
ش��هرداراصفهان تأکیدکرد: الزم 
است برنامه ریزان قبل از این که 
مشکل کمبود آب جهت آبیاری 
درخت��ان و فضای س��بز ش��هر 
اصفهان به بحران تبدیل ش��ود 
ب��ا در نظر گرفت��ن تدابیری این 

معضل را رفع نمایند. دکترسید مرتضی سقاییان نژاد با تأکید بر این مطلب 
افزود: کم آبی همچنان از مهم ترین...

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت: با احتس��اب فرصت های 
ش��غلی ایج��اد ش��ده در بخش 
مس��کن این اس��تان تاکنون 59 
درصد از تعهد اشتغال چهارمحال 
و بختیاری محقق ش��ده اس��ت. 

علی اصغر عنابستانی در گفتگو با فارس...

شهرداراصفهان خواستار شد:
مشکل کم آبی را 

قبل از بحرانی شدن رفع کنید

استاندار خبر داد:
تحقق 59 درصدی تعهد اشتغال 

در چهارمحال و بختیاری
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وزیر نفت: 
تشکیل کنسرسیوم های بزرگ نفتی 
ضروری است
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استاندار اصفهان خبر داد:

بهره برداری از 1000 پروژه عمرانی 
اصفهان در هفته دولت

صفحه4

ش��هردار کاش��ان گف��ت: واحد 
موت��وری این ش��هرداری هفت 
میلی��ارد و 936 میلی��ون ری��ال 
در س��ال ج��اری ب��رای تعمیر 
خودروهای سبک و سنگین خود 
هزینه کرده است. به گزارش ایرنا، 

سعید مدرس زاده اظهار داشت: تعمیر به موقع دستگاه ها و ماشین آالت، 
نقش مؤثری در جلوگیری از هدر رفتن...

هشت میلیارد ریال برای تعمیر 
خودروهای شهرداری کاشان هزینه شد
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فرمانده ناجا اعالم کرد:
مخالفت پلیس با شماره گذاری فراز
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حضور هنرمندان صنايع 
دستي اصفهان در 42 

نمايشگاه داخلي و خارجي
معاون صنایع دس��تي اداره کل میراث فرهنگي 
استان اصفهان گفت: هنرمندان فعال در عرصه 
صنایع دستي اس��تان اصفهان در 42 نمایشگاه 
داخلي و خارجي شرکت کرده اند.  به گزارش  
موج، احمد ادیب با اعالم این خبر بیان داشت: 
هنرمندان فع��ال در عرصه  هاي مختلف صنایع 
دستي استان اصفهان طي چهار ماه نخست سال 
جاري در 42 نمایش��گاه داخل��ي و بین المللي 
حضور یافت��ه و به عرضه دس��تاوردهاي خود 

پرداخته اند. 
وي ب��ا اش��اره به ص��دور مجوزهاي س��ه گانه 
صنایع دس��تي در استان اصفهان، اظهار داشت: 
در مجموع و تا پایان تیرماه س��ال جاري، یک 
هزار و 208 فقره مجوز س��ه گانه صنایع دستي 
براي هنرمندان اس��تان اصفهان صادر شده و در 

اختیار آنان قرار گرفته است. 
معاون صنایع دس��تي اداره کل میراث فرهنگي 
استان اصفهان تصریح کرد: مجوزهاي سه گانه 
صنایع دس��تي ش��امل کارت شناس��ایي، پروانه 
تولید کارگاهي و اعالمیه تأس��یس اس��ت. وي 
اضافه کرد: بخش مهم��ي از مجوزهاي صادره 
در این م��دت به کارت شناس��ایي صنعتگري 

مربوط مي شود. 
معاون صنایع دس��تي اداره کل میراث فرهنگي 
اس��تان اصفهان اظه��ار داش��ت: نمایندگان دو 
شرکت تعاوني صنایع دس��تي هم با مراجعه به 
معاونت صنایع دس��تي اس��تان اصفهان، مجوز 
فعالیت دریافت کرده اند. وي با اش��اره به اینکه 
صدور مجوزهاي صنایع دس��تي در چهار ماهه 
نخست سال جاري با افزایش قابل قبولي روبه رو 
بوده است، تصریح کرد: مجوزهاي صادر شده 
مربوط به صنعتگران رش��ته هاي مختلفي چون 
قلم زن��ي، خاتم س��ازي، منبت کاري، س��فال و 
سرامیک، ملیله سازي، مینا کاري، سوزن دوزي 

رناو کاشي سازي است.
 ای

س:
عک

سازمان  جدید  آرم  دارد  درنظر  آباد  نجف  شهرداری  تفریحی  رفاهی  سازمان 
دعوت  زمینه  این  در  نظران  صاحب  و  طراحان  کلیه  از  نماید.  طراحی  را 
مــردم رسوم  و  آداب  از  نمادی   -1 آرم:  مشخصات  گردد  می  همکاری   به 
شهادت و  ایثار  فـــرهنگ  نمــاد   -3 هنری  مذهبی-  علمی-  محیط  گویای   -2 

4- نماد سرسبزی- خرمی و نشاط
عالقه مندان فرصت دارند آثار خود را تا تاریخ 90/6/25 به نجف آباد، بلوار 
بهارستان، جنب ارگ شیخ بهایی، فرهنگسرای خارون، سازمان رفاهی تفریحی 

شهرداری نجف آباد تحویل نمایند. 
)به برنده بهترین طرح آرم جایزه نفیسی تعلق خواهد گرفت(

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 2658053 تماس حاصل نمائید.

 بهمن زین الدین
اندیشه تشکیل صهیونیسم یهودی و تشکیل یک 
دولت صهیونیس��تی یهودی به سرعت ایجاد نشد 
و مثل هر پدیده اجتماع��ی دیگری در طول زمان 
و بر اث��ر وقوع حوادث گوناگون ش��کل گرفت. 
زمینه هایی که به تولد صهیونیسم انجامید در گوشه و 
کنار جهان رخ داد و پیش از آنکه به شکل اسرائیل 
غاصب )رژیم اشغالگر قدس( ظهور کند در خارج 
از فلسطین اشغالی منعقد شد. در واقع، پیش از آنکه 
صهیونیسم یهودی شکل بگیرد، صهیونیسم مسیحی 
پا به عرصه وجود گذاشت. ریشه این تفکر به عصر 
پیشین کس��انی برمی گردد که هیچ مقام کلیسایی 
نداشته و با ترجمه کتاب مقدس به زبان مادری خود، 
مطالعه و تفسیر آن برایشان ممکن شده است. این 
نظر که تشکیل دولت ملی یهود در فلسطین نشانه 
بازگشت مجدد مسیح خواهد بود، اولین بار توسط 
دو تن از رهبران پروتستان های قرن هفدهم مطرح 
ش��د. در اواخر قرن نوزدهم، مسیحیان پروتستان 
برای تش��کیل چنین دولتی و تحقق پیش��گویی 
یاد ش��ده، پیشنهادهایی را مطرح کردند. مسیحیان 
پروتستان، به ویژه پروتستان های انگلیس، آمریکا 
و دیگر کش��ورهای اروپایی در طول قرن نوزدهم 
ضرورت تشکیل یک دولت یهودی در فلسطین را 
مرتبًا  گوشزد می کردند. اما انگیزه صهیونیست های 
مسیحی اولیه، تنها جنبه ایدئولوژیک نداشت. تعداد 
زیادی از مدافعان اروپایی صهیونیسم نیز با این فرض 
که اروپا از یهودیان پاکسازی خواهد شد، به این امر 
تشویق شدند. نتیجه این رویکردها در هر حال منجر 
به تشکیل کنفرانس بال در سال 1898 در سوئیس از 
سوی صهیونیست ها به رهبری تئودور هرتزل شد که 
در آن اندیشه تشکیل یک دولت یهودی رسماً اعالم 
گردید. تالش  های این جنبش که خواهان مهاجرت 
یهودیان به سرزمین موعود و تشکیل دولت یهودی 
بود، در سال 1948 میالدی دولت جعلی اسرائیل را 
پدید آورد. اما برخی از مهم ترین زمینه های تشکیل 
و زایش صهیونیسم یهودی و دولت صهیونیستی 
که در واقع مهم ترین دستاویز برای اشغال سرزمین 
فلس��طین به شمار می رود به این شرح است: آنتی 
سمیتیزم )یهود آزاری(، منافع سرمایه داری غرب و 
تالش برای استقرار یک دولت قوی در خاورمیانه، 

نقش نخبگان فرهنگی و سیاسی و... 
صهیونیست ها مدعی هستند که صهیونیسم واکنشی 
به آنتی س��میتیزم )یهودی آزاری( اس��ت. در واقع 
رفتارهای خالف ع��رف و خالف قانون یهودیان 
اروپایی در طول س��ال های اقامت آنان در آن قاره 
باعث شد که آنان رفته رفته در یک انزوای اجتماعی 
ق��رار گیرند. یکی از مهم ترین علل،  انزوای آنان از 
س��وی جامعه اروپا و  مباح ش��هرون ربح و ربا در 
اقتصاد بود. سیستمی که هنوز هم در اقتصاد اسرائیلی 
پابرجاست و با تسلط اقتصادی یهودیان بر اروپا، به 

تمامی این قاره تسری یافته است. اما یهودیان 
ک��ه در ابتدا در قاره اروپا ن��ه به عنوان پیروان یک 
مذهب، بلکه به عنوان یک قوم شناخته می شدند. 
با انعقاد قراردادهای ربوی موجب اختالل در نظام 
اقتصادی اروپا ش��دند، از ای��ن رو نظام اجتماعی 
اروپ��ا آنان را در ان��زوا قرار داد. اما این انزوا بهانه و 
دستاویزی شد که یهودیان از آن به شکل غیرقابل 
باوری مصادره مطلوب به نفع خود به عمل آورند، 
تا جایی که از مبحث یهودی آزاری در جریان جنگ 
دوم جهانی، حادثه ساختگی هولوکاست را پدید 
آوردند. داستان هولوکاست و ماجرای کشته شدن 
ش��ش میلیون یهودی توسط آلمان هیتلری، صرفًا 
یک تحریف تاریخی نیست. رژیم صهیونیستی از 
این افسانه منافع بیشماری می برد. در سراسر ایالت 
متحده آمریکا، ش��خصیت های برجسته سیاسی 
و اجتماعی هر س��اله در یادواره هایی که در مورد 
هولوکاست برگزار می شود، شرکت می کنند. افکار 
عمومی به طور متناوب، نسبت به رنج هایی که ادعا 
می شود یهودیان در طول جنگ دوم جهانی متحمل 
شده اند، مورد یادآوری قرار می گیرد. تنها در طول 
سال های 2003-1989 میالدی 170 فیلم که در آنها 
موضوع هولوکاست مورد توجه بوده، ساخته شده 
است. یکی از متخصصان هولوکاست که در سال 
1992 میالدی در دانشگاه عبدی رژیم صهیونیستی 
تدریس می کند، در این باره ابراز داشت: »چه اصیل 
و چه به صورت س��اختگی، چ��ه مطابق حقایق 
تاریخی و چه مخالف آنها،  چه با هدف همدلی و 
فهم وقایع تاریخی و چه با هدف یادبودهای پرزرق 
و برق،  در هر صورت، هولوکاست سمبلی حاکم 
از فرهنگ ما ش��ده است. کمتر ماهی می گذرد که 
یک تولید تلویزیونی جدید و یا یک فیلم سینمایی 
و ی��ا چند کتاب نظم و نث��ر در مورد این موضوع 
ساخته و منتشر نشود. این سیل رو به افزایش است. 

نه فروکش.«
اما هولوکاست تنها یکی از دستاویزهای یهودیان 
صهیونیست برای تشکیل دولت است. یکی دیگر 
از مباحث بس��یار مهم صهیونیس��ت ها در تسلط 
بر سرزمین فلس��طین، موضوع نبرد آخرالزمان در 
آرماگدون است. در واقع  آنان معتقدند که تشکیل 
دولت اسرائیل در سال 1948 میالدی مقدمه تحقق 
پیشگویی تورات یعنی بازگشت دوباره مسیح )ع( و 
 نجات مؤمنان واقعی! است. اینان بازگشت دوباره 
مس��یح )ع( را مستلزم تحقق شروطی می دانند که 
ایج��اد حکومت صهیون بر یهودی��ان از جمله آن 
شروط اس��ت. براساس این تفکر، حکومت یهود 
مورد هجوم غیرمؤمنین به خصوص مسلمانان قرار 
خواهد گرفت که این هجوم منجر به وقوع جنگ 
آرماگدون می ش��ود. در این جنگ از س��الح های 
کشتار جمعی شیمیایی و هسته ای استفاده می شود 
و هزاران انسان کشته خواهند شد. زمینه های وقوع 
س��ناریوی آرماگدون، مطابق تفک��رات »جنبش 

اصولگرای انجیلی« عبارتند از:
1- تشکیل اسرائیل بزرگ.

2- بازگشت قوم یهود از نقاط پراکنده به سرزمین 
موعود.

3- بازسازی هیکل سلیمان.
4- هجوم کفار )مسلمانان و مسیحیان غیرمؤمن به 

بازگشت مسیح( به اسرائیل.
5- ظهور دیکتاتوری خشن، بی رحم و سنگدل.

6- پذیرش س��یطره این دیکتاتور )که دشمن قوم 
یهود است( از سوی سرزمین های وسیعی از جهان.
7- گرویدن 144 هزار یهودی به مسیحیت انجیلی و 
پخش شدن آنها در سراسر جهان برای تبلیغ مذهب 

انجیلی.
8- وق��وع جنگ عظیم هس��ته ای آرماگ��دون در 

سرزمینی بزرگ.
9- نجات یافتن کس��انی که به میالد دوباره مسیح 

)ع( ایمان دارند.
10- وقوع همه موارد در یک چشم بر هم زدن.

11- فرود مسیح )ع( به زمین.
12- حکومت مسیح بر جهان.

اما همانگونه که اش��اره ش��د یکی از علل تشکیل 
دولتی با چنین مشخصه هایی در خاورمیانه، یکی 
از دغدغه ه��ای نظام س��رمایه داری غ��رب نیز به 
شمار می رفته است. در واقع می توان صهیونیسم را 
مولد دوران تحول و انتقال س��رمایه داری غرب به 
مرحله امپریالیسم نیز به ش��مار آورد. در این دوره 
همه قدرت های بزرگ برای تأمین منافع استعماری، 
فعاالنه در پی یافتن جای پایی محکم در خاورمیانه 
شدند. ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه و بیسمارک، 
صدراعظم آلمان، اقداماتی در این خصوص انجام 
دادند اما توفیقی به دست نیاوردند. اما سرانجام این 
انگلیس بود که به آرزوی دیرینه اش یعنی خلق تفکر 
صهیونیسم و ترغیب یهودیان اروپای شرقی،  روسیه 
و غرب برای مهاجرت به فلسطین و تشکیل یک 
دولت یهودی که حافظ منافعش باشد دست یافت.

ب��ه هر حال پس از کنفرانس بال و اعالم رس��می 
تشکیل دولت صهیونیسم یهودی توسط هرتزل، این 
قوم س��ه اقدام اساسی برای تثبیت و تحکیم خود 
انجام دادند: نخست آنکه با ایجاد بانک های متعدد 
زنجیره اقتصادی به هم پیوسته ای را در جهان ایجاد 
کردند. دوم این که با سرمایه های اقتصادی متعددی 
که داشتند رسانه های پرقدرتی تأسیس کردند که به 
راحتی سیستم های خبررسانی،  ارتباطی و اطالعاتی 
دنیا را در دست گرفتند و سوم با نخبگان و رجال 
قدرتمند اروپا ارتباط برقرار کردند و نبض سیاسی 
این قاره را به جنبش خود پیوند زدند. اما آنچه امروز 
در سرزمین های اشغالی فلسطین می گذرد با در نظر 
گرفتن تمام مطالب گفته شده، تنها توسط رسانه های 
کشور جمهوری اسالمی ایران به طور کامل پوشش 

داده می شود، چرا که سیطره رسانه ای قدرتمند...
ادامه در صفحه2 

آزادی قدس، قطعًا  محقق خواهد شد

آگهي مناقصه مرحله دوم
شهرداري گرگاب باستناد مجوز شماره 3/45 مورخ 90/1/31 شوراي محترم اسالمي 
شهر قصد دارد از محل اعتبارات عمراني شهرداري نسبت به اجراي عملیات به شرح 
ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل مي  آید جهت بازدید و اطالع از 
شرایط برگزاري و اخذ مدارك مناقصه حداکثر تا تاریخ 90/6/7 به شهرداري گرگاب به 

آدرس اصفهان- شاهین شهر- گرگاب- انتهاي بلوار امام خمیني )ره( مراجعه نمایند.

شماره تلفن تماس: 46-03125754545          نمابر: 03125753330
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هشدار جامعه جهانی نسبت به مداخالت آمریکا
لیبی سرزمینی دیگر در آستانه غارت و اشغال

پ��س از حمله نظامی آمری��کا و ناتو با 
ادع��ای دفاع از حقوق بش��ر ب��ه عراق 
و افغانس��تان که نتیجه ای جز کش��تار 
و غ��ارت مناب��ع ملی در این کش��ورها 
نداش��ت، ه��م اکنون لیبی س��رزمینی با 
ذخایر عظیم نفت و گاز، هدف دیگری 

برای جاه طلبی های غرب است.
حمله نظامی آمریکا و ناتو به لیبی به بهانه 
دف��اع از مردم این کش��ور که تاکنون بر 
خالف این شعار به کشتار تعداد زیادی 
از غیر نظامیان بی گناه منجر شده است، 
پس از دو کش��ور عراق و افغانس��تان، 
نمونه دیگ��ری از اعم��ال تجاوزکارانه 
آمریکا در جهان اسالم به شمار می آید 
ک��ه ب��ه اعتق��اد کارشناس��ان نتیجه ای 
 جز اش��غال، خونریزی و غ��ارت منابع 
زیر زمینی لیب��ی از جمله نفت نخواهد 
داشت. س��قوط معمر قذافی و پیروزی 
مخالفان وی در ش��هرهای مختلف لیبی 
هم اکنون نگرانی کارشناسان در رسانه ها 
و برخی محافل خبری و سیاس��ی غربی 
و عرب��ی را برانگیخته اس��ت. به اعتقاد 
بس��یاری ه��دف آمری��کا از دخالت در 
بحران ایجاد ش��ده در لیبی نه تنها دفاع 
از انقالبیون لیبی نیس��ت، بلکه همچون 
اش��غال عراق به منظور نفع ش��خصی و 
غارت منابع عظیم نفتی در این کش��ور 
صورت می گی��رد. در ای��ن خصوص 
خبرنگار روزنامه انگلیس��ی ایندیپندنت 
در گزارشی نوش��ت: نباید اجازه دهیم 
اشتباهاتی که در عراق مرتکب شدیم در 
لیبی تکرار شود. وی معتقد است که پس 
از سرنگونی قذافی، این کشور)انگلیس( 
نباید اشتباهاتی که در عراق مرتکب شد 
را تکرار کند. ایندیپندنت پس از انتشار 
اخبار س��قوط رژیم قذافی نوشت: نیک 
کلگ معاون نخست وزیر انگلیس باید 
در سخنرانی خود قول دهد که انگلیس 
دیگر اش��تباهاتی را که در عراق پس از 
س��رنگونی ص��دام مرتکب ش��د تکرار 
نخواهد کرد. اندی مک اسمیت خبرنگار 
ای��ن روزنامه افزود: کش��ورهای درگیر 
مبارزه با لیبی می دانند که چه مشکالتی 
به دنبال سرنگونی دیکتاتوری که چهار 
دهه حکومت کرده اس��ت پیش خواهد 
آمد. به گفته خبرگزاری الجزیره به نقل 
از انقالبیون لیبی، کش��ور فرانسه 1500 
سرباز لیبیایی را بعد از آموزش در فرانسه 
در شمال طرابلس مستقر کرده است. این 
عمل فرانسه می تواند نمونه آشکاری از 
مداخله و آشوبگری در امور داخلی یک 
کشور تلقی شود. در این زمینه البغدادی 
المحمودی، نخست وزیر لیبی در گفتگو 
با بان کی م��ون، دبیرکل س��ازمان ملل، 
خواهان تشکیل کمیته بلند پایه ای برای 
بررس��ی تجاوزات نیروه��ای ناتو علیه 
لیبی شد. این در حالی است که به گفته 
الجزیره جفری فلتمن، معاون وزیر امور 
خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک در 
مقابل مدعی ش��د: روزهایی که ش��اهد 
باق��ی ماندن قذافی در ق��درت خواهیم 
بود انگش��ت ش��مار است. بس��یاری از 
کارشناسان مداخله نظامی غرب به ویژه 
آمریکا در لیبی را به منظور غارت منابع 
گسترده نفتی این کشور می دانند. میشل 
شوسودوسکی، مدیر مرکز پژوهش های 
جهانی سازی در مونترال کانادا و محقق 
در   »Mondialisation« روزنام����ه 
مقاله ای به بررس��ی تأثی��ر ذخایر نفتی 
لیب��ی در جنگ لیبی پرداخته اس��ت. به 
اعتقاد وی لیبی انبار نفت آفریقا به شمار 
می رود و مداخله نظامی ایاالت متحده 
و نات��و در لیبی پیامد ه��ای جغرافیای 
سیاس��ی و اقتصادی پر اهمیتی خواهد 
داش��ت. در این مقاله آمده است: لیبی با 
سه و نیم درصد از کل ذخایر نفتی جهان 
یکی از پر اهمیت ترین کش��ورها بوده 
و این حجم مع��ادل دو برابر کل ذخایر 
نفتی ایاالت متحده می باشد. »عملیات 
لیبی« بخشی از برنامه نظامی در گستره 
خاورمیان��ه و آس��یای مرک��زی بوده و 
ه��دف آن کنترل و تصاحب بیش از 60 
درصد ذخایر نفتی و گاز جهان به عالوه 
خطوط لوله های نفتی و گاز اس��ت. با 
ذخیره 46/5 میلیارد بشکه نفت)ده برابر 
مصر( لیبی بزرگ ترین ذخیره نفتی قاره 
آفریقا است که نیجریه و سپس الجزایر 
در مقام های دوم و سوم قرار می گیرند. 
برای مقایسه می توانیم یادآور شویم که 
ذخی��ره نفتی ایاالت متحده در دس��امبر 
2008 براساس گزارشات رسمی 20/6 
میلیارد بشکه بوده است.  شوسودوسکی 
در ادامه یادآور می شود که ارزیابی های 
جدید نش��ان داده اند ک��ه ذخیره نفتی 
لیب��ی 60 میلی��ارد بش��که و ذخیره گاز 
آن نیز 1500 میلیارد متر مکعب اس��ت. 
همچنین به گفته این نویس��نده اهداف 
بشر دوستانه آمریکا همواره در خدمت 
منافع خصوصی این کش��ور بوده است. 
تهاجم به لیبی با مأموریت بشر دوستانه 
در خدمت همان منافع خصوصی است 
ک��ه در تهاجم به عراق در س��ال 2003 
بود. اهداف پش��ت پ��رده چیزی به جز 

تصاحب ذخیره نفت��ی لیبی و بی ثبات 
س��اختن ش��رکت مل��ی نفت ب��ه نفع 
خصوصی س��ازی ثروت نفت��ی لیبی و 
منتقل کردن آن به دس��ت شرکت های 
خارجی نیس��ت. آنچه از اوضاع کنونی 
لیبی اس��تنباط می ش��ود، این است که 
چاه ه��ای عظیم نفت��ی و ذخایر گازی 
لیبی هدف هجوم آمریکا به این کش��ور 
بوده و در نتیجه واشنگتن فعال تمایلی به 
پای��ان درگیری ها در آن ندارد. در پایان 
این مقاله آمده است: اوضاع کنونی لیبی 
و یمن می تواند مشکالت و معضالت 
فراوانی در پی داشته باشد، بمباران های 
بی هدف جنگنده های آمریکایی که باید 
امنیت و دموکراس��ی را برای لیبیایی ها 
م��ی آورد تاکنون ارمغان��ی جز مرگ و 

ویرانی نداشته است. 
روزنامه عرب زبان و مصری الجمهوریه 
نی��ز در اواخ��ر خرداد ماه س��ال جاری 
اعالم کرد: سرنوشت لیبی در اروپا رقم 
می خورد. این روزنامه مصری با اشاره 
به وضعیت کنونی مردم لیبی می نویسد: 
انقالب مردمی در لیبی نیازمند حمایت 
همه ملت های آزاده ای است که بر اصل 
احترام به حقوق بشر تأکید می کنند. اما 
آنچه این روزها در این کش��ور درحال 
وقوع است، تأسف همه را به دنبال دارد، 
زیرا می بینیم مردم بی گناه لیبی هم در 
تیر رس موشک های ناتو هستند و هم 
نیروهای قذافی به کش��تار آنها دس��ت 
می زنند. همچنی��ن در این درگیری ها 
هم��ه امکان��ات و توانمندی های مردم 
لیب��ی و هم��ه زیرس��اخت های ای��ن 
کش��ور ب��ه ارزش صدها ه��زار دالر از 
بین رفته اس��ت. به نوش��ته این روزنامه 
ع��رب زبان، ادام��ه درگیری ها در لیبی 
به ش��کل کنونی آن، آینده این کش��ور 
متحد و یکپارچ��ه را در معرض تهدید 
قرار داده است به گونه ای که دسیسه ها 
و توطئه هایی برای تجزیه این کش��ور 
مط��رح ش��ده اس��ت. همچنی��ن رژیم 
صهیونیس��تی تالش می کن��د با وجود 
اینکه در کنار دیکتاتور لیبی قرار داشت، 
با جوسازی زمینه مداخله هر چه بیشتر 
در آفریقا را برای خود فراهم کند. منابع 
صهیونیس��تی مدعی ش��ده اند که یکی 
از معارض��ان لیبیایی خواس��تار حمایت 
اس��رائیل از معارضان لیبی برای یکسره 
کردن کار قذافی ش��ده اس��ت. روزنامه 
صهیونیستی ها آرتص مدعی شده است 
که احمد ش��بانی که ادعا می شود یکی 
از س��ران معارض لیبی، مؤسس حزب 
دموک��رات این کش��ور و فرزند یکی از 
وزرای عهد پادش��اهی لیبی است، گفته 
است: ما نیازمند کمک همه طرف ها در 
جامعه جهانی از جمله اسرائیل هستیم. 
از اسرائیل می خواهیم که در چارچوب 
جامع��ه جهانی برای پایان بخش��یدن به 
حکوم��ت قذافی و خانواده اس��تبدادگر 
 او ت��الش کن��د و در ح��ال حاضر این 

بزرگ ترین نیاز لیبی است.
هاآرتص افزوده که شبانی پس از شروع 
انق��الب در لیبی علیه قذافی به لیبی آمد 
و به صفوف انقالبیون پیوس��ت اما پس 
از آنکه احس��اس ک��رد خطراتی متوجه 
او شده اس��ت به انگلس��تان بازگشت! 
ای��ن روزنامه صهیونیس��تی اضافه کرده 
اس��ت که ش��بانی جایگاه مشخصی در 
بی��ن معارضان لیبیای��ی ن��دارد، اما در 
رس��انه های غربی بارها ظاهر شده و به 
عنوان معارض شناخته شده است. او در 
پاسخ به این س��ئوال که آیا نظام جدید 
لیبی پس از قذافی اسرائیل را به رسمیت 
خواهد شناخت یا نه؟ گفت: این مسأله 
بسیار حساسی است و سئوال این است 
که آیا اس��رائیل ما را به رسمیت خواهد 
شناخت؟ ش��بانی تصریح کرده است با 
ایده قذافی درباره پایان بخش��ی به نزاع 
فلسطینی – اس��رائیلی با تشکیل کشور 
واحد »اس��راطین« مخالف است و این 
ایده را ناشی از تفکر خیالبافانه دیکتاتور 
لیب��ی خواند. او درباره ش��ایعات انتقال 
سالح از لیبی به گروه های فلسطینی در 
غزه گف��ت: این اخبار را از منابع موثقی 
شنیدیم که قاچاق اسلحه از طریق مصر 
به غزه در حال انجام است. این موضوع 
مایه نگرانی ماست و باید برای آن فکری 
بکنیم. به گفته شبکه خبری الجزیره، تنها 
در اولی��ن حمله جت های فرانس��وی 
و ناوه��ا و زیر دریایی های انگلیس��ی 
و آمریکایی به لیب��ی پدافند هوایی این 
کش��ور از کار انداخته ش��د و خسارات 
فراوان��ی به آن تحمی��ل گردید. به گفته 
کارشناس��ان ارزیابی اعمال و مداخالت 
 نظامی آمری��کا در عراق، افغانس��تان و 
هم اکنون لیبی نش��ان می دهد که هدف 
این کش��ور، نه تنه��ا احقاق حقوق ملی 
مردم و دفاع از حقوق بشر نیست، بلکه 
غارت منابع مال��ی و زیر زمینی در این 
سرزمین هاست که این مسأله هم اکنون 
نگرانی ه��ای بس��یاری را در خصوص 
آین��ده لیبی و منابع عظی��م نفتی در این 

کشور برانگیخته است.

جهان نما

احم��دی مق��دم با اع��الم اینکه از نظ��ر پلیس 
خودرو فراز استاندارد نیست، افزود: استاندارد 
دارای خطوط حداقلی اس��ت که باید توس��ط 
خودروس��ازان رعایت ش��ود. البته مواردی هم 
مانند خودرو هوو وج��ود دارد که نتایج ایمنی 
خودرو مش��خص نمی ش��ود و پ��س از تردد 
خ��ودرو در جاده و یا ش��هر ای��رادات فنی آن 

مشخص می شود.
س��ردار احمدی مقدم از رتب��ه دوم فرماندهی 
انتظامی تهران بزرگ در بین27 اس��تان، اجرای 
طرح ویژه برخورد با معتادان و موادفروش��ان، 
حاضر نب��ودن پلیس در15 درص��د تماس های 
عملیات��ی و مخالف��ت پلیس با ش��ماره گذاری 

خودروی فراز خبر داد.
به گزارش مهر، س��ردار اسماعیل احمدی مقدم 
در جری��ان بازدید از فرمانده��ی انتظامی تهران 
بزرگ، با اش��اره به بازرس��ی س��ازمان یافته از 
فعالیت ه��ای فرماندهی انتظام��ی تهران بزرگ 
اظهار داش��ت: امروز در این بازرسی در جریان 
اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی، بهبود 
ترافیک، ارزیابی عملکرد پلیس، سرعت حضور 
مأم��وران در عملیات ها و مب��ارزه با تخلفات 

کارکنان قرار گرفتیم.
وی ادام��ه داد: براس��اس ارزیابی های صورت 
گرفته، فرماندهی تهران بزرگ از نظر سازمانی، 
ارتقاء چشم گیری داشته است  هر چند که فتنه 
سال 88 تأثیر منفی در کار پلیس داشت و شاهد 
ب��روز جرم تا نیمه س��ال 89 بودی��م اما از نیمه 
س��ال 89 با اقدامات پلیس شاهد کاهش جرائم 
و توقف جرائم بودیم، این در حالی است که در 
بحث ترافیک نیز روند خوبی را شاهد هستیم.

انســداد مرزهای غربی طی دو ســال در 
صورت تأمین اعتبار

وی در پاس��خ به س��ئوالی درخصوص آخرین 
وضعی��ت پژاک گف��ت: مس��ئولیت برخورد با 
این گروهک تروریس��تی بر عهده س��پاه بوده و 
واحده��ای مرزی و عملیاتی پلی��س در اختیار 
س��پاه هس��تند. در مجموع باید ضریب امنیتی 
در این مناطق بیشتر شود. ضمن اینکه مرزهای 
ش��مال غرب به طرح ویژه ای نیاز دارد و باید 
طرح انس��داد مرز در این منطقه تکمیل ش��ود. 
از دول��ت می خواهیم تا بودجه م��ورد نظر را 
در اختیار ما ق��رار دهد. اگر امکانات در اختیار 
پلیس قرار گیرد ظرف 2 س��ال مرزهای شمال 

غربی نیز مس��دود می ش��ود البته هم اکنون در 
حال انجام اقداماتی هس��تیم ام��ا این اقدامات 

روند کندی را طی می کند.
ســازمان حج شــکایتی در مورد خرید و 

فروش فیش حج نکرده است
فرمان��ده نیروی انتظامی با اش��اره به ش��کایت 
نکردن س��ازمان حج و زیارت از شرکت های 
خرید و فروش فیش های حج افزود: تخلفات 
هر شرکت و صنفی باید از سوی اتحادیه مورد 
بررسی قرار گیرد. در خصوص فیش های حج، 
س��ازمان حج و زیارت تاکنون ش��کایتی را به 
پلیس ارائه نکرده است و در صورتی که خرید 
و فروش فیش حج غیر قانونی اعالم شود پلیس 

با آن برخورد می کند.
قانون مبارزه با حمل سالح سرد به زودی 

به صحن مجلس می رود
وی ب��ا اش��اره ب��ه آخرین وضعی��ت تصویب 
قانون مبارزه با حمل س��الح س��رد، تأکید کرد: 
ای��ن قانون در چارچوب تصوی��ب قرار گرفته 
است و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح 
می شود. به نظر می رسد قانون مبارزه با حمل 

سالح سرد به زودی تصویب شود.
حاضــر نبــودن پلیــس در 15 درصد از 

تماس های عملیاتی
فرمان��ده نی��روی انتظامی با اش��اره ب��ه اینکه 
برخی از تماس ها ب��ا پلیس 110 نیاز به انجام 
عملی��ات ندارد، افزود: ممکن اس��ت برای یک 

حادثه چندین مرتبه با پلیس 110 تماس گرفته 
ش��ود و هر بار این تماس ها ثبت ش��ود. همه 
تماس ها از نظر پلیس فوریتی نیس��ت و برخی 
از آنها نیازی به حضور مأمور ندارد. متأس��فانه 
در 15 درص��د از تماس های عملیاتی، مأموران 
یا در صحنه حاضر نشده اند یا با تأخیر حاضر 
ش��ده اند که این ه��م باید مورد بررس��ی قرار 

گرفته و رفع شود.
فراز از نظر پلیس استاندارد نیست

احم��دی مق��دم با اع��الم اینکه از نظ��ر پلیس 
خودرو فراز استاندارد نیست، افزود: استاندارد 
دارای خطوط حداقلی اس��ت که باید توس��ط 
خودروس��ازان رعایت ش��ود. البته مواردی هم 
مانند خودرو هوو وج��ود دارد که نتایج ایمنی 
خودرو مش��خص نمی ش��ود و پ��س از تردد 
خ��ودرو در جاده و یا ش��هر ای��رادات فنی آن 
مشخص می ش��ود. اگر چه مؤسسه استاندارد 
و خودروس��ازان معتقدند که سیستم هوو ارتقا 
یافته اس��ت اما به نظر پلیس این خودرو کشنده 
نبوده و نمی توان از آن به عنوان کامیون استفاده 
کرد. البت��ه در خصوص خودرو ف��راز نیز باید 
بگویی��م از نظ��ر پلیس این خودرو اس��تاندارد 
نیست و در صورتی که مراجع قانونی به پلیس 
ابالغ کنند این خودرو را شماره گذاری کنند ما 
چاره ای جز شماره گذاری نداریم اما مردم باید 
بدانند که خودرو فراز از نظر پلیس ایمنی های 

الزم را ندارد.

فرمانده ناجا اعالم کرد:

مخالفت پلیس با شماره گذاری فراز
نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

مک کین: 
روسیه ممکن است سرنوشت

 لیبی را تجربه کند
جان مک کین نامزد سابق پست ریاست جمهوری آمریکا معتقد است که بعد 
از مصر و لیبی نوبت به سوریه و حتی ممکن است چین و روسیه برسد و 
هیچ دیکتاتوری در امان نیس��ت. به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری- 
اینترنتی »راس بالت«، جان مک کین نامزد س��ابق پس��ت ریاست جمهوری 
آمریکا معتقد اس��ت که حوادث اخیر در لیبی باید برای رهبران سوریه یک 
هش��دار تلقی شود. این س��ناتور حزب جمهوری خواه از ایالت آریزونا در 
مصاحبه با ش��بکه تلویزیونی »فاکس نیوز« گفت: در پی معمر قذافی، بشار 
اس��د هم سرنگون خواهد شد و بعد از آن حتی ممکن است نوبت به چین 
و روسیه برسد. در این کشورها هم اوضاع ناآرام است. مردم خواهان آزادی 

هستند و ما اکنون دقیقاً شاهد آزادی مردم لیبی هستیم.  
این سناتور آمریکایی پیش از این هم گفته بود که سرنوشت حسنی مبارک 
در مصر باید برای والدیمیر پوتین )نخست وزیر روسیه( درس عبرتی باشد. 
مک کین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی »سی.بی.اس« آمریکا گفته بود: من 
فکر نمی کنم که این حوادث )انقالب ها( محدود به منطقه خاورمیانه ش��ود. 
ای��ن باد همچنان به مس��یر خود ادامه خواه��د داد و اگر من جای والدیمیر 

پوتین بودم، کمتر تا این اندازه اعتماد به نفس داشتم.

سرود ملی لیبی تغییر کرد
سرود ملی قدیمی لیبی بس��یار معروف است و با این جمله آغاز می شود: 
خداوند برتر از هر تجاوزگری است. انقالبیون لیبی سرود ملی این کشور را 
تغییر دادند. به گزارش العربیه، انقالبیون لیبی پس از تغییر پرچم این کشور، 
س��رود ملی را نیز تغییر دادند. سرود ملی قدیمی لیبی بسیار معروف است. 
این سرود که عبداهلل شمس الدین، شاعر مصری آنرا سال 1965 سروده بود، 
نزدیک به نیم قرن سابقه داشت و دیگر مورد عالقه مردم لیبی نبود. این شعر 
در زمان جنگ سوئز معروف به »تجاوز سه جانبه« مشهور شد و سال 1969 
به عنوان س��رود ملی لیبی برگزیده شد. سرود کنونی لیبی با این جمله آغاز 
می ش��ود: کشورم کش��ورم با تکیه بر تالش و کوشش من، مکر دشمنان و 
بدخواهان را دور کن و سالم بمان. این سرود برگرفته از سرود ملی لیبی در 
دوره حکومت سونسیین و حکمرانی ادریس السنوسی است. انقالبیون کلمه 
ادریس السنوسی را که نماد پادشاهی است در این سرود حذف کرده و کلمه 

شیخ شهدا عمر مختار را به جای آن گذاشته اند.

پاداش وسوسه انگیز 
برای دستگیری قذافی

رس��انه های عربی از تعیین پاداش یک میلیون و ششصد هزار دالری برای 
دس��تگیری معمر قذافی دیکتاتور فراری لیبی از س��وی شورای انتقالی خبر 
دادند. به گزارش مهر، شبکه تلویزیونی العربیه گزارش داد: انقالبیون پیشنهاد 
عفو نیروهای طرفدار قذافی را در برابر کشتن یا بازداشت وی مطرح کردند. 
براساس این گزارش، شورای انتقالی لیبی خطاب به نیروهای طرفدار قذافی 
اعالم کرده اس��ت هر کس قذافی را بکش��د یا دستگیر کند، مورد عفو قرار 
خواهد گرفت. شورای ملی انتقالی همچنین برای دستگیری قذافی، پاداش 

یک میلیون و ششصد هزار دالری تعیین کرد.

هشدارهای جدید اسد:
 غرب دلسوز مردم سوریه نیست

رئیس جمهوری سوریه در مراسم افطاری با حضور علمای دینی کشورش 
بر ضرورت هوشیاری مردم در برابر توطئه های خارجی و کشورهای غربی 
تأکید کرد. به گزارش مهر به نقل از ش��بکه المنار، بش��ار اسد گفت: دولت 
اصالحات را با قدرت انجام می دهد و این اصالحات پایه های آینده کشور 

را می سازد و به همین منظور باید کاماًل حساب شده باشد.
وی افزود: اصالحات باید نیازهای دراز مدت را در نظر گیرد و همه از جمله 
علمای دینی باید حامی اصالحات باشند اما در عین حال موضوع اصالحات 

ربطی به تالش هایی که برای ایجاد ثبات می شود ندارد.
اسد تأکید کرد: همه باید مراقب توطئه های خارجی علیه سوریه باشند، زیرا 
فش��ارهای خارجی با هدف دلسوزی برای مردم سوریه نیست بلکه هدف 
آنها در هم شکستن مقاومت سوریه است. به عبارت دیگر سوریه به مانعی 
در برابر غرب در منطقه مبدل شده است و آنها خواستار امتیاز دهی سوریه 

هستند، اما ملت سوریه اجازه آن را نمی دهند.
وی تصریح کرد: ازحوادث پیش آمده برای ساختن سوریه بهتر باید نهایت 
به��ره را برد و عبور از مرحله کنونی نیازمند هوش��یاری در برابر توطئه ها 

است.

باجگیری از امدادگران ایرانی در سومالی!
جمعیت هالل احمر ایران هم مانند سایر جمعیت های مستقر در موگادیشو 
بای��د روزان��ه بابت هر خودرو صد دالر و بابت هر نیروی مس��لح 20 دالر 
پرداخ��ت کند که 24 نیرو در ش��بانه روز از نیروهای امدادی و خبرنگاران 

محافظت کنند.
امدادگ��ران ه��الل احمر ایران در حال کمک به قحطی زدگان س��ومالی در 
س��خت ترین شرایط هستند به طوری که اگر روزانه هزینه حفاظت از آنها 
به نیروهای شبه نظامی پرداخت نشود هر لحظه خطری جانی آنها را تهدید 
می کند. به گزارش مهر از موگادیش��و، از 25 س��ال قب��ل تاکنون زمان در 
س��ومالی متوقف شده است. جاده ها و شریان های اصلی شهر و همچنین 
خدمات شهری مربوط به 25 سال قبل است و تنها خودروهای شاسی بلند 
می توانند در شهر تردد کنند زیرا عمق هریک از چاله های خیابان ها بیش 

از 25 سانتیمتر است.
بیشتر مغازه ها تعطیلند و مردم هر جا که غذا باشد تجمع می کنند. در این 
شهر کنترل اوضاع از دست دولت خارج شده و امنیت شهر را شبه نظامیان 
که اکثرا زیر 25 سال سن دارند بر عهده دارند. این جوانان با اسلحه هایی که 
در زمان حکومت قذافی به این کشور قاچاق شده است بر پشت خودروهای 
تویوتا نشس��ته و در خیابان های شهر تردد می کنند. هر غیر سومالیایی که 
قصد تردد در شهر را دارد باید با یکی از این گروه ها قرارداد امنیتی ببندد. 
جمعیت هالل احمر ایران هم مانند سایر جمعیت های مستقر در موگادیشو 
بای��د روزان��ه بابت هر خودرو صد دالر و بابت هر نیروی مس��لح 20 دالر 
پرداخ��ت کند که 24 نیرو در ش��بانه روز از نیروهای امدادی و خبرنگاران 
محافظت کنند. هر ش��ب صدای تیراندازی در ش��هر ش��نیده می شود، در 
بیشتر ساختمان های پایتخت سومالی آثار تیراندازی و انفجار نارنجک دیده 
می شود. پایتخت شبکه برق رسانی ندارد اما هرچند خانه دارای یک موتور 
برق است. همچنین به علت رسوخ فاضالب به چاه ها، عده ای به وبا مبتال 
شده اند و حتی برای مسواک زدن هم باید از بطری های آب معدنی استفاده 
ک��رد. هیچ یک از خبرنگاران و نیروه��ای امدادی نمی توانند بدون حضور 
نیروهای امنیتی داخل شهر شوند و همه در یک هتل متروکه مستقر هستند. 
هر چند رئیس جمهور سومالی به وزیر امور خارجه ایران قول داد که زمینی 
را برای ایجاد کمپ در اختیار ایران قرار دهد ولی دولت سومالی چند مکان 

پرت و دور افتاده را به ایران معرفی کرده است.

وزی��ر نف��ت ب��ا تأکید ب��ر ضرورت تش��کیل 
کنسرس��یوم های بزرگ توسط بخش خصوصی 
برای مشارکت در طرح های بزرگ نفتی کشور 
گف��ت: در وزارت نفت تصمیم��ی بر کوچک 
س��ازی پروژه ه��ا گرفت��ه نش��ده و پیمانکاران 
صنعت نفت باید دامنه فعالیت خود را گسترش 

دهند. 
به گزارش ایرنا، رس��تم قاس��می در نشس��ت 
هم اندیشی نمایندگان س��ازندگان، پیمانکاران 
و مش��اورین صنع��ت نفت ک��ه در محل هتل 
اس��پیناس تهران برگزار ش��د، اظهارداشت: به 
زودی قرار اس��ت بخش عمده ای از پروژه های 
نفتی در میادین مش��ترک اجرایی شود و براین 
اساس تس��ریع در تشکیل کنسرسیوم های نفتی 
توسط بخش خصوصی ضروری است. قاسمی 
تصری��ح کرد: ه��م اکنون آنچه ک��ه در میادین 
مش��ترک نفتی ای��ران و ع��راق در برنامه پنجم 
پیش بینی ش��ده کافی نیس��ت زیرا عراقی ها در 
نظر دارند تا دو و نیم برابر بیشتر از این میادین 

برداش��ت کنند، بنابراین باید در برنامه پنجم در 
ای��ن زمینه تجدید نظر ش��ود تا س��رمایه عظیم 
نفتی کش��ور را در زیرس��اخت ها مورد استفاده 
قرار داد. قاسمی افزود: جامعه مهندسین مشاور 
و پیمانکاران، اصلی ترین زیرس��اخت کش��ور 
محسوب می ش��وند و با وجود این که کارهای 
فراوانی در گذش��ته در حوزه نفت انجام شده، 
کارهای باقی مانده زیادی نیز پیش رو داریم و 
در بودجه س��ال جاری، برنامه پنجم توس��عه و 
سند چش��م انداز به آن اشاره شده است. وزیر 
نفت با اش��اره به چالش های اصلی در صنعت 
نفت اظهار داش��ت: موضوع مدیریت حاکمیتی 
در وزارت نف��ت یک��ی از چالش ه��ای اصلی 
صنعت نفت اس��ت که امیدواریم قانون جدید 
وزارت نف��ت این مش��کل را برط��رف کرده و 
موانع حاکمیتی برای تسریع در پروژه ها مرتفع 
ش��ود. وی اضافه کرد:  موضوع تأمین مالی نیز 
یکی دیگر از چالش هاس��ت، چون قرار اس��ت 
س��االنه 50 میلی��ارد دالر در زیرس��اخت های 

صنعت نفت سرمایه گذاری شود که این میزان 
دو و نیم برابر کل بودجه عمرانی کش��ور است.  
وزیر نفت ادامه داد:  بخش��ی از این 50 میلیارد 
دالر در بودجه سالیانه کشور پیش بینی می شود 
ام��ا بخش عمده آن باید از طریق فروش اوراق 

مشارکت ریالی و ارزی تأمین شود. 
قاس��می افزود: صکوک و ف��روش کاغذی در 
ب��ورس که ب��ه زودی روند اجرای��ی آنها آغاز 
می ش��ود از دیگر روش هایی است که می تواند 
منابع فراوانی برای توس��عه پ��روژه نفتی ایجاد 
کن��د ضمن آنکه اس��تفاده از صندوق توس��عه 
ملی نیز در این زمینه راهگشاس��ت. وزیر نفت 
تأکید کرد: براس��اس آمار اعالم شده هم اکنون 
می��زان نقدینگی در کش��ور 300 ه��زار میلیارد 
تومان اس��ت که اگر تنها 10 تا 15 درصد از آن 
جذب بخش نفت کش��ور شود کارهای بزرگی 
صورت می گیرد که در این راستا ضروری است 
مش��وق هایی برای بانک ها و مؤسسات اعتباری 

در نظر گرفته شود. 

تاکن��ون از ی��ک میلی��ون و 88 ه��زار بازدید از 
س��ایت اصالح پول ملی، 44 ه��زار نظر به ثبت 
رسیده که نش��ان دهنده رقابت تنگاتنگ پارسی 
و توم��ان به عنوان نظر مردم��ی برای نامگذاری 
واحد اصلی پول ملی اس��ت. به گزارش مهر، از 
آغاز فعالیت سایت اصالح پول ملی تاکنون بیش 
از 1 میلی��ون و 88 هزار بازدید عمومی صورت 
گرفته که منجر به ثبت 44 هزار و 133 نظر برای 
حذف صفرها و همچنین نامگذاری واحد اصلی 

و فرعی پول ملی شده است. 
بر اساس این گزارش، 81 درصد کل افرادی که 
تاکنون موفق به ثبت نظر خود در سامانه اصالح 
پول ملی ش��ده اند، مرد و بقیه نیز زن هس��تند. 
57 درص��د از نظر دهن��دگان دارای مدرک فوق 
دیپلم، لیس��انس و دانشجویان دارای تحصیالت 

مش��ابه حوزوی هس��تند، همچنی��ن 53 درصد 
افراد شاغل و 24 درصد نیز دانشجو هستند. در 
نظرسنجی های صورت گرفته، مشخص شد که 
65 درص��د از نظردهندگان ترجیح می دهند در 
مبادالت خود از ابزارهای الکترونیکی اس��تفاده 

کنن��د، همچنین 29 درص��د از نظر دهندگان نیز 
ترجیح می دهند تا از اس��کناس و مسکوک در 

مبادالت خود استفاده ببرند. 
به ص��ورت کل��ی، 80 درص��د کس��انی که در 
نظرسنجی حضور یافته اند موافق حذف صفر از 
پول ملی بوده اند. در این میان، 52 درصد موافق 
حذف 4 صف��ر و 24 درصد نیز موافق حذف 3 
صفر هس��تند. انتخاب 44 درص��د از مردم برای 
واحد اصلی پول ملی پارس��ی و به همین میزان 
نیز تومان اس��ت. تاکنون مش��ارکت کنندگان در 
طرح نظرس��نجی اصالح پول ملی بر روی این 
دو گزینه تأکید دارند. برای انتخاب واحد فرعی 
پول ملی نیز دریک با 37 درصد کل آرا پیش��تاز 
است و پس از آن نیز ریال دارای 21 درصد کل 

آرا است.

ادامه از صفحه اول
صهیونیس��م ب��ر کل دنیا هرگز اخب��ار مربوط به 
ش��هرک سازی، حمالت وحش��یانه به خانه  های 
فلسطینیان و صدها جنایت دیگر این رژیم جعلی 

را منعکس نخواهد کرد.
مس��جد االقصی که در واق��ع نقطه تمرکز تمامی 
ماجراهاس��ت هرگز توس��ط دوربین های خبری 
رصد نمی ش��ود و آنچ��ه در رس��انه ها به عنوان 
مس��جد االقصی به نمایش گذاش��ته می شود در 
واقع قبه الصخره است. علت این امر نیز سرپوش 

گذاشتن بر حفاری ها و تخریب هایی است که در 
اطراف و زیر س��تون های مسجد االقصی توسط 
رژیم اشغالگر قدس صورت می گیرد. اما مقاومت 
60 س��اله مردم فلسطین نشان می دهد تشکیالت 
استکبار جهانی با تمام توان خود در برابر نیروی 
ایمان،  ناتوان اس��ت. از سوی دیگر موج بیداری 
اس��المی که اکنون تمام منطقه خاورمیانه را در بر 
گرفت��ه نش��ان از آن دارد که ملل عرب بر خالف 
رهبران سیاسی خود،  دریافته اند که منطقه حساس 
و استراتژیک خاورمیانه متعلق به مردمی است که 

هرگز معامالت سیاس��ی رهبران خود فروخته را 
به رسمیت نش��ناخته و آن را در چارچوب هیچ 
نظام سیاسی نمی پذیرند. اگر چه این موج بیداری 
فراگیر، رهبران ضعی��ف النفس عرب را هنوز از 
خواب غفلت بیدار نکرده اما همانگونه که معمار 
کبیر انقالب اس��المی حضرت امام خمینی )ره( 
این خیزش اس��المی را پیش بینی کرده بودند، از 
هم گسستن نظام های دست نشانده در خاورمیانه 
و آزادی قدس ش��ریف نیز انتظاری مقدس و در 

دسترس خواهد بود.

وزیر نفت: 
تشکیل کنسرسیوم های بزرگ نفتی ضروری است

تازه ترین نتایج نظرسنجی:
رقابت داغ پارسی و تومان برای واحد جدید پول ملی

آزادی قدس، قطعًا  محقق خواهد شد
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زاینده رود
فردي که با طرح دوستي و وعده ازدواج با دختر جوان که با ترفندهاي 
مختلف او را به دام انداخته و مورد آزار و اذیت قرار داده بود شناس��ایي و 
دستگیر ش��د. هر روز که صفحه حوادث و سایت هاي خبري و روزنامه ها 
را مي بینم به غیر از اخبار قتل، س��رقت ها، کالهبرداري ها و س��ایر جنایات 
پرونده هاي آزار و اذیت دختران توس��ط افراد شیطان پرست زیاد به چشم 
مي خورد. دختراني که از سادگي ش��ان سوءاستفاده شده و مورد اغفال قرار 
گرفتند. آنها در رؤیاي خود زندگي را ترسیم مي کنند به خیالشان خوشبخت 
مي شوند چرا که فریب حرف هاي دروغین و شیطاني را مي خورند. بعضي 
از آنها در پي تحقق آرزوي خود منزل را ترک کرده و به س��ر قراري که با 
یک شیطان صفت گذاشته اند حاضر مي شوند و... پس از مدتي سر از خانه 
و گروهي در مي آورند که زمین تا آسمان با خیالشان فاصله دارد مورد آزار 
و اذیت قرار مي گیرد. در مواردي هم دیده ش��ده که به انواع مواد مخدر و 
روانگردان معتاد مي شوند. افسوس که دیگر برگشتي نیست. موقعي متوجه 
اش��تباه خود مي شوند که آلوده شده اند و هر روز آرزو مي کنند که اي کاش 
به گذش��ته بازگردند. اما چرا باید محبت را در بیرون خانه جستجو کرد در 
حالي که خانواده مهد آرامش اس��ت و والدین دلس��وزترین نزدیکان به هر 
فرد هس��تند. اینها مقدمه اي بود براي بازگوي داستان هولناک دختر جواني 

که در دام یک شیطان صفت افتاد است: 
هجدهم مرداد ماه س��ال جاري در پي دریافت پرونده اي از س��وي مراجع 
قضای��ي مبني بر این که زن جواني به نام »س��یما« از س��وي ف��ردي به نام 
»ش��ایان- ق« م��ورد تهدید، آزار و اذیت و س��رقت و تجاوز به عنف قرار 
گرفته اس��ت رس��یدگي به موضوع و شناسایي و دستگیري متهم در دستور 

کار مأموران پلیس اطالعات و امنیت عمومي قرار گرفت.
مأم��وران دختر جوان را به پلیس اطالعات دعوت و از او ش��رح ماجرا را 

خواس��تار ش��دند که این دختر جوان در اظهارات خود گفت: مدتي پیش 
پس��ر جواني که خود را ش��ایان معرفي کرد پس از برقراري طرح دوس��تي 
و وع��ده ازدواج،  آنقدر به من نزدیک ش��د که م��ن به حرف هاي او اعتماد 
ک��ردم و در یکي از روزها به این بهانه که مي خواهد آهنگ و برنامه جدید 
به گوش��ي تلفن همراهم بریزد گوش��ي ام را از من گرفت و با اس��تفاده از 
موقعیت به دس��ت آمده عکس ها و فیلم هاي ش��خصي م��را به تلفن همراه 
خ��ود بلوتوث کرد و تهدید کرد که چنانچه ارتباط خود را با وي قطع کنم 
و یا به خواس��ته هاي ش��یطاني وي تن در ندهم عکس ها و فیلم هاي مرا در 

سطح شهر پخش خواهد کرد.
دختر جوان در ادامه اظهارات تکان دهنده خود اذعان داشت: شایان روزي 
ب��ا من تماس گرفت و گفت ک��ه مي خواهد در خصوص موضوع مهمي با 
م��ن صحب��ت کند و آدرس منزلي را به من داد تا ب��ه آنجا مراجعه کنم من 
در ابت��دا مقاومت کردم اما وقتي متوجه ش��دم که مي خواهد تهدید خود را 
عمل��ي کند چاره اي نداش��تم جز رفتن به آدرس موردنظر. س��یما با اظهار 
ندام��ت و پش��یماني از این که چرا موضوع را به پلیس اطالع نداده اس��ت 
ادام��ه داد: وقتي به منزل م��ورد نظر مراجعه کردم تصور نمي کردم که منزل 
موردنظر خالي از س��کنه باشد و ش��ایان نیز نقشه شوم و شیطاني براي من 
طراحي کرده است. دختر جوان که به خاطر دوستي خیاباني و اعتماد بي جا 
عفت و آبروي خود را از دس��ت داده بود با حالت گریان گفت: شایان 24 
س��اعت م��را در خانه خود حبس کرد و در این مدت ب��ه مراتب مرا مورد 

آزار و اذیت قرار داد و فرداي آن روز مرا سوار خودرو کرده و در یکي از 
محله هاي شهریار رها کرد.

به نقل از پایگاه اطالع رس��اني پلیس معاون اجتماعي تهران و البرز، تصریح 
کرد: با توجه به اظهارات ش��اکي، به دس��ت آمدن سرنخ هاي اولیه از محل 
زندگي ش��ایان محل سکونت وي و کلیه پاتوق هاي احتمالي وي که امکان 
داشت در آنجاها حضور یابد تحت مراقبت نامحسوس مأموران قرار گرفت 
تا این که پس از چندین روز تالش ش��بانه روزي س��رانجام شایان 24 ساله 
دستگیر و از وي کارت حافظه تلفن همراه دختر جوان و لب تاپي که حاوي 

تصاویر شخصي سیما بود کشف و ضبط شد.
س��رهنگ یارندي تصریح کرد: متهم پس از دس��تگیري، در بازجویي فني 
پلیس، بر اعمال ش��نیع خود اعتراف و پس از تش��کیل پرونده جهت س��یر 
مراح��ل قانوني تحویل مراجع قضایي ش��ده که برابر اح��کام صادره روانه 

زندان شد.
هشدارهاي پلیسي:

معاون اجتماعي استان تهران و البرز با اشاره به حادثه تلخ رخ داده در پایان 
ب��ه والدی��ن توصیه کرد: با نظارت کافي بر رفت��ار فرزندان و پر کردن خأل 
عاطفي جوانان، آنها را از گرفتار شدن در دام افراد سودجو و فرصت طلب 
حفظ کنند. وي در بخش دیگري از توصیه هاي خود دختران جوان را مورد 
خطاب قرار داده و گفت: رفتارهاي نامتعارف اجتماعي و به دور از شأن و 
جایگاه خانواده ایراني و همچنین برخالف آموزه هاي دیني س��رانجامي جز 
ندامت و پشیماني به همراه نخواهد داشت. بنابراین بهتر است قبل از این که 
در دام مردان هوس��ران که با ترفندها و وعده هاي دروغین اعتماد آنها را به 
خود جلب مي کنند و س��پس از آنها سوءاستفاده کرده و نقشه هاي شیطاني 
خود را عملي مي کنند به عواقب کار خود بیندیشند و هرگز مرتکب عملي 

نشوند که راه بازگشتي براي آنان ندارد.

اعتماد بي جا سبب از دست رفتن 
آبرو شد

 الدن سلطانی
اشاره: به خدا من تقلب نکردم. به جان مادرم اگه 

دروغ بگویم و به قرآن من... 
این ها جمالتي اس��ت که ه��ر روز در زبان همه ما جاري 
مي ش��ود و به قول خودمان مي خواهیم اینگونه درس��تي 
رفت��ار و اعمالمان را ثابت کنیم. آی��ا واقعاً براي اثبات این 
راستي بایم قس��م خورد، چرا دیگران بدون قسم خوردن 
فرد مقابل حرف��ش را باور نمي کنند. البته همه هم اینطور 
نیستند چه بسا افرادي که آنقدر در نظر اطرافیان درستکار 
و صادقند که همه حرف هایشان را چشم بسته قبول دارند 
و به قول معروف نفسشان حق است. اما برخي نیز به دلیل 
آنکه در گذشته به قول هاي خود وفادار نبوده یا دروغي از 
آنان ش��نیده شده جزء افرادي هستند که حتي قسم هم که 
مي خورند کسي حرفشان را باور نمي کند به قول معروف 

به آنها چوپان دروغگو مي گویند.
متأسفانه قسم خوردن براي هر کاري عادت ما شده است 
و حتي براي کارها و حرف هاي پیش پا افتاده هم به کتاب 
خدا و امامان معصوم قس��م مي خوری��م. درجایي خواندم 
آنقدر که مسلمانان براي اثبات درستي کارهاي خود قسم 
مي خورند مسیحیان اینگونه نیستند. اما باید دید آیا اینطور 

است و این که چرا قسم خوردن عادت شده است؟
قس��م یا واژه فارسي »سوگند«، به عملي گفته مي شود که 
فرد براي اثبات درستي سخن یا ادعاي خود به آن متوسل 
مي ش��ود و این کار را انجام مي دهد تا طرف مقابل خود یا 
مدعیان را در ی��ک موضوع خاص قانع و مجاب کند. در 
واقع فردي که قسم مي خورد از این که بتواند دالیلي بیاورد 
و با دالیل، استدالل ها، شواهد و مدارک طرف مقابل خود 
را در یک موضوع مورد اختالف قانع کند،  ناتوان مي ماند یا 
شواهد کافي پیدا نمي کند،  بنابراین مجبور مي شود سوگند 

بخورد.
قسم خوردن هم ریشه تاریخي دارد

ریشه تاریخي قس��م خوردن به قدمت خلقت و آفرینش 
انسان است. این ریش��ه تاریخي از آموزه هاي قرآني الهام 
گرفته شده است. آنجا که شیطان بعد از آفرینش انسان، در 
حالي که از جنس آتش است، خود را برتر از انسان خاکي 
مي داند، س��ئوال مي کند چرا باید به موجودي که از خاک 
آفریده ش��ده است س��جده کنم؟ و خداوند مي فرماید من 
چیزي را مي دانم که تو نمي داني. ما انسان را با ظرفیت هاي 
باالي علمي و رشد و کمال آفریدیم و تو نمي داني. شیطان 
هم در مقابل مي گوید: » پس به عزت تو س��وگند که همه 
آنها را گمراه خواهم کرد جز بندگان ناب و خالص شده ات 
را.« در ایران هم قدمت سوگند خوردن در فرهنگ عمید به 

این صورت آمده است. 
در اوستا واژه سوگند از واژه »سوکنته« به معناي »گوگرد« 
گرفته شده است و »سوگند خوردن« یعني »خوردن گوگرد«. 
به این شکل که در آن زمان گوگرد را در آب مي ریختند و 
آن را رقیق مي کردند و به متهمان مي خوراندند، اگر سم در 

بدن مجرم تأثیر مي کرد و فرد مي مرد، یعني س��وگندي که 
در ارتباط بي گناهي اش خورده بود، دروغ بوده اس��ت ولي 
اگر زنده مي ماند سوگندش را باور مي کردند. در واقع این 
روش براي تشخیص گناهکار از بي گناه مورد استفاده قرار 
مي گرفته اس��ت و مسلم است که بس��یاري از افراد در اثر 

خوردن آب گوگرد مي مردند.
چرا مردم به راحتي قسم مي خورند؟ 

با توجه به پیچیدگي زندگي جوامع امروز، ش��کل عوض 
ک��ردن جامعه و نوع تعامالت ارتباطاتي که امروزه مردم با 
هم دارند، طبیعي است که همه چیز پیچیده شده است. به 
همین دلیل سوگند خوردن،  هم پیچیده شده و هم فراوان. 
به نظر من این امر به تحقیقات وس��یع میداني نیاز دارد تا 
یک جامعه آماري بزرگ را انتخاب و از منظرهاي مختلف 
آن را بررسي کنیم، اما همان طور که گفتم، در بیشتر موارد 
افراد براي اثبات حقي که براي خود قائل هستند و دیگران 

آن حق را انکار مي کنند یا براي راستي و راست نمایي خود 
سوگند مي خورند. 

ارتباط قسم خوردن با تربیت
برخي معتقدند: عادت به قس��م خوردن اکتسابي است و 
بیش��تر در محیط هایي اتفاق مي افتد که این حالت بیش��تر 
وجود دارد. پدر و مادري که براي کوچک ترین چیزي قسم 
مي خورند یا فضایي که براي س��وگند خوردن در جامعه 
وجود دارد مي تواند کودکان را آموزش دهد. به گفته برخي 
افراد س��وگند خوردن نامطلوب نیست همان طور که در 
آموزه هاي دیني هم قسم خوردن نامطلوب برشمرده شده 

است. ولي متأسفانه ما این کار نامطلوب را یاد مي گیریم.
آیا شــخصیت افراد هم در ســوگند خــوردن یا 

نخوردن آنها دخیل است؟
افرادي که داراي ش��خصیت هاي بهنجار هستند، اخالق و 
رفتاري متعادل و شفاف و صراحت و صداقت و انعطاف 

دارند، آدم هاي منطقي اي هستند و مستندات را آماده مي کنند 
و نیازي براي اثبات غیرطبیعي خودش��ان از راه س��وگند 
ندارند. در واقع افرادي که داراي عزت نفس باالیي هستند،  
خود ارزشمندي و اعتماد به نفس باالیي دارند و حتي اگر 
مدرک و س��ند قاطعي درباره موضوع نداش��ته باشند اهل 
سوگند خوردن نیستند. وقتي به زندگي بزرگان و امامان هم 
نگاه مي کنیم مي بینیم با وجود این که حق با آنها بوده است 
هرگز حاضر نبوده اند قس��م بخورند. در سوره بقره هم در 

آیات 224 و 225 سوگند خوردن نهي شده است.
رواج سوگند خوردن افراد چه تأثیري مي تواند در 

جامعه ایجاد کند؟
سوگند خوردن باعث مي شود ابهام و درآمیختگي راست 
و درس��ت، حق و باطل، س��ره و ناس��ره،  ابهام و شفافیت 
اتفاق بیفتد. اگر قرار باشد هر کسي به هر بهانه اي سوگند 
بخورد پس هنجارها و ش��اخص هاي جامعه، ارزش هاي 
اجتماعي و مالک ها چه مي ش��ود؟ همه دنبال این هستند 
که حق خودش��ان را با یک روش غیرطبیعي بگیرند، پس 
شیوع سوگند در جامعه باعث افزایش ناهنجاري مي شود به 
خصوص در مورد کساني که رفتارهاي ضد اخالقي،  ضد 
اجتماعي و رفتارهاي مجرمانه دارند. خطرناک تر است زیرا 
این افراد سوگندهاي دروغ مي خورند و سوگند دروغ براي 

جامعه خطرناک است.
در جامعه اي که شیوع گناه و انحراف از رفتارهاي اساسي 
و الهي وجود دارد، س��وگند دروغ بیشتر خورده مي شود. 
سوگند در شرایط بدبیني،  سوءظن یا بدگماني هم بین افراد 
رواج پی��دا مي کند، ما باید این بیماري را درمان کنیم. چرا 
باید یک زن و شوهر نسبت به هم بدبین باشند؟ چرا افراد 
در جامعه و در ارتباطاتشان باید سوءظن داشته باشند؟ این 
سوءظن باعث مي شود افراد به هم اعتماد نکنند و افراد از 
ترس افش��اگري و براي این ک��ه خود را تبرئه یا بي گناهي 
خود را اثبات کنند،  متوس��ل به سوگند خوردن مي شوند. 
ضم��ن این که س��وگند دروغ در آموزه هاي دیني به عنوان 
گناه کبیره شناخته مي ش��ود. سوگند دروغ، دروغگویي را 
در جامعه ترویج مي کند و به نظر من یک س��وگند خاص 
ش��یطاني است. اگر س��وگند در آموزه هاي دیني مطلوب 
نیس��ت پس چرا خداوند در قرآن کریم این همه سوگند 

یاد کرده است؟
خداوند در بیش از 40 س��وره به زمان،  میوه ها، مکان هاي 
مقدس، ستاره ها، آسمان ها و... سوگند یاد کرده است. ولي 
بین سوگندهاي الهي و سوگندهاي بشر، تفاوت فاحشي 
وجود دارد. س��وگندهاي خدا از ترس نیازمندي و موجه 
نمایي یا براي اثبات حق نیس��ت بلکه از منظر آموزش��ي، 
ی��ادآوري و توجه به واقعیت هاي بزرگ هس��تي اس��ت، 
بنابراین س��وگندهاي خداوند در ق��رآن به دو دلیل عمده 
اس��ت؛ تأکید روي موضوع یا مطلبي که الزم است به آن 
تأکید ش��ود، مانند موضوع قیامت و ... و دوم بیان عظمت 

چیزي مانند زمان یا مکان خاص و...

اخبار 

جامعه

سال جاري:
اتوبوس هاي کولردار اصفهان افزایش مي یابد

اصفهان صاحب سامانه
اطالعات نقشه اي مي شود

آژیر

زاینده رود
رئیس اداره مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز پلیس ایران گفت: طبق برآوردهایي 
که در ماه هاي گذش��ته انجام ش��د قاچاق دارو به ایران 200 درصد افزایش داشته 
اس��ت. سرهنگ زمانیان افزود: دالیل اصلي قاچاق دارو به داخل، خأل در واردات 

رسمي و در دسترس نبودن برخي داروها به میزان الزم است. 
وي خاطرنش��ان کرد: برخي از داروهاي یارانه اي با قیمت پایین از کش��ور خارج 
مي ش��وند. در حالي که این مقام نیروي انتظام��ي از افزایش 200 درصدي قاچاق 
دارو ب��ه ایران خب��ر داد، چندي پیش مدی��رکل نظارت بر ام��ور دارویي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گفته بود: طي چهار سال گذشته، قاچاق دارو 
از 25 درصد به زیر 10 درصد رس��یده اس��ت! یکي از اعضاي س��ندیکاي ضایع 
داروهاي انس��اني نی��ز در گفتگو با خبر آنالین اعالم ک��رد: هدفمندي یارانه ها بر 

قیمت دارو تأثیر خواهد داشت.
منتظري خاطرنش��ان کرد: با توجه به کنترل ضعی��ف بر قاچاق داروهاي تقلبي به 
داخل کش��ور ممکن اس��ت پس از افزایش قیمت داروها ش��اهد بیشتر شدن این 

اتفاق باشیم.
این در حالي اس��ت که عضو عالي ش��وراي س��ازمان نظام پزش��کي تصریح کرد: 
 پیش بیني ها بر این است که با طرح هدفمند شدن یارانه ها قیمت دارو در کشور افزایش

مي یابد.
در ادامه رئیس انجمن داروسازان کشور نیز به سخنان معاون غذا و داروي وزارت 
بهداش��ت در خصوص تأثیر هدفمندي یارانه ها بر قیمت دارو اشاره کرد و افزود: 
اعالم ش��ده بود که با اجراي هدفمندي یارانه ها امس��ال هیچ افزایش��ي در قیمت 
داروهاي موجود در کش��ور نخواهیم داش��ت اما برآورد ما بر این است که دولت 
قرار اس��ت از محل 20 درصد صرفه جوی��ي در یارانه ها و اعتبار که در اختیارش 
مي ماند به صنعت داروس��ازي کم��ک کند که جلوي افزای��ش قیمت دارو گرفته 

شود. 
کارشناس��ان معتقدن��د که با توجه ب��ه کیفیت ب��االي دارو با برنده��اي خارجي 
و افزای��ش قیم��ت دارو در اث��ر هدفمن��دي یارانه ه��ا پ��س از مدت��ي ش��اهد 
بیش��تر ش��دن قاچاق دارو ب��ه داخل ای��ران خواهیم ب��ود و توان بیم��اران براي 
 خری��داري ب��ه خصوص در م��ورد داروه��اي بیم��اران خاص کاه��ش خواهد

یافت. 
گفتني اس��ت: تقلب ماهرانه و پش��ت پرده قاچاق دارو کیفیت و ارزاني داروهاي 
ایران��ي در خدمت مافیاي واردات ورود داروهاي قاچاق و تقلبي به بازار دارویي 
معضلي جهاني و فراگیر است که ممکن است بخش اعظمي از بازار دارویي کشور 

را به خود اختصاص دهد.
دارو شاید با هدف نپرداختن مالیات و هزینه هاي گمرکي و یا به علت ممنوعیت قانوني 
به لحاظ فروش و مصرف از قبیل داروهاي مخدر، سقط جنین و نیروزاي هورموني 
قاچاق شود، اما داروهاي قاچاق در همه جاي دنیا به علت نامشخص بودن محل تولید، 
 توزیع و شرایط نگهداري از قبیل حفظ زنجیره سرمایه غیرقابل استفاده محسوب

مي شود.
تش��کیل ش��رکت هاي وارداتي فوریتي براي رفع کمبودهاي مقطعي دارو از طریق 
تأمین سریع آن از یک منبع معتبر جهاني، ساماندهي مکمل هاي غذایي و قانونمند 
ش��دن ورود و س��اخت مکمل هاي موردنیاز غذایي، تس��هیل ص��دور پروانه هاي 
دارویي و راه اندازي مراکز دارویي تک نس��خه اي از سیاست هایي بوده که وزارت 
بهداش��ت به منظور جلوگیري از بروز پدیده قاچاق دارو اجرا کرده اس��ت اما در 
عین حال مارژین س��ود پاییني که براي داروخانه به عنوان بنگاه اقتصادي در نظر 
گرفته مي ش��ود و برخي کمبودهاي مقطعي که بعضًا تابع کمبودهاي جهاني است، 
باعث ش��ده که زمینه س��ودجویي را براي برخي افراد از جه��ت ورود داروهاي 

قاچاق و تقلبي فراهم کند.

طبق برآوردها:

قاچاق دارو به ایران افزایش داشته است

قسم خوردن به يك عادت تبديل شده است

زاینده رود
رئی��س پلی��س راه چهارمحال و بختیاری گفت: 60 درصد تصادفات این اس��تان در مدت پنج ماه 

نخست امسال در شب اتفاق افتاده است.
به گزارش فارس، عزت اله اعرابی با اشاره به محورهای حادثه خیز این استان گفت: بر اساس آمار ثبت 
ش��ده 80 درصد تصادفات محور ناغان ایذه در قالب واژگونی خودرو بوده که پس از بازگشایی محور 

بروجن لردگان آمار واژگونی خودرو در این محور به 60 درصد کاهش یافته است.
وی بر ضرورت برطرف ش��دن نقاط حادثه خیز در س��ه راهی های این استان تأکید و خاطرنشان کرد: در 
س��ال گذشته تعداد آمار فوتی های ناش��ی از تصادفات در برخی از سه راهی های این استان به ترتیب 9 
کش��ته در سه راهی چش��مه علی، چهار کشته در سه راهی بردبر، سه کشته در سه راهی مرادان، دو کشته 

در سه راهی سرقلعه و یک کشته در سه راهی صفیرآباد گزارش شده است. 
رئی��س پلیس راه چهارمحال و بختیاری خودروهای س��واری را عامل 310 مورد از تصادفات منجر به 
جرح در این اس��تان اعالم کرد و گفت: در پنج ماه نخس��ت امسال خودروهای سواری در 310 مورد از 
تصادفات به وقوع پیوس��ته مقصر اصلی ش��ناخته شده، خودروی  وانت بار در 173 مورد، کامیونت در 
136 مورد، موتورس��یکلت در 134 مورد و س��ایر وسائط نقلیه نیز در 34 مورد به عنوان مقصر اصلی در 

بروز سانحه تصادف شناخته شدند.
اعرابی عدم مهارت راننده در کنترل وسیله نقلیه را عامل 56 مورد از تصادفات استانی در پنج ماه اخیر 
عنوان کرد و گفت: تجاوز غیرمجاز به س��مت چپ در 30 مورد، خس��تگی و توانایی نداشتن راننده در 
کنترل وسیله نقلیه در 141 مورد و 127 مورد در سایر موارد از دیگر دالیل تصادفات در پنج ماه نخست 

امسال بوده است.
وی محور بروجن لردگان را پرحادثه خیزترین محور این استان در پنج ماه نخست امسال عنوان کرد و 
گفت: در پنج ماه نخست امسال 17 نفر در این محور بر اثر بروز تصادف جان خود را از دست داده اند. 
رئی��س پلیس راه چهارمحال و بختی��اری در خاتمه تصریح کرد: محور کوهرنگ بازفت با 11 کش��ته، 
فارسان با 10 کشته، شهرکرد شلمزار با هشت کشته، محور کیار با پنج کشته و محور شهرکرد سامان با 

9 کشته از دیگر نقاط حادثه خیز این استان بودند.

زاینده رود
ماموران فرماندهي انتظامي شهرستان هاي 
اصفهان و شاهین شهر استان در بازرسي از یک 
واحد صنفي و یک دس��تگاه خودروي سواري 
بی��ش از 90هزار نخ س��یگار خارجي قاچاق را 
کشف و ضبط کردند.                                                                                                     
»مصطف��ي صادقی��ان » سرپرس��ت مرکز اطالع 
رس��اني پلیس اصفهان در گفتگو با خبرنگارما 
اظهار داش��ت : ماموران کالنتري 13 فرماندهي 
انتظامي شهرس��تان اصفهان حین گش��ت زني 
در سطح حوزه اس��تحفاظي خود به راننده یک 
دستگاه خودروي سواري پژو درحال بارگیري 

چندین کارتن در صندوق عقب خودرو مشکوک شدند. وي افزود: ماموران در بررسي دقیق تر موضوع تعداد 103 
باکس س��یگار قاچاق حاوي 49 هزار و 440نخ س��یگار و تعداد 9 باکس تنباکو خارجي قاچاق را کش��ف و ضبط 
کردند . این مقام مسئول در ادامه به کشف کاالي دخاني قاچاق در شهرستان شاهین شهر استان اشاره کردو گفت: 
در راستاي ارتقا امنیت اجتماعي و اخالقي و مبارزه با کاالي دخاني قاچاق طرح بازدید از صنوف در این شهرستان 
به اجرا گذاش��ته شد . سرپرس��ت مرکز اطالع رساني پلیس اصفهان گفت: در این ارتباط ماموران تعداد 41 هزار و 

740 نخ سیگار خارجي قاچاق را از یک واحد صنفي مواد غذایي کشف و ضبط کردند. 
این مقام انتظامي ادامه داد: در جریان این دو عملیات در مجموع 91 هزار و 180 نخ سیگار و 9 باکس تنباکو کشف 

و ضبط شده است. 
وي اضافه کرد : در این رابطه دو نفر به نام هاي »محمد –م »و » محمد حسین –ح« به اتهام حمل و نگهداري کاالي 

دخاني قاچاق دستگیر و یک دستگاه خودروي سواري توقیف و یک واحد صنفي متخلف نیز پلمپ شد. 
» صادقیان » در پایان با بیان این که کاالهاي دخاني کشف شده تحویل اداره دخانیات استان شده است خاطرنشان 

کرد: متهمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي شدند. 

در چهارمحال و بختیاری؛

 بیش از 90هزار نخ سیگار خارجي قاچاق در اصفهان 60 درصد تصادفات در شب  اتفاق افتاده است
کشف شد

مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��راني اصفهان و حومه گفت: سال جاري 150 تا 200 
دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسراني اصفهان اضافه مي شود، که تمام آنها کولردار هستند. 
سید عباس روحاني با اشاره با افزایش تعداد اتوبوس هاي این ناوگان در سال جاري اظهار 
داشت: براساس این موضوع در سال جاري تمام اتوبوس هاي ورودي به این ناوگان داراي 
کولر هستند و تعداد این اتوبوس ها در سیستم حمل و نقل عمومي و به منظور آرامش 
 و راحتي ش��هروندان افزایش مي یابد. وي به افزایش قیمت بلیت سفر با اتوبوس هاي

درون ش��هري اش��اره کرد و افزود: در حال حاضر قیمت س��فر با اتوبوس هاي درون 
شهري دو برابر شده و از 50 به 100 تومان افزایش یافته است. مدیرعامل شرکت واحد 
اتوبوس��راني اصفهان و حومه با اشاره به مشکالت ناوگان اتوبوسراني اصفهان تصریح 
کرد:ش��هروندان باید با استفاده از کارت بلیت ها و پرداخت کرایه سفر خود در کاهش 
مش��کالت این ناوگان کمک کنند و وظیفه خود را در این زمینه انجام دهند. به نقل از 
فارس روحاني با اشاره به عمر و فعالیت سازمان اتوبوسراني تأکید کرد: در حال حاضر 
43 سال از عمر و فعالیت ناوگان اتوبوسراني مي گذرد و نیروهاي این سازمان به صورت 
مستمر و مداوم به شهروندان خدمت رساني مي کنند. وي با اشاره به زمان اتوبوس هاي 
کولردار به کش��ور اضافه کرد: سال جاري چهارمین سال ورود اتوبوس هاي کولردار به 
ایران محسوب مي شود و تمام اتوبوس هاي این ناوگان طي این سال ها بدون کولر بوده 
است. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس��راني اصفهان و حومه بیان داشت: امکان تولید 
اتوبوس هاي کولردار به صورت وس��یع در کش��ور وجود ن��دارد و از رده خارج کردن 
اتوبوس هاي قدیمي و بدون کولر نیز ممکن نیست. وي با اشاره به اتوبوس هاي کولردار 
موجود در این ناوگان اضافه کرد: با ورود اتوبوس هاي کولردار به کشور یک سوم ناوگان 
اتوبوس��راني اصفهان به اتوبوس هاي کولردار مجهز شده  است و 400 اتوبوس کولردار 
در این ناوگان وجود دارد. وي افزود: س��االنه باید حدود 200 دستگاه اتوبوس کولردار 
به این ناوگان اضافه شود و تجهیز کامل ناوگان اتوبوسراني به اتوبوس هاي کولردار طي 

سال هاي آتي صورت مي گیرد.

مدیرعامل س��ازمان فاوا ش��هرداري اصفهان گفت: امکان دسترسي به اطالعات سامانه 
اطالعات نقش��ه اي در نیمه نخست سال آینده براي شهروندان و مدیران شهري فراهم 
مي ش��ود.به نقل از اداره ارتباطات رس��انه اي روابط عمومي شهرداري اصفهان، همایون 
یزدان پناه با بیان این که با راه اندازي سامانه اطالعات نقشه اي تحت وب )GIS( شهرداري 
اصفهان امکانات متعددي براي کاربران فراهم مي شود، اظهار داشت: افراد مراجعه کننده 
به این س��امانه طبق دو سطح دسترسي براي مدیران شهري و مردم عادي مي توانند از 
این امکانات اس��تفاده کنند. وي ادامه داد: در فاز نخس��ت این پروژه مشاهده اطالعات 
امالک با وارد کردن کد نوسازي شامل مالک، محل قرارگیري ملک از لحاظ جغرافیایي، 
نوع کاربري و متراژ آن براي مدیران شهري فراهم مي شود و شهروندان نیز مي توانند به 
جستجوي معابر با نام آنها و اطالعات عمومي ملک از قبیل موقعیت ملک در نقشه شهر 
با وارد کردن کد نوسازي دسترسي پیدا کنند. مدیرعامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان با 
تأکید بر این که اعتباري بالغ بر 55 میلیارد تومان تنها براي تهیه سامانه اطالعات نقشه اي 
هزینه ش��ده اس��ت تصریح کرد: اعتبار تهیه اطالعات و به روز رساني آنها مجزا بوده و 

هزینه اي بالغ بر 300 تا 400 میلیون تومان به صورت ساالنه نیازمند است.
وي بیان داشت: اجراي فازهاي بعدي این پروژه که میزان دسترسي ها و اطالعات روي 
نقش��ه را افزایش مي دهد نیز در دستور کار بوده و پس از آن به بهره برداري رسیدن فاز 

نخست آن دنبال مي شود. 

دث
حوا
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهان

استاندار خبر داد:
تحقق 59 درصدی تعهد اشتغال 

در چهارمحال و بختیاری
اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری گفت: با احتس��اب فرصت های 
شغلی ایجاد شده در بخش مسکن این استان تاکنون 59 درصد از 

تعهد اشتغال چهارمحال و بختیاری محقق شده است.
علی اصغر عنابس��تانی در گفتگو با فارس اظهار داشت: با توجه به 
تعهد ایجاد اش��تغال 35 هزار فرصت ش��غلی در این استان تاکنون 
18/1 درصد از تعهد اش��تغال دس��تگاه های اجرایی در این استان 
محقق ش��ده اس��ت که این میزان اش��تغال ب��دون در نظر گرفتن 

فرصت های شغلی ایجابی در بخش مسکن است.
وی با بیان این که بر اساس آمار موجود 40 درصد از تعهد اشتغال 
این اس��تان در سال  جاری در بخش مسکن محقق می شود، گفت: 
با احتساب فرصت های شغلی ایجاد شده در بخش مسکن تاکنون 
افزون بر 59 درصد تعهد اش��تغال این استان محقق شده است که 
آمار بسیار قابل توجهی است. عنابستانی از کاهش نرخ بیکاری در 
این اس��تان خبر داد و گفت: در سال گذشته با وجود اجرای طرح 
تحول اقتصادی و برنامه ریزی در راس��تای آماده س��ازی بسترهای 
عملیاتی ش��دن قانون هدفمندی یارانه ها 24 هزار فرصت ش��غلی 
در این اس��تان ایجاد و محقق ش��د که با ایجاد این تعداد فرصت 
شغلی شاهد کاهش س��ه درصدی نرخ بیکاری از 16/4 درصد به 

13/6 درصد بودیم.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری ادامه داد: با توج��ه به حرکت 
صحیح مدیریت این اس��تان بر اس��اس برنامه های توسعه ای روند 
نرخ بیکاری در این اس��تان نزولی بوده به طوری که بر اساس آمار 
ارائه ش��ده در بهار س��ال 90 نرخ بیکاری در این اس��تان به 12/3 
درصد کاهش یافته اس��ت. وی تعهد سال جاری اشتغال این استان 
را 35 هزار ش��غل اعالم کرد و گفت: بر اس��اس برنامه ریزی های 
ص��ورت گرفته افزون ب��ر 330 میلیارد ریال تس��هیالت در بخش 
ایجاد مشاغل خانگی به تفکیک دستگاه های مختلف در این استان 
ابالغ و توزیع ش��ده اس��ت تا با تخصیص این خطوط اعتباری و 

ایجاد فرصت های شغلی تحقق اشتغال استان را شاهد باشیم.
عنابس��تانی خاطرنشان کرد: به طور قطع و یقین در صورت تحقق 
تعهد 35 هزار شغل جدید در سال جاری آمار بیکاری چهارمحال 

و بختیاری به صورت چشمگیری کاهش می یابد.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه از رش��د س��ه درصدی 
اعتبارات تملک دارایی س��رمایه ای این استان در سال  جاری خبر 
داد و گفت: امس��ال اعتبارات تملک دارایی س��رمایه ای این استان 
103 میلی��ارد و 456 میلیون تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت که 
با احتس��اب 23 میلیارد تومان اعتبارات ملی استانی شده سرجمع 
اعتب��ارات تملک  دارایی این اس��تان 126 میلی��ارد تومان برآورد 
می ش��ود. وی همچنین با اش��اره به اجرایی ش��دن کامل مصوبات 
س��فر نخست هیأت دولت به این اس��تان گفت: تاکنون 90 درصد 
مصوبات سفر دوم نیز اجرایی و به دنبال عملیاتی کردن 10 درصد 
دیگر مصوبات هستیم. عنابستانی ادامه داد: همچنین تاکنون افزون 
بر 46 درصد از مصوبات سفر سوم دولت نیز عملیات اجرای آنها 
آغاز ش��ده است که به زودی اجرای دیگر مصوبات نیز در دستور 

کار قرار می گیرد.

فرماندار اردستان خبر داد:
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 

برای ایجاد مشاغل خانگی 
فرماندار اردس��تان از پرداخت  تس��هیالت قرض الحس��نه از 30  تا 50 
میلیون  ریال به متقاضیان ایجاد مش��اغل خانگی خبر داد.  به گزارش 
فارس، روح اله س��لگی در جریان بازدید از مراکز آموزشی و مشاغل 
خانگی ایجاد ش��ده در روس��تاهای بخش زواره به توجه ویژه دولت 
در زمینه ایجاد مش��اغل خانگی اش��اره کرد و اظهار داشت: برگزاری 
دوره های آموزشی مشاغل خانگی سبب فراهم شدن بستری برای ایجاد 

شغل برای روستاییان می شود.
وی با بیان این که در حال حاضر در 12 روس��تای شهرستان اردستان 
بالغ بر 200 نفر کارآموز در هشت حرفه مهارتی زیر پوشش آموزش 
قرار دارند، تصریح کرد: تعداد افراد معرفی شده به منظور دریافت مجوز 
ایجاد مشاغل خانگی در شهرس��تان در حدود 80 نفر است. فرماندار 
اردس��تان ادامه داد: پس از صدور مجوز برای این افراد امکان دریافت 
تس��هیالت قرض الحس��نه از 30 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال برای 
متقاضیان فراهم می شود. به گزارش فارس، در حال حاضر بیش از 70 
 کارآموز در بخش زواره توسط یک پشتیبان بخش خصوصی در زمینه 
نقاشی روی سفال در منازل  فعالیت می کنند و زمینه الزم برای جذب 

بیش از 100نفر دیگر فراهم شده است.

دریافت وجوه فطریه و کفاره 
از طریق پست بانک

براس��اس توافقات به عمل آمده با س��ازمان بهزیستی کشور و با اخذ 
مجوز ش��رعی از مراجع عظام تقلید حضرت آی��ه ا... خامنه ای رهبر 
معظم انقالب و آیات عظام نوری همدانی؛ سیستانی؛ صافی گلپایگانی؛ 
و مکارم ش��یرازی وجوه ش��رعی فطریه عام و س��ادات و کفاره روزه 
هموطنان به منظور کمک به ایتام و نیازمندان تحت پوش��ش سازمان 

بهزیستی کشور توسط پست بانک ایران دریافت می شود.
به گزارش روابط عمومی پس��ت بانک استان اصفهان، دریافت وجوه 
شرعی فطریه اعم از سادات و عام و همچنین کفاره روزه تمامی هموطنان 
در سراسر کشور از طریق سامانه الکترونیکی تلفنبانک 09604 پست 
بانک ایران و یا واریز مستقیم به حساب سازمان بهزیستی کشور از طریق 
ش��عب و دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی سراسر کشور انجام 
می شود. براساس این گزارش شماره حساب 4363755057295/05 
جهت واریز عام و شماره حساب 4363755057310/05 جهت واریز 
فطریه سادات و شماره حس��اب 4363755057358/05 جهت واریز 
 کفاره روزه تعیین شده است. گفتنی است کلیه هم استانی های عزیز 
می توانند از طریق سامانه الکترونیکی تلفنبانک و یا به صورت حضوری 
از طریق 26 شعبه و 750 دفتر خدمات بانکی شهری و روستایی پست 
بانک اس��تان به صورت لحظه ای )ONLIN( در کلیه مناطق استان 
به ویژه در مناطق روستایی وجوه شرعی فطریه و کفاره روزه خود را 
جهت کمک به نیازمندان و ایتام سازمان بهزیستی کشور به حساب های 

اعالم شده واریز نمایند.

استاندار اصفهان گفت: به مناسبت هفته دولت یک هزار 
پروژه عمرانی، خدماتی و فرهنگی در س��طح اس��تان به 
بهره برداری می رس��د.  به گزارش ف��ارس، علیرضا ذاکر 
اصفهانی در نخستین دوره آموزشی پیامد ها و راهکار های 
پیشگیری و مقابله با آلودگی ها اظهار داشت: اصفهان از 
استان های فعال در زمینه های مختلف است و به مناسبت 
هفته دولت بهره برداری از پروژ ه های مختلفی در سطح 
اصفه��ان ص��ورت می گیرد. وی ب��ه پروژه ه��ای مورد 
بهره برداری قرار گرفته در سال گذشته در اصفهان اشاره 
کرد و افزود: در سال گذشته حدود یک هزار و 500 پروژه 
در اصفهان به بهره برداری رس��یده اس��ت و این موضوع 

توانمندی اصفهان را در زمینه های مختلف نشان می دهد.
استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت برگزاری دوره های 
آموزش��ی در زمینه ه��ای مختل��ف تصریح ک��رد: تمام 
دستگاه های اجرایی باید دوره های آموزشی را در زمینه های 
مختلف برای مدیران و مسئوالن برگزار کنند و با برگزاری 
این دوره ها مشکالت موجود در جامعه را کاهش بدهند. 
وی ب��ا بیان این که نتایج این دوره ه��ا به انجام برخی از 
اقدامات نی��از دارد، اضافه کرد: مؤثر بودن این دوره ها به 
عملیاتی شدن آنها نیاز دارد و حمایت از این برنامه ها به 
منظور کاهش مشکالت و بحران های موجود در جامعه 
ضروری اس��ت. ذاکر اصفهانی به حمایت اس��تانداری 
اصفهان از اس��تمرار و برگزاری این دوره ها اشاره کرد و 
بیان داشت: اس��تانداری اصفهان از طرح ها و برنامه های 
مؤثر در راستای مقابله با بحران های موجود در سطح استان 
حمایت می کند و ظرفیت های مورد نیاز را برای اجرای این 

برنامه ها فراهم می کند. وی با اشاره به گرایش های مردم در 
راستای رسیدن به اهداف خود در جامعه تأکید کرد: امروزه 
بیشتر مردم برای دستیابی به اهداف خود به فردی گرایی 
گرایش دارند و از هم فکری و همراهی با یکدیگر استفاده 
نمی کنند. اس��تاندار اصفهان به مهم تری��ن نیاز های مردم 
در جامعه اش��اره کرد و بیان داش��ت: مردم به آموزش و 
آشنایی با موضوعات مختلف نیاز دارند و مسئوالن باید 
با اجرای برنامه های مناسب زمینه های این موضوع را در 
جامعه فراهم کنند. وی ادامه داد: امروزه با بروز بحران ها 
و به ویژه افزایش آلودگی ها جمعیت بیمارستان ها به میزان 

زیادی افزایش یافته است و ساماندهی وضعیت موجود با 
راهکار های مقابله با این بحران ها محقق می شود. 

ذاکر اصفهانی به اقدامات استانداری در هفته دولت اشاره 
ک��رد و گفت: به مناس��بت هفته دولت یک ه��زار پروژه 
عمرانی، خدماتی و فرهنگی در سطح استان به بهره برداری 
می رس��د. وی با اش��اره به وظایف رسانه ها و مطبوعات 
در راس��تای کاهش مش��کالت موجود در جامعه اظهار 
داشت: رسانه ها و مطبوعات باید اطالع رسانی به مردم را 
در زمینه های مختلف انجام بدهند و مردم باید با فرهنگ 

جمعی گرایی آشنا شوند.

شهروندان نیاسری از بسته شدن دفتر نمایندگی 
اداره ثب��ت اح��وال این باغش��هر همچنان در 
بالتکلیفی به سر می برند.  به گزارش ایرنا،  ساده 
زیس��تن از واال پنداشتن می آید، انگار افکار پر 
می ش��وند از دریا و مروارید. زمزمه از پس ابر، 
درها را می شکافد و بر سکوت خورشید هیبت 
باران می شود، نغمه سر می دهد که ای دل های 
آرام آسوده نخوابید که به دریا رفتن نه تنها عشق 
مروارید می خواهد، بلکه هر گوشه نشستن هم 
عشق برخاستن می خواهد. این باور را با گذری 
از کوه شهر نیاس��ر یافتم، چه همت واالی چه 
دستان کوشایی که این همه هنر را بر دل این کوه 
نا آرام نش��انده است که حتی برای نام بردن آثار 

باستانی اش چند سطر کافی نیست و دل صبور می خواهد 
تا باور دارد که در این کوه شهر کوچک این همه چکاوک 
بهر چه آواز می خوانند. اما دلشکسته می شوی وقتی که 
غربتش را احس��اس می کنی. باغشهر نیاسر، از چشمه، 
آتشگده، آبشار، و غار و بهارش هر چه نوشتن کوتاه است 
اما از لحظه ای دل نگرانی مردمش غافل بودن، آوازی بلند 

است که شبیه این حکایت موالناست. 
حکایت مردی که نیم شب در بن دیوار حفره می َکند به او 

گفتند، در چه کاری؟ گفت ُدُهل می کوبم. 
گفتند، کو صدای ُدُهل ؟ گفت فردا بشنوی این بانگ را / 

نعر? یا حسرتا وا ویلتا 
این حکایت دور از بالتکلیفی مردم از تعطیلی ناگهانی اداره 

ثبت و احوال این شهر کوهستانی نیست. 
مردم نیاسر و روستاییان بخش اطراف برای انجام کارهای 
اداری خود به این نمایندگی 13 ساله مراجعه می کنند و 

می بینند یک شبه این مکان بسته شده است. 

حال چه زمانی و چه کسی این تصمیم را گرفته مهم نیست 
فقط امروز صدایش ش��نیده می شود و کسی نیز در برابر 
انبوه سئواالت این مردم پاسخگو نیست. یکی از اعضای 
شورای اسالمی شهر نیاسر در این مورد می گوید، جایگاه 
ادارات ثبت احوال به عنوان اداره حاکمیتی در هیات های 
اجرایی انتخابات است. حسن فرزین فر، بخش نیاسر را به 
علت موقعیت ویژه آن یکی از مکان های مهم برگزاری 
انتخابات در منطقه کاش��ان دانست. وی، با اشاره به تهیه 
زمین و خ��ودرو برای راه اندازی این اداره توس��ط مردم 
نیاسر،گفت: تعطیلی ناگهانی و غیرمنتظره این نمایندگی، 
مشکالت بسیاری را برای شهروندان این باغشهر به همراه 
داشته است. سرپرست نمایندگی اداره ثبت و احوال نیاسر 
نیز با اعالم این که هنوز حکم سرپرستی وی لغو نشده، 
گفت: هم اکنون،  فعالیت های مربوط به این نمایندگی در 

محل اداره ثبت احوال کاشان انجام می شود. 
احمدرضا عباسی، دلیل تعطیلی این اداره را لغو اعتبار از 
طرف فرمانداری کاشان اعالم کرد و افزود: این نمایندگی 

در تمام دوران فعالیت، اعتب��ارات مورد نیاز را 
دریافت می کرده اس��ت. بخشدار نیاسر نیز، از 
علت تعطیلی این نمایندگی ابراز بی اطالعی کرد 
و گفت: با وجود پیگیری های انجام شده، تاکنون 
نتیجه ای حاصل نشده و هیچ شخصی مسئولیت 
این اقدام را بر عهده نگرفته است. حامد منیری، 
تعطیل��ی این اداره را ب��دون هماهنگی عجیب 
دانست و اظهارداشت: هم اکنون اداره ثبت احوال 
کاشان با یک نفر رئیس و یک نفر سرپرست اداره 
می شود و هیچ کس هم جوابگو نیست. به گفته 
وی، بخشداری نیاسر هر روزه با جمعی از مردم 
معترض روبروست که نمی توان پاسخی قانع 
کننده به آنها داد. همچنین، حسن مهرعلی رئیس 
اداره ثبت احوال کاش��ان نیز که تماس تلفنی را پاسخگو 
نبود،  در مقابل حضور خبرنگاران در محل کار خود و در 
پاسخ به سئوال آنها در این مورد، اظهار بی اطالعی کرد. 
معاون استاندار و فرماندار ویژه کاشان نیز،  دلیل تعطیلی این 
اداره را اقدام خودس��رانه و بدون هماهنگی مدیرکل ثبت 
احوال استان اصفهان ذکرکرد. علیرضا جوادی، با اشاره به 
ای��ن که این اداره به صورت مس��تقل از اداره ثبت احوال 
کاشان به فعالیت خود مشغول بوده است،گفت: همزمان 
ب��ا لغو این اداره طی نامه ای عل��ت این اقدام را که بدون 
هماهنگی مدیران شهرستان انجام شده از مدیر کل استان 
خواستار شده ایم. وی ضمن ابراز امیدواری، اظهارداشت:  
امیدواریم هر چه س��ریع تر اداره کل ثبت احوال اس��تان 
اصفهان علت انجام این اقدام را به فرمانداری کاشان اعالم 
کند. باغش��هر نیاسر در 30 کیلومتری شهرستان کاشان و 
در دامنه رش��ته کوه کرکس قرار گرفته است که یکی از 

قطب های گردشگری استان اصفهان است.

هشت میلیارد ریال برای تعمیر 
خودروهای شهرداری کاشان هزینه شد

شهردار کاشان گفت: واحد موتوری این شهرداری هفت میلیارد و 936 میلیون ریال در 
سال جاری برای تعمیر خودروهای سبک و سنگین خود هزینه کرده است. به گزارش 
ایرنا، سعید مدرس زاده اظهار داشت: تعمیر به موقع دستگاه ها و ماشین آالت، نقش 
مؤثری در جلوگیری از هدر رفتن س��وخت، آلودگی هوا، مصرف بی رویه آب و در 
نهایت صرفه جویی در هزینه ها دارد. وی افزود: عالوه بر سرویس دهی و تعمیر ماشین 
آالت در واحد موتوری شهرداری کاشان، جمع آوری و تخلیه نخاله های ساختمانی، 
راه سازی، آسفالت معابر و خیابان های شهر، جمع آوری زباله و آبیاری فضای سبز نیز 
 از جمله وظایف این واحد اس��ت. شهردار کاشان زیرسازی 43 کوچه این شهر را از 
مهم تری��ن اقدامات واحد موتوری ش��هرداری در س��ال جاری ذکر ک��رد و گفت: 
زیرسازی های انجام شده بر اساس تقاضای شهروندان و طرح های تعریف شده بوده 
است. وی یادآور شد: حجم خاکبرداری کوچه ها هشت هزار و 900 مترمکعب و حجم 

مخلوط ریزی آنها نیز 10 هزار و 585 متر مکعب بوده است. 

واگذاری294 هکتار زمین برای اجرای 
طرح های صنعتی کاشان

رئیس امور اراضی جهاد کش��اورزی کاشان از واگذاری 294 هکتار زمین برای اجرای 
طرح های صنعتی در این شهرستان خبرداد.  امیر عباس مصالئی با اعالم این خبر اظهار 
داشت:  برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان و اشتغالزایی جوانان روستایی  بیش از 
280 هکتار زمین، از س��ال گذشته تاکنون  برای اجرای طرح های اقتصادی در مناطق 
مختلف شهرستان کاشان واگذار شده است. وی  افزود: این زمین ها برای ایجاد صنایع 
کارگاهی، سنگ بری، بسته بندی، تولید مواد غذایی و بهداشتی، مرغداری و دامداری به 
صاحبان صنایع واگذار شد. رئیس امور اراضی جهاد کشاورزی کاشان گفت : بیش از 
70 هکتار زمین نیز سال گذشته با هدف توسعه کشاورزی در اختیار کشاورزان شهرستان 
قرار گرفته است.  به گفته وی چهارهزار مترمربع زمین نیز برای حفر چاه کشاورزی در 
اختیار کشاورزان و دامداران شهرستان کاشان گذاشته شده است.  امیر عباس مصالئی  
خاطر نشان کرد:  به منظور جلوگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی سه گروه به 

طور مستمر از باغ ها و زمین های زراعی در مناطق مختلف شهرستان بازدید کردند. 

ش��هرداراصفهان تأکیدکرد: الزم است برنامه ریزان قبل 
از این که مش��کل کمبود آب جهت آبیاری درختان و 
فضای س��بز ش��هر اصفهان به بحران تبدیل شود با در 
نظر گرفتن تدابیری این معضل را رفع نمایند. دکترسید 
مرتضی س��قاییان نژاد با تأکید بر این مطلب افزود: کم 
آبی همچنان از مهم ترین مش��کالت کالنشهر اصفهان 
اس��ت و این معضل بایستی از سوی برنامه ریزی های 
وزارت نی��رو با پیش بینی منابع آبی مرتفع ش��ود. وی 
ب��ا بیان این که با ادامه روند کم آبی مش��کالت در این 
ارتباط دو چندان خواهد شد اظهار داشت: برنامه ریزی 

قبل از این که مشکل کمبود آب جهت آبیاری درختان 
و فضای س��بز ش��هر اصفهان به بحران تبدیل شود به 
منظور رفع این معضل ضروری اس��ت. وی با اش��اره 
به تعامالت ش��هرداری با شرکت آب منطقه ای جهت 
اختص��اص پنج متر مکعب در ثانی��ه آب برای آبیاری 
فضای س��بزاین کالنش��هر تصریح کرد: مقرر شده این 
طرح برای جلوگیری از خشکیده شدن درختان ناژوان 
اجرای��ی گردد. ش��هردار اصفهان ادام��ه داد: کم آبی و 
خشکی رودخانه بر روی فضای سبز ناژوان به دلیل این 
که ریش��ه بیشتر درختان این منطقه به طور دائم در آب 

بوده تأثیرگذاشته و درختان ناژوان دچار خزان زودرس 
و تنش خشکسالی ش��ده اند. وی خواستار تخصیص 
آب الزم جهت آبیاری درختان ناژوان از سوی شرکت 
آب منطقه ای اصفهان ش��د و اعالم کرد: تعلل در این 
امر این معضل را به فاجعه تبدیل خواهد کرد. بنابراین 
می بایست هرچه سریع تر در این زمینه اقدامات الزم 
صورت گیرد. س��قاییان نژاد ب��ه ادامه مذاکرات جهت 
آبرس��انی به منطقه ناژوان اشاره و خاطرنشان کرد: امید 
است مسئوالن استان در این ارتباط کمک و مساعدت 

نمایند نا این معضل مرتفع شود. 

استاندار اصفهان خبر داد:

بهره برداری از 1000 پروژه عمرانی اصفهان 
در هفته دولت

نیاسری ها همچنان از بسته شدن ثبت احوال 
در بالتکلیفی به سر می برند

شهرداراصفهان خواستار شد:

مشکل کم آبی را قبل از بحرانی شدن رفع کنید

خبر

رئیس اداره ارشاد خبر داد:
نمایش آثار نگارگر کاشانی 

در موزه بنگالدش
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان از برگزاری نمایشگاهی 
از آثار خوشنویس��ی و نگارگری هنرمند نگارگر کاش��انی در موزه 
داکای بنگالدش خبر داد. به گزارش فارس، محمد مهدی صباغیدر 
گفت: در این نمایشگاه 22 اثر از آثار مهدی ایرانی هنرمند نگارگر 
کاشانی با موضوع قرآنی، تذهیب، نگارگری و خوشنویسی نمایش 
گذاشته شده  اس��ت. وی افزود: نمایشگاه آثار این هنرمند کاشانی 
با حضور وزیر فرهنگ بنگالدش و س��فیران کشورهای اسالمی و 
همچنین رایزن فرهنگی ایران در داکا و جمعی از ش��خصیت های 

فرهنگی بنگالدش و ایرانیان مقیم این کشور گشایش یافت. 
رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی کاش��ان شناساندن هنر غنی 
ایرانی، اسالمی به جامعه مسلمان بنگالدش را از مهم ترین اهداف 
برگزاری این نمایش��گاه دانس��ت و تصریح کرد: این نمایشگاه در 
م��اه مبارک رمضان به مدت 10 روز ب��رای بازدید عالقه مندان به 
این هنر اصیل ایرانی، اس��المی در موزه داکا دایر می شود. صباغی 
خاطرنشان کرد: استاد مهدی ایرانی هنرمند نگارگر کاشانی مؤسس 
و مدیر آموزش��گاه نگارینه در کاشان در رشته هنری نقاشی ایرانی 
و رش��ته تخصصی نگارگری تذهیب، تش��عیر، گل و مرغ فعالیت 
می کند.  وی یادآور ش��د: این جوان هنرمند و خوش ذوق کاشانی 
عضو، مدرس و مسئول انجمن نگارگری ایرانی در کاشان و عضو 
خانه هنرهای تجسمی ایران است.  به گفته وی این هنرمند نگارگر 
کاش��انی در آزمون فوق ممتاز انجمن خوشنویس��ان کشور که در 
خرداد ماه س��ال جاری در کاش��ان برگزار ش��د موفق به اخذ رتبه 

فوق ممتاز گردید.

بهره برداری از 83 پروژه کوچک و بزرگ 
در هفته دولت 

معاون اس��تاندار و فرماندار شهرستان ویژه کاشان گفت: به مناسبت 
گرامیداش��ت هفته دول��ت 101پروژه کوچک و ب��زرگ اقتصادی و 
عمرانی در شهرس��تان کاش��ان کلنگ زنی و افتتاح و به بهره برداری 
می رسد. علیرضا جوادی با اعالم این خبر اظهارداشت: از 101 پروژه 
کوچک و بزرگ اقتصادی و عمرانی در شهرس��تان کاشان 83 پروژه 
افتتاح و به بهره برداری می رس��د و مابقی کلنگ زنی می شود. وی 
افزود: 18 طرح عمرانی ش��هرداری قمصر، 16 طرح کشاورزی، 10 
طرح عمرانی ش��هرداری کاش��ان، 9 طرح برق رسانی، هشت طرح 
بخش��داری مرکزی، ش��ش طرح صنعتی و معدنی، شش طرح آب 
وفاضالب، پنج طرح راه و ترابری، چهار طرح نوس��ازی مدارس و 
سه طرح مؤسسه آموزشی عالمه فیض کاشانی از جمله این پروژه ها 
است. علیرضا جوادی، افتتاح و بهره برداری از دو طرح تربیت بدنی، 
دو طرح آب و فاضالب روستایی، دو طرح عمرانی شهردار مشکات، 
دو طرح عمرانی ش��هرداری برزک، دو طرح تعاونی، یک طرح بنیاد 
مس��کن انقالب اس��المی، یک طرح پخش فرآورده های نفتی، یک 
طرح بهداشتی درمانی، یک طرح گازرسانی، یک طرح انتظامی و یک 
طرح عمرانی شهرداری نیاسر را از دیگر طرح های قابل بهره برداری 

شهرستان کاشان در هفته دولت اعالم کرد. 

ویژه

شهردار مشکات:
مشکات شهر آیتی کشور می شود

ش��هردار شهر مش��کات از توابع شهرستان کاشان از تبدیل این شهر به 
ش��هر IT کشور در آینده ای نزدیک خبر داد.  به گزارش فارس، جعفر 
محبوبی با اش��اره به تالش شهرداری مشکات برای معرفی این شهر به 
عنوان پایلوت IT کش��ور گفت: ایجاد ش��هر IT در شهرهای کوچک 
امکان پذیر اس��ت و برای اجرای آن تیم فنی خوبی تدارک دیده شده تا 
بتواند پشتیبانی و در سال های آینده اجرا شود. وی افزود: برای رسیدن به 
این مهم به زودی سمیناری با همکاری یکی از دانشگاه های معتبر کشور 

در مشکات برگزار می شود.
شهردار مشکات با اش��اره به این که شهر IT از شهر الکترونیک فراتر 
اس��ت افزود:  در ش��هر IT هم مباحث ش��هر الکترونیک را دارد و هم 
می توان به س��مت و س��وی محصوالت و فرآورده های شهر IT شهر 
حرکت کرد. به گفته وی شهر IT زمان و برنامه وسیع و پیچیده ای دارد 
ک��ه الزمه آن تیم های فنی، اجرایی قوی برنامه ریزی، فکر و تدابیر الزم 
اس��ت.  وی همچنین از ایجاد شهر صنعتی IT خبر داد و اظهار داشت: 
پیش ازاین مصوبه شهر IT در فرمانداری ویژه کاشان به تصویب رسیده 
 اس��ت. به گفته وی در نظر است صنایع نرم افزار، سخت افزار، کامپیوتر 
و الکترونیک درشهر IT مستقر شود تا یک صنعت پاک و سالم را در 
منطقه داشته باشیم. شهردار مشکات در ادامه از تأسیس یک مرکز رشد، 
ش��هرک و پارک علم و فناوری خبر داد و تصریح کرد: مجوز تأسیس 
شهرک و پارک علم و فناوری تنها برای مراکز استان ها صادر می شود و 
در استان اصفهان تنها یک پارک علم و فناوری فعالیت دارد. وی یادآور 
شد: بحث ایجاد شهرک یا پارک علم و فناوری IT در مشکات با چند 
دانشگاه مطرح شده و کلیات آن را دانشگاه طرف قرارداد تصویب و در 
حال بررسی است.  محبوبی، منطقه مشکات را دارای ظرفیت های فراوان 
فرهنگی، اقتصادی، گردشگری دانس��ت و گفت: کوچک بودن شهر، 
منطقه ویژه به لحاظ دسترسی به جاده ترانزیت شمال � جنوب، دسترسی 
به اتوبان و راه آهن، نزدیکی به استان های مهم کشور، قرار گرفتن بین دو 
استان مهم اصفهان و قم و نزدیکی به تهران از جمله ویژگی هایی است که 
می تواند شهر مشکات را به عنوان منطقه نمونه در کشور حتی دنیا مطرح 
کند. وی با تأکید بر امکان پذیر بودن انجام هر کار بزرگی در ش��هرهای 
کوچک و خاطرنشان کرد: در شهرهای کوچک امکان و قابلیت هرگونه 
فعالیتی وجود دارد، به طوری که مخاطرات و سختی ها را در این گونه 
شهرها به حداقل می رسد.  محبوبی در ادامه با اشاره به رویکرد شهرداری 
مشکات به فعالیت نوین شهرداری اضافه کرد: نباید وظایف شهرداری 
در حد وظایف 40 سال پیش شهرداری ها متوقف شود که اگر شهرداری 
بخواهد در انجام وظایف، خود را معطل قوانین و وظایف قدیم شهرداری 
کند با مشکالت فراوانی که در خیلی از شهرها وجود دارد روبرو می شود. 
شهردار مشکات در ادامه از تهیه سند توسعه شهر مشکات تا پایان سال 
جاری خبر داد و افزود: سند توسعه شهر مشکات باید به گونه ای تنظیم 
شود که شهرداری با سند و سند با شهرداری هماهنگ باشد تا مسیر اصلی 

توسعه شهر منحرف نشود. 
محبوبی شهر IT را محور توسعه شهر مشکات دانست و اظهار داشت: 
با تحقق این امر فعالیت های شهرداری در بخش های مختلف عمرانی، 
آبادانی، صنعتی، گردشگری منطبق با IT می شود. وی در ادامه با گالیه 
از عدم پیگیری منطقه ویژه اقتصادی در مشکات یادآور شد: امیدواریم 
با تالش فرمانداری و نماینده مردم شهرستان کاشان و آران و بیدگل در 
مجلس شورای اسالمی، مقدمات عملیاتی شدن منطقه ویژه اقتصادی در 

مشکات فراهم شود.

ویژه کاشان
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علم و صنعت
خبر

وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات، 
اينترن��ت خانگي را  افزايش س��رعت 
منوط ب��ه موافقت نهاده��اي فرهنگي 
تصميم گير در كش��ور دانست و گفت: 
در صورت موافقت، س��رعت اينترنت 
كاب��ران عادي به دومگابيت بر ثانيه نيز 

قابل افزايش است. 
رض��ا تقي پ��ور در گفتگو ب��ا ايرنا، با 
بي��ان اين كه افزايش س��رعت اينترنت 
خانگي در س��ال جاري با بهره برداري 
فاز نخست شبكه ملي اطالعات كشور 

آغ��از خواهد ش��د، اف��زود: پيش بيني 
ما اين اس��ت كه در ص��ورت موافقت 
نهادهاي فرهنگي كش��ور، اين افزايش 
س��رعت اينترنت تا دومگا بيت بر ثانيه 
به كاربردان عادي و خانگي ارائه شود. 
سياس��ت هاي كلي در خصوص اعمال 
مس��ئوليت در زمينه اينترنت، از سوي 
شوراي عالي انقالب فرهنگي، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي و كميته تعيين 
مصاديق محت��واي مجرمان��ه تعيين و 

ابالغ مي شود.

مدير مركز نجوم اديب گفت: با نزديک 
شدن به سال ۲۰۱۲ عوامل تهديد كننده 
حيات زمينی مورد بررس��ی و كنكاش 

قرار خواهند گرفت.
مهدی اسحاقی مدير مركز نجوم اديب 
اصفهان در گفتگو با ايمنا با اش��اره به 
كنگره بررس��ی عوام��ل تهديد حيات 
زمينی در ۲۸ شهريور سال جاری بيان 
داشت: اين كنگره همزمان با يكصدمين 
نشس��ت باش��گاه نجوم اصفهان و در 
نهاي��ت نزديک ش��دن به س��ال ۲۰۱۲ 
اس��ت. وی در مورد سال ۲۰۱۲ گفت: 
در واقع ش��بهات زي��ادی وجود دارد 
كه با فرارسيدن س��ال ۲۰۱۲ وضعيت 
حي��ات در زمين به مخاطره می افتد به 

همين دليل و برای رفع اين ش��بهات و 
پاس��خگويی به مسايل غيرعلمی به نام 
بررس��ی عوامل تهديد كننده حيات در 

زمين نام گذاری شده است.
مدير مركز نجوم اديب اصفهان با بيان 
اي��ن كه اي��ن فراخوان برای ش��ركت 
تمام��ی عالقه مندان به عل��م نجوم به 
سراسر كشور ارسال شده است، اظهار 
داش��ت: نويس��ندگان آن مق��االت به 
بررسی عوامل تهديد كننده حيات چه 
به صورت دفعتی و يا تدريجی خواهند 
پرداخت. وی با اشاره به اين كه عالقه 
مندان به ش��ركت در اي��ن رقابت ها تا 
۱۵ ش��هريور فرصت دارند تا نسبت به 

ارسال مقاله خود اقدام كنند.

بعض��ی وقت ها گذر زم��ان واقعا كند 
می ش��ود، انگار كه عقربه های س��اعت 
با بی حوصلگی، خودش��ان را روی تن 

ساعت می كشانند. 
به گ��زارش ايمنا، علت اي��ن پديده و 
نحوه درک مغز از گذر زمان در چنين 
مواقع��ی تا كنون برای دانش��مندان مغز 
و اعص��اب ناش��ناخته بود، ام��ا نتايج 
تحقيقی كه به تازگی در بريتانيا منتشر 
شده نش��ان می دهد مغز مسير هايی از 
س��لول های عصبی دارد كه با استفاده 
 از آن ه��ا می تواند گذر زم��ان را درک

كند. 
در اين تحقيق، پژوهش��گران با پخش 
بوق ها ونورهايی از داوطلبين خواستند 
كه زم��ان هر بوق يا فل��ش را تخمين 
بزنن��د، اين آزمون نش��ان داد كه وقتی 
ط��ول زمان بوق ها ي��ا نورها به تدريج 
ش��ركت كنندگان  می ش��ود،  بيش��تر 
گذر زم��ان را با اف��زودن يک فعاليت 
فكری جدي��د و درگير كننده به برنامه 

روزمره ت��ان می تواني��د گ��ذر زمان را 
بيش��تر در كنترل خود داش��ته باش��يد. 
طوالنی تر احس��اس می كنن��د اما وقتی 
زمان پخ��ش بوق ها ي��ا نورها به طور 
قابل توجهی بيش��تر می ش��ود، برآورد 
داوطلبي��ن از ط��ول مدت ه��ر بوق يا 
فلش هم بس��يار به واقعي��ت نزديكتر 
اس��ت. می توان گفت كه انتظار باعث 
درک طوالنی ت��ری از زمان می ش��ود، 
ام��ا هن��وز معلوم نيس��ت چ��را وقتی 
 خ��وش می گذرد، زمان اينقدر س��ريع

می گذرد. 
در تحقيق ديگری يک پژوهشگر به نام 
ايگلمن راهی برای كند كردن روزهايی 
كه به س��رعت طی می ش��وند، پيشنهاد 

كرده است.
 او می گوي��د ب��ا افزودن ي��ک فعاليت 
فك��ری جدي��د و درگير كنن��ده مانند 
يک پ��روژه جديد به برنامه روزمره تان 
می توانيد گذر زمان را بيشتر در كنترل 

خود داشته باشيد.

دانش��مندان دريافته اند كه هر سوسوي 
ش��عله ش��مع حاوي ميليون ها الماس 
ريز است. به گزارش ايمنا، دانشمندان 
دانش��گاه س��نت اندروز هر سوسوي 
ش��عله ش��مع حدود ۱/۵ ميليون قطعه 
الم��اس براق در هر ثانيه ايجاد می كند. 
البته نكت��ه نا اميدكننده اين اس��ت كه 
اين الماس ها به قدري ريز هس��تند كه 
۳۰۰ هزار تكه آن بر روي نوک سوزن 
جاي خواهد گرفت. آن ها همچنين در 
كمتر از يک چش��م بر هم زدن ناپديد 
مي ش��وند. دانش��مندان به دنبال راهي 
هستند كه بتوانند در آينده اين الماس ها 
را جمع آوري كنند. اي��ن كار مي تواند 
جايگزين مناس��بي ب��راي الماس هايي 
كه در مناطق جنگي آفريقا جمع آوري 
ش��ده و همچنين كمک حال صنايعي 
باش��د ك��ه از الماس براي ه��ر چيز از 
تيغه ه��اي اره گرفته ت��ا لگن مصنوعي 
استفاده مي كنند. دانش��مندان از مدتها 
قبل به دنبال پاسخ اين سئوال هستند كه 
شعله شمع از چه چيزهاي ساخته شده 

اس��ت. اين محققان توانسته اند فيلتري 
بس��ازند كه مي توان با آن ذرات مركز 
ش��عله را با وجود دم��اي باالي ۱۴۰۰ 
درجه سانتيگراد استخراج كرده و آنها 
را به آزمايش بگذارند. دانش��مندان در 
نهايت ش��گفتي متوجه شدند كه كربن 
موجود در موم ش��مع، ه��ر چهار نوع 
كربن خالص را شكل داده كه از جمله 
آن ها الم��اس و گرافيت يا همان نوک 

مداد است.
كربن خال��ص مي تواند س��اختارهاي 
مختلف را بس��ته به چيدم��ان اتم ها و 
اتصال آن ها به يكديگر، بسازد. به گفته 
محقق��ان، هر كدام از اش��كال مختلف 
س��اختار كربني تحت ش��رايط خاص 
ايجاد مي ش��ود. در حال حاضر ذرات 
الماس در اثر گرما به دي اكس��يدكربن 
كنون��ي  برنام��ه  مي ش��وند.  تبدي��ل 
دانشمندان بررس��ي شعله هاي كباب پز 
براي امكان وجود الم��اس نوپا در آن 
و تاثي��رات احتمالي آن بر مواد غذايي 

كباب شده هستند.

اديسون مخترعی كه در طول حيات علمی خود دو هزار و ۵۰۰ اختراع را در 
آمريكا، بريتانيا، فرانسه و آلمان به نام خود ثبت كرده، ۱6۴ ساله شد و نشنال 
جئوگرافی ليس��تی از پيش بينی های وی درباره تغييرات تكنولوژی در جهان 

را منتشر كرده است.
کتاب های نیکلی

يك��ی از پيش بينی های اديس��ون اين بود كه كتاب ه��ا در آينده از فلز نيكل 
ساخته خواهند شد كه به نظر اديسون اين شكل كتاب ها سبک وزنتر، مقاومتر 
و قابل انعطاف تر از كتاب های كاغذی خواهند شد. با اين همه منظور او قطعًا 
آنچه كه در قالب كتاب های ديجيتالی برای ابداع جايگزينی كتاب ها س��اخته 

شد، نبوده است.
ماشین ها جایگزین نیروی انسانی

اديسون در سال ۱9۱۱ اعالم كرد ترديدی ندارد كه در آينده ماشين ها به جای 
اين كه قطعاتی را س��اخته و برای سر هم بندی در اختيار انسان ها قرار دهند، 
خود، قطعات را ساخته و سرهم بندی خواهند كرد. او پيش بينی كرده بود كه 
در آن دوران روزگار ، زن خياطی كه خود چرخ خياطی اش را با دس��ت می 
چرخاند به پايان رس��يده اس��ت. در آن زمان جايگزين شدن انسان ها توسط 
ماشين ها تفكری رو به رشد بود و به تدريج اين تفكر به جهانی تبديل شد كه 

هم اكنون در برابر چشمان شما است.
تلفن های هوشمند

وی در س��ال ۱9۱۱ پيش بينی كرده بود ك��ه روزی تلفن هايی توليد خواهند 
ش��د كه اسامی افراد را صدا خواهند زد و يا نام فروشگاه ها را زمزمه خواهند 
كرد. پس از اختراع صدانگار يا فونوگراف توس��ط اديسون، در فناوری تلفن 

تحوالت بزرگی به وجود آمد كه در حال حاضر به تلفن های هوشمندی ختم 
شده است كه نرم افزارهای آن تقريباً توانايی انجام هر كاری را دارند.

 بتن مسلح برای همه 
اديس��ون فكر می كرد انسان ها به شكلی جنون آميز دوست دارند برای بنای 
س��اختمان های خود به جای بتنی كه توسط رشته های فلزی محافظ تقويت 
ش��ده، از آجر و فوالد اس��تفاده كنند و امروزه مصرف بتن مسلح همچنان در 

حد بااليی ثابت باقی مانده است
ناپدید شدن مبلمان چوبی

به گفته اديس��ون كودكان نسل های آينده بر روی صندلی های فلزی خواهند 
نشس��ت تا غ��ذای خود را از روی ميز فلزی ص��رف كنند، در حالی كه هيچ 
ذهنيتی درباره مبلمان چوبی ندارند.  وی باور داشت مبلمان فلزی در آينده به 

صورت كامل جايگزين مبلمان چوبی خواهد شد.
دليل وی برای چنين تغييری پايدار بودن و ارزان قيمت تر بودن فلزات بوده 
است. با وجود اين كه توليد كنندگان مبلمان از دهه ۲۰ و ۳۰ به شكلی گسترده 
استفاده از فلزات را برای ساخت مبلمان آغاز كردند، چوب همچنان به يكی 

از مواد اوليه كليدی برای ساخت مبلمان باقی مانده است.
قطارهای الکتریکی

 مرگ قطارهای بخار و ظهور قطارهای الكترو هيدروليک از ديگر پيش بينی های
يک قرن گذش��ته اديسون به ش��مار می رود. وی گفته بود قطارهای بخار در 

حال جا به جا كردن آخرين بخش های مسافران خود هستند.
به واقعیت پیوستن کیمیاگری

مخترع المپ مشابه بسياری از افرادی كه رويای توليد طال را در سر داشتند، باور 
داشت در آينده طال به اندازه ای توليد می شود كه ديگر ابزاری برای تطميع ديگران 
 نخواهد بود. وی تا حدودی درست فكر می كرد، زيرا دانشمندان اكنون می توانند 
اتم ها را به گونه ای تغيير دهند كه بتوانند در آزمايش��گاه ها طالی مصنوعی 

توليد كنند، پ��روژه ای كه در البراتوار الرنس ليورمور همچنان در حال اجرا 
است. اديس��ون معتقد بود كش��اورزهای آينده افرادی خواهند بود كه پشت 
يک كليد و چند اهرم نشسته هدايت تراكتورها و گاوآهن های خودكاری كه 
با س��رعتی بسيار باالتر از س��رعت اسبها زمين را شخم خواهند زد، به دست 

خواهند گرفت
تکنولوژی فقر را ریشه کن می کند

مش��اهده متكديان در كشورهای مختلف جهان، اش��تباه بودن اين پيش بينی 
اديس��ون كه صد س��ال پس از خود را جهانی بدون فقير متصور شده بود، رد 
می كند. اديس��ون باور داشت فقر به جهانی تعلق دارد كه در آن مردم تنها از 
دستهای خود استفاده می كنند، زمانی كه انسان ها استفاده از مغز خود را آغاز 

كنند فقر از بين خواهد رفت.
کشاورزی هوشمند

اديسون معتقد بود كشاورزهای آينده افرادی خواهند بود كه پشت يک كليد 
و چند اهرم نشس��ته هدايت تراكتورها و گاوآهنهای خودكاری كه با سرعتی 
بس��يار باالتر از س��رعت اسبها زمين را ش��خم خواهند زد، به دست خواهند 

گرفت. 
وی همچنين به درس��تی پيش بينی كرده بود م��زارع تحولی بزرگ را تجربه 

خواهند كرد. 
ب��رای مثال وی اعالم كرده بود كش��اورزان س��نتی كم كم ج��ای خود را به 
تاجرانی خواهند داد كه به صورت همزمان، شيمی دان، گياه شناس و اقتصاد 

دان خواهند بود.
صلح جهانی

در مقاله ای در س��ال ۱9۱۱ فقط س��ه سال قبل از جنگ جهانی اول، توماس 
 اديسون گفت: جمع كردن تسليحات هسته ای يا باعث انقالب جهانی می شود

يا باعث صلح جهانی، قبل از اين كه يک جنگ خيلی بزرگ روی دهد.

   GPS تاریخچه
 GPS داراي تاريخچه و سير تكاملي جالبي مي باشد و 
به تازگي اس��تفاده از آن موجب اكتشافات قابل توجهي 
 GPS ش��ده اس��ت. اما قبل از اين كه بيش��تر راجع به
بدانيم، الزم اس��ت مختصری در م��ورد ناوبري بدانيم. 
از زم��ان ماقبل تاريخ مردم س��عي م��ي كردند يک راه 
قاب��ل اطمينان پي��دا كنند كه به آنها بگويد كجا هس��تند 
و حت��ي آنها را به جايي كه م��ي روند راهنمايي كرده و 
س��پس به خانه بازگرداند.   مردمان غارنش��ين وقتي كه 
براي تهيه غذا به ش��كار مي رفتند، احتماالً از س��نگ ها 
و ش��اخه هاي كوچک براي عالمت گذاري مس��ير خود 
اس��تفاده مي كردند. ملوانان نيز ابتدا سواحل را به دقت 
دنبال مي كردند تا از گم شدنشان جلوگيري كنند. وقتی 
دريانوردان اوليه در درياهاي باز )اقيانوس ها( كشتيراني 
كردند، دريافتند كه مي توانند مسير خود را با دنبال كردن 
س��تاره ها ترسيم كنند. فنيقي هاي باستان از ستاره شمالي 
براي س��فر به مصر و جزيره كرت اس��تفاده مي كردند. 
ب��ر طبق گفته هومر الهه آتنا به اوديس��ه گفته اس��ت كه 
هنگام س��فر كردن در جزيره كاليپسو دب اكبر را سمت 
راس��ت خود قرار بده.  متأس��فانه براي اوديسه و ديگر 
دريانوردان س��تاره ها فقط در ش��ب و تنها در شب هاي 
صاف قابل رؤيت هستند! پيش از آنكه انسان تشخيص 
دهد كه می تواند از س��تارگان جهت تعيين مس��ير خود 
اس��تفاده كند مشكالت بس��يار زيادی داشته است و در 
كتاب های  گردش��گران و جهانگردان گم كردن مس��ير 
به وفور ديده می ش��ود به طور مث��ال در اوايل قرن ۱7 
مي��الدی و مصادف با جنگ های كش��ورهای اس��پانيا، 
ايتاليا، فرانس��ه، انگلستان كه تنها عرض جغرافيايی قابل 
محاس��به بود و چون طول جغرافيايی حس��اب نمی شد 
بس��ياری از ناوب��ران جنگی و تجاری س��ير خود را گم 

كرده و هرگز باز نگشتند.
پيش��رفت مهم بعدي در امر ناوبري كشف  قطب نماي 
مغناطيس��ي و دس��تگاه زاويه ياب بود. عقربه قطب نما 
هميشه نقطه شمالي را نمايش مي دهد، بنابراين هميشه 
دانس��تن جهت مس��يري كه در آن حرك��ت مي كنيم را 

ممكن مي سازد.
GPS  چیست؟

 Global Positioning System مخفف كلمه GPS
می باشد كه به معنای سيستم موقعيت ياب جهانی ناميده 
ش��ده است. بسياری از ما نام اين وسيله را شنيده ايم اما 
در مورد عملكرد و اس��تفاده آن اطالعات بس��يار كمی 
داريم. اين سيس��تم تشكيل شده است از يک شبكه ۲۴ 
ماهواره اي در مدار زمين كه توسط وزارت دفاع دولت 
آمريكا ساخته شده و پشتيباني مي شود. ه�دف اص�لي و 
اول�ي�ه از ط�راح�ي GPS، اه�داف ن�ظام�ي ب�وده ام�ا 
از س����ال ۱9۸۰ به ب�ع��د ب�راي اس�ت�فاده هاي غ��ير 
ن�����ظامي نيز در دسترس قرار گرفت. GPS در تمام 
ش��رايط به صورت ۲۴ س��اعت در شبانه روز و در تمام 
دنيا قابل اس��تفاده مي باش��د. و هيچ گون��ه بهائي بابت 
اين خدمات اخذ نمي ش��ود. GPS اطالعات دقيقی از 
محل، و زمان را در سراس��ر دنيا در اختيار كاربرها قرار 
می دهد. سيس��تم GPS سيگنال هايی را ارسال می نمايد 
كه توسط گيرنده های GPS دريافت می شود و موقعيت 
مكان��ی،  س��رعت و زمان را در هر جای ك��ره زمين در 

هر موقع از روز يا ش��ب و در هر ش��رايط آب و هوايی 
محاسبه می نمايد. سيستم مكان ياب جهانی يا GPS يک 
منبع ملی و مورد استفاده بين المللی برای يافتن موقعيت 

محل،  مسيريابی و زمان سنجی می باشد.
از كاربردهای آن می توان به:

- در هداي��ت هليكوپتره��ا در عمليات نجات آس��يب 
ديدگان.

- تهيه نقشه های كشاورزی.
- در مس��يريابی هواپيماها و يا عالمت گذاری مناطقی 

كه بايد سمپاشی شود.
- در دريانوردی.

- مسيريابی در جنگل ها.
- آخرين و ش��ايد پركاربرد ترين مورد استفاده تركيبی 
از GPS/GIS جهت رس��يدن به مقصد از سريع ترين 

مسير است
ي��ک گيرن��ده GPS قادر ب��ه انجام چهار كار اساس��ی 

است: 
- موقعيت دقيق محل استقرار را محاسبه كند.

- موقعيت يک نقطه را از روی نقشه به حافظه آن وارد 
كرده و بعد توسط محاسبه موقعيت محل استقرار به آن 

نقطه هدايت كند.
- می توان��د اطالعات مربوط به ه��ر نقطه را كه گيرنده 
در آن حض��ور دارد به حافظه س��پرده تا در صورتی كه 
مراجع��ت از مكانی به آن نقاط مورد نظر باش��د قادر به 

يافتن مسير بازگشت باشد.
- با محاسبه مستمر موقعيت يک متحرک جهت حركت 
متحرک را نسبت به شمال يافته و سرعت متوسط حركت 
را محاسبه كرده و زمان رسيدن به مقصد مشخص شده 

را با توجه به سرعت به دست آمده تخمين می زند.  
گيرنده های GPS سيس��تم هايی غيرفعال هستند. يعنی 
سيس��تم هايی هس��تند كه فق��ط اطالع��ات را دريافت 
می كنند و اطالعاتی ارس��ال نمی كنن��د. بنابراين از نقطه 
نظر نظامی مطلوب بوده چون دشمن از موقعيت گيرنده 
آگاه نمی ش��ود. همچنين می توان��د در هدايت نيروهای 

پي��اده و واحدهای زرهپوش در بيابان های بی عارضه و 
تعيين موقعيت دقيق موضع پرتاب موشک های زمين به 
زمين كمک فوق العاده ای نمايد. گيرنده های GPS در 
ابعاد متف��اوت با وزنی كمتر از نيم كيلوگرم می توانند با 
محاس��به پيوسته موقعيت جسم در حال حركت سرعت 
جس��م حامل گيرن��ده را تخمين زده، حرك��ت او را به 
دست آورده و انحراف آن از شمال مغناطيسی را نمايش 
داده و در نهايت زمان رس��يدن به مقصد مورد نظر را با 
به دست آوردن موقعيت و سرعت تخمينی ارائه نمايند. 
غيرفعال بودن GPS سبب صرفه جويی زياد در باطری 
ش��ده و بس��ياری از گيرنده های فوق را در برابر ضربه، 
ش��وک، آب و ... مقاوم می كند. برای اين كه گيرنده های 
GPS و ماهواره بتوانند همزمان كدهای مربوط را توليد 
كنند در گيرنده و ماهواره ساعت های دقيقی به كار رفته 
اس��ت. اين س��بب می گردد همواره GPS بتواند وقت 
دقيق محل��ی را نيز ارائه كرده و حتی س��اعت طلوع و 
غروب خورشيد را با استفاده از زمان و موقعيت گيرنده 
محاس��به و اعالم كند.! جالب است بدانيد ماهواره های 
GPS در ح��دود 9۰۰kg وزن و پن��ج مت��ر طول دارند 
دانش��مندان عمر مفي��د اين ماهواره ها برای 7/۵ س��ال 
طراحی كرده اند اگرچ��ه در حال حاضر و انواع جديد 
آن بيش از اين  در مدار قرار می گيرند. نكته قابل توجه 
ديگر آن اس��ت كه آنه��ا در يک مدار حركت نمی كنند! 
اگرچ��ه در مدل های جديد همه انواع آنها يكی نيس��تند 
اما بيش تر نمونه های آن دارای شش مدار با فاصله 6۰ 
درج��ه و در هر مدار چهار ماه��واره وجود دارد و اين 
امكان را فراهم می س��ازد كه با وجود اش��كال و خرابی 
۲ ماهواره در هر مدار سيس��تم كار نرمال خود را انجام 
دهد. هر س��طح مداری شيبی برابر با ۵۵ درجه با سطح 
مدار اس��توايی دارد. ارتفاع مدار كه ۲۰۰۰۰km اس��ت 
باعث ثابت ماندن ماهواره ها در مدار مورد نظر خود می 
شود. همچنين ارتفاع زياد ماهواره باعث پوشش منطقه 

وسيعی در روی زمين می گردد.
GPS  چگونه کار مي کند؟

سيس��تم موقعيت جهاني از سه بخش مجزا تشكيل شده 
است. اولين بخش سيستم ش��امل ۲۴ ماهواره است كه 
در ۲۰۰۰۰ كيلومت��ري ب��االي زمين در م��دار مدور ۱۲ 
س��اعته مي چرخند. اين بدين معني است كه هر ماهواره 
۱۲ ساعت براي چرخش كامل به دور زمين به كار برده 
مي شود. به منظور كسب اطمينان از اين كه ماهواره ها قادر 
به رديابي و تش��خيص در هر نقطه از روي سطح زمين 
باشند، آنها به شش گروه چهارتايي تقسيم مي شوند. هر 
گروه مس��ير متفاوتي را براي خ��ود دارد. اين امر باعث 
ايج��اد صفحات مداري متفاوتي 6 گانه كه به طور كامل 
زمين را احاطه مي كنند مي ش��ود. اين ماهواره ها عالئم 
راديويي را به زمين ارس��ال مي دارند كه شامل اطالعاتي 
دربارة زمين است. با اس��تفادده از دريافت كننده زميني 
GPS، اين عالئ��م دريافت و ارتفاع، طول جغرافيايي و 
عرض جغرافيايي )موقعيت جهان��ي( دريافت كننده را 
تعيين مي كند. عالئم راديويي در دو فركانس با باند كوتاه 
فرستاده مي شود  باند كوتاه به فركانس هاي بين ۳9۰ تا 
۱۵۵۰ مگاهرتز )MHz( اشاره مي كند. در هر عالمت، 
توالي كدگذاري شده اي ارسال مي شود. با مقايسة توالي 
دريافت ش��ده با توالي اصلي، دانشمندان قادر به تعيين 
ميزان مس��افت طي ش��ده عالمت از ماه��واره به زمين 
 هس��تند تأخير عالمت در شناس��ايي و مطالعة اليه هاي
ج��وي كه س��طح زمي��ن را احاطه كردند )يونوس��فر و 
تروپوسفر( مفيد هستند. عالمت سومي نيز از ماهواره به 
زمين ارس��ال مي شود كه شامل داده هايي درباره سالمت 

موقعيت ماهواره است.
دومي��ن بخش سيس��تم GPS ايس��تگاه زميني اس��ت 
ك��ه مانند وس��ائل مخابراتي ارس��ال كنن��دة داده ها به 
مركز داده ها، ش��امل يک دريافت كننده و آنتن اس��ت. 
آنت��ن تک جهته در هر محل، كه بيش��تر ش��بيه به آنتي 
راديوي��ي يک ماش��ين عمل مي كند، عالئ��م ماهواره اي 
را ج��دا و به ص��ورت جريان هاي الكتريك��ي به محل 
درياف��ت كننده ارس��ال مي كند. س��پس دريافت كننده 
عالئ��م را به كانال هاي طراحي ش��ده براي يک ماهواره 
و فركانس خاص در زماني خاص، جدا مي كند. زماني 
كه عالئم تفكيک ش��ده باش��د،  دريافت كننده مي تواند 
 آنها را كدگذاري ك��رده و به فركانس هاي مجزا تبديل
كند. با اين اطالعات دريافت كننده موقعيت عمومي آنتن 
را تشخيص مي دهد )طول جغرافيايي، عرض جغرافيايي 
و ارتفاع(. بعد از آن، داده هاي جمع آوري ش��ده توسط 
دريافت كننده مي تواند دوباره توسط دانشمندان فرآوري 
 شده و چيزهاي متفاوتي از آنها مانند سري موقعيت هاي
ديگ��ر مطابق با هم��ان آنتن و با دقت ميل��ي متري، به 

دست مي آيد.
س��ومين بخش سيس��تم، مركز داده ها است. نقش مركز 
 GPS داده ها دو جنبه دارد. اين بخش هم ايستگاه هاي
جهان��ي را كنت��رل مي كند و هم ب��راي تحليل و اصالح 
داده ها از دريافت كننده آن ايس��تگاه ها، از سيس��تم هاي 
 كامپيوتري خودكار استفاده مي كند. با كار بر روي داده هاي
خام و ايجاد داده فرآوري شده دانشمندان جهان قادرند 
از آن براي كارهاي متفاوت اس��تفاده كنند. تا زماني كه 
محل هاي GPS جهاني توسط مركز متفاوت در سراسر 
 دنيا ساخته و اداره مي شوند، مكان هاي مركزي داده هاي

متفاوت زيادي وجود دارد.

تقي پور اعالم کرد:

ارائه اينترنت به كاربران خانگي تا دومگابيت بر ثانيه

در ۲۸ شهریور سال جاری

عوامل تهديد كننده حيات زمينی بررسی می شوند

كند گذشتن زمان، توجيه علمی پيدا كرد

شمع می سوزد و ميليون ها الماس از آن می ريزد! چند مورد از پيش بينی های آينده اديسون

 GPS دنیای پر رمزو راز

ابالغ رأي
۵/6۸۸ كالسه پرونده: ۱۰6۳/۸9، شماره دادنامه: ۲۳۸-9۰/۳/۱۰، مرجع رسيدگي: شعبه ۲7 
شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: جالل الماسي، نشاني: اصفهان، خيابان پروين دوم 
طبقه زيرين بانک انصار، وكيل: اصيل، خوانده: سعيد قاسمي مجهول المكان، وكيل: اصيل، 
خواسته: مطالبه مبلغ پنج ميليون ريال بموجب ده فقره حواله صندوق. گردشكار: با عنايت 
به محتويات پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگي 

با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواس��ت جالل الماس��ي بطرفيت سعيد قاس��مي بخواسته مطالبه مبلغ 
۵/۰۰۰/۰۰۰ ري��ال وج��ه ده حواله قرض الحس��نه ي��اوران مهدی)عج( به ش��ماره هاي 
-۱۰۰۴۳۰ -۵۰۳۳۵۱ -۵۰۳۳۵۲ -۵۰۳۳۵۳ -۵۰۳۳۵۴ -۵۰۳۳۵۵ -۵۰۳۳۵6 -۵۰۳۳۵7

۱۰۰۴۲9-۱۰۰۴۲۸ به انضمام خس��ارت دادرس��ي و تأخير تأديه با توجه به دادخواست 
تقديمي و مالحظه اصول مس��تندات دعوي و اينكه خوانده با ابالغ نش��ر آگهي وقت و 
انتظار كافي در جلس��ه شورا حاضر نش��ده و در قبال دعوي و مستندات ابرازي خواهان 
ايراد و تكذيبي بعمل نياورده و مس��تندات ابرازي نيز حكايت از اش��تغال ذمه خوانده به 
خواهان را حكايت مي كند علي هذا ضمن ثابت دانستن دعوي به استناد مواد ۱9۸، ۵۱9، 
۵۲۲ قانون آئين دادرسي مدني و مواد ۳۱۵، ۳۱۰، ۳۰9، ۳۰7، ۲۴9 قانون تجارت حكم به 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
سي هزار ريال ۳۰/۰۰۰ ريال به عنوان خسارت دادرسي به پرداخت خسارت تأخير و تأديه 
از تاريخ ۸9/۱۰/۲۵ لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مركزي در 
حق خواهان صادر و اعالم مي گردد. رأي صادره غيابي و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل 

واخواهي در اين شعبه خواهد بود. 
شعبه ۲7 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

مزايده
6/۱۱۰ اجراي احكام شعبه ۲۲ دادگاه حقوقي )خانواده( اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده اجرايي كالس��ه ۲۴۳/۸۸ح/ ۲۲ له خانم اعظم الس��ادات حسيني فرزند مهدي عليه 
آقاي خليل حيدري فرزند عبدالصادق با خواسته مطالبه مهريه دويست و پنجاه عدد سكه 
بهار آزادي بابت اصل خواسته و هزينه های كارشناسی و نشر آگهی و مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ريال 
ح��ق االجرا در حق صندوق دولت جلس��ه مزايده ای به منظور ف��روش آپارتمان واقع در 
بهارستان جاده قلعه شور، ابتدای خيابان ايثار شمالی، مجتمع مسكونی سرابتون )مهر( بلوک 
6 ورودی ۱، طبقه اول، واحد ۲۵. آپارتمان مورد ارزيابی از آپارتمان های احداثی سازمان 
مسكن و شهرسازی است كه به صورت عقد قرارداد اجاره به شرط تمليک در سال ۱۳۸۱ 
در اختيار مرحوم خانم مهناز رنجبر قرار گرفته. طبق گواهی انحصار وراثت ورثه عبارتند از 
يک پسر به نام خليل حيدری و سه دختر و پدر و مادر متوفی خانم رنجبر. آپارتمان يک 
خوابه احداثی در طبقه اول بلوک ش��ماره 6 دارای دو درب ورودی مجزی بوده. از سمت 
ش��مال و جنوب دارای نور مس��تقيم و نيز دارای دو بالكن ش��مال شرقی و جنوبی است. 
مساحت آن طبق اعالم مسكن و شهرسازی تقريباً 7۰ مترمربع ساختمان از نوع بتن سقف 
از نوع تيرچه و بلوک و روكار ساختمان با آجرنما اجرا شده. سيستم سرمايش كولر آبی و 
گرمايش بخاری گازی است. قدمت احداث بنا تقريبا ۱۲ سال است. مورد ارزيابی فعاًل به 
عنوان اجاره در اختيار شخصی به نام فضل اله مقصودی كه طی گزارش كالنتری ۳۴ اعالم 
كرده منزل را اجاره كرده ام. با توجه به عدم امكان انتقال رسمی ملک به لحاظ ممنوعيت 

مقرر قانونی و تا پرداخت اقس��اط اجاره عقد به ش��رط تمليک و به لحاظ بدهی ناشی از 
قرارداد جمعاً به مبلغ ۲۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی و سهم آقای خليل حيدری محكوم عليه 
پرونده 6۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال محاس��به و اعالم می گردد. طالبين خريد می توانند ۵ روز قبل 
از برگ��زاری مزايده در محل از آن پالک ديدن كرده و جهت ش��ركت در خريد در تاريخ 
9۰/6/۱6 ساعت 9/۳۰ صبح در دفتر اين اجرا اتاق ۱۰9 طبقه اول ساختمان دادگستری كل 
استان اصفهان حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزيابی شده شروع و برنده كسی خواهد بود كه 
پيشنهادكننده باالترين قيمت بوده و حداقل ۱۰% مبلغ تصويبی را فی المجلس به حساب 

سپرده دادگستری واريز كرده، هزينه های مربوطه را متقبل شود. م الف/ 7۸۴۲
افغانی- مدير اجرای احكام شعبه ۲۲ دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ رأي
۵/7۳۲ شماره دادنامه: 9۰۰997۰۳6۱۵۰۰۸۲۳

شماره پرونده: 9۰۰99۸۰۳6۱۵۰۰۱7۱
شماره بايگاني شعبه: 9۰۰۱77

خواهان: خانم برگ گل سخي محمد به نشاني اصفهان خ زينبيه خ سودان روبروي مدرسه 
برهاني پ ۵7، خوانده: آقاي فرهاد اميري به نشاني مجهول المكان،  خواسته: صدور حكم 
طالق به درخواست زوجه، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را 

اعالم ذياًل مبادرت به صدور رأي مي گردد.
رأي دادگاه:

در خصوص دعوي خانم برگ گل س��خي محمد فرزند س��خي مراد بطرفيت آقاي فرهاد 
اميري فرزند اله مير به خواس��ته صدور حكم طالق به لحاظ عسر و حرج )در جلسه اول 

دادرس��ي خواس��ته خواهان به اين صورت مطرح شد( دادگاه بدواً با توجه به سند نكاحيه 
عادي مورخه ۸9/9/۲۲ علقه زوجيت دائم طرفين را محرز دانسته، در اين پرونده خواهان در 
جلسه دادرسي بيان نمود كه: )ما در تاريخ ۸9/9/۲۲ عقد دائم كرديم و فاقد فرزند مشترک 
مي باشيم، همسرم بيش از شش ماه است كه منزل مشترک را ترک كرده و هيچ نفقه اي به 
من پرداخت ننموده است ايشان از آذر ۸9 منزل مشترک را ترک كرده و هيچ خبري از وي 
نداريم و مرا در عسر و حرج قرار داده است. لذا تقاضاي طالق دارم، در ضمن در خصوص 
مهريه اقدام نموده ام و ليكن مبلغ هزار تومان ازمهريه خود را در قبال طالق به همسرم بذل 
مي كنم(، از طرفي داوران نيز ادامه زندگي طرفين را به لحاظ مجهول المكان بودن زوج به 
صالح ندانسته اند، عليهذا دادگاه با توجه به محتويات پرونده و با توجه به اظهارات خواهان 
در جلسه دادرسي و توجهاً به گواهي گواهان در جلسه دادرسي و توجهاً نظر به عدم حضور 
خوانده در جلس��ه دادرس��ي و عدم ارائه دفاع مؤثر جهت رد ادعاي خواهان،  عسر و حرج 
زوجه محرز و مس��لم مي باش��د و مستنداً به ماده ۱۱۳۰ قانون مدني حكم به اجبار زوج به 
مطلقه نمودن زوجه به لحاظ عس��ر و حرج زوجه صادر و اعالم مي گردد در صورتي كه 
اجبار زوج به اين امر  ميس��ر نشد دادگاه به خواهان اجازه مي دهد به يكي از دفاتر رسمي 
طالق مراجعه و با اذن دادگاه خود را مطلقه نمايد رعايت مفاد مواد ۱۱۳۴ و ۱۱۳۵ و ۱۱۴۰ 
و ۱۱۴۱ قانون مدني ضروري است كه همچنين مستنداً به ماده ۱۱۵6 قانون مدني عده طالق 
زوجه از تاريخ طالق ۴ ماه و ۱۰ روز مي باشد. همچنين نظر به اينكه زوجه هزار تومان از 
مهريه خود را در قبال طالق به زوج بذل نمود نوع طالق بائن مي باشد، رأي صادره غيابي و 
ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و ظرف بيست روز پس از آن 

قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف/ 77۴۴
شفيع زاده- رئيس شعبه ۲7 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
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زاینده رود
در اواخر قرن پنجم هجري، توليد و صدور 
تأمين  در  عمده اي  نقش  ايران  در  دارويي  گياهان 
ابداع  ايرانيان را  درآمد مردم داشت و بدين سبب 
بيمارستا ن ها  در  داروسازي  يا  داروخانه ها  كننده 

مي نامند. 
محمد  تولد  سالروز  مناسبت  به  شهريورماه  پنجم 
زكرياي رازي، فيلسوف و دانشمند بزرگ مسلمان 
شده  نامگذاري  ايران  در  داروسازي  روز  ايراني، 
ري  در  شمسي  هجري   ۲۰9 سال  در  وي  است. 
متولد شد. رازي، هوشي سرشار و حافظه اي قوي 
در فراگيري علوم داشت و با اين كه از ۴۰ سالگي 
به طور جدي به كسب علوم پرداخت در مدت ۲۰ 
سال به پيشرفت هاي زيادي در علوم مختلف دست 

يافت.
كتاب  اين  است.  رازي  آثار  مهم ترين  از  الحاوي 
هرچند كه ناتمام باقي ماند اما قرن هاي بسياري مورد 
مطالعه قرار گرفت. مورخان اروپايي اين كتاب را 
دايره المعارف طبي به زبان عربي مي  دانند. گفتني 
است كه بخش زيادي از نتايج آزمايشات و مطالعات 

رازي در اين كتاب جمع شده است.
۴۱۲ صفحه از كتاب الحاوي درباره داروسازي است 
همچنين يكي از آثار ارزنده رازي كتابي است كه 
در موزه آستان قدس موجود است. او در اين كتاب 
شكل گياهان دارويي را نيز ترسيم كرده است. طب 
منصوري از ديگر آثار رازي است كه به نام منصور 
بن اسحاق، حاكم ري تأليف و تنظيم شده است. اين 
اثر و برخي از رساله هاي طبي ديگر محمد رازي 
به زبان التين ترجمه و چاپ شده و مورد استفاده 
اروپائيان قرار گرفته است. در علم كيميا بايد رازي را 
سرآمد دانشمندان اسالمي دانست. رازي كتاب هاي 
متعددي در زمينه كيميا به رشته تحرير درآورده است 
كه از آن جمله كتاب االكسير و كتاب التدبير را بايد 
نام برد. اين فيلسوف عالوه بر علم وسيع كيميا و 
پزشكي، در فلسفه نيز داراي تحقيقات عميقي است 
كه مورد توجه و اهميت مي باشد. او نه فقط در طب، 
تجربه كسب كرد بلكه آزمايش را در كليه مباحث 

علوم طبيعي نيز ضروري مي دانست.
رازي مواد شيميايي را طبقه بندي كرد و به اكتشافات 
مهمي همچون اكتشاف الكل و جوهر گوگرد )اسيد 
سولفوريک( نايل آمد. همچنين وي نخستين كسي 
است كه كليه اشياي عالم را به سه طبقه حيوانات، 
نباتات و جامدات تقسيم كرده است. محل و تاريخ 
نيست.  مشخص  درستي  به  رازي  محمد  وفات 
ابوريحان بيروني وفات او را در ماه شعبان سال ۳۱۳ 
هجري نوشته و تعداد تأليفات وي را بيش از ۵6 
كتاب و رساله دانسته اند. شايان ذكر است كه رازي 
در پايان عمر به سبب كثرت كار و مطالعه نابينا شد. 

تاریخ داروسازي در ایران
از اوايل قرن پنجم ميالدي كه تعصبات مذهبي در 
اروپا به اوج خود رسيده بود، عده زيادي از پزشكان 
و داروسازان از آنجا طرد شدند و ايران را بهترين 
پناهگاه دانستند و با مساعدت شاهپور اول به خدمت 
جندي  باالخره  و  درآمدند  شاپور  جندي  دانشگاه 
شاپور به مركز تجمع انديشه هاي يونان، هند،  آسياي 
غربي و ايران تبديل شد و علم پزشكي و داروسازي 
در آن رونق چشمگيري يافت. براي اولين بار رشته 
پزشكي از داروسازي تفكيک شد و نيز كتاب هاي 
داروسازي و طبي حكيمان يوناني همچون ارسطو، 
سقراط و جالينوس در اين دانشگاه به فارسي ترجمه 
شد. در دانشگاه جندي شاپور تدريس را پزشكان 
ايراني، يوناني،  سرياني و هندي به عهده داشتند و 
زبان رسمي اين دانشگاه يوناني بود ولي داروسازي 
با زبان پارسي تدريس مي شد زيرا پزشكان ايراني در 
امور داروسازي مهارت خاصي داشتند به طوري كه 
اولين كتاب داروسازي در دنيا به دست شاپور بن 
سهل نوشته شد. در جندي شاپور باالخره طبي به 
وجود آمد كه حاصل دانش و تجربيات طب ايراني، 
يوناني و هندي بود و طب ايراني قبل از اسالم نام 
گرفت. اين طب بعدها پايه و اساس طب »ابن سينا« 

شد.
ترجمه كتب به زبان عربي زمينه را براي پيشرفت 
علمي ساير دول اسالمي فراهم آورد. در ايران نيز 
به محض آن كه پادشاهان آل بويه، در ۳۲۰ هجري 

را  خود  رفته  دست  از  استقالل  )9۲۲-م(  قمري 
بازيافتند، عضدالدوله پادشاه آن سلسله به بغداد آمد 
امور ممالک  با وجود خليفه عباسي عماًل زمام  و 
اسالمي را به دست گرفت و به ترويج علم و تأسيس 

مؤسسات خيريه پرداخت.
نام  به  بيمارستان  نخستين  احداث  جمله  آن  از 
»بيمارستان عضديه« در شهر بغداد بود و پس از آن با 
همت بزرگان ايران نه تنها در بغداد،  بلكه در بسياري 
از شهرهاي مهم ايران مانند نيشابور، بلخ و بخارا 
دانشكده و بيمارستان هاي مهم داير شد كه بخش 
داروسازي بيمارستان را »شرابخانه« مي ناميدند و يكي 
از مهم ترين بخش هاي بيمارستان به شمار مي رفت و 
نيز سرپرست بخش داروسازي را »مهتر« مي گفتند. 
بنابراين ايرانيان را بايد پايه گذار تشكيالت صحيح 
داروسازي در بيمارستان دانست. يكي از مهم ترين و 
معروف ترين آنها بيمارستان و مدرسه نظاميه است كه 
به همت وزير اليق ايران خواجه نظام الملک طوسي 
داير شد. )نيمه اول قرن هفتم( كه بزرگ ترين علماي 
آن روز در اين مدارس تربيت يافتند. چنانكه شيخ 
مصلح الدين، سعدي شيرازي به شاگردي در اين 

مدرسه افتخار مي كرد.
چگونگي تأسیس داروخانه در ایران

با توجه به پيشرفت هاي چشمگير در علوم داروي 
يافت  افزايش  مردم  ميان  در  آن  مصارف  گياهي، 
براي  پردرآمدي  شغل  گياهان،  نوع  اين  توليد  و 
فريدالدين  شيخ  مي شد.  محسوب  توليدكنندگان 
ايران مدت ها  نامي  عطار يكي از حكما و عرفاي 
ساخت  به  موفق  و  داشت  اشتغال  حرفه  اين  به 
شد.  داروسازي  ابزارهاي  و  ظروف  هاون،  انواع 
وي توانست تحوالت زيادي در صنعت داروسازي 
و تركيبات آن به ارمغان آورد. با توجه به خالصه 
تاريخچه داروسازي و داروخانه واقعاً دردناک است 
كه ببينيم اين ماده التيام بخش بيماران امروز به راحتي 
در دسترس نيست و با دنبال كردن ردپاي آن، يا به 
بازار ناصرخسرو مي رسيم يا به انبارهاي قاچاقچيان. 
وقتي نفسي به علت گرفتگي رگ هاي قلب به سختي 
درمي آيد يا بيماري سرطاني براي ادامه حيات خود به 
مقدار كم مايع درون شيشه كه همان آمپول است نياز 
دارد و... چرا بايد اين عنصر حيات به دست بشر از 
بشر دريغ شود؟! مگر مي توان ماده حيات يک بيمار 
را به دليل دستيابي به پول كالن ناياب كرد؟! اين عمل 
در واقع قتل است و قاچاقچيان دارو قاتالني هستند 
انتظار  پنهاني نفس ها را مي گيرند و اشک هاي  كه 
فرزندي كه در آرزوي بهبودي مادر يا پدرش است 
را جاري مي سازند. سال ها محققان براي دستيابي و 
كشف داروهاي متعدد تالش مي كنند و با به ثمر 
رسيدن اين تالش و بهبود بيماران مختلف، خستگي 
چند ساله از تنشان در مي رود اما در اين بين افرادي 
هستند كه دارو را يک كاالي تجاري مي بينند و بيمار 
را مشتري اين كاال كه بايد پول هنگفتي براي ادامه 
حيات خود خرج كند. در اين روز با گراميداشت 
ياد دانشمندان گذشته و حال عرصه داروسازي آرزو 
مي كنيم براي هميشه دست قاچاقچيان و به بيان ديگر 

قاتالن پنهان از اين ميدان كوتاه شود.

زاینده رود
بيشتر انواع اسهال در كودكان كوتاه مدت است،  توسط 
مي شود.  خوب  خود  به  خود  و  شده  ايجاد  ويروس  يک 
شيرخواران و كودكان كم سن )كمتر از ۳ سال( سريع دچار 
كم آبي شده، بنابراين بايد به دقت تحت نظر گرفته شوند. در 
صورتي كه نوزاد )زير سن ۳ ماهگي( دچار اسهال شد يا اسهال 
در شيرخواران بزرگتر و كودكان براي ۲ روز يا بيشتر ادامه يابد،  
از همان ابتدا مسأله را با متخصص اطفال در ميان بگذاريد. 
مطمئن شويد كودک مقادير كافي مايعات دريافت كند. در بيشتر 
موارد متخصص اطفال شما مايعات حاوي الكتروليت ها مثل 

ORS را توصيه مي كند. 
دستورات پزشک را دنبال كنيد. اگر مشغول مراقبت هستيد،  
و  داده  ادامه  را  خود  مراقبت  مي كند  توصيه  احتماالً  پزشک 
مايعات اضافي مصرف كنيد. در صورتي كه نشانه هاي كم آبي 
وجود دارد با متخصص اطفال خود به هر شكل تماس بگيريد. 
اگر شيرخوار عالئم كم آبي متوسط تا شديد پيدا كرد بايد به 
سرعت معاينه شود. از آنجا كه اسهال در فصل گرم در كودكان 
بسيار ديده مي شود و بيشتر به دليل كم آبي در بدن كودک  رخ 
مي دهد، دانستن نشانه هاي كم آبي ضروري است كه به سه 

بخش خفيف،  متوسط و شديد تقسيم مي شود:
نشانه هاي کم آبي خفیف:

چشمان خشک و گريه با اشک كم يا بدون اشک. خشكي 
خفيف دهان. خيس شدن پوشک كمتر از حد معمول. فعاليت 

كمتر از طبيعي يا بي قراري. 
نشانه هاي کم آبي متوسط:

ظاهر چشم ها فرو رفته. لختي يا بي حالي. پوست خشک به نظر 
مي رسد و حالت ارتجاعي ندارد.

نشانه هاي کم آبي شدید:
فونتانل فرو رفته در شير خواران )محل نرم روي سر(. عدم دفع 
ادرار در عرض 6 ساعت. زماني كه پوست بين انگشتان فشار 
داده شود، قادر به بازگشت به حالت اوليه نيست.  بي حالي شديد 

يا حتي بي هوشي
علل اسهال

شامل  دارد؛  متفاوتي  علل  شيرخواران  و  كودكان  در  اسهال 
بيماري، عفونت، حساسيت غذايي،  آنتي بيوتيک ها و مصرف 
كودک  آنچه  با  است  ممكن  اسهال  ميوه.  آب  يا  ميوه  زياد 
مي خورد يا مي نوشد بدتر شود. برخي انواع اسهال ممكن است 

با تغيير رژيم غذايي بهبود يابد.
توصیه ها

در بيشتر موارد، شما بايد تغذيه شيرخوار يا طفل را به طور 
معمول ادامه دهيد. زماني استراحت دادن به دستگاه گوارش 
درمان معمول بود، ولي امروزه اعتقاد بر اين است كه تداوم 
مي شود.  درمان  راحت تر  كه  مي كند  ايجاد  را  اسهالي  تغذيه، 
بيشتر كودكان قادر هستند با افزايش دريافت غذاي مصرفي، 
مواد مغذي دفعي از راه اسهال را جبران كنند. براي شيرخواران، 
 شير مادر يا شير  خشک تقريباً هميشه بايد ادامه يابد. به نقل 

از ايران كلينيک، بسياري از كودكان دچار عدم تحمل الكتوز 
خفيف و موقتي مي شوند. مصرف مواد لبني ممكن است اسهال 
عادي  تغذيه  به  بازگشت  عوض  در  ولي  كند،  طوالني تر  را 
كه غذاي جامد مصرف  كودكاني  مي گيرد.  سريع تر صورت 
مي كنند مي توانند تا زماني كه قادر باشند، آن را ادامه دهند. 
اشتهاي طبيعي اغلب آخرين چيزي است كه پس از بيماري 
باز مي گردد و در مورد كودكان بايد زمان كافي به آنها داده شود 
تا به عادت هاي طبيعي تغذيه برگردند. هيچ غذاي اختصاصي 
براي اسهال توصيه نشده، اما كودكان معموالً غذاهاي بي مزه را 
بهتر تحمل مي كنند. مواد حجم افزا مثل نشاسته، ميوه هاي تازه و 
سبزيجات به سفتي مدفوع كمک كرده و آب ميوه ها مدفوع را 
شل مي كنند.مصرف مايعات بسيار مهم است زيرا كودک مبتال به 
اسهال به راحتي دچار كم آبي مي شود. كم آبي حالتي خطرناک 
در شيرخواران و كودكان كم سن است و مايعات از دست رفته 

بايد جايگزين شوند. 
همه  براي  نوشيدن  راه  از  )رهيدراسيون(  مايعات  جايگزيني 
كودكان، به جز آنهايي كه شديداً كم آب هستند يا قادر به تحمل 
مايعات نيستند، به كار مي رود. براي اكثر كودكان، هر مايعي كه 
در حالت طبيعي مي نوشند بايد به حد كافي باشد. مقدار زياد 
آب به تنهايي،  در هر سني ممكن است خطرناک باشد، زيرا 
آب داراي هيچ نوع قند يا الكتروليت هاي اساسي، مثل سديم 
نيست. محلول هاي رهيدراسيون اختصاصي شامل رهيدراليت 
و محلول رهيدراسيون خوراكي سازمان بهداشت جهاني است. 
بستني يخي يا ژله مايع منابع خوبي از مايعات هستند،  به ويژه 
اگر كودک استفراغ مي كند. با اين روش مي توانيد مقدار زيادي 
مايعات را به آرامي به كودک بدهيد و از انباشته شدن معده 

جلوگيري كنيد.
اين مسأله به خصوص اگر معده با يک عفونت تحريک شده 

باشد مهم است. براي بيشتر كودكان، نوشيدن مايعات اضافي 
كافيست ولي گاهي الزم است مايعات داخل وريدي تجويز 
شود )IV(. مايعات تجويزي داخل وريدي سريع تر كم آبي 
را تصحيح مي كنند. براي برخي كودكان، بازگشت به تغذيه 
معمول سبب عدم اسهال مي شود. اين امر به دليل مشكل اندک 
لوله گوارشي براي جذب غذاهاي عادي است. اين نوع اسهال 
معموالً از لحاظ خصوصيات با اسهال ايجادي حين يک بيماري 
واقعي متفاوت است،  به طوري كه معموالً خفيف بوده و تا 
زماني كه هيچ عالمت ديگري وجود نداشته باشد نيازمند درمان 

نيست.
اسهال ناشي از آنتي بيوتيک ها را مي توان با خوراندن ماست به 
صورت كشت زنده فعال برطرف كرد. اگر اسهال ادامه يابد، با 
پزشک خود جهت تغيير يا قطع آنتي بيوتيک مشورت كنيد. 
بدون مشورت با پزشک كودكتان، هرگز درمان آنتي بيوتيكي 

را قطع نكنيد.
با پزشک خود تماس بگيريد اگر:

- اسهال شديد است يا بيش از ۲-۳ روز طول كشيده است.
- اسهال حاوي خون يا موكوس باشد.

- اسهال عود كند، يا كودک كاهش وزن داشته باشد.
- كودک عالئم كم آبي داشته باشد )سريع تماس بگيريد(.

- اسهال با استفراغ هاي متعدد، تب يا درد شكمي همراه باشد.
- اسهال يک هفته بعد از مسافرت ايجاد شود )اين نوع اسهال 
ممكن است به علت باكتري ها يا انگل ها بوده و نياز به درمان 

داشته باشد.(
دارو ممكن است توسط پزشكتان براي كمک به كنترل اسهال 
تجويز شود. داروهاي بدون نسخه ممكن است براي اسهال 
نامؤثر يا خطرناک باشند. قبل از مصرف داروهاي بدون نسخه با 

پزشكتان تماس بگيريد.

كم اشتهايي اطفال با نبود ارتباط چشمي 
بين مادر و كودك رابطه مستقيم دارد

بارداري پس از 35 سالگي خطر حاملگي 
خارج رحمي را افزايش مي دهد

نسخهضربان

زاینده رود
ي��ک متخص��ص زن��ان و زايمان 
گفت: بارداري هاي خ��ارج رحمي در 
زن��ان ب��االي ۳۵ س��ال داراي بيماري 
الته��اب و عفون��ت لگن و ي��ا داراي 
سابقه جراحي شكم كه داروي محرک 
تخمک گذاري نيز مصرف مي كنند بروز 

مي كند.
اعظم الس��ادات موس��وي تصريح كرد: 
زمان��ي كه جني��ن در جاي��ي خارج از 
رحم جايگزين مي شود بارداري خارج 
رحمي اس��ت كه در بيشتر موارد عالئم 
مش��خصي نداش��ته و نوع��ي بيماري 

خاموش محسوب مي شود.
وي ش��ايع ترين مكان وق��وع بارداري 
خارج رحم��ي را لوله رح��م عنوان و 
خاطرنش��ان كرد: تخمدان، گردن رحم 
و ش��كم نيز از ديگ��ر مكان هاي وقوع 
بارداري خارج رحمي اس��ت اما بروز 
آپانديسيت و عفونت هاي لگن به خاطر 
ايجاد چسبندگي لوله رحم، بارداري در 

لوله رحمي را شايع تر كرده است.
موس��وي تش��خيص س��ريع حاملگي 
خ��ارج رحمي را جهت درمان به موقع 
مؤثر دانس��ت و گفت: تأخير قاعدگي، 
تهوع، اس��تفراغ و درد در ناحيه لگن و 
ش��كم از جمله عالئم حاملگي خارج 
رحمي است كه پس از اثبات حاملگي 
مي ت��وان ب��ا انج��ام آزماي��ش ادرار،  
 HCO مي��زان هورمون  اندازه گي��ري 
خون و س��ونوگرافي، هر چه س��ريع تر 
اقدام��ات الزم جه��ت متوق��ف كردن 

بارداري را انجام داد.
وي در خاتم��ه ب��ا اش��اره ب��ه اين كه 
ه��ر ب��ارداري در مكان غي��ر از رحم، 
عوارض��ي براي م��ادر به هم��راه دارد 
تصريح كرد: اگر بارداري خارج رحمي 
در مراحل اوليه تشخيص داده مي شود 
مي ت��وان با مصرف دارو تخم را جذب 
كرد ام��ا در مراحل پيش��رفته بارداري، 
مناس��ب تري روش  جراح��ي   انج��ام 

است.

به مناسبت روز داروسازي

ايرانیان مؤسس اولین داروخانه هاي دنیا هستند

عفونت؛ يكي از عوامل اسهال در كودكان

آسپيرين اثر ضد سرطاني دارد
زاینده رود

قرص آسپيرين در موارد مختلفي مورد استفاده قرار مي گيرد. 
مي كنند  استفاده  آن  از  شده اند  سردرد  دچار  كه  زماني  برخي ها 
پژوهشگران  تازگي  به  اما  سرماخوردگي،  هنگام  ديگر  برخي  و 
پي  آسپيرين  قرص  ضدسرطاني  عملكرد  به  آكسفورد  دانشگاه 

بردند.
اسم رايج آن آسپيرين است اما در اصل اين دارو از اسيد استيل 
تحقيق  بريتانيايي  پژوهشگران  است.  شده  تشكيل  ساليسيليک 
درازمدتي درباره عملكرد ضدسرطاني آسپيرين انجام داده اند. پيتر 
رائول و تيم علمي اش به اين نتيجه رسيده اند كه اگر هر آلماني به 
مدت چند سال روزي يک آسپيرين مصرف كند مي توان ساالنه از 
مرگ هاي سرطاني بيش از ۲۰ هزار نفر جلوگيري كرد. براساس 
گفته دانشمندان، اين اولين تحقيقي است كه اثبات مي كند آسپيرين 

قادر به كاهش ميزان مرگ و مير سرطاني است.
به نقل از سالمت نيوز، پژوهشگران در اين مورد ۳ تحقيق جداگانه 
انجام دادند كه در آن ها بيش از ۲۵ هزار نفر در دو گروه شركت 
مصرف  آسپيرين  قرص  سال   ۲۰ مدت  براي  گروه  يک  داشتند. 
كردند اما گروه ديگر تنها از يک شبه دارو استفاده كردند. نتيجه 
آن بود كه ريسک سرطان در گروه اول به ميزان ۲۰ درصد كاهش 
يافت. قدرت تأثير آسپيرين هم به مدت زمان استفاده از آن و هم 
به سن شركت كنندگان بستگي داشت. هر چه سن افراد باالتر بود 

تأثير ضدسرطاني آسپيرين بيشتر مي شد.
در عين حال شركت كننده اي كه بيش از ۵ سال قرص آسپيرين 
درصد   ۳۰ از  بيش  او  سرطاني  مرگ  ريسک  بود  كرده  مصرف 
و  مرگ  ميزان  كه  مي گويند  پژوهشگران  اين  بود.  يافته  كاهش 
مير سرطاني در كل كاهش يافته است. براي مثال مرگ ناشي از 
سرطان مري به ميزان 6۰ درصد، سرطان روده بزرگ ۴۰ درصد، 
درصد   ۱۰ ميزان  به  پروستات  و سرطان  درصد   ۳۰ ريه  سرطان 

كاهش يافته است.
مصرف هر دارويي حتي آسپيرين بدون تجويز پزشک اشتباه است، 
بنابراين قبل از هر اقدام خودسرانه با پزشک خود مشورت كنيد.

درست است كه تأثيرات مثبت اين تحقيق طوالني مدت، واضح 
هستند اما با اين حال پژوهشگران در اين مورد محتاطانه برخورد 
مي كنند. محققان مؤسسه هماتولوژي و انكولوژي آلمان اگر چه 
از نتايج اين تحقيق استقبال كرده اند اما در عين حال از آن انتقاد 
هم مي كنند به گفته آنان يک نقص بزرگ اين تحقيق آن است كه 

دانشمندان دوز آسپيرين را مشخص نكرده اند.
بعضي  به  گزارشي  در  نيز  خود  اكسفورد  دانشگاه  پژوهشگران 
نارسايي ها در اين تحقيق اعتراف مي كنند. آن ها مي گويند كه اين 
تحقيق تنها محدود به بيست سال پس از مصرف آسپيرين است اما 
اين كه آيا آسپيرين پس از بيست سال نيز قادر به كاهش ريسک 

مرگ و مير سرطاني است هنوز مشخص نيست. 
آسپیرین رقیق کننده خون

آسپيرين همانند ايبوپروفن و ديكلوفناک ضد عفونت در بدن عمل 
كرده و در عين حال خون را نيز رقيق مي كند. اين عملكردهاي 
آسپيرين باعث مي شوند كه از سكته جلوگيري كند. اما رقيق شدن 
نيز  شديد  خونريزي هاي  باعث  مي تواند  آسپيرين  توسط  خون 
بشود. به همين دليل پژوهشگران مطمئن نيستند كه آيا جلوگيري 
است  آن  از  ناشي  از ريسک عوارض  بيشتر  از سرطان  آسپيرين 

يا نه.
با وجود اين نتايج، پيتر رائول مي گويد كه بايد از مصرف بيش از 
حد آسپيرين خودداري كرد. وي در عين حال نيز توصيه مي كند 

كه از نتايج اين تحقيق براي مبارزه با سرطان بهره برداري شود.
براي پیشگیري از سرطان چقدر آسپیرین بخوریم؟

جانبي  عوارض  و  فوايد  كه  است  پرمصرفي  داروي  آسپيرين 
گوناگوني دارد. يكي از فوايد آن، پيشگيري ۲۵ درصدي از ابتال 
به سرطان شكم بوده است. اما آيا مصرف جزئي آسپيرين به اندازه 
مصرف،  ميزان  چه  تا  دارد؟  ضدسرطاني  اثر  آن،  باالي  مصرف 
مي تواند اين تأثير را داشته باشد؟ با توجه به اثرات جانبي مصرف 

آسپيرين، دانستن پاسخ اين سئوال اهميت دارد.
مصرف  عادات  پيگير  مطالعه  سال   ۵ با  انگليسي  محقق  يک 
آسپيرين در ۲۸۰۰ فرد مبتال به سرطان و ۳۰۰۰ فرد سالم، به اين 
نتيجه رسيده كه مصرف روزانه 7۵ ميلي گرم آسپيرين خطر ابتال 
ميزان  اين  به عالوه  تا ۲۵ درصد كاهش مي دهد.  را  به سرطان 

مصرف،  عوارض جانبي بسيار كمي را به دنبال خواهد داشت.
به گفته اين محقق، اگر همه افرادي كه در انگلستان زندگي مي كنند 
در سال ۲۰۰7 )۱۳۸6( روزانه مقدار بسيار كمي آسپيرين مصرف 
از مبتاليان به سرطان  مي كردند در آخرين آمارهاي در دسترس 
مربوط به سال گذشته از هر ۱۰۰۰۰ نفر، ۱6 نفر به اين بيماري 
مبتال نمي شدند. البته همه با اين نتايج موافق نيستند و هنوز هستند 

دانشمنداني كه اين يافته را باور نمي كنند.
 ۲۰ خود  كه  هاروارد  دانشگاه  پزشكي  دانشكده  از  جان  اندرو 
نظر  زير  مطالعاتش  در  را  مرد  است ۸۰۰۰۰ زن و ۵۰۰۰۰  سال 
آشكار  زماني  آسپيرين  سرطان  ضد  تأثير  كه  است  معتقد  دارد 
آن مصرف شود.  از  گرم  ميلي  روزانه حداقل ۳۲۵  كه  مي شود 
كه  است  اين  هستند  عقيده  هم  آن  مورد  در  پزشكان  آنچه  اما 
 مصرف هر دارويي حتي آسپيرين بدون تجويز پزشک خطرناک

است.
و  روماتيسم  براي  آسپيرين  كه  مي گويند  برخي  مثال  عنوان  به 
درد مفاصل بسيار مؤثر است. يكي مي گويد موقع سرماخوردگي 
براي  كه  بدانيم  بايد  همه  اما  بدهيد  آسپيرين  آنها  به  كودكان 
مصرف هر نوع قرصي بايد با پزشک معالج مشورت كنيم، چرا 
كه عوارض و عواقب مصرف داروها به ويژه داروهاي شيميايي 

جبران ناپذير است.

امحا بيش از 400 كيلوگرم مواد غذايي 
غيربهداشتي در اصفهان

سيگار كشيدن در طول بارداري موجب مرگ 
ناگهاني نوزاد مي شود

40 درصد كودكان ناخن مي جوند

زاینده رود
يک متخصص تغذيه و رشد اطفال گفت: نبود ارتباط چشمي مادر با فرزند 
هنگام شير و غذا دادن باعث كم اشتهايي كودک مي شود. شمس خاطرنشان كرد: 
و  لحاظ روحي  از  اما  نمي گيرد  قرار  توجه  مورد  در ظاهر  به كودک  مادر  توجه 

رواني، ابراز محبت به هنگام غذا دادن براي كودک بسيار مهم است.
وي ضمن بيان اين كه بيشتر مردم تأثير در رشد كودک و تغذيه نادرست او را به 
بيماري هاي جسمي و عضوي نسبت مي دهند تصريح كرد: اين تصورات درحالي 
نادرست  از تغذيه  بيماري روحي و رواني ناشي  از  از كودكان  است كه بسياري 

رنج مي برند. 
شير  هنگام  بغل  در  كودک  نگرفتن  قرار  درست  گفت:  تغذيه  متخصص  اين 
و  تهديد  و  ترس  با  غذا  خوراندن  والدين،   توسط  كودک  اجباري  تغذيه  دادن،  
 درست تهيه نكردن شير و غذا از موارد مهم و مؤثر در تأثير رشد و تغذيه كودک

مي باشد.
شمس افزود: مشكالت خانوادگي مانند اعتياد، بيماري جسمي والدين، بي توجهي 
به تكنيک شير دادن به نوزاد و غذا دادن به كودک، مهاجرت، خانواد پرجمعيت و 

بيكاري پدر، از ديگر عوامل مؤثر غيرعضوي در رشد كودک است.
وي با بيان اين كه صبحانه نخوردن كودک دليلي بر بيماري عضوي است تصريح 
نشان دهنده  غذايي  مواد  دريافت  كاهش  و  بلعيدن  در  اختالل  استفراغ،  كرد: 
در  اشكال  ادامه گفت:  در  تغذيه  متخصص  اين  است.  مزمن عفوني  بيماري هاي 
مي باشد؛  رشد عضوي  در  تأخير  موارد  ديگر  از  كه  غذايي  مواد  و جذب  هضم 
پانكراس،   كبد،  كوچک،  روده  و  معده  بيماري هاي  به  ابتال  احتمال  از  خبر 
كودک  امتناع  مشاهده  محض  به  خانواده ها  و  مي دهد  مزمن  اسهال  و  انگلي 
مراجعه پزشک  به  بايد  اشتهايي  كم  و  صبحانه  خصوص  به  غذا  خوردن   از 

كنند.
بروز  باعث  كودكان  تغذيه  در  بي توجهي  اين  كرد:  خاطرنشان  خاتمه  در  شمس 
بيماري هايي چون كوتاهي قد، كم خوني، ضعف عضالني و كاهش حافظه مي شود.

زاینده رود
سرپرست واحد بهداشت محيط مركز بهداشت شماره ۲ اصفهان تصريح كرد: از ابتداي ماه 

مبارک رمضان ۴۴۲ كيلوگرم مواد غذايي غيربهداشتي معدوم شد. 
شيرواني خاطرنشان كرد: در ماه رمضان طرح تشديد كنترل بهداشتي مواد غذايي به اجرا درآمد 

كه در پي آن ۴۳ متصدي متخلف شناسايي و تحويل مراجع قضايي شدند.
وي با اشاره به اين كه طرح تشديد كنترل بهداشتي واحدهاي عرضه مواد غذايي با شدت و قوت 
تا پايان ماه رمضان ادامه دارد افزود: تاكنون در پي اجراي اين طرح، ۸ واحد صنفي پلمب شدند 
و از ۱۱۸ مورد مواد غذايي مشكوک نمونه برداري صورت گرفت و به آزمايشگاه كنترل مواد 

غذايي ارسال شد.
مورد   ۲۰7 همچنين  گفت:  اصفهان   ۲ شماره  بهداشت  مركز  محيط  بهداشت  واحد  سرپرست 
آزمايشات  تمام  نتيجه  كه  شده  انجام  شهري  شرب  آب  از  شيميايي  و  ميكروبي  نمونه برداري 

مطلوب بوده است. 

مسئول دبيرخانه كشوري كنترل دخانيات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: سيگار كشيدن 
در طول حاملگي موجب بيماري هاي زيادي مانند مرده زايي، سقط  خود به خود،  مرگ جنين و مرگ 
در دوران نوزادي مي شود. به گزارش روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، خديجه 
محصلي افزود: عوارض دود سيگار براي كودكان از زمان بارداري شروع مي شود يعني زماني كه دستگاه 
تنفس هنوز به طور كامل شكل نگرفته است و در طي اين دوران با استعمال هر نخ سيگار توسط مادر 
و يا اطرافيان، اثرات جانبي زيادي در جنين به وجود مي آيد. وي ادامه داد: وزن نوزادان مادران سيگاري 
حدود ۱7۰ تا ۲۰۰ گرم كمتر از نوزادان مادران غيرسيگاري است و همچنين پيدايش برونشيت و عوارض 

تنفسي در سال نخست زندگي در كودكاني كه يكي از والدين آنها سيگار مي كشد شايع تر است.
محصلي تصريح كرد: ميزان بروز سرماخوردگي، عفونت گوش مياني، گلودرد و گرفتگي صدا در 
كودكاني كه والدين سيگاري دارند بيش از كودكاني است كه والدين غيرسيگاري دارند. به گفته وي، دود 
ناشي از استعمال دخانيات حاوي بيش از ۴ هزار ماده سمي و بيش از ۸۰ ماده سرطان زا است كه افراد 

غيرسيگاري به صورت غيرداوطلبانه در معرض ابتال به بيماري هاي ناشي از آن هستند.

زاینده رود
يک روانپزشک با بيان اين كه ناخن جويدن شايع ترين عادت رفتاري در كودكان است، گفت: 
بررسي ها نشان مي دهد حدود ۴۰ درصد كودكان چهار تا شش ساله به اين عادت مبتال هستند. به نقل 
از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، قاسم دستجردي افزود: اگر چه عادت ناخن جويدن با 
افزايش سن كاهش مي يابد اما اين عادت در سنين دبيرستان و حتي جواني نيز ديده مي شود. به گفته 
وي،  ناخن جويدن در بين حدود يک چهارم دانش آموزان دبيرستاني و ۲۰ درصد جوانان شايع است. 
اين روانپزشک درباره عوامل مستعد كننده اين عادت در كودكان اظهار داشت: در برخي موارد هيجانات 
و اضطراب هاي كودک باعث ناخن جويدن كودكان مي شود و گاهي كودک اين عمل را براي ابراز 

دلخوري ها و دلواپسي ها،  انجام مي دهد. 
وي خاطرنشان كرد: نخستين گام براي بهبود عادت ناخن جويدن در كودک، جستجوي زمان و مكاني 
است كه اين عمل اتفاق افتاده و برمبناي آن بايد اقدامات درماني صورت پذيرد؛ به عنوان مثال، كودک 
هنگام تماشاي تلويزيون، رفتن به مدرسه، زمان امتحانات و يا حين تنش والدين به جويدن ناخن 
مي پردازد. به نقل از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اين روانپزشک، آگاهي دادن به كودک را 

دومين گام براي كاهش عادت جويدن ناخن ذكر كرد.
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ابراهیم زاده: 
خوشحالم
 بازيکنانم سالم 
ماندند!

س��رمربی تيم فوتبال ذوب آهن گفت: خوش��حالم كه در چنين 
شرايط جوی و كيفيت نامساعد زمين بازی، بازيكنان دو تيم سالم 
از زمين خارج شدند! به گزارش ايسنا، منصور ابراهيم زاده پس از 
تساوی ۳ بر ۳ ذوب آهن در خانه ملوان با بيان اين مطلب اظهار 
كرد: در اين ديدار به جهت كيفيت نامس��اعد زمين، نه ملوان و نه 
ذوب آهن نتوانس��تند بازی اصلی شان را به نمايش بگذارند چرا 
كه لغزندگی زمين هم��راه با تداوم بارندگی اجازه هنرنمايی را از 
بازيكنان دو تيم گرفته بود. وی تصريح كرد: شرايط در اين ديدار 
به گونه ای پيش رفت كه بازيكنان به ضربات ايستگاهی روآوردند 
تا در اثر هنرنمايی فردی به گل برسند. ابراهيم زاده ادامه داد: به هر 
ترتيب بازی پربرخوردی ارائه شد و به شخصه خوشحالم كه در 
چنين ش��رايط جوی بازيكنان دو تيم سالم از زمين بيرون آمدند 
چ��را كه اعتقاد دارم در ص��ورت قطع بارندگی كيفيت به مراتب 
بهتری از سوی دو تيم شاهد می بوديم. وی درخصوص استعفای 
 اصغر دليلی گفت: در چند سال گذشته دليلی و ساير مديرانی كه 
در ذوب آهن مشغول به فعاليت بودند، كارنامه قابل قبول و پرباری 

از خود به جای گذاشتند كه به نوبه خود جای خدا قوت دارد.

بعد از تماسی كه ايكر كاسياس با برخی از بازيكنان بارسلونا 
داش��ت، مورينيو برای جريمه، او را در ديدار با گاالتاس��رای 
روی نيمك��ت قرار داد. به گ��زارش ايلنا، اندكی بعد از ديدار 
برگش��ت سوپركاپ اس��پانيا بود كه ايكر كاسياس دروازه بان 
و كاپيت��ان رئ��ال مادريد برای كاس��تن از ش��دت اختالفات 
ميان بازيكنان اس��پانيايی دو تيم، ب��ا ژاوی هرناندز و پويول، 
كاپيتان های بارس��ا تماس گرفت ولی گويا اين حركت او به 
مذاق مورينيو اصاًل خوش نيامده است. چهارشنبه شب هفته 
گذش��ته دو تيم گاالتاس��رای و رئال مادريد در جام سانتياگو 
برنابئو مقابل هم ق��رار گرفتند و در تركيب يازده نفره ای كه 
موريني��و برای اين ديدار اع��الم كرد، غيبت دو نفر عجيب به 
نظر می رسيد: يكی ايكر كاسياس و ديگری نوری شاهين كه 
قرار بود بع��د از رهايی از بند مصدوميت در اين بازی اولين 
بازی رسمی اش را برای اين تيم برگزار كند. كاسياس بعد از 
تماس تلفنی با كاپيتان های بارس��ا، حتی مراسم شامی ترتيب 
داد كه در آس��تانه ديدارهای ملی اسپانيا مقابل شيلی و ليختن 

اشتاين صلح و صفا در رختكن اين تيم حكمفرما باشد.

ستاره سوئدی ميالن در اولين ديدار تيمش در فصل جديد سری آ 
حضور خواهد داشت. زالتان ايبراهيموويچ، مهاجم سوئدی باشگاه 
ميالن به اوج آمادگی بازگشته و آماده است تا در ديدار امشب تيمش 
مقابل كالياری كه از هفته اول رقابت های سری آ برگزار می شود 
برای روسونری به ميدان برود. اين درحالی است كه چند روز پيش 
زالتان در ديدار دوس��تانه روسونری مقابل مالمو از ناحيه قوزک پا 
مصدوم شد و از ده روز پيش تا به حال از ميادين ورزشی به دور 
است و برای بازگشت به تركيب تيمش تمرينات بازسازی را انجام 
می دهد. سران روسونری در ابتدا نگران آن بودند كه مهاجم سابق 
بارسلونا به اولين ديدار تيمش در فصل جديد رقابت های سری آ 
نرسد و شانس حضور در ديدار مقابل كالياری را از دست بدهد ولی 
اكنون ميالن در وب سايت رسمی اش اعالم كرد كه ايبراهيموويچ 
بار ديگر به جلسات تمرينی روسونری بازگشته است. البته هنوز 
مشخص نيست كه آيا هفته اول رقابت های سری آ برگزار خواهد 
شد يا خير؛ چرا كه اتحاديه بازيكنان ايتاليا در اعتصاب به سرمی برند 
و تهديد كرده اند در صورتی كه خواسته هايشان محقق نشود، هفته 

اول اين رقابت ها برگزار نخواهد شد.

توفان سرخ با ستاره ای به نام کاظمیان

تعظیم لوكا بوناچیچ مقابل فركی؛ جشنواره گل رافخايی در شب رويايی
خبر

محرم دلش با لوکا نیست!
محرم نويدكيا دلش با لوكا نيست. نزديكان او می گويند كه اختالف محرم با 
بوناچيچ روز به روز بيش��تر می شود. او 9۰ دقيقه مقابل نفت بازی كرد اما از 
بازی با طراوت محرم خبری نبود. كاپيتان سپاهان كه روزگاری لوكا را بهترين 
مربی سپاهان در چند سال اخير می دانست و در سالی كه سپاهان به فينال آسيا 
رفت راهبر آن تيم بود، حاال با بوناچيچ مشكل دارد. گويا همه چيز با گذر زمان 
درست نمی شود! جالب تر اينكه حاال ديگر ساكت مديرعامل سپاهان نيست و 

شايد ناز نويدكيا مانند گذشته خريدار نداشته باشد.

این باخت تمام برنامه های ما را به هم ریخت
لوکا بوناچیچ: نفت تهران انضباط 

تیمی داشت

 پژمان سلطانی
تيم نفت تهران برای حداقل امتياز پای به اصفهان گذاشته بود اما به دليل نظم و 
انضباط تيمی، سپاهان را از پيش رو برداشت. لوكا بوناچيچ سرمربی تيم فوتبال 
س��پاهان با بيان اين مطلب گفت: ما از آغ��از بازی به هرچه كه بايد اهميت 
می داديم توجه نكرديم و همين باعث شد بازی را به تيم نفت تهران واگذار 
كنيم. وی ادامه داد: با اين كه ميانگين سنی ما ۲7 يا ۲۸ سال است اما در اين 
مسابقه در تمام خطوط ضعيف ظاهر و مشكالت فراوانی داشتيم كه به نظر من 
تيم هنوز به آمادگی كامل نرسيده است. وی پيرامون تعويض هايش توضيح 
داد: قصد داشتم با تعويض هايم به تيم حريف فشار بياوريم ولی متأسفانه اين 
تغييرات جواب نداد و ما سه امتياز را تقديم شاگردان فركی كرديم و با اين 
تعويض ها چيزی عايد سپاهان نشد و تماشاگران حق دارند ناراضی باشند. 
وی افزود: اما ما تماش��اگران را برای حمايت و تشويق كردن می شناسيم و 
آنها بايد اين عمل را حتی موقع تعويض بازيكن مورد عالقه شان انجام دهند 
تا تيم س��پاهان به اهدافش برسد. وی به عملكرد مهدی نصيری و عمادرضا 
اش��اره كرد و اظهار داش��ت: عمادرضا آماده نيس��ت چرا كه او تنها يک ماه 
است با سپاهان تمرين می كند و از طرفی سيدمهدی سيدصالحی بيمار بود و 
مجبور بوديم از عمادرضا استفاده كنيم. مهدی نصيری نيز در بازی قبلی مقابل 
ش��هرداری بازی خوبی را به نمايش گذاشت و به همين دليل از وی در اين 
مسابقه بهره برديم. سرمربی سپاهان نيز درباره تعويض جانواريو گفت: فابيو 
جانواريو بازيكن خالقی است كه من عالقه خاصی به بازی او دارم اما در اين 
مسابقه دچار افت شده بود، بنابراين تصميم گرفتم جمشيديان را جايگزين 
وی كنم. لوكابوناچيچ در پايان اضافه كرد: باخت به نفت تهران برنامه های ما 
را به هم ريخت و با روحيه نه چندان مناسب به مصاف السد قطر می رويم 

كه اميدوارم اين شكست را مقابل فجرسپاسی شيراز جبران كنيم.

مسابقات والیبال نوجوانان جهان - آرژانتین
ایران با شکست آمریکا صدرنشین شد

تي��م ملی نوجوانان ايران با برتری برابر آمريكا در مس��ابقات قهرمانی جهان 
صدرنشين شدند. به گزارش فارس در روز نخست مرحله دوم واليبال قهرمانی 
نوجوانان جهان كه در آرژانتين در حال برگزاری است، تيم ملی ايران موفق شد 
حريف خود آمريكا را با نتيجه ۳ بر يک از پيش رو برداشته و صدرنشين گروه 
خود شود.  ملی پوش��ان نوجوانان ايران در اين بازی در گيم های اول، سوم و 
چهارم با امتيازات ۲۵بر ۲۱، ۲۵بر ۱6 و ۲۵بر ۱۸ به پيروزی رسيدند و تنها در 

گيم دوم با حساب ۲۵ بر ۲۲ مغلوب حريف خود شدند. 

با اعالم سایت باشگاه الغرافه
خلعتبری از روز دوشنبه  به ملی پوشان 

می پیوندد
مهاجم ملی پوش ايرانی الغرافه با اعالم س��ايت اين باش��گاه پس از ديدار 
دوستانه مقابل الوكره به ايران سفر می كند. به گزارش سايت باشگاه الغرافه 
قطر، محمدرضا خلعتبری، مهاجم ملی پوش ايرانی اين باشگاه پس از ديدار 
تداركاتی يكش��نبه شب الغرافه مقابل الوكره برای پيوستن به تيم ملی ايران 
راهی تهران می ش��ود. الغرافه كه خود را برای حضور در رقابت های ليگ 
ستارگان قطر آماده می كند، در ديداری دوستانه مقابل تيم دسته دومی الشمال 
به تس��اوی يک بر يک رس��يد كه تک گل الغرافه روی پاس گل خلعتبری 
به ثمر رس��يد. خلعتبری در حالی از روز دوشنبه به ملی پوشان ايران ملحق 
می ش��ود كه مرحله جديد تمرينات تيم ملی برای ديدار مقابل اندونزی از 
مرحله اول گروهی مس��ابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ برزيل از ديروز 

زير نظر كارلوس كی روش در كمپ تيم های ملی آغاز شده است.

برکناری آیت اللهی قوت گرفت
سرپرست فدراسیون شنا در هفته جاری 

معرفی می شود
پس از قوت گرفتن بركناری رئيس فدراس��يون شنا، شيرجه و واترپلو، هفته 
جاری سرپرست جديد فدراسيون معرفی می شود. به گزارش فارس، شايعاتی 
مبنی بر بركناری اميرحسين آيت اللهی رئيس فدراسيون شنا، شيرجه و واترپلو 
انتشار پيدا كرد و شنيده می شود كه بركناری آيت اللهی قطعی شده و هفته 
جاری سرپرست جديد فدراسيون شنا از سوی وزارت ورزش و امور جوانان 
معرفی خواهد ش��د.  بركناری آيت اللهی از سوی برخی از مسئوالن وزارت 
ورزش و جوانان نيز به صورت شفاهی تأييد شده است. آيت اللهی از ۲ سال 
پيش با بركناری وحيد مرادی )رياس��ت سابق( مديريت اين فدراسيون را بر 
عهده گرفته بود. با وجود عدم برگزاری مجمع وی از اين سمت كنار می رود.

نيمکت  نشينی 
كاسياس به 
خاطرحفظ دوستی!

زالتان آماده 
بازگشت
 به تركيب ميالن

زاینده رود
توفان پرسپولیس با شاهکار کاظمیان

نياز مبرم به س��ه امتياز قرمز ش��ايد بهترين تعريف از بازی 
چهارشنبه شب ورزشگاه آزادی بود. حميد استيلی به خوبی 
می دانس��ت روی لبه  تيغ قدم بر می دارد و از سوی ديگر 
غالمحس��ين پيروانی دلشكسته در پايان بازی، بنای مدارا با 
سرمربی سرخ نداشت! بازی با حمالت دامنه دار سرخپوشان 
آغاز ش��د. مركز دفاع حريف با ميدان داری محمد نوری و 
پشتيبانی حس��ين بادامكی هدف گرفته شده بود تا حداكثر 

استفاده از عصبانيت مصطفی صبری برده شود.
س��مت راس��ت هجومی قرمزها نيز با دوندگ��ی عليرضا 
محمد فعال می نمود ولی كم دقتی مدافع ش��ماره دو بارها 
فرصت های مناس��ب را از قرمزپوش��ان گرفت. نكته حائز 
اهميت در روند هجومی پرسپوليس، غيبت محسوس علی 
كريمی )محروم از ب��ازی( بود تا فقدان تنوع در طرح های 
هجومی ب��ه خوب��ی در حركات قرمزها مش��هود باش��د. 
پرسپوليس در دقيقه ۲۵پس از ۳۸۵ دقيقه باالخره توانست از 
حريف پيش بيفتد و گل جواد كاظميان اوالً تنش های روی 
س��كوها را به سود استيلی خواباند و ثانياً استرس واضح در 
ساق های بازيكنان پرسپوليس را از بين برد تا با آرامش خاطر 
بيشتر ميانه ميدان را در اختيار بگيرند. نيمه نخست در نهايت 
با همان يک گل به سود قرمزپوشان خاتمه يافت. رهسپاری 
پرسپوليس به رختكن با اختالف يک گل، مشخصاً روحيه 

حميد استيلی و شاگردانش را باال برده بود.
 سرخپوشان از آغاز نيمه دوم يورش را با آسودگی بيشتر پيشه 
نهادند تا دروازه دهقانی بارها و بارها تا مرز فروپاشی پيش 
رود. پرسپوليس نيمه دوم با وجود مشكالت دفاعی مشخص، 
در ميانه ميدان و هجوم موفق نش��ان داد. به مانند بازی های 
پيش از سر درگمی خبری نبود و طرح تهاجمی ويژه و البته 
مؤثر سبب گشت كه جواد كاظميان در شبی شكوهمند دو 
مرتبه ديگر گلزن لقب بگيرد و بارها فرصت های گلزنی تيم 

ميزبان با كم دقتی بازيكنان بی ثمر جلوه كند. 
آبادانی ها توپ و ميدان را در چهل و پنج دقيقه دوم نيز در 
اختيار حريف نهاده بودند و اگر اشتباه محمد نصرتی در دقيقه 
7۰ كه به گل عرب منجر گشت، نبود؛ حتماً عدد صفر برابر 

نام نفت روی اسكوربرد آزادی نقش می گرفت!
پنجه شاهین روی صورت گواردیوال

هنوز بازی ش��كل نگرفته بود كه در ثانيه ش��انزدهم دروازه 
تيم صبا باز ش��د. همين گل باعث شد تا درخشان از شيوه 
تخصصی خود بهره بگيرد. او نشان داده برای بستن بازی و 
دعوت رقيب به جلو، استاد است. همين حربه به ثمر نشست 
و شاهين به خوبی ميانه ميدان را در دست گرفت. در اصطالح 
فوتبالی می شد گفت آنها توپ را دادند و فضا را گرفتند. در 
خط دفاع بازيكنان عملكرد خوبی داشتند پاس های صبا تنها 
تا پشت محوطه جريمه ش��اهين ادامه داشت و بازی عالی 
مسعود نظرزاده و لک چيرا در بين نفرات دفاعی شاهين نمود 
بيش��تری داشت. استقرار خوب نظرزاده و حفظ فاصله او با 
حميدی باعث شده بود تا سمت راست شاهين مانند جناح 
چپ فعال نشان دهد. شاهين به خوبی بازی را اداره می كرد 
و از منافذ به وجود آمده در خط دفاعی رقيب بهترين بهره را 
برد. قمی ها كه در ليگ نهم توانسته بودند شاهين را با چهار 
گل در قم شكس��ت دهند اين بار گرفتار توفان شاهينی ها 
شدند و اولين شكست خود را در ليگ يازدهم تجربه كردند. 
انتقال بازی صبا به كندی ص��ورت می گرفت و در مناطق 

حساس زمين آنها كمتر صاحب توپ می شدند.
تعظیم لوکا بوناچبچ مقابل فرکی

سپاهان بعد از دو برد پياپی در برابر نفت آبادان و شهرداری 
تبريز، اين بار خيلی دوس��ت داشت در خانه مقابل ديدگان 

تماشاگران خودی اولين برد خانگی را جشن بگيرد.
با اين وجود مصاف سپاهان و نفت تهران تا دقيقه دهم مسابقه 
در ش��رايطی انجام گرفت كه هر دو تيم يكديگر را محک 
زدند. ش��اگردان بوناچيچ در ميان انبوه تش��ويق تماشاگران 
اصفهانی كم كم برتری خودشان را به نفتی ها ديكته كردند. 

اما خط دفاعی نفت تهران با رهبری مارس��يو خوزه نارسيو 
كه از مدافعان تنومند اين تيم است اكثر حمالت زردپوشان 
را دفع كرد.  نفتی ها با تدارک ضد حمله قصد داشتند تا به 
دروازه رحمان احمدی نزديک ش��وند اما با اين روش ره به 

جايی نبردند. 
با شروع نيمه دوم لوكا با فراخواندن پاپی و ناصحی نشان داد 
كه از بازی اش��جاری و يانوش چندان راضی نبوده است، با 
اين حال نمايش فوتبال سپاهان چندان راضی كننده به نظر 
نرس��يد تا اين كه بوناچيچ )سرمربی كروات سپاهان( مهره 
آس خود )فابيو جان واريو ( را نيز از مسابقه بيرون كشيد و 
با دو هافبک دفاعی به بازی ادامه داد تا نفتی ها حسابگرانه 
فرصت را غنيمت شمرند و برنده بازی شوند و لوكا بوناچيچ 
اي��ن باخت را به همراه گز اصفهان به فركی و ش��اگردانش 

تقديم كند.
شرح گل:

 وقت��ی مهدی نصيری در محوطه جريمه س��پاهان در دفع 
توپ ناقص عمل كرد، سيد ايمان موسوی با شوتی سهمگين 

دروازه سپاهان را باز كرد.
شکست خاص مرفاوی به کالنتری

مس در حالی مقابل فجر تن به شكست داد كه با گل باروس 
در دقيق��ه ۴۵ از رقيب خود پيش افتاده بود اما اين پايان كار 
نبود و گل های پيروزی بخش تيم فجر را در اين ديدار حميد 
جوكار و محمدرضا پور محمد به ترتيب در دقايق ۵۰ و ۸6 
به ثمر رس��اندند. گزارشگر تلويزيون كرمان از دقيقه ۱۵ به 
استقبال شكست تيم صمد مرفاوی رفت. آنهايی كه مسابقه 
مس كرمان مقابل مقاومت سپاسی را از طريق شبكه استانی 
كرمان تماشا كردند احتماالً نكته عجيبی ذهنشان را مشغول 
ك��رده ب��ود و آن اين كه چطور يک گزارش��گر تلويزيونی 
می تواند با جمالت كاماًل جانب دارانه عليه ش��هر خود و 

سرمربی اين تيم صحبت كند.
اين مسابقه در نيمه اول با حمالت تقريباً خطرناک تيم مس 

به پايان رسيد. نكته قابل توجه در نيمه اول اين مسابقه گل 
زيبای الندرينيو باروس)لئو( مهاجم برزيلی تيم مس كرمان 
از روی يک ضربه ايس��تگاهی بود كه پيش از اين گل بارها 
مورد انتقاد گزارشگر بازی قرار گرفته بود. نحوه گلزنی او و 
نوع اس��تيل پا به توپ اين بازيكن هواداران كرمانی را به ياد 

ادينهو انداخت.
نيمه اول اين مسابقه با پيروزی مس به پايان رسيد اما شروع 
نيمه دوم با گلزنی مقاومت سپاسی همراه بود. حميد جوكار 
در دقيقه ۵۰ نتيجه بازی را يک بر يک مساوی كرد. مس در 
حسرت گلزنی به مقاومت پيش می رفت كه پورمحمد در 
دقيقه ۸۵ روی يک ضد حمله غم و اندوه را به نيمكت اين 
تي��م آورد. گل پور محمد نتيجه دو بر يک به نفع مقاومت 

سپاسی را رقم زد.  
سایپا، داماش را به قعر جدول تبعید کرد

داماش در ادامه نتايج ضعيف اين بار با ۳ گل مغلوب سايپا 
شد تا شايعات قبلی مربوط به تغيير سرمربی اين تيم دوباره 
با صدای بلند شنيده ش��ود. يكی از بازيكنان معترض اين 
تيم قبل از بازی، شكس��ت داماش و بركناری دينورزاده را 
پيش بينی كرده بود در عين حال س��ايپا هم بعد از سه هفته 
ناكامی با اين پيروزی سروسامانی به شرايط خود داد. سايپا 
با اي��ن پيروزی پر گل به هفتمين امتياز خود در ليگ برتر 
فوتبال باشگاه های كشور دست يافت و داماش نيز چهار 

امتيازی باقی ماند.
ق��درت نمای��ی ش��اگردان دایی برای قعرنش��ین 

جدول
اي��ن اولين پيروزی تيم علی دايی در ليگ برتر بود و جالب 
اينكه با نتيجه ۳ بر يک و در روز پيروزی پرسپوليس به دست 
آمد. دايی كه در آن شب در ورزشگاه آزادی نيز تشويق شد 
با اين برد ش��رايط تيم خود را در جدول بهبود بخش��يده و 

می تواند با تمركز بيشتری به كار ادامه دهد.
در عين حال چهارمين شكست مس سرچشمه در ليگ برتر 

در شرايطی رقم خورد كه اين تيم بازی خوبی از خود ارائه 
ن��داد. آنها مثل برادر بزرگ مس كرمان يک امتياز دارند و به 
نظر می رسد تغييراتی در انتظار نيمكتشان باشد. گفته می شود 
يک گزينه خارجی نام آش��نا هدايت اين تيم را در دس��ت 

خواهد گرفت.
جشنواره گل در شب رویایی رافخایی

آخرين ديدار شب نخست هفته پنجم رقابت های ليگ برتر با 
تساوی پر گل تيم های ملوان بندرانزلی و ذوب آهن به پايان 
رسيد جايی كه ش��اگردان منصور ابراهيم هر چقدر دروازه 
حسنی صهت را باز كردند نتوانستند برتری خود را در بازی 
حفظ كنند چون جالل رافخايی تمام گل های ذوب آهن را 

جبران كرد تا شب رويايی او در انزلی رقم بخورد.
شرح گل ها:

۱�۰)ذوب آه��ن(: پيام صادقيان در دقيق��ه ۲۲ از ۲۵متری با 
ضربه ای عالی گل اول بازی را به ثمر رساند.

۱�۱)ملوان(: ملوان به سرعت به بازی برگشت و رافخايی در 
دقيقه ۲۳ پاس ارسالی رمضانی را از داخل محوطه جريمه به 
گل تبديل كرد و بعد از گلزنی پيراهن خود را درآورد و يک 

كارت به جان خريد.
۲�۱)ذوب آهن(: يک دقيقه قبل از پايان نيمه، ساالرزاده روی 
صادقيان خطا كرد و ماچادو ضربه كاشته به دست آمده را با 

يک شوت زيبا به گل دوم تبديل كرد.
۲�۲)ملوان(: ارسال رمضانی به همرنگ رسيد كه گردان روی 
او خطا كرد. رافخايی اين ضربه پنالتی را در حالتی نامتعادل 

به گل مساوی تبديل كرد.
۳�۲)ذوب آهن(: اسماعيل فرهادی در يک حركت انفجاری 
از س��ه مدافع ملوان عبور و توپ را روی دروازه فرس��تاد تا 

ايگور كاسترور گل پيروزی تيمش را به ثمر برساند.
۳�۳)ملوان(: جالل رافخايی در دقيقه 9۱ دومين ضربه پنالتی 
به دست آمده را به گل مساوی ملوان تبديل كرد تا شاگردان 

پورغالمی همچنان بی شكست باقی بمانند.

هفته پنجم رقابت های لیگ برتر با هیجان  
بی��ش از اندازه ای آغاز ش��د ب��ه گونه ای 
که در ش��ش بازی ش��ب نخست این هفته 
مهاجمان موفق شدند با درخشش بی نظیر 
خ��ود بیس��ت و پنج گل ب��ه ثمر رس��انند 
ت��ا هفته پنج��م رقابت های لی��گ یازدهم 
ب��ه یک��ی از هفته های پ��رگل ای��ن دوره 
از رقابت ه��ا تبدی��ل ش��ود. در بازی های 
ش��ب نخس��ت این هفته یک اتف��اق ویژه 
نی��ز در لیگ رق��م خورد؛ ه��واداران تیم 
فوتبال پرسپولیس پس از چهار هفته در 
ورزشگاه آزادی شاهد پیروزی سرخپوشان 
براب��ر تی��م فوتبال نف��ت آب��ادان بودند. 
در یک��ی از مه��م ترین دیداره��ای هفته 
پنج��م، ش��اگردان حمید اس��تیلی با عبور 
از س��د تیم فوتب��ال صنعت نف��ت آبادان 
 موفق ش��دند نخس��تین پیروزی خود را با 
هت تریک جواد کاظمیان به ثبت برسانند 
تا پس از چهار هفته کابوس وار با شادمانی 
اس��تادیوم آزادی را ت��رک کنند. در دیگر 
دیدارهای این هفته تیم فوتبال شاهین، 
فجر سپاسی، راه آهن، نفت تهران و سایپا 
نیز موفق ش��دند حریفان خود را شکست 
دهند تا ش��ش بازی نخست هفته پنجم با 

این نتایج پایان یابد.

مصطفی نظری:
 از دست دادن 
كاپيتانی به حضور 
شمسايی می ارزيد

دروازه بان تيم ملی با تكذيب اختالفش با وحيد شمس��ايی گفت: 
من و وحيد شمس��ايی با هم رابطه خوبی داش��ته و هيچ مش��كلی 
نداريم. به گزارش باش��گاه خبرن��گاران، دروازه بان ملی پوش تيم 
فوتس��ال گيتی پسند اصفهان با حضور وحيد شمسايی در اين تيم 
به دليل سابقه بيشتر كاپيتان تيم ملی، عنوان كاپيتانی تيم را به احتمال 
زياد از دس��ت می دهد. گفتنی است كه شمسايی و نظری از قبل با هم 
مش��كالتی داشتند. سال گذش��ته كه نظری در گيتی پسند و شمسايی در 
ماهان بود در بازی حس��اس دربی اصفهان اين دو با هم درگير ش��دند 

كه البته قائله همان جا ختم به خير شد.
اين مس��أله موجب ش��د اين ش��ائبه به وجود بياي��د كه با حضور 
شمسايی حاشيه های باش��گاهی به گيتی پسند برسد. ولی نظری 
در گفتگ��و ب��ا خبرنگار باش��گاه خبرنگاران  تمام اي��ن موارد را 
بی پايه و اساس دانس��ت. مصطفی نظری با اشاره به اين مطلب 
گفت: وحيد بازيكن بزرگی اس��ت و در مقاطعی عناوين 
بهترين بازيكن ايران و آس��يا و آقای گلی جهان 
را كس��ب كرده است به همين دليل حضور 
او خبر خوبی برای باشگاه ما محسوب 

می ش��ود. نظری با اش��اره به ايجاد حاش��يه با حضور بازيكنان بزرگ در 
گيتی پس��ند خاطر نشان كرد: حاش��يه هميشه در تيم های بزرگ هست و 
امس��ال هم بدون ش��ک با جمع شدن بهترين های تيم ملی در گيتی پسند 
هم��ه تالش می كنند برای ما حاش��يه ايجاد كنند. وی افزود: ولی ما چنين 
اجازه ای را به حاش��يه سازان نمی دهيم و هيچ اتفاقی در تيممان نخواهد 
افتاد. نظری ادامه داد: سال گذشته در مقطعی در بازی گيتی پسند و ماهان 
اختالف نظر كوچكی بين من و شمس��ايی ايجاد شد. ولی آن مسأله همان 
جا ختم به خير ش��د و پس از آن همچنان با شمس��ايی در ارتباط بوده و 

هستم. 
دروازه بان تيم ملی كه ساليان سال است با وحيد شمسايی در تيم ملی هم 
همبازی است با اش��اره به اين مطلب خاطر نشان كرد: با وحيد شمسايی 
رابطه نزديكی دارم و با حضور بزرگانی مثل كشاورز كه بهترين دفاع آسيا 
بوده و وحيد شمس��ايی كه كارنامه مشخصی دارد، از دست دادن كاپيتانی 
براي��م هيچ اهميتی ندارد آن چيزی كه برايم مهم اس��ت موفقيت تيممان 
است، من دو سال در گيتی پسند كاپيتان بودم. كاپيتانی وظيفه بسيار سنگينی 
 است ولی به نظر من از دست دادن كاپيتانی به حضور شمسايی در تيممان 

می ارزيد.
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فرازی از دعای روز بیست و پنجم: 
خدایا قرار ده در این روز 
دوستی دوستانت و دشمنی 
دشمنانت و پیروی از راه و 
روش خاتم پیغمبرانت را.

كتاب ميرزا آقا امامی نگارگر شهير اصفهانی 
با مقدمه محمود فرشچيان و آيدين آغداشلو 
توس��ط حوزه هنری اس��تان اصفهان منتشر 

می شود.
به گ��زارش مه��ر، س��يدمهدی س��يدين نيا 
رئي��س حوزه هنری اس��تان اصفهان از ثبت 
و ضب��ط خاطرات ۱۲۰ مب��ارز اصفهانی كه 
در ش��كل گيری و پيروزی انقالب اس��المی 
نقش داش��ته اند خبر داده و گف��ت: به دليل 
نقش اس��تان اصفهان و شخصيت های موثر 
آن در پيروزی انقالب اسالمی حوزه هنری 
استان اصفهان مبادرت به انجام اين كار كرده 
است.  سيدين نيا همچنين از برگزاری كتاب 

س��ال گرافيک ب��رای اولين ب��ار خبر داده و 
بيان كرد: به علت تعدد آثار در اين حوزه و 
همچنين تشويق و ترغيب عالقه مندان حوزه 
گرافيک برای اولين سال، اقدام به برگزاری 

كتاب سال گرافيک كرده ايم.
وی همچنين از آثار جدي��د با رويكردهای 
نو س��خن گفت و اف��زود: در حوزه كتاب، 
اين اس��تان، مانند س��اير حوزه ها فعال بوده 
كه می توان در ح��وزه دفاع مقدس به كتاب 
»م��ن از پرواز بهش��ت پرتاب ش��ده ام« و يا 
در نگارگ��ری به كتاب زندگ��ی ميرزا آقای 
امامی با مقدمه های استاد فرشچيان و آيدين 

آغداشلو اشاره كرد.

معاون صنايع دستی اداره كل ميراث فرهنگی 
اصفهان گفت: همزمان با همايش نقش آموزش 
و پ��رورش در ترويج صنايع دس��تی، اصفهان 
ميزبان نمايشگاه آثار صنايع  دستی دانش آموزان 

كشور می شود. 
به گ��زارش مهر، احم��د ادي��ب از برگزاری 
نمايشگاه آثار صنايع دستی دانش آموزان سراسر 
كش��ور همزمان با همايش ملی نقش آموزش 
و پرورش در توس��عه و ترويج صنايع دس��تی 
خب��ر داد و افزود: همايش ملی نقش آموزش 
و پرورش در توس��عه و ترويج صنايع دس��تی 
اسفندماه سال جاری به ميزبانی استان اصفهان 

برگزار می شود. 
وی با اش��اره به اينكه معاونت صنايع دس��تی 
اداره كل مي��راث فرهنگی و اداره كل آموزش 
و پرورش اس��تان اصفهان برگزاركنندگان اين 
همايش هستند، اظهار داشت: توسعه و ترويج 
صنايع دستی از طريق مقاطع ابتدايی، راهنمايی 
و دبيرستان مهم ترين هدف برپايی اين همايش 

ملی است.
 معاون صنايع دستی اداره كل ميراث فرهنگی 

اصفهان تصريح كرد: همزمان با برگزاری اين 
همايش، ميزبان نمايشگاه ملی آثار صنايع دستی 
دانش آموزان در اصفهان هستيم. وی با تأكيد 
بر توانمندی های اس��تان اصفه��ان در بخش 
آموزش متوسطه صنايع دستی، اضافه كرد: دو 
هنرستان كاردانش در شهرستانهای اصفهان و 
نايين به آموزش صنايع دستی مشغول هستند. 
اديب بيان داشت: دو هنرستان هنرهای زيبا نيز 
در شهرستان اصفهان زير نظر ادارات كل ارشاد 
و آموزش و پرورش، صنايع دستی را در مقطع 

متوسطه آموزش می دهند.
 وی همچني��ن ادامه داد: ب��ه زودی فراخوان 
برگ��زاری اين نمايش��گاه اعالم می ش��ود تا 
معاونت های استانی نسبت به معرفی گروه های 
دانش آموزی اقدام كنند. معاون صنايع دستی 
اداره كل ميراث فرهنگی استان اصفهان با بيان 
اينكه تقدير از آثار برتر دانش آموزی به عنوان 
يكی از مهمترين بخشهای اين همايش مطرح 
اس��ت، افزود: تالش می ش��ود اين همايش به 
گنجان��دن مباحث مرتبط با صنايع دس��تی در 

كتاب های درسی مقاطع مختلف كمک كند.

انتشار يک كتاب نگارگری با مقدمه
آغداشلو و فرشچيان

ادیب خبر داد:
برپايی نمايشگاه آثار صنايع دستی 

دانش آموزان كشور در اصفهان

خبر  وظيفه رسانه هدايت فرهنگ 
عمومی جامعه است

مع��اون صدا در جمع عوامل برنامه هفت اقليم 
راديو فرهنگ، فرهنگ را مولد انديشه و تفكری 
دانست كه آن را توليد می كند. به گزارش مهر، 
محمدحسين صوفی، ضمن تقدير از تالش های 
آن ها در توليد و پخش برنامه مذكور كه دارای 
قدمتی ۱۵ س��اله اس��ت، گفت: وظيفه رس��انه 
مديريت و هدايت فرهنگ عمومی جامعه است 
يعن��ی هدايت مردم به فرهن��گ غنی، قديم و 

قويم و فرهنگ ايرانی و اسالمی. 
وی عنوان كرد: هر قوم و فرهنگی كه قديمی تر 
است، فرهنگ قويم و غنی تری دارد و ما ملتی 
هستيم با پش��توانه بس��يار غنی، قديم و قويم 
فرهنگی كه هم ريشه در تفكرات اسالمی دارد و 
هم ريشه در تفكرات ايرانی. معاون صدا با اشاره 
به اين كه ش��بكه راديويی فرهنگ وظيفه تبيين 
و معرفی فرهنگ و خرده فرهنگ ها را بر عهده 
دارد، افزود: اين ش��بكه توانسته است با توليد 
و پخش برنامه های متن��وع، متعدد و گوناگون 
بخشی از وظيفه و رسالتی را كه اصحاب رسانه 
برای پاسداش��ت فرهنگی اين كشور بر عهده 
دارند به انجام برس��اند. صوفی عالقه داش��تن 
به تكثير هنر و توس��عه فعاليت های فرهنگی و 
هنری و دارا بودن تعلق خاطر و تعصب نسبت 
به امور فرهنگی را الزمه كار در حوزه رس��انه 
برش��مرد و عنوان كرد: يكی از برنامه هايی كه 
به ايجاد رونق و توس��عه برنامه های فرهنگی و 
هنری كمک می كند برنامه هفت اقليم است كه 
جزو برنامه های خوب راديو و دارای سابقه ۱۵ 

سال فعاليت است. 
وی نق��اط قوت وجود يک برنام��ه را دوام آن 
در فرازها و فرودها دانس��ت و گفت: از ديگر 
داليل دوام برنامه وجود مخاطب است كه اگر 
برنامه ای مخاطب نداشته باشد نمی تواند دوام 
بياورد و بر اين اساس رسانه با وجود مخاطب 
زنده است. معاون صدا با اشاره به اين كه طيف 
مخاطب برنامه راديويی هفت اقليم افراد خاص 
جامعه هستند شبكه فرهنگ را شبكه انديشه ها 
و ش��بكه ای ملی دانست و تصريح كرد: شبكه 
فرهنگ اختصاص به قشر و موضوعات خاصی 
دارد يعنی انديشه های فرهنگی و هنری كشور و 
حتی فراتر از كشور و شبكه ای است ملی به اين 
دليل كه اختصاص به تهران و هنرمندان تهرانی 

ندارد بلكه اختصاص به هنر ملی ما دارد. 

مرتض��ي مميز يكي از چهره هاي ماندگار عرصه هنر 
اس��ت كه هنرمندان بس��ياري از وي با عنوان مبتكر 

گرافيک نوين ايران ياد مي كنند. 
 به گزارش ايرنا، چهارم ش��هريور ماه، س��الروز تولد 
هنرمندي است كه نامش با نام هنر گرافيک ايران گره 
خورده اس��ت و به يقين وي را مي توان مطرح ترين 

چهره گرافيک معاصر دانست. 
ممي��ز ع��الوه ب��ر گرافي��ک در نقاش��ي، طراحي و 
تصويرگ��ري كتاب ه��اي ك��ودكان و نوجوانان نيز 
تبحر خاصي داشت و آثار ماندگاري از خود برجاي 

گذاشته است. 
وي دانش آموخته نقاشي از دانشكده هنرهاي زيباي 
دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۴ بود. نكته جالب توجه 
در م��ورد اين هنرمند آن اس��ت كه دوران ليس��انس 
وي ب��ه علت فعاليت ه��اي مختلف هنري در دوران 

تحصيل، ۱۱ سال به طول انجاميد. 
وي سپس در مدرس��ه عالي هنرهاي تزييني پاريس، 
رش��ته طراحي غرفه و ويتري��ن و معماري داخلي را 
ادامه داد و پس از بازگش��ت به اي��ران به فعاليت در 

زمينه تصويرسازي و گرافيک پرداخت. 
اين هنرمند برجسته، در طول ۴۵ سال فعاليت هنري، 
مدير هنري و گرافيک بس��ياري از نش��ريات ادبي و 
فرهنگي معتبر ايران بود و طراحي صحنه و لباس ۱۴ 

نمايش و دو فيلم سينمايي را انجام داده است. 
مميز جزء هنرمنداني اس��ت كه حضورش در عرصه 

گرافيک ايران بسيار واضح و نيرومند بود. 
آنچه كه باعث درخشش وي در اين رشته شد،حس 

نوطلبي و نوجويي وي بود. 
در واقع اين هنرمند برجس��ته به جاي كليشه شدن و 
س��قوط در ورطه تكرار با تكي��ه بر اين ويژگي هاي 
شخصيتي، از اصول و قيد و بندهاي موجود، خود را 
رها كرد و با بهره گيري از خالقيت و ابتكار، ساختار 

جديدي در اين رشته هنري ايجاد كرد. 
وي ب��ا بنيانگ��ذاري رش��ته تحصيل��ي گرافي��ک در 
دانش��كده هنر، از سال ۱۳۴۸ به عنوان استاد مشغول 
به تدريس ش��د و طي س��ال هاي متمادي با تربيت 
خيل بسياري از دانشجويان گرافيک، نقش مهمي در 
ارتقاء و ش��ناخت گرافيک در جامعه ايراني و تبديل 
نهال نوپاي گرافيک معاصر ب��ه درختي نيرومند ايفا 

كرد. 
اي��ن هنرمند برجس��ته با س��ال ها فعاليت مس��تمر 
توانست در سير تكاملي رشته گرافيک در ايران نقش 
بسزايي ايفا كند و رد پاي اين تاثير را مي توان بر آثار 

گرافيست هاي معاصر ايران نيز مشاهده كرد. 
روحيه متفاوت و نوگرا، فكر و ايده پويا، خالقيت و 
توانايي در به كارگيري از روش هاي نو و ناش��ناخته 
در هن��ر گرافيک كه همه از حس زيباشناس��ي مميز 
پديد آمده بود، وي را به اسطوره اي تبديل كرد كه تا 

هميشه نامش به يادگار بماند. 
اي��ن چهره ماندگار رش��ته گرافي��ک، رئيس انتخابي 
كميته هنرهاي تجس��مي يونسكو در تهران و اعضاي 

انجمن بين المللي طراحان گرافيک بود. 
ع��الوه بر اينه��ا، وي عضو مؤس��س و رئيس هيات 
مديره انجمن صنفي طراحان گرافيک ايران، مش��اور 
هنري و داور چندين س��االنه و نمايشگاه در داخل و 

خارج از ايران نيز محسوب مي شد. 
قباد ش��يوا اس��تاد برجس��ته گرافيک معاص��ر ايران، 
مرتض��ي مميز را يكي از ش��اخص تري��ن طراحان 
گرافيک ايران دانس��ته و در گفتگو با ايرنا افزود: اين 
هنرمند برجس��ته، طي سال ها فعاليت در اين عرصه 

توانس��ت، آثار ش��اخص و ماندگاري در زمينه هاي 
مختلف گرافيكي و تصويرگري خلق كند. 

وي معتقد است كه گرچه مميز در ساليان اخير چندان 
كار گرافيک نمي كرد، ولي در شكلي تازه با تشكيل 
انجمن صنفي و ايجاد بستري براي حضور هنرمندان 

اين رشته در اين زمينه همچنان اثرگذار بود. 
ش��يوا گف��ت: مميز خود بارها گفته ب��ود كه من پدر 
گرافيک ايران نيستم، اما به طور قطع وي را مي توان 

مبتكر گرافيک نوين ايران دانست. 
مميز در س��ال ه��اي پاياني عمر خوي��ش با بيماري 
س��رطان دس��ت و پنجه نرم مي كرد و از ۲۳ آبان ماه 
۱۳۸۴ براي تازه ترين دور شيمي درماني، در بيمارستان 
آبان تهران بستري شد كه چند روز بعد حال او رو به 
وخامت نهاد و سرانجام در سن 69 سالگي دنياي هنر 
را براي هميش��ه ترک كرد، اما ياد و نامش همواره به 
عنوان س��تايش شده  ترين گرافيست در دفتر بزرگان 

هنرهاي تجسمي ايران ثبت شد.

مرتضي ممیز؛ مبتكر گرافیك نوين ايران 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : 

بهمن زین الدین
چاپ : 

رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-6۲۸4167-۸  

فکس : 0311-6۲۸4166 
نشانی : 

اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 
119، واحد3

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در اجرای ماده ۲ قانون 
حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور 71/7/1۲ و تبصره یک 
ماده 3 آیین نامه اجرایی مصوب 71/1۲/16 هیأت وزیران براساس تفویض 
اختیار شماره 704/100/90- 7۲/4/۲7 سازمان جنگل ها و مراتع کشور 

محدوده رقبه ملی شده واقع در حوزه استحفاظی این اداره کل بشرح ذیل:
مرتع و مزرعه علیرضا وسطی و سفلی پالک ۲74 و ۲75 بخش 16- فارس 
شهرستان سمیرم که دارای مساحت دوازده هکتار و چهارصد و بیست و چهار 
مترمربع )1۲/04۲4( منابع ملی و دارای شصت و پنج هکتار و شش هزار 
و هفتصد و پنجاه و شش هزار مترمربع )65/6756( مستثنیات قانونی و 
جمع کل آن هفتاد و هفت هکتار و هفت هزار و یکصد و هشتاد مترمربع 

)77/71۸0( می باشد و حدود اربعه آن:
شمال: حد پالک کتک شرقی و غربی )مسیل بزرگ(

مشرق: حد پالک خاتونک )جوی خاتونک(
جنوب: حد پالک خلجی )جاده خاکی( و حد پالک جوی سفید )مسیل(

علیرضایی  و  سفید  جوی  اراضی  مابین  )جوی  سفید  جوی  پالک  حد  مغرب: 
وسطی(

شدن  ملی  قانون   ۲ ماده  موضوع  فوق  پالک   3 تبصره  مستثنیات  باستثنای 
جنگل ها که به وسیله رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان تعیین و به تأیید 
اداره کل رسیده و مشخصات این رقبه در متن آگهی قید و سوابق مربوطه در 
اداره منابع طبیعی شهرستان سمیرم و اداره کل موجود است جزء منابع ملی 
شده موضوع ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها تشخیص و مراتب به اطالع 
 عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی این رقبه معترض

تاریخ  تا  کثیراالنتشار  روزنامه  در  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشند  می 
به  قانونی  مستثنیات  و  مدارک  با  همراه  کتباً  را  خود  اعتراض   90/6/1۲
دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف اراضی اختالفی مستقر در اداره منابع طبیعی 
شهرستان سمیرم ارسال و پس از آن به دادگاه های ویژه مرکز مراجعه تا 

مورد رسیدگی قرار گیرد. 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در اجرای ماده ۲ قانون حفظ 
و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور 71/7/1۲ و تبصره یک ماده 3 
اختیار  تفویض  براساس  وزیران  هیأت   71/1۲/16 مصوب  اجرایی  نامه  آیین 
شماره 704/100/90- 7۲/4/۲7 سازمان جنگل ها و مراتع کشور محدوده 

رقبه ملی شده واقع در حوزه استحفاظی این اداره کل بشرح ذیل:
که  مبارکه  شهرستان  اصفهان   -۸ بخش  اصلی   -4۲ پالک  سیدآباد  باقیمانده 
مترمربع  هیجده  و  دویست  و  هزار  سه  و  هکتار  دو  و  شصت  مساحت  دارای 
پنج  و  نود  و  چهارصد  و  هکتار  سه  و  بیست  دارای  و  ملی  منابع   )6۲/3۲1۸(
مترمربع )۲3/0495( مستثنیات قانونی و جمع کل آن هشتاد و پنج هکتار و سه 

هزار و هفتصد و سیزده مترمربع )۸5/3713( می باشد و حدود اربعه آن:
شمال: به حد اجرای ماده 56 پالک 4۸- اصلی بخش ۸ موسوم به خاراب موضوع 

آگهی شماره 69/9/۲1-۲1967
فلفلی موضوع  به  ماده ۲ پالک 49- اصلی بخش ۸ موسوم  اجرای  مشرق: حد 

آگهی شماره 311۲4- ۸1/۸/۲۸
جنوب: حد اجرای ماده ۲ پالک ۸7- اصلی موسوم به علی آباد آقا موضوع آگهی 

شماره ۲7491- ۸۲/6/31
مغرب: حد اجرای ماده 56 پالک های سیدآباد، بداغ آباد، آهنگ، دولت آباد و ... 
موضوع آگهی شماره ۲۸670- 6۸/1۲/1 و حد اراضی موات پالک 340/13 

موسوم به لرد طالخونچه
 باستثنای مستثنیات تبصره 3 پالک فوق موضوع ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها
اداره کل  تأیید  به  و  تعیین  منابع طبیعی شهرستان  اداره  به وسیله رئیس  که 
رسیده و مشخصات این رقبه در متن آگهی قید و سوابق مربوطه در اداره منابع 
اداره کل موجود است جزء منابع ملی شده موضوع  طبیعی شهرستان مبارکه و 
رسانیده  عموم  اطالع  به  مراتب  و  تشخیص  ها  جنگل  ملی شدن  قانون   1 ماده 
می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی این رقبه معترض می باشند از تاریخ 
انتشار این آگهی در روزنامه کثیراالنتشار تا تاریخ 90/6/1۲ اعتراض خود را 
کتباً همراه با مدارک و مستثنیات قانونی به دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف اراضی 
اختالفی مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان مبارکه ارسال و پس از آن به 

دادگاه های ویژه مرکز مراجعه تا مورد رسیدگی قرار گیرد. 

م الف: 775۲ م الف: 7750

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات 
قانونی به شماره 90/5/26-21167

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی 
به شماره 90/5/26-21168
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