
پلمب کارگاه های 
طالسازی میدان امام)ره( 

ح��دود 15 کارکاه طالس��ازی در محدوده میدان 
امام)ره( به دلیل آالینده های زیس��ت محیطی و 
ایجاد مزاحمت برای ش��هروندان، در هفته جاری 
 تعطی��ل و پلمب می ش��ود. در حالي که بیش از

60 درصد کارگاه هاي تولیدي طالي کش��ور در 
اصفهان فعالی��ت مي کنند و حدود دو هزار واحد 
طالس��ازي در کارگاه ه��ا کوچ��ك و پراکنده در 
محدوده بازار و مناطق مس��كوني این شهر فعال 
است، ولي فعالیت مخفیانه برخي از این کارگاه ها 
در مناطق مسكوني و در خانه هاي قدیمي اطراف 
بازار اصفهان به خصوص کوچه یخچال، مشكالت 
بسیاري را براي اهالي این محله ایجاد کرده است. 
این کارگاه ه��ا با تولید انواع گازه��ا و بخارهاي 
سمي ناشي از موادي چون سیانور و تیزاب براي 
جالي طال، مشكالت زیست محیطي بسیاري را 
براي ساکنان این محله به وجود آورده اند. در این 
راستا مدیریت پیشگیري و رفع تخلفات شهري 
شهرداري اصفهان شروع به پلمب و تعطیلی این 
کارگاه ها در جهت داش��تن شهري سالم و بدون 
تخلف  و جلوگیري از تجاوز به حقوق شهروندي  
کرده است. مدیر پیشگیري و رفع تخلفات شهري 
 ش��هرداري اصفهان  در این باره گفت: متأس��فانه
99 درصد کارگاه هاي طالس��ازي در اصفهان در 
بافت مسكوني و منازل دربس��ته واقع شده  اند و 
با توجه به این که عمده م��اده اولیه این کارگاه ها 
تیزاب و س��یانور اس��ت، از نظر زیست محیطي 
مشكالت بسیاري را براي اهالي ایجاد کرده است. 
احمدرضا شفیعی با تأکید بر این که احقاق حقوق 
ش��هروندان و ایجاد محیطي آرام و بدون تخلف 
از مهم ترین وظایف این مدیریت اس��ت، اعالم 
ک��رد: بنا به درخواس��ت های مكرر ش��هروندان 
و ش��كایات واصله مبنی بر فعالیت کارگاه های 
طالس��ازی در محدوده منازل مسكونی واقع در 
منطقه س��ه به خصوص محدوده میدان امام)ره(، 
سه کارگاه طالسازی که باعث مزاحمت و سلب 
آرامش مردم شده بود از سوی این مدیریت  پلمب 

گردید. 

بیش از هش��ت م��اه از توقف 
تولی��د زانتی��ا در خطوط تولید 
س��ایپا می گذرد، اما هنوز تولید 
جایگزین این خ��ودرو در این 

شرکت آغاز نشده است. 
ب��ه گفته ی��ك منب��ع موثق در 

ش��رکت س��ایپا، تولید س��راتو به عنوان جایگزین زانتی��ا از نیمه دوم 
سال جاری آغاز خواهد شد، اما پیش از تولید...

نماینده مردم اصفهان در مجلس 
ش��ورای اس��المی گف��ت: حل 
مش��كل معارض��ان ورزش��گاه 
نقش جهان از اهمیت بیش��تری 
نس��بت به ساخت این ورزشگاه 
برخوردار است و مسئوالن باید 

برای این مسأله اقدامی جدی کنند. محمدتقی رهبر پیرامون ...

8 ماه از توقف تولید زانتیا گذشت
سراتو  جایگزین زانتیا شد

رهبر:
حل مشکل معارضان ورزشگاه 

نقش جهان از تکمیل آن مهم تر است
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رئیس سازمان صنایع و معادن استان اصفهان: 
ادغام وزارتخانه صنایع و بازرگانی
 تا پایان 6 ماهه نخست سال جاری
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 صفحه 4

 صفحه 2

براي نخستین بار صورت گرفت

نصب سامانه هاي موشكي بر روي 
هواناوهاي نيروي دريايي ارتش ايران

صفحه 2

هاي نمایش����گاه   ش���رک�ت 
الملل��ي اس��تان اصفهان  بی��ن 
انحصاري  نماین��ده  به عن��وان 
 2011  Big  5 نم��ایش��گ��اه 
)نمایش��گاه بین المللي صنعت 
س��اختمان دبي- امارات متحده 

عربي( پاویون جمهوري اسالمي ایران در این  ...

شرکت نمایشگاه اصفهان
مجري انحصاري پاویون ایران

در نمایشگاه صنعت ساختمان دبي

 صفحه 4

مرکز آمار ایران اعالم کرد:
آغاز دور جدید اصالح اطالعات
اقتصادی خانوار از امروز

آگهی مناقصه عمومی )يک مرحله ای(
1 – مناقصه گزار: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 

2- موضوع مناقصه: عملیات تأسیسات الکتریکی و مکانیکال 5 پروژه استان اصفهان 
3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 11/500/000 ریال 

یا واریز به حساب شماره 2172620206000 بانک ملی ایران 
های دارایی  تملک  اعتبارات  محل  از  ریال   1/584/140/702 مبلغ  اولیه:  برآورد   -4 

سرمایه ای بر مبنای فهرست بهای عملیات تأسیسات سال 1388
5- مدت اجرا: به مدت 4 ماه شمسی 

6- تاریخ اخذ اسناد مناقصه: از تاریخ 90/02/04 لغایت تاریخ 90/02/08
7- تاریخ تحویل پاکات: تا پایان وقت اداری 90/02/18

8- تاریخ بازگشایی: رأس ساعت 11 صبح مورخ 90/02/19
9- محل دریافت اسناد مناقصه، تحویل و بازگشایی پاکات: اصفهان – خیابان مشتاق دوم 
– دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان )ساختمان 

شماره 3 استانداری(
توضیحات: 

•  به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت 
مقرر آگهی در مناقصه واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

•  سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
•  هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

•  با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور، کلیه 
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست در پایگاه مذکور به آدرس اینترنتی:

 http://iets.mporg.ir 
ثبت نام و کد کاربری دریافت و همراه پاکت های پیشنهادی خود تحویل نمایند.

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
م الف : 1203

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی خريد
)نوبت دوم(

1 – مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب شهری استان چهارمحال و بختیاری 
2- موضوع مناقصه: خرید لوله های دوجداره پلی اتیلن فاضالبی کاروگیت کالس 5 
سایزهای )600 میلیمتر 3900 متر طول( با اتصاالت مربوطه مبلغ ضمانتنامه بانکی 
140/000/000 ریال )از محل منابع عمرانی( خرید لوله های دو جداره پلی اتیلن 
فاضالبی کاروگیت کالس 5 سایزهای )315 میلیمتر 2200 متر طول( با اتصاالت 

مربوطه مبلغ ضمانتنامه بانکی 20.000.000 ریال )از محل منابع عمرانی(
مدت تحویل: لوله های دوجداره فاضالبی 45 روزه 

3- محل اعتبار: )از محل منابع عمرانی(
مبلغ 200/000  به  واریزی  اسناد: فیش  نیاز جهت دریافت  4- مدارک مورد 

ریال به حساب سیبا 0105547714007 جهت هر کدام از مناقصات 
5- محل دریافت اسناد: شهرکرد – میدان قدس – امور حقوقی و قراردادهای 

شرکت تلفن: 3342497 – 0381
6- تاریخ واگذاری اسناد: 90/2/3 لغایت 90/2/8

7- تاریخ تحویل اسناد مناقصه: ساعت 14 مورخ 90/2/18
8- تاریخ بازگشایی: ساعت 11 صبح مورخ 90/2/19

9- تاریخ اعتبار پیشنهادات: 90/7/30 
کلیه هزینه های آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

http//:lets.mporg.ir – http://www.abfa-chb.ir :سایت منتشر کننده

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Sunday 24 APRIL 2011 

سراسری
جهان نما

مدیر کل میراث فرهنگي و گردشگري 
اس��تان ته��ران گف��ت: از ای��ن پ��س 
آژانس هاي خدمات گردشگري به جاي 
ارائ��ه ضمانت نامه بانكي پن��ج میلیون 
توماني ب��ه این س��ازمان، ضمانت نامه 
بیم��ه اي 10 میلیون تومان��ي باید ارائه 

کنند.
محمدابراهی��م الریجان��ي با اش��اره به 
این ک��ه طب��ق مصوبه هی��أت وزیران 
)دفاتر  آژانس هاي خدمات گردشگري 
بن��د ب( باید ضمانت نام��ه پنج میلیون 
تومان��ي را تاکنون در اختیار س��ازمان 
می��راث فرهنگ��ي و گردش��گري قرار 
مي دادند، گفت: با تفاهم نامه اي که اداره 
کل گردش��گري اس��تان ته��ران با بیمه 
ایران منعق��د کرده اس��ت، از این پس 
آژانس داران به جاي این که پنج میلیون 
توم��ان ضمانت نامه بانك��ي را به اداره 
کل گردش��گري تحویل دهند، مكلف 
 به ارائ��ه ضمانت نامه بیم��ه اي به مبلغ
10 میلیون شده اند. وي در ادامه درباره 
معای��ب ضمانت نامه بانكي و علت این 
که گردش��گري به س��راغ ضمانت نامه 
بیمه اي رفته  اس��ت، گفت: آژانس داران 

به خصوص کس��اني که براي نخستین 
ب��ار ب��راي راه اندازي آژان��س خدمات 
گردش��گري اقدام مي کردند، باید براي 
دریافت ضمانت نامه بانكي پولي را در 
بانك بلوکه مي کردند، از س��وي دیگر 
مبلغ پن��ج میلیون توم��ان ضمانت نامه 
بانك��ي ک��ه در اختیار س��ازمان میراث 
فرهنگي و گردش��گري قرار مي گرفت 
نی��ز رق��م بس��یار پاییني ب��راي جبران 
خس��ارات احتمال��ي مس��افران بود. به 
گفت��ه مدی��ر کل می��راث فرهنگ��ي و 
گردشگري اس��تان تهران، ضمانت نامه 
از آژانس داران براي جبران خس��ارات 
توره��اي  در  مس��افران  احتمال��ي 
گردشگري دریافت مي شود. الریجاني 
تصری��ح کرد: با جایگزیني ضمانت نامه 
بیمه اي به جاي ضمانت نامه بانكي، هم 
س��قف تعهدات آژانس ب��اال مي رود و 
دو برابر مي ش��ود و هم ای��ن که دیگر 
آژانس داران نیاز به بلوکه کردن پول در 
بانك ها ندارند و اگر در سال هاي آینده 
تورم داش��ته باش��یم، مبلغ ضمانت نامه 
بیمه اي بر خ��الف ضمانت نامه بانكي، 

تغییرات خیلي باالیي نخواهد داشت. 

نصف النهار

شورش 
در آستانه مراسم ازدواج سلطنتي

شهر بریستول انگلیس در آستانه مراسم ازدواج خاندان سلطنتي انگلیس، شاهد 
ناآرامي هاي گسترده و درگیري پلیس با مردم این شهر بود که چندین زخمي 
برجاي گذاش��ت. به گزارش روزنامه سان انگلیس، در آستانه برگزاري مراسم 
ازدواج شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون، مردم شهر بریستول با برگزاري تظاهرات 
گسترده اي به افتتاح سي و یكمین شعبه از فروشگاه  زنجیره اي تسكو اعتراض 
کردن��د. در ای��ن تظاهرات که با ورود پلیس و نیروهاي ویژه ضدش��ورش به 
خشونت کشیده شد، هشت افسر پلیس زخمي شدند و شمار زیادي از مردم 
نیز به بیمارس��تان انتقال یافتند. شاهدان از پرتاب کوکتل مولوتوف و سنگ و 
چوب به سوي فروشگاه تسكو و پلیس خبر دادند. ساکنان بریستول به این دلیل 
به افتتاح شعبه جدید تسكو معترض هستند که بر این باورند به فروشگاه هاي 
کوچك این شهر ضربه مي زند. در حالي که هنوز شش روز به برگزاري مراسم 
ازدواج سلطنتي باقي مانده، برخي گروه ها و اتحادیه ها اعالم کرده اند در همان 
روز قصد برگزاري تظاهرات دارند و این امر نگراني شدیدي را در میان مقامات 

انگلیسي برانگیخته است.

ارتش امارات درتدارک جذب مزدوران 
پاکستاني براي سرکوب مردم 

ی��ك منبع مطلع اعالم کرد: دولت ام��ارات در هفته هاي اخیر اقدام به جذب 
جوانان پاکستاني براي خدمت در ارتش این کشور کرده است. وي که خواست 
نامش فاش نشود، گفت: در پي نگراني از بروز ناآرامي ها در امارات، دولت این 

کشور به سرعت درصدد جذب سربازان پاکستاني برآمده است.
 این منبع افزود: برخي نیروهاي حرفه اي پاکس��تاني نیز در قالب این سربازان 
به خدمت ارتش امارات درآمده اند. در پي تحوالت اخیر در کشورهاي عربي، 
دولت امارات نیز با نگراني، تحرکات اجتماعي در این کشور را زیر نظر دارد. 
نیروهاي امنیتي امارات در هفته هاي اخیر اقدام به دس��تگیري گسترده وبالگ 

نویسان و رهبران مخالف دولت کرده اند. 
در آغاز درگیري ها در بحرین و عمان، برخي تحرکات مردمي نیز در امارت هاي 
رأس الخیمه و ام القیوین امارات نیز بروز کرد که این تحرکات به سرعت توسط 
نیروهاي امنیتي این کشور سرکوب و گروه زیادي از دست اندرکاران اعتراضات 

دستگیر شدند.
 به گفته این منبع، دولت امارات درتالش اس��ت تا واحدهاي ضد ش��ورش 
را که کادر آن نیز از مزدوران پاکس��تاني و دیگر کش��ورهاي منطقه تش��كیل 
مي ش��ود، س��اماندهي کند. این منبع تأکید کرد: جوانان پاکستاني که در ارتش 
امارات استخدام مي شوند، تحت آموزش هاي ضد شورش و مقابله با تظاهرات 
خیاباني قرار گرفته و براي سرکوب شهروندان اماراتي تعلیم مي بینند. وي افزود: 
 نیروهاي ارتش امارات از چند هفته پیش به این س��و نیز در حالت آماده باش
 به سر مي برند که این وضعیت ناشي از نگراني مقامات دولتي از بروز ناآرامي ها 

در این کشور است. 
دولت پاکستان در جریان اعتراضات مردمي همگام با اشغالگران عربستاني و 
اماراتي کمك هاي نظامي و امنیتي در اختیار حاکمان منامه قرار داد. این منبع مطلع 
 افزود: برخي نیروهاي رده باالي اماراتي نیز در طرح آموزش هاي ضد شورش قرار

گرفته اند که این آموزش ها توس��ط نیروهاي پاکستاني صورت مي گیرد. وي 
افزود: همچنین تعدادي مش��اور آمریكایي و انگلیس��ي نیز در کنار نیروهاي 
پاکس��تاني قرار دارن��د و بر کار آموزش کادر ارتش ام��ارات نظارت مي کنند. 
منبع مذکور تأکید کرد: ارسال کمك هاي انسان دوستانه اخیر امارات به مناطق 
بلوچستان و پشتون نشین پاکستان نیز در راستاي جذب جوانان این مناطق براي 
حضور در ارتش این کشور بوده است. یكي از این کمك ها چند روز گذشته 
وارد منطقه بلوچستان پاکستان شده و بین شهروندان این مناطق توزیع گردیده 
است. هم اکنون نیز تعداد زیادي از مزدوران پاکستاني و هندي در نیروي هوایي 

و دریایي امارات خدمت مي کنند. 

انقالبیون بحرین
شوراي ملي انتقالي تشکیل دادند

جنبش انقالب 14 فوریه بحرین در بیانیه اي از تأس��یس ش��وراي ملي انتقالي 
انقالبیون این کشور با هدف نجات مردم از اقدامات خونبار و فرقه گري رژیم 

آل خلیفه خبر داد. 
به گزارش الجزیره، ائتالف جوانان 14 فوریه در بیانیه اي از تأس��یس ش��وراي 
انتقالي براي نجات مردم بحرین خبر داد و گفت: این ش��ورا به دنبال اقدامات 
خونب��ار و فرقه گري رژیم و پ��س از رایزني با طرف هاي انقالبي و چهره هاي 
معارض در داخل و خارج از بحرین و با کمك کارشناس��ان حقوق بین الملل 
تش��كیل شد. ائتالف 14 فوریه تأکید کرد، این شورا با کسب بیشترین توافق، 
نماینده قانوني همه طیف هاي مردمي است و نهادي صرفاً سني یا شیعي نیست، 
بلكه کاماًل ملي اس��ت و همه افراد ملت با هر گرایش و خواس��ته  اي را شامل 
خواهد ش��د تا میهني را بسازند که در آن مردم در کسب حقوق برابر باشند و 
با عزت و ش��رافت در وطن خود زندگي کنند. از سوي دیگر نیروهاي امنیتي 
بحرین به همراه نظامیان آل س��عود طي روزهاي گذشته با جستجوي خانه به 
خانه شماري از شرکت کنندگان در تظاهرات این کشور از جمله خبرنگاران را 
دس��تگیر کردند. این در حالي اس��ت که بر اساس اخبار رسیده از زمان شروع 
انق��الب م��ردم بحرین، نزدیك به یك ه��زار نفر از جمله بی��ش از 30 زن در 

بازداشت مقامات بحریني به سر مي برند. 
نیروهاي امنیتي بحرین همچنین با حمله به دو مدرسه ابتدایي و راهنمایي دخترانه 
چند معلم و دانش آموز را که در جریان تظاهرات شعارهاي ضددولتي سر داده 
بودند، بازداشت کردند. همزمان با آغاز تظاهرات جمعه قرآن مردم بحرین در 
شهرهاي مختلف، پلیس ضد شورش به تظاهرات مسالمت آمیز مردم این کشور 
حمله ور شد. رژیم آل خلیفه طي روزهاي گذشته حمله به مساجد و حسینیه ها 
و تخریب این اماکن مقدس و قرآن سوزي را در دستور کار خود قرار داده است. 

نیروهاي این رژیم تا کنون 28مسجد و 50 حسینیه را تخریب کرده اند.

معترضان در عمان خواهان اصالحات 
در کشورشان شدند

مردم معترض شهر ساحلي صالله، در سلطان نشین عمان با برگزاري تظاهرات 
خواهان اجراي اصالحات اقتصادي و سیاسي در کشورشان شدند. به گزارش 
رویترز، حدود سه هزار نفر از نمازگزاران بعد از برپایي نمازجمعه با تظاهرات 
در خیابان هاي شهر صالله، خواهان اصالحات از جمله مبارزه با فساد و بهبود 

وضعیت معیشتي خود شدند. 
مردم نماز جمعه را در پارکینگ جلوي ساختمان استانداري صالله برگزار کردند 
و س��پس در خیابان ها به تظاهرات پرداختند. عامر حرجان، خطیب جمعه در 
سخنراني خود گفت: مردم عمان از اعتراضات به هر نحوي براي تأکید بر لزوم 
اجراي اصالحات نمي ترسند و این اصالحات در وهله اول باید شامل محاکمه 
مسئوالن دولتي باشد که اموال کشور را از سال ها پیش تاکنون به غارت برده اند. 
سلطان قابوس بن سعید، پادشاه عمان بعد از برگزاري تظاهرات تقریباً دوماهه 
معترضان، وعده هزینه دو میلیارد و 600 میلیون دالر مش��وق اقتصادي را داد. 
معترضان عماني محور مطالبات خود را بر باالبردن دستمزدها، ایجاد فرصت هاي 
ش��غلي و مبارزه با فساد و از بین بردن آن در کشورشان متمرکز کردند. برپایه 
 این گزارش، بس��یاري از معترضان از عدم تمایل دولت براي محاکمه وزیران
برکنار شده، به اتهام فساد در پاسخ به خواست معترضان در جریان تظاهرات 

فوریه گذشته در عمان، خشمگین شده اند. 

جهان نما نصف النهار
آمريكا؛

به دنبال حذف یا یافتن پناهگاهي
براي قذافي؟

دریافت ضمانت نامه بانکي
از آژانس داران حذف شد

جهان نما

اوضاع لیبي پس از حمله نیروهاي ائتالف 
به رهب��ري ناتو در ش��رایطي روز به روز 
پیچیده تر مي ش��ود که آمری��كا برخالف 
گفته ه��اي خود درب��اره مخالفت با معمر 
قذافي رهبر لیبي، اینك به دنبال پناهگاهي 
ب��راي خ��روج اوس��ت.  اعتراض ه��اي 
 مردم لیب��ي به حكومت معم��ر قذافي از
 بیس��ت و پنج��م بهمن م��اه به بع��د، با 
موضعگیري هاي کش��ورهاي غربي علیه 
رهبر لیبي و شرکت آنان در عملیات سفر 
سحرگاه براي اجراي قطعنامه هاي 1970 و 
1973 همراه شد. گرچه مقام هاي عالي رتبه 
کشورهاي ش��رکت کننده در ائتالف علیه 
قذافي همچون آمریكا بارها علیه رهبر لیبي 
سخن گفتند، با این حال، روزنامه آمریكایي 
نیویورك تایمز بیس��ت و نهم فروردین ماه 
گزارشي منتشر کرد که بر اساس آن، دولت 
باراك اوباما رئی��س جمهوري آمریكا، در 
تالش براي یافتن کشوري است تا بتواند 
به قذافي پناهندگي دهد. سه تن از مقام هاي 
دولت اوباما به نیویورك تایمز اعالم کردند 
که مي کوش��ند کش��وري را پیدا کنند که 
اساس��نامه رم را به امضا درنیاورده  یا آن را 
تصویب نكرده اند ت��ا بتوانند براي قذافي 

پناهندگي بگیرند. 
كشورهايي براي پناهندگي قذافي؛ شايعه 

يا واقعيت؟
 احتمال پناهندگي قذافي به کش��ورهاي 
دیگر از زمان آغاز درگیري ها در شهرهاي 
مختل��ف لیبي بر س��ر زبان ه��ا انداخت. 
همزماني رخدادهاي لیبي با انقالب تونس 
که منجر به فرار زین العابدین بن علي رئیس 
جمهور مخلوع آن کشور )بیست و چهارم 
دي م��اه 1388( ش��د و همچنین پناه بردن 
حس��ني مبارك رئیس جمه��ور مصر به 
شرم الشیخ )بیست و دوم بهمن ماه 1388(، 
گزین��ه فرار قذافي را بی��ش از پیش قوت 
بخشید. دوم اسفندماه 1388، جیمز رابینز 
تحلیلگر ش��بكه تلویزیوني بي. بي. سي، 
تأکید کرد: قذافي جایي براي رفتن ندارد. 
وي افزود: عربس��تان س��عودي نمي تواند 
همانند دیكتاتوره��اي دیگر جهان عرب، 
براي معمر قذافي پناهگاه به شمار برود. در 
چنین شرایطي، قذافي احتماالً به ونزوئال 
ف��رار خواهد کرد، زیرا هوگو چاوز رئیس 
جمهور ونزوئال، دوس��ت خ��وب قذافي 
اس��ت. یك روز بعد، روزنامه انگلیس��ي 
گاردین،  با اش��اره به میزباني ملك عبداله 
پادشاه عربستان، از سیاستمداران مخلوعي 
چون زین العابدین بن علي و نواز شریف، 
نخس��ت وزیر س��ابق پاکس��تان، احتمال 
 فرار قذافي به عربس��تان را به دلیل روابط
 نه چندان گرم دو کش��ور کم دانس��ت و 
نوشت: احتمال سفر معمر قذافي به ونزوئال 
بیش��تر اس��ت، چرا که روابط حسنه اي با 
دول��ت چ��اوز دارد و در آنجا اس��تادیوم 
فوتبالي به افتخار وي نامگذاري شده است. 
رهبر لیبي، مناقشات گذشته خود را با چاد 
براي رسیدن به توافقنامه هاي دوجانبه امنیت 
و تجارت کنار گذاشته است. سنگال حامي 
اصلي طرح قذافي مبني بر تشكیل ایاالت 
متحده آفریقا بود. قذافي همچنین مي تواند 
 روابط خود را ب��ا زیمبابوه تجدید کند یا

به سوي دوست قدیمي خود بلس کامپائوره، 
رئیس جمهوري بورکینافاس��و برود. رهبر 
گینه استوایي نیز که ریاست اتحادیه آفریقا 
را برعهده دارد، از دوستان قذافي است. با 
این حال، ای��ن روزنامه احتمال پناهندگي 
قذافي به یكي از کش��ورهاي آفریقایي را 
نیز با استناد به سخنان ریچارد داودن، مدیر 
جامعه س��لطنتي آفریقا رد کرد و نوشت: 

قذافي طي 30 سال گذشته روابط طوالني با 
کشورهاي آفریقایي داشته است، اما بي ثباتي 
در روابطش بدین معناست که آفریقا مقصد 
مناسبي براي پناهندگي نیست و من گمان 
مي کنم آفریقا اولین گزینه انتخابي قذافي 
نباش��د. مدیر اجرایي مرکز حل اختالف 
دانشگاه کیپ تاون در آفریقاي جنوبي نیز 
اظهار داشت:   بسیاري از رهبران آفریقایي 
که موقعی��ت بي ثباتي دارن��د ، از پذیرش 
قذاف��ي در خ��اك خود بیم دارند. شش��م 
اسفندماه نشریه اسرائیل تودي با استناد به 
اظهارات س��ال گذشته دو زن یهودي اهل 
لیبي در شبكه دوم اسرائیل، بحث اصالت 
یهودي معمر قذاف��ي را مطرح کرد که در 
صورت تأیید این خبر از نظر قانون داخلي 
این رژیم، قذافي مي تواند به تل آویو پناهنده 
شود. براساس قانون بازگشت، هر یهودي 
حق ارائه درخواست مهاجرت به اسرائیل 
را دارد. با این حال وزیر کشور ممكن است 
درخواست فردي یهودي را به دالیلي چون 
داشتن سابقه کیفري، به مخاطره انداختن 
بهداش��ت عمومي یا امنیت ملي یا سابقه 
اقدام علیه ملت یهود رد کند. انتشار اخباري 
درباره س��فر پس��ر قذافي به سرزمین هاي 
اش��غالي و ورود نیروه��اي نظام��ي رژیم 
صهیونیس��تي به خاك لیبي براي حمایت 
از رهبر این کش��ور، احتمال درست بودن 
ش��ایعه ها را درباره پشتوانه یهودي قذافي 
قوت بخشید. به گزارش دوازدهم اسفندماه 
خبرگزاري فرانسه، میهایي گیمپو، رئیس 
جمهور پیشین مولداوي، اعالم کرد یكي از 
پسران قذافي در ماه فوریه )بهمن - اسفند( 
همزمان با آغاز اعتراض هاي مردمي به این 
کشور سفر کرد. سرویس امنیتي مولداوي 
نیز حضور سیف  قذافي در شهر کیشي نف 
را ط��ي روزهاي س��ي ام بهمن م��اه و اول 
اس��فندماه تأیید ک��رد. وي روابط نزدیكي 
ب��ا خانواده آناتولي اس��تاتي ثروتمندترین 
تاجر مولداوي دارد که در پروژه هاي نفتي 
تعدادي از کش��ورهاي مش��ترك المنافع و 
آفریقا سرمایه گذاري هاي کالني کرده است. 
بنابراین گزارش پس��ر قذافي قصد داشت 
امالك و مستغالتي براي خود در مولداوي 
خریداري کند. همچنین شایعه انتقال طال و 
جواهرات از لیبي به بالروس نیز مدتي بر 
سر زبان ها افتاد، اما مقام هاي بالروس این 
گزارش ها را رد کردند. سیزدهم اسفندماه 
1388 رادیو ارتش رژیم صهیونیستي، به نقل 
از نزدیكان خانواده  قذافي اعالم کرد:  برخي 
از فرزندان قذافي به وي پیشنهاد دادند تا از 
قدرت کناره گیري کند و پیشنهاد پناهندگي 
سیاس��ي از سوي نیكاراگوئه را بپذیرد، اما 
وي با این درخواست مخالفت کرد. باراك 
اوباما براي نخستین بار خواهان کناره گیري 
قذافي از قدرت ش��د و گفت: الزم است 
قذافي از قدرت کناره گیري کند. این به نفع 
کشور و مردم اوست. محمود شمام یكي از 
فعاالن رسانه اي مخالف رهبر لیبي، پانزدهم 
اسفندماه به تارنماي‹دنیا الوطن درباره گزینه 
هاي پیش روي قذافي گفت: او یا باید فرار 
کند یا بمیرد. مردم لیبي اجازه انتخاب گزینه 
دیگري را به وي نمي دهند. ش��مام افزود: 
اگر او بخواهد از این کش��ور خارج شود 
مي داند چه کند؛ یعني از راه هاي زیرزمیني 
که تدارك دیده اس��ت، فرار مي کند. البته 
چهاردهم اس��فندماه روزنام��ه الجزایري 
الخبر نوش��ت: مقام هاي رس��مي الجزایر 
اظهارات سخنگوي ش��وراي ملي انتقالي 
لیبي درباره حمایت این کش��ور از دولت 
 کنوني لیبي در برابر انقالبیون را به شدت

رد کردند. 

جهان نمانصف النهار نصف النهار

اس��المي  جمه��وري  ارت��ش  دریای��ي  نی��روي  عملی��ات  مع��اون 
ای��ران گف��ت: ب��راي نخس��تین ب��ار س��امانه هاي موش��كي ب��ر روي 
کار ب��ه  ارت��ش  دریای��ي  نی��روي  هاورکرافت ه��اي  ی��ا   هواناوه��ا 

گرفته شد.
به گزارش ایرنا امیر دریادار دوم سیدمحمود موسوي افزود: ایران تنها کشور 
در جهان است که هواناوهاي موجود نیروي دریایي را به موشك هاي سطح به 
 سطح برد بلند، مجهز کرده است. موسوي با بیان این که مجهز کردن هواناوها به
س��امانه هاي موش��كي اقدامي جدید و نوآوري اس��ت که ارزش عملیاتي 
باالیي دارد، خاطرنش��ان ک��رد: با توجه به خصوصیاتي ک��ه این هواناوها 
دارن��د ، از جمله س��رعت باالي آنها و از س��وي دیگ��ر یگان هایي که از 
نظر عمق در دریا محدودیت��ي ندارند، مي توانند در مناطق مختلف دریا و 

سواحل حضور یابند. 
به گفته امیر دریادار دوم موس��وي، با توجه به س��رعت باالي هواناوها و 
این که به راحتي قابل رهگیري توس��ط دش��منان نیس��تند، توان عملیاتي 
نیروي دریایي ارتش جمهوري اس��المي ای��ران در زمینه یگان هاي حامل 
و متحرك پرتاب کننده موش��ك، در سطح بس��یار باالیي قرار دارد. وي با 
بیان این که پس از پیروزي انقالب اس��المي و با خروج مستش��اران غربي 
از ایران، کار تعمیر، بازس��ازي و بهینه س��ازي هواناوها توسط متخصصان 
داخلي کش��ور انجام ش��د، گفت: در همین حال تحقیقات خوبي در زمینه 
س��اخت هواناوه��ا انجام ش��ده و نمون��ه اي از هواناو نیز توس��ط صنایع 
 وابس��ته به وزارت دفاع ساخته ش��ده که مراحل آزمایشي آن هم در حال

انجام است.
معاون عملیات نیروي دریایي ارتش جمهوري اس��المي ایران یادآور شد: 
هم اینك هواناوهاي س��اخته شده توسط مهندس��ان متخصص ایراني این 
قابلی��ت را دارد ک��ه به عن��وان یگان هایي بتوانند در دری��ا حضور یابند و 
جاب��ه جایي نفر انجام دهن��د، اما براي این که به عن��وان یگان هاي رزمي 
بتوانیم از آنها اس��تفاده کنیم، نیاز اس��ت که مراحل آزمایش��ي دیگري را 
 هم پش��ت س��ر بگذارند که امیدواریم با اعالم نتایج مثبت این آزمایش ها،
 وارد مرحل��ه تولی��د انب��وه ش��ویم. امی��ر دریادار دوم موس��وي ب��ا بیان
ای��ن ک��ه هواناوه��ا در دوران دفاع مق��دس نیز توانس��ته اند ب��ه خوبي 
نق��ش خ��ود را ایف��ا کنن��د، گف��ت: نی��روي دریای��ي ارت��ش جمهوري 
اس��المي ایران ب��راي اولین ب��ار توانس��ت از هواناوها ک��ه از یگان هاي 
بس��یار س��ریع و خوب براي انجام عملیات در خش��كي و دریا هس��تند، 
 در شكس��ت حص��ر آب��ادان و عملی��ات جابه جای��ي نیرو در خرمش��هر

استفاده کند.
وي اف��زود: نی��روي دریای��ي ارتش جمهوري اس��المي ای��ران عالوه بر 
اس��تفاده از قابلیت پش��تیباني که هواناوها دارند، توانس��ته است با نصب 
 س��امانه هاي موشكي بر روي هواناوها آنها را تبدیل به یگان هاي رزمي و
موشك انداز کنند. وي خاطرنشان کرد: با به کار گیري این هواناوها در پهنه 
دریاها قدرت بازدارندگي نیروي دریایي ارتش جمهوري اسالمي ایران در 
حد بسیار زیادي ارتقا پیدا کرده و توانایي ما را در دریا خصوصًا در اقدام 
 مؤثر و س��ریع با توجه به س��رعت خوبي که اینها دارند، بس��یار افزایش

 داده است. 
هواناو یا هاورکرافت، نوعي ش��ناور دریایي است که بر روي بالشتكي از 
هوا تكیه دارد که توانایي گذش��تن از پهنه ه��اي گوناگون بر روي زمین و 

همچنین گذر از روي آب را دارد.
 هاورکراف��ت، ش��ناوري دو منظ��وره )آبي- خاکي( اس��ت ک��ه به روش 
هواب��رد و ب��ا اس��تقرار روي بالش��تكي از ه��واي فش��رده به آس��اني و با 
نی��روي رانش نس��بتًا کم��ي روي س��طوح آبي و خاکي حرک��ت مي کند. 
ه��واي ورودي ب��ه هاورکرافت, از طری��ق پروانه )fan( به زیر س��ازه و 
بالش��تك ها منتقل ش��ده و س��بب خی��زش )hovering( یا بلند ش��دن 
 وس��یله از روي سطح و اس��تقرار آن بر روي توده اي از هواي تحت فشار

مي شود. 
بدی��ن ترتیب در زمان حرکت نیروي مقاوم ش��ناوري تا حد قابل توجهي 
کاهش مي یابد و هاورکرافت با اس��تفاده از سیستم رانش و ملخ هوایي به 
حرکت در مي آید. در این ش��ناورها به سبب جدایي سطح استقرار و بدنه 
ش��ناور )وجود فاصله هوایي بین آنها(، استفاده از سیستم هاي رانشي آبي 

)مثل واترجت( میسر نیست. 
معل��ق ش��دن هاورکراف��ت روي قش��ري از ه��وا ای��ن ام��كان را فراهم 
مي کن��د که ب��ا نیروي کمي بت��وان جهت حرکت آن را تغیی��ر داد، ضمن 
ای��ن ک��ه ای��ن ویژگ��ي، حساس��یت هاورکراف��ت را در براب��ر نیروهاي 
 ناخواس��ته خارج��ي )نظی��ر بادهاي جانب��ي و امواج( به ش��دت افزایش

مي دهد.

براي نخستین بار صورت گرفت

نصب سامانه هاي موشكي بر روي هواناوهاي
نيروي دريايي ارتش ايران

رئیس سازمان صنايع و معادن استان اصفهان؛

ادغاموزارتخانهصنایعوبازرگانیتاپایان6ماههنخستسالجاری

رئیس سازمان صنایع و معادن استان اصفهان 
گفت: در ح��ال حاضر ادغ��ام دو وزارتخانه 
 صنای��ع و بازرگان��ی آغاز ش��ده و ت��ا پایان
ش��ش ماهه نخس��ت س��ال جاری، عملیاتی 
خواهد ش��د و همچنین بخش های عمده این 

دو وزارتخانه نیز انجام می شود.
غالمحس��ین حس��ینی با بیان این ک��ه ادغام 
وزارتخانه ها یكی از سیاست های کالن دولت 
و از جمله برنامه های پنجم توس��عه به شمار 
می رود،اظهار داش��ت: در صورت��ی که ادغام 
وزارتخانه  ها به معنای واقعی و عمقی صورت 
بگی��رد، تحقق پیش بینی ش��ده دو وزارتخانه 
صنایع و معادن در س��ند چش��م انداز به نحو 

مطلوبی محقق خواهد شد.
 وی اف��زود: ه��دف واقع��ی در ای��ن زمین��ه
کمتر شدن تعداد وزارتخانه ها و کوچك  سازی 
دولت است و در صورتی که به معنای عمقی 
ای��ن ادغام ه��ا عملیاتی و اجرایی ش��وند، به 
اهداف چش��م انداز 1404 نزدیك تر خواهیم 
ش��د. رئیس س��ازمان صنایع و معادن استان 
اصفه��ان تصریح کرد: س��یر ترکیبی خانواده 
تولید و تجارت اعم از صنعتگران، معدنكاران، 
بازرگانان و تجاری هستند که در کنار یكدیگر 
س��یری صعودی ایجاد می کنند و در صورتی 
که زیر پوشش یك مجموعه ساماندهی شوند، 
بدون شك این س��یر تحت مدیریت واحدی 
می توان��د ب��ه نح��و مطلوب��ی ارزش افزوده 

وزارتخانه ه��ا و واحدهای تابع��ه را بیش از 
گذشته پیشروی و توسعه دهند. وی در پاسخ 
به این سئوال که زیر مجموعه های هر کدام از 
وزارتخانه ها ب��راي خود اهداف و برنامه های 
دارند و ادغام آنها روند فعالیت آنها را به چه 
نح��وی خواهد کرد، بیان داش��ت: افرادی که 
برنامه های پنجم توس��عه را تنظیم و بررس��ی 
کرده اند، بدون شك با بررسی های کارشناسی 
دقیق تری برنامه ها و کارهای پیرامون آن را به 
صورت دقیقی انجام داده اند و در صورتی که 
این ادغام به ش��كل عمقی و واقعی عملیاتی 
 ش��ود باید در این امر تس��هیل ه��م اجرایی

بشود.
حس��ینی گف��ت: برخی اف��راد اعتق��اد دارند 
ک��ه وزارتخانه صنایع و مع��ادن باید وزارت 
مع��ادن و صنای��ع ش��ود، زی��را در صنایع و 
مع��ادن در ابت��دای ام��ر مع��دن، صنع��ت و 
س��پس تج��ارت و بازرگان��ی اس��ت، چون 
 فرآورده ای که تولید و استخراج می شود یك
 ارزش اف��زوده در بخش صنعت و تولید پیدا

می کند.
وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه در حال 
حاضر صنعتگران و معدنكاران با مش��كالتی 
روبه رو هس��تند و ادغ��ام ای��ن وزارتخانه ها 
دغدغه ه��ای آن��ان را کاهش خواه��د داد و 
برط��رف خواهد کرد، اف��زود: در صورتی که 
ن��گاه و دید ما ب��ه فرآیند مورد نظ��ر به این 

ش��كل باشد که مش��كالتی وجود دارد کارها 
و برنامه ه��ا س��خت تر و پیچیده ت��ر خواه��د 
ش��د، فرآیندی بای��د انجام بپذی��رد تا هر دو 
برنامه های��ی  اه��داف و  وزارتخان��ه اي ک��ه 
دارند، در کن��ار یكدیگر به هدف های مدنظر 
 در برنامه پنجم توس��عه و س��ند چش��م انداز
دس��ت یابند. رئیس س��ازمان صنایع و معادن 
اس��تان اصفهان با اش��اره به این ک��ه معدن، 
صنع��ت و بازرگانی مكمل یكدیگر هس��تند، 
گف��ت: در حالت ع��ادی و نرمال در صورتی 
ک��ه ادغام به معنای واقع��ی و عمقی صورت 
بگیرد، تحققی که به اهداف س��ند چشم انداز 
برای هر دو وزارتخانه پیش بینی شده تسهیل 
خواهد ش��د و برای رس��یدن به این هدف ها 
بای��د اهتم��ام و توجه ویژه  ای ب��ه برنامه های 
ای��ن وزارتخانه ها ش��ود. وی اظهار داش��ت: 
در ح��ال حاضر ادغ��ام دو وزارتخانه صنایع 
و بازرگانی آغاز ش��ده و تا پایان ش��ش ماهه 
نخس��ت س��ال جاری عملیاتی خواهد شد و 
همچنین بخش ه��ای عمده این دو وزارتخانه 
نیز انجام می ش��ود. وی افزود: بدون ش��ك با 
 ادغ��ام ای��ن دو وزارتخانه یك وزیر توس��ط
مجل��س و رئی��س جمهور انتخ��اب خواهد 
ش��د و در کنار آن برای س��ازمان هایی که در 
اس��تان ها به عنوان زیر مجموعه آنها در حال 
 فعالیت هس��تند، یك مدی��رکل نیز منصوب

می شود.

چه خبر از پایتختچه خبر از پایتختنصف النهار

رهبر:
حلمشکلمعارضانورزشگاهنقشجهان

ازتکمیلآنمهمتراست
نماین��ده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: حل مش��كل 
معارضان ورزش��گاه نقش جهان از اهمیت بیش��تری نسبت به ساخت این 
ورزش��گاه برخوردار است و مس��ئوالن باید برای این مسأله اقدامی جدی 
کنند. محمدتقی رهبر پیرامون مش��كالت معارضان ورزش��گاه نقش جهان 
و زمین های کش��اورزان اختصاص یافته به این ورزش��گاه، اظهار داش��ت: 
در س��ال های گذشته کش��اورزان معارض زمین های ورزشگاه نقش جهان، 
مراجعات بسیاری به مسئوالن داشته و در این زمینه از آنها استمداد کمك 
می کردن��د، اما اقدام مؤثری در مورد آنها ص��ورت نگرفت. وی ادامه داد: 
باید بگویم که حقوق مردم و پرداخت آن از س��اخت ورزشگاه نقش جهان 
اهمیت بیش��تری دارد و مسئوالن باید هرچه س��ریع تر نسبت به مشخص 
کردن وضعیت زمین های این ورزش��گاه و پرداخت طلب معارضان اقدام 
کنند تا کار تكمیل هم سرعت بیشتری به خود بگیرد. نماینده مردم اصفهان 
در مجلس ش��ورای اس��المی به راهكارهای حل مشكالت مردم در مورد 
این ورزش��گاه اشاره کرد و بیان داشت: مس��ئوالن می توانند در این زمینه 
با اختصاص زمین هایی از دیگر قس��مت های ش��هر به م��ردم، باعث حل 
مش��كالت آنها ش��ده و دغدغه خود در مورد معارضان و کش��اورزان را 

کاهش دهند. 

مرکز آمار ايران اعالم کرد:
آغازدورجدیداصالحاطالعاتاقتصادی

خانوارازامروز
س��امانه مرکز آم��ار ای��ران از بامداد 
یك ش��نبه به م��دت دو هفت��ه برای 
اصالح اطالعات اقتصادی خانوارها 

بازگشایی می شود.
ع��ادل آذر رئی��س مرکز آم��ار ایران 
گفت: خانوارها مي توانند با مراجعه 
www.yaraneh.amar. به سایت

org.ir ، اطالع��ات اقتصادی خانوار 
خود را بررس��ی و در ص��ورت نیاز 

اصالح کنند.
همچنی��ن  گف��ت:  آذر  ع��ادل 

 ش��ماره پیامك 300000 ب��رای اطالع رس��انی در این زمین��ه درنظر گرفته
 شده است.

وی افزود: افراد مي توانند با ارسال شماره ملی سرپرست خانوار به این سامانه 
پیامكی، اطالعات خانوار خود را دریافت کنند.

 عادل آذر گفت: همچنین تلفن گویای 0218587 پاسخگوی ابهام ها در این
زمینه است.
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آژیر

رئیس سازمان نظام پزشكي کل کشور 
گفت: فارس��ي نوش��تن نس��خه هاي 
پزشكي مدتي است از سوي مسئوالن 
مطرح ش��ده و انجام این کار در مورد 
یك سري از نس��خه ها، نیازمند بررسي 

دقیق و کارشناسي است.
محم��د رض��ا رحیم��ي مع��اون اول 
رئیس جمه��ور، به تازگي در جش��ن 
س��المت ک��ه در س��الن همایش هاي 
رازي تهران برگزار ش��د، از انگلیسي 
بودن نس��خه هاي آزمایش��گاهي انتقاد 
ک��رد و گفت: بهان��ه پزش��كان براي 
انگلیسي نوش��تن آزمایش ها این است 
که ممكن اس��ت ای��ن برگه ها حاوي 
اخبار بیماري و ناخوش��ایندي باش��د. 
رحیم��ي اف��زود: انگلیس��ي نوش��تن 
نس��خه هاي آزمایشگاهي، ظلم به زبان 
فارسي،  فرهنگ اسالمي و هفته جهاني 
بهداش��ت است. ش��هاب الدین صدر، 
رئیس سازمان نظام پزشكي کل کشور 

در گفتگ��و با ایرنا، گفت: نس��خه هاي 
پزش��كان به زبان التین ک��ه یك زبان 
بین المللي و شناخته شده در دنیاست 
نوشته مي شود، این در حالي است که 
بیش��تر مردم و بیماران تصور مي کنند 
که زبان نس��خه هاي پزش��كان ایراني، 

انگلیسي است.
ص��در اظهار داش��ت: تمام پزش��كان 
در کش��ورهاي دنی��ا ب��ه زب��ان التین 
آش��نایي کامل دارند و به همین علت، 
 نس��خه هاي پزش��كي را به ای��ن زبان

مي نویسند.
وي درباره فارس��ي نوشتن نسخه هاي 
پزش��كي، گفت: نوش��تن نس��خه هاي 
پزش��كي به زبان فارس��ي، امكان پذیر 
نیس��ت، چرا که برخي از دستورهاي 
پزش��كي به آزمایش��گاه ها ی��ا مراکز 
درمان��ي دیگ��ر، عالم��ت اختصاري 
 دارد و ای��ن نش��انه ها به زب��ان التین

است.  

جامعه

رئیس سازمان نظام پزشكي کشور: 
فارسينوشتننسخههايپزشکينیازمند

بررسيدقیقوكارشناسياست
فرهنگ و تمدن امروزي

چگونهدربازیارتباطبرندهشویم

 در کسب و کار، »ارتباط« نقش مهمی بازی می کنند، همه ما این موضوع 
را می دانیم اما اغلب آن قدر درگیر مس��ائل روزانه می شویم که به بهترین 
راه ه��ای ممكن برای ایجاد ارتب��اط فكر نمی کنیم. وقتی با آدم های موفق 
صحب��ت می کنیم، آنها دلیل موفقیت ش��ان را در ن��وع ارتباط و اعتمادی 

می دانند که بین شرکا و دوستان برقرار کرده اند. 
به نيازهای ديگران توجه كنيد

همه می دانند که هدف از تالش برای ایجاد ارتباط، در نهایت این اس��ت 
که بتوانیم با هم و در کنار هم کار کنیم، اما برای رسیدن به چنین هدفی 
می بایس��ت توجه به دیگران را س��رلوحه تالش خود ق��رار دهیم. جری 
ای��كاف یكی از نویس��ندگان کتاب »مرز ارتباطات تج��اری« در این باره 
می گوی��د: »باید دق��ت کنید که دیگران برای چه چی��ز ارزش قائلند.« به 
اعتقاد وی کلید دست یافتن به چنین چیزی در »صبور بودن« و »کنجكاو 

بودن« است. 
با ديگران تبادل نظر كنيد 

پی بردن ب��ه این که چه عاملی در افراد انگیزه ایجاد می کند نكته ای مهم 
اس��ت اما بالفاصله پ��س از آن باید بتوانید اعتماد ایج��اد کنید. به اعتقاد 
»ایكاف« بهترین روش این است که با حالتی خستگی ناپذیر، ثابت قدم و 
قابل پیش بینی گام بردارید یعنی نشان دهید آن قدر ارزشمند هستید که 
دیگران بخواهند با شما ارتباط برقرار کنند. اما برای آن که از نظر دیگران 
شخصیتی خودشیفته )از خود راضی( به نظر نرسید بهتر آن است که قبل 

از انجام هر کاری دیگران را در  ایده های خوب خود سهیم کنید.
ج��ان پالومبو رئیس ش��رکت بازاریابی DVC که برخی از مش��تریانش 
کارکنان فیلم فوجی و تیغ ژیلت هس��تند در این ب��اره می گوید: »هرگاه 
کس��ی را مالقات می کنم، اگر نكته آموزشی مفیدی را به او نگویم، کارم 
را به درستی انجام نداده ام حاال چه او برای حرف من اهمیت قائل باشد 

چه نباشد، فرقی نمی کند.« 
از هر موقعيتی برای برقراری ارتباط استفاده كنيد 

ش��ما می بایست پیوس��ته در این فكر باش��ید که چگونه و کجا می توانید 
ارتباطی را ایجاد و آنها را تقویت کنید. یعنی از هر فرصتی مثل نوشیدن 
چای، صرف ناهار و شام و یا هر نوع ارتباط و تماسی که در مسافرت ها 
دس��ت می دهد استفاده کنید وگرنه مجبور خواهید بود راه دور و درازی 

را برای رسیدن به این هدف طی کنید. 
ويژگی های خود را بشناسيد 

در حقیق��ت ایجاد ارتباطی خوب که منجر به تجارت موفقی ش��ود، کار 
مش��كلی نیس��ت. این کار به یك تنظیم ذهنی نیاز دارد یعنی می بایس��ت 
منتظر امكانات و در عین حال به اعمال تان آگاه باش��ید. می توانید موانعی 
را که در مسیر گسترش روابط مورد نیازتان پیش می آید، از میان بردارید. 
»جیمز تام« نویس��نده کتاب مش��ارکت بنیادی در این ب��اره می گوید: به 
رفتارت��ان نگاه کنید و بازت��اب آن را بس��نجید. وی می گوید: رفتارهای 
دفاعی که ممكن اس��ت مانع پیش��رفت شما باش��ند را شناسایی کنید به 

عنوان مثال احتمال دارد وقتی که وحشت زده و ترسان می شویم دیگری 
را غ��رق در اطالع��ات کنیم یا در س��كوت فرو رویم ک��ه این می تواند 
یك اخطار اولیه باش��د. وقتی چنین رفتاری را در خود تش��خیص دادید، 
خواهی��د توانس��ت اقداماتی را به عم��ل آورید، آنگاه یا الزم اس��ت که 
آهسته تر پیش روید یا می بایست برای خنثی کردن آن رفتار هر کاری از 

دست تان برمی آید بكنید.
با افراد به طور مس��تقیم ارتباط برقرار کنید یا مس��ئولیت برقراری ارتباط 
را برعهده دیگران نگذارید یا از واس��طه کردن دیگران پرهیز کنید. برای 
ارتب��اط برقرار کردن با دیگران ت��الش کنید، گهگاهی یك تلفن یا  ایمیل 
می تواند آنها را برای مدتی طوالنی با ش��ما مرتبط س��ازد. هر چند چنین 
ارتباط��ی خیلی قوی و پررنگ نیس��ت اما مفید اس��ت، خب به هر حال 

هرکسی مشغله ای دارد و نیازی به رفتار دراماتیك نیست. 
ارتباط مستقيم برقرار كنيد 

هیچ��گاه فكر نكنید که برق��راری ارتباط از طریق ش��بكه می تواند مانند 
ارتباط رودررو موثر باش��د. به گفته ویتمن متاس��فانه ارتباطات شبكه ای 

برای خیلی ها هدف شده است. 
وی می گوید: »ارتباط گران ش��بكه ای بیكارانی هس��تند ک��ه از قبل بیكار 
نبوده ان��د، همه ش��بكه را به ه��م توصیه می کنند ولی آنها در ش��بكه چه 
می کنن��د؟ آنه��ا اف��رادی که هیچ وقت ب��ا آنها صحب��ت نكرده اند را فرا 
می خوانند و همه حرف ش��ان یا »من« اس��ت یا »به کمكت احتیاج دارم«، 
ولی چنین کاری ایجاد ارتباط نیس��ت بلكه نوعی چاپلوسی و تن آسایی 

است.
هيچگاه مايوس نشويد 

حفظ ارتباط در تجارت مثل حفظ ارتباط در مدرس��ه نیس��ت. یعنی در 
تجارت ممكن اس��ت با وجود آن که طی س��ال ها دلیلی برای صحبت با 
کسی نداشته اید، بتوانید ارتباطی را دوباره آغاز کنید. حتی یك تلفن و یا 

 ایمیل می تواند روابط تیره و تار شده را دگرگون سازد.  

در روزه��ای اول س��ال و درپی دید و 
بازدیده��ای عیدانه، به نكته ای اش��اره 
مي کنیم که دانس��تنش خال��ی از لطف 
نیست؛ دنیا مثل یك چرخ و فلك است 
ک��ه همه ب��ه نوب��ت روی صندلی های 
روزگار  نوی��د  ف��ردا  مي نش��ینند.  آن 
س��الخوردگی برای جوان ام��روز را به 
هم��راه دارد؛ جوانی که ه��ر روز رو به 
روی آینه مي ایس��تد و موهای سفیدش 
را که هرازگاهی با ش��یطنت به او اشاره 
گذر عمر مي کنن��د را در البه الی انبوه 
موهای س��یاهش پنه��ان مي کن��د، اما 
روزگار با کسی شوخی ندارد. به زودی 
جوان امروز، پیرمرد فردا خواهد ش��د؛ 
پیرم��ردی ک��ه یك عمر محب��ت کرده 
است و حاال چشم انتظار ابراز عالقه و 
محبت فرزندان خویش است. پسرك با 
لجاجت خاصی دانه های کبریت را روی 
مقوای کبریت مي کش��د. اولین کبریت 
مي شكند، دومی و س��ومی... تا این که 
باالخره یكی از آنها روش��ن مي ش��ود. 
خیره به ن��ور آن نگاه مي کند، غرق نور 
ش��ده که نوك انگش��تش مي سوزد. بی 
اختی��ار کبریت را روی فرش مي اندازد. 
خرده کبریت ه��ا روی زمین یكی پس 
از دیگری روشن مي ش��وند؛ کاری که 
سعی مي کرده انجام دهد، خود به خود 
انجام شده. اما نمی داند چرا نفسش بند 
مي آید، با چش��مانی گشاده به سوختن 
ف��رش تازه ش��ان نگاه مي کن��د و ترس 
مي دود توی وجودش که دستی مردانه 
و ق��وی، بدن کوچك��ش را در آغوش 
مي گیرد و صدایی مهربان مي گوید: خدا 
را شكر خودت سالمی. استكان چای از 
دست های لرزان پدربزرگ سر مي خورد 
و فرش کرم رنگ اتاق پذیرایی را چرك 
مي کن��د. پیرمرد بدون ای��ن که متوجه 
نگاه س��رد و س��نگین عروسش شود، 
دستمال پارچه ای اش را سریع از جیب 
بیرون مي کشد و به س��ختی روی زانو 
خم مي ش��ود، تا لكه چای را پاك کند. 
دست سردی به تندی دست های پیرش 
را کنار مي زند و صدای نامهربانی، قلب 
پیرش را مي ش��كند. ماجرایی که گفته 
ش��د چندان نا آشنا نیس��ت، فقط کمی 
دقت مي خواهد تا ش��كل های دیگر آن 
را در زندگ��ی خودمان مش��اهده کنیم. 
جریان، جریان گذر عمر است؛ گذری 
که دس��ت های کوچك را به دست های 
قوی و دست های قوی را به دست هایی 

ل��رزان تبدیل مي کند. اما قصه، همچنان 
قص��ه بی پای��ان نیاز به محبت اس��ت. 
س��المندی، دوره ای از عمر انسان است 
که خصوصیات و نیازهای خاص خود 
را دارد. اگ��ر بخواهیم س��المندی را به 
زبان س��اده تعریف کنیم، س��پری شدن 
عمر هر کس و رسیدن او به 60 سالگی 
است. 60 سال از عمری که هر شخص 
با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و 
اقتص��ادی خاص خ��ود، آن را گذرانده 
اس��ت. گذش��ته ای که تبدیل به خاطره 
شده اس��ت و آن چه اکنون مهم است، 
روزهای پیش روی اوس��ت. با این که 
س��المندان دچار ضعف های جسمانی 
چ��ون درده��ای اس��تخوانی، قلب��ی و 
عروقی، تغییراتی چون کم شدن ساعات 
خواب، بی میلی به غذا، کم شدن صبر و 
حوصله و بسیاری مسائل دیگر هستند، 
اما بیشتر از بی توجهی اطرافیان و گاهی 
هم نامهربانی آنها رنج مي برند. در گذشته 
نه چندان دور، بهترین سرگرمی بچه ها 
ش��نیدن قصه های مادربزرگ و بهترین 
هدیه ش��ان نقل و نخودچی و کشمش 
جی��ب پدربزرگ ها بود. همیش��ه دیدن 
پدربزرگ و مادربزرگ خاطره دست اول 
بچه ها بود. اما ام��روزه در خانواده های 
کوچك ما ان��گار همیش��ه وقت تنگ 
اس��ت. همه عجله دارند، پدر و ش��اید 
هم مادر باید سرکار بروند، کودکان هم 
خواس��ته و ناخواسته باید به مهدکودك 
و مدرسه و کالس های آموزشی متفرقه 
بروند و در این بین گاهی صدای زنگ 
تلفن اس��ت که فرصتی کوت��اه به حال 
و اح��وال پرس��ی فرزن��دان و نوه ها از 
پدربزرگ ه��ا و مادربزرگ ها را مي دهد 
و این زمانی اتفاق مي افتد که بیش��تر از 
همه پدر و مادر س��الخورده ما به دیدار 
و صحبت های حض��وری تمایل دارند. 
انسان همیش��ه به دو نكته محتاج است 
که به سن و سال هم ارتباط ندارد یكی 
نیاز به محبت کردن است و دیگری نیاز 
ب��ه محبت دیدن. اگر ما خواهان جامعه 
سالم هس��تیم، باید به جمعیت سالمند 
خود نی��ز توجه کنیم. اگ��ر مي خواهیم 
آنه��ا با بیماری هایش��ان کن��ار بیایند و 
قدرت تحمل داش��ته باشند، باید سبك 
زندگی ش��ان ب��ه خص��وص نگ��رش 
خودم��ان و آنها را تغیی��ر دهیم. باید به 
 ابعاد روانی- اجتماعی زندگی آنها توجه

کنیم. 

چرخوفلکروزگار...

پنجره

دث
حوا

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري اس��تان اصفهان 
گفت: در س��ال 89 به دلیل خشكس��الي دو2 هزار و پن��ج هكتار از مراتع 

استان دچار آتش سوزي شده است.
ابراهیم ش��ریفي در گفتگ��و با فارس در اصفهان با اش��اره به فعالیت هاي 
صورت گرفته از س��وي یگان هاي حفاظت از منابع طبیعي  اظهار داش��ت: 
ب��ا توج��ه به تخری��ب و تصرف هاي به وج��ود آمده در مناب��ع طبیعي و 
ب��راي جلوگیري از روند تخری��ب و متوقف کردن آن، یگان هاي حفاظتي 
 اس��تان مس��تقر ش��ده اند و فعالیت حفاظتي خود را در این راس��تا شروع

کرده اند.
وي به اصلي ترین وظایف این یگان اش��اره کرد و بیان داش��ت: نیرو هاي 
یگان حفاظت، تمام تالش خود را در راس��تاي حفاظت از عرصه و اعیان 
منابع طبیعي، گش��ت، مراقبت، اقدامات پیشگیرانه و اطالع رساني به موقع 

به کار مي گیرند.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري اس��تان اصفهان 
اف��زود: ب��ا توجه به این که بهره ب��رداري از عرصه و اعی��ان منابع طبیعي، 
آس��یب هاي زیادي ب��ه منابع طبیعي اس��تان وارد مي کن��د، بهره برداري از 
 عرص��ه و اعی��ان منابع طبیعي توس��ط نیرو ه��اي یگان حفاظ��ت، کنترل

مي شود.
وي به اهمیت مراتع استان اشاره کرد و ادامه داد: مراتع استان داراي اهمیت 
و ارزش هاي زیادي است و جلوگیري از تردد و چراي غیر قانوني دام در 
این مراتع از وظایف اصلي نیرو هاي یگان حفاظت بوده و برنامه ریزي هاي 

مناسبي در این راستا انجام شده است.
 ش��ریفي با بی��ان این که بای��د محموله هاي قاچ��اق غیر مجاز در اس��تان
 کش��ف ش��ود، تصری��ح ک��رد: در ای��ن ی��گان، محموله ه��اي جنگلي و
مرتع��ي کنترل و بازرس��ي  ش��ده و محموله هاي قاچاق غیر مجاز کش��ف 

مي شود.
وي اف��زود: کارگاه هاي چوب ب��ري و کارخانجات صنایع چوب اس��تان 
 ب��ه صورت مس��تمر توس��ط نیرو ه��اي یگان حفاظت اس��تان بازرس��ي

مي شود. 
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري اس��تان اصفهان 
تأکید کرد: اجراي اقدامات پیشگیرانه، پیش آگاهي و همكاري در کشف و 
اطفاي حریق و وظایف قانوني در مقام ضابط خاص دادگستري، در یگان 

حفاظت استان انجام مي شود.
وي با اشاره به این که یگان حفاظت استان با به کار گیري سالح، امكانات 

و تجهی��زات حفاظت��ي و مراقبتي پیش��رفته براي حفاظ��ت از عرصه هاي 
منابع طبیعي تالش هاي زیادي کرده اس��ت، گفت: نیرو هاي یگان حفاظت 
اس��تان با حضور در عرص��ه و انجام عملیات میداني، به صورت گش��ت 
و مراقب��ت با هر گونه تجاوز، تخریب و تص��رف عرصه هاي منابع طبیعي 
مقابل��ه کرده اند. ش��ریفي اضافه کرد: ای��ن یگان با تش��كیل پرونده براي 
متخلفی��ن در عرصه هاي منابع طبیعي و اجراي احكام صادره دادگس��تري 
 در پاس��گاه هاي ویژه منابع طبیعي، به حفظ و حراس��ت از انفال پرداخته

است.
وي به آتش سوزي مراتع استان اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته 
به دلیل خشكس��الي و ش��رایط جوي و محیطي مناطق، آتش سوزي هایي 
در مراتع اس��تان به وقوع پیوس��ته که در تقسیم بندي شهرستان ها بیشترین 
سهم آتش سوزي در شهرستان فریدن با 64 فقره و 664/3 هكتار به وقوع 

پیوسته و اطفا شده است.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري اس��تان اصفهان 
خاطرنش��ان کرد: در سال گذشته به دلیل خشكس��الي 300 فقره به میزان 
دو هزار و پنج هكتار آتش س��وزي در سطح اس��تان رخ داده است و باید 

برنامه ریزي هاي مناسبي در این راستا انجام شود.

در سال 89 و به دلیل خشكسالي؛

2هزارهکتارازمراتعاستاناصفهاندچارحریقشد

 زاینده رود

اتومبیلی با صدای ترمز مهیبی متوقف مي ش��ود. ناگزیر 
هم��ه نگاه ها ب��ا وحش��ت و نگرانی به آن س��و خیره 
مي گ��ردد. ب��ه ظاهر دو اتومبی��ل در معرض تصادف و 
خطر قرار داش��تند، ولی خدا را ش��كر به خیر گذشت 
و اتف��اق ناگوار و غی��ر قابل جبرانی نیفت��اده و تلفات 
جان��ی و مال��ی در پی نداش��ته اس��ت! اما درس��ت در 
هم��ان زمان اتفاق ناگوار و غیر قاب��ل جبرانی در حال 
جریان اس��ت؛ رانندگانی که از خطر جس��ته اند، اکنون 
تمام ش��رافت و آبروی انسانی و ش��هروندی را زیر پا 
مي گذارند. با تهدید و ناسزا یكدیگر را خطاب مي کنند 
و گاه ب��ا حالتی تهدیدآمیز به س��وی هم حمله مي برند 
و چ��ه تلفاتی بدتر و بیش��تر از این؟! کافی اس��ت در 
تاکسی بنشینیم تا شنونده چندین کالم ناشایستی باشیم 
که راننده تاکس��ی، نثار رانندگان یا موتور س��واران و یا 
عابرانی مي کند که به نوعی راه عبور او را سد کرده اند. 
در ازدحام جمعیت مس��افران اتوبوس یا مترو و برخی 
دیگ��ر از مكان های عمومی نی��ز، از اینگونه دیالوگ ها 
و س��كانس های اجتماعی بس��یار اس��ت. واقع��ًا ما را 

 

چه شده است؟!
یكی از دالیل اصلی این گونه ناهنجاری ها، اضطراب های 
ممتد اجتماعی اس��ت. اینگونه اضطراب ها اغلب ریشه 
در نابس��امانی ها و عدم ثبات اقتصادی و همین طور بی 

نظمی و بی قانونی دارند.
فارغ از مش��كالت اقتصادی، ب��ی نظمی ها و بی قانونی 
نیز مي توانند به صورت مؤثری باعث باالرفتن تشویش 
و اضط��راب در افراد ش��وند. خیابان ه��ا و اتوبان ها از 
مصادی��ق ب��ارز بی انضباط��ی اجتماعی هس��تند که به 
واق��ع از بی نظمی رانندگان و عابران و حتی چراغ های 
راهنمای��ی و رانندگی رنج مي برند. ما که مدعی میراث 
چندین هزار س��اله آریایی هس��تیم، ما که گذشته خود 
را در جامع��ه و می��ان آدم های��ی گذرانده ای��م که برای 
یكدیگ��ر معتمد و محترم بودند و ما که ش��اهد بودیم 
در روزگار پ��دران و مادرانم��ان ب��رای ضمان��ت، یك 
 قول کافی بود، چرا ام��روز محكوم به چنین روزگاری

شده ایم؟!
چ��راغ قرمز با ثانیه ش��مار مدت هاس��ت که روی عدد 
صفر ثابت مانده! )مگر این ثانیه ش��مارها قرار نیس��ت 
با نزدیك ش��دن به عدد صفر رانندگان را برای ش��روع 
حرکت، آماده و هوشیار نمایند و حال آن که این توقف 
چ��راغ قرمز تمام این مس��أله را نقض مي کند. پس چرا 
نصب ش��ده اند؟( باالخره چراغ سبز مي شود، راننده ای 
که مدت ها پش��ت چراغ قرمز منتظر بود، فقط 15 ثانیه 
فرصت دارد تا پیش از قرمز ش��دن مجدد چراغ راهنما، 

از چه��ارراه و در میان ازدحام ای��ن همه اتومبیل عبور 
کند.ولی حاال عابران با س��د معبر اتومبیل ها سعی دارند 
ب��ا وجود این که چراغ س��بز، از خیاب��ان عبور کنند و 
 خیلی آهسته و با طمأنینه از میان اتومبیل ها رد مي شوند.
)و وای ب��ه حال راننده ای ک��ه اندکی اختالل در عبور 
آنها ایجاد کند، یك ناس��زا و سخن ناشایست از سوی 
آن عاب��ر حوال��ه اش مي گردد( بگذریم از س��بقت ها و 
دورزدن ه��ای غیر مجاز و گردش های بدون زدن چراغ 

راهنما و...!
و ای��ن همه نوعی اضطراب و ناآرامی درونی را موجب 
مي ش��ود ک��ه عواقب آن همی��ن ب��ی احترامی ها و بی 
ادبی هاس��ت. نكته تأسف بار این اس��ت که همه افراد 
جامعه در این بی قانونی و عدم احترام به قانون شریك 

هستند.
در همه مكان های عمومی شلوغ، بیشتر افراد به صورت 
لفظی با هم گالویز مي ش��وند و پا بر روی ش��رافت ها 
و حرمت های ش��هروندی مي گذارند. این برخوردها از 
افرادی سر مي زند که ظاهرهای مرتب و آراسته ای دارند 
که نشانگر آن است که به نظر دیگران و نگاه اجتماع به 
خود اهمیت مي دهند و قائل به رعایت مبانی اجتماعی 
و فرهنگی هس��تند، ولی چگونه است که شخصیت در 
مقایس��ه با ظاهر، بهای اندکی دارد و احترام فرهنگی و 
ش��هروندی به هر بهانه ای لگد مال مي ش��ود. واقعًا چه 
کسی مس��ئول این همه بی انضباطی و بی ادبی اجتماعی 
اس��ت؟ و مهم تر این که چه آینده ای در انتظار کودکان 
ماست که در میان این همه بی اعتمادی و بی توجهی و 
بی اهمیتی به همنوعان و همشهریان، پرورش مي یابند؟! 
آنها چگونه اجتماعی را رقم خواهند زد در صورتی که 
امروز از فرهنگ آش��تی دیروز، جز تار و پود گسس��ته 
و فرس��وده ای باقی نمانده اس��ت. ما که احترام چندانی 
برای ش��رافت و ش��أن همش��هریان مان قایل نیس��تیم، 
 چگون��ه اجتماعی را مي خواهیم پیش��كش فرزندانمان

کنیم؟
متأسفانه در برخی موارد معنای ارزش ها عوض شده و 
تعاری��ف فرهنگ و تمدن، بی جان و نیمه جان بر زمین 
افتاده و هر چیزی مي تواند به س��ادگی خود را به جای 
فرهنگ و تمدن جا بزند. به عنوان مثال بی پولی یا عدم 
اس��تطاعت مالی در خریدن مایحتاج، ننگ و عار است 
و صورت ها با س��یلی س��رخ مي ش��وند تا کسی از فقر 
دیگری خبردار نش��ود، ولی متأسفانه فقر فرهنگی ننگ 
و عار نیس��ت! فحش و ناس��زا و بی انضباطی اجتماعی 
در مقاب��ل دیگ��ران، عدم احترام به قان��ون در مأل عام، 
عدم رعای��ت احترام و حقوق ش��هروندی ننگ و عار 
نیس��ت! باید نشانه های ش��خصیت را جدی تر بگیریم. 

کمی ش��كیباتر و صبورت��ر رفتار کنی��م. قانونمندانه تر 
و قدرتمندان��ه تر عمل کنیم تا کمك��ی به نظم عمومی 
نموده اضطراب ها را در خود و همش��هریان مان کاهش 
دهیم تا تمدن و فرهنگ ش��هری و اجتماعی را در خود 
ارتقا دهیم. دنیا آینه عبرت اس��ت و گاهی خوب است 
که از برخ��ی جوامع درس بگیریم. در میان مقاالتی در 
خص��وص وضعیت امروز م��ردم ژاپن مقال��ه »آب« با 
این عنوان یافتم: »چیزهایی هس��تند که با هیچ زلزله ای 
نمی لرزن��د«. مقصود از آن نوش��ته خویش��تن داری و 
متانت مردم ژاپن بود، مردمی که دارای ویژگی فرهنگی 
و اجتماع��ی بس��یار خوبی چون غرور ملی و ش��رافت 

فردی هستند.
م��ردم ژاپن پ��س از زلزله، همچنان مصم��م به ادامه و 
س��اختن زندگی ب��ر مبنای باوره��ا و قوانین ملی خود 

مي باشند. این که معلم بازنشسته ای نگران دانش آموزان 
پیش��ینش بود که حال گویا در میان گمشدگان بودند و 
ی��ا زنی ک��ه در پناهگاه خود داش��ت زباله های کاغذی 
و پالس��تیكی را جدا مي کرد تا برای بازیافت بفرس��تد، 
اتفاق��ات کیمیا و کمیابی در جهان امروز اس��ت و این 
آداب و همدلی اجتماعی به طور دقیق همان چیزی بود 
ک��ه طبق آن مقاله، با هی��چ چیزی نلرزیده و همچنان پا 

برجا باقی مانده است. 
داش��تن یك چنین فرهنگ و جامعه آرمانی برای مردم 
جامعه م��ا چن��دان دور از انتظار نیس��ت، ایرانیانی که 
روزی برای دفاع و حفظ سرزمینشان جانفشانی کردند 
و فداکاری ها نمودند، این قبیل موارد نمی تواند برایشان 
چندان س��خت باش��د. فقط به نظم و خویشتن داری و 

متانت همشهریان گرامی بیشتر نیازمندیم.  

متخص��ص بیماري هاي چش��م گفت: 
افراد 40 س��ال به باال براي ابتال نشدن 
به بیماري آب مروارید و یا تش��خیص 
زود هنگام براي درمان آن، یك بار در 

سال معاینه چشم شوند.
راضی��ه قیاس ون��د در گفتگو ب��ا ایرنا 
اف��زود: در خانواده های��ي ک��ه یكي از 
اعضاي آن از جمله پدر، مادر، خواهر 
و یا برادر مبتال به آب مروارید هستند، 
معاینات دوره اي چش��م افراد یاد شده 
بای��د ب��ا فواصل زماني کوت��اه تري - 
شش ماه - انجام ش��ود تا در صورت 
وجود آب س��یاه، این بیماري به موقع 

تشخیص داده شود.
وي ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه آب مروارید، 
ش��ایع ترین بیماري چشم در کهنسالي 
اس��ت، اظهار داش��ت: این بیماري در 
حقیقت پیر شدن شبكیه است و باعث 
کاهش دید بیمار مي شود، ولي منجر به 

نابینایي در فرد نمي شود.
 قیاس وند، تاري دید چشم، افزایش شماره
چش��م و آبری��زش در هن��گام انجام 
کارهای��ي که چش��م به طور مس��تقیم 
در آن دخال��ت دارد را از مهم تری��ن 
نش��انه هاي بروز آب مروارید در افراد 

برشمرد.
وي تصری��ح کرد: قند خ��ون افراد نیز 
 نبای��د بیش��تر از 180 واحد باش��د و
چن��ان چه بیش��تر از این میزان باش��د، 
مش��كالتي براي چش��م و کلیه ها به 

وجود مي آید. 
به گفته این متخصص چشم، چنان چه 
ف��رد مبتال به دیابت، قند خون خود را 
ب��ه موقع کنترل نكند و پرخوري را در 
پیش گیرد، بدون تردید به بیماري آب 
مروارید مبتال مي ش��ود و حتي ممكن 
اس��ت خونریزي هاي چش��مي را به 

همراه داشته باشد.  

افرادباالي40سال
بهچشمپزشکمراجعهكنند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Sunday 24 APRIL 2011 

شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص در سوگ گاوخونی....

گاوخونی به تدریج به کویر سگزی می پیوندد
هرچه چش��م می دوزی تنها کویر اس��ت و وس��عتش دیگر نه از آن صفای آبی 
رودخانه خبری اس��ت و نه از س��بزی گیاهان و پرواز خوش آهنگ فالمینگوها 
 ب��ر دش��ت پهن��اور گاوخون��ی. گاوخونی س��ال هاس��ت در فراغ قط��ره های
زاین��ده رود خ��ون دل می خ��ورد و ذره ذره خاك می ش��ود و تنها گر نقاش��ی 
کودکان از فالمینگوها را بر خاك خود نظاره گر اس��ت. تاالب گاوخونی در 140 
کیلومتری جنوب ش��رقی اصفه��ان و در انتهایی ترین حوضه آبریز زاینده رود در 
 25 کیلومت��ری ش��هر ورزنه با وس��عتی بالغ بر 3 ه��زار و616 کیلومتر مربع واقع

شده است.
  ای��ن تاالب یكی از ارزش��مندترین اکوسیس��تم های تاالبی کش��ور محس��وب
می ش��ود و در فهرس��ت تاالب های بین المللی کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده 
است. گاوخونی به دلیل دور بودن از اصفهان و دارای یك طبیعت بكر گیاهی و 
جان��وری بود، ما در دهه اخیر و هم زمان با کاهش حجم آب زاینده رود به دلیل 
محروم ش��دن از حق آبه اش تنها آب باریكه ای همراه با زه آب های صنعتی و 
کشاورزی ازآن باقی مانده است. شرق اصفهان که خود یك منطقه کویری محسوب 
می ش��ود س��ال ها به برکت برخورداری از طبیعت  ت��االب گاوخونی از بالیای 
بس��یاری محفوظ مانده بود، اما به گفته کارشناسان با خشكی تاالب خطر حرکت 
تپه های ماسه ای به سوی تاالب که در غرب گاوخونی واقع شده است این نگین 
 انگش��تری اصفهان و ش��هرهای اطراف آن را در س��ال های نه چندان دور تهدید

می کند.
یك عضو هیأت علمی دانش��كده جغرافیای دانش��گاه اصفه��ان گفت: گاوخونی 
یكی از تاالب های بین المللی ایران محسوب می شود و روندی که درسال های 
متم��ادی به دالیل متعدد از جمله عوامل انس��انی، احداث س��ازه های آبی، تغییر 

کاربری اراضی و..... طی کرده روندی نزولی بوده است.
عبداله سیف اظهار داشت: شرق اصفهان دریك منطقه کویری واقع شده که بارش 
باران در آن اندك و تبخیر آب بسیار باالست و حیات آن وابسته به بیالن بارشی 

و بیالن ورودی رودخانه زاینده رود است.
وی افزود: گاوخونی نیز که در ش��رق اصفهان واقع شده با شرایط موجود مستعد 
بیابان زایی می باشد و اگر حداقل آب رودخانه به آن نرسد این بیابان زایی تشدید 
می شود. این استاد جغرافیا بیان داشت: مشكل گاوخونی تنها تأمین حق آبه نبوده 
و نیس��ت زیرا در س��ال هایی که زاینده رود آب داش��ت مقدار آبی که به تاالب 
می رس��ید هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی و به دلیل همراه بودن با امالح 

صنعتی، کشاورزی و.... قابلیت استفاده را نداشت.
 س��یف تصری��ح کرد: ب��ا توجه به واقع ش��دن تپه های ماس��ه ای در نیمه غربی 
تاالب با خش��ك ش��دن گاوخونی این تپه ها به سمت تاالب حرکت می کنند و 
تاالب هم جوالنگاه تپه های ماس��ه ای می ش��ود و تشدید عملكرد سیستم های 
فرسایشی به ویژه باد قلمرو گاوخونی را به لحاظ ژئومورفولوژی تهدید می کند 
 و س��یمای ظاهری تاالب نیز از بین می رود و به تدریج به کویر س��گزی وصل

می شود.
وی ادامه داد: اگر روند گاوخونی همچنان نزولی باشد در آینده ای نه چندان دور 
طوفان های ماس��ه ای  به س��وی گاوخونی حرکت کرده و تأثیرات بیابان زایی به 
اصفهان که مرکز ثقل زاینده رود اس��ت باز می گردد. این دکترای ژئومورفولوژي 
بی��ان داش��ت: غبارها تنه��ا از ناحیه بین النهرین و عراق نیس��ت، بلكه از ش��رق 
اصفهان نیز شهر را تهدید می کند و این روند در بلند مدت شهرهای نیمه شرقی 
 اس��تان از جمله ورزنه، محمدآباد و اصفهان و... را تهدید می کند. وی گفت: از
آن جایی که یك اکوسیس��تم طی سالیان متمادی به طول می انجامد تا گونه های 

جان��وری، گیاه��ی و چرخه  غذایی آن ش��كل گیرد اگر هم با ی��ك زمان تأخیر 
 حق آبه تاالب تأمین ش��ود مدت زمانی طول می کش��د تا ش��رایط به ثبات قبلی

بازگردد.
همچنین مدیرکل حفاظت از محیط زیس��ت اس��تان اصفهان گفت: مطالعات الزم 
برای تأمین حق آبه تاالب گاوخونی توس��ط یك مش��اور انجام و به شرکت آب 
منطقه ای ابالغ و نیاز آبی تاالب درماه های مختلف مش��خص شده است. احمد 
رضا الهیجان زاده در گفتگو با ایس��نا منطقه اصفهان، اظهارداشت: تا امروزمیزان 
حجم آب پشت سد 340 میلیون مترمكعب بیشتر نیست در حالی که درسال های 
پرآب��ی میانگی��ن آب در ماه های فروردین و اردیبهش��ت 800 میلیون مترمكعب 
بوده اس��ت. وی افزود: درگذش��ته حق آبه هابه صنعت، کشاورزی، شرب و حق 
آبه محیط زیس��ت تقس��یم می شد که حق آبه محیط زیس��ت مقدار آبی که باید 
برای حیات رودخانه باش��د تعریف ش��ده بود، اما اکنون ش��رکت آب منطقه ای 
ح��ق آبه ت��االب را نیز درمطالعات خود گنجانده اس��ت البته به ش��رطی که آب 
پش��ت س��د موجود باش��د. وی افزود: در مطالعات انجام ش��ده حداقل حق آبه 
ب��ه طور تقریبی 60 میلی��ون مترمكعب و حداکثر 140 میلی��ون مترمكعب تعیین 
ش��ده اس��ت. الهیجان زاده بیان داش��ت: در گذش��ته به دلیل رواج کش��اورزی 
 در ش��رق اصفهان عرصه های زیر کش��ت س��بز ب��ود و رطوبت موج��ود اجازه
گرد و غبار نمی داد، اما به تدریج چون کش��اورزی درش��رق متوقف شده و آبی 
 دررودخانه نیس��ت میزان ذرات گرد و غب��ار افزایش یافته و موجب آلودگی هوا 

شده است.
 وی افزود: اکنون محدوده خش��ك رودخانه که نزدیك به 120 کیلومتر اس��ت به 
تاالب وصل ش��ده ویك عرصه گس��ترده ای را ایجاد کرده و موجب بیابان زایی 
ش��ده است. مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان همچنین با اشاره به 
محیط طبیعی تاالب گفت: در تاالب همیشه شاهد مهاجرت زمستانه پرندگان در 
عرصه 45 هزار هكتاری تاالب بودیم که به مدت 5 ماه میهمان ما بودند، اما دیگر 
خبری از مهاجرت پرندگان به این منطقه نیس��ت. گاوخونی سال هاست که مورد 
بی مهری واقع ش��ده اس��ت و گویی مدیران از بالیای گاوخونی غافل مانده اند و 

در اندیشه آن سوگواری نمی کنند.

شركتنمایشگاهاصفهانمجريانحصاريپاویونایران
درنمایشگاهصنعتساختماندبي

مديرکل کار و اموراجتماعی استان اصفهان:
بیشتریناشتغالایجادشدهدرسال
گذشتهدربخشساختمانبودهاست

مدی��رکل کار و اموراجتماعی اس��تان اصفهان گفت: مأموریت ما تالش در 
جهت تزکیه نفس، عبادت و ایجاد اشتغال است. هوشنگ قادریان در آیین 
افتتاح نمایندگی اداره کار و امور اجتماعی شهرس��تان خوروبیابانك اظهار 
داش��ت: تأمین معیشت و ایجاد اش��تغال الفبایی است که باید سرلوحه کار 
ق��رار گیرد. وی با اعالم این که اس��تان اصفهان متعهد ب��ه ایجاد 186هزار 
فرصت ش��غلی در سال جاری است، افزود: س��ال گذشته استان متعهد به 
ایجاد 80  هزار فرصت شغلی بود که با تالش مدیران به170 هزار فرصت 
ش��غلی رسید. مدیرکل کار و امور اجتماعی اس��تان اصفهان با بیان این که 
بیشترین اش��تغال ایجاد شده در بخش س��اختمان بوده است، بیان داشت: 
سایر بخش ها نیز در مراحل کار قرار دارند. وی همچنین حمایت و تشویق 
نیروی کار را الزمه پیشرفت و توسعه دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم 
با تخصیص تسهیالت به افراد گام های بلندی را برای این مجموعه برداریم. 
همچنین فرماندار شهرستان خوروبیابانك نیز ایجاد مجتمع صنعتی معدنی 
فرآوری س��نگ های تزئینی را امری ضروری دانست و گفت: با ایجاد این 
مجتمع در کنار معادن امكان فرآوری س��نگ و همچنین جذب نیروی کار 
فراهم می شود. حسن فیروزی بیان داشت: با توجه به پتانسیل های موجود 
شهرستان خوروبیابانك در زمینه تولید سنگ های تزیینی این امكان را فراهم 
 می س��ازد تا با تامین زیر س��اخت ها  فرآوری سنگ در شهرستان صورت

 گیرد. 

مدير کل پست استان اصفهان:
شهروندانمیتوانندازسامانهاینترنتي

پستاستانخریدكنند
مدیر کل پس��ت اس��تان اصفهان گفت: امكان خرید الكترونیكي از سامانه 
اینترنتي اداره کل پست استان اصفهان فراهم شد. سیروس رضایتي با بیان این 
که از این پس شهرونداني که به اینترنت دسترسي دارند می توانند با مراجعه 
به سامانه اینترنتي این اداره کل به نشاني www.post.ir از بازار الكترونیكي 
پست استان اقالم مورد نیاز خود را خریداري کنند، اظهار داشت:  فروشندگان 
می توانند اجناس خود را به خریداران معرفي و خریداران هم می توانند پس 
از انتخاب جنس مورد نظر خود،  آن را دس��ت کم  در یك روز و حداکثر 
به مدت سه روز درِ منزل خود یا در نشاني پستي مورد نظر دریافت کنند. 
وی با اش��اره به این که هزینه خرید پستي در منزل و هنگام تحویل کاال به 
دست پستچي دریافت می شود، خاطرنشان کرد: متقاضیان می توانند با تهیه 
کارت های پست خرید از دفترهای پستی در هنگام انتخاب و خرید جنس 

از سامانه وب سایت، هزینه آن را پرداخت کنند. 

كاهش35درصدیحجمآبسد
زایندهروداصفهاندرسالآبیجاری

معاون حفاظت و بهره برداري ش��رکت آب منطقه اي استان اصفهان گفت: 
حجم آب سد زاینده رود اصفهان در سال آبی جاری،  35درصد کاهش یافته 
است. غالمحس��ین حیدر پور با اشاره به این که حجم آب سد زاینده رود 
در متوسط دراز مدت حدود 60 درصد کاهش یافته است، اظهار داشت:  با 
توجه به خشكس��الی های چند سال اخیر، این میزان کاهش حجم آب سد 
بی س��ابقه بوده و هم  اکنون فقط 21 درصد از حجم سد مخزنی زاینده رود 
 از آب پرش��ده اس��ت. وي حجم آب موجود در مخزن این سد را به عنوان
مهم ترین س��د اصفهان حدود 350 میلیون متر مكعب بیان کرد. حیدرپور 
بیان داشت: حجم آب سد زاینده رود سال گذشته حدود یك میلیارد و 200 

میلیون متر مكعب بود.

سیزدهمیننمایشگاهاختصاصي
كودكونوجوان

س��یزدهمین نمایش��گاه اختصاصي کودك و نوجوان از تاریخ هش��تم الی 
دوازدهم تیرماه 1390 برگزار خواهد شد. این نمایشگاه با محوریت موضوع 
کودك و نوجوان و با حضور و حمایت معنوي آموزش و پرورش اس��تان، 
کانون پرورش فكري کودك و نوجوان، س��ازمان بهزیس��تي و دیگر دست 
اندرکاران در محل نمایشگاه بین المللي استان اصفهان واقع در پل تاریخي 

شهرستان برگزار خواهد شد.

الزامیشدنصندوقمکانیزهفروش
درواحدهایصنفیخوروبیابانک

 سرپرست نمایندگی بازرگانی شهرستان خوروبیابانك گفت: تمام واحدهای 
صنفی موظفند از صندوق مكانیزه فروش یا دستگاه توزین دیجیتالی برای 
ارایه خدمات استفاده نمایند. اسداله فیروزی اظهارداشت: مطابق این قانون 
واحدهای صنفی مستقر در شهرستان های بیش از 300 هزار نفر جمعیت 
مكلفند ظرف مدت پنج سال و در سایر شهرستان ها به تناسب از این سیستم 
در فروش کاال اس��تفاده کنند. وی با هشدار به واحدهایی که تاکنون از این 
سیستم بهره مند نشده اند، گفت: در صورت عدم استفاده، برای هر ماه تأخیر 
معادل یك میلیون ریال  جریمه خواهند شد. به گفته وی تمام فروشندگان 
می��وه، مواد پروتئینی و گوش��تی، س��وپرمارکت ها، خوار و بار فروش��ی، 
رس��توران ها،  لوازم خانگی، صوتی و تصویری، طالفروشان، محصوالت 
 آرایشی و بهداش��تی، قطعات یدکی خودرو ملزم به استفاده از این سیستم 

می باشند.

با آگاهي از روحیه واليت پذيري سپاه؛
امروزبزرگترینارتشهايدنیاازسپاه

ایرانهراسدارند
معاون هماهنگ کننده س��پاه قمربني هاشم)ع( گفت: س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمي از قدرتمند ومنسجم ترین قواي نظامي جهان است. سرهنگ پاسدار 
عباس عباسی با گرامیداشت دوم اردیبهشت ماه سالروز تشكیل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي، دفاع از اهداف و دستاوردهاي انقالب را فلسفه اصلي تشكیل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در قانون اساسي عنوان کرد و اظهار داشت: به 
لطف خدا سپاه پاسداران انقالب اسالمی توانسته است این وظیفه را به بهترین 
شكل ممكن انجام دهد. وي به شرایط و حیات نهضت ها انقالب هاي مختلف 
جهان  اشاره کرد و گفت: تاریخ نشان مي دهد که عمده انقالب هاي مردمي یا 
به نتیجه نمي رس��یده اند یا پس از پیروزي حیات طوالني مدتي را نداشته اند. 
سرهنگ عباسي تصریح کرد: بنیانگذار انقالب اسالمي ایران با درایت و اشراف 
به همه این مسائل براي حفظ دستاوردهاي انقالب و تداوم مسیر آن دو نهاد 
مقدس بسیج و سپاه را ایجاد کرد تا هیچ آسیب، فتنه و گزندي نتواند انقالب 
مردمي ایران به خطر اندازد. معاون هماهنگ کننده سپاه قمربني هاشم)ع( با بیان 
این که سپاه از امتیاز باالیي نسبت به دیگر قواي نظامي جهان برخوردار است 
گفت: داشتن روحیه ایمان، ایثار و شهادت طلبي از برجسته ترین امتیازات این 
نهاد نظامي محسوب مي شود. به گفته وي بر اساس همین امتیاز می باشد که 
امنیت، اقتدار و تداوم موفقیت هاي انقالب را سبب شده است. سرهنگ عباسی 
خاطرنش��ان کرد: س��پاه پاسداران انقالب اس��المي عالوه بر داشتن تجربه اي 
ارزشمند از جنگ تحمیلي هشت ساله و دارا بودن آخرین تكنیك هاي نظامي 
دنیا، از وجود جواناني برخوردار است که در ذات وجود آنها اعتقاد راسخ به 
اس��الم، اصول انقالب و اصل والیت فقیه نمایان اس��ت. وي ادامه داد: س��پاه 
پاسداران انقالب اس��المي عالوه بر این قابلیت هاي ذاتي یعني فنون نظامي، 
روحیه دیني و جوهره انقالبي، از همراهي نیرویي به نام بسیج بهره مند است که 
توانسته گره گشاي بسیاري از مشكالت باشد و هر جایي که نیاز به فداکاري و 
از جان گذشتگي احساس شود، در کنارش لشكر مخلص خدا پیشگام است.

14هزارو184تنماهيقزلآال
در270كارگاهپرورشماهيدرشهركرد

مدیر ش��یالت و امور آبزیان سازمان جهادکش��اورزي چهارمحال و بختیاري 
گفت: سال گذشته 14 هزار و 184 تن ماهي قزل آال در 270 کارگاه پرورش 

ماهي استان تولید و روانه بازار مصرف شد.
 اس��ماعیل پیرعلي با بیان این که شهرس��تان اردل بیش��ترین تولید را به خود 
اختصاص داده اظهار داش��ت: این میزان تولید ماهي قزل آال در استان براي 2 
هزار نفر اش��تغال ایجاد کرده است. وي ادامه داد: در استان 4 سیستم پرورش 
مداربسته ماهي قزل آال فعالیت مي کنند که به تولید بچه ماهي اقدام کرده اند. 
پیرعلي اظهار داشت: اتمام پروژه هاي نیمه تمام مانند مجتمع 1000 تني رفن 
و مجتمع وفقي 500 تني میانكوه اردل از مهم ترین برنامه هاي اداره شیالت 
 و امور آبزیان اس��تان اس��ت که با تخصیص اعتبارات الزم به زودي به پایان

مي رسد.  وي از افزایش تولید ماهي قزل آال تا پایان امسال خبر داد و تصریح 
کرد: با حمایت هاي مالي در قالب تس��هیالت بانك��ي، برنامه ریزي الزم براي 
افزایش تولید ماهي قزل آال به 16 هزارتن انجام شده این در حالي است که این 
افزایش تولید اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 400 نفر را به دنبال خواهد داشت.

 
رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری:
آبشربشهرفرادنبهفاقدهرگونه

آلودگیمیکروبیاست
رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: آب شرب شهر فرادنبه فاقد 
هرگونه آلودگی میكروبی است.  ناصر خسروی  افزود: مرکز بهداشت، روزانه 
کلر باقی مانده، ماهیانه کشت میكروبی و ساالنه کشت شیمیایی آب را بررسی 
و در صورت وجود مشكل حساسیت نشان خواهد داد.وی با بیان این که مرکز 
بهداشت به عنوان واحد نظارتی تنها وظیفه نظارتي و نه اجرایي دارد تصریح 
کرد: بهره گیران از آب، کل جامعه هستند و مرکز بهداشت نیز به دلیل داشتن 
مسئولیت سالمت آنان چنانچه با آلودگی در حوزه آب مواجه شود، پیگیرانه 
در جهت برطرف کردن آن اقدام خواهد کرد. خس��روی اظهار داشت: تاکنون 
 گزارش مس��تندی مبنی بر آلودگی آب ش��هر فرادنبه وجود ندارد و چنانچه

 مسأله ای نیز باشد، مرکز بهداشت منتظر زمان نمانده و دخالت می کند. 

رئیس سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری:
كاهش32درصدیمیانگینبارشاستان

نسبتبهدورهمشابه
رئیس سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری از کاهش 32 درصدی میانگین 
بارش استان نسبت به دوره مشابه خبر داد. شاهرخ پارسا افزود: جو ناپایداری 
از دیروز بر سطح منطقه حاکم خواهد شد که تا امروز موجب افزایش ابر، باد 
و گردو خاك و در برخی نقاط رگبار خواهد شد. وی با اشاره به بارش های 
رگب��اری بهاره طی روز های آینده تصریح کرد: گرد و غبار موجود در هوا و 
باران بهاری در ریزش شكوفه های درختان تاثیرگذار است. پارسا با بیان این که 
بارش های بهاری به صورت روان آب از استان خارج می شود اظهار داشت: 
میانگین بارش استان از اول مهرماه تاکنون به 325 میلی متر رسیده که در مقایسه 
با میانگین بلندمدت دوره مشابه کاهش داشته و با توجه به فصل بدون بارش 
پاییز بعید است کمبود بارش جبران شود. وی با اشاره به ریزگردهای موجود 
در هوا خاطرنش��ان کرد: گرد وخاك های برخواس��ته از عراق و کش��ورهای 
همس��ایه تا اواخر تابس��تان و اوایل پاییز در سطح کشور مشاهده می شود و 
هرچند رشته کوه زاگرس مانع ورود شدید این غبار به استان است ولی استان 

از این عارضه بي بهره نیست.

ش��رکت نمایشگاه هاي بین المللي اس��تان اصفهان به عنوان نماینده انحصاري 
نمایش��گاه   Big 5 2011)نمایشگاه بین المللي صنعت ساختمان دبي- امارات 
متحده عربي( پاویون جمهوري اسالمي ایران در این نمایشگاه را برگزار خواهد 

کرد.  
مدیر عامل ش��رکت نمایش��گاه هاي بین المللي استان اصفهان در این خصوص 

گفت: متراژ فعلي پاویون ایران در نمایشگاه مذکور 200 مترمربع است.      
 رس��ول محققی��ان ب��ا اع��الم ای��ن ک��ه نمایش��گاه 30 آب��ان ال��ی 3 آذرم��اه 
November 24-21(1390 2011(  در مرکز تجارت جهاني دبي طي ساعات 
 بازدید 11 صبح تا 8 شب برگزار خواهد شد، بیان داشت: پاویون ایران مانند دیگر

پاویون هاي ملي در سالن المكتوم و الرشید واقع شده است.
 وي نمایشگاه BIG 5 را شاهراه اصلي ساخت و ساز در خاورمیانه و خاورمیانه 
را س��ریع ترین بازار رش��د ساخت و س��از در جهان دانست و اظهار داشت: از 

جمله نقاط قوت این نمایش��گاه  در دوره هاي گذش��ته مي توان به مش��ارکت 
2150 شرکت، اس��تقرار27 پاویون ملي، حضور مش��ارکت کنندگان 70 کشور 
جهان، فضاي مفید نمایش��گاهي به مت��راژ37872 مترمربع، افزایش 7 درصدي 
تع��داد بازدیدکنندگان طي س��ال ه��اي 2009 و 2010، مواجه��ه غرفه داران و 
 ،MENA بازدی��د کنن��دگان با بی��ش از 35166 نفر خریدار کلی��دي از منطقه
بازدید 48366 نفر از 124 کش��ور جه��ان، رضایت 80 درصدي بازدیدکنندگان 
از مالق��ات ب��ا غرفه داران، موفقی��ت 91 درصدي جذب مش��تریان کلیدي در 
نمایش��گاه، امكان بهره وري از 80 س��مینار، همایش و جلسه گفتگوي رایگان 
 ب��راي غرف��ه داران و بازدیدکنندگان، ارتباط با 15میلی��ون مخاطب متخصص،
بهره وري از بازاریابي هاي گسترده و تبلیغات تجاري و مصاحبه هاي تلویزیوني 
 و مطبوعات��ي اش��اره کرد که این همه نش��انگر اهمیت و اعتبار این نمایش��گاه

است.      

8 ماه از توقف تولید زانتیا گذشت

سراتوجایگزینزانتیاشد
بیش از هش��ت ماه از توقف تولید زانتیا در خطوط 
تولید س��ایپا می گذرد، اما هنوز تولید جایگزین این 

خودرو در این شرکت آغاز نشده است. 
به گفته یك منبع موثق در شرکت سایپا تولید سراتو 
به عن��وان جایگزین زانتیا از نیمه دوم س��ال جاری 
آغاز خواهد ش��د، اما پیش از تولید، به منظور بازار 
س��نجی، این خودرو به ص��ورت CBU وارد بازار 
می ش��ود. وی در ادام��ه می گوید: براس��اس مجوز 
وزارت صنایع و معادن خودروس��ازان می توانند به 

منظور س��نجش بازار تا س��قف 5 هزار دس��تگاه از 
خودرویی که برنامه تولیدی آن را دارند به صورت 
CBU وارد کنن��د ک��ه ب��ه همین منظور نیز س��ایپا 
در تیر ماه 500 الی 600 دس��تگاه کیا س��راتو را به 
ص��ورت CBU وارد بازار خواهد کرد و پس از آن 
تولید این خودرو از نیمه دوم سال آغاز خواهد شد.  
همچنین شرکت س��ایپا در پاسخ به این پرسش که 
 راه اندازی خط تولید کیا سراتو در چه مرحله ای قرار
دارد نی��ز اظه��ار داش��ت: در ح��ال حاض��ر کار 

آم��اده س��ازی خط تولی��د در حال انجام اس��ت و 
 ش��هریور ماه خ��ط تولید ای��ن خ��ودرو راه اندازی

خواهد شد.
 از س��وی دیگر همزمان با کیا سراتو شرکت سایپا 
مذاکراتی نیز با ش��رکت سیتروئن برای تولید C3 و 
C4 ب��رای تولید این دو خودرو در کش��ور صورت 
داد، که مذاکرات مذکور هنوز پایان نیافته و طی یك 
هفت��ه آینده وضعیت این دو خودرو نیز مش��خص 

خواهد شد.

توسعه فضاهاي آموزشي از اولويت هاي دانشگاه آزاد اسالمي 
خمیني شهر

خلیفه س��لطاني رئیس دانش��گاه آزاد اس��المي خمیني ش��هر اظهار داش��ت: ارائه خدمات آموزش��ي 
 و تس��هیالت رفاهي به دانش��جویان جهت تحصیل بهتر آنان از اولویت هاي دانش��گاه آزاد اس��المي
خمیني شهر است. رئیس دانشگاه با بیان این که  مقام معظم رهبري سال جدید را سال جهاد اقتصادي 
نام گذاري کردند، رسالت  دانشگاه را  بسیار خطیر دانستند و افزود: باید در زمینه هاي مختلف علمي 
و اجرایي، همت مضاعف داش��ته باش��یم، وي تصریح کرد در س��ال هاي گذشته اقدامات خوبي براي 
توس��عه رشته هاي تحصیالت تكمیلي صورت گرفته و در همین راس��تا ساختمان کتابخانه مرکزي و 
سالن آمفي تئاتر دانشگاه  در زمیني به مساحت 5000 مترمربع در چهار طبقه در حال احداث مي باشد 
زیربناي س��اختمان 15هزار مترمربع و متراژ سالن آمفي تئاتر در حدود 1200 مترمربع است که 1240 

صندلي در آن استقرار مي یابد.
 وي با اش��اره به این که بزرگ ترین س��الن مجهز در منطقه چهار دانش��گاه آزاد اس��المي راه اندازي
مي شود  اظهار داشت: عملیات ساخت آن از سال 1388 آغاز گردیده و در مهر ماه سال 1391 افتتاح 
خواهد شد. خلیفه سلطاني در پایان سخنان خود افزود: جهت مطالعه و دسترسي آسان دانشجویان به 
انواع کتب و همچنین فعالیت هاي علمي و پژوهشي ساختمان کتابخانه مرکزي طراحي و اجرا گردید 
و خاطرنش��ان کرد: دانش��جویان در آینده اي نزدیك شاهد خدمات بهتر آموزشي، پژوهشي و فرهنگي 

در دانشگاه باشند.

فرمانده نیروی انتظامی سمیرم:
راه اندازی کمپ ترک اعتیاد در سمیرم ضروری است

فرمانده نیروی انتظامی شهرس��تان سمیرم گفت: طبق آمار وقوع جرائم موجود و همچنین بررسی های انجام 
شده، سمیرم امن ترین شهرستان در سطح استان اصفهان می باشد. سرهنگ رجبعلی مختاری با اشاره به این 
که س��رقت های واقع ش��ده در سال 89، نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش داشته است، اظهار 
داشت: 90 درصد سرقت های واقع شده درسال گذشته، توسط مأموران نیروی انتظامی کشف واموال مسروقه 
به صاحبان اموال تحویل داده ش��ده اس��ت. وی به تماس های برقرار شده با پلیس 110 در سمیرم اشاره کرد 
و افزود: س��ال گذش��ته 6 هزار850 مورد تماس تلفنی با پلیس 110 سمیرم برقرار شده که از این تعداد یك 
 هزار650 مورد آن منجر به انجام عملیات و اقدامات الزم ش��ده اس��ت. مختاری در ادامه به میزان کش��فیات
مواد مخدر در این شهرستان اشاره کرد و گفت: سال گذشته بیش از یك تن انواع مواد مخدر که از شهرستان 
س��میرم ترانزیت می شده کش��ف و ضبط شده است. وی افزود: این میزان مواد مخدر به صورت تدریجی با 
اقدامات اطالعاتی و عملیاتی پلیس، کشف وضبط شده و در این ارتباط نیز 121 نفر از قاچاقچیان و توزیع 
کنندگان موادمخدر دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شده اند. وی گفت: اکنون هیچ گونه مرکز کمپ 
ترك اعتیاد در شهرس��تان سمیرم وجود ندارد بنابراین با توجه به بعد مسافت طوالنی این شهرستان تا مرکز 
استان ضرورت دارد که این مرکز با اخذ مجوز رسمی در سمیرم راه اندازی شود. فرمانده انتظامی شهرستان 
سمیرم با اشاره به این که عوامل مختلفی زمینه ساز گرایش به مواد مخدر می شود، ادامه داد: بیكاری به عنوان  
یك معضل اجتماعی و همچنین فقر مالی از مهم ترین عواملی است که در این ارتباط بسیار تأثیرگذار است. 

برگزاری کوه گشت خانوادگی در کاشان
به مناسبت روز جهانی زمین پاک

به مناس��بت روز جهانی زمین پاك کوهگش��ت خانوادگی به همت اداره ورزش و تفریحات سالم سازمان 
رفاهی تفریحی ش��هرداری کاش��ان برگزار ش��د.  مدیر اداره ورزش و تفریحات س��الم س��ازمان رفاهی 
تفریحی ش��هرداری کاش��ان ترویج فرهنگ ورزش همگانی، ایجاد لحظاتی ش��اد و مفرح برای خانواده ها 
و بزرگداش��ت روز جهانی زمین پاك را از اهداف برگزاری این کوهگش��ت ذکر کرد. س��جاد مظفری تبار 
گفت: در این کوهگشت که پنجاه و دومین کوهگشت خانوادگي سازمان رفاهي تفریحي شهرداري کاشان 
 بود بیش از یكهزار نفر از خانواده های کاش��ان  مس��افت 2/5کیلومتری روس��تای خنب و ارتفاعات آن را

پیمودند. 
 وی افزود: در این برنامه ورزشی با همكاری اداره محیط زیست کاشان به صورت نمادین پاکسازی محیط با 
ارائه کیسه هاي پالستیكي و دستكش هاي نایلوني به خانواده کاشاني صورت گرفت. به گفته وي در پنجاه 
و دومین کوهگش��ت خانوادگي سازمان رفاهي تفریحي شهرداري کاشان حدود یك تن زباله از ارتفاعات 

روستاي خنب کاشان جمع آوري شد. 
وی ضم��ن تجلی��ل از همكاري س��ازمان اتوبوس��راني و اداره محیط زیس��ت کاش��ان در اج��رای برنامه 
کوهگش��ت خانواده هاي کاشاني اظهار امیدواري کرد: با همكاري دستگاه ها و نهادهاي شهرستان کاشان 
 به مناس��بت هاي مختلف برنامه هاي کوهگش��ت و دش��ت گش��ت خانوادگي را با قوت بیشتري برگزار

 نماید.
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اطالعرساني
گوناگون

 یک��ی از محص��والت کش��اورزی که
سال هاست در جهان به عنوان جانشین 
شایسته منابع دارو و غذا مورد استفاده 
ق��رار می گیرد و نقش موث��ر و اثبات 
دارد، س��امت  تامی��ن  در   ش��ده ای 
نوعی از جلبک های سبز بنام »کلرال« 

است. 
حت��ی ام��روزه از کل��رال ب��ه عن��وان 
غ��ذای فش��رده و جی��ره غذایی برای 
کوهنوردان، گردشگران کویر، سربازان، 
 نظامی��ان و حتی فضانوردان اس��تفاده
می شود. متاسفانه در کشور ما استفاده 
از جلبک های خوراکی چندان شناخته 

شده نیست.
به گزارش ایس��نا، بر اس��اس مقاالت 
علم��ی، محققان خاصیت بس��یاری را 
برای جلبک های خوراکی برشمرده اند 
که از آن جمل��ه می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
- بررس��ی ه��ای متع��ددی در اروپا، 
آمریکا و ژاپن نش��ان داده که کلرال به 
بدن کمک می کند تا س��موم شیمیایی 
نظی��ر دی اکس��ین ها راحت تر از بدن 

دفع شوند.
دی اکس��ین ها از جمله س��موم بسیار 
پای��دار موج��ود در محی��ط زیس��ت 
تلقی می ش��وند ک��ه به عن��وان تولید 
جانب��ی در فاضاب ه��ا، س��موم دفع 
آف��ات کش��اورزی، حش��ره کش ه��ا 
و نی��ز در کن��ار بس��یاری از صنای��ع 
نظی��ر تولی��د کاغذ، صنای��ع PVC و 
صنای��ع جانب��ی که از پروس��ه کلرینه 
 کردن در آنها اس��تفاده می شود، تولید

می شوند.
- می��زان ب��االی کلروفی��ل آن ب��رای 
بهبود وضعیت دستگاه گوارش و رفع 
یبوست مؤثر است. در ضمن کلروفیل 
در درم��ان کم خونی، ن��وع هیپوکروم 

مؤثر است.
- کلرال با تقویت سیس��تم دفاعی بدن 
مان��ع موفقیت ویروس ه��ا، باکتری و 

مواد شیمیایی می شود.
-  کل��رال خاصی��ت قلیای��ی دارد و به 
متع��ادل نگه داش��تن PH بدن کمک 
می کن��د. ب��ه دلی��ل رعای��ت نش��دن 
رژیم غذایی س��الم مانند اس��تفاده از 

 فس��ت فود، غذاهای بی��ش از اندازه 
پخت��ه ش��ده، غذاهای فرآوری ش��ده 
و  PH خ��ون  می��زان  نوش��ابه ها،  و 
 مایع��ات ب��دن اغل��ب اف��راد متعادل

یست.
اغلب  بیماری ها در محیط اسیدی بیشتر 
 بروز می کند اما در محیط قلیایی دوام

نمی آورند.
در  آن  در  موج��ود  آه��ن  و  ی��د   -
 عملکرد درس��ت غ��ده تیروئید موثر

است.
- به ش��ادابی و رنگ طبیعی مو کمک 

می کند.
- برای س��امت پوس��ت مفید است 
ع��وارض  ترمی��م  در  را  پوس��ت  و 
 اش��عه م��اورا بنفش خورش��ید یاری

می دهد.
- دارای درصد باالیی از انواع پروتئین 

و اسیدهای عالی ضروری است.
- چرب��ی کلرال بس��یار ان��دك بوده و 
ک��م کالری اس��ت. از س��وی دیگر با 
 کنترل اش��تها در کنترل وزن بدن مفید

است.
- کل��رال غنی از فیبر اس��ت به همین 
جه��ت ب��رای کنت��رل وزن و بهب��ود 

دستگاه گوارش مناسب است.
افزای��ش  از  حاک��ی  تحقیق��ات   -
س��طح پروتئی��ن آلبومی��ن در خ��ون 
کلرالس��ت. از  مرت��ب  اس��تفاده   ب��ا 
ارزش تری��ن  ب��ا  از  یک��ی  آلبومی��ن 
انتق��ال ویتامین ه��ا، ام��اح  عوام��ل 
معدنی، اس��یدهای چرب غیراش��باع، 
و  م��واد  س��ایر  و  ه��ا   هورم��ون 
 ترکیب های با ارزش در کل سیستم بدن

است.
- کل��رال دارای خاصی��ت ضد تومور 
و ض��د التهاب اس��ت و به خصوص 
در س��نین ب��اال و کهول��ت یک��ی از 
برتری��ن تقوی��ت کننده ه��ای رش��د 
 س��لولی و کسب س��امت در انسان

هستند.
گفتن��ی اس��ت، کلرال ی��ک محصول 
نیس��ت و در کمپانی ه��ای  داروی��ی 
داروس��ازی تولی��د نمی ش��ود بلک��ه 
کش��اورزی  فعالیت  ی��ک  محص��ول 

است.

12دلیل برای توجه بیشتر
به جلبک های دریایی 10 شهر خطرناک برای جیب گردشگران

جیب برها همه جا هس��تند و افرادی را که بیش از همه 
دوس��ت دارن��د،  گردش��گرانند. گردش��گرانی که  محو 
تماش��ای بناها و اماک��ن تاریخی و فرهنگ��ی که تمام 
حواس خود را متوجه فهمیدن و شناختن مناظر اطراف 
خ��ود کرده و از اموال و لوازم همراه خود غافلند. آنچه 
ک��ه در ادام��ه آمده اس��ت. گزارش می��راث آریا از 10 
ش��هر برتر دنیا در امر جیب بری اس��ت ک��ه به گفته ای 
خطرناکترین مکان برای کیف پول ها و کیف دستی های 

مسافران و گردشگران به شمار می روند.

1 الس رامبالس، بارسلون، اسپانیا: 

جی��ب بری در الس رامب��اس می تواند به همان اندازه 
راحت و جذاب باشد که ورزش زیبا، مفره و مشهوری 
همچون فوتبال.  از این رو رفتارهای گردشگران در این 
پیاده روی ش��لوغ شهر بارس��لون را می توان با حرکات 
بازیکن��ان در زمین فوتبال مقایس��ه ک��رد. بنابراین اگر 
گردشگران در آفس��اید ماندن یا بیرون از زمین مسابقه 
قرار گرفتن را ترجیح می دهند،  باید به طور کامل  مراقب 

بوده و هر لحظه لوازم همراه خود را چک کنند.

2 رم، ایتالیا:

رم،  ش��هری با جاذبه های تاریخی و فرهنگی منحصر به 
فرد،  که بناهای چندهزار س��اله آن چش��م هر بیننده ای 
را مس��حور خویش می کند. بنابراین، بیراه نیس��ت اگر 
این شهر را دومین منطقه مورد عاقه جیب برها بنامیم. 
اماکنی همچون چش��مه  تروی یا معبد پانتنون، بهترین 
مناطق برای دزدیدن دوربین ها و خالی کردن جیب های 

گردشگران سر به هوا است.

3 پل چارلز، پراگ، چک:

پ��ل چارلز که آن را تصویری از پ��راگ امروز می نامند 
محل عبور و مرور خیل گردش��گرانی است که روزانه 
از سراس��ر جهان به این ش��هر می آیند. از این رو پیش 
از آن ک��ه خود را برای عکس گرفتن از قلعه باس��تانی 
پراگ آماده کنید،  از وجود دوربین سرجای خود مطمئن 

شوید.

4 مادرید، اسپانیا:

 

ه��رج و م��رج،  اتومبیل ه��ا و هیاهوی ه��زاران نفر در 
خیابانه��ا،  تصاویر مادری��د امروز یا مادری��د مدرن را 
 نش��ان می دهند. در طول مدت زمانی که گردشگران در
 خیابان های تنگ و باریک این ش��هر قدم می زنند، هر 
لحظه باید مراقب ماشین ها باشند تا با آن برخورد نکنند. 
اغلب جیب بری ها در چنین موقعیت هایی رخ می دهند ، 
همین امر باعث شده است تا مردم بیشتر مراقب خود و 

کیف های شان در هنگام عبور اتومبیل ها باشند.

5 پاریس، فرانسه:

 پاریس، یکی دیگر از ش��هرهای مشهور جهان به شمار 
می رود،  که همه ساله میزبان گردشگران بسیاری است، 
با این حال برج ایفل و تابلو ی مونالیزا تنها گردش��گران 
را به س��وی خود جذب نمی کنند،  بلکه جیب برها نیز، 
حضوری فعال در این اماکن دارند. بنابراین هنگامی که 
در خیابان ها به خصوص ایستگاه های مترو شهر پاریس 
قدم می زنید، به ش��دت مراقب اموال و وس��ایل همراه 

خود باشید.

6 فلورانس، ایتالیا:

بدیهی اس��ت، هنگام��ی که گردش��گران مجموعه های 
میکل آنژ ش��هر فلورانس را تماشا می کنند هیچ توجهی 
به دارایی ها و لوازم همراه خود نخواهند داشت. سرقت 
شاید راحت ترین کاری باشد که در این مواقع صورت 
می گی��رد و این به معن��ای لزوم دقت و تمرکز بیش��تر 
گردش��گران از وسایل خود در این ش��هر تاریخی زیبا 

است.

7 بوینس آیرس، آرژانتین:

در این ش��هر، هیچگاه برای به س��رقت رفتن کیف پول 
خود،  فریاد نزنید، زیرا پاسخی نخواهید شنید. عاوه بر 
آن هیچگاه اشتباه دوست شدن با محلی ها چه خردسال 
و چه بزرگ س��ال را مرتکب نشوید،  زیرا این دوستان 
دوس��ت داش��تنی به چیزی جز به کیف  پول های شما 

عاقه ندارند.

8 آمستردام، هلند:

به طور معمول گردشگری در حصار سرگرمی ها و مناظر 
دیدنی فوق العاده شهر آمس��تردام، به آسانی موجب آن 
می شود که گردش��گران محل و جای خود را فراموش 
کنند. از این رو گردش��گران بیش از هر ش��هر دیگری 
نیازمند دقت و مراقبت از وس��ایل خود و جدا شدن از 
زیبایی های فریبنده این شهر هستند. جیب برها، اغلب از 

این گونه گردشگران نهایت استفاده را می برند.

9 آتن، یونان:

ش��هرهای معروف جه��ان،  ع��اوه بر گردش��گران و 
عاقمن��دان به مناطق تاریخی، س��هم عم��ده ای نیز در 
جذب جیب برها، هدایتش��ان به سوی وسایل مسافران 
و بازدیدکنن��دگان دارند. آتن و بنای آکروپلیس آن نیز، 
شاید مناسب ترین مکان برای سارقان و کیف قاپ هایی 
باش��د که از حضور مس��افران و گردشگران از همه جا 
بی خبر هس��تند. مراقب��ت از اموال،  مهم ترین هش��دار 

ناملموس برای گردشگران این شهر است.

10 هانوی، ویتنام:

ش��هر هانوی و محله قدیم��ی پرجاذبه آن همه س��اله 
میزبان عبور و مرور گردش��گرانی اس��ت که از سراسر 
جهان برای تماش��ای آن به این کشور آسیایی می آیند. 
محله قدیمی این شهر برخاف قدیمی بودن، جیب برها 
و سارقان پیشرفته ای دارد. چه بسیار گردشگرانی که با 
کوله پش��تی های سنگین وارد این محله شده و سبک از 

آن خارج شدند. 

احضار
11/123 چون آقاي داود قاس��مي شکایتي علیه آقاي رهام ابوذري مبني بر خیانت در امانت 
مطرح نموده که پرونده آن به کاس��ه 890993 این دادگاه ثبت،  وقت رس��یدگي براي روز 
90/3/11 س��اعت 10/30 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشد، لذا 
حس��ب م��اده 180 قانون آیین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یک��ي از روزنامه هاي 
کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود واز متهم مذکور دعوت بعمل مي آید جهت رسیدگي 
در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ ش��ده تلقي و دادگاه 

تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. 
م الف/ 14868                                   دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

 
ابالغوقتدادرسي

11/352 کاس��ه پرونده: 89-1080 ح/ 10، وقت رس��یدگي: 89/3/11 س��اعت 10 صبح، 
خواهان: ش��رکت ره آورد نق��ش جهان، خوانده: مجید معصوم زاده فرزند امین اله، خواس��ته: 
مطالب��ه اجرت المثل. خواهان دادخواس��تي تس��لیم دادگاه هاهي عمومي نم��وده که جهت 
رس��یدگي به شعبه 10 ارجاع گردیده و وقت رس��یدگي تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي 
مدني مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار محلي آگهي مي ش��ود تا خوانده از 
تاریخ نش��ر آخرین آگهي ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش��اني کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگي 

حضور به هم رساند.
م الف/ 16238                             مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ

12/301 شماره درخواست: 8910460350600065، شماره پرونده: 8909980350601068، 
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 891083، خواهان شرکت فوالد سدید ماهان دادخواستي به طرفیت 
خوان��ده علي زم��ان ابیانه فرزند احمد فع��اً  مجهول المکان به خواس��ته مطالبه وجه چک 
تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان که جهت رس��یدگي به ش��عبه شش��م دادگاه 
عمومي )حقوقي( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به کاسه پرونده 
8909980350601068 ثبت گردیده و وقت رس��یدگي آن 1390/03/11 و س��اعت 10:30 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقاب در امور مدني و دس��تور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي 
و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
م الف/ 17112                                            مدیر دفتر شعبه ششم حقوقي اصفهان

 
احضار 

 1/307 چ��ون آق��ای محم��د عل��ی کدخدای��ی فرزند محم��ود ش��کایتی علیه آق��ای ایمان 
حسین نژاد– حسن نژاد مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به شکستگی بینی مطرح نموده 
که پرونده آن به 891537 ك 117 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 90/3/16 
س��اعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 115 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر 
می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م/ الف 401                                  مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

 
احضار 

1/314 چون آقای حبیب اله دهقانی فرزند احمد شکایتی علیه آقای حمیدرضا کنجی مبنی 
بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 900006 ك 105 این دادگاه ثبت، 
وقت رس��یدگی برای روز 90/3/16 س��اعت 9 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشد لذا حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نظر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت 
رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و 

دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م/ الف 408                                مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

 مزایده 
1/337 کاس��ه: 30186-2/795 شش دانگ پاك شماره 1775 فرعی از 28 اصلی واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: خانه اصفهان – خیابان گلخانه – بنفشه شمالی – بن بست 
فیروزی – پاك 28 که سند مالکیت آن در صفحه 109 و 289 و 292 و 295 و 298 و 458 
دفتر 365 و 665 و 803 اماك زیر شماره ثبت 41417 و 131507 و 131509 و 131511 و 
131513 و 206925 ثبت و صادر شده است با حدود: شماالً به طول 20/20 متر پی مشترك 
اس��ت به قطعه 42 تفکیکی ش��رقًا به طول 41 متر پی مشترك است به قطعه 43 پی است به 
میدان جنوبًا به طول 20/04 متر پی مش��ترك به قطعه 26 غربًا به طول 41 متر پی مش��ترك 
اس��ت به قطعه سوم تفکیکی مجزی ش��ده از قطعه پنجم حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر 
کارش��ناس رس��می پاك فوق یک واحد مسکونی یک طبقه و یک سوئیت در طبقه فوقانی 
آن بوده و عرصه آن طبق سند مالکیت 825 مترمربع و اعیانی موجود در همکف حدود 290 
مترمربع و در طبقه فوقانی حدود 70 مترمربع اس��ت. ساختمان آن با دیوارهای آجری باربر 
و س��قف تیر آهن و آجر و با نمای آجر 3 و 5 س��انتی و درب و پنجره های آلومینیومی بنا 
ش��ده است. کف سالن سنگ و کف آشپزخانه س��رامیک و کف اطاق ها موزائیک و موکت 
بوده و بدنه دیوارهای داخلی و س��قف ها س��فیدکاری با گچ و با رنگ می باشد. آشپزخانه 
به صورت اوپن و کاش��ی کاری و دارای کابینت چوبی اس��ت. درب های داخلی چوبی با 
چهارچوب فلزی بوده و دارای اش��تراکات آب و برق )س��ه فاز( و گاز می باشد. سرمایش 
با کولر و گرمایش با ش��وفاژ اس��ت ملکی آقای پدرام صادقی هسنیچه )13/5 حبه مشاع( و 
آقای پرهام صادقی هس��نیچه )13/5 حبه مش��اع( و خانم لیا بابایی )18 حبه مشاع( و آقای 
غامرضا صادقی هس��نیچه )18 حبه مشاع( و خانم نگار صادقی هسنیچه )9 حبه مشاع( که 
طبق س��ند رهنی ش��ماره 18411-85/9/15 دفترخانه 105 اصفهان در رهن بانک سپه شعبه 
خیابان امام خمینی اصفهان واقع می باش��د و طبق اعام بانک پاك فوق فاقد بیمه نامه می 
باشد و از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 90/3/3 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
واقع در خیابان هش��ت بهش��ت شرقی – چهارراه اول – س��مت چپ به مزایده گذارده می 
ش��ود. مزایده از مبلغ پایه ش��ش میلیارد و نهصد و شصت میلیون ریال شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقمی قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضم��ن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان مورخ 90/2/4 درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده 

به روز بعد موکول می گردد.
م الف: 547                              اسدی – سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
 

ابالغرأي
1/447 ش��ماره دادنامه: 9009970353500031، ش��ماره پرون��ده: 8909980365901365، 
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 891004، ش��اکي: آقاي شاه ولي حسیني به نش��اني خ مولوي- ك 
22 بهمن- ك ش خس��روي- بن نس��ترن- در اول سمت راس��ت، متهم: آقاي محمد ملکي 
ب��ه نش��اني مجهول الم��کان، اتهام: ایراد ج��رح بدني عمدي ب��ا چاقو، گردش��کار: دادگاه 
 ب��ا بررس��ي محتویات پرون��ده ختم رس��یدگي را اعام و بش��رح زیر مب��ادرت به صدور

رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خص��وص اتهام متهم محمد ملکي )که بلحاظ متواري بودن نامبرده و عدم دسترس��ي به 
وي اطاعات بیش��تري از نامبرده در اختیار نمي باش��د( دائر بر ای��راد جرح بدني عمدي با 
چاقو نس��بت به شاه ولي حسیني، از توجه به مفاد کیفرخواست صادره از دادسراي عمومي 
و انقاب اصفهان و با عنایت به شکوائیه شاکي مصدوم و گواهي هاي طول درمان ارائه شده 
از سوي وي و ماحظه اظهارات شهود عیني قضیه در مرجع انتظامي و در نزد دادیار محترم 
دادسرا و اینکه متهم نیز علیرغم اباغ قانوني اخطاریه در مرحله تحقیقات مقدماتي دادسرا و 
علیرغم اباغ قانوني وقت رسیدگي از طریق جراید در جلسه دادرسي مورخه 90/1/17 این 
دادگاه حضور نیافته و الیحه اي نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده است، لذا وقوع و انتساب 
بزه فوق به وي محرز و مسلم مي باشد. دادگاه مستنداً به مواند 294 و 367 و 481 و تبصره 
م��اده 614 از قانون مجازات اس��امي متهم را از حیث جنبه عموم��ي بزه ارتکابي به تحمل 
شش ماه حبس تعزیري و از حیث جنبه خصوصي آن بعلت ایراد جرح بدني عمدي نسبت 
به ش��اکي منجر به ایجاد بریدگي دامیه بازوي چ��پ وي به تأدیه یک درصد از دیه کامل و 
منجر به ایجاد س��ائیدگي حارصه خارج زانوي چپ وي به تأدیه نیم درصد از دیه کامل و 

منجر به ایجاد کبودي این ناحیه به تأدیه یک و نیم دینار دیه و منجر به ایجاد خراش��یدگي 
حارصه قدام سمت چپ قفسه سینه وي و بریدگي دامیه خلف سمت چپ قفسه سینه وي 
و خراشیدگي حارصه خلف گردن وي به تأدیه جمعًا دو و نیم درصد از دیه کامل به عنوان 
ارش در حق آن مصدوم محکوم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف ده روز از تاریخ اباغ 

قابل واخواهي در همین دادگاه است.
م الف/ 1082                      کلیشادي- رئیس شعبه 109 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
ابالغوقترسيدگي

1/456 درخصوص پرونده کاس��ه 1903/89 خواهان رضا یاوري رامشه دادخواستي مبني 
ب��ر مطالبه یک فقره چک 831243-87/9/30 به طرفیت س��ید س��روش پیامي تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگي براي روز پنج شنبه مورخ 90/3/19 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتش��ر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگي به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاشاني جنب بیمه 
ای��ران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
 نمای��د. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگي اباغ ش��ده تلقي و تصمی��م مقتضي اتخاذ

مي شود.
م الف/ 1122 مدیر دفتر شعبه 13 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختاف اصفهان

 
ابالغرأي

2/106 ش��ماره دادنامه: 9009970353400083، ش��ماره پرون��ده: 8909980358101197، 
ش��ماره بایگاني شعبه: 891380، شاکي: گزارش مرجع انتظامي، متهم: آقاي محمد دباغي به 
نشاني مجهول المکان، اتهام:  قدرت نمایي با چاقو، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعام 

و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خص��وص اته��ام متهم بنام آقاي محمدرض��ا دباغي معروف به محم��د فرزند اکبر مبني 
ب��ر قدرت نمایي با قداره حس��ب گزارش مرج��ع انتظامي و تحقیق��ات معموله و متواري 
بودن متهم و اقدامات انجام ش��ده جهت دس��تگیري وي منتج به نتیجه نش��ده است لذا بزه 
انتس��ابي محرز و مس��تنداً به ماده 617 قانون مجازات اسامي متهم موصوف به تحمل شش 
م��اه حب��س و پنجاه ضربه ش��اق محکوم مي گ��ردد. رأي صادره غیاب��ي و ظرف مدت ده 
روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز اس��تان اصفهان مي باش��د 
و مس��تنداً ب��ه ماده 10 قانون فوق الذکر دو دس��تگاه گوش��ي مکش��وفه نیز ب��ه صاحبانش

 

مسترد گردد.
م الف/ 1129                         مرادي- رئیس شعبه 108 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
ابالغوقترسيدگي

2/107 در خصوص پرونده کاس��ه 89-2048 خواهان حس��ن رفیعي دادخواستي مبني بر 
اعام فس��خ معامله به طرفیت سید اصغر حس��یني تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي 
مورخ 90/2/29 س��اعت 10 صب��ح تعیین گردید، با توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگي به این 
ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه 
و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي 

اباغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 1132   مدیر دفتر شعبه 7 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختاف اصفهان
 

ابالغوقترسيدگي
2/108 در خصوص پرونده کاسه 89-59 خواهان منوچهر روحاني با وکالت زهرا رحماني 
دادخواستي مبني بر مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه یک فقره چک شماره 290441 بعنوان 
اصل خواس��ته بانضمام خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسیدن لغایت زمان اجراي حکم 
بانضمام مطلق خسارات قانوني از جمله هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل به طرفیت افشین 
دریس- مهناز مظاهري تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز دوشنبه مورخ 90/3/16 
ساعت 9/30 تعیین گردید، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاش��اني جنب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و 
ضمائ��م را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگي اباغ ش��ده تلقي و تصمیم 

مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 1133        مدیر دفتر شعبه 11 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختاف اصفهان

ابالغرأي
مرج��ع  دادنام��ه: 89/2/30-2376،  3، ش��ماره  پرون��ده: 89-1455 ش  2/109 کاس��ه 
رس��یدگي: ش��عبه س��وم ش��وراي ح��ل اخت��اف اصفه��ان، خواه��ان: فران��ک رحمتیان، 
نش��اني: اصفه��ان، خ چهارب��اغ ب��اال کوچ��ه ارم، وکی��ل: با وکالت س��عید حاج هاش��مي 
نش��اني: اصفهان- خ ش��یخ بهایي- نرس��یده به چه��ارراه آذر جنب بانک ملت س��اختمان 
موث��ق طبقه اول، خوان��ده: محمدرض��ا غفراني مجهول الم��کان، خواس��ته: مطالبه مهریه، 
گردش��کار: ب��ا عنایت به محتوی��ات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتي اعضاي محترم ش��ورا 
 ضم��ن ختم رس��یدگي با اس��تعانت از خداون��د متعال بش��رح آتي مب��ادرت بصدور رأي

مي نماید.
رأي قاضي شورا

در خصوص دعوي خواهان فرانک رحمتیان با وکالت آقاي س��عید حاج هاش��مي بطرفیت 
خوانده محمدرضا غفراني بخواس��ته مطالبه مهریه وفق س��ند رسمي، ضمن بررسي اوراق و 
محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت في ما بین طرفین به اس��تناد فتوکپي مصدق س��ند 
نکاحیه بش��ماره 4033-74/9/13 دفتر رس��مي ازدواج ش��ماره 192 حوزه ثبت اصفهان، با 
توجه به دادخواس��ت تقدیمي خواهان و اظهارات وکیل وي در جلس��ه رس��یدگي و اینکه 
خوانده علیرغم اباغ وقت رس��یدگي بوسیله نشر آگهي در جلسه رسیدگي حاضر نگردیده 
و ای��راد و دف��اع مؤثري در قبال موض��وع بعمل نیاورده و موجي ب��ر برائت ذمه خویش را 
به ش��ورا ارائه نداده اس��ت و از طرفي مهریه حق مس��لم زوجه و بمجرد عقد نکاح بر ذمه 
زوج و عند المطالبه مي باش��د لذا شورا به اس��تناد ماده 1082 ق.م و 519 آ.د.م خوانده را به 
پرداخت یکصد عدد س��که تمام بهار آزادي بابت مهریه و س��ي و ش��ش هزار ریال هزینه 
دادرس��ي و هزینه نشر آگهي و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانوني در حق خواهان محکوم 
مي نمای��د. رأي ص��ادره غیابي و ظرف مدت 20 روز پ��س از اباغ قابل واخواهي در همین 
 ش��عبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومي حقوقي اصفهان

مي باشد.
م الف/ 216                                    شعبه سوم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

فقدانسندمالكيت
2/113 نظ��ر به اینکه ورثه اس��داله صالحی��ان باارائه دو برگ استش��هادیه محلي که هویت 
ش��هود رس��مًاگواهي شده مدعي مفقود شدن س��ند مالکیت دو سهم مش��اع به استثناء بهاء 
ربعیه اعیاني از کل 1280 س��هم شش��دانگ قنات مزرعه موغان س��ه اصلي شده اند که سند 
مذک��ور در صفحة 333 دفتر 27 آب به میزان 2 س��هم مش��اع به نام اس��داله صالحیان ثبت 
وصادرش��ده اینک ورثه نامبرده تقاضاي صدور سند مالکیت المثني نموده اند لذا در اجراي 
ماده 120آئین نامه اصاحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که درفوق به آن اش��اره نش��ده ویا مدعي وجود س��ند 
مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت 
محل مراجعه واعتراض  خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تسلیم نماید 
واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود 
اداره ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در 
صورت ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله صورت مجلس مبني ب��ر وجود آن نزد معترض 
 در دو نس��خه تنظیم ویک نس��خه آن به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مس��ترد

مي شود. 
میر محمدي - رئیس ثبت اسناد واماك شهرضا

حصروراثت
2/114 خانم رضوان فیض داراي شناس��نامه ش��ماره 779 به ش��رح دادخواس��ت به کاسه 
364/90 ح/ 10 از این دادگاه درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان سید جواد س��لجوقي بشناس��نامه 1092 در تاریخ 1389/7/20 اقامتگاه دائمي 
خ��ود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به یک پس��ر و س��ه 
دختر و همس��ر به ش��رح ذیل: 1- سید محمدرضا س��لجوقي به ش ش 226 فرزند متوفي، 
2- س��یده مریم س��لجوقي به ش ش 1269 فرزند متوفي، 3- س��یده نفیسه سلجوقي به ش 
ش 3684 فرزند متوفي، 4- رضوان فیض به ش ش 779 همس��ر متوفي، 5- س��یده ش��ها 
سلجوقي به ش ش 933 فرزند متوفي و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست 
مزب��ور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کس��ي اعتراض��ي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 
 ن��زد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهي ظرف یک ماه به ش��ورا تقدی��م دارد واال گواهي صادر

خواهد شد.
م الف/ 1097                                   شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Sunday 24 APRIL 2011 گزارش

  زاینده رود

رئی��س اداره حفاظت و حمای��ت منابع طبیعی و 
آبخیزداری اس��تان گفت: قانون افزایش بهره وری 
بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در سوم تیرماه 
س��ال 89 ب��ه تصویب مجلس ش��ورای اس��امی 
و در تاری��خ شش��م مردادماه همان س��ال به تأیید 
شورای نگهبان رسید، طی نامه شماره 109986 – 

89/5/24 جهت اجرا اباغ شده است.
مرتضی رضایی ضمن اشاره به ماده 12 این قانون 
تصریح کرد: به منظور ارتقای بهره وری در حفاظت 
بهینه و نیز احیای جنگل ها، بیش��ه های طبیعی و 
مراتع کش��ور، دولت مکلف است سیاستگذاری، 
برنامه ری��زی و اقدام��ات الزم را جهت کنترل و 
کاه��ش عوام��ل تخری��ب از طریق ب��ه کارگیری 
بخش های غیردولتی و یا س��ازو کارهای افزایش 
پوشش حفاظتی و حمایتی به گونه ای ساماندهی 
کند که ت��ا پایان برنامه پنجم توس��عه اقتصادی و 
فرهنگی جمهوری اسامی ایران، پوشش حفاظتی 
و حمایتی جنگل ها و مراتع کش��ور به سطح 135 

میلیون هکتار برسد.
وی دیگر بند این ماده قانون را این گونه تش��ریح 
کرد: دولت مکلف اس��ت در اج��رای طرح های 
عمومی، عمرانی و توس��عه ای خود و نیز اکتشاف 
 و به��ره ب��رداری از مع��ادن، خس��ارت وارده به
جنگل ه��ا و عرصه و اعیانی مناب��ع طبیعی را در 
محاس��بات اقتصادی و ب��رآورد هزینه های امکان 
س��نجی اجرای ط��رح، منظور و پ��س از درج در 
بودج��ه های س��نواتی، در قال��ب موافقتنامه های 
مبادل��ه ش��ده ب��ا وزارت جهاد کش��اورزی برای 
حفاظت، احیا و بازس��ازی عرص��ه ها اختصاص 

دهد.
رئی��س اداره حفاظت و حمای��ت منابع طبیعی و 
آبخی��زداری اس��تان گفت: به موج��ب این قانون، 
وزارت جهادکش��اورزی مکلف اس��ت هزینه های 
احیا و بازسازی و جبران خسارت وارده را حداکثر 
ظرف مدت سه ماه پس از استعام دستگاه اجرایی 

مرتبط تعیین و اعام نماید.
گفتنی اس��ت نحوه محاسبه خس��ارات وارده، بر 
مبنای آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ش��ش 
ماه پس از تصویب این قانون به پیش��نهاد مشترك 
وزارت جهادکش��اورزی، معاونت راهبردی رئیس 
جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به 

تصویب هیأت وزیران می رسد.
مرتض��ی رضای��ی در بخش دیگر س��خنان خود، 
وظایف کلی اداره حفاظت و حمایت منابع طبیعی 

را در 25 بند، بدین شرح عنوان کرد:
 -  تدوی��ن سیاس��ت ه��ا، راهبرده��ا و ارائه خط
مش��ی های کل��ی و اجرای��ی بخ��ش حفاظت و 

حمایت
-  بررسی و مطالعه علل و عوامل تخریب و سهم 
بن��دی هر یک از عوام��ل و برنامه ریزی جامع در 
خص��وص کاهش اثرات تخریب و متوقف نمودن 
روند آنه��ا در قالب ارائه دس��تورالعمل های فنی 
و اجرایی حفاظ��ت و حمایت به واحدهای تابعه 

شهرستانی
 -  بررس��ی، مطالع��ه، تهی��ه و تنظی��م ط��رح ها،
برنام��ه ه��ا و دس��تورالعمل های فن��ی و اجرایی 
حفاظت و حمایت و تصویب در مراجع ذیصاح 
در س��طح استان و اباغ آن به ادارات منابع طبیعی 

شهرستان ها جهت اجرا
عملک��رد ارزیاب��ی  و  نظ��ارت  بررس��ی،    - 
 طرح های حفاظتی و حمایتی مورد اجرای ادارات
مناب��ع طبیعی شهرس��تان ها و ارائ��ه راه حل های 

مناسب در این خصوص
-  برنام��ه ری��زی و پیش بین��ی الزم جهت تأمین 
منابع اعتباری و نظ��ارت بر جذب و هزینه کردن 
اعتب��ارات در خصوص طرح های مرتبط حفاظتی 

و حمایتی 
-  تدوی��ن ضواب��ط و معیارهای به��ره برداری از 
مع��ادن به منظور کاه��ش آثار تخریب��ی معادن و 

نظارت بر اجرای آنها
-  هم��کاری بای��گان حفاظ��ت به منظ��ور تهیه 
س��اماندهی،  جه��ت  الزم  ه��ای  دس��تورالعمل 
سازماندهی و استقرار واحدهای یگان حفاظتی در 

عرصه های منابع طبیعی استان 
-  اس��تفاده از قابلیت ها و توانمندی های درون و 
برون سازمانی در زمینه امور حفاظتی و حمایتی 

-  هماهنگ��ی و هم��کاری ب��ا س��ایر واحدهای 
سازمانی جهت انجام مأموریت های محوله 

-  جمع آوری و تجزیه و تحیلی آمار و اطاعات 
بخش حفاظت و حمایت

-  شناس��ایی تجهیزات و امکان��ات و تکنولوژی 
جدید مؤثر در امر کاهش تخریب و تدوین برنامه 
به کارگیری آنها در واحدهای حفاظتی و حمایتی 
-  همکاری با واحدهای مرتبط در جهت تبلیغ و 
ترویج فرهنگ حفاظت و حمایت از منابع طبیعی 
-  پیش بینی دوره های آموزشی برای کارشناسان 

و مجریان طرح ها در زمینه حفاظت و حمایت 
-  بررس��ی عوامل تخریب منابع طبیعی و س��هم 
بن��دی هر یک از عوام��ل و برنامه ریزی جامع در 
خصوص کاهش اثرات و متوقف نمودن روند آن

-  اج��رای پ��روژه ها، ط��رح ها و دس��تورالعمل 
 ه��ای اباغی از دفتر حفاظت و حمایت س��ازمان
برنامه ریزی در خصوص حفاظت واقعی از عرصه 

های منابع طبیعی 
-  بررس��ی، نظارت و ارزیابی عملکرد طرح های 

حفاظتی و حمایتی در استان
-  استفاده از قابلیت ها و توانمندی های واحدهای 
درون و ب��رون س��ازمانی اداره کل در زمینه امور 

حفاظتی و حمایتی
-  هماهنگی و همکاری با ادارات ذیربط اداره کل 
در زمین��ه تهیه و اجرای ضوابط و بخش��نامه های 

مرتبت با امور حفاظتی 
-  حفاظت مس��تمر و همه جانبه از حدود و ثغور 
منابع طبیع��ی جنگل ها و مراتع حفاظتی و ذخایر 

جنگلی با استفاده از وسایل نقلیه زمینی و هوایی
-  تش��کیل کمیته و ش��بکه های موظف و مردمی 
جهت اطاع رسانی اطفاء حریق و آتش سوزی در 

منابع ملی و طبیعی 
 - تهی��ه و توزیع وس��ایل و ل��وازم و مخابراتی و
بی س��یم و اطاع رس��انی جهت جلوگیری از هر 
نوع تخلف و اطف��اء حریق و آموزش به مأموران 

و عوامل حفاظتی 
-  ایجاد هماهنگی به منظور جلب نیروی انتظامی 
 و قضای��ی جهت هم��کاری در ام��ور حفاظت از
منابع طبیعی و جلب همکاری سایر مقامات دولتی 

و مردمی 
- تهی��ه طرح ه��ای بهره ب��رداری از منابع ملی و 
طبیع��ی براس��اس ضواب��ط و دس��تورالعمل های 
اجرای��ی و اخ��ذ مطالبات و درآمده��ای مرتبط و 

اعام آن به مراجع ذیربط
-  انجام س��ایر امور محوله در چارچوب وظایف 

حفاظتی
رئی��س اداره حفاظت و حمای��ت منابع طبیعی و 
آبخیزداری اس��تان در خص��وص عوامل تخریب 
منابع طبیعی، افزود: اصوالً عوامل طبیعی و انسانی 
 دو عام��ل کلی تخری��ب منابع طبیعی محس��وب
می ش��وند، به طوری که عامل انسانی بیشتر قابل 
ماحظ��ه ب��وده و با وج��ود این که انس��ان خود 
تش��کیل دهنده اکوسیستم است، ولی متأسفانه در 
50 سال اخیر با پیش��رفت تکنولوژی در تخریب 
 اراض��ی جنگل و مرتع و بیاب��ان نقش فزاینده ای

داشته است.
مرتضی رضایی خاطرنشان کرد: مهم ترین عوامل 
تخریب انسانی عبارتند از عوامل مدیریتی در توسعه 
 ش��هرها و روس��تاها و تدوین قوانی��ن و همچنین
به��ره برداری بی رویه، عدم آمایش س��رزمینی در 
کش��ور، قطع درختان و بوته ه��ا، ایجاد جاده ها، 
مع��ادن، ریختن پس��ماندها و زباله در عرصه های 
مرتع و جنگل، آتش س��وزی، فق��ر، بیکاری، دام 
مازاد بر ظرفیت، آفات و امراض، مسائل سیاسی و 

غیره از عوامل طبیعی خشکس��الی، فرسایش های 
بادی و رانش زمین است.

وی گف��ت: از آنجایی که حفاظ��ت و حمایت از 
جنگل ها و مراتع از وظایف قانونمندی اس��ت که 
به عهده س��ازمان جنگل ها، مرات��ع و آبخیزداری 
کش��ور قرار گرفته س��اختار تش��کیاتی آن نیز بر 
همین اس��اس طراحی و به ص��ورت عملی اجرا 
گردیده اس��ت و به لحاظ مش��کات و تنگناها و 
پیچیدگ��ی موضوع حفاظ��ت از عرصه ها در طی 
برنام��ه های عمرانی گذش��ته، ب��ه دالیل مختلف 
نتوانس��ته آن چه به عنوان وض��ع مطلوب بوده به 
دست آورد و سیر قهقرایی و تخریب، روز افزون 

گردیده است.
رئی��س اداره حفاظت و حمای��ت منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان تصریح کرد: در راستای حفاظت 
و حمایت از منابع طبیعی سازمان متبوع با تدوین 
دس��تورالعمل ها برنامه ری��زی الزم را نمود که با 
ایج��اد یک ارتباط منطق��ی متقابل بین بخش های 
درون س��ازمانی و گاهی برون سازمانی یا دیدگاه 
اعمال مدیریت جامع نگر یا مش��ارکت جمعی و 
عموم��ی و با در نظر گرفتن فرهنگ مردم و ایجاد 
حاکمی��ت دولت و با محوریت عملیات بر عرصه 
جن��گل و مرت��ع و بیابان در جه��ت جلوگیری از 

تخریب اراضی ملی گام بردارد.
مرتضی رضایی پروژه های اجرایی اداره حفاظت 
و حمای��ت اداره کل مناب��ع طبیع��ی و آبخیزداری 

استان اصفهان را بدین شرح بیان کرد:
پروژه ایجاد شبکه رادیویی

اطاع رس��انی به هنگام، مطمئن و تبادل اطاعات 
مورد نیاز نیروها و پایگاه های اطاعاتی، از اهداف 

اجرایی این طرح می باشد.
ضرورت ایجاد شبکه رادیویی:

-  فراهم کردن زمینه ارتباط کارشناس��ان و پرسنل 
مأمور در عرصه های منابع طبیعی جهت پشتیبانی 

آنها و نظام مدیریت سازمان
- اطاع رس��انی در بخ��ش حفاظت و جلوگیری 
از تخری��ب و تجاوز قاچاق محصوالت جنگلی و 

مرتعی 
-  اطاع رسانی به هنگام در امور امدادی 

-  اطاع رس��انی به منظ��ور مدیریت به هنگام در 
زمینه وقوع و گسترش آتش سوزی 

-  ایجاد شرایط ناامن برای تخریب کنندگان عرصه 
های منابع طبیعی و غافلگیری آنها 

-  کاهش میزان تجاوز
-  تس��ریع در انج��ام وظای��ف در بخ��ش ه��ای 

مختلف
-  کاهش خطرات ناشی از عملیات اطفاء حریق

پروژه احداث، تکمیل و مرمت س��اختمان های 
حفاظتی 

وجود مکان های مناسب جهت استقرار نیروهای 
حفاظت��ی و فراه��م نم��ودن امکانات م��ورد نیاز 
نیروه��ا به منظ��ور ارتقای کارایی نیروی انس��انی 
ش��اغل در این بخش و جلوگی��ری از هزینه های 
جانب��ی که بار مال��ی زیادی را به هم��راه خواهد 
داشت، نیاز به احداث، تکمیل و مرمت ساختمان 
 ه��ای حفاظتی اع��م از واحدهای مناب��ع طبیعی،
پاسگاه های بازرسی و کنترل دام و محصوالت را 

توجیه می نماید.
پروژه پیشگیری از وقوع حریق

آتش س��وزی در جنگل ه��ا و مراتع هم��واره از 
مش��کات و معضات��ی بوده و هس��ت که مقابله 
ب��ا آن نیازمند برنامه ری��زی دقیق و از پیش تعیین 
شده می باش��د. منظور از اجرای این پروژه انجام 
گش��ت و مراقبت در عرصه های منابع طبیعی که 
دارای پوشش گیاهی خوب است و احتمال وقوع 
آتش س��وزی در آنها زیاد و یا سابقه آتش سوزی 
دارند می باشد تا با انجام عملیات های پیشگیری، 
مراقب��ت، آموزش به��ره برداران و م��ردم از بروز 
هرگونه آتش س��وزی جلوگیری و نسبت به مهار 
ب��ه موقع عرصه هایی که آتش س��وزی در آن رخ 

می دهد اقدام گردد.

اهداف این پروژه به شرح زیر می باشد:
-  مطالع��ه تهی��ه طرح به منظور اش��راف کامل به 

مناطق بحرانی و حساس
-  عملیات تجسس و مراقبت 

-  عملیات پیشگیری از وقوع حریق
-  آم��وزش و تروی��ج م��ردم به خص��وص بهره 

برداران 
-  نظارت و ارزیابی 

پروژه پیش آگاهی و کنترل آفات و بیماری ها 
با توجه به اینکه عوامل مخربی نظیر آفات، بیماری 
ه��ا، علف های ه��رز و جانوارن موذی، پوش��ش 
گیاه��ی موج��ود در عرصه های مناب��ع طبیعی و 
نهالس��تان ها را تهدید می کنند این پروژه از جمله 
برنامه هایی است که به منظور پیش آگاهی، کنترل 
و مقابله با خطرات ناشی از این عوامل مخرب در 

عرصه های مذکور به اجرا درآید.
پیش آگاه��ی فعالیتی اس��ت برای 
آگاه ساختن عوامل انسانی از وقوع 
حادثه به منظ��ور اتخاذ تدابیر الزم 
جهت پیشگیری و یا کاهش اثرات 
تخریبی حادث��ه. از پیش آگاهی به 
مفه��وم خاص برای پی��ش بینی و 
برنام��ه ریزی زمان مب��ارزه با آفت 
 و بیم��اری ه��ای گیاهی اس��تفاده
می ش��ود و آن چه مس��لم اس��ت 
کلید اصل��ی موفقیت در امر مبارزه 
با آفت، مدیریت صحیح در کنترل 

آفت و بیماری می باشد.
پ��روژه جایگزینی س��وخت های 

مناسب 
 از دی��رب��از ش��ی��وه معی��ش��تی
به��ره ب��رداران، عرصه نش��ینان و 
کام��ل  وابس��تگی  در  روس��تاییان 
ب��ه مناب��ع جنگلی و مرتع��ی بوده 
اس��ت. بن��ا بر ای��ن س��نت رایج، 
س��اختمانی  س��وختی،  نیازه��ای 

و کش��اورزی خ��ود را ب��ه علت رای��گان بودن و 
س��هولت دسترس��ی، از این منابع تأمین می نموده 
ان��د. یک��ی از عوام��ل مؤثر و مهم��ی که موجب 
تخری��ب کمی و کیفی منابع طبیعی می گردد قطع 
و برداش��ت غیر مجاز هیزم، بوت��ه و ذغال جهت 
 تأمین سوخت روستاییان، عشایر و جنگل نشینان
می باشد به همین منظور تأمین سوخت مورد نیاز 
این به��ره برداران کمک بزرگی ب��ه مهار تخریب 
عرص��ه های مناب��ع طبیعی از ای��ن طریق خواهد 

کرد.
اهداف پروژه

-  تغییر ش��یوه قدیمی الگوی مصرف سوخت که 
ادامه آن به بهای نابودی منابع طبیعی می انجامد به 
منظ��ور جلوگیری و حذف انگیزه های تخریب و 

تجاوز به منابع طبیعی 
-  ایجاد شرایط مناسب و تأمین رفاه اجتماعی در 

زندگی خانوار 
-  آزادسازی رویش��گاه های جنگلی و مرتعی از 
دخل و تص��رف های دائمی و کمک به برنامه ای 

احیایی و حفاظتی جنگل و مرتع 
-  محرومیت زدایی و فراهم ساختن زمینه استقرار 
عدال��ت اجتماعی ب��ا افزای��ش درآمدها و کاهش 

انگیزه های تخریب و برقراری توسعه پایدار 
-  ایجاد مش��اغل جدید و کمک به رفع مشکات 
 اقتص��ادی در راس��تای جلوگی��ری از مهاج��رت

بی رویه روستاییان
-  کاهش پرت حرارتی از طریق اصاح وس��ایل 

گرمایشی
پروژه ایجاد کمربند حفاظتی 

کمربند حفاظتی حایلی است بین عرصه های منابع 
ملی با مس��تثنیات مردم که مانعی را در برابر نیات 
سوء افراد فرصت طلب، سودجو و بی اطاع پدید 
 می آورد. به منظور اعمال ش��یوه ه��ای بازدارنده

تجاوز به انفال، این پروژه در س��ازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کش��ور مط��رح و در ادامه در 
س��ال 1379 به عنوان یکی از پروژه های حفاظتی 
در برنامه س��وم توس��عه کش��ور لحاظ ش��د و در 
اس��تان اصفهان از س��ال 1380 این پروژه ماهیت 
اجرای��ی گرف��ت و با تأمین اعتبار از س��ال 1384 
با تهیه دس��تورالعمل های مختلف به نحو احسن 

اجرا شده است.
اهداف اجرای پروژه کمربند حفاظتی

-  ب��ا توجه ب��ه اهمیت حفاظ��ت از عرصه های 
مناب��ع طبیع��ی به عن��وان اولین وظیفه س��ازمانی 
و نیز ب��ا عنایت به کمبود نیروی انس��انی کمی و 
کیفی، در همین راس��تا و همچنین اولویت برنامه 
های بازدارنده، نوار ی��ا کمربند حفاظتی به عنوان 
مشخص کننده مرز مستثنیات و منابع ملی، عاملی 
بازدارن��ده و مفی��د محس��وب می 

شود.
حفاظت��ی،  کمربن��د  اح��داث    -
 مأم��وران و قرقبان��ان را ب��ه م��رز

مناب��ع طبیع��ی واقف نم��وده و در 
کمترین زمان، کار پیشگیری قابلیت 

اجرایی پیدا می کند.
-  پی��اده ک��ردن دقیق نقش��ه های 

اجرای قانون در طبیعت
-  تعیی��ن ح��دود و ثغ��ور اراضی 
 مل��ی و دولت��ی و نش��ان دار کردن

آن
-  در بیش��تر پاك ه��ا به ویژه در 
مناطق دوردس��ت در زمان اجرای 
قانون به هر دلیل کشاورزان به مرز 
اراضی ملی با اراضی خویش آش��نا 
نیس��تند و با اجرای این پروژه این 
موضوع برای آنها روش��ن خواهد 
ش��د و در صورت��ی ک��ه حق��ی از 
آنها ضایع شده باش��د، موضوع را 
از طریق راه ه��ای قانونی پیگیری 

خواهند کرد.
-  تعیی��ن مس��احت دقیق تصرف��ات و تجاوزات 

منابع ملی همجوار مستثنیات 
-  جلوگی��ری از اختافات��ی ک��ه همه س��اله بین 
بهره ب��رداران منابع ملی و مالکین مس��تثنیات رخ 

می دهد.
-  احداث نش��انه های گوی��ا روی عرصه، جهت 
دسترس��ی قضات محترم و کارشناس��ان رس��می 

دادگستری و وکا به مرز منابع ملی و مستثنیات
 -  افزای��ش پوش����ش گیاه����ی، بوت��ه ای و
درختچه ای در مناطق مس��تعد با اجرای عملیات 

بیولوژیکی پس از احداث کمربند
-  پیشگیری از ارائه ناصحیح اراضی ملی به جای 

مستثنیات و بالعکس
 -  جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از انفال

رسول ا...)ص(
گفتنی اس��ت اجرای این پروژه با توجه به ش��یب 
منطقه، پوشش گیاهی، نوع خاك، میزان تصرفات، 
مس��ائل  اقتصادی و اجتماعی وکشاورزی منطقه، 
دام��داری، نیمه بحران��ی و بحرانی ب��ودن منطقه 
 با انج��ام یک��ی از عملی��ات حفر کان��ال، نصب
بنچ مارك، حصار سیمی فنس کشی، کمربند سبز 
و ...، ب��ه طور کلی ایجاد حای��ل بین عرصه های 
منابع طبیعی و مس��تثنیات خواه��د بود که در این 
خصوص در کاهش تصرفات، نقش ارزنده ای را 

دارد.
مشکالت اجرایی پروژه تاکنون شامل:

-  مس��ائل و تنش های اقتص��ادی و اجتماعی با 
متصرفین

-  نبود اعتبار مناسب جهت اجرای پروژه مذکور 
-  ع��دم وجود پیمانکاران مناس��ب به دلیل حجم 
 ک��م عملی��ات و پراکنندگی آن در س��طح اس��تان

می باشد.

وضعیت بهره برداری از معادن
نظر به ای��ن که معادن از جمل��ه ذخایر خدادادی 
موجود در عرصه های منابع طبیعی است و با توجه 
به نیاز مردم نس��بت به تأمین مصالح س��اختمانی، 
به��ره برداری اصولی از این ذخایر الزامی اس��ت، 
ولیکن در جهت جلوگیری از تخریب عرصه های 
منابع طبیعی، درخواس��ت ه��ای متقاضیان از وفق 
مقررات و بخشنامه های مرتبط با آن بررسی شده 
و با در نظر گرفتن بهره برداری با حداقل تخریب، 

مجوز صادر می گردد.
رئی��س اداره حفاظت و حمای��ت منابع طبیعی و 
آبخیزداری اس��تان در خصوص اقدامات حفاظتی 
در قال��ب طرح صیان��ت، تصریح کرد: هر س��اله 
میلیون ه��ا هکتار از جنگل ها در اثر بهره برداری 
غی��ر اصولی نابود می ش��وند و متعاقب آن بخش 
عظیم��ی از مناب��ع از جمله آب، خ��اك و ذخایر 
توارثی انس��ان برای همیش��ه از دس��ت می رود. 
بازتاب نابودی جنگل ها، منجر به بروز معضات 
زیست محیطی و جهان ش��مول گردیده که برای 
زندگی بش��ر تهدید کننده اس��ت. در همین راستا 
جنگل های کش��ور از جمل��ه زاگرس نیز در چند 
دهه گذش��ته بر اثر بهره برداری نادرست، تخریب 
گردیده و بی توجهی مس��ئوالن نیز مزید بر علت 
و موجب س��یر قهقرایی پوش��ش گیاه��ی مناطق 
زاگرس��ی ش��ده و س��اکنین مناطق زاگرسی را به 

مهاجرت واداشته است.
رضای��ی خاطرنش��ان ک��رد: در س��ال 1376 دفتر 
جنگل های خارج از ش��مال ب��ا توجه به موضوع 
فوق، ط��رح مطالعات مدیریت مناب��ع جنگلی را 
در 12 اس��تان کش��ور آغاز کرد. در این استان ها 
فق��ط ادارات جنگل کاری، درگیر مس��ائل مربوط 
به ط��رح بودند، تا این که با تغیی��ر نام این پروژه 
از مدیری��ت منابع جنگلی به طرح صیانت، اجرای 
امور حفاظتی منطقه به ادارات حفاظت و حمایت 

استان ها محول گردید.
وی افزود: استان اصفهان از جمله استان هایی بود 
که شاید کمترین سهمیه را از لحاظ وسعت، لیکن 
بیشترین اهمیت را از جهت تولید منابع آب کشور 
دارا بوده و هس��ت و به منظور حفاظت و حمایت 
از ای��ن منابع خ��دادادی اداره حفاظت و حمایت 
اداره کل منابع طبیعی اس��تان اصفهان در راس��تای 
طرح صیانت و جلب مش��ارکت م��ردم اقداماتی 

انجام داده که بدین شرح است:
-  ایجاد کمربند حفاظتی - احداث جایگاه توزیع 

سیلندر گاز
-  برقراری تسهیات برای جایگاه توزیع سیلندر

-  توزیع سیلندر ماهیانه حدود 3000 کپسول
- برقراری گش��ت و مراقبت جهت جلوگیری از 
آتش سوزی در جنگل )خوشبختانه مشکلی ایجاد 

نشد(
-  حفاظت و مراقبت از ذخایر جنگلی در محدوده 

طرح
-  بررس��ی و کنترل آف��ات و بیماری های جنگل 

در طول سال
-  نصب دکل بی س��یم و خریداری بی سیم مورد 
نی��از و بهره برداری از آن که البته نیاز به ترس��یم 

دارد
-  تهیه اطاعی��ه و انجام آموزش های الزم برای 

مجریان محل در امر حفاظت
-  تهی��ه طرح جایگزینی س��وخت های فس��یلی 
 در س��طح 700 ه��زار هکتار در مناط��ق جنگلی

شهرستان های فریدونشهر و سمیرم
-  هم��کاری در تهیه طرح صیانت بخش حفاظت 

و حمایت
-  پیگیری در تش��کیل شورای حفاظت شهرستان 

با حضور مسئوالن
-  هماهنگی با فرمانداری و سازمان امور عشایری 
در ایج��اد و اح��داث حم��ام خانگی و س��وخت 

فسیلی. 

در راستای اجرای طرح های عمومی و عمرانی 

خسارات وارده به منابع طبیعی محاسبه می شود

دولت از طریق 
به کارگیری بخش 
های غیردولتی و یا 

سازو کارهای افزایش 
پوشش حفاظتی و 
حمایتی به گونه ای 
ساماندهی کند که 

تا پایان برنامه پنجم 
توسعه اقتصادی و 
فرهنگی جمهوری 

اسالمی ایران، پوشش 
حفاظتی و حمایتی 
جنگل ها و مراتع 

کشور به سطح 135 
میلیون هکتار برسد
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آملیا: 
زالتان را 
مي ستايم

ساکت
عضو کمیته 
باشگاه های 
حرفه ای AFC شد

اسکات پارکر؛ 
بهترين بازيکن 
سال انگلیس

 دروازه بان باشگاه میان در حمایت از هم تیمي خود اعام کرد 
او آنقدر بازیکن خوبي است که گویي زمیني نیست. به گزارش 
اسکاي اسپورت، زالتان ابراهیموویچ در دو دیدار آخري که براي 
میان به میدان رفته، دو بار با کارت قرمز داور روبه رو و از زمین 
اخراج شده است. مارکو آملیا گفت:  بسیاري از بازیکنان هستند 
که مشکات بسیار بزرگ تري درست مي کنند. زالتان گفته بود 
که در آن صحنه به کمک داور توهیني نکرده و بر س��ر خودش 
فریاد مي زده اس��ت. کمیته انضباطي مي توانس��ت او را ببخشد 
و یا وي را یک جلس��ه محروم کند، ولي آنه��ا در مورد زالتان 
سختگیري کردند. آملیا ادامه داد: وقتي به شیوه بازي ابراهیموویچ 
نگاه مي کنم، همواره تصور مي  کنم او از یک سیاره دیگر به زمین 
آمده و در میان ب��ازي مي کند. او در تمام دیدارهاي این فصل 
این موضوع را ثابت کرده و همه از حضور وي در س��ن س��یرو 
راضي هستند. در دیدار برابر پالرمو در نیمه نهایي کوپا ایتالیا نیز 
بهترین بازیکن دیدار بود. زالتان را مي س��تایم و مي دانم پس از 
پایان محرومیت و بازگش��ت به میادین، اوضاع تیم بسیار بهتر 

خواهد شد.

دبیرکل کنفدراس��یون فوتبال آس��یا از انتصاب مدیرعامل باشگاه 
سپاهان  اصفهان در کمیته باش��گاه های حرفه ای AFC خبر داد. 
الکس سوس��ی دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آس��یا در نامه ای به 
باش��گاه سپاهان اصفهان از عضویت محمدرضا ساکت در کمیته 
باشگاه های حرفه ای این کنفدراسیون خبر داد که متن این نامه را 
در زیر می خوانید: »پیرو مصوبه و تصمیم کمیته اجرایی AFC، با 
نهایت خرسندی انتصاب جنابعالی در کمیته باشگاه های حرفه ای 
کنفدراسیون فوتبال آسیا از سال 2011 تا سال 2015 را اعام و تبریک 
عرض می کنم. کمیته باشگاه های حرفه ای به عنوان اصلی ترین بدنه 
کمیته اجرایی AFC لحاظ شده که به مسائل مربوط به باشگاه های 
حرفه ای و مسابقات باش��گاهی در آسیا می پردازد؛ ضمن این که 
مسائل مربوط به پیشرفت و توسعه مدیریت باشگاه های حرفه ای 
و همچنین سیستم گواهینامه های معتبر برای باشگاه های این قاره 
نیز از دیگر مسائل در صدر فعالیت این کمیته خواهد بود. امیدوارم 
این کمیته با حضور مستمر، تخصص و تجربیات عمیق و باالی 
جنابعالی بتواند گام های بلندی را در جهت توس��عه هرچه بیشتر 

باشگاه های حرفه ای آسیا بردارد.«

اتحادیه ورزشي نویس��ان انگلیس اسکات پارکر بازیکن تیم 
فوتبال وس��تهام را به عن��وان بهترین بازیکن س��ال انگلیس 
انتخاب کردند. جایزه ورزشي نویسان انگلیس، قدیمي ترین 
جایزه از این نوع اس��ت و تاریخچه آن به سال 1948 باز مي 
گردد. در آن سال  استانلي ماتیوز به اتفاق آرا از سوي ورزشي 
نویسان به عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال انگلیس برگزیده 
شد. همچنین پارکر براي دریافت این عنوان توانست رقیباني 
جون گرت بیل از تاتنهام را کنار بزند. بیل از س��وي اتحادیه 
فوتبال حرفه اي انگلیس به عنوان بهترین بازیکن س��ال این 

کشور انتخاب شده بود. 
پارکر نخس��تین بازیکن وس��تهام از سال 1964 تاکنون است 
ک��ه این عنوان را ب��ه خود اختصاص مي دهد. در آن س��ال 
بابي مور از وس��تهام برنده جایزه اتحادیه ورزش��ي نویس��ان 
انگلیس ش��ده ب��ود. جای��زه پارکر را  اس��تیو بیت��س رئیس 
 اتحادی��ه ورزش��ي نویس��ان انگلی��س در مراس��مي که روز
 12 ماه مي )22 اردیبهشت(  در لندن برگزار مي شود به او اعطا

مي کند.

 ماندن سعیدلو
به سود ورزش

در شرایطی که ورزش ایران در حساس ترین شرایط برای 
کسب سهمیه حضور در المپیک 2012 قرار دارد، باتکلیفی 
وزارت ورزش و جوانان و همچنین س��ازمان تربیت بدنی 
لطمات جب��ران ناپذیری را به تیم ها و ورزش��کاران وارد 
خواهد کرد. نمایندگان مجلس در یکی از جلسات دی ماه 
س��ال 89، کلیات طرح تبدیل س��ازمان های تربیت بدنی 
و مل��ی جوان��ان ب��ه وزارت ورزش و جوان��ان را با 141 
 رأی مواف��ق، 46 رأی مخال��ف و 6 رأی ممتنع از مجموع
195 رأی تصویب کردند و از آن زمان تاکنون همه منتظرند تا 
از سوی رئیس جمهور، وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه 
معرفی ش��ود. در این مدت نه تنها وزیر رسمی و یا حتی 
سرپرس��ت این وزارتخانه معرفی نشد، بلکه امروز و فردا 
کردن معرفی گزینه مد نظر رئیس جمهور تا حدود زیادی 
ورزش و مس��ئوالن آن را در باتکلیفی قرار داده و چرخ 
ورزش را لنگ گذاش��ته است. این اتفاق در حالی رخ داده 
که ورزش ایران خصوصاً در سال 90، روزهای حساس و 
سرنوشت سازی را در پیش دارد و باید سهمیه های ورودی 
المپیک 2012 را کس��ب کند. با آغاز س��ال جدید و پایان 
مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر ورزش، مجلسی ها 
فش��ار بیش��تری را به دولت وارد کردند تا هر چه سریع تر 
تکلیف وزارت ورزش و جوانان را مش��خص کند. در این 
بین برخی نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون ورزش 
نیز از محدودیت های جدید برای سازمان تربیت بدنی خبر 
داد ک��ه قطع آب و برق یکی از آنه��ا بود. ضمن این که با 
توجه به قانون شدن تبدیل سازمان تربیت بدنی به وزارت 
ورزش و جوانان، حق امضاي مالی از رئیس سازمان تربیت 
بدنی گرفته شد و بودجه ای هم در اختیار این سازمان قرار 
نخواهد گرفت تا بتوانند در سال حساس و سرنوشت ساز 
کسب سهمیه المپیک، به فدراسیون ها پول تزریق کنند. اما 
در روزهای اخیر گزینه هایی برای وزارت و یا سرپرس��ت 
وزارت ورزش و جوانان مطرح شده اند که هنوز هیچکدام 
م��ورد تأیید رئیس جمهور قرار نگرفته اند. با این حال هر 
گ��روه و نهادی تاش می کند گزینه ه��ای مورد نظرش را 
به عنوان جدی ترین گزینه به گوش رس��انه ها برس��اند تا 
شاید از این طریق بتوانند به اهدافشان دست پیدا کنند. در 
این بین گفته می شود محمود احمدی نژاد اعتقاد دارد باید 
از رئیس فعلی س��ازمان تربیت بدنی برای وزارت ورزش 
استفاده کرد، اما ظاهراً علی سعیدلو نمی خواهد این پست را 
بپذیرد. سعیدلو بر این باور است که معاون رئیس جمهور 
بودن س��مت باالتری است. واقعیت این است که با توجه 
به قرار داش��تن ورزش ایران در سالی حساس و تأثیرگذار 
که همه تیم ها و ورزشکاران باید سهمیه المپیک 2012 لندن 
را کسب کنند، هیچ فردی بهتر از علی سعیدلو نمی تواند به 
پیشبرد برنامه های فدراسیون ها کمک کند. سعیدلو هر چند 
از ابتدا رئیس��ی ورزشی نبود، اما حضور چند ساله اش در 
ورزش و اداره سازمان تربیت بدنی او را از نظر شناخت و 
تجربه به جایگاهی رسانده است که بتواند ورزش را در این 
سال حساس هدایت کند. هر چند بپذیریم که در کار علی 
سعیدلو نیز اشکاالت و نقایصی وجود دارد، اما واضح است 
که او بهتر از هر فرد تازه کاری می تواند ورزش را در مسیر 
درستش برای رسیدن به المپیک هدایت کند. چه بسا اگر 
قرار باشد فردی خارج از ورزش و یا حتی از خود ورزش 
به عنوان وزیر معرفی شود، چند ماه طول خواهد کشید تا 
او به شرایط فعلی ورزش آگاهی و شناخت پیدا کند و این 
یعنی از دست رفتن بهترین زمان برای کسب سهمیه های 
المپی��ک. باید منتظر بود و دی��د در روزهای آینده تکلیف 
وزارت نوپای ورزش و جوانان که هنوز متولد نشده است، 
 چه می ش��ود. آیا علی س��عیدلو حاضر می ش��ود سمتی
پایین ت��ر از معاون رئیس جمهور را بپذی��رد و ورزش را 
هدایت کند یا فرد دیگری از سوی رئیس جمهور به عنوان 

وزیر ورزش و جوانان معرفی خواهد شد؟!

یادداشت خبر

داوران اصفهانی این بار در قطر
کوبل اصفهانی ممت��از داوری هندبال ایران برای قضاوت در لیگ هندبال 
قطر عازم این کشور می شود. محسن کرباسچی و مجید کاهدوزان داوران 
اصفهان��ی و کوبل ممتاز داوری هندبال ایران برای قضاوت در رقابت های 
جام امیر قطر که طی روزهای دوم تا دوازدهم اردیبهشت ماه در این کشور 
برگزار می ش��ود، روز جمعه عازم این کش��ور شدند. این کوبل داوری در 
آخری��ن قضاوت بین المللی خود در اس��فند 89 فین��ال جی لیگ ژاپن را 
قضاوت کردند. داوری در مسابقات قهرمانی جهان و بازی های آسیایی در 

کارنامه کرباسچی و کاهدوزان دیده می شود.

تخت گاز اصفهانی ها و قعرنشینی سرخابی ها در لیگ قهرمانان آسیا 

ذوب آهن و سپاهان همچنان آبروداری می کنند
  زاینده رود

چهارمی��ن دی��دار از مرحل��ه گروه��ی لی��گ قهرمانان 
آس��یا فص��ل 2011 - 2012 در حالی ب��رای نمایندگان 
دی��ار نصف جهان به پایان رس��ید که بدون ش��ک باید 
لق��ب موف��ق ترین را از بی��ن این دو تیم، ب��ه زردهای 
س��پاهان داد؛ تیم��ی که به ج��ز دوره لوکابوناچیچ و در 
س��الی که به جام باش��گاه های جه��ان رفت و پای این 
تی��م ب��ه نمایندگی از ای��ران به این عرصه باز ش��د، در 
 مابقی س��ال ها توفیق چندانی در لیگ قهرمانان کس��ب

نکرد.
  بدون ش��ک همه زرداندیش��ان،  دوره ل��وکا را بهترین
 دوره تی��م خ��ود م��ی دانن��د، دوره ای ک��ه ش��اگردان
بوناچیچ در حالی با حریفان فرا قاره ای س��ینه به س��ینه 
ش��دند که تقریب��ًا ترکیب بومی ها و غی��ر اصفهانی ها

 

در ای��ن تی��م نس��بتًا براب��ر ب��ود و مانن��د ام��روز و

 

 ب��ا وج��ود صدرنش��ینی س��پاهان در لی��گ برت��ر و 
س��ه  ترکی��ب  آس��یا  قهرمان��ان  لی��گ  اول  گ��روه 
ب��ا ارف��اق  ابراهیم��ی و  نف��ره نویدکی��ا، س��واری و 
 حس��ین پاپ��ی در اقلی��ت ب��ه س��ر نم��ی بردن��د و
 اما هر چند ذوب آهن با کارنامه ای شامل سه پیروزی 
و یک تس��اوی و البته با 10 امتیاز در صدر جدول گروه 
چهارم به سر می برد، اما صدرنشینی سپاهان 9 امتیازی 
ک��ه موفق به شکس��ت دادن غولی به ن��ام الهال – هر 
 چند ضعیف – ش��د و الغرافه قطر که در آخرین بازی،
 موف��ق ب��ه غلب��ه ب��ر ش��اگردان قلع��ه نوی��ی گردید،

 چشمگیرتر به نظر می رسد.
خیلی ها شکس��ت دادن الهال در خانه توس��ط زردها 

را ب��ه ای��ن دلیل که آبی ه��ای ج��ده در ضعیف ترین 
 دوره خ��ود به س��ر می برند، برد دندان گیری حس��اب
نم��ی کنن��د، ام��ا اله��ال ب��ا ایس��تادن در پل��ه دوم و 
ب��ا امتی��از براب��ر ب��ا س��پاهان ت��ا اینج��ای کار که دو 
ب��ازی دیگ��ر تا پای��ان این مرحل��ه باقی مان��ده، ثابت 
 کردن��د ش��اخصه ترس��ناك بودن آنه��ا! کم��اکان باقی

است... .
 الغراف��ه قط��ر که متس��وی فرانس��وی را روی نیمکت 
دارد و جونینی��وی برزیل��ی ب��ا تجرب��ه را در میان��ه 
 می��دان ب��ه خدم��ت گرفت��ه نیز تیم س��وم ای��ن گروه

است.
آنها در چهارمین بازی زردها بدجوری سد راه شاگردان 
قله نویی ش��دند تا در شبی که پرسپولیس با سه گل در 
تهران به بنیادکار باخت، آنها نیز به الغرافه در قطر ببازند 
و کارنامه درخش��ان خود را با یک شکست خدشه دار 

ببینند.
دو دیدار باقیمانده زردها در اصفهان با الهال و الجزیره 
می تواند یا به تداوم صدرنشینی منجر شود یا به ایستادن 

در رده دوم و یا ...
اگ��ر شکس��ت دادن الهال در ریاض ب��رای قلعه نویی 
سرافرازی به بار آورد، اما صدرنشینی گروه چهارم برای 
ذوب آه��ن و ابراهیم زاده به حداکث��ر امتیاز منهای دو 
امتیازی که بابت تس��اوی مقابل الشباب در عربستان از 
دس��ت رفت، دس��ت کمی از موفقیت سرمربی سپاهان 

ندارد. 
چش��مگیر ب��ودن عملکرد س��فید و سبزپوش��ان جایی 
نمود بیش��تری پیدا کرد که آنه��ا در اصفهان با یک گل 

مقابل الریان به پیروزی رس��یدند، ام��ا برتری با دو گل 
آن ه��م در ب��ازی برگش��ت و در دوح��ه را هیچ کس 
 حت��ی متعص��ب ترین فوالدش��هری ها ه��م پیش بینی
نمی کردند. واقعیت این اس��ت که زوج ابراهیم زاده و 
مجید صالح که از جمله تئوریس��ین های امروز فوتبال 
ایران به ش��مار می آیند، ذوب آه��ن را به تیمی تبدیل 
کرده اند که حریفان از یکی دو هفته قبل از رویارویی با 
 این تیم، مجبور به آنالیز بیشتر بر روی آنها به نسبت بقیه

می شوند. 
ترکیب ذوبی ها همانی اس��ت که از دو، س��ه سال پیش 
تاکنون، بازی در تورنمن��ت های مختلف را با یکدیگر 
تجربه کرده اند و به قول معروف، ارتباط چش��م بسته، 
کمترین توقعی اس��ت ک��ه از آنها می رود و عجیب این 
که با وجود ش��ناختی ک��ه تمام تیم های آس��یایی پس 
از نایب قهرمانی این تیم در مس��ابقات س��ال گذش��ته 
 لی��گ قهرمانان در ژاپن نس��بت به آنها پی��دا کرده اند،
 ام��ا آنه��ا توانس��تند ب��ا صدرنش��ینی در گروه��ی که
ب��ه ط��ور قط��ع و یقی��ن مربی��ان نام��داری وظیف��ه 
هدای��ت الش��باب، االم��ارات و الری��ان را ب��ه عه��ده 
 دارن��د، ای��ن را ثاب��ت کنن��د ک��ه داش��تن مه��ره های
ه��ای  هزین��ه  خ��رج  و  درش��ت  و  ری��ز  نام��دار 
 میلی��اردی، چ��اره کار و کنار زدن بقیه برای دس��تیابی

به قهرمانی نیست.
ذوبی ها اگر با س��کته خفیف و فاصل��ه پنج امتیازی با 
س��پاهان در لیگ برتر روبه رو نمی شدند، صدرنشینی 
 آنه��ا در گ��روه چه��ارم رن��گ و ب��وی دیگ��ری پیدا

می کرد.

قهرمان تنیس روی میز بانوان ایران قبل از حضور در مسابقات جهانی هلند

 پریسا صمدی: از باشگاه ذوب آهن متشکرم
  زاینده رود

تی��م ملی تنی��س روی میز بان��وان ایران 
با ش��رکت چه��ار ملی پ��وش اصلی و 
شناخته ش��ده خود در س��ال های اخیر 
)پریس��ا صمدی، محبوبه عمرانی، مریم 
صام��ت و ندا شهس��واری( ب��از هم در 
ادامه رون��د اعزام ه��ای خارجی خود، 
این بار در مس��ابقات جهانی هلند که از 
15 اردیبهش��ت کلید می خورد شرکت 

خواهد کرد.
ه��م اکن��ون اردوی آمادگ��ی ای��ن تیم 
در اصفه��ان برپا ش��ده و س��رمربی این 
 تیم کس��ی نیس��ت جز قائم مق��ام فعلی
ذوب آهن اصفهان و قهرمان سابق تنیس 
روی میز بانوان ایران فرش��ته س��موعی؛ 
کسی که سال گذش��ته در مقام سرمربی 
تیم ذوب آهن الف، پس از پتروش��یمی 

تهران به نایب قهرمانی بسنده کرد.
یکی از چهره های پر امید اردوی حاضر، 
دانش��جوی 22 ساله دانش��کده پزشکی 
دانشگاه تهران و قدیمی ترین عضو تیم 
ملی از اردوهای تیم ملی نوجوانان تاکنون 
پریسا صمدی است؛ کسی که خیلی زود 
و از کودکی و با هدایت یکی از نزدیکان 
 درجه اولش به این رش��ته )پینگ پنگ(

 عاقه مند شد. 
»پ��درم چون قهرمان س��ابق این رش��ته 
در کاش��ان ب��ود و وس��ایل آن در خانه 
م��ان وجود داش��ت، بالطبع م��ن نیز به 

س��مت این ورزش کشیده شدم و چون 
 اولی��ن مربی ام پدرم ب��ود، خیلی زود به
تکنیک ها و س��بک های آن احاطه پیدا 
ک��ردم. پدرم پ��س از پایان مس��ابقات، 
کنن��ده برط��رف  و  راهنم��ا   بهتری��ن 
ضعف ها و اش��کاالت م��ن بود و حتی 
االن نیز مانند ی��ک مربی حاذق مرا تنها 
نمی گذارد.« مس��ابقات آموزش��گاه ها 
جایی بود که پریسا صمدی آرام آرام باال 
رفتن از پله های ترقی را از آنجا ش��روع 
کرد و در این دوران بود که با اس��تمرار 
حض��ور در مس��ابقات مختلف اس��تانی 
و کش��وری، ب��ه اردوی تی��م نوجوانان 
دعوت ش��د و تا امروز و از س��وی تیم 
 ملی جهت مس��ابقات جهانی هلند ادامه
پی��دا کرد. صم��دی در مس��ابقات لیگ 
باشگاهی کشور نیز س��ابقه زیادی دارد 
 و عضو قدیمی تیم ذوب آهن محسوب
 م��ی ش��ود. صم��دی در ای��ن رابط��ه
می گوید: »خانم فرش��ته سموعی که از 
همان ابت��دای عضویت��م در ذوب آهن 
مرب��ی م��ن بود، بیش��ترین نق��ش را در 
پرورش استعدادهای من داشت که البته 
باش��گاه ذوب آهن که همیشه و در همه 
حال حامی من بوده نیز نقش��ی همطراز 
ب��ا خانم س��موعی ایفا ک��رده اند، چون 
 م��ن به واس��طه حض��ور در ترکیب تیم
ذوب آه��ن و ش��رکت در لیگ برتر این 
رش��ته توانس��تم به این حد از موفقیت 
برسم. صمدی باز هم به نقش قائم مقام 

باش��گاه ذوب آه��ن در تکاملش در این 
رش��ته اش��اره می کند: »خانم س��موعی 
چ��ون در دو تیم ذوب آهن و ملی ایران 
بر کار من احاطه و نظارت داش��ت، بهتر 
توانست در ش��کوفایی استعدادهایی که 
در م��ن نهفت��ه بود تاش کند و ایش��ان 
در موفقی��ت های من ک��ه مهم ترین آن 
ارتق��ای رتبه م��ن در رنکین��گ جهانی 
سال گذش��ته که 34 پله صعود را تجربه 
کردم، نقش بس��زایی دارن��د.«  صمدی 
با پیش کش��یدن بح��ث رنکینگ جهانی 
ب��ه مه��م تری��ن خاط��ره اش در س��ال 
 89 اش��اره م��ی کن��د که هم��ان ارتقای
34 پل��ه ای او و ایس��تادن در رتبه 761 

جهان ب��ود و البت��ه اعزام به مس��ابقات 
جهانی مس��کو در همین س��ال را نیز به 
خاطره خوبش اضاف��ه می کند. صمدی 
 ب��ا اص��رار از خاط��ره بدش نی��ز یادی
می کن��د: »بدترین خاطره ام در س��الی 
که پش��ت سر گذاش��تم، عدم اعزام تیم 
مل��ی بان��وان پینگ پنگ ب��ا وجود قول 
هایی که داده ش��د، به مسابقات گوانگ 
جو ب��ود. دلیل عدم اعزام ه��ر چه بود، 
روحیه ملی پوشان این رشته را بدجوری 
تضعی��ف ک��رد ک��ه م��ی توانس��تند در 
صورت اع��زام، افتخارات جدیدی برای 
 پین��گ پنگ بان��وان در ایران ب��ه ارمغان

بیاورند.

ورزش اصفهان نابود می شود اگر ...
رئیس هیأت کش��تی اس��تان اصفهان گفت: بی توجهی 
به پرداخ��ت بودجه های بن��د ب، ورزش اصفهان را با 
مش��کات اساسی مواجه می کند. بنابراین مسئوالن باید 
برای پرداخت این بودجه به ورزش استان اقدامات الزم 

را انجام دهند. 
داوود شیران پیرامون مشکات مالی هیأت های ورزشی 
اصفهان در س��ال گذشته اظهار داشت: هیأت کشتی نیز 
در س��ال گذشته با مش��کات مالی بسیاری مواجه شد 
و بودجه های مورد نظر مس��ئوالن این هیأت از س��وی 
اداره کل تربی��ت بدن��ی پرداخت نش��د، اما مس��ئوالن 
اداره کل قول داده اند که این بودجه ها را هر چه سریع تر 

پرداخت کنند. 
وی با بیان این که مشکات بودجه هیأت های ورزشی 
دغدغه اساسی آنها به ش��مار می رود، تصریح کرد: اگر 
مسئوالن فکری به حال بودجه های ورزش استان نکنند، 
ورزش اصفهان با مش��کات اساسی مواجه خواهد شد 

و ضربه های بس��یاری به آن می خ��ورد، زیرا در ماه های 
گذشته نبود بودجه ضربه های جبران ناپذیری به ورزش 
وارد کرده اس��ت. رئیس هیأت کشتی استان اصفهان به 
لزوم پرداخ��ت بودجه های بند ب ب��ه ورزش اصفهان 
افزود: مس��ئوالن باید با اقدامات ج��دی زمینه ای برای 
پرداخ��ت این بودجه ها ب��ه اداره کل تربیت بدنی فراهم 
کنند و ورزش اس��تان را از بحران ه��ای موجود رهایی 

دهند.
وی در پاس��خ ب��ه س��ئوالی پیرام��ون برنامه های هیأت 
کش��تی اس��تان در س��ال آینده اضافه ک��رد: برنامه های 
آم��وزش در مباح��ث پای��ه در س��ال 90 م��ورد توجه 
مسئوالن هیأت اس��تان قرار گرفته و با توجه به شرایط 
مناس��ب اس��تان اصفه��ان در رده ه��ای س��نی جوانان 
و نوجوان��ان، مس��ابقات قهرمان��ی کش��وری کش��تی 
 آزاد جوانان ش��هریور ماه امس��ال در اصفه��ان برگزار

خواهد شد.

مدال برنز صمیمي
در بازي هاي آسیايي

به نقره تبديل شد
مدال برنز محمد صمیمي در ماده پرتاب دیس��ک پس 
از گذش��ت حدود پنج ماه از بازي هاي آس��یایي 2010 
گوانگج��و، به دلیل دوپینگ ورزش��کار قطري، به نقره 
 تبدیل ش��د. به گ��زارش رواب��ط عمومي فدراس��یون
دو و میداني، در رقابت هاي پرتاب دیس��ک بازي هاي 
آسیایي 2010 گوانگجو، احمد محمد دیب با پرتابي به 
طول 64 متر و 56 سانتي متر به مدال نقره دست یافت، 
اما با مثبت اعام ش��دن نتیجه آزمای��ش دوپینگ وي، 
مس��ئوالن شوراي المپیک آسیا مدال این پرتابگر قطري 
را پس گرفتند. با محرز ش��دن دوپینگ این ورزش��کار 
قطري، مدال نقره این م��اده به محمد صمیمي از ایران 
رسید که در این رقابت ها رکورد 63 متر و 46 سانتي متر 

را به ثبت رسانده بود.

خبر

با تشکیل جلسه انضباطی؛
تخلفات در شهرآورد هندبال 

بررسی می شود
رئیس کمیته مسابقات و لیگ فدراسیون هندبال با اعام این 
خبر، گفت: به دنبال اخراج دو بازیکن در جریان شهرآورد 
دو تیم ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه سپاهان اصفهان 
در هفته چهاردهم مسابقات هندبال لیگ برتر باشگاه های 
 کش��ور، کمیته انضباطی فدراسیون امروز تشکیل جلسه

خواهد داد. 
علی حیات پور افزود: سرجام ولکوویچ بازیکن خارجی 
تی��م ذوب آهن اصفه��ان به همراه س��عید برخورداری، 
هندبالیس��ت تیم فوالد مبارکه س��پاهان در این مسابقه با 
انجام خطاهای بی شمار از زمین بازی اخراج شدند و طبق 

قانون باید یک جلسه محرومیت را پشت سر بگذارند. 
وی ادام��ه داد: این احتمال وجود دارد که محرومیت آنها 
بیش��تر از یک جلسه ش��ود یا این که حداقل با درج در 
پرونده، توبیخ کتبی و محرومیت تعلیقی روبه رو شوند. 
البت��ه هر دوی ای��ن نفرات در بازی هفت��ه پانزدهم، یک 

جلسه محرومیت خود را می گذرانند. 

از انتقال فیروز صفه به شیراز
خبری نیست

مدی��ر فنی تیم گیتی پس��ند اصفهان گفت: اگرچه در روزهای گذش��ته 
شایعات بسیاری در مورد انتقال تیم فیروزصفه به شیراز به گوشم رسیده 
است، اما در مورد این مسأله هنوز هیچ صحبت رسمی نشده است. محمد 
ناظم الش��ریعه که اصالتاً شیرازی است و بدش نمی آید با تیم شهرش در 
مسابقات لیگ برتر به میدان برود، پیرامون این شایعات اظهار داشت: با 
توجه به این که مس��ئوالن فوالد ماهان در فصل جاری با مش��کاتی در 
زمینه اداره همزمان تیم فیروزصفه و فوالد ماهان مواجه شدند، این انتقال 
امتیاز می تواند به سود این مسئوالن باشد، زیرا به نظر من یکی از دالیل 
نتیجه نگرفتن فوالد ماهان در فصل گذشته، تیم فیروزصفه بود، اما تأکید 
می کنم که هنوز هیچ صحبت رس��می در مورد این انتقال نش��ده است. 
این مربی ش��یرازی در پاسخ به این س��ئوال که شنیده می شود عاقه ای 
به حضور بازیکنان اصفهان��ی در فیروز صفه ندارید، تصریح کرد: هیچ 
صحبتی در مورد این که قرار است تیم در فصل آینده با چه بازیکنانی به 
میدان برود، نشده است و شایعات مختلف در مورد استفاده از بازیکنان 
شیرازی در فیروز صفه صحت ندارد، زیرا انتقال امتیاز این تیم به شیراز 
هنوز قطعی نشده است. وی اضافه کرد: هنوز با تیم گیتی پسند به عنوان 
مش��اور فنی قرارداد دارم و برای فصل آینده تکلیف خود را با این تیم 
اصفهانی مشخص نکرده ام اما مطمئن باشید که در روزهای آینده تکلیفم 

با این باشگاه اصفهانی مشخص خواهد شد.

به دلیل عدم صدور روادید

ملی پوش اصفهانی از پرواز عربستان 
جا ماند

ملی پوش اصفهانی تیم واترپلوی ایران که آماده س��فر به عربس��تان و 
حض��ور در رقابت های کاپ فینا بود از پرواز به این کش��ور جا ماند. 
ملی پوش��ان واترپلوی کش��ورمان به منظور شرکت در مسابقات کاپ 
فینا عازم عربس��تان ش��دند،  اما به دلیل عدم ص��دور مجوز خروج از 
کش��ور،  دو عضو این تیم از اعزام بازماندند. با وجود پیگیري مسئوالن 
فدراسیون شنا و سازمان تربیت بدني درخصوص صدور مجوز خروج 
از کش��ور دو تن از بازیکن��ان تیم ملي واترپلوي کش��ورمان،  این امر 
محقق نگردید و در آخرین لحظات نیما خوشبخت ورزشکار اصفهاني 
و س��االر عیس��ي بیگلو از همراه��ي تیم ملي واترپل��و، اعزامي به این 
مس��ابقات در عربس��تان بازماندند. تیم ملی واترپل��وی ایران از امروز 

رقابت های خود را در کاپ فینا آغاز خواهد کرد.

ورزشکاری که به کسب مدال ایمان داشت

 اشک همه درآمد!
آنتوان چخوف می گوید: از میان کس��انی که برای دعای باران به تپه ها 
می روند، تنها آنهایی که چتر به همراه می برند به کار خود ایمان دارند؛ 
نمود عینی این اتفاق در رقابت های معلوالن قطع عضو و ویلچری جهان 
 در امارات متحده عربی روی داد. رقابت های آیواز چهارشنبه شب با کسب
29 مدال )10 طا ، 11 نقره و 8 برنز( از س��وی ورزشکاران معلول ایرانی 
در دبی پایان یافت، اما آنچه در این میان بس��یار جالب توجه بود، اتفاقی 
ب��ود که برای کوچک ترین عضو کاروان 28 نفره ایران در این مس��ابقات 
روی داد. هادی کائدی در روز دوم رقابت های دو و میدانی در ماده پرتاب 
 وزنه موفق ش��د به مدال برنز دس��ت پیدا کند و این در حالی اس��ت که
دو و میدانی کار 15 س��اله کش��ورمان در ماده غیرتخصصی خود شرکت 
می کرد. کائدی پس از پایان مسابقه و در حالی که هنوز نتایج آن اعام نشده 
ب��ود، به بخش افراد م��دال آور رفت و در حالی که پرچم ایران را بر روی 
دوش خود انداخته بود، در انتظار نشس��ت تا نام او را برای دریافت مدال 
 صدا بزنند. مس��ئوالن کاروان ایران نگران از این بودند که مبادا ورزش��کار
کم س��ن و سال کش��ورمان هیچ رتبه ای کسب نکرده باشد و قرار گرفتن 
در میان افرادی که قرار اس��ت مدال دریافت کنند، به روحیه او لطمه وارد 
کند. از سویی نمی توانستند به او بگویند از جای خود برخیزد و اصًا چرا 
بی آنکه از نتایج خبر داش��ته باش��د و بدون اطاع مربیان در جایگاه ویژه 
مدال آوران قرار گرفته است. مسئوالن کاروان کشورمان از جمله علیرضا 
حسینی، سرپرست کاروان و بهمن رضایی، سرمربی تیم دو و میدانی، نگران 
ورزشکار کشورمان بودند و نمی دانستند که به چه نحوی از او بخواهند از 
جای خود بلند شده تا پس از این که نام او اعام شد در جایگاه ویژه قرار 
بگیرد. در همین گیر و دار بود که پرچم کشورها به میله نصب شد که پرچم 
سه رنگ ایران هم در میان آنها به چشم می خورد. هادی کائدی سوم شده و 
مدال برنز گرفته بود. این موضوع چشم مسئوالن کاروان را اشک آلود کرد و 
موجی از شادی در میان ایرانی ها به راه انداخت. کائدی فردای همان روز در 

ماده اصلی خود که پرتاب دیسک بود، به مدال نقره دست پیدا کرد.
هادی کائدی به سان همان فردی است که برای دعای باران به تپه رفت و 
چتر هم به همراه خود برد. این ورزشکار کم سن و سال با امیدواری به این 
که یک مدال از رقابت های آیواز برده، به بخش مدال آوران رفت و آنقدر به 

کسب مدال خود ایمان داشت که اتفاقاً به آن هم رسید.
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امام هادی )ع(:
فروتنی در آن است که

با مردم چنان کنی که دوست 
داری با تو چنان باشند .

رادیوي ایران درحالي جشن تولد 71  سالگي خود را 
جشن مي گیرد که هنوز خیلي از جوان ها نمي دانند 
این رس��انه چطور پایش به ایران باز شد و در طول 
عمر خ��ود چه کارها و خدماتي انجام داده اس��ت. 
 به گزارش فارس، رادی��و در ایران در حال عبور از
70 س��الگي و پاي نهادن در 71 سالگي است. رادیو 
در این مس��یر 70 س��اله، راه هاي پر فراز و نش��یبي 
گذرانده و اگر روزي یک شبکه رادیویي داشتیم که 
در طول روز تنها چند س��اعت برنامه داشت، امروز 
چندین شبکه رادیویي داریم که دائم در حال پخش 
برنامه هس��تند. اما مرور آنچه که طي این سال ها بر 
رادیو رفت��ه، خالي از لطف نیس��ت. این که بدانیم 
رادیو در ایران ساعت س��ه بعد از ظهر روز چهارم 
اردیبهش��ت س��ال 1305 در ایران راه اندازي شد و 
پ��س از پایان جنگ، به تدری��ج امکان تجهیز رادیو 
و خرید و دریافت وس��ایل فراهم ش��د و سرانجام 
سال 1327 نخس��تین اس��تودیوي رادیویي یا اداره 
انتشارات و تبلیغات واقع در میدان ارگ ساخته شد. 
در سال 1330 اس��تودیوي دیگري نیز ساخته شد، 
ول��ي جز آن که پخش اخبار و برخي از برنامه ها به 
این استودیو منتقل شود، تحول دیگري در رادیو به 
وجود نیامد. بع��د از روي کار آمدن دولت مصدق 
و کودتاي 28 مرداد، رادیو دچار تحوالت اساس��ي 
ش��د و از محوریت پخش موسیقي به پخش اخبار 
و اطاع رس��اني روي آورد. در نهایت نیز در س��ال 
1336 ایستگاه رادیویي رادیو ایران با 100 کیلو وات 
قدرت افتتاح شد و فرستنده قدیمي رادیو تهران نام 
گرفت. گسترش شبکه رادیویي کشور از سال1348 
تا 1350 بر عهده وزارت پس��ت و تلگراف و تلفن 
بود و در سال 1350، پس از ادغام رادیو و تلویزیون، 
این مهم در ش��مار مسئولیت هاي س��ازمان رادیو و 

تلویزیون ملي ایران درآمد. 
اولین ها در رادیوي ایران 

اولی��ن گوین��ده رادیو در ایران قدس��ي رهبري بود 
که در روز افتتاح رادیو، گویندگي مراس��م افتتاحیه 
را برعهده داش��ت. ش��اید خیلي ه��ا ندانند که رضا 
 س��جادي متول��د 1299 فرزن��د حج��ت االس��ام
حاج سیدمصطفي سرابي واعظ و ناطق زبردست، از 
س��ال 1319 به عنوان گوینده در رادیو استخدام شد 
و قسمتي از برنامه هاي رادیو توسط او اجرا مي شد. 

او نیز یکي از قدیمي ترین گویندگان رادیو اس��ت. 
رادیو قدیمي هاي دیگري هم دارد که حاال دیگر نام 
و نشاني از آنها در دسترس نیست و اگر روزي براي 
دریاف��ت امواج رادیو باید پیچ آن را مي چرخانیدیم 
و گوش به آن مي چس��باندیم تا به صداي شفافي از 
گوینده برسیم، امروز این امواج حتي در میان خطوط 
تلفن نیز م��وج مي زنند و به خود نام رادیو اینترنتي 
را داده اند؛ رادیویي که در هر کجاي دنیا که باش��ي، 
امواج را با بهترین کیفیت به گوش تو مي رس��انند و 
در این میان براي ش��نیده ش��دن، با یکدیگر رقابت 

نیز مي کنند. 
ای��ران نامعل��وم آرش��یو رادی��وي   سرنوش��ت 

و نداشتن موزه 
همان طور که عنوان ش��د، 70 س��ال از قدمت رادیو 
در ایران مي گذرد و هر روز ش��بکه اي جدید با نام 
و کارکردي جدید به جمع ش��بکه ها اضافه مي شود 
و هرکدام به نوعي س��عي مي کنند ت��ا در میان انبوه 
رس��انه هاي دیداري و ش��نیداري، مخاطباني براي 
خود ج��ذب کنند و اعتباري بگیرن��د. در این میان 
آنچه که براي مخاطبي که تنها با ش��نیدن براي خود 
تصویرس��ازي مي کند مفقود اس��ت، ندیدن تاریخ 
رادیو اس��ت. یعني اگر نوجوان��ان و جوانان ایراني 
بخواهند با تاریخ رادیو در ایران آش��نا شوند، جز به 
مختصر مطلبي که درباره تاریخچه رادیو منتشر شده، 
به چیز دیگري دس��ت نمي یابند و مرجع متمرکز و 
خاصي ب��راي تصویر تاریخ رادی��و در ایران وجود 
 ندارد. س��اختمان رادیو ارگ، واق��ع در میدان ارگ
ب��ه عنوان قلب و تاری��خ رادیو در ای��ران روزهاي 
متفاوتي را مي گذراند. این ساختمان قدیمي که این 
روزها در حال نم پس دادن است! آدم  هاي بسیاري 
را از روزي که س��اختمان رادیو شد به خود دیده و 

حتماً حرف هاي بسیاري براي گفتن دارد. 
آنچه این ماجرا را بغرنج تر مي نماید، این اس��ت که 
ای��ن روزها ت��ه مانده آنچه به آن آرش��یو مي گفتند 
نی��ز به بهان��ه بازس��ازي، در حال نق��ل و انتقال به 
ناکجاآبادي در رادیو ارگ اس��ت که معلوم نیس��ت 
چه سرنوش��تي را براي برنامه هاي قدیمي رادیو که 
 شاید دیگر نسخه اي از آنها در دسترس نباشد، رقم

مي زند. 
ساختمان آرشیو رادیو که در زمان فعالیت نیز شرایط 

خیلي مطلوبي نداشته، به دلیل مخروبه شدن ساختمان 
در حال جابه جایي اس��ت، اما به گفته مسئوالن این 
بخش، هنوز معلوم نیست که آیا این اسناد و برنامه ها 
ک��ه تاریخ رادیو را رقم مي زنند، دوباره به این مکان 
برمي گردند یا خیر. در این میان حرف هاي جمشید 
جم، از برنامه س��ازان قدیمي رادیو و خواننده ترانه 

»یار دبستاني من« خالي از لطف نیست. 
جم در گفتگو با فارس، درباره سرنوش��ت آرش��یو 
رادیو مي گوید: من از بهمن 57 به طور رس��مي در 
رادیو کار مي کنم. آن زمان که آقاي محس��ن مهاجر 
معاون صدا بود، فقط به فکر انتقال آرش��یو بودند و 
حتي مي خواستند ساختمان رادیو ارگ را هم انتقال 
بدهند که ما نگذاشتیم و امروز این رادیو باقي مانده 
اس��ت. چ��ون در آن زمان مي گفتند ک��ه این رادیو 

مخروبه شده است.
 االن اگ��ر ی��ک ن��وار از قب��ل ی��ا بع��د از انقاب 
بخواهی��د وجود ن��دارد، چون ب��دون برنامه ریزي 
منتق��ل رادی��و  ش��هداي  س��اختمان  ب��ه  را   آن 
کردند. از س��ال 75 به بعد که رادیو استان راه اندازي 
شد و بعد اس��تودیو پخش شروع شد، خوشبختانه 
رادیو تهران در س��اختمان ارگ باق��ي ماند، وگرنه 
ما االن جایي را نداش��تیم که بگوییم در سال 1319 

رادیو از اینجا ش��روع شده اس��ت. بعید مي دانم که 
آرش��یو رادیو االن به طور کامل باقي مانده باش��د. 
وي با بیان این که دسترس��ي خود ما هم به آرش��یو 
مشکل اس��ت، اظهارداشت: یک مقدار از دستگاه ها 
محفوظ مانده اس��ت. اینجا ابتدا دو استودیو شماره 
یک و دو داش��ته که ضبط برنامه گل ها از آنجا آغاز 
ش��ده اس��ت و بعد به استودیو هش��ت منتقل شده 
است. این اس��تودیوها االن به انباري تبدیل شده اند 
و یا به واحد نمایش رادیویي داده ش��ده اند. این دو 
اس��تودیو باید مانند س��ابق نگهداري مي شد، ولي 
متأس��فانه این اتفاق نیفتاد. ب��ا آمدن آقاي جهاني به 
رادیو تهران و آقاي صوفي، این س��اختمان ها کمي 
رنگ و بوي نویي ب��ه خود گرفته اند و رادیو تهران 
داراي سردر شده است. کاش قبلي ها هم این کارها 
 را انجام مي دادند. ما باید آرش��یو 70 س��اله داش��ته

باشیم!
جاي خالي موزه رادیو 

ام��روز و ف��ردا رادی��وی ایران 71 س��اله مي ش��ود 
و امیدواری��م ت��ا پس از گ��ذر هفتاد س��اله رادیو، 
مس��ئوالن به فک��ر راه ان��دازي موزه رادیو باش��ند 
 تا مخاطبان این رس��انه مهجور، بیش��تر با آن آش��نا

شوند.

بر خاف آن چه به نظر می رسد، اعتدال همیشه 
چیز خوبی نیست.

  بس��ته به موض��وع و موقعی��ت، گاهی تضاد و
دو قطبی ش��دن ماجرا و ش��خصیت ها بیش از 
اعتدال به کار می آید و عدالت واقعی همیش��ه 
در اعت��دال حاص��ل نم��ی ش��ود.نمونه اش در 
عرصه س��ینما می ش��ود فیلم های زنانه تهمینه 
میان��ی و تمرک��ز او بر موضوع ه��ا و نگرش 
زن مداران��ه. به ش��کل خاص هم م��ی توان به 
»واکنش پنجم«، »زن زیادی«، »تس��ویه حساب« 
 و ب��ه ویژه »دو زن« اش��اره کرد ک��ه در فضایی
دو قطبی و سیاه و سفید به دفاع از حقوق زنان 
می پردازد. فارغ از بحث ساختاری که فیلم های 
 خ��وب و بد ای��ن دوره فعالیت را کنار هم قرار
می دهد، در تمام آثار این بخش از فیلم س��ازی 
میانی، ب��ا موضوع های واقع��ی و قابل بحث 
روبه روییم. در واقع، او به سراغ موضوع هایی 
می رود که به خودی خود – به دلیل خش��ونت 
و س��یاهی – قط��ب های متضاد خیر و ش��ر را 
در خود دارد و برآمده از ظلمی تاریخی اس��ت. 
نوع نگاه فیلم س��از هم که در کنار ش��خصیت 
زن داستان می ایس��تد، نوع روایت را به سویی 
م��ی برد که ما به یک��ی دل بدهیم و به یکی نه. 
این ها در کنار هم، می ش��ود همان س��ینمایی 
که با اعتدال کاری ندارد. چرا که اساس��ًا، محتوا 
 و چ��ار چ��وب کلی اش ب��ر دو قطب��ی بودن

بنا شده.
با »سوپراس��تار« دوره جدید فیلم سازی میانی 
آغاز می ش��ود و پس از ای��ن فیلم که در حکم 
 نوع��ی مقدمه اس��ت، ب��ه »یکی از م��ا دو نفر«
می رسیم. در »سوپراستار« شخصیت اصلی یک 
مرد است، اگر چه شخصیت مهم و کلیدی یک 
زن اس��ت که نقطه ثقل نگاه فیلم ساز می شود. 
ولی در فیلم جدید، دنی��ای زنانه دوباره با یک 

شخصیت زن اصلی جان می گیرد. 
ویژگی دوره جدید، رو آوردن به نوعی اعتدال 
است، آن هم از نوع مثبتی که از واقعیت داستان 
می آید. حاال دیگر آن تند و تیزی – پیش��ین – 
وج��ود ندارد و همه چیز ن��رم تر و آرام تر رخ 
م��ی دهد، حتی زمانی که پ��ای تنش و برخورد 
در میان است. اگرچه تغییر سن فیلم ساز و این 
واقعیت را که انس��ان ها با پش��ت سر گذاشتن 
 س��ال ه��ا و تجرب��ه ه��ا، آرام ت��ر و معتدل تر
می ش��وند نمی توان نادی��ده گرفت، ولی دلیل 

اصلی را باید در جای دیگری جست.
 در این دو فیلم آخر، فیلم ساز همچنان نگاه زنانه 
و زن گ��رای خود را حف��ظ کرده، ولی موضوع 
انتخابی اش – لزومًا – زنانه / مردانه نیست. به 
این ترتیب به اقتضای داس��تان، از قطب بندی و 
رو در رویی به شیوه آثار قبلی فاصله می گیریم 
و فضا س��ازی و ش��خصیت پردازی بر اساس 
دنیای جدید فارغ از خط کش��ی – آش��کار – 
شکل می گیرد. پس دیگر تقابلی از جنس سابق 
در میان نیست و به اعتدال می رسیم. همان طور 
ک��ه در »دیگه چه خب��ر« و »کاکادو« هم فضای 
مثبت/ منفی و خط کش��ی ش��ده ای نمی بینیم. 
همین که در فیلم های قدیمی تر و اولیه میانی 
هم چنین نگاهی وجود ندارد، ثابت می کند که 
دنیای فیلم براس��اس دنیای داستان بنا می شود 
و میانی به اقتض��ای قصه، فضایش را طراحی 
می کند، نه آن طور که برخی مخالفان س��ینمای 
او ادع��ا می کنند بر اس��اس نوع��ی ایدئولوژی 
 از پی��ش تعیین ش��ده و یکس��ان ب��رای تمامی

آثار. 
تفاوت هم در این است که دنیای معتدل میانی 
در آن دو فیلم قدیمی، به فانتزی محدود اس��ت 
و ح��اال به گس��تره واقعی��ت موج��ود. در این 
می��ان، آن چه می ماند، واقعیت متفاوتی اس��ت 
ک��ه جایی ب��ه رویایی و تندی پهل��و می زند و 
جایی دیگ��ر به اعتدال.این نکته هم نه در تغییر 
 نگاه، که در تغییر انتخاب تهمینه میانی ریش��ه

دارد.
در واقع او به داس��تان های متفاوتی رو آورده؛ 
داس��تان ه��ای متفاوتی که از طبق��ه متفاوت و 
مش��کاتی متفاوت می آید. از سر همین تفاوت 
هم ش��خصیت پردازی و فضا س��ازی متفاوتی 

حاصل می شود. 
در دوره جدی��د، داس��تان ه��ا در طبق��ه مرفه 
جامع��ه م��ی گ��ذرد، ش��خصیت ه��ا موقعیت 
اجتماع��ی باالت��ری دارن��د و با مش��کاتی از 
جنس مرگ و زندگی درگیر نیس��تند و به دلیل 
زندگ��ی راحت ت��ر و فضای آرام ت��ری که در 
 آن قرار دارند، رفتاری مایم تر از خود نش��ان

می دهند. 
زن اصل��ی »یک��ی از م��ا دو نف��ر« را مقایس��ه 
 کنی��د ب��ا زن اصل��ی »دوزن«. آن ج��ا زن��ی را
م��ی بینیم مس��تأصل و درمان��ده در همه چیز، 
ول��ی این ج��ا با زنی طرف هس��تیم که به دلیل 
 بر و رو و زن بودنش، در محیط کار با مش��کل
 رو ب��ه روس��ت؛ مش��کلی ک��ه اگر چ��ه آزار
 می دهد، ولی با سر کار نرفتن، دنیای او به آخر
نمی رس��د. نتیج��ه هم آن طور ک��ه در این دو 
فیلم و به ویژه فیلم آخر می بینیم – در مجموع 
و ب��ه طور کلی – بد نیس��ت. »یک��ی از ما دو 
نف��ر« در چارچوب یک اثر قص��ه گو که برای 
تماش��اگر س��ینما رو ساخته ش��ده ، قابل قبول 
است. به جز فضا س��ازی و شخصیت پردازی، 
حاال دیگر میانی آن قدر س��ینما بلد هست که 
مثًا از فیلمبرداری ی��ا قاب بندی فیلمش ایراد

 

نگیریم. 
می ماند تدوین، که ن��ام میانی را در کنار یک 
نام غیر مش��هور بر خ��ود دارد و می توانس��ته 
بهتر از این باش��د. ش��اید اگر بخ��ش هایی از 
برخ��ی صحنه ه��ای طوالنی کوتاه می ش��د و 
 مدت زمان فیلم کمت��ر بود، با ریتم بهتر و فیلم
گرم ت��ری رو به رو بودیم – ب��ه ویژه در نیمه 
اول فیل��م. نقطه قوت اصلی ه��م، مانند اغلب 
فیلم ه��ای میان��ی، انتخاب خ��وب بازیگران 
اس��ت و بازی های خ��وب. پس از تجربه های 
مختلف استفاده از ستاره های زن سینمای ایران 
در نق��ش اصلی، ای��ن بار میان��ی نقش اصلی 
را ب��ه خواهرزاده اش س��پرده. پ��س از حضور 
او در نق��ش ه��ای مختل��ف فیلم ه��ای قبلی 
 میانی، حاال می توان نتیجه آموزش و اطمینان
فیل��م س��از را دید. برای اثری ک��ه، به هر روی 
 ، ب��رای گفت��ن یک » حرف « س��اخته ش��ده و
اش��اره های متعددی به تحصیات، ش��غل، کار 
و حتی اس��م دفتر مشترك فیلم ساز و همسرش 
دارد، چ��ه انتخاب��ی بهت��ر از یکی از بس��تگان 
نزدی��ک که از کودکی س��ر صحن��ه فیلم های 
 میانی بوده و ظاهرش هم به کارگردان شباهت

دارد؟
 اینگون��ه، حدیث نفس و خود ب��ودن و اعتقاد 
فیلم س��از، بیشتر عجین می ش��ود و این برای 
 س��ینمای تهمین��ه میان��ی، ی��ک نکت��ه مثبت

است.

از ش��نبه ش��ب گروه فیلم و س��ریال شبکه سه 
س��یما یک س��ریال تازه به آنت��ن پخش خواهد 
سپرد که پیش از این قرار بود در ایام عید پخش 
شود. این س��ریال »چهارچرخ« نام دارد و آن را 
جواد مزدآبادی جلوی دوربین برده اس��ت. این 
کارگردان جوان ب��از هم یک موضوع اجتماعی 
را دستمایه کار خود قرار داده است. او که پیشتر 
موضوع��ات مورد عاقه اش را ب��ا آثاری چون 
»آدمخ��وار« و »خونمردگی« به تصویر کش��یده 
بود، این بار هم با اثری مش��ابه، اما با زمینه طنز، 
مهمان خانه های ش��ما خواهد بود. سریال تازه 
مزدآبادی داستان مردی به نام »ذبیح« را روایت 
می کند که عاقه عجیبی به داش��تن ماشین دارد 
و در این راه همه تاش��ش را ب��ه کار می گیرد 
ت��ا پولی جمع کند تا به مدد آن بتواند ماش��ینی 
خری��داری کند و ب��ه این وس��یله در زندگیش 
تحول��ی ایجاد کن��د. او به ای��ن آرزو عمری را 
چای فروش لب خط بوده اس��ت. ذبیح سرانجام 
 موفق می ش��ود پس از مدت ها پول ماشینش را 
جمع آوری کند، اما همزمان در روز خواستگاری 
دخترهایش پول ها به سرقت می رود و این آغاز 
ماجراهای آقا ذبیح ما و دیگران اس��ت. در این 
سریال طنز مجموعه ای از بهترین های طنز سینما 
و تلویزی��ون هنرنمایی می کنن��د. در چهارچرخ 
 حمی��د لوالی��ی )ذبی��ح(، مری��م امی��ر جالی
 )منظ��ر � همس��ر ذبی��ح(، بهن��وش بختی��اری

قائ��دی  ش��هرام  ذبی��ح(،  دخت��ر   � )نس��رین 
 )فضلی(، مجید یاس��ر )رض��ا(، فامک جنیدی
)مری��م � دختر ذبیح(، اصغر سمس��ارزاده )پدر 
فضلی(، رضا توکلی )پدر رضا(، شهین تسلیمی 
)قدس��ی � زن همسایه(، مصطفی طاری )راننده 

تاکسی(، خش��ایار راد )جبار( و ...، نقش آفرینی 
در  س��ریال  ای��ن  تصویرب��رداری  کرده ان��د. 
لوکیش��ن های مختلف به مدت سه ماه به طول 
انجامیده اس��ت. مزدآبادی در جواب این سئوال 
ک��ه چرا »چهارچرخ« را برای س��اخت انتخاب 
کرد، به جام جم گفت: راستش قصه این سریال 
را دوست داشتم. چون یک قصه جنوب شهری 
بود. آدم هایش قابل باور بودند و مش��کاتی که 
آنها با آن درگیر بودند، آنها را قابل درك می کرد. 
همچنین قصه، قصه جذابی بود و به نظر من در 
میان سریال های طنزی که می بینیم، »چهارچرخ« 
قص��ه ای خانوادگی داش��ت که می ش��د در آن 
فضای تازه ای را در زمینه کارگردانی تجربه کرد 
و از ط��رف دیگر امیدوار بود که مخاطب هم به 
آن روی خوش نش��ان ده��د. وی تصریح کرد: 
نگارش فیلمنامه این اثر، بر عهده محمد فاضلی 
بوده و طرح آن را نیز س��عید نعمت اله نوش��ته 
است. در ساخت این سریال سیدحسین یعقوبی 
)مدیر تولید و برنامه ریز(، هومن سلماسی )مدیر 
تصویربرداری(، محمدرضا شجاعی )تهیه کننده(، 
احمد پول��ی بابایی )صدابردار(، مهدی مختاری 
)تدوی��ن(، پی��روز ارجمند )آهنگس��از(، مجید 
اخش��ابی )خواننده(، مجید علی اس��ام )طراح 
صحن��ه(، ونوس ابوذری )ط��راح لباس(، مجید 
صالحی��ان )ط��راح گری��م(، مه��دی برگ نی��ل 
)دس��تیار اول کارگ��ردان( و مه��دی حی��دری 
)ع��کاس(، همکاری کرده ان��د. »چهارچرخ« در 
15 قس��مت 40 دقیقه ای تهیه ش��ده و از ش��ب 
گذش��ته س��اعت 20:45 از شبکه س��ه سیما به 
 روی آنت��ن رف��ت. تکرار این س��ریال روز بعد

 ساعت 14:30 خواهد بود.

نگاهي به یکی از ما دو نفر
دوران اعتدال

چهارچرخ، خنده را بر لب  می نشاند 

در آستانه هفتاد و یکمین سالگرد تأسیس رادیو در ایران؛ 

سرنوشت نامعلوم رادیو در عبور از تاریخ
خبر

رئیس انتش��ارات بی��ن المللي الهدي، گفت: ترجم��ه کتاب قانون 
اساس��ي جمهوري اسامي ایران به 41 زبان زنده دنیا، پایان یافت.  
هوش��نگ مددي در گفتگو ب��ا ایرنا، افزود: یک��ي از اقدامات این 
مؤسس��ه در نمایش��گاه کتاب ته��ران، ارائه و رونمای��ي از کتاب 
قانون اساس��ي اس��ت. این اثر در سال گذش��ته به 31 زبان ترجمه 
ش��ده ب��ود و حال با ترجمه ب��ه زبان هاي فیلیپیني، کردي، پش��تو، 
س��وئدي، قرقی��زي، گرجي، مج��اري و عب��ري، کار ترجمه آن به 
 عنوان کتاب��ي که به تمامي زبان هاي زنده دنیا ترجمه ش��ده، پایان

یافته است.
وي در مورد حضور انتشارات الهدي در بیست و چهارمین نمایشگاه 
بین المللي کتاب تهران، گفت: الهدي امس��ال با 700 عنوان اثر که 
ح��دود 30 درصد آن چاپ اولي اس��ت، در ای��ن رویداد فرهنگي 
حضور خواهد داشت. مددي توضیح داد: مؤسسه یاد شده در قالب 
سه غرفه بازار جهاني کتاب، بخش داخلي و غرفه ویژه ارائه کتاب 
 قانون اساس��ي در نمایشگاه امس��ال حضور دارد. رئیس انتشارت
بین الملل��ي الهدي در مورد عناوین چاپ اولي نمایش��گاه تهران، 
گفت: »نقاشي انقاب« اثر مرتضي گودرزي دیباج، حاوي 30 سال 
هنر نقاش��ي، نقاش��ان انقاب در 400 صفحه که به زیان انگلیسي 
و عربي ترجمه ش��ده اس��ت و رونمایي از این کتاب در نمایشگاه 
صورت مي گیرد. مددي ادامه داد: »فرهنگ موضوعي قرآن« نوشته 
احم��د مخملیان به زبان انگلیس��ي نیز یکي از آثاري اس��ت که در 

نمایشگاه به عنوان اثري منحصر به فرد رونمایي خواهد شد. رئیس 
مؤسس��ه الهدي یادآور ش��د: کتاب هاي »زن در اسام، مسیحیت 
و یهودیت« نوش��ته پرفسور ش��ریف عبدالعظیم محمد، از استادان 
مصري یکي از آثاري که به 20 زبان ترجمه خواهد ش��د. در حال 
حاضر کار ترجمه آن به شش زبان انگلیسي، بنگالي، عربي، کردي 
و ترکي به پایان رس��یده و در نمایش��گاه در معرض دید مخاطبان 
ق��رار خواهد گرف��ت. وي در مورد دیگر آثار مؤسس��ه الهدي در 
نمایش��گاه کتاب تهران، گفت: »ترجمه س��ر الصلوه« اثر امام )ره( 
به زبان فرانس��ه، »حسنین« و مجموعه اشعار مذهبي اثر علیرضا کیا 
کجوري، »گذش��ته ادبي ایران« اثر عبدالحسین زرین کوب به زبان 
انگلیس��ي، »جامعه و تاریخ« نوشته استاد مطهري به زبان انگلیسي، 
»جهان دیگر« مجموعه داس��تان هاي بنت الهدي صدر به انگلیسي، 
»فلس��فه و کام« اث��ر هنري ولفس��نت ترجمه احم��د آرام، »آینده 
آفریقا« نوش��ته عبداله واد، رئیس جمهور سنگال ترجمه به فارسي 
از دیگ��ر آثار چاپ اولي براي نمایش��گاه امس��ال هس��تند.مددي، 
کتاب ه��اي »دریاي جان« اثر هلموت ریتر و ترجمه به فارس��ي در 
مورد ش��اعر بزرگ ایران عطار نیش��ابوري، »فلسفه دکارت« تألیف 
منوچهر صانعي دره بیدي، »موجبات مسئولیت مدني و آثار آن« اثر 
عباس خواجه پیري و چاپ چهارم »کفش هاي مکاشفه« اثر احمد 
 عزی��زي را از آثار تجدید چاپي براي نمایش��گاه کتاب عنوان کرد.
به گفته وي، برنامه تقدیر از احمد عزیزي شاعر معاصر که در بستر 

بیماري اس��ت در غرفه الهدي برگزار خواهد ش��د و چاپ چهارم 
کتاب »کفش هاي مکاش��فه« این شاعر  با شمارگان پنج هزار نسخه 
ارائه مي ش��ود. وي در ادامه تعامل با ناشران خارجي و حضور در 
مجام��ع بین المللي را ضروري خواند و ادام��ه داد: تعامل با دیگر 
ناشران، آگاهي از تازه هاي نشر و شناسایي آثار ارزشمند آنها براي 

ترجمه در ایران، از اهداف مؤسسه الهدي است.
مددي یادآور ش��د: نشر جهان در حوزه تولید، چاپ، صفحه آرایي 
و حت��ي طراحي جلد در حال پیش��رفت اس��ت و براي حضور در 
عرص��ه رقابت باید خود را به اس��تانداردهاي جهاني نزدیک کنیم. 
وي، ارتق��اي صنعت ترجمه را از راهکارهاي اس��تاندارد س��ازي 
ح��وزه تألیف و چاپ کت��اب در ایران عنوان ک��رد و گفت : براي 
آشنایي با فرهنگ دیگر کشورها و انتقال ارزش هاي دیني و انقابي 
خود به آن سوي مرزها، نیاز است آثار فاخر و ارزشمند خود را به 

زبان هاي مختلف ترجمه کنیم. 
رئیس مؤسس��ه انتش��اراتي الهدي با تأکید بر این ک��ه ما به لحاظ 
محت��وا غني هس��تیم، گف��ت : متأس��فانه برخ��ي آثار به درس��تي 
ترجم��ه نم��ي ش��وند، بنابرای��ن باید ن��گاه در این عرص��ه را در 
جه��ت انتخ��اب مترجم��ان متخصص و آش��نا با اطاع��ات روز 
متمرک��ز ک��رد. بیس��ت و چهارمین نمایش��گاه بی��ن المللي کتاب 
 ته��ران از 14 تا 24 اردیبهش��ت ماه در مصلي ام��ام خمیني )ره ( 

برگزار مي شود.  

پايان ترجمه کتاب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به 41 زبان زنده دنیا 

علی دارابی، معاون س��یمای سازمان صدا و سیما در 
مراسمی از برترین های برنامه های نوروز 90 تجلیل 
کرد. به گزارش سینمای ایران، هیأت داوران معاونت 
سیما، برنامه تحویل س��ال شبکه یک سیما، سریال 
»پایتخ��ت«، مجموع��ه »کاه قرمزی و پس��رخاله«، 
»شکرس��تان نوروزی«، »خنده بازار«، »مس��ابقه 4× 
4«، مدی��ران گروه های مرتبط ش��بکه ه��ا و تأمین 
فیلم های س��ینمایی نوروز، دوباژ استودیو و امور 
رپرتاژ سیما و گروه های تفریحات و سرگرمی شبکه 
های ته��ران و جام جم را از برترین های نوروز 90 
شناخت. علی دارابی، معاون رئیس سازمان در امور 
 سیما در این مراسم ضمن تجلیل از همه برگزیدگان
برنامه های نوروز، ابراز امیدواری کرد با تاش همه 
دست اندرکاران تولید برنامه ها، نوروز 91 شادتر و 
جذاب تر از نوروز90 ش��ود. معاون سیما، مدیران، 
هنرمندان و دس��ت اندرکاران رسانه ملی را سربازان 
جنگ نرم توصیف ک��رد و گفت: مقدمه جنگ نرم 
توجه بایس��ته به سربازان و فرماندهان امور رسانه و 
افکار و تصمیمات آنهاست. دارابی با اشاره به این که 
تلویزیون و برنامه س��ازی برای آن، فقط منحصر به 
تهران نیست، گفت: رسانه ملی متعلق به همه مردم 
 ایران اس��ت و به همه گویش ه��ا، لهجه ها و اقوام
می پردازد. وی با اش��اره به دعوت نمایندگان مردم 
در مجلس شورای اسامی برای تولید مجموعه های 
تلویزیونی با گویش ها و لهجه های مختلف، گفت: 
برنامه سازان سیما باید برنامه ها و مجموعه هایی را 

که گویش ها و لهجه ه��ای مختلف را در بر گیرد، 
تولید کنند. دارابی سریال »پایتخت« را از منظر داشتن 
فیلمنامه قوی، تکریم و احترام زن و خانواده، توجه به 
مشکات زندگی در پایتخت، کارگردانی و بازیگری 
بس��یار خوب، درخور تحس��ین دانس��ت و گفت: 
مجموعه های برگزیده و فاخر نظیر »پایتخت« باید 
تولید شود تا مردم بتوانند بهترین ها را از شبکه های 
سیما ببینند. معاون رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره 
به رویکرد طنز »خنده بازار« مبنی بر نقد برنامه های 
سازمان صدا و سیما گفت: همواره برای نقد منصفانه 
و مش��فقانه گوش ش��نوا وجود دارد و همانطور که 
آقای مهندس ضرغامی رئیس س��ازمان، بارها اعام 
کرده است، هیچ خط قرمزی در نقد برنامه های صدا 
و س��یما نیس��ت. وی تقدیر برترین های نوروز 90 
را گویای دیده ش��دن تاش هنرمندان دانست و از 

نشس��ت های کاری مؤثر برای ارتقاي کمی و کیفی 
تولید در سیما خبر داد. دارابی در ادامه برنامه تحویل 
س��ال 90 در شبکه های سیما را یکی از موفق ترین 
برنامه های تحویل سال دانست. دارابی مسابقه 4×4 
را نمونه بارز توجه سیما به کارهای علمی توصیف و 
بر ضرورت توجه ویژه به پژوهش در تولید برنامه ها 
و سریال ها تأکید کرد. در این مراسم دارابی، معاون 
رئیس سازمان در امور س��یما لوح تقدیر و هدایای 
برگزیدگان برنامه های نوروز س��ال 90 را اهدا کرد. 
بانصی��ری تهیه کنن��ده، زارعیان کارگ��ردان هنری، 
 مهدی مینایی کارگردان استودیو، جمشید کانتری و

امیر مهرداد خس��روی نویسنده و رحمان فغان مدیر 
گروه اجتماعی شبکه یک سیما با ویژه برنامه تحویل 
سال ، سیروس مقدم کارگردان سریال پایتخت، الهام 
غفوری تهی��ه کننده این مجموعه، محس��ن تنابنده 

نویس��نده، علیرضا خمسه، احمد مهران فر، محسن 
تنابنده، س��میرا پورحسن و ریما رامین فر بازیگران 
س��ریال پایتخت و اکبری مدیر گروه فیلم و سریال 
ش��بکه یک از برترین های نوروز 90 بودند. حمید 
مدرس��ی تهیه کننده، ایرج طهماس��ب کارگردان و 
نویسنده و حمید جبلی نویسنده و صدا پیشه مجموعه 
»کاه قرمزی و پسرخاله« تجلیل شدند. سید مسعود 
صفوی تهیه کننده شکرستان نوروزی، بابک نظری 
کارگردان این مجموعه، عل��ی اکبر محمودی مدیر 
 گروه کودك و نوجوان شبکه دو سیما، فرید شب خیز
تهیه کننده مجموعه خنده بازار، ش��هاب عباس��ی و 
ابوالفضل احمدیان کارگردانان، سامان بوران و حمید 
نیک نبرد بازیگران خنده بازار، آرش قادری نویسنده 
و سید فضل ا... شریعت پناهی مدیر گروه اجتماعی 
ش��بکه س��ه از دیگر برگزیدگان بودند. معاون سیما 
همچنین لوح تقدیر و هدای��ای محمدرضا راهپیما 
تهیه کننده مسابقه 4× 4، اسماعیل دلداری کارگردان 
این مسابقه و وحید حسنی مدیر پخش شبکه چهار را 
اهدا کرد. سید محمد علی اقبال واحدی نیز به عنوان 
مجری برتر س��یما در برنامه های نوروزی 90 تقدیر 
شد. رمضانی مدیرکل تأمین و رسانه بین الملل، بزرگی 
مدیر واحد دوباژ، احد رجایی مدیر امور استودیوها 
و فری��د امامی مدی��ر امور رپرتاژ س��یما، کریمان و 
مهدی مراد علی ب��ه ترتیب مدیران گروه تفریحات 
 و س��رگرمی شبکه های تهران و جام جم نیز تجلیل

 شدند.
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