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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
صفـحه صفـحه

رئیس مرکز آمار ایران:
زمان بندی خانوارها برای تأیید اطالعات 
اقتصادی

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران:
تهیه ساز و کارهای منطقه ای برای حل بحران 
افغانستان

هزار متر مربع فرش دستباف در 
چهار محال و بختیاری بافته شد  

رئی��س اداره ف��رش س��ازمان 
بازرگان��ی چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: در 9 ماهه س��ال جاری 130 
هزار متر مربع فرش دستباف توسط 
90 هزار بافنده این استان تولید شد.    
به��روز جعف��ری در گفتگو با 

زاینده رود، افزود . . .                    شهرستان ها  / ادامه در  صفحه 4

علی کریمی:
بی معرفتی بود استیل آذین را ترک کنم

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین 
گف��ت: دراین ش��رایط حس��اس 
بی معرفتی بود استیل آذین را رها 

کنم.
علی کریمی پس از جلسه هیأت 
مدیره باشگاه استیل آذین اظهارکرد: 

پیشنهادی از باشگاه االهلی امارات دریافت کرده بودم اما بی معرفتی بود 
در این مقطع فصل از استیل آذین جدا می شدم . . .

ورزشی  / ادامه در  صفحه 7

نیم نگاهی به دیدگاه ها، آثار و 
خاطرات عکاس نام آور معاصر، 

زنده یاد بهمن جاللی
بهمن جالل��ی معتقد ب��ود در 
عکاسی مستند از رویدادهای بزرگی 
همچون انق��الب و جن��گ، »مهم 
این اس��ت که وس��ط ماجرا باشی«. 
او این ش��یوه را مؤثرترین راه برای 
داشتن تاریخ مصور یا وقایع نگاری 

تصویری از رخدادها می دانس��ت؛ ش��یوه ای که خودش بارها در کشاکش 
حوادث و رویدادهای انقالب و دوران جنگ آن را آزموده بود . . .

فرهنگ و هنر  / ادامه در  صفحه 8

رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی 
و معماری شورای اسالمی شهر 

اصفهان انتقاد کرد:
کند شدن روند اصالح 

الگوی مصرف در ارگانها 
و سازمانها

مهن��دس مصطفی بهبهانی به بیانات مقام معظم 
رهبری در خصوص ضرورت اصالح الگوی مصرف 
اشاره کرد و لزوم توجه مسئوالن را به این مهم مورد 

تأکید قرار داد و گفت . . .
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اجرای بیش از 100 برنامه 
ویژه دهه فجر

ب���ا حم�ای��ت س���ازم�ان جوان���ان اس��تان 
چهارمحال و بختیاری، در دهه فجر امس��ال بیش از 
100 برنامه فرهنگی و هویتی در س��طح استان اجرا 
می شود. مدیر سازمان جوانان استان با اعالم این خبر 

گفت . . .
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خرید و فروش 
اعضای بدن؛ تجارت سیاه

زمان��ی در م��ورد فروش��گاه ها و مغازه هایی 
که انواع اجناس در آنها یافت می ش��د، می گفتیم 
از ش��یر مرغ تا جان آدمی��زاد. ولی احتماالً اولین 
کس��ی که این اصطالح را ب��ه کار برد هیچ وقت 
فکر نمی کرد که این جمله، روزی واقعًا معنی دار 

شود.
بازار سیاه، واژه ای آشنا برای هم�ه مردم دنیا 

است . . .
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منا
: ای

س 
عک

اسامی برندگان طرح ثامن مشترکین خوش حساب 
همراه اول استان اصفهان

روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان 

شرح در صفحه 3

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

9721818

اتصال مستقیم به اینترنت
بدون نیاز به کلمه عبور و رمز

پرداخت از طریق قبض تلفن ثابت
روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان

اینترنت هوشمند
 )شرکت مخابرات استان اصفهان(

شهردار اصفهان: 

انسداد تونل شرقی متروی اصفهان 
تا 2 هفته دیگر برطرف می شود  
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سراسری

اوباما:
مردم امریکا مأیوس شده اند

وضع فوق العاده در هائیتی

چه خبر از پایتختایران

زمان بندی خانوارها برای تأیید اطالعات اقتصادی

ایران قطعات مورد نیاز صنعت نفت 
را می سازد

متهمان آشوب های روز عاشورا پای 
میز محاکمه

رئیس پلیس پایتخت با تشریح طرح 
انضباط اجتماعی در مناطق11 و7:

پلیس در اجرای این طرح 
به 60 تا 70 درصد از اهداف 

خود دست یافته است
رئیس پلی��س پایتخت از اج��رای طرح انضباط 
اجتماعی در مناطق 11 و 7 ش��هرداری تهران از روز 
ش��نبه 26 دی ماه خبر داد و اذعان کرد که اجرای این 
طرح20 تا 30 درصد وضعیت ترافیکی ش��هر تهران 
را نس��بت به گذشته بهبود بخشیده است. به گزارش 
ش��هر، س��ردار رجب زاده در نشس��تی با خبرنگاران 
ب��ا بیان اینکه اجرای طرح انضب��اط اجتماعی در این 
مناطق طی س��ه مرحله انجام می شود، اظهار کرد: در 
مرحله اول، منطقه 11 تقاطع خیابان ولیعصر)عج( تا 
انقالب تا تقاطع ولیعصر)عج( تا خیابان امام  خمینی 
)ره(، همچنین تقاطع خیابان حافظ تا میدان حسن آباد، 
خیابان امام  خمینی )ره( و همچنین میدان حس��ن آباد 
تا میدان حر تحت پوش��ش ای��ن طرح قرار می گیرد. 
وی افزود: مرحله اول این طرح در خیابان جمهوری 
از پل حافظ تا تقاطع خیابان کارگر جنوبی تا خیابان 
لبافی نژاد اجرا می شود، این در حالی است که خیابان 
انق��الب از پل چوبی تا دروازه دولت، خیابان س��پاه، 
خیابان پادگان ولیعصر)عج(، خیابان ش��ریعتی از سه 
راه ملک ت��ا خیابان انقالب، خیابان به��ار از خیابان 
انقالب تا خیابان بهار شیراز، خیابان طالقانی از خیابان 
شریعتی تا خیابان شهید مفتح، خیابان خواجه نصیر و 
میدان س��پاه در منطقه هفت به اجرا درمی آید. سردار 
رج��ب زاده تأکید کرد: پلیس در اجرای طرح انضباط 
اجتماع��ی به 60 تا 70 درص��د از اهداف خود مانند 
تقویت کالنتری ها، استقرار ایستگاه پلیس، پاک سازی 
نقاط آلوده و کنترل مجرمان س��ابقه دار دس��ت یافته 
است. وی در ادامه با اشاره به کشف شش تن و 300 
کیلوگرم مواد مخدر در پایتخت و دستگیری 37 هزار 
و 223 تن در رابطه با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد طی 
9 ماهه نخست سال اعالم کرد: این در حالی است که 
میزان کش��فیات قرص های روانگردان یک میلیون و 

413 هزار و 444 عدد بود.
رئیس پلی��س پایتخ��ت درباره متوق��ف ماندن 
جمع آوری معت��ادان پرخط��ر در پایتخت نیز گفت: 
برای نگه��داری معتادان پرخطر نی��از به اخذ مجوز 
قضایی داش��تیم که این موضوع در حال انجام است 
و همچنین مکانی برای نگهداری این معتادان در نظر 
گرفته ش��ده که از دهم بهمن ماه در شورآباد آغاز به 
کار خواهد کرد. وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان 
جرائم وقوعی از س��وی اتباع غیرمجاز در پایتخت از 
دستگیری 28 هزار و 686 تبعه افغان غیرمجاز طی 9 
ماهه امس��ال خبر داد و اظهار ک��رد: این آمار افزایش 
24 درصدی را نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 

نشان می دهد.
به گفته سردار رجب زاده، همچنین در این مدت 
22 ه��زار و 345 تبعه غیرمجاز افغان از کش��ور طرد 
ش��ده اند که این آمار 19 درصد افزایش را نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.

نصب دوربین های 
نظارتی در راههای استان 

تهران 
رئی��س اداره ایمنی و حریم راه های اس��تان تهران 
گفت: به  زودی 20 دس��تگاه دوربین نظارت تصویری 
در راه های این استان نصب می شود. به گزارش ایسنا، 
مصطفی مهردادفر اظهار کرد: نصب 20 دستگاه دوربین 
تصویری و 40 شناس��گر در محورهای استان تهران با 
قابلیت تردد شماری، تشخیص اجسام در سطح جاده، 
وقوع بارش، تشخیص حرکت خالف جهت و تشخیص 
عبور عابر پیاده طی قراردادی بالغ بر 5 میلی�ارد ری�ال 
بین س��ازمان راهداری و بخش خصوصی با همکاری 
اداره کل راه و ترابری استان تهران از فعالیت هایی است 
که در حوزه راه و ترابری استان تهران در شرف انجام 
است و هماهنگی های الزم برای اجرای زیر ساخت های 
فیبر نوری این دوربین ها با شرکت مخابرات انجام شده 
است. مهردادفر تصریح کرد: هم اکنون محورهای استان 
جهت نصب دوربین های نظارتی در برخی مس��یرها 
نظیر آزاد راه ته��ران - کرج - قزوین، محور تهران - 
فیروزکوه، محور هراز، آزادراه تهران - قم جانمایی شده 
است و به زودی این دوربین ها در محل های جانمایی 

شده نصب خواهند شد.
رئی��س اداره ایمنی و حریم راه های اس��تان تهران 
اظهار کرد: همچنین مقرر شده است تا قبل از ایام نوروز 
نص��ب و بهره برداری 10 دس��تگاه دوربین نظارتی در 
محورهای اس��تان تهران اجرایی شود و تصاویر گرفته 
شده توس��ط آنها در مرکز مدیریت راه های کش�ور و 
اداره کل راه و ترابری تهران در دسترس باشد. مهردادفر 
با بیان اینکه این شناسگرها روی دکل نصب می شوند، 
 گفت: دکل هایی که شناسگرها روی آنها قرار می گیرد، 
طوری جانمایی و نصب می ش��وند که بهترین بازده را 
داشته باشند. رئیس اداره ایمنی و حریم راه های استان 
تهران با بیان اینکه پس از ایام نوروز 10 دستگاه دوربین 
نظارتی دیگر در محل های جانمایی استان تهران نصب 
خواهد ش��د، افزود: طی جلس��ه ای که این اداره کل با 
قائم  مق�ام مدیرعامل ش��رکت مخابرات استان تهران 
برگزار کرد، مس���اع�دت ها در خص�وص اس��تف�اده 
از زیر س��اخت های فیبر ن�وری انجام خواهد شد ت�ا 
بدین ترتیب اطالعات به راحتی در مراکز قابل رؤیت و 
بررسی باشد. مهردادفر در پایان با بیان اینکه در راه های 
اس��تان تهران به علت حج��م ترافیک پایتخت اغلب 
شاهد ایجاد گره های ترافیکی هستیم، تأکید کرد: این 
دوربین ها با هدف انتقال سریع اطالعات از محورها به 
مرکز مدیریت راه های کشور و مرکز اطالعات راه ه�ای 
اس��تان تهران و در راس��تای مدیریت بهتر ترافیک و 

نگهداری دقیق راه ها به کار گرفته خواهند شد.

8 قرار داد ساخت قطعات مورد 
نیاز صنعت نفت با سازندگان داخلی 
به ارزش س��ه ه��زار و 800 میلیارد 
ریال در ش��رکت مناط��ق نفت خیز 
جنوب منعقد شد. به گزارش واحد 
مرکزی خب��ر، مدیرعامل ش��رکت 
مناطق نفت خیز جنوب این قطعات 
را ش��امل س��اخت و تولی��د م��واد 
ش��یمیایی، انواع لوله، قطعات یدکی 
ماش��ین آالت دوار، شیرهای ایمنی 
سطح االرضی، لوله های بدون درز، 
پره ه��ای داغ توربین ه��ای گازی، 
ش��یرهای دروازه ای و تجهی��زات 

درون چاهی برشمرد. 
غالمرضا حسن بیگلو افزود: این 
قطعات در مدت 13 ماه با مشارکت 
صنعتگران خوزس��تانی بر اس��اس 
اس��تانداردهای روز جهانی ساخته 
می ش��ود. وی منظ��ور از اج��رای 
این طرح را حمایت از س��ازندگان 
داخلی، خودکفایی کشور در ساخت 
قطعات و جلوگی��ری از خروج ارز 
از کش��ور برش��مرد و گفت: هزینه 
ساخت این قطعات در داخل معادل 
یک پنجم هزین��ه خرید نمونه های 

خارجی است. 

رئی��س مرک��ز آم��ار ای��ران از 
اعالم زم��ان بندی مراجعه خانوارها 
به س��ایت ای��ن مرک��ز به نش��انی
www  ب��رای  .amar .org . i r 
تأیید اطالع��ات اقتصادی خب��ر داد.
ب��ه گزارش و احد مرکزی خبر، 
م�دد از م��ردم خواس��ت زودتر از 
زمان بندی تعیین شده به این سایت 

مراجعه نکنند.
وی زمان بندی مراجعه خانوارها را 

به این شرح اعالم کرد :
خانوارهای یک و دو نفره از س��وم تا 

پنجم بهمن.
خانوارهای 3 نفره از شش��م تا هشتم 

بهمن.
خانواره��ای 4 نف��ره از نهم تا یازدهم 

بهمن.
خانواره��ای 5 نف��ره از دوازده��م تا 

چهاردهم بهمن.
خانواره��ای دیگر و اف��رادی که 
نتوانس��تند در این زمان ها به س��ایت 
مراجعه کنند، می توانند از پانزدهم تا 
بیست و دوم بهمن برای تأیید یا رد این 

اطالعات به سایت مراجعه کنند.
رئیس مرکز آمار ایران با اش��اره به 
اینکه افرادی که در خوشه یک هستند، 
باالترین دریافت را خواهند داشت، افزود 
: مردم می توانند از طریق پیام کوتاه به 
شماره 300000 و با ارسال شماره ملی، 
از قرار گرفتن خانوار خود در خوش��ه 
مربوطه آگاه ش��وند.مدد تصریح کرد: 
حدود 30 میلیون نفر که در خوشه یک 
هستند می توانند حساب های بانکی را 
باز کنند و اگر اعتراضی نداشته باشند 
برای مراجعه به سایت نیازی نیست و 
اگر اعتراض داشته باشند در اردیبهشت 
ماه مراجعه کنند. رئیس مرکز آمار ایران 
اضافه کرد: از س��وم بهمن که س��ایت 
باز می ش��ود هر فرد با کد رهگیری و 
شماره ملی اطالعات خود را می بیند 
و اگر اطالعات را تأیید کند سیس��تم 
اطالعات صحیح را جایگزین می کند 
و اگ��ر اعتراض کند اعت��راض وی در 
اردیبهش��ت 89 در پای��گاه های��ی که 
اعالم می شود، بررس��ی خواهد شد. 
وی گفت: مردم 15 استان که دسترسی 
کمتری به اینترنت دارند می توانند از 
طریق تلفن گویا با ش��ماره 0218587 
)900خط( تماس بگیرند تا با ش��ماره 
مل��ی و ک��د رهگی��ری اطالعات، 
از خوش��ه بندی خود آگاه ش��وند یا 

اعتراض خود را اعالم کنند.
اس��تانهای  م��ردم  اف��زود:  مدد 
آذربایجان غربی، کرمانش��اه، کرمان، 
سیس��تان و بلوچس��تان،  کردس��تان، 
چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایالم، 
کهگیلوی��ه و بویراحم��د، هرمزگان، 
اردبیل، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، 
گلستان، همدان و خوزستان می توانند 
از س��امانه تلفن گویا اس��تفاده کنند. 
رئیس مرکز آم��ار ایران ادامه داد:  مردم 
می توانند در زم��ان مربوط اطالعات 
را دوباره اصالح کنند و رجوع مجدد 
برای اصالح داش��ته باشند و فقط در 
این فرصت می توانند این کار را انجام 

دهند.
مدد افزود: در اردیبهشت 89 مکان 
پایگاه ه��ا تعیین و اعالم می ش��ود و 
خانوارهای جدید ی��ا اطالعات افراد 
فوت شده می تواند در این پایگاه درج 
ش��ود. وی گفت: مردم می توانند هر 
تغییرات��ی را در آینده به پایگاه ها ارائه 
کنند. رئیس مرکز آمار ایران خطاب به 
کسانی که کد رهگیری را گم کرده اند، 
گفت: اکنون نمی توانیم کد رهگیری 
بدهیم و باید در اردیبهشت سال آینده 
هویت آنان تأیید شود تا دوباره به آنان 

کد رهگیری داده شود.
مدد اف��زود: کد رهگی��ری نوعی 
پسورد اس��ت و مردم باید مراقب کد 
رهگیری باشند تا اطالعات آنان حفظ 

شود.
رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان 
کرد: از اردیبهش��ت89 حدود یک ماه 
کار اصالح اطالعات اقتصادی خانوار 

انجام می شود.
ــش از 99  ــات هویتی بی اطالع
درصد مردم صحیح ثبت شده است 
رئیس مرکز آمار ایران در این حال 
گفت: نتیجه بررسی اطالعات مردم با 

پایگاه ثب��ت احوال درباره هویت افراد 
نش��ان می دهد که اطالع��ات هویتی 
99/6 درصد مردم صحیح ثبت ش��ده 
اس��ت. مدد همچنین بیان کرد: نتیجه 
راستی آزمایی اطالعات خانوار نشان 
می ده��د ک��ه 85 درص��د اطالعات 
درباره تحصیالت،80 درصد اطالعات 
درب��اره مالکیت خ��ودرو، 90 درصد 
اطالع��ات درباره وامه��ای بانکی، 90 
درصد اطالعات درباره اجاره نش��ینی 
و 70 درص��د اطالعات درباره بیکاری 
صحت داش��ته است. وی با بیان اینکه 
ای��ن مرکز با 25 پایگاه کش��ور متصل 
شده اس��ت، گفت: با 22 سؤال وضع 
اقتصادی خانوارها بررس��ی شد اما به 
اطالع��ات ب�رخ�ی س��ؤال ها ات�کا 
نش���د زی�را نمی توانستیم اطالعات 
آن را کنت��رل کنیم. رئی��س مرکز آمار 
ای��ران اف��زود: خودرو تم��ام صاحب 
خ��ودرو با ش��ماره ملی احصا ش��ده 
است و توانستیم از پایگاه راهور آن را 
شناسایی کنیم و درباره هویت افراد با 
شماره ملی توانستیم افراد را شناسایی 
کنیم. وی گفت: بر اساس مدل هزینه 
درآمد خانوار حرکت کردیم زیرا این 

مدل، قدمت حدود 40 ساله دارد.
مدد اف��زود:  بر مبن��ای این مدل، 
خان��واری که تحصی��الت عالی دارد 
نسبت به کسی که تحصیالت کمتری 
دارد درآمد بیش��تری دارد. وی گفت: 
از این طرح مدلی به دست آمده است 
که می توان ح��دود درآمد یک فرد را 
با این ویژگیها )قیمت خودرو، ملک، 
می��زان وام، تحصیالت و تعدا خانوار( 
مش��خص کرد. مدد افزود: مسئوالن 
وزارت رف��اه و بان��ک، نحوه افتتاح 
حس��اب بانکی برای اف��رادی که به 
آنان یاران��ه تعلق می گیرد، را اعالم 

خواهند کرد.

ــه اول و دوم یارانه  ــط خوش فق
می گیرند

رئیس مرکز آم��ار ایران در بخش 
دیگری از س��خنانش با اشاره به اینکه 
دولت در س��ال نخست اجرای الیحه 
هدفمند کردن یارانه ها تصمیم گرفت 
جمعیت کشور را به سه خوشه تقسیم 
بندی کند، گفت: در خوشه نخست که 
دهک اول تا چهارم را شامل می شود، 
حدود 30 میلیون نفر، در خوش��ه دوم 
دهک های پنجم تا هفتم جامعه با 17 
میلیون و 600 هزار نفر و در خوش��ه 
س��وم دهک های هشتم تا  دهم با 14 
میلیون نفر قرار گرفته اند. مدد گفت: 
 یارانه ه��ا فقط به خوش��ه اول و دوم 
پرداخت می ش��ود. رئیس مرکز آمار 
ایران با اش��اره به اینکه درآمد خانواده 
ش��ش نفری در خوش��ه یک، کمتر از 
473 هزار تومان اس��ت، گفت: خانوار 
ش��ش نفره ای که درآمدش بین 473 
هزار تومان تا 788 هزار تومان است در 
خوشه دو قرار می گیرد و خانوار شش 
نفره ای که بی��ش از 788 هزار تومان 
درآمد داش��ته باشد در خوشه سه قرار 
می گیرد. مدد تصریح کرد: در خوشه 
یک، درآمد سرانه هر نفر 788 هزار و 
381 ریال و در خوشه دو درآمد سرانه 
هر نفر یک میلیون و 303 هزار و س��ه 
ریال اس��ت. وی افزود: نمودار هزینه 
درآمد خانوار نش��ان می دهد، درآمد 
دهکهای هش��تم تا دهم به اندازه تمام 
درآمد جامعه اس��ت. رئیس مرکز آمار 
ای��ران با اعالم اینکه 61 میلیون و 107 
هزار و796 نفر در طرح جمع آوری 
اطالعات اقتصادی خانوار ش��رکت 
ک��رده اند، گف��ت: 41 میلیون نفر از 
ای��ن تعداد، ش��هری و 19 میلیون و 

700 هزار نفر روستایی هستند.
 100 روس��تاها  در  گف��ت:  وی 
درصد ش��رکت کرده اند و حدود 10 
میلیون نفر باقیمانده در صورت تمایل 
می توانند در این طرح ش��رکت کنند. 
مدد افزود: بر اساس اطالعات، این 10 
میلیون نفر شامل کسانی هستند که یا 
در ایران نبودند و یا نتوانستند در زمان 
بندی مورد نظر نام نویسی کنند. رئیس 
مرکز آمار ایران در این حال خاطرنشان 
کرد: بیشتر این افراد از وضع مالی خوبی 
برخوردار بودند و تمایلی به شرکت 
در این طرح نداشتند و احتمال دارد 

در مرحله دوم نیز شرکت نکنند.

منوچهر متک��ی: رویکرد منطقه ای برای حل بحران و مش��کالت منطقه 
مناسب ترین، واقع بینانه ترین، درست ترین و طبیعی ترین رویکرد است.

وزیر امور خارجه در ادامه س��خنان خود در افتتاحیه ن�وزدهمین همایش 
بی��ن المللی خلیج ف��ارس گفت: هم��ه آنهایی که 
مدعی حل مشکالت افغانستان و پاکستان هستند و 
می خواهند به حل این مشکالت کمک کنند باید از 
این رویکرد حمایت کنند و می توانند ظرفیت های 
خود را در اختی��ار این رویکرد قرار دهند. منوچهر 
متکی با بیان اینکه در نشس��ت وزرای امور خارجه 
سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان در اسالم آباد، 
تصمیمات مهمی اتخاذ ش��د، اف��زود: در آینده ای 
نزدیک اجالس س��ران سه کشور را برگزار خواهیم 

کرد.
وی اضافه کرد: همچنین س��ه اجالس در سطح 

وزرای اقتصادی، کش��ور و اطالعات و امنیت سه کشور در آینده ای نزدیک 
برگزار می ش��ود که اجالس وزرای اقتصادی در افغانس��تان، اجالس وزرای 
کشور در پاکستان و اجالس وزرای اطالعات و امنیت کشور در ایران خواهد 
بود. متکی گفت: تصمیم مهم دیگری که در اجالس اس��الم آباد اتخاذ ش��د، 
برگزاری نشست وزرای امور خارجه شش کشور همسایه افغانستان در تهران 

است.
وی افزود: در این نشست از ظرفیت های همه کشورهای همسایه افغانستان و 

درگیر در بحران این کشور، برای حل بحران استفاده خواهد شد.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی در بخش دیگری از س��خنانش ب��ا بیان اینکه 
در منطق��ه خلیج ف��ارس دو رویکرد داریم، گفت: یکی رویکردی اس��ت که 
کش��ورهای خارجی از منطقه با اهداف س��وء و مبتنی بر واگرایی کشورهای 
منطقه القا می کنند و رویکرد دیگر نیز همگرایی منطقه ای است. متکی افزود: 
معتقدی��م در تعامل با چالش ها در این منطق��ه و هر منطقه دیگری از جهان، 
رویکرد منطقه ای برای حل بحران و مش��کالت آن منط�قه من�اس��ب ت�رین، 
واق��ع بینانه ترین، درس��ت ترین و طبیعی ترین رویکرد اس��ت. وی گفت: به 

عن��وان مثال بر همین اس��اس م��ا رویکردهای خارج از منطق��ه را برای حل 
بحران داخلی لبنان هرگز درس��ت نمی دانس��تیم. وی افزود: پس از برگزاری 
نشس��ت دوحه و تصمیم رهبران لبنانی پس از دو روز مذاکره فش��رده، امروز 
ش��اهد برداشتن گام های اساس��ی برای حل مسأله 
لبنان یعنی انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس 
و تش��کیل دولت هستیم. متکی ابراز امیدواری کرد 
لبنان دوران جدیدی از ثبات و پیش��رفت را تجربه 
کند. وی گفت: مثال دیگر افغانس��تان اس��ت که به 
مدت هش��ت س��ال منطقه آزمای��ش رویکردهای 
متفاوتی بوده است برای قدرت های فرا منطقه ای 
که ما، هم در درستی نیتشان و هم بر کارآمدی آنان 

در حل این بحران تردید جدی داریم.
وزیر خارجه افزود: ش��اهد هس��تیم حتی مردم 
کش��ورهای صاح��ب قدرت ه��م ب��ه ناک�ارآمدی 

سیاست هایشان و شکست این سیاست ها در صحنه افغانستان اذعان کرده اند.
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی گفت: از مدت ها قبل ضمن رد این رویکرد 
اعالم کردیم مش��کل افغانس��تان مشکل منطقه ای اس��ت و ام�روز ش�اهدیم 

بخش هایی از پاکستان را هم به خود مشغول کرده است.
متکی اف��زود: حل این بحران منطقه ای باید مبتن��ی بر راهکار منطقه ای 

باشد.
وی اضافه کرد: اجالس سه جانبه سران ایران، افغانستان و پاکستان که در 
یک سال گذشته در دو نوبت در تهران برگزار شد و تصمیم برای اجالس های 
مختلف در س��طح وزرا برای ایجاد در هم تنیدگی میان کش��ورهای منطقه و 
استفاده از ظرفیت های آنان برای حل مشکل افغانستان رویکرد واقع بینانه ای 

بود که همسایگان ما بر آن صحه گذاشتند.
متکی به بحران گرجس��تان اشاره کرد و گفت: وقتی بحران در این کشور 
ایجاد شد ایران با سفر به روسیه، قفقاز و اروپا بر رویکرد منطقه ای برای حل 
بحران تأکید کرد و ادامه مذاکرات را در سفر وزیر امور خارجه گرجستان به 

تهران پی خواهیم گرفت.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی 
ب��ه اتهام��ات پن��ج ت��ن از متهمان 
آش��وب های حرمت ش��کنانه روز 
عاشورا به ریاس��ت قاضی صلواتی 
در شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمی 

تهران آغاز شد.
 ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی 
خبر، این جلس��ه با حضور متهمان 
و وکالی مداف��ع آن��ان و همچنین 
نماینده مدعی العموم تش��کیل شد. 
دادس��رای عمومی و انقالب تهران 
چندی پیش پرونده این پنج نفر را به 
اتهام محاربه به دادگاه انقالب ارسال 

ک��رده بود. وکالی مدافع متهمان که 
در جلس��ه حضور داشتند عالوه بر 
مطالعه پرونده موکالن خود به طور 
حضوری نیز با آنان مالقات کردند. 

رئی��س جمه��ور امریکا به عملی نش��دن 
وعده های��ش اذعان ک��رد. به گ��زارش واحد 
مرکزی خبر، باراک اوباما در س��خنانی در یکی 
از کلیساهای واشنگتن گفت: بیکاری در امریکا 
در باالترین میزان است، فقر رو به افزایش است، 
مردم زیادی خانه هایش��ان را از دست داده اند 
و بس��یاری از امریکایی ها مأیوس شده اند. در 
همین حال گزارش��ها نش��ان می دهد عالوه بر 
مشکالت اقتصادی، سیاست های جنگ طلبانه 
دولتمردان امریکایی نیز سبب سرخوردگی مردم 

این کشور شده است. ریچارد بیکر از مسئوالن 
ائتالف ضد جنگ در ش��هر سانفرانسیس��کوی 
امریکا گفت: در نخستین سالگرد حکومت باراک 
اوباما، تعداد نیروهای امریکایی مستقر در عراق 
و افغانستان، از مجموع نظامیان امریکایی مستقر 
در عراق و افغانستان در زمان ریاست جمهوری 
جرج بوش، بیشتر است. احزاب مخالف جنگ 
در امریکا می گویند اوباما و بوش دو روی یک 
سکه هس��تند و نقش بازی کرده اند تا مردم به 

آنها رأی بدهند.

در پی زمین لرزه ش��دید در هائیتی، دولت 
این کش��ور تا پایان ژانوی��ه را وضع فوق العاده 

اعالم کرد.
 ب��ه گ��زارش واحد مرکزی خب��ر به گفته 
مقامات دولتی هائیتی، بیش از یک میلیون و 500 
هزار نفر از بازمان��دگان زمین لرزه هفته پیش، 
بدون سر پناه به س��ر می برند. دبیرکل سازمان 
ملل متحد نیز در کنفرانس خبری درنیویورک با 
تشریح آخرین اوضاع در هائیتی گفت: اوضاع 
در این کش��ور کم��اکان وخیم اس��ت. بان کی 
مون ادامه داد: این زمین لرزه موجب ش��ده سه 
میلی��ون نفر در منطقه پایتخت هائیتی از نعمت 
غذا، آب، س��رپناه و برق محروم ش��وند که نیاز 
آنها بسیار فوری است. دبیرکل سازمان ملل متحد 
افزود: عملیات جس��تجو و نج��ات هنوز ادامه 
دارد اما حمل و رس��اندن کمک ها در ش��رایط 
بسیار دش��واری در حال انجام است. وی ادامه 
داد: کمبود وس��ایل حمل و نقل و سوخت نیز 
نیروهای امدادی را آزار می دهد و بس��یاری از 
جاده ها همچنان بست�ه است. دبیرک�ل سازمان 
ملل متحد برنیاز فوری به دارو و پرسنل پزشکی 
ماهر تأکید کرد. بان کی مون با بیان اینکه اعالم 

دقیق جان باخت��گان و زخمی های زمین لرزه 
ش��دید هائیتی ام��کان ندارد، گف��ت: آمارهای 
مختلف��ی در این زمینه وجود دارد که به محض 
تأیید از سوی هی�أت های س�ازمان ملل متحد 

منتشر خواهد شد.
در این حال یک مقام آگاه در هائیتی اعالم 
کرد، از زمان زمین لرزه در این کش��ور تاکنون 
اجس��اد حدود 70 هزار نفر جم��ع آوری و در 
گورهای دس��ته جمعی دفن شده است. دولت 
هائیتی یک ماه عزای عمومی در این کشور اعالم 
کرد. همچنین خبرهای رس��می حکایت از این 
دارد ک��ه رئیس جمهور هائیتی تنها با پنج وزیر 
این کشور تشکیل جلسه داد. این احتمال وجود 
دارد که دیگر وزیران هائیتی در زلزله این کشور 
جان خود را از دست داده باشند. رنه پریوال به 
آینده کشورش امیدوار است و می گوید تاکنون 
هیچ کشوری از بین نرفته است.کشورها جنگ 
اول و دوم جهانی و حمالت هسته ای را پشت 

سر گذاشته اند اما از بین نرفته اند.
وزیر امور خارجه امریکا نیز با هدف ارزیابی 
میزان تخریب زلزله و کمک رس��انی نیروهای 

امریکایی در هائیتی، به این کشور سفر کرد.

جهان نما

متکی از تهیه ساز و کارهای منطقه ای برای حل بحران افغانستان خبر داد 

  حمالت انتحاری به مراکز دولتی افغانستان
چند فرد انتحارکنن��ده به تعدادی از مراکز 
دولتی در مرک��ز کابل حمله کردند. به گزارش 
واحد مرکزی خبر، گفته می شود انتحارکنندگان 
وزارتخانه های دادگس��تری، دارایی، ساختمان 
بانک مرکزی و هتل سرینای کابل را هدف قرار 
داده اند. تاکنون صدای س��ه انفجار شنیده شده 
است. نیروهای امنیتی افغان منطقه را به محاصره 
در آورده اند و حتی از ورود خودروهای پلیس 

نیز جلوگی��ری می کنند. تاکن��ون از تلفات و 
خسارات این حادثه گزارشی منتشر نشده است 
و از محل حادثه همچنان صدای شلیک گلوله 
به گوش می رسد. ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی 
گروه طالبان در مصاحبه با رس��انه های محلی 
ادعا کرد ی��ک انتحارکننده خ��ود را مقابل در 
ورودی کاخ ریاست جمهوری افغانستان منفجر 

کرده است. 

تصاویر دوربین های مدار بسته مسکو 
دستکاری می شد

80 ه��زار دوربین امنیتی در مناطق مختلف 
مسکو پایتخت روسیه نصب شده است.

ش��بکه تلویزیونی راش��اتودی با اعالم این 
خبر افزود: پلیس مسکو اخیراً متوجه شده است 
بخش عم��ده ای از تصاویری که توس��ط این 
دوربین ها به مراکز پلیس این شهر ارسال شده 

تصاویر تقلبی بوده است.
براس��اس این گزارش، پلیس مس��کو هفته 
گذش��ت�ه ج�زئی�اتی را درباره تقلب ش��رکت 
نصب کننده این دوربین ها در مس��کو منتشر و 
اعالم کرد: این ش��رکت در حالی که میلیون ها 
دالر بابت نصب این دوربین ها و ارسال تصاویر 
گرفته شده توس��ط آنها به مراکز پلیس دریافت 
می کند اما در موارد زیادی با دستکاری تصاویر، 
تصاویر نادرست یا تصاویر تقلبی به پلیس ارائه 

کرده است.
خبرنگار راش��اتودی هم با بیان اینکه نصب 
ای��ن دوربین ها ب��ه عنوان یکی از ش��یوه های 

جلوگی��ری از جرائ��م در مناطق ش��هری مورد 
اس��تفاده قرار می گیرند، گفت: تحقیقات پلیس 
مسکو نش��ان داد ش��رکتی که مس��ئول نصب 
دروبین های امنیتی در این ش��هر بوده به جای 
ارائه تصاویر لحظه ب��ه لحظه این دوربین ها به 
مراکز پلیس در موارد بس��یاری تصاویری که از 
قبل توس��ط این دروبین ها گرفته شده به مراکز 

پلیس ارسال کرده است.
مدیر ش��رکت نصب کنن��ده دوربین های 
امنیتی در مس��کو به اتهام ارسال تصاویر تقلبی 
یا دس��تکاری در تصاویر این دوربین ها اکنون 

بازداشت شده و تحت بازجویی است.
خبرنگار راش��اتودی گف��ت: میزان تصاویر 
تقلبی ارسال ش��ده توسط این شرکت به مراکز 
پلیس مسکو بسیار گس��ترده است و گفته شده 
تصاویر گرفته ش��ده توس��ط ه��زاران دوربین 
در مناطق مختلف مس��کو یا با تصاویر گذشته 

جایگزین شده یا دستکاری شده اند. 

رنا
: ای

س 
عک
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روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان 

اسامی برندگان طرح ثامن مشترکین خوش حساب همراه اول استان اصفهان

شماره شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام
91 حسینعلی احمدی  زهره
522 عباس بهنام فر سهیال

37600 ژاله مهیاری شکراله صدیقه
13143 یوسف علی ابادی بهادر
5477 سید ابوتراب سید محمود مرتضوی درچه
120 علی محسن نظری اورگانی
848 سیدعلی واعظ معروفی حسین

جوایز پراید

اسامی برندگان کمک هزینه مشهد مقدس
طرح ثامن مشترکین خوش حساب همراه اول استان اصفهان

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 6661144 تماس حاصل فرمایید

شماره شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام
7 احمدی  خدارحم مرتضی

903 سید محسن  احمدی فروشانی  سیدرضا
41 اسفندیار اسکندری شهرکی گودرز

49104 حبیب اله اشفته اردکانی فاطمه
168 امیرعلی اقبالی بابلی  بهمن
3 رضا عباس  اکبری فیض آباد
96 حسین اکرمی فینی حسن
108 محمدحسین امین جعفری عزیزاله

52026 مهدی نسرین  انگبینی
1359 حسین قلی ایرج پور ایران
198 نعمت اله بهجت آبادی زهرا
320 مصطفی تباشیری اصفهانی محمدعلی
184 ابوالقاسم ترکی  مهدی
223 امین اله توانگر محمدرضا
2385 علیرضا  جعفری مرتضی

7 حسین حاجی میرزائی علی
253 محمد حجراالسودی  شیما
1706 حسن زاده راوندی     علی اکبر حسین
712 راجعلی حسنی بی بی ناز
38 رحیم حسین زاده خوزانی قدمعلی
3 سیدحسن حسینی سیدمجتبی

568 سید صاحب حسینی خو سیدجمال الدین
175 حسین حفیظی درچه  ابراهیم
264 حسین حیدریان دولت آبادی مصطفی
380 محمدعلی خیری نجف آبادی غالمرضا
45 نصراله دلداده ارانی محمودرضا
548 عزیزاله رحیمی ستار
73 محمد رزاقی نائینی  محمدرضا

15239 کریم روح اللهی امراله
16 حسین زمانی قلعه میرزمانی حسن
253 اکبر سبزواری  مهدی
218 نادر  سلطانی   سیف اله
94 خان بابا سلطانیان خسرو
635 نبی اله  هوشنگ سلیمانی

شماره شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام
21 حسین سلیمانی درچه مهری
315 محمدکریم شفیع زاده حسن
1070 ابراهیم شهبازی علی اصغر
1391 حاجت شهنی میدانی مژده

5 حسن شیردره عباس
629 حبیب اله صادقی طامه زهرا
293 عبدالعلی طهماسبیان دهکردی کیوان
230 علی عابدی رنانی مجید
821 منصور عباسیان آزاده

1210003473 عبیری محسن  احسان
688 سیدمرتضی عطائی کچوئی سیدرضا
431 عباس عالیی عصمت
328 حسن علی حاجی قمصر  محمد

78951 سلیمان فاتحی محمد
203 حسن فاضل بیدگلی نفیسه

41790 احمد قانونی مهناز
104 سید ابراهیم کاظمی فر سید خلیل
2117 محمود کامالن  مریم
127 اقامهدی گازر عفت
36 محمود کمال  گرگریان
724 محمود گلستانی معصومه
4337 رضا مدنی محمدی زهرا
5138 مرتضی مزین اصفهانی عاصفه
3427 حسن مشکیان مهدی
1289 فرج اله معصومی ابوالقاسم

1270092812 غالمرضا معینی فرزانه
9738 علی محمد میرهادی تواندشتی سجاد
6137 مهدی نزادی احسان
19 عبدالحسین نصراصفهانی علی

11064 عبدالحسین نوری مائده
270 رضا هادی طیبه
513 سید حسین زینت بیگم  هاشمی فشارکی
8848 محمد هیدیان مرضیه

به هر یک از برندگان مبلغ 2/500/000 ریال کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تعلق گرفت که طی نامه ای از این عزیزان دعوت بعمل می آید تا در جشن 
شب میالد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی )ص( و حضرت امام جعفر صادق)ع( در تاریخ 88/12/12 شرکت نموده و جوایز خود را دریافت نمایند.

ــتان اصفهان به آدرس www. tce.ir می باشد که این مبلغ به حساب  ــرکت مخابرات اس ــایت ش ــامی 677 برنده اعتبار 200هزار ریالی بر روی س همچنین اس
بستانکار قبض تلفن همراه دوره بعدی برندگان منظور خواهد شد.
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شهرستان هاشهرستان هاشهرستان هاشهرستان ها
اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

اردلشهرکرد

ش��هرداری اصفه��ان به ش��هروندانی که 
تا پایان س��ال ج��اری جهت دریاف��ت پروانه 
س��اختمانی مراجعه کنند، عالوه بر تخفیفات 
مصوب قبلی 10 درص��د تخفیف و عوارض 
ارزش اف��زوده ب��ر تراک��م س��اختمانی هدیه 

می دهد.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای 
روابط عمومی شهرداری اصفهان، معاون مالی 
و اداری ش��هرداری اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: شورای اسالمی شهر پیشنهاد شهرداری 
را در زمینه اعطای تسهیالت ویژه به متقاضیانی 
که تا پایان س��ال جاری جهت دریافت پروانه 

ساختمانی مراجعه کنند موافقت کرده است.
سید مرتضی حسام نژاد کمک به شهروندان 
و ایجاد تس��هیالت بیشتر در ساخت و سازها 
را از مهمترین اهداف اجرای این طرح دانست 
و اظهار کرد: اصفهانی ها با اس��تف�اده از ای�ن 
ف�رص��ت م�ی توانند عالوه ب��ر به�ره من�دی 
از تس��هی�الت وی�ژه در ساخت و سازها، در 

س��ازندگی، عمران و آبادانی شهر اصفهان نیز 
مشارکت کنند.

وی ب��ه کاه��ش درآمده��ای ش��هرداری 
اصفهان در سال جاری اشاره کرد و مشارکت 
مردم در پیش��برد امور، آبادانی و تمیزی شهر 
را ضروری دانس��ت و اذعان داشت: همکاری 
و مشارکت ش��هروندان در پرداخت به موقع 
عوارضهای شهرداری نقش اساسی در اجرای 
پروژه ه��ای عمرانی، فرهنگ��ی، اجتماعی و 
خدمات��ی دارد و اج��رای صدها پروژه عمران 
ش��هری و پیش��رفت و تعالی ش��هر اصفهان 
مرهون همکاری، تالش و مشارکت مردم این 
شهر اس��ت. معاون اداری و مالی شهرداری با 
اش��اره به برگزاری جش��نواره خوش حسابی 
برای اولین بار از س��وی ش��هرداری اصفهان 
اذعان داش��ت: ش��هروندان خوش حساب با 
پرداخ��ت به موقع فیش عوارض و نوس��ازی 
می توانند با قرعه کش��ی از جوایز ارزنده ای 

بهرمند شوند.

در راس��تای تحقق برنامه توس��عه کشور 
در اف��ق 1404 پنج نی��روگاه با ظرفیت 2500 
مگاوات به ظرفیت تولید برق اصفهان افزوده 

خواهد شد.
به گ��زارش روابط عمومی برق منطقه ای 
اصفهان، مهن��دس فالحتی��ان مدیرعامل این 
ش��رکت در خصوص اهمیت برنامه نهادهای 
مختل��ف در تحق��ق توس��عه کش��ور در افق 
1404 ضم��ن تأکی��د بر مطلب ف��وق افزود: 
برق منطقه ای اصفهان با توجه به افق 5 ساله 
برنامه توسعه کشور تا سال 1390 دو نیروگاه 
با ظرفیت 820 مگاوات و با س��رمایه گذاری 

بخش خصوصی وارد مدار خواهد کرد.
مدیرعام��ل ب��رق منطق��ه ای اصفه���ان 
در خص��وص میزان س��رمایه گ��ذاری بخش 
خصوص��ی در اح��داث نیروگاههای در حال 
ساخت این اس��تان گفت: در حال حاضر 25 
درصد سرمایه گذاری مورد نیاز به مبلغ هزار 
میلی��ارد ریال نقداً و مابق��ی از طریق فاینانس 

خارجی یا وام ارزی تأمین می شود.
مهندس فالحتی��ان همچنین در خصوص 
وضعیت س��اماندهی راندم��ان نیروگاهها در 

صورت هدفمند شدن یارانه ها عنوان کرد: در 
حال حاضر میزان راندمان نیروگاههای استان 
36 درصد اس��ت که در صورت گرانتر شدن 
س��وخت نیروگاهها به طور طبیعی حساسیت 
بیش��تری بر مصرف س��وخت ایج��اد خواهد 
ش��د و انتظار می رود راندم��ان نیروگاهها نیز 

افزایش یافته و به 41 درصد برسد.
تولی��دی روزان��ه  ت��وان  پای��ان  در  وی 
نیروگاههای اصفهان را در حال حاضر حدود 
3500 م��گاوات عنوان کرد و اظهار داش��ت: 
اصفهان کمترین میزان تلفات برق را در کشور 
دارد به نح��وی که تلفات برق در اصفهان در 
مجموع حدود 10 درصد و در س��طح کشور 

بیش از 15 درصد است.

همایش��ی تحت عن��وان مبان��ی، مفاهیم 
عموم��ی و چارچوب فرایند نظ��ام مدیریت 
تکنولوژی و اس��تقرار آن با همکاری انجمن 
مدیری��ت تکنولوژی ای��ران و انجمن برق و 
الکترونی��ک ایران ش��اخه اصفه��ان با هدف 
نهادینه س��ازی مدیریت تکنول��وژی در برق 

منطقه ای اصفهان برگزار شد.
به گ��زارش روابط عمومی برق منطقه ای 
اصفهان در این همایش یک روزه که با حضور 
دکت��ر ناصر باقریان مق��دم عضو هیأت مدیره 
انجم��ن مدیریت تکنولوژی ای��ران به عنوان 
ارائه کنن��ده و تحلیلگر مدیری��ت تکنولوژی 
برگزار ش��د راهکارهای تئ��وری و عملیاتی 
اس��تقرار مدیریت تکنولوژی در این ش��رکت 

بررسی شد. 
دکت��ر باقری��ان مق��دم در ادام��ه ضم��ن 
تعری��ف روش��نی از مدیری��ت تکنولوژی به 
ارائه راهکاره�ای عملی�ات�ی پی�اده س���ازی 
مدیریت دان��ش در برق منطق��ه ای اصفهان 
پرداخته و عنوان کرد: برق منطقه ای اصفهان 

با توجه به پتانسیل باالی اجرایی در این زمینه 
از جمله ش��رکته�ای پیش���رو در استق�رار و 

پیاده سازی مدیریت تکنولوژی بوده است.
در ادام��ه این همای��ش مهندس فالحتیان 
مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان طی سخنانی 
ضم��ن تأکید ب��ر لزوم پیاده س��ازی مدیریت 
تکنول��وژی در ب��رق منطق��ه ای اصفه���ان 
اف���زود: ب��ا توجه ب��ه ض�رورت اس��تفاده از 
تکنولوژی های جدید در بخش های مختلف 
تولی��د، انتقال و توزی��ع در صنعت برق، باید 
مدیریت تکنول��وژی در جهت فرایند تع�الی 
س��ازمانی در ش��رکت اس��تقرار یافته و پیاده 

شود.
در پایان گفتنی است بر اساس مدل ارزیابی 
تعالی سازمانی )E.F.Q.M( استقرار مباحثی 
چ��ون مدیریت دان��ش و مدیریت تکنولوژی 
در ش��رکتهای تابع��ه وزارت نیرو مورد توجه 
قرار گرفته و برق منطقه ای اصفهان از جمله 
شرکت های پیشرو در استقرار این مدیریتهای 

تحولی بوده است. 

ب��ا حمای��ت س��ازمان جوان��ان اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری، در دهه فجر امس��ال 
بی��ش از 100 برنام��ه فرهنگ��ی و هویتی در 

سطح استان اجرا می شود.
مدی��ر س��ازمان جوانان اس��تان ب��ا اعالم 
این خبر گفت: شرایط حس��اس کنونی لزوم 
یکپارچگی اقشار مختلف مردم را در حفاظت 
از دس��تاوردهای نظام می طلبد و متولیان امر 
باید در هر مسئولیتی نسبت به صیانت و انتقال 

مفاهیم ارزشی به نسل نو اقدام کنند.
مجتب��ی ن��وروزی، پیروزی ش��کوهمند 
انق��الب اس��المی ای��ران را نمون��ه کاملی از 
حرک��ت انبیا در راه برپای��ی حکومت جهانی 
اسالم بیان کرد و افزود: متأسفانه در چند سال 
اخیر نتوانس��ته ایم عظمت ای��ن انقالب را به 

نسل جوان منتقل کنیم.
ن��وروزی از حمایت س��ازمان جوانان از 

برنامه های تشکل های مردمی نهاد در استان 
خب��ر داد و گفت: پس از برگزاری جلس��ات 
هماهنگی و برنامه ریزی، بیش از 100 برنامه 
ف�رهن�گی توس��ط این تشک�ل ه�ا ارائ�ه شد 
ک�ه مق�رر ش��د با هماهنگی س��ازمان در ایام 

دهه فجر در کل استان اجرا شوند.
دبیر کمیته جوانان دهه فجر الزمه حیات 
سیاس��ی و اجتماعی هر نظ��ام را مقبولیت و 
همراهی مردم دانس��ت و ادام��ه داد: رویکرد 
س��ازمان جوان��ان حمای��ت از برنام�ه ه��ای 
هویت س��از است زیرا راهکار جدید دشمنان 
در جنگ نرم تغییر فرهنگ و هویت اس��المی 

ایرانی جوانان است.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد حضور 
مردم در ایام دهه فجر امس��ال افتخاری دیگر 
را از همراهی با نظام و والیت مداری عمومی 

مردم در معرض دید جهانیان قرار دهد.

شهردار اصفهان: 
انسداد تونل شرقی متروی 

اصفهان تا 2 هفته دیگر 
برطرف می شود  

ش��هردار اصفهان گفت: تونل ش��رقی متروی 
اصفهان که به س��بب انحراف دستگاه حفار مسدود 
ش��ده ب��ود، حداکثر ت��ا 15 روز آینده بازگش��ایی 

می شود.    
دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد افزود: از هشت 
گزینه اعالم ش��ده قبلی برای جب��ران انحراف این 
تونل، دو گزینه انتخاب و به شرکت طرف قرارداد 

ابالغ شد. 
ش��هردار اصفهان گفت: یکی ازاین گزینه های 
اصالح انحراف تونل متروی اصفهان، آزاد س��ازی 
 )TBM( محوطه اطراف ماشین بزرگ حفاری تونل
درعمق 14 متری از س��طح زمین به روش موسوم 
به »ج��ت رولینگ« برای جابه جایی و انتقال آن از 

داخل تونل به نقطه قبل از انحراف است. 
وی اف��زود: دومین گزینه برای اصالح انحراف 
تونل مترو ایجاد ش��عاع حداکثری از س��طح زمین 
برای انتقال این ماش��ین بزرگ حفاری به ایس��تگاه 

قبلی است.

گردهمایی کارشناسان آمار 
و بودجه نواحی و مناطق 

استان برگزار شد
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش 
استان اصفهان به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی 
در آمارگیری گردهمایی کارشناسان آمار و بودجه نواحی 

و مناطق استان اصفهان برگزار شد.
در این جلسه آموزشهای ضروری در زمینه استفاده 
کاربران از سیستم آمار و بکفای اینترنتی و تهیه گزارش از 
سیستم داده شده همچنین کمیته برنامه ریزی سازمان با 
حضور اعضا تشکیل و عملکرد کارکنان در برنامه چهارم 

توسعه مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت 
عمومی اداره کل دامپزشکی اصفهان:

شیرهای موجود در بازار 
فاقد آنتی بیوتیک است

رئیس اداره نظارت بر بهداش��ت عمومی اداره کل 
دامپزشکی استان اصفهان گفت: براساس طرح پایشی 
که روی 150 نمونه ش��یر انجام گرفت، مشخص شد 

شیرهای موجود در بازار فاقد آنتی بیوتیک است.
سیدرضا موسویی در گفتگو با فارس در اصفهان 
افزود: در تابس��تان از 150 نمونه شیر در مراکز توزیع،  
جمع آوری و فرآوری نمونه برداری شده و بار میکروبی 

و سموم موجود در آن سنجیده شده است.
وی بیان داشت: به تازگی در دامپزشکی اصفهان 
آزمایشگاهی در خصوص شناسایی تقلبات به کار 

رفته در شیر تجهیز کردیم.
رئیس اداره نظارت بر بهداش��ت عمومی اداره کل 
دامپزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: زمینه بررسی تقلبات 
شیر از مسیر تا عرضه گسترده تر شده و اگر در گذشته 
تنها از آب و جوش ش��یرین استفاده می کردند، امروز 
ش��یطنت ها بیشتر ش��ده و موادی را به کار می برند که 

نمی توان به راحتی شناسایی کرد.
وی اظهار داشت: شیر صنعتی اصفهان با کیفیت باال 
به اکثر استان ها ارسال می شود و باید با آموزش دامداران 

به شکل مستمر به کیفیت باالیی از شیر دست یافت.
موسویی با اشاره به اینکه به منظور دستیابی به 
ارتقای بهبود کیفیت شیر خام باید زیرساخت ها را 
تکمیل و اصالح کرد، ادامه داد: کیفیت امر نس��بی 
اس��ت و با هر ق��دم نیاز به قدم دیگری اس��ت که 

کیفیت شیر را افزایش دهیم.
وی ب��ا بیان اینکه برای دس��ت یافتن به ش��یر 
باکیفی��ت بای��د ب��ه زیرس��اخت حم��ل و نقل با 
تانکرهای دو جداره استیل مجهز به سیستم شستشو 
»س��ی آی پی« دست یابیم، تصریح کرد: امکاناتی در 
مراکز تولید ش��یر برای شیر دوش��یدن، نصب شیر 
سردکن های مناس��ب، تانکرهای نگهداری شیر در 
مراکز صنعتی کامل اس��ت و در مراکز نیمه صنعتی 

به پیشرفت هایی دست یافتیم.

پروژه کمربندی سعیدآباد در 
محور خوانسار - گلپایگان - 
خمین به بهره برداری رسید

در اولین دور سفرهای شهرستانی علیرضا ذاکر 
اصفهانی اس��تاندار اصفهان، معاونان وی و جمعی 
از مدیران اس��تانی و محلی به شهرستان گلپایگان، 
کمربندی س��عیدآباد با اعتبار بیس��ت میلیارد ریال 
افتتاح ش��د. طول این پروژه بی��ش از 5 کیلومتر و 
عرض آن 21 متر و به صورت چهار خطه اس��ت. 
حجم خاکب��رداری و خاکری��زی آن 115049 متر 
مکعب و حجم اس��اس و زیراساس آن 28787 متر 
مکعب اس��ت. الزم به ذکر است هدف از احداث 
این کمربندی هدایت ترافی��ک عبوری و ترانزیت 
به خارج از روس��تاهای رباط س��رخ و تس��ریع در 
ترافی��ک گلپایگان – خمین اس��ت. در این پروژه 
یازده دهانه پل دومتر تا ش��ش متری به کار رفته و 
دو الیه آسفالت بیندر و توپکا به میزان 30 هزار تن 
اس��تفاده شده است. گفتنی است این پروژه بخشی 
از پروژه احداث باند دوم خوانس��ار – گلپایگان – 

خمین به طول 45 کیلومتر است.

رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی 
و معماری شورای اسالمی شهر اصفهان 
از کند شدن روند اصالح الگوی مصرف 

در ارگانها و سازمانها انتقاد کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای 
اسالمی شهر اصفهان، مهندس مصطفی 
بهبهانی به بیان��ات مقام معظم رهبری 
در خصوص ضرورت اصالح الگوی 
مص��رف اش��اره ک��رد و ل��زوم توجه 
مس��ئوالن را به این مهم م��ورد تأکید 
قرار داد و گف��ت: یکی از مباحثی که 
در راس��تای اصالح الگوی مصرف به 
تصویب شورای اسالمی شهر اصفهان 
رسید رعایت مبحث نوزدهم مقررات 

ملی ساختمان بود که قرار شد شهرداری 
اصفهان با جدیت آن را پیگیری و اجرا 

کند .
وی با بی��ان اینکه براس��اس این 
مصوبه مقرر ش��د شهرداری اصف�هان 
پ�ایان ک�ار س���اختم�انه�ای باالی 6 
سقف که از مرداد ماه سال گ�ذش�ت�ه 
پ�روان���ه س��اختمانی اخ��ذ کرده اند 
را من��وط به رعایت مبح��ث نوزدهم 
مقررات ملی ساختمان صادر کند، افزود: 
صاحبان این ساختمانه�ا االن ب�رای اخذ 
پایان کار اقدام می کنند و شهرداری باید 
براس��اس این مبحث قانون��ی اقدام به 
صدور پایان کار کند. رئیس کمیسیون 

عم�ران، شه�رسازی و معماری شورای 
اس���المی ش���ه�ر اصفهان در بخش 
دیگری از سخنان خود از عدم مکانیزه 
شدن امور شهرداری و محاسبات انتقاد 
کرد و تس��ریع در مکانی��زه کردن این 
ام�ور برای حل مشکل مردم و شفاف 

سازی محاسبات را خواستار شد.
وی همچنی��ن ب��ر تجدی��د نظر 
ش��هرداری اصفهان در ص��دور پروانه 
واحده��ای تجاری و کس��ر پارکینگ 
در خیابانه��ای جدیداالح��داث تأکید 
ک��رد و روند  کنون��ی در این خیابانها 
را مشکل ساز دانس��ت و گفت: طبق 
بررسیهای به عمل آمده ساختمانهای 

مسکونی احداث ش��ده در خیابانهای 
جدیداالحداث به عنوان مطب و دفتر 
کار مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد 
و ای��ن رون��د تضییع ح��ق و حقوق 

شهرداری را به دنبال دارد.
مهن��دس بهبهانی اص��الح روند 
کنونی صدور پروانه های ساختمانی در 
بر خیابانهای جدیداالحداث را خواستار 
شد و افزود: صدور پروانه های تجاری 
به صورت متمرک��ز و مجموعه ای و 
دفتر کار و برای پارکینگ هم به صورت 
عمومی بهترین راهکار برای برون رفت 
از وضعیت فعلی و احقاق حق و حقوق 

شهرداری است. 

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان این نمایشگاه مورد بازدید 
تعداد زیادی از همش��هریان عزی��ز، متخصصان و 

کشاورزان قرار گرفت.
گفتن��ی اس��ت ای��ن نمایش��گاه در دو بخش 
تولی��دات و خدمات در زمینه های کش��اورزی و 
مراکز علمی و تحقیقاتی ارائه ش��د که نس��بت به 

سالهای گذشته شاهد استقبال بیشتری بود.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت هش��تمین نمایش��گاه 
بین المللی صنایع و ماشین آالت کشاورزی استان با 
حضور 145 شرکت از استان های اصفهان، تهران، 
م�ازن�دران ، ی�زد، خ�راس���ان رض�وی، ک�رم�ان، 
زن�ج�ان، قزوین، فارس و مرکزی برگزار شد. این 
نمایشگاه در س��ه سالن با وسعت 9 هزار مترمربع 
فضای نم�ایشگاه�ی برگ�زار ش�د که 21 درص�د 
از ن�م�ای�ش���گ�اه ای��ن دوره ب��ه ماش��ین آالت 

و تجهیزات کش��اورزی و باغبان��ی، 42 درصد به 
نهادهای کشاورزی، 11 درصد به گل و تجهیزات 
گلخان��ه ای، 18 درصد به سیس��تم های آبیاری و 
آبرس��انی و 8  درص��د ب��ه نش��ریات تخصصی، 
انجمن ها و مراکز و م�ؤسسات علمی – تحقیقاتی 

اختصاص یافت.
گفتنی است در حاشیه این نمایشگاه سمیناری 
با رویکرد بررسی چالش ها و راهکارهای نوین در 

صنعت کشاورزی برگزار شد. از این نمایشگاه دکتر 
ذاکر استاندار استان اصفهان، دکتر اسماعیلی معاونت 
محترم سیاس��ی و امنیتی اس��تانداری، دکتر کامران 
نماینده محترم اس��تان اصفهان در مجلس ش��ورای 
اسالمی، مهندس جمالی نژاد مدیر کل محترم حوزه 
دفتر استاندار، مهندس ناصحی مدیر کل محترم دفتر 
نباتات صنعتی وزارت جهاد کش��اورزی، مهندس 
ساعی رئیس مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، 
حضرت حجت االس��الم و المس��لمین هاش��می 
ریاس��ت محترم دفتر نماینده ولی فقیه در اس��تان 
اصفهان، مهندس نصیری رئیس شورای بازرگانی 
ای��ران و هلند، دکتر خلیلیان دبی��رکل محترم اتاق 
بازرگانی اس��تان اصفهان، مهندس نریمانی رئیس 
محترم س��ازمان جهاد کشاورزی استان و مهندس 
گلکار رئیس محترم خانه صنعت و معدن اس��تان 

بازدید کردند.

رئی��س اداره ف��رش س��ازمان 
بازرگان��ی چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: در 9 ماهه س��ال جاری 130 
هزار متر مربع فرش دستباف توسط 
90 هزار بافنده این استان تولید شد.    
به��روز جعف��ری در گفتگو با 
زاینده رود، افزود: فرش تولید شده 
با طرح و نقش��ه »ترنج«، »خشتی«، 
»نائینی« و »چالشتری« با مواد اولیه 
بومی و رن��گ ثابت مرغوب تولید 
ش��ده اس��ت. به گفت��ه وی عمده 
بافندگان فرش دس��تباف استان را 

زنان روستایی تشکیل می دهند که 
45 هزار دستگاه »دار قالی« در اختیار 
دارن��د. وی از ص��دور 80 درص��د 
از ف��رش تولیدی اس��تان به خارج 
از کش��ور خب��ر داد و گفت: عمده 
خریداران فرش اس��تان کشورهای 
حوزه خلیج فارس و کش��ورهای 

اروپایی هستند. 

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
اجرای طرح هدفمند ک��ردن یارانه ها 
تنها با تعدیل نرخ ارز سرانجام موفقی 

خواهد داشت.  
محمود اسالمیان در سی و دومین 
جلس��ه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان  افزود: افزایش نرخ ارز با هدف 
حمایت از تولید داخلی و مقابله با واردات 
می توان��د اثرات مثب��ت هدفمند کردن 
یارانه ها  را برای واحدهای تولیدی بیش 

از پیش نمایان سازد. 
   وی با اش��اره به تجربه کش��ور 
چی��ن در پایی��ن نگه داش��ت ارزش 
پول ملی خود گفت: این کش��ور برای 
تقویت ص���ادرات، ارزش پ�ول مل�ی 
خ���ود را در براب��ر دالر کاهش داده تا 
صادرکنندگان بتوانند از تمام ظرفیت ها 
برای افزایش صادرات خود بهره ببرند. 
   وی تأکی��د کرد: این قانون مانند 
تیغ دولبه است که اگر همراه با تعدیل 
نرخ ارز باشد مجموعه تولید در کشور 

را تقویت خواهد کرد. 
    وی افزایش 30 الی40 درصدی 
ن��رخ ارز را ب��رای واحدهای تولیدی 
راهگش��ا دانس��ت و گفت: تشکلهای 
اقتص��ادی باید در ای��ن زمینه فعالیت 
دوچندانی از خود نشان دهند تا جریان 

تولید در کشور متوقف نشود. 
     وی معضالت ناشی از بیکاری 
در جامعه را بسیار پر هزینه دانست و 
گفت: از دست دادن یک فرصت شغلی 
برای ی��ک کارگر میزان بزهکاری و از 
هم پاش��یدگی خانوادگی را در جامعه 

افزایش می دهد. 
تاجبخش: طرح هدفمند کردن 
یارانه ها باید در برنامه پنجم توسعه 
مطرح می شد عباس تاجبخش عضو 
هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان 
در نط�ق پیش از دس��تور این جلس��ه 
گفت: ب�رای اج��رای صحیح  ط�رح 
هدفمند کردن یارانه ه��ا باید در قالب 

برنامه پنجم توسعه ارائه می شد. 
  وی تصریح کرد: در شرایطی که 
فضای کس��ب و کار در حال حاضر با 
چالش های جدی روبه رو است، باید 
این ط��رح در فرایند پنج س��اله  قرار 
می گرفت تا  بخش تولید متضرر نشود. 
  وی اج��رای این طرح را نیازمند 

زیرس��اختهای اقتص��ادی صحیح��ی 
برش��مرد و گف��ت: وقتی در ش��بکه 
انتقال انرژی برق بی��ش از 30 درصد 
پرت وجود دارد هزین��ه آن را نباید از 
مصرف کننده گرفت و باید ابتدا شرایط  
اس��تاندارد انتقال انرژی ایجاد ش��ود و 

سپس طرح اجرا شود. 
   وی افزود: ایجاد اشتغال و مبارزه 
با بیکاری ب��ا وجودی که دغدغه همه 
مسئوالن و فعاالن اقتصادی است، مورد 

توجه جدی و الزم قرار نمی گیرد. 
  وی محور هدفمند کردن یارانه ها 
را ایجاد عدالت اجتماع��ی و افزایش 
بهره وری جه��ت افزایش ص��ادرات 
و رش��د اقتصادی برش��مرد و گفت: 
محوری��ت مهم ط��رح هدفمند کردن 
یارانه ها باید رش��د و توسعه تولید در 
جامعه باشد و یارانه ها با هدف تقویت 
بخش تولید جامعه هزینه ش��ود، نه با 
هدف مصرف گرایی بیشتر. وی یارانه ها 
را موتور محرکه تولید دانست و افزود: 
اختصاص یارانه ها برای مصرف کننده و 
بی توجهی به بخش تولید جامعه باعث 

ایجاد مشکالت اقتصادی می شود. 
  وی با اشاره به سیاست کشورهای 
غرب��ی در بحران مالی اخیر گفت: این 
کش��ورها  ب��رای حمای��ت از بخش 
خصوصی تسهیالت قابل توجهی ارائه 

کردند تا بخش تولید متوقف نگردد. 
   وی با انتقاد از ش��یوه دولت در 
ارائه خدم��ات به بخش خصوصی در 
زمان بحران مالی گفت: در ایران نه تنها 
کمکی به بخش تولید و ایجاد تحرک 
در این بخش از سوی دولت اتفاق نیفتاد 
بلکه نرخ تسهیالت بانکی نیز که تنها 
راه برون رفت از مش��کالت اقتصادی 

واحدها بود، افزایش پیدا کرد. 

ــی: مصوبه هیأت دولت  ذره بین
ــهیالت ارزی  در تعیین نرخ ارز تس
حمایت از تولید بود  جعفر ذره بینی 
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در 
این جلسه ضمن تقدیر از مصوبه هیأت 
دول��ت در تعیین قیم��ت ارز در زمان 
ارائه برای استفاده کنندگان از تسهیالت 
ارزی از صن��دوق ذخی�ره ارزی گفت: 
باز پرداخت تسهیالت ارزی با قیمت 
روز برای واحدهای تولیدی یک معضل 
به شمار می آمد که با این مصوبه یکی از 
موانع  پیش روی واحدها برداشته شد. 
   وی در بخش دیگری با اش��اره 
به تصویب الیحه هدفمند کردن یارانه ها 
گفت: اعضای اتاق بازرگانی باید خود 
را ب��رای اجرای این قانون آماده کنند و 
کارشناسان باید ویژگی های این قانون را 
برای مدیران واحدهای تولیدی توضیح 
دهند تا از بخشهای مختلف این  الیحه 

اطالع پیدا کنند. 
سید مصطفی صفوی نایب رئیس 
اتاق بازرگانی اصفهان در این جلس��ه 
افزود: حضور فعال تشکلهای اقتصادی 
و تعامل با بخشهای مختلف می تواند در 
مهار بحران اقتصادی تا اندازه ایی تأثیر 
بگ��ذارد.   وی اطالع رس��انی صحیح 
و با استدالل از ش��رایط اقتصاد امروز 
به مس��ئوالن دولتی را مهمترین وظیفه 

بخش خصوصی برشمرد. 
  وی اف��زود: منطق��ی رفتار کردن 
بانکه��ا در ارائه تس��هیالت و دریافت 
معوق��ات خ��ود می توان��د از تعطیلی 
واحده��ا و افزایش لش��گر بی��کاران 

جلوگیری کند. 
  رضا خیامیان عضو هیأت رئیسه 
اتاق بازرگانی اصفهان در این جلس��ه 
خواستار بررس��ی دقیق و کارشناسی 

از وضعی��ت اقتصادی   توس��ط اتاق 
ش��د و افزود: ح��ذف 3 الی 4 صفر از 
واحد پول��ی، هدفمند کردن یارانه ها و 
مسائل دیگر به عنوان موضوعاتی قابل 
بررسی است.   نایب رئیس کمیسیون 
انرژی اتاق ایران تصریح  کرد: کاهش 
س��رمایه گذاری در بخش نفت و گاز 
باعث عق��ب ماندن ای��ران از گردونه 
کش��ورهای صادرکننده نفت و انتقال 
منابع به کشورهای همجوار خواهد شد. 
وی اضافه کرد: منابع کشف شده نفت و 
گاز در مرزهای ایران با قطر و عراق در 
حال از دست رفتن است و باید فعاالنه 
در ای��ن بخش حضور داش��ت. علی 
نادری مش��اور اتاق بازرگانی اصفهان 
در این جلسه خواستار حضور پررنگ 
بخش خصوصی در تصمیم سازی های 
اقتص��ادی ش��د و افزود: تش��کلهای 
اقتصادی با ارائ��ه دیدگاههای خود به 
دولت می تواند در تصمیمات اقتصادی 

نقش فعالی داشته باشد. 
    وی کش��ور ترکی��ه را نمون��ه 
موفق یک کش��ور در حال توسعه در 
منطق��ه دانس��ت و گفت: اس��تفاده از 
ظرفیت و پتانس��یل این کش��ور برای 
بخش خصوصی ایران می تواند نتایج 

ارزشمندی حاصل کند. 
   وی توجه به موضوعات علمی 
و تخصصی و اس��تفاده از مش��اوران 
متخص��ص در واحده��ای تولیدی و 
تش��کلهای اقتص��ادی را قاب��ل توجه 
دانست و گفت: در اقتصاد جهان امروز 
باید توانایی علمی واحدهای تولیدی 
برای حضور در ب��ازار جهانی افزایش 
یابد و تنها با داشته ها نمی توان بازار را 

حفظ کرد. 
 محمدجعف��ر برکتین عضو دیگر 
هیأت نمایندگان خواس��تار توجه اتاق 
بازرگان��ی ایران به تعرفه ها از س��وی 
وزارت بازرگانی ش��د و گفت: تنظیم 
تعرفه های منطقی با هدف حمایت از 
بخش تولید در جامعه می تواند کمک 
بزرگی ب��ه بخش خصوصی و اقتصاد 

جامعه باشد. 
 وی از واحدهای بزرگ تولیدی 
خواست برای افزایش نرخ تعرفه ها 
دیدگاههای خود را به دولت منتقل 

کنند. 

رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر اصفهان انتقاد کرد:

کند شدن روند اصالح الگوی مصرف در ارگانها و سازمانها

هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آالت کشاورزی پایان یافت 

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:
هدفمند کردن یارانه ها تنها با   تعدیل نرخ ارز موفق می شود

معاون مالی و اداری شهرداری اصفهان خبر داد:
اعطای تسهیالت ویژه به متقاضیانی که تا پایان 

سال جاری جهت دریافت پروانه ساختمانی 
مراجعه کنند

در گفتگو با مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان عنوان شد: 
2500 مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در استان 

اصفهان در دست احداث است

در همایش مدیریت تکنولوژی عنوان شد:
برق منطقه ای اصفهان از شرکت های پیشرو در 

استقرار مدیریت تکنولوژی بوده است

اجرای بیش از 100 برنامه ویژه دهه فجر

هزار متر مربع فرش دستباف در 
چهار محال و بختیاری بافته شد  

تلف ش��دن ماهی��ان ش��ش مرکز 
پرورش ماهی س��ردآبی روستای »کری« 
در شهرس��تان اردل اس��تان چهارمحال 
و بختیاری افزون ب��ر 600 میلیارد ریال 

خسارت برجا گذاشت.    
به گزارش زاینده رود، فرماندار اردل 
گفت: این فرمانداری ب��ا اعزام اکیپی از 
نمایندگان فرمان��داری، نیروی انتظامی، 
شبکه بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی 
و دامپزش��کی به بررس��ی موضوع اقدام 
کرده است. فیروز خسروی افزود: بررسی 
علت این حادثه از س��وی دستگاههای 

ذیربط درحال پیگیری است. 
یک کارش��ناس ش��ی�الت استان 
چهارمح��ال و بختی��اری نی��ز گفت: 
علت تلفات ماهی روستای کری درحال 
بررس��ی دقیق اس��ت. وی که خواست 
نام��ش در خبر ذکر نش��ود، احتمال داد 
تلف شدن این ماهیان به دلیل مسمومیت 
ناشی از کلرزنی روی داده باشد. روستای 
کری در شهرس��تان اردل یکی از مراکز 
پروش ماهیان سردآبی استان چهارمحال 
و بختیاری اس��ت. این روس��تا در 150 
کیلومتری شهرکرد مرکز واقع شده است. 

ماهیان شش مرکز پرورش ماهی در 
چهارمحال و بختیاری تلف شدند  

گلپایگان
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افقی:
1 – نام گرامی مادر حضرت مهدی )عج( – بازیکن 

فرانسوی بارسلونا
2 – آتش – کارگردان سریال زیرتیغ – همگانی تر

3 – چراغ دریایی – از جنگهای صدر اس��الم – نام 
کوچک قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 

4 – باهوش – ش��اعر ش��یرازی – زی��ر پای راننده 
است

5 – عید ویتنامی ها – جانور تک سلولی – جاهل 
6 – یک��ه و غری��ب – فیلم به��رام بیضایی با بازی 

مرحوم پرویز فنی زاده – فن کار
7 – اب��دی و جاوی��د – رفتگر – اله��ه جنگ رم و 

یونان 
8 – شهر آلمانی – خونخوار سینمایی که برام استوکر 

آن را خلق کرد – شهری در همدان 
9 – ایالتی در امریکا و فیلم رابرت آلدریچ – پشیمان 

– طوالنی مدت
10 – پهلوان – رمان ده جلدی محمود دولت آبادی 

– بزرگترین آبشار جهان در کشور ونزوئال
11 – شیر خشک وطنی – میوه بهشتی – پایان نامه 

درسی
12 – کمیاب – آب نه سرد و نه گرم – رج

13 – نقاش نامدار فرانسه با تابلوی رودخانه – هندل 
ویالون – اکسید کلسیم 

14 – محموله – ش��اهراه – هر سال عده ای قربانی 
می گیرد 

15 – فاکس – نام دیگر کتاب هفت پیکر از نظامی 
گنجوی.

عمودی:
1 – دهان جنین – تهدید – ریشه 

2 – ضعف و سستی – پیام آور – رهبر 
3 – از رنگها – استدعا – سلوک و مماشات 

4 – راز – یکدس��ت بازی بوکس – بانی هندس��ه 
تحلیلی

5 – قلم خوردنی – نقاش دیوانه اسپانیایی – دوست 
مهربان و یکدل 

6 – فلز مادر – ذبح کننده شتر – خشکی مزاج
7 – لقبی برای سیالب – آویزه ساعت – نوعی کاغذ

8 – کاغذ امتحانی –  نمای عمارت – نامادری 
9 – رطوبت – شهر پر باران گیالن – گذران معیشت 

زندگی 
10 – دنبالش نگردید که پیدا نمی شود – گلر آلمانی 

– آب ورزی
11 – فیلم بیلی وایلدر – اینهم فیلم ایرج قادری – 

سنگ قپان 
12 – نوعی تفنگ و نوعی سگ – بدون زن و بچه 

– رود آرام 
13 – نوعی پارچه – از حومه بروجن – مقتدر و توانا

14 – س��ریال داود میرباق��ری – نوع��ی عینک – 
فهمانیدن 

15 – دریا – منظره – کوهساز ضرب المثلی.
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بنابه گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر 
اس��تان اصفهان: 29 دی ماه روز نکوداش��ت حماسه 
بزرگ غزه نامگذاری ش��ده اس��ت. روزی که سمبل 
مقاومت و اس��تقامت ملتی ب��زرگ در برابر قدرتها و 

سردمداران کفر و نفاق است.
روز غ��زه روز پاسداش��ت کرامتهای انس��انی و 

حرمتهای واالی آن است.
غزه س��رزمین مقاومت و حماسه های ماندگار 

است.
گرامیداشت حماسه غزه گرامیداشت شکوه ملتی 
اس��ت که در راه حفظ هس��تی و عزت خود با تمام 
وجود مقاومت کردند و گرگهای درنده را دست خالی 

به عقب راندند.
گرامیداش��ت غزه فقط مربوط به منطقه کوچکی 
در خاک فلسطین نیست بلکه گرامیداشت یک تاریخ 

ماندگار از غیرت انسانی است. 
آنچ��ه در ای��ن مق��ال مطالعه خواهی��د کرد ذکر 
سفرنامه ای اس��ت که به عشق کمک به همنوعان بر 

صفحه کاغذ آمده است.
درس��ت در زمانی که دژخیمان بی شرم و وحشی 
صهیونیستی بر مردم بی پناه غزه می تاختند و هر ساعت 
دس��ت خود را به خون آنان آغش��ته می س��اختند، از 
طریق شبکه های تلویزیونی آنها را مشاهده می کردیم، 
دلم گرفته بود و بر مظلومیتش��ان غصه می خوردم در 
دلم آرزو کردم که ای کاش فرصتی فراهم می ش��د تا 
به ی��اری آنان می رفتم و هر چند کمکی اندک آنان را 
یاری می رساندم که با یک تلفن تخیالت شکل واقعیت 

گرفت.
بله، پیشنهاد شده به عنوان سرپرست و مدیر کشتی 
حامل محموله های اعطایی مردم و دولت جمهوری 
اسالمی عازم آن منطقه شوم. بی درنگ با جواب مثبت 

من تشریفات سفر انجام شد.
با حضور مسئوالن محلی و کشوری مراسم بدرقه 
انجام شد.س��وار بر کشتی که شدم همه چیز همچون 
نوار فیلمی از مقابل ذهنم عبور کرد. گرچه به واسطه 
افتخار حضور در جبهه های جنگ تحمیلی و چشیدن 
طعم جنگ از این بابت هراسی نداشتم و صدای توپ 
و تانک و تفنگ و غرش هواپیماهای جنگی و انفجار 
موشکها برایم تازگی نداشت ولی به سفر جنگ رفتن 

در کشتی جذابیتی دیگر داشت.
کشتی حرکت می کند... ساعتی نگذشته بود که 
هر چه می دیدی و هر کجا که می نگریستی فقط آب 

بود و دریا و هزاران زیبایی...
چند روزی اس��ت که روی آبها در حال حرکتیم. 
از منطقه س��ومالی و خط��ر دزدان دریایی که حدیث 

مفصلی دارد، گذشتیم.
کاپیتان کشتی اعالم می کند که اینجا کانال سوئز 
اس��ت ک�ه به دست�ور داری�وش ب�رای ارتباط آبه�ای 
بین المللی س��اخته ش��ده و غرور ایرانی و افتخار به 

ایرانی بودن را در خودم احساس می کنم...
هم��ه چیز به آرامی می گذرد. اگر چه در کش��تی 
آرامش��ی وجود ندارد حتی در هنگام نماز نیز آرامش 
نداری زیرا که کش��تی در حال ت��کان خوردن و تغییر 
مسیر اس��ت. حال و هوای داخل کشتی حال و هوای 
خوب�ی است. حتی کارکنان کشتی هم با ع�وامل سفر 
هم خور و هم جهت شده اند. از یک جهت عشق کمک 
به همنوعان و از طرفی هم نفرت دیرینه از این جنایتها 

شوق رفتن را در وجودمان دوچندان کرده است.
قری��ب به 15 روز اس��ت که در دل اقیانوس��ها در 
حرکتیم. اعالم می شود که وارد آبهای کشور مصر شده 
ایم. مأموران نیروی دریایی و حفاظت کشور مصر باید از 

کشتی، بازرسی کنند و بعد اجازه عبور داده شود.

پس از کلی بحث و گفتگو وارد می شوند. حدوداً 
8 نفر هستند یک لحظه صحنه عجیبی دیدم. در یکی 
از راهروهای کش��تی و در گوشه ای خلوت، یکی از 
افس��ران مصری که در حال بوس��یدن آرم اهلل، روی 
پرچم مقدس جمهوری اس��المی است و به ناگاه رد 

می شود.
به نظام مقدس جمهوری اس��المی، به خون پاک 
ش��هیدان، به امام راحل عزیز و به رهبر فرزانه انقالب 
که راه امام را زنده نگه داشته اند و این عزت را ارمغان 
دادند و همه کسانی که عامل این غرور ملی و اسالمی 

شدند افتخار می کنم.
بوسه آن افسر مصری بوسه بر همه ارزشهاست، 
بوس��ه بر خون پاک شهیدان است. بوسه بر کرامتهای 
انسانی است.حرکت می کنیم. هواپیماها و چرخبالهای 
اس��رائیلی مرتب از باالی س��رمان حرکت می کنند. 
عکس و فیلم می گیرند. از طریق ارتباطات رادیویی به 
کاپیتان کشتی اعالم می کنند که نباید وارد این منطقه 
ش��وی – منطقه نظامی است – حمل و ارسال کمک 
مفهومی ن��دارد. در محاصره ناوهای رژیم اش��غالگر 

قدس با صالبت مقاومت می کنیم.
سماجت و پافش��اری بی فایده اس��ت. اگر چه 
لغ��زش و ت��رس را در ص��دای آن مأمور اس��رائیلی 
احس��اس می کنی ولی در عمق دریا و همزمان قطع 
تمام��ی امکان��ات ارتباطی، تصمیم گی��ری را برایت 
س��خت می کند از یک طرف در قبال مردم بی دفاع 
و مستأصل آن منطقه و از طرفی عدم امکان حرکت و 

اجازه ورود مشکلی است که با آن روبه رو هستیم.
سه روز است که همین طور روی آب ایستاده ایم. 
ذخیره آب و غذا رو به اتمام اس��ت و تصمیم گیری 
خیلی دشوار. بر باالی کشتی پرچم یک نظام بزرگی 
نصب شده که نام آن در سرتاسر گیتی به بشردوستی و 

حق طلبی زبانزد خاص و عام شده است. این کشتی، 
کشتی یک سازمان نیست. این کشتی نماینده یک ملت 
است. نماینده یک دولت است و تو اینک فرمانده آن 

که باید بهترین تصمیم را بگیری.
یک لحظه نگاه به پرچمهای نصب شده بر کشتی 
و دیدن ن��ام زیبای یا ابوالفضل ک��ه روی پرچم قرمز 
رنگی نوشته شده بود. بله امروز روز تاسوعاست... روز 
ابوالفضل.عوامل کش��تی همه جمع می شوند. زیارت 
عاشورا و پخش نوار سینه زنی از باالی کشتی... ای اهل 
حرم میر و علمدار نیامد... به وقت تهران ساعت 11 شب 
است. ناگهان ارتباطات وصل می شود. از طریق تلفن 
ماهواره ای که شارژ آن هم رو به اتمام است با ریاست 

جمعیت ارتباط برگزار می شود.
شرح ماوقع گفته می ش��ود. بهترین تصمیم... و 

سرانجام لبنان عزیز ما را در آغوش می گیرد.
امروز روز 18 محرم اس��ت در حال بازگشت به 
میهن هس��تیم. هر سال از یک هفته مانده به محرم در 

مسجد بودیم برای آماده سازی برنامه های هیئت.
اما امسال قسمت چیز دیگری بود.

گرچ��ه نوارهای روضه س��ال قب��ل همراهم بود 
ول��ی نبودن در جمع بچه های هیئت برایم س��خت. 
اما باید بگویم در این س��فر خیلی چیزها برایم درس 
ش��د. مظلومیت را به عینه دیدم. غربت را به درستی 
چش��یدم. البته نه برای خودم برای مردم مظلومی که 
در س��رزمینی کوچک به جرم دفاع از حریم انس��انی 
ناجوانمردان��ه بر آنان تاخته می ش��ود. صدای غرش 
هواپیماها و... انفجارها را مکرر دیدم... فریاد استمداد 
آنان را شنیدم، درست گفته اند که کل یوم عاشورا و 

کل ارض کربال
تا یزیدها هس��تند، حس��ینها هم هستند، روزگار 

عجیبی بود. یادش بخیر.

زمان��ی در مورد فروش��گاه ها و مغازه هایی که 
انواع اجناس در آنها یافت می شد، می گفتیم از شیر 
م��رغ تا جان آدمیزاد. ولی احتماالً اولین کس��ی که 
این اصط��الح را به کار برد هیچ وقت فکر نمی کرد 

که این جمله، روزی واقعًا معنی دار شود.
بازار سیاه، واژه ای آشنا برای هم�ه مردم دنیا است. 
هر زمان که نسبت عرضه به تقاضا در مورد یک محصول 
کاهش یابد، بازار سیاه، چهره می نمایاند. اما حد و مرز 
بازار سیاه کجاست؟ ش��یر مرغ؟ یا جان آدمیزاد؟ بازار 
س��یاه پیوند عضو، یکی از پول سازترین و کثیف ترین 
تجارت های قرن حاضر است و البته همه مشخصه های 
یک بازار س��یاه را می توان در آن دید؛ نسبت عرضه به 
تقاضا کم است و فروشندگان، اغلب افراد فقیری هستند 
که تنها برای گذران زندگی، حاضرند محصول خود را 
– که این بار اعضای بدن آنها است – به نازل ترین قیمت 
به دالل ها بفروشند تا با چند واسطه به دست مشتریان 
ثروتمند این محصول برسد و البته جایی که پای جان 
انسان در میان باشد، خرید کردن از بازار سیاه، قبح خود 

را از دست می دهد.
س��هیالی 32 س��اله که اهل مناطق حاصلخیز 
اطراف رود نیل است، تنها یکی از کسانی است که 
در زنجیره تجارت اعضای بدن، توسط پلیس مصر 
بازداشت ش��ده اس��ت. زنجیره ای که دولت مصر 

امیدوار به شکستن آن است.
در عمل، امکان اهدای عضو، جز در شرایط خاص 
ممکن نیست و چون هیچ راه قانونی برای اهدای عضو 
وجود ندارد، کاهش نسبت عرضه به تقاضا، خود به خود 
بازار سیاه پیوند اعضا را تشدید می کند. اما اینک دولت 
مص��ر که به عنوان یکی از بزرگ ترین بازارهای س��یاه 
تجارت اعضا شناخته می شود، امیدوار است با تصویب 
قوانین جدید درباره اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی 

تا حدودی بازار سیاه فروش عضو را کاهش دهد.
س��هیال می گوید: »فروختن کلیه ب��رای من قابل 
قبول تر است تا پول در آوردن در یک آپارتمان شیک و 
مجلل.« منظور سهیال، کار کردن به عنوان یک مستخدم 
نیس��ت. این صحبت وی اشاره به واقعیت تلخی دارد 
که در اکثر جوامع، تنها راه حل باقیمانده برای کس��ب 
درآمد توسط زنان است: خودفروشی. سهیال می گوید: 
»من نمی خواس��تم جایی بروم که از نظر اعتقادی برای 
م��ن قابل قبول نبود. راه دیگری برای پول در آوردن در 
دس��ترس نبود و در نتیجه من تصمیم گرفتم کلیه ام را 
بفروشم.« این اعترافات سهیال به اعضای انجمن مدافع 
پیوند عضو است که در پایگاه اینترنتی این انجمن منتشر 
شده است. سایر افرادی که توسط پلیس دستگیر شده اند 
ادعا می کنند توسط قاچاقچیان عضو، فریب داده شده اند. 
پلیس مصر در سال 2008 دو باند غیر قانونی تجارت 
عضو را که اهل سوریه و اردن بودند، شناسایی و دستگیر 

کرد.
مشکل کجاست؟

حمدی السید، یکی از قانون نویسان مصر می گوید: 
»سایر کشور های مسلمان مانند عربس��تان و ایران، در 
مورد پیوند اعضا دید بازتری دارند و در آن کش��ور ها، 
اجازه پیوند عضو از افراد فوت ش��ده به دیگران وجود 
دارد.« اما در مصر هیچ قانون رسمی در مورد پیوند اعضا 
وجود ندارد و عمالً تنها خویش��اوندان زنده یک بیمار 
می توانند کلیه یا قسمتی از کبد خود را به بیماران اهدا 
کنند. همچنین مصر، پیوند اعضا از افراد مرگ مغزی را 
قانونی نمی داند. گرچه نماینده سازمان بهداشت جهانی 
در مصر می گوی�د: اکن�ون م�وض�ع دولت ای�ن کشور 
در این باره متعادل تر شده و آنها به این نتیجه رسیده اند که 

به هر دو مورد ذکر شده نیازمندند.
بر اساس آمارهای س��ازمان بهداشت جهانی اکثر 
فروش��ندگان عضو، مردان جوانی هس��تند که خود از 
فروش اعضای خود پش��یمان  هستند. چهار پنجم این 
افراد بع��د از فروش عضو دچار اخت��الالت عمده در 
سالمت بدنشان می شوند و البته پولی که از راه فروش 
اعضا به دست می آورند به طور متوسط بیش از پنج ماه 

در جیب آنها نخواهد ماند.
فروشندگان اعضا که اکثرا از قشر فقیر و آسیب پذیر 
هستند، حدود 10 درصد از پیوندهای کلیه در سرتاسر 
جهان را تأمین می کند. بنا بر آمار س��ازمان بهداش��ت 
جهانی، قیمت یک کلیه در مصر بی��ن 1500 تا 2700 

دالر است.
همه راه ها به پولدارها ختم می شود

حمد الس��ید می گوید: »پارلمان مصر در هفته های 
آین��ده قانونی را بررس��ی خواهد کرد ک��ه در صورت 
تصویب، پیوند عضو از افراد مرگ مغزی را امکان پذیر 
خواهد کرد و ش��رایط پیوند عض��و از افراد زنده را نیز 

تعدیل خواهد کرد.«
عال غنام، مدیر برنامه بهداش��تی حقوق شخصی 
می گوی��د: »تا زمانی که قانون، خرید و فروش اعضا را 
جرم محسوب نکند و برای آن مجازاتی در نظر نگیرد 
نمی توان جلوی قاچاق اعضا از افراد فقیر و مستمند را 
گرفت.« این قانون از نظر وی، یک قدم به جلو به حساب 
می آید. این قانون که در سال های گذشته نتوانست توجه 
اعضای پارلمان را به خود جلب کند، اینک از حمایت 
حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر برخوردار است. در 
آغاز فصل جدی فعالیت پارلمان، حسنی مبارک اظهار 
امی��دواری کرد که مجلس در این ب��اره به یک راه حل 
مناس��ب دست یابد. بر اس��اس این قانون جدید، یک 
لیست انتظار برای پیوند اعضا ایجاد خواهد شد. ضمن 
اینکه آن دسته از افراد که اعضای خود را اهدا کنند، از 
سوی دولت مورد تشویق قرار می گیرند. همچنین برای 
پیوند غیر قانونی عضو نیز مجازات هایی در نظر گرفته 
ش��ده و پزشکانی که اقدام به این کار کنند به حبس تا 
15 سال محکوم خواهند شد. در این قانون پیوند عضو 
از افراد مرگ مغزی با اجازه وراث آنه�ا ی�ا بر اس��اس 
وصیت نامه آنها امکان پذیر خواهد بود اما سایرین باید 
برای اهدای عضو رضایت نامه های مخصوصی را امضا 
کنند. کلیه این پروسه ها توسط دولت نظارت خواهد شد. 
برای پیشگیری از بروز اختالف میان جامعه مصری – 
که از یک اکثریت مسلمان و اقلیت مسیحی تشکیل شده 
است – برای شهروندان مصری، غیر مصری، مسیحی و 

مسلمان لیست انتظار جداگانه ای ایجاد خواهد شد.
عال غنام امیدوار اس��ت ب��ا تصویب این قانون 
در مجلس، میزان پیوند اعضای قانونی در کش��ور، 
به 40 هزار مورد در س��ال برس��د. در حال حاضر 
ساالنه تنها هزار پیوند عضو در مصر به طور قانونی 
صورت می گیرد. بیمارستان دانشگاهی منصورا که 
بزرگ ترین مرکز پیوند عضو در کش��ور به ش��مار 
می آید اعالم آمادگی کرده اس��ت تا در س��ال هزار 
مورد به تع��داد پیوند اعضای خود بیفزاید. محمود 
عبدالوه��اب، یک متخصص دس��تگاه گوارش که 
در زمین��ه پیوند کبد فعالی��ت می کند، می گوید: »از 
فردای روز تصویب قانون، ما برای پیوند آماده ایم.« 
با ای��ن وجود، بیمارس��تان منصورا در مقایس��ه با 
بیمارس��تان های اس��تاندارد، یک فاجعه محسوب 
می ش��ود. بیم��اران مجبورن��د در راهروها و روی 
برانکارد بخوابند و ب��رای آنکه تحت مراقبت های 

کافی قرار بگیرند باید به پرستاران رشوه بدهند.
مرگ مغزی

سازمان های اسالمی مصر، به  ویژه معروف ترین آنها، 
دانشگاه االزهر، به این قانون جدید روی خوش نشان 
داده اند. با این وجود مسأله مرگ مغزی هنوز مورد بحث 
اس��ت. حتی در میان اعضای دولت حسنی مبارک نیز 
مخالفت هایی با این قانون جدید مشاهده می شود. آنها 

نگران هس��تند که قانون جدید به گسترش تجارت 
اعضا بینجامد و ضمنًا هنوز تعریف مرگ برای این 

افراد قابل قبول نیست.
محمد خلیل کویته، یکی از این مخالفان معتقد است 
قانون نباید در مورد تش��خیص م��رگ، همه چیز را به 
پزشکان وا گذار کند و همچنین باید تعریف مشخص و 
کاملی از مرگ وجود داشته باشد که تضمین کننده جدا 

شدن روح از بدن بیمار باشد.
در سال 1997، محمد تنتاوی، مفتی اعظم دانشگاه 
االزهر، فتوا داد پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی، اشکال 
ش��رعی ندارد و خود نیز وصیت ک��رد بعد از مرگ، از 
اعضای بدن وی برای پیوند به بیماران استفاده شود. این 
اقدام با اس��تقبال جامعه پزشکی و سازمان های جهانی 
مواجه شد. اما هنوز بعضی از مسلمانان مصر معتقدند 
مرگ انس��ان تنها زمانی اتفاق می افت��د که قلب وی از 
حرکت باز ایس��تد. این مسأله عمالً مشکل بزرگی در 
راه پیوند اعضا ایجاد می کند زیرا با از کار افتادن قلب، 
اعض��ای بدن خود به خ��ود از بین می روند و دیگر در 

پیوند، جایی نخواهند داشت.
علی س��ید عبدالمقصود، یکی از اعضای گروه 
اخوان المسلمین که یک پنجم پارلمان را در اختیار 
خود دارد و عماًل از قدرتمندترین گروه های مخالف 
دولت به شمار می آید یکی از این مخالفان است. او 
می گوید: »مرگ س��اقه مغز – که در اصطالح به آن 
مرگ مغزی گفته می شود – یک بیماری است و نه 
مرگ.« از نظر وی، امکان پیوند اعضا از بیمار مرگ 
مغزی منتفی اس��ت زیرا مرگ زمانی اتفاق می افتد 

که اعضای بدن از بین رفته باشند.
توریست پیوندی، پیوند اینترنتی

طبق قوانین بین المللی، کشور ها می توانند با پذیرش 
بیماران خارجی و ارائه سرویس های درمانی، به صورت 
قانونی کسب درآمد کنند. این مسأله بهانه ای شده است 
برای پدیده ای به نام توریس��م پیون��دی. در این روش، 
بیمارانی که در کشور خود در فهرست پیوند قرار دارند 
برای انجام پیوند به کشورهای خارجی مسافرت می کنند 
و عمالً با قیمت بسیار پایین تر و با سرعت بیشتر تحت 
عمل پیوند عضو ق��رار می گیرند. در این میان اعضای 
پیوندی عم��الً از طری��ق همان فروش��ندگان فقیر و 
آسیب پذیر تهیه می شود. در شکل دیگری از این پدیده، 
افرادی که تمایل به فروش عضو دارند اما بنا به مسائل 
قانونی امکان این اقدام برای آنها فراهم نیس��ت، تحت 
پوشش توریست، به کشور دیگری مسافرت کرده و در 

آن کشور تحت عمل جراحی قرار می گیرند. 
در بعضی از این موارد دیده ش��ده اس��ت که کادر 
پزشکی و حتی مسئوالن سفارتخانه ها به عنوان واسطه 
در این خرید و فروش عمل کرده اند. بیشترین کشور هایی 
که در این زمینه فعال بوده اند عبارتند از: چین، پاکستان 
و اندونزی. در این میان اینترنت نیز به وس��یله مناسبی 
برای بازاریابی تبدیل شده است. در گزارشی که اخیراً 
توس��ط فرانس پرس منتشر شد آگهی های متعددی از 
فروش اعضا توسط ساکنان اندونزی در اینترنت دیده 
ش��د. در یک مورد یک جوان 16 س��اله اندونزیایی، به 
صورت آنالین کلیه خود را در برابر 350 میلیون روپیه 
)حدود 37 هزار دالر( یا یک ماش��ین تویوتا کمری به 

فروش گذاشته بود. 
در بررسی سازمان بهداشت جهانی در سال 2007 
از 8 وب سایت فروش اعضا، 3 مورد در چین، 4 مورد 
در پاکس��تان و یک مورد در فیلیپین فعالیت می کردند. 
قیمت فروش اعضا به طور متوسط عبارت بود از: کلیه 
70 ه��زار دالر، کبد 120 هزار دالر، لوزالمعده 11 هزار 
دالر، کلیه و لوزالمعده 160 هزار دالر، قلب 130 هزار 
دالر و ریه 150 هزار دالر. قیمت پیوند اعضا در پاکستان 
بسیار کمتر است و در حد 14 هزار دالر برای یک کلیه 

کاهش می یابد.
فاجعه زندان چین

در س��ال 1992،  هاری لو، یکی از مخالفان دولت 
چین ادعا کرد اعضای بدن زندانیان محکوم به مرگ در 

این کشور، جهت پیوند عضو به فروش می رسد.  
هاری لو، با مش��ارکت ش��بکه ABC یکی از 
تبلیغ های چاپ ش��ده در روزنامه ها در مورد پیوند 
عضو در چین را پیگیری کردند و دریافتند دقیقًا در 
روزی که عمل پیوند باید انجام بگیرد، یک زندانی 

محکوم به مرگ اعدام خواهد شد. 
در س��ال 2001، ی��ک پزش��ک در مقاله ای در 
واشنگتن پس��ت اعالم کرد در چین، در مورد جدا 
کردن اعضای پیوندی مانند پوست و قرنیه زندانیان 
محکوم به مرگ مش��ارکت داشته است و همچنین 
از تع��داد دیگری از پزش��کانی ک��ه در این زمینه 

همکاری می کرده اند، نام برد. 
یکی از افرادی که ادعا می کرد شاهد این اقدام 
در بیمارس��تان سیجواتون بوده اس��ت، در مقاله ای 
مدعی ش��د بعضی از ای��ن زندانیان، بع��د از جدا 
کردن اعضای حیاتی، مس��تقیمًا به داخل کوره های 
آدم س��وزی پرت��اب می ش��وند. گفت��ه می ش��د که 
سیجواتون تنها یکی از 36 مرکز جداسازی اعضای 

پیوندی از بدن زندانیان محکوم به مرگ است.
پرونده خانه زرد

پرونده خانه زرد از کتابی نوشته کارال دل پونته، 
عض��و س��ابق دادگاه جنایات جنگی یوگس��الوی 
س��ابق آغاز ش��د.وی در این کتاب ادعا کرد اعضای 
ارتش موسوم به ارتش آزادی کوزوو که از اهالی آلبانی 
بودن��د در جریان جن�گ ک�وزوو و پس از آن بی�ش از 
300 ش�ه�رون�د غیر آلبانیایی را به قصد دزدی اعضای 
بدن مورد س��رقت قرار داده اند. نوشته های دل پونته و 
سپس تحقیقات شبکه های تلویزیونی باعث شده است 
تا اکنون این پرونده، با عنوان یک پرونده جنایت جنگی 

تحت بررسی قرار گیرد. 
در حال��ی که دولت آلبانی تمام ای��ن ادعا ها را رد 
کرده اس��ت و از ادامه تحقیقات نیز جلوگیری می کرد، 
در دس��امبر 2009 با بازداشت س��ه مرد آلبانیایی، این 
پرونده مجدداً به جریان افتاد. تصور می شود که اعضای 
دزدیده شده از بدن این افراد در کشور هایی مانند ترکیه 

و عربستان سعودی به فروش رسیده اند.
فروش قانونی

گسترش تجارت اعضا و عدم موفقیت دولت ها در 
مبارزه با آن باعث ش��ده است که زمزمه هایی در مورد 
قانونی کردن پیوند اعضا به گوش برس��د. پروفس��ور 
مقصود نورالنی، یکی از برترین پزشکان پیوند اعضا در 
انگلستان از طرفداران این تئوری است، اولین برخورد 
وی ب��رای نجات جان یک بیمار، ک��ه به خاطر پیوند 
اعضا در پاکس��تان دچار عوارض بعد از عمل گردیده 
بود، این ایده را در ذهن وی به وجود آورده اس��ت. او 
می گوید: »در حال حاض�ر فروش اعض�ا در شهرهایی 
مانن�د اس��الم آباد و راولپندی به وفور دیده می شود و 
بیمارس��تان ها بدون ذره ای ش��رم، در مورد پیوند اعضا 
تبلیغات انجام می دهند.« وی معتقد است در حالی که 
اکثر فروشندگان عضو، انسان های فقیر و نیازمند هستند، 
تنها کار مثبتی که دولت ها می توانند انجام دهند نظارت 
بر خرید و فروش عضو است تا دست کم حقوق این 
افراد حفظ ش��ود. این پزش��ک در مصاحبه با روزنامه 
ایندیپندنت ذکر می کند: »در یک عمل پیوند عضو، همه 
افراد دخیل، س��ود خواهند برد به جز اهدا کننده عضو. 
هیچ کس از اهداکنندگان قدردانی نمی کند. در حالی که 
آنها، قهرمان هستند. باید به آنها مدال داد. پروسه پیوند 
اعضا یک پروسه درآمدزا است و برای رعایت حقوق 

اهداکنندگان، دولت باید بر آن نظارت داشته باشد.« 
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در پی کسب خبری مبنی بر تهیه، تکثیر و 
توزیع انواع فیلم ها و سی دی های غیرمجاز 
و مس��تهجن س��ربازان گمنام امام زمان )عج( 
ناحیه مقاومت بس��یج امام صادق )ع( اصفهان 
ط��ی شناس��ایی و هماهنگی ه��ای ب��ه عمل 
آمده ب��ا مرجع قضای��ی در بازرس��ی از یک 
منزل مس��کونی اقدام به کش��ف و ضبط بیش 
از 4 ه��زار حلقه فیلم و س��ی دی غیرمجاز و 
مستهجن، چندین دستگاه تکثیر فیلم و سی دی 

و دستگیری یک تبعه افغانی کردند. 

مردی که با استفاده از نام و عنوان یک شرکت 
تولی��دی در اصفهان اق��دام به ف��روش اینترنتی 
محصوالت آن به چند شرکت خارجی کرده بود 

دستگیر شد.
رئی��س پلیس آگاهی این اس��تان گفت: پس 
از اطالع این ش��رکت از این اق��دام غیرقانونی و 
طرح ش��کایت گروه ویژه کارآگاهان اداره مبارزه 

ب��ا جرائم خ��اص رایانه ای تنها با گذش��ت 48 
س��اعت از ارتکاب به ج�رم، این فرد 27 س�ال�ه 
را در آذربایجان ش��رقی در حالی که با تجهیزات 
رایانه ای در حال طراحی کالهبرداری دیگری بود 
دستگیر کردند.سرهنگ حسین زاده افزود: هنوز از 
میزان کالهبرداری این مجرم آمار دقیقی به دست 

نیامده است.

یک س��ارق که قصد سرقت سیم برق در 
شهرستان لنجان استان اصفهان را داشت بر اثر 

برق گرفتگی جان خود را از دست داد. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی پلیس، 
س��رهنگ محم��د پرت��وی فرمان��ده انتظامی 
شه�رس��تان لن�ج���ان گف��ت: در پ�ی تماس 
تلفن���ی یک ش��هروند با مرک��ز فوریت های 

پلیس���ی 110 در خص���وص افت���ادن ف��رد 
بیهوشی در یک�ی از روستاهای این شه�رستان 

خبر داد.
فرد بیهوش که »اس��ماعیل – د« نام داشته 
و در حال سرقت سیم های برق بوده است که 
حین س��رقت دچار برق گرفتگی شده و جان 

خود را از دست می دهد.

به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی پلیس، 
س��رهنگ عب��اس محم��د صالح��ی فرمانده 
انتظام��ی نجف آب��اد گفت: در پی ش��کایت 
فردی مبنی بر س��رقت پرن��دگان تزئینی وی، 
موضوع در دس��تور کار مأموران کالنتری 12 

این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: سرانجام پس از انجام تحقیقات 
گسترده و اقدامات ویژه پلیسی دو سارقی که 
مبادرت به انجام س��رقت پرندگان کرده بودند 
به نام های »حسین – ب« و »امید – ق« مورد 

شناسایی قرار گرفتند.
این مقام مس��ئول گفت: پس از شناسایی 

محل زندگ��ی این دو، مأم��وران با هماهنگی 
مقام قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه وارد 
منزل ش��ده و ه��ر دو را در حال مصرف مواد 

مخدر دستگیر کردند. 
فرمانده انتظامی نج��ف آباد تصریح کرد: 
در بازرس��ی از این منزل تع��داد 42 قطعه از 
پرندگان تزئینی مسروقه کشف و ضبط و پس 

از طی مراحل قانونی تحویل مالباخته شد.
پای��ان  در  صالح��ی  محم��د  س��رهنگ 
خاطرنش��ان کرد: هر دو متهم دس��تگیر شده 
جهت س��یر مراحل قانونی به هم��راه پرونده 

تشکیل شده به مراجع قضایی معرفی شدند.

خرید و فروش اعضای بدن؛ تجارت سیاه
کشف و ضبط بیش از 4 هزار حلقه فیلم و سی دی 

غیرمجاز و مستهجن

دستگیری کالهبردار اینترنتی در اصفهان

سارقان پرنده های تزئینی در دام پلیس نجف آباد

سرقت سیم برق جان سارق را گرفت 

یاد ایام...
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نکته

در ای��ن قس��مت، نکت��ه مورد 
بحث آن اس��ت که ی��ک دختر یا زن 
تحصیل کرده برای تأس��یس خانواده 
دیگران چه خدمتی می تواند ارائه دهد 
و چه نقشی می تواند ایفا کند؟ نکات 
قابل ذکر در پاس��خ، به صورت بسیار 
موجز، به سه سطح قابل تقلیل هستند: 
یک��ی نقش های پژوهش��ی، دیگری 
نقش ه��ای آموزش��ی و در نهای��ت 

نقش های مدیریتی و سیاستگذاری.
الف- نقش های پژوهشی:

در قس��مت های قبلی دیدیم که 
دختر تحصیل کرده پیش از تأس��یس 
زندگ��ی، در آغ��از آش��نایی، اب��راز 
عشق ، خواس��تگاری و مرحله گذار 
از خواس��تگاری به زندگی مشترک، 
دقیق تر، مس��تندتر و بامطالعه تر عمل 
می کند. در این قس��مت، می توان به 
نقش زنان تحصیل کرده ای اشاره کرد 
که مسائل مزبور را مورد اهتمام جدی 
پژوهشی قرار داده و در زمینه مسائل 
زنان، به خصوص در زمینه تش��کیل 
خانواده، به مطالعه و تحقیق می پردازند 
و چون خود از جنس زنان هس��تند، 
مس��ائل زنان را ملموس تر و دقیق تر 
می توانند مورد بررس��ی قرار دهند و 
عمیق تر به دغدغه های روحی و فکری 

دختران و زنان بپردازند.
ای��ن  پژوهش��ی  کار  حاص��ل 
پژوهش��گران زن از راه های گوناگون 
مثل کتاب و مقاله در اختیار س��ایرین 
ق��رار می گی��رد و عص��ر حاضر که 
رس��انه های ارتباطی و جمعی نیز به 
راحتی در اختی��ار دیگران قرار دارند، 
مجاری خوبی وجود دارند برای اینکه 
از طریق رادیو، تلویزی��ون، نوارهای 
ویدئویی، لوح های فشرده کامپیوتری 
و به خصوص اینترنت، به پرسش های 
دخت��ران جوان و زنان پرسش��گر در 
بحث تأس��یس خانواده از سوی زنان 

تحصیل کرده پاسخ داده شود.
ب- نقش های آموزشی:

در این زمینه، زنان تحصیل کرده با 
حضور در مراکز آموزشی و دانشگاهی 
و دبیرستانی و آموزشگاه های مشاوره 
خانواده، مسائل مربوط به ازدواج را به 
نسل جوان تر و به خصوص دختران 
آم��اده ازدواج منتقل می کنند، از منابع 
مکتوب و پژوهش��ی بهره می برند و 
با حضور چهره به چهره در جلسات 
خاص آموزش مس��ائل خانوادگی به 
ص��ورت عینی به مباحث ضروری و 
پرسش های اساسی مخاطبان جواب 
می دهند و دخت��ران را برای انتخاب 
آگاهانه ش��ریک زندگی و تأس��یس 
درس��ت نظام خانواده یاری می کنند. 
در گذش��ته این نقش بر عهده زنانی 
بود که تنها نقطه اتکای آنها تجربیات 
بود و حال آنکه با پیچیده شدن شرایط 
عصر و مسائل دختران و پسران، هرگز 
نمی توان به تجربیات مشخص اکتفا 
ک��رد و الزم اس��ت در کنار تجربه ها، 
از زنان تحصیل ک��رده ای بهره برد که 
از حیث نظری، داده های معتبر، علمی 
و اس��تاندارد ش��ده ای ب��رای هدایت 

خانواده ها در اختیار دارند.
و  ــی  مدیریت ــای  نقش ه ج- 

سیاستگذاری:
تأثیرگذاری زنان تحصیل کرده بر 
نظام خانواده از تأسیس و پس از آن، 
به فعالیت های علمی خالصه نمی شود 
و شایسته است که زنان تحصیل کرده 
و دارای تخصص ه��ای الزم درصدد 
آن باش��ند که در نهادهای غیررسمی 
)مدن��ی( و رس��می )دولتی به معنای 
عام(، به مدیریت مباحث و مس��ائل 

زن��ان بپردازند و به تأثیرگ��ذاری در 
فرآیند تقنین )با حضور در مجلس( و 
اجرا )با حضور در قوه مجریه( و قضا 
)حضور در تش��کیالت قوه قضائیه(، 
مسائل زنان را اوالً طرح کنند و زنده 
نگه دارند زیرا هیچ کس بهتر از زنان 
نمی توان��د از حقوق زنان دفاع کند و 
ای��ن دفاعیه نیز به خصوص بر عهده 
زنان تحصیل کرده است. ثانیاً تأسیس 
نهادهای مدنی و طرح سیاس��ت ها و 
برگزاری تجمعات و صدور قطعنامه ها 
و مط��رح کردن آنها برای مس��ئوالن 
ذیربط از تالش هایی است که نیاز به 
مدیریت های جدی و کارشناسی دارد 
و زن��ان تحصیل ک��رده در این میدان، 
ستون فقرات فعالیت ها هستند. البته 
دامنه این فعالیت ها، هم ش��امل قبل 
از تأس��یس خان��واده و هم پس از آن 

می شود.
پس از طرح بح��ث »نقش زنان 
تحصیل کرده برای خود و دیگران در 
خانواده پیش از ازدواج تا زمان تأسیس 
خانواده«، اکنون به تبیین نقش آنها در 
مرحله پس از تأسیس خانواده اشاره 

می شود:
نقش زنان تحصیل کرده پس از 

تأسیس خانواده
در این قس��مت نیز ابتدا به نقش 
زنان تحصیل کرده در زندگی فردی و 
سپس به نقش آنان در زندگی دیگران 

اشاره می شود:
اول، نقش فردی

زنان تحصیل ک��رده پس از اینکه 
وارد نظام خانواده ش��دند، در جهت 
تحکیم آن می توانند نقش های ذیل را 

داشته باشند:
الف- تدوین برنامه خانواده:

خانواده نیز مانند همه نهادها، بدون 
اهداف روش��ن و سیاستگذاری های 
مناسب، اس��تراتژی دقیق و راه کاری 
مطلوب، دچار سردرگمی می شود و 
شایسته اس��ت طی یک برنامه ریزی، 
اه��داف کوت��اه م��دت، میان مدت و 
بلندمدت را تدوین کند و اس��تراتژی 
مناس��ب برای رس��یدن به آن غایات 
را تعریف کند، سیاست های مناسب 
را پیش بین��ی کند و ب��رای تحقق آن 
سیاس��ت ها نی��ز راه کاره��ای جزئی 
پیش بینی کند. چنین کار دقیقی بدون 
پش��توانه نظ��ری الزم و تحصیالت 
آکادمیک امکان پذیر نیست و از اینجا 
اس��ت که زن تحصیل کرده به عنوان 
یک��ی از ارکان خان��واده می تواند در 
پیشنهاد و تدوین برنامه زندگی نقش 
کلیدی و اساسی داش��ته باشد. ذهن 
علمی و محیط فرهنگی مناسب، هم 
اهمیت و ضرورت برنامه ریزی به افراد 
تحصیل کرده را می آموزد و هم آنها را 
با راه های رسیدن به این مقصود آشنا 
می کند و از این رو زنان تحصیل کرده با 
دستانی پر می توانند برای آینده زندگی 

و ابعاد و مسائل آن بیندیشند.
به عنوان شاهد، از جمله مسائلی 
که زنان در برنامه زندگی باید نسبت 
به آن بیندیش��ند و زنان تحصیل کرده 
نقش جدی تری نسبت به مرد خانواده 
دارند، مسأله »مادری« است. در اینجا 
باید ارکان خانواده به تأمل بنشینند که 
اگر قرار است دارای فرزند شوند، آیا 
این اتفاق خوب اس��ت در سال های 
آغازین ازدواج باش��د یا بعد؟ و تعداد 
بچه ها تا چه حد تعیین کننده اس��ت؟ 
برای شیوه تربیت آنهاا، باید از قبل چه 
اطالعاتی داشته باشند؟ شرایط روحی 
و فکری پرورش فرزند سالم، زیرک 
و زیبا چیس��ت؟ و این پرسش ها در 
ذهن هر کسی نمی جوش��ند و افراد 
تحصیل ک��رده نیز به این پرس��ش ها، 

پاسخ های مناسب تری می دهند.
در کنار اینها، مس��ائلی همچون 
اشتغال بانوان پس از تأسیس خانواده 
)آیا زنان ش��اغل باش��ند یا نباش��ند؟ 
آیا ش��غل های اجرایی داش��ته باشند 
یا آموزش��ی و تربیتی؟ اشتغال کامل 
داشته باشند یا پاره وقت و نیمه وقت؟( 
و ش��یوه مدیری��ت خان��واده )که آیا 
مردساالرانه اس��ت یا زن ساالرانه و یا 
بر الگوی دیگری متکی است؟ میزان 
دخالت های س��ایرین و بس��تگان در 
خانواده تازه تأسیس شده و... ( نیز نیاز 

به برنامه ریزی دارند و ورود بدون تأمل 
و نسنجیده، چه بسا آسیب های اساسی 

به نظام خانواده وارد سازد.
ــائل  ــیوه مواجهه با مس ب- ش

جدید:
خانواده یا ب��ا یک برنامه زندگی 
آغاز می ش��ود و یا بدون برنامه ریزی 
جدی شکل می گیرد و در هر دو شکل، 
قطعاً در ادامه، با مسائلی مواجه می شود 
که از سابق آنها را پیش بینی نمی کرد. 
مش��کالتی س��ربرمی آورند که ارکان 
خانواده را در مقابل هم قرار می دهند؛ 
مثالً خانواده ای تأسیس می شود و در 
ادامه، متوجه می شوند که زن و یا مرد 
خانواده در بچه دارشدن مشکل دارند 
یا نظام خانواده ای شکل می گیرد و در 
ادامه، ممکن است اعتماد الزم بین زن 
و مرد شکل نگیرد و همدیگر را زیر 
ذره بین بگذارند، خانواده ای تأس��یس 
ش��ود و مداخالت جدی پدر و مادر 
دختر و یا پس��ر مسأله ساز می شوند، 
چرخ خانواده ای فعال می شود و دختر 
و یا پسر برخی ابعاد پنهان طرف مقابل 
را کشف می کند و... در این موارد تدبیر 
یک خانواده اصالً کار آسانی نیست. 
گرچه حتی اگر خانواده ای هیچ مشکل 
جدیدی هم نداش��ته باشد، به خاطر 
تکراری شدن فضا و برخوردها، نیاز 
به پویایی، خالقیت و نوآوری دارد و 
برای جلوتر رفتن، نیاز به طرح و برنامه 
جدی��د و تکان های ت��ازه دارد. اما در 
همه این موارد، فرد تحصیل کرده و زن 
متکی به دانش، دستان پرتری نسبت 
به بی سواد و یا کم س��واد دارد و البته 
هرقدر کم و کیف تحصیل باالتر باشد، 
در تدبیر مش��کالت توفی��ق باالتری 
خواهد داشت و چون خود به راه کارها 
و با مجاری هدایتی و مش��اوره ای در 
این زمینه آشنا است، از آنها بهره الزم 

را می گیرد.
حادترین مس��أله ای که متأسفانه 
برخی از خانواده های تازه تأسیس در 
سال های اخیر نیز با آن مواجه هستند 
آن است که زن و یا مرد و یا هر دو به 
این نتیجه می رسند که به درد زندگی 
مشترک نمی خورند و باید از یکدیگر 
جدا شوند و احتماالً در این بین، فرزند 
و ی��ا فرزندانی نیز از راه می رس��ند و 
تصمیم یکی از ارکان خانواده می تواند 
بر سرنوش��ت و آینده ای��ن فرزندان 
تأثیرات جدی داش��ته باشد. با توجه 
به اینکه محیط خانواده جای آسایش 
و امنیت و آرامش اس��ت و با عنایت 
به این نکته که در نظام خانواده، اصل 
بر اتصال و محبت است، نه انفصال و 
دشمنی، اینجا است که مدیریت جدی 
بحران خانواده از سوی فردی که دارای 
داده های مناسب روان شناختی، روابط 
اجتماعی و اصول تربیتی است بسیار 
موفق تر از افرادی عمل می کند که نه 
ب��رای مواجهه با بحران آمادگی دارند 
و نه در صورت درگیرشدن با آن، راه 
حل مناسبی دارند. زنان تحصیل کرده 
نیز در حل اینگونه مشکالت آفت زا، 
می توانند نقش مؤثر و به موقعی ایفا 
کنند و تا حد امکان، بدون وارد کردن 
لطمه در محیط خانواده، مشکالت را 

سامان دهند.
دوم، برای دیگران

زن��ان تحصیل کرده ب��رای دیگر 
ارکان خانواده و ب��ه خصوص زنان، 
پس از تأسیس خانواده چه می توانند 
بکنند؟ در این میدان نیز همانند قسمت 
پیش، همه مباحث و مسائل و اقدامات 
را در سه دسته پژوهشی، آموزشی و 
مدیریتی می توان خالصه کرد و تنها 
در ارائ��ه راهکارها اس��ت که باید به 
نکات بدیع تری اندیش��ید؛ مثالً زنان 
تحصیل کرده می توانن��د برای کمک 
به زنانی که بی س��رپناه و بی اطالع از 
ضوابط و حقوق بانوان هس��تند، در 
بستر تش��کل های مدنی و یا دولتی، 
شماره تلفن های خاص پیشنهاد کنند 
که دیگر زنان بتوانند از زنان استمداد 
بجویند و مس��ائل را به راحتی با آنها 
مطرح کنن��د و راه��کار بگیرند و یا 
پایگاه های اینترنت��ی خاصی تعریف 
کنند ت��ا عالقه مندان به راحتی بتوانند 
اطالعات الزم در زمینه نظام خانواده را 
به دست آورند و یا با پیش بینی پست 

الکترونیکی به صورت خصوصی تر، 
مسائل درونی تر و جدی تر دیگران در 

سطح خانواده را پاسخگو باشند.
جمع بندی و نتیجه گیری

در این نوشتار نقش تحصیالت 
زنان در دو س��طح برای خود و برای 
دیگ��ران و در دو مقط��ع قبل تا زمان 
تأسیس نظام خانواده و پس از تأسیس 
آن مورد بررسی قرار گرفت. مدعای 
اصلی این ب��ود که نقش تحصیالت 
زن��ان بر نظام خان��واده، قبل و بعد از 
تأس��یس آن می تواند تأثیرات مثبت 
داشته باشد. بر این مدعا، می توان دلیل 

عقلی اقامه کرد.
ام��ا اگر درص��دد آن باش��یم که 
داده های جزئی تری داشته و بخواهیم 
ببینیم نقش تحصیالت تا چه حد و در 
چه دامنه ها و چه نوعی است، بررسی 
این مدعا با یک کار میدانی جدی میسر 
اس��ت. در طرح تحقیق این پژوهش، 
می توان از جامعه نمونه ای وس��یع با 
تعداد وس��یعی از زنان تحصیل کرده 
و غیرتحصیل ک��رده پیش بینی و آنها 
را با هم مقایس��ه ک��رد و نقش زنان 
تحصیل کرده را در متغیرهایی همچون 
اقتصاد خانواده، سطح فرهنگ خانواده، 
پختگ��ی اجتماعی خان��واده، امنیت، 
ارتباطات، تربیت فرزندان و مانند آن 

مورد بررسی دقیق قرار داد.
ــل حاضر عبارت  محدوده تأم

است از:
1-  توجه و تأکید بر نقش مثبت 
زنان تحصیل کرده بر نظام خانواده؛ در 
این میدان به نقش منفی پرداخته نشده 

است.
2-  با ف��رض واجد تحصیالت 
بودن، نقش زن��ان در نظام خانواده به 
صورت فردی مورد تأمل قرار گرفته 
است و حال آنکه می توان در فضایی 
دیگر، این فرضیه را بررسی کرد که اگر 
زنی بدون تحصیالت وارد نظام خانواده 
شود و سپس تحصیالت متوسطه و یا 
عالی )دانشگاه یا حوزوی( کسب کند، 
خانواده چه تحوالتی را تجربه خواهد 

کرد؟
3- می��زان تأثیرگ��ذاری زن��ان 
تحصیل کرده فقط در س��طح خانواده 
مورد عنایت قرار گرفت و حال آنکه 
در پژوهش دیگری می توان به خدمات 
زنان تحصیل کرده به فراتر از خانواده 
نیز پرداخت. به عبارت دیگر پرداختن 
به همه ابعاد موضوع، نوشتاری حجیم 

می طلبد.
زنان تحصیل کرده اگر از ایثارگران 
باش��ند، علی القاع��ده بای��د در کنار 
تخصص و تبعات یادشده آن، از سایر 
زنان تحصیل کرده در س��طح خانواده 
و غیرخانواده موفق تر عمل کنند زیرا 
در کنار کارآمدی و توان علمی، متکی 
به ارزش های دینی و انقالبی و متأثر 
از فضای حماس��ه و ایثار و شهادت 
ا ست که دست کم روح این گفتمان، 
تولی��د و تقویت و گس��ترش تعهد 
و مس��ئولیت پذیری فردی، جمعی، 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 
و حقوقی اس��ت. چنین زنانی هم در 
مقاب��ل مش��کالت پایدارترند چون 
روحی ق��وی دارند و هم در خدمت 
به دیگران کوشاترند زیرا افعال خود 
را با معنویت ارزیاب��ی می کنند. آنان 
در تدری��س و تحقیق و مدیریت نیز 
ب��ا انگیزه ترند چون به نظام سیاس��ی 
موجود و به تالش هایشان ایمان دارند 
و افعالش��ان را در جهت تحقق آمال 
شهیدان و جانبازان و آزادگان می بینند.

نظ��ام خان��واده و نق��ش زن��ان 
تحصیل ک��رده در آن را در قالب الگو 
و »تئوری سیستمی« نیز می توان دید 
که ورودی ه��ای این نظام به صورت 
مس��تقیم به زن و مرد و غیرمس��تقیم 
ب��ه نزدی��کان س��ببی و نس��بی آنها 

بازمی گردد:
1-  از آن  رو ک��ه هر نظامی افراد 
خاص خود را دربرمی گیرد، در رابطه 
با خان��واده، با نظام��ی واحد مواجه 
نیس��تیم و به  رغم وجود اش��تراکات 
کلی، هر نظ��ام خانوادگی منحصر به 

فرد می باشد.
کنش ه��ای  ک��ه  آن  رو  از   -2
ورودی ها نی��ز تغییر و تحول پذیرند، 
نظام یک خانواده نیز ثابت نبوده بلکه 

پویا است.
3- از آن رو که می توان بر اساس 
خروجی های آن، بازخوردها را مورد 
توجه دقیق قرار داد و نواقص آن را در 
ورودی های بعدی رفع کرد، با تدبیر 
درس��ت، اگر این نظام ب��ا بحران نیز 
مواجه شود، این بحران زدودنی است، 
مگر آنکه مدیریت مناسبی بر ورودی ها 
و خروجی ها صورت نگیرد که در آن 
صورت، حتی ای��ن نظام می تواند در 

معرض نابودی نیز قرار گیرد.

بنفشه آفریقایی 

Saintpaulia Ionantha :نام علمی
Gesneriaceae :نام تیره

African Viole :نام انگلیسی
خصوصیات: همیش��ه س��بز، ارتف��اع 15-20 
س��انتیمتر و برگها س��بز مخمل��ی و کرکدار روی 
س��اقه فش��رده و کوتاه قرار دارند. گلها با رنگهای 
متنوع بنفش آبی، قرمز، صورتی و س��فید به قطر 2 
س��انتیمتر روی گل آذین چتر کوچک قرار دارد و 
پرچمها از وس��ط آن خارج شده اند. به دلیل اینکه 
نس��بت به طول روز بی تفاوت است در تمام طول 
س��ال گل می دهد ولی در تابستان میزان آن بیشتر 

است.
نور: نور کامل اما به طور غیر مستقیم 

دما: 16 درجه در تمام طول سال و اگر رطوبت 
باال باشد تا 27 درجه را تحمل می کند. بهترین دما 

حدود 20-18 درجه است.
آبیاری: گیاه را از باال آبیاری نکنید بلکه حدود 
نیم س��اعت گلدان را در زیر گلدانی پر از آب قرار 
دهید. گیاه رطوبت پس��ند است و آب نباید حاوی 
گچ باشد زیرا ریش��ه ها حساس هستند و خشک 

می شوند.
غبارپاشی: گلدان را در یک گلدان بزرگتر قرار 
داده و ح��د فاصل آن را خزه یا پیت مرطوب قرار 

دهید.
خاک: خاکبرگ بهترین خاکبرگ است و طالب 
خاک کمی اسیدی است. خاک جنگلی نرم و قابل 
نفوذ با تورب و کمی خاکبرگ نیز مناس��ب است و 
یا 4 قس��مت لوم، 4 قسمت خاک برگ یا تورب 2 
قس��مت ماسه و یک قس��مت کود دامی پوسیده به 
همراه سوپر فس��فات معمولی و گرد استخوان نیز 

مناسب است.
ــود:3  گرم در لیتر هر 2 هفته 1 بار در فصل  ک
رش��د از اردیبهش��ت تا تیر ماه کود شیمیایی برای 
این گیاه مناس��ب نیس��ت. از کود آلی یا کود مایع 

استفاده کنید.
ازدیاد: کاش��ت بذر در بهار ب��ا دمای 18-21 
درجه در مقداری ماس��ه نرم با کمی پیت در ظرف 
شیشه ای در بس��ته، قلمه برگ در تابستان، تقسیم 

بوته در بهار 
ــوارض و درمان: گلها ریز و متفرق هس��تند  ع
که در اثر ناکافی بودن تغذیه اس��ت که باید گلهای 
پژمرده را بچینید. لکه ه��ای قهوه ای در برگها در 
اثر غبارپاش��ی در آفتاب اس��ت. گیاه سالم به طور 

ناگهانی زرد شده که در اثر گاز آشپزخانه است.
برگها پیچیده و خشک ش��ده که در اثر گرمی 
هواس��ت. برگها پژمرده و خم می شوند که در اثر 
س��ردی هوا است. پوس��یدگی برگها و گلها در اثر 

آبیاری زیاد است.
اگر همه ش��رایط مناسب باشد ولی باز هم گیاه 
گل ندهد در اثر تغذیه ناکافی اس��ت. گلها ش��فاف 
و کمرنگ هس��تند که در اثر غبارپاش��ی روی گلها 
است. برگهای جدید ریز با تعداد زیاد در اثر تراکم 
ریشه است. سیاه شدن برگها در اثر مواد براق کننده 

است.
نکته: هر 2 س��ال 1 بار به علت متراکم ش��دن 
ریش��ه ها با حذف گلهای خشک ش��ده به زیبایی 
گلدان بیفزایید. برگها نباید با شیش��ه س��رد تماس 

داشته باشند.

شیرینی ترکیه کمال پاشا
مواد الزم برای تهیه 
ــیرینی خانگی کمال  ش

پاشا )50-40 عدد(: 
م��واد الزم: روغن مایع 3 
قاشق غذاخوری )کره 40 

گرم( آرد 2 لیوان 
پنیر بدون نمک 150 گرم

کربنات 1 قاشق چایخوری 
تخم مرغ 2 عدد 

مواد الزم برای تهیه شربت: 
آب 2 لیوان 

شکر 2 لیوان  
آب لیمو ترش 1 قاشق غذاخوری 

ــرز تهیه: آرد، تخم مرغ، کربنات، پنیر، کره را  ط
در یک ظرف مخلوط کنید و زمانی که خمیر به نرمی 
الله گوش ش��ود آن را به مدت نیم س��اعت کناری 
بگذارید س��پس در یک سینی یک کاغذ آلومینیومی 
چرب گذاش��ته و خمیر ها را به بزرگی یک گیالس 
قس��مت کرده روی این کاغذ چ��رب بچینید و در 
درجه ح��رارت 180 درجه س��انتیگراد فر به مدت 
25-20 دقیقه بپزید و در این مدت شکر را همراه با 
آب جوشانده و آب لیمو ترش اضافه کرده به مدت 
5 دقیقه حرارت داده و ش��ربتی را تهیه کنید. سپس 
شیرینی های کمال پاش��ا را نیز به آن اضافه کرده و 
15 دقیق��ه حرارت دهید و زمانی که ش��یرینی ها به 
حالت براق درآمدند آنها از قابلمه خارج کرده و در 
ظرف مورد نظر قرار دهید همچنین می توانید روی 

آنها خامه ریخته و سرو کنید.

دکتر محمدتقی شیخی- جوانان به عنوان 
ابزار یا مقیاس سنجش تغییرات اجتماعی توصیف 
می شوند، آنها با آغوش باز تحت تأثیر تغییرات 
جهانی هستند و به شکلی مناسب و مؤثر به این 
تغییرات پاس��خ می دهند اما اغلب مسائل عمده 
ایران ناشی از فقر حاصل از رشد باالی جمعیت 
طی سه دهه گذش��ته بوده است. جامعه در حال 
گ��ذر ایران با چالش ها و تناقض های بس��یاری 
مواجه است و گس��ترش این عوامل باعث بروز 
انفکاک و جدایی بین دو نسل پیر و جوان می شود 
و نبود فرصت های شغلی مناسب و به تبع آن نبود 
درآمد، وابستگی به خانواده و... جوان را از حیطه 
ش��هروند بودن خارج کرده و به حاشیه می راند 
و جوان��ان را در بحبوحه ای از کمبود و نیاز قرار 
می ده��د. در تبیین این چالش باید افزود که فقر 
و س��پس حاشیه نش��ینی اقتصادی به دنبال خود 
حاشیه نشینی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را به 
همراه دارد و محدودیت سرمایه گذاری مناسب در 
این رابطه به گسترش سریع حاشیه نشینی جوانان 

می انجامد.
پرسش و پاسخ زیر را در این زمینه بخوانید:

ــور چه رابطه ای با  ــاختار جمعیتی کش س
حاشیه نشین شدن جوانان دارد؟

ترکیب جمعیتی ایران به گونه ای اس��ت که 
در آن سهم قابل توجهی از جمعیت یعنی حدود 
50 درصد جمعیت کش��ور در سنین کمتر از 29 
سالگی قرار دارند. اینگونه ترکیب که منشاء آن به 
دهه 60 بر می گردد، خود نابسامانی های مختلف 
جمعیتی، اشتغال، مسائل اقتصادی و نظایر آن را 
در جامعه ایران ایجاد کرده و پیشتر هم به آن دامن 
می زند. بنابرای��ن افزایش زاد و ولد در یک دوره 
آثار و تبعات فراوان جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی در س��ال های بعد بر جای می گذارد.

فرایند یادشده، شاید دو نسل )60 سال( یا بیشتر نیز 
به طول انجامد. از این رو پیش گرفتن سیاست های 
محتاطانه در برابر جمعیت امروزه پیش نیاز هرگونه 
برنامه توسعه ای در جامعه است. شرایط حاضر 
ایران و بس��یاری از کش��ور های در حال گذر به 
صنعتی شدن در کشورهای توسعه یافته کنونی نیز 
رخ داده اس��ت و ویژه کشور ما نیست. گرچه در 
حال حاضر و طی 15 س��ال اخیر رشد جمعیت 
ایران روندی نزولی داشته است اما روند افزایشی 
همچنان برای سال ها صرفاً به خاطر جوان بودن 

جمعیت کشور ادامه خواهد داشت.
ــبک زندگی و چالش های  تغییرات در س
ــیه  ــینی در ایران چگونه عوامل حاش شهرنش

نشینی جوانان را فراهم کرده است؟
جمعیت ایران که دارای ساختار جوانی است، 
طی سال های اخیر با چالش های فراوان از جمله 
مس��کن روبه رو است. از آنجا که طی چند دهه 
اخیر ایران سریعاً از یک جامعه سنتی به یک جامعه 
نوین و با شرایط جدید متحول شده و در آن نظام 
خانواده از گسترده به هسته ای تبدیل شده است، 
تحت چنین شرایطی مسأله مسکن جوانان نسبت 
به هر زمانی در گذش��ته حادتر و پیچیده تر شده 
اس��ت. در حالی که روش زندگی، نظام اشتغال، 
معیار های آموزش��ی و... جوانان در این مدت به 
شدت تغییر کرده است، چالش مسکن همچنان 

پایدار و حتی جدی تر باقی مانده است.
رش��د گام های سریع شهرنش��ینی در ایران 
موجب پیدایش اسکان ناس��الم، نیمه استاندارد، 
غیراستاندارد و حتی در مواردی زاغه نشینی شده 
است. این وضعیت به مسأله پیچیده ای در بسیاری 
از شهر ها از جمله تهران تبدیل شده است. شرایط 
ناسالم مس��کن جوانان را در معرض بسیاری از 
آس��یب ها از جمله اعتیاد، الکلیس��م، رفتارهای 
مجرمانه، انحراف، فقر، طالق، رفتارهای غیرعادی 
و نظای��ر آنها قرار می دهد. به هر حال مس��کن 
ناسالم شهری تنها یک مسأله فیزیکی نیست بلکه 
یک تجلی فیزیکی از مسائل عمیق تر اجتماعی و 

اقتصادی است که در کشور پدیدار می شود.
ــده  ــاد کنن ایج را  ــی  ــه عوامل ــما چ ش

حاشیه نشینی در کشور می دانید؟
شهرنشین ش��دن جامعه خود بر این مشکل 
)حاشیه نشینی( می افزاید. شهرنشینی و وسایل 
ارتباطی الزم و ملزم یکدیگرند و باعث می شوند 
که تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر چه 
بیشتر صورت گیرد. رفت و آمدها و ارتباطات بین 
افراد جامعه عمدتاً باعث از بین رفتن سنت ها شده 

و در نهایت الگوهای جدید و مدرنیسم جایگزین 
آنها می شوند.

پیدایش شهرها خود مش��کالتی را بر جای 
گذاش��ته که چنانچه برنام��ه ریزی های مقتضی 
برطرف نش��ود، مسائل و مش��کالت در جامعه 
بیشتر می شود. پدیده یادش��ده عمدتاً پدیده ای 
جامعه شناختی اس��ت و نیاز به تجزیه و تحلیل 
جامعه شناس��انه دارد بدین گونه که در گذش��ته 
و در دوره رون��ق روس��تایی مازاد جمعیت کم و 
بیش و به گونه ای آش��کار و پنهان جذب زمین 
و فعالیت های کش��اورزی و دامداری می شد در 
حالی که در جامعه قانون مند شهری مازاد جمعیت 
به راحتی نمی تواند در بخش های مختلف جذب 
شود یعنی وضعیتی که خود مشکالت فراوان به 

همراه دارد.
س��اختار جمعیتی موجود باعث شده است 
بس��یاری از جوانان در وضعیت حاشیه ای قرار 
گیرند و از زندگی و ش��رایط اجتماعی، اقتصادی 
و رفاهی خود حداقل رضایت را داش��ته باشند و 
بخش عمده ای از نیاز های آنها بر طرف نش��ود 
و در موقعی��ت محرومیت ق��رار گیرند. جوانان 
خود حاشیه نشین شده اند یا به حاشیه رانده 

شده اند؟
س��اختار جمعیت و چگونگی آن بر حاشیه 
راندن جوانان تأثیر فراوان دارد. حاش��یه نش��ینی 
جوان��ان در قالب ه��ای اجتماع��ی، اقتصادی و 
فرهنگی قابل بررسی و ارزیابی است. جوانان نه 
اینکه به طور داوطلبان��ه و دلخواه وارد وضعیت 
حاشیه نش��ینی می شوند بلکه فشارها و مضایق 
اجتماعی و اقتصادی عصر حاضر موجبات چنین 
ش��رایطی را فراهم آورده است. وضعیت یادشده 
امروز نه در ایران بلکه در بسیاری از دیگر جوامع 
رو به توسعه به چشم می خورد. این نکته نیز قابل 
ذکر اس��ت که پدیده حاش��یه نشینی تأثیر فراوان 
بر نابهنجاری های هر چه بیشتر در جامعه دارد. 
سیاست های منطقه ای، مسائل مربوط به توزیع 
درآمد، مس��ائل مربوط به مسکن و مسائل درون 
ش��هری از عواملی است که در تشدید این پدیده 

سهم بسزایی دارد.
ــنهادی شما برای عبور از  راهکارهای پیش

بحران حاشیه نشین شدن جوانان چیست؟
جه��ت پیش��گیری این وضعی��ت خزنده و 
خطرن��اک مس��ئولین و برنامه ری��زان اجتماعی، 
اقتص��ادی و فرهنگ��ی باید آنگونه ش��رایطی را 
فراهم آورند که در س��ال ها آتی دایره این پدیده 
وس��یع تر نشود. با وسیع تر ش��دن دایره حاشیه 
نش��ینی اجتماعی و اقتصادی جوانان بسیاری از 
موارد بحران نیز به طور آشکار و پنهان پدیده ای 
شود که هر یک پیامدهای خاص خود را نیز دارد 
و در قالبی تصاعدی، چالش ها و مش��کالت نه 
تنها جوان��ان بلکه جامعه نیز به طور عام افزایش 

می یابد.
همی��ن ط��ور جه��ت پیش��گیری از بحران 
حاش��یه نش��ینی آینده نگری الزم )میان مدت و 
طوالنی م��دت( صورت گیرد، رش��د جمعیت 
کنت��رل ش��ود، در بخش ه��ای مختلف��ی که به 
جوانان مربوط می ش��ود  س��رمایه گذاری شود؛ 
بدان معنا که امکانات اش��تغال و تأمین معیشت 
زندگی در قالب مناس��ب آنان بر حسب شرایط 
مکان��ی و زمانی تحق��ق یابد. چنی��ن وضعیتی 
)روند حاش��یه نش��ینی( امروز در ایران گرچه به 
چشم می خورد، پیشگیری از گسترش آن کمتر 
در دستور کار برنامه ریزان قرار دارد. با اصالح و 
کنترل پدیده حاشیه نشینی از بسیاری نابسامانی ها 
روانی نیز بین جوانان می توان جلوگیری کرد. این 
نکته نیز حائز اهمیت است که دختران نیز در عصر 
حاضر به گونه ای احساس حاشیه ای یا حاشیه 
نشین شدن اجتماعی و اقتصادی می کنند؛ صرفاً به 
این خاطر که با دست یابی به تحصیل و آموزش 
انتظارات آنان تغییر کرده و افزایش یافته است و در 
چنین شرایطی آنان انتظاراتی دارند که به گونه ای 
متکی به خود روند زندگی خود را به لحاظ زندگی 
اجتماعی و اقتصادی دنبال کند. این در حالی است 
که چنین شرایطی کمتر برای آنان فراهم آمده است 
و به نوعی دچار حاشیه نشینی مضاعف شده اند.

بنابراین ای��ن خود به عنوان ی��ک بحران یا 
مسأله نسبتاً پنهان در جامعه مطرح است که نیاز به 
بررسی، مطرح کردن، ارزیابی و ارائه راه حل های 

الزم دارد. 

وقتی خانم خونه تحصیالت عالیه دارند )قسمت دوم(
افزایش امید اجتماعی در جوانان

ــی نقش زنان تحصیل کرده در چهار مرحله آغاز آشنایی، ابراز عشق، خواستگاری  ــماره پیشین صفحه خانواده و جوان به بررس در ش
ــماره قصد داریم نقشهای مختلف زنان تحصیل کرده اعم از پژوهشی، آموزشی و...  ــتگاری تا ازدواج پرداختیم. در این ش و گذر از خواس

را مورد بررسی قرار دهیم.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

تجدید آگهی مناقصه )نوبت اول(  

ــماره 1130/ ش مورخ  ــه ش ــتناد مصوب ــورزوق باس ــهرداری خ ش
ــورای اسالمی شهر در نظر دارد عملیات نازک کاری  88/1/29 ش
ــار 2/000/000/000 ریال از محل  ــهرداری با اعتب ــاختمان ش س

اعتبارات شهرداری را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

قیصری - شهردار خورزوق

متقاضیان می توانند تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 88/11/15 
جهت دریافت مدارک مناقصه به شهرداری خورزوق مراجعه نمایند. 

گلخانه من

آشپزخانه من

س
فار

س : 
عک
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روزنامه االتحاد نوشت قرارداد رضا عنایتی، 
مهاجم فصل جاری استقالل با االمارات نهایی 
ش���د و ق�رار اس��ت ای�ن بازیک�ن در فص�ل 
نقل و انتقاالت به صورت رسمی قراردادش را 
با این تیم سبزپوش به امضا برساند تا همبازی 
مازیار زارع ش��ود. عنایتی به جای حسن طیر 
و پ��س از 2 فصل جدایی در ترکیب االمارات 
ق��رار می گیرد. این بازیکن فصل گذش��ته در 
به میدان رفت. النصر و در فصل جاری در ترکیب اس��تقالل 

در دی��دار دو تیم پیام و ش��هر صنعتی کاوه 
از س��وی تماشاگران مشهدی، تخلفاتی مبنی بر 
فحاش��ی به داور و بازیکنان تیم مقابل صورت 
گرفت. بر همین اساس از سوی کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال، تیم پیام به پرداخت 10 میلیون 

ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین به دلیل 
تخلف علی حنطه، س��رمربی تیم پیام خراسان 
مبنی بر اعتراضهای مکرر به داور، وی با توبیخ 
کتب��ی و درج در پرونده ب��ه پرداخت 5 میلیون 

ریال جریمه نقدی محکوم شد. 

س��رمربی ش��هرداری تبریز گفت: حضور 
وسلی برازیلیا در تیم قطعی شده و این بازیکن 
از نی��م فصل دوم می تواند برای ما بازی کند. 
اکبر میثاقی��ان درباره برنامه ش��هرداری تبریز 
برای تعطیالت نیم فصل گفت: تصمیم داریم 
اردوی��ی را به مدت یک هفته در کیش برگزار 

کنیم تا برای نیم فصل دوم به آمادگی الزم برسیم. 
وی ادامه داد: تصمیم داریم در چند نقطه هم که 
دچار ضعف هستیم، بازیکنان جدید را به خدمت 
بگیریم که در این زمین��ه چند بازیکن داخلی و 
خارجی مد نظر باش��گاه هس��تند و در صورت 

توافق به ما اضافه می شوند. 

مجتبی جباری، یکی از افرادی اس��ت که 
بیش از همه از نتایج اس��تقالل ناراحت است 
و بیش��تر ناراحتی اش از این است که در این 
ش��رایط بحران��ی نمی تواند کمک��ی به صمد 
مرفاوی کند. البته جباری حاضر نیست نسبت 
به ش��رایط تیم اظهار نظری کن��د تا اوضاع از 
این بدتر ش��ود. وی در این م��ورد می گوید: 
با وج��ود اینکه م��ن در مورد اس��تقالل هیچ 
حرفی نمی زنم، کلی حاش��یه ایجاد می کنند 
وای ب��ه روزی که بخواهم راج��ع به این تیم 
اظهار نظر کنم. من نمی دانم مس��ائل فنی تیم 
چ��ه ارتباطی به من دارد ک��ه از قول من تیتر 
می زنند که استقالل احتیاج به شوک دارد. من 
ماهها است که از تیم دور هستم و هیچ چیز از 
ش��رایط این تیم نمی دانم و به همین دلیل هم 
راجع به آن هیچ حرفی نمی زنم. این بازیکن 

ادامه می ده��د: تنها چیزی که در حال حاضر 
می توانم راجع به آن حرف بزنم ش��رایط پایم 
اس��ت که کاماًل از آن اطالع دارم نه هیچ چیز 
دیگر. فقط می توان��م بگویم که همه چیز در 
م��ورد خودم رو ب��ه راه اس��ت و هیچ ماللی 
نیست به جز بازی نکردن. جباری در پایان در 
مورد اصرار مرفاوی برای خارج نشدن نامش 
از فهرس��ت لیگ قهرمانان آسیا می گوید: آقا 
صم��د به من لط��ف دارد و امی��دوارم بتوانم 
زودتر به اس��تقالل برگردم، تا لطفهای ایش��ان 
و بقی��ه را جبران کنم. من در لیگ نتوانس��تم 
مجتب��ی جباری هواداران و کادر فنی باش��م و 
ب��ه همین دلیل انگیزه زی��ادی دارم تا در لیگ 
قهرمانان آسیا بتوانم همه چیز را جبران کنم و 
ستاره تیمی شوم که به خاطرش حرفها شنیدم 

و سختیهای زیادی را متحمل شدم. 

آگهی ابالغ

آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم به خواندگان مجهول المکان
کالسه پرونده: 127/88/ح 14

وقت رسیدگی: سه شنبه 88/12/25 ساعت 8 صبح
خواهان: بانک ملت اصفهان با وکالت حسن استواری 

خواندگان: 1 – حس��ین ارش��ادی فارسانی فرزند کربالئی حس��ن 2 – پریسا مالک 3 – علیرضا عزیزی 
فارسانی

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 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 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 

چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
 14692/م الف

مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
کالسه: 8701041ک/119

دادنامه: 88/9/11-8809970354501318
مرجع رسیدگی: شعبه 119 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

ش��کات: 1- آقای داود بختیاری 2- خانم معصومه جهانی همگی به نش��انی چهارراه فرح آباد ک شهید 
صابری ک بهروان بن بست نیما پ 46  

متهم: آقای حسین حسینی خراسانی مجهول المکان
اتهام: مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن

گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رأی می نماید.

رای دادگاه
در خصوص ش��کایت خانم معصومه جهانی فرزند احمد و آقای داود بختیاری فرزند حافظ علیه آقای 
س��ید حسین حسینی خراسانی بدون مش��خصات دیگری دائر بر مزاحمت تلفنی،  با توجه به محتویات 
پرونده، تحقیقات انجام شده پرینت اخذ شده از شرکت مخابرات عدم حضور و دفاع مؤثر از ناحیه متهم 
و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام متهم به شرح فوق محرز تشخیص و مشارالیه را به استناد 
ماده 641 قانون مجازات اس��المی به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید رأی صادره غیابی است و 

ظرف 10 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد. 
 13973/ م الف

رستم پور- رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی: 8809980353300740 ک 107

دادنامه: 8809970353301272 – 88/9/19
مرجع رسیدگی: شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

ش��اکی: رضا احمدی فرزند محمد نصیر س��اکن بهارستان مجتمع س��رو نقره ای خیابان شقایق  خیابان 
یاس

مشتکی عنه: پروین موری زاده فرزند غالمعلی مجهول المکان
موضوع: فروش مال غیر و کالهبرداری

گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به 
صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص شکایت آقای رضا احمدی فرزند محمدنصیر علیه خانم پروین موری زاده فرزند غالمعلی 
مبن��ی بر ف��روش مال غیر )یک واحد آپارتم��ان( و کالهبرداری از توجه به محتوی��ات پرونده، گزارش 
مأمورین و تحقیقات الزم و کیفرخواس��ت و دالیل مندرج در آن از جمله ش��کایت شاکی بدین بیان که 
نامبرده یک واحد از آپارتمان های اجاره به شرط تملیک را به قیمت نوزده میلیون تومان به من فروختند 

که مبلغ پانزده میلیون تومان را نقداً به وی پرداخت کردم و چهار میلیون آن بر اقساطی بوده که در حال 
پرداخت اقساط بودم و منزل نیز در تحویل من بود ولی تصرف نکرده بودم که پس از سپری شدن چند 
ماهی یک نفر با قرار دادن قفل بر روی آپارتمان ادعای مالکیت آن را  نمودند که با بررسی ظاهر مدارک 
وی که نامبرده این آپارتمان را قبل از من خریداری کرده بودند از متهمه که االن مدتی اس��ت متواری و 
مجهول المکان می باش��ند و دیگر دالیل از جمله اظهارات مطلعین و اس��تعالم انجام شده و عدم حضور 
متهمه با اینکه از طریق نشر آگهی احضار شده اند وسایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی 
وی را محرز و ثابت دانسته با استناد به ماده یک قانون انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات 
مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری و با رعایت ماده 22 از قانون مجازات اسالمی متهم موصوف 
را بلح��اظ وض��ع خاص وی و اوضاع و احوال و کم و کیف قضیه از جهت جزای نقدی به پرداخت دو 
میلیون ریال جزای نقدی و عالوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس به مدت یکسال محکوم می نماید 
رأی غیابی ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در دادگاه بدوی و پس از آن ظرف بیس��ت 

روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر اصفهان می باشد.14705/م الف
نجفی - رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار 
تاریخ: 88/10/15

شماره: 881004 ب 8 
در پرونده کالسه 881004 شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب

اصفهان آقای سعید اسماعیلی فرزند یداله 
شکایتی علیه آقای محمدعلی کاظمی فرزند نگهدار

دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاش��ی مطرح نموده که درجهت رس��یدگی به این ش��عبه ارجاع 
گردید: نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د، حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به ش��عبه مربوط مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگوئی به اتهام وارد و دفاع از خود 

حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 14687/ م الف 
سیاوشی – مدیر دفتر شعبه 8 بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

آگهی احضار 
تاریخ: 1388/10/14

شماره: 881361 ب 2
نظر به اینکه آقای مهدی و محمدعلی داوری 

شکایتی علیه حسن داوری
مبنی بر اتهام خیانت در امانت

مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 881361
ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن 
متهم 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 به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود 

و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
 14686 / م الف 

مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان 

آگهی ابالغ 
کالسه پرونده اجرائی 305/86 ح/ 14

ب��ه موجب دادنامه غیابی ش��ماره 1465 مورخ 86/5/10 دادگاه حقوقی اصفهان ش��عبه چهاردهم دادگاه 
تجدیدنظر اس��تان قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه بهزاد اله دادی نام پدر اله قلی نش��انی محل اقامت 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پانصد و 
شانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص تورم اعالمی از 
ناحیه بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک شماره 314246 – 85/12/3 تا زمان وصول در حق محکوم له 
صندوق پس انداز قرض الحسنه انصار المجاهدین محل اقامت: خیابان شمس آبادی و مبلغ یک میلیون 

و چهارصد هزار ریال نیم عشر دولتی در حق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی بشرح ذیل 

اقدام نماید: 
1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء بگذارد.

2- یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3- یا مالی معرفی کند که اجراء حکم و اس��تیفاء محکوم به، از آن میس��ر باش��د و در صورتیکه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قس��مت اجراء 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
ش��ود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود 
را معرفی نکرده یا صورت خالف واقع از دارائی خود داده به نحوی که تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه 

متعسر گردیده باشد، به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به، مالی معرفی کند.

عالوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده است توجه 

نموده و به آن عمل نماید. 14693/ م الف
شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 1388/10/14

شماره: 880788 ب 2
نظر به اینکه آقای حسین برزو اصفهانی 

شکایتی علیه آقایان آیت زمانی، محمد محمدی، شعبانعلی غدیری
مبنی بر مشارکت در کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 880788 ب 2 

ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن 
متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.14682/ م الف 
مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان 

آگهی ابالغ

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه در کالسه پرونده 221/87ح/9  محکوم له حسین جعفری فرزند فریبرز شغل آزاد 
به نش��انی اصفهان خ نیکبخت غربی، ابتدای بن بس��ت وحدت، طبقه دوم واحد 6 محکوم علیها خدیجه 
زهیری فرزند حس��ن مجهول المکان ب��ه موجب دادنامه غیابی ش��ماره 1227و 8709970350901226 
مورخ 87/11/27 دادگاه عمومی اصفهان شعبه نهم حقوقی که طی دادنامه شماره 8809970369500901 
مورخ 88/6/21 ش��عبه سیزده دادگاه تجدید نظر استان قطعیت یافته است محکوم علیها محکوم است به 
حضور در احد از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال مالکیت خودرو زانتیا به شماره انتظامی 424ج84 اصفهان 
و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه و یک هزار و دویست ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل وفق تعرفه قانونی در حق محکوم له  بعالوه پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال بابت حق االجراء مفاد 
اجرائیه مستنداً به ماده 9 قانون اجرای احکام یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی درج 
و منتش��ر می گ��ردد که محکوم علیه مجهول المکان در فرجه قانون��ی ضمن اعالم آدرس از حق قانونی 

خود استفاده نماید.14259/ م الف
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

تاریخ: 1388/9/19
شماره: 992/88 ش ح 14 

در خصوص پرونده کالس��ه 992/88 ش ح 14 خواهان خانم احدیه عاطفی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه 
وج��ه به طرفیت محم��ود مقدم فر – نرگس عرب عام��ری – بهنام مقدم فر تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 88/11/13 ساعت 11 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، 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 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.
14952/ م الف 

شورای حل اختالف شعبه 14 اصفهان 

تازه ترین خبرها از حواشی فوتبال

پیام جریمه شد

جباری:
 برمی گردم تا محبتها را جبران کنم

قرارداد عنایتی با االمارات نهایی شد

وسلی شاگرد میثاقیان می شود

سرمربی تیم والیبال پیکان لیگ برتر امسال را در 
قبال س��ال های گذشته بهتر ارزیابی کرد و علت این 
موضوع را تقسیم شدن بازیکنان در تیم های مختلف 
و ورود بازیکنان جوان به تیم های لیگ برتر دانست. 
علیرضا معمری در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه لیگ 
برتر امس��ال در برابر سال های قبل بهتر انجام گرفت،  
اظهار کرد: دلیل این موضوع تقس��یم شدن بازیکنان 
در تیم ه��ا و ورود بازیکنان جوان به تیم ها اس��ت که 
باعث شده سطح تیم ها به هم نزدیک تر شود و باالتر 
هم برود، البته باید این را هم دانس��ت که جوانان هم 
توانسته اند جوابگوی اعتماد مسئوالن باشند. وی یکی 
از راه های ارتقای سطح کیفیت لیگ برتر را کمتر کردن 
تعداد تیم های شرکت کننده در لیگ دانست و گفت: 
اگر لیگ برتر از 15 تیم به 12 تیم کاهش یابد و تاریخ 
نقل و انتقاالت و گرفتن بازیکنان هم مشخص باشد تا 

زمان را در پی این موارد از دست ندهیم، می توانیم لیگ 
را بهبود بخشیم. معمری در ادامه افزود: از دیگر مزایا 
و نقاط مثبت لیگ نزدیک شدن تیم ها به همدیگر و 
برگزاری مسابقات پلی آف است که باعث انگیزه دادن 
به تیم ها می شود؛ البته نباید فراموش کنیم لیگ نقاط 
ضعفی هم دارد مانند دیر شروع شدن مسابقات لیگ 
برتر که ممکن است در پایان با بازی های کشورهای 
اس��المی تداخل پیدا کند. س��رمربی تی��م پیکان در 
خصوص سطح بازیکنان خارجی در لیگ برتر عنوان 
کرد: لیگ برتر امسال یکی از نادر لیگ هایی است که 
بازیکن��ان خارجی خیلی خوب در آن بازی می کنند، 
مانند بازیکنان تیم های سایپا، کاله و پتروشیمی. وی 
ورود بازیکنان خارجی در هر رش��ته ای را ضروری 
دانس��ت و بیان داش��ت: ورود بازیکن��ان خارجی به 
تیم ها باعث می شود جوانان، نوجوانان و عالقه مندان 

به والیبال با دیدن س��بک های مختلف والیبال نه تنها 
اینکه لذت می برند بلکه بتوانند توانایی های خودشان را 
هم گسترش دهند و حتی ورود این بازیکنان به تیم ها 
می توانند برای سایر بازیکنان تیم نیز مؤثر باشد. معمری 
در خصوص قضاوت ها در لیگ برتر نیز گفت: شروع 
قضاوت ه��ا در ابتدای لیگ کمی ضعی��ف بود اما با 
تالش های حاتمی رئیس کمیته داوران این روند بهبود 
بخش��یده شد و از دالیل ضعف در داوری می توان به 
کنار رفتن چند داور خوب از این عرصه و جایگزینی 
آنها با چند داور جوان اش��اره ک��رد. وی در پایان در 
خصوص اعتراضات به قضاوت ها عنوان کرد: تنها 2 
مورد اعتراض را دیدم که یکی بازی تیم های پتروشیمی 
و بانک کشاورزی بود که به نوعی به جنجال کشیده 
شد و دیگر در مسابقه های تیم های کاله و پتروشیمی 

در آمل بود که مورد یگری را شاهد نبودم. 

کاپیتان تیم فوتبال اس��تیل آذین گفت: دراین 
ش��رایط حساس بی معرفتی بود اس��تیل آذین را 

رها کنم.
به گزارش ایس��نا، علی کریمی پس از جلسه 
هی��أت مدیره باش��گاه اس��تیل آذی��ن اظهارکرد: 
پیشنهادی از باشگاه االهلی امارات دریافت کرده 
بودم ام��ا بی معرفتی بود در ای��ن مقطع فصل از 
استیل آذین جدا می شدم. این تیم شرایط حساسی 
دارد و باید برای کس��ب نتایج خوب به آن کمک 
کن��م. وی ادامه داد: یکی دیگر از دالیلی که مانع 
جدایی ام از استیل آذین شد هواداران پرسپولیس 
بودند زیرا نمی خواس��تم آنها از دس��تم ناراحت 
ش��وند. در نیم فصل قرار بود به پرسپولیس بروم 
اما این پیش��نهاد با تصمیم مدیران منتفی شد. من 
در اس��تیل آذین ت��ا آخر فص��ل می مانم.کاپیت�ان 

استیل آذین در مورد رقم پیشنهادی باشگاه االهلی 
گفت: مبلغ این پیش��نهاد مشخص است و هرگز 
900 میلی��ون توم��ان نبوده بلکه آنه��ا 500 هزار 
دالر ب��رای 4 ماه به من پیش��نهاد دادند. نمی دانم 
چرا برخی از روزنامه ها این رقم را بیش��تر جلوه 
می دادند. من بدون آنکه مبلغ بیشتری از باشگاه 

استیل آذین بگیرم در این تیم ماندم.

وی در م��ورد اظه��ارات علی دای��ی مبنی بر 
بازگشتش به پرسپولیس گفت: دایی به من لطف 
دارد اما اکنون من بازیکن اس��تیل آذین هس��تم، 
باید دی��د آخر فصل چه پیش می آی��د. امیدوارم 
علی دایی نیز در پرس��پولیس موفق شود.کریمی 
در مورد دیدار با اس��تقالل اظهار کرد: اس��تقالل 
تیم خیلی خوبی اس��ت و مهره های خوبی دارد 
اگ��ر چه در چند هفته اخی��ر خوب نتیجه نگرفته 
است اما مالک ما بازی های گذشته تیم ها نیست.

کریم��ی در م��ورد اینکه اس��تیل آذی��ن می تواند 
س��همیه آس��یایی را بگیرد یا نه، گفت: این مسأله 
دور از دس��ترس نیس��ت، هر چن��د لیگ هر روز 
سخت تر می ش��ود با این حال تالش خ�واهی�م 
کرد ت�ا استیل آذین فصل آینده در لیگ قهرمانان 

آسیا حضور داشته باشد.

مراسم قرعه کشی جام حذفی فوتسال بانوان 30 دی ماه برگزار 
خواهد ش��د. به گ�زارش ایسنا، مراس��م ق�رعه ک�ش�ی دومین دوره 
جام حذفی فوتس��ال بانوان 30 دی ماه در محل فدراس��یون فوتبال 

برگزار خواهد شد.
تاکن��ون 10 تیم ب��رای حضور در این رقابت ه��ا اعالم آمادگی 
کردن��د. براس��اس اعالم کمیت��ه بانوان فدراس��یون فوتب��ال تیم ها 
می توانند تا روز قرعه کش��ی برای حضور در این رقابت ها آمادگی 

خود را اعالم کنند. 

رقابت ه��ای لیگ برتر فوتس��ال بانوان با تأخیر یک هفت��ه ای از نهم 
بهمن ماه آغاز خواهد ش��د. به گزارش ایس��نا، نیم فصل دوم رقابت های 
لیگ برتر فوتس��ال بانوان که قرار بود دوم بهمن ماه برگزار ش��ود، به دلیل 
برگزاری رقابت های المپی��اد ایرانیان در تاریخ دوم تا دوازدهم بهمن ماه و 
تداخل رقابت های لیگ با امتحانات دانشجویان بنا به درخواست مسئوالن 
باشگاه ها در جلسه با کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال یک هفته به تعویق 
افتاد. بر این اساس مقرر شد نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال بانوان از نهم 

بهمن ماه برگزار شود.

سرمربی تیم والیبال پیکان:
حضور بازیکن خارجی یک ضرورت است

کریمی:

بی معرفتی بود استیل آذین را ترک کنم
پس از لغو دومین دوره 

بازی های کشورهای اسالمی؛
اندونزی به جای ایران 

میزبان شد
براساس اعالم منابع خبری، دومین دوره بازی های 
کش��ورهای اس��المی در اندونزی برگزار می شود. به 
گزارش ایس��نا، پس از اینکه ای��ران نپذیرفت که نام 
خلیج ف��ارس را از روی مدال ها و لوگو های دومین 
دوره بازی های کشورهای اسالمی برداشته شود و بر 
این اس��اس میزبانی این رقابت ها از ایران گرفته شد، 
فدراسیون بین المللی همبستگی کشورهای اسالمی، 
اندونزی را ب��ه عنوان میزبان ای��ن دوره از رقابت ها 
انتخ��اب کرد. هن��وز زمان برگزاری ای��ن بازی ها به 

میزبانی اندونزی مشخص نشده است.

کالس های ویژه ضد 
دوپینگ برای  ووشوکاران 

برگزار می شود

کالس ه��ای آم��وزش ض��د دوپین��گ و جذب 
کارشناس تغذیه و روانشناس از برنامه های ویژه پزشکی 
برای تیم های ملی ووشو خواهد بود. به گزارش فارس، 
بنابر تصمیم فدراسیون ووشو و پیگیری کمیته پزشکی 
با ش��روع اردوه�ای تیم ملی بزرگس���االن و ج�وانان 
برنامه های ویژه پزش���کی ب�رای م�ل�ی پوش���ان در 

دست��ور کار ق�رار خواهد گرفت.
امیرعباس لشگری، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون 
در نظر دارد با ش��روع اردوهای ملی، کالس های ویژه 
ضد دوپینگ برای ملی پوشان تشکیل دهد تا آنها با مواد 
نیروزای ممنوعه آشنا شوند. همچنین هماهنگی الزم با 
فدراسیون پزشکی ورزشی برای انجام تست دوپینگ 
در فواص��ل زمانی معین در اردوهای مختلف تیم های 
ملی نیز انجام شده است. استفاده از روانشناس ورزشی، 
کارش��ناس تغذیه، متخصص فیزیوت��راپ، برگزاری 
دوره های روانشناسی برای ورزشکاران و مربیان و انجام 
تست های آمادگی جسمانی از دیگر برنامه های کمیته 

پزشکی فدراسیون ووشو برای اردونشینان خواهد بود.
تیم ملی بزرگس��االن ووش��و برای بازی های 
آس��یایی2010 گوانگج��و و تیم مل��ی جوانان هم 
برای حضور در س��ومین دوره رقابت های جهانی 
سنگاپور تمرینات آماده سازی خود را از سال آینده 

آغاز خواهند کرد.

جام حذفی فوتسال زنان 30 دی ماه 
قرعه کشی می شود

تعویق یک هفته ای در آغاز 
نیم فصل دوم لیگ فوتسال بانوان
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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

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

قیمت طال )تومان(
27060هر گرم طالی 18 عیار
124690هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001002دالر امریکا
978982دالر کانادا

14411444یورو
16221632پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

18 °

10 °

-1 °

-2 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
27160هر گرم طالی 18 عیار
125160هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001002دالر امریکا
978983دالر کانادا

14421445یورو
16251635پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34803520دینار کویت
272274درهم امارات

ــار فیال- سوای آن دسته از خبرنویسان  امیریاش
رسانه ها و کارکنان جراید که برحسب اتفاق یا تفنن 
گذرشان به رسانه ها افتاده و یا دست تقدیر باعث شده 
در این عرصه مشغول به کار شوند، به جرأت می توان 
گفت تقریباً تمامی اصحاب رسانه و روزنامه نگاران 
جدی، کاربل��د و تأثیرگذاری ک��ه از اواخر دهه 60 
خورش��یدی به این س��و گام در گستره فعالیت های 
رسانه ای کشور گذاشته اند، در زمینه »عکاسی خبری«، 
»ثبت تصویری رخدادها« و »اسناد تصویری«، مستقیم 
یا باواسطه ش��اگرد یا هنرآموز مکتب زنده یاد استاد 
بهمن جالل��ی بوده اند. این ادعایی به گزاف نیس��ت 
چرا که به گواه کیفیت آثار ثبت ش��ده و به تأیید اهل 
فن، از خبره ترین و چیره دس��ت ترین عکاس��ان سه 
دهه اخیر کش��ور در حوزه عکاسی خبری و مستند، 
مرحوم بهمن جاللی و زنده یاد کاوه گلستان بوده اند 
که ناب ترین لحظه های تاریخ معاصر ایران را به ویژه 
در روزهای انقالب و جنگ تحمیلی، در قالب عکس 
ثب��ت کردند و از میان ای��ن دو، بهمن جاللی بود که 
ضمن حضور مستمر در متن بااهمیت ترین رویدادها 
و ثبت استادانه لحظاتشان، با تدریس در دانشگاه آزاد 
و دوره های مرکز تحقیقات رس��انه ها )و چند جای 
دیگر( و انتشار فصلنامه تخصصی »عکسنامه«، نقشی 
بارز و انکارناپذیر در انتقال مفاهیم، فنون و مهارت های 
این رشته و تثبیت آکادمیک شدن آن ایفا کرد؛ کاری 
که پیش تر، از سوی پیشگامانی همچون هادی شفاییه 

در مقیاسی محدود آغاز شده بود.
بهمن جاللی معتقد بود در عکاس��ی مس��تند از 
رویدادهای بزرگی همچون انقالب و جنگ، »مهم این 
است که وسط ماجرا باشی«. او این شیوه را مؤثرترین 
راه برای داشتن تاریخ مصور یا وقایع نگاری تصویری 
از رخدادها می دانست؛ شیوه ای که خودش بارها در 
کشاکش حوادث و رویدادهای انقالب و دوران جنگ 
آن را آزموده بود و بعدها از آن تجربیات اینگونه یاد 
می کرد: »اتفاقی جلوی چشممان می افتاد که فقط در 
کتاب ه��ا در مورد آن خوان��ده بودیم؛ چیزهایی مثل 
انقالب روسیه یا انقالب کوبا. انقالب به قدری عجیب 
و جذاب بود که می خواستیم هر تکه از آن را بخوریم. 
عکاس��ی از این اتفاقات هم لذت داش��ت. حتی از 
خطری هم که وجود داشت، لذت می بردیم. همیشه 
دوست داشتیم جلوتر از همه باشیم... ما اصاًل تجربه 
این نوع عکاسی را نداشتیم. چون اصاًل انقالب ندیده 
بودیم. نه دانش��کده ای، نه کتابی. آن موقع فقط یک 
مشت روزنامه بود که عکاسی خبری آنها دائم این بود 
که اعلی حضرت این نوار را قیچی می کنند یا چیزهایی 
مثل این. دس��ت باال یک زلزله بویین زهرا بود یا فالن 
آتش س��وزی. عکس خبری اصوالً وجود نداشت و 
طبعاً م��ا هم بلد نبودیم. به همین خاطر، عکس های 
م��ا از انقالب، یک نگاه آماتوری به یک واقعه بود و 
به همان اندازه در مقایسه با کار عکاسان خارجی که 
تجربه داشتند، خالص تر و ناب تر بود. این به عکاسی 

ما یک جوهر دیگری می داد.«
پ��س از این تجرب��ه و با آغ��از جنگ تحمیلی، 
جاللی راهی خرمشهر شد تا اشغال این شهر به دست 
متجاوزان عراقی را ثبت کند. ره آورد این تجربه،  کتاب 
مصور »خرمشهر« بود که تنها دو بار تجدید چاپ شد 
و فقط در این اواخر بود که مرحوم جاللی توانس��ت 
چگونگی اش��غال خرمش��هر و برخی از رویدادها و 
لحظات جنگ هشت ساله را در قالب  125 اسالید و 
عکس،  به همراه فیلمی 12دقیقه ای از همان دوره، در 
جشنواره فیلم و عکس مستند برلین به نمایش بگذارد. 
نامی که او برای این »اسالیدشو« برگزیده بود، این بود: 

»روایِت شهری که بود«.
در یکی از جلسات دوره ای آموزشی که در سال 
82 از سوی مرکز تحقیقات رسانه ها و به همت اداره 
ارشاد اصفهان برای دست اندرکاران مطبوعات استان 
ترتی��ب یافته بود، زنده یاد جاللی ش��ماری از همان 
عکس های خرمشهر و جنگ را با کم ترین توضیح به 
شرکت کنندگان دوره نشان داد. تأثیر دیدن آن عکس ها 
و »جوهر دیگر«ی که در آنها موج می زد، وصف ناپذیر 
بود: بغض و سکوتی سنگین همه حاضران را فراگرفته 
بود؛ بغضی که هم ناشی از تلخی ناجوانمردانه زخم 

خوردن آن گوشه از خاک کشورمان بود و هم نشانه 
غرور شیرینی بود که دیدن تصویر آن جان فشانی ها در 
ما بیدار کرده بود و هنگامی که استاد عکسی را نشان 
داد که در آن تعداد زیادی اتومبیل سوخته در محوطه ای 
وسیع به طور عمودی )مثل ستون( در خاک فروبرده 
شده بودند و گفت که بعثی ها از ترس چتربازان ایرانی 
و برای س��د کردن راه نفوذشان اتومبیل ها را آن طور 
َعَلم کرده بودند، بغض تقریباً همه شرکت کنندگان در 
دوره شکس��ت... و اینگونه بود که سخنان برآمده از 
تجربیات عمیقش را کم کم بهتر می فهمیدم، از جمله 
اینکه: »عکاس حرفه ای و باتجربه باش��ی یا نباشی، 
فقط وقتی بُرده ای که وس��ط واقعه باشی و با دوربین 
یا موبایلت عکس بگیری. اینجا دیگر حرفه ای بودن 
مهم نیست؛ مهم این است که وسط ماجرا باشی. اگر 

هم نبودی که باخته ای.«
در کن��ار این نگاه به چگونگ��ی ثبت لحظه ها، 
زنده ی��اد جاللی ک��ه همواره دغدغه انتقال درس��ت 
حس ها و مفاهیم به نس��ل تازه فعاالن عرصه رسانه 
را داش��ت، وجه تمایز ظریف »عکاس��ی مستند« با 
»عکاس��ی خبری« را چنین بیان می کرد: »در جریان 
اتفاقات انقالب، بیشتر عکاسان بنگاه های خبری دنبال 
گرفتن عکس هایی بودند که واقعه را نش��ان دهد. به 
همی��ن دلیل هم عکس هایش��ان معموالً عکس های 
پُرتنش��ی بود. اما من دنبال گرفتن عکس��ی بودم که 
بماند. یعنی عکس مستند می گرفتم... عکاس خبری 
دنبال خبر اس��ت، هرچه داغ تر باش��د و درگیری را 

بیشتر نشان بدهد، بهتر و موفق تر به حساب می آید. 
اما عکاس مستند به اتفاقات دیگری هم می پردازد که 

عکاس خبری سراغ آنها نمی رود.«
با همی��ن رویکرد ب��ود که جالل��ی در یکی از 
سفرهایش به ش��هر یزد، تجربه ای یگانه و جالب از 
»حضور در میانه فضا و می��دان« را آزمود و آن را در 
قال��ب خاطره ای آمیخته با طن��ز و لبخند در یکی از 
جلسات همان دوره آموزشی پیش گفته در اصفهان، 
چنین روایت کرد: »شنیده بودم که زرتشتیان یزد کالبد 
درگذشتگانشان را در فضایی صعب العبور به نام دخمه 
می گذارند. در سفری به یزد، یک شب تصمیم گرفتم 
به دخمه بروم و ببینم چطور جایی اس��ت و اگر شد 
چندتا عکس بگیرم. مقداری هم طناب تهیه کردم و 
به هر زحمت و مکافاتی بود خودم را به داخل دخمه 
رس��اندم. اما آنقدر تاریک بود که ناچار شدم تا صبح 
بی حرکت در گوشه ای منتظر روشن شدن هوا بمانم. 
هوا که کم کم روش��ن شد، تازه فهمیدم که دست به 
چه کاری زده ام. فوری چند عکس گرفتم و با عجله 
برگشتم و تمام بدنم را ضدعفونی کردم و شستم...« 
و ب��ه عنوان یادگاری از آن تجربه، عکس��ی را که در 
دخمه از دست نیمه پوسیده یکی از درگذشتگان گرفته 
بود و نمونه ای عالی از کادربندی به شمار می آمد، به 

حاضران در کالس نشان داد.
در کنار مجموع��ه این دیدگاه های منس��جم و 
هماهن��گ زنده یاد جاللی که عمیقاً ب��ا زندگی، آثار 
و آرمان هایش همس��و و تفکیک ناپذی��ر بود، باید به 
نارضایتی و نگرانی او از پدید آمدن انقطاع و شکاف 
در رابطه و دس��تاوردهای فرهنگی نسل های جدید 
و قدیم نیز اش��اره کنیم. او بارها این دغدغه خود را 
آشکار کرده بود و برای مثال، در گفت  و شنودی گفته 
بود: »نس��ل جدید از انقالب هیچ نمی داند. حق هم 
دارد. مگر ما برای آگاهی نس��ل جدید چه کرده ایم؟ 
آیا یک موزه از انقالب داریم که بچه  مدرسه ای ها را 
ببریم آن جا و عکس های آن دوران را نشانشان بدهیم 
و بگوییم مثاًل آن وقت ها خیابان ها این ریختی بود؟ 
آی��ا کتاب چاپ کرده ایم که نس��ل جدید درباره این 
موضوعات آگاهی پیدا کند؟ 10روز مانده به 12بهمن، 
برای انقالب به شور و شوق می آییم، تا پنج روز بعد 
از 22بهمن. بعد هم می رود تا سال دیگر. حاال ببینید 
آن طرف دنیا چکار می کنند: در دومین سالگرد واقعه 
11سپتامبر، 110 جلد کتاب تصویری از عکس های 
غیرحرف��ه ای آن واقعه چاپ کردند! آنها با این کارها 
نمی گذارند 11س��پتامبر از یاد کسی برود و به همین 
طریق حمایت افکار عمومی شان را هم برای حضور 

در عراق و افغانستان جلب می کنند...«
این دغدغه و س��خنان مرح��وم جاللی را اگر با 
پس زمینه ای از این واقعیت که هیچ  یک از مجموعه ها 
و کتاب های او )از جمله کتاب های »روزهای خون، 
روزهای آتش«، »خرمشهر«، »گنج پیدا« و...( بیش از 
دو بار امکان انتشار نیافته اند، مورد توجه قرار دهیم، 
درمی یابیم که نگرانی و گله من��دی او درباره بی خبر 
ماندن نس��ل جدید از حماس��ه های همین چند دهه 
اخیر کاماًل بجا و بحق است. حقیقتاً اگر نسل جدید 
امکان آن را نیابد که از منظر آثار و اس��نادی همچون 
عکس های گویای زنده یاد جاللی )و معدود استادان 
همسنگ او( با تاریخ و حماسه های معاصر کشورش 
آش��نا ش��ود، واقعًا چه راه و محمل دیگری برای 
انتق��ال این آگاهی ها می ت��وان متصور بود؟ معنی 
آن سخن استاد جاللی در واپسین جلسه آن دوره 
آموزش��ی پُربار را ح��اال روش��ن تر و بهتر درک 
می کنم ک��ه با خنده ای تلخ گف��ت: »بدتر از همه 
 چیز اینه که اجاره نش��ین باشی و هرسال این همه 
عکس و مجموعه رو توی اسباب کش��ی جابه جا 
کنی، فرصت��ش هم پیش نیاد که قب��ل از نابودی 

تدریجی این عکس ها، منتشرشون کنی...«.
جمعه ای که گذش��ت، آفریننده آن همه سند 
تصوی��ری بی مانن��د، از رن��ج اسباب کش��ی های 
هرساله آس��وده ش��د و بازی روزگار را ببین که 
قرار اس��ت عصر امروز )سه شنبه، 29دی( مجلس 
ترحیم آن اس��تاد روایت، در مسجدی در خیابان 

»خرمشهر« برگزار شود.

کالم نور
حضرت امام هادی )ع(:

فروتنی در آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو چنان باشند.

روی خط فرهنگ

راوِی »شهری که بود«، دیگر در »وسط ماجرا« نیست

نیم نگاهی به دیدگاه ها، آثار و خاطرات عکاس نام آور 
معاصر، زنده یاد بهمن جاللی

سعید مستغاثی با بیان اینکه بسیاری از دفاتر 
فیلمس��ازی، فیلم های س��وخته به مردم تحویل 
می دهند و باید جلوی آنها گرفته شود، گفت: در 
سینمای ما استودیوها و کمپانی های فیلمسازی در 

حد یک دفتر فیلمسازی هستند.
سعید مستغاثی منتقد سینما در گفتگو با شبکه 
دو س��یما که با حضور جواد ش��مقدری معاون 
سینمایی وزارت ارشاد برگزار شد،  گفت: مشکل 
اصلی س��ینمای ما، غیر استاندارد بودن ساختار و 

محتوای سینما است.
سینمای ما هنر صنعت است. استاندارد بودن 
به این معنی است که تولیدکنندگان و استودیوهایی 
که باید فیلم بسازند و پایه و اساس سینما هستند، 
اس��تاندارد باش��ند. وی اف��زود: در س��ینمای ما 
استودیوها و کمپانی های فیلمسازی در حد یک 
دفتر فیلمسازی هستند وقتی بنیان سینما اینطور 

باشد، ببینید فیلمنامه و بازیگر به کجا می رسد. در 
واقع یک نوع بی تخصصی مفرط بین استودیو ها و 

تهیه کننده ها وجود دارد.
مس��تغاثی ادامه داد: در غرب رسانه ها اعم از 
سینما و تلویزیون چسبیده به مؤسسات تحقیقاتی 
و پژوهشکده ها هستند. پش��ت غولی مثل وارنر 
یک پژوهش��کده بزرگ وجود دارد ولی متأسفانه 

رسانه های ما منفک از پژوهشکده ها هستند.
مس��تغاثی در پای��ان پیش��نهاد داد در جهت 
اس��تاندارد سازی سینما تالش شود و گفت: مثل 
نانوایی های��ی که اگر نان س��وخته به مردم بدهند 
مش��تری از آنه��ا روی برمی گرداند، بس��یاری از 
دفاتر فیلمسازی، فیلم های سوخته به مردم تحویل 
می دهن��د. چه در بخش دولت��ی و چه در بخش 
خصوصی باید جلوی آنها گرفته شود. حداقل به 

آنها امکانات و یارانه داده نشود. 

محس��ن علی اکبری با اش��اره به طرحی که 
جواد شمقدری درباره تمرکز دفاتر سینمایی در 
یک شهرک دارد، گفت: با این طرح شرکت های 
سینمایی از سطح شهر جمع می شوند و در یک 
نقطه جمع خواهند شد. این کار باعث می شود 
گفتمان الزم بین تهیه کنن��دگان به وجود بیاید. 
محسن علی اکبری تهیه کننده سینما و تلویزیون 
در گفتگو با ش��بکه دو س��یما گفت: دفاتر تهیه 
فیلم هایی که وجود دارند، از هم دور هستند و 
ارتباط نزدیکی با هم ندارند. این مس��أله باعث 
ش��ده رقابت الزم بین تهیه کنندگان به ش��کل 
درس��ت اتفاق نیفتد. وی با بی��ان اینکه در یک 
پ��روژه 500 میلی��ون تومانی مبل��غ 25 میلیون 
هزینه فیلمنامه پرداخت ک��ردم، افزود: طرحی 
که آقای شمقدری دارند تمرکز دفاتر سینمایی 
در یک ش��هرک است. با این طرح شرکت های 
سینمایی از سطح شهر جمع می شوند و در یک 
نقطه جمع خواهند شد. این کار باعث می شود 

گفتمان الزم بین تهیه کنندگان به وجود بیاید.

در یک س��ال دیدم از 50 فیلم، 42 فیلم از 
فیلم »ش��وکران« که فیلم برنده س��ال قبل بود، 
کپی ک��رده بودند و هر 42 فیل��م ضرر کردند. 
علی اکب��ری ادام��ه داد: معموالً بی��ن 20 تا 25 
درص��د، هزین��ه تحقیق، نگارش و بازنویس��ی 
فیلمنامه یک فیلم اس��ت. اساس کار یک فیلم 
موفق فیلمنامه خوب اس��ت. م��ا االن بازیگری 
داریم که در س��ه چهار پروژه حاضر می ش��ود 
و قطعاً ب��ه فیلم ها ضرر می زن��د. وی تصریح 
کرد: اگر بحث صنعتی بودن س��ینما را بپذیریم 
باید بح��ث پیش تولید را ج��دی بگیریم. االن 
تهیه کننده تصمیم می گیرد فیلم بس��ازد، 3 روز 

بعد تصویربرداری شروع می شود.
علی اکبری در پایان اظهار داش��ت: در فیلم 
»مریم مقدس«، خانم شبنم قلی خانی 2 ماه تمام 
از من��زل بیرون نیامد و تمام منابع و تفاس��یری 
که در اختیارشان گذاش��تیم را مطالعه کردند و 
در نهایت هم دیدیم مخاطب در سطح جهانی، 

شخصیت مریم مقدس را پذیرفت.

به گزارش فارس، ابوالحسن داوودی کارگردان 
سینما در گفتگو با شبکه دو سیما گفت: متأسفانه 
وجه غالب سینمای ما به یک سینمای سردستی 
و تردستی تبدیل ش��ده که دائماً از روی خودش 
کپ��ی می گیرد و به دلیل معذوریت های اقتصادی 
که وجود دارد، دائماً یک س��یر رو به افول را طی 

می کند.
وی در ادامه افزود: در حیطه فیلم های کمدی 
که زمانی فیلم های قابل قبولی ساخته می شد، االن 
کپی های دس��ت چندم نمایش های تلویزیونی را 
می بینیم. دلیل این مطلب هم این است که کمترین 
برخورد با اینها صورت می گیرد. داوودی ادامه داد: 
فیلم هایی که ساخته می شود در قید و بند سلیقه ها 

گیر می کند و امکان ورودی  را پیدا نمی کند.
وی اضاف��ه ک��رد: در ح��ال حاض��ر بخش 
کوچک��ی از تماش��اگران س��ینما و بخش��ی که 
سردستی ترین چیزها را می پسندند، تماشاگر سینما 
هستند. سینماگران و مسئوالن هستند که سینما را 
در سبد مصرف کنندگان بیشتری قرار می دهند. اگر 
سینمایی متناسب با ارزش فکری مخاطب باشد، 
مطمئن باش��ید مخاطب به س��ینما خواهد آمد و 

تماشاگر بالقوه سینما خواهد شد.

داوودی در ادام��ه تصریح کرد: س��ینما رفتن 
فق��ط مربوط به فیلم خوب نیس��ت. در فرهنگ 
س��ینما رفتن، فیلم خوب در رده س��وم یا چهارم 
قرار دارد. سینمای خوب، فضای درست، صدای 
مناسب و تصویر مناسب قبل از فیلم خوب قرار 
دارد. شما نم�ی  توانی�د ب�ا یک ص�دای ن�امناسب 
یا یک بلیت فروشی که زودتر از موعد در گیشه را 

می بندد، مخاطب را به سینما بکشانید.
این کارگردان سینما اضافه کرد: پردیس هایی 
که االن ساخته شده، این مسأله را نشان می دهد که 
سینما قبل از اینکه مسأله فیلم دیدن در آن مطرح 
باشد بیشتر یک محفل است که گروهی می روند و 

فیلمی را انتخاب می کنند و می بینند.
این محفل اگر به ش��کل درس��تش تشکیل 
ش��ود، طبعاً به مخاطبین سینما افزوده می شود و 
در کنار آن موجب می ش��ود که فیلم های خوب 
ساخته شود. داوودی در پایان بیان داشت: با رفع 
توقیف هایی که انجام شد، صداقت دوستان به بنده 
ثابت ش��د، البته پس از صادر شدن پروانه نمایش 
فیلم من، با من تماس گرفته شد و گفتند یک سری 
اصالحات وجود دارد که باید انجام شود. این دو 

کار با هم نمی خواند. 

کاریکاتور

نگین نقیه

ترافیک

مستغاثی:
 کمپانی  های فیلمسازی ما در حد یک دفتر هستند

داوودی: 
سینمای ما دائم از فیلم های سردستی خودش کپی 

می گیرد

علی اکبری:
 شرکت های سینمایی در یک شهرک تمرکز یابند

عکسی از مجموعه »خرمشهر« یا »روایِت شهری که بود«؛ اثر زنده یاد بهمن جاللی.

طالقانی )تخت جمشید سابق( در یکی از روزهای سال 57؛ عکس از زنده یاد بهمن جاللی.

یکی از عکس های مجموعه »معماری خاکی و گلی کویر ایران«؛ اثر زنده یاد بهمن جاللی.

زنده یاد کاوه گلستان، دی ماه 57، دانشگاه تهران؛ عکس از زنده یاد بهمن جاللی.

شهید  سید محمد نوریان 
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

خ��دا جان و مال اهل ایمان را به بهای بهش��ت 
خری��داری کرده. آنه��ا در راه خدا جهاد می کنند تا 
دشمنان دین را به قتل رسانیده و یا خود کشته شوند.
  کالمی از س��االر ش��هیدان امام حسین )ع(: 
خداوندا من به تو دل بس��ته ام و ب��ه پروردگاری 
تو گواهی دادم. اقرار می کنم که تو پروردگار من 

هستی و بازگشت من به سوی توست. 
السالم علیک یا ابا عبدهلل

 این بنده گنه��کار چیزی به عنوان وصیت نامه 
می نویس��م هر چند بنده لیاقت ن��دارم بروم در 
ج��وار ح��ق و در محضر پر محب��ت و نورانی 
حضرت حق و پیامبران و امامان  شهدا که به یقین 
شهدا در جوار حضرت حق و در محضر انبیا و 
اولیای خدا هستند. بر حسب وظیفه چند جمله 
ب��ه مردم حزب اهلل می گویم: مردم بپاخیزید و به 
جبهه ها روی آورید که ندای هل من ناصر ینصرنی 
حسین زمان »خمینی بت شکن« بر فراز فلک بلند 
است. مردم بدانید امروز همان روزی است که پیامبر 
اسالم فرمود تمام کفر با تمام اسالم روبه رو شده 
بله امروز اگر ما مقاومت کردیم و این خصم کافر 
را از پای در آوردیم در دنیا س��ربلند هستیم و در 
آخرت پیش رس��ول خدا و امامان باالخص امام 
حسین )ع( رو سفید هستیم و اگر خدای ناکرده 
سستی کردیم و کافران پر کینه بر ما غلبه کردند 
دیگر زنده ماندن ما بی ارزش است، دیگر نماز 

و عبادات ما بی ارزش اس��ت چون یقیناً مکمل 
عبادات و نماز ما ادامه دادن این جنگ تا پیروزی 
است. مردم آگاه باشید پیروزی این جنگ به نفع 

اسالم و مکمل تمام زحمات پیامبر اسالم و امامان ما 
است باالخص نهضت امام حسین و تمام نهضتهای 

اسالمی در دنیای پر از کفر.
چن��د جمله هم ب��ا خان��واده ام؛ از پدر عزیزم 
می خواهم که این بنده را حالل کند و اما ش��ما ای 
همس��ر عزیزم بنده باید اوالً از شما تشکر کنم و از 
زحم�اتی که در این چند س�ال متحم�ل شدی�د و 
آن شاءاهلل ک�ه بن�ده را بب�خشی�د و ح�الل ک�نی�د 

و آن ش��اء اهلل فرزندان عزیزمان سید هادی و بنت 
الهدا را آنطور که خدا دوست دارد تربیت کنی 
و در رفتار و گفتارخود طوری باش��ی که ثابت 
کنی همس��ر فردی هس��تی که برای خدا و در 
راه اسالم و پشتیبانی از والیت فقیه  به فرمان 

امام عظیم الش��أن به ش��هادت 
رس��یده است و به سخنان امام 
گوش دهید و ج�امع�ه عم�ل 
بپوشانی�د آن ش��اء اهلل خدا به 
تمام خانواده های ش��هدا صبر 
و اج��ر بزرگ عط��ا بفرماید و 
از خواهران و ب��رادران عزیزم 

می خواه��م که بن��ده را حالل 
کنند. خدایا خدایا تا انقالب مهدی 

خمینی را نگهدار. 

کاخ ریاست جمهوری هائیتی قبل و بعد از زلزله . . .عکس روز
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