
مدیللر امللور آب و فاضللاب 
روستایی شهرستان لردگان گفت: 
پدیده خشکسالی، 84 منبع آب 
آشللامیدنی را در این شهرستان 
خشک کرده است.  محمد جلیل 
با اعام این خبر افزود: این منابع 

شامل 14 حلقه چاه، 65 دهنه چشمه و 5 باب قنات بودند که آب شرب 
بیش از 130 روستا را تأمین می نمودند. وي اظهار داشت: شرکت آب و 

فاضاب روستایی تاکنون توانسته...

وزیللر نیرو در خصوص اهمیت 
انتقللال آب کارون گفللت: بللر 
روی این طرح مطالعات زیادی 
صورت پذیرفته و تمام جوانب 
آن در نظر گرفته شللده اسللت.  
مجید نامجو در گفتگو با پایگاه 

اطاع رسانی دولت تصریح کرد: بحث آب در کشور همانند نفت است 
و حاکمیت در خصوص چگونگی و محل...

تیر خشکسالی
 به 84 منبع آب اصابت کرد

شب تلخ برای فوتبال ایران
ذوب آهن، کابوس وار حذف شد

طرح بهشت آباد با رعایت تمام جوانب 
اجرا می شود
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ناگفته ها و ادعاهای جهرمی از اختالس بزرگ
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 اقتصاد    صفحه 3

محسن رضایي: 

صداقت، حلقه 
مفقوده  مديريت 

كشور است

صفحه2

دو هکتار از اراضی مناطق حفاظت 
شده هلن در استان چهارمحال و 
آتش  در  شهریور  بختیاری،31 
در  سوزی  آتش  این  سوخت. 
اتفاق  العبور  صعب  ای  منطقه 
اراضي  آتش سوزي  بود.  افتاده 

هلن زمان گشت زني ماموران حفاظت محیط زیست رویت شده بود و 
بعد از سه ساعت کوهپیمایي، این...

اراضي ملي بسوزند
با بي پولي، هلیکوپتر 

به چهارمحال و بختیاري نمي آید!

 اقتصاد    صفحه 3

رهبر معظم انقالب اسالمی:
وزنه ایثار جانبازان قطع نخاعی
سنگین تر از شهادت است

 محیط زیست    صفحه 6

آقای مسئول
مشکالت نویسندگان 
و ناشران تا به کی؟

از جلوی کتابفروشی ها که رد می شوی می بینی 
کلله هزاران کتللاب رنگارنللگ در طبقه های آن 
دیده می شود، آما آیا تاکنون به این فکر کرده ای 
که این کتاب ها خریللداری هم دارند و یا چند 
وقتللی اسللت در این کتابفروشللی وجود دارند 
و یللا حتی چقدر برای چللاپ این کتاب هزینه 
شللده است؟ اینها سللئواالتی است زمانی که از 
جلوی کتابفروشللی های رنگارنللگ در خیابان 
 آمادگاه یا چهارباغ عباسللی رد می شوم به ذهنم 

می رسد. 
چند وقتی اسللت کلله از یکی از دوسللتانم که 
خودش نویسللنده است شللنیده ام که می گوید 
هزینه نشر کتاب بسیار زیاد بوده و حتی گاهی 
به دلیل این مشکات عدیده در این راه، مجبور 
می شوی خودت نویسللنده، ویراستار، طراح و 
مسللئول جمع آوری عکس باشللی و در صفحه 
نخسللت به جای این که طوماری از اسللامی را 
با عناوین متفاوت ردیللف کنی، تنها به این نام 
تکیه کنی. نویسنده:... جدای از این که چقدر در 
این بازار نیز دالل وجللود دارد و گاهی مجبور 
می شللوی کتابللت را بلله بهایی کمتللر از کرایه 
رفت و برگشللت به آنها بسللپاری تا تنها نامی 
از تو در این میان پیدا شللود، شاید که صاحب 
نشللانی شوی اما در بیشللتر اوقات می بینی جز 
در کتابفروشللی ها و زیر گرد و غبار نامی از تو 
یافت نمی شود... اما هنوز ناشران بسیاری به  رغم 
مشللکات اقتصادی و فرهنگی مشغول به کار 
هستند و سعی می کنند برای جامعه جوان کشور 

خوراک فرهنگی تولید کنند. 
هرچند میزان تولید کتاب با تاش ناشللران در 
دهه 80 نسللبت به دهه 70 افزایش داشللته؛ اما 
ناشللران هنوز در رویای سللیر صعودی سودی 
هسللتند که در سال 73 به بازار کتاب رونق داده 

بود... 
صفحه 5

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری:

67 هزار هکتار از مساحت چهارمحال و بختیاری جنگل می شود

 ناهید شفیعی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و 
بختیاری از اجرای عملیللات جنگل کاری در 67 

هزار هکتار از اراضی این استان خبر داد.
عطاءاله ابراهیمی در نشستی خبری گفت: بر اساس 
قانون جامع افزایش بهره وری از اراضی کشاورزی 
و منابع طبیعی، ضریب حفاظتی جنگل ها باید از 

40 درصد به 90 درصد افزایش یابد.
سرانه جنگل 4 دهم درصد به ازای هر نفر

وی سللرانه موجود جنگل در اسللتان چهارمحال 
و بختیللاری را بلله ازای هر نفللر 4 دهم هکتار و 
در کشللور کمتر از 2 دهم هکتار دانست و گفت: 
افزایش سللرانه جنگل های کشللور از 17 به 25 

صدم هکتار از تکالیف این قانون است.
ابراهیمی با اشللاره به نقش و اهمیت جنگل ها و 
پوشش گیاهی مراتع و دانش آبخیزداری در کنترل 
پدیده های طبیعی گفت: با توجه به خشکسالی های 
پی در پی سال های اخیر و بحران آب در کشور و 
استان، اهمیت این جایگاه برای کنترل مشکاتی 

مانند ریزگردها دوچندان می شود.
وی بلله اجرای طللرح صیانللت از جنگل های 
اسللتان چهارمحال و بختیللاری در بیش از 33 
هللزار هکتار از اراضی جنگلی لردگان، اشللاره 
کرد وگفللت: این طرح بر اسللاس اجرای ماده 
15 قانون افزایش بهره وری از اراضی کشاورزی 
و منابللع طبیعی با بیللش از 570 میلیون تومان 
اعتبار در جنگل های شهرستان لردگان در حال 

اجراست.

اف��ت 25 درصدی س��طح آب س��فره های 
زیرزمینی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و 
بختیاری همچنین از کاهش 25 درصدی سللطح 
آب سللفره های زیرزمینی در این استان خبر داد و 
افزود: بر همین اساس آب  های زیرزمینی در دشت 
سفیددشت حدود 20 متر، دشت خان میرزا 13 متر 

و مال الخلیفه 11 متر کاهش یافته است.
ابراهیمی با بیان این که منبع اصلی آب این استان از 

طریق منابع و سفره های زیرزمینی تأمین می شود، 
گفت: کاهش 25 درصللدی منابع آب زیرزمینی 
مشللکات فراوانی را برای اسللتان چهارمحال و 

بختیاری ایجاد کرده است.
به گفته وی، ماده 140 برنامه پنجم توسعه کشور 
دولت را مکلف کرده اسللت با اجرای برنامه های 
آبخیزداری و آبخوان داری در کشللور، این کاهش 

25 درصدی سطح آب را جبران کند.
با توجلله به این قانللون، ابراهیمی بللر ضرورت 
تخصیللص اعتبللارات الزم در راسللتای جبللران 
خسللارت ناشللی از کاهش 25 درصللدی منابع 
آب هللای زیرزمینی این اسللتان تأکید کرد و ادامه 
داد: جبران خسارات ناشی از کاهش 25 درصدی 
منابع آب های زیرزمینی عاوه بر منابع مالی استانی 

نیازمند اعتبارات ملی است.
سوخت رسانی به جنگل نشینان، ضروری 

است
وی با اشاره به ماده 148 قانون برنامه پنجم توسعه 
کشور، گفت: بر اساس ماده 148 قانون برنامه پنجم 
توسعه کشللور، دولت مکلف اسللت در راستای 
اصاح الگوی بهره برداری از جنگل ها، مراتع، آب 
و خاک اقداماتی همچون جایگزین سوخت های 
فسللیلی و انرژی هللای تجدیدپذیللر را به جللای 
سللوخت های هیزمی برای استفاده جنگل نشینان 
اجرا کند، پروژه هایی که در حفظ و صیانت از منابع 

طبیعی اثرات چشمگیری را ایفا خواهد کرد.
ابراهیمی یادآور شللد: براسللاس ماده 147 قانون 
برنامه پنجم توسعه کشور، به  منظور توانمندسازی 

سللاختار مدیریت منابللع طبیعللی و آبخیزداری 
کشللور اقداماتی مانند ارزش گذاری اقتصادی یا 
کارکردهللای بازاری و غیربللازاری منابع طبیعی، 
هزینه ها و موانع اجتماعللی طرح ها و پروژه های 
عمرانی و توسعه ای مورد توجه قرار گرفته است 
که عملیاتی شللدن آنها می تواند جایگاه واقعی و 
اهمیت حللوزه منابع طبیعللی را در اقتصاد کان 

کشور تبیین کند.
هزاران هکتار از جنگل ها زیر آب رفت

وی درخصللوص اهمیت جنگل هللای زاگرس 
گفت: از 8 هزار گونه گیاهی شللناخته شللده در 
کشللور بیش از هزار و 300 گونه در جنگل های 
زاگرس رشللد می کنند که قرار اسللت با اجرای 
طرح فلور، این گونه های گیاهی احیا و ساماندهی 

شوند.
ابراهیمی در اداملله به اجرای برخی از طرح های 
ملی در این اسللتان که موجب زیر آب رفتن بیش 
از هزاران هکتار از اراضی جنگلی شللده اسللت 
پرداخت  و گفت: ارزش اقتصادی اراضی جنگلی 
کلله در پروژه های کارون چهار و خرسللان یک، 
 دو و سلله از دسللت رفته باید مشللخص شود و 
بودجه ای به عنوان خسارت در اختیار استان قرار 
گیرد که در بخش های منابع طبیعی و افزایش بهره 

وری در آن هزینه گردد.
وی اختصللاص 40 هکتار از عرصلله های منابع 
طبیعی برای کشللت کرفس و سللاماندهی دشت 
الله هللای واژگون را از دیگللر اقدامات صورت 
گرفته برای ساماندهی ظرفیت های طبیعی استان 

چهارمحال و بختیللاری بیان کرد و گفت: احیای 
دشللت و مرغزار شللهرکرد با حدود 500 هکتار 

وسعت نیز در دستور کار است.
دام ها؛ چهار برابر ظرفیت مراتع

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و 
بختیاری همچنین از عدم وجللود تعادل بین دام 
و مرتع در این اسللتان خبللر داد و گفت: بیش از 
چهللار برابر ظرفیت مراتع قابل بهره برداری برای 
تأمین علوفه، دام وارد عرصه ها می شللود که این 

ناهمگونی ها آینده مراتللع طبیعی و خدادادی را 
تهدید می کند.

این مقام مسئول مناطق جنگل نشین را در اولویت 
نخسللت گازرسانی دانسللت و گفت: از مجموع 
مسللاحت این اسللتان بیش از یک میلیون و 400 
هزار هکتللار معادل86 درصللد آن را عرصه های 

منابع طبیعی تشکیل می دهد.
وی کاهللش 70 درصللدی آتش سللوزی جنگل 
ها در سللال 90 نسللبت به سللال زراعی 89 -88 
 را گامللی مؤثللر در جهللت حفللظ و صیانت از 
جنگل ها دانست و گفت: برای توسعه این عرصه 
های جنگلی، زراعت چوب در دسللتور کار قرار 
دارد و تاکنون مجوز این نوع کشللت در بیش از 

800 هکتار از اراضی ملی صادر شده است.
کاهش 70 درصدی آتش سوزی جنگل ها

مدیرکل منابع طبیعي و آبخیللزداري چهارمحال 
و بختیاري، اطاع رسللاني به موقع رسللانه هاي 
جمعي در افزایش حساسللیت نسبت به رعایت 
نکات ایمني و همکاري و مشارکت مردم را مهم 
ترین عوامل کاهش میزان آتش سللوزي مراتع در 
سال جاري دانست و گفت: در سال هاي 88 و 89 
میزان آتش سوزي مراتع و منابع جنگلي این استان 
یک هزار و 300 هکتار برآورد شللد و میزان آتش 
سوزي مراتع در سال جاري 148 هکتار گزارش 
شده است. بر این اساس میزان آتش سوزي مراتع 
و منابع جنگلي این اسللتان در سال جاري از نظر 
سطح 88 درصد و از نظر تعداد 70 درصد کاهش 

را نشان مي دهد.

 صالح نیست دعواي سیاسي راه انداخت 
 انقالب هاي اخیر، به طور کامل شبیه انقالب ایران است 

 زاینده رود با مردم اصفهان گره خورده است 

 تیللم ذوب آهللن در شللرایطی که 
مللی توانسللت بلله راحتی از سللد 
سوونی های چشم بادامی بگذرد با 
جاه طلبی کاذب خود، جواز صعود 
به مرحله نیمه نهایی را هم از دست 

داد.
دیللدار تیللم هللای ذوب آهللن و 
سوون سامسونگ از مرحله حذفی 
یک هشللتم نهایی لیللگ قهرمانان 
آسللیا، روز گذشللته در ورزشللگاه 
 فوالدشهر با استقبال خوب هواداران 
ذوب آهن برگزار شللد که در پایان 
و بللا وجود گلزنی قاضی در هر دو 
دیدار رفت و برگشت، تیم سوون در 

اوج ناباوری با دو گل ذوب آهن را 
در خانه زمین گیر کرد. بدون شک 
تیم کره ای با توجه به تساوی دیدار 
رفت دو تیم به دنبال پیروزی در این 
بازی بود بنابراین سوون در حالی که 
چیزی برای از دست دادن نداشت، 
بللا ترکیب هجومی به مصاف نایب 
قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان 
 آسیا آمد. ذوبی ها هم با وجود این که
با یک تساوی بدون گل به دور بعد 
مسابقات صعود می کردند، با ترکیب 
هجومی و اسللتفاده از 3 مهاجم به 

میدان آمدند...
صفحه7
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اوج گرفتن تنش در روابط واشنگتن- اسالم آباد
پس از کشللته شللدن و مرگ بن الدن 
روابللط پاکسللتان و آمریکا در مسللیر 
مناسللبات سیاسللي، مبهم و تیره شللد 
و بدبیني هللا بللراي بهبللود روابط میان 
افزایللش آبللاد  اسللام  و   واشللنگتن 

یافت.
به گزارش ایرنا، آنچلله مي تواند باعث 
بدبیني در مورد امکان بهبود روابط دو 
کشور باشد این واقعیت است که روابط 
 پاکسللتان و آمریکا در هیللچ دوره اي
به این سللرعت تیره نشده بود. تنش در 
روابط واشللنگتن و اسام آباد از زماني 
باال گرفللت کلله نیروهللاي آمریکایي 
توانسللتند اسامه بن الدن، رهبر سازمان 
القاعده را در خاک پاکسللتان دسللتگیر 

کنند. 
به دنبال شدت گرفتن تنش ها، یوسف 
رضا گیاني نخسللت وزیر پاکستان از 
حنا رباني کهللر وزیر امور خارجه این 
کشللور که براي شللرکت در نشسللت 
مجمع عمومي سللازمان ملل متحد در 
نیویورک به سللر مي برد، خواسللت به 

اسام آباد بازگردد. 
بنا به گزارش رسللانه هاي محلي، دلیل 
فراخوان وزیر امور خارجه پاکستان از 
سللوي گیاني، تهدید آمریکا به اقدام 
یک جانبه برضد گروه هایي که از آن به 
عنوان گروه هاي تروریسللتي مسلح در 
خاک پاکستان نام مي برد، بوده است. 

گیانللي در مصاحبلله اي ضمللن رد 
اتهام هللاي آمریکا، این کشللور را متهم 
کرد کلله نقش اسللام آباد را در مبارزه 
با تروریسللم جهاني نادیللده مي گیرد. 
بللا  کشللورش  ارتبللاط  هرگونلله  او 
تروریست هاي گروه حقاني را رد کرده 
و مي گوید که پاکسللتان هیچ مسئولیتي 
در تأمین امنیللت نیروهاي خارجي در 

کابل بر عهده ندارد. 
پیش از این آمریکا سللازمان اطاعات 
ارتش پاکسللتان را متهم کللرده بود که 
شللبکه حقاني را در حمله به نیروهاي 
آمریکایي مستقر در افغانستان مدیریت 

مي کند. 
آمریللکا مي گوید بخشللي از نظامیان و 
نیروهللاي اطاعاتي پاکسللتان از گروه 
حقاني که مسللئول حمله به سللفارت 
این کشللور اسللت حمایت مي کنند. بنا 
براین ادعللا، گروه حقانللي از متحدان 
طالبان و القاعده محسللوب مي شود و 
در جریان پرتاب موشللک و تیراندازي 
20 سللاعته به سوي سفارت آمریکا در 
افغانستان مسئول کشللته شدن 14 نفر 
اسللت. از زمان این حمللله که دو هفته 
قبل، در 13 سللپتامبر اتفاق افتاد، لحن 
واشللنگتن و موضللع گیري هللاي این 
 کشللور برضد اسام آباد شللدت یافته 

است. 
در مقابل پاکستان نیز با رد این اتهام ها 
اعام کرده اسللت که در برابر هرگونه 
اقدام یک جانبه آمریکا مقاومت خواهد 

کرد. 
در همین راستا و در پي دعوت گیاني 
از رهبران احزاب مختلف سیاسي براي 
شللرکت در نشسللتي ملي به مناسللبت 
بررسللي شللرایط امنیتي در پاکسللتان 
و تهدیدهللاي آمریللکا، تللا حللدودي 
تمامي رهبران سیاسللي از این پیشنهاد 
اسللتقبال و حمایت خللود را از دولت 
 جهللت رویارویي با هر چالشللي اعام 

کرده اند. 
بلله طور کلي باید گفت تنش در روابط 
واشللنگتن و اسللام آباد از زماني باال 

گرفت که نیروهاي آمریکایي توانستند 
اسامه بن الدن، رهبر سازمان القاعده را 
در خاک پاکستان دستگیر کنند و ادعاي 
پاکستاني ها مبني بر عدم حضور رهبران 
القاعده و طالبان در خاک این کشور را 
رد کنند. اما این تنش به همین جا ختم 
نشللد. در روزهاي گذشته آمریکا فشار 
زیادي را به دولت پاکسللتان وارد کرده 
است که ارتباط خود را با شبکه حقاني 

قطع نماید. 
ماهیت شبکه حقاني 

شللبکه حقاني موسللوم به سراج الدین 
حقانللي یکللي از مبللارزان سللابق در 
افغانسللتان در دوره مبارزه با نیروهاي 
شللوروي سابق اسللت. به ادعاي منابع 
اطاعاتللي غللرب، این شللبکه ارتباط 
تنگاتنگي از یک سو با سازمان القاعده 
و از سللوي دیگر با آژانللس اطاعات 

محرمانه پاکستان دارد. 
اما این شللبکه ضمن رد وابسللتگي به 
دولللت پاکسللتان، سللازمان القاعده و 
طالبان مدعي است که فعالیت هاي خود 

را در خاک افغانستان انجام مي دهند. 
الزم به ذکر اسللت که پاکستان و ارتش 
این کشللور تا پیش از تنش هاي اخیر، 
روابط دوسللتانه اي با واشللنگتن داشته  
و از این کشللور کمک هللاي نظامي و 
غیرنظامي فراواني دریافت کرده  است. 
اسللام آباد به ویژه با توجلله به بحران 
اقتصادي در این کشور و خسارت هاي 
ناشللي از سللوانح طبیعي، به شدت به 
این کمک هللا نیاز دارد. روز یکشللنبه 
25 سللپتامبر یللک سللناتور آمریکایي 
تهدیللد کرد کلله چنانچه پاکسللتان در 
سیاسللت هاي خود تغییري ایجاد نکند 
در ارسللال یللک کمللک یللک میلیارد 
دالري به این کشللور که بلله تازگي به 
 تصویب رسللیده تجدید نظللر خواهد

شد. 
از همین رو برخي کارشناسللان سیاسي 
معتقدند نیاز دو کشور به یکدیگر بیش 
از آن اسللت کلله بتوانند به سللادگي از 
روابط استراتژیک خود چشم بپوشند. با 
این وجود، شدت حمله هاي واشنگتن 
به اسام آباد و صراحت اتهام هاي اخیر 
در تاریخ روابط دو کشللور بي سللابقه 
است. این هشللدارها گویا به اظهارات 
شخصیت هاي ارشللد آمریکا در کنگره  

این کشور محدود نمي شود. 
برخي از کارشناسان نظامي نیز مي گویند 
با برنامه  خروج تدریجي نیروهاي ناتو 
از افغانسللتان، نیاز به پاکستان به عنوان 
مهم ترین راه ارتباط و ارسال تجهیزات 
به این کشللور نیللز کاهللش مي یابد و 
امکان تحت فشللار قرار دادن اسام آباد 
افزایش مي یابد. در همین حال پاکستان 
نیز تا زماني  که همچنان مهم ترین متحد 
استراتژیک آمریکا در آسیاي میانه باشد 
مي تواند این موقعیت را صرف گرفتن 

امتیاز از واشنگتن کند. 
آنچلله مي تواند باعللث بدبیني در مورد 
امکان بهبود روابط دو کشللور در کوتاه 
مدت باشد این واقعیت است که روابط 
پاکسللتان و آمریکا پیللش از این به این 
سللرعت دسللتخوش امللواج واگرایي 
قرار نگرفته بود، اما منافع اسللتراتژیک 
دو کشللور آن گونه به هم تنیده شللده 
که ناظران سیاسي معتقدند تنش ایجاد 
شللده در ایللن روابط، دائمللي نخواهد 
بللود و آمریکا براي گرفتللن امتیازهاي 
 مللورد نظر خود مسللیر کنونللي را طي 

مي کند.

استاندار تهران گفت: با اقداماتی که در 
جهت کاهش آلودگی هوا انجام شده و 
با افزایش روزهای پاک در شهر تهران، 
مشخص شللد که طلسم آلودگی هوای 

شهر تهران هم قابل شکستن است. 
 مرتضللی تمللدن در گفتگو بللا فارس 
درباره اقدامات اسللتانداری تهران برای 
کاهش آلودگی هوای شهر تهران اظهار 
داشللت: امسللال در مقایسلله با 5 سال 
گذشته بیشللترین تعداد روزهای هوای 

پاک و سالم را داشته ایم.
وی اداملله داد: بلله دلیللل اقداماتی که 
در گذشللته برای کاهللش آلودگی هوا 
آغاز شده در سللال جاری رکورد سال 
گذشللته در تعللداد روزهللای پللاک را 
شکسته ایم. استاندار تهران بیان داشت: 
در راسللتای کاهللش آلودگللی هللوای 
شهر تهران، اسللتاندارد سازی سوخت 
و افزایللش محدوده طللرح زوج و فرد 
را انجام دادیم. وی با اشللاره به این که 
استاندارد سللازی سللوخت خودروهللا 
آغاز شللده است افزود: تعداد زیادی از 
مراکز آلللوده کننده در تهران جابه جا یا 

نسللبت به رعایت زیست محیطی اقدام 
کرده انللد. تمدن بیان داشللت: مجموعه 
اقدامات نشللان داده اسللت که طلسللم 
آلودگللی هللوای تهران قابل شکسللتن 
اسللت و اینطور نیسللت کلله ناامیدانه 
دربللاره آلودگللی هوای تهران سللخن 
می گویند. اسللتاندار تهران یادآور شد:  
هدفمندی یارانه هللا بلله کاهللش میزان 
مصللرف سللوخت و آلودگللی هوای 
تهران کمک کللرد و مجموعه اقدامات 
موجب شده است که آلودگی هوا کمتر 
به وجللود آید. تمدن افزود: براسللاس 
آماری که به تازگللي در کمیته آلودگی 
هوا مطرح شللد روزهللای پاک از 180 
روز 160 روز بللوده اسللت. وی بیللان 
داشللت: در راسللتای کاهللش آلودگی 
هوای شللهر تهران، گسللترش تهران را 
محدود و سبک سللازی تهران را دنبال 
تهران خاطرنشللان  اسللتاندار  می کنیم. 
کرد: در هفته گذشته پروژه ای به ارزش 
یکصد میلیارد تومان افتتاح شللد که به 
موجب ایللن پروژه، کیفیللت بنزین به 

استانداردها خواهد رسید. 

مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران در بیانیه ای به 
بیان ناگفته های خود از اختاس بزرگ پرداخت و 
با اشاره به فرار مدیرعامل سابق بانک ملی به کانادا 
مدعی شللد: اکنون عوامل مرتبللط با محمودرضا 
خللاوری در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و 
رجوع این فرار که با کمک و پشللتیبانی برخی از 

آنان انجام گرفته است، هستند.
 مس��ئوالن چ��را آدرس غل��ط ب��ه م��ردم 

می دهند؟!
به گزارش مهر، در این بیانیه آمده اسللت: حق این 
بود که بنده پس از کشف این فساد بزرگ در شبکه 
بانکی که منشللأ آن از سال 1388 )قبل از حضور 
بنللده در بانک صادرات ایران( با تبانی یک رئیس 
شعبه و مالک یک کارخانه شروع شده بود، از مردم 
عزیز عذرخواهی می نمودم و استعفا می دادم؛ اما 

دالیل زیر سبب انجام نشدن آن شد.
باید بگویم با وجود پیگیری های انجام شده توسط 
اینجانب و تماس با وزارت اطاعات و قوه قضائیه 
برای دستگیری متهمان اصلی، کسانی که پشتیبان 
اصلی این فسللاد بودند، موضللوع را به نحوی در 
رسللانه ها مطرح کردندکه گویی تمام اتهام ها و 
تقصیرها متوجه بانک صادرات ایران و مدیر عامل 
آن بوده است. این افراد درصدد بودند با فرافکنی، 

گناهان خود را پنهان نموده و آدرس غلط به مردم 
بدهند. از این رو، مجبور شللدم مصاحبه نمایم و 
برخی از ابعاد گسللترده این فساد را در بخش های 
بانکی و مسئوالن اجرایی برای مردم بازگو کنم و با 
پیگیری های جدی تری از گذشته، به دنبال عوامل 
اصلی این فسللاد در بانک مرکزی و بدنه دولت و 
شبکه بانکی باشم اما این مصاحبه برای این عوامل 

گران تمام شد.
در اداملله ایللن بیانیلله می خوانیللم: امللروز هم با 
کنارگذاشتن بنده باز هم آدرس غلطی را به مردم 
می دهند، زیرا با فللرار آقای خاوری )مدیر عامل 
بانک ملی( به کانادا، برخی از آنان دچار سردرگمی 
و دست پاچگی شللده اند. خاوری که با توجه به 
گسللتردگی فسللاد در بانک ملی در این پرونده و 
پرونده های دیگر، احتمال دسللتگیری خود را به 
خاطر ارتباط با این پرونده ها و عوامل پشت پرده 
آن ها می داد به کانادا گریخت و اکنون عوامل مرتبط 
بللا وی در بانک مرکللزی و دولت درصدد رفع و 
رجوع این فرار، که با کمک و پشللتیبانی برخی از 
آنان انجام گرفته است، هستند و از ترس گسترده تر 
شللدن ابعاد این موضوع با شخص اصلی پیگیری 
کننده و شکایت کننده اصلی این  پرونده برخورد 
 نمودند. اکنون مسللئوالنی که اقللدام به واگذاری

زمین های بسیار ارزان به آقای مه آفرید امیرخسروی 
و گروه امیر منصورآریا کرده اند و برای دادن مجوز 
تأسللیس بانک به این گروه و واگذاری پروژه های 
بزرگ کشور بدون مناقصه به آن ها پیگیر بوده اند، 
باید پاسخگوی مردم  و قوه قضائیه باشند. آن هایی 
که آقای خاوری مدیر عامل بانک ملی را که از اول، 
خود و خانواده اش مقیم کانادا بودند و با داشللتن 
اقامت در کانادا به نظر نمی رسللد هیچ تعهدی به 
نظام مقدس جمهوری اسامی ایران داشته باشند، 
انتخاب نمودند، اکنون باید پاسللخگوی این فساد 

مالی توسط این نوع افراد باشند.
در بیانیه جهرمی تصریح شده است: بنده از زمانی 
که با پیگیری عوامل این فسللاد از شورای پول و 
اعتبار کنار گذاشللته شدم، به دنبال استعفای خود 
بللودم؛ اما بلله خاطر حقی که مللردم بر گردن من 
داشتند مقاومت کردم تا این پرونده در مسیر اصلی 
خود قرار گیرد. به لطف خدا امروز با پیگیری قوه 
قضائیه و مسللئوالن وزارت اطاعات و سللازمان 
بازرسللی کل کشللور و جدیت مردم در روشللن 
شدن ابعاد دیگر این پرونده، کار پیگیری در مسیر 
خللود قرار گرفته و در آینده نه چندان دور عناصر 
اصلی و پشت پرده این پرونده برای مردم روشن تر 

خواهد شد. 

جهان نما

 شهرزاد باباعلي پور 

همزمان با آخرین روز از هفته دفاع مقدس محسن 
رضایي دبیر مجمع تشللخیص مصلحللت نظام و 
فرمانده سپاه پاسداران در هشت سال دفاع مقدس 
در جمع خبرنگاران و نمایندگان مطبوعات اصفهان 
حاضر شد تا با آنها در مباحث بیداري اسامي، جهاد 
اقتصادي و دفاع مقدس هم اندیشللي داشته باشد. 
اصحاب رسانه در این هم اندیشي از وضعیت فساد 
اقتصادي گسترده در سال مزین به نام جهاد اقتصادي 
انتقاد شللدیدي کردند و خواهللان دخالت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در این موضوع شدند. به 
گزارش زاینده رود، نماینده هاي رسانه ها مهم ترین 
خواسللته مردم اصفهان را رسللیدگي به وضعیت 
زاینده رود و از بین بللردن اختافات میان مردم دو 
استان اصفهان و چهارمحال و بختیاري عنوان کردند 
و خواستار آن شدند که مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در گامي فراتر از حرکت هاي استاني در جهت 
حل معضل بهشللت آبللاد و بازگرداندن آب به تن 
خسته زاینده رود وارد عمل شود. همچنین اصحاب 
رسانه از رضایي خواستند تا در خصوص خواستگاه 
جنبش هاي کشورهاي منطقه و شمال آفریقا توضیح 
دهد که آیا  این جنبش ناشللي از  بیداري اسامي 
بوده است یا آن که از طرح خیزش دموکراسي غربي 

نشأت گرفته است ؟
صالح نیست دعواي سیاسي راه انداخت 

محسن رضایي با توصیف شرایط به گونه اي که تنها 
در آن مي توان دولتمردان، نظام هاي پاسللخگویي و 
مردم را به سوي صداقت و حفظ وحدت فراخواند، 
اظهار کللرد: فریبکاري،  عوام فریبللي و دروغ گویي 
مسائلي است که باید کنار گذاشته شود و همه ما به 
صداقت و شفافیت برگردیم. این فرمانده سابق نظامي 
با تأکید بر این که امروز ما به شدت نیازمند نهضت 
صداقت هستیم گفت: شفافیت، مسئولیت پذیري و 
پاسخگویي نیازهایي است که امروز نظام جمهوري 
اسللامي نیازمند آن مي باشد و مکتب اسام نیز در 
این راستا جامعه و حکومت اسامي را به صداقت 
دعوت مي کند. رضایي تأکید کرد: شللرایط کنوني 
منطقه و فرصت تاریخي بیداري اسللامي را نباید 
از دسللت بدهیم بلکه  در این شللرایط باید علم و 
فرهنگ را توسعه دهیم و در جهت جهاد اقتصادي، 
مدیریت بیداري بازنگري انجام دهیم. وي تصریح 
کرد: نباید در دولت، مجلس و نخبگان فرافکني کنیم 
بلکه باید به جاي عیب جویي به خودمان نگاه کنیم 
و براي دستیابي به این مهم نیازمند گفتمان جدید و 

پارادایم هستیم.
در حالللي کلله بسللیاري از خبرنللگاران خواهان 
اظهارنظللري صریح در خصللوص پرونده بزرگ 
اختاس سه هزار میلیارد ریالي شدند، اما دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به بیان این نکته بسنده کرد 
که دولت، مجلس و قوه قضائیه باید مسللئوالنه تر 
برخورد کنند، به طوري که اگر الزم است مقصرین 
استعفا دهند و قوه قضائیه نیز خسارت را برگرداند و 
در این شرایط صاح نیست به جاي پیگیري منافع 
نظام مردم دعواي سیاسللي راه انداخت. رضایي با 
پیش بیني این که اگللر در روزهاي آینده اختافات 
 کنار گذاشته نشود شاهد اختاف جدي بین قواي 
سه گانه خواهیم بود افزود: ما نباید آسیب را به دست 
خودمان جدي تر از این بکنیم و باید در جهت جبران 
آن باشللیم چرا که در غیر این صورت این مردم و 

نظام هستند که از چنین شرایطي آسیب مي بینند. وي 
با بیان این که دستاورد دفاع مقدس براي ما صداقت 
بود اظهار کرد: امروز صداقت حلقه مفقوده مدیریت 
کشور است اما در زمان جنگ این صداقت بود که ما 
را شکل داد به طوري که جوان مؤمن ایراني صادقانه 
براي حمایت از ملت،  نظام و اسام جانش را تقدیم 
مي کرد و این چیزي نیست جز اوج صداقت داشتن 
با خللدا. به طوري که صداقت در جبهه ها شللکل 
گرفت و بدین ترتیللب ارزش هایي همچون ایثار، 
یک رنگي، حفظ وحدت، تبدیل به رویه ما شد، اما 
آیا امروز توانسته ایم این صداقت را حفظ کنیم که 

باید بگویم نتوانسته ایم.
این مقام مسئول با بیان این که درآمد ایران در هفت 
ساله اخیر بالغ بر 500 میلیارد دالر بوده است، افزود: 
اگر مدیریت حاکم نباشد همه درآمدهاي میلیاردي 
قطرات آبي مي شوند که نمي توانند کویر اقتصادي 
کشور را آباد کنند بلکه تنها تغییر مدیریت است که 
نتیجه بخش مي باشد و اگر مدیریت کشور درست 
نشود منابع مالي هم که میلیاردها دالر درآمد داشته 
باشللد باز هم اتفاقي نمي افتد. وي با بیان این که به 
جللاي کار فیزیکي باید کار فکري کرد، افزود: باید 
 از خود سللئوال کنیم که چگونه وقتي سیستم هاي 
نللرم افللزاري در جهت باال بردن دقللت و نظارت 
هستند، چنین اتفاقي در سیستم بانکي رخ مي دهد 
و مگر یک شعبه تا سقف یک میلیارد وام نمي دهد 
و بر اساس قانون وام هاي باالي 5 میلیارد باید زیر 
نظر بانک مرکزي باشد پس چگونه 100 میلیارد وام 

داده اند و هیچ کس خبردار نشده است؟
زاین��ده رود با م��ردم اصفهان گ��ره خورده 

است 
دبیر مجمع تشللخیص مصلحت نظللام  با انتقاد از 
خشکي زاینده رود اظهار کرد: زاینده رود با مردم گره 
خورده است و نمي توان آن را از اصفهان جدا کرد،  
چرا که اصفهان از جمعیت آن جدا نیست و سامت 
جسللمي و روحي امروز و نشاط  مردم اصفهان در 
گرو این رودخانه اسللت به طوري که با خشللکي 

زاینده رود، افسردگي بیشتر شده است. 
وي بللا اشللاره به آیات قللرآن کلله در آن از جاري 
 بودن نهرها در بهشت نوید داده شده است، افزود: 
زاینده رود سللبب شللکل گیري تمدني بزرگ در 
اصفهان شده اسللت و این مشکل مدیریت کشور 
است که در باالدست این رود بي رویه مزارع برنج 
مي کارند و در پایین دسللت آن درخت هاي 200 

سللاله خشک مي شللوند به طوري که این شرایط 
گویاي نبود نظارت اسللت و این در حالي است که 
تخصیص درست اعتبار مي تواند اقتصاد را آباد کند  
چرا که  تنها از هنر اسللتان اصفهان می توان ساالنه 

میلیاردها دالر درآمد داشت.
انقالب هاي اخیر، به طور کامل شبیه انقالب 

ایران است 
رضایي به ریشه های بیداری اسامی در کشورهای 
اسللامی اشللاره و افزود: تا قبل از این که نیروهای 
ایران به لبنان سفر کنند در سرزمین لبنان جنگ های 
فرقلله ای زیادی بود و فلسللطین هم بیللش از 10 
سال بود مبارزه ای نداشللت. وی ادامه داد: اما پس 
از آموزش نیروهای سللپاهی به آنها، نیروهای سپاه 
ایران به آنها یک فرهنگ اخاقی هم آموزش دادند 
که محصول آن حزب ا... لبنان بود، چنانچه حزب 
ا... لبنان توانست رژیم صهیونیستی را عقب راند و 
این در حالی است که تا قبل از آن هیچگاه اسرائیل 
احساس ضعف و ناتوانی نکرده بود. رضایی موج 
دوم تأثیر انقاب اسللامی ایللران در لبنان را زمانی 
دانسللت که حدود 500 نفللر از نخبگان نزدیک به 
15 سللال پیش به جنوب لبنان تبعید شدند که این 
موضوع اشتباه بزرگی بود که رژیم صهیونیستی انجام 
داد، چون این نخبگان با حزب ا.. لبنان وصل شدند 
و این افراد پس از بازگشت حماس، جهاد اسامی 
 را شکل دادند و تا پیش از آن خبری از این دو گروه 
نبود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: 
موج سوم و آنچه در بیداری مصر تأثیر گذاشته بود 
در واقع همان پایداری غزه بود زیرا ملت مصر قبول 
نداشتند که همه درها به روی فلسطین بسته شود. 
وی با اشللاره به این که در بیداری اسامی ما دنبال 
نیستیم که همه کشورهای اسللامی چون الگوی 
 ایران کار کنند، یادآور شد: در انقاب اسامی ایران 
می خواسللتیم که مردم در دین، فرهنگ و سیاست 
نقش داشته باشند و مهم این است که مردم مصر هم 

این نکته را می خواهند.
رضایی در ادامه سخنان خود انقاب ایران را شبیه 
انقاب در یمن، مصر و ... دانست و گفت: شکل و 
شیوه این انقاب ها شبیه انقاب اسامی ایران است 
و باید دید که پیش از این کدام یک از انقاب های 
دنیا مشابه ما بوده، چون نه در چین و نه روسیه و نه 
اشخاصی چون لنین و کاسترو هیچ یک این شکل از 
انقاب را نداشتند و شکل انقاب های اخیر به طور 

کامل شبیه انقاب اسامی است.

 رهبرمعظم انقاب فرمودنللد: وزنه ایثار جانبازان
70 درصللد و قطللع نخاعی و گردنللی به تعبیری 
سللنگین تر از مسللأله شهادت اسللت چرا که این 
جانبازان با رنج و مشللکات همیشللگی روبه رو 
می شللوند و تقوا، صبر و ایستادگی آنها و حساب 
کردن این مشللکات با خدا اجللری مضاعف را 

نصیب این عزیزان خواهدکرد.
به گزارش مهر، حسللینیه امام خمینی، در آخرین 
روز از هفتلله دفاع مقللدس، در دیدار رهبر معظم 
انقاب با شماری از جانبازان قطع نخاعی، سرشار 

از عطر حماسه و ایثار و استقامت شد و خاطرات 
دلدادگی و وفاداری رزمندگان میهن را به اسام و 

امام و انقاب دوباره در یادها زنده کرد.
ایشان زبان را از تشریح عظمت کار جانبازان، قاصر 
و ناتوان خواندند و افزودند: ایثار یک عمر هستی و 
 سامتی و آسایش در پای اسام و انقاب، معامله ای

بسیار سودمند با معبود یکتاست که پروردگار در 
قرآن کریم به آن بشارت داده است.

حضرت آیت اله خامنه ای با تشکر صمیمانه و ابراز 
احترام حقیقی به همسران، مادران، پدران، فرزندان 

و پرسللتاران جانبازان خاطر نشان کردند: خدمت 
 صادقانلله و بللا روی خوش به جانبللازان عزیز از 
بزرگ ترین ایثارها و از برجسته ترین جهادهاست 

و نزد خداوند از اجری عظیم برخوردار است.
رهبر انقاب اسامی، بشر را از درک و بیان عظمت 
صبر مستمر و طوالنی خانواده های جانبازان عاجز 
دانستند و خاطر نشان کردند: پروردگار منان لحظه 
لحظه صبللر زیبا و جمیل شللما را در خدمت به 
جانبازان محاسبه می کند و پاداشی کریمانه، ذخیره 

آخرت شما قرار می دهد.

محسن رضایي: 

صداقت، حلقه مفقوده مديريت كشور است

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار

سرتیپ هاشمی:
استقرار سپر موشکی در ترکیه

برای کنترل توان موشکی ایران است
معاون عملیات ستاد ارتش جمهوری اسامی ایران با بیان این که استقرار 
سپر موشکی در ترکیه در راستای کنترل توان موشکی ایران است، گفت: 
آمریللکا فکر مي کند با این اقدامات مي تواند امنیت رژیم صهیونیسللتی را 
فراهم کند. امیر سرتیپ سید پرویز هاشمی در گفتگو با مهر، در خصوص 
اسللتقرار سپر موشللکی ناتو در ترکیه اظهار داشت: استقرار سپر موشکی 
در ترکیه اقدامی دفاعی است اما نه برای آنها بلکه در راستای کنترل توان 
موشکی ما. وی ادامه داد: ما هم به لطف خدا سیاست های خود را داریم 
و مشکلی برای ما پیش نخواهد آمد. معاون عملیات ستاد ارتش با اشاره 
به این که آمریکا برای خود طرح هایی را اجرا مي کند و فکر مي کند با این 
اقدامات مي تواند امنیت رژیم صهیونیستی را فراهم کند، گفت: ما هم در 
راسللتای صیانت از کشللورمان طرح های خودمان را داریم و هر کشوری 

مختار است که برای دفاع از خود طرحش را به کار گیرد.
هاشللمی در خصللوص آمادگی نیروهای مسلللح در مواجهه با تهدیدات 
احتمالی نیز عنوان کرد: نیروهای مسلللح جمهوری اسامی ایران همیشه 
آماده هسللتند و امروز به لطف خدا از همیشلله آماده ترند و در صورت 

تهدید پاسخ قاطعی را به دشمنان خواهند داد. 

عوام فریبی آل خلیفه با آزادی 26 زن
 انتقاد عفو بین الملل
 از بازداشت دختران

عوام فریبی رژیم آل خلیفه با آزاد کردن 26 زن بازداشتی و انتقاد سازمان 
عفو بین الملل از بازداشللت زنان و دختران بحرینی از آخرین اخبار این 
کشللور به شللمار مي رود. به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسلله، 
مسللئوالن بحرین 26 نفر از زنان و دختران بازداشتی در جریان اعتراض 
به انتخابات نمایشللی این کشللور را آزاد کردنللد. نیروهای امنیتی بحرین 
هفته گذشللته 45 دختر و زن را که در میدان لؤلؤ منامه و در اعتراض به 
انتخابات نمایشی این کشور تحصن کرده بودند را بازداشت کرده بودند. 
مسئوالن رژیم آل خلیفه همچنین مدعی شدند این افراد را تحت شکنجه 

و تجاوز قرار نداده اند. 
یکللی از مقامللات وزارت کشللور بحریللن در این رابطه مدعی شللد که 
اظهارات زنان بازداشللتی مبنی بر سللوء رفتار عوامل آل خلیفه با آنها غیر 
واقعی اسللت. از سللوی دیگر الجزیره نیز گزارش داد: سللازمان عفو بین 
الملل از شکنجه و تجاوز به زنان و دختران بازداشتی در زندان های رژیم 
آل خلیفه ابراز نگرانی کرد. این سللازمان که مقر آن در لندن اسللت اعام 
کرد: بازداشللت اخیر دختران و زنان بحرینی بدون صدور حکم بازداشت 
صللورت گرفتلله اسللت و بازجویی از آنهللا نیز بدون حضور وکیلشللان 
انجام شللده و عاوه بر این در معرض شللکنجه و تجاوز قرار گرفته اند. 
سللازمان مذکور در ادامه اعام کرد که این بازداشت ها اختافات شیعیان 
و نیروهللای امنیتی بحرین را شللدت مي بخشللد. از سللوی دیگر ائتاف 
جوانان انقابی 14 فوریه خواسللتار افزایللش اعتراضات مردمی و برپایی 
تظاهللرات در اعتراض به بازداشللت زنان و دختران بحرینی شللدند چرا 
 کلله جنایللات آل خلیفه به ویژه برضد زنان به باالترین حد خود رسللیده 

است. 

سرنوشت نامعلوم ناتو در لیبی 
پس از قذافی

25 کشور در مأموریت ناتو در لیبی شرکت دارند اما سهم اصلی بر دوش 
آمریکا، فرانسه و بریتانیاست. این عملیات تاکنون یک میلیارد یورو هزینه 
برداشللته اسللت. آیا ناتو توان عملی و مالی ادامه حضور در لیبی پس از 

سقوط قذافی را دارد؟
چند هفته ای از تصرف طرابلس به دست نیروهای انقابی لیبی مي گذرد، 
اما با این وجود هنوز جنگ در این کشور ادامه دارد و این در حالی است 
که سرنوشت کشورهای غربی حمله کننده به این کشور در دوران پس از 
قذافی مشخص نیسللت. این درحالی است که کشورهای اصلی در طرح 
حمله به لیبی خود با مشللکات اقتصادی روبه رو هسللتند و در این میان 
باید هزینه های جنگ در شللمال آفریقا را نیز متحمل شللوند. در این میان 
دولت آمریکا تا پایان ماه ژوییه سال 2011 بالغ بر 896 میلیون دالر خرج 

مأموریت نظامی در لیبی کرده است. 
بخش اعظم کارهای اطاعاتی و محرمانه و همچنین موج نخسللت حمله 
بلله لیبی بللا زیردریایی و ناو نیز بللر عهده آمریکا بوده اسللت. تنها 112 
موشللک هاوک- کروز در روز های آغازین عملیللات نظامی برضد لیبی 
از کشللتی های آمریکایی و بریتانیایی پرتاب شللدند که قیمت هر یک از 
آنهللا یک میلیون و 500 هللزار دالر بود. لیام فاکس، وزیللر دفاع بریتانیا 
نیللز در ماه ژوئن اعام کرد که مخارج کشللورش طللی عملیات ناتو در 
لیبی حدود 300 میلیون یورو شللده اسللت. وزیر بودجه فرانسلله هم در 
همیللن ماه تأکید کرد که هزینه عملیات لیبی برای فرانسلله طی چهار ماه 
 گذشللته 160 میلیللون یورو، یعنی روزانه یک میلیللون و 200 هزار یورو 

بوده است. 
بلله گزارش مهللر، دولت آمریکا به دلیل هزینه بسللیار بللاال، تنها در روز 
نخسللت عملیات نظامی برضد لیبللی یعنی روز 19 مللارس رهبری این 
اقللدام را بر عهده گرفت و پس از آن، ادامه کار را به ناتو واگذار کرد. در 
مجموع 25 کشللور در مأموریت ناتو در لیبی مشللارکت داشته اند، اما بار 
اصلی کار بر دوش آمریکا، فرانسلله و بریتانیا بوده است. آمار رسمی ناتو 
نشللان می دهد که نیروی هوایی این پیمان تا 21 مللاه اوت، 7505 مرتبه 

اهدافی در لیبی را بمباران کرده  است.
 ابهام و اختالف نظر در نقش آفرینی ناتو

ناتو بر اساس مأموریت تعیین شده در قطعنامه 1973شورای امنیت برای 
حفاظت از شهروندان غیرنظامی لیبی، عملیات در حریم هوایی این کشور 
را آغاز کرد. پیش  بینی در مورد پایان سللریع ایللن مأموریت غلط از کار 
در آمد و آمریکا، بریتانیا و فرانسلله ناچار از تحمل بار سللنگین عملیات 
شللش ماهه ناتو در لیبی شللدند. حمات هوایی ناتو در ماه های گذشته، 
انتقاد پاره ای کشورها از جمله روسیه را در پی داشت که معتقد به نقض 
قطعنامه و بمباران اهداف غیرنظامی در لیبی بود.  با نزدیک شللدن سقوط 
قذافی، چشم  همه به آینده  ای دوخته شده که چندان روشن نیست. کسی 
نمللی  داند که آیا لیبی پس از رفتن دیکتاتور روی آرامش به خود خواهد 
دید یا میان نیروهای مسلللح رقیب در این کشللور، درگیری و تنش بروز 

خواهد کرد. 
در شرایط کنونی، بحث بر سر چگونگی نقش ناتو در آینده لیبی است. آیا 
ناتو باید بر اساس تصمیم سازمان ملل یا تقاضای شورای انتقالی مخالفان، 
مأموریللت خود را در قالب سللپاه حافظ صلح ادامه دهللد؟ آیا ناتو توان 
تدارکاتللی، مالی و اجرایی ادامه حضور در لیبی را دارد؟ این پرسللش ها، 
هشدارهای چند هفته قبل آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو را به یاد 
مي آورنللد که گفته بود جامعه جهانی باید خللود را مهیای دوران پس از 
قذافی در لیبی سللازد.   آمریکا و بریتانیا در هفته های گذشته، اعزام واحد 
نظامللی بلله لیبی و اسللتقرار حافظان صلح به این کشللور را رد کردند اما 
مقامات ناتو مي  گویند، آماده  اند که در صورت درخواسللت از این پیمان، 

به یاری حکومت جدید لیبی بشتابند. 

استاندار تهران: 
طلسم آلودگي هواي شهر تهران 

قابل شکستن است

رهبر معظم انقالب اسالمی:
وزنه ایثار جانبازان قطع نخاعی سنگین تر از شهادت است

ناگفته ها و ادعاهای جهرمی از اختالس بزرگ
فرار مدیرعامل سابق بانک ملی به کانادا 

ان
رو

پاک
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 مه
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رئیس اداره ماشللین آالت اداره کل راه و ترابري استان 
اصفهان با انتقاد از ورود ماشین آالت راهسازي از چین 
گفت: برخي دسللتگاه ها و ماشین آالت وارداتي از این 

کشور از کیفیت پایین برخوردار است.
مصطفي کدیور در حاشللیه افتتاحیه چهارمین نمایشگاه 
تخصصي ماشللین آالت راهسللازي، راهداري و صنایع 
 وابسللته اصفهان گفللت: در این نمایشللگاه بیشللترین 
ماشین آالت تولید داخل است و غیر از چند مورد ماشین 

آلماني، سایر محصوالت ارائه شده چیني هستند.
پایی��ن  کیفی��ت  از  چین��ی  آالت  ماش��ین 

برخوردارند
وي افزود: از بین ماشین آالت چیني عرضه شده در این 
نمایشللگاه به غیر از یک یا دو برند، سللایر ماشین ها از 

کیفیت پاییني برخوردار هستند.
 وي از مسللئوالن متولللي امللر خواسللت اجللازه ورود
 ماشللین آالت ضعیللف چینللي را به کشللور ندهند و 

نگذارند روابط جاي ضوابط را بگیرد.
به گفته وي، تحریم هاي اقتصادي مانع از آن شده است 
که برندهاي مهم و معتبللر دنیا بتوانند محصوالت خود 
را به ایران بفروشللند و نیز طبق قانون ماشین آالت باید 
از شللرکت هایي خریداري شللوند که خدمات پس از 

فروش هم ارائه کنند.
وي ادامه داد: این قانون در عین درسللت بودن، دسللت 
یک سللري از وارد کنندگان برندهاي خوب را به کشور 
بسته است و باعث شللده خیل عظیمي از ماشین آالت 

چیني وارد کشور شود.
خری��د س��االنه 10 میلیارد ریال ماش��ین آالت 

راهسازی
وي تصریللح کرد: ماشللین آالت اداره راه و ترابري اسللتان 
 اصفهللان از دو محل اعتبارات ملي و اسللتاني تأمین اعتبار
 مي شللود که به طور معمول سقف اعتبارات استاني متغیر 

اسللت اما در سللال به رقمي نزدیک به 10 میلیارد ریال مي 
رسد. کدیور خاطرنشللان کرد: کلیه کارها و پروژه هاي 
راهسازي استان اصفهان به پیمانکاران خصوصي واگذار 
شده اسللت اما در بحث راهداري به جهت اهمیت این 

موضوع همچنان اداره راه و ترابري فعال است.
وي افزود: از آنجایي که راهداري تردد ایمن و ترافیک 
روانللي را در جاده ها تضمین مي کند بیشللترین خرید 
ماشللین آالت اداره راه و ترابللري بلله ماشللین آالت 
راهداري از جمله تیغ برف روب، ماشللین نمک پاش و 
ماشللین هاي مکانیزه که یخ زدایي در جاده ها را انجام 

مي دهند، اختصاص یافته است.
وي خاطرنشللان کرد: چهارمین نمایشگاه ماشین آالت 

بیشللتر به ماشین هاي راهسازي از جمله بیل مکانیکي، 
غلتک و گریدر اختصاص یافته و چندان به ماشین هاي 

راهداري توجه نداشته است.
افزای��ش ج��اده ه��ا و اتوبان ها، حاصل رش��د 

صنعت راهسازي کشور 
نماینده یک شرکت راهسازي و ساختماني در نمایشگاه 
ماشللین آالت راهسللازي اصفهان گفللت: افزایش قابل 
توجلله جاده هللا و اتوبان هللا در کشللور و کاهش بار 
 ترافیکللي در بخش هایي از کانشللهرها گویاي رشللد 

روز افزون صنعت راهسازي داخلي است.
مجید صداقت در حاشیه برگزاری این نمایشگاه گفت: 
با افزایش عملیات راهسازي در شهرها، ایجاد تغییرات 

 در سیسللتم هللاي قدیمي بللرق، گاز و مخابللرات در 
محله هاي شهرها نیز ضرورت یافته است.

به گفتلله وي، به دلیل قدیمي بللودن برخي محله هاي 
شهرها، به هنگام احداث اتوبان هاي جدید، همسایگان 

و ساکنان محات دچار مشکات فراوان مي شوند.
وي بللا بیان این که با پیشللرفت هللاي جدید در عرصه 
راهسازي امکان احداث اتوبان دو طبقه در کشور فراهم 
شده و پروژه اتوبان امام علي )ع( به عنوان اولین اتوبان 
دو طبقه کشللور در تهران در حال اجراسللت،گفت: با 
احللداث اتوبان دو طبقه خانه هاي کمتري به دلیل قرار 
گرفتن در مسللیر تخریب مي شود و سرعت راهسازي 

افزایش مي یابد.
نماینده شللرکت راهسللازي و سللاختماني تاریر گفت: 
در نمایشللگاه راهسللازي چندین شرکت محصوالت و 
ماشللین هاي جدیدي را عرضه کرده اند که نسللبت به 

مدل هاي موجود در بازار مزیت هاي زیاد دارد.
وي افزود: ماشللین هللاي جدید، شللرایط کار را بهینه 
کرده و با چند منظوره بودنشان نیاز به برخي ماشین ها 

برطرف شده است.
صداقت اظهار داشت: با برگزاري نمایشگاه ها، امکان هر 
چه بهتر دیده شللدن نیاز ها و توان تولید کشور در زمینه 

ماشین آالت براي متخصصان امر فراهم مي شود.
وي اظهللار امیللدواري کرد کلله در دوره هللاي بعدي 
برگزاري نمایشللگاه ماشین آالت راهسللازي اصفهان، 
فضاي مناسللب تر و وسللیع تري در اختیار غرفه داران 
قرار گیرد تا دسللتگاه هاي بیشللتري را براي نمایش به 

اصفهان بیاورند.
چهارمین نمایشللگاه ماشللین آالت راهسللازي اصفهان 
تا هشللتم مهرماه از سللاعت 15 تا 21 در محل شرکت 
نمایشگاه هاي بین المللي استان اصفهان واقع در جوار 

پل تاریخي شهرستان براي بازدید عموم برپاست.

بازار روز

اقتصاد

 وزیللر نیرو در خصوص اهمیللت انتقال آب کارون 
گفللت: بر روی این طللرح مطالعات زیادی صورت 
پذیرفتلله و تمللام جوانللب آن در نظر گرفته شللده 

اسللت.
 مجید نامجو در گفتگو با پایگاه اطاع رسانی دولت 
تصریح کرد: بحث آب در کشللور همانند نفت است 
و حاکمیت در خصللوص چگونگی و محل مصرف 
آن تصمیم می گیللرد و وزارت نیرو به نمایندگی از 
طرف حاکمیت این وظیفه را دارد تا با کار مطالعاتی 
دقیق بسللتری را فراهم کند تا منابع طبیعی کشور در 

جهت عدالت مورد اسللتفاده قرار گیرد.
وی خاطللر نشللان کرد: به طور قطللع نمی توان آبی 
را بدون تأمین نیاز باالدسللت به پایین دسللت منتقل 
کرد اما این نیاز بدین معنی نیسللت که کشاورزی در 
باالدسللت با راندمان 30 یا 40 درصدی اتفاق بیفتد 

و بللاز هللم اعللام کنیللم کمبللود آب داریللم.
 وزیللر نیللرو افللزود: از مسللئوالن و مردم شللریف 
می خواهم به این نکته توجه داشللته باشند که کشور 
مللا یک کشللور کم آبی اسللت و چللاره ای جز این 

نداریم که آب را درسللت مصرف کنیم 
و آن را بلله نحللوی توزیللع کنیم که در 
باالدسللت و پایین دسللت بلله صورت 

عادالنه قابل اسللتفاده باشللد.
پیرامللون  انتقللادات  وی در خصللوص 
در  زمانللی  گفللت:  کارون  آب  انتقللال 
خوزسللتان هیچ سللدی سللاخته نشللده 
بللود و آب رودخانه هللای کارون و دز 
به صورت مسللتقیم مسللیر خللود راطی 
کللرده و به خلیج فللارس می ریخت اما 
با سللرمایه گذاری دولت های گذشته به 
خصللوص دولت های نهللم و دهم، این 
امکان فراهم شللد تا فقللط در رودخانه 
کارون 12 میلیللارد متللر مکعب آب ذخیره شللود و 
برای مردم خوزسللتان یک آب پایدار ایجاد کند که 
هم از برق و هم از آب آن برای مصارف کشاورزی 

اسللتفاده کنند.
وزیر نیرو تأکید کللرد: وقتی نیاز آبی به اندازه کافی 
 بللرای دشللت خوزسللتان فراهم شللده وزارت نیرو 
می تواند منابع اضافی را که قابلیت استفاده در دیگر 
مناطق باشللند را تخصیص دهللد و به طور قطع این 
کار طی یک برنامه فشللرده و با مطالعه انجام خواهد 

شللد.
نامجو گفت: دولت بر اسللاس برنامه پنجم توسللعه 
به دنبال این اسللت که طی پنج سللال تمللام آبیاری 
کشللور را به آبیاری تحت فشار تبدیل کند تا از آب 
موجود بهترین اسللتفاده صورت پذیرد و این کار در 

حال انجام اسللت.
وی در پایللان تأکید کللرد: دولت و وزارت نیرو این 
توجه را خواهند داشللت که قبللل از تأمین نیاز آب 
باالدسللت به اندازه کافللی، آبی را به پایین دسللت 

منتقل نکنند که موجب تنش های اجتماعی شللود.

رئیس شهرک علمي و تحقیقاتي اصفهان 
فنللاوري  از 20  بیللش  تاکنللون  گفللت: 
تجاري سازي شللده توسط شرکت هاي 
دانللش بنیللان مسللتقر در این شللهرک با 
 جللذب سللرمایه تبدیل به صنعت شللده

  است.
محمود شللیخ زین الدین اعللام کرد: بر 
اسللاس این فناوري ها کارخانه هایي در 
شللهرک هاي صنعتي کشور شکل گرفته 

است.
هللاي  فنللاوري  این کلله  بیللان  بللا   وي 
صنعت سللاز شللرکت هاي دانللش بنیان 
 در شللهرک هللاي صنعتي بلله تولید انبوه 
مي رسللد، گفت: برخي از این فناوري ها 

شللامل تولید اتانول از ضایعات کشاورزي، تولید دانه 
هاي رنگین مواد شوینده و مواد اولیه صنایع شوینده، 
تولید شللیرهاي هیدرولیکي خللاص و تولید و مونتاژ 

فیلترهاي صنعتي است.
وي بللا اشللاره به این که شللهرک علمللي و تحقیقاتي 
 اصفهللان فعالیللت خللود را به عنللوان اولیللن الگوي 
پارک ها و مراکز رشللد در کشور با مأموریت حمایت 
از شرکت هاي فناور آغاز کرد، افزود: در زمان حاضر 
بیللش از230 شللرکت خصوصي دانش بنیللان در این 

شهرک مستقر است.
شیخ زین الدین گفت: بیش از 730 پروژه تحقیقاتي و 
کاربردي توسللط شرکت هاي فناور مستقر در شهرک 
در راسللتاي رفع کردن نیازهاي پژوهشللي و فناوري 

صنایع کشور انجام شده است.
وي اضافلله کللرد: بیش از 225 ثبت اختللراع از دیگر 
دستاوردهاي واحدهاي فناور مستقر در شهرک علمي 

و تحقیقاتي اصفهان است.
وي فراهم شللدن امکان مذاکره میان سللرمایه گذاران 

و واحدهاي فناوري مسللتقر و اجرایي شدن 17مورد 
فروش دانش فني و مشارکت با بخش خصوصي را از 
دیگر دستاوردها و اقدامات شهرک علمي و تحقیقاتي 

اصفهان اعام کرد.
شللیخ زین الدین افزود: پوشش دهي شیرهاي خطوط 
انتقال گاز در برابر سللایش، منسللوجات هوشللمند با 
تطابق گرما، پوشللش محافظ میوه، طراحي دسللتگاه 
فالللت و تولید کودهاي آلللي بیولوژیک و اکولوژیک 
 کشللاورزي، آشللکار سللاز مللواد مخللدر، دسللتگاه 
الکترو ریسللي مذاب نانو، سللیلیکات آلومینیوم، پیل 
سوختي و دسللتگاه تصفیه هوا از جمله فناوري هاي 
به دسللت آمده توسط شرکت هاي دانش بنیان مستقر 

در شهرک است.
وي اظهار داشللت: توجه به توسللعه مبتنللي بر دانایي 
و اقتصللاد دانش بنیللان که اسللاس قانللون حمایت از 
شللرکت ها و مؤسسللات دانش بنیان و تجاري سللازي 
نوآوري ها و اختراعات مي باشللد، مطالبه جدي نظام، 
خواسللت عمومي نخبللگان و نیاز اساسللي صنعت و 

ضرورت زیست محیطي است.

تیر خشکسالی به 84 منبع آب 
اصابت کرد

مدیر امور آب و فاضاب روسللتایی شهرسللتان لردگان گفت: پدیده 
خشکسللالی، 84 منبع آب آشامیدنی را در این شهرستان خشک کرده 
است.  محمد جلیل با اعام این خبر افزود: این منابع شامل 14 حلقه 
چاه، 65 دهنه چشمه و 5 باب قنات بودند که آب شرب بیش از 130 

روستا را تأمین می نمودند.
وي اظهار داشللت: شرکت آب و فاضاب روسللتایی تاکنون توانسته 
 در ایللن شللرایط از طریق آبرسللانی سللیار، اجاره چاه هللای دیگر و 
 کف شکنی چاه های خشک شللده، آب مورد نیاز روستائیان را تأمین

 نمایند.
 مدیر امور آبفار روسللتایی شهرستان لردگان از پایش و کنترل مستمر 
آب در روستا ها جهت جلوگیری از احتمال آلودگی آب در این شرایط 
خبر داد و افزود: تست های کلر باقیمانده به طور متوالی توسط آبداران 
روستایی، اکیپ های سیار و مسئوالن بهداشتی انجام می شود همچنین 
نمونلله گیللری میکروبی آب به طللور دائم از منابللع آب و محل های 
 توزیع گرفته می شللود تا آبی مطمئن و سللالم در اختیار روسللتائیان 

قرار گیرد. 

یکی از تولیدکنندگان مرغ در اصفهان گفت: مدتی است 
کلله قیمللت خرید مرغ توسللط دولت بللرای حمایت از 
تولیدکنندگان مقداری افزایش یافته، اما با توجه به حجم 
باالی مازاد محصول، خرید با قیمت 3050 تومان نیز برای 

مرغداران به صرفه نیست.
این تولیدکننده اظهار داشللت: متأسللفانه تولید مازاد مرغ 
آنقدر زیاد است که میزان خرید کنوني به هیچ عنوان کافي 
نیسللت. وی افزود: در حال حاضر با آن که قیمت خرید 
مرغ توسط دولت از تولیدکنندگان هنوز به صرفه نیست، 
خریداری این کاال آنچنان که باید از سوی مسئوالن دولتی 
صورت نمی گیرد. این تولیدکننده با اشاره به مازاد تولید و 
عرضه مرغ در سطح استان اصفهان، تصریح کرد: تاکنون با 
وجود خرید مرغ توسط دولت، مازاد این کاال جمع آوری 

نشده است.
وی بیان داشت: در حال حاضر کشتارگاه ها توان ارائه مرغ 
آماده برای فروش دارند اما شنیده  ها حاکی از آن است که 
شرکت پشتیبانی امور دام خریداری را انجام نداده و یا آمار 

خرید آنچنان در سللطح پایینی قرار دارد که مازاد آن هنوز 
جمع آوری نشده و پاسللخگوی مشکات تولیدکنندگان 

نیست.
تولیدکننده مرغ در اصفهان افزود: چند سللالی اسللت که 
نابسللامانی در بازار مرغ حاکم شللده و به درستی معلوم 

نیست که وضعیت مرغداران به کجا ختم خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که اکنون وضعیت ممنوعیت 
واردات مرغ به داخل کشور بعد از اعام ممنوع شدن آن 
توسط مسئوالن دولتی چگونه است، گفت: در این راستا 
همیشه بیان شده که این آخرین کشتی واردات مرغ منجمد 
برزیلی به داخل کشور است اما به تازگی این نوع کاال از 

ترکیه وارد شده است.
این تولیدکننده مرغ اضافه کرد: در شرایطي که مازاد تولید 
و عرضلله وجود دارد، مجوزهایي بللراي واردات صورت 
گرفته و شنیده ها حاکي از آن است که بخشي از مرغ ثبت 
سفارش شللده طي ماه هاي اخیر نیز به زودي وارد کشور 

شده و در بازار عرضه خواهد شد.
وی با بیان این که خرید مرغ با قیمت 3050 تومان با توجه 
به حجم باالی مازاد آن برای مرغداران به صرفه نیسللت، 
تأکید کرد: اگر واردات مرغ به کشللور به طور کامل قطع 
شود میزان تولید این کاال آنقدر زیاد است که به جز تأمین 
نیاز داخل می توانیم صادرات آن را به نحو مطلوبی اجرایی 

کنیم.

مرغ ۳۰۵۰ تومانی برای تولیدکننده به صرفه نیست

در حاشیه چهارمین نمایشگاه تخصصي ماشین آالت راهسازي و راهداري اصفهان مطرح شد:

راهسازی در قبضه ماشین آالت بی كیفیت چینی

تبدیل 2۰ فناوري به صنعت در اصفهانطرح بهشت آباد با رعایت تمام جوانب اجرا می شود

کشاورزان چهارمحال و بختیاري محصوالت
  را برداشت کنند

مدیرکل مرکز مدیریت بحران استانداري چهارمحال و بختیاري از کشاورزان استان 
خواست نسبت به برداشت محصوالت خود حداکثر تا پایان مهرماه اقدام کنند.

سللتار فرهادي افزود: با توجلله به بارندگي هاي غیرمنتظره در سللال هاي پیش و 
شللرایط جوي غیرقابل پیش بیني در بلند مدت، کشاورزان باید نسبت به برداشت 

محصوالت خود اهتمام بیشتري ورزند.
وي گفت: بیش از 80 درصد اسللتان چهارمحال و بختیاري کوهسللتاني با شللیب 
بللاالي 15 درصد اسللت و همین امللر موجب تغییرات جللوي غیرقابل پیش بیني 

خواهد شد.
فرهللادي افزود: در حال حاضر بیشللتر پیش بیني هاي قابللل اطمینان حداکثر 72 
ساعته هستند و به طور معمول پیش بیني هاي بیشتر از این مدت داراي خطاي 50 
درصدي اسللت، بنابر این به کشاورزان هشدار داده مي شود تا با توجه به احتمال 
بللروز تغییللرات در وضعیت هوا و تللا قبل از آغاز بارندگي هاي پاییزه نسللبت به 

برداشت محصول اقدام کنند.

بهره برداري از تونل دوم 
گردنه رخ شهرکرد در آبان ماه 

معاون راهسازي اداره کل راه و ترابري استان چهارمحال و بختیاري از افتتاح تونل 
دوم گردنه رخ محور شهرکرد -اصفهان در آبان ماه سال جاري خبرداد.

حسللینعلي مقصودي افزود: این پروژه شش ماه زودتر از موعد مقرر بهره برداري 
مي شود.

وي در پاسللخ به این سئوال که معاون عمراني اسللتانداري چهارمحال و بختیاري 
زمان افتتاح این پروژه را شللهریورماه اعام کرده بود افزود: ابتداي سللال 90 مقرر 
شللد در صورت تأمین اعتبار الزم این پروژه در شهریورماه و 9 ماه زودتر از زمان 
پیش بیني شده به بهره برداري برسد که به دلیل تأخیر در تأمین اعتبار بهره برداري 

از آن در شهریور ماه میسر نشد.
وي طول پروژه تونل دوم گردنه رخ شهرکرد را یک هزار و 350 متر عنوان کرد و 

اظهار داشت: این پروژه تاکنون 70 درصد پیشرفت فیزیکي داشته است.
مقصودي همچنین افزود: در حال حاضر هشللت کیلومتر راه طرفین و دسترسللي 
به این تونل آماده آسللفالت کشي است که طي ماه جاري و پیش از زمان بارندگي 

آسفالت مي شود.
وي، میزان کل اعتبار پیش بیني شللده براي اجللراي این تونل را 150 میلیارد ریال 
عنللوان کرد و گفللت: براي اجراي این پروژه تاکنون 60 میلیارد ریال هزینه شللده 

است.

ایجاد 168 تشکل کارگري 
در چهارمحال و بختیاري 

 مدیللرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي اسللتان چهارمحال و بختیاري از تشللکیل و 
راه اندازي 168 تشللکل کارگري و کار فرمایي در اسللتان در طول فعالیت دولت 

نهم و دهم خبرداد.
پرویز سلللطاني با بیان این که در حال حاضر 213 تشکل کارگري و کارفرمایي در 

استان فعالیت دارند افزود: تا قبل دولت نهم 45 تشکل در استان فعالیت داشت.
وي اظهار داشللت: حمایت و پشتیباني دولت نهم و دهم از تشکل هاي کارگري و 

کارفرمایي منجر به رشد باالي ایجاد این تشکل ها شده است.
سلللطاني، توسعه و ترویج سلله جانبه بخش کارگري، کارفرمایي و دولت و حفظ 
حقوق و منافع مشللروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي کارگران و کارفرمایان را 

از اهداف راه اندازي و تشکیل این تشکل ها عنوان کرد.
 بلله گزارش روابط عمومللي اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي در سللال جاري

 9 تشکل کارگري و کارفرمایي در استان ایجاد شده است. 

4۰ درصد سیب سمیرم صادر می شود
همه سللاله با آمدن ماه مهر و فرا رسیدن فصل پاییز، زمان برداشت محصول سیب 

در شهرستان سمیرم نیز فرا می رسد.
شهرسللتان سللمیرم که به بام ایران و همچنین به دلیل چشللمه سارهای جوشان و 
آبشارهای زیبا و خروشانش به سرزمین هزارچشمه معروف است، خاستگاه و مهد 
پرورش سللیب های درختی خوش طعم و رنگی نیز می باشللد که آوازه و شللهرت 

جهانی دارد.
 آن هایي که تنها برای یک بار در مهرماه و یا آبان ماه به سللمیرم سللفر کرده باشند 
بلله خوبللي مي دانند که در این ماه ها عطر و بوي خوش سللیب های زرد و قرمز با 
آن مزه آب دار و دل نشللین چنان فضای این شهرسللتان را عطرآگین کرده اسللت 
که انسللان دلش می خواهد این روزها را به دور از هیاهو و در میان باغ های سللیب 
مناطق پادنا، وردشت، جوزار و کنارچشمه سارهای جوشان و آبشارهای خروشان 
و روح افزای این مناطق سپری کند تا باشد که برای مدتی خستگی و غم اندوه را 

از روح و جان خود برهاند.
برداشت 230 تا 250 هزارتن سیب در سمیرم

مدیرجهاد کشاورزی شهرسللتان سمیرم با اشاره به این که سطح زیرکشت باغ های 
این شهرسللتان 36 هزار هکتار اسللت، گفت: بیش از 32 هزار هکتار این میزان را 

باغ های سیب درختی تشکیل می دهد.
همت علی انصاری اظهار کرد: بیش از 27 هزار هکتار از 32 هزار هکتار باغ سیب 

موجود در شهرستان، مثمر است.
وی با بیان این که متوسللط میزان تولید محصول سللیب این شهرستان در هر هکتار 
حدود 20 تن می باشللد، گفت: امسال پیش بینی می شود از 27 هزار هکتار باغ قابل 

برداشت این منطقه 230 تا 250 هزار تن سیب برداشت شود. 
وی بیان کرد: امسللال برداشت سللیب »رد« و »گلدن« این شهرستان نسبت به سال 
گذشللته افزایش چشللم گیری خواهد داشت زیرا که سللال گذشته میزان برداشت 

سیب در شهرستان 170 هزار تن بوده است. 

سرپرست سللازمان صنایع و معادن اسللتان اصفهان گفت: استان اصفهان 
در زمینلله تجهیزات بخش نفت، گاز و پتروشللیمي جایللگاه قابل قبول و 
ظرفیت هاي فراواني دارد اما در سللطح بین الملل از این ظرفیت ها استفاده 

مناسبي نکرده است.
بهمن پرویزي در حاشللیه سللومین نمایشللگاه تخصصي انللرژي اصفهان 
)نفت، گاز، نیرو و پتروشللیمي( اظهار داشللت: اسللتان اصفهان در بخش 
 تجهیللزات و قطعات این حوزه داراي جایگاه بسللیار خاصي در کشللور

 است.

وی افللزود: برگزاري ایللن نمایشللگاه ها مي تواند باعث ارتقللاي جایگاه 
تولیدکننللدگان تجهیزات نفت گاز و پتروشللیمي در اسللتان و نیز معرفي 

سطح استان اصفهان به مردم، مصرف کنندگان و صاحب نظران باشد.
سرپرست سازمان صنایع و معادن استان اصفهان نمایشگاه ها را نشان دهنده 
جایگاه فعلي اسللتان و کشور در این عرصه دانست و افزود: دلیل حضور 
شللرکت هاي خارجي در نمایشللگاه، بهترین فرصت بللراي تولیدکنندگان 
داخلي اسللت تا در بخش الگوبللرداري و رقابت پذیري حرکت هاي الزم 

را عملیاتی کنند.

وی با اشاره به برگزاری سومین نمایشگاه تخصصي انرژي اصفهان )نفت، 
گاز، نیرو و پتروشللیمي( بیان داشللت: خوشللبختانه نمایشگاه ها نسبت به 
سال هاي قبل شرایط مناسب تري را تجربه مي کنند و این امر به دلیل کسب 
تجربه و رفع نقاط ضعف از طرف نمایشللگاه و هم از سللمت غرفه داران 

است.
پرویزی ادامه داد: از سوي دیگر سازمان هاي دولتي نیز باید تاش کنند تا 
از طریق نمایشللگاه ها حرکت مناسبي در خدمت به صنعتگران این عرصه 

صورت بگیرد.

از ظرفیت هاي تجهیزات نفت و گاز اصفهان استفاده نمی شود

محصوالت نفت و گاز پاالیشگاه 
استاندارد است

مدیر عامل شللرکت پاالیشللگاه نفت اسللتان اصفهان گفت: حسللن 
نمایشللگاه انرژي )نفت، گاز و پتروشللیمي( اصفهان ارائه محصوالت 
ساخت شللرکت هاي ایراني اسللت که از لحاظ کیفي استاندارد هاي 

روز دنیا را دارد.
علیرضللا امین اظهار داشللت: نمایشللگاه انرژي محل مناسللبي براي 
عرضلله محصللوالت و معرفي شللرکت هاي فعال کشللور در عرصه 
 تولیللد تجهیزات و سللاخت و سللاز صنعت نفت، گاز و پتروشللیمي

 است.
 بلله گفتلله وي، شللرکت هاي دسللت انللدرکار صنعت نفللت و گاز
 مي توانند بسللیاري از قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود را در این 

گونه نمایشگاه ها بیابند.
وي گفت: پاالیشللگاه اصفهان رتبه اول از نظر تنوع تولید و رتبه دوم 
از نظر ظرفیت را در کشور دارد و بیش از 23 درصد از فرآورده هاي 

مورد نیاز کشور را تولید مي کند.
وي افزود: با توجه به مسائل زیست محیطي، فرآورده هاي نفتي باید 

با استانداردهاي روز دنیا پیش بروند.
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زاینده رود
شللهردار منطقلله 13 اصفهان طللرح تقاطع ورودي 
جنوب غرب اصفهان را همانند میدان احمدآباد دانست و 
گفت: آزادسازي این طرح با هزینه اي بالغ بر 150 میلیارد 
ریال در حال انجام اسللت و با اعتباري بالغ بر 50 میلیارد 
ریال در شللش ماهه نخست سللال آینده احداث خواهد 

شد.
بلله نقل از روابط عمومي شللهرداري اصفهان، حمیدرضا 
فرهنللگ در بازدید از ایمنا با اعام این خبر افزود: تقاطع 
ورودي جنوب غرب اصفهان از درخواست هاي شهروندان 
در منطقه 13 جهت تسهیل در تردد و روان سازي ترافیک 
مي باشللد. در این راستا آزادسللازي این پروژه در طي پنج 

ماهه انجام شده و فقط یک مورد در مسیر این طرح باقي 
مانللده در حال حاضر پیمانللکار آن به منظور احداث این 
تقاطع انتخاب شده و به زودي تجهیز کارگاه خواهد شد.

وي ادامه داد: این تقاطع در ورودي کوي امیریه قرار دارد 
که به دلیل ساماندهي ترافیکي در محدوده قائمیه و شهرک 
امیرحمزه احداث این تقاطع در دستور کار قرار گرفت و 
این طرح شللبیه میدان احمدآباد به اجرا در مي آید و امید 
اسللت در نیمه اول سللال آینده در اختیار شهروندان قرار 
گیللرد. وي با بیان این که منطقه 13 بللا بودجه 24 میلیارد 
و 300 میلیللون تومان اجراي 70 پروژه عمراني، فرهنگي 
و خدماتي را در دسللتور کار قرار داده است اظهار داشت: 
آزادسللازي و احداث خیابان جانبازان، پللروژه بي.آر.تي، 

احداث پارک موالنا،  ساماندهي خیابان شفق، ایجاد هشت 
پارک محلي و... در دست اجرا است.

اهال��ي  س��اله   25 آرزوي  جانب��ازان   خیاب��ان 
منطقه 13

شللهردار منطقه 13 اصفهان با تأکید بر این که در ورودي 
شهرک ولي عصر مشکات ترافیکي بسیار زیادي وجود 
داشت، تصریح کرد: با بررسي هاي انجام شده براي رفع این 
مشکل احداث خیابان جانبازان در برنامه سه ساله شهرداري 
قرار گرفت اما خوشبختانه با همکاري اهالي آزادسازي این 
خیابان ظرف مدت پنج ماه انجام شد. وي خیابان جانبازان 
را از آرزوهاي 25 ساله این منطقه خواند و اذعان داشت: 
خوشبختانه با همکاري و مشارکت اهالي محل آزادسازي 

ایللن خیابان ظرف مدت پنج ماه انجام گردید. وي با بیان 
این که با احداث این خیابان از بار ترافیکي سه راه سیمین 
و خیابان کشاورزي کاسللته مي شود افزود: این خیابان به 
طول و عللرض 36 و 500 متر با هزینه 125 میلیارد ریال 
آزادسازي شده و با ادامه این روند خیابان جانبازان تا پایان 
سللال جاري به بهره برداري مي رسللد. فرهنگ با اشاره به 
این که در ورودي شللهرک ولي عصر مشکات ترافیکي 
بسیار زیادي وجود داشللت، تصریح کرد: با بررسي هاي 
انجام شده براي رفع این مشکل احداث خیابان جانبازان 
در برنامه دو ساله شهرداري قرار گرفت اما خوشبختانه با 
همکاري اهالي آزادسللازي این خیابان در مدت کوتاهي 

صورت گرفت.

اخبار

جامعه

طرح میدان احمد آباد در جنوب غرب اصفهان اجرا مي شود
پلیس اصفهان درباره کالهبرداري پیامکي 

به مردم هشدار داد
رئیس پلیللس فضاي تولید و تبادل اطاعات اسللتان اصفهان دربللاره کاهبرداري 

پیامکي به مردم هشدار داد.
 سللرهنگ ستار خسللروي اظهار داشت: از چند ماه گذشته گروهي با ارسال پیامک 
دروغین به شللهروندان اقدام به کاهبرداري و برداشللت پول از حساب بانکي آنها 
کرده اند. وي افزود: این گروه پیامک هایي مبني بر برنده شللدن در طرح هاي جایزه 
اپراتورهاي تلفن همراه مانند همراه اول یا ایرانسللل ارسللال کرده و در این پیامک 
شماره کارت بانکي و رمز دوم )اینترنتي( شماره حساب شهروندان را خواسته اند.

سللرهنگ خسللروي با بیان این که در ایللن پیامک هاي دروغین، رقللم هایي باالیي 
به عنوان جایزه اعام شللده اسللت، افللزود: عده اي از شللهروندان تحت تاثیر این 
اعللداد قللرار گرفتند و از روي ناآگاهي و غفلت شللماره کارت و رمز خود را براي 
آنها ارسللال کرده اند. به گفته وي، تاکنون حداقل 70 نفر نسللبت به کاهبرداري و 
 برداشت پول از حساب بانکي خود توسط این گروه به پلیس فتاي اصفهان شکایت 
کرده اند و پرونده آنها تحت بررسي قرار دارد. وي با تأکید بر این که تنها منبع اعام 
چنین جوایزي سللامانه هاي معتبر و مورد تایید اپراتورهاي تلفن همراه اسللت، از 
مردم خواست تحت هیچ شرایطي به این قبیل پیامکها توجه نکنند و این هشدارها 
را جدي بگیرند. چندي پیش نیز مسللئول روابط عمومي شللرکت مخابرات استان 
اصفهان در گفتگو با ایرنا نسبت به سوء استفاده سودجویان در اعام برندگان جوایز 

اپراتورهاي تلفن همراه به مردم هشدار داده بود.

زنگ عاطفه ها در اصفهان نواخته شد
زاینده رود

زنگ نمادین جشللن عاطفه ها در دبیرستان شللهید مفتح اصفهان و با حضور 
مسئوالن استان نواخته شد.

در این مراسللم مدیرکل کمیته امداد امام خمیني )ره( استان اصفهان گفت: 18 هزار 
دانش آموز و پنج هزار دانشجو تحت حمایت امداد قرار دارند و خدمت رساني ما به 

این افراد تحت پوشش با حمایت مردم همیشه در صحنه امکان پذیر بوده است.
صدق با بیان این که امسللال هفدهمین سللال برگزاري جشللن عاطفه ها در کشللور 
اسللت خاطرنشللان کرد: هدف از برگزاري این جشن ترویج فرهنگ ایثار، تعاون و 
مهرورزي در جامعه اسامي است. وي تصریح کرد: مردم اصفهان همیشه پیشتاز در 
کمک رساني به محرومان و نیازمندان هستند و این امر را بار دیگر در کمک رساني 

به قحطي زدگان سومالي ثابت کردند. 
در ادامه این مراسم دانش آموزان به جمع آوري کمک هاي خود در مدارس پرداختند 
کلله این کمک ها با همللکاري انجمن اولیللا و مربیان و مددکاران امللداد در اختیار 
خانواده هاي نیازمند قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است سال گذشته در مراسم جشن 
عاطفه ها حدود دو میلیارد ریال کمک نقدي و غیرنقدي جمع آوري شد که پیش بیني 

مي شللود این رقم در 
به 2/5  سللال جاري 
برابللر افزایللش یابد. 
گفتني اسللت: امسال 
بلله منظللور جشللن 
عاطفه ها سه روز براي 
جمع آوري کمک هاي 
مردمي در نظر گرفته 

شده است.

 مریم پدریان

براي یک لحظه بیندیشید، باالترین نعمت در 
زندگي چیست؟ خود و بچه هایتان را مجسم 
کنید: چه موهبتي باالتر از این بود که شللما و 
فرزندانتان مي توانستید صرف نظر از موقعیتي 
که دا شللتید از زندگي لللذت ببرید. بنابراین 
زندگي قمار نیست که بازنده یا برنده اي داشته 
باشد. همه ما برنده هستیم. فقط وقتي عنوان 
بازنده یا برنللده روي خود مي گذاریم، که در 
واقع به چیزي عنوان چسللبانده ایم که وجود 
خارجللي ندارد. براي خللود این حق را قائل 
باشید که در زندگي برنده باشید و این حق را 
به دیگري هم بدهید که برنده باشد. اگر دیدگاه 
شللما این باشللد، همه کس در زندگي برنده 
اسللت. هر کدام از ما از بدو تولد انسان هایي 
منحصر به فرد هسللتیم. بچه هاي خردسال تا 
زماني که نتوانند از نظر فیزیکي )جسمي( از 
خود مراقبت نمایند، به حمایت و پشللتیباني 
پللدر و مادر نیللاز دارند. با وجللود این الزم 
اسللت از روزي که کودک پا به عرصه وجود 
مي گذارد او را به عنوان یک انسان کامل، یعني 
به طور دقیق موجودي نظیر خودمان منتهي با 
جثه اي بسللیار ظریف و کوچک بشناسیم. به 
بچه ها به دیده انساني ناآزموده نباید نگاه کرد. 
ولي متأسفانه بسیاري از خانواده ها این حق را 
از فرزندان خللود مي گیرند و آنها را در آتش 
اعتیاد خود مي سوزانند. همچنین تا به حال در 
مورد مضرات اعتیاد زیاد صحبت شده است 
و این که چه ضررهایي براي سامت شخص 
دارد. ولي به احسللاس فرزندان آنها در مورد 

این که چگونه فکر مي کننللد و یا نتیجه این 
عمل والدین چه اثر سوئي بر آینده آنها دارد، 
کمتر توجه شده است. وقت و انرژي زیادي 
در خانواده به طور بیهوده صرف نجات جان 
معتاد مي شود که این امر موجب مي شود که 
وقللت و توجه اندکي براي نیازهاي اساسللي 
بچه ها باقي بماند. این گونه کودکان احساس 
مي کنند دیده نمي شوند و به اصطاح، نامرئي 
هسللتند. بنابراین در این مورد با یک نفر که 
در مورد ارتباط ناراحتي اش با دوران کودکي 
سئوال کردیم این گونه توضیح داد: پدرم هیچ 
موقع مانند پدر دوستانم با من رفتار نمي کرد. 
هیچ گاه با من فوتبال بازي نکرد یا حتي یک 
مسابقه ورزشي را با هم تماشا نکردیم. همیشه 
مي گفت: وقت ندارم، باشد یک وقت دیگر. 
او همیشلله وقللت براي مواد مخدر داشللت. 
مادرم مي گفت: من هللم حوصله ندارم. چرا 
نمي روي بیرون با دوسللتانت بازي کني؟ اما 
من هیچ دوستي نداشللتم. والدینم وجود مرا 
نادیده گرفتند و فکللر نمي کردند که من هم 
مشللکاتي دارم. هر کاري مي کردم که توجه 
آنهللا را به خود جلب کنم فایده اي نداشللت،  
بیشتر اوقات احساس یک فرد یتیم را داشتم، 
یازده سللاله بودم، روزي در منزل دوستم سر 
کیف پدرش رفتم و یک 5 دالري برداشتم به 
امید این که متوجه شللوند. برایم این موضوع 
اهمیت داشللت که پدر و مادر بفهمند. بامن 
دعللوا کنند و الاقل وجودم مطرح شللود. هر 
موقع حرف مللي زدم پدرم محکومم مي کرد. 
اگر صدایم کمي بلند مي شد کتکم مي زد. یاد 
گرفتلله بودم هیچ گاه بللا او مخالفت نکنم. و 

بلله هر دلیل دیگر که درون این کودک باعث 
شد ترس و حاالتي ایجاد شود که هیچ وقت 
نتوانسللت در کودکي از خود دفاع کند، حاال 
در بزرگسالي هم نمي تواند آن را کنترل کند. 
و ارزشللي براي خود و کار خود قائل نباشد. 
و نمي تواند کاري را به درستي و کامل انجام 
دهد. گفتني اسللت: داسللتان زندگي والدین 
الکلي به طور معمول به خوبي و خوشي تمام 
نمي شللود. وقتي مست نیستند و به اصطاح 
در حالت طبیعي و هوشیاري به سر مي برند، 
سعي مي کنند والدین مسئول و دوست داشتني 
باشند ولي گاهي هرگز نمي توانند حتي با یک 
کلمه عاقه شللان را به فرزندشان نشان دهند. 
والدین معتاد فقط کلمات را به زبان مي آورند 
ولي عملي به همراه ندارند و فرزندان همیشه 
در این فکر هسللتند که روزي والدینشللان از 
معتادي دسللت بردارد. در مقابل بچه هایي که 
خللود را ناچیز مي دانند، از خانه مي گریزند و 
کاري را درست انجام نمي دهند. همچنین در 
خانواده افراد معتاد نقش پسر عوض مي شود. 
او که باید تحت حمایت پدرش باشد، چون 
سرپرسللت خانواده کم کم مسللئولیت خود 
 را فراموش مي کنللد و بدخلق و کم حوصله 
مي شود، پسر نقش او را ایفاء مي کند. حامي 
مادرش شده، احتیاجات خود را به عنوان یک 
بچه فرامللوش مي کند. تعللدادي از بچه هاي 
خانواده هاي معتاد، در بزرگي دوسللت دارند 
همه کللس و همه چیللز را در زندگي کنترل 
کنند. در مورد افراد معتاد، رفتار متعادل و حد 
وسللطي وجود ندارد مقدار کمي ماده مخدر 
حاکم بر افکار و رفتار آنهاسللت. گاهي زیاد 

مهربللان، ولللي اغلب بي حوصللله و عصبي، 
یک کار فرزندشللان را در یللک لحظه تأیید 
کرده و لحظه اي بعد به خاطر آن خشللمگین 
مي شللوند. طفل معصوم گیج شده، هیچ گاه 
نمي داند چگونه باید رفتار کند، تا موافق میل 
او بوده و مورد مهللرش قرار گیرد. همچنین 
وجود والدین معتاد در خانه، مانند بودن یک 
دایناسور در اتاق نشیمن است. براي شخص 
خارجي و بیگانه نادیده پنداشللتن دایناسللور 
غیرممکن اسللت. ولي چون براي افرادي که 
در داخل خانه زندگي مي کنند اخراج جانور 
کوششي بي نتیجه است، مجبورند تظاهر کنند 
چیللزي در خانه نیسللت. این تنهللا راه براي 
همزیستي آنهاست. دروغ و کارهاي سري در 
چنین خانواده هایي امري عادي است و براي 
بچه ها سللردرگمي ایجاد مي کند. کودکي که 
درچنین خانللواده اي پرورش مي یابد، مرتب 
بایللد راجع به احسللاس و افللکارش دروغ 
بگوید. وقتي بزرگ شللد فکللر مي کند همه 

نسللبت به گفته هاي او شللک و تردید دارند. 
از کودکللي اعتماد به نفس نداشللته، از خود 
خجالت مي کشللد. این خصوصیات او را در 
بزرگي بدرقه مي کنند. براي حفظ راز خانواده، 
 دوسللتي انتخاب نمي کند و بعدهللا نیز تنها 
مي مانللد. به طور معمول بعللداز ازدواج نیز 
کنترل کننده نسللبت به خانواده خود خواهد 
بود. رفتار افراد الکلي هر سللاعت بسللته به 
حالشللان تغییر پیدا مي کنللد. عیب جویي را 
وسیله کنترلشان قرار مي دهند. بنابراین اهمیت 
ندارد که بچه چلله کاري انجام مي دهد، آنها 
نکته اي براي ایرادگیري پیدا مي کنند. کودک 
سعي مي کند همواره خود را از چشمان مخفي 
کند. در حقیقت آنها با این کار سعي مي کنند 
خللود کنترل را به دسللت گیرند و بي کفایتي 
و ضعللف خللود را پنهان نماینللد. همچنین 
توهین آمیز، تصویر منفي در ذهن کودک ایجاد 
مي نماید که شخصیت او را پایین آورده و در 

زندگي آینده اش اثر مي گذارد. 

فرزندان در آتش اعتیاد والدین 

مزایده اموال غیرمنقول )نوبت سوم(
6/653 اجراي احکام شعبه اول دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص 
پرونده اجرایي کاسه 844/89 ج/ 1 له خانم بهناز کلیني، علیه آقایان بیژن، پارسیا، پردیس خانم ها 
فرحنللاز و آزیتا همگي کلیني و خانم فرح الملوک بردبار مبني بر فروش ملک مشللاعي پاک 
ثبتي 26/546 شماره ثبت 18816 دفتر 165 صفحه 262 بخش 14 اصفهان واقع در اصفهان، خ 
فروغي، کوچه شهید برکتین، کوچه شهید جواد ابوسیاع، پاک آبي 47 و 6 که توسط کارشناس 
رسمي دادگستري به مبلغ 5/097/600/000 ریال )پنج میلیارد و نود و هفت میلیون و ششصد 
هزار ریال( ارزیابي و نظریه وي مصون از اعتراض طرفین واقع گردیده در روز سه شنبه 90/7/26 
از ساعت 9 تا 10 صبح در محل این اجرا اتاق 332 طبقه سوم دادگستري شهید نیکبخت برگزار 
نماید. طالبین خرید مي توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده با مراجعه به آدرس فوق، از آن بازدید 
و با تودیع 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. هزینه هاي اجرایي برعهده محکوم علیه مي باشد. توضیح اینکه حسب 
نظر کارشناس ملک فوق داراي 1669/20 مترمربع )پس از رعایت عقب نشیني( و حدود 380 
مترمربع اعیاني شامل طبقات همکف، فوقاني و زیرزمین با دیوارهاي آجري باربر، سقف تیرآهن 
و طاق ضربي، سللطوح بدنه سفیدکاري و نقاشي، کف ها موزاییک، چهارچوب ها و درب هاي 
داخلي چوبي، درب و پنجره هاي خارجي پروفیل، بدنه آشپزخانه کاشي و سنگ و کف موزاییک، 
سرویس هاي بهداشتي کاشي و کف سرامیک، سیستم گرمایش بخاري و سرمایش کولر، داراي 

انشعابات آب و برق و گاز و داراي کاربري آموزش مي باشد. م الف/ 9488
مدیر اجراي احکام شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار
6/657 چون خانم صغري جیلي فرزند ابراهیم شکایتي علیه آقاي رضا منصوري فرزند عباس 
مبني بر ترک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کاسه 900740 ک 106 این دادگاه ثبت، وقت 
رسیدگي براي روز 90/11/17 ساعت 10/5 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
و متواری می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت 
رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 9484
مرادي- مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

اباغ
6/658 شماره اباغیه: 9010100351403866

شماره پرونده: 9009980351400291
شماره بایگاني شعبه: 900291

کانتللري  مریللم  خوانللدگان  طرفیللت  بلله  دادخواسللتي  علمللازاده  محمللود   خواهللان 
و شللکوه کانتللري تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرسللتان اصفهان نموده که جهت رسللیدگي 
بلله شللعبه چهاردهللم دادگاه عمومللي )حقوقي( شهرسللتان اصفهللان واقللع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شللهید نیکبخت سللاختمان دادگستري کل اسللتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
322 ارجللاع و بلله کاسلله 9009980351400291 ثبللت گردیللده کلله وقت رسللیدگي آن 
1390/09/05 و سللاعت 10 تعیین شللده اسللت. به علت مجهول المکان بللودن خواندگان و 
درخواسللت خواهان و به تجویللز ماده 73 قانون آیین دادرسللی دادگاه های عمومی و انقاب 
 در امللور مدنللی و دسللتور دادگاه مراتب یللک نوبت در یکللی از جراید کثیراالنتشللار آگهی 
می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسللخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردند. م الف/ 9483
شعبه چهاردهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

اباغ
6/662 شماره درخواست: 9010460352700043

شماره پرونده: 8909980364701766
شماره بایگاني شعبه: 900717

شکات مجید رضایي و بهرنگ جاودان فقط و حمید آزادپور و مجید کاظم صالحي و قاسم صالحي 
و اصغر رضائي شکایتي برعلیه امیر حبیبي و حضرت خدري به اتهام مشارکت در سرقت تقدیم 
دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان که جهت رسیدگي به شعبه 101 دادگاه عمومي )کیفري( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل 

اسللتان اصفهان طبق 3 اتاق شماره 336 ارجاع و به کاسه پرونده 8909980364701766 ثبت 
گردیده و وقت رسللیدگي آن 1390/10/18 ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسي کیفري و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از 
نشر آگهي و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود مراتب به نامبرده 
اباغ تا ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهي در شعبه 101 حاضر و در روز جلسه جهت پاسخگویي 

به اتهام خویش در دادگاه حاضر شوند وگرنه اقدام قانوني بعمل مي آید. م الف/ 9479
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي کیفري شهرستان اصفهان
 

اباغ وقت دادرسي
6/666 شللماره: 901034 ب 26 آگهي اباغ وقت دادرسللي و دادخواسللت و ضمائم به آقاي 
جمشید عابدي کاسه پرونده: 901000 ح/ 26، وقت رسیدگي: 90/9/21 ساعت 11/30 صبح، 
خواهان: آتوسللا رضایي بابکي فرزند داود، خوانده: داوود رضایي فرزند علي اکبر، خواسته: اذن 
واقعه ازدواج. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 

و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.  م الف/ 9476
ارژندي- مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

اباغ وقت دادرسي
6/667 شللماره: 891746 ب 26 کاسلله پرونده: 891690 ح/ 26، وقت رسللیدگي: 90/9/28 
ساعت 10/30 صبح، خواهان: مهري میرزابیگي فرزند نصراله، خوانده: مجید زحمتکش فرزند 
محمدعلي، خواسته: گواهي عدم امکان سازش. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشللانی کامل خود نسللخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.  

م الف/ 9477
ارژندي- مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

اباغ
6/668 شماره اباغیه: 9010100351902374

شماره پرونده: 9009980351901069
شماره بایگاني شعبه: 901116

خواهان حمزه حسللیني دادخواستي به طرفیت خوانده مریم کاظمي تقدیم دادگاه هاي عمومي 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگي به شعبه نوزدهم دادگاه عمومي حقوقي )خانواده( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل 
اسللتان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 251 ارجاع و به کاسه 9009980351901069ثبت گردیده 
که وقت رسللیدگي آن 1390/10/21 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسللخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.  م الف/ 9473
پیرامون- مدیر دفتر شعبه نوزدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

اباغ مفاد اجرائیه
7/115 آگهللي ابللاغ مفاد اجرائیه در کاسلله پرونده 89-1280 ح/ 9 محکوم له امیرحسللین 
مظاهري به وکالت سللام قاسللمي نژاد به نشللاني اصفهان خ شیخ صدوق شمالي- نبش کوچه 
محمدآباد سللاختمان امیر- محکوم علیه حمزه زریني مجهول المکان. به موجب دادنامه غیابي 
شماره 9009970350900501-1390/4/14 شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل 

خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و نهصد و بیست و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسي و 
پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانوني و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه ازتاریخ 89/9/29 
تا زمان اجرا در حق محکوم له بعاوه پرداخت مبلغ هفت میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار 
ریال بابت حق االجراء مفاد اجرائیه مستنداً به ماده 9 قانون اجراي احکام یک نوبت در یکي از 
روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي درج و منتشر مي گردد که محکوم علیه مجهول المکان در فرجه 

قانوني ضمن اعام آدرس از حق قانوني خود استفاده نماید. م الف/ 9548
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

اباغ وقت رسیدگي
7/117 خانم فاطمه گزي فرزند خانکار دادخواستي به طرفیت آقاي مجتبي ایرواني محمدآبادي 
فرزند مرتضي به خواسته طاق به این دادگاه تقدیم نموده است که به کاسه 900967 ح/ 16 و 
به شماره ردیف بایگاني 900967 ح/ 16 در شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان ثبت شده و 
وقت رسیدگي روز سه شنبه مورخ 90/9/8 ساعت 10 صبح تعیین شده است. از آنجا که خوانده 
مجهول المکان مي باشد به دستور دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني مراتب در 
یکي از روزنامه ها درج مي گردد تا خوانده در وقت رسیدگي فوق حاضر و در این مدت جهت 
اعام آدرس و دریافت نسخه ثاني دادخواست و ضمایم به دفتر دادگاه مراجعه نماید. نتیجه عدم 

حضور اتخاذ تصمیم قانوني خواهد بود. م الف/ 9550
یزدان پناه- مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

اباغ
7/118 شماره اباغیه: 9010100351902416

شماره پرونده: 8909980351901666
شماره بایگاني شعبه: 891710

خواهان افسللانه غضنفري دادخواستي به طرفیت خوانده محمدرضا شیراني تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرسللتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقي 
)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 251 ارجاع و به کاسه پرونده 8909980351901666ثبت 
گردیده و وقت رسیدگی آن 1390/10/21 و ساعت 12 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسللخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. م الف/ 9551
پیرامون- مدیر دفتر شعبه نوزدهم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان
 

اباغ وقت دادرسي
7/120 کاسلله پرونده: 491/90 ح/ 6، وقت رسللیدگي: 90/10/18 ساعت 10 صبح، خواهان: 
بانللک ملت با وکالت آقاي محمللد فاني، خواندگان: 1. محمد فهیمي 2. عزت اله سلللطان 3. 
یاسللر محمدپور همگي مجهول المکان، خواسللته: مطالبه مبلغ 82/900/000 ریال بابت وجه 
سللفته به انضمام مطلق خسللارات دادرسللي. خواهان دادخواستی تسلللیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 حقوقي ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواسللت خواهان و دسللتور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده 
از تاریخ نشللر آخرین آگهللی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشللانی کامل 
 خود نسللخه دوم دادخواسللت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهمرساند. م الف/ 9554
فاني- مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

اباغ
7/127 شماره درخواست: 9010460352700044

شماره پرونده: 9009980365100716
شماره بایگاني شعبه: 900734

شاکي جال موسوي فرزند حسین شکایتي برعلیه یحیي صالحي به اتهام ایراد ضرب عمدي 
و فحاشللي تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرسللتان اصفهان که جهت رسللیدگي به شللعبه 101 
دادگاه عمومي )کیفري( شهرسللتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 

سللاختمان دادگستري کل اسللتان اصفهان طبقه 3 اتاق شللماره 336 ارجاع و به کاسه پرونده 
9009980365100716 ثبت گردیده و وقت رسللیدگي آن 1390/10/17 و سللاعت 12 صبح 
تعیین شللده اسللت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواسللت خواهان و به تجویز 
مللاده 115 قانون آیین دادرسللي کیفري و دسللتور دادگاه مراتب یک نوبللت در یکي از جراید 
کثیراالنتشللار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشللر آگهي و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نشللاني کامل خود مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یکماه از تاریخ نشللر آگهي 
در شللعبه 101 حاضر و در روز جلسلله جهت پاسللخگویي به اتهام خویش در دادگاه حاضر 
شللوند وگرنه اقدام قانوني بعمل مي آید. ضمناً جلسلله جهت اسللتماع اتیان سللوگند شللاکي 

 

مي باشد. م الف/ 9631 
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي )کیفري( شهرستان اصفهان
 

اباغ رأي
7/129 شماره دادنامه: 9009970353400905

شماره پرونده: 8909980365601580
شماره بایگاني شعبه: 900136

شاکي: خانم زهرا علي دوست با وکالت خانم زهره روشني به نشاني خ نیکبخت مقابل دادگستري 
دیبا طبقه اول دفتر وکالت، متهم: آقاي عیوض علي احمدي مجهول المکان، اتهام: ترک انفاق، 
گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعام و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام متهم به نام آقاي عوض علي احمدي فرزند قنبر علي دائر بر ترک انفاق نسبت 
به همسرش بنام زهرا علي دوست حسب شکایت شاکیه مذکور با وکالت خانم زهره روشني 
وکیل محترم پایه یک دادگستري و اظهارات مطلعین و متواري بودن متهم بزه انتسابي محرز و 
مسلم مي باشد و مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسامي متهم مذکور را به تحمل 91 روز 
حبس محکوم مي گردد. رأي صادره غیابي و ظرف مدت ده روز پس از اباغ قابل واخواهي در 

همین دادگاه مي باشد. م الف/ 9632
مرادي- رئیس شعبه 108 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

مزایده
7/130 اجراي احکام شعبه 23 دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص 
پرونده کاسه 890509 ج/ 23 له خانم رضوان بارپازي علیه آقاي حسین قضاوي مبني بر مطالبه 
مهریه )20 مثقال طاي ساخته شده 18 عیار و مبلغ دویست و چهل و نه میلیون و پانصد و پنجاه 
هزار ریال هدیه قرآن، مهر السللنه، شللیربهاء و بهاي شال ترمه طبق سال 1388 براساس آخرین 
شللاخص بانک مرکزي بابت اصل خواسته و مبلغ 4/962/000 ریال بابت خسارت دادرسي و 
مبلغ 13/477/500 ریال حق االجراي دولتي در روز 1390/7/27 ساعت 9 تا 10 صبح در محل 
این اجرا )اتاق 054، طبقه همکف، دادگستري واقع در خ شهید نیکبخت( جهت فروش 36 حبه 
)3 دانگ( از 9/23 حبه از 72 حبه پاک ثبتي 45/595 بخش 18 ثبت اصفهان که هم اکنون در 
تصرف و مالکیت محکوم علیه مي باشد. با وصف کارشناسي ذیل الذکر که مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید مي توانند 5 روز قبل از مزایده به نشاني اعامي 
ازمحل ملک بازدید نموده و با تودیع ده درصد از قیمت پایه در جلسلله مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه هایي اجرایي برعهده محکوم علیه 

مي باشد.
اوصاف ملک براساس نظر کارشناس

منزل مسکوني واقع در اصفهان،  پل تمدن، شش راه، روستاي هفشویه، کوي بهار، کوچه شهید 
احمد کاظمي، منزل آقاي حسین قضاوي داراي 210/88 مترمربع عرصه و حدود 124 مترمربع 
زیربنا مي باشد که با مصالح ساختماني دیوارهاي آجري باربر، سقف از تیرچه و بلوک، پوشش 
دیوارها و سللقف از گچ، کف سللیماني، درب هاي داخلي چوبي و درب هاي بیروني از پروفیل 
فلزي و رنگ روغني، داراي آشپزخانه با کف موزاییک و بدنه از کاشي تا سقف و داراي سرویس 
حمام باکف سرامیک و بدنه از کاشي و سرویس توالت که در حیاط مي باشد، نماي ساختمان از 
آجر زبره، محوطه سازي کف خالي و دیوارهاي حیاط از آجر زبره،  بدون بندکشي مي باشد. داراي 
اشتراکات آب و برق و گاز و 2 فقره سند مالکیت 3 دانگ به پاک ثبتي 45/595 واقع در بخش 
18 اصفهان ارزیابي پاک فوق با توجه به موقعیت محل و شرایط روز باالخص جمیع جهات 
 مؤثر در قضیه مبلغ 426/656/000 ریال )شش دانگ( و ارزش سه دانگ آن 213/328/000 ریال 

تعیین مي گردد. م الف/ 9638
جمشیدي- مدیر اجراي احکام شعبه 23 دادگاه حقوقي اصفهان
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 زهرا نوبخت

از جلوی کتابفروشی ها که رد می شوی می بینی که هزاران 
کتاب رنگارنگ در طبقه های آن دیده می شود، آما آیا تاکنون 
به این فکر کرده ای که این کتاب ها خریداری هم دارند و 
یا چند وقتی اسللت در این کتابفروشللی وجود دارند و یا 
حتی چقدر برای چاپ این کتاب هزینه شده است؟ اینها 
سئواالتی است زمانی که از جلوی کتابفروشی های رنگارنگ 
در خیابان آمادگاه یا چهارباغ عباسللی رد می شوم به ذهنم 
می رسد. چند وقتی است که از یکی از دوستانم که خودش 
نویسنده است شنیده ام که می گوید هزینه نشر کتاب بسیار 
زیاد بوده و حتی گاهی به دلیل این مشکات عدیده در این 
راه، مجبور می شللوی خودت نویسنده، ویراستار، طراح و 
جمع آوری عکس باشی و در صفحه نخست به جای این که 
طوماری از اسامی را با عناوین متفاوت ردیف کنی، تنها به 
این نام تکیه کنی. نویسنده:... جدای از این که چقدر در این 
بازار نیز دالل وجود دارد و گاهی مجبور می شوی کتابت را 
به بهایی کمتر از کرایه رفت و برگشت به آنها بسپاری تا تنها 
نامی از تو در این میان پیدا شود، شاید که صاحب نشانی 
شللوی اما در بیشتر اوقات می بینی جز در کتابفروشی ها و 
زیر گرد و غبار نامی از تو یافت نمی شود... اما هنوز ناشران 
بسللیاری به  رغم مشللکات اقتصادی و فرهنگی مشغول 
به کار هستند و سللعی می کنند برای جامعه جوان کشور 
خوراک فرهنگی تولید کنند. هرچند میزان تولید کتاب با 
تاش ناشران در دهه 80 نسبت به دهه 70 افزایش داشته؛ 
اما ناشران هنوز در رویای سیر صعودی سودی هستند که 

در سال 73 به بازار کتاب رونق داده بود. 
صدور مجوز، شاید وقتی دیگر

اما بیشتر ناشران بر این عقیده اند که آنچه به رکود صنعت 
نشللر طی دو سال گذشته دامن زده، حذف سوبسید کاغذ 

نیست بلکه سخت گیری های وزارت ارشاد در صدور 
مجوز نشللر و پایین آمدن سطح گفتگو و تبادل 

فرهنگی اسللت. مشخص اسللت که رونق 
یافتن بازار کتاب مشروط به رونق فرهنگی 

اسللت، به عبارتی از رونق افتادن بازار کتاب، 
تئاتر، موسللیقی و سینما به دلیل محدود 
شللدن امللکان عرضه محصللول اتفاق 
می افتد. متاسللفانه وزارت ارشللاد برای 

صدور مجوز انتشار کتب، آیین نامه و... 
چارچوب مشللخصی در اختیار 

ناشران قرار نداده است، این 
امر در کنار طوالنی شدن 
زمان اعام نظر وزارت 
ارشاد در مورد هر کتاب 

باعث پرداخت هزینه های اضافی و سنگینی از سوی ناشران 
می شللود. به غیر از صدور مجوز انتشار و حذف سوبسید 
کاغذ، آنچه ناشللران بخش خصوصی را دلسرد می کند و 
تاش آنها را بی مزد می گذارد، نحوه خرید کتاب از سوی 

دولت است. 
چاپ زیر پله ای و ناشران پولدار کنکوری

اما شللاید عنوان کردن مشکلی با نام صدور پروانه کار در 
حالی که هر روز شاهد بزرگ شدن قارچ گونه انتشاراتی های 
زیر پله ای هستیم در تناقض باشد. مؤسسات انتشاراتی که با 
استفاده از شعار »چاپ کتاب شما با اقساط طوالنی مدت« 
یا »چاپ کتاب از مجوز تا نشر با کمترین هزینه« به جذب 
مشللتری می پردازند. این مؤسسات که بیشتر به دفتر فنی 
شباهت دارند را نمی توان در زمره انتشاراتی ها قلمداد کرد. 
چرا که روند کار انتشللارات با روندی که این مؤسسللات 
دارند به کلی متفاوت است. برای این مؤسسات مشکلی به 
نام حذف سوبسید کاغذ یا حتی پایین آمدن سطح تعامل 
فرهنگی وجود ندارد. چرا که این مؤسسات بابت چاپ از 
مؤلف هزینه دریافت می کنند. بنابراین نه انتخابی براساس 
کیفیت محتوا صورت می گیرد و نه مشکلی از بابت تأمین 
هزینلله چاپ وجود دارد. در نهایللت، مولف پس از پایان 
چاپ نه تنها حق تألیفی دریافت نکرده، بلکه هزینه گزافی 
نیز بابت چاپ پرداخته است. این تنها مشکلی نیست که 

مولفان در مراجعه به این مؤسسللات با آن روبه رو 
می شوند، مشکل بزرگ، توزیع است. به غیر از 
مؤسسات چاپ زیر پله ای، فعاالن دیگری هم 
هستند که ناشر محسللوب نمی شوند: ناشران 
کنکور! این مؤسسللات آموزشی به دلیل این که 
تنها به چاپ تسللت ها و کتب آموزشللی خود 

مبادرت می ورزند، انتشارات محسوب نمی شوند. 
چنللد  از راه چاپ همین کتب سود هر

عایدشان  سرشللاری 

می شود و اغلب در کنار مؤسسه آموزشی و چاپ این کتب 
به فعالیت هایی چون برج سازی هم می پردازند.

انبار کتاب
یکی دیگر از مشکاتی که ناشران با آن دست و پنجه نرم 
می کنند، انبار شدن کتاب است. متأسفانه در ایران بازاریابی 
قبل از انتشللار صورت نمی گیرد و ناشران پیش از انتشار 
کتاب هیچ توزیع کننده قطعی ندارند. به این ترتیب بیشتر 
مؤلفانی که شللخصاً اقدام به انتشار کتاب می کنند یا حتی 
ناشران در بعضی موارد به دلیل برآورد اشتباهی که از میزان 
تقاضای بازار داشته اند، مجبور می شوند کتاب های خود را 
انبار کرده و متحمل خسارت سنگینی شوند. این درحالی 
است که در اغلب کشورها ناشران قبل از چاپ کتاب اقدام 
به بازاریابی می کنند و بر اسللاس میزان تقاضا کتاب چاپ 

می کنند.
آماری از کتابخوانی

جا دارد در کنار نگاه کوتاهی که به مشکات نشر در کشور 
داشللتیم به آمار کتابخوانی در ایران نیز نظری بیندازیم. بر 
اساس آمار منتشر شللده ایران با 70  میلیون نفر جمعیت، 
یک میلیون و 29 هزار عضو در کتابخانه های سراسر کشور 
دارد و آخرین سللرانه مطالعه نیز دو دقیقه در شللبانه روز 

روز توسللط یک نفر، محاسبه و اعام شده که هر 1892 
می شللود. به طور کلی یک کتاب در کشللور خوانده 

پایان سال گذشته حدود تعداد کتابخانه های کشور تا 
سرشماری شد که در آنها یک هزار و 775 کتابخانه 

کتاب نگهداری می شود. این حدود 15 میلیون جلد 
برای رسیدن به استانداردهای درحالی است که ما 

هزار کتابخانه و 140 میلیون جلد بین المللی به 14  
نیازمندیم.کتللاب دیگر 

اصلی ترین مش��کل برای چاپ 
کتاب، اقتصادی است

ه  هللر ز

کیانی در این مورد اظهار داشللت: در گذشللته مراکز نشر 
 و کتاب فروشللی های وابسللته به آنها روی نویسللندگان
سللرمایه گذاری و نویسندگان تازه کار را ترغیب به چاپ 
آثارشللان می کردند، ولی در حال حاضر این گونه نیست. 
وی افزود: در حال حاضر مراکز نشر بسیار قوی در اصفهان 
وجود دارد، ولی مثل گذشته از نویسندگان برای چاپ آثار 
آنها حمایت نمی کنند. کیانی در مورد نقش وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی در بحث چاپ کتاب بیان کرد: اگر وزارت 
ارشللاد یا حوزه هنری مراکز نشر وابسته داشته باشند و از 
نویسندگان حمایت کنند، بسیاری از مشکات چاپ کتاب 
برطرف خواهد شد. وی ضمن اظهار بی اطاعی از وجود 
مراکز نشر وابسللته به وزارت ارشاد و حوزه هنری اضافه 
کرد: دفتر حمایت از نویسندگان که زیر نظر وزارت ارشاد 
است، وام هایی به نویسندگان برای چاپ آثارشان می دهد 
که امروزه مثل گذشللته نیست. نویسنده کتاب مرغ ماهی 
خوار، نقش محافل و نشریات ادبی را در شناسایی و معرفی 
نویسندگان به جامعه تأثیرگذار دانست و خاطرنشان کرد: 
محافل ادبی بسیاری در اصفهان وجود دارد که نویسندگان 
به آنجا می روند، ولی این محافل نقش بسزایی در چاپ آثار 

نویسندگان ندارند. 
پیشنهادی دوستانه به دوستان دولتی!

حاال راهکاری که در این راه پیشنهاد می شود این است که 
دولت در یک برنامه مللدون به دنبال حمایت از این افراد 
باشللد و با این کار هم اشتغال در این زمینه از بین نرود و 
هم بتوانیم کتاب های خوبی را با توجه به نیازهای جامعه 
در اختیار جوانان قرار دهند تا مشللکات در این راستا نیز 

برطرف شود. 
پس دولت باید مدیریت حوزه نشللر را به آدمی که از دل 
همین حوزه بیرون آمده است بسپرد و سپس این 
شخص با کمک های فکری که از جانب 
ناشران می گیرد باید برنامه دراز مدتی را 
 که به راحتی قابل تغییر نباشد طرح ریزی
 کنللد. در این برنامه باید سللتاد منظمی که فقط و فقط 
زیر نظللر او فعالیت کنند، برای امر توزیع و فروش کتاب 
تشکیل شده و از نهادهای موازی دیگر 
 در این زمینه سلب مسئولیت 
کنللد. و باید ناشللران در طی 
جلسللاتی با همدیگر خود را 
از فعالیت هایشان آگاه کنند 
تا دیگر با چاپ 
همزمان  هللای 
کتاب  یللک 
جللله  ا مو

نباشیم.

آقای مسئول
مشکالت نويسندگان و ناشران تا به كی؟

فرهنگ و هنر
تلویزیون

فیلم ویدئویي »کباب غاز« رفع توقیف شد
فیلللم ویدئویللی »کبللاب غللاز« به 
نویسللندگی و کارگردانللی »صالح 
دلدم« پللس از رفللع توقیف موفق 
به دریافت پروانه نمایش شد. فیلم 
ویدئویی کباب غاز به تهیه کنندگی، 
نویسندگی و کارگردانی صالح دلدم 
پللس از نزدیک به هفت ماه توقیف 
با انجام اصاحاتی موفق به دریافت 
پروانه نمایش از معاونت سینمایی 
وزارت ارشاد شد. این فیلم کمدی 
که برداشللتی آزاد از داسللتان کباب 

غاز زنده یاد محمدعلی جمالزاده اسللت، در اول فروردین ماه سللال جاری در تهران 
جلوی دوربین رفت و پنجمین فیلم صالح دلدم پس از فیلم های مرثیه ای برای الله زار، 
بازگشت، امضاء و بی دل است و قرار است به زودی در قالب DVD به همراه پشت 
صحنه در شللبکه نمایش خانگی توزیع شللود. در کباب غاز بازیگرانی چون یوسللف 
صیادی، ساناز سماواتی، صالح دلدم، احمد پورمخبر، رضا بنفشه خواه، کیانوش گرامی، 
مجید شللهریاری، امیر زریوند، مختار سائقی، سیاوش قاسمی، اردشیر کاظمی و ... به 
ایفللای نقش پرداختند. سللایر عوامل این فیلم عبارتند از: مجللری طرح و مدیر تولید: 
رضا نوروزی، تصویربردار:  منصور عبدرضایللی، صدابردار: علیرضا کریم نژاد، تدوین 
و صداگللذاری: عبدالصمد حسللین نژاد، طللراح صحنه و لباس: امیر احللدزاده، طراح 
چهره پردازی: نیلوفر جعفری، منشللی صحنه: مریم شللهبازپور، مدیر تدارکات: شهرام 

اسامی.

»خونه به خونه« 
جمعه از شبکه اول سیما پخش مي شود

تصویربرداری مجموعه 13 قسللمتی مسللتند داسللتانی »خونه به خونه« به کارگردانی 
محسللن توکلی و تهیه کنندگی محمد قربان زاده ادامه دارد و قسللمت های آماده شده 
مجموعه از جمعه پخش خواهد شللد. محسللن توکلی کارگللردان گفت: مجموعه با 
هدف گسللترش فرهنگ زندگی ایرانی و اسامی تولید شده است و در تهیه آن سعی 
شللده شغل های مختلف جامعه در نظر گرفته شود خانواده ها از سوی روابط عمومی 
ارگان ها و نهادها به برنامه معرفی می شوند و باید تمام اعضای خانواده بتوانند در کنار 
هم حضور یابند. در این برنامه عاوه بر کنار هم بودن خانواده سعی شده، خانواده  ها 
به سللفر بروند. بخش هایی که تصویربرداری شللده است ما خانواده هایی از شهرهای 
مختلف از جمله کاشللان، قم و تهران داشتیم. در ادامه گفت: پس از اتمام سفر ،خانه 
خانواده مورد نظر تغییراتی در جهت رفاه بیشتر خواهد داشت و خانواده با یک مهمان 
ویژه که سعی شللده از شخصیت های فرهنگی، هنری استفاده شود روبه رو می شوند. 
یکی از مهمان های برنامه میرطاهر مظلومی بود که دریکی از قسمت ها ایشان حضور 
داشللتند. در این کار سعی شده از ترویج فرهنگ تجمل گرایی دوری کنیم و بیشتر به 
فرهنگ ایرانی- اسللامی توجه شللده اسللت. توکلی در خاتمه افزود: پنج قسمت از 
مجموعه در حال حاضر آماده شللده است که قرار اسللت جمعه ها بعداز اذان مغرب 
از شللبکه اول سیما پخش شللود. تصویربرداری »خونه به خونه« از 20 مردادماه آغاز 
شده و همچنان ادامه دارد. تعدادی از عواملی که در ساخت مجموعه همکاری دارند، 
عبارتند از: نویسللنده، طراح و تهیه کننده: محمد قربان زاده، کارگردان: محسن توکلی، 
مدیرتصویربرداری: حسن سلطانی، مدیر برنامه ریزی: مسعود حقی، مدیر تولید: محمد 

رفائی. مجموعه به سفارش گروه اجتماعی شبکه اول سیما تهیه و تولید می شود.

 اباغ رأي
7/131 شماره دادنامه: 9009970353400935

شماره پرونده: 8709980362501365
شماره بایگاني شعبه: 900461

شللاکي: آقاي سللعید موسللوي جعفري به نشللاني تهللران نارمک تقاطللع هنگام 
فرجللام م 69 پ 11، متهللم: آقاي حجت اللله علي اکبرخاني به نشللاني مجهول 
المللکان، اتهللام: ایللراد صدمه بدنللي غیرعمللدي، گردشللکار: دادگاه بللا توجه 
 بلله محتویللات پرونللده ختللم دادرسللي را اعللام و به شللرح ذیل مبللادرت به 

صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصللوص اتهام متهم به نام آقاي حجت اله علي اکبرخاني فرزند حسللن قلي 
دائللر بر ایراد صدمه بدنللي غیرعمدي بر اثر بي احتیاطي در امر رانندگي حسللب 
شللکایت مصدوم و گواهي پزشللکي قانوني و نظریه کارشللناس عالي تصادفات 
که علت تامه تصادف بي احتیاطي از طرف سللواري پژو آردي به شللماره انتظامي 
226 ب 17- سللمنان به لحاظ عبور از چراغ قرمز تشللخیص داده که این نظریه با 
جهات مسلللم قضیه مباینتي نداشللته و عدم دفاع از سوي متهم، بزه انتسابي محرز 
و مسللتنداً بلله مللواد 484 و 717 و 718 قانون مجازات اسللامي متهم موصوف 
بابللت کبودي مختصر پاک تحتاني چشللم راسللت به سلله هزارم دیلله کامل در 
حق آقاي سللید سللعید موسللوي جعفري و من باب جنبه عمومي بزه با رعایت 
بنللد یک از مللاده 3 قانون وصول برخللي از درآمدهاي دولت بلله پرداخت مبلغ 
یللک میلیون ریال به عنللوان جزاي نقدي در حق دولت محکللوم مي گردد. رأي 
 صللادره غیابي و ظللرف مدت ده روز پس از اباغ قابل واخواهي در همین دادگاه 

مي باشد. م الف/ 9637
مرادي- رئیس شعبه 108 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

اباغ
7/132 شماره اباغیه: 9010100350803140

شماره پرونده: 9009980350800584
شماره بایگاني شعبه: 900585

خواهان قاسللم شللریفیان دادخواسللتي به طرفیللت خوانده بتللول صفریان تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرسللتان اصفهان نموده که جهت رسللیدگی به شعبه هشتم 
دادگاه عمومللی )حقوقي( شهرسللتان اصفهللان واقع در اصفهللان خ چهارباغ باال 
خ شللهید نیکبخت سللاختمان دادگستری کل اسللتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
315 ارجاع و به کاسلله پرونللده 9009980350800584 ثبللت گردیده و وقت 
رسللیدگی آن 1390/9/29 و سللاعت 10:30 تعیین شده اسللت. به علت مجهول 
المللکان بودن خوانده و درخواسللت خواهللان و به تجویز مللاده 73 قانون آیین 
دادرسللی دادگاه هللای عمومی و انقللاب در امور مدنی و دسللتور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشللار آگهی می شللود تا خوانده پس از نشر 
آگهللی و اطللاع از مفاد آن بلله دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشللانی کامل خود 
 نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. م الف/ 9635
شکیبافرد- منشي شعبه هشتم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان
 

احضار
7/133 در پرونده کاسلله 900699 د 2 شللعبه دوم دادیاري دادسللراي عمومي و 
انقاب اصفهان اداره جهاد کشللاورزي شهرستان اصفهان شکایتي علیه آقاي امین 
دانشللور دایللر بر تغییر غیرمجللاز کاربري اراضي زراعي به میللزان 24 مترمربع از 
اراضي واقع در روستاي مرغ بخش مرکزي مطرح نموده که در جهت رسیدگي به 
این شللعبه ارجاع گردید. حسب ماده 115 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي 
و انقاب در امور کیفري مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشللار آگهي 
مي شللود تا متهم از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه 
تا ضمن اعام نشللاني کامل خود جهت پاسللخگویي به اتهام وارد و دفاع از خود 
حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسللرا تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. 

م الف/ 9636
امام جمعه- دادیار شعبه دوم دادیاري دادسراي عمومي و انقاب اصفهان

 احضار
7/134 چون خانم لیا قدیمي فرزند سیدمرتضي شکایتي علیه آقاي اصغر وکیلي 
فرزند علي مبني بر ترک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کاسلله 900588 ک 
115 این دادگاه ثبت، وقت رسللیدگي براي روز شللنبه 90/9/12 ساعت 11 صبح 
تعیین شللده نظر بلله اینکه متهم مجهول المکان و متواری می باشللد لذا حسللب 
ماده 180 قانون آئین دادرسللی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشللار محلی طبع و نشللر می شللود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید 
جهت رسللیدگی در وقت مقرر حاضر شللود و در صورت عدم حضور احضاریه 

اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 9630
تقوي- مدیر دفتر شعبه 115 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

احضار
7/135 چون خانم رباب فروتني نسب فرزند اصغر شکایتي علیه آقاي کاظم احمدي 
فرزنللد علي مبني بر ترک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کاسلله 900526 ک 
115 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز دوشنبه 90/9/5 ساعت 10/30 صبح 
تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان و متواری می باشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئین دادرسللی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نشللر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر شللود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شللده تلقی و 

دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 9629
تقوي- مدیر دفتر شعبه 115 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

احضار
7/136 چون آقاي جعفر موالئي شکایتي علیه آقاي داود غضنفري فرزند سرافراز 
مبني بر جرح عمدي مطرح نموده که پرونده آن به کاسلله 900480 ک 112 این 
دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز 90/9/6 ساعت 8/30 صبح تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان و متواری می باشللد لذا حسب ماده 180 قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع 
و نشللر می شللود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شللود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شللده تلقی و دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 9628
خاقاني- مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

اباغ
7/137 شماره اباغیه: 9010100351902415

شماره پرونده: 9009980351900989
شماره بایگاني شعبه: 901036

خواهللان صدیقه رفیعي دادخواسللتي به طرفیت خوانده حسللن حمیدي رضایي 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرسللتان اصفهان نموده که جهت رسللیدگی به شعبه 
نوزدهللم دادگاه عمومی حقوقي )خانواده( شهرسللتان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شللهید نیکبخت ساختمان دادگسللتری کل استان اصفهان طبقه 2 
اتاق شللماره 251 ارجاع و به کاسلله پرونده 9009980351900989ثبت گردیده 
و وقت رسللیدگی آن 1390/10/21 و سللاعت 12:00 تعیین شللده است. به علت 
مجهللول المکان بودن خوانده و درخواسللت خواهان و بلله تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشللار آگهی می شللود تا خوانده پس از نشر 
آگهللی و اطللاع از مفاد آن بلله دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشللانی کامل خود 
 نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. م الف/ 9627
پیرامون- مدیر دفتر شعبه نوزدهم دادگاه عمومي حقوقي خانواده اصفهان
 

اباغ
7/138 شماره اباغیه: 9010100351902412

شماره پرونده: 9009980351901029
شماره بایگاني شعبه: 901076

خواهللان راحله زاهدي دادخواسللتي به طرفیت خوانده مهللدي کاویانپور تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرسللتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه نوزدهم 
دادگاه عمومی حقوقي )خانواده( شهرسللتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شللهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 
251 ارجللاع و به کاسلله پرونده 9009980351901029 ثبللت گردیده که وقت 
رسللیدگی آن 1390/10/21 و ساعت 12:00 تعیین شللده است. به علت مجهول 
المللکان بودن خوانده و درخواسللت خواهللان و به تجویز مللاده 73 قانون آیین 
دادرسللی دادگاه هللای عمومی و انقللاب در امور مدنی و دسللتور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشللار آگهی می شللود تا خوانده پس از نشر 
آگهللی و اطللاع از مفاد آن بلله دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشللانی کامل خود 
 نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. م الف/ 9626
پیرامون- مدیر دفتر شعبه نوزدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار
7/139 در پرونده کاسلله 900776 ب 4 شللعبه 4 بازپرسللي دادسراي عمومي و 
انقللاب اصفهان آقللاي جهانگیر بهرامي پور فرزند امام علي شللکایتي علیه آقاي 
خداداد مصطفي نژاد فرزند علي راسللت دایر بر انتقللال مال غیر مطرح نموده که 
در جهت رسللیدگي به این شعبه ارجاع گردید، نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
مي باشللد، حسللب ماده 115 آئین دادرسللي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از 
جراید کثیراالنتشللار آ گهي شللود تا متهم از تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یکماه به 
شللعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعام نشاني کامل خود جهت پاسخگویي به اتهام 
وارده و دفاع از خود حاضر گردد. درصورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضي 

را اتخاذ خواهد نمود.  م الف/ 9625
زماني- مدیر دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقاب اصفهان
 

احضار
7/143 چللون آقللاي علي حکمي نیک فرزند حسللن شللکایتي علیلله آقاي رضا 
عصللارزادگان فرزند محمد مبني بر خیانت در امانللت مطرح نموده که پرونده به 
کاسلله 900561 ب 1 این بازپرسللي ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان مي باشد حسب ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در 
یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشللار طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت به 
عمل مي آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهي جهت پاسخگویي به اتهام خود 
به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسللرا تصمیم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 9714
دفتر شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقاب اصفهان
  

اباغ
7/144 نظر به اینکه آقاي حمید رئیسي به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدي حسب 
شکایت آقاي سللید مرتضي هاشمي شیخ شباني و... فرزند سیدقربانعلي از طرف 
این دادسرا در پرونده کاسه 900903 د 29 تحت تعقیب است و اباغ احضاریه 
بواسللطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدین وسیله در اجراي ماده 
115 قانون آئین دادرسللي دادگاه هاي عمومي و انقاب در امور کیفري مراتب به 
نامبرده اباغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشللار آگهي در شعبه 29 دادیاري دادسراي 
عمومي اصفهان جهت پاسللخگویي به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشللار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شللد. م 

الف/ 9713
نصرآبادي- دادیار شعبه 29 دادیاري مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و 
انقاب اصفهان
 

احضار
7/145 چون آقاي حسللین اعتقادي فرزند جعفر شکایتي علیه آقاي تورج سعیدي 
فرزند جعفر )پرویز( مبني بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده به کاسلله 
900605 ب 1 این بازپرسللي ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
مي باشللد حسب ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي 

از روزنامه هاي کثیراالنتشللار طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت به عمل 
مي آید ظرف مدت یکماه پس از نشللر آگهي جهت پاسللخگویي به اتهام خود به 
این مرجللع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسللرا تصمیم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. 
م الف/ 9710

دفتر شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقاب اصفهان
 

احضار
7/146 چون آقاي محمدحسللن قاضي زاده فرزند علي و غیره شکایتي علیه آقاي 
1- عباس حسیني )ترک( 2- اصغر کریمي مبني بر مشارکت در سرقت مسلحانه 
خللودروي زانتیللا و وجوه نقللد از پمپ بنزین مطرح نموده که پرونده به کاسلله 
870132 ب 1 این بازپرسللي ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
مي باشللد حسب ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي 
از روزنامه هاي کثیراالنتشللار طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت به عمل 
مي آید ظرف مدت یکماه پس از نشللر آگهي جهت پاسللخگویي به اتهام خود به 
این مرجللع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسللرا تصمیم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 9709
دفتر شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقاب اصفهان
 

احضار
7/147 چون آقاي محسللن شللهریاري فرزند حسن شللکایتي علیه آقاي محمود 
محمدي مبني بر تحصیل مال از طریق نامشروع مطرح نموده که پرونده به کاسه 
900584 ب 1 این بازپرسللي ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
مي باشللد حسب ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي 
از روزنامه هاي کثیراالنتشللار طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت به عمل 
مي آید ظرف مدت یکماه پس از نشللر آگهي جهت پاسللخگویي به اتهام خود به 
این مرجللع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسللرا تصمیم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. 
م الف/ 9711

دفتر شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقاب اصفهان
 

احضارمتهم مجهول المکان
7/152 بدینوسللیله به آقاي محمدعلي پناهنده وفق ماده 115 قانون آئین دادرسي 
کیفري اباغ مي شود در خصوص شکایت آقاي حسین درویش پوریان علیه شما 
مبني بر ایراد ضرب وجرح عمدي در پرونده شللماره 890382 ب 1 که درتاریخ 
90/7/21 سللاعت 9 صبح جهت رسیدگي در این شعبه بازپرسي حاضر شوید. در 

غیر این صورت وفق مقررات تصمیم خواهد شد
بازپرس دادسراي عمومي وانقاب شهرضا - ابوالحسني

تحدید حدود اختصاصی 
7/153 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پاک شماره 23/2313 واقع 
در سود آباد مفروزي از 23/534 بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام 
آقاي غامرضا مصدق فرزند محمدعلي درجریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1390/9/9 سللاعت 8 
صبح در محل شللروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی بکلیه مالکین 
و مجاوریللن اخطار می گردد که در روز و سللاعت مقللرر در محل حضور یابند. 
اعتراضللات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایسللت ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلللیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواسللت را 
از مرجع ذیصاح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید 
مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام 

خواهد شد.
میرمحمدي- رئیس ثبت اسنادواماک شهرضا
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی محیط زیست
نگاه

فراز ایران

رویداد

از پل و مترو و پارکینگ 
تا تونل بهشت آباد!

زاینده رود  
حاج رسولیها رئیس شوراي شهر اصفهان با اشاره به پروژه هایي 
چون میدان امام علي و خیابان سازي ها و پارکینگ هاي احداث شده از 
سوي شهرداري اصفهان، مسئوالن شهري این شهر را موفق دانست اما 
در عوض اجراي پروژه هاي ملي چون تونل انتقال آب بهشت آباد را 
در محدوده وظایف دولت ناموفق اعام کرد و گفت مسئوالن دولتي 
و نمایندگان مجلس باید به امور کان کشور بپردازند نه به امور محلي. 
این در حالي است که نمایندگان مردم در مجلس ناظران بر حق تصمیم 
گیري در کشور هستند و مردم با نگاه کارشناسان حوزه هاي مختلف 
از نمایندگانشان انتظار خدمت کردن دارند. در حال حاضر مسئوالن 
شهري اصفهان با پروژه هاي زود ثمره اي چون پل، زیر گذر، رو گذر و 
توسعه ناپایدار این شهر، اصفهان را با ترافیک بي امان و آلودگي هوا و 
پي آمد هاي دیگر آن روبه رو کرده است. این مقام شهري در اصفهان با 
اشاره به تعداد شهدا و جانبازان در طول هشت سال دفاع مقدس، معطل 
ماندن پروژه هایي مثل بهشت آباد را شایسته مردم اصفهان ندانسته و 
گفته بود: چرا باید حق مردم اصفهان اینگونه ضایع شود، ما به عنوان 
منتخبین مردم پیام آنها را به مسئوالن و نمایندگان مجلس منتقل مي کنیم 
و انتظار داریم تا در سالي که از سوي مقام معظم رهبري به عنوان 
سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده است پروژه ملي بهشت آباد به 

سرانجام برسد.
از وطن و  ایران در راه پاسداري  این در حالي است که همه ملت 
عرصه هاي  در  که  تحمیلي  جنگ  در  تنها  نه  پیوسته  آن  سربلندي 
گوناگون مي جنگند و از سویي بر خاف آنچه که از سوي رئیس 
شوراي شهر اصفهان عنوان شده در سال جهاد اقتصادي باید به سمت 
و سوي حفظ اقتصاد پایدار این سرزمین از جمله اقتصاد سبز به عنوان 
یکي از بنیادي ترین میراث اقتصادي ایران برویم. پروژه بهشت آباد 
از سوي کارشناسان منابع طبیعي و محیط زیست کشور مردود اعام 
شده اما همچنان بر اجراي این پروژه اصرار مي شود. پروژه اي که 
ظرفیت هاي آبي و محیط زیستي استان اصفهان و استان چهارمحال و 

بختیاري را ناخواسته متزلزل مي کنند.

رتبه ۵ خشکسالی 
براي چهار محال و بختیاری

مقایسه  گفت:  بختیاری  و  محال  چهار  استاندار  عمرانی  معاون 
با  مقایسه  در  استان  این  جاری  زراعی  سال  خشکسالی  وضعیت 
سایر استان ها نشان دهنده رتبه پنجم این استان در شاخص باالترین 
شدت خشکسالی کشور است. به گزارش مهر، محمود عیدی بیان 
سینوپتیک  ایستگاه های  بین  در  مختلف  استان های  بارش  داشت: 
کشور، بیشترین کاهش بارش سال زراعی جاری را به میزان 457 
میلیمتر در ایستگاه کوهرنگ نشان مي دهد. وی پیش بینی بلند مدت 
مرکز هواشناسی را در پاییز سال 90 تا آذر نرمال دانست و افزود: 
در این مدت دما بیشتر از نرمال پیش بینی شده که سبب افزایش 

نیاز آبی، تبخیر، تعرق و افزایش مصرف آب مي شود. 

اهواز آلوده ترین شهر دنیا
دولتمردان ایران تا کنون هیچ 

اقدامی نکرده اند
نماینده مردم اهواز درمجلس، با اشاره به خبر شناخته شدن اهواز 
به عنوان آلوده ترین شهر دنیا گفت: باید هرچه سریع تر براي رفع 
 مشکل آلودگي استان هاي جنوبي چاره اندیشي شود. به گزارش ایسنا، 
سید شریف حسیني در تذکري در جلسه  مجلس شوراي اسامي 
اظهار کرد: جاي تاسف است که اهواز به عنوان یکي از شهرهاي 
تاریخ ساز و حماسي به جاي این که در رتبه هاي علمي و پژوهشي 
برتر باشد میان 1100 شهر دنیا، از لحاظ آلودگي برتر اعام شده و 
متاسفانه با وجود جلسات متعدد و خواست فراوان از مسئوالن، هیچ 
اقدامي صورت نگرفته است. حسیني افزود: چنانچه 20 میکروگرم 
دچار  مردم  باشد،  داشته  وجود  هوا  در  معلق  ذرات  مترمکعب  در 
مشکات تنفسي مي شوند، گفت: طبق آمار اعام شده ذرات معلق 
در هواي اهواز 327 میکروگرم در مترمکعب است که چندین برابر 
حد استاندارد است. نماینده اهواز با بیان این که از 365 روز سال 
افزود: در  با مشکل گردوخاک مواجه است،  اهواز  120 روز شهر 
این ارتباط با دولتمردان صحبت کرده ایم اما تاکنون شاهد هیچ اقدام 
عملي نبوده ایم. حسیني افزود: موضوع گرد وغبار و آلودگي ناشي از 
آن، مدت هاست که در استان هاي جنوبي کشور وجود دارد و بنابراین 
باید امیدوار باشیم بار دیگر این آلودگي به تهران برسد تا کمیته اي 

براي آن تشکیل شود؟ 
وي در پایان تاکید کرد: من به عنوان نماینده  استان هاي جنوبي کشور 
استان ها  این  آلودگي  موضوع  به  موثر  و  سریع  رسیدگي  خواستار 
هستم. به گزارش ایسنا، شهاب الدین صدر رئیس جلسه در پاسخ به 
این تذکر گفت: از آقاي ابراهیمي مي خواهم که گزارش پي گیري هاي 
دولت براي رفع این مشکل را قرائت کند تا نمایندگان از آن مطلع 

شوند. 

چشمه برم در تصرف زباله ها
زاینده رود 

مللرکز  در  که  برم  چشمللله 
شهرستللان للللردگان در استلللان 
چهارمحلللال و بختیلللاري قللرار 
دارد در چنلللد مللاه گذشته توسط 
شهللرداري و میراث فللرهنگي آن 
 منطقه فضاسازي شده، فضاسازي اي

بوده   آن جذب گردشگر  که هدف 
بیشتر  که  فضاسازي  این  اما  است، 
اثر  یک  در  تصرف  و  دخل  شبیه 
طبیعي بوده بیشتر از آن که موجب جذب گردشگر براي این منطقه شود 
بیشتر سبب دستکاري در چشمه برم شده و حیات آن را تهدید کرده است. 
چشمه برم یکي از سرشاخه هاي کارون بزرگ است و گفته مي شود این 
چشمه شبیه یک آکواریوم طبیعي است که با بتون ریزي ها و سنگچیني هاي 
صورت گرفته در اطراف آن و همچنین الیروبي نشدن و انباشت زباله در 

اطراف آن، اکوسیستم آن در معرض تهدید جدي قرارگرفته است.

زاینده رود   
دو هکتار از اراضی مناطق حفاظت شده هلن در استان 
چهارمحال و بختیاری،31 شهریور در آتش سوخت. این آتش 
سوزی در منطقه ای صعب العبور اتفاق افتاده بود. آتش سوزي 
اراضي هلن زمان گشت زني ماموران حفاظت محیط زیست 
رویت شده بود و بعد از سه ساعت کوهپیمایي، این مأموران با 

دست خالي، از پیش روي آتش جلوگیري کرده بودند.
سعید یوسف پور، مدیر کل محیط زیست استان چهارمحال 
و بختیاری درباره این آتش سوزی به زاینده رود گفت: آتش 
افتاد و وضعیت به  اتفاق  العبوری  سوزی در منطقه صعب 

گونه ای بود که محیط بانان به زحمت مي توانستند خودشان 
را باال بکشند. حتی محیط بانان بیل هم همراه خود نتوانستند 

باال ببرند.
وي با بیان این که با هیچ امکاناتی به سرعت آتش را خاموش 
کردیم، گفت: تقریباً به موقع رسیدم و آتش را به موقع مهار 
کردیم و اجازه ندادیم آتش به مکان های دیگر سرایت کند و 

فقط دو هکتار از اراضی سوخت.
یوسف پورافزود: اگر هلکوپتری در استان وجود داشت که 
مي افتد،  اتفاق  العبور  صعب  مناطق  در  سوزی  آتش  وقتی 
محیط بانان را به منطقه مي رساند، شاید این میزان اراضی هم 

نابود نمی شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاري گفت: 
در سال 85 صحبت هایي پیرامون خریداري هلیکوپتر شده 
اما مشکل اصلي نبود پول براي خرید و نگهداري آن   بود 

بود.
وي افزود: حفظ جنگل هاي غرب زاگرس نیاز به شکل گیري 
ستاد حوادث و آتش سوزي با هماهنگي و همکاري استان هاي 
قرار گرفته در این منطقه را دارد تا در زمان بروز آتش سوزي 
نیاز نیروهاي امدادي و آتش نشاني و امکاناتي چون بالگرد 

برآورده شود.

هر سال مهر ماه، صدور پروانه شکار پرندگان آغاز مي شود، اما 
از امسال هیچ مجوزی برای شکار در »تاالب گندمان« صادر 
نمی شود چون این تاالب، منطقه شکار ممنوع اعام شده 
است. به گزارش سبز پرس مدیر کل محیط زیست استان 
چهار محال و بختیاری با بیان این که علت خشکی این تاالب 
فقط به مشکات طبیعی ختم نمی شود، تأکید کرد: وزارت 
نیرو هم با احداث سد بر روی »تاالب چغاخور«، از رسیدن 
حق آبه »تاالب گندمان« جلوگیری مي کند و به خاطر همین 
مسأله سه میلیون متر مکعب آب که سهمیه این تاالب است از 
آن دریغ مي شود. مدیر کل محیط زیست استان چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به این که خشکسالی ها و صدور مجوزهای 
شکار باعث بروز آتش سوزی در این تاالب مي شد، گفت: از 
آنجا که خطر بروز آتش سوزی در این تاالب ارزشمند بسیار 

باال بود و این آتش سوزی ها بیشتر در مهرماه همزمان با فصل 
شکار پرندگان در این منطقه رخ مي دهد، تصمیم گرفتیم این 

منطقه را شکار ممنوع اعام کنیم. 
سعیر یوسف پور توضیح داد: شکارچیان و چوپانان به دلیل 
آتش  با درست کردن  از روی عمد  احتیاطی و گاهی  بی 
موجب بروز آتش سوزی گسترده در این تاالب مي شوند. 
و  زا«  »تورب  منطقه  خاک  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وي 
»پیت لند« است و همین مسأله باعث مي شود آتش سوزی 
باشد،  پایین رخ دهد و مهار آتش بسیار مشکل  در عمق 
بهترین  سوزی ها،  آتش  وقوع  از  جلوگیری  برای  بنابراین 
راهکار این بود که منطقه شکار ممنوع اعام شود. بنابر این از 
 اول مهر ماه دیگر مجوز شکار پرندگان در این منطقه صادر 

نمی شود.

گاز  انتشار  میزان  که  داد  نشان  جدید  بررسي  یک 
 2010 تا   1990 سال هاي  بین  دي اکسید کربن  گلخانه اي 
میادي 45 درصد افزایش یافته و در سال 2010 با انتشار 
 33 میلیارد تن از این گاز، رکورد تولید آن شکسته شده 

است. 
که  است  شده  تاکید  بررسي  این  در  ایسنا،  گزارش  به 
عوامل اصلي رکورد جدید و افزایش 5/8 درصدي انتشار 
این گاز بین سال هاي 2009 و 2010 میادي، تداوم رشد 
کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور و احیاي 

اقتصادي در کشورهاي صنعتي عنوان شده است. 
ترین  مهم  الرت،  یورک  اینترنتي  پایگاه  بنابرگزارش 
کشورها و اقتصادهایي که در این رشد فزاینده نقش دارند 

شامل هند، چین،آمریکا و اتحادیه اروپا هستند. 

گاز  این  انتشار  کاهش  رغم  به  کارشناسان،  گفته  به 
زماني،  دوره  همین  در  صنعتي  کشورهاي  در  گلخانه اي 

همچنان شاهد افزایش کلي تولید آن در جهان هستیم. 
این بررسي همچنین نشان داده است که کشورهاي صنعتي 
تمایل دارند تا سال 2012 میادي به هدف پروتکل کیوتو 
گلخانه اي  گازهاي  انتشار  درصدي   5/2 کاهش  بر  مبني 

دست پیدا کنند. 
هم اکنون سهم کشورهاي صنعتي عضو پروتکل کیوتو در 
زمینه تولید جهاني گازهاي گلخانه اي به کمتر از نصف 

رقم کلي کاهش یافته است. 
این گزارش بر اساس نتایج اخیر در پایگاه داده هاي مرکز 
مطالعات جهاني اتمسفریک در خصوص انتشار گازهاي 

گلخانه اي تهیه شده است.

اصفهان آهو خیز با کمترین شکار آهو
زاینده رود  

قاضي،  کاه  ملي  پارک هاي 
اصفهان  استان  در  موته  و  قمیشلو 
از مناطق آهو خیز کشور به شمار 
مي آیند. خبرگزاري محیط زیست 
رکورددار  را  اصفهان  استان  ایران، 
این  قانوني  غیر  صید  بیشترین 
اما  گونه جانوري اعام کرده بود. 
مدیر کل حفاظت از محیط زیست 
را تکذیب کرده  این خبر  اصفهان 
و اصفهان را داراي بزرگ ترین زیستگاه آهو و کمترین آمار شکارآهو 

در کشور خواند.
 زیستگاه هاي استان اصفهان بهترین زیستگاه هاي آهلللو در کشور و از 

بي نظیرترین این زیستگاه ها در جهان است.
هم اکنون به غیر از استان اصفهان، استان های آذربایجان شرقی، بوشهر، 

فارس، کرمان، مرکزی خراسان شمالی کرمانشاه نیز دارای آهو هستند.

مرگ خاموش ذخایر ژنتیکي ایران
زاینده رود  

طبیعي  محیط  جدید  معاون 
سازملللان حفاظت محیط زیست 
ذخایر  که  این  اعام  با  کشور 
ژنتیکي کشور به صورت خاموش 
از بین مي روند، از خاموشي و بي 
محیط  کاران  اندر  دست  تفاوتي 
تأسف  ابراز  مسئوالن  و  زیست 
ذخایر  است  معتقد  وي  کرد. 
ژنتیکي کشور به صورت خاموش 

در حال از بین رفتن هستند و کسي هم صدایش در نمي آید.
کارشناسي  توان  افزایش  که  این  بیان  با  فاضل  محمدي  اضغر 
آن  به  باید  که  است  اي  مسأله  ترین  اصلي  طبیعي  محیط  معاونت 
مناطق  قبل  دهه  چند  روش هاي  به  توانیم  نمي  بود:  گفته  بپردازیم، 
جایگزین  را  علمي  و  پیشرفته  روش هاي  باید  و  کنیم  حفظ   را 

کنیم.

با پایان پاییز، 
زندگی به تاالب بختگان برمی گردد

زاینده رود  
در حالي که تمامي تاالب هاي 
استان فارس خشک شده اند، مدیر 
این  زیست  محیط  حفاظت  کل 
حیات  تا  است  تاش  در  استان 
را به تاالب بختگان برگرداند. این 
مقام مسئول نبود مدیریت صحیح 
دالیل  از  را  کشور  آبي  منابع  بر 
اصلللي خشکلللي تاالب بختگان 
مي داند، چیزي که در حال حاضر 
به خشکسالي و  آبي و محیط زیست  منابع  کارشناسان  تمامي  نگاه  از 
خشک شدن هاي پي در پي تاالبي ها و دریاچه هاي کشور در سال هاي 
اخیر دامن زده است. حسینعلي ابراهیمي کارنامي، براي احیاء بخش هایي 
از این تاالب، قصد عملیاتي کردن رها سازي حق آبه از سد »درود زن« 

به مقدار 40 کیلومتر مربع را در اواخر پاییز دارد.

بحران زاگرس ريشه در چیدمان نادرست توسعه در كشور دارد

منطقه زاگرس در غرب کشور، با وسعتی قریب به 
به لحاظ  شش میلیون هکتار رویشگاه های جنگلی، 
آب،  تولید  همتللای  کم  ظللرفیت  از  برخورداری 
یکی از راهبردی ترین زیست بوم هلللای وطن به 
شمار می آید، چللرا که تقریبًا تمامی رگ های حیاتی 
همچون  زمین  ایران  دایمی(  و  مهم  )رودخانه های 
کارون، کرخه، دز، زاینده رود، سفیدرود، زرینه رود 
سرچشملله  زاگلللرس  سرزمین  از  سیمینه رود   و 

مي گیرند. 
به دیگر سخن، 40 درصد از اندوخته آبی ایرانیان 
است.  زاگرس  نامش  که  مي شود  تأمین  بستری  از 
آن  مؤید  شناسه ها  از  بسیاری  امروز  شوربختانه 
و  نیستند  شاداب  زاگرس  جنگل های  که  است 
تهدیدهای  با  کشور  آب  تأمین  منبع  بزرگترین 
با  زاگرس  جنگل های  است.  مواجه  انسانی  جدی 
پروژه های  اصولی  غیر  اجرای  از  ناشی  بحران های 

بیماری های  آفات و  عمرانی و سدسازی ها، حمله 
جنگلی، وابستگی های معیشتی بیش از توان و سطح 
تولید، حضور دام، تأمین سوخت هیزمی و زراعت 
روبرو  محلی  جوامع  توسط  زیراشکوب  در   دیم 

هستند.
زاگرس در میان چیدمان نادرست توسعه

مشکل کلی رویشگاه های جنگلی زاگرس ریشه در 
توسعه نیافتگی زاگرس و چیدمان نادرست توسعه 
و  خشکسالی ها  دارد.  حال  تا  ابتدا  از  کشور  در 
تغییرات اقلیمی سال های اخیر نیز سبب تشدید این 

بحران دست ساز شده است. 
بحرانی که ناشی از باال بودن سطح وابستگی معیشتی 
که  جنگل ها  تولید  سطح  به  نسبت  محلی  جوامع 
روز به روز هم در حال کاهش بوده شده و پائین 
آمدن حد آستانه تخریب این جنگل ها را به دنبال 
داشته است. میزان مصرف و بهره برداری بیش از 

قابلیت تولید و بازسازی سبب پائین آمدن ظرفیت 
سازگان  بوم  این  و  شده  جنگل ها  تحمل  قابل 
ساختار  در   نهایت  و  نموده  پسرفت  تدریج  به 
قهقرا  به  رو  و  ریخته  فرو  درهم  آن ها   سیستمیک 

می روند.
زاگرس، یک  به  وابستگی معیشتی  کاهش 

راهکار اساسی
و  داخل  در  محلی  جوامع  توانمندسازی  چند  هر 
ایجاد  همچنین  و  جنگلی  رویشگاه های  حاشیه  یا 
وابستگی  کاهش  و  جایگزین  شغلی  فرصت های 
معیشتی مستقیم بهره برداران به عرصه های طبیعی 
و اجرای طرح های احیائی و حفاظتی تنها راهکار 
نجات جنگل های زاگرس است ولی بایستی توجه 
داشته باشیم که اجرای این امر تنها توسط سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور که یک سازمان 
 تخصصی با ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری

محللدود است، در مقلللابل حجم بسیللار گسترده 
کاهش  و  توانمندسازی  این  نیاز  مورد  عملیات 
کاری  طبیعت،  به  محلی  جوامع  مستقیم  وابستگی 

بسیار مشکل و نشدنی است.
برای برون رفت از این بن بست فاجعه بار بایستی 
در برنامه های توسعه ای کوتاه مدت و میان مدت 
برای 11 استان زاگرسی، در قالب یک طرح ملی که 
تمام اجزای دولت مسئولیت آن را عهده دار باشند، 
شناختی  بوم  توانمندی های  و  ظرفیت ها  بربنیاد 
)اکولوژیکی( بازتعریفی در چیدمان توسعه ای این 
مناطق صورت گرفته و از سهم درخور اشتغال در 
بخش های صنعت سازگار با طبیعت مناطق، تجارت، 
بازرگانی، اکوتوریسم و... از طریق ایجاد کانون ها و 
مراکز اشتغال زا در حاشیه جنگل، به صورت ویژه 
چند  ماندگی  عقب  تا  گردند  برخوردار  ضربتی  و 
پایدار  توسعه  در  زاگرس  استان های  گذشته  دهه 
از  ای  باراندازی معیشتی بخش عمده  به  که منجر 
توان عرصه های  بر شانه های کم  مناطق  این  اهالی 
در  تعادل  نوع  یک  و  گردیده جبران شود  جنگلی 
سطح تولید جنگل ها و سطح نیازهای معیشتی اهالی 

جنگل ایجاد گردد.
چاره راه تغییر نگاه مسئوالن و مردمان به 

زاگرس است
که  باورند  این  بر  جنگل  بخش  کارشناسان  بیشتر 
فعلی  برداران  بهره  از  درصد   40 حدود  حداکثر 
اجرای  طریق  از  مي تللوان  را  جنگلی  عرصه های 
طرح ها و پروژه های متکللی بر توان و ظرفیت هللای 
بالقوه این عرصه هللای جنگلی ساملاندهی نمود و 
مشاغل آنان را به واحدهللای اقتصادی قابل قبول 
تبدیل کللرد و حدود 60 درصد از جمعیت وابسته 
موجود را مي بایست از طللریق باال بردن سهم ویژه 
اشتغال غیر وابسته به طبیعت در زاگرس ساماندهی 

کرد.
 40 حدود  تأمین  مثل  شناسه هایی  دیگر سخن،  به 
سد  ده ها  گرفتن  قرار  کشور،  شیرین  آب  درصد 
زاگرس،  آبخیز  حوضه هللای  در  آبی  برق  بزرگ 
به فات  انتقال آب  بزرگ  اجلللرای طرح هلللای 
محیطی  زیست  و  هوایی  و  آب  تأثیرات  مرکزی، 
این  مؤید  همگی  دیگر،  طبیعی  کارکرد  ده هلللا  و 
حقیقت غیرقابل کتملللان است که چاره جز تغییر 
نگاه مسئوالن و ملللردم به جنگل های زاگرس از 
نگاهللی معیشتی به نگاه تولید آب و کارکردهای 
گردی  طبیعت  و  تفلللرجی  و  محیطلللی   زیست 

نمی باشد.

 40 درصد از 
اندوخته آبی ایرانیان 
از بستری تأمین 
مي شود که نامش 
زاگرس است. 
شوربختانه امروز 
بسیاری از شناسه ها 
مؤید آن است که 
جنگل های زاگرس 
شاداب نیستند 
و بزرگترین منبع 
تأمین آب کشور 
با تهدیدهای جدی 
انسانی مواجه است

هومان خاکپور، 
فعال منابع طبیعي

اراضي ملي بسوزند
با بي پولي، هلیکوپتر به چهارمحال و بختیاري نمي آید!

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهار محال و بختیاری:
تاالب گندمان، منطقه شکار ممنوع اعالم شد

گرمایش جهاني شدت گرفت 
ثبت باالترین رکورد تولید گاز دي اکسیدکربن در سال 2۰1۰
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 نجمه کرمی
تیم ذوب آهن در شللرایطی که می توانست به راحتی از 
سد سوونی های چشم بادامی بگذرد با جاه طلبی کاذب 
خود، جواز صعود به مرحله نیمه نهایی را هم از دسللت 

داد.
دیدار تیم های ذوب آهن و سللوون سامسونگ از مرحله 
حذفی یک هشللتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، روز گذشته 
 در ورزشللگاه فوالدشللهر با اسللتقبال خوب هللواداران 
ذوب آهن برگزار شد که در پایان و با وجود گلزنی قاضی 
در هللر دو دیدار رفت و برگشللت، تیم سللوون در اوج 

ناباوری با دو گل ذوب آهن را در خانه زمین گیر کرد.
بدون شللک تیم کره ای با توجه به تساوی دیدار رفت دو 
تیم به دنبال پیروزی در این بازی بود بنابراین سللوون در 
حالی که چیزی برای از دسللت دادن نداشللت، با ترکیب 

هجومی بلله مصاف نایللب قهرمان فصل 
گذشته لیگ قهرمانان آسیا آمد. ذوبی ها هم 
با وجود این که با یک تسللاوی بدون گل 
به دور بعد مسللابقات صعود می کردند، با 
ترکیب هجومی و اسللتفاده از 3 مهاجم به 

میدان آمدند. 
 ذوب آهللن کلله در ایللن دیللدار خانگی
 نمی خواسللت به تیم کللره ای امتیاز دهد 
در نیملله نخسللت خللط دفاع سللوون را 
تحت فشللار قللرار داد. بازیکنان کره ای هم 
که نمی توانسللتند از عمق میدان به سللمت 
دروازه ذوب آهن نفوذ کنند، با همان تاکتیک 
بازی رفت و با استفاده از سانترهای خود از 
 جناحین در صدد زدن گل برتری به ذوب آهن

  بودند. 
ذوبی هللا در نیمه نخسللت توسللط ایگور 
کاسترو و اسماعیل فرهادی چند موقعیت 
گلزنی داشللتند که یکی پس از دیگری از 
دسللت رفت. همچنین بی دقتی های قاضی 
در نیمه نخست بازی همچنان ادامه داشت 
تا ذوب آهن نتواند از موقعیت های خود به 

درستی استفاده کند. 
بللا آغاز نیملله دوم و در دقیقلله 49 ایگور 
کاسللترو با کنترل توپ و ارسللال آن برای 
قاضی، این بازیکن را در موقعیت گل قرار 
داد و او با یک شوت سرکش گل نخست 

ذوب آهن را به ثمر رساند.
تیللم ذوب آهن بعللد از ایللن گل به الک 
دفاعی فرو رفت و همین موضوع زمینه را 
برای شکست این تیم فراهم کرد. در دقیقه 76 این سانگ 
مین، مدافع سامسونگ بود که با پیشروی خود در محوطه 
جریمه ذوب آهن، از سانتر بازیکن تیم خود استفاده کرد 
و با ضربه سللر توپ را وارد دروازه ذوب آهن کرد و این 
نتیجلله تا پایان نللود دقیقه تاش دو تیللم ثابت ماند و با 
 توجه به تساوی بازی رفت سرنوشت تیم صعود کننده به 

وقت های اضافه کشیده شد.
در وقللت اضافه اول کره ای ها با فشللار مضاعفی که بر 
روی دروازه شللهاب گردان وارد کردند توانستند صاحب 
یک ضربه آزاد شللوند و علی احمدی بللا برخوردی که 
با بازیکن سللوونی ها پیدا کرد، موجب برهم زدن تعادل 
» ماتللو« شللد. داور خطا اعللام کرد و بللا کارت زردی 
 کلله در نیملله دوم دریافللت کرده بللود خیلللی زودتر از 

هم تیمی هایش با بازی های آسللیایی این 
دوره وداع کللرد و یللک ضربلله پنالتی باد 

آورده را به سوونی ها تقدیم کرد.
ضربه پنالتی هم در دقیقه 91 توسللط ماتو 
و با وجود عکس العمل به موقع شللهاب 
 گللردان برای دفللع توپ در کنللج دروزاه 
ذوبی ها آرام گرفت و یک پیروزی شیرین 
دو بللر یک برای آبی پوشللان کره ای رقم 
خورد و با توجه به ناکامی حمات بعدی 
ذوب آهللن تللا پایان وقت اضافلله دوم و 
قانللون گل زده در خانلله حریف، این بال 
 آبی ها بودند که با عبور آسان از فراز کوره 
نهایللی  نیملله  در  را  خللود  آهللن   ذوب 

رقابت های لیگ قهرمانان آسیا دیدند.
تیم ذوب آهن در اوج ناباوری و در حالی 
که می توانسللت با یک تساوی بدون گل 
راهی دوره بعد شود در اوج ناباوری، وداع 
تلخی با آسللیا کرد و کابللوس وار از ادامه 

رقابت های این فصل کنار رفت.
سپاهان هم حذف شد؛ معجزه اتفاق 

نیفتاد
تیم سللپاهان دیگللر نماینللده اصفهان در 
بازی برگشللت خود مقابل السد قطر و در 
شللرایطی که امیدی به صعود نداشللت با 
تمللام توان در برابر قطر ایسللتادگی کرد و 
 توانسللت دو گل در خانلله حریف به ثمر

 رساند.
تیم فوتبال سللپاهان ایللران در حالی برابر 
السد در قطر به پیروزی دست یافت که با 

 AFC توجه به شکسللت 3 بر صفر در بازی رفت با رای
در حال حاضر از دور مسابقات کنار رفته است.

تیم های فوتبال السد قطر و سللپاهان ایران در چارچوب 
دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال 
لیگ قهرمانان آسللیا دیشللب برابر هم به میدان رفتند که 
این دیدار با برتری 2 بر یک تیم فوتبال سللپاهان ایران به 
پایان رسللید اما در مجموع دو دیدار رفت و برگشت تیم 
السللد قطر با پیروزی 4 بر 2 راهی مرحله نیمه نهایی این 

مسابقات شد.
در ایللن دیللدار که بللا قضللاوت  نیشللیمورای ژاپنی در 
ورزشگاه جاسم بن حمد شللهر دوحه برگزار شد، عماد 
محمدرضا )7( و حسن اشجاری )26( برای سپاهان گل 
زدند و مامادو نیانگ)85( تک گل السللد را به ثمر رساند. 

عبداله کانی از تیم السللد قطر و هللادی جعفری، مهدی 
سللیدصالحی و مهدی نصیری از تیم سللپاهان بازیکنان 

اخطاری این دیدار بودند.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان که بازی رفت را با نتیجه یک 
بر صفر به پایان رسللانده بود، به خاطر استفاده از رحمان 
احمدی بازیکن دو اخطاره، با رای AFC  در آن مسابقه 
با نتیجه 3 بر صفر بازنده شللد. البته مسئوالن این باشگاه 
به رای AFC اعتراض کردند و باید منتظر ماند که نتیجه 

این اعتراض مشخص شود.
البته با نتیجه این بازی تیم فوتبال سپاهان اصفهان از دور 
مسللابقات کنار رفت و پس از ذوب آهن اصفهان دومین 
نماینده کشللورمان بود که از گردونه رقابت ها حذف شد 
و شب تلخی را برای فوتبال باشگاهی کشورمان در قاره 

کهن رقم زد.

خبر

قهرمانی رزا جاللی فر در مسابقات 
بولینگ قهرمانی کشور

دومیللن دوره مسللابقات بولینگ کشللور بلله میزبانی اصفهان بلله پایان 
رسللید. در این رقابت هللا که به همت هیأت بولینگ اسللتان و به منظور 
گرامیداشللت هفته دفاع مقدس برگزار شللد چهار استان اصفهان، تهران، 
البرز و خوزسللتان در دو بخش آقایان و بانوان در آن شرکت کردند. در 
این رقابت ها که در مرکز بولینگ اصفهان و سللالن پردیس انجام شد 38 
نفللر )30 نفللر آقا و 8 نفر( در دو بخش آقایللان و بانوان با هم به رقابت 
پرداختند که در پایان رزا جالی و سارا عطایی از اصفهان رده های اول 
و دوم را به خود اختصاص دادند. ضمن آن که امیر دل آرا از اصفهان در 
بخش مردان بر سکوی دوم قرار گرفت. و مجید ملکی و کامران جاوید 
از تهران به ترتیب اول و سللوم شللدند. گفتنی است که کاس مربیگری 

بولینگ نیز زیر نظر شهرام الله در اصفهان در حال برگزاری است. 

سللرمربی تیم فوتسال گیتی پسللند اصفهان گفت: 
 برخی دوسللتان در اصفهللان صحبت هایی مطرح 
مللی کنند و قصدشللان ضربه زدن به گیتی پسللند 
اسللت، باید بگویم آنهللا باید اول بلله فکر نتیجه 

گرفتن تیم خودشان باشند.
علی افضل در ارتباط با بازی گیتی پسند و دبیری 
تبریز در هفته ششم لیگ برتر فوتسال باشگاه های 
کشور به ایمنا گفت: هر بازی شرایط خاص خود 
را دارد. دبیللری در پنج بازی گذشللته پنج باخت 
داشللته و در خانه به دنبال برد است. بنابراین کار 
سختی در تبریز خواهیم داشت. وی با بیان این که 
عامل اصلی دیر به گل رسللیدن گیتی پسند دفاعی 
بازی کردن تیم های مقابل اسللت گفت: تیم هایی 
که مقابل گیتی پسللند به میدان مللی روند دفاعی 
بللازی می کننللد اما از نظر آمادگللی بدنی ضعیف 
هستند. نیمه دوم اکثریت از نظر بدنی به مشکل بر 
می خورند و ما می توانیم با استفاده از این شرایط 

اختاف را افزایش بدهیم. 
سللرمربی تیم فوتسال گیتی پسللند با بیان این که در 
تیمش هیچ مشللکلی نیسللت اما عللده ای به دنبال 
 حاشللیه سللازی هسللتند گفت: شاید امسللال همه 
ستاره های فوتسال در تیم ما باشند اما هیچ مشکلی 
بابت این قضیه در تیم وجود ندارد. همه با هم رفیق 
هسللتند و ما هم با آنها رفیق. اما برخی دوسللتان در 
اصفهان صحبت هایی مطرح می کنند و قصدشللان 
ضربه زدن به این تیم است. باید بگویم آنها باید اول 
به فکر تیم خودشان باشند. ما به دنبال هدف خودمان 
هستیم و آنها هم باید به فکر نتیجه گرفتن خود باشند. 
هدف ما قهرمانی اسللت و هیچ کسللی نباید مانع از 

رسیدن ما به این هدف شود. 
افضل در ارتباط با شللهرآورد فوتسال اصفهان بین 
فوالد ماهللان و فیروز صفه هم گفللت: این دیدار 
شللرایط خاص خود را دارد و هر کس لیاقت دارد 

باید پیروز شود. 

سللرمربي تیم فوتسال فوالد ماهان اصفهان در مورد شایعات مختلف در مورد تباني 
فوالد ماهان و فیروزصفه در بازي امروز گفت: مي دانم که همیشلله حرف و حدیث 
در مورد بازي هاي فوالد ماهان و فیروزصفه زیاد است اما در سال هاي گذشته نشان 

داده ایم که تنها به بازي جوانمردانه مي اندیشیم و به دنبال تباني نیستیم.
حسللین افضلي به نتایج دیدارهاي رفت و برگشت فوالد ماهان و فیروزصفه در 
فصل گذشته اشاره کرد و ادامه داد: دیدار رفت تیم هاي فیروزصفه و فوالد ماهان 
در فصل گذشللته با نتیجه تساوي به پایان رسید و دیدار برگشت هم با شکست 

فوالد ماهان همراه بود، بنابراین هیچ تباني در کار نیست. 
سللرمربي تیم فوتسللال فوالد ماهان تصریح کرد: همه تیم هاي ایران در مصاف با 
فوالد ماهان انگیزه بسللیاري دارند اما مطمئن باشللید تیم ما مقابل این تیم ها همه 
تللوان خود را به کار مي گیرد و با شللناخت خوبي که از تیللم فیروزصفه داریم، 
براي پیروزي به میدان مي رویم. وي در مورد شللایعاتي که پیرامون دخالت هاي 
او در کار احمد باغبانباشللي و این که گفته مي شللود سرمربي تیم فیروزصفه زیر 
نظر او فعالیت مي کند، بیان داشللت: من هیچ دخالتي در کار احمد باغبانباشللي 
نداشللته ام و در آمللدن او تأثیرگذار بللودم و نه در رفتن کردي و ناظم الشللریعه. 
مطمئنم گذشللت زمان همه چیز را مشخص مي کند و آن زمان است که حقیقت 

مشخص مي شود.  

 پژمان سلطانی
هفته ششللم لیگ برتر فوتسال کشور امروز با انجام سه دیدار 
استارت و فردا با چهار بازي دیگر به پایان مي رسد. طبق برنامه 
همه بازي ها از ساعت 16 در شهرهاي مختلف آغاز مي شود و 
در سالن پیروزي اصفهان، فیروز صفه و فوالد ماهان به مصاف 
هم مي روند و گیتي پسند دیگر تیم اصفهاني از دبیری تبریز 
پذیرایي مي کند. میثاق تهران تیم پرسپولیس را پیش روي دارد، 
در سللاوه علم و ادب مشهد میهمان شهرداري است، در سالن 
سید رسول حسیني ساري مصاف راه ساري و صبا باطري قم 
دیدني خواهد بود و در یک بازي جذاب هم گسترش فوالد و 
شهید منصوري قرچک در سالن شهید پور شریعتي تبریز مقابل 

هم صف آرایي مي کنند.
این داربي برنده دارد

دومین داربي فوتسال اصفهان در این فصل امروز در سالن پیروزي 
به قضاوت علیرضا سهرابي شروع مي شود. در اولین داربي این 
فصل، تیم گیتي پسند در یک بازي پرگل فیروز صفه اصفهان را 
با حسللاب 8 بر 2 شکست داد. اما در این بازي فوالد ماهان که 
تاکنون طعم شکست را نچشیده به مصاف فیروز صفه اي مي رود 
که تا پایان هفته پنجم دو پیروزي و سلله شکست را در کارنامه 

دارد. ماهاني ها نسبت به شاگردان باغبانباشي از نظر کار تیمي و تاکتیکي به آمادگي 
نسبي رسیده اند و فیروز صفه بازي سختي را مقابل ماهان تجربه مي کند، هر چند 
نباید این را فراموش کرد که هر دو تیم در سالن پیروزي بازي هاي خوبي تاکنون به 
نمایش گذاشته اند اگر دیدار نخست فیروز صفه را مقابل گیتي پسند فاکتور بگیریم 
در دو فصل اخیر هر موقع این دو تیم مي خواهند به مصاف هم بروند شللایعاتي 
مبني بر تباني شنیده مي شود اما شاهد بودیم که فیروز صفه به راحتي از ماهان امتیاز 
اخذ مي کند و شاید یکي از دالیلي که ماهان نتوانست فصل قبل بر سکوي قهرماني 
بایستد این بود که فیروز صفه امتیازي به ماهاني ها نداد جالب اینجاست که فیروز 
ریخته گران مدیرعامل وقت باشگاه ماهان که رئیس باشگاه فیروز صفه نیز است 
پس از پایان بازي در سال گذشته وارد رختکن تیم فیروز صفه مي شود و جوانان 
جویللاي نام اصفهاني را مورد تقدیر قرار مي دهد که این عمل ریخته گران را باید 
سللتود. اما در این فصل قضیه نسبت به سال گذشته متفاوت است چرا که بیشتر 
بازیکنان تأثیرگذار فیروز صفه از این تیم نقل مکان کرده اند و بازیکناني که به جمع 
شاگردان باغبانباشي پیوسته اند احتیاج به زمان دارند تا به هماهنگي کامل برسند. هر 

چند که نباید از نام بازیکناني چون فرهاد فخیم، قدرت بهادري، محمد نکویي و 
حسن لوالکي به سادگي گذشت.

 در مقابل حسللین افضلي سللتاره هاي تیم خود را کاهش و بازیکنان جواني 
را بلله ماهللان تزریق کرده که مصللاف محمد زارع، مهللرداد جابري و حتي 
سللپهر محمدي اگر درون چارچوب ماهان بایسللتد با تیم سابق خود دیدني 
خواهد بود و این بازیکنان همچون فرهاد فخیم و حسللین سلللطاني در این 
داربي داراي انگیزه خاصي هسللتند. فرهاد فخیم بازیکن تبریزي فیروز صفه 
فصل گذشته در ماهان توپ مي زد اما افضلي کمتر به این بازیکن میدان داد 
و اکنللون مي خواهد توانایي هاي خود را به رخ این مربي موفق بکشللد. باید 
منتظر ماند و ببینیم کدام تیم برنده از زمین خارج مي شود. روي کاغذ ماهان 
از نظللر بازیکن هماهنگي و تاکتیک تیمي نسللبت به حریفش برتري دارد و 

بدون شک این مسابقه با تساوي تمام نخواهد شد.
بازي آسان شاگردان افضل در تبریز

دیگللر تیم اصفهاني گیتي پسللند که بللا اقتدار بر صدر جللدول تکیه زده به 

مصللاف تیمي مي رود که تاکنون امتیازي کسللب نکرده و در 
قعر جدول دست و پا مي زند. دبیري تبریز به علت مشکات 
مالي در آغاز فصل نتوانسللت بازیکنان مؤثري را جذب کند 
و از اکنون خود را به عنوان یکي از فانوس به دستان معرفي 
کرده که اگر مسللئوالن این باشللگاه به فریاد این تیم نرسللند 
شاهد سقوط یا منحل شدن این تیم خواهیم بود. گیتي پسند 
کلله بازي نه چندان مشللکلي را در تبریللز دارد، دو هدف را 
دنبال مي کند. اول این که برنده از زمین مسابقه خارج شود و 
بعللد این که حریف را با گل هللاي فراوان از پیش رو بردارد. 
وحید شمسللایي نیز بدش نمي آید بللراي آقاي گلي، در این 
بازي گل هاي فراواني را به ثمر برسللاند. شللاگردان علیرضا 
افضل در بازي قبلي مقابل تیم راه ساري با حساب 6 بر یک 
پیروز شللدند اما این تیم در نیمه نخسللت نتوانسللت دروازه 
حریفللش را بللاز کند و در بین دو نیمه حسللین شللمس به 
رختکن گیتي پسندي ها رفت و نتیجه بازي با تفاضل پنج گل 
به سللود شللاگردان افضل پایان پذیرفت. امیدواریم در تبریز 
گره اي در گلزني براي کهکشللاني هاي گیتي پسللند به وجود 
نیاید که مجبور شللوند حسین شمس به رختکن تیم برود و 
امید به این داریم شللمس به تبریز نللرود و علیرضا افضل به 
تنهایللي تفکرات تیمي را بلله بازیکنانش انتقال دهد. هر چند 
شللایعه شده که محمود خوراکچي سرمربي فصل گذشته گسترش فوالد نیز 
در تبریز آفتابي شللده تا سللکان هدایت گسللترش فوالد را دوباره به عهده 
بگیللرد و علیرضا افضل از این مربي نیز نخواهللد در رختکن به بازیکنانش 
روحیلله و انگیزه دهد چرا کلله خوراکچي یکي از دوسللتان صمیمي وحید 
شمسللایي محسللوب مي شللود و دید و بازدید باید بیرون از زمین مسللابقه 
انجام شللود نه در رختکن تیم ها و تعجب برانگیزتر این که ناظران فدراسیون 
این امر را طبیعي تلقي و اجازه مي دهند هر کسللي بدون داشللتن ID کارت 
آن بازي، به رختکن ها سرکشللي کند که این برمي گردد به پست هاي عباس 
ترابیللان که اجازه به این رئیس کمیته فوتسللال نمي دهد که قانون فوتسللال 
را در سللالن ها اجرا کند. در این بازي به طور حتم گیتي پسللند 18 امتیازي 
خواهد شللد و مسعود دانشللور که در پنج هفته با مصدومیت دست و پنجه 
 نللرم مي کللرد امروز بلله صاحدید کادر فنللي در ترکیب گیتي پسللند بازي 

خواهد کرد.

پیروزي قاطعانه بانوان بسکتبالیست تینا 
در ایستگاه نخست

زاینده رود
 تیم بسللکتبال بانوان فوالد ماهان موفق شد با نتیجه 71 بر 35 تیم 
وحدت آریا تهران را شکسللت دهد. تیم بسللکتبال بانوان تینا در اولین 
دیدار خود در چارچوب رقابت هاي لیگ برتر بانوان کشللور به پیروزي 
رسللید. در ایللن دیدار که در سللالن حیدرنیا تهران برگللزار گردید، تیم 
بسکتبال بانوان فوالد ماهان موفق شد با نتیجه71 بر 35 تیم وحدت آریا 

تهران را شکست دهد.
بانوان بسکتبالیسللت فوالد ماهان امروز در دومین دیدار این رقابت ها به 
مصاف تیم شللهرداري بندرعباس خواهند رفت. هفته اول این مسابقات 
در دو گروه هشللت تیمي از تاریخ 90/7/6 لغایت 90/7/8 در شللهرهاي 

تهران و شیراز برگزار مي گردد. 

کاپ تنیس روی میز آسیا
شکست صمدی در دیدار اول، 

رقابت برای عنوان نهم
پینللگ پونگ باز اصفهانللی در اولین دیدار خود در کاپ آسللیا متحمل 
شکسللت شللد. به گزارش ایمنا، روز نخست مسللابقات تنیس روی میز 
کاپ آسللیا با پیروزی نوشاد عالمیان، شکسللت پریسا صمدی و ناکامی 
این بازیکن از صعود به جمع هشللت بازیکن برتر آغاز شللد. مسابقات 
تنیس روی میز کاپ آسللیا با حضللور 16 بازیکن در بخش مردان و 14 
بازیکن در بخش بانوان دیروز در شللهر شللانگ چا چین آغاز شللد. در 
روز نخسللت این رقابت ها نوشللاد عالمیان در گللروه D و در مصاف با 
عمر راشللد از امارات به برتری 3 بر صفر دسللت یافت. عالمیان دومین 
دیللدار خللود در مرحله مقدماتی ایللن رقابت ها را برابللر نماینده ویتنام 
برگللزار می کند کلله در بازی نخسللت موفق به شکسللت 3 بر 2 پینگ 
 پونگ باز هندی شللد. نتیجه دیدار نوشللاد عالمیان بللا حریف ویتنامی  از 
نظر تعیین بازیکن صدرنشللین گروه D حسللاس است. در بخش بانوان 
نیز پریسللا صمدی که در گللروه D با نماینده ای از قطر همگروه شللده 
بود در مصاف با وی متحمل شکسللت 3 بر 2 شللد. صمدی با شکست 
در این بازی شللانس خود را برای صعود به جمع هشت بازیکن برتر از 
دسللت داد و باید دیدارهایش را برای تعییللن رده های نهم تا چهاردهم 
اداملله دهد. مسللابقات تنیس روی میز قهرمانی کاپ آسللیا که از دیروز 
در شللهر شانگ چا چین آغاز شده اسللت به مدت سه روز ادامه خواهد 
 داشللت. برای این رقابت ها 100 هزار دالر جایللزه نقدی در نظر گرفته 

شده است.

تیم گیتی پسند
نایب قهرمان والیبال ساحلی جهان شد

مسللابقات والیبال سللاحلی بین المللی چین با قهرمانی نماینده میزبان و 
نایب قهرمانی تیم گیتی پسند ایران به پایان رسید.

تیم والیبال سللاحلی گیتی پسللند که با ترکیب پرویز فرخی و آق محمد 
صاق در رقابت های بین المللی چین شللرکت کرده است، چهارشنبه در 
مرحللله نیمه نهایی و در مصاف با تیم اول اندونزی به برتری 2 بر صفر 

دست یافت و به دیدار نهایی صعود کرد. 
تیم والیبال سللاحلی ایران که با نام گیتی پسند در رقابت های بین المللی 
چین شرکت کرده است در مرحله نهایی این مسابقات با نتیجه 2 بر یک 
مغلوب تیم اول کشور میزبان شد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. 
در دیدار رده بندی نیز نیوزلند با پیروزی 2 برصفر برابر تیم اول اندونزی 

به عنوان سوم دست پیدا کرد. 
در چارچوب همین رقابت ها تیم »ب« ایران روز سه شنبه با بسنده کردن 
بلله عنوان مشللترک پنجمی به کار خود پایللان داد. بدین ترتیب تیم های 
گیتی پسللند و »ب« والیبال سللاحلی ایران با کسب عنوان دوم و پنجمی 
مشترک در رقابت های بین  المللی چین به ترتیب 2400 دالر و 750 دالر 

جایزه نقدی دریافت کردند. 
تیم هللای شللرکت کننده در مسللابقات والیبال سللاحلی بین المللی چین 
امللروز  به منظور شللرکت در مسللابقات تور آسللیا - اقیانوسللیه عازم 
 شللهر »ژیانللگ ژیا« می شللوند. این رقابت ها از شللنبه هفتلله آینده آغاز 

می شود.

شب تلخ برای فوتبال ایران

ذوب آهن، كابوس وار حذف شد

هفته ششم لیگ برتر فوتسال کشور
فیروزصفه _ فوالد ماهان؛ داربي کوچک اصفهان

افضلي: نه تباني کرده ایم و نه مي کنیم علی افضل:  در شهرآورد، تیم الیق تر برنده می شود



جمله  چند  در  شاید  سرن  فیزیکدانان  جدید  کشف 
ساده خبر از وجود ذراتی سریع تر از نور را داده باشد، 
اما به نظر مي آید همین چند جمله ساده در صورت 
اثبات شدن مي تواند 10 پدیده بسیار مهم و در کل 

تمام جهان را تماما زیر و رو کند.
اعام  رسمي  طور  به  دانشمندان  مهر،  گزارش  به 
محدودیت  نیوترینو  اتمی  تحت  ذرات  که  کردند 
باالترین سرعتی که در جهان وجود دارد را شکسته و 

به سرعتی باالتر از سرعت نور دست پیدا کرده اند.
هیچ  انیشتین،  خاص  نسبیت  نظریه  اساس  بر  اما 
این  از  کند.  عبور  حصار  این  از  نمی تواند  پدیده اي 
چه  باشد،  نادرست  فیزیکدانان  جدید  یافته  چه  رو 
جدید  یافته  اساس  بر  شوند  مجبور  فیزیکدانان 
 10 کنند،  نظر  تجدید  اعتماد  مورد  نظریات  درمورد 
نور  سرعت  شدن  شکسته  که  دارند  وجود  حقیقت 

مي تواند بر روی آنها تاثیر مستقیم داشته باشد:
نظریه نسبیت خاص

قانون سرعت نور پشتوانه اصلی نظریه نسبیت خاص 
بر  کرد.  ارائه   1905 سال  در  وی  که  است  انیشتین 
اساس این قانون سرعت نور نسبت به تمامی ناظران 
و  میلیون   299 باشند،  حرکت  در  که  سرعتی  هر  با 
792 هزار و 458 متر بر ثانیه خواهد بود. این سرعت 
باالترین حدی است که هر پدیده ای مي تواند داشته 

باشد، حد باالی مطلق در حرکت.
مورد  و  قدیمی  قانون  این  فیزیکدانان  جدید  یافته 
پانکت  رابرت  گفته  به  مي کند.  متزلزل  را  اعتماد 
نسبیت،  نظریه  اساس  بر  فرمی،  البراتوار  فیزیکدان 
ایجاد توانایی برای حرکت جسمی با سرعتی باالتر از 
سرعت نور به انرژی نامحدود نیاز دارد. در صورتی 
که چنین امکانی وجود داشته باشد، در این صورت 

تمامی قوانین باید از نو نوشته شوند.
سفر در زمان 

در نظریه نسبیت خاص آمده است که هیچ پدیده اي 
نمی تواند سریع تر از نور حرکت کند، بر اساس این 
نظریه اگر پدیده اي بتواند این حصار را بشکند، قادر 

خواهد بود به گذشته سفر کند.
را  زیادی  سئواالت  نیوترینوها  درباره  جدید  یافته 
مي توانند  واقعًا  نیوترینوها  اگر  است،  برانگیخته 
سریع تر از نور حرکت کنند، پس این ذرات مسافران 
قادر خواهند  این ذرات  واقع  بود. در  زمان خواهند 
بود پیش از این که از نقطه اي حرکت کنند به همان 
نقطه برسند. فیزیکدانان مي گویند از چنین توانایی در 
برای  مي توان  باشد،  داشته  وجود  واقعًا  که  صورتی 

ارسال پیام به گذشته توسط نیوترینوها استفاده کرد.
علت و معلول

واقع  در  و  فیزیک  علم  قوانین  اصلی ترین  از  یکی 
تمامی علوم، قانون علیت است: علت همواره پیشتر 
کاسیک  فیزیک  در  قانون  این  است.  معلول  از 
پذیرفته شده است و نظریه خاص نسبیت، با وجود 
نسبی بودن حرکت یک جسم، برای حفظ این قانون 

مشقات زیادی را تحمل کرده است.
اما بر اساس این نظریه، در صورتی که جسمی بتواند 
منفی  زمان  به  مي تواند  کند،  نور حرکت  از  سریع تر 
به  مي تواند  معلول  یک  صورت،  این  در  کند.  سفر 
که  بازگردد  زمانی  از  پیش  به  و  کرده  سفر  گذشته 
علتش رخ داده است. چنین نتایجی مي توانند نوعی 
ارتداد علمی به شمار روند و به طور حتم برای حفظ 

دوباره قانون علیت قوانین باید از نو نوشته شوند.

قرن  در  که  نظری  ساختار  بیشتر  مي گوید  پانکت 
اجسام  بوده که  مفهوم  این  اساس  بر  بنا شده  بیستم 
باید با سرعتی کمتر از سرعت نور حرکت کنند، تا 
جایی که متوجه شده ام، اگر جسمی داشته باشید که 
بتواند سریع تر از نور حرکت کند، مي توانید رویدادها 

را پیش از رخ دادن مشاهده کنید.
2^E=mc

معادله مشهور انیشتین مي گوید که انرژی )E( و جرم 
 c به واسطه  بوده و مي توانند  برابر  با یکدیگر   )m(
 c به توان دو به یکدیگر تبدیل شوند، در جایی که

نشان دهنده ثابت سرعت نور است.
نهایی  محدوده  عنوان  به  نور  سرعت  وضعیت 

در  ثابت  این  بر حضور  است  دلیلی  کیهانی  سرعت 
فرمول انیشتین اما در صورتی که c باالترین سرعت 
از  بتوانند سریع تر  نباشد و اجسام  موجود در جهان 
موقعیت های  در  باید  معادله  این  کنند،  حرکت  نور 
نیوترینوها  خاص  سرعت  شاید  شوند.  تنظیم  ویژه 
سرعت  محدوده  عنوان  آوردن  دست  به  شایستگی 

نهایی را داشته باشند.
مدل استاندارد

مدل استاندارد نام نظریه غالبی در فیزیک ذره اي است 
که در آن تمامی ذرات تحت اتمی که جهان هستی را 
ساخته اند تشریح مي شوند اما در صورتی که قانون 
سرعت نور و نظریه نسبیت خاص بازنویسی شوند، 

این مدل نیز به تغییراتی نیاز پیدا خواهد کرد.
نظری  فیزیک  بخش  رئیس  پارک  استفان  گفته  به 
استاندارد  بناهای مدل  از سنگ  فرمی یکی  البراتوار 
نسبیت خاص است و در صورتی که بخواهید سنگ 
کل  باید  کنید،  دستکاری  را  ساختمان  یک  بنای 

ساختمان را تغییر دهید.

نظریه ریسمان
پیشرفته است که مي گوید  بسیار  ایده اي  نظریه،  این 
تمامی ذرات بنیادین در واقع حلقه های مرتعش یک 
مفاهیم  فرضیه  این  مي آید  نظر  به  هستند.  ریسمان 
بسیار گسترده اي را به کار مي گیرد، از جمله احتمال 
این که جهان هستی از ابعادی بیشتر از سه بعد شناخته 

شده فضا و زمان برخوردار است.
آزمودن نظریه ریسمان به شکلی باورنکردنی دشوار 
این  بودن  درست  بر  مبنی  مدرکی  هیچ  و  است 
نظریه نیز وجود ندارد. اما در صورتی که محاسبات 
سرعت نیوترینوها درست باشد، به اعتقاد عده اي از 
این  باشد  قادر  ریسمان  نظریه  تنها  فیزیکدانان شاید 

پدیده را توضیح دهد.
شاید این نظریه مطرح شود که نیوترینوها در مسیری 
مستقیم حرکت نمی کنند، بلکه در عوض در ابعادی 
بیشتر از سه بعد شناخته شده که در نظریه ریسمان 
به  را  کوتاهتری  مسیرهای  و  جهیده  شده اند،  مطرح 
سوی مقصد خود مي یابند. درصورتی که نیوترینوها 
مسافت های کوتاهتری را در زمان محاسبه شده طی 
کنند، در این صورت شاید سرعت واقعی آنها بیشتر 

از سرعت نور نباشد. 
نیوترینوها

نباشد که همه چیز  شاید کشف جدید به این معنی 
مي تواند سریع تر از نور حرکت کند، بلکه تنها نیوترینوها 
ثابت مي شود  این صورت،  در  دارند  را  توانایی  این 
پدیده اي در جهان وجود داشته که دانشمندان بدون 

شک درباره آن چیزی نمی دانسته اند.
پدیده هایی  عنوان  به  حاضر  حال  در  نیوترینوها 
بدون  تقریبًا  و  خنثی  آنها  مي شوند.  شناخته  عجیب 
جرم هستند که به ندرت با ماده معمولی واکنش نشان 

مي دهند. نیوترینوها چندین نوع یا به اصطاح طعم 
دارند و در عین حال توانایی باورنکردنی برای تبدیل 
شدن از یک طعم به طعمی دیگر در آنها وجود دارد. 
بودن  باالتر  که  دارد  وجود  احتمال  این  رو  این  از 
سرعت آنها نسبت به نور ویژگی انحصاری دیگری 

باشد که تا کنون ناشناخته باقی مانده است.
تاکیون

شاید  که  دادند  پیشنهاد  فیزیکدانان   1960 دهه  در 
ذراتی با توانایی حرکت در سرعت باالتر از سرعت 
نور وجود داشته باشند، این ذرات که تاکیون نامیده 
مانده و هرگز  باقی  نظری  در حالت  شدند، همواره 
ردیابی نشدند. به دلیل ویژگی های آشفته تاکیونها از 
قبیل احتمال زیر پا گذاشته شدن قانون علیت توسط 
را  فرضی  ذرات  این  فیزیکدانان  از  بسیاری  آنها، 

نظریه اي حاشیه اي تصور کردند.
با این همه در صورتی که کشف جدید به اثبات برسد، 
شاید دانشمندان بخواهند بار دیگر نگاهی نزدیک تر و 

دقیق تر به نظریه تاکیونها داشته باشند.
1987A ابرنواختر

یکی از متناقض ترین بخش های شواهدی که درباره 
یافته جدید ارائه شده، از رصدهایی به دست آمده که 
بر روی ابرنواختر SN1987A در فاصله 168 هزار 
انجام  بزرگ  ماژالنی  ابر  در  و  زمین  از  نوری  سال 
گرفته است. رصدهای انجام شده بر روی این ستاره 
بزرگ مرده نشان مي دهد نور و نیوترینوهای پراکنده 
از  با فاصله اي یک ساعته  این ستاره  انفجار  از  شده 
هم به زمین رسیده اند. در چنین مسافت طوالنی، این 
پدیده به آن معنی خواهد بود که نور و نیوترینوها با 
سرعتی در حدود یک بخش از 100 میلیون بخش از 

سرعت اپتیکال نور سفر کرده اند. 
این رصد یکی از دستاوردهای بزرگ در اخترشناسی 
به شمار رفته و برای کاشف خود ماساتوشی کوشیبا 
جایزه نوبل فیزیک را به ارمغان آورد. با این همه یافته 
یافته  در  ندارد.  همخوانی  رصد  این  نتایج  با  جدید 
جدید عنوان شده که نیوترینوها در اصل با اختاف 
60 نانوثانیه در 730 کیلومتر از نور پیشی گرفته اند، 
از  بخش  هزار   100 در  بخش  دو  برابر  نسبت  این 
این شکل در صورت  به  است.  نور  اپتیکال  سرعت 
درست بودن نتایج مطالعات فیزیکدانان سرن، نتایج 

رصد ابرنواختری نیز متحول خواهد شد.
تکامل جهان اولیه

زوایای متعددی از اخترشناسی مي توانند تحت تأثیر 
این کشف جدید قرار گیرند. تعدادی از اصلی ترین 
نظریه ها درباره تاریخ جهان هستی در واقع بر اساس 
محاسبات نیوترینوها و نظریه های مرتبط با نیوترینوها 

بنا شده اند.
پنسیلوانیا  دانشگاه  اخترشناس  فوکس  درک  گفته  به 
مي شوند  یافت  وفور  به  در جهان هستی  نیوترینوها 
شناخته  آنچه  از  متفاوت  رفتاری  که  صورتی  در  و 
تمامی  روی  بر  مي توانند  دهند  نشان  خود  از  شده 
محاسباتی که درباره تکامل جهان اولیه انجام گرفته 

تاثیر بگذارند.
بر اساس گزارش الیو ساینس، به عاوه، نیوترینوها 
حاصل واکنش های گداخت هسته اي که منبع انرژی 
ستاره اي به شمار مي روند، هستند، به همین دلیل در 
صورتی که این ذرات رفتار متفاوتی را از خود نشان 
نیازمند  بازنویسی  به  نیز  ستاره اي  مدل های  دهند، 

خواهند شد. 
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زير و رو شدن جهان توسط ذرات كوچک نامرئی
در آستانه سقوط ماهواره تحقیقاتي جو فوقاني 
گزارشگران  از  یکي  آرام،  اقیانوس  در  ناسا 
روزنامه تلگراف در مورد ماهواره دومي که 
در حال ورود به جو زمین در ماه آینده است، 
هشدار داد. به گزارش ایسنا ماهواره روسات، 
که  است  تني   2/4 فضایي  تلسکوپ  یک 
شده  ساخته  آلمان  هوافضاي  مرکز  توسط 
و پس از نقص در سیستم هدایت در سال 

1999 غیر فعال شد.
به گفته اندي بلوکسهام، گزارشگر روزنامه 
ابتدا براین باور بودند که  تلگراف،  مقامات 
جو  در  کامل  طور  به  احتماالً  ماهواره  این 
زمین خواهد سوخت، اما اکنون معتقدند که 
قطعات این ماهواره با وزن نزدیک به 360 
کیلوگرم ممکن است تا اواخر ماه اکتبر روي 

سطح زمین فرود بیایند.
از 30  بیش  انتظار مي رود  افزود:  بلوکسهام 
ورود  باالي  دماي  کربن،  فیبر  و  فلز  قطعه 
مجدد به جو زمین را تحمل کرده و با زمین 
برخورد کنند. در میان این قطعات تعدادي 
آینه بزرگ نیز وجود خواهد داشت که براي 
حفاظت از مجموعه پرتو ایکس تلسکوپ 
به صورت مقاوم در برابر گرما طراحي شده 

بودند.

به گفته کارشناسان، روسات از سیستم رانش 
براي حرکت دادن آن در یک مسیر کنترل 
نبوده  برخوردار  جو  به  مجدد  ورود  شده 
و زمان و مکان ورود آن به دلیل نوسانات 
حاصل از توفان خورشیدي قابل پیش بیني 

نیست.
روسات، دومین ماهواره اي است که در طول 
یک ماه با زمین برخورد مي کند. اوایل هفته 
ناسا  فوقاني  جو  تحقیقاتي  ماهواره  جاري، 
وارد جو زمین شده و در جایي در اقیانوس 
آرام سقوط کرد. بیشتر این ماهواره در جو 
سوخت و حدود 26 قطعه آن در بخش هاي 

مختلف و ناشناخته فرود آمد. 

برخورد دومین ماهواره با زمین؟!

عکس روز

 مدیر کل دفتر سامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت گفت: 
جمعیت میانساالن که بین سنین  25 تا  60 سال است حدود  35 میلیون نفر 
است. به گزارش ایسنا، محمد اسماعیل مطلق اظهار داشت: اداره میانساالن 
وزارت بهداشت با همکاري سایر ادارات دو برنامه را در دستور کار خود قرار 

داده که ارائه بسته خدمتي براي میانساالن سالم یکي از این اقدامات است.
وي در این باره افزود: اداره میانساالن وزارت بهداشت، بسته خدمتي را با 
همکاري معاونت درمان و معاونت آموزشي تدوین کرده و براي میانسال بیمار 
در نظر گرفته است که در این بسته به پیشگیري اولیه )خود مراقبتي( و ثانویه 
سالمندان توجه شده و عمده ترین فعالیت آن ارجاع آنها به سطوح باالتر 
است. به گفته مطلق، امسال بیشترین برنامه ها درخصوص فعالیت هاي فیزیکي 

میانساالن است که با همکاري سایر ادارات، شهرداري، تربیت بدني و وزارت 
کشور و آموزش و پرورش انجام مي شود. وي تأکید کرد: محدود کردن نمک 
در سفره هاي خانواده  ها به خصوص براي میانساالن مهم ترین برنامه این دفتر 
است که براي رسیدن به این هدف از  30 دانشگاه دعوت شد تا این برنامه از 
سال آینده در کل کشور پیاده شود. مطلق در ادامه با اشاره به این که جمعیت 
زن میانسال که یائسه هستند 3/5 میلیون نفر است، گفت: برنامه دیگري که در 
این اداره در حال پیگیري است و به صورت پایلوت سال گذشته در  چهار 
دانشگاه و امسال در  30 دانشگاه اجرا شده، شیوه آموزش هاي الزم براي زنان 
و مردان یائسه است که در مردان بیشتر بحث خود مراقبتي و در زنان بحث 

پیشگیري اولیه و ثانویه مطرح است.  

چند میلیون ایرانی میانسال هستند؟

جوهر نامرئي را فراموش کنید! باکتري هاي 
اصاح ژنتیکي شده، اکنون پیام  جاسوسان را 

در خود پنهان مي کنند.
به گزارش ایسنا این شیوه جدید که پنهان نگاري 
با مجموعه میکروب هاي چاپ شده نام دارد، 
از مجموعه اي از گونه هاي اي کوالي اصاح 
شده با پروتئین هاي فلورسنت که در طیفي از 

هفت رنگ مي درخشند، استفاده مي کند.
هر بخش پیام با دو رنگ رمزگذاري مي شود 
که 49 ترکیب ممکن را به وجود مي آورند. 
این ترکیبات براي حروف الفبا، اعداد 0 تا 9 

و چند نماد دیگر کافي خواهد بود.
به گفته »دیوید والت«، شیمیدان دانشگاه »تافتز« 
که رهبري این پژوهش را بر عهده دارد، این 
شیوه حتي مي تواند در کاربردهاي جاسوسي 
در  آگار  ظرف  در  پیام ها  شود.  استفاده 
آزمایشگاه پرورش یافته، سپس به یک غشاي 
نازک منتقل شده و مي توان آن را با پست به 
گیرنده ارسال کرد. این غشا در شرایط عادي، 
نانوشته به نظر رسیده؛ هنگامي آشکار مي شود 
که گیرنده، این باکتري را به یک محیط کشت 

و پرورش مناسب منتقل کند.
رنگ هاي  ارائه  بر  عاوه  ژنتیکي،  اصاح 
همچنین  باکتري ها،  به  فلورسنت  مختلف 
محیط کشت مناسب آنها براي پاسخگویي 

محیط  نوع  رو  این  از  مي کند؛  تعریف  را 
کشت مي تواند مانند یک کلید مخفي عمل 
کند. براي مثال، باکتري هاي مهندسي شده با 
توانایي مقاومت در برابر آنتي بیوتیک خاص، 
تنها زماني به نماي یک پیام مي پردازد که با 
یک ماده شیمیایي خاص مواجه شود. در غیر 
دیگر،  آنتي بیوتیک  هر  وجود  این صورت، 
باعث تولید چیزهاي نامفهوم شده یا حتي 
ممکن است یک پیام اخطار براي استفاده از 

کلید اشتباه ارسال شود.
به گفته »والت«، ترکیب تعدادي از ویژگي هاي 
ژنتیکي مي تواند منجر به تولید هزاران کلید 
باکتري هایي  مي توان  حتي  شود.  محتمل 
تولید کرد که ویژگي هاي فلورسنت خود را 
در طول زمان از دست داده و پیام هاي خود 
تخریب شونده را ایجاد کند. این شیوه جدید 
البته اولین مثال از رمزنگاري زیستي نبوده و 
پیش از این دانشمندان به پنهان کردن پیام ها 
در دي ان اي پرداخته اند؛ اما به ادعاي »والت«، 
برخوردار  آسان تري  کاربري  از  شیوه  این 
است؛ چرا که براي استفاده از شیوه دي ان اي 
حتماً باید در این حوزه فعالیت داشته باشید. 
با این حال رمز باکتریایي از تراکم اطاعات 
بسیار کمتري برخوردار بوده و اندازه پیام را 

محدود مي کند. 

میکروب ها به استخدام جاسوسان درآمدند!

نشان  سوئیسی  پژوهشگران  بررسی های 
مي دهد که رفتار کارگزاران بورس و مردان 
تجارت بی پرواتر و بی رحم تر از بیماران 
روان پریش هستند. به گزارش مهر، محققان 
دانشگاه سن گالن سوئیس کارگزاران بورس 
را با گروهی از افراد مبتا به اختاالت ذهنی 
مقایسه کردند و از آنها در دو مقوله تستهای 
این  کننده  نگران  نتایج  گرفتند.  مختلفی 

تحقیقات شگفتی دانشمندان را برانگیخت.
انگلیسی  کارگزار 31  یک  اقدام  درحقیقت 
بورس که دو هفته قبل با یک کاهبرداری 
بانک Ubs که یکی  از  میلیارد دالری   2/3
بانک های سوئیس است مهر  از بزرگ ترین 

تائیدی بر نتایج این تحقیقات است.
این  تحلیلگران  از  بسیاری  که  سئوالی 
کاهبرداری بزرگ مطرح مي کنند این است 
که چرا این کارگزار جوان این کار را انجام 

داد؟
که  است  این  سوئیسی  محققان  این  پاسخ 
جوانان شاغل در بورس در بسیاری از موارد 
به روشی بی پرواتر و خطرناک تر از بیماران 
روحی رفتار مي کنند. این دانشمندان به منظور 
و  همکاری  سطح  نتایج،  این  به  دستیابی 
خودخواهی 27 عامان مالی را که بسیاری 
از آنها در بانک های سوئیس کار مي کردند و 
بعضی دیگر کارگزار بورس بودند را محک 

زدند.
پیش از این تحقیقات، تست های مشابهی را 
از 24 فرد مبتا به اختاالت حاد روانی که 

در کلینیک های آلمان تحت درمان قرار داشتند 
گرفتند از سویی دیگر، همین تست ها از 24 

فرد نرمال به عنوان گروه کنترل گرفته شد.
شبیه  با  آزمایشات  افراد  این  همگی  برای 
سازی های رایانه اي و تست هوش تجویز شد. 
براساس گزارش فوربس، در این آزمایشات، 
یک بازی اجرا شد که در آن اگر یکی از افراد 
پول به دست مي آورد دیگری به همان میزان 
پول از دست مي داد. نتایج این تحقیقات حتی 
دور از انتظار کارشناسان بود. این محققان در 
این خصوص توضیح دادند: به طور طبیعی 
نمی توان کارگزاران و عامان بورس را در 
همان طبقه افراد مبتا به اختاالت ذهنی قرار 
داد اما در بسیاری از موارد، عامان مالی به 
و  تهاجمی تر  خودخواهانه تر،  بسیار  روشی 
بی پرواتر از گروه روان پریش رفتار می کردند 
که به طور دقیق همان تست ها بر روی آنها 

انجام شده بود.

کارگزاران بورس 
بی پرواتر از بیماران روان پریش هستند

قائم مقام دبیر شورای عالی اطاع رسانی 
از راه اندازی پست الکترونیکی فارسی با 
نام chmail در کشور با حمایت این شورا 
خبر داد و این در حالی است که کمتر از 
یک ماه پیش نیز سازمان فناوری اطاعات 
ایرانی  ایمیل  رسمی  کار  به  آغاز  از  ایران 
ایران خبر داده بود. به گزارش مهر، پست 
 chmail عنوان  تحت  چاپار  الکترونیک 
خود  عمومی  سرویس دهی  است  قرار 

و  کند  آغاز  جاری  سال  آذرماه   20 از  را 
برای ارائه این سرویس هیچگونه مدارکی 
و  نیست  الزم  افراد  هویت  اعام  برای 
ارائه می شود.  به صورت رایگان  سرویس 
با  و  فارسی  محیط  برای  بومی  ایمیل  این 
در  فارسی  زبان  و  از خط  حمایت  هدف 
محیط رایانه اي قابل استفاده بوده و دارای 
امکاناتی چون تقویم فارسی و تایپ راست 

به چپ است.

آغاز رقابت ایمیل های ایرانی
راه اندازی ایمیل ایرانی چاپار 

سومین محموله ایراني در راه فضا
سیروس برزو، پژوهشگر تاریخ کیهانوردي مقیم روسیه که پیش از این با همکاري 
فضانوردان روسي موفق به انتقال مجموعه اي از کارت پستال هاي منقش به آثار 
استاد فرشچیان و یک جلد کام اله مجید به ایستگاه فضایي بین المللي شده، 

انتخاب محموله فضایي ایراني بعدي را به فراخوان عمومي گذاشت.
برزو که چند سال پیش با انتقال مجموعه اي از کارت پستال هاي منقش 
به مینیاتورهاي استاد فرشچیان توسط یک فضانورد روسیه، مبتکر برپایي 
نخستین نمایشگاه هنري در ایستگاه فضایي بین المللي نیز بوده گفت: در 
پاسخ به اهانتي که در آمریکا به قرآن مجید صورت گرفت به این نتیجه 
پاسخ  و  مناسب  عکس العمل  مي تواند  مجید،  قرآن  فرستادن  که  رسیدم 
با  شایسته اي به این حرکت زشت باشد. به همین دلیل پیشنهاد خود را 
الکساندر کالري مطرح کردم. وي نیز که بارها با ارسال نامه هاي تبریک به 
مناسبت موفقیت هاي علمي ایران، احترام خود را به ایران و ایرانیان نشان داده 
با کمال میل پذیرفت و قرار بر این شد که قرآن مجید را به ایستگاه فضایي 

بین المللي برده و در پایان ماموریت به زمین بازگرداند.
برزو خاطرنشان کرد: این قرآن به همت الکساندر کالري فرمانده ناو سایوز 
تي.ام.آ-01 ام به ایستگاه فضایي منتقل و پس از سفري 159 روزه در 16 
مارس 2011 به زمین بازگردانده شد. برزو خاطرنشان کرد: مینیاتورهاي 
استاد فرشچیان در 2006 و قرآن مجید در سال 2010 را خودم انتخاب 
مدتي  که  کنند  انتخاب  هموطنانم  را  بعدي  محموله  مي خواهم  اما  کردم 
www.cborzu. است این مطلب را در وباگ شخصي خود به نشاني

mihanblog.com به نظرخواهي گذاشته ام تا این بار مردم ایران تصمیم 
بگیرند که چه چیزي به فضا برود. گفتني است، شاهنامه فردوسي، دیوان 
حافظ و رباعیات خیام از بیشترین پیشنهادهاي مطرح شده در پاسخ به این 

فراخوان تا کنون بوده است. 


