
اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان

اعتبار هزینه شده )میلیون ریال(محل تامین اعتبارخاتمهسال شروعمساحت )مترمربع(شهرستان

احداث ورزشگاه زازران )سالن چند منظوره و زمین چمن(

7/000نفتمهرماه10/3048990فالورجان

بازسازی استخر ساحل

3/500نفتمهرماه2/5008990اصفهان

سالن چند منظوره آدریان

5/000نفتمهرماه1/4468990خمینی شهر

سالن چند منظوره جوی آباد

5/000نفتمهرماه1/4468990خمینی شهر

سالن چند منظوره دولت آباد

4/000نفتمهرماه1/4468990

سالن چند منظوره کوشک

5/500استانمهرماه1/3318690خمینی شهر

سالن چند منظوره درچه

4/464ملی مهرماه1/3318690خمینی شهر

احداث زمین چمن محمدآباد

1/790استانمهرماه8/5008990جرقویه سفلی

سالن چند منظوره بانوان سمیرم

5/000استانمهرماه1/3318690سمیرم

سالن چند منظوره آقایان عدالت سمیرم

5/210استانمهرماه1/3318690سمیرم

سالن چند منظوره مشکات کاشان

4/464ملی مهرماه1/3318690کاشان

زمین روستایی جور

320ملیمهرماه10/0009090اصفهان

زمین روستایی هماآباد

320ملی مهرماه 10/0009090نایین

زمین ورزشی روستایی تلک آباد

320ملیمهرماه10/0009090اردستان

در حالي كه از سوي وزارت كشاورزي ايران اعالم شده كه خاك كشاورزي 
و  شواهد  طبق  اما  است  كشور  گمركات  در  ممنوعه   كاالهاي  سياهه  در 
افزايش  منظور  به  قراردادهايي  قطر  در  ايران  سفير  گذشته  سال  اظهارات 

توليدات كشاورزي در قطر بسته شده كه مبني بر آن مقدار زيادي از خاك 
از سويي ديگر دولت  اين كشور عربي وارد مي شود.  به  ايران  حاصلخيز 
امارات متحده عربی و برخی كشورهای جنوب خليج فارس و دريای عمان، 

به تازگي اعالم كرده اند كه قصد دارند سياست خود را در زمينه توليدات 
كشاورزی تغيير دهند و به جای اين كه فقط وارد كننده مواد غذايی باشند، 

بيشتر نيازهای كشاورزی خود را ...
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كل  اداره  اوقافی  امور  معاون 
اصفهان  خيريه  امور  و  اوقاف 
 100 حاضر  حال  در  گفت: 
اتمی  انرژی  اراضی  از  هکتار 
حاج  موقوفه های  از  اصفهان 

احمد رستم است.
اتمی  انرژی  با  جلسه ای  برگزاری  به  اشاره  با  مصلح  صادقی  علی 

اصفهان در ارتباط با وقف نامه حاج احمد ...

اماكن  و  بقاع  اداره  رئيس 
خيريه  امور  و  اوقاف  متبركه 
استان  اصفهان گفت: طی دو 
پايتخت  اصفهان  آينده  سال 
فرهنگ و تمدن ايران اسالمی 
مذهبی  گردشگری  قطب  به 

كشور تبديل می شود. حجت االسالم محمد قدوسی پور با اشاره به 
ظرفيت های موجود در  ...

مديرعامل شركت نمايشگاه هاي 
اصفهان گفت: صنعت چاپ به 
ترين  كليدی  از  يکی  عنوان 
صنايع فرهنگی كشور متأسفانه 
به داليل مختلف جايگاه واقعي 
 خود را در كشور پيدا نکرده و

می توان گفت كه نمايشگاه ها فرصت مناسبي براي اين امر است. 
رسول محققيان به بهانه پرپايی نهمين ...

طی 2 سال آینده؛
اصفهان به قطب گردشگری مذهبی 

تبدیل می شود

معاون اداره کل اوقاف اصفهان:
اراضی انرژی اتمی اصفهان موقوفه است

سراسري   صفحه 2

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاي اصفهان:
جایگاه صنعت چاپ در کشور مشخص 

نیست

فرهنگ و هنر  صفحه 5

اقتصاد    صفحه3

خاك حاصلخيز ایران بر باد مي رود و مسئوالن انكار مي کنند

عرب ها خاك ایران را به تاراج مي برند

صفحه  3 

صفـحهصفـحه

در تشریح دالیل باخت ذوب آهن مطرح شد؛

 هر چقدر پول بدی
آش می خوری!

استاندار اصفهان:

ورزش همگانی برای مانور های 
امدادی ضروری است

مدیر کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان:

از عملكرد استاندارد
راضي نیستم
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صفحه  6

افتتاح پروژه هاي اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان به مناسبت هفته تربیت بدني سال 1390
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نقشه آمریكا
 برای سپاه و حزب ا...

روندی كه تحريم های آمريکا و اروپا عليه سپاه پاسداران 
در پيش گرفته و طی دو سال گذشته تشديد شده است، 
به جايی رسيده كه گويی قصد دارند اين ارگان نظامی 
ايران را چون گروه های تروريست بنايدگرايی معرفی 
كنند كه هم اينک در نقاطی از خاورميانه و حتی فراتر از 

آن به اقدام های مخربانه و تروريستی دست می زند.
آمريکا به نيکی واقف است كه سپاه پاسداران و بسيج 
دو نهادی هستند كه بازوهای مهم و قدرتمند رهبری و 
نظام جمهوری اسالمی به حساب می آيند و از اين رو 
بخش عمده ای از فشارهای خود را روی اين موضوع 
گذاشته اند تا به هر نحو جايگاه، منزلت و ابهت اين 
نهادهای نظامی و امنيتی را در ايران و منطقه تخريب 

كنند.
طراحان اين هدف همزمان هدف ديگری را نيز دنبال 
می كنند و آن تضعيف جريان حزب ا... لبنان است كه 
مولود انقالب اسالمی خوانده می شود و همواره از 
جانب ايران حمايت و تقويت می شود. غربی ها به 
همان اندازه كه مايلند سپاه پاسداران را قوايی تروريستی 
معرفی كنند، طی سال های گذشته به حزب ا... لبنان 
تاخته اند و زمينه های تحديد و خلع سالح آن را فراهم 
كرده اند. موضوع دادگاه بين المللی ترور رفيق حريری 
نيز همچنان مفتوح است و غرب می خواهد از اين 
طريق دولت و مجلس لبنان را زير فشار قرار دهد تا 
جريان حزب ا... كه به جريانی مردمی و پرنفوذ در اين 
كشور مبدل شده، تضعيف و به تدريج كنار گذاشته 

شود.
اكنون دولت نجيب ميقاتی در لبنان اين نگرانی را دارد 
كه در صورت عدم همکاری با دادگاه مزبور، كشورش 
شکاف  دچار  داخل  در  و  بگيرد  قرار  تحريم  مورد 
 های تازه شود. لبنان نگران از ورود به بحرانی تازه و 
بين المللی، سعی در مديريت ماجرای پرونده ترور دارد 
ولی از سوی ديگر، پيامدهای عدم همکاری با دادگاه 

نيز منتفی نشده است.
حزب ا... و سيدحسن نصراله همواره از سوی غربی 
گروهی  عنوان  به  ها  آمريکايی  خصوص  به  و  ها 
تروريست ياد می شوند كه بايد خلع سالح شده و 
فقط در چارچوب های سياسی فعاليت كنند. آنها اين 
موضوع را در آستانه تحوالت سوريه بار ديگر پررنگ 
كرده و می خواهند يکپارچگی و اتحاد سوريه، ايران و 
حزب ا... را درهم بشکنند. سوريه اين روزها با بحران 
از چند جهت  ايران  روبه روست،  داخلی  اعتراضات 
مورد تحريم و اتهام های مختلف قرار گرفته و بايد 
آماده روزهای سخت تری باشد و حزب ا... و دولت 
لبنان نيز در چنبره سياست بازی های دادگاه ترور رفيق 

حريری گرفتار شده اند.
اتهام آمريکايی ها به سمت  انگشت  اين اوضاع  در 
سپاه نشانه رفته كه چندی است پس از آغاز تحوالت 
سوريه، از سوی غرب متهم به دخالت در درگيری های 
اين كشور شده است. پيش از آن نيز ادعا می شد سپاه 
قدس كه بازوی منطقه ای سپاه پاسداران به حساب 
می آيد، در عراق و افغانستان و لبنان حضور دارد و در 
جهت منافع ايران و برخالف منافع منطقه عمل می كند. 
اكنون آمريکا از فضاسازی های پيشين خود استفاده 
كرده و هجمه عليه اين ارگان نظامی را وارد مرحله ای 
تازه كرده است. آنها قصد دارند با طرح اتهام ترور سفير 
عربستان و انفجار سفارتخانه هايی در خاك آمريکا، 
اين دستگاه نظامی و امنيتی ايران را وارد مبارزات ضد 
تروريستی خود كنند و از اين جهت به مقابله مستقيم با 
اين نيرو در خارج از مرزهای ايران دست بزنند. توجيه 
كردن اين رفتار مستلزم آماده سازی افکار عمومی منطقه 
 عليه سپاه و جمهوری اسالمی است و اين رويه طی 
ماه ها و روزهای گذشته به طور كامل مشهود بوده است. 
در اين مقطع به نظر می رسد بايد با نگاهی آينده نگرانه 
و با در نظر گرفتن همه احتماالت، به شناخت حمالت 
بعدی عليه ايران و حزب ا... توجه كرد. بدون ترديد 
معرفی سپاه قدس به عنوان گروهی تروريستی و مرتبط 
با نظام جمهوری اسالمی خود به خود پای حزب ا...
لبنان و رژيم بشار اسد را هم پيش می كشد و دست 
دشمنان را برای تحريک منطقه عليه ايران، شدت دادن 
تحريم های منطقه ای، منزوی ساختن هرچه بيشتر 

ايران و رويارويی با سپاه بازتر خواهد گذاشت.
همچون  قدس  سپاه  كردن  مطرح  كه  دانست   بايد 
گروه های مسلح تندرويی كه جامعه بين الملل مبارزه 
با آنها را مشروع قلمداد می كند، يکی از اهداف كنونی 
آمريکايی هاست و بنابراين بايد با درك فضای موجود 

به خنثی سازی اين ترفند تازه و هدفمند انديشيد. 

تشكیل کمیسیون امنیت 
انتخابات تهران در آینده نزدیک
فارس: رئيس كميته امنيتی ستاد انتخابات استان تهران 
از تشکيل كميسيون امنيت انتخابات نهمين دوره مجلس 
شورای اسالمی در اين استان در آينده نزديک خبر داد.

عليرضا جانه مديركل امنيتی انتظامی استانداری تهران 
و رئيس كميته امنيتی ستاد انتخابات استان تهران   به 
فرمايش مقام معظم رهبری مبنی بر اين كه انتخابات 
نبايد به يک چالش امنيتی تبديل شود اشاره كرد و اظهار 
داشت: تدابير امنيتی الزم برای انتخابات انديشيده شده 
است.  وی بر همين اساس به تشکيل ستاد و كميسيون 
نيروی  كرد:  تصريح  و  اشاره  انتخابات  امنيت  برای 
انتظامی در اين زمينه اقدامات الزم را انجام خواهد داد 
البته دستگاه های امنيتی هم مسائل را به خوبی رصد 

می كنند.
جانه با تأكيد بر اين كه آمادگی  كامل برای برگزاری با 
شکوه انتخابات مجلس شورای اسالمی را داريم ادامه 
داد: جمع بندی ما اين است كه انتخابات آينده با حضور 
با شکوه مردم برگزار می شود. البته برای حفاظت از 
صندوق ها و ساير مسائل اقداماتی الزم است كه تدابير 

آن شکل گرفته است.

فارس: استاندار اصفهان گفت: در هنگام وقوع 
الزم  آمادگی  از  بايد  مردم  تمام  مترقبه،  حوادث 
برخوردار باشند كه اين آمادگی بدون روی آوردن 

به ورزش های همگانی امکان پذير نيست.
اصفهان  داشت:  اظهار  اصفهانی  ذاكر  عليرضا 
شناخته  بحران  شناسايی  امر  در  تهران  جانشين 
حادثه  تهران  برای  كه  در صورتی  و  است  شده 
ناخوشايندی از نظر بحران به وجود آيد و نتواند 

عکس العمل مثبتی نيز انجام دهد، در آن صورت 
اصفهان مديريت اين شرايط را بر عهده می گيرد.

وی با بيان اين كه پنجشنبه شب در اردستان مانور 
آماده كردن نيروهای استان را برای رويارويی با 
مانور در  اين  تأكيد كرد:  داريم،  پيش رو  بحران 

تاريخ ايران بی نظر است.
استانداری  كه  اين  به  اشاره  با  اصفهان  استاندار 
برای  را  خوبی  و  قوی  بسيار  شرايط  اصفهان 

رويارويی با بحران ها و مديريت احتمالی خود در 
آينده به وجود آورده است، اظهار داشت: در تمام 
شرايط بحرانی عالوه بر مسئوالن استانی، عموم 
آمادگی جسمی الزم برخوردار  از  بايد  نيز  مردم 
جدی  آوردن  روی  از  غير  مقوله  اين  كه  باشند 
امکان پذير  همگانی  ورزش های  سوی  به  مردم 

نيست.
وی در ادامه صحبت های خود اشاره ای به مراكز 

آالينده ای كه دور تا دور شهر اصفهان را فرا گرفته 
است كرد و افزود: چنين مراكزی در گذشته بدون 
برنامه ريزی صحيح، اطراف شهر اصفهان را فرا 
گرفته است كه بايد با جديت تمام، از هر فرصتی 
برای كاهش خسارات وارده از اين مراكز استفاده 

كنيم.
حاضر  حال  در  كه  اين  بيان  با  اصفهانی  ذاكر 
اصفهان  استان  در  مير ها  و  مرگ  باالترين 
 مربوط به بيماری های قلبی است، اضافه كرد: با 
ورزش های  توسعه  برای  دلسوزانه  ريزی  برنامه 
در  شده  خرج  هزينه های  از  می توانيم  همگانی، 

مراكز درمانی جلوگيری كنيم.

اوقاف  كل  اداره  اوقافی  امور  معاون  فارس: 
حاضر  حال  در  گفت:  اصفهان  خيريه  امور  و 
از  اصفهان  اتمی  انرژی  اراضی  از  هکتار   100

موقوفه های حاج احمد رستم است.
علی صادقی مصلح با اشاره به برگزاری جلسه ای 
وقف نامه  با  ارتباط  در  اصفهان  اتمی  انرژی  با 
حاج احمد رستم اظهار داشت: در حال حاضر 
اين جلسه به منظور همکاری و مشاركت اداره 
اجرای  بر  مبنی  اصفهان  اتمی  انرژی  با  اوقاف 

ابعاد مختلف اين وقف نامه برگزار شده است.
اين كه در حال حاضر بخشی  به  اشاره  با  وی 
از اين موقوفه در اختيار انرژی اتمی قرار دارد، 
اضافه كرد: حدود 100 هکتار از اراضی موقوفه 
حاج احمد رستم در امالك مورد تصرف انرژی 
به  موقوفه  اين  احيای  و  است  واقع شده  اتمی 
نياز  مربوطه  مسئوالن  مشاركت  و  همکاری 

دارد.
معاون امور اوقافی اداره كل اوقاف و امور خيريه 
استان اصفهان تصريح كرد: 100 هکتار از بخشی 
از اراضی موقوفه مورد تصرف انرژی اتمی در 
موقوفه های  و  است  شده  واقع  اصفهان  شرق 

تمدن  و  فرهنگ  پايتخت  در  بسياری  قديمی 
اسالمی ايران وجود دارد.

سطح  در  موجود  موقوفه  قديمی ترين  به  وی 
كشور اشاره كرد و افزود: وقف نامه حاج احمد 
سطح  در  موجود  موقوفه  قديمی ترين  رستم 
حاضر  حال  در  و  می شود  محسوب  كشور 
از  اصفهان  اتمی  انرژی  اراضی  از  هکتار   100

موقوفه های حاج احمد رستم است.
صادقی مصلح با اشاره به اين كه تمام مردم بايد 
تاكيد كرد:  نهاد و فرهنگ وقف آشنا شوند،  با 
وقف نامه حاج احمد رستم به سال 316 هجری 
قمری برمی گردد و مسئوالن بايد اقدامات الزم 

را نسبت به احيای نيت واقفان انجام بدهند.
اصفهان  اتمی  انرژی  توافقنامه  از  به هدف  وی 
و  كرد  اشاره  خيريه  امور  و  اوقاف  اداره  با 
اهداف  مهم ترين  از  واقف  نيت  احيای  افزود: 
حال  در  و  می شود  محسوب  توافقنامه  اين 
اصفهان  در  رستم  احمد  حاج  وقف نامه  حاضر 
موجود بوده و اين وقف نامه موقوفه بودن 100 
نشان  را  اصفهان  اتمی  انرژی  اراضی  از   هکتار 

می دهد. 

پایتخت

سراسری

 معاون اداره کل اوقاف اصفهان:

اراضی انرژی اتمی 
اصفهان موقوفه است

خبر

نصف النهار

 اعتراف یک شاهزاده به بحران فقر در عربستان
العال��م: تنه��ا چند روز پس از بازداش��ت چند نوجوان 
عربس��تانی به دليل انتش��ار ويديوی درباره فقر و فس��اد 
گس��ترده در پايتخت اين كشور، يک ش��اهزاده سعودی 
خواس��تار مبارزه با بحران فقر و بيکاری در اين كش��ور 

شد.
شاهزاده طالل بن عبدالعزيز رئيس برنامه توسعه موسوم 
ب��ه اجفند از آغاز حركتی اصولی ب��رای مبارزه با فقر در 

عربستان سعودی پرده برداشت.
وی حرك��ت كن��د يا بی توجهی برخی از افراد را دليل نرس��يدن ب��ه نتايج قوی در 
اين زمينه عنوان كرد. اين ش��اهزاده سعودی اش��اره ای به نام اين افراد نکرد. طالل 
بن عبدالعزيز در همين رابطه پيش��نهاد كرد كه بانک فقرا در عربستان تأسيس شود. 
 اعتراف اين ش��اهزاده س��عودی به وجود بحران فقر در عربس��تان در حالی صورت 
می گيرد كه چند روز پيش، چند جوان عربستانی به اتهام انتشار ويديويی در ارتباط 

با فقر و فساد و بيکاری در پايتخت اين كشور بازداشت شدند.  

مبارک، مرگ مغزی شد
فارس: برخی از رس��انه های مصر به نقل از شاهدان عينی 
بيمارستان المركز العالمی قاهره از مرگ مغزی حسنی مبارك، 

رئيس جمهور مخلوع مصر خبر دادند.
برخی از رس��انه های مصری اخباری مبنی بر مرگ مغزی 
محمد حسنی مبارك را منتشر كردند، به گونه ای كه برخی 
از ش��اهدان عينی در بيمارستان المركز العالمی كه مبارك 
در آن بستری است،  از رفت و آمدهای مشکوك در بخشی 

كه مبارك در آن بس��تری است، خبر دادند. اين شاهدان می گويند كه جسد مبارك را 
بی جان ديده اند كه بر روی تخت دراز كش��يده بود و مغز او به هيچ يک از محرك ها 
پاس��خ نمی داد. اين ش��اهدان تأكيد می كنند اين موضوع به تأييد پزشکان مبارك هم 
رس��يده و آنها نيز تأييد كرده اند كه مبارك به هيچ از يک از محرك ها پاسخ نمی دهد 
و حتی مردمک چشم او نيز از حركت باز ايستاده است. پس از انتشار اين خبر فريد 
الديب، وكيل مبارك و يکی از مس��ئوالن بيمارستان المركز العالمی اخبار منتشره در 

اين باره را رد كردند.  

کشف یک میلیون دالر در مخفیگاه  قذافی
 

فارس: يک جوان انقالبی ليبيايی، يک ميليون دالر پول نقد 
از حفره  محل اختفای قذافی پيدا كرد و تمامی اين مقدار پول 

را تحويل مقامات شورای انتقالی دولت ليبی داد.
نيروهای انقالبی ليبی در حفره ای كه  س��رهنگ قذافی در آن 

پنهان شده  بود، يک ميليون دالر پول كشف كردند.
س��لمان العالمی ج��وان انقالبی ليبی كه  توانس��ته  بود در 
حفره ای كه  قذافی در آن پنهان ش��ده  بود، يک ميليون دالر 

پ��ول نق��د پيدا كند، گفت: وقتی ك��ه  همه  نيروهای انقالبی مش��غول قذافی بودند و 
داش��تند او را با خود به  داخل ماش��ين حمل می كردند، من وارد حفره ای ش��دم كه  
قذافی خودش را در داخل آن پنهان كرده  بود. وی افزود: در انتهای اين حفره ، بسته  
مقوايی پيدا كردم و آن را با خود به  بيرون آوردم، وقتی كه  بس��ته  را باز كردم، ديدم 
يک ميليون دالر پول نقد در اين جعبه  جاس��ازی شده  بود. العالمی پس از پيدا كردن 
اين مقدار پول و گرفتن عکس يادگاری با آن، يک ميليون دالر پيدا شده   را تحويل 

شورای انتقالی دولت ليبی داد.

جهان نما 

گفت:  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماينده  فارس: 
وعده هايی كه در زمينه افزايش يارانه به مردم داده 
و محقق نمی شود موجب باال رفتن سطح توقعات 

می شود.
حميدرضا فوالدگر در زمينه احتمال سه برابر شدن 
مبلغ يارانه ها بيان داشت: اين اقدام به دليل پايين بودن 

منابع مالی امکان ندارد.
وی ادامه داد: به دليل پايين بودن منابع مالی كشور به 
سختی می توان مبلغ فعلی يارانه ها را نيز تأمين و به 

مردم پرداخت كرد.
اسالمی  شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماينده 
اظهار داشت: با توجه به بودجه سال جاری و منابعی 
كه وجود دارد، به طور كامل اجازه افزايش مبلغ يارانه 

را نمی دهد.
وی افزود: فقط يک راهکار برای افزايش يارانه ها 
وجود دارد و اين است كه به يک سری از دهک های 
درآمدی يارانه پرداخت نشود و برای يک عده ديگر 
يارانه بيشتری پرداخت شود اما دو برابر يا سه برابر 

شدن مبلغ يارانه ها به طور كل امکان پذير نيست.
فوالدگر اظهار داشت: قانون هدفمند شدن يارانه ها و 
پرداخت يارانه نقدی به صورت پنج ساله و تدريجی 
نقدی  يارانه  پرداخت  به  اختصاص  فقط  كه  بوده 
نيست و حمايت از توليدكنندگان را در دستور كار 
خود داشته كه در سال جاری 20 درصد بوده است.

وی تأكيد كرد: قانون هدفمند شدن يارانه ها بايد به 
صورت صحيح و كامل اجرا شود و وعده هايی كه در 

زمينه افزايش يارانه به مردم داده و محقق نمی شود، 
موجب باال رفتن توقعات می شود.

اين  با  داد:  ادامه  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماينده 
وعده های گفته شده و انجام نگرفته مردم در كشور 
فکر می كنند كه امکان افزايش مبلغ يارانه ها وجود دارد 

و مسئوالن نمی خواهند اين اقدام را انجام دهند.
كامل  طور  به  درآمدی  دهک های  اگر  گفت:  وی 
شناسايی شود و در بعضی از آنها كاهشی صورت 
بگيرد و به تناسب درآمد يارانه پرداخت شود، شايد 

بتوان افزايشی در مبالغ به وجود آورد.
فوالدگر تصريح كرد: در مرحله نخست بايد يارانه 
توليدكنندگان كشور به طور كامل پرداخت شود و 

بعد در زمينه افزايش اين مبلغ انديشيده شود.

 فارس: شهردار شهركرد گفت: در سال  جاری 
از محل اعتبارات تملک دارايی ها و سرمايه ای اين 
استان افزون بر هشت ميليارد ريال اعتبار به منظور 
شهرداری  اين  به  عمرانی  طرح های  تکميل 

اختصاص يافت.
عمرانی   كارگروه  نشست  در  غالميان  نوراله 
افزون  تاكنون  داشت:  اظهار  شهركرد،  شهرداری 
بر 50 درصد از اين ميزان اعتبارات به شهرداری 
اختصاص يافته است كه اين اعتبارات برای تکميل 
و بهره برداری از 17 طرح عمرانی در دست اجرا 

هزينه خواهد شد.
اجرای  دست  در  طرح های  به  اشاره  با  وی 
شهرداری، گفت: احداث پل انتهای مسير فارابی، 
معابر  تکميل  سامان،  ترمينال  هوايی  پل  احداث 
اراضی  و  شهركرد  غرب  ناحيه  پياده روسازی  و 
شهر  سطح  ترافيکی  گره های  اصالح  پهنه،  برم 
جمله  از  منظريه  آتش نشانی  ايستگاه  احداث  و 

طرح های در دست اجرای اين شهرداری است.

از سمت فرخشهر  غالميان تکميل ورودی شرق 
كرد  اعالم  اجرا  دست  در  طرح های  ديگر  از  را 
آرامستان  گمنام،  شهدای  گلزار  تکميل  افزود:  و 
آبی  بزرگمهر،  بوستان های  تکميل  شهر،  جديد 
شمالی  تهليجان  فيض،  بانوان،  شهريار،  جنگلی، 
و ملت شهركرد از ديگر اين طرح ها است كه به 

زودی اجرايی خواهد شد.
عمرانی  طرح   28 اجرای  از  شهركرد  شهردار 
ميليارد   623 از  گفت:  و  داد  خبر  شهر  اين  در 
شهركرد  شهرداری  امسال  مصوب  بودجه   ريال 
 329 و  ميليارد   479 بر  افزون  كه  آن  درصد   77
طرح های  اجرای  به منظور  است  ريال  ميليون 

عمرانی در شهركرد هزينه می شود.
وی با تأكيد بر اين كه توجه به توسعه و تکميل 
اين  كاری  مهم  اولويت  از  عمرانی  پروژه های 
مديريت  طرح  اجرای  گفت:  است،  شهرداری 
پسماند زباله از ديگر طرح هايی است كه اجرايی 
شهركرد  شهرداری  سوی  از  جديت  با  آن  شدن 

پيگيری می شود.
غير  دفن  طرح  اين  اساس  بر  كرد:  بيان  غالميان 
به  زيست  محيط  آلودگی  و  زباله ها  بهداشتی 

حداقل می رسد.
وی با بيان اين كه روزانه 130 تن زباله در مركز 
استان توليد می شود، گفت: در حال حاضر سرانه 
از توليد زباله در شهركرد 725 گرم  هر شهروند 

است.
درصد   90 كه  اين  بر  تأكيد  با  شهركرد  شهردار 
قابل  شهر  اين  در  صنعتی  و  خانگی  زباله های 
و  نظافت  كار  هم اكنون  گفت:  هستند،  بازيافت 
جمع آوری زباله های چهار ناحيه شهری شهركرد 
مکانيزه  نيمه  به صورت  بخش خصوصی  توسط 

انجام می شود.
راه های  از  يکی  را  زباله  بهداشتی  دفن  غالميان 
همين  بر  گفت:  و  برشمرد  جامعه  حفظ سالمت 
جديت  با  همگانی  آموزش  تا  است  الزم  اساس 

بيشتر در دستور كار قرار بگيرد.  

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

توقعات مردم با اعالم سه برابر شدن یارانه ها افزایش می یابد

شهردار شهرکرد خبر داد:

اختصاص هشت میلیارد ریال اعتبار عمرانی به شهرداری شهرکرد

با پرداخت حق بيمه 30درصدی توليد کنندگان به تأمين اجتماعی؛

ایران تنها کشور پرداخت کننده حق بیمه است
فارس: عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: هيچ نقطه ای در جهان به غير از ايران 

وجود ندارد كه حق بيمه 30 درصدی به تأمين اجتماعی پرداخت كند.
مصطفی رناسی با اشاره به يارانه های پرداختی بخش خصوصی به دولت بيان داشت: رونق گرفتن 
واردات انواع محصوالت به كشور موجب شده كه بخش خصوصی محکوم شده و تصور شود كه 

اين بخش توان توليد در كشور را ندارد.
وی با اشاره به انواع يارانه موجود در كشور ادامه داد: يکی از مهم ترين يارانه ای كه بخش خصوصی 

به دولت می دهد، توليد نيروی انسانی كارآمد است.
كشور  در  ما  نقل  و  حمل  ساخت های  زير  افزود:  اصفهان  بازرگانی  اتاق  نمايندگان  هيأت  عضو 
مشکالتی دارد كه به وسيله كاميون در جاده های نه چندان مطلوب و با پرداخت هزينه به دولت و 

مسافت زياد در جابه جايی محموله های خود با معضل روبه رو هستند.
اين مسئول با اشاره به سياست های خارجی اضافه كرد: سياست خارجی برای توليدكنندگان خارجی 
برای رشد اقتصادی است و هزينه اين قشر كاهش پيدا كند، اما  در ايران در زمينه واردات مواد اوليه 

و صادرات مشکالتی از قبيل هزينه های باال وجود دارد كه بايد به صورت نقدی پرداخت شود.
رناسی از تأمين اجتماعی سخن گفت و تصريح كرد: توليدكنندگان در كشور بايد 30 درصد به تأمين 
اجتماعی پرداخت كنند كه در ازای آن خدمات ناقصی ارائه می شود كه در كشورهای ديگر دنيا چنين 
چيزی وجود ندارد. وی بيان داشت: عدم رعايت قانون عرضه و تقاضا و تعيين نرخ دستمزدها يکی 
ديگر از مشکالت توليدكنندگان كشور است كه اين كار برای توليدكننده يک هزينه سرسام آوری را 
به دنبال می آورد. عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانی اصفهان به ديگر مشکالت توليدكنندگان اشاره 
كرد و گفت: دريافت پول ارزان يکی از معضالت اقتصادی ما است كه بايد با هزينه 20 درصد پول 

به دست بياوريم كه در كشورهای ديگر دنيا به اين شکل نيست.
اين مسئول اذعان داشت: قسمت عمده اقتصاد كشور با بخش دولتی است و شرايط يکسانی نيز در 

مناقصات در بنگاه های دولتی و خصوصی وجود ندارد. 

استاندار چهارمحال و بختياری:

سن مصرف کننده مواد مخدر رو به کاهش است
مهر: استاندار چهار محال و بختياری گفت: سن مصرف كننده مواد مخدر در استان به شدت رو 

به كاهش است.
عنابستانی با اشاره به اين كه  208 ميليون نفر در سطح دنيا آلوده به مواد مخدر هستند، اظهار داشت: 
اين استان از نظر مصرف مواد مخدر، دستگيری و كشف مواد مخدر جزو استان های رديف باالست. 
استاندار چهار محال و بختياری با اشاره به اين كه با آموزش دادن پيشگيری از مواد مخدر در بين 
جوانان می توان از اعتياد پيشگيری كرد، عنوان كرد: تمامی دستگاه های دولتی بايد پيشگيری از 

اعتياد را آموزش ببينند.
وی افزود: شورای مواد مخدر اين استان بايد از اعتبارات مختلفی هزينه كنند تا بهتر بتوانند اعتياد 
بين جوانان را كاهش دهند. عنابستانی تأكيد كرد: تحول و نوآوری، روش های نوين هزينه كردن و 

جدی گرفتن خطر بايد خيلی مورد توجه قرار گيرد. 

استاندار اصفهان:

ورزش همگانی برای مانور های امدادی ضروری است
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ساج: اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن خانوار 
از امروز تا 22 آبان ماه سال جاری همزمان با سراسر 

كشور در استان اصفهان آغاز می شود.
معاون برنامه ريزی استانداری  اصفهان با اعالم اين خبر 
گفت : نخستين سرشماری نفوس و مسکن خانوار 
با فاصله پنج ساله از امروز تا 22 آبان ماه امسال آغاز 
می شود كه  نتايج اين سرشماری تا پايان امسال بررسی 

و تا خرداد سال 1391 منتشر می شود.
عليرضا همدانيان خواستار مشاركت و همکاري مردم 
با مأموران آمار استان در اجراي صحيح سرشماري 

نفوس و مسکن سال 90 شد.
اين  در  افزود:  استان  رساني  اطالع  شوراي  در  وی 
سرشماري شش هزار و 500 نفر به عنوان مأموران 
آمار استان اصفهان اطالعات مربوط به اين سرشماري 

را جمع آوري مي كنند.
آمار كالس هاي  مأموران  براي  كه  اين  بيان  با  وي 
سرشماري  داد:  ادامه  است،  شده  برگزار  آموزشي 
نفوس و مسکن امسال از امروز تا بيست و دوم آبانماه 

برگزار مي شود.
همدانيان با بيان اين كه چشم انداز كشور بر مبناي 

 اطالعات جمع آوري شده در سرشماري تعيين مي شود،
افزود: اطالع از وضعيت رويدادهاي جمعيتي مانند 
معلوليت، مسکن، قدمت  اشتغال، سواد،  مهاجرت، 
و  كشاورزي  مير،  و  مرگ  رشد،  نرخ  ساختمان، 
اطالعات ديگر مي تواند برنامه ريزان را در تهيه و 

تدوين برنامه ريزي صحيح ياري كند.
به  خانوار  اطالعات  تمام  كه  اين  بر  تأكيد  با  وي 
طور كامل محرمانه است، از مردم خواست تا مانند 
سرشماري هاي پيشين با ارائه آمار و اطالعات صحيح، 
مأموران سرشماري را در تکميل فرم هاي مربوطه 

ياري كنند.
همدانيان اذعان داشت: پيش از اين هر 10 سال يک بار 
سرشماري نفوس و مسکن در كشور انجام مي شد كه 
بعد از سرشماري سال 85 به دليل اهميت سرشماري 
در امر برنامه ريزي به ابتکار دولت، اين رويداد آماري 

قرار است هر پنج سال يکبار در كشور انجام شود.
وي با بيان اين كه در هنگام سرشماري داشتن كارت 
ملي و شناسنامه افراد خانوار الزامي است، اضافه كرد: 
نتايج اين سرشماري تا پايان امسال و خروجي آن 

خردادماه سال 91 منتشر مي شود.
معاون برنامه ريزي استانداري اصفهان با بيان اين كه 
براي اين امر چهار فرم در نظر گرفته شده است، اضافه 
كرد: امسال هفتمين سرشماري نفوس و مسکن همزمان 
مي شود. آغاز  استان  در  امروز  از   با سراسر كشور 

معاون برنامه ريزي استانداري اصفهان همچنين در 
خصوص عملکرد وزارت نيرو گفت: وزارت نيرو 
بايد با ديد كارشناسي تر وضعيت آب استان اصفهان را 

تحليل و بررسي مي كرد.
سرشماري 225 هزار خانوار در چهارمحال و 

بختياري 
استانداري  راهبردي  نظارت  و  ريزي  برنامه  معاون 
جريان  در  كرد:  اعالم  نيز  بختياري  و  چهارمحال 
سرشماري سال جاري پيش بيني مي شود اطالعات 

225 هزار خانوار استان جمع آوري شود.
سرشماري  اجراي  براي  افزود:  فروزنده  حميدرضا 
نفوس و مسکن يک هزار و 200 نفر عوامل اجرايي 
براي شهرستان هاي هفت گانه استان ساماندهي شده 

است.

 ناهيد شفيعی

مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان اصفهان كم 
 فروشی و اختالف بين وزن درج شده بر روی بسته های
مواد غذايی با اندازه واقعی آنها را تأييد كرد و گفت: 
با اين كه روی كاغذ و به شکل رسمی برخورد با اين 
موارد  اما  است  بازرگانی  و  تعزيرات  وظيفه  تخلفات 
پيگيری  غوغا ساالری  از  دور  به  و  آرام  فضای  در  را 

می كنيم.
های  پرسش  با  خبری  نشستی  در  زاده  صالح  اصغر 
متعدد خبرنگاران درباره قيمت، كيفيت و وزن كاالهای 
 مصرفی از جمله شير، محصوالت لبنی و فرآورده های
گاهی  كرد:  اعالم  پاسخ  در  و  شد  روبه رو  نفتی 
وزن  اختالف  اين  كنند  می  ادعا  توليدكنندگان  اين 
آمده  وجود  به  بندی  بسته  مراحل  در  و  نبوده  عمدی 
رو به  رو  عمد  از  مواردی  با  متأسفانه  نيز  گاهی   و 

می شويم.
در  موارد  اين  با  برخورد  اهميت  بر  تأكيد  با  وی 
زمينه  در  خوشبختانه  گفت:  مناسب  و  آرام  فضای 
كه  شده  انجام  زيادی  كارهای  تاكنون  استانداردسازی 
در  و  شود  می  داده  گزارش  آنها  از  كوچکی  بخش 
گزارش  كنيم  مکتوب  را  اقدامات  همه  كه  صورتی 
كمتر نباشد  بيشتر  ديگر  های  دستگاه  از  اگر  ما   كاری 

نيست.
صالح زاده با اشاره به تجربه 8، 9 ماهه حضور خود در 
 اصفهان و اداره استاندارد آن گفت: در اين مدت ظرفيت های
 ارزشمندی شناسايی ش��ده و برن���امه ريزی ه��ايی
صورت گرفته و حتی در برخی موارد تجربيات موفق 

اصفهان به صورت الگو در كشور اجرا می شود.
اين حوزه را مصوبه  به  وی قوانين و مقررات مربوط 
به  مربوط  مقررات  اين  گفت:  و  دانست   1371 سال 
زمانی بود كه نظارت بر استاندارد 40 -30 قلم كاال به 
عهده استاندارد بود، در حالی كه تا پايان سال گذشته 
بيش از 630  كاال مشمول استاندارد شد و نياز به وجود 
 سازمانی ق�وی با ساخ��تار اصولی به ش��دت احساس

می شد.
توليدات برخی صنایع با کيفيت نيست

مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان اصفهان 
اين حوزه گفت:  افزايش وظايف  از  اظهار رضايت  با 
استقرار اكيپ های ويژه بازرسی در تعطيالت نوروز كه 
موظف به نظارت بر مراكز عرضه بودند و تشکيل دو 
جلسه شورای استاندارد استان كه مصوبات خوبی برای 
آموزش ضمن خدمت اجباری كاركنان حوزه استاندارد 
اين  در  پيشگام  استانی  به  را  اصفهان  داشت،  سازی 

حوزه تبديل كرده است.
تشويقی  استاندارد  پروانه   100 از  بيش  تبديل  از  وی 
شناسايی  گفت:  و  داد  خبر  مدت  اين  در  اجباری  به 
جديد  استانداردهای  دريافت  قابليت  كه  واحدهايی 
افزايش  اين  بر  عالوه  است.  كار  دستور  در  دارند  را 
از  ها  نظارت  دامنه  شد  باعث  استاندارد  های  بودجه 
كاالها  عرضه  مراكز  و  بازار  تا  ها  كارخانه  توليد  خط 

گسترش يابد.
صالح زاده با تأكيد بر برخورد جدی و حقوقی استاندارد 
با متخلفان گفت: متأسفانه برخی از توليدكنندگان استان 
ما  و  كنند  نمی  رعايت  را  الزم  های  كيفيت  اصفهان 
وظايفی  كننده  مصرف  و  صنعت  برابر  در  چون  هم 
كه قصد  افراد سودجويی  ها  نظارت  در خالل  داريم، 
عرضه كاالهای بی كيفيت را دارند را شناسايی و با آنها 

برخورد می كنيم.
اصفهان  در  استاندارد  پروانه  ابطال  رکورد 

شكسته شد
نيمه  در  استاندارد  پروانه   173 ابطال  از  ادامه  در  وی 
نخست امسال خبر داد و گفت: اين رقم در كل كشور 
بی سابقه است و در حالی صورت می گيرد كه همه 
در  خود  عملکرد  و  آمار  افزايش  در  سعی  ها  استان 

صدور پروانه استاندارد دارند.
مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان اصفهان 
همچنين دستيابی به اين ركورد را نشان دهنده دقت و 
توجه ويژه استاندارد به كيفيت كاالهای موجود در بازار 
دانست و گفت: در شش ماهه نخست امسال 31 مورد 
نيز اعالم جرم و معرفی پرونده به محاكم قضايی داشتيم 
كه تخلفاتی مانند جعل نشان استاندارد يا توليد كاالهای 

بی كيفيت را شامل می شد.
از عملكرد استاندارد راضی نيستم

از  انجام شده گفت: هنوز  اقدامات  با جمع بندی  وی 

عملکرد استانداردسازی در اصفهان راضی نيستم چون 
معتقدم در اين استان ظرفيت های زيادی وجود دارد كه 

بسياری از آنها بدون استفاده مانده اند.
صالح زاده كنترل طالفروشی ها و جايگاه های عرضه 
سوخت را در دستور كار ويژه استاندارد اعالم كرد و با 
تأييد انتقاد خبرنگاری درباره كم فروشی توليدكنندگان 
محصوالت غذايی گفت: بازرسی های ما نيز نشان داده 
با  بندی كاال  بر بسته  در موارد زيادی وزن درج شده 
ميزان كاالی عرضه شده همخوانی ندارد، به همين دليل 
همکاران خود را مکلف به نمونه برداری از مراكز توليد 

و عرضه كرده ايم تا تخلفات به حداقل برسد.
سودجویی با کم فروشی 

است  باور  اين  بر  اصفهان  استان  در  استاندارد  متولی 
كه پس از اجرای قانون هدفمندی يارانه ها و افزايش 
قيمت حامل های انرژی، برخی قصد سودجويی و ادا 
نکردن حق مردم را دارند و وظيفه دستگاه های نظارتی 

مانند استاندارد برخورد با اين موارد است.

 وی در ادامه از تدوين بانک جامع اطالعاتی شهربازی ها
جزوه  اين  گفت:  و  داد  خبر  اصفهان  های  بوستان  و 
مشخصات  از  كاملی  اطالعات  ای،  صفحه  چهل  سی 
بر  در  را  آنها  در  موجود  بازی  ادوات  و  ها  شهربازی 
می گيرد و اميدواريم با تهيه اين طرح در آينده شاهد 
تفريحی  مناطق  و  ها  شهربازی  در  ناگوار  حوادث 

نباشيم.
شهربازی های اصفهان وضع مطلوبی ندارد

صنعتی  تحقيقات  و  استاندارد  كل  مدير  زاده  صالح 
استان اصفهان درباره تله كابين صفه اصفهان نيز گفت: 
بسياری از نقاط ضعف و كاستی های اين مجموعه و 
نقاط بحرانی آن تاكنون اصالح شده فقط تعدادی ايراد 

جزئی باقی مانده كه در صدد رفع آنها هستيم.
های  شهربازی  كلی  طور  به  كه  اين  بر  تأكيد  با  وی 
اصفهان وضعيت مطلوبی ندارند گفت: امسال با تمام اين 
 مراكز غير استاندارد برخورد قانونی الزم انجام می شود

حتی اگر نياز به پلمب و تعطيلی آنها باشد.

از امروزصورت می گيرد:

آغاز طرح ملي سرشماري نفوس و مسكن 

اقتصاد

گزارش

بازار روز
رئيس اتحادیه جایگاه داران سوخت استان:

بنزین تولید پاالیشگاه 
اصفهان استاندارد نیست 

ایسنا: رئيس اتحاديه انجمن صنفی جايگاه داران سوخت 
استان اصفهان گفت: اداره استاندارد بايد بنزين توليدی در 

پااليشگاه را امتحان كيفی كند.
سلطان علی شجاعی اظهار كرد: پااليشگاه موظف است 
بنزين را  قبل از توزيع در مخازن نگهداری و با دمای 
ادامه داد:  شصت درجه به جايگاه تحويل دهد. وی 
متأسفانه پااليشگاه اصفهان به دليل كمبود مخازن و 
انبار، بنزين را با دمای 76 و حتی نود درجه به جايگاه ها 
تحويل داده كه  حاصل آن كسری و تبخير زيادتر بنزين  

به واسطه داغ تر بودن فرآورده است.
شجاعی با بيان مثالی در اين باره افزود: امروزه جايگاه های 
منطقه كاشان برخالف سابق از پااليشگاه اصفهان بنزين 
نگرفته و آن را  را از مخازن قم تحويل می گيرند كه 
كسری تبخير آن در حد متعارف و استاندارد كاهش يافته 

است.
رئيس اتحاديه صنفی جايگاه داران سوخت استان اصفهان 
گفت:  قيمت حق كسری ناشی از تبخير يا همان حق 
تبخير  كه پااليشگاه می پردازد بسيار اندك بوده و طبق 
محاسبات انجام شده پااليشگاه اصفهان بايد سه برابر  
اين قيمت را به جايگاه داران بدهد اما با وجود شکايات 
تعزيرات  سازمان  طرف  از  پااليشگاه  شدن  متهم  و 
حکومتی و دادگستری اصفهان در چند سال اخير پولی 
به جايگاه داران داده نشده و جايگاه داران امسال، ماهانه 

بين دو تا هفت ميليون تومان متضرر شده اند.
وی در اين خصوص تصريح كرد: جايگاه هايی كه از 
پااليشگاه فاصله بيشتری دارند به خاطر بعد مسافت 
دچار تبخير بنزين  بيشتری شده و پااليشگاه موظف 
است به اين جايگاه ها حق تبخير بيشتری به نسبت 

سايرين پرداخت كند.
شجاعی در مورد كيفيت بنزين توليدی در پااليشگاه 
اصفهان گفت: بنزين توليدی در پااليشگاه اصفهان به 
دليل كيفيت پايين مواد افزودنی به آن كه برای باال بردن 

عدد اكتان بنزين استفاده می شود استاندارد نيست.
رئيس اتحاديه جايگاه داران سوخت استان در اين باره 
افزود: اداره استاندارد وظيفه دارد بنزين توليدی را در خود 
پااليشگاه تست كند ولی تاكنون با وجود نامه نگاری ها و 
اعتراضات به دفتر رياست جمهوری و استانداری، اداره 

مربوطه به اين امر توجهی نکرده است.
شجاعی در ادامه با اشاره به نرخ های متفاوت بنزين 
گفت: در حال حاضر بنزين معمولی  با كارت 400 
تومان، آزاد ليتری700تومان، بنزين سوپر با كارت 500 
تومان و آزاد 800 تومان است و حتی بنزين ليتر صد 
تومان كه از سال های قبل در كارت سوخت عده ای مانده 

باعث سختی تفکيک و تبديل شده است.
وی افزود: نرخ چند گانه بنزين از طرفی ديگر باعث 
شده صاحبان خودروهای دوگانه سوز مثل تاكسی ها 
كارت سوخت خود را فروخته و يا برای فروش آزاد 
بنزين، كارت سهميه را به كارگران پمپ بنزين ها داده 
و درصدی به اين كارگران پرداخت كنند و كنترل همه 
اين تخلفات برای جايگاه داران به طور 24 ساعته محال 

است.
رئيس اتحاديه جايگاه داران سوخت استان افزود: راه حل 
اين مشکل فقط حذف كارت سوخت و تصويب يک 
نرخ برای بنزين معمولی و نرخی ديگر برای بنزين سوپر 

است.
  شجاعی همچنين از غير استاندارد بودن تانکرهای ده چرخ
حمل سوخت شهری انتقاد كرد وگفت: اكثر اين تانکرها 
در قسمت شير آالت دچار چکه بوده كه با توجه به 

احتراق سريع بنزين بسيار خطرناك هستند.
برای  بنزين  فروش  كاری  العمل  حق  داد:  ادامه  وی 
جايگاه داران دو و نيم درصد است كه با افزايش هزينه های 

آب و برق و گاز و... اين مبلغ به صرفه نيست.
وی افزود: جايگاه داران اعالم كرده اند  اگر پااليشگاه 
حق العمل كاری فروش را به ده درصد برساند حاضرند 

كرايه حمل سوخت را نيز به عهده بگيرند.

مدیر فناوري اطالعات مخابرات اصفهان:

تبلیغات فروش اینترنت،
گمراه کننده است

ایرنا: مدير بخش فناوري اطالعات شركت مخابرات 
اصفهان گفت: برخي از تبليغاتي كه درباره فروش 
اينترنت به ويژه اينترنت هوشمند صورت مي گيرد، 

گمراه كننده و نادرست است.
مسيح محمدي افزود: اينترنتي كه از طريق شبکه هوشمند 
)IN( ارائه مي شود و در كشور به اينترنت هوشمند 
معروف شده در بهترين شرايط مي تواند سرعت 55 

كيلو بيت بر ثانيه داشته باشد.
وي ادامه داد: اين در حالي است كه برخي شركت هاي 
ارائه كننده خدمات اينترنتي در تبليغات خود براي فروش 
اينترنت هوشمند از اصطالحاتي مانند فوق هوشمند و 

سرعت باال استفاده مي كنند.
محمدي با اشاره به اين كه اينترنت هوشمند به صورت 
دايل آپ ) dial up ( ارائه مي شود، اظهار داشت: اين 
نوع سرويس بر اساس تئوري داراي سرعت 64 بيت بر 
ثانيه است كه به طور عملي در ايران اين سرعت حدود 
55 بيت بر ثانيه مي باشد. اين كارشناس تصريح كرد: 
ادعاهايي كه توسط اين شركت ها مطرح مي شود بيشتر 
به واسطه عمل Cashing صورت مي گيرد، در حالي 

كه اين شعارها غير واقعي و گمراه كننده است.
محمدي با اشاره به اين كه كيفيت ارتباط در شبکه 
اينترنت بيشتر در بحث دانلود و آپلود مطرح است، 
گفت: الزم است مرجعي به صحت و سقم اين قبيل 

تبليغات رسيدگي كند. 
وي با بيان اين كه هر كاربر بايد بر اساس نياز خود 
دليل  به  افزود:  بپردازد،  اينترنت  انتخاب سرويس  به 
اين كه امروزه نوع كاربري ها بيشتر به سمت دانلود و 
استفاده از خدمات الکترونيکي پيش رفته، بهتر است از 
 سرويس هاي اينترنت پرسرعت مانند ADSL استفاده

 شود.

مدیرکل استاندارد و تحقيقات صنعتی استان اصفهان:

از عملکرد استاندارد راضی نیستم 

با ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

زاینده رود جاذبه سرمایه گذاري در فالت مرکزي
فارس: رئيس خانه صنعت و معدن اصفهان گفت: با ايجاد 
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، مشکالت موجود در بخش 
صنعت كشور در زمينه توليد، عرضه و تجارت برطرف می شود. 
سيد عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به رودخانه زاينده رود بيان 
داشت: زاينده رود از جذابيت های بخش سرمايه گذاری در مركز 

فالت ايران است.
وی ادامه داد: روحيه و شادابی مردم اصفهان در گرو اين رود 

است كه نسبت به بی آبی و خشکسالی در حوزه زاينده رود معترض هستند كه رسيدگی به آن 
و حل اين مشکل، وظيفه تمامی مسئوالن دولتی است.

رئيس خانه صنعت و معدن اصفهان از ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگانی سخن 
گفت و تصريح كرد: بخش صنعت كشور در زمينه توليد، عرضه و تجارت با مشکالت و 

معضالتی روبه رو بود كه با ادغام اين دو وزارتخانه بر مشکالت موجود غلبه می كنيم.
وی افزود: نام گذاری اين وزارتخانه  به نام صنعت، معدن و تجارت، نشان دهنده اولويت هايی 

در زمينه توليد و صادرات و در دست گرفتن بازارهای خارجی است.
سهل آبادی بيان داشت: ايجاد وزارتخانه تعاون، كار و تأمين اجتماعی خود نيز از افکار 

تيزهوشانه مسئوالن بوده كه اين امر نيز با هدف رفع موانع توليد به وجود آمده است.
وی اظهار داشت: رسيدگی به مسايل صنعتی و معدنی بايد سرلوحه وزارتخانه ادغام شده 

قرار بگيرد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاي اصفهان:

جایگاه صنعت چاپ در کشور مشخص نیست
مديرعامل شركت نمايشگاه هاي اصفهان گفت: صنعت چاپ 
به عنوان يکی از كليدی ترين صنايع فرهنگی كشور متأسفانه 
 به داليل مختلف جايگاه واقعي خود را در كشور پيدا نکرده و
می توان گفت كه نمايشگاه ها فرصت مناسبي براي اين امر 

است. 
 رسول محققيان به بهانه پرپايی نهمين نمايشگاه چاپ و بسته بندي،
اظهار داشت: ارتقا جايگاه صنعت چاپ كه همواره با زندگي 

روزمره انسان درگير است، بسيار ضرورت دارد.
وی توسعه فرهنگی را يکي از محورهاي مهم توسعه يافتگی در هر كشور عنوان كرد و افزود: 
توسعه فرهنگي زماني معنا پيدا مي كند كه متضمن دسترسي اقشار مختلف جامعه به خدمات 

و كاالي فرهنگي باشد.
مديرعامل شركت نمايشگاه هاي اصفهان با تأكيد بر اين كه صنعت چاپ يکی از كليدي ترين 
صنايع فرهنگي است، بيان داشت: دسترسي به اطالعات، كاال و خدمات فرهنگي طی چند 
سال گذشته محدود به قشر خاصي بود كه امروز توسعه صنايع فرهنگي، موجب شده اين 

خدمات در اختيار اقشار مختلف جامعه قرار گيرد.
 وی همچنين تصريح كرد: ايجاد اشتغال، توسعه اقتصادي و گردش مالي مناسب از نقش های
تأثيرگذار صنعت چاپ در كشور است و مردم ناخواسته، بدون اطالع و نگرش درست 

نسبت به اين صنعت، هر روز از محصوالت آن استفاده می كنند.

در چهارمحال و بختياري صورت گرفت؛

کاهش 70 میلیون دالري صادرات
مديركل گمرگ چهارمحال و بختياري از رشد 409 درصدي 

واردات استان در شش ماه نخست سال خبر داد.
 موسي محمدي گنجه اي، در بازديد از انبار گمرك استان، افزود: 
كاالي اوليه كارخانجات صنعتي و مواد مصرفي كارخانجات 
صد در صد واردات به استان بوده است كه اين مسأله نشان از 

حركت استان به سمت صنعتي شدن است.
وي با بيان اين كه در شش ماهه نخست امسال صادرات استان 

70 ميليون دالر كاهش داشته است، اظهار كرد: گمرك چهارمحال و بختياري به علت 
نداشتن گواهينامه SGS به كشور عراق صادرات ندارد.

محمدي با اشاره به اين كه چهارمحال و بختياري نخستين توليدكننده بادام در سطح كشور 
است، تصريح كرد: چهارمحال و بختياري به علت صادرات بادام مامايي توانسته است مجوز 
صادرات از فرودگاه شهركرد را دريافت كند. وي در خصوص كاالهاي قاچاق خاطرنشان 
كرد: پرونده هاي قاچاق بيشترين انرژي را از گمرك استان مي گيرد. مديركل گمرگ استان 
ادامه داد: امسال 635 تن كاالي غيرمجاز در قالب 70 دستگاه كاميون وارد انبار گمرك استان 
شده كه از اين مقدار 757 تن كاال در انبار انباشته شده است. محمدي با بيان اين كه گمرك 
استان در شش ماهه نخست سال جاري به اندازه سال گذشته درآمد داشته است، يادآور 
شد: درآمد گمرك استان در سال گذشته معادل3500 ميليون تومان بوده است كه پيش بيني 

مي شود امسال به شش ميليارد تومان برسد.

خبر

متأسفانه برخی از 
توليدکنندگان استان 
اصفهان کيفيت های 

 الزم را رعایت
نمی کنند و ما هم 

چون در برابر صنعت 
و مصرف کننده 

وظایفی داریم، در 
خالل نظارت ها افراد 
سودجویی که قصد 

 عرضه کاالهای
بی کيفيت را دارند 
را شناسایی و با آنها 

برخورد می کنيم.

پیچاندن با مهر استاندارد
بر خالف مدیر کل قبلی استاندارد و تحقيقات صنعتی استان اصفهان، اصغر صالح زاده کمتر اهل اطالع رسانی و اعالم نظرات روشن و دقيق درباره مشكالتی 

است که مصرف کنندگان کاالهای داخلی به ویژه محصوالت غذایی این روزها با آن روبه رو هستند.
گرچه او احتياطی که برای پاسخگویی به رسانه ها درباره این مشكالت به خرج می دهد را دوری از غوغا ساالری و جنجال می داند اما باید پذیرفت که 
قاطعيت یك مدیر به ویژه مسئوالن حوزه نظارتی جای هيچ گونه رودربایستی و مسالمتی در برخورد با تخلفات باقی نمی گذارد، بنابراین رجوع کردن به 
وجدان کاری و آموزه های دینی که اغلب توصيه او به کم فروشان و متقلبان است، کمتر از یك برخورد قاطع و جدی نتيجه بخش خواهد بود و این موضوعی 
است که صالح زاده پس از هشت ماه مدیریت در اصفهان هنوز به آن اعتقاد ندارد و به همين دليل پيگيری های زاینده رود برای تهيه گزارشی درباره 
استانداردسازی مصنوعات طال، مصالح ساختمانی، نظارت بر کارخانجات فرآوری گوشت و هزار و یك کاالی مشمول استاندارد دیگر به نتيجه نرسيد و همه 

پرسش ها به جلسه خبری منتهی شد که آن هم با پاسخ های محتاطانه این مسئول به جایی نرسيد.
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 الدن سلطانی
مردم  بين  در  افترا  و  توهين  گويند  می  قضايی  مقامات 
افزايش پيدا كرده و اين را می توان از ميزان پرونده هايی 
كه در محاكم تشکيل می شود، دريافت، ماجرا به حدي 
باال گرفته كه به تازگي برخی از چهره های شناخته شده، 
قرار  توهينها  شديدترين  معرض  در  را  ديگران   آشکارا 

می دهند.
به  اله سلحشور  فرج  توهين  به  توان  مي  راستا  درهمين 

هنرپيشه هاي زن اشاره كرد.
يکی از جرايمی كه امروزه بسيار ديده می شود همين تهمت 
افترا  ناميده می شود.  افترا  به اصطالح حقوقی  است كه 
در لغت به معنی دروغ بستن، و بهتان زدن، و در اصطالح 
حقوقی عبارت است از نسبت دادن صريح عمل مجرمانه 
برخالف حقيقت و واقع به شخص يا اشخاص معين به 
يکی از طرق مذكور در قانون، مشروط بر اين كه صحت 
قضايی  مراجع  نزد  در  شده،  داده  نسبت  مجرمانه  عمل 
به وجود  افترای  دارد،  گوناگونی  انواع  افترا  نشود.  ثابت 
افترای  بدنی،  اشارات  يا  بيان شده  توسط جمالت  آمده 
شفاهی ناميده می شود. افترا در نوشتار يا به اشکال پايدار 
ديگر، مانند نامه ها، مقاالت روزنامه، تصويرهای گرافيکی، 
اصوات ضبط شده، پخش راديو و تلويزيون، ايميل و موارد 
اين كه توهين ناميده می شود.  افترای رسانه ای   مشابه؛ 

 لحظه ای قربانی می گيرد جای بحث دارد.
 يک تفاوت اساسی كه وجود دارد اين است كه در مورد 
افترای شفاهی شاكی بايد آسيب هايی كه به اعتبار و آبروی 
او وارد شده را اثبات كند، زيرا اين آسيب ها پايدار و مستدل 
نيست. اما هنگامی كه شخص مورد افترای رسانه ای قرار 
می گيرد، آسيب های وارد شده به اعتبار او مفروض هستند 
و دادگاه بايد حکم آنها را صادر كند، بدون اين كه به اثبات 
اين آسيب ها احتياجی باشد. هميشه اين سئوال مطرح است 
كه چگونه و به چه قيمت افراد با توهين اعتبار طرف مقابل 

را به خطر مي اندازند.
ضربات شالق براي دشنامي که باعث اذیت شود

اما رئيس كل دادگستری اصفهان درباره افزايش اين جرايم 
در بين مردم گفت: افزايش ميزان پرونده های توهين مردم 
از ميزان جرايم  به يکديگر، در برخی شهرستان ها حتی 
مهمی مانند مواد مخدر و سرقت هم بيشتر شده است. 
چندي پيش به نقل از ايسنا غالمرضا انصاری تأكيد كرد: 
طی تير و مرداد گذشته، 122 پرونده توهين به مقامات و 
مأموران رسمی در استان اصفهان تشکيل شده، و البته آمار 
كلی وقوع جرم توهين در اين ماه  پنج هزار و 653 مورد 

بوده است.
در  مردم  افزود:  اصفهان  استان  قضايی  شورای  رئيس 

اند و  توهين كرده  به مقدسات  بار  ياد شده، 11  ماه  دو 
انتشار افترا و الفاظ ركيک يا نسبت های توهين آميز هم در 
قانون  اين مدت 673 مورد بوده است. گفتني است: در 
مجازات اسالمی برای نسبت های توهين آميزی كه درباره 
اعمال خالف عفت باشد، مجازات های سنگينی مانند 80 
تازيانه )حد قذف( پيش بينی شده است. همچنين ماده 145 
قانون مجازات اسالمی، پيش بينی كرده: هر دشنامی كه 
باعث اذيت شنونده شود و داللت برقذف نکند موجب 

محکوميت گوينده به شالق تا74 ضربه می شود.
ميان توهين به مقامات و افراد عادي چه تفاوتي 

است؟
ماده 697 قانون مجازات اسالمی مقرر می دارد: هر كس به 
وسيله اوراق چاپی يا خطی يا به وسيله درج در روزنامه 
و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسی 
نمايد كه  يا آن ها را منتشر  نسبت دهد  امری را  صريحاً 
نتواند  و  می شود  محسوب  جرم  امر  آن  قانون  مطابق 

صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردی كه موجب 
حد است به يک ماه تا يک سال حبس و تا )74( ضربه 

شالق و يا يکی از آن ها حسب مورد محکوم خواهد شد.
با اين حال رئيس دادگستری استان تأكيد كرد: در سه ماه 
گذشته نسبت به جرايم توهين، افترا و نسبت خالف واقع 
با مجرمان برخورد شده، چون رسيدگی به اين جرايم به 
صورت سريع انجام می گردد. با اين حال، قانون ميان توهين 
به افراد عادی و مقامات رسمی، تفاوت قائل شده است. در 
صورت توهين، )حتی توهين مستوجب حد( فرد توهين 
شنيده، بايد رأساً برای شکايت به مراجع عارض شود، ولی 
در صورتی كه طرف توهين، يک مأمور دولتی يا مقامات 
رسمی و مسئوالن باشند، عالوه بر امکان دادخواست از 
سوی آنها، مدعی العموم يا دادستان نيز می تواند پرونده 
جرم را بگشايد. با اين حال، در مورد برخی از توهين ها كه 
باعث جريحه دار شدن عفت عمومی می شود، دادستان نيز 

می تواند اقامه دعوا كند. 

دفاع در برابر اتهام افترا
ندا پاك نهاد وكيل پايه يک دادگستري در اينباره گفت: حتی 
اگر ثابت شود كه متهم به شخصی غير از شاكی جمالتی 
توهين آميز درباره او گفته است، متهم می تواند با يکی از 
روش های دفاعی متعدد قانونی و شناخته شده از اين اتهام 

تبرئه شود؛ اين روش ها عبارتند از:
حقيقت: اتهام افترا تحت پيگيری قرار نمی گيرد، اگر ثابت 

شود كه چنين موضوعی حقيقت دارد.
رضایت: وقتی بتوان ثابت كرد كه شاكی از انتشار افترا يا 
جمالتی كه به او نسبت داده شده رضايت دارد؛ و يا اين كه اين 
جمالت به تحريک خود شاكی منتشر شده باشد بنابراين در 

اين صورت متهم می تواند از اتهام افترا تبرئه شود.
آزاد  جريان  و  صداقت  موضوع  كه  هنگامی  برتری: 
حفظ  برای  افراد  مصلحت  با  مهم  مسائل  در  اطالعات 
آبرويشان در موازنه قرار می گيرد، جريان آزاد اطالعات و 

صداقت بر حفظ آبروی فرد برتری دارد.
از  معمول  طور  به  منصفانه  تفسير  منصفانه:  تفسير 
روی رسانه ها يا سخنان افرادی كه گفته هايشان در رسانه 
انعکاس می يابد استنباط می شود. افرادی كه مسائل مربوط 
به منافع عمومی را از روی صداقت و بدون سوءنيت و 
به طور منصفانه تفسير می كنند نسبت به افترای رسانه ای 

مصونيت دارند حتی اگر تفسير آنها توهين آميز باشد.
توهين به افراد متوفي

كرد:  تصريح  دادگستري  يک  پايه  وكالي  از  ديگر  يکي 
توهين به افراد متوفي به طور خاص از نظر قانون گذار جرم 
محسوب مي شود. وي مي افزايد: اگر مخاطبي از شنيدن 
موهن  به صرف  توهين  هم  باز  نشود،  ناراحت  توهيني 
 بودن رفتار مرتکب، از نظر عرف و قانون جرم محسوب 
مي شود. داوري در پاسخ به اين سئوال كه اگر فردي به 
ديگري توهين كند و او بعد از چند روز فوت كند، آيا 
ورثه اش حق شکايت از فرد خاطي را دارند، مي گويد: با 
توجه به ماده 727 قانون مجازات اسالمي، توهين به افراد 
از جمله جرايم تعزيري است و تعقيب كيفري مرتکب، 
منوط به شکايت شاكي است و با فرض شکايت نکردن از 
او در زمان حيات، تعقيب كيفري منتفي است و با شکايت 
ورثه نمي توان مرتکب را تعقيب كرد. وي درباره افترا نيز 
مي گويد: افترا به معناي بهتان و تهمت زدن و نسبت دادن 

كارهاي ناروا به ديگران است.
ناتواني از اثبات صحت افترا

اين وكيل پايه يک دادگستري با اشاره به اين كه براي تحقق 
جرم افترا بايد فرد مرتکب از اثبات صحت آن ناتوان باشد، 
بيان كرد: در برخي موارد، فردي با گذاشتن ادوات يا اشياي 
اتهام آور در نزد ديگري وي را در مظان اتهام قرار مي دهد 

كه اين عمل مجازات سنگيني در بردارد. 

اعزام 153 دانش آموز به عمره
اصفهان  استان  دانش آموزان  عمره  ثبت نام حج  مسئول 
گفت: تا پايان سال جاری 153 نفر از دانش آموزان پسر 

موجود در سطح استان به حج عمره اعزام می شوند.
بين  در  برنامه  اين  اجرای  به  اشاره  با  طغيانی  محمود 
تنها  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  پسر  دانش آموزان 
دانش آموزان پسر پايه سوم دبيرستان و پيش دانشگاهی به 
حج عمره اعزام می شوند و اين افراد بايد متولد سال های 
1373 و 1374 باشند. وی به اعزام دانش آموزان اصفهانی 
از سال 1382 تا كنون اشاره كرد و افزود: طی اين مدت 
پنج هزار دانش آموز از سراسر استان به مکه و مدينه منوره 
اعزام شده اند و هر ساله سهميه اعزام اين افراد به حج عمره 

افزايش می يابد.
وی ادامه داد: تا پايان سال جاری 153 نفر از دانش آموزان 
پسر موجود در سطح استان به حج عمره اعزام می شوند. 
طغيانی با اشاره به نحوه ثبت نام اين افراد برای شركت 
در اين برنامه تأكيد كرد: ثبت نام دانش آموزان برای عمره 
مفرده از امروز آغاز شده و تا 15 آبان ماه جاری ادامه 
دارد و دانش آموزان پسر بايد با مراجعه به سازمان های 
دانش آموزی موجود در سطح استان نسبت به ثبت نام خود 

اقدام كنند. 

برگزاری آزمون هاي استاندارد
مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان گفت: ما 
به دنبال برگزاري آزمون ها سخت و دشوار نيستيم بلکه 

هدف، برگزاري آزمون هاي استاندارد مي باشد.
زارع مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان 
گفت: همانگونه كه اولين مرحله ثبت نام آزمون هاي 
ادواري به صورت الکترونيکي و از طريق پرتال سازمان 
طي مهر ماه سال جاري انجام شد، از اوايل سال آينده 
تمامي ثبت نام آزمون ها مراكز دولتي و آموزشگاه هاي 
آزاد نيز بدين طريق انجام خواهد شد. وي با اشاره به اين كه 
اين موضوع نقطه عطفي در برگزاري آزمون هاي همسان 
و استاندارد مي باشد گفت: در اين راستا به دنبال برگزاري 
آزمون ها سخت و دشوار نيستيم بلکه هدف برگزاري 

آزمون هاي استاندارد مي باشد.
مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان بر ثبت 
آمار دقيق رشته هاي تعريف شده توسط مديران آموزشگاه 
هاي آزاد، اطالعات دقيق كارآموزان ثبت نام شده در پرتال 

طي مدت زمان تعيين شده تأكيد كرد.

توقیف پالک قدیمی ها از امروز
زاینده رود

رئيس پليس راهور استان اصفهان با بيان اين كه امروز 
آخرين مهلت براي تعويض پالك موتورسيکلت هاست، 
از توقيف موتورسيکلت هاي پالك قديم پس از اين مهلت 

خبر داد. 
پالك  تعويض  طرح  گفت:  غالمي  حسين  سرهنگ 
تا  از سال گذشته آغاز شده و امسال  موتورسيکلت ها 
اول آبان ماه به دارندگان موتورسيکلت هاي پالك قديم 
فرصت داده شد تا نسبت به تعويض پالك وسيله خود 
اقدام كنند. وي افزود: برابر قانون از دوم آبان ماه سال 
جاري تردد موتورسيکلت هاي داراي پالك قديم غيرمجاز 
بوده و عالوه بر اعمال جريمه توسط مأموران توقيف 
مي شوند. اين مقام مسئول با تأكيد بر اين كه كار تعويض 
پالك موتورسيکلت ها پس از پايان مهلت قانوني هم در 
مراكز تعويض پالك انجام مي شود تصريح كرد: دارندگان 
موتورسيکلت هاي پالك قديم مي توانند پس از پرداخت 
جريمه با در دست داشتن مدارك مربوط به مراكز تعويض 
پالك سطح استان مراجعه و در اين خصوص اقدام كنند. 
رئيس پليس راهور خاطرنشان كرد: تنها موتورسيکلت هاي 
باالي 10 سال توليد و موتورسيکلت هايي كه مالک آنها 
نمي شوند.  پالك  تعويض  مشمول  نيست  مشخص 
سرهنگ غالمي به مهلت قانوني پرداخت جريمه هاي 
رانندگي اشاره كرد و افزود: برابر قانون رانندگان هم يک ماه 
فرصت دارند جريمه هاي پرداخت نشده خود را پرداخت 
كنند تا مشمول جريمه ديركرد نشوند. اين مقام انتظامي بيان 
داشت: رانندگاني كه جريمه هاي گذشته خود را پرداخت 
نکرده باشند از اول آذرماه مجبورند عالوه بر پرداخت 

جريمه قانوني جريمه ديركرد را هم پرداخت كنند.

قاچاقچیان به دام افتادند
زاینده رود

مأموران انتظامي نايين و يگان تکاوري فرمانده انتظامي 
استان اصفهان در بازرسي از سه دستگاه خودروي سواري 
نزديک به 100 كيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياك را كشف 

و ضبط كردند. 
پليس  اطالع رساني  مركز  سرپرست  مصطفي صادقيان 
سه  در  مستقر  انتظامي  مأموران  داشت:  اظهار  اصفهان 
راهي چوپانان و ايست و بازرسي شهيد امامي فرماندهي 
انتظامي نايين اصفهان حين كنترل خودروهاي عبوري به 
دو دستگاه خودروي سواري مشکوك و آنها را متوقف 
كردند. وي افزود: در بازرسي از اين خودروها مأموران 
در مجموع مقدار 34 كيلو و 400 گرم مواد مخدر از نوع 
ترياك را كشف و ضبط كردند. اين مقام مسئول از كشف 
مواد مخدر توسط يگان تکاوري استان خبر داد و گفت: 
مأموران يگان تکاوري فرماندهي انتظامي استان اصفهان 
حين گشت زني در حوزه استحفاظي خود به يک دستگاه 
پژو مشکوك و در بازرسي از سرنشينان اين خودرو مقدار 
70 كيلوگرم ترياك كشف و ضبط شد. سرپرست مركز 
جريان  در  افزود:  ادامه  در  اصفهان  پليس  اطالع رساني 
اين عمليات ها چهار قاچاقچي به نام هاي »مختار- الف«، 
»حسين- ح«، »علي- ب« و »كيوان- ط« به اتهام حمل 
مواد مخدر دستگير و سه دستگاه خودرو نيز توقيف و 
به پاركينگ منتقل شد. صادقيان در پايان با بيان اين كه در 
اين عمليات ها در مجموع نزديک به 100 كيلوگرم ترياك 
كشف و ضبط شد، خاطرنشان كرد: متهمان به همراه 
پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي 

شدند.

حوادث

جامعه
اخبار

گفتند:  همت  شهيد  جهادي  گروه  دانشجويان 
مهم ترين آفت فعاليت هاي جهادي پيگيري نشدن 

مشکالت مناطق محروم توسط مسئوالن است.
طاهره رهدان، اكرم بهمني واكرم رياحي افزودند: 
تصوري از محروميت در ذهن داشتيم اما شرايط 
روستاهاي بخش بازفت شهرستان كوهرنگ بدتر 
از آنچه تصور مي شد. فقر اقتصادي و بخصوص 
فرهنگي بيداد مي كرد فقري كه روح بشريت را 
مي آزارد، كودكاني با استعداد باال اما بدون داشتن 

زمينه و امکانات براي بروز.
آنان ترك تحصيل دانش آموزان در اوايل تحصيل 
دانستند  روستاها  اين  مشکالت  ترين  مهم  از  را 
و  آموزان  دانش  با  معلمان  بد  برخورد  وگفتند: 
آنان  ترين داليل ترك تحصيل  مهم  از  آنان  تنبيه 
است اين در حالي است كه بايد معلماني متعهد 
و تأثيرگذار به مناطق محروم اعزام شود كه تالش 
خود را قدمي براي حل مشکالت فرهنگي بدانند 
و مانند پدري دلسوز در راه اعتالي دانش آموزان 

و كاهش محروميت اقدام كنند.
محروم  مناطق  بيشتر  در  متأسفانه  آنان،  گفته  به 
همواره از برخورد بد معلم با دانش آموز شکايت 
نيز  مشکل  اين  رفع  براي  كنون  تا  ولي  مي شود 
نگرفته  اقدامي صورت  از سوي مسئوالن مربوط 

است.
طول  در  طرح   چنانچه  دادند:  پيشنهاد  آنان 
هاي  حمايت  از  مسئوالن  داشته،  تداوم  سال 
اقشار  ديگر  و  نکنند  دريغ  خود  معنوي  و  مالي 

رفع  براي  جداگانه  اقدامات  جاي  به  نيز  جامعه 
شوند  همراه  جهادي  اردوهاي  با  محروميت 
برداشته  محروميت  رفع  راستاي  در  بزرگي  گام 
اما متأسفانه اين مهم صورت نگرفته  خواهد شد 

 است.
آنان با بيان اين كه هماهنگي ميان مسئوالن و اردو 
هماهنگي  چنانچه  داشتند:  اظهار  نداشت  وجود 
بين مسئوالن وجود داشته باشد اين اردوها نتايج 

مطلوبي را در بر خواهند داشت.

شهرداری ها باید مسئول نگهداری معتادان شوند
زاینده رود

رئيس سازمان بازرسی كل كش��ور گفت: حدود 50 درصد 
زندانيان معتادان هستند كه بايد شهرداری ها متکفل نگهداری 

آن ها شوند.
ب��ه نق��ل از روابط عمومی س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور، 
حجت االس��الم مصطفی پورمحم��دی در همايش مديران 
سازمان زندان ها با اشاره به بازرسی های سازمان بازرسی كل 

كشور از سازمان زندان های كشور اظهار داشت: سازمان بر اساس وظيفه خود بازرسی های 
مختلفی دارد كه سعی شده است در تمامی گزارش، امور با نگاه واقع بينانه و دقيق منتقل 
شود. رئيس سازمان بازرسی كل كشور با تأكيد بر بازرسی های درون سازمانی گفت: هنگام 
بازرس��ی ها به دس��تگاه ها اعالم می كنيم كه سازمان بازرسی آمده تا به شما كمک كند كه 
نظارت درون سازمانی اش تقويت شود.وی با بيان اين كه زندانی كه در آن مواد مخدر بيايد 
تمام بنيان های تربيتی و رفتاری زندان را به هم می ريزد، تصريح كرد: در كشور به خاطر 
اين كه نمی توان جلوی مواد مخدر را گرفت اين مسأله، يک تهديد است. وقتی مواد مخدر 
به زندانی راه پيدا كرد نمی توان كاری از پيش برد. گزارش ها حکايت از وجود مواد مخدر 

در زندان ها می كند. البته بخشی از آن طبيعی است.

طرح زوج و فرد به بن بست رسیده است
ايمن��ا: معاون حمل ونق��ل وترافيک ش��هرداری اصفهان 
 اع��الم ك��رده بود: ك��ه طرح ت��ردد خودروها براس��اس 
پالك های زوج و فرد، حركت خودروهای تک سرنشين 

را در محدوده طرح ترافيک به حداقل می رساند.
اين س��ئوال مطرح اس��ت كه آيا طرح زوج و فرد به بن 

بست رسيده است؟
حاال يک سال از زمان اجرای اين طرح می گذرد نگرانی 

اعضای ش��ورای اس��المی ش��هر را برانگيخته طرحی كه اميد م��ی رفت در كاهش 
ترافيک و آلودگی هوا مؤثر خواهد بود. هنوز هم طرح تردد زوج و فرد خودروها به 
طور جسته گريخته گاهی اجرا می شود، اما ناگهان از احتمال دائمی شدن محدوده 
ط��رح اضطرار آلودگی ه��وای اصفهان و تمديد طرح ت��ردد زوج و فرد خودروها 

صحبت به ميان می آيد و گفته می شود دامنه اين طرح گسترش می يابد.
اما بايد توجه داشت كه طرح زوج و فرد از جمله طرح هايی است كه بايد از سوی 
مسئوالن مربوط به خصوص پليس راهور  جدی گرفته شود چرا كه بی توجهی به 
آن پيامدهای جبران ناپذيری را از جمله امکان پذير نبودن احيای مجدد طرح زوج 

و فرد برای حل معضالت ترافيک و آلودگی هوا است.

 کاهش 11 درصدي تصادفات در تیران و کرون 
زاینده رود

مسئول امور پايگاه هاي اورژانس پيش بيمارستاني تيران و كرون 
از كاهش 11درصدي تصادفات اين شهرس��تان در شش ماه 

ابتداي سالجاري نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
 روابط عمومي مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي 
استان اصفهان اعالم كرد:تکنسينهاي فوريتهاي پزشکي تيران 
و كرون در ش��ش ماه ابتداي س��الجاري به ي��ک هزار و 123 

مأموريت اعزام ش��دند كه اين تعداد نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل كه يکهزار و 148 
مأموريت بود با كاهش دو درصدي مواجه است. وي افزود: تعداد مأموريت هاي تصادفي و 
غير تصادفي مركز فوريت هاي پزشکي اين شهرستان در شش ماه ابتداي سال 89 به ترتيب 
560 و 588 مورد بود كه هر كدام در مدت مش��ابه امس��ال به ترتيب با 11 درصد كاهش 
و پنج درصد افزايش به 500 و 623 مأموريت رس��يده اس��ت. وي با بيان اين كه شهرستان 
تيران و كرون در شش ماه ابتداي امسال پنج مورد حادثه ويژه  اورژانسي داشته كه همه  آنها 
حوادث تصادفي بوده است، تصريح كرد: در اين مدت، از تعداد 500 مأموريت تصادفي اين 
شهرستان، تعداد موارد منجر به بستري، درمان سرپايي، لغو مأموريت و فوتي به ترتيب 415، 

58، 13 و 14 مورد مي باشد.

تلنگر

گزارش

زاینده رود
انتظامي  فرماندهي  عمومي  امنيت  پليس  مأموران 
شهرستان نجف آباد طي هفت ماه گذشته 260 واحد 

صنفي متخلف را در اين شهرستان پلمپ كردند. 
شهرستان  انتظامي  فرمانده  پرتوي  محمد  سرهنگ 
نجف آباد استان اصفهان با اعالم اين مطلب اظهار 
داشت: در راستاي ارتقاي امنيت اجتماعي و اخالقي 
و در جريان طرح هاي مختلف صنوف اين شهرستان 

اين  عمومي  اماكن  بر  نظارت  اداره  مأموران  توسط 
فرماندهي مورد بازديد قرار گرفت. وي افزود: طي 
دو هزار و 700  از  بيش  مأموران  ماه گذشته  هفت 
واحد صنفي را در سطح شهرستان مورد بازديد قرار 
دادند كه در نتيجه 260 واحد صنفي متخلف پلمپ 
بازرسي  در  كرد:  تصريح  مسئول  مقام  اين  شدند. 
موارد  حاوي  هارد  عدد   14 تعداد  واحدها  اين  از 
غيرمجاز،  تصاوير  عدد   650 و  هزار  دو  ممنوعه، 

غيرمجاز،  تصاوير  به  منقوش  البسه  عدد   86 تعداد 
و  كشف  پرستي  شيطان  اقالم  عدد   53 تعداد 
اين كه  بيان  با  پايان  در  پرتويي  ضبط شد. سرهنگ 
نيز در محل  متصديان واحدهاي صنفي  از  تعدادي 
خاطرنشان  گرفتند  قرار  آگاه سازي  و  توجيه  مورد 
همراه  به  متخلف  صنفي  واحدهاي  متصديان  كرد: 
مراجع تحويل  قانوني  مراحل  سير  جهت   پرونده 

  قضايي شدند.

دانشجویان گروه جهادي شهيد همت:

برخورد بد معلمان، مهم ترین دلیل ترک تحصیل دانش آموزان مناطق محروم

در قانون مجازات 
اسالمی برای 

نسبت های توهين 
آميزی که درباره 
اعمال خالف عفت 
باشد، مجازات های 
سنگينی مانند 80 
تازیانه )حد قذف( 
پيش بينی شده 

است. همچنين ماده 
145 قانون مجازات 
اسالمی، پيش بينی 
کرده: هر دشنامی 

که باعث اذیت 
شنونده شود و 

داللت برقذف نكند 
موجب محكوميت 
گوینده به شالق 

 تا74 ضربه 
می شود

بررسي مجازات توهين وافترا:

به همین سادگی
مجرم می شوید

يک وكيل پايه يک دادگستري با اشاره به اين كه بسياري از مردم تفاوت افترا 
و توهين را نمي دانند، اظهار مي دارد: از نظر قانون ميان افترا و توهين تفاوت وجود 
دارد به طوري كه افترا به معناي آن است كه فردي به ديگري جرمي را انتساب دهد 
و نتواند آن را ثابت كند؛ مانند اين كه فردي ديگري را به كالهبردار يا قاتل بودن 
متهم كند. »محمدخوراشاهي« با اشاره به اين كه مجازات جرم افترا بستگي به نوع 
جرم انتسابي به فرد دارد مي افزايد: اگر فردي اموري مانند انجام كارهاي حرام و 
ناپسند را به ديگري نسبت دهد، طبق تبصره 2 ماده 140 قانون مجازات اسالمي تا 

74 ضربه شالق محکوم مي شود.

پليس امنيت عمومی خبر داد:

پلمپ 260 واحد صنفي
در نجف آباد  
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ساج: عوامل سريال شوق پرواز برای نشان دادن يکی از 
صحنه های عاطفی اين سريال از تمهيد جالبی استفاده 

كردند.
كشيدن  تصوير  به  برای  هميشه  سينما  و   تلويزيون 
محدوديت  و  مشکل  با  عاطفی  و  حسی  های  صحنه 

مواجه است. فيلم ها و سريال هايی را به ياد بياوريد كه 
در آن فردی پس از سال ها دوری از خانواده دوباره به 
كشور باز می گردد و اعضای خانواده اش را مالقات 

می كند. 
اعضای  با  مالقات  به محض  فرد  اين  واقعيت  عالم  در 

خانواده اش، آن ها را در آغوش می گيرد، اما در عالم فيلم 
و تلويزيون در كنار همسر و ساير بستگان غير همجنس 
چنين فردی حتما يک كودك يا نوجوان كم سن و سال 
قرار داده می شود تا اين فرد به نمايندگی از همه اعضای 

خانواده اش كودك حاضر در سر صحنه را بغل كند. 
البته محدوديت هميشه نتيجه بدی ندارد و گاهی منجر 
كشيدن  تصوير  به  در  خاصی  های  خالقيت  بروز   به 
صحنه های عاطفی می شود. يکی از نمونه های چنين 

خالقيتی را در قسمت هشتم سريال شوق پرواز ديديد. 
در بخش پايانی اين قسمت از سريال و جايی كه مليحه 
با پدرش درباره ازدواج با عباس صحبت می كند و پدر 
با اين وصلت موافقت می كند، مليحه جوان سرشار از 

حس و حالی عاشقانه است. 
او با غلبه بر ترديد هايش مهم ترين تصميم زندگی خود 
را گرفته و پذيرفته تا با ازدواجش با عباس، از عاليق 
از شهر خود و جمع خانواده اش  خود دست بکشد، 

دور شود و مسير تازه ای را در زندگی پيش بگيرد.
در چنين شرايطی تاييد اين تصميم از سوی پدر باعث 

می شود تا مليحه جوان به شدت هيجان زده شود. 
در شرايط واقعی و مشابه دختران به نشانه ادب و احترام 
پدر خود را در آغوش می گيرند، دست يا صورت او 
را می بوسند و از او بابت چنين موضوعی تشکر می 
 كنند. اين صحنه به عنوان بخش پايانی قسمت هشتم 
»شوق پرواز« از اهميت خاصی برخوردار بود و نحوه 
اجرای آن فکر و ذهن صمدی را به شدت مشغول كرده 

بود. او ابتدا تصميم گرفت اين گفتگوی دو نفره پدر و 
دختری را به گفتگوی دو نفره مادر و دختر تبديل كند 
و با تصوير برداری اين صحنه در داخل منزل مليحه، 
صحنه مورد نظر خود را اجرا كند، اما در فيلم نامه، خط 
داستان به گونه ای نبود كه مادر بتواند با دخترش چنين 
يک  در  كه حضور  آن  باشد، ضمن  داشته  ای  مکالمه 
فضای روحانی مانند امامزاده و نيز كسب اجازه مليحه 
اين  كه  داشت  بيشتری  دراماتيکی  قابليت  پدرش  از 
مادرش  با  مليحه  احتمالی  گفتگوی  در صحنه  قابليت 

وجود نداشت.
شب پيش از تصوير برداری اين صحنه فکری به ذهن 
يداله صمدی رسيد كه اجرای آن را در سکانس پايانی 
قسمت قبل ديديد. در اين قسمت وقتی پدر موافقت 
خود را با اين موضوع اعالم می كند، ُكت خود را به 
دخترش می دهد و می رود تا وضو بگيرد. دوربين بر 
پدرش  ُكت  مليحه  كند.  می  مکث  مليحه  چهره  روی 
می  و  كشد  می  بو  را  آن  و  گيرد  می  آغوش  در  را 
بوسد. با چرخش دوربين پدر را می بينيم كه به سمت 
و  نيز حس  موسيقی  بگيرد.  وضو  تا  رود  می  حوض 
دكوپاژ شيوه  اين  كند.  می  تشديد  را  اين صحنه  حال 
و روشی ابتکاری بود تا سريال در حسی ترين لحظه 
ناقص و كم جان، آب  اجرايی  با  آنکه  به جای  خود، 
سردی بر سر مخاطب بريزد، حس عاطفی موجود در 
 صحنه را تشديد كند و مخاطب را آماده تماشای ساير 

رويداد های عاطفی سريال كند. 

و  اوقاف  متبركه  اماكن  و  بقاع  اداره  رئيس  فارس: 
امور خيريه استان  اصفهان گفت: طی دو سال آينده 
به  اسالمی  ايران  تمدن  و  فرهنگ  پايتخت  اصفهان 

قطب گردشگری مذهبی كشور تبديل می شود.
حجت االسالم محمد قدوسی پور با اشاره به ظرفيت های 
موجود در اصفهان اظهار داشت: شهر گنبد های فيروزه ای 
از ظرفيت های گردشگری بسياری برخوردار است و 
مسئوالن بايد با برنامه ريزی مناسب قابليت های موجود 

در اصفهان را احيا كنند. وی به ضرورت همکاری و 
اين  راستای  در  اجرايی  دستگاه های  تمام  مشاركت 
موضوع اشاره كرد و افزود: در حال حاضر و با توجه به 
وجود بنا های تاريخی در اصفهان برنامه ريزی های الزم به 
منظور تبديل اين شهر به قطب گردشگری مذهبی كشور 
صورت گرفته است. رئيس اداره بقاع و اماكن متبركه 
اوقاف و امور خيريه استان  اصفهان با اشاره به اين كه بقاع 
متبركه بسياری در سطح استان وجود دارد، تصريح كرد: 

بخشی از اين اماكن در مسير گردشگران سراسر كشور 
قرار دارند و بسياری از آنها نيز از شرايط تبديل شدن به 
اماكن گردشگری برخوردار هستند. وی به اهميت تحقق 
ظرفيت های  با  مردم  آشنايی  راستای  در  موضوع  اين 
مذهبی موجود در استان اشاره كرد و افزود: بستر ها و 
گردشگری  قطب  به  اصفهان  تبديل  زير ساخت های 
مذهبی بايد در استان فراهم شود و تحقق اين موضوع 
به همکاری تمام مسئوالن نياز دارد. قدوسی پور با اشاره 

به نتايج اجرای اين طرح در جامعه تأكيد كرد: ظرفيت 
سازی های الزم بايد به منظور ايجاد زمينه گردشگری در 
سطح كشور در بقاع متبركه ايجاد شود و اين موضوع آثار 

و نتايج معنوی مناسبی برای تمام مردم در بر دارد.
وی اضافه كرد: طی دو سال آينده اصفهان پايتخت 
به قطب گردشگری  ايران اسالمی  فرهنگ و تمدن 

مذهبی كشور تبديل می شود. 
رئيس اداره بقاع و اماكن متبركه اوقاف و امور خيريه 
استان  اصفهان با اشاره به استقبال گردشگران خارجی 
بيان داشت: هر  اماكن متبركه استان  از  بازديد  برای 
به  اسالمی  كشور های  گردشگران  از  بسياری  ساله 
منظور بازديد از اين اماكن به كشور ايران و به ويژه 

شهر تاريخی ايران سفر می كنند.

تلویزیون و سينما 
هميشه برای به 
تصویر کشيدن 

صحنه های حسی و 
عاطفی با مشكل و 
محدودیت مواجه 
است اماعوامل 

سریال شوق پرواز 
برای نشان دادن 
یكی از صحنه های 
عاطفی این سریال 

از تمهيد جالبی 
استفاده کردند

نقد فيلم

اخبار كوتاه

تا 11 آبان ماه صورت می گيرد؛
برپایی نمایشگاه عكس 

پرتو آبی در دانشگاه اصفهان
هفتمين نمايشگاه عکس پرتو آبی با موضوع طبيعت اين 
بار در دانشگاه اصفهان تا 11 آبان ماه سال جاری برای 

بازديد داير است.
ايمان اعتمادی فر در اين مورد اظهار داشت: به دليل 
ويژگی خاص اين نمايشگاه كه تعداد زيادی عکاس 
درباره موضوع طبيعت به عکاسی پرداخته اند و به دليل 
استقبال زياد تماشاگران از اين نمايشگاه كه پيش از اين 
در خانه هنرمندان برپا شده بود، بار ديگر تصميم بر آن 
شد كه اين نمايشگاه عکس طبيعت در دانشگاه اصفهان 

برای استفاده بهينه دانشجويان برپا شود.
وی با اشاره به اين كه تاكنون تنها نمايشگاه های عکاسی 
جنگ از اين ويژگی برخوردار بودند، افزود: اين نمايشگاه 
كه شامل 25 عکس با موضوع طبيعت از 20 عکاس 
شاخص اصفهانی است، افتتاح شده و تا 11 آبان ماه برای 
بازديد دانشجويان باز است. مسئول خانه عکس پرتو 
آبی افزود: اندازه عکس ها 50×70 بوده و تمام عکس ها 
ارائه شده  اساليد  آنالوگ و  به صورت ديجيتال،  كه 
به صورت حرفه ای و با تکنيک های خاص عکس گرفته  
شده است. وی درباره ويژگی های عکاسی از طبيعت نيز 
تصريح كرد: يک هنرمند برای عکاسی از طبيعت نياز 
به خالقيت خاص و ديد ويژه نسبت به طبيعت دارد، 
ضمن اين كه سفر به مناطق بکر مانند جنگل های طبيعی 
نيز بسيار مهم و جزو شرايط كار است. عالقه مندان برای 
بازديد از نمايشگاه از ساعت 8 صبح تا 16:30 عصر 
هر روز می توانند به آدرس دانشگاه اصفهان، كتابخانه 
مركزی، طبقه همکف مراجعه و يا برای كسب اطالعات 

بيشتر با شماره 7388670 تماس بگيرند.

مدیر مسئول خانه گرافيك 
حوزه هنری؛

نخستین خانه گرافیک کشور 
را در اصفهان راه اندازی 

نكردیم
فارس: مدير مسئول خانه گرافيک حوزه هنری اصفهان 
گفت: خانه گرافيک اصفهان را صرف نياز استان و نه به 

عنوان نخستين خانه گرافيک كشور راه اندازی كرديم.
امير مسعود حالج درباره تشکيل نخستين خانه گرافيک 
كشور در اصفهان اظهار داشت: خانه گرافيک استان 
اصفهان از سال 86 افتتاح در صورتی كه چنين واحد 
كاری در حوزه های هنری  سراسر كشور و آموزشگاه های 

خصوصی وجود نداشت.
وی با اشاره به اين كه فعاليت های حوزه های هنری در 
كاری  واحدهای  عنوان  به  مختلف  هنری  رشته های 
همچون خانه طنز، خانه ادبيات و غيره در نظر گرفته 
می شود، بيان كرد: رشته گرافيک در اصل زير مجموعه 
رشته های تجسمی است و به دليل اين كه طيف وسيعی 
از دانشجويان را در برمی گيرد به عنوان خانه مستقل 

فعاليت خود را آغاز كرد.
مدير مسئول خانه گرافيک حوزه هنری اصفهان اضافه 
جشنواره  هفت  تاكنون  اصفهان  گرافيک  خانه  كرد: 
كشوری و برپايی نمايشگاه هايی در سه رشته طراحی 
نشانه، طراحی جلد كتاب و پوستر را به صورت رسمی 

برگزار كرده است.
وی با اشاره به اين كه پس از استان اصفهان حوزه هنری 
استان های زنجان و مشهد و تهران نيز واحد خانه گرافيک 
را تاسيس كردند، افزود: با دعوت استادان و پيشکسوتان 
گرافيک تهران و انجمن صنفی طراحان ايران به خانه 
گرافيک حوزه هنری واحد اصفهان، فعاليت های اين 

واحد را بسيار خوب ارزيابی كرده اند.
حالج تاكيد كرد: خانه گرافيک اصفهان در اصل صرف 
نياز استان راه اندازی شد، ولی به دليل اين كه نخستين 
خانه گرافيکی بود كه در كشور آغاز به كار كرد، استادان 
اين رشته در كشور آن را به عنوان نخستين خانه گرافيکی 

كشور نام نهادند. 

فرهنگ و هنر

به بهانه پخش فيلم یداله صمدی

شوق پرواز چگونه تلویزیون را دور زد؟

ابالغ اجرائيه
7/645 شماره: 6151 بدينوسيله به: شركت حمل و نقل كاالي سالم بار الي بيد ثبت شده 
به شماره 142-79/11/16 ثبت شركت هاي اصفهان ساكن ميمه- الي بيد مجتمع مسکوني 
شهيد علي نقي توكلي كه برابر گزارش مأمور ابالغ نيروي انتظامي الي بيد شناخته نگرديد 
اب��الغ مي گردد كه برابر قرارداد اجاره 152326-70/02/09 دفترخانه 56 اصفهان برخالف 
تعهدات خود عمل نموده لذا س��ازمان جهاد كشاورزي اصفهان به نمايندگي وزارت جهاد 
كش��اورزي با صدور اجرائيه تقاضاي خلع يد و تخليه مورد اجاره به مس��احت دو هزار و 
پانصد مترمربع از اراضي پالك ش��ماره 150/11 واقع در مراتع الي بيد از توابع شهرس��تان 
شاهين ش��هر و ميمه نموده كه تحت كالس��ه 2265-ج/ 90 در اجراي ثبت اسناد و امالك 
ميمه مطرح مي باش��د لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجراي اسناد رسمي به شما ابالغ مي گردد 
از تاريخ انتش��ار اين آگهي كه تاريخ ابالغ محس��وب اس��ت و فقط يک نوبت در روزنامه 
زاين��ده رود چ��اپ اصفهان درج و منتش��ر مي گردد و ظرف مدت ده روز نس��بت به انجام 
تعهدات و تأديه بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آ گهي ديگري عمليات 
اجرائي طبق مقررات عليه ش��ما تعقيب خواهد ش��د. م الف/ 11147 نوروز- رئيس اداره 

ثبت اسناد و امالك ميمه
 

ابالغ اجرائيه
7/646 ش��ماره: 6153 بدينوس��يله به آقاي رضا كمالي فرزند قدرت اله شناس��نامه شماره 
3128 ح��وزه 7 اصفهان س��اكن ميمه- وزوان پالك 22 برابر گ��زارش مأمور اجراي واحد 
ثبتي ميمه ش��ناخته نگرديد ابالغ مي گردد كه برابر سند اجاره 48923-85/10/14 دفترخانه 
ش��ماره 60 اصفهان مدت قرارداد منقض��ي گرديده و نيز برخالف تعهدات عمل نموده لذا 
س��ازمان جهاد كش��اورزي اصفهان به نمايندگي وزارت جهاد كشاورزي با صدور اجرائيه 
تقاضاي خلع و يد و تخليه مورد اجاره به مس��احت يک هزار و پانصد مترمربع از اراضي 
پالك 35/2882 واقع در روس��تاي اذان از توابع شهرس��تان ش��اهين شهر و ميمه نموده كه 
تحت كالسه 2264-ج/90 در اجراي ثبت اسناد و امالك ميمه مطرح مي باشد لذا طبق ماده 
18 آيين نامه اجراي اسناد رسمي به شما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ 
ابالغ اجرائيه محسوب است و فقط يک نوبت در روزنامه زايند ه رود چاپ اصفهان درج و 
منتشر مي گردد ظرف مدت ده روز نسبت به انجام تعهدات خود اقدام و در غير اين صورت 
بدون انتش��ار آگهي ديگري عمليات اجرايي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م 

الف/ 11146 نوروز- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ميمه

اخطار اجرایي
7/687 شماره: 132/90 به موجب رأي شماره 375 تاريخ 90/4/25 حوزه 24 شوراي حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محکوم عليه رمضانعلي لطفي مجهول 
المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ سه ميليون ريال بابت اصل خواسته به انضمام هزينه 
دادرس��ي و خسارت تأخير تأديه براساس شاخص بانک مركزي از تاريخ سررسيد مورخه 
88/1/15 ت��ا زمان وصول در حق محکوم اله كرم رضايي نش��اني محل اقامت: اصفهان خ 
وحيد- جنب پاركينگ ش��هرداري- پالك 384 ابزار فروش��ي استاد همچنين پرداخت نيم 
عشر حق االجراء. ماده 34 قانون اجراي احکام: همين كه اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد 
محک��وم عليه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موق��ع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حکم و اس��تيفاء محکوم به از آن 
ميس��ر باش��د و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��ليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا 
اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محکوم عليه 
قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده ليکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي 
نکرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه 
متعس��ر گرديده باش��د به حبس جنحه اي از شصت و يک روز تا شش ماه محکوم خواهد 

شد. م الف/ 11087 شعبه 24 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصی 
7/697 چون تحديد حدود ششدانگ يک قطعه ملک پالك شماره 21/475 كه قباًل 21/151 
بوده اس��ت واقع در رش��کنه بخش يک ثبتي ش��هرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي امراله 
صادقپور فرزند ناصر در جريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده 
اينک بنا به دس��تور قس��مت اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد 
حدود ملک مرقوم در روز 1390/9/10 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. 
ل��ذا به موجب اين آگهی بکليه مالکين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و س��اعت 
مق��رر در محل حضور يابند. اعتراض��ات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايس��ت ظرف 
مدت يکماه از تاريخ تس��ليم اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواس��ت را از 
مرج��ع ذيصالح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمناً چنانچه روز تحديد مواجه با 

تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد. تاريخ 
انتشار: 1390/8/2 ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا 

 
ابالغ وقت دادرسي

7/701 آگهي ابالغ وقت دادرس��ي به رس��ول نافلي شهرستاني و مليحه نافلي شهرستاني و 
سکينه نافلي شهرستاني و نازنين كشاورز شهرستاني و حميد صالحي و قدرت اله صالحي 
موضوع دادخواس��ت 1- منيژه خطيبي اصفهاني و منيره خطيبي اصفهاني مبني بر تقابل و 
خلع يد كه تحت كالسه 900652 ح/ 9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شده 
اس��ت و ضميمه پرونده كالس��ه 900192 ح/ 9 مي باشد نظر به اينکه خواندگان در آدرس 
اعالمي شناس��ايي نشده اند حسب درخواس��ت خواهان مراتب براي يک نوبت در يکي از 
روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي درج و منتش��ر مي گردد. بدينوسيله به نامبردگان ابالغ مي 
ش��ود كه در تاريخ 90/9/5 س��اعت 9 صبح جهت رسيدگي در ش��عبه نهم دادگاه عمومي 
حقوقي اصفهان حاضر ش��ويد. در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا 
عدم معرفي وكيل دادگاه غياباً رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود. م الف/ 11338 

مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ
7/707 ش��ماره ابالغيه: 9010100350302589، ش��ماره پرونده: 9009980350300585، 
شماره بايگاني شعبه: 900585، خواهان بانک ملت به مديريت علي ديواندري دادخواستي 
به طرفيت خواندگان س��يدمجتبي موسوي و تقي نوري و مسعود شمس تقديم دادگاه هاي 
عموم��ي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رس��يدگي به ش��عبه س��وم دادگاه 
عمومي )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيکبخت 
س��اختمان دادگس��تري كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 305 ارجاع و به كالس��ه 
9009980350300585 ثبت گرديده كه وقت رس��يدگي آن 1390/09/12 و ساعت 8:00 
تعيين ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه 
مراتب يک نوبت در يکي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائ��م را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي حاضر گردد. م الف/ 11342 

دفتر شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ اخطاریه
8/101 ش��ماره: 6038 آگه��ي اب��الغ اخطاري��ه م��اده 101 كالس��ه 2/783-882 اجراي 
 اس��ناد رس��مي اصفه��ان و كالس��ه 2171-ج/ 87 اجراي ثب��ت ميمه بدينوس��يله به آقاي 
نجفقل��ي جباري به نش��اني اصفه��ان خيابان مهرآباد پ��الك 55 بدهکار پرون��ده كه برابر 
گ��زارش مأمور ابالغ مربوطه نش��اني فوق مورد شناس��ايي واقع نگرديد اخطار مي ش��ود 
 18 واح��د مس��کوني احداث��ي در شش��دانگ قطع��ه زمي��ن 1/10319 مج��زا از 9117 
فرع��ي از اصلي مرق��وم موضوع ق��رارداد واگ��ذاري 104/9/8905-81/2/20 مس��کن و 
شهرس��ازي اصفهان به پالك هاي ثبت��ي 10649 الي 10664 كه از پ��الك فوق الذكر مجزا 
گرديده اس��ت و نيز پ��الك 1/10319 نيز تعيي��ن حدود و به مس��احت 278/15 مترمربع 
احداث بنا ش��ده اس��ت در قبال طلب بان��ک صادرات اصفهان به مبلغ دو ميليارد و س��ي 
و هفت ميليون و دويس��ت و ش��صت هزار و دويس��ت و هفتاد و چهار ريال كه از مورخه 
87/8/3 روزانه 821918 ريال به بدهي مذكور اضافه مي گردد جمعاً به مبلغ چهار ميليارد 
 و سيصد و هفت ميليون و پانصد و چهارده هزار و سيصد ريال ارزيابي گرديده كه پيشرفت 
س��اختمان هاي مذك��ور بنا به اع��الم نظريه كارشناس��ي ش��ماره 1389/7/29-89/253/2 
كانون كارشناس��ان اصفهان در حد نس��بتًا  كامل اس��ت لذا از تاريخ انتش��ار اين آگهي كه 
 تاريخ ابالغ محس��وب اس��ت به فاصل��ه 5 روز چنانچه اعتراض داري��د اعتراض خود را 
ب��ه ضميمه مبلغ هش��ت ميلي��ون ريال جهت تجديد ارزيابي ارس��ال داري��د واال به همان 
 قيمت آگهي مزايده منتش��ر خواهد ش��د. م الف/ 11130 نوروز- رئيس اداره ثبت اس��ناد

و امالك ميمه
 

ابالغ وقت رسيدگي
8/102 در خصوص پرونده كالس��ه 1280/90 ش 33 خواهان كامران ناصري دادخواستي 
مبني بر انتقال س��ند يک دستگاه خودروي س��واري پرايد هاچ بک مدل 82 در دفتر اسناد 
رسمي به طرفيت مجيد داوري تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز پنج شنبه مورخ 
90/9/17 س��اعت 8 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع 
در خيابان آتش��گاه دادس��راي شماره 2 اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصميم مقتضي 
اتخاذ مي شود. م الف/ 11446 مدير دفتر شعبه 33 حقوقي مجتمع شماره يک شوراي حل 

اختالف اصفهان

طی 2 سال آینده؛
اصفهان به قطب گردشگری مذهبی تبدیل می شود

»شوق پرواز« به چند دليل از چنين آسيبی دور است؛ دليل اول »انتخاب درست زاويه ديد روايت« است. 
اين سريال روايتی امروزی از زندگی عباس بابايی دالور و قهرمان است؛ روايتی كه پديدآورندگان آن با 
هوشمندی فراوان اقتضاهای زمانی اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90 را در آن لحاظ كرده اند. شايد اگر اين سريال 
قرار بود در سال 1367 ساخته شود، فضای كلی داستان به گونه ديگری بود. احتماالً در آن صورت در كنار لحن 
حماسی سريال، شاهد فضاهايی بوديم كه در آن عباس بابايی هميشه و از همان كودكی در حال نماز خواندن 
بود تا بر جنبه های معنوی و شعاری كار تأكيد شود اما آنچه امروز شاهد آن هستيم، تصويری ساده و بی آاليش 
از چگونگی شکل گيری شخصيت يک اسطوره از نگاه دختری به نام ليلی است كه قرابت فکری چندانی با 
شهيد بابايی ندارد و همان نسلی را نمايندگی می كند كه در ابتدای مطلب به عنوان نسل جديد به آنها اشاره شد. 
مخاطب از نگاه ليلی شکل گيری و رشد عباس بابايی را دنبال می كند و با اين واقعيت مواجه می شود كه عباس 
هم مانند كودكان »كودكی« كرده و در جوانی »عاشق« شده است. اين مسيری است كه اغلب انسان ها در زندگی 
خود طی می كنند. نمايش درست و صحيح طی كردن چنين مسيری برای سريالی تلويزيونی كه می خواهد با 
مخاطبی عام ارتباط برقرار كند، بسيار مهم و ضروری است تا به مخاطب بگويد  تصور نکنيد قهرمان ها زندگی 
عجيب و غريبی داشته اند؛ آنها آدم هايی ساده بودند كه با انتخاب های خود به قله موفقيت رسيدند.  مخاطبان 
فراوانی را می شناسم كه به دليل آن كه تصاوير شخصيت ها و قهرمان های فيلم های دفاع مقدس با زندگی واقعی 
آنها تفاوت فراوانی داشته، به ديدن چنين كارهايی تمايل نشان نداده اند و به همين دليل تالش سازندگان اين 

سريال برای ايجاد رنگ و بويی ساده اما واقعی در اين اثر قابل توجه است.

اسامی آثار بخش مسابقه ويديويی بلند بيست 
های  فيلم  المللی  بين  جشنواره  پنجمين  و 
گزارش  به  شد.  اعالم  نوجوانان  و  كودكان 
از  بخش  اين  در  جشنواره،  عمومی  روابط 
بلند  ويديويی  اثر   21 ايران،  سينمای  مسابقه 

رقابت می كنند.
آثار آذر )فرزاد موتمن(، بچه تهران )كامبوزيا 

)كرامت  خورشيد  رنگ  به  پدری  پرتوی(، 
عبدی  )احسان  توريست  پورشهسواری( ، 
صبوری(،  )الله  دوستان  و  جاگور   پور(، 
جايزه ای برای او )مهدی رضازاده(، حج پاكان 
)هادی رحيمی(، خدا جيرجيرك ها را دوست 
دارد )مجيد اسماعيلی(، خشت بهشت )مجيد 
فر(،  فتحی  )مريم  نرگس  اسماعيلی(، خواب 

دويدن  پور(،  )فريدون حسن  دوستان خوب 
اشکوری(،  دهقان  )سيدجالل  پشيمانی  برای 
كليد  شاه  جامی(،  قاسمی  )حسين  سروناز 
)غالمرضا  نشينی  شب  تبريزی(،  )حسين 
الرضا(،  پليسيد )عاطفه خادم  رمضانی(، شما 
كالس  پاكزاد(،  )وحيد  پاره  های  كفش 
)سعيد  گردنه  رمضانی(،  )غالمرضا  ب  سوم 

)افسانه  كوچولو  اشتباه  يک  پورشعبانی(، 
خادم  )عاطفه  نبود  يکی  بود  يکی  و  منادی( 
الرضا( در اين بخش از جشنواره بين  المللی 
می  رقابت  نوجوانان  و  كودكان  های  فيلم  
المللی  بين  پنجمين جشنواره  و  بيست    كنند. 
 27 تا   23 از  نوجوانان  و  كودكان  های  فيلم 

آبان ماه جاری در اصفهان برگزار می شود.

20 روز تا جشنواره؛

21 فیلم ویدیویی بلند 
با هم رقابت می کنند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 معصومه شهباز
اعالم  ايران  كشاورزي  وزارت  سوي  از  كه  حالي  در 
شده كه خاك كشاورزي در سياهه كاالهاي ممنوعه  در 
اما طبق شواهد و اظهارات سال  گمركات كشور است 
گذشته سفير ايران در قطر قراردادهايي به منظور افزايش 
آن  بر  مبني  كه  شده  بسته  قطر  در  كشاورزي  توليدات 
كشور  اين  به  ايران  حاصلخيز  خاك  از  زيادي  مقدار 
عربي وارد مي شود. از سويي ديگر دولت امارات متحده 
عربی و برخی كشورهای جنوب خليج فارس و دريای 
عمان، به تازگي اعالم كرده اند كه قصد دارند سياست 
به  و  دهند  تغيير  كشاورزی  توليدات  زمينه  در  را  خود 
بيشتر  باشند،  غذايی  مواد  كننده  وارد  فقط  اين كه  جای 
نيازهای كشاورزی خود را در داخل كشور خود تامين 
فاقد  شده  ياد  كشورهای  كه  است  حالي  در  اين  كنند. 
خاك حاصلخيز هستند و نمی توانند در سطح گسترده 
جنس  بپردازند.  كشاورزی  محصوالت  انواع  توليد  به 
برای  و  است  قليايی  بيشتر  عربي  اين كشورهاي  خاك 
حاصلخيز شدن و در نتيجه عملي شدن سياست خودكفا 
نياز به  شدن اين كشورها در زمينه توليدات كشاورزي 
تلفيق با خاكی از جنس خاك منطقه زاگرس در غرب 
و يا خاك و الی تاالب رودخانه ها در استان های جنوبی 

كشورمان دارد.
چندی  خوزستان  خبري   آژانس  از  نقل  به  سوتر  آن   
پيش سفير ايران در قطر، برای انتقال خاك بستر رودخانه 
با  بهمن  شير به كشور قطر اعالم آمادگی كرده بود كه 
رسانه ای شدن اظهارات وی در رسانه های قطر و ترجمه 
آن در منابع داخلی، جنجالی در بين فعاالن محيط زيست 
پايتخت به پا شد. از اين روي چندی پيش منابع خبری 
پايتخت نوشتند »ساالنه ميليون ها تن از خاك حاصلخيز 
خوزستان به ويژه خاك »پيت« به دو صورت قاچاق از 
مبادی غيرقانونی و يا در قالب صادرات گل و گياه از 
كشور به كشورهای حاشيه خليج فارس به ويژه امارات 

قاچاق می شود«.
به  اتفاقات در حالي در جريان هستند كه  اين  اما همه 
ايران، صادرات خاك حاصلخيز  داخلی  قوانين  موجب 
از ايران به ساير كشورها، ممنوع و غير قانونی است و 
حيرت آورتر آن است كه مديران دولتی تاكنون در برابر 

قاچاق خاك سکوت كرده يا اين پديده را انکار كرده اند. 
محمد درويش كارشناس و فعال محيط زيست در اين 
خصوص  به زاينده رود گفت: سزاوار است تا جمهوري 
با اعزام كارشناسان ماهر و بررسي خاك  ايران  اسالمي 
منطقه  از يک سو  اين كشورها  مزارع  استفاده در  مورد 
برداشت اين خاك ها را به طور دقيق شناسايي كند و از 
سوي ديگر، نحوه دفن ضايعات بسيار خطرناك  باقيمانده 
از آب شيرين كن ها را در اين كشورها مورد بررسي قرار 
دهد تا مبادا در هيبت توفان هاي منطقه اي و به شکل 

ريز گرد، بخش هايي از ايران را متاثر كنند.
يادآور  ايران  مراتع  و  جنگل ها  علمي  هيأت  عضو 

مي شود: بسياري از مناطق ايران خاك حاصلخيز دارد و 
دقيق معلوم نيست كه از كدام يک از اين مناطق قاچاق 
خاك صورت مي گيرد اما گزارش هاي اغلب غير رسمي 
فراواني  حکايت از قاچاق خاك حاصلخيز كشور دارد. 
طبيعي  منابع  يگان  فرمانده  گذشته  سال  مثال  عنوان  به 
استان اردبيل، از دزدي خاك حاصلخيز در منطقه باغر و 

سبالن به همراه گونه هاي مرتعي آن خبر داد.
وي ادامه مي دهد: همچنين خاك حاصلخيز در خراسان 
رضوي در بسياري از مناطق معروف چراگاه براي مصرف 
گلخانه ها و توليد گل هاي صادراتي برداشت مي شوند.

درويش با اشاره به استعداد حاصلخيزي خاك بسياري از 

مناطق در پاياب رودخانه ها و همچنين خاك  تاالب ها 
قانوني  غير  برداشت  شاهد  عينه  به  خود  من  مي گويد: 
هاي  تاالب  از  برخي  اراضي جنب  از  خاك حاصلخيز 

كشور از جمله گندمان بودم.
اما در پايان بايد گفت در حالی كه طبق نظر كارشناسان، 
توليد هر  سانتی متر مکعب خاك، به طور ميانگين 600 
در  زمان می برد، چگونه است كه مسئوالن كشور  سال 
ايران  مناطق  از  برخي  حاصلخيز  خاك  قاچاق  برابر 
سکوت كرده اند و چشمانشان را بر فنا رفتن سرمايه هاي 
ملي بسته اند و تنها در گير و دار حاشيه هاي سياسي و 

مذهبي مانده اند.

محیط زیست

خاك حاصلخيز ایران بر باد مي رود و مسئوالن انكار مي کنند

عرب ها خاك ایران را به تاراج مي برند

زیست بوم

فراز ایران

 همسایگان و سه جزیره ایرانی 
در خلیج فارس

 دکتر محمود دهقاني
فارس  خليج  همکاری  شورای  عضو  كشورهای 
گاهی صحبت از جزاير سه گانه ايرانی تنب بزرگ 
و كوچک و ابوموسی می كنند. راه انداختن تبليغات 
اين كشورها هميشه همزمان با چشمک كشورهای 
اروپايی از جمله انگليس و همچنين كشور اياالت 
متحده آمريکا صورت می گيرد. در ميان كشورهای 
سعودی،  عربستان  فارس  خليج  همکاری  شورای 
هر  می پندارد،  ايران  رقيب  را  خود  سنتی  طور  به 
وقت  هيچ  گذشته  روزگاران  در  عربستان  كه  چند 
ديرينه  آرزوهای  به  رقابت  اين  در  است  نتوانسته 
خود برسد. البته به غير از عربستان رقيب های سنتی 
يکی  كشورها  آن  جمله  از  كه  هستند  هم  ديگری 
ايران  مصر در آفريقاست و ديگری تركيه همسايه 
اتحاديه  به  اهميت خود  برای نشان دادن  است كه 
اروپا به عنوان رقيب منطقه ای در تالش است. هر 
چند تاكنون اتحاديه اروپا عضويت تركيه را نپذيرفته 
تازگی در همه گير و دارهای  به  تركيه  است ولی 
سياسی منطقه ای اعم از مشاجرات اعراب و اسرائيل 
و راهپيمايی ها و كشمکش در سوريه، با مانورهای 
سياسی سعی دارد ارزش و اعتبار خود را به اروپاييان 
و آمريکاييان نشان دهد. واقعيتی را كه اروپا و آمريکا 
به درستی از ديرباز دريافته و در روزگار كنونی نيز 
در می يابند، اهميت برتر استراتژيکی كشور ايران و 
تنگه هرمز شاهرگ حياتی پنجاه درصد نفت جهان 

است.
اروپاييان برای مهيا كردن تركيه برای عضويت در 
و  ناتو  در  تركيه  عضويت  وجود  با  خود،  اتحاديه 
ايجاد سايت موشک های آمريکا در خاك اين كشور، 
سياستمداران ترك را به هر نوعی كه دوست دارند 
حقيقت  با  ميان  اين  در  ولی  واداشته اند  رقص  به 
سخت ديگر روبرو هستند و آن فرهنگ و مذهب 

ملت تركيه  است.
مردم تركيه بر عکس مردم همه كشورهای اروپايی 
ساختار فکری ناهمگونی با تمامی اروپا دارند، كه 
اگر در روزگار كنونی موقعيت تركيه برای اروپاييان 
ارزش منطقه ای داشته باشد ولی شايد در دراز مدت 
اتحاديه خود  تحمل داشتن عضوی مسلمان را در 
سده های  در  اروپا  بر  شناخت  اين  باشند.  نداشته 
گذشته و در روزگار سركشی امپراتوری عثمانی در 

تاريخ آن ها به ثبت رسيده است.
 از سوی ديگر ترك ها نيز به درستی از ناپايداری 
سياست اروپاييان در قبال خود و به ويژه از انديشه 
از  اما  آگاهند.  ايران  تحريم  بر  اروپاييان  پافشاری 
اين  در  بنگرند،  مسائل  اين  به  ترك ها  كه  سو  هر 
مورد شکی نيست كه به خوبی توانسته اند با ايجاد 
روی  و  سر  بر  دستی  همسايه،  كشور  با  بازرگانی 
مزد  مستقيم  غير  و  كشيده  خود  اقتصادی  اوضاع 
خود را با بازی سياسی مورد عالقه اروپا و امريکا با 
فشار تحريم بر ايران و به اجبار نياز ايران به تركيه 

دريافت كنند.
به سخن ديگز، تحريم ايران به خوبی توانسته است 
به تركيه سود برساند  و حداقل تا اين زمان آن ها را 
روی پای خود نگه دارد. از اين رو، سياست تركيه با 
ايران بر مبنای فرهنگ و كيش نيست، بلکه بر مبنای 
سود با پيدايش رويکرد تازه و روزنه ای برای پيوند 
زدن خود به اتحاديه اروپاست. همچنين بايد به ياد 
از روزگار صفوی تجربيات  نيز  ايرانيان  داشت كه 

خوبی از انديشه های سياسی همسايه خود دارند.
كشورهای  رهبران  آمده،  وجود  به  جهانی  شرايط 
هراس  و  هول  و  كابوس  در  را  خاورميانه  منطقه 
انداخته و تنها راه آسان فرار از چنگال دگرگونی های 
شبيه به انقالب های مصر و تونس را، راه اندازی و 
ادعاهايی نظير جزاير سه گانه ايرانی می دانند. چرا كه 
از يک سو آمريکا و انگليس را خوشحال می كنند و 
از سوی ديگر ملت های خود را سرگرم كرده و با 
اين ترفند كه از آغاز تا به امروز نيز كاربرد تبليغاتی 
داشته است، خواهان آن هستند تا بر گرده مردم خود 
سوار باشند. آمريکا و اروپا نيز از اختالفات مرزی 
استفاده های  خاورميانه  منطقه  كشورهای  ميان  در 
ابلهانه  جنگ  كه  چرا  برده اند.  امروز  به  تا  بهينه ای 
دو  يکی  برای  توانست  حداقل  صدام  ساله  هشت 
دهه بحران اقتصادی را از سر آن ها دور كند. البته 
سياسی  چرخش های  برای  برگی  اختالفات  اين 
است و رهبران اين كشورها نيز هر جا و هر زمان 

كه نياز بود به آن دامن می زنند.
تنها  كشورها،  اين  سردمداران  دار  و  گير  اين  در 
دست  می آيد،  ميان  به  ايران  مردم  اسم  كه  زمانی 
اختالفات  از  ولی  می شوند  واهی  ادعاهای  كار  به 
ديگر  كشورهای  با  خود  مرزی  عميق  حقيقی 

خودداری می كنند.
برای مثال قطر كه اين روزها امير آن برای سرنگونی 
قذافی و كمک به اروپا و امريکا در منطقه به شدت 
دست و دلبازی راه انداخته، با عربستان سعودی از 

بدو پيدايش تا به امروز اختالف مرزی دارد.
و  عربی  كشورهای  كليه  شکست  از  سوترپس  آن 
پيروزی اسرائيل در سال 1967 ميالدی كه دو جزيره 
رفت،  فنا  باد  بر  هم  عربستان  »صنافير«  و  »تيران« 
بجز چند ماهی پس از جنگ ديگر تا به امروز در 
سازمان ملل و دادگاه های حقوقی جهان هيچ گاه از 
اين جزاير نامی به ميان نيامده است. حتي اكثريت 
ملت های عرب و كشورهای حاشيه خليج فارس 
مردمی  همين  ولی  نشنيده اند.  را  جزاير  اين  نام 
از  جزيره  دو  نام  آن ها  نگذاشته اند  سردمداران  كه 
دروغين  تبليغات  با  بدانند،  را  رفته سعودی  دست 
سه گانه  جزاير  كه  واداشته اند  باور  اين  به  را  آن ها 
است.  كرده  تسخير  زور  به  ايران  ملت  را  ايرانی 
نابخشودنی  اشتباهات  و  تبليغاتی  آمدی  ناكار  البته 
 دولت های ايران را نيز در اين كارزار نبايد از نظر

 دور داشت.   

در  ماهی  پرورش  مزارع  ساخت  روزها  اين 
از  يکی  به  مركزی  زاگرس  رودخانه های  حريم 
منطقه  اين  زيستی  تنوع  تهديدات  بزرگ ترين 
تازه ترين  در  كه  طوری  به  است  شده  تبديل 
محيطی  زيست  تشکل های  از  جمعی  رخداد، 
در  فاجعه  اين  تشديد  به  نسبت  لرستان  استان 

منطقه امن اشترانکوه هشدار دادند.
به  توجه  عدم  مهر  از  نقل  به  اين  از  گذشته 
بکر  منطقه  در  گردشگران  حضور  ساماندهی 
در  را  زباله  از  كوهی  گهر،  درياچه  و  اشترانکوه 

محيطی  زيست  تخريب های  و  انباشته  مسير  اين 
سوی  از  بارها  امر  اين  كه  است  كرده  ايجاد  را 
تشکل های زيست محيطی مورد انتقاد قرار گرفته 
است. اين در حالی است كه در آخرين مورد حجم 
زيادی از زباله ها در جنگلی كه ميان دو درياچه 
گهر بزرگ و كوچک قرار دارد پيدا شد كه نشان 
از تلمبار شدن زباله هايی كه عمدتًا قوطی كنسرو 
بودند در طول دست كم يک دهه اخير داشت كه 
اين ميزان زباله روند حيات گونه های زيستی در 

اين جنگل را با مخاطراتی روبرو ساخته بود.

ميان  در  گهر  درياچه  اكنون  هم  ديگر  سوی  از 
گردشگران  شاهد حضور  امر  متوليان  بی توجهی 
به ميزان ده ها برابر ظرفيت واقعی اين اكوسيستم 
است كه اين موضوع نيز اين درياچه را در مسير 
عنوان  به  گهر  درياچه  است.  داده  قرار  نابودی 
ايران  شيرين  آب  درياچه های  زيباترين  از  يکی 
زباله های  هجوم  جمله  از  متعددی  خطرات  با 
اين  كه  طوری  به  است  روبرو  تجزيه ناپذير 
گونه های  و  زيبا  درياچه  اين  حيات  مخاطرات 
 زيستی منحصر به فرد اين اكوسيستم را تحت تأثير

قرار داده است. 
شتركوه و يا اشترانکوه نيز كه چشم انداز درياچه را 
تشکيل مي دهد و از عجايب طبيعي ايران و يکي 
از ذخاير طبيعي ارزشمند جهان به شمار مي آيد، 
تابستان هاي زيبا و خنکي را در خاطره گردشگران 
در  زيبا  بسيار  كوه  رشته  اين  مي گذارد.  جا  به 
حفاظت  تحت  منطقه  جزء   1340 سال  حدود 
كشور از لحاظ گونه هاي جانوري و گياهي قرار 
گرفت و در سال 1348 جزء محيط زيست جهاني 

انتخاب شد.
رشته كوه زيبا و منحصر به فرد اشترانکوه از هشت 
كوه و قله بسيار مرتفع در كنار هم تشکيل شده 
است كه به واسطه بلندي بسيار زياد و در رديف 
پيوسته  هم  به  شترهاي  از  كوهاني  مانند  به  هم 

هستند، بنابراين به اشترانکوه معروف شده اند.

به موجب قوانين 
داخلی ایران ، 
صادرات خاك 

حاصلخيز از ایران 
به سایر کشورها، 

ممنوع و غير 
قانونی است و 

حيرت آورتر آن 
است که مدیران 

دولتی تاکنون 
در برابر قاچاق 

خاك سكوت کرده 
یا این پدیده را 
انكار کرده اند. 

نگين اشترانكوه به یغما می رود؟

منطقه امن اشترانكوه در سیطره مزارع پرورش ماهی

 طرح توسعه احیاء گوزن زرد ایراني
در پارک ملي کرخه
طرح احياء و تکثير گوزن زرد ايراني در پارك ملي كرخه در 
فاز دوم خود، با حضور محمد جواد محمدي زاده و رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيست كشور به بهره برداري رسيد. 
همچنين، اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان در 
نظر دارد تا به احيای گونه »شير ايرانی« كه در حال حاضر تنها 
در مناطق محدودی همچون منطقه كوچکي در هند و بعضي 

باغ وحش هاي كشور هاي اروپايي وجود دارد بپردازد.
به گزارش سبزپرس، فاز دوم طرح احياء و تکثير گوزن زرد ايراني در پارك ملي كرخه 
با حضور محمد جواد محمدي زاده معاون  رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت 

محيط زيست كشور به بهره برداري رسيد.
زيستگاه اصلي شيرايراني زماني جنگل هاي »پارك ملي كرخه و دز« بوده است و از اين 
منطقه به مناطق ديگر از تركيه تا يونان و آذربايجان و بخشي از آسيايي ميانه، افغانستان و 
پاكستان مهاجرت كرده است. در حال حاضر شير ايراني تنها جزء در منطقه كوچکي در 
هند و بعضي باغ وحش هاي كشور هاي اروپايي كه تنها هيبتي از شير ايراني دارد و بايد 

گفت اين شيرهاي باغ وحش از چرخه طبيعت خارج شده اند.

تأخیر در آبگیری مرحله دوم سد گتوند
 تأیید شد

در حالی كه قرار بود آبگيری مرحله دوم سد گتوند تا آبان ماه 
انجام شود؛ مجری طرح سد و نيروگاه گتوند عليا از تأخير در 

مرحله دوم آبگيری اين سد به دليل مشکالت مالی خبر داد. 
كريم شيبانی، اظهار داشت: مرحله دوم آبگيری سد گتوند عليا به 
دليل مشکالت مالی و عدم تکميل پوشش سازند نمکی واقع در 
مخزن سد، فعالً انجام نمی شود. وی افزود: شرايط پروژه از اين 

بابت خوب نيست و با مشکالت مالی روبه رو هستيم. 
پيش از اين استادان دانشگاه چمران و سازمان حفاظت محيط زيست در مورد بوجود آمدن 
شرايط بحرانی در مخزن سد گتوند و افت كيفيت آب كارون در نتيجه اختالط اليه های 
زيرين و شور مخزن با اليه های سطحی، همزمان با فرارسيدن پائيز هشدار داده اند، اما مجری 
طرح سد و نيروگاه گتوند عليا نگرانی ها را بی مورد دانست و گفت: با بررسی ها و مذاكراتی 
كه با استادان دانشگاه چمران و تهران در اين رابطه شده مشکلی در اين زمينه نخواهيم داشت. 
وی با تأكيد بر اين كه از بابت جابه جايی اليه های آب در مخزن سد مشکلی به وجود نمی آيد، 
افزود: اليه بندی پيش بينی شده در مخزن سد اتفاق افتاده است و جابه جايی اليه ها در حدی 

نخواهد بود كه تغييرات شديد در مخزن ايجاد كند. 

 توقف معدن کاوی غیر مجاز
در منطقه حفاظت شده سیاه رودبار

فعاليت يک واحد معدن غير مجاز در منطقه حفاظت شده »سياه 
رود« رودبار متوقف شد. به گزارش سبز پرس  متعاقب بازديد 
مدير كل حفاظت محيط زيست گيالن از روند  احداث پروژه  
پاسگاه محيط بانی اثر طبيعی ملی سوسن چلچراغ در منطقه 
داماش،  با رويت فعاليت يکدستگاه بيل مکانيکی مجهز به مته 
)picker(  متوجه فعاليت واحد معدنی غير مجاز در اين منطقه 

شده و دستور توقف عمليات اين واحد متخلف  صادر شد.
امير عبدوس گفت: بيل پيکر ياد شده در منطقه حفاظت شده سياهرود اقدام به جاده سازی 
به طول 80 متر و به عرض چهار متر كرده بود كه مراتب پس از صورت جلسه در محل و 

توقف فعاليت، به دستگاه قضايی ارجاع شد.
گفتنی است طبق تفاهنامه سازمان حفاظت محيط زيست با سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداری كه در سال 75 منعقد شد 10 درصد از جنگلهای هر استان منطقه حفاظت شده 

تلقی می شود.
اين مناطق كه داراي ويژگی های خاص هستند در استان گيالن شامل »گشت رودخان«، »سياه 

مزگی«، »سروالت چابکسر« و »سياه رود« در رودبار است.

رویداد

روزان

 سپهر سليمي
نمايشگاهی كه قرار بود جمعه گذشته و به مناسبت 
بزرگداشت روز زاينده رود و با نام » زاينده رود، مادر 
مدنيت اصفهان « برگزار شود در آخرين ساعات مانده 
به برگزاری توسط فرمانداری اصفهان لغو مجوز شد 
و برگزار نشد. با اين كه چند روزی از عدم برگزاری 
يا به عبارت بهتر از ممانعت از برگزاری اين نمايشگاه 
لغو  برای  از سوی مسئوالن  دليلی  می گذرد، هنوز 

مجوز برگزاری نمايشگاه اعالم نشده است.
با توجه به ماهيت نمايشگاه و همچنين زمان و مکان 
برگزاری آن، فرض را بر اين می گذاريم كه قرار بوده 
طبق اعالم قبلی طوماری يک كيلومتری در خصوص 

اعتراض به خشکی زاينده رود توسط شهروندان امضاء 
شود، در فيلم ها و تصاويری كه قرار بوده نمايش داده 
شود، توسط كارشناسان و استادان دانشگاه حاضر 
در نمايشگاه داليل علمی و زيست محيطی خشک 
شده زاينده رود اعالم می شد و احتماالً در اين ميان 
انتقاداتی نيز در خصوص سوءمديريت های صورت 
گرفته برای جلوگيری از گسترش مشکل زاينده رود و 

رفع شرايط موجود مطرح شد!
به جز اين موارد در محل و ساعتی كه از قبل مشخص 
آيا  بيفتد؟!  بود  ديگری ممکن  اتفاق  بود چه  شده 
امنيتی كردن مسائل زيست محيطی حاصلی جز ضرر 
دارد؟ گيريم كه در آنجا از مسئولی انتقاد می شد و به 

جای يک كيلومتر، 100 كيلومتر امضا در اعتراض به 
خشک شدن زاينده رود جمع می شد. آيا اين مسائل 
می توانست مشکلی ايجاد كند و يا باعث سلب امنيت 
شود؟ مگر نه آنکه توسعه هيچ كشوری پايدار نمی 
ماند جز در شرايطی كه مالحظات زيست محيطی 
در آن لحاظ شود و توسعه پايدار مادر امنيت پايدار 
برای هر جامعه ای است؟ آيا با برگزار نشدن نمايشگاه 
زاينده رود تمام مشکالتی كه متوجه زاينده رود است از 
بين می رود؟ انتقاد و اعتراض يا طومار يک كيلومتری 
بر عليه خشک زده زاينده رود می تواند مشکل ايجاد 
كند و يا افرادی كه در اثر خشکی زاينده رود شغل 
خود را از دست داده اند و اگر شرايط اينگونه ادامه 

پيدا كند، اين بی كاری موقتی به بی كاری دائمی تبديل 
خواهد شد و زمينه ساز انواع و اقسام بزه های اجتماعی 
خواهد شد؟! سوای همه اين مسائل برگزاری نمايشگاه 
»زاينده رود، مادر مدنيت اصفهان « منطبق با سه اصل 
قانون اساسی كشور است كه بطور صريح و مشخص 
در قانون به آنها اشاره شده است. اين سه اصل شامل:

اصل 8: در جمهوری اسالمی ايران دعوت به خير، امر 
به معروف و نهی از منکر وظيفه ای است همگانی و 
متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت 
به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و 

كيفيت آن را قانون معين می كند.
اصل 27: تشکيل اجتماعات و راه پيمايی ها، بدون 
حمل سالح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسالم 

نباشد آزاد است.   
اصل 50: در جمهوری اسالمی، حفاظت محيط زيست 
بايد در آن حيات  امروز و نسل های بعد  كه نسل 
اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظيفه عمومی 
تلقی می گردد. از اين رو فعاليت های اقتصادی و غير 

آن كه با آلودگی محيط زيست يا تخريب غير قابل 
جبران آن مالزمه پيدا كند، ممنوع است.

به خوبی پيداست كه بر اساس سه اصل صريح قانون 
اساسی برگزاری نمايشگاه محيط زيستی در مورد 
زاينده رود نه تنها بال اشکال بوده بلکه وظيفه شرعی و 
قانونی شهروندان بوده است و بايد در اين خصوص 
حمايت های الزم از سوی مسئوالن دولتی صورت 
می گرفت. گروهی كه طی يک ماه گذشته در پی 
فراهم كردن مقدمات انجام اين نمايشگاه و برنامه ريزی 
برای اجرای آن بودند جمعی از بهترين چهره های 
دانشگاهی استان اصفهان در كنار كوشندگان اجتماعی 
با سابقه به همراه جوانان پاك فعال استان اصفهان 
پی  در  غيردولتی  سازمان های  قالب  در  كه  هستند 
ايجاد نمايشگاهی برای آگاهی رسانی در خصوص 
مشکالت زاينده رود در اين روز بودند. بی شک اگر 
چنين مجموعه ای در هر كشور ديگری بود به جای 
نامهربانی، قدر می ديد و از دانش و توان آنها در سطوح 

باالی اجرايی و مديريتی استفاده می شد.

چرا نمایشگاه زیست محیطی
»زاینده رود، مادر مدنیت اصفهان« برگزار نشد؟!
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فارس: دارنده مدال طالی رقابت های تركيه گفت: 
ورزش  دست اندركاران  و  كارشناسان  نظر  طبق 
نسبت  تركيه  ووشوی  جهانی  رقابت های  ووشو، 
به رقابت های سال های گذشته در سطح باالتری 

بود.
داليل  از  يکی  داشت:  اظهار  منصوريان  شهربانو 
در  كننده  شركت  ووشوكاران  موفقيت  اصلی 
و  مردم  خواست  تركيه،  آنکارای  رقابت های 
مسئوالن ورزشی برای پيشرفت اين رشته رزمی 

و ارج نهادن به ورزشکاران است.
به  همواره  ووشو  فدراسيون  كه  اين  بيان  با  وی 
كشور  سطح  در  ووشو  ورزش  پيشرفت  فکر 
است، تصريح كرد: اين فدراسيون برای اردوهای 
كار  كيفيت  افزايش  برای  ووشو  تداركاتی 

ورزشکاران از مربيان چينی استفاده كرد.
مورد  در  تركيه  رقابت های  طالی  مدال  دارنده 
به  ووشو  فدراسيون  طرف  از  اهدايی  جوايز 
برندگان ووشوی رقابت های جهانی تركيه گفت: 

برندگان مدال طال مبلغ 1500 دالر، نفرات دوم با 
كسب مدال نقره مبلغ يک هزار دالر و مدال آوران 

برنز نيز مبلغ 500 دالر را از آن خود كردند.
و  اصفهان  استان  ووشوی  هيأت  مورد  در  وی 
سرپرست پيشين اين هيأت اظهار داشت: يوسفی 
با توجه به اين كه عالوه بر سمت مديريتی، دارای 
پيشينه ورزشی، مربيگری و داوری در رشته ووشو 
نيز هست، يکی از مديران حاذق و توانای استان 
فراوانی  مادی  با وجود مشکالت  و  بود  اصفهان 

كه هيأت با آن دست و پنجه نرم می كرد، همواره 
بااليی  سطوح  به  روحی  نظر  از  را  ورزشکاران 

سوق می داد.
منصوريان در مورد رئيس جديد هيأت ووشوی 
استان اصفهان با بيان اين كه مرتضی كيانی اهداف 
در  داريم  انتظار  وی  از  كرد:  تأكيد  دارد،  وااليی 
حد توان خود بيشتر از گذشته به ووشوی استان 
سميرم  مانند  شهرستان هايی  جمله  از  اصفهان 

رسيدگی كند. 

ورزش
خبر

مصطفی دنیزلی دو میلیون 
یورو می خواهد !

گل: مهم ترين موضوع دنيزلی درخواست مالی اوست. 
گويا او برای سرمربيگری در پرسپوليس مبلغ دو ميليون 
يورو می خواهد. رقم نجومی و سنگين كه به قيمت 

كارلوس كی روش تنه می زند.
مذاكرات باشگاه پرسپوليس با مصطفی دنيزلی ادامه 
دارد. دو هفته قبل شنيده شد كه اين سرمربی مطرح 
تركيه ای تصميمی برای بازگشت به ايران ندارد اما چند 
روزی است كه مذاكرات باشگاه پرسپوليس با دنيزلی 
وارد مرحله تازه ای شده و گفته می شود كه او شرايطی 

برای بازگشت به پرسپوليس دارد.
برخی منابع آگاه خبر می دهند كه مهم ترين موضوع 
برای  او  گويا  اوست.  مالی  درخواست  دنيزلی 
يورو ميليون  دو  مبلغ  پرسپوليس  در   سرمربيگری 
می خواهد. رقم نجومی و سنگين كه به قيمت كارلوس 

كی روش تنه می زند!
اگر چه مصطفی دنيزلی مربی بسيار ارزشمندی است 
پرداخت  و  ريسک  به  حاضر  رويانيان  ديد  بايد  اما 
 چنين رقمی خواهد بود يا اين كه در جريان مذاكرات
می تواند اين رقم را كاهش دهد! پيش از اين مسئوالن 
باشگاه پرسپوليس از دنيزلی خواسته بودند كه برای ادامه 

مذاكرات به ايران بيايد.

 کسب چهار مدال توسط تیم
 دوچرخه سواری اصفهان

ايمنا: رئيس هيأت دوچرخه سواری استان اصفهان در 
مسابقات قهرمانی كشور برای اصفهان يک مدال برنز 

كسب كرد.
كورسی  كشور  قهرمانی  سواری  دوچرخه  مسابقات 
در رده سنی پيشکسوتان به مناسبت گراميداشت هفته 
تربيت بدنی و ورزش، با حضور 111 ركابزن در قالب 
21 تيم به ميزبانی استان فارس و در شهرستان شيراز 
آغاز شده است. اصفهان در اين رقابت ها شركت كرده 
و در روز اول و در رقابت های تايم تريل انفرادی توسط 
محمدرضا باجول رئيس هيأت دوچرخه سواری استان 
به يک مدال برنز رسيد. باجول در رده سنی 50 تا 54 
سال به اين عنوان رسيد. اصفهان همچنين در رده سنی 
40 الی 44 سال توسط سيد محمد حاتمی يک نشان 
نقره كسب كرد. علی اصغر عزتی نيز ديگر ورزشکار 
اصفهانی بود كه در رده سنی 45 تا 49 سال مدال طال 
را به دست آورد. اصفهانی ها يک طالی ديگر هم در 
رده سنی 70 سال به باال كسب كردند. اكبر هما مقدم از 
پيشکسوتان دوچرخه سواری اصفهان صاحب دومين 
طالی اصفهان شد. اصفهان در رده بندی تيمی بعد 
از تهران، فارس و مازندران عنوان چهارم را به خود 

اخصاص داد.

مخالفت با تمرین بانوان 
قایقران در زرین شهر

ايمنا: با برخی مخالفت ها، تمرينات بانوان دراگون بت 
سوار اصفهانی در زرين شهر لغو شد. واگذاری رشته 
دراگون بت به هيأت انجمن های ورزشی و خشکی 
رودخانه زاينده رود در اصفهان همزمان شد تا فعاليت 
اين رشته در اصفهان از حدود يک سال پيش به طور 
كامل تعطيل شود. مسئوالن هيأت انجمن های ورزشی 
و كميته دراگون بت در نهايت بعد از جستجوی بسيار و 
بعد از اخذ موافقت از تربيت بدنی، شهرداری و نيروی 
انتظامی زرين شهر، درياچه اين شهر را به عنوان بهترين 
محل برای آغاز تمرينات و آماده شدن برای حضور 
در مسابقات قهرمانی كشور انتخاب كردند. حدود 10 
روز پيش قايق اژدها سواران اصفهانی از زاينده رود 
به درياچه زرين شهر منتقل شد اما ...ليلی ناظر نايب 
رئيس كميته دراگون بت اصفهان در اين ارتباط  گفت: 
با وجود اين كه پيش از رفتن به زرين شهر موافقت 
تمامی نهادهای مرتبط را دريافت كرده بوديم اما در 
كمال ناباوری از تمرين ما در زرين شهر جلوگيری 
شد. برخی علمای محل درخواست كردند كه تمرينات 

قايقرانی در اين شهر برگزار نشود.
وی ادامه داد: بعد از اين اتفاق با مسئوالن آب منطقه ای 
مذاكرات بسياری انجام داديم و در نهايت سد خاكی 
روستای خميران بعد از تيران و كرون برای تمرين ما 
پيش از مسابقات كشوری انتخاب شد و حال به اين 
محل منتقل شده ايم و تمرينات را تا 13 آبان و روز قبل 

از مسابقه پيگيری خواهيم كرد.
ناظر گفت: متأسفانه در يک سال اخير هيچ فعاليت و 
تمرينی نداشتيم و نمی توان گفت آماده ايم. دو روز 
 است تمرينات را شروع كرده ايم و در مجموع فکر
نمی كنم بيشتر از 10 روز فرصت برای آماده شدن 
داشته باشيم، بنابراين در مقابل تيم هايی كه يک سال 
است تمرين می كنند حرفی برای گفتن نداريم. ما 
هميشه يکی از سکوهای كشوری را در اختيار داشتيم 
اما در يک سال گذشته همه چيز دست به دست هم 
داد تا تمرين نکنيم اما با اين حال اميدوار به مسابقات 

كشوری می رويم.

کاروان سپاهان امروز راهي 
خوزستان مي شود

كاروان تيم فوتبال سپاهان امروز بعد از ظهر براي ديدار 
با فوالد خوزستان در چارچوب رقابت هاي جام حذفي 
راهي خوزستان مي شود. سپاهاني ها پس از تساوي روز 
پنجشنبه خود مقابل راه آهن از ديروز تمرين كردند و 
فوالد خوزستان  با  رويارويي  براي  امروز  است  قرار 
راهي اهواز شوند. سپاهاني ها در بازي سه شنبه مقابل 
فوالد هيچ مصدومي ندارند و كريم قنبري مي تواند 
از همه بازيکنان خود در اين ديدار استفاده كند. ديدار 
تيم هاي فوالد خوزستان و سپاهان از ساعت 15 روز 

سه شنبه در ورزشگاه تختی اهواز برگزار مي شود. 

 نجمه کرمي

تيم فوتبال ذوب آهن در حالی شکست تلخ دو بر صفر 
 را در ورزشگاه فوالدشهر در مقابل كهکشانی های
فضای  در  توانست  می  كه  شد  متحمل  پايتخت 
آرامش و دور از تنش و حاشيه های مختلف برنده 

بالمنازع اين ديدار باشد.
ذوب آهن در شرايطی شنبه شب مقابل استقالل 
شکست خورد كه يکی از ضعيف ترين ديدارهای 

خود را در اين فصل به نمايش گذاشت.
مالی  لحاظ عدم شارژ  به  بازيکنانش  كه  تيم  اين 
نداشتند  را  ها  استقاللی  انگيزه  ديدار  اين  از  قبل 
از سر غيرت و يا هر اسمی كه بتوان در اين باره 
روی آن گذاشت پا به ميدان گذاشتند. ديداری كه 
اگر جنگندگی و از خود گذشتگی برخی بازيکنان 
را  استقالل  با چند گل  تيم  اين  نبود  معلوم  نبود 

راهی تهران و صدر می كرد. 
و  باخت  اين  از  بعد  ذوب  بازيکنان  درگيری 
بازی  از  بعد  بازيکنان  تأمل  قابل  های  مصاحبه 
كه  چيزی  اما  است  واكاوی  قابل  خود  نوبه  به 
قابل  اتفاقات  اين  تمامی  در  مشترك  صورت  به 
البه  در  را  آن  پای  رد  توان  می  و  است  مشهود 
ذوب  بازيکنان  تعصب  كرد  پيدا  ها  گفتگو  الی 
آهن و عدم تمركز و آرامش آنان از لحاظ مسائل 

مالی است. 
سيد محمد حسينی مدافع تيم ذوب آهن بالفاصله 
می  اعالم  ما  خبرنگار  با  گفتگو  در  بازی  از  بعد 
استقالل  باشگاه  ميلياردی  دو  حمايت  كه  كند 
تک  تک  در  انگيزه  ايجاد  باعث  بازيکنانش  از 
بيشتری  انگيزه  با  آنها  و  شد  تيم  اين  بازيکنان 
اين در حالی بود كه  در مقابل ما قرار گرفتند و 
تيممان  به  نسبت  كه  تعصبی  سر  از  ما  بازيکنان 
داريم بازی كرديم وگرنه مشکالت مالی تيم باعث 
شده سرمربی به جای رسيدگی به امور فنی نگران 

بدهی و مشکالت مالی بازيکنان باشد.
همچنين  خود  نظر  اظهار  جديدترين  در  حسينی 
 اع�الم ك�رد: متأسفانه ذوب آه�نی كه هم�يشه به

است،  بوده  معروف  آرامش  و  بودن  حاشيه  بی   
اكنون همه نوع اتفاقی در آن می افتد و من از اين 
موضوع واقعًا متأسفم. هميشه در ليگ های معتبر، 
قهرمانی  شخصيت  آنها  به  تيم  يک  قوی  عقبه 
می دهد وذوب آهن اين فاكتور را دارد اما درست 
و  نکنند  برآورده  را  ما  مالی  انتظارات  كه  نيست 
پيروز شود.  تيم  كه  باشند  داشته  انتظار  خودشان 
باشگاه دلش به حال ذوب آهن  اين  هيچکس در 
هرروز  كه  است  ماه  چهار  متاسفانه  و  نمی سوزد 
بازی  اين  از  قبل  استقالل  تيم  می شنويم؛  قول 

دوميليارد شارژ مالی شد و نتيجه آن را هم گرفت، 
به هر حال هرچقدر پول بدهی، آش می خوری!

هر چقدر پول بدهی آش می خوری... اين جمله 
تأمل برانگيز حسينی گويای همه چيز هست اين 
يعنی كه اگر روند مشکالت مالی به همين شکلی 
كه امروز هست پيش برود انتظار برد از اين تيم 
نبايد داشت، حتي اگر سرمربی در كنار زمين خود 

زنی كند.
اين روزها هم كه اوضاع فوتبال دو تيم اصفهانی 
با  مربی  داشتن  با  آهن  ذوب  تيم  نيست؛  خوب 

تجربه ای همچون ابراهيم زاده در گير مشکالت 
مالی است و هر آن احتمال اين می رود كه اين 
 مربی به واسطه پيشنهادات كاری كه از ساير تيم ها
در  حضور  عطای  و  كند  ترك  را  تيم  اين  دارد 
باشگاه پرافتخار ذوب آهن را به بقای آن ببخشد 
و از سوی ديگر تيم سپاهان سرمربی كروات خود 
را  كار  كه  است  ای  هفته  دو  و  داده  از دست  را 
ها  سپاهانی  حاضر  هميشه  مربی  قنبری  كريم  با 
همه  وجود  با  است  تالش  در  و  كند  می  دنبال 
خارجی  اول  طراز  سرمربی  يک  مالی  مشکالت 

را جذب كند. 
اگر قرار باشد به گزينه داخلی فکر كند به گزينه 
اين  البته  خورد.  برنمی  زاده  ابراهيم  از  بهتر  ای 
پيش بينی ماست و شايد چندان درست هم نباشد 
اما اين موضوع حقيقتی غير قابل كتمان است كه 
پای  سم  هر چقدر  و  شده  بيمار  اصفهان  فوتبال 
نو  از  بايد  نيست  ساز  چاره  بريزی  آن  درخت 
همان  گرنه حکايت  و  كرد  فکر  نو  به طرحی  و 
خرج كردن پول و خوردن آش به قوت خود باقی 

خواهد ماند.... 

تحليل

در تشریح دالیل باخت ذوب آهن مقابل استقالل مطرح شد؛

شهربانو  منصوریان:

امسال سطح رقابت های ووشو بسیار باال بود

هر چقدر پول بدی آش می خوری!

لوکا رفت، اما صدري هنوز نرفته است
تيم  اين  تمرينات  فوتبال سپاهان فقط در  تيم  فارس: مربی 
شركت می كند. پس از پايان همکاری لوكا بوناچيچ با سپاهان 
تصور می شد اصغر صدری دستيار اين مربی كروات هم از 
اما طبق نظر باشگاه، صدری در سپاهان  اين تيم جدا شود 

ماندگار شده است.
وی كه يکی از داليل ناراحتی بازيکنان تيم از بوناچيچ است، 
اين روزها در تمرينات سپاهان شركت می كند اما در بازی ها 

روی نيمکت نيست. وی عالوه بر اين كه در بازی با تراكتورسازی روی نيمکت نبود در 
مسابقه با راه آهن هم در اصفهان ماند و به بازيکنانی كه در ليست اين تيم نبودند تمرين 

داد. گويا مسئوالن سپاهان به وی گفته اند در بازی ها نباشد.
از  را  و خود  گرفته اند  پيش  را  سياست سکوت  در حال حاضر  سپاهان  مديران  البته 

دسترس خبرنگاران دور نگه داشته و پاسخی به تماس ها نمی دهند.
تيم سپاهان كه بايد روز سه شنبه با فوالد در جام حذفی بازی كنند عصر امروز راهی 
برخي  گفته  به  ندارد.  مصدومی  بازيکن  فوالد  با  بازی  برای  تيم  اين  شود.  می  اهواز 
بازيکنان صدري يکي از كساني بود كه با كارشکني هاي خود ميانه لوكا و بازيکنان را 

تيره كرده بود و به نظر مي رسيد با رفتن لوكا صدري نيز از اين تيم جدا شود.

حضور کمرنگ اصفهاني ها در اردوي تیم ملي
ايمنا: سه بانوی فوتساليست اصفهانی به اردوی تداركاتی تيم ملی 
فوتسال بانوان ايران دعوت شدند. دومين اردوی تداركاتی تيم 
ملی فوتسال بانوان در رده سنی بزرگساالن در كمپ تيم های 
ملی آغاز شد. در اين اردوی شش روزه كه از اول تا ششم آبانماه 
برگزار می شود 30 بازيکن از سوی كادر فنی دعوت شده اند كه 
در اين بين نام الهام شيخی، عصمت جهانگيری و فرزانه اسماعيل 
زاده از استان اصفهان نيز ديده می شود. اسامی ملی پوشان حاضر 

در اين اردو به شرح زير است: 
نسترن مقيمی از مازندران، نسيمه غالمی، حميده حميدی، سهيال ملمولی، زهره ميثمی و 
زهرا پاپی صاد از خوزستان، سمانه چهکندی از خراسان رضوی، الهام شيخی، عصمت 
جهانگيری و فرزانه اسماعيل زاده از اصفهان، نغمه مرادی و شيما كريمی از البرز، فاطمه 
اعتدادی از قزوين، فرشته كريمی، نيلوفر اردالن، ليال اقبالی، فرزانه توسلی، بهناز خياط، الناز 
آمارات، سپيده زرين راد، پريا نوروزی و فهيمه زارعی از هرمزگان، مريم روحانی از گيالن، 
مهناز فارسی از كهگيلويه و بوير احمد، محبوبه رضوی، آسيه بهرامی، آيدا بيات، پرستو كهن، 
مريم چرخاوی و صفورا جعفری از فارس. سرمربيگری تيم ملی فوتسال بزرگساالن بر عهده 

شهرزاد مظفر است.

سجاد استكی باید از سپاهان جدا شود
آتی  فصل  در  سپاهان  هندبال  تيم  پوش  ملی  استکی   سجاد 
نمی تواند برای اين تيم اصفهانی به ميدان برود. بيست و چهارمين 
دوره رقابت های ليگ برتر هندبال باشگاه های كشور در بخش 
مردان با انصراف چهار تيم و ثبت نام دو تيم جديد با حضور 
10 تيم برگزار خواهد شد. در پايان مهلت تعيين شده فدراسيون، 

چهار تيم از حضور در مسابقات انصراف دادند.
در اين ميان شهرداری بافق يزد، شهرداری اراك، پارسيان تهران 

و دانشگاه صنعتی اروميه چهار تيمی هستند كه از حضور در مسابقات انصراف داده اند. 
 با اين ريزش هشت تيم در مسابقات باقی ماندند و از سوی ديگر فدراسيونی ها مدت ها
حفظ  ها  تيم  انصراف  صورت  در  برتر  ليگ  در  شركت  برای  را  تيم  دو  رضايت  بود 
 كرده بودند و به اين ترتيب دو تيم كازرون و نيروی زمينی ارتش جايگزين اين تيم ها

شده اند.
به اين ترتيب با حضور نيروی زمينی ارتش هندباليست های سرباز بايد برای اين تيم به ميدان 
بروند. بنابراين سجاد استکی كه پيش از اين مسئوالن باشگاه سپاهان برای ادامه حضور وی 
در اين تيم موافقت فدراسيون را جلب كرده بودند بايد فصل آينده اين بازيکن را در اختيار 

نيروی زمينی قرار دهند. 

چارچوب

بالك شات

زاینده رود

فرا  مناسبت  به  سپاهان  فوالدمباركه  باشگاه  عمومی  روابط 
سپاهان  روز  نام  با  گذشته  سال  از  كه  ماه  آبان  دوم  رسيدن 
نامگذاری شده است با انتشار اطالعيه ای برنامه های اين روز 
را كه روزی ماندگار در تاريخ باشگاه فوالدمباركه سپاهان به 

حساب می آيد اعالم نموده است.
فوتبال  تيم  حضور  روز  اين  در  است:  آمده  اطالعيه  اين  در 
سپاهان در تورنمنت معتبر جام باشگاه های جهان و حضور 
بوكاجونيورز  ايتاليا،  ميالن  ث.  آ.  همچون  بزرگانی  كنار  در 
ساحل  نيوزلند،  وايتاكرزيونايتد  مکزيک،  پاچوكای  آرژانتين، 
تونس و اوراواردز ژاپن محرز و قطعی شد تا زردهای ايران 
اولين و تنها نماينده ايران در اين رقابت های بين المللی در 

تاريخ فوتبال ميهنمان لقب گيرند.
دو سال پيش هيأت مديره باشگاه اين روز را به نام سپاهان و 
آغاز هفته ای  برای اين مهم نامگذاری كرد و در نامه هايی 

جداگانه به سازمان تربيت بدنی و ساير نهادهای ذيصالح آن 
اعالم كرد كه با استقبال اين نهادها مواجه شد و بدين سان در 
بين خانواده بزرگ فوالد مباركه سپاهان  تقويم ورزشی و در 

دوم آبان ماه به اين نام دانسته و ناميده می شود.
محل  در  شبانگاهی  های  برنامه  برگزاری  از  اطالعيه  اين  در 
وبالگ  جشنواره  برگزاری  فراخوان  اعالم  شاپ،  سپاهان 
نويسان حامی سپاهان و جشنواره ترانه های سپاهانی، فروش 
های  باشگاه  جام  مستند  ژاپن،  سفرنامه  مستند  فيلم  پخش  و 
شهر  مدارس  در  فوتبال  تيم  بازيکنان  حضور   ،2007 جهان 
برنامه ويژه  برگزاری  و  شادی  های  جنگ  برپايی  و   اصفهان 
»يار سپاهانی« در ورزشگاه فوالد شهر در ديدار سپاهان- ملوان 
به عنوان برنامه های نکوداشت هفته سپاهان كه از امروز آغاز 

و تا يکشنبه هشتم آبان ماه ادامه دارد نام برده است.
در  تحسين  خور  در  اقدامی  در  سپاهان  باشگاه  گذشته  سال 
تيم های مختلف  با حضور كليه مربيان  چنين روزی نشستی 
كرد  برگزار  رسانه  اصحاب  با  بانوان  و  آقايان  از  اعم  باشگاه 

طرف  دو  هر  بيشتر  چه  هر  تعامل  برای  را  زمينه  و  فضا  كه 
اين نشست فراهم نمود اما گويا در برنامه ريزی های صورت 
گرفته برای گراميداشت هرچه باشکوهتر روز سپاهان، جايی 
امسال  كنداكتور  در  ای  مشابه  نشست  چنين  برگزاری  برای 

سپاهانی ها وجود نداشته است.
همتايان  به  نسبت  حيث  هر  از  سپاهان  باشگاه  باشد  چه  هر 
 خود رسانه ای تر بود و تعامل سازنده و مثبتی را با رسانه های
استانی داشت اما گويا نه تنها اين تعامل شکل و شمايل متفاوت 
تری به خود گرفته است )از حيث گرايش بعضی از اعضای 
اين  گويا  بلکه  پايتخت(  های  رسانه  سمت  به  مديره  هيأت 
 امتياز نيز در كنار خيلی از امتيازات محسوسی كه سپاهانی ها
رنگ  كم  كم  بود  برخوردار  آن  از  جديد  تغييرات  از  قبل  تا 

باخته است.
ضمن اين كه اين روز متعلق به همه خانواده سپاهان است اما 
در برنامه های در نظر گرفته شده و در مقايسه با سال گذشته 
های  وبالگ  و  ها  ترانه  و  هواداران  و  فوتبال  تيم  فقط  گويا 

مربوط به اين رشته نسبت به ساير رشته های باشگاه در نظر 
گرفته شده است.

هر چه باشد حضور در جام باشگاه های جهان و قرار گرفتن 
در كنار بزرگان فوتبال همچون آ.ث. ميالن ايتاليا، بوكاجونيورز 
آرژانتين، پاچوكای مکزيک و ايتاكرزيونايتد توسط تيم فوتبال 
اين باشگاه فراهم شده و پس البد حق هم دارند كه بيشتر ديده 
شوند اما ای كاش با اين ديد اين روز سپاهان ناميده نمی شد، 
اين  و  روز  اين  برای  تر  برازنده  سپاهان  فوتبال  روز  كه  چرا 

برنامه هاست. 

روز فوتبال سپاهان نه  روز سپاهان
سپاهانی ها  نسبت  به  خودشان  هم  کم  لطف  شدند



از  با مجموعه ای  متفاوت و  به داليل  ما،  همه 
زندگی  از  مرحله ای  در  مختلف،  احساسات 
كرده ايم.  تجربه  را  حسادت   حس  خود 
زمان  در  كه  است  پيچيده  واكنشی  حسادت، 
يا  ارزش  با  رابطه  يک  كه  شرايطی  مشاهده 
كيفيت خاص موجود در آن را تهديد می كند، 
يک  در  حسادت  می شود.  ايجاد  شخص  در 
موقعيت با حضور سه نفر و در اثر وحشت از 
دست دادن شخص مورد عالقه ايجاد می شود. 
 حسادت را نبايد با حس رشک يا غبطه يکسان 
دانست، هرچند اين غلط اصطالح وجود دارد 
كه به كسی حسودی كردن، می تواند به معنای 
خصوصيات  يا  موقعيت  مال،  داشتن  آرزوی 
اين فرد باشد، در حالی كه حسادت، در زمانی 
ايجاد می شود كه شخص نگران از دست دادن 
مال، موقعيت يا فردی است كه در حال حاضر 
اين جهت  از  دارد. حسادت  تعلق  به خودش 
از  وسيعی  طيف  كه  است  پيچيده  واكنشی 

احساسات، افکار و رفتارها را درگير می كند:
احساساتی چون رنج، عصبانيت، خشم و...

افکاری چون رنجيدگی، عيب جويی، مقايسه 
با رقيب و...

رفتارهايی از قبيل احساس ضعف، تب و لرز، 
ترديد و پرسش مداوم از خود و ...

محافظت  عشق  از  چگونه  حسادت 
می کند؟

خود  منفی  مفهوم  درخور  هميشه  حسادت 
نمی باشد. گذشته از آن بد گمان گشتن مردان 
نسبت به همسرشان )و بالعکس(، امری عادی 
همچون  مواردی  دليل  به  حسادت  باشد.  می 
يا  و  ديگر  زنان  محاسن  مورد  در  صحبت 
تماشای عکس يک مرد خوش تيپ در مجله 
نشان  كه  هستند  ظريفی  های  نمونه  سينمايی، 
می دهند چگونه پاره ای از حسادت ها بی ضرر 

بوده و يک واكنش طبيعی به شمار می روند.
افزايش داده و  را  اندازه، عواطف  به  حسادت 
می كند.  پرشورتر  و  قويتر  را  عاشقانه  روابط 
كنترل  قابل  و  اندازه های كوچک  در  حسادت 
با  اما  باشد  رابطه  در  مثبتی  انرژی  می تواند 
شدت يافتن و غير منطقی شدن، ماجرا به كلی 

تغيير خواهد كرد.
حس حسادتی كه خفيف بوده و به ندرت بروز 
كند، به زوجی كه در يک رابطه عاطفی باشند، 
و  نشده  روزمرگی  اسير  كه  می كند  يادآوری 
نگذارند روابطشان فاقد شيرينی و ابراز توجه و 
عالقه روزهای ابتدای آشنايی شان شود. حسادت 
تشويق  يکديگر  از  قدردانی  به  را  زوج  خفيف 

می كند و آنها را به كوشش برای جلب رضايت و 
ايجاد حس ارزشمندی در يکديگر وامی دارد. 

حسادت چگونه عشق را از بين می برد
گاهی اوقات احساسات حسادت آميز می توانند از 
حد و اندازه خارج شوند. برای مثال هنگامی كه 
مردی به خاطر اين كه همسرش با يک دوست 
گرمی  به  خانواده  اعضای  از  يکی  يا  قديمی 
احوالپرسی می كند، صحنه ناگواری ايجاد می كند 

رئيس  می شود  متوجه  اين كه  خاطر  به  زنی  يا 
همسرش هم  زن است، دچار حمله جنون آميز 
حسادت می شود، همان زمانی است كه كنترل اين 
از توان شخص خارج شده است.  چنين  حس 
واكنش هايی می تواند آسيب سختی بر رابطه وارد 
كرده و موجب شود كه هر دو نفر در تمام مدت 
احساس بی ثباتی كرده و مدام در حال نگرانی و 
احتياط باشند تا مبادا حس حسادت ديگری را 

تحريک كنند. شخص حسود نيز كه معموالً از 
مشکل خود با خبر است، به طور دائم در ميان 
دو حس مقصر دانستن خود و توجيه رفتارش 

سرگردان است.  
حسادت مفرط و وسواس گونه زمانی ايجاد می 
حسادت  با  جويی  سلطه  و  خشونت  كه  شود 
همراه می گردد. هنگامی كه شما به آن مرحله 
افراط آميز و وسواس گونه ای  برسيد، به طرز 
نسبت به وفادار بودن و صداقت وی دچار ترديد 
شده و از آن خشمناك می گرديد. حتی ممکن 
است متوصل به زور و برخورد فيزيکی شويد. 
شما تا حدی كم طاقت هستيد كه او نمی تواند 
حتی به مرد يا زن ديگری فکر كند و از كنار شما 
زمانی كه هر دو بيرون هستيد تکان بخورد. از او 
می خواهيد كه هميشه از محل حضور خودش 
شما را مطلع گرداند و تنها بردن نام مرد يا زنی 

ديگر، شما را بينهايت غضبناك می گرداند.
چرا حسادت خطرناك است؟

حسادت در مورد اشخاصی كه قادر به كنترل 
زيان  و  مضر  ارتباطشان  برای  باشند،  نمی  آن 
عاملی  رفتن  ميان  از  سبب  چون  است.  آور 
دهد:  می  پيوند  هم  به  را  نفر  دو  كه  می گردد 
كه  بگوييد  خود  همسر  يا  و  نامزد  به  گاه  هر 
ناهار  خود  مرد  همکار  با  ندارد  اجازه  وی 
اعتماد  او  به  بگوييد  كه  است  آن  مثل  بخورد 
نداريد )مگر آنکه به علتی اعتماد شما به وی 
سلب شده باشد(. اگر نياز به اعمال محدوديت 
های بسياری پيدا كنيد، آيا الزم است كه حتمًا 
باشيد؟حسادت  قرار داشته  هميشه در كنارش 
همچنين از كيفيت زمانی كه با همديگر هستيد 
 می كاهد به طوری كه بی ترديد منجر به نزاع و 
مشاجره های متعددی خواهد شد تا جايی كه 
يکديگر  منفی  روی خصوصيات  بر  تنها  شما 
وقتتان  بيشتر  گذشته  آن  از  كنيد.  می  تمركز 
او  است  ممکن  كه  احمقانه  فکر  اين  صرف 
به شما خيانت كند، خواهد شد. پيش از آنکه 

متوجه گرديد، بخش اعظمی از ارتباطتان صرف 
اتفاقاتی كه ممکن است بيفتد می گردد تا صرف 

اتفاقاتی كه واقعًا در حال افتادن است.
بياموزید خود را کنترل کنيد

تحت  برای  حل  راه  چند  به  بخش  اين  در 
مهاركردن حسادت، پيش از آن كه كنترل خود 

را از دست بدهيد ارائه شده:
از تجارب گذشته درس بگيرید

ببينيد كه رفتارتان چگونه بر روابط گذشته تان 
شما  به  تا  بگيريد  بهره  آن  از  و  گذاشته  تأثير 
زود  خيلی  شما  كنيد.  عمل  بهتر  كند  كمک 
اين كج خلقی ها موجب  برد كه  پی خواهيد 

مشکالت زندگی عشقی شما می باشند. 
با واقعيت برخورد کنيد

به موضوعی كه در واقع در حال اتفاق افتادن 
پنداريد  می  شما  آنچه  نه  كنيد.  تمركز  است 
در حال اتفاق افتادن می باشد. چون به مرور 
از  واقعيت  تشخيص  در  دارد  احتمال  زمان 
هم  شما  گرديد.  مشکل  دچار  خيال  و  توهم 
سر  بر  را  خود  عالی  روابط  كه  نمی خواهيد 
 مسائلی كه هيچگاه در واقعيت اتفاق نيفتاده تباه 

كنيد. 
واقع  با  را  موجود  احساسات  و  شرایط 

بينی بررسی کنيد 
بر  را  شما  حسادت  حس  كه  مواردی  به 
می انگيزند خوب فکر كنيد و از خودتان بپرسيد 
كه اين موارد تهديدكننده تا چه حد واقعگرايانه 
هستند. نگرانی شما از در خطر بودن رابطه تان 
آيا  پايه شواهد واقعی است؟ و  بر  تا چه حد 

رفتار خودتان موقعيت را بدتر نمی كند؟  
مثبت اندیش باشيد

می كنيد،  حس  را  حسادت  نيش  كه  هنگامی 
دوستتان  همسرتان  كه  كنيد  يادآوری  خود  به 
دارد، به شما وفادار بوده و برايتان احترام قائل 
است. به خود بگوييد كه فردی دوست داشتنی 
وجود  نگرانی  برای  چيزی  هيچ  و   هستيد 

ندارد.
شك و تردید خود را برطرف کنيد

اين  با حسادت  مبارزه  راههای  بهترين  از  يکی 
است كه از طرف مقابل خود بخواهيد اطمينان 
حالت  كه  باشيد  مراقب  كند.  جلب  را  شما 
عيبجويی، تکه پرانی يا قلدری پيدا نکنيد. بلکه 
از  و  داده  را توضيح  امنيت خود  احساس عدم 
او بخواهيد در رفع اين مشکل به شما كمک كند. 
 به خاطر داشته باشيد گفتگوی دوستانه مردی )يا 
زنی( با همسر شما امری طبيعی و عادی است. آن 

را نوعی تملق گويی به حساب آوريد. 
خود را محترم بشمارید

و  برگزيده  را  شما  بدليلی  او  كه  باشيد  آگاه 
هيچ احتياجی ندارد در جای ديگری بسادگی 
وسوسه شود. به خاطر داشته باشيد كه شما به 
همان اندازه افرادی كه نسبت به آنها احساس 

خطر می كنيد، شايسته هستيد.
از عقيده دیگران سود ببرید

از يک دوست بخواهيد كه رفتار شما را نسبت 
با  است  ممکن  بگيرد.  نظر  زير  همسرتان   به 
بهره گيری از نقطه نظر يک شخص بی طرف به 

حد و حدود اعمال و كردارتان پی ببريد.
وضع  ابتدا  همان  از  را  قوانين  برخی 

کنيد
تالش كنيد چند راهبرد كلی وضع كنيد كه چه 
چيز مقبول و مورد پسند شما است و چه چيز 
نيست. با اين كار هر دوی شما توجيهی برای 
خشم و ناراحتی خود در زمانی كه هر كدام از 
شما رفتاری ناشايست و نامناسب داشته باشد، 

خواهيد داشت.
زیاده روی نكنيد

تا  البته  كنيد  حسادت  احساس  مجازيد  شما 
را  آن  مثبتی  طريق  به  باشيد  قادر  كه  آنجايی 
كنترل كرده و از مجرای مناسبی هدايتش كنيد. 
به خاطر داشته باشيد كه اعتماد بنياد هر ارتباط 
می باشد. شما نبايد اجازه دهيد احساس نا امنی 
به  تر  مهم  آن  از  گرداند.  تباه  را  شما  ارتباط 
كه  بگذاريد  احترام  اندازه  همان  خود  همسر 

خود انتظار آن را از او داريد. 

جایگزین لوگوی همیشگی گوگل
فرانتس  تولد  سالگرد  دويستمين  با  مصادف  اكتبر   22
ليست، آهنگساز و نوازنده پيانو است و به همين مناسب 
مناسبت های  به  گوگل  لوگوی  )طراح  دودل  گوگل 
مختلف( طراحی كارتونی از ليست در حال نواختن پيانو 

را جايگزين لوگوی هميشگی خود كرد.
 ليست يکی از بزرگ ترين آهنگسازان دوران رمانتيک 
نام  به  كوچکی  دهکده  در   1811 سال  او  است. 

دوبوريان نزديک شوپرون در مجارستان )رايدينگ در اتريش كنونی( به دنيا آمد. 
پدر و پدربزرگ فرانتس ليست مباشر امالك دربار كنت استرهازی و هر دو نوازنده 
بودند. پدربزرگ پيانو، ويلن و ارگ می زد و پدر عالوه بر پيانو نوازنده ويولن سل 
و گيتار نيز بود. ليست در سال های آغاز فعاليتش گزيده كار بود و تنها شاگردانی 
را كه رگه استعدادی در آن ها تشخيص می داد می پذيرفت، اما در واپسين سال های 
زندگی كه به آرامش و ثروت رسيده بود درِ خانه اش به روی همه باز بود و به 
كودك، پير و جوان آموزش رايگان می داد. آهنگسازهای بزرگی چون ژرژ بيزه، 

كامی سن سان، بدريش اسمتانا و... از شاگردان ليست بودند.

برپایی حراج کریستیز
عرب،  معاصر  و  مدرن  هنر  كريستيز  حراج  يازدهمين 
هتل  گودفين  سالن  در  اكتبر  و26   25 تركيه،  و  ايران 

امارات تاورز دوبی برگزار خواهد شد.
از  دوره  اين  ويژگی  مهم ترين  به گزارش خبرآنالين،   
روز  دو  به  يک  از  آن  برپايی  روزهای  افزايش  حراج، 
است كه بسياری از صاحبنظران آن را نشانه ای بر رونق 
در  می كنند.  ارزيابی  خاورميانه  منطقه  در  هنر  اقتصاد 

به فروش گذاشته  نقاشی  نقاشی، مجسمه، خط  اثر  اين دو روز در مجموع 198 
يک  از  بيش  واقع  در  است،  ايرانی  هنرمند   57 به  متعلق  آن  اثر   72 كه  می شود 
از  اثر   13 دارد.  تعلق  ايرانی  هنرمندان  به  حراج،  اين  در  شده  ارائه  آثار  سوم 
 12 عرب،  هنرمندان  از  اثر   112 و  ارمنستان  از  اثر  يک  تركيه،  كشور  هنرمندان 
كشور عربی، شامل لبنان، مصر، سوريه، الجزاير،عراق، فلسطين، امارات، عربستان، 
اثر  اين رويدادند. گفنتی است  آثار حاضر در  اردن و مراكش ديگر  تونس،  قطر، 
 »شهرت« فرهاد مشيری باالترين برآورد اوليه حراج كريستيز را به خود اختصاص 

داده است.

نیروگاه خورشیدی شب کار!
2600 آينه نيروگاه گماسوالر با متمركز كردن پرتوهای 
چرخاندن  برای  الزم  بخار  نيروگاه،  برج  در  خورشيد 
توربين 19/9 مگاواتی اين نيروگاه را فراهم می كنند، اما 

اين نيروگاه بدون نور خورشيد هم كار می كند! 
اين انرژی خورشيدی عظيم، مخلوط نمک نيترات سديم 
و پتاسيم را داغ كرده و به دمای 565 درجه سانتی گراد 
بخار،  ديگ  به  حرارت  انتقال  با  داغ  نمک  می رساند. 

بخار فوق داغی توليد می كند كه باعث چرخاندن توربين و در نهايت توليد 19/9 
مگاوات انرژی الکتريکی می شود. اما انرژی خورشيدی گردآوری شده توسط آينه ها 
به ويژه بيش تر از مقدار الزم برای توليد بخار است، به همين دليل، مخزنی برای 
ذخيره بخشی از نمک ها 565 درجه سانتی گراد تعبيه شده كه پس از تاريکی وارد 
مدار می شود و باعث می شود بتوان تا 15 ساعت به توليد برق ادامه داد.در تابستان 
كه زاويه تابش خورشيد عمودی تر و طول روز طوالنی تر است، نيروگاه می تواند 
بدون توقف به كار خود ادامه دهد، اما در زمستان ها كه طول روز كوتاه و زاويه 

تابش مايل است، نيروگاه زمان كم تری پس از تاريکی می تواند فعال باشد.

حسادت یا غبطه؟

تو فقط برای من هستی

آب و هوای امروز )شهرکرد(آب و هوای امروز )اصفهان( 19 °20 ° 2 °-5 ° حداکثرحداکثر حداقلحداقل
صفحه آخر
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ماده تاریک مرموز
همانند تمام كهکشان ها راه شيری نيز از يک ماده 

عجيب به نام ماده تاريک تشکيل شده است. 
اعتقاد بر اين است كه بدون ماده تاريک، ستارگان 
پراكنده  تمام جهت ها  در  به سرعت  ما  كهکشان 
می شدند. با وجود اين، ماهيت اين ماده همچنان 
بيشتر  است.  مانده  باقی  راز  يک  صورت  به 
ذرات  از  تاريک  ماده  كه  معتقدند  شناسان  ستاره 
نامتعارف سردی تشکيل شده است كه به آهستگی 
 حركت می كنند و با نيروی گرانشی دور هم جمع 
ماده  های  توده  اين  زمان،  طول  در  شوند.  می 
جذب  را  عادی  ماده  و  شوند  می  بزرگ  تاريک 
امروز  كه  سازند  می  را  كهکشانهايی  و  كنند  می 

آنها را می بينيم.

اقتصاد برتر اروپا و خطر سقوط
رتبه  سقوط  به  نسبت  اعتبارسنجی  های  آژانس 

اقتصادی فرانسه هشدار دادند.
 هرچند برخی از آژانس های اعتبارسنجی نسبت 
اطمينان  كشور  اين  به  فرانسه  اقتصادی  رتبه  به 
اولين  مودی،  اعتبارسنجی  آژانس  اما  اند،  داده 
هشدار  مسأله  اين  به  نسبت  كه  بود  ای  مؤسسه 
فرانسوی  قدرتمند  جايگاه  تابوی  واقع  در  و  داد 
ها را شکست. آژانس اعتباری استاندارد اندپورز 
نيز طی روزهای اخير ضمن هشدار به كاهش رتبه 
اقتصادی برخی از كشورهای اروپايی هشدار داده 
است. در صورتی كه اروپا باز هم با كاهش رتبه 
بينی  پيش  طبق  شود،  روبه رو  كشورها  اقتصادی 
صندوق بين المللی پول، رتبه اعتباری فرانسه نيز 

در معرض تهديد قرار خواهد گرفت. 

نانو ذرات در تصویربرداری
پژوهشگران دانشگاه صنعتی اميركبير طی اجرای 
پروژه ای، موفق به توليد نانو ذرات كروی سولفيد 

سرب برای تصويربرداری از تومورها شدند. 
به گزارش مهر، مسعود مظفری از محققان اين طرح 
نانو ذرات سولفيد سرب را يکی از مهم ترين مواد 
نيمه رسانا دانست و با تأكيد بر اين كه فعال شده 
اين مواد به لحاظ فتوشيميايی كاربردهای فراوانی 
نانو ذرات در عرصه  دارد، خاطر نشان كرد: اين 
پزشکی و تشخيص های دقيق و حساس، ساخت 
پروب هايی برای بررسی بافت ها، تصويربرداری 
بيوسنسورها،  بيوآناليز،  ابزار  ساخت  تومورها،  از 
ليزر، باتری های خورشيدی و دوربين های بسيار 

دقيق كاربرد دارد.

طومارهای آنالین  بحرالمیت 
طومارهای بحرالميت كه دربرگيرنده قديمی ترين 
انجيل دست نويس دنيا محسوب می شوند پس از 
طی فرآيند عکاسی با تکنيک های جديد آنالين 

می شوند.
 26 بحرالميت  طومارهای  كردن  ديجيتال  پروژه   
سپتامبر 2010 آغاز شد تا عالقه مندان بتوانند اين 
از جزئيات  ای  بی سابقه  با سطح  را  نسخ خطی 
پنج  تاكنون  دهند.  قرار  مطالعه  و  بررسی  مورد 
طومار  جامعه،  نقش  طومار  كبير،  اشياء  طومار 
تفسير حبقوق، طومارمعبد و طومار جنگ ديجيتالی 
تواند  با جستجو در گوگل می  اند و كاربر  شده 
مستقيم وارد نسخه های آنالين اين طومارها شود. 
جزئيات اين طومارها كه با چشم غير مسلح قابل 
مشاهده است از طريق عکاسی ديجيتال با كيفيت 

بسيار باال فراهم شده است. 

تنظیم وزن بدن با استروژن
در يک آزمايش جديد معلوم شد كه هورمون زنانه 
موسوم به »استروژن« اشتها و وزن بدن را تنظيم 
می كند و به همين خاطر عدم وجود گيرنده های 
مغز،  از  بخش هايی  در  كافی  ميزان  به  استروژن 

منجر به چاقی می شود.
به گزارش ايسنا، اين يافته برای ميليون ها زن كه 
در سن يائسگی هستند، بسيار داراي اهميت است. 
دبورا كليگ، استاديار طب داخلی در مركز پزشکی 
دانشگاه تگزاس در اين باره گفت: استروژن تأثير 
وی  دارد.  بدن  ساز  و  روی سوخت  چشمگيری 
كه  نمی كرديم  تصور  اين  از  پيش  ما  كرد:  اضافه 
هورمون های جنسی بتوانند نقش تنظيم كننده های 

حياتی را در كنترل وزن بدن ايفا  كنند.

افزایش زایمان های زودرس
يک متخصص زنان و زايمان گفت: گرايش زنان 
به عمل سزارين و كاهش آمار زايمان های طبيعی 
موجب شده است كه موارد زايمان های زودرس 

در مقايسه با گذشته افزايش يابد.
 باور با اشاره به اين كه برخی خانمها خود تصميم 
می گيرند كه زودتر از موعد، سزارين كنند، يادآور 
شد: برخی مواقع به داليلی مانند فراموشی زمان 
سونوگرافی،  انجام  در  اشتباه  وقوع  يا  و  زايمان 
ادامه  باور  می شود.  انجام  موعد  از  پيش  سزارين 
داد: زايمان زودرس مشکل خاصی برای خانم ها 
متولد  كه  وجود  نوزادی  اين  با  نمی كند،  ايجاد 
می شود به طور معمول با مشکالت  تنفسی مواجه 

است و به همين دليل بايد در دستگاه قرار گيرد.
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