام كاری از دست نمی  دهند. 

16( آنه��ا دان��ش  آموزان مدرس��ه زندگی هس��تند و همواره ب��رای يادگيری 
روی خودش��ان كار م��ی  كنن��د. آنه��ا از راه  ه��ای مختلفی مث��ل تحصيالت 
 آموزش��گاهی، دي��دن و ش��نيدن، پرس��يدن، خوان��دن و تجرب��ه ك��ردن ياد

می  گيرند. 
17( هميشه نيمه پر ليوان را می  بينند و توانايی پيدا كردن راه درست را دارند. 

18( به طور دقيق می  دانند كه چه كاری بايد انجام دهند و زندگی  شان را با از 
شاخه  ای به شاخه  ای ديگر با پريدن از دست نمی  دهند. 

19( ريسك  های حساب  شده  ای انجام می  دهند؛ ريسك  های مالی، احساسی 
و شغلی. 

20( با مشكالت و چالش  هايی كه برای شان پيش می  آيد، سريع و تأثيرگذار رو 
به  رو می  شوند و هيچ  وقت در مقابل مشكالت سرشان را زير برف نمی  كنند. با 

چالش  ها رو به  رو می  شوند و از آنها برای پيشرفت خودشان بهره می  برند. 
21( منتظر قسمت و سرنوشت و شانس نمی  مانند تا آينده  شان را رقم بزند . 
آنها بر اين باورند كه با تعهد و تالش و فعاليت، بهترين زندگی را برای خودشان 

می  سازند. 
22( وقتی بيشتر مردم كاری نمی  كنند، آنها مشغول فعاليت هستند. آنها قبل از اين 

كه مجبور به كاری بشوند، عمل می  كنند. 
23( بيشتر از افراد معمولی روی احساسات  شان كنترل دارند. آنها همان احساساتی 

را دارند كه ما داريم، ولی هيچگاه برده احساسات  شان نمی  شوند. 
24( ارتباط  گرهای خوبی هستند و روی ارتباط ها كار می  كنند. 

25( برای زندگی  شان برنامه دارند و سعی می  كنند برنامه  شان را عملی كنند. 
زندگی آنها از كارهای برنامه  ريزی نشده و نتايج اتفاقی عاری است. 

26( در زمانی كه بيش��تر مردم به هر قيمتی می  خواهند از رنج كشيدن و بودن 

در ش��رايط سخت اجتناب كنند، افراد موفق قدر و ارزش كار كردن و بودن در 
شرايط سخت را می  فهمند. 

27( ارزش  های زندگی  ش��ان معلوم است و زندگی  شان را روی همان ارزش  
ها بنان می  كنند . 

28( تعادل دارند . وقتی از لحاظ مالی موفق هستند، می  دانند كه پول و موفقيت 
مترادف نيستند. آنها می  دانند افرادی كه فقط از نظر مالی در سطح مطلوبی قرار 
دارند، موفق نيستند. اين در حالی است كه خيلی  ها خيال می  كنند پول همان 
موفقيت است. ولی آنها دريافته  اند كه پول هم مثل بقيه چيز ها يك وسيله است 

برای دستيابی به موفقيت. 
29( اهميت كنترل داشتن روی خود را درك كرده  اند. آنها قوی هستند و از اين 

كه راهی را می  روند كه كمتر كسی می  تواند برود، شاد می  شوند. 
 30( از خودشان مطمئن هستند و به احساسات ناشی از اين كه كجا زندگی می  كنند

و چه دارند و چه طور به نظر می  رسند، توجهی ندارند. 
31( دست و دل باز و مهربان هستند و از اين كه به ديگران كمك می  كنند تا به 

خواسته  هايشان برسند خوشحال می  شوند. 
32( متواضع هس��تند و اشتباهات  شان را با خوشحالی می  پذيرند و به راحتی 
عذرخواهی می  كنند. آنها از توانايی  های ش��ان خاطرجمع هستند، ولی به آن 
مغرور نمی  شوند. آنها خوشحال می  شوند كه از ديگران بياموزند و از اين كه به 
ديگران كمك می  كنند تا خوب به نظر برسند، بيشتر از كسب افتخارات شخصی  

شان لذت می  برند. 
 33( انعطاف  پذير هستند و تغيير را غنيمت می  شمارند. وقتی وضعيتی پيش می  آيد

كه عادت  ها و آسايش روزمره  شان را بر هم می  زند، از آن استقبال می  كنند و با 
آغوش باز وضعيت جديد و ناشناس را می  پذيرند. 

34( هميشه سالمت جسمانی خود شان را در وضعيت مطلوبی نگه می  دارند و 
می  دانند كه بدنشان خانه  ای است كه در آن زندگی می  كنند و به همين خاطر، 

سالمت جسمانی برای آنها خيلی مهم است. 
35( موتور بزرگ و پرقدرتی دارند. سخت كار می  كنند و تنبلی نمی  كنند. 

36( هميشه منتظر بازتاب كارهای شان هستند. 
37( با افراد بد ذات و غير موجه نشست و برخاست نمی  كنند. 

38( وقتشان و انرژی  شان را روی وضعيت  هايی كه از كنترل  شان خارج  است 
صرف نمی  كنند. 

39( كليد خاموش روش��ن دارند. می  دانند چگونه اس��تراحت كنند و ريلكس 
شوند. از زندگی  شان لذت می  برند و سرگرم می  شوند. 

40( آموخته  های شان را تمرين می  كنند. درباره تئوری  های عجيب و غريب 
خيالبافی نمی  كنند، بلكه واقع  بينانه زندگی می  كنند.

چهل عادت آدم  های موفق

با اين ترفندهای ضد خستگی هرگز احساس كسلی نخواهيد 
 كرد، اگر احس��اس خس��تگی می كني��د، توصيه می كنيم

اين مطلب را بخوانيد. 
چه موقع انرژی شما تمام می شود؟

الزم نيس��ت بگوييد ما می دانيم. طی آخرين تحقيقاتمان 
در مورد خواب، متابوليس��م، اس��ترس و كرونوبيولوژی به 
تش��خيص اين كه چه موقع بيشترين موقعيت خستگی را 
داريد پرداختيم و با كمك متخصصين، طرحی مطمئن برای 
كمك به مقابله با آن انديشيديم. مطمئن باشيد كه با اين هشت 
اس��تراتژی، شاداب و سرحال از خواب بيدار می شويد، در 
طول روز هوشياريد و درست به موقع به رختخواب رفته تا 

يك خواب راحت داشته باشيد. 
چه موقع بیدار شوید 

به جای اين كه بخوابيد، س��عی كنيد بلند شويد و خودتان 
را در معرض نور آفتاب قرار دهيد. اين كار باعث می شود 
تا ريتم محدود شما كه با ساعت بيولوژيكی بدنتان در غده 
هيپوتاالموس تنظيم می شود، با 24 ساعت روز همگام شود. 
اگر نور نباشد، چرخه خواب و بيداری بدن شما مايل است 
با ميانگين هر روز 12 دقيقه به تأخير بيفتد و با ريتم 24، دو 
ساعت كار كند. )دانشمندان علت آن را نمی دانند ولی فكر 
می كنند كه به تغييرات فصلی خورشيد مربوط می شود.( 
ماريانا فيگريو ، پزشك و مدير برنامه ريزی مركز تحقيقات 
مؤسسه پلی تكنيك رينسلر می گويد: اين بدين معنی است 
كه بدن ش��ما می خواهد بيشتر شما را در رختخواب نگه 
دارد، اما اگر اجازه بدهيد كه چنين اتفاقی بيفتد و هر روز در 
يك ساعت از خواب بلند شويد، كسل و خسته خواهيد شد. 
برای اينكه ريتم محدود خود را با 24 ساعت روز تنظيم كنيد، 
)وقتی خستگی از بدنتان بيرون برود احساس می كنيد مثل 
جت پرواز می كنيد( تصميم بگيريد كه حتماً 30 دقيقه اول را 
در معرض نور آفتاب بايستيد، حتی روز های تعطيل كه می 
خواهيد بخوابيد. ساده ترين راه اين است كه از خانه بيرون 
 برويد و نيم ساعت برای خود تان بچرخيد يا صبحانه تان
را كنار يك پنجره آفت��اب گير بخوريد. اگر برنامه كاريتان 
ايجاب می كند، هنگامی كه هنوز هوا روشن نشده از خواب 
بلند ش��ويد و چراغ های داخل خانه را روشن كنيد مقدار 

كمی از آن می تواند به شما كمك كند.  
چه بخورید 

به جای اين كه شكم خود را از كربوهيدرات پر كنيد، سعی 
كنيد آنها را محدود كنيد تا جايی برای پروتئين بيش��تر باز 
كنيد. اگرچه كربوهيدرات ها می توانند به عنوان سوختی كه 
سريع می سوزند مصرف شوند، اما مصرف بيش از اندازه 
آنها باعث تخليه انرژی می شود. در تحقيقات اخير كه توسط 
دونالد . كی . ليمن ، پزشك و پروفسور تغذيه در دانشگاه 
 ايلينويز انجام گرفت، گزارش ش��ده اس��ت كه خانم هايی

كه ميزان كربوهيدرات را در رژيم غذايی شان كم كردند و 
ميزان مصرف پروتئين را باال بردند، بيشتر احساس شادابی و 

پرانرژی بودن می كردند. 
مص��رف كربوهيدرات س��الم روزانه خود را ب��ه زير 150 
گرم برسانيد. بهترين تقسيم بندی غذايی می تواند اينگونه 
باشد: مصرف پنج وعده سبزيجات، دو واحد ميوه و سه يا 
چهار وعده مواد نشاس��ته ای )ترجيحاً غالت سبوس دار(. 

كربوهيدرات مانند نان، برنج، ماكارونی و برشتوك. 
صبحانه: يك تكه نان يا كلوچه، يك عدد تخم مرغ، همبرگر 

و پنير از هر كدام يك تكه و يك ليوان شير. 
ناهار: ساندويچ رو باز شامل يك تكه نان، دو تا سه مثقال 
گوش��ت و يك مثقال پنير، دو وعده سبزيجات و يك عدد 

سيب. 
شام: شش مثقال گوشت بدون چربی، سه واحد سبزی، يك 

واحد ميوه و يك يا دو واحد كربوهيدرات نشاسته ای. 
 چه موقع قهوه بنوشید

به جای اين كه اولين چيزی باش��د كه سر می كشيد، سعی 
كنيد آخرين چيزی باش��د كه در طول روز می خوريد. اين 
زمانی اس��ت كه به ش��دت به آن نياز داريد. كافئين با مهار 
نمودن تأثيرات آدنوزين كه يك ماده شيميايی در مغز برای 
خواب است و در طول روز تجمع می كند، باعث می شود 
تا خواب آلودگی بيشتری پيدا كنيد. جيمز يات، پزشك و 
مدير مركز تحقيقات و خدمات اختالالت خواب در مركز 
پزش��كی دانشگاه راش می گويد: در عين حال هر كجا كه 
احس��اس خواب آلودگی كنيد، كاًل نزديك غروب قهوه به 
كمك شما می آيد، پس تأثير كافئينی كه هنگام صبح مصرف 

می كنيد از بين خواهد رفت. 
خوردن 1/2 تا يك فنجان قهوه يا كافئين هنگام غروب يعنی 
 هنگامی كه فشار خواب باالست، شما را پرانرژی نگه می دارد،
اما اگر به شدت به اثرات كافئين حساس هستيد، اوايل عصر 
آن را استفاده كنيد تا هنگام شب به سختی به خواب نرويد. 

به غذا خوردن خود زمان بدهیم 
به جای اين كه تمام طول روز را بچرخيد س��عی كنيد هر 
روز در يك زمان مش��خص غذا بخوريد. نياز های كالری 

بدن ش��ما بسته به ريتم روز های ديگر دارد، يعنی هنگامی 
كه از خواب بلند می ش��ويد و ب��ه رختخواب می رويد و 
هنگامی كه بيشترين انرژی را مصرف می كنيد )به طور مثال 
پياده روی آخر وقت كه برای تناس��ب اندام تان می رويد(. 
ليمن می گويد: چيزی كه شما را خسته می كند اين است 
كه بدنتان انتظار داشته باشد كه هفت صبح صبحانه بخورد و 
12 ظهر ناهار و شما يكی از آنها را انجام ندهيد. غذا خوردن 
نامنظم و نابهنجار منجر به گرسنگی بيشتر و پرخوری می 
ش��ود. صبحانه را شب قبل آماده كنيد تا مطمئن شويد كه 
روز را با انرژی شروع خواهيد كرد حتی اگر ديرتان بشود. 
اگر وسط روز نمی توانيد بيرون برويد، ناهارتان را با خود 
به محل كارتان ببريد. آخر هفته، چند نوع غذا كه سريع گرم 
می شود را آماده و فريز كنيد تا شما و خانواده هر شب در 

يك ساعت مشخص شام بخوريد. 
استرس را از خود دور کنید 

به جای اين كه 20 دقيقه از يوگا استفاده كنيد، و جلسات آن 
را كوتاه تر اما تعداد را بيشتر كنيد. جوديت اورلف، كارشناس 
و روانپزشك يو.سی.ال.ای و مؤلف كتاب انرژی مثبت می 
 گويد: حتی س��ه دقيقه مديتيش��ن می تواند هورمون های

اس��ترس كه موجب انقباض عض��الت و رگ های خونی 
می شوند را پائين بياورد. اندروفين را نيز افزايش می دهد. 
س��اعت های استراحتی كه در طول مدت كار داريد نيز به 
راحتی می توانند فرصت خوبی برای رسيدن به تناسب اندام 
باشند تا اين كه يك برنامه سخت و طوالنی پس از اتمام كار 
داشته باشيد. مكان ساكتی را بيابيد. جايی كه كسی يا چيزی 

مزاحم نباشد. 
بنشينيد و چشمانتان را ببنديد. همان طور كه به آرامی نفس 

می كش��يد به ص��دای دم و بازدم خود گ��وش فرا دهيد و 
هنگام��ی كه به فكر فرو رفتيد تص��ور كنيد كه ابرهايی در 
آسمان شناورند. سپس چيزی يا كسی كه شما را خوشحال 
می كند را در ذهن تان ترسيم كنيد. می تواند محلی باشد كه 
هنگام تعطيالت به آنجا رفته ايد، كسی كه دوستش داريد يا 

كاری كه به آن عالقه منديد، آن را انجام دهيد.
بعدازظهر کسل کننده خود را شکست دهید 

به جای اين كه يك چرت كامل بزنيد، سعی كنيد به بيرون 
رفته و قدم بزنيد، درس��ت مانند صبح زود، نور آخر وقت 
روز، كاهش انرژی در بعدازظهر را كمرنگ می كند كه اغلب 
مانند ساعت، دقيق كار می كند. فيگريو می گويد: سيستم 
متعادل كننده و سيستم هموستازبر هم تاثير متقابل دارند و 
اغلب افراد 17 تا 18 ساعت پس از ساعتی كه شب قبل به 
رختخواب رفتند، احس��اس می كنند كه خوابشان می آيد. 
 بيرون بايستيد و با يك پياده روی كوتاه در آفتاب، روح تازه ای
به خود ببخش��يد. با انتخ��اب راه هايی متفاوت، تنوعی به 
زندگی روتين خود بدهيد. به عنوان مثال فرمان كوچكی را 
انجام دهيد يا با تلفن همراه خود دوستی را گير بيندازيد. اگر 
نمی توانيد به بيرون برويد كنار يك پنجره ميخكوب بشويد، 

آن را باز كنيد و به بيرون نگاه كنيد. 
قبل از تمرین ورزشی حسابی خودتان را بسازید 

به جای يك غذای سبك، موسيقی را امتحان كنيد. ورزش 
تقويت كننده اوليه انرژی اس��ت، اما اگ��ر برای انجام يك 
ورزش ضد كس��لی به شدت خسته ايد چه؟ در حالی كه 
داري��د بند كفش های پياده روی ت��ان را می بنديد، داخل 
گوش��تان هدفون بگذاريد . موسيقی به شما كمك خواهد 

كرد تا فراموش كنيد كه خيلی خسته ايد . 
محققان ژاپنی در مجله پزش��كی ورزش و تناس��ب اندام 
گ��زارش كردند: داوطلبانی كه ب��ه مدت 30 دقيقه همراه با 
موس��يقی در بيرون كار می كردند، به ان��دازه ای كه بدون 
موسيقی كار می كردند، سختی كار را احساس نمی كردند. 
س��ی دی های مورد عالقه تان را همراه داش��ته باشيد. اگر 
ش��خصيتتان طوری اس��ت كه به ادبيات عالقه داريد، يك 
كت��اب صوتی نيز می تواند حواس ش��ما را از احس��اس 

خستگی كردن پرت كند. 
قبل از رفتن به رختخواب آرام بگیرید

به جای اين كه دنبال آپ ديت كردن فيس بوك خود باشيد، 
سعی كنيد يك كتاب بخوانيد يا تلويزيون تماشا كنيد. فيگريو 
می گويد: مطالعات نش��ان داده اند كه نور خيلی كم مانند 
نور خورشيد در اول صبح، فعاليت مغز را افزايش می دهد. 
كار ما نش��ان داده است كه شما می توانيد با نور بسيار كم، 
هوشياری خود را افزايش دهيد. برخی از دانشمندان معتقدند 
كه نور منتشره از مانيتور كامپيوتر هنگام آخر شب می تواند 

دوره خواب و بيداری بدن شما را مختل كند. 
به ج��ای آن كنار تلويزي��ون بخوابيد. اغلب اف��راد دور از 
تلويزيون می نش��ينند )حداقل 15 قدم( تا از مضرات نور 
آن در امان باشند. بهتر است كتاب يا مجله ای بخوانيد، فقط 
مراقب باش��يد نوری كه استفاده می كنيد بيشتر از 60 ولت 
نباشد و كامپيوتر خود را حداقل يك ساعت قبل از خواب 

خاموش كنيد.

آژیر

به راس��تی اي��ن كليده��ای طاليی كه 
می توان در دل ها راه يافت و دوس��تی 
ها را با آن روز به روز زيادتر كرد چه 
هس��تند؟ در اين مقاله با دو كليد مهم 
ب��رای راهيابی به قلب دوس��تان خود 

آشنا می شويد:
ابراز عالقه و دوستی

محب��ت، رم��ز و راز زندگی اس��ت و 
بعض��ی از روانشناس��ان معتقدن��د كه 
بسياری از بيماری های درونی فقط به 
خاطر فقدان محبت و سركوب كردن 
عاطفه هاست. دوستی و محبت دارای 
مراتبی است. پيامبر اكرم)ص( فرمود: 
خدای جهان آن كس را بيشتر از همه 
دوست دارد كه به دوستان خود بيشتر 

از همه مهر بورزد.
اگر می خواهيم محبوب دل ها ش��ويم 
باي��د ديگ��ران را دوس��ت بداريم تا 
ديگران نيز ما را دوس��ت بدارند. بايد 
به آنان عش��ق بورزيم تا آنان هم به ما 
عشق بورزند. برای زياد شدن دوستی 
و استحكام آن بايد اين محبت و عالقه 
را اب��راز كند و آن را با زبان و با عمل 
نمايان كرد. زيرا محبت هم چون آبی 

است كه به جريان می افتد.
 اي��ن آب هم پاك اس��ت و هم پاك 
كنن��ده. ابراز عالق��ه و محبت، هم بر 
دوس��تی می افزايد و ه��م نامهربانی ها 
را از بي��ن می برد. روزی ام��ام باقر و 
امام صادق)ع( با گروهی در مس��جد 
نشس��ته بودند. كس��ی از كنار آنها رد 
می ش��د . يكی از اه��ل مجلس گفت: 
م��ن اي��ن ش��خص را دوس��ت دارم. 
ام��ام باق��ر)ع( فرمود: اگر دوس��تش 
داری ب��ه او بگو و او را از دوس��تی و 
عالقه خ��ود آگاه كن. اين كار موجب 
پيونده��ا  تقوي��ت  و  دوس��تی   دوام 
می شود. رس��ول خدا)ص( يارانش را 
با نامی می خواند كه بيش��تر دوس��ت 
می داشتند و س��خن هيچ كس را قطع 

نمی فرمود.
تنها در س��ايه محبت و ارادت اس��ت 
كه ناماليم��ات و لغزش ها و غفلت ها 
مزاحم دوستی نمی شوند و آتش گرم 

محبت همه ناماليمات را می سوزاند.
تواضع

تواضع يكی از اصول مس��لم اخالقی 
اس��ت و انس��ان با تواض��ع می تواند 
باالترين درجات را كسب نمايد زيرا: 
هر كس فروتنی را پيشه سازد خداوند 
تعال��ی مقام او را ب��اال می برد. تواضع 
می تواند مايه تقويت دوس��تی ش��ود. 

برعكس، هرگونه تكبر و بزرگ نمايی 
بين دوستان صميميت را از بين می برد 

و موجب تفرقه می شود.
امام صادق)ع( می فرمايد:

س��ه چي��ز دوس��تی را در پ��ی دارد، 
دينداری، فروتنی و بخشش.

و همچني��ن حض��رت عل��ی)ع( می 
فرمايند:

دوستی ثمره فروتنی و تواضع است.
يك��ی از عوامل مهم تقويت دوس��تی 
تواضع و فروتنی است همان گونه كه 
در حديث شريف آمده است: هنگامی 
كه ش��خص در مقابل دوس��تان خود 
تكبر كند، ب��ا او اعالم جدايی كرده و 
امام رضا)ع( نيز يكی از آداب رفاقت 
را تواضع دانس��ته: با دوس��ت فروتنی 
و با دش��من احتياز و ب��ا عامه مردم با 

خوشرويی همراهی كن.
يكی از علمای معاصر نقل كرده است 
ك��ه در يك��ی از نيمه ش��ب ها وی از 
خواب بيدار می ش��ود و حس می كند 
كه صداي��ی از داخل حي��اط می آيد. 
بيرون می رود و می بيند كه دزدی آمده 
و مي��وه های باغچه را جمع كرده ولی 
طوری سنگين است كه نمی تواند آن 
را بلند كند و به دوش بيندازد. ايش��ان 
خيلی آهس��ته وارد حياط می ش��ود و 
بدون آنكه آن ش��خص متوجه ش��ود، 
كمك می كند تا وی گونی را بلند كند 

و بر دوش بگذارد. 
ناگهان دزد متوجه می شود كه شخصی 
آمده. ن��گاه می كن��د و می بيند كه آن 
جناب است. ابتدا عذرخواهی می كند 
ام��ا آن عالم در جواب با كمال ادب و 
تواضع به ايش��ان می فرمايد: خير آقا، 
شما به منزل پدرتان آمده ايد و نيازی 
به گرفتن اج��ازه نداري��د و با اصرار 
زي��اد وی را مجبور می كند ميوه ها را 
با خ��ود ببرد. ف��ردای آن روز دزد به 
محضر اين عالم می آيد و توبه می كند 
 و از آن پس انسانی مومن و پرهيزكار

می شود.
 آری اگ��ر تواض��ع و ادب چني��ن در 
روحيات اشخاص خالفكار تأثيرگذار 
اس��ت اثر آن در جان و روح دوستان 
با ايمانی كه برای زندگی خود دوستی 
 و محب��ت و ارادت را برگزي��ده ان��د
 ب��ه مرات��ب بيش���تر و عمي���ق ت��ر

است. 
بنابراين تا می توانيم به ديگران محبت 
 كني��م و ب��ا ادب و احت��رام در دل ها

وارد شويم.

جامعه

دو كليد طاليی برای نفوذ در دل ها

پنجره

دث
حوا

ماموران فرماندهي انتظامي كاشان اصفهان در بازرسي 
از يك ش��ركت كارگاهي بي��ش از 45 هزار قلم لوازم 
آرايش��ي و بهداش��تي غير مجاز و قاچاق را كشف و 

ضبط كردند. 
ب��ه گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني پليس ، س��رهنگ 
»منوچهر صفايي« فرمانده انتظامي شهرس��تان كاش��ان 

اس��تان اصفهان با اعالم اين مطلب اظهار داش��ت :در 
پي كس��ب خبري مبني بر نگهداري و توزيع وس��ايل 
و لوازم آرايش��ي و بهداش��تي غير مجاز و قاچاق در 
يك شركت كارگاهي موضوع در دستور كار ماموران 

پليس امنيت عمومي اين فرماندهي قرار گرفت. 
وي اف��زود : پ��س از انجام تحقيقات الزم و كس��ب 

اطمينان از درس��تي موضوع با هماهنگي مقام قضايي 
مام��وران به محل م��ورد نظر اعزام و در بازرس��ي از 
اين كارگاه تعداد 45 هزار و 584 قلم لوازم آرايش��ي 
بهداشتي قاچاق و غير مجاز را كشف و ضبط كردند. 
اين مقام مسئول تصريح كرد : در اين ارتباط متصدي 
اين كارگاه به نام )محمدرضا – خ ( به اتهام نگهداري 

و توزيع كاالي غيرمجاز و قاچاق دستگير شد. 
س��رهنگ » صفايي » با بيان اين كه كارگاه مذكور پس 
از طي مراحل قانوني پلمپ ش��ده اس��ت خاطر نشان 
كرد : متهم به همراه پرونده جهت سير مراحل قانوني 

تحويل مراجع قضايي شد.

كشف بيش از 45هزار لوازم آرايشي بهداشتي
غير مجاز در كاشان  

بعضی وقت ها ش��كل پنجره ها طوری 
اس��ت كه گويا از طرف ويندوز هشدار 
می دهند؛ اما چنين نيس��ت و اينها فقط 
تبليغ هس��تند. هر كس م��ی تواند يك 
صفحه وب pop up را طوری طراحی 
كند كه شبيه به كادرهای ويندوز باشد و 
كاربر فكر كند واقعاً با يك مشكل امنيتی 
مواجه ش��ده كه ويندوز دارد هشدار می 
دهد و حتی بعضی از آنها با جعل المان 
 programsهای ويندوز )مثل من��وی
(، ب��رای كارب��رِ از هم��ه جا ب��ی خبر، 
 هي��چ تردي��دی را باقی نم��ی گذارند
كه تمام قضيه را باور كند؛ حال آن كه ماجرا 
به كلی دروغ است. حال سئوال اين است 
 كه چگونه م��ی توان چنين پنجره هايی
را از هشدارهای واقعی ويندوز تشخيص 
داد؟ اوالً حت��ی اگ��ر وحش��تناك ترين 
هش��دار را هم ديديد، نبايد هول شويد 
و عجوالنه كاری بكنيد. ثانياً اگر به خط 
عنوان و پايي��ن صفحه نگاه كنيد، حتمًا 
می توانيد تشخيص دهيد كه يك پنجره 
"Internet Explorer است يا پنجره ای
جعلی. واقعاً ممكن است ويندوز يا يكی 
از نرم افزارهای نصب ش��ده در سيستم 
ش��ما )مانند برنامه ضدويروس(، چنين 
پنجره ای را ظاهر كرده باشد؛ اما احتمال 
اين حالت خيلی ضعيف اس��ت و شما 
در بيشتر موارد می توانيد فرض بگيريد 
كه با يك پنجره تبليغاتی مواجه هستيد؛ 
ولی اگر مردد هستيد، روی پنجره، كليِك 
راس��ت كنيد و گزينه Properties را 

بزنيد. 
ب��ا اين كار، معلوم می ش��ود كه صفحه 
از طرف كدام س��ايت نش��ان داده شده 
است. ديالوگ كادرهای واقعی IE گونه، 
نشانی غيراستانداردی دارند كه با چيزی 
مثل res آغاز می ش��ود؛ اما پنجره های 
تبليغاتی، يك آدرس واقعی وب دارند. 
بيشتر مواقع از محتوای پيام هم می توان 

به دروغ بودن آن پی برد.
مراقب آرشیو مکاتبات آنالین باشید

 ،)mailing list( فهرست های پس��تی
مرجع خوبی برای به دس��ت آوردن هر 

نوع اطالعات هس��تند؛ به ويژه آرش��يو 
اين فهرس��ت ها كه به اينترنت پس��ت 
ش��ده اند. پيام هايی كه در اين فهرست 
ها بين اعضا رد و بدل می شوند، اغلب 
به صورت آرشيوهای قابل جستجو در 
دس��ترس هستند و جستجوگرانی چون 
گوگل و غيره، آنها را پيدا می كنند. اگر 
سرور آرش��يوكننده، نظارتی بر ويروس 
ها نداشته باشد و ضمايم نامه ها را آزاد 
بگذارد، ممكن است پيام هايی را آرشيو 
كرده باشد كه حاوی فايل های آلوده كننده 
هستند. خودتان می توانيد امتحان كنيد؛ 
به عنوان مثال در گوگل، به جس��تجوی 
فاي��ل postcard.pif بپردازي��د؛ يعنی 
فايل آل��وده ای كه در بس��ياری از كرم 
های سری Netsky/W32 به كار رفته 
اس��ت. نتيجه جستجو، قطعاً پر از لينك 
هايی به پيام هايی در آرش��يو فهرس��ت 
های پستی خواهد بود كه نسخه فعالی 
از اي��ن وي��روس را به عن��وان ضميمه 
دارند. كلي��ك روی يكی از اين ضمايم 
در آرشيوهای مزبور، سيستم را بالفاصله 

آلوده می كند.
اف��زار  ن��رم  انتخ��اب  در  دق��ت 

ضدجاسوسی
امروزه، جاسوسی اينترنتی، برای كاربران 
كامپيوت��ر، به واقعيتی گريزناپذير تبديل 
شده است. بسياری از كاربران برای اين 
كه از شر اين پليدی های اينترنت در امان 
بمانند، به نرم افزارهای ضدجاسوس��ی 

)AntiSpyware(پناه می برند.
اگ��ر به دنبال راهی ب��رای مقابله با پاپ 
 ، MSNآپ ها هس��تيد، گوگل، ياهو و
ابزارهای خوبی را برای مس��دود كردن 
اين پنجره ها، به طور رايگان عرضه می 

كنند.
خود اينترنت اكس��پلورر، اگر سرويس 
پك 2 ويندوز ×Pرا نصب كرده باشيد، 
ي��ك pop up blocker ق��وی دارد 
و بس��ياری از برنامه ه��ای ضدويروس 
خ��وب هم ام��روزه به پ��اپ آپ بالكر 
مجهزند. بنابراين، نيازی به تهيه جداگانه 

اين برنامه نيست.

توصیه های امنیتی برای کاربران اینترنت

هشدارهای امنيتی را جدی نگيريد!
اسراری برای اين که همیشه پر انرژی باشیم
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زاینده رود
مركز بهداش��ت ش��ماره دو اصفهان اعالم كرد: 
همزم��ان با آغاز ماه رمضان اي��ن مركز با اختصاص 
چه��ار اكيپ س��يار طرح تش��ديد كنترل بهداش��تی 
موادغذايی را در منطقه تحت پوشش خود به مرحله 

اجرا گذاشته است. 
مدير مركز بهداشت ش��ماره دو اصفهان در اين باره 
گف��ت: باتوجه به ايام ماه مب��ارك رمضان و افزايش 
خريد و مصرف موادغذايی مانند آش، خرما، حليم، 
زولبيا، باميه و ... توس��ط همش��هريان تصميم بر آن 
ش��د كه بر واحده��ای عرضه موادغذايی به ش��دت 
نظارت ش��ود. پارسا خاطرنش��ان كرد: بر اين اساس 
كارشناس��ان بهداشت محيط مركز بهداشت شماره 2 
در اي��ام ماه رمض��ان كنترل و نظ��ارت های خود بر 
اماكن و واحدهای عرضه موادغذايی را تش��ديد و با 

متخلفين به شدت برخورد می كنند. 
وی اف��زود: البت��ه همش��هريان هم بايد ب��رای حفظ 
س��المت خود از اماكنی خريد كنند كه دائمی بوده و 
تمام كاركنان آنها دارای گواهينامه بهداشت و كارت 
سالمت باشند. مدير مركز بهداشت شماره 2 اصفهان 

ضمن اش��اره به اين كه طرح تشديد كنترل بهداشتی 
موادغذايی تا پايان ماه مب��ارك رمضان ادامه خواهد 
داش��ت تصريح كرد: واحدهای عرض��ه موادغذايی 
موظفن��د گواهينام��ه ه��ای بهداش��تی و كارت های 
تندرس��تی كاركنان خود را در معرض ديد مشتريان 
قرار دهند و اصول بهداش��تی شامل بهداشت فردی، 
بهداش��ت تجهيزات و فيزيكی محل را به طور كامل 

رعايت نمايند. 
به گفته پارس��ا از فعاليت آن دس��ته از مراكز عرضه 
موادغذايی كه ب��ه طور موقت در اين ماه راه اندازی 
ش��ده و اغل��ب در ش��رايط غيربهداش��تی و ب��رای 
سودجويی به عرضه موادغذايی می پردازند ممانعت 

به عمل خواهد آمد.
همچني��ن به نق��ل از روابط عمومی دانش��گاه علوم 
پزش��كی اصفهان، سرپرس��ت واحد بهداشت محيط 
مركز گفت: باتوجه به سياس��ت وزارت بهداش��ت، 
درم��ان و آموزش پزش��كی مبنی ب��ر اولويت دهی 
ب��ه نظرات مردم��ی اين مركز با تلف��ن های 09678 
و 4484491 آم��اده درياف��ت نظ��ارت و انتقادات و 
پيش��نهادات ش��هروندان در مورد كيفيت بهداش��تی 

واحدهای عرضه موادغذايی است. 
شيروانی خاطرنشان كرد: اگرچه مركز بهداشت توصيه 
می كند كه به جای زولبيا، باميه از جايگزين های ديگر 
مثل خرما اس��تفاده ش��ود اما اين نوع شيرينی باز هم 
يكی از اقالم پرتقاضا در ماه رمضان اس��ت بنابراين 
توصيه می ش��ود ش��هروندان دقت كنند كه زولبيا و 

باميه را از واحدهای صنفی معتبر خريداری نمايند.

شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص

رئیس علوم آزمایشگاهي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان:

افزايش هزينه آزمايش ها با تعرفه اتحاديه  امكان ندارد

رئيس علوم آزمايش��گاهي دانش��گاه علوم پزش��كي 
اصفه��ان گف��ت: افزايش هزينه آزمايش��ات با تعرفه 

اتحاديه ها امكان پذير نيست.
سينا مباش��ري زاده در گفتگو با فارس اظهار داشت: 
از آنجاي��ي كه تمام آزمايش��گاه ها مجهز به كامپيوتر 
هس��تند و تمام هزينه ها به صورت اينترنتي محاسبه 
و في��ش قيمت ه��ا به بيم��ار تحويل داده مي ش��ود، 

امكان افزايش قيمت در بخش هاي خصوصي وجود 
ندارد. وي بيان داشت: امكان دارد كه خارج از برگ 
في��ش، هزين��ه اي از بيمار دريافت كنن��د كه اين كار 
تخلف محس��وب مي ش��ود و در صورت آگاه شدن 
از متخلفان به طور حتم برخورد خواهد ش��د. رئيس 
علوم آزمايش��گاهي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با 
اشاره به اين كه مراكز آزمايشگاهي بايد آخر هر سال 

كپي تمام فيش كامپيوتري قيمت هاي دريافت ش��ده 
را به س��ازمان هاي بيمه گر ارس��ال كنند بنابراين اگر 
هم مس��ئوالن آزمايش��گاهي بخواهند كه پول اضافه 
بگيرند اين امكان وجود ندارد. مباش��ري زاده با بيان 
اين كه در اصفهان افزايش قيمتي در آزمايش��گاه هاي 
خصوصي و دولتي مش��اهده نشده اس��ت، افزود: با 
اطمينان مي گوييم كه اگر به عنوان مثال 100 شكايت 
از آزمايشگاه داشته باشيم، يك مورد به خاطر افزايش 

قيمت است. 
وي با اشاره به اين كه در حال حاضر قيمت شيت هاي 
آزمايشگاهي سرسام آور شده است، اظهار داشت: به 
دنبال پيگيري افزايش تعرفه هاي آزمايشگاهي هستيم. 
رئيس علوم آزمايش��گاهي دانش��گاه علوم پزش��كي 
اصفهان گفت: در حال حاضر حتي آزمايش��گاه هاي 
خصوص��ي به علت رقابت 20 درص��د زير تعرفه ها 

موجود، از بيماران هزينه دريافت مي كنند.
وي اضافه كرد: 60 تا 70 درصد هزينه آزمايش��گاه ها 
را بيمه ها مي دهند كه بر اين اس��اس بيمه ها س��همي 

كمي در پرداخت هزينه ها دارند.
مباش��ري زاده ب��ا بي��ان اين ك��ه تا س��ال 2012 بايد 
آزمايشگاه هاي كشور از نظر كيفيت به استانداردهاي 
جهان��ي دس��ت يابند، ادام��ه داد: تعرفه ه��اي دولتي 
آزمايش��ات بسيار پايين است به گونه اي كه در بيشتر 
مواقع هزينه تس��ت هاي آزمايش��ي خيلي بيش��تر از 
قيمت اعالم شده مي شود اما بر حسب وظيفه از فرد 

آزمايش گرفته مي شود.

در چهارمحال و بختیاري؛
نظارت بر عرضه فرآورده هاي دامي 

تشديد مي شود
مديركل دامپزشكي چهارمحال و بختياري گفت: به مناسبت ماه مبارك 
رمضان نظارت بر عرضه فرآورده هاي دامي در اين استان تشديد مي شود. 
حميد مهري در گفتگو با فارس اظهار داشت: با تشكيل ستادهاي نظارت 
بهداشتي استاني و شهرستاني ويژه ماه مبارك رمضان اقدامات نظارتي 
اين س��ازمان از مراكز توليد، عرضه و ف��روش فرآورده هاي خام دامي 
تشديد مي شود. وي افزود: در اين ماه تمام مراكز نگهداري و عرضه مواد 
خام دامي از قبيل كشتارگاه هاي دام و طيور، مراكز نگهداري و بسته بندي 
گوشت قرمز و سفيد، قصابي ها، مرغ و ماهي فروشي ها، رستوران ها و 
مراكز بس��ته بندي و فرآوري فرآورده هاي خام دامي مورد نظارت قرار 
مي گيرند. مهري خاطرنش��ان كرد: اين اداره كل به منظور اجراي طرح 
تشديد كنترل و نظارت بهداشتي بر عرضه فرآورده هاي خام دامي اقدام 
به س��اماندهي اكيپ هاي ثابت و س��يار در مركز و ساير شهرستان هاي 
استان كرده است. مديركل دامپزشكي چهارمحال و بختياري با اشاره به 
مزاياي اين طرح افزود: درج تاريخ توليد، تاريخ انقضا، نام كشتارگاه و 
نوع مصرف فرآورده موجب جلوگيري از مصرف گوش��ت هاي تاريخ 
مصرف گذشته و غير مطمئن توسط شهروندان مي شود. وي يكي ديگر 
از مزاياي اين طرح را جلوگيري از كشتار غير مجاز در سطح شهر عنوان 
كرد و گفت: برچس��ب و مهر دامپزشكي فقط بر روي الشه هايي درج 

مي شود كه در كشتارگاه هاي مجاز شهرداري ذبح شده باشند.
مهري با بيان اين كه اكيپ هاي ياد ش��ده آماده پاسخگويي به مردم اين 
استان هستند، ادامه داد: مردم نيز بايد عالوه بر دقت در مصرف اين مواد 
در هنگام خريد فرآورده هاي خام بسته بندي شده به تاريخ توليد و انقضا 
توجه كرده و عالوه بر خريد از مراكز مجاز و داراي پروانه بهداشتي از 
خريد گوشت قرمز بدون مهر تأييد دامپزشكي جدا خودداري كنند. اين 
مس��ئول خاطرنشان كرد: مردم مي توانند در صورت برخورد با هرگونه 
تخلف از جانب عرضه كنندگان مراتب را به اطالع اداره كل دامپزشكي 
استان و يا شهرهاي تابعه برسانند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد 
قانوني صورت پذيرد. مهري اذعان داش��ت: اين اداره كل در تمام طول 
س��ال نهايت تالش خود را براي عرضه محصوالت س��الم و با كيفيت 
گوش��تي به مردم به كار بسته اس��ت، اما در اين بين همكاري مردم در 
راس��تاي برخورد با متخلفان نيز مي تواند تكميل كننده اهداف اين اداره 

كل باشد.

نماینده ولی فقیه در سپاه شهرکرد:
جريان انحرافي احياگر تفكر 

مقاومت زدايي است
نماينده ولي فقيه در سپاه شهركرد گفت: جريان انحرافي احياگر تفكر 
مقاومت زدايي است. حجت االس��الم علي اكبر دلدار در جمع كاركنان 
س��پاه اين شهرستان حضور، مقاومت و جهاد را سه شاخص حقانيت 
برشمرد و اظهار داشت: در جبهه نبرد ايدئولوژيكي حق و باطل يكي از 
اقدامات ضروري، استخراج و تبيين شاخص هايي است كه حق و باطل 

و مصداق هاي آنها را از هم جدا مي كند.
وي افزود: هر تفكر، نحله، مسلك و مكتب چه در حوزه سياست و چه 
دين كه به مردم عرضه و تبليغ مي شود، اگر فاقد سه شاخص مقاومت، 
استكبار س��تيزي و حضور سياسي عزتمندانه باشد، بايد يقين حاصل 
كرد كه باطل بوده و دس��ت صهيونيس��ت ها در اجراي آن فعال است. 
دل��دار با بيان اين كه غربي ها در اجراي پ��روژه جهاني مقاومت زدايي 
س��ه روش را مورد استفاده قرار داده اند، گفت: حمايت از بنيان گذاران 
مكاتب و تفكرات فاقد ش��اخص هاي ياد شده، دستكاري و تحريف 
نرم افزاري در مكتب اسالم به  منظور خنثي سازي اين شاخص ها و ايجاد 
اسالم، عرفان و مكتب ناقص و تك بعدي و تبعيض در ايمان اسالمي و 
حاكم ساختن فرهنگ مبتذل و برهنه غربي و تقابل با فرهنگ حماسي 
اسالم شيعي از جمله اين روش ها بود. نماينده ولي فقيه در سپاه ناحيه 
شهركرد با اشاره به شاخص حمايت از بنيان گذاران مكاتب و تفكرات 
فاقد ش��اخص ها گفت: هر فردي در ه��ر جاي جهان، خود خوانده يا 
دعوت ش��ده از سوي استكبارگران كه داعيه اي باطل بر زبان آورد، در 
جلسات محرمانه يا تريبون هاي رسمي مورد تاييد و حمايت غربي ها 
قرار گرفت. وي افزود: اين افراد چه مخالف سياسي و طرفدار تغييرات 
رفرمس��يتي و چه طرفدار مدل هاي حكومتي مقابل حكومت اسالمي، 
چه بنيان گذار عرفان، خواسته يا ناخواسته، يار و ياور آمريكا تلقي شدند 
و تحت الحمايه آنها تبديل به س��ازمان و تشكيالت بين المللي شدند. 
دلدار با تأكيد بر اين كه كشف هدف دشمنان، مبني بر شكستن مقاومت 
براي شيعه مهم است، گفت: مسأله مهم تر در اين مسير شناخت ابزارها، 
روش ها و نوع افراد با گرايش هاي خاصي اس��ت كه نياز به بررسي و 
دقت فراوان دارد. دلدار در پايان خاطرنش��ان كرد: دشمنان با گذشت 
زمان و تغيير ش��رايط و مقتضيات زمان و مكان و محاسبه شكاف هاي 
جامعه ديني، شخصيت هاي بيگانه از اسالم را نفوذ دادند و در عرض 
اس��الم عمليات خطرناكي را به اجرا گذاشتند و امروز بخشي از وقت 
پژوهش گران دين، صرف بيان شيطان پرس��تي مي ش��ود كه به ش��كل 

زيرزميني به شكار جوانان ايراني مي پردازد.

کارشناس دادگستری در امور حمل و نقل 
بین المللی:

اگر كنواسيون ها نباشند قوانين داخلی 
با هم متحد نمی شوند

زاینده رود
يك كارشناس دادگستری در همايش قوانين و روش های حمل 
و نقل بين الملل گفت: اگر كنواسيون ها نباشند قوانين داخلی كشورها 
نمی توانند با يكديگر متحد ش��وند. جاويد با اش��اره به حمل و نقل 
ج��اده ای، دريايی، هوايی و ريلی تصريح كرد: هركدام از ش��يوه های 
حمل و نقل مس��تلزم داشتن كنواس��يون های خاص خود است. وی 
اف��زود: در زمينه مقررات و ش��يوه های حمل و نقل بين المللی قانون 
اساسی كشورها يك كنواسيون مشخص كرده كه اگر در آن جاها جرمی 
واقع ش��ود با استفاده از تبديل كنواسيون به قانون ملی مشكالت حل 
می گردد. جاويد خاطرنش��ان كرد: در كش��ور ما ني��ز اختيار الحاق به 
كنواس��يون ها در اختيار مجلس شورای اسالمی بوده و استفاده از اين 
نوع كنواس��يون ها عالوه بر حوزه حمل و نقل در حوزه تجارت بين 
الملل نيز وارد می ش��ود. وی گفت: در واقع به منظور متحدالش��كل 
كردن قوانين و مقررات داخلی كشورها با جامعه بين الملل كنواسيون 
ه��ا به وج��ود آمدند. جاويد درباره عمليات حم��ل و نقل بين المللی 
تصريح كرد: هر شيوه حمل مستلزم تنظيم قرارداد ميان متصدی حمل يا 
)كرير( با صاحب كاالست كه عالوه بر ضرورت داشتن قواعد عمومی 
و شرايط اساسی صحت، قراردادها بايد دارای شرايط اختصاصی حمل 
و نقل بين المللی به موجب كنواسيون حاكم بر آن شيوه حمل باشند. 
ش��ايان ذكر اس��ت: در حمل و نقل بين المللی برای شناسايی طرفين 
دعوی، متصدی حمل و نقل از روی بارنامه و صاحب كاال به موجب 

كنواسيون شناسايی می گردند.

مدیر ستاد بحران استانداري اصفهان:
زاينده رود دوباره زنده مي شود

مدير س��تاد بحران اس��تانداري اصفهان گفت: در س��ال زراعي جديد 
در اصفهان با بازگش��ت آب به رودخان��ه، زاينده رود دوباره براي تمام 
مردم زنده مي شود و در حال حاضر برنامه ريزي هاي مناسبي به منظور 

ساماندهي بحران خشكسالي در استان صورت گرفته است.
منصور شيشه فروش در گفتگو با فارس با اشاره به نصب دستگاه هاي 
پايش بر روي رود خانه در اصفهان اظهار داشت: نصب اين دستگاه ها بر 
روي رودخانه به منظور پايش و سنجش آلودگي آب صورت گرفته و 

اجراي اين برنامه در اصفهان به صورت جدي پيگيري مي شود.
وي به اهميت اجراي اين طرح در راستاي پايش و سنجش آلودگي هاي 
آب اش��اره كرد و افزود: اين دستگاه ها با اندازه گيري هاي ويژه ميزان و 
نوع آلودگي هاي آب را مش��خص مي كنند و اين طرح از راهكار هاي 
ويژه به منظور كاهش آلودگي هاي منابع آبي در اصفهان دنبال مي شود.

  س��نجش آلودگي آب در زمان وج��ود آب در رودخانه انجام 
مي شود

مدير ستاد بحران استانداري اصفهان با اشاره به خشكسالي هاي موجود 
در اصفهان تصريح كرد: در حال حاضر موضوع خشكسالي از مهم ترين 
بحران هاي موجود در اس��تان محس��وب مي ش��ود و سنجش و پايش 
آلودگي منابع آبي توسط اين دستگاه ها در زمان وجود آب در رودخانه 
صورت مي گيرد. وي به اقدامات صورت گرفته در راستاي ساماندهي 
وضعيت موجود در استان اشاره كرد و ادامه داد: با توجه به اقدامات و 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته در استان، در سال زراعي جديد آب به 
رودخانه زاينده رود باز مي شود و زاينده رود دوباره براي تمام مردم زنده 
خواهد شد. شيشه فروش با اشاره به نگراني هاي تمام مردم ايران و به 
ويژه مردم اصفهان در ارتباط با خشكسالي زاينده رود تاكيد كرد: آب از 
موارد ضروري و حياتي براي تمام مردم اس��ت و جاري شدن آب در 

زاينده رود براي تمام اصفهاني ها و تمام ايرانيان اهميت زيادي دارد.
خشكس��الي اصفهان ب��ا تالش ه��اي ش��رکت آب منطقه اي 

ساماندهي مي شود
وي به همكاري هاي ش��ركت آب منطقه اي اصفهان در راس��تاي توجه 
به اين موضوع اش��اره كرد و بيان داش��ت: در حال حاضر اين شركت 
در زمينه س��اماندهي بحران خشكسالي به صورت ويژه تالش مي كند 
و با برنامه ريزي هاي ش��ركت آب منطقه اي اين بحران در س��ال زراعي 
جديد ساماندهي مي شود. مدير ستاد بحران استانداري اصفهان با اشاره 
به برگزاري جلسات ستاد خشكسالي در استانداري اصفهان اضافه كرد: 
در اين جلس��ات آخرين وضعيت خشكسالي استان رصد شده است و 
اعضاي اين ستاد راهكار هاي مناسبي را براي چگونگي تأمين آب استان 
ارائه داده اند. وي به ضرورت توجه به مش��كالت مردم در زمينه بحران 
خشكسالي اشاره كرد و گفت: در حال حاضر با توجه به خشكسالي هاي 
متوالي در اس��تان مردم با مش��كالت زيادي مواجه شده اند و رسيدگي 
به مش��كالت آنها از اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت. شيشه فروش با 
اشاره به راهكار هاي ارائه شده در جلسات ستاد خشكسالي اظهار داشت: 
اعضاي اين س��تاد با جديت در راس��تاي كاهش اين مشكالت تالش 
مي كنند و مرمت قنوات و توسعه بيمه كشاورزي از راهكار هاي ويژه در 

اين ستاد براي ساماندهي مشكالت شهرستان نائين محسوب مي شود.

آب شرب مجتمع تنگ حمزه جیره بندی شد

مدير امور آب و فاضالب روس��تايی شهرس��تان اردل از جيره بندی آب 
آشاميدنی مجتمع شش روستايی تنگ حمزه خبر داد. 

مهن��دس محمد كريم��ی گفت: در پی كاهش منابع آب روس��تايی در اثر 
خشكس��الی و كمبود بارش ها به منظور پيش��گيری از مشكالت آبرسانی 
و در جهت توزيع عادالنه آب آش��اميدنی، آب شرب روستاهای دوپالن، 
گل سفيد، رحيم آباد، اسالم آباد، فيروزآباد و سرتنگ محمود نوبت بندی 
گرديد. كريمی بر اين اس��اس از روستاييان شريف درخواست نمود برای 
جلوگيری از موارد مشابه در شهرستان از آب لوله كشی فقط برای شرب 
اس��تفاده نماييد و از مصرف آب در مصارف غيرشرب نظير آبياری باغچه 

و ساختمان سازی و غير ضرور اكيداً خودداری نمايند. 
وی ب��ا اش��اره به لزوم مديري��ت مصرف آب آش��اميدنی از اهالی محترم 
روس��تاهای س��رتنگ محمود و فيروزآباد درخواس��ت نمود كه در جهت 
اصالح الگوی مصرف نس��بت به كنتورگذاری كه بهترين روش مديريت 
مص��رف و صرف��ه جويی در مصرف آب می باش��د، اقدام��ات الزم را با 
هماهنگی امور آب و فاضالب روس��تايی شهرستان اردل مبذول فرمايند. 
مدي��ر ام��ور آبفار شهرس��تان اردل س��اعات پي��ش بينی ش��ده را جهت 
در اختيار داش��تن آب آش��اميدنی برای روس��تاييان دو پالن، گل سفيد و 
رحيم آباد را در ش��بانه روز از س��اعت 5 صبح الی 19 عصر و روس��تايی 
اس��الم آباد و فيروزآباد از ساعت 12 تا 18/30 دقيقه و روستايی سرتنگ 
محمود از س��اعت 6 صبح تا 10/30 دقيقه در هر ش��بانه روز اعالم كرد و 
 خطاب به كليه روس��تاييان افزود: صرف��ه جويی نكنيم جيره بندی حتمی 

است. 
قابل ذكر است جمعيت 2122 نفری اين مجتمع شش روستايی از چشمه 

تنگ حمزه واقع در ارتفاعات آن منطقه تأمين آب می گردد.

اتمام هفتمین آیتم آموزش های تخصصی 
آتش نشانان شاهین شهر

سرآتش يار كيومرث مختاری سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی 
شاهين شهر گفت با فرارسيدن ماه مبارك رمضان هفتمين آيتم آموزش های 
تخصصی آتش نشانان استان يك شنبه نهم مردادماه به پايان رسيده و شروع 
مج��دد اين دوره ها با كالس های امداد و نج��ات و كار در ارتفاع دوازدهم 
 ش��هريورماه س��ال جاری در محل س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ايمنی 

شاهين شهر می باشد.

2میلیارد ریال به بهسازي میادین شهرکرد 
اختصاص یافت

مديرعامل س��ازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري شهركرد از اختصاص 
مبلغ دو ميليارد ريال به بهس��ازي ميادين بوعلي، قدس، آيت ا... دهكردي و 
امام حسين )ع( شهركرد در سالجاري خبر داد. حميد فتح اللهي در گفتگو با 
ايرنا اظهار داشت: بهسازي ميدان بوعلي شهركرد از دو ماه پيش شروع شده 
است و با هزينه 350 ميليون ريال اعتبار به پيشرفت 80 درصدي رسيده است. 
وي افزود: عمليات بهسازي اين ميدان با نصب دو تنديس از نيم تنه ابوعلي 
سينا تا پايان مردادماه به پايان مي رسد. اين مسئول گفت: عمليات بهسازي 
ميدان قدس شهركرد نيز از يك ماه پيش آغاز شده است و تاكنون 40 درصد 
پيش��رفت فيزيكي دارد. مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري 
شهركرد اعتبار مورد نياز براي اصالح اين ميدان را 550 ميليون ريال اعالم كرد 

و تاكيد كرد: اين ميدان تا پايان تابستان سالجاري بهره برداري مي شود. 

سرپرست معاونت شهرس��ازي و معماري مسكن و 
شهرس��ازي اس��تان اصفهان گفت: بر اساس قانون و 
به دليل كاستن از آالينده هاي زيست  محيطي استقرار 
صنايع در غرب و مركز اصفهان ممنوع اعالم ش��ده 

است.
لهون اسدي در گفتگو با فارس با اشاره به ممنوعيت 
استقرار بس��ياري از صنايع در قسمت غرب و شعاع 
كمت��ر از 50 كيلومتر از مركز اس��تان اصفهان اظهار 
داش��ت: بر اس��اس قانون، اح��داث صنايع در چنين 
ش��عاعي ممنوع اس��ت و از آنجا كه جهت مسير باد 
از س��مت غرب به شرق استان است ايجاد صنايع در 
محدوده غرب س��بب گسيل آاليندگي به سمت شهر 

اصفهان و افزايش ميزان آلودگي شده است.
وي ادام��ه داد: ع��الوه بر ممنوعيت اس��تقرار صنايع 
س��نگين در منطق��ه غرب اس��تان ايج��اد يك چنين 
صنايعي در منطقه مركزي اس��تان ني��ز ممنوع اعالم 

شده است.
سرپرست معاونت شهرس��ازي و معماري مسكن و 
شهرس��ازي اس��تان اصفهان تصريح كرد: صنايع بايد 
در منطقه اي خارج از شعاع 50 كيلومتري و به سمت 

شمال و شرق استان توسعه يابند.
وي آلودگي ه��اي زيس��ت محيط��ي و ش��يوع انواع 
بيماري ه��ا و ع��دم ت��وان پااليش محيط��ي طبيعت 
را از مهم ترين مش��كالت اس��تقرار صناي��ع در اين 
مح��دوده برش��مرد و گف��ت: ايجاد س��ازگاري بين 
 فعاليت هاي صنعتي و كشاورزي و رعايت مالحظات 
زيس��ت  محيطي در توسعه صنعتي اس��تان از جمله 

راهبردهاي طرح آمايش استان است.
اس��دي بيان داش��ت: محدود كردن توس��عه صنعتي 
كالنش��هر اصفهان به صنايع با فن��اوري برتر و پاك 
در مناطق ش��هري و استقرار آنها در فضاهاي مناسب 
از سياس��ت هاي طرح آمايش استان اصفهان در نظر 

گرفته شده است.
وي در تش��ريح عوامل تشويق براي اسكان جمعيت 
در ش��رق و ش��مال اس��تان اصفهان، تصري��ح كرد: 
ايجاد تع��ادل نس��بي در توزيع و تركي��ب جمعيت 
در اس��تان را با اس��تفاده از ابزار اس��تقرار فعاليت و 
زيرس��اخت ها، بهب��ود ش��رايط اقتص��ادي و اجراي 
 طرح بيابان زدايي ش��رق اصفهان از جمله اين عوامل 

است.
اس��دي اضافه كرد: با گذر از صنايع آالينده و ايجاد 
صنايع با تكنولوژي باال كه سبب كاهش آالينده هاي 
زيس��ت محيطي در فضاي اس��تان ش��وند، همچنين 
توس��عه علوم، آموزش، پژوه��ش و فن آوري در اين 
زمينه و برگ��زاري آموزش هاي الزم در عرصه ايجاد 
و بهره برداري از صنايع س��نگين از ديگر راهكارهاي 
كاه��ش تراكم و تمركز جمعيت و فعاليت در مناطق 

پرتراكم و غرب استان اصفهان است.

همزمان با آغاز ماه رمضان؛

طرح تشديد كنترل بهداشتی موادغذايی اجرا می شود

بر اساس قانون؛

استقرار صنايع در غرب و مركز اصفهان ممنوع است

انتخاب بجا و شایسته حضرتعالی به عنوان عضو هیأت رئیسه سازمان 
لیگ فوتبال کشور مایه فخر و مباهات ما گردید. لذا این انتخاب فرخنده 

را به جامعه فوتبال اصفهان و ایران تبریک و تهنیت می گوییم.

حميدرضا بابايی- شهاب عقيلی

جناب آقای ابرقويی نژاد 
رياست محترم هيأت فوتبال استان اصفهان
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اطالع رسانی
احضار
5/273 شماره درخواست: 9010460354400020 

شماره پرونده: 8909980358301445 
شماره بایگانی شعبه: 900488 

چون آقای سلمان اسدیان فرزند فریدون و خانم معصومه السادات نجار انبانی فرزند سیدحسین 
شکایتی علیه آقای ناصر باللی فرزند محمد مبنی بر سرقت مطرح نموده اند که پرونده آن کالسه 
900488ک118 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 1390/9/26 ساعت 8/30 صبح تعیین 
شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان و متواری می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 

حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/6248 
رحیمی- مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/275 شماره درخواست: 9010460350600050 

شماره پرونده: 9009980350600240 
شماره بایگانی شعبه: 900242 

خواهان علی خیام فر دادخواستی به طرفیت خوانده محمدباقر یغمائی فرزند میرزا علی محمد 
فعال مجهول المکان به خواسته مطالبه خسارت و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه شش��م دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهارباغ باال- خیابان شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه پرونده 9009980350600240 
 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 1390/8/9 و س��اعت 8:30 تعیین ش��ده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/6245
فانی- مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تحدید حدود عمومی
5/291 آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سمیرم پیرو آگهی نوبتی 
قبلی و به موجب ماده 14 ق.ث تحدید حدود عمومی قسمتی از ابنیه و امالک واقع در شهرستان 

سمیرم به شرح ذیل می باشد.
ردیف الف:

اول: ابنیه و امالک شهر سمیرم پالک یک اصلی و فروعات ذیل:
1284- آقای فیروز صادقی فرزند کاکاجان و غیره ششدانگ یک قطعه زمین واقع در اراضی 

لورکی سمیرم
2348- سیدعلی داودی فرزند سیدعبداله و غیره ششدانگ یک قطعه زمین

3411- آقای همتعلی آقایی فرزند علی ششدانگ یک باب خانه واقع در محله خواجگان )باغ 
علوی( سمیرم

7174- آقای محمود سامی فرزند امیر حمزه و غیره ششدانگ یک باب خانه تحتانی و فوقانی 
واقع در خیابان اردیبهشت سمیرم

7175- آقای روح اله امیدی فرزند حمزه شش��دانگ یک قطعه زمین محصور واقع در محله 
خواجگان سمیرم

7176- آق��ای علی قربان آصفی فرزند حبیب اله شش��دانگ یک ب��اب خانه واقع در محله 
خواجگان سمیرم

7177- آقای محمود افش��اری فرزند حس��ین و غیره ششدانگ یک باب خانه واقع در محله 
خواجگان سمیرم

برای روز چهارشنبه: 1390/6/2
7178- خانم طلعت پیرمرادیان فرزند عبدالحس��ین شش��دانگ یک باب خانه واقع در محله 

خواجگان سمیرم
7179- آقای جهانگیر صابری فرزند حس��ن و غیره شش��دانگ یک باب خانه واقع در محله 

خواجگان سمیرم
7180- آقای علی قاسم پیرمرادیان فرزند غضنفر ششدانگ یک قطعه زمین محصور واقع در 

محله خواجگان )باغ علوی( سمیرم
7181- آقای احمد بهرامیان فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام

7182- آقای صفرعلی بهرامیان فرزند خیرات شش��دانگ یک باب خانه واقع در محله دلگر 
سمیرم

7183- آقای علی اصغر رشیدی فرزند لطف اله ششدانگ یک باب خانه
برای روز پنج شنبه: 1390/6/3

دوم: ابنیه و امالک مزرعه چهار یک پالک 58 اصلی و فرعی ذیل:
64- خانم زهره طائی فرزند عباس ششدانگ یک قطعه باغ

برای روز شنبه: 1390/6/5
سوم: ابنیه و امالک مزرعه مهر ابواسحاق سمیرم پالک 60 اصلی و فروعات ذیل

286- آقای سیفعلی طائی سمیرمی فرزند شمسعلی ششدانگ یک باب خانه
287- آقای مجتبی طائی فرزند محمدعلی ششدانگ یک باب خانه

برای روز یک شنبه 1390/6/6
چهارم: ابنیه و امالک مزرعه رزجان سمیرم پالک 104 اصلی و فروعات ذیل

513- آقای رمضان کاوه فرزند محمداسماعیل ششدانگ یک قطعه زمین
514- آقای احمد کاوه فرزند خلیل و غیره ششدانگ یک باب خانه تحتانی و فوقانی

515- آقای مصطفی کاوه فرزند خلیل و غیره ششدانگ یک باب خانه تحتانی و فوقانی
516- آقای ابوطالب آقائی فرزند اسکندر ششدانگ یک قطعه زمین

برای روز دوشنبه: 1390/6/7
517- آقای سعید صابریان فرزند تیمور ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام

518- آقای عبداله صادقی فرزند کاکاجان ششدانگ یک قطعه باغ
519- آقای وحید صادقی فرزند امیرفرج ششدانگ یک قطعه باغ

520- آقای پرویز کریمی فرزند محمدعلی ششدانگ یک قطعه باغ
521- آقای محمدتقی صابری فرزند منوچهر ششدانگ یک قطعه باغ

برای روز سه شنبه: 1390/6/8
پنجم: ابنیه و امالک شهر حنا پالک 119 اصلی و فرعی ذیل

185- آقای علیمراد درخشان فرزند شامراد ششدانگ سه باب مغازه تحتانی و خانه فوقانی
219- آقای علیمراد درخشان فرزند شامراد ششدانگ یکباب خانه
308- آقای مهران شفیعی فرزند شاه علی ششدانگ یک باب خانه

برای روز پنج شنبه: 1390/6/10
در روزهای تعیین شده به ترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب ماده 14 ق.ث به صاحبان امالک و مجاورین اعالم می شود که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباش��ند مطابق ماده 15 قانون مزبور، ملک با حدود اظهار 
ش��ده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراض مجاورین و صاحبان امالک که 
در موقع مقرر حاضر نبوده مطابق مقررات ماده 20 ق.ث از تاریخ تنظیم صورت مجلس به 
مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ نموده و به این اداره 

تسلیم نماید. م الف/ 2204
تاریخ انتشار: 90/5/12                                      اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سمیرم

مزایده
5/294 ش��ماره: 5340 تمام عرصه و اعیان یک باب خانه پالک ش��ماره 7881 فرعی مفروز 
شده از 1804 واقع در کوی فهره اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 
به مساحت 208/17 مترمربع مورد ثبت صفحه 105 دفتر 190 امالک که سند آن به نام علی 
عسکریانفرد اردستانی صادر و تسلیم گردیده است با حدود اربعه بدین شرح- شماالً: درب و 
دیواری است به پیاده رو خیابان دکتر شریعتی به طول 8/42 متر شرقاً: دیواریست به قطعه دوم 
افرازی شماره 1804 به طول 18/20 متر جنوباً: دیوار به دیوار پالک 1815 به طول 12/10 متر 
غرباً: اول دیواریست به دیوار پالک 1819 و 1820 به طول 14/50 متر دوم که شمالی است 
به طول 3/58 متر و سوم دیوار اشتراکی است با پالک 8240 فرعی به طول 4/70 متر با تمامی 
توابع و متعلقات ملکی علی عسکریانفرد اردستانی فرزند قدیر ساکن اردستان خ دکتر شریعتی 

و سایر مشخصات ساختمان عبارتند از: ساختمان قدیمی ساز با عمر مفید حدود 20 سال به 
صورت زیرزمین و همکف- اسکلت بار و سقف ها تیرآهن و طاق ضربی- نما آجر کارتنی- 
در و پنجره های پروفیل فلزی و آلومینیومی و دارای انشعاب آب و برق و گاز است که طبق 
 س��ند رهنی شماره 36586 دفترخانه اسناد رس��می 50 اردستان در رهن بانک ملی اردستان 
می باشد و از ساعت 9 صبح الی ساعت 12 روز پنج شنبه مورخه 90/5/27 در محل اداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان از طریق مزایده از مبلغ 390/000/000 ریال ارزیابی توسط کارشناس 
رسمی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار فروخته می شود. آدرس ملک: 
اردستان خیابان دکتر شریعتی. این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 

منتشر خواهد شد. م الف/ 137
فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

مزایده اموال غیرمنقول
5/295 شماره: 5339 تمام عرصه و اعیان یک باب ساختمان احداثی بر روی عرصه مشاعی 
پالک شماره 7397 به شماره پالک 11790 فرعی واقع در کوی محال اردستان یک اصلی 
دهس��تان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مس��احت 193/78 مترمربع که مقدار 22/62 
مترمربع آن به صورت ایوان در سمت جنوب واقع می باشد با حق عبور و استفاده از راه پله 
مشاعی شماره 11791 و حیاط مشاعی 11792 و با حق استفاده به قدرالسهم از مشاعات 
و مش��ترکات برابر قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرایی آن مورد ثبت صفحه 160 
دفتر 215 امالک که س��ند آن به نام مریم هنرور گرمرودی صادر و تسلیم گردیده است با 
حدود اربعه بدین ش��رح- شماالً: اول پنجره و دیواریست به کوچه احداثی به طول 8/20 
متر در سه قسمت درب و دیوار اشتراکی با راه پله مشاعی 11791 به ترتیب به طول های 
5/05 متر و 2/40 متر و 5/05 متر )قس��مت اول ش��رقی و قسمت دوم غربی است( سوم 
دیواریس��ت به کوچه احداثی به طول 3/60 متر شرقاً: دیواریست به دیوار باقیمانده پالک 
458 به طول 14/50 متر جنوباً: دیوار کوتاه و نرده است به حیاط مشاعی شماره 11792 به 
طول 14/20 متر غرباً: دیواریست به باقیمانده پالک 458 فرعی به طول 14/50 متر با تمامی 
توابع و متعلقات ملکی مریم هنرور گرمرودی فرزند غالمحسین شناسنامه 726 شهر ری 
ساکن اردستان خ امام خمینی کوچه بسیج و سایر مشخصات ساختمان عبارتند از: واحد 
مربوطه در طبقه همکف از ساختمان قدیمی ساز با عمر مفید باالی 20 سال اسکلت باربر و 
سقف ها تیرآهن و طاق ضربی نمای آجر در و پنجره های پروفیل فلزی کف موکت شده- 
کابینت های فلزی نقاشی شده حیاط سازی در حد موزاییک و باغچه و دارای انشعاب آب 
و برق و گاز است، که طبق سند رهنی شماره 37487 دفترخانه اسناد رسمی 50 اردستان در 
رهن بانک ملی اردستان می باشد و از ساعت 9 صبح الی ساعت 12 روز پنج شنبه مورخه 
90/5/27 در محل اداره ثبت اسناد و امالک اردستان از طریق مزایده از مبلغ 410/000/000 
ریال ارزیابی توسط کارشناس رسمی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار 
فروخته می ش��ود آدرس ملک: اردستان خ امام خمینی کوچه بسیج- روبروی بسیج. این 

آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان منتشر خواهد شد. م الف/ 137
فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

مزایده
5/302 قسمت اجرای احکام شعبه 6 محاکم حقوقی دادگستری اصفهان درنظر دارد درخصوص 
پرونده کالسه 786/89اجرایی ح/6 به موضوع دعوی آقای عباسعلی بهرامی فرزند محمود به 
آدرس اصفهان، خ شیخ طوسی اول، ک ش سیدحسین حسینی فشارکی، پالک33 به طرفیت 
شرکت پیچنده به آدرس اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خ 24، جنب بانک ملت، شرکت 
پیچنده و به خواس��ته مطالبه مبلغ 17/266/403 ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه نشر آگهی 
)مطالب��ات اداره کاری( و مبلغ یکصد ه��زار ریال به عنوان حق االجرا در حق صندوق دولت 
جلسه مزایده ای را در تاریخ پنج شنبه 90/6/3 ساعت 9 تا 10 صبح در دادگستری استان اصفهان 
واقع در خیابان نیکبخت، طبقه 3، اتاق 309 )قسمت اجرای شعبه 6 حقوقی( برگزار و اموال 
توقیفی توسط محکوم له را از طریق مزایده به فروش برساند. طالبین خرید می توانند 5 روز 
قبل از تاریخ مزایده از اموال توقیفی به آدرس اصفهان، منطقه صنعتی محمودآباد، خ 24، شرکت 
پیچنده بازدید و در صورت تمایل به خرید با واریز ده درصد قیمت پایه کارشناسی به حساب 
2171290210008 سپرده بانک ملی شعبه دادگستری اصفهان در تاریخ فوق در جلسه مزایده 

شرکت نمایند. برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت پیشنهادی ارائه نماید.
مشخصات اموال موضوع مزایده:

اموال موضوع توقیف عبارتند از: 1- یک دستگاه دریل ستونی پایه دار ساخت ایران شرکت جابر 
به شماره شرکت PM021 مجهز به الکتروموتور 1/5 اسب با توانایی به کارگیری حداکثر 32 به 
صورت دسته دوم و آماده به کار به مبلغ هشت میلیون ریال 2- یک دستگاه اره سنگ به شماره 
شرکت PM022 به ابعاد تقریبی 50×85×125 سانتی متر مجهز به الکتروموتور 2/2 اسب سه 
فاز با قدرت برش گرد و حدود 300 میلیمتر به صورت دست دوم و سالم به مبلغ شش میلیون 
ریال که جمعا دو کاال توقیف شده مجموعا به مبلغ چهارده میلیون ریال برآورد اولیه و کارشناسی 

گردیده است. م الف/6326
فانی- مدیر اجرای احکام شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تأسیس
5/310 ش��ماره: 1770/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت پنجره عایق سپاهان سهامی خاص 
شرکت فوق در تاریخ 1390/5/4 تحت شماره 44763 و شناسه ملی 10260626835 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/5/4 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود 

آگهی می شود. 
1- موضوع شرکت: انجام امور خدماتی از قبیل طراحی نظارت و اجرا در زمینه امور ساختمانی 
و راهس��ازی- انجام عملیات نوسازی و بهس��ازی و بازسازی ساختمان ها در جهت نصب 
 تجهیزات ساختمانی نوین و پنجره های عایق- طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی- انجام کلیه 
فعالی��ت های بازرگانی از قبیل ص��ادرات و واردات- خرید و فروش- تولید و تهیه و توزیع 
کاالهای مجاز بازرگانی- اخذ تسهیالت از بانک های دولتی و خصوصی صرفاً جهت تحقق 
اهداف شرکت- انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کشور- شرکت در مناقصات 
و مزایدات خصوصی و دولتی- مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی- 
اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های دولتی و خصوصی- طراحی و اجرای فضای سبز و 
خدمات مربوط به درخت کاری و طرح های فضای سبز- جدول بندی- آذین بندی میادین 
و خیاب��ان ها و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع ش��رکت مرتبط می باش��د. 2- مدت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر 
اصفهان خیابان خیام- کوی فرقدانی- کوی فروجانی- پالک15- کدپس��تی 8185686443- 
تلفن 03117722810، 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 10/000/000 ریال منقسم به یک هزار سهم 
10/000 ریالی که تعداد یک هزار س��هم با نام می باش��د که مبلغ 3/500/000 ریال توس��ط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 1310/220 مورخ 1390/4/20 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه 
 بلوار وحید اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 
 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم محبوبه کیخسرو کیانی لنبانی به سمت رئیس هیئت مدیره 
2-5- آقای مهدی نکوگل به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای محسن نکوگل به 
سمت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای محسن نکوگل به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل 
و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیرعامل 
 و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره 
می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم مهناز امیری باغبادرانی به عنوان بازرس 

اصلی 2-8- خانم زهرا محمودیان اصفهانی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/  6268/1
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

تأسیس
5/311 ش��ماره: 1776/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت سوران نونگر پارسه سهامی خاص 
شرکت فوق در تاریخ 1390/5/4 تحت شماره 44756 و شناسه ملی 10260626892 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/5/4 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود 

آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه امور نقش��ه برداری اعم از نقش��ه برداری در امور راهسازی، 
سدسازی، خطوط انتقال آب و فاضالب، انجام کلیه پروژه های عمرانی، طراحی و نظارت آنها 
اعم از راهسازی، ساختمان س��ازی، سد سازی، پل سازی، محوطه سازی. 2- مدت شرکت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان 
خیابان گلستان- خیابان هسا کوی استاد شهیار- مجتمع شقایق بلوک بی طبقه چهارم 4- سرمایه 
شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با 
نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 19/3940 مورخ 

1390/4/22 نزد بانک صادرات شعبه 22 بهمن پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد 
صاحبان س��هام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم نفیسه معتمدی محمدآبادی 
 به س��مت رئیس هیئت مدیره 2-5- خانم رویا مقدس��ی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
3-5- آقای امید موالیی به سمت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای امید موالیی به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور 
با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات 
مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 
1-8- آقای منصور رادفر به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای حسین عسگرپور به عنوان بازرس 

علی البدل. م الف/  6268/2
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/312 شماره: 1703/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت صبا تدبیر سپاهان با مسئولیت محدود 
شرکت فوق در تاریخ 1390/4/30 تحت شماره 44713 و شناسه ملی 10260626343 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/4/30 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 

شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: طراحی و اجرای وب س��ایت های اینترنتی- ارائه خدمات شبکه های 
رایانه ای- ارائه خدمات پش��تیبانی ش��بکه- طراحی نرم افزار- انجام امور طراحی گرافیک- 
 اجاره فضای وب سایت های اینترنتی باستثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته های نرم افزاری 
 رس��انه ای و چندرس��انه ای- نش��ر دیجیتال و همچنین اماکن کس��ب خدمات تجهیزات 
ماشین آالت و نرم افزارهای مخصوص فعالیت های یاد شده 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان کاوه- 
شهرک کاوه- خیابان حبیب اله رضازاده- کوچه نرگس- پالک156، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 
1/000/000 ریال می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای محمدرضا همت یار طباطبائی 
به سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای حسین همت یار طباطبایی به سمت عضو هیئت مدیره 
3-5- آقای حسین همت یار طباطبایی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر 

شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف/  6268/3
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/313 ش��ماره: 1751/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت مبین اطلس اصفهان سهامی خاص 
شرکت فوق در تاریخ 1390/5/3 تحت شماره 44742 و شناسه ملی 10260626698 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/5/3 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود 

آگهی می شود. 
1- موضوع شرکت: طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات صنعتی و ساختمانی و کشاورزی 
و انجام کلیه امور تدارکاتی- انجام کلیه امور بازرگانی مجاز از قبیل صادرات و واردات و اخذ 
نمایندگی های داخلی و خارجی و انجام کلیه امور خدماتی و اجرایی- طراحی و تولید و نصب 
سازه های فلزی اعم از کشاورزی- صنعتی- انباره و غیره. انعقاد قرارداد با کلیه ارگان ها و ادارات 
و اشخاص حقیقی و حقوقی- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی- اخذ وام 
و اعتبارات از بانک های دولتی و خصوصی و خارجی جهت تحقق اهداف شرکت- طراحی- 
ساخت- اجرا- اتوماسیون و راهبری گلخانه های صنعتی و طرح های کشاورزی و اموری که 
 به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خیابان فردوسی- کوی خواجه نصیر 
طوسی- پالک 36- تلفن 09133267468، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 
یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی شماره 594 مورخ 1390/4/16 نزد بانک ملی شعبه خیابان فردوسی 
اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین 
مدیران شرکت: 1-5- آقای محمود قائلی به سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای حامد حسین 
قائلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای سجاد قائلی به سمت عضو هیئت مدیره 
4-5- آقای سجاد قائلی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
 و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره 
می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای علیرضا آقائی اصفهانی به عنوان بازرس 

اصلی 2-8- آقای سیدناصر متولی امامی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/  6282/1
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تغییرات
5/314 شماره: 841/ت90/103 آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی 
اس��طوره گش��ت زاینده رود با مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثبت 40626 و شناس��ه ملی 
10260583166 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا و هیئت مدیره مورخ 1390/3/7 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقای محمدرضا امامی با پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال به 
صندوق ش��رکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 12/500/000 ریال افزایش داد. آقای علی اکبر 
جعفری با پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال به صندوق ش��رکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 
6/250/000 ریال افزایش داد. آقای علیرضا کالمی با پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال به صندوق 
ش��رکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 6/250/000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت 
از مبلغ 1/000/000 ریال به مبلغ 25/000/000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. در تاریخ 1390/4/23 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و 

مورد تائید و امضا قرار گرفت. م الف/ 6282/2
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/315 شماره: 1723/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت مهر پخش اتابک سهامی خاص شرکت 
فوق در تاریخ 1390/5/1 تحت ش��ماره 44727 و شناسه ملی 10260626500 در این اداره به 
ثبت رسیده و در تاریخ 1390/5/1 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه 
آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی 

می شود. 
1- موض��وع ش��رکت: پخ��ش موادغذای��ی، خرید و ف��روش و ص��ادرات و واردات 
کلی��ه کااله��ای مج��از بازرگان��ی، تحصی��ل وام و اعتب��ارات بان��ک ه��ای داخلی و 
خارج��ی صرف��ا جهت تحق��ق موضوع ش��رکت، عقد ق��رارداد با اش��خاص حقیقی 
و حقوق��ی، ش��رکت در مناقص��ات و مزایدات دولت��ی و خصوصی، اخ��ذ و اعطای 
نمایندگ��ی در داخل و خارج کش��ور و هرآنچه که با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 
 2- م��دت ش��رکت: از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود 3- مرکز اصلی ش��رکت: 
1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان امام خمینی- خیابان بسیج- خیابان لوله 
ش��رقی- تلفن 09125431623، 4- سرمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 
یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 350/000 
ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 557 مورخ 1390/2/22 نزد بانک 
س��په ش��عبه امام خمینی اصفه��ان پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد 
صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای مس��عود اتابکی به 
 سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- آقای محمد اتابکی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
3-5- آق��ای مجتبی اتابکی به س��مت عضو هیئت مدیره 4-5- آق��ای مجتبی اتابکی 
به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اسناد مالی تعهدآور با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی معتبر 
می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 
8- ب��ازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم مرضیه باس��تان ب��ه عنوان بازرس اصلی 

2-8- خانم الهام زیدوند به عنوان بازرس علی البدل. م الف/  6282/3
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تأسیس
5/316 ش��ماره: 1754/ث90/103 آگهی تأسیس شرکت گیتی مداران آسمان سهامی خاص 
شرکت فوق در تاریخ 1390/5/3 تحت شماره 44747 و شناسه ملی 10260626723 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1390/5/3 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود 

آگهی می شود. 
1- موضوع شرکت: تولید و فروش خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای 
مج��از بازرگانی، تحصی��ل وام و اعتبارات بانک های داخل��ی و خارجی صرفا جهت 

تحقق موضوع شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات 
و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور، 
خدمات برگزاری همایش ها و س��مینارها- ایجاد فروش��گاه های زنجیره ای، هرآنچه 
که با موضوع ش��رکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان کاوه- روبروی 
بیمارستان سوانح سوختگی- کوچه شهید حیدری- پالک30، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 
1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می 
باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2061/90/338 
مورخ 1390/4/8 نزد بانک پارس��یان شعبه بزرگمهر اصفهان پرداخت گردیده است و 
الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای 
 مهدی طاهری به سمت رئیس هیئت مدیره 2-5- خانم سمیه جنت به سمت نایب رئیس 
هیئ��ت مدی��ره 3-5- آقای س��یروس طاه��ری به س��مت عضو هیئت مدی��ره 5-4- 
آق��ای مه��دی طاهری ب��ه س��مت مدیرعامل به م��دت 2 س��ال انتخ��اب گردیدند. 
6- دارن��دگان ح��ق امض��اء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور با امض��ای مدیرعامل 
و ب��ا مهر ش��رکت معتب��ر می باش��د. 7- اختی��ارات مدیرعام��ل: مدیرعام��ل مجری 
مصوب��ات هیئ��ت مدیره می باش��د. 8- ب��ازرس اصلی و عل��ی الب��دل: 1-8- آقای 
 س��عید طاهری��ان قهفرخ��ی به عن��وان ب��ازرس اصل��ی 2-8- آقای س��یدحمیدرضا 

عبداله زاده قهفرخی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/  6282/4
آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/317 درخصوص پرونده کالسه 217/90ش19 خواهان مرتضی کمالی فر دادخواستی مبنی بر 
فسخ قرارداد به طرفیت فرهاد مستحسن تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یک شنبه 
مورخ 90/6/27 ساعت 6 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/6384
مدیر دفتر شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/318 درخصوص پرونده کالسه 488/90 خواهان آقای رامبد خدابنده لو دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال سند پالک ثبتی 2267/39/11777/11810/8 به طرفیت آقایان حسین توکلی علی 
صالحی و محمد محرابی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 90/6/26 
ساعت 9:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در بهارستان- انتهای 
خیابان الفت- جنب شرکت عمران- مجتمع قضایی بهارستان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. م الف/6387
دفتر شعبه 46 حقوقی شورای حل اختالف منطقه جنوب اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5/319 درخصوص پرونده کالسه 537/90ش9 خواهان جواد الماسی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ س��ی و چهار میلیون و چهارص��د -هزار ریال بابت دو فقره چک بانک 
پارسیان به شماره های 17/200/000- 89/2/20 و 17/200/000- 90/2/24 به انضمام 
هزینه های دادرس��ی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم 
به طرفیت جواد نصیری تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز یک شنبه مورخ 
90/6/13 س��اعت 8/45 صبح تعیین گردی��ده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی 
به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
مدیر دفتر شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5/320 شماره دادنامه: 9009973633800302 

شماره پرونده: 8909983635501813 
شماره بایگانی شعبه: 891421 

شاکی: آقای مرتضی عظیمی به نشانی خمینی شهر دستگرد قداده خ بسیج شهرک بعثت کوی 
فجر پ26 متهم: آقای روح اله علیرضایی به نش��انی اتهام: فروش مال غیر دادگاه باتوجه به 

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه:

درخصوص اتهام آقای روح اله علیرضایی فرزند رضا دایر بر فروش ملک همس��رش 
به آقای مرتضی عظیمی باتوجه به شکایت آقای مرتضی عظیمی و باتوجه به اظهارات 
بنگاه دار و اظهارات خانم آمنه رضایی که بیان داشته من اجازه فروش به همسرم نداده 
ب��ودم و باتوجه به عدم حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و در جلس��ه دادگاه 
علی هذا اتهام نامبرده محرز بوده دادگاه مس��تنداً به ماده یک قانون راجع به انتقال مال 
غی��ر و ماده یک قانون تش��دید مج��ازات مرتکبین اختالس و ارتش��اء و کالهبرداری 
نامبرده را به تحمل سه سال حبس و رد مبلغ دویست میلیون ریال و رد سه فقره چک 
به ش��ماره های 859908 مورخ 89/2/5 و 859109 مورخ 89/3/25 و 859110 مورخ 
89/4/25 به ش��اکی و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم 
می نماید. رای صادر شده غیابی است و در مهلت ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 

محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. 
توازیانی- رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر

احضار
5/321 چ��ون آق��ای 1- مرتض��ی طحان��ی فرزن��د محم��د 2- خانم پروانه س��لیمی 
ش��کایتی علی��ه آق��ای حمید طاه��ری مجه��ول الم��کان مبنی ب��ر ب��ی احتیاطی در 
ام��ر رانندگ��ی منج��ر به ای��راد صدم��ه بدنی غیرعم��دی مط��رح نموده ک��ه پرونده 
ب��رای روز  ثب��ت، وق��ت رس��یدگی  ای��ن دادگاه  ب��ه کالس��ه 900530ک111  آن 
 1390/7/17 س��اعت 8/30 صب��ح تعیی��ن ش��ده نظر ب��ه اینکه متهم مجه��ول المکان 
 می باشد لذا حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/6401 
ادیبی- مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

تغییرات
5/325 شماره: 8444 آگهی تغییرات در شرکت چکاد گستر سپاهان )سهامی خاص( 
به ش��ماره ثبت 844 و به شناس��ه مل��ی 10260144596 به موجب صورتجلس��ات 
مجم��ع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ 90/4/23 تغییرات زیر در ش��رکت فوق 
اعمال گردیده که جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می کش��ور و زاینده رود آگهی 
می گردد. 1- آقایان محس��ن آتش زمزم و مرتضی آتش زمزم و محمد کاظم زاده به 
س��مت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- روزنامه 
زاینده رود جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. 3- خانم سیده کلثوم سادات 
چوبه و عبدالرس��ول کریمی به ترتیب به س��مت بازرس��ان اصلی و علی البدل برای 
مدت یکس��ال انتخاب گردیدند. 4- تراز مالی س��ال 1389 تصویب ش��د. 5- آقایان 
محس��ن آتش زمزم کدملی 1288080468  کدپس��تی 4313885656 به سمت رئیس 
هیئ��ت مدیره و مرتضی آتش زمزم کدملی 1288130181 کدپس��تی 4313885656 
ب��ه س��مت نایب رئیس هیئت مدی��ره و بهرام زنده دل ثابت خ��ارج از اعضا کدملی 
2778492321 کدپس��تی 4891855581 به س��مت مدیرعامل شرکت و محمد کاظم 
زاده قهدریجانی کدملی 1284815439 و کدپس��تی 8461664391 به س��مت عضو 
هیئ��ت مدیره برای مدت دو س��ال انتخ��اب گردیدند و کلیه اس��ناد مالی و تعهدآور 
ش��رکت و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس و با مهر شرکت 

معتبر می باش��د و مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. م الف/684
پورمقدم- رئیس ثبت لنجان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Wednesday 3 August 2011 سالمت

اثرات مثبت روزه داري بر وضعيت تغذيه
 روزه داری مناسب برای افراد واجد شرایط نه تنها موجب لطمه زدن به بدن نمی شود،
بلکه می تواند به تغذیه مناسب کمک شایانی نیز بنماید. امروزه علم تغذیه به خوبي 
نقش و تأثیر مثبت روزه داري بر سالمت انسان را شناخته است. البته مسلم است 
که عالوه بر اثرات مفید جسماني که روزه براي فرد روزه دار به ارمغان مي آورد، 
امساک و خودداري از خوردن و نوشیدن بر نفس و روح افراد نیز تأثیر فوق العاده 

بر جاي مي گذارد.
هنگام تغذیه، خون فراوانی به دستگاه گوارش سرازیر می گردد که به همین دلیل 
بی حالی و کاهش توان فعالیت فکری به محض پایان غذا خوردن اتفاق می افتد. روزه 
داری با استراحت دادن به دستگاه گوارش و فرستادن خون کافی به سراسر بدن به 
ویژه به دستگاه مغزی- عصبی، به سالمت بدن و ایجاد فرصت کافی برای فعالیت 
مناسب فکری و همچنین عبادات سازنده، کمک بسیار می نماید. در عین حال 
نباید تصور کرد که روزه نباید منجر به اندکی بی حالی و احساس گرسنگی شود، 
 بلکه این حاالت به طور طبیعی در روزه داری در افراد سالم نیز حادث می شوند
که باید آنها را تحمل کرد، البته در حاالت غیرعادی و یا فشارهای غیر طبیعی ایجاد 

شده بر بدن، مشاوره با متخصصان کاماًل ضروری است. 
بدن انسان برای حفظ سالمتی خود همواره مقداری چربی به عنوان انرژی در نقاط 
مختلف ذخیره می کند. این چربي ها به مرور ممکن است مقداری کاروتنوئیدهای 
خورده شده توسط فرد را در خود ذخیره نموده و تغییر رنگ دهند. به عالوه در 
مدت طوالنی اگر این چربی ها در بدن باقی بمانند، به شکل فشرده در می آیند و 
احتمال مورد استفاده قرار گرفتن چربی های قرار گرفته در مرکز آنها توسط بدن نیز 
کمتر می شود. روزه داری حتی در کسانی که الغر و یا دارای وزن طبیعی هستند 
نیز به بدن فرصت می دهد تا بدن آنها این چربي های زمانمند را بسوزاند و پس از 
پایان دوره روزه داری، به جای آنها چربی لطیف و تازه و مناسب تري را جایگزین 
نماید. برای افرادی که چربی بیش از حدی را در بدن خود ذخیره دارند نیز فرصت 
مغتنمی فراهم می شود تا مقداری از آنها را برای تولید انرژی به مصرف رسانند و 

از اضافه وزن خود بکاهند. 
رعايت تناسب و اعتدال در تغذيه

در غذاها عالوه بر مواد سازنده بدن و مواد انرژی زا، مقادیری هم عناصر و 
همچنین ویتامین های مختلف وجود دارند که جهت فعالیت مناسب و حفظ 
سالمت تک تک اندام های بدن ضروری هستند. یک رژیم غذایی مناسب باید تمام 
این مواد را در حد کافی به بدن برساند. در علم تغذیه جهت تعیین مقادیر مورد نیاز 
غذاهایی که الزم است روزانه دریافت شوند تا بتوانند تمام مواد مغذی مورد نیاز 
اعم از کربوهیدرات ها، چربي ها، پروتئین ها، عناصر معدنی و ویتامین ها و همچنین 
آب را به بدن برسانند، از تصویر یک هرم که به هرم غذایی مشهور است کمک 
می گیرند. بر حسب این هرم، یک فرد بزرگسال روزانه به 11-6 واحد غالت، 3-4 
واحد سبزیجات، 3-2 واحد میوه ها، 3-2 واحد گوشت ها و حبوبات و تخم مرغ، 
3-2 واحد لبنیات و کمی از دیگر مواد غذایی متفرقه از قبیل شیرینی ها و تنقالت و 
نوشیدنی ها نیاز دارد. هر واحد غالت و مواد نشاسته اي حدود 30 گرم نان و یا سه 
 قاشق غذاخوري پر از برنج و یا ماکاروني است. هر واحد سبزي حدود یک پیش دستي
سبزي خام و یا نصف لیوان سبزي پخته است. هر واحد میوه نیز چیزي حدود یک 
عدد سیب یا هلو یا پرتقال متوسط )وامثال آن( است. یک تکه 30 گرمي گوشت 
لخم بدون چربي و استخوان خام نیز یک واحد گوشت محسوب مي شود. ضمنًا 
یک لیوان شیر یا ماست نیز یک واحد لبنیات به حساب می آید. غذاهاي متفرقه اي 
مانند نوشابه، مربا، شیریني، آجیل، بستني و امثال اینها بایستي در حداقل مصرف 
شوند. برای تأمین نیازهای هر فرد مقداری از این مواد غذایی به طور روزانه باید 
دریافت شوند. اگر روزه داری در برخی افراد منجر به کاهش دریافت سبزیجات 
و یا لبنیات گردد و یا اگر منتهی به اضافه دریافت شیرینی ها )مثاًل زولبیا و بامیه( 

شود، تأثیر نامطلوبی بر وضع تغذیه فرد خواهد داشت.
در وعده های افطار و سحر چه بخوريم؟

اگر غذا بسیار آبکی باشد و نان در آن خرد شود و همچنین نوشیدن مایعات فراوان 
در طول غذا خوردن موجب کاهش دسترسی آنزیم های گوارشی به غذاها شده، 

برخی بیماري ها و نارسایي های گوارشی را منجر می شوند. 
 مصرف ادویه فراوان عالوه بر ناراحتی های دستگاه گوارش، به تشنگی در طول 

روز هم دامن می زند. 
 مصرف غذاهایی از قبیل کله پاچه و سیراب و شیردان هم با وارد کردن مقدار 
زیادی چربی و اسیدهای نوکلئیک به بدن، منجر به مشکالت گوارشی و افت 

سالمتی و هم چنین تشنگی شدید در طول روز می گردند. 
و  کتلت  سیب زمیني،  کوکو  کوکوسبزي،  نظیر  کرده  سرخ  غذاهاي  خوردن 
گوشت هاي سرخ شده مثل کباب، جوجه کباب و ماهي نیز مي توانند عوارض 

مشابهي را ایجاد نمایند. 
 مصرف سس مایونز، خامه، سوسیس و کالباس نیز در سحري مناسب نیست، 

زیرا موجب بروز ناراحتي هاي گوارشي از قبیل ترش کردن مي شود. 
 نوشیدن نوشابه های گازدار در سحرها نیز به سوء تغذیه، افزایش احتمال چاقی 

و افزایش بیماري های گوارشی منجر می شود. 
 بسیار کم خوری )که می تواند به سوء تغذیه، سرگیجه، سردرد، اختالالت 

عصبی، الغری مفرط، افت قند خون و غیره می شود( و بسیار خوری و هم چنین 
ریزه خواری ها، همگی به سالمت فرد لطمه می زنند. 

 مصرف بسیار کم و هم چنین مصرف زیاده از حد سبزي ها، به ویژه بادمجان 
تشنگی در طول روز را افزایش می دهند. 

عدم نوشیدن مایعات کافی، نوشیدن چای و قهوه و کاکائوی فراوان و غلیظ، 
عدم مصرف و یا مصرف ناکافی میوه ها و سبزیجات، همگی ممکن است منجر 
به یبوست شوند که با مصرف میوه و سبزي در حد مناسب، این مشکل از بین 
خواهد رفت. مصرف روغن زیتون به همراه ساالد نیز در پیشگیري از یبوست 

مؤثر است.
 مصرف زیاد انواع گوشت در سحر توصیه نمی شود. درضمن عالوه بر گوشت، 
مصرف مقدار فراوان دیگر مواد پروتئیني )از قبیل حبوبات( نیز احتمال تشنگي در 

طول روز را افزایش مي دهد. 
برخي معتقدند که اگر سحري نخورند مشکلي نداشته و به راحتي روزهاي ماه 
مبارک را سپري مي کنند. الزم به یادآوري است که حتي اگر از نظر گوارشي 
نخوردن سحري براي برخي افراد مشکل ظاهري ایجاد نکند، ولي از نظر علم 
تغذیه تنها سیري شکمي مهم نبوده، بلکه سیري سلولي بسیار اهمیت دارد. فردي 
که سحري نمي خورد، به بدن خود فشار بسیاري وارد مي سازد که در نهایت عالوه 
بر سوء تغذیه، احتمال واکنش دادن بدن براي مقابله با گرسنگي بسیار طوالني را 
به همراه دارد که این خود منجر به احتمال کاهش انرژي مورد نیاز شده و اینگونه 
افراد ممکن است دچار حالت چاقي ظاهري )که گاه در اثر تورم بدن اتفاق مي افتد( 
نیز بشوند. ضمناً با نخوردن سحري، مواد زاید حاصل از سوخت چربي در بدن 
جمع شده و باعث بروز حالت خستگي زیاد در انتهاي روز مي شود. حذف وعده 
سحري در عین حال سبب پایین افتادن قند خون )هیپرگلیسمي( در طول روز نیز 
مي شود که کاهش یادگیري، بي حوصلگي و خستگي را به دنبال دارد، بنابراین 
صرف سحري مناسب و متعادل براي همه روزه داران به خصوص نوجوانان در 
حال رشد، ضروري بوده و سحري باید شامل یک وعده غذاي کامل براي هر فرد 
 باشد، زیرا در طول روز بدن عالوه بر انرژي، به پروتئین مواد معدني و ویتامین ها

نیازمند است. 
اگر قرار است که وعده سحر از غذاي پختني استفاده شود، باید به مقدار کمی از آن 
غذا صرف شود و بهتر است از نان، پنیر، سبزیجات و میوه جات هم استفاده کرد.

براي پیشگیري از مسمومیت غذایي، بهتر است غذاي سحري زودتر تهیه شود و 
پس از کمي خنک شدن در یخچال قرار داده و به هنگام سحر،  دوباره به خوبي 

گرم شود.
بهتر است سحري متشکل از غذاهای حاوي قندهای پیچیده )مثل نان، سیب زمیني 
آب پز، ماکاروني و یا مقداري برنج کم روغن( و غیر سرخ کرده بوده و ضمنًا 
عالوه بر قندهاي پیچیده حاوی لبنیات کافي، مقداري سبزیجات )تازه و پخته( و 

میوه جات و همچنین مقدار کمي گوشت و حبوبات باشد.
 به عنوان نمونه یک وعده سحري مناسب مي توان 10-8 قاشق برنج دمپخت کم روغن
و یک پیاله خورشت قورمه سبزي که گوشت آن چربي زیادي نداشته باشد و 
ضمناً گوشت و سبزي آن سرخ نشده باشد )تفت اندک اشکال ندارد( و همچنین 
بسیار ترش هم نباشد، مصرف نمود. بسیار مناسب است که همراه این غذا مقدار 
کمي سبزي خوردن و در پایان غذا نیز یک پیاله کوچک ماست مصرف شود. در 
انتهاي غذا خوردن یکي دو خرما و پس از مدتي صرف یک برش خربزه، یک 
عدد میوه و نوشیدن آب کافي نیز مناسب خواهد بود. مسواک زدن در سحري نیز 

کار بسیار ضروري است.
در انتها یاد آوري مي شود که آهسته غذا خوردن و جویدن کافی غذا و لذت بردن 
از غذا و دست کشیدن از صرف غذا هنگامی که سیری به حداکثر نرسیده، همگی 

از توصیه های قابل توجه دین مبین و علم تغذیه هستند.

شیرینبیان

مهمترینعلتكمردرددركشور
چاقيواضافهوزناست

علتوعالئمكاهشقندخون
چیست؟

میزان طبیعي قند خون 70 تا 110 میلي گرم در دسي لیتر است. عالئم 
پایین آمدن غیر طبیعي سطح گلوکز خون زماني اتفاق مي افتد که 
گلوکز خون به کمتر از 60 میلي گرم در دسي لیتر کاهش یابد. در 
افراد مبتال به دیابت این عارضه ممکن است در اثر باال بودن میزان 
انسولین یا داروهاي ضد دیابت خوراکي، گرسنگی و فعالیت جسمي 

خیلي زیاد ایجاد شود.
پس بنابراین باید در طول روز با میان وعده هاي سبک حداقل شش 
وعده غذایي میل نمایید و حتماً قبل از خواب چیزي بخورید تا از 

موارد احتمالي افت قند خون جلوگیري شود.
عالئم کاهش قند خون  

این عالئم ممکن است به طور ناگهاني و بدون انتظار اتفاق بیافتند. 
عالئم همچنین از هر شخص به شخص دیگر مي تواند متغیر باشد و 
از طرف دیگر به میزان قند خوني که معموالً بیمار داشته و افتي که به 
نسبت آن ایجاد شده بستگي دارد، اما به هر حال به طور کلي این عالئم 

و نشانه ها را به دو دسته تقسیم مي کنیم :
1-  عالئم عصبي: مانند ناتواني در تمرکز، احساس سبکي سر، گیجي، 
کاهش حافظه، بي حسي لب و زبان، بریده بریده حرف زدن، تغییرات 

عاطفي، رفتارهاي بي منطق یا تهاجمي، دو بیني و خواب آلودگي
2-  عالئم عمومي: شامل تعریق، لرز، تپش قلب، عصبانیت، گرسنگي، 

ضعف، پوست مرطوب، رنگ پریده و سرد و احساس گرما 
آنچنان  مغزي  عملکرد سلول هاي  قند خون،  افت شدید  موارد  در 
تخریب شده که بیمار به کمک دیگران نیاز پیدا مي کند. عالئم ممکن 
است شامل رفتارهاي عدم آگاهي به زمان و مکان، تشنج، مشکل از 

خواب بیدار شدن یا از دست دادن سطح هوشیاري باشد.
نکته مهم این که  در افرادي که چند سال است که دیابت دارند، ممکن 
افرادي که داروهایي  یا  است به دلیل آسیب دراز مدت اعصاب و 
مثل ایندرال یا اتنولول مصرف مي کنند، عالئم معمولي کاهش قند 
را حس آن  بیمار  بسیار شدید  موارد  تنها در  و  نشود.  ایجاد   خون 

 کند. 
پس ضروري است که این افراد قبل از کارهایي مثل رانندگي یا شروع 
فعالیت هایي که بالقوه خطرناک هستند، قند خود را در فواصل منظم 
چک کنند. همچنین باید در نظر داشت که مصرف الکل و مشروبات 
 الکلي باعث افت شدید قند خون و بنابراین تشدید عالئم آن مي شود.

در صورت کاهش قند خون چه اقداماتي  مي توان انجام داد؟
در افرادي که هوشیارند و قدرت بلع دارند، باید فوراً نصف لیوان

 

)20 سی سی( آب میوه یا 10-6 عدد شکالت معمولي یا 3-2 قاشق 
چایخوري شکر یا عسل به مریض خوراند. اضافه کردن شکر به آب 
میوه الزم نیست، قند میوه موجود در آب میوه به اندازه قند ساده جهت 
باالبردن سطح گلوکز خون اثر دارد. اگر عالئم براي 15-10 دقیقه بعد 

از آن ادامه داشت، مي توان اقدام فوق را تکرار نمود. 
زماني که عالئم برطرف شد، یک وعده غذایي مختصر حاوي پروتئین 
و نشاسته )براي نمونه شیر یا پنیر با کلوچه( توصیه مي شود، مگر اینکه 
بیمار در نظر داشته باشد در طي 30 تا 60 دقیقه بعد یک وعده غذایي 

کامل یا مختصر منظم ) طبق برنامه قبلي( را صرف کند. 
اما اگر بیمار بیهوش بوده و نمي تواند چیزي را ببلعد، هرگز نباید 
چیزي به وي خوراند، چون به علت بیهوشي، خطر خفگي وجود دارد. 
تنها به علت خطر استفراغ و رفتن مواد آن به گلو، بهتر است بیمار را 
به پهلو خواباند تا در صورت استفراغ، مواد آن از دهان خارج شود. 
همزمان با اورژانس 115 تماس گرفته تا در اسرع وقت آمبوالنس و 

پرسنل فوریت هاي پزشکي جهت درمان مریض اعزام شوند.

روزهداریبدونسحریموجب
افتقندخوندربعدازظهرمیشود
نایب رئیس جامعه متخصصان داخلی گفت: 16 ساعت روزه داری بدون 
س��حری کار درستی نیست و فرد را دچار افت قند خون در ساعات 
 بعد از ظهر می کند. همچنین بهتر اس��ت بین افطار و س��حر 8 لیوان

آب مصرف شود.
سید محمود اسحاق حسینی اظهار داشت: روزه داری موجب می شود 
دستگاه گوارش طی مدت یک ماه به وضعیت جدیدی برسد و افراد 
روزه دار در روزهای اولیه ش��اید دچار اختالالتی در دستگاه گوارش 

مانند نفخ شوند که البته گذراست. 
وی افزود: به افرادی که بیماری های گوارش��ی خاصی ندارند و باید 
روزه بگیرند توصیه می شود به دلیل زیادبودن ساعت های روزه داری، 
افط��ار را با آب ولرم یا چای کمرنگ باز کنند و یکباره حجم زیادی 
از غذا را وارد معده خود نکنند. همچنین توصیه می ش��ود افطار را با 
طمأنینه و  آرامش میل کنند. این فوق تخصص گوارش تصریح کرد: 
صرف افطار باید بدون غذاهای چرب باشد، همچنین حجم غذاهایی 
که اس��تفاده می ش��ود باید در ابتدا کم باشد. همچنین مواد قندی زیاد 
باشد، چرا که قند در ساعات پایان روزه داری کاهش می یابد بنابراین 

می توانند پس از مصرف آب، خرما یا چای شیرین مصرف کنند. 
وی اضاف��ه کرد: لزومی ن��دارد بالفاصله پس از صرف افطار، ش��ام 
مصرف کنند چرا که احس��اس پری، تهوع و اس��تفراغ ممکن است 
رخ دهد. اس��حاق حس��ینی با بیان این که فاصله بین افطار و س��حر 
کم است، ادامه داد: اولین توصیه مهم این است که روزه داران در این 
فاصله 8 لیوان آب مصرف ش��ود تا دچار کم آبی نش��وند. همچنین 
توصیه می شود برای افطار غذاهای با کالری باال و حجم کم مصرف 
شود. وی با بیان این که حتماً باید سحری مصرف شود، ادامه داد: در 
هنگام سحر بهتر است غذاهایی که انرژی زیاد دارند مصرف شود و 
چون 16 س��اعت فرد روزه  دار اس��ت، نمی تواند بدون سحری روزه 
بگیرد و معموالً در س��اعت های 3 تا 4 بعدازظهر دچار افت ش��دید 
قند می ش��ود. این عضو هیأت علمی دانش��گاه علوم پزشکی تهران 
خاطرنش��ان کرد: بهتر است در سحری غذاهای پرکالری و مواد فیبر 
دار مث��ل خربزه که جزء میوه های مناس��ب اس��ت و آب فراوان هم 
دارند اس��تفاده شود، همچنین اگر سبزی خوب و تمیز مصرف شود، 
 می تواند از کاهش حرکات روده ای و در نهایت یبوس��ت جلوگیری

کند. 
وی یادآور ش��د: افرادی که دچار بیماری های گوارشی هستند مانند 
عده ای که زخم فعال دارند، اصاًل نباید روزه بگیرند، اما عده ای که قباًل 

زخم اثنی عشر یا روده ای داشتند مشکلی برای روزه گرفتن ندارند. 
حسینی گفت: بیماران مبتال به سندرم روده تحریک پذیر )IBS( مشکل 
چندانی برای روزه گرفتن ندارند، بلکه برای آنها مناس��ب هم هست. 
همچنین مبتالیان به س��وء هاضمه بدون زخ��م نیز با روزه داری بهتر 
می ش��وند. تعدادی هم که مبتال به رفالکس یا برگش��ت غذا از معده 
به مری هس��تند، باید توجه کنند که پس از س��حر بالفاصله نخوابند 
و حداقل فاصله یک تا یک س��اعت و نیم را رعایت کنند. همچنین 
غذاهای پرچرب مصرف نکنند و از س��یگار و نوش��ابه نیز اس��تفاده 

بپرهیزند.

ضرباننسخه گیاهی

 )Glycyrrhiza glabra( ش��یرین بیان 
گیاهی خودرو از تیره سبزی آساها، بومی 
جنوب اروپا، شمال آفریقا و نواحی معتدل 
آسیاس��ت و در اکثر نقاط ایران می روید. 
برگ ه��ای آن مرکب اس��ت و از 4 تا 7 
زوج برگ ب��ه اضافه یک برگچه انتهایی، 
تش��کیل یافته  اس��ت که به سبب ترشح 
شیره، چسبنده اند. گل هایش مایل به آبی و 
میوه اش شامل 5 تا 6 دانه مایل به قهوه ای 
است. ریشه و ساقه زیرزمینی آن مصرف 
داروی��ی دارد. ریش��ه ها و ریزوم های این 
گیاه دارای پوس��تی قهوه ای رنگ یا سیاه و 

مغز زردرنگ است.
ارتف��اع آن تا یک متر و در نواحی معتدل 
تا دو متر می رس��د. طول برگ های باریک 
آن از 7 تا 15 س��انتیمتر و ش��امل 9 تا 17 
برگچه است. گل های این گیاه به رنگ های 
ارغوانی، زرد یا بنفش یا آبی مایل به سفید 
اس��ت و به ص��ورت مجتم��ع در انتهای 
ساقه های گل دهنده مشاهده می شود. زمان 
ظهور گل ها اوایل تابستان است. میوه این 
گیاه، غالفی و مستطیل شکل به طول 2 تا 
3 سانتی متر و معموالً هر میوه دارای 3 تا 

6 عدد دانه لوبیاشکل است.
 شرایط مطلوب برای رشد این گیاه، خاک های
حاصلخی��ز در زمین های ک��م ارتفاع )از 
سطح دریا( اس��ت که به خوبی زهکشی 
شده باشد )در مناطقی که سطح آب زمین 
باالس��ت(. همچنین بای��د از آفتاب کافی 

برخوردار باشد.
روش تکثیر این گیاه تقسیم ریزوم و ریشه 
آن است. با کاشت بذر نیز می توان به تکثیر 
این گیاه پرداخت. در آشپزی چینی شیرین 
بیان همچون چاش��نی در پخت غذاهای 
مطب��وع اس��تفاده می ش��ود و اغلب برای 
خوش طعم کردن سوپ ها و غذاهایی که 
در سس سویا جوش��انده می شود، به کار 
می رود. پودر ریش��ه ش��یرین بیان )ریشه 
خشک ساییده گیاه( خلط آوری مؤثر است 
و از زمان های باس��تان به این منظور مورد 
استفاده بوده است؛ مخصوصاً هندوها آن 
را در داروی Ayurvedic )برگرفت��ه از 
کلمه سانسکریت ayur-veda به معنی 

علم حیات( ب��ه کار می برده اند، همچنین 
به عن��وان خمیردندان، به جاس��تی مادهو 
بوده اس��ت.  مع��روف   )Jastimadhu(
ترکیبات موجود در ریشه گیاه شیرین بیان 
در مقابله با پوسیدگی دندان نافع است و 
خاصیت ضدمیکروبی دارد. در طب سنتی 
از این گیاه برای درمان اسپاسم عضالت و 
تورم، برونشیت، روماتیسم و ورم مفاصل 
استفاده می شود. امروزه نیز عصاره شیرین 
بیان یکی از اجزای ترکیبی شربت سرفه به 
شمار می رود. این ماده به شکل طبیعی اش، 
در درم��ان زخم ه��ای ده��ان و دس��تگاه 
گوارشی مفید است. شیرین بیان همچنین 
مدر و ملین است و می توان از آن به عنوان 
عامل ضدوی��روس موضعی برای زخم و 
التهاب زونا، چشم، دهان و دستگاه تناسلی 
به کار برد. مهم ترین خاصیت شیرین بیان، 
تأثیر بر دس��تگاه گوارش است. این گیاه 
درمان کننده ورم و زخم معده و اثنی عشر 
است و بر روی سرطان معده تأثیر مطلوب 
دارد. همچنین برای درمان سوءهاضمه و 
از بین بردن نفخ شکم مفید است. مصرف 
بی رویه شیرین بیان یا سایر فرآورده های 
 آن به س��بب تحریک غدد ف��وق کلیوی
و ترشح بیش از اندازه هورمون آلدسترون، 
ممنوع اعالم گردیده است. این حالت سبب 
عوارض��ی چون اخت��الل در فعالیت های 
متابولیس��می و ب��اال رفت��ن فش��ار خون 
می گ��ردد. در صورت مصرف بیش از 20 
گرم در روز، بروز عوارض نامطلوب بعید 
نیست. اس��تفاده زیاد از شیرین بیان برای 
طحال نیز مضر است. مصرف بسیار باالی 
ش��یرین بیان ممکن است به بروز حاالتی 
خطرناک نظیر فش��ارخون و حتی سکته 

قلبی منجر شود.

در برخي افراد کمردرد با پیش��رفت سن 
ایجاد مي شود و به آن آرتروز مي گویند 
ک��ه عضالت ش��کم و کم��ر را ضعیف 
مي کند و درد در این افراد زیاد اس��ت، 
بنابراین باید همیشه این عضالت مهم را 

محکم نگه داشت. 
مهم ترین علت کمردرد در کشور چاقي 
و اضافه وزن اس��ت که موجب افزایش 
گودي کم��ر و ضعیف ش��دن عضالت 
پشت مي ش��ود. س��ید علي مرعشي در 
گفتگ��و با فارس با اش��اره به علت هاي 
ابتال به کمردرد در بین مردم که متأسفانه 
ش��یوع آن هم زیاد ش��ده اس��ت، اظهار 
داش��ت: بد  خوابیدن یا ب��ه تعبیر دیگر 
روي ش��کم خوابیدن، مي تواند از دالیل 

مهم ابتال به کمردرد باشد. 
وي اف��زود: یک��ي از نکته های��ي که در 
زندگي مردم زیاد مش��اهده مي ش��ود و 
کم��ردرد را ایج��اد یا تش��دید مي کند، 
نامناسب  بلندکردن اجسام از روي زمین 
است که متأسفانه براي بلندکردن اجسام 

به خصوص اجسام سنگین، از کمر خم 
مي ش��وند که فش��ار زیادي به کمر وارد 
مي کند. این متخصص ارتوپدي تصریح 
کرد: حاملگي موضوع دیگري است که 
در زنان موجب کمردرد مي ش��ود، چرا 
که عضالت شکم را ضعیف مي کند و به 
دلیل این که این زنان ورزش مخصوص 
را انج��ام نمي دهند و پ��س از حاملگي 
بچه را زیاد بلن��د مي کنند، این موضوع 

کمردرد را در پي دارد. 
مرعش��ي ادامه داد: همچنی��ن در برخي 
اف��راد کمردرد با پیش��رفت س��ن ایجاد 
مي ش��ود و به آن آرت��روز مي گویند که 
عضالت شکم و کمر را ضعیف مي کند 

و درد در این افراد زیاد است. 
وي ب��ا بی��ان اینک��ه 70 ت��ا 80 درصد 
کمردرده��ا در کش��ور قابل پیش��گیري 
اس��ت، خاطرنش��ان ک��رد: ت��ب مالت، 
تیفوئی��د و روماتیس��م از بیماري های��ي 
هستند که مي توانند کمردرد ایجاد کنند.

 نکات قابل توجه در روزه داری

نکته

خوردنمیوهوسبزیجاتدرروز
ازسرطانجلوگیريميكند

ف��وق تخص��ص گ��وارش و کب��د بیان 
داشت: براي پیش��گیري از سرطان- که 
س��ومین علت مرگ و می��ر در ایران به 
ش��مار مي رود- مي بایس��تي روزانه بین 
پن��ج ت��ا هفت ب��ار میوه و س��بزیجات 

مصرف شود. 
اک��رم پورش��مس در نشس��ت خب��ري 
دهمین همای��ش بیماري هاي گوارش و 
کبد ایران با اش��اره به این که شایع ترین 
س��رطان در ایران س��رطان معده است، 
ادامه داد: شیوع سرطان معده در نواحي 
جغرافیای��ي مختل��ف متفاوت اس��ت و 
براس��اس تحقیقاتي که بر روي 50 هزار 
نفر از اهالي استان گلستان به عمل آمده، 
ش��یوع س��رطان مري در ش��مال شرقي 

ایران مانند این استان بیشتر است. 
ای��ن ف��وق تخصص گ��وارش و کبد با 
بیان این که اگر عوامل محیطي را کنترل 
کنیم مي توانی��م میزان ابتال به س��رطان 
مري را در کش��ور کاه��ش دهیم، اظهار 
داش��ت: این نوع س��رطان با میزان فقر 
مردم در ارتباط است، چرا که در حدود 
30 س��ال قبل منابع تأمی��ن آب، باران و 
چاه ها تصفیه نش��ده بودند. پورشمس با 
انتق��اد به این که روش هاي طبخ غذا در 

کشور مناسب نیست و نسبت به گذشته 
تغییري نکرده اس��ت، افزود: روش هاي 
تهیه و پخت غذاها و س��رخ کردن مواد 
غذای��ي که رنگ تیره ب��ه خود مي گیرد، 
مي تواند سرطان زا باشد. نوشیدني بسیار 
داغ، غذاهاي سرخ کردني، مصرف نمک 
و چرب��ي و مصرف کم میوه و س��بزي 
به جهت فق��ر اقتصادي از جمله عوامل 

سرطان زا به شمار مي روند. 
فوق تخصص گوارش و کبد خاطرنشان 
کرد: در حال حاض��ر در خانواده ها این 
گونه عمل نمي شود و در مقابل، مصرف 
مواد ح��اوي کافئی��ن مانند نوش��ابه ها 
افزایش یافته اس��ت، چرا که نوش��ابه ها 
ارزان تر از آب میوه ها و حتي آب معدني 

هستند.

8عالمتتهدیدكنندهسالمتیانسان
بدن در برابر عوامل تهدید کننده سالمتی واکنش هایی نشان می دهد، هر چند 
که همیشه این واکنش ها آشکار نیست و حتی برای نمونه در حساسیت به 
گلوتن موجود در آرد گندم حتی آزمایش های معمول نیز ممکن است متوجه 
حساسیت افراد به بیماری نشود، اما با این وجود برخی از نشانه های آشکار 
وجود دارد که متأسفانه به دلیل عدم آشنایی عمومی و جا افتادن فرهنگ غلط 
»خودش خوب میش��ه!« به این عوامل هش��دار دهنده توجهی نمی شود. در 
وادی امر، توجه به این عوامل می تواند باعث درمان آس��ان و با هزینه اندک 
شود، اما بی توجهی به آنها مانند بی توجهی به پوسیدگی دندان می ماند که 
باید هر چه زودتر درمان شود تا منجر به فساد ریشه دندان و عمل روت کانال 

یا اصطالحاً عصب کشی نشود. 
هشت عامل وجود دارد که بهتر است عدم وجود این عالئم را در بدن خود 
چک کنید و در صورت داش��تن یکی از آنها برای درمان آن اقدام کنید. این 

هشت عامل عبارتند از:
1- حلقه سیاه زیر چشم

طبق گفته مؤسس بهداشت و سالمت ژاپن، حدود 110 عامل تهدید کننده 
س��المت عمومی بدن می تواند باعث به وجود آمدن کبودی و سیاهی دور 
چشم به ویژه زیر چشمان باشد. به غیر از مهم ترین و شایع ترین عامل آن که 
کمبود خواب و استراحت کافی است، استرس زیاد و افسردگی عوامل مهم 
ایجاد این کبودی های دور چشم هستند، اما دلیل شایع دیگر به خاطر کمبود 
ماده ای در بدن به نام »فنول- سولفتراسفرایز« است که باعث به وجود آمدن 
مشکالت حرکتی و عصبی می شود. اگر وجود این حلقه های سیاه زیر چشم 
با استراحت کافی و وجود فضای عدم استرس از بین نرفت، حتماً الزم است 

با پزشک در این باره مشورت کنید تا بیماری خطرناکی شما را تهدید نکند.
2- شیارهای بزرگ و ناهنجار روی ناخن

 اگر روی ناخن های خود شیارهای غیر طبیعی و زمخت مشاهد می کنید، می تواند
نشانه عفونی شدن بدن شما یا وجود یک مشکل کلیوی در بدن شما باشد. هم 
چنین کمبود آهن می تواند باعث وجود این شیارها شود و همچنین کسانی که 
در حال پیشرفته تر شدن بیماری ورم مفاصل هستند، روی ناخن های خود 

این شیارها را دارند.
3- ریزش زیاد مو

ریزش تعداد محدودی مو در روز کاماًل طبیعی اس��ت، اما اگر دچار ریزش 
شدید مو شده اید، ممکن است دچار فقر تغذیه ای شده باشید و کالری کافی 
به بدن خود نمی رس��انید. استرس و هیجان زیاد نیز می تواند باعث ریزش 

بیش از اندازه مو شود. همچنین اختالل در کارکرد غده تیروئید، بیماری های 
پوس��تی، تغییر وزن زیاد و کم خونی از جمله عوام��ل رایج ریزش زیاد مو 
هس��تند. در زنان نیز از هر ده زن، شش نفرشان به علت یکی از عوامل فوق 

دچار ریزش بیش از اندازه مو می شوند.
4- جرم خون آلود دهان و دندان

اگر هنگام مسواک زدن و یا کشیدن نخ دندان و یا هنگام غذا خوردن در دهان 
خود جرم خون آلودی مشاهده کردید و این موضوع دائماً ادامه داشت، ممکن 
است لثه شما بیمار شده باشد. کسانی که دچار سرطان خون می شوند نیز در 
ابتدا دارای این نشانه های جرم خون آلود دهان و دندان می شوند. اختالل در 

پالکت های خونی نیز باعث این پدیده می شود.
5- ریزش مژه و ابرو

ممکن است هنگام شستن صورت یا شانه کردن ابرو و مژه یک یا دو مو از 
موهای شما کنده شود و بریزد. ریزش آنها به این مقدار طبیعی است، اما اگر 
تعداد زیادی از مژه و ابروهای شما در حال ریزش است، ممکن است شما 
به بیماری مدا رو سیس دچار شده باشید که نشانه یک بیماری اختالل غده 

تیروئید است.
6- لکه های سفید روی ناخن

عمدتاً به خاطر کمبود ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن لکه های سفید 
روی ناخن به وجود می آیند. همچنین کمبود کلسیم و عنصر روی از عوامل 
به وجود آمدن این لکه هاست. اگر با ناخن خود خوب رفتار می کنید و به آن 
ضربه نمی زنید و هنگام شستن ظرف و لباس از دستکش استفاده می کنید و 
باز با این وجود دارای لکه های سفید روی ناخن خود هستید، بدانید که بدن 

شما احتماالً دچار فقر یکی از مواد معدنی یا ویتامینی  است.
7- وجود رگ های خونی روی چانه و التهاب پوست

برخی از افراد روی چانه خود رگ های خونی دارند که نشانه وجود اختاللی 
در سیستم گوارشی است. اگزما و مشکالت روده ای هم عامل به وجود آمده 
این رگ های خونی روی چانه و التهابات پوستی است. در صورت وجود این 
رگ ها بهتر است با پزشک عمومی یا پزشک متخصص گوارش مشاور کنید.

8- التهاب دهانی
 حدود 12 درصد از افراد هر کشوری از التهابات و زخم های دهانی رنج می برند.
 زخم های دهانی می تواند به خاطر وجود اس��ترس باشد، اما اگر زخم  های
دهانی به صورت مداوم و جدی ظاهر می ش��وند، می توانند نش��انه ابتال به 

سرطان گلو و دهان باشند.



Wednesday 3 August 2011 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
7                           چهارشنبه 12 مرداد1390/ 2 رمضان 1432/ شماره 580 Wednesday 3 August 2011 

ورزش

نجفآبادنایب
قهرمانمسابقات
مویتایانتخابی
بانوانكشور

اوشین
همبهچینتایپه
میرود

 به گزارش روابط عمومی اداره تربیت بدنی شهرستان نجف آباد
در مس��ابقات انتخابی موی تای بانوان کشور که از ششم الی 
هفتم مرداد ماه س��ال جاری در تهران با حضور استان هایی 
چون آذربایجان غربی، اردبیل، خوزستان، لرستان، کردستان، 
کرمانش��اه، یزد، گیالن، تهران ال��ف و ب برگزار گردید. تیم 
 نجف آباد به عنوان تیم استان اصفهان در این دوره از رقابت ها
بعد از تهران مقام نایب قهرمانی را کس��ب نمود. گیالن سوم 
شد، همچنین ده نفر از داوران این شهرستان )خانم ها نرگس 
حاج صادقیان، محبوبه ش��رفی، اکرم آقابابائی، مریم صافی، 
س��یده ام البنین طباطبایی، معصومه صالحی، آمنه ابراهیمیان، 
 هاجر قربانی، زهرا پورقیصری، زهرا کیانی( قضاوت رقابت ها
را به عهده داشتند و نیز پنج نفر از قهرمانان تیم نجف آباد به 
اردوی تیم ملی بانوان کشور دعوت گردیدند. نتایج انفرادی 
تی��م نجف آباد: مق��ام اول: زکیه رحیم��ی- مقام های دوم- 

وحیده عارف نیا، منا آذری، سمیه عظیمی، زهرا نجفیان 
مقام سوم: لیال صالحی، ساجده طالب، هدی کریمی، فاطمه 

مهربانی

تیم ملی بس��کتبال ایران برای ش��رکت در جام ویلیام جونز 
امروز راهی چین تایپه می ش��ود. به گ��زارش ایمنا، تیم ملی 
بسکتبال ایران بعد از حضور در تورنمنت پرتغال هفتم مرداد 
به کشور بازگش��ت. ملی پوشان بعد از چهار روز استراحت 
امروز راهی دبی می شوند و سپس به چین تایپه می روند تا 
در رقابت های جام ویلیام جونز شرکت کنند. سی و سومین 
دوره مس��ابقات جام ویلیام جونز از 15 تا 23 مرداد ماه ادامه 
خواهد داش��ت. این ب��رای چهارمین بار اس��ت که تیم ملی 
بس��کتبال ایران در رقابت های جام ویلیام جونز شرکت می 
 کند. دو قهرمانی حاصل حضور ایران در این رقابت هاست.

ژاپ��ن، کره جنوب��ی، مالزی، فیلیپین، آفریق��ای جنوبی و تیم 
جوانان اس��ترالیا به همراه ایران در این رقابت ها شرکت می 
کنند. اوشین ساهاکیان ملی پوش اصفهانی که در رقابت های 
غرب آسیا از ناحیه دست دچار شکستگی شد با وجود سفر 
ب��ه پرتغال نتوانس��ت ایران را در ای��ن دیدارها همراهی کند 
اما وی با نظر پزش��ک تیم و کادر فن��ی در جام ویلیام جونز 

شرکت خواهد کرد. 

اصغر کاردوست، بازیکن ملي پوش و فصل گذشته تیم بسکتبال 
راه و ترابري قم به فوالد ماهان پیوست.

 کاردوست که در پست سنتر بازي مي کند، نخستین بازیکن فوالد 
ماهان اس��ت که در این فصل جذب شد. جواد داوري هم که با 
مس��ئوالن فوالد ماهان به توافقات اولیه رسیده است، به زودي به 

تیم بسکتبال این باشگاه مي پیوندد. 
همچنی��ن طي حکمي از مدیرعامل باش��گاه ف��والد ماهان، امیر 
عطابخش به عنوان سرپرست تیم بسکتبال بزرگساالن این باشگاه 
منصوب شد.  تیم بسکتبال فوالد ماهان سومین نماینده بسکتبال 
استان اصفهان است که در فصل جدید مسابقات لیگ به همراه دو 

تیم ذوب آهن و توزین الکتریک حضور پیدا مي کند.
باش��گاه فوالد ماهان هدایت تیم بس��کتبال خود را به محس��ن 
صادق زاده سرمربي سابق تیم ذوب آهن سپرده است و وي سومین 
تیم اس��تان را در مسابقات لیگ هدایت مي کند. به دلیل تداخل 
برنامه زماني مسابقات تیم ملي با لیگ، این مسابقات با تاخیر و از 

28 مهرماه آغاز مي شود. 

هفته نخست ليگ برتر يازدهم 

سپاهان - استقالل؛ نبرد رکوردداران در نصف جهان 
خبر

ميرکو ووچينيچ  به تيم فوتبال يوونتوس 
پيوست

یوونتوس با انعقاد ق��راردادی به ارزش 15 میلیون یورو »میرکو ووچینیچ«، 
مهاجم تیم فوتبال رم را به خدمت گرفت.

به گزارش مهر، ووچینیچ 27 ساله مورد توجه باشگاه منچستریونایتد هم بود 
اما یوونتوس برای به خدمت گرفتن ملی پوش مونته نگرو پیشدستی کرد و با 

این بازیکن قرارداد امضا کرد.
باشگاه ایتالیایی طی بیانیه ای که بر روی سایت باشگاه قرار داده، آورده است: 
باشگاه یوونتوس با انعقاد قراردای به ارزش 15 میلیون یورو »ووچینیچ« را به 
خدمت گرفته است. یوونتوس پیش از این الساندرو ماتری، فابیو کواگلیارا، 
سیمونه پپه، مارکو موتا، آندره آ پیرلو، آرتورو ویدال، استپان لیخت اشتینر و رتو 

زیگلر را به خدمت گرفته است.

عضويت قهرمان ليگ برتر فوتبال 
کشور، تيم سپاهان اصفهان 

در جمعيت هالل احمر 
بن��ا بر گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان، در 
س��ال بین الملل��ی داوطلبان و خدمات داوطلبانه، تیم فوتبال س��پاهان 
قهرمان دو دوره قبل مس��ابقات لیگ برتر فوتبال کش��ور، چهارش��نبه 
ش��ب در اولین بازی از لیگ برتر فوتس��ال س��ال 90 در مصاف با تیم 
اس��تقالل تهران با حضور رئیس س��ازمان داوطلبان هالل احمر کشور 
 به عضوی��ت داوطلبان جمعیت هالل احمر جمهوری اس��المی ایران

درمی آید.
ب��ه گ��زارش معاونت داوطلب��ان جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان 
اعضای باش��گاه فرهنگی - ورزشی س��پاهان شامل مدیرعامل باشگاه، 
کادر فنی و بازیکنان تیم فوتبال سپاهان اصفهان چهارشنبه شب قبل از 
بازی با تیم استقالل با حضور آقای مهندس پور طلوعی رئیس سازمان 
داوطلبان جمعیت هالل احمر جمهوری اس��المی ایران و دکتر مومنی 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اس��تان اصفه��ان به عضویت داوطلبان 

این جمعیت درخواهند آمد.

نجف آباد نايب قهرمان مسابقات 
واليبال بانوان استان

ب��ه گزارش روابط عمومی اداره تربیت بدنی شهرس��تان نجف آباد در 
مس��ابقات قهرمانی والیبال جوانان بانوان اس��تان که از مورخ سوم الی 
نهم مردادماه در سالن کش��اورزی اصفهان با حدود هشت تیم برگزار 
گردی��د تیم بانوان نجف آباد بعد از برخ��وار مقام نایب قهرمانی را به 

دست آورد.  
اعضای تیم نجف آباد )س��ارا رجبیان، پریس��ا اعالئی، پریس��ا مقربی، 
زهرا حش��متیان، مهناز فخاری، الهام طباطبائی، میترا شکرالهی، افسانه 
اصغری، لیال احمدی، س��میرا خردمند، مریم پوالدی، سحر رحمانی( 
مرب��ی: س��رکار خانم اک��رم داودی، کمک مربی: س��رکار خانم هاجر 
ش��کرانه. در ضمن ش��ش نفر اول از اعضای تیم به اردوی تیم جوانان 

استان راه یافتند.

دو بازيكن جديد به تيم واليبال باريج 
اسانس کاشان پيوستند 

سرپرست تیم والیبال باریج اسانس کاشان از پیوستن دو بازیکن جدید 
ب��ه این تیم خب��ر داد.  مجید اعتمادالحس��یني، در گفتگو با ایرنا اظهار 
داش��ت: حسین امیري و گل محمد س��خاوي بازیکنان جدید این تیم، 

فصل گذشته در تیم والیبال برق کرمان بازي مي کردند. 
وي افزود: در فصل آینده امیري در پس��ت »قدرتي زن« و سخاوي در 
پس��ت »لیبرو« براي والیبال باریج اس��انس در لیگ برتر بازي خواهند 
کرد. وي با اش��اره به تالش تیم باریج اس��انس ب��راي به کارگیري دو 
بازیکن خارجي، اضافه کرد: مصطفي ش��جاعي سرمربي این تیم براي 
مذاکره با بازیکنان مورد نیاز به کش��ورهاي ترکیه و صربس��تان س��فر 

کرده است. 
اعتماد الحسیني همچنین گفت: به احتمال زیاد یک مربي تمرین دهنده 
و یک آنالیزور در فصل جدید به کادر فني این تیم افزوده خواهند شد. 
تیم باریج اس��انس کاشان در بیست و چهارمین دوره مسابقات والیبال 
باشگاه هاي برتر ایران در نخستین حضور خود با کسب مقام چهارمي 

به عنوان تیم شگفتي ساز این رقابت ها شناخته شد. 
بیست و پنجمین دوره مسابقات والیبال باشگاه هاي برتر ایران، بیست 

و هفتم مهر ماه سال جاري آغاز خواهد شد. 

پیوستنكاردوست
بهتیمبسكتبال
فوالدماهان

نخستین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های 
کشور امش��ب با دیدار س��پاهان اصفهان، قهرمان دو 
دوره گذش��ته لیگ و استقالل تهران، تیم پرمهره فصل 

یازدهم لیگ برتر به اتمام می رسد. 
به گزارش مهر، تیم فوتبال استقالل بدون شک بهترین 
عملکرد را در فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر از خود 
برجای گذاش��ت و با جذب س��تاره های فوتبال ایران 
لقب تیم کهکشانی لیگ یازدهم را به خود اختصاص 
داد. ب��رای تیمی که س��یدمهدی رحمت��ی، آندرانیک 
تیموریان، جاس��م ک��رار، فریدون زن��دی، ولید علی، 
خس��رو حیدری و علی حمودی را ج��ذب کرده آیا 

لقبی کمتر از کهکشانی می توان انتخاب کرد؟
س��پاهان و اس��تقالل در زمین تس��ویه حساب می 

کنند
اس��تقالل پرس��تاره در هفته اول لیگ برتر به مصاف 
سپاهان اصفهان می رود، تیمی که در دو فصل گذشته 
آبی پوشان تهرانی و همه تیم های مدعی لیگ را پشت 
سرگذاش��ته و با اقتدار به س��کوی قهرمانی تکیه زده 
اس��ت. این بازی که بدون شک حس��اس ترین دیدار 
هفت��ه اول لیگ برتر خواهد ب��ود، تحت تأثیر حضور 
بازیکنان فصل گذش��ته سپاهان در اس��تقالل، برگزار 
خواهد ش��د. استقالل و س��پاهان که روزهایی پرتنش 
را در فصل نقل و انتقاالت پش��ت س��ر گذاشتند، در 
آخرین ساعات امشب مقابل هم می ایستند تا در زمین 

مسابقه با هم تسویه حساب کنند.
معمای خسرو حیدری

مهم ترین س��ئوال تا پیش از دیدار امش��ب سپاهان - 
اس��تقالل این اس��ت که باالخره خس��رو حیدری در 

ترکی��ب آبی پوش��ان به می��دان می رود ی��ا خیر. این 
بازیک��ن ملی پوش که در آخرین س��اعات فصل نقل 
و انتقاالت به اس��تقالل پیوس��ت، انتقالش به این تیم 
ب��ه صورت کام��ل انجام نش��ده و تنها در ش��رایطی 
مج��وز همراهی اس��تقاللی ها را دریاف��ت می کند که 
رضایتنامه اش از س��وی باشگاه س��پاهان صادر شود. 
ت��ا به این لحظه اس��تقاللی ها از پرداخت 250 میلیون 
توم��ان پ��ول رضایتنامه حیدری عاج��ز مانده اند و او 
بین زمین و هواس��ت، یعنی این که در حال حاضر نه 

بازیکن استقالل است و نه سپاهان.
بازی مدعیان

اس��تقالل با این همه بازیکن ش��اخصی که به خدمت 
درآورده است، خود به خود مدعی قهرمانی لیگ برتر 
به ش��مار م��ی آید. در عین حال س��پاهان را نیز با دو 
قهرمان��ی پ��ی در پی در لیگ برتر نم��ی توان از زمره 
مدعیان خارج کرد. با این شرایط بازی امشب سپاهان 
و اس��تقالل جنگ مدعیان است که از همین هفته اول 
آغاز ش��ده و تیم فاتح آن می تواند خوشحال باشد که 

در گام اول یکی از رقبا را پس زده است.
سپاهان 8 - استقالل 7

تیم ه��ای اس��تقالل و س��پاهان تا پای��ان دهمین دوره 
مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور 20 بار با 

هم بازی کرده اند که س��هم سپاهان از این تعداد بازی 
هش��ت پیروزی و هفت شکست بوده و پنج بار دیدار 
دو تیم با نتیجه تس��اوی به اتمام رس��یده اس��ت. این 
دو تیم رکوردداران تاریخ لیگ برتر هس��تند و عناوین 
بیش��ترین قهرمانی را به خ��ود اختصاص داده اند. در 
زیر اش��اره ای گذرا به دیدارهای اس��تقالل و سپاهان 

اصفهان در لیگ برتر خواهیم داشت:
فصل 81 – 1380 س��پاهان اصفهان صفر - اس��تقالل 

تهران یک، استقالل تهران 3 - سپاهان اصفهان صفر
فصل 82 – 1381 استقالل تهران 2 - سپاهان اصفهان 

3، سپاهان اصفهان 3 - استقالل تهران 2
فصل 83 – 1382 س��پاهان اصفهان صفر - اس��تقالل 

تهران صفر، استقالل تهران 2 - سپاهان اصفهان یک
فصل 84 – 1383 سپاهان اصفهان 2 - استقالل تهران 

2، استقالل تهران 2 - سپاهان اصفهان 2
فصل 85 – 1384 س��پاهان اصفهان یک - اس��تقالل 

تهران صفر، استقالل تهران 2 - سپاهان اصفهان یک
فصل 86 – 1385 استقالل تهران 2 - سپاهان اصفهان 

یک، سپاهان اصفهان یک - استقالل تهران صفر
فصل 87 – 1386 سپاهان اصفهان 2 - استقالل تهران 

یک، استقالل تهران صفر - سپاهان اصفهان یک
فص��ل 88 – 1387 اس��تقالل تهران یک - س��پاهان 
اصفهان یک، سپاهان اصفهان 2 - استقالل تهران یک
فص��ل 89 – 1388 اس��تقالل تهران یک - س��پاهان 
اصفهان صفر، س��پاهان اصفهان 2 - اس��تقالل تهران 

صفر
فصل 90 – 1389 استقالل تهران 4 - سپاهان اصفهان 

3، سپاهان اصفهان یک - استقالل تهران یک

رئیس کمیته پزش��کي فدراس��یون فوتبال گفت: در لی��گ یازدهم حجم 
نمونه گی��ري 20 درص��د افزایش پی��دا خواهد کرد. احمد هاش��میان در 
گفتگ��و با فارس در خصوص اقدامات جدید کمیته پزش��کي براي فصل 
جدید اظهار داش��ت: کمیته پزش��کي و کنترل دوپینگ، کارهاي زیادي را 
 ب��راي فصل جدید انج��ام داده و تغییرات زیادي در لی��گ برتر خواهیم

داشت. 
وي افزود: آئین نامه بخش پزش��کي لیگ را اصالح کردیم. از امس��ال و 
در تمامي باش��گاه ها شاهد پزشکان متخصص و داراي مدرک پزشکي و 

فیزیوتراپي هستیم. همچنین پزشکان تیم مکلف شدند که براي بازیکنان 
شناسنامه پزشکي تش��کیل دهند. هاشمیان در خصوص این که آیا حجم 
نمونه گیري هاي آزمایش دوپینگ نس��بت به گذش��ته فرق مي کند یا خیر 
عن��وان ک��رد: حجم نمونه گیري هاي براي فصل جدید بیش��تر مي ش��ود. 
تجهیزاتي از خارج کش��ور خریداري ش��ده تعداد افس��ران آموزش دیده 
بیش��تر از فصل گذش��ته ش��ده و تعدادش��ان به 150 نفر رسیده است که 
ب��ا این تعداد مي توانیم آنها را به مأموریت هاي همزمان به سراس��ر ایران 

بفرستیم. 
رئیس کمیته پزش��کي فدراس��یون فوتبال تصریح کرد: بحث آموزشي که 
مهم هم اس��ت را در مراکز اس��تان ها راه اندازي مي کنیم. در باشگاه ها نیز 
کادر پزش��کي متخصص ب��راي آموزش به کالس ها اعزام مي ش��وند. ما 
امسال تخلفي در کادرهاي پزشکي نخواهیم داشت و اگر تخلفي صورت 
بگی��رد طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد ش��د. مصوبه اي هم که در 
اختیار س��ازمان لیگ قرار گرفته به زودي در هیأت رئیس��ه سازمان لیگ 

تصویب مي شود و به رده هاي دیگر هم تسري پیدا مي کند. 
وي در پاس��خ به این س��ؤال ک��ه در لیگ دهم چند نمون��ه گیري انجام 
ش��د گفت: بی��ش از 220 نمونه در لیگ دهم گرفته ش��د که همگي آنها 
خوش��بختانه منفي ب��ود. براي فصل جدید خارج از مس��ابقات در فصل 
آم��اده س��ازي تیم ه��ا نمونه گیري هاي انجام ش��ده که منتظر پاس��خ آنها 
 هستیم. در لیگ یازدهم 20 درصد حجم نمونه گیري افزایش پیدا خواهد

کرد. 
هاشمیان درباره اینکه انتخاب تیم ها براي نمونه گیري به صورت تصادفي 
است یا خیر، گفت: با توجه به برنامه اي که به نرم افزار داده شده مسابقات 
به صورت تصادفي انتخاب مي شود و اگر احساس کردیم مسابقه اي نیاز 

به نمونه گیري هدفمند دارد این کار را انجام مي دهیم. 
وي خاطرنش��ان کرد: از فصل گذش��ته در لیگ دسته اول و دسته دوم دو 
مورد نمونه مثبت داش��تیم که مربوط به صنعت ساري و استقالل جنوب 

بود که نتیجه آن به زودي اعالم مي شود. 

هاشميان: 
نمونه گيري دوپينگ در ليگ يازدهم

 20 درصد افرايش مي يابد

مهاجم صربستاني سپاهان که در یک سال و اندي حضورش در اصفهان 
توانس��ته تا حدودي با زبان فارس��ي آشنا شود، نتیجه بازي امروز را یک 
بر صفر به س��ود سپاهان پیش بیني مي کند و برایش فرقي نمي کند که چه 

بازیکني گل برتري را به ثمر برساند.
به گزارش ایمنا، میلوراد یانوش بازیکني بود که فصل گذش��ته قلعه نویي 
اعتق��اد چنداني به وي نداش��ت و ترجیح مي داد ب��ه جاي وي از عنایتي 
اس��تفاده کند؛ این بازیکن فصل گذش��ته در بازي سپاهان مقابل استقالل 
در ورزش��گاه آزادي از نیمه دوم وارد میدان ش��د و در حالي که پیش از 
آن بیش از 10 یا 20 دقیقه براي سپاهان به میدان نرفته بود، در آن بازي 
حساس 2 گل از 3 گل خورده سپاهان را جبران کرد تا نظر قلعه نویي را 

نسبت به خود عوض کند. 
یانوش پارسال گل هاي حساس��ي براي سپاهان به ثمر رساند و به دنبال 
این اس��ت که در بازي امروز هم حداقل یک گل براي س��پاهان به ثمر 
برس��اند تا به قول خودش س��پاهان با نتیجه یک بر صفر در این بازي به 
پیروزي برس��د. با یانوش در آستانه مسابقه سپاهان با استقالل به گفتگو 

نشستیم: 
برای آغاز لیگ آماده هستید؟ 

البته؛ ش��رایط تیم به طور کامل مناس��ب است و بازیکنان تیم براي بازي 
امروز آماده هس��تند؛ باور دارد که ش��رایط خوبي داریم و از نظر آمادگي 
بدني و تکنیکي در وضعیت مطلوبي قرار داریم؛ سپاهان امسال تغییرات 
بس��یاري داش��ته اس��ت اما این تغییرات به س��ود تیم بوده و بازیکنان با 

انگیزه هستند. 
یعني مقابل استقالل به پیروزي مي رسید؟ 

اس��تقالل نسبت به پارسال تیم بهتري دست و پا کرده و بازیکنان خوبي 
به جمع این تیم تهراني اضافه ش��ده اند؛ باید بگویم امش��ب بازي سختي 
مقابل اس��تقالل در پیش داریم اما مطمئن هس��تم که تیم ما پیروز میدان 
اس��ت چراکه بازیکنان ما ه��ر کدام در زمین دو براب��ر آنچه دارند را به 

نمایش مي گذارند. 

سپاهان در فصل نقل و انتقاالت بازیکنان بزرگي را از دست داد، جدایي 
رحمتي، عقیلي، حیدري، حاج صفي و توره براي ما بسیار سنگین بود اما 
بازیکن��ان ما مي خواهند جاي خالي ای��ن بازیکنان را پر کنند بنابراین در 

بازي فردا با انگیزه دو برابري به میدان مي روند. 
رویارویي شما با رحمتي و عقیلي جالب خواهد بود. 

مطمئنا امشب شب، شب سختي براي رحمتي و خسرو خواهد بود  چرا 
که این دو س��ال گذشته براي سپاهان به میدان رفته اند و اکنون روبروي 
این تیم بازي مي کنند، آنها در مس��ابقه امروز به طور کامل تحت فش��ار 
خواهند بود. اگرچه من تازه یک سال است که به ایران آمده ام و در چنین 
جوهایي قرار نگرفته ام اما مطمئنا آنها ش��ب سختي را در مقابل هواداران 
س��پاهان خواهند داشت. نمي دانم هواداران سپاهان چه واکنشي علیه آنها 

خواهند داشت اما امیدوارم آنها را تشویق کنند. 
واکنش خودت با آنها چگونه خواهد بود؟ 

م��ن با احترام با آنها برخورد مي کنم زیرا به نظر من این مس��أله به طور 
کامل طبیعي اس��ت و رفتن به تیمي دیگر چیز عجیبي براي یک بازیکن 
نیس��ت؛ به هر حال آنها بازیکنان بزرگي هس��تند و س��هم بس��یاري در 

قهرماني سپاهان ایفا کرده اند. 
بگذریم؛ سپاهان امسال را چگونه مي بیني؟ 

به نظر من س��پاهان یک تیم قدرتمن��د ازآن خود کرده و مطمئنم بهترین 
تیم در س��ال هاي اخیر سپاهان کنوني اس��ت بنابراین دوست دارم با این 

تیم قهرمان شوم. 
یعني به نظرت سپاهان از استقالل و پرسپولیس قوي تر است؟ 

البته؛ س��پاهان اکنون بهترین تیم ایران اس��ت و عالوه بر تیم، از باش��گاه 
ضمن باید بگویم من هیچ تیمي را به س��پاهان  حرفه اي بهره مي برد. در  
ترجی��ح نمي ده��م و در حال حاضر دوس��ت ندارم حتي به اس��تقالل و 

پرسپولیس بروم. 
لوکا مربي بد اخالقي است؟ 

اخالق لوکا با قلعه نویي متفاوت اس��ت و هر کدام ویژگي هاي مربوط به 

خودش��ان را دارند؛ قلعه نویي یکي از پرافتخارترین مربیان ایران است و 
بوناچی��چ هم در ایران با س��پاهان نتایج خیره کنن��ده اي از آن خود کرده 

است بنابراین فکر مي کنم امسال لوکا نتایج خوبي از آن خود کند. 
انگار پارسال قلعه نویي زیاد به تو اعتقادي نداشت. 

اینگونه نیس��ت؛ در ابتدا که به ایران آمده بودم، به زمان نیاز داش��تم که 
ب��ا تیم وفق پیدا کن��م بنابراین در ابتدا در ترکیب تیم بازیکن ثابت نبودم 
اما با گذش��ت زمان با تیم هماهنگ ش��دم و توانس��تم در ترکیب اصلي 

جاي گیرم. 
به نظرت بازي امروز با چه نتیجه اي به پایان مي رسد؟ 

نمي شود پیش بیني کرد اما فکر مي کنم 1- 0 به سود سپاهان تمام شود. 
و با گلزني؟ 

فرق��ي نمي کند چه کس��ي گل بزند؛ م��ن، عماد، حاتمي ی��ا بقیه. فرقي 
نمي کند.

دوست ندارم در بازي امشب جاي رحمتي و خسرو بودم
يانوش: اصال دوست ندارم بازيكن استقالل يا پرسپوليس باشم



آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 37 °32 ° 21 °17 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر

WWW.ZAYANDE-ROUD.COMروزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی8
Bazargani.Zayanderoud@yahoo.com
Zayanderood.newspaper@yahoo.com
Ravabetomoumi.zayanderoud@yahoo.com

چهارشنبه 12 مرداد 1390/ 2 رمضان 1432/ شماره Wednsday 3 August 2011                580       )گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

پيامبر اعظم)ص(:
رمضان ماهی است که 
ابتدايش رحمت، نيمه اش 
مغفرت و پايانش آزادی
از آتش جهنم است.

چه��ار هنرمن��د ایران��ي جوای��ز جش��نواره 
بین المللي خوشنویسي حلیه ترکیه را کسب 
کردند. در جش��نواره بین المللي خوشنویسي 
حلیه ترکیه ک��ه اواخر تیرماه برگزار و نتایج 
آن طي هفته جاري اعالم شد، جایزه 20 هزار 
دالري نفر اول به محمود رهبران، جایزه 13 
هزار دالري نفر دوم ب��ه حبیب رمضان پور، 

جای��زه 10 هزار دالري نفر س��وم به حمید 
جعفري و جای��زه 8000 دالري نفر چهارم 
به پیمان س��ادات ن��ژاد اختصاص یافت. در 
همین راستا، مدیرکل مرکز هنرهاي تجسمي 
در پیام��ي موفقی��ت هنرمندان خوش��نویس 
کش��ورمان را در جش��نواره بین المللي حلیه 

ترکیه تبریک گفت.  

درخششخوشنویسانایرانيدرجشنواره
بینالملليحلیهتركیه

حسن علیرضایی، نویسنده و کارگردان فیلم 
پویانمای��ی »رهایی« با اع��الم این که مرحله 
 س��اخت موس��یقی و صداگ��ذاری ای��ن اثر
ب��ه طور کامل به پایان رس��یده تصریح کرد: 
»رهایی« داس��تانی از اهمیت و ارزش��مندی 
مه��ر مادران در موجودات زنده را به تصویر 
می کش��د و باتوجه به گس��تردگی مضمون 
 ای��ن اثر، امیدوارم جش��نواره های داخلی و
بین المللی از آن استقبال خوبی داشته باشند. 

شایان ذکر است فیلم های »مترسک« و »پایان 
دایناسورها« که علیرضایی تهیه و کارگردانی 
آنه��ا را برعه��ده داش��ته، چن��دی پیش از 
 س��وی کش��ورهای آمریکا، آلمان، سوئیس،
کره جنوبی، روس��یه، سوئد و امارات متحده 
 عربی برای شرکت در جشنواره های فالن وی،
هامبورگ، ش��نیت، وینترتور، آسیانا، پوسان، 
پیامی به بش��ریت، اپس��اال و ابوظبی دعوت 

شدند.

با هدف آشنایی بیش��تر کودکان با آثار تاریخی 
شهر اصفهان، تقویت مفاهیم هویتی و افزایش 
حس تعلق نسبت به شهر در وجود آنها، چهار 
عنوان انیمیشن )پویانمایی( زیبا با موضوع معرفی 
آثار باستانی و بناهای تاریخی در اصفهان تولید و 

توزیع شده است.
دبیر این کمیت��ه با اعالم این خبر گفت: در این 
مجموعه پویانمایی، آثار تاریخی اصفهان همچون 
میدان امام )ره(، پل های تاریخی، بنای چهلستون 
و ... به ش��کل مجازی با دو زبان انگلیس��ی و 
فارس��ی در قالب ش��عر و به صورت موزیکال 
معرفی ش��ده و چهار کتاب قصه منظوم نیز به 
عنوان ضمیمه، همراه با این مجموعه تصویری 
ارائه ش��ده است. مهدی بقایی افزود: استفاده از 
لهجه ش��یرین اصفهانی، معرفی غذاها، صنایع 
دستی، موسیقی های سنتی و سایر ویژگی های 
بومی ش��هر اصفه��ان، از مهم ترین ش��اخصه 
های این اثر تصویری اس��ت. وی تصریح کرد: 

 این مجموعه پویانمایی، در س��ومین جشنواره 
بین المللی میراث فرهنگی موفق به کسب جایزه 
ویژه ش��ده و در دومین جشنواره گردشگری و 
رس��انه نیز رتبه دوم بخش پویانمای��ی را از آن 
خود ساخته است. دبیر کمیته فرهنگ شهروندی 
اظهار داشت: این انیمیشن ها همزمان با تیرماه 
س��ال جاری در قالب طرح سفیران شهروندی، 
در میان بیش از 30 هزار کودک مقطع دبس��تان 

شهر اصفهان توزیع شده است. 
وی اضافه کرد: این اثر همچنین به عنوان الگویی 
مناس��ب در آموزش مفاهیم هویت��ی در اختیار 
تمامی کالنشهرهای کشور قرار گرفته و به عنوان 
سوغات، برای خواهر خوانده های شهر اصفهان 
نیز ارسال خواهد شد. گفتنی است این مجموعه 
انیمیش��ن، »شهر قش��نگ اصفهان« نام داشته و 
مراحل تولید آن در خانه ش��هروند، وابس��ته به 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان به 

انجام رسیده است. 

زمان و محل برگزاري هجدهمین جش��نواره 
بین المللي تئاتر کودک و نوجوان مش��خص 
ش��د. طي نشس��تي که محمد حسین ترکمن 
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المي اس��تان 
همدان ب��ا حس��ین مسافرآس��تانه، مدیرکل 
هنرهاي نمایشي، ش��هرام کرمي مدیر کانون 
تئات��ر ک��ودک و نوجوان و مه��دي حاجیان 
مدیر دبیرخانه دائمي جش��نواره ها داش��تند، 
تاری��خ برگزاري جش��نواره تئات��ر کودک و 

نوجوان 14 تا 20 آبان ماه و میزبان برگزاري 
جشنواره همچون سال گذشته، شهر همدان 
در نظر گرفته شد. هجدهمین جشنواره تئاتر 
کودک و نوجوان در سه بخش مسابقه  ایران، 
مس��ابقه بین الملل و مسابقه نمایشنامه نویسي 
برگزار مي شود که مهلت ارسال اثر در بخش 
مس��ابقه ایران تا 5 مردادم��اه، بین الملل تا20 
ش��هریورماه و بخش نمایشنامه نویسي تا اول 

شهریورماه اعالم شده است. 

فیلم مستند »تینار« به کارگردانی مهدی منیری 
ب��ه بخش مس��ابقه بین الملل جش��نواره فیلم 
داللس��ینیای ایتالیا راه  یافت. هفدهمین دوره 
جش��نواره بین المللی داللس��ینیا طی روزهای 
 29 م��رداد تا شش��م ش��هریور ماه در ش��هر
بسکو چیزانوای ایتالیا برگزار خواهد شد و فیلم 
مس��تند »تینار« ساخته مهدی منیری در بخش 
مسابقه این جشنواره به  نمایش درخواهد آمد. 
جشنواره داللس��ینیا در س��ال 1995 فعالیت 

خود را آغاز کرده و فیلم های مس��تند و کوتاه 
ب��ه مدت ی��ک هفته در بخش ه��ای مختلفی 
همچون زندگی کوهستانی، تاریخی و سنتی 
به نمایش گذاشته ش��ده و به رقابت خواهند 
پرداخت. واحد بین الملل مؤسسه رسانه های 
تصویری، پخش جهانی این فیلم مستند را به 
عهده گرفته است و پیش از این در جشنواره 
اپن سیتی لندن توسط این مؤسسه به نمایش 

گذاشته شد.

کارگردان بازي رایانه اي »مختارنامه« در خصوص مراحل تولید این بازي رایانه اي 
با بیان این که عکس��برداري از لوکیش��ن ها تکمیل و در بخش هنري ساخت 
برخي لوکیشن ها آغاز شده است، گفت: براي این بازي رایانه اي بُردي جهاني 
را پیش بیني کرده ایم. مرتضي رضایي، مدیرعامل استودیو بازي سازي اسپریس 
پویانما در گفتگو با ف��ارس در خصوص مراحل تولید این بازي رایانه اي بیان 
داشت: انتخاب لوکیشن و امر تحقیقات به پایان رسیده است و عکسبرداري از 
لوکیشن ها را نیز تکمیل و در بخش هنري ساخت برخي لوکیشن ها را نیز شروع 
کرده ایم. وي ادامه داد: اکنون بر روي دیزاین و کارگرداني اثر کار مي  کنیم و در 
بخش فني نیز در پي انتخاب یک موتور مناس��ب هستیم تا بتوانیم یک موتور 
خوب تهیه کردیم و در نهایت این بازي، به عنوان یک بازي رایانه اي با کیفیت 

براي خارج از ایران عرضه شود. 
رضایي در تشریح هدف اصلي ساخت بازي رایانه اي »مختارنامه« اظهار داشت: 
در نظر داریم بازي رایانه اي مختارنامه با کیفیت و استانداردهاي مناسب تولید 
شود و براي خارج از کشور نیز کارایي داشته باشد؛ در حقیقت براي این بازي 
رایانه اي بُردي جهاني را پیش بیني کرده ایم. برخي عوامل سازنده بازي  رایانه اي 
»مختارنامه « عبارتند از مرتضي رضایي: کارگردان، سید داوود میرباقري: مشاور 
سینمایي، سیدابوالفضل سجادي، مجتبي محمدي، الله زماني: عوامل تولید در 
فني و برنامه نویس��ي: امیر رضا لواساني، علي علیدوستي. سریال مختارنامه به 
کارگرداني س��یدداوود میرباقري که به شرح رشادت هاي مختار ثقفي، یکي از 
یاران امام حسین)ع( پس از واقعه کربال مي پردازد، در مرکز سیما فیلم سازمان 
صدا و سیماي جمهوري اسالمي ایران تولید شده و هفته گذشته آخرین قسمت 

آن از شبکه سراسري پخش شد.

رهاییآمادهنمایششد

توسط هنرمندان عرصه پويانمايی استان:
تولید4انیمیشنباموضوعمعرفیآثارتاریخی

اصفهان

همدانمیزبانهجدهمینجشنوارهبینالملليتئاتر
كودكشد

تیناردرراهجشنوارهداللسینیایایتالیا

آخرینخبرهاازتولیدبازيرایانهاي
مختارنامه

خبر

نويسنده فيلم قصه پريا: 

 نگاه تخصصي به فيلمنامه نويسي در كشور وجود ندارد 

 نویسنده فیلم سینمایي »قصه پریا« نبود نگاه تخصصي به فیلمنامه نویسي
 در نزد منتقدان، کارگردانان و دیگر گروه هاي سینمایي در کشور را بزرگ ترین
 آس��یب این حوزه برش��مرد و بر حمایت از حقوق فیلمنامه نویس��ان

تأکید کرد. 
 رحمان سیفي آزاد در گفتگو با ایرنا افزود: عدم توجه به مقوله فیلمنامه نویسی
در سینماي کشور، در ساده نگري به فیلمنامه نویسي خالصه مي شود. 
وي افزود: به رغم ادعاهایي که در زمینه فیلمنامه نویسي به عنوان پایه 
و اس��اس ساخت یک اثر س��ینمایي وجود دارد، اما این باور در کالم 
باقي مانده و جدیت و اهمیت فیلمنامه نویسي در سینماي ما به درستي 

درک نشده است. 
نویسنده فیلم »قصه پریا« با یادآوري اینکه اغلب منتقدان تنها فیلمنامه 
آثار سینمایي را نقد مي کنند، ادامه داد: بسیاري از منتقدان سینمایي فاقد 
دانش الزم در زمینه هاي ساختار و تکنیک فیلم هستند، از این رو براي 
نقد یک فیلم به بررسي داستان و روایت آن اثر مي پردازند.  سیفي آزاد 
 تصری��ح کرد: این افراد با اطالعات اندکي که درباره فیلمنامه نویس��ي
 دارند، درباره فیلمنامه یک اثر سینمایي اظهار نظر مي کنند و این ساده ترین

شیوه براي نقد اثر است. 
این فیلمنامه نویس توضیح داد: نقد کلي فیلمنامه آثار سینمایي از نگاه 
س��اده به فیلمنامه نویسي نش��أت مي گیرد و به اعتقاد برخي منتقدان 
صحبت کردن در هر مقول��ه اي همچون بازیگري، کارگرداني و غیره 
نیازمند تخصص است، اما براي نقد فیلمنامه نیازي به تخصص نداریم. 

به گفته این فیلمنامه نویس، بس��یاري از منتقدان فیلم هاي سینمایي را 
نقد نمي کنند، بلکه درباره فیلمنامه این آثار اظهار نظر مي کنند که این 
امر س��بب مي شود یک منتقد، فیلمنامه یک اثر سینمایي را فوق العاده 

و منتقدي دیگر همان فیلمنامه را ناامیدکننده بخواند. 
س��یفي آزاد درباره تغییراتي که از سوي کارگردانان و تهیه کنندگان در 
 فیلمنامه آثار سینمایي به وجود مي آید، گفت: این روند به فیلمنامه نویسي
در کش��ور لطم��ه مي زند و این امر نش��ان مي ده��د نگاهي جدي به 
فیلمنامه نویس��ي در نزد این افراد وجود ن��دارد. وي افزود : برخي از 
تهیه کنندگان و کارگردانان به خود اجازه مي دهند که اصول کلي یک 
فیلمنامه را تغییر دهند و اساس��ًا این اتفاق تنها در س��ینماي ایران  رخ 
می دهد. نویسنده فیلم »قصه پریا« تصریح کرد: یک کارگردان تصویر 
و برداشت ذهني خود را ممکن است به بخش هایي از فیلم اضافه کند 
که این اقدام لطمه اي به فیلمنامه نمي زند، اما برخي کارگردانان خود 
را فیلمنامه نویس مي دانند و به جاي اینکه به زیبایي ش��ناختي صحنه 

بپردازند، در ابتداي امر به سراغ فیلمنامه مي روند. 
س��یفي آزاد تأکی��د کرد: ع��ده اي از تهیه کنندگان نیز بر اس��اس نگاه 
اقتص��ادي خود تالش مي کنند تا داس��تان فیل��م را تغییر دهند که این 
رویکرد اش��تباه اس��ت. این فیلمنام��ه نویس گفت ک��ه مرجعي براي 
دفاع از حقوق نویس��ندگان و فیلمنامه نویسان وجود ندارد و صنوف 
 فع��ال در این بخش نیز کارآیي الزم را ندارند.وی عدم امنیت ش��غلي
فیلمنامه نویس��ان و دستمزد پایین را عامل سکوت این قشر از جامعه 

س��ینماي ایران در برابر تغییرات فیلمنامه ها دانس��ت و از نبود دفاع از 
حقوق فیلمنامه نویسان در سینماي کشور انتقاد کرد. 

سیفي آزاد تصریح کرد: بسیاري از فیلم هاي ما به دلیل عدم کارگرداني 
درس��ت، کیفیت مطلوبي نداش��ته و برخي از فیلمسازان از کارگرداني 

تنها دکوپاژ را آموخته و درک دراماتیک صحیحي ندارند. 

طرحتعالی،زمینهساز
ارتباطگستردهترمخاطبان

بارسانهملی
در نخستین نشست سراسری مدیران روابط عمومی 
مراکز صداوسیما که در اصفهان برگزار شد، عاطفی، 
مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما به آغاز 
اجرای طرح تعالی روابط عمومی سازمان در راستای 
 ارتباط گس��ترده با مخاطبان و دیگر س��ازمان ها
 و نهادها  با  رسانه ملی اشاره کرد و افزود: در نشست های

تخصصی س��عی می شود بعضی از فعالیت های 
این حوزه، آس��یب شناس��ی و بررسی شود. وی 
ه��دف از ایجاد این طرح را تن��وع فعالیت های 
رس��انه ملی به عنوان سازمانی چند رسانه ای در 
عرصه تالش های نظام جمهوری اس��المی ایران 
 بیان کرد و گفت: جایگاه و نقش روابط عمومی ها

باید در چهارچوب رسانه ملی تبیین شود. وی با 
اش��اره به اجرای طرح روابط عمومی الکترونیک 
در صدا وس��یما به عنوان اولی��ن روابط عمومی 
الکترونیک در کش��ور، گفت: از ف��ن آوری های 
الکترونیکی به منظور سهولت، سرعت و فراگیری 

بیشتر در روابط عمومی ها استفاده می شود. 
عل��ی کلباس��ی، مدی��رکل صداوس��یمای مرکز 
 اصفهان نیز در این نشس��ت با ارائه تاریخچه ای

 از رون��د تکامل روابط عموم��ی در ایران، جلب 
مشارکت عمومی، اثرگذاری، راستگویی، تبلیغات 
 و پیش��برد اه��داف س��ازمان را از اص��ول مهم 
 روابط عمومی نام برد. وی جشنواره برترین های

رواب��ط عموم��ی را تح��ول بزرگ��ی در عل��م 
رواب��ط عمومی در ده��ه 70 برش��مرد و گفت: 
برگ��زاری همایش ها، انجم��ن های تخصصی، 
نشس��ت ه��ای رواب��ط عموم��ی و تدری��س 
 آکادمی��ک علم رواب��ط عمومی در دانش��گاه ها

در ارتقای روابط عمومی ها نقش بس��زایی داشته 
است.  وی با اعالم این که مدیران روابط عمومی 
ب��ازوی توانمند و دیده بان��ان تیزبین مدیران کل 
 در سازمان ها هس��تند، اضافه کرد: برنامه ریزی،

اخالق محوری، مس��ئولیت پذیری، تخصص و 
آموزش از اصولی هستند که کارشناسان و مدیران 

روابط عمومی همواره باید به آن توجه کنند. 
گفتنی است بیان نقیصه ها و مشکالت موجود در 
روابط عمومی، ایجاد هم افزایی و هماهنگی برای 
ارائه چهره جدیدی از روابط عمومی در رس��انه 
ملی، تبیی��ن وظایف حوزه های اطالع رس��انی، 
تبلیغات، و امور فرهنگی از موضوعاتی بود که در 

این نشست عنوان شد.  
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دومنیک کوپر، بازیگر هالیوودي نقش عدي پس��ر صدام حسین در فیلم »بدل 
شیطان« گفت: تمام صحنه هاي خشونت آمیز که در این فیلم به کار رفته، حقایقي 
اس��ت که اتفاق افتاده و خود من اولین بار که فیلم را دیدم، مجبور شدم تعداد 

زیادي قرص والیوم بخورم تا آرام شوم.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري رویترز، »بدل شیطان« به کارگرداني لي 
تاماهوري درباره جنایاتي است که عدي، پسر شرور صدام حسین طي سالیان 
سال بر مردم عراق روا داشت. در این فیلم همچنین زندگي لطیف یحیي، بدل او 

نیز به تصویر کشیده شده است.
دومنیک کوپر، بازیگر هالیوودي در این فیلم نقش عدي و لطیف یحیي، بدل 
او را به طور همزمان بازي کرده است. تاماهوري در این فیلم نشان مي دهد که 
عدي که در عراق به شاهزاده سیاه معروف بود، چگونه به راحتي به نوامیس مردم 
تجاوز مي کرده، از هرکسي که بدش مي آمده، او را شکنجه مي داده و بدون هیچ 

دردسري نیز خیلي ها را مي کشته است.
در قسمتي از فیلم »بدل شیطان«، مي بینیم که عدي، لطیف یحیي را مجبور مي کند 
تا تحت عمل جراحي پالستیک قرار گیرد تا به راحتي بتواند به وظایفش عمل 
کند.او همچنین به خاطر نجات جان خانواده اش مجبور بود تا دور از آنها در قصر 

صدام همراه با عدي زندگي کند.
اکران فیلم »بدل ش��یطان« ، با انتقادهایي روبه رو شد. بنا براین گزارش، عدي 
 حس��ین س��ال 2003 به دس��ت نیروهاي نظامي آمری��کا در جریان حمله به

عراق کشته شد.

در پي خشونت بيش از حد فيلم
بازیگرنقشپسرصدام:بدلشیطانرا

باخوردنوالیومتحملكردم

سید جواد بدیع زاده سال 1281 خورشیدي در محله پاچنار تهران در خانواده اي روحاني 
از سادات کاشان پا به عرصه وجود گذاشت.پدرش سیدرضا، ملقب به بدیع المتکلمین 
معروف به س��ید اناري، از وعاظ بنام تهران و از بزرگان مبارز صدر مشروطیت بوده که 
نام او و شرح مبارزاتش در تاریخ مشروطه ایران ثبت شده است. وي به تمام ردیف هاي 
آواز تسلط کافي داشته و از سنین کودکي همواره تحت تعلیمات پدرش براي یادگیري 
گوشه ها و ردیف هاي آواز قرار مي گرفت، همچنین دایي او میرزا یحیي سعید الواعظین که 

از بهترین خوانندگان عصر خویش بوده، در یادگیري او سهم بسزایي داشته است.
او از همان سنین کودکي به همراه پدرش در مجالس وعظ و روضه خواني شرکت مي کرده 
و به خاطر مشکالتي که براي پدر به علت مبارزات آزادي خواهي و سیاسي پیش مي آمد، 
چون فرزند بزرگ بود، سرپرستي خانواده را به عهده داشت . شاید پدر در این اندیشه بود 

که از پسر، جانشینی برای خود بسازد، ولی فرزند بعدها راه دیگری را برگزید. 
جواد بدیع زاده دوران تحصیالت ابتدایی را در مدرسه تدین گذراند و تحصیالت متوسطه 
را به ترتیب در مدارس آلیانس فرانس��وی ها واقع در خیابان اکباتان )ملت( و دبیرستان 
دارالفنون به پایان برد. بعد از اتمام دوره تحصیالت متوسطه از دبیرستان دارالفنون، برای 
چند سالی مشغول به کار مترجمی زبان فرانسه و منشی گری تجارتخانه های آن زمان 

گردید، تا آن که در سال 1304 شمسی به استخدام مجلس شورای ملی در آمد.
 در همان سال نماینده کمپانی صفحه پر کنی »هیز مسترز وویس« انگلستان به قصد تهیه و

 پر کردن صفحاتی چند از هنرمندان و خوانندگان ایرانی، به ایران آمد.
 نماین��ده ای��ن کمپانی به ن��ام آقای جیمز، پ��س از تحقیق و مطالعات بس��یار و گوش
  فرا دادن به صدای بس��یاری از خوانندگان ایرانی، بنا به توصیه عبدالحس��ین ش��هنازی
- نوازن��ده ب��زرگ تار- بدی��ع زاده را برای پر کردن تع��دادی از این صفحات انتخاب 
ک��رد، ول��ی بدیع زاده ابتدا به علت کار در مجلس ش��ورا و بعضی مس��ائل اجتماعی، 
پرهی��ز نمود که در نهایت با اصرار عبدالحس��ین ش��هنازی، روزی ب��ه اتفاق جهانگیر 
 وف��ادار در مح��ل اس��تقرار ضبط حاضر ش��د و کار ضبط را ش��روع ک��رد. بدیع زاده
خود در این مورد می گوید: »درابتدا، پس از مش��ورت با نوراله همایون قرار بود با نام 
مس��تعار کار را ش��روع کنم، ولی چون پدرم ملقب به بدیع المتکلمین بود، با مشورت 
دوستان، نام بدیع زاده را برای روی صفحات انتخاب کردم. قرار شد پنج صفحه آواز و 
یکی دوتا هم تصنیف بخوانم و همایون قول داد شعر آهنگ های مرا بسازد. بعد به سراغ 
 عبدالحسین شهنازی رفتم و همراه این مرد هنرمند که در آن زمان و تا زمان فعلی نوازنده ای
به قدرت این هنرمند ندیده ام، به سراغ مستر جیمز رفتیم و در یکی دو جلسه دو تصنیف 

و سه آواز را خواندم.« 
اما کار خوانندگی اش بعدها آنقدر طرفدار پیدا کرد که برای ضبط صفحه به آلمان رفت 
و ترانه جاودانه »خزان عشق« را با شعر روانشاد رهی معیری در آنجا ضبط کرد. در سال 
1319سال افتتاح رادیو، بدیع زاده خواننده معروفی بود که به جمع هیأت ارکستر آن زمان 

رادیو پیوست. 
اولین هنرمندی که رسماً سبک بیات تهران یا بیات ری را خواند، جواد بدیع زاده بود و 
اولین صفحه رسمی بیات تهران را هم وی در حدود سال 1314 در شهر حلب سوریه با 
همراهی ویولن ابوالحسن صبا ضبط کرد که روی اول صفحه »دعای عاشق« و روی دوم 

آن »نفرین عاشق« نام داشت و هر دو شعر از کفاش خراسانی بود.
 به این ترتیب جواد بدیع زاده سد بزرگی را شکست و از خواندن ترانه های فاخر و غزل های
سنتی که معمول آن زمان بود، به سبک فکاهی خوانی و طنز روی آورد که صد البته این 

کار بسیار دشوار بود، به ویژه آنکه مردم آن زمان اینگونه خوانش را اصالً  نمی پسندیدند 
و دیگر اینکه چون بدیع زاده فرزند یک خانواده روحانی بود، در آغاز کار بسیار برایش 
دش��وار می نمود، اما جس��ارت او باعث شد که سدها شکسته ش��ود و انتقاد از اوضاع 
اجتماعی که البته پیش از آن هم نه به صورت خیلی جدی در فولکور و شعرهای عامیانه 

راه پیدا کرده بود، به صورت خیلی جدی خوانده شود و در دهان ها بیافتد.
  در اینجا باید یاد آور شد که بدیع زاده اولین بار با پیشنهاد اسماعیل مهرتاش هزلیه خوانی را آغاز
 ک��رد. او ابت��دا ب��ه علل��ی ک��ه گفته ش��د تن ب��ه اینگون��ه خوان��دن نم��ی داد، اما 
 مهرت��اش او را متقاع��د ک��رد ک��ه انتق��اد از راه ه��زل و گوش��ه و کنای��ه تأثی��ر

 بیشتری دارد. 
از میان آفریده های معروف او می توان از سرود ایران، کشور داریوش و ترانه های جلوه 
گل، داد دل، دل افسرده، هدیه خاک، گل پرپر، گل پونه نعنا پونه و خزان عشق یاد کرد.  

در سال 1315 شمسي، کمپانی صفحه پرکنی اودئون آلمان از وی دعوت مي کند تا به آلمان 
 برود و تعدادی صفحه پرکند.بنابراین بدیع زاده را می توان بزرگ ترین خواننده هزلیه خوان 
تاریخ موسیقی ایران به شمار آورد. این هزلیه خوانی بعدها به پیش پرده خوانی کشیده 
شد. بدیع زاده آهنگ هم می ساخت و آهنگ های او ویژگی های جالبی داشت و هیچ 
کدام از آنها شبیه هم نبود و بعضی از آنها از جمله »یک یاری دارم« زمینه ای فرنگی و 

مدرن را یدک می کشید.
اما مهم ترین ویژگی بدیع زاده، خوش کالمی، مهمان نوازی و لطف و صفای او بود که 

همه را غافلگیر می کرد. 
در حقیقت جواد بدیع زاده، کتابخانه تاریخ موسیقی ایران بود. بسیاری از نکات حساس 
تاریخ موس��یقی ایران را فقط او می دانست و تا پایان عمر سعی و سفارش کرد که این 
نکات که به صورت خاطرات آنها را نوشته بود، چاپ شود و خوشبختانه فرزندش الهه 

بدیع زاده این مهم را به انجام رسانید و کتاب را چاپ کرد. 
 ج��واد بدی��ع زاده پ��س از یک عمر پربار، س��رانجام در دی ماه س��ال 1358 در س��ن 

هفتاد و هشت سالگی بر اثر دومین سکته مغزی، درتهران چشم از جهان فرو بست. 

آشنایی با جواد بدیع زاده، اولین خواننده 
بیات تهران 
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