
پیامک و  تازه ای درباره  صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات مطالب 
اینترنت بیان کرده است. وی در گفتگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات گفته 

است:

آنالوگ  سیستم  از   84 سال  ما  است.  پیری  شبکه  ایران  مخابرات  شبکه   
سیستم  که  بود  سریع  آنقدر  تکنولوژی  رشد  اما  رفتیم  دیجیتال  سمت  به 
دیجیتال فعلی دیگر پاسخگو نیست؛ حتی دیگر پشتیبانی هم ندارد یعنی نه 

تولیدکنندگان داخلی و نه تولیدکنندگان خارجی تجهیزات فعلی را پشتیبانی 
نمی کنند. بنابراین ما مجبوریم در تجهیزاتمان جایگزینی داشته باشیم. در دو 

سال گذشته نزدیک به یک  هزار و 500 میلیارد تومان ...
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گفت:  تئاتر  کارگردان  یک 
جشنواره زدگی عامل اصلی ضعف 
تئاتر کشور بوده و این رکود تئاتر 
نیست. اصفهان  استان  مختص 
این  اعالم  با  کشانی  رادمهر 
در  اگر  داشت:  اظهار  مطلب 

سال های آینده نیز معیار انتخاب تئاترهای برگزیده کشور تنها شرکت 
در جشنواره های استانی یا فجر باشد ...

عضو گروه پزشکی اجتماعی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
قد یک مسأله  گفت: کوتاهی 
جدی است که به دلیل تغذیه 
نکردن  ورزش  و  نامناسب 
آن  بین نسل جوان، شاهد  در 

هستیم. الهام گلشاه اظهار داشت: از آنجایی که بیشتر جوانان به سمت 
ریزه خواری مثل شکالت، پفک و ...

از آنجا که بیشتر جمعیت کشور 
و  قدرت  داراي  جوانان  را  ما 
 ظرفیت فراوان، تشکیل مي دهند،
با  توان  مي  چگونه  دید  باید 
جوان،  قشر  مشارکت  رویکرد 
 امنیت و آرامش بهتر و مطلوب تر

را براي جامعه ایران اسالمي تامین کرد.
بنابراین در این باره نظر فرمانده انتظامي استان ...

عضو گروه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
 تغذیه نامناسب دلیل اصلی

کوتاهی قد است

انگشت اشاره این بار روی تئاتر و جشن ها؛
جشنواره زدگی عامل اصلی ضعف تئاتر 

کشور

فرهنگ و هنر   صفحه 5

فرمانده انتظامي استان اصفهان:
 پلیس در جهت دهي قشر دانشجو

نقش پررنگي دارد

آيین تندرستي  صفحه 6

جامعه    صفحه4

مدیرعامل مخابرات: 

محتوایپیامکهاذخیرهنمیشوندچوننمیتوانیم

صفحه  3 

صفـحهصفـحه

بعد از اعالم دوپینگ ع- ق در تیم ذوب آهن؛

عباس قاسمی:
از خانواده ام خجالت می کشم!

وزير ارتباطات:

 VPN استفاده از
جرم است 

ابهام در مهم ترین طرح مقابله با خشکسالی استان:

آبیاری تحت فشار، دردي از کشاورزي 
اصفهان درمان نمي کند

صفحه  2

شرکت گاز استان اصفهان به عنوان تنها شرکت 
دولتي استان اصفهان حائز جایزه »مدیریت سالمت 

اداري« در سطح کشورشد 
به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان اصفهان 
در این جشنواره که به همت قوه قضائیه و وزارت 

دادگستري برگزار گردید شرکت گاز استان اصفهان 
به عنوان سازمان پیشرو در مدیریت سالمت اداري 

شناخته شد ومورد تقدیر قرار گرفت.
در راستاي برنامه ششم از ده برنامه تحول نظام اداري 
کشور و فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در 

خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي جشنواره جایزه مدیریت سالمت 
اداري در مجتمع شهید بهشتي قوه قضائیه برگزار شد، که طي آن از 
شرکت هاي حائز رتبه برتر در جایزه مدیریت سالمت اداري با اهداء 

لوح و تندیس تقدیر شد.
شایان ذکر است شرکت گاز استان اصفهان در سطح رهبري و 

مدیریت سالمت اداري، فرآیندها، کارکنان، سخت افزارها، نوآوري 
و یادگیري و همچنین میزان رضایتمندي  موفق به کسب رتبه باال و 
دریافت تندیس سازمان پیشرو از سوي قائم مقام وزیر دادگستري و 

رئیس شوراي سیاست گذاري کشور شد.
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان این موفقیت را حاصل تالش 

جمعي مدیران و کارکنان خدوم این شرکت خواند و افزود: سال 
گذشته همزمان با اجراي قانون هدفمندي یارانه ها، رعایت دقیق طرح 

تكریم ارباب رجوع نیز به صورت جدي تر در دستور کار قرار گرفت.
 مهندس طغیاني گفت: در شاخص هایي نظیر برنامه سالمت اداري، 
پیشگیري و مبارزه با رشوه خوار و بازرسي هاي مستمر شرکت گاز 

استان اصفهان توانست در بین سایر دستگاه هاي اجرایي کشور حائز 
رتبه برتر گردد.

   وي یكي از شاخص هاي کارآمدي  و توسعه یافتگي  در دستگاه هاي 
اجرایي را »رضایت ارباب رجوع« دانست و تصریح کرد: در صورتي که 
فرهنگ مشتري مداري و تكریم ارباب رجوع  به عنوان یك خط مشي 

و راه حل مشترك سرلوحه تمام فعالیتها قرار بگیرد تمامي اهداف 
متعالي سازمانها محقق و بستر توسعه کشور فراهم خواهد شد. 
گفتني است در نخستین دوره فرآیند ارزیابي سراسري جایزه 

مدیریت سالمت اداري کشور عملكرد 50 دستگاه اعم از وزارتخانه، 
سازمان و شرکت مورد ارزیابي قرارگرفت و از شرکتهاي برتر با حضور 

مقامات عالي رتبه کشور تقدیر شد.

درخشششركتگازاستاناصفهاندرنخستیندورهنظامارزيابيسالمتاداري

مهلت دریافت موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

بارگیری و حمل جاده ای 500 هزار تن کک 136-90مناقصه1
90/8/890/8/18وارداتی از مبدا بندر امام خمینی)ره(

144-90مناقصه2
تخلیه و حمل از اسکله تا دپوسازی به وسیله 

لودر دکل دار حدود 300 هزار تن کک متالوژی 
در بندر امیرآباد

90/8/1090/8/21

آگهیفراخوان
شركتسهاميذوبآهناصفهان

روابط عمومي ذوب آهن اصفهان

ضمناً لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج 
می گردد.

سایر موارد:
1 – زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج در 

جدول(
2- جهت اطالع از محل دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.com مراجعه فرمائید.

م الف: 11313

نوبت دوم

خبر

مدیر کل تعزیرات حکومتي استان اصفهان خبر داد:
 محكومیت سه میلیاردي قاچاقچی

پوشاك و پارچه در اصفهان
ایمنا: مدیر کل تعزیرات حکومتي 
استان اصفهان گفت: توسط شعبه 
قاچاق تعزیرات حکومتی گلوگاه 
پوشاك  امامی،  قاچاقچي  شهید 
و پارچه در اصفهان به پرداخت 
ریال جریمه  میلیارد  از سه  بیش 
محکوم  دولت  حق  در  نقدي 

شد.
این  به  اشاره  با  آقایي  فرزاد 
مقادیري  پرونده  این  متهم  که 
در  را  قاچاق  پارچه  و  پوشاك 

فرد  این  افزود:  است،   مي کرده  حمل  جاسازي  صورت  به  خود  کامیون 
ویژه  شعبه  به  رسیدگي  براي  پرونده  و  دستگیر  گمرگ  مأموران  توسط 
 رسیدگی به جرایم قاچاق کاال و ارز گلوگاه شهید امامی شهرضا فرستاده

شد.
وي افزود: بعد از بررسي و رسیدگي کامل به این پرونده متهم عالوه بر 
ضبط کاال به پرداخت سه میلیارد و دوازده میلیون و ششصد و پنجاه و 
هفت هزار و سیصد و چهارده ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم 

شد.

سخنگوي شوراي اسالمي:
تاکسي هاي اصفهان دو ماه قبل از تصویب 

افزایش کرایه ها، آن را اجرا کردند
سخنگوي شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: تاکسي هاي شهر اصفهان دو ماه 
قبل از مصوبه شوراي اسالمي، نرخ کرایه خود را افزایش دادند و مسئوالن امر 

هیچگونه اقدامي در این باره نکردند.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسالمي شهر اصفهان، ابوالفضل قرباني افزود: 
نرخ کرایه تاکسي ها از اول آبان ماه به طور رسمي افزایش یافت. وي با بیان این 
که تاکسي هاي گردشي از ناوگان حمل و نقل عمومي حذف شده اند تصریح 
کرد: این موضوع مردم را با مشکالت جدي مواجه کرده است. وي اظهار 
داشت: تاکسي هاي وی ژه بیش از حد افزایش یافته اند و مسئوالن شهرداري 
باید با مدیریت و برنامه ریزي مناسب تعداد تاکسي هاي گردشي را براي رفع 

مشکالت شهروندان افزایش دهند.
وي تصریح کرد: حل ریشه اي مشکالت بخش حمل و نقل اصفهان با یک 
میلیون و 800 هزار نفر جمعیت در گرو برنامه ریزي اصولي مسئوالن و حمل 

و نقل است که باید مورد توجه مدیریت شهري قرار گیرد. 
وي افزود: ارتباط و هماهنگي بیشتر مسئوالن بخش حمل و نقل عمومي شهر 
 اصفهان به وی   ژه اتوبوسراني و تاکسیراني براي از بین بردن ضعف ها و کمبود ها

ضروري است. 
نرخ کرایه تاکسي در اصفهان از اول آبانماه جاري، 14 درصد افزایش یافت.

بر این اساس، نرخ کرایه تاکسي هاي گردشي درون شهري اصفهان در یک 
مسیر کوتاه از150 تومان به 200 تومان افزایش یافت.
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جنگ وراثت و جانشینی 
در آل سعود شدت گرفت

سابق  ولیعهد  عبدالعزیز  بن  سلطان  مرگ  با  مهر: 
سعودی، هیأت بیعت که در سال 2006 از سوی ملک 
عبداله تشکیل شد، خود را در برابر نخستین چالش 
مهم که تعیین ولیعهد جدید از میان بزرگان آل سعود 

است، می بیند.
العربی  القدس  روزنامه  در سرمقاله  المصری  احمد 
نوشت: این نخستین چالش مهم هیأت بیعت عربستان 
در کشوری است که یک پنجم کل نفت جهان را در 

اختیار دارد.
شدت گرفتن رقابت برای جانشینی ولیعهد

مرگ سلطان بن عبدالعزیز در زمانی رخ داد که برخی 
کشورهای عربی شاهد انقالب بوده و برخی دیگر 
به انتظار آن نشسته اند. در مسأله عربستان نایف بن 
عبدالعزیز وزیر کشور 78 ساله  و برادر ناتنی ملک 
عبداله بیشترین شانس را برای جانشینی سلطان بن 
العزیز دارد. وی که ولیعهد دوم محسوب می شود در 

این راه رقیبانی را نیز برای خود می بیند.
تحلیلگران معتقدند شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز امیر 
مقام  به  دارد و  بزرگی در سر  نیز آرزوهای  ریاض 
ولیعهدی چشم دوخته است. اما اگر این مسأله برای 
مقام  احراز  برای  سلمان  شاهزاده  نشود  محقق  وی 
وزارت دفاع تالش می کند که هم اکنون در اختیار 
است. شاهزاده  ولیعهد سابق  پسر  بن سلطان  خالد 
سلمان خود را برای احراز مقام نخست وزارت دفاع 

از همه محق تر می داند.
القدس العربی در ادامه تأکید می کند: از زمان آغاز 
بیماری ولیعهد سابق، رقابت میان شاهزادگان و امیران 
بلندپایه سعودی شدت گرفت و هر جناح درصدد 
تقویت جایگاه خود برای پر کردن پست هایی شد که 

احتمال خالی شدن آنها در آینده وجود دارد.
مخالفانی  البته  دوم  ولیعهد  عنوان  به  نایف  انتخاب 
هم داشت و با شگفتی شاهزادگانی همچون طالل 
بن عبدالعزیز برادر ملک عبداله روبه رو شد. وی در 
آن زمان از انتصاب نایف به عنوان ولیعهد دوم بدون 

رجوع به هیأت بیعت انتقاد داشت.
از سوی دیگر جبهه مخالفان نایف بن عبدالعزیز که 
است،  داشته  اختیار  در  را  دفاع  سال 1975 وزارت 
شامل لیبرال های سعودی نیز می شود که مخالف 
گرایش های ضد اصالحات وی و تعارض نایف با 

مخالفان سیاسی هستند.
این افراد نایف را از شخصیت های اصلی مخالف با 
سیاست های اصالحات اجتماعی و اقتصادی که از 
سوی ملک عبداله دنبال می شود می دانند. همچنین به 
نظر می رسد نایف با کاهش توان اثرگذاری مؤسسات 

دینی تندرو در حاکمیت مخالف باشد. 
ساز و کار انتخاب ولیعهد جدید؛ انتقال قدرت 

به نسل دوم آل سعود
به دستور  بیعت عربستان که در سال 2006  هیأت 
ملک عبداله تشکیل شد، 23 عضو دارد که همگی 
آنان از پسران ملک عبدالعزیز هستند. هر کدام از این 
اعضا یک رأی دارند و در نهایت ولیعهد جدید را به 

اتفاق آرا انتخاب می کنند.
در اینجا اختیاراتی برای ملک عبداله پادشاه عربستان 
تعریف شده که می تواند گزینه احراز ولیعهدی را 
البته  شود.  گیری  رأی  وی  درباره  تا  دهد  پیشنهاد 
اعضای شورای بیعت حق رد گزینه وی و انتخاب 

گزینه مورد نظر خود را نیز دارند.
با انتخاب متعب بن عبداله به عنوان رئیس گارد ملی 
انتقال  روند  شد،  پدرش  عبداله  ملک  جانشین  که 
قدرت به نسل دوم آل سعود آغاز شد. در صورتی 
که نایف به ولیعهدی برسد، دور از ذهن هم نیست 
که محمد بن نایف به عنوان جانشین پدرش وزیر 

کشور شود.
تحلیلگران همچنین وقوع تغییرات بزرگ در نحوه 
چینش مهره های سعودی را دور از ذهن نمی دانند 
بن  سلمان  انتخاب  بر  عالوه  دهند  می  احتمال  و 
عبدالعزیز به عنوان وزیر دفاع، احمد بن عبدالعزیز 

وزیر کشور و خالد الفیصل هم امیر ریاض شود.

چشم انداز مبهم لیبی
 بعد از مرگ قذافی

مطبوعات آلمانی با اشاره به شفاف نبودن آینده لیبی 
بعد از مرگ معمر قذافی نوشتند کشته شدن بدون 
محاکمه دیکتاتور سابق لیبی باعث خرسندی غربی ها 

که دستشان با قذافی در یک کاسه بود شد.
ان تی وی آلمان در گزارشی به بررسی دیدگاه های 
مطبوعات آلمانی درباره مرگ قذافی پرداخته و نوشت: 
دوران معمر قذافی به پایان رسید و وی در حال فرار 
 از زادگاهش کشته شد. در این میان مطبوعات آلمانی 
چشم انداز تاریکی درباره آینده لیبی بعد از مرگ قذافی را 
به تصویر کشیده اند و به دوگانگی حیرت آور غرب در 

قبال دیکتاتور لیبی اشاره کرده اند.
در این میان نشریه براین اشوایگر سایتونگ اعتراضات 
لیبی  یک  تولد  بیانگر  را  لیبی  ملت  بخش  آزادی 
جدید ارزیابی کرده و برای مردم این کشور آرزوی 
خوشبختی کرد. این نشریه آلمانی در عین حال خاطر 
برابر مسائل مهم  این کشور حاال در  نشان کرد که 
این کشور  دارد.  قرار  قابل حلی  غیر  تا حدودی  و 
باید از وحدت ملی خود دفاع کند، ثروت های نفتی 
برای استفاده عموم مردم باید بین همه تقسیم شود و 
مسئوالن رژیم سابق و حامیان آنها نیز باید مجازات 

شوند.
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه نیز این پرسش را مطرح 
می کند که آیا پایان دیکتاتور نقطه شروعی برای آرامش 
و صلح در کشور لیبی خواهد بود. این روزنامه آلمانی 
همچنین با یادآوری مبارزات بین گروه های انقالبی و 
طرفداران قذافی در طرابلس می نویسد: متحد شدن 
وفاداران به قذافی می تواند به مسأله ای برای این کشور 
تبدیل شود. شمار وفاداران به قذافی که سال ها و دهه ها 

به وی خدمت می کردند کم نیست.

امنیتي استاندار چهارمحال  ایسنا: معاون سیاسي، 
و بختیاري گفت: انتقال آب از طریق تونل گالب 
یزدان  کند.  مي  ایجاد  محیطي  زیست  مشکالت 
روش  تونل  طریق  از  آب  انتقال  افزود:  جاللي 
نظر  در  آن  تمامي جوانب  نیست چراکه  درستي 

گرفته نشده است.
استان  باید مدیریت آب  این که  بر  تأکید  با  وي 

بختیاري  و  چهارمحال  استان  مسئوالن  دست  به 
باشد تصریح کرد: اگر قرار است طرحي در استان 
انتقال  اجرا و آب از استان به نقاط دیگر کشور 
داده شود باید مدیریت آن به دست استان باشد و 
هرگز نباید کساني که در خارج استان چهارمحال 
آب  مدیریت  در  کنند  مي  فعالیت  بختیاري  و 
که  این  بیان  با  جاللي  کنند.  دخالت   استان 

زیادي  استان مشکالت  از  انتقال آب  طرح هاي 
حوزه  در  بلکه  زیست  محیط  حوزه  در  تنها  نه 
کرد: هر  کند خاطرنشان  ایجاد مي  نیز  اجتماعي 
اندازه زمان بگذرد زوایاي طرح هاي انتقال آب 
از استان براي مردم روشن و مشکالت این طرح 

ها بیشتر نمایان مي شود.
براي  داشت:  اظهار  استاندار  سیاسي  معاون 

پروژه  یک  استان  شوراي  مصوبه  در  بار  اولین 
از  که  هایي  نگراني  دلیل  به  استاندار  دستور  به 
هاي  زیان  در خصوص  مسئوالن  و  مردم  سوي 
داشت،  وجود  استان  آب  انتقال  هاي  پروژه 
استان  تأکید کرد: سهم مردم  تعطیل شد. جاللي 
مصوب  باید  آباد  بهشت  از  آب  انتقال  طرح   در 

شود. 

صابر فیضی، مدیر عامل شرکت مخابرات مطالب 
است.  کرده  بیان  اینترنت  و  پیامک  درباره  تازه ای 
وی در گفتگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات گفته 

است:
ایران شبکه پیری است. ما سال   شبکه مخابرات 
رفتیم  دیجیتال  سمت  به  آنالوگ  سیستم  از   84
سیستم  که  بود  سریع  آنقدر  تکنولوژی  رشد  اما 
دیگر  حتی  نیست؛  پاسخگو  دیگر  فعلی  دیجیتال 
داخلی  تولیدکنندگان  نه  یعنی  ندارد  هم  پشتیبانی 
فعلی  تجهیزات  خارجی  تولیدکنندگان  نه  و 
در  مجبوریم  ما  بنابراین  نمی کنند.  پشتیبانی  را 
سال  دو  در  باشیم.  داشته  جایگزینی  تجهیزاتمان 
گذشته نزدیک به یک  هزار و 500 میلیارد تومان 
در این بخش سرمایه گذاری کردیم. در حال حاضر 
مشغول عملیاتی کردن برخی برنامه های سال 90 و 
91 هستیم که تجهیزاتمان را خریداری و راه اندازی 

کنیم.
ما به طور معمول مدیرانی را بر سر کار می گماریم 
در  و  نیستند  روز  مسائل  به  آشنا  خودشان  که 
شما  مدیر  وقتی  می کنند.  مقاومت  تغییر  مقابل 
که  است  نگران  نیست،  آشنا  تکنولوژی جدید  به 
اگر این تکنولوژی جدید بیاید، من که بلد نیستم، 
حذف می شوم. هنوز ما این کاربری را در سیستم 
این خیلی  نداریم. در سیستم دولتی هم  مدیریتی 
معروف است که می گویند مدیران ضعیف اغلب از 
افراد زیر دستشان که باسواد باشند، می ترسند، در 

حالی که در دنیا اینطور نیست؛ مدیر، مدیر است، 
کارشناس هم کارشناس. برخی از کارشناسان هم 
در کار کارشناسی قوی تر از یک مدیر هستند ولی 
مدیر نیستند. اینها موضوعاتی است که ما باید از 

بعد فرهنگ سازمانی روی آنها کارکنیم.
تعداد مشترکانی که ارتباط غیرdial up در کشور 
دارند، االن چیزی در حدود یک میلیون و دویست 
هم  آپ  دایل  مشترکان  تعداد  است.  مشترك  هزار 
محتواهای  اگر  هستیم  معتقد  ما  است.  زیاد  خیلی 
خوب تهیه کنیم که به حد وفور هم در کشور امکان 
تولید دارد، حداقل 10 میلیون مشترك یعنی حدود 
10 میلیون خانوار به ارتباطات پرسرعت نیاز خواهند 

داشت و برای تولید محتوا باید تالش شود. 
کیلوبیت  تقاضا وجود  اینترنت محض 128  برای 
داخلش  که  مگابیت   10 ارتباط  برای  اما  ندارد، 
اینترنت 128 هم هست، اینترنت 512 هم هست، 
تقاضا وجود دارد. ما اگر بتوانیم محتوا آماده کنیم، 
این کشور کشش 10 میلیون مشترك با ارتباطات 
با سرعت 10 مگابیت را در پنج سال آینده دارد و 
شدنی هم هست؛ اما چرا می گوییم برای اینترنت 
است  این  علتش  نداریم؟  متقاضی  کیلوبیت   128
جواب  و  دارند  اطالعات  دریافت  مشکل  که 
نمی گیرند. یعنی االن در رابطه با گرفتن اطالعات 
سایت  به  می خواهید  شما  اگر  که  شده  اینطوری 
بانک ملی مراجعه کنید، اول به سرور جستجوی 
خارج از کشور برمی خورید، خب جواب نمی دهد 

و زمان را از دست می دهید ولی آماری داریم که 
از  را  خود  کارهای  عالقه مندند  مردم  درصد   80

منزل انجام دهند.
ما هیچ اطالعاتی را ذخیره نمی کنیم جز اطالعاتی 
که خود مشترك مراجعه کند، به عنوان مثال یک 
نزدم.  پیامک  این همه  نفر مراجعه می کند که من 
و  تاریخ  این  در  که  می دهیم  او  به  لیست  ما یک 
پیامک زدید  این شماره ها  به  این ساعت شما  در 
ولی محتوای آن را نداریم، چون نمی توانیم داشته 
باشیم. حجم پیامک ها به حدی است که نمی توانیم 

نگهداری کنیم.
به تازگی یک نامه به سازمان تنظیم مقررات زدم که 
papها حق ندارند بگویند ارتباط از مخابرات قطع 
شده، باید بگویند مشکل از زیرساخت  است، چون 
از من که سرویس نگرفته اند. من که اینترنت را به 
آنها نفروخته ام. آنها مستقیم از زیرساخت گرفته اند. 
اینترنت قطع می شود می گویند از مخابرات قطع شده. 
ما هم گفتیم از این به بعد حق ندارید اسم مخابرات را 
بیاورید. البته اینها هم حق دارند. مردم هم حق دارند. 
هنوز برخی نمایندگان مجلس نیز به وزیر ارتباطات، 

وزیر مخابرات می گویند.
شد،  مطرح  و حالل  پاك  اینترنت  زمانی که  اتفاقًا 
با  آقایان سئوال کردند نظر تو چیست؟ گفتم من 
این موضوع کاری ندارم ولی آنهایی که در گذشته 
به ما اینترنت حرام فروخته اند، مسئولیت شرعی اش 

جرم دارد، حد دارد و باید پاسخگو باشند! 

سراسری

مدیرعامل مخابرات: 

محتوایپیامکهاذخیرهنمیشوندچوننمیتوانیم

خبر

نصف النهار

درگیري لفظي سارکوزي با کامرون بر سر یورو
سر  بر  انگلیس  وزیر  نخست  با  فرانسه  جمهور  رئیس 
مشارکت انگلیس در مذاکرات مربوط به بحران منطقه یورو، 
درگیري لفظي پیدا کرد. نیکوال سارکوزي معتقد است که 
مذاکرات نهایي در روز چهارشنبه باید محدود به کشورهایي 
باشد که از یورو استفاده مي کنند در حالي که دیوید کامرون 
مي گوید تمامي رهبران اتحادیه اروپا باید براي بحث در 
مورد موضوعاتي که ممکن است به نوعي بر آنها اثر بگذارد، 

حاضر باشند. این درگیري لفظي یک روز پس از این که رهبران اروپایي موافقت کردند 
پیمان این اتحادیه را در صورت لزوم براي کمک به حل بحران تغییر دهند، روي داد.

در  اضطراري  مذاکرات  از  پس  روز  یک  اروپا  اتحادیه  رئیس  رومپي،  ون  هرمان 
بروکسل اظهار کرد که اعضا، احتمال تغییر محدود را مورد بررسي قرار مي دهند.

در  انگلیس  منافع  از حفظ شدن  اطمینان  دنبال  به  وي  است  کرده  اظهار  کامرون 
صورت وجود هر تغییري است. تمامي رهبران اتحادیه اروپا اکنون قرار است در 
نشست روز چهارشنبه که ابتدا قرار بود تنها با حضور17 کشور عضو منطقه یورو 

برگزار شود، شرکت خواهند کرد. 
این مسأله موجب اعتراض نیکوال سارکوزي شد. وي گفت از این که در روزنامه ها در 
مورد توصیه کامرون و جورج ازبورن، وزیر دارایي انگلیس در مورد بحران منطقه یورو 
بخواند، خسته شده است. 27 رهبر اتحادیه اروپا صبح روز یکشنبه در مورد بحران بدهي 

یونان، تقویت سرمایه بانک ها و تقویت صندوق نجات یورو بحث و گفتگو کردند. 

نگراني هندي ها از کاهش صادرات چاي به ایران
به  به کاهش صادرات چاي  نسبت  تاجران هندي  موج: 
ایران در اثر سیاست هاي مالي دولت این کشور اعتراض 
کاهش  از  هند  چاي  انجمن  مسئوالن  از  یکي  کردند. 
اثر  بر  ایران  به  کشور  این  چاي  صادرات  درصدي   25 
سیاست هاي مالي بانک مرکزي این کشور در پیروي از 

تحریم هاي یک جانبه آمریکا خبر داد. 
بانک مرکزي هند در پي فشارهاي آمریکا، از تسویه حساب 

هاي تجاري با بانک هاي ایراني در اتحادیه پایاپاي آسیایي خودداري کرد و این موضوع 
سبب ایجاد مشکالت فراواني به خصوص براي صادرکنندگان چاي هندي به ایران شده 
است. این مقام مسئول انجمن چاي هند تأکید کرد: حجم صادرات چاي هند به ایران 
طي  هفت ماه نخست سال جاري میالدي با 25 درصد کاهش به 10 میلیون کیلوگرم 
ایران دچار سردرگمي  با   رسیده است، چراکه تاجران در نحوه تسویه حساب مالي 
شده اند. وي خاطرنشان کرد: ما در خبرها شنیدیم که مسأله تسویه حساب هاي مالي 
هند و ایران حل شده است و به همین علت 15 روز پیش نامه اي خطاب به وزارت 
دارایي هند نوشته و خواستار شفاف سازي در مورد نحوه تسویه حساب با ایران شدیم، 
اما هنوز پاسخي از سوي دولت هند دریافت نکرده ایم. در حالي که صادرات چاي هند 
به ایران ساالنه بیش از 15 میلیون کیلوگرم بوده است، این رقم در اثر مشکالت ناشي از 
سیاست هاي مالي دولت این کشور تحت فشارهاي آمریکا، تاکنون بیش از چهار میلیون 

کیلوگرم کاهش یافته است. 

بیعت طرفداران قذافي با سیف االسالم
 

محل  که  کردند  اعالم  انقالبیون  که  این  وجود  با  ایسنا: 
طرفداران  کرده اند،  پیدا  را  سیف االسالم  اختفاي  تقریبي 

قذافي با وي به عنوان جانشین پدرش بیعت کردند.
انقالبیون  محلي  فرماندهان  از  یکي  ملیقطه،  عبدالمجید 
اعالم کرد که نیروهاي تحت فرمانش توانستند منطقه اي 
معمر  فرزند  قذافي،  سیف االسالم  مي رود  گمان  که  را 
در  باشد  شده  مخفي  در  آنجا  لیبي  پیشین  رهبر  قذافي، 

وي  مي دهد  نشان  که  آورند  دست  به  شواهدي  و  کنند  محاصره  بني ولید  جنوب 
دست کم چند روز پیش در آنجا بوده است.

وي اعالم کرد که سیف االسالم به احتمال زیاد از سرت گریخته و به این منطقه در 
جنوب بني ولید که در 150 کیلومتري شهر طرابلس قرار دارد، پناه برده و انقالبیون 
توانسته اند چندین دفتر وي را که در روزهاي اخیر از آن استفاده مي کرده، پیدا کنند 

و مدارك موجود را در این دفاتر به دست آورند.
وي گفت: به احتمال زیاد سیف االسالم در منطقه وادي زمزم یا وادي المندوب در 

جنوب شهر بني ولید است.
این فرمانده نظامي انقالبیون همچنین عنوان داشت: عبداله السنوسي، رئیس دستگاه 
با  مداوم  صورت  به  مي برد،  سر  به  نیجر  در  هم اکنون  که  قذافي  نظام  اطالعاتي 
سیف االسالم ارتباط دارد و در صدد است که زمینه گریختن وي را به نیجر فراهم 

کند، اما انقالبیون با محاصره منطقه از این کار جلوگیري خواهند کرد.

جهان نما 

ایرنا: ماه بانو تاتا، مادر آمار ایران همزمان با روز آمار در 
آمار و همایش  اصفهان تجلیل شد. مراسم جشن روز 
تجلیل از مادر آمار ایران به همت جهاد دانشگاهي اصفهان 

در تاالر ادب این شهر برگزار شد.
تاتا پس از دریافت جایزه خود، با مهم توصیف کردن 
آمار، ابراز امیدواري کرد که روزي آمار در ایران به جایگاه 

واقعي خود برسد.
اردیبهشت   6( میالدي  آوریل 1942  در 26  تاتا  ماه بانو 
1321 خورشیدي( در مومبایي هندوستان زاده شد و در 
سال 1958 میالدي)1337 خورشیدي( در رشته ریاضي 
و  تحصیل شد  به  مشغول  و  پذیرفته  مومبایي  دانشگاه 
مدرك کارشناسي خود را در سال 1961 میالدي دریافت 

کرد.
کارشناسي ارشد  دوره  در  آمار  در رشته  آن  از  وي پس 
همان دانشگاه قبول شد و این دوره را در مدت دو سال به 

پایان رساند و در سال 1963میالدي فارغ التحصیل شد. 
درس  به  که  بسیاري  عالقه  و  تالش  پشتکار،  دلیل  به 
وارد  میالدي(   1963( سال  همان  در  داشت  خواندن 
این  آمار  دکتراي  رشته  در  و  آمریکا شد  پردو  دانشگاه 
دانشگاه به تحصیل پرداخت و در سال 1967 میالدي به 

دریافت درجه دکترا نایل آمد.

پس از دریافت دکترا، به مدت پنج سال در دانشگاه ایالتي 
میشیگان )از 1967 تا 1972 میالدي( مشغول به کار شد و 
به دلیل عشق فراواني که از کودکي به ایران داشت تصمیم 

گرفت به ایران بیاید.
وي در سال 1972میالدي )1351خورشیدي( به تهران 
سال  دو  مدت  به  شریف  صنعتي  دانشگاه  در  و  آمد 
یک  در  سپس  و  پرداخت  آمار  رشته  در  تدریس  به 
آمار  و  آموزش  مؤسسه  در  ترتیب  به  ساله   16 دوره 
کاربرد  و  ریزي  برنامه  عالي  مدرسه  انفورماتیک،  و 
کامپیوتر، دانشگاه آزاد ایران، دانشگاه عالمه طباطبایي 
با درجه دانشیاري به تدریس پرداخت و همچنین عضو 
موفق مرکز آمار در سال 1359 شد. وي در سال 1368 
به کرمان رفت و در دانشگاه شهید باهنر به عنوان استاد 
و رئیس بخش آمار مشغول به فعالیت شد که هم اکنون 
هم در این مرکز مشغول به آموزش است و دانشجویان 
را  زیادي  بسیار  دکتراي  و  کارشناسي ارشد  دوره هاي 
راهنمایي مي  کند. تاتا عضو انستیتوي بین المللي آمار، 

جامعه ریاضیدانان و آماردانان ایران است. 

مهر: عضو هیأت رئیسه مجلس پیشنهاد انحالل مجمع تشخیص مصلحت نظام و تشکیل 
مجلس دوم به جای آن در بازنگری در قانون اساسی را مطرح کرد و گفت: فتح باب گفتگو 
در محیط های علمی در خصوص بازنگری در قانون اساسی می تواند مشارکت نخبگان و 

دانشگاهیان و طالب را جلب کند.
محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری 
به کرمانشاه گفت: سفری که رهبر معظم انقالب به کرمانشاه داشتند جدای از آثار عاطفی و 
استقبال گرم و بی نظیر مردم از ایشان و بیعتی که مردم با ولی فقیه خود داشتند شور و نشاط 
عظیمی را در میان مردم کشورمان ایجاد کرد و این سفر زمینه ای برای رفع مشکالت استان 

کرمانشاه خواهد بود.  عضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر این که باید از هماهنگی میان 
ولی فقیه و نظام پارلمانی نخست وزیر بیرون بیاید گفت: این نخست وزیر باید به ولی فقیه و 
پارلمان پاسخگو باشد البته اگر قرار باشد باب تغییر قانون اساسی را بگشاییم به نظر اینجانب 
جا دارد راجع به بقا یا انحالل مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی صورت گیرد و با 

توجه به نظام شورایی تشکیل پارلمان دوم هم می تواند مورد بررسی قرار گیرد.
 نماینده مردم طرقبه، شاندیز و چناران در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: هم اکنون 
اشکاالت مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظام تک پارلمانی مشخص شده است. موضوع 

شوراها نیز می تواند مورد بازبینی قرار گیرد.

همزمان با روز آمار؛

مادر آمار ایران در اصفهان تجلیل شد

معاون سیاسي، امنیتي استاندار چهارمحال و بختیاري:

کساني که خارج از این استان فعالیت مي کنند نباید در مدیریت آب استان دخالت کنند

استاندار اصفهان:

مردم، مسئوالنه سرشماری را جدی بگیرند
فارس: استاندار اصفهان گفت: مردم با تعهد و مسئوالنه این سرشماری را جدی بگیرند 
و همچون دوره های پیشین حضور خوبی داشته باشند. در نخستین ساعات آغاز طرح 
هفتمین سرشماری نفوس و مسکن در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی از نخستین افرادی 
بود که پاسخگوی مأمور سرشماری بود و با در اختیار گذاشتن اطالعات مورد درخواست 
مأمور سرشماری، فرم اطالعات خانوار خود را تکمیل کرد. استاندار اصفهان پس از تکمیل 
این فرم در پاسخ به این سئوال که رفتار مأمور سرشماری و تسلط او بر سئواالت را چطور 
ارزیابی می کنید، اظهار داشت: این خانم مأمور بر سئواالت اشراف کامل داشت و از سویی 
نحوه پرسش سئواالت و برخورد این مأمور خوب بود. وی در پاسخ به این پرسش که 
آیا اطالعاتی که در فرم تهیه شده سرشماری از افراد پرسیده می شود، می تواند خروجی 
خوبی را به منظور تهیه برنامه برای آینده کشور در اختیار مسئوالن و برنامه ریزان قرار دهد، 
تصریح کرد: من از قبل نیز سئواالت فرم سرشماری را دیده بودم و فکر می کنم اطالعات 

این سرشماری می تواند مبنا و راهگشای برنامه ریزی های استان و کشور باشد.
علیرضا ذاکر اصفهانی ادامه داد: از آن جایی که میزان مهاجرت مردم به استان اصفهان و به ویژه 
کالنشهر اصفهان زیاد است، این استان نیازمند برنامه های مدونی برای آینده است و در این راستا 
خروجی بررسی میزان مهاجرت، علت های آن و نیز مشخص کردن شهرهایی که اصفهان را 

مقصد مهاجرت خود قرار می دهند، اطالعات خوبی را در اختیار ما قرار می دهد.
وی در مورد این که پیام استاندار اصفهان به مردم برای هفتمین سرشماری نفوس و مسکن 
چیست، گفت: از مردم درخواست می کنم که با تعهد و مسئوالنه این سرشماری را جدی 
بگیرند و همچون دوره های پیشین حضور خوبی داشته باشند چرا که این سرشماری 
برای برنامه ریزی های دقیق و مدون تر ضروری است؛ برنامه هایی که در نهایت به ارتقا و 

پیشرفت کشور منجر می شود.
استاندار اصفهان افزود: مردم اطمینان و اعتماد داشته باشند که این نظرسنجی و سرشماری 
در راستای بهبود وضع کشور صورت می گیرد. وی در پاسخ به این پرسش که عده ای 
از مردم بر این باورند که اطالعات اخذ شده توسط مأمور سرشماری از آنها برای گرفتن 
مالیات یا ندادن یارانه است، به همین دلیل اطالعات درستی را در اختیار مأموران قرار 
نمی دهند، تصریح کرد: ممکن است این شائبه در جریان اجرای طرح سرشماری برای 
مردم به وجود آید حال آن که این گونه فضا سازی ها از ناحیه افرادی است که دغدغه 
آبادانی این کشور را ندارند و با این فرافکنی ها قصد دارند مشارکت مردم را در اجرای 
این طرح کم رنگ کنند. ذاکر اصفهانی تأکید کرد: اطالعات خانوارها محرمانه بوده و این 
سرشماری تنها برای برنامه ریزی اجتماعی و اقتصادی است و برای حذف یارانه یا گرفتن 

مالیات نیست. 

عضو هیأت رئیسه مجلس مطرح کرد:

مجمع تشخیص مصلحت در بازنگری قانون اساسی منحل شود
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حتی در صورتی که 
تمام مزارع استان 

 اصفهان به
شبکه های آبیاری 
قطره ای و بارانی 

مجهز شوند باز هم 
مشکل کمبود آب در 
بخش کشاورزی حل 
نمی شود و برای از 
سرگیری کشاورزی 
در اصفهان چاره ای 

جز انتقال آب به این 
حوضه وجود ندارد.

زاینده رود
ارزشمند  از خدمات  اصفهان  اسالمی شهر  شورای 
رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در 

طول هشت سال گذشته قدردانی کرد.
شهر  اسالمی  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  شهر  این  اسالمی  شورای  رئیس  نایب  اصفهان 
دویست و چهاردهمین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر خدمات عسگری در سازمان نظام مهندسی در 
جهت نظام مند کردن ساخت و سازها را ارزشمند 
و قابل تقدیر دانست و انتصاب مصطفی بهبهانی را 

به عنوان رئیس جدید این سازمان تبریک گفت. سید 
کریم داودی ارتقاء کیفیت اجرای کارهای ساختمانی 
در اصفهان را مطلوب و این امر را حاصل تالش ها و 
تمهیدات هیأت مدیره و رئیس سازمان نظام مهندسی 
 بیان کرد و لزوم توجه بیشتر این سازمان در طراحی ها
گفت:  و  داد  قرار  تأکید  مورد  را  شهری  سیمای  و 
برنامه ریزی ها و پیگیری ها و به کارگیری تمهیدات 
الزم برای افزایش عمر مفید ساختمان ها ضروری 
است. وی استفاده بیشتر از مشارکت و دیدگاه های 
کارشناسی مهندسان سازمان نظام مهندسی در مدیریت 

شهری را خواستار شد و اظهار امیدواری کرد: این امر 
در راستای اهداف برنامه پنج ساله و چشم انداز 20 
ساله شهر محقق شود. نایب رئیس شورای اسالمی 
شهر اصفهان از تدوین و تصویب آئین نامه نماسازی 
در این شهر توسط مدیریت شهری و سازمان نظام 
مهندسی و کمیسیون ماده 5 خبر داد و از هیأت رئیس 
این سازمان خواست برنامه ریزی های الزم و اصولی 
در جهت ساماندهی نمای ساختمان ها و رعایت قوانین 
و ضوابط در این زمینه و سیمای شهری به عمل آید. 
نایب  رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان نورپردازی، 

رنگ آمیزی مبلمان و ساماندهی سیما و منظر شهری 
را از پروژه ها و حرکت های شادی آفرین بیان کرد 
و افزود: معاونت فرهنگی اجتماعی شاد و امیدبخش 
در شهر اصفهان به اجرا درآورد. وی اجرای برنامه 
های اجتماعی را یکی از وظایف مدیریت شهری در 
کالنشهرها دانست و استقبال مردم از این برنامه ها را 
نشان از خأل آنها عنوان کرد و گفت: مدیریت شهری 
کالنشهر اصفهان باید با اختصاص اعتبارات الزم برنامه 
های اجتماعی با محوریت مردم، محله ها و دین باوری 
و اخالق مداری تدوین و اجرا کند. سخنگوی شورای 
اسالمی شهر اصفهان نیز ضمن قدردانی از زحمات و 
تالش های رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان، 
درآمدزایی را انگیزه اصلی سازندگان ساختمان های 
مسکونی بیان کرد و گفت: در حال حاضر ساخت 

و سازها در اصفهان با انگیزه فروش و سود بیشتر 
صورت می گیرد و متأسفانه راحتی و آسایش در این 
ساخت و سازها به هیچوجه مورد توجه قرار نگرفته 
است. ابوالفضل قربانی با بیان این که ساختمان های 
مسکونی که در شهر اصفهان شکل می گیرد َمسکن 
نبوده بلکه ُمَسکن هستند افزود: عدم پیش بینی آسایش 
و راحتی در آنها، تراکم و ازدحام زیاد در محالت و 
از بین بردن آرامش مردم از مهم ترین مشکالت این 
بناهاست و متأسفانه مجموعه های مدیریتی هم در 
این زمینه همراهی می کنند. قربانی از وجود آشفتگی 
در نماسازی های شهر اصفهان خبر داد و افزود: در 
حال حاضر در هر خیابانی بیش از ده ها مدل و روش 
نماسازی را شاهد هستیم که این امر عوارض های 

زیادی در مباحث روحی روانی مردم ایجاد می کند.

 ناهید شفیعی

چرخش و برگشت آب در حوضه زاینده رود فرایندی 
 است که برداشت های بخش کشاورزی را به رودخانه بر
 می گرداند، بنابراین حتی اگر تمام مزارع استان به سیستم های
آبیاری تحت فشار مجهز شوند مشکل کمبود آب اصفهان 

حل نمی شود.
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از سدها و تأسیسات 
آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اهمیت اجرای طرح های 
آبیاری تحت فشار در شرایط خشکسالی چند سال گذشته 
گفت: البته تجهیز مزارع به این سیستم های نوین، در بهبود 
آبیاری مزارع تأثیر خواهد داشت اما در حوضه زاینده رود، 
پدیده ای به نام برگشت یا چرخش آب وجود دارد یعنی 
آبی که در اراضی باالدست و پایین دست فرو می رود 
دوباره به رودخانه بر می گردد و این ماده حیاتی مدام در 

حال چرخش است.
حل را  کشاورزی  مشکل  فشار،  تحت   آبیاری 

نمی کند
علی بصیر پور این ویژگی را دلیل زایش تأثیرگذارترین 
رودخانه فالت مرکزی ایران دانست و گفت: با این که 
مسئوالن ملی، جهاد کشاورزی را موظف کرده اند کمبود 
آب این بخش را با اصالح راندمان مصرف جبران کنند باید 
گفت راندمان آب در منطقه زاینده رود به دلیل خاصیت 

چرخشی آن باالست.
به گفته وی، حتی در صورتی که تمام مزارع استان اصفهان 
به شبکه های آبیاری قطره ای و بارانی مجهز شوند باز هم 
مشکل کمبود آب در بخش کشاورزی حل نمی شود و 
برای از سرگیری کشاورزی در اصفهان چاره ای جز انتقال 

آب به این حوزه وجود ندارد.
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از سدها و تأسیسات آب 
منطقه ای اصفهان بر این باور است که زایندگی رودخانه 
در مسیر آن ارتباط مستقیم با ویژگی های زمین شناسی 
این منطقه دارد و می گوید: این ویژگی در بخش هایی 
از مسیر مانند باالدست بیشتر و در قسمت هایی از جمله 
شرق اصفهان کمتر است اما پیوسته وجود دارد و هیچ گاه 
به صفر نمی رسد. بر این اساس وی تأکید کرد نمی توان 
میزان آب مصرفی در زمین های کشاورزی به ویژه مزارع 
غله را با میانگین استاندارد مقایسه کرد و نتیجه گرفت که 
در بخش کشاورزی اصفهان پرت آب باالست، چون آب 
وارد زهکشی ها و سرانجام باتالق گاوخونی می شود که 

خود یک اکوسیستم مهم و سرنوشت ساز بوده است.
یک قطره آب زاینده رود هدر نمی رود

بصیر پور براساس مستندات فنی اعالم کرد در حوضه 
زاینده رود حتی یک قطره آب هم هدر نمی رود. وی 
گفت: مشکل اصلی این حوضه این است که برداشت ها 
و مصارف از منابع موجود پیشی گرفته و این اختالف 
میلیون مترمکعب می رسد. وی  تا 600  به حدود 400 
این کمبود را براساس جمیع جهات یعنی افت آب های 
سطحی و زیر زمینی دانست و گفت: پیش بینی می شود 

در افق 1410 این نیاز به یک میلیارد متر مکعب خواهد 
رسید.

ساخت سد و تونل دوم کوهرنگ، بدترین آسیب 
زاینده رود

این مسئول شرکت آب منطقه ای اصفهان مبنای تقسیم 
90 درصد آب زاینده رود را طومار شیخ بهایی بیان کرد 
آب شرکت  کارشناسان  سد،  احداث  از  پس  گفت:   و 
منطقه ای، واحد حقابه ها را به لیتر تبدیل کردند از سوی 
دیگر بهره برداری از پروژه های سد و تونل دوم کوهرنگ 
باعث شد در دوره ای منابع از مصارف حوضه زاینده رود 

پیشی بگیرد و برای این آب مصارف زیادی از جمله صنعت 
و شرب در نظر گرفته شد و مقداری هم به حقابه ها افزوده 
شد، همین توسعه ها در نهایت به مشکالت کنونی یعنی 
کمبود شدید منابع منجر شده است. وی با اشاره به خشکی 
زاینده رود در سال های اخیر و قطع سهمیه آب کشاورزان 
پایین دست گفت: با این اتفاقاتی که در چهار سال گذشته 
رخ داده کشاورزان خواستار دریافت حقابه خود شده اند 
و استانداری اوایل امسال راهکارهای قانونی تأمین سهمیه 
آب آنها را بررسی کرد. به گفته بصیر پور، هیأت سه نفره 
منع  تنها  که  اند  کرده  اعالم  موضوع  این  کننده  بررسی 

قانونی برای تأمین حقابه کشاورزان، قانون توزیع عادالنه 
آب است. با این حال بررسی مستندات و شکایت ها در 
گروهی متشکل از نماینده جهاد کشاورزی،کشاورزان و 
وزارت نیرو همچنان ادامه دارد و امیدواریم هر چه زودتر 

به نتیجه قطعی برسد.
طرح های آبیاری نوین در اولویت تسهیالت 

مدیر امور فني و زیربنایي سازمان جهاد کشاورزي استان 
درباره مزیت سامانه هاي آبیاري قطره اي و باراني گفت: 
این روش 100 درصد بهره وري خاك را افزایش مي دهد، 
چرا که در این سیستم نیازي به جابه جایي خاك نیست و 

راندمان آبیاري از 40 درصد به 90 درصد رسیده است.
مدیر امور فني و زیربنایي سازمان جهاد کشاورزي استان 
اصفهان با بیان این که بیشترین آب مصرفي کشاورزان 
از آب هاي زیرزمیني تأمین مي شود، خاطرنشان کرد: با 
به کارگیري مدیریت صحیح آب هاي زیرزمیني و اجراي 
نحو  به  را  آب  مي توان  آبیاري،  نوین  سامانه هاي  طرح 

مناسبي ذخیره کرد.
بیان این که دولت تا سال گذشته به ازاي  با  سرافرازي 
هر هکتار آبیاري پنج میلیون و 500 هزار تومان تسهیالت 
دولت  جاري  سال  در  کرد:  اضافه  بود،  داده  اختصاص 
جهت اجراي طر ح هاي آبیاري نوین، 85 درصد هزینه را 
به صورت وام و تسهیالت بلندمدت و بالعوض پرداخت 
کرده است و 15 درصد باقي مانده توسط کشاورز تأمین 

مي شود.

با انتصاب رئیس جدید سازمان نظام مهندسی استان مطرح شد: 

ساماندهی نما و عمر مفید ساختمان های اصفهان ضروری است

اقتصاد

گزارش

بازار روز

 تولید۱5۶ کیلو طال
در معدن  موته 

ماهه  تولید مجتمع طالی موته در شش  میزان  ایلنا: 
نخست سال90، حدود سه درصد افزایش یافت.

حمید منتظری، مدیر عامل مجتمع طالی موته با بیان 
این مطلب گفت: این شرکت در شش ماهه نخست 
امسال، 156 کیلوگرم طال تولید کرد. این در حالی است 
که میزان تولید آن در مدت مشابه سال گذشته، 152 

کیلوگرم طال بود.
وی افزود: در شهریور امسال نیز 25 کیلوگرم طال در 
شرکت موته تولید شد اما میزان طالی تولید شده در 
شهریور سال 89، 20 کیلوگرم بود و این امر، نشان دهنده 
افزایش 25 درصدی تولید طال در مدت یاد شده است. 
مدیر عامل طالی موته خاطرنشان کرد: این مجتمع در 
سال گذشته 285/5 کیلوگرم طال تولید کرد و پیش بینی 
می شود میزان تولید آن در سال جاری، از رقم یاد شده 

فرا تر رود.

واگذاری شرکت دولتی،
جیب به جیب کردن است

مهر: عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: این که 
شرکت های دولتی را به بانک ها یا سازمان هایی مانند 
تأمین اجتماعی واگذار کنیم جیب به جیب کردن است و 
تنها تابوی اقتصاد دولتی شکسته شده و خصوصی کردن 

اتفاق نیفتاده است.
محمود اسالمیان افزود: اگر تولید و اشتغال و کارآفرینی 
در هر کشور مسأله اول  برای مسئوالن قرارگرفت، 
 آن کشور روی سعادت می بیند و فقر از آن رخت
می بندد ولی ما امروزه مشکالتی داریم که در شأن نام 
شایسته ایران نیست و حداقل هایی که باید باشد وجود 
ندارد. اسالمیان با اشاره به این که ما امروز کشورمان را 
به واردات عادت داده ایم بیان داشت: رقابت در دنیای 
امروز نفس اصلی اقتصاد است و ما نباید از واردات 
ناراحت باشیم چون در این رقابت ها به طور حتم مردم 

منتفع  هستند.
اسالمیان افزود: یک بخش سیاست های دولت آن است 
که شرایطی را فراهم کند که واحد ها بتوانند رقابت کنند 
ولی امروز هزینه های مالی شرکت های ما بسیار باال 

است.

دور جدید تبدیل وضعیت 
نیروهای شرکتی

مهر: وزیر نیرو از انعقاد تفاهم نامه 12 ماده ای با معاون 
سرمایه انسانی رئیس جمهور برای حل مشکل قرارداد 
نیروهای شرکتی شاغل در مجموعه های وزارت نیرو 
خبر داد و گفت: تاکنون وضعیت قرارداد 30 هزار نفر 

مشخص شده است.
مجید نامجو از آخرین اقدامات صورت گرفته برای تعیین 
 تکلیف نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه های
 وزارت نیرو خبر داد و گفت: براساس ابالغی که از 
های  شرکت  از  استفاده  امکان  دیگر  داشتیم   دولت 
واسطه ای برای تأمین نیروی مورد نیاز را نداریم. وی با 
بیان این که این موضوع در دستور کار وزارت نیرو قرار 
دارد، اظهار داشت: برای این منظور به تازگی توانستیم 
در جلسه ای با معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 
رئیس جمهور، تفاهم نامه جدیدی را به امضاء برسانیم 
و هدف از امضای این تفاهم نامه این است که بتوانیم 
مشکل نیروهای شرکتی شاغل در حوزه نیرو را حل 

کنیم.

مبایعه نامه  دستی ممنوع شد
ممنوعیت  از  امالك  مشاوران  اتحادیه  رئیس  فارس: 
تنظیم سنتی و دستی تمام قراردادهای خرید و فروش 

و اجاره نامه در تهران خبر داد.
تمام  بعد  به  این  از  افزود:  قلی خسروی    مصطفی 
بنگاه های مشاور امالك تهران باید قراردادهای خرید و 
فروش و اجاره نامه خود را به صورت پرینتی انجام دهند 

و دیگر تنظیم سنتی و دستی قراردادها ممنوع است.
وی ادامه داد: یکی از مزیت های پرینتی شدن قراردادها که 
دارای هولوگرام نیز خواهد بود، جلوگیری از سوءاستفاده 
و خط خوردگی قراردادهایی است که میان صاحبخانه  و 

مستأجر و فروشنده و خریدار تنظیم می شود.
خسروی تأکید کرد: بی شک با پرینتی شدن قراردادها 
عالوه بر این که از تخلفات جلوگیری خواهد شد دیگر 
شاهد تنظیم مبایعه نامه خارج از بنگاه  و در داخل منازل 
و به تبع آن ایجاد مشکالت در این خصوص نخواهیم 

بود.

 افزایش شكایت مردمي
از خودروسازان داخلي

ساج: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شکایت 
مردمي از خودروسازان داخلي افزایش پیدا کرده است. 
مهدي غضنفري در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران با بیان این که شکایت مردمي از خودروسازان 
داخلي افزایش پیدا کرده است، افزود: بین تولیدکنندگان 
خودرو و سایر تولیدکنندگان تفاوتي قائل نیستیم و 
تولیدکنندگان خودرو باید نسبت به کیفیت و قیمت 

خودروهاي خود پاسخگو باشند.
تولید  قیمت مصوب خودروهاي  این که  بیان  با  وی 
داخل در سایت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان اعالم شده است، ادامه داد: دولت سقف 
نمایندگان  از  ما  و  است  برداشته  را  خودرو  واردات 
شرکت هاي خودروساز خارجي که در کشور ما فعالیت 
مي کنند این انتظار را داریم که حقوق مشتري را رعایت 
فراهم  براي آن ها  را  از فروش  کرده و خدمات پس 

کنند.

ابهام در مهم ترین طرح مقابله با خشکسالی استان:

آبیاریتحتفشار،درديازكشاورزياصفهاندرماننميكند

مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان خبر داد:

پاالیشگاه اصفهان استاندارد یورو 2005 دارد
مهر: مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان گفت: با اجرای طرح بهبود 
شرکت پاالیش نفت اصفهان، استاندارد فرآورده های پاالیشگاه 

اصفهان به یورو 2005 افزایش می یابد.
لطفعلی چاووشی در نوزدهمین نشست مشورتی محیط زیست 
استان اصفهان، اظهار داشت: در گذشته ساختاری برای مسائل 
زیست محیطی در پاالیشگاه های کشور وجود نداشت اما با 
توجه به پیگیری مدیران کشور در این حوزه این ساختارها فراهم 

و مسائل با دقت و حساسیت مورد بررسی قرار گرفت. وی با بیان این که حساسیت در برابر 
مسائل زیست محیطی در کشور به نسبت سال های گذشته افزایش یافته است، اظهار داشت: 

به همین نسبت این حساسیت در مسائل و صنعت نفت کشور نیز افزایش یافته است.
چاووشی شرکت نفت اصفهان را نخستین پاالیشگاهی خواند که گواهی عدم آالیندگی را در 
کشور دریافت کرده و گفت: حفر چاه های مانیتورینگ برای شناسایی عوامل زیست محیطی در 
اطراف پاالیشگاه از جمله اقدامات این شرکت برای حفظ سالمت محیط زیست بوده است. 
مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان، استاندارد فعلی محصوالت تولیدی پاالیشگاه اصفهان را قدیمی 
عنوان کرد و گفت: استاندارد مورد نظر پاالیشگاه برای تولید محصوالت خود در این طرح 

استاندارد یورو 2005 است.

مدیر عامل آب منطقه اي اصفهان اعالم کرد:

سرنوشت کشت پاییزه وابسته به شرایط اقلیمي
ایرنا: مدیر عامل شرکت آب منطقه اي استان اصفهان گفت: تأمین 
آب براي ادامه کشت تنها بستگي به شرایط اقلیمي ماه هاي آینده 
دارد. محمد علي طرفه افزود: اگر بارش ها مناسب بود با رعایت 
شرایط اضطراري کشاورزان به طور حتم این امر در دستور کار 
قرار مي گیرد. وي ادامه داد: هنگامي که حجم آب ورودي به سد 
 زاینده رود طي چهار سال گذشته دو میلیارد مترمکعب کاسته
مي شود، تأمین تمام نیازهاي متقاضیان با محدودیت جدي روبه رو 

خواهد شد. طرفه با بیان این که در سال هاي اول خشکسالي به دلیل باال بودن حجم ذخیره 
سد زاینده رود امکان توزیع آب کشاورزي در بخش زراعت با یک نوبت بندي میسر مي شد، 
 اظهار داشت: متأسفانه ما سال آبي 90-89 را در حالي شروع کردیم که به دلیل خشکسالي هاي

متوالي، حجم سد زاینده رود در ابتداي سال آبي حدود 300 میلیون متر مکعب بود.
وي اضافه کرد: در سال زراعي گذشته با در نظر گرفتن حجم رسوبات و براساس برنامه 
تنظیمي و در نظر گرفتن اولویت تأمین آب شرب مردم، امکان توزیع آب براي کشت و 
زراعت میسر نشد. طرفه با بیان این که کشاورزان در سال زراعي گذشته نتوانستند کشت 
بهاره داشته باشند، افزود: پاییز سال گذشته بسیار خشک بود به طوري که با کاهش 40 تا 45 

درصدي بارندگي در سرشاخه زاینده رود روبه رو شدیم.

در چهارمحال و بختیاري صورت گرفت؛

خشكی یك سوم چاه هاي آب شرب 
رئیس روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال 
و بختیاري گفت: از 160 حلقه چاه تأمین کننده آب شرب 
شهرهاي استان، 50 حلقه آن به دلیل خشکسالي به طور کامل 

خشک و از مدار بهره برداري خارج شده است.
حبیب اله مطهري نژاد اعالم کرد: 110حلقه چاه باقي مانده نیز 
تا 50 درصد با کاهش آب مواجه شده اند. وي افزود: استفاده 
از منابع زیر زمیني به هیچ عنوان جوابگوي نیاز آب شرب مردم 

نیست و سیاست هاي شرکت آب و فاضالب استان بر استفاده از آب هاي سطحي مانند 
زاینده رود و ساخت و ایجاد تصفیه خانه آب قرار گرفته است.

معاون بهره برداري شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاري نیز گفت: به 
موازات کاهش بارندگي و کمبود منابع آب شرب، تغییرات کیفي و فاکتور هاي آب نیز 
دچار تغییرات چشمگیري شده به نحوي که سختي آب و هدایت الکتریکي )ec( آن در 

برخي منابع آب زیرزمیني به 1000 نزدیک است.
سعید اسکندري افزود: فاکتور هاي دیگري از جمله کلورور، سدیم و ... نیز در برخي از 
منابع آب افزایش داشته و با روندي که پیش مي رود برخي منابع آب شرب باید از مدار 

بهره برداري خارج شود.

خبر

آبیاریسنتی385هزارهکتارازمزارع
این در حالی است که به گفته مدیر امور فني و زیربنایي سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان 
تاکنون 17 درصد از زمین هاي کشاورزي استان به سیستم آبیاري نوین مجهز شده اند. سیدرضا 
سرافرازي مساحت کل اراضي زراعي زیر کشت استان را 450 هزار هکتار دانست و گفت: 65 
هزار هکتار از زمین هاي کشاورزي اصفهان به سیستم آبیاري نوین)قطره اي و باراني( مجهز شده و 
بیشترین توان اجرایي سامانه هاي نوین آبیاري در استان، متعلق به شهرستان هاي فریدن، سمیرم 

و فریدون شهر و بیشتر به صورت آبیاري باراني است.
وي با اشاره به این که آبیاري تحت فشار)قطره اي و باراني( باعث افزایش راندمان در زمین هاي 
کشاورزي مي شود، گفت: در آبیاري قطره اي راندمان خاك 90 درصد، در آبیاري باراني 75 درصد و 

در بخش سنتي 40 درصد است.

ایسنا:  رئیس پژوهشکده روانشناسی صنعتی و سازمانی 
دانشگاه اصفهان گفت: مطالعه و بررسی انسان ها در 
 محیط کار و پیش بینی رفتار آنها در این محیط از مهم ترین

 اهداف روانشناسی صنعتی و سازمانی است.
حسین سماواتیان با بیان این که روانشناسی صنعتی به 

بررسی کارکنان صنایع و محیط های تولیدی می پردازد، 
اظهارکرد: کاربرد روانشناسی سازمانی در محیط های 

ستادی و سازمانی است.
وی با بیان این که همانگونه که در فرآیند تولید و ارائه 
خدمات الزم است مسایل فنی در نظرگرفته شود، 

مسایل انسانی هم اهمیت به سزایی دارد، تأکید کرد: 
اگر محیط کار به گونه ای برنامه ریزی شود که برای 
کارکنان لذت بخش و با حداکثر آرامش روانی باشد 

راندمان کاری به حداکثر خواهد رسید.
سازمانی  و  صنعتی  روانشناسی  پژوهشکده  رئیس 

دانشگاه اصفهان با اشاره به بررسی روانشناس صنعتی 
و سازمانی در خصوص ویژگی های روانی و ضعف 
و قوت کارکنان در این زمینه خاطرنشان کرد: به کمک 
این مطالعات می توان فهمید که چه کسی برای چه 
قسمت و چه کاری مفید است و می تواند حداکثر 

راندمان کاری را داشته باشد.
دلبستگی  سازمان،  به  کارکنان  وفاداری  میزان  وی 
شغلی و رفتارهای شهروندی سازمانی را از موارد 
مورد بررسی روانشناسان صنعتی و سازمانی دانست 

و تصریح کرد: این روانشناسان در تالشند رفتارهای 
 ضــد تولید و نابــارور را در کارکنان به حداقــل

برسانند.
سماواتیان حضور حداقل یک روانشناس صنعتی و 
سازمانی را در تیم طراح و تولید دستگاه های مورد 
استفاده در صنایع و سازمان ها ضروری دانست و 
تأکید کرد: این دستگاه ها و ماشین آالت الزم است با 
توجه به نقاط ضعف و قوت انسان ها طراحی شود تا 

راندمان کاری به حداکثر برسد.

رئیس پژوهشکده روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه اصفهان:

حضور یك روانشناس صنعتی در کارخانه ها ضروری است
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زاینده رود
از آنجا که بیشتر جمعیت کشور ما را جوانان داراي قدرت 
چگونه  دید  باید  دهند،  مي  تشکیل  فراوان،  ظرفیت   و 
مي توان با رویکرد مشارکت قشر جوان، امنیت و آرامش 
بهتر و مطلوب تر را براي جامعه ایران اسالمي تامین کرد.

اصفهان  استان  انتظامي  فرمانده  نظر  اینباره  در  بنابراین 
راجویاشدیم: 

باالیي  سردار کرمي گفت: جمعیت جوان داراي قدرت 
است و جامعه در آن جهتي به حرکت در مي آید که این 
نیروها مشخص مي کنند و همچنین زمینه هاي جامعه به 
این نیرو و استعدادهاي عظیم آن سمت و سو دهد، چه 
این جهت گیري در جهت پیشبرد اهداف جامعه باشد و 

یا برخالف آن.
تاثیر بسیار مهمي در  این که خانواده  بابیان  سردار کرمي 
افزود:  دارد  شخص  تفکر  و  شخصیت  گیري  شکل 
از طریق خانواده به شخص  بینش ها و هنجارها  اولین 
شود.  مي  ریزي  پي  او  شخصیتي  بناي  و  شده  منتقل 
انسان،  تکامل  بعدي  مراحل  در  کرد:  خاطرنشان  وي 
بخش عمده این مسئولیت از دوش خانواده برداشته مي 
 شود و زماني که فرد وارد مدرسه، دبیرستان و دانشگاه 

مي شود بسیاري از هنجارها از طریق 
او  وجود  در  آموزشي  نهادهاي  این 

بنیادي مي شود.
وي افزود: یکي از سازمان هایي که در 
این میان مي تواند جهت دهي خوبي 
به قشر جوان  از جمله دانشجو دهد 
انتظامي  نیروي  دارد  پررنگي  نقش  و 
)پلیس( است. زیرا پلیس وظیفه حفظ 
امنیت و هنجارهاي ایجاد شده توسط 
خانواده ها و سازمان ها را برعهده دارد 
و به عنوان یک نهاد بسیار مهم و با 
مي  نقش  ایفاي  مسیر  این  در  ارزش 

کند. حال در این میان نوع رابطه و تعامل این نیرو )پلیس( 
با جوانان، به خصوص دانشجویان و دانش آموزان، نقش 

بسیار مهم و بسزایي ایفا مي کند.
سردار کرمي اذعان داشت: اگر بین پلیس و این جمعیت 
روشنفکر روابط مناسبي برقرار نباشد، این نهاد در جریان 
امنیت( دچار مشکالت بسیار  ایفاي وظیفه خود )ایجاد 
مي شود و توفیق نمي یابد. وي تصریح کرد: با نگاهي 
به گذشته نه چندان دور، به عمق این فاصله میان پلیس و 

قشر جوان، به ویژه دانشجویان پي خواهیم برد. حال براي 
این که پلیس بتواند به این وظیفه مهم خود بپردازد، باید 

شرایط و زمینه ها مساعد باشند.
چگونه مي توان صمیمیت و الفت را میان پلیس 

و قشر جوان ایجاد کرد:
فرمانده انتظامي استان در پاسخ به این سئوال راهکارهاي 

مرتبط با وظایف ناجا موارد بدین شرح عنوان کرد:
در  و هنجارمندي:  پذیري  قانون  فرایند  پلیس، 
جوامع نوین، هنجارها در ساختار قوانین مدون وحقوقي و 

مدني انعکاس مي یابند و از آنجا که نیروي انتظامي ضابط 
قوه قضائیه و بازوي اجرایي قوانین در سطح کشور مي 
این قوانین  بنابراین سطح، ضریب و نحوه اجراي  باشد 
توسط پلیس، مي تواند نقش مؤثري در چگونگي جامعه 
پذیري جوانان و رشد قانون پذیري آنان داشته باشد و 
مباحث  بر  عالوه  انتظامي  نیروي  چون  دیگر  سوي  از 
تئوریک، عماًل نیز درگیر و مرتبط با آسیب ها و ناهنجاري 

هاي اجتماعي مي باشد.
نمایي  سیاه  پراکني،  شایعه  تبلیغات سوء:  با  مقابله   
که  است  تدافعي  هاي  مکانیسم  جمله  از  بافي  منفي  و 
روانشناسان آن را مکانیسمي براي فرافکني ضعف ها و 
کاستي هاي فرد مي دانند به این معني که وقتي فرد بر 
اساس ویژگي هاي رواني دچار شکست مي شود و یا در 
خود احساس ضعف و کاستي مي کند شاید به مکانیسم 
تدافعي برا ي رویارویي با این شکست ها و ضعف ها 

متوسل گردد.
گفتني است: از بارزترین نمودها ي این مکانیسم، شایعه 
پراکني، متهم نمودن دیگران، احاله کاستي ها به اشخاص 
و سازمان ها و منفي بافي و سیاه نمایي عملکرد دیگران 
است. در این میان نیروي انتظامي که مسئولیت برخورد با 
متخلفین و مجرمین را دارد بیش از سایر سازمان ها در 
معرض این اتهامات قرار مي گیرد چرا که وظیفه نیروي 
اجتماعي است و  ناهنجار  رفتارهاي  با  برخورد  انتظامي 
مجرمین و متخلفین را در تحقق اهدافشان ناکام مي گذارد 
و به این ترتیب شکست هاي مذکور، توسط این اشخاص 
با مکانسیم تدافعي و فرافکني، به شکست و ایراد و ضعف 

نیروي انتظامي تبلیغ  مي گردد.
سوء  این  که  است  ممکن  همچنین 
و  تدوین  عدم  صورت  در  تبلیغات 
آنچنان  پیشگیرانه،  هاي  برنامه  اجراي 
فراگیر گردد که وجه این سازمان را در 
منظر عموم مخدوش سازد و باالخص 
مهم ترین  عنوان  به  را  جوانان  دیدگاه 
برقراري  در  کننده  مشارکت  نیروي 
جدي  تردیدهاي  با  آمیخته  امنیت، 
مقابله  منظور  به  انتظامي  نیروي  نماید. 
تبلیغات  سوء  و  ها  سازي  فضا  این  با 
برپایي  و  گسترده  رساني  اطالع  همچون  اقداماتي  باید 
قرار  نظر  مد  را  انتظامي  هاي  همایش  و  ها  نمایشگاه 

دهد.
رفتار مناسب: بعد از ایجاد رابطه دوستانه میان پلیس 
است.  روابط  این  حفظ  پلیس  وظیفه  مهمترین  مردم  و 
بنابراین مأموران پلیس باید با خوش رویي به مشکالت 
مردم رسیدگي کنند و با آنها با تلخي و تندي رفتار نکنند، 
قانون را در  نگاه دارند و نص صریح  جانب عدالت را 

عملکرد خود مد نظر قرار دهند. 

پرداخت بدهی آموزش و 
پرورش به کارخانه های شیر

 فارس: مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
در حال حاضر تمام بدهی آموزش و پرورش اصفهان به 

کارخانه های توزیع شیر پرداخت شده است.
عاملیان به بدهی آموزش و پرورش سراسر کشور به 
کارخانه های توزیع شیر اشاره کرد و بیان داشت: نظام 
آموزشی کشور در ماه های پایانی سال تحصیلی گذشته 
بدهی قابل توجهی را به شرکت های توزیع شیر داشته 
است. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سطح 
کشور در راستای این موضوع تصریح کرد: اعتبارات 
موجود برای این موضوع از سوی وزارت آموزش و 
پرورش تأمین شده و مبلغ مورد نظر برای شیر مدارس 
توسط تمام ادارات آموزش و پرورش موجود در سطح 
کشور دریافت شده است. عاملیان به ضرورت توجه 
مسئوالن به توزیع شیر میان دانش آموزان اشاره کرد و 
افزود: در حال حاضر تمام بدهی آموزش و پرورش 
شده  پرداخت  شیر  توزیع  کارخانه های  به  اصفهان 
این کارخانه ها و  به  است و اصفهان هیچ گونه بدهی 

شرکت های توزیع شیر ندارد.
وی با اشاره به این که این طرح در سال گذشته در سطح 
بسیار گسترده ای در سطح استان اجرا شده است، تاکید 
اصفهان  پرورش  و  آموزش  نیز  حاضر  حال  در  کرد: 
دانش آموزان  میان  شیر  توزیع  برای  کامل  آمادگی  از 

برخوردار است.

میوه هاي بسته بندي در شهر 
توزیع مي شود

ایمنا: مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداري 
اصفهان از توزیع میوه هاي بسته بندي و درجه بندي 

شده تا پایان ماه جاري در کالنشهر اصفهان خبر داد.
جاري  ماه  پایان  تا  که  این  بر  تأکید  با  فعال   حکیم 
میوه هاي بسته بندي شده در میدان میوه و تره بار وارد 
سبد خرید شهروندان مي شود، اظهار داشت: کوتاه شدن 
از  افزایش کیفیت  دست واسطه ها در توزیع میوه و 
مدیرعامل  مي رود.  به شمار  این طرح  اجراي  مزایاي 
بار شهرداري خاطر نشان  تره  میادین میوه و  سازمان 
کرد: با بسته بندي میوه در اندازه و کیفیت هاي مختلف 
مشکل شهروندان براي خرید میوه درجه دو و سه نیز 
مرتفع شده و افراد امکان انتخاب کیفیت میوه را خواهند 
داشت. وي اظهار داشت: افزایش صنایع جنبي در میدان 

میوه و تره بار در دستور کار این سازمان قرار دارد.

۱0 تن خاموت سرقتي کشف شد
زاینده رود

دستگیري  از  آباد  نجف  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
اعضاي باند پنج نفره سرقت از کارگاه هاي خاموت 
سازي و کشف 10 تن خاموت سرقتي توسط پلیس 

آگاهي این فرماندهي خبر داد.
سرهنگ محمد پرتوي افزود: با تحقیقات گسترده و 
تقویت گشت هاي محسوس و نامحسوس و استفاده 
از کارهاي پلیسي ویژه سرانجام یکي از سارقان به نام 
»ابراهیم- ش« شناسایي گردید و نامبرده با هماهنگي 
مقام قضایي طي یک عملیات سریع و غافلگیرانه در 

منزل خود دستگیر شد.
این مقام مسئول با بیان این که متهم از سارقان سابقه 
دار است تصریح کرد: نامبرده وقتي با مدارك مستند 
و  اعتراف گشود  به  لب  ناچار  به  مواجه شد  پلیس 
ضمن معرفي چهار همدست دیگرش عنوان کرد که 
نیمه هاي شب به کارگاه هاي خاموت سازي دستبرد 
زده و اموال مسروقه را به شخصي به نام »فرج اله- 
خاطر  شهرستان  انتظامي  فرمانده  مي فروخته اند.  ر« 
به  بالفاصله  مأموران  متهم  اظهارات  با  کرد:  نشان 
کارگاه مالخر این پرونده رفته و در بازرسي صورت 
کارگاه  از  را  تن خاموت سرقتي  از 10  بیش  گرفته 

وي کشف کردند.

باند سرقت داخل خودرو 
متالشي شد

زاینده رود
با تالش ماموران فرماندهي انتظامي پلیس مرکز استان 
تمامي  و  متالشي  خودرو  داخل  سرقت  باند  یک 
دستگیر  خود  مخفیگاه  در  آن  نفره  شش  اعضاي 

شدند.
در  داشت:  اظهار  اصفهان  استان  مرکز  پلیس  رئیس 
سرقت  بر  مبني  شهروندان  از  تعدادي  شکایت  پي 
دستور  در  ویژه  صورت  به  موضوع  خودرو  داخل 
فرماندهي  این  هاي  کالنتري  از  یکي  مأموران  کار 
اي  ویژه  تیم  بالفاصله  افزود:  وي  گرفت.  قرار 
مسئول رسیدگي به این موضوع شد و با استفاده از 
فنون خاص پلیسي و تقویت گشت هاي محسوس 
از  یکي  سرانجام  مربوط،  حوزه  در  نامحسوس  و 
دادند  قرار  شناسایي  مورد  سرقت  حین  را  سارقان 
مقام  این  کرد.  فرار  به  اقدام  مأموران  مشاهده  با  که 
صورت  گریز  و  تعقیب  در  داشت:  عنوان  مسئول 
قرار  را مورد شناسایي  مأموران مخفیگاه وي  گرفته 
دادند و پس از هماهنگي با مقام قضایي در یک اقدام 
سریع و غافلگیرانه وارد محل شده و توانستند تمامي 

اعضاي باند را دستگیر کنند.
باند مذکور  رئیس پلیس مرکز استان گفت: اعضاي 
شش نفر به نام هاي میالد- ع 18 ساله، جواد- ن21 
ساله، سعید- ع 48 ساله، پوریا- ش 24 ساله، رضا- 
سرهنگ  هستند.  ساله   25 رضا- ش  و  ساله   28 ع 
بختیاري تصریح کرد: مأموران در بازرسي از مخفیگاه 
متهمان مقادیري اموال مسروقه شامل تعدادي پخش، 
رینگ و الستیک، باند پخش خودرو، قفل فرمان و 
تعدادي قطعات و لوازمات جانبي خودرو را کشف 

و ضبط کردند.

حوادث

جامعه
اخبار

کشوري  هر  گفت:  تقي پور،  رضا  دکتر  ایسنا: 
براي استفاده از اینترنت مقررات خاص خود را 

دارد و در کشور ما نیز مقرراتي وجود دارد.
افزود:  اطالعات  فناوري  و  ارتباطات  وزیر 
مقررات را نهادهاي مختلف مثل مجلس محترم 
و بخش هاي قانون گذاري تنظیم و ابالغ مي کنند 
و در اجرا هم دستگاه هاي مختلف باید همکاري 
کنند و این که VPN در کشور قطع شد به این 
خاطر بود که این کار یک تخلف قانوني و جرم 

است و به طور طبیعي از نظر فني هم ما هر موقع 
که الزم باشد با هماهنگي مبادي قانوني مي توانیم 

این اقدام را انجام دهیم.
فیلترشکن  از  استفاده  بحث  کرد:  تاکید  تقي پور 
حاال  این که  و  است  غیرقانوني  اقدام  یک  هم 
است  طبیعي  بیاید  بوجود  جدید  فیلترشکن هاي 
که راه هاي مبارزه با آن به سرعت و با توجه به 
توان فني که در کشور وجود دارد، ایجاد مي شود 
زیرا ما وظیفه قانوني داریم که وقتي مساله اي به 

ما ابالغ شد، از نظر فني باید وظیفه خود را انجام 
دهیم.

که  سئوال  این  به  پاسخ  در  ارتباطات  وزیر 
بانکي  سیستم  در  اطالعات  مبادالت  از  بخشي 
براي  آیا  و  مي شود  انجام   VPN طریق  از  هم 
گفت:  اندیشیده اید،  تمهیداتي  موضوع  این 
هیچ  اکنون  و  شده  جدا  آن ها  پروتکل هاي  بله؛ 
نیامده  وجود  به  بانکي  تبادالت  براي  خدشه اي 
و به دستگاه هاي اجرایي نیز اعالم کردیم و این 

آمادگي در زیرساخت ما وجود دارد که پروتکل ها 
را منتقل کند.

وي افزود: متاسفانه این حوزه، حوزه جنگ نرم 
است و هر اقدامي که صورت مي گیرد کشورمان 
از  مي تواند  و  دارد  باالیي  فني  توان  خوشبختانه 
نظر فني مقابله کند و بعضًا مالحظات اجتماعي 
است که محدود مي کند ولي هر چه که کارگروه 
عملي  را  آن  ما  بگیرد  تصمیم  رایانه اي  جرایم 

مي کنیم. 

۹۴ درصد از زندانیان، بومی استان هستند
ایمنا: مدیر کل زندان های استان اصفهان گفت: 94 درصد 

از زندانیان استان اصفهان بومی خود استان هستند.
ــکیل انجمن های  ــاخت های تش ــان امیری به زیرس رمض
حمایت از زندانیان اشاره کرد و اظهار داشت: انجمن های 
ــتیبان خانواده های زندانیان  حمایت به عنوان حامی و پش
ــاء انجمن های  ــده و تالش و همکاری اعض ــکیل ش تش
ــتفاده از کمک ها و مساعدت های خیرین،  حمایت در اس

به طور یقین زمینه اجر و ثواب الهی را در دو دنیا اختیار کرده اند.
ــد از زندانیان حاضر در  ــات موجود 94 درص ــه بنا بر آمار و اطالع ــا بیان این ک وی ب
زندان های استان اصفهان، بومی خود استان هستند، تصریح کرد: حمایت از خانواده های 
هوطنان و هم استانی ها که بنابه هر دلیلی گرفتار زندان شده اند وظیفه مردم استان است 
که با کمک های نقدی و غیر نقدی خود می توانند از آسیب های اجتماعی پیشگیری کنند. 
وی فعالیت های حوزه سالمت و اصالح و تربیت اشتغال را یکی از عوامل بازدارنده جرم 
و اصالح مجرمین دانست و پیرامون فعالیت های انجمن ها افزود: باید در زمنیه خدمات و 
فعالیت در انجمن های حمایت یک وحدت رویه و راهکار و منشور اخالقی بین خیرین 

و مردم تنظیم شود و از اعمال خدمات سلیقه ای پرهیز شود.

با آزمون های بدون مجوز برخورد مي شود
زاینده رود

ــا بیان این که  ــنجش آموزش و پرورش ب ــس مرکز س رئی
ــر  ــاماندهي آزمون هاي مدارس در سراس ــه اول س مرحل
ــات  ــت: در مرحله دوم با مؤسس ــده، گف ــور آغاز ش کش
ــرورش اقدام به  ــدون مجوز آموزش و پ خصوصي که ب

برگزاري آزمون کنند برخورد مي شود.
وزارت آموزش و پرورش خبر داد: بر اساس دستورالعملي 

که در کارگروه ساماندهي آزمون هاي آموزش و پرورش تهیه شده از این پس تمامي 
ادارات کل آموزش و پرورش استان هاي کشور متولي برگزاري آزمون هاي مختلف 

در راستاي کیفیت بخشي به آموزش شدند.
ــتان ها، ادارات کل باید  ــا در اس ــزاري آزمون ه ــزود: براي برگ ــر عرفي اف عبداالمی
ــت مجوز خودرو به وزارتخانه ارسال کنند و چنانچه بخواهند با همکاري  درخواس
ــات غیر دولتي در برگزاري آزمون مشارکت داشته باشند باید آن مؤسسه به  مؤسس
ــازمان مدارس غیر دولتي و مشارکت ها برسد و پس از آنکه این مؤسسه به  تأیید س
ــید و همچنین پس از تأیید معاونت مربوطه مجوز جهت برگزاري آزمون  تأیید رس

اعطا مي شود.

مشموالن غایب فراخوانده شدند
ــازمان وظیفه عمومي ناجا مشموالن غایب متولد   ایسنا: س

سال هاي 1354 تا 1364 را فراخواند.
سرهنگ رحمان علیدوست، معاون احضار و اعزام سازمان 
وظیفه عمومي ناجا گفت: مشموالن غایب طبق ماده 10 قانون 
خدمت وظیفه عمومي امکان دریافت گواهینامه رانندگي، وام 
بانکي، انتقال اسناد دولتي، استخدام در هر صورت )رسمي، 
ــب،  ــي، خرید خدمت و روز مزد(، صدور پروانه کس پیمان

دریافت اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره هاي تحصیلي دیپلم و باالتر نخواهند داشت.
وي گفت: مشموالن غایب متولد سال هاي 1354 الي 1364 در صورتي که حداکثر تا تاریخ 
19 آبان ماه سالجاري براي رسیدگي و تعیین تکلیف وضعیت خدمتي خود، از طریق دفاتر 
خدمات الکترونیک انتظامي )پلیس+10( اقدام کنند، به تناسب شرایط و وضعیتشان تعیین 
تکلیف شده و در صورت عدم وجود عارضه اي که موجب منع خدمت شود، مي توانند به 
خدمت دوره ضرورت اعزام شوند. علیدوست افزود: این دسته از مشموالن در صورتي که 
وضعیت خدمتي خود را تا تاریخ ذکر شده مشخص کنند، از سوي سازمان وظیفه عمومي 
ناجا نسبت به تعیین مراکز آموزش آنان مستقر در استان محل سکونتشان و نیز تعیین تاریخ 

اعزام به خدمت بنا به درخواست خودشان مساعدت خواهد شد.

تلنگر

گزارش

زاینده رود
 امیني ضمن اشاره به برگزاري انتخابات شوراهاي دانش آموزي  
دراستان خاطرنشان کرد: ایجاد حس مسئولیت پذیري در دانش 
آموزان براي پذیرش وظایف مهم در قبال جامعه از مهمترین 

اهداف تشکیل این شوراها است.
تربیت  که  معتقدند  تربیت  و  تعلیم  صاحبنظران  غالب  امروزه 
تربیت  و  گردد  می  نهادینه  آموزان  دانش  فعال  حضور  با  موثر 
و  داوطلبانه  اساس حضور  بر   ) آموز محور  )دانش  دموکراتیک 
آگاهانه دانش آموزان شکل می گیرد. از سوی دیگرمدرسه محیط 
 تمرینی فعالیت های علمی و اجتماعی است؛ محیطی که در آن 
دانش آموزان مهیای ورود به جامعه بزرگ آینده می شوند. ایجاد 
زمینه مشارکت اجتماعی از وظایف مورد غفلت نظام آموزشی است 

و بخش بزرگی از مهارت های زندگی آنان است.
با توجه به استقبال نسل جدید دانش آموزان در امر »مشارکت« 

در امور مدرسه و ضرورت بکارگیري استعدادهایشان در بهره 
وري بیشتر از امکانات و لزوم بازنگري در تصدي و سیاست 
 گذاري  یک سویه از طرف مسئوالن مدارس ، طرح شوراهاي 
این  .در  است  گردیده  ارائه  متوسطه  مقطع  در  آموزي  دانش 
طرح هر کالس به عنوان یک کشور کوچک در قاره مدرسه 
محلی  دولت  تشکیل  با  ها  کالسی  هم   . است  گردیده   تلقی 
) شورای کالسی ( و مشارکت برای موفقیت کشور  ) کالس ( 

در سازندگی و تولید مشارکت می نماید.
آموزي  دانش  شوراهاي  و  فعالیتها،اردوها  کارشناس  امیني   

انجمن  نیزنظارت بر 14  اداره کل آموزش و پرورش اصفهان 
مدارس از جمله انجمن نماز، قرآن، عترت و معارف اسالمي، 
تعاوني آموزشگاهي، علمي آموزش، فرهنگي و هنري، تربیت 
بدني و ورزش، سیاسي و اجتماعي، بهداشت و سالمت محیط، 
امورمناسبت ها، تبلیغات و نمایشگاه ها، مواجه با حوادث طبیعي 

و انتظار و مهدویت را از دیگر وظایف این شوراها برشمرد.
وي یادآور شد: امسال انتخابات شوراهاي دانش آموزي در پنج 
هزار و 206 مدرسه با حدود 750 هزار نفر دانش آموز در سه 

مقطع تحصیلي در استان برگزار مي شود.

در انتخابات شوراهاي دانش آموزي در مدارس ابتدایي تا یکصد 
دانش آموز، پنج نفر به عنوان اعضاي اصلي و دو نفر به عنوان 
البدل، از 101 تا 150 نفر دانش آموز هفت نفر  اعضاي علي 
به عنوان اعضاي اصلي و دو نفر به عنوان اعضاي علي البدل 
با آمار دانش آموزي 151 نفر به باال 9 نفر  ابتدایي  و مدارس 
به عنوان اعضاي اصلي و دو نفر به عنوان اعضاي علي البدل 

انتخاب مي شوند.
همچنین در مدارس راهنمایي و متوسطه تا جمعیت 250 نفر، 
نفر  تا 350  ، جمعیت 251  البدل  علي  نفر  دو  نفراصلي   پنج 
دانش آموز هفت نفر اصلي و دو نفر علي البدل ، جمعیت 351 تا 
550 نفر دانش آموز ، 9 نفر اصلي و دو نفر علي البدل و مدارس 
با جمعیت باالي 551 نفر ، 11 نفر به عنوان اعضاي اصلي و دو 
نفر به عنوان اعضاي علي البدل به مدت یکسال تحصیلي انتخاب 

مي شوند.

وزیر ارتباطات:

استفاده از VPN جرم است 

اگر بین پلیس 
و این جمعیت 

روشنفکر روابط 
مناسبي برقرار 

نباشد، این نهاد در 
جریان ایفاي وظیفه 
خود )ایجاد امنیت( 

دچار مشکالت 
بسیار مي شود. با 
نگاهي به گذشته 
نه چندان دور، به 
عمق این فاصله 

میان پلیس و قشر 
جوان، به ویژه 

دانشجویان 
پي خواهیم برد.

فرمانده انتظامي استان اصفهان:

پلیسدرجهتدهيقشردانشجونقشپررنگيدارد

ایجاد شرایط براي افزایش تعامل میان جوانان و افراد جامعه با پلیس، مسئولیتي 
یک طرفه نیست؛ بلکه دوسویه است و عالوه بر پلیس، شامل مردم، به خصوص 
دانشجویان- که از آنها به عنوان قشر تحصیلکرده یاد مي شود- نیز مي گردد بدین 
صورت که دانشجویان هم باید زمینه این امر را فراهم کنند و با ارائه انتقادات، پیشنهاد 
و راهکارهاي سازنده، از این نهاد مهم حمایت و پشتیباني کرده، مانند یار و همدم، 
همسو با قوانین و دستگاه هاي اجرایي حرکت کنند و با جلوگیري از ایجاد تشنج در 
سطح اجتماعي و تعریف و تبیین وظایف نیروي پلیس در میان دیگر اقشار جامعه، 

در حفظ و پاسداري از امنیت جامعه خود بکوشند.

کارشناس فعالیت ها، اردوها و شوراهاي دانش آموزي:

انتخابات شوراهاي دانش آموزي امروز برگزار مي شود
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 زهرا نوبخت 
اصلی  عامل  جشنواره زدگی  گفت:  تئاتر  کارگردان  یک 
ضعف تئاتر کشور بوده و این رکود تئاتر مختص استان 

اصفهان نیست.
رادمهر کشانی با اعالم این مطلب اظهار داشت: اگر در 
سال های آینده نیز معیار انتخاب تئاترهای برگزیده کشور 
تنها شرکت در جشنواره های استانی یا فجر باشد، تئاتر به 
جای سیر صعودی روند نزولی داشته و در خطر نابودی 
قرار می گیرد. وی افزود: اتفاقی که امروزه در جشنواره ها 
انتخاب های سلیقه ای و گاه  به وفور به چشم می خورد 
نباید  بنابراین جشنواره  است  براساس مصلحت اندیشی 
معیار سنجش تئاتر کشور باشد. این کارگردان تئاتر تصریح 
کرد: از دیدگاه من مهم ترین معیار سنجش کیفیت تئاتر 
مردم هستند و نمایشی که بتواند با مردم ارتباط صحیحی 
برقرار کند برنده اصلی است. وی سیاست های کلی کشور 
درباره تئاتر را نادرست دانست و تاکید کرد: روند فعلی 

تنها  تئاتری  گروه های  بعضی  شده  سبب  کشور  تئاتر 
به فکر جشنواره بوده و فقط یک تئاتر در سال، آن هم 
برای جشنواره آماده کنند که این امر به مرور سبب افول 
خورشید تئاتر در کشور می شود. کشانی اضافه کرد: اگر 
تعداد جشنواره ها را کمتر و به جای آن گروه های تئاتری 
را در طول سال ارزیابی کنیم، شاهد پیشرفت تئاتر در آینده 

نزدیک هستیم. 
وی با انتقاد از انتخاب داوران تهرانی در بیست وسومین 
جشنواره تئاتر اصفهان بیان داشت: به دلیل این که داوران 
نمی شناسند  را  اصفهانی  بازیگران  و  کارگردانان  تهرانی 
متوجه پیشرفت  و یا پسرفت های آنان نشده و نمی توانند 

نظر جامعی در این باره داشته باشند.
این کارگردان و بازیگر تئاتر ادامه داد: به منظور داوری 
تخصص،  از  ترکیبی  استانی  جشنواره های  در  صحیح 
تجربه، شناخت و بومی بودن نیاز بوده، بنابراین الزم است 
در این جشنواره ها داوران تهرانی و استانی با همکاری هم 

به قضاوت درباره آثار بپردازند.
هم زیستی  و  دادن  آگاهی  را  تئاتر  وظیفه  مهم ترین  وی 
دانست و افزود: امروزه این وظیفه تئاتر در استفاده ابزاری 
از آن در راستای تبلیغات به فراموشی سپرده شده و سبب 

رکود تئاتر در طی این سال ها شده است.
کشانی در ادامه با اشاره به این که تئاتر اصفهان برخالف نظر 

بعضی داوران سابقه زیادی دارد، گفت: پایگاه مکتب تئاتر 
کمدی که از دوران قاجار در اصفهان شکل گرفته در زمان 
معاصر توسط علی  محمد رجایی، استاد فرهمند، مرحوم 
ارحام صدر و مهدی ممیزان ادامه یافت و تنها در برهه 
کوتاهی از زمان دچار مشکالتی شد که دوباره در حال احیا 
است. وی در پایان با توجه به این که برگزیده رتبه  دوم 
جشنواره در بخش بازیگری و کارگردانی برای نمایش 
»آه از دست این ویکتور هوگو« بود، تصریح کرد: هیچ 
احساسی نسبت به برگزیده شدنم ندارم و تنها به افرادی 
که تئاتر اصفهان را غیر فعال می دانند، می گویم آقایان بیدار 

شوید، تئاتر اصفهان پویا است.
آثار  کیفیت  کاهش  عامل  جشنواره زدگی 

جشنواره های  تئاتر
عدم آموزش و جشنواره زدگی دو عامل اصلی کاهش 
کیفیت آثار جشنواره تئاتر مناطق در کشور است. به رغم 
همه وعده های مسئوالن مبنی بر تخصیص بودجه و توجه 
استان ها عمال شاهد چنین  تئاتر  بهتر شدن وضعیت  به 
وضعی نیستیم و تئاتر استانها اگر نخواهیم حکم قطعی 
صادر کنیم سال به سال با کاهش کیفیت آثار روبرو است. 
موضوع آموزش آنچنان که باید و شاید پیگیری نشده و با 
این که کارگاه ها و دوره های کوتاه مدتی برگزار می شود 
اما چندان جدی نیست. استان ها عمدتاً موجودیت خود را 
در جشنواره ها پیدا می کنند و به علت تعدد جشنواره ها، 
توجه به مسائلی دارند که سبب آوردن امتیاز در جشنواره 
باشد و نه آن چیزی که تئاتر را به صورت خالص می سازد 

و شکل اجرا به صورت عمومی ارزش دارد.
این دانست که  تنها نمی توان موضوع را  ارتباط  این  در 
تئاترها در همه استان ها به بدترین کیفیت ممکن برگزار 
می شوند در مواقعی باید قبول داشت که وقتی داورها از 
استان برگزار کننده باشند قطعاً داوری آنها صد در صد 

منطقی نخواهد بود.
در ادامه باید گفت که در برخی موارد شاهد هستیم که 
نمایشنامه ها از کیفیت الزم برخوردار نیستند و شاید برای 
زمان و جشنواره ای دیگر نوشته شده اند و حال در این 
جشنواره مورد استفاده قرار گرفته و این امر نیز باید مورد 

توجه مسئوالن مربوط باشد تا شاهد بهبود آن باشیم.
یکی دیگر از عوامل کاهش کیفیت آثار را باید شتابزدگی 
عنوان کرد که از مقوله نمایشنامه نویسی شروع می شود و 
در اجرا خودش را نشان می دهد و کاری که در مجموع 
یک و نیم ماه بر روی آن کار شده باشد نمی تواند شاخص 
فعالیت تئاتری باشد. با وجود این که می توان برنامه های 
در  شتابزدگی  با  کرد  برنامه ریزی  قبل  از  را  جشنواره ها 
آن  از  بخشی  که  هستیم  روبرو  ها  جشنواره  برگزاری 

اجتناب ناپذیر اما بخشی نیز قابل مدیریت است.

تلویزیون  و  سینما  کنندگان  تهیه  از  یکی  فارس: 
سنگین ساخت  فیلم های شاخص  هزینه های  گفت: 
در بخش خصوصی  تهیه کنندگان  که  سبب می شود 
توان ساخت و پرداخت آنها را نداشته باشند، بنابراین 
بهتر است که دولت به طور مستقیم و غیرمستقیم به 

ساختن این فیلم ها کمک کند. 
در  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  حائری  حسین 
و  دارد  مفهومی  چه  هزینه  مدیریت  ایران  سینمای 
چرا تهیه کنندگان و فیلم سازان درصد قابل توجهی 

گرفتن  اختیار  در  برای  را  فیلم  تولید  هزینه های  از 
ستاره ها اختصاص می دهند، اظهار داشت: آن قدر که 
ستاره ها در فیلم مهم هستند، فیلمنامه، کارگردانی و 
جلوه های ویژه نیز اهمیت دارند، به طور مثال سال 
گذشته فیلمی با جلوه های ویژه خاص اکران شد که 
هیچ  از  که  در صورتی  بود،  همراه  مردم  استقبال  با 
سوپراستاری هم در این فیلم استفاده نشده بود و دلیل 

فروشش هم فقط تبلیغات دهان به دهان مردم بود. 
وی افزود: هزینه های سنگین ساخت این قبیل فیلم ها سبب 

می شود که تهیه کنندگان در بخش خصوصی توان ساخت 
و پرداخت آنها را نداشته باشند، بنابراین بهتر است که 
 دولت به طور مستقیم و غیرمستقیم به ساختن این فیلم ها 

کمک کند.
اخیر  فیلم های  برخی  اکران  در  که  این  بیان  با  وی 
دیده شد که همه مخاطبان با رضایت سالن را ترك 
می کردند، تصریح کرد: در این فیلم ها از ستاره های 
ویژه ای هم استفاده نشده بود، اما قصه خوب و جذاب 
اکران  هم  فیلم هایی  و  شد  مردم  جذب  سبب  فیلم 

شدند که بیشتر بازیگران آنها ستاره بودند اما به هیچ 
 عنوان فروش نداشتند زیرا فاقد داستان گیرا و جذاب 

بودند. 
حائری با مقایسه سینمای ایران با کشورهای صاحب 

دچار  زمینه  این  در  ما  کرد:  تصریح  سینما 
جوامع  در  هستیم،  فراوان  کاستی های 

غربی و هالیوود ساخت فیلم ها 
انجام  علمی  صورت  به 

فیلم هایشان  و  می شود 
را نسبت به حوادث 
این که  و  اطرافشان 
چه  جامعه شان  در 
مشکالتی وجود دارد 
و به تصویر می کشند. 

گزارش

اخبار كوتاه

معماري سنتي ایران از بهترین 
نمونه معماري سبز است

گفت:  شهرضا  در  معماري  کارشناس  یک  ایرنا: 
معماري سنتي ایران که بیشتر درشهرهاي اصفهان، 
شیراز، یزد و کاشان اجرا شده یکي از بهترین نمونه 
هاي معماري سبز است. در سال هاي اخیر مقاالت 
توسط  سبز  معماري  اصول  زمینه  در  متعددي 
محققان مختلف در سراسر دنیا به رشته تحریر در 
طراحان  تشویق  دنبال  به  آنها  بیشتر  و  است  آمده 
در  معماران  بیشتر  هستند.  انرژي  از  حفاظت  به 
سراسر دنیا معماري سبز را طراحي براي آینده اي 
آگاه از انرژي مي دانند و بر معماري سنتي تأکید 
دارند. شکیبا با بیان این که معماري سبز برخواسته 
از معماري پایدار و توسعه پایدار در شهرهاست، 
افزود: امروزه با توجه به رشد سرسام آور صنعت 
و مصرف گرایي جامعه، معماري سبز از نیازهاي 
معماري  این  وي،  گفته  به  است.  بشر   اساسي 
صنعتي  جهان  سوء  پیامدهاي  از  برخي  تواند  مي 
را کاهش دهد. حداد صرفه جویي در  و مصرفي 
محیطي،  زیست  جهاني  مسائل  به  انرژي،توجه 
از  بهره گیري  و  مصالح  تولید  پروسه  کردن  بهینه 
از مزا یاي معماري سبز  اصول معماري محلي را 
برشمرد. وي با بیان این که این معماري در راستاي 
افزود:  گشاست،  راه  زیست  محیط  از  حمایت 
تمام  که  ساختمان هایي  یافتن  شهرها،  در  امروزه 
کار  باشد،  داشته  خود  در  را  سبز  معماري  اصول 

ساده اي نیست. 
گذشته  در  این که  بیان  با  معماري  کارشناس  این 
و  براي سرد  طبیعي  انرژي هاي  از  نحو  بهترین  به 
گفت:  مي کردند،  استفاده  ساختمان ها  کردن  گرم 
زیباترین  از  یکي  شهرضا  ساله   900 قدیمي   بازار 
وسائل  به  نیاز  که  است  سبز  معماري  هاي  نمونه 
نمي شود.  احساس  آن  در  گرمایشي  و  سرمایشي 
شکل  گنبدي  سقف  با  بازار  راسته  افزود:  وي 
تابستان  در  دلپذیر  و  مطبوع  هواي  وجود  باعث 
است.  سال  سرد  فصول  براي  مناسبي  پوشش  و 
700سال  قدمت  با  شهرضا  در  نو  مسجد  از  وي 
معماري  ارزشمند  آثار  از  دیگر  یکي  عنوان  به 
و  توپوگرافي  از  استفاده  گفت:  و  برد  نام  سبز 
محلي،  و  بومي  مصالح  از  استفاده  طبیعي،  عناصر 
اقلیمي،  اصول  رعایت  و  آفتابگیر  و  تراس  ایجاد 
اطراف  طبیعي  محیط  و  سبز  فضاي  از  استفاده 
این  در  سبز  طراحي  از  استفاده  فرآیند  جمله   از 

مکان هاست. 

هنر، بهترین ابزار مقابله با 
جنگ نرم دشمن 

ایرنا: مسئول کانون بسیج هنرمندان آران و بیدگل 
گفت: هنر بهترین ابزار مقابله با جنگ نرم دشمن و 

آفات و تهدیدات در جامعه است.
اگر  هنرمندان  داشت:  اظهار  مقدم  توکلي  حسین 
انقالب  و  نظام  به  نسبت  درستي  و  مثبت  نگرش 
داشته باشند دشمن نخواهد توانست این قشرهاي 
قرار  خود  نرم  جنگ  هدف  را  جامعه  مختلف 
توانند  مي  هنر  ابزار  با  هنرمندان  افزود:  دهد. وي 
جامعه  و  مردم  ذهن  در  را  تأثیرات  ماندگارترین 
سازمان  این که  به  اشاره  با  وي  گذارند.  جاي  بر 
هنرمندان  مشکالت  رفع  هدف  با  هنرمندان  بسیج 
است،  ایجاد شده  هنري  فعالیت هاي  و ساماندهي 
ضعف  کشور  در  اي  زمینه  هر  در  تاکنون  گفت: 
و  بسیج  حضور  با  است  داشته  وجود  چالش   و 
برطرف  در  مؤثري  گام  بسیجیان  هاي  فعالیت 
است.  برداشته شده  بهبود شرایط  و  کردن مشکل 
توکلي با اشاره به برنامه هاي مختلف کانون بسیج 
برپایي  کرد:  تصریح  بیدگل،  و  آران  در  هنرمندان 
نمایشگاه هاي مختلف هنري، برگزاري شب شعر، 
کنگره شهداي هنرمند، همایش موسیقي و نمایش، 
برگزاري دوره آموزش خبرنگاري، راه اندازي پرتال 
برگزاري  و  هنرمندان  بسیج  کانون  رساني  اطالع 
اردوهاي آموزشي از جمله فعالیت هاي این کانون 
تاکنون  کرد:  تأکید  وي  است.  بیدگل  و  آران  در 
125 نفر از هنرمندان این شهرستان در کانون بسیج 
 هنرمندان عضو شده و مشغول فعالیت هاي هنري

 هستند.

راهیابی دو تئاتر از گروه 
نمایش آرام شهرکرد به 

جشنواره منطقه اي
نمایش  از سوي گروه  ارائه شده  نمایش  ایرنا: دو 
تئاتر  جشنواره  سومین  و  بیست  در  شهرکرد  آرام 
چهارمحال و بختیاري به جشنواره منطقه اي فجر 
تئاتر  جشنواره  در  آرام  نمایش  گروه  یافت.  راه 
استاني چهارمحال و بختیاري بیشتر رتبه ها از سوي 
هایت داوران شدند. گروه نمایش آرام شهرکرد در 
بیست  و سومین جشنواره تئاتر استاني با دو نمایش 
محمدامیر  نویسندگي  به  زنان  درباره  اعترافاتي 
نمایش  و  امینیان  ثریا  کارگرداني  و  یاراحمدي 
توانست  معمولي  جنایت  یک  مانده  جدا  قطعات 
جواز ورود به جشنواره منطقه اي تئاتر را به دست 
استاني  تئاتر  جشنواره  بیست وسومین  در  آورد. 
توانستند  نمایش  دو  این  بختیاري  و  چهارمحال 
جوایز برتر بازیگري زن، بازیگري مرد، کارگرداني، 
نویسندگي، طراحي صحنه، طراحي لباس و گریم 
 84 سال  از  آرام  نمایش  گروه  کنند.  کسب  را 
تاکنون  که  کرده  آغاز  را  خود  حرفه  اي  فعالیت 
 توانسته نمایش هاي متعددي را به روي صحنه تئاتر 

ببرد.

فرهنگ و هنر

انگشت اشاره این بار روی تئاتر و جشن ها؛

جشنوارهزدگیعاملاصلیضعفتئاتركشور

برگزاری جشنواره کودك در اصفهان
 هویت جهانی می گیرد

ظرفیت های  دانستن  باال  با  کودك  فیلمنامه نویس  یک 
تأکید کرد:  فیلم کودك  برگزاری جشنواره  اصفهان در 
و  فرهنگی  باالی  ظرفیت های  به  توجه  با  اصفهان 
توریستی که دارد به این جشنواره هویت جهانی می دهد 
و باعث می شود که جهانیان برای شرکت در آن رغبت 

بیش تری داشته باشند.
 سعید وزیری با بیان این مطلب افزود: از جشنواره انتظار 

می رود که رغبت و عالقه مندی را بین فیلمنامه نویسان و دست اندر کاران کودك بیش 
از گذشته فراهم آورد. این فیلمنامه نویس که سریال های مزه خوب کودکی، سرزمین 
خوب رویا ها و دارا و سارا را در کارنامه فعالیت خود دارد با بیان این که فیلمنامه نویسان 
حوزه کودك و نوجوان کشور در حال کاهش هستند، بیان داشت: این در حالی است که 
موضوعات مربوط به کودك بسیار متنوع بوده و دست فیلمنامه نویس در القاي احساسات 
و عواطف باز است.  وزیری گفت: برای این که ایران با توجه به تنوع و گستردگی داستان 
و موضوعات کودکانه بتواند در جشنواره ها موفق تر حاضر شود نیاز است که در بخش 

فیلمنامه نویسی کودك حمایت های مالی و معنوی بیش تری صورت گیرد.

هیأت داوری بخش مسابقه عكس جشنواره 
کودك معرفی شدند

بیست  عکس  مسابقه  بخش  داوری  و  انتخاب  هیأت 
و  کودکان  های  فیلم  المللی  بین  جشنواره  پنجمین  و 

نوجوانان معرفی شدند.
مدیران  از  صمدی  پور  مرتضی  و  دست  زرین  علیرضا 
فیلمبرداری شاخص و با سابقه سینمای کشور به همراه 
بخش  این  آثار  سینما  برجسته  عکاس  ذات  نیک  ساعد 
آثار  جوایز  کنند.  می  داوری  و  انتخاب  را  جشنواره  از 

اهدا  جشنواره  افتتاحیه  مراسم  در  کودك  فیلم  جشنواره  عکس  بخش   برگزیده 
می شود. همچنین الزم به ذکر است نمایشگاهی از آثار برگزیده در روز 23 آبان ماه 
سال جاری و هم زمان با برگزاری جشنواره در شهر اصفهان افتتاح می شود. آخرین 
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره روز 12 آبان ماه سال جاری است. بر اساس 
این فراخوان، عکاسان فیلم های سینمایی سه سال اخیر سینمای ایران  )88 تا 90( 
می توانند عکس های خود را جهت رقابت در این بخش از جشنواره ارسال کنند. 
گفتنی است دبیر خانه بخش عکس جشنواره فیلم کودك در خیابان سی تیر، شماره 

59 موزه آبگینه بنیاد سینمایی فارابی قرار دارد. 

جشنواره کودك، 
جریان فرهنگی نشاط  آور در جامعه   

دانستن  مفید  با  اصفهان  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
و  کودك  فیلم  جشنواره  چون  جشنواره هایی  برگزاری 
این  جامعه  در  نشاط  شادی  ایجاد  در  اصفهان  نوجوان 
جشنواره را یک جریان فرهنگی، نشاط آور در جامعه 

معرفی کرد.
افزود:  مطلب  این  بیان  با  ریسمانچی  مهدی  محمد 
برگزاری این دسته از جشنواره ها که یک شوق عمومی 

را به همراه می آورد در شاد بودن و تقویت روحی افراد جامعه به خصوص برای 
کودکان تاثیر گذار است. این روانشناس با اشاره به این که کودکان با هم شاد بودن 
در قالب یک رویداد مشترك را بسیار دوست دارند و بسیار ذوق زده می شوند اظهار 
داشت: شادکردن و شاد بودن جامعه موجب پیشرفت و نیز موجب سالمت روح و 
جسم می شود که این نشاط برای کودك بسیار الزامی است. وی گفت: شادي یک 
نیاز اساسي است، افراد اگر در جامعه خود نتوانند این نیاز را برآورده کنند، به سایر 
جوامع و فرهنگ آنان روی می آورند که در نتیجه به تدریج از فرهنگ ملي خود دور 

مي شوند و فرهنگ و ارزش هاي غربي در جامعه رواج یافته است.

19روزتاجشنواره؛روی خط جشنواره

حال باید عنوان کرد که تئاتر آیینه نیازهای جامعه است و زمانی که تئاتری نشانگر نیازهای جامعه 
نباشد تماشاگر نیز توجه زیادی به آن نخواهد داشت. در برخی موارد استان های برگزار کننده 
جشنواره مناطق به دلیل این که خودشان به طور مستقیم ذینفع نبوده و در جشنواره حضور ندارند در برخی 

مواقع آنچنان که باید رغبت و  فعالیت صد در صد از خود نشان نمی دهند.

استان ها عمدتاً 
موجودیت خود را در 

 جشنواره ها پیدا 
می کنند و به علت 
تعدد جشنواره ها، 
توجه به مسائلی 
دارند که سبب 
آوردن امتیاز در 

جشنواره باشد و نه 
آن چیزی که تئاتر را 
به صورت خالص می 
سازد و شکل اجرا 
به صورت عمومی 

ارزش دارد

یک تهیه کننده  سینما و تلویزیون
دولت مستقیم یا غیرمستقیم در ساخت فیلم  کمك کند

آثار و نشر ارزش های  اداره کل حفظ  به گزارش روابط عمومی 
دفاع مقدس استان اصفهان مهلت ارسال آثار  به دبیرخانه  پنجمین 
جشنواره شعر دفاع مقدس استان تا هفتم آبان ماه سال جاري تمدید 
شد. به منظور پاسداشت زبان فارسی در حوزه شعر دفاع مقدس 
و شناسایی چهره های شاخص و آتیه دار در این حوزه، پنجمین 

جشنواره استانی شعر دفاع مقدس برگزار می گردد. 
بنابراین از آفرینندگان کالم که با شیوایی سخن، تازه ترین مفاهیم شعر 
مقاومت را خلق می کنند دعوت به عمل می آید تا با ارسال آثار خود، 

یادگاری ماندگار در شعر امروز به ثبت رسانند. 
هدف از این جشنواره، استفاده از ظرفیت های علمی و هنری استان 
برای ایجاد و تقویت حرکت پویای شعر، رشد و تعالی سطح علمی 
و تاریخی خدمتگزاران  به فرهنگ دفاع مقدس و شعر و ادبیات 

آن، شناسایی چهره های شاخص 
و آتیه دار در این حوزه و تالش 
در ترویج، حفظ فرهنگ مقاومت، 
عنوان  شهادت  و  ایثار  پایداری، 

شده است.
موضوع این آثار ایثار، شهادت و 
فلسطین  مقاومت  مقدس،  دفاع 
عاشورایی  فرهنگ  لبنان،   و 
)بهره گیری شعر دفاع مقدس از 
و  مفاهیم عاشورایی(  و  مضامین 

شعر کودك و نوجوان دفاع مقدس و فراخوان مقاله با موضوع ادبیات 
و شعر دفاع مقدس است.

آزاد  آثار  قالب  است  ذکر  به  الزم 
بوده و روز شمار جشنواره نیز به 
این ترتیب می باشد: مهلت ارسال 
آثار تا تاریخ هشتم دي ماه سال، 
داوری و بررسی آثار تا تاریخ سي ام 
مهرماه سال جاري و مراسم اختتامیه 
بیست و ششم آبان ماه سال جاري 
مصادف با روز حماسه و ایثار استان 
اصفهان. بنابر این گزارش کلیه آثار 
ارسالی در دبیرخانه جشنواره داوری 
می شود و از نفرات اول تا سوم هر گروه تجلیل به عمل خواهد آمد. 
نفرات اول هر گروه به کنگره سراسری شعر دفاع مقدس معرفی 

خواهند شد و عالوه بر نفرات برگزیده هر گروه، از پنج نفر شاعر 
برگزیده نیز تقدیر خواهد شد. همچنین منتخب آثار رسیده پس از 

بررسی هیأت داوران در مجموعه ای ویژه به چاپ خواهد رسید. 
شرایط ارسال آثار نیز اعالم شده است که به این صورت می باشد: آثار 
ارسالی در دیگر جشنواره ها ارائه و یا در آثار مکتوب به چاپ نرسیده 
باشد. هر شرکت کننده در هر موضوع می تواند دو اثر ارسال کند. آثار 
ارسالی حتی االمکان در برگه های A4 یکرو تایپ شده باشد. ارسال 

آثار برای عموم و در تمامی شرایط سنی آزاد است. 
عالقه مندان آثار خود را به نشانی اصفهان- خیابان 22 بهمن- چهار راه 
عالمه امینی- ضلع غربی باغ غدیر- اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای 
دفاع مقدس – صندوق پستی 1774-81465  - تلفن:2683182  - 

تلفکس:2683180 ارسال کنند.

پنجمین جشنواره شعر دفاع مقدس :

مهلت ارسال آثار به جشنواره تمدید شد
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ایسنا: پوکی استخوان یا استئوپورز طبق تعریف انجمن 
ملی بهداشت یک اختالل اسکلتی است که ویژگی بارز آن 
کاهش استحکام استخوان بوده و فرد را در معرض خطر 
یائسگی  بیماری در دوران  این  شکستگی قرار می دهد. 
زنان بسیار شایع است زیرا در این دوران استروژن در 

بدن زنان بسیار کم می شود.
کمبود مواد معدنی مانند کلسیم، ویتامین D و مصرف 
بیش از اندازه کافئین و استعمال دخانیات مانند سیگار نیز 

باعث پوکی استخوان می شود.
 با باال رفتن سن تخریب بافت استخوانی بیش از ساخت 
آن شده و با گذشت زمان و در دوران کهنسالی عارضه 
پوکی استخوان بروز می کند. عوامل دیگری نیز مثل کم 
به وزن  نسبت  از10درصد  بیش  کمبود وزن  یا  تحرکی 
دوران جوانی، عوامل وراثتی و اعتیاد به الکل را می توان 

از دالیل پوکی استخوان برشمرد.
همچنین اگر بدن با کمبود مواد معدنی در رژیم غذایی 
روبه رو باشد این کمبود را از بافت های استخوانی جبران 
کرده و این کار در طول زمان باعث فقر استخوان ها از 

لحاظ مواد معدنی و در نتیجه پوکی استخوان می شود.
از هر سه زن سالمند ایرانی یک نفر به پوکی 

استخوان مبتال است
این استادیار طب فیزیکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان با اشاره به این که پوکی استخوان یکی 
نشان  آمارها  برخی  گفت:  کشور،  شایع  بیماری های  از 
پوکی  به  نفر  ایرانی یک  سالمند  از هر سه زن  می دهد 
شیوع  این که  بیان  با  پور  وحدت  است.  مبتال  استخوان 
سن پوکی استخوان در سال های اخیر کاهش یافته است، 
تصریح کرد: آمار دقیقی در این ارتباط در کشور وجود 

ندارد، اما برخی از آمارهای منتشر شده نشان می دهد این 
بیماری در افراد زیر 30 سال هم دیده شده است.

وی با اشاره به این که مهم ترین علت پوکی استخوان در 
و  کلسیم  دریافت  عدم  آن  از  بعد  و  سالی  میان  سنین 
ویتامین Dکافی در سنین پایین تر است، بیان کرد: میزان 
کلسیم مورد نیاز بدن در سنین مختلف متفاوت است و 
زنان  برای  گرم  میلی   500 و  هزار  یک  روزانه  مصرف 
یائسه و یک هزار میلی گرم برای زنان در سنین بارداری 

و شیردهی توصیه می شود.
عادات تغذیه ای ایرانیان نیاز بدن به کلسیم را 

تأمین نمی کند
این که  بیان  با  اصفهان  استان  فیزیکی  انجمن طب  دبیر 
تامین  را  کلسیم  به  بدن  نیاز  ایرانیان  تغذیه ای  عادات 
نمی کند، خاطرنشان کرد: میزان مصرف لبنیاتی همچون 
شیر، ماست، دوغ، پنیر و کشک در رژیم غذایی ایرانی 
نمی تواند نیاز بدن به کلسیم را تامین کند زیرا به میزان 
این که  به  اشاره  با  پور  نمی شوند. وحدت  الزم مصرف 
روزانه  مصرف  کافی  میزان  از  کنندگان  مراجعه  بیشتر 
کلسیم و حرکات مناسب ورزشی اطالع ندارند، اذعان 
کرد: خانواده ها باید با رژیم های غذایی صحیح آشنا شوند 
D در  ویتامین  با گنجاندن غذاهای حاوی کلسیم و  و 
برنامه غذایی خود از کاهش شدید تراکم استخوان ها که با 
افزایش سن اتفاق می افتد جلوگیری کنند. وی با بیان این 
که مهم ترین عادت تغذیه ای نادرست در کشور مصرف 
مصرف  بر  عالوه  داد:  ادامه  است،  گازدار  نوشابه های 
اندازه نوشیدنی های  نوشابه های گازدار مصرف بیش از 
حاوی کافئین مانند چای، قهوه و همچنین نوشیدنی های 

الکلی نیز در بروز پوکی استخوان موثر است.

آيین تندرستي

دبیر انجمن طب فیزیکی استان اصفهان:

عاداتتغذيهایايرانیاننیازبدنبهكلسیمراتامیننمیكند

خبر ويژه

کلینیک

خوب جویدن غذا،
راز کاهش وزن است

 
اگر قصد دارید وزنتان را کم کنید یک روش بسیار موثر 

این است که لقمه هاي خود را مدت بیشتري بجوید.
است که خوب  داده  نشان  بررسي جدید  نتایج یک 
جویدن غذا نه تنها به شما کمک مي کند که وزنتان را 
کاهش دهید بلکه همچنین مقدار کالري را که در هر 

وعده غذایي استفاده مي کنید، کاهش مي دهد.
کارشناسان تغذیه در دانشگاه پزشکي »هاربین« در چین 
با مطالعه روي 16 مرد الغر و 14 مرد چاق طي دو 

مجموعه آزمایش جداگانه به نتایج فوق دست یافته اند.
بررسي  ها نشان داد: داوطلباني که هر لقمه خود را 40 بار 
مي جوند در مقایسه با گروهي که فقط 15 بار این کار را 

انجام مي دهند، مي توانند 12 درصد کمتر غذا بخورند.
به نظر مي رسد جویدن غذا به مدت طوالني تر در واقع 
فرصت رسیدن سیگنال هاي سیري به مغز را افزایش 
مي دهد. این سیگنال ها به مغز مي روند تا به آن پیغام  دهند 
که معده پر شده است. به عالوه خوب جویدن غذا میزان 
ترشح هورمون گرسنگي موسوم به هورمون»گرلین« را 
کاهش مي دهد و به این ترتیب احساس سیري در انسان 

بیشتر مي شود.

مشاور وزیر بهداشت:

افزایش مرخصي زمان زایمان 
زنان در حال بررسي است

مشــاور وزیر بهداشــت در امـور زنان گفــت: براي 
 گسترش بیمارستان هاي ویژه زنان مشکل نیروي انساني

نداریم.
عصمت باروتي، با اشاره به اقدامات در دست انجام براي 
گسترش بیمارستان هاي ویژه زنان گفت: بیمارستان هاي 
از  این قشر  براي  را  آرامش خاصي  زنان  مخصوص 
جامعه فراهم مي کند تا با خیال آسوده تحت درمان قرار 
گیرند. به این ترتیب مشکالت حواشي درمان مباحث 

رواني براي این قشر از جامعه ایجاد نمي شود.
براي  انساني  نیروي  تامین  چگونگي  درباره  وي 
بیمارستان هاي ویژه زنان گفت: اکنون بیمارستان هایي که 
در سطح کشور وجود دارند تنها خدمات درماني را به 
زنان ارائه مي کنند. در مجموع مشکلي براي تامین نیروي 
انساني نداریم. همچنین باید سعي کرد که بیمارستان هاي 

ویژه زنان تمام تخصص هاي الزم را داشته باشند.
باروتي همچنین با اشاره به اقدامات در دست انجام 
براي افزایش مرخصي زمان زایمان زنان گفت: به این 
انجام  حال  در  بهداشت  وزارت  در  اقداماتي  منظور 
زماني  تا  اما  است،  شده  مطرح  پیشنهاداتي  و  است 
عملیاتي نشود  تصویب  مجلس  در  موضوع  این   که 

نخواهد بود.

فارس: عضو گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان گفت: کوتاهی قد یک مسأله جدی 
است که به دلیل تغذیه نامناسب و ورزش نکردن در 

بین نسل جوان، شاهد آن هستیم.
الهام گلشاه اظهار داشت: از آنجایی که بیشتر جوانان 
به سمت ریزه خواری مثل شکالت، پفک و غذاهای 
فست فودی روی آوردند در زمان حاضر در حال گذر 

از این مشکل هستیم.

وی بیان داشت: امروز اغلب جوانان با بلوغ زودرس 
روبه رو شدند و از زمان بلوغ خود عقب هستند که 
الزم است به متخصصان غدد و متابولیسم مراجعه و از 

آمپول ها و قرص های هورمونی استفاده کنند.
عضو گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی 
قرص های  و  آمپول  تزریق  کرد:  تصریح  اصفهان 
هورمونی تنها برای افرادی که کوتاه قدی آنها از طریق 
آزمایش برای پزشک تایید شده است، روش مناسب 

تلقی می شود.
وی با بیان این که پزشکان عمومی حق تجویز آمپول 
داد: در  ادامه  ندارند،  مراجعه کنندگان  برای  را  رشد 
پزشکان غیر  از سوی  داروها  نوع  این  صورتی که 
برای  حتی  و  تجویز  متابولیسم  و  غدد  متخصص 
افرادی که دارای قد متوسط هستند به کار رود، به طور 

قطع مضر است. 
گلشاه که استفاده از این دسته داروها برای بلند قدی 

در کودکان و نوجوانانی که به دلیل کوتاهی قد بین 
الزم  را  می شوند  افسردگی  دچار  خود  همساالن 
دانست و افزود: بخشی از این کوتاهی قد به مسأله 
ژنتیک هم بر می گردد هرچند ژاپنی ها امروزه توانستند 

کوتاهی قد را در کشور خود رفع کنند.
وی اضافه کرد: تاکنون برنامه های زیادی در بحث 
رشد و تغذیه کودکان و نوجوانان به اجرا رسیده اما به 
صورت موقتی بوده که به آن نتیجه دلخواه نرسیدیم. 

عضو گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی 
رایگان  شیر  توزیع  آرد،  غنی سازی  گفت:  اصفهان 
در بین کودکان و برنامه هفتگی آهن یاری از جمله 
برنامه هایی بود که تنها در یک مقطع زمانی به اجرا 

درآمد.

میزان مصرف 
لبنیاتی همچون 
شیر، ماست، 
دوغ، پنیر و 

کشک در رژیم 
غذایی ایرانی 
نمی تواند نیاز 

بدن به کلسیم را 
تامین کند زیرا 
به میزان الزم 

مصرف نمی شوند.

عضو گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

تغذیه نامناسب دلیل اصلی کوتاهی قد است

مزایده  
ــماره: 21842360/29414 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 2/842-360 ششدانگ خانه  7/338 ش
ــده از 3421 واقع در بخش 2 اصفهان به مساحت 190 مترمربع به آدرس: اصفهان  3421/3 مجزی ش
ــپه – کوچه تلفخانه – کوچه سردار جنگ – کوچه باغبانها که اسناد مالکیت آن )المثنی(  – خیابان س
ــماره چاپی 462598 ثبت و صادر شده است با  ــماره 11626 ش در صفحه 536 دفتر 100 امالك با ش
حدود: شماالً به خط مستقیم مفروض به پالك 3421/2 به طول 18/5 متر شرقاً دیواریست به شارع 
کوچه باغبانها به طول 10/50 سانتیمتر جنوباً به خط مستقیم مفروض به خانه 3421/4 به طول 18/40 
سانتیمتر غرباً به دیوار اشتراکی با خانه 3428 به طول 10/50 سانتیمتر و حقوق ارتفاقی آن عبارت است 
از عبور جوی از نهر فدن که طبق نظر کارشناس رسمی پالك فوق در سه طبقه شامل طبقات زیرزمین 
همکف و طبق اول با مشخصات احداثی ساختمان شامل اسکلت بتونی پوشش سقف تیرچه بلوك 
و مصالح مصرفی سطوح رویه دیوارها گچ و نقاشی دربهای داخلی و دکوراسیون چوبی آشپزخانه ها 
کاشی و سرامیک با کابینت فلزی و درب چوبی )طبقه اول ام دی اف( پنجره ها آلومینیومی و دارای 
حیاط سازی و نمای آجری و دارای انشعابات آب و فاضالب و گاز و برق و گواهی پایان ساخت می 
باشد. ملکی همادخت سجادی که طبق سند رهنی شماره 128590-85/11/1 دفترخانه یک اصفهان 
بابت بدهی اصغر امانی در رهن موسسه قوامین واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 
1390/8/30 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول 
سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 1/400/070/000/000 ریال شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
ــتراك و مصرف در صورتی که مورد مزایده  ــعاب و یا حق اش مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1390/8/3 درج و منتشر می گردد 
و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف: 10104 اسدی – سرپرست اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان 
 

مزایده
7/494 اجراي احکام شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایي 
ــه 890797 ج ح/ 9 له خانم ها فریناز و فرزانه فروغي پور با وکالت آقاي فریبرز حبیبي و علیه  کالس
خانم ها فریده،  فریبا، فروغ و آقاي محمدرضا همگي فروغي پور و عزت تفنگساز به خواسته تقسیم 
ترکه در روز شنبه 90/8/21 از ساعت 9 تا 10 صبح جلسه مزایده اي در محل این اجرا واقع در خیابان 
شهید نیکبخت دادگستري کل استان اصفهان،  طبقه اول، اتاق 133 به منظور فروش شش دانگ پالك 
ثبتي شماره 2258/2 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در آدرس اصفهان،  خ حکیم نظامي، جنب کوچه شهید 
علي فدایي، تعمیرگاه پاور با اوصاف ذیل برگزار نماید. طبق پاسخ استعالم ثبتي شش دانگ پالك ثبتي 
فوق الذکر به نام مرحوم حسن فروغي پور مي باشد. در راستاي اعمال ماده 111 قانون اجراي احکام مدني 
براساس گزارش واصله از کالنتري مورد مزایده در تصرف کسي نیست و درب آن بسته مي باشد. ارزش 
شش دانگ عرصه و اعیاني به مبلغ 8/800/000/000 توسط کارشناس ارزیابي گردیده است. طالبین 
خرید مي توانند پنج روز قبل از مزایده به نشاني ملک مراجعه و از مورد مزایده بازدید نمایند. مزایده 
از مبلغ ارزیابي شده شروع و برنده کسي است که باالترین قیمت را پیشنهاد کند و در زمان مزایده 10 
درصد مبلغ ارزیابي شده را همراه داشته باشد. بهاي ملک پس از کسر هزینه هاي قانوني به نسبت مالکیت 
تقسیم مي شود. اوصاف ملک طبق نظریه کارشناسی: محل موردنظر به شماره ملک 2258/2 بخش 5 
ــاحت  ــمت غربي داراي یک واحد تجاري به مس ثبت اصفهان به صورت یک باب کارگاه که در قس
37/5 مترمربع )بر خیابان( و در سمت شرق پالك )انتهاي گاراژ( تعمیرگاه و تنظیم موتور و زیر و بند 
خودروهاي سبک به مساحت حدود 110 مترمربع و مابقي پالك به صورت حیاط گاراژ )تعمیرگاه( 
است. طبق سند مالکیت ارائه شده شش دانگ پالك مذکور به مساحت 366/75 مترمربع به صورت 
ــماره 62238 به نام مرحوم  یک باب گاراژ در دفتر 383 صفحه 152 بخش 5 ثبت اصفهان تحت ش
حسن فروغي پور )مورث طرفین دعوي( به ثبت رسیده است. واحد تجاري پالك مذکور با اسکلت 
فلزي و سقف خرپاي لوله اي و پوشش لوله و پشم و شیشه و توري مرغي و ورق گالوانیزه، درب و 
پنجره ها فلزي، کف موزاییک فرنگي و بدنه گچ و نقاشي مي باشد. در این قسمت بالکني به مساحت 
15 مترمربع با سقف تیرآهن و آجر نیز وجود دارد. در قسمت تعمیرگاه و تنظیم موتور دیوارهاي اطراف 
باربر آجري و سقف خرپاي فلزي سبک و پوشش آن ورق گالوانیزه و کف بتني و نماي دیوارها گچ 
ــوده و یک پاچال در این قسمت وجود دارد. قدمت ساخت باالي 30 سال است. طبق  ــي فرس و نقاش
نقشه طرح تفضیلي و استعالم شهرداري پالك مذکور از طرف خیابان حکیم نظامي عقب نشیني ندارد. 
لکن از طرف جنوب به گذر 4/5 تا 4/8 متر از بر موجود عقب نشیني و پخ جنوب غربي 5×5 متري 
ــده براي عقب نشیني و پخ 5×5 مقدار باقي مانده پالك در  باید رعایت گردد. با لحاظ مقادیر اعالم ش
زمان بازسازي حدود 175 مترمربع به شکل ذوزنقه )طول هاي حدود 33 و 38/8 متر و عرض بین 4/5 

ــد. پالك فوق الذکر داراي انشعاب برق سه فاز و آب و فاضالب و یک  تا 5 متر( و بدقواره خواهد ش
خط تلفن مي باشد. با توجه به توضیحات فوق و با عنایت به موقعیت محلي، مساحت،  قواره و موقعیت 
پالك، نوع و قدمت ساخت، کاربري پالك و کلیه عوامل مؤثر در ارزیابي، ارزش شش دانگ عرصه و 
اعیاني پالك فوق االشاره به کلیه اشتراکات و حقوق تجاري و خدمات و غیره جهت پایه مزایده به مبلغ 
8/800/000/000 ریال معادل هشتصد و هشتاد میلیون تومان تعیین و اعالم مي گردد. شایان ذکر است 
قیمت ارزیابي شده بدون در نظر گرفتن جرایم ماده صد شهرداري و یا هر گونه بدهي مالکین روي ملک 
مي باشد. بدیهي کلیه بدهي هاي مالکین قبل از انتقال ملک به برنده مزایده با استعالمات مربوطه مشخص 
و مفاصاً حساب ها اخذ و پس از آن انتقال قطعي صورت مي گیرد. م الف/ 10690 مدیر اجراي احکام 

شعبه 9 دادگاه عمومی اصفهان

مزایده  
7/673 قسمت اجرای احکام شعبه 6 محاکم حقوقی دادگستری اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
کالسه 294/88 اجرایی ح6 و موضوع دعوی خانم زهره صانعی فرزند محمد به نشانی اصفهان – خیابان 
250مصلی – جنب اداره اوقاف – کوی باغ آیینه – پالك 44 – زنگ اول به طرفیت خانم زهره رجایی 
فرزند محمد به نشانی اصفهان – خیابان بزرگمهر – جنب کالنتری 14 – ساختمان ارس – طبقه اول 
– دفتر وکالت آقای سید جالل سید محمدی و با خواسته مطالبه مبلغ دویست و هشتاد و هفت میلیون 
و پانصد و بیست و چهار هزار و ششصد و چهل ریال )287/524/640 ریال( به عنوان اصل خواسته 
و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه و هزینه کارشناسی و نشر آگهی و مبلغ ده 
میلیون ریال به عنوان حق االجرا در حق صندوق دولت، جلسه مزایده ای را در تاریخ شنبه 1390/8/21 
ساعت 8 الی 9 صبح برگزار کند پالك ثبتی 15241/34 بخش 5 ثبت اصفهان )یک واحد آپارتمان( را از 
طریق مزایده به فروش برساند. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده از محل ملک بازدید و 
در صورت تمایل به خرید با واریز ده درصد قیمت پایه کارشناسی به حساب 2171290210008 بانک 
ملی شعبه دادگستری اصفهان در تاریخ مذکور در محل اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان 
به عنوان محل برگزاری مزایده )خیابان نیکبخت – دادگستری کل اصفهان – طبقه سوم – اتاق 309 
قسمت اجرای شعبه 6 حقوقی( در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع 
و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید. مشخصات ملک موضوع مزایده. 
ملک موضوع مزایده عبارت است از یک باب آپارتمان مسکونی سه خوابه واقع در طبقه اول از مجموعه 
چهار واحدی واقع در اصفهان، خیابان مشتاق سوم، روشن دشت، شهرك زاینده رود، کوی بوستان دوم، 
ــاخته شده بر روی پیلوت و شمالی و  پالك 3 تحت پالك ثبتی 15241/34 بخش 5 ثبت اصفهان س
یک واحد مسکونی منهای شصت به انضمام پارکینگ دو طبقه همکف انباری در زیرزمین به مساحت 
حدود 145 مترمربع با اسکلت بتنی، سقف تیرچه بلوك، پوشش داخلی گچ و رنگ و نقاشی، پنجره های 
آلومینیوم و شیشه، کف سرامیک و با امتیازات آب مشترك و برق و گاز و تلفن مجزا و نوساز )سیستم 
دفع فاضالب سپتینک(. زیرزمین مجموعه و انباری های آن به علت نواقص فنی و نشت و نفوذ آب و 
فاضالب سپتینک مجاور شمالی، نمور و نمناك و غیر قابل استفاده بوده و به لحاظ ایمنی فنی و بهداشتی 
نیاز جدی به رفع نقص و موارد تکمیلی دارد. علیهذا با جمیع اوصاف ذکر شده و با توجه به موقعیت و 
مساحت ساختمان، شرایط عرضه و تقاضا و سایر عوامل موثر در ارزیابی ارزش ششدانگ آپارتمان فوق 
الذکر توسط کارشناس ساختمانی برابر با هفتاد و پنج میلیون تومان )معادل هفتصد  پنجاه میلیون ریال( 
برآورد و ارزیابی گردیده است. در ضمن اعالم می گردد که ملک مذکور فعال در تصرف مستاجر می 

باشد. م الف: 11297 فانی - مدیر اجرای احکام شعبه6 دادگاه حقوقی اصفهان 
 

فقدان سند مالکیت
7/688 شماره: 6215 خانم معصومه خاتون عمرانی فرزند غالمحسین باستناد یکبرگ استشهاد محلی 
که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است که سند مالکیت یکدانگ مشاع از شش دانگ 
یکباب خانه پالك شماره 1/1769 واقع در میمه بخش ثبتی میمه که در صفحه 106 جلد 57 امالك ذیل 
ثبت 727 بنام ابوالقاسم بیکی حسن فرزند غالمحسین ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند 
رسمی شماره 11758-1338/6/22 دفترخانه 14 میمه به او انتقال قطعی یافته. در اثر جابجایی وسایل 
منزل و نقل مکان مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون سند مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 11378 نوروز – رئیس ثبت میمه 
 

فقدان سند مالکیت
7/689 شماره: 6217 آقای رمضانعلی بیکی حسن فرزند غالمحسین باستناد یکبرگ استشهاد محلی که 

هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است که سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از شش 
دانگ یک قطعه زمین مزروعی پالك شماره 1/3830 واقع در میمه بخش ثبتی میمه که در صفحه 145 
جلد 99 امالك ذیل ثبت 14194 بنام رمضانعلی بیکی حسن فرزند غالمحسین ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده. در اثر جابجایی اثاثه منزل مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون سند مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 11377 نوروز – رئیس ثبت میمه 
 

فقدان سند مالکیت
7/690 شماره: 6206 آقای عباسعلی اصالحچی احد از ورثه بی بی جان اصالحچی  فرزند محمدعلی 
باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است که سند مالکیت 
10 سهم مشاع از 20 سهم شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی پالك شماره 11/929 واقع در وزوان 
بخش ثبتی میمه که در صفحه 218 جلد 18 امالك ذیل ثبت 3578 بنام خانم بی بی جان اصالحچی 
ــلیم گردیده. در اثر جابجایی اثاثه منزل مفقود شده است چون  فرزند مرتضی قلی ثبت و صادر و تس
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون سند مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
ــد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این  ــبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باش نس
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 

11376 نوروز – رئیس ثبت میمه 
 

فقدان سند مالکیت
7/691 شماره: 6206 آقای عباسعلی اصالحچی احراز ورثه محمدعلی اصالحچی فرزند محمدعلی 
باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است که سند مالکیت 
ــهم مشاع از 20 سهم شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی پالك شماره 11/929 واقع در وزوان  5 س
بخش ثبتی میمه که در صفحه 222 جلد 18 امالك ذیل ثبت 3578 بنام آقای محمدعلی اصالحچی 
فرزند حسن ثبت و صادر و تسلیم گردیده. در اثر جابجایی اثاثه منزل مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون سند 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به 
آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. نوروز – رئیس 

ثبت میمه 
 

فقدان سند مالکیت
7/692 شماره: 6209 آقای عباسعلی اصالحچی احراز ورثه محمدعلی اصالحچی فرزند محمدعلی 
باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است که سند مالکیت 
ــماره 11/1691 واقع در وزوان بخش ثبتی میمه که در  ــش دانگ یک قطعه زمین مزروعی پالك ش ش
صفحه 13 جلد 20 امالك ذیل ثبت 3782 بنام آقای محمدعلی اصالحچی فرزند حسن ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده. در اثر جابجایی اثاثه منزل مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون سند مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 11375 نوروز – رئیس ثبت میمه 
 

فقدان سند مالکیت
7/693 شماره: 6211 آقای عباسعلی اصالحچی احراز ورثه محمدعلی اصالحچی فرزند محمدعلی 
باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسماً گواهی شده مدعی است که سند مالکیت 
ــماره 11/1907 واقع در وزوان بخش ثبتی میمه که در  ــش دانگ یک قطعه زمین مزروعی پالك ش ش

صفحه 158 جلد 21 امالك ذیل ثبت 3966 بنام آقای محمدعلی اصالحچی فرزند حسن ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده. در اثر جابجایی اثاثه منزل مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون سند مراتب آگهی می شود که هر 
کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 11374 نوروز – رئیس ثبت میمه 
 

ابالغ وقت رسیدگی
8/117 در خصوص پرونده کالسه 1303/90 ش 5 خواهان اکبر رحمانیان دادخواستی مبنی بر مطالبه 
وجه چک شماره 387/179096-90/7/30 به مبلغ 5/200/000 ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی، 
تأخیر تأدیه به طرفیت غالمرضا جهانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 
90/9/8 ساعت 9/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی 
جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 11465 

مدیر دفتر شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده
8/109 اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 890417 
ج ح/5 له علی قلی عبدالهی و علیه رضا شعبانی به نشانی اصفهان، خ احمدآباد، کوچه طاق بستان، 
پالك 9 با خواسته 408/445/759 ریال بابت اصل خواسته و کلیه خسارات قانونی و مبلغ 3/000/000 
ریال هزینه کارشناسی و مبلغ 80/000 ریال حق الدرج روزنامه و مبلغ 13/000/000 ریال حق االجرای 
دولتی جلسه مزایده ای در روز چهارشنبه 90/8/18 از ساعت 9 تا 10 صبح در محل این اجرا ساختمان 
دادگستری کل اصفهان، طبقه اول، اتاق 103 برگزار نماید. موضوع مزایده عبارتست از فروش 6/3445 
حبه از 72 حبه از پالك ثبتی 2187/11978 بخش 6 ثبت اصفهان به نشانی شهر بهارستان، خ الفت، فاز 3، 
پ 226، شماره پالك 2001 به صورت یک قطعه زمین بایر و فاقد هر گونه بنا که طبق مندرجات نقشه 
شهرداری و کارشناسی دارای 2117/64 مترمربع و دارای کاربری ورزشی می باشد. ارزش شش دانگ 
پالك فوق در نظریه کارشناس به مبلغ 4/658/808/000 ریال ارزیابی گردیده است. طالبین خرید ظرف 
5 روز می توانند به نشانی ملک از آن بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در مزایده را دارند که حداقل 10 
درصد قیمت پایه را به حساب سپرده دادگستری اصفهان واریز و فیش مربوطه را در جلسه مزایده ارائه 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت مزایده برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم 
علیه می باشد. ملک اکنون در تصرف محکوم علیه می باشد. م الف/ 11443 ناظمی- مدیر اجرای احکام 

شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
8/118 کالسه پرونده: 686/90، شماره دادنامه: 1418-90/7/28، مرجع رسیدگی: شعبه ششم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: امیر جعفری نشانی: خ پروین، خ شهید اول کوچه پیچک پالك 402، 
وکیل: مسعود مزروعی، خوانده: مسعود ربیعی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چهار فقره حواله 
جمعاًبه مبلغ 33/040/000 به شماره های 12/397279-12/397285 و 12/397276-12/397286 به 
عهده موسسه انصار المجاهدین با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای شورا ختم 
ــرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص  ــیدگی را اعالم و به ش رس
دعوی آقای امیر جعفری بوکالت مسعود مزروعی به طرفیت آقای مسعود ربیعی به خواسته مطالبه مبلغ 
سی و سه میلیون و چهل هزار ریال وجه چهار فقره حواله به شماره های 12/397279 و 12/397276 
و 12/397285 و 12/397286 به انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنها 
را دارد. و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی نشر آگهی در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 198، 515، 519 و 522 قانون 
آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 33/040/000 ریال بابت اصل خواسته و صد و هشت 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست )90/4/6( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره 
ــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل  ــی و ظ غیاب
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف/ 11498 موسوی- قاضی شعبه 

ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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من  گفت:  ذوب آهن  فوتبال  تیم  مهاجم  ایمنا: 
شنیده ام که خیلی ها از قاضی انتقاد می کنند اما به 
خیلی  روز  یک  بازیکن  و  است  فوتبال  حال  هر 
خوب بازی می کند و یک روز نمی تواند عملکرد 

خوبی داشته باشد.
پیام صادقیان، بازیکن جوان و خوش آتیه ذوب آهن 
در مورد بازی با استقالل گفت: بازی خیلی خوبی 
بود اما شرمنده هواداران شدیم و به هر حال قانون 

فوتبال این است که اگر گل نزنی گل می خوری و 
در بازی با استقالل هم همین اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: در 15 دقیقه اول چند موقعیت خوب 
گلزنی داشتیم، خود من دو موقعیت خیلی خوب 
داشتم که متأسفانه وارد دروازه نشد، استقالل در 
کل نیمه سه موقعیت گل داشت که توانست دو گل 
به ثمر برساند؛ ما در نیمه دوم به طور کامل سوار 

بازی بودیم که نتوانستیم نتیجه را جبران کنیم.

پیشرفت  مورد  در  ذوب آهن  فوتبال  تیم  مهاجم 
من  کرد:  خاطرنشان  نیز  اخیر  هفته های  در  خود 
انگیزه  و  می شوم  بهتر  روز  به  روز  تمرینات  در 
امیدوارم  اما  دارم؛ شرمنده هواداران شدیم  زیادی 
را محبتشان  جواب  بتوانیم  آتی  هفته های   در 

بدهیم.
قاضی  افزود:  قاضی  محمد  بازی  مورد  در  وی 
بازیکن بزرگی است و اگر خوب نبود به تیم ملی 

دعوت نمی شد؛ من شنیده ام که خیلی ها از او انتقاد 
می کنند اما به هر حال فوتبال است و بازیکن یک 
روز خیلی خوب بازی می کند و یک روز نمی تواند 
استقالل هم  با  بازی  باشد،  داشته  عملکرد خوبی 
از آن روز های بد او بود و نمی توانیم بگوییم که 
برای  زیادی  زحمات  قاضی  است؛  بدی  بازیکن 
ذوب آهن کشیده و گل های حساسی را نیز برای ما 
به ثمر رسانده است؛ در یک صحنه یک ناهماهنگی 
بین من و قاضی به وجود آمد که این مسائل در 
وجود خاصی  مشکل  و  است  عادی   فوتبال 

 نداشت.

ورزش
خبر

قهرمان جهان برای هدایت 
سجاد مرادی وارد ایران شد

و جهان  اسبق  قهرمان  گورنی  سعید  جابریل   ایمنا: 
عنوان دار چندین دوره مسابقات دو و میدانی المپیک 
برای هدایت سجاد مرادی دونده اصفهانی و دارنده جواز 
حضور در المپیک لندن وارد ایران شد.گورنی الجزایری 
بامداد دیروز با پرواز امارات وارد فرودگاه بین المللی 
حضرت امام خمینی )ره( شد. سجاد مرادی کاپیتان تیم 
ملی کشورمان به همراه برادر و چند تن از هم تیمی های 
خود برای استقبال از این مربی در فرودگاه امام حاضر 
شد. گورنی به زودی به همراه سجاد مرادی به اصفهان 
سفر خواهد کرد و حدود دو هفته در ایران خواهد بود. 
وی در این مدت ضمن زیر نظر گرفتن تمرینات سجاد 
مرادی، نظر خود را در خصوص هدایت کاپیتان تیم 
ملی ایران برای کسب آمادگی بیشتر در المپیک 2012 
لندن اعالم خواهد کرد.  جابریل سعید گورنی در دوران 
فعالیت ورزشی خود توانست 800 متر را در مدت 
زمان یک دقیقه و 43 ثانیه و 9 صدم ثانیه طی کند و 
رکورددار الجزایر در این ماده نام بگیرد. وی همچنین در 
سال 2003 در مسابقات قهرمانی جهان در فرانسه موفق 
شد به عنوان قهرمانی جهان دست پیدا کند.  گورنی در 
المپیک سال 2000 که در سیدنی استرالیا برگزار شد مدال 
نقره المپیک را بر گردن آویخت و در المپیک آتالنتا به 
مدال برنز قناعت کرد. وی در طول دوران ورزشی خود 
عناوین بسیاری در مسابقات بزرگ جهان کسب کرده 
است و در سالیان اخیر به عنوان مربی مواد نیمه استقامت 

فعالیت می کند. 

 صعود چهار رده ای
باریج اسانس درهفته دوم 

 در پایان رقابــت های هفته دوم لیگ برتر والیبــال،
گیتی پسند با دو پله سقوط و باریج اسانس با چهار رده 
صعود روبه رو شدند. با برگزاری هفته دوم رقابت های 
لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور، جدول رده بندی 

این رقابت ها دستخوش تغییرات زیادی شد. 
باریج اسانس کاشان که هفته پیش در ارومیه نتیجه را به 
شهرداری واگذار کرد در دیداری نزدیک از سد نوین 
کشاورز تهران گذشت. دو امتیازی که باریج اسانسی ها 
از این دیدار به دست آوردند آنها را از قعر جدول تا پله 
دهم باال کشید. اما گیتی پسند هم یک برد دیگر کسب 
کرد با این تفاوت که پیروزی کهکشانی ها در ارومیه فقط 
دو امتیاز برای آنها به دنبال داشت و این تیم تا رده سوم 

جدول پایین آمد. 

پیروزی مدعیان و صعود اینتر 
به رده چهاردهم

فارس: در دیدارهای هفته هشتم لیگ ایتالیا، همه تیم های 
مدعی پیروز شدند و اینتر نیز با دومین پیروزی فصل 
خود به رده شانزدهم رسید.  هفته هفتم لیگ ایتالیا با 
پیروزی تیم های بزرگ این کشور ادامه پیدا کرد.  در 
این بازی ها تیم های رم ، اودینزه و التزیو با برتری برابر 
حریفان خود توانستند خودشان را در باالی جدول نگه 
دارند. در دیگر بازی، اینترمیالن نیز توانست با پیروزی 
برابر کیه وو خود را به رده هفدهم رسانده و تا حدودی 

از منطقه خطر بیرون بکشد.

رکورد نویر فرو ریخت
فارس: با شکست بایرن مونیخ در بوندس لیگا، رکورد 
دروازه بان ملی پوش این تیم فرو ریخت. مانول نویر 
سنگربان ملی پوش بایرن مونیخ که پیش از این موفق 
شده بود در رقابت های بوندس لیگا در هشت دیدار 
متوالی دروازه اش را بسته نگه دارد در آخرین دیدار هفته 
دهم این پیکارها مقابل هانوفر دو گل دریافت کرد تا 

رکورد این دروازه بان شکسته شود.
در دقیقه 23 محمد عبداللهو بازیکن نروژی هانوفر 
دروازه نویر را گشود و طلسم گل نخوردن بایرن و 
مانول نویر شکسته شد. این باخت، دومین شکست 
فصل باوارایی ها بود و در دقیقه 50 پاندر تیر خالص را 
بر پیکره بایرن شلیک کرد تا مردان یوپ هاینکس دست 

خالی از هانوفر به مونیخ بازگردند.
نویر پیش از این موفق شده بود در پیکارهای بوندس 
لیگا 748 دقیقه دروازه خود را بسته نگه دارد که با دقایق 
بازی با هانوفر این رکورد به 771 دقیقه رسید و درنهایت 
در جایگاه سوم بهترین دروازه بانان بوندس لیگا قرار 
گیرد. تیمو هیلده براند از اشتوتگارت با بسته نگه داشتن 
سنگر خود به مدت 884 دقیقه رکورددار بوندس لیگا 
است و اولیور کان با 802 دقیقه در مکان دوم قرار دارد.

 توقف الغرافه
در حضور خلعتبری

در هفته پنجم رقابت های لیگ برتر قطر، تیم فوتبال الغرافه 
مقابل الخراتیات به تساوی رسید. هفته پنجم رقابت های 
لیگ برتر قطر موسوم به ستارگان با برگزاری یک دیدار 
پیگیری شد. در این دیدار تیم های الغرافه و الخراتیات در 
حالی به میزبانی زردپوشان الغرافه به مصاف هم رفتند که 
میزبان 90 دقیقه از حضور بازیکن ایرانی خود محمدرضا 
خلعتبری استفاده کرد. این دیدار با نتیجه تساوی بدون 
گل به پایان رسید تا سومین تساوی یاران خلعتبری در 

هفته پنجم حاصل شود. 
الغرافه که پس از سه سال قهرمانی پیاپی، سال گذشته 
قهرمانی را به لخویا واگذار کرد، در فصل جاری با به 
خدمت گرفتن برونو متسو، سرمربی مطرح فرانسوی 
و بازیکنانی مانند خلعتبری، ادمیلسون و ... در پی باز 
پس گیری عنوان سه ساله خود است اما این روزها با 
کسب نتایجی ضعیف روز به روز از صدر جدول دورتر 

می شود.

گل: در این روزهای پرحاشیه باشگاه ذوب آهن 
که مشکالت مالی و درگیری فیزیکی بازیکنانش 
داستان  شده،  روز  اخبار  ترین  مهم  به  تبدیل 
دوپینگ دروازه بان ذخیره این تیم مشکل دیگری 
کرده  اضافه  زاده  ابراهیم  منصور  های  دغدغه  بر 
ص   - م  عنوان  با  ابتدا  در  که  بازیکنی  است. 
شناخته می شد ولی در ادامه تبدیل به ع_ ق شد 
تا عباس قاسمی دروازه بان 29 ساله و با تجربه 
ذوب آهنی ها دچار محرومیتی دو ساله از سوی 
کمیته کنترل دوپینگ شود. قاسمی که خودش هم 
از این اتفاق شوکه شده در این گفتگو حرف های 

جالبی در این زمینه زده است. 
عباس قاسمی و دوپینگ!؟

شدم  شوکه  اتفاق  این  از  هم  خودم  من  خدا  به 
این مشکل شده  ام که دچار  باور نکرده  و هنوز 
باشم. من 15 سال است که در سطح اول فوتبال 
ایران حضور دارم و در تمامی رده های تیم ملی و 
تیم دانشجویان حضور داشته ام اما در این سال ها 
کوچک ترین حاشیه ای نداشتم و بی سر و صدا 

مشغول بازی کردن بوده ام
پس ماجرای دوپینگ از کجا کلید خورد؟

فروردین امسال دچار سرماخوردگی شدیدی شدم 
به طوری که بیش از ده روز در منزل استراحت 
کردم و حتی برای بازی با تیم الریان قطر نتوانستم 
مدت  این  از  بعد  کنم.  همراهی  را  آهن  ذوب 
آنقدر بدنم ضعیف شده بود که نای حرکت کردن 
پزشک  یک  که  بود  روزها  همان  در  و  نداشتم 
عمومی برایم یک آمپول تقویتی تجویز کرد و من 
هم از همه جا بی خبر آمپول را تزریق کردم که 
همین مسأله باعث شده تست نادرلون در بدن من 

مثبت اعالم شود
آن روز دکتر حرفی در مورد نیروزا بودن 

آمپول به تو نزد؟
من  که  کرد  می  ای  اشاره  ترین  کوچک  اگر  نه. 
دچار این اشتباه نمی شدم. حتی خود دکتر حاضر 

من  که  دهد  شهادت  اتفاق  این  برای  که  است 
مقصر نبوده ام. دکتر می گوید هدف من سالمتی 

بیمارم بوده و از این کار قصدی نداشته ام.
همان موقع از تو نمونه گیری شد؟

نه، همان هفته اول لیگ یعنی پنجم مردادماه بود 
ذوب  تمرین  سر  بر  دوپینگ  کنترل  مسئوالن  که 
آهن آمدند و از چند بازیکن نمونه گرفتند که از 
بخت بد تست من مثبت درآمد و حتی بعد از آن 

هم دوباره با هزینه خودم نمونه B  هم گرفتند که 
دوباره مثبت شد.

سال  دو  مدت  به  مرداد  پنجم  از  پس 
محروم شدی؟

عمدی  من  اگر  کنید  قضاوت  خودتان  شما 
استراحت  ماه  دو  از  بعد  که  باشم  کرده  دوپینگ 
بین پایان لیگ دهم و آغاز لیگ یازدهم که بدنم در 
استراحت به سر می برد چرا باید این کار را کرده 

در  مجدد  برای حضور  من  باشم. حتی وضعیت 
ذوب آهن هم مشخص نبود که بخواهم دوپینگ 
کنم. دوپینگ برای بازیکنی است که بخواهد در 
هر بازی 12 کیلومتر بدود نه من که دروازه بانم 
و احتیاجی به این کارها ندارم. من فصل گذشته 
ذخیره گردان بودم و به هیچوجه بازی نکردم که 

بدنم احتیاج به دوپینگ داشته باشد
با دکتر هاشمیان صحبت کرده ای؟

بله، ایشان کمال همکاری را در این زمینه داشته 
اند و مسئوالن باشگاه هم پیگیر کارهایم هستند. 
امیدوارم حرف های من را بشنوند و در این حکم 
پاك  همیشه  قاسمی  عباس  کنند.  نظر  تجدید 
زندگی کرده و دوست دارم که باز هم بتوانم کارم 
را در فوتبال ایران ادامه دهم. آنقدر شوکه شده ام 
که حتی از خانواده ام هم خجالت می کشم که بعد 
از این همه سال این بالی عجیب بر سر من آمد. 

گفتگو

بعد از اعالم دوپینگ ع- ق در تیم ذوب آهن؛

صادقیان: قاضی بازیكن بزرگی است

عباسقاسمی:ازخانوادهامخجالتمیكشم

تیم هندبال ایران در اندیشه شكست کره
و رسیدن به فینال
مربی تیم ملی هندبال ایران بعد از برد مقابل کویت گفت: 
تیم کویت بعد از مدتی تعلیق پیش از این با ترکیبی متحول 
این حال  با  بود،  کرده  آسیایی شرکت  بازی های  در  شده 
آنها در رقابت های انتخابی المپیک با تمام قوا و ترکیبی از 
نفرات جوان و قدیمی حاضر شدند، نباید از یاد برد که تیم 
کویت سابقه حضور در مسابقات جهانی و حتی المپیک را 

داشته است.
با این حال بازیکنان ایران با ارائه بازی مستحکم و سرعتی توانستند 27 بر 23 پیروز 
شوند. وی درباره وضعیت جسمانی بازیکنان هم گفت: طبیعی بود با توجه به مسافت 
راه و خستگی بازیکنان و این که نخستین بازی را در فضای جدید انجام می دادند 
کند  می  فرق  عربستان شرایط  با  بازی  از  اما  باشد  بازیکنان  کار  در  هم  اشتباه  کمی 
بهتر بازی  به  بازی  ایران  تیم  معتقدم  و  رویم  می  به مصاف عربستان  قوا  تمام  با   ما 

می شود.
با  ایران  تیم  است.  کره جنوبی  تیم  دادن  و حتی شکست  فینال  به  رسیدن  ما  هدف 
تدارکاتی  دیدارهای  و  سازی  آماده  اردوهای  و  دارد  اختیار  در  که  نفراتی  به  توجه 
 پیش از این دیدار از آمادگی باالیی برخوردار است و در صورتی که اتفاق پیش بینی
 نشده ای به وجود نیاید، تیم ایران یکی از شانس های اول حضور در فینال به حساب

می آید. 

افتتاح اولین سالن ورزشی سرپوشیده 
بانوان درآران و بیدگل

ایسنا: مدیر اداره ورزش و جوانان شهرستان آران و بیدگل 
گفت: سالن چند منظوره »کوثر« به مساحت 1400مترمربع 
و با اعتباری افزون بر چهار میلیارد و 500 میلیون ریال طی 

دو ماه آینده به بهره برداری می رسد.
 24×49 را  ورزشی  سالن  این  مفید  فضای  نژاد  فرد  ابوذر 
استفاده  سالن جهت  این  کرد:  خاطرنشان  و  ذکر  مترمربع 
والیبال،  فوتسال،  جمله  از  توپی  ورزش های  برای  بانوان 

هندبال و بدمینتون در نظر گرفته شده است.
فرد نژاد با بیان این که با بهره برداری از این سالن ورزشی، کمبود فضای ورزشی 
تنها  بیدگل  و  آران  شهرستان  داد:  ادامه  می شود،  جبران  شهرستان  در  بانوان  برای 

شهرستانی است که در استان فاقد سالن ورزشی مختص بانوان بود.
افتادن بهره برداری از این پروژه را کم کاری پیمانکار  وی علت اصلی به تعویق 
از  مهندسی  فنی  اداره  با  پیمانکاران  مشکالت  و  بودجه  کمبود  گفت:  و  کرد  ذکر 
برداری بهره  به  مقرر  موعد  از  دیرتر  سالن،  این  شد  باعث  که  است  عللی   دیگر 

برسد.
فرد نژاد در ادامه از پیشرفت 95 درصدی این سالن ورزشی خبر داد و افزود: با 
تجهیز سالن ورزشی کوثر به سیستم گرمایشی و سرمایشی و خرید تجهیزات، این 

سالن تا کمتر از دو ماه آینده به بهره برداری می رسد. 

اصفهان، نایب قهرمان مسابقات فوتبال 
قطع عضو کشور

های  رقابت  دوره  نهمین  قهرمان  نایب  اصفهان،  ایمنا: 
معلوالن  و  جانبازان  عضو  قطع  فوتبال  کشور  قهرمانی 
قطع  فوتبال  کشور  قهرمانی  مسابقات  دوره  نهمین  شد. 
پایان به  فارس  قهرمانی  با  معلوالن  و  جانبازان   عضو 

رسید. 
دو تیم فارس و اصفهان که در مرحله نیمه پایانی با غلبه بر 
حریفان به دیدار پایانی راه یافته بودند رو در روی یکدیگر 

صف آرایی کردند و در پایان یک بازی حساس تیم فارس با تک گل خود تیم اصفهان 
را شکست داد و به عنوان فاتح نهمین دوره رقابت های قهرمانی کشور فوتبال قطع 

عضو جانبازان و معلوالن شناخته شد. 
همچنین در دیدار رده بندی تیم های کرمانشاه و خوزستان در وقت معمول بازی 
با  کرمانشاه  تیم  پنالتی  ضربات  در  و  یافتند  دست  یک  بر  یک  مساوی  نتیجه  به 
دست کشور  سوم  مقام  به  و  شد  خوزستان  شکست  به  موفق  دو  بر  چهار   نتیجه 

یافت. 
نهمین دوره رقابت های قهرمانی کشور فوتبال قطع عضو جانبازان و معلوالن در حالی 
به پایان رسید که بهترین خط دفاع متعلق به تیم فارس، بهترین دروازه بان برومند 
رحمان از کرمانشاه، فنی ترین بازیکن یحیی مجیدی از اصفهان و تیم گیالن به عنوان 

تیم اخالق معرفی شدند.  

چارچوب

گزارش

 پژمان سلطاني

مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی کشور 
ترین  مهم  در  که  رسد.  می  پایان  به  فردا  و  استارت  امروز 
دیدارها عصر امروز 9 دیدار در شهرهای مختلف کشور برگزار 
ترتیب  به  آهن  ذوب  و  سپاهان  اصفهانی  های  تیم  شود.  می 
مقابل فوالد خوزستان و گسترش فوالد تبریز قرار می گیرند و 
تیم های استقالل و پیروزی به مصاف شیرین فراز کرمانشاه و 

مس رفسنجان می روند. 
ورزشگاه  در  سپاهان  تیم  مرحله  این  از  دیدار  ترین  مهم  در 
کریم  شاگردان  است.  خوزستان  فوالد  میهمان  اهواز  تختی 
بر  یک  تساوی  با  آهن  راه  مقابل  یازدهم  هفته  در  که  قنبری 
یک متوقف شدند، باید به مصاف فوالدی بروند که در خانه 
با یک گل از مس کرمان شکست خورد. تیم هایی که در لیگ 
برتر جایگاه مناسبی ندارند فتح جام قهرمانی این رقابت ها را 
با ارزش می دانند، هر چند هنوز خیلی زود است که قهرمان 

لیگ برتر فوتبال را حدس بزنیم ولی همه تیم های لیگ برتری 
روی این بازی ها )جام حذفی( حساب ویژه ای باز کرده اند. 
سپاهان در لیگ برتر هم اکنون در مکان پنجم ایستاده و نیم 
نیمه  برای  جاللی  شاگردان  اما  دارد  جدول  صدر  به  نگاهی 
باالی جدول تالش می کنند و حتی به کسب سهمیه آسیایی 
نمی اندیشند و به همین خاطر امروز در برابر سپاهان با قدرت 

ظاهر می شوند.
فوالد خوزستان از بازیکنان با تکنیک مجربی بهره می برد که در 
بیشتر بازی ها با بدشانسی امتیازاتی را از دست داد و بازیکنان 
این تیم بیش از پنج ضربه پنالتی را نتوانستند به گل تبدیل کنند. 
سپاهان و فوالد در فصل گذشته مغلوب پرسپولیس شدند و 
از گردونه رقابت ها کنار رفتند و در اولین گام بدترین قرعه 
به نام این دو تیم درآمد، چرا که بیشتر تیم های لیگ برتری با 
تیم های دسته اولی و دومی باید صف آرایی کنند. شاگردان 
قنبری بازی سختی را پیش رو دارند، فوالد در خط میانی و 
خط آتش همچون سپاهان از بازیکنان خوبی بهره می برد که 

می توان به مهرداد جماعتی، سیامک سرلک، بختیار رحمانی و 
رضا نوروزی اشاره کرد که برای هر تیمی خطرساز هستند و 
کریم قنبری باید مدافعی را برای مهار رضا نوروزی )آقای گل 

فصل گذشته( به کار گیرد. 
فوالد خوزستان تیمی است که فوتبال را روی زمین به خوبی 
بازی می کند و این از خاصیت فوتبال جنوب به شمار می آید 
و به همین دلیل سپاهان برای شکست نماینده خوزستان باید 
از ارسال های هر دو جناح و ضربات ایستگاهی و کرنر بهره 
کافی را ببرد به حال شاگردان قنبری برای این که به جمع 16 
تیم پایانی راه یابند باید به طور حتم از سد این رقیب قدرتمند 
کنار  اصفهان در  پوشان  برای طالیی  آسانی  بازی  که  بگذرند 

رود کارون نخواهد بود.
در دیگر دیدارهای امروز پرسپولیس به مصاف مس رفسنجان 
می رود، پرسپولیسی که حال و روز خوشی در لیگ برتر ندارد 
و در نیمه دوم جدول رده بندی قرار گرفته است. مس کرمان از 
تیم دسته دومی استقالل اهواز پذیرایی می کند. داماش گیالن و 
نفت تهران در ورزشگاه عضدی رشت رو در روی هم خواهند 
ایستاد که این بازی نیز از جذابیت خاصی برخوردار است و هر 
دو تیم در لیگ برتر از نظر روحی در سطح باالیی قرار دارند، 
چرا که داماش با شکست ملوان، دربی شمال کشور را فتح و 

نفتی ها در ورزشگاه آزادی پیروزی تهران را بدون گل متوقف 
نیروی  بود.  خواهد  گلستان  اتکا  میزبان  سپاسی  فجر  کردند. 
زمینی به میهمانی شاهین بوشهر می رود، ملوان در شهر مشهد 
به مصاف ابومسلم می رود و تیم های سایپا البرز و شهرداری 
تبریز  تراکتورسازی  و  جامگان  سیاه  میزبان  ترتیب  به  یاسوج 

خواهند بود.

مسابقات فوتبال جام حذفی کشور 
زردپوشان اصفهانی در کنار رودکارون

!



ابزارهایي  بهترین  از  یکي   ،XP ویندوز  در 
مشکي  صفحه  همان  شماست،  دست  در  که 
ویندوز  در  است.   Command prompt
cmd. یکي  دارد.  وجود   DOS نوع  دو   XP
cmd. که   command.com دیگري  و   exe
کلیک  و  است  مناسبتر  ما  کارهاي  براي   exe
 All programs انتخاب  و   Start دکمه  روي 
روي  کلیک  سپس  و   Accessories انتخاب  و 
Command prompt نیز همین را باز خواهد 
کرد. راه مناسبتر: دکمه ویندوز کیبورد را به  تغییر 
 cmd فشار دهید، تایپ کنید R رنگ همراه حرف
Enter کیبورد را فشار دهید.  صفحه مشکي  و 
خط فرمان: کافي است روي آیکوني که باال سمت 
 Command prompt چپ خط عنوان صفحه
 Properties روي  و  کنید  کلیک  دارد  وجود 
باز  پنجره  باالي  انتخابهاي  از  حاال  کنید.  کلیک 
شده روي Colors کلیک کنید و رنگهاي مورد 
نظر خود را انتخاب کنید. نتیجه را در همان پایین 
راه  کرد.  مشاهده خواهید   preview به صورت 
این  است.   color دستور  از  استفاده  دیگر  حل 
دستور دو پارامتر خود را که به ترتیب نشان دهنده 
رنگ زمینه و نوشته هستند به طور به هم چسبیده 
دریافت مي کند. براي مشاهده کد رنگها از دستور 

color استفاده کنید.
را  زمینه  رنگ   color fc دستور  مثال  عنوان  به 
سفید و رنگ نوشته را قرمزخواهد کرد.   گذاشتن 
 Command صفحه  براي  )عنوان(  اسم 
 title دستور  از  استفاده  با   :Prompt"
مي توانید نام یا نوشته مورد نظر خود را در نوار 
 command صفحه  باالي   )title bar( عنوان 
دستور  این  از  استفاده  دهید.  نمایش   prompt
نویسي توصیه مي   Batch file به خصوص در 
شود. کافي است که عنوان مورد نظر خود را بعد 
 Title In وارد کنید. به عنوان مثال title از دستور
 :Prompt تغییر قالب   the name of God

دستورات  ترین  قدیمي  از  Promptکه  دستور 
آن  زدن  با  و  است  فعال  هم  هنوز  است   DOS"
مي توانید به راحتي به قالب مورد نظر دست پیدا 
کنید. به عنوان مثال دستورات زیر را امتحان کنید 
)براي بازگشت به حالت عادي کافي است تایپ 
 Prompt $t :).کنید Enter و prompt کنید
فایل  :فقط ساعت فعلي را به جاي اسم و مسیر 

نمایش خواهد داد
 Prompt I Hacked your $V $_On  
 $D @ $T$_$P$G Prompt Hacked by
me @ $T $G Prompt /? :براي  استفاده از 
توانید  مي  دستور  این  با   :ShutDown دستور 
 Log off از   Shut down به  مربوط  کار  هر 
user گرفته تا تنظیم ساعت براي خاموش شدن 
و  دیگري  فرد  کامپیوتر  کردن  خاموش  کامپیوتر، 
... را انجام دهید. براي استفاده از این دستور اسم 

کامپیوتر را باید بدانید.
کامپیوتري  کردن  ریست  یا  خاموش  قصد  اگر 
آنرا  اسم  ولي  دارید  را  اید  نشسته  آن  پاي   که 
کنترل  در   System به  سادگي  به  دانید،  نمي 
پنل بروید )قابل باز شدن از طریق کلیک راست 
 Properties و انتخاب My computer روي
اجراي  و   Control Panel کردن  باز  یا  و 
 Full حاال اسم کامپیوتر را مقابل نوشته System
نام  تغییر  براي  بینید.  مي   computer name
کامپیوتر هم مي توانید روي دکمه Change در 
کامپیوتر  اسم  که  حاال  کنید.  کلیک  پنجره  همان 
بامزه  شکل  این  به  دستور  این  از  دانید،  مي  را 
shutdown -r -m \\esme- کنید:  استفاده 

جاي  به  که  کنید  توجه   300  computer -t
esme-computer باید همان اسم کامپیوتر را 
قرار داد و دو عالمت \\ باید باقي بمانند. »r« به 
به   s و   l از  توانستید  مي  است.   restart معني 
ترتیب مخفف Logoff و Shutdown به جاي 
r استفاده کنید. عدد 300 بعد از t به این معناست 

شود.  انجام  ثانیه   300 از  بعد   restart عمل  که 
اضافه کردن c به دستور باال به شما اجازه مي دهد 
نوشته دلخواه خود را نیز روي صفحه به نمایش 
 shutdown -r -m \\hafoo -t بگذارید: 
c Khodahafezetoon- 300!! با زدن دستور 
زیر مي توان عمل دستور shutdown را تا قبل 
 shutdown -a :لغو کرد t از سپري شدن زمان
با دادن دستور زیر صفحه  نهایت مي توان  و در 
گرافیکي مخصوصي را باز کرد که همین گزینه ها 
را دارد: shutdown -i اضافه کردن منفي f قبل 
از منفي m این حسن را دارد که به برنامه هاي در 

حال اجرا دستور مي دهد
همه  ببندند.  را  خود  هشدار  پنجره  دادن  بدون 
منفي  قسمت  اگر   logoff حالت  بجز  دستورات 
m و اسم کامپیوتر حذف شود کامپیوتري که پاي  
استفاده ازآن نشسته اید را در نظر مي گیرند و کار 
نام  SFC که  برنامه•    :SFC انجام مي دهند.  را 
تواند  مي   System File checker آن مخفف 
فایلهاي حفاظت شده ویندوز شما را چک کند و 
از سالمت و حضور آنها مطمئن شود. ساده ترین 
 sfc /scannow کردن  تایپ  آن  از  استفاده  راه 
تواند  مي  برنامه  این  است.  فرمان  خط   در 

از روي سي  را  مفقود شده  یا  هاي خراب  فایل 
دي ویندوز شما به سیستم بازگرداند. اگر اشتباهي 
فایلي را پاك کردید یا صدمه اي به سیستم زدید، 
در ویندوز XP ما System Restore را به جاي 
 Start این برنامه به شما پیشنهاد مي کنیم که در
 -> All programs -> Accessories ->
www.zibaweb. دارد.  قرار   System tools

com
این برنامه سیستم شما را به تاریخي که مي دهید 
با  سیستم  مشخصات  مشاهده  گرداند.   مي  باز 
استفاده از Systeminfo: با این دستور اطالعات 
جالبي از قبیل این که این کامپیوتر چه مدت است 
 ،)System Up Time( است  بوده  روشن  که 
تاریخ  خالي،  مجازي  و  فیزیکي  حافظه  مقدار 
نصب  سیستم  این  روي  ویندوز  که  ساعتي  و 
اسم  آنها،  سرعت  و  CPUها  تعداد  است،  شده 
کامپیوتر، تنظیمات Time Zone و زبان ها، به 
و  سیستم  روي  به  شده  انجام  هاي  رساني  روز 
ویندوز   Service Pack کدام  به  متعلق  که  این 
بوده اند و اطالعات کاربردي دیگري را مي توان 
به دست آورد. این دستور با سوئیچ s/ مي تواند 
براي گرفتن همین اطالعات از یک کامپیوتر دیگر 

نیز به کار رود!
معمول  مطابق  توانید  مي  بیشتر  اطالعات  براي 
برنامه هاي خط فرماني از سوئیچ ?/ استفاده کنید  
دستورات Tasklist و Taskkill ، . مخصوص 
 ،FSUtil ترها:   اي  حرفه  و  سیستم  مدیران 
دستورات SC، WMIC،SchTasks و AT را 
ببینید. برخي از قسمت هاي این نوشته ها ممکن 
را  آنها  که  کنند  استفاده  هایي  سرویس  از  است 
 Control از  است  بهتر  باشید.  نکرده  نصب 
panel->add/remove programs-
 >add/remove windows components
همه چیز را عالمت بزنید. به خصوص سرویس 
برایتان جالب خواهد  احتماالً   XP ویندوز   Fax
دریافت  یا  ارسال   Fax کیفیتي خوب  با  که  بود 
که  است  کافي  تنها  کار  این  براي  و  کند  مي 
گزینه  از  استفاده  با  سپس  و  کنید  نصب  را  آن 
که  دید  خواهید  ها  برنامه  در  موجود   Print
و  آن  انتخاب  با  و  دارید   fax اسم  به  پرینتري 
شما  از  فکس  شماره  آن  روي  به  گرفتن  پرینت 
ویندوز  در  شود.(  مي  ارسال  فکس  و  پرسیده 
تنظیمات وجود براي  متعددي  "XP کنسول هاي 

 دارند.

تشخیص صداهای هماهنگ،  گوش آموزش دیده نمی خواهد، نوزادان و حتی میمون ها 
هم می توانند هماهنگی در نت ها را تشخیص بدهند. به نظر می رسد در واقع همه 

چیز به نحوه انتقال اطالعات در مغز برمی گردد.
چرا برخی از موسیقی ها برای ما گوش نوازند و برخی دیگر بیشتر آزاردهنده؟ 
چرا از ترکیب برخی صداها  لذت می بریم و برعکس، برخی صداها 
را دوست نداریم بشنویم؟ دانشمندان می گویند کلید دلپذیر بودن 
نورون ها )سلول های عصبی(  برای  این است که  موسیقی در 
ما دلپذیر باشند. مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد 
که فواصل هماهنگ موسیقی ها،  الگوی ریتمیک ثابتی 
عصبی خاص  سلول های  در  را  عصبی  شلیک  از 
شنوایی به راه می اندازد. جالب است که این جریان 
دلپذیر، در مقایسه با صداهای گوشخراش،  اطالعات 
بیشتری را هم منتقل می کند. از زمان یونانیان باستان، 
با فرکانس های مرتبط  ما می دانیم که دو تن صدا 
با نسبت های ساده ای مانند 2:1 )یک اکتاو( یا 3:2 
)یک پنجم کامل(،  دلپذیرترین یا همخوان ترین فواصل 
موسیقی ها را ایجاد می کنند. این فواصل هماهنگ را فقط 
کسانی که آموزش موسیقی دیده اند تشخیص نمی دهند،  بلکه 
نوزادان و حتی حیواناتی مانند میمون ها هم می توانند تشخیص 
بدهند. اما مشخص نبود که این آکوردهای هماهنگ چرا برای گوش 
ما خوشایندترند: به دلیل نحوه ترکیب امواج در هوا و رسیدن آن ها به 
گوش مان و یا نحوه تبدیل آن ها به تکانه های الکتریکی در مغز. به گزارش 
نیوساینتیست، یک مدل ریاضی جدید،  فرضیه مغز را تایید می کند. یوریجی 
یوشاکف از دانشگاه ایالتی ان.آی.لوباچفسکی واقع در روسیه و سرپرست محققین 

این مطالعه در این باره می گوید: ما به این نتیجه رسیدیم که دلیل این تفاوت، به سطح 
سلول های عصبی بر می گردد.

وی به اتفاق همکارانش یک مدل ریاضی ساده برای مسیری که صدا از گوش به مغز 
می رسد طراحی کرده  است. در مدل آ ن ها،  دو سلول عصبی حسی، به دو تن صدای 
متفاوت واکنش نشان می دهند. هر کدام،  یک سیگنال الکتریکی برای سلول عصبی 
سومی که اینترنورون نامیده می شود، می فرستند و این سلول سوم،  سیگنال نهایی را 
برای مغز می فرستد. اینترنورون زمانی برای مغز سیگنال می فرستد که از یک یا هر دوی 

سلول های عصبی حسی،  پیام دریافت کند.
در عین حال،  اگر تن صدا هماهنگ باشد، سیگنال های دو سلول عصبی حسی همزمان 
به اینترنورون می رسند و اینترنورون در آن زمان تنها یک سیگنال برای مغز می فرستد 
و منتظر می ماند تا به اصطالح دوباره شارژ شود و سیگنال های بعدی از راه برسند. در 

نتیجه،  قطار منظمی از تکانه ها به راه می افتد.
به  متفاوتی  زمان های  در  ناهماهنگ  صدای  از  حاصل  سیگنال های  مقابل،  در  اما 
اینترنورون می رسند و در نتیجه قطاری از تکانه ها با فاصله های نامنظم به راه می افتد. 
دانشمندان مطالعه خود را یک گام جلوتر بردند و میزان اطالعاتی را که هر سیگنال با 
خود انتقال می دهد، بررسی کردند. بر اساس نظریه اطالعات، سیگنال تصادفی مقدار 
بسیار کمی اطالعات را با خود منتقل می کند. در حالی که سیگنالی که از الگویی 
محسوس پیروی می کند،  اطالعات بسیار بیشتری را منتقل می کند. بنابراین به طور 
طبیعی،  نت های هماهنگ در مقایسه با نت های ناهماهنگ باعث انتقال میزان بیشتری 
از اطالعات بین سلول های عصبی می شوند. آن ها از همین نظریه برای اندازه گیری 
میزان انتقال اطالعات در حالت پخش صدای هماهنگ و ناهماهنگ استفاده کردند. 
این مدل را می توان به طور تجربی هم آزمود. عصب شناسان می توانند سلول های 
عصبی زنده را بررسی کنند و این مدل را تایید نمایند. بنابراین گام بعدی این مطالعه را 

عصب شناسان پیش خواهند برد! 

به نظر می رسد جویدن از زمانی شروع به تحول کرده که موجودات 
ما  پا روی خشکی گذاشته اند. شاید  از آب خارج شده و  زنده 
انسان ها به جویدن خود دقت نکنیم،  اما حرکت زبان و آرواره ها 
در انسان بسیار پیشرفته است. ممکن است این مطلب را در حال 
خوردن یک ساندویچ یا گاز زدن یک سیب بخوانید؟ چه عالی! ادامه 
بدهید و به حرکت های زبان خود هنگام جویدن خوب دقت کنید. 
زبان شما با مهارت تمام، غذا را طوری در دهانتان جابه جا می کند که 
تکه های بزرگ درست زیر دندان ها قرار بگیرند و دندان ها درست 
در جای مناسب فرود می آیند. با هر بار جویدن،  غذا کمی جابه جا 
می شود تا همه قسمت های آن به طور کامل جویده شوند. اما آیا 

تنها ما چنین مهارتی داریم؟
تا  شده اند  آن  بر  دانشمندان  از  گروهی  دیسکاوری،   گزارش  به 
با هم مقایسه کنند. به نظر  شیوه جویدن موجودات مختلف را 
می رسد از زمانی که موجودات زنده از آب بیرون آمدند و ساکن 
جویدن  هنگام  آن ها  زبان  کردن  حرکت  نحوه  شدند،   خشکی 
 کامل تر شده و البته بسته به نوع رژیم غذایی آن ها،  تکامل یافته

 است.
به گفته نیکوالی کانو از دانشگاه براون،  که سرپرستی این مطالعه را 
بر عهده داشته،  سابقه جویدن به پیش از خروج مهره داران امروزی 
از آب برمی گردد. اما در کاربرد آن طیف متنوعی به وجود آمده 
است:  به عنوان مثال ماهی ها از زبان برای نگه داشتن شکار در 
زمانی که دهانشان را باز می کنند و هل دادن آن به طرف گلو استفاده 
می کنند. چون در دهان ماهی هیچ زائده ای نیست، هر بار که دهانش 
بریزد!  بیرون  غذاها  است  ممکن  کند،   باز  غذا  جویدن  برای  را 
 زبان آن ها فقط یک حرکت دوبعدی دارد،  باال رفتن و برگشتن  

رو به عقب.
با رسیدن به خشکی،  اتفاق تازه ای افتاد: جاذبه! بنابراین وظیف زبان 

تغییر کرد. برخالف ماهی ها،  پستانداران می توانند آرواره ها و زبان 
خود را به این طرف و آن طرف هم تکان بدهند. در پستانداران 
دندان ها دقیق تر روی هم فرود می آیند و برای همین غذا باید در 
جای درست قرار بگیرد تا زیردندان ها برود و این کار زبان است. 
نه تنها بین پستانداران و ماهی ها از نظر نحوه کار ماهیچه های آرواره 
و زبان تفاوت وجود دارد،  بلکه بین خود پستانداران،  مثل جانوران 
همه چیزخوار مانند خوك و جانوران سم دار مانند الما و بز هم 

تفاوت هایی وجود دارد.
حیوانات سم دار مجبورند غذای خود را از منابعی بسیار ضعیف 
از  غذایی  مواد  کشیدن  بیرون  بیاورند.  دست  به  تغذیه  نظر  از 
و  دارد  اهمیت  کارآمدی  بنابراین  است.  سختی  کار  علف ها 

جویدن بسیار انرژی گیر است. زبان باید بارها و بارها غذا را زیر 
دندان ها بگذارد. اما یک خوك نیازی به این همه تکرار و تکرار 
ندارد. مطالعات قبلی نشان می دهند که مارمولک ها هم شبیه به 
پستانداران زبان خود را حرکت می دهند. برنامه بعدی این محققین 
بررسی جویدن دوزیستان و سایر خزندگان است تا ببینند در چه 
 مرحله ای از تکامل و به چه دلیل،  این تفاوت ها در جویدن به وجود

 آمده است.
که  است  باری  اولین  این  که  بدانید  باشد  جالب  برایتان  شاید 
قرار  توجه  مورد  پستانداران  از  غیر  به  موجوداتی  در  جویدن 
ایلینویز،  دانشگاه  از  دروزینسکی  رابرت  گفته  به  است.  گرفته 
رگه هایی از جویدن  بسیار پیچیده پستانداران را حتی در ماهی ها 
که چه  می کنیم  فراموش  ما  انسان ،   مورد  در  یافت.  می توان  هم 
مهارت خاص و پیشرفته ای در این زمینه داریم و احتماالً متوجه 
آن نمی شویم،  تا زمانی که آن را از دست بدهیم.  پس،  به خوردن 
لذت زبان خود  و  آرواره  پیشرفته  از حرکت های  و  دهید   ادامه 

 ببرید. 

کشف یک حلقه گمشده

میدانیدتصوير
XPويندوز
واقعیاست؟

آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 21 °20 ° 4 °-7 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر

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

        سه شنبه 3 آبان 1390/ 27ذی القعده1432/ شماره Tuesday 24 October 2011         646)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام سجاد)ع(: 
پرارزش ترین مردم 
کسی است که دنیا را مایه 
ارزش خود نداند.

خبر

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

بهمن زین الدین
چاپ : 

رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-6284167-8  

فکس : 0311-6284166 
نشانی : 

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

آیا رویاهای ما انعكاس 
بیداری ما هستند؟

رویاهای ما از کجا سرچشمه می گیرند و تا چه حد به 
زندگی ما در بیداری مرتبطند؟ آیا رویاهایی که در خواب 
می بینیم انعکاسی از تجربیات زندگی ما هستند یا این که 
مستقلند و منشا دیگری دارند؟ مطالعات جدید نشان 
می دهند که رویاها تنها انعکاسی از زندگی ما در بیداری 

نیستند.
وقتی فردی که با معلولیت متولد شده، تعریف می کند 
که در رویای خود، دخترش را در آغوش گرفته و راه 
می رفته است، ادراك ما در مورد رویاهای شبانه با چالش 
مواجه می شود. به گزارش نیوساینتیست، رویاهایی از 
این دست اگر چه می توانند انعکاسی از بیداری را در 
خود داشته باشند، همچنین بازنمایی عملکردی کامل و 
درونی از بدن و پردازش های حسی هستند که همیشه 
هم با موقعیت های زندگی واقعی مطابقت ندارند. فرضیه 
ارتباط رویاها با زندگی واقعی به نظریه زیگموند فروید 
افکار،   ما  رویاهای  فرضیه،  این  اساس  بر  برمی گردد. 
احساسات و رویدادهایی را تعیین می کنند که در بیداری 
تجربه می کنیم. آن ها می توانند به روزهای اخیر یا خاطرات 

بسیار دور مربوط باشند.
اما این فرضیه همه رویاها را توضیح نمی دهد،  ما چه طور 
در رویا پرواز می کنیم؟ مارتین شردل،  محقق رویا در 
موسسه مرکزی سالمت روان منهایم آلمان، معتقد است 
در واقع بین رویاها و بیداری تداوم موضوعی وجود دارد. 
به گفته وی، رویاها در ما احساسات و واکنش های خاصی 
را بر می انگیزند که به شدت به مسائل زندگی بیداری 

مرتبط هستند.
و  بوستون  هاروارد  پزشکی  دانشکده  از  هوبسون  الن 
اورسال ووس از دانشگاه بن آلمان در مطالعه خود از 
10 نفر که ناشنوا متولد شده بودند و قادر به صحبت 
نبودند،  چهار فردی که با معلولیت متولد شده بودند و  36 
داوطلب سالم خواستند که به مدت دو هفته همه رویاهای 
خود را یادداشت کنند. آن ها از شرکت کنندگان خواستند 
به طور خاص تکرار و شدت حرکات و تجربیات حسی 

را ثبت کنند.
بررسی گزارش ها محققین را شگفت زده کرد. حدود 80 
درصد از شرکت کنندگان رویاهایی داشتند که در آن اثری 
از ناتوانی نبود،  بسیاری در خواب صحبت کرده بودند و 
بسیاری هم در رویا می توانستند بشنوند و زبان دیگران را 
درك کنند. معلوالن هم تجربه مشابهی داشتند: آن ها در 
خواب راه می روند، می دوند یا شنا می کنند، کارهایی که 

هرگز در بیداری تجربه نکرده اند.
نکته جالب و البته بسیار مهم دیگر این که در تعداد این 
حرکات بدنی،  تفاوتی بین افراد سالم،  ناشنوا و معلول 
وجود نداشت. دو ماه پیش، گروهی به سرپرستی ماری 
ترز سورات در بیمارستان پیتی سالپتریه پاریس، رویاهای 
15 نفر را که به طور مادرزادی یا بر اثر آسیب نخاعی 
فلج بودند به همراه رویاهای 15 داوطلب سالم بررسی 
و تحلیل کردند. آن ها به مدت شش هفته گزارش رویاها 
را جمع آوری کردند و  به این نتیجه رسیدند که همه 
معلوالن، به جز یک نفر،  در رویا حرکت می کنند و از 
پاهای خود استفاده می کنند. همچنین افراد معلول، حتی 
کسانی که مادرزاد معلول بوده اند، به اندازه افراد سالم در 

خواب راه می روند.
البته محققین می پذیرند که رویاهای معلوالن می تواند 
انعکاس آن چه در بیداری می بینند باشد،  اما ووس معتقد 
است موضوع عمیق تر از این است. وقتی یک ناشنوا که 
هرگز قادر به صحبت نبوده، در خواب حرف می زند و 
می داند که مشغول حرف زدن است، قسمت هایی از مغز 
او حرکاتی را در لب ها و دهان ادراك می کنند. این در حالی 

است که در بیداری هرگز چنین تجربه ای نداشته اند.
 -REM - به باور برخی محققین، مرحله خواب رم )رم
مرحله ای از خواب با حرکات سریع چشم است که گفته 
می شود زمان دیدن رویاها است( مغز را برای تجربیات 
حسی و حرکتی که قرار است در واقعیت تجربه کنیم 
آماده می کند. نوزادان و حتی جنین ها هم این مرحله از 
خواب را دارند. به باور محققین این مطالعات، مغز ما 
به طور ژنتیک توانایی جمع آوری تجربیاتی که در واقع 
تقلید زندگی هستند، مانند عملکرد درست ماهیچه ها و 
حواس را دارد. بنابراین مغز فرد معلول به این آماده سازی 
ادامه می دهد،  حتی اگر فرد نتواند در زندگی واقعی خود 

از آن بهره ای ببرد.
شردل می گوید: »در واقع موضوع احساسات و الگوهای 
فکر است. اگر شما در روز احساس خاصی داشته باشید، 
به احتمال زیاد در خواب هم آن را تجربه خواهید کرد 
و لزوما سناریوی خواب به زندگی واقعی شما مربوط 

نخواهد بود.
محققین در مرحله بعد به سراغ امواج مغزی )ایی.ایی.
جی( خواهند رفت. آن ها می خواهند بدانند امواج مغزی 
در زمان رویا دیدن، چه طور به آن چه افراد در مورد رویای 
خود گزارش می دهند مرتبط می شوند. همچنین آن ها 
بسیار  الکتریکی  کردن یک جریان  وارد  با  می خواهند 
مالیم به قسمت هایی از مغز فردی که در حال رویا دیدن 
است، بدون این که فرد را بیدار کنند، روند رویا دیدن او 
را دستکاری کنند. باید دید آیا این دستکاری ها می تواند 
این باره  نه. ووس در  یا  تغییر بدهد  را  طبیعت خواب 
فراتر  رویابین  گزارش های  از  می خواهیم  ما  می گوید: 

برویم و فعاالنه رویاهای آن ها را تغییر بدهیم.
برخی از رویاهای این مطالعه را بخوانید:

من در خانه ای بزرگ،  زیبا و سفید در آفریقا هستم. پنجره ها 
بزرگ و همه جا روشن است. به افرادی که از کنار من رد 
می شوند نگاه می کنم. ناگهان کسی که دوستش دارم از راه 
می رسد و به من می گوید:  من همیشه تو را دوست خواهم 
داشت. او می رود و من سر جایم خشک می شوم )کسی 

که ناشنوا متولد شده و هرگز صحبت نکرده است(
روی ساحل قدم می زنم. آب به پاهای برهنه ام می خورد و 
آن را حس می کنم. بیشتر و بیشتر در آب می روم. آب سرد 
است اما من سردم نیست،  برعکس خیلی هم احساس 

خوبی دارم. )کسی که فلج متولد شده است( 

فناوری

به گفته گروهی از دانشمندان

جویدن اصاًل کار راحتی نیست!

روزنه

چرا ما از موسیقی هماهنگ بیشتر لذت می بریم؟


