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سردار سرتیپ محمدحسن منصوریان:
S300 ساخت و تولید پدافند موشکی

رئیس مجلس شورای اسالمی: 
مجلس با تقویت نظارت خود 
قصد مچ گیری ندارد

زاینـده رود، روح اصفهـان 
ذوب آهـن، روح صنعـت کشور

با شکست ذوب آهن، جدی ترین 
تعقیب کننده سپاهان در صدر جدول 
مقابل اس��تقالل تهران و پیروزی 2 بر 
صفر زردپوشان اصفهانی برابر راه آهن 
شهر ری، راه قهرمانی این تیم هموارتر 

ش��د و از س��ه بازی باقیمانده فقط به یک امتیاز نیاز دارند. اگر سپاهان در 
دیدار آینده خود در مشهد، مقابل ابومسلم به یک تساوی برسد ...

شهرستانها

ورزش

مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری، 
از رش��د چش��مگیر ص��ادرات کاال از 
گمرک چهارمحال و بختیاری در سال 
1388، نس��بت به مدت مشابه در سال 
قب��ل از آن خبر داد. موس��ی محمدی 

گنجه اظهار داشت: در سال گذشته 101 هزار و 868 تن کاال به ارزش 74 
میلیون و 821 هزار دالر از طریق گمرکات اس��تان به کشورهای خارجی 
صادر شده است. محمدی گنجه عمده ترین کاالهای صادر شده از استان 

را لوازم برقی با 63 درصد عنوان کرد و گفت ...

در ای��ن مراس��م که با حض��ور وزیر کش��ور در تاالر 
ابن س��ینای دانشگاه علوم پزش��کی چهارمحال و بختیاری 
برگزار ش��د،  علی اصغر عنابستانی به عنوان استاندار جدید 
چهارمحال و بختیاری معرفی و از زحمات رجبعلی صادقی 

استاندار سابق این استان قدردانی شد.
در این مراس��م ع��الوه بر مصطف��ی محمدنجار وزیر 
کش��ور، آی��ت اهلل محمدرضا ناص��ری نماینده ول��ی فقیه 
در چهارمح��ال و بختی��اری، عبدالمحم��د باب��ا احم��دی 
نماینده مردم لردگان در مجلس ش��ورای اس��المی، سردار
رض��ا محمدس��لیمانی فرمان��ده س��پاه قم��ر بنی هاش��م،
رجبعلی صادقی اس��تاندار س��ابق و علی اصغر عنابستانی 

استاندار جدید چهارمحال و بختیاری سخنرانی کردند.  
وزیر کش��ور، با اشاره پیش��رفت ها و دستاوردهای بزرگ 
نظام تأکید کرد: ایران آماده جهش بزرگ در جهان اس��ت 
و حرف های زی��ادی در منطقه و جهان برای گفتن دارد. 
همین پیشرفت ها و دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران 
باعث عصبانیت دش��من شده و دشمن این پیشرفت ها را 
برنمی تابد. امروز ایران به یک الگوی پیشرفت و استقالل 

در بین کشورها تبدیل شده است. 
مصطفی محمدنجار افزود: در س��فرهای استانی دولت به 
چهارمح��ال و بختیاری، یک صد مصوبه در س��فر اول با 
بیش از 98 درصد پیشرفت فیزیکی و 200 مصوبه در سفر 
دوم با بیش از 75 درصد پیش��رفت فیزیکی و یک هزار و 

150 میلیارد ریال اعتبار، اجرایی شده است.
ب��ه گفته وی، در دولت نهم و دهم کارها و حرکتهای 
بزرگی برای عمران و آبادانی این استان شده و چهره شهرها 
و روستاهای این استان در دولت نهم متحول و در هر استان 

آثار دولت، محسوس و مشخص است. 
وزیر کشور، با ابالغ سالم رئیس جمهوری اسالمی ایران 
به مردم چهارمحال و بختیاری با قدردانی از زحمات 4/5 ساله 
»رجبعلی صادقی« گفت: در این استان کارهای فراوانی شده 
و استاندار جدید این کارها را با سرعت بیشتری انجام دهد 
تا قطار توسعه چهارمحال و بختیاری شتاب بیشتری داشته 
باشد. به گفته وی، علی اصغر عنابستانی از نیروهای جوان، 
متعد و ارزشی و تازه نفس است که می تواند روند توسعه 

گذشته را پر شتاب تر دنبال کند.

صفحه 4

وزیر كشور:
توسعه  چهارمحال و بختیاري 

شتاب بیشتری بگیرد

رشد چشمگیر صادرات کاال
از گمرک چهارمحال و بختیاري

مرفاوی راه قهرمانی سپاهان
 را هموار کرد

مدیران دس��تگاه های اجرایی استان 
با امضای  متن نوشته ای، میثاق نامه 
تبعیت از فرامین رهبری برای همت 
و تالش مضاع��ف و کار مضاعف 
در جوار گلس��تان شهدای این شهر 

امضا کردند. در بخشی از این میثاق نامه که در جلسه شورای اداری استان 
امضا ش��د، آمده است:  در راستای تحقق جواهر الکالم حکیم فرهیخته و 
زعیم فرزانه حض���رت آیت اهلل العظمی خامنه ای در نامگذاری س��ال 
89 ب��ه نام همت مضاع��ف و کار مضاعف، ما مدیران پایتخت فرهنگ و 
تمدن ایران اسالمی به حکم وظیفه و به رسم اطاعت ورزی، میثاق تالش، 

شهرستانهاهمت و کار مضاعف می بندیم ...

 امضای میثاق نامه همت مضاعف ، 
کار مضاعف توسط مدیران اصفهانی
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سراسری

مجلس با تقویت نظارت خود قصد مچ گیری ندارد
ش��ورای  مجلس  رئیس 
اس��المی بر لزوم تقویت بعد 
نظارتی قوه مقننه تأکید کرد، 
اما در عین حال گفت: مجلس 
با تقویت نظارت بر عملکرد 
دستگاه های اجرایی قصد مچ 
گیری ندارد. به گزارش ایرنا، 
نشس��ت  در  علی الریجانی 
نماین��دگان ناظ��ر عضو در 
ش��وراهای عال��ی و مجامع، 
اظهار داش��ت: مجلس قصد 
ندارد که دنبال اشکال بگردد، 
بلک��ه می خواهد براس��اس 
منافع کش��ور، کارها درست 
انجام شود. الریجانی اضافه 
کرد: مجلس هشتم نشان داده 
است که بنا ندارد اشتباهات 

را بزرگ نمایی کند، به گونه ای که افرادی 
که قصد خدمت دارن��د، نتوانند کار انجام 

دهند، بلکه نگاه مجلس اصالحی است. 
رئیس مجلس در ادامه بر لزوم رعایت 
قانون و مقررات تأکید کرد و اظهار داشت: 
مبنای نظارت باید متن قانون باش��د و در 
مواردی که قانون ابهام دارد، باید با تفسیر 

قانون مشکالت را رفع کرد. 
کرد:  الریجانی همچنین خاطرنش��ان 
نظارت ابعاد مختلفی دارد، که مرحله اول 
آن به نظارت کالن و اس��تراتژیک مربوط 
است؛ جهت گیری ها باید به گونه ای باشد 

که امور در مسیر درست هدایت شود. 
وی اضافه ک��رد: برای نظارت بر امور 

روزانه نیز باید این اقدامات براساس قاعده 
باش��د، تا مشخص شود امور دستگاه های 

مختلف بر قاعده مند بوده است. 
رئی��س مجل��س در عین ح��ال تأکید 
ک��رد: در کنار نظارت مجلس بر مس��ائل 
کالن و عملکرد دس��تگاه ها، مجلس نباید 
به مسائل روزمره و حوادثی که در جامعه 
رخ می دهد، بی تفاوت باش��د و بر همین 
اساس کمیس��یون های مجلس باید درباره 
موارد خاص با بررس��ی مسائل به مجلس 
گزارش دهند.  الریجانی در بخش دیگری 
از س��خنانش ب��ا بیان اینکه ب��ا اصالحات 
صورت گرفته در آیین نامه داخلی مجلس، 
می توان گزارش های کمیسیون ها را حتی از 

طریق مراجع قضایی پیگیری کرد، 
اظهار داش��ت: متأسفانه طی این 
مدت در مجلس هشتم، فقط یک 
گزارش ب��ه صحن علنی مجلس 
ارائه ش��د، که ای��ن روند را طی 
ک��رد. رئیس مجلس با بیان اینکه 
در برخی بخش ها شاهد انحراف 
از سیاس��ت  های برنام��ه چهارم 
هستیم، بخش��ی از این انحراف 
را ناش��ی از تعیی��ن ش��اخص ها 
دانس��ت و گف��ت: اگ��ر نظارت 
مستمر و دقیق باشد می توان این 
مشکالت را مرتفع کرد. الریجانی 
خاطرنش��ان کرد که طبق برنامه 
چهارم توس��عه می بایست، رشد 
سرمایه گذاری در کشور به 12/5 
درصد می رس��ید، که اکنون این 
شاخص 4/7 درصد است؛ نرخ مشارکت نیز 
در برنامه چهارم 2/5 درصد پیش بینی شده 
بود که اکنون رشد منفی دارد.  رئیس مجلس 
با تأیید سیاست دولت در بخش مسکن مبنی 
بر حذف قیمت زمین از قیمت تمام ش��ده 
مسکن، اظهار داشت: هرچند در رسیدن به 
برخی از ش��اخص های برنامه چهارم موفق 
بودیم، اما در مواردی هم این اهداف محقق 
نشده است.  الریجانی به نمایندگان ناظر در 
ش��وراهای عالی و مجامع توصیه کرد تا از 
تجارب گذشته استفاده کنند و برای رسیدگی 
به الیحه برنامه پنجم تمهیداتی بیاندیشند که 
در پایان اجرای این برنامه، شاهد انحراف از 

شاخص ها نباشیم.

استاد دانشگاه علوم پزشکی گوتنبرگ 
س��وئد و رئی��س مؤسس��ه بی��ن المللی 
پیش��گیری از جنگ هس��ته ای، اجالس 
اخیر واشنگتن را شکست خورده دانست 
و گف��ت: اج��الس هایی از این دس��ت 
نمی تواند کمکی به موضوع خلع سالح 

هسته ای کند.
گونار وستبرگ گفت: نتیجه ای کلی 
که از این اجالس حاصل ش��د این بود، 
که کش��ورهای دارنده س��الح هسته ای 
همچنان ب��ر حفظ این س��الح ها برای 
خود تأکی��د دارند، ضم��ن اینکه اصرار 
دارن��د، س��ایر کش��ورها باید از س��الح 

هسته ای، محروم باشند.
این استاد دانشگاه افزود: بنابراین از 
چنین اجالسی نمی توان انتظار داشت که 
به موضوع خلع س��الح هسته ای جهان 

کمک کند.
رئیس مؤسسه بین المللی پیشگیری 
از جنگ هس��ته ای، رژیم صهیونیس��تی 
را مش��کلی اساس��ی در مس��یر تحق��ق 
خلع س��الح هس��ته ای دانست و گفت: 

تس��لیحات  از  اس��رائیل  برخ��ورداری 
هس��ته ای می تواند سبب تحریک دیگر 
کش��ورهای خاورمیانه برای برخورداری 

از این نوع سالح شود.
وی اف��زود: وقتی اس��رائیل س��الح 
هس��ته ای دارد، طبیعی اس��ت که دیگر 
کش��ورهای منطقه خاورمیانه هم داشتن 

چنین سالحی را، حق خود بدانند.
وس��تبرگ تأکید ک��رد: اگ��ر امروز 
کش��ورهای دارنده سالح های هسته ای 
از جمل��ه امری��کا گام ه��ای عملی در 
جهت خلع س��الح برندارند، تحقق این 
امر در سال های آتی رفته رفته مشکل تر 

خواهد شد.
ای��ن اس��تاد دانش��گاه در خصوص 
اهمی��ت اج��الس تهران گف��ت: در این 
اج��الس تعداد زیادی از ش��خصیت ها 
و کارشناس��ان از کش��ورهای مختل��ف 
جه��ان حضور دارند و تب��ادل نظرهایی 
ک��ه می��ان ش��رکت کنن��دگان در ای��ن 
اجالس صورت می گیرد، بسیار مفید و 

مؤثر است.

اجالس واشنگتن نتیجه ای جز شکست نداشت

 ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی خب��ر، 
میرزابیگی با اش��اره به موضوع تعیین تعرفه 
خدم��ات پرس��تاری و همچنین اس��تخدام 
23 هزار نیروی جدید گفت: تعرفه گذاری 
2 تا 3 سالی بود که در مجلس تصویب شده 
بود ولی روند اجرای طوالنی داش��ت، که تا 

مهر 1388 به طول انجامید.
وی اف��زود: در این فرآیند 517 خدمت، 
پرستاری شمرده و مشخص و استانداردهای 
الزم تدوین ش��د و از ط��رف دیگر با توجه 
به کمبود نیروی انسانی در بخش پرستاری، 
مسأله به کارگیری 23 هزار نیروی جدید از 
جانب رئیس جمهور مطرح شد. میرزابیگی 
تصری��ح کرد: در این 517 خدمت، خدمات 
تک��ی از بس��ته خدمت تفکی��ک و جداول 
براس��اس ریس��ک انجام کار، برای بیمار یا 
پرستار، مدت کار و دیگر متغیرها تنظیم شده 
است. رئیس س��ازمان نظام پرستاری گفت: 
تعرف��ه گذاری خدمات پرس��تاری به ظاهر 
قیمت خدمات را باال می برد، ولی از سوی 
دیگ��ر با افزایش کارآمدی، کیفیت و کاهش 
زمان بستری، هزینه ها کاهش پیدا می کند 
و از طرف دیگر بای��د بهایی برای خدمات 
پرداخ��ت ش��ود، که در آن ه��م دولت، هم 

مردم و هم بیمه و پرس��تاران با هم همیاری 
می کنند.

وی با اشاره به محدودیت اضافه کاری 
اف��زود: یک علت این امر خان��م بودن اکثر 
پرستاران است که از اضافه کاری اجباری به 
س��توه آمده بودند و البته خیلی از آقایان هم 
چنین نظری داشتند و از طرف دیگر ضمن 
این که پرستار باید با یک شیفت کاری تأمین 
شود، دیده شده که اگر پرستاری بیش از 12 
ساعت متوالی کار کند، احتمال دادن داروی 
اشتباهی به بیمار 3 برابر می شود.  میرزابیگی 
در ارتباط با کمبود کادر پرستاری، این حرفه 
را نیازمن��د تدوین اس��تانداردی قابل قبول 
دانست و گفت: باید یکی از استانداردها را که 
یا برمبنای تعداد تخت بیمارستانی، یا جمعیت 
یا تعداد پزش��ک است، بپذیریم که براساس 
آنها ما باید بیش از 200 هزار پرستار شاغل 
داشته باشیم، این در حالی است که هم اکنون 
100 هزار پرستار داریم. رئیس سازمان نظام 
پرستاری، پرستاری را منبع درآمد برای مراکز 
درمان��ی ذکر کرد و گفت: تاکنون اعتقاد این 
بوده که پزش��ک برای مرکز درمانی درآمدزا 
و پرس��تار هزینه است، در حالیکه این گونه 

نباید باشد.

وی با اش��اره به امض��ای موافقت نامه 
بین وزارتخانه های تعاون و بهداشت برای 
ش��کل گیری تعاونی های کار پرستاری، را 
کمک برای سالم ماندن انسان، بازیابی سالمتی 

و کنار آمدن با نقایص احتمالی برشمرد.
در این گفتگو دکتر امامی رضوی معاون 
درم��ان وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی نیز با اشاره به سابقه 25 ساله پرداخت 
کارانه در بخش دولتی عالوه بر حقوق گفت: 
نظام پرداخت باید پویا باشد، چرا که حقوق 
براساس میزان حضور افراد،  بهره وری را باال 
نمی برد. وی از جمله دالیل کمبود پرس��تار 
با توجه به تربیت بیشتر افراد فارغ التحصیل 
در دانش��گاه ها را س��ختی کار پرس��تاری، 
نپرداختن گروهی از تحصیل کردگان به این 
شغل و مسأله دستمزد ذکر کرد و افزود: امید 
می رود با اجرای مصوبات، جاذبه الزم برای 
جذب به کار این قش��ر، فراهم شود. امامی 
رضوی تصریح کرد: با فراهم شدن شرایط، 
آگهی های استخدام به صورت قراردادی و 
پیمانی داده می ش��ود؛ ول��ی در هر صورت 
اجرای این طرح باید به گونه ای باش��د که 
فشاری به بیمارستانها وارد نشود، تا در نتیجه 

آن خدمات دهی آنها کاهش پیدا نکند.

 معاون هماهنگ کننده قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبی��اء )ص( گفت: به دلیل تأخیر در 
ارسال سامانه های استراتژیک پدافند موشکی 
S300 در حال طراحی و ساخت موشک های 
برد بلند، هستیم.  سردار سرتیپ محمدحسن 
منصوری��ان در گفتگو ب��ا ایرنا در خصوص 
ساخت موش��ک های پدافندی استراتژیک 
برد بلند در داخل کش��ور خاطرنشان کرد: ما 
برای تمامی نیازمندی های عملیاتی خود فکر 
کرده ایم و البته بخشی از آن را در داخل تولید 
می کنیم. وی تهدیدات کنونی آسمان کشور 
را در ارتفاع باال ندانست، اما تأخیر در تحویل 
این سامانه را باعث تولید موشک شاهین عنوان 
کرد و افزود: تهدیدات کشورما در ارتفاع باال و 
برد بلند نیست به همین دلیل نگرانی در زمینه 

این تهدیدات نداریم.  وی ادامه داد: اما برای از 
بین بردن این تهدی��دات حداقلی نیز برنامه 
ری��زی ک��رده و در حال طراحی و س��اخت 
سیس��تم های برد بلند هس��تیم که در آینده 
نزدیک اطالعات آن اعالم می ش��ود. سردار 
منصوریان با اشاره به ساخت و تولید سامانه 
موشک های پدافندی شاهین افزود: این سامانه 
در دسته بندی سامانه های برد و ارتفاع متوسط 
قرار می گیرد. وی مرکز ثقل صنعت دفاعی 
کشور را در زمینه تجهیز و توزیع پدافند هوایی، 
براساس ارتفاع متوسط تعریف کرد و اظهار 
داشت: برای سطوح دیگر هم پیش بینی های 
الزم صورت گرفته است، مانند ارتفاع کم و در 
مقابله با موشک های کروز، طراحی و تولید 
توپ هایی با انبوه و تراکم آتش را پیش بینی 

کرده ایم. وی در خصوص ویژگی های این 
سامانه نیز گفت: سامانه شاهین تفاوت زیادی 
با سامانه های موجود دیگر در نیروهای مسلح 
دارد و البته همه طراحی و تولید آن بومی است 
که در واقع نش��ان می ده��د، ما به طراحی و 
تولید سیستم های پدافند هوایی بسیار پیچیده 
دست یافتیم. سردار منصوریان دومین ویژگی 
سامانه شاهین را بهره گیری از تمامی تجارب 
موجود کشور در زمینه ساخت سایر سامانه ها 
دانست و افزود: سامانه شاهین سامانه ای کامل 
با قابلی��ت باالتر و کامل تری ب��وده که نقاط 
ضعف سایر سامانه های دیگر را ندارد.  وی 
خاطرنش��ان کرد: به دلیل بوم��ی بودن دانش 
طراحی و تولید، امکان ارتقاء آن برای ما در هر 

زمان که اراده کنیم فراهم است. 

هفته نامه انگلیسی ساندی تایمز نوشت: مالمحمد عمر، رهبر گروه طالبان برای مذاکره با 
امریکا اعالم آمادگی کرده است. به گزارش ایرنا، مال عبدالرشید عضو شورای فرماندهی گروه 
طالبان و از نزدیکان مال عمر از شهر کویته )مرکز فرماندهی گروه طالبان(، در مصاحبه ای با این 
نشریه انگلیسی به نقل از وی گفت: رهبر طالبان دیگر تصمیم به حکومت در افغانستان ندارد و 
آماده است که صادقانه به پای میز مذاکره بنشیند. مال عبدالرشید در ادامه با تأکید بر اینکه هدف 
نهایی گروه طالبان اجرای شریعت است، افزود: تنها خواسته مجاهدین )گروه طالبان( اخراج 
نیروهای اشغالگر خارجی و سپس اصالح قانون اساسی است. اگر این هدف ها به دست آید، 
ما عالقه ای به اداره حکومت نخواهیم داش��ت. وی همچنین گفت: طالبان آمادگی دارد تا با 
سیاس��تمداران غربی، از جمله آمریکا، بر سر میز مذاکره بنشیند، اما با سازمان های اطالعاتی 
مانند سازمان اطالعات مرکزی امریکا )سیا( مذاکره نخواهد کرد. برخالف بعضی اظهارنظرهای 
تحلیلگران غربی که گفته اند طالبان از جنگیدن خسته شده است، مصاحبه کننده مذکور سخنی 
از پایان نبرد نگفت و زمانی که از وی پرسیده شد، نظرش درباره عملیات آینده نیروهای ناتو 
در قندهار چیس��ت، به نقل از یکی از فرماندهان حاضر در محل گفت: ما آماده ایم، ما دندان 

آمریکایی ها را خواهیم شکست.

بی بی سی عربی گزارش داد: بازشماری آرای انتخاباتی بغداد روند تشکیل دولت عراق را به 
تأخیر می اندازد. به گزارش این شبکه تلویزیونی، نوری مالکی نخست وزیر عراق پیش بینی کرد، 
بازش��ماری دستی آرای انتخابات در بغداد به تغییر نتایج انتخابات منجر شود. فهرست ائتالف 
دولت قانون به رهبری نوری مالکی پس از فهرست العراقیه به رهبری ایاد عالوی در رتبه دوم 
قرار گرفته اس��ت. کمیته انتخابات عراق با بخش کوچکی از شکایت های نوری مالکی درباره 
تخلفات انتخابات موافقت کرد. هیأت قضایی انتخابات به بازشماری آرا در بغداد رأی داد. اهمیت 
بغداد در این اس��ت که، دارای 68 کرس��ی از 325 کرسی پارلمان است. فهرست ائتالف دولت 
قانون در انتخابات 26 کرس��ی در بغداد به دست آورد، ولی فهرست العراقیه 24 کرسی در این 
شهر کسب کرد. گزارشگر این شبکه تصریح کرد: طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق از 
همه فراکسیون های سیاسی خواست، این تصمیم هیأت قضایی را بپذیرند و شرایطی را برای 
موفقیت این تصمیم فراهم کنند. وی تأکید کرد، باید تیم نظارت بر بازشماری آرا از کاردانی باالیی 
برخوردار باشد. ولی برخی از کارشناسان معتقدند، درگیری جاری میان دو ائتالف بحران تشکیل 
حکوم��ت را حل نخواهد کرد؛ چرا که هر یک از ائتالف ها به اکثریت در پارلمان نیاز دارند تا 
دولت را تشکیل دهند، ولی هیچ یک از ائتالف ها حائز این اکثریت نشدند. فراس گیالنی تصریح 
کرد: بر اساس اظهارات حمدیه الحسنی رئیس دایره انتخابات در کمیته عالی انتخابات، بازشماری 
آرا فوراً آغاز خواهد شد. به نظر می رسد این تصمیم کمیته انتخابات، تأخیر بیشتری را در روند 

مذاکرات جاری میان فراکسیون ها برای تشکیل کابینه آینده ایجاد خواهد کرد. 

پارلمان ترکیه بررسی قانون جنجالی، بازنگری در قانون اساسی را که قدرت نهادهای عالی 
قضایی را کم می کند آغاز کرد. حزب عدالت و توسعه ترکیه )وابسته به اسالمگرایان( که از سال 
2002 قدرت را در اختیار دارد، تأکید کرد: این بازنگری باید قانون اساسی را با معیارهای اروپایی 
مطابق کند و به این ترتیب اقبال آنکارا را در نامزدی برای پیوستن به اتحادیه اروپا بیشتر خواهد 
کرد. اتحادیه اروپا اواسط آوریل از این طرح استقبال کرد. براساس این پیش نویس، قانون به ویژه 
انحالل احزاب سیاسی بسیار دشوارتر خواهد شد و در آن آمده است: پارلمان که حزب عدالت 
و توسعه اکثریت آن را در اختیار دارد، هرگونه درخواست برای تعطیلی حزب را تأیید خواهد 
کرد که در این صورت دیگر این تصمیم گیری فقط به عهده دیوان قانون اساسی نخواهد بود. 
حزب عدالت و توسعه در سال 2008 از ممنوعیت به علت فعالیتهای ضد الئیک نجات یافت. 
این قانون همچنین انتصاب اعضای ش��ورای عالی قضایی را که مسئول انتصاب قضات است، 
اصالح خواهد کرد. قضات بلندپایه ترکیه با دولت در مناقش��ه آشکار به سر می برند. بازنگری 
در قانون همچنین دادرس��ی در دادگاههای نظامی را محدود و رسیدگی به جرایم نظامیان را به 
دادگاههای غیرنظامی مربوط به امور امنیتی، واگذار خواهد کرد. در حالی که دولت و ارتش ترکیه 
به علت توطئه احتمالی نظامیان علیه دولت اسالمگرای محافظه کار در سال 2003، در بحران به 
سر می برند رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه پیشنهادی قانونی ارائه کرد. بازنگری در 
قانون اساسی بدون حمایت مخالفان کار بسیار دشواری برای حزب عدالت و توسعه است که 
337 کرسی پارلمان را در اختیار دارد، اما باید 367 کرسی داشته باشد و ممکن است به این علت، 
طرح به همه پرسی مردمی گذاشته شود. قانون اساسی کنونی ترکیه که در زمان کودتای نظامی 

1980 تدوین شده است، همواره با مخالفتهایی مواجه بوده است.

رژیم صهیونیس��تی بار دیگر در هشداری محرمانه به رئیس  جمهوری سوریه اعالم کرد: 
در ص��ورت بروز جنگ با لبنان، س��وریه را به عصر حجر بازمی گردان��د. به گزارش فارس، 
هفته نامه انگلیس��ی س��اندی تایمز نوش��ت: اس��رائیل در هش��داری محرمانه که به بشار اسد

 رئیس  جمهور س��وریه ارائه ش��د، اعالم کرد که اگر حزب اهلل به اسرائیل حمله موشکی کند، 
س��وریه را به عصر حجر باز می گرداند و اول به س��وریه حمله می کند. رژیم صهیونیستی که 
پایه و اساس آن در تهدید دیگر کشورهای همسایه قرار دارد، مدعی شده است، سوریه اخیراً 
موشک های دوربرد اسکاد و سامانه های ضدهواپیمایی بسیار پیشرفته ای را برای حزب اهلل فراهم 
آورده است. دمشق با بی اساس خواندن ادعای رژیم صهیونیستی درباره موشک اسکاد هدف 
این رژیم را از طرح چنین ادعایی، زمینه سازی برای تجاوز جدید در منطقه دانست. به گزارش 
هفته نامه ساندی تایمز، یکی از وزرای رژیم صهیونیستی هفته گذشته اعالم کرد: اگر حزب اهلل 
فکر حمله موشکی علیه ما را به خود راه دهد، ما به وسیله فلج کردن نیروگاههای برق، بنادر، 
ذخایر س��وختی و تمامی زیرساخت های س��وریه، این کشور را به عصر عجر بازمی گردانیم. 
رژیم صهیونیستی طی دو جنگ 33 روزه و 22 روزه علیه مقاومت لبنان و غزه شکست سختی 
را متحمل ش��د و به هیچ یک از اهداف موردنظر خود، در این جنگ دس��ت نیافت. این هفته 
نامه افزود: در نامه تهدید آمیز اسرائیل به سوریه که توسط یک شخص ثالث به دمشق تحویل 
داده شده، آمده است: در صورت هرگونه حمله موشکی از سوی حزب اهلل به مواضع اسرائیل، 
عکس العمل تل آویو، متوجه س��وریه خواهد شد. به نوشته ساندی تایمز، لیبرمن نیز در اوایل 
سال جاری میالدی با تهدید سوریه اعالم کرد: اگر جنگی رخ دهد، خاندان اسد قدرت خود را 

از دست خواهند داد و اسد مجبور است به ادامه حکومت در سوریه پایان دهد.

چه خبر از پایتخت

جهان نماایران نصف النهار

تعرفه گذاری خدمات پرستاری، افزایش کیفیت کار

ساخت و تولید پدافند موشکی S300 به دلیل تأخیر در تحویل  
ساندی تایمز: 

اعالم آمادگی رهبر طالبان
 برای مذاکره با امریکا

نوری مالکی: 
بازشماری دستی، آرا نتایج را تغییر می دهد

بازنگری در قانون اساسی ترکیه

رژیم صهیونیستی 
بار دیگر سوریه را به حمله تهدید کرد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از بیمه شدن ساختمان های تهران برای 
10 س��ال خبر داد و گفت: بیمه شدن س��اختمان ها از اولویت های برنامه ای شهرداری 
تهران اس��ت. به گ��زارش ایرنا، هیربد معصومی ب��ا بیان اینکه الیحه ال��زام بیمه کیفیت 
س��اخت، تهیه و به شورای اسالمی شهر ارائه شده است، افزود: در وضعیت فعلی مالک 
ساختمان هیچ مسئولیت اجرایی، اداری و حقوقی ندارد و همه مسئولیت بر عهده مجری 

است، که باید بخشی از مسئولیت به مالک نیز واگذار شود. 
وی با تأکید بر اینکه ارتقای کیفیت ساخت و ساز از مهم ترین موضوعات در دست 
انجام اس��ت، اظهار داشت: در این اقدام س��عی داریم تا مسئولیت کیفیت ساختمان را از 
طراحی تا اجرا و 10 س��ال پس از آن توسط ش��رکت های بیمه به مالک واگذار کنیم، به 
این معنا که ش��رکت های بیمه از مرحله طراحی بر ساخت و ساز نظارت دارند و پس از 
آن نیز تا 10 سال ساختمان بیمه است. معصومی از اعالم آمادگی شرکت های بیمه خبر، 
داد و گفت: شرکت های بیمه برای ورود به موضوع ساخت و ساز اعالم آمادگی کرده اند 
و نشس��ت هایی نیز با آنان داش��ته ایم و امیدواریم با پیگیری این موضوع، گام خوبی در 

موضوع ساخت و ساز برداشته شود. 
معاون ش��هردار تهران اف��زود: در این زمینه پیش بینی می کنی��م، در صورت امکان و 
پس از بررس��ی بیش��تر، صدور پایان کار نیز منوط به تأیید شرکت های بیمه شود. وی با 
اش��اره به قرار گرفتن تهران بر روی گسل ها و خطرپذیری آن، اظهار داشت: مقاوم سازی 
س��اختمان ها نیز از موضوعاتی اس��ت که با وزارت مس��کن در مورد آن نشس��ت هایی 
داش��ته ایم و در صورت تفاه��م، چنانچه بودجه ای از این طریق ب��ه ما اختصاص دهند، 
به صورت وام قرض  الحس��نه بلندمدت برای مقاوم س��ازی س��اختمان ها در اختیار مردم 
قرار می دهیم. معصومی افزود: در صورت اجرای این طرح، ابتدا س��اختمان های عمومی 
مانند بیمارستان ها، مراکز امنیتی، نظامی و غیره مقاوم سازی می شوند و در صورت امکان 

به طور همزمان، مقاوم سازی ساختمان های مسکونی نیز اجرا می شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگس��تری اس��تان تهران از کاه��ش ورودی پرونده های 
قضایی اس��تان تهران در چهار س��ال گذشته خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با پایین آمدن 
س��طح آمار موجود، با روند رو به کاهش س��طح اطاله دادرسی مواجه باشیم. به گزارش 
ایرنا به نقل از روابط دادگس��تری کل استان تهران، حجت االسالم و المسلمین تمجیدی، 
اهتمام همگانی به رعایت احکام الهی را تضمین کننده س��عادت جامعه دانست و افزود: 
در یک جامعه آس��مانی همه باید خود را در یک مس��ابقه احساس کنند و آن کسانی در 
این مسابقه بزرگ مدال پیروزی را می گیرند که با تقواتر باشند. وی خاطرنشان کرد: در 
جامعه آس��مانی، آمار ورودی پرونده ها باید سیر نزولی داشته و نسبت به فضای دوستی 

و مهربانی بیش از پیش باید حساس شویم.

استاندار تهران گفت: میزان خسارت وارد شده هنوز مشخص نیست، ولی دستگاههای 
مس��ئول خط انتقال س��د طالقان به کرج و تهران باید خسارت وارده را بپردازند. مرتضی 
تم��دن در گفتگو با ایرنا اف��زود: در دو حادثه جداگانه طی روزهای اخیر این خط انتقال 
ابتدا در منطقه بلوار موذن رجایی شهر و منطقه کمالشهر کرج، دچار شکستگی و جاری 
ش��دن س��یالب منجر به قطع جریان آب و ورود خساراتی به ابنیه اطراف این خط انتقال 
شد. وی اظهار داشت: این خط لوله با قطر یک هزار و 800 میلیمتر، آب سد طالقان را به 
منطقه بیلقان کرج منتقل کرده و به تهران انتقال داده می ش��د. تمدن گفت: شکستگی در 
خط لوله یک هزار و 800 میلیمتری می توانست خسارات زیادی را به وجود آورد، ولی 
اقدام به موقع و سریع دستگاه های ذیربط باعث کاهش خسارت در این منطقه شد. وی 
خاطرنش��ان کرد: بخش��ی از خط انتقال آب سد طالقان به تهران از داخل شهر کرج عبور 
می کند که این مس��أله برای مسئوالن هشدار جدی است. استاندار تهران گفت: به دنبال 
این اتفاق، مهندسان آب منطقه ای و شرکت آب و فاضالب استان مصمم شدند، که مسیر 
جدیدی را برای انتقال آب به تهران جستجو کنند، که در صورت بروز حادثه مردم دچار 
مشکل نشوند. وی با اشاره به اینکه در مسائل حاشیه ای عنوان شده، که علت شکستگی 
خط انتقال س��د طالقان خرابکاری بوده، اظهار داشت: در پی بررسیهای کارشناسان علت 
این شکس��تگی عمدی اعالم نشده است. تمدن افزود: علت اصلی این بود که در هر دو 
حادثه در مس��یر خط انتقال در زمان اجرا باید اس��تحکام خط انتقال را در برخی قسمتها، 
بیش��تر در نظر می گرفتند، ولی کس��ی عمداً خط انتقال را دست کاری نکرده است. وی 
خاطرنشان کرد: اگر در بهره برداری از این خط انتقال مسأله ای را مرتکب شده باشند و 
یا در این امر قصوری صورت گرفته باش��د، پیگیری و برخورد خواهد شد. تمدن اضافه 
کرد: طی جلس��اتی که با مسئوالن سازمان آب منطقه ای استان و شرکت آب و فاضالب 
در دفتر استانداری و فرمانداری کرج داشته ایم، مقرر شد از ابتدا تا انتهای این خط انتقال 
بازبینی و محل اتصاالت کنترل و چک شود تا دیگر چنین حوادثی رخ ندهد. وی افزود: 
در حال حاضر سازمان آب منطقه ای استان تهران به صورت مشخص مسئول خط انتقال 
آب طالقان به تهران بوده و پیگیر این مس��أله هس��تیم. وی گفت: اجرای این خط انتقال 
آب، زیر نظر سازمان آب منطقه ای استان تهران بوده و پس از اجرا برای امر بهره برداری 

این خط، باید به شرکت آب و فاضالب تحویل داده می شد.
تمدن خاطرنش��ان کرد: مصوب ش��د، طی چند روز آینده به��ره برداری و نگهداری 
خط انتقال آب س��د طالقان به تهران به ش��رکت آب و فاضالب تحویل داده ش��ود. وی 
تأکید کرد: این خط انتقال و محل اتصاالت کنترل و بازبینی ش��ود، تا دیگر ش��اهد تکرار 

این حادثه نباشیم. 

ساختمان های تهران تا 10 سال بیمه می شود

تمدن:
 دستگاههای مسئول خط انتقال 

سد طالقان به تهران، باید خسارت بپردازند

کاهش ورودی پرونده های قضایی استان تهران 
در چهار سال گذشته

250 میلیون س��هم در معامالت روز دوشنبه بورس و اوراق 
به��ادار ب��ه ارزش 625 میلی��ارد و 386 میلیون ری��ال در بازار 
خریداری ش��د و به دنبال آن شاخص کل با 203 واحد افزایش 
ب��ه 14 هزار و 138 واحد رس��ید. به گزارش ایرن��ا، در رکورد 
تاریخی دیگری شاخص کل از مرز 14 هزار واحد باالتر رفت، 
تا این متغیر اعداد تازه ای را در پرونده 43 ساله خود ثبت کند.  
ش��اخص کل در نتیجه مبادالت بازار س��هام 203 واحد افزایش 
یافت و به 14 هزار و 138 واحد رس��ید. کانال 14 هزار واحد، 
کانالی است که پیش از این شاخص در آن تجربه ای نداشت، اما 
امروز با افزایش 1/44 درصدی، تجربه ای تازه را برای خود رقم 
زد. شاخص آزاد ش��ناور هم با افزایش 250 واحدی همراه شد 
و به عدد 17 هزار و 815 واحد رس��ید. عبور شاخص بازار اول 
از ع��دد 11 هزار و 740 واح��د در نتیجه افزایش 105 واحدی، 
هم نتیجه معامالت ش��رکت های بازار اول بود. ش��اخص بازار 
دوم هم از 19 هزار و 339 واحد گذش��ت که نس��بت به دیروز 
761 واحد افزایش داش��ت. شاخص صنعت امروز همپای سایر 
ش��اخص ها 171 پله باال رفت و عدد 10 هزار و 928 واحد را 
ثبت کرد. س��هامداران امروز 250 میلیون سهم را به ارزش 625 
میلی��ارد و 386 میلیون ریال در تاالر خرید و فروش کردند. این 
تع��داد از مبادالت در 14 هزار و 902 دفعه انجام ش��د و ارزش 

بازار سهام را به 737 هزار و 916 میلیارد ریال رساند. 

خبرگ��زاری یونایتدپرس از عالقه مندی ش��رکت روس��ی 
گازپروم برای مشارکت در پروژه عظیم انرژی ایران از جمله خط 

لوله گاز، موسوم به خط لوله صلح، خبر داد.    
یونایتدپرس نوش��ت: تهران طی بیانیه ای اعالم کرد، فشار غرب 
ب��ر بخش معامالت انرژی ایران موجب انصراف عالقه مندان از 

شرکت در پروژه عظیم خط لوله صلح نیست. 
مقام های ایران و پاکس��تان در 16 ماه مارس موافقتنامه ای را در 
زمین��ه معامله طوالنی مدت پروژه خط لوله انتقال گاز از مجتمع 
عظیم میدان پارس جنوبی در خلیج فارس به سوی شرق، امضا 
کردن��د. این خط لوله انتق��ال گاز که با نام پروژه خط لوله صلح 
نامیده می ش��ود، در ابتدا در س��ال 1994 میالدی و با مشارکت 
هند در طرح اصلی مطرح ش��د.  واشنگتن به دلیل منفعت ناشی 
از اج��رای این پروژه برای ایران، با انجام آن مخالف اس��ت و از 
شرکایش در اس��الم آباد خواسته است دیگر جایگزین ها را در 
مقابل این پروژه مدنظر داش��ته باش��ند. دراین حال، دهلی نو در 
ماه مارس درباره عالقه مندی به مشارکت در این طرح بازنگری 
کرد. حجت اهلل غنیمی فرد، از معاونان ش��رکت ملی نفت ایران 
گفت: دهلی نو پیش��نهادی را برای انجام یک دور مذاکره درباره 
این پروژه اعالم کرد. غنیمی فرد همچنین افزود: ش��رکت بزرگ 
روسی گاز پروم نسبت به حضور در این پروژه عظیم اعالم عالقه 

و آمادگی کرده است. 

1558 شرکت »گاز پروم«
 آماده حضور در پروژه های 

عظیم ایران است  

ركوردی تازه در بورس به ثبت رسید
شاخص کل بورس

 وارد کانال 14 هزار واحد شد  

س��خنگوی ارتش پاکستان در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران ضمن تمجید از 
دس��تاوردهای دفاعی کشورمان اظهار داشت: توانمندی های دفاعی ایران به امنیت منطقه کمک 
می کند. ژنرال »اطهر عباس« افزود: روابط تاریخی دو کش��ور همسایه ایران و پاکستان، ضرورت 
همکاری های دفاعی را اجتناب ناپذیر کرده و طبیعی است که دو کشور در این زمینه نیز همکاری 
خوبی داشته باشند. وی گسترش همکاری های دفاعی تهران - اسالم آباد را مثبت و سازنده خواند 
و تأکید کرد: تفاهم دو جانبه و همبستگی چند جانبه یکی از اصلی ترین راه های کنترل بحران های 
امنیتی منطقه محسوب می شود. سخنگوی ارتش پاکستان تصریح کرد: بنیان دفاع و امنیت کشورها 
ایجاب می کند، تا براساس فرآیندهای معطوف به ثبات پایدار، همکاری و مشارکت را پیگیری 
کنند. اطهر عباس با اش��اره به توانمندی های ایران در عرصه های نظامی - دفاعی تصریح کرد: 
توانایی های دفاعی ایران برای همه کش��ورهای منطقه افتخارآمیز است. وی درباره آزمایش های 
موشکی اخیر ایران تأکید کرد: این گونه آزمایش ها به هیچ وجه برای سایر کشورها تهدید نیست 
و در واقع توسعه سیستم موشکی جمهوری اسالمی ایران در راستای اهداف عمومی منطقه تلقی 
می ش��ود. سخنگوی ارتش پاکستان تصریح کرد: فعالیت های نظامی ایران بیش از آن  که ماهیت 
تعارضی یا تهاجمی داشته باشد، دارای رویکرد تدافعی و بازدارنده است و بازدارندگی تسلیحات 
ای��ران در واقع انعکاس��ی از فضای امنیت منطقه ای اس��ت. اطهر عباس در پای��ان ابراز امیدواری 
کرد، همکاری های ایران و پاکس��تان به تحکیم و گس��ترش امنیت پایدار در منطقه منجر شود. 

توانمندی های دفاعی ایران 
به امنیت منطقه کمک می کند  



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
3چهارشنبه 1 اردیبهشت ماه 1389 / 6 جمادی االول1431  Wendnesday 21 April 2010

جامعه

کشف 4 کیلوگرم تریاک در شهرکرد

صحت عمل و رد رشوه 400 هزار ریالی
 از سوی مأموران شهرکرد

کشف 2 فقره پرونده جعل و کالهبرداری
 در چهارمحال و بختیاری

حادثه رانندگی در شهرکرد 
3 کشته و زخمی داشت

کشف 300 لیتر مشروبات الکلی دست ساز 
در شهرکرد

مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری، به دنبال وصول 
اخباری مبنی بر توزیع مواد مخدر در س��طح حوزه اس��تحفاظی، موضوع را در دستور کار قرار داده و با 
گسترش فعالیت های اطالعاتی، سرانجام موفق به شناسایی یکی از توزیع کنندگان مواد افیونی شدند.
در ادامه متهم دستگیر و در بازرسی از منزل وی 4 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد، گفتنی است: در این 

رابطه پرونده تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی، به مراجع قضایی معرفی شد.

روز گذشته مأموران پلیس راه شهرکرد- اصفهان، حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه 
خودرو وانت مظنون می شوند، خودرو ذکر شده به منظور بررسی متوقف و مورد بازرسی قرار گرفت، اما به دلیل 
اینکه حامل بار قاچاق بود، خودرو برای بررسی بیشتر به پارکینگ برده شد، راننده خودرو که خود را در چنگال قانون 
گرفتار می دید، برای رهایی به مأموران مبلغ  400 هزار ریال پیشنهاد رشوه کرد، لیکن مأموران وظیفه شناس، ضمن 

تنظیم صورتجلسه از قبول هرگونه مبلغی امتناع کرده و متهم را به مراجع قضایی معرفی کردند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس، ساعت 14:25 روز گذشته، در محور بهرام آباد – شهرکرد بر اثر برخورد 
یک دستگاه خودرو پراید با یک دستگاه خودرو پژو، سرنشینان هر دو وسیله نقلیه به شدت مجروح شدند. افراد 
صدمه دیده که 3 نفر بودند، س��ریعاً توس��ط مأموران اورژانس و نیروهای امدادی، به بیمارس��تان منتقل و تحت 
درمان قرار گرفتند، متأس��فانه تالش پزشکان برای درمان سرنشینان خودروی پراید به هویت »یعقوب -ن« 31، 
مؤثر واقع نش��د و او جان خود را از س��ت داد. علت وقوع این حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

مأموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری در بررسی موارد 
مش��کوک و در پی تجس��س های خاص و علمی پلیسی سرانجام یک نفر متهم که در امر تهیه و توزیع 
مشروبات الکلی نقش داست را شناسایی و دستگیر کردند، در بازرسی از منزل متهم 300 لیتر مشروبات 
الکلی دست ساز به همراه یک دستگاه ساخت مشروبات الکلی کشف و ضبط شد، گفتنی است پس از 

تشکیل پرونده متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

پس از وصول شکایت هایی مبنی بر جعل و کالهبرداری توسط برخی افراد فرصت طلب، موضوع در 
دستور کار مأموران دایره مبارزه با جرائم خاص و رایانه ای قرار گرفت، شایان ذکر است، در بررسی های 
اولیه مشخص شد، 2 نفر جاعل با جعل امضاء و اثر انگشت و با فریب و جلب اعتماد سوژه های خود 
اقدام به کالهبرداری کرده اند که پس از ش��کایت ش��اکیان پرونده ها و انجام یک سری اقدامات فنی و 
پلیسی، نهایتًا متهمان دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند، پلیس آگاهی 
اس��تان از عموم مردم خواس��ت، تا در صورت برخورد با افرادی که در ازاء دریافت پول وعده تأمین 
شغل، دادن کارت پایان خدمت یا معافیت، گذرنامه، ویزا، گواهینامه و ... می دهند، هوشیار بوده و در 

صورت اطمینان از نیت پلید طرف مقابل مراتب را سریعًا به مراکز پلیس 110 اطالع دهند.

    سپهر اوحدی
آب و هوا )ش��رایط جوی(: خلق و خو و اخالقیات ش��ما در طول روز و نیز هیجانات شما ممکن 
اس��ت خود را در خواب به صورت دیدن ش��رایط جوی آش��کار کنند. آفتابی بودن، ابری بودن، بارانی 
بودن فضای رویا، همه داللت بر احساس��ات درونی ش��ما دارند، به دلیل اینکه ما قادر به کنترل شرایط 
جوی نیستیم، پس دیدن این نمادها به ما پیام می دهند تا ندای ناخودآگاه خود را بپذیرید، تا مشکالت 
زیادتر نشود. به طور مثال دیدن توفان و باد و ابرهای سیاه پیام آور آن است که باید از بروز مشکالت 

جلوگیری کرده و یا با آنها مبارزه کنید.
آب: اگر چه آب در همه جا نماد روش��نی اس��ت؛ اما در نمادشناسی مدرن بر تجارب هوشیاری در 
زندگی ش��ما داللت دارد و بر احساس��ات و عواطف شما. به طور مثال اگر روزی کار نیکی انجام داده 
باش��ید، ش��ب خواب فواره و حوض و آب و رودخانه آرام می بینید. آب تعبیری از نگرش ها و رفتار 
ش��ما در زندگی روزمره دارد. دیدن آب صاف یا آب کدر و لجن گرفته، تمیز و یا کثیف، نگرش های 

خوب یا بد شما به زندگی و محیط اطراف را در رویاها منعکس می کند.
آبشار: نشانی از قدرت و آزادی در ابراز عواطف و احساسات در زندگی است که به صورت نماد 
آبش��ار در خواب وارد می ش��ود؛ اما ایستادن در مقابل آبشار و یا در امواج آن قرار گرفتن نشانه وجود 
فشار عاطفی و فکری در زندگی است و دیدن آن در حال تفریح و لذت نیز نشان از آرامش روحی و 

آمادگی برای پیروزی و موفقیت دارد. به هر حال آبشار سمبل قدرت، شکوفایی و مقاومت است.
آپارتم��ان: دیدن یک آپارتمان بلند و نگاه کردن از فراز آن بر زمین نش��ان از وجود ترس هایی در 
درون ش��ما دارد و دی��دن آپارتم��ان از داخل آن و اتاق های متف��اوت در آن بیانگر جنبه های مختلف 
زندگی ش��ما و س��طحی شدن افکارتان دارد، دیدن آپارتمان و در داخل آن بودن بیشتر نشان از زندگی 

کلیشه ای شما، منزوی بودن و غرق در روزمرگی شدن دارد.
آتش: آتش، نش��ان قدرت و غلبه نیروهای طبیعی بر انس��ان اس��ت و اصوالً داللت بر خطر دارد. 
خطری که ش��ما پش��ت سر گذاشته اید و یا پیش رو دارید. بازی کردن در خواب با آتش، نشان از پاک 
شدن روح شما از افکار ناپاک دارد و اگر شما را گرم کند، نشانی از بقا و تداوم محبت ها است، شاید 
آتش در ابعاد کوچکتر مثل ش��مع بروز کند، که نمادی بر رش��د معنویت و یا نیاز شما به اصول معنوی 

و اخالقی است.
آتشفشان: طغیان خشم و احساسات و عقده های شما که در طول روز نتوانسته اید با آن کنار بیایید، 
در خواب خود را به صورت انفجار و یا آتشفش��ان نش��ان می دهد. دیدن این عالئم نشان آن است که 
ش��ما احساس��ات، خواسته ها و عالقه ها را در درون خود سرکوب می کنید و زیاد به بایدها و نبایدها 

پایبند شده اید، پس باید کمی به احساسات و عالقه های خود مجال بروز و عرصه حضور بدهید!

تبخال

آب و هوا )شرایط جوی(

حوادث !

   حسین روز بهان
كم آموزی یا افت تحصیلی چیست؟

بس��یاری از والدی��ن فک��ر می کنند ب��ا اجبار 
دان��ش آموزان به زیاد خواندن و نوش��تن و تکرار 
و نیز وضع قوانین س��ختگیرانه در خانه می توانند 
فرزندان موفقی داش��ته باش��ند، ح��ال آنکه آنها را 
ناخواس��ته از کودکانی باهوش و نوجوانانی خالق 
به اف��رادی تبدیل می کنند که در آینده تحصیلی با 
افت شدید و یا کم آموزی روبه رو می شوند، چرا 
که رابطه ش��دیدی میان عالقه های خود نوجوانان 
ب��ه نوع فراگیری و آموزش ها و اجبارهای خانه و 
مدرس��ه وجود دارد و پدید آمدن تناقض میان این 
دو یکی از دالیل شکس��ت تحصیلی دانش آموزان 

باهوش است.
تاکن��ون هیچ عامل وراثتی ب��رای کم آموزی و 
افت تحصیلی در میان کودکان خالق کش��ف نشده 
است و آنچه باعث می شود، یک کودک باهوش و 
بااستعداد نمره های کمی بگیرد، در حالی که از نظر 
بلوغ هوش��ی و ضریب ذاتی استعداد در وضعیت 
باالیی اس��ت، روابط خانوادگی، عوامل اجتماعی و 

فرآیندهای ذهنی، عصبی و حوادث است.
کم آموزی یا اف��ت تحصیلی در تعریفی کوتاه 
و جامع، پدیده ای اس��ت ک��ه بچه های باهوش و 
پراس��تعداد دیروز را به کودکانی کم اش��تیاق، تنبل 
و بی عالق��ه تبدیل کرده و س��بب کاهش راندمان 

تحصیلی آنها می شود.
ویژگی ها و مشخصات کودکان باهوش اما رو 

به سوی کم  آموزی و افت تحصیلی چیست؟
1- ای��ن دانش آموزان ک��م کم از فعالیت های 
تحصیلی خود می کاهند و خود را به کارهای دیگر 

مشغول می کنند.
2- گرای��ش ب��ه بی نظمی در انج��ام کارهای 
خصوصی، رفتن به مدرس��ه و اختالل در خواب از 

دیگر ویژگی ها است.
3- ک��م حوصل��ه ش��دن، بروز پرخاش��گری، 
گرایش به اتالف وقت و فراموش��ی به ش��کل جا 

گذاشتن وسایل شخصی.
4- خیالبافی کردن و حواس پرتی در زمانهایی 
که باید وقت کافی داش��ته باش��ند. ]این دس��ته در 
مدرس��ه دائم بیرون کالس را می پایند و یا در فکر 
و خیال ف��رو می روند با دیگر همس��االن خود به 

خیال پردازی مشغول می شوند.[
5- ب��روز واکنش ه��ای عصب��ی و یا برعکس 
عالقه به تنهایی و غمگین بودن و نیز ستیزه جویی 

با والدین و همساالن.
نکت��ه: نزدیک به 40 از دانش آم��وزان دنیا که 
در دوران متوس��طه جزء افراد بااستعداد و باهوش 
بوده اند نتوانس��ته اند به دانش��گاه ها و کالج های 
موفق وارد شوند، اکثر آنها، بر اثر بروز مشکالت در 
روابط خانوادگی و اجتماعی به نوعی ایده آل نگری 
دچار ش��دند و در مشاوره های انجام گرفته با آنها 
ابراز داشته اند که می خواهند: میلیونر، فوتبالیست 
یا ورزشکاری حرفه ای شوند، آنها دوست داشتند، 
خوانن��ده ای پ��رآوازه و یا سیاس��تمداری صاحب 
نام ش��وند! ولی برعکس در راه این اهداف تالش 

خاصی انجام نمی دادند!

ــودكان كم  ــی ك ــته بندی و تیپ شناس دس
آموز اما باهوش

الف( دختران کمال گرا: 
توج��ه بی��ش از اندازه ب��ه نظاف��ت، لباس ها، 
مدگرای��ی، به نوع��ی تالش برای جل��ب توجه و 
تحسین شدن، فقط نمره بیست را قبول داشتن، که 
باعث ترس، استرس، افسردگی، دلزدگی و ناامیدی 
تحصیلی و تغییر در روابط اجتماعی برای دختران 

کمال گرا می شود.
ب( پسران منفعل: 

این دسته از شاخه ای به شاخه دیگر می پرند 
و در تصمیم گیری مش��کل دارن��د، خیال پردازی، 
ح��واس پرتی و س��یر در عوالم دیگر و ش��روع به 
دروغ گویی در مورد مس��ائل مدرس��ه به خانواده 
از خصوصیات آنهاس��ت، آنها در حقیقت به دنبال 
بهترین راه موفقیت هس��تند، ولی روش آن را نمی 

دانند.
ج( دانش آموزان بیمار: 

در مقطع��ی از زم��ان، یک بیماری جس��می و 
روحی می تواند، حالت خواب و اس��تراحت و یا 
میزان ش��ادی او را کم کند، والدین باید به سالمتی 
ک��ودکان اهمیت دهند و در موق��ع بیماری آنها را 
اجبار به مدرسه رفتن نکنند و در بیماریهای طوالنی 
مدت مثل شکستن اعضاء بدن، با آنها روابط عاطفی 

تری برقرار کرده و به آنها امید دهند.
د( دان��ش آم��وزی ک��ه کم��رو ش��ده و مورد 

سوءاستفاده قرار می گیرد: 
برخی دانش آموزان هوش سرشاری دارند ولی 
به دلیل کمرویی که از تربیت خانوادگی سررش��ته 
می گیرد مورد آزار و اذیت و مس��خره کردن گروه 
همساالن قرار می گیرد، آنها با بدجنسی او را اذیت 
می کنند ولی او جس��ارت شکایت به معلمان و یا 
خان��واده را ندارد و ک��م کم ترس ها و عقده هایی 
در او به وجود می آید که باعث می شود به ورطه 
بی خیال��ی افتاده و به موجودی دس��ت و پاچلفتی 
تبدیل ش��ود، این کودکان سطح انتظار باالیی )مثل 

انجام تکالیف( از والدین خود دارند.
ه( دانش آموز با مشکالت اجتماعی: 

مش��کالتی نظیر عوض ش��دن محل سکونت، 
اجاره نش��ینی، کمبود فضای مطالع��ه و تفریح در 
منزل، دعواهای والدین و طالق، نداش��تن سرویس 
و دوری مدرس��ه، از عم��ده مش��کالت اجتماعی 
دانش آموزان هس��تند که رفته رفته ذکاوت آنها را 
به گوش��ه گیری تبدیل می کنند، مرگ والدین و یا 
فامیل نیز می تواند سبب بروز یک شوک در رفتار 

دانش آموز خالق و افت تحصیلی او شود.
و( دانش آموز ش��وخ طب��ع، اجتماعی، هنرمند 

و خالق: 
ش��وخ طبعی اگر ب��ه بروز رفت��ار نامتعارف و 
بی نظمی در مدرس��ه بدل نگردد از صفات دانش 
آموزان باهوش است، که در یک دسته بندی مثبت 
هم��راه دان��ش آم��وزان اجتماعی و عالق��ه مند به 
کارهای گروهی و رواب��ط عاطفی و دانش آموزان 
خالق و هنرمند، تقسیم می شوند، روح لطیف این 
نوجوانان س��بب می شود تا کوچکترین شکست و 
یا نامالطفت در زندگی باعث ناراحتی و افسردگی 

آنها ش��ود، ح��س حق��ارت در این افراد س��ریعًا 
رش��د ک��رده و ناگهان دچار کم آم��وزی تحصیلی 

می شوند.
ن( دانش آموزان فریبکار، سرکش: 

این دان��ش آموزان به جای اس��تفاده از هوش 
سرش��ار خود به کارهایی نظیر تقلب در امتحانات، 
التماس به معلمان برای نمره بیشتر، نوشتن از روی 

تکالیف دیگران و فریبکاری والدین می پردازند. 
حس سرکش��ی در آنه��ا طغیان ک��رده و عدم 
موفقیت خود را با لجبازی، عصبانیت و زورگویی 
جب��ران می کنند، وجود نوعی حس زرنگی آنها را 
از تالش بازمی دارد و با روش��دن دستش��ان دچار 

افت تحصیلی می شوند.
ی( دانش آموزان بیش فعال: 

یکی از نمونه های ب��ارز افت تحصیلی دانش 
آموزان زیاده خوان هستند، آنها عادت کرده اند که 
هم��ه چیز را حفظ کنند، چندی��ن بار دوره کرده و 
باز هم دست بردار نباشند، نوعی وسواس فکری و 
عملی در درس خواندن در آنها وجود دارد که حتی 
ش��ماره صفحه و سطر سطر کتاب را از بر می کنند 
ولی با اس��ترس و حجم باالی آموزه ها در ذهن بر 
سر امتحان، با عدم موفقیت، هول شدن و سرانجام 
عدم موفقیت و افت تحصیلی روبه رو می ش��وند، 
اینها به دلیل وس��واس خود در هنگام تست زدن با 
مش��کل اساسی روبه رو می شوند و اکثراً تست ها 
را یا اصاًل نمی زنند و یا اشتباه می کنند، ترس این 
دسته از امتحانات و آزمون ها، بیش از سایر دانش 

آموزان باهوش است.
ــران كم آموزی  ــی برای حل بح راهکارهای

باهوش ها
 والدی��ن، خانواده، خویش��اوندان، مدرس��ه و 
نهاده��ای اجتماعی باید به ص��ورت موازی با هم 
تالش کنند تا از س��قوط دان��ش آموزان باهوش به 
سراش��یبی ناکامی تحصیلی جلوگیری کنند، کشف 
تیپ ش��خصیتی دانش آموز، پیدا کردن علت افت 
تحصیل��ی او، برخوردهای مس��المت آمیز و ایجاد 
روابط نزدیک و اعتمادآفرین بین خانواده و مدرسه 
و نهاده��ای اجتماعی، همراه ب��ا برنامه ای کارآمد 
برای حل این بحران، مربعی اس��ت که بحران افت 
تحصیلی در دانش آموزان باهوش را از بین خواهد 

برد.
نقش خانواده و خویشاوندان

خان��واده و والدی��ن بای��د از اعمال مس��تقیم 
روش��های تربیتی در پوش��یدن خطاهای نوجوانان 
جلوگی��ری کنند و به طور نامحس��وس و اثرگذار، 
رفتار نامطلوب آنها را کنترل کنند، چرا که روشهای 
تنبیه��ی مس��تقیم و تذکر و توبیخ و خش��ن هرگز 
نمی تواند چاره س��از باش��د، آنها ابت��دا باید تیپ 
ش��خصیتی نوج��وان خ��ود را کش��ف ک��رده و با 
مش��اوره و مطالع��ه بر آن دالیل اف��ت تحصیلی و 
مش��کالت نوجوان را کش��ف کنند و سپس از راه 
تشویق و محبت، البته نه محبت افراطی سعی کنند 
تعامل��ی الزم را ب��رای فرزن��دان خ��ود فراه��م 
آورن��د ت��ا فرزن��د ب��ا ایج��اد اعتم��اد و اطمینان 
را  خ��ود  مش��کالت  بتوانن��د،  والدی��ن  ب��ه 
م��ورد  در  و  ک��رده  مط��رح  والدی��ن  ب��ا 

و  ش��ده  قان��ع  خ��ود،  نیازه��ای  و  اش��تباهات 
درصدد جبران برآید، از س��وی دیگر خویشاوندان 
نزدی��ک نی��ز وظیفه دارن��د، افت تحصیل��ی را به 
رخ نوج��وان نکش��یده و در حض��ور او از ذک��ر 
موفقیت های فرزندان خود که س��بب ایجاد حس 
حقارت و لجاجت در نوجوان می شود جلوگیری 
کنن��د. همچنی��ن خان��واده و خویش��اوندان نباید
، حساس��یت بیش از حد نسبت به نوجوان و موارد 
تحصیل��ی او از خ��ود بروز دهند و زی��اد برای آن 
ج��وش نزنند، بلکه با نوعی عم��ل گرایی و ایجاد 
بس��تر مناس��ب برای بازس��ازی، اعتم��اد به نفس، 
مهارت ها، توانایی و از بین بردن مشکالت موجود 
در مدرس��ه و موان��ع موفقیت فرزن��د خود تالش 

کنند. 
نوجوان��ان یا وابس��ته اند و یا س��لطه طلب و 
مغ��رور ک��ه در هر دو ص��ورت، دلس��وزی های 
مادرانه و مردس��االرانه پدرانه آفت حل مشکالت 
آنها خواهد بود، والدین و خویش��ان با ترسیم یک 
الگوی موفقیت و یک روش هدفمند برای نوجوان 
و ایج��اد امکانات و تش��ویق او می توانند او را به 

مسیر تکامل برسانند. 
ب��ه طور مثال: برنامه ای ب��ا وجود زمانی برای 
ورزش، س��اعتی ب��رای تفریح و تلویزیون تماش��ا 

کردن، ساعتی برای آزادی نوجوان 
ب��رای فعالی��ت دلخ��واه و حض��ور در گروه 
همس��االن به صورت کنترل ش��ده، برآورده کردن 
نیازها و خواسته های نوجوان در کنار برنامه درسی 

موجب لذت و کارآمدی درسی او می شود.
نقش مدرسه و نهادهای اجتماعی

ک��ردن  ک��م  در  اجتماع��ی  نهاده��ای 
ط��الق و تح��ت پوش��ش ق��رار دادن ک��ودکان 
آسیب پذیر و بی سرپرست برای لطمه نخوردن به 
آینده و استعداد آنها نقش به سزایی دارد، مدرسه با 
کارآمد کردن روشهای نوین به جای روشهای کهنه 

و تنبیهی می تواند نقش موفقی را انجام دهد. 
نهادینه ک��ردن نظم و آم��وزش آن به صورت 
روش��های مطلوب نوجوانان ب��ه جای دیکته کردن 
آن با زور از دیگر روش��های ایج��اد آینده موفق و 

جلوگیری از افت تحصیلی است. 
تلطی��ف فض��ای مدرس��ه ب��ا فعالیت ه��ای 
ف��وق برنام��ه و دوس��ت داش��تنی برای ک��ودکان 
ب��روز  از  آنه��ا  از  نظرس��نجی  و  نوجوان��ان  و 
»مدرسه زدگی« جلوگیری می کند. همچنین ایجاد 
روابط مطلوب بین خانواده و مدرسه از دیگر موارد 

بهبود وضع موجود است. 
نظ��م در جامع��ه م��ا، نهاده��ای اجتماع��ی و 
مدرس��ه باید طوری اعمال ش��ود تا دانش آموزان 
از احس��اس سرکش��ی و طغیان در برابر آن دوری 
کنند و خود نیز در اجرای این نظم س��هیم ش��ده و
مس��ئولیت بپذیرند، معلمین و مش��اورین با رفتار 
محب��ت آمیز خ��ود بای��د راه جلب اعتم��اد برای 
دانش آموزان را باز کنند تا مشکالت آنها در مورد 
کم آم��وزی، اس��ترس ه��ا، مش��کالت اجتماعی 
ایش��ان  ب��ا  دوس��تانه  فضای��ی  در  تحصیل��ی  و 
مطرح شده و چاره جویی الزم در مورد آنها اتخاذ 

شود.

   مهدی فضیلت
ت��الش نف��س گی��ر و چند س��اله محق��ق یا 
پژوهشگری، منجر به تألیف کتاب یا ارائه پروژه ای 

می شود. 
خون س��ر انگشتان خس��تگی ناپذیر هنرمندی 
تابلوی��ی را ب��ه وجود می آورد، مجس��مه ای را با 
سوهان خیال از دل سنگی یا چوبی بیرون می کشد، 
شاعری در تجربه ای چند س��اله و الفتی دیرینه با 

کتاب و بی خوابی، اشعاری می سراید و...
چه بی انصافانه است که نتیجه تالش فرهنگی، 
هنری، ادبی و علمی به دس��ت صاحبان آن نرسد و 
از این ایثار، افرادی ارتزاق کنند که هیچ نقش��ی در 

پدید آوردن آن نداشته اند. 
متأس��فانه ع��دم توجه و س��اماندهی ب��ه امور 
هنرمن��دان و اهل قلم، نداش��تن نهاده��ای پویای 
صنف��ی و به روز نب��ودن برخی قوانی��ن در دنیای 
بزرگ و پیچیده گردش اطالعات و آثار سبب شده 
است که بسیاری هنرمندان و اهل قلم خود نتوانند 
به تنهایی به انتشار، چاپ، نمایش و یا کسب درآمد 
از آثار خود بپردازند یا با تمس��ک به دیگران مورد 
س��وء اس��تفاده آنها قرار گیرند یا آث��ار آنها بر اثر 
بی احتیاطی خود و یا بی اخالقی برخی مدعیان به 
دس��ت افرادی سودجو افتاده تا با آن وسیله معاش 
فراهم کرده یا به کسب اعتبار و شهرت بپردازند. 

درآمدی بر برخی قوانین مالیکت های ادبی 
و هنری

در قوانین مدنی، قضایی کشور و نیز در قوانین 
ح��ق تألیف وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی و 
نی��ز س��ایر الحاق��ات، مصوبات و بخش��نامه های 
فرهنگی – هنری، جایگاه مش��خصی برای حمایت 
از صاحبان آثار تعریف ش��ده اس��ت و این قوانین 
در نوع خود کامل اس��ت، اما نیاز به اصالحات به 
روز و نیز لزوم بازرسی و تشکیل نهادهای پیگیری 
اختصاصی از چالش هایی اس��ت که این قوانین با 

آن رو به رو است. 
از س��وی دیگر متأسفانه بس��یاری از صاحبان 
آثار که مورد س��وء استفاده و سرقت آثار خود قرار 
می گیرند ب��ه خاطر اخالقیات و روحیه گذش��ت 

هنرمندانه از پیگیری آن صرف نظر می کنند. 
قوانین مالکیت ادبی - هنری هرگونه اس��تفاده 
از آثار اعم از چاپ در نشریات، کتابها، شرکت در 
جشنواره، نمایشگاهها، اس��تفاده در کنفرانس ها و 
سخنرانی ها و نیز کسب هرگونه درآمد از این آثار 

را فقط و اختصاصًا در انحصار و حقوق صاحب اثر 
قرار می دهد و هرگونه اس��تفاده قانونی از این آثار 
به هر نح��و را تنها منوط به اجازه کتبی از صاحب 
اث��ر یا وکیل تام االختی��ار او در مورد آثار می داند 
و پرداخت ح��ق تألیف و تعریف نوع اس��تفاده و 
کارب��ری و میزان قرارداد از نظ��ر مالی را ضروری 
برمی شمرد و برای متخلفین این قانون که به اثبات 
جرم آنها توس��ط دادگاه صالحه صحه گذاشته شود 
مجازات هایی از قبیل استرداد تمامی درآمد حاصله 
از سوء استفاده و برگرداندن اصل آثار )در صورت 
وج��ود( را لحاظ ک��رده و مجازات ه��ای جریمه 
نقدی و حبس از 6 ماه تا دو س��ال را نیز برای آن 
در نظر گرفته اس��ت و شرط رضایت صاحب اثر و 

شاکی را نیز از مفاد قانون قرار داده است. 
در رعایت قانون حق تألیف در قوانین وزارت 
ارشاد نیز در مورد چاپ کتاب پرداخت صفحه ای 
7 تا 20 ه��زار تومان با توجه ب��ه درجه بندی اثر، 
انعق��اد ق��رارداد و تحویل 50 نس��خه در ازای هر 
1000 عدد تیراژ را از حقوق مطلق مؤلف در برابر 

ناشر قلمداد کرده است.
نمونه هایی از سوء استفاده های غیر قانونی 

و نص صریح قانون مالکیت ادبی
سرقت ادبی: عبارت است از چاپ آثار شعری، 
داس��تانی، تحقیقی، نمایش��ی و... ثبت شده به نام 
دیگران و ی��ا نمایش فیلمنامه ه��ا و دیالوگ های 
تئات��ری دیگران با ذکر نام خ��ود به عنوان صاحب 

اثر. 
در صورت عدم ذکر نام نیز، این مبحث توسط 
صاحب اصلی اثر قابل پیگیری است و اگر حتی اثر 
ب��ه نام صاحب اصلی در جایی چاپ و یا ثبت هم 
نش��ده و به طرق غیر قانونی به دست سوء استفاده 
کننده بیفتد با ارائه متن اصلی و کارشناس��ی اهالی 

فن، قابل اثبات و پیگیری است.
ــده تخصصی در  ــار چاپ ش ــتفاده از آث اس
ــریات، كتب و سایت ها در نشریات دیگر و  نش
سایر رسانه های مکتوب و دیداری بدون كسب 
ــنده، سازنده و یا منابع  اجازه و یا ذكر نام نویس

و مأخذ اثر.
اس��تفاده گزینش��ی از اش��عار، داس��تان ها و 
یادداش��ت های شاعران و نویس��ندگان مختلف و 
پدید آوردن یک مجموع��ه از تالش های دیگران 
بدون کسب اجازه کتبی از هر کدام از صاحبان آثار 
و عدم پرداخت حق اثر به آنها که این پدیده ش��وم 

چند سالی اس��ت گریبانگیر جامعه ادبی ما شده و 
تعدادی ناش��ران و یا س��رمایه گذاران که اکثراً نیز 
هنرمند و فرهیخته نیس��تند، اقدام به جمع آوری و 
گلچی��ن کردن آثار دیگران و چ��اپ با تیراژ باال و 
تبلیغات فراوان ک��رده و آن را با نام خود به عنوان 
گردآورن��ده، گزین��ش کننده، تنظیم کنن��ده و یا با 
عنوان »به انتخاب« به ثبت و طبع رس��انده و از این 
محل به درآمد و شهرت می رسند، در صورتی که 
ن��ه توانایی علمی و هن��ری دارند و نه گزینش آنها 
می توان��د مبنای علمی، هنری و رتبه بندی صحیح 

داشته باشد. 
ای��ن عمل بارها موجبات ناراحتی بس��یاری از 
هنرمن��دان را در ای��ن نوع گزینش��ی عمل کردن و 
س��وء اس��تفاده ها فراهم کرده که متأسفانه پیگیری 
قانونی الزم در این مورد انجام نش��ده و قانون نیز 
تعری��ف ویژه ای در خصوص این پدیده و بدعت 
ش��وم به عمل نی��اورده اس��ت، در صورتی که این 
انتخاب ها باید به تأیید اس��تادان مسلم آن رشته و 
با اصالح، اجازه و پرداخت حق تألیف به صاحبان 

اثر انجام پذیرد.
اس��تفاده غیر قانونی از آثار نویسندگانی که در 
قی��د حیات نبوده و وکیلی ندارن��د نیز مورد توجه 
سودجویان قرار گرفته و برخی افراد بدون توجه به 
حق��وق صاحبان اثر و خانواده آنها به چاپ و کپی 

غیر قانونی از آثار می پردازند.
چاپ خارج از ش��بکه آثار، بدون انجام مراحل 
قانون��ی و به صورت چ��اپ زیر زمینی کتاب های 
برجسته و نایاب نیز از دیگر معضالت جامعه ادبی 
و هنری موجود است که به صورت قاچاق در بازار 

به خرید و فروش می رسد. 
در بین این آث��ار، کتابهای غیر اخالقی توقیف 
شده و آثار تجدید چاپ نشده به صورت بی کیفیت 
و حتی چاپ به صورت پلی کپی و تکثیر بدون نام 
ناشر، ش��ماره شابک و شناس��نامه اثر، منتشر و به 

فروش می رسد.
اس��تفاده ابزاری از آثار هنرمن��دان در تبلیغات 
جناحی، سیاس��ی و حزبی و یا پخش آثار نمایشی 
و موس��یقیایی با هدف اس��تفاده سیاس��ی و جذب 
گروه��ی خاص ب��دون اس��تفاده از ن��ام و اجازه 
صاحب��ان اصل��ی نیز به ک��رات در س��الهای اخیر 

مشاهده شده است.
چند راهکار در مسیر بهبود شرایط موجود

1 – تش��کیل س��تاد نظارتی وی��ژه در وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی و رسیدگی دقیق به موارد 
ذکر ش��ده و حتی کش��ف موارد ویژه دیگر توسط 
بازرس��ان و بررس��ی دقیق بازار کتب زیر زمینی و 
نظارت بر بنگاه های تجاری – فرهنگی، ناش��ران 
و چاپخانه ه��ا و برخورد جدی با عوامل متخلف. 
)نظیر اقدام شایسته ایشان در خصوص قانون کپی 
رای��ت فیلم ها و آثار نمایش��ی و س��اماندهی قابل 

تقدیر به آن.(
2 – تش��کیل نهادی برای ثبت آثار چاپ نشده 
هنرمندان در حوزه های ش��عر، داس��تان، پژوهش، 
فیلمنامه و... و صدور شناسنامه برای سایر هنرهای 
نمایشی و تجس��می برای شناسایی صاحبان اصلی 

آثار.
3 – نظ��ارت ب��ر نش��ریات و مطبوع��ات در 
خص��وص مطابقت و تبعیت از قانون حق تألیف و 
تذکر به نشریاتی که اقدام به چاپ آثار بدون نام و 

یا بدون ذکر مأخذ از سایر منابع می کنند.
4 – تشویق از سوی نهادهای فرهنگی و اداره 
ارش��اد در خصوص رویکرد نشریات به تخصصی 
ش��دن و رهایی از تکرار، کلیشه و استفاده از منابع 

تکراری و اینترنتی.
5 – ب��ه روز کردن قان��ون حمایت از مالکیت 
ادبی و هنری و ابالغ آن توس��ط نهادهای فرهنگی 
به جراید، ناش��ران، چاپخانه ها و س��ایر کانونهای 

فرهنگی و رسانه ای.
6 – تشکیل نهاد نظارتی و قضایی مستقل برای 
رس��یدگی به تخلفات تحت موضوع مالکیت ادبی، 

هنری و حقوق مؤلفین و مصنفین.
7 – ثبت کلیدی آث��ار هنرمندان وفات یافته و 
جلوگیری از س��وء اس��تفاده از این آثار و س��پردن 

حقوق آن به خانواده بازمانده آنان.
8 – جلوگی��ری از اس��تفاده ابزاری، سیاس��ی، 
جناحی و گزینشی از آثار هنرمندان توسط گروههای 
سودجو با نظارت دقیق نهادهای فرهنگی و وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی.
آرزومندی��م با برنام��ه ریزی دقی��ق فرهنگی، 
هنرمن��دان، ادیب��ان و پژوهش��گران این س��رزمین 
بتوانند در راس��تای اهداف واالی انسانی به حقوق 
و دس��ترنج خ��ود رس��یده و از آس��یب های افراد 
سودجو و فرصت طلب رهایی یابند و هیچ انسانی 
در پی اس��تفاده از دس��ترنج علمی و هنری دیگران 
نبوده و به جای فرصت طلبی و بداخالقی، تالش و 

همت خود را در راه کسب موفقیت به کار گیرد.

سراشیبی افت تحصیلی در دانش آموزان باهوش 

درآمدی بر حقوق مالکیت آثار ادبی و هنری با تحلیلی 
بر قوانین و تخلفات موجود
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شهرستانها

100 درصد روستاهای شهرستان بروجن
 از نعمت راه آسفالته برخوردار شدند

گندمان به قطب سدهاي خاکي
 چهارمحال و بختیاري تبدیل مي شود  

ضریب نفوذ تلفن همراه در 
چهارمحال و بختیاري به 53/5 درصد رسید  

زاینده رود، روح اصفهان 
ذوب آهن، روح صنعت کشور

   زاینده رود
مدی��ران دس��تگاه های اجرایی اس��تان با 
امضای  متن نوش��ته ای، میثاق نامه تبعیت از 
فرامین رهبری برای همت و تالش مضاعف 
و کار مضاعف در جوار گلستان شهدای این 
شهر امضاء کردند. در بخشی از این میثاق نامه 
که در جلس��ه ش��ورای اداری استان امضاء 
شد، آمده اس��ت:  در راستای تحقق جواهر 
ال��کالم حکی��م فرهیخته و زعی��م فرزانه 
حض�����رت آیت اهلل العظم��ی خامنه ای 
در نامگذاری سال 89 به نام همت مضاعف 
و کار مضاعف، ما مدیران پایتخت فرهنگ 
و تمدن ایران اس��المی به حکم وظیفه و به 
رسم اطاعت ورزی، میثاق تالش، همت و 
کار مضاعف می بندیم. در ادامه این مطلب 
آمده اس��ت:  ما در این میثاق نامه در پیشگاه 
سرمد صمدی برای ساختن استانی فضیلت 
ساالر و عدالت محور، میثاقی استوار و ماندگار 

ب��ر می بندی��م و آن را ره توش��ه در طریق 
رضایت ح��ق و خدمت خلق می س��ازیم. 

مدیران اس��تان اصفهان میث��اق و پیمان 
خ��ود را در خصوص مبارزه با فقر و فس��اد 
و بی عدالت��ی،  فراه��م آوردن بس��تری آزاد 
در تولی��د فک��ر،  برنامه ریزی ب��رای نیل به 
راهکاره��ای اجرای��ی هدفمن��د در تأمی��ن 
سالمت جامعه، مجاهدت در اصالح الگوی 
مصرف و نیز توس��عه سرمایه گذاری،  پرهیز 
از روحیه اس��راف و استفاده از ظرفیت های 
تخصصی برای کیفیت بخشیدن به تولیدات 
داخلی عنوان کرده اند. این میثاق نامه توسط 
علیرضا ذاک��ر اصفهانی اس��تاندار اصفهان، 
آیت اهلل طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه اصفهان، حجت االسالم والمسلمین 
محمد تقی رهبر رئیس فراکسیون نمایندگان 
استان اصفهان و سایر مدیران اجرایی امضاء 
شد و در اولین نشست شورای اداری استان 
اصفه��ان در س��ال 89 خدم��ت مقام معظم 

رهبری ارسال خواهد شد.

اصغر یزدانی معاون مهندسی و توسعه 
شرکت آب و فاضالب چهار محال و بختیاری 
گفت: امس��ال 3 مخ��زن آب ب��ا گنجایش
4500 مترمکعب در شهر کیان و ده چشمه و 

پردنجان احداث می شود.
اف��زود: ب��رای اح��داث مخ��زن  وی 
ش��هر کیان با گنجای��ش 1000 مترمکعب، 
پردنج��ان 2000 مترمکع��ب و ده چش��مه 

1500 مترمکعب، مجموعاً 10 میلیارد ریال 
هزینه خواهد شد.

مهندس یزدانی افزود: در کنار ساخت 
این مخازن، شبکه خط انتقال آب از چاه به 
مخزن و مخزن به شبکه شهر و تأسیسات 
شیرخانه و کلرزنی نیز احداث خواهد شد. 
مهندس یزدانی افزود: در سال گذشته نیز 
عملیات ساخت 8 مخزن آبی با گنجایش 

13 ه��زار و 500 مترمکعب در ش��هرهای 
ش��هرکرد، بروج��ن، لردگان، م��ال خلیفه 
نافچ، سودجان، اسالم آباد و نقنه آغاز شد، 
که این مخازن 20 تا 99 درصد پیش��رفت 

داشته اند. 
وی خاطرنش��ان ساخت: با بهره برداری 
از این مخازن قادر خواهیم بود آب آشامیدنی 
300 هزار نفر جمعیت استان را تأمین کنیم. 

نخس��تین بار در کش��ور، طرح کاهش 
آلودگی پس��اب های برگشتی تصفیه خانه 
فاضالب ش��مال اصفهان با موفقیت به اجرا 
درآم��د. در ای��ن طرح که با ه��دف کاهش 
استهالک تجهیزات و مصرف انرژی، حذف 
لجن پساب برگشتی در واحد فیلتراسیون و 
افزایش راندمان تصفی��ه خانه به اجرا درآمد 
با اس��تفاده از بس��ترهای خشک کننده لجن 
و ریختن ش��ن مناسب با الیه بندی طراحی 

شده، نسبت به حذف آلودگی پساب برگشتی 
تصفیه خانه، اقدام شد.

بررسی پساب زهکش شده از فیلتر شنی 
 85 ،TSS نش��ان دهنده حذف 90 درصدی
درصدی COD و 80 درصدی BODS در 
پساب برگشتی بود.گفتنی است پساب های 
برگشتی شامل پساب خروجی از واحدهای 
تغلیظ کننده لجن، سوپرناتانت دایجسترهای 
لجن، پس��اب خروجی از واحد دیواترنیگ 

)آبگی��ری مکانیک��ی( و زهکش های لجن 
اس��ت که ب��ه دلی��ل آلودگی زی��اد باید به 
ورودی تصفی��ه خان��ه منتقل و ب��ه همراه 
فاض��الب ورودی تصفی��ه ش��وند. همین 
امر موجب کاه��ش راندمان تصفیه خانه و 
تحمیل هزینه های اضافی، مصرف انرژی و 
اس��تهالک تجهیزات می شود، که با اجرای 
طرح فیلتراس��یون جدید، این مشکالت تا 

حدود زیادی برطرف شد.

ش��هردار اصفهان خواس��تار بازنگری 
کاربری اراضی ش��هر، جهت رفع معضل 
شهروندان از سوی مقامات عالی استان و 

کمیسیون ماده 5 شد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
اصفه��ان،  ش��هرداری  عموم��ی  رواب��ط 
دکتر س��ید مرتضی س��قائیان نژاد با تأکید 
بر این مطلب افزود: مباحث کاربری های 
اراضی شهر در طرح های تفصیلی باید از 

سوی کمیسیون ماده پنج مشخص شود.
وی کاربری ه��ا را اعم از آموزش��ی، 
بهداش��تی، فرهنگ��ی، پارکین��گ، فضای 
س��بز، تجاری، اداری و مسکونی عنوان و 
اعالم کرد: شهرداری می تواند فقط برای  
پارکینگ، مسکونی، تجاری  کاربری های 
و اداری، پروانه ساخت صادر کند و مابقی 
کاربری ه��ا از حیطه وظایف ش��هرداری 
خارج اس��ت، بنابراین الزم است در این 

زمینه تدابیری اندیشیده شود.
وی به مراجعات و درخواس��ت های 

متع��دد ش��هروندان در خص��وص تغییر 
کاربری ها به ش��هرداری اش��اره و اذعان 
ک��رد: مدیریت ش��هری نم��ی تواند برای 
کاربری های اراضی کشاورزی، بهداشتی، 

آموزشی و ورزشی اقدامی انجام دهد.
ش��هردار اصفه��ان با تأکید ب��ر اینکه 
تکلی��ف ش��هروندان بای��د در رابط��ه با 
کاربری ها مشخص ش��ود اضافه کرد: به 
مالکان��ی که کاربری های زمین هایش��ان 
5 تا 20 س��ال بالتکلیف باقی مانده، ظلم 
شده است، بنابراین الزم است این معضل 

هر چه سریعتر بررسی و رفع شود.
وی دقت نظر در بازنگری کاربری ها 
را مه��م خوان��د و با اش��اره به تش��کیل 
کمیته ای جهت بررس��ی کاربری اراضی 
شهری در زمینه های پارکینگ، مسکونی، 
تجاری و اداری و فضای س��بز از س��وی 
ش��هرداری اصفهان، اعالم کرد: این کمیته 
براساس اولویت بندی کاربری های مورد 
نظر بیش از 5 س��ال را با ش��روط خاص 

و منوط ب��ر اینکه در طرح های ش��هری 
اختالل��ی ایج��اد نکند، تغیی��ر می دهد تا 
مش��کل ش��هروندان در ای��ن خص��وص 
مرتفع ش��ود. این در حالی است که برای 
کاربری های زی��ر 18 ماه اقدامی صورت 

نمی گیرد.
دکتر س��قائیان نژاد تأکی��د کرد: الزم 
اس��ت مراجع تصمیم گیر کاربری اراضی 
ش��هری به خصوص کمیسیون ماده پنج و 
مقامات عالی استان جهت رفع مشکالت 
ش��هروندان در این زمینه گام های مؤثری 

بردارند.
وی از طرح تفصیلی اصفهان س��خن 
ب��ه می��ان آورد و ادام��ه داد: بن��ا به گفته 
مع��اون عمرانی اس��تانداری این طرح در 
کمیس��یون ماده پنج مصوبات الزم را اخذ 
کرده و جهت تأیید نهایی به شورای عالی 
شهرسازی و معماری کشور ارسال شده و 
به زودی ب��ه مناطق 14 گانه ابالغ خواهد 

شد.

مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری، 
از رشد چشمگیر صادرات کاال از گمرک 
چهارمح��ال و بختیاری در س��ال 1388، 
نسبت به مدت مش��ابه در سال قبل از آن 

خبر داد. 
موس��ی محم��دی گنج��ه ام��روز در 
گفتگو با فارس، در تشریح عملکرد سال 
1388 گمرکات اس��تان اظهار داشت: در 
س��ال گذش��ته 101 هزار و 868 تن کاال 
ب��ه ارزش 74 میلی��ون و 821 هزار دالر 
از طریق گمرکات اس��تان به کش��ورهای 

خارجی صادر شده است. 
محم��دی گنجه عمده تری��ن کاالهای 
صادر شده از اس��تان را لوازم برقی با 63 
درصد عنوان ک��رد و گفت: لوازم خانگی 
برق��ی نظیر کولر، آبگرمکن، لباسش��ویی، 
موکت، س��یمان، م��واد خ��ام و کاالهای 
کش��اورزی و معدنی از دیگر محصوالت 

صادر شده از گمرکات استان است. 
وی تصریح کرد: 100 درصد کاالهای 
صادراتی استان از ارزش افزوده برخوردار 
بوده ک��ه این مهم به عن��وان یک قوت و 
ظرفیت نسبت به س��ایر استان های کشور 

مورد توجه است. 
مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری 
ادام��ه داد: این می��زان ص��ادرات کاال به 
17کش��ور جهان از جمله استرالیا، آلمان، 

هند، تاجیکس��تان، نیجریه و کش��ورهای 
ح��وزه خلی��ج فارس در س��ال گذش��ته، 
نشان از اقدامات سازنده در این استان در 

راستای توسعه صادرات دارد. 
وی با اش��اره ب��ه عمده ترین کاالهای 
بختی��اری  و  چهارمح��ال  ب��ه  واردات��ی 
ان��واع م��واد مصرفی،  خاطرنش��ان کرد: 
کااله��ای صنعتی نظیر خط��وط مختلف 
تولید و بس��ته بندی، قطع��ات و تجهیزات 
م��ورد اس��تفاده در تولید رایان��ه و لوزام 
خانگی برقی، پلی استایرن، اجزا و قطعات 
موتور الکتریک��ی، کیس رایانه، تجهیزات 
ن��ورد س��رد، قطع��ات بدنه مین��ی  بوس، 
تجهیزات خط تولید قند خوراکی، قطعات 
لوازم خانگی برقی و خط تولید رنگرزی 

خامه و پارچه است. 
مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: کشورهای چین، اتریش، امارات 
متحده عربی، بلژیک، استرالیا، آلمان، ایتالیا 
و فرانسه عمده ترین کشورهای واردکننده 

کاال به استان هستند. 
ک��رد:  تصری��ح  گنج��ه  محم��دی 
خوش��بختانه با توجه به رش��د روزافزون 
صنایع اس��تان در س��ال های اخیر ترکیب 
واردات اس��تان از کااله��ای مصرف��ی و 
لوکس به کاالهای سرمایه ای و مواد اولیه 
مصرف��ی در صنایع مختل��ف تغییر یافته 

است. 
وی به اهمیت نق��ش گمرک در نظام 
اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: امروزه 
نق��ش گم��رک در نظام اقتصادی کش��ور 
ه��ر روز پی��ش از پی��ش م��ورد توج��ه 
سیاس��تگذاران اقتص��ادی کش��ور ق��رار 
ایج��اد  ب��ه  توج��ه  بنابرای��ن  می گی��رد، 
زیرس��اخت های اصول��ی در ای��ن ارتباط 

اهمیت زیادی دارد. 
فعالیت ه��ای  ب��ه  گنج��ه  محم��دی 
گم��رک در راس��تای توس��عه ص��ادرات 
و کنت��رل واردات در کش��ور اش��اره کرد
 و ی��ادآور ش��د: اخذ حق��وق و عوارض 
گمرک��ی از واردکنن��دگان ب��ه اس��تثنای 
گمرکی،  معافیت ه��ای  مش��������موالن 
حفاظ������ت از س��المت و بهداش��ت 
جامعه ب��ا انج��ام آزمایش ه��ای دقیق از 
کاالهای خوراکی و بهداش��تی وارد شده 
به کش�������ور در مرزه�����ای گمرکی 

از مهمترین فعالیت های گمرک است. 

 امضای میثاق نامه همت مضاعف و کار مضاعف 
تـوسط مدیـران اصفهـانـی

اصفهان

شهركرد

اصفهان

اصفهان

كاشان

اصفهان

ایجاد22 هزار و 450 فرصت شغلي 
در صنعت اصفهان

خسارت10 میلیارد ریالی آتش سوزیها 
به منابع طبیعي چهارمحال وبختیاري

مدیرعامل آب و فاضالب استان اصفهان 
بر افزایش بهره وری و پیگیری امور 

تا حصول نتیجه تأکید کرد

ثبت جهاني باغ فین کاشان

 نرخ بیکاري را به زیر 6 درصد مي رسانیم

داور پن��اه رئی��س اداره راه و تراب��ری 
شهرستان بروجن از توابع استان چهارمحال 
و بختی��اری با بیان این مطل��ب گفت: 100 
درصد راههای روس��تای شهرستان بروجن 
آسفالت گرم شده اند وی گفت: 70 درصد 
از اعتبارات ملی و اس��تانی اختصاص یافته 
به طرح های راهس��ازی به این شهرس��تان 

جذب شده اس��ت. داورپناه گفت: راههای 
روس��تایی به عنوان ش��ریان های حیاتی که 
موجب ارتباط روس��تاها با شهرها و مراکز 
عمده اقتصادی، اجتماعی هر کشور بوده و 
جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها 
اس��ت و جایگاه وی��ژه ای در امر توس��عه 

اقتصادی دارا است.

   شهركرد
   خبرنگار زاینده رود

بخشدار گندمان از توابع شهرستان بروجن 
چهارمحال و بختیاری گفت: احداث 5 س��د 
خاکی، گندمان را به قطب سدهای خاکی این 
استان تبدیل خواهد کرد. مسعود زمانی افزود: 
برای مطالعه این سدها شامل دوراهان، معموره، 
ام��ام قیس، آق بالغ و ون��ک اعتباری بالغ بر 
دو میلیارد ریال هزینه شده است. وی گفت: 
احداث این س��دهای خاکی باعث مهار روان 
آبها، کاهش خسارات سیل، تقویت منابع آب 
زیرزمینی و استفاده فصلی از روان آبها خواهد 
شد. زمانی، از پیشرفت فیزیکی 90 درصدی 
سد خاکی معموره خبر داد و افزود: مطالعات 
س��د خاکی امام قی��س انجام ش��ده و برای 
اج��رای آن 5/3 میلیارد ریال اعتبار اختصاص 
یافته است. وی ادامه داد: سد خاکی دوراهان 
امسال آبگیری شد و سدهای آق بالغ و ونک 

نیز در ردیف اجرایی قرار دارند. سرپرس��ت 
اداره کل مناب��ع طبیعی و آبخیزداری اس��تان 
چهارمحال و بختیاری نیز گفت: س��د خاکی 
دوراهان واقع در بخش گندمان بروجن دارای 
حجم ذخیره س��ازی 450 هزار متر مکعب و 
استحصال س��االنه 1/4میلیون مترمکعب آب 
است. سبزعلی کاویانی اعتبار هزینه شده برای 
احداث این سد را 4 میلیارد ریال اعالم کرد و 
افزود: این س��د دارای حجم خاک ریزی 75 
هزار و 300 مترمکع��ب، ارتفاع 15 متر و 50 
عدد بند س��نگی است. کاویانی گفت:60 سد 
خاکی امسال 18 میلیون مترمکعب را ذخیره 
س��ازی کرده است.بخش گندمان با یک شهر 
و 26 روستا، دو دهستان و 966 کیلومترمربع 
وسعت، 43 درصد مساحت شهرستان بروجن 
را دارد. 40 درصد زمینهای کش��اورزی و 80 
درصد باغات بروجن در این بخش واقع شده 

است. 

   شهركرد
   خبرنگار زاینده رود

مدیرعامل شرکت مخابرات چهارمحال 
و بختیاری گفت: ضریب نفوذ تلفن همراه 

در این استان به 53/5 رسیده است. 
علیرضا فتحی افزود: با دایر شدن بیش 
از 62 هزار تلفن همراه در س��ال گذش��ته، 
ضریب نفوذ تلفن همراه در اس��تان ش��ش 

درصد افزایش داش��ت و از 47/5 به 53/5 
درص��د رس��ید. وی خاطرنش��ان ک��رد: با 
واگذاری بیش از 9 هزار تلفن ثابت در سال 
88 ضریب نفوذ تلفن ثابت نیز یک درصد 

رشد داشت. 
فتحی گفت: س��ال گذش��ته 14 سایت 
تلفن همراه و ریپیتر برای افزایش پوش��ش 

تلفن همراه در استان راه اندازی شد.

مهدی داداشی زین الدین، مشاور وزیر و 
مدیرکل ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی 
به شکایات وزارت صنایع و معادن با حضور 
در ذوب آه��ن اصفه��ان، ضم��ن بازدید از 
بخش های مختلف خط تولید، با مس��ئوالن 
و همچنین تعدادی از کارکنان شرکت گفتگو 

کرد.
ه��دف از ای��ن بازدید مش��اهده فعالیت 
مدیران و کارکنان س��ختکوش ذوب آهن از 
نزدیک و گفتگو با مس��ئوالن این ش��رکت و 
همچنین آگاهی از مشکالت و مسائل مختلف 

تالشگران این واحد صنعتی بود.
این مقام مسئول در جریان این بازدید در 
بخش هایی همچون کک سازی، کوره بلند، 
فوالد س��ازی و نورد حضور یافت و کارکنان 
بخش های مذکور مسائل و مشکالت خود را 

با مشاور وزیر مطرح کردند.
وی گف��ت: همانط��ور که زاین��ده رود 
همچون روح اصفهان در این شهر جریان دارد، 
ذوب آهن اصفهان نیز روح صنعت اصفهان و 
کشور است که امیدواریم همواره پر تالش و 

پر خروش باشد.
این مقام مس��ئول افزود: در مورد مسائل 
و مش��کالتی که در جریان این بازدید توسط 
تالشگران ذوب آهنی مطرح شد، با مسئوالن 
این ش��رکت گفتگو کردم، که خوش��بختانه 
این مس��ئوالن با جدیت در حال پیگیری این 
مش��کالت در حوزه های مختلف هستند، تا 
ش��رایط مطلوب تری جهت این تالشگران 
فراهم ش��ود. مش��اور وزیر صنای��ع و معادن 
اف��زود: با وجود اینکه برخ��ی از بخش های 
ذوب آهن، شرایط کاری سخت و پر مشقت 

دارد و ش��اید هر کس��ی ت��وان و همت این 
فعالیت ها را نداشته باشد، اما تالشگران ذوب 
آهن با روحیه خوب و نش��اط الزم مشغول 
فعالیت هس��تند و وظیفه ما نی��ز در وزارت 
صنایع، پیگیری مشکالت این عزیزان است، 
تا ان شاء اهلل شرکت های زیرمجموعه وزارت 
صنایع بتوانند مشکالت و مسائل باقیمانده را 
نیز حل کنند.مدیرکل ارزیابی عملکرد، بازرسی 
و رسیدگی به شکایات وزارت صنایع و معادن 
گفت: همه تالشگران مجموعه های وزارت 
صنایع و معادن می توانند مش��کالت خود را 
در ش��رکت مربوطه و یا در سازمان صنایع و 
معادن استان پیگیری کنند و در صورتی که به 
نتیجه الزم نرسیدند، می توانند با وزارت صنایع 

و معادن مطرح کنند. 
مشاور وزیر صنایع و معادن افزود: امیدوارم تمام 
صنایع کشور همت مضاعف و کار مضاعف را 
که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، سرلوحه 
کار خود قرار دهند و ما نیز با پاسخ به انتظارات این 
صنعت گران شاهد پیشرفت و سرآمدی کشور در 
صنعت، تولید و اقتصاد در سطح جهانی باشیم.  

رئیس س��ازمان صنایع و معادن استان 
اصفهان، تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده 
در بخش صنعت استان طی سال گذشته را 
22 هزار و 450 فرصت شغلی اعالم کرد. 
محس��ن پورس��ینا در گفتگو با خبرگزاری 
جمهوری اس��المی گفت: تعدادفرصتهای 
شغلی ایجاد شده در بخش صنعت در سال 
88 حدود هفت هزار و 500 نفر بیش��تر از 
سال 87 بود، که حدود 50 درصد افزایش 

نشان می دهد. 
وی، تعداد واحده��ای دریافت کننده 
پروانه به��ره برداری، کارت شناس��ایی و 
گواهی فعالیت صنعتی در س��ال گذش��ته 
در اس��تان را، 665 واح��د اع��الم ک��رد 
و گفت: میزان س��رمایه گ��ذاری صورت 

گرفت��ه در ای��ن واحدها 23 ه��زار و 579 
میلیارد ریال بوده است. پورسینا، همچنین 
از بهره ب��رداری 140 فقره طرح توس��عه 
با س��رمایه گذاری 24 ه��زار و 78 میلیارد 
ریال طی س��ال گذشته در اس��تان خبرداد 
و تصریح کرد: میزان اش��تغال ایجادش��ده 
حاصل از اجرای طرحهای توس��عه صنایع 

استان 5 هزار و 563 نفر بوده است. 
وی درب��اره تع��داد ج��واز تأس��یس 
صادر ش��ده برای طرحهای صنعتی استان 
نیز بیان داش��ت: در س��ال 88 معادل 844 
فقره جواز تأسیس شرکت های صنعتی با 
س��رمایه گذاری 36 ه��زار و 752 میلیارد 
ریال و اش��تغالزایی برای 28 هزار و 745 

نفر صادر شد.

   شهركرد
   خبرنگار زاینده رود

اراض��ی  ام��ور  و  حفاظ��ت  مع��اون 
داری  آبخی��ز  و  طبیع��ی  مناب��ع  کل  اداره 
چهارمحال و بختیاری گفت: در سال 88 وقوع 
72 فقره آتش سوزی در سطح 373 هکتار از 
جنگل ها، مراتع و تاالب های استان10 میلیارد 

ریال خسارت برجا گذاشت.
امامقل��ی ربیع��ی با بی��ان اینک��ه وقوع 
آتش سوزی های عمد و غیرعمد، حیات منابع 
طبیعی را به مخاطره انداخته است، تصریح کرد: 
آتش سوزی ها خسارت های جبران ناپذیری 

را برای مراتع و جنگلها دربردارد.
وی گفت: از بین رفتن پوش��ش گیاهی، 

تفرجگاهه��ای  ارزش  و  کاه��ش جل��وه 
طبیعی، کاهش حاصلخیزی خاک، کاهش 
تولی��د علوفه مراتع، کاه��ش نفوذ پذیری 
آب در زمی��ن و افزایش ه��رز رفت آب، 
فرسایش شدید خاک، افزایش گرد و غبار 
و آلودگی در هوا از پیامدهای خس��ارات 

آتش سوزی است.
به گفته ربیعی، 6/84 درصد از مساحت 
کل استان را منابع طبیعی تشکیل می دهد، 
که از این میزان جنگل ها با وس��عتی بالغ 
ب��ر 307 ه��زار هکتار و مراتع با وس��عت 
ی��ک میلیون و 93 هزار هکت��ار به ترتیب
 22 و 78 درصد از سطح عرصه های ملی 

استان را به خود اختصاص می دهد.

تغیی��ر فرهنگ کار، به دلی��ل ناکارآمدی 
یک سیس��تم نیس��ت بلکه به منظور افزایش 

بهره وری است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان که در گردهمایی مدیران این شرکت 
سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: کلیه 
کارشناسان و مدیران، موظف به پیگیری کارها 
تا رسیدن به نتیجه موردنظر هستند و ارجاع 
آن به بخش های دیگر، موجب رفع تکلیف 

نیست.
مهندس سیدمحمدرضا فخرایی با تأکید 
بر نظم و انضباط کاری به ویژه ورود و خروج 
به موقع در محل کار افزود: س��ال 1389 باید 
سالی سرشار از نظم، نوآوری و برنامه ریزی 
باشد تا شرکت بتواند عالوه بر افزایش کیفیت 
سطح خدمات به ش��هروندان، موفقیت های 

گذشته خود را نیز تکرار کند.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش، 
تعام��ل با مس��ئوالن را موجب پیش��رفت و 
سرعت بخشیدن به کارها دانست و از مدیران 
زیرمجموعه اش خواس��ت حداقل در طول 
سال، دو یا سه جلسه کاری با مسئوالن محلی و 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی داشته باشند 

و آنها را نسبت به فعالیت ها و طرح های در 
دست اقدام شرکت، توجیه کنند.

مدیرعامل آب و فاضالب استان اصفهان 
در پایان س��خنانش با اش��اره به اینکه تمامی 
قسمت های مختلف ش��رکت باید گزارش 
عملکرد خود را در خصوص اجرای اصالح 
الگوی مصرف ت��ا پایان فروردی��ن ماه ارائه 
نمایند از مدیران مناطق خودگردان خواست، 
تمامی تمهیدات الزم برای تأمین آب مورد نیاز 

شهروندان در طول عید نوروز را اتخاذ کنند.
بازنگ��ری دس��تورالعمل ها و تفویض 
اختیارها تا پایان خردادم��اه، انجام مطالعات 
جامع تأمین آب در مواقع اضطراری توس��ط 
معاونت مهندس��ی و توس��عه، ت��الش برای 
ج��ذب 100 درصدی اعتب��ارات طرح های 
عمرانی، برنامه ریزی جهت وصول مطالبات و 
پرداخت بدهی ها به پیمانکاران و فروشندگان 
لوازم و تجهیزات  مورد نیاز، خرید تضمینی 
آب در شهرهای کویری از بخش خصوصی 
و تأمین آب مورد نیاز طرح های مسکن مهر 
از دیگر مواردی بود، که مورد تأکید مدیرعامل 
ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان قرار 

گرفت.

دبیرکل کمیس��یون ملی یونس��کو در 
ای��ران، از ثب��ت جهانی ب��اغ تاریخی فین 
کاشان خبر داد. محمدرضا سعیدآبادی در 
گفتگ��و با ایرنا گفت: چن��د پرونده جدید 
آث��ار تاریخی و طبیعی ایران در فهرس��ت 
ثبت جهانی دردست پیگیری است، که در 
آینده ارسال خواهد شد. وی اضافه کرد: از 
جمله پرونده های در دس��ت بررسی برای 
ثب��ت جهانی، باغ فین کاش��ان و همچنین 
میراث مکتوب چند اثر ارزشمند، همچون 
»خمس��ه نظامی« و »التفهیم« است، که در 
آینده نزدیک انجام می شود. وی همچنین 
از راه ان��دازی کرس��ی های دانش��گاهی 
کارآفرینی و ارتباط صنعت با دانش��گاه در 
توس��عه پایدار در ته��ران خبر داد و اظهار 
داشت: کنگره جهانی فلسفه هم امسال در 
تهران دایر می شود. به گفته وی، دو مرکز 
منطقه ای وابس��ته به یونسکو شامل مرکز 
منطقه ای پارک های علم و فناوری، مراکز 

رشد در شهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان 
و مرکز منطق��ه ای حفظ می��راث معنوی 
در ته��ران راه اندازی می ش��ود. دبیر کل 
کمیسیون ملی یونسکو در ایران، همچنین 
ثبت جهانی نوروز و نتهای موسیقی ایران 
را از دیگ��ر اقدامها نام برد و افزود: ذخیره 
گاه های تنگ صیاد چهارمحال و بختیاری 
و زیس��ت دنا نیز مراحل ثبت جهانی خود 
را ط��ی می کن��د. وی در ادامه این گفتگو 
از راه ان��دازی مرکز مطالعات حفظ میراث 
معنوی منطقه آس��یا در ای��ران و در آینده 
نزدیک خبر داد. س��عیدآبادی که به منظور 
ش��رکت در همایش ملی توسعه اجتماعی 
به کاشان س��فر کرده بود، تپه های سیلک 
این شهرستان را از قدیمی ترین خاستگاه 
تمدن بشری دانس��ت و افزود: یونسکو با 
بازدید کارشناس��ان مربوط��ه، برنامه های 
حمایت��ی و تحقیقات��ی خ��ود را از این اثر 

هفت هزار ساله دنبال می کند. 

فرماندار اصفهان گفت: در س��ال جاری 
با تأمین اعتبارات در نظر گرفته شده در سفر 
رئیس جمهور به استان اصفهان، قصد داریم 
نرخ بیکاری را به زیر 6 درصد برس��انیم. به 
گزارش ف��ارس، مظفر حاجیان با بیان اینکه، 
خشکسالی شدید در سال گذشته و پرداخت 
نشدن تس��هیالت الزم سبب ش��ده که نرخ 
بیکاری در استان اصفهان به بیش از 8 درصد 
برسد، اظهار داشت: انتظار داریم که با تأمین 
اعتبارات در نظر گرفته ش��ده در سفر رئیس 
جمهور برای اس��تان اصفه��ان، بتوانیم نرخ 
بیکاری را امس��ال در اس��تان به زیر 6 درصد 
برس��انیم. وی افزود: با توجه به ظرفیت های 
موجود در استان اصفهان و ظرفیت های ویژه 
کش��اورزی، صنعت و گردش��گری می توان 
نرخ بی��کاری را کاهش داد. فرماندار اصفهان 
مهمترین اولویت خود را برای سال 89 توسعه 
و توجه به مباح��ث فرهنگی بیان و تصریح 
کرد: با توجه به رویکرد فرهنگی دولت دهم، 
سامانه فرهنگی با تأمین اعتبارات برنامه ها آغاز 
می شود، که برای بهبود عملکرد باید نخبگان، 
دانش��گاهیان و تمام دستگاه های فرهنگی را 
فراخ��وان کرده و از اجرای طرح های مقطعی 
جلوگیری کنیم. وی گفت: طی دو سال گذشته 
در استان اصفهان، گام های مؤثری در ارتباط با 
طرح مسکن مهر برداش��ته شده و بخشی از 
ای��ن پروژه ها به بهره برداری رس��یده و افراد 
متقاضی که سرمایه گذاری کردند، می توانند از 

تسهیالت دولت که 20 میلیون است، استفاده 
کنند. فرماندار اصفهان اظهار داشت: با شیوع 
بیماری تب برفکی 89 واحد دامی در اس��تان 
به این بیماری مبتال ش��دند که حدود 2 هزار 
و 200 رأس از دام ها تلف شدند و خسارتی 
بال��غ بر دو میلی��ارد تومان به دام��داران وارد 
شد. وی یکی از برنامه های امسال را تکمیل 
پروژه های نیمه تمام در س��طح استان دانست 
و گفت: در س��ال گذشته بیش از 250 پروژه 
که اعتبارات اس��تانی به آنها تعلق گرفته بود، 
در استان افتتاح شد و امسال در این راستا باید 
تالش و همت خود را نس��بت به سال 1388 
بیشتر کنیم. حاجیان با اشاره به تعهد استاندار 
برای ایجاد 80 هزار فرصت شغلی در استان 
اصفهان افزود: با توجه به ظرفیت هایی که در 
اس��تان وجود دارد، ایجاد این تعداد فرصت 
ش��غلی دور از انتظار نیست. وی در ارتباط با 
مشکالت حاشیه نشین های شهر اصفهان اظهار 
داشت: بیشتر این حاشیه نشین ها افراد روستایی 
هستند که به س��بب نبود امکانات به شهرها 
مهاجرت کرده اند و اگر به این مناطق بیش��تر 

توجه شود، مشکالت آنان رفع می شود.
فرماندار اصفهان در ادامه افزود: با توجه 
به بحران خشکسالی و مواجه شدن کشاورزان 
با کمبود آب سعی ش��ده که شرایط مناسبی 
برای زندگی آنها فراهم ش��ود و اکنون آماری 
از مهاجرت روس��تاییان به شهرها در دست 

نیست.

بروجن

گندمان

شهركرد

اصفهان

ساخت 3 مخزن جدید ذخیره آب آشامیدنی
 در چهارمحال و بختیاری 

اجرای موفقیت آمیز طرح 
کاهش آلودگی پساب های برگشتی 

شهردار اصفهان خواستار شد:
باید تکلیف شهروندان در رابطه با کاربری ها مشخص شود

رشد چشمگیر صادرات کاال
از گمرک چهارمحال و بختیاري

شهركرد

اصفهان

اصفهان

شهركرد
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آگهی مزایده )نوبت دوم(
شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص کالسه 253/88 ج/ 1 این اجرا دعوی خواهان آقای محمد شیریان حسین 
آبادی فرزند علی علیه زهرا گندمی فرزند رمضان مبنی بر دس��تور فروش که جلسه 
مزایده در روز چهارش��نبه مورخ 89/2/22 از ساعت 9 تا 10 صبح در محل این اجرا 
)اتاق 332 طبقه س��وم دادگستری خیابان شهید نیکبخت( جهت فروش شش دانگ 
پالک ثبتی 1672 واقع در بخش 5 اصفهان به نشانی اصفهان خیابان حسین آباد روبروی 
قنادی تابان منزل قدیمی ساز پالکهای 587- 585- 583- 581 که اکنون در تصرف 
خواهان و خالی از سکنه می باشد با وصف کارشناس ذیل الذکر که مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی 
ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع نقدی 10% قیمت پایه در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود و هزینه های اجرایی 

برعهده محکوم علیه می باشد.
اوصاف ملک براساس نظریه کارشناس

محل مذکور بصورت یکباب خانه با ساختمان قدیمی با پوشش شیروانی و بصورت 
کلنگی و در سمت جنوب دارای ساختمان با سقف آهن و پوشش شیروانی به صورت 
سه باب مغازه جمعا به مساحت 36 مترمربع است و دارای زیرزمین در زیر مغازه میانی 
است و دارای انشعاب آب بوده و فعالً بدون برق است و برابر فتوکپی دو جلد سند 
مالکیت به شماره های چاپی 761406 و 455825 مربوط به پالک ثبتی 1672 بخش 
5 اصفهان به میزان 24 حبه و 12 حبه )جمعاً 36 حبه( که ذیل ش��ماره های 11990 
در صفح��ه 175 دفت��ر 643 و 4647 در صفحه 17 دفتر 40 امالک بخش 5 اصفهان 
به نام آقای محمد ش��یریان حس��ین آبادی به ثبت رسیده و در صفحه سوم مساحت 
آن به میزان 239/40 مترمربع اعالم گردیده اس��ت و با توجه به موارد فوق و عرصه 
و اعیان موقعیت محل و نوع بنا و جوانب امر و کلیه عوامل مؤثر در قضیه جمعاً به 
مبلغ 6/000/000/000 ریال )شش میلیارد ریال( و در نتیجه ارزش سه دانگ آن سهم 
خواهان و یا خوانده به مبلغ 3/000/000/000 )سه میلیارد ریال( برآورد و بعنوان پایه 

مزایده اعالم میگردد. 545/ م الف
مدیر شعبه اول اجرای احکام حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم به محمد، مهدی و محسن 

ادیمی و امیر تبریزی
کالسه پرونده: 1038/88 ح/10

وقت رسیدگی: سه شنبه 89/3/25 – ساعت 10 صبح
خواهان: بهرام رضازادگان به وکالت بهادر ادیبی

خواندگان: محمد و مهدی ادیمی و محسن ادیمی و امیر تبریزی 
خواسته: الزام به تفکیک

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 
ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهمرساند. 825/ م الف
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
چون شرکت بهی با وکالت آقای احمد چمریز شیرازی شکایتی علیه آقای علی طاهری 
فرزند سیدرضا مبنی بر کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 880307 این 
دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای مورخ 89/3/10 ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و 
از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. 799/ م الف
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی احضار
چون آقای محمد مهدوی فرزند قربانعلی شکایتی علیه آقای حسین سوادکوهی مبنی 
بر ضرب و جرح عمدی با قداره مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 881162 این 
دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/3/12 ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و 
از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. 798/ م الف
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده:

تاریخ: 89/1/25
شماره: 825/88 / ح 1

کالسه پرونده: 88-825 ح/ 1
وقت رسیدگی: 89/3/29 ساعت 9 صبح
خواهان: علی محمدی و محمدرضا غفرانی

خوانده: مینا قدیری
خواسته: مطالبه

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول 
ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 

بهمرساند.  894/ م الف 
از طرف مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/22

شماره: 880593 ک 111
چون آقای رس��ول آچاک شکایتی علیه آقای محمدرضا دشتی مبنی بر جعل خط و 
امضا و استفاده از سند مجعول مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 880593 ک 111 
این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخ 89/04/13 ساعت 10/30 
صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 115 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر 
می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. 828/ م الف
مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی احضار
چون آقای قاسم رضوانی فرزند حسین شکایتی علیه آقای سعید امینی مبنی بر ایراد 
جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 881233 این دادگاه ثبت، وقت 
رسیدگی برای روز 89/3/24 ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول 

المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
797/ م الف

مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

آگهی احضار
چون آقای مهدی براتی فرزند علی شکایتی علیه آقای وحید نقشی مبنی بر خیانت در 
امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 890033 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
برای روز 89/3/29 ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
802/ م الف

مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
چون آقای علی اصغر حاج حیدری فرزند ابوطالب ش��کایتی علیه آقای رمضانعلی 
ترابی، صادق حالج، س��عید حالج مبنی بر متهم 1 و 2 مشارکت در ضرب و جرح 
عمدی با چاقو، متهم سوم معاونت در ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده 
آن به کالسه 881156 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 89/3/11 ساعت 8/30 
صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
800/ م الف

مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 89/1/24

شماره: 218/89 ح /10
آقای حسین خدارحمی قهنویه دارای شناسنامه شماره 8490 به شرح دادخواست به 
کالسه 218/89 ح/ 10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رحمت اله خدارحمی قهنویه بشناسنامه 5 در تاریخ 88/9/11 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

دو پسر و سه دختر و همسر به شرح ذیل می باشند؛
1- حسین خدارحمی قهنویه به ش ش 8490 فرزند متوفی

2- علی خدارحمی قهنویه به ش ش 8-153800-127 فرزند متوفی
3- تهمینه خدارحمی قهنویه به ش ش 1433 فرزند متوفی 
4- سمیه خدارحمی قهنویه به ش ش 2341 فرزند متوفی 
5- فهیمه خدارحمی قهنویه به ش ش 2316 فرزند متوفی 
6- گل پسند جلیلی به ش ش 425 همسر متوفی و الغیر.

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک ماهی یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
936/ م الف

فانیان- رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 89/1/24
شماره: 88-808 ش/ 15

در خصوص پرونده کالسه 88-808 ش/ 15 خواهان محمد سواری جمالویی فرزند 
سیف اله دادخواستی مبنی بر بدواً صدور قرار تأمین خواسته از اموال منقول و غیرمنقول 
و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو فقره چک مقوم به چهل و 
هشت میلیون ریال به طرفیت عباس نیکنام فرزند عبداله مدیرعامل شرکت نیک آذر 
پارس تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 89/3/16 ساعت 
4/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
900/ م الف

مدیر دفتر شعبه 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 88/12/5-845 کالسه پرونده: 827/88  
مرجع رسیدگی: شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: محسن براتیان
خوانده: حمید خواجه نشانی: مجهول المکان 

خواسته: مطالبه مبلغ بیست و یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال بابت چهار فقره 
چک بانضمام کلیه خسارات دادرسی

گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور 

رأی می نماید.
»رأی قاضی شورا«

در خصوص دادخواست محسن براتیان به طرفیت حمید خواجه بخواسته مطالبه مبلغ 
21/880/000 ری��ال وجه چهار فقره چک به ش��ماره های 1- 87/11/30-978074 
2- 978073-87/10/30 3- 978072-87/9/30 4- 978071-87/8/30 عهده بانک 
کشاورزی به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و 
مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی 
به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را 
حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 
قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیس��ت و یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سی هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به 
پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکها لغایت زمان وصول و ایصال آن 
طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره 

غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.
767/ م الف

قاضی شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی مزایده
شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
کالسه 4242/88 له آقای علیرضا فتحی و علیه عیسی فدایی فرد به آدرس: اصفهان- 
چهارباغ باال- مجتمع تجاری کاویان واحد 2 بخواس��ته مطالبه مبل��غ 20/952/941 
ریال بابت اصل خواسته هزینه کارشناسی و نشر آگهی جلسه مزایده ای را در تاریخ 
89/2/15 در س��اعت 9 الی 10 در طبقه اول مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان 
واقع در خیابان محتشم کاشانی به منظور فروش اموال توقیفی محکوم علیه که توسط 
کارش��ناس دادگس��تری جمعاً به مبلغ 6/460/000 ریال برآورد قیمت گردیده است 

برگزار نماید. طالبین خرید می توانند با سپردن 10 درصد مبلغ کارشناسی به شماره 
حساب 90007 بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش آن به این اجرا در مزایده 
ش��رکت نمایند. مزایده از قیمت پایه شروع شده و اموال به شخص یا اشخاصی که 
باالترین قیمت پیشنهاد را ارائه نمایند فروخته خواهد شد. اموال به شرح ذیل می باشد: 
تعداد 17 عدد ویترین نگهداری CD ساخته شده از نئوپان با عرض 120 سانتی متر 
و ارتفاع 150 سانتی متر و عمق 25 سانتی متر دارای درب شیشه ای دو تکه با لوال و 
قسمت داخل به پنج طبقه تقسیم گردیده که جهت هریک از آنها مبلغ 380/000 ریال 

و 17 عدد آنها 6/460/000 ریال برآورد قیمت گردیده است. 932/ م الف
شعبه دوم اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به ماشاءاهلل مهری احمدآبادی

تاریخ: 89/1/22
شماره: 00046-890048 ح/ 19

کالسه پرونده: 00046-890048 ح / 19
وقت رسیدگی: 89/3/23 ساعت 8/5 صبح

خواهان: زهرا طالبی، فرزند غضنفر، اصفهان- خ جی- شهرک بانک ملی پ 33
خوانده: ماشاءاهلل مهری احمدآبادی، فرزند محمدعلی، مجهول المکان

خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج و مفقود بودن 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 19 
حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی میشود تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور بهمرساند. 827/ م الف 
ادیبی - مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار متهم
تاریخ: 88/12/22
شماره: 860017

نظر به اعالم ش��کایت آقای احمد رضایی علیه آقای داود نوری دائر بر بی احتیاطی 
حین عمل پزشکی به میزان 30% منجر به نقص عضو نظر به اینکه آدرس مشتکی عنه 
تاکنون مشخص نشده و اقدامات این دادسرا جهت شناسایی وی مقدور نشده مراتب 
در اجرای ماده 115 قانون آئین دادسرا کیفری یک بار در روزنامه کثیراالنتشار چاپ تا 
ظرف حداکثر یکماه از زمان نشر آگهی متهم حاضر واال تصمیم مقتضی اخذ خواهد 

شد.460/ م الف
شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی

خانم کاملیا موس��وی فرزند حمیدرضا بنشانی اصفهان دادخواستی بخواسته طالق 
بطرفیت آقای اشکان دهقان فرزند نادر تقدیم که به این شعبه ارجاع و بشماره بایگانی 
33/89 ح/ 21 و شماره کالسه 8909980352100032 ح/ 21 ثبت گردیده و آدرس 
خوانده را مجهول المکان اعالم نموده اس��ت براساس دادخواست خواهان و حسب 
دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در روزنامه های 
کثیراالنتشار چاپ و منتشر می گردد و از خوانده دعوت می شود که برای روز 89/4/1 
ساعت 9:30 صبح جهت رسیدگی در شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در 
خیابان نیکبخت حاضر و در همین فرصت نیز جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید. بدیهی است در صورت عدم حضور دادخواست 

ابالغ شده تلقی و دادگاه غیاباً تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 465/ م الف
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 89/1/16
شماره: 890050 ح 17

خان��م بتول فروغ��ی فرزند بمانعلی دادخواس��تی به طرفیت آق��ای عوض رضایی 
فرزند علی خان به خواس��ته طالق به این دادگاه تقدیم نموده اس��ت که به کالس��ه 
8909980351700047 و به ش��ماره ردیف بایگانی 890050 ح 17 شعبه 17 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان ثبت شده و وقت رسیدگی روز یکشنبه مورخ 89/3/2 ساعت 
9/30 صبح تعیین شده است. از آنجا که خوانده مجهول المکان می باشد به دستور 
دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه ها درج 
می گردد تا خوانده در وقت رسیدگی فوق حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس 
و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر دادگاه مراجعه نماید. نتیجه عدم 

حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 464/ م الف
مدیردفتر شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی

تاریخ: 89/1/9
شماره: 881397 ب 16

بدینوسیله اعالم می گردد اولیای دم مرحوم مینگلی یوالداش شکایتی علیه آقای محمد 
عبدلی فرزند ایوب دایر بر تسبیب در قتل غیرعمدی مرحوم مینگلی یوالداش به میزان 
هفتاد/ 70 درصد مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 881397 ب 16 
ثبت گردیده است. که از مشتکی عنه ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی 
دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری این آگهی 
به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در 

صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
461/ م الف

شریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی اصفهان

آگهی احضار
چون آقای نوید شریف آرا فرزند علی اصغر شکایتی علیه آقای سعید شریف آرا فرزند 
علی اصغر مبنی بر تخریب عمدی اتومبیل و تهدید وقدرت نمایی با چاقو و تهدید 
به قتل مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 881165 ک 108 این دادگاه ثبت، وقت 
رس��یدگی برای روز 89/3/16 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 455/ م الف
مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
آگهی احضار متهم

تاریخ: 89/1/15
شماره: 880623 ت/ 40

نظر به اینکه آقای علی اصفهان رضوانی به اتهام رها کردن طفل از طرف این ش��عبه 
40 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف حداکثر یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه 40 دادسرای اصفهان 
جهت پاس��خگویی به اتهام خود حاضر، در صورت عدم حضور بعد از مهلت فوق 

اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. 421/ م الف
دادیاری شعبه 40 دادسرای اصفهان

آگهی احضار
آگهی احضار متهم
تاریخ: 88/12/26
شماره: 881384

شاکی: حسن داوری 
کالسه: 881384

نظر به اینکه آقای گل محمد افغانی به اتهام کالهبرداری از طرف این شعبه 39 دادیاری 
تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف حداکثر یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه 39 دادیاری دادسرای 
اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خود حاضر، در صورت عدم حضور بعد از مهلت 

فوق اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
431/ م الف

دفتر دادیاری شعبه 39 دادسرای اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ به اشخاص ذیل

نظر به اینکه آقایان 1- سعید ساقی 2- محسن صالحی 3- بیژن شمس 4- مرتضی 
بدری به اتهام جرح با چاقو حس��ب شکایت آقای علی حسین شمس و امیرصالح 
شیروی و رحیم شیروی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 880619 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله 
در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دادیاری دادسرای 
عمومی اصفهان جهت پاس��خگوئی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم 

حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
450/ م الف

دادیار شعبه 27 دادسرای عمومی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 89/1/18

شماره: 890009 ک 121
چون آقای حمید ناطقی فرزند محمد جواد شکایتی علیه آقای رسول صانعی مبنی بر 
خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 890009 ک 121 این دادگاه 
ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 89/3/19 س��اعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

451/ م الف
توکلی- مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی اصفهان

آگهی احضار
آگهی احضار متهم
تاریخ: 88/12/26
شماره: 880285

شاکی: مهدی علینقیان 
کالسه: 880285

نظر به اینکه آقای علی ناز و محمد طهماسبی به اتهام ضرب و جرح عمدی از طرف 
این شعبه 39 دادیاری تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف حداکثر یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه 39 
دادیاری دادس��رای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خود حاضر، در صورت عدم 

حضور بعد از مهلت فوق اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. 435/ م الف
دفتر دادیاری شعبه 39 دادسرای اصفهان

آگهی احضار
آگهی احضار متهم
تاریخ: 88/12/26
شماره: 880328

شاکی: هادی ذوالفقاری 
کالسه: 880328

نظر به اینکه آقای مجتبی آقازمانی به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو از طرف این شعبه 
39 دادیاری تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف حداکثر یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه 39 دادیاری 
دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خود حاضر، در صورت عدم حضور بعد 

از مهلت فوق اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. 
436/ م الف

دفتر دادیاری شعبه 39 دادسرای اصفهان

آگهی احضار
آگهی احضار متهم
تاریخ: 88/12/26
شماره: 880939

شاکی: بهنام حیدری 
کالسه: 880939

نظر به اینکه آقایان ابراهیم کریمی- جواد شیرازی- محمد رضایی به اتهام سرقت و 
تهدید با چاقو از طرف این ش��عبه 39 دادیاری تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 
115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف حداکثر یکماه از تاریخ 
نشر آگهی در ش��عبه 39 دادیاری دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خود 

حاضر، در صورت عدم حضور بعد از مهلت فوق اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
434/ م الف

دفتر دادیاری شعبه 39 دادسرای اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرس��ی و دادخواس��ت و ضمائم به فرحناز اهری – حسین 

اهری
تاریخ: 88/12/6

شماره: 1073/87 ح/11
کالسه پرونده: 90/87 ح/11

وقت رسیدگی: 89/3/3 – ساعت 11 
خواهان: مهدی مشتاقیان

خوانده: ���� 
خواسته: الزام به انتقال 

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 
حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور بهمرساند. 
958/ م الف

مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی اصفهان
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سالمت

ــی: شوید گیاهی   كلیات گیاه شناس
اس��ت ی��ک س��اله یا دوس��اله ک��ه گاهی 
ارتفاع آن به یک متر نیز می رس��د. ریشه 
آن راس��ت و مخروط��ی ش��کل و س��فید 
اس��ت. این گیاه در اکثر نقاط دنا از جمله 
قسمت های جنوب اروپا،  مصر،  امریکا و 
چین پرورش داده می ش��ود. میوه ش��وید 
بیضوی،  مس��طح و به ط��ول 4 و عرض 3 
میلیمتر اس��ت. رنگ آن قهوه ای روشن و 
در س��طح آن برجستگی هایی به رنگ زرد 
و در کناره های آن لبه بال مانندی به رنگ 

زرد روشن دیده می شود. 
تركیبات شیمیایی: تخم شوید دارای 

3 درصد روغن است. 
ــی: تخم ش��وید اثرات  خواص داروئ
درمانی زیادی دارد از جمله به عنوان ضد 
تش��نج،  ضد درد، نفخ ش��کم، ادرار آور و 
تقویت معده به کار می رود. برای کس��انی 
که اش��تهای زیادی به غ��ذا ندارند و الغر 
هستند تخم شوید بهترین دارو است؛ زیرا 
اشتها را زیاد کرده، معده را تقویت می کند 
و ب��ه بدن انرژی می دهد. تخم ش��وید را 
می توان برای ناراحتی معده، بی خوابی و 
ضد گاز معده به کار برد. خانمهای ش��یر ده 
که ش��یر آنها کم اس��ت، باید حتمًا روزی 
چند بار دم کرده تخم شوید یا تخم شوید 
بخورن��د و در غذای خود مصرف کنند؛ به 
طور معجزه آسایی ش��یر آنها زیاد خواهد 
ش��د. طب گیاه��ی ایران خ��واص زیادی 
را برای ش��وید قائل اس��ت؛ مثاًل در مورد 
درد ش��دید و ورم معده از دم کرده شوید 
اس��تفاده می کردند که اثر تس��کین فوری 
دارد. از ش��وید برای دل درد در حیوانات 
نیز اس��تفاده می ش��ود. دام��داران قدیم به 
خوب��ی به این موضوع واق��ف بودند. مثاًل 

برای گوس��فند و بز کافی اس��ت که مقدار 
30 گرم تخم ش��وید ب��ه آنها داد که نفخ و 
دل درد را س��اکت کنند. در مورد بیمارانی 
که مبتال به اس��تفراغ ش��دید هستند و هیچ 
غذای��ی حتی آب را نم��ی توانند در معده 
خ��ود نگاهدارن��د، بهترین درمان ش��وید 
است. این نوع بیماران باید دم کرده شوید 
را آهس��ته آهسته بنوش��ند. در چین حتی 
ش��وید را برای کمردردهای��ی که به علت 
انقباض عضالنی اس��ت ب��ه کار می برند. 
یک نس��خه قدیمی چینی برای باد فتق نیز 

از تخم شوید استفاده می کنند.
ــتفاده: برای ب��اد فتق از تخم  طرز اس
شوید اس��تفاده می کنند. دستور آن به این 
صورت اس��ت ک��ه باید ح��دود 40 گرم 
تخم ش��وید را بو دهی��د تا کاماًل قهو ه ای 
ش��ود؛ سپس آن را کاماًل آسیاب کنید تا به 
صورت پودر در آید و بعداً آن را با س��رکه 

سیب مخلوط کرده و میل کنید. 
مضرات: مضرات خاصی برای آن بیان 

نشده است.

دیابت چیست؟ دیابت یک اختالل در 
سوخت و ساز بدن است. در حالت طبیعی، غذا 
در معده تبدیل به گلوکز یا قند خون می شود. 
قن��د از مع��ده وارد جریان خون می ش��ود. 
لوزالمع��ده )پانکراس( هورمون انس��ولین را 
ترشح می کند و این هورمون باعث می شود 
ت��ا قند از جریان خون وارد س��لول های بدن 
ش��ود. در نتیجه مقدار قند خون در حد نرمال 
و متعادل باقی می ماند. ولی در بیماری دیابت، 
انسولین به میزان کافی در بدن وجود ندارد و یا 
انسولین موجود قادر نیست تا وظایف خود را 
به درستی انجام دهد؛ در نتیجه به علت وجود 
مقاومت در براب��ر آن، قند خون نمی تواند به 
طور مؤثری وارد سلول های بدن شود و مقدار 
آن باال می  رود. انس��ولین، هورمونی است که 
توسط سلول های »بتا« واقع در پانکراس ترشح 
می  ش��ود و وظیفه اصلی آن کاهش قند خون 
است. پانکراس نیز یکی از غدد دستگاه گوارش 
است که در پشت معده قرار دارد. باال بودن قند 
خ��ون در دراز مدت باعث بروز عوارضی در 
سیستم قلب و عروق، کلیه ها، چشم و سلسله 

اعصاب  می شود.
ــت: به طور کلی  ــاری دیاب ــواع بیم  ان
دیابت به چهار گروه دیابت نوع 1. دیابت نوع 
2. دیابت حاملگی و 3. دیابت به علل متفرقه 

تقسیم  بندی می شود.
در دیابت نوع 1 ک��ه 15- 10 درصد کل 
موارد دیابت را تشکیل می  دهد، تولید انسولین 
از پانکراس به علت از بین رفتن س��لول های 
سازنده انس��ولین، متوقف می  شود. به همین 
دلی��ل افراد مبتال به این نوع دیابت باید از بدو 
تشخیص، انسولین مورد نیاز بدن را به صورت 
تزریقات روزانه تأمین کنند. به همین دلیل به 
آن »دیابت وابسته به انسولین« نیز می گویند. 
دیابت نوع 1 اغلب در س��نین زیر 30 سال به 
وجود می آید؛ لذا ب��ه آن »دیابت جوانی« نیز 

می گویند.
در دیابت نوع 2 بیشتر در بالغین باالی 30 
سال و چاق دیده می  شود که 90- 85 درصد 
کل موارد دیابت را شامل می شود و انسولین 
تولید ش��ده از پانکراس در این افراد به خوبی 
عمل نمی  کن��د. در واقع یا پانکراس به اندازه 
کافی انس��ولین ترش��ح نمی  کند و یا این که 
انسولین ترشح شده، به علت وجود مقاومت 
سلول ها به انسولین مخصوصاً در افراد چاق، 
فاقد کارآیی الزم اس��ت. به ای��ن نوع دیابت، 
»دیابت غیر وابس��ته به انس��ولین« یا »دیابت 

بزرگساالن« نیز می گویند.
ــی: دیابت حاملگی به  ــت حاملگ  دیاب
دیابتی گفته می  شود که برای اولین بار در طول 
حاملگی تشخیص داده شود. این نوع دیابت 
معموالً گذراست و بعد از اتمام حاملگی بهبود 
می  یابد. خانم های مبتال به دیابت حاملگی بعداً 

در معرض خطر ابتال به دیابت نوع 2 هستند.
ــت با علل متفرقه: از علل متفرقه  دیاب
دیاب��ت می  توان ب��ه جراح��ی، داروها )مثل 
کورتیکواس��تروئیدها(، سوء تغذیه و عفونت 

اشاره کرد. 
آیا دیابت درمان دارد؟ هنوز درمان قطعی 
برای دیابت پیدا نشده است. حتی روش های 
جدیدی مثل پیوند سلول های بتا به افراد مبتال 
به دیابت نوع 1 نیز، به علت ضرورت مصرف 
داروی ض��د رد پیوند به صورت مادام العمر و 
عوارض احتمالی ناش��ی از آنها، برای اکثریت 
افراد مناسب نیس��ت. با این وجود رعایت 5 
اص��ل کنترل دیابت که در ادامه به آنها اش��اره 

خواهد ش��د باعث می  ش��ود تا افراد دیابتی 
بتوانند یک زندگی سالم در مقایسه با افراد غیر 
دیابتی داشته باشند و از پیدایش عوارض دیابت 

جلوگیری کنند.
ــن 5 اصل عبارتند از: آموزش، كنترل  ای
روزانه، تغذیه صحیح، فعالیت جسمانی 
و مصرف منظم داروها )قرص یا تزریق 
انسولین(. در صورتی كه هر یک از این 
ــد، تعادل و در واقع  ــت باش پایه ها سس

كنترل دیابت بر هم خواهد خورد.
عالئم اولیه دیابت چیس��ت؟ دیابت نوع 
1معموالً ش��روع پر س��ر و صدایی دارد و با 
عالئمی چون تش��نگی، پر ادراری، پر نوشی، 
کاهش وزن، گرسنگی و خستگی شدید تظاهر 
پیدا می کند. دیابت نوع 2 شروع خیلی آهسته  تری 
دارد و ش��ایع  ترین عالمت اولی��ه آن در واقع 
»بی عالمتی« اس��ت. درص��د قابل توجهی از 
مبتالی��ان به دیابت نوع 2 )تقریب��اً 50 درصد 
آنه��ا( از بیماری خود اطالعی ندارند و تنها با 
انجام آزمایش قند خون می  توان بیماری آنها 
را تشخیص داد. با این وجود در صورت عدم 
کنترل مطلوب، ممکن است عالئمی مشابه به 
دیابت نوع 1 نیز بروز کند. از دیگر عالئم دیابت 
نوع 2 می توان به عفونت های مکرر، مخصوصًا 
عفونت دس��تگاه ادراری و پوست، تاری دید، 
بهبودی دیررس زخم ها، احس��اس سوزش و 

بی حسی در انگشتان پا اشاره کرد.
ــانی در معرض خطر ابتال به  چه كس

دیابت هستند؟
تمامی افراد باالی 40 س��ال در معرض 
خطر ابتال به دیابت نوع 2هس��تند و باید هر 
3 سال یک  بار تحت آزمایش قند خون قرار 

بگیرند.
افرادی که دچار اضافه وزن هس��تند و 
حداقل یکی از ش��رایط زیر را دارند نیز در 
معرض ابتال به دیابت نوع 2هستند و انجام 
آزمایش��ات مکرر قند خون در آ نها باید در 
س��نین زیر 40 س��ال و با فواصل کوتاه تر، 
یعنی هر  1یا 2 س��ال یک بار انجام ش��ود. 
این ش��رایط عبارتند از وجود سابقه ابتال به 
دیابت در بس��تگان درجه اول، سابقه ابتالی 
فرد به دیابت پنهان )مرحله پیش از دیابت(، 
س��ابقه ابتال به دیابت حاملگی، سابقه تولد 
نوزاد ب��ا وزن بیش��تر از 4 کیلوگرم یا تولد 
ن��وزاد با ناهنجاری های مادرزادی، باال بودن 
فشارخون )فشارخون حداکثر بیشتر از 140 
و ی��ا حداقل بیش��تر از 90 میلی  متر جیوه(، 
وج��ود اختالالت چربی خ��ون؛ یعنی تری 
 گلیسیرید باالتر از 250 و یا کلسترول خون 
)HDL( کمتر از 35 میلی  گرم در دسی  لیتر، 
س��ابقه ابتال به کیست های متعدد تخمدان و 
یا بیماری های قلبی- عروقی )تنگی رگ های 

قلب، انفارکتوس قلبی یا سکته مغزی(.

آیا دیابت قابل پیشگیری است؟ در مورد 
دیابت نوع 1 با وجودی که تحقیقات زیادی در 
مورد روش های مختلف پیش��گیری از آن در 
حال انجام است، ولی هنوز راه حل قطعی برای 
پیش��گیری از آن به دست نیامده است. ولی در 
مورد دیابت نوع 2 تحقیقات به روش��نی نشان 
داده اند که تغذیه صحیح و کاهش وزن به میزان 
7- ال��ی 5 درصد وزن فعلی و نیز انجام مرتب 
فعالیت ورزشی )150 دقیقه در طول هفته( در 
پیشگیری از ابتال به دیابت، در افراد در معرض 

خطر بسیار مؤثر است.
ــود پیدا  ــه بهب ــت چگون ــاری دیاب بیم
می كند؟ سالهای طوالنی است که ورزش به 
همراه رژیم غذایی و درم��ان دارویی به عنوان 
س��ه رکن اساسی در درمان و بهبود دیابت نوع 
2 شناخته شده است. انجام فعالیت های روزانه 
موجب می شود از عوارض دیابت کاسته شود. 
این امر در کنار بی هزینه بودن و نداشتن عوارض 
درمانی و دارویی موجب می ش��ود که تحرک 
بدنی و انجام کامل فعایت های روزانه بیشتر در 
معرض توجه قرار بگیرد. همانطور که می دانید 
دو هدف عمده در مورد بیماران دیابتی کاهش 
میزان قند خون و توده چربی بدنشان و به عبارتی 
کاستن از وزنشان است. چاقی و خصوصاً چاقی 
شکمی اصوالً یا مقاومت نسبت به انسولین و 
باالرفتن میزان انسولین بدن و باال رفتن میزان قند 
خون و افزایش فشار خون و افزایش چربی خون 
و... همراه است. چربی خون باال که از عوارض 
مستقیم چاقی اس��ت، می تواند در دراز مدت 
موجب بروز آسیب در بافت هایی نظیر کلیه، 
چشم ها، اعصاب، کبد و رگ ها شود. تحقیقاتی 
که راجع به نقش حرکات ورزشی در دیابتی ها 
انجام شده است نشان می دهد که انجام حرکات 
ورزشی می تواند موجب کاهش قند خونشان 
ش��ود. سؤالی که پیش می آید این است که آیا 
انجام حرکات شدید ورزشی یا انجام طوالنی 
مدت حرکات ورزشی هم برای دیابتی ها مفید 
است؟ و جواب ما این است. خیر! انجام حرکات 
ورزشی در دراز مدت و به صورت شدید عالوه 
بر آن که می تواند موجب بروز افت قند خون 
ش��ود حتی در حالت کنترل ش��ده هم توصیه 
نمی ش��ود؛ زیرا نهایتاً همان تأثی��ری را بر بدن 
می گذارد که قند خون کنترل نش��ده می تواند 
ب��ر بدن یک فرد دیابتی بگذارد. لذا توصیه ما به 
دیابتی ها این اس��ت که اوالً ورزش های آرام و 
سبک را انجام دهند و ثانیاً سعی کنند مثالً به جای 
یک بار ورزش در روز و به مدت نیم ساعت آن 
را به 3 بار و هر بار به مدت 10 دقیقه تغییر دهند. 
حرکات ورزشی آرام بهتر است یک ربع تا نیم 
ساعت پس از وعده های بزرگ غذایی مانند ناهار 
و شام صورت گیرد و نهایتاً اینکه انجام حرکات 
ورزشی هنگام غروب و شب برای شما بهتر از 

انجام حرکات ورزشی هنگام صبح است.

شوید
Aniethum graveolens نام علمی

دانشمندان به تازگی یک مسیر سلولی 
را شناس��ایی کرده ان��د ک��ه اگ��ر عملکرد 
آن دچار اش��کال ش��ود، بدن انسان رو به 
چاقی می رود. دانش��مندان معتقدند که از 
این یافته می توان به عنوان راهکار جدیدی 
برای درمان دیابت نوع دوم اس��تفاده کرد. 
محققان بیمارس��تان اطفال بوستون با فعال 
کردن این مسیر س��لولی به طور مصنوعی 
توانس��تند سطح قند خون را در موش های 
بسیار چاق و مبتال به دیابت به حد طبیعی 
از  برس��انند. متخصصان همه گیرشناس��ی 
مدتها پیش می دانس��ته اند که چاقی با بروز 
دیاب��ت ن��وع دوم ارتب��اط دارد. مطالعات 
قبلی دکتر اوموت اوکان در این بیمارستان 
نش��ان داد که مغز، کبد و سلول های چربی 
در موش ه��ای چ��اق فش��ار بیش��تری در 
دارند.  رتیکولوم  اندوپالس��تیک  س��اختار 
این قسمت، س��اختاری در س��لول است 
که در آنجا پروتئین ها مونتاژ می ش��وند، به 
ش��کل های مناسب بسته بندی شده و برای 
کارهای مشخص در سلول آماده می شوند. 
زمان��ی که بدن چاق می ش��ود این س��اختار 
تحت الش��عاع قرار می گیرد و عملکردهای 
درس��ت آن دچار اشکال و نقص می شود. 
این فشار موس��وم به »فشار ای آر« باعث 
ب��روز فرایندهای��ی در ب��دن می ش��ود که 
روی واکنش بدن نس��بت به انسولین تأثیر 
می گ��ذارد و در واقع ارتب��اط کلیدی بین 
چاقی و بروز دیابت نوع دوم است. با این 
حال محققان تاکنون نمی دانسته اند که چرا 

این ارتباط وجود دارد. 
اکنون در این تحقیق جدید معلوم شده 
است که یک فاکتور مهم که به طور طبیعی 

به کاهش فش��ار »ای آر« کمک می کند در 
موش های چاق قادر به عملکرد مناس��ب 
نیس��ت. این فاکت��ور پروتئین پیوندی یک 

 .)1-XBP(ایکس- باکس نام دارد
دیابت ی��ک بیماری مزمن اس��ت که 
وقتی پانک��راس یا همان غ��ده لوزالمعده 
انس��ولین تولی��د نکن��د یا وقت��ی که بدن 
نمی تواند از انس��ولین تولید ش��ده استفاده 
مؤثر و صحیح داش��ته باشد، بروز می کند .  
توقف تولید انس��ولین یا استفاده نکردن از 
انسولین، هر دو باعث افزایش قند خون یا 

به اصطالح بروز دیابت می شود .  
دیابت دو نوع اصلی، ش��امل نوع اول 
و ن��وع دوم دارد. افرادی که به دیابت نوع 
اول مبتال هس��تند یعنی غ��ده پانکراس در 
آنها مق��دار بس��یار کمی انس��ولین تولید 
می کن��د و یا اصاًل انس��ولینی در بدنش��ان 
تولید نمی شود و الزم است که برای ادامه 
زندگی انس��ولین تزریق کنن��د. مطالعات 
نشان می دهد که این نوع دیابت بیشتر در 

کودکان و نوجوانان شایع است .  
در نوع دوم دیابت بدن بیمار نمی تواند 
از انسولین اس��تفاده مؤثر داشته باشد. این 
بیم��اران می توانند بیماری خ��ود را تنها با 
تغییر روش زندگ��ی کنترل کنند و معموالً 
بیش��تر به داروه��ای خوراکی نی��از دارند 
و کمتر به انس��ولین نیاز پی��دا می کنند.  بر 
اساس این گزارش، دیابت نوع سومی هم 
وجود دارد که در بعض��ی موارد حاملگی 
اتفاق می افت��د، اما معموالً پس از حاملگی 
برطرف می ش��ود .  آمارها نشان می دهد که 
بیش از 90  درص��د از موارد ابتال به دیابت 

در جهان از دیابت نوع دوم است . 

تحقیق��ات جدید نش��ان می دهد که 
اندازه گیری سالمت فرد توسط توده های 
چربی بدن، نتیجه بخش تر از اندازه گیری 

توسط وزن است. 
به گزارش س��المت نیوز، پژوهشگران 
در کلینیک مایو به تازگ��ی دریافته اند که  
افراد ب��ا وزن طبیعی و درص��د چربی باال 
)بی��ش از 20 درصد برای زنان، 30 درصد 
برای مردان( ممکن است در معرض خطر 
ابتال به بیماری های قلبی و دیابت باشند. 
در این بخش س��عی بر آن است که با 
چند روش س��اده کاهش  چربی های بدن 

را به  شما آموزش دهیم.
نشس��تن  ب��ه  را  کمت��ری  وق��ت   .1
پای تلوزی��ون اختصاص دهی��د. تحقیقات 
نشان دهنده آن است که افرادی که بیشتر از 
5 س��اعت را ص��رف تماش��ای تلوزی��ون 
می کنند بیش��تر در معرض انباش��ته شدن 

چربیها هستند.
2. خوردن س��االد در طول روز، حتی 
طرفداران س��بزیجات هم ممکن اس��ت از 
خوردن سبزی های برگ دار در طول روز 

ممانعت کنند. 
اما باید بدانید که خوردن س��االد بیش 

از 7 بار در هفته، کمک زیادی به سوختن 
چربیهای بدن می کند.

3. از خوردن غذاهای آماده  بپرهیزید. 
تحقیقات نش��ان می دهد که خوردن بیش 
از 6 بار غذای آماده در هفته، منجر به بروز 
چاقی می شود. سعی کنید حتی المقدور از 
خوردن غذاهای رستورانی و به خصوص 

فست فودها بپرهیزید.
4. کاهش اس��ترس. اس��ترس تقویت 
کنن��ده چرب��ی ب��دن اس��ت. هنگامیکه با 
مش��کلی مواجه هس��تید بهتر است با قدم 
زدن، انج��ام کارهای م��ورد عالقه خود و 
ش��رکت در جمع های دوستانه استرس را 
از خ��ود دور کنید؛ چرا ک��ه در بلند مدت 
تأثیر به سزایی را در افزایش بافتهای چربی 

در بدن خواهد گذاشت.
5. مصرف ماهی. خوردن غذاهای غنی 
از ام��گا 3،  از قبی��ل ماهی آزاد، ماهی تن، 
گردو و ی��ا تخم م��رغ می تواند کمک به 

حفظ میزان مناسب چربی بدن کند. 
س��عی کنید می��ان وعده های��ی مانند 
غالت را ب��ه تغذیه روزانه خود بیفزایید و 
در وعده های غذایی خود بیش��تر از ماهی 

استفاده کنید. 

احساس دفع ادرار نشانه چیست؟
اجبار به دفع ادرار مانند خواب آلودگی 
یا گرس��نگی است. ولی گاهی فشار، وادار 
به رفت��ن به دستش��ویی تان می کن��د؛ اما 
ادراری دفع نمی ش��ود یا بس��یار کم است. 
معم��والً چیزی مانع جریان ادرار ش��ده یا 
مج��رای ادرار را تحریک کرده اس��ت. در 
حالت عادی، دس��تور تخلیه با اجازه مثانه 
صادر می شود که یک کیسه تو خالی است 
و ادرار از کلیه ه��ا ب��ه آن می ری��زد. وقتی 
مثان��ه پر ش��ود، پیامی به مغز می فرس��تد 
تا دس��تور تخلی��ه ادرار بده��د. اما بعضی  
تحریک کننده ه��ا می توانند مثان��ه را گول 
بزنند. الکل، نوش��یدنی های کافئین دار مثل 
قهوه و چای مثانه را تحریک می کند. تنش 
یا اضطراب هم شبکه عصبی را گمراه کرده 
و ممکن است احساس نیاز به دفع ادرار را 
القا کن��د. عفونت ها هم مجاری ادراری را 
تحریک کرده و از علل شایع احساس دفع 
ادرار هس��تند. عفونت چ��ه کلیه را گرفتار 
کند یا مثانه، میزراه، مهبل، یا پروستات، به 
هر حال، یا تولید ادرار را تحریک می کنند 
یا احس��اس نیاز به دف��ع آن را. عفونت ها 
سوزش ادرار هم دارند. یک عفونت کمتر 
ش��ناخته ش��ده به نام التهاب بینابینی مثانه 
احس��اس تقریبًا مداوم نیاز به دفع ادرار را 
همراه ب��ا درد و ناراحتی به وجود می آورد. 
یبوس��ت هم می تواند جری��ان ادرار را بند 
آورد. راس��ت روده مج��اور مثانه اس��ت. 
گاه��ی نیاز به ادرار ک��ردن دارید، ولی پر 
بودن راس��ت روده مانع دفع آن می ش��ود. 
س��نگ کلیه، س��نگ مثانه، و بزرگ ش��دن 
پروستات هم جریان ادرار را بند می آورند. 

در این حالت، مثانه کاماًل تخلیه نش��ده و 
دوباره زود پر می ش��ود. اگر این مش��کل 
درمان نش��ود، دفع ادرار بسیار سخت شده 

و بی اختیاری را به دنبال دارد.
درمان احس��اس رف��ع ادرار: اگر قرار 
باشد با هر احساس دفع ادرار به دستشویی 
بروی��د، ب��ه زودی حجم مثان��ه را کوچک 
کرده و احساس دفع را بیشتر خواهید کرد. 
بنابراین، باید راه حل دیگری پیدا کرد. خود 
را شل کنید. گرچه عجیب به نظر می رسد، 
ولی وقتی فشار دفع ادرار دارید، سعی در 
مقاومت با آن نکنید. در عوض خود را شل 
کنید. با این کار فشار انقباضی ماهیچه های 
بر روی مثانه را برداشته و از احساس فشار 
آن می کاهید. وقتی احس��اس دفع می کنید، 
بنشینید و با چشمان بسته چند نفس عمیق 
بکشید. اما مواظب باشید ماهیچه های لگن 
را ک��ه مس��ئول جلوگی��ری از بی اختیاری 
ادرار هستند شل نکنید. اسفنکتر را محکم 
کنید. همان پیامی که اسفنکترهای لگنی را 
محک��م می کند، مثانه را هم ش��ل می کند. 
ظ��رف ی��ک دقیقه احس��اس دف��ع ادرار 
موقتًا برطرف می ش��ود. یادداشت کنید. با 
یادداشت کردن آنچه که می خورید و زمان 
احساس دفع ادرار می توانید خوارکی هایی 
را که باعث احساس فش��ار می شوند پیدا 
کرده و آنها را از برنامه غذایی حذف کنید 
ی��ا کمتر بخورید. عفون��ت را درمان کنید. 
خ��وردن آنتی بیوتیک  به م��دت چند روز 
عفونتی را که احتماالً باعث احس��اس دفع 
ادرار شده اس��ت برطرف می کند. پزشک 
آنتی بیوتی��ک الزم و مق��دار مصرف آن را 

تجویز می کند.

تحقیقات جدیدی که در ش��ماره سوم 
س��ال 2010 مجله انجمن پزش��کی امریکا 
چاپ ش��ده، نش��ان دهنده این اس��ت که 
مصرف روزانه آس��پرین ممکن است افراد 
را ب��ه بیماری های عروق��ی مبتال کند. در 
این تحقیقات تأکید ش��ده اس��ت درمان با 

آسپرین برای همگان جوابگو نیست.
ــنوایی:  ــال به ناش ــر ابت ــش خط افزای
در مارس 2010 در ش��ماره س��وم  مجله 
امریکای��ی پزش��کی، محقق��ان گ��زارش 
داده اند که استفاده منظم از آسپرین حداقل 
دو ب��ار در هفت��ه در طول یک س��ال، در 
مردان، 12 درصد خطر ابتال به ناشنوایی را 
افزایش می دهد. همچنین استفاده از سایر 
داروهای غیر اس��تروئیدی و ضد التهابی و 
یا استامینوفن افزایش خطر ابتال به کاهش 

شنوایی را به دنبال دارد.
ــارداری:  ــول دوره ب ــی در ط عوارض
در دوران بارداری برای درمان با آس��پرین 
حتم��ًا باید با پزش��ک متخص��ص زایمان 
مش��ورت کنید. تحقیقات منتش��ر شده در 
س��ال 2007 نش��ان می دهد ک��ه مصرف 
آس��پرین احتمال ابتال به فشار خون باال و 
ع��وارض جدی برای م��ادر در طول دوره 

بارداری را افزایش می دهد.
ــرطان  ــه س ــال ب ــر ابت ــش خط كاه
ــال: محقق��ان ط��ی مطالعاتی در  كولوركت
مجله انجمن پزشکی امریکا پیشنهاد کردند 
که استفاده از آسپرین در بیماران خاصی که 
مبتال به سرطان کولورکتال هستند، ممکن 

است زنده ماندن را بهبود بخشد.
ــرطان سینه:  كاهش خطر ابتال به س
مطالعات نش��ان می ده��د که مصرف دوز 
پائین آس��پرین دو تا پنج بار در هفته برای 
زن��ان مبتال به س��رطان س��ینه، 71 درصد 
احتم��ال عود این بیماری را کمتر می کند. 
بررس��ی نش��ان می دهد، زنانی که به طور 
مرتب آسپرین استفاده می کنند در مقایسه 
با کس��انی که استفاده نمی کنند 13 درصد 

کمتر احتمال ابتال به سرطان سینه دارند.
ــرطان  س ــخیص  تش ــرای  ب ــی  مانع
ــتات: در س��ال 2008  در نش��ریه  پروس
سرطان، پژوهش��گران گزارش داده اند که 
مص��رف آس��پرین مانعی برای تش��خیص 
سرطان پروس��تات در افرادی است که به 

طور منظم از آن استفاده می کنند.
ــر آلزایمر: تحقیقات  حفاظت در براب
نش��ان می دهد افرادی که آسپرین مصرف 
می کنن��د ت��ا به حال 13 درص��د کمتر در 

معرض خطر ابتال به آلزایمر بوده اند.
ــگیری از سکته مغزی:  كمک به پیش
مطالع��ه کوچ��ک فارماکول��وژی به چاپ 
رسیده در سال 2008 در مجله بالینی نشان 

می دهد، آس��پرین به بیماران سکته مغزی 
ب��رای جلوگیری از س��کته مغ��زی کمک 
می کن��د؛ مگر اینکه بیمار ب��رای رفع درد 
و... مصرف ایبوپروفن هم داش��ته باش��د. 
منافع آسپرین ممکن است توسط ایبوپرفن 

کاهش پیدا کند.
ــاری  بیم ــر  براب در  ــت  محافظ
پاركینسون: مطالعه مغز و اعصاب منتشر 
شده در سال 2007 نشان می دهد زنانی که 
به طور مرتب آسپرین استفاده می کنند)دو 
ی��ا چند بار در هفته ب��ه مدت حداقل یک 
ماه ( ممکن است 40 درصد کمتر، احتمال 

ابتال به این بیماری را داشته باشند.
ــم در زنان:  جلوگیری از ابتال به آس
مطالعات نش��ان می دهدکه زنان 45 ساله 
و باالتر که مصرف 100 میلی گرم آسپرین 
در هر روز  دارن��د، 10 درصد کمتر خطر 
احتمال ابتال به آسم در طول ده سال آینده 

نسبت به زنان دیگر را دارند. 
نویسندگان این مطالعه گفته اند، توجه 
داشته باشید که آسپرین می تواند عالئم را 
در ح��دود 10 درصد از مردم که  در حال 

حاضر مبتال به آسم هستند، تشدید کند.
ــالت قلبی در  ــت در برابر حم حفاظ
ــه دیابت: تحقیقات نش��ان  ــراد مبتال ب اف
می دهد بیماران دیابتی که مصرف آسپرین 
ب��رای جلوگی��ری از حمله قلب��ی  دارند 
احتمال کمتری دارد که تجربه حمله قلبی 
داش��ته باش��ند. افرادی که مبتال به دیابت 
هس��تند حداقل دو برابر احتم��ال ابتال به 
بیماری قلبی یا س��کته مغزی  را نسبت به 

عموم مردم دارند.
ــه قلبی را  ــر حمل ــان بر اث مرگ زن
كاهش نمی دهد: تحقیقات پزشکی چاپ 
شده در مجله BMC  نشان داد اگرچه در 
مردان مصرف آس��پرین برای کاهش میزان 
حمل��ه قلبی اس��ت، در  زن��ان این مزیت 

وجود ندارد.
ــکالت معده: اف��رادی که  ــروز  مش ب
مصرف آس��پرین دارند، بیشتر در معرض 
خطر خونریزی معده و روده و زخم معده 
هستند، به ویژه افرادی که استفاده طوالنی 

مدت از مواد مخدر دارند.
ــه خونریزی:  ــر ابتال ب ــش خط افزای
آس��پرین خون را رقیق تر می کند، پالکت 
خ��ون قابلیت منعقد ش��دن کمت��ری پیدا 

می کند. 
بنابرای��ن در صورت ب��روز خونریزی 

این موضوع می تواند کشنده باشد. 

هدف اصل��ی از رژیم درمانی در بیماران 
دیابت��ی، اس��تفاده از مواد غذای��ی به صورت 
متعادل است. اصوالً رژیم غذایی ای که توسط 
کارشناس��ان و متخصصان تغذیه ب��رای افراد 

دیابتی تهیه می شود دارای اهداف زیر است:
رساندن قند خون به سطح طبیعی، 

حفظ س��طح چربی های خ��ون در حد 
طبیعی، 

کاهش مشکالت خاص بیماران دیابتی، 
به دست آوردن و حفظ وزن ایده آل، 

رساندن مواد مغذی به بدن به میزان الزم،
تأمین ان��رژی مورد نیاز بدن جهت انجام 

فعالیت های الزم،
جلوگیری از بروز عوارض و مش��کالت 

ناشی از دیابت
توصیه های تغذیه ای برای بیماران مبتال به 

دیابت نوع اول:
1. سعی کنید برنامه غذایی خود را به طور منظم 
تنظیم کنید. به نحوی که هر روز در س��اعات 

معینی غذا بخورید.
از  متناس��بی  مقادی��ر  وع��ده  ه��ر  در   .2
کربوهیدرات ه��ا را مصرف کنی��د، تا دچار 

عوارض ناشی از نوسانات قندخون نشوید.
3. روزانه بین 4 تا 5 وعده غذا بخورید.

4. چرب��ی دریافت��ی از طری��ق موادغذایی را 
محدود کنید.

5. مصرف قندهای س��اده مانند ش��کر، شکر 
قرمز، عسل و شربت ذرت را محدود کنید.

6. مص��رف فیبر را تا می��زان 25 میلی گرم به 
ازای هر 1000 کیلوکال��ری دریافتی افزایش 
دهید. جهت اط��الع از میزان کالری موردنیاز 
روزانه خود، با متخصص تغذیه مشورت کنید. 
منابع غذایی فیبر عبارتند از: انواع میوه و سبزی، 

حبوبات و غالت سبوسدار.
7. ت��الش کنی��د از محصوالت ب��دون قند 
مانند نوش��ابه های بدون قند، ژله بدون قند و 

بیسکوییت های بدون قند استفاده کنید.

8. از میوه های تازه و کلوچه های کم چربی و 
غالت به عنوان میان وعده استفاده کنید.

9. هر روز صبح، غالت پرفیبر را برای صبحانه 
انتخاب کرده و از مصرف غالت دارای مقادیر 

زیاد شکر خودداری کنید.
10. به جای آب میوه از میوه تازه استفاده کنید. 

11. از شیرهای کم چربی استفاده کنید.

12. روزانه حداقل 8 لیوان آب بنوشید.
توصیه های تغذیه ای برای بیماران 
ــوع دوم: از آنجایی که  ــه دیابت ن مبتال ب
بیماران دیابت نوع دوم در سنین باالتری قرار 
دارند، مهم ترین کار در این بیماران، کنترل وزن 
اس��ت. بیماران مبتال به دیابت ن��وع دوم باید 

توصیه های ذیل را مدنظر قرار دهند:
1. مصرف فیبرهای محلول به میزان 25 گرم 
ب��ه ازای هر 1000 کیلوکال��ری، ضمن ایجاد 
احساس سیری، می تواند به کنترل قندخون 
کمک کند. یکی از انواع فیبرهای محلول پکتین 
است که در سیب، مرکبات مثل پرتقال، لیمو و 
گریپ ف��روت، توت فرنگی، هویج و غالت 
سبوسدار وجود دارد. غیر از این مواد غذایی، 
منابعی فیبری که در باال ذکر ش��ده اند را نیز 

مصرف کنید.
2. قب��ل از صرف غذا از س��االد یا موادغذایی 
کم کالری مانند کاهو، کرفس، ژله بدون قند و 

سوپ های ساده و کم کالری استفاده کنید.
3. تعداد وعده های غذای��ی خود را افزایش 

دهید.
4. از مص��رف آب میوه در صبح و به صورت 
ناشتا خودداری کرده و به جای آن در طول روز 

از میوه تازه استفاده کنید.
5. از نوشیدنی ها و دسرهای بدون قند استفاده کنید.
6. از مصرف روغن ماهی و مکمل نیاس��ین 
خودداری کنید؛ زیرا باعث افزایش قند خون 

می شوند.
7. مصرف چربی ها را در برنامه روزانه غذایی 

خود طبق نظر متخصص تغذیه کاهش دهید.

8. روزانه 8 لیوان آب بنوشید.
9. آرد گندم کامل را جانشین آرد سفید کنید.

ــه برای  ــل توج ــم و قاب ــکات مه ن
خانواده ها و بیماران:

1. افراد دیابتی مبتال به بیماری کلیوی نیز باید 
به تغذیه خود توجه خاصی داشته باشند؛ زیرا 
بیماری کلیوی با عمل بس��یار از مواد مغذی 
تداخ��ل دارد؛ بنابراین مص��رف مکمل های 
تغذیه ای مگر با اجازه متخصص تغذیه توصیه 

نمی شود.
2. از آن جایی که کمبود بعضی از ویتامین ها 
باعث تشدید بیماری دیابت می شود، باید سعی 
کرد تا مقادیر متناسب ویتامین ها از طریق مواد 
مغذی دریافت ش��وند. به دلیل افزایش نیاز به 
ویتامین ها در این بیماران باید مکمل ویتامینی 
مصرف شود. ولی برای جلوگیری از عوارض 
مص��رف بیش از حد آنها با متخصص تغذیه 

مشورت کنید.
3. ویتامی��ن C برای ورود به داخل س��لول، 
نیاز به انسولین دارد. تحقیقات نشان می دهد 
که مقدار این ویتامین در افراد دیابتی پایین تر 
از حد طبیعی اس��ت؛ بنابراین مصرف میوه و 
 C س��بزی فراوان و همچنین مکمل ویتامین

ضروری است.
4. بعضی از داروهای خوراکی کاهش دهنده قند 
خون، و کمبود ویتامین B12 در بدن می شوند. 
بنابراین در این مورد نیز باید با یک متخصص 
تغذیه مش��ورت کنید؛ زیرا کمبود این ویتامین 

می تواند باعث تخریب بافت عصبی شود.
5. بیماری دیابت می تواند باعث کمبود  بیوتین 
در بدن ش��ود. از آن جایی که کمبود این ماده 
مهم می تواند باعث تخریب بافت عصبی در 
بازوها و س��اق پا شود، مشورت با متخصص 
جهت آشنایی با منابع مصرف و میزان مورد نیاز 

آن ضروری است.
           تنظیم برای زاینده رود

           سپیده نصر اصفهانی

محققان به راهکار جدیدی برای درمان دیابت 
نوع دوم دست یافته اند

5 راه آسان برای کاهش چربی های بدن

دیابت، خطری جدی در همه نسل ها نسخه گیاهی

 نقطه

ضربان

احساس دفع ادرار نشانه چیست؟

آنچه باید درباره آسپرین بدانید

توصیه های غذایی در دیابت



جناب آقای علی اصغر عنابستانی
مردانی كه دلسوزند وپشتکار شایسته ای دارند وتعهد و تقوی را سرلوحه كارهای خود 
قرار می دهند ازطرف مدیران قدرشناس و كاردان برای خدمات ارزنده تر برگزیده 
ــما را از خداوند متعال در امر خدمت رسانی به مردم  ــوند. توفیق روز افزون ش می ش

استان چهار محال و بختیاری خواستاریم.

فرخنده زادروز 
حضرت زینب کبری )س( 
و روز پرستار گرامی باد

جناب آقای علی اصغر عنابستانی
ــته جنابعالی را بعنوان استاندار چهارمحال وبختیاری تبریک و برایتان  انتصاب شایس
ــما روند رشد و  ــتکار ش آرزوی توفیق روز افزون داریم و امیدواریم كه با تالش و پش

توسعه استان شتاب بیشتری یابد.

جناب آقای علی اصغر عنابستانی
انتصاب شایسته جنابعالی را بعنوان استاندار چهارمحال وبختیاری 

تبریک و برایتان آرزوی توفیق روز افزون داریم 

جناب آقای علی اصغر عنابستانی
ــان از لیاقت، كاردانی و تعهد شما در خدمت  ــته جنابعالی را كه نش انتصاب شایس
ــد تبریک عرض نموده و موفقیت بیش از پیش جنابعالی  ــالم و مردم می باش به اس
ــتان  ــریف اس ــالمی ایران و مردم ش را در راه خدمت گزاری به نظام جمهوری اس

چهارمحال وبختیاری را از خداوند متعال خواهانیم.

جناب آقای علی اصغر عنابستانی
روزنامه زاینده رود

مدیرعامل و كاركنان شركت گاز استان چهارمحال وبختیاری

مدیریت و كاركنان شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال وبختیاری

دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال وبختیاری

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی به سمت استاندار
 چهارمحال وبختیاری تبریک عرض نموده و از خداوند منان 

موفقیت روز افزون جنابعالی را مسئلت می نمائیم.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات استان چهارمحال و بختیاری

اولین همایش تجلیل از خیرین کمیته امداد 

امام خمینی )ره(استان چهارمحال وبختیاری

زمان1389/2/5       مکان: سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی شهركرد
روابط عمومی كمیته امداد امام خمینی استان چهارمحال و بختیاری

جناب آقای علی اصغر عنابستانی
ــتاندار جدید چهارمحال وبختیاری كه  ــته جنابعالی را به سمت اس انتصاب شایس
ــک حکایت از لیاقت و صالحیت حضرتعالی دارد صمیمانه تبریک و تهنیت  بی ش
ــتان از  ــما را در خدمت به مردم عزیز این اس عرض نموده توفیقات روزافزون ش

درگاه ایزد متعال خواستاریم.
مدیریت و كاركنان بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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   پژمان غفاری
علی علیزاده مدیر جوان روابط عمومی دو باشگاه فرهنگی ، ورزشی فوالد ماهان و فیروز 
صفه اصفهان از س��ال 86 جزء نفراتی بود که با ش��روع فعالیت فوالد ماهان در کنار علی 
طاهری مدیرعامل این باش��گاه انجام وظیفه کرد. به س��راغ او آمدیم تا پیرامون فروش تیم 
فوتسال فیروز صفه با او صحبت کنیم که وی به خبرنگار ما گفت: از طرف فیروز ریخته 
گران به من اختیار تام داده ش��ده که نس��بت به فروش این تیم اقدام کنم، که در این زمینه 
مس��ئوالن اس��تیل آذین، آموزش و پرورش و یک تیم اصفهانی خواهان خرید فیروز صفه 
هستند و هر کدام مبلغ بیشتری به ما پیشنهاد دهند تیم را به آنها واگذار می کنیم. علیزاده 
افزود: ما دوس��ت داریم که تیم در اصفهان بماند و این بستگی به آن تیم اصفهانی دارد. با 
فروش فیروز صفه کادر اجرایی این باش��گاه فکر و ذهن خود را روی دیگر تیم اصفهانی 
خواهند گذاشت. وی ادامه داد: امسال فوالد ماهان قصد خرید یک تیم فوتبال لیگ برتری 
را دارد و همچنین س��اخت یک ورزش��گاه اختصاصی که شامل سالن، زمین چمن، هتل 
و اس��تخر را در دس��تور کار قرار داده است. علی علیزاده به س��ال 88 اشاره کرد و گفت: 
س��ال قبل برای تیم فوتس��ال ما سال بسیار س��ختی بود، به دلیل اینکه اکثر ملی پوشان در 
ای��ن تیم حضور داش��تند و ترافیک بازیکن روی نیمکت ب��ازی چندانی به علی آذرپرود، 
محمد عبدیزدان و سپهر محمدی که از بازیکنان بومی اصفهان هستند، نرسید اما با مدیریت 
مناس��ب علی طاهری و س��رمربی گری حسین افضلی توانستیم برای دومین سال لیگ برتر 
کش��ور را فتح کنیم و همچنین جام باش��گاههای آس��یا را در اصفهان نگه داریم. به عقیده 
من س��ال 89 س��خت تر از سال قبل خواهد ش��د با حضور تیم پیروزی تهران و ابقاء شهید 
منصوری و آمدن اس��تیل آذین تهران و همچنین بحث پخش مس��تقیم مس��ابقات از شبکه 
سوم سیما، رقابت ها سنگین و داغ تر نسبت به سال های قبل دنبال خواهد شد مدیر روابط 
عمومی فوالد ماهان با بیان اینکه مسابقات فصل جدید از مردادماه آغاز می شود توضیح داد: 
ف��والد ماه��ان از اوائل خ��رداد تمرینات خود را زیر نظ��ر کادر فنی تیم آغ��از خواهد کرد. 
علیزاده پیرامون تغییر و تحوالت در اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان اظهار داشت: غالمرضا شیران
مدیرکل سابق، زحمات فراوانی را برای ورزش اصفهان متحمل شدند و هر جا که هست 
آرزوی موفقیت برای او می کنم به علت کم تجربه بودنم در ورزش از دکتر رشید خدابخش 
شناخت خوبی ندارم ولی با صحبت هایی که از اطرافیان شنیده ام او مدیر الیق و شایسته ای 
است که می تواند با برنامه ریزی ورزش اصفهان را در سطح کشور رونق ببخشدر و من 
آینده خوبی را برای او متصور هستم و از او می خواهم که با باشگاههای خصوصی روابط 
متقابلی داشته باشد، تا بخش خصوصی بیشتر در زمینه ورزش سرمایه گذاری کند. مدیر 
روابط عمومی فیروز صفه تأکید کرد: به علت عدم حضور بانوان در سالن برگزاری مسابقات 
فوتس��ال میزبانی جام جهانی را به کش��ور ما نخواهند داد. وی در پایان با بیان اینکه فوالد 
ماهان، فوتسال ایران را متحول کرده، تصریح کرد: در مسابقات جام باشگاههای جهان نشان 

خواهیم داد که نماینده شایسته ای برای قاره کهن و کشورمان هستیم. 

   زاینده رود
هفته اول دور برگش��ت مس��ابقات هندبال لیگ برتر کش��ور با برتری 30 بر 16 تیم 
س��پاهان اصفهان مقابل میزبان خود پتروشیمی کازرون آغاز شد. هپکوی اراک با حساب 
40 بر 27 بر دانشگاه آزاد غلبه کرد؛ دانشگاه ارومیه 22 بر 25 نتیجه را به سنگ آهن بافق 
واگذار کرد. ش��هرداری زرند 27 بر 35 مغلوب ش��هرداری سبزوار شد و تیم رده دومی 
ذوب آهن در حضور نزدیک به هزار تماش��اگر خودی برابر تیم مس کرمان با نتیجه 21 
بر 21 متوقف شد و فاصله این تیم نسبت به صدر جدول به عدد 3 رسید و تیم سپاهان 
با 20 امتیاز در رده نخست جدول رده بندی قرار دارد. تیم ذوب آهن تا 8 دقیقه مانده به 
پایان بازی با اختالف 7 گل، از مس کرمان جلو بود، اما بی انگیزگی در بازیکنان این تیم 
موج می زد، ذوبی ها در نیمه نخست، بازی را خوب شروع و تا دقیقه 28 با حساب 10 
بر 18 از حریف خود پیش افتاد، اما در 2 دقیقه پایانی این نیمه، شاگردان موسوی بازی را 
به تساوی کشاندند، در این نیمه ایمان احسان نژاد با چهار گل زده از ذوب آهن بهترین 
بازیکن زمین بود و محمد رضا رجبی که در کارهای تدافعی برای کرمانی ها خوب عمل 
کرد نیز، از شاخص ترین بازیکنان داخل زمین به حساب آمد با شروع نیمه دوم ذوبی ها 
بازی را در اختیار و از فرصت های به دست آمده کمال استفاده را بردند، اما با اینکه در 
دو دقیقه پایانی بازی با حس��اب 19 بر 12 از مس کرمان جلو بود، به یکباره تیم کرمانی 
متحول ش��د و امتیاز عقب افتاده را جبران کرد و در 15 ثانیه آخر با حساب 21 بر 20 از 

ذوب آهن عقب بود، که بازی را به تساوی 21 بر 21 کشاند.

   زاینده رود
س��رمربی تیم راه آهن شهر ری پس از باخت 2 بر صفر مقابل 
س��پاهان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی از کیفیت 
باالیی برخوردار و هر دو تیم روی زمین خوب باز کردند. هدف من 
این بود که در نیمه دوم از تمامی بازیکنانم اس��تفاده کنم، اما داور با 
پنالتی که در دقیقه 34 برای سپاهان و به عقیده من به اشتباه گرفت، 
موجب شد. تیم حریف به هدفش برسد. تارتار ادامه داد: سپاهان تیم 
حرفه ای اس��ت تا زمانی که مساوی بودیم روند بازی متعادل دنبال 
ش��د، ولی با پنالتی که داور گرفت سپاهان در خط دفاعی چند الیه 
شد. یکی دو مهاجم به تیم اضافه کردیم، اما نتوانستیم به گل برسیم. 
وی در مورد داوری افزود: قبل از اینکه محسن ترکی برای سپاهان 
پنالتی اعالم کند، یک صحنه در محوطه جریمه سپاهان روی بازیکن 
ما به وجود آمد، که مشکوک تر به پنالتی بود، اما داور به راحتی از آن 
گذشت و چند نوبت کمک داور آفساید توره و عماد رضا را گرفت 
که این دو بازیکن بدون توجه به س��وت داور به توپ ضربه زدند 
و داور به آنها کارت زرد نش��ان نداد. این قضاوت ها برای راه آهن 
عادالنه نیست و به تیمهای دیگر با داوری امتیاز دهند وی در پایان 
گفت: راه آهن تیم مظلومی است که نه تماشاگر، نه نماینده مجلسی 

و نه استاندار آن را حمایت نمی کند.

   زاینده رود
سرمربی س��پاهان که برای قهرمانی فقط به یک امتیاز نیاز 
دارد، پ��س از برد مقابل راه آهن گفت: خدا را ش��کر می کنیم 
ک��ه روز والدت حضرت زینب)س( ب��ه هواداران خود عیدی 
خوبی دادیم، وی ادامه داد: ما بازی را کند ش��روع کردیم و هر 
چقدر بازی رو به جلو می رفت، ما روانتر بازی را دنبال کردیم 
و توانستیم به 3 امتیاز حساس برسیم؛ اگرچه نباید فشار بازی 
پاختاکور و الش��باب عربس��تان را در این دیدار نادیده گرفت. 
قلع��ه نویی اف��زود: در این دی��دار دو گل زده بودیم و طبیعی 
ب��ود که تی��م حریف از نظر قدرت تاکتیکی ب��ر ما برتری پیدا 
کن��د. تارتار تیم خود را با چه��ار مهاجم چید، که ما الیه های 
دفاعی خود را افزایش دادیم و به نتیجه دلخواه رس��یدیم. قلعه 
نویی تأکید کرد: 11 ماه فشار روی بچه های تیم ما بود، از این 
جهت جام حذفی را جدی نگرفتیم و روی جام باش��گاههای 
آسیا و لیگ برتر برنامه ریزی کردیم. ما فقط به بازی العین فکر 
می کنیم. مربی س��پاهان پیرامون س��طح بازی های این تیم در 
لیگ قهرمانان گفت: بازی با الشباب این را نشان داد، که سطح 
بازی های سپاهان در لیگ قهرمانان به مراتب باالتر از لیگ برتر 

است و در آسیا بهتر بازی خواهیم کرد.  

   زاینده رود
علیرضا س��لیمانی رئیس کمیته داوران فدراس��یون هندبال کشور، پیرامون دیدار مس 
کرم��ان و ذوب آهن اصفهان ب��ه خبرنگار ما گفت: از قبل پیش بینی می ش��د که دیدار 
تیم های رده دومی و س��ومی جدول رده بندی، بازی سنگینی را مقابل هم داشته باشند؛ 
از این رو ما 2 داور بین المللی را برای این مس��ابقه در نظر گرفتیم. س��لیمانی ادامه داد: 
علیرضا موس��وی و حمید تقوی برای داوری به اسپانیا و دومینیکن دعوت شده اند و از 
داوران خوب کشورمان هستند، اما انتظارات را برآورده نکردند و در دقایقی از بازی اشتباهاتی 
را مرتکب شدند. وی در مورد انتخاب رئیس فدراسیون هندبال کشور تصریح کرد: از دکتر 
سعیدلو می خواهم یک فردی را برای این پست برگزیند که از خانواده هندبال و یا یک 
مدیر بزرگ باشد، به دلیل اینکه باید کسی جانشین علیرضا رحیمی پس از 16 سال شود 

که الیق این فدراسیون باشد.

تی��م فوتبال اس��تقالل ای��ران در بازی 
مقاب��ل االهلی مج��دداً رکورد تماش��اگران 
آس��یا را شکس��ت. نزدی��ک ب��ه 65 هزار 
تماشاگر روز بازی اس��تقالل برابر االهلی، 
در ورزشگاه آزادی گردهم آمدند، تا رکورد 
تعداد تماش��اگران این فصل را بشکنند. در 
این دیدار نه تنها استقالل حریف قدری به 
نام االهلی عربس��تان را ب��ا نتیجه 2 بر یک 

شکس��ت داد، بلکه توانس��ت صعود به مرحله یک ش��انزدهم را قطعی کند. در این روز 
استقاللی ها جشن صعود را با حضور بیشترین تعداد تماشاگر در این فصل بازیهای لیگ 
قهرمانان بر پا کردند. اس��تقاللی ها که در بازی قبل مقابل الغرافه و با 60 هزار تماش��اگر 
بهترین آمار تماش��اگر در یک بازی را به دس��ت آورده بودند، حاال رکورد خودش��ان را 
جابه جا کرده اند. پس از اس��تقالل و در فهرس��ت بیشترین تماش��اگران، بازی تیم های 
االتحاد عربس��تان و بنیادکار ازبکس��تان در ورزشگاه پرینس عبداهلل الفیصل در شهر جده 

قرار دارد. االتحاد با حضور 17 هزار و پانصد تماشاگر در رده دوم ایستاد.

علیزاده: 
فوالد ماهان، فوتسال ایران را متحول کرده است 

    پژمان سلطانی
با شکست ذوب آهن جدی ترین تعقیب 
کننده سپاهان در صدر جدول مقابل استقالل 
تهران و پیروزی 2 بر صفر زردپوشان اصفهانی 
برابر راه آهن ش��هر ری، راه قهرمانی این تیم 
هموارتر ش��د و از سه بازی باقیمانده فقط به 
یک امتیاز نیاز دارند. اگر سپاهان در دیدار آینده 
خود در مشهد مقابل ابومسلم به یک تساوی 
برسد، امیر قلعه نویی برای دومین سال متوالی 
در این شهر، جام قهرمانی را باالی سر خواهد 
برد سال گذشته در 6 اردیبهشت با آبی پوشان 
پایتخت به این مهم رسید و خیلی امیدوار است 
که در دوازدهم اردیبهشت امسال این قهرمانی 
در جوار بارگاه امام رضا برای او تکرار شود. 
سپاهان بازی برابر راه آهن را خوب شروع و 
تا حدودی کارهای تاکتیکی خود را بر این تیم 
دیکته کرد. قلعه نویی در غیاب هادی عقیلی 
و سید محمد حس��ینی از احمد آل نعمه در 
دفاع وسط و از جواد ماهری در سمت راست 
عمق دفاعی استفاده کرد و اتفاقاً مانع از گلزنی 
مهاجمان حریف شدند تا اینکه دقیقه 34 محرم 
نویدکیا در عمق دفاعی راه آهن توپی را برای 
ابراهیم توره فرستاد، که ابوذر رحیمی به عقیده 

محسن ترکی از پشت توره را شارژ و او نقطه 
پنالتی را نشان داد. در نبود عقیلی پنالتی زن اول 
سپاهانی ها عمادرضا این ضربه را تبدیل به گل 
اول ش��اگردان قلعه نویی کرد و هر دو تیم با 
همین نتیجه به رختکن رفتند. با شروع نیمه دوم 
راه آهنی ه��ا به بازی س��رعت دادند و حتی 
فرصت��ی را ب��رای گلزنی داش��تند،  که این 
موقعیتها از س��وی مهاجمان ب��ه هدر رفت 
و در دقیق��ه 52 دوب��اره ش��کاف در عم��ق 
دفاعی راه آهن، به وضوح دیده ش��د و پاس 
مه��دی کریمیان به ت��وره رس��ید و او پس 
از جا گذاش��تن مس��عود همامی دومین گل 
س��پاهان را به ثمر رس��اند. هواداران سپاهان 
پس از این گل، س��رود قهرمانی سر دادند و 
به ش��دت امیر قلعه نویی را تشویق کردند. 

حواشی دیدار سپاهان و راه آهن
1- حضور علی اکب��ر ابرقویی نژاد رئیس 
هی��أت فوتبال اصفه��ان در جای��گاه ویژه 

ورزشگاه فوالدشهر.
2- از اسکوربرد ورزشگاه، قهرمانی هندبال 
باشگاه سپاهان در نیم فصل به همراه اکیپی 

به نمایش درآمد.
3- امیر قلعه نویی سرمربی سپاهان به دلیل 

اخراج در بازی قبلی مقابل استیل آذین، از 
روی سکوها تیم خود را هدایت می کرد.

4- بازی سپاهان و راه آهن سه دقیقه دیرتر 
از بازی استقالل و ذوب آهن آغاز شد.

5- حضور قربانی مع��اون وزیر صنایع در 
ورزشگاه قابل توجه بود.

6- از سپاهان محسن بنگر و از تیم راه آهن 
ابوذر رحیمی و علیرضا نورمحمدی از داور 

مسابقه کارت زرد دریافت کردند.
7- هواداران س��پاهان بع��د از بازی جلوی 

هتل آسمان به جشن و شادی پرداختند.

مرفاوی راه قهرمانی سپاهان 
را هموار کرد

تساوی غیرمنتظره ذوب آهن

علیرضا سلیمانی: 
داوران، انتظارات را برآورده نکردند

استقالل بار دیگر رکورد تماشاگران آسیا را شکست

مهدی تارتار: 
راه آهن هیچ کس را ندارد

قلعه نویی:
ما به بازی العین فکر می کنیم



روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهركرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

وب سایت :
WWW. ZAYANDE-ROUD.COM

INFO@ ZAYANDE-ROUD.COM

پست الکترونیک :

اول اردیبهش��ت م��اه در تقوی��م مل��ی ایرانی��ان، همزمان با 
س��الروز تولد ش��یخ اجل، سعدی ش��یرازی که فرهنگوران او را 
به عنوان اس��تاد سخن می شناسند، یادروز سعدی نام گرفته است. 
شیخ مصلح الدین س��عدی شیرازی بی تردید بزرگترین شاعری 
است که بعد از فردوسی آسمان ادب فارسی را با نور خیره کننده 
اش روشن کرد و آن روشنی با چنان تأللویی همراه بود، که هنوز 
پس از گذش��ت هفت قرن تمام از تأثیر آن کاس��ته نشده است و 
این اثر تا پارسی برجاس��ت، همچنان برقرار خواهد ماند. تاریخ 
والدت سعدی به قرینه سخن او در گلستان در حدود سال 606 
هجری است. جایگاه این شاعر گرانمایه در شعر و ادبیات پارسی 
تا بدان حد اس��ت که نه تنها ملت ایران، بلکه تمام س��خنوران و 
بلن��د پایگان جهان از خواندن اش��عارش لذت می برند و قدرت 
ش��اعری وی را ستایش می کنند. قابل ذکر است که پرداختن به  
اندیشه های این استاد سخن  امروزه به صورت یک نیاز در آمده 
که قابل تأمل و بررس��ی زیاد است. دو کتاب پر مغز و ارزشمند 
سعدی، بوستان و گلستان است، گلستان و بوستان سعدی حاصل 
ش��ناخت او از انسان اس��ت و این دو اثر گرایش انسانی دارد. اما 
آنچه سعدی در کتاب های خود جمع آوری کرده، حاصل 30 سال 
دنیا دیدن، تجربه زندگی همراه با تأمل، شناخت از ماهیت انسان 
و بهره گیری از حکیمان و عارفان است. استاد سخن در مرحله ای 
از زندگی به سیر و سیاحت در بیشتر کشورهای اسالمی پرداخت 
و به بلخ و غزنه رفت. به گجرات در هندوس��تان س��فر کرد و با 
تجربه برهمن های هند آش��نا ش��د و در دهلی زبان هندی را فرا 

گرفت. در این دوران، س��عدی از طریق دریا به یمن و حبش��ه و 
س��پس به کشورهای عربی رفت و پس از زیارت کعبه،  مدتی در 
ش��ام به ویژه در دمش��ق، بعلبک لبنان  و بیت المقدس ساکن شد. 
سعدی پس از سفرهای بسیار به شیراز بازگشت و تجارب خود 
را به نگارش درآورد. این ش��اعر گرانمایه در سال 655 هجری، 
زیباترین و لطیف ترین شعرهای خود یعنی بوستان را در ده باب 
س��رود و در آن به مهمترین مسائل اخالقی و انسانی مانند عدل، 
احسان، عش��ق، تواضع، قناعت، ش��کر و توبه پرداخت. سعدی 
همچنین در س��ال 656، اثر دیگر خود یعنی گلس��تان را به رشته 
تحری��ر در آورد، که آمیزه ای از نظ��م و نثر و مجموعه حکایاتی 
است، که خود موضوع آن را تجربه کرده یا ساخته ذهن او است. 
در کنار همه  اوصافی که برای س��عدی به عنوان ش��اعر پر آوازه  
ایرانی آورده اند، بس��یاری س��عدی را به عنوان پیام آور انسانیت 
می شناس��ند. این ش��اعر بلند آوازه سفیر انس��انیت، همبستگی و 
همزیس��تی اس��ت و برای گفتگوی فرهنگ ها و تمدنها با اشعار 
زیبای خود زمینه س��ازی کرده اس��ت. ازاین رو اس��تاد سخن در 
اش��عار خود به عالم معنویت، عرفان و فلس��فه ورود کرده و به 
بیان دردها و مش��کالت بش��ریت و ارائه راه حل پرداخته است. 
تأثیرپذیری ش��اعران سرزمین های دیگر از شعر و ادبیات سعدی 
نیز موضوعی اس��ت، که در پژوهش های مختلف به آن پرداخته 
ش��ده است. شیخ اجل و دو کتاب گلستان و بوستان او در تار و 
پود اندیشه و فرهنگ ایرانیان رسوخ کرده است و با سپری شدن 
قرن ها از وفات وی همچنان به عنوان شخصیت تأثیرگذار بر شعر 

مطرح  فارس��ی  ادبیات  و 
است. از این رو طبق آنچه 
قباًل اشاره شد، سعدی نه 
تنها در شیراز و در کشور 
خود، بلکه در همه جهان 
نامی آش��نا و شناخته شده 
است؛ به طوری که از میان 
ب��زرگان ادب، تنها ش��عر 
او اس��ت که بر سردر مقر 
نیویورک  در  ملل  سازمان 
نوشته ش��ده است. در هر 
ح��ال از س��عدی باید به 

عن��وان جان مای��ه فرهنگ ایرانی و حرمت قلم یاد کرد؛ بی ش��ک 
سعدی از پیشگامان عرصه ای است که اینک پس از گذشت قرن ها 
روندگان بی ش��ماری یافته است. شیخ اجل زندگی بسیار پرباری 
داشته و نکته مهمی که درباره وی قابل ذکر است، شهرت بسیاری 
است که در حیات خویش حاصل کرد. پیداست که این موضوع در 
تاریخ ادبیات فارسی تا قرن هفتم هجری، تازگی نداشت و بعضی 
از ش��اعران ب��زرگ مانند ظهیر فاریابی و خاقان��ی در زمان حیات 
خود مش��هور و در نزد شعرشناسان عصرش��ان معروف بودند. اما 
گمان می رود که هیچ یک از آنان در شهرت میان فارسی شناسان 
کشورهای مختلف از آسیای صغیر گرفته تا هندوستان، در عهد و 
زمان خود، به سعدی نرسیده اند و اینکه او در آثار خویش چند جا 

به شهرت و رواج گفتار خود اشاراتی دارد، درست و دور از مبالغه 
است. پس از وفات، این شاعر بزرگ، در خانقاهی که اکنون آرامگاه 
اوس��ت و در گذشته محل زندگی او بود، به خاک سپرده شد. این 
مکان در 4 کیلومتری شمال شرقی شیراز، در دامنه کوه فهندژ، در 
انتهای خیابان بوستان و در کنار باغ دلگشا است. آثار منظوم و منثور 
س��عدی که به جا مانده اس��ت، عبارتند از: بوستان، گلستان، دیوان 
اشعار، رس��ائل نثر، هزلیات. شعر زیر از معروف ترین سروده های 

سعدی است که بر سردر سازمان ملل متحد نقش بسته است:
بنی آدم اعضاء یک پیکرند          که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار        دگر عضوها را نماند قرار

                                     تنظیم برای زاینده رود
                                        سپیده نصر اصفهانی

كالم نوراول اردیبهشت ماه روز بزرگداشت سعدی شیرازی
امام محمد باقر )ع(:

هر كه خوش نیت باشد، روزی اش افزایش می یابد.

سردار شهید محمدعلی شاهمرادی
آمبوالنس دستم بود. با چند نفر دیگر آمدند 
ب��اال. چند مت��ر جلوت��ر، یک تی��ر زد. همه  
بچه ه��ا پریدند پایین به جز من. داد زد، چرا 

نپریدی؟چرا بپرم؟ تیر زد. گفت: برو پایین.
بع��د، گفت: هم��ه بیایی��د باال. گف��ت: مرد 

حس��ابی، مگه تو پاس��دار نیستی؟ چرا. 
مگه ت��وی آم��وزش بهت نگفت��ن اگه 
جای��ی صدای تی��ر ش��نیدید، فکر کنید 

کمین خورده ا ید؟
چرا. پس چرا نپریدی؟

خاطراتی  از حاج احمد متوسلیان

شركت آب منطقه ای اصفهان

)نوبت دوم(

ــركت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد عملیات احداث جاده دسترسی  ش
ــرایط و  ــل گالب2 را از طریق مناقصه عمومی با ش ــه كارگاه خروجی تون ب
ــخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. از مناقصه گرانی  مش
ــبت به  ــه تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت می گردد تا نس ك

تهیه، تکمیل و تحویل اسناد ارزیابی توان انجام كار اقدام نمایند.

ــر به مدت  ــن آگهی حداكث ــت دوم ای ــار نوب ــخ انتش ــرایط از تاری ــن ش واجدی
ــایت ــناد ارزیابی از س ــه و تکمیل اس ــه تهی ــبت ب ــد نس ــت دارن 14 روز مهل

ــانی اصفهان،  ــوده و مدارک تکمیلی را به نش ــدام نم  WWW.ESRW.ir  اق
پل خواجو، بلوار آئینه خانه، جنب هالل احمر – شركت آب منطقه ای اصفهان 
ــتی 76473 – 81646 صندوق پستی 391 دبیرخانه  دفتر قراردادها – كدپس

امور قراردادها تحویل دهند.
 تلفن تماس: 5-6615360 داخلی 115 و 116 فاكس: 6611073

آگهی ارزیابی کیفی 
مناقصه گران 89/104

ــران از باند جنوبی  ــاده در 5 كیلومتری غرب تی ــخصات كلی پروژه: این ج مش
ــول 3 كیلومتر در جهت  ــود و به ط ــعب می ش جاده اصلی تیران – داران منش
ــامل عملیات خاكبرداری، خاكریزی، ابنیه  جنوب غرب ادامه پیدا می كند و ش

فنی و آسفالت می باشد.
مبلغ پایه: 3/200/000/000 )سه میلیارد و دویست میلیون ریال( بر اساس 

فهرست بهای پایه راه و باند سال 1388 می باشد.
حداقل رتبه پیمانکار: 5 راه و ترابری

محل اجراء: استان اصفهان شهرستان تیران و كرون – روستای ورپشت
مشاور: مهندسین مشاور زایند آب

مدت اجراء: 6 ماه

نوبت دوم

م الف:976

ناصر نفری - شهردار شاهین شهر

آگهی مزایده عمومی
ــماره 2774/ش مورخ 88/11/18 شورای  ــهرداری شاهین شهر به استناد مجوز ش ش
ــماره 35446 مورخ88/9/30 در نظر  ــالمی شهر و نظریه كارشناسی به ش محترم اس
دارد تعداد تقریبی 9000 جعبه دستمال كاغذی مازاد بر نیاز شهرداری را به باالترین 

قیمت از طریق مزایده به فروش برساند:
ــركت در مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 89/2/11 به  متقاضیان جهت ش
دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند در صورت نیاز به اطالعات بیشتر و بازدید از كاالی 
فوق الذكر متقاضیان می توانند در تاریخ های 28 الی 31 فروردین از ساعت 10 صبح 

الی 13 به واحد انبار شهرداری مراجعه نمایند.

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

)نوبت اول(

ــماره 23 مورخ 1389/1/22 شورای محترم اسالمی  شهرداری چادگان به استناد مجوز ش
ــهر چادگان در نظر دارد سایت قایقرانی مجتمع فرهنگی تفریحی خود را از طریق آگهی  ش

مزایده به شرح ذیل واگذار نماید.
1( موضوع مزایده: اجاره سایت قایقرانی مجتمع با اسکله و ده فروند قایق پایی و یک فروند 
قایق موتوری 48 از تاریخ 1389/3/15 لغایت 1390/3/15 به مدت یکسال با قیمت پایه به 

مبلغ 40/000/000 )چهل میلیون( ریال )بیمه اسکله الزامی و بعهده برنده مزایده می باشد(.
ــت روز جمعه 1389/2/10  ــنبه مورخ 1389/1/29 لغای 2( متقاضیان می توانند از روز یکش
از امکانات موجود اسکله واقع در مجتمع فرهنگی تفریحی شهرداری بازدید و پیشنهاد خود را 
ــنبه مورخ 1389/2/11 در دو پاكت: )الف( 5% قیمت پایه به مبلغ  تا پایان وقت اداری روز ش
ــاب 90001  ــركت در مزایده به حس ــپرده ش ــون( ریال را به عنوان س 2/000/000 )دو میلی
شهرداری چادگان نزد بانک ملی شعبه چادگان واریز و فیش واریزی را همراه با مشخصات كامل 
پیشنهاد دهنده و پاكت ب: مبلغ پیشنهادی و سوابق كاری خود را )سوابق كاری مختص اجاره 
سایت قایقرانی می باشد( الک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمائید.
ــنبه مورخ 1389/2/12 رأس ساعت 18 بعدازظهر در  ــنهادات رسیده در روز یکش 3( پیش

محل شهرداری با حضور اعضای كمیسیون باز و قرائت می گردد.
4( شهرداری چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار است و به پیشنهاداتی 
كه بعد از موعد مقرر یا مشروط و مبهم و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5( چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شركت كننده در مزایده از انعقاد قرارداد امتناع نمایند 
سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

ــتی 50% )پنجاه درصد( مبلغ پیشنهادی خود را در هنگام قرارداد و  6( برنده مزایده می بایس
مابقی را در اواسط مدت قرارداد به حساب شهرداری واریز نمایند.

 )ضمانت نامه برای قسط دوم الزامی است(. 
7( هرگونه اخذ مجوز الزم و پرداخت هزینه های مربوط در خصوص سایت قایقرانی به عهده 

برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده

محمدرضا احتشام زاده- شهردار چادگان

نوبت اول
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فرهنگ و هنر

موضوع: واگذاری پروژه ذیل با فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیمانکار دارای 
رتبه بندی و واجد صالحیت

موضوع: اجرای عملیات اصالح شبکه آب منطقه یک شهر اصفهان و اصالح شبکه آب 

خیابان امام خمینی تا کهندژ شهر اصفهان و ترمیم نوارهای حفاری شده در فالورجان

)25-1-89 و 26-1-89 و 89-1-27(

شركت آب و فاضالب استان اصفهان 

برآورد)ریال(تضمین)ریال(نوع بودجهمحل اجراردیف

اصالح شبکه آب منطقه یک شهر 1
27/000/000520/309/268جاریاصفهان

اصالح شبکه آب خیابان2
31/000/000603/576/606جاری امام خمینی تا کهندژ شهر اصفهان

ترمیم نوارهای حفاری شده در 3
24/990/000499/803/200جاریفالورجان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/2/9          تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/2/12
www.abfa-esfahan.com   دریافت اسناد: سایت اینترنتی
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