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فرمان��ده  کرم��ی«  »س��ردار 
انتظام��ی اس��تان اصفهان در 
جلس��ه تجلیل از خبرنگاران 
گفت: 25 هزار بسته فرهنگی، 
هفت��ه آینده در س��طح معابر 
شهر اصفهان توزیع می شود 

تا شیوه مقابله با بدحجابی بصورت پیشنهاد به پلیس ارائه شود و این 
سؤال از همگان خواهد شد...

جامعه / صفحه 3

رئیس جمهوري:
با قطع واردات از اروپا؛ 
هيچ اتفاقي در اقتصاد ايران نخواهد افتاد

تجلیل از خبرنگاران برتر 
چهارمحال و بختياري

مدير کل کمیته امداد امام خمیني)ره( 
چهارمحال و بختیاري:

4000 فرصت شغلي 
شيوه مقابله نيروي انتظامي با 
بدحجابي از مردم سؤال مي شود

 م�دی��ر کل کمیت��ه ام����داد ام���ام خمین��ي)ره( 
چهارمحال و بختیاري گفت: امسال زمینه ایجاد بیش 
از 4000 فرصت شغلي براي افراد تحت پوشش کمیته 
امداد فراهم مي شود. »ابولقاسم رستگار« در گفتگو با 
ایسنا، منطقه چهارمحال و بختیاري، افزود: میزان اعتبار 
تخصیص یافته در حوزه اشتغال و خودکفایي در استان 
بی��ش از 250 میلیارد ریال اس��ت. وي تصریح کرد: 
امس��ال بیش از 4800 مورد آموزش فني و حرفه اي 
در قالب توانمند سازي به مددجویان تحت پوشش 
این نهاد داده مي ش��ود و این در حالي است که بیش 
از 4 میلیارد ریال در این زمینه اختصاص یافته است. 
رس��تگار از ارائه بیش از 1700 مورد آموزش فني و 
حرفه اي و حرفه آموزي به دانش آموزان تحت پوشش 
کمیته امداد خبر داد و گفت: میزان اعتبار اختصاص 
یافته در این حوزه بیش از 250 میلیون تومان اس��ت. 
وي اظهار داش��ت: در س��ه ماهه اول امسال، بیش از 
90 میلیون تومان براي تأمین جهیزیه و کمک هزینه 
ازدواج به بیش از 153 مددجوي تحت پوش��ش این 
نهاد پرداخت شده است. وي ادامه داد: بیش از 5200 
نفر از ایتام استان از حامي برخوردارند و این در حالي 
است که این افراد توسط بیش از 8789 حامي حمایت 

مي شوند.
رستگار با بیان این که تعداد ایتام استان بیش از 6927 
 نفر اس��ت، خاطرنش��ان کرد: سال گذش��ته بیش از 
یک میلیارد و 300 میلیون تومان توسط حامیان طرح 
اکرام به ایتام تحت پوشش پرداخت شده و امسال نیز 
پرداخت یک میلیارد و 500 میلیون تومان در دستور 
کار کمیته قرار گرفته اس��ت. وي از ساخت بیش از 
320 واحد مسکوني توس��ط این نهاد به مددجویان 
 تحت پوش��ش این نه��اد خبر داد و گف��ت: بیش از 
30 میلیون تومان تسهیالت در این زمینه پیش بیني شده 
که بیش از 10 میلیون تومان آن به صورت بالعوض 
و بیش از 20 میلیون تومان آن به صورت تس��هیالت 
است. رستگار از بازس��ازي و بهسازي بیش از هزار 
واحد مسکوني به مددجویان تحت پوشش خبر داد 
 و اف��زود: میزان اعتبار تخصیص یافت��ه به این حوزه 

750 هزار تومان براي هر واحد مسکوني است.

مديرعامل سازمان میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان:

40 بازار روز در اصفهان احداث مي شود
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با آغاز ماه مب��ارک رمضان، 
ج��ام  ورزش��ی  مس��ابقات 
ش��روع  عرش��یان«  »موالی 
 می ش��ود، محم��د رجال��ی 
مدیر ام��ور ورزش سازم�ان 
فرهنگی - تفریحی شهرداری 

پیرامون این رقابت ها گفت: ما س��عی کردیم، هر ساله مسابقات 
بهتر از سال قبل برگزار شود و هدف مدیریت ورزشی...

ورزش / صفحه 7

در مراس��م تجلیل از اعضای 
خانه مطبوع��ات و خبرنگاران 
اس��تان اصفهان؛ از سوگندنامه 
خبرنگاران رونمایی و شهردار 
اصفهان عض��و افتخاری خانه 
مطبوعات و خبرنگاران استان 

اصفهان شد. در این مراسم باشکوه که اصحاب رسانه و خبرنگاران و 
عکاسان استان اصفهان، نایب رئیس و نمایندگان ...

شهرستان /صفحه 4

شب هاي رمضان همراه با 
مسابقات موالي عرشيان

شهردار اصفهان، عضو افتخاری 
خانه مطبوعات و خبرنگاران 

استان اصفهان شد

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
منطقه اصفهان

آگهي مناقصه عمومي نوبت اول
)شماره 800/10307(

شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اصفهان در نظر دارد امور مربوط به جايگاه شرکتي ناحیه گلپايگان شامل 
خدمات   – نگهداشت تأسیسات و تجهیزات   – تعمیرات جزيي   – نفتي  عملیات خريد و عرضه فرآورده هاي 
ايمني – بهداشت محیط زيست – نظافت و فضاي سبز را بصورت بهره بردار در مقابل پرداخت کارمزد فروش 

فرآورده با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي به شرکت هاي واجد شرايط واگذار نمايد.
الف( محل انجام کار

جايگاه شرکتي گلپايگان 
ب( شرايط شرکتهاي متقاضي 
1 – داشتن شخصیت حقوقي 

2 – داشتن تجربه کافي و مرتبط با موضوع مناقصه 
3 – داشتن تجهیزات، امکانات و تخصص الزم، توانايي فني و مالي کافي جهت انجام کار موضوع مناقصه.

4 – ارائه تأيیديه صالحیت کار وزارت کار و امور اجتماعي.
متقاضیان مي توانند به مدت 10 روز پس از درج آگهي فراخوان نوبت دوم جهت دريافت اسناد مناقصه به 

آدرس اصفهان – چهارباغ باال – چهارراه نظر – جنب پمپ بنزين – واحد امور قراردادها مراجعه نمايند.
و شش  بیست  به حروف  )تکرار  ريال  مناقصه 26/000/000  در  مبلغ ضمانتنامه شرکت  است  ذکر  شايان 

میلیون ريال( مي باشد.
HTTP://ISFAHAN.NIOPDC.IR

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان

روز خبرنگار بر شما خبرنگاران 
و اصحاب رسانه استان اصفهان مبارك باد

روابط عمومي بانك كشاورزي استان اصفهان
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نظ��رس��نجی دانش��گاه 
می دهد:  نش��ان  مریلند 
رؤس�����ای جمه����ور 
س��وریه، ایران، ونزوئال، 
نخس��ت وزی��ر ترکیه و 
دبیرکل ح��زب ا... لبنان 
محبوبترین شخصیت ها 
در جهان عرب هس��تند. 
ب��ه گ��زارش مه��ر ب��ه 
نق��ل از پای��گاه اینترنتی 
المنار، دانش��گاه مریلند، 
محبوبترین  اینکه  درباره 
شخصیت های سیاسی، در جهان عرب چه کسانی هستند نظرسنجی را در 
برخی کشورهای عربی از جمله مصر، لبنان، اردن، عربستان سعودی، مراکش 
و امارات، انجام داد. طبق نتایج این نظرسنجی که مرکز مطالعاتی سابان، آن را 
منتشر کرده است بشار اسد، محمود احمدی نژاد، هوگو چاوز، رجب طیب 
اردوغان و س��ید حسن نصراله به ترتیب محبوب ترین افراد در جهان عرب 

هستند.
بنا بر اعالم نظر کارشناسان، نتایج این نظرسنجی، حاکی از آن است: افرادی 
همچون احمدی نژاد، چاوز و اردوغان، به خاطر مواضع ضد اسرائیلی خود و 
حمایت از حقوق اعراب و بشار اسد نیز به دلیل حمایت از مقاومت فلسطین، 
لبنان و عراق و روش و اس��لوب وی در مدیری��ت ائتالف های منطقه ای، 
جزو شخصیت های سیاسی محبوب هستند.این نظرسنجی همچنین نشان 
می دهد: سید حسن نصراله نسبت به سال گذشته محبوبیت بیشتری کسب 
کرده است و طبق نظر کارشناسان ناکامی غرب در تخریب چهره حزب ا... به 
ویژه اعتراف »جفری فلتمن« معاون وزیر خارجه امریکا، مبنی بر اینکه امریکا 
نیم میلیارد دالر برای تخریب چهره حزب ا... هزینه کرده است، در افزایش 

محبوبیت نصراله بي تأثیر نبوده است.

رهبر سابق کوبا در سخنرانی خود در پارلمان این کشور، ضمن برحذر داشتن 
امریکا، از هرگونه ماجراجویی اعالم کرد: حمله به ایران جهان را در آس��تانه 
هولوکاست هسته ای قرار می دهد. به گزارش مهر به نقل از رویترز، »فیدل 
کاسترو« که برای اولین بار ظرف چهار سال گذشته، به پارلمان کوبا رفته بود، 
در سخنرانی خود گفت: من در اینجا به امریکا و متحدان آن، درباره اقداماتشان 
علیه ایران، هشدار می دهم. وی در ادامه از رسانه های کوبا خواست: تا این 
هشدار را، به طور گسترده پوشش داده و به بررسی آن بپردازند. فیدل کاسترو 
در این س��خنرانی 12 دقیقه ای که به طور زنده از تلویزیون کوبا پخش شد، 
گفت: اگر اوباما دستور حمله به ایران را صادر کند آنگاه تقابل هسته ای آغاز 
می شود و بنابراین باید در برابر اقدامات امریکا و اسرائیل در اعمال فشارهای 
بیشتر بر ایران، ایس��تادگی کرد. وی از دولت امریکا خواست تا از بروز این 
فاجعه جلوگیری کند. رهبر سابق کوبا، در ادامه از اقدامات امریکا علیه کره 
شمالی نیز انتقاد کرد. کاسترو در ادامه به موضوع زندانی شدن پنج کوبایی در 
امریکا به اتهام جاسوسی نیز اشاره و ابراز امیدواری کرد که خانواده این پنج 

زندانی بتوانند با آنها دیدار کنند. 

در گزارش س��االنه وزارت ام��ور خارجه امریکا، که با ه��د ف ارزیابی 
فعالیت های تروریس��تی در س��ال 2009، منتشر شد، به فعالیت کردهای 
مخال��ف در ترکیه و عراق، توجه جدی ش��ده اس��ت. در این گزارش و 
در بخش رس��یدگی ب��ه تحوالت ترکی��ه، درباره گروههای تروریس��تی 
فعال در این کش��ور، آمده اس��ت، از مهم ترین گروههای تروریستی در 
ترکی��ه گروههای کرد، القاعده، س��ازمان های چپگ��رای تندرو و برخی 
از گروههای هوادار شورش��یان چچنی هس��تند. به گزارش پایگاه خبری 
اخب��ار العالم، در این گزارش، از عبداله اوج��االن، به عنوان رهبر و نماد 
شورشیان حزب کارگران کردستان یاد شده و آمده است، حزب کارگران 
کرد در ترکیه چهارهزار تا پنج هزار عضو دارد که س��ه هزار تا س��ه هزار 
و پانصد نفر از آنان، در اردوگاههای مختلف مناطق کوهس��تانی ش��مال 
 عراق به س��ر می برند. به گ��زارش پایگاه خبری اخب��ار العالم، عملیات 
خشونت آمیز حزب کارگران در سال دو هزار و نه، در مقایسه با سه سال 
پیش از آن کمتر بوده است، چنانچه در همین سال دولت و ارتش ترکیه با 
وضع قوانینی، سعی کردند: ضمن فاصله گرفتن از رویارویی نظامی، برای 
فرونش��اندن مشکالت، از راه حل های دیگری بهره بگیرند. براساس این 
گزارش، با اینکه فعالیت حزب کارگران کردس��تان از سال هزار و نهصد 
ونود س��ه در اروپا ممنوع اس��ت، اما تالش برای مب��ارزه با این گروه در 
اروپا، جدی نیس��ت که این امر تا اندازه زیادی به مواضع نرم دادگستری 

اروپا و نقص در قوانین مهاجرت این قاره بر می گردد. 

ش��دت آتش سوزی 
در جنگ���ل ه���ای 
روس��یه، ب��ه ح��دی 
اس��ت که این کشور 
از همسایگان اروپایی 
درخواس��ت  خ��ود، 
کمک کرد. به گزارش 
 ش��بک���ه یورونیوز، 
تا کنون صد و نود و 
چهار ه��زار هکتار از 
اراضی جنگلی روسیه 
دچ��ار حریق ش��ده 

است. شدت آتش سوزی در جنگل های روسیه، به حدی است که نیروهای 
آتش نشانی و نظامیان قادر به مهار آن نیستند. مسئوالن روسی خواستار کمک 
همسایگان اروپایی خود برای خاموش کردن آتش شده اند. روسیه، همچنین 
با هدف حفاظت از مرکز تسلیحات هسته ای ساروف مجبور به حفر کانالی 
هشت کیلومتری شد. ش��دت آتش سوزی در جنگل های روسیه به حدی 
 اس��ت که دود ناشی از آتش ش��هر مسکو را در فاصله صد کیلومتری محل
آتش سوزی، در برگرفته است. کارشناسان هواشناسی اعالم کردند: دود و مه 
غلیظ تا روز چهارشنبه در مسکو ادامه خواهد داشت. بسیاری از شهروندان 
مسکو، تالش دارند این شهر را ترک کنند اما اوضاع جوی، اختالالت شدیدی 
در حمل و نقل هوایی ایجاد کرده اس��ت. دو هزار مس��افر در فرودگاهی در 

جنوب مسکو سرگردان هستند. 

سراسری

واشنگتن و دهلی نو به تازگی توافقنامه ای 
را به امضا رس��اندند که ب��ه موجب آن 
امکان فرآوری مواد هس��ته ای امریکا در 

هند فراهم می  شود. 
انعق��اد این توافقنام��ه در حالی صورت 
می گیرد که امریکا تاکنون تنها با فرآوری 
هسته ای در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
و ژاپ��ن، موافقت کرده بود. روابط هند و 
امریکا فراز و نش��یب های گس��ترده ای 
داش��ته و از قرار گرفتن این دو کشور در 
دو بلوک متفاوت تا بی تفاوتی نس��بت 
به یکدیگر، از بی تفاوتی تا تحریم های 
امریکا علیه هند در اواخر دهه 1990 و در 
نهایت همکاری استراتژیک این دو کشور، 
 در نوس��ان بوده اس��ت. همکاری های 
هس��ته ای، یکی از مؤلفه ه��ای مؤثر در 
گسترش روابط هند و امریکا می باشد و 
عقد قرارداد جهت فرآوری مواد هسته ای 
امریکا در هند، ریشه در سال های 2005 
و 2006 دارد که در آن زمان »گفتگوهای 
استراتژیک« بین دو کشور در جریان بود و 
در نهایت منجر به »همکاری استراتژیک« 
بین طرفین شد. توافقنامه اخیر را باید در 
راستای تغییر معادالت جاری استراتژیک 

در جنوب آسیا دانست.  
ــرارداد از چند بعد حايز اهمیت  اين ق

است: 
1- در درج��ه اول امریکایی ه��ا در این 
موافقتنامه به دنبال کسب سود و منفعت 
خود، از بازار هسته ای هند می باشند. دو 
کشور در سال 2008 توافقنامه ای مربوط 
به فناوری هسته ای غیرنظامی را به امضا 
رساندند که نشانه تعمیق روابط دو کشور 
است. اما شرکت های امریکایی به علت 
مسائل فنی حل نشده، هنوز از این توافق 
س��ودی نبرده اند و طی این مدت رقبای 
روسی و فرانسوی آنها در بازار هند مستقر 
شده اند. بازار هس��ته ای هند با توجه به 
فراوانی نیروگاه های هسته ای و جمعیت 
گسترده، بازاری با س��ود فراوان خواهد 
بود. ارزش بازار هس��ته ای و نظامی هند 
در طول چند س��ال آینده به حدود 250 
میلیارد دالر خواهد رسید. امریکا در حال 
س��اخت 14 راکتور هسته ای برای هند 
اس��ت و با موافقتنام��ه اخیر می خواهد 
راه جدی��دی برای کس��ب قراردادهای 

هسته ای دیگر، در هند بگشاید. 
2- به نظر می رس��د در دوران ریاس��ت 
جمه��وری »ب��اراک اوبام��ا« نوع��ی از 
بی توجهی نسبت به هند وجود دارد، هند 
از س��فر اوباما به چین و مالزی ناراضی 
اس��ت زیرا معتقد اس��ت که وی در این 
سفر به اولین کشور پرجمعیت دنیا )چین( 
سفر کرد. اما دومین کشور پر جمعیت دنیا 
)هند( را فراموش کرده و از س��وی دیگر 
اوباما به اولین کشور با بیشترین جمعیت 
مسلمان )اندونزی( سفر کرده اما دومین 
کشوری را که بیشترین جمعیت مسلمان 
دنیا در آن هستند )هند(، مورد بی اعتنایی 
خود قرار داده است. وزارت امور خارجه 
امریکا در بیانی��ه ای اعالم کرد: توافقنامه 
منعقده میان دهلی نو و واش��نگتن نشانه 
تعهد ق��وی باراک اوبام��ا برای موفقیت 
ط��رح تاریخی همکاری هس��ته ای غیر 
نظامی دو کش��ور است. بنابر این امریکا 
به دنبال تغییر ذهنیت ها درباره بی اعتنایی 

نسبت به هندی ها می باشد.  
3- مقام��ات امری��کا )از س��طح وزی��ر 
خارجه، معاونین تا نماینده کنگره و سنا(، 
طی هفت ماه گذشته بیش از 20 سفر، به 
پاکس��تان داشته اند. این میزان از سفر ها 
گرچه برای توجیه پاکس��تانی ها درباره 
جنگ افغانس��تان اس��ت اما عاملی برای 
برانگیختن نگرانی از شکاف بین دهلی نو 

و واشنگتن می باشد.  
4- تکثیر در جنوب آسیا بخشی از یک 
»زنجیره رقابتی« اس��ت ک��ه در آن هند 
تالش می کند به بازدارندگی علیه چین 
دس��ت یابد و پاکستان خواهان دستیابی 
ب��ه براب��ری در مقابل »هند هس��ته ای« 
اس��ت. همکاری های هسته ای چین و 
پاکستان به عنوان دو شریک استراتژیک، 
فصل مشترک نگرانی های هند و امریکا 
می باش��د. بنابرای��ن این دو کش��ور نیز 
می توانند با انعقاد چنین توافقنامه هایی، 
همچنان اهمیت هند را به عنوان اهرمی 

در برابر »خطر چین« حفظ نمایند. 
5- ف��رآوری مواد هس��ته ای از عواملی 
است که محیط زیست را آلوده و با خطر 
مواجه می سازد. فعالیت گروه های حامی 
محیط زیس��ت در امریکا و اعتراض آنها 
به دولت، واش��نگتن را مجبور می سازد 
تا برای خنثی س��ازی ای��ن اعتراض ها،  
فرآوری مواد هس��ته ای را به کش��وری 

چون هند، انتقال دهد.  
6- هند، پس از چین دومین کشور دنیا به 
لحاظ جمعیتی است و قرار است تا سال 
2015 از چین هم جلو تر بیفتد. بنابراین 
ام��ور صنعتی همچ��ون ف��رآوری مواد 
هسته ای در هند، به جای سرمایه محور 
بودن، کارگر محور است. کارگران ارزان 
در هند صرفه اقتصادی قابل توجهی برای 

امریکا خواهند داشت.  
7- در نهای��ت، س��فر »دیوی��د کامرون« 
نخس��ت وزیر انگلیس به هن��د و مورد 
حمله قرار دادن پاکستان به عنوان دشمن 
تاریخی دهلی و عامل صدور تروریست، 
دلیل نزدیکی دهلی و لندن اس��ت. شاید 
امریکا با انعقاد این ق��رارداد می خواهد 
جلوی پیش دستی انگلیس در همکاری 
با هند را بگی��رد. در کنار مزایای مذکور 
برای واشنگتن، همکاری هسته ای هند و 
امریکا مشروعیت صادرات هسته ای این 
کشور را به عنوان ایجاد کننده یک استثنا 
در بین گروه تأمین کننده هسته ای کاهش 
می دهد و برخی استدالل می کنند که؛ این 
امور، پایه مباحثNPT  را فرو می ریزد 
و محدودیت بر تجهیزات هسته ای را از 
بین برده و می تواند برخی تأمین کنندگان 
را همانند چین تواناتر سازد تا تأمین نیاز 
دولت های خارج ازNPT  مثل پاکستان 

را توجیه کند.  
ــرارداد، معتقد  ــدی اين ق رويکرد هن

است: 
ش��ریک  اوبام��ا  دوره  در  امری��کا   -1
استراتژیک دوران بوش را فراموش کرده 
و به س��مت پاکستان متمایل شده است. 
پاکستانی ها همکاری خود با امریکا در 
افغانستان را به روی کار آمدن دولتی ضد 
هندی در افغانستان مشروط کرده اند. این 
قرارداد بیانگر این نکته است که؛ امریکا 

در نهایت هند را فراموش نخواهد کرد. 
 2- هن��د ب��رای تبدی��ل ش��دن به یک 
ابر ق��درت در عرصه بین الملل؛ نیازمند 
سالح هسته ای است تا مشروعیت خود 
را برای تغییر چهره از یک کش��ور جهان 
س��ومی به یک کشور پیشرفته و تعریف 
خود در ردیف قدرت های بین المللی، 
کس��ب نماید. ملزومات هس��ته ای هند 
تاکنون توس��ط امریکایی ها مشروعیت 
داده شده و آنها سایر بازیگران بین المللی 
را بر خالف قواعد ان پی تی، به همکاری 
با هند ملزم کرده اند، بنابراین از نظر هند؛ 
ادامه حفظ این مش��روعیت نیز توس��ط 

امریکا امکانپذیر است.  
3- برخی از رویکردهای مارکسیس��تی 
معتقدن��د: امری��کا در زم��ان حاضر به 
»اس��تعمار نوین هن��د« می پ��ردازد. به 
عبارتی اکنون هند با جمعیت گسترده و 
فقیری که دارد، بیش��تر نیازمند اقتصادی 
پویاس��ت تا کس��ب انرژی هس��ته ای، 
 که هزین��ه زی��ادی دارد. از ای��ن منظر، 
سرمایه گذاری امریکا در 14 راکتور هند، 
نوعی از استعمار نوین امریکایی در شبه 
قاره هند محسوب می شود. امریکایی ها 
با انعقاد این قرارداد و تمایل به استفاده از 
نیروی کار هن��دی و پرداخت مبالغی به 
هندی ها، خواهان زدن مهر باطله بر این 

ادعا می باشند. 
4- تعه��د امریکایی ه��ا، در این قرارداد 
مبنی بر گسترش همکاری متقابل امریکا 
در بخش فنآوری هس��ته ای غیر نظامی 
هند، نشان از مسئولیت واشنگتن در تأمین 
انرژی دهلی اس��ت. توافقنام��ه ی روز 
جمعه، مش��ارکت شرکت های امریکایی 
را در بخش گسترش فن آوری هسته ای 
غیرنظامی هند تس��هیل خواهد کرد. در 
حقیقت انرژی در کشوری با یک میلیارد 
و 300 میلی��ون نفر جمعی��ت و در حال 
رشد اقتصادی با ثبات، مؤلفه ای حیاتی 
تلق��ی می گردد ک��ه می ت��وان آن را از 

دریچه انرژی هسته ای تأمین کرد.

تحليلي بر همکاري هاي هسته اي جديد
هند و آمريکا 

نتايج نظرسنجی دانشگاه مريلند: 
پنج شخصيت محبوب عربها 

فیدل کاسترو: 
ماجراجويی عليه ايران، جهان را در آستانه 

هولوكاست هسته ای قرار می دهد 

توجه جدي گزارش ساالنه امريکا
به فعاليت  شورشيان  كرد 

روسیه براي مهار آتش؛
 از كشورهاي اروپايي كمك خواست  

ايراننصف النهار

وزیر کشور در آیین گرامیداشت )روز خبرنگار(، 
در حض��ور خبرن��گاران و جمع��ی از مس��ئوالن 
وزارت کش��ور افزود: خبرن��گاران نمی توانند به 
جامعه القا کنند چگونه فکر کنند، اما می توانند به 
آنها بگویند که به چه چیزهایی بیندیشند. وی ادامه 
داد: خبرنگاران می توانند مشغولیت فکری مردم در 
جامعه را مش��خص کنند. نجار با بیان اینکه حرفه 
خبرنگاری در جهان امروز شغل پرخطری است، 
افزود: به عنوان نمون��ه در دوران دفاع مقدس در 
کن��ار رزمندگان در جبهه ه��ای جنگ، خبرنگاران 
ب��ا قلم و دوربین خ��ود این حماس��ه بی بدیل را 

اطالع رسانی کردند. 
وی با بیان اینکه خبرنگاران می توانند مشکل جامعه 
را حل کنند یا اینکه جامعه را دچار مشکل سازند 
تأکی��د کرد: در جهان امروز م��ا با جنگ و تهدید 
ن��رم مواجهیم و ای��ن تهدیدها علیه ایران بس��یار 
اس��ت و تنها خبرنگاران می توانند با راهکارهای 
مناس��ب این تهدیدها را به صورت اندیش��مندانه 

خنث��ی کنند. نجار اظهار داش��ت: خبرنگاران باید 
پیش��رفت های روزافزون ای��ران در عرصه علم و 
فن��اوری را با اطالع رس��انی درس��ت به جهانیان 
معرفی کنند. وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال 
ایجاد یأس و تردید در جامعه است، افزود: ما نیز 
باید در داخل کشور برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم با 
این تهدیدات نرم غرب مقابله نماییم. وزیر کشور 

ادامه داد: متأس��فانه در شرایط کنونی خبر رسانی 
در عرص��ه بین الملل��ی در اختیار امپریالیس��ت و 
صهیونیست است و خبرنگاران باید برای ورود به 
این حرفه، شجاعت و درایت خاصی داشته باشند 
و با دشمن شناسی و آگاهی تحریکات دشمن را 
خنثي کنند. نجار تأکید کرد: خبرنگاران باید چشم 
بیدار، گوش شنوا و زبان گویای مردم باشند و در 
صورت مش��اهده هر عمل خالف امنیت و منافع 
ملی کش��ور، آن را به مسئوالن هشدار دهند. نجار 
گفت: خبرنگاران باید شجاع باشند و منافع عموم 
را بر ش��خص ترجیح دهند و ب��ا امانت داری در 
کار، از قضاوت عجوالنه بپرهیزند و روش��نگری 
افکار عمومی را به عهده بگیرند. وی با بیان اینکه 
برخی اوقات خبرنگاران با پرسش های خود برای 
مس��ئوالن ایجاد جهت می کنند، افزود: در بعضی 
موارد س��ئوال خبرنگاران گوشزد و تلنگری است 
برای مس��ئوالن تا با مشکالت مردم بیش از پیش 

آشنا شوند.

وزیر صنایع و معادن گف��ت: انتقال وزارت صنایع 
و معادن از تهران، محتمل اس��ت. به گزارش واحد 
مرکزی خبر، محرابیان افزود: وزارت صنایع و معادن 
100 شرکت و سازمان دارد که محل اصلی ماموریت 
آنها خارج از تهران است برای همین احتمال انتقال 
این وزارتخانه از تهران زیاد است. وی با بیان اینکه 
تاکنون بخش قابل توجهی از این شرکت ها به محل 
مأموریت خود منتقل ش��ده اند و بخش دیگری از 
شرکت های باقیمانده نیز در فرصت قانونی منتقل 
خواهند شد افزود: فعالیت شرکت هایی که به خارج 
از تهران انتقال یافته اند به طور کامل در تهران تعطیل 
می ش��ود و تمام کارکنان، حساب ها و امور بانکی 

 این ش��رکت ها در محل ماموریت آنها سازماندهی 
می ش��ود. محرابیان با تأکید بر اینکه معاونت های 
وزارت صنایع و معادن، مش��مول خروج از تهران 
نمی ش��وند افزود: در صورتی که پس از بررس��ی 
های کارشناسانه دولت مشخص شود که انتقال تمام 
مجموع��ه وزارت صنایع و مع��ادن از تهران به نفع 
بخش صنعت و تولید کشور است؛ آمادگی خروج 
کامل این وزارتخانه را از تهران داریم. وزیر صنایع و 
معادن با اشاره به ظرفیت های استان فارس در زمینه 
ه��ای مختلف از جمله منابع انس��انی متخصص و 
معادن سرشار گفت: اگر خروج وزارتخانه از تهران 
مناسب ترین مقصد، برای این انتقال مي باشد.ضروری تش��خیص داده ش��ود؛ قطعاً استان فارس 

به مناس��بت »17 مرداد« س��الروز شهادت 
محم��ود صارم��ی و »روز خبرن��گار«، از 
خبرن��گاران برتر و برگزیدگان س��ومین 
جش��نواره مطبوعات استان چهارمحال و 

بختیاری، تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
این مراس��م که ب��ا حض��ور نماینده ولی 
فقیه، در اس��تان، معاون سیاسی - امنیتی، 
استاندار، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و جمعی از مدیران کل استان چهارمحال 
و بختیاری برگزار شد، در بخش خبرنگار 
برت��ر، از آق��ای »مجید تقی��ان« خبرنگار 

روزنامه زاینده رود، تجلیل شد.
در بخش اعالم نتایج س��ومین جش��نواره 

استان چهارمحال و بختیاری: آقای مجید 
تقیان، از روزنامه زاینده رود حائز رتبه اول 
جشنواره، دریافت لوح تندیس جشنواره، 

لوح تقدیر و هدیه نقدی شد.
همچنی��ن، در همین اع��الم نتایج، خانم 
نجمه تقی��ان از روزنامه زاینده رود، موفق 
به کسب رتبه دوم جشنواره، لوح تقدیر و 

هدیه نقدی گردید.
در همی��ن مراس��م از آق��ای ملک محمد 
زمان��ی، خبرنگار روزنامه کیهان و س��ید 
احم��د افضل��ی، از هفته نام��ه ارمغان، به 
عنوان پیشکسوت های مطبوعات، تجلیل 

به عمل آمد.

احمدی ن��ژاد، ب��ا بیان این مطلب ک��ه در اقتصاد 
ای��ران 900 میلی��ارد دالر ص��ادرات و واردات 
صورت می گیرد، گفت: مجموع واردات ایران از 
اروپا 24 میلیارد دالر اس��ت که اگر همه این رقم 
را از اقتصاد کش��ورمان، حذف کنیم به طور قطع 
هیچ اتفاق��ی در اقتصاد ایران نخواهد افتاد و چه 
بس��ا ملت ما برای این مس��أله جشن نیز بگیرند. 
ب��ه گزارش م��وج، دکت��ر محم��ود احمدی نژاد 
رئیس جمهور کش��ورمان در هش��تمین مراس��م 
گرامیداشت هفته مس��اجد با بیان این که امروزه 
ش��یطان برای مقابله با ایران تمرکز خود را روی 
برهم زدن رابطه انس��ان با والیت قرار داده است 

که اگر این ارتباط قطع ش��ود به 
طور قط��ع هیچ نوری در جامعه 
منتشر نخواهد شد، تصریح کرد: 
امروز شیطان همه لشکر خود را 
در ای��ران و امریکا ب��رای مقابله 
ب��ا ملت ما بس��یج کرده اس��ت 
و فرماندهی لش��کر دش��من در 
ایران ق��رار دارد. زیرا دش��منان 
ما به درس��تی می دانن��د که اگر 
در ایران مس��تقر شوند می توانند 
سایر کشورها را به سهولت فتح 

کنند.
وی با اشاره به طراحی نقشه های 
متعدد از س��وی دش��منان ایران 
علی��ه کش��ور و مل��ت م��ا بیان 
داش��ت: دش��منان ب��ا طراح��ی 
تحریم علیه ایران، خواستار اعمال فشار به مردم 
و اعمال فش��ار به دولت از طریق مردم هس��تند.  
در حالی که این عده مدعی هس��تند دنبال اعمال 
فش��ار بر مردم ما نیس��تند. رئی��س جمهور ایران 
افزود: دش��منان م��ا پس از طراح��ی تحریم در 
داخل و خارج، ش��روع به برپای��ی هیاهو کردند 
تا از این طریق ایس��تادگی م��ا را ماجراجویی و 
تعام��ل ما را س��ازش جلوه دهن��د. وی در ادامه 
اظهار داش��ت: دشمنان، با تحریم ایران خودشان 
را از اقتصاد ما محروم کرده اند زیرا در جلس��اتی 
که برای بررس��ی آث��ار تحریم داش��تیم ایران به 

دنب��ال تحقق س��ه هدف: افزای��ش تولید داخلی 
و جهان��ی کردن محصوالت کش��ور، ایجاد نظام 
اقتصادی جهان و مقابله جدی با دش��منان است. 
در شرایطی که دشمنان قصد ضربه زدن به ایران 
را دارن��د ما نی��ز از گاردی که دش��من باز کرده 
 اس��تفاده می کنیم تا به آنان ضربه زده و نابودشان 
کنی��م. وی ب��ا تأکید بر مش��روعیت دولت ایران 
تصری��ح کرد: در ح��ال حاضر دول��ت ایران از 
مش��روعیت کامل برخوردار اس��ت. زیرا هم از 
سوی ملت رأی آورده و هم از سوی مقام معظم 
 رهبری و نظام جمهوری اسالمی ایران تنفیذ شده 

است.
بنابرای��ن، باالتری��ن حمایت ها از دول��ت ایران 
ص��ورت می گیرد و ب��ه طور قطع مل��ت ایران؛ 
آرزوی کوچکتری��ن اعمال فش��ار بر روی مردم 
و دول��ت را در دلتان خواهد گذاش��ت. به گفته 
رئیس هیأت دولت، دشمنان ایران واقعًا دست و 
پای خود را گم کرده و قوه عقلش��ان مختل شده 
اس��ت و گواه این امر، ص��دور قطعنامه ظالمانه 

علیه ایران است. 
احمدی نژاد اذعان داش��ت: صدور قطعنامه علیه 
ای��ران جنب��ه روانی دارد و دش��منان می خواهند 
ایران از استقالل طلبی، عدالت خواهی، ایستادگی 
در برابر ظلم، آزادی خواهی و ارزش های انسانی 
خ��ود، کوتاه بیاید اما من با علم و یقین می گویم 
دشمنان با دس��ت زدن به چنین اقداماتی آبروی 

خود را می برند.

براساس چشم انداز سازمان میادین 
میوه و تره بار و س��اماندهی مشاغل 
شهری ش��هرداری اصفهان، 40 بازار 
در این کالن ش��هر اح��داث خواهد 
ش��د. این در حالی است که تا پایان 
سال جاری تعداد بازارهای روز به 12 
واحد می رس��د. مدیرعامل سازمان 
میوه و تره بار و س��اماندهی مشاغل 
با اعالم  شهری ش��هرداری اصفهان 
این مطلب گفت: تاکنون 9 بازار روز 
از جمله: ول��ی عصر، حرم، حجت، 
تم��دن، همدانی��ان، س��روش، بازار 
گیاهان دارویی و بازار گل و گیاه در 
شهر اصفهان راه اندازی شده است. 
با استفاده از شیوه مدیریت راهبردی 
و چش��م ان��داز س��ازمان، همچنین 
براس��اس منابع و پتانسیل های شهر 
ب��ه صورت علم��ی؛ 40 ب��ازار روز 
در ش��هر اصفه��ان اح��داث خواهد 
 ش��د و در اختی��ار ش��هروندان قرار 

می گیرد. 
سازمان،  مدیرعامل  رنجبر«  »محسن 

با بی��ان این که ایج��اد بازاره��ای گل و گیاه به 
منظور تنظیم بازار گل و ارتقای فرهنگ اس��تفاده 
از آن، بازار ماهی تم��دن، بازار ماهی و پروتئین 
حجت، بازس��ازی بازارهای گلستان و ولی عصر 
از جمله اقدامات این سازمان است اظهارداشت: 
بازارهای می��وه و تره بار و م��واد غذایی جهت 
عرضه مس��تقیم میوه و تره ب��ار و فرآورده های 
پروتئین��ی و لبنی و کااله��ای بازرگانی با هدف 

تأمین نیاز و مایحتاج روزمره شهروندان در نقاط 
مختلف شهر احداث شده است. وی با اشاره به 
این که بازارهای س��ازمان با ه��دف تنظیم بازار 
ب��ه عرضه مایحت��اج عمومی مردم ب��ا 10 تا 25 
درصد زیر قیمت س��ایر خرده فروش��یهای شهر 
می پردازند افزود: اس��تفاده از مدیریت راهبردی 
در س��ازمان های عمومی راه حلی مناسب برای 
افزایش بهره وری در استفاده از منابع می باشد. 
رنجبر چش��م انداز این س��ازمان را دس��تیابی به 

ش��هری برخوردار از محیط های کس��ب و کار 
مطل��وب و بهره ور مش��اغل ش��هری، با رعایت 
شاخص های توس��عه پایدار و منطبق بر هویت 
اس��المی و ایرانی عنوان کرد که برای دستیابی به 
آن ش��عار محوری »بهبود رابطه تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان کاال و خدمات با بهره گیری از 
توسعه هدفمند شبکه توزیع استاندارد« به عنوان 
خالص��ه ای از بیانیه مأموریت س��ازمان در نظر 

گرفته شده است.

نجار در روز خبرنگار: 
خبرنگاران می توانند مشغولیت فکری مردم در جامعه را مشخص کنند

احتمال انتقال وزارت صنایع، از تهران 

رئیس جمهوري:
با قطع واردات از اروپا؛ هیچ اتفاقي در اقتصاد ایران نخواهد افتاد

جهان نما

تجليل از خبرنگاران برتر چهارمحال و بختياري

مديرعامل سازمان میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان:

40 بازار روز در اصفهان احداث مي شود
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حوادث

از هفته آينده در اصفهان

شيوه مقابله نيروي انتظامي با بدحجابي از مردم سؤال مي شود
 الدن سلطاني

»س��ردار کرمی« فرمانده انتظامی اس��تان 
اصفهان در جلس��ه تجلیل از خبرنگاران 
گف��ت: 25 هزار بس��ته فرهنگ��ی، هفته 
آینده در سطح معابر شهر اصفهان توزیع 
می ش��ود تا ش��یوه مقابله با بدحجابی 
بصورت پیش��نهاد به پلیس ارائه شود و 

این سؤال از همگان خواهد شد.
وی اف��زود: ن��وع پوش��ش خانم ها در 
جامع��ه و مس��أله بدحجاب��ی؛ از جمله 
کارهایی اس��ت که بعض��اً نیروی پلیس 
را ب��ه خود معطوف می کند. البته پلیس 
نقش پیش��گیرانه دارد. در عین حال اگر 
برای مقابله با این گونه برنامه ها یکسری 
اقدامات توس��ط س��ایر نهادها صورت 

نگیرد حضور پلیس مؤثر نیست.
اصفه��ان  اس��تان  انتظام��ی   فرمان��ده 
خاطر نشان کرد: جامعه، خانواده، مراکز 
آموزش��ی و فرهنگی، ب��ازار، ادارات و 
نهادها هر ک��دام نقش خاصی در بحث 

حج��اب دارند. خیلی از بد پوشش��ی های افراد از 
روی لجبازی نیس��ت بلکه آنه��ا از روی باوری که 
دارند با این نوع پوش��ش در جامعه ظاهر شده اند 
بنابراین بهتر است این موضوع ریشه ای حل شود 

نه با برخورد پلیس.
سردار کرمی همچنین با بیان اینکه مطالبه اصلی مردم 
در جرایم ریش��ه ای است گفت: بحث مواد مخدر، 
تجاوز به نوامیس، ایجاد مزاحمت ها و ناامنی برای 

مردم، از جمله این جرایم به شمار می روند.
وی تصری��ح ک��رد: مقابله با توزیع م��واد مخدر از 
خواس��ته های اصلی مردم است که باید با جدیت 
دنبال ش��ود. البته نباید تمام ت��وان پلیس را به خود 
معطوف کند بلکه باید ریشه ای برخورد شود و این 

کار سختی است اما دور از انتظار نمی باشد.
 س��ردار کرمی خاطرنش��ان کرد: ترویج و توس��عه 
خرافه پرستی از برنامه های بیگانگان است آنها در 
اینگون��ه موارد می خواهند مس��ائل دینی جامعه را 
زیر س��ؤال ببرند. البته همه نگرش ها را نمی توان 
با نگ��رش پلیس حل کرد بلکه بای��د از طریق کار 
فرهنگی حل شود. بنابراین باید با تعامل با نهادهای 
فرهنگی و از طریق کارشناس��ان مجرب، برای حل 

موض��وع اقدام ش��ود و اگر حل نش��د، پلیس وارد 
صحنه گردد.

وی از ح��ل مش��کل قدیمی بازار ب��زرگ اصفهان 
خبر داد و گفت: تردد موتورس��واران در داخل بازار 
نارضایتی همگان را در پی داشته است و این تردد از 
دیدگاه گردشگران بسیار زشت تلقی می شود. چرا 
که هم تردد مردم و هم فضا برای گردش��گران باید 
امن باش��د بنابراین به طور آزمایشی در ابتدای بازار 

قیصریه، ایستگاه دفتر پلیس افتتاح شد.
فرمانده نیروی انتظامی استان در ادامه افزود: با شروع 
ب��ه کار این دفتر با پش��تیبانی بازاری��ان و همکاری 
ش��هرداری موتورها جهت پارک به پارکینگ هایی 
که مشخص شده اند انتقال می یابند و به نوعی نظم 

در بازار حاکم است. 
سردار کرمی همچنین به مناسبت روز خبرنگار در 
خصوص تعامل رس��انه و نیروی انتظامی تصریح 
کرد: اهمیت اطالع رس��انی یکی از ضرورت های 
عصر کنونی اس��ت خصوصاً بخش��ی که به امنیت 
جامعه مربوط می شود. وی افزود: به وی ژه در کشور 
ایران که به س��رعت به س��مت پیشرفت اجتماعی، 
علمی، اقتصادی و... در حال حرکت است اهمیت و 
ضرورت اطالع رسانی برای همگان روشن است و 

تالش های زیادی هم تاکنون انجام گرفته است.
فرمانده انتظامی اس��تان خاطر نش��ان کرد: پلیس با 
رویکرد فرهنگی و ارائه آموزش های الزم به مردم 
قصد دارد فضایی فراهم کن��د که افراد با آرامش و 
راحت��ی و به دور از دغدغ��ه و اضطراب به زندگی 

خود ادامه دهند.
سردار کرمی گفت: ما تالش می کنیم با رسانه های 
مل��ی و مطبوعات و خبرنگاران تعامل س��ازنده ای 
داشته باشیم و اقدامات خود را به طور شفاف مطرح 

کنیم و این انتظارات دو سویه است.
وی همچنین افزود: در استان اصفهان نیروی انتظامی 
وظیفه سنگینی بر عهده دارد. علیرغم مأموریت هایی 
مانند سراس��ر کش��ور که جهت ایجاد نظم در امور 
حمل و نقل و جابجایی در داخل و شهر و جاده ها 
انجام می ش��ود، این نهاد در استان وظیفه وی ژه ای 
دارد که این س��هم در سایر استان ها زیاد محسوس 
نیست و آن ایجاد احساس امنیت برای گردشگران 
داخلی و به ویژه خارجی است چرا که گردشگران 
خارج��ی با تفکر جدید که بعضاً منفی هم هس��ت 
وارد ای��ران می ش��وند و از آنجایی که پلیس اولین 
جایگاهی است که با آن سر و کار دارند باید تالش 
کنیم که با نحوه عملکرد درست؛ تفکرات منفی از 

ذهن ها پاک شود.
س��ردار کرمی در پای��ان گفت: خیلی از 
مش��کالت با تعامالت مردم و پلیس از 
طریق تغییر نگرش نسبت به موضوعات 
حل ش��دنی اس��ت. به همین جهت در 
اس��تان تالش می شود خیلی از فرعیات 
با تغییر رفتار و فرهنگ سازی حل شود. 
گفتنی است: ارتباط با مردم باید از طریق 
رس��انه ها ایجاد ش��ود تا هم خواس��ته 
مردم انجام ش��ود و هم خواسته نیروی 
انتظام��ی از م��ردم مطرح گ��ردد.در این 
جلسه همچنین سرهنگ کریمی معاون 
اجتماعی نیروی انتظامی اس��تان، ضمن 
تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و 
خاطره شهید صارمی و شهدای خبرنگار 
گفت: نیروی انتظامی در تنوع مأموریت، 
اگر در کش��ور بی نظیر نباش��د کم نظیر 
نیست.وی افزود: با توجه به تنوعی که در 
جامعه پیدا شده و تأثیر مستقیمی که این 
امر بر ارزش ها دارد؛ رسانه ها می توانند 

در حفظ ارزش ها مؤثر باشند.
سرهنگ کریمی خاطر نشان کرد: از آنجا که تأمین 
امنیت جامعه ه��دف اصلی محس��وب می گردد؛ 
بنابراین مش��ارکت با رسانه ها گام مهمی در جهت 
تأمین این هدف اس��ت. وی در پایان تصریح کرد: 
نیروی انتظامی مش��ارکت مردم را در حفظ امنیت 
طلب می کند که این امر با فرهنگس��ازی رسانه ها 
تأمین می ش��ود. در ادامه جلسه »گناری« دبیر خانه 
مطبوع��ات و خبرنگاران اس��تان اصفه��ان، ضمن 
تبریک انتصاب شهردار »کرمی« به سمت فرماندهی 
نیروی انتظامی و نیز گرامیداشت یاد و خاطره شهید 
صارمی و آرزوی موفقیت برای خبرنگاران از ابتدای 
س��ال کاریشان یعنی 17 مرداد 89 گفت: با توجه به 
وظایفی که نی��روی انتظامی در جهت حفظ امنیت 
دارد و رسانه ها هم این هدف را دنبال می کنند؛ بهتر 
است اتاق فکری به صورت منظم و متناوب تشکیل 
شود تا بتوان مسائل مختلف را مطرح نموده بنابراین 
مشارکت دو نهاد رسانه و نیروی انتظامی گام مهمی 
در رس��یدن به هدف مذکور است. البته مطبوعات 
آمادگی کامل در این زمینه را دارد و امید اس��ت این 

نشست ها انجام پذیرد.

نتايج تحقیق درباره گريه مردان
20 فيلمی كه اشك مردان قرن 21 را درآورد 

پیشنهاد عجیب يک حشره شناس:
ورود حشرات به منــوی جهانی غذا 

برای مبارزه با گرسنگی!

كشف 13 كيلوگرم ترياك در لردگان

 5 كشته و زخمي، حاصل تصادف محور 
ـ  خوزستان لردگان 

نتایج یک تحقیق روی احساس��ات مردان 
در زم��ان تماش��ای فیلم نش��ان می دهد 
 ک��ه فیلم های س��رگرم کنن��ده ای چون 
تام و جری و ارباب حلقه ها اشک مردان 
ق��رن 21 را در می آورد.  به گزارش مهر، 
زمان��ی جنس قوی ب��ا افتخار به س��ینما 
می رفت و همیشه با خود دستمالی داشت 
ک��ه آن را ب��رای پاک کردن اش��ک های 
همس��رش به وی دهد اما ام��روز به نظر 
می رسد که دوران مردان محکم به سبک 
»همفری بوگارت« )بازیگر شهیر امریکایی 
دهه های 50 و 60( به پایان رسیده است 
ب��ه طوری که مردان قرن 21 دیگر ترجیح 
می دهند در س��ینما دستمالش��ان را برای 

پاک کردن اشک های خود نگه دارند.
کارتون��ی  فیل��م  امس��ال  حقیق��ت   در 
»داستان اس��باب بازی 3« مردان را بسیار 

متأثر کرد به همین دلیل س��ایت »بی. بی. سی« تحقیقاتی را در خصوص 20 فیلمی که موجب گریه کردن 
جنس قوی شد انجام داد.

 فیلم »بازگش��ت پادش��اه« آخرین بخش از س��ه گانه »ارباب حلقه ها« محصول س��ال 2003 به کارگردانی 
»پیتر جکس��ون« در رتبه اول این نظرس��نجی قرار گرفته است.اندی بیشاپ به »بی. بی. سی« گفت: نه تنها 

صحنه آخر فیلم بلکه تمام لحظات آن آه من را بلند می کرد و بغض گلویم را می فشرد.
رتب��ه دوم این طبقه بندی متعلق به فیلم »بال های آزادی« محصول 1994 به کارگردانی »فرانک دارابانت« 
اس��ت. یکی از ش��رکت کنندگان این نظرسنجی گفت: صحنه ای از این فیلم که دو دوست همدیگر را در 

ساحل پیدا کردند اشک من را در آورد. بله، می دانم که گریه ای هستم اما به آن افتخار می کنم!
رتبه س��وم این طبقه بندی به فیل��م کارتونی »باال« اختصاص یافت. در این م��ورد یکی دیگر از داوطلبان 
ش��جاع حاضر در این بررس��ی، لب به اعتراف گش��ود و گفت: من با تمام خانواده ام به تماشای این فیلم 
رفتیم. تنها کس��ی که گریه نمی کرد پدر زنم بود. به خاطر همین از آن زمان فکر می کنم که پدر زنم یک 

روبات است.
 نکت��ه جال��ب توجه در این طبقه بن��دی حضور فیلم های با رن��گ مایه کمدی چون »ش��غل ایتالیایی« و 
کارتون هایی چون »تام و جری« اس��ت. کارتونی که به عنوان سرگرم کننده ترین کارتون کودکان شناخته 

می شود به نظر می رسد که از قابلیت باالیی برای درآوردن اشک مردان امروزی برخوردار است.
این نخس��تین بار نیس��ت که واکنش، نسبت به فیلم های سینمایی مورد بررسی قرار می گیرد به طوری که 
در آوریل 2010 نیز یک ش��رکت امریکایی به نام مایند- سینگ در تحقیق جالبی مغز گروهی از داوطلبان 
را در زمانی که مش��غول تماش��ای یک س��ری از فیلم های س��ینمایی بودند کنترل کرد و واکنش مغز این 
تماش��اچیان را نس��بت به ژانرهای مختلف فیلم مورد کاوش قرار داد. در آن طبقه بندی که مجله »وایرد« 
براس��اس ای��ن واکنش های مغز انجام داد رتبه اول را فیلم »لعنتی ه��ای بی آبرو« اثر »کوئینتین تارانتینوم« 
و رتبه آخر را کارتون »باال« به دس��ت آورد. این نش��ان می دهد که احساسات مردان حتی از واکنش های 

مغز نیز بیشتر است!
 طبقه بندی 20 فیلم برتر از نگاه مردان گریان  1- ارباب حلقه ها )بازگش��ت ش��اه(  2- بال های آزادی  
 3- کارت��ون ب��اال  4- پرواز بر فراز آش��یانه فاخته  5- من و مارلی 6- قهرم��ان 7- صفحات زندگی من 
8- بی��ب )خ��وک کوچولوی ش��جاع/ ژانر کمدی(!  9- م��رد رویاها 10- ارابه های آت��ش 11- راه آهن 
بچه ها 12- بخار زندگی 13- تام و جری )شب قبل از کریسمس( 14- مرد روی آتش 15- زندگی زیبا 
 اس��ت 16- پلی برای ترابیثیا 17- ش��غل ایتالیایی 18- راکی 19- زندگی ام مثل یک سگ 20- صادقانه، 

دیوانه وار، عمیقًا

ی��ک دانش��مند بلژیکی در تحقیقات��ی که برای 
سازمان خواروبار جهانی انجام داد پیشنهاد کرد 
که؛ ب��رای مبارزه با گرس��نگی جمعیت جهانی 
و کاهش انتش��ار گازه��ای گلخانه ای می توان 
حش��رات را وارد رژیم غذایی انسان ها کرد. به 
گزارش مهر، س��ازمان خواروبار جهانی )فائو( 
به ط��ور جدی احتم��ال پرورش حش��رات را 
برای نجات جمعیت جهانی از گرسنگی، مورد 
بررسی قرار می دهد. تحقیقات جدیدی که یک 
حشره شناس دانشگاه »واگنینگن« در بلژیک به 
نام »آرنولد فن هویس« برای این سازمان وابسته 
به س��ازمان ملل متحد انجام داده اس��ت نش��ان 
می دهد که؛ برای نجات از گرس��نگی می توان 
رژی��م غذایی جدیدی را بر پایه حش��رات ارائه 

کرد.
این تحقیقات نش��ان می دهد که برای پرورش دام دو سوم زمینهای کشاورزی دنیا به کار گرفته می شوند 
و ای��ن دامه��ا 20 درصد از تمام گازهای گلخانه ای زمی��ن را تولید می کنند. فن هویس در این خصوص 
تأیید کرد: بحران جهانی گوشت وجود دارد. جمعیت جهانی تا سال 2050 از 6 میلیارد کنونی به 9 میلیارد 
خواهد رسید و حتی می دانیم که مصرف گوشت به طور قابل مالحضه ای افزایش می یابد به طوری که 
اگر 20 س��ال قبل، متوس��ط مصرف گوشت 20 کیلوگرم بود. اکنون 60 کیلوگرم است و در دو سال آینده 
به 80 کیلوگرم می رس��د. اگر مصرف گوش��ت با این تصاعد باال برود ما به یک سیاره دیگر نیاز خواهیم 

داشت.
همچنین این دانش��مند تأکید کرده اس��ت که پرورش حشرات نس��بت به پرورش دام گازهای گلخانه ای 
کمت��ری تولید می کند به طوری که پرورش ملخ، کرم و جیرجیرک نس��بت به پرورش دام 10 برابر کمتر 
گازه��ای گلخانه ای و 300 برابر کمتر پروتوکس��ید نیتروژن و آمونیاک تولید می کند. براس��اس گزارش 
گاردین، فرضیه رژیم غذایی برپایه حشرات در کنگره انجمن سلطنتی حشره شناسی انگلیس مطرح شد.

به گ��زارش فارس از ش��هرکرد به نق��ل از معاونت 
بختی��اری،  و  چهارمح��ال  انتظام��ی  فرمانده��ی 
بی��ش از 13 کیل��و و 800 گرم مواد مخ��در از نوع 
 تری��اک در شهرس��تان ل��ردگان کش��ف و ضب��ط 
شد.  با هوشیاری مأموران انتظامی شهرستان لردگان، 
یک خودروی س��واری حامل مواد مخدر در پاسگاه 
ایس��ت و بازرس��ی مرک��ز شهرس��تان متوقف و در 
 بازجوی��ی از آن 13 کیلو و 800 گرم تریاک کش��ف 
شد. در بازجویی از متهمان، این افراد به تشکیل باند 
و تهی��ه مواد مخدر از اس��تان های همجوار و توزیع 

در س��طح این منطقه اعتراف کردند. متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده به مراجع قضایی استان معرفی 
شدند.

به دنبال برخورد دو دستگاه کامیون و پیکان در محل آب  بنیو در شهرستان لردگان، بالفاصله تیم امداد جاده ای این 
شهرستان با تجهیزات کامل به منطقه اعزام شدند. 

پ��س  از ارزیاب��ی صحن��ه حادثه فوت س��ه نفر از سرنش��ینان خ��ودرو پیکان مح��رز و دو نفر مص��دوم حادثه 
نی��ز توس��ط امدادگ��ران به مراکز درمانی انتقال داده ش��دند. متأس��فانه یک��ی از مصدومین نیز ب��ر اثر جراحات 
 وارده در بی��ن راه انتق��ال ب��ه بیمارس��تان ج��ان خ��ود را از دس��ت داد. علت وقوع حادثه در دس��ت بررس��ی 

است.

شما از نظر »ظاهری« به عنوان یک فرد بالغ شناخته می شوید، اما 
تا زمانی که از نظر )عاطفی و فکری( به بلوغ نرسید، نمی توانید 
نام یک شخص کامل را بر روی خود بگذارید. روش های زیر به 

شما کمک می کند که راه رسیدن به )کمال( را آسانتر طی کنید.
 فاکتورهای اجتماعی

1- مسئولیت پذير باشید: اساس شخصیت انسانی، مسئولیت 
پذیری اس��ت. بدون هیچ عذر و بهانه یاد بگیرید که مس��ئولیت 
کارهای��ی را ک��ه انجام می دهید، به عه��ده بگیرید. همانطور که 
تحس��ین و تمجید را قبول می کنید، باید گالیه و شکایت را نیز 
بپذیرید. برای پی آمد تصمیم های خود، آماده باش��ید و س��عی 
کنید تصمیم های درس��تی بگیرید، چرا که قبول مسئولیت، کار 
دشواری اس��ت. به عنوان مثال: می توانید کارهایی را که به طور 
بالقوه خطرناک هستند، مانند: بیش��تر از سرعت مجاز رانندگی 

کردن را انجام ندهید.
ــد: عدم توانایی در کنترل  ــات خود را کنترل کنی 2- احساس
احساس، می تواند هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی، 
ضررهای جبران ناپذیری را به شما وارد آورد. نباید به طور کلی 

احساس��تان را سرکوب کنید بلکه باید آن را از طریق یکسری رفتار و 
گفتار موجه، بروز دهید. به عنوان نمونه: اگر کسی از عصبانیت، دست 
خود را بر روی ش��ما بلند کند، نباید فوری واکنش تند داش��ته باشید. 
بنابراین همچنان، خونسردی خود را حفظ کنید؛ آنگاه همه شما را به 

عنوان »آدم خوبه داستان« می شناسند.
ــنده باشید: موفقیت شما به کمک هایی بستگی دارد که در  3- بخش
زندگی از دیگران دریافت می کنید. بدون هیچ چشم داشتی به دیگران 
کمک کنید. اگر توان مالی شما اجازه می دهد، می توانید کمکی را نیز، 
به خیریه ها و سایر ارگان های این چنینی اختصاص دهید. اگر دست 
ش��ما از نظر مالی باز نیست، می توانید از وقت خود استفاده کرده و به 

آموزش بچه های بی سرپرست بپردازید.
ــتان بگذرانید: صله رحم را از  4- وقت خود را با خانواده و دوس
یاد نبرید. اگر نمی توانید همیشه به دیدن خویشاوندان بروید، حداقل 
ارتباط تلفنی را قطع نکنید. این امر در مورد دوستانتان نیز صدق می کند. 
اگر فرصت این دیدارها را ندارید، سعی کنید حداقل آخر هفته را با آنها 
بگذرانید. همیشه به خاطر داشته باشید که شما قبل از اینکه با خانمتان 

آشنا بشوید، دوستان و خانواده، در زندگی شما وجود داشتند.
ــخصیتی خود را از بین ببريد: هر یک از ما، عیب و  5- ضعف های ش
ایرادهایی در شخصیت خود دارد. با استفاده از نظر دوستان و اقوام، ضعف های 

خود را به تدریج از بین ببرید و نقاط قوت خود را تقویت کنید. 

ــید: رفتار و گفتار ش��ما ب��ا دیگران،  ــود باش ــار خ ــه رفت  6- متوج
تعیین کننده برخورد آنها با شماست. شما یک تابلوی تبلیغاتی متحرک 
هستید که توجه همه را به خود جلب می کنید، پس بهتر است: اخالق 

خوب خود را به نمایش بگذارید. 
اگ��ر ای��ن کار را نکنید مردم از ش��ما خوشش��ان نمی آید، ش��ما را 
استخدام نمی کنند و با شما قرار مالقات نمی گذارند. کارهای خوبی 
 را ک��ه از والدی��ن خود در کودکی آموخته ای��د در زندگی نیز، به کار 

ببرید.
ــان را انجام دهید: کاری ک��ه تصور می کنید برایتان  7- کار خودت
مناس��ب است، انجام دهید نه کاری که دیگران فکر می کنند انجام آن 
برای ش��ما الزم اس��ت. به عبارت دیگر: در پی رس��یدن به خوشی و 
س��عادت باشید. هیچگاه خودتان را با کسی مقایسه نکنید، به ویژه در 
مورد مس��ائل مالی، برای اینکه: ممکن است احساس نارضایتی کنید. 
کارهایی که همیشه آرزوی انجام آنها را داشته اید، اما هیچوقت انجام 

نداده اید را شروع کنید.
8- درستکار باشید: یک فرد درستکار، همیشه برای اصول اخالقی 
خود ارزش بیشتری نسبت به لذت ها و سودهای شخصی قائل است. 
کارمندان، همکاران و خانم ها برای افراد درستکار، ارزش بسیار زیادی 
قائ��ل هس��تند. روی حرف خود بایس��تید و کاری را که فکر می کنید 

درست است، انجام دهید. 

9- هدف داشته باشید: افراد موفق از )مدیران شرکت ها گرفته 
تا ورزش��کاران( همه دارای یک انگیزه ویژه هستند: هدفمندی 
و تالش برای رس��یدن به مقصود. بدون داش��تن هدف و نقشه 
مناس��ب، زندگی شما عادی شده و ش��ادی و موفقیت کمی را 
می توانی��د به دس��ت آورید. ب��رای خود هدف های��ی: روزانه، 
 هفتگی، و ماهیانه تعیین کنید، سپس راه مناسب برای هر یک را 
طرح ریزی کنید و تمام تالش خود را برای رسیدن به آن به کار 
بندی��د و از آن، به عنوان راهی برای رس��یدن به آرزوهای نهایی 

خود بهره بگیرید.
ــد خود را ترك کنید: هر ی��ک از ما، به طور  ــادات ب 10- ع
متفاوت دارای عادات بدی هس��تیم که: دیر یا زود، پی آمدهای 
منفی آن متوجه ما خواهد ش��د. با خودتان عهد ببندید که رفتار 
 ب��د خ��ود را کاه��ش داده و یا به ط��ور کلی، از می��ان می برید. 
به عنوان نمونه: یکی از عادات بد خود مثل قس��م دروغ خوردن 
و یا تأخیر داش��تن را، انتخاب کنید و بعد به دوس��تان و خانواده 
خ��ود بگویید ک��ه می خواهید، چنی��ن عادتی را برای همیش��ه 
از زندگ��ی خ��ود بیرون کنید. اگ��ر آنها به عن��وان یک مراقب، 
 در کنار ش��ما باش��ند تمایل ش��ما نس��بت به انجام این کار، افزایش 

می یابد.
ــتفاده کنید: فرصت های بی شماری  11- از موقعیت های خود اس
در زندگی هر فرد وجود دارد، اما سود بردن از آنها، کار ساده ای نبوده 
و دارای ریس��ک باالیی اس��ت. اما باید توجه داشته باشید که هیچ کار 

بزرگی، بی خطر نیست. 
ــته باشید: در برابر شکست ها، شکیبایی  12- تمرين بردباری داش
داشته باشید. بیشتر انسان های بزرگ، بیشتر از اینکه موفق شده باشند، 
در زندگی خود با شکست مواجه شده اند. زمانی که بی حوصله هستید 

یاد بگیرید که خونسردی خود را حفظ کرده و آرام باشید. 
ــتر کنید: مطالعه یکی از راه های  ــاعات مطالعه خود را بیش 13-س
مناس��ب برای افزایش اطالعات و دایره لغات ش��ما می باش��د. روزی 
یک س��اعت هم که ش��ده تلویزی��ون را خاموش ک��رده و در عوض، 
ش��روع به خواندن یک کتاب کنید. بیشتر سعی کنید کتاب های الهامی 
در مورد ارتقای ش��خصیتی و یا زمینه ش��غلی دلخواهت��ان را مطالعه 
 کنید. حتی می توانید کتاب های س��رگرم کننده را به صورت تفریحی 

مطالعه کنید.
14- ورزش کنید: ورزش یکی از راه هایی اس��ت که از ش��ما فرد 
سالم تر و جوان تری می سازد. با خودتان تعهد کنید که در برنامه روزانه 

خود، فعالیت ورزشی داشته باشید.

هنگامی که چند سال پیش برای نخستین بار به این موضوع فکر کردم، 
آن را به عنوان موضوعی با ارزش به حساب آوردم. 

بعد فکر کردم اگر من آدم مهربانی هستم، پس چرا باید برای مهرورزی، 
برنامه زمان بندی شده ترتیب بدهم؟ با این وجود آن را امتحان کردم. در 
کمال تعجب، دریافتم اگر می خواهم مهربان تر و آرام تر شوم استفاده 
از این روش برای من بسیار مفید خواهد بود. این فکر اساساً مشاهدات 
مرا به این جهت کش��اند که گاهی به آسانی اسیر دنیای کوچک خود 
 می ش��وم و فراموش می کن��م زمانی را به تمری��ن رفتارهای مهربان 
)که می خواهم به طور منظم در زندگی من باش��د( اختصاص بدهم. 
 بدیهی است که هدف بسیاری از ما این است که در تمام )یا بیشتر( اوقات 
مهربان باشیم. اما حقیقت این است که وقتی در تقویم خود زمانی را به 
مهرورزی اختصاص می دهیم، این حالت به طور عادی و بدون تالش 
به سایر قسمت های زندگی ما نیز سرایت می کند. اجرای این روش 

تقریباً آسان است. 
با نگاهی به تقویم خود، زمان کوتاهی )ده دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت 
یا هر چه میل خودتان است( را به طور منظم به این امر اختصاص دهید 
و مانند هر یک از قرار مالقات های جدول برنامه های خود، بر اجرای 

آن تأکید داشته باشید. 
طی این مدت، کارهای دیگر را کنار بگذارید و توجه خود را کاماًل به 

آن متمرکز کنید. این زمان مهربانی، زمانی اس��ت برای انجام هر کاری 
برای شخص دیگر. کاری که با فکر قبلی صورت گیرد. 

گاه��ی من از این فرصت ب��رای مواردی از قبیل نوش��تن نامه ای که 
احساس��ات قلبی مرا به ش��خص مورد عالقه ام نشان دهد یا نوشتن 
چکی برای یک مرکز خیریه و یا شاید تلفن کردن به یک نفر فقط برای 

گفتن »دوستت دارم« )و نه به دلیل دیگری( استفاده می کنم. 
در اوق��ات دیگر، روش هایی ک��ه می توانم به اجتماع خود به نحوی 
مؤثرتر کمک کنم را بررس��ی می کنم. یا به راه هایی که در مورد ارائه 

کمک های مثبت و مؤثر به زندگی ش��خص دیگ��ر وجود دارد، فکر 
می کن��م. یا برنام��ه ای را به اجرا درمی آورم و ی��ا به انجام آن کمک 

می کنم. 
مثاًل تهیه غذا برای فقرا، جم��ع آوری زباله، راهپیمایی به نفع بیماران 
ایدزی، یا هر کار دیگری در این زمینه. یا خیلی راحت چشمان خود را 
می بندم و در مورد مردم افکار خوبی را از ذهنم می گذرانم. اینجا اینکار 
به خود ش��ما بستگی دارد. هیچ روش صحیح یا اشتباهی برای تمرین 
این اس��تراتژی وجود ندارد. تنها نکته مهم در این امر، نیت مهرورزی 
شماست. این روش در زندگی من خیلی مؤثر بوده و به من در متمرکز 
بودن بر هدف هایم و منحرف نش��دن از آنها کمک می کند. امیدوارم 
 ای��ن رفتار )نه تنها در حرف، بلکه در عم��ل( در اولویت های ما قرار 

گیرد.
 انجام این تمرین به ما کمک می کند تا این هدف را دائماً مدنظر داشته 

 

باشیم. 
این وقتی است که در مورد صحت مسیر زندگی ام تأمل کنم و چنانچه 
 در مس��یر صحیحی پی��ش نمی روم، ت��الش کنم تا متع��ادل و موزون 
شوم. تصور می کنم شما با آزمایش این روش از این که مهربانی و عشق 
در تمام جنبه های زندگی ش��ما وارد شده است، به نحوی خوشایند و 

متعجب شوید.

14راه برای تبدیل شدن به یك فرد بالغ و کامل

می خواهـم مهــربان باشـم!
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سخنگوی شورای اسالمی شهر 
اصفهان، احداث محورهای پیاده 
و دوچرخه در اجرای طرحهای 
عمران��ی در این کالنش��هر را 

خواستار شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
شورای اسالمی شهر اصفهان: 
»مهندس ابوالفض��ل قربانی« از 
عدم رعایت حق��وق عابران و 
دوچرخه سواران و ایمن نبودن 
آنان در خیابانهای این شهر خبر 
داد و گفت:  برای کاهش استفاده 
از وسائط نقلیه شخصی، افزایش 
تح��رک ش��هروندان و ترویج 
و توس��عه دوچرخه س��واری، 
فراهم کردن، زیرس��اخت های 

آن ضروری است.
وی بر لزوم تحقق اقدامات مدیریت شهری اصفهان 
در جهت عدم اس��تفاده ش��هروندان از وسائل نقلیه 
شخصی و نهادینه شدن فرهنگ دوچرخه سواری و 
پیاده روی تأکید کرد و افزود: اختصاص محورهای 
پیاده و دوچرخه در طرحهای عمرانی شهری اصفهان؛ 
بهترین راهکار برای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری 
و پیاده روی اس��ت که بای��د در اولویت برنامه های 

مسئوالن شهرداری قرار گیرد.
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان، در بخش 
دیگ��ری از س��خنان خود، مش��کالت و معضالت 
بازار این ش��هر را تش��ریح کرد  گفت: تردد بیش از 
حد موتورسواران، چرخهای حامل بار، خرابی کف، 

س��قف و دیوارها، از جمله مشکالت بازار اصفهان 
بوده که امکان حضور و تردد ش��هروندان را س��لب 

کرده است
وی به س��ابقه تاریخی بازار اصفه��ان و نقش آن در 
اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: برای رفع مشکالت 
و معضالت بازار و مرمت و بازسازی آن، همکاری 
ش��هرداری اصفهان و س��ازمان می��راث فرهنگی و 

گردشگری ضروری است.
مهندس قربانی، آمادگی شورای اسالمی شهر اصفهان 
را ب��رای حل مش��کالت بازار اعالم ک��رد و گفت: 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید حساسیت 
بیشتری نس��بت به بازار تاریخی اصفهان نشان دهد 
و برای جلوگی��ری از تخریب و حل معضالت آن 
پیشقدم و جلسات مس��تمر و منظمی در این زمینه 

داشته باشد.
کمی����س��یون   رئی������س 
حم��ل و نقل، محیط زیس��ت 
و فن��اوری اطالعات ش��ورای 
اس��المی شهر اصفهان، به تردد 
زیاد وس��ایل نقلیه موتوری در 
زیرگذر س��ردار شهید آقاخانی 
در خیابان بزرگمهر اشاره کرد و 
گف��ت: این امر هوای این تونل 
درون شهری را به شدت آلوده 

کرده است.
وی نصب تجهیزات تهویه هوا 
در این زیرگذر برای جلوگیری 
از آلودگی را ضروری بیان کرد 
و افزود: این امر باید به صورت 
کارشناسی بررسی و اعتبار آن، در 
بودجه سال آینده شهرداری پیش بینی شود. مهندس 
قربانی، در بخش دیگری از سخنان خود از استاندارد 
نبودن اتوبوسهای شهری شهرهای مجاور اصفهان خبر 
داد و گفت: تردد این اتوبوسها، باعث آلودگی هوای 
 شهر اصفهان می شوند که باید از تردد آنها جلوگیری 

به عمل آید.
وی توج��ه ویژه و اقدامات ش��هردار و مس��ئوالن 
شهرداری منطقه 7 برای حل مشکالت مردم محروم 
این منطقه و احداث خیابانهای اش��راق و ش��اهد را 
قابل تقدیر بیان و اظهار امیدواری کرد: روند رفع این 
مشکالت و احداث این معابر سرعت بیشتری بگیرد 
تا مشکالت شهروندان ساکن در این محدوده هر چه 

زودتر برطرف شود.

نایب رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان، 
تس��ریع در آغاز عملی��ات اجرایی مرحله دوم 
پروژه احیای میدان امام علی را خواستار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر 
اصفهان، مهندس کریم داودی، در آغاز یکصد 
و پنجاه و نهمین جلس��ه علنی این ش��ورا، از 
اجرای بی��ش از 90 درص��د از روند عملیات 
اجرایی زیرگذره��ای پروژه احیای میدان امام 
علی خبر داد و از مسئوالن شهرداری خواست؛ 
»عملیات احداث این میدان را به عنوان مرحله 
دوم پروژه، در اسرع وقت آغاز نمایند تا تمام 

مجموعه کارآیی الزم را داشته باشد و این میدان، 
به عنوان یک اثر در کنار آثار تاریخی-  فرهنگی 

اصفهان، ماندگار شود.
وی تالش مدیران، کارشناسان، پیمانکاران و تمام 
دس��ت اندرکاران اجرای عملیات زیرگذر پروژه 
 را ک��ه، »زمان اجرای آن به مدت 30 الی 36 ماه« 
پیش بینی ش��ده بود و با تالش شبانه روزی این 
عزیزان و مسئوالن شهرداری اصفهان، به 12 الی 

14 ماه کاهش پیدا کرده را ستود.
ش��هر  اس��المی  ش��ورای  رئی��س  نای��ب 
س��خنان  از  دیگ��ری  بخ��ش  در  اصفه��ان، 
خ��ود، بازنگ��ری تعرف��ه دفترچه ه��ای ارزش 

اف��زوده ب��ر تراکم س��اختمانی در این ش��هر را، 
 ض��روری دانس��ت و گفت: ش��فاف س��ازی و 
ضابط��ه مندی درآمدهای ش��هرداری، از اهداف 
تنظی��م، تدوین، تصویب و ابالغ این دفترچه ها، 
به عنوان یکی از سیاس��ت های شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان بود که تحق��ق یافته و در معرض 
دید شهروندان در شهرداری های مناطق چهارده 

گانه این شهر قرار گرفته است.
مناط��ق،  از  بعض��ی  اینک��ه: در  بی��ان  ب��ا  وی 
قیمت های جدیدی برای ارزش افزوده بر تراکم 
پیشنهاد می ش��ود، بر اجرای دقیق دفترچه های 
مص��وب ارزش اف��زوده بر تراک��م تأکید کرد و 
افزود: اگر چنانچه احس��اس می شود واقعًا این 

قیمت ه��ا زیاد ب��وده و یا حق ش��هر تضییع 
می شود، شهرداری می تواند به طور نقطه ای 
و موضعی پیش��نهادات اصالح��ی جدیدی به 

شورای اسالمی شهر ارائه کند.
 مهن��دس داودی، ت��داوم ش��فاف س��ازی و 
ضابطه من��دی درآمدهای ش��هرداری به ویژه 
در بخ��ش ارزش افزوده بر تراکم س��اختمانی 
را ب��ه عنوان یکی از سیاس��ت های ش��ورای 
اس��المی ش��هر اصفهان مورد تأکید قرار داد و 
گفت:  این ش��ورا آمادگی دارد در اسرع وقت 
پیش��نهادات جدی��د ش��هرداری را در جهت 
اص��الح تعرف��ه دفترچه ه��ای ارزش افزوده بر 
 تراکم، به صورت کارشناسی بررسی و تصویب 
نمای��د. وی فرارس��یدن ماه مب��ارک رمضان ماه 
میهمان��ی خ��دا را پیش��اپیش به م��ردم ایران به 
وی��ژه ش��هروندان اصفهانی تبری��ک گفت و به 
برگ��زاری همایش ائمه جماع��ت، هیأت امناء و 
خادمان مساجد ش��هر اصفهان، در روز پنجشنبه 
گذشته اشاره کرد و افزود:  شورای اسالمی شهر 
اصفهان آمادگی دارد با تم��ام توان؛ پروژه های 
عمران��ی مس��اجد را در راس��تای طرح ه��ای 
 »مس��جدمحوری« خ��ود، در مح��الت تحق��ق 

بخشد.

در مراسم تجلیل از اعضای خانه مطبوعات و خبرنگاران 
اس��تان اصفهان؛ از سوگندنامه خبرنگاران رونمایی و 
ش��هردار اصفهان عضو افتخ��اری خانه مطبوعات و 
خبرنگاران استان اصفهان شد. در این مراسم باشکوه که 
اصحاب رسانه و خبرنگاران و عکاسان استان اصفهان، 
نایب رئیس و نمایندگان شورای اسالمی شهر اصفهان، 
مدیرکل کتابخانه های استان و جمعی از مسئوالن حضور 
داشتند، در یک اقدام ابتکاری برای اولین بار در کشور، 
استان اصفهان سوگندنامه ای را به همت خانه مطبوعات 
و خبرنگاران تهیه و همه خبرنگاران در کنار یکدیگر، 
 با مس��ئوالن حاضر یک صدا س��وگندنامه را قرائت

 نمودند.
متن این سوگند نامه بدین شرح است: 

»خداوندا! اکنون که نعمت اندیشیدن و انگیزه نوشتن 
 را نصیبم ساخته ای، در محضر قرآن کریم سوگند یاد 
می کنیم، که همواره در راه رضای تو بنگارم و مقصدی 
جز آگاهی بخشی، تحقق عدالت و احقاق حق در مسیر 

کمال و هدایت به سوی تو نداشته باشم.
خداوندا، با توسل به پیامبر اعظم صلي اهلل علیه و آله 
و ائمه معصومین علیه السالم از تو مدد می جوییم تا 
در این مسئولیت خطیر بتوانم همواره متخلق به اخالق 

حسنه، صداقت، و امانت داری باشم. 

خدایا! سوگند یاد می کنم تا با تبعیت از قانون اساسی 
نظام مقدس جمهوری اس��المی خادمی صدیق و پر 

تالش برای مردم و کشورم باشم.« 
در ادامه این مراسم چند نفر از خبرنگاران به نمایندگی 
از جامعه مطبوعاتی استان اصفهان ضمن تبریک این 
روز، برخی از مس��ائل و مشکالت این قشر زحمت 

کش را بیان نمودند. 
در پای��ان از 180 نف��ر از اعض��ای خان��ه مطبوعات 
و خبرنگاران حاضر در جلس��ه، توس��ط مس��ئوالن 
 با اه��داء ل��وح تقدی��ر و جوای��ز ارزن��ده قدردانی 

گردید.

 رئی��س هیأت مدی��ره و مدی��ر عامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی اس��تان 
چهارمحال و بختیاری با اعالم آخرین وضعیت آب شرب روستاهای استان گفت: در 
صورتی که خانواده محترم روستایی در مصرف آب صرفه جویی نکنند مجبور به جیره 
بندی آب هستیم. آقای مهندس قاسمعلی خدابخشی گفت: هم اکنون 248 روستای 
استان با مشکل آب آشامیدنی مواجه اند. مهندس خدابخش با بیان این مطلب گفت 
امروزه نقش و اهمیت آب به عنوان حیاتی ترین عنصر در تداوم حیات جوامع بشری 
بر کسی پوشیده نیست یا به عبارت دیگر هیچ یک از فعالیتهای انسانی بدون در نظر 
گرفتن این مایه کمیاب و ارزشمند امکانپذیر نخواهد بود به گونه ای که ادامه زندگی 
متضمن وجود آب اس��ت. مدیر عامل آبفا روستایی چهارمحال و بختیاری بیشترین 
مشکل کم آبی را در روستاهای شهرستان لردگان عنوان کرد و از کلیه روستائیان نیز 
درخواست نمود مصرف آب خود را مدیریت کنند و ضمن رعایت الگوی مصرف آب 
و تالش در جهت اصالح الگوی مصرف آب خود، در فصل تابستان صرفه جویی را 
نیز مدنظر داشته باشند چرا که با صرفه جویی در مصرف آب می توان عالوه بر این که 

همیشه آب در دسترس داشته باشیم دیگران را نیز از این مایه حیات بهره مند نمائیم.

در حالی که کاربردهایی از فناوری 
نانو می تواند بسیاری از چالش ها 
و مش��کالت موجود کش��ور به 
خص��وص در بحث کنترل میزان 
مصرف انرژی و کمب��ود آن و یا 
مشکالت صنعت ملی را برطرف 
کند؛ بسیاری از پژوهش های این 
حوزه به دلیل ع��دم برخورداری 
از حمایت های دولتی و نداشتن 
بودجه، در مرحله تحقیق مانده و 
تجاری سازی را تجربه نمی کنند.   
به گزارش واحد رس��انه شرکت 

نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این در شرایطی است که طبق برنامه های 
توس��عه ای و سند چشم انداز کشور، تولید ثروت از علم، از جمله مقوله های مورد 
تأکیدی  اس��ت که می تواند کشور را در رسیدن به اهداف خود یاری کند. نخستین 
نمایشگاه فناوری های نانو در اصفهان، ایده های خوبی برای حل بحران های فعلی 
کشور داشت. اما درد مشترک همه این طرح ها که هر یک می توانند عاملی برای ایجاد 
تحول در کشور باشند، یک چیز بود. نبود امکانات مالی برای تولید، عدم ورود به بازار 

و بایگانی شدن در کاغذها و رایانه های محققان. 
طرحی که می تواند مصرف برق را تا 80 درصد کاهش دهد 

از جمله طرح های ارائه شده در این نمایشگاه، طرحی موسوم به »هسته- پوسته« است 
که مرکز کارآفرینی دانشگاه اصفهان آن را معرفی کرده است. براساس این طرح، فناوری 
نانو می تواند از طریق باالبردن خواص اپتیکی الکترون ها، پایداری هسته در برابر نور 
و همچنی��ن بازدهی کوآنتوم را ارتقاء دهد که همین امر مصرف برق را تا 80 درصد 
کاهش خواهد داد. روش تولید و سنتز هسته- پوسته مبحثی نوین در ایران است اما در 

دیگر کشورها با روش های دیگری آزمایش شده است.  
معجزه ای برای کاهش مصرف سوخت اتومیبل ها 

همچنین در این نمایشگاه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت نانو پوشش 
فلز، طرحی را ارائه کرده است که برای نخستین بار در جهان ایده سازی شده است.  
محوریت این طرح اس��تفاده از خنک کننده های رادیاتورها و مبدل های حرارتی با 
تکنولوژی نانو، برای نخس��تین بار در جهان اس��ت. این ماده افزایش دهنده ضریب 
هدایت حرارتی آب رادیاتور و س��طح دی��واره داخلی مبدل، کاهش دهنده مصرف 

سوخت اتومبیل تا چندین برابر، افزایش راندمان ماشین و فاقد اثر خوردگی است. 
 ای��ن م��اده نانو کالنت DZ نام دارد و با خواص خ��ود در افزایش انتقال حرارت از 
مبدل ها و یا رادیاتور ها، باعث حل معضل باال بودن مصرف سوخت در خودروها 
 می ش��ود که می تواند مزیتی بسیار رقابتی برای خودروس��ازان داخلی در بازارهای 
جهانی باشد. این محصول تأییدیه پژوهشگاه صنعت نفت و ستاد توسعه فناوری نانو 
در نهاد ریاس��ت جمهوری را نیز دارد ام��ا از حمایت های دولتی جهت تولید انبوه 

محروم است. 
سرمايه گذاران خارجی، ايده های ما را می خرند 

نماینده مردم اصفهان درباره مشکالت مالی مطرح شده از سوی پژوهشگران به خبرنگار 
 ما گفت: محققان کشور در زمینه پژوهش بسیار خوب عمل می کنند اما در مرحله 
تجاری سازی، تنها می مانند و به همین دلیل یا با شرکت های خارجی وارد قرارداد 
می شوند که این امر در نهایت ممکن است ایده ایرانی را به اسم دیگر کشورها وارد 
بازار کند و یا به دلیل نبود توان سرمایه گذاری و یا کمبود تولید، طرح های خود را در 
مرحله پژوهش باقی می گذارند. حمیدرضا فوالدگر افزود: حمایت از پژوهش گران و 
دانشجویانی که توان سرمایه گذاری ندارند، وظیفه دولت، مجلس و حاکمیت است. 

وی ادامه داد:  در این خصوص دولت، الیحه تجاری سازی محصوالت شرکت های دانش 
بنیان را به مجلس ارائه کرده است و همچنین چند ماده از برنامه پنجم توسعه نیز در این راستا 
 تدوین شده که در راستای اعطای تسهیالت بانکی و معافیت های مالیاتی بسیار اثر گذار 
خواهد بود. این نماینده مجلس همچنین به تدوین اساس نامه صندوق توسعه ملی 
اشاره کرد و اظهار داشت: قوانین مربوط به این صندوق نیز تا پایان سال جاری آماده 

می شود و منبعی برای حل مشکالت پژوهشگران کشور قلمداد می شود. 
وی بر لزوم آگاهی مردم و مسئوالن از مزیت های وسیع فناوری نانو تأکید کرد و بیان 
داشت: خوشبختانه در این راستا، دوره های آموزشی عمومی و تخصصی مؤثری در 

نمایشگاه برپا شده است.  

در  بروج��ن  م��ردم  نماین��ده 
اس��المی گفت:  مجلس شورای 
مح��ور بروجن- ل��ردگان به دو 
 پای��گاه ام��داد ج��اده ای مجه��ز 

می شود. 
سیروس برنا در گفتگو با فارس 
در ش��هرکرد اظه��ار داش��ت: با 
بروج��ن-  مح��ور  بازگش��ایی 
لردگان- ایذه، ترافیک مسیرهای 
 متعددی در فالت مرکزی به سمت 
استان خوزس��تان، از کوهپایه در 
اصفهان تا نائین، محالت، دلیجان، 
داران و فریدن همه به سمت این محور سرازیر شده و در برخی موارد مسیر 16 
س��اعته تا اس��تان خوزستان به شش ساعت تقلیل یافته اس��ت. وی تصریح کرد: 
ظرفیت های گردش��گری این مسیر نیز، هموطنان زیادی را به خود جلب کرده و 
بر سنگین شدن ترافیک این محور افزوده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: اما از سوی دیگر این مسأله، باعث ترافیک سنگین انواع 
خودروهای س��بک و سنگین در این محور ش��ده که به تبع آن، تصادفات زیاد و 

مرگباری هم در آن رخ می دهد که خاطر هر انسانی را آزرده می کند. 
برنا افزود: با پیگیری های به عمل آمده در راستای رفع برخی مشکالت این محور 
و کاستن از آثار پیامدهای منفی بازگشایی این مسیر و با بازدید اخیر رئیس سازمان 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر کشور؛ ایجاد دو پایگاه امداد و نجات جاده ای 

در جاده بروجن- لردگان و لردگان-  ایذه در دستور کار قرار گرفته است. 
وی با س��اخت پایگاه های ام��داد و نجات جاده ای، براس��اس میزان حادثه خیزی 
نقاط  و تردد خودروها، اظهار داشت: برای ایجاد، نگهداری و تجهیز این پایگاه ها 
از جمل��ه: تأمی��ن آمبوالنس، نیروی کمک دار، اقالم ام��دادی، تجهیزات نجات و 
رها سازی و اطفای حریق بیش از 2 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات سازمان 

امداد و نجات جمعیت هالل احمر اختصاص یافته است.
نماینده مردم بروجن در مجلس ش��ورای اسالمی همچنین به دیگر برنامه های در 
دس��ت اقدام، پیرامون رفع مش��کالت این محور ارتباطی بین اس��تانی اشاره کرد 
و گفت: چهار خطه کردن تمام مس��یر بروجن تا لردگان در دس��ت انجام اس��ت. 
ب��ه گفته وی؛ بال��غ بر 90 درصد عملی��ات اجرایی چهارخطه ک��ردن حدفاصل 
 بروجن تا گندمان در این مس��یر انجام ش��ده اس��ت و به زوی آماده بهره برداری 

می شود. 
برن��ا ادامه داد: چهارخط��ه کردن باقیمان��ده این محور یعنی گندم��ان تا لردگان 
نیز ردیف اعتباری دارد و به مناقصه گذاش��ته ش��ده و پیمانکار آن هم شناس��ایی 
 ش��ده اس��ت. وی در خاتمه گفت: پیش بینی می ش��ود تا س��ه س��ال آینده محور 
بروجن- لردگان چهارخطه ش��ده و با حذف نق��اط حادثه خیز عالوه بر روانی و 
 تس��هیل در عبور و مرور، از حادثه ها و تلفات انسانی آن هم، تا حد زیادی کاسته 

شود.

 كليد حل بحران انرژي در دست 
فناوري نانو

شهردار شهرکرد
 عمليات اجرايي طرح امتداد خيابان 

يا سر به بلوار فارابي آغاز شد
نايب رئیس شوراي اسالمي شهر اصفهان خواستار شد:

آغاز عملیات اجرایي مرحله دوم پروژه میدان امام علي )ع( توسط شهرداري

شهردار اصفهان، عضو افتخاری خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان شد

اگر صرفه جویي نکنیم 
جیره بندي  حتمي است

نماينده بروجن در مجلس خبر داد:
 تجهيز محور بروجن- لردگان 

به دو پايگاه امداد جاده اي

سخنگوي شوراي اسالمي شهر اصفهان:

 پيش بيني احداث محورهاي پياده و دوچرخه؛ 
در اجراي طرحهاي عمراني اصفهان

با سالم و احترام
زيبايي و شکوه انسانیت، آنگاه تجلي حقیقي دارد که آدمي با تمامي وجود، به ياري و دستگیري 
محرومان و نیازمندان جامعه بشتابد و خويش را وقف خدمت به آنان نمايد.  زهي سعادت و 
توفیق، آنان را که عالوه بر پاداش نیکو و ارزشمند اخروي، دعاي خیر مستمندان همواره بدرقه 
راهشان است و با لخند رضايت و خشنودي، تجلي سرور اين خدمت را، مي توان در سیماي 

آسماني و معنوي آنان مشاهده کرد. 
بدينوسیله ضمن تبريک »روز خبرنگار« به جنابعالي و همکارانتان، از مجموعه پرتالش آن نشريه 
وزين ،که همواره با انعکاس فعالیت ها و شرح خدمات سازمان بهزيستي، در امر خدمت به 
محرومین و معلولین جامعه کوشا بوده اند، تقدير و تشکر نموده و امیدواريم در سايه الطاف 

باريتعالي موفق و م ؤيد باشید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری شهرکرد:
شهردار ش��هرکرد گفت: عملیات خاکبرداری و بسترسازی طرح امتداد خیابان 
یاس��ر و اتصال آن به خیابان فارابی ش��مالی شهرکرد، آغاز شد. »نوریان« اظهار 
 داش��ت: ای��ن خیابان ب��ه طول 620 و عرض 25 متر با مس��احت آزاد س��ازی
15 ه��زار و 500 متر مربع، در حال احداث اس��ت. ش��هردار ش��هرکرد با بیان 
اینک��ه ب��ا راه اندازی این خیابان، اتصال محله گودال چش��مه ب��ه بلوار فارابی 
شمالی میس��ر می شود، افزود: س��ه میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار از محل 
اعتبارات داخلی شهرداری و اس��تانی برای بازگشایی این مسیر، در نظر گرفته 
شده اس��ت. اردشیر نوریان با اش��اره به اینکه این اعتبار صرف اجرای مراحل 
زیرس��ازی، جدول سازی، دفع آب های سطحی و پخش آسفالت خواهد شد، 
گفت: پیش بینی می ش��ود تا یک ماه دیگر این خیابان به بهره برداری برس��د. 
وی تصریح کرد: روان س��ازی ترافیک، کاهش بار ترافیکی بلوارهای کاشانی و 
حافظ، دسترسی مناسب و س��ریع به محله گودال چشمه و کاهش هزینه های 
خدمات رس��انی، از جمله مزایای این طرح است. ش��ایان ذکر است: عملیات 
کلنگ زنی امتداد خیابان یاسر به بلوار فارابی شمالی؛ خرداد ماه امسال در دور 

سوم سفر ریاست جمهوری به استان، توسط وزیر کشور به زمین زده شد.

محمود محمدزاده 
مديركل سازمان بهزيستي استان اصفهان

سردبير محترم روزنامه زاينده رود

تبريك ابرقوئي ن ژاد به خبرنگاران و عکاسان ورزشي استان
علي اکبر ابرقوئي نژاد رئیس هیأت فوتبال استان، 17 مرداد ماه روز خبرنگار را به اين قشر سخت کوش تبريک 

گفت.
وي ضمن تشکر و قدرداني از زحمات بي وقفه و حضور فعال و پر رنگ تمامي اصحاب رسانه اي اعم از خبرنگاران، 
 عکاسان، روزنامه نگاران، خبرگزاري ها و صدا و سیما که در تمام مسابقات فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلي

 اطالع رساني دقیق و صحیح داشته اند؛ آرزوي موفقیت و توفیق بیشتر آنان را از خداوند بزرگ خواستار شد.

روزنامه وزين زاينده رود
»17 مرداد روز پاسداشت تالش بي وقفه ي انسان هاي آگاهي است که با سالح قلم در سرزمین آگاهي قدم مي زنند.« 
خبرنگاران از آن رو که حق جو و حق پويند، شايسته تکريم و تحسین اند. اين روز عزيز که به ياد شهید محمود صارمي 
روز خبرنگار نام گرفته است را به خبرنگاران، روزنامه نگاران، عکاسان خبري تبريک گفته و براي همه فعاالن عرصه 

اطالع رساني، آروزي سرافرازي و تداوم توفیق دارم.

ت
 اس

ني
زئي

س: ت
عك

محمد رضا ابوالحسني – مديريت كتابخانه و سالن مطالعه حضرت آيت ا... اديب )ره(
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جــرائــم رايــانه اي

اصطـالح  جـرم »يقه سفيـد«  بـه  چـه  معنـاست؟
با ارزش��ترین دس��تاورد جامعه ما گندم، فوالد یا حتی فناوری 
 نیس��ت بلک��ه اطالعات اس��ت. ب��ه دلیل وجود ش��بکه های 
رایان��ه ای، ام��روزه تقریب��ًا ه��ر کس��ی می تواند به گس��تره 

 

مبهوت کننده ای از اطالعات دسترسی پیدا کند.
 در فض��ای رایان��ه ای هیچ م��رزی وج��ود ن��دارد. اینترنت 
بین المللی است )با آنکه در حدود 80 درصد کاربران اینترنت 
)در سال 1996( در ایاالت متحده هستند( و اطالعات زیادی 
درب��اره هر موضوعی که تصور کنید، به صورت رایگان در آن 

قابل دستیابی است.
به دلیل آنکه امروزه افراد بس��یار زیادی به اینترنت دسترس��ی 
دارند، جرائم رایانه ای تبدیل به یک مس��أله اجتماعی ش��ده 

است.
درس��ت هم��ان گونه که هر ش��هروند امریکایی ک��ه بخواهد 
می تواند در انتخابات ش��رکت کند، هر کس��ی ب��ا یک رایانه 
و م��ودم می تواند مرتکب یک جرم رایانه ای ش��ود و به یک 

مجرم رایانه ای »یقه سفید« تبدیل شود.
زمانی که اصطالح مجرم یقه سفید طی چندین دهه گذشته باب 

شد، تصور می ش��د که جرائم مشخصی 
 توس��ط ای��ن اف��راد ارت��کاب می یاب��د 
ب��ه نحوی که هیچ کس ب��ه طور طبیعی 
 به رفت��ار کیفری آنها مظنون نمی ش��ود. 
به این افراد حرفه ای، کارکنان »یقه سفید« 
گفته می ش��د )در مقابل کارکنان نا متبحر 
ی��ا نیمه متبحر یعنی »یقه آبی ها«(. جرائم 
یقه س��فید معموالً به وس��یله حرفه ای ها 
ص��ورت می گرفت زیرا آنه��ا توانایی و 
دسترس��ی الزم را برای ارتکاب جرائمی 
مانند اختالس، کالهبرداری و جعل سند 

در اختیار داشتند. 
مطمئنًا کارکنان یقه آبی نیز می توانس��تند 
مرتک��ب چنین جرائمی ش��وند اما یک 
جرم ش��ناس ب��ه ن��ام ادوین س��اترلند 
اصطالح مجرم یقه سفید را به کار برد تا 
س��ایر دانش پژوهان را آگاه کند که تمام 

مجرم��ان در قالب یک تصویر کلی قرار نمی گیرند، بدان معنی 
ک��ه تمام آنه��ا از طبقات اقتصادی - اجتماعی پایین نیس��تند. 
ب��ا این ح��ال، در اواخر دهه 1990 اصطالح یقه س��فید معنی 
دقیقی نداش��ت و حیطه کاربرد آن به وس��یله استفاده گسترده 
از رایانه ها س��طح بندی ش��ده بود. امروزه »جرم یقه سفید« به 
س��ادگی به معنی »جرم عاری از خشونت« یا »جرم اقتصادی« 
است. با رش��د فزاینده میزان دسترس��ی مردم به فناوری، این 
مفهوم تبدیل به ابزاری قدرتمند در دس��ت تعداد رو به تزاید 
مجرمان شده است. در بیشتر جرائم رایانه ای، خشونت وجود 
ندارد بلکه بیش��تر طمع، غرور یا دیگر ضعف های ش��خصیتی 
قربانی اس��ت که در ارتکاب این جرائ��م نقش اصلی را بازی 

می کند. 

این جرائم بر پایه عدم صداقت اس��توارند نه اجبار، 
به این دلیل، جرائم رایانه ای از نوع یقه سفید در نظر 
گرفته می ش��وند. هیچ تعریف قانونی برای اصطالح 
جرم یقه س��فید وجود ندارد اما به صورت کاربردی 
می توان آن را به این شکل تعریف کرد: بیشتر جرائم 
یقه س��فید بدون اس��تفاده از زور ارت��کاب می یابند 
بنابراین بیش��تر نیازمند برنامه ریزی هس��تند، مانند 
س��رقت مس��لحانه. بعضی جامعه شناس��ان معقتدند 
افرادی که این جرائم را مرتکب می شوند از مجرمان 
معمولی یا خیابانی قابل تش��خیص هستند یا حداقل 

زمانی قابل تشخیص بودند. 
یک افس��ر پلی��س که متخص��ص جرائ��م رایانه ای 
اس��ت می گوی��د: افرادی ک��ه ما دس��تگیر می کنیم 
ب��ه طور متوس��ط دارای مدرک لیس��انس هس��تند. 
آنها ب��رای کار خود برنامه ری��زی می کنند. امروزه 
جرم های رایانه ای؛ بیش��تر نیازمند مهارت هس��تند 
تا ش��یرینکاری های جالب توجهی که غالبًا توس��ط 

هکرهای اواخر دهه 1980 صورت می گرفت. درست همانند 
اصطالح جرم یقه س��فید که انواع بس��یار مختلفی از جرائم را 
پوش��ش می دهد، اصطالح جرم رایانه ای نیز گستردگی زیادی 
دارد. این اصطالح، جرائمی را که به وس��یله یک رایانه، درون 
 یک فضای رایانه ای و علیه یک رایانه ارتکاب می یابند را شامل 

می شود. 
بعض��ی از این جرائم کاماًل جدید هس��تند در حالی که جرائم 
دیگر، قدیمی تری هس��تند که از رایانه به عنوان ابزار اس��تفاده 
می کنند. رش��د دائم و تنوع بی پایان جرائ��م رایانه ای، تدوین 
قوانینی با احاطه مناس��ب، بر جرائم رایانه ای جدید را دشوار 

ساخته است. 
بعض��ی جرائ��م مانند: اخت��الس، کالهبرداری و جعل س��ند 

توس��ط قوانین موجود پوش��ش داده می ش��وند. جرائم دیگر 
مانن��د خرابکاری رایانه ای، تروریس��م رایانه ای و جاسوس��ی 
رایانه ای نس��بتًا جدید هستند. برای این جرائم جدیدتر، نقص 
قوانی��ن موجود گاهی اوق��ات اجازه تحت پیگ��رد قراردادن 
 آنچه به طور وضوح جزء رفتار کیفری محس��وب می ش��ود را 

نمی دهد. 
از آنج��ا ک��ه میلیون ه��ا نفر در سراس��ر دنیا به فن��اوری برتر 
دسترس��ی دارند، جرائم رایانه ای ممکن اس��ت تقریبًا توسط 
ه��ر کس با هدف قانون ش��کنی ارتکاب یابد یا حتی فقط میل 
ش��دید یادگیری هر چیز ممکن درباره نرم افزار و سیستم های 
رایانه ای. براس��اس نظر ویک سوسمان در مجله اخبار ایاالت 
 U.S. News and World( متح��ده و گ��زارش جهان��ی
Report(، امروزه تقریبًا تمام جرائم یقه سفید، شامل استفاده 
از رایانه ها یا ارتباطات راه دور می ش��وند. این موضوع بیشتر 
نتیجه وابستگی ما به رایانه ها است تا هر مهارت فناوری دیگر 
که در بیشتر مجرمان معمولی وجود دارد. اما مجرمان معمولی 
یا خیابانی نیز با روندی فزاینده به جرائمی دس��ت می زنند که 
مرتبط با فناوری اس��ت مانند سیس��تم های تلفنی و پیجرها و 

همین طور رایانه ها.
دنی��ای تجاری بورس و معامالت بزرگ مثال روش��نی از یک 
صنع��ت مبتنی بر رایانه ها برای حفظ اطالعات و انتقال مقادیر 
عظیم پول با طی فواصل بس��یار زیاد است. بسیاری از صنایع 
و خدم��ات مهم دیگ��ر نیز مبتنی بر فناوری هس��تند. هر قدر 
رایانه های بیش��تری به یکدیگر متصل ش��وند و هرقدر روند 
حذف پ��ول نقد در جامعه )با اتکاء ب��ر کارت های اعتباری، 
کارت ه��ای بده��ی و کارت های ATM به ج��ای پول نقد( 
کنی��م، جرائ��م رایان��ه ای مطمئن��ًا افزایش بیش��تری خواهند 

 

یافت. 
سازمان های مجری قانون و شرکت های نرم افزاری و رایانه ای 

سر پیشتاز بودن در مبارزه با جرائم رایانه ای به وسیله 
خلق و تقویت سیستم های امنیتی رایانه ای جدید با 
هم به رقاب��ت می پردازند. این مجرمان رایانه ای چه 
کس��انی هستند؟ اگر چه معموالً یک مجرم رایانه ای 
یک مرد جوان است اما مجرمان نسبتًا متفاوتی به نام 
جیکی با وقت آزاد زیاد و میل شدید برای رخنه در 
شبکه ها وجود دارند. اکثر جرائم یقه سفید به وسیله 
کارکنان فعلی و سابق شرکت هایی ارتکاب می یابند 
که م��ورد حمله رایانه ای ق��رار می گیرند. 75 تا 80 
درصد جرایم رایان��ه ای تحت پیگرد قرار گرفته، به 
وس��یله کارکنان فعلی و قبلی این شرکت ها ارتکاب 

می یابد.
باک بلوم بکر نویس��نده و متخصص جرائم رایانه ای 
می گوی��د: »ما بای��د هنگام صحبت درباره کس��انی 
که گس��تره وس��یعی از جرایم رایان��ه ای را مرتکب 
می ش��وند از کلیش��ه های عمومی فراتر برویم.« به 
رغ��م تمام توجه رس��انه ها و حجم زیاد اخباری که 

منعک��س می کنن��د ، هکرها درصد بس��یار کوچکی از مجموع 
مجرم��ان رایانه ای را تش��کیل می دهند. هم��ان گونه که یک 
گزارشگر اش��اره کرده است: »هکرها یاد گرفته اند که مرتکب 
جرم ش��وند و مجرمان یاد گرفته اند که هک کنند.« انواع بسیار 
متنوعی از جرائم رایانه ای، از سرقت مشخصات افراد و ایجاد 
مزاحمت به وس��یله فرس��تادن مطالب و تصاویر مس��تهجن و 
کالهب��رداری گرفته تا جرائم یقه س��فید معمولی وجود دارد. 
عمومی ترین شکل این جرائم، سرقت و کالهبرداری به صورت 
 آنالین است. فریک ها ، کرکرها و گاهی اوقات هکرها به طور 
غی��ر قانونی به پس��ت صوتی، پس��ت الکترونیک و ش��ماره 
حساب های اتصال به شبکه دسترسی پیدا کرده و از آنها استفاده 
می کنند که این کار مش��مول تقلب مالیاتی یا تقلب در استفاده 

از خطوط تلفن می ش��ود. گزارش��گری به نام شارون ماکلیس 
به نقل از یک افس��ر س��ابق پلیس به نام والت منینگ که اینک 
به عنوان یک مش��اور امنیتی در تگزاس کار می کند، می گوید: 
»یکی از ش��رکت های مشتری ما تنها ظرف سه روز مبلغی در 
حدود 4/5 میلیون دالر از دست داده بود« و این ناشی از همین 
گونه رخنه ها به درون سیس��تم است. این شرکت دریافت که 
تنه��ا پس از آنکه یک زن با آن ها تم��اس گرفته بود تا درباره 
خدمات پس��ت صوتی رایگان این شرکت مطالبی سیال کند، 
قربانی این حمله رایانه ای ش��ده اس��ت. کدهای دسترسی راه 
دور بس��یار مورد توجه هکرها، کرکره��ا، فریک های تلفن و 
همینطور مجرمان خیابانی اس��ت. دریک سوسمان می نویسد: 
»یک دانش��گاه زمانی متوجه شد مورد حمله قرار گرفته است 
ک��ه قبض تلفن ماهان��ه آن به مبلغ 200 ه��زار دالر، به جای 
یک پاکت نامه، در یک جعبه برای آنها فرس��تاده شد!« بعضی 
مجرمان رایانه ای این کدها را به وسیله گشت زنی در اینترنت 
و با »س��وار شدن بر ش��انه دیگران« به دست می آورند آنها از 
خط تلفنی که مراقب هک ش��دن آنها نیستند استفاده می کنند 
و به جس��تجو در شبکه می پردازند. یک 
دلیل برای آنکه این کار تبدیل به شکلی 
عموم��ی از جرائ��م رایان��ه ای در می��ان 
هکرها شده، آن اس��ت که این مجرمان 
معموالً برای پرداختن به سرگرمی خود 
باید روزی 10 تا 12 س��اعت از خطوط 
تلفن استفاده کنند و طبعًا این کار هزینه 
باالیی خواهد داشت. مجرمان دیگر این 
کده��ا را از تابلوی اعالنات الکترونیکی 
»س��رقت« به دس��ت می آورند و از این 
محل ب��رای مبادله رای��گان نرم افزارها، 
ش��ماره کارت های اعتباری و اطالعات 

دیگر استفاده می کنند. 
هکرها، کرکرها و فریک ها تقریبًا همیشه 
عالقمند به دس��ت آوردن امکان استفاده 

رایگان از تلفن هستند. 
برای مثال در روس��یه، مقامات مس��ئول 
دریافتند هکرهای بس��یاری تمایل دارند ب��ا پلیس رایانه ای و 
دیگر افراد دولتی در قبال به دست آوردن دسترسی رایگان به 
اینترنت همکاری کنند. در روس��یه تقاضای بسیار زیادی برای 
اینترن��ت وجود دارد اما هزینه یک س��اعت اتصال به اینترنت 
معادل 3 دالر اس��ت که مبلغ باالیی محسوب می شود و افراد 
کمی امکان اس��تفاده از آن را دارند. مقامات مسئول در روسیه 
همانند مقامات مسئول شرکت های اینترنتی بزرگ مانند امریکا 
آنالی��ن )AOL(، امید دارند بتوانند با دادن امکان دسترس��ی 
رایگان اینترنتی به هکرها، در مقابل اطالعات )معامله ای طعنه 
آمیز( به امنیت اینترنت و دیگر ش��بکه های رایانه ای در مقابل 

هر نوع نفوذ جدی امنیتی کمک کنند.
ادامه دارد...

ابالغ رأي
5/254 شماره دادنامه: 8909970354700528، شماره پرونده: 8809980359301479، شماره بایگاني 
 ش��عبه: 890184 شاکي:   آقاي سعید مرادي به نش��اني اصفهان شهرک ولي عصر خ هدایت فرعي

9 پ 2312 یا 2313، متهم:  آقاي جواد اکبري به نشاني مجهول المکان، اتهام:  سرقت گوشي همراه، 
گردشکار:  دادگاه پس از بررسي محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي جواد اکبري فرزند محب علي دایر بر س��رقت یک دس��تگاه تلفن همراه 
موضوع کیفرخواست دادسراي عمومي و انقالب اصفهان دادگاه از توجه به شکایت شاکي، تحقیقات 
مأمورین انتظامي و استعالمات به عمل آمده از مخابرات و نظر به عدم حضور و دفاع از ناحیه متهم 
اتهام انتسابي را محرز و مسلم مي داند مستنداً به ماده 661 از قانون مجازات اسالمي به تحمل شش 
ماه حبس تعزیري و تحمل 74 ضربه شالق تعزیري و رد مبلغ 2/500/000 ریال بابت قیمت گوشي 
مسروقه در حق شاکي خصوصي محکوم مي گردد. رأي صادره غیابي و ظرف مهلت ده روز پس 
 از ابالغ قابل واخواهي در این ش��عبه و پس از آن ظرف مهلت بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهي 

میباشد.
م الف/ 6661                                    مفیدیان- رئیس شعبه 121 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ رأي
5/255 شماره دادنامه: 8909970351200518، شماره پرونده:  

 8809980351200949، شماره بایگاني شعبه: 880969 خواهان:  آقاي رضا آقابابائي به نشاني اصفهان 
بران شمالي روستاي اسفینا، خوانده:  آقاي صفدر دادور به نشاني مجهول المکان، خواسته: مطالبه طلب، 

گردشکار:  دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأي مینماید.
رأي دادگاه

دعوي آقاي رضا آقابابائي فرزند عباس بطرفیت آقاي صفدر دادور بخواسته مطالبه مبلغ 73/000/000 
ریال وجه یک فقره چک ش��ماره 222010-86/6/10 عهده بانک سپه شعبه اقلید فارس به انضمام 
مطلق خس��ارات قانوني- با توجه به وجود اصل چک و گواهي ع��دم پرداخت آن در ید خواهان 
که خوانده با امضاي خود در ظهرش آن را ضمانت کرده و داللت بر اشتغال ذمه خوانده در مقابل 
خواهان دارد و با توجه به اینکه هیچ دفاعي که اعالم برائت ذمه خوانده را اقتضاء نماید از س��وي 
خوانده بعمل نیامده، بر دادگاه ثابت است لذا باستناد مواد 310 و 313 قانون مدني و 198 و 519 و 
522 قانون آئین دادرسي مدني حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 73/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/467/000 ریال بابت هزینه دادرسي و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
تا زمان وصول که محاسبه آن براساس نرخ شاخص اعالمي از سوي بانک مرکزي برعهده اجراي 
احکام خواهد بود در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه 

تجدیدنظر استان خواهد بود.
م الف/ 6660                                     حفیظي- رئیس شعبه 12 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
5/256 ش��ماره دادنامه:  8909970353700581، ش��ماره پرونده:  8809980358300214، ش��ماره 
بایگاني شعبه: 890141 شاکي:  آقاي محمدرضا رفیعي امجد به نشاني اصفهان خ مشتاق دوم روشن 
ش��هر بلوک 15 ارتش پ 6، متهم: آقاي حس��ین گودرزي به نشاني فعال مجهول المکان، اتهام ها: 
1- کالهبرداري 2- تحصیل مال از طریق نامشروع، گردشکار:  دادگاه با بررسي محتویات پرونده ختم 

رسیدگي را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأي مینماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي حسین گودرزي فرزند حسن مبني بر کالهبرداري و تحصیل مال از طریق 
نامشروع با توجه به شکایت شاکي و استعالم به عمل آمده از بانک سپه و اظهارات گواهان و مطلعین 
و وام هاي متعددي که به شکل یکسال با ضمانت افراد مختلف اخذ کرده و ضامنین نیز هیچگونه 
س��ند ملکي یا چک و س��فته اي که داللت بر اطالع آنان از مقدار وام بنماید نداده صرفاً برگه هایي 
که داللت بر کسر حقوق داشته را امضاء کرده اند و متواري شدن متهم و سایر شواهد و قرائن بزه 
وي را در حد تحصیل مال از طریق نامش��روع ثابت تش��خیص و متهم مذکور را به تحمل دو سال 
حبس و رد مال به میزان دوازده میلیون و ششصد و سي هزار تومان در حق شاکي آقاي محمدرضا 
رفیع��ي امجد محکوم مي نماید. و در خصوص اته��ام دیگر وي مبني بر کالهبرداري بلحاظ عدم 
تحقق ارکان بزه مذکور رأي بر برائت وي مس��تنداً به ماده 177 قانون آئین دادرس��ي کیفري صادر 
و اع��الم مي گ��ردد. رأي صادره غیابي و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعي قابل واخواهي در همین 
 شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهي در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان اصفهان

 مي باشد.
م الف/ 6658                                    نم نبات- رئیس شعبه 111 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ رأي
5/257 ش��ماره دادنامه:  8909970353700490، ش��ماره پرونده:  8809980358000175، ش��ماره 
بایگاني شعبه: 880593  شاکي:  آقاي رسول آچاک با وکالت آقاي محمود محسني مفرد به نشاني 
اصفهان خ هشت بهشت غربي حد فاصل چهارراه گلزار و ملک ساختمان امام رضا )ع(  طبقه اول، 
متهم: آقاي محمدرضا دشتي به نشاني فعال مجهول المکان، اتهام ها: 1- کالهبرداري 2- استفاده از 
سند مجعول 3- جعل خط و امضاء، گردشکار:  دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و بشرح زیر مبادرت 

به صدور رأي مینماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي محمدرضا دشتي مبني بر جعل و استفاده از سند مجعول و کالهبرداري به 
مبلغ 11 میلیون و یکصد هزار تومان با توجه به شکایت بي شائبه شاکي و چک هاي وصول شده 
و مدارک ابرازي از طرف شاکي که امضاء هاي مجعول وي به مراجع قضایي تحویل شده است و 
تحقیقات انجام گرفته توسط حفاظت اطالعات دادگستري و قرارداد وکالت با نام مستعار با شریک 
شاکي و متواري بودن متهم و سایر شواهد و قراین بزه وي را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده یک 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري و ماده 536 قانون مجازات اسالمي 
متهم مذکور را از جهت جعل به پرداخت ده میلیون ریال و از جهت استفاده از سند مجعول به مبلغ 
ده میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم مي گردد و از جهت کالهبرداري به تحمل دو سال 
حبس و پرداخت 11 میلیون و یکصد هزار تومان جریمه نقدي در حق صندوق دولت و رد مال به 
میزان مذکور در حق شاکي آقاي رسول اچاک محکوم مي گردد. رأي صادره غیابي و ظرف ده روز 
پس از ابالغ قابل واخواهي در همین شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهي در 

دادگاه تجدیدنظر مرکز استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 6659                                   نم نبات- رئیس شعبه 111 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ 
5/263 در خصوص پرونده کالسه 89-517 ش ح/ 28 خواهان محسن حسیني دادخواستي مبني بر 
مطالبه به طرفیت آقاي مجید بیاتي تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز شنبه مورخ 89/6/20 
ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني 
جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 6711        مدیر دفتر شعبه 28 مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ 
5/262 ش��ماره درخواس��ت: 8910463734100010، ش��ماره پرون��ده: 8909983734100140 و 
8909983734100054، ش��ماره بایگان��ي ش��عبه:  890223 و 890093 خواهان:  رحمت احمدپور 
فرزند حاج محمد دادخواس��تي به طرفیت خواندگان حسینعلي فرخزاد و انوشیروان زندي فرزند 
امیرحسین خان و حسین صباحي و فرزاد عسگري فرزند عبدالرضا به خواسته الزام به تنظیم سند 
خودرو و دادخواستي به طرفیت خواندگان فرزاد عسگري فرزند عبدالرضا و انوشیروان زندي فرزنتد 
امیرحس��ین خان و حس��ین صباحي و حسینعلي فرخزاد و نرگس کچوئي به خواسته جلب ثالث 
)مالي منقول و غیرمنقول( تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان نطنز که جهت رسیدگي به شعبه 
دادگاه عمومي )حقوقي( دادگس��تري شهرس��تان نطنز واقع در نطنز ارجاع و به کالسه پرونده هاي 
8909983734100054، 8909983734100140 ثبت گردیده و وقت رس��یدگي آنها 1389/06/28 
ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع ازمفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
م الف/ 366  کشمیري- متصدي امور دفتري شعبه دادگاه عمومي )حقوقي(  دادگستري شهرستان نطنز

ابالغ رأي
5/265 ش��ماره دادنامه:  8909970351800459، ش��ماره پرونده:  8809980351800399، ش��ماره 
بایگاني شعبه: 880419 خواهان:  خانم عالم میرزاده به نشاني اصفهان بررآن جنوبي روستاي زیارخ 
امامزاده منزل بهروز محمودي، خوانده: آقاي کرامت خدادادي به نشاني مجهول المکان، خواسته: صدور 
حکم طالق به درخواست زوجه، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

درخصوص دادخواس��ت تقدیمي خواهان خانم عالم میرزاده فرزند حسین بطرفیت خوانده آقاي 
کرامت خدادادي فرزند عباس و بخواسته صدور حکم طالق بلحاظ ترک زوجیت و عسر و حرج، 

بدین توضیح که خواهان اظهار داشته بموجب قباله نکاحیه عادي مورخ 1356/6/16 با خوانده ازدواج 
کرده ام و خوانده حدود دوازده سال زندان بود وقتي آزاد شد معلوم نیست کجا رفته و حدود چهار 
سال است از او بي خبرم ولي مي دانم ازدواج مجدد کرده و دو فرزند از همسر جدیدش دارد بلحاظ 
ترک زندگي از ناحیه خوانده و عسر و حرج شدید درخواست صدور حکم طالق دارم و مهریه ام را 
بذل مي کنم ضمنا ثمره ازدواج ما دو فرزند به اسامي احمد و محمد مي باشد که هر دو بزرگ شده 
اند و ازدواج کرده اند علي هذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، تصویر مصدق 
قباله نکاحیه عادي فوق الذکر که داللت بر زوجیت طرفین دارد و با عنایت به شهادت شهود و نتیجه 
استعالم از زندان مبني بر محکومیت خوانده به بیست سال حبس که بعداً به پانزده سال تبدیل شده و 
در تاریخ 83/7/22 آزاد شده است و با مالحظه بذل مهریه از ناحیه خواهان و اینکه خوانده با وصف 
ابالغ از طریق نش��ر آگهي در جلسات رسیدگي شرکت نکرده و هیچگونه دفاعي و انکاري بعمل 
نیاورده و توجها به اینکه مساعي دادگاه و داوران طرفین در جهت سازش و اصالح ذات البین مؤثر 
واقع نگردیده دعوي خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به بندهاي 1 و 3 تبصره ماده 1130 قانون 
مدني و ماده 1146 همین قانون و جواب سؤال 1133 از جلد دوم استفتائات حضرت آیت ا... العظمي 
مکارم شیرازي حکم به الزام خوانده به حضور در یکي از دفاتر رسمي طالق و قبول مابذل و مطلقه 
نمودن خواهان بنوع طالق خلع صادر و اعالم مي نماید و در صورت عدم حضور زوج )خوانده( 
وفق مقررات صیغه طالق بصورت یک طرفه اجرا خواهد شد. رأي صادره غیابي و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهي در 

محاکم محترم تجدیدنظر مي باشد.
م الف/ 6614                                       توکلي- رئیس شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
5/270 شماره دادنامه: 8909970351500381، شماره پرونده: 8809980351501182، شماره بایگاني 
شعبه: 881182 خواهان: آقاي حسین تفضلي به نشاني اصفهان پل وحید کوچه ناژوان کوچه پاکروان 
پالک 78، خواندگان:  1- آقاي امیر کیوان حس��یني کیا 2- آقاي رس��ول کوهانیان 3- آقاي امیرکیان 
حسیني کیا همگي به نش��اني مجهول المکان، خواسته:  اعسار از پرداخت هزینه دادرسي. دادگاه با 

بررسي محتویات پرونده ختم دادرسي را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي حسین تفضلي بطرفیت آقایان امیرکیان حسیني کیا و امیرکیوان حسیني کیا و 
رسول کوهانیان به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسي دعوي مطالبه مبلغ 2/090/686/700 ریال 
نظر به اینکه شهود خواهان به اعسار وي از پرداخت هزینه دادرسي شهادت داده اند و خواندگان دلیل 
مخالفي ارائه ننموده اند دعوي خواهان ثابت تشخیص و رأي بر اعسار موقت خواهان از پرداخت 
هزینه دادرس��ي صادر و اعالم مي گردد رأي صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 

خواهي است.  
م الف/ 6616                                         سراج- رئیس شعبه 15 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
5/247 در خصوص پرونده کالس��ه 89-629 خواهان آقاي غالمرضا محقق دادخواس��تی مبنی بر 
تقاضاي رسیدگي و صدور حکم شایسته مبني بر الزام خواندگان به انتقال سند رسمي اتومبیل شماره 
ش��هرباني 691 ن 94- ایران 13 مدل 81 نوع پژو س��واري 405 در محضر رس��مي مقوم به مبلغ 
3/500/000 ریال به طرفیت 1- قربانعلي حس��ن علي زاده 2- اعظم حمامي کهنگي تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 89/6/27 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره 
یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 6604                      مدیر دفتر شعبه نهم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی تحديد حدود اختصاصی   
5/249 چون تحدید حدود شش��دانگ یکدرب باغ پالک شماره 33/991 مفروزي از 33/505 واقع 
در مهرقویه بخش یک شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي عباسعلي قدیري شاهرضا و غیره فرزند 
محمدابراهیم در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قس��مت اخی��ر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید ح��دود ملک مرقوم در روز 
1389/6/16 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهدآمد. لذا به موجب این آگهی بکلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می 
بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از 

مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمناً چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش 
بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد.

م الف/ 313 میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا 

مزايده 
5/233 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 2/704-18940

شش دانگ آپارتمان واقع در طبقه دوم پالک شماره 4999/10539 به مساحت 241 مترمربع 
و شش دانگ انباری واقع در طبقه همکف پالک 4999/10535 به مساحت 25/73 مترمربع 
واقع در بخش 5 اصفهان دارای انش��عابات عرصه مش��اعی 2073 و راه پله مشاعی 10531 
فرعی و پارکینگ مشاعی 10532 فرعی به آدرس: اصفهان دروازه شیراز خیابان شیخ کلینی 
)مرداوی��ج( خیاب��ان جابر فرعی اول پالک 114 که س��ند مالکی��ت آن در صفحات 248 و 
251 دفتر 1085 بش��ماره 201673 و 201675 بنام آقای غالمحس��ین سامع فرزند سیف اله 
بشناس��نامه 691 صادره از ش��هرضا متولد 1324 )نس��بت به دو دانگ( و خانم فخرالملوک 
ابراهیمی فرزند فضل اله بشناسنامه 794 صادره شهرضا متولد 1335 )نسبت به چهار دانگ( 
ثبت و صادر شده است که طی نامه 32055/ ج- 88/9/29 اداره ثبت جنوب اصفهان حدود 
اربعه بدین ش��رح میباشد: شماالً در 13 قسمت که قسمتهای 2 و 6 و 10 غربی و قسمتهای 
4 و 8 و 12 ش��رقی می باش��د به ترتیب ب��ه طولهای 0/73 متر و 0/20 مت��ر و 2/70 متر و 
0/20 مت��ر و 1/25 مت��ر و 0/20 متر و 2/30 متر و 0/20 متر و 1/28 متر و 0/20 متر و 2/74 
متر و 0/20 متر و 0/90 متر پنجره و دیواریس��ت به فضای کوچه ش��رقًا اول بطول 0/61 متر 
دیواریس��ت به صورت بالکن و پیشرفتگی به فضای کوچه دوم بطول 5/40 متر دیواریست 
به دیوارخانه 4999/431 سوم در سه قسمت که قسمت اول جنوبی و سوم شمالی می باشد 
به ترتیب بطولهای 4/35 متر و 4/35 متر و 1/35 متر اول و س��وم دیوار اشتراکی واحد دوم 
درب اختصاصی و دیوار اشتراکی با راه پله 10531 فرعی چهارم در 4 قسمت که قسمتهای 
دوم و چهارم شمالی می باشد به ترتیب بطولهای 1/75 متر و 1/85 متر و 1/35 متر و 1/15 
متر پنجره و دیواریس��ت به فضای نورگیر پنجم بطول 6/95 متر دیواریس��ت به دیوار خانه 
4999/431 جنوبًا در س��ه قس��مت که قسمت دوم شرقی می باشد به ترتیب بطولهای 3/85 
مت��ر و 3/85 متر و 8/15 متر پنجره و دیوار و نرده اس��ت بفضای حیاط 10537 فرعی غربًا 
اول بطول 10/65 متر دیواریس��ت بفضای خانه 4999/2037 دوم در سه قسمت که قسمت 
اول شمالی و  سوم جنوبی میباشد بترتیب بطولهای 3/30 متر و 1/80 متر و 3/30 متر پنجره 
و دیواریس��ت بفضای نورگیر س��وم بطول 10/60 متر دیواریست بفضای خانه 4999/2073 
چهارم بطول 0/65 متر دیواریست بصورت بالکن و پیشرفتگی به فضای کوچه حدود انباری 
شماالً اول بطول 3/35 متر درب اختصاصی و دیوار اشتراکی با پارکینگ 10532 فرعی دوم 
بطول 0/55 متر دیواریست اشتراکی با انباری 10532 فرعی شرقًا اول در دو قسمت که قسمت 
دوم شمالی می باشد بترتیب بطولهای 2/45 متر و 0/30 متر دیوار اشتراکی با انباری 10534 
فرعی دوم بطول 3/15 متر تحتانی دیواریس��ت به عرصه حیاط مشاعی و فوقانی دیواریست 
به حیاط 10537 فرعی جنوبًا بطول 4/20 متر تحتانی دیواریس��ت به عرصه حیاط و فوقانی 
پنجره و دیواریس��ت به حیاط مش��اعی پالک 1053 فرعی غربًا بطول 6/30 متر دیواریست 
اش��تراکی با انباری 10536 حق��وق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاس��ت که 
طبق نظر کارش��ناس رس��می پالک فوق واقع در طبقه دوم یک مجتمع مسکونی چهارطبقه 
میباشد مجتمع مسکونی دارای اسکلت بتنی، سقف تیرچه بلوک، نما آجری، درب و پنجره 
بیرونی و داخلی چوبی، کف سرویسهای بهداشتی و آشپزخانه سرامیک و بدنه کاشی دارای 
انشعابات آب، برق، گاز که طبق سند رهنی شماره 102616-82/12/7 دفتر اسناد رسمی 10 
اصفهان در رهن بانک ملی ش��عبه شهید نیکبخت اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک 
مدت بیمه نامه مورد وثیقه تا تاریخ 90/1/15 می باشد. از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 
89/6/20 در اداره اجرای اس��ناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار 
راه اول س��مت چپ به مزایده گذارده می ش��ود. مزایده از مبلغ پایه 2/700/000/000 ریال 
)دو میلی��ارد و هفتصد میلیون ریال( ش��روع و به هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت 
پیش��نهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکراست پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد. ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
 89/5/18 درج و منتش��ر م��ی گردد و در ص��ورت تعطیلی روز مزایده ب��ه روز بعد موکول 

می گردد.
م الف/ 6492                             اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
دوشنبه 18 مرداد 1389 / 28 شعبان 1431                 6Monday 9 August 2010  Monday 9 August 2010Monday 9 August 2010

رئیس اداره حفاظت محیط زیس��ت شهرستان چابهار 
گفت: پس از پرآب ش��دن تاالب آب شیرین لیپار در 
خردادماه س��ال ج��اری، اولین گ��روه پرندگان مهاجر 
زمس��تان گذران، به تازگی مهمان این س��ایت زیبای 
گردشگری منطقه ش��ده اند. به گزارش ایرنا به نقل از 
سایت س��ازمان حفاظت محیط زیست، تورج همتی 
اف��زود: اولین دس��ته فالمینگوه��ا از گونه فالمینگوی 
بزرگ در این تاالب مش��اهده شده که به نظر می رسد 
 با توج��ه به فراهم بودن فاکتورهای زیس��تی و وجود 
مواد غذایی و امنیت مناسب، ترجیحاً این محیط تاالبی 
را برای تغذیه و استراحت انتخاب نموده اند. فالمینگو، 
150-127 سانتیمتر طول دارد، پرنده نر 5/3 کیلو و پرنده 
م��اده 5/2 کیلو وزن دارد با پاهای بلند و گردن دراز، در 
رنگ های صورتی و س��فید، با منقار پایین برگشته، از 
س��ایر پرندگان کنار آبچر متمایز می شود. فالمینگوی 
بزرگ در مقایس��ه با فالمینگو کوچک، از جمعیت و 
پراکندگی بیش��تری در کشورمان برخوردار است. نر و 
ماده همشکل هس��تند ولی ماده اندکی کوچکتر است 
و س��فیدی پر و بال، به تدریج صورتی رنگ و سپس 
به رنگ قرمز تبدیل می ش��ود. فالمینگو های جوان به 
اندازه نصف فالمینگوهای بالغ اند و به رنگ خاکستری 
مایل به قهوه ای دیده می ش��وند. شاهپر های اولیه و 
ثانویه س��یاه، پا و منقارش قرمز رنگ و نوک منقارش 
س��یاه اس��ت.  هنگام پرواز، پا و گردن را کش��یده و در 
امتداد بدن قرار می دهد و سر را اندکی پایین می گیرد. 
 فالمینگوه��ا از آرتیمیا تغذیه می کنند و علت قرمزی 
 پر و بال آنها، وجود رنگ  دانه هایی ا س��ت که در آرتمیا 

وجود دارد. 

فالمینگو به آرامی راه می رود و در حالیکه سر و منقار 
خود را در آب کم عمق فرو برده اس��ت تغذیه می کند. 
همیشه به طور دسته جمعی زندگی می کند و گله های آن 
به صورت پراکنده و گاهی در یک خط پرواز می کنند. 
پیش بینی می شود در سال جاری شاهد حضور تعداد 
زیادی از پرندگان مهاجر آبزی و کناره آبزی به خورها و 

تاالب های نوار ساحلی جنوب استان باشیم. 
حضور زود هنگام فالمینگوی بزرگ در منطقه، حاکی 
از مس��اعد بودن ش��رایط آب و هوای��ی در منطقه و یا 
احیاناً نا امنی و خش��ک شدن و بیش از حد گرم شدن 
زیستگاههای اصلی این پرنده )که از پرنده های زمستان 

گذران معمولی، در این ناحیه است(، تلقی می شود.

در حال��ی ک��ه مجری پ��روژه انتق��ال مرجان های 
بن��در ش��هید بهش��تی چابه��ار قصد داش��ت، کار 
انتق��ال مرجان ه��ای این بن��در را ب��دون رعایت 
مف��اد تفاهمنام��ه ب��ا س��ازمان حفاظ��ت محی��ط 
 زیس��ت آغاز کن��د، با حض��ور به موق��ع مأموران 
 گارد محیط زیس��ت چابهار این جابجایی متوقف 

شد. 
ب��ه گزارش )ایس��نا(، ح��دود 10 روز قبل مجری 
طرح انتقال مرجان های بندر ش��هید بهشتی چابهار 
با حض��ور در محل قصد داش��ت، عملیات انتقال 
مرجان های این منطقه را که طی س��ال های گذشته 
به یکی از خبرسازترین موضوعات زیست محیطی 

کشور تبدیل شده بود، آغاز کند. 
در حال��ی که مجری پ��روژه با اص��رار قصد آغاز 
عملی��ات را داش��ت، ام��ا مأم��وران گارد محی��ط 
زیس��ت اس��تان با حض��ور در محل، آغ��از پروژه 
را من��وط ب��ه اجرای کام��ل تفاهمنامه امضا ش��ده 
 در ته��ران و رعای��ت مالحظات زیس��ت محیطی 

دانستند. 
در این بین، درگیری نیز بین مأموران مجری پروژه 
و گارد محیط زیس��ت استان پیش آمد که سرانجام 
کار به دادگاه کش��ید و قاض��ی پرونده که بازپرس 
ش��عبه دوم دادس��رای عمومی و انقالب شهرستان 
چابهار بود، این بار خود شخصًا با حضور در محل 
و پوشیدن لباس غواصی به زیر آب رفت تا ضمن 
مش��اهده مرجان های موجود در محل، بتواند حکم 
صحیحی را صادر کند که ش��نیده ها حاکیست این 
قاضی محیط زیس��تی حق را به س��ازمان حفاظت 

محیط زیست داده است. 

اولين گروه فالمينگو های 
مهاجر در تاالب آب شيرين 

ليپار مشاهده شد بر اس��اس یادداشت تفاهم پیگیری اجرایی شدن 
تفاهمات بین دولتهای جمهوری اسالمی ایران و 
جمهوری عراق، در مورد مقابله با »گرد و غبار« 
طرفین متعهد شدند، عالوه بر تأمین اعتبار برای 
مهار این پدیده، از س��ازمانهای بین المللی، برای 

رفع این بحران، کمک بگیرند. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، چهارمین اجالس مش��ترک 
هیأت های جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
عراق، از 11 ت��ا 15 مرداد 1389، در تهران و به 
دعوت سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری 
 اس��المی ای��ران و جمه��وری ع��راق، برگ��زار 

شد. 
در ای��ن اج��الس دو جانب��ه، هی��أت عراقی به 
ریاس��ت »دکت��ر کمال حس��ین لطی��ف« معاون 
وزیر محی��ط زیس��ت و عضوی��ت نمایندگانی 
از بخش ه��ای: محی��ط زیس��ت، هواشناس��ی و 
کش��اورزی جمهوری ع��راق و هی��أت ایرانی، 
به ریاس��ت »دکتر علیمحمد نوری��ان« قائم مقام 
رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست و معاون 
محیط زیس��ت انسانی و نمایندگانی از بخشهای 
محیط زیس��ت، جهاد کش��اورزی، هواشناس��ی، 
 بهداش��ت و س��المت، امورخارج��ه، حض��ور 

داشتند. 
دو هی��أت پ��س از بحث و بررس��ی و بازدید از 
پروژه های سامان یافته در ایران در حوزه مقابله 
با بیابانزایی و مهار ش��نهای روان، به توافق های 
مهمی دس��ت یافتند. که می توان به حضور: یک 
هیأت کارشناسی و فنی از ایران، به سرپرستی و 
مس��ئولیت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کش��ور و همچنین، حضور نمایندگانی از س��ایر 
سازمان های تخصصی )از جمله سازمان حفاظت 

محیط زیست و سازمان هواشناسی( برای انجام 
بازدیده��ای کارشناس��ی و فن��ی، از کانونه��ای 
منش��أ گ��رد و غبار و ش��بکه های س��نجش در 
عراق، اش��اره کرد که با ه��دف انتخاب محدوده 
اج��رای اولیه عملیات و بازدی��د میدانی و انجام 
آزمایش های مربوط به خاک و نوع گونه گیاهی 
 مناس��ب منطقه مورد نظ��ر، مطالعات��ی را انجام 

دهند. 
در این یادداشت تفاهم آمده؛ هر دو طرف تعهد 
می کنند که موضوع تأمین اعتبار مورد نیاز را از 
دولتهای خود، پیگیری کنند و طرف عراقی، پس 
از استقرار دولت عراق، موضوع بودجه الزم را با 

اولویت در دستور کار قرار دهد. 
به منظور تس��ریع در اجرای برنامه های مقابله با 
گ��رد و غبار و انتقال دان��ش فنی و تجربه ایران، 
به ع��راق، ط��رف ایران��ی، ش��رکت های بخش 
خصوص��ی را که مجری زمینه های مخالف مورد 
نیاز این برنامه ها )از جمله شبکه های دیده بانی، 
 سنجش زیس��ت محیطی، مخابرات، مدل سازی، 
پایگاه داده و اطالعات، مالچ پاشی، توسعه پوشش 
 گیاهی و... ( هس��تند را، به طرف عراقی معرفی 

کند. 
طرف ایران��ی، در خصوص اج��رای برنامه های 
 آموزش کوتاه مدت کارشناسان عراقی از تمامی 
بخش��های مرتبط با موضوع مقابله با گرد و غبار 
با هدف ظرفیت سازی نیروی انسانی، بر اساس 
برنام��ه عمل کند.در رابط��ه با مقررات و ضوابط 
قانونی مورد نیاز مسائل آلودگی زیست محیطی، 
ط��رف ایرانی هم��کاری الزم را با طرف عراقی، 
در رابطه ب��ا تهیه، تدوین و تصویب مقررات در 

مراجع قانونی انجام خواهد داد.
همچنی��ن بر اس��اس ای��ن تفاهمنامه، س��ازمان 
هواشناسی ایران، آماده است اطالعات هواشناسی 
و محص��والت پیش بینی مورد نیاز هواشناس��ی 
عراق را تأمین کند و از س��وی دیگر: هواشناسی 
عراق متعهد می ش��ود، کلیه داده ه��ای دیده بانی 
 را ب��ه موق��ع به هواشناس��ی ایران ارس��ال کند. 
نحوه و ن��وع داده،  اطالعات و محصوالت مورد 
نی��از، در نشس��ت  های تخصصی و کارشناس��ی 

تعیین خواهد شد. 
س��ازمان هواشناس��ی ای��ران، ب��رای کم��ک و 
ارتقای وضعی��ت پیش بینی هواشناس��ی عراق، 
اع��الم آمادگ��ی ک��رده ک��ه در ای��ن راس��تا، از 
 مقامات و کارشناس��ان عراق��ی در آینده نزدیک 
 دعوت تا جهت انجام مراحل آموزش��ی، به ایران 

بیایند.
در قال��ب ای��ن تفاهمنام��ه، وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کی ایران آمادگی خود را 
برای آم��وزش و ارتقاء س��طوح مدیریتی حوزه 
بهداش��ت، با هدف توانمندسازی ارزیابی اثرات 
س��المت ناش��ی از مواجهه با آالینده های هوا و 
گرد و غبار، برای دس��تیابی به خطوط راهنمای 

ملی برای کش��ور جمهوری عراق و تأثیرپذیری 
بین کیفیت هوای استنش��اقی مردم در معرض و 
اثرات س��وء بهداشتی ناش��ی از آن، اعالم کرده 

است. 
اعالم آمادگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی ایران، برای هم��کاری با طرف عراقی، 
ش��امل تهیه بس��ته های آموزش��ی، برای ارائه از 
طریق رس��انه ها و معرفی به عموم مردم است، 
ت��ا توانایی خود مراقبتی الزم را در برابر مواجهه 
با خطرات ناشی از آالینده های هوا )گرد و غبار( 
کس��ب کنند و پاس��خگوی نیازه��ای گروه های 

هدف و عموم مردم باشند. 
ب��ا این ح��ال هی��أت ایران��ی، بر اج��رای کلیه 
تفاهمنامه های انجام ش��ده، در س��فرهای قبلی 
تأکید کرده و بر بهره گیری از تجارب و اعتبارات 
بین المللی، ب��رای اجرای عملی��ات و فعالیتهای 
مقابله با گرد و غبار، از سوی طرفین تأکید شده 

است. 
طرفی��ن توافق کردند که در اجالس های جهانی، 
منطقه ای و زیرمنطقه ای، دیدگاه های مش��ترک را 

تعقیب کنند. 

 توافق ايران و عراق؛ برای تأمين بودجه 
مهار گرد و غبار

جهان امروز برخ��الف ورود به قرن جدید، همچنان 
شاهد گس��ترش فزاینده مخاطرات زیست محیطی 
است؛ مشکالتی که به نظر می رسید پس از برگزاری 
اجالس های جهانی مانند: کنفرانس استکهلم )1972( 
و به ویژه کنفرانس »سران زمین« در ریودوژانیرو برزیل 
)1992( تا حدودی از عمق و شدت آنها کاسته شود. 
ام��ا بی تردید تا کاهش قابل مالحظه جریان انتش��ار 
گازهای گلخان��ه ای »GHG« و مواد تخریب کننده 
الیه ازون )192( در جو زمین، راهی طوالنی در پیش 
اس��ت و نابودی تنوع زیستی، تخریب گسترده منابع 
طبیعی، آلودگی آب های داخلی و بین المللی، جنگل 
زدایی، بیابان زایی و نیز فرسایش خاک با آثار دهشتناک 
اقتصادی و اجتماعی خود همچنان ادامه دارد. در این 
مقاله ضمن برش��ماری مهمترین مشکالت زیست 
محیطی جهانی ، پیامدهای منفی ناشی از آنها در ابعاد 

داخلی و بین المللی، معرفی می گردد. 
شاخص توسعه یافتگی، به عنوان میزان و استانداردی 
برای مقایسه ملل مختلف از نظر درجه رشد یا حتی 
عقب ماندگی آنها نس��بت به یکدیگر مطرح ش��ده 
است. این در حالی اس��ت که با ورود جامعه بشری 
به هزاره جدید و تغییر نگرش های س��نتی، مفاهیم 
توس��عه و به تبع آن اهداف توسعه ای از حالت تک 
بعدی و کوتاه مدت خارج ش��ده و رفته رفته به یک 
نوع تلق��ی کلی گرایان��ه و دراز مدت تبدیل ش��ده 
است. مفهوم توس��عه پایدار و برنامه ریزی برای آن، 
از زمان برگزاری کنفرانس اس��تکهلم در سال 1972 
مطرح شد و پس از برگزاری کنفرانس سران در شهر 
ریودوژانیرو برزیل در س��ال 1992، شاهد آن هستیم 
که جامعه جهانی حرکتی جدی را برای تحقق آن در 
پیش گرفته است. در این مقاله سعی داریم با معرفی 
این تس��هیالت، چگونگی بهره ب��رداری از آنها را در 
فرایند توس��عه پایدار ملی، هر چه بیشتر مورد بحث 
و بررس��ی قرار دهیم. به این منظور پس از برشماری 
مهمترین چالش های زیست محیطی کشور، به بررسی 
GEF اجمال��ی تغییرات آب و هوا، تنوع زیس��تی و 
مي پردازی��م. مهمترین معضالت زیس��ت محیطی  
جمهوری اس��المی ایران »در دهه آینده« به دلیل نیاز 
به توسعه همه جانبه، ناگزیر به رویارویی با مشکالت 
جدی زیست محیطی همانند بسیاری از کشورهای در 
حال توسعه خواهد بود. که در صورت عدم توجه و 
برنامه ریزی صحیح؛ هزینه های هنگفتی را به اقتصاد 
ای��ران تحمیل خواه��د کرد. از میان این مش��کالت 
می توان به موارد زیر اش��اره کرد: بحران خشکسالی، 

به عنوان یکی از پیامدهای مهم تغییرات جهانی آب و 
هوا که هم اکنون؛ بسیاری از کشورهای واقع در کمربند 
خش��ک کره زمین از جمله »ایران« از تبعات بی آبی 
آن به ش��دت رنج می برند. بی دلیل نیست که برخی 
کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند که جنگ های آینده 
بر سر تصاحب آب خواهد بود. آلودگی گسترده هوا، 
آب و خاک که عالوه بر تأثیرات منفی بر فرایند رشد و 
توسعه سالم محیط های انسانی، می تواند با تخریب یا 
افت کمی و کیفی منابع زیستی به ویژه آب های داخلی 
و بین المللی، منابع درآمدزای مهمی نظیر فعالیت های 
ش��یالتی را م��ورد تهدید جدی ق��رار دهد. تخریب 
جنگل ه��ا و مراتع که از یک طرف به دلیل مدیریت 
نامناسب و از طرف دیگر به دلیل نیاز جوامع انسانی 
با ش��دت باالیی در کش��ور صورت می گیرد. وجود 
عواملی از قبیل: مدیریت نامناسب بهره برداری، عدم 
تعادل دام و مرتع و فش��ار فزاینده دام، همراه با تهدید 
موجودی و س��المت منابع یاد شده می تواند یکی از 
بزرگترین منابع تولید درآمد و اش��تغال را در حال و 
آین��ده در معرض نابودی قرار دهد و موجب افزایش 
نرخ بیکاری و مهاجرت روس��تاییان به شهرها گردد. 
فرسایش خاک و سیالب ها در سال های اخیر عالوه 
بر وارد آوردن خسارات فراوان جانی و مالی موجب 
نابودی بستر اساس��ی توسعه یعنی خاک حاصلخیز 
کشاورزی ش��ده، که در صورت ادامه می تواند آینده 
کشاورزی و توسعه آن را با تهدید جدی مواجه کند. 

تخریب گسترده تنوع زیستی گیاهی، جانوری و نابودی 
تدریجی بوم سازگاری منحصر به فرد در سطوح ملی، 
 منطق��ه ای و جهان��ی به دلیل مدیریت نامناس��ب و 
بهره ب��رداری ناپایدار که می تواند مناب��ع درآمدزای 
کنونی و آتی کشور را به ویژه در بخش صنایع دارویی، 
کش��اورزی، چوب و کاغذ، دام و طیور، ش��یالت و 

توریسم به شکل جدی تهدید کند. 
به عالوه حفاظت از گونه های وحشی گیاهی و جانوری 
به عنوان منابع ژنتیک مورد نیاز برای اصالح نژاد گونه های 
 اهلی ام��روزه اهمیت و جایگاه وی��ژه ای در فرایند 
برنامه ریزی کشورهای مختلف به خود اختصاص داده 
است. البته باید توجه داشت که تمامی موارد یاد شده 
و بسیاری از مشکالت دیگر را می باید نتیجه توسعه 
بدون برنامه و بخش��ی را، بدون توجه به پتانسیل ها 
و ت��وان محیط زیس��ت )مجموعه مناب��ع طبیعی و 
منابع انس��انی( دانس��ت که در ص��ورت بی توجهی 
می تواند جامعه انسانی را جدا از مرزهای سیاسی به 
ورطه فقر و حتی نابودی س��وق دهد. افزایش انتشار 

گازهای گلخانه ای )GHG( شامل دی اکسید کربن 
)CO2(، متان )CH4( و اکسید نیتروژن )NO2( در 
 اتمسفر؛ باعث افزایش متوسط دمای کره زمین شده 

است. 
نتایج بررسی های اخیر حاکی است که اگر ورود این 
گازها به همین صورت ادامه یابد تا پایان قرن 21، تراکم 
 گازهای گلخانه ای به س��ه برابر حال حاضر رسیده، 
در نتیجه احتمال افزایش متوسط درجه حرارت زمین 
به میزان 1 تا 3 درجه سانتی گراد وجود خواهد داشت. 
این امر احتمال ذوب شدن یخ های قطبی و به تبع آن 
باال آمدن س��طح آب های آزاد را افزایش می دهد و 
تهدید جدی برای سواحل پست و جزایر، عمدتاً در 
نواحی کشورهای فقیر اما پر جمعیت مثل بنگالدش 
و مالدیو، محس��وب خواهد شد. بحران خشکسالی 
در س��ال جاری 18 استان کشور را با 27 میلیون نفر 
جمعیت تحت تأثیر قرار داده است. حجم خسارات 
ناشی از خشکسالی در سه بخش کشاورزی، دامداری 
و محص��والت زراع��ی در س��ال 79-78 بالغ بر 28 
هزار میلیارد ریال برآورد ش��ده و دولت معادل سه در 
هزارِ بودجه کش��ور یعنی مبلغ 1080 میلیارد ریال را 
برای مقابله با این خشکس��الی اختصاص داده است. 
امروزه نظر بیشتر دانشمندان بر آن است که جهان به 
سرعت در حال از دست دادن اشکال مختلف حیات 
)ژنها، گونه ها و بوم س��ازگان ها( اس��ت. مهمترین 
دلیل این کاهش را شاید بتوان حاکمیت فقر و کمبود 
شناخت جوامع از ارزش های اقتصادی منابع طبیعی 
دانس��ت که خود باعث نابرابری و بی عدالتی در امر 
 حاکمیت، مدیریت و بهره برداری از منافع حاصل شده

است. 
از طرف دیگر، این امر موجب بهره برداری بی رویه از 
منابع متنوع زیستی در سراسر جهان، به ویژه کشورهای 
فقیر نشده و وجود عواملی نظیر: رشد بی رویه جمعیت 
در کنار سیستم های ناسالم اقتصادی و قانونگذاری در 
فرایند توسعه کشورها مرتباً در حال تشدید آن است. 
تسهیالت جهانی محیط زیست »GEF« مکانیسم مالی 
موقت کنوانسیون های تنوع زیستی و تغییرات آب و 

هوا است.
 GEF مناب��ع مال��ی الزم برای پروژه های س��رمایه 
گذاری، مس��اعدت فنی، تخصصی و مش��اوره ای و 
به میزان کمتری تحقیقات زیس��ت محیطی و منابع 
طبیعی را در کش��ورهای در حال توس��عه و با هدف 
 حفاظت و حمایت از محیط زیس��ت جهانی، فراهم 

می کند.

 چگونگي استفــاده از تسهيــالت جهــاني 
در رفع مشكالت زيست محيطي ملي

زمین منآسمان من

محیط زيست

 مع��اون اجرایی و خدمات ش��هری ش��هرداری 
ش��اهین شهر گفت: توس��عه و نگهداری فضای 
س��بز شاهین شهر علیرغم شرایط خاص اقلیمی 
و ک��م آبی ای��ن منطقه، در الوی��ت واحد فضای 
سبز این ش��هرداری قرار دارد. به گزارش موج از 
شاهین شهر، حمید رضا فدایی با اشاره به این که 
شهرداری شاهین شهر از طرف سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور به عنوان واحد نمونه خدماتی 
سبز کشور، در سال 88 معرفی شده است، افزود: 
گیاهان موجود در فضای سبز این شهر با شرایط 
کم آبی سازگارند و س��عی شده است گیاهان با 
روش های کامالً علمی و افزایش زمان دور آبیاری 
به کم آبی پرورش یابند. معاون اجرایی و خدمات 

شهری شهرداری شاهین شهر عنوان کرد: در این راستا 
از روش های آبیاری نوین نیز اس��تفاده شده است که 
بهره و صرفه جویی چش��مگیری را در مصرف آب 
و انرژی به دنبال داشته است و بر همین اساس، اقدام 
به توسعه فضای س��بز کرده ایم. فدایی با بیان این که 
کاشت گیاهانی که با کم آبی سازگارند بر توسعه فضای 
سبز مؤثر بوده است، گفت: بهره مندی گسترده تر از 
پساب فاضالب جهت آبیاری فضای سبز حاشیه شهر 
از جمله برنامه های در دست اقدام این واحد می باشد. 
وی اظهار داشت: استفاده از پساب و آب بازتولید شده، 
یکی دیگر از عوامل مؤثر در کسب عنوان واحد نمونه 
خدماتی سبز کشور بوده که جهت تقویت منابع آبی 
موجود است و در این رابطه، مطالعات فاز دوم انتقال 
آب از محل تصفیه خانه به سمت مخزن اصلی پمپاژ 
رو به اتمام اس��ت. معاون اجرایی و خدمات شهری 
شهرداری شاهین شهر افزود: با استفاده از ماده شیمیای 
بیلی��چ، آلودگی پس��اب فاضالب در حد اس��تاندارد 

 کاهش یافته و در سیس��تم آبیاری فضای سبز به کار
 می رود. 

وی اضافه کرد: در این اقدام، بار آلودگی پساب فاضالب 
پس از عملیات ضد عفونی با استفاده از ماده شیمیایی 
بیلیچ در حد اس��تاندارد و قابل قبول است. فدایی با 
اشاره به توسعه فضای سبز گفت: تغییر کاربری فضای 
س��بز پارک های جنگلی به پارک های شهری از دیگر 
اقدامات این واحد می باشد که در سال گذشته، 4 پارک 
جنگلی بسیج، شهید رجایی، شیخ بهایی و پارک مابین 
فرعی های 4و5 خیابان مخابرات به پارک های شهری 

تبدیل شده اند. 
وی افزود: اس��تفاده از انرژی خورشیدی در روشنایی 
پارک انقالب، از دیگر معیارهای انتخاب بازرسان بوده 
اس��ت که در این رابطه با توجه به کاهش هزینه های 
جاری ش��هرداری و صرفه جویی در مصرف انرژی، 
توس��عه پنل های خورشیدی در برنامه این شهرداری 
ق��رار دارد. فدایی عنوان کرد: در حال حاضر، س��رانه 

فضای سبز شاهین شهر 15 مترمربع می باشد. 

معاون اجرایی و خدمات ش��هری ش��هرداری 
شاهین شهر گفت: در طول 24 ساعت، حدود 4 
میلیون مترمربع سطح شهر نظافت و 90 تن زباله 
جمع آوری می شود. فدایی ادامه داد: شهرداری 
شاهین ش��هر به همراه 10 ش��هرداری دیگر، 
س��هامداران کارخانه بازیافت می باش��ند که از 
مجهزترین سایت های بازیافت به شمار می آید. 
وی افزود: سایت بازیافت با فضای سبز اطراف 
آن و همچنین روش های ابتکاری مسئولین در 
تخلیه بار؛ عملکردی را حاصل کرده که نشان از 

احترام به طبیعت دارد. 
معاون اجرایی و خدمات ش��هری ش��هرداری 
گف��ت: واح��د نمون��ه خدم��ات س��بز، ب��ه 
واح��دی گفته می ش��ود ک��ه؛ پاکترین محص��ول را 
 توس��ط جدیدترین فناوری ها و ان��رژی  پاک، تولید 
نماید. فدایی اضافه کرد: اداره کل محیط زیست استان 
 در بازدیده��ای خود در مرحله اس��تانی، ش��هرداری 
شاهین ش��هر را به همراه چهار ش��هرداری دیگر به 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور معرفی که پس از 
بررسی از میان 110 واحد خدماتی معرفی شده توسط 
اداره کل استان ها، این شهرداری به عنوان واحد نمونه 

خدماتی سبز اعالم شد. 
معاون اجرایی و خدمات ش��هری ش��هرداری اظهار 
داشت: معیارهایی از جمله: قرار نداشتن در فهرست 
واحده��ای صنعت��ی و یا خدماتی آالین��ده، کنترل و 
بررس��ی میزان آالیندگ��ی، ایجاد و توس��عه فضای 
س��بز، اس��تفاده از انرژی های پ��اک، بازیافت، واحد 
HSE )س��المتی، ایمنی و محیط زیست( و مصرف 
 بهین��ه ان��رژی، در انتخ��اب واحد نمون��ه تأثیرگذار 

بوده است.

توسعه و نگهداري فضاي سبزشاهین شهر در الویت قرار دارد
پژوهش��گران هش��دار دادند: تمام کره زمین در 
حال گرم ش��دن و دمای هوا دائم��ًا در حال باال 
رفتن اس��ت. و  جامعه جهان��ی باید تالش های 
مش��ترکی به منظور جلوگیری از گرمایش زمین 
به کار گیرد. آژانس بررسی های مطالعات جوی 
و اقیانوس��ی امریکا چند روز پی��ش اعالم کرد: 
رکورد گرما در کره زمین در ماه ژوئن شکس��ته 
ش��د به گونه ای که میانگین دمای هوا در فاصله 
ماه های اوریل و ژوئن امس��ال در تاریخ زمین، 

هیچ گاه تا این اندازه باال نبوده است. 
میانگی��ن دمای زمین از ماه ژانویه تا جون س��ال 
2010 تا 57 درجه س��انتیگراد )14 درجه باالتر 
از ح��د طبیعی(، که از رکورد قرن بیس��تم که در 
س��ال 1998 گرمترین س��ال قرن ثبت شده بود، 
پیش��ی گرفته است. افزایش دمای هوای زمین و 
اقیانوس ه��ا در نیمه اول س��ال 2010 بلندترین 
رکورد را نس��بت به سال 1880، زمانی که مرکز 
هواشناس��ی ایاالت متحده کارش را شروع کرد، 
از خ��ود ب��ه ثبت رس��انده اس��ت. رئیس هیأت 
بررسی پدیده تغییرات آب و هوای سازمان ملل 
هم هشدار داده اس��ت: اگر این روند ادامه یابد، 
نم��ی توانیم افزایش انتش��ار گازهای گلخانه ای 
 در س��طح جهان را در 10 س��ال آین��ده متوقف 

کنیم. 
کارشناس��ان معتقدند: اگر هیچ تدبیری اندیشیده 
نش��ود در صد سال آینده دمای کره زمین به طرز 
قابل توجه��ی تغییر می کند و به طور متوس��ط 
بی��ن پنج تا ش��ش درجه افزای��ش می یابد و در 
کش��ورهایی مانند روس��یه یا آلم��ان مردم دمای 

پنجاه درجه را تحمل خواهند کرد. 
گرمایش زمین تأثی��ر فوق العاده منفی بر اقتصاد 
جهانی خواهد گذاش��ت و موجب رکود بیش از 

پیش آن می شود. 

 این درحالی اس��ت ک��ه امروزه امری��کا و چین 
بزرگ ترین تولیدکنن��دگان گازهای گلخانه ای 
در جهان هس��تند. افزای��ش گازهای گلخانه ای؛ 
ساکنان بسیاری از مناطق کره زمین را با مشکالتی 
روبه رو کرده است که دانشمندان پیش تر درباره 
آنها هش��دار داده بودند. پژوهشگران می گویند 
 دم��ای ه��وای زمی��ن ب��ه 50 درجه می رس��د. 
بر اساس اعالم کارشناسان محیط زیست، ایاالت 
متحد امریکا نیز در فهرست کشورهایی است که 
بیش از دیگران اکوسیستم سیاره زمین را تهدید 

می کنند. 
ام��ا در حال حاضر  بیش��ترین مش��کل از طرف 

کشورهای در حال توسعه است. 
تمامی دانش��مندان بر س��ر این موض��وع که در 
قرن های آینده؛ انس��ان ش��اهد چن��ان افزایش 
حرارت��ی خواه��د بود ک��ه طی 10 هزار س��ال 
 پی��ش ب��ا آن مواجه نش��ده اس��ت، اتف��اق نظر 

دارند. 

ميانگين دمای هوا در تاريخ زمين، هيچ گاه تا اين 
اندازه باال نبوده است

با اقدام جالب و به موقع يک 
قاضي محیط زيست، 

عمليات انتقال مرجان هاي 
بندرچابهار متوقف شد 
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روح اهلل عرب هر بازی يك گل
 تیم فوتب��ال صنعت نفت آبادان آخرین تیمی 
بود که در مرحله پلی آف لیگ دسته اول کشور داماش 
گیالن را از پیش روی برداشت و به لیگ برتر صعود 
ک��رد. این تیم در پایان هفته س��وم با کس��ب حداکثر 
امتیازات ب��ه تنهایی در صدر ج��دول این رقابت ها 
تکیه زده است. این تیم جنوبی در خط حمله خود از 
 بازیکنی به نام روح ا... عرب بهره می برد که به همراه 
محمد غالمی و میالد میداودی، مهاجمان تیم اس��تیل 
آذین و اس��تقالل تهران با زدن 3 گل، در صدر جدول 
گلزنان لیگ برتر قرار گرفته است. غالمی و میداودی در 
2 بازی، این تعداد گل را به ثمر رساندند. مهاجم استیل 
آذی��ن در بازی اول موفق به گلزنی نش��د و میداودی 
هم برابر ذوب آهن نتوانست دروازه شهاب گردان را 
 ب��از کند، در صورتی که روح ا... عرب در هر 3 بازی 
 نفت آبادان مقابل حریفان، توپ را به دروازه ها چسبانده 

است.

مس و پيکان بدون امتياز
 تیم های فوتبال م��س کرمان و پیکان قزوین 
در پایان هفته س��وم بدون کسب حداقل امتیاز در قعر 

جدول دست و پا می زنند.
 صم��د مرفاوی س��رمربی فصل پیش اس��تقالل که 
جانشین لوکابوناچیچ ش��د؛ روی لبه پرتگاه قرار دارد 
و شاید برهانی ن ژاد »آقاصمد« را برای همیشه به تهران 
رهسپار کند تا بهانه ای برای دوری از خانواده نداشته 
باشد. پیکان قزوین هم )سکاندارش کسی نیست جز 
محمد احمدزاده س��رمربی س��ابق ملوان بندر انزلی( 
همی��ن ح��ال و روز را دارد و باید منتظر اس��تعفای 
احمدزاده و یا اخراج او باشد. کمک مربی احمد زاده،  
فرهاد پورغالمی با ملوانی ها تا پایان هفته سوم به طور 
مطل��وب نتیجه گرفت و با یک برد و دو تس��اوی با 
تفاضل گل، نسبت به نفت تهران در رده هفتم جدول 

قرار دارد.

سپاهان هفته پنجم پيروز 
خواهد شد؟

 تیم فوتبال سپاهان اصفهان در پایان هفته سوم 
با سه تس��اوی و 3 امتیاز، در رده سیزدهم جدول رده 
بندی قرار دارد. امیر قلعه نوعی در مصاحبه های خود 
گفته:  سپاهان واقعی را هفته های پنجم و ششم ببینید. 
 زردپوش��ان اصفهانی در هفته پنجم، همشهری خود
تی��م ذوب آهن را پیش رو خواهد داش��ت. تیمی که 
از نظر هماهنگی در سطح باالیی قرار دارد. حاال باید 
منتظر ماند و دید که آیا سپاهان پس از مدتها می تواند 
برنده داربی اصفهان شود یا اینکه هماهنگی بازیکنان 

این تیم یک هفته به تعویق می افتد؟

مايلی کهن به دايی: 
داروغه ام؛ اما از نتايج شما خجالت می كشم

 س��رمربی تی��م فوتبال س��ایپا، با بیان 
اینکه: به ج��ای دایی از مردم ایران به 
خاطر نرفتن تیم مل��ی به جام جهانی 
عذرخواه��ی می کن��د در پاس��خ به 
اظه��ارات وی گفت: بل��ه آقای دایی 
م��ن داروغ��ه ام چرا ک��ه چکیده این 
فوتبال هس��تم اما از نتایجی که ش��ما 
با پرسپولیس کسب کردید، شرمنده و 

خجالت می کشم.
عل��ی دای��ی و محم��د مایل��ی کهن، 
اخت��الف  یکدیگ��ر  ب��ا  سالهاس��ت 
در  هرازچندگاه��ی  و  دارن��د  نظ��ر 
مصاحبه ه��ای خ��ود موض��ع گیری 
هایی تند و البته برخی اوقات، توهین 

 آمی��ز علی��ه یکدیگر می گیرند. آخرین درگی��ری لفظی این دو، به بعد از بازی هفته س��وم لیگ برتر، 
برمی گردد که این دو، »اگرچه قبل از ش��روع بازی به س��مت یکدیگر رفتند«، اما در نشس��ت خبری، 
دوباره علیه یکدیگر موضع گیری کردند. پس از این اتفاقات و در شرایطی که علی دایی این بار تندتر 
از قبل، مایلی کهن را مورد خطاب قرار داد و از او به عنوان داروغه نام برد، سرمربی سایپا پاسخ او را 
داد. مایلی کهن، با این جمله که »من به جای دایی از مردم به خاطر نرفتن به جام جهانی عذرخواهی 
می کنم و احتماالً پولی که دایی می خواهد از فدراس��یون بگیرد، پاداش نرفتن به جام جهانی اس��ت« 

صحبت هایش را در برنامه ورزش بدون ویرایش »رادیو گفتگو« آغاز کرد.
 س��رمربی پیش��ین تیم ملی فوتبال کش��ورمان در مورد مقایس��ه اخراج خود و دایی از س��رمربیگری 
تیم ملی فوتبال ایران گفت: زمانی که در مقدماتی جام 98 فرانسه به قول دایی ما را بیرون انداختند از 
فدراس��یون و مردم طلبکار نشدیم ضمن اینکه تیم من با کمترین امکانات بود و بیشتر از دسیسه های 
خ��ود آقای��ون ضربه خوردیم. دو برد مقابل چین و یک برد مقاب��ل قطر در کارنامه ما بود و تازه ایران 
باید از یک گروه 5 تیمی که یک س��همیه صعود داش��ت به جام جهانی می رفت نه مانند زمان ایشان 
ک��ه از بین 5 تیم س��ه تیم می توانند صعود کنند که این اتفاق هم ب��ا 18 بازی تدارکاتی و کلی هزینه 
نیفتاد و حتی بعد از مساوی تیم ملی مقابل امارات گلر خوبمون سید مهدی رحمتی سجده شکر بجا 
آورد و رئیس وقت س��ازمان  تربیت بدنی )علی آبادی ( 5 میلیون تومان به او پاداش داد! مایلی کهن 
 گفت: آقای دایی از پنج بازی  مقدماتی جام جهانی 6 امتیاز گرفته بود و باز مدعی است، من تیم را به 
جام جهانی می بردم؟ من متأس��فم از اینکه ایش��ان به جای عذرخواهی از مردم مثل همیش��ه طلبکار 
است. مایلی کهن، در ادامه با انتقاد شدید از عملکرد حبیب کاشانی، سرپرست باشگاه پرسپولیس اضافه 
ک��رد: آق��ای دایی که 9 ماه به خاطر حذف تیم ملی فوتبال جرأت بیرون آمدن از خانه را نداش��ت، به 
خاطر یک جام حذفی که با بردن تیمهای لیگ یک و دو فوتبال ایران به دس��ت آمد دوباره همان کبر، 
غرور و خودخواهی، دامنش را گرفت. بازیکن و مربی پیشین پرسپولیس، با اشاره به نتایج این تیم، در 
زمان مربیگری علی دایی گفت : تیم پرس��پولیس بدترین نتایج را همراه با دایی گرفته و من به عنوان 

یک پرسپولیسی از این موضوع خجالت زده و شرمسارم. 
سرمربی سایپا با اشاره به قهرمانی دایی به همراه این تیم، در ششمین دوره لیگ برتر اضافه کرد: ایشان 
ادعای موفقیت دارد. کدام قهرمانی در کارنامه دایی است. آن تیم سایپایی که در آن سال قهرمان شد، 
در واقع تیم من بود: میثاق معمارزاده، محسن خلیلی، هادی عقیلی، مجید غالم نژاد و ابراهیم صادقی 
 اینها بچه های من بودند که موفق ش��دند. ضمن اینکه آن تیم س��ایپا را ایش��ون نبس��ته بود بلکه آقای 
ورنر لورانت،  )که در 6 هفته اول صدرنش��ین بود و بعد بر اثر دانش دایی امتیازات س��ایپا از دس��ت 
رفت!( تدارک دیده بود. س��رمربی پیش��ین تیم ملی خاطرنش��ان کرد: توصیه می کنم، آقای دایی اول 
مدرک مربیگری اش را بگیرد و بعد در مورد موفقیت فوتبال صحبت کند. وی با یادآوری رفتار دایی 
در زمان حضورش در تیم پرس��پولیس در س��ومین دوره لیگ برتر، به مربیگری بگوویچ گفت: آقای 
دایی در بازی برگشت پرسپولیس مقابل پگاه گیالن تا زمانی که چکش در بانک نقد نشد، اتوبوس تیم 
را در اتوبان قزوین - رشت نگه داشته بود. به هرحال علی دایی عالقه زیادی به پول دارد و عیبی هم 

ندارد، ولی طلبکاری او به جای عذرخواهی از مردم قابل تحمل نیست.

اصغر قلندری 
دالور م��ردان تیم مل��ی والیبال 
ای��ران،  اس��المی   جمه��وری 
بار دیگر بر بام آسیا قرار گرفتند.
تی��م ملی والیب��ال ای��ران، در 
دومین دوره مس��ابقات »کاپ 
 آسیا«، مقتدرانه و بدون باخت، 
به قهرمانی دست یافت. چین 
دوم ش��د و هند، در جای سوم 
ایستاد. این رقابت ها به مدت 
ی��ک هفته ب��ه میزبانی خوب 
آذربایج��ای غرب��ی، در تاالر 
ش��ش ه��زار نف��ری »الغدیر« 
 شهر زیبای ارومیه برگزار شد، 
ک��ه از اس��تقب���ال بی نظی��ر 
تماش��اگ��ران مش��تاق آذری 
والیب��ال،  ب��ه  عالقمن��دان  و 
برخ��وردار گردید. به گونه ای 
که تمامی دس��ت ان��درکاران 
برگزاری مسابقات و نمایندگان 
کنفدراس��یون والیبال آس��یا را 
ش��گفت زده و متحیر کرد، تا 
جایی که نه تنها زبان به تحسین 
گش��ودند، که اذع��ان کردند: 
ایران در ش��هر ارومی��ه، »که از 

جاذبه های فراوان توریستی برخوردار 
می باشد« قادر است، مسابقات جهانی 
را هم برگزار کند. باید گفت: مسئوالن 
بلند پایه استان آذربایجان غربی به ویژه 
علی احمدی، مدی��رکل تربیت بدنی 
این استان که خود از والیبالیست های 
خوب ارومیه، به شمار می رفت، برای 
میزبانی این مس��ابقات، س��نگ تمام 
گذاش��تند که امیدواریم الگویی برای 

سایر اس��تانها، به خصوص »اصفهان« 
باش��د که دارای هم��ه گونه امکانات، 
ب��رای برگ��زاری چنی��ن رویدادهای 

ورزشی است.
تیم ملی والیبال کش��ورمان، که اخیراً 
در مس��ابقات کاپ قهرمانی ریاست 
جمهوری قزاقس��تان به مقام قهرمانی 
دست پیدا کرده بود، برای کسب عنوان 
قهرمانی دومین دوره رقابت های کاپ 
آسیا، در سواحل زیبای دریاچه ارومیه 

و در دیار »چی چیس��ت« مهد والیبال 
ایران، با عزمی جزم، به همت جوانان 
 برومن��د و توانمن��دش و ب��ه کمک 
همه جانب��ه تماش��اگران خونگرم و 
عاشق والیبال با پیروزی در مقابل همه 
حریفان مدعی، کاپ قهرمانی را باالی 

سر برد.
در ای��ن بازیه��ا، 8 تیم برتر آس��یا در 
واقع، بازیهای تدارکاتی و پیش بازی 
مس��ابقات قهرمانی م��ردان جهان در 

ایتالیا و بازیه��ای گوانگجو را 
به اجرا درآوردند. ش��ایان ذکر 
اس��ت: چهار ت��ن از بازیکنان 
تی��م مل��ی کش��ورمان، جزو 
بهترین های والیبال آسیا شناخته 
 و جایزه گرفتند، که عبارتند از: 
پاسور،  بهترین  سعید معروف 
علیرضا نادی )کاپیتان باتجربه 
تیم ملی ای��ران( بهترین مدافع 
روی تور، عبدالرضایی، بهترین 
بازیک��ن آزاد، »لیب��رو« ک��ه از 
متعصب ترین بازیکنان هم لقب 
گرفت و فرهاد نظری افشار، به 
عن��وان امتیازآورترین بازیکن 
شناخته ش��دند که مایه افتخار 
والیبال کش��ورمان است، که از 
6 بازیکن برتر، چهار سهمیه را 
به خود اختصاص داده اس��ت. 
ناگفته نماند که: بهترین زننده 
اسپک »آبشار« از تیم ملی چین، 
میزب��ان مس��ابقات گوانگجو 
و بهتری��ن زنن��ده س��رویس، 
 از تی��م مل��ی هن��د، انتخاب 

شدند.
امیدواریم مسئوالن برای والیبال 
»ب��ه خواب رفت��ه اصفهان« چ��اره ای 
بیندیش��ند و روزی برس��د، که شاهد 
برگزاری مس��ابقات آسیایی و جهانی 
در سالن 6 هزار نفری ورزشگاه بزرگ 
اصفهان باشیم. ضمن اینکه، از سهمیه 
لیگ برتر هم، نبای��د غافل بمانیم و با 
توجه به پتانس��یل باالیی که در رش��ته 
والیبال داریم، به فکر حضور مقتدرانه در 
لیگ برتر باشیم، تا از قافله عقب نمانیم.

واليبــال ايــران بــر بــام آسيــا

ورزش

حاج صفی و خلعتبری به شهرآورد 
زاينده رود می رسند

 در دیدار دو تیم ذوب آهن و استقالل تهران، محمدرضا خلعتبری از داور 
مس��ابقه کارت زرد دریافت کرد تا این مهاجم ریزنقش و تکنیکی اصفهانی ها در 
مصاف با س��ایپای کرج به علت 3 اخطاره بودن از روی سکوها بازی را نظاره گر 
باشد. باید گفت: مهاجم ذوبی ها، برای رسیدن به صدر جدول گلزنان مایل نیست 
هیچ کدام از بازی ها را از دس��ت بدهد. برای احسان حاج صفی مدافع )چپ تیم 
فوتبال سپاهان( نیز داستانی شبیه خلعتبری، نوشتند. این بازیکن به علت اخراج در 
بازی با فوالد خوزستان، مسابقه طالئی پوشان مقابل شاهین بوشهر را که قرار است 
روز شنبه انجام شود، از دست داد و در داربی اصفهان در صورت صالحدید کادر 

فنی، مقابل ذوب آهن به میدان می رود.

جريمه دو ميليونی بازيکنان ماهان
 تیم فوتسال فوالد ماهان اصفهان مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر کشور 
و قهرمان جام باش��گاه های آس��یا در هفته اول لیگ برتر فوتس��ال ایران برابر 
همش��هری خود فیروز صفه اصفهان تن به تساوی سه بر سه داد. به دلیل اخذ 
این نتیجه؛ از س��وی باشگاه فرهنگی- ورزشی فوالد ماهان، بازیکنان این تیم 
نقره داغ و هر کدام به مبلغ دو میلیون تومان جریمه نقدی شدند. آن چیزی که 
دیدار دو تیم ماهان و فیروز صفه به چشم آمد این بود که اکثر بازیکنان فیروز 
صف��ه اصفهان، بومی بودند و با این نتیجه اعالم کردند که هنوز هم فوتس��ال 
 اصفهان در س��طح اول فوتسال کش��ور می درخش��د و »فیروز ریخته گران« 
 مدیر عامل فهیم این باش��گاه باید بهای بیش��تری به این تیم بدهد و شاگردان 

علی افضل، پتانسیل نایب قهرمانی را پس از ماهان دارند.

 ب��ا آغاز م��اه مبارک رمضان، مس��ابقات ورزش��ی جام »موالی عرش��یان« ش��روع می ش��ود، 
محمد رجالی مدیر امور ورزش س��ازمان فرهنگی - تفریحی ش��هرداری پیرامون این رقابت ها 
گفت: ما سعی کردیم، هر ساله مسابقات بهتر از سال قبل برگزار شود و هدف مدیریت ورزشی 
س��ازمان طبق س��فرهای قبل، براس��اس رس��التی که بر عهده دارد؛ غنی س��ازی اوقات فراغت 
ش��هروندان با توجه به پتانس��یل موجود در محالت است بنابراین در تالش هستیم سال جاری 
تمامی نقاط شهر را از این حیث پوشش دهیم و استقبال گرم همشهری ها دلگرمی مسئوالن و 
کادر اجرایی را به دنبال خواهد داشت، رجالی در ادامه افزود: امسال در بخش بانوان مسابقات 
بدمینت��ون و والیب��ال را در برنامه گنجانده ایم، در رش��ته والیبال 16 تیم و در رش��ته بدمینتون 
240 نفر در رده های س��نی مختلف در قالب جام عرش��یان ش��رکت می کنند وی به رس��الت 
مدیریت ورزش��ی س��ازمان اش��اره کرد و توضیح داد: رسالت ما بسترس��ازی جهت نوجوانان، 
 جوانان و همچنین بازیکنان بزرگس��ال، جهت بهبود سالمت فردی و اجتماعی شهروندان بوده 

است. 
با توجه به استقبال فراوان شهروندان از این دوره مسابقات امسال به تعداد ورزشگاه ها افزودیم 
ت��ا بتوانی��م جوابگوی نیاز ش��هر در زمینه ورزش باش��یم، مدیر امور ورزش س��ازمان فرهنگی 
 تفریح��ی ش��هرداری تأکید کرد: در سیاس��ت گذاری ش��هرداری، بر قهرمان پروری اس��ت نه 
قهرمان داری. در بحث قهرمانی 39 تیم در رشته های مختلف ورزشی صرفًا در رده های سنی 
مختلف مشغول به فعالیت هستند و سعی داریم از رشته هایی که مراکز آموزشی بیشتری دارند 
در بحث قهرمانی استفاده شود. وی ادامه داد: ورزشکاران مستعد را پس از اتمام رده سنی جوانان 
 به تیم های قدرتمند استان معرفی می کنیم که این امر یکی از اهداف اصلی جام موالی عرشیان

است.
نیلچیان: هر شب 300 نفر با ما همکاری می کنند.

در ادامه: محمدرضا نیلچیان مس��ئول ورزش همگانی س��ازمان فرهنگی - تفریحی ش��هرداری 
گف��ت: در راس��تای ه��ر چه بهتر این مس��ابقات س��تادی قدرتمند در ح��وزه مدیریت ورزش 
س��ازمان تش��کیل داده ش��د. جلس��ات متع��ددی با حض��ور متخصص��ان و برگ��زار کنندگان 
ای��ن رقابت ها در این س��تاد انجام ش��د، در حال حاض��ر 9 مرکز به طور مس��تقیم و زیر نظر 
 ای��ن س��تاد در ای��ام ماه مب��ارک رمضان ب��ه برگزاری مس��ابقات فوتس��ال و والیبال مش��غول 

می گردند.
 وی ادام��ه داد: ب��ه دلی��ل حجم باال، دو محله مارچین و عاش��ق آباد نی��ز می توانند در اجرای 
مس��ابقات فوتس��ال از حمایت های مالی این سازمان برخوردار باش��ند. نیلچیان افزود: امسال 
مس��ائل فرهنگ��ی را نیز با هم��کاری کانون ها و مس��اجد محل در کنار این رقابت ها ش��اهد 
خواهیم بود، این ستاد برگزاری، شامل 12 نفر در هر مجموعه ورزشی به همراه عوامل ستادی 
با همکاری کمیته داوران هیأت فوتبال استان، هیأت پزشکی ورزشی و یگان ویژه پاسداران که 
در مجموع هر شب 300 نفر هستند، برگزار می شود و زحمات اجرای این مسابقات در جهت 

آسایش رفاه و رضایت شهروندان را عهده دار خواهند بود.

شب هاي رمضان همراه با مسابقات موالي عرشيان
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدير مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مديرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284167-8   
فکس : 0311-6284166

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

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
وب سايت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیک:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
30400 هر گرم طالی 18 عيار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
317000    یک سكه بهار آزادی طرح قدیم

300000    یک سكه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخريدارز

1049  1045      دالر امریكا

1399     1395    یورو

279 276     ریال عربستان

286 284   درهم امارات

کالم نور
پیامبر اکرم )ص(:

آدمیزاد پیر مي شود و دو چیز در او جوان مي شود: حرص مال و حرص عمر.

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

36 °

30 °

16 °

12 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

»سید محمد حسینی« به 
مناسبت »روز خبرنگار«، 
نشریات و مطبوعات ایران 
را در انتق��ال پیام انقالب 
رس��انه های  و  موف��ق 
دشمنان را در دستیابی به 
توصیف  ناکام  اهدافشان 
کرد. ب��ه گ��زارش ایرنا، 
وزی��ر فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی در گفتگوی ویژه 
خبری ش��بکه دوم سیما 
با تبری��ک روز خبرنگار، 
ی��اد و خاطره ش��هدای 
اصحاب رسانه را گرامی 
داش��ت و درب��اره نقش 
رس��انه در جن��گ ن��رم 
افزود: خبر و خبر رسانی 
برای کشورهای غربی از 
برخوردار  باالیی  اهمیت 

است، آنها برای رس��یدن به اهداف استکباری خود 
از رس��انه اس��تفاده می کنند. وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با تأکید به اینکه دشمنان با ابزار خبر و اطالع 
رس��انی، اعتقادات و باورهای ملت ایران را نش��انه 
گرفته اند، گفت: رس��انه های غربی از هر شگردی 
برای دستیابی به اهداف خود به منظور تأثیر گذاری 
بر مردم و جوانان ما استفاده می کنند. وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی وضعیت فعلی رسانه های کشور را 
مناس��ب و رو به پیشرفت ارزیابی کرد و گفت: پس 
از پیروزی انقالب، به ویژه در سال های اخیر، شاهد 
توسعه رسانه ای در کشور به خصوص در استان ها، 

هستیم.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی به دقت نظر هیأت 
نظارت ب��ر مطبوعات برای ص��دور مجوز فعالیت 
به روزنامه ها، اش��اره ک��رد و افزود: وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی از فعاالن آش��نا و توانمند برای 
راه ان��دازی روزنامه، حمایت می کند. حس��ینی از 
تصمی��م برای اعط��ای وام، به منظور کم��ک در راه 
اندازی روزنامه ها خبر داد و ضمن تش��ریح ترکیب 

هیأت نظ��ارت بر مطبوعات گف��ت: هیأت نظارت 
بر مطبوعات معموالً هر هفته جلس��اتی دارد که به 
موضوعات مختلف از جمله تذاکرات به نش��ریات 
و دیگ��ر موارد می پردازد. حس��ینی گفت: دولت از 
نشریات حمایت، اقتصادی می کند که این حمایت 
در راستای رسیدن به استقالل اقتصادی رسانه هاست. 
حمایت مالی نشریات به معنای آن نیست که نشریات 

وابسته به دولت هستند.
حس��ینی در ادامه، نقد منصفانه روزنامه ها از وضع 
موجود دولت و دستگاههای اجرایی را، از مهمترین 
وظایف رسانه ها ارزیابی کرد و افزود: از نقد منصفانه 
نش��ریات حمایت می کنیم. امروزه نقد رسانه ها از 
وضع موجود کشور است، برخی رسانه ها نیز نقش 
احزاب را ایفاء می کنند و نقد دولت به صورت جدی 
در حال انجام است. حسینی با تأکید بر اینکه انتظار ما 
از نشریات تعامل و همکاری دو سویه است، افزایش 
کیفیت روزنامه ها را ضروری دانس��ت و گفت: اگر 
کیفیت مطال��ب روزنامه ها باالتر رود، اقبال مردم به 
مطالعه نشریات، بیش��تر خواهد شد که این مهم به 
بهبود وضعیت میزان مطالعه در کشور کمک خواهد 

ک��رد در ای��ن ص��ورت 
وضعیت مالی روزنامه ها 
نیز بهب��ود خواهد یافت. 
وزی��ر فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی، س��طح فرهنگ 
روزنامه خوانی در کشور 
را پایین دانست و افزود: 
برای افزایش سطح مطالعه 
در کشور نیاز به فرهنگ 
ای��ن عرصه  س��ازی در 
اس��ت که زم��ان طوالنی 
را طلب می کند. حسینی 
درب��اره امنیت ش��غلی و 
میزان دستمزد خبرنگاران، 
در مقایس��ه با خبرنگاران 
دیگر کشورها نیز گفت: 
یک��ی از تأکیدات رئیس 
محترم جمهور در مراسم 
بزرگداشت مقام خبرنگار 
به مدیران رسانه ها این بود که به وضعیت معیشت 
خبرنگاران توجه جدی ش��ود، وزارت ارشاد نیز بر 
امنیت ش��غلی و بیمه خبرنگاران تأکی��د دارد. وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی میزان اعطای یارانه و وام های 
حمایتی به نشریات، از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی را بر مبنای تعداد خبرنگار فعال در یک نشریه 
عنوان ک��رد و گفت: اگر روزنامه ای تعداد خبرنگار 
کمی داشته باشد از حمایت کمتری برخوردار خواهد 
ش��د. حس��ینی درباره قانون مطبوعات هم گفت: از 
سوی وزارت ارشاد پیش نویس نظام جامع رسانه ای 
کشور، تدوین شده که با تصویب آن در هیأت دولت، 
جایگزین قانون مطبوعات خواهد شد و امیدواریم که 
با اجرایی شدن آن، بسیاری از مشکالت نشریات رفع 
شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، در پایان با اشاره 
به تأکیدات رئیس جمهور، در حمایت های مالی از 
خبرنگاران گفت : یکی از برنامه ها ی حمایتی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، اعطای وام مسکن تا سقف 
30 میلیون تومان به 2 هزار نفر از خبرنگاران و بیمه 

تکمیلی آنان در سراسر کشور است.

حامد حقی 
 یک��ی از اتفاق��ات ت��ازه ادبی؛ به دس��ت آمدن، نه، 
 دستنوشته »سرگذشت واره« از عارف قزوینی، به همراه 
نام��ه هائی در اختیار خاندان محترم اقبالی به انجمن 
مفاخر سپرده شده است تا از نابودي آنها جلوگیري 
شود. آقای مهدی نور محمدی، پژوهشگر، خواندن، 
نوش��تن و چاپ کردن و در حقیق��ت، احیاء آنها را 
بر عهده داش��ت.بخش اصلی و مفیدتر این نوشته ها 
مطالبی است که ما را از جزئیات زندگی و روحیات 
عارف آگاه می سازد. عارف در این نوشته های تازه به 
دست آمده، آنچه را که مربوط به »تاریخ زندگی« به 

قلم آورده، تاریخ آزادی خواهی خود، نامیده 
است. با اینکه بیست سال از وقایع مشروطه 
و روزگار هیجان  آن سپری شده، او در گوشه 
انزوای دهکرد، به یاد گذشته و حرکات ملی 
خود، آکنده از احساسات است و می نویسد: 
»وقتی قلم به دس��ت می گیرم، بدبخت تر و 
بیچاره تر می شوم. براي این که نمی توانم از 
عهده آن چیزهایی که نوش��تنی است برآیم. 
کدام بیچارگی و بدبختی باالتر از این اس��ت 
که: انسان نتواند افکار خود را به دیگران منتقل 
کند.« برای آنکه بیشتر به ظرافت های روحی 
او پی ببریم به این موارد، نظری می افکنیم که 
در عباراتی با تکیه بر »اخالق من« به رش��ته 

تحریر درآورده است؛ دروغ نمی گویم، مخالف تقلید 
هس��تم، نادارم و در چند عبارت؛ خود را آزاده ترین 
مردم دانس��ته است. توله س��گ های زیبا و دلپسند، 
 مونس همیش��گی او بودن��د. یک��ی از آن ها، چون 
می میرد بر عارف روزگار سختی می گذرد، به حدی 
که می توان گفت: چنان بوده که فرزندی از دستش 
رفته است. بخش لطیف و دل انگیز نوشته ها، مواردی 
است که به وصف طبیعت می پردازد. عارف شیفته 
طبیعت و واله آن اس��ت. غروب آفتاب در چشمش 
زیبایی بی کرانی دارد، سرسبزی و طراوت آبادی های 

س��ره بند، گل زرد و خ��ود دهک��رد، برای��ش چون 
 بهشت است. چراکه می نویسد: »یک مرتبه اتومبیل 
به جلگه اي رسید که قسمت زیادی از آن را به طرز 
مخصوصی، راه گل ش��بدر و گندم سبز مزین کرده 
بود. خدا شاهد است چشم برداشتن از این منظره زیبا 
و این نقاشی طبیعت، هر چشمی را دچار چشم زخم 

ندامت و پشیمانی می کرد.«
عارف، به خرافات پای بندی نداشت. در این مورد، 
به روشنی می نویسد:»هر قدر بر نادانی کورکورانه به 
پی��روی میل و اراده دیگ��ران پاي بند خرافات بودم، 
چندی��ن برابر آن، به میل خود به آگاهی از آیین ملی 

خود که تا آن وقت اسمی هم از آن در میان نبود مایل 
گردیده بودم، بلکه کارم، در این راه به جنون کشید.«

بخش عمده ای از نوش��ته ها، گویای عشق عمیق و 
ریای عارف به ایران اس��ت و می گوید: »سایه نشین 
پرچ��م ایران و ب��ه ایران مفتخ��رم. از وقتی که روح 
با روح ملیت و وطن پرس��تی آشنایی پیدا کرده، به 
روح راستی و به روحیت ایرانیت قسم خورده و تن 
آدمی شریف است به لباس ملیت و خیانتی باالتر از 
اجنبی پرستی نیست و در مورد مرگ می نویسد: »هیچ 
وقت غفلت از مرگ نکرده می توانم بگویم: از جمله 

چیزهایی هم که اسباب خانه بدوشی مرا فراهم کرد 
و نگذاش��ت به فکر یک زندگانی مرتب باشم، یکی 
هم این بود و همیشه در این خیال بودم، انسان وقتی 
از ای��ن دیار پر تألم رفت، به کجا می رود.چون فکر 
خود را در این زمینه کوتاه تصور کرده، به خیال کمک 

فکری، از این و آن، تالش و کنکاش می کردم.«
عارف هنرمند آواز و موس��یقی بود.عارف نوشته،که 
هر کس هر کاری را پیش��ه می کند، باید بکوشد که 
فرد اول باشد، در مورد تار زدن خودش، می نویسد: 
»خ��ود من هر کاری را که دی��دم به خوبی از عهده 
آن برنخواه��م آمد، از زیر بار آن ش��انه خالی کرده، 
منجمله با عش��ق سرش��اری که به زدن تار 
داشتم، با سه سال زحمت در آموختن پیش 
اس��تاد، این کار »مرحوم میرزا حسینقلی« که 
روحش ش��اد و یادش به خیر باد و با این که 
مضراب من از ش��دت تندی جلب توجه آن 
مهین استاد کرده، آن طوری که می خواستم 
با مضراب همراه نبود. بر فرض همراه شدن، 
تازه هم آهنگ و هم آواز با س��ینه من نبود و 
با این که ردیف تمام دس��تگاه های موسیقی 
را مرتباً آموخت��ه بودم،با این حال یک مرتبه 
کاسه تار را بوسیده،زمین گذاشتم.« و در باب 
روزنامه نگاری می گوی��د: »روزنامه نویس، 
بایستی ش��خصاً دارای شرافت ذاتی، اصالت 
فط��ری، نجابت جبلی و عفت قلمی باش��د. تنها در 
اوایل مش��روطه ایران، میرزا جهانگیر خان مرحوم، با 
 این که از طرز اداره کردن و سبک و اسلوب روزنامه، 
بی اطالع ب��ود دارای این ویژگی ها بود. عارف تند 
بود.عصب��ی مزاج بود.قلمش بی پروایی داش��ت. اما 

حساس و انسان خواه بود. 
کتاب خاط��رات عارف قزوینی به کوش��ش مهدی 
نورمحم��دی، در 620 صفح��ه با همت انتش��ارات 
 سخن برای اولین بار در نمایشگاه کتاب تهران عرضه 

شد.

»چاپ خاطرات عارف قزوینی ،هشتاد سال پس از مرگش«

 مجموعه ای  از: شعرها و قطعات ادبی 
»عل��ی صادقی منش« ب��ا عنوان »درد 
بی رنگ«، در چهار دفت��ر، به تازگی 
توسط »نشر قو« منتشر و راهی بازار 

کتاب شده است.
ب��ه گ��زارش ایبن��ا، مجموعه ش��عر 
بی رن��گ«،  »درد  ادب��ی  قطع��ات  و 
چهار دفتر ب��ا عنوان های: »هنر«، »از 
بودن«، »از عش��ق« و »از زیستن« را 
ش��امل می ش��ود. ای��ن مجموعه، در 
 برگیرنده 55 قطعه ش��عر و نثر ادبی 

است.
در دفت��ر نخس��ت آن، 11 قطع��ه با 
عنوان ه��ای: »موس��یقی«، »حاف��ظ«، 
»هیچ«، »رعدی به دش��ت ش��ب« و 
»شعر« گنجانده شده است. »از بودن« 
دومین دفتر این مجموعه ش��عرها و 
قطعاتی چون »شهاب«، »میرزا بنویس 
ش��ب«، »تنگنا«، »عج��ز« و »وقتی به 
خدا پیوس��تیم« را ش��امل می ش��ود. 
»پری  رخ«، »راز«، »س��راب«، »ش��ب 

ناتمام«، »راه بی پایان«، »ش��قایق«، »شور ناتمام«، 
»فراموش کردن« و »اکنون« عنوان برخی از شعرها 
و نثرهای ادبی دفتر سوم، با عنوان »از عشق« اند. 
در دفتر آخر این کتاب، شعرها و قطعات ادبی با 
عنوان : »اخالص«، »دو پند«، »آزادی«، »سکوت«، 
»صب��ر«، »تنهایی«، »در آن زم��ان«، »طعم درد« و 

»شبروان بی باک« آمده است.
در شعر »درد بی رنگ « می خوانیم:

»و اما درد بی رنگ!

نوشته های آن، یک ِسیراند؛
سیری از زمین تعلقات، به آسمان آزادی؛

بی تکی��ه ماندن در آس��مان های خیال، و آموختن 
پرواز زندگی؛

رنگ ها را، در نوردیدن، و رسیدن به بی رنگ.
فقط همین؛ یک سیر، رفیق«!

مجموعه ش��عر و قطعات ادبی »درد بی رنگ«، در 
ش��مارگان 2000 نسخه و قیمت 2200 تومان، به 
تازگی توسط نشر قو منتشر و به بازار کتاب آمده 

است.

حامد قصری 
خاط��ره نگاری،روای��ت رویدادهایی اس��ت، که 
یا نویس��نده خاطره، ش��اهد وقوع آنها بوده و یا 
 از اف��راد آگاه، آنها را ش��نیده و به خاطر س��پرده 

است. 
خاطره بیش��تر بر مح��ور رویدادهای اجتماعی و 
تاریخی اس��ت تا برِگرد زندگی خصوصی راوی. 
اما خاط��رات، حدی��ث نفس را ب��ا رویدادهای 

تاریخی، درهم می آمیزد.
 برخ��ی از آنها، برای روایت ی��ک یا چند واقعه 
اجتماعی و تاریخی فراهم می آیند و برخی دیگر، 
به روال ش��رح حال، تنظیم و تدوین می شوند و 
وقایع عمده زندگی نویس��نده خاطره را از تولد، 
دوران کودکی، نوجوانی، تحصیالت و ازدواج و 
شرح فعالیت های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی 
او در برمی گیرد. بررس��ی سابقه تاریخی خاطره 
ن��گاری در ای��ران قدیم و در دوران اس��المی و 
مقایس��ه آنها، با خاطره ن��گاری در فرهنگ ها و 
تمدن های معاصر، هریک از چند جهت آموزنده 

و سودمند است. 
یکی اینکه: دس��ت آوردهای خاط��ره نگاری در 
ایران باس��تان را نمایان می کند و نشان می دهد 
که، پادش��اهان هخامنش��ی، تنها به ش��رح وقایع 

عم��ده تاریخی اکتفا نکرده و از خود نیز س��خن 
گفته اند و به این ترتیب، تحولی بزرگ در س��یر 
تکام��ل خاطره نگاری و به وی��ژه خاطره نگاری 
سیاسی پدید آوردند و از این بابت، از مصری ها 
و آس��وری ها، پیش��ی گرفتند. در دوران اسالمی 
نیز، انواع خاطره ن��گاری از جمله: وقایع نگاری 
و سفرنامه و حدیث نفس روحانی و اعترافات و 
خاطرات پراکنده در ادب پارسی پدید آمده و به 
یادگار مانده، که همانند آثار غربی در دوران پیش 

از عصر روشنگری است. 
در ای��ن دوران چند تک نگاری فردی در خاطره 
نگاری نیز نگاش��ته ش��ده و همچنین رساله های 
کوچ��ک و یا فص��ل های��ی از آث��ار تاریخی و 
ادب��ی، ب��ه خاط��ره ن��گاری اختص��اص یافته و 
صدها ش��اعر پارسی گوی، بخش هایی از دیوان 
 اش��عار خود را ویژه توصی��ف خاطرات خویش 

کرده اند.
 با دست آوردهای عمده عصر روشنگری دو قرن 
اخیر اس��ت که دوران ش��کوفائی حدیث نفس و 
اتوبیوگرافی، در غرب آغاز می شود و به نوبه خود، 
بر شیوه خاطره نگاری در ایران نیز تأثیرمی بخشد 
 و به تدریج آن را به یک نوع مشخص ادبی تبدیل 

می کند.

پاسدار و بسیجي شهید حیدرعلي افخمي فرزند کرمعلي، در سال 1343 در روستاي خیرآباد و در خانواده اي 
مذهبي و مسلمان به دنیا آمد. وي 2 سال ابتدایي را در روستاي محل تولد و مابقي دوران ابتدایي و راهنمایي را در 
مدارس روستایي دزک گذراند، سپس با ادامه تحصیل موفق به اخذ دیپلم فني از هنرستان شهرکرد شد، با احساس 
وظیفه اي که داشت: ادامه تحصیل را کنار گذاشت و به فعالیت در مجموعه فرهنگي و تبلیغي از جمله فعالیت 
هاي او بوده است، نامبرده با اعزام به جبهه در تاریخ 1362/7/28 در سن 19 سالگي در عملیات والفجر 4 به درجه 
رفیع شهادت که همواره از آرزوهایش بود رسید. این شهید عزیز به جهاد و تالش براي خدا، ادامه راه و اهداف 

شهدا، رعایت حق الناس حمایت از والیت فقیه و تالش در جهت آباداني کشور و میهن سفارش مي کرد.
و از این شهید عزیز است که:
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگي ما عدم ماست.

شهيد حيدرعلي افخمي
روزی بود...

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي:

نشريات و مطبوعات؛ در انتقال پيام انقالب موفق بوده اند  

عکس روز: سردار کرمي در مراسم تجلیل از خبرنگارانعکس روز)امضاء سوگندنامه خبرنگاران توسط شهردار اصفهان(

»درد بی رنگ« به كتاب فروشی ها آمد

»خاطره نگاری«

فیلم س��ینمایی »پس��ر آدم دخت��ر حوا« در 
سراسر کشور به فروش 730 میلیون تومانی 

دست یافت.
به گزارش مهر، فیلم س��ینمایی »پس��ر آدم 
دختر ح��وا« به کارگردان��ی رامبد جوان و 
تهیه کنندگ��ی س��عید حاجی می��ری بعد از 
گذش��ت 24 روز ک��ه از اک��ران آن در 29 
س��ینمای تهران می گذرد، ب��ه فروش 480 
میلیون تومانی دس��ت پیدا کرد. فروش این 
فیلم در شهرستان ها نیز 250 میلیون تومان 

بوده است. 
»پس��ر آدم، دخت��ر حوا« داس��تان دو وکیل 
اس��ت که مجبورند در یک دفتر مش��ترک 
ب��ا ه��م کار کنن��د. مهن��از افش��ار، حامد 
کمیل��ی، لی��ال اوت��ادی، ش��یال خ��داداد، 
 رامب��د ج��وان و... بازیگ��ران ای��ن فیل��م 

هستند. 
فیلمنام��ه این فیل��م را محمدرضا احمدی 
پیشکوهی و س��عید حاجی میری نوشته اند. 
رامب��د جوان فیلم س��ینمایی »اس��پاگتی در 
هش��ت دقیقه« و »ورود آقای��ان ممنوع« را 

کارگردانی کرده است.

»پسر آدم دختر حوا« 
730 ميليون تومان فروخت

ءلو
بها

ن 
سی

: ح
س

عک


