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 خب���رگ����زاری می����راث 
فرهنگی � گردشگری: هرگاه 
که داد بخش خصوصی از عدم 
ورود گردشگر به کشور به هوا 
خاسته و صنعت گردشگری را 
در آستانه ورشکستگی قلمداد 

می کنند؛ تنها توجیه مدیران و متولیان دولتی گردشگری برای روند کند 
ورود توریست به کشور، تبلیغات و تصویرسازی...

میراث فرهنگي / صفحه6

از سوي احمدي نژاد صورت گرفت؛
انتصابجديدنمايندگانويژهرئيسجمهور
باعنوان»مشاور«

مدیرعامل بانک ملی:
رونقاعطایتسهيالتبانکی
باهدفمندکردنيارانهها

تبليغهايناکارآمدگردشگري
تصويرسازيمنفيازايران

مصرفبرقمشترکان
چهارمحالوبختياري
پايينترازالگوي

مصرفاست
 مدیرع���ام��ل ش��رکت توزی��ع ب��رق اس��تان 
چهارمحال و بختیاري، مصرف برق مشترکان این 
 ش��رکت را پایین تر از الگوي تعیین شده اعالم 

کرد. 
به گزارش موج، »رحم��ت اله حمامیان« با بیان 
این که در زمان حاضر، متوس��ط مصرف ماهانه 
هر مش��ترك خانگي در این اس��تان حدود 158 
کیلووات س��اعت اس��ت، افزود: ای��ن در حالي 
است که الگوي تعیین ش��ده براي هر مشترك، 

ماهانه 200 کیلووات ساعت است. 
بن��ا ب��ر آم��اري ک��ه در پانزدهمی��ن همای��ش 
ش��بکه توزیع نیروي برق  امس��ال ارائه ش��ده 
ب��ود هر مش��ترك ب��رق ایراني س��االنه 2 هزار 
و 800 کیل��ووات و ه��ر مش��ترك در خ��ارج 
 از کش��ور تنه��ا ه��زار کیلووات ب��رق مصرف

مي کند.
در ای��ن همایش همچنین آماري از مصرف برق 
طي 30 سال گذش��ته ارائه شده بود که با توجه 
ب��ه این آمار و مقایس��ه آن با رون��د تولید برق 
در کش��ور، نگراني هاي موج��ود در این صنعت 
افزایش یافت. از س��وي دیگر نیز نمي توان تنها 
به این نکته بس��نده کرد که تنها عامل مشکل  زا 
در ای��ن حوزه، نوع مص��رف خارج از الگوهاي 
استاندارد جهاني است. چرا که بحث تلفات در 
 ش��بکه هاي برق کشور نیز، داراي رتبه در جهان

است! 
  با ای��ن اوص��اف، حمامی��ان وضعیت مصرف 
را  بختی��اري  اس��تان چهارمح��ال و  ب��رق در 
 مطل��وب خوان��د و گفت: ش��رکت توزیع برق 
چهارمح��ال و بختی��اري به بی��ش از 243 هزار 

مشترك خدمات ارائه مي کند. 

مردم اصفهان، صبح دیروز در 
راهپیمایی و تجمع خود، اقدام 
مسیحی  کش��یش  بی شرمانه 
را در س��وزاندن ق��رآن کریم 
محکوم کردند. به گزارش موج 
از اصفهان، مردم اصفهان، صبح 

دیروز خشم و انزجار خود را نسبت به اقدام کشیش مسیحی...
سراسري/ صفحه2

 در ص��ورت ادام����ه رون��د 
بهره برداري فصلي از منابع آب 
زیرزمیني محدود اس��تان، در 
آینده اي نزدیك شاهد خشك 
شدن یا شوري آب چاهها در 
بسیاري از دش��ت هاي استان 

خواهیم بود. وي افزود: استان اصفهان در اقلیم خشك...
صفحه آخر/ صفحه 8

صبح دیروز انجام شد
خروشمردماصفهاندرمحکوميت

اهانتبهقرآنکريم

صفحه 2

شوريوخشكشدنچاههاياستان
درصورتادامهروندبهرهبرداري

فصليازمنابعآبزيرزميني

مركز بهداشت استان اصفهان اعالم كرد:

آب شرب اصفهان، نيازي 
به دستگاه تصفيه خانگي ندارد

داشتن آرامش در فصل گرما، مستلزم استفاده 
بهینه برق می باشد.

آگهي استخدام

شركت فني مهندسي به چند نفر كارشناس برق قدرت 
با تجربه 6 تا 8 سال در طراحي و نظارت شبكه هاي 

توزیع در شهرهاي اصفهان و یزد نیازمند است.
0311 و        داوطلبــان به تلفــن هــاي 6291058 – 

2475744 – 0341 تماس حاص نمایند.

آگهي مناقصه
)نوبت اول(

شرکتآبمنطقهاياصفهان

شركت آب منطقه اي اصفهان در نظر دارد ساحل سازي و گابیون بندي رودخانه باال 
دست سد زاینده رود را از طریق مناقصه عمومي با شرایط و مشخصات زیر به پیمانكار 
واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گراني كه تمایل به حضور در مناقصه فوق 

را دارند دعوت به همكاري مي گردد.
مبلغ پایه: حدود 2/074/637/618 )دو میلیارد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد و 

سي و هفت هزار و ششصد و هجده ریال( بر اساس فهرست بهاي پایه سال 1388.
حداقل رتبه پیمانكار: 5 آب

محل اجراء: استان اصفهان شهرستان چادگان
مدت اجراء: 6 ماه

هزینه تهیه اسناد مناقصه، نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها 
و مكان و زمان تحویل پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص مي شود.

واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهي حداكثر به مدت 10 روز مهلت 
ارائه  و  پیمانكاران  اطالعات  پرسشنامه  تكمیل  كتبي،  آمادگي  اعالم  به  نسبت  دارند 
مدارك مثبته شركت اقدام نماید. پس از تعیین فهرست كوتاه مناقصه گران از آنها 

جهت خرید اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
 – احمر  جنب هالل   – بلوار آیین خانه   – پل خواجو   – مناقصه گزار: اصفهان  نشاني 
شركت سهامي آب منطقه اي اصفهان – دفتر قراردادها – كدپستي: 76473- 81646 

صندوق پستي 391
WWW.ESRW.ir
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ایران

 اعت��راض به »اهانت ب��ه قرآن« 
ن��ه فق��ط ب��ه خاط��ر دع��وت رهبران 
جهان اس��الم، گ��روه ه��ا، حزب ها و 
سازمان های اسالمی، یا به خاطر آنکه، 
از مردم مسلمان دیگر کشورهای جهان 
عقب نمانیم صورت می گیرد، بلکه تار 
و پود و جوهره هر مس��لمانی، برگرفته 
از آی��ات نورانی کتاب الهی اس��ت. در 
آن هنگام که س��لمان رش��دی خائن به 
خویشتن اجازه داد واالیی آیات الهی را 
تا س��طح اندیشه و باورهای پست خود 
تن��زل دهد، امام راحل که می دانس��تند 
اگر آب از سرچش��مه گل آلود ش��ود، 
 دیگ��ر چی��زی ب��رای مس��لمانان باقی 
نم��ی ماند حکم ارتداد آن فرد ش��یطان 
زاده رس��وا را ص��ادر کردن��د. در ای��ن 
عرصه ه��ا بحث ب��ه آزادی اندیش��ه و 
مفاهیمی ک��ه غربیان بی اندازه س��نگ 
آن را به س��ینه می زنن��د، محدود نمی 
شود. بلکه اگر کسی بیاید و بخواهد به 
جای بحث علمی و اخالقی، احساسات 
مسلمانان و مقدس��ات مورد قبول آنان 
را تحری��ك نماید هم ب��ا اصول آزادی 
و حقوق بش��ر جنگی��ده و هم به عقیده 
مداران ای��ن آیین توهین کرده اس��ت. 
مسیحیت در طول مبارزه های تاریخی 
خود با مکتب های مختلف سیاس��ی و 
از جمله لیبرالیسم بارها این موضوع را 
تجربه کرده و هر بار نیز با تمام توان در 
مقابل آن ایستاده است. و اکنون چگونه 
اج��ازه می ده��د که جریان ه��ای جاه 
طلب و افراطی، که )هم��ه ادیان الهی( 
از جمله )اسالم و مسیحیت( نیز گرفتار 
آن بوده اند، امروزه به جای هدف قرار 
دادن اس��تکبار جهان��ی جن��گ مذهبی 
راه بیندازن��د و بازیگ��ران صحنه های 
جهانی را ش��اد کنند. موضوع این است 

که: عامالن انفج��ار برج های دوقلو در 
واشنگتن در 11 سپتامبر هنوز شناسایی 
نش��ده و در مرحل��ه تردی��د باقی مانده 
است. تبلیغات امپراطور خبری غرب در 
این ارتباط چنان افکار عمومی را تحت 
تأثیر ق��رار داده که گویا عامل این عمل 
جنایت آمیز آموزه های دین اسالم بوده 
و با آنکه بیش��تر مسلمانان جهان، آن را 
محکوم نموده اند، آنان گروه کج اندیش 
و افراط��ی طالبان را عام��ل این جنایت 
و به عنوان نماد اس��الم معرفی کرده اند 
ت��ا اگر امروزه در ط��رف مقابل نیز یك 
کش��یش کج فهم و رادیکال بر آن ش��د 
تا واکنشی شرم آور به آن جنایت نشان 
ده��د، توجیهی برای قان��ع کردن افکار 
عموم��ی وجود داش��ته باش��د. از منظر 
مسلمانان و آزادگان جهان جریان افراط 
در هر دینی که باش��د منشأ استکباری و 
انحرافی دارد و یکسره باطل است و ما 
نباید وارد فرآیندهایی شویم که سودی 
ب��رای دین و بش��ریت ن��دارد. نه آنکه 
جسارت ش��رم آور به قرآن را محکوم 
نکنی��م که ای��ن عمل نزد هر مس��لمان 
معتق��دی قبح ذات��ی دارد. بلک��ه نباید 
خدای نخواسته مسلمانان در پی مقابله 
به مثل برآیند و رفتاری کنند که خالف 

مصلحت عقیدتی است. 
مردم دنیا الزم اس��ت تا با همبستگی در 
پی سوزاندن ریشه های افراط و تفریط 
باش��ند نه اینکه خ��ود را درگیر مبارزه 
با معلول ها و علت ه��ا نمایند چرا که 
چنین مبارزه ای با س��الح احساس��ات 
ص��ورت می گی��رد. و به ط��ور طبیعی 
س��طحی و زودگذر اس��ت ام��ا مقابله 
بنیادی، کار را از ریش��ه حل می کند و 
دیگ��ر علت ها فرصت بروز و ظهور را 

نخواهند یافت.

هوشياريمسلمانان
باطلالسحرتوهينبهقرآن

جهان نما نصف النهار

با انتقاد از مذاكره های مستقیم سازش؛
صلحبارژيم

فاشيستصهيونيستیممکننيست

ب��ه ش��دت در  نژادپرس��تی  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  پای��گاه خب��ری  ی��ك 
تص��ری��ح  اس��ت،  یافت��ه  گس��ت��رش  صهیونیس��تی   رژی��م 
کرد: رژیم های فاشیس��ت به دلیل ماهیت خود قادر نیستند با کسی صلح 
کنن��د، زیرا این رژیم ها نمی توانند بدون ایجاد جنگ و بحران  به زندگی 

خود ادامه دهند.
به گزارش فارس، پایگاه خبری، »المتوسط آنالین« در مقاله ای به وحشیگری 
 و نژاد پرستی رژیم صهیونیستی پرداخت و اعالم کرد که دنیا با رژیمی فاشیست 

در تقابل است.
این پایگاه خبری به س��خنان چندی پیش خاخام »عوادیا یوسف« اشاره 
کرد که خواس��تار نابودی همه مردم ش��ده بود و نوش��ت: س��خنان او، 
چی��زی را در ذهن ما یادآوری کرد که از یاد نبرده بودیم. سیاس��ت های 
نژاد پرس��تانه اس��رائیل به ط��ور تقریبی تمام جوانب فلس��طین را در بر 
گرفته اس��ت. اقدام های وحش��یانه ای که اس��رائیلی ها مرتکب می شوند 
ب��ه طور کل��ی، هیچ ش��کی باقی نمی گ��ذارد که م��ا اکن��ون در مقابل 
 رژیمی هس��تیم که در فرهنگ، سیاس��ت و موجودیت خود فاشیس��ت 

است. 
متوس��ط آنالین به مذاکره های مس��تقیم سازش تش��کیالت خودگردان 
فلس��طین ب��ا رژیم صهیونیس��تی، با کمك امریکا اش��اره ک��رد و با بیان 
اینکه صلح با رژیم فاشیس��ت امکان پذیر نیس��ت، نوش��ت: آیا می توان 
با رژیم فاشیس��ت صهیونیستی به صلح رس��ید؟ مذاکره های مستقیمی 
 ک��ه تش��کیالت خودگردان آغ��از کرده اس��ت، نتیج��ه ای دارد که همه 
می دانند: »شکست«. رژیم های فاشیست به دلیل طبیعت خود نمی توانند 
با کس��ی صلح کنند. صلح به زیان این رژیم هاس��ت، زی��را این رژیم ها 
نمی توانند بدون ایجاد جنگ و بحران های موجودیتی که به وس��یله آن، 
مش��روعیت دروغی خود را پنهان می کنند، ب��ه زندگی خود ادامه دهند. 
نباید از رفتار اس��رائیل تعج��ب کرد، زیرا این رفتارها ب��ه طور کامل با 
طبیعت این رژیم که براساس تنفر، خشونت و افسانه شکل گرفته منطبق 

است. 
این پایگاه خبری در ادامه به نمونه هایی از رفتار نظامیان صهیونیس��ت با 
فلسطینی های اسیر اشاره کرد و با بیان اینکه »اخالق زندان ابوغریب، در 
اسرائیل ریشه دارد« به اهانت یك سرباز زن اسرائیلی به یك اسیر دست 
 و پا  بس��ته اشاره کرد و نوشت: این اتفاق خاطرهای تلخ و سیاه ببشتری 
از چگونگ��ی رفتار س��ربازهای زن امریکایی با زندانیان عراقی در زندان 

رسوا شده ابوغریب را به یاد ما آورد. 
 نویس��نده ب��ا بی��ان اینکه وی قص��د ندارد هم��ه یهودی��ان را متهم کند 
نوش��ت: البته هنوز قدرت های عقالنی، دموکرات و روش��نفکری وجود 
دارد که نگران آغاز س��قوط ارزش های اخالقی در جامعه یهود و نگران 
افزایش اش��کال مختلف خش��ونت و جرم های مختلف است که این بار 
دیگر، فقط علیه عرب ها نیس��ت. ش��اید فعالیت  جریان های راستگرای 
افراط��ی اس��رائیلی علی��ه اقلیت عربی در اس��رائیل، ش��کل جدیدی از 
نژادپرس��تی و خش��ونت علیه اقلیت ها بوده و بارزترین نمونه آن، مطرح 
کردن شماری از طرح ها برای قانون شدن با هدف تنگ تر کردن وضعیت 

برای اقلیت عربی است.

تصويبقانونمنعاستفادهاز
برقع،توسطمجلسسنایفرانسه

س��نای  مجل��س 
فرانسه با 246 رأی 
مواف��ق و یك رأی 
مخال��ف ب��ا هدف 
اجرایی کردن قانون 
از  اس��تفاده  من��ع 
قانون  این  به  برقع، 

رأی مثبت داد. 
به  باید  قان��ون  این 
مجم��ع  تصوی��ب 
ناظ��ر ب��ر اج��رای 
اساس��ی  ق��ان��ون 

فرانسه نیز برسد. 
ب��ه گ���زارش ایلنا 
به نقل از خبرگزاری فرانس��ه، فرانسه نخس��تین کشور اروپایی است که 
اس��تفاده از برقع را به  ط��ور کلی ممنوع اعالم می کن��د. احتمال می رود 
ک��ه این قانون در مجلس اعیان فرانس��ه نیز ب��دون مخالفت و به راحتی 

تصویب شود. 
قانون منع اس��تفاده از برقع پیش از این نیز با بیشترین آرا در ماه جوالی 

در مجمع ملی فرانسه تصویب شد. 
این در حالی اس��ت که در دیگر کش��ورهای اروپایی از جمله آلمان نیز 
بحث بر س��ر ممنوعیت برقع باال گرفته اس��ت؛ برخی از ممنوعیت برقع 
دف��اع می کنند و آن را مغایر با حقوق تعریف   ش��ده   در آلمان می دانند و 
برخی معتقدند که این موضوع اگرچه قابل تقبیح اس��ت اما نباید ممنوع 

شود. 
 سیاس��تمداران اح��زاب ائت��الف دولت��ی در آلم��ان از جمل��ه ح��زب 
»دموکرات آزاد« از یك س��و و ائتالف دو حزب »دموکرات مس��یحی« و 
»سوس��یال مسیحی« از سوی دیگر عقیده های مختلفی درباره  ممنوعیت 

برقع ابراز کرده اند. 
»س��رکان تورن«، نمایند ه  ح��زب دموکرات آزاد در مجل��س نمایندگان 
)بوندس تاگ( آلمان، معتقد است که پوشش برقع در مکان های عمومی 

آلمان باید ممنوع شود. 
وی در گفتگ��و با روزنامه آلمانی »الیپزیکر فولکس« گفت: اس��تفاده از 
پوشش��ی که تمام بدن را بپوش��اند، )مانند برقع( ب��ه مثابه نقض منزلت 

انسانی است.
این نماینده  فراکسیون حزب دموکرات آزاد در مجلس آلمان معتقد است 
ک��ه دالیل مذهبی نمی تواند آزادی برقع را توجیه کند. تورن گفت: برقع 
به هیچوجه س��مبل مذهب نبوده، بلکه تنها یك سمبل سیاسی علیه نظم 

دولتی ما و وسیله ای برای سرکوب زنان است.
بلژیك نیز از دیگر کش��ورهایی اس��ت که استفاده از برقع در مکان های 

عمومی را در سال جاری ممنوع اعالم کرده است.

نمایندگان ویژه رئیس جمهور در منطقه های 
شش گانه؛ در احکام جدیدی از سوی محمود 
احمدی نژاد به عنوان مشاوران رئیس جمهور 

در منطقه های شش گانه  منصوب شدند.
محم��ود احمدی نژاد رئیس جمهور با صدور 
اح��کام جدی��دی مش��اوران خ��ود در امور 
خاورمیان��ه،  آس��یا، آفریقا، آمری��کای التین، 

افغانستان و دریای خزر را منصوب کرد. 
ب��ر این اس��اس: » اس��فندیار رحیم مش��ایی« 
ب��ه عنوان مش��اور رئی��س جمه��ور در امور 
خاورمیان��ه، »حمید بقایی« به عنوان مش��اور 
رئیس جمهور در امور آسیا، »سیدشمس الدین 
حسینی« به عنوان مش��اور رئیس جمهور در 
ام��ور آفریق��ا، »محمد عباس��ی« ب��ه عنوان 

 مش��اور رئیس جمهور در ام��ور آمریکای التین، 
»ابوالفض��ل ظهره ون��د« به عنوان مش��اور رئیس 
 جمه��ور در ام��ور افغانس��تان و » محمدمه��دی
آخوند زاده« به عنوان مش��اور رئیس جمهور در 

امور دریای خزر منصوب شدند. 
در اح��کام جدید مش��اوران رئی��س جمهور در 
ق��اره ای و منطق��ه ای،   منطقه ه��ای ش��ش گانه 
بر هم��کاری متقاب��ل مش��اوران و وزارت امور 

خارجه تأکید شده است.
 ب��ه گ��زارش ف�������ارس، چن�����دی پی��ش 
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور با صدور احکام 
جداگان��ه ای نماین��دگان ویژه رئی��س جمهور  در 
امور خاورمیانه، آس��یا، دریای خزر و افغانستان را 
منصوب کرده بود ک��ه این انتصاب ها  مورد انتقاد  

برخی کارشناسان و صاحبنظران قرار گرفت.
 رهبر معظم انقالب نیز در دیدار با رئیس جمهور 
و اعضای هی��أت دولت بر پرهیز از موازی کاری 

در عرصه سیاست خارجی تأکید کردند. پس 
از انتصاب ه��ای مذکور، اعضای کمیس��یون 
امنی��ت مل��ی و سیاس��ت خارج��ی مجلس 
ش��ورای اسالمی در جلس��ه ای  در خصوص 
انتخاب نماین��دگان ویژه رئی��س  جمهوری 
در مناط��ق مختلف ب��ه بحث و تب��ادل  نظر 
پرداختند که در آن جلسه  برخی اعضای این 
کمیسیون  معتقد بودند: انتخاب نماینده ویژه 
برای مناطق مختلف از سوی رئیس  جمهور؛ 
خالف قانون اساسی است، اما پس از بررسی 
مسأله، کمیسیون به این نتیجه رسید: انتصاب 
نماین��ده ویژه، حق قانون��ی رئیس جمهور و 

مغایر قانون اساسی نیست.
اعضای کمیس��یون امنیت مل��ی در عین حال 
نس��بت به تصدی مسئولیت پیگیری و هماهنگی 
 امور خاورمیانه توس��ط اس��فندیار رحیم مشایی 
به دلیل تصدی همزمان چند مس��ئولیت اعتراض 
و انتقاد داشتند و نظر آنان این بود: صالح نیست 
افراد چندش��غله، به شغل های حساس دیگر هم 
مش��غول ش��وند. مرکز پژوهش های مجلس نیز 
انتخاب نمایندگان ویژه از سوی رئیس جمهور را 

مغایر اصل 127 قانون اساسی دانست. 

آی��ت  ا... ص��ادق آمل��ی الریجان��ی در حک��م 
ص��ادره، ب��ا تأکید بر ام��ر خطیر اطالع رس��انی، 
تعامل مناس��ب میان جامعه و دس��تگاه قضایی و 
پاسخگویی به افکار عمومی را از اقدام های آتی 
 سخنگوی این قوه برش��مرد. رئیس قوه قضائیه، 
غالمحسین محسنی اژه ای را طی حکمی با حفظ 
س��مت به مدت دو س��ال به عنوان س��خنگوی 
 ق��وه قضایی��ه منصوب ک��رد. به گ��زارش ایلنا، 
حس��ن رحیم��ی، مدی��رکل رواب��ط عموم��ی و 
تش��ریفات قوه قضائی��ه، گفت: ط��ی حکمی از 

س��وی آیت  ا... صادق الریجانی، حجت االسالم 
محسنی اژه ای دادستان کل کشور با حفظ سمت، 
به مدت دوس��ال به عنوان سخنگوی قوه قضاییه 
منصوب شد. گفتنی  اس��ت: محسنی  اژه ای پیش 
از ای��ن وزیر اطالعات، قاض��ی دادگاه عمومی و 
انقالب و... بوده اس��ت. محس��نی اژه ای نخستین 
س��خنگوی دس��تگاه قضا در دوره ریاست آیت  
ا... الریجانی طی یکس��ال گذشته است. آخرین 
س��خنگوی قوه قضائیه در دوره ریاست آیت ا... 

هاشمی شاهرودی، علیرضا جمشیدی بود. 

رئیس س��تاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور گفت: سهمیه 
بنزین خودروها از مهرماه به صورت ماهانه داده می ش��ود و در حال حاضر 

تغییری نکرده است.
به گزارش ایس��نا: س��ردار »محمد رویانیان« چند دقیقه پیش از مخابره این 
خبر با اشاره به این که تا زمانی که دولت و شخص رئیس جمهوری اجرای 
هدفمندی یارانه ها را اعالم نکند، سهمیه بنزین خودروها به صورت ماهانه 
داده می شود افزود: بر اساس تمهیدات اندیشیده شده سهمیه بنزین خودروها 
در مهرماه بدون تغییر نس��بت به قبل ارائه می ش��ود و 31 شهریورماه سال 

جاری در کارت سوخت خودروها شارژ خواهد شد.
وی در خصوص سهمیه بنزین خودروهای شخصی گفت: سهمیه بنزین این 

خودروها در مهرماه همانند قبل همان 60 لیتر خواهد بود.
رئیس س��تاد حمل و نقل و مدیریت مصرف س��وخت کشور همچنین در 
خصوص آژانس ها گفت: آژانس ها همچنان در حال حاضر در نظام صنفی 
و زیرمجموع��ه وزارت بازرگان��ی باق��ی می مانند و زیر نظر ش��هرداری ها 

نمی روند.

مدیرعامل بانک ملی:
رونق اعطای تسهیالت بانکی 

با هدفمندکردن یارانه ها
مدیرعامل بانك ملی ایران تصریح کرد: با هدفمند کردن یارانه ها منابع پولی جدید 
وارد بازار و بانك می شود و به تقویت و رونق اعطای تسهیالت و کارایی بانك ها 
کم��ك می کند. »محمود رضا خاوری« مدیرعامل بانك ملی ایران در گفتگو با 
ایسنا، اظهار کرد: مردم بدانند سپرده هایشان نزد بانك محفوظ است و نباید تحت 
تأثیر شبهه های ناشی از تورم قرار گیرند، چرا که تورم، یا انتزاعی است یا واقعی، 
با خوش��بختی عملکرد دولت در نظام پولی و بانک��ی به گونه ای بود که تورم 
انتزاع��ی اتفاق نیفتاد. وی ادامه داد: تورم واقعی هم قابلیت کنترل ش��دن دارد؛ 
چرا که کارگروه های مختلف بر روی آن کار کرده اند، بنابراین؛ بخش های دیگر 
اقتصادی مانند: مسکن، طال و ارز تحت تأثیر این موضوع قرار نخواهند گرفت.

وی ب��ا تأکید بر اینکه هدفمند کردن یارانه ها موجب حذف یارانه  نمی ش��ود، 
خاطرنش��ان کرد: اگر در هدفمند کردن یارانه ها به درس��تی عمل شود، این امر 
می تواند به رونق اقتصادی کشور کمك کند. وی افزود: اجرای هدفمند کردن 
یارانه در شرایط تحریم می تواند موجب افزایش تولید در کشور شود و کیفیت 
تولید را در داخل باال ببرد. خاوری گفت: بهتر است مردم برای استفاده از یارانه، به 
جای دریافت پول نقد، از کارت اعتباری و یا کارت های پرداخت استفاده کنند.

مركز بهداشت استان اصفهان اعالم كرد:

آب شرب اصفهان، نيازي به دستگاه تصفيه خانگي ندارد
 برخی فروشندگان؛ دستگاه تصفیه خانگی 

را با تقلب به فروش می رسانند.
گروه بهداش��ت محیط مرکز بهداش��ت اس��تان 
اصفه��ان در گفتگو با زاینده رود اعالم کرد:  آب 
ش��رب اصفهان نیازی به دستگاه تصفیه خانگی 

ندارد.
براساس اعالم گروه بهداشت محیط استان: برخی 
از فروش��ندگان سودجو دستگاه های تصفیه آب 
خانگی، با اس��تفاده ازدس��تگاه الکترولیز رسوب 
 دهنده دوب��ل DUALPerciptator مبادرت 
ب��ه آزمایش آب لوله کش��ی ش��هری در حضور 
مش��تری می نماین��د. در این آزمای��ش به علت 
ورود جریان الکتریس��یته به آب، امالح موجود 
در آب که برای سالمتی مفید و ضروری هستند 
به صورت رسوبی تیره و بدبو ته نشین می گردد 

که ممکن است تعجب مشتری را برانگیزد.
گروه بهداش��ت محیط اس��تان در ادام��ه متذکر 
ش��د: نکته قابل ذکر از نظر علمی این است که: 
در ای��ن دس��تگاه یون های آه��ن و آلومینیوم از 
الکترودهای دس��تگاه جدا ش��ده و با امالح آب 

ترکیب و ته نشین می شود.
نظر به اینکه بیش��تر ترکیب های معدنی تشکیل 
شده با آهن، تیره رنگ و رسوب های آنها شبیه 
لجن می باشد فروشندگان سودجو از این حالت 
برای گمراه کردن مشتری استفاده کرده تا مشتری 
 تص��ور کند که آب آلوده اس��ت اما این موضوع 
به جز یك ش��عبده بازی یا تقلب شیمیایی، چیز 

دیگری نمی باشد. 
به گفته مرکز بهداش��ت اس��تان: فروش��ندگان با 
بستن شیر کنار گذر )By Pass( دستگاه تصفیه 
موجب می شوند آب خروجی از دستگاه حالتی 
به نسبت نزدیك به آب مقطر داشته باشد )دارای 
امالح بسیار کم( و در آزمایش با الکترود، دستگاه 
الکترولیز رسوب ایجاد ننموده و به این طریق به 
مشتری القا می نمایند که آب مورد استفاده شما 
پس از عبور از دس��تگاه تصفیه و بسیار مطلوب 

اس��ت. واحد بهداش��ت محیط مرکز بهداش��ت 
استان تصریح کرد: آب شرب تأمین شده توسط 
ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان براساس 
نتیجه آزمایش های مس��تمر آزمایشگاه مرکزی 
آب و فاض��الب اس��تان، همچنین آزمایش��گاه 
رفرانس مرکز بهداش��ت اس��تان س��الم و دارای 
مواد الزم، ضروری و مورد نیاز بدن می باشد که 
حذف آنها در دراز مدت آس��یب های جدی به 

سالمت مصرف کننده وارد می سازد.

مرکز بهداشت اس��تان در خاتمه ضمن تأکید بر 
س��المت و بهداشت آب شرب اس��تان که هیح 
احتیاج��ی به کاهش امالح نیس��ت در خصوص 
این تقلب و ترفند به فروشندگان سودجو هشدار 
داد و از ش��هروندان خواست درصورت مشاهده 
ای��ن موردها که از نظ��ر قانونی نیز قابل پیگیری 
اس��ت به س��رعت ب��ا تلفن 122 و یا حراس��ت 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان تماس 

حاصل نمایند.

رئیس ستاد سوخت كشور:
سهمیه بنزین خودروها در مهرماه 

تغییر نمي کند 

از سوي احمدي نژاد صورت گرفت؛
انتصاب جدید نمایندگان ویژه رئیس جمهور  با عنوان »مشاور«

محسني  اژه اي سخنگوي قوه قضاییه شد 

حملهموشکیامريکابهوزيرستان
10کشتهبرجایگذاشت

در جریان حمله هواپیماهای بدون سرنش��ین ارتش امریکا در مجموعه حمله های 
موش��کی جدید در منطقه شمال غربی پاکس��تان در نزدیکی مرز افغانستان، حداقل 

10 تن کشته شدند. 
به گ��زارش ایلنا به نقل از آسوش��یندپرس، مقام های امنیتی پاکس��تان اعالم کردند 
که هدف این حمله ها که بامداد دیروز انجام ش��د، ناحیه وزیرس��تان ش��مالی بوده 
است که محل عملیات شبه نظامیان طالبان و القاعده به شمار می رود. در این حمله 

موشکی، حداقل 15 تن کشته شدند. 
بنابراین گزارش، امریکا طی سال جاری میالدی بیش از 35 موشك را به موضع های 
طالبان در نزدیکی مرز افغانس��تان ش��لیك کرده اس��ت که در جریان آن شماری از 

شبه نظامیان جان خود را از دست داده اند. 
آمریکا تاکنون نقش داش��تن در این حمله های هوایی را تأیید نکرده اس��ت و این 
موشك ها از هواپیماهای بدون سرنشین، از مبدأ افغانستان یا طبق برخی گزارش ها، 

از پایگاه های نظامی مخفی در پاکستان شلیك می شوند. 
مقام های رسمی پاکستان نسبت به این حمله های موشکی اعتراض کرده اند.

صبح دیروز انجام شد
خروشمردماصفهاندرمحکوميتاهانت

بهقرآنکريم
م��ردم اصفهان، صب��ح دیروز در 
راهپیمای��ی و تجمع خ��ود، اقدام 
را  مس��یحی  بی ش��رمانه کشیش 
در س��وزاندن قرآن کریم محکوم 

کردند. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��وج از 
اصفه��ان، م��ردم اصفه��ان، صبح 
دیروز خش��م و انزج��ار خود را 
نس��بت به اقدام کش��یش مسیحی 
برای س��وزاندن قرآن کریم نشان 

دادند.
در این راهپیمایی، پالکاردهایی با 
عنوان هایی نظیر: »تنها راه مقابله با 
جبهه دشمنان، شکل گیری جبهه 
متحد اسالمی، اس��الم دین جاویدان ما است قرآن کتاب آسمانی ما است، نصرمن 
ا... و فتح قریب وای بر این کش��یش مردم فریب« و س��ر دادن شعار »یابن الحسن 
 وای ب��ر این جنایت«، خش��م و انزجار خ��ود را با به اهت��زاز درآوردن پرچم های

الاله اال ا... و آیاتی از قرآن به نمایش درآوردند.
در این راهپیمایی، اس��قف اعظم ارامنه ایران و جمعی از مس��یحیان همراه با مردم 

اصفهان، جنایت کشیش مسیحی را محکوم کردند. 
همچنین: مدیران اس��تان، بازاریان، دانشگاهیان، دانش آموزان و ورزشکاران در این 

راهپیمایی حضور داشتند.
مردم اصفهان، پس از مراس��م یك س��اعته در میدان امام حس��ین به س��مت میدان 

انقالب حرکت کردند.
جمعی از مدیران اس��تان، مدیران شهری و روحانیت معزز استان نیز مردم اصفهان 

در این حرکت همراهی کردند.
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حوادث

اینترنت امکانات و ابزارهای زی��ادی را به منظور ارائه خدمات 
و س��رویس ها در اختی��ار عالقه مندان ق��رار می دهد. یکی از 
ویژگی های بسیار جذاب اینترنت، ارائه سرویس ها و خدماتی 
اس��ت که شما را قادر می س��ازد با مخاطبان خود ارتباطی پویا 
و متقاب��ل برقرار نموده و از نقطه نظرات آن��ان در رابطه با یك 
مطلب، آگاه ش��وید. در این راستا هر یك از کاربران می توانند 
دان��ش و تجرب��ه خود را در اختی��ار دیگران ق��رار داده و خود 
 نی��ز به عنوان عض��وی از یك جامعه ش��بکه ای مطرح گردند 
)اش��تراك دانش(. فرض کنید ابزاری ارزان قیمت برای انتش��ار 
مطلب در اختیار هر نویسنده و یا صاحب قلمی باشد که بتواند 
با استفاده از آن عقاید، اخبار، دیدگاهها و نقطه نظرات خود را در 
رابطه با موضوعات مورد عالقه، بدون محدودیت های مرسوم 
بیان نماید. آیا شما عالقه مند به استفاده از چنین ابزاری می باشید؟ 
آیا تمایل به داشتن یك روزنامه شخصی دارید که در آن بتوانید 
مطالب خود را در ارتباط با موضوع های مورد عالقه، بیان نمایید؟ 
بشریت درطی چند سال گذشته قدم در دنیای جدیدی گذاشته 
اس��ت که بدون شك یکی از مهم ترین دستاوردهای آن تحول 
و دگرگونی اساسی در ارتباط با چگونگی نشر اطالعات است. 
وبالگ )Weblog( و یا بالگ )Blog( نمونه ای در این زمینه 
بوده که با توجه به ماهیت اینترنت، ویژگی دو طرفه بودن وب و 
تنوع خواسته استفاده کنندگان، در کانون توجه عالقه مندان قرار 
گرفته و ما امروزه شاهد رشد و گسترش چشمگیر آن می باشیم. 
واژه »بالگ«، از جمله واژه های جدیدی است که قدم در عرصه 

ادبیات جهانی اینترنت گذاشته است. 
تاریخچه وبالگ و وبالگ نویسی

برخی بر این عقیده هستند: اولین وبالگ توسط »تیم. برنرزلی« 
)مخترع وب( ایجاد ش��د و در آن وی به س��ایت های جدیدی 
که در آن زمان ایجاد و بر روی اینترنت فعال می ش��دند، اشاره 
می نم��ود )http://info. cern. ch(. دومین وبالگ توس��ط 
»Marc Andreessen›s« در NCSA ایج��اد که وی نیز در 
آن عملیاتی مش��ابه وبالگ »برنرزلی« را انجام می داد )تا اواسط 
1996(. در فاصله بین سال های 1996 تا 1997 که از آن به عنوان 
»انفجار وب«، نام برده می شود، چندین وبالگ جدید دیگر نیز 
ایج��اد گردید. از وبالگ های اولیه می توان به وبالگ متعلق به 
 Barger وبالگ ،)Scripting اخبار مربوط( Dave Winer
و Cameron Barrett، اش��اره نمود. محتویات وبالگ های 
اولیه اغلب شامل مجموعه ای از لینك ها و توضیحاتی بود که 
متناس��ب با عالقه نویس��نده، ایجاد می گردید. در ادامه وبالگ 
نویسان، عالقه مند به ایجاد وبالگ هائی شدند که در آن مطالبی 
را درج می نمودند که خود تمایل به خواندن آن را در آینده داشتند 
)نظیر دفترچه خاطرات شخصی(. بدین ترتیب، وبالگ ها دارای 
شخصیتی خاص برای خود شدند که این شخصیت را به طور 
مستقیم از مؤلف خود به ارث می بردند. )شما با مطالعه دفترچه 
خاطرات شخصی هر فرد می توانید با ابعاد متفاوت شخصیتی 

وی نیز تا اندازه ای که امکان دارد، آشنا شوید(. 
گسترش و عمومی شدن وبالگ ها

اکثر وبالگ های اولیه توسط طراحان وب و نرم افزار و به عنوان 
یك فعالیت جانبی که در منزل دنبال می نمودند، ایجاد و محتوا 
و ماهیت اطالعاتی آنان در رابطه با توانمندی و پتانس��یل های 

ف��ن آوری هائی بود که در آن زمان، یکی پس از دیگری مطرح 
می شدند. تعداد وبالگ ها در ابتدا بسیار اندك و محدود بود تا 
این که در س��ال 1999 با راه اندازی چندین سرویس رایگان و 
یا ارزان قیمت دررابطه با وبالگ و وبالگ نویس��ی، تعداد آنان 
 Pitas, Livejournal، :رو به افزایش نهاد. سرویس هائی نظیر
Blogger و EditThisPage. com، نمونه هایی در این زمینه 
می باشند. استفاده از سرویس های فوق، مستلزم دانش فنی باالئی 
نبود و عالقه مندان به ایجاد وبالگ می توانستند به سرعت اقدام 
به ایجاد وبالگ مورد نظر خود نمایند. )رشد چشمگیر وبالگ و 

وبالگ نویسی(. 
تا اواس��ط س��ال 2000، بیش از یکهزار وبالگ ایجاد و این رقم 
تا اواسط سال 2002 به بیش از نیم میلیون رسید. بر اساس آمار 
موجود، تعداد وبالگ های ایجا د شده توسط سیستم های وبالگ 
نویسی به بیش از چندصدهزار رسیده و هر چهل ثانیه یك وبالگ 
جدید، ایجاد می گردد )بیش از شصت هزار وبالگ در هر ماه.(. 
یکی از مهمترین تحول های مهم در ارتباط با وبالگ ها، تبدیل آن 
به یك رسانه محاوره ای بود. تعداد زیادی از نویسندگان وبالگ ها 
از وبالگ خود برای بحث در ارتباط با موضوع های مورد عالقه 
و یا موضوعات گفته شده توسط سایر نویسندگان در وبالگ های 
دیگر استفاده و با به کارگیری لینك های زیاد، امکان دنبال نمودن 
بحث ه��ای مورد نظر را در اختیار خوانن��دگان قرار می دهند. 
بدین ترتیت، خوانندگان عالقه مند، می توانستند در بحث های 
موردنظر شرکت و عالوه بر آگاهی از سایر دیدگاههای موجود، 
نقطه نظرات خود را بیان و یا اقدام به ایجاد وبالگ و دنبال نمودن 

موضوع های موردنظر در وبالگ خود نمایند. 
از لحاظ ظاهر، ش��اید وضعیت فوق را بتوان مشابه ارتباط های 
»چندین نفر با چندین نفر« در نظر گرفت که تاکنون به اشکال 

متفاوت��ی نظی��ر newsgroups )گروه ه��ای خب��ری( و یا 
mailing lists )لیس��ت های نامه(، پیاده س��ازی شده است. 
در این رابطه یك تفاوت اساس��ی وجود دارد: با توجه به اینکه 
نظرهای ارائه شده بر روی فصای متعلق به مؤلف وبالگ ارسال 
می گردد، پاسخ به سایر افراد ضروری نبوده و آنان پاسخ خود را 
با مراجعه به وبالگ، مشاهده خواهند کرد. یکی دیگر از تحول 
هایی که همزمان با رش��د و گسترش وبالگ ها محقق گردید، 
مطالعه وبالگ ها توسط سایر وبالگ نویسان بود که باعث ایجاد 
پدیده ای با نام blogrolling، گردید. )بخشی از یك وبالگ که 
لیست سایت هایی را که مؤلف وبالگ آنان را به طور منظم مطالعه 
و همیشه به آنان سر می زند را مشخص می نماید. این بخش به 
طور معمول در بخش سمت راست و یا چپ صفحه بالگر و یا 
در یك صفحه جداگانه قرار می گیرد( یکی از خصوصیت جالب 
این لینك ها، ایجاد یك جامعه ارتباطی )شبکه ای( بین وبالگ 

نویسان است.
وضعیت وبالگ و وبالگ نویسی 

وبالگ و وبالگ نویسی همچنان روند توسعه و گسترش خود را 
ادامه داده و هر روز بر تعداد وبالگ نویسان اضافه می شود. جامعه 
وبالگ نویس��ان را قشرهای متفاوت جامعه تشکیل می دهند. 
)پیاده کنندگان نرم افزار، طراحان وب، متخصصان و کارشناسان 
فن آوری های اطالعات و ارتباطات، معماران اطالعاتی، روزنامه 
نگاران و...(. با توجه به جایگاه بس��یار مهم وبالگ نویسی برای 
روزنامه نگاران، دانشگاه MIT در پاییز سال 2002، اقدام به ارائه 

یك واحد خاص برای دانشجویان نموده است. 
وبالگ چیست ؟

وبالگ، یك صفحه وب )مش��ابه یك روزنامه ش��خصی( و با 
قابلیت دستیابی عموم کاربران به آن است. وبالگ ها، براساس 

یك نظم خاص به هنگام و محتوی بالگ نشان دهنده شخصیت 
نویسندگان آن می باشد. اولویت استقرار و یا نشر مطلب براساس 
یك ساختار زمانی ش��کل می گیرد. در این حالت خوانندگان 
بالگ ها همواره در ابتدا جدیدترین مطلب و یا مطالب منتش��ر 

شده را مشاهده و در صورت تمایل آن را مطالعه می نمایند. 
برخی از ویژگی های وبالگ ها 

س��بك و شیوه بالگ ها به طور عمومی شخصی، غیررسمی و 
یا خودمانی است. با استفاده از ابزارهای رایگان موجود بر روی 
وب می توان به سادگی اقدام به ایجاد و نشر اطالعات بر روی 

وبالگ، نمود. 
وبالگ ها از لحاظ کیفیت، محت��وی و هدف دارای گونه های 

متعددی بوده و هر یك دارای مخاطبان خاص خود هستند. 
ش��اید این س��ئوال مطرح گردد که چرا وبالگ ها تا این اندازه 
متدوال ش��ده اند؟ یکی از تولید کنندگان نرم افزار بالگر در این 
رابطه می گوید: من فکر می کنم علت این موضوع به این مطلب 
برمی گردد که آنان چیزی برای گفتن دارند. در دنیایی که شاید 
فرصتی برای گفتن به آنان داده نمی شود و یا امکان بیان عقیده 
خود را ندارند ولی می دانند که می بایست بگویند. شاید وبالگ 

بهترین گزینه در این رابطه باشد.
وبالگ ها به سرعت متدوال و برخی از وبالگ ها دارای صدها 
هزار خواننده در طی یك روز هس��تند. خوانندگان زیادی اخبار 
م��ورد نظر خود را قبل از مطالعه روزنامه از طریق وبالگ ها به 
دس��ت می آورند. به فرض می ت��وان با مراجعه به یك وبالگ 
از آخری��ن خبرهای مربوط به چاپ کتب جدید و دنبال نمودن 
آخرین پیشرفت ها و اکتش��اف های ایجاد شده در زمینه های 

متفاوت علوم، آگاه شد.
برخی وبالگ ه��ا فقط دارای یك نویس��نده و برخی دیگر به 
صورت گروهی اداره می شوند. عملکرد برخی از وبالگ ها نظیر 
پرتال بوده و خوانندگان را به سایر وبالگ ها هدایت می نمایند. 
یك بالگر خوب می بایست هم دارای مهارت در زمینه نوشتن و 

هم مهارت های خاصی در زمینه ویرایش باشد. 
وبالگ ها از مجله ها و روزنامه ها دارای کارایی بیشتری بوده و 
و تعداد زیادی از بالگ ها دارای یك بخش با نام »نقطه نظرات« 
بوده که خوانندگان می توانند نظرهای ارائه ش��ده توسط سایر 
خوانندگان را مطالعه و نظر خود در این رابطه بیان نمایند. با توجه 
به ویژگی فوق، نویسنده یك وبالگ عالوه بر ارائه نظر و دیدگاه 
خود می تواند پس از گذشت چند ساعت، بازخورد آن را ببیند 
و در صورت لزوم نقد و بررسی مجدد در ارتباط با یك مطلب 

را ارائه نماید. 
بالگ ها، تبعیض ها و محدودیت های موجود در ارتباط با منابع 
رسانه ای دیگر را از میان بر می دارند. تعداد زیادی از خوانندگان 
روزنامه ها بر این اعتقاد هس��تند که روزنامه ها و ایستگاههای 
سخن پراکنی، دارای ش��رایط بهینه و مناسبی برای آزادی های 

مدنی نیستند.
 ای��ن موضوع در رابطه با وبالگ ها صدق نمی کند. وبالگ ها 
در عرصه های گوناگون و در ارتباط با مسائل متفاوت سیاسی، 
احتماعی و فرهنگی، اقدام به نشر اطالعات نموده و مخاطبان با 
رویکردی آزادانه، قادر به مطالعه مطالب منتشر شده و در صورت 

تمایل، بیان دیدگاه خود در ارتباط با آن هستند.

جامعهجامعه

مروري بر وبالگ و وبالگ نویسي 

مدیركل سیاسي و انتخابات استانداري اصفهان:آليس در سرزمين وبالگ ها
خدمتبهمردم،سرلوحهکارمديران
دردولتنهمودهمقرارداشتهودارد

انتقالهتل7ستارهتبريز،بهاصفهان

ازابتداي سال جاري تاكنون:
جمعآوري700تاکسيفرسوده

سرخط

دستگيريبرادرانسارق،دراصفهان

امروز صبح با گریه کودکم از خواب پریدم، به همس��رم 
 گفت��م ک��ه بچ��ه را آرام کن��د ول��ی او اهمیتی ن��داد و 
گفت: خودش آرام می شود به همین خاطر من عصبانی 

شدم و...
این قس��متی از گفته های مردی است که به خاطر گریه 
کودکش همس��رش را به قتل رسانده است. به طور قطع 
تا به حال موردهای زیادی از این حوادث ش��نیده اید که 
فردی به دلیل عدم کنترل خشم و عصبانیت خود مرتکب 
قتل ش��ده است. بهترین مورد برای مثال، موضوع سریال 
»در مسیر زاینده رود«بوده که پخش آن به تازگی از شبکه 

یك سیما به اتمام رسیده است.
دس��ت اندرکاران این س��ریال س��عی کرده اند بخشی از 
پیامدهای عدم کنترل احساساتی چون: خشم و خشونت 

را ب��ه تصویر بکش��ند و از این 
طری��ق این پیام را ب��ه مخاطبان 
خ��ود الق��ا کنن��د ک��ه »هنگام 

 بروز خش��م س��عی کنند آن را کنترل کرده و از هرگونه 
تصمیم گیری در زمان عصبانیت بپرهیزند.«

حادثه دلخراش��ی که در شهرستان تیران و کرون اصفهان 
رخ داده یکی از همین موارد است.

شرح ماجرا:
»س��عید - م« مردی اس��ت که به اتهام قتل همس��رش به 
نام »اطهرالس��ادات – م« دستگیر شده و در بیان جزییات 
ماج��را می گوید: امروز صبح ب��ا گریه کودکم از خواب 
پری��دم، به همس��رم گفتم که بچ��ه را آرام کند ولی هیچ 
اهمیتی نداد و در جوابم گفت: »خودش آرام می ش��ود« 

دوباره ب��ه او گفتم گریه بچه 
اعصابم را خراب کرده آرامش 
کن اما او هیچ کاری نمی کرد 

و پریسا هم مدام گریه می کرد.
اینقدر گریه کرد که از ش��دت خش��م کنت��رل خودم را 
از دس��ت دادم و دیگ��ر نفهمیدم که چ��ه کار می کنم با 
 مش��ت و لگد به جان همسرم افتادم که چرا پریسا گریه 

می کند.
بیچاره »اطهر« که به ش��دت وحشت کرده بود سعی کرد 
با داد و فریاد از همس��ایگان کمك بگیرد اما زیر دست و 

پای من فریادش به جایی نمی رسید. 
هر چه او را بیش��تر می زدم او بیشتر داد و فریاد می کرد 
ت��ا اینکه گلویش را گرفتم که صدایش قطع ش��ود اما به 

طور کلی در حالت طبیعی نبودم و از شدت عصبانیت به 
قدری گلویش را فشار دادم که از حال رفت. 

بع��د از چند دقیقه که صدایش قطع ش��د ت��ازه به خود 
آمده، دیدم که همس��رم بیهوش گوش��ه ات��اق افتاده اول 
فک��ر کردم خ��ودش را ب��ه بی حالی زده ول��ی هر چه 
 او را ص��دا ک��ردم هیچ ج��واب و عکس العمل��ی از او 

ندیدم.
خیلی ترس��یده بودم و دس��ت و پایم را گ��م کرده بودم 
انگار فهمیده بودم که چه بالیی به س��ر خودم آوردم اما 
قبولش برایم س��خت و مش��کل بود برای همین با 115 
تم��اس گرفتم و ب��ا کمك مأم��وران اورژان��س »اطهر« 
 را ب��ه بیمارس��تان منتقل ک��ردم  و اکن��ون از کرده خود 

پشیمانم.

کشفنزديكبه70کيلوکراك،دراصفهان
 برادرانی که از همس��ایگان خود سرقت 
می کردند، توسط مأموران کالنتری 13 فرماندهی 
انتظامی شهرستان اصفهان شناسایی و دستگیر 
شدند. سرهنگ »محسن عقیلی« فرمانده انتظامی 
شهرس��تان اصفهان با اعالم ای��ن مطلب اظهار 
داشت: در پی کسب خبر مبنی بر وقوع یك فقره 
سرقت موتورس��یکلت، موضوع در دستور کار 

مأموران کالنتری 13 فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: پس از اعزام مأموران به محل سرقت، 
مشخص شد موتورسیکلت سرقت شده متعلق به 
فردی به نام »مجتبی - ص« بوده که توسط سارق 
یا سارقان از درب منزل وی به سرقت رفته است.

این مقام مسئول گفت: در تحقیق های صورت 
 گرفته، مأموران به س��کونت دو برادر سابقه دار 
به نام های »غالمرضا و مهدی – ط« در همسایگی 
مالباخته پی برده و با هماهنگی مقام قضایی منزل 
آنان مورد بازرسی قرار گرفت. فرمانده انتظامی 
شهرستان اصفهان تصریح کرد: یکی از برادران که 

از اقدام س��ریع و به موقع مأموران غافلگیر شده 
بود به سرقت موتورسیکلت توسط برادرش اقرار 
و محل مخفی شدن او را نیز افشا کرد. این مقام 
مسئول بیان کرد: مأموران طی یك عملیات ویژه 
پلیسی، سارق موتورسیکلت را در مخفیگاهش 
دستگیر کردند و در بازرسی از محل اختفای وی، 

موتورسیکلت مسروقه کشف و ضبط شد.
س��رهنگ عقیل��ی در پایان با اش��اره ب��ه اینکه 
موتورسیکلت مسروقه کشف شده به مالباخته 
مسترد شد، خاطرنش��ان کرد: متهمان به همراه 
پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع 

قضایی شدند.

 مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان، در 

بازرسی از سه خودروی سواری، نزدیك 
به 70 کیلو کراك کشف و ضبط کردند.

س��رهنگ »حس��ین رضای��ی« رئیس پلیس 
مبارزه با م��واد مخدر فرمانده��ی انتظامی 
اس��تان اصفهان با اعالم ای��ن مطلب اظهار 
داشت: مأموران گش��ت عملیات ویژه این 
پلیس، هنگام کنترل خودروهای عبوری در 
یکی از ورودی های ش��رق اس��تان، به سه 
دس��تگاه خودرو س��واری مشکوك شده و 

آنها را متوقف کردند.

وی اف��زود: در بازرس��ی از خودروه��ای 
مذک��ور، مقدار 69 کیل��و و 200 گرم مواد 
مخدر از نوع »کراك«که به طرز ماهرانه ای 
 جاس��ازی ش��ده ب��ود کش��ف و ضب��ط 

شد.
این مقام مسئول گفت: در این رابطه، چهار 
م��رد و زن که همگ��ی از قاچاقچیان مواد 
مخدر بودند، دس��تگیر و هر س��ه خودرو 
توقیف ش��د. س��رهنگ رضای��ی در پایان 
خاطرنش��ان کرد: متهمان به همراه پرونده 
جهت س��یر مراحل قانونی تحویل مراجع 

قضایی شدند.

ث
واد

ح

یك پژوهشگر حوزه اعتیاد، با بیان اینکه: اعتیاد شکلي فراگیر 
از خودکشي تدریجي است، گفت: معتادان با رفتاري هدفمند 
و سنجیده، منابع اقتصادي و انساني خود را براي دست یافتن 
به مواد مخدر هزینه مي کنن��د و در این راه، بازده اقتصادي و 

اجتماعي خود را به طو ر چشمگیري از دست مي دهند. 
به گزارش موج، به نقل از روابط عمومي س��تاد مبارزه با مواد 
مخدر، دکتر »ایرج اس��ماعیلي« در نشست علمي پژوهشي با 
عنوان »آسیب شناس��ي اعتیاد و عوام��ل اجتماعي مؤثر بر آن« 
گفت: اعتیاد و س��وء مصرف موادمخدر به عنوان یك مس��أله 
چند وجهي اجتماعي، پدیده اي اس��ت که توانایي جامعه در 
س��ازمان یابي و حفظ نظم موجود را از بی��ن مي برد و باعث 
دگرگوني هاي ساختاري در نظام اقتصادي، اجتماعي، سیاسي 

و فرهنگي جامعه مي شود.
این پژوهش��گر حوزه اعتیاد، اظهار داش��ت: تحقیق ها نشان 
مي دهد: اغل��ب افرادي ک��ه در خانواده هاي معت��اد متولد و 
پ��رورش مي یابند، تکرار مصرف اعضاي خانواده براي ش��ان 
عادي و ترس از تجربه مصرف از آنها دور مي شود، بنابراین از 
دیدگاه جامعه شناختي؛ عامل هاي اجتماعي- فرهنگي مهم تر 
از عام��ل هاي فردي در گرایش افراد ب��ه اعتیاد و موادمخدر 

هستند.
اسماعیلي در ادامه، نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي، شکاف 
عمیق طبقاتي در جامعه، بی��کاري، از بین رفتن و جابه جایي 
ارزش هاي جامعه، رش��د بي تناس��ب صنع��ت، برنامه ریزي 
نامناسب براي تفریح، شادي و گذران اوقات فراغت، بیکاري 
جوانان و رشد شهرنشیني و حاشیه نشیني را از عوامل مؤثر در 

گرایش افراد به اعتیاد ذکر کرد.
وي اظهار داش��ت: معت��ادان، با رفتاري هدفمند و س��نجیده، 
منابع اقتصادي و انس��اني خود را براي دس��ت یافتن به ماده 
مخدر هزینه مي کنند و پس از وارد کردن آن ماده به بدنشان، 
بازده اقتصادي و اجتماعي خود را، به ش��کلي چش��مگیر از 
دس��ت مي دهند. وي با بیان اینکه موادمخ��در، فوري ترین و 
جدي ترین تهدید ملي کشور است، گفت: جامعه ما با داشتن 
س��اختار جمعیتي جوان، به طور نگران کننده اي مورد تهاجم 
گسترده مواد مخدر قرار گرفته است. از این رو ضروري است 
با بررس��ي علت هاي اجتماعي مؤثر در ب��روز پدیده اعتیاد، 
راهکارها و اقدام هاي مناس��بي براي مبارزه با این تهدید ملي 

اندیشیده شود.
اس��ماعیلي گفت: کنترل مهاجرت افراد از روس��تا به ش��هر، 

گسترش س��ازمان هاي غیر دولتي براي مبارزه با اعتیاد، ایجاد 
زمینه مش��ارکت اجتماعي و سیاس��ي جوانان و غني س��ازي 
اوقات فراغت براي آنان، آگاه سازي معلمان از راه کارگاه هاي 
آموزش��ي براي ایجاد رابطه عاطفي ب��ا دانش آموزان و القاي 
ق��درت تصمیم گی��ري از جمل��ه راهکارهاي مؤث��ر در عدم 

سوق دهي افراد به چرخه اعتیاد مي باشد.
وي در ادامه افزایش س��طح آگاهي والدین نسبت به نیازها و 
خواسته هاي فرزندانشان و تعمیق ارتباط عاطفي و عقالني با 
آن��ان، جایگزیني رویکرد فرهنگي، درماني و جبراني به جاي 
رویک��رد قهري و انتظام��ي، تجدید نظر در ش��یوه هاي رایج 
بازپروري، گس��ترش و تجهیز مرکزهاي باز پروري در سطح 
کشور، گسترش روش هاي گروه  درماني، خانواده  درماني، کار 
درماني و مذهب  درماني معتادان مددجو را از دیگر راهکارهاي 

سودمند در عدم گرایش افراد به موادمخدر عنوان کرد.
وي در پایان تأکید کرد: مبارزه با این پدیده وابسته به شناخت 
همه ابع��اد آن )اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سیاس��ي و...( 
اس��ت، بنابراین برنامه هایي در امر مبارزه با موادمخدر موفق 
خواهند بود که با ش��ناخت واقع گرایانه از این مسأله طراحي 

و اجرا شوند.

اعتیاد شکلي فراگیر از خودکشي تدریجي است

ایسنا - مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری اصفهان گفت: خدمت به مردم 
سرلوحه کارمدیران در دولت نهم و دهم قرار داشته و دارد و مدیریت و ریاست 
در این دولت جز خدمت گزاری به مردم فهیم و قدرشناس چیز دیگری نیست و 

این نکته باید در میان تمام مسئوالن در دوره های مختلف تسری داشته باشد.
 »کفیل« در مراسم تودیع و معارفه بخشدار و معاون فرمانداری خوانسار، اظهار 
داشت: تعامل و همدلی با دیگر مدیران شهرستان و همچنین تعامل سازنده با 
ش��وراها و دهیاران در روستا از جمله موردهایی است که بخشداران باید در 

اجرای آن اهتمام کامل داشته باشند.
وی با اشاره به این که ریاست شورای اداری در شهرستان به عهده فرماندار و 
حمایت معنوی از آن بر عهده امام جمعه شهرستان است، افزود: حضور پررنگ 
مس��ئوالن در ش��ورای اداری و اجرای مصوبه های الزم االجرای آن موجب 

افزایش هماهنگی و همسویی در رسیدن به هدف های شهرستان می شود.
در این مراسم »صفدر ناطقی«، بخشدار سابق خوانسار به عنوان معاون جدید 
فرماندار منصوب و »سید تقی میراسماعیلی« به عنوان بخشدار مرکزی معرفی 

شد .

فارس - با انتش��ار خبر احداث دومین هتل 7 ستاره جهان در تبریز، حرف و 
حدیث های فراوانی مطرح ش��د، که یك مورد آن، انتقال این هتل از تبریز به 

اصفهان بود.
بر اساس قراردادی که شهرداری تبریز با مجری پروژه هتل 58 طبقه و هفت 
ستاره تبریز منعقد کرده است، محل فعلی مجتمع تفریحی »باغالرباغی« برای 
ایجاد هتل و مجتمع گردشگری در نظرگرفته شده اما مخالفان اجرای این پروژه 
معتقدند: به دلیل کمبود شدید فضای تفریحی و گردشگری در کالنشهر تبریز، 

نباید »باغالرباغی« را فدای توسعه شهری کرد.
این منتقدان تغییر کاربری فضای سبز باغالرباغی به مکان های تجاری و هتل را 
به زیان تبریز می دانند در حالی که موافقان احداث هتل و مجتمع 58 طبقه تبریز 

نیز معتقدند: توسعه شهر اجتناب ناپذیر است.

ایمنا - معاون برنامه ریزی و آموزش سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان با 
اشاره به این که از ابتدای سال جاری تاکنون 700دستگاه تاکسی فرسوده جمع 
آوری ش��ده است، گفت: طرح جایگزینی تاکسی های فرس��وده برای از رده 
خارج کردن 2 هزار دس��تگاه تاکسی فرس��وده در شهر اصفهان در حال اجرا 

است. 
منوچهر شاهس��وندی با بیان این که 24هزار انواع تاکسی در شهر اصفهان به 
شهروندان خدمت رسانی می کنند، گفت: براساس مصوبه های دولت، سن 

فرسودگی تاکسی ها و منع تردد آنها  10 سال تعیین شده است.
وی با اشاره به فعالیت 2 هزار تاکسی باالی 10 سال سن در شبکه حمل و نقل 
شهر اصفهان، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 700 دستگاه خودرو 
فرسوده جمع آوری شده است. معاون برنامه ریزی و آموزش سازمان تاکسیرانی 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: طرح جایگزینی تاکسی های فرسوده  برای از 

رده خارج کردن انواع تاکسی های فرسوده شهر در حال اجرا است.
شاهسوندی با بیان این که تسهیالت در نظر گرفته شده بسته به نوع خودرو 
متفاوت است، اظهار داشت: 5 میلیون تومان برای خودروهای روآ و پراید، 7 
میلیون تومان جهت جایگزینی خودروهای پژو و سمند و 10 میلیون تومان برای 

تاکسی های ون در نظر گرفته شده است.

مدرس ارتباطات:
ايرانرتبهدهموبالگهايثبتشده
درجهانرا،بهخوداختصاصداد

 یك مدرس ارتباطات گفت: تعداد وبالگ هاي فارسي زبان ثبت شده بیش از
 8 میلیون است در حالي که از این تعداد فقط 10 درصد فعال هستند.

مسعود ضیایي  پرور با بیان اینکه وبالگ ارزان ترین، ساده ترین و بهترین روش 
اس��تفاده از اطالعات و فن آوري در کشور اس��ت، اظهار کرد: ایران رتبه دهم 
وبالگ هاي ثبت شده در جهان را به خود اختصاص داده است. وي با بیان اینکه 
فقط 10 درصد وبالگ هاي فارسي زبان فعال هستند، افزود: این رقم در خارج 
از کشور 70 درصد است، به این معني که از کل تعداد وبالگ هاي فارسي زبان، 
فق��ط800 هزار وبالگ فعال مي باش��ند. ضیایي پرور افزود: ق��رار دادن متون 
انتشاراتي تولید شده در روابط عمومي با همان شکل و فرمت، در چارچوب 

روابط عمومي الکترونیك قرار مي گیرد.
وي فلسفه روابط عمومي الکترونیك را دیجیتالي شدن متن هاي تولیدي و تبدیل 

محتواي مورد نظر، از فرمت معمولي چاپي به فرمت صفر و یك دانست.
این مدرس روابط عمومي الکترونیك با بیان اینکه در روابط عمومي آنالین، 
خدمات به  صورت ش��بانه روزي در اختیار مخاطب و مشتري قرار مي گیرد، 
گفت: در این نوع از روابط عمومي زمان و مکان حذف و نوع تعامل سازمان 

با مشتریان تغییر مي کند.
وي هم چنین تصریح کرد: روابط عمومي آنالین، براي رسانه هاي مبتني بر »وب« 
اعتبار قائل مي شود و خبردهي و خبریابي مبتني بر فضاي وب خواهد شد و 
همایش هاي خبري آنالین برگزار مي شود و امکان انتشار همزمان مصاحبه و 

گفتگوهاي زنده بر روي اینترنت فراهم مي شود.
ضیایي پرور با بیان اینکه در روابط عمومي سایبر مخاطب و مشتري از اهمیت 
ویژه اي برخوردار اس��ت، گفت: روابط عمومي س��ایبر فرآیندي اس��ت که 
در آن رواب��ط عمومي به طور آنالی��ن درآمده به طوري که ویژگي تعاملي و 
مش��ارکت پذیري آن بسیار برجسته و بارز است. او که در گردهمایي مدیران 
روابط عمومي استان اصفهان سخن مي گفت، بیان کرد: در روابط عمومي سایبر 
مفهوم کار و رس��الت کاري تغییر مي یابد و حضور در چنین نهاد و سازمان 
و یا بخش��ي به منزله یك شغل تمام وقت محسوب مي شود. وي استفاده از 
تازه ترین تکنولوژي هاي اطالعاتي همچون: پارکس��تینگ، خبرخوان، سرچ 
کردن، ویکي پدیا، کانترینگ، مانیتور کردن، خبرنامه هاي الکترونیکي، گروه هاي 
اي میلي، چت روم ها و مسنجرها و بالگ سازماني ابزارهاي مشارکتي را از دیگر 

ویژگي هاي روابط عمومي سایبر دانست.
ضیایي پرور روابط عمومي مجازي را نوعي از روابط عمومي دانست که وجود 
خارجي ندارد، هرچند ممکن است سازمان اصلي متبوع آن در جهان واقعي، 

وجود داشته باشد.

گريههايمرگبار
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان ها
شهركرد

 گروه موس��یقي »باران« از مؤسسه فرهنگي - هنري باران به سرپرستي 
ک��وروش علیپ��ور در جش��نواره موس��یقي )2010 آوازا( ترکمنس��تان پس از 
رقابت با بیس��ت و یك کش��ور جهان، در بخش اجراي موس��یقي پاپ موفق 
 به کس��ب دیپلم افتخار جشنواره گردید. موفقیت این گروه را به جامعه هنري 

شاهین شهر و نیز شاهین شهري هاي هنر دوست تبریك مي گوییم.
خوشنویسان شاهین شهري در آزمون سراسري مردادماه 89 در مرحله: كتابت 

عالي و نستعلیق موفق به كسب رتبه هاي برتر كشوري گردیدند
میثم بنائیان در مرحله کتابت عالي و حمیدرضا س��لیمي در مرحله نس��تعلیق، 
موفق به کس��ب رتبه برتر کش��وري و نیز فرنود محمدي، خوش��نویس یازده 
س��اله شاهین شهري در مرحله کتابت »دوره ممتاز« موفق به کسب رتبه قبولي 
گردیده اند. انجمن خوشنویسان شاهین شهر در آزمون مرداد ماه سال جاري با 
110 عضو شرکت کننده و با 90 درصد قبولي هنرجویان مواجه بوده که نشان 

از سطح باالي کیفیت آموزش در آن انجمن است.

مدی��ر جهاد کش��اورزی شهرس��تان 
فارسان گفت: در سال زراعی جاری 
در 500 هکتار از اراضی کش��اورزی 
شهرستان فارسان ذرت  کشت شد. 
 ب��ه گ��زارش م��وج، س��ام مردان��ی
 اف��زود: شهرس��تان فارس��ان دومین 
شهرس��تان از لحاظ سطح زیر کشت 
ذرت پ��س از شهرس��تان ش��هرکرد 

است.
وی اظهار داشت: پیش بینی می شود 

از این میزان سطح کشت، 25 هزار تن ذرت برداشت شود.
مدیر جهاد کش��اورزی شهرستان فارسان با بیان اینکه ذرت کشت شده از نوع 
رقم 704 بود، اظهار داش��ت: بذر ذرت کش��ت شده از طریق شرکت خدمات 
حمایت��ی، از اس��تان اردبیل تهیه ش��ده و از هر هکتار 50 تا 90 تن برداش��ت 

می شود.
وی گفت: زمان کش��ت ذرت از اردیبهش��ت تا اواسط تیر ماه و زمان برداشت 

آن مهر ماه است.

اس��تان  فاض��الب  و  آب  ش��رکت 
آغ��از  از  بختی��اري  و   چهارمح��ال 
بهره برداري از طرح بزرگ آبرساني 
باغ رس��تم به اردل این استان در دهه 

فجر امسال خبر داد. 
به گ��زارش م��وج، طرح آبرس��اني 
چش��مه ب��اغ رس��تم به شهرس��تان 
اردل تاکن��ون 67 درصد، پیش��رفت 
داش��ته و عمده کاره��اي مربوط به 
 اج��راي خط��وط انتق��ال و احداث 

ساختمان هاي پمپاژ آب انجام شده است.
ای��ن پ��روژه به دلیل اجرا در دره اي عمیق )که دور تا دور آن رش��ته کوه هاي 
بلند قرار دارد(، یکي از پروژه هاي دش��وار در دست اجراي بخش آب کشور 
محس��وب مي شود که تاکنون افزون بر 20 میلیارد ریال براي آن هزینه شده و 

تا تکمیل طرح 15 میلیارد ریال دیگر هزینه خواهد شد.
با بهره برداري از این طرح آب شرب 10 هزار نفر جمعیت شهرستان اردل در 

قالب سه هزار خانوار در دراز مدت تأمین مي شود..

مدیر هماهنگي ترویج سازمان 
جهاد کش��اورزي چهار محال 
و بختی��اري گف��ت: یك دوره 
پ��رورش  آم��وزش  کالس 
بوقلمون ب��ا حضور 25 نفر از 
بوقلمون(  )پرورش  متقاضیان 
ب��ه م��دت 3 روز در مح��ل 
مرکز آموزش جهاد کشاورزي 
شهرستان شهرکرد برگزار شد.
ب��ه گ��زارش م��وج، طاهري 
با اع��الم این خبر اف��زود: در 
شش ماهه نخست سال جاري 
 15 دوره کالس آموزش��ي در 
زمینه ه��اي: زراع��ت، آب و 

خاك، باغباني و تولیدات دامي براي 700 نفر از بهره برداران برگزار شد.
وي اظهار داش��ت: در پایان دوره هاي آموزشي به فراگیران گواهینامه مربوطه 

اعطا گردید.
مدیر هماهنگي ترویج سازمان جهاد کشاورزي چهار محال و بختیاري در ادامه 
بیان داشت: تا پایان سال جاري 35 دوره مهارتي در بخش کشاورزي با شرکت 

900 نفر برگزار خواهد شد
وي تصری��ح ک��رد: در این دوره ها 50 درصد فراگیران را کش��اورزان س��نتي 
تشکیل مي دهد و بقیه شامل: فارغ التحصیالن بخش کشاورزي و بهره برداران 

متقاضي شرکت در کالس ها هستند.
وي هدف از برگزاري این دوره ها را ارتقاي سطح آگاهي و دانش بهره برداران 

عنوان کرد.

 در صورت تصویب؛ آزمون ده درس س��ال چهارم متوس��طه امس��ال به 
صورت نهایي برگزار مي شود، جواد پور حسیني، معاون آموزش متوسطه اداره 
کل آموزش و پرورش در جمع معاونان آموزش و نوآوري اداره هاي آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: امسال اولویت هاي کاري با شتاب بیشتري صورت 
خواهد گرفت و تعمیق باورهاي دیني دانش آموزان در برنامه هاي اصلي آموزش 
و پرورش قرار دارد. وي در ادامه افزود: س��ند ملي آموزش و پرورش که توسط 
رئیس جمهور تصویب شده است بخشي از تحول بنیادین مي باشد و مقام عالي 
وزارت آموزش و پرورش معتقد است: نبض نظام در آموزش و پرورش مي زند 

و این بخش در امنیت و اقتدار و بالندگي جامعه تأثیر گذار است.
معاون آموزش متوس��طه اداره کل اس��تان تصریح کرد: 16 وزارتخانه در بحث 
تح��ول بنیادین قرار دارند و آموزش و پرورش در رأس این وزارتخانه هاس��ت 
بنابرای��ن تحولي که قرار اس��ت در آموزش و پرورش اتف��اق بیفتد باید در نگاه 
 ها باش��د البت��ه اقدام هاي عملیات��ي در این زمینه صورت گرفته اس��ت. حذف 
پیش دانش��گاهي و تجمیع آن یکي از این موردها بود. پور حسیني، ضمن اشاره 
 به اینکه امس��ال امتحان هشت درس پیش دانش��گاهي به صورت نهایي برگزار 
مي ش��ود خاطر نشان ساخت سال گذشته امتحان چهار درس به صورت نهایي 
برگزار ش��د که امس��ال چهار درس دیگر به این لیس��ت اضافه خواهد شد البته 
پیشنهاد نهایي شدن دو درس دیگر هم داده شده که در صورت تصویب، به طور 
کل امتحان ده درس به صورت نهایي برگزار خواهد ش��د. وي ضمن بیان اینکه: 
باید به پایه چهارم متوسطه توجه جدي شود افزود: امکان دارد برخي دبیران که 
براي تدریس این پایه انتخاب مي شوند دوره آموزشي ندیده باشند و از آنجا که 
ش��اید با افت تحصیلي کمي رو به رو ش��ویم باید کاستي هاي کار از همان ابتدا 

بررسي و دوره هاي ضمن خدمت مورد نیاز در نظر گرفته شود.
پور حس��یني با مهم خواندن پایه سوم راهنمایي و سوم فني و حرفه اي تصریح 
ک��رد: یکي از برنامه هایي که دفتر نظ��ري و مهارتي دنبال مي کند بحث کاهش 
افت تحصیلي از طریق کیفیت بخشي به امر آموزش است که در این راستا بحث 
کنکور فني و حرفه اي باید جزو برنامه هاي مطرح قرار گیرد تا این رشته قوت 

بیشتري پیدا کند.
وي همچنین درباره توجه به گروه هاي درسي گفت: امسال توجه به این بحث 
کمي تقویت شده و تقاضاي ما این است که در دوره راهنمایي تحصیلي با دید 
عمیق تري به آن نگاه شود. ولي در برخي از منطقه ها به این بحث به صورت پر 
جوش نگاه مي شود و در بعضي از منطقه هاي دیگر این گونه نیست و از اهمیت 

کمتري برخوردار است.
معاون آموزش متوس��طه اداره کل ضمن اشاره به دستور کار قرار گرفتن نظارت 
 ب��ر مدارس غیر انتفاعي افزود: این مدرس��ه ها نیز مانند مدرس��ه هاي دولتي از 
دستور العمل هاي مشترك پیروي مي کنند و تالش بر این است که، مدرسه هاي 
غیر انتفاعي نیز همانند مدرسه هاي دولتي جهت ارتقاي سطح علمي، آموزشي و 

تربیتي دانش آموزان تالش بیشتري بنمایند.
پور حسیني رعایت فضاي آموزشي و ارتباط مدرك تحصیلي و نوع تدریس در 
مدرس��ه هاي غیر انتفاعي را مهم دانس��ت و در خصوص مراکز آموزشي از راه 
دور گفت: در زمینه ثبت نام، انتخاب واحد و اخذ شهریه، روند تشکیل کالس، 
برگزاري آزمون و... در این مدرسه ها باید اداره هاي آموزش و پرورش نظارت 

دقیق تري داشته باشند.
وي در خاتمه خاطر نشان ساخت: ما در گذشته، جهت بررسي و نظارت، افراد 
را به عنوان راهنمایان تعلیماتي آموزشي به مدرسه ها اعزام مي کردیم که اکنون 
این بحث وجود ندارد و کارشناسان در طول هفته تعداد محدودي از مدرسه ها 
را مي توانند مورد بررسي قرار دهند. بنابراین باید اعتباراهایي در نظر گرفته شود 
تا افرادي با تجربه و متخصص جهت نظارت دقیق بر مدرسه ها در طول سال با 
اداره ها همکاري نمایند. در ادامه جلس��ه: برنامه ها، اولویت ها و شاخص هاي 
آموزشي مورد بررسي معاونان قرار گرفته و در ارتباط با پروژه مهر و آغاز سال 

تحصیلي مطالبي ایراد گردید.

 مسئوالن، استادان، کارکنان و دانشجویان 
دانشگاه کاشان علیه اعمال بسیار زشت 
 هت��ك حرم��ت ب��ه س��احت مقدس 

قرآن کریم راهپیمایی کردند. 
ب��ه گزارش مرک��ز ارتباط��ات و اطالع 
رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانش��گاه ها، شرکت کنندگان دراین 
راهپیمایی با  پیمودن  مس��یر مس��جد 
دانشگاه کاشان تا مزار شهدای گمنام با 
سر دادن ش��عارهای: »مرگ بر امریکا«، 
»مرگ بر اسرائیل« و »مرگ بر کشیش امریکایی« انزجار و تنفر خود را نسبت به مسببان 

این عمل پلید اعالم کردند. 
 دانش��گاهیان همچنین با در دست داشتن دست نوش��ته ها و پالکاردهایی با عنوان: 
»هتك حرمت به قرآن کریم، اهانت به همه ادیان الهی است« و »سکوت هر مسلمان، 
خیانت است به قرآن«، مجازات و محاکمه عامالن و دست اندرکاران این عمل ننگین را 
خواستار شدند. مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان هم در این 
مراسم، ضمن محکوم کردن این عمل ننگین گفت: این عمل وقیحانه استکبار جهانی، 

نشان از ترس آنها از محبوبیت قرآن در نزد جهانیان است. 
حجت االسالم »عباس خادمیان« اظهار داشت: این عمل از سوی کسانی که داد آزادی 
بیان و حقوق بشر را سر می دهند نشان دهنده ترس استکبار جهانی از وحدت مسلمانان 

و آزادی خواهان و بی توجهی غرب به پیام الهی است. 
وی، با اشاره به اینکه هر روز این ظالمان عالم در هر زمانی به شکلی به این کتاب الهی 
اهانت می کنند و می خواهند این نور الهی خاموش شود افزود: استکبار جهانی بداند که 
قرآن متعلق به تمام مسلمانان جهان بوده و آنان قرآن را قلب خود می دانند و باجان و 

دل از آن محافظت می کنند. 
در پایان این مراس��م پس از قرائت قرآن و فاتحه برای شهدای گمنام، بیانیه سراسری 

دانشگاهیان دانشگاه های شهرستان کاشان قرائت شد.

 مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری از 
خشك شدن 30 حلقه چاه آب در پی 
خشکس��الی های اخیر در این استان 

خبر داد. 
به گزارش موج، حش��مت اله هاشمی 
افزود: از مجموع 158 حلقه چاه آب 
موج��ود در این اس��تان، تاکنون بیش 
از 30 حلق��ه چاه از رده خارج ش��ده 

است.
هاش��می گفت: س��ایر چاه ه��ای این 
استان نیز با 40 درصد افت شدید در 

آبدهی مواجه هستند.
وی با بیان اینکه 62 درصد از مشترکان در این استان الگوی مصرف را رعایت 
می کنند، اظهار داش��ت: با این وجود، 34 درصد از مش��ترکان استان بیش از دو 

برابر الگوی تعیین شده آب مصرف می کنند. 
هاش��می تعداد تصفی��ه  خانه های فاضالب فعال در اس��تان را پنج واحد عنوان 
کرد و گفت: طرح احداث سه تصفیه خانه دیگر نیز در دستور کار این شرکت 

قرار دارد.
شرکت آبفای چهار محال و بختیاری تعداد 145 هزار مشترك در حوزه آب و 

75 هزار مشترك در حوزه فاضالب را زیر پوشش خود دارد. 
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شاهین شهر

 ش��ورای اسالمی شهر 
اصفه��ان روز س��ه ش��نبه ب��ا 
صدور بیانیه ای،  اهانت نفرت 
انگیز به معجزه جاویدان پیامبر 

اعظم )ص( را محکوم کرد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
شورای اسالمی شهر اصفهان، 
در بخش��ی از این بیانیه ضمن 
اظهار تأس��ف و تألم شدید از 
وقوع این حرکت س��خیف که 
در س��الگرد حادثه مش��کوك 
یازده سپتامبر در ایاالت متحده 
امریکا رخ داد، نسبت به عواقب 
ش��وم و خطرناك ای��ن حادثه 
هش��دار داده و آورده اس��ت: 
»این حرکت گستاخانه و دیوانه 

وار که به دستور و رهبری کشیش نماهای گمراه 
و در س��ایه پشتیبانی نیروهای پلیس امریکایی و 
با هدف هایي از جمل��ه: انحراف افکار عمومی 
از مسائل اصلی جهان اس��الم و ایجاد تفرقه در 
بین پیروان ادیان ابراهیمی اتفاق افتاد، خش��م و 
کین��ه عموم مردم جهان به خصوص مس��لمانان 
 را از س��ردمداران کین��ه ت��وز و ظالم اس��تکبار 
به ویژه آمریکا، اسرائیل و انگلیس شعله ور کرد 
و هوی��ت واقعی آنان که ب��ا هیچ دین و مذهبی 
س��ر س��ازگاری و صلح ندارند را عیان ساخت. 
در همین راس��تا نیز جمعیت هالل احمر اس��تان 
اصفهان با صدور بیانیه ای ضمن عرض تسلیت 
به ساحت مقدس حضرت بقیه اله االعظم )عج( 
رهب��ر فرزانه انقالب اس��المی حضرت آیت اله 
العظم��ی خامنه ای، مراجع بزرگوار تقلید و امت 

داغدار ایران اس��المی، این حرکت بی شرمانه را 
محکوم می نمایند.

 ش��هرداری اصفه��ان نی��ز در بیانی��ه ای، اق��دام 
نفرت انگیز اهانت به قرآن کریم را محکوم کرد

در این بیانیه آمده اس��ت: بار دیگر دس��ت پلید 
اس��تعمار از آس��تین تزویرگری ک��ه »ملبس به 
لباس روحانیون شریعت آسمانی مسیحیت بود« 
بیرون آمد و قرآن این کت��اب مقدس پروردگار 
 را در براب��ر دی��دگان میلیاردها انس��ان به آتش 

کشید.
این، تداوم هم��ان حرکت های کوچك و ذلیلی 
اس��ت که از صدر اس��الم تاکنون برای مقابله با 
خورش��ید همیشه فروزان اس��الم، به کار گرفته 

شده است.
 کاف��ران می خواهن��د ن��ور خ��دا را ب��ا ب��ازدم 
نف��س هایی ک��ه از دهانش��ان بی��رون می دهند 

خام��وش کنند. غاف��ل از آن که 
نور خدا خاموش شدنی نیست.

همچنی��ن محمدرض��ا س��اکت 
در نام��ه ای به س��ردار عزیزاله 
محم��دی، موردهای��ی را برای 
ابراز محکومیت اهانت به قرآن 
کریم از س��وی جامع��ه فوتبال 

پیشنهاد داد.
به گزارش پایگاه خبری سپاهان، 
باش��گاه  مدیرعام��ل  نام��ه   در 
فوالد مبارکه س��پاهان به رئیس 

سازمان لیگ آمده است:
ب��ا توجه ب��ه هت��ك حرمت به 
س��احت مق��دس کت��اب الهی 
مس��لمانان جهان »ق��رآن کریم« 
ک��ه این اق��دام وقیحان��ه همانا 
اهانت ب��ه تمامی ادیان الهی اس��ت، موارد ذیل 
جهت مس��ابقه های هفته دهم لیگ برتر پیشنهاد 

می گردد:
موردهایی نظیر: نامگذاری هفته دهم مس��ابقه ها 

به نام »هفته تکریم و بزرگداشت قرآن«.
- استفاده از شعارهای مربوط به محکوم نمودن 
عمل شیطانی هتك حرمت به قرآن کریم بر روی 

پیراهن بازیکنان تیم ها.
- ورود تیم ه��ا ب��ا بنر »متن ه��ای تکریم قرآن 
کریم و ش��عار علیه این اق��دام موهن و حقیرانه 

صهیونیستی«.
- اس��تفاده بازیکنان از روبان مش��کی به منظور 
عزای عمومی مس��لمانان جهان در هتك حرمت 
ب��ه کتاب آس��مانی قرآن کریم در حین مس��ابقه 

و... 

 حج��م آب موج��ود در مخ��زن س��د 
زاینده رود در اس��تان اصفهان »هفته گذش��ته«، 
23میلیون متر مکعب در مقایس��ه ب��ا هفته دوم 

شهریورماه امسال کاهش یافت. 
 ب��ه گ��زارش م��وج از اصفهان، حجم آب س��د 
زاین��ده رود در اس��تان اصفه��ان ب��ا 23 میلیون 
مترمکعب در مقایس��ه با هفته دوم ش��هریورماه 

جاري، به 366 میلیون مترمکعب رسید. 
بر اس��اس این گ��زارش، مجم��وع حجم آب 
ورودي ب��ه س��د زاین��ده رود از ابتداي س��ال 
آب��ي ج��اري تاکن��ون، ی��ك میلی��ارد و 252 
میلیون متر مکعب ثبت ش��د که در مقایس��ه با 
 زمان مشابه پارس��ال، 42 درصد افزایش یافته 

است.

مع��اون آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه 
و تراب��ری گف��ت: وزارت راه وترابری درصدد 
تأس��یس دانش��کده حم��ل و نقل در دانش��گاه 
اصفهان اس��ت تا در این مس��یر تخصصی تر از 

پیش، به وظیفه اش عمل کند . 
به گزارش ایس��نا، پور معل��م در بازدید از محل 
ایجاد دانشکده حمل و نقل در دانشگاه اصفهان، 
ه��دف از ایج��اد این دانش��کده و مرکز حمل و 
نق��ل ترافیك را یك عزم مل��ی در جهت ارتباط 
تنگاتن��گ می��ان صنعت و دانش��گاه دانس��ت و 
اظهار داش��ت: درصدد هستیم تا چرخه صنعت 

و دانشگاه را به حرکت درآوریم. 

وی اف��زود: امیدواریم که بتوانیم در این حرکت 
س��ازنده از پتانس��یل دانش��گاه اصفهان استفاده 

کنیم. 
در ادام��ه »رامش��ت« رئی��س دانش��گاه اصفهان 
 با اش��اره به نقش کلیدی راه در توس��عه کشور 
گف��ت: در چه��ار دوره تاریخ��ی موردهایی در 
ح��وزه راه در ایران اتفاق افت��اد که یکی از مهم 
ترین آن ایجاد شبکه راه ابریشم بوده که خدمات 

ترابری در حاشیه آن آشکار دیده می شود.
وی افزود: مرحوم شیخ بهایی، در زمینه توسعه، 
نظریه ه��ای فراوانی دارد و در برنامه 30 س��اله 
خود امنیت خاصی در حوزه ترابری ایجاد کرد. 

شیخ بهایی معتقد بود: جاده ابریشم را احیا کنید 
تا ایران آباد شود. 

رامش��ت ادامه داد: اگر ای��ران بتواند راهی را در 
حوزه اتصال به آس��یای میانه ایجاد کند درآمدی 

باالتر از نفت نصیب کشور خواهد کرد. 
وی تصری��ح ک��رد: ما توانس��تیم ظ��رف مدت 
یك س��ال مجوز دانش��کده حم��ل و نقل ریلی 
 را بگیری��م؛ در ای��ن دانش��کده 15 رش��ته در 
حوزه: زمینی، هوایی و دریایی طراحی ش��ده که 
اگ��ر در ط��رح جامع دولت این بخ��ش برعهده 
اصفهان گذاش��ته شود این دانش��کده توانمندی 

ایجاد همکاری با وزارت راه وترابری را دارد.

م��ادي نیاصرم به عنوان نخس��تین نهر اس��تان در 
فهرست آثار ملي کشور به ثبت مي رسد. 

به گزارش موج، رئیس اداره ساماندهي مادي ها و 
نهرهاي حوزه خدمات شهري شهرداري اصفهان با 
اشاره به این که مادي نیاصرم از آثار دوران صفویه 
و یکي از طوالني ترین مادي هاي اصفهان اس��ت، 
افزود: طول این مادي، 17 کیلومتر است، انشعاب 
هاي شاخه اصلي این مادي به 25کیلومتر مي رسد 
و از پل مارنان تا روس��تاهاي شرقي اصفهان ادامه 

دارد. 
»ج��الل عمراني« با بیان این که م��ادي نیاصرم از 
گذش��ته تاکنون نقش مهمي در ش��رب درختان، 
فضاي س��بز، زمین هاي کش��اورزي، دفع آب هاي 
س��طحي، تغذیه آب هاي زیرزمیني و تلطیف هوا 
داش��ته است، اظهار داشت: در این راستا، مدیریت 
 ش��هري از س��ال هاي گذش��ته تاکن��ون اق��دام به 
بدنه س��ازي و بهسازي بیش از 50 درصد این نهر 

ک��رده و جریان دائم��ي آب را در آن حفظ نموده 
است.

وي ضمن اشاره به وجود 270 کیلومتر نهر و مادي 
در ش��هر اصفهان اذعان داشت: شهرداري، ساالنه 
5 میلیارد ری��ال براي نظافت و الیروبي مادي هاي 
س��طح ش��هر هزینه مي کند. این در حالي اس��ت 
که براي س��اماندهي مادي ها، هر س��اله 10 اعتبار 
اختصاص مي یابد؛ به طوري که تا چند سال آینده 
تمام نهرهاي ش��هر از سوي شهرداري بدنه سازي 

خواهد شد.
عمراني اضافه کرد: تاکنون شهرداري اصفهان براي 
نظافت و س��اماندهي مادي هاي شهر، بیش از 100 

میلیارد ریال هزینه کرده است.
وي تصریح کرد: شواهد نشان مي دهد شهروندان 
در فضاهایي که نهرها از سوي شهرداري ساماندهي 
و بهسازي شده بحث هاي بهداشتي را بهتر رعایت 

کرده و از ریختن زباله جلوگیري مي کنند.

 نیروگاه اصفهان طي پنج ماهه نخست 
امس��ال، بیش از دو میلیارد کیلووات 

ساعت برق تولید کرد. 
به گ��زارش موج از اصفه��ان، در این 
مدت نیروگاه حرارتي اصفهان به میزان 
دو میلیارد و 110 میلیون و 230 هزار و 
500 کیلووات ساعت انرژي الکتریکي 
خالص تولیدي را به شبکه سراسري 
برق کشور تزریق کرد. نیروگاه اصفهان، 
زیرمجموعه شرکت مدیریت تولید برق 
اصفهان بوده و در جنوب غربي اصفهان 

واقع شده است. این نیروگاه داراي پنج 
واحد تولید برق با ظرفیت هاي متنوع 
از نوع: حرارتي � بخاري و با مجموع 

ظرفیت اسمي 835 مگاوات است.

ان�ش�گ�اه جام��ع  نام   ثبت 
علمی - کاربردی از روز یکش��نبه 
21 ش��هریور م��اه آغ��از و تا روز 
 ش��نبه 27 ش��هریور ادام��ه خواهد 

داشت. 
پذی��رش در دوره ه��ای کاردان��ی 
پودمان��ی،  کارب��ردی   - علم��ی 
براساس معدل کل دیپلم و با توجه 
به اولویت های بومی و غیر بومی، 
سهمیه شاغل، آزاد و ایثارگر انجام 
می ش��ود. در اس��تان اصفه��ان نیز 
پذیرش دوره های پودمانی دانشگاه 
جامع علم��ی – کاربردی در قالب: 
26 مرکز آموزشی و با تعداد 97 کد 

رشته صورت می پذیرد. 
از ویژگی های بارز این دوره از ثبت 
نام؛ افزوده ش��دن 3 مرکز آموزشی 
به جمع 36 مرکز آموزش��ی استان 
ب��ا عنوان های مرکز آموزش علمی 
"– کارب��ردی حج و زی��ارت، مرکز 
کارب���ردی  آم��وزش علم����ی – 
 پس����ت و م��رک����ز آم����وزش 
و  انتخ��اب  کارب��ردی   – علم��ی 
رشته های  ش��دن  افزوده  همچنین 
جدی��دی همچ��ون: ام��ور حج و 
زیارت، خدمات پس��تی، تولید نان، 
چاپ و فیلم سازی »گرایش نقاشی 

متحرك« و... می باشد.

با صدور بیانیه اي صورت گرفت:

اهانت به قرآن كريم را محكوم مي كنيم

شهركرد

شهركرد

شهركرد

اصفهان

كاشان

 در هفته سوم شهریورماه امسال صورت گرفت
کاهش 23 میلیون مترمکعب از حجم آب سد  زاینده رود 

دانشکده حمل و نقل؛ در دانشگاه اصفهان تأسیس مي شود

مدیریت شهري در ثبت ملي مادي نیاصرم، نقش مهمي داشته است

در پنج ماهه نخست سال 89 تحقق یافت
تولید بیش از 2 میلیارد کیلووات ساعت 

برق در نیروگاه اصفهان

ثبت نام دوره هاي کارداني پودماني 
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بان��وی  و  ته��ران  دانش��گاه  زن  اس��تاد   نخس��تین 
»علم اختر فیزیك ایران« کتابخانه ش��خصی خود را به 

کتابخانه ملی اهدا کرد. 
به گزارش ایمنا، »آلین��وش طریان«، بانوی »علم اختر 
فیزیك ایران«، که در س��رای سالمندان توحید زندگی 
می کند، کتابخانه شخصی خود را به کتابخانه ملی اهدا 

کرد.
 در مراس��می ک��ه ب��ه منظ��ور قدردانی از ای��ن اقدام 
دکتر طریان برگزار شد مشاور فرهنگی رئیس جمهور 
و رئیس سازمان اس��ناد و کتابخانه ملی با اهدای لوح 
 تقدی��ر، از مقام علم��ی و توجه این بان��وی فرهیخته 

به میراث فرهنگی مکتوب کشورمان تجلیل کرد.
»علی اکبر اشعری« اهدای کتابخانه شخصی اولین استاد 
زن دانش��گاه تهران به کتابخانه مل��ی را موجب غنای 
حافظ��ه ملی خواند و افزود: ای��ن کار افزون بر غنای 
حافظه ملی، زمین��ه ای برای بهره مندی پژوهش��گران 
از این مجموعه ارزش��مند و انتقال نس��ل به نسل این 

میراث ایجاد می کند.

طریان، درب��اره اهدای کتاب هایش ب��ه کتابخانه  ملی 
گفت:کتاب باید جایی برود که خواننده دارد.

کتابخانه شخصی اهدا شده دکتر آلینوش طریان، شامل 
بیش از: هزار و100 کتاب چاپی، یك جلد کتاب چاپ 
سنگی، 902 نش��ریه و ژورنال علمی و 162 منبع غیر 

کتابی است. 
منابع غیر کتابی، شامل: پایان نامه هایی به زبان فارسی، 
ارمنی و فرانس��ه اس��ت که طریان اس��تاد راهنما و یا 

مشاور آنها، بوده است.
آلینوش طریان در سال 1326 شمسی لیسانس فیزیك 
خود را از دانش��گاه تهران گرفته و پس از آن در سال 
1335 شمس��ی ب��ا گرفتن درج��ه دکترا، از دانش��گاه 

سوربون فرانسه، برای تدریس به کشور بازگشت. 
ارائ��ه درس ه��ای فیزی��ك خورش��یدی و فیزی��ك 
س��تارگان برای نخس��تین بار و پایه گذاری نخس��تین 
رص��د خان��ه فیزی��ك خورش��یدی کش��ور از جمله 
 فعالیت ه��ای علمی و تحقیقاتی ای��ن بانوی فرهیخته 

است.

سلول های بنیادی، در محیطی 
از جنس پلی استایرن در خارج 
از بدن و بدون مس��دود کردن 
کانال ه��ای غ��ذا رس��انی در 
عرض 3 هفته کشت می شوند 
به گزارش ایسنا، »الن تنستاد« 
از دانش��گاه وس��ت فول��د، با 
ارائه  روش��ی برای نگه داری و 
توانست  این س��لول ها،  رشد 
شرایط آزمایش را تحت کنترل 
درآورد؛ چی��زی ک��ه با روش 
پیش��ین امکان پذیر نبود. پیش 
از این از بس��تر شیشه ای برای 
نگه داشتن این سلول ها استفاده 
می شد، اما برخی ترکیب های 
درون شیش��ه برای سلول های 

بنیادی سمی است.
 س��لول های بنیادی استخراج ش��ده از مغز قرمز استخوان، 
بهMSCs  معروف هستند. این سلول ها برای زنده ماندن 
درون ب��دن انس��ان، باید در ش��رایط محیطی خاصی نگه 
داش��ته شوند که به این شرایط »نیش« گفته می شود. زنده 
نگه داش��تن این س��لول ها در خارج از بدن بسیار دشوار 
اس��ت، زیرا این سلول ها رشد کرده، کانال های غذارسانی 

را مسدود می کنند.

از  کار  ای��ن  ب��رای  وی، 
پلی اس��تایرن کمك گرفت، 
ب��ه  پلی اس��تایرن،  س��طح 
 صورت انتخابی در معرض 
پالس��مای اکسیژن قرار داده 
روی  نهای��ت،  در  و  ش��د 
آن کوپلیمرهای س��ه  بلوکه 
این کوپلیمرها  قرار گرفت. 
به عنوان محیط های حامی و 
غذارسان برای سلول بنیادی 

عمل می کنند. 
س��لول  ش��کل  ای��ن  ب��ه 
بنیادی روی برخ��ی از این 
کوپلیمره��ا رش��د می کند، 
ای��ن در حال��ی اس��ت که 
به عنوان  باق��ی کوپلیمره��ا 
حفره هایی برای غذارس��انی اس��تفاده می ش��وند. با این 
 کار می ت��وان در عرض س��ه هفته س��لول های بنیادی را 
رش��د داد. ب��ه اعتق��اد متخصص��ان: این محیط کش��ت 
جدی��د دانش��مندان را ق��ادر می س��ازد ک��ه به بررس��ی 
س��ئواالت موج��ود در خص��وص محیط ه��ای رش��د 
 س��لول های بنیادی درون ب��دن بپردازند. تنس��تاد معتقد 
 است:  MSCsها قابلیت باالیی در مهندسی بافت و ایمن سازی 

تلفیقی دارند.

یازدهمین کنگره بین المللی باروری و ناباروری رویان، ششمین کنگره 
بین المللی سلول های بنیادی رویان و پنجمین سمپوزیوم پرستاری 
و مامای��ی در پزش��کی تولید مثل، با حض��ور جمعی از محققان و 
 پژوهشگران داخلی و خارجی در سالن همایش های رازی گشایش 

یافت.
به گزارش ایسنا در یازدهمین کنگره و جشنواره بین المللی باروری 
و نا باروری رویان که به همت پژوهش��گاه رویان جهاد دانشگاهی 
برگزار می شود، پژوهشگران و محققانی از 43 کشور دنیا شرکت 

کرده اند.
در این دوره، 358 طرح تحقیقاتی از 43 کشور جهان برای شرکت 
در جشنواره ارسال شده که در مقایسه با سال گذشته )253 طرح( 

افزایش قابل توجهی داشته است.
 بیشترین طرح های تحقیقاتی از کشورهای: آ مریکا)54(، هند)31(، 
ای��ران)25(، ایتالی��ا)22(، انگلی��س)21(، آلم��ان)18(، چین )18( 
کان��ادا)16(، اس��پانیا)15(، ژاپن)14(، اس��ترالیا)13(، برزیل)12( و 

تایوان )8( به جشنواره رویان ارسال شده است.

برگزیدگان یازدهمین جشنواره بین المللی رویان در پنج گروه معرفی 
ش��ده اند که در گروه ژنتیك تولید مثل، دکتر آناباشامبو از فرانسه با 
ط��رح »اثر جهش ژن NR5A1 در ناکارآمدی تخمدانی«، در گروه 
بیولوژی و فناوری سلول های بنیادی)پایه( هومن صدر اردکانی از 
ایران، هلند با طرح »تکثیر سلول های بنیادی اسپرماتوگونی در محیط 
آزمایش��گاهی«، در گروه نا باروری زن��ان دکتر لوئیس چوکوماکا 
آجوتوما از نیجریه با عنوان طرح »نگرش جدید به چگونگی القای 
نا باروری در زنان از عفونت کالمیدیا«، در گروه جنین شناسی دکتر 
»محمدحسین نصر اصفهانی« از ایران با طرح »روش های جدید در 
انتخاب اسپرم برای استفاده در تلقیح داخل سیتوپالسمی اسپرم« و 
در گروه بیولوژی و فناوری سلول های بنیادی)طب ترمیمی(، دکتر 
»استفانوپلوچینو« از ایتالیا با طرح »اثر پیوند سلول های بنیادی عصبی 
 انس��ان در بهب��ود التهاب مغزی از نوع خود ایمنی در پس��تانداران 

غیر انسان« به عنوان برگزیده شناخته شده اند.
همچنی��ن در بخش برگزی��دگان داخلی دکتر »طاه��ره معدنی«، با 
 طرح »بهبود میزان حاملگی در س��یکل های کم��ك باروری« دکتر 

»سراج الدین وحیدی« با طرح »شیوع ناباروری اولیه در جمهوری 
اس��المی ایران در س��ال های 2005-2004 دکتر »عباس پیرایی« با 
طرح »توانایی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش 
به سلول های شبه هپاتوسایت بر روی غشای پایه مصنوعی، حاوی 
نانو فیبرهای بس��یار نازك و پیون��د آن ها به مدل بیماری کبدی« و 
دکتر »مهرداد نوروزی نیا« با طرح هیپرمتیالسیون ناحیه پروموتورژن 
MTHFR در بیوپسی های بیضه بیماران با آزو اسپرمی غیرانسدادی: 

نقش اپی ژنتیك در نا باروری مردان« معرفی شده اند.
کنگ��ره  یازدهمی��ن  افتتاحی��ه  مراس��م  در  اس��ت:   گفتن��ی 
بین الملل��ی باروری و نا باروری رویان که با حضور دکتر یادگاری 
)رئی��س جهاد دانش��گاهی( و جمع��ی از معاون��ان و مدیران این 
نهاد برگزار ش��د، پس از س��خنرانی و ارائه گزارش دبیر اجرایی و 
رئیس کنگره، دکتر »رودولف ینیش« دانشمند برجسته سلول های 
بنی��ادی و خالق نخس��تین موش تران��س  ژنیك، رئی��س انجمن 
 باروری و نا باروری ایران و جمعی از محققان خارجی س��خنرانی 

کردند.

در اقدامي كم نظیر:
قواي بانوي »علم اختر فیزیک« 

کتابخانه اش را به کتابخانه ملي اهدا کرد

کاشت سلول هاي بنیادي خارج از بدن

با حضور محققاني از سراسر جهان 
یازدهمین کنگره بین المللي تحقیق هاي باروري و نا باروري رویان آغاز شد

یو اس  بي و فلش؛ راه ساده انتقال كرم جاسوس

استاد دانشگاه: هدف اصلي استاكس نت سيستم هاي مرتبط با نرم افزار، 
كنترل صنعتي اسكاداي زيمنس بود

گوناگون

یك کارش��ناس فن آوری اطالعات گفت: نگرانی به وجود آمده 
در میان مردم از آلودگی سیس��تم های صنعتی به کرم اس��تاکس 
نت، موضوع مؤثری در ارائه راهکار برای پاکسازی سیستم های 
آلوده ش��ده اس��ت. مهدی برنج کوب در گفتگو با ایسنا، با بیان 
این که اس��تاکس نت در ارتباط با سیستم های اسکادای زیمنس 
پدیدار ش��ده است، اظهار کرد: این کرم اینترنتی از طریق همین 
اتصال به سیستم های صنعتی، اطالعاتی را به محل مبدأ خودش 

انتقال داده است. 
وی درب��اره مش��خصات سیس��تم های م��ورد حمله 

واقع شده، خاطر نش��ان کرد:  هدف اصلی این 
ویروس، سیستم های در ارتباط با نرم افزار 

کنترل صنعتی اس��کادای زیمنس بوده  
است.

برنج کوب تأکید کرد:  در حوزه های 
ف��ن آوری اطالع��ات اع��م از: 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی زیرساخت های مشترکی 

موجود است و ضربه خوردن به یکی 
از آن حوزه ه��ا می توان��د موج��ب ضربه 

خوردن دیگر بخش ها نیز شود.
او گف��ت:  دغدغ��ه  و نگران��ی که در زمین��ه آلودگی 

سیس��تم های صنعت��ی ب��ه وج��ود آمده خیل��ی مؤثرت��ر از هر 
موض��وع دیگ��ری، توانس��ته م��ا را به فک��ر راه��کاری برای 

پاکس��ازی این ویروس بین��دازد و خیلی ها را هم از ترس اینکه 
ز BACKDOOR در سیس��تم ها وجود داشته باشد،  ا

کار با آن ها بازداشته است.
ه��������ر  او 

فن آوری 
را دارای فرهن���گ 

ف��ن آوری خاصی دانست و تصریح کرد:  
ول��ی اطالعات هم زمینه ای برای پیشرفت بشر  ب��وده 

الزمه بهره برداری از آن، پذیرفتن لوازم آن از قبیل داش��تن خط  
مشی هایی برای نگه داری و حفاظت از سیس��تم های موجود در 

کش��ور است. این کارش��ناس امنیتی شبکه، بهبود سیستم های 
صنعتی و رفع نگرانی از ذهن مردم و بخش صنعت کش��ور 
را در گرو فراهم آوردن زیرس��اخت های مناسب دانست 
و گفت:  اگر زیرساخت مساعدی در کشور وجود 
داش��ت، این ویروس بعد از گذش��ت دو ماه از 
انتش��ارش دیگر موضوع روز نبود، در حالی که 

این طور نیست.
او یادآور شد: قسمت های وسیعی از سیستم ها 
و ش��بکه های ما دچار آلودگی ب��ه این ویروس 
ش��ده اند و اطالعات دقیقی از می��زان آلودگی ها 
ارائه نش��ده است؛ ولی متأس��فانه می شود گفت که 
این کرم جاسوسی می تواند به روش خیلی ساده ای از 
طریق USBو FLASH انتقال یابد و بر روی سیس��تم ها 

جایگزین شود.
برنج ک��وب اف��زود: برنامه های تحت وب ه��م از دالیل مؤثر 
دیگری در انتقال این ویروس به سیستم های داخلی کشور بوده  

است. 
این استاد دانش��گاه در پایان گفت:  به دلیل اینکه مرجع مسئولی در 
س��طح ملی برای رسیدگی به این آسیب ها در فضای مجازی وجود 
ندارد؛ امید می رود که ارگان ها و فعاالن در عرصه های مبتنی بر فضای 
مجازی در کش��ور، خودشان بتوانند با تعامل فعال و ارتباط مفید با 
 مرکزهای پژوهشی و دانشگاهی مرتبط این موضوع را حل و فصل 

کنند.

اعالم مفقودي
6/278 سند کمپاني و فاکتور فروش سواري شخصي سیستم پژو پارس مدل 84 و بشماره 
موتور 12484150538 و شماره شاسي 19326382 و شماره انتظامي 968 ج 85 ایران 13 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
 

احضار
نیا 2-  6/279 خواهان: علي مراد کریم زاده فرزند علي داد، خواندگان: 1- فرهاد رمضان 
پرویز حجاري اسکویي، خواسته: الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمي انتقال و 
...، کالسه پرونده: 228/89 شعبه اول شوراي حل اختالف نطنز، وقت رسیدگي: 89/8/15- 
ساعت 4 بعدازظهر، محل حضور: شعبه اول شوراي حل اختالف نطنز واقع در اداره ثبت 

اسناد و امالك سابق
خواهان آقاي علي مراد کریم زاده فرزند علي داد دادخواستي به طرفیت آقایان 1- فرهاد 
به تنظیم سند رسمي مطرح که به  الزام  نیا 2- پرویز حجاري اسکویي به خواسته  رمضان 
کالسه 228/89 ثبت شعبه اول شوراي حل اختالف نطنز گردیده و  چون خواندگان مجهول 
المکان میباشد و از طرفي وقت رسیدگي به تاریخ 89/8/15 ساعت 4 بعدازظهر تعیین شده 
است لذا مراتب به وسیله یك نوبت نشر در روزنامه کثیراالنتشار ابالغ میگردد خوانده میتواند 
در دبیرخانه شورا حاضر و برگ ثاني دادخواست و ضمائم را عینا دریافت دارد در صورت 

عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي و شورا مبادرت به اتخاذ نظریه خواهد نمود.
م الف/ 414                      مدیحي- رئیس شعبه اول حقوقي شوراي حل اختالف نطنز

 
مزایده 

6/280 شماره: 4188 به موجب پرونده اجرایي 2019-85/ج اجراي ثبت میمه آقاي محسن 
صادقي فرزند حسین به موجب سند رهني 26189-83/4/24 دفترخانه 14 میمه تمامت مقدار 
پنجهزار و سیصد و پنجاه و یك متر و بیست و پنج سانتي متر مربع قطعه زمین واقع در 
شهرك صنعتي وزوان جزء بخش ثبتي میمه موضوع قرارداد واگذاري زمین و حقوق انتفاع 
شماره 3711-28-و- ج مورخه 82/12/23 توسط شرکت شهرك هاي صنعتي اصفهان به نام 
آقاي محسن صادقي به انضمام کلیه مستحدثات موجود و تأسیسات و ماشین آالت موجود و 
حق االشتراك هاي منصوبه با کلیه توابع شرعیه و لواحق عرفیه در رهن وثیقه بانك سپه شعبه 
میمه قرارداد لذا ارزش کل واحد صنعتي )ششدانگ عرصه و اعیان و مستحدثات انجام شده 
که عبارتند از سوله صنعتي به مساحت 1025 مترمربع نوساز با دیوار آجري به ارتفاع 4 متر 
و نصب 8 پایه قله بر و فنداسیون هاي مربوط و حوضچه ته نشیني با مصالح بتني و جرثقیل 
25 تني و تانکر سي هزار لیتري است( یك میلیارد و دویست و هشتاد میلیون ریال معادل 
یکصد و بیست و هشت میلیون تومان توسط کارشناس رسمي دادگستري ارزیابي شد. مزایده 
از مبلغ مزبور شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته مي شود. 
الزم به ذکر است کلیه بدهي هاي مالیاتي وعوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزینه هاي انجام شده از محل مازاد به 
پرونده اجرایي مسترد مي گردد. جلسه مزایده حضوري روز چهارشنبه مورخ 89/7/14 از 
ساعت 9 صبح الي 12 ظهر در محل اجراي ثبت میمه به نشاني میمه خیابان طالقاني جنب 
اداره بهزیستي مي باشد. این آگهي یك نوبت در روزنامه زاینده رود مورخ 89/6/23 درج و 

منتشر مي گردد. در صورت تعطیلي مزایده به روز بعد موکول خواهد شد.
نوروز- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك میمه
 

احضار
6/281 چون آقاي محمد فرزانه فرزند علي شکایتي علیه آقاي اکبر غني زاده فرزند علي مبني 
بر مزاحمت تلفني مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 891228 این دادیاري ثبت گردیده. 
لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان میباشد حسب ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري 
مراتب یك نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور 
دعوت به عمل مي آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهي جهت پاسخگوئي به اتهام خود به 
این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 8288                                        خسروي- دادیاري شعبه 7 مرکزي اصفهان

 
ابالغ رأي

 ،8909980352100447 پرونده:  شماره   ،8909970352100942 دادنامه:  شماره   6/282
زندان  فعال  نشاني  به  میرحسیني  سیدعلي  آقاي  خواهان:    ،890453 شعبه:  بایگاني  شماره 
مرکزي اصفهان و اصفهان خ امام خمیني خ شریف شرقي ك 61 پ 42، خوانده: خانم بنت 
الهدي قدیریان به نشاني مجهول المکان، خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به، گردشکار: 

دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

خواسته خواهان آقاي سیدعلي میرحسیني فرزند محمود بطرفیت خوانده خانم بنت الهدي 
قدیریان فرزند بهرام اعسار از پرداخت نقدي و یك جاي مهریه خوانده مندرج در دادنامه 
شماره 1975 مورخ 1387/11/29 صادره از ناحیه این شعبه و تقسیط آن مي باشد. با توجه 
به شرح خواسته خواهان و مؤداي شهادت شهود خواهان که حکایت از عدم تمکن مالي 
با  اینکه خوانده  به  نماید و نظر  از پرداخت نقدي و یك جاي مهریه خوانده مي  خواهان 
وصف ابالغ قانوني در جلسه دادرسي حاضر نگردیده و اموال منقول با غیرمنقول و وصول 
و  است  نگردیده  ارائه  و  معرفي  باشد  پذیر  امکان  آنها  طریق  از  مهریه  یك جاي  و  نقدي 
نظر به اینکه خواهان به علت عدم تمکن مال جهت پرداخت مهریه در زندان بسر مي برد 
علیهذا داگاه دعوي خواهان را وارد و ثابت تشخیص و باستناد مواد 1 و 23 و 37 قانون 
پرداخت  از  اعسار خواهان  به  قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مال حکم  ماده 3  اعسار و 
نقدي و یك جاي مهریه خوانده و تقسیط آن از قرار وجه نقدي و هزینه سفر حج هر ماه 
دو میلیون ریال اولین قسط 1389/7/30 و پس از اتمام وجه نقدي و هزینه سفر حج هر دو 
ماه یك عدد سکه بهار آزادي و پس از اتمام سکه ها هر ماه یك مثقال طال صادر و اعالم 
دادگاه  این  در  واخواهي  قابل  ابالغ  از  روز پس  و ظرف 20  غیابي  رأي صادره  نماید  مي 
اصفهان  استان  تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظرخواهي  قابل  روز   20 ظرف  آن  از  پس   و 

مي باشد.
م الف/ 8284                         موسوي- رئیس شعبه 21 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
 ،8809980363201160 پرونده:  شماره   ،8909970353500811 دادنامه:  شماره   6/283
شماره بایگاني شعبه: 890467، شاکي:  آقاي عزیز افراسبي به نشاني اصفهان- بزرگراه ش 
چمران- اولین کوچه بعد از خ محمد طاهر )ك 44(- پ 5، متهم:  آقاي جبار کریمي به نشاني 
فعال مجهول المکان، اتهام: سرقت مستوجب تعزیر، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم 

و به شرح زیر مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقالب اصفهان علیه متهم مجهول 
المکان جبار کریمي دائر بر سرقت وجوه نقد از درون خودروي عزیز افراسبي،  با عنایت به 
مجموع تحقیقات انجام شده و  محتویات پرونده نظر به فقدان دالیل اثباتي و اینکه شاکي نیز 
علیرغم ابالغ قانوني وقت رسیدگي جهت اداي توضیح در جلسه دادرسي مورخه 89/6/3 
این دادگاه حضور نیافته است لذا وقوع و انتساب بزه فوق به متهم موصوف محرز و مسلم 
آئین  قانون  ماده 177  الف  بند  به  مستنداً  کیفرخواست صادره  رد  دادگاه ضمن  باشد.  نمي 
دادرسي کیفري رأي بر برائت متهم صادر و اعالم مي دارد رأي صادره ظرف بیست روز پس 

از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان است.
م الف/ 8283                       کلیشادي- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

ابالغ رأي
 ،8809980364300900 پرونده:  شماره   ،8909970352700641 دادنامه:  شماره   6/284
اتهام:  المکان،  مجهول  رضائي  صادق  آقاي  متهم:   ،881200 شعبه:  بایگاني  شماره 
دادگاه  گردشکار:  ماهواره،  از  دریافت  تجهیزات  تعمیر  و  نصب  و  نگهداري  و  حمل 
رأي  به صدور  مبادرت  ذیال  تعالي  اهلل  بعون  و  اعالم  را  رسیدگي  مراتب ختم  به  توجه   با 

مي نماید.
رأي دادگاه

بر نگهداري تجهیزات دریافت  اتهام آقاي صادق رضائي فرزند عبدالحق دایر  درخصوص 
به  توجه  با  اصفهان  انقالب  و  عمومي  دادسراي  از  کیفرخواست صادره  موضوع  ازماهواره 
گزارش مرجع انتظامي اقاریر صریح و مقرون به واقع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتي و 
سایر قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده وقوع و انتساب بزه معنونه به متهم مذکور 
تجهیزات  کارگیري  به  ممنوعیت  قانون   9-3 مواد  استناد  به  فلذا  باشد  مي  مسلم  و  محرز 
توسعه  که جهت  تجهیزات مکشوفه  و مصادره  بر ضبط  را عالوه  ماهواره وي  از  دریافت 
جمهوري  سیماي  صداو  سازمان  اختیار  در  بایست  مي  کشور  تلویزیوني  و  رادیو  پوشش 
صندوق  حق  در  نقدي  جزاي  ریال  میلیون  سه  مبلغ  پرداخت  به  گیرد  قرار  ایران  اسالمي 
و  غیابي  صادره  رأي  دارد  مي  اعالم  و  محکوم  قبلي(  بازداشت  ایام  احتساب  )با  دولت 
ظرف ده روز از تاریخ ابالغ واقعي قابل واخواهي در این دادگاه و پس از انقضاي مهلت 
 واخواهي ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان 

مي باشد.
م الف/ 8282                    خدابنده- دادرس شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ رأي
6/285 شماره دادنامه: 8909970352700638، شماره پرونده: 8809980378100051، شماره 
بایگاني شعبه: 890347، متهم: خانم سها کورنگ به نشاني مجهول المکان، اتهام: توهین، گردشکار: 
 دادگاه با توجه به مراتب ختم رسیدگي را اعالم و بعون اهلل تعالي ذیال مبادرت به صدور رأي 

مي نماید.
رأي دادگاه

درخصوص اتهام خانم سها کورنگ فرزند منصور دایر بر 1- توهین به مأمورین در حین 
انجام وظیفه و 2- اخالل در نظم عمومي موضوع کیفرخواست صادره از دادسراي عمومي 
به محتویات و مندرجات پرونده گزارش و صورتجلسه مورخ  با توجه  انقالب اصفهان  و 
88/4/23  مأمورین )مضبوط در صفحه دو پرونده( اقرار ضمني و تلویحي متهم در مرحله 
تحقیقات مقدماتي و سایر قراین و امارات موجود و منعکس در پرونده وقوع و انتساب بزه 
قانون  مواد 618-609  استناد  به  فلذا  باشد.  مي  ومسلم  محرز  مذکور  متهم  به  معنونه  هاي 
ریال  میلیون  مبلغ یك  پرداخت  به  اول  اتهام ردیف  را در خصوص  اسالمي وي  مجازات 
جزاي نقدي به نفع صندوق دولت و در خصوص اتهام ردیف دوم به تحمل بیست ضربه 
شالق تعزیري در غیر مأل عام و بدون اصابت به نقاط حساس بدن محکوم و اعالم مي دارد 
رأي صادره غیابي و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ واقعي قابل واخواهي در این دادگاه و پس از 
انقضاء مهلت واخواهي ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 8281                       خدابنده- دادرس شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي اصفهان
 

ابالغ رأي
 ،8709980359600026 پرونده:  شماره   ،8909970353000184 دادنامه:  شماره   6/286
شماره بایگاني شعبه: 880095، شکات: 1. آقاي حیدر دهقاني به نشاني سپاهانشهر خیابان 
قدیر مجتمع نور واحد 8 تلفن 6513132، 2. آقاي علیرضا آقاجاني با وکالت آقاي محمد 
عبدالهي به نشاني خ بزرگمهر 8 بهشت غربي 50 متر قبل از گلزار نبش ك سامان ساختمان 
وکال ط اول دفتر وکالت، 3. آقاي محسن صرامي فروشاني به نشاني خمیني شهر میدان 22 
بهمن اول خ امیرکبیر فرعي 147 منزل چهارم تلفن 3236935، 4. آقاي علي اکبر اسماعیلیان 
دهاقاني به نشاني ملك شهر انتهاي خ مطهري بن بست هدایت )42( پ 2، 5. آقاي مهدي 
ولیخاني به نشاني ملك شهر بهرام آباد خ شهید قدوسي ك مهرگان ك میثم منزل ولیخاني 
تلفن 4206073، 6. آقاي علي رضا دلف جان به نشاني آدرس نداشت- )اصال برگ تحقیق 
ارتش  خ  ابتداي  ارتش  فلکه  نشاني  به  اقاي صادق سجادي   -7 نشد(،  مالحظه  نامبرده  از 
دزدگیر مارال، 8- آقاي عبدالمجید بندر به نشاني اصفهان خ آل محمد کوچه نهم پ 187، 
9- آقاي مهدي الماسي به نشاني اتوبان چمران خ 24 متري روبروي شهرداري منطقه 10 
منزل شخصي، 10. آقاي سعید مسجدي به نشاني خ پروین خ حکیم شفائي دوم روبروي 
بانك سپه پ 2 تلفن 5218946، 11. علي جمال بافقي با وکالت آقاي قاسم شریفي نژاد و 
آقاي حجت اله خدارحمي همگي به نشاني خ توحید 4 راه توحید ساختمان بانك ملت ط 
2 واد 8، 12. آقاي علیمردان بسحاق به نشاني آخر کاوه شهرك ولي عصر کوچه خسروي 
فرعي 7 پالك 2 سمت راست تلفن 4605106. متهمین: 1. آقاي مهدي تسلیمي، 2. آقاي علي 
رضوي دلیگاني با وکالت خانم زهرا حاجیان فرد به نشاني میدان فیض ابتداي خ فیض سمت 
چپ پ 24 طبقه فوقاني، 3. آقاي علیرضا شیخ محمدي به نشاني شاهین شهر خانه کارگر 
متواري-  نشاني  به  مسعودي  امین  آقاي   .4  ،0312-5205448 تلفن   277 خیام پ  خیابان 
دادگاه  گردشکار:  تعزیر،  مستوجب  سرقت   .2 کالهبرداري،   .1 ها:  اتهام  المکان،  مجهول 
 با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأي 

مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقایان 1- علیرضا شیخ محمدي فرزند عیدي محمد 2- مهدي تسلیمي 
فرزند جواد 3- علي رضوي دلیگاني فرزند حسن 4- امین مسعودي فرزند حسین دائر بر 
شکایت  موضوع  اول  ردیف  متهم  به  منتسب  خودرو  سرقت  فقره  چهار  در  مباشرت   -1
مشارکت   -2 خاني  ولي  مهدي  الماسي  مهدي  بسحاق  علیمردان  بافقي  جمال  علي  آقایان 
در کالهبرداري منتسب به کلیه متهمین موضوع شکایت آقایان علي اکبر اسماعیلیان صادق 
سجادي عبدالمجید بندر 3- مشارکت در کالهبرداري منتسب به متهمین ردیف 4 و 3 و 1 از 
آقایان محسن صرامي، حیدر دهقان، سعید مسجدي 4- تحصیل خودرو و چکهاي مسروقه، 
جعل چکهاي مسروقه منتسب به متهمین ردیف 3 و 2 و 5- مشارکت متهمین ردیف 4 و 
ایراد ضرب و جرح عمدي نسبت به  3 و 1 در سرقت خودرو آقاي علیرضا آقاجاني 6- 
با عنایت به مفاد شکایت شکات خصوصي،  متهم ردیف اول منتسب به متهم ردیف دوم 
گزارش مرجع انتظامي، مفاد کیفرخواست شماره 855 صادره از دادسراي عمومي وانقالب 
اصفهان، اقاریر صریح متهمین در حین تحقیقات مقدماتي در مرجع انتظامي و دادسرا، کشف 

خودروها و برخي از اموال و اسناد مسروقه نزد متهمان و دفاعیات غیرمؤثر متهمین ردیف 
3 و 2 و 1 و با توجه به عدم حضور متهم ردیف چهارم در حین تحقیقات مقدماتي و در 
جلسه رسیدگي علیرغم ابالغ قانوني و عدم ایراد و دفاعي از سوي وي اتهامات انتسابي به 
ایشان غیر از مشارکت در سرقت متهمین ردیف 3 را با احراز مباشرت متهم ردیف چهارم 
در سرقت خودرو آقاي علیرضا آقاجاني بر دادگاه ثابت و مسلم است لهذا مستنداً به مواد 
536 و 657 و 662 و 667 و 419 و 367 و بند الف ماده 480 قانون مجازات اسالمي و ماده 
1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري متهم ردیف اول را به 
اتهام سرقت )ربودن( به تحمل یکسال حبس و 50 ضربه شالق تعزیري و رد اموال مسروقه 
باقیمانده شامل 1- یکدستگاه GPS رهیاب 2- پخش خودرو با مارك JVC و دو باند عقب 
از حساب جاري 0101000510006،  بانك کشاورزي شامل 15 برگ  3- دسته چك مهر 
4- مبلغ سیصد هزار تومان وجه نقد 5- کارت مشخصات پژو و بیمه نامه و کارت سوخت 
انتظامي 672 ص 72، 6- کارت مشخصات پاترول، کارت بیمه گاز، بیمه  خودرو بشماره 
نامه و کارت سوخت بشماره انتظامي 237 ب 47، 7- کارت ملي بشماره 1287047378، 
8- یك عدد کارت عابر بانك تجارت به ارزش مبلغ )700/000( ریال 9- یك عدد کارت 
عابر بانك ملت به شاکي آقاي علي جمال بافقي و به جهت مشارکت در کالهبرداري هر یك 
از متهمین را به تحمل یکسال حبس و جزاي نقدي به مبلغ )25/675/000( ریال در حق 
صندوق دولت و هر یك از متهمین ردیف دوم و سوم را به جهت تحصیل خودرو و چکهاي 
مسروقه به شش ماه حبس و 25 ضربه شالق تعزیري و به لحاظ جعل چکهاي مسروقه به 
شش ماه حبس و سه میلیون ریال جزاي نقدي در حق صندوق دولت و متهم ردیف چهارم 
را به جهت سرقت )ربودن( خودرو آقاي علیرضا آقاجاني به تحمل پنج سال حبس و 74 
ضربه شالق تعزیري و متهم ردیف اول به جهت ایراد ضرب و جرح عمدي به پرداخت 
1/5 صدم از دیه کامل بابت ارش تورم و آسیب نسج نرم انگشت اول دست چپ و 1 صدم 
از دیه کامل بابت خراشیدگي )حارصه( بند آخر انگشت پنجم دست راست و بند ابتدائي 
انگشت سوم دست چپ در حق متهم ردیف دوم و از حیث جنبه خصوصي غیر از شکایت 
آقایان علي جمال بافقي، مهدي ولي خاني و آقاي علیرضا آقاجاني با عنایت به اینکه شکات 
بشرح محتویات پرونده رضایت بالقید و شرط خود را اعالم نموده اند مستنداً به بند دوم 
ماده 6 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري قرار موقوفي تعقیب 
سایر شکات را صادر و در مورد متهم ردیف 3 و 1 دائر بر مشارکت در سرقت خودرو اقاي 
علیرضا آقاجاني با توجه به تحقیقات صورت گرفته از شاکي که داللت بر ربودن خودروي 
وي از ناحیه یك نفر داشته لهذا به لحاظ عدم احراز ربایش از ناحیه ایشان مستنداً به بند الف 
ماده 177 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي وا نقالب در امور کیفري رأي بر برائت 
ایشان صادر و در مورد دعوي آقاي علیرضا آقاجاني فرزند عباسعلي بطرفیت کلیه متهمین 
بخواسته مطالبه مبلغ )96/500/000( ریال بابت خسارات وارده به اتومبیل پژو 405 بشماره 
انتظامي 227 ل 67- ایران 13 و هزینه هاي کارشناسي و پارکینگ و انتقال به نمایندگي و 
هزینه هاي دادرسي و خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به نحوه عملکرد خواندگان پس از وقوع 
سرقتها در مورد تقسیم عواید حاصل از معامله اسناد و اموال مسروقه با مشارکت یکدیگر لهذا 
به لحاظ فقدان متعلقات خودرو خواهان در سال کشف و تاکنون مستنداً به ماده 365 قانون 
مجازات اسالمي هر یك از خواندگان را به تساوي به پرداخت یك چهارم از )96/500/000( 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ )1/881/000( ریال میزان هزیه دادرسي و همچنین 
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سرقت یعني 87/7/28 لغایت هنگام پرداخت براساس 
رأي  نماید  مي  اعالم  و  محکوم  خواهان  حق  در  مرکزي  بانك  سوي  از  اعالمي  شاخص 
صادره نسبت به متهم ردیف اول تا سوم حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان و نسبت به متهم ردیف چهارم غیابي و ظرف مدت 
10 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه واز حیث جنبه حقوقي ظرف 20 روز قابل 

واخواهي در این دادگاه است.
م الف/ 8265          حاجیلو- دادرس شعبه 104 دادگاه عمومي کیفري شهرستان اصفهان

 
ابالغ دادخواست

6/288 کالسه پرونده: 8801454، وقت پاسخگوئي: ده روز پس از ابالغ
شیفته  خانم  بطرفیت  تیموري  صادق  محمد  وکالت  با  حسیني  آصف  آقاي  اینکه  به  نظر 
جعفري به دادنامه 8802158-88/11/21 معترض و تقاضاي تجدیدنظرخواهي نموده است 
لذا به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده و به درخواست خواهان لذا مراتب یك 
دعوت  تجدیدنظرخوانده  از  تا  میگردد  آگهي  محلي  کثیراالنتشار  جراید  از  یکي  در  نوبت 
مي گردد تا ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و نسخه دوم 
دادخواست تجدیدنظرخواهي و ضمایم را دریافت نماید و پاسخ خود را کتبًا به دفتر تقدیم 

 

نماید.
م الف/ 8262                               مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی میراث فرهنگي

خبرگزاری میراث فرهنگی � گردش��گری: هرگاه 
ک��ه داد بخش خصوصی از عدم ورود گردش��گر 
به کش��ور به هوا خاس��ته و صنعت گردش��گری 
را در آس��تانه ورشکس��تگی قلمداد می کنند؛ تنها 
توجیه مدیران و متولیان دولتی گردش��گری برای 
روند کند ورود توریس��ت به کش��ور، تبلیغات و 
تصویرس��ازی منفی غربی علیه ایران اس��ت؛ در 
حالی که کارشناس��ان صنعت گردشگری با تأیید 
ای��ن توجیه، بر این باورند که تصویرس��ازی های 
نادرس��ت از ایران در نگاه توریست های خارجی 
نتیجه تبلیغ های نا کارآمد گردشگری و ناتوانی ما 

در از بین بردن یورش تبلیغ های منفی است.  

اینکه در سال 2010، در عصر ارتباطات و در دنیای 
دهکده جهانی هنوز هم در بسیاری از کشورهای 
دنیا، ایران را بخشی از عراق یا افغانستان پنداشته 
و ایرانی ها را عرب و یا افغان می دانند؛ بی ش��ك 
بزرگترین دلیل بر این مدعاست که ایران کشوری 

توریست پذیر نیست.
ابزارهای تبلیغاتی را نمی شناسیم

یك مدرس دانشگاه و صاحبنظر گردشگری معتقد 
است: تصویری که در جهان از ما ساخته می شود، 
نتیجه عمل و تعامل خود ما با جهان بیرون است.

اسماعیل قادری در ادامه گفت: تکنیك ها و فنون 
تبلیغ و بازاریابی گردشگری به طور مجزا روی دو 
مقوله کار می کند. این سیاست های تبلیغی از یك 
سو روی مقصدهای هدف برای جذب گردشگر 
کار می کنن��د و از س��وی دیگ��ر ب��ه مقصدهایی 
می پردازند که گردش��گران آن کش��ور برای سفر 
انتخ��اب می کنند. تبلیغ هایي هم که کش��ورهای 
مب��دأ روی مقصده��اي گردش��گری می کنند از 
مراودات دو کشور نش��أت می گیرد. در نتیجه ما 
باید ابتدا تصویرهای منفی به وجود آمده از کشور 
خود را برطرف کنیم و سپس به تبلیغ و بازاریابی 

گردشگری بپردازیم.
وی همچنین با اشاره به استفاده درست از شیوه ها 
و ابزارهای تبلیغی، تصریح کرد: ابزارهای تبلیغی 
باید مناسب مبدأ باشند. یعنی پیش از اینکه عالقه 
مردم کش��ور فرستنده گردشگر را شناسایی کرده، 
روی آن تبلیغ کنیم و به معرفی توانایی های خود 
بپردازی��م، باید کانال مناس��ب را پی��دا کرده و از 

طریق آن با مخاطب ارتباط برقرار کنیم.
به اعتقاد این مدرس گردش��گری، نتیجه گزینش 
نادرست در انتخاب ابزارها و شیوه های تبلیغی این 
می شود که یورش های منفی علیه ایران به درستی 
کار کرده و هنوز هم در برخی از کشورهای جهان 
میان مردم ایران با عرب ها یا افغان ها تفاوتی قائل 

نمی شوند. 
كاركرد معكوس سینما

س��ینما یک��ی از مهم تری��ن ابزارهایی اس��ت که 
می توان��د به دلیل تأثیرگذاری غیرمس��تقیم خود، 
در زمینه  جذب توریس��ت به کار گرفته شود، اما 
متأسفانه در سال های اخیر، بیشتر فیلم هایی که از 
س��ینمای ایران در عرصه  جهانی مطرح ش��ده اند، 
فیلم های��ی بوده اند که فقر و بدبختی محور اصلی 

آن ها بوده است.
جهانبخش نورایی، کارشناس گردشگری و منتقد 
فیلم، در مورد تأثیرهای کاربرد مناس��ب فیلم در 
این زمینه، معتقد اس��ت: هیچ تردیدی نیست که 
فیلم های سینمایی، چه مستند و چه داستانی، اگر 
به طور غیر مس��تقیم جذابیت ها را نش��ان دهند و 
در تماش��اگر کشش و میل به وجود آورند، نقش 

مهمی در جذب گردشگران ایفا خواهند کرد.
این کارش��ناس معتقد است: فیلم هایی با موضوع 
فقر و عقب افتادگی، توریست را جذب نمی کنند. 
به عقیده  او تنها فیلم هایی می توانند باعث جذب 
توریس��ت ش��وند ک��ه زیبایی ه��ا، جذابیت ها و 
ش��گفتی ها را نش��ان دهند و فیلم هایی که به فقر، 
عقب افتادگ��ی و بیماری می پردازن��د، نمی توانند 
توریس��ت را ب��ه مفه��وم متعارف ج��ذب کنند. 
متأسفانه س��ینمای ایران نتوانسته آنچنان که از آن 

انتظار می رود، به معرفی کشورمان بپردازد.
ــفر  ــویق س ــانه ای، تش  محتوای تبلیغ های رس

به خارج است
محمدتقی رهنمایی، اس��تاد دانش��گاه تهران، نیز 
معتقد اس��ت که محتوای تبلیغ رس��انه های ایران 
بیشتر به سمت توسعه   جهانگردی و تشویق سفر 
ایرانیان به خارج از کشور است و این رسانه ها در 

تشویق خارجیان به سفر به ایران ناکارآمد هستند.
به عقی��ده وی رس��انه های ایران تنه��ا با معرفی 
جاذبه های مقصدهای گردش��گری برای ایرانیان، 
آن ه��ا را تش��ویق به خروج از کش��ور می کنند و 
درنتیجه ما ش��اهد خ��روج گردش��گران از ایران 
هستیم، در صورتی که نتوانسته ایم توریست های 

چندانی را برای بازدید از کشورمان بیاوریم.
رهنمای��ی، ت��راز ح��ال حاضر جهانگ��ردی را با 
وضعیت موجود، منفی ارزیابی کرده و می گوید: با 
دقت در آمار حضور گردشگران خارجی و خروج 
جهانگردان داخلی، متوجه می شویم که حتی اگر 
تعداد مسافران ورودی اعالم شده درست و مستند 
باش��د، باز هم صنعت گردشگری در ایران ساالنه 
بیش از یك میلیارد دالر، صورت حس��اب منفی 

دارد.
ــردن تبلیغ های منفی جز با راهكار  برطرف ك

تخصصی ممكن نیست
برای مقابله با تبلیغ ه��ای منفی، به عنوان عاملی 
تأثیرگذار در کاهش ورود گردش��گر خارجی به 
کشور، ضروری اس��ت تا گروه های تخصصی از 
کان��ال  و راه های هدفمند نس��بت به معرفی ایران 

اقدام کنند.
گردشگر خارجی

آمار گردشگر ورودی به کشور کاهشی را نسبت 
به سال های پیش نشان می دهد و دست اندرکاران 
یکی از دالی��ل آن را حجم تبلیغ های منفی علیه 
ای��ران می دانند. ای��ران نیز در مقاب��ل، امکانات و 
رس��انه هایی برای خنثی سازی و همچنین معرفی 
صحیح خود در اختیار دارد، س��ئوال این است که 
م��ا تا چه حد در این زمین��ه موفق بوده ایم؟ و در 
وهل��ه اول با چه کیفیت و ی��ا کمیتی باید تالش 
ک��رد؟ رئیس انجم��ن صنفی دفتره��ای خدمات 
مس��افرتی ایران و رئیس جامعه تورگردانان ایران 

به تببین این سئوالت پرداختند.
عملكرد منفی باعث تبلیغ منفی می شود

کرمانی، رئیس انجم��ن صنفی دفترهای خدمات 
مس��افرتی ایران، معتقد اس��ت: وقت��ی نتوانیم در 
بازاریابی به نحو احس��ن خودمان را معرفی کنیم، 
عملکرد منفی خواهیم داشت که باعث تبلیغ منفی 
خواهد شد. وی ادامه داد: حرف ها تکراری است 
و باره��ا گفته ش��ده، اما تکرار حرف نش��انه  این 
است که تغییری حاصل نشده است. وقتی شاگرد 

نیاموزد درس تکرار می شود.
کرمانی توضیح داد: برای گردش��گری استراتژی 
مشخص نداش��ته و به دنبال آن هدف مشخصی 
ه��م نداریم، هدف گذاری نمی کنیم و در نتیجه به 
مرحله تاکتیك های مربوط به هدف نمی رسیم. ابتدا 
باید به اجماع برسیم که می خواهیم گردشگر وارد 
شود یا خیر؟ وی ادامه داد: باید راجع به مختصات 
گردشگری بحث کنیم، وقتی می خواهیم میهمان 
دعوت کنیم درس��ت اس��ت که خانه  متعلق به ما 
است اما باید خانه مطابق میهمان باشد و وسایلی 
تهیه ش��ود. اگر قرار اس��ت بچه ای به خانه بیاید 
غذایی درس��ت می کنید که دوست دارد، بازی و 
یا برنامه تلویزیونی مورد عالقه اش را مهیا می کنید 
در غیر این صورت مهمان رغبت نشان نمی دهد و 

اگر نکردیم، نمی توانیم توقع داشته باشیم.
رئیس انجمن صنفی دفترهای خدمات مس��افرتی 
گفت: راجع به مختصات توریست صحبت کنیم، 
خواسته هایش را اجابت کنیم. همچنین در داخل 
خودمان تمرین کرد که از میهمان چگونه پذیرایی 
نماییم. مشخص کنیم که چه کسی باید از میهمان 
پذیرایی کند، دول��ت یا بخش خصوصی. چندی 
پیش رئیس س��ازمان متولی با آژانس داران ترکیه 
 مالق��ات کرد، اینها ه��م  تراز نیس��تند. وی ادامه 
داد: دول��ت نمی توان��د بازاریابی، بازارس��ازی و 
بازارداری کند، زیرا شخصیت دولتی ثابت نیست 
و افرادی با دیدگاه های متفاوت س��ر کار می آیند. 

الزم است از تصدی  گری دولت کاسته شود.
وی بخش زیادی از ناکامی در جذب گردش��گر 
را تداخل کار بخش دولتی و خصوصی دانس��ت 
و گفت: از یك طرف گردش��گری امری است که 
دولت نباید مداخله مس��تقیم داشته باشد از طرف 
دیگ��ر می بینیم ک��ه معاونت و یا بخش��ی مربوط 
به نمایش��گاه ها در س��ازمان متولی ایجاد شده که 
برای ش��رکت در نمایش��گاهی مانن��د لندن برای 
دفترهای مس��افرتی دعوتنامه می فرس��تد و وقتی 
ویزا نمی دهند، نمایش��گاه از اصل کنسل می شود 

و ایران حضوری ندارد. 
کرمان��ی در ادامه گفت: در محی��ط بازاریابی هر 
کس��ی سعی دارد بهترین کاالی خود را به بهترین 
ش��کل عرضه کند، از دکوراسیون و نورپردازی و 
راه ه��ای گوناگون نیز س��عی می کند تا آن را بهتر 
جل��وه ده��د. اما وقت��ی در این محی��ط حرفه ای 
و تخصص��ی حض��ور نداری��م پس به��ره ای هم 
نمی بری��م. وی در تکمیل صحبت خود گفت: در 
حوزه مس��ائل بین المللی ب��ا چالش هایی روبه  رو 
هس��تیم، جدا از ماهیت این چالش ها، کشورهای 
دیگر هم گاهی درگیر مس��ائلی می شوند. آنها نیز 
در مسیر گردشگری جاده سنگالخی و ناهمواری 
را ط��ی کرده اند و اینجا ن��وع برخورد و مدیریت 

مهم است.
وی س��خن خود را با یك مث��ال ادامه داد: حدود 
دو س��ال پی��ش در ترکی��ه بمبی منفجر ش��د، یا 
انفجار در ایس��تگاه قطار لندن و یا اعتصاب هایی 
که در یون��ان رخ می دهد، اما چون آنها در حوزه 
گردشگری اس��تراتژی و یا هدف مشخص دارند 
پ��س ب��ا تاکتیك هایی ای��ن رویداده��ا را خنثی 
می کنند و آمار گردش��گری  ش��ان با درصد کمی 
در دوره زمان��ی کوتاهی تغیی��ر می یابد. در حالی 
که طبق آمار بین المللی برای س��ال 2008-2009 
گردش��گری ایران حدود 8 درصد کاهش داشته، 

چون برنامه ای مشخص نداریم.
کرمان��ی در بیان دلیل ای��ن وضعیت گفت: چون 
دولت مس��لط اس��ت، منابع اعتباری در دس��ت 
دولت  بوده و مدیر دولتی با آدم ها به ش��کل های 
مختلفي مواجه می ش��ود. معاون گردشگری چند 
س��ال پیش اعالم ک��رد که ظرفی��ت هتل ها 100 
درصد اس��ت، در حالی که چن��دی پیش در یك 
خب��ر آمده بود که ظرفیت هتل ه��ای اصفهان 15 
یا 25 درصد اس��ت، چگونه چنین چیزی ممکن 
است که ظرفیت هتل های اصفهان به عنوان یکی 
از ش��هرهای گردش��گری کش��ور مغایر ظرفیت 
هتل های کل کش��ور باش��د؟ اما کسی نیست این 

سئوال را بپرسد.
کرمانی خاطرنش��ان کرد: بخش های خصوصی و 
دولتی هر دو به منافع ملی معتقد هستند و منظور 
از بیان این حرف ها آن است که چاره ای اندیشیده 
شده و کاری کنیم که آیندگان، ما را نفرین نکنند. 
کرمانی معتقد است که با عملکرد مناسب می توان 
تبلیغ ه��ای دیگر را نیز خنثی ک��رد. باید خود را 
ارائه دهی و نش��ان بدهی ک��ه در مملکت امنیت 
وج��ود دارد، باید برویم و با دنیا مواجه بش��ویم. 
در این بخش آیا الزم اس��ت دولت حضور داشته 
باش��د؟ اگر درآم��دی باش��د و ارز وارد مملکت 
 ش��ود، بین بخش خصوص��ی و دولت��ی تفاوت 

هست؟
رئیس انجمن صنفی دفترهای خدمات مس��افرتی 
معتقد اس��ت: برای پیش��برد هدف الزم اس��ت تا 
هزینه کرد و این هزین��ه را در زمینه تخصصی و 
در بازارهای هدف صرف نمود. در برخی بازارها 
مثل آلمان و یا فرانسه به خاطر پرستیژ باید حاضر 
باش��یم ولی بای��د ببینیم در ک��دام بازارها قدرت 
جذب بیش��تری هست که سرمایه گذاری بیشتری 
داش��ته باش��یم. بخش خصوصی بررس��ی کند و 

دولت حامی پشت پرده باشد.
کرمانی ادامه داد: آنها که به جایی رس��یده اند، یك 
شبه نبوده است. مالزیایی ها، ترکیه ای ها، اردنی ها 
و یا سوری ها تا حدی پیش رفته اند، از کشورهایی 
ک��ه خوشش��ان می آم��د ی��ا نمی آم��د میهمانانی 
 دعوت کردند. فرقی نمی کند، آنها دنبال پولش��ان 

هستند.
آدم ه��ای حرف��ه ای زی��ادي را دع��وت کردن��د، 
پ��ول خود را آت��ش نزدن��د. آدم هدفمند دعوت 
کردن��د، ب��ه ف��رض آژان��س  داران را بررس��ی 
 کردن��د ک��ه چقدر گ��ردش کار و چه س��ابقه ای 

دارند.
وی اف��زود:  برای آن که به نتیجه برس��یم باید از 
کش��ورهای ب��ازار هدف، آدم ه��ای متخصص را 
دعوت کنیم و جاذبه های گردش��گری، فرهنگی، 
مذهبی، تاریخی و همچنین تسهیالت و امکانات 
را به ایشان نشان دهیم. آنها وقتی برگشتند مسافر 
می فرس��تند، اما فکر نکنیم هر نفر که رفت 1000 
نفر می فرستد، بلکه 10 یا 15 نفر آن هم در فصلش 
خواهد فرستاد. این کار مانند درخت است و چند 

سال زمان می برد تا محصول دهد.

 تبليغ هاي ناكارآمد گردشگري 
تصويرسازي منفي از ايران

مرمتخودسرانهمنجربهتخريبسنگ
قبرهایتاريخیدراصفهانشد

مرمت هیأت امن��ا در بنای تاریخی امامزاده احمد اصفهان منجر به تخریب و 
تعویض کف  فرش تاریخی این امامزاده شد. در پی این اقدام که گفته می شود 
خودسرانه انجام گرفته، سنگ  قبرهای تاریخی این امامزاده نیز شکسته و تعویض 

شده است.  
سنگ قبر جایگزین، به جای سنگ تاریخی

به گزارش میراث فرهنگی، امامزاده احمد، از جمله بناهای تاریخی اصفهان است 
که در خیابان نشاط بعد از دروازه حسن آباد و کنار بازارچه ساروتقی واقع شده 
است. این بنا متشکل از بقعه امامزاده در ضلع شرقی، شبستانی در شمال و ایوان 
و مقبره کوچك با اتاق های کناری در ضلع غربی است. مدفن شخصیت های 

بزرگ تاریخی در این امامزاده، بخش دیگری از اهمیت آن را تشکیل می دهد.
به گفته کارشناسان میراث فرهنگی، اعضای هیأت امنای امامزاده احمد در اقدامی 
خودسرانه قصد مرمت کف فرش تاریخی این بنای ثبتی را داشتند که نه تنها منجر 
به تخریب خود کف فرش ش��ده بلکه به سنگ قبرهای تاریخی آن نیز آسیب 
رسانده است. نصب سنگ های تیشه خورده ساده به جای سنگ های نفیس و 
تاریخی امامزاده از جمله اقدام هایی است که در این بنا صورت گرفته و منجر 
به تخریب شده است. از جمله سنگ  قبرهای مهم این امامزاده می توان به سنگ 
قبر و مدفن همای شیرازی و فرزندش طرب اشاره کرد که به جای سنگ قبر 

تاریخی شان دو سنگ ساده موزاییك جایگزین شده است.
سنگ قبر همای شیرازی که پیش از این در ضلع غربی دیوار بقعه امامزاده قرار 
گرفته بود، به طول 1/40 و عرض 44 س��انتیمتر از نوع پارسی سیاه هم سطح 
با زمین قرار داشت که دارای کتیبه ای به شرح زیر بود: سخنگوی نامدار ایران، 
حکیم دانشمند، شاعری بی مانند، عارف ربانی همای شیرازی اصفهانی که دیوان 
ش��عرش مطبوع و مشهور است. تولدش در شیراز به سال 1212 و وفاتش در 
اصفهان رخ داده است.  لوح مرقد طرب، فرزند هما نیز سنگی تمام قد به طول 
1/74 و عرض 45 سانتیمتر بود که به خط ثلث مرحوم میرزا عبدالحسین قدسی 
روی آن چنین نوش��ته بودند: آرامگاه سخنگوی بزرگوار ایران، ادیب فرزانه و 
نکته سنج، یگانه درخشنده گوهر بحر معانی ابوالقاسم طرب ابن همای شیرازی 
وفاتش به سال 1330 رخ داده که ماده تاریخش این چنین است )طرب افسوس 
کز این انجمن رفت(. از سوی دیگر به گفته کارشناسان میراث فرهنگی هنوز از 

سرنوشت سنگ قبرهای کنده شده خبری نیست.
پیش از این نیز هیأت امنای مسجد سید در اقدامی مشابه، این مسجد تاریخی 
را مرمت کرده بودند که گفته می ش��ود برخی سنگ های آن به شکل دو رنگ 

درآمده است.

مدیركل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان:
اقدامهایالزمبرایمنطقهنمونه
گردشگری»مصر«انجامشدهاست

 مدیرکل میراث فرهنگی و گردش��گری استان اصفهان گفت: سال پیش، همه 
اقدام هایی که از سوی این اداره کل برای منطقه نمونه گردشگری »مصر« باید 

صورت می گرفت، انجام شد.
اس��فندیار حیدری پور در گفتگو با ایسنا، توضیح داد: در تجهیز منطقه نمونه 
گردشگری مصر، دو دستگاه کانکس سرویس بهداشتی مجهز در روستا مستقر 
شد، شش چشمه سرویس بهداشتی نیز با تأمین مصالح و با کمك مردم روستا 
ساخته شد. همچنین یك کانکس سرویس بهداشتی در روستای فرحزاد مستقر 
گردید و مجوز دو واحد مهمانسرا و پرداخت تسهیالت به آن ها در این روستا 
صادر گردید. وی بیان کرد: اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان، 
تعهد دیگری به  جز ایجاد کمپینگ خور و بیابانك در آن منطقه که اکنون کار 
روی آن انجام می ش��ود، ندارد. او با اش��اره به مش��کالتی که توسط یك فعال 
طبیعت گرد در روس��تای فرحزاد درباره این منطقه نمونه گردشگری بیان شده 
بود، افزود: مشکالتی مانند: آب، برق و گاز باید توسط دستگاه های مربوطه آن 
حوزه ها برطرف شده و زیرساخت های آن مشخص شود. این حوزه ها در حیطه  
وظیفه  اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان نیست. به گزارش ایسنا، 
تیرماه امسال یکی از مردم روستای فرحزاد و فعال طبیعت گرد، نبود پارکینگ، 
هتل و رستوران را در منطقه نمونه گردشگری مصر و فرحزاد از جمله کمبودها 
و ضعف ها دانست و به نبود امکانات پزشکی، وجود مشکالتی در مخابرات 

منطقه و آب شیرین اشاره کرد.

یک باستان شناس:
بهجایپرداختنبهجسدکوروش

بهمحوطههایتاريخیرسيدگیشود
یك باستان شناس معتقد است: به جای پرداختن به جسد کوروش و آرامگاهش 
باید به تمام محوطه های باستانی که در حال از بین رفتن هستند، رسیدگی شود.

مهدی رهبر در گفتگو با ایس��نا، درباره بحث های مطرح شده از احتمال وجود 
جسد کوروش در زیر آرامگاهش، بیان کرد: باستان شناسان با تجربه و کسانی 
که در این باره مطالعه دارند، این مسأله را رد می کنند و به  نظر می رسد، پشت 
این قضیه چیز دیگری باشد که ممکن است، به آسیب رسیدن به بنای آرامگاه 
کوروش منجر شود. او با اشاره به این که بنا به گفته  یکی از مورخان یونانی، وقتی 
اسکندر به پاسارگاد وارد شد، در اتاق آرامگاه، یك تخت زرین و وسایلی مربوط 
به تدفین کوروش را روی آن دید،  گفت: نمی دانم چرا چنین مسأله ای مطرح و 
این  چنین اظهار نظر شده است. در حالی که باید به جای آرامگاه کوروش به 

بناهایی که در حال از بین رفتن هستند، رسیدگی شود. 
وی با رد احتمال وجود مقبره  کوروش در زیر آرامگاه، ادامه داد: براساس نظر 
محققان، مقبره  کوروش برگرفته از زیگورات چغازنبیل است. در چغازنبیل نیز 
معبد یا مهم ترین اتاق، در باالترین نقطه  بنا قرار دارد نه زیر آن. رهبر همچنین 
درباره  مومیایی بودن جسد کوروش، گفت: در ایران مومیایی وجود ندارد؛ ولی 
براساس اشاره هایی که هرودوت مطرح کرده، ممکن است به  شکل دیگری به 
 جز شیوه  مصری، کوروش را مومیایی کرده باشند. البته این نکته نیز قابل توجه 
است که از دوره  هخامنشی و قبرهای آن و حتی در تابوتی که در شوش پیدا 

شد، هیچ نشانه ای از وجود مومیایی نیست.

 مردمک

نخستین اطلس پراکنش پرندگان و پستانداران ایران با نام »اطلس پراکنش پرندگان و پستانداران 
استان خوزستان« به همت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان منتشر گردید.

این کتاب نخس��تین اطلس ایران  از نظر پراکنش پستانداران و پرندگان است که با همت و 
تالش جمعی از کارشناسان و متخصصان سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شد. 

با توجه به وسعت، شرایط اقلیمی متنوع و موقعیت جغرافیای طبیعی منحصر به فرد ایران که 
در نقطه تالقی سه منطقه جانوری پالئارکتیك، اورینتال و اتیوپیا، قرارگرفته، اکنون دارای تنوع 
قابل توجهی ازپرندگان و پستانداران  است. اما وضعیت خاص اکولوژیکی، تنوع اقلیمی و 
تغییرهای ارتفاعی در استان پهناور خوزستان، از کوهستان های زاگرس و دامنه های برفگیر 
آن تا دشت ها و نخلستان ها و سواحل منتهی به خلیج فارس در خرمشهر و ماهشهر به ویژه 
باعث تنوع جانوری و گیاهی استان خوزستان شده است، به نحوی که این استان به تنهایی 
بیش از نیمی از پرندگان ایران و یك س��وم پرندگان خاورمیانه را در خود جای داده اس��ت؛ 
تعداد پرندگان شناسایی شده در استان، 285 گونه است که به 161 جنس، 57 خانواده و 17 

راسته تعلق دارند.
تنوع پستانداران وحشی خوزستان چه در بخش آبی و چه در بخش خشکی نیز در نوع خود 
بی نظیر و شگفت انگیز است، 58 گونه پستاندار متعلق به 43 جنس، 23 خانواده و 7 راسته 

در این استان شناسایی شده است.
 از جمل��ه نقاط قوت این کت��اب، می توان به بررس��ی پراکنش پس��تانداران و پرندگان در 
دوران پالئارکتیك و دیگر نقاط ایران عالوه بر خوزستان اشاره کرد؛ همچنین  می توان بهترین 
و گویا ترین عکس های طبیعی پرندگان و پستانداران با توجه به آشیان اکولوژیکی آنان )به 
جای تصاویر نقاشی شده( و همچنین نمایش حالت های مختلف پرواز پرندگان که از آن به 

عنوان کلید شناسایی استفاده می شود، در این کتاب ارائه شده است.
کار تهیه اطالعات اولیه این کتاب در قالب یك طرح پژوهشی در سال 1382 انجام شده و پس 

از آن به همت مؤلفین  با بروز سازی و تغییرهای کلیدی آماده شده است.
این کتاب در قطع وزیری با 464 صفحه تمام رنگی و گالس��ه توس��ط مؤسسه بین المللی 

مدیریت محیط زیست نواندیشان امین، اجرا و منتشر شده است.
به منظور بهره مندی دانشجویان، کارشناسان و متخصصان این کتاب به قیمت 9750 تومان از 

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان قابل تهیه است.

ميراثفرهنگیزيرآب
خبرگ��زاری میراث فرهنگی: همایش منطقه ای در حمایت از میراث فرهنگی زیر آب، ویژه 
کشورهای واقع در منطقه مدیترانه و کشورهای غرب از 25 تا 27 اکتبر 2010 در ترکیه برگزار 

می شود.
این همایش قرار است با سازماندهی یونسکو و دفتر نمایندگی آن در بیروت و هماهنگی و 
همکاری نزدیك با دفتر یونسکو در استانبول، در همین شهر که پایتخت فرهنگی اروپا در سال 

2010 اعالم شده برگزار شود.
به گزارش یونس��کو: هدف از برگزاری این همایش ارتقای شرایط برای تحقق هدف هاي 
اعالم شده در کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در سال 2001 و نیز تمرکز بر 

استانداردهای علمی در حفاظت از این آثار در کشورهای عضو یونسکو است. 
عالوه بر این، ارائه اطالعات و تبادل نظر میان نمایندگان کشورها و سیاستگزاران فرهنگی و 
همچنین ایجاد فرصتی برای تبادل تجربه های به دست آمده در این زمینه از دیگر هدف های 

این همایش اعالم شده است.
نمایندگان این کش��ورها در این همایش گزارش��ی هم از وضعی��ت قانونی و نیز وضعیت 
حمایت های عملی از میراث فرهنگی زیر آب و همچنین وضعیت سایت های باستان شناسی 

در کشورهای متبوع خود ارائه خواهند کرد.

مدیر موزه گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان:
درختانفسيلشده210ميليونساله

دراصفهان،بازسازیشدند
مدیر موزه گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان گفت: تنه  درختان فسیل شده 210 میلیون ساله 

در اصفهان بازسازی شد.
محمدعلی مکی  زاده اظهار داشت: موزه گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان طی کاوش های 
صحرایی که طی چند مرحله انجام گرفته است؛ موفق به جمع آوری قطعه های درختان فسیل 
ش��ده در محدوده معدن های زغال سنگ قشالق، حد فاصل گنبد کاووس تا شاهرود شده 

است.

وی افزود: این فس��یل ها در رس��وب های قاره ای، رودخانه ای و باتالق��ی دریاهای تریاس  
ژوراسیك دوران دوم زمین شناسی، تشکیل شده که سن آنها متعلق به 210 میلیون سال پیش 

است.
مدیر موزه گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، با بیان اینکه نظیر چنین فسیل هایی در آریزونای 
امریکا نیز شناس��ایی ش��ده است، اظهار داش��ت: در حال حاضر موزه گروه زمین شناسی با 
همکاری دانشگاه هنر اصفهان )بخش مرمت( بازسازی یکی از این تنه های درخت را به پایان 

رسانده است.
وی با اشاره به اینکه ارتفاع این تنه درخت که در نوع خود بی نظیر است )2 متر و 30 سانتیمتر( 
تصریح کرد: مقرر شد این درخت به عنوان یك میراث ملی در معرض دید عموم در دانشگاه 

اصفهان قرار گیرد.

جشنوارهکرمانگردیدرهفتهگردشگری
برگزارمیشود

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان از برگزاری جشنواره  کرمان گردی 
در هفته  گردشگری خبر داد. هادی ایرانمنش در گفتگو با ایسنا، بیان کرد: برگزاری جشنواره  

کرمان  گردی را به  مدت سه شب در هفته  گردشگری و در مرکز استان برنامه ریزی می کنیم.
او ادامه داد: در این مدت قرار اس��ت، شهرس��تان ها در غرفه هایی که برای آن ها تدارك دیده 
می شود، به معرفی جاذبه ها، آداب و رسوم و موسیقی محلی خود بپردازند. همچنین در این 

هفته پخش فیلم، اجرای جنگ شادی و موسیقی جزو برنامه هاست.
به گفته  ایرانمنش، در زمان برگزاری جشنواره  کرمان  گردی، نمایندگان آژانس های مسافرتی، 
کانون پرورش فکری، ش��هرداری، اداره  فرهنگ و ارشاد اسالمی و برخی دستگاه های دیگر 
حضور خواهند داشت. عالوه بر این، از طریق دفترهای خدمات مسافرتی برنامه ریزی هایی 

برای برپایی تورهای مسافرتی به کرمان انجام می شود.
وی همچنین اضافه کرد: اکنون جش��نواره  خرما در مجموعه  ارگ جدید بم برپاس��ت. این 
جش��نواره از ابتدای هفته  آغاز ش��ده و تا پایان این هفته ادامه دارد. هفته گردشگری از پنجم 

مهرماه آغاز می شود.

نخستيناطلسپرندگانوپستانداران
درايرانمنتشرشد

 كوله پشتي
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ورزش

بیقانونیدرهيأتجودواستان
بيدادمیکند!

 اصغر قلندری
مدیریت قائم به فرد رئیس هیأت جودو اس��تان اصفهان، جنجال 

آفرین شده است!!
در پی انتخاب »س��ید رضا رفیع زاده«، با س��ابقه 9 سال مدیریت 
در هیأت جودو اس��تان، جم��ع زیادی از پیشکس��وتان و مربیان 
 سرش��ناس و دلس��وز ای��ن رش��ته ورزش��ی ک��ه از بی نظمی و 
تصمیم گیری های سلیقه ای وی در طول 9 سال گذشته ناراضی 
و به س��توه آمده بودند، با اجتماع در مقابل اس��تانداری خواستار 
بازنگ��ری و بررس��ی مجمع انتخابات تش��ریفاتی هیأت جودو و 
برکناری رفیع زاده از پس��ت رئیس هیأت جودو اس��تان ش��دند. 
ای��ن افراد که بیش��تر پیشکس��وت، مربی، داور و دس��ت اندرکار 
ورزش جودو در اصفهان هستند، در اعتراض به عملکرد ضعیف 
رفیع زاده در 9 س��ال گذشته و انتخاب مجدد وی در یك مجمع 
تش��ریفاتی و غیر قانونی که با یك س��ال تأخیر تشکیل گردید، از 
شخص استاندار خواستار بررس��ی نتیجه انتخابات و باطل کردن 
نتیجه آن ش��دند، که در نهایت به دستور »ذاکر اصفهانی« استاندار 
محت��رم اصفهان قرار ش��د 3 ت��ن از معترض ها ب��ه نمایندگی از 
س��وی مخالفان سیاست های نادرست رئیس هیأت در نشستی با 
حضور »جمالی نژاد« و »خدابخش« مدیر کل تربیت بدنی اس��تان 
مورده��ای خالف های مجمع انتخابات رئیس هیأت جودو مورد 
بررس��ی قرار گیرد که بعد از گذشت زمانی به نسبت طوالنی این 
جلسه در دفتر معاونت ورزشی و در غیبت مدیر کل تربیت بدنی 
تشکیل یافت اما نتیجه مثبتی در بر نداشت و این موضوع همچنان 

در هاله ای از ابهام باقی ماند. 
ش��ایان ذکر است: دامنه نارضایتی پیشکسوتان به حدی رسیده که 
»ش��یهان حیدر علی شجاعی« بنیانگذار ورزش جودو، در اصفهان 
هم به جمع معترضان پیوس��ته اس��ت! و ام��ا در جریان برگزاری 
مسابقه های باش��گاه های استان در رده سنی نوجوانان، بار دیگر 
تضییع حقوق افراد از س��وی وی باعث خش��م و اعتراض مربیان 
و قهرمانانی ش��ده که با تأسف با دخالت و حمایت رئیس هیأت 
جودو استان حق مسلم و آشکارشان ضایع گردیده است. به گفته 
»حجت اله کریمی« یکی از مربیان زحمتکش و س��ازنده در س��ن 
های پایه و مربی باش��گاه همیش��ه مطرح »ش��هدای گمنام« که از 
جمله مربیان منتقد به هیأت جودو اس��تان می باش��د، در جریان 
برگزاری این مس��ابقه ها هیأت جودو اس��تان به خاطر حمایت و 
همکاری با تیم ذوب آهن برای دومین بار دس��ت به حرکت های 
غی��ر حرف��ه ای و به دور از م��رام و منش ورزش��کاری زده و از 
وجود ورزش��کاران بدون شرایط سنی در وزن های 42، 50، 55 
کیلو اس��تفاده نمود تا با س��رنگون کردن باش��گاه شهدای گمنام، 
ب��ار دیگر تی��م ذوب آهن را روی س��کوی قهرمانی قرار دهند و 
به عنوان باش��گاه برتر به نمایندگی از س��وی باشگاه های استان 
اصفهان به مسابقه های کش��وری اعزام نمایند تا همچون گذشته 
از توجه و عنایت های باش��گاه با نفوذ و س��رمایه دار برخوردار 
باش��ند! س��ئوال این اس��ت: پاس��خ این بی عدالتی ها که در حق 
نوجوانان معصوم باش��گاه شهدای گمنام را که سال ها زیر نظر و 
با زحمت های مربیان زحمتکش و دلس��وز تمرین کرده و به مرز 
قهرمانی رسیده را چه کسی خواهد داد؟! پس بهتر نیست واقع بین 
باش��یم و عدالت پیش��ه کنیم تا حقی از کسی ضایع نشود و فریاد 
 وامصیبتای مربیان به آسمان بلند نشود و از خدا طلب دادخواهی 

نکنند؟!

وزنهبرداریامروزصاحبخانه
میشود

 پ��س از س��ال ها انتظار، فردا »خانه وزنه برداری« اس��تان 
اصفه��ان با حض��ور ذاک��ر اصفهانی )اس��تاندار(، س��قائیان نژاد 
)ش��هردار اصفه��ان( و رش��ید خدابخش )مدی��رکل تربیت بدنی 
 اس��تان( کلنگ زنی خواهد ش��د. مرتضی سیف زاده رئیس هیأت 
وزنه برداری در این باره گفت: پس از سال ها پیگیری و حمایت 
 رئیس فدراس��یون وزن��ه برداری، مس��ئوالن اس��تانی و مدیرکل 
تربیت بدنی استان اصفهان، فردا انتظار این هیأت به پایان می رسد 
و خانه وزنه برداری استان در خانه اصفهان، کلنگ زنی می شود. 
وی در مورد مسابقه های پیشکس��وتان توضیح داد: مسابقه های 
 انتخاب��ی قهرمانی جهان برگزار ش��د و احس��ان بیاتی از اصفهان 

به رقابت های جهانی لهستان راه یافت.
 ای��ن مس��ابقه ها از امروز آغ��از خواهد ش��د. وی ادامه داد: من 
ب��ه عنوان داور بی��ن المللی درجه یك به این مس��ابقه ها دعوت 
ش��دم که به عل��ت کلنگ زنی خان��ه وزنه ب��رداری از انجام این 
 س��فر خودداری ک��ردم و انصراف خ��ود را به فدراس��یون اعالم 

نمودم.
حسین زاده در پایان افزود: مس��ابقه های قهرمانی استان اصفهان 
در رده س��نی 16 و 17 س��ال نوجوان��ان، ب��ا ش��رکت تیم های 
شهرس��تان های تابع اس��تان از دوم مهرماه آغاز خواهد ش��د که 
بهترین ها به رقابت های قهرمانی کش��ور ک��ه از تاریخ دوازدهم 
مهرماه در س��نندج انجام می ش��ود، اعزام خواهند شد. امید است 
نوجوانان اصفهانی با درخش��ش خود، رکوردهای قابل توجهی را 

بزنند و به اردوی تیم ملی دعوت شوند.

ورزش شهرستانمنهای فوتبال

 عباس افشاری
یك اتفاق س��اده که می توانست با روشن بینی فرصتی 
برای اصالح امور س��پاهان باش��د، حاال به یك حاشیه 
بزرگ تبدیل ش��ده اس��ت. غیبت امیر قلع��ه نوعی در 
کنفرانس مطبوعاتی بعد از مسابقه سپاهان و شهرداری 
تبریز که به خاطر کش��مکش او ب��ا برنامه 90 به وجود 
آمد، به هیچ عنوان به سود سپاهان نیست. برای تیم ریشه 
دار و مردمی س��پاهان که قهرمان لیگ برتر هم به شمار 
می آید، بسیار مهم اس��ت که در کارزا تبلیغاتی فوتبال 
در رس��انه ها و از جمله در تلویزیون و صفحه ورزش 
مطبوعات حضور داش��ته باشد. اینکه سپاهان در برنامه 
پربیننده 90 غایب باشد نه تنها حسن نیست بلکه میدان 
تبلیغاتی را به دس��ت رقیبان این تیم می س��پارد. غیبت 
قلعه نوعی در کنفرانس، صدای خبرنگاران اصفهانی را 
هم درآورد که چرا آنها در شهر خودشان نمی توانند از 
دیدگاه های س��رمربی سپاهان به ویژه بعد از یك برد 3 
امتیازی مطلع شوند. قلعه نوعی می توانست در کنفرانس 
حاضر شود و به س��ئواالت خبرنگاران اصفهانی پاسخ 
بدهد و از مصاحبه اختصاص��ی با برنامه 90 خودداری 
کند تا زمانی که نگرانی اش برطرف ش��ود. حاال توپ 
در زمین سپاهان است و همه می پرسند: مگر چه اتفاقی 

افتاده است؟
سالمت كار عادل 

عادل فردوس��ی پور را  نزدیك به بیس��ت س��ال است 
که می شناس��م و به س��المت کار او اعتماد و اطمینان 
کامل دارم. زمانی که در دانش��گاه صنعتی شریف درس 
می خواند و هنوز به صدا و س��یما نرفته بود، با هم در 

روزنامه ابرار ورزشی کار می کردیم.
سردبیر روزنامه می گفت: عادل چنان مقاله های انگلیسی 
را دقیق و روش��ن ترجم��ه می کند که فکر می کنی در 

ورزشگاه ویمبلی لندن نشسته است.
عادل هیچگونه دیدگاه منفی نسبت به تیم های اصفهانی 
ندارد و آنها را به عنوان دو قطب جدید در فوتبال ایران 
می شناسد که در سال های اخیر خوش درخشیده اند. 
او ب��ه هیچ عنوان اهل زد و بند و طرفداری از این و آن 
نیس��ت و اینکه برنامه نود این قدر پربیننده بوده و دوام 
آورده به خاطر همین روحیه و رفتار منطقی عادل است. 
در چنین شرایطی باشگاه سپاهان نباید وارد کشمکش با 
چنین برنامه ای ش��ود که در این صورت ضرر می کند. 
همین آقای قلعه نوعی بارها به برنامه 90 دعوت شده و 
حرف هایی را که در دل داشته بر زبان آورده است. حاال 
هم نباید به خاطر پخش یك صحنه کوتاه که بسیاری آن 
را ندیده یا دقت نکرده و یا از کنار آن گذشته اند، این قدر 
بزرگنمایی کند. قدیمی ها می گفتند: برای یك دستمال 

که بازار قیصریه را آتش نمی زنند.
اکنون دارند این ماجرا را عامه فهم می کنند. این نکته که 
سپاهان از سرمربی خود حمایت می کند، کاری پسندیده 
است. ولی این حمایت باید راهبردی و در جهت اصالح 
امور و برطرف کردن حاشیه های تیم سپاهان باشد. به یاد 
داریم که سال گذشته در جریان کشمکش قلعه نوعی با واعظ 
آشتیانی، باشگاه سپاهان به موقع دخالت کرد و با روشن 
بینی آن را درز گرفت و از ادامه آن که به ضررر س��پاهان 
بود جلوگیری کرد. حاال هم باید به همان ترتیب عمل کنند 
و ضمن حمایت منطقی از قلعه نوعی به پیامدهای آن هم 

بیندیشند. در هر برنامه تلویزیونی یا در هر نوشته ورزشی 
 ممکن است اش��تباه رخ بدهد که قابل جبران است و با 
سعه صدر می توان با آن رو به رو شد و درباره اش گفت 
و ش��نود کرد. قهر چاره کار نیست و حاشیه های آن را 
زی��اد می کند تا هر کس به نفع خود از آن بهره برداری 
 نمای��د. همه وظایفی دارند که بای��د به آن عمل کنند و 

نمی توان برای دیگران تعیین تکلیف کرد.
نقل یک خاطره

هش��ت س��ال قبل، س��پاهان برای قهرمان��ی لیگ برتر 
 ب��ا پرس��پولیس رقابت نزدی��ك و میلیمتری داش��ت. 
فرهاد کاظمی س��رمربی سپاهان و علی پروین سرمربی 
پرس��پولیس وارد جنگ کرکری شده و برای هم خط و 
نش��ان می کشیدند. در این شرایط در جلسه ای در یك 
 چایخانه س��نتی بر روی زاینده رود شرکت کردم که در 
آن جا محمدرضا س��اکت، مهدی تاج، فرهاد کاظمی و 
چند نفر دیگر هم حضور داشتند. وقتی نظر مرا پرسیدند 
گفتم که سپاهان نباید وارد جنگ کرکری با پرسپولیس 
ش��ود. گفتند: چرا؟ گفتم: برای اینکه ما ابزار الزم را در 
اختی��ار نداریم. همه روزنامه های ورزش��ی تهران غیر 
از اس��تقالل جوان از پرس��پولیس حمایت و طرفداری 
می کنند و ما از پیش بازنده هس��تیم. از جمله ابزار الزم 
برای قهرمانی س��پاهان یکی هم این است که در کارزار 
تبلیغاتی دس��ت باال را داشته باشد. حاال هم همین طور 
است و بنابراین تیم سپاهان نباید میدان رسانه ای را یکجا 
به دس��ت حریفان بس��پارد و در برنامه 90 غیبت داشته 

باشد که این غیبت به نفع سپاهان نیست.
ماجرا را خاتمه دهید

س��پاهان فردا در تهران به دیدار تیم نفت می رود. برنامه 
90 در آن ج��ا هم خبرن��گار دارد و اگر همین اتفاق که 

در فوالدش��هر افت��اد در آن جا هم تکرار ش��ود، به ضرر 
س��پاهان است. بنابراین تالش ها باید در این راستا باشد 
که این مسأله خاتمه پیدا کند. سپاهان باید حمایت افکار 
عمومی را در سراسر کشور پشت سر خودش داشته باشد 
و خبرنگاران که پلی ارتباطی بین مردم و این تیم هستند، 
نباید مورد کم محلی قرار بگیرند. باشگاه سپاهان به درستی 
از تثبیت قلعه نوعی در شرایط حاضر حمایت می کند و 
به او فرصت می دهد تا شایس��تگی هایش را به نمایش 
بگذارد. خبرنگاران و تماشاگران اصفهانی ما نیز یك بال 
هستند که باید بال دیگر سپاهان را حمایت کنند تا پرواز 
سپاهان هماهنگ ممکن ش��ود. هیچکدام از خبرنگاران 
مخالف تیم مردمی شهرشان و سرمربی آن امیر قلعه نوعی 
نیستند و دلسوزی و یا انتقاد آن ها برای موفقیت بیشتر 
سپاهان است. این توهم توطئه باید از اردوی سپاهان جدا 
ش��ده و سیاستی درس��ت و راهبردی را در پیش بگیرند 
تا این اعتماد و هماهنگی میس��ر شود به طوری که همه 
در یك جهت حرکت کنند. پیروزی سپاهان بر شهرداری 
تبریز البته ارزش��مند بود و این تیم با حضور جان واریو 
در میانه میدان جان و نفس تازه ای گرفت. س��پاهان تیم 
برت��ر میدان ب��ود و بازی رو به جل��و و خوبی را عرضه 
ک��رد  هر چند هنوز انتظارهای زی��ادی از این تیم و این 
سرمربی و بازیکنانش وجود دارد. اما  اگر به صفحه های 
ورزشی مطبوعات نگاه کنیم، همه تیترها در جهت غیبت 
قلعه نوعی در سالن کنفرانس است و کسی بازی خوب 
سپاهان و برد 3 امتیازی و صعود 4 پله ای در جدول لیگ 
برتر را مورد توجه قرار نمی دهد. بنابراین هوشیاری حکم 
می کند که سپاهان و قلعه نوعی دیگر وارد ماجراهایی از 
این دسته نشوند، وگرنه مثل آن ها این است که: »یکی بر 

سرشاخ و بن می برید.«

 غزل پارسا
 تیم فوتس��ال فوالد ماهان و گیتی پس��ند در هفته ششم 
ب��ه ترتیب به مصاف تیم های ش��هید منصوری قرچك 
و حف��اری خوزس��تان خواهند رفت. ه��ر دو تیم هفته 
گذش��ته و در ش��هر آورد اصفهان به نتیجه تساوی یك 
ب��ر یك رضایت دادند، در ش��رایطی که ف��والد ماهان با 
تجربه و س��ابقه خود در لیگ برتر می توانست نتیجه را 
به س��ود خود به پایان ببرد، هوش��یاری و فرصت طلبی 
مس��عود دانشور به کمك گیتی پس��ندها آمد و آنها را از 
یك شکست حتمی نجات داد. اما فوالد ماهان این هفته 
و با ی��ك روحیه مضاعف به مصاف ش��هید منصوری 
 قرچ��ك خواهد رفت. تیمی که ت��ا فصل پیش همراه با 
سید مهدی ابطحی در تعقیب ماهان و منتظر فرصت بود 
تا در کورس قهرمانی از این تیم جلو بزند؛ این فصل نیز 
در برابر این تیم قد علم کرده و از مدعیان جام محسوب 
می شود. از این رو تیم اصفهانی در هفته ششم کار سختی 

را پیش رو دارد. این تیم 
هفته قبل در برابر دیگر 
مدعی قهرمانی به نتیجه 
تس��اوی رضایت داد و 
این هفته در برابر مدعی 
صف  قهرمانی  دیگ��ر 
آرایی خواهد کرد. باید 
دید ش��اگردان ابطحی 
در ماه��ان حریف تیم 
شهید منصوری خواهد 
ش��د. هر چند ک��ه به 
گفته ابطحی تیم ماهان 
ال  ای��ده  ش��رایط  در 
خود ق��رار دارد و برای 
کس��ب پیروزی در این 
دیدار از هر لحاظ آماده 
است. اما تیم گیتی پسند 
)دیگر نماینده اصفهانی( 
این هفته تی��م حفاری 
خوزس��تان را  پیش رو دارد و بعد از کسب یك تساوی 
ارزش��مند در دربی، به سه امتیاز این دیدار چشم دوخته 
اس��ت. افضلی و ش��اگردانش همواره در برابر تیم های 
مدعی عملکرد خوبی از خود نش��ان داده اند. با توجه به 
امتیاز میزبانی و حضور تماش��اگردان پر شور این تیم در 
ورزشگاه پیروزی، زمینه برای برد این تیم فراهم است و 
فقط کمی هوشیاری و دقت، شرایط را برای پیروزی این 

تیم مدعی رقم می زند.
پیروزی از آن ماهان

س��ید مهدی ابطحی پیرامون بازی تیمش برابر ش��هید 
منصوری گفت: با توجه به س��ابقه حضورم در این تیم، 
با سبك بازی ش��هید منصوری به خوبی آشنا هستم و 
امسال نیز با همان روند، کار را دنبال می کنند. امیدوارم 
با اس��تفاده از تجربه و خالقیت بازیکنانم سه امتیاز این 
دی��دار را نصیب خود کنیم. س��ر مربی تیم فوالد ماهان 

افزود: تیم شهید منصوری تنها از جهت میزبانی نسبت به 
تیم ما برتری دارد وگرنه از لحاظ فنی و تجربه، ترازو به 
سمت ما سنگینی می کند. وی در ارتب���اط با بازیکنان 
مصدوم خود برای این دی��دار نیز گفت: رضا ناصری، 
محمد هاشم زاده و حسین طیبی به دلیل مصدومیت تیم 
را در این دیدار همراهی نخواهند کرد. طبق نظر پزشك 
تیم قرار بود این بازیکنان این هفته به تیم اضافه شوند، 

ولی به این دیدار نخواهند رسید.
حفاری اهواز، قوی تر از ماهان!

سرپرست تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان گفت: با 
توجه به نتیجه های تیم حفاری اهواز، معتقدیم که دیدار با 
این تیم به مراتب سخت تر از بازی با ماهان خواهد بود. 
امین کریمیان اظهار داشت: تیم حفاری امسال از تیم های 
مدعی لیگ بوده که تا این جای کار نتیجه های خوبی کسب 
کرده است، برای پیروزی در این دیدار باید تدابیر تاکتیکی 
خاصی در نظر بگیریم. وی ادامه داد: بزرگترین مش��کل 
تیم، مصدومیت تعدادی از بازیکنان است که البته با تالش 
پزش��ك تیم تا روز بازی با حفاری اهواز این مشکل نیز 
برطرف خواهد شد. سرپرست تیم صنایع گیتی پسند درباره 
محرومان تیم نیز گفت: در این دیدار تنها افشین کاظمی 
محروم است و دیگر بازیکنان می توانند در ترکیب قرار 
بگیرند، البته حسین افضلی سرمربی تیم نیز از روی سکوها 
تیم را هدایت خواهد کرد. کریمیان درباره حاشیه های به 
وجود آمده پس از بازی با ماهان گفت: بازی با ماهان برای 
ما و مدیریت باشگاه تمام شده است و در شرایط کنونی تنها 
به بازی حفاری اهواز فکر می کنیم، در مورد تیم ماهان نیز 
ترجیح می دهیم تا روز بازی برگشت، حتی به این تیم فکر 
هم نکنیم، چرا که به دنبال ایجاد حاشیه نیستیم. وی درباره 
حمایت تماش��اگران از تیم صنایع گیتی پسند نیز گفت: 
تماشاگران ما تنها تماشاگران ایران هستند که تا ثانیه آخر 
دست از حمایت تیم خود بر نمی دارند، در دو بازی آخر 
در لیگ با حمایت این تماشاگران توانستیم در ثانیه های 
پایانی گل بزنیم و این نش��ان می دهد یکی از عامل های 

موفقیت این تیم نوپا، حمایت تماشاگرانش است.

 پژمان سلطانی 
هفته نهم لیگ برتر فوتبال کش��ور فردا )جمعه( با انجام ش��ش دیدار 
اس��تارت خواهد خ��ورد و تیم فوتبال ذوب آهن به دلیل مس��ابقه با 
پوهانگ کره جنوبی در مرحله یك چهارم نهایی جام باشگاه های آسیا، 
بازی اش به تعویق افتاد و چهاردهم مهرماه از راه آهن ش��هر ری در 
ورزش��گاه فوالدشهر پذیرایی می کند. تیم های نفت تهران و سپاهان 
اصفهان از ساعت 16:45 در اولین مسابقه این هفته در ورزشگاه اکباتان 
به مصاف هم می روند. شاگردان امیر قلعه نوعی در بازی های بیرون 
از خانه تاکنون بردی را کسب نکرده اند و از 12 امتیاز ممکن فقط 2 
امتیاز به دس��ت آورده اند که این آمار نشان می دهد سپاهان در خانه 
موفق ت��ر عمل کرده و این برای تیمی پر مهره چون س��پاهان جهت 

 رسیدن به هدف هایش می تواند مشکل ساز شود، اما با رهایی یافتن 
فابیو جان واریو از بند مصدومیت تا حدودی کمربند خط میانی سپاهان 
محکم تر شده و در کنار محرم نویدکیا )کاپیتان باسابقه سپاهانی ها( 
می توانند مهاجمان این تی��م را به طور مطلوبی تغذیه کنند. در خط 
دفاع��ی این تیم با صحبت هایی که هادی عقیلی در برنامه نود انجام 
داد، به نظر می رسد بعید است که قلعه نوعی از او در مقابل شاگردان 
فرکی اس��تفاده کند. مهدی نصیری که در بازی مقابل شهرداری تبریز 
به جای بنگر، وارد بازی ش��د، از عهده وظایف خود  در خط دفاعی 
به خوبی برآمد و توانس��ت مهاجمان شهرداری را در امر گلزنی ناکام 
بگذارد و اکنون کادر فنی س��پاهان حس��اب ویژه ای روی این مدافع 
بلند قامت باز کرده اند. نفت هم در هفته قبل مقابل پیکان در قزوین 

به 3 امتیاز حساس رسید و توانست این تیم را در خانه اش با حساب 
3 بر یك شکس��ت دهد. آنها 11 امتیازی هستند و در رده نهم جدول 
قرار دارند. بهمن طهماسبی بازیکن فصل قبل سپاهان، انگیزه خاصی 
مقابل شاگردان قلعه نوعی خواهد داشت تا شایستگی های خود را به 
معرض نمایش بگذارد و خیلی مایل است در این دیدار برای نفتی ها 
گل بزند. مدافعان س��پاهان به جز مراقبت از طهماس��بی، باید حواس 
خود را روی حرکت های خوزه نارسیسو متمرکز کنند تا سپاهان در 
این فصل خود را به بردن در خانه حریف عادت دهد. امیر قلعه نوعی 
هم در آخر بازی در کنفرانس مطبوعاتی ش��رکت نماید، چون شاید 
 کریم قنبری درخواس��ت او را برای حضور در این نشست خبری رد 

کند.  

سالمت كار عادل

8نفرراهيافتهبهمرحلهيك ماجرا را خاتمه دهيد
چهارمنهايیمشخصشدند

 با پیگیری مسابقه ها 
در روز دوم ج��دول اصل��ی 
هفدهمین دوره مسابقه های 
بین المللی تنیس جوانان، 8 
بازیکن ب��ه دور بعد صعود 

کردند.
چهارمین روز این مسابقه ها 
که در س��الن شهدای ارتش 
اصفه��ان در ح��ال برگزاری 
است، با رقابت تنیسورها در 

جدول اصلی ادامه یافت.
در ای��ن مرحله 16 تنیس باز 

از ایران و 9 کش��ور جهان ب��ا یکدیگر به رقابت پرداختند ک��ه با پایان یافتن 
رقابت های این مرحله، 8 نفر موفق شدند به مرحله یك چهارم نهایی صعود 

کنند.
اکبر رحمان از تاجیس��کتان، میلین یاناکی��ف، میخائیل خیمی یاداش ویلی از 
گرجس��تان، حمید رضا نداف، کیارش س��وری، امیر صدقی نس��ب، مرتضی 
 معظم و امیر واال معدنچی 8 تنیس باز برتر در این مرحله هستند. رقابت های
دو نفره نیز که در جدول اصلی از بعد از ظهر دیروز آغاز شده بود، با مشخص 

شدن افراد راه یافته به مرحله یك چهارم نهایی وارد دور تازه ای شد.
علیرض��ا افضالن و کیانوش فخ��ار زاده، میلن یاناکی��ف و حمیدرضا نداف، 
فرش��اد شاهی و کیارش سوری، میخائیل خیمی یاداش ویلی و دیوید خوبوآ، 
 راش��د ال فالص��ی و مانیش کوم��ار، مرتض��ی معظم و امیر صدقی نس��ب،
امیر واال معدنچی و اکبر رحمان، ش��ایان حداد کاوه و شایان مهدیزاده فرد، از 

تنیسورهای راه یافته به این مرحله هستند.

مسابقههایفوتسالبانوان
جامرمضاننجفآباد

 مس��ابقه های فوتسال بانوان، جام رمضان نجف آباد با حضور 13 تیم 
از کلیه شهرستان های استان به صورت دوره ای در سالن والیت ویالشهر از 
مورخ 89/6/12 لغایت 89/6/22 برگزار گردید که در نهایت تیم های: ایرانیان 
نجف آباد، تختی شاهین شهر و شاهین اصفهان به ترتیب مقام اول تا سوم را 
کسب کردند. احکام، کاپ و مدال این رقابت ها توسط مسئوالن شهرستان به 

سرپرست تیم ها اهدا گردید.

برگزاریمسابقههایکونگفو
انتخابیتيمملی

 ط��ی برگزاری مس��ابقه های کونگ فو قهرمانی کش��ور )انتخابی تیم 
مل��ی(، ریحانه صمیمی اولین بانوی راه یافته به تیم ملی از شهرس��تان لنجان 

موفق به کسب مقام اول مسابقه ها شد.

فوتسالجامرمضاندرشهرستان
خوانسار

فوتسال  مسابقه های   
جام رمضان، با ش��رکت 28 
تیم به صورت دوره ای در 5 
گروه در محل سالن ورزشی 

شهید رجایی برگزار گردید.
 16 اول،  مرحل��ه  پای��ان  در 
تی��م صع��ود نمودن��د و بار 
یافته  تیم های صع��ود  دیگر 
در 7 گروه مس��ابقه ها را به 
صورت دوره ای انجام دادند 
و 4 تیم شاهین، آریا، شهدای 
 میاندش��ت و زن��ده یاد غزاله
به مرحله پایانی رس��یدند. در این مرحله، تیم ها به صورت ضربدری مسابقه 
دادند و دو تیم آریا و شاهین به فینال و شهدای میاندشت و زنده یاد غزاله به 

مسابقه رده بندی راه یافتند.
آری��ا،  و  ش��د  برگ��زار  فین��ال  و  بن��دی  رده  مس��ابقه های  پای��ان،  در 
 ش��اهین و زن��ده ی��اد غزاله ب��ه ترتی��ب مقام های اول تا س��وم را کس��ب 

کردند.

دورهآموزشغواصی
درلنجان

 اولی��ن دوره آموزش 
غواص��ی به میزبان��ی هیأت 
نج��ات غری��ق و غواص��ی 
شهرس��تان لنج��ان به مدت 
3 روز در س��واحل دریاچه 
زاینده رود منطقه چادگان، با 
حضور 10 ورزشکار برگزار 

گردید.
ش��رکت  دوره،  ای��ن  در 
کالس ه��ای  در  کنن��دگان 
ترین  پیش��رفته  ب��ا  عمل��ی 
وس��ای���ل و امکان����ات و 

روش های غواصی و همچنین کالس های تئوری آشنا شدند.
در پای��ان، ش��رکت کنن��دگان از کش��ور بریتانی��ا م��دارك بی��ن الملل��ی و 
دریاف��ت غواص��ی  گواه��ی  غواص��ی،  و  غری��ق  نج��ات  فدراس��یون   از 

نمودند.

سپاهان
بهدنبالاولين
بردبيروناز
خانه

كار سخت گیتی در اصفهان
ماهان و عبور از مانع
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امام موسي کاظم )ع(:
 چیزي نیست که 
 چشمانت آن را 
 بنگرد، مگر آنکه  
 در آن پند و اندرزي 
است.

محمد مطلق، مردمی نوشتن را راه موفقیت ادبیات 
دفاع مقدس دانست. 

این نویس��نده در آستانه  سی سالگی دفاع مقدس در 
گفتگو با ایس��نا، عنوان کرد: به نظر من با تأس��ف 
تاکنون نتوانس��ته ایم ادبیات درخ��ور توجهی را در 
حوز ه  دفاع مقدس منتشر کنیم و هیچ اثر شاخصی 
در این حوزه نداری��م که ما را در حوزه  ملی ارضا 
کرده، چه برس��د ب��ه این که بتواند م��ا را در جهان 

معرفی کند. 
وی، دلیل این مسأله را نگاه دولتی به ادبیات خواند 
و گف��ت: ما برخی از نویس��ندگان را از این حوزه 
ط��رد و تالش کرده ایم تا برخی نویس��ندگان دیگر 
را تربیت کنیم و این باعث ش��ده اس��ت تا دیواری 
بین آن ها کشیده شود و برخی نویسندگان از ترس 
خوردن برچس��ب »دولتی بودن« به این حوزه وارد 

نمی شوند.
مطلق همچنین خاطرنش��ان ک��رد: در ادبیات هیچ 
چیز مقدس نیس��ت و همه چیز می تواند مورد نقد 
و چال��ش قرار گیرد. زمانی ک��ه مقدس بودن دفاع 
را، بر ادبیات حمل می کنیم، مش��کل پیش می آید و 
دلیلی وجود ندارد صفت مقدس به ادبیات نس��بت 
داده ش��ود. نویسنده باید بتواند حرف خود را بزند 

و خالقیت خودش را نشان دهد.
این نویس��نده به تجربه  روسیه در دوره  هفتاد ساله  
کمونیس��تم اش��اره ک��رد و گفت: روس��یه در این 
دوره نتوانس��ت نمونه های ش��اخصی را معرفی و 

ارزش های کمونیس��م را به واسطه  ادبیات، جهانی 
کند؛ بنابراین: باید از نگاه دولتی و خط کش��ی میان 

نویسندگان پرهیز کرد.
وی همچنین اظهار کرد: فکر می کنم مس��أله  دیگر، 
گذش��ت زمان کم از پایان جنگ است. بیست سال 
وقت خیل��ی کمی برای خلق ش��اهکار در ادبیات 
اس��ت و ما زمان بیش تری الزم داریم. شاهکارهای 
ادبی��ات جنگ جهان��ی را اکنون می بینی��م و برای 
دیدن شاهکارهایی درباره  جنگ ایران نیز باید زمان 

بیش تری بگذرد.
وی با بیان اینکه سفارشی نوشتن ادبیات را به جایی 
نمی رس��اند، گفت: ادبیات همیش��ه ادبیات است و 
هر وقت چی��زی را به ادبیات اضاف��ه کنیم، نتیجه  
معک��وس می دهد. اگر صحن��ه ای از جنگ را وارد 
اث��ر خود می کنیم، به معنای این نیس��ت که ادبیات 
دفاع مقدس نوش��ته ایم. گاه��ی آثار به جای این که 

ضدجنگ باشند، خشونت را ترویج می کنند.
او در ادام��ه تصریح کرد: ما باید اضافه های ادبیات 

را حذف کنیم. ادبیات شهری یا دفاع مقدس نداریم 
و این ها ادبیات را به بی راهه می برد.

ای��ن نویس��نده  دف��اع مق��دس با بی��ان اینک��ه راه  
برون رفت از فضای کنونی، مردمی نوش��تن است، 
گفت: نویسندگان باید یك قدری مردمی تر ببینند و 
بنویسند. بحث دفاع مقدس باید به یك مسأله  ملی 
تبدیل ش��ود و دولت و نهادهای دولتی تا آن جا که 
می توانند، باید از پرداختن به این موضوع خودداری 
کنند و رس��انه ها باید اجازه دهند کمی غیررس��می 
به جنگ پرداخته ش��ود؛ زیرا ما زمانی فاجعه های 
جنگ را می فهمیم، که نه از طریق روایت فتح؛ بلکه 

از زبان مردم، آن ها را بشنویم.
وی در ادام��ه گف��ت: نویس��ندگان باید به س��راغ 
 الیه ه��ای پنهانی ت��ر جامع��ه برون��د و عمیق ت��ر 

ببینند.
مطلق یکی از بهترین آثار در حوزه  دفاع مقدس را 
کتاب خاطره های »دا« خواند و گفت: تجربه هایی 
که ای��ن کتاب منتقل می کند، بس��یار ت��ازه و هیچ 
موقع مش��ابه آن را در نگاه رس��می و دولتی ندیده 
بودیم و کمی مردمی تر به جنگ نگریس��ته اس��ت. 
هرچند برخی جاها نویس��نده تالش ها کرده است 
به ایدئولوژی مس��لط ج��واب مثبت بدهد و همین 

جاهاست که توی ذوق ما می زند.
او در ادامه این موضوع را متذکر ش��د که »دا« رمان 
نیس��ت و خود می تواند دس��تمایه  یك رمان خوب 

باشد.

»لی��ال حاتم��ي« موف��ق ب��ه دریاف��ت جای��زه 
جش��نواره  س��یزدهمین  زن  بازیگ��ر   بهتری��ن 
»هرش��ب  فیل��م  در  ب��ازي  ب��راي  ح��راره 
 تنهای��ي« ب��ه کارگردان��ي رس��ول صدرعامل��ي 

شد. 
ب��ه گزارش فارس، »لیال حاتم��ي« جایزه بهترین 
بازیگر زن سیزدهمین جش��نواره حراره را براي 
بازي در فیلم »هر ش��ب تنهایي« ب��ه کارگرداني 
اختص��اص  خ��ود  ب��ه  صدرعامل��ي   رس��ول 

داد. 

بنا ب��ر این گزارش، این شش��مین جای��زه فیلم 
از هش��ت حضور بین المللي در جش��نواره هاي 

مختلف بوده است. 
دو فیلم »گراناز« ساخته عباس رافعي و »نشاني« 
س��اخته فریدون حسن پور نیز، در جشنواره فیلم 

حراره حضور داشتند. 
»هر ش��ب تنهایي« از تولیدهاي شبکه اول سیما 
اس��ت و اداره کل تأمین برنامه خارجي و رسانه 
بین الملل عرضه بین المللي این فیلم ها را بر عهده 

دارد. 

رمان »س��هم م��ن« پرینوش صنیعي ک��ه تاکنون 
در ای��ران به چاپ نوزدهم رس��یده، برنده  جایزه  

»بوکاچو« در ایتالیا شده است.
به گزارش ایس��نا، این رمان که چاپ نخست آن 
در س��ال 81 منتشر ش��ده، حدود دو ماه قبل، از 
سوي انتشارات روز بهان به چاپ نوزدهم رسیده 
و این س��ال ها جزو رمان هاي پرفروش در ایران 

بوده است.. 
جایزه جوواني بوکاچو )نویس��نده و ش��اعر قرن 

چهارده��م ایتالی��ا( از س��وي بنیادي ب��ه نام این 
نویس��نده اهدا مي شود، که امسال در مراسمي به 

صنیعي داده شد.
»پدر آن دیگري«، دیگ��ر رمان پرینوش صنیعي، 

هم تاکنون به چاپ هشتم رسیده است.
همچنین »رنج همبس��تگي« )بر اس��اس زندگي 
به ه��م  دوقل��وي  خواه��ران   - الدن  و  الل��ه 
 چس��بیده( دیگر رمان منتشر ش��ده  این نویسنده 

است.

 حامد حقی 
ــان: س��ی امین دوره جش��نواره  ــینمای جه از س
 بین المللی فیلم کمبریج انگلستان با نمایش فیلم جدید 
لوك بس��ون )فیلمساز فرانس��وی( افتتاح می شود. 
جش��نواره کمبریج روز 16سپتامبر ) 25 شهریور( با 
نمایش فیلم »ماجراهای غیر عادی آدل بالن سك« 
به کارگردانی بسون آغاز به کار می کند. تونی جونز 
مدیر جش��نواره کمبریج دلی��ل انتخاب فیلم جدید 
بس��ون را بازگش��ت این فیلمس��از به فرم آش��نای 
فیلم های گذش��ته اش دانس��ت. فیلم »آغاز« ساخته 
کریستوفر نوالن این هفته در رقابت با اکشن مستقل 
»بی مصرف ها« به کارگردانی سیلوستر استالونه پیشتاز 
جدول فروش اکران جهانی شد. آنچه »آغاز« را چند 
هفته پس از اکران جهانی به صدر جدول رس��انده،  
شروع اکران فیلم در چین بوده است. نمایش »آغاز« 
این هفته در چین شروع شده و فیلم ظرف پنج روز 
در 3300 سالن س��ینما در چین، 13/6 میلیون دالر 
فروخته است. تریلر علمی تخیلی کریستوفر نوالن 
که هش��تمین هفته اکران جهانی خود را پشت سر 
می گذارد هم اکنون در 8200 س��الن در 60 کش��ور 
جهان نمایش خود را ادامه می دهد و تاکنون میزان 
فروش خود را به 418/9 میلیون دالر رسانده است. 
اما فیلم کمدی » آخرین سیرك« به کارگردانی آلکس 
دال ایگلس��یا )فیلمساز اسپانیایی( از جمله فیلم های 
بخش مسابقه جشنواره ونیز است که این هفته روی 

پرده می رود.
و دس��ت آخ��ر اینک��ه، ژان لوك گدار )فیلمس��از 
فرانس��وی( در مراسم گرامیداش��ت خود از سوی 

آکادمی علوم و هنرهای س��ینمایی امریکا )اسکار( 
شرکت نمی کند. به گفته »آن ماری میه ویل« همکار 
و تهیه کننده آثار گدار، این فیلمساز در مراسم رسمی 
و دولتی بزرگداش��ت خود ک��ه روز 13 نوامبر )22 
آب��ان( با اهدای جایزه اس��کار افتخ��اری به وی در 

هالیوود برگزار می شود شرکت نخواهد کرد.
سینمای ایران: فیلم س��ینمایی »طهران، تهران« به 
کارگردان��ی داریوش مهرجوی��ی و مهدی کرم پور 
در جشنواره مونترال به نمایش درآمد و با استقبال 
مخاطب��ان ای��ن روی��داد رو ب��ه رو ش��د. نمایش 
فیلم»طهران، تهران« در این جش��نواره با اس��تقبال 
مخاطبان همراه بوده و دیشب  آخرین نمایش این 
فیلم نیز در بخش غیر رقابتی جش��نواره مونترال با 
عنوان فوکوس در س��ینمای معاص��ر جهان  انجام 
شد. در این بخش، فیلم های کارگردان های مطرحی 
چون: برتران��د تاوارنیه،  ژانگ ییم��وو و کارلوس 
س��ائورا نیز حضور دارد. فیلم س��ینمایی »طهران، 
تهران« ب��ه تهیه کنندگی محمد علی حس��ینی نژاد 
 از دو اپیزود تش��کیل ش��ده ک��ه یک��ی از آنها را 
داری��وش مهرجویی و دیگ��ری را مهدی کرم  پور 

کارگردانی کرده اند.
ــیقی: آلبوم موسیقی اس��تاد علیزاده با عنوان  موس
»نوای نور« منتشر شد. این آلبوم کنسرت نواي نور 
علیزاده و خلج در تاالر ش��هر بروکس��ل است که 
قطعاتي چون: تجلي بر انع��کاس، هنگامه هنگام، 
سه وهله تابش، رقص آیینه ها، برخورد در بازتاب، 
مروره��اي آبگون، گردش انع��کاس و ...در آن به 

چشم مي خورد.

در آستانه  سي سالگي دفاع مقدس
محمد مطلق: نويسنده دفاع مقدس، بايد مردمي نويس باشد

هفت روز بر هنر ایران و جهان چه گذشت!

رمان »سهم من« پرینوش صنیعي؛ برنده  جایزه  دریافت جایزه جشنواره حراره توسط »لیال حاتمي« 
»بوکاچو«   ایتالیا

نام پدر: علي حسین  متولد: 1336/2/1 تاریخ شهادت: 1365/12/28 محل شهادت: جزیره مجنون
عملیات خیبر

فرازهایي از وصیت نامه شهید:
عالم محضر خداست و بندگان همه در حضور او حاضرند. مواظب باشید در حضور سلطان عادل و در 
محضر حضرت ربوبیت، خود را فراموش نکنید و کوش��ش کنید که خود را در عهد معشوق فدا نمایید، 
همه انس��ان ها باید س��الك باشند و در این مسیر مراتب کمال خود را بپیمایند تا بتوانند از عالم برزخ که 
همان درون خود مي باش��د س��المت به در آیند و راه رس��یدن به این هدف بزرگ در نماز و جهاد نهفته 
است... این کافراني که امروز در مقابل اسالم عزیز مقاومت مي کنند، بدانند که چند صباحي دیگر همه در 

محضر حق تعالي حاضر خواهند شد و کاري از پیش نخواهند برد، جز اینکه تیشه به ریشه خود بزنند.

سردارشهيداسالم،شهيدسهرابنوروزي
روزی بود...

غالمحس��ین حیدر پ��ور در گفتگو با زاینده رود اعالم ک��رد: در صورت ادامه روند 
به��ره برداری فصل��ی از منابع آب زیرزمینی محدود اس��تان، در آین��ده ای نزدیك 
 ش��اهد خشك شدن یا شوری آب چاهها در بس��یاری از دشت های استان خواهیم 

بود.
وی اف��زود: اس��تان اصفهان در اقلیم خش��ك و نیمه خش��ك قرار دارد و متوس��ط 
بارندگی اس��تان به میزان 120 میلیمتر در س��ال یعنی کمتر از پنجاه درصد متوس��ط 
بارندگی کش��ور است. این میزان بارندگی در استان، سالیانه معادل 12/8 میلیارد متر 
 مکعب می باش��د که حدود 7/5 میلیارد متر مکعب آن از طریق منابع آب سطحی و 
زیر زمینی قابل استحصال بوده و در بخش های مختلف: شرب، صنعت، کشاورزی 
و محیط زیس��ت مورد استفاده قرار می گیرد و در حال حاضر در مجموع از حدود 
ش��صت هزار چاه، چش��مه و قنات در سطح استان، س��الیانه بالغ بر 5/6 میلیارد متر 
مکعب آب برداش��ت می شود که این میزان تخلیه آب از منابع آب زیر زمینی، 250 
میلی��ون متر مکعب بیش از تغذیه این منابع اس��ت. به عبارتی دیگر: هر س��ال 250 
میلی��ون متر مکعب از ذخیره های با ارزش آب های زیرزمینی اس��تان کم ش��ده که 
خود افزون بر افت ش��دید سفره های آب زیر زمینی و خشك شدن چاه ها یا شور 
ش��دن آب آنها، باعث نشس��ت زمین در تعدادی از دشت های استان گردیده است 
و نکته قابل تأمل اینکه: 92 درصد این برداش��ت آب در بخش کش��اورزی مصرف 
می ش��ود. از طرف دیگر: از س��ال 86 تاکنون با خشکس��الی ش��دیدی مواجه شده 
ایم به طوری که ظرف س��ه س��ال گذش��ته با کاهش دو میلیارد متر مکعب ورودی 
آب به س��دهای اس��تان رو به رو هس��تیم و در نتیجه بیشتر س��دها با کاهش شدید 
ذخیره های آبی مواجهند که تأثیر آن را در بیش��تر رودخانه های اس��تان شاهدیم و 
 متأس��فانه کاهش بارندگی و در نتیجه کاهش منابع آب س��طحی، باعث فشار بیشتر 
 بهره برداران بر منابع آب زیر زمینی و تشدید شرایط بحرانی این منابع در سه سال اخیر 

شده است.
البت��ه در س��ال آب��ی 89-88 وضعیت بارش ها بهتر از دو س��ال آب��ی قبل بود ولی 
کاهش 14 درصدی بارندگی در س��ر ش��اخه های رودخانه های منتهی به س��دها و 
کاهش حجم آب س��دها در طی دو س��ال قبل، باعث حاد ش��دن ش��رایط گردیده 
اس��ت. به نحوی که به عنوان مثال حجم س��د زاینده رود در حال حاضر تنها 320 
میلیون متر مکعب است که نسبت به دراز مدت، کاهش 60 درصدی و حتی نسبت 
به س��ال گذش��ته کاهش��ی 40 درصدی را نش��ان می دهد. با توجه به اینکه حدود 
100 میلیون متر مکعب از این حجم را رس��وب های گل و الی کف س��د تش��کیل 
می دهد و نیاز ش��رب نیز در س��ه ماهه پاییز حداقل 120 میلیون متر مکعب اس��ت، 
بنابراین به طور عملی تأمین آب س��طحی از زاینده رود در بخش کشاورزی، جهت 
کش��ت پاییزه، بستگی به ش��رایط بارندگی ها در پاییز و زمستان سال جاری دارد و 
 با توجه به منابع آب موجود و اولویت ش��رب، امکان هیچگونه برنامه ریزی وجود 

ندارد. 

وی اف��زود: ش��رکت آب منطق��ه ای اصفهان به عن��وان متولی مدیری��ت منابع آب 
اس��تان، ضمن تشکیل س��تاد بحران آب در اس��تانداری اصفهان و نیز شهرستان ها 
 و تش��کیل کارگ��روه مدیری��ت توزیع و به��ره ب��رداری از مناب��ع آب، مدیریت و 
برنامه ریزی خشکس��الی را در س��ال های آبی 87-86، 88-87 و 89-88 با نظارت 
اس��تاندار اصفهان به عهده گرفته اس��ت و با تعامل با دستگاه های اجرایی استان از 
جمله: سازمان جهاد کشاورزی و صنایع و معادن و نیز شرکت های آب و فاضالب 
شهری و روس��تایی و تدوین برنامه های توزیع آب س��دهای استان، توانسته است 
با آب محدود موجود، تا حد ممکن و عملی از فش��ار بر روی بخش های مصرفی 
 مختل��ف بکاهد و اعمال مدیریت آب موج��ود را در همه بخش ها و مصرف کننده 

توزیع نماید.
وی تصریح کرد: به منظور مقابله با روند بحرانی سفره های آب زیر زمینی؛ با اجرای 
طرح تعادل بخش��ی سفره های آب زیر زمینی در شرکت آب منطقه ای اصفهان در 
12 پروژه مختلف و مس��تمر، ضمن اطالع رسانی به مردم و فرهنگسازی، با تشکیل 
32 گروه گش��ت و بازرس��ی ضمن توقیف 250 دس��تگاه حفاری غیر مجاز در سال 
86 ت��ا 89  ن��ه تنها از حفر چاههای غیر مجاز جدید جلوگیری ش��ده بلکه در همه 
قس��مت ها، از برداشت بالغ بر یکصد میلیون متر مکعب اضافه برداشتی از سفره ها 

جلوگیری شد. 
در همی��ن م��دت ح��دود 650 حلقه چاه غی��ر مجاز نی��ز با اخذ حک��م از مراجع 
قضایی پر و مس��دود ش��د و همزم��ان از اضافه برداش��ت حدود یك ه��زار حلقه 
چ��اه نی��ز جلوگیری به عمل آمده اس��ت ضم��ن آنکه تاکنون س��ه هزار دس��تگاه 
کنت��ور هوش��مند آب و برق ب��رای نصب ب��ر روی چاهها خریداری ش��ده و کلیه 
 ش��رکت های حف��اری اس��تان، س��اماندهی و از طری��ق مهندس��ان ناظ��ر، نظارت 

می شوند. 
حی��در پ��ور در رابطه با کمبود آب اس��تان به وی��ژه در آینده اظهار داش��ت: کمبود 
آب در اف��ق 1410 معادل 1160 میلیون متر مکعب در س��ال ب��رآورد می گردد که 
ب��ا اجرای پروژه های مختلف و طرح های تأمین آب اس��تان توس��ط ش��رکت آب 
منطق��ه ای از جمله طرح بهش��ت آباد، تونل س��وم کوهرنگ و چش��مه لنگان، این 
کمب��ود در افق طرح ب��ه 340 میلیون متر مکعب کاهش خواه��د یافت ولی کماکان 
کمب��ود آب بر ض��رورت مصرف بهینه منابع آب و اص��الح الگوی مصرف به ویژه 
در بخش کش��اورزی با افزایش سیستم های آبیاری تحت فشار و حذف کشت های 
ب��ا نی��از آبی ب��اال تأکید می کن��د ضمن آنک��ه اس��تفاده بهین��ه آب در بخش های 
ش��رب و صنعت کماکان الزامی اس��ت بنابراین اطالع رس��انی و آگاه س��ازی مردم 
 ب��ه عنوان یك اصل مهم می بایس��ت مد نظر کلیه دس��ت ان��درکاران امر قرار گیرد 
و ای��ن مهم جز با هم��کاری کلیه دس��تگاههای مرتبط از جمله جهاد کش��اورزی، 
 صنایع و معادن و ش��رکت های آب و فاضالب ش��هری و روس��تایی میسر نخواهد 

بود.

معاون حفاظت و بهره برداري منابع آب شركت آب منطقه اي اصفهان هشدار داد: 

شوری و خشک شدن چاههای استان در صورت ادامه روند بهره برداری فصلی از منابع آب زيرزمينی


